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ทุกข์เกิดจากอะไร 
 
ทกุข์มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ ( ดแูผนผงัในหน้า 4 ประกอบ ) คือ 

1.) ทกุข์ในอริยสจั 4 
2.) ทกุข์ในไตรลกัษณ์ 

 
ทุกข์ในอริยสัจ 4 ก็คือทกุขเวทนาหรือความรู้สกึท่ีเป็นทกุข์ ซึง่ก็คือความทกุข์ในความหมายของคนทั่ว ๆ ไป
นัน่เอง ทกุขเวทนามี 2 ทางคือ ทกุข์ทางกาย กบัทกุข์ทางใจ 
 

ทุกข์ทางกายหมายถึงทกุข์ท่ีมีกายเป็นเหต ุ ได้แก่ ทกุข์ท่ีเกิดจากความหนาว ความร้อน ความป่วยไข้ 
ความบาดเจ็บ ความหิวกระหาย ความเส่ือมสภาพของร่างกาย ทกุข์ท่ีเกิดจากการท่ีต้องคอยประคบประหงม 
ดแูลบ ารุงรักษาท าความสะอาดร่างกาย และความทกุข์อ่ืน ๆ อนัมีกายเป็นต้นเหตอีุกเป็นจ านวนมาก ทกุข์ทาง
กายเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีเกิดมาคูก่บัร่างกาย เป็นสิ่งท่ีเล่ียงได้ยาก ตราบใดท่ียังมีร่างกายอยู่ก็ต้องทนกับทุกข์

ทางกายนีเ้ร่ือยไปไม่มีวันพ้นไปได้ แม้แตอ่งค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าซึง่เป็นผู้ ท่ีสร้างสมบญุบารมีมา
อยา่งมากมาย มากกวา่มนษุย์และเทวดาทัง้หลาย ก็ยงัต้องทนทกุข์ทางกายนีจ้นกระทัง่ถึงวนัปรินิพพาน สมกบั
ค าท่ีว่า การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร ่าไป 

 
ทุกข์ทางใจหมายถึงทกุข์ท่ีเกิดจากการปรุงแตง่ของใจ ทกุข์ทางใจนีส่้วนหน่ึงมีทุกข์ทางกายเป็นสิ่ง

เร้าให้เกิด เชน่ เม่ือได้รับบาดเจ็บหรือป่วยไข้ขึน้มาท าให้เกิดทกุข์ทางกายขึน้แล้ว ตอ่มาก็เกิดความกงัวลใจ 
ความหวาดกลวัขึน้มาอีกวา่อาจจะรักษาไมห่าย อาจจะต้องสญูเสียอวยัวะไป หรืออาจจะต้องถึงตาย ซึง่ความ
กงัวลความหวาดกลวัเหล่านีจ้ะก่อให้เกิดทกุข์ทางใจขึน้มา 

ทกุข์ทางใจอีกส่วนหน่ึงเกิดขึน้โดยไม่มีทุกข์ทางกายเป็นต้นเหตุ เชน่ ความทกุข์จากการประสบ
กบัสิ่งท่ีไมเ่ป็นท่ีรักท่ีพอใจ ความทกุข์จากการพลดัพรากจากสิ่งท่ีเป็นท่ีรักท่ีพอใจ ทกุข์จากการไมไ่ด้ในสิ่งท่ี
ปรารถนา ทกุข์จากความโกรธความขดัเคืองใจ ทกุข์จากความกลวั ทกุข์จากความกงัวลใจ ความคบัแค้นใจ 
ทกุข์จากความกลวัวา่ความสขุท่ีมีอยูจ่ะต้องหมดไป ทกุข์จากความกลวัความทกุข์ยากล าบากท่ีอาจจะมีขึน้ใน
อนาคต ทกุข์จากการกลวัความเส่ือมลาภ เส่ือมยศ เส่ือมสรรเสริญ และทกุข์ทางใจอ่ืน ๆ อีกนบัไมถ้่วน 
กลา่วโดยสรุป ทุกข์ทางใจทัง้หมดล้วนมีต้นเหตุมาจากความโลภ ความโกรธ และความยดึม่ันถือม่ัน. 

ทุกข์จากความโลภ ตามหลกัอภิธรรมแล้วความโลภจะไมป่ระกอบด้วยความทกุข์ เพราะความโลภจะ
เกิดขึน้พร้อมกบัความดีใจ หรือเกิดพร้อมกบัความรู้สกึเฉย ๆ ( อเุบกขา ) เทา่นัน้ ท่ีกลา่ววา่ความทกุข์ท่ีมี
ต้นเหตมุาจากความโลภในท่ีนี ้ไมไ่ด้หมายความวา่ความทกุข์นัน้เกิดพร้อมกบัความโลภ แตเ่ป็นความทกุข์อนัมี
ความโลภเป็นเบือ้งต้น และมีความทกุข์เป็นเบือ้งปลาย อนัได้แก่ ความทกุข์ท่ีเกิดจากความกลวัจะไมไ่ด้ในสิ่งท่ี
ตนอยากได้ ทกุข์จากการท่ีต้องดิน้รนขวนขวายเพ่ือให้ได้ในสิ่งท่ีตนอยากได้ เป็นต้น 
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ทุกข์จากความโกรธ ความโกรธนัน้ไมว่า่จะเกิดขึน้เม่ือใดก็น าทกุข์มาให้เม่ือนัน้ เพราะความโกรธจะ
ท าให้จิตใจต้องเร่าร้อนดิน้รน เกิดความกระทบกระทัง่ภายในใจ ท าให้จิตใจเศร้าหมอง ความโลภนัน้ใน

เบือ้งต้นยังพอจะน าความสุขมาให้ได้บ้าง ( ในขณะท่ีเกิดความเพลิดเพลินยินดี ) แต่ความโกรธนัน้น ามา
แต่ความทุกข์เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ตวัอย่างของความทกุข์จากความโกรธเชน่ ทกุข์จากความไมพ่อใจ ขดั
เคืองใจ คบัแค้นใจ กงัวลใจ ความกลวั ความหวาดระแวง ความมองโลกในแง่ร้าย ความไมส่บายใจ ความ
อิจฉาริษยา ความพยาบาทอาฆาตแค้น เป็นต้น 

ทุกข์จากความยดึม่ันถือม่ัน สิ่งทัง้หลายทัง้ปวงไมว่า่จะเป็นฝ่ายรูปธรรมหรือนามธรรม ไมว่า่จะเป็น
ฝ่ายวตัถหุรือฝ่ายจิตใจก็ตาม ถ้าเราไปยดึม่ันถือม่ันเข้าแล้วก็ล้วนน าทุกข์มาให้ทัง้นัน้ ไมว่า่จะยดึวา่เป็น
เรา เป็นของของเรา เป็นตวัเป็นตนของเรา ยึดวา่เป็นเขา เป็นของของเขา ยดึว่าเป็นสิ่งท่ีเราชอบใจ เป็นสิ่งท่ีเรา
ไมช่อบใจ ยดึวา่เป็นคนท่ีเคยท าร้ายเรา เคยดา่เรา ยดึว่าเป็นญาตพ่ีิน้อง เป็นศตัรู เป็นครูอาจารย์ เป็นผู้ ท่ีเรา
เคารพนบัถือ ยดึวา่เป็นนาย เป็นบา่ว เป็นเพ่ือน เป็นหน้าท่ีการงาน ฯลฯ ไม่มีสิ่งใดเลยท่ียดึม่ันถือม่ันแล้วจะ
ไม่น าทุกข์มาให้ แม้แตย่ึดในบญุกศุล ความดี มรรค ผล นิพพาน ก็ตามที (อริยบคุคลนัน้ไมย่ึดในรูปนาม
ทัง้หลาย ไมย่ินดีในการเกิดก็จริง แตก็่ไมไ่ด้ยึดมัน่ในมรรค ผล นิพพาน) 

เพราะการยดึในสิ่งท่ีเราไม่ชอบใจก็ยอ่มจะท าให้เกิดความขดัเคืองใจ โกรธ ไมพ่อใจ คบัแค้นใจ กลวั 
ฯลฯ พดูง่าย ๆ ก็คือเป็นต้นเหตขุองความทกุข์จากความโกรธนัน่เอง สว่นการยดึในสิ่งท่ีเราชอบใจก็จะท าให้
เกิดทกุข์อนัมีต้นเหตมุาจากความโลภ นอกจากนีย้งัจะท าให้เกิดทกุข์จากความกลวัการพลดัพรากสญูเสียสิ่ง
เหลา่นัน้ไป ทกุข์จากการต้องคอยทนถุนอม บ ารุงรักษา เก็บรักษาไว้ ต้องคอยปกป้อง หว่งใย ต้องคอยดแูลเอา
ใจใสไ่มเ่ป็นอิสระ และถ้าต้องสญูเสียสิ่งเหลา่นัน้ไปก็จะยิ่งเป็นทกุข์ขึน้ไปอีกมากมายนกั สว่นการยดึในบุญนัน้
ก็ต้องเป็นทกุข์จากการรอคอยวา่เม่ือไรผลบญุถึงจะตอบสนอง ยดึในบาปก็เป็นทกุข์กลวักรรมจะตามสนอง 
กลา่วโดยสรุปก็คือ ยดึสิ่งไหนก็ทุกข์เพราะสิ่งนัน้ ถ้าเราไม่ยดึม่ันถือม่ันสิ่งใดเลยความทุกข์ทางใจ
ทัง้หลายก็ไม่อาจจะเกิดขึน้กับเราได้เลย. 
 
ทุกข์ในไตรลักษณ์ ไตรลกัษณ์ก็คือสามญัลกัษณะ 3 ประการคือ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ค าว่าทกุข์ในไตร
ลกัษณ์ก็หมายถงึทุกขัง ในไตรลกัษณ์หรือท่ีเรียกว่าทุกขลักษณะนัน่เอง ซึง่หมายถึงการท่ีสิ่งทัง้หลายทัง้
ปวงยกเว้นนิพพาน ล้วนอยู่ในสภาวะท่ีถูกเหตุถูกปัจจัยทัง้หลาย บีบคัน้ให้แปรปรวนไปอยู่
ตลอดเวลา ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดมิได้ตลอดไป (ดเูร่ืองทุกขเวทนากับทุกข์ในไตรลักษณ์ ใน
หมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ) 

ทกุข์ในไตรลกัษณ์นีเ้ป็นลกัษณะอนัเป็นสามญั คือเป็นเร่ืองธรรมดาของสงัขารธรรมทัง้หลายท่ีจะต้อง
เป็นไปอยา่งนัน้ เป็นกฎอนัเป็นพืน้ฐานของธรรมชาติ เพราะสิ่งทัง้หลายทัง้ปวงล้วนเป็นเพียงผลของเหตุ
ของปัจจัยเท่านัน้เอง ไมมี่สิ่งใดเลยท่ีมีอ านาจเหนือตน ตราบใดท่ียงัไมเ่ข้าสูส่ภาวะแหง่นิพพานแล้ว ก็จะต้อง
เผชิญกบัทกุข์ในไตรลกัษณ์นีด้้วยกนัทัง้สิน้ 
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ทุกข์ในอริยสัจ 4 ก็อยู่ในสภาวะทุกข์ในไตรลักษณ์ด้วย นอกจากนีส้ขุเวทนาและอเุบกขาเวทนาก็
ยงัไมพ้่นจากทกุข์ในไตรลกัษณ์ เพราะทัง้สขุและอเุบกขาก็ล้วนถกูเหตปัุจจยัตา่ง ๆ บีบคัน้ให้แปรปรวนไปอยู่
ตลอดเวลาเชน่กนั. 

