
                                                                      คํานํา 
 
     กรมการศาสนามีเจตนารมณท่ีจะสนับสนุนการศึกษาและการปฏิบัติในทางพระ- 
พุทธศาสนาระดับสูง โดยใหพื้นฐานคามรูทางสภาวธรรมและอํานวยความสะดวกแกผู 
ศึกษาท่ัวไป จงึไดจัดทําหนังสือคูมือสภาวธรรมพ้ืนฐาน ข้ึนเผยแพรตามโครงการจัดทํา 
หนังสือประกอบการคนควาทางพระพุทธศาสนา โดยมอบให นายพิทูร มลิวัลย ป.ธ. ๙, 
น.บ. เปนผูเรียบเรียง 
     กรมการศาสนาหวังวา หนังสือคูมือสภาวธรรมพ้ืนฐาน นี้ จักอํานวยความ 
สะดวกและเปนประโยชนแกการศึกษาสภาวธรรม หรือปรมัตถธรรมไดเปนอยางดี และ 
ขอขอบคุณผูเรียบเรียงหนังสือนี้ไว ณ ท่ีนีด้วย. 
  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 1 
                                                    สภาวธรรมพื้นฐานตอน ๖ 
                                      นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
                                                              ความเบื้องตน 
 
     คําสอนในพระพุทธศาสนา วาโดยปฎก แบงเปน ๓ อยาง คือ พระวินัยปฎก 
พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก 
     คําสอนท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวโดยอาณาเทศนา คือทรงแสดงเปนระเบียบวินยั 
เปนขอบังคับ เปนแบบแผนใหปฏิบัติโดยมีขอกําหนดโทษหรือปรับอาบัติแกผูลวงละเมิดไว 
เปนช้ัน ๆ ตามควรแกโทษานุโทษ เรียกวา พระวนิัยปฎก ซ่ึงเปนคําสอนท่ีเนนในเร่ือง ศีล 
เพื่อใหคนมีระเบียบวนิัย ใหสังคมีความสงบสุข 
     คําสอนท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวโดยโวหารเทศนาคือทรงแสดงโดยยกัเยื้องโวหาร 
เปนตาง ๆ ตามความเหมาะสมแกบุคคลและกาลเทศะ ทรงยกบุคคลข้ึนเปนตัวอยางของการ 
ดําเนินชีวิต ท้ังทางดี ทางช่ัว ทางถูก ทางผิด เรียกวา พระสุตตันตปฎก ซ่ึงเปนคําสอน 
ท่ีเนนในเร่ืองสมาธิ เพื่อสอนคนใหมีอัธยาศัยสงบ มีจิตใจแนวแน ม่ันคงในการบุญการกุศล 
     คําสอนท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวโดยปรมัตถเทศนา คือ ทรงแสดงตามหลักสัจจ- 
ธรรม โดยไมยกบุคคลข้ึนเปนตัวอยาง ทรงแสดงเฉพาะสัจจธรรมหรือสภาวธรรมลวน ๆ เรียก 
วา พระอภิธรรมปฎก ซ่ึงเปนคําสอนท่ีเนนในเร่ืองปญญาเพ่ือสอนใหคนมีสติปญญา รูแจง 
เห็นจริงในสภาวธรรมท้ังปวง 
     สัจจธรรมหรือสภาวธรรมท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวในพระอภิธรรมปฎกนั้น แบง 
เปน ๒ อยาง คือ 
     (๑) สมมติสัจจะ จริงโดยสมมติ 
     (๒) ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ 
      



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 2 
     ความจริงตามสมมติของโลก ตามท่ีชาวโลกยอมรับกนั เชนสมมติวาเปนกษัตริย 
เปนพราหมณ เปนตํารวจ เปนทหาร เปนขาราชการ เปนเกียรติ เปนยศ เปนบานเปนเรือน 
เปนรถ เปนเรือ เปนตน เหลานี้เรียกวา สมมติสัจจะ จริงโดยสมมติ คือจริงท่ีไมจริงจงั 
เรียกอีกอยางหน่ึงวา บัญญัติธรรม คือส่ิงท่ีชาวโลกบัญญัติข้ึน สมมติข้ึนตามโวหารของโลก 
ตามความยอมรับของโลก 
     ความจริงโดยปรมัตถ คือจริงอยางจริงจงั หรือจริงจริง ๆ โดยไมมีความวิปริต 
แปรผัน เรียกวา ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ คือจริงจริง ๆ ซ่ึงเปนความจริงโดยสภาวะ 
ท่ีแทจริง ตามธรรมชาติท่ีแทจริง มิไดมีใครบัญญัติ หรือแตงต้ังข้ึน สมมติข้ึน 
     ส่ิงท่ีเปนปรมัตถสัจจะนัน้ ทานแสดงไว ๒ นยั คือนยัท่ี ๑ ไดแกสภาวธรรม ๒ 
อยาง คือ เบญจขันธและนิพพาน นยัท่ี ๒ ไดแก ปรมัตถธรรม ๔ อยาง คือ จิต เจตสิก 
รูป และนิพพาน 
     การศึกษาอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมนั้น หากเร่ิมศึกษาจากพระอภธิรรมปฎกเลยที 
เดียว ก็เปนกาวกระโดดเกนิไป อาจเกดิความทอแทและทอถอยได เพราะพระอภิธรรมนั้นมี 
ความลึกซ้ึงมาก ทางท่ีดีเบ้ืองตน ควรปูพื้นฐานความรูโดยศึกษาสภาวธรรมจากหนังสือประเภท 
คูมือกอน เพื่อจะไดรูประมวลหัวขอธรรมและเขาใจศัพทเฉพาะตาง ๆ ไดถูกตอง จะไดไมเกดิ 
ความยุงยากและสับสน 
     เพื่อใหผูศึกษาไดมีความรูความเขาใจในปรมัตถสัจจะพอเปนพื้นฐาน จึงไดลําดับ 
หัวขอสภาวธรรมและใหแนวการศึกษาไวพอเปนพื้นฐานดังนี้  
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                                                                 บทท่ี ๑ 
                                                        โพธิปกขิยสังคหะ 
                                                           สติปฏฐาน ๔ 
 
     โพธิปกขิยสังคหะ แปลวา การสงเคราะหโพธิปกขิยธรรม หมายความวา การ 
ประมวลสภาวธรรมเขาเปนโพธิปกขิยธรรม คือเปนธรรมท่ีเปนฝายใหเกิดความรู ธรรมสนับ 
สนุนใหเกิดความรู หรือธรรมเปนเคร่ืองตรัสรู 
     ความรูท่ีตองดวยพระพุทธประสงคในท่ีนี้หมายถึงความรูอริยสัจ ความตรัสรูอริยสัจ 
เพราะความรูนี้เปนความรูท่ีสามารถทําลายกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลงไดอยาง 
แทจริง ดังน้ัน ในพระสุตตันตปฎกบางแหงจึงเรียกโพธิปกขิยธรรมวา เสรีธรรม ซ่ึงแปล 
วา ธรรมท่ีเปนอิสระจากกิเลส ธรรมท่ีเปนทาสของกิเลส และบุคคลผูปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ 
เรียกวา เสรีบุคคล หรือ เสรีชน อันแปลวาคนท่ีเปนอิสระจากกิเลส คนไมเปนทาสของกิเลส 
     โพธิปกขิยธรรมนั้น มีหัวขอธรรม ๓๗ ประการ แบงเปน ๗ หมวด หรือ ๗ 
ประเภท คือ 
     (๑) สติปฏฐาน ๔ 
     (๒) สัมมัปปธาน ๔ 
     (๓) อิทธิบาท ๔ 
     (๔) อินทรีย ๕ 
     (๖) โพชฌงค ๗ 
     (๗) มรรค ๘ 
  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 4 
สติปฏฐาน 
      
     สติ แปลวาความระลึกได อันไดแกความนึกได ความระลึกไวได ความระลึกได 
อยู อาการที่ระลึกข้ึนได ความทรงจําไวได ความไมหลงลืม ในวิสุทธิมรรค ทานอธิบายไววา 
"สตินั้นมีลักษณะเตือนใจใหระลึกได ชวยใหไมหลงลืม มีการคุมครอง รักษาใจหรือทําใจให 
จดจองอยูกับอารมณเปนผล มีความจําไดม่ันคง หรือ มีกายานุปสสนาสติปฏฐานเปนตน 
เปนเหตุเกิด และพึงเหน็วา สตินั้นเปนประดุจนายประต ูเพราะคอยเฝารักษาทวาร (ประตู) 
ทัง ๖ มีจักษุทวารเปนตน" 
     ในสุมังคลวิลาสินี ทานกลาวไววา "สตินั้น เปนท่ีพึงประสงคในท่ีทุกสถานในกาล 
ทุกเม่ือ เปนเสมือนเกลือท่ีตองใชในการปรุงกับขาวทุกชนิดฉะน้ัน และเปนเสมือนอํามาตยผู 
รอบรูการท้ังปวง ยอมเปนท่ีพึงประสงคในราชการทุกอยาง เพราะฉะนั้น...พระพุทธองคจึง 
ตรัสยกยองวา สตินั้นมีประโยชนในทุกกรณี เพราะจิตมีสติเปนท่ีพึ่ง สติมีประโยชนในการ 
เฝารักษา ปราศจากสติเสียแลว จะประคองจิตไมได" 
     สติ เรียกไดวาเปนความไมประมาท ซ่ึงพระพุทธองคทรงยกยองวา เปนยอดแหง 
กุศลธรรมท้ังหลาย เพราะความไมประมาทน้ัน โดยใจความก็ไดแกความไมปราศจากสติ และ 
เปนช่ือของสติท่ีม่ันคงอยูเปนนิจนัน่เอง 
     อีกประการหนึ่ง พึงเห็นวา สตินั้นเปนกศุลเจตสิก หรือเปนสังขารขันธฝายกุศล 
เปนคุณธรรมสําคัญยิ่ง ชวยใหสําเร็จประโยชนในทุกกรณี เพราะสตินั้น ชวยใหระลึกส่ิงท่ีทํา 
คําท่ีพูดไวแมเปนเวลานานได ชวยใหมีความยับยั้งช่ังคิด ควบคุมการกระทํา การพูด การคิด 
ใหเปนระเบียบไมผิดพลาด เปรียบเหมือนนายสารถีผูมีความระมัดระวงั ควบคุมรถใหวิ่งไปถูก 
ทางฉะน้ัน สตินั้นเปนเคร่ืองปดประตูบาปไวมิใหบาปผานเขาไปในจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในการปฏิบัตกิรรมฐานยิ่งจาํเปนตองใชสติเขากํากับทุกขณะ เพื่อใหจติใจจอจออยูกบัอารมณ 
กรรมฐาน ทานจึงกลาววาสตินั้นเปนเหมือนเชือกผูกจิตใหติดอยูในอารมณกรรมฐาน มิให 
ดิ้นรนไปสูอารมณภายนอกได ดวยเหตุนีผู้ปฏิบัติกรรมฐานจึงตองปลูกฝงสติไวใหม่ัน ซ่ึงการ 
ปลูกฝงสติไวใหม่ันนี้เรียกวา สติปฏฐาน 
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     สติปฏฐาน แปลไดหลายอยาง คือ แปลวา การตั้งสติไวเปนประธาน การตั้งสติ 
ไวเปนเบ้ืองหนา การตั้งม่ันแหงสติ สติท่ีตั้งม่ันและแปลวา สติท่ีเขาไปต้ังม่ัน ซ่ึงเปนคําแปล 
ท่ีทานประสงคเอาในท่ีนี ้
 
สติปฏฐานแบงเปน ๔ อยาง คือ 
     ๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน สติจดจองดูกายเปนอารมณ 
     ๒. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน สติจดจองดูเวทนาเปนอารมณ 
     ๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน สติจดจองดูจิตเปนอารมณ 
     ๔. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน สติจดจองดูธรรมเปนอารมณ 
     การปฏิบัติกรรมฐานโดยใชสติพิจารณาดูกายเปนอารมณ เพื่อใหใจเปนสมาธิ และ 
เพื่อใหเกิดปญหาพิจารณาเหน็สภาวธรรม โดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จัดเปน 
กายานุปสสนาสติปฏฐาน 
     การปฏิบัติกรรมฐานโดยใชสติพิจารณาดูเวทนาเปนอารมณ เพื่อใหใจเปนสมาธิและ 
เพื่อใหเกิดปญญาพิจารณาเหน็สภาวธรรม โดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จัดเปน 
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
     การปฏิบัติกรรมฐานโดยใชสติพิจารณาดูจิตเปนอารมณ เพื่อใหใจเปนสมาธิและเพือ่ 
ใหเกดิปญญาพิจารณาดานสภาวธรรม โดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จัดเปน 
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
     การปฏิบัติกรรมฐาน โดยใชสติพิจารณาดูธรรมเปนอารมณ เพื่อใหใจเปนสมาธิ 
และเพื่อใหเกดิปญญาพิจารณาเหน็สภาวธรรม โดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จดัเปน 
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
 
สติปฏฐานเหมาะกับบุคคล ๔ จําพวก 
     การท่ีพระพุทธองคทรงแสดงสติปฏฐาน โดยจําแนกตามอารมณเปน ๔ อยางดังกลาว 
มานั้น ก็เพื่อใหเหมาะกับจริตและอุปนิสัยของบุคคล ๔ จําพวก คือ 
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     (๑) ตณัหาจริต คือ บุคคลมีตัณหาเปนนิสัย 
     (๒) ทิฏฐิจริต คือ บุคคลมีมิจฉาทิฏฐิเปนนิสัย 
     (๓) สมถยานิก คือ บุคคลไดสมถะเปนบาทของวิปสสนา 
     (๔) วิปสสนายานกิ คือ บุคคลผูเจริญวิปสสนาลวน ๆ 
     กายานุปสสนาสติปฏฐาน เหมาะกับผูเปนตัณหาจริตท่ีมีปญญานอย และเปนผูสมถยานิกท่ีมี 
ปญญานอย 
     เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน เหมาะกับผูเปนตัณหาจริตท่ีมีปญญามาก และผูเปนสมถยานิกท่ีมี 
ปญญามาก 
     จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เหมาะกับผูเปนทิฏฐิจริตท่ีมีปญญานอย และผูเปนวิปสสนายานิก 
ท่ีมีปญญานอย 
     ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เหมาะกับผูเปนทิฏฐิจริตท่ีมีปญญามากและผูเปนวิปสสนายานิกท่ี 
มีปญญามาก 
 
                                                      ใหดแูผนภูมิประกอบดงัตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
     แสดงใหเหน็วาสติปฏฐาน ๔ เหมาะกับบุคคล ๔ จําพวก ซ่ึงจําแนกออกไปอีก 
จําพวกละ ๒ ระดับ จึงเปน ๘ ระดับ  
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สติปฏฐานจัดวิปลลาส ๔ 
     อีกประการหนึ่งท่ีพระพุทธองคทรงแสดงสติปฏฐาน โดยจําแนกตามอารมณเปน ๔ 
อยางนั้น ก็เพือ่จะใหผูปฏิบัติละวิปลลาส หรือขจัดวิปลลาส คือความเขาใจคลาดเคล่ือน 
หรือความเขาใจผิด ๔ อยาง คือ 
     (๑) สุภวิปลลสา ความเขาใจคลาดเคล่ือนวาสวยวางาม 
     (๒) สุขวิปลลาส ความเขาใจคลาดเคล่ือนวาเปนสุข 
     (๓) นิจจวปิลลาส ความเขาใจคลาดเคล่ือนวาเปนของเท่ียง 
     (๔) อัตตวปิลลาส ความเขาใจคลาดเคล่ือนวาเปนอัตตา 
 
     ความเขาใจวารางกายเปนของสวยงาม ช่ือวา สุภวิปลลาส เพราะเปนความเขาใจ 
คลาดเคล่ือนจากความจริง ซ่ึงความจริงนั้น รางกายทุกสวนไมมีความสวยอะไรเลย เต็มไปดวย 
ส่ิงสกปรกท้ังส้ิน 
     ความเขาใจวาเวทนาเปนสุข แมเห็นวาสุขเวทนาเปนสุขท่ีแทจริง ช่ือวาสุขวิปลลาส 
เพราะเปนความเขาใจคลาดเคล่ือนจากความจริง ซ่ึงความจริงนั้นเวทนาเปนทุกข แมสุขเวทนา 
ก็เปนทุกข คือเปนวิปริณามทุกข เปนทุกขเพราะตองแปรไป 
     ความเขาใจวาจิตใจเปนของเท่ียง หรือวญิญาณเปนของเท่ียงแท ไมรูจักเปล่ียนแปลง 
ช่ือวานิจจวิปลลาส เพราะเปนความเขาใจคลาดเคล่ือนจากความจริง ซ่ึงความจริงน้ัน จิตใจ 
หรือวิญญาณนั้นเปนอนิจจงั 
     ความเขาใจวาธรรมท้ังหลาย (ขันธ ๕) เปนอัตตา คือ เห็นไปวา ขันธ ๕ เปนตน 
เปนตัวอยางแทจริง ช่ือวา อัตตวิปลลาส เพราะเปนความเห็นที่คลาดเคล่ือนจากความจริง 
ซ่ึงความจริงนัน้ ขันธ ๕ เปนอนัตตา ท่ีเรียกกันวา เปนคน เปนตัวของคนนั้นคนนีน้ั้น 
เปนเพยีงส่ิงสมมติเทานั้น 
     วิปลลาสนั้น แตละอยางยงัแบงออกไปอีกอยางละ ๓ ประเภท คือ สัญญาวิปลลาส 
ความจําคลาดเคล่ือน จิตตวิปลลาส ความคิดคลาดเคล่ือน ทิฏฐิวิปลลาส ความเหน็คลาดเคล่ือน 
คือเห็นผิด จึงรวมเปนวิปลลาสทั้งส้ินได ๑๒ อยาง สติปฏฐาน ๔ เปนเคร่ืองขจัดวิปลลาสทั้ง 
๔ ประเภทนั้น คือ  
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     กายานุปสสนาสติปฏฐาน ขจัดสุภวิปลลาส 
     เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ขจัดสุขวิปลลาส 
     จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ขจัดนจิจวิปลลาส 
     ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ขจัดอัตตวิปลลาส 
 
                                                   ใหดแูผนภมิูประกอบดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
สติปฏฐานเปรียบเหมือนทิศท้ัง ๔ 
     สติปฏฐานแมจะมีถึง ๔ อยาง แตกเ็ปนทางนําไปสูพระนิพพานอยางเดียวกัน เหมือน 
คนเขาไปในเมือง จะมาทางทิศไหนใน ๔ ทิศก็ยอมจะเขาเมืองไดเชนเดียวกัน ทานเปรียบไววา 
พระนิพพานเปรียบเหมือนมหานคร อริยมรรค ๘ เปรียบเหมือนประตูมหานคร 
     สติปฏฐาน ๔ มีกายานุปสสานาเปนตน เปรียบเหมือนทิศท้ัง ๔ อันมีทิศตะวนัออก 
เปนตน เหมือนอยางวาคนท่ีเดินทางมาแตทิศตะวนัออก นําสินคาท่ีผลิตข้ึนทางทิศตะวันออกมา 
แลวเขาเมืองทางประตูทิศตะวันออกฉันใด ผูปฏิบัติธรรมเม่ือดําเนินตามหลักกายานุปสสนา 
ก็ฉันนั้น คร้ันไดเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐาน โดยวิธี ๑๔ อยางแลว ยอมกาวเขาสูพระนิพพาน 
นั่นเอง ดวยอรยิมรรคท่ีเกิดข้ึนดวยอานภุาพแหงกายานปุสสนา คนท่ีเดินทางมาแตทางทิศใต 
นําสินคาท่ีผลิตข้ึนทางทิศใตมาแลวเขาเมืองทางประตูทิศใตฉันใด ผูปฏิบัติธรรม เม่ือดําเนิน  
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ตามหลักเวทนานุปสสนาก็ฉันนั้น คร้ันไดเจริญเวทนานปุสสนาสติปฏฐาน โดยวิธี ๙ อยางแลว 
ยอมกาวเขาสูพระนิพพานนัน่แหละ ดวยอริยมรรคท่ีเกิดข้ึนดวยอานภุาพแหงเวทนานปุสสนา 
ฉันนั้น คนท่ีเดินทางมาแตทิศทางตะวนัตก นําสินคาท่ีผลิตข้ึนทางทิศตะวนัออก แลวเขาสู 
เมืองทางประตูตะวนัตกฉันใด ผูปฏิบัติธรรม เม่ือดําเนินตามหลักจิตตานุปสสานาก็ฉันนั้น 
คร้ันไดเจริญจติตานุปสสนาสติปฏฐานโดยวิธี ๑๖ อยางแลว กย็อมกาวเขาสูพระนิพพานนั้น 
แหละ ดวยอริยมรรคท่ีเกิดข้ึนดวยอานภุาพแหงจิตตานปุสสนา คนท่ีเดินทางมาแตทางทิศเหนือ 
นําสินคาท่ีผลิตข้ึนทางทิศเหนือมา แลวเขาเมืองทางประตูทิศเหนือ ฉันใด ผูปฏิบัติธรรม 
เม่ือดําเนินตามหลักธัมมานปุสสนา ก็ฉันนั้น คร้ันไดเจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐานโดยวิธี 
๕ อยางแลว ยอมกาวเขาสูพระนิพพานน่ันแหละ ดวยอริยมรรคท่ีเกิดข้ึนดวยอานภุาพแหง 
ธัมมานุปสสนา 
 
                                                           ใหดแูผนภูมิประปอบดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงใหเห็นวาสติปฏฐาน ๔ นําไปสูจุดเดียวกันคือพระนพิพาน 
 
ขอสังเกต 
   
     กา = กายานุปสสนาสติปฏฐาน 
     เว = เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
     จิ = จิตตานปุสสนาสติปฏฐาน 



     ธ = ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  
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สติปฏฐานกับขันธ ๕ 
 
     ส่ิงท่ีเปนอารมณของสติปฏฐานท้ัง ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม นั้นวาโดยขันธก ็
ไดแกขันธ ๕ นั่นเอง กลาวคือ กาย ไดแก รูปขันธ เวทนา ไดแกเวทนาขันธ จิต ไดแก 
วิญญาณขันธ ธรรม ไดแกสัญญาขันธและสังขารขันธ ใหดูแผนภูมิประกอบดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  แสดงใหเห็นวา อารมณของสติปฏฐาน ๔ ก็คือขันธ ๕ นั่นเอง 
 
     ฉะนั้น กายานุปสสนาสติปฏฐาน จึงไดแกสติท่ีกําหนดพิจารณารูปขันธเปนอารมณ 
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ไดแกสติท่ีกําหนดพจิารณาเวทนาขันธเปนอารมณ จิตตานุปสสนา- 
สติปฏฐาน ไดแกสติท่ีกําหนดพิจารณาวิญญาณขันธเปนอารมณ และธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
ไดแกสติท่ีกําหนดพจิารณาสัญญาขันธ สังขารขันธและรูปขันธเปนอารมณ วาโดยสังเขป 
อารมณของสติปฏฐานท้ัง ๔ นี้ ก็ไดแกรูปธรรมและนามธรรมน่ันเอง กลาวคือ กายเปนรูป 
ธรรมลวน ๆ เวทนา จิต เปนนามธรรมลวน ๆ สวนธรรม เปนท้ังรูปธรรมและนามธรรม 
ฉะนั้น อารมณของสติปฏฐานท้ัง ๔ นี้ จึงไดแก รูปนาม หรือรูปธรรม และนามธรรมน่ันเอง 
     อนึ่ง สติปฏฐานท้ัง ๔นี้ เปนไดท้ังสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน กลาวคือ 
เวทนานุปสสนา และจิตตานุปสสนา รวมท้ังหมวดนิวรณและหมวดโพชฌงคในธัมมานุปสสนา 
เปนวิปสสนากรรมฐานลวน ๆ นอกนั้น เปนไดท้ังสมถกรรมฐานและวปิสสนากรรมฐาน  
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สติปฏฐานสูตร 
     สติปฏฐานท้ัง ๔ นั้น พระพุทธองคตรัสไวในท่ีหลายแหง แตท่ีพิสดารเปนพิเศษ 
นั้น พระพุทธองคตรัสไวในมหาสติปฏฐานสูตร จึงขออัญเชิญพระพุทธพจนในพระสูตรนี้มา 
เสนอไว ณ ท่ีนี้ เพื่อจะไดศึกษาใหท่ัวถวน โดยจะไดแปลและใหอรรถาธิบายตามสมควรดัง 
ตอไปนี ้
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทางนี้เปนทางเดียว เพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลายเพื่อระงับ 
ความโศกและความรํ่าไรรําพัน เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม (คืออริยมรรค) 
เพื่อทําใหเห็นแจงพระนิพพาน ทางเดียวนีคื้อสติปฏฐาน ๔ 
 
สติปฏฐาน ๔ คืออะไรบาง? 
     สติปฏฐาน ๔ คือ 
     (๑) ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ เปนผูมีความเพยีร มีสติมีสัมปชัญญะ 
มีปกติพิจารณาดูกาย (สวนยอย) ในกาย (สวนรวม) อยู กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
(ขันธ) เสียได (นี้เรียกวา กายานุปสสนา) 
     (๒) ภิกษุเปนผูมีความเพยีร มีสติ มีสัมปชัญญะ มีปกติพิจารณาดเูวทนาในเวทนา 
ท้ังหลายอยู กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได (นี้เรียกวา เวทนานุปสสนา) 
     (๓) ภกิษุเปนผูมีความเพยีร มีสติ มีสัมปชัญญะ มีปกติพิจารณาดจูิตในจิตอยู 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได (นีเ้รียกวา จิตตานุปสสนา) 
     (๔) ภิกษุเปนผูมีความเพยีร มีสติ มีสัมปชัญญะ มีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรม 
ท้ังหลายอยู กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได (นี้เรียกวา ธัมมานุปสสนา) 
 
อรรถาธิบาย 
     (๑) ท่ีวาสติปฏฐานเปนทางเอกคือ ทางเดียว นั้น หมายความวา 
     ก. เปนทางปฏิบัติ ทางดําเนินของบุคคลเดียว คือผูปฏิบัติจะตองท้ิงหมูท้ิง 
คณะ ปลีกตวัอยูแตคนเดียว ปฏิบัติอยูคนเดียว  
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     ข. เปนทางปฏิบัติ ทางดําเนิน ทางเดินออกจากสงสารไปสูพระนิพพานของ 
บุคคลคนเดียว คือของผูประเสริฐ (เปนเอกในโลก) ไดแก พระสัมมาสัมพุทธเจา โดยพระองค 
ทรงดําเนินไปกอนใครหมด แมจะมีผูอ่ืนเดนิไปตามทางนั้นดวย แตถึงกระนั้นทางนัน้ก็ถือวา 
เปนทางดําเนนิของพระพุทธเจา 
     ค. เปนทางปฏิบัติ ทางดําเนินท่ีมีอยูในท่ีเดียว คือมีอยูเฉพาะแตในพระ- 
ธรรมวินัยของพระพุทธเจา หรือในพระพทุธศาสนานี้เทานั้น 
     ง. เปนทางปฏิบัติ ทางดําเนินไปสูท่ีแหงเดียว คือไปสูพระนิพพานแหงเดยีว 
เทานั้น 
     (๒) อภิชฌา แปลวา ความอยากได อันไดแก ความยนิดี หรือกามฉันทะหรือ 
ความพอใจรักใครในกามคุณ ๕ อันไดแก รูป (สี) เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ โทมนัส แปลวา 
ความเสียใจอันไดแกความยนิราย หรือความพยาบาท ท่ีวากําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
นั้น หมายความวา กําจดัความยินดยีินรายในรูปขันธหรือในรูปกายนี ้
     (๓) ท่ีวา พจิารณาดกูาย หมายความวาดูกายสวนยอย หรืออาการของกาย มิใชด ู
เวทนา ดูจิต หรือดูธรรม ท้ังมิใชดูบุรุษหรือสตรี ในกาย คือ ในกายสวนรวมหรือรูปกายท้ัง 
ส้ิน คําวา ดูเวทนาในเวทนา ดูจิตในจิต และดูธรรมในธรรม ก็พึงทราบอธิบายตามแนวท่ี 
กลาวนี้  
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                                                                 บทท่ี ๒ 
                                                   โพธิปกขิยสังคหะ (ตอ) 
                                                         สติปฏฐาน ๔ (ตอ) 
 
กายานปุสสนา 
     (๑) อานาปานปพพะ หมวดวาดวยกําหนดลมหายใจเขาออก 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายอยูอยางไร ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษใุนพระศาสนาน้ี อยูปากด็ี อยูตามโคนไมกด็ี อยูในอาคารวางก็ดี นั่งคูบัลลังก 
(นั่งขัดสมาธิ) ตั้งกายใหตรง ตั้งสติจดจองไวเฉพาะหนา 
     ภิกษนุั้น มีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก เม่ือหายใจเขายาว กก็ําหนดรูวาหายใจเขา 
ยาว หรือเม่ือหายใจออกยาว ก็กําหนดรูวาหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขาส้ันก็กําหนดรูวา 
หายใจเขาส้ัน เม่ือหายใจออกส้ันก็กําหนดรูวาหายใจออกส้ัน สําเหนยีกอยูวาจักกําหนดรูกาย 
(ลมหายใจเขาออก) ท้ังปวง หายใจเขา สําเหนียกอยูวาจกักําหนดรูกาย (ลมหายใจเขาออก) 
หายใจออก 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนชางกลึง หรือลูกมือของชางกลึงผูมีทักษะ เม่ือ 
ชักเชือกกลึงยาวก็กําหนดรูวา ชักเชือกกลึงยาว เม่ือชักเชือกกลึงส้ันก็กาํหนดรูวาชักเชือกกลึง 
ส้ันฉันใด ภิกษุผูปฏิบัติกรรมฐานขอนี้ ก็เปนฉันนั้น เม่ือหายใจเขายาว ก็กําหนดรูวาหายใจ 
เขายาว หรือวาเม่ือหายใจออกยาว ก็กําหนดรูวาหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขาส้ัน ก็กาํหนด 
รูวาหายใจเขาส้ัน หรือวาเม่ือหายใจออกส้ัน ก็กําหนดรูวา หายใจออกส้ัน สําเหนยีกอยูวา 
กําหนดรูกายท้ังปวงหายใจเขา สําเหนียกอยูวาจักกําหนดรูกายท้ังปวง หายใจออก สําเหนียก 
อยูวาจกัระงับกายสังขารหายใจเขา สําเหนียกอยูวาจักระงับกายสังขารหายใจออก 
     ภิกษเุปนผูมีปกิตพิจารณาดูกายในกายภายในอยูบาง พิจารณาดกูายในกายภายนอก 
อยูบาง พิจารณาดูกายในกายท้ังภายในและภายนอกอยูบาง เปฯผูมีปกติพิจารณาดูความเกิดข้ึน 
(แหงลมหายใจออก) ในกายอยูบาง เปนผูมีปกติพิจารณาท้ังความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 14 
(แหงลมหายใจเขาออก) ในกายอยูบาง หรือวาภกิษุนัน้ ตัง้สติไวม่ันวา "กายมีอยู" ดังนี ้
เพียงเพื่อความรู เพียงเพื่อความระลึกไดเทานั้น และภิกษนุั้นเปนผูท่ีตณัหาทิฏฐิอาศัยไมได 
ดวย ท้ังไมยดึม่ันอะไร ๆ ในโลกดวย ดังกลาวมาฉะนี ้
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูพิจารณาดูกายในกายอยู แมดวยประการดังกลาวนี ้
 
อรรถาธิบาย 
     ท่ีวา "ภกิษใุนพระศาสนาน้ี อยูปากด็ี อยูโคนไมก็ดี อยูอาคารวางก็ดี" นั้นเปน 
ขอท่ีพระพุทธองคทรงช้ีใหเห็นวา ปา โคนไม และอาคารวางนั้น เปนท่ีเหมาะสมสําหรับ 
การเจริญสติปฏฐาน 
     ท่ีวา "ตั้งสติจดจองไวเฉพาะหนา" นั้น หมายความวา ตั้งสติไวท่ีลมหายใจเขา 
ออก เชน ตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออกซ่ึงมากระทบท่ีปลายจมูก หรือท่ีริมฝปากขางบน 
เปนตน 
     ท่ีวา "จักระงับกายสังขาร (ลมหายใจเขาออก)" นั้น หมายความวา ผอนลม 
หายใจเขาออกท่ีหยาบ ๆ ใหละเอียดเขา-ละเอียดเขาจนถึงท่ีสุดท่ีจะทําได 
     ท่ีวา "ในกายภายใน" หมายความวา ภายในกายของตนเอง ท่ีวา "ในกายภาย 
นอก" หมายความวา ในกายของบุคคลอ่ืน ท่ีวา "ในกายท้ังภายในและภายนอก" หมายความ 
วาท้ังกายของตนเองและของคนอ่ืน 
     ท่ีวา "ความเกิดข้ึน (แหงลมหายใจเขาออก)" หมายความวา ลมหายใจเขาออก 
นั้น จะเกดิข้ึนไดตองอาศัยรูปกาย กระพุงจมูกและจิต จงึจะผานเขาผานออกได 
     ท่ีวา "ความเส่ือม (แหงลมหายใจเขาออก)" หมายความวา ลมหายใจเขาออกนั้น 
เม่ือรูปกายแตกดับ กระพุงจมูกสลายไป และจิตก็ดับไปแลว กย็อมเปนอันเส่ือมไป คือ หมด 
ลมหายใจเขาออกทันที 
     ท่ีวา ตั้งสติม่ันวา "กายมีอยู" หมายความวา จะตองต้ังสติกําหนดวา มีอยูแตกาย 
เทานั้น ไมมีสัตว ไมมีบุคคล ไมมีบุรุษ ไมมีสตรี ไมมีอัตตา ไมมีส่ิงท่ีเนื่องดวยอัตตา 
ไมมีตัวกู ไมมีของกู ใคร ๆ ก็ไมมี ของใคร ๆ ก็ไมมี มีแตกาย (รูปธรรม) เทานั้น  
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     ท่ีวา "เพยีงเพื่อความรู" หมายความวา การต้ังสติพิจารณาดูลมหายใจเขาออกนั้น 
มิใชเพื่อประโยชนอ่ืนใด โดยท่ีแทกเ็พียงเพื่อความรู เพือ่ความรูยิ่ง ๆ ข้ึนไป คือความเจริญ 
แกกลาของสัมปชัญญะหรือปญญาเทานั้น 
     ท่ีวา "เพยีงเพื่อความระลึกไดเทานัน้" หมายความวาเพยีงเพื่อระลึกไดเปนสําคัญ 
คือเพ่ือความเจริญ ความสมบูรณของสติเทานั้น มิใชเพื่อประโยชนอ่ืนใดทั้งส้ิน 
     ท่ีวา "ไมยดึม่ันอะไร ๆ ในโลก" หมายความวา ไมยึดรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณอะไร ๆ วาเปนอัตตา และไมยึดขันธเหลานั้นเปนส่ิงท่ีเน่ืองดวยอัตตา 
     ขอท่ีควรกาํหนดไวเปนพิเศษในเร่ืองนี้ก็คือ สติท่ีกําหนดลมหายใจเขาออกนั้นเปน 
ทุกขสัจจะ ตณัหาอันมีมากอนซ่ึงทําใหสตินั้นผุดข้ึนมา เปนสมุทัยสัจจะ การท่ีสติและตัณหา 
ท้ังสองอยางนั้นไมดําเนินไปเปนริโรธสัจจะ อริยมรรคท่ีกําหนดรูทุกขและสมุทัย มีนโิรธเปน 
อารมณ เปนมัคคสัจจะ ภกิษขุวนขวายดวยอํานาจสัจจะ ๔ อยางดังนี้แลว ยอมบรรลุความ 
ดับทุกข เพราะฉะนัน้ วิธีนีจ้งึเปนมุขหนึ่งท่ีจะชวยใหออกจากทุกขได 
 
     (๒) อิริยาปถปพพะ หมวดวาดวยอิริยาบถ ๔ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่งวา ภิกษุเดินอยู ก็กําหนดรูวา เดนิอยู เม่ือยืนอยู 
ก็กําหนดรูวายนือยู เม่ือนั่งอยู ก็กําหนดรูวานั่งอยู หรือเม่ือนอนอยู กก็ําหนดรูวานอนอยู 
     หรือวากายของภิกษนุั้นต้ังอยูโดยอาการใด ๆ ก็กําหนดรูไวพรอมโดยอาการนั้น ๆ 
     ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยูบาง พิจารณาดกูายในกายภาย 
นอกอยูบาง พจิารณาดกูายในกายท้ังภายในและภายนอกอยูบาง เปนผูมีปกติพิจารณาดูความ 
เกิดข้ึน (แหงรูปขันธ) ในกายอยูบาง พจิารณาดูความเส่ือม (แหงรูปขันธ) ในกายอยูบาง 
พิจารณาดูท้ังความเกดิข้ึนและความเส่ือมไปในกายอยูบาง 
     หรือวาภกิษุนั้นต้ังสติไวม่ันวา "กายมีอยู" ดังนี้ เพียงเพื่อความรู เพยีงเพ่ือความ 
ระลึกไดเทานัน้ เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมไดดวย ท้ังไมยึดม่ันอะไร ๆ ในโลกดวย 
ดังกลาวฉะนี้  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายอยู แมดวยประการ 
ดังกลาวมานี้บาง 
 
อรรถาธิบาย 
     การใชสติกาํหนดอิริยาบถทั้ง ๔ คือ เดิน ยืน นั่ง นอน นั้น เปนการกาํหนด 
อิริยาบถยาว (หรือใหญ) โดยกําหนดรูวา กายมีอยู คือต้ังสติกําหนดวา มีอยูแตกายเทานั้น 
ไมมีสัตว ไมมีบุคคล ไมมีบุรุษ ไมมีสตรี ไมมีอัตตา ไมมีส่ิงท่ีเนื่องดวยอัตตา ไมมีตัวกู 
ไมมีของกู ใคร ๆ ก็ไมมี เม่ือเปนเชนนี้ จึงไมมีใครเดิน ไมมีใครยืน ไมมีใครนั่ง ไมมีใคร 
นอน มีแตกาย (รูปธรรม) เทานั้น การกําหนดอยางนี้ ก็เพื่อสลัดออกซ่ึงสัตตูปลัทธิ คือ 
ความยึดถือวามีสัตว มีบุคคล เพื่อเพิกถอนอัตตสัญญา คือความสําคัญผิดวามีอัตตา และการ 
กําหนดรูเชนนั้น จัดเปนกรรมฐานและเปนการเจริญสติปฏฐานดวย อันท่ีจริง สัตวดรัิจฉาน 
มีสุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก เปนตน เม่ือมันเดิน มันกรู็วามันเดินเหมือนกนั แตความรูของ 
สัตวดิรัจฉานนั้น ไมเปนเหตุสลัดสัตตูปลัทธิ ไมเปนเหตุเพิกถอนอัตตสัญญาได จึงไมเปน 
กรรมฐานและไมเปนการเจริญสติปฏฐาน 
     อนึ่ง พึงกําหนดวาอิริยาบถท้ัง ๔ คือ เดนิ ยืน นั่ง นอน นั้น วาโดยสภาวะแลว 
เปนเพยีงอาการเคล่ือนไหวของรูปนามเทานั้น หาใชอาการเคล่ือนของบุคคลของสัตวไม กลาว 
คือ 
     - การเคล่ือนสกลกายไปขางหนา ดวยการผลักดันของวาโยธาตุท่ีเกิดจากกิริยาของ 
จิต เรียกวา เดนิ หมายความวา เม่ือจิตคิดข้ึนกอนวา จักเดนิแลวความคิดนั้นก็ทําใหวาโยธาตุ 
เกิดการผลักดนั ทําใหเกิดความเคล่ือนไหว เกดิการนําสกลกายเคล่ือนไป เขยื้อนไปขางหนา 
อันเรียกวา เดนิ 
     ใครเดิน? รูปนามเดิม 
     การเดินของใคร? ของรูปนาม 
     เพราะเหตุใดจึงเดนิได? เดินไปเพราะการผลักดันของวาโยธาตุท่ีเกดิจากกิริยา คือ 
การคิดของจิต นั่นคือ พลังจติทําใหเดินได  
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     - การยกสกลกายข้ึน ตั้งแตอวัยวะสวนสุด ดวยการผลักดนของวาโยธาตุท่ีเกิดจาก 
กิริยาของจิต เรียกวา ยืน หมายความวา เม่ือจิตคิดข้ึนกอนวาจกัยนื แลวความคินดั้นก็ทํา 
ใหวาโยธาตุเกดิการผลักดัน ทําใหเกดิการเคล่ือนไหว ใหเกิดการยกสกลกายข้ึน ใหลุกข้ึนได 
อันเรียกวา ยนื 
     ใครยืน? รูปนามยืน 
     การยืนของใคร? ของรูปนาม 
     เพราะเหตุใดจึงยนืได? ยนืได เพราะการผลักดันของวาโยธาตุท่ีเกดิจากกิริยา คือ 
การคิดของจิต นั่นคือพลังจิตทําใหยนืได 
     - กายคูกายสวนลาง ตั้งกายสวนบนข้ึน ดวยการผลักดนัของวาโยธาตุท่ีเกิดจาก 
กิริยาของจิต เรียกวา นั่ง หมายความวา เม่ือจิตคิดข้ึนกอนวา จกันั่ง แลวความคิดนั้นก็ทํา 
ใหวาโยธาตุ เกิดการผลักดนัทําใหเกิดการเคล่ือนไหว ใหเกิดการคูกายสวนลาง ตั้งกายสวน 
บนข้ึนได อันเรียกวา นั่ง 
     ใครนั่ง? รูปนามน่ัง 
     การนั่งของใคร? ของรูปนาม 
     เพราะเหตุใดจึงนั่งได? นั่งไดเพราะการผลักดันของวาโยธาตุท่ีเกิดจากกิริยา คือ 
การคิดของจิต นั่นคือ พลังจติทําใหนั่งได 
     - การเหยียดสกลกายออกไปทางดานขวาง ดวยการผลักดันของวาโยธาตุท่ีเกิดจาก 
กิริยาของจิต เรียกวา นอน หมายความวา เม่ือจิตคิดวา จกันอน แลวความคิดนั้นก็ทําให 
วาโยธาตุเกดิการผลักดัน ทําใหเกดิการเคล่ือนไหว ใหเกดิการเหยียดสกลกายออกไปทางดาน 
ขวาง คือเอนตัวลงเหยียดขา เหยยีดแขนออกไป อันเรียกวา นอน 
     ใครนอน? รูปนามนอน 
     การนอนของใคร? ของรูปนาม 
     เพราะเหตุใดจึงนอนได? นอนไดเพราะการผลักดันของวาโยธาตุท่ีเกิดจากกิริยา คือ 
การคิดของจิต นั่นคือ พลังจติทําใหนอนได 
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     ทานกลาวเปรียบเทียบไววา เหมือนกับท่ีพูดกันวา เกวียนเดิน เกวียนหยดุ แตท่ี 
จริงแลว เกวยีนใด ๆ จะเดนิหรือหยดุเปนอันไมมี แตเม่ือคนขับเกวยีนนําววั ๔ ตวั มาเทียม 
เกวยีนแลวขับไป เม่ือววัลากเกวยีนไป ก็มีการเรียกกันวา เกวยีนเดิน เม่ือวัวหยดุอยูกเ็รียก 
วา เกวียนหยุด ขอนี้ฉันใด กายก็ฉันนั้นเหมือนกัน กลาวคือ กายเปรียบเหมือนเกวยีน 
เพราะเปนส่ิงท่ีไมรูเร่ืองอะไรวาโยธาตุท่ีเกิดจากกิริยา คือ การคิดของจิต เปรียบเหมือนวัว 
จิตเปรียบเหมือนคนขับเกวียน เม่ือจิตเกิดความคิดข้ึนกอนวา จกัเดนิ จกัยืน จักนง จักนอน 
แลวความคิดนั้นก็ทําใหวาโยธาตุเกิดการผลักดัน เปรียบเหมือนคนขับเกวยีนขับววัใหเดิน การ 
เดินของววัก็ทําใหเกวยีนเดินไปฉะน้ัน ดังนั้น จึงกลาวสรุปไดวา การเดิน การยนื การนั่ง 
การนอน นัน้เปนไปดวยการผลักดันแหงวาโยธาตุท่ีเกิดจากกิริยา คือการคิดของจิต เปน 
เหมือนการเดนิ การหยุดของเกวยีนท่ีเปนไปดวยการลาก การหยุดของวัวท่ีทําตามคําส่ังของ 
คนขับเกวยีนฉะนั้น 
     ขอท่ีควรกาํหนดเปนพิเศษในเร่ืองนี้คือ สติท่ีกําหนดกิริยาบถ ๔ เปนทุกขสัจจะ 
ตัณหาอันมีมากอนซ่ึงทําใหสตินันผุดข้ึน เปนสมุทัยสัจจะ การท่ีตัณหาและสติท้ังสองนั้นไม 
ดําเนินไป เปนนิโรธสัจจะ อริยมรรคท่ีกําหนดรูทุกข ละสมุทัย มีนิโรธเปนอารมณเปน 
มัคคสัจจะ ภกิษุขวนขวายดวยอํานาจสัจจะ ๔ อยางนีแ้ลว ยอมบรรลุความดับทุกข เพราะฉะน้ัน 
วิธีนี้จึงเปนมุขหนึ่งท่ีจะชวยใหออกจากทุกขได 
 
     (๓) สัมปชัญญปพพะ หมวดวาดวยสัมปชัญญะ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อีกขอหนึ่ง ภกิษุเปนผูกระทําความรูตัวอยูในการกาวไปขางหนา 
ในการถอยกลับหลัง เปนผูกระทําความรูตวัอยูในการดแูล ในการเหลียวด,ู เปนผูกระทําความรู 
ตัวอยูในการคูเขา ในการเหยยีดออก (ซ่ึงอวยัวะ) เปนผูกระทําความรูตวัอยูในการครอง 
สังฆาฏิอุมบาตรและครองจวีร, เปนผูกระทําความรูตัวอยูในการกิน การดื่ม การเค้ียว การ 
ล้ิมรส, เปนผูกระทําความรูตวัอยูในการถายอุจจาระปสสาวะ, เปนผูกระทําความรูตวัอยูในการ 
เดิน การยืน การนั่ง การนอนหลับ การตื่น การพูด การนิง่  
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     ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณากายในกายภายในอยูบาง พจิารณาดกูายในกายภายนอก 
อยูบาง พิจารณาดูกายในกายท้ังภายนอกอยูบาง พิจารณาดูความเกดิข้ึน (แหงรูปขันธ) 
ในกายอยูบาง พิจารณาดูท้ังความเกดิข้ึนและเส่ือมไปในกายอยูบาง 
     หรือวาภกิษุนั้น ตั้งสติไวม่ันวา "กายมีอยู" ดังนี้ เพียงเพื่อความรู เพยีงเพ่ือ 
ความระลึกไดเทานั้น เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังเปนผูไมยดึม่ันอะไร ๆ ในโลกดวย 
ดังกลาวมาฉะนี้ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนรูมีปกติพิจารณาดูกายในกายอยู แมดวยประการ 
ดังกลาวนี้  
 
อรรถาธิบาย 
     การใชสติสัมปชัญญะกําหนดการกาวไปขางหนา การถอยกลับหลัง การดูแล การ 
เหลียวดู การคูเขา การเหยียดออก อยางนี้เปนการกําหนดอิริยาบถปานกลาง สวนการใชสติ 
กําหนดการเดนิ การยืน การนั่ง การนอนหลับ การตื่น อยางนี้เปนการกาํหนดอิริยาบถยอย 
โดยกําหนดรูวา "กายมีอยู" คือใชสติสัมปชัญญะกําหนดรูวา มีอยูแตกายเทานั้น สัตวไมมี 
บุคคลไมมี บุรุษไมมี สตรีไมมี อัตตาไมมี ส่ิงเนื่องดวยอัตตาไมมี ตัวกไูมมี ใคร ๆ ก็ไมมี 
เม่ือเปนเชนนี้ จึงไมมีใครกาวไปขางหนา ถอยกลับขางหลัง ฯลฯ มีแตกาย (รูปธรรม) 
เทานั้น การกําหนดรูอยางนี้ ก็เพื่อสลัดออกซ่ึงสัตตูปลัทธิ และอัตตสัญญา และการกําหนด 
รูเชนนั้นเปนกรรมฐานและเปนการเจริญสติปฏฐานดวย 
     ในการเจริญกรรมฐานโดยพยายามใหมีสัมปชัญญะในอิริยาบถยอยท้ังหลาย มีการ 
กาวไปขางหนาเปนตนนัน้ ตองทําใหติดตอกัน โดยไมปราศจากสัมปชัญญะในทุกอิริยาบถ 
     สัมปชัญญะ นั้นมี ๔ อยาง คือ 
     (๑) สาตถกสัมปชัญญะ ปญญากําหนดรูส่ิงท่ีมีประโยชน 
     (๒) สัปปายสัมปชัญญะ ปญญากําหนดรูส่ิงเปนความสบาย 
     (๓) โคจรสัมปชัญญะ ปญญษกําหนดรูท่ีโคจรอันเปนประโยชน 
     (๔) อสัมโมหสัมปชัญญะ ปญญากําหนดรูดวยไมหลงในทุกอิริยาบถ+  
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     การจะกาวไปขางหนาหรือถอยกลับ เปนตน เม่ือรูจักกําหนดเอาแตส่ิงท่ีมีประโยชน 
หรือมองหาแตส่ิงท่ีเปนประโยชนแกการปฏิบัติธรรม เชนการไดเห็นพระเจดยี เหน็ตนพระศรี- 
มหาโพธ์ิ เปนตน ช่ือวามีสาตถกสัมปชัญญะ เม่ือรูจักกําหนดเอาแตส่ิงท่ีเปนสัปปาย คือ 
เปนอารมณท่ีสบาย ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติธรรม เชนการไดเหน็คนไหวพระเจดียท่ีมี 
ระเบียบเรียบรอย นาช่ืนใจ เปนตน ช่ือวามีสัปปายสัมปชัญญะ เม่ือรูจักกําหนดอารมณ 
กรรมฐานโดยไมยอมทิ้งกรรมฐานในคราวเท่ียวไปในท่ีตาง ๆ รูจักถือเอาประโยชนในการปฏิบัติ 
ธรรม ขณะท่ีเท่ียวไปนั้น ช่ือวามีโคจรสัมปชัญญะ เม่ือรูจักกําหนดรูเทาทันสภาวะวาในการ 
กาวไปขางหนา เปนตนนัน้ รูปนามก็แปรไปทุกขณะ โดยไมหลงลืมในอิริยาบถยอย มีการ 
กาวไปขางหนาเปนตนดังกลาวมานี้ ช่ือวามีอสัมโมหสัมปชัญญะ 
     ขอท่ีควรกาํหนดรูเปนพิเศษในเร่ืองนีก้คื็อ สติท่ีประคองสัมปชัญญะ เปนทุกขสัจจะ 
ตัณหาอันมีมาแตกอนท่ีทําใหสตินั้นเกิดข้ึน เปนสมุทัยสัจจะ การท่ีสติและตัณหาท้ังสองไม 
ดําเนินไป เปนนิโรธสัจจะ อริยมรรคท่ีกําหนดรูทุกข ละสมุทัย มีนิโรธเปนอารมณ เปน 
มัคคสัจจะ ภกิษุขวนขวายดวยอํานาจสัจจะ ๔ อยางนีแ้ลว ยอมบรรลุความดับทุกข เพราะฉะน้ัน 
วิธีนี้จึงเปนมุขหนึ่งท่ีจะชวยใหออกจากทุกขได 
 
     (๔) ปฏิกูลปพพะ หมวดวาดวยส่ิงปฏิกลู 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษพุิจารณาดูกายน้ีแหละ ต้ังแตพื้นเทาข้ึนไป 
เบ้ืองบน ตั้งแตปลายผมลงมาเบ้ืองลาง ซ่ึงมีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาด 
มีประการตาง ๆ วาในกายนีมี้ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ในกระดูก 
(และมันสมอง) ไต หวัใจ ตับ พังผืด มาม ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม 
อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ 
มูตร 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนไถ มีปากสองขาง บรรจุเต็มดวยธัญชาติตาง ๆ 
เชน ขาวสาลี ขาวเปลือก ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง งา ขาว บุรุษผูมีตาดี แกไถนั้นออกตรวจดู 
กจ็ะรูไดวา พวกนี้ขาวสาลี พวกนี้ขาวเปลือก พวกนี้ถ่ัวเขียว พวกนี้ถ่ัวเหลือง พวกนี้งา  
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พวกนี้ขาวสาร แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุกเ็ปนอยางนั้นเชนกนั มาพิจารณาดกูายน้ีแหละ 
ตั้งแตพื้นเทาข้ึนไปเบ้ืองตน ตั้งแตปลายผมลงมาเบ้ืองลาง ซ่ึงมีหนังหุมอยูโดยรอบ เตม็ไปดวย 
ของไมสะอาด มีประการตาง ๆ วาในกายนีมี้ผม ขน เล็บ ฯลฯ ไขขอ น้ํามูตร 
    ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายภายในอยูบาง พจิารณาดกูายในกายภายนอก 
อยูบาง พิจารณาดูกายในกายท้ังภายในและภายนอกอยูบาง พิจารณาดูความเกดิข้ึน (แหงรูปขันธ) 
ในกายอยูบาง พิจารณาดูความเส่ือมไป (แหงรูปขันธ) ในกายอยูบาง พิจารณาดูท้ังความ 
เกิดข้ึนและความเส่ือมไปในกายอยูบาง 
    หรือวาภกิษนุั้น ตั้งสติม่ันอยูวา "กายมีอยู" ดังนี้ เพียงเพื่อความรู เพยีงเพ่ือ 
ความระลึกไดเทานั้น เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยึดม่ันอะไร ๆ ในโลก ดวย 
ดังกลาวมาฉะนี้ 
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายอยู แมดวยประการ 
ดังกลาวนี ้
 
อรรถาธิบาย 
    การใชสติกาํหนดพจิารณากายใหเห็นเปนของปฏิกูล โดยใหเหน็วาสวนตาง ๆ ของ 
รางกายซ่ึงเรียกวา อาการ ๓๒ อันมี ผม ขน เล็บ เปนตนนั้น แตละสวนลวนเปฯของ 
ไมสะอาด เปนของสกปรกโสโครก เพื่อเพิกถอนสุภสัญญา คือ ถอนความสําคัญผิดวาเปน 
ของสวยงาม ท้ังสวนตาง ๆ ของรางกายนัน้เม่ือเกิดข้ึนแลว ก็จะตองดบัไป และใหเห็นวา 
"กายมีอยู" คือมีอยูแตกาย (รูปธรรม) เทานั้น ไมมีสัตว ไมมีบุคคล ไมมีบุรุษ ไมมีสตรี 
ไมมีอัตตา ไมมีส่ิงท่ีเนื่องดวยอัตตา ไมมีตวักู ไมมีอวัยวะของใคร ใคร ๆ ก็ไมมี เม่ือเปน 
เชนนี้ จึงไมมีอะไรสวย ไมมีอะไรงาม ไมมีอะไรจริงจังยั่งยืน มีแตกาย (รูปธรรม) ซ่ึงเปน 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท้ังส้ิน 
    ขอท่ีควรกําหนดรูเปนพิเศษในเร่ืองนีก้็คือ สติท่ีกําหนดอาการ ๓๒ นั้น เปน 
ทุกขสัจจะ ตณัหาอันมีมากอนซ่ึงทําใหสตินั้นผุดข้ึน เปนสมุทัยสัจจะ การท่ีตัณหาและสติท้ัง 
สองอยางนั้นไมดําเนินไป เปนนิโรธสัจจะ อริยมรรคท่ีกําหนดรูทุกข ละสมุทัย มีนิโรธเปน 
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อารมณ เปฯมัคคสัจจะ ภกิษขุวนขวายดวยอํานาจสัจจะ ๔ อยางนีแ้ลว ยอมบรรลุความดับทุกข 
เพราะฉะนั้น วิธีนี้จึงเปนมุขหนึ่งท่ีจะชวยใหออกจากทุกขได 
 
    (๕) ธาตุปพพะ หมวดวาดวยธาตุ ๔ 
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูกายนี้แหละ ตามท่ีดาํรงอยู 
ตามท่ีตั้งอยู โดยความเปนธาตุ ๔ วา ในกายนี้มีธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม อยู 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนคนฆาววั หรือลูกมือของคนฆาวัว ผูมีทักษะ คร้ันฆาแมววั 
แลว นั่งชําแหละเนื้อออกเปนช้ิน ๆ นั่งจําหนายอยู ณ ทางใหญ ๔ แพรง แมฉันใด ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษกุ็เปนอยางนั้นเชนเดยีวกัน ยอมพิจารณาดกูายน้ีแหละ ตามท่ีดํารงอยู ตามท่ี 
ตั้งอยู โดยความเปนธาตุ ๔ วาในกายนี้ มีธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม อยู 
    ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายภายในอยูบาง พจิารณาดกูายในกายภายนอก 
อยูบาง พิจารณาดูความเส่ือมไป (แหงรูปขันธ) ในกายอยูบาง พิจารณาดูท้ังความ 
เกิดข้ึนและความเส่ือมไปในกายอยูบาง 
    หรือวาภกิษนุั้นต้ังสติไวม่ันวา "กายมีอยู" ดังนี้ เพยีงเพือ่ความรู เพียงเพื่อความ 
ระลึกไดเทานัน้ เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยึดม่ันอะไร ๆ ในโลกดวย ดังกลาวมา 
ฉะนี ้
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายอยู แมดวยประการ 
ดังกลาวมานี ้
 
อรรถาธิบาย 
    การใชสติกาํหนดธาตุท้ัง ๔นั้น เปนการกําหนดสภาวะท่ีแทจริงของกาย ซ่ึงมีแต 
เพียงธาตุ ๔ เทานั้น ไมมีสัตว ไมมีบุคคล ไมมีบุรุษ ไมมีสตรี ไมมีอัตตา ไมมีส่ิงท่ีเนือ่งดวย 
อัตตา ไมมีตัวกู ไมมีของกู ใคร ๆ ก็ไมมี เม่ือเปนเชนนี้ ส่ิงท่ีสมมติวา สัตว วาคน 
นั้นท่ีแทก็คือธาตุ ๔ นั้นเอง วิธีการพิจารณาดูธาตุ ๔ ในกายน้ัน เบ้ืองตนใหกําหนดดงันี้ 
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    (๑) สวนใดมีลักษณะแขนแข็ง หรือออนแข็ง สวนนัน้เปนธาตุดิน ท่ีเปนสวน 
ประกอบภายในรางกาย คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ 
ตับ พังผืด มาม ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา สวนตาง ๆ เหลานี้ใหใชสติ 
กําหนดวา นี้แหละ คือ ธาตุดนิ ซ่ึงเปนสวนประกอบสวนหนึ่งของรางกาย 
    (๒) สวนใดมีลักษณะเอิบอาบซึมซาบ หรือไหลไปมา สวนนั้นเปนธาตุน้ํา ท่ีเปน 
สวนประกอบภายในรางกาย คือ ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย 
น้ํามูก ไขขอ มูตร สวนตาง ๆ เหลานี้ ใหใชสติกําหนดวา นี้แหละคือธาตุน้ํา ซ่ึงเปน 
สวนประกอบสวนหนึ่งของรางกาย 
    (๓) สวนใดมีลักษณะทําใหรอนและเย็น (อุณหภูมิลดลงเรียกวาเยน็) สวนนั้น 
เปนธาตุไฟ ท่ีเปนสวนประกอบภายในรางกาย คือ ไฟท่ีทําใหรางกายอบอุนหรือเรารอน ไฟ 
ท่ีทําใหรางกายทรุดโทรม (ทําใหหนังยน ผมหงอก เปนตน) ไฟท่ีทําใหกระวนกระวาย ไฟ 
ชวยยอยอาหาร เหลานี้ใหใชสติกําหนดวา นี้แหละ คือธาตุไฟ ซ่ึงเปนสวนประกอบสวนหนึ่ง 
ของกาย 
    (๔) สวนใดมีลักษณะพัดไปมา หรือทําใหเคล่ือนไหวและคํ้าจุนไว สวนนัน้เปน 
ธาตุลม ท่ีเปนสวนประกอบภายในรางกาย คือลมพัดข้ึนเบ้ืองบน ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า ลมในทอง 
ลมในไส ลมพัดไปตามตัว และลมหายใจ เหลานี้พึงใชสติกําหนดวา นีแ้หละคือธาตุลม ซ่ึงเปน 
สวนประกอบสวนหนึ่งของรางกาย 
    เม่ือแยกแยะออกพิจารณาใหเห็นเปนธาตุดังกลาวนี้ ก็จะเหน็วา ส่ิงท่ีสมมติวาสัตว 
หรือคนน้ัน ท่ีแทก็คือธาตุ ๔ ซ่ึงประสมกันอยูนั่นเอง 
    ท่ีกําหนดดังนั้น เพยีงจะใหเปนกรรมฐานเทานั้น หากกําหนดตามสภาวะท่ีแทจริง 
แลว ธาตุ ๔ กบั วัณณ (สี) คันธ รส  โอชา ๘ อยางนี้ เปนอวินีโภครูป คือ เปนรูปธรรมท่ี 
แยกออกจากกนัไมได ดังนั้น ในผมเสนหนึง่ ก็มีธาตุ ๔ ครบบริบูรณ ในนํ้าหยดหน่ึง ก็มีธาตุ 
๔ ครบบริบูรณ 
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    ขอท่ีควรกําหนดรูเปนพิเศษในเร่ืองนีก้็๕ ือ สติท่ีกําหนดธาตุ ๔ เปนทุกขสัจจะ ตณัหา 
อันมีมากอน ซ่ึงทําใหสตินั้นเกิดข้ึน เปนสมุทัยสัจจะ การท่ีตัณหาและสติท้ังสองนั้นไมดําเนินไป 
เปนนิโรธสัจจะ อริยมรรคท่ีกําหนดรูทุกข ละสมุทัย มีนิโรธ เปนอารมณ เปนมัคคสัจจะ ภกิษ ุ
ขวนขวาย ดวยอํานาจสัจจะ ๔ อยางนัน้แลว ยอมบรรลุความดับทุกข เพราะฉะน้ัน วธีินี้จึง 
เปนมุขหนึ่งท่ีจะชวยใหออกจากทุกขได 
 
    (๖) นวสีวถิกาปพพะ หมวดวาดวยปาชา ๙ 
    (๑) ดกูรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษพุึงเห็นซากศพท่ีเขาท้ิวไวในปาชา เปน 
ศพท่ีตายแลว ๑ วัน ตายแลว ๒ วัน ตายแลว ๓ วนับาง เปนศพข้ึนอืด มีสีเขียวอ๋ือ มีน้ําหนอง 
ไหลเยิ้ม แมดวยอาการอยางใด ภกิษุพึงนําเอากายน้ีเขาไปเปรียบกับศพวา แมกายนี้ก็มีธรรมดา 
ตองเปนอยางนั้น มีภาวะตองเปนอยางนัน้ ไมพนความเปนอยางนัน้ไปได 
    ภกิษุผูเปนพิจารณาดกูายในกายภายในอยูบาง พิจารณาดูกายในกายภายนอกอยูบาง 
พิจารณาดกูายในกายท้ังภายในและนอกอยูบาง พิจารณาดูความเกดิข้ึน (แหงรูปขันธ) ในกาย 
อยูบาง พิจารณาดูความเส่ือมไป (แหงรูปขันธ) ในกายอยูบาง พิจารณาดูท้ังความเกดิข้ึนและ 
ความเส่ือมไปในกายอยูบาง 
    หรือวา ภกิษุนั้น ตั้งสติไวม่ันวา "กายมีอยู" เพยีงเพื่อความรู เพียงเพ่ือความระลึก 
ไดเทานัน้ เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยดึม่ันอะไร ๆ ในโลกดวยดังกลาวมา ฉะนี ้
    ดูกร ภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายอยู ดวยประการดังกลาวนี้ 
    (๒) ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษพุึงเห็นซากศพท่ีเขาท้ิงไวในปาชา เปน 
ศพท่ีพวกกาจกิกินบาง พวกแรงจิกกนิบาง พวกเหยี่ยว (หรือพวกนกตระกรุมใหญ) จิกกินบาง 
พวกสุนัขบาง พวกสุนัขจิ้งจอกกัดกนิบาง พวกหนอนชอนไชกินบาง แมดวยอาการอยางใด 
ภิกษนุั้น นํากายนี้แหละเขาไปเปรียบวา แมกายน้ีก็มีธรรมดาตองเปนอยางนั้น มีภาวะตอง 
เปนอยางนัน้ ไมพนความเปนอยางนัน้ไปได  
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    ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายภายในอยูบาง พจิารณาดกูายในกายภายนอก 
อยูบาง พิจารณาดูกายในกายทังภายในและภายนอกอยูบาง พิจารณาความเกิดข้ึน (แหงรูปขันธ) 
ในกายอยูบาง พิจารณาดูความเส่ือมไป (แหงรูปขันธ) ในกายอยูบาง พิจารณาดูท้ังความเกดิ 
ข้ึนและความเสื่อมไปในกายอยูบาง 
    หรือวาภกิษนุั้นต้ังสติไวม่ันวา "กายมีอยู" เพียงเพื่อความรู เพียงเพื่อความละรึก 
ไดเทานัน้ เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยดึม่ันอะไร ๆ ในโลกดวย ดังกลาวมาฉะนี ้
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายอยูดวยประการดังกลาวนี ้
บาง 
    (๓) ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษพุึงเห็นซากศพท่ีเขาท้ิงไวในปาชา เหลือ 
แตโครงกระดูก มีเนื้อและเลือด (ติดอยู) มีเอ็นรึงรัดอยู แมดวยอาการอยางใด ภิกษุนัน้ นํา 
เอากายนีแ้หละเขาไปเปรียบวา แมกายน้ีกมี็ธรรมดาตองเปนอยางนัน้ มีภาวะตองเปนอยางนัน้ 
ไมพนความเปนอยางนัน้ไปได 
    ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายภายในอยูบาง พจิารณาดกูายในกายภายนอก 
อยูบาง พิจารณาความเกิดข้ึน (แหงรูปขันธ) ในกายอยูบาง พิจารณาดูความเสื่อมไป (แหง 
รูปขันธ) ในกายอยูบาง พจิารณาดูท้ังความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในกายอยูบาง 
    หรือวาภกิษนุั้นต้ังสติไวม่ันวา "กายมีอยู" เพียงเพื่อความรู เพียงเพื่อความระลึก 
ไดเทานัน้ เปฯผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยดึม่ันอะไร ๆ ในโลกดวย ดังกลาวมาฉะนี ้
    (๔) ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษพุึงเห็นซากศพท่ีเขาท้ิงไวในปาชา เหลือ 
แตโครงกระดูก ไมมีเนื้อ แตยังมีเลือดเปอนเปรอะอยู มีเอ็นรึงรัดอยู แมดวยอาการอยางใด 
ภิกษนุั้นนําเอากายนีแ้หละเขาไปเปรียบวา แมกายนี้ก็มีธรรมดาตองเปนอยางนั้น มีภาวะตอง 
เปนอยางนัน้ ไมพนความเปนอยางนัน้ไปได 
    ภิกษนุั้น เปนผูพิจารณาดกูายในกายภายในอยูบาง พจิารณาดกูายในกายภายนอก 
อยูบาง พิจารณาดูกายในกายท้ังภายในและภายนอกอยูบาง พิจารณาดูความเกดิข้ึน (แหงรูป 
ขันธ) ในกายอยูบาง พิจารณาความเส่ือมไป (แหงรูปขันธ) ในกายอยูบาง พิจารณาดูท้ังความ 
เกิดข้ึนและความเส่ือมไปในกายอยูบาง  
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    หรือวาภกิษนุั้นต้ังสติไวม่ันวา "กายมีอยู" เพียงเพื่อความรู เพียงเพื่อความระลึก 
ไดเทานัน้ เปฯผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยดึม่ันอะไร ๆ ในโลกดวย ดังกลาวมาฉะนี ้
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายอยูดวยประการดังกลาวนี ้
บาง 
    (๕) ดกูรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษพุึงเห็นซากศพท่ีเขาท้ิงไวในปาชา เหลือ 
แตโครงกระดูก ไมมีเนื้อและเลือดแลว มีแตเอ็นรึงรัดอยู แมดวยอาการอยางใด ภิกษนุั้น นํา 
เอากายนีแ้หละเขาไปเปรียบวา แมกายน้ีกมี็ธรรมดาตองเปนอยางนัน้ มีภาวะตองเปนอยางนัน้ 
ไมพนความเปนอยางนัน้ไปได 
    ภิกษนุั้น เปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายภายในอยูบาง พิจารณาดกูายในกายภาย 
นอกอยูบาง พจิารณาดกูายในกายท้ังภายในและภายนอกอยูบาง พจิารณาความเกิดข้ึน (แหง 
รูปขันธ) ในกายอยูบาง พจิารณาดูความเส่ือมไป (แหงรูปขันธ) ในกายอยูบาง พจิารณาด ู
ท้ังความเกิดข้ึน และความเส่ือมไปในกายอยูบาง 
    หรือวาภกิษนุั้นต้ังสติไวม่ันวา "กายมีอยู" เพียงเพื่อความรู เพียงเพื่อความระลึก 
ไดเทานัน้ เปฯผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยดึม่ันอะไร ๆ ในโลกดวย ดังกลาวมาฉะนี ้
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายอยูดวยประการดังกลาวนี ้
บาง 
    (๗) ดกูรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษพึงึเห็นซษกศพท่ีเขาท้ิงไวในปาชา เหลือ 
แตทอนกระดกูท้ังหลาย สีขาวเหมือนสังข แมดวยอาการอยางใด ภิกษนุั้นนําเอากายนี้แหละเขา 
ไปเปรียบวา แมกายนีก้็มีธรรมดาตองเปนอยางนั้น มีภาวะตองเปนอยางนั้น ไมพนความเปน 
อยางนั้นไปได 
    ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายภายในอยูบาง พจิารณาดกูายในกายภายนอก 
อยูบาง พิจารณาดูกายในกายท้ังภายในภายนอกอยูบาง เปนผูพิจารณาดูความเกดิข้ึน ฉ(หง 
รูปขันธ) ในกายอยูบาง พจิารณาดูความเส่ือมไป (แหงรูปขันธ) ในกายอยูบาง พจิารณาด ู
ท้ังความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในกายอยูบาง  
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    หรือวา ภกิษุนั้นต้ังสติไวม่ันวา "กายมีอยู" เพยีงเพื่อความรู เพียงเพ่ือความระลึก 
ไดเทานัน้ เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยดึม่ันอะไร ๆ ในโลกดวย ดังกลาวมาฉะนี ้
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายอยู ดวยประการดังนี้บาง 
     (๘) ดกูรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพึงเหน็ซากศพท่ีเขาท้ิงไวในปาชา เหลือ 
แตทอนกระดกูท้ังหลาย กองอยูดวยกนัเกนิกวาปมาแลว แมดวยอาการอยางใด ภิกษนุั้นเอา 
กายนีแ้หละเขาไปเปรียบวา แมกายนี้ก็มีธรรมดาตองเปนอยางนั้น มีภาวะตองเปนอยางนั้น 
ไมพนความเปนอยางนัน้ไปได 
     ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายภายในอยูบาง พิจารณาดกูายในกายภายนอก 
อยูบาง พิจารณาดูกายในกายทางภายในและภายนอกอยูบาง เปนผูพิจารณาดูความเกดิข้ึน (แหง 
รูปขันธ) ในกายอยูบาง พจิารณาดูความเส่ือมไป (แหงรูปขันธ) ในกายอยูบาง พจิารณาด ู
ท้ังความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในกายอยูบาง 
     หรือวาภกิษุนั้นต้ังสติไวม่ันวา "กายมีอยู" เพยีงเพื่อความรู เพียงเพ่ือความระลึก 
ไดเทานัน้ เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยดึม่ันอะไร ๆ ในโลกดวย ดังกลาวมาฉะนี ้
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายอยู ดวยประการดังกลาวนี้ 
บาง 
     (๙) ดกูรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษพุึงเห็นซากศพท่ีเขาท้ิงไวในปาชา เหลือ 
แตทอนกระดกูท้ังหลาย ผุเปอยเปนจณุ แมดวยอาการอยางใด ภกิษนุําเอากายน้ีเขาไปเปรียบวา 
แมกายนี้แหละก็มีธรรมดาตองเปนอยางนัน้ มีภาวะตองเปนอยางนัน้ ไมพนความเปนอยางนัน้ 
ไปได 
     ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายภายในอยูบาง พิจารณาดกูายในกายภายนอก 
อยูบาง พิจารณาดูกายในกายท้ังภายในและภายนอกอยูบาง เปนผูพิจารณาดูความเกิดข้ึน 
(แหงรูปขันธ) ในกายอยูบาง พิจารณาดูความเส่ือมไป (แหงรูปขันธ) ในกายอยูบาง พิจารณา 
ดูท้ังความเกดิข้ึนและความเสื่อมไปในกายอยูบาง 
     หรือวาภกิษุนั้นต้ังสติไวม่ันวา "กายมีอยู" เพยีงเพื่อความรู เพียงเพ่ือความระลึก 
ไดเทานัน้ เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยดึม่ันอะไรในโลกดวย ดังกลาวมาฉะนี ้
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกายอยู ดวยประการดังนี้บาง  
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อรรถาธิบาย 
     การใชสติกาํหนดพจิารณาดูซากศพในหมวดวาดวยปาชา ๙ อยางนี้ ก็เพื่อจะใหเกดิ 
ความรูตามสภาวะท่ีแทจริงของรูปกายวา เม่ือเกิดมาแลวก็ตองตาย ตองกลายเปนศพ เปน 
อยางนี้ทุกคน โดยนึกเปรียบเทียบกับซากศพตาง ๆ เอารูปกายของเราเขาเปรียบกับซากศพก็จะ 
พบความจริงวา ตัวเราก็จะตองเปนซากศพอยางท่ีเหฯ็อยูนั้นอยางแนนอน หนีไมพนแนแน 
และใหเหน็วา "กายมีอยู" คือมีอยูแตกาย (รูปธรรม) เทานั้น ไมมีสัตว ไมมีบุคคล ไมมี 
บุรุษ ไมมีสตรี ไมมีอัตตา ไมมีส่ิงท่ีเนื่องดวยอัตตา ไมมีตวักู ไมมีของกู ใคร ๆ ก็ไมมี 
มีอยูแตกาย (รูปธรรม) ซ่ึงเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เม่ือพิจารณาดูอยางนี้ ก็จะไมเกิด 
ตัณหาในเร่ืองรูปกาย จะไมมีความเหฯ็ผิดในเร่ืองรูปกาย จะไมมีการยึดม่ันถือม่ันในรูปกาย 
จิตใจจะสงบเปนสมาธิ 
     ขอท่ีควรกาํหนดรูเปนพิเศษในเร่ืองนีก้คื็อ สติกําหนดดูซากศพในหมวดน้ี เปน 
ทุกขสัจจะ ตณัหาอันมีมากอนท่ีทําใหสติเกิดข้ึน เปนสมุทัยสัจจะ การท่ีตัณหาและสติท้ังสอง 
นั้นไมดําเนินไป เปนนิโรธสัจจะ อริยมรรคท่ีกําหนดรูทุกข ละสมุทัย มีนิโรธ เปนอารมณ 
เปนมัคคสัจจะ ภิกษุขวนขวายดวยอํานาจสัจจะ ๔ อยางนี ้ยอมบรรลุความดับทุกข เพราะฉะน้ัน 
วิธีนี้จึงเปนมุขหนึ่งท่ีจะชวยใหออกจากทุกขได 
 
ฐานอารมณ 
     ในกายานุปสสนาน้ีมีฐานแหงอารมณ ๑๔ ฐาน คือ 
     ๑. อานาปานปพพะ ๑ ฐาน 
     ๒. อิริยาปถปพพะ ๑ ฐาน 
     ๓. สติสัมปชัญญปพพะ ๑ ฐาน 
     ๔. ปฏิกูลปพพะ ๑ ฐาน 
     ๕. ธาตุปพพะ ๑ ฐาน 
     ๖. นวสิวถิกาปพพะ ๙ ฐาน 
     ใน ๑๔ ฐานน้ี ฐานท่ี ๑ กบัฐานท่ี ๔ รวม ๒ ฐานนี้ เปนอัปปนากรรมฐาน คือ 
เปนกรรมฐานที่สงผลใหบรรลุอัปปนาสมาธิได สวนอีก ๑๒ ฐานนั้น เปนอุปจารกรรมฐาน 
คือ เปนกรรมฐานท่ีสงผลใหบรรลุเพียงอุปจารสมาธิเทานั้น 
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                                                               บทท่ี ๓ 
                                                 โพธิปกขิยสังคหะ (ตอ) 
                                                      สติปฏฐาน ๔ (ตอ) 
 
เวทนานุปสสนา 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูเวทนาทั้งหลายอยูอยางไร? ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนศาสนาน้ี (เปนผูมีปกติพิจารณาดูเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยูอยางนี้คือ) 
     (๑) เม่ือเสวยสุขเวทนา (คือความรูสึกเปนสุข) ก็กําหนดรูวาเสวยสุขเวทนา 
     (๒) เม่ือเสวยทุกขเวทนา (คือความรูสึกเปนทุกข) กก็ําหนดรูวาเสวยทุกขเวทนา 
     (๓) เม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนา (คือความรูสึกไมเปนสุขไมเปนทุกข) อันไดแก 
อุเบกขาเวทนา (คือรูสึกเฉย ๆ) ก็กําหนดรูวาเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
     (๔) เม่ือเสวยสุขเวทนามีอามิส ก็กําหนดรูวาเสวยสุขเวทนามีอามิส 
     (๕) เม่ือเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็กําหนดรูวาเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส 
     (๖) เม่ือเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็กําหนดรูวาเสวยทุกขเวทนามีอามิส 
     (๗) เม่ือเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส ก็กาํหนดรูวาเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส 
     (๘) เม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็กําหนดรูวาเสวยอทุกขมสุขเวทนามี 
อามิส 
     (๙) เม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ก็กาํหนดรูวาเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
ไมมีอามิส 
     ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูเวทนาในเวทนาท้ังหลาย อันเปนภายในอยูบาง พิจารณา 
ดูเวทนาในเวทนาท้ังหลายอันเปนภายนอกอยูบาง พจิารณาดูเวทนาในเวทนาท้ังหลายทั้งภายใน  
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และภายนอกอยูบาง เปนผูมีปกติพิจารณาดูความเกดิข้ึน (แหงเวทนา) ในเวทนาทั้งหลายอยู 
บาง พิจารณาความเส่ือมไป (แหงเวทนา) ในเวทนาท้ังหลายอยูบาง พจิารณาดูท้ังความ 
เกิดข้ึนและความเส่ือมไปในเวทนาท้ังสองอยูบาง 
     หรือวาภกิษุนั้นต้ังสติไวม่ันวา "เวทนามีอยู" ดังนี้ เพยีงเพื่อความรู เพียงเพื่อ 
ความระลึกไดเทานั้น เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยึดม่ันอะไร ๆ ในโลก ดวย 
ดังกลาวมาฉะนี้ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยูดวย 
ประการดังกลาวนี ้
 
อรรถาธิบาย 
     การใชสติกาํหนดพจิารณาดูเวทนานั้น เปนการกําหนดใหรูสภาวะท่ีแทจริงของเวทนา 
เพื่อสลัดออกซ่ึงสัตตูปลัทธิ (คือความยดึถือวาเปนสัตวเปนคน) และเพ่ือเพิกถอนอตัตสัญญา 
(คือความสําคัญผิดวามีอัตตา) โดยพิจารณาใหเห็นวา เวทนาน้ันก็สักแตวาเปนความเสวย 
อารมณ ไมมีสัตว ไมมีบุคคล ไมมีบุรุษ ไมมีสตรี ไมมีอัตตา ไมมีใคร ๆ เปนผูเสวย ท้ัง 
เวทนานั้นก็มิใชของใคร ๆ ท้ังส้ิน เม่ือมีผัสสะเปนเหตุแลว เวทนากย็อมเกิดขึ้น ในเร่ืองการ 
เสวยเวทนานี้ ควรเขาใจไวดวยวา แมเด็กทารกท้ังหลายท่ีนอนแบเบาะอยู เม่ือเสวยสุขเวทนา 
เชนในเวลาดื่มนมเปนตน หรือเสวยทุกขเวทนา เชนในเวลาถูกยุงกัดเปนตน ก็รูวาตนเปนสุข 
หรือเปนทุกข แตความรูของเด็กทารกนี้ไมสามารถสลัดออกซ่ึงสัตตูปลัทธิ ไมสามารถเพิกถอน 
อัตตสัญญาได จึงไมเปนกรรมฐาน ไมเปนการเจริญสติปฏฐาน สวนความรูของภิกษุผูพิจารณา 
เวทนาโดยวิธี ๙ อยางนี้ ยอมสามารถสลัดออกซ่ึงสัตตูปลัทธิ และสามารถเพิกถอนอัตตสัญญา 
ได จึงเปนกรรมฐานและเปนการเจริญสติปฏฐานดวย 
     ท่ีวา เวทนา หมายความวา ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่ง เฉพาะอยาง ๆ 
ท่ีวา ในเวทนาท้ังหลาย หมายความวาบรรดาเวทนาท้ังหมด เชน เวทนา ๓ เวทนา ๕ หรือ 
เวทนา ๙ 
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     ก. เวทนา ๓ คือ สุขเวทนา ความรูสึกเปนสุข ทุกขเวทนา ความรูสึกเปนทุกข 
อุเบกขาเวทนา ความรูสึกเฉย ๆ 
     ข. เวทนา ๕ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา โสมนัสสเวทนา 
ความรูสึกดีใจ และโทมนัสสเวทนา ความรูสึกเสียใจ 
     ค. เวทนา ๙ คือ เวทนาทัง้ ๙ อยาง ตามพระบาลีท่ีแปลไวนั้น 
     ท่ีวาสุขเวทนามีอามิส หมายความวา สุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนาท่ีเจือดวย 
กามคุณ ๕ คือท่ีอาศัยกามคุณ ๕ อันไดแก รูป (สี) กล่ิน เสียง รส โผฏฐัพพะ 
     ท่ีวาสุขเวทนาไมมีอามิส หมายความวาสุขเวทนาหรือโสมนัสสเวทนาไมเจือดวย 
กามคุณ ๕ คือไมอาศัยกามคุณ ๕ แตอาศัยเนกขัมมวิตก คือ ความดําริออกจากกามคุณ ๕ 
     ท่ีวาทุกขเวทนามีอามิส หมายความวา ทุกขเวทนาหรือโทมนัสสเวทนาท่ีเจือดวย 
กามคุณ ๕ คือท่ีอาศัยกามคุณ ๕ 
     ท่ีวาทุกขเวทนาไมมีอามิส หมายความวาทุกขเวทนาหรือโทมนัสสเวทนาไมเจือ 
ดวยกามคุณ ๕ คือไมอาศัยกามคุณ ๕ แตอาศัยเนกขัมมวิตก คือความดําริออกจากกามคุณ ๕ 
     ท่ีวาอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หมายความวา อุเบกขาเวทนาท่ีเจือดวยกามคุณ ๕ 
คือท่ีอาศัยกามคุณ ๕ 
     ท่ีวาอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส หมายความวา อุเบกขาเวทนาท่ีเจือดวย 
กามคุณ ๕ คือไมอาศัยกามคุณ ๕ แตอาศัยเนกขัมมวิตก คือ ความดําริออกจากกามคุณ ๕ 
     ท่ีวา ในเวทนาท้ังหลายอันเปนภายในนัน้ หมายความวา เวทนาอันสมมติวาเปน 
ของตน ท่ีวาในเวทนาท้ังหลายอันเปนภายนอก นั้น หมายความวา เวทนาอันสมมติวาเปน 
ของคนอ่ืน 
     ขณะใดไดเสวยเวทนาชนดิใดในเวทนาท้ัง ๙ อยางนั้น ก็ใหมีสติกําหนดรูทันเวทนา 
เหลานั้น พรอมท้ังความเกิดข้ึนและความดับ (เส่ือมไป) ของเวทนาและเหตุเกิดของเวทนานัน้  
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การเอาสติกําหนดจดจองดเูวทนาอยูอยางนี้ จนจิตใจเปนสมาธิและใหเกิดปญญาพจิารณาเหน็ 
เวทนาเปนอนจิจัง ทุกขัง อนัตตา ช่ือวาเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
     ขอท่ีควรกาํหนดรูเปนพิเศษในเร่ืองนี้ กคื็อ สติท่ีกําหนดเวทนาเปนทุกขสัจจะ 
ตัณหาอันมีมากอนซ่ึงทําใหสติเกิดข้ึน เปนสมุทัยสัจจะ การท่ีตัณหาและสติท้ังสองนั้นไมดําเนิน 
ไป เปนนิโรธสัจจะ อริยมรรคท่ีกําหนดรูทุกข ละสมุทัย มีนิโรธเปนอารมณ เปนมัคคสัจจะ 
ภิกษุขวนขวายดวยอํานาจสัจจะ ๔ อยางนี ้ยอมบรรลุความดับทุกข เพราะฉะน้ัน วิธีนี้จึงเปน 
มุขหนึ่งท่ีจะชวยใหออกจากทุกขได 
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                                                                      บทท่ี ๔ 
                                                        โพธิปกขิยสังคหะ (ตอ) 
                                                               สตปิฏฐาน (ตอ) 
 
จิตตานปุสสนา 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูจิตในจิตอยูอยางไร? ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษใุนศาสนานี้ (เปนผูมีปกติพิจารณาดูจิตในจิตอยูอยางนี้ คือ) 
     (๑) จิตมีราคะ ก็กําหนดรูวาจิตมีราคะ 
     (๒) จิตปราศจากราคะ กก็าํหนดรูวาจิตปราศจากราคะ 
     (๓) จิตมีโทสะ ก็กําหนดรูวาจิตมีโทสะ 
     (๔) จิตปราศจากโทสะ กก็ําหนดรูวาจิตปราศจากโทสะ 
     (๕) จิตมีโมหะ กก็ําหนดรูวาจิตมีโมหะ 
     (๖) จิตปราศจากโมหะ กก็ําหนดรูวาจิตปราศจากโมหะ 
     (๗) จิตหดหู ก็กําหนดรูวาจิตหดหู 
     (๘) จิตฟุงซาน ก็กําหนดรูวาจิตฟุงซาน 
     (๙) จิตเปนมหัคคตะ กก็ําหนดรูวาจิตเปนมหัคคตะ 
     (๑๐) จิตไมเปนมหัคคตะ ก็กําหนดรูวาจติไมเปนมหัคคตะ 
     (๑๑) จิตเปนสอุตตระ ก็กาํหนดรูวาจิตเปนสอุตตระ 
     (๑๒) จิตเปนอนุตตระ ก็กาํหนดรูวาจิตเปนอนุตตระ 
     (๑๓) จิตเปนสมาธิ ก็กําหนดรูวาจติเปนสมาธิ 
     (๑๔) จิตไมเปนสมาธิ ก็กําหนดรูวาจิตไมเปนสมาธิ 
     (๑๕) จิตหลุดพน ก็กําหนดรูวาจติหลุดพน 
     (๑๖) จติไมหลุดพน ก็กําหนดรูวาจิตไมหลุดพน  
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     ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูจิตในจิตภายในอยูบาง พจิารณาดูจติในจิตภายนอกอยู 
บาง พิจารณาดูจิตในจิตท้ังภายในและภายนอกอยูบาง เปนผูพิจารณาดูความเกดิข้ึน (แหงจิต) 
ในจิตอยูบาง พิจารณาดูความดับ (แหงจิต) ในจิตอยูบาง พิจารณาดูท้ังความเกดิข้ึนและความ 
ดับในจติอยูบาง 
     หรือวา ภกิษุนั้นต้ังสติไวม่ันวา "จิตมีอยู" ดังนี้ ก็เพยีงเพ่ือความรู เพยีงเพื่อ 
ความระลึกไดเทานั้น เปนผูท่ีตัณหาและทฏิฐิอาศัยไมได ท้ังไมยึดม่ันอะไร ๆ ในโลก ดวย 
ดังกลาวมาฉะนี้ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูจิตในจิตอยู ดวยประการดังกลาวมานี้ 
 
อรรถาธิบาย 
     การใชสติกาํหนดพจิารณาดูจิตนั้น เปนการกําหนดใหรูสภาวะของจติเพื่อสลัดออกซ่ึง 
สัตตูปลัทธิ (คือความยึดถือวาเปนสัตว เปนคน) เพื่อเพิกถอนอัตตสัญญา (ความสําคัญ 
ผิดวาจิตเปนอัตตา) โดยใหเห็นวา จิตนัน้จะเปนจติชนิดใดก็ตาม กย็อมจะมีการเกิดข้ึนและ 
ดับไป ใชสติกาํหนดจดจองดจูิตอยูอยางนี้ ท้ังภายในคือจติของตน ก็ยอมจะมีการเกิดข้ึนและ 
ดับไป ใชสติกาํหนดจดจองดจูิตอยูอยางนี้ ท้ังภายนอก คือจิตของคนอ่ืน ตามโอกาสท่ีจะ 
ทําได จนจิตใจเปนสมาธิและเกิดปญญาพจิารณาเหน็ความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปน 
การเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
     ท่ีวาจิตมีราคะ หมายความวา จิตประกอบดวยความกาํหนัดยอมใจ ไดแก โลภมูลจิต 
๘ คือ 
     (๑) โสทิส อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจในการทําบาป ประกอบดวย 
มิจฉาทิฏฐิ ไมมีส่ิงกระตุนเตือนใหคิด 
     (๒) โสทิส สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจในการกระทําบาป ประกอบ 
ดวยมิจฉาทิฏฐิ มีส่ิงกระตุนเตือนใหคิด 
     (๓) โสทิวิ อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจในการกระทําบาป ปราศจาก 
มิจฉาทิฏฐิ ไมมีส่ิงกระตุนเตือนใหคิด  
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     (๔) โสทิวิ สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจในการกระทําบาป ปราศจาก 
มิจฉาทิฏฐิ มีส่ิงกระตุนเตือนใหคิด 
     (๕) อุทิส อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขา ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ ไมมี 
ส่ิงกระตุนเตือนใหคิด 
     (๖) อุทิส สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขา ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ มีส่ิง 
กระตุนเตือนใหคิด 
     (๗) อุทิวิ อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขา ปราศจากมิจฉาทิฏฐิ ไมมี 
ส่ิงกระตุนเตือนใหคิด 
     (๘) อุทิวิ สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขา ปราศจากมิจฉาทิฏฐิ มีส่ิง 
กระตุนใหคิด 
     ท่ีวา จิตปราศจากราคะ หมายถึงจิตท่ีปราศจากโลภมูลจิต ๘ นั้น อันไดแก 
กุศลจิต และอัพยากตจิตฝายโลกิยะ กลาวคือ กามาวจรกุศลจิต ๘ รูปาวจรกุศลจิต ๕ 
อรูปาวจรกุศลจิต ๔ (ท้ัง ๑๗ นี้ เปนกุศลจิตฝายโลกิยะ) กามาวจรกุศลวบิากจิต ๘ รูปาวจร- 
วิบากจิต ๕ อรูปาวจรวิบากจิต ๔ (ท้ัง ๑๗ นี้ เปนอัพยากตจิตฝายโลกิยะ) 
     ท่ีวาจิตมีโทสะ หมายความวาจิตประกอบดวยความโกรธ ไดแก โทสมูลจิต ๒ คือ 
     (๑) โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความเสียใจ 
ประกอบดวยความขัดเคืองใจ ไมมีส่ิงกระตุนใหคิดโกรธ 
     (๒) โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความเสียใจ 
ประกอบดวยความขัดเคืองใจ มีส่ิงกระตุนเตือนใหคิดโกรธ 
     ท่ีวาจิตปราศจากโทสะ หมายถึงจิตท่ีปราศจากโทสมูลจิต ๒ นัน้ อันไดแกกุศลจิต 
และอัพยากตจติฝายโลกิยะ 
     ท่ีวาจิตปราศจากโทสะ หมายถึงจิตท่ีปราศจากโทสมูลจิต ๒ นัน้ อันไดแกกุศลจิต 
และอัพยากตจติฝายโลกิยะ 
     ท่ีวาจิตมีโมหะ ความหมายวา จิตประกอบดวยความหลงไดแกโมหมูลจิต ๒ คือ 
     (๑) อุเปกฺขา สหคต วิจิกจิฉฺาสมฺปยุตฺต จติท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ประกอบ 
ดวยความลังเลใจ  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 36 
     (๒) อุเปกฺขา สหคต อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ประกอบ 
ดวยความฟุงซาน 
     ท่ีวาจิตปราศจากโมหะ หมายความวา จติท่ีปราศจากโมหมูลจิต ๒ ดวง นั้น 
อันไดแกกุศลจิต และอัพยากตจิตฝายโลกยิะ 
     ท่ีวาจิตหดหู หมายความวาจิตทอแท มึนซึม ซบเซา ไดแก จิตท่ีถูกถีนมิทธะ 
ครอบงํา หรือตกไปสูถีนมิทธะเนือง ๆ 
     ท่ีวาจิตฟุงซาน หมายความวา จิตเล่ือนลอย เหมอลอยไป อันไดแกจิตท่ีประกอบดวย 
อุทธัจจะ 
     ท่ีวาจิตเปนมหัคคตะ แปลวาจิตถึงความเปนใหญ ไดแก รูปาวจรจิต และ 
อรูปาวจรจิต 
     ก. รูปาวจรจิต ไดแกจิตในรูปฌาน ๑๕ คือ จิตในปฐมฌาน ทุติยฌาน 
ตติยฌาน จตุตถฌาน และปญจมฌาน (ท้ังฝายกุศล วิบาก กิริยา ๓ x ๕ = ๑๕) 
     ข. อรูปาวจรจิต ไดแก จิตในอรูปฌาน ๑๒ คือจิตในอากาสานัญจายตนฌาน 
วิญญาณัญจายตนฌาน อากญิจัญญายตนฌาน และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน (ท้ังฝายกุศล 
วิบาก กิริยา ๓ x ๔ = ๑๒) 
     ท่ีวาจิตไมเปนมหัคคตะ หมายความวาจิตไมถึงความเปนใหญ คือจติท่ีไมเปน 
รูปาวจร และอรูปาวจร อันไดแกกามาวจรจิต ๕๔ กลาวคือ อกุศลจิต ๑๒ อเหตุกจิต ๑๘ 
กามาวจรโลภณจิต ๒๔ 
     ก. อกุศลจติ ๑๒ ไดแก โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒ 
     ข. อเหตุกจติ ๑๘ ไดแก 
     (ก) อกุศลวบิากจิต ๗ คือ 
     ๑. จักขุวิญญาณ ท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขาเวทนา 
     ๒. โสตวิญญาณ ท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขาเวทนา 
     ๓. ฆานวิญญาณ ท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขาเวทนา 
     ๔. ชิวหาวญิญาณ ท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขาเวทนา  
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     ๕. กายวิญญาณ ท่ีเกิดพรอมกับทุกขเวทนา 
     ๖. สัมปฏิจฉนจิต ท่ีเกดิพรอมกับอุเบกขาเวทนา 
     ๗. สันตีรณจิต ท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขาเวทนา 
 
     (ข) กุศลวิบากจิต ๘ คือ 
     ๑. จักขุวิญญาณ ท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขาเวทนา 
     ๒. โสตวิญญาณ ท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขาเวทนา 
     ๓. ฆานวิญญาณ ที่เกิดพรอมกับอุเบกขาเวทนา 
     ๔. ชิวหาวญิญาณ ท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขาเวทนา 
     ๕. กายวิญญาณ ท่ีเกิดพรอมกับสุขเวทนา 
     ๖. สัมปฏิจฉนจิต ท่ีเกดิพรอมกับอุเบกขาเวทนา 
     ๗. สันตีรณจิต ท่ีเกิดพรอมกับโสมนัสสเวทนา 
     ๘. สันตีรณจิต ท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขาเวทนา 
 
     (ค) กิริยาจติ ๓ คือ 
     ๑. ปญจทวาราวัชชนจิต ท่ีเกิดพรอมกบัอุเบกขาเวทนา 
     ๒. มโนทวาราวัชชนจิต ท่ีเกิดพรอมกบัอุเบกขาเวทนา 
     ๓. หสิตุปปาทจิต ท่ีเกิดพรอมกับโสมนัสสเวทนา 
 
     ค. กามาวจรโสภณจิต ๒๔ คือ มหากุศลจิต ๘ มหาวบิากจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ 
ซ่ึงมีช่ือเหมือนกันท้ัง ๓ ประเภท คือ 
     (๑) โสญาณส อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความดใีจ ประกอบดวยญาณ 
ไมมีส่ิงกระตุนเตือน 
     (๒) โสญาณส สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความดใีจ ประกอบดวยญาณ 
มีส่ิงกระตุนเตือน  
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     (๓) โสญาณวิ อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความดใีจ ปราศจากญาณ ไม 
มีส่ิงกระตุนเตือน 
     (๔) โสญาณวิ สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความดใีจ ปราศจากญาณ มี 
ส่ิงกระตุนเตือน 
     (๕) อุญาณส อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกบัความวางเฉย ประกอบดวย 
ญาณ ไมมีส่ิงกระตุนเตือน 
     (๖) อุญาณส สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกบัความวางเฉย ประกอบดวย 
ญาณ มีส่ิงกระตุนเตือน 
     (๗) อุญาณวิ อสงฺขาริก จติท่ีเกิดพรอมกบัความวางเฉย ปราศจากญาณ 
ไมมีส่ิงกระตุนเตือน 
     (๘) อุญาณวิ สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกบัความวางเฉย ปราศจากญาณ 
มีส่ิงกระตุนเตือน 
     ท่ีวา จิตเปนสอุตตระ แปลวา จิตท่ีมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ไดแก กามาวจรจิต 
     ท่ีวา จิตเปนอนุตตระ แปลวา จิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา ไดแกรูปาวจรจติ และ 
อรูปาวจรจิต  
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                                                                  บทท่ี ๕ 
                                                   โพธิปกขิยสังคหะ (ตอ) 
                                                       สติปฏฐาน ๔ (ตอ) 
 
ธัมมานุปสสนา 
     ๑. นีวรณปพพะ หมวดวาดวยนิวรณ ๕ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลายอยูอยางไร? 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ เปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย คือ ใน 
นิวรณ ๕ อยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมท้ังหลาย คือในนวิรณ ๕ อยู 
อยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนพระศาสนาน้ี (เปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมท้ังหลายคือ 
ในนวิรณ ๕ อยูอยางนี้ คือ) 
     (๑) กามฉันทะ ความพอใจในกามคุณ ๕ : เม่ือกามฉันทะภายในจิตมีอยู  ก ็
กําหนดรูวา "กามฉันทะภายในจิตของเรามีอยู" หรือเม่ือกามฉันทะภายในจิตไมมี กก็ําหนดรูวา 
"กามฉันทะภายในจิตของเราไมมี" และกามฉันทะท่ียังไมเกิดข้ึนจะเกดิข้ึนดวยประการใด ยอม 
กําหนดรูดวยประการนั้นดวย กามฉันทะที่เกิดข้ึนแลว จะละไดดวยประการใด ยอมกําหนดรู 
โดยประการนัน้ดวย กามฉันทะท่ีละไดแลวจะไมเกดิข้ึนตอไปอีก ดวยประการใด ยอมกําหนด 
รูดวยประการนั้นดวย 
     (๒) พยาปาทะ ความคิดปองรายเขา : เม่ือพยาบาทภายในจิตมีอยู ก็กาํหนดรูวา 
"พยาบาทภายในจิตของเรามีอยู" หรือเม่ือพยาบาทภายในจิตไมมี กก็ําหนดรูวา "พยาบาท  
ภายในจิตของเราไมมี" และพยาบาทท่ียังไมเกิดข้ึนจะเกดิข้ึนดวยประการใด ยอมกําหนดรูดวย 
ประการนั้นดวย พยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลวจะละไดดวยประการใด ยอมกําหนดรูดวยประการนั้น 
ดวย พยาบาทท่ีละไดแลว จะไมเกดิข้ึนตอไปอีกดวยประการใด ยอมกําหนดรูดวยประการนั้น 
ดวย  
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     (๓) ถีนมิทธะ ความทอแทและความงวงเหงาเซ่ือมซึม : เม่ือถีนมิทธะภายในจิต 
มีอยู ก็กําหนดรูวา "ถีนมิทธะภายในจิตของเรามีอยู" หรือ เม่ือถีนมิทธะภายในจิตไมมี ก็ 
กําหนดรูวา "ถีนมิทธะภายในจิตของเราไมมี" และถีนมิทธะท่ียังไมเกดิข้ึน จะเกิดข้ึนดวย 
ประการใด ยอมกําหนดรูดวยประการน้ันดวย ถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลวจะละไดดวยประการใด 
ยอมกําหนดรูดวยประการนัน้ดวย ถีนมิทธะท่ีละไดแลวจะไมเกดิข้ึนตอไปอีกดวยประการใด 
ยอมกําหนดรูดวยประการนัน้ดวย 
     (๔) อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานและความรําคาญใจ : เม่ืออุทธัจจกุกกจุจะ 
ภายในจิตมีอยู ก็กําหนดรูวา "อุทธัจจกุกกุจจะภายในจิตของเรามีอยู" หรือเม่ืออุทธัจจกุกกจุจะ 
ภายในจิตไมมี ก็กําหนดรูวา "อุทธัจจกุกกุจจะภายในจิตของเราไมมี" และอุทธัจจกุกกุจจะท่ี 
ยังไมเกดิข้ึนจะเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมกําหนดรูดวยประการนั้นดวย อุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกดิ 
ข้ึนแลว จะละไดดวยประการใด ยอมกําหนดรูดวยประการนั้นดวย อุทธัจจกุกกุจจะท่ีละได 
แลว จะไมเกิดข้ึนตอไปอีกดวยประการใด ยอมกําหนดรูดวยประการนัน้ดวย 
     (๕)วิจิกจิฉา ความสงสัย : เม่ือวิจิกจิฉาภายในจิตมีอยู ก็กําหนดรูวา "วิจิกจิฉา 
ภายในจิตมีอยู" หรือเม่ือวิจกิจิฉา ภายในจติไมมี ก็กําหนดรูวา "วิจกิิจฉาภายในจิตของเรา 
ไมมี" และวิจกิิจฉาท่ียังไมเกิดจะเกดิข้ึนดวยประการใด ยอมกําหนดรูดวยประการนัน้ วิจกิิจฉา 
ท่ีเกิดขึ้นแลว จะละไดดวยประการใด ยอมกําหนดรูดวยประการนั้นดวย วิจกิิจฉาท่ีละไดแลว 
จะไมเกิดข้ึนตอไปอีกดวยประการใด ยอมกําหนดรูดวยประการนั้นดวย 
     ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลายภายในอยูบาง พจิารณาดูธรรม 
ในธรรมท้ังหลายภายนอกอยูบาง พิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลายท้ังภายในและภายนอกอยู 
บาง เปนผูมีปกติพิจารณาดคูวามเกิดข้ึน (แหงธรรม) ในธรรมท้ังหลายอยูบาง พิจารณาด ู
ความเส่ือมไป (แหงธรรม) ในธรรมท้ังหลายอยูบาง พจิารณาดูท้ังความกิดข้ึนและความเส่ือม 
ไปในธรรมท้ังหลายอยูบาง  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 41 
     หรือวาภกิษุนั้นต้ังสติไวม่ันวา "ธรรมท้ังหลายมีอยู" ดังนี้ก็เพียงเพือ่ความรู เพียง 
เพื่อความระลึกไดเทานั้น เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยดึม่ันอะไร ๆ ในโลกดวย 
ดังกลาวมาฉะนี้ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย คือในนวิรณ ๕ อยู 
ดวยประการดงักลาวนี ้
 