 
ธมัมโชต ิ

9 พฤศจิกายน 2543  

 
 

กิเลสเกิดจากอะไร 
 

เม่ือพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นได้ชดัเจนวา่ ทัง้ความโลภและความโกรธ ล้วนมีสาเหตุมาจากความ

ยดึม่ันถือม่ันด้วยกันทัง้สิน้ กลา่วคือ ถ้ายดึมัน่พร้อมกบัความรู้สกึยินดีพอใจ ก็จะท าให้เกิดแรงดูดคือความ
โลภ แตถ้่ายึดมัน่พร้อมกบัความรู้สกึยินร้ายไมพ่อใจ ก็จะท าให้เกิดแรงผลักคือความโกรธ ความขดัเคืองใจ 
 
แล้วความยดึม่ันถือม่ันมีสาเหตุมาจากอะไร ? 

ความยดึม่ันถือม่ันนัน้เกิดจากการท่ีไม่รู้ถงึธรรมชาตขิองส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริง ( โมหะ , 
อวิชชา , ความหลง , วิปัลลาส ) คือไม่รู้ว่าส่ิงทัง้ปวงล้วนไม่ควรค่าแก่การยดึม่ันถือม่ัน เพราะสิ่งทัง้ปวง
ล้วนเป็นเพียงผลของเหตขุองปัจจยั เกิดจากการประชมุปรุงแตง่ของเหตปัุจจยั ไมมี่สิ่งใดท่ีมีอ านาจเฉพาะตน 
ไมมี่สิ่งใดท่ีมีอ านาจเหนือตนหรือเหนือสิ่งท่ีอ่ืนจากตน สิ่งท่ีท าได้ก็เพียงแคก่ารสร้างเหตสุร้างปัจจยัได้บ้าง

ขนัธ์ 5

สงัขารธรรม

อนิจจงั = อนิจจลกัษณะ

รูปขนัธ์

สขุเวทนา

ทกุข์ทางกาย

ทกุข์จากความโลภ ทกุข์จากความโกรธ ทกุข์จากความ
ยดึมัน่ถือมัน่

ทกุข์ทางใจ

ทกุขเวทนา = ทกุข์ในอริยสจั 4 อเุบกขาเวทนา

เวทนาขนัธ์ สญัญาขนัธ์ สงัขารขนัธ์ วญิญาณขนัธ์

ขนัธ์ 5

สงัขารธรรม

ทกุขงั = ทกุขลกัษณะ

ขนัธ์ 5

สงัขารธรรม

นิพพาน

วสิงัขารธรรม

ธรรมทัง้ปวง = ทุกส่ิงในจักรวาล

อนตัตา = อนตัตลกัษณะ

กฎไตรลกัษณ์
(สามัญลักษณะ)
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เทา่นัน้ ซึง่เหตปัุจจยัท่ีสร้างได้นัน้ก็เป็นเพียงสว่นเล็กน้อยของเหตปัุจจยัอนัมากมายท่ีคอยกลุ้มรุมห้อมล้อม 
คอยปรุงแตง่สิ่งตา่ง ๆ ให้แปรปรวนไปตลอดเวลา ถ้าร่างกายหรือจิตใจนีอ้ยู่ในอ านาจของเราแล้ว ในโลก

นีก้็คงจะไม่มีใครเลยที่เป็นทุกข์ เพราะทกุชีวิตก็คงจะบงัคบัตนเองให้เป็นสขุตลอดเวลา แต่ที่โลกนีเ้ตม็ไป
ด้วยทุกข์ ก็เพราะร่างกายและจิตใจนี ้ ทัง้ภายในและภายนอก ล้วนไม่อยู่ในอ านาจของใครทัง้สิน้ ถ้า
ใครขืนไปยดึม่ันถือม่ันในส่ิงท่ีไม่อยู่ในอ านาจแล้ว ก็มีแต่ทุกข์เท่านัน้ที่หวังได้ 

ถ้ามองอยา่งผิวเผินแล้วจะเห็นวา่ คนท่ีเป็นคนดีมีคณุธรรมก็เพราะจิตใจของเขานัน้ดี คนท่ีเป็นคนไม่ดี
ขาดศีลธรรมก็เพราะจิตใจของเขาไมดี่ ความจริงแล้วน่ันเป็นเพียงปลายเหตุ เพราะแท้จริงแล้วคนท่ีเป็นคนดี
นัน้ไมใ่ชเ่พราะเขาอยากเป็นคนดี และคนท่ีไมดี่ก็ไมใ่ชเ่พราะเขาอยากเป็นคนไมดี่ แตเ่ป็นเพราะจิตแตล่ะดวง
นัน้ผา่นเหตผุา่นปัจจยัมาตา่งกนั ท าให้จิตทัง้หลายมีสภาพมีความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนั และมีความจ าได้หมายรู้ 
(สญัญา) ในสิ่งตา่ง ๆ แตกตา่งกนัไป คือมีทศันคติหรือโลกทศัน์ท่ีตา่งกนัไป จงึท าให้มีการปรุงแตง่ คือมี
ความรู้สกึนกึคดิท่ีตา่งกนัไป มีความต้องการท่ีแตกตา่งกนัไป จงึท ากรรมแตกตา่งกนัไป นัน่คือการท่ีคนเป็น
คนดีหรือไม่ดีนัน้ แท้จริงแล้วล้วนเป็นผลของเหตุของปัจจัยด้วยกันทัง้สิน้ 

ถ้าลองคนท่ีคนนิยมกนัวา่เป็นคนดีนัน้ไปผา่นเหตผุ่านปัจจยัท่ีไมดี่เข้าอยา่งมากพอและตอ่เน่ือง เขาก็
จะกลายเป็นคนไมดี่ (ยกเว้นอริยบคุคล เพราะเชือ้แหง่ความไม่ดีได้ถกูท าลายไปอย่างสิน้เชิงแล้ว) และคนท่ีถกู
มองวา่เป็นคนไมดี่นัน้ ถ้าได้ผา่นเหตปัุจจยัท่ีดีอยา่งมากพอและตอ่เน่ือง เขาก็จะกลายเป็นคนดีเชน่กนั 
ตวัอยา่งเชน่องคลีุมาลย์ เม่ือผา่นเหตปัุจจยัตา่ง ๆ เข้าก็เป็นลกูศษิย์ท่ีครูอาจารย์รักใคร่ เพราะความมีนิสยัดี 
ขยนัหมัน่เพียร และเฉลียวฉลาด แตพ่อผ่านเหตปัุจจยัท่ีไมดี่เข้าก็กลายเป็นมหาโจรท่ีนา่กลวั และเม่ือผา่นเหตุ
ปัจจยัท่ีดีอีกครัง้ ก็กลายเป็นพระอรหนัต์ท่ีนา่เคารพนบัถือ นา่บชูา ทัง้นีท้ัง้นัน้ก็เพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วน
เป็นเพียงผลของเหตุของปัจจัยเท่านัน้เอง ถ้าจะโทษ ก็ควรโทษเหตโุทษปัจจยัถึงจะถกู จะไปโทษจิตซึง่เป็น
เพียงผลของเหตขุองปัจจยัจะสมควรหรือ ? 

ดงันัน้ เว้นนิพพานแล้วสิ่งทัง้หลายทัง้ปวงจงึล้วนไมเ่ท่ียง (อนิจจัง) ถกูสิ่งตา่ง ๆ บีบคัน้ให้แปรปรวนอยู่
ตลอดเวลา  จงึทนอยูใ่นสภาพเดมิไมไ่ด้นาน ไมมี่สิ่งใดเลยท่ียึดมัน่ถือมัน่แล้วจะไมน่ าทกุข์มาให้ (ทุกขัง) 
เพราะสิ่งทัง้ปวงรวมทัง้นิพพาน ล้วนไมอ่ยูใ่นอ านาจของใครทัง้สิน้ เป็นเพียงผลของเหตปัุจจยั (อนัตตา) 
อนิจจงั ทกุขงั อนตัตานี ้ รวมเรียกวา่ไตรลักษณ์ หรือสามัญลักษณะ คือเป็นธรรมชาตท่ีิแท้จริง และเป็น
ลกัษณะอนัเป็นพืน้ฐานของสรรพสิ่งทัว่ไปในอนนัตจกัรวาล 

เพราะความไม่รู้ในธรรมชาตท่ีิแท้จริงของส่ิงต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมานี ้ (โมหะ)นัน่เอง ความยดึม่ัน
ถือม่ัน ( อุปาทาน ) จึงเกิดขึน้ เม่ืออุปาทานเกิดขึน้แล้วความโลภและความโกรธ ( โทสะ ) ก็เกิดขึน้ 
ความทุกข์ทัง้หลายจึงเกิดตามมาเป็นทอด ๆ ดังนี ้
 
หมายเหตุ ตามหลกัอภิธรรมแล้ว อปุาทานก็คือตณัหา (ความทะยานอยาก , โลภะ) ท่ีมีก าลงัมากนัน่เอง และ
ตามหลกัปฏิจจสมปุบาทแล้ว ตณัหาเป็นปัจจยัให้เกิดอปุาทาน คือเม่ือปลอ่ยให้ความทะยานอยากหรือความ
เพลิดเพลินยินดี เกิดขึน้บอ่ย ๆ แล้วอปุาทานย่อมเกิดตามมา 
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สว่นในท่ีนีก้ล่าวว่าอปุาทานเป็นสาเหตขุองความโลภนัน้ หมายความวา่ ตณัหาในเบือ้งต้นเป็นปัจจยั
ให้เกิดอปุาทานในเบือ้งกลาง และอปุาทานในเบือ้งกลางเป็นปัจจยัให้เกิดความโลภในล าดบัตอ่ไป และความ
โลภท่ีเกิดขึน้นีก็้จะท าให้เกิดอปุาทานตอ่ไปอีกในอนาคต ทบัถมซบัซ้อนกนัตอ่ไปไมรู้่จกัจบสิน้ ในท่ีนีจ้ึงไม่
ขัดแย้งกับหลักอภธิรรมและปฏิจจสมุปบาทแต่อย่างใด 

ธมัมโชติ 
9 พฤศจิกายน 2543 

 

กิเลสดับได้อย่างไร 
 

เน่ืองจากกิเลสทัง้หลายเกิดจากการไม่รู้ธรรมชาตขิองส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีเป็นจริง อันเป็นผลให้เกิด
ความยดึม่ันถือม่ัน ดงันัน้ กิเลสทัง้หลายจะหมดไปได้ก็ด้วยการรู้ธรรมชาตขิองสิ่งต่าง ๆ ตามที่เป็นจริง 