อรรถาธิบาย 
     ๑. กามฉันทะ 
     เหตุเกดิ กามฉันทะน้ัน ยอมเกิดข้ึนเพราะอโยนิโสมนสิการ คือการทําในใจโดย 
ไมแยบคายในสุภนิมิต คือ การหมายใจวางาม ในเร่ืองสุภนิมิตนี้ พึงเห็นวาท้ังความงามท้ัง 
อารมณท่ีงามเรียกวา สุภนิมิต การทําในใจโดยไมแยบคาย การทําในใจนอกลูนอกทาง การ 
ทําในใจวาเปนของเท่ียงในส่ิงท่ีไมเท่ียง การทําในใจวาเปนสุขในส่ิงท่ีเปนทุกข การทําในใจ 
วาเปนอัตตาในส่ิงท่ีเปนอนตัตา การทําในใจวางามในส่ิงท่ีไมงาม เรียกวา อโยนิโสมนสิการ 
เม่ือทําอโยนิโสมนสิการในสุภนิมิตมากเขา กามฉันทะกย็อมจะเกิดข้ึนได ดังท่ีพระพุทธองค 
ตรัสไววา "ดกูรภิกษุท้ังหลาย สุภนิมิตมีอยู การทําอโยนิโสมนสิการในสุภนิมิตนั้นมากเขา ขอน้ี 
ยอมเปนอาหารปจจัยใหกามฉันทะท่ียังไมเกิด ไดเกิดข้ึน หรือ ใหกามฉันทะท่ีเกดิข้ึนแลวให 
มีมากข้ึน แพรหลายยิ่งข้ึน" 
     เหตุละ กามฉันทะนันจะละไดดวยโยนโิสมนสิการในอสุภนิมิต คือ การหมายใจวา 
ไมงาม ในเร่ืองอสุภนิมิตนี้พงึเห็นวา ท้ังความไมงาม ท้ังอารมณท่ีไมงาม เรียกวา อสุภนิมิต 
การทําในใจโดยอุบายท่ีชอบ การทําในใจโดยถูกทาง การทําในใจวาไมเท่ียงในส่ิงท่ีไมเท่ียง 
การทําในใจวาเปนทุกขในส่ิงท่ีเปนทุกข การทําในใจวาเปนอนัตตาในส่ิงท่ีเปนอนัตตา การทํา 
ในใจวาไมงามในส่ิงท่ีไมงาม เรียกวา โยนโิสมนสิการ เม่ือทําโยนิโสมนสิการในอสุภนิมิตนั้น 
มากเขาก็ยอมละกามฉันทะได ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา "ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อสุภนิมิต 
มีอยู การทําโยนิโสมนสิการในอสุภนิมิตมากเขา ขอน้ียอมเปนอาหารปจจัยไมใหกามฉันทะ 
ท่ียังไมเกดิมาเกิดข้ึนได หรือละกามฉันทะท่ีเกิดข้ึนแลวได" อีกประการหนึ่ง กามฉันทะน้ัน 
ยอมละไดดวยคุณธรรม ๕ ประการ คือ  
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     (๑) อสุภนมิิตฺตสฺส อุคฺคโห  การเลาเรียนเร่ืองสุภนิมิต (อสุภ ๑๐) 
     (๒) อสุภภาวนานุโยโค หม่ันเจริญอสุภกรรมฐาน 
     (๓) อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา ควบคุมทวารในอินทรียท้ัง ๖ 
     (๔) โภชเน มตฺตฺุตา รูจักประมาณในโภชนะ 
     (๕) กลฺยาณมิตฺตตา คบมิตรท่ีดี 
     (๖) สปฺปายกถา การกลาวถอยคําอันเปนท่ีสบายแกการเจริญอสุภกรรมฐาน 
     กามฉันทะที่ละไดดวยโยนิโสมนสิการหรือดวยคุณธรรม ๖ ประการนี้ จะละไดเดด็ขาด 
ไมใหเกิดข้ึนตอไปไดอีก จะตองละดวยอรหัตตมัคคญาณ 
 
๒. พยาบาท 
     เหตุเกดิ พยาบาทยอมเกิดเพราะอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิต ในเร่ืองปฏิฆนิมิต 
นี้พึงเหน็วา ท้ังความขัดเคือง ท้ังอารมณแหงความขัดเคือง เรียกวา ปฏิฆนิมิต การทําในใจ 
ไมแยบคาย การทําในใจโดยนอกลูนอกทาง การทําในใจวาเท่ียงในส่ิงท่ีไมเท่ียง การทําในใจ 
วาสุขในส่ิงท่ีเปนทุกข การทําในใจวาเปนอนัตตา ในส่ิงท่ีเปนอัตตา การทําในใจในปฏิฆนิมิต 
เรียกวา อโยนิโสมนสิการ เม่ือทําอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิตนั้นมากเขา พยาบาทก็ยอม 
เกิดข้ึนได ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา "ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปฏิฆนิมิตที่มีอยู การทําอโยนิ- 
โสมนสิการในปฏิฆนิมิตนัน้มากเขา ขอน้ียอมเปนอาหารปจจัยใหพยาบาทท่ียังไมเกดิ ได 
เกิดข้ึน หรือใหพยาบาทท่ีเกดิข้ึนแลวไดมีมากข้ึนแพรหลายยิ่งข้ึน" 
     เหตุละ พยาบาทนั้นจะละไดดวยโยนิโสมนสิการในเมตตาเจโตวิมุติ เมตตาท่ีมีใน 
อัปปนาสมาธิ (คือสมาธิท่ีแนวแนหรือฌานสมาธิ) เรียกวา เมตตาเจโตวมุิติ การทําในใจ 
โดยแยบคาย การทําในใจโดยถูกทาง การทําในใจวาไมเท่ียงในส่ิงท่ีไมเท่ียง การทําในใจวา 
เปนทุกขในส่ิงท่ีเปนทุกข การทําในใจวาเปนอนัตตาในส่ิงท่ีเปนอนัตตา การทําในใจ ใน 
เมตตาเจโตวิมุติ เรียกวา โยสิโสมนสิการ เม่ือทําโยนิโสมนสิการในเมตตาเจโตวิมุตนิั้นมาก 
เขาก็ยอมจะละพยาบาทได ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา "ดูกรภกิษุท้ังหลายเมตตาเจโตวิมุติมีอยู 
การทําโยนิโสมนสิการในเมตตาเจโตวิมุตนิั่นใหมากเขา ขอนี้ยอมเปนอาหารปจจัยไมใหพยาบาท 
ท่ียังไมเกดิมาเกิดข้ึนได หรือใหละพยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลวได" 
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     อีกประการหนึ่งพยาบาทนั้น ยอมละไดดวยคุณธรรม ๖ ประการ คือ 
     ๑. เมตฺตานมิิตฺตสฺส อุคฺคโห การเลาเรียนเร่ืองเมตตานิมิต 
     ๒. เมตฺตาภาวนานุโยโค หม่ันเจริญเมตตากรรมฐาน 
     ๓. กมฺมสฺสตาปจฺจเวกฺขณา พิจารณาใหเห็นวาสัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน 
     ๔. ปฏิสงฺขานพหุลตา หม่ันเพงพิจารณาทบทวนเหตุผลอยูเสมอ 
     ๕. กลฺยาณมิตฺตตา คบมิตรท่ีดี 
     ๖. สปฺปายกถา การกลาวถอยคําอันเปนท่ีสบายแกการเจริญเมตตากรรมฐาน 
     พยาบาทท่ีละไดดวยโยนโิสมนสิการหรือดวยคุณธรรม ๖ อยางนี้ จะละไดดวยเดด็ขาด 
ไมใหเกิดข้ึนตอไปไดอีก จะตองละดวยอนาคามิมัคคญาณ 
 
๓. ถีนมิทธะ 
     เหตุเกดิ ถีนมิทธะน้ันยอมเกิดข้ึนเพราะอโยนิโสมนสิการในอรติ (ความไมยนิดี) 
ตันทิ (ความคราน) วิชัมภิกา (การบิดกาย) ภัตตสัมมทะ (ความเมาขาว) จิตตลีนัตตะ 
(ความหดหูใจ) กลาวคือ ความเบ่ือหนาย ความไมช่ืนชอบใจ เรียกวา อรติ ความเกยีจ 
ครานทางกาย ความอืดอาดทางกาย เรียกวา ตันทิ ความบิดข้ีเกียจ ความบิดตัวไปมา เรียกวา 
วิชัมภกิา การเมาอาหาร และความกระวนกระวาย ความอึดอัดเพราะอาหาร เรียกวา ภตัต- 
สัมมทะ ความหอเหีย่ว ความหงอยเหงาของจิต เรียกวา จติตลีนัตตะ เม่ือทําอโยนิโสมนสิ- 
การในเร่ืองเหลานี้มากเขา ถีนมิทธะก็ยอมเกิดข้ึนได ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา "ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ความไมพอใจ ความคราน การบิดกาย ความเมาขาว ความหดหูใจ การทําอโยน-ิ 
โสมนสิการในอาการเหลานั้นมากเขา ขอนี้ยอมเปนอาหารปจจยัใหถีนมิทธะท่ียงัไมเกิดไดเกดิ 
ข้ึน หรือใหถีนมิทธะท่ีเกดิข้ึนแลวไดดีมากข้ึน แพรหลายยิ่งข้ึน"  
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     เหตุละ ถีนมิทธะน้ัน จะละไดดวยโยนิโสมนสิการในธาตุท้ังหลาย คือในอารัพภธาตุ 
(ความเพยีรเร่ิมแรก) นกิกมธาตุ (ความเพยีรท่ีกาวออกไป) ปรักกมธาตุ (ความเพยีรกาว 
หนา) กลาวคือ ความเพยีรเร่ิมแรก ความเพยีรเร่ิมตน เรียกวา อารัพภธาตุ ความเพยีร 
ท่ีมีกําลังกลายิง่กวานัน้เพราะกาวออกไปจากความเกียจครานแลวเรียกวา นิกกมธาตุ ความ 
เพียรท่ียิ่งกวานั้นข้ึนไปอีก เพราะกาวไปสูฐานะเบ้ืองหนาเร่ือย ๆ เรียกวา ปรักกมธาตุ เม่ือ 
ทําโยนิโสมนสิการ ในธาตุท้ัง ๓ นั้นมากเขาก็ยอมละถีนมิทธะได ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา 
"ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธาตุคือความเพยีรเร่ิมแรก ธาตุคือความเพยีรกาวออกไป ธาตุคือความ 
เพียรกาวหนามีอยู การทําโยนิโสมนสิการในธาตุท้ัง ๓ นั้นมากเขา ขอนี้ยอมเปนอาหารปจจยั 
ไมใหถีนมิทธะท่ียังไมเกิดมาเกิดข้ึนได หรือใหละถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลวได" 
     อีกประการหนึ่ง ถีนมิทธะน้ัน ยอมละไดดวยคุณธรรม ๖ ประการ คือ 
     ๑. อติโภชเน นิมิตฺตคฺคาโห คอยสังเกตนิมิตในการบริโภคเกินควร 
     ๒. อิริยาปถสมฺปริวตฺตนตา หม่ันสับเปล่ียนอิริยาบถอยูเสมอ 
     ๓. อาโลกสฺญามนสิกาโร มนสิการม่ันหมายวาเปนแสงสวาง 
     ๔. อพฺโภกาสวาโส อยูในท่ีแจง (กลางแปลง) 
     ๕. กลฺยาณมิตฺตตา คบมิตรท่ีดี 
     ๖. สปฺปายกถา การกลาวถอยคําอันเปนท่ีสบายแกการประกอบความเพียร 
     ถีนมิทธะท่ีละไดดวยโยนโิสมนสิการในธาตุท้ัง ๓ หรือดวยคุณธรรม ๖ อยางนี้ จะ 
ละไดเดด็ขาดไมใหเกิดข้ึนตอไปไดอีก จะตองละดวยอรหัตตมัคคญาณ 
 
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ 
     เหตุเกดิ อุทธัจจกุกกุจจะน้ัน ยอมเกดิข้ึนเพราะอโยนิโสมนสิการในความไมสงบใจ 
(ใจไมเปนสมาธิ) เม่ือทําอโยนิโสมนสิการในความไมสงบใจนั้นมากเขา อุทธัจจกุกกุจจะก็ยอม 
เกิดข้ึนได ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา "ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความไมสงบแหงใจมีอยู การทํา 
อโยนิโสมนสิการในความไมสงบแหงใจนั้นมากเขา ขอนี้ยอมเปนอาหารปจจยัใหอุทธัจจกุกจุจะ 
ท่ียังไมเกดิไดเกิดข้ึน หรือใหอุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกิดข้ึนแลว ไดมีมากข้ึนแพรหลายยิ่งข้ึน" 
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     เหตุละ อุทธัจจกุกกุจจะน้ัน จะละไดดวยโยนิโสมนสิการในความสงบใจ กลาวคือ 
สมาธิ เม่ือทําโยนิโสมนสิการในความสงบใจนั้นมากเขา ก็ยอมละอุทธัจจกุกกุจจะไดดังท่ี 
พระพุทธองคตรัสไววา "ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความสงบแหงใจมีอยู การทําโยนิโสมนสิการใน 
ความสงบแหงใจนั้นมากเขา ขอนี้ยอมเปนอาหารปจจัยไมใหอุทธัจจกกุกุจจะท่ียังไมเกิด มา 
เกิดข้ึนได หรือใหละอุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกดิข้ึนแลวได" 
     อีกประการหนึ่ง อุทธัจจกกุกุจจะน้ัน ยอมละไดดวยคุณธรรม ๖ ประการ คือ 
     ๑. พหุสฺสุตตา ความเปนพหุสูต 
     ๒. ปริปุจฺฉกตา หม่ันสอบถาม 
     ๓. วินเย ปกติฺุตา ความรอบรูเช่ียวชาญในวนิัย 
     ๔. วุฑฺฒเสวิตา รูจักคบหาผูหลักผูใหญ 
     ๕. กลฺยาณมิตฺตตา คบมิตรท่ีดี 
     ๖. สปฺปายกถา การกลาวถอยคําอันเปนท่ีสบายแกการกําหนดรูส่ิงท่ีควรและไมควร 
     อุทธัจจกุกกุจจะท่ีละไดดวยโยนิโสมนสิการในความสงบแหงใจ หรือดวยคุณธรรม ๖ 
อยางนี้ จะละไดเด็ดขาดไมใหเกิดข้ึนตอไปอีก จะตองละดวยอนาคามิมัคคญาณ 
 
๕. วิจิกิจฉา 
     เหตุเกดิ วจิกิิจฉานั้น ยอมเกิดข้ึน เพราะอโยนิโสมนสิการในธรรมท้ังหลายอันเปน 
ท่ีตั้งแหงความสงสัย ธรรมอันเปนเหตุแหงความสงสัย เม่ือทําอโยนิโสมนสิการในธรรมเหลา 
นั้นมากเขา วิจกิิจฉายอมเกิดข้ึนได ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา "ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม 
ท้ังหลายอันเปนท่ีตั้งแหงความสงสัยมีอยู การทําอโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้นมากเขา ขอน้ี 
ยอมเปนอาหารปจจัยใหวิจิกจิฉาท่ียังไมเกดิข้ึนไดเกิดข้ึน หรือใหวิจิกจิฉาท่ีเกิดข้ึนแลวไดมีมาก 
ข้ึน แพรหลายยิ่งข้ึน"  
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     เหตุละ วิจกิิจฉานั้น ยอมละไดดวยโยนโิสมนสิการในธรรมท้ังหลาย มีธรรมท่ีเปน 
กุศลเปนตน เม่ือทําโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้นมากเขา วิจกิิจฉายอมเกิดข้ึนไดดังท่ีพระ 
พุทธองคตรัสไววา "ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศลและอกุศลมีอยู ธรรมท้ังหลาย 
ท่ีมีโทษและไมมีโทษมีอยู ธรรมท้ังหลายท่ีควรเสพและไมควรเสพมีอยู ธรรมท้ังหลายท่ีทราม 
และประณีตมีอยู ธรรมท้ังหลายท่ีเปนฝายดําและฝายขาวมีอยู การทําโยนิโสมนสิการในธรรม 
เหลานั้นมากเขา ขอน้ียอมเปนอาหารปจจัยไมใหวิจิกจิฉาท่ียังไมเกดิ มาเกิดข้ึนได หรือใหละ 
วิจิกจิฉาท่ีเกดิข้ึนแลวได" 
     อีกประการหนึ่ง วจิิกจิฉานั้น ยอมละไดดวยคุณธรรม ๖ ประการ คือ 
     ๑. พหุสฺสุตตา ความเปนพหุสูต 
     ๒. ปริปุจฺฉากตา หม่ันสอบถาม 
     ๓. วินเย ปกตฺุตา ความรอบรูเช่ียวชาญในวนิัย 
     ๔. อธิโมกฺขพหุลตา นอมใจเช่ือใหมากเขา 
     ๕. กลฺยาณมิตฺตตา คบมิตรท่ีดี 
     ๖. สปฺปายกถา การกลาวถอยคําอันเปนท่ีสบายแกการกําหนดรูคุณพระรัตนตรัย 
     วิจิกจิฉาท่ีจะไดดวยโยนิโสมนสิการในธรรมท้ังหลาย หรือดวยคุณธรรม ๖ อยางนี ้
จะละไดเดด็ขาด ไมใหเกิดข้ึนตอไปไดอีก จะตองละดวยโสดาปตติมัคคญาณ 
     การใชสติกาํหนดพจิารณานิวรณ ๕ เปนการกําหนดใหรูเทาทันสภาวะท่ีแทจริงของ 
ธรรมเหลานั้น ซ่ึงมีสภาวะเปนอกุศล เปนเคร่ืองกีดกั้นปดทางความดี อกุศลธรรมเหลานี้เปน 
นามธรรม เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดข้ึนแลวกด็ับไป การเอาสติจดจองกําหนดใหรู 
เทาทันวา อกุศลธรรมเหลานี้มีอยูในจิตหรือไม มันเกดิข้ึนไดอยางไร จะละไดอยางไร 
จิตใจเปนสมาธิและเกิดสติปญญารูจักตามความเปนจริง เปนกรรมฐานและเปนการเจริญสติ- 
ปฏฐานดวย 
     ขอท่ีควรกาํหนดรูเปนพิเศษในเร่ืองนีก้คื็อ สติท่ีกําหนดนวิรณ ๕ เปนทุกขสัจจะ 
ตัณหาอันมีมากอนท่ีทําใหสตินั้นเกดิข้ึน เปนสมุทัยสัจจะ การท่ีตัณหาและสติท้ังสองนั้นไมดําเนิน  
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ไปเปนนิโรธสัจจะ อริยมรรคท่ีกําหนดรูทุกข ละสมุทัย มีนิโรธเปนอารมณ เปนมัคคสัจจะ 
ภิกษุขวนขวายดวยอํานาจสัจจะ ๔ อยางนี ้ยอมบรรลุความดับทุกขได เพราะฉะนั้น วิธีนีจึง 
เปนมุขหนึ่งท่ีจะชวยใหออกจากทุกขได 
 
     (๒) ขันธปพพะ หมวดวาดวยขันธ ๕ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย 
คือในอุปาทานขันธ ๕ อยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนรผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย 
คือ ในอุปาทานขันธ ๕ อยู อยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนพระศาสนาน้ี (เปนผูมี 
ปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย คือในอุปาทานขันธ ๕ อยู อยางนี้ คือ กําหนดรูวา) 
     รูปเปนอยางนี้ ความเกดิข้ึนของรูปเปนอยางนี้ ความดบัไปของรูปเปนอยางนี ้
เวทนาเปนอยางนี้ ความเกดิข้ึนของเวทนาเปนอยางนี้ ความดับของเวทนาเปนอยางนี้ สัญญา 
เปนอยางนี้ ความเกิดข้ึนแหงสัญญาเปนอยางนี้ ความดับแหงของเวทนาเปนอยางนี้ สัญญา 
อยางนี้ ความเกิดข้ึนแหงสังขารเปนอยางนี้ ความดับแหงสังขารเปนอยางนี้ วิญญาณเปน 
อยางนี้ ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณเปนอยางนี้ ความดับแหงวิญญาณเปนอยางนี ้
     ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลายภายในอยูบาง พจิารณาดูธรรมใน 
ธรรมท้ังหลายภายนอกอยูบาง เปนผูพิจารณาดูความเกิดข้ึน (แหงธรรม) ในธรรมท้ังหลาย 
อยูบาง พิจารณาดูความเส่ือมไป (แหงธรรม) ในธรรมท้ังหลายอยูบาง พิจารณาดูท้ังความ 
ความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในธรรมท้ังหลายอยูบาง 
     หรือภิกษุนัน้ต้ังสติไวม่ันวา "ธรรมท้ังหลายมีอยู" ดังนี ้มีเพียงเพื่อความรู เพียง 
เพื่อความระลึกไดเทานั้น เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยดึม่ันอะไรในโลกดวย 
ดังกลาวมาฉะนี้ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย คือใน 
อุปาทานขันธ ๕ อยู ดวยประการดังกลาวนี้  
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อรรถาธิบาย 
     อุปาทานขันธ แปลวา ขันธอันเปนปจจัยแหงอุปาทาน หรือเปนอารมณแหงอุปาทาน 
โดยท่ัวไป เรียกวา ขันธ ๕ 
     ท่ีวา รูปเปนอยางนี้ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอยางนี ้
หมายความวาใหพิจารณาใหเห็นชัดแจงวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีลักษณะ 
เปนอยางนี้ ๆ มีจํานวนเทานี ้ๆ รูปเปนรูปธรรม มีลักษณะเปนอยางนี้ ๆ ขันธ ๔ นอกนี ้
เปนนามธรรม มีลักษณะเปนอยางนี้ ๆ โดยสรุปก็คือใหเหน็วา ขันธ ๕ มิใชสัตว บุคคล 
ตัวตน เรา เขา เปนเพยีงรูปธรรมนามธรรม หรือรูปนามซ่ึงมีลักษณะเกดิข้ึนและดับไป เปน 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยแท 
     ท่ีวา ความเกิดข้ึนของรูปเปนอยางนี้ หมายความวาใหกําหนดรูความเกิดข้ึน 
ของรูปโดยลักษณะ ๕ อยางคือ 
     ๑. อวิชฺชาสมุทยา รูปสมุทโย เพราะอวชิชาเกิดข้ึน รูปจึงเกิดข้ึน 
     ๒. ตณหาสมุทยา รูปสมุทโย เพราะตัณหาเกิดข้ึน รูปจึงเกิดข้ึน 
     ๓. กมฺมสมุทยา รูปสมุทโย เพราะกรรมเกิดข้ึน รูปจึงเกิดข้ึน 
     ๔. อาหารสมุทโย รูปสมุทโย เพราะอาหารเกิดข้ึน รูปจึงเกิดข้ึน 
     ๕. นิพฺพตตฺิลกฺขณ รูปนั้นมีลักษณะเกดิข้ึนทุกอุปปตติขณะ 
     ท่ีวา ความดับไปของรูปเปนอยางนี้ หมายความวา ใหกําหนดรูความดับของ 
รูปโดยลักษณะ ๕ อยาง คือ 
     ๑. อวิชฺชานิโรธา รูปนิโรโธ เพราะอวชิชาดับ รูปจึงดับ 
     ๒. ตณหฺานิโรธา รูปนิโรโธ เพราะตัณหาดับ รูปจึงดบั 
     ๓. กมฺมนิโรธา รูปนิโรโธ เพราะกรรมดบั รูปจึงดับ 
     ๔. อาหารนิโรธา รูปนิโรโธ เพราะอาหารดับ รูปจึงดับ 
     ๕. วิปริณามลกฺขณ รูปนั้นมีลักษณะดับไปทุกภังคขณะ 
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     ท่ีวา ความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนอยางนี้ หมายความวาใหกําหนดรูความเกดิข้ึน 
ของเวทนา โดยลักษณะ ๕ คือ 
     ๑. อวิชฺชาสมุทยา เวทนาสมุทโย เพราะอวิชชาเกดิข้ึน เวทนาจงึเกิดข้ึน 
     ๒. ตณหาสมุทยา เวทนาสมุทโย เพราะตัณหาเกิดข้ึน เวทนาจงึเกิดข้ึน 
     ๓. กมฺมสมุทยา เวทนาสมุทโย เพราะกรรมเกิดข้ึน เวทนาจึงเกดิข้ึน 
     ๔. ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย เพราะผัสสะเกิดข้ึน เวทนาจึงเกดิข้ึน 
     ๕. นิพฺพตตฺิลกฺขณา เวทนานั้นมีลักษณะเกิดข้ึนทุกอุปปตติขณะ 
     ท่ีวา ความดับไปแหงเวทนาเปนอยางนี้ หมายความวา ใหกําหนดรูความดับไป 
แหงเวทนา โดยลักษณะ ๕ อยาง คือ 
     ๑. อวิชฺชานิโรธา เวทนานิโรโธ เพราะอวิชชาดับ เวทนาจึงดับ 
     ๒. ตณหฺานิโรธา เวทนานิโรโธ เพราะตัณหาดบั เวทนาจึงดับ 
     ๓. กมฺมนิโรธา เวทนานิโรโธ เพราะกรรมดับ เวทนาจึงดับ 
     ๔. ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 
     ๕. วิปริฌามลกฺขณา เวทนานั้นมีลักษณะดับไปทุกภงัคขณะ 
     ท่ีวา ความเกิดข้ึนแหงสัญญาเปนอยางนี ้หมายความวา ใหกําหนดรูความเกดิ 
ข้ึนแหงสัญญา โดยลักษณะ ๕ อยาง คือ 
     ๑. อวิชฺชาสมุทยา สฺญาสมุทโย เพราะอวิชชาเกิดข้ึน สัญญาจึงเกดิข้ึน 
     ๒. ตณหฺาสมุทยา สฺญาสมุทโย เพราะตัณหาเกดิข้ึน สัญญาจึงเกดิข้ึน 
     ๓. กมฺมสมุทยา สฺญาสมุทโย เพราะกรรมเกิดข้ึน สัญญาจึงเกิดข้ึน 
     ๔. ผสฺสสมุทยา สฺญาสมุทโย เพราะผัสสะเกิดข้ึน สัญญาจึงเกิดข้ึน 
     ๕. นิพฺพตตฺิลกฺขณา สัญญานั้นมีลักษณะเกิดข้ึนทุกอุปปตติขณะ 
     ท่ีวา ความดับไปแหงสัญญาเปนอยางนี ้หมายความวา ใหกําหนดรูความดับไป 
แหงสัญญา โดยลักษณะ ๕ อยาง คือ 
     ๑. อวิชฺชานิโรธา สฺญานิโรโธ เพราะอวิชชาดับ สัญญาจึงดับ 
     ๒. ตณหฺานิโรธา สฺญานิโรโธ เพราะตัณหาดบั สัญญาจึงดับ  
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     ๓. กมฺมนิโรธา สฺญานิโรโธ เพราะกรรมดับ สัญญาจึงดับ 
     ๔. ผสฺสนิโรธา สฺญานิโรโธ เพราะผัสสะดับ สัญญาจึงดับ 
     ๕. วิปริณามลกฺขณา สัญญานั้นมีลักษณะดับไปทุกภงัคขณะ 
     ท่ีวา ความเกิดข้ึนแหงสังขารเปนอยางนี้ หมายความวา ใหกําหนดรูความเกิด 
ข้ึนแหงสัขาร โดยลักษณะ ๕ อยาง คือ 
     ๑. อวิชฺชาสมุทยา สงฺขารสมุทโย เพราะอวิชชาเกิดข้ึน สังขารจึงเกดิข้ึน 
     ๒. ตณหฺาสมุทยา สงฺขารสมุทโย เพราะตัณหาเกดิข้ึน สังขารจึงเกดิข้ึน 
     ๓. กมฺมสมุทยา สงฺขารสมุทโย เพราะกรรมเกิดข้ึน สังขารจึงเกิดข้ึน 
     ๔. ผสฺสสมุทยา สงฺขารสมุทโย เพราะผัสสะเกิดข้ึน สังขารจึงเกิดข้ึน 
     ๕. นิพฺพตตฺิลกฺขณา สังขารนั้นมีลักษณะเกิดข้ึนทุกอุปปตติขณะ 
     ท่ีวา ความดับไปแหงสังขารเปนอยางนี้ หมายความวา ใหกําหนดรูความดับไป 
แหงสังขาร โดยลักษณะ ๕ อยาง คือ 
     ๑. อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ 
     ๒. ตณหฺานิโรธา สงฺขารนิโรโธ เพราะตัณหาดบั สังขารจึงดับ 
     ๓. กมฺมนิโรธา สงฺขารนิโรโธ เพราะกรรมดับ สังขารจึงดับ 
     ๔. ผสฺสนิโรธา สงฺขารนิโรโธ เพราะผัสสะดับ สังขารจึงดับ 
     ๕. วิปริฌามลกฺขณา สงฺขารนิโรโธ เพราะผัสสะดับ สังขารจึงดับ 
     ท่ีวา ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณเปนอยางนี้ หมายความวา ใหกําหนดรูความ 
เกิดข้ึนแหงวญิญาณ โดยลักษณะ ๕ อยาง คือ 
     ๑. อวิชฺชาสมุทยา วิฺญาณสมุทโย เพราะอวิชชาเกิดข้ึน วิญญาณจึงเกิดข้ึน 
     ๒. ตณหฺาสมุทยา วิฺญาณสมุทโย เพราะตัณหาเกดิข้ึน วิญญาณจึงเกิดข้ึน 
     ๓. กมฺมสมุทยา วิฺญาณสมุทโย เพราะกรรมเกิดข้ึน วิญญาณจึงเกดิข้ึน 
     ๔. นามรูปสมุทยา วิญญาณสมุทโย เพราะนามรูปเกดิข้ึน วิญญาณจึงเกดิข้ึน 
     ๕. นิพฺพตตฺิลกฺขณ วิญญาณน้ันมีลักษณะเกิดข้ึนทุกอุปปตติขณะ  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 51 
     ท่ีวา ความดับไปแหงวิญญาณเปนอยางนี้ หมายความวา ใหกําหนดรูความ 
ดับไปแหงวิญญาณโดยลักษณะ ๕ อยาง คือ 
     ๑. อวิชฺชานิโรธา วิฺญาณนิโรโธ เพราะอวิชชาดับ วญิญาณจึงดับ 
     ๒. ตณหฺานิโรธา วิฺญาณนิโรโธ เพราะตัณหาดับ วญิญาณจึงดับ 
     ๓. กมฺมนิโรธา วิฺญาณนิโรโธ เพราะกรรมดับ วิญญาณจึงดับ 
     ๔. วิปริณามลกฺขณ วิญญาณน้ันมีลักษณะดับไปทุกภงัคขณะ 
     โดยนัยท่ีกลาวแลว จะเหน็ไดวา ความเกิขดึ้นและความดับไปแหงขันธ ๕ นั้น 
พึงกําหนดรูโดยลักษณะ ๕๐ อยาง คือ ลักษณะเกิดข้ึน ๒๕ ลักษณะดบั ๒๕ (ขันธละ ๑๐ 
ลักษณะ คือ ลักษณะเกิดข้ึนขันธละ ๕ ลักษณะดับขันธละ ๕) 
     ขอควรกําหนดรูเปนพิเศษในเร่ืองนี้ ก๕็ ือ สติท่ีกําหนดขันธ ๕ เปนทุกขสัจจะ 
ตัณหาอันมากอนท่ีทําใหสตนิั้นเกดิข้ึน เปนสมุทัยสัจจะ การท่ีตัณหาและสติท้ังสองนั้นไม 
ดําเนินไปเปนนิโรธสัจจะ อริยมรรคท่ีกําหนดรูทุกข ละสมุทัย มีนิโรธเปนอารมณ เปนมัคคสัจะ 
ภิกษุขวนขวายดวยอํานาจสัจจะ ๔ อยางนี ้ยอมบรรลุความดับทุกข เพราะฉะน้ัน วิธีนี้จึงเปน 
มุขหนึ่งท่ีจะชวยใหออกจากทุกขได 
     (๓) อายตนปพพะ หมวดวาดวยอายตนะ ๑๒ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย 
คือ ในอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ อยู ดกูรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุปนผูมีปกติ 
พิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย คือ ในอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ อยางอยางไร? 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ (เปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรม คือ อายตนะ 
ภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ อยางนี้ คือ) 
     ๑. ตากับรูป : ภิกษุนั้น กาํหนดรูจกัษุดวย กําหนดรูรูป (สี) ท้ังหลายดวย 
และสังโยชนใดอาศัยจกัษุและรูปท้ังสองนั้นเกิดข้ึน ยอมกําหนดรูสังโยชนนั้นดวย และสังโยชน  
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ท่ียังไมเกดิข้ึน ยอมกําหนดรูสังโยชนนั้นดวย และสังโยชนท่ียังไมเกิดข้ึน จะเกิดข้ึนดวยเหตุใด 
ยอมกําหนดรูเหตุนั้นดวย และสังโยชนท่ีละไดแลว จะไมเกิดข้ึนไดตอไปอีกดวยเหตใุดกก็ําหนด 
รูเหตุนั้นดวย 
     ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลายภายในอยูบาง พจิารณาดธูรรม 
ในธรรมท้ังหลายภายนอกอยูบาง พิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลายภายในและภายนอกอยูบาง 
เปนผูมีปกติพจิารณาดูความเกิดข้ึน (แหงธรรม) ในธรรมท้ังหลายอยูบาง พิจารณาดูความ 
เส่ือมไป (แหงธรรม) ในธรรมท้ังหลายอยูบาง พิจารณาดูท้ังความเกดิข้ึนและความเสื่อมไป 
ในธรรมท้ังหลายอยูบาง 
     หรือวาภกิษุนั้นต้ังสติไวม่ันวา "ธรรมท้ังหลายมีอยู" ดังนี้ ก็เพียงเพือ่ความรู 
เพียงเพื่อความระลึกไดเทานัน้ เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยึดม่ันอะไร ๆ ในโลก 
ดวย ดังกลาวมาฉะนี ้
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย คือในอายตนะ 
ภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ อยู แมดวยประการดังกลาวนี ้
 
อรรถาธิบาย 
     กาใชสติกําหนดพจิารณาดูอายตนะภายในอายตนะภายนอก เปนการกําหนดใหรูทัน 
สภาวธรรมท้ังสองอยาง ซ่ึงเปนปจจยัใหเกดิผัสสะทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ และ 
ผัสสะก็เปนปจจัยใหเกิดเวทนา ซ่ึงเวทนานั้นก็เปนเหตุใหเกิดตณัหา หรือกิเลสตาง ๆ ตอไป 
จึงสรุปลงไดวา อายตนะภายในและอายตนะภายนอกน้ัน เปนบอเกิดของสังโยชน คือกิเลส 
เคร่ืองผูกมัดสัตวใหติดอยูในสังสารวัฏตลอดไป ท้ังอายตนะเหลานี้ก็มิใชสัตว บุคคล ตัวตน 
เรา เขา เปนเพยีงรูปธรรม นามธรรม ซ่ึงเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เทานั้น ไมมีส่ิงใด 
ท่ีควรยึดม่ัน ถือม่ัน การกําหนดรูสภาวะแหงอายตนะอยางนี้ เปนกรรมฐานและเปนการเจริญ 
สติปฏฐานดวย 
     ท่ีวา อายตนะภายใน ๖ ไดแก จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน อายตนะ 
ภายนอก ๖ ไดแก รูป (สี) เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ 
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     ท่ีวา กําหนดรูจักษุ กําหนดรูรูป หมายความวาใหกําหนดรูจักษุประสาทตาม 
ความเปนจริงวา มีลักษณะและหนาท่ีอยางไร กําหนดรูรูปตามความเปนจริงวา มีสภาวะเปน 
อยางไร มีลักษณะและหนาท่ีอยางไร รูปท่ีเกิดสมุฏฐานท้ัง ๔ คือ กรรม จิต ฤดู อาการ 
เปนอยางไร 
     ท่ีวา สังโยชนใดอาศยัจักษุและรูปท้ังสองอยางเกิดข้ึน หมายความวา  สังโยชน 
๑๐ คือ กามราคะ ความกําหนดยนิดีในกาม ๑ ปฏิฆะ ความขัดเคืองใจ ๑ มานะ 
ความถือตัว ๑ ทิฏฐิ ความเหน็ผิด ๑ วจิิกิจฉา ความสงสัย ๑ สีลัพพตปรามาส 
ความถือม่ันในศีลและพรตนอกพุทธศาสนา ๑ ภวราคะ ความยินดีรักใครในภพตาง ๆ  
อิสสา ความริษยา ๑ มัจฉริยะ ความตระหน่ี ๑ อวิชชา ความไมรูสัจจธรรม ๑ ท้ัง ๑๐ 
อยางนี้ จะเกดิข้ึนไดดก็เพราะอาศัยอาตนะภายในกับอายตนะภายนอกมากระทบกัน เชน รูป 
(สี) มากระทบจักษุ เปนตน 
     อาการที่สังโยชนเกดิข้ึนเพราะอาศัยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกกระทบกันนั้น 
พึงเห็นดังนี ้
     เม่ือใดรูปารมณท่ีนาปรารถนา นารักใคร นาพอใจมากระทบจกัษุ (เม่ือตาเห็นรูป) 
เม่ือนั้น ถาช่ืนชมยินดกีับอารมณนั้น กามราคะก็เกดิข้ึน เม่ือใดเกดิความขัดเคือง ไมพอใจ 
ในรูปาอารมณท่ีตนไมปรารถนา ท่ีตนเกลียดชัง เม่ือนัน้ปฏิฆะก็เกดิข้ึน เม่ือใดสําคัญผิดคิดเห็น 
ไปวา นอกจากเราแลว ไมมีใครเลยท่ีจะสามารถทราบอารมณไดชัดแจง เม่ือนั้นมานะก็ยอม 
เกิดข้ึน เม่ือใดยึดถือรูปารมณ อยางนัน้วาเปนของเท่ียงของยั่งยนื เม่ือนัน้ทิฏฐิก็เกดิข้ึน 
เม่ือใดสงสัยวาอารมณอยางนี้เปนสัตว หรือวาเปนของสัตวหนอ ? เม่ือนั้น วจิิกิจฉาก็เกิดข้ึน 
เม่ือใดไดสมาทานศีลและพรต (นอกพระพุทธศาสนา) ดวยเหน็ผิดไปวา รูปารมณเหน็ปานนี ้
ตนอาจไดรับในภายหนาดวยศีลและพรตนี้ เม่ือนั้นสีลัพพตปรามาสก็เกดิข้ึน เม่ือใดปรารถนา 
ภพวา ขอใหรูปารมณนี้เปนของท่ีไดงายแกตนเองในภพที่จะไปเกิดนัน้ ๆ เม่ือนั้น ภวราคะ 
ก็เกิดข้ึน เม่ือใดคิดอิจฉาคนอื่นในเม่ือผูอ่ืนไดรับอารมณท่ีนาพอใจ เม่ือนั้นอิสสาก็เกิดข้ึน  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 55 
เม่ือใดหวงแหนอารมณท่ีตนไดรับอยู ไมอยากใหอารมณนั้นแกใคร ๆ เม่ือนั้นมัจฉริยะก็เกิดข้ึน 
เม่ือใดเกดิความโงเขลาไมรูเทาทันภาวะของอารมณหรือหลงใหลในอารมณนั้น ๆ เม่ือนั้น 
อวิชชาก็เกิดข้ึน เม่ือใดไดยนิเสียง (โสตะ + เสียง) ดมกล่ิน (ฆานะ + กล่ิน) ล้ิมรส 
(ชิวหา + รส) ถูกตองโผฏฐัพพะ (กาย + โผฏฐัพพะ) รูธรรมารมณดวยใจ (มโน + 
ธรรมารมณ) สังโยชนก็เกดิข้ึนไดเชนเดียวกัน และพึงทราบวา อวิชชาสังโยชนยอมเกิดข้ึน 
รวมกับสังโยชนอ่ืน ๆ ทุกอยาง 
     ท่ีวา สังโยชนท่ีละไดแลวจะไมเกดิข้ึนไดตอไปอีก ดวยเหตุใด ยอมกําหนด 
รูเหตุนั้นดวย หมายความวา สังโยชนท้ัง ๑๐ นั้นจะละไดเด็ดขาด ก็ดวยอริยมรรคญาณ 
เทานั้น เพราะอริยมรรคสามารถประหาณสังโยชนไดเดด็ขาด กลาวคือ 
     ก. โสตาปตติมรรค ประหาณสังโยชนได ๕ คือ 
     (๑) สักกายทิฏฐิ ความเหน็ผิดวามีกายของตน 
     (๒) วิจกิิจฉา ความสงสัยในสัจจธรรม 
     (๓) สีลัพพตปรามาส การยึดม่ันศีลและพรต 
     (๔) อิสสา ความริษยา (หรือกามราคะท่ีจะพาไปสูอบายภูมิ) 
     (๕) มัจฉริยะ ความตระหนี่ (หรือปฏิฆะท่ีจะพาไปสูอบายภูมิ) 
     ข. สกทาคามิมรรค ประหาณสังโยชนไดอีก ๒ คือ 
     (๑) กามราคะ อยางหยาบ 
     (๒) ปฏิฆะ อยางหยาบ 
     (อริยมรรคท่ี ๒ นี้ จึงประหาณสังโยชนไดรวม ๗ อยาง) 
     ค. อนาคามิมรรค ประหาณสังโยชนไดอีก ๒ อยาง 
     (๑) กามราคะ อยางละเอียด 
     (๒) ปฏิฆะ อยางละเอียด  
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     ง. อรหัตตมรรค ประหาณสังโยชนไดอีก ๓ ขอ 
     (๑) ภวราคะ (หรือรูปราคะ อรูปราคะ) 
     (๒) มานะ 
     (๓) อวิชชา (และอุทธัจจะ) 
     (อริยมรรคท่ี ๔ นี้ ประหาณสังโยชนได รวม ๑๐ อยาง) 
สังโยชนท่ีละไดดวยอริยมรรคญาณท้ัง ๔ นี้ ยอมเปนอันเด็ดขาด ไมมีทางจะเกิดข้ึนตอไปได 
อีกใหดูแผนภมิูประกอบดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงใหเห็นวา อริยมรรคท่ี ๑ ประหาณสังโยชนได ๕ 
     - อริยมรรคท่ี ๒ ประหาณสังโยชนได ๗ 
     - อริยมรรคท่ี ๓ ประหาณสังโยชนได ๗ 
     - อริยมรรคท่ี ๔ ประหาณสังโยชนได ๑๐ 
(อักษรยอท่ีปรากฏในวงกลมรอบนอก คือ อักษรตัวแรกของสังโยชน เชน ทิ = ทิฏฐิ อันได 
แกสักกายทิฏฐิเปนตน) 
  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 57 
     ๕. ท่ีวา ความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในธรรมท้ังหลาย หมายความวา 
อายตนะภายในอายตนะภายนอกน้ันมีความเกิดข้ึนและเส่ือมไปอยางเดียวกับขันธ ๕ กลาวคือ 
จักษุ + รูป, โสตะ + สัททะ, ฆานะ + คันธระ, ชิวหา + รส, กาย + โผฏฐัพพะ ท้ัง ๑๐ นี้ 
เปนรูปธรรม จึงมีลักษณะเกดิข้ึน ๕ อยาง ลักษณะดับไป ๕ อยางดังกลาวแลวในรูปขันธ 
(ในขันธปพพะ) สวนใจ (มโน) เปนวิญญาณขันธ ธรรมารมณสวนท่ีเปนรูปธรรม (สุขุม- 
รูป ๑๖) เปนรูปขันธ จึงมีลักษณะเกิดข้ึน และดับไปอยางเดียวกับรูปขันธ สวนท่ีเปน 
นามธรรม (นอกจากนพิพาน) เปนนามขันธ จึงมีลักษณะเกิดข้ึนและดับไปอยางเดียวกับ 
นามขันธ (ในขันธปพพะ) 
     ขอท่ีควรกาํหนดรูเปนพิเศษในเร่ืองนีก้คื็อ สติท่ีกําหนดรูอายตนะ เปนทุกขสัจจะ 
ตัณหาอันมีมากอนท่ีทําใหสตินั้นเกดิ เปนสมุทัยสัจจะ การท่ีตัณหาและสติท้ังสองอยางนั้นไม 
ดําเนินไป เปนนิโรธสัจจะ อริยมรรคท่ีกําหนดรูทุกข ละสมุทัย มีนิโรธเปนอารมณ เปน 
มัคคสัจจะ ภกิษุขวนขวายดวยสัจจะ ๔ อยางนี้ ยอมบรรลุความดับทุกข เพราะฉะนั้น วิธีนี ้
จึงเปนมุขหนึ่งท่ีจะชวยใหออกจากทุกขได  
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                                                                          บทท่ี ๖ 
                                                             โพธิปกขิยสังคหะ (ตอ) 
                                                                   สติปฏฐาน ๔ (ตอ) 
 
     (๔) โพชฌังคปพพะ หมวดวาดวยโพชฌงค ๗ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย 
คือในโพชฌงค ๗ อยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย 
คือ ในโพชฌงค ๗ อยูอยางไร ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนพระศาสนานี้ (เปนผูมีปกติ 
พิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย คือ ในโพชฌงค ๗ อยูอยางนี้ คือ) 
     (๑) สติสัมโพชฌงค : เม่ือสติสัมโพชฌงคภายในมีอยู ก็กําหนดรูวาสติสัมโพช- 
ฌงคภายในของเรามีอยู หรือวาเม่ือสติสัมโพชฌงคภายในไมมี ก็กําหนดรูวาสติสัมโพชฌงค 
ภายในของเราไมมี และสติสัมโพชฌงคท่ียงัไมเกิด จะเกดิข้ึนไดดวยเหตุใด ยอมกําหนดรู 
เหตุนั้นดวย สติสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลวจะเจริญบริบูรณดวยเหตุใด ยอมกําหนดรูเหตุนั้นดวย 
     (๒) ธัมมวจิยสัมโพชฌงค : เมื่อธัมมวิจยัสัมโพชฌงคภายในมีอยูก็กาํหนดรู 
วา ธัมมวิจยสัมโพชฌงคภายในของเรามีอยู หรือวาเม่ือธัมมวิจยสัมโพชฌงคไมมี ก็กาํหนดรู 
วา ธัมมวิจยสัมโพชฌงคภายในของเราไมมี และธัมมวิจยสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ จะเกิดข้ึน 
ดวยเหตใุด ยอมกําหนดรูเหตนุั้นดวย ธัมมวจิยสัมโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนแลวดวยเหตใุด ยอม 
กําหนดรูเหตนุั้นดวย ธัมมวจิยสัมโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนแลว จะเจริญบริบูรณดวยเหตุใด ยอม 
กําหนดรูเหตนุั้นดวย 
     (๓) วีริยสัมโพชฌงค : เม่ือวีริยสัมโพชฌงคภายในมีอยู ยอมกําหนดรูวา วีริย- 
สัมโพชฌงคภายในของเรามอียู หรือวาเม่ือวีริยสัมโพชฌงคภายในของเราไมมี ก็กําหนดรูวา 
วีริยสัมโพชฌงคภายในของเราไมมี และวีริยสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ จะเกิดข้ึนดวยเหตุใด ยอม 
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กําหนดรูเหตนุั้นดวย วีริยสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลวจะเจริญบริบูรณดวยเหตุใด ยอมกําหนดรู 
เหตุนั้นดวย 
     (๔) ปติสัมโพชฌงค : เมื่อปติสัมโพชฌงคภายในมีอยู ยอมกําหนดรูวาปติสัม- 
โพชฌงคภายในของเรามีอยู หรือวา เม่ือปติสัมโพชฌงคภายในไมมี กก็ําหนดรูวาปติสัม- 
โพชฌงคภายในของเราไมมี และปติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิดจะเกดิข้ึนดวยเหตุใด ยอมกําหนด 
รูเหตุนั้นดวย ปติสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลว จะเจริญบริบูรณดวยเหตุใด ยอมกําหนดรูเหต ุ
นั้นดวย 
     (๕) ปสสัทธิสัมโพชฌงค : เม่ือปสสัทธิสัมโพชฌงคภายในมีอยู กก็ําหนดรูวา 
ปสสัทธิสัมโพชฌงคภายในของเรามีอยู หรือวาเม่ือปสสัทธิสัมโพชฌงคภายในไมมี ยอมกําหนด 
รูวา ปสสิทธิสัมโพชฌงคภายในของเราไมมี และปสสัทธิสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ จะเกิดข้ึน 
ดวยเหตใุด ยอมกําหนดรูเหตนุั้นดวย ปสสัทธิสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลวจะเจริญบริบูรณดวย 
เหตุใด ย  อมกําหนดรูเหตุนัน้ดวย 
     (๖) สมาธิสัมโพชฌงค : เม่ือสมาธิสัมโพชฌงคภายในมีอยู กก็ําหนดรูวาสมาธิ 
สัมโพชฌงคภายในของเรามอียู หรือวา เม่ือสมาธิสัมโพชฌงคภายในไมมี ก็กําหนดรูวาสมาธิ- 
สัมโพชฌงคภายในของเราไมมี และสมาธิสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิจะเกดิข้ึนดวยเหตุใด ยอม 
กําหนดรูเหตนุั้นดวย สมาธิสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลว จะเจริญบริบูรณดวยเหตใุดยอมกําหนด 
รูเหตุนั้นดวย 
     (๗) อุเปกขาสัมโพชฌงค : เม่ืออุเปกขาสัมโพชฌงคภายในมีอยู กก็ําหนดรูวา 
อุเปกขาสัมโพชฌงคภายในของเรามีอยู หรือวาเม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงคภายในไมมี กก็ําหนด 
รูวาอุเปกขาสัมโพชฌงคภายในของเราไมมี และอุเปกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิจะเกดิข้ึนดวย 
เหตุใด ยอมกําหนดรูเหตุนั้นดวย อุเปกขาสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลว จะเจริญบริบูรณดวยเหต ุ
ใด ยอมกําหนดรูเหตุนัน้ดวย 
     ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมทังหลายภายในอยูบาง พจิารณาดูธรรมใน 
ธรรมท้ังหลายภายนอกอยูบาง พิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย ท้ังภายในและภายนอกอยูบาง 
เปนผูมีปกติพจิารณาดูความเกิดข้ึน (แหงธรรม) ในธรรมท้ังหลายอยูบาง พิจารณาดูความ  
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เส่ือมไป (แหงธรรม) ในธรรมท้ังหลายอยูบาง พิจารณาดูท้ังความเกดิข้ึนและความเสื่อมไปใน 
ธรรมท้ังหลายอยูบาง 
     หรือวาภกิษุนั้นต้ังสติม่ันไววา "ธรรมท้ังหลายมีอยู" ดงันั้น ก็เพียงเพือ่ความรู เพียง 
เพื่อความระลึกไดเทานั้น เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยดึม่ันอะไร ๆ ในโลกดวย 
ดังกลาวมาฉะนี้ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย คือใน 
โพชฌงค ๗ อยู แมดวยประการดังกลาวนี ้
 
อรรถาธิบาย 
     (๑) คําวา สัมโพชฌงค แปลวาองคแหงธรรมสามัคคีเปนเคร่ืองรูพรอม หมาย 
ความวาธรรมท้ัง ๗ นั้น เปนธรรมสนับสนุนใหเกิดความรูชัดแจงในสัจจธรรม คํานี้มักเรียกแต 
เพียงวา โพชฌงค เปนพื้น ผูประสงคจะมีความรูในเร่ืองอะไร ทางไหน หากปลูกฝงคุณธรรม 
๗ อยางนี้ใหเกดิข้ึนไปประจาํใจแลว ก็ยอมจะไดความรู ความเขาใจในเร่ืองนี้ ทางนั้นตาม 
ประสงค 
     (๒) คุณธรรม ๗ อยางนัน้ พึงทราบความหมายโดยสังเขปดังนี ้
     - สติ แปลวา ความระลึกได เปนกุศลเจตสิก ชวยใหระลึกถึงส่ิงท่ีทําคําท่ีพูด 
ในครั้งกอน ๆ ได ท้ังชวยใหเกิดความรอบคอบ ใหรูจักยับยั้งช่ังคิด ไมวูวามผลีผลาม ผูมีสติ 
จึงช่ือวาเปนคนไมประมาท ทําอะไรไมผิดพลาด สติจึงเปนคุณธรรมท่ีพึงประสงคในทุกกรณ ี
     - ธัมมวิจยะ แปลวา ความรูจักวิจยัธรรม รูจักเลือกเฟนธรรมวาอยางไหน 
เปนกุศลธรรม อยางไหนเปนอกุศลธรรม อยางไหนมีคุณ อยางไหนมีโทษ เปนตน แลวรูจัก 
ประพฤติธรรมท่ีควรประพฤติ เวนธรรมท่ีควรเวน คุณธรรมขอนี้ วาโดยสภาวะก็ไดแกปญญา 
หรือปญญินทรีย ซ่ึงเปนกุศลเจตสิกชวยใหจิตใจสวาง ผูมีปญญายอมจะรูเทาทันเหตุการณและ 
สภาวธรรม ตามความเปนจริง สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติในทางท่ีถูกตอง เมื่อมีปญหาใด ๆ 
เกิดข้ึนก็แกไขไดถูกตอง และสําเร็จเปนผลดีเสมอ  
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     - วีริยะ แปลวา ความเพยีร เปฯเจตสิกธรรมประเภทปกิณณกะ อาจนําไป 
ใชไดท้ังในทางดีและทางเสีย ถาเพียรในทางดี ก็เปนกุศลเจตสิก ถาใชในทางเสียก็เปนอกุศล- 
เจตสิก เฉพาะในโพชฌงคนี้ เปนกุศลเจตสิกอยางเดยีว ซ่ึงเปนคุณธรรมชวยใหเกิดความ 
กลาหาญ ไมยนยอทอถอยในการทําความดี 
     - ปติ แปลวาความอ่ิมใจ ความแชมช่ืนร่ืนเริงใจ เปนเจตสิกธรรมประเภท 
ปกิณณกะ อาจเปนไดท้ังกุศลและอกุศล ถามีความอ่ิมใจในการทําความดีก็เปนกุศล อ่ิมใจใน 
การทําความช่ัวก็เปนอกุศล เฉพาะในท่ีนี้ เปนกุศลเจตสิกอยางเดยีว จึงเปนคุณธรรมชวยปลุก 
ใจใหแชมช่ืน ราเริงในการทําความดี ไมมีความหงอยเหงา ซบเซาในการทําความด ี
     - ปสสัทธิ แปลวาความสงบ อันไดแกความสงบกาย สงบใจ อยางท่ีเรียก 
กันท่ัวไปวาสงบสติอารมณ เปนกุศลเจตสิก เปนคุณธรรมท่ีชวยใหสงบกายสงบวาจาและสงบใจ 
ไมเดือดรอน กระวนกระวาย ผูทําความดดีวยความสงบดังกลาวนี้ มักทําอะไรเปนระเบียบ 
เรียบรอย และเกิดผลดีเสมอ 
     - สมาธิ แปลวาความต้ังใจม่ัน หมายความวา ความมีใจแนวแนม่ันคง 
ไมฟุงซานหรือหวั่นไหวไปตามอารมณท่ีมากระทบ เปนเจตสิกธรรมประเภทสัพพจิตตสาธารณะ 
เปนไดท้ังกุศลและอกุศล เฉพาะในโพชฌงคนี้เปฯกุศลเจตสิกอยางเดยีว เปนคุณธรรมท่ีชวย 
ใหจิตใจแนวแนแตในความดี ไมฟุงซานเล่ือนลอยไปสูอารมณฝายตํ่า ทําใหจิตใจม่ันคงอยูใน 
ความดีอยูเสมอ 
     - อุเปกขา แปลวา ความวางเฉย หมายความวา วางใจเปนกลางในอารมณ 
ตาง ๆ ไมใหมีความยินดียนิรายในอารมณนัน้ ๆ ท้ังในสัตว บุคคลและส่ิงแวดลอมตาง ๆ เปน 
กุศลเจตสิก เม่ือเกิดข้ึนในใจแลว ชวยใหจติเปนกลาง มีความยุติธรรมอยูเสมอ 
     (๓) พึงทราบเหตุเกดิข้ึนและความเจริญบริบูรณของสัมโพชฌงคท้ัง ๗ นั้นดังตอ- 
ไปนี ้
     - สติสัมโพชฌงค ยอมเกดิข้ึนและเจริญบริบูรณดวยการมีโยนิโสมนสิการ 
ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา "ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายอันเปนท่ีตั้งแหงสติสัมโพชฌงค 
มีอยู การทําโยนิโสมนสิการในธรรมท้ังหลายเหลานั้นใหมากเขา ขอน้ียอมเปนอาหารปจจัยให  
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สติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ ไดเกิดข้ึน หรือใหสติสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลวไดมีมากข้ึนแพรหลาย 
ยิ่งข้ึน เจริญบริบูรณข้ึน" ซ่ึงธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงสติสัมโพชฌงคในท่ีนี้ก็ไดแกตวัสตินั่นเอง 
     อีกประการหนึ่ง สติสัมโพชฌงคยอมเกดิข้ึน เพราะธรรม ๔ ประการเหลานี้ คือ 
     ๑. สตสมฺปชฺญ คือการมีสติสัมปชัญญะในอิริยาบถยอย มีการกาวไปขางหนา 
การถอยหลังกลับเปนตน (ดสัูมปชัญญปพพะ) 
     ๒. มุฏฐสฺสติปุคฺคลวิวชฺชนา ไมคบหาบุคคลท่ีมีสติหลงลืม 
     ๓. สมาหิตปุคฺคลเสวนา คบหาบุคคลผูมีสติม่ันคง 
     ๔. ตทธิมุตฺตตา การนอมใจไปใหมากในสติสัมโพชฌงคนั้น สติสัมโพชฌงค- 
ท่ีเกิดดวยธรรม ๔ อยางนี้ จะมีความเจริญบริบูรณเต็มท่ีดวยอรหัตตมรรค 
     - ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ยอมเกิดข้ึนดวยการมีโยนิโสมนสิการ ดังท่ีพระ 
พุทธองคตรัสไววา "ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศลและอกุศลมีอยู ธรรมท้ังหลาย 
ท่ีมีโทษและหาโทษมิได ธรรมท้ังหลายท่ีทรามและประณีต ธรรมท้ังหลายท่ีเปนฝายดําและ 
ฝายขาวมีอยู การทําโยนิโสมนสิการในธรรมท้ังหลายเหลานั้นใหมากเขา ขอนี้ยอมเปนอาหาร 
ปจจัยใหธัมมวิจยสัมโพชฌงค ท่ียังไมเกดิไดเกดิข้ึน หรือเพ่ือใหธัมมวจิยสัมโพชฌงคท่ีเกิดข้ึน 
แลวไดมีมากข้ึน แพรหลายยิง่ข้ึน เจริญบริบูรณข้ึน" 
     อีกประการหนึ่ง ธัมมวิจยสัมโพชฌงคนั้น ยอมเกดิข้ึนดวยธรรมท้ังหลาย ๗ ประการ 
เหลานี้ คือ 
     ๑. ปริปุจฺฉกตา หม่ันไลเลียงสอบถามขอธรรมท่ีเปนประโยชน ไดแก หม่ันซักถาม 
สอบถามขอธรรมท่ีวาดวยขันธ ๕ ธาตุ ๑๘ อายตนะ ๑๒ อินทรีย ๒๒ พละ ๕ โพชฌงค ๗ 
มรรค ๘ องคฌาน สมถะและวิปสสนา อยูเสมอ 
     ๒. วตฺถุวิสทกิริยตา ทําวตัถุใหหมดจดแจมใส ไดแก การทําวัตถุภายในและภาย 
นอก ใหมีความหมดจดแจมใส กลาวคือทําวัตถุภายในอันไดแก สวนตาง ๆ ของรางกาย เชน 
ผม ขน เล็บ เปนตน ใหสะอาดอยูเสมอ และทําวัตถุภายนอก เชน ผาหม ใหสะอาดอยูเสมอ  
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     ๓. อินฺทริยสมตฺตปฏิปาทนา ปรับอินทรีย ๕ ใหสมํ่าเสมอกัน หมายความวา ทํา 
ใหอินทรีย ๕ มีความสม่ําเสมอกัน สมดุลยกัน กลาวคือ ปรับสิทธินทรียกับปญญินทรียใหสมํ่า 
เสมอกัน ปรับวีริยินทรียกับสมาธินทรียใหสมํ่าเสมอกัน โดยใชสติเปนตัวเตือน 
     ๔. ทุปฺปฺญปุคฺคลวิวชฺชนา ไมคบหาบุคคลทรามปญญา หมายความวาเวน 
ใหหางไกลจากบุคคลทรามปญญา คือ ผูไมมีปญญาหยั่งรูธรรมท้ังหลาย มีขันธ ๕ ธาตุ ๑๘ 
เปนตน 
     ๕. ปฺญวนฺตปุคฺคลเสวนา คบหาบุคคลมีปญญา ไดแก คบหาบุคคลผูประกอบ 
ดวยปญญาหย่ังรูธรรมท้ังหลาย 
     ๖. คมฺภีรญาณจริยปจฺจเวกฺขณา หม่ันพจิารณาการสองญาณอันลึกซ้ึง หมาย 
ความวาพจิารณาปญญาประเทศตาง ๆ ซ่ึงกําหนดรูชัดแจงในสภาวธรรม มีขันธ ๕ เปนตน 
     ๗. ตทธิมุตฺตตา นอมใจไปใหมากในทางใหเกดิธัมมวจิยสัมโพชฌงคนั้น คือ 
นอมใจไป โนมนาวจิตใจไปเพื่อใหธัมมวิจยสัมโพชฌงคดํารงม่ันในทุกอิริยาบถ 
     ธัมมวิจยสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นดวยธรรม ๗ ประการน้ี จะเจริญบริบูรณเต็มท่ีดวย 
อรหัตตมรรค 
     - วีริยสัมโพชฌงค ยอมเกิดข้ึนดวยการมีโยนิโสมนสิการ ดังท่ีพระพุทธองค 
ตรัสไววา "ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธาตุคือความเพียรเร่ิมแรก ธาตุคือความเพียรกาวหนา ธาตุ 
คือความเพียรกาวไปสูฐานะเบ้ืองหนามีอยู การทําโยนิโสมนสิการในธาตุเหลานั้นใหมากเขา 
ขอนี้ ยอมเปนอาหารปจจัย ใหวีริยสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิไดเกิดข้ึน หรือเพ่ือใหวีริยสัม- 
โพชฌงคท่ีเกดิข้ึนแลว ไดมีมากข้ึน แพรหลายยิ่งข้ึน เจริญบริบูรณยิ่งข้ึน" 
     อีกประการหนึ่ง วีริยสัมโพชฌงคนั้น ยอมเกิดข้ึนดวยธรรม ๑๑ ประการเหลานี้ คือ 
     ๑. อปายภยปจฺจเวกฺขณตา พิจารณาเห็นภัยในอบาย คือ พิจารณาเหน็วาในเวลา 
ท่ีไดรับทุกขภยัเพราะไปเกดิในนรก เปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน หรือตองโทษไดรับทุกขเวทนา 
ยอมไมมีโอกาสจะบําเพ็ญเพยีรปลูกฝงวีริยสัมโพชฌงคได บัดนี้ ตนมีโอกาสดีแลว 
     ๒. อานิสสทสฺสาวิตา มองเห็นอานิสงสแหงความเพียร คือ มองเห็นประจักษวา 
คุณวิเศษตาง ๆ ท้ังโลกิยะและโลกุตตระจะบรรลุไดตองใชความเพยีรท้ังนั้น  
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     ๓. คมนวีถิปจฺจเวกฺขณตา พิจารณาทางดําเนินท่ีถูกตอง ไดแก พิจารณาใหเหน็ 
วาทางดําเนิน (สูคุณวิเศษโดยใชความเพียรนี้) เปนทางท่ีพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา 
และพระมหาสาวกท้ังหลายไดดําเนนิมาแลว เราควรดําเนินตามตอไป เพราะทางนี้ คนเกียจ 
ครานจะดําเนินไปไมได 
     ๔. ปณฺฑาปจายนตา เคารพในอาหารบิณฑบาต คือ พจิารณาใหเหน็ความจริงวา 
อาหารบิณฑบาต (สําหรับภกิษุ) ท่ีไดฉันอยูนั้น เปนของญาติโยมถวายเพ่ือหวงับุญหวังกุศล 
เราจะมามัวเกยีจครานฉันขาวสุกเสียขาวสารเขาอยูจะสมควรหรือ 
     ๕. ทายชฺชมหตฺตปจฺจเวกขฺณตา พิจารณาเห็นความเปนผูยิ่งใหญในความเปน 
ทายาท คือ พิจารณาเห็นวา มรดกอันยิ่งใหญของพระบรมศาสดาอันไดแกอริยทรัพย ๗ (หรือ 
ประสัทธรรมท้ัง ๓) นั้น คนเกียจครานไมสามารถจะรับไวได อริยทรัพยนั้น คนมีความเพยีร- 
เทานั้น จึงจะรับไวได เม่ือเปนเชนนี้ จะมัวเกียจครานอยู จะเปนการสมควรหรือ 
     ๖. สตฺถุมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา พิจารณาเหน็ความยิ่งใหญของพระศาสดา หมาย 
ความวา สมเด็จพระบรมศาสนา เปนผูตรัสรูมาไดก็เพราะทรงบําเพ็ญเพียร จึงทรงไดเปนผูยิ่ง 
ใหญกวาเทวดาและมนุษยทุก ๆ ทาง เรานับถือศาสนาของพระองคจะเปนคนเกยีจครานจะสมควร 
หรือ 
     ๗. ชาติมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา พิจารณาความยิ่งใหญของชาติกําเนิด กลาวคือ 
พิจารณาวา ตัวเองเปนชินบุตรพุทธโอรส เปนหลานของพระเจาสุทโธทนมหาราชและพระ 
นางมหามายาเปนกนิษฐาของทานราหุลภทัร เปนคนมีชาติกําเนิดยิ่งใหญปานนี้แลว จะมัวเกียจ 
ครานอยูจะเปนการสมควรหรือ 
     ๘. สพฺรหฺมจาริมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา พิจารณาความยิ่งใหญของเพื่อนพรหมจาริ 
ดวยกัน คือ พจิารณาใหเหน็วา พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหาสาวก ๘๐ องค 
เพื่อนพรหมจารีเหลานี้ทานกไ็ดบรรลุโลกุตตรธรรมดวยความเพยีรโดยแท ตัวเราเองจะปฏิบัติ 
ตามทานหรือไมเลา  
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     ๙. กุสีตปุคฺคลวิวชฺชนตา ไมคบหาบุคคลท่ีเกียจคราน หมายความวา เวนให 
หางไกลจากบุคคลผูเกียจคราน ผูสลัดท้ิงความเพยีรท้ังทางกายและทางใจผูเปนเหมือนงูเหลือม 
ไดอาหารเต็มทองแลวก็นอนอืดอยูฉะนั้น 
     ๑๐. อารทฺธวีริยปุคฺคลเสวนตา คบหาบุคคลผูมีความเพียร หมายความวา พยายาม 
คบหาบุคคลผูมีความขยัน มีความบากบ่ันไมทอดท้ิงธุระ 
     ๑๑. ตทธิมุตฺตตา นอมใจไปใหมากในทางท่ีจะใหเกดิวีริยสัมโพชฌงคนั้น กลาวคือ 
นอมใจไป โนมนาวจิตใจไป เพื่อใหวีริยสัมโพชฌงคดํารงม่ันในทุกอิริยาบถ 
     วีริยสัมโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนดวยธรรม ๑๑ ประการนี้ จะเจริญบริบูรณเต็มท่ีไดดวย 
อรหัตตมรรค 
     - ปติสัมโพชฌงค ยอมเกดิข้ึนดวยการมีโยนิโสมนสิการ ดังท่ีพระพุทธองค 
ตรัสไววา "ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายอันเปฯท่ีตั้งแหงปติสัมโพชฌงคมีอยู การทํา 
โยนิโสมนสิการในธรรมท้ังหลายเหลานัน้ใหมากเขา ขอนี้ยอมเปนอาหารปจจยัใหปติสัมโพชฌงค 
ท่ียังไมเกดิไดเกิดข้ึนหรือใหปติสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลว ไดมีมากข้ึน แพรหลายยิ่งข้ึน เจริญ 
บริบูรณข้ึน" 
     อีกประการหนึ่ง ปติสัมโพชฌงคยอมเกดิข้ึนดวยธรรม ๑๑ ประการ เหลานี้ คือ 
     ๑. พุทฺธานสฺุสติ ระลึกถึงพระพุทธคุณ 
     ๒. ธมฺมานสฺุสติ ระลึกถึงพระธรรมคุณ 
     ๓. สงฺฆานุสฺสติ ระลึกถึงพระสังฆคุณ 
     ๔. สีลานุสฺสติ ระลึกถึงศีลของตน 
     ๕. จาคานสฺุสติ ระลึกถึงการบริจาคของตน 
     ๖. เทวตานสฺุสติ ระลึกถึงคุณท่ีทําใหเปนเทวดา เชน หิริโอตตัปปะ เปนตน 
     ๗. อุปสมานุสฺสติ ระลึกถึงความสงบระงับจากกิเลสของตน 
     ๘. ลูขปุคฺคลปริวชฺชนตา ไมคบหาบุคคลผูมัวหมองดวยความประพฤติมัวหมอง  
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     ๙. สินิทฺธปุคฺคลเสวนตา คบหาบุคคลผูนาสนิทสนม คือผูมีจิตออนโยน มีความเล่ือมใสในพระ
รัตนตรัย 
     ๑๐. ปสาทนียสุตฺตนฺตปจจฺเวกฺขณตา พจิารณาดูพระสูตรตาง ๆ อันเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใส 
     ๑๑. ตทธิมุตฺตตา นอมใจไปใหมากในทางท่ีจะใหเกดิปติสัมโพชฌงคนั้น คือ นอมใจไปโนมนาว 
จิตใจไป เพื่อใหปติสัมโพชฌงค ดํารงม่ันในทุกอิริยาบถ 
     ปติสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นดวยธรรม ๑๑ ประการเหลานี้ จะเจริญบริบูรณเต็มท่ีไดดวย 
อรหัตตมรรค 
     - ปสสัทธิสัมโพชฌงค ยอมเกิดข้ึนดวยการมีโยนิโสมนสิการ ดังท่ีพระพุทธองค 
ตรัสไววา "ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความสงบนามกาย ความสงบจิตอยู การทําโยนิโสมนสิการ 
ในความสงบนั้นใหมากเขา ขอนี้ยอมเปนอาหารปจจัยใหปสสัทธิสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิดใหได 
เกิดข้ึน หรือวาใหปสสัทธิสัมโพชฌงคท่ีเกดิข้ึนแลวใหมีมากข้ึน แพรหลายยิ่งข้ึน เจริญบริบูรณ 
ข้ึน" 
     อีกประการหนึ่ง ปสสัทธิสัมโพชฌงคนั้น ยอมเกดิข้ึนดวยธรรม ๗ ประการ คือ 
     ๑. ปณีตโภชนเสวนตา บริโภคอาหารท่ีประณีต 
     ๒. อุตุสุขเสวนตา การอยูในท่ีมีอากาศสบาย 
     ๓. อิริยาปถสุขเสวนตา การอยูในอิริยาบถท่ีสะดวกสบาย 
     ๔. มชฺฌตฺตปฺปโยคตา มีการประกอบกรรมโดยความเปนกลาง คือ พิจารณาเห็นวาตนเอง 
และคนอ่ืนตางก็มีกรรมเปนของตนเอง 
     ๕. สารทฺธกายปุคฺคลปริวชฺชนตา ไมคบหาบุคคลผูมีกายกระวนกระวาย คือ บุคคลท่ีไมสํารวม
กายกรรม 
ชอบเบียดเบียนผูอ่ืน 
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     ๖. ปสฺสทฺกายปุคฺคลปริวชฺชนตา คบหาบุคคลท่ีมีความสงบกาย 
     ๗. ตทธิมุตฺตตา นอมจิตใจไปใหมากในทางท่ีใหเกิดปสสัทธิสัมโพชฌงคนั้น คือนอมใจไป 
โนมนาวจติใจไปเพ่ือใหปสสัทธิสัมโพชฌงคดํารงม่ันในทุกอิริยาบถ 
     - สมาธิสัมโพชฌงค ยอมเกิดข้ึนดวยการมีโยนิโสมนสิการ ดังท่ีพระพุทธองค 
ตรัสวา "ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมถนิมิต (นิมิตคือความสงบ) อัพยัคคนิมิต (นิมิตคือความไม 
ฟุงซาน) มีอยู การทําโยนิโสมนสิการในสมถนิมิตและอัพยัคคนิมิตนัน้ใหมากข้ึน ขอนี้ยอมเปน 
อาหารปจจัยใหสมาธิสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิดไดเกิดข้ึน หรือใหสมาธิสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลว 
มีมากข้ึน แพรหลายยิ่งข้ึน เจริญบริบูรณยิ่งข้ึน" 
     อีดประการหนึ่ง สมาธิสัมโพชฌงคยอมเกิดข้ึนไดดวยธรรม ๑๑ ประการเหลานี้ คือ 
     ๑. วตฺถุวิสทกิริยตา การทําวัตถุใหหมดจดแจมใส คือ ชําระรางกายใหสะอาด 
เคร่ืองนุงหมเคร่ืองใชใหสะอาด 
     ๒. อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา ปรับอินทรียใหสมํ่าเสมอกัน คือ ปรับสัทธินทรีย 
กับปญญินทรีย และวีริยนิทรียกับสมาธินทรียใหสมํ่าเสมอกัน โดยใชสติเปนตัวเตือน 
     ๓. นิมิตฺตกสุลตา ความเฉลียวฉลาดในนิมิต คือ ฉลาดในการกําหนดการเรียน 
กสิณนิมิต 
     ๔. สมเย จติฺตสฺส ปคฺคณฺหนตา รูจักประคองจิตในบางคราว กลาวคือ 
คราวใดจิตหดหูทอแท ก็รูจกัประคองจิตใหม่ันคงอยูธรรมะ วีริยะและปติ 
     ๕. สมเย จติฺตสฺส นิคฺคณฺหนตา รูจักขมจิตในบางคราว กลาวคือ คราวใด 
จิตฟุงซาน ก็รูจักขมจิตใหตั้งม่ันอยูในปสสัทธิ สมาธิ และอุเปกขา 
     ๖. สมเย สมฺปหสนตา รูจกัทําจิตใหราเริงในบางคราว กลาวคือ คราวใดจิต 
ไมมีความแชมช่ืน ก็รูจักทําจิตใหราเริง โดยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 
     ๗. สมเย อชฺฌเุปกฺขนตา รูจักทําใจเปนกลางในอารมณเปนบางคราว กลาวคือ 
เม่ือจิตดําเนนิไปถูกทางแลวก็รูจักวางเฉยไมขวนขวายประกอบหรือขมจิตแตอยางใด  
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     ๘. อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนตา ไมคบหาบุคคลผูมีจิตไมเปนสมาธิ 
     ๙. สมาหีตปุคฺคลเสวนตา คบหาแตบุคคลท่ีมีจิตเปนสมาธิ 
     ๑๐. ฌานวโิมกฺขปจฺจเวกฺขณตา พิจารณาดูฌานและวิโมกขอยูเสมอ 
     ๑๑. ตทธิมุตฺตตา นอมจิตใจไปในทางท่ีจะใหเกดิสมาธิสัมโพชฌงคนั้น คือ นอม 
จิตใจไป โนมนาวจิตไปเพ่ือใหสมาธิดํารงม่ันในทุกอิริยาบถ 
     สติสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นดวยธรรม ๑๑ ประการนี้ ยอมเจริญบริบูรณเต็มท่ีดวย 
อรหัตตมรรค 
     - อุเปกขาสัมโพชฌงค ยอมเกิดข้ึนดวยการมีโยนิโสมนสิการ ดังท่ีพระ 
พุทธองคตรัสไววา "ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายอันเปนท่ีตั้งแหงอุเปกขาสัมโพชฌงคมีอยู 
การทําโยนิโสมนสิการในธรรมท้ังหลายเหลานั้นใหมากเขา ขอน้ี ยอมเปนอาหารปจจัยให 
อุเปกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิดไดเกิดข้ึน หรือทําใหอุเปกขาสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลว ไดมี 
มากข้ึน แพรหลายยิ่งข้ึน เจริญบริบูรณข้ึน" 
     อีกประการหนึ่งอุเปกขาสัมโพชฌงคยอมเกิดข้ึนดวยธรรม ๕ ประการเหลานี้ คือ 
     ๑. สตฺตมชฺฌตฺตตา ความเปนกลางในสัตว กลาวคือ พจิารณาเหน็วาท้ังตนเอง 
และคนอ่ืนยอมเปนผูมีกรรมเปนของตน มาดวยกรรมของตน แลวจักไปดวยกรรมของตน ทุกคน 
จึงเสมอกันโดยกรรม จึงวางเฉยในสัตวได หรือพิจารณาเห็นวา คําวาสัตวนั้น เปนเพยีงคํา 
สมมติ  วาโดยปรมัตถแลว ไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา แตอยางใด 
     ๒. สงฺขารมชฺฌตฺตตา ความเปนกลางในสังขาร คือ พิจารณาเหน็วา ส่ิงของ 
ท้ังหลายไมมีใครเปนเจาของ เคร่ืองนุงหมเปนตน เปนของรูจักเปล่ียนแปลงครํ่าครา และ 
เปอยพังไปในที่สุด เปนของมีอยูช่ัวขณะ เปนเหมือนของยืมเขามาใชเทานั้น 
     ๓. สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคลปริวชฺชนตา ไมคบหาบุคคลท่ีรักและหวงแหนสัตว 
และสังขาร หมายความวา เม่ือเห็นวาใครเปนคนรักและหวงแหนลูกหลาน ศิษยเปนตน โดย 
ยึดม่ันถือม่ันวาเปนของตน เปนตนของตนจริง ๆ หรือรักส่ิงของตาง ๆ ไมยอมใหใครแตะตอง 
ใชสอยได แลวไมยอมคบหาบุคคลเชนนั้น 
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     ๔. สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺตปุคฺคลเสวนตา คบหาบุคคลท่ีมีความเปนกลางในสัตว 
และสังขาร 
    ๕. ตทธิมุตฺตตา นอมจิตในไปในทางท่ีจะใหเกดิอุเปกขาสัมโพชฌงคนั้น คือ 
นอมจิตใจไป โนมนาวจติใจไปเพ่ือใหอุเปกขาสัมโพชฌงคดํารงม่ันในทุกอิริยาบถ 
     อุเปกขาสัมโพชฌงค ท่ีเกดิข้ึนดวยธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเจริญบริบูรณท่ีเต็มท่ีดวย 
อรหัตตมรรค 
     ท่ีวา ความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในธรรมท้ังหลาย หมายความวา สัมโพช- 
ฌงคท้ัง ๗ นั้นมีลักษณะเกดิข้ึนและดับไปโดยนยัดังกลาว ในเร่ืองลักษณะเกิดดับของขันธ ๕ 
กลาวคือ สัมโพชฌงค ๖ ขอเบ้ืองตน อันไดแก สติ ธัมมวจิยะ วีริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ 
นั้นเปนสังขารขันธ ลักษณะที่เกิดและลักษณะท่ีดับของสัมโพชฌงค ๖ ขอน้ีจึงเปนอยางเดียว 
กับของสังขารขันธตามท่ีกลาวแลวในขันธปพพะ สวนอุเปกขา เปนเวทนาขันธ ลักษณะเกิด 
และลักษณะดบัของสัมโพชฌงคในขอนี้ จงึเปนอยางเดียวกับของเวทนาขันธในขันธปพพะ 
     การใชสติกาํหนดพจิารณาดูสัมโพชฌงคธรรมเปนอารมณ เปนการทําใหรูเทาทัน 
สภาวธรรมท่ีเปนกุศลเหลานั้น วามีอยูในจิตใจหรือไมประการใด สภาวธรรมเหลานัน้จะเกิดข้ึน 
และเจริญบริบูรณไดโดยวิธีใด เม่ือเกิดข้ึนแลวเปนส่ิงจิรังยั่งยืนหรือรูจักเส่ือมรูจักดับไปอยางไร 
ในท่ีสุด เม่ือใจเปนสมาธิแลวก็จะมีปญญาทราบชัดเจนวา สภาวธรรมเหลานั้น มีสภาวะเปนขันธ 
เปนนามธรรม เปนสังขตธรรมมิใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา มิใชของใคร ไมมีอะไร 
ท่ีควรยึดม่ัน เพราะสภาวธรรมเหลานั้นไมจิรังยั่งยนื ยอมเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนการ 
เจริญกรรมฐานตามหลักการในทางพระพุทธศาสนา 
     ขอท่ีควรกาํหนดรูเปนพิเศษในเร่ืองนีก้คื็อ สติท่ีกําหนดสัมโพชฌงคเปนอารมณนั้น 
เปนทุกขสัจจะ ตัณหาอันมีมากอนท่ีทําใหสตินั้นเกดิข้ึน เปนสมุทัยสัจจะ การท่ีตัณหาและสติ 
ท้ังสองนั้น ไมดําเนินไปเปนนิโรธสัจจะ อริยมรรคท่ีกําหนดรูทุกขและละสมุทัย มีนพิพานเปน 
อารมณ เปนมัคคสัจจะ ภกิษขุวนขวายดวยอํานาจสัจจะ ๔ อยางนี้ ยอมบรรลุความดับทุกข 
เพราะฉะนั้น วิธีนี้จึงเปนมุขหนึ่งท่ีจะชวยใหออกจากทุกขได  
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                                                                   บทท่ี ๗ 
                                                     โพธิปกขยิสังคหะ (ตอ) 
                                                        สติปฏฐาน ๔ (ตอ) 
 
     (๕) สัจจปพพะ หมวดวาดวยอรยิสัจ ๔ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย 
คือ ในอริยสัจ ๔ อยู ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูมีปกตพิิจารณาธรรมในธรรมท้ังหลาย 
คือ อริยสัจ ๔ อยูอยางไร ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในพระศาสนานี้ (เปนผูมีปกติพิจารณา 
ดูธรรมในธรรมท้ังหลาย คือ อริยสัจ ๔ อยางนี้ คือ) 
     กําหนดรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข กาํหนดรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกขสมุทัย 
(เหตุเกิดทุกข) กําหนดรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกขนิโรธ (ท่ีดับทุกข) กําหนดรูตามความ 
เปนจริงวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติท่ีนําไปสูท่ีดับทุกข) 
     ภิกษเุปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลายภายในอยูบาง พจิารณาธรรม 
ในธรรมท้ังหลายภายนอกอยูบาง 
     หรือวา ภกิษุนั้นต้ังสติไวม่ันวา "ธรรมท้ังหลายมีอยู" ดังนี้ก็เพียงเพือ่ความรู เพียง 
เพื่อความระลึกไดเทานั้น เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ท้ังไมยดึม่ันถือม่ันอะไร ๆ ในโลก 
ดวย ดังกลาวมาฉะนี ้
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ังหลาย คือ อริยสัจ ๔ 
อยูอยางนี้ แมดวยประการดงักลาวนี ้
 
อรรถาธิบาย 
     อริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เปนหลักธรรมสําคัญยิ่งในทางพระพุทธ 
ศาสนา พระพุทธองคทรงสําเร็จเปนพระอรหันตสัมมสัมพุทธเจา ก็เพราะไดตรัสรูอริยสัจ ๔ 
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ประการนี้ คําสอนของพระพุทธเจาแมมีจาํนวนมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ก็รวมลงใน 
เร่ืองอริจสัจ ๔ หรือสอนเพ่ือใหรูอริยสัจ ๔ เทานั้น เฉพาะในการปฏิบัตกิรรมฐานพึงกาํหนดรู 
อริยสัจ ๔ โดยสังเขป ตามพระพุทธพจนในสัจจปพพะน้ี เพื่อความเขาใจวิธีกําหนดเปน 
กรรมฐาน จึงควรศึกษาอริยสัจ ๔ พอเปนพ้ืนฐานไวบาง ดังตอไปนี ้
     (๑) ทุกขสัจจะ สภาวธรรมท้ังหลายท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงมีลักษณะ 
ไมคงทนถาวร มีอันตองแปรสภาพอยูเสมอ นี้เรียกวา ทุกข และส่ิงท่ีเปนทุกขนี้ เปนความ 
จริงแท จึงเรียกวาทุกขสัจจะ สภาวธรรมท่ีเรียกวาทุกขสัจจะน้ันมีอยู ๑๒ ประการ คือ 
     ๑. ชาติทุกข ความเกิดเปนทุกข 
     ๒. ชราทุกข ความแกเปนทุกข 
     ๓. มรณทุกข ความตายเปนทุกข 
     ๔. โสกทุกข ความเศราใจเปนทุกข 
     ๕. ปริเทวทุกข ความรํ่าไรรําพันเปนทุกข 
     ๖. ทุกขทุกข ความลําบากกายเปนทุกข 
     ๗. อุปายาสทุกข ความเสียใจเปนทุกข 
     ๘. อุปายาสทุกข ความคับแคนใจเปนทุกข 
     ๙. สัมปโยคทุกข ความประสบส่ิงไมเปนท่ีรักเปนทุกข 
     ๑๐. วิปปโยคทุกข ความพลัดพรากจากส่ิงเปนท่ีรักเปนทุกข 
     ๑๑. อิจฉิตาลาภทุกข ไมไดส่ิงท่ีตองการเปนทุกข 
     ๑๒. อุปาทานขันธทุกข ขันธ ๕ อันเปนอารมณแหงอุปาทานเปนทุกข 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา สัตวโลกท้ังมวล ไมวาจะเกิดเปนอะไร จะเปน 
พระอินทร พระพรหม เปนคน เปนสัตว ไมวาจะเกิดในกําเนิดใด จะเกิดในครรภ เกดิในไข 
เกิดในเถาไคล หรือผุดเกิดมาเปนตัวเปนตน ตามสมมติของโลก ลวนแตมีความทุกขดวยกัน 
ท้ังนั้น ท้ังตัวเราและคนอ่ืน สัตวอ่ืน เพราะมีชาติ คือมีการเกิด และเกิดมาแลวก็ไมคงทนถาวร 
ตองแปรสภาพอยูเสมอ อยางนี้จึงเรียกวาพิจารณาเหน็ชาติทุกข  
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     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา สัตวโลกท้ังมวล ไมวาจะเปนอะไร มีฐานะเปนอยางใด 
มีชาติกําเนิดเปนอยางไร เกิดในภพใด จะตองมีความแก ความครํ่าคราดวยกันท้ังส้ิน เชน 
เม่ือเปนมนุษยก็ตองแกตองเฒา มีอาการผมหงอก ฟนหลุด เนื้อเหีย่วหนังยนและหยอนยาน 
กําลังกายกําลังใจลดนอยถอยลงไมกระปร้ีกระเปา เปนอยางนี้ท้ังนั้น ท้ังตัวเราและคนอ่ืน 
เพราะมีชราติดตามอยูทุกขณะจติ อยางนีเ้รียกวาพิจารณาเห็นชราทุกข 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา สัตวโลกท้ังมวล ไมวาจะเกิดมาเปนอะไร มีฐานะเปน 
อยางใด มีชาติกําเนิดเปนอยางไร เม่ือเกิดมาแลวก็จะตองตายดวยกนัท้ังนัน้ เพราะชีวิตทุก 
ชีวิตมีความตายเปนท่ีสุด ท้ังตัวเรา คนอ่ืนและสัตวอ่ืน จะตองตายท้ังนั้น เพราะความตาย 
นั้นมีมาพรอมกับความเกิด อยางนี้เรียกวาพจิารณาเหน็มรณทุกข 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา สัตวโลกท้ังมวล ไมวาจะเกิดมาเปนอะไร เปนเทวดา 
หรือมนุษย มีฐานะเปนประการใดก็ตาม ยอมจะมีความเศราใจ หงอยเหงาใจเปนบางคร้ัง 
บางคราว ในเมื่อไดรับความเส่ือมอยางใดอยางหนึ่ง หรือกังวลใจในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จะตางกัน 
แตจะมากหรือนอยเทานัน้ ตองมีความโศกเศราดวยกันท้ังนั้นท้ังตัวเราตัวเขา อยางนี้เรียกวา 
พิจารณาเห็นโสกทุกข 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา สัตวโลกท้ังมวลเม่ือประสบความเส่ือมอยางใดอยางหน่ึง 
ในชีวิตจะตองมีความรํ่าไรรําพัน เชน เปนมนุษย เม่ือไดรับความเส่ือมลาภ เส่ือมโภคะ 
เส่ือมญาติ ก็จะตองรํ่าไรรําพันดวยกันท้ังนั้น เปนอยางนี้ท้ังเราท้ังเขา อยางนี้เรียกวา พิจารณา 
เห็นปริเทวทุกข 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา สัตวโลกท้ังมวลท่ีมีรางกาย จะตองไดสัมผัสกับส่ิงภาย 
นอก จะตองกระทบกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งเสมอ เชน เยน็ รอน ออน แข็ง เปนตน จึงตองไดรับ 
ความลําบากกายอยูเสมอ เปนอยางนี้ ท้ังตัวเราตัวเขา อยางนี้เรียกวาพจิารณาเห็นทุกขทุกข 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา สัตวโลกท้ังมวลท่ีมีจิตใจ จะตองไดรับอารมณกระ- 
เทือนใจ จะตองเสียใจในบางคร้ังบางคราว เปนอยางนี้ท้ังนั้น ท้ังตัวเราตัวเขา อยางนี้เรียกวา 
พิจารณาเห็นโทมนัสสทุกข 
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     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา สัตวโลกท้ังมวลเม่ือไดประสบความเส่ือมทรามลมจม 
อยางใดอยางหน่ึง กย็อมจะมีความคับแคนใจ เม่ือเปนมนุษยไดเกิดความเส่ือมลาภ เส่ือมยศ 
ยอมจะมีความคับแคนใจ เปนอยางนีด้วยกนัทุกรูปทุกนาม ท้ังตัวเราตัวเขา อยางนี้เรียกวา 
พิจารณาเห็นอุปายาสทุกข 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา สัตวโลกท้ังมวล เม่ือไดประสบไดประจวบเขากับสัตว 
หรือสังขารอันไมเปนท่ีรัก กย็อมจะมีความทุกข และการประสบกับส่ิงไมเปนท่ีรักนีมี้ไดดวยกัน 
ทุกรูปทุกนาม ท้ังตัวเราตัวเขา อยางนี้เรียกวาพิจารณาเหน็สัมปโยคทุกข 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา สัตวโลกท้ังหมด เม่ือพลัดพรากจากสัตวหรือสังขารอัน 
เปนท่ีรัก เชน พลัดพรากจากบิดามารดา สามีภริยาหรือลูกหลานผูเปนท่ีรัก ก็ยอมจะมีความ 
ทุกข และการพลัดพรากน้ีจะตองมีดวยกนัทุกรูปทุกนาม ท้ังตัวเราตัวเขา อยางนี้เรียกวา 
พิจารณาเห็นวปิปโยคทุกข 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา สัตวโลกท้ังมวลท่ียังมีกิเลสตัณหา จะตองมีความตอง 
การลาภ ตองการยศ ตองการอารมณท่ีชอบใจ เม่ือไมไดส่ิงท่ีตองการตามปรารถนาก็จะมีความ 
ทุกข และการไมสมปรารถนา การตองการส่ิงใดแลวไมไดสมปรารถนานี้กย็อมเปนไดดวยกัน 
ทุกรูปนาม ท้ังตัวเราตัวเขาอยางนี้เรียกวาพจิารณาเหน็อิจฉิตาลาภทุกข 
     เม่ือพิจาณาเห็นประจักษวา ความทุกขท้ังหลายน้ัน กลาวโดยยอก็ไดแก ขันธ ๕ 
นั้นเอง เปนตัวทุกข เพราะขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้นเปนอารมณ 
แหงอุปทาน คือความยึดม่ันถือม่ันวาเปนตัวเราตัวเขา เปนของเราของเขา แตขันธ ๖ นั้น มิ 
ใชส่ิงจิรังยั่งยนื เกิดข้ึนแลวก็ดับไป ท้ังสวนท่ีเปนรูปธรรม นามธรรม เม่ือใดมีขันธ เม่ือนั้นมี 
ทุกข เห็นอยางนี้เรียกวา อุปาทานขันธทุกข 
     (๒) สมุทัยสัจจะ สภาวธรรมท่ีเปนเหตุเกิดทุกขเรียกวา สมุทัย และสภาวธรรม 
นี้ เปนความจริงแทจึงเรียกวา สมุทัยสัจจะ อันไดแกตัณหา (ความอยาก) ๓ ประการ คือ 
     ๑. กามตัณหา ความอยากในกามภพ คืออยากกามคุณ ๕ 
     ๒. ภวตัณหา ความอยากในรูปและอรูปซ่ึงประกอบดวยสัสสตทิฏฐิ (ความเห็นวาตนและ 
โลกเท่ียง)  
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     ๓. วิภวตัณหา ความอยากท่ีปฏิเสธภพ ซ่ึงประกอบดวยอุจเฉททิฏฐิ (ความเหน็วา 
ตายแลวสูญ) 
     ตัณหาทั้ง ๓ นี้เองเปนเหตุใหเกิดทุกข กลาวคือ ความอยาก ความปรารถนา 
กามคุณท้ัง ๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ซ่ึงยังไมได ยังไมมี ก็อยากไดอยากมี เม่ือได 
เม่ือมีแลว กย็นิดีรักใครและยึดถือม่ันวาเปนของตน แลวกระทํากรรมตาง ๆ ท้ังกายกรรม 
วจีกรรม และมโนกรรม ดวยความอยาก ความปรารถนาและความยึดม่ันถือม่ันนั้น จงึทําให 
เกิดทุกข แมอยากในรูปและอรูปดวย เห็นวากามภพ รูปภพ และอรูปภพ เปนของเท่ียงเปน 
ของยั่งยืนหรือความอยาก ความปรารถนาท่ีปฏิเสธภพแลว ยึดม่ัน ถือม่ันแลวกระทํากรรมตาง ๆ 
ดวยความอยาก ความปรารถนา และความยึดถือม่ันนัน้จงึเปนเหตุใหเกดิทุกข 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา กามตณัหาเปนอยางนี้ ภวตัณหาเปนอยางนี้ วภิวตัณหา 
เปนอยางนี้ นี้เรียกวาพิจารณาเห็นสมุทัยสัจจะ 
     อีกประการหนึ่ง ตณัหานัน้ ยอมเกดิข้ึนและต้ังอยูท่ีปยรูป (ส่ิงท่ีนารัก) และสาตรูป 
(ส่ิงท่ีนาช่ืนใจ) ๖๐ อยาง ซ่ึงแบงตามประเภทของสภาวธรรม ๑๐ ประเภท ประเภทละ ๖ 
ดังนี ้
     ๑. ทวาร ๖ คือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน 
     ๒. อารมณ ๖ คือ รูปะ สัททะ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ 
     ๓. วิญญาณ ๖ คือ จักขุวญิญาณ โสตวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ 
     ๔. ผัสสะ ๖ คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส 
     ๕. เวทนา ๖ คือ เวทนาเกดิจากจกัขุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส 
     ๖. สัญญา ๖ คือ รูปสัญญา ฯลฯ ธัมมสัญญา 
     ๗. สัญเจตนา ๖ คือ รูปสัญเจตนา ฯลฯ ธัมมสัญเจตนา 
     ๘. ตัณหา ๖ คือ รูปตัณหา ฯลฯ ธัมมตัณหา 
     ๙. วิตก ๖ คือ รูปวิตก ฯลฯ ธัมมวิตก 
     ๑๐. วิจาร ๖ คือ รูปวิจาร ฯลฯ ธัมมวิจาร  
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     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา คนเรายอมมีความรักใคร ช่ืนใจอยูใน ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ใจ ของตน ยึดม่ันถือม่ันวาเปนตน วาเปนของตน อยางนี้เรียกวาพิจารณาเห็นท่ีเกิด 
ของตัณหา เพราะเห็นวาตัณหาเกิดข้ึนและต้ังอยูท่ีทวาร ๖ หรือ อายตนะภายใน ๖ นี้ จัดเปน 
พิจารณาเห็นสมุทัยสัจจะ 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา คนเรายอมรักใครช่ืนใจในรูป (สี) เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ยึดม่ันถือม่ันวาเปนตน เปนของตน อยางนี้เรียกวาพจิารณาเห็นท่ีเกดิ 
ของตัณหา  เพราะเห็นวาตัณหายอมเกิดข้ึนและต้ังอยูท่ีอารมณ ๖ หรืออายตนะภายนอก ๖ นี ้
ดวย จัดเปนพจิารณาเหน็สมุทัยสัจจะดวย 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา คนเรายอมมีความรักใครช่ืนใจ ในเวทนาท่ีเกิดข้ึน 
ทางจักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส และยึดม่ังถือม่ันเวทนาท้ัง ๖ วาเปนตน อยางนี ้
เรียกวาพิจารณาเหน็ท่ีเกดิของตัณหา เพราะพิจารณาเหน็วาตัณหาเกดิข้ึนและต้ังอยูท่ีเวทนาท้ัง 
๖ นี้ดวย จดัเปนพิจารณาเห็นสมุทัยสัจจะดวย 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา คนเรายอมรักใครช่ืนใจในการจํารูป จําเสียง จํากล่ิน 
จํารส จําโผฏฐัพพะและจําธรรมารมณได และยึดม่ันถือม่ันในสัญญา ๖ วาเปนตน เปนของ 
ตน อยางนี้ จึงเรียกวาพิจารณาเห็นท่ีเกิดของตัณหา เพราะพิจารณาเห็นวาตัณหายอมเกดิข้ึน 
และต้ังอยูท่ีสัญญา ๖ นี้ดวย จัดเปนพจิารณาเห็นสมุทัยสัจจะดวย 
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     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา คนเรายอมมีความรักใครช่ืนใจในเจตนาแสวงหา รูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะและเจตนาแสวงหาธรรมารมณ และยดึม่ันถือม่ันในเจตนาแสวงหา 
ท้ัง ๖ วาเปนตน เปนของตน อยางนี้เรียกวา พิจารณาเห็นท่ีเกิดของตัณหา เพราะพิจารณา 
เห็นวาตัณหาเกิดข้ึนและตั้งอยูท่ีสัญเจตนา  (เจตนาแสวงหา) ๖ อยางนีด้วย จัดเปนพจิารณา 
เห็นสมุทัยสัจจะดวย 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา คนเรายอมเปนความรักใครช่ืนใจในเม่ือมีความอยากใน 
รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ และยึดม่ันถือม่ันในความอยากน้ันวาเปนตน เปน 
ของตน อยางนี้ เรียกวาพจิารณาเห็นท่ีเกิดของตัณหา เพราะพิจารณาเห็นวา ตัณหาใหม 
ยอมเกิดข้ึน และต้ังอยูท่ีตัณหา (เกา) ๖ อยางนีดวย จดัเปนพิจารณาเห็นสมุทัยสัจจะดวย 
     เม่ือพิจารณาเห็นประจักษวา คนเรายอมมีความรักใครช่ืนใจในเมื่อไดตรึกถึงรูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ คนเรายอมมีความรักใครช่ืนใจในเม่ือไดตรึกถึงรูป 
ของตน อยางนี้เรียกวาพจิารณาเหน็ท่ีเกดิของตัณหา เพราะพิจารณาเหน็วาตัณหาเกดิข้ึนและ 
ตั้งอยูท่ีวจิาร ๖ นี้ดวย จดัเปนพิจารณาเห็นสมุทัยสัจจะดวย 
     ตามท่ีกลาวนี้ จะเห็นไดวาตัณหาน้ันเกดิจากปยรูป สาตรูป ๖๐ และตั้งอยูท่ีปยรูป 
สาตรูป ๖๐ นี้ จึงกลาวสรุปไดวาปยรูปสาตรูปนั้นแบงตามทวาร มี ๖ หมวด มีหมวดละ 
๑๐ รูป ดังนี ้
     ๑. หมวดจกัขุ : จักขุ + รูป เกิดจกัขุวิญญาณ - จักขุสัมผัส - จักขุสัมผัสสชา- 
เวทนา - รูปสัญญา - รูปสัญเจตนา + รูปตัณหา - รูปวิตก - รูปวิจาร (รูปธรรม ๒ + 
นามธรรม ๘ = ๑๐) ปยรูปสาตรูปหมวดนี้ มีจักขุทวารหรือจักขุวัตถุเปนหลัก 
     ๒. หมวดโสตะ : โสตะ + สัททะ เกิดโสตวิญญาณ - โสตสัมผัส - โสต 
สัมผัสสชาเวทนา - สัททสัญญา - สัททสัญเจตนา - สัททตัณหา - สัททวติก - สัททวิจาร 
(รูปธรรม ๒ + นามธรรม ๘ = ๑๐) ปยรูปสาตรูปหมวดนี้ มีโสตทวารหรือโสตวัตถุเปนหลัก 
     ๓. หมวดฆานะ : ฆานะ + คันธะ เกิดฆานวิญญาณ - ฆานสัมผัส - ฆานสัมผัสสชา- 
เวทนา - อันธสัญญา - คันธสัญเจตนา - คันธตัณหา - คันธวิตก - คันธวิจาร (รูปธรรม ๒ + 
นามธรรม ๘ = ๑๐) 
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    ๔. หมวดชิวหา : ชิวหา + รสะ เกิดชวิหาวิญญาณ - ชิวหาสัมผัส ชิวหาสัมผัสสชา 
เวทนา - รสสัญญา - รสสัญเจตนา - รสตัณหา - รสวิตก - รสวิจาร (รูปธรรม ๒ + นามธรรม ๘ = 
๑๐) ปยรูปสาตรูปหมวดชิวหาทวาร หรือ ชิวหาวัตถุเปนหลัก 
    ๕. หมวดกาย : กาย + โผฏฐัพพะ เกิดกายวยิญาณ - โผฏฐัพพวิตก - โผฏฐัพพ- 
เวทนา - โผฏฐัพพสัญญา - โผฏฐัพพสัญเจตนา - โผฏฐัพพตัณหา - โผฏฐัพพวิตก - โผฏฐัพพ- 
วิจาร (รูปธรรม ๒ + นามธรรม ๘ = ๑๐) ปยรูปหมวดนี้ มีกายทวารหรือกายวัตถุเปนหลัก 
    ๖. หมวดมโน : มโน + ธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ - มโนสัมผัส - มโนสัมผัสสชา 
เวทนา - ธัมมสัญญา - ธัมมสัญเจตนา - ธัมมตัณหา - ธัมมวิตก - ธัมมวิจาร (นามธรรม ๑ + 
รูปธรรมและนามธรรม ๙ = ๑๐) ปยรูปสาตรูปหมวดนี้ มีมโนทวารเปนหลัก 
    (๓) นิโรธสัจจะ : สภาวธรรมเปนท่ีดับทุกข ตนเหตุเกิดแหงทุกข เรียกวา 
นิโรธและท่ีดบัทุกข ตนเหตุเกิดแหงทุกขนี ้เปนความจริงแทจึงเรียกวา นิโรธสัจจะ สภาวธรรม 
ท่ีเรียกวานิโรธนั้นไดแกนิพพาน ซ่ึงมีอยู ๒ อยาง คือ 
    ๑. สอุปาทิเสสนิพพาน ดบักิเลสแตยังมีเบญจขันธเหลืออยู 
    ๒. อนุปาทิเสสนิพพาน ดบักิเลสและไมมีเบญจขันธเหลืออยู 
    ผูไดบรรลุนิพพาน ๒ อยางนี้ ช่ือวาเปนผูดับกิเลสและกองทุกขไดโดยส้ินเชิง นิพพาน 
จึงช่ือวาเปนดบัทุกข การดับทุกขนั้นก็คือดบัตัณหาอันเปนตัวเหตุใหเกดิทุกขนั้นเองและตัณหา 
นั้นเกดิท่ีใดก็ตองดับท่ีนั่น เม่ือตัณหาเกิดท่ีปยรูปสาตรูปท้ัง ๖๐ อยางดงักลาวมาในสมุทัยสัจจะ 
ก็ตองดับท่ีปยรูปสาตรูปเชนเดียวกัน แตการดับนั้นมี ๒ อยาง คือ ดับช่ัวคราว หรือ ละได 
ช่ัวคราว เรียกวา ตทังคปหานซ่ึงดับไดดวยปุพพภาคมรรค (โลกิยมรรค) และดับข้ันเด็ดขาด 
หรือละไดเด็ดขาด เรียกวา สมุจเฉทปหาน ซ่ึงดับไปดวยโลกุตตรมรรค 
    เม่ือใชสติสัมปชัญญะกําหนดรูเทาทันตัณหาอันเกิดข้ึนทางทวาร ๖ คือ ทางตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ใจ ในขณะใด ตัณหาก็จะดับไปในขณะนัน้ ดวยตทังคปหานบาง ดวย 
สมุจเฉทปหานบาง อยางนี้เรียกวา พิจารณาเหน็ท่ีดับตัณหา จดัเปนพจิารณาเหน็นิโรธสัจจะ  
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    เม่ือใชสติสัมปชัญญะกําหนดรูเทาทันตัณหาอันเกิดข้ึนทางอารมณ ๖ คือ รูป เสียง 
กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ในขณะใด ตัณหาก็จะดบัไปในขณะน้ัน ดวยตทังคปหาน 
บาง สมุจเฉทปหานบาง อยางนี้เรียกวา พจิารณาเหน็ท่ีดบัตัณหา จัดเปนพิจารณาเห็น 
นิโรธสัจจะดวย 
    เม่ือใชสติสัมปชัญญะกําหนดรูเทาทันตัณหาอันเกิดทางวิญญาณ ๖ คือ ทางจักขุ 
วิญญาณ โสตวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ ในขณะใด ตณัหากจ็ะดับไปในขณะนั้น ดวยตทังค- 
ปหานบาง สมุจเฉทปหานบาง อยางนี้เรียกวา พิจารณาเหน็ท่ีดับตัณหา จัดเปนพจิารณานิโรธสัจจะ 
ดวย 
    เม่ือใชสติ สัมปชัญญะกําหนดรูเทาทันตัณหาอันเกิดข้ึนทางผัสสะ ๖ คือ ทางจักขุ 
สัมผัส โสตสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส ในขณะใด ตณัหาก็จะดับไปในขณะน้ัน ดวยตทังคปหาน- 
บาง สมุจเฉทปหานบาง อยางนี้เรียกวาพจิารณาเห็นท่ีดบัตัณหา จัดเปนพิจารณาเห็นนิโรธสัจจะ 
ดวย 
    เม่ือใชสติสัมปชัญญะกําหนดรูเทาทันตัณหาอันเกิดข้ึนทางเวทนา ๖ คือ ทางเวทนา 
ท่ีเกิดจากจักขุสัมผัส ฯลฯ เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส ในขณะใด ตณัหาก็จะดับไปในขณะนั้น 
ดวยตทังคปหานบาง สมุจเฉทปหานบาง อยางนี้เรียกวา พิจารณาเห็นท่ีดับตัณหา จัดเปน 
พิจารณาเห็นนโิรธสัจจะดวย 
    เม่ือใชสติสัมปชัญญะกําหนดรูเทาทันตัณหาอันเกิดทางสัญญา ๖ คือ รูปสัญญา 
สัททสัญญา ฯลฯ ธัมมสัญญา ในขณะใด ตณัหายอมดับไปในขณะนั้น ดวยตทังคปหานบาง 
สมุจเฉทปหานบาง อยางนี้เรียกวาพิจารณาเห็นท่ีดับตัณหา จัดเปนพิจารณาเห็นนิโรธสัจจะดวย 
    เม่ือใชสติสัมปชัญญะกําหนดรูเทาทันตัณหาอันเกิดข้ึนทางสัญเจตนา ๖ คือ ทาง 
รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา ฯลฯ มโนสัญเจตนา ในขณะใด ตณัหาก็ยอมดับไปในขณะนั้น 
ดวยตทังคปหานบาง สมุจเฉทปหานบาง อยางนี้เรียกวาพจิารณาเหน็ท่ีดบัตัณหา จัดเปน 
พิจารณาเห็นนโิรธสัจจะดวย 
    เม่ือใชสติสัมปชัญญะกําหนดรูเทาทันตัณหาอันเกิดข้ึนทางตัณหา  (เกา) ๖ คือ 
รูปตัณหา ฯลฯ ธัมมตัณหา ในขณะใด ตณัหากย็อมดับไปในขณะนัน้ ดวยตทังปหานบาง 
สมุจเฉทปหานบาง อยางนี้เรียกวาพิจารณาเห็นท่ีดับตัณหา จัดเปนพิจารณาเห็นนิโรธสัจจะดวย  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 79 
    เม่ือใชสติสัมปชัญญะกําหนดรูเทาทันตัณหาอันเกิดข้ึนทางวิตก ๖ คือ ทางรูปวิตก 
สัททวิตก ฯลฯ ธัมมวิตก ในขณะใด ตณัหาก็ยอมดับไปในขณะนั้น ดวยตทังคปหานบาง 
สมุจเฉทปหานบาง อยางนี้เรียกวาพิจารณาเห็นท่ีดับตัณหา จัดเปนพิจารณาเห็นนิโรธสัจจะดวย 
    เม่ือใชสติสัมปชัญญะกําหนดรูเทาทันตัณหาอันเกิดข้ึนทางวิจาร ๖ คือ ทางรูปวิจาร 
สัททวิจาร ฯลฯ ธัมมวิจาร ในขณะใด ตณัหายอมดับไปในขณะนั้น ดวยตทังคปหานบาง 
สมุจเฉทปหานบาง อยางนี้เรียกวาพิจารณาเห็นท่ีดับตัณหา จัดเปนพิจารณาเห็นนิโรธสัจจะดวย 
    (๔) มัคคสัจจะ : ขอปฏิบัตท่ีิจะนําผูดําเนนิตามไปสูท่ีดบัทุกข ใหถึงท่ีดับทุกข 
เรียกวามรรค และมรรคนี้เปนความจริงแท เพราะนําผูปฏิบัติไปสูท่ีดับทุกข คือ พระนิพพาน 
ไดอยางแทจริง จึงเรียกวา มัคคสัจจะ ซ่ึงไดแกอริยมรรค ๘ ประการ คือ 
    ๑. สัมมาทิฏฐิ ความเหน็ชอบ 
    ๒. สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ 
    ๓. สัมมาวาจา การพูดชอบ 
    ๔. สัมมากมัมันตะ การงานชอบ 
    ๕. สัมมาอาชีวะ การเล้ียงชีพชอบ 
    ๖. สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ 
    ๗. สัมมาสติ ความระลึกชอบ 
    ๘. สัมมาสมาธิ ความต้ังใจม่ันชอบ 
    ปญญาท่ีเห็นแจงวา สัตวโลกมีกรรมเปนของแหงตน ทํากรรมดีก็ไดรับผลดี ทํา 
กรรมช่ัวกย็อมไดรับผลชั่ว หรือปญญาท่ีรูแจงในอริยสัจ ๔ คือ รูแจงในทุกข สมุทัย นโิรธ 
มรรค เรียกวา สัมมาทิฏฐิ ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา "ในอริยมรรคน้ัน สัมมาทิฏฐิ คือ 
อะไร? สัมมาทิฏฐิ คือ ความรูแจงในทุกข ความรูแจงในสมุทัย (ท่ีเกดิแหงทุกข) ความรู 
แจงในทุกขนโิรธ (ท่ีดับทุกข) ความรูแจงในปฏิปทาอันทําใหถึงในท่ีดบัทุกข (มรรค) นี้ 
เรียกวา สัมมาทิฏฐิ"  
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    ความดําริในทางท่ีชอบ คือ ดําริจากกามตัณหา ดําริในความไมถูกอาฆาต 
พยาบาทใคร ดําริในการไมเบียดเบียนใคร เรียกวา สัมมาสังกัปปะ ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไว 
วา "สัมมาสังกัปปะไดแกอะไร? ไดแก เนกขัมมสังกัปปะ ดําริในการออกจากกามา ๑ 
อพยาปาทสังกปัปะ ดําริในความไมพยาบาท ๑ อวิหิงสสังกัปปะ ดําริในความไมเบียดเบียน ๑ 
ท้ัง ๓ อยางนี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ 
    เจตนางดเวนจากวจีทุจริต ๔ เรียกวา สัมมาวาจา ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา 
"สัมมาวาจาไดแกอะไร? ไดแก เจตนางดเวนจากมุสาวาท เจตนางดเวนจากการพูดสอเสียด 
เจตนางดเวนจากการพูดคําหยาบ เจตนางดเวนจากการพดูเพอเจอ นี้เรียกวา สัมมาวาจา" 
    เจตนางดเวนจากกายทุจริต ๓ เรียกวา สัมมากัมมันตะ ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา 
"สัมมากัมมันตะ ไดแกอะไร ? ไดแก เจตนางดเวนจากการฆาสัตว เจตนางดเวนจากการ 
ลักทรัพย เจตนางดเวนจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลาย นี้เรียกวา สัมมากัมมันตะ" 
    เจตนางดเวนมิจฉาชีพประกอบสัมมาชีพ เรียกวา สัมมาอาชีวะ ดังท่ีพระพุทธองค 
ตรัสไววา "สัมมาอาชีวะไดแกอะไร ? ไดแกขอท่ีพระอริยสาวกในพระศาสนาน้ี ละเวนมิจฉาชีพ 
ดํารงชีวิตดวยสัมมาชีพ นี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ" 
    การเพียรพยายามระมัดระวังไมใหความช่ัวเกดิข้ึน เพยีรเลิกละความช่ัวท่ีมีอยู เพียร 
ทําความดีใหเกิดข้ึน และเพยีรรักษาความดีใหดํารงม่ันอยู เรียกวา สัมมาวายามะ ดังท่ี 
พระพุทธองคตรัสไววา "สัมมาวายามะไดแกอะไร ? ไดแก ขอท่ีภกิษใุนพระศาสนานี้ ปลูก 
ความพอใจ พยายาม ปรารถนาความเพียร ประคองจิตไว ตั้งใจไว เพื่อไมใหอกุศลธรรมท้ังหลาย 
อันต่ําทรามท่ียงัไมเกิดมาเกิดข้ึนได, ภิกษุปลูกฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว 
ตั้งใจไว เพื่อละอกุศลธรรมท้ังหลายอันตํ่าทราม ท่ีเกิดขึน้แลวใหหมดไป, ภิกษุปลูกฉันทะ 
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตัง้ใจไว เพื่อใหกุศลธรรมท้ังหลายที่ยังไมเกิดใหได 
เกิดข้ึน ภิกษุปลูกฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งใจไว เพื่อความดํารง 
ม่ัน เพื่อความไมเส่ือมสลาย เพื่อความมีมากข้ึน เพื่อความแพรหลาย เพื่อความเจริญ เพื่อ 
ความบริบูรณแหงกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกดิข้ึนแลว นีเ้รียกวา สัมมาวายามะ" 
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    ความระลึกในการกําหนดรูเทาทันอารมณท่ีปรากฏข้ึนท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม 
คือ กาย (รูปธรรม) เวทนา จติ ธรรม (นามธรรม) เรียกวาสัมมาสติ ดังท่ีพระพุทธองค 
ตรัสไววา "สัมมาสติไดแกอะไร ? ไดแกขอท่ีภิกษใุนพระศาสนาน้ี เปนผูมีปกติพิจารณาดูกาย 
ในกายอยู โดยเปนผูมีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ กําจดัความยนิดแีละความยินรายในโลก 
เสียได เปนผูมีปกติพิจารณาดูเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู โดยเปนผูมีความเพยีร มีสติสัม- 
ปชัญญะ กําจดัความยนิดแีละความยินรายในโลกเสียได เปนผูมีปกติพจิารณาดูจติในจิตอยู โดย 
เปนผูมีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ กําจดัความยนิดยีนิรายในโลกเสียได เปนผูมีปกติพิจารณา 
ดูธรรมในธรรมท้ังหลายอยู โดยเปนผูมีสติสัมปชัญญะ กําจัดความยินดยีินรายในโลกเสียได 
นี้เรียกวา สัมมาสติ" 
    ความมีจิตต้ังม่ันในอารมณท่ีเปนบุญเปนกุศลเรียกวาสัมมาสมาธิ ดังท่ีพระพุทธองค 
ตรัสไววา "สัมมาสมาธิไดแกอะไร ?  ไดแกขอท่ีภิกษใุนพระศาสนานี้สงัดแลวจากกามท้ังหลาย 
สงัดแลวจากอกุศลธรรมท้ังหลาย เขาสูปฐมฌาน อันมีวติก วิจาร ปติ สุข อันเกิดแตวิเวก 
อยู เพราะวิตกวิจารสงบไป จึงเขาสูทุติยฌาน มีความผองใสภายใน มีความเปนเอกแหงใจ 
ผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร ปติและสุขอันเกดิแตสมาธิอยูและเพราะสํารอกปติเสียได จึงเปน 
ผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะอยู ท้ังยอมเสวยความสุขดวยนามกาย เขาสูตติยฌาน 
ซึงพระอริยเจาท้ังหลาย เรียกวา เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข และเพราะละสุขและทุกขเสียได 
เพราะความดบัไปแหงโสมนัสและโทมนสัท้ังหลาย จึงเขาสูจตุตถฌาน อันมิใชสุข มิใชทุกข 
มีแตความบริสุทธ์ิอันเกิดแตอุเบกขาและสติอยู นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ" 
    การใชสติกาํหนดพจิารณาดูสภาวะแหงสัจจะ ๔ ดังกลาวนี้ ยอมจะทราบความจริงวา 
ทุกข สมุทัย นโิรธ มรรค เปนอยางนี้ จิตใจก็จะเปนสมาธิ เกิดสติปญญา พิจารณาเห็น 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมยดึม่ันถือม่ันอะไร เพราะรูตามความเปนจริงแลว 
    สําหรับความเกิดข้ึนและความดับไปในธรรมท้ังหลาย คือ ในสัจจะ ๔ นั้น พึงทราบ 
ตามนัยท่ีกลาวแลวในเร่ืองของขันธ ๕ ในขันธปพพะ กลาวคือ  
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    ทุกขสัจจะไดแกขันธ ๕ ความเกดิข้ึนและความดับไปแหงทุกขสัจจะ พึงทราบตามนัย 
แหงขันธ ๕ สมุทัยสัจจะไดแกตณัหา อันเปนสังขารขันธ ความเกิดข้ึนและความดับไปแหง 
สมุทัยสัจจะ พงึทราบตามนัยแหงสังขารขันธ และมัคคสัจจะก็เชนเดยีวกนั สวนนิโรธสัจจะนัน้ 
ถาเปนเพียงแตตทังคนิโรธก็เปนสังขารขันธเชนเดียวกนั สวนสมุจเฉทนิโรธ อันไดแกนิพพาน 
เปนขันธวิมุต พนจากความเปนขันธ จึงไมมีการเกิดและการดับ 
    สติท่ีกําหนดสัจจะเปนอารมณ เปนทุกขสัจจะ ตณัหาอนัมีมากอนท่ีทําใหสติเกดิข้ึน 
เปนสมุทัยสัจจะ การท่ีตณัหาและสติท้ังสองอยางนั้นไมดําเนินไป เปนนิโรธสัจจะ อริยมรรค 
ท่ีกําหนดรูทุกขละสมุทัย มีนิโรธเปนอารมณ เปนมัคคสัจจะ ภิกษุขวนขวายดวยอํานาจสัจจะ ๔ 
ยอมบรรลุความดับทุกขได เพราะฉะน้ัน วธีินี้ จึงเปนมุขหนึ่งท่ีจะชวยใหออกจากทุกขได 
 