อันเป็นผลให้คลายความยึดม่ันถือม่ันนัน่เอง การรู้นีไ้ม่ใช่การจ าได้หมายรู้ (สญัญา) แตเ่ป็นความรู้ท่ีเกิด
จากความรู้สกึท่ีเกิดจากสว่นลกึท่ีสดุของจิตใจ เป็นความรู้ท่ีหย่ังลึกลงไปถงึจิตใต้ส านึกท่ีอยู่ลึกท่ีสุด โดย
ไมมี่ความเคลือบแคลงสงสยัใดๆ ขึน้มาขดัแย้งเลยแม้แตน้่อย ไมมี่แม้ความขดัแย้งในความรู้สกึ 

เป็นความรู้อยา่งชดัแจ้งด้วยปัญญาของตนเอง หรือไมก็่ต้องอาศยัศรัทธาอนัแรงกล้าในพระพทุธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเคร่ืองประกอบ (คือถ้าศรัทธาน้อยก็ต้องอาศยัปัญญามาก ดงัเชน่พระสารีบตุร ถ้า
ศรัทธามากก็ใช้ปัญญาน้อยลงไป ดงัเชน่พระวกักลิ และลกูศษิย์คนท่ีอายมุากท่ีสดุของพราหมณ์พาวรี ในเร่ือง
โสฬสปัญหา ในสมยัพทุธกาลโน้น ท่ีช่ือว่า "ปิงคยิะ" ซึง่มีอาย ุ 120 ปีในวนัท่ีฟังธรรม ( ดพูระไตรปิฎก ปา
รายนวรรค ขทุทกนิกาย จฬูนิทเทส เลม่ 6 ประกอบ)) ซึง่ความรู้ท่ีว่านีจ้ะเกิดขึน้มาได้ก็ด้วยการเจริญ
วิปัสสนาเท่านัน้. 
หมายเหตุ ในต าราและในพระไตรปิฎกมีการกลา่วถึงคนท่ีฟังธรรมแล้วบรรลมุรรคผล โดยไมไ่ด้กลา่วถึงการ
เจริญวิปัสสนาของคนเหลา่นัน้เลยนัน้ ความจริงแล้วไม่ได้ขดัแย้งกบัค ากลา่วนีเ้ลย เพราะการท่ีคนเหลา่นัน้
บรรลมุรรคผลได้ก็เน่ืองมาจากวา่ เม่ือบคุคลเหลา่นัน้ฟังธรรมแล้วก็ตรองตาม แล้วน้อมธรรมนัน้เข้ามาใส่
ตน คือพิจารณาเปรียบเทียบกบัตน แล้วจงึเกิดความรู้สกึขึน้มาวา่ร่างกาย จิตใจของเราก็เป็นอยา่งท่ีแสดงไว้ใน
ธรรมนัน้ด้วยเชน่กนั แล้วจงึเกิดความรู้สกึเบื่อหนา่ยร่างกายและจิตใจ ทัง้ภายในและภายนอกขึน้มาอยา่งแรง
กล้า (เป็นความเบื่อหนา่ยด้วยปัญญา คือหมดความยินดีและความเย่ือใยในสิ่งตา่งๆ ลงไป ไมใ่ชค่วามเบื่อ
หนา่ยด้วยกิเลส คือโทสะหรือความยินร้าย อยา่งท่ีปถุชุนทัง้หลายเป็นกนั) ความรู้สกึนัน้รุนแรงไปถึงจิตใต้ส านกึ
แล้วแผซ่า่นไปทัว่ตวั เม่ือเบ่ือหน่ายก็คลายก าหนัด (ความยดึมัน่ถือมัน่ ยินดีพอใจในรูปนามทัง้หลาย) เม่ือ
คลายก าหนัดก็ถึงความหลุดพ้น (จากความยดึมัน่ถือมัน่ รวมทัง้กิเลสทัง้หลาย) นัน่ก็คือคนเหล่านัน้เจริญ
วิปัสสนาไปพร้อมกับการฟังธรรมนัน่เอง. 

ธมัมโชติ 
10 พฤศจิกายน 2543  
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วปัิสสนาคืออะไร 
 

วิปัสสนาก็คือ การเอาสตเิข้าไปตามดูตามสังเกต เข้าไปจดจอ่ เข้าไปใสใ่จ ตอ่สภาวะลักษณะท่ี

ปรากฏในขณะนัน้ และตอ่ความแปรปรวนเปล่ียนแปลงและความเป็นไปตา่ง ๆ ทัง้การเกิดขึน้ ตัง้อยู่ เส่ือมไป 
ดบัไปของรูปของนาม หรือของร่างกายของจิตใจ หรือของรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ สะสมข้อมลูท่ี
สงัเกตได้นัน้มากขึน้เร่ือย ๆ และน าข้อมลูท่ีได้จากการตามดตูามสงัเกตนัน้ มาพินิจพิเคราะห์ พจิารณาโดย

แยบคาย ให้เห็นวา่รูปนามนัน้เที่ยงหรือไม่เที่ยง เป็นสุขหรือทุกข์ หรือความสขุท่ีได้มานัน้คุ้มกบัความทกุข์
ท่ีต้องเผชิญหรือไม ่อยู่ในอ านาจหรือไม่ เป็นไปตามความปรารถนาหรือไม่ ควรค่าแก่การยดึม่ันหรือไม่ 

ควรหรือไม่ที่จะถือว่าเป็นเรา เป็นของของเรา เป็นตัวเป็นตนของเรา (ถ้าจะถือวา่สิ่งใดเป็นเราแล้วสิ่งนัน้
ก็ควรจะอยูใ่นอ านาจ และเป็นไปตามความปรารถนาของเราอยา่งแท้จริง) 

ทัง้นีก็้เพ่ือท าการศกึษา ให้เห็นธรรมชาตทิี่แท้จริงของรูปนามทัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นรูปนามภายใน 
ภายนอก ในอดีต ปัจจบุนั อนาคต คือให้รู้แจ้งเห็นจริงอยา่งชดัเจนด้วยปัญญาของตนเองอยา่งทะลปุรุโปร่ง 
โดยไมมี่ความเคลือบแคลงสงสยัใด ๆ และไมต้่องอาศยัความเช่ือผู้ อ่ืนอีกตอ่ไป (เพราะรู้ด้วยปัญญาของตนเอง
แล้ว) จนกระทัง่เห็นแจ้งวา่ภายในเป็นอยา่งไรภายนอกก็เป็นอยา่งนัน้ ปัจจบุนัเป็นอยา่งไรอดีตและอนาคตก็
เป็นอย่างนัน้ ไมว่า่รูปนามใด ๆ ในเวลาไหน ๆ ก็เป็นอยา่งนัน้ 

ทัง้นีค้วรท าประกอบกันทัง้การตามดูตามสังเกต และการพจิารณาโดยแยบคาย ไมใ่ชท่ าเพียง
อยา่งใดอย่างหนึง่ เพราะการตามดตูามสงัเกตแล้วไมน่ าข้อมลูท่ีได้นัน้ มาพิจารณาโดยแยบคาย ก็จะไมไ่ด้
ประโยชน์จากข้อมลูนัน้อยา่งเตม็ท่ี สว่นการตัง้หน้าตัง้ตาพิจารณาโดยแยบคาย โดยไมมี่ข้อมลูจากการตามดู
ตามสงัเกตอยา่งมากพอ การพิจารณานัน้ก็อาจผิดพลาดได้ ดงันัน้จงึควรตามดตูามสงัเกตไปเร่ือย ๆ แล้วน า
ข้อมลูนัน้มาพิจารณาโดยแยบคายเป็นระยะ ๆ สลบักนัไป 

เม่ือพจิารณาอะไรไม่ออกแล้ว ก็แสดงวา่ข้อมลูท่ีสงัเกตได้มานัน้ยงัไมม่ากพอท่ีจะพิจารณาตอ่ไป ก็
พกัการพิจารณาเอาไว้ก่อนอยา่ท้อใจเพราะเป็นธรรมดาของการปฏิบัต ิ ใช้สตติามดตูามสงัเกตรูปนามกนั
ตอ่ไป เม่ือข้อมลูมากขึน้ก็จะพิจารณาตอ่ไปได้เอง หรือบางครัง้เม่ือข้อมลูมากพอแล้ว แม้จะไมไ่ด้ตัง้ใจพิจารณา
จิตก็จะแล่นไปได้เอง คือถึงไมไ่ด้ตัง้ใจพิจารณาก็เหมือนพิจารณา 

เม่ือเห็นธรรมชาติท่ีแท้จริงชดัเจนมากขึน้เร่ือย ๆ แล้ว ในท่ีสดุก็จะเกิดความรู้สึกขึน้มาจากส่วนลึก
ที่สุดของจิตใจของตนเอง เป็นความรู้สกึเบื่อหนา่ยในรูปนามทัง้ปวงอยา่งแรงกล้า (เป็นความเบื่อหน่ายด้วย
ปัญญา คือหมดความยินดีและความเย่ือใยในสิ่งตา่งๆ ลงไป ไมใ่ชค่วามเบื่อหนา่ยด้วยกิเลส คือโทสะหรือ
ความยินร้าย อยา่งท่ีปถุชุนทัง้หลายเป็นกนั) เม่ือเบือ่หนา่ยก็จะเกิดความรู้สกึคลายความยดึมัน่ถือมัน่ในรูป
นามทัง้ปวงลงไป เม่ือคลายความยดึมัน่ถือมัน่มากเทา่ไร กิเลสทัง้หลายท่ีอยูใ่นระดบัความหยาบ / ความ
ประณีตเดียวกนักบัความยึดมัน่ถือมัน่นัน้ ก็จะถกูท าลายลงไปพร้อมกนั ซึง่เป็นการท าลายท่ีต้นตอของกิเลส
นัน้โดยตรง จงึไมมี่โอกาสท่ีจะเกิดขึน้มาได้อีกเลย และความรู้สกึนีจ้ะแผ่ซ่านไปท่ัวทุกอณูของร่างกาย 
(คล้ายกบัเวลาท่ีประสบกบัความตกใจ ความกลวั หรือความเสียใจอยา่งสดุขีด จนกระทัง่ความรู้สึกเหลา่นัน้
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แผซ่า่นไปทัว่ทกุรูขมุขน ฉัน นัน้) ส านวนในพระไตรปิฎกจะใช้ค าว่า เม่ือเบ่ือหน่ายก็จะคลายก าหนัด เม่ือ
คลายก าหนัดก็จะหลุดพ้น. 