กรรมฐานในสติปฏฐาน 
    กรรมฐานหรือฐานอารมณภาวนาท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวในสตปิฏฐานนั้น 
โดยสังเขปมี ๒๑ โดยพิสดาร มี ๔๔ คือ 
    ก. กายานุปสสนา ๑๔ ฐาน 
    (๑) อานาปานะ ๑ ฐาน 
    (๒) อิริยาบถ ๔ ๑ ฐาน 
    (๓) สัมปชัญญะ ๔ ๑ ฐาน 
    (๔) อาการ ๓๒ ๑ ฐาน 
    (๕) ธาตุ ๔ ๑ ฐาน 
    (๖) ปาชา ๙   ๙ ฐาน 
    ข. เวทนานปุสสนา ๑ ฐาน (พิสดาร ๙ ฐาน) 
    ค. จิตตานุปสสนา ๑ ฐาน (พิสดาร ๑๖ ฐาน) 
    ง. ธัมมานุปสสนา ๕ ฐาน 
    (๑) นวิรณ ๑ ฐาน 
    (๒) ขันธ ๑ ฐาน  
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    (๓) อายตนะ ๑ ฐาน 
    (๔) โพชฌงค ๑ ฐาน 
    (๕) สัจจะ ๑ ฐาน 
    รวม ๒๑ (หรือ ๔๔) ฐาน 
    เม่ือวาโดย รูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐาน สติปฏฐาน ๔ ก็เปนไดท้ังสองอยาง 
กลาวคือ กายานุปสสนาเปนรูปกรรมฐาน สวนเวทนานปุสสนา จิตตานุปสสนา และธัมมานุ- 
ปสสนาเปนอรูปกรรมฐาน 
    เม่ือวาโดย สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน สติปฏฐาน ๔ ก็เปนได 
ท้ังสองอยาง กลาวคือ กายานปุสสนา เปนไดท้ังสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน เวทนา- 
นุปสสนา จิตตานุปสสนาเปนวิปสสนาลวน สวนธัมมานุปสสนาเฉพาะนีวรณปพพะ โพชฌงค- 
ปพพะ เปนวิปสสนาลวน ปพพะนอกนี้เปนไดท้ังสมถกรรมฐานและวปิสสนากรรมฐาน 
    เม่ือวาโดย ผลทางสมาธิ อานาปานกรรมฐาน ๑ ทวตัติสาการกรรมฐาน (อาการ 
สามสิบสอง) ๑ นวสิวัตถิกรรมฐาน (ปาชา ๙) ๙ รวม ๑๑ อ ยางน้ี เปนกรรมฐานท่ีอํานวย 
ผลถึงอัปปนาสมาธิ กรรมฐานอีก ๑๐ อยางนอกน้ี เปนกรรมฐานท่ีอํานวยผลเพยีง อุปจาร- 
สมาธิเทานั้น 
 
สรุปสตปิฏฐาน 
    สติ แปลวา ความระลึกได เปนกุศลเจตสิก เปนคุณธรรมสําคัญ ชวยใหเกิด 
ความรอบคอบ ความยับยั้งช่ังคิด ชวยใหการกระทํา การพูด การคิด ไมผิดพลาด และ 
ชวยใหจิตใจม่ันคงอยูในอารมณ สติปฏฐาน แปลวา ท่ีตั้งม่ันแหงสติ หรือสติท่ีตั้งม่ัน 
หมายความวา กรรมฐานหรือขอปฏิบัติท่ีมีสติเปนประะาน มีสติเปนหลัก 
    สติปฏฐานนั้น วาโดยสภาวะก็มีเพยีงอยางเดยีวเทานัน้ แตวาโดยอารมณแหงสติ 
คือ กาย เวทนา จิต ธรรม จึงแบงเปน ๔ อยาง อันมีกายานปุสสนา สติพิจารณากายเปน 
อารมณเปนตน 
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    กายานุปสสนาสติปฏฐานนั้น พระพุทธองคทรงแสดงเปนหลักไววา "ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษใุนพระศาสนาน้ี เปนผูมีปกตพิิจารณาดกูายในกายอยู โดยเปนผูมีความเพียร 
มีสติสัมปชัญญะ มีสติ จึงกําจัดความยินดแีละความยนิรายในโลกเสียได" 
    ตามพระพทุธพจนนี้ เปนอันไดหลักปฏิบัติวา ผูจะเจริญกายานปุสสนาสติปฏฐานนั้น 
นอกจากจะเปนผูมีศีลบริสุทธ์ิตามหลักท่ัวไปแลว จะตองเปนผูมีคุณสมบัติ ๓ ประการ คือ 
    ๑. อาตาป มีความเพยีร 
    ๒. สัมปชาโน มีสัมปชัญญะ 
    ๓. สติมา มีสติ 
    คนเกียจคราน เห็นแกหลับนอน ไมมีสัมปชัญญะ คือ ไมมีปญญากําหนดรูเทาทัน 
อารมณ ไมมีสติควบคุมจติใจใหม่ันอยูในอารมณ ยอมไมสามารถปฏิบัติกรรมฐานใหเกิดผลตาม 
เปาหมายได 
    ท่ีพระพุทธองคทรงสอนใหพิจารณากายในกายน้ัน หมายความวา ใหกําหนดพิจารณาด ู
กายสวนยอยในรางกายของตน สวนเวทนาก็อยูในสวนเวทนา สวนจิตสวนธรรม ก็อยูในสวน 
จิตสวนธรรม โดยใหจิตต้ังม่ันอยูในอารมณนั้น ๆ เปนสวน ๆ ไป ไมใหสับสนกัน เพื่อจะได 
ทราบวาอารมณใดเปนรูป อารมณใดเปนนาม ท้ังรูปนามน้ันลวนแตมีภาวะเปนอนิจจงั ทุกขัง 
อนัตตา เชนเดยีวกัน 
    กายท่ีใหกําหนดเปนอารมณนั้นแบงเปน ๕ ปพพะ หรือ ๕ หมวด คือ อานาปาน- 
ปพพะ หมวดวาดวยลมหายใจเขาออก อิริยาปถปพพะ หมวดวาดวยอิริยาบถ ๔ สัมปชัญญ- 
ปพพะ หมวดวาดวยสัมปชัญญะ ปฏิกูลปพพะ หมวดวาดวยอาการ ๓๒ อันเปนของปฏิกูล 
และธาตุปพพะ หมวดวาดวยธาตุ ๔ 
    ลมหายใจเขาออกเปนสวนหนึ่งของกาย เรียกวา กายเหมือนกัน และเปนกายสวน 
สําคัญดวย เพราะเปนสภาพปรนปรือรางกายใหเปนอยูไมใหตาย ท้ังการหายใจเขาออกนั้นเปน 
ของคูกัน ถาหายใจออกแลวไมหายใจเขา หรือหายใจเขาไมหายใจออก รางกายก็เปนอยูไมได 
นานอยางท่ีเรียกวา "หมดลมก็หมดเร่ือง ก็มีลมก็มีเร่ือง" คือหมดลมหายใจเม่ือใด ชีวิตก็ดับ 
เม่ือนั้น การกําหนดลมหายใจเขาออกนั้น พระพุทธองคทรงสอนใหกาํหนดดงันี้ คือ เม่ือ  
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หายใจเขาหรือหายใจออกยาวหรือส้ันกใ็หรูชัดวา ยาวหรือส้ัน ใหมีสตกิําหนดจดจองอยูกับ 
ลมหายใจนั้น การกําหนดลมหายใจเขาออกนั้น ทานแสดงวิธีไวหลายประการ ประการหน่ึง 
ใหตั้งสติไวคอยดักจับลมหายใจเขาหายใจออกที่ริมฝปากเบ้ืองบน ตรงจมูก ซ่ึงเปนฐานผาน 
หรือฐานสัมผัสของลมหายใจเขาหายใจออก วิธนี้เปนการผูกใจไวในท่ีนั้น ไมปลอยใหจิตใจ 
แลบไหลไปสูอารมณอ่ืน อีกวิธีหนึ่งใชวิธีนับ คือนับลมหายใจเขาหายใจออก ทุกขณะท่ี 
ลมหายใจสัมผัส เชน ใหนับหนึ่งถึงหา จนถึงสิบ ขอนี้เปนอุบายวิธีท่ีจะทําใจใหสงบเปนสมาธิ 
    การเคล่ือนไหวของกายสวนใหญ ไดแก การเดิน ยืน นัง่ นอน อันเปนอาการ 
กิริยาของกาย ก็นับเปนกายเหมือนกนั พระพุทธองคทรงสอนใหมีสติสัมปชัญญะกําหนดรูทุก 
อิริยาบถ แมในกิริยาเคล่ือนไหวสวนยอยของกาย เชน การกาวไป การถอยกลับ การแลไป 
ขางหนา การเหล่ียวซายแลขวา การคู การเหยยีด การนุงหม การกิน การดื่ม การเค้ียว 
อาหาร การถายอุจจาระปสสาวะ เปนตน พระพุทธองคทรงสอนใหมีสติสัมปชัญญะกําหนดรู 
ทุกอาการกิริยา ขอนี้ยอมเปนอุบายวิธีอบรมจิตใหเปนสมาธิ และเกิดสติปญญาเห็นอนิจจัง 
ทุกขังอนัตตา 
    อาการ ๓๒ มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เปนตน อันเปนสวนประกอบ 
ของรางกาย ซ่ึงนับเปนกายเหมือนกนั พระพุทธองคก็ทรงสอนใหมีสติสัมปชัญญะกําหนดรู 
โดยใหเหน็เปนของปฏิกูล เปนของไมสะอาด เต็มไปดวยของสกปรกนานาประการ ท้ังนี้ 
เพื่อใหจิตใจสงบเปนสมาธิ และเกดิสติปญญา เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
    การพิจารณากําหนดใหเหน็วา ส่ิงท่ีสมมติวาเปนรางกาย เปนตัวเปนตน ของเรา 
ของเขาน้ัน ท่ีแทก็เปนเพียงธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ เทานั้น พระพุทธองคจึงทรงสอนให 
กําหนดวา ธาตุ ๔ นั้น เปนสวนประกอบของกาย มีอยูในกาย กายนี้จึงมิใชสัตว บุคคล ตัวตน 
เรา เขา เพื่อใหจิตเปนสมาธิและเกิดสติปญญาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
    อีกประการหนึ่ง พระพุทธองคทรงสอนใหกําหนดพจิารณาซากศพซ่ึงมีลักษณะตาง ๆ 
กัน ๙ ประเภท มีซษกศพท่ีตายแลววันเดียวหรือตายแลว ๒-๓ วัน เปนตน เพื่อนํามาเปรียบ 
เทียบกับตนเองใหเห็นวาตัวของเราก็จะตองเปนศพแน ๆ จะตองเนา ตองเปอย ตองกลายเปน 
กองกระดกู เปนเถาเปนถานไปอยางแนนอน การกําหนดพิจารณาอยางนี้ เปนอุบายวธีิท่ีจะ  
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ทําใหจิตใจสงบเปนสมาธิ เกดิสติปญญา เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การพิจารณากายในกาย 
เปนอารมณ จงึเปนกรรมฐาน มีรูปเปนอารมณ เปนขอปฏิบัติท่ีสามารถขจัดควมยนิดียินราย 
ทําใหจิตใจผองใส พนจากทกุขตาง ๆ ได 
    ส่ิงท่ีเปนอารมณของสติขอท่ี ๒ ไดแก เวทนา คือ ความเสวยอารมณ เปนสุขบาง 
เปนทุกขบาง เปนอุเบกขาบาง พระพุทธองคทรงสอนใหกําหนดเปนกรรมฐานไดดังท่ีพระ- 
พุทธองคตรัสวา "ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระศาสนาน้ี เปนผูมีปกตพิิจารณาดเูวทนาใน 
เวทนาทั้งหลายอยู โดยเปนผูมีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดความยินดแีละความยินราย 
ในโลกเสียได" 
    พระพุทธพจนนี้ ยอมถือเปนหลักปฏิบัติไดวา ผูเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานจะ 
ตองมีคุณสมบัติอยางเดยีวกบัผูเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐาน 
    ท่ีทรงสอนใหพิจารณาดูเวทนาในเวทนาท้ังหลายน้ัน หมายความวาในบรรดาเวทนา 
ท้ังหลายน้ัน เม่ือเวทนาใดเกดิข้ึน ก็ใหมีสติกําหนดรูเวทนานั้น แลวไมปลอยใจใหเกดิความ 
ยินดใีน สุขเวทนา อุเบกขาเวทนา ไมยินรายในทุกขเวทนานั้น ใหเห็นวาเวทนานี้เปนแตเพยีง 
ความเสวยอารมณ เกดิข้ึนแลวก็ดับไป มิใชสัตว บุคคล ตัวเรา เขา ไมมีส่ิงใดที่ควรยดึม่ันถือ 
ม่ัน กําหนดรูเทาทันเวทนาอยางนี้ จิตใจกจ็ะเปนสมาธิ เกดิสติปญญา พิจารณาเหน็อนจิจัง 
ทุกขัง อนัตตา และเวทนาน้ีเปนนามธรรม การพิจารณาดเูวทนาในเวทนา จึงเปนกรรมฐาน 
มีนามเปนอารมณ เปนขอปฏิบัติท่ีสามารถขจัดความยนิดียินราย ทําใหจิตใจผองใส พนจากทุกข 
ตาง ๆ ได 
    ส่ิงท่ีเปนอารมณของสติขอท่ี ๓ ไดแกจติ หรือวิญญาณ ซ่ึงเปนส่ิงรูจักนึกรูจักคิด 
อันมีอยูในรางกายของคนและสัตว เปนนามธรรม ไมสามารถสัมผัสดวยประสาทท้ัง ๔ ได พระ 
พุทธองค ทรงสอนใหกําหนดเปนกรรมฐานได ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา "ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนพระศาสนาน้ีเปนผูมีปกติพิจารณาดูจิตในจิตอยู โดยเปนผูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มี 
สติ กําจัดความยินดแีละความยินรายในโลกเสียได" 
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    พระพุทธพจนนี้ ยอมถือเปนหลักปฏิบัติไดวา ผูเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน จะ 
ตองมีคุณสมบัติอยางเดยีวกบัผูเจริญสติปฏฐานขอท่ี ๑-๒ ดังกลาวแลว 
    ท่ีพระพุทธองคทรงสอนใหพิจารณาดูจิตในจิตนั้น หมายความวา ในจิตชนิดตาง ๆ 
นั้น เม่ือจิตชนดิใดเกิดข้ึน ก็ใหมีสติกําหนดรูจิตนั้น ตามความเปนจริง เชน จิตมีราคะ มีโทสะ 
มีโมหะหรือจติปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ และปราศจากโมหะ กใ็หกําหนดรูตามความ 
เปนจริงใหเหน็วาจิตนี้เปนเพียงนามธรรม ท่ีเปนสังขตะ มีเกิดขึ้นเพียงช่ัวขณะแลวกด็ับไป 
ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา ไมมีส่ิงใดควรยึดม่ันถือม่ัน กําหนดรูเทาทันจิตอยางนี้ทุกขณะ 
ท่ีมันเกิดและดบั จิตก็จะเปนสมาธิ เกิดสติปญญา พิจารณาเปนอนจิจัง ทุกขัง อนัตตา การ 
พิจารณาดจูิตเปนอารมณ จึงเปนกรรมฐานมีนามเปนอารมณ เปนขอปฏิบัติท่ีสามารถขจัดความ 
ยินดยีินราย ทําใหจิตใจผองใส พนจากทุกขตาง ๆ ได 
    ส่ิงท่ีเปนอารมณของสติขอท่ี ๔ ไดแกธรรม คือสภาพท่ีเปนกุศลหรืออกุศลซ่ึงเปน 
เจตสิก หรือเปนสังขารขันธ เม่ือเกิดข้ึนในจิตแลว ยอมปรุงแตงจิตใหแปรไป ใหเปนกศุล 
จิตบาง อกุศลจิตบาง สภาวธรรมดังกลาวนี้ พระพุทธองคทรงสอนใหกําหนดเปนกรรมฐานได 
ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา "ภกิษุในพระศาสนานี้ เปนผูมีปกติพิจารณาดูธรรมในธรรมท้ัง 
หลายอยู โดยเปนผูมีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจดัความยนิดแีละความยินรายในโลก 
เสียได" 
    พระพุทธพจนนี้ ยอมถือเปนหลักปฏิบัติไดวา ผูเจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐานจะ 
ตองมีคุณธรรม เชนเดยีวกับผูเจริญสติปฏฐาน ๓ ขอ ขางตนดังกลาว 
    ท่ีพระพุทธองคทรงสอนใหกําหนดพจิารณาธรรมในธรรมท้ังหลายน้ัน หมายความวา 
ในบรรดาธรรมท้ังหลาย ท้ังที่เปนกุศลและอกุศล เม่ือธรรมอยางใดอยางหนึ่งเกดิข้ึน ก็ใหมี 
สติกําหนดรูเทาทันสภาวธรรมนั้น ๆ วา นีเ้ปนกุศลหรืออกุศล เชน นวิรณ ๕ เกดิข้ึน กก็ําหนด 
รูวา กามฉันทะ เปนอยางนี้ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกกุกุจจะ และวจิิกิจฉา เปนอยางนี้ ๆ 
แลวพิจารณาใหเห็นวาสภาวธรรมเหลานี้ เปนเพียงนามธรรมท่ีเปนสังขตะ มีเกดิข้ึนเพยีง 
ช่ัวขณะแลวกด็ับไป ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา ไมมีส่ิงใดควรยดึม่ันถือม่ัน กําหนดรูเทา  
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ทันสภาวธรรมอยางนี้ ทุกขณะท่ีมันเกิดและดับ จิตใจก็จะสงบเปนสมาธิ และจะเกดิสติปญญา 
พิจารณาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การพิจารณาดูธรรมในธรรมเปนอารมณ จึงเปนกรรมฐาน 
มีนามธรรมเปนอารมณ เปนขอปฏิบัติสามารถขจัดความยินดยีินราย ทําใหจิตใจผองใส พน 
จากทุกขตาง ๆ ได 
 
อานิสงสการเจริญสติปฏฐาน ๔ 
    ผูมีจิตศรัทธา มีความเพยีร มีสติ มีสัมปชัญญะ เจริญสติปฏฐานตามวิธีการดังกลาว 
มา ท้ังในสวนกายานุปสสนา เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา และธัมมานุปสสนา ยอมจะไดรับ 
อานิสงส อยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้ คือ 
    ๑. ถาเจริญสติปฏฐานเปนเวลา ๗ ป จะพึงหวังไดผลอยางใดอยางหน่ึงในสอง 
อยาง คือ บรรลุพระอรัตตผล (สําเร็จเปนพระอรหันต) หรือถามิฉะนัน้ ก็จะบรรลุอนาคามิ- 
ผล (สําเร็จเปนพระอนาคามี) ในปจจุบันชาตินี้ 
    ๒. ถาเจริญสติปฏฐานเปนเวลา ๖ ป หรือ ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ป, ๗ เดือน 
๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน ๑ เดือน, ๗ วัน ผูนั้นก็จะพึงหวังผลอยางใด 
อยางหนึ่ง ในสองอยางเชนเดียวกัน คือ ยอมจะไดบรรลุพระอรหัตตผล หรือ อนาคามิผล ใน 
ปจจุบันชาตินี้ ดวยเหตนุี้ พระพุทธองคจึงตรัสวา "ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทางน้ีเปนทางสายเดียว 
ท่ีเปนไปเพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อระงับความโศกและความรํ่าไรรําพัน เพื่อดับ 
ทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุอริยมรรค เพื่อเห็นแจงพระนพิพาน ทางสายเดียวนี้ คือ 
สติปฏฐาน ๔"  
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                                                                     บทท่ี ๘ 
                                                      โพธิปกขยิสังคหะ (ตอ) 
                                                               สัมมัปปธาน ๔ 
 
    สัมมัปปธาน แปลวา ความเพียรกลาแข็งโดยชอบ หมายความวา ความเพียรข้ัน 
เด็ดเดีย่วแนวแน เพื่อประกอบส่ิงท่ีตองการใหสัมฤทธิผล ผูกระทําความเพียรถึงข้ันท่ีเรียกวา 
สัมมัปปธาน นี้ จะตองประกอบดวยองคคุณสําคัญ ๔ ประการ คือ 
    ๑. มีความเพียรอยางไมยอมถอยหลัง แมรางกายจะเหลือแตหนังก็ตาม 
    ๒. มีความเพียรอยางไมยอมถอยหลัง แมรางกายจะเหลือแตเอ็นก็ตาม 
    ๓. มีความเพียรอยางไมยอมถอยหลัง แมรางกายจะเหลือแตกระดูกก็ตาม 
    ๔. มีความเพียรอยางไมยอมถอยหลัง แมเนื้อละเอียดในรางกายจะเหอืดแหงไปก็ตาม 
 
    ถายังไมบรรลุส่ิงท่ีประสงค อันจะพึงบรรลุไดดวยเร่ียวแรง ดวยความเพียร ดวย 
ความบากบ่ันของบุรุษแลว จะไมยอมเลิกความเพียรเปนอันขาด ความเพียรกลาแข็งเด็ดเดีย่ว 
ชนิดเอาชีวติเขาแลก เพื่อบรรลุความดีท่ีพึงประสงคดังกลาวนี้ จึงเปนสัมมัปปธาน ถาเพียงไม 
ถึงขนาดนี้ก็เรียกไดแตเพียงเปนวีริยะเทานัน้ ความเพยีรกลาแข็งโดยชอบนี้ พึงเหน็เชนคราว 
ท่ีพระพุทธองคทรงปฏิบัติ เม่ือประทับอบูบนโพธิบัลลังก ทรงต้ังความเพียรเดด็เดีย่วประกอบ 
ดวยองคคณุ ๔ นั้น โดยทรงต้ังพระทัยแนวแนวา ถาไมสําเร็จเปนพระพุทธเจา จะไมยอม 
เสด็จลุกจากโพธิบัลลังกเปนอันขาด 
    สัมมัปปธานนั้นมี ๔ ประการ คือ 
    ๑. สังวรปธาน เพียรระวังไมใหบาปเกิดข้ึนในสันดาน 
    ๒. ปหานปธาน เพียรละบาปท่ีเกิดข้ึนแลว 
    ๓. ภาวนาปธาน เพียรบําเพ็ญกุศลใหเกดิข้ึนในสันดาน 
    ๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลท่ีเกดิข้ึนแลวไมใหเส่ือมไป  
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    สัมมัปปธาน ๔ นี้ พระพทุธองคตรัสไวหลายแหง จะนํามาศึกษาเฉพาะท่ีปรากฏ 
ในพระบาลีวิภงัคปกรณ ท้ังสุตตันตภาชนีย และอภิธรรมภาชนีย พรอมท้ังอรรถาธิบายตาม 
สมควรดังตอไปนี้ 
 
สุตตันตภาชนยี 
    สัมมัปปธาน ๔ คือ 
    ๑. สังวรปธาน : ภกิษุในพระศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความ- 
เพียร ประคองจิตไว ตั้งความเพียรไว เพื่อปองกันบาป อกศุลธรรม ท่ียังไมเกิดมใิหเกดิข้ึนได 
    ๒. ปหานปธาน : ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว 
ตั้งความเพยีรไว เพื่อละบาป อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
    ๓. ภาวนาปธาน : ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว 
ตั้งความเพยีรไว เพื่อบําเพ็ญกศุลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกดิข้ึน 
    ๔. อนุรักขนาปธาน : ทําฉันทะใหเกดิ พยาบาม ปรารภความเพียร ประคอง 
จิตไว ตั้งความเพียรไว เพื่อความดํารงอยู ความไมเส่ือมสูญ ความมีมากข้ึน ความแพรหลาย 
เพื่อความเจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
    สังวรปธาน : ภิกษุในพระศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความ 
เพียร ประคองจิตไว ตั้งความเพียรไว เพื่อปองกันบาป อกศุลธรรม ท่ียังไมเกิดมใิหเกดิข้ึน 
ไดเปนอยางไร ? บาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดไดแกอะไรบาง ? บาปอกุศลธรรมท้ังหลาย ไดแก 
อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสท้ังหลายอันอยูรวมกันกบัอกุศลมูลนั้น กับท้ัง 
เวทนาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันประกอบกันเขากับอกุศลมูลนั้น กับท้ังกายกรรม 
วจีกรรม อันมีอกุศลมูลนั้นเปนสมุฏฐาน เหลานี้เรียกวา บาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึน ภิกษ ุ
ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม  ปรารภความเพยีร ตั้งจิตไว ตั้งความเพียรไว เพื่อปองกันบาป 
อกุศลธรรมเหลานี้ท่ียังไมเกดิ มิใหเกิดข้ึนได ดวยประการดังกลาวนี้  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 91 
    ท่ีวา ทําฉันทะใหเกิด นั้น ฉันทะไดแกอะไร ? ไดแกความพอใจ อาการพอใจ 
ความใครจะทํา ความพอใจในธรรมอันเปนกุศล นี้เรียกวา ฉันทะ ภิกษุทําฉันทะใหเกิด 
คือใหกําเนิดข้ึน ใหผุดข้ึน ใหปรากฏขึ้น ใหบังเกิด ใหบังเกิดข้ึนเฉพาะ ดวยเหตุนัน จึง 
เรียกวา ทําฉันทะใหเกิด 
    ท่ีวา พยายาม นั้น ความพยายามไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความเพียร 
ทางใจ ความกาวหนา ความกาวไปสูฐานะเบ้ืองตน ความต้ังหนา ความพยายาม ความ- 
อุตสาหะ ความขะมักเขมน ความขยันขันแข็ง ความกาวไปสูฐานะเบ้ืองหนาอันไมยอหยอน 
ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมวางธุระ ความเอาธุระ ความเพยีร อินทรียคือความเพียร 
พละคือความเพียร ความพยายามชอบ นี้เรียกวา ความพยายาม ภกิษุเปนผูเขาถึง เขาถึง 
พรอม มาถึง มาถึงพรอม เพียบพรอมสมบูรณ คือประกอบพรอมดวยความพยายามน้ี 
เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา พยายาม 
    ท่ีวา ปรารภความเพียร นัน้ ความเพยีรไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความ- 
เพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ นี้เรียกวา ความเพยีร ภิกษุปรารภความเพยีร คือ เร่ิม 
ริเร่ิม สองเสพความเพียร เจริญความเพียร กระทําความเพียรใหมากข้ึน ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา 
ปรารภความเพียร 
    ท่ีวา ประคองจิตไว นั้น จติไดแกอะไร ? ไดแกส่ิงท่ีรูจกัคิด คือใจ มานัส หฤทัย 
ธรรมชาติท่ีผองใส มโน อายตนะคือใจ อินทรียคือใจ วิญญาณ วยิญาณขันธ มโนวิยญาณ 
ธาตุอันควรแกเจตสิกธรรมเหลานั้น นี้เรียกวา จิต ภิกษุประคองไว คือ ประคับประคอง 
อุปถัมภ คํ้าชูจิตน้ีไว เพราะฉะน้ัน จึงเรียกวา ประคองจิตไว 
    ท่ีวา ตั้งความเพียรไว นั้น ความเพยีรไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความเพียร 
ทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ นี้เรียกวา ความเพยีร ภิกษุเปนผูเขาถึง เขาถึงพรอม ฯลฯ 
ประกอบพรอมดวยความเพยีรนี้ เพราะฉะนั้น เรียกวา ตัง้ความเพยีรไว 
    ปหานปธาน : กภ็ิกษใุนพระศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกดิข้ึน พยายาม ปรารภ 
ความเพยีร ประคองจิตไว ตั้งความเพียรไว เพื่อละบาป อกศุลธรรม ท่ีเกิดขึ้นแลวเปนอยางไร ? 
บาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ไดแกอะไรบาง ? บาปอกุศลธรรมท้ังหลายไดแกอุกศลมูล ๓  
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คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสท้ังหลายอันอยูรวมกบัอกุศลมูลนั้นกับท้ังเวทนาขันธ 
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันประกอบกันเขากับอกุศลมูลนั้น กับท้ังกายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรม อันมีอกศุลมูลนั้นเปนสมุฏฐาน เหลานี้เรียกวาบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
ภิกษุทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งความเพียรไว 
เพื่อละบาป อกุศลธรรม ท่ีเกิดขึ้นแลวนี้ ดวยประการดังกลาวนี ้
     ท่ีวา ทําฉันทะใหเกิด นั้น ฉันทะไดแกอะไร ? ไดแกความพอใจ ความใคร 
จะทํา ความพอใจในธรรมอันเปนกุศล นีเ้รียกวา ฉันทะ ภิกษุทําใหฉันทะน้ีเกดิ คือใหกําเนดิ 
ข้ึน ทําใหผุดขึน้ ใหปรากฏข้ึน ใหบังเกิด ใหบังเกิดข้ึนเฉพาะ ดวยเหตนุั้น จึงเรียกวา 
ทําฉันทะใหเกดิ 
     ท่ีวา พยายาม นั้น ความพยายามไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความเพียร 
ทางใจ ความกาวหนา ความกาวไปสูฐานะเบ้ืองหนา ความต้ังหนา ความพยายาม ความ- 
อุตสาหะ ความขะมักเขมน ความเขมแข็ง ความขยันขันแข็ง ความกาวไปสูฐานะเบ้ืองหนา 
อันไมยอหยอน ความไมทอดท้ิงฉันทะ ความไมวางธุระ ความเอาธุระ ความเพยีร อินทรีย 
คือความเพียร พละคือความเพียร ความพยายามชอบ นี้เรียกวา ความพยายาม ภกิษุเปน 
ผูเขาถึง เขาถึงพรอม มาถึง มาถึงพรอม เพียบพรอมสมบูรณ คือ ประกอบพรอมดวย 
ความพยายามน้ี ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พยายาม 
     ท่ีวา ปรารภความเพียร นัน้ ความเพยีรไดแกอะไร ? ไดแก ความปรารภความ 
เพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ นี้เรียกวา ความเพยีร ภิกษุปรารภความเพยีร คือ 
เร่ิม ริเร่ิม สองเสพความเพยีร เจริญความเพียร กระทําความเพยีรใหมากข้ึน ดวยเหตนุั้น 
จึงเรียกวา ปรารภความเพียร 
     ท่ีวา ประคองจิตไว นั้น จติไดแกอะไร ?  ไดแกส่ิงท่ีรูจกัคิดคือใจ มานัส หฤทัย 
ธรรมชาติท่ีผองใส มโน อายตนะคือใจ อินทรียคือใจ วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณ 
ธาตุ อันควรแกเจตสิกธรรมเหลานั้น นี้เรียกวา จิต ภิกษุประคองไว คือ ประคับประคอง 
อุปถัมภคํ้าชูจิตน้ีไว ดวยเหตุนี้ จึงเรียกวา ประคองจิตไว  
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     ท่ีวา ตั้งความเพียรไว นั้น ความเพยีรไดแกอะไร ? ไดแก ความปรารภความ- 
เพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ นี้เรียกวา ความเพยีร ภิกษุเปนผูเขาถึง เขาถึงพรอม 
ฯลฯ ประกอบพรอมกวยความเพียรนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ตั้งความเพียรไว 
     ภาวนาปธาน : กภ็ิกษใุนพระศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกดิข้ึน พยายาม ปรารภ 
ความเพยีร ประคองจิตไว ตั้งความเพียรไว เพื่อบําเพ็ญกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกดิข้ึนเปน 
อยางไร ? กุศลธรรมท้ังหลายท่ียังไมเกดิข้ึนไดแกอะไรบาง ? กุศลธรรมท้ังหลายไดแก 
กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ และเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิยญาณขันธ 
ท่ีประกอบกันเขากับกุศลมูลนั้น กับท้ังกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ท่ีมีกุศลมูลนั้นเปน 
สมุฏฐาน เหลานี้เรียกวากุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน ภิกษุทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความ 
เพียร ประคองจิตไว ตั้งความเพียรไว เพื่อบําเพ็ญกุศลท่ียังไมเกิดเหลานี้ใหเกิดข้ึน ดวยประการ 
ดังกลาวนี ้
     ท่ีวาทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้ง 
ความเพยีรไว นั้น คาวมเพียรไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความ 
พยายามชอบนี้เรียกวา ความเพียร ภกิษุเปนผูเขาถึง ฯลฯ ประกอบพรอมดวยความเพยีรนี ้
ดวยเหตนุั้นจึงเรียกวา ตั้งความเพียรไว 
     อนุรักขนาปธาน : ก็ภกิษใุนพระศาสนาน้ี ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ 
ความเพยีร ประคองจิตไว ตั้งความเพียรไว เพื่อความดํารงอยู ความไมเส่ือมสูญ ความมี 
มากข้ึน ความแพรหลาย เพือ่ความเจริญบริบูรณ แหงกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลวเปน 
อยางไร ? กุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลว ไดแกอะไรบาง ? กุศลธรรมท้ังหลายไดแก กุศล- 
มูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ และเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังสารขันธ วิญญาณขันธ 
ท่ีประกอบกันเขากับกุศลมูลนั้น กับท้ังกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ท่ีมีกุศลมูลนั้นเปน 
สมุฏฐาน เหลานี้เรียกวากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ภกิษุทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภ 
ความเพยีร ประคองจิตไว ตั้งความเพียรไว เพื่อความดํารงอยู ความไมเส่ือมสูญ 
ความมีมากข้ึน ความแพรหลาย เพื่อความบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเหลานี ้
ดวยประการดงักลาวนี้  
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     ท่ีวา เพื่อความดํารงอยู หมายความวา  อันใดเปนความดํารงอยู อันนั้นก็เปน 
ความไมเส่ือมสูญ อันใดเปนความไมเส่ือมสูญ อันนั้นยอมเปนความมีมากข้ึน อันใดเปนความ 
มีมากข้ึน อันนั้นยอมเปนความแพรหลาย อันใดเปนความแพรหลาย อันนั้นยอมเปนความเจริญ 
อันใดเปนความเจริญ อันนั้นยอมเปนความบริบูรณ (แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว) 
     ท่ีวา ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว 
ตั้งความเพยีรไว นั้น ความเพยีรไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ 
ความพยายามชอบ นี้เรียกวา ความเพยีร ภกิษุเปนผูเขาถึง ฯลฯ ประกอบพรอมดวย 
ความเพยีรนี้ ดวยเหตุนัน้จึงเรียกวา ตั้งความเพียรไว 
 