ท่ีกลา่วมานีเ้ป็นการเกิดขึน้ของปัญญาขัน้มรรคผล ซึง่เป็นปัญญาขัน้สงูสดุ จนมีอิทธิพลไปถึงจิต
ใต้ส านึกท่ีอยู่ลึกท่ีสุด แตถ้่าเห็นธรรมชาตขิองรูปนามยงัไมช่ดัเจนพอ หรือยงัไมม่ากพอ ก็จะเกิดความรู้สกึ
คลายความยดึมัน่ถือมัน่ขึน้มาได้เชน่เดียวกนั แตค่วามรู้สกึนัน้จะอยู่แค่ระดับจิตส านึก หรือลงไปถึงจิตใต้

ส านึกบางส่วน จะท าให้เกิดการละกิเลสได้ชัว่คราว ท่ีเรียกวา่ตทังคประหาร ผู้ปฏิบตับิางคนเม่ือปฏิบตัมิาถึง
ขัน้นีแ้ล้ว ก็อาจจะเข้าใจผิด คดิว่าตนเองบรรลมุรรคผลแล้วก็ได้ ดงันัน้ผู้ปฏิบตัทิัง้หลายพงึระวงั และพิจารณา
ให้ดี เพราะตทงัคประหารนัน้นานวนัไปก็จะเส่ือมลงไปได้ เม่ือมีเหตมีุปัจจยัมากพอ กิเลสก็จะฟขูึน้มาได้อีก 

การทดสอบ / ตรวจสอบกิเลสท่ีเหลืออยู่ และคณุสมบตัพิิเศษเฉพาะตวัของมรรคผลแตล่ะขัน้ (เชน่ 
ความบริบรูณ์ของศีล ความบริบรูณ์ของสมาธิ ความบริบรูณ์ของสติ) จะเป็นเคร่ืองตดัสินท่ีดีท่ีสดุ 

ส าหรับกิเลสท่ีละได้แล้วนัน้ จะต้องละได้เพราะความบริสุทธ์ิของจิตจริงๆ คือกิเลสนัน้จะต้องไม่
เกิดขึน้อีกอยา่งสิน้เชิง ไม่ใช่ละได้ด้วยการข่มไว้ด้วยสติ ขม่ไว้ด้วยสมาธิ หรือการคอยพิจารณาเพ่ือขม่ไว้ การ
ทดสอบก็ควรท าในสิ่งแวดล้อมที่บีบคัน้และยาวนาน เพ่ือกระตุ้นให้กิเลสข้อนัน้เกิดขึน้ (ควรใช้เวลาอยา่ง
น้อย 2 เดือนในการทดสอบ แตถ้่าให้ดีก็ควรใช้เวลาให้มากกวา่นี)้ 

ธมัมโชติ 
10 พฤศจิกายน 2543 

 

ฐานส าหรับเจริญวปัิสสนา 
 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแบง่ฐานส าหรับเจริญวิปัสสนาไว้ 4 ฐานใหญ่ๆ เพ่ือให้
เหมาะสมกบัอินทรีย์ของแตล่ะคน ท่ีเรียกวา่สตปัิฏฐาน 4 ดงันีคื้อ 

1.) กายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน คือ การใช้สตจิดจอ่ตอ่ความเป็นไปของกาย 
2.) เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน คือ การใช้สตจิดจ่อตอ่ความเป็นไปของเวทนา 
3.) จิตตานปัุสสนาสติปัฏฐาน คือ การใช้สตจิดจอ่ตอ่ความเป็นไปของจิต 
4.) ธมัมานปัุสสนาสตปัิฏฐาน คือ การใช้สตจิดจ่อตอ่ความเป็นไปของขนัธ์ 5, อายตนะ 12, 

ธาต1ุ8 ฯลฯ 
กลา่วโดยสรุปก็คือ ใช้สตติามดูตามศึกษาธรรมชาตขิองรูปนามน่ันเอง. 

ทา่นท่ีสนใจสามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากพระไตรปิฎกดงันี  ้
1.) มหาสตปัิฏฐานสตูร ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม่ 2 ภาค 2 
2.) อานาปานสตสิตูร มชัฌิมนิกาย อปุริปัณณาสก์ เลม่ 3 ภาค 1 

ธมัมโชติ  
10 พฤศจิกายน 2543 
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การเจริญวปัิสสนาในชีวติประจ าวัน 
 

ถ้าทา่นยงัไมไ่ด้อา่นหวัข้อท่ีผ่านมาทัง้หมดในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) หรืออา่นแล้วแตย่งัไมค่อ่ย
เข้าใจ ขอแนะน าให้ท่านกลบัไปอา่นหวัข้อเหล่านัน้ให้เข้าใจเสียก่อน 

เม่ือท าความเข้าใจถึงหลกัการพืน้ฐานมาพอสมควรแล้ว ตอ่ไปก็ขอแสดงแนวทางปฏิบตัิ ท่ีจะน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัของทา่นทัง้หลาย เพ่ือประโยชน์ในการคลายความทกุข์ออกไปจากจิตใจ ตามสมควรแก่การ
ปฏิบตัขิองแตล่ะท่านตอ่ไป 

ถ้าชาตินีย้งัไมส่ามารถท ามรรคผลให้แจ้งได้ก็จะเป็นปัจจยัท่ีเรียกว่าอุปนิสสยปัจจัย ให้ชาติหน้าเกิด
มาเป็นผู้มีปัญญามาก ซึง่ก็เป็นสิ่งท่ีนา่ปรารถนาเชน่กนั จะเห็นได้วา่ถ้ามีความเพียรเจริญวิปัสสนาแล้ว จะช่ือ
วา่สญูเปลา่นัน้ไมมี่เลย และอยา่ได้กลวัการเจริญวิปัสสนา เพราะกลัวว่าจะไม่ได้เกิดใหม่เลย เพราะตราบใด
ท่ีทา่นยงัยินดีในการเกิดอยู ่ก็ไมมี่ใครสามารถขดัขวางการเกิดของทา่นได้ และมรรคผลนัน้มีหลายขัน้ ขัน้แรก ๆ 
นัน้ก็ยงัต้องเกิดอีกนาน และเป็นการเกิดท่ีมีทกุข์น้อยกวา่คนทัว่ไปด้วย ความจริงแล้วการเจริญวิปัสสนาก็คือ
การมาดูให้เหน็ และตัดสินด้วยตัวของท่านเองว่าควรจะเกิดอีกต่อไปหรือไม่ ไม่ใช่การบังคับไม่ให้
เกิดอีก 
 
การเจริญวิปัสสนาในชีวิตประจ าวัน 

1.) เม่ือมีเวลาว่าง ให้พยายามทบทวนเร่ืองราวที่เกิดขึน้ในชีวิต ตัง้แตจ่ าความได้ จนกระทัง่ถงึ
ปัจจบุนั ทบทวนไปช้า ๆ ไมต้่องรีบร้อน และพยายามทบทวนถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ ในขณะท่ี
เหตกุารณ์นัน้ ๆ ก าลงัเกิดขึน้ให้ได้ เม่ือจ าเหตกุารณ์นัน้ได้ชดัเจนดีแล้ว ก็ให้ท าใจให้เป็นกลาง
ที่สุด ปราศจากอคติความล าเอียงใด ๆ ท าตวัเป็นผู้พิพากษาท่ีเท่ียงธรรมท่ีสดุ แล้วพจิารณา

เหตุการณ์นัน้ๆ ให้ลึกซึง้ ละเอียดละออ มองในทกุแง่ทกุมมุ ให้เห็นวา่เหตกุารณ์นัน้ ๆ ท าให้เรา
เป็นสขุอยา่งไรบ้าง มากน้อยแคไ่หน ท าให้เราเป็นทกุข์อย่างไรบ้าง มากน้อยแคไ่หน และสขุท่ีวา่นัน้
มีทกุข์เคลือบแฝงอยูด้่วยหรือเปลา่ หรือทกุข์ท่ีวา่นัน้มีสขุเคลือบแฝงอยู่ด้วยหรือเปลา่ และ
เหตกุารณ์นัน้ ๆ สง่ผลถึงชีวิตในเวลาตอ่มาให้เป็นสขุหรือทกุข์บ้างหรือไม ่อย่างไร 

กล่าวโดยสรุปก็คือให้มองให้เห็นชดัเจนด้วยตวัเองวา่ ความสขุท่ีได้รับมาจากเหตกุารณ์
นัน้ๆ กบัความทกุข์ท่ีต้องเผชิญมนัคุ้มกนัหรือไม่ การกระท าของเราในขณะนัน้ เป็นไปตามความ
ปรารถนาของเราอย่างแท้จริง หรือว่าเราควบคมุมนัไมไ่ด้ ความสขุความทกุข์นัน้อยูก่บัเราได้นาน
เพียงใด 

การพิจารณานัน้ ในช่วงแรกก็พจิารณากว้างๆ โดยแบง่ชว่งพิจารณาเป็นวยัเดก็ ชีวิตการ
เรียน การท างาน ความรัก การมีครอบครัว การมีลกู การท าสมาธิ ฯลฯ (โดยเฉพาะความรัก และ
การมีครอบครัวนัน้ ให้พิจารณาให้ลกึซึง้ทัง้ในเบือ้งต้น ทา่มกลาง ท่ีสดุ เพราะพระพทุธเจ้า
เปรียบเทียบความสขุทางโลกวา่ เหมือนการกินอ้อยจากโคนไปหาปลาย คือเร่ิมต้นจะหอมหวาน 
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แตย่ิ่งนานวนัก็ยิ่งจืดชืด ดงันัน้ ถ้าพิจารณาเฉพาะตอนท่ีหอมหวาน ก็ยอ่มจะไมไ่ด้ข้อมลูท่ีถกูต้อง
แท้จริง) 

เม่ือพิจารณากว้างๆ แล้ว ก็คอ่ยๆ พจิารณารายละเอียดในแตล่ะเหตกุารณ์ตอ่ไป โดย
พิจารณาเหตกุารณ์ท่ีประทับใจมากๆ ก่อน เม่ือพิจารณาได้มากพอสมควรแล้ว ก็จะเห็นได้ด้วย
ความรู้สกึของเราอยา่งแท้จริง วา่ชีวิตนีเ้ป็นสขุหรือทกุข์กนัแน ่ มีสาระมากน้อยเพียงไหน นา่
ปรารถนานา่รักนา่ใคร่เพียงใด 

ท่ีส าคญัคือต้องท าใจให้เป็นกลาง อย่าตัดสินไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะต้องเป็นสุขหรือ

ทุกข์ หรือเป็นอยา่งนัน้อย่างนี ้ และต้องมองให้ลึกซึง้ทุกแง่ทุกมุม เชน่ ความส าเร็จความ
ภาคภมูิใจในอดีต ถ้าภายหลงัท าไมไ่ด้ หรือมีใครมาพดูให้กระทบกระเทือนถึงความภาคภมูิใจอนั
นัน้ ท าให้ต้องสญูเสียความภาคภมูิใจนัน้ไป ก็อาจท าให้เราเป็นทกุข์อย่างมากมายก็ได้ อยา่มองแง่
เดียว เพราะสิ่งท่ีมีคุณอนันต์ก็มักจะมีโทษมหันต์เช่นกัน 

2.) ก่อนนอนทุกคืนควรพิจารณาเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ตลอดวนันีท้ัง้วนั โดยพิจารณาท านองเดียวกนักบั
การพิจารณาในข้อ 1.) (ข้อ 1. และข้อ 2. นีอ้าศยัหลกัการของบุพเพนิวาสานุสตญิาณ ในวิชชา 3 
เพียงแตเ่ม่ือระลกึชาตใินอดีตไมไ่ด้ ก็ต้องพิจารณาเฉพาะในชาตปัิจจบุนัเทา่ท่ีจะระลกึได้เทา่นัน้) 

3.) *** เป็นข้อที่ส าคัญที่สุด *** ในชีวิตประจ าวันก็ขอให้คอยสังเกตความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ใน
ขณะนัน้ๆ ให้มากท่ีสดุ เทา่ท่ีจะท าได้ ถ้าเผลอไปก็ไมเ่ป็นไร พยายามสงัเกตให้ได้มากท่ีสดุ จนเคย
ชินเป็นนิสยั มีสตรู้ิทนัความรู้สกึตลอดเวลา 

ท่ีส าคญัคือ การสังเกตนัน้เพื่อศึกษาธรรมชาติของร่างกายของจิตใจของเราเองวา่ มีสขุ
มีทกุข์มากน้อยเพียงใด แปรปรวนไปได้อย่างไรบ้าง บงัคบัได้หรือไมไ่ด้ อยูใ่นอ านาจหรือไม่ ไม่ใช่
สังเกตเพื่อจะบังคับหรือเพื่อจะข่ม หรือจะลองบงัคบัมนัดก็ูได้ แล้วก็จะรู้เองว่ามันอยู่ใน
อ านาจหรือเปล่า 

*** หรืออีกนยัหนึง่ก็คือพยายามหา "เรา" ให้เจอ (คือหาวา่สิ่งท่ีทา่นรู้สกึว่าเป็นเรานัน้อยู่
ตรงไหน หรือคืออะไร เชน่ อาจจะรู้สกึวา่ สมอง หรือ หวัใจ กระดกู ร่างกายทัง้หมด จิต ความรู้สกึ 
ความคดิ ความจ า ฯลฯ คือเรา หรือ เป็นเรา) เม่ือเจอ "เรา" แล้ว ก็คอยดู คอยสังเกต "เรา" นัน้ไป
เร่ือยๆ ทัง้เวลาท่ีท ากรรมฐาน และเวลาท่ีใช้ชีวิตประจ าวนัตามปกติ ตัง้แตต่ื่นนอนจนถึงเข้านอน 
จนกระทัง่หลบัไปในท่ีสดุ คือรู้ตวัเม่ือไหร่ก็สงัเกตเม่ือนัน้ แล้วสิ่งท่ีทา่นคดิว่าคือ "เรา" นัน้ ก็จะแสดง
ธรรมชาตท่ีิแท้จริงให้เห็นมากขึน้เร่ือยๆ 

แล้วทา่นก็จะรู้ได้ด้วยตนเองวา่ส่ิงนัน้สมควรจะถูกเรียกว่า "เรา" หรือ "ของๆ เรา" 
หรือ "ตัวตนของเรา" หรือไม่ สิ่งนัน้ควรค่าแก่การยดึม่ันถือม่ันหรือไม่ 

เม่ือสงัเกตมากขึน้เร่ือยๆ แล้ว บางครัง้ "เรา" ก็อาจจะย้ายจดุไปอยูท่ี่อ่ืน (เชน่ เดมิรู้สึกวา่จิต
คือเรา ตอ่มากลบัรู้สกึวา่ความจ าตา่งหากท่ีเป็นเรา ตอ่มาก็อาจย้ายไปท่ีจดุอ่ืนอีก ฯลฯ) ถ้า
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ความรู้สกึวา่เป็น "เรา" ย้ายไปอยูท่ี่จดุอ่ืน ก็ย้ายจดุในการด ู ในการสงัเกต ตาม "เรา" นัน้ไปเร่ือยๆ 
จนกวา่จะหา "เรา" ไมเ่จอในท่ีสดุ 

ลองคดิดใูห้ดีเถิดวา่ สิ่งท่ีไมเ่ท่ียง แปรปรวนไปตลอดเวลา น าทกุข์มาให้สารพดัอยา่ง ไมอ่ยู่
ในอ านาจ ไมเ่ป็นไปตามท่ีใจปรารถนา เอาแน่อะไรไมไ่ด้ คาดหวงัอะไรไมไ่ด้เลย ฯลฯ นัน้สมควร
หรือท่ีจะเรียกวา่เป็น "เรา" หรือ "ของๆ เรา" หรือ "ตัวตนของเรา" 

ถ้าจะถือวา่สิ่งใดสิ่งหนึง่เป็น "เรา" แล้ว อยา่งน้อยสิ่งนัน้ก็ควรจะอยูใ่นอ านาจ และเป็นไป
ตามท่ีใจปรารถนาได้ตลอดเวลาไมใ่ชห่รือ ไมใ่ชแ่คบ่างครัง้ก็บงัเอิญได้เหตปัุจจยัท่ีเหมาะสมก็เป็น
อยา่งท่ีต้องการ แตถ้่าไมบ่งัเอิญอย่างนัน้ก็กลบักลายเป็นอยา่งอ่ืน เชน่ เม่ือมีเหตใุห้สขุก็สขุ มีเหตุ
ให้ทกุข์ก็ทกุข์ มีเหตใุห้โกรธก็โกรธ มีเหตใุห้ดีใจก็ดีใจ มีเหตใุห้เสียใจก็เสียใจ มีเหตใุห้ป่วยก็ป่วย 
ฯลฯ ทัง้ท่ีไมไ่ด้อยากจะให้ทกุข์ ให้โกรธ ให้เสียใจ ให้เจ็บป่วย ฯลฯ เลยสกันิดเดียว 

4.) ในเวลาท ากรรมฐาน ขณะท าสมาธิก็คอยสังเกตจิต หรือสังเกต "เรา" เป็นระยะๆ ท านอง
เดียวกบัข้อ 3.) ซึง่จะเป็นการเจริญสมถะควบคู่กับวิปัสสนา และเม่ือคิดวา่ท าสมาธิมากพอแล้ว 
ก็เปล่ียนจดุยึดของจิตจากจดุท่ียึดไว้ในขณะท าสมาธิ มาเป็นการเพ่งจิตไปส ารวจตามจุดต่างๆ 
ของร่างกาย แล้วพิจารณาจดุนัน้ให้ละเอียด ว่าจดุนัน้ๆ น าความสขุอะไรมาให้เราบ้าง และจดุ
เดียวกนันัน้น าความทกุข์อะไรมาให้เราบ้าง ไมว่า่จะเป็นในขณะปัจจบุนัหรือในอดีต 

ใหม่ๆ  ก็แบง่เป็นรูปกบันามและพิจารณาในปัจจบุนัก่อน จากนัน้จงึพิจารณาละเอียดขึน้
เป็นรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ แล้วพิจารณาละเอียดขึน้อีกเป็นผม ตา ปาก จมกู แขน ขา 
มือ เล็บ เท้า กระเพาะ ล าไส้ ฯลฯ ตอ่ไปเร่ือยๆ ตามความช านาญและความรู้แจ้งท่ีเกิดขึน้ 

เม่ือพจิารณาปัจจุบันจนช านาญหรือชัดเจนแล้ว ก็พิจารณาถึงอดีตตอ่ไป วา่อวยัวะ
นัน้ๆ เคยน าสขุน าทกุข์อะไรมาให้บ้าง ยดึม่ันสิ่งใดมากก็พจิารณาสิ่งนัน้ก่อน พิจารณาอดีตบ้าง 
ปัจจบุนับ้างจนเห็นแจ้งทัง้ในอดีตและปัจจบุนั ลองพิจารณาให้ดีเถิดว่ารูปนี ้นามนี ้อวยัวะเหลา่นี ้มี
สิ่งใดที่ไม่น าทุกข์มาให้เราบ้าง มีส่ิงใดท่ีอยู่ในอ านาจบ้าง มีส่ิงใดท่ีคงทนถาวร ไม่
แปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยบ้าง มีสิ่งใดที่ควรค่าแก่การยดึม่ันถือม่ันบ้าง สิ่งเหล่านี ้
ควรหรือที่จะคิดว่าเป็นเรา เป็นของของเรา เป็นตัวเป็นตนของเรา 

5.) เม่ือวิปัสสนาปัญญาเจริญก้าวหน้าขึน้เร่ือยๆ แล้ว ก็จะเกิดผลตา่งๆ ตามมา เชน่ 
o เม่ือเหน็ทุกข์เห็นโทษของสิ่งใดแล้ว ความยินดีรักใคร่ ความยดึมัน่ถือมัน่ในสิ่งนัน้ๆ ก็จะ

ลดลงไปเอง นัน่คือกามฉันทะก็จะมารบกวนเราน้อยลงไปเร่ือยๆ 
o เม่ือเหน็ว่าส่ิงทัง้ปวงไม่อยู่ในอ านาจของใคร ทัง้หมดล้วนเป็นไปตามเหตตุามปัจจยั หรือ

เม่ือความยดึมัน่ถือมัน่ในสิ่งเหลา่นัน้ลดลงไปแล้ว ความขดัเคืองใจเพราะสิ่งนัน้ๆ และความ
ยินดีรักใคร่ในสิ่งนัน้ๆ ก็จะลดลงไปเอง นัน่คือ ปฏิฆะ และกามฉันทะ ก็จะมารบกวนเรา
น้อยลงไปเร่ือยๆ 
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o เม่ือเห็นสิ่งตา่งๆ ด้วยความรู้แจ้งของเราเองอยา่งแท้จริงแล้ว ความเคลือบแคลงลงัเลสงสยั
ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็ยอ่มจะหมดไป นัน่คือวิจิกิจฉาก็จะน้อยลงไปเร่ือยๆ 

 
ถ้ามีความเพียรท าตามวิธีการเหลา่นีเ้ร่ือยไปไมท้่อถอยแล้ว ไมช้่าก็จะเข้าถึงแก่นของศาสนาได้เอง 

และจะได้พบกับความสุขที่ไม่อาจหาได้จากทางโลก ไมอ่าจหาได้จากสมาธิ ไมส่ามารถซือ้ได้ด้วยเงิน เป็น
ความสุขที่เกิดจากการที่จิตคลายความยดึม่ันในสิ่งทัง้ปวงลงไป เป็นความสขุท่ีไม่มีทุกข์เจือปน ไมต้่อง
อาศยัเคร่ืองลอ่ใดๆ ทัง้สิน้ เป็นความสขุท่ีเกิดจากการท่ีจิตไมห่วัน่ไหวไปตามอารมณ์ตา่งๆ ท่ีมากระทบ 
สามารถสงบอยูไ่ด้แม้ท่ามกลางพายรุ้าย 
 
หมายเหตุ ในการเจริญวิปัสสนานัน้ ข้อท่ีส าคญัและท าให้ปัญญาเกิดได้มากท่ีสดุก็คือข้อ 3.) 
 