อรรถาธิบาย 
     การใชความเพียรในทางท่ีชอบนั้น ทางพระพุทธศาสนามีหลักอยู ๔ อยาง คือ 
เพียรระวัง เพยีรละ เพียรสราง เพียรรักษา 
     เพียรระวัง หมายความวา ระวังทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ โดยให 
มีสติสัมปชัญญะกําหนดรูเทาทันอารมณท่ีผานมาสัมผัสทวาร ๖ นั้น ท้ังนี้ก็เพื่อปองกันมิใหบาป 
มิใหอกุศลเกิดข้ึนได ในขณะท่ีเห็นรูป ไดยนิเสียง ไดดมกล่ิน ไดล้ิมรส ไดถูกตองโผฏฐัพพะ 
และรูธรรมารมณดวยใจ ส่ิงท่ีเรียกวา บาป ก็ไดแกความช่ัว ความตํ่าทราม ท่ีเรียกวา อกุศล 
ก็ไดแก ส่ิงท่ีไมเปนคุณความดี ซ่ึงไดแก อกุศลมูล ๓ กับท้ังกิเลสท้ังหลายท่ีอยูรวมกับ 
อกุศลมูลนั้น ส่ิงท่ีไมเปนคุณความดี ซ่ึงไดแก อกุศลมูล ๓ กับท้ังกิเลสท้ังหลายท่ีอยูรวมกับ 
อกุศลมูลนั้น และนามขันธ ๔ อันประกอบกันเขากับอกศุลมูลนั้น ตลอดจนกายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรม อันมีอกุศลนั้นเปนสมุฏฐาน ตองระวังมิใหอกศุลธรรมเหลานั้นเกดิข้ึน กลาวคือ 
มโนกรรม อันมีอกุศลนั้นเปนสมุฏฐาน ตองระวังมิใหอกศุลธรรมเหลานั้นเกดิข้ึน กลาวคือ 
     อกุศลมูล ๓ ไดแก 
     ๑. โลภะ ความอยากได ความรักใคร ความกําหนดั ความยินดี ความชอบใจ 
ในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อันเปนฝายอิฏฐารมณ 
     ๒. โทสะ ความโกรธ ความขัดเคือง ความเกลียดชัง ความไมยนิดี ไมชอบใจ 
ในอารมณท้ัง ๖ นั้น อันเปนฝายอนฏิฐารมณ 
     ๓. โมหะ ความหลง ความโงเขลา ความไมรูแท ความไมรูเทาทันอารมณ 
ท้ัง ๖ นั้น ตลอดจนความไมรูอริยสัจ ๔ 
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     กิเลสตาง ๆ ท่ีอยูรวมกับอกุศลมูล มีมาก เชน 
     มานะ ความถือตัว 
     ทิฏฐิ ความเห็นผิด 
     วิจิกจิฉา ความลังเลใจ 
     อหิริกะ ความไมละอายบาป 
     อโนตตัปปะ ความไมสะดุงกลัวบาป เปนตน 
     - นามขันธ ๔ ไดแก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึงประกอบกันเขากับอกุศลมูล 
นั้น หมายความวา ขณะใดอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ เกิดข้ึนในใจ ขณะนัน้วิญญาณ 
หรือจิต กแ็ปรสภาพเปนอกศุลวิญญาณ หรืออกุศลจิตไปตามอกุศลมูลนั้น ขณะเดียวกัน 
เวทนา สัญญา สังขาร ก็กลายเปนอกุศลไปดวย 
     - กรรม ๓ คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ท่ีมีอกุศลมูลเปนสมุฏฐาน 
คือ ท่ีเกิดจากอกุศลมูลทั้ง ๓ นั้น ก็จะเปนอกุศลกรรมไป เปนทุจริตไป 
     เม่ืออกุศลเหลานี้ยังไมเกดิข้ึน ก็ตองเพยีรพยายามระวังปองกันไวมิใหเกดิข้ึน ท่ีวา 
อกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนนัน้ ไดแก อกุศลธรรมท้ังหลายท่ีไมเคยกระทํามากอน แตอาจจะ 
กระทําในอนาคต หมายความวา บรรดาสัตวโลกท้ังหลาย ถายังไมไดบรรลุพระนิพพาน ยังไม 
สําเร็จเปนพระอรหันตอยูตราบใด อกุศลธรรมท้ังหลายท่ีจะพึงกระทําตอไปในอนาคตก็ยังมีอยูมาก 
หากไมระมัดระวัง ไมเพียรพยายามปองกนั อกุศลธรรมเหลานั้นกจ็ักเกดิข้ึนอยางแนนอน ดวย 
เหตุนี้ พระพุทธองคจึงทรงสอนใหเพียรระวังอกุศลเหลานี้มิใหเกิดข้ึน 
     เพียรละ หมายความวา เพียรเลิก เพยีรทําลายอกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลว 
ท่ีวาอกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกดิข้ึนแลว นี้ หมายถึงอกุศลธรรมท่ีเปนอดีต จะเปนอดีตชาติ 
หรืออดีตในชาติปจจุบันก็ตาม อกุศลธรรมใดท่ีเคยทํามาแลว เชน เคยโลภ เคยโกรธ เคยหลง 
มาแลวอกุศลนั้นเรียกวา อกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว การพากเพียรเลิกและเสียไมทําตอไปอีก 
เรียกวา เพยีรละ  
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     เพียรสราง หมายความวา กุศลธรรมท้ังหลาย อันไดแก กุศลมูล ๓ นามขันธ ๔ 
ท่ีประกอบเขากับกุศลมูลนั้น และกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันมีกุศลมูลนั้นเปนมูลฐาน 
เม่ือกุศลธรรมเหลานี้ยังไมเกดิข้ึน ตองเพยีรสรางใหเกิดข้ึน กลาวคือ 
     - กุศลมูล ๓ ไดแก 
     ๑. อโลภะ ความไมอยากได ไมรักใคร ไมกําหนัด ในรูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ฝายท่ีเปนอิฏฐารมณ 
     ๒. อโทสะ ความไมโกรธ ไมขัดเคือง ไมเกลียดชังในอารมณท้ัง ๖ นั้น อัน 
เปนฝายอิฏฐารมณ 
     ๓. อโมหะ ความไมหลง ความรูแท ความรูเทาทันอารมณ ตลอดจนความรู 
อริยสัจ ๔ 
     - นามขันธ ๔ ไดแก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึงประกอบกันเขา 
กับกุศลมูลนั้น หมายความวา ขณะใด กุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เกิดข้ึนในใจ 
ขณะน้ัน วิญญาณ หรือจิต กแ็ปรสภาพเปนกุศลวิญญาณหรือกุศลจิตไปตามกุศลมูลนั้น ขณะ 
เดียวกัน เวทนา สัญญา สังขาร ซ่ึงเกิดข้ึนในใจกก็ลายเปนกุศลไปดวย 
     - กรรม ๓ คือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ท่ีมีกุศลมูลเปนสมุฏฐาน คือ 
ท่ีเกิดจากกุศลมูลท้ัง ๓ นั้น ก็เปนกุศลไปดวย 
     เม่ือกุศลธรรมดังกลาวยังไมเกิดข้ึนในสันดาน ตองพยายามใหเกิดข้ึนใหได ท่ีวา 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน นั้น หมายความวา กุศลใดท่ียังไมเคยทํามา จะเปนในอดีตชาติ 
หรือในชาตินีก้็ตาม เชน ไมเคยรักษาศีล ไมเคยมีสมาธิปญญา ก็ตองพยายามสรางกุศลเหลานั้น 
ใหเกดิข้ึนจนไดนี้เรียกวา เพยีรสราง 
     เพียรรักษา หมายความวา เพียรปกปอง คุมครองไว ใหม่ันคงไมใหเส่ือมสูญไป 
กลาวคือ กุศธรรมใดท่ีเกิดข้ึนแลว ตองรักษาไว คุมครองไว ทะนุถนอมไว ไมใหเส่ือมไป 
ท่ีวากุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกดิข้ึนแลว นัน้ หมายความวา กศุลธรรมท่ีเคยกระทํามาในชาติอดีต 
หรือในชาติปจจุบันนี้ เชน เคยมีอโลภะ อโทสะ อโมหะ มาแลว เคยมีศีล สมาธิ ปญญา 
แลว ตองรักษาไวใหม่ันคง อยาใหเส่ือมสูญไป นี้เรียกวา เพียรรักษา  
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อภิธรรมภาชนีย 
     (อุทเทสวาร) สัมมัปปธาน ๔ คือ 
     ๑. สังวรปธาน : ภิกษุในพระศาสนานีทํ้าฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร 
ประคองจิตไว ตั้งความเพยีรไว เพื่อปองกนับาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนมิใหเกิดข้ึนได 
     ๒. ปหานปธาน : ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว 
ตั้งความเพยีรไว เพื่อละอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
     ๓. ภาวนาปธาน : ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว 
ตั้งความเพยีรไว เพื่อสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกดิข้ึน 
     ๔. อนุรักขนาปธาน : ทําฉันทะใหเกดิ เพื่อรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ตั้ง 
ความเพยีรไวเพื่อความดํารงอยู ความไมเส่ือมสูญ ความมีมากข้ึน ความแพรหลาย ความ 
เจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
     ท่ีวา ตั้งความเพียรไว ความเพียรกลาแข็งโดยชอบ ไดแกอะไร ? ไดแกความ 
ปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วีริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค นี้เรียกวา ความเพยีรกลาแข็งโดยชอบ ธรรมท่ีเหลือเปนธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
ความเพยีรกลาแข็งโดยชอบ 
     (ปฏินิทเทสวาร) ความเพียรกลาแข็งโดยชอบไดแกอะไร ? (ไดแกขอท่ี) ภิกษุใน 
พระศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌานอันเปนเคร่ืองนําออกจากสังสารวัฏ ใหไปสูธรรมไมสะสมกิเลส 
คือ พระนิพพาน เพื่อเลิกละทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดแลวจากกาม 
สงัดแลวจากอกุศลธรรมท้ังหลาย แลวบรรลุปฐมฌาน อันประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและ 
สุขอันเกิดแกวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยู ในสมัยใด ความปรารภความเพียร ฯลฯ 
ความพยายามชอบ วีริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันมีในสมัยนั้น 
นี้เรียกวา ความเพียรกลาแข็งโดยชอบ ธรรมท่ีเหลือเปนธรรมท่ีสัมปยุตดวยความเพยีรกลาแข็ง 
โดยชอบ  
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อรรถาธิบาย 
     ๑. คําวา ฌาน แปลวาการเพง ทานแบงเปน ๒ ประเภท คือ อารัมมณูปนิชฌาน 
และลักขณูปนชิฌาน, สมาบัติ ๘ (คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔) เรียกวา อารัมมณูปนิชฌาน 
เพราะฌานนี้เพงอารมณตาง ๆ มีปฐวกสิณเปนตน, วิปสสนา มรรค ผล ท้ัง ๓ อยางนี ้
เรียกวา ลักขณปูนิชฌาน เพราะเพงลักษณะมีอนิจจลักษณะเปนตน กลาวคือ วิปสสนา 
เรียกวา ลักขณปูนิชฌาน เพราะเพงลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มรรค ช่ือวา 
ลักขณูปนิชฌาน เพราะทํากิจท่ีวิปสสนาไดทํามาแลว คือ ไดพิจารณาดนูามรูปจนเหน็ไตรลักษณ 
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้น ยอมสําเร็จไดดวยอริยมรรค สวนผลช่ือวา ลักขณูปนชิฌาน 
เพราะเพง นิโรธสัจจะ (นิพพาน) อันมีความจริงแทเปนลักษณะ คําวา โลกุตตรฌาน แปลวา 
ฌานฝายโลกุตตระคือ ฌานท่ีขามพนโลก (มรรค-ผล) ซ่ึงในที่นีห้มายเอาอัปปนาฌานอันเกิด 
ข้ึนช่ัวขณะจิตหนึ่ง 
     ๒. ท่ีวา สงัดแลวจากกาม หมายความวา สงัดจากวัตถุกามและกิเลสกาม วัตถุกาม 
ไดแกส่ิงท่ีนาใคร คือ รูป (สี) เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ กิเลสกาม ไดแก กิเลส 
เปนเหตุใคร หรือความใครท่ีเปนตัวกิเลส เชน ฉันทกาม (ความพอใจท่ีเปนกาม) ราคกาม 
(ความใครท่ีเปนกาม) ฉันทราคกาม (ความกําหนดัดวยความพอใจท่ีเปนกาม) สังกัปปกาม 
(ความดําริท่ีเปนกาม) สังกัปปราคกาม (ความกําหนดัดวยความพอใจทีเ่ปนกาม) เปนตน 
     (นิทเทสวาร) 
     สังวรปธาน : กภ็ิกษุทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว 
ตั้งความเพยีรไว เพื่อปองกนับาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนมิใหเกิดข้ึน เปนอยางไร ? เปน 
อยางนี้คือ ภกิษุในพระศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกจากสังสารวัฏ 
ใหไปสูธรรม ไมสะสมกิเลสคือพระนิพพาน เพื่อเลิกละทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดา 
ปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย แลวบรรลุปฐมฌาน อันประกอบ 
ดวย วิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิทาทันธาภิญญา (ปฏิบัติลําบาก 
ท้ังบรรลุไดชา) อยูในสมัยใด สมัยนั้นภิกษนุั้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว ตั้งความเพยีรไว เพื่อปองกนับาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิมิใหเกิดข้ึนได  
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     ท่ีวา ทําฉันทะใหเกิด นั้น ฉันทะไดแกอะไร ? ไดแกความพอใจ อาการพอใจ 
ความใครจะทํา ความพอใจในธรรมอันเปนกุศล นี้เรียกวาฉันทะ ภิกษทํุาฉันทะน้ีใหเกิด ให 
กําเนิดข้ึน ใหผุดข้ึน ใหปรากฏข้ึน ใหบังเกิด ใหบังเกดิข้ึนเฉพาะ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา 
ทําฉันทะใหเกดิ 
     ท่ีวา พยายาม นั้น ความพยายามไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความเพียรทาง 
ใจ ความกาวหนา ความกาวไปสูฐานะเบ้ืองหนา ความต้ังหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ 
ความขะมักเขมน ความเขมแข็ง ความขยนัขันแข็ง ความกาวไปสูฐานะเบ้ืองหนาอันไมยอหยอน 
ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมวางธุระ ความเอาธุระ ความเพยีร อินทรียคือความเพียร 
พละคือความเพียรความพยายามชอบ วีริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค 
นี้เรียกวา ความพยายาม ภิกษุเปนผูเขาถึง เขาถึงพรอม มาถึง มาถึงพรอม เพียบพรอม 
สมบูรณ คือ ประกอบพรอมดวยความเพยีรนี้ ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา พยายาม 
     ท่ีวา ปรารภความเพียร นัน้ ความเพยีรไดแกอะไร ? ไดแก ความปรารภความ 
เพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วีริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค 
นี้เรียกวา ความเพียร ภกิษยุอมปรารภ คือริเร่ิมความเพียรนี้ สองเสพความเพียร เจริญความ 
เพียร กระทําความเพยีรใหมากข้ึน ดวยเหตนุั้น จึงเรียกวา ปรารภความเพียร 
     ท่ีวา ประคองจิตไว นั้น จติไดแกอะไร ? ไดแก ส่ิงท่ีรูจกัคิด คือ ใจ มานัส หฤทัย 
ธรรมชาติท่ีผองใส มโน อายตนะคือใจ อินทรียคือใจ วิญญาณ วิญญาณขันธ วิญญาณธาตุ อัน 
ควรแกเจตสิกธรรมเหลานั้น นี้เรียกวา จิต ภิกษยุอมประคองไว คือ ประคับประคอง อุปถัมภ 
คํ้าชูจิตน้ีไว ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ประคองจิตไว 
     อนุรักขนาปธาน : ก็ภกิษทํุาฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิต 
ไว ตั้งความเพียรไว เพื่อความดํารงอยู ความไมเส่ือมสูญ ความมีมากข้ึน ความแพรหลาย ความ 
เจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเปนอยางไร ? เปนอยางนี้ ภิกษุในพระศาสนานี้ เจริญ 
โลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกจากสังสารวัฏ ใหไปสูธรรมอันไมสะสมกิเลส คือ พระ- 
นิพพานเพื่อเลิกละทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจาก 
อกุศลธรรมแลวบรรลุปฐมฌาน อันประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู  
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ในสมัยใด สมัยนั้น ภิกษุนั้นยอมทําฉันทะใหเกดิพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว 
ตั้งความเพยีรไว เพื่อความดํารงอยู ความไมเส่ือมสูญ ความมีมากข้ึน ความแพรหลาย ความ 
เจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
     ท่ีวา เพื่อความดํารงอยู นัน้ หมายความวา อันใดเปนความดํารงอยู อันนั้นเปน 
ความไมเส่ือมสูญ อันใดเปนความไมเส่ือมสูญ อันนั้นเปนความมีมากข้ึน อันใดเปนความมีมาก 
ข้ึน อันนั้นยอมเปนความแพรหลาย อันใดเปนความแพรหลาย อันนัน้เปนความเจริญ อันใด 
เปนความเจริญ อันนั้นยอมเปนความบริบูรณ (แหงกุศลธรรมท้ังหลาย) 
     ท่ีวา ทําฉันทะใหเกิด นั้น ฉันทะไดแกอะไร ? ไดแก ความพอใจ อาการพอใจ 
ความใครจะทํา ความพอใจในธรรมอันเปนกุศล นี้เรียกวา ฉันทะ ภิกษุทําฉันทะนี้ใหเกิด ให 
กําเนิดข้ึน ใหผุดข้ึน ใหปรากฏข้ึน ใหบังเกิด ใหบังเกดิข้ึนเฉพาะ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ทํา 
ฉันทะใหเกดิ 
     ท่ีวา พยายาม นั้น ความพยายามไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความเพียรทาง 
ใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วีริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค อันนับเนื่องในมรรค นี้ 
เรียกวา ความพยายาม 
     ท่ีวา ประคองจิตไว นั้น จติไดแกอะไร ? ไดแก ส่ิงท่ีรูจกัคิด คือ ใจ มานัส ฯลฯ 
มโนวิญญาณธาตุ อันควรแกเจตสิกธรรมเหลานั้น นี้เรียกวา จิต ภิกษุประคอง คือ ประคับ- 
ประคอง อุปถัมภ คํ้าชูจิตน้ีไว ดวยเหตุนัน้ จึงเรียกวา ประคองจิตไว 
     ท่ีวา ตั้งความเพียรไว นั้น ความเพยีรกลาแข็งโดยชอบไดแกอะไร ? ไดแก ความ 
ปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วีริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับ 
เนื่องในมรรค นี้เรียกวา ความเพียรกลาแข็งโดยชอบ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวาธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยความเพียรกลาแข็งโดยชอบ  
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     ปหานปธาน : กภ็ิกษุทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว 
ตั้งความเพยีรไว เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเปนอยางไร ? 
     เปนอยางนี ้คือ ภิกษใุนพระศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกจาก 
สังสารวัฏ ใหไปสูธรรมอันไมสะสมกิเลส คือ พระนิพพาน เพื่อเลิกละทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภมิู 
(โสดาปตติมรรค) สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรมท้ังหลายน แลวบรรลุปฐมฌาน อัน 
ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยู ใน 
สมัยใด สมัยนัน้ ภิกษุนั้นยอมทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้ง 
ความเพยีรไว เพื่อละบาปอกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
     ท่ีวา ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้ง 
ความเพยีรไว นั้น ความเพียรกลาแข็งโดยชอบไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความเพียร 
ทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วีริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค นี้ 
เรียกวา ความเพียรกลาแข็งโดยชอบ ธรรมท่ีเหลือเปนธรรมท่ีสัมปยุตดวยความเพยีรกลาแข็ง 
โดยชอบ 
     ภาวนาปธาน : กภ็ิกษุทําฉนัทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว 
ตั้งความเพยีรไว เพื่อสรางกุศลธรรม ท่ียังไมเกิดใหเกดิข้ึน เปนอยางไร ? เปนอยางนีคื้อภิกษ ุ
ในพระศาสนาน้ี เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกจากสังสารวฏัใหไปสูธรรมอันไม 
สะสมกิเลส คือ พระนิพพาน เพื่อเลิกละทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดแลว 
จามกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรมท้ังหลาย แลวบรรลุปฐมฌานอันประกอบดวย วติก วิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด สมัยนั้น ภิกษนุั้น ยอม 
ทําใหฉันทะใหเกิด ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว ตั้งความเพียรไว เพื่อความเกดิข้ึนแหง 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน 
     ท่ีวา ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้ง 
ความเพยีรไว นั้น ความเพียรกลาแข็งโดยชอบไดแกอะไร ? ไดแก ปรารภความเพยีร  
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ทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วีริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค 
นี้เรียกวาความเพียรกลาแข็งโดยชอบ ธรรมท่ีเหลือเปนธรรมท่ีสัมปยุตดวยความเพยีรกลา 
แข็งโดยชอบ 
     ๓. ท่ีวา เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา หมายความวา เปนการปฏิบัตลํิาบาก 
ดวย และรูไดชา คือ บรรลุไดชาดวย กลาวคือ การเจริญฌานนั้น ระยะกาลกําหนดแต 
บริกรรมภาวนาไปจนถึงอุปจารภาวนา เปนระยะปฏิบัติ นบัแตอุปจารภาวนาไปจนถึง อัปปนา- 
ภาวนา เปนระยะรูหรือระยะบรรลุ ผูเจริญภาวนาบางคนปฏิบัติลําบาก คือ เกิดมีความยาก 
อยางนี้เรียกวา ฌานเปนทุกขาปปฏิปทาทันธาภิญญา แมในปฏิปทาอ่ืน ๆ คือ ในทุกขาปฏิปทา- 
ขิปปาภิญญา (ปฏิบัติลําบากแตรู-บรรลุไดเร็ว) สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา (ปฏิบัติสะดวก) 
แตรู-บรรลุไดชา) สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา (ปฏิบัติสะดวกดวย รูบรรลุไดเร็วดวย) ก็พึง 
ทราบโดยทํานองดังกลาวนี ้
 
สรุปสัมมัปปธาน ๔ 
     สัมมัปปธาน แปลวาความเพียรกลาแข็งโดยชอบ หมายความวา  ความเพียร 
เด็ดเดีย่วแนวแน ชนิดเอาชีวติเขาแลก ความเพียรนัน้วาโดยสภาวะก็เปนเจตสิกรรม ประเภท 
ปกิณกะ อาจเปนไดท้ังกุศลและอกุศล แตในท่ีนี้เปนกุศลอยางเดียว วาโดยองคธรรมก็ไดแต 
วีริยเจตสิกอยางเดียว แตวาโดยกจิแบงเปน ๔ อยาง คือ 
     ๑. สังวรปธาน เพียรระวงับาปไมใหเกดิข้ึนในสันดาน 
     ๒. ปหานปธาน เพียรละบาปท่ีเกิดข้ึนแลว 
     ๓. ภาวนาปธาน เพียรใหกุศลเกิดข้ึนในสันดาน 
     ๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากศุลท่ีเกดิข้ึนแลวไมใหเส่ือมการปลูกฝงคุณธรรมท้ัง ๔ นี ้
จะตองปฏิบัตดิังนี ้
     ๑. ปลูกฉันทะ คือสรางความพอใจใหเกิดในการทําความเพยีรนั้น 
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     ๒. พยายาม คือขะมักเขมน ตั้งหนาต้ังตาทําเพียรจริง ๆ 
     ๓. ปรารภความเพียร คือตองเร่ิมลงมือปฏิบัติจริง ๆ 
     ๔. ประคองจิตไว คือตองประคับประคองใจ คํ้าชูใจไวในการกระทําความเพยีรนัน้ 
     ๕. ตั้งความเพียรไว คือต้ังความอุตสาหะ ความบากบ่ันไวใหม่ันคงลงวาจะทําแลวตั้งใจทําจริง ๆ 
     ๖. ระลึกอยูเสมอวา "คนจะลวงทุกขไดเพราะความเพียร" 
     ๗. ระลึกอยูเสมอวา "คนเกียจครานจะพนทุกขไมได"  
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                                                               บทท่ี ๙ 
                                                 โพธิปกขิยสังคหะ (ตอ) 
                                                            อิทธิบาท ๔ 
 
     อิทธิบาท แปลวา ธรรมท่ีทําใหสําเร็จความประสงค หมายความวา เม่ือประสงค 
ส่ิงใด ถาไดอาศัยปฏิบัติตามอิทธิบาทแลว ความประสงคนั้นจะตองสําเร็จอยางแนนอน 
     อีกประการหนึ่ง อิทธิบาท แปลวา ธรรมเคร่ืองถึงความเจริญม่ันคง หมายความ 
วาธรรมเปนอุบายใหบรรลุถึงความสมบูรณ ความวิเศษยิ่ง ๆ ข้ึนไปกวาปกติ คือชวยใหเกดิ 
ความรู ความสามารถดีข้ึน ใหถึงความม่ังค่ังยิ่งข้ึน ในฐานะท่ีพึงประสงค เชน ประสงคจะมีลาภ 
พุทธเจาตรัสบอกพระอานนทวา อิทธิบาท ๔ นั้น ผูใดปฏิบัติไดดีเต็มท่ีแลว ยอมจะชวยใหผู 
นั้นมีอายยุืนถึงกัป (ช่ัวกําหนดอายุคนในยุคหนึ่ง ๆ) หรือเกินกวานัน้ได เชน ปกติจะมีอายุ 
เพียง ๘๐ ป อาจจะมีอายุถึง ๑๐๐ ป หรือเกินนั้นไปบางกไ็ด แมปรารภคุณวิเศษข้ัน 
โลกุตตระ คือ มรรค ผล นิพพาน ก็จะชวยใหสําเร็จได ฉะนั้น คุณธรรมนี้จึงเรียกวา อิทธิบาท 
     คุณธรรมคืออิทธิบาทนั้น พระพุทธองคทรงแสดงไวเปน ๔ ประการ คือ 
     ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใครในส่ิงนั้น 
     ๒. วีริยะ ความเพยีรประกอบในส่ิงนั้น 
     ๓. จิตตะ ความเอาใจฝกใฝในส่ิงนั้น 
     ๔. วีมงสา ความพิจารณาไตรครองเหตุผลในส่ิงนั้น 
     ความพอใจ ความเต็มใจ  ความรัก ความกระตือรือรน อยากจะจัด อยากจะทํา อยากจะทําความด ี
อยากประกอบการงาน เชน เปนนักศึกษา พอใจ เต็มใจ มีใจรักในการศึกษาเลาเรียน ไมเบ่ือ 
หนายตอการเรียน ภาคภูมิใจในการเรียนอยูเสมอ เปนครู อาจารย เปนทหาร ตํารวจ เปนนัก- 
บวช หรือ อุบาสกอุบาสิกา มีความพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตน รักในหนาท่ีของตน อยาง 
นี้เรียกวา ฉันทะ  
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     เม่ือมีความพอใจในการสรางความดีแลว ตองขยันหมัน่เพียรในการสรางความดี ใน 
การปฏิบัติหนาท่ีนั้น ดวยความอุตสาหะ ความพากเพียร ความพยายามประกอบการงานตาม 
หนาท่ี ตนเองเปนอะไรมีหนาท่ีอยางไร กําลังทําอะไรอยูก็มีความขยนัหมั่นเพยีร มีความบากบั่น 
กระทําการงานน้ัน ไมเกียจคราน ไมยนยอทอถอย แมจะยากเพยีรใดกไ็มทอดท้ิงธุระ พยายาม 
ทําตอไปจนสําเร็จ อยางนี้เรียกวา วีริยะ 
     ความเอาใจใสตอหนาท่ี ตอการท่ีทํา โดยเหน็วาส่ิงท้ังหลายสําเร็จมาจากใจ เม่ือต้ัง 
ใจไวดีเปนพื้นฐานแลว การนั้น ๆ จะตองสําเร็จตามตองการ ความต้ังใจเด็ดเดี่ยว ตั้งใจแนวแน 
เอาใจจดจอตอการที่ทํา ไมปลอยปละละเลยหนาท่ีและการที่ทํา ผูกจิตผูกใจไวกับหนาท่ีและ 
การท่ีทําเสมอ อยางนี้เรียกวา จิตตะ 
     ความรูจักไตรตรองพิจารณาสอบสวนหาเหตุผลในการปฏิบัติหนาท่ีและการประกอบ 
คุณความดีทุกกรณี โดยใชสติปญญาหรือมันสมองตรองหาเหตุผลใหประจักษชัดวา การนั้น ๆ 
จะทําอยางไร โดยวิธีการใด เม่ือมีปญหาเกดิข้ึนจะแกอยางไร อะไรเปนสาเหตุของปญหานั้น ๆ 
และจะแกไขโดยวิธีใด การท่ีทําจึงจะสําเร็จสมความมุงหมาย อยางนีเ้รียกวา วีมังสา 
     อิทธิบาท ๔ เปนคุณธรรมสําคัญชวยสนับสนุนใหเกดิความสําเร็จความประสงคใน 
ทุกกรณี เพื่อใหผูศึกษาไดรับความรูความเขาใจในเร่ืองนี้ จึงขอนําพระพุทธพจนท่ีพระพุทธ 
องคทรงแสดงไวมาเสนอไว ท้ังท่ีเปนสุตตันตภาชนยี และอภิธรรมภาชนีย โดยจะใหอรรถาธิ- 
บายไวตามสมควร ดังตอไปนี้ 
 
สุตตันตภาชนยี 
     อิทธิบาท ๔ คือ ภกิษุในพระศาสนานี้เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ 
และปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีริยสมาธิและปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิ- 
บาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิ 
และปธานสังขาร ๑  
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     ฉันทิทธิบาท : ก็ภกิษุเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร 
เปนอยางไร ? (เปนอยางนี้ คือ) ถาภิกษไุดบรรลุสมาธิ ไดความแนวแนแหงจิต โดยทําฉันทะ 
ใหเปนใหญ สมาธิท่ีดมาอยางนี้ เรียกวา ฉันทสมาธิ ภิกษุนั้นทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภ 
ความเพยีร ประคองจิตไว ตั้งความเพียรไว เพื่อปองกันบาปอกุศลท่ียังไมเกิดมิใหเกดิข้ึนได ๑ 
ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว ตั้งความเพียรไว เพื่อใหกุศลธรรม 
ท้ังหลายท่ียังไมเกิดใหเกดิข้ึน ๑ ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้ง 
ความเพยีรไว เพื่อความดํารงอยู ความไมเส่ือมสูญ ความมีมากข้ึน ความแพรหลาย ความเจริญ 
บริบูรณแหงกศุลธรรมท้ังหลาย ๑ ความเพียรท้ัง ๔ นีเ้รียกวา ปธานสังขาร ประมวลยนยอ 
ฉันทสมาธิ และปธานสังขารดังกลาวนี้ เขาเปนหมวดเดยีวกัน จึงนับวา เปนฉันทสมาธิปธาน 
สังขาร 
     ในฉันทสมาธิปธานสังขารนั้น ฉันทะ ไดแกอะไร ? ไดแกความพอใจ อาการที ่
พอใจ ความใครกระทํา ความพอใจในธรรมอันเปนกุศล นี้เรียกวา ฉันทะ 
     สมาธิ ไดแกอะไร ? ไดแก ความต้ังม่ัน ความดํารงม่ัน ความม่ันคง ความไมสาย 
ความไมฟุงซานแหงจิต ความมีใจไมสาย ความสงบใจ สมาธินทรีย สมาธิพละ ความต้ังใจชอบ 
นี้เรียกวา สมาธิ 
     ปธานสังขาร ไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความเพียรทางใจ ความกาวหนา 
ความกาวไปสูฐานะเบ้ืองหนา ความขะมักเขมน ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขวนขวาย 
ความเขมแข็ง ความขยันขันแข็ง ความกาวไปสูฐานะเบ้ืองหนาอันไมยอหยอน ความไมท้ิง 
ฉันทะ ความไมทอดธุระ ความเอาธุระ ความพากเพียร อินทรียคือความเพียร พละคือความ 
เพียร ความพยายามชอบ นี้เรียกวา ปธานสังขาร 
     ภิกษเุปนผูเขาถึง เขาถึงดวยดี เขามาถึง เขามาถึงดวยด ีบรรลุถึง บรรลุถึงดวยด ี
ประกอบพรอมแลวดวยฉันทะ สมาธิและปธานสังขารดังกลาวนี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวาประกอบ 
พรอมแลวดวยฉันทะ สมาธิ และปธานสังขาร  
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     อิทธิ แปลวา ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได 
ความไดเฉพาะ ความบรรลุถึง ความบรรลุถึงดวยดี ความถูกตอง ความทําใหแจง ความเขาถึง 
ธรรม (คือฉันทะ สมาธิ และปธานสังขาร) เหลานั้น 
     อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ ของบุคคล 
ผูบรรลุธรรมเหลานั้น 
     เจริญอิทธิบาท หมายความวา สองเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลานั้น เรียกวา 
เจริญอิทธิบาท 
     วีริยิทธิบาท : ก็ภกิษุเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยวีริยสมาธิปธานสังขารเปน 
อยางไร ? (เปนอยางนี้คือ) ถาภิกษไุดบรรลุสมาธิ ไดความแนวแนจิต โดยทําวีริยะ 
ใหเปนใหญ สมาธินี้เรียกวา วีริยสมาธิ ภิกษุนั้นทําฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว ตั้งความเพยีรไว เพื่อปองกนับาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิมิใหเกิดข้ึน ๑ เพื่อ 
ละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ เพื่อใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิดไดเกดิข้ึน ๑ ทําฉันทะใหเกดิ 
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว  ตั้งความเพยีรไว เพื่อความดํารงอยู ความไมเส่ือมสูญ 
ความมีมากข้ึน ความแพรหลาย ความเจริญบริบูรณแหงกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ นี้เรียกวา 
ปธานสังขาร ประมวลยนยอวีริยสมาธิและปธานสังขารเขาเปนหมวดเดียวกัน จึงนับเปน 
วีริยสมาธิปธานสังขาร 
     ในวีริยสมาธิปธานสังขารนั้น วีริยะ ไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความเพียร 
ทางใจ ความกาวหนา ความกาวไปสูฐานะเบ้ืองหนา ความขะมักเขมน ความพยายาม ความ 
อุตสาหะ ความขวนขวาย ความเขมแข็ง ความขยันขันแข็ง ความกาวไปสูฐานะเบ้ืองหนาอันไม 
ยอหยอน ความไมท้ิงฉันทะ ความไมทอดธุระ ความเอาธุระ ความพากเพียร อินทรียคือความ 
เพียร พละคือความเพียร ความพยายามชอบ นี้เรียกวา วีริยะ 
     สมาธิ ไดแก อะไร ? ไดแกความต้ังม่ัน ความดํารงม่ัน ความม่ันคง ความไมสาย 
ความไมฟุงซานแหงจิต ความมีใจไมสาย ความสงบใจ สมาธินทรีย สมาธิพละ ความต้ังใจชอบ 
นี้เรียกวา สมาธิ 
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     ปธานสังขาร ไดแกอะไร ? ไดแก ความปรารภความเพียรทางใจ ความกาวหนา 
ฯลฯ อินทรียคือความเพียร พละคือความเพยีร ความเพยีรชอบน้ีเรียกวา ปธานสังขาร 
     ภิกษุผูเขาถึง เขาถึงดวยดี เขามาถึง เขามาถึงดวยดี บรรลุถึง บรรลุถึงดวยดี ประ 
กอบพรอมแลวดวยวีริยะ สมาธิและปธานสังขารดังกลาวนี้ ดวยเหตนุัน้จึงเรียกวาประกอบ 
พรอมแลวดวยวีริยะ สมาธิ และปธานสังขาร 
     อิทธิ แปลวา ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได 
เฉพาะ ความบรรลุถึง ความบรรลุถึงดวยด ีความถูกตอง ความทําใหแจง ความเขาถึงธรรม 
(คือวีริยะ สมาธิ และปธานสังขาร) เหลานัน้ 
     อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ ของ 
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น 
     เจริญอิทธิบาท หมายความวา สองเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลานั้น ดวย 
เหตุนั้น จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท 
     จิตติทธิบาท : ก็ภกิษุเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขารเปน 
อยางไร ? (เปนอยางนี้คือ) ถาภิกษไุดบรรลุสมาธิ ไดความแนวแนแหงจิต โดยทําจติให 
เปนใหญ สมาธินี้ เรียกวา จิตตสมาธิ ภิกษุนัน้ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว ตั้งความเพยีรไว เพื่อปองกนับาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนมิใหเกิดข้ึนได ๑ 
เพื่อละบาปอกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ เพื่อใหกุศลธรรมท่ียังไมเกดิไดเกิดข้ึน ๑ ทําฉันทะ 
ใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งความเพียรไว เพือ่ความดํารงอยู 
ความไมเส่ือมสูญ ความมีมากข้ึน ความแพรหลาย ความเจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน 
แลว ๑ นีเ้รียกวา ปธานสังขาร 
     ในจิตตสมาธิปธานสังขารนั้น จิตตะ ไดแกอะไร ? ไดแกส่ิงท่ีรูจักนึก รูจักคิด คือ 
ความไมฟุงซานแหงจิต ความมีใจไมสาย ความสงบใจ อินทรียคือสมาธิ พละคือสมาธิ ความ 
ตั้งใจชอบ นี้เรียกวา สมาธิ  
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     ปธานสังขาร ไดแกอะไร ? ไดแก ความปรารภความเพียรทางใจ ความกาวหนา 
ความเขาไปสูฐานะเบ้ืองหนา ความขะมักเขมน ฯลฯ ความพากเพียร อินทรียคือความเพียร 
พละคือความเพียร ความพยายามชอบ นี้เรียกวา ปธานสังขาร      
     ภิกษเุปนผูเขาถึง เขาถึงดวยดี เขามาถึง เขามาถึงดวยด ีบรรลุถึง บรรลุถึงดวยด ี
ประกอบพรอมแลวดวยจิตตะ สมาธิ และปธานสังขารดังกลาวนี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา 
ประกอบพรอมดวยจิตตะ สมาธิ และปธานสังขาร 
     อิทธิ แปลวาความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความ 
ได ความไดเฉพาะ ความบรรลุ ความบรรลุถึง ความบรรลุถึงดวยดี ความถูกตอง ความ 
ทําใหแจง ความเขาถึงธรรม (คือจิตตะ สมาธิ และปธานสังขาร) เหลานัน้ 
     อิทธิบาท ไดแกเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ ของ 
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น 
     เจริญอิทธิบาท หมายความวา สองเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงธรรมเหลานั้น ดวย 
เหตุนั้นจึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท 
     วีมังสิทธิบาท : ก็ภกิษุเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขารเปน 
อยางไร ? (เปนอยางนี้คือ) ถาภิกษไุดบรรลุสมาธิ ไดความแนวแนแหงจิต โดยทําวีมังสา 
ใหเปนใหญ นีเ้รียกวา วีมังสาสมาธิ ภิกษุนัน้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว ตั้งความเพยีรไว เพื่อปองกนับาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิมิใหเกิดข้ึนได ๑ 
เพื่อละบาปอกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ เพื่อใหกุศลธรรมท่ียังไมเกดิไดเกิดข้ึน ๑ เพื่อละบาป 
อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ เพื่อใหกุศลธรรมท่ียังไมเกดิไดเกดิข้ึน ๑ ทําฉันทะใหเกดิ 
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตัง้ความเพยีรไว เพื่อความดํารงอยู ความไม 
เส่ือมสูญ ความมีมากข้ึน ความแพรหลาย ความเจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ 
นี้เรียกวา ปธานสังขาร ประมวลยนยอวีมังสา สมาธิ และปธานสังขารดังกลาวนี้ เขาเปน 
หมวดเดยีวกันจึงนับเปนวีมังสาสมาธิปธานสังขาร  
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     วีมังสา ไดแกอะไร ? ไดแกปญญา คือ ความรูชัด ความรูวิจัย ความรูเลือกเฟน 
ความรูวิจยัธรรม ความรูกําหนดหมาย ความรูเขาไปกําหนดหมาย ความรูเขาไปกําหนดเฉพาะ 
ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความรูแจมแจง ความรูคนคิด ความรูใครครวญ 
ความรูหนกัแนนเหมือนแผนดิน ความรูทําลายกเิลส ปญญาเคร่ืองนําทาง ความแจง ความรู 
แจงชัด ความรูเฉียบแหลมเหมือนปฏัก ความรูท่ัวถวน อินทรียคือปญญา พละคือปญญา 
ความรูคมเหมือนศัสตรา ความรูเดนเหมือนปราสาท ความรูแจมแจงเหมือนแสงสวาง ความรู 
แจงเหมือนแสงประทีป ความรูใสดุจดวงแกว ความไมหลง ความรูคนคิดธรรม สัมมาทิฏฐิ 
นี้เรียกวา วีมังสา 
     สมาธิ ไดแกอะไร ? ไดแกความต้ังม่ัน ความดํารงนั้น ความม่ันคง ความไมสาย 
ความไมฟุงซานแหงจิต ความมีใจไมสาย ความสงบใจ สมาธินทรีย สมาธิพละ ความต้ังใจ 
ชอบ นี้เรียกวา สมาธิ 
     ปธานสังขาร ไดแกอะไร ? ไดแก ความปรารภความเพียรทางใจ ความกาวหนา 
ความกาวไปสูฐานะเบ้ืองหนา ความขะมักเขมน ฯลฯ ความพากเพียร อินทรียคือความเพียร 
พละคือความเพียร ความพยายามชอบ นี้เรียกวา ปธานสังขาร 
     ภิกษเุปนผูเขาถึง เขาถึงดวยดี เขามาถึง เขามาถึงดวยด ีบรรลุถึง บรรลุถึงดวยด ี
ประกอบพรอมแลวดวยวีมังสา สมาธิ และปธานสังขารดังกลาวนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา 
ประกอบพรอมดวยวีมังสา สมาธิ และปธานสังขาร 
     อิทธิ แปลวา ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี 
ความได ความไดเฉพาะ ความบรรลุถึง ความบรรลุถึงดวยดี ความถูกตอง ความทําใหแจง 
ความเขาถึงธรรม (คือวีมังสา สมาธิ และปธานสังขาร) เหลานั้น 
     อิทธิบาท ไดแกเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ แหง 
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น 
     เจริญอิทธิบาท หมายความวา สองเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลานั้น 
ดวยเหตนุั้น จงึเรียกวา เจริญอิทธิบาท  
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อรรถาธิบาย 
     การเจริญอิทธิบาทแตละขอ จะตองประกอบดวยองคสําคัญ ๒ องค คือ สมาธิ และ 
ปธานสังขาร สมาธิ คือความต้ังใจม่ัน ความต้ังใจแนวแนเปนส่ิงสําคัญ เพราะถาทําอะไร 
ดวยใจเปนสมาธิแลว ส่ิงท่ีทํายอมจะเปนไปดวยความเรียบรอย ดวยพลังสมาธิจะชวยใหเกิด 
ความกลาทํา กลาตัดสินใจทําความดีดวยความเด็ดเดีย่ว แนวแน และจะตองไดรับผลสําเร็จ 
แนนอน ฉะนัน้ ฉันทะ จะตองประกอบดวยสมาธิและปธานสังขาร คือ ความเพียร 
กลาแข็งโดยชอบดวย จิตตะ วีมังสา ก็ตองประกอบดวยองคสําคัญ ๒ ประการ เชนเดียวกัน 
     ท่ีวาทําฉันทะ วีริยะ จิตตะ วีมังสา ใหเปนใหญ นัน้ หมายความวา ผูปฏิบัติ 
ธรรมหรือประกอบการงานใด ๆ ก็ตาม จะยึดอิทธิบาท ๔ นี้ ขอใดขอหนึ่งเปนสําคัญ เปน 
พิเศษกวาขออ่ืน ๆ ก็ยอมจะไดผลเชนเดียวกัน กลาวคือ เม่ือถือฉันทะเปนสําคัญ จะทําการ 
ส่ิงใดก็ถือวา ฉันทะน้ีแหละจะชวยใหสําเร็จประโยชน เม่ือมีฉันทะแลว จะทําการใด ๆ ก็จะ 
ไมเปนเร่ืองหนัก ไมเปนของยากสําหรับตน เม่ือถือวีริยะ จิตตะ หรือวีมังสา เปนสําคัญ 
ก็เชนเดยีวกัน จะทําการส่ิงใดก็จะถือวา วีริยะ จิตตะ หรือวีมังสานี้แหละจะชวยใหสําเร็จ 
ประโยชน เม่ือมีคุณธรรมเหลานี้แลว จะทําการใด ๆ กจ็ะไมเปนเร่ืองหนัก ไมเปนของยาก 
สําหรับตน ฉะนั้น อิทธิบาททุก ๆ ขอ จึงเปนคุณธรรมท่ีชวยใหสําเร็จความประสงค 
     ท่ีวา "อิทธิบาทไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ 
ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น" หมายความวา ผูปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม 
จะตองมีวิญญาณเปนอิทธิบาท เม่ือมีวิญญาณเปนอิทธิบาทแลว เวทนา (ความเสวยอารมณ) 
สัญญา (ความจําไดหมายรู) สังขาร (สภาพท่ีปรุงแตงใจ) ก็จะเปนอิทธิบาทไปดวย เพราะ 
ผูไดฉันทสมาธิ วีริยสมาธิ จิตตสมาธิ วีมังสาสมาธิ และประกอบดวยปธานสังขารนั้น ช่ือวา 
เปนผูมีนามขันธท้ัง ๔ นั้นเปนอิทธิบาท หรือประกอบดวยอิทธิบาทโดยสมบูรณ 
 