ธมัมโชติ  
17 มิถนุายน 2545 

 

ข้อควรจ าส าหรับผู้ต้องการพ้นทุกข์ 
 
ผู้ ท่ีปรารถนาความพ้นทกุข์อยา่งสิน้เชิงควรเตือนใจตนเองอยูเ่สมอ เพ่ือให้มีสิ่งเหลา่นีคื้อ 

 
อาตาปี (ความเพียรเพ่ือเผากิเลส) - มีความเพียรท่ีจะตามดตูามรู้ธรรมชาตขิองรูป/นามหรือกาย/ใจ เพ่ือ
ศกึษา ให้เห็นธรรมชาตท่ีิแท้จริงของรูป/นาม เพ่ือความคลายความยึดมัน่ถือมัน่ในรูป/นาม ซึง่จะท าให้กิเลส
ทัง้หลายถกูท าลายลงไปในท่ีสดุ 

สตมิา (ความระลกึได้) - มีสตริะลกึได้อยูเ่สมอวา่ ขณะนีรู้ป/นามหรือกาย/ใจ โดยเฉพาะจิตใจอยูใ่นสภาวะ
อยา่งไร  

สัมปชาโน (สมัปชญัญะ - ความรู้ตวัทัว่พร้อม) - สงัเกตให้เห็นอย่างชดัแจ้งถึงสภาวะท่ีแท้จริง ของรูป/นาม 
หรือกาย/ใจ ท่ีปรากฏในขณะนัน้ (ท่ีสตริะลกึรู้อยูน่ัน้) คือสังเกตรายละเอียดตา่ง ๆ ของสภาวะนัน้ ๆ ให้เห็น
ชดัเจนขึน้เร่ือยๆ เชน่ สภาวะของจิตขณะโกรธมีความเร่าร้อนอยา่งไร ท าให้เกิดความทกุข์อยา่งไร ท าให้จิต
เศร้าหมองอยา่งไร มีความพลุง่พลา่นของจิตอย่างไร มีความกระทบกระทัง่ภายในใจอยา่งไรบ้าง เกิดขึน้ได้
อยา่งไร บงัคบัได้หรือไม่ ตัง้อยูไ่ด้นานหรือไม ่แปรปรวนไปเร่ือยๆ หรือไม่ ความรู้สกึเหลา่นีเ้กิดขึน้ท่ีบริเวณไหน
ของร่างกายหรือจิตใจ ฯลฯ 

เม่ือจิตอยูใ่นสภาวะอ่ืนๆ ก็สงัเกตท านองเดียวกนันี ้
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เร่ืองสมัปชญัญะนีใ้หม่ ๆ ก็จะยงัเห็นไมช่ดัเจนและเห็นรายละเอียดได้ไมก่ี่อยา่ง แตเ่ม่ือปฏิบตันิานขึน้ 
ก็จะเหน็รายละเอียดชัดเจนขึน้เร่ือยๆ เอง และวนัหนึง่ข้างหน้า ก็จะสามารถเห็นแจ้งแทงตลอด ใน

ธรรมชาตขิองรูป/นามได้เอง ซึง่หมายถึงความพ้นทุกข์ท่ีอยู่ไม่ไกลเลย. 
ธมัมโชติ  

10 พฤศจิกายน 2543 
 

สัญโยชน์ 10 
 

สญัโยชน์ หรือสงัโยชน์ หรือสญัโญชน์ คือเคร่ืองผูกจิตเอาไว้ให้ตดิอยู่กับส่ิงต่างๆ รวมถึงภพภมูิ
ตา่งๆ และวฏัสงสาร ท าให้จิตไมเ่ป็นอิสระ ต้องตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านัน้ สิ่งเหลา่นัน้ จงึสามารถฉดุ
กระชากลากจงูจิต ให้ต้องทนทุกข์ทรมานต่างๆ นานา ไมอ่าจพ้นจากทกุข์ไปได้ 
เปรียบเหมือนเชลยท่ีถกูข้าศกึเอาเชือกล่าม แล้วใช้ม้าลากให้เชลยนัน้ถลููถ่กูงัไปกบัพืน้ ต้องทนทกุข์ทรมาน
อยา่งแสนสาหสัโดยไมป่รานี 

สญัโยชน์ 10 นีมี้อวิชชาเป็นแม่ทัพท่ีคอยบงการให้เสนาทัง้ 9 ลากจงูจิตไปในทิศทางตา่งๆ เม่ือ

เสนาใดมีก าลงัมากกว่าก็จะฉดุกระชากจิต ให้ถลููถ่กูงัไปในทิศทางของตน (ดภูาพในหน้า 15 ประกอบ) 
 
สญัโยชน์ 10 ประกอบด้วย 

1.) สักกายทฏิฐิ : ความเห็นว่ารูปนีน้ามนีห้รือกายนีใ้จนีเ้ป็นอตัตา เป็นตวัเป็นตนของเรา ควรแก่การ
ยดึมัน่ถือมัน่ ผกูจิตไว้กบัความเห็นแก่ตวัอยา่งเหนียวแน่น 

2.) วิจิกิจฉา : ความลงัเลสงสยั ไมแ่นใ่จ ไมปั่กใจเช่ือในสิ่งเหลา่นีคื้อ 
o สงสยัวา่พระพทุธเจ้าผู้ รู้ทางปฏิบตัเิพ่ือความพ้นทกุข์อยา่งสิน้เชิง และปฏิบตัติามทางนัน้จน

ส าเร็จ ด้วยตวัพระองค์เองมาแล้ว มีจริงหรือไม ่(สงสยัในพระพุทธเจ้า) 
o สงสยัวา่สภาวะท่ีพ้นทกุข์อย่างสิน้เชิง และทางปฏิบตัเิพ่ือเข้าสูส่ภาวะนัน้ มีจริงหรือไม ่ และ

ทางไหนกนัแนท่ี่ถกูต้องแท้จริง (สงสยัในพระธรรม) 
o สงสยัวา่ผู้ปฏิบตัติามทางท่ีพระพทุธเจ้าแนะน า จนพ้นทกุข์อยา่งสิน้เชิงแล้ว มีจริงหรือไม ่

(สงสยัในพระสงฆ์) 
ความไมแ่นใ่จนีผ้กูจิตเอาไว้กบัความไมแ่นว่แน่ หรือความไมจ่ริงจงัในการปฏิบตัใินทางท่ีถกู 

3.) สีลพตปรามาส : การถือศีลพรตด้วยจดุมุ่งหมายท่ีผิดทาง ท าให้ไมไ่ด้ประโยชน์จากศีลหรือพรต
นัน้ อยา่งท่ีควรจะเป็น ซึง่อาจถึงขัน้ได้รับโทษจากการถือศีลพรตนัน้เลยก็ได้ เชน่ กิเลสหรือมานะ 

(ความถือตวั) งอกเงยขึน้ กลายเป็นคนหลงงมงาย หรือเป็นทกุข์ไปโดยเปลา่ประโยชน์ 
สีลพตปรามาสนีผ้กูจิตไว้กบัการปฏิบตัท่ีิผิดทาง หรือการปฏิบตัิอยา่งงมงาย 
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4.) กามฉันทะ : ความยินดี เพลิดเพลินในรูป เสียง กลิ่น รส สมัผสัทางกาย หรือเพลิดเพลินใน
ความคดิ อนัเก่ียวเน่ืองด้วยรูป เสียง กลิ่น รส สมัผสัทางกายนัน้ 

กามฉนัทะนีผ้กูจิตไว้ให้ต้องตกเป็นทาสของรูป เสียง กลิ่น รส สมัผสัทางกาย เหมือนปลา
ที่ตดิเบ็ดเพราะหลงใหลในเหย่ือที่ล่อเอาไว้ และผกูจิตไว้กบักามภมูิ 

5.) ปฏิฆะ : ความกระทบกระทัง่ภายในใจ ความขดัเคืองใจ ความโกรธ ความไมส่บายใจ ความเศร้า
โศกเสียใจ 

ปฏิฆะนีผ้กูจิตไว้กบัความทกุข์ทางใจตา่งๆ นานา 

6.) รูปราคะ : ความยินดี เพลิดเพลินในสมาธิขัน้รูปสมาบตั ิ หรือรูปฌาน คือสมาธิท่ีใช้รูปธรรมเป็น
เคร่ืองยึด เพ่ือท าให้เกิดสมาธิ ตวัอยา่งรูปธรรมเชน่ ดนิ น า้ ไฟ อาการเคล่ือนไหว(ลม) ร่างกาย 
อวยัวะตา่งๆ แสงสว่าง สีตา่งๆ สิ่งตา่งๆ ท่ีเห็นในนิมิต (ภาพท่ีเกิดขึน้ขณะหลบัตาท าสมาธิ) 

รูปราคะนีผ้กูจิตไว้กบัรูปภูมิ คือภมูิท่ีผู้ ได้สมาธิขัน้รูปฌานจะไปเกิดเม่ือตายจากโลกนีไ้ป
แล้ว ในภมูินีจ้ะมีความสขุจากสมาธิเป็นหลกั ไมส่นใจในกามคณุทัง้หลาย 

7.) อรูปราคะ : ความยินดี เพลิดเพลินในสมาธิขัน้อรูปสมาบตัิ หรืออรูปฌาน อนัพ้นจากความยินดี
พอใจในรูปทัง้ปวง คือสมาธิท่ีใช้อรูป คือสิ่งท่ีไมใ่ชรู่ปเป็นเคร่ืองยึด เพ่ือท าให้เกิดสมาธิ ตวัอยา่ง

ของอรูปเชน่ ชอ่งวา่ง(อากาศ) สิ่งท่ีรับรู้ความรู้สกึ(วิญญาณ) ความไมมี่อะไรเลย(อา
กิญจญัญายตนสมาบตัิ) ความรู้สกึท่ีเหลืออยูน้่อยมาก จนแทบไมมี่ความรู้สกึตวัเลย(เนวสญัญา
นาสญัญายตนสมาบตัิ) 

คนท่ีได้อรูปฌานนัน้ จะไมย่ินดีในรูปใดๆ เลย จะยินดีพอใจในการไมมี่รูปเทา่นัน้ ไมย่ินดี
แม้กระทัง่การมีร่างกาย เพราะมองเห็นแตท่กุข์ และโทษท่ีเกิดจากการมีร่างกาย เม่ือตายแล้วจงึไป
เกิดในภมูิท่ีไมมี่ร่างกาย คือมีเฉพาะจิตเพลิดเพลินอารมณ์อนัเกิดจากสมาธิอยู ่ท่ีเรียกวา่อรูปภูมิ 

อรูปราคะนีผ้กูจิตไว้กบัอรูปภูม ิ

8.) มานะ : ความถือตวั ความรู้สกึวา่รูปนีน้ามนีห้รือกายนีใ้จนีเ้ป็นเรา ท าให้เกิดการเปรียบเทียบกบั
ผู้ อ่ืน ว่าเราเหนือกว่าเขา เราเสมอกบัเขา หรือเราด้อยกวา่เขา 

มานะนีผ้กูจิตไว้กบัการเปรียบเทียบกบัผู้ อ่ืน ความชิงดีชิงเดน่ ความถือตวั 

9.) อุทธัจจะ : ความฟุ้ งซา่นของจิต เกิดจากความยึดมัน่ถือมัน่ของจิตคดิวา่สิ่งตา่งๆ มีสาระ จิตจงึซดั
สา่ยไปหาสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นัน้อยูเ่นืองๆ ไมอ่าจตัง้มัน่อยูก่บัอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่อยา่งแนบแนน่ 

เป็นเวลานานๆ ได้ 
อทุธจัจะนีผ้กูจิตไว้กบัความซดัสา่ยรับอารมณ์ไมม่ัน่ 

10.) อวิชชา : ความไมรู้่สภาวะท่ีแท้จริงของสรรพสิ่ง คือ ไม่รู้ในทกุข์ เหตแุหง่ทกุข์(สมทุยั) สภาวะท่ี

พ้นจากทกุข์อยา่งสิน้เชิง(นิโรธ-นิพพาน) ทางปฏิบตัเิพ่ือพ้นจากทกุข์อยา่งสิน้เชิง(มรรค) ไมรู้่ใน
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กฎไตรลกัษณ์ (อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา) ไมรู้่ในหลกัปฏิจจสมปุบาท (การท่ีสิ่งตา่งๆ อิงอาศยัสิ่ง

อ่ืนๆ จงึเกิดขึน้ได้) ไมรู้่เร่ืองเหตปัุจจยั ไม่รู้ว่าส่ิงทัง้ปวงล้วนไม่ควรค่าแก่การยดึม่ันถือม่ัน 
อวิชชานีผ้กูจิตไว้กบัวฏัสงสาร ภพภมูิทัง้ปวง ความทกุข์ทัง้ปวง และผกูจิตไว้กบัสญัโยชน์ทัง้

ปวง. 
 

ธมัมโชติ 

10 พฤศจิกายน 2534 
 

 
 

 

พุทธพจน์เก่ียวกับวปัิสสนา 
 
ปัญญาวรรค วิปัสสนากถา พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค 

[๗๓๑] ฯลฯ ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ภิกษุนัน้หนอ พิจารณาเห็นสังขารไรๆ โดยความเป็นของเที่ยงอยู่ 
จกัเป็นผู้ประกอบด้วยอนโุลมขนัต ิ (วิปัสสนาปัญญาตัง้แตข่ัน้ต้นจนถึงขัน้ท่ีก าลงัจะบรรลมุรรคผล) ข้อนีไ้มเ่ป็น
ฐานะท่ีจะมีได้ 
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ผู้ไมป่ระกอบด้วยอนโุลมขนัติ จกัยา่งลงสูส่มัมตัตนิยาม (มรรคจิต - จิตในขณะท าลายกิเลสได้อยา่ง
เดด็ขาด) ข้อนีไ้มเ่ป็นฐานะท่ีจะมีได้ 

เม่ือไมย่า่งลงสูส่มัมตัตนิยาม จกัท าให้แจ้งซึง่โสดาปัตตผิล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหตัผล 
(เป็นพระอรหนัต์ - ผู้ปราศจากกิเลส) ข้อนีไ้มเ่ป็นฐานะท่ีจะมีได้ 

ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ภิกษุนัน้หนอ พิจารณาเห็นสังขารทัง้ปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงอยู ่จกัเป็นผู้
ประกอบด้วยอนโุลมขนัติ ข้อนีเ้ป็นฐานะท่ีมีได้ 

ผู้ประกอบด้วยอนโุลมขนัต ิจกัยา่งลงสูส่มัมตัตนิยาม ข้อนีเ้ป็นฐานะท่ีมีได้ 
ผู้ยา่งลงสูส่มัมตัตนิยาม จกัท าให้แจ้งซึง่โสดาปัตตผิล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหตัผล ข้อนี ้

เป็นฐานะท่ีมีได้. 
[๗๓๒] ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ภิกษุนัน้หนอ พิจารณาเห็นสังขารไรๆ โดยความเป็นสุข จกัเป็นผู้

ประกอบด้วยอนโุลมขนัติ ข้อนีไ้มเ่ป็นฐานะท่ีจะมีได้ 
ผู้ไมป่ระกอบด้วยอนโุลมขนัติ จกัยา่งลงสูส่มัมตัตนิยาม ข้อนีไ้มเ่ป็นฐานะท่ีจะมีได้ 
เม่ือไมย่า่งลงสูส่มัมตัตนิยาม จกัท าให้แจ้งซึง่โสดาปัตตผิล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหตัผล 

ข้อนีไ้มเ่ป็นฐานะท่ีจะมีได้ 
ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ภิกษุนัน้หนอ พิจารณาเห็นสังขารทัง้ปวงโดยความเป็นทุกข์อยู ่ จกัเป็นผู้

ประกอบด้วยอนโุลมขนัติ ข้อนีเ้ป็นฐานะท่ีมีได้ 
ผู้ประกอบด้วยอนโุลมขนัต ิจกัยา่งลงสูส่มัมตัตนิยาม ข้อนีเ้ป็นฐานะท่ีมีได้ 
ผู้ยา่งลงสูส่มัมตัตนิยาม จกัท าให้แจ้งซึง่โสดาปัตตผิล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหตัผล ข้อนี ้

เป็นฐานะท่ีมีได้. 
[๗๓๓] ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ภิกษุนัน้หนอ พิจารณาเห็นธรรมไรๆ โดยความเป็นอัตตาอยู่ จกัเป็นผู้

ประกอบด้วยอนโุลมขนัต ิข้อนีไ้มเ่ป็นฐานะท่ีจะมีได้ 
ผู้ไมป่ระกอบด้วยอนโุลมขนัต ิจกัย่างลงสูส่มัมตัตนิยาม ข้อนีไ้มเ่ป็นฐานะท่ีจะมีได้ 
เม่ือไมย่า่งลงสูส่มัมตัตนิยาม จกัท าให้แจ้งซึง่โสดาปัตตผิล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหตัผล 

ข้อนีไ้มเ่ป็นฐานะท่ีจะมีได้ 
ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ภิกษุนัน้หนอ พิจารณาเห็นธรรมไรๆ โดยความเป็นอนัตตาอยู่ จกัเป็นผู้

ประกอบด้วยอนโุลมขนัติ ข้อนีเ้ป็นฐานะท่ีมีได้ 
ผู้ประกอบด้วยอนโุลมขนัต ิจกัยา่งลงสูส่มัมตัตนิยาม ข้อนีเ้ป็นฐานะท่ีมีได้ 
ผู้ยา่งลงสูส่มัมตัตนิยาม จกัท าให้แจ้งซึง่โสดาปัตตผิล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหตัผล ข้อนี ้

เป็นฐานะท่ีมีได้. 
[๗๓๔] ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ภิกษุนัน้หนอ พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์อยู ่ จกัเป็นผู้

ประกอบด้วยอนโุลมขนัต ิข้อนีไ้มเ่ป็นฐานะท่ีจะมีได้ 
ผู้ไมป่ระกอบด้วยอนโุลมขนัต ิจกัย่างลงสูส่มัมตัตนิยาม ข้อนีไ้มเ่ป็นฐานะท่ีจะมีได้ 
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เม่ือไมย่า่งลงสูส่มัมตัตนิยาม จกัท าให้แจ้งซึง่โสดาปัตตผิล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหตัผล 
ข้อนีไ้มเ่ป็นฐานะท่ีจะมีได้ 

ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ภิกษุนัน้หนอ พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขอยู่ จกัเป็นผู้ประกอบด้วย
อนโุลมขนัต ิข้อนีเ้ป็นฐานะท่ีมีได้ 

ผู้ประกอบด้วยอนโุลมขนัต ิจกัยา่งลงสูส่มัมตัตนิยาม ข้อนีเ้ป็นฐานะท่ีมีได้ 
ผู้ยา่งลงสูส่มัมตัตนิยาม จกัท าให้แจ้งซึง่โสดาปัตตผิล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหตัผล ข้อนี ้

เป็นฐานะท่ีมีได้. 
 
คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ ๒๐ พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย 

[๓๐] ๒.  เม่ือใด บณัฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาวา่ สังขารทัง้ปวงไม่เที่ยง 
เม่ือนัน้ ย่อมหนา่ยในทุกข์ ความหนา่ยในทกุข์ นัน่เป็นทางแหง่ความหมดจด. 

เม่ือใด บณัฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาวา่ สังขารทัง้ปวงเป็นทุกข์ 

เม่ือนัน้ ย่อมหนา่ยในทุกข์ ความหนา่ยในทกุข์ นัน่เป็นทางแหง่ความหมดจด. 
เม่ือใด บณัฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาวา่ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนัตตา 

เม่ือนัน้ ย่อมหนา่ยในทุกข์ ความหนา่ยในทกุข์ นัน่เป็นทางแหง่ความหมดจด. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

10 พฤศจิกายน 2543 
 

อริยบุคคล 8 ประเภท (และการละกิเลส) 
 

ผู้ ท่ีเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปตามล าดบัขัน้ ได้รู้ได้เห็นธรรมชาตริวมทัง้ความเป็นไปตา่งๆ ของรูป/

นาม หรือกาย/ใจ มากขึน้เร่ือยๆ ได้เห็นถึงความไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา ไมน่า่รักนา่ใคร่นา่ปรารถนา ไม่
สามารถยึดมัน่ถือมัน่ได้เพราะไมอ่ยูใ่นอ านาจ จงึไมเ่ป็นไปอย่างท่ีใจต้องการ ฯลฯ จนกระทัง่จิตคลายความ
ยดึม่ันในสิ่งทัง้ปวงลงไปอย่างถาวร คือความยึดมัน่ถือมัน่ในระดบันัน้จะไมเ่กิดขึน้อีกเลย เพราะเห็นชดัด้วย
ปัญญาของตนเองอยา่งแท้จริง จนหมดความเคลือบแคลง และความลงัเลสงสยัใดๆ ทัง้ปวงแล้วนัน้ จะได้ช่ือ

วา่เป็นอริยบุคคล คือบุคคลอันประเสริฐ ซึง่จ าแนกอยา่งละเอียดได้ 8 ประเภท ตามล าดับขัน้ของการ
ละกิเลส หรือตามล าดับขัน้ของความยดึม่ันถือม่ัน 

ก่อนจะกลา่วถึงอริยบคุคลขัน้ตา่งๆ นัน้ จะขออธิบายถึงความเจริญก้าวหน้าในการท าวิปัสสนา
กรรมฐาน ตัง้แตเ่ร่ิมต้นก่อน เพ่ือจะได้เข้าใจเร่ืองของอริยบคุคลได้ง่ายขึน้ ดงันี ้
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บคุคลทัว่ ๆ ไปท่ียงัมีความยดึมัน่ถือมัน่ในสิ่งตา่ง ๆ อยูอ่ยา่งปกตทิัว่ไปนัน้ได้ช่ือวา่ปุถุชน (ปถุ ุ

แปลวา่หนา) คือชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสนัน่เอง ปถุชุนนัน้แบง่ได้ 2 ระดับคือ 
1.) อันธปุถุชน คือปถุชุนท่ีมืดบอดตอ่ธรรมมาก จิตใจหยาบกระด้าง เป็นผู้ยากแก่การรู้ธรรม 
2.) กัลยาณปุถุชน คือปถุชุนท่ีแม้จะยงัมีกิเลสหนาแนน่อยู่ แตจ่ิตใจก็มีความประณีต เบาสบายกวา่

อนัธปถุชุน จงึเข้าถึงธรรมได้ง่ายกวา่ 
 

เม่ือบคุคลใดได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานมากขึน้เร่ือยๆ แล้ว ก็จะเกิดปัญญามองเห็นธรรมชาตท่ีิแท้จริง
ของสิ่งตา่งๆ มากขึน้เร่ือยๆ ท่ีเรียกว่าญาณขัน้ตา่งๆ (ค าวา่ญาณนีเ้ป็นช่ือของปัญญาในวิปัสสนา ตา่งจาก