อภิธรรมภาชนีย 
     อิทธิบาท ๔ คือ ภิกษุในพระศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ 
และปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีริยสมาธิ และปธานสังขาร ๑ เจริญ-     
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อิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสา- 
สมาธิ และปธานสังขาร ๑ 
     ฉนทิทธิบาท ก็ภิกษุเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร 
เปนอยางไร? (เปนอยางนี้คือ) ภิกษุในพระศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออก 
จากสังสารวัฏ ใหไปสูธรรมอันไมสะสมกเิลสคือพระนิพพาน เพื่อเลิกละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ 
(โสดาปตติมรรค) สงัดแลวจากกามท้ังหลาย สงัดแลวจากอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌาน 
อันประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยู 
ในสมัยใด สมัยนั้น ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร 
     ในฉันทสมาธิ และปธานสังขารนั้น ฉันทะ ไดแกอะไร ? ไดแกความพอใจ 
อาการที่พอใจ ความพอใจในธรรมอันเปนกศุล นี้เรียกวา ฉันทะ 
     สมาธิ ไดแกอะไร ? ไดแกความต้ังม่ัน ความดํารงม่ัน ความม่ันคง ความไมสาย 
ความไมฟุงซานแหงจิต ฯลฯ ความต้ังใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรคนับเนื่อง 
ในมรรค นี้เรียกวา สมาธิ 
     ปธานสังขาร ไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความเพียร ความกาวหนา ความ 
กาวสูฐานะเบ้ืองหนา ฯลฯ ความพยายามชอบ วีริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรคนี้เรียกวา ปธานสังขาร ภิกษุเปนผูเขาถึง เขาถึงดวยดี ฯลฯ ประกอบ 
พรอมแลวดวยฉันทะ สมาธิ และปธานสังขาร ดังกลาวนี ้ดวยเหตนุี้ จึงเรียกวา เปนผู 
ประกอบพรอมแลวดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
     อิทธิ แปลวาความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได 
ความไดเฉพาะ ความบรรลุถึง ความบรรลุถึงดวยดี ความถูกตอง ความทําใหแจง ความเขาถึง 
ธรรม (คือ ฉันทะ สมาธิ และปธานสังขาร เหลานั้น) 
     อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ความถูกตอง เวทนา ความเสวยอารมณ สัญญา ความจําได 
หมายรู เจตนา ความคิดอาน จิต ใจ วิตก ความตรึก วิจาร ความตรอง ปติ ความอ่ิมใจ สุข 
ความสบายใจ เอกัคคตา ความมีจิตแนวแน สัทธินทรีย อินทรียคือศรัทธา วีริยินทรีย 
อินทรียคือความเพียร สตินทรีย อินทรียคือความระลึกได สมาธินทรีย อินทรีย คือสมาธิ  
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ปญญินทรีย อินทรียคือปญญา มนินทรีย อินทรียคือมานะ โสมนัสสินทรีย อินทรียคือ ความ 
ดีใจ ชีวิตินทรีย อินทรียคือชีวิต สัมมาทิฏฐิ ความเหน็ชอบ สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ 
สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ สัมมาสติ ความระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ความต้ังใจชอบ สัทธา- 
พละ พละคือศรัทธา วีริยพละ พละคือความเพียร สติพละ พละคือความระลึกได สมาธิพละ 
พละคือสมาธิ ปญญาพละ พละคือปญญา หิริพละ พละคือความละอายบาป โอตตัปปพละ พละ 
คือความเกรงกลัวตอบาป อพยาปาทะ ความไมปองราย สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หริิ ความ 
ละอายบาป โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป กายปสสัทธิ ความสงบนามกาย จิตตปสสัทธิ 
ความสงบจิต กายลหุตา ความเบานามกาย กายมุทุตา ความออนแหงนามกาย จิตตมุทุตา 
ความออนแหงจิต กายกัมมัญญตา ความควรแกการงานแหงนามกาย จิตตกัมมัญญตา ความ 
ควรแกการงานของจิต กายปาคุญญตา ความคลองแคลวแหงนามกาย จิตตปาคุญญตา ความ 
คลองแคลวแหงจิต กายุชุกตา ความตรงแหงนามกาย จติตุชุกตา ความตรงของจิต สติ ความ 
ระลึกได สัมปชัญญะ ความรูตัว สมถะ ความสงบใจ วิปสสนา ความเหน็แจง ปคคาหะ 
ความเพยีรประคองใจ อวิกเขปะ ความไมฟุงซานแหงจติ ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น 
     เจริญอิทธิบาท หมายความวา สองเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลานั้นดวย 
เหตุนั้นจึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท 
     วีริยิทธิบาท : ก็ภกิษุเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยวีริยสมาธิ และปธานสังขาร 
เปนอยางไร ? (เปนอยางนี้คือ) ภิกษุในพระศาสนาน้ี เจริญโลกุตตรฌานอันเปนเคร่ืองนําออก 
จากสังสารวัฏ ใหไปสูธรรมอันไมสะสมกเิลสคือพระนิพพาน เพื่อเลิกละทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ 
(โสดาปตติมรรค) สงัดแลวจากกามท้ังหลาย สงัดแลวจากอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐม- 
ฌานอันประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิทาทันธาภิญญาอยู 
ในสมัยใด สมัยนั้น ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีริยะ สมาธิ และปธานสังขาร 
     ในฉันทสมาธิและปธานสังขานั้น วีริยะ ไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความ 
เพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วีริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค 
นี้เรียกวา วีริยะ  
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     สมาธิ ไดแกอะไร ? ไดแกความต้ังม่ัน ความดํารงม่ัน ความม่ันคง ความไมสาย 
ความไมฟุงซานแหงจิต ฯลฯ ความต้ังใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับ 
เนื่องในมรรค นี้เรียกวา สมาธิ 
     ปธานสังขาร ไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความ 
พยายามชอบ วีริยสัมโพชฌงคเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกวา ปธานสังขาร 
ภิกษเุปนผูเขาถึง เขาถึงดวยดี ประกอบพรอมแลวดวยวีริยะ สมาธิและปธานสังขาร ดังกลาวนี ้
ดวยเหตนุี้จึงเรียกวา เปนผูประกอบพรอมแลวดวยวีริยสมาธิปธานสังขาร 
     ภิกษเุปนผูเขาถึง เขาถึงดวยดี เขามาถึง เขามาถึงดวยด ีฯลฯ ประกอบพรอมแลว 
ดวยจิตตะ สมาธิ และปธานสังขาร ดังกลาวนี้ ดวยเหตนุี้ จึงเรียกวา เปนผูประกอบดวยจิตต 
สมาธิ ปธานสังขาร 
     อิทธิ แปลวาความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได 
ความไดเฉพาะ ความบรรลุถึงดวยดี ความถูกตอง ความทําใหแจง ความเขาถึงธรรมเหลานั้น 
     อิทธิบาท ไดแกผัสสะ ความถูกตอง เวทนา ความเสวยอารมณ ฯลฯ ปคคหะ 
ความเพยีรประคองจิต อวกิเขปะ ความไมฟุงซานแหงจติ ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น 
     เจริญอิทธิบาท : ก็ภกิษุเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยวีมังสาสมาธิ และ 
ปธานสังขารเปนอยางไร ? (เปนอยางนี้คือ) ภิกษุในพระศาสนานี้ เจริญโลกุตตฌาน อันเปน 
เคร่ืองนําออกจากสังสารวัฏ ใหไปสูธรรมอันไมสะสมกเิลส คือพระนิพพาน เพื่อเลิกละทิฏฐิ 
เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน 
อันประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูใน 
สมัยใด สมัยนัน้ ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยยวีมังสาสมาธิและปธานสังขาร 
     ในวีมังสาสมาธิและปธานสังขารนั้น วมัีงสา ไดแกอะไร ? ไดแกปญญา คือ ความ 
รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความรูวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหง 
มรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกวา วีมังสา  
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     สมาธิ ไดแกอะไร ? ไดแกความต้ังม่ัน ความดํารงม่ัน ความม่ันคง ความไมสาย 
ความไมฟุงซานแหงจิต ฯลฯ ความต้ังใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับ- 
เนื่องในมรรค นี้เรียกวา สมาธิ 
     ปธานสังขาร ไดแกอะไร ? ไดแกความปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายาม 
ชอบ วีริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกวา ปธานสังขาร 
     ภิกษเุปนผูเขาถึง เขาถึงดวยดี เขามาถึง เขามาถึงดวยด ีเขาถึงแลว เขาถึงแลว 
ดวยดี ประกอบพรอมแลวดวยวีมังสา สมาธิ และปธานสังขารดังกลาวนี้ ดวยเหตุนั้นจึงเรียกวา 
เปนผูประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร 
     อิทธิ แปลวา ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได 
ความไดเฉพาะ ความบรรลุถึง ความบรรลุถึงดวยดี ความถูกตอง ความทําใหแจง ความเขา 
ถึงธรรมเหลานั้น 
     อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ความถูกตอง เวทนา ความเสวยอารมณ ฯลฯ ปคคาหะ 
ความเพยีรประคองใจ อวิกเขปะ ความไมฟุงซานแหงจติ ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น 
     เจริญอิทธิบาท หมายความวา สองเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงธรรมเหลานั้น ดวยเหตุ 
นั้นจึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท 
     อิทธิบาท ๔ (อีกนัยหนึ่ง) คือ 
     ๑. ฉันทิทธิบาท 
     ๒. วีริยิทธิบาท 
     ๓. จิตติทธิบาท 
     ๔. วีมังสิทธิบาท 
     อิทธิบาท ๔ อยางนัน้ ฉันทิทธิบาท ไดแกอะไร ? (ไดแกขอท่ี) ภกิษใุนพระศาสนา 
นี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกจากสังสารวัฏใหไปสูธรรมอันไมสะสมกเิลส คือพระ 
นิพพาน เพื่อเลิกละทิฏฐิ เพือ่บรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจาก 
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน อันประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขา- 
ปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด สมัยนัน้ ความพอใจ อาการที่พอใจ ความใครจะทํา  
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ความพอใจ ในธรรมอันเปนกุศล ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ฉันทิทธิบาท ธรรมท้ังหลายท่ี 
เหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยฉันทิทธิบาท 
     วีริยิทธิบาท : ไดแกอะไร ? (ไดแกขอท่ี) ภิกษุในพระศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน 
อันเปนเคร่ืองนําออกจากสังสารวัฏ ใหไปสูธรรมอันไมสะสมกิเลสคือพระนิพพาน เพื่อเลิกละ 
ทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรม บรรลุ 
ปฐมฌานอันประกอบดวยวิตก วิจาร มีปตแิละสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา- 
ภิญญาอยูแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ยอมมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา วีริยทิธิบาท ธรรม 
ท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยวีริยิทธิบาท 
     จิตติทธิบาท : ไดแกอะไร ? (ไดแกขอท่ี) ภิกษุในพระศาสนานี้เจริญโลกุตตฌาน- 
อันเปนเคร่ืองนําออกจากสังสารวัฏ ใหไปสูธรรมอันไมสะสมเกิดเลส คือพระนิพพาน เพื่อเลิก 
ละทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรม บรรลุ 
ปฐมฌาน อันประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธา- 
วิญญาอยูในสมัยใด จิต มโน มานัส หฤทัย ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ อันสมควรแกเจตสิกธรรม 
เหลานั้น ยอมมีในสมัยนัน้ นี้เรียกวา จิตติทธิบาท ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยจติติบาท 
     วีมังสิทธิบาท : ไดแกอะไร ? (ไดแกขอท่ี) ภิกษุในพระศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน 
อันเปนเคร่ืองนําออกจากสังสารวัฏ ใหไปสูธรรมอันไมสะสมกเิลสคือพระนิพพาน เพื่อเลิกละ 
ทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดแลวจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน อันประ- 
กอบดวยวติก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด 
ปญญาคือความรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความรูวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา วีมังสิทธิบาท ธรรมท้ัง 
หลายท่ีเหลือเรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยวมัีงสิทธิบาท  
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อรรถธิบาย 
     หากพิจารณาพระพุทธพจนตามนัยสุตตันตภาชนยี และอภิธรรมภาชนีย ดังกลาว 
มานั้น จะเหน็วาในสุตตันตภาชนีย พระพุทธองคทรงแสดงอิทธิบาท ๔ สําหรับผูปฏิบัติธรรม 
ท่ัวไป หรือประกอบกจิกรรมทั่วไป โดยทรงเนนใหเหน็วา จะถืออิทธิบาทขอหนึ่งขอใดเปน 
สําคัญก็ได สวนในอภิธรรมภาชนีย พระพุทธองคทรงแสดงอิทธิบาท ๔ สําหรับผูเจริญ 
โลกุตตรฌาน เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะ 
     มีขอแตกตางกันอยูประการหน่ึง คือ การขยายความคําวา "อิทธิบาท" ซ่ึงใน 
สุตตันตภาชนยี ขยายความวา อิทธิบาท ไดแกเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และ 
วิยญาณขันธ แตในอภิธรรมภาชนีย ขยายความวา อิทธิบาท ไดแก ผัสสะ ความถูกตอง 
เวทนา ความเสวยอารมณ ฯลฯ อวิกเขปะ ความไมฟุงซานแหงจิต ความแตกตางกนันี้ 
เปนเพราะในสุตตันตภาชนยี พระพุทธองคทรงแสดงโดยสังเขป เพื่อประมวลกุศลธรรมท้ังหลาย 
ลงในนามขันธ ๔ นั้น สวนในอภิธรรมภาชนีย พระพุทธองคทรงแสดงโดยพิสดาร เพือ่จําแนก 
ใหเห็นกุศลธรรมเปนขอ ๆ ไป 
     จะอยางไรก็ตาม หวัขอกศุลธรรมตาง ๆ ในอภิธรรมภาชนียนั้นก็รวมลงในนามขันธ 
๔ นั้นเอง กลาวคือ 
     - เวทนา สุข โสมนัสสินทรีย เปนเวทนาขันธ 
     - สัญญา เปนสัญญาขันธ 
     - จิต มนินทรีย เปนวิญญาณขันธ 
     กุศลธรมนอกนี้มีผัสสะเปนสังขารขันธ  
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                                                                บทท่ี ๑๐ 
                                                 โพธิปกขิยสังคหะ (ตอ) 
                                                   อินทรีย ๕ และพละ ๕ 
 
อินทรีย ๕ 
     อินทรีย แปลวา ความเปนใหญ ความมีอํานาจ ไดแก คุณธรรมท่ีมีอํานาจยิ่งใหญ 
ในการปราบปรามอกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษแกตน กลาวคือ เม่ืออบรมอินทรียใหแกกลาแลว 
อินทรียก็จะมีอํานาจปราบปราม ขจัดอกุศลธรรมใหพินาศไป อกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษแต 
อินทรียนั้น ไดแก อัสสัทธิยะ ความไมมีศรัทธา เชน ไมเช่ือวาทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว 
เปนตน โกสัชชะ ความเกียจครานในการปฏิบัตธรรมหรือประกอบการงาน ปมาทะ ความ 
ประมาทเลินเลอเผลอสติ วิกเขปะ ความฟุงซานแหงจติ โมหะ ความหลง ความโง 
อินทรียแกกลายอมสามารถปราบปรามอกุศลธรรมเหลานี้ได หรือ กลาวอีกนัยหนึ่ง คุณธรรม 
คือ อินทรียนี้ เปนธรรมปกครองจิตใจ ทําใหจิตใจมีอํานาจเหนือกิเลสได ฉะนั้นจึงเรียกวา 
อินทรีย คือ คุณธรรมท่ีมีอํานาจยิ่งใหญ 
     อินทรียนั้น พระพุทธองคทรงแสดงไวเปน ๕ ประการ คือ 
     ๑. สัทธินทรีย อินทรียคือศรัทธา 
     ๒. วริียนิทรีย อินทรียคือวีริยะ 
     ๓. สตินทรีย อินทรียคือสติ 
     ๔. สมาธินทรีย อินทรียคือสมาธิ 
     ๕. ปญญินทรีย อินทรียคือปญญา 
     ดังปรากฏในคัมภีรสังยุต วา "ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อินทรีย ๕ 
คืออะไรบาง ? คือ สัทธินทรีย วีริยนิทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย และปญญินทรีย  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สิทธินทรียไดแกอะไร ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระอริยสาวก 
ในพระศาสนาน้ี เปนผูมีศรัทธา เช่ือความตรัสรูของเราตถาคตวา แมเพราะเหตุอยางนี้ ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงเปนพระอรหันต เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ ทรงสมบูรณ 
ดวยวิชชาและจรณะ เปนผูเสด็จไปดแีลว ผูรูแจงโลก เปนสารถีผูฝกคนช้ันยอดเยี่ยม เปน 
ศาสดาของเทวดาและมนุษย เปนองคพระพุทธเจา เปนองคพระผูมีพระภาคเจา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย นี้เรียกวา สัทธินทรีย อินทรีย คือศรัทธา (ความเช่ือ) 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย วีริยินทรียไดแกอะไร ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระอริยสาวก 
ในพระศาสนาน้ี เปนผูปรารภความเพียรอยู เปนผูมีความเขมแข็ง มีความกาวไปสูฐานะ 
เบ้ืองหนาอยางม่ันคง ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย เพื่อเลิกละอกุศลธรรม เพื่อทําให 
กุศลธรรมท้ังหลายไดเกิดข้ึน พระอริยสาวกนัน้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว ตั้งความเพยีรไวเพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิมิใหเกดิข้ึน เพื่อเลิกละ 
บาปอกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกดิข้ึนแลว เพื่อใหกุศลธรรมท้ังหลายท่ียังไมเกิดใหเกดิข้ึน เพื่อ 
ความดํารงอยู ความมีมากข้ึน ความแพรหลาย ความเจริญบริบูรณแหงกศุลธรรมท้ังหลาย ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา วีริยนิทรีย อินทรียคืออวีริยะ (ความเพียร) 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สตินทรียไดแกอะไร ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระอริยสาวก 
ในพระศาสนาน้ีเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติปญญาเคร่ืองรักษาตนอันยอดเยีย่ม เปนผูระลึกได 
เปนผูระลึกไดเนื่อง ๆ ซ่ึงส่ิงท่ีไดกระทําไปแลวแมเปนเวลานาน ซ่ึงถอยคําท่ีพูดไปแลวแมเปน 
เวลานาน พระอริยสาวกนัน้ เปนผูมีปกติพิจารณาดูกายในกาย โดยเปนผูมีความเพยีร มี 
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดความยินดแีละความยินรายในโลกเสียได เปนผูมีปกติพิจารณาเห็น 
เวทนาในเวทนาท้ังหลาย พจิารณาเหน็จิตในจิต พจิารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายโดยเปน 
ผูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ จํากัดความยินดแีละความยินรายในโลกเสียได ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย นี้เรียกวา สตินทรีย อินทรียคือสติ (ความระลึกได) 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมาธินทรียไดแกอะไร ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระอริยสาวก 
ในพระศาสนาน้ี ไดบรรลุสมาธิ ไดความแนวแนจิตโดยทําธรรมเปนท่ีสลัดกิเลส (พระ 
นิพพาน) ใหเปนอารมณ พระอริยสาวกนัน้ สงัดแลวจากกามท้ังหลาย สงัดแลวจาก  
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กุศลธรรมท้ังหลาย บรรีลุปฐมฌาน อันประกอบดวย วติก วิจาร มีปตแิละสุขอันเกิดแต 
วิเวกอยู เพราะวิตก วิจาร สงบไป พระอริยสาวกจึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสภายใน 
มีความเปนเอกแหงจิตผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิละสุขอันเกิดแตวิเวกอยู เพราะคลาย 
ปติเสียได พระอริยสาวกเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขเวทนาดวยนามกาย บรรลุ 
ตติยฌาน ซ่ึงพระอริยท้ังหลายเรียกวา เปนผูมีอุเบกขา มีสติ มีธรรมเปนเคร่ืองอยูเปนสุขอยู 
และเพราะละสุขและทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน จึงบรรลุ 
จตุตถฌาน อันไมมีสุขไมมีทุกข มีแตอุเบกขาอันบริสุทธ์ิดวยสติอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา 
สมาธินทรีย อินทรีย คือ สมาธิ (ความต้ังใจม่ัน) 
     ภิกษุท้ังหลาย ปญญินทรียไดแกอะไร ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระอริยสาวกใน 
พระศาสนานี้เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอันสามารถกําหนดรูความเกดิข้ึนและความดับ 
ไปแหงรูปนาม อันเปนปญญาช้ันอริยะ เปนปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส เปนปญญาใหถึง 
ความส้ินทุกขโดยชอบ พระอริยสาวกนัน้ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอมรูชัดตาม 
ความเปนจริงวา นี้สมุทัย ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นีน้ิโรธ ยอมรูชัดตามความเปนจริง 
วา นี้ขอปฏิบัตท่ีิใหถึงท่ีดับทุกข (มรรค) ดกูรภิกษุท้ังหลาย จึงเรียกวาปญญินทรีย อินทรีย 
คือปญญา (ความรูแจมแจง) ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรียมี ๕ อยางนีแ้ล" 
 
อรรถาธิบาย 
     พระพุทธพจนในพระสูตรนี้ พระพุทธองคทรงแสดงอินทรีย ๕ สําหรับผูปฏิบัติ 
ธรรมระดับสูง คือ ระดับพระอริยบุคคล สําหรับผูปฏิบัติธรรมระดับตนและผูประกอบกิจการ 
อ่ืน ๆ ก็พึงดําเนินตามโดยอนุโลม กลาวคือ ผูประสงคจะปราบปรามอกุศลธรรมมีอัสสัทธิยะ 
ความไมมีศรัทธาเปนตน พึงบําเพ็ญตนใหมีอินทรีย ๕ ประการนี้ เพราะสัทธินทรียจะปราบ 
อัสสัทธิยะ (ความไมมีศรัทธา) วีริยนิทรีย จะปราบปรามโกสัชชะ (ความเกียจคราน) 
สตินทรีย จะปราบปรามปมาทะ (ความประมาท) สมาธินทรียจะปราบปรามวิกเขปะ (ความ 
ฟุงซาน) และปญญินทรีย จะปราบปรามโมหะ (ความหลง) เม่ืออกุศลธรรมเหลานี้ถูกปราบ 
ปรามแลว การปฏิบัติธรรมและการงานก็ญอมจะเกดิผลตามเปาหมาย  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 121 
     อีกประการหนึ่ง การท่ีคนเราจะปฏิบัติธรรม หรือจะประกอบการงานใด ๆ นั้น 
หากถือตามหลักของอินทรีย ๕ นี้ จะตองมีศรัทธาเปนอันดับแรก เม่ือมีศรัทธาแลว ยอมเปน 
ปจจัยใหเกิดคุณธรรมอ่ืน ๆ ได แตศรัทธานั้น ตองเปนศรัทธาท่ีมีเหตุผล ไมศรัทธาแบบเช่ือ 
งมงาย 
     ศรัทธาท่ีมีเหตุผลมี ๔ อยาง คือ 
     ๑. กัมมสัทธา เช่ือกรรม 
     ๒. วิปากสัทธา เช่ือผลของกรรม 
     ๓. กัมมัสสกตาสัทธา เช่ือขอท่ีสัตวโลกมีกรรมเปนของตน 
     ๔. ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือความตรัสรูของพระพุทธเจา 
     ความเช่ือวา คนเราเกิดมามีสุขมีทุกขเปนอยางไร ยอมเน่ืองมาจากเหตุปจจัยมิใช 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนลอย ๆ โดยไมมีเหตุปจจยั และเหตุปจจยัในทีนี้ไดแกกรรม คือ การกระทํา 
ทางกาย วาจา ใจ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เม่ือพบผลแลว เช่ือวามาจากเหตุคือกรรม 
ความเช่ืออยางนี้เรียกวา กัมมสัทธา เช่ือกรรม คือ เช่ือเหตุ 
     ความเช่ือวาส่ิงท่ีเราทํา คําท่ีเราพูด และส่ิงท่ีเราคิดทุกอยางเปนกรรม คือเปน 
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม และเช่ือวากรรมน้ันจะตองใหผลแกผูทําอยางแนนอน 
จะใหผลเร็วหรือชาก็สุดแตแรงกรรม ทํากรรมไวอยางใด จะตองไดรับผลเปนอยางนั้น ทํา 
กรรมดี ตองไดรับผลดี ทํากรรมช่ัวตองไดรับผลชั่ว เหมือนหวานพืชอยางใด ปลูกพชืชนิดใด 
ก็ตองไดรับผลอยางนั้น ความเชื่ออยางนี้เรียกวา วิปากสัทธา เช่ือผลของกรรม คือ เช่ือผล 
หรือเช่ือวากรรมตองมีผล 
     ความเช่ือวา ท้ังกรรมท้ังผลของกรรมนั้น จะตองเปนของผูกระทํา เม่ือทําไปแลว 
จะปฏิเสธวาไมไดทํา พูดไปแลวจะปฏิเสธวาไมไดพูด คิดไปแลวจะปฏิเสธวาไมไดคิดไมได 
ปฏิเสธเม่ือใดก็เปนการโกหกเม่ือนั้น เพราะเปนการปฏิเสธความจริง และเม่ือกรรมนัน้ใหผล 
ก็จะตองรับผลกรรมนั้นอยางแนนอน จะหลีกเล่ียงไมได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ความเช่ือวา 
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม กรรมเปนผูลิขิตชีวิต หรือชีวิตทุกชีวิตเปนไปตามกรรมลิขิต 
ความเช่ืออยางนี้เรียกวา กัมมัสสกตาสัทธา เช่ือขอท่ีสัตวมีกรรมเปนของตน  
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     ความเช่ือวาพระพุทธองคทรงเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ พระปญญาของพระพุทธองค 
ประเสริฐยิ่งกวาปญญาของใคร ๆ ในพื้นพภิพ คําสอนของพระพุทธองคเปนคําสอนท่ีถูกตอง 
ไมมีขอบกพรองแมแตนอย เพราะเปนคําสอนท่ีเกิดจากพระปญญาอันบริสุทธ์ิ ปราศจากกิเลส 
ความเช่ืออยางนี้เรียกวา ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือพระปญญาของพระพุทธเจา 
     มีขอท่ีนาสังเกตอยูประการหน่ึง เกีย่วกบัความเช่ือกรรมและเช่ือผลของกรรม คือ 
บางคนอาจเช่ือดิ่งลงไปวา ชีวิตของเราจะสุขทุกขอยางไร จะมีคนมากดข่ีขมเหงมาเบียดเบียน 
หรือประหัตประหารอยางไร ก็เช่ือวาเปนเพราะกรรมของตนอยางเดยีว กรรมของคนอ่ืนไมมี 
สวนทําใหตนเดือดรอน และบางคนอาจเช่ือดิ่งลงไปในทางตรงกันขามกับคนประเภทกอนนั้น 
โดยเช่ือม่ันวา กรรมของตนอ่ืนตางหากท่ีทําใหตนเองเดอืดรอน เพราะคนเรารักตนจะทําให 
ตนเดือดรอนอยางไร คนท่ีเช่ือดิ่งลงไปฝายเดียว เปนพวกท่ีมีความคิดเหน็คลาดเคล่ือนอยู ท่ี 
ถูกนั้นจะตองถือวาชีวิตของคนตองเปนไปตามกรรม อาจเปนกรรมของตนเองโดยเฉพาะก็ได 
เปนเพราะกรรมของคนอ่ืนกไ็ด หรือเปนเพราะกรรมท้ังของตนและของคนอ่ืนก็ได ดังท่ีพระ 
พุทธองคไดทรงจําแนกบุคคลในโลกไวเปน ๔ จําพวก ตามลักษณะท่ีประกอบกรรมตาง ๆ กัน 
คือ 
     ๑. ผูประกอบกรรมท่ีทําใหตนเดือดรอน 
     ๒. ผูประกอบกรรมท่ีทําตนอ่ืนใหเดือดรอน 
     ๓. ผูประกอบกรรมท่ีทําตนเองและคนอื่นใหเดือดรอน 
     ๔. ผูประกอบกรรมท่ีไมทําใหตนเองและคนอ่ืนเดือดรอน 
     หากพิจารณาตามหลักท่ีพระพุทธองคตรัสไวนี้ จะเห็นไดวา ความเดือดรอนของคน 
นั้น อาจเปนผลมาจากกรรมของตนโดยตรงก็ได มาจากกรรมของบุคคลอื่นก็ได หรือท้ังสอง 
อยางก็ได คนท่ีเช่ืออยางนี้ นาจะจัดเปนพวก วิภัชชวาที คือ พวกท่ีเช่ือถือตามเหตุผลวิเคราะห 
มาอยางถูกตองแลว 
     สําหรับอินทรียขอท่ี ๒ คือ วีริยินทรียนัน้ก็ไดแกความเพียร ๔ ประการ ดังกลาว 
แลว ในเร่ืองสัมมัปปธาน ๔ อินทรียขอท่ี ๓ สตินทรีย ไดแกสติท่ีกําหนดที่พิจารณากาย เวทนา 
จิต ธรรม เปนอารมณดังกลาวแลวในสติปฏฐาน ๔ อินทรียขอท่ี ๔ คือ สมาธินทรีย ไดแก  
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ความแนวแนแหงจิต ดังกลาวแลวในอิทธิบาท ๔ และอินทรียขอท่ี ๕ คือ ปญญินทรียนั้นไดแก 
ปญญาเจติสกท่ีสามารถรูแจมแจงในอิรยสัจ ๔ 
 
อินทรีย ๕ กับการเปนพระอริยบุคคล 
     ผูจะสําเร็จเปนพระอริยบุคคลนั้น จะตองเปนผูมีอินทรียท้ัง ๕ นี้แกกลา คือ ได 
ปฏิบัติตนใหมีอินทรีย ๕ ประการนี้อยางสมบูรณ ดังพระพุทธองคตรัสไววา "ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
อินทรีย ๕ ประการเหลานี้ อินทรีย ๕ ประการคืออะไรบาง ? คือ สัทธินทรีย ๑ วีริยินทรีย ๑ 
สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการเหลานี้แล 
เปยมแลว เปนพระอนาคามี ก็เพราะมีอินทรีย ๕ ออนกวาอินทรียของพระอรหันต เปน 
พระสกทาคามี ก็เพราะมีอินทรีย ๕ ออนกวาของพระอนาคามีนั้น เปน พระโสดาบันก็เพราะมี 
อินทรีย ๕ ออนกวาของพระสกทาคามีนั้น เปน ธรรมานุสารีบุคคล ก็เพราะมีอินทรีย ๕ ออน 
กวาของพระโสดาบันนั้น เปนสัทธานุสารีบุคคล ก็เพราะมีอินทรีย ๕ ออนกวาของธรรมานุ- 
สารีบุคคลนั้น 
 
ฐานปรากฏแหงอินทรีย ๕ 
     อินทรียท้ัง ๕ นั้น มีฐานปรากฏแตกตางกัน กลาวคือ 
     ๑. สัทธินทรีย ปรากฏที่องคคุณของพระโสดาบัน ๕ 
     ๒. วีริยนิทรีย ปรากฏที่สัมมัปปธาน ๔ 
     ๓. สตินทรีย ปรากฏที่สติปฏฐาน ๔ 
     ๔. สมาธินทรีย ปรากฏที่ฌาน ๔ 
     ๕. ปญญินทรีย ปรากฏที่อริยสัจ ๔ 
     ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา "ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็สัทธินทรียจะพึงเห็นไดในท่ี 
ไหน ? สัทธินทรียจะพึงเหน็ไดท่ีองคคุณของพระโสดาบัน ๔ พึงเห็นสัทธินทรียได ณ ท่ีนั่น 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย วีริยนิทรียจะพึงเห็นไดในท่ีไหน ? วีริยินทรียจะพึงเห็นไดท่ีสัมมัปปธาน ๔ 
พึงเห็นวีริยนิทรียได ณ ท่ีนั่น ดูกรภกิษุท้ังหลาย สตินทรียจะพึงเห็นไดในท่ีไหน ? สตินทรีย  
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จะพึงเห็นไดท่ีสติปฏฐาน ๔ พึงเห็นสตินทรีย ณ ท่ีนัน่ ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมาธินทรียจะพึงเหน็ 
ไดในท่ีไหน ? สมาธินทรียจะพึงเหน็ไดท่ีฌาน ๔ พึงเหน็สมาธินทรีย ณ ท่ีนั่น ดูกรภกิษุท้ัง 
หลาย ปญญินทรียจะพึงเหน็ไดในท่ีไหน ? ปญญินทรียจะพึงเหน็ไดท่ีอริยสัจ ๔ พึงเหน็ 
ปญญินทรีย ณ ท่ีนั่น" 
     หมายความวา ศรัทธา จะปรากฏชัด คือ เปนความเช่ือสมบูรณ ก็ตอเม่ือเปนศรัทธา 
ของพระโสดาบัน ซ่ึงมีองคคุณ ๔ ประการ คือ 
     ๑. เล่ือมใสในพระพุทธรัตนะ อยางม่ันคง ไมหวัน่ไหว 
     ๒. เล่ือมใสในพระธรรมรัตนะ อยางม่ันคง ไมหวั่นไหว 
     ๓. เล่ือมใสในพระสังฆรัตนะ อยางม่ันคง ไมหวัน่ไหว 
     ๔. มีศีลบริสุทธ์ิ ไมขาด ไมดาง ไมพรอย 
     วีริยะ จะปรากฏชัด เม่ือปรารภสัมมัปปธาน ๔ กลาวคือ เม่ือใชความเพียรตาม 
หลักของสัมมัปปธาน ๔ 
     สติ จะปรากฏชัด เม่ือใชกําหนดสติปฏฐาน ๔ กลาวคือ สติท่ีเกิดขึ้นเพราะปรารภ 
ฌาน ๔ ยอมเปนสมาธิท่ีปรากฏชัด 
     สมาธิ จะปรากฏชัด เม่ือไดบรรลุฌาน ๔ กลาวคือ สมาธิท่ีเกิดขึ้นเพราะไดบรรลุ 
ฌาน ๔ ยอมเปนสมาธิท่ีปรากฏชัด 
     ปญญา จะปรากฏชัดเม่ือเห็นแจงอริยสัจ ๔ กลาวคือ เห็นแจงในอิริยสัจ ๔ เม่ือใด 
ปญญาก็ปรากฏชัดเม่ือนั้น 
 
การปรับอินทรียใหเสมอกัน 
     อินทรีย ๕ เปนคุณธรรมสําคัญยิ่งในการปกครองใจ เพื่อใหใจมีอํานาจเหนืออกุศล 
ธรรม มีความไมเช่ือความไมมีศรัทธาเปนตน ดังกลาวแลว แตอินทรีย ๕ นี้จะมีประสิทธิภาพ 
สูงในการปราบปรามอกุศลธรรม ก็ตอเม่ือมีความสมดุลยกัน ฉะนั้น จงึตองปรับอินทรีย ๕ นี ้
ใหสมํ่าเสมอกนั ใหสมดุลยกนั 
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     กลาวโดยท่ัวไป ท่ีจําตองปรับอินทรีย ๕ ใหสมดุลยกันก็เพราะวา ถาสัทธินทรีย มี 
กําลังกลา อินทรียอีก ๔ อยางมีกําลังออนกวา อินทรียท้ัง ๔ นั้นก็ไมสามารถทําหนาท่ีของตน 
ใหสําเร็จได กลาวคือ วีริยินทรีย จะไมสามารถทําหนาท่ีประคองใจใหขะมักเขมนได สตินทรีย 
ก็จะไมสามารถทําหนาท่ีควบคุมใจใหจดจองอยูกับอารมณได สมาธินทรีย ก็จะไมสามารถทํา 
หนาท่ีระงับใจไมใหฟุงซานได และปญญินทรียก็จะไมสามารถทําหนาท่ีเห็นสภาพธรรมโดยแจม 
แจงได เพราะฉะน้ัน เม่ือสัทธินทรียมีกําลังแกกลากวาอินทรียอ่ืน ๆ เชนนี้ จึงควรลด 
สัทะนทรียใหออนลงเสมอกับอินทรียอ่ืน ๆ โดยการพิจารณาสภาวธรรมตามความเปนจริง หรือ 
โดยไมเอาใจใสกับอารมณท่ีจะเปนเหตุใหสัทธินทรีย มีกําลังแกกลากวา แตถาวีริยินทรียมีกําลัง 
แกกลากวาอินทรียอ่ืน ๆ แลว สัทธินทรียกจ็ะไมสามารถทําหนาท่ีนอมใจเช่ือไดเลย อินทรีย 
อ่ืน ๆ นอกจากนี้กย็อมไมสามารถทําหนาท่ีของตนใหสําเร็จได เพราะฉะน้ัน จึงควรลดวีริยินทรีย 
นั้นลงบาง ดวยการเจริญวิปสสัทธิ (ความสงบนามกาย) เปนตน แมในอินทรียอ่ืน ๆ นอกจากนี ้
ก็เหมือนกัน กพ็ึงทราบวาเม่ือินทรียอันหนึง่มีกําลังแกกลากวาแลว อินทรียอ่ืน ๆ ก็จะไม 
สามารถทําหนาท่ีของตน ๆ ไดสําเร็จ 
     กลาวโดยเฉพาะในเร่ืองนี้ นักปราชญท้ังหลายยอมสรรเสริญขอท่ีสัทธินทรียกับ 
ปญญินทรีย มีกําลังเสมอกัน และสมาธินทรียกับวีริยินทรียมีกําลังเสมอกัน ท้ังนีก้็เพราะวา 
บุคคลท่ีมีศรัทธาแกกลา แตมีปญญาออน มักจะเปนคนเล่ือมใสเปลา ๆ ยอมจะเล่ือมใสในส่ิงท่ี 
ไมควรเล่ือมใสได บุคคลท่ีมีปญญาแกกลา แตมีศรัทธาออน ก็ยอมจะเปนฝกฝายเกเร ดื้อร้ัน 
ยากท่ีจะแกไขได เหมือนโรคเร้ือรังท่ีเกิดเพราะยา (หรือโรคดื้อยา) ฉะนั้น คนมีปญญาแกกลา 
กวาศรัทธานั้น เม่ือคิดเลยเถิดไปวา บุญกุศลยอมมีได ดวยเหตุเพยีงคิดข้ึนในใจเทานั้น จงึ 
ไมกระทําบุญ เชนการบริจาคทานเปนตน ยอมจะไปตกนรกได แตเพราะสัทธินทรียกับ 
ปญญินทรียสมํ่าเสมอกันท้ังสองอยาง บุคคลจึงจะเล่ือมใสในส่ิงท่ีควรเล่ือมใส ฉะนัน้ จึงควร 
ปรับสัทธินทรียกับปญญินทรียใหสมํ่าเสมอกัน เม่ือสมาธินทรียมีกําลังกลากวา วีริยินทรียออนไป 
ความเกยีจคราน ก็จะครอบงําได เพราะวีริยะเปนความฟุงซาน แตสมาธิท่ีบําเพ็ญดวยวีริยะ  
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จะตกไปสูความเกียจครานไมได วีริยะท่ีเพยีรประกอบดวยสมาธิ ก็จะตกไปสูความฟุงซานไม 
ได เพราะฉะน้ัน จึงควรปรับวีริยินทรียกับสมาธินทรีย แมท้ังสองนั้นใหสมํ่าเสมอกัน เพราะ 
วาเม่ืออินทรียท้ังสองนั้นสมํ่าเสมอกันแลว อัปปนาสมาธิยอมเกิดได 
     อีกประการหนึ่ง สําหรับผูเจริญสมถกรรมฐาน ศรัทธาจะมีกําลังกลาไปบางก็ใชได 
เม่ือผูปฏิบัตินั้นมีศรัทธาปลงใจเช่ืออยางนัน้ ก็จักบรรลุอัปปนาสมาธิได และในสมาธิกับปญญา 
นั้น สําหรับผูเจริยสมถกรรมฐาน สมาธิมีกําลังแกกลาวกวาจึงใชได เพราะเม่ือมีสมาธิแกกลา 
อยางนั้น ผูนัน้จึงจะบรรลุอัปปนาสมาธิได สําหรับผูเจริญวิปสสนากรรมฐาน ปญญามีกําลัง 
แกกลากวาจึงใชได และแมวาสมาธินทรียกับปญญินทรียสมํ่าเสมอกัน ก็จะเกิดไดแตอัปปนา- 
สมาธิเทานั้น สวนสตินทรีย มีกําลังแกกลาในทุกกรณีจึงใชได เพราะสติจะคอยปองกนัจิตไว 
มิใหตกไปสูความฟุงซานดวยอํานาจศรัทธา วีริยะและปญญาอันเปนฝายความฟุงซาน และมี 
ใหตกไปสูความเกียจครานดวยอํานาจสมาธิอันเปนฝายความเกียจคราน เพราะฉะน้ัน สติจึงจํา 
ตองปรารภในทุกกรณี เปรียบเหมือนเกลือท่ีจําตองใชในการปรุงกับขาวทุกชนดิ และเหมือน 
อํามาตยผูรอบรูราชการเปนท่ีตองการในราชการทุกอยางฉะนั้น 
      
พละ ๕ 
     พละ แปลวา กําลัง หมายถึงธรรมท่ีเปนกําลังภายใน ซ่ึงเปนเคร่ืองตอตาน 
อกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษ กลาวคือ เม่ือใดธรรมท่ีเปนกําลังภายในนี้เกดิข้ึนในใจ เม่ือนั้น 
อกุศลธรรมฝายปรปกษก็จะไมมีโอกาสเกดิข้ึนได เพราะธรรมท่ีเปนกําลังนี้จะตานทานไว ปองกัน 
ไวอยางม่ันคงและแข็งแรง มิไดหวั่นไหว มิใหอกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษครอบงําได 
     พละน้ัน พระพุทธองคทรงจําแนกไว ๕ ประการ มีช่ือเหมือนกนัอินทรียอันไดกลาว 
นั้น คือ 
     ๑. สัทธาพละ กําลังคือศรัทธา 
     ๒. วีริยพละ กําลังคือความเพียร 
     ๓. สติพละ กําลังคือสติ 
     ๔. สมาธิพละ กําลังคือสมาธิ 
     ๕. ปญญาพละ กําลังคือปญญา  
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     พละ ๕ นี้ วาโดยความหมายแหงองคธรรมแตละอยาง ๆ ก็มีความหมายอยางเดียวกับ 
อินทรีย ๕ กลาวคือ องคธรรมท้ัง ๕ นี้ ถาใชเปนเคร่ืองปกครองจิตใจ ใชปราบอกุศลธรรม 
ท่ีเปนปรปกษใหพินาศไป กเ็รียกวาอินทรีย ถาใชเปนกําลังตอตานหรือตอสูกับอกุศลธรรม 
ท่ีเปนปรปกษ ไมใหอกศุลธรรมท่ีเปนปรปกษครอบงําย่ํายีได ก็เรียกวา พละ 
     พละ ๕ นี้ ยอมเปนกําลังตอตานอกุศลธรรมฝายปรปกษ ดังนี ้
     สัทธาพละ กําลังคือศรัทธา เปนกําลังตอตานอกุศลธรรม คือ อัสสัทธิยะ ความ 
ไมเช่ือ กลาวคือ เม่ือศรัทธาเกิดข้ึนในใจแลว ศรัทธาก็จะเปนกําลังตานทานมิใหอัสสัทธิยะ 
เกิดข้ึนได 
     วีริยพละ กาํลังคือความเพียร เปนกําลังตอตานอกุศลธรรม คือ โกสัชชะ ความ 
เกียจคราน กลาวคือ เม่ือวีริยะเกิดข้ึนในใจแลว ก็จะเปนกําลังตานทานโกสัชชะมิใหเกิดข้ึน 
ในใจได 
     สติพละ กําลังคือสติ เปนกําลังตอตานอกุศลธรรมคือปมาทะ ความประมาท 
เลินเลอ กลาวคือ เม่ือสติเกดิข้ึนในใจแลว ก็จะเปนกําลังตานทานปมาทะ มิใหเกิดข้ึนในใจได 
     สมาธิพละ กําลังคือสมาธิ เปนกําลังตอตานอกุศลธรรม คือวิกเขปะ ความฟุงซาน 
แหงจิต กลาวคือ เม่ือสมาธิเกิดข้ึนในใจ หรือใจเปนสมาธิแลว ก็ยอมจะเปนกําลังตานทาน 
วิกเขปะ มิใหเกิดข้ึนในใจได 
     ปญญาพละ กําลังคือปญญา เปนกําลังตอตานโมหะ ความโง หรืออวิชชา 
ความไมรูแจง กลาวคือ เม่ือปญญาเกิดข้ึนในใจแลว ยอมจะเปนกําลังตานทานโมหะหรืออวิชชา 
มิใหเกดิข้ึนในใจได 
     โดยนัยนี้ จะเหน็ไดวาผูใดมีพลธรรมท้ัง ๕ นี้ เปนกําลังภายใน ผูนัน้ยอมจะมี 
กําลังใจเขมแข็งไมออนแอ ไมยอมใหความไมศรัทธา ความเกียจคราน ความประมาทและ 
ความโง ความหลงครอบงําย่ํายีจิตใจได ผูประกอบหลักคุณธรรม ๕ อยางนี้ จะมีความสามารถ 
ในการปฏิบัตธิรรม การศึกษาเลาเรียน และในการประกอบกิจกรรมทุกกรณี  
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ขอแตกตางระหวางอินทรียกับพละ 
     อินทรีย ๕ และพละ ๕ ตามท่ีกลาวมานัน้ วาโดยหวัขอธรรมก็เปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน 
มีจํานวนเทากนั แตเรียกช่ือหมวดธรรมแตกตางกัน คือ เรียกวา อินทรีย และเรียกวา 
พละ ท่ีเรียกตางกันนั้นก็เพราะธรรมเหลานีมี้หนาท่ีตางกนั กลาวคือ ถาใชธรรม ๕ อยางนี้ 
ปราบอกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษ เขาตอตีอกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษแกตน ก็เรียกช่ือวา อินทรีย 
แปลวา คุณธรรมท่ีมีอํานาจยิง่ใหญ คือยิ่งใหญในการปราบปราม ในการบุกเขาตอตีอกุศลธรรม 
ท่ีเปนปรปกษ ถาใชเปนเคร่ืองตอตานเม่ือถูกอกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษจะเกดิข้ึนครอบงําจิตใจ 
เปนเสมือนปอมปราการท่ีแข็งแกรงและม่ันคง ปองกันศัตรูมิใหเขาสูตัวเมืองไดฉะนัน้ จึงเรียก 
ช่ือวา พละ แปลวา กําลัง อันไดแกกําลังภายใน กลาวคือ คุณธรรม ๕ อยางนั้นเปน 
กําลังภายในสําหรับคุมครองใจ เปนกําลังตอตานอกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษแกตน  
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                                                                      บทท่ี ๑๑ 
                                                         โพธิปกขิยสังคหะ (ตอ) 
                                                                    โพชฌงค ๗ 
 
     โพชฌงค แปลวาธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู ธรรมเปนเหตุใหเกดิความรู 
แจมแจง หมายความวา เม่ือประสงคจะเกดิความรูแจมแจงในวิชาการเร่ืองใด เม่ือปฏิบัติตาม 
หลักธรรม ๗ อยางนี้ครบถวนบริบูรณแลว ยอมจะเกิดความรูความเขาใจในส่ิงนั้นไดตามความ 
มุงหมาย โพชฌงคนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา สัมโพชฌงค 
     โพชฌงคนั้น พระพุทธองคทรงจําแนกไว ๗ อยาง คือ 
     ๑. สติสัมโพชฌงค สัมโพชฌงค คือความระลึกได 
     ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค สัมโพชฌงคคือ ความสอดสองธรรม 
     ๓. วีริยสัมโพชฌงค สัมโพชฌงค คือ ความเพยีร 
     ๔. ปติสัมโพชฌงค สัมโพชฌงค คือ ความอ่ิมใจ 
     ๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค สัมโพชฌงค คือ ความสงบกาย สงบใจ 
     ๖. สมาธิสัมโพชฌงค สัมโพชฌงค คือ ความต้ังใจม่ัน 
     ๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค สัมโพชฌงค คือ ความมีใจเปนกลาง 
     ในวภิังคปกรณ ไดกลาวถึงพระพุทธพจนท่ีวาดวยโพชฌงค ๗ นี้ ไดครบถวนท้ัง 
ตามสุตตันตภาชนีย และอภธิรรมภาชนีย ดังตอไปนี ้
 
สุตตันตภาชนยี 
     นัยท่ี ๑ 
     สติสัมโพชฌงค : ในโพชฌงคท่ี ๗ นั้น สติสัมโพชฌงคเปนอยางไร ? (เปน 
อยางนี้คือ) ภิกษุในพระศาสนานี้เปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเคร่ืองรักษาตนอัน  
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ยอดเยี่ยม ระลึกได ระลึกไดบอย ๆ ซ่ึงกิจท่ีทําไวนาน ๆ หรือวาจาท่ีกลาวไวนาน ๆ นี้เรียกวา 
สติสัมโพชฌงค 
     ธัมมวิจยสัมโพชฌงค : ภกิษุนั้น มีสติอยางนั้นอยู วจิัย เลือกสรร พิจารณา 
ซ่ึงธรรมนั้นดวยปญญา นี้เรียกวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
     วีริยสัมโพชฌงค : ความเพียร ความไมยอหยอน อันภกิษุผูวิจยั เลือกสรร 
พิจารณา ซ่ึงธรรมนั้นดวยปญญา ไดปรารภแลว นี้เรียกวา วีริยสัมโพชฌงค 
     ปติสัมโพชฌงค : ความอ่ิมใจอันปราศจากอามิส เกิดข้ึนแกภิกษุผูปรารภความ 
เพียรนัน้ นี้เรียกวา ปติสัมโพชฌงค 
     ปสสัทธิสัมโพชฌงค : กายก็ดี ใจกด็ี ของภิกษุผูมีปติ ยอมสงบระงับ นี้เรียกวา 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
     สมาธิสัมโพชฌงค : จิตของภิกษุผูมีกายใจสงบระงับแลว มีความสุขสบาย ยอม 
ตั้งม่ันอยางนัน้ นี้เรียกวา อุเปกขาสัมโพชฌงค 
 
     นัยท่ี ๒ 
     ในโพชฌงค ๗ อยางนั้น สติสัมโพชฌงค เปนอยางไร ? (เปนอยางนีคื้อ) สติ 
ในธรรมภายในก็มี สติในธรรมภายนอกกมี็ สติในธรรมภายในแมใด สติในธรรมภายในแมนั้น 
ก็ช่ือวา สติสัมโพชฌงค สตินี้ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพื่อนิพพาน สติใน 
ธรรมภายนอกแมใด สติในธรรมภายนอกแมนั้น ก็ช่ือวาสติสัมโพชฌงค สตินี้ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรูเพื่อนิพพาน 
     ธัมมวิจยสัมโพชฌงคเปนอยางไร ? (เปนอยางนี้คือ) ความเลือกสรรในธรรม 
ภายในก็มี ความเลือกสรรในธรรมภายนอกก็มี ความเลือกสรรในธรรมภายในแมใด ความเลือก 
สรรในธรรมภายในแมนั้น กช่ื็อวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ขอนี้ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิง่ เพื่อ 
ความตรัสรู เพื่อนิพพาน ความเลือกสรรในธรรมภายนอกแมใด ความเลอืกสรรในธรรมภายนอก  
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แมนั้น ก็ช่ือวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ธรรมวิจยะน้ียอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู 
เพื่อนิพพาน 
     วีริยสัมโพชฌงคเปนอยางไร ? (เปนอยางนี้คือ) ความเพียรทางกายกมี็ ความ 
เพียรทางใจก็มี ความเพยีรทางกายแมใด ความเพยีรทางกายแมนัน้ ก็ช่ือวา วีริยสัมโพชฌงค 
ขอนี้ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิง่ เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ความเพยีรทางใจแมใด ความ 
เพียรทางใจแมนั้น ก็ช่ือวาวีริยสัมโพชฌงค วีริยะน้ียอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู 
เพื่อนิพพาน 
     ปติสัมโพชฌงคเปนอยางไร ? (เปนอยางนี้คือ) ปติท่ีมีวิตก มีวิจาร กมี็ ปติท่ี 
ไมมีวิตก ไมมีวิจารก็มี ปติท่ีมีวิตกมวีิจารแมใด ปติท่ีมีวติกมีวิจารแมนัน้ ก็เช่ือวา ปตสัิม- 
โพชฌงค ปตินี้ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพื่อนิพพาน ปติท่ีไมมีวิตก ไมมี 
วิจารแมใด ปติท่ีไมมีวิตกไมมีวิจารแมนัน้ ก็ช่ือวา ปตสัิมโพชฌงค ปตินี้ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน 
     ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนอยางไร ? (เปนอยางนี้คือ) กายปสสัทธิ ความสงบกาย 
ก็มี จิตตปสสัทธิ ความสงบใจก็มี กายปสสัทธิแมใด กายปสสัทธิแมนั้นก็ช่ือวา ปสสัทธิสัม- 
โพชฌงค ปสสัทธินี้ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน จิตตปสสัทธิแมใด 
จิตตปสสัทธิแมนั้น ก็ช่ือวา ปสสัทธิสัมโพชฌงค ปสสัทธินี้ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิง่ เพื่อ 
ความตรัสรู เพื่อนิพพาน 
     สมาธิสัมโพชฌงคเปนอยางไร ? (เปนอยางนี้คือ) สมาธิท่ีมีวิตก มีวจิาร ก็มี 
สมาธิท่ีไมมีวิตก ไมมีวจิาร สมาธิท่ีมีวิตกมีวิจารแมใด สมาธิท่ีมีวิตกมีวิจารแมนั้น ก็ช่ือวา 
สมาธิสัมโพชฌงค สมาธินี้ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน สมาธิท่ี 
ไมมีวิตก ไมมีวิจารแมใด สมาธิท่ีไมมีวิตก ไมมีวจิารแมนั้น ก็ช่ือวาสมาธิสัมโพชฌงค สมาธินี้ 
ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อนิพพาน 
     อุเปกขาสัมโพชฌงคเปนอยางไร ? (เปนอยางนี้คือ) อุเบกขาในธรรมภายในก็ 
มี อุเบกขาในธรรมภายนอกกมี็ อุเบกขาในธรรมภายในแมใด อุเบกขาในธรรมภายในแมนั้น 
ก็ช่ือวา อุเปกขาสัมโพชฌงค อุเบกขานี้ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน,  
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อุเบกขาในธรรมภายนอกแมใด อุเบกขาในธรรมภายนอกแมนั้น ก็ช่ือวา อุเปกขาสัมโพชฌงค 
อุเบกขานี้ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน 
 
     นัยท่ี ๓ 
     โพชฌงค ๗ คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเปกขาสัมโพชฌงค 
     ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม 
ไปเพื่อความสละ เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค เจริญวีริยสัมโพชฌงค เจริญปติสัมโพชฌงค 
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เจริญสมาธิสัมโพชฌงค เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค อันอาศัย 
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละ 
                                                           สุตตันตภาชนยี จบ 
 
อภิธรรมภาชนีย 
     นัยท่ี ๑ 
     ในธรรมเหลานั้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกจากโลก ใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานประกอบดวย วิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแกวเิวก เปนทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด โพชฌงค ๗ คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเปกขาสัมโพชฌงค 
มีในสมัยนัน้ 
     ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค  ิอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สติสัมโพชฌงค 
     ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัม- 
โพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 133 
     วีริยสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ วีริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหง 
มรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา วริียสัมโพชฌงค 
     ปติสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     ความอ่ิมใจ ความปราโมทย ความยินดยีิ่ง ความบันเทิง ความราเริง ความร่ืนเริง 
ความปล้ืมใจ ความปติอยางโลดโผน ความท่ีจิตช่ืนชมยนิดี ปติสัมโพชฌงคอันใด นีเ้รียกวา 
ปติสัมโพชฌงค 
     ปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     การสงบ การสงบระงับ กิริยาท่ีสงบ กริิยาท่ีสงบระงับ ความสงบระงับแหงเวทนา 
ขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ปสสัทธิสัมโพชฌงค อันใด นี้เรียกวา ปสสัทธิ- 
สัมโพชฌงค 
     สมาธิสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นบั 
เนื่องในมรรคอันใดนีเ้รียกวา สมาธิสัมโพชฌงค  
     อุเปกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     ความวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความเพงเล็งยิ่ง ความเปนกลางแหงจิต อุเปกขาสัม- 
โพชฌงคอันใด นี้เรียกวา อุเปกขาสัมโพชฌงค 
     ธรรมเหลานี้ เรียกวา โพชฌงค ๗ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
โพชฌงค ๗ 
 
     นัยท่ี ๒ 
     ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลก ใหเขาสู 
นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจาก 
อกุศลธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌาน ประกอบดวย วติก วิจาร มีปตแิละสุขอันเกิดแตวิเวก  
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เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา สติสัมโพชฌงค ธรรม 
ท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยธัมมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ี 
สัมปยุตดวยวริียสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยปติสัม- 
โพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ 
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสมาธิสัมโพชฌงค 
     อุเปกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลก ใหเขาสู 
นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจาก 
อกุศลธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปตแิละสุขอันเกิดแตวิเวก 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ความวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความเพงเล็งยิ่ง 
ความเปนกลางแหงจิตอุเปกขาสัมโพชฌงค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา อุเปกขาสัมโพชฌงค 
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยอุเปกขาสัมโพชฌงค 
 
     นัยท่ี ๒ 
     ในธรรมเหลานั้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลก ใหเขาสู 
นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจาก 
อกุศลธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปตแิละสุขอันเกิดแตวิเวก 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรม 
เหลานี้ช่ือวา กศุล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน อันเปนวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยูในสมยัใด โพชฌงค ๗ 
คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเปกขาสัมโพชฌงค ยอมมีในสมัยนั้น  
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     ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สติสัมโพชฌงค ฯลฯ 
     อุเปกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     ความวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความเพงเล็งยิ่ง ความเปนกลางแหงจิต อุเปกขาสัม- 
โพชฌงค อันใด นี้เรียกวา อุเปกขาสัมโพชฌงค 
     ธรรมเหลานี้ เรียกวา โพชฌงค ๗ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
โพชฌงค ๗ 
 
     นัยท่ี ๒ 
     ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลก ใหเขาสู 
นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจาก 
อกุศลธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปตแิละสุขอันเกิดแตวิเวก 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ สภาว- 
ธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วจิาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยูในสมัยใด 
สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค 
ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา สติสัมโพชฌงค ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุต 
ดวยสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยวีริยสัมโพชฌงค 
ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยปติสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลาย 
ท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา 
ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสมาธิสัมโพชฌงค  
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     อุเปกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลก ใหเขาสู 
นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจาก 
อกุศลธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิกตก วิจาร มีปตแิละสุขอันเกิดแตวิเวก 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนัน้ สภาว- 
ธรรมเหลานี้ ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌานอันเปนวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
ชนิดสุญญตะอยูในสมัยใด ความวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความเพงเล็งยิง่ ความเปนกลางแหงจิต 
อุเปกขาสัมโพชฌงคในสมัยนั้น อันใด นี้เรียกวา อุเปกขาสัมโพชฌงค ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยอุเปกขาสัมโพชฌงค 
                                                                  อภิธรรมภาชนีย จบ  
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                                                                  บทท่ี ๑๒ 
                                                     โพธิปกขยิสังคหะ (ตอ) 
                                                               มรรคมีองค ๘ 
 
     มรรค แปลวา ทาง ในทีนีห้มายถึงทางปฏิบัติ หรือขอปฏิบัติเพื่อบรรลุผล เปนการ 
พนทุกข ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรียกอีกอยางวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทาง 
สายกลาง อันหมายถึงขอปฏิบัติท่ีไมยอหยอนเกนิไป และไมเครงจนเกินไป 
     พระพุทธศาสนาสอนวา หากประสงคจะพนทุกข ถาปฏิบัติยอหยอนจนเกนิไป เชน 
ประกอบตนใหม่ัวสุมมในกามสุข ก็ไมมีทางจะพนทุกขได เพราะกามท้ังหลายเปนของไมเท่ียง 
เปนทุกข เปนอนัตตา ถาหากประพฤติเครงจนเกนิไป เชน ทรมานตนดวยการกอกองไฟ 
ข้ึนนอนอยางกิเลส หรือประพฤติตนเปนคนเปลือยตลอดชีพ ก็จะเปนการทรมานรางกายโดย 
เปลาประโยชน ทางท่ีถูกนั้นตองปฏิบัติเปนสายกลาง คือ ปฏิบัติแตพอเหมาะพอควร ทางปฏิบัติ 
แตพอเหมาะพอควรนี้เรียกวา มรรค หรือ มัชฌิมาปฏิปทา เม่ือปฏิบัติตามนี้แลว จะ 
พนทุกขไดอยางแนนอน 
     มรรคมีองค ๘ นั้น พระพุทธองคทรงแสดงไวอยางนี้ คือ 
     ๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 
     ๒. สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ 
     ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ 
     ๔. สัมมากมัมันตะ การงานชอบ 
     ๕. สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวติชอบ 
     ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ 
     ๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ 
     ๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 138 
     ในวภิังคปกรณ พระพุทธองคทรงแสดงอริยมรรคมีองค ๘ ไว ท้ังโดยสุตตันต- 
ภาชนีย และอภิธรรมภาชนีย ดังตอไปนี ้
 
สุตตันตภาชนยี 
     นัยท่ี ๑ 
     ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน ? 
     ความรูในทุกข ความรูในสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ 
     สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน ? 
     ความดําริในอันออกจากกาม ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริในอันไม 
เบียดเบียน นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ 
     สัมมาวาจา เปนไฉน ? 
     ความงดเวนจากการพูดเท็จ ความงดเวนจากการพูดสอเสียด ความงดเวนจากการ 
พูดหยาบ ความงดเวนจากการพูดเพอเจอ นีเ้รียกวา สัมมาวาจา 
     สัมมากัมมันตะ เปนไฉน ? 
     ความงดเวนจากการฆาสัตว ความงดเวนจากการลักทรัพย ความงดเวนจากการ 
ประพฤติผิดในกาม นี้เรียกวา สัมมากัมมันตะ 
     สัมมาอาชีวะ เปนไฉน ? 
     บุคคลผูอริยสาวกในศาสนานี้ ละมิจฉาอาชีวะแลว เล้ียงชีวิตอยูดวยสัมมาอาชีวะ 
นี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ 
     สัมมาวายามะ เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว 
ทําความเพยีร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิมิใหเกิดข้ึน ทําฉันทะใหเกดิ พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ทําฉันทะ 
ใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียรเพื่อสรางกุศลธรรมท่ียังไม  
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เกิดข้ึนใหเกิดข้ึน ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร 
เพื่อความดํารงมั่น ความไมสาบสูญ ความภญิโญยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ 
แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว นี้เรียกวา สัมมาวายามะ 
     สัมมาสติ เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายเนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กําจัดอภิชฌา และโทมนัสเสียไดในโลก พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ อยู มีความ 
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก พจิารณาเห็นจิตในจิต 
เนือง ๆ อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก พิจารณา 
เห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ มีความเพยีร มีสติสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภชิฌาและโทมนัสเสียได 
ในโลก นี้เรียกวา สัมมาสติ 
     สัมมาสมาธิ เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน 
ประกอบดวย วิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวกอยู บรรลุทุติยฌาน อันยังใจใหผองใส 
เพราะวติกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึนภายใน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร มีแตปติและสุขอันเกิด 
แตสมาธิอยู เพราะคลายปติไดอีกดวยจึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และ 
เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานซ่ึงเปนฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา 
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้อยู บรรลุจตตุถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข  เพราะ 
ละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู นี ้
เรียกวา สัมมาสมาธิ 
 
     นัยท่ี ๒ 
     ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป 
เพื่อความสละ ฯลฯ เจริญสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ เจริญสัมมาวาจา ฯลฯ เจริญสัมมากัมมันตะ  



สังคหะ(๖) - หนาท่ี 140 
ฯลฯ เจริญสัมมาอาชีวะ ฯลฯ เจริญสัมมาวายามะ ฯลฯ เจริญสัมมาสติ ฯลฯ เจริญสัมมา- 
สมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพือ่ความสละ 
                                                           สุตตันตภาชนยี จบ 
 
อภิธรรมภาชนีย 
     นัยท่ี ๑ 
     มรรคมีองค ๘ คือ 
     ๑. สัมมาทิฏฐิ 
     ๒. สัมมาสังกัปปะ 
     ๓. สัมมาวาจา 
     ๔. สัมมากมัมันตะ 
     ๕. สัมมาอาชีวะ 
     ๖. สัมมาวายามะ 
     ๗. สัมมาสติ 
     ๘. สัมมาสมาธิ 
ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๘ เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลก ใหเขาสู 
นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล 
ธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนตน 
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมยัใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอม 
มีในสมัยนัน้ในมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน ? 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม ความเหน็ชอบ ธัมมวิจย- 
สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้รียกวา สัมมาทิฏฐิ     
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     สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน ? 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความท่ีจิตแนบแนนอยูในอารมณ 
ความยกจิตข้ึนสูอารมณ ความดําริชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด 
นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ 
     สัมมาวาจา เปนไฉน ? 
     การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเวนจากวจีทุจริต ๔ กิริยาไมทําการ 
ไมทําการลวงละเมิด การไมลํ้าเขต การกําจัดตนเหตุวจีทุจริต ๔ วาจาชอบ อันเปนองคแหง 
มรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาวาจา 
     สัมมากัมมันตะ เปนไฉน ? 
     การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเวนจากกายทุจริต ๓ กิริยาไมทําการ 
ไมทําการลวงละเมิด การไมลํ้าเขต การกําจัดตนเหตุกายทุจริต ๓ การงานชอบ อันเปน 
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมากัมมันตะ 
     สัมมาอาชีวะ เปนไฉน ? 
     การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเคร่ืองเวนจากมิจฉาอาชีวะ กิริยาไมทําการ 
ไมทําการลวงละเมิด การไมลํ้าเขต การจํากัดตนเหตุมิจฉาอาชีวะ การเล้ียงชีพชอบ อัน 
เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ 
     สัมมาวายามะ เปนไฉน ? 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วีริยสัมโพชฌงค อันเปน 
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาวายามะ 
     สัมมาสติ เปนไฉน ? 
     สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสติ 
     สัมมาสมาธิ เปนไฉน ? 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ  
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     นี้เรียกวามรรคมีองค ๘ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมรรคมี 
องค ๘ 
 
     นัยท่ี ๒ 
     มรรคมีองค ๕ คือ 
     ๑. สัมมาทิฏฐิ 
     ๒. สัมมาสังกัปปะ 
     ๓. สัมมาวายามะ 
     ๔. สัมมาสติ 
     ๕. สัมมาสมาธิ 
ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๕ เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนาน้ี เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลก ใหเขาสู 
นิพพาน เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรมท้ังหลายแลว 
บรรลุปฐมฌานประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา อยูในสมัยใด มรรคมีองค ๕ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนัน้ 
ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน ? 
     ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม ความเหน็ชอบ ธัมมวิจย- 
สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นีเ้รียกวา สัมมาทิฏฐิ 
     สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน ? 
     ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ฯลฯ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง 
ในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ 
     สัมมาวายามะ เปนไฉน ? 
     การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วีริยสัมโพชฌงค อันเปน 
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาวายามะ  
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     สัมมาสติ เปนไฉน ? 
     ความต้ังอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ 
     นี้เรียกวามรรคมีองค ๕ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมรรค 
มีองค 
 
     นัยท่ี ๓ 
     มรรคมีองค ๕ คือ 
     ๑. สัมมาทิฏฐิ 
     ๒. สัมมาสังกัปปะ 
     ๓. สัมมาวายามะ 
     ๔. สัมมาสติ 
     ๕. สัมมาสมาธิ 
ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานีร เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลก ใหเขาสู 
นิพพานเพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล- 
ธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปน 
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม 
สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น 
อันใดนีเ้รียกวา สัมมาทิฏฐิ 
     ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ 
     ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ 
     ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาวายามะ ฯลฯ 
     ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาสติ      
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     สัมมาสมาธิ เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลก ใหเขาสู 
นิพพานเพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล- 
ธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด ความต้ังม่ันแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิ 
สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นีเ้รียกวา 
สัมมาสมาธิ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาสมาธิ 
 
     นัยท่ี ๔ 
     มรรคมีองค ๘ คือ 
     ๑. สัมมาทิฏฐิ 
     ๒. สัมมาสังกัปปะ 
     ๓. สัมมาวาจา 
     ๔. สัมมากมัมันตะ 
     ๕. สัมมาอาชีวะ 
     ๖. สัมมาวายามะ 
     ๗. สัมมาสติ 
     ๘. สัมมาสมาธิ 
ในธรรมเหลานั้น มรรคมีองค ๘ เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลก ใหเขาสู 
นิพพาน เพื่อประหานทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล- 
ธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปน 
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯ อวิกเขปะ ยอมมีในสมัยนั้น สภาวธรรม 
เหลานี้ช่ือวา กศุล  
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     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน อันเปนวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยูในสมยัใด มรรคมี 
องค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนัน้ 
     นี้เรียกวามรรคมีองค ๘ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมรรคมี 
องค ๘ 
      
     นัยท่ี ๕ 
     มรรคมีองค ๕ คือ 
     ๑. สัมมาทิฏฐิ 
     ๒. สัมมาสังกัปปะ 
     ๓. สัมมาวายามะ 
     ๔. สัมมาสติ 
     ๕. สัมมาสมาธิ 
ในธรรมเหลานี้ มรรคมีองค ๕ เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลก ใหเขาสู 
นิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล 
ธรรมท้ังหลายแลวบรรลุปฐมฌานประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปน 
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมยัใด ผัสสะ ฯลฯ อวกิเขปะ ยอมมีในสมัยนั้น สภาวธรรม 
เหลานี้ ช่ือวากศุล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน อันเปฯวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วจิาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะอยูในสมัยใด มรรค 
มีองค ๕ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัย 
นั้น      
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     นี้เรียกวามรรคมีองค ๕ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมรรคมี 
องค ๕ 
 
     นัยท่ี ๖ 
     มรรคมีองค ๕ คือ 
     ๑. สัมมาทิฏฐิ 
     ๒. สัมมาสังกัปปะ 
     ๓. สัมมาวายามะ 
     ๔. สัมมาสติ 
     ๕. สัมมาสมาธิ 
ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนําออกไปจากโลก ใหเขาสูนิพพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขา- 
ปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะยอมมีในสมัยนัน้ สภาวธรรมเหลานี้ 
ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน อันเปนวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยูในสมยัใด ปญญา 
กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยัธรรม สัมมาทิฏฐิ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปน 
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนัน้ อันใด นี้เรียกวาสัมมาทิฏฐิ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ 
เรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวย 
สังมาสังกัปปะ ฯลฯ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาวายามะ ฯลฯ ธรรม 
ท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวาธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาสติ       
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     สัมมาสมาธิ เปนไฉน ? 
     ภิกษใุนศาสนานี้ เจริญโลกุตตรฌาน อันเปนเคร่ืองนาํออกไปจากโลก ใหเขาสูนพิพาน 
เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ (โสดาปตติมรรค) สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ยอมมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานั้น 
ช่ือวา กุศล 
     ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน อันเปนวิบาก 
เพราะโลกุตตรกุศลฌานอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วจิาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยูในสมัยใด 
ความต้ังม่ันแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจติ ความ 
ไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ีจติไมสายไป ความสงบสมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ 
สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นีเ้รียกวา 
สัมมาสมาธิ ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีสัมปยุตดวยสัมมาสมาธิ 
                                                          อภิธรรมภาชนีย จบ 
 
การสงเคราะหโพธิปกขิยธรรมลงในไตรสิกขา 
     โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ท้ัง ๗ หมวดน้ัน สงเคราะหลงไปในไตรสิกขาไดดงันี้ 
     (๑) ฉันทิทธิบาท สัทธินทรีย สัทธาพละ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
รวม ๖ อยางนี้ สงเคราะหลงในสีลสิกขา 
     (๒) สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ วีริยทิธิบาท จิตติทธิบาท วีริยินทรีย สตินทรีย 
สมาธินทรีย วริียพละ สติพละ สมาธิพละ สติสัมโพชฌงค วีริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเปกขาสัมโพชฌงค สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ รวม ๒๕ อยางนี้ สงเคราะหลงในสมาธิสิกขา 
     (๓) วีมังสิทธิบาท ปญญินทรีย ปญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ ๖ อยางนี้ สงเคราะหลงในปญญาสิกขา  
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โพธิปกขิยธรรมประกอบในโลกิยจิตและโลกุตตรจิต 
     โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการนี้เปนเจตสิกธรรมประกอบไดท้ังส้ินในโลกยิจิตและ 
โลกุตตรจิต ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
     (๑) โลกิยจติ 
     - รูปาวจรจติ ๑๒ ดวง (เวนปฐมฌานจิต) อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง รวม 
๒๔ ดวงน้ีมีโพธิปกขิยธรรมประกอบได ๓๖ ประการ (เวนปติ ในปฐมฌานจิต) 
     - จตุตถฌานจิต ๓ ดวง ปญจมฌานจิต ๑๕ ดวง รวม ๑๘ ดวงนี้ มี 
โพธิปกขิยธรรมประกอบได ๓๖ ประการ (โดยเวนปติ) 
     โลกิยจิตนอกนี้ มีโพธิปกขิยธรรมประกอบไดตามสมควร 
     (๒) โลกุตตรจิต 
     - โลกุตตรจิตโดยยอ ๘ ดวง มีโพธิปกขิยธรรมประกอบไดพรอมกันครบ 
ท้ัง ๓๗ ประการ 
     - โลกุตตรจิตโดยพิสดาร ๔๐ ดวง มีโพธิปกขิยธรรมประกอบไดตามหลัก- 
เกณฑดังนี ้
     ก. โลกุตตรจิตท่ีประกอบดวยปฐมฌาน ๘ ดวง (โลกุตตรปฐมฌานจิต ๘ ดวง) 
มีโพธิปกขิยธรรมประกอบท้ัง ๓๗ ประการ 
     ข. โลกุตตรจิตท่ีประกอบดวยทุติยฌาน ๘ ดวง และท่ีประกอบดวยตติยฌาน ๘ 
ดวง (โลกุตตรทุติยฌานจิต ๘ ดวง และโลกุตตรตติยฌานจิต ๘ ดวง) รวม ๑๖ ดวงน้ี มี 
โพธิปกขิยธรรมประกอบไดเพียง ๓๖ ประการ โดยเวนสัมมาสังกัปปะ คือวิตกเจตสิกขา ๑ 
ดวง 
     ค. โลกุตตรจิตท่ีประกอบดวยจตุตถฌาน ๘ ดวง และที่ประกอบดวยปญจมฌาน ๘ 
ดวง (โลกุตตรจตุตถฌานจิต ๘ ดวง และโลกุตตรปญจมฌานจิต ๘ ดวง) รวม ๑๖ ดวงน้ี 
มีโพธิปกขิยธรรมประกอบไดเพียง ๓๕ ประการ โดยเวนวิตกเจตสิกและปติเจตสิก  
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บทสรุป 
     โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการนั้น วาโดยหมวดธรรมมี ๗ หมวด คือ 
     ๑. สติปฏฐาน ๔ 
     ๒. สัมมัปปธาน ๔ 
     ๓. อิทธิบาท ๔ 
     ๔. พละ ๕ 
     ๕. โพชฌงค ๗ 
     ๖. มรรค ๘ 
     วาโดยวัตถุธรรมหรือโดยองคธรรมมี ๑๔ อยาง คือ 
     ๑. ฉันทะ (ในอิทธิบาท) 
     ๒. จิตตะ (ในอิทธิบาท) 
     ๓. ตัตรมัชฌัตตา (อุเบกขาในโพชฌงค) 
     ๔. สัทธา (ในอินทรียและพละ) 
     ๕. ปสสัทธิ (ในโพชฌงค) 
     ๖. ปญญา (ในอินทรีย - พละ กับวีมังสาในอิทธิบาท - ธัมมวิจยในโพชฌงค - 
สัมมาทิฏฐิในมรรค) 
     ๗. วิตก (สัมมาสังกัปปะในมรรค) 
     ๘. วีริยะ (ในสัมมัปปธาน ๔ กับใน - อิทธิบาท - อินทรีย - พละ - โพชฌงค - มรรค) 
     ๙. - ๑๑. วิรัติ ๓ (สัมมาวาจา - สัมมากัมมันตะ - สัมมาวายามะ) 
     ๑๒. สติ (ในสติปฏฐาน ๔ กับอินทรีย - พละ - โพชฌงค - มรรค) 
     ๑๓. ปติ (ในโพชฌงค) 
     ๑๔. เอกัคคตา (สมาธิในอินทรีย - พละ - โพชฌงค - มรรค)  
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     วาโดยฐานมี ๖ ฐาน คือ 
     ๑. ธรรมท่ีมีฐานเดยีว ๙ ขอ ไดแก 
     ๑.๑ ฉันทะ ในฐานอิทธิบาท 
     ๑.๒ จิตตะ ในฐานอิทธิบาท 
     ๑.๓ ปติ ในฐานโพชฌงค 
     ๑.๔ สัทสัทธิ ในฐานโพชฌงค 
     ๑.๕ อุเปกขา ในฐานโพชฌงค 
     ๑.๖ สัมมาสังกัปปะ ในฐานมรรค 
     ๑.๗ สัมมาวาจา ในฐานมรรค 
     ๑.๘ สัมมากัมมันตะ ในฐานมรรค 
     ๑.๙ สัมมาอาชีวะ ในฐานมรรค 
     ๒. ธรรมท่ีมี ๒ ฐาน มี ๑ ขอ ไดแก สัทธา ซ่ึงฐานท้ัง ๒ นั้น คือ 
     - ในฐานอินทรีย ๑ ฐาน 
     - ในฐานพละ ๑ ฐาน 
     ๓. ธรรมท่ีมี ๔ ฐาน มี ๑ ขอ ไดแกสมาธิ ซ่ึงฐานท้ัง ๔ นั้น คือ 
     - ในฐานอินทรีย ๑ ฐาน 
     - ในฐานพละ ๑ ฐาน 
     - ในฐานโพชฌงค ๑ ฐาน 
     - ในฐานมรรค ๑ ฐาน 
     ๔. ธรรมท่ีมี ๕ ฐาน มี ๑ ขอ ไดแกปญญา ซ่ึงฐานท้ัง ๕ นั้น คือ 
     - ในฐานอินทรีย ๑ ฐาน 
     - ในฐานพละ ๑ ฐาน 
     - ในฐานโพชฌงค ๑ ฐาน 
     - ในฐานมรรค ๑ ฐาน 
     - ในฐานอิทธิบาท ๑ ฐาน  
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     ๕. ธรรมท่ีมี ๘ ฐาน มี ๑ ขอ คือสติ ซ่ึงฐานท้ัง ๘ นั้น คือ 
     - ในฐานสติปฏฐาน ๔ ฐาน 
     - ในฐานอินทรีย ๑ ฐาน 
     - ในฐานพละ ๑ ฐาน 
     - ในฐานโพชฌงค ๑ ฐาน 
     - ในฐานมรรค ๑ ฐาน 
     ๖. ธรรมท่ีมี ๙ ฐาน มี ๑ ขอ ไดแกวิริยะ ซ่ึงฐานท้ัง ๙ นั้น คือ 
     - ในฐานสัมมัปปธาน ๔ ฐาน 
     - ในฐานอิทธิบาท ๑ ฐาน 
     - ในฐานอินทรีย ๑ ฐาน 
     - ในฐานพละ ๑ ฐาน 
     - ในฐานโพชฌงค ๑ ฐาน 
     - ในฐานมรรค ๑ ฐาน  
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                                                              บทท่ี ๑๓ 
                                                           สัพพสังคหะ 
 
     สัพพสังคหะ ไดแกการสังเคราะหสภาวธรรมท่ีเปนปรมัตถธรรมท้ังส้ิน โดยแบง 
ออกเปน ๕ หมวด คือ ปญจขันธ อุปาทาน อายตนะ ธาตุ และอริยสัจ 
     - ปญจขันธ ไดแกขันธ ๕ คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และ 
วิญญาณขันธ 
     ขันธ ๕ นี้ จัดลงในปรมัตถธรรมได ๓ อยาง อันไดแก จิต เจตสิก และรูป 
กลาวคือ 
     รูปขันธ เปนรูปปรมัตถ 
     เวทนาขันธ เปนเจตสิกปรมัตถ 
     สัญญาขันธ เปนเจตสิกปรมัตถ 
     สังขารขันธ เปนเจตสิกปรมัตถ 
     วิญญาณขันธ เปนจิตปรมัตถ 
     สวนนิพพานเปนขันธวิมุต คือ พนจากความเปนขันธ จึงไมมีขันธใดจะจัดเปน 
นิพพานได 
     ขันธ ๕ นั้น แบงโดยยอเปน ๒ อยาง ไดแก รูปธรรมและนามธรรม กลาวคือ 
รูปขันธเปนรูปธรรม ขันธนอกนั้นเปนนามธรรม 
 
ขอสังเกต 
     ส่ิงท่ีจัดวาเปนขันธนั้น จะตองมีลักษณะ ๑๑ อยางครบบริบูรณ จัดเปน อดีต 
อนาคต ปจจุบัน อัชฌัตตะ มหิทธะ โอฬาริกะ สุขุมะ หีนะ ปณีตะ สันติเก และ ทูเร 
กลาวคือ จิต เจตสิก รูป ๓ อยางนี้ มีลักษณะครบท้ัง ๑๑ ประการ สวนนพิพานไมมี 
ลักษณะครบท้ัง ๑๑ อยางนี้ ดวยนพิพานนั้นเปนกาลวิมุต พนจากกาลทั้ง ๓ มีเพียงลักษณะ 
๔ อยาง คือ เปนพหิทธะ สุขุมะ ปณีตะ และทูเร เทานั้น ดังนั้น นพิพานจึงเปน 
ขันธวิมุต 
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อุปมาปญจขันธ 
     ปญจขันธนั้น มีขออุปมาไวดังนี ้
     รูปขันธ เปรียบเหมือนภาชนะ 
     เวทนาขันธ เปรียบเหมือนขาว 
     สัญญาขันธ เปรียบเหมือนกับขาว 
     สังขารขันธ เปรียบเหมือนคนทํากับขาว 
     วิญญาณขันธ เปรียบเหมือนคนบริโภค 
     อีกนัยหนึ่ง มีอุปมาดังนี ้
     รูปขันธ เปรียบเหมือนกอนฟองน้ํา 
     เวทนาขันธ เปรียบเหมือนตอมน้ํา 
     สัญญาขันธ เปรียบเหมือนพยับแดด 
     วิญญาณขันธ เปรียบเหมือนคนเลนกล 
     - อุปาทานขันธ ๕ 
     อุปาทานขันธ ๕ แปลวา กองแหงความถือม่ัน มี ๕ อยาง คือ 
     (๑) รูปูปาทานขันธ กองรูปท่ีเปนอารมณแหงอุปาทาน ไดแกรูปท้ัง ๒๘ รูป 
     (๒) เวทนปูาทานขันธ กองเวทนาท่ีเปนอารมณแหงอุปาทาน ไดแก เวทนา- 
เจตสิก ท่ีในโลกิยจิต ๘๑ ดวง 
     (๓) สัญูปาทานขันธ กองสัญญาท่ีเปนอารมณแหงอุปาทาน ไดแก สัญญา- 
เจตสิก ท่ีในโลกิยจิต ๘๑ ดวง 
     (๔) สังขารูปาทานขันธ กองสังขารท่ีเปนอารมณแหงอุปาทาน ไดแก เจตสิก 
๕๐ ดวง (เวนเวทนาเจตสิก และสัญญาเจตสิก) ที่ในโลกยิจิต ๘๑ ดวง  
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ความแตกตางระหวางปญจขันธและอุปมาขันธ 
     ปญจขันธและอุปาทานขันธนั้น มีขอแตกตางกันดังนี ้คือ 
ปญจขันธ ไดแกรูปท้ัง ๒๘ จิตและเจตสิกท้ังหมด ท้ังท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ หมายความ 
วา จิตท้ังหมด เจตสิกท้ังหมด รูปท้ังหมด เปนปญจขันธไดท้ังส้ิน สวนอุปาทานขันธ 
นั้นไดแก รูปท้ัง ๒๘ และจติ เจตสิก ท่ีเปนโลกิยะ เพราะจิตและเจตสิก ท่ีเปนโลกุตตระนั้น 
มิไดเปนอารมณแหงอุปาทาน หมายความวา จิต เจตสิก ท่ีเปนโลกิยะเทานั้นจัดเปน 
อุปาทานขันธ สวนจิต เจตสิก ท่ีเปนโลกุตตระ ไมจัดเปนอุปาทานขันธ แตรูปท้ังหมดเปน 
อุปาทานขันธ รวมความวา รูปเปนไดท้ังปญจขันธและอุปาทานขันธ สวนจิตและเจตสิกนั้น 
เปนปญจขันธไดท้ังหมด แตเปนอุปาทานขันธเฉพาะท่ีเปนโลกิยะเทานัน้ 
     - อายตนะ ๑๒ 
     อายตนะ แปลวาท่ีตอหรือเคร่ืองตอ ซ่ึงมีความหมายไดหลายนยั คือ 
     สัญชาติเทสะ เปนท่ีเกดิ หมายความวา เปนท่ีเกิดหรือเปนเคร่ืองตอใหเกิดจิต 
เจตสิก หรือบุญบาป 
     นิวาส เปนท่ีอยู หมายความวา เปนท่ีอาศัยอยูของจิตและเจตสิกหรือบุญบาป 
     ลโมสระ เปนบอเกิด หมายความวาเปนบอเกิดแหงจิตและเจตสิก หรือบุญบาป 
     สโมสระ เปนท่ีประชุม หมายความวา เปนท่ีมาประจวบกัน มาบรรจบกันแหง 
อายตนะภายในและภายนอก อันเปนปจจยัใหเกิดจิตและเจตสิก หรือบุญบาป 
     กรณะ เปนเหตุ หมายความวา เปนเหตุ เปนปจจยัใหเกดิจิตและเจตสิกหรือ 
บุญบาป 
     เม่ืออายตนะเปนท่ีตอใหเกิดบุญเกดิบาปดังกลาวนี้ อายตนะจึงเปนท่ีตอภพตอชาติ 
เปนเหตุ เปนปจจัย สงเสริมใหมีการเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏอยูรํ่าไป 
     อายตนะนัน้ มี ๑๒ อยาง ไดแก อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ จัดเปน 
คู ๆ ไดดังนี ้
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     อายตนะภายใน ๖                                           อายตนะภายนอก ๖ 
     (๑) จกัขวายตนะ                    คูกับ                (๑) รูปายตนะ 
     (๒) โสตายตนะ                     คูกับ                (๒) สัททายตนะ 
     (๓) ฆานายตนะ                     คูกับ                (๓) คันธายตนะ 
     (๔) ชิวหายตนะ                     คูกับ                (๔) รสายตนะ 
     (๕) กายายตนะ                      คูกับ                (๕) โผฏฐัพพายตนะ 
     (๖) มนายตนะ                        คูกับ                (๖) ธัมมายตนะ 
     วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม 
     (๑) จกัขวายตนะ  อายตนะคือจักษุ ไดแกจักขุปสาทรูป 
     (๒) โสตายตนะ อายตนะคือฆานะ ไดแกโสตปสาทรูป 
     (๓) ฆานายตนะ อายตนะคือชิวหา ไดแกฆานปสาทรูป 
     (๔) ชิวหายตนะ อายตนะคือมโน ไดแกชิวหาปสาทรูป 
     (๕) กายายตนะ  อายตนะคือกาย ไดแกกายปสาทรูป 
     (๖) มนายตนะ อายตนะคือรูป ไดแกจิต 
     (๗) รูปายตนะ อายตนะคือเสียง ไดแกรูปาวรมณ (สี) - รูปธรรม 
     (๘) สัททายตนะ อายตนะคือกล่ิน ไดแกสัททารมณ - รูปธรรม 
     (๙) คนธายตนะ อายตนะคือรส ไดแกรสารมณ - รูปธรรม 
     (๑๐) รสายตนะ อายตนะคือรส ไดแกรสารมณ - รูปธรรม 
     (๑๑) โผฏฐพัพายตนะ อายตนะคือโผฏฐัพพะ ไดแก โผฏฐัพพารมณ คือส่ิง 
ส่ิงสัมผัสทางกาย - ปฐวี เตโช วาโย - รูปธรรม 
     (๑๒) ธัมมายตนะ อายตนะคือธรรมารมณ ไดแก สุขุมรูป ๑๖ เจตสิก ๕๒ และนิพพาน ๑ 
     วาโดยรูปธรรมและนามธรรม 
     อายตนะภายใน ท่ี ๑ ถึงท่ี ๕ เปนรูปธรรมท่ี ๖ เปนนามธรรม 
     อายตนะภายนอก ท่ี ๗ ถึง ๑๑ เปนรูปธรรม ท่ี ๑๒ เปนท้ังรูปธรรมและนามธรรม 
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     - ธาตุ ๑๘ 
     ธาตุ คือส่ิงเปนเนื้อแทท่ีทรงสภาพของตนไวโดยไมเปล่ียนแปลง ไมแปรผันเปน 
อยางอ่ืน หรือส่ิงท่ีรักษาสถานะและหนาท่ีของตนไวอยางไมเปล่ียนแปลง อันไดแก รูปธรรม 
และนามธรรมท่ีทรงสถานะ และหนาท่ีของตนไว ซ่ึงธาตุในท่ีนีห้มายถึงธาตุในทางธรรม คือ 
ธาตุตามความหมายในทางพระพุทธศาสนา 
     ธาตุดังกลาวนี้มี ๑๘ ธาตุ โดยแบงตามทวาร (ธาตุรับ) อารมณ (ธาตุกระทบ) 
และวิญญาณ (ธาตุรู) หมวดละ ๖ ธาตุ (๓ x ๖ = ๑๘) ดังนี ้
 
              ทวาร                                    อารมณ                                  วิญญาณ 
(๑-๓) จักขุธาตุ               +                    รูปธาตุ                 =         จักขุวญิญาณธาตุ 
(๔-๖) โสตธาตุ               +                   สัททธาตุ              =         โสตวิญญษณธาตุ 
(๗-๙) ฆานธาตุ               +                   คันธธาตุ               =          ฆานวญิญาณธาตุ 
(๑๐-๑๒) ชิวหาธาตุ        +                   รสธาตุ                 =          ชิวหาวิญญาณธาตุ 
(๑๓-๑๕) กายธาตุ           +                  โผฏฐัพพธาตุ      =           กายวิญญาณธาตุ 
(๑๖-๑๘) มโนธาตุ           +                  ธัมมธาตุ               =          มโนวญิญาณธาตุ 
     โดยนัยนี้จะเหน็ไดวา เม่ือธาตุรับกับธาตุกระทบบวกกันในขณะใด ขณะนัน้ก็จะเกิด 
ธาตุรู เชน จักขุธาตุ+รูปธาตุ = จักขุวิญญาณ ซ่ึงหมายความวา เม่ือตากบัรูป (สี) มา 
บวกกนั มาบรรจบกับในขณะใด ขณะนั้นกเ็กิดจิตรับรูอารมณทางตา ซ่ึงเรียกวา จักขุวิญญาณ 
ธาตุ ในกรณเีกดิโสตวิญญาณธาตุ เปนตน กเ็ปนไปโดยทํานองเดียวกนั 
 
     วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม 
     จักขุธาตุ ธาตุคือจักษุ ไดแกจกัขุปสาทรูป 
     โสตธาตุ ธาตุคือโสตะ ไดแกโสตปสาทรูปธรรม 
     ฆานธาตุ ธาตุคือฆานะ ไดแกฆานปสาทรูป 
     ชิวหาธาตุ ธาตุคือชิวหา ไดแกชิวหาปสาทรูป 
     กายธาตุ ธาตุคือกาย ไดแกกายปสาทรูป  
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     มโนธาตุ ธาตุคือใจ ไดแกจิต กลาวคือ ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ สัมปฏิจฉนจิต ฝายกศุลวิบาก ๑ 
สัมปฏิจฉนจิต ฝายอกุศลวิบาก ๑ 
     รูปธาตุ ธาตุคือรูป ไดแกรูปารมณ (สี) 
     สัททธาตุ ธาตุคือเสียง ไดแกสัททารมณ - รูป 
     คันธธาตุ ธาตุคือกล่ิน ไดแกคันธารมณ - รูป 
     รสธาตุ ธาตุคือรส ไดแกรสารมณ - รูป 
     โผฏฐัพพธาตุ ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ คือส่ิงสัมผัสทางกาย คือ ปฐวี เตโช 
วาโย - รูป 
     ธัมมธาตุ ธาตุคือธรรมารมณ ไดแกสุขุมรูป ๑๖ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ นิพพาน ๑ 
     จักขุวิญญาณธาตุ ธาตุคือจักขุวิญญาณ ไดแกวิปากจิต ๒ ดวง คือ กศุลวิปากจิต ๑ 
อกุศลวิปากจิต ๑ 
     โสตวิญญาณธาตุ ธาตุคือโสตวิญญาณ ไดแกวิปากจิต ๒ ดวง คือ กศุลวิปากจิต ๑ 
อกุศลวิปากจิต ๑ 
     ฆานวิญญาณธาตุ ธาตุคือชิวหาวิญญาณ ไดแกวิปากจิต ๒ ดวง คือ กุศลวิปากจติ ๑ 
อกุศลวิปากจิต ๑ 
     กายวิญญาณธาตุ ธาตุคือกายวิญญาณ ไดแกวิปากจิต ๒ ดวง คือ กุศลวิปากจิต ๑ 
อกุศลวิปากจิต ๑ 
     มโนวิญญาณธาตุ ธาตุคือมโนวิญญาณ ไดแก จิต ๗๖ ดวง (โดยเวนทวิปญจวิญญาณ ๑๐ ดวง 
และมโนธาตุ ๓ ดวง)  
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ธาตุท่ีเกิดขึ้นทํากิจรวมกัน 
     ในขณะไดสัมผัสอารมณ มีธาตุเกิดข้ึนทํากิจรวมกัน ๔ ธาตุ เชน ในขณะ 
จักขุสัมผัส ยอมมีธาตุเกิดข้ึนทํารวมกัน ๔ ธาตุ 
     (๑) รูปธาตุ 
     (๒) จักขุธาตุ 
     (๓) จักขุวญิญาณธาตุ 
     (๔) ธัมมธาตุ (คือเจตสิกท่ีประกอบ) 
ในขณะโสตสัมผัส ฆานสัมผัสเปนตน ธาตุก็เกิดข้ึนทํากจิรวมกนั ๔ ธาตุ โดยทํานองเดียวกันนี ้
     ในวิถีจิต มีธาตุเกิดข้ึนทํากิจรวมกัน ๖ ธาตุ เชน ในจกัขุทวารวิถี มีธาตุเกิดข้ึน 
ทํากิจรวมกัน ๖ ธาตุ คือ 
     (๑) รูปธาตุ 
     (๒) จักขุธาตุ 
     (๓) จักขุวญิญาณธาตุ 
     (๔) ธัมมธาตุ 
     (๕) มโนธาตุ (ปญจทวาราวัชชนจิต และสัมปฏิจฉนจติ) 
     (๖) มโนวญิญาณธาตุ (สันติรณจิต มโนทวาราวัชชนจิต ชวนจิต ตทา- 
ลัมพนจิต) ในโสตทวารวิถี เปนตน ก็พึงทราบโดยทํานองเดียวกัน 
 
วาโดยรูปธรรมและนามธรรม 
     ธาตุท้ัง ๑๘ นี้ ธาตุท่ีเปนรูปธรรม มี ๑๐ ธาตุ คือ จักขุธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ 
ชิวหาธาตุ กายธาตุ รูปธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ และโผฏฐัพพธาตุ 
     ธาตุท่ีเปนนามธรรม มี ๗ ธาตุ คือ จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆาน- 
วิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ 
     ธาตุท่ีเปนไดท้ังรูปธรรมและนามธรรม มี ๑ ธาตุ คือ ธัมมธาตุ  
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     - อริยสัจ ๔ 
     อริยสัจ คือ ความจริงยอดเยี่ยม ความจริงแท ความจริงจริง ๆ ซ่ึงมีอยู ๔ อยาง 
คือ 
     (๑) ทุกขอริยสัจ ความจริงยอดเยี่ยมคือทุกข 
     (๒) ทุกขสมุทัยอริยสัจ ความจริงยอดเยีย่มคือเหตุเกิดทุกข 
     (๓) ทุกขนโิรธอริยสัจ ความจริงยอดเยีย่มคือท่ีดับทุกข 
     (๔) ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ความจริงยอดเยีย่ม คือ ขอปฏิบัติท่ีนําไปสู 
ท่ีดับทุกข เรียกส้ัน ๆ วา ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 
     พึงทราบอรรถาธิบายโดยสังเขปดังนี ้
     ทุกข ไดแกวัฏท่ีเปนไปในภูมิ ๓ หมายความวา ปรมัตถธรรมสวนโลกิยะ อันไดแก 
จิต เจตสิก รูป ท่ีนับเขาในไตรภูมิ คือ กามภมิู รูปภูมิ อรูปภูมิ เรียกวา วัฏฏะ คือ 
ความหมุนเวยีน หรือวงจรแหงชีวิต ซ่ึงดําเนินไปดวยอํานาจกิเลส กรรมและวิบาก ดงันั้น 
จึงกลาวโดยสรุปไดวา วัฏฏทุกข คือทุกขท่ีเปนตัววัฏฏะ หรือทุกขประจําวัฏฏะนี้เอง เรียกวา 
ทุกขอริยสัจ 
     สมัทัย ไดแกตัณหาท้ัง ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวภิวตัณหา หรือ 
โลภเจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘ ซ่ึงตัณหานีเ้องเปนเหตุเปนปจจยัใหเกิดทุกขอริยสัจ 
     นิโรธ ไดแกพระนิพพาน ซ่ึงเปนท่ีดับทุกขพรอมท้ังเหตุเกิดทุกข หมายความวา 
พระนิพพานนัน้เปนท่ีดับทุกขเปนท่ีดับกิเลสตัณหาไดอยางแทจริง ดังน้ัน จึงเหน็ชอบเปนตน 
     มรรค ไดแกโลกุตตรมรรค คือ อริยมรรค ๘ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเปนตน 
ซ่ึงอริยมรรคนี้ เปนทางปฏิบัติท่ีนําไปสูท่ีดบัทุกข นําใหบรรลุพระนิพพานไดอยางแทจริง ดังน้ัน 
จึงเรียกวามรรคอริยสัจ 
 
วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม 
     ทุกขอริยสัจ ไดแก โลกิยจิต ๘๑ ดวง เจตสิก ๕๑ ดวง (โดยเวนโลภเจตสิก) 
และรูป ๒๘  
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     ทุกขสมุทัยอริยสัจ ไดแกโลภเจตสิกที่ในโลภมูลจิต ๘ (ซ่ึงรวมท้ังอวิชชาดวย) 
     ทุกขนิโรธอริยสัจ ไดแกพระนิพพาน 
     ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ไดแกอริยมรรค ๘ ท่ีประกอบดวยมรรคจิต ๔ 
 
ปริวัฏ ๓ อาการ ๑๒ 
     การรูอริยสัจนั้น เปนการรูดวยปฏิเวชญาณ ซ่ึงเปนญาณท่ีเกดิข้ึนดวยการปฏิบัติธรรม 
คือ ปฏิบัติปสสนากรรมฐานจนไดบรรลุอริยมรรคญาณ ซ่ึงญาณหยั่งรูอริยสัจนั้นมีการรูถึง 
๓ รอบ จึงเรียกวา ปริวัฏ ๓ คือ รอบแรก รูดวยสัจจญาณ รอบท่ี ๒ รูดวยกิจจญาณ 
รอบท่ี ๓ รูดวยกตญาณ กลาวคือ 
     ญาณหยั่งรูวา ทุกขอริยสัจเปนอยางนีร ทุกขสมุทัยอริยสัจเปนอยางนี้ ทุกขนิโรธอริยสัจ 
เปนอยางนีร ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ (อริยมรรค) เปนอยางนี้ รูอยางนี้เรียกวา รูดวย 
สัจจญาณ คือรูสัจจภาวะแหงอริยสัจ ๔ 
     ญาณหยั่งรูวา ทุกขอริยสัจ เปนส่ิงท่ีควรกําหนดรู ทุกขสมุทัยอริยสัจเปนส่ิงท่ีควร 
ประหาณ ควรละท้ิง ทุกขนิโรธอริยสัจเปนส่ิงท่ีควรทําใหแจง ควรทําใหปรากฏแกใจ ทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนส่ิงท่ีควรเจริย ควรปฏิบัติตาม รูอยางนี้เรียกวา รูดวยกจิจญาณ 
คือรูกิจท่ีจะพึงกระทําในอริยสัจ ๔ 
     ญาณหยั่งรูวา ทุกขอริยสัจ ไดกําหนดรูชัดแจงแลว ทุกขสมุทัยอริยสัจ ไดประหาณ 
ไดละทิ้งแลว ทุกขนิโรธอริยสัจ ไดทําใหแจงใหปรากฏแกใจแลว ทุกขนิโรธอริยสัจ ไดทํา 
ใหแจง ใหปรากฏแกใจแลว ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจไดเจริญแลว ไดปฏิบัติตาม 
ครบถวนแลว รูอยางนี้เรียกวา รูดวยกตญาณ คือรูวาไดกระทํากิจท่ีจะพงึทําใหอริยสัจ ๔ 
เสร็จส้ินแลว 
     ดังนั้น การรูอริยสัจดังกลาวนี้จึงมีปริวัฏ ๓ คือ รู ๓ รอบ โดยรูดวยญาณ กลาวคือ 
รูทุกข ก็รูดวยญาณ ๓ รูสมุทัยก็รูดวยญาณ ๓ รูนิโรธก็รูดวยญาณ ๓ รูมรรคก็รูดวยญาณ ๓ 
อาการที่รูอริยสัจ ๔ จึงเปน ๑๒ อาการ (๓ x ๔ = ๑๒) 
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โสฬสกิจในอริยสัจ ๔ 
     การรูอริยสัจนั้น นอกจากรูโดยมีปริวัฏ ๓ และอาการ ๑๒ ดังกลาวแลว ยังมีการรู 
โดยกิจอีก รวม ๑๖ กิจ เรียกวา โสฬสกิจ กลาวคือ 
     รูทุกขโดยปริญญากิจ หรือปริญญาตัพพกิจ คือรูโดยเห็นวาทุกขเปนส่ิงท่ีควรกําหนดรู 
     รูสมุทัยโดยปหานกิจหรือปหานตัพพกจิ คือรูโดยเหน็วาสมุทัยเปนส่ิงควรประหาณ 
ควรละท้ิง 
     รูนิโรธโดยสัจฉิกิริยากิจ หรือสัจฉิกาตัพพกิจ คือ รูโดยเห็นวานิโรธ เปนส่ิงท่ีควร 
ทําใหแจง ใหปรากฏแกใจ 
     รูมรรคโดยภาวนากิจ หรือภาเวตัพพกจิ คือรูโดยเห็นวา มรรคเปนส่ิงท่ีควรเจริญ 
ควรปฏิบัติตาม 
     จิตท่ีกําหนดรูกิจ ๔ อยางในอริยสัจดังกลาวนี้ ไดแกมัคคจิต ๔ คือ โสดาปตติมัคคจิต 
สกทาคามิมัคคจิต อนาคามิมัคคจิต และอรหัตตมัคคจิต 
     ดังนั้น การรูโดยกิจจึงมี ๑๖ กิจ กลาวคือ โสดาปตติมัคคจิต รูอริยสัจโดยกิจ ๔ 
สกทาคามิมัคคจิตก็รูอริยสัจโดยกิจ ๔ อนาคามิมัคคจิตก็รูอริยสัจโดยกจิ ๔ อรหัตตมัคคจิต 
ก็รูอริยสัจโดยกิจ ๔ กิจในอริยสัจ ๔ จึงมี ๑๖ (มัคคจิต ๔ x กิจ ๔ = ๑๖ กิจ) เรียกวา 
โสฬสกิจ 
 
สัจจวิมุต 
     สัจจวิมุต หรือ สัจจวินิมุต คือส่ิงท่ีพนจากความเปนอริยสัจ ส่ิงท่ีจัดเปนอริยสัจ 
ไมได มี ๔ ประเภท คือ 
     (๑) มัคคจิตและเจตสิกท่ีประกอบกับมัคคจิต 
     (๒) ผลจิตและเจตสิกท่ีประกอบกับผลจิต 
     (๓) อนินทริยพัทธรูป รูปท่ีไมเนื่องดวยอินทรีย 
     (๔) บัญญัตธิรรม ส่ิงท่ีชาวโลกบัญญัติข้ึน  
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     พึงทราบอรรถาธิบายโดยสังเขปดังนี ้
     - มัคคจิต เปนโลกุตตรจติ จึงไมเปนทุกขอริยสัจ มัคคจิตไมใชตณัหา ไมใช 
โลกเจตสิก จึงไมเปนสมุทัยอริยสัจ มัคคจิตไมใชนิพพาน จึงไมเปนนโิรธอริยสัจ และมัคคจิต 
ไมใชอริยมรรค ๘ จึงไมเปนมรรคอริยสัจ ดังนั้น มัคคจิตจึงเปนสัจจวิมุต 
     เจตสิกท่ีประกอบกับมัคคจิตท่ีมิใชองคธรรมท่ีประหาณสมุทัย จดัเปนอริยสัจขอใด 
มิได กลาวคือ เจตสิกท่ีประกอบมัคคจิตนั้นมี ๓๖ ดวง ไดแก อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง 
และโสภณเจตสิก ๒๓ ดวง (โดยเวนอัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง) ในเจตสิก ๓๖ ดวงนี้ เฉพาะ 
ท่ีเปนองคธรรมท่ีประหาณสมุทัย มี ๘ คือ ปญญาเจตสิก วิตกเจตสิก สัมมาวาจาวิรติเจตสิก 
สัมมากัมมันตวิรติเจตสิก สัมมาอาชีววิรติเจตสิก วิริยเจตสิก สติเจตสิก และเอกัคคตาเจตสิก 
(อันไดแกสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ) เจตสิกท้ัง ๘ ดวงน้ี แมประกอบกับมัคคจิต แต 
ทําหนาท่ีประหาณสมุทัย ประหาณตัณหา จึงเปนมรรคอริยสัจ สวนเจตสิกที่ประกอบในมัคคจิต 
อีก ๒๘ ดวง จดัเปนอริยสัจขอใดมิได จึงเปนสัจจวิมุต 
     ควรมความวา มัคคจิต ๑ ดวง และเจตสิกท่ีประกอบกบัมัคคจิต ๒๘ รวมเปน 
องคธรรม ๒๙ อยาง นี้จดัเปนสัจจวิมุต 
     - ผลจิต ๑ เจตสิกท่ีประกอบกับผลจิต ๓๖ ดวง อันไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ 
โสภณจิต ๒๓ (โดยเวนอัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง) จดัเปนอริยสัจขอใดมิได เพราะผลจิตเปน 
โลกุตตรจิต และเจตสิกท่ีประกอบกับมัคคจิตท้ัง ๓๖ นั้น ก็มีฐานะเปนโลกุตตระเหมือนกับจิต 
แตมิใชเจตสิกท่ีประหาณสมทัุยจึงไมเปนมรรคอริยสัจ 
     ดังนั้น จึงรวมความไดวา ผลจิต ๑ ดวงและเจตสิกท่ีประกอบกับผลจติ ๓๖ ดวง 
รวมเปนองคธรรม ๓๗ อยาง นี้จัดเปนสัจจวิมุต 
     - อนินทริยพัทธรูป รูปท่ีไมเนื่องดวยอินทรีย อันไดแกรูปธรรมท่ีไมมีชีวิตินทรีย 
เปนสัจจวิมุต สวนรูปท่ีเปนอินทริยพัทธรูป คือรูปท่ีเนื่องดวยอินทรีย อันไดแกรูปท่ีมีชีวิตนทรีย 
นั้นเปนทุกขอริยสัจ 
     - บัญญัติธรรม เปนส่ิงท่ีชาวโลกบัญญัติข้ึนตามโวหารของโลก ตามท่ีโลกนิยม 
จัดเปนอริยสัจขอใดมิได จึงเปนสัจจวิมุต. 