ฌานซึง่เป็นขัน้ตา่งๆ ของสมาธิ) จนกระทัง่ปัญญาญาณนัน้แก่กล้าจนสามารถท าลายความยดึมัน่ถือมัน่ในสิ่ง
ตา่งๆ อยา่งถาวร อนัเป็นผลให้กิเลสท่ีเกิดจากความยึดมัน่ในขัน้นัน้ถกูท าลายลงไปอยา่งสิน้เชิง 

จิตในขณะท่ีเห็นแจ้งในความท่ีไมส่ามารถยึดมัน่ในสรรพสิ่งทัง้ปวงได้อย่างชดัเจน จนสามารถท าลาย
กิเลสได้นีเ้รียกวา่มรรคจิต ซึง่จะเกิดขึน้เพียงแคข่ณะจิตเดียว คือเกิดอาการป๊ิงขึน้มาแว้ปเดียว กิเลสและ
ความยึดมัน่ในขัน้นัน้ก็จะไมเ่กิดขึน้อีกเลย 

บคุคลในขณะท่ีมรรคจิตเกิดขึน้นีเ้รียกวา่มรรคบุคคล ซึง่นบัเป็นอริยบคุคลประเภทหนึง่ 
บคุคลจะเป็นมรรคบคุคลแคเ่พียงชัว่ขณะจิตเดียวเทา่นัน้ หลงัจากนัน้ก็จะได้ช่ือวา่ผลบุคคล คือบคุคลผู้

เสวยผลจากมรรคนัน้อยู่ ไปจนกวา่มรรคจิตในขัน้ท่ีสงูขึน้ไปจะเกิดขึน้อีกครัง้ เพ่ือท าลายความยึดมัน่และกิเลส
ท่ีประณีตขึน้ไปอีก มรรคจิตแตล่ะขัน้นัน้จะเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวเทา่นัน้ แล้วจะไมเ่กิดขึน้ในขัน้เดมิซ า้อีกเลย 
จะเกิดก็แตข่ัน้ท่ีสงูขึน้ไปเทา่นัน้ เพราะความยึดมัน่ในขัน้ท่ีถกูท าลายไปแล้ว จะไมมี่โอกาสกลบัมาให้ท าลายได้
อีกเลย 
 
อริยบคุคล 8 ประเภทนัน้ประกอบด้วยมรรคบคุคล 4 ประเภท และผลบคุคล 4 ประเภท ดงันีคื้อ 

1.) โสดาปัตตมิรรคบุคคล คือบคุคลในขณะท่ีมรรคจิตเกิดขึน้เป็นครัง้แรก ท่ีเรียกวา่โสดาปัตตมิรรค
จิต โสดาปัตตมิรรคบคุคลนีน้บัเป็นอริยบุคคลขัน้แรก และได้ช่ือวา่เป็นผู้หย่ังลงสู่กระแสพระ
นิพพานแล้ว มรรคจิตในขัน้นีจ้ะท าลายกิเลสได้ดงันีคื้อ 

(ในท่ีนีจ้ะใช้สัญโยชน์ ซึง่เป็นรูปแบบหนึง่ของการแบง่ประเภทของกิเลส เป็นหลกัในการ
อธิบาย - ดเูร่ืองสัญโยชน์ 10 ประกอบ) 
o สกักายทิฏฐิ 
o วิจิกิจฉา 
o สีลพตปรามาส 

รวมทัง้โลภะ(ความโลภ) โทสะ(ความโกรธ, ขดัเคืองใจ, กงัวลใจ, เครียด, กลวั) โมหะ
(ความหลง คือไมรู้่ธรรมชาตท่ีิแท้จริงของสรรพสิ่ง) ในขัน้หยาบอ่ืนๆ อนัจะเป็นผลให้ต้องไปเกิด
ในอบายภมูิ (เดรัจฉาน, เปรต, อสรุกาย, นรก) ด้วย 
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2.) โสดาปัตตผิลบุคคล หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่โสดาบัน คือผู้ ท่ีผา่นโสดาปัตตมิรรคมาแล้ว 
คณุสมบตัท่ีิส าคญัของโสดาบนัก็คือ 

o พ้นจากอบายภมูิตลอดไป คือจะไมไ่ปเกิดในอบายภมูิอีกเลย เพราะจิตใจมีความประณีตเกินกวา่

ท่ีจะไปเกิดในภมูิเหลา่นัน้ได้  (ใครจะไปเกิดในภมูิใดนัน้ ขึน้กบัสภาพจิตตอนใกล้ตาย ท่ีเรียกวา่
มรณาสันนวิถี ถ้าขณะนัน้จิตมีสภาพเป็นอยา่งไร ก็จะสง่ผลให้ไปเกิดใหม่ในภมูิท่ีมีสภาพ

ใกล้เคียงกบัสภาพจิตนัน้มากท่ีสดุ) 
o อีกไมเ่กิน 7 ชาตจิะบรรลเุป็นพระอรหนัต์ 
o มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอยา่งมัน่คง ไมง่่อนแง่นคลอนแคลน จะไมค่ดิเปล่ียนศาสนาอีกเลย 

o มีศีล 5 บริบรูณ์ (ไมใ่ชแ่คบ่ริสทุธ์ิ) คือความบริสทุธ์ิของศีลนัน้เกิดจากความบริสทุธ์/ความ
ประณีต ของจิตใจจริงๆ ไม่ใชใ่จอยากท าผิดศีลแตส่ามารถขม่ใจไว้ได้ คือใจสะอาดจนเกินกว่า
จะท าผิดศีลห้าได้ 

3.) สกทาคามีมรรคบุคคล หรือสกิทาคามีมรรคบุคคล คือบคุคลท่ีเจริญวิปัสสนาตอ่ไปอีก

จนกระทัง่ มรรคจิตเกิดขึน้เป็นครัง้ท่ี 2 ท่ีเรียกวา่สกทาคามีมรรคจิต มรรคจิตในขัน้นี ้ไมส่ามารถ
ท าลายกิเลสตวัใหมใ่ห้หมดไปได้อยา่งสิน้เชิงเหมือนมรรคจิตขัน้อ่ืนๆ เป็นแตเ่พียงท าให้ โลภะ โทสะ
เบาบางลงเทา่นัน้ โดยเฉพาะกามฉนัทะ และปฏิฆะ ถงึแม้ว่าความยดึม่ันท่ีมีอยู่จะน้อยลงไปก็
ตาม ทัง้นีเ้พราะกามฉนัทะและปฏิฆะนัน้มีก าลงัแรงเกินกวา่ จะถกูท าลายไปได้ง่ายๆ 

4.) สกทาคามีผลบุคคล หรือสกิทาคามีผลบุคคล คือผู้ ท่ีผ่านสกทาคามีมรรคมาแล้ว 
คณุสมบตัสิ าคญัของสกทาคามีผลบคุคลก็คือ ถ้ายงัไมส่ามารถบรรลธุรรมท่ีสงูขึน้ไปได้ใน

ชาตนีิ ้ ก็จะกลบัมาเกิดในกามภูมิอีกเพียงครัง้เดียวก็จะบรรลธุรรมท่ีสงูขึน้ไปได้ แล้วจะพ้นจาก
กามภมูิตลอดไป เพราะอริยบคุคลขัน้นีเ้ป็นขัน้สดุท้ายท่ีจะเกิดในกามภมูิได้อีก 

ค าวา่กามภูมินัน้ได้แก่ สวรรค์ 6 ชัน้ มนษุยภมูิ เดรัจฉาน เปรต อสรุกาย นรก แต่
สกทาคามีบคุคลนัน้พ้นจากอบายภมูิไปแล้วตัง้แตเ่ป็นโสดาบนั จงึเกิดได้เพียงในสวรรค์ และมนษุย์
เทา่นัน้ 

5.) อนาคามีมรรคบุคคล คือบคุคลท่ีเจริญวิปัสสนาตอ่ไปอีกจนกระทัง่ มรรคจิตเกิดขึน้เป็นครัง้ท่ี 3 

ท่ีเรียกวา่อนาคามีมรรคจิต ท าลายกิเลสได้เด็ดขาดเพิ่มขึน้อีก 2 ตวัคือ 
o กามฉนัทะ 
o ปฏิฆะ 

6.) อนาคามีผลบุคคล คือผู้ ท่ีผ่านอนาคามีมรรคมาแล้ว 
คณุสมบตัท่ีิส าคญัของอนาคามีผลบคุคลคือ ถึงจะยงัไมบ่รรลเุป็นพระอรหนัต์ ก็จะไม่

กลบัมาเกิดในกามภมูิอีกเลย แตจ่ะไปเกิดในภมูิท่ีพ้นจากเร่ืองของกามคือรูปภมูิ หรืออรูปภมูิ

เทา่นัน้ (ดหูวัข้อรูปราคะ และอรูปราคะ ในเร่ืองสัญโยชน์ 10 ประกอบ) 
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ในรูปภมูิ 16 ชัน้นัน้ จะมีอยู ่5 ชัน้ท่ีเป็นท่ีเกิดของอนาคามีผลบคุคลโดยเฉพาะ ซึ่งรวม

เรียกวา่สุทธาวาสภูมิ ดงันัน้ ในสทุธาวาสภมูิทัง้ 5 ชัน้นี ้ จงึมีเฉพาะอนาคามีผลบคุคล 
อรหตัตมรรคบคุคล และพระอรหนัต์ (ท่ีบรรลเุป็นพระอรหนัต์ในภมูินีแ้ล้วยงัมีชีวิตอยู่) เทา่นัน้ 
สทุธาวาสภมูิ 5 ชัน้ประกอบด้วย 

o อวิหาภมูิ 
o อตปัปาภมูิ 
o สทุสัสาภมูิ 
o สทุสัสีภมูิ 
o อกนิฏฐาภมูิ 

7.) อรหัตตมรรคบุคคล คือบคุคลท่ีเจริญวิปัสสนาตอ่ไปอีกจนกระทัง่ มรรคจิตเกิดขึน้เป็นครัง้ท่ี 4 ท่ี
เรียกวา่อรหัตตมรรคจิต ท าลายกิเลสท่ีเหลือทกุตวัได้อยา่งหมดสิน้ จนไมมี่กิเลสใดๆ เหลืออีกเลย 
สญัโยชน์ท่ีมรรคจิตขัน้นีท้ าลายไป ได้แก่ 

o รูปราคะ 
o อรูปราคะ 
o มานะ 
o อทุธจัจะ 
o อวิชชา 

8.) อรหัตตผลบุคคล หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่พระอรหันต์ คือผู้ ท่ีปราศจากกิเลสอย่างสิน้เชิงแล้ว 
เพราะกิเลสตวัสดุท้ายถกูท าลายไปในขณะแหง่อรหตัตมรรคจิตท่ีผา่นมาแล้ว เป็นผู้ ท่ีพ้นจากทุกข์
ทางใจทัง้ปวง เพราะไมย่ดึมัน่ในสิ่งใดเลย แตย่งัคงต้องทนกับทุกข์ทางกายต่อไป จนกวา่จะ
ปรินิพพาน เพราะตราบใดท่ียงัมีร่างกายอยูก็่ไมอ่าจพ้นจากทกุข์ทางกายไปได้ 

 
นิพพานนัน้มี 2 ชนิด คือ 

o สอุปาทเิสสนิพพาน หรือนิพพานเป็น หมายถึงนิพพานที่ยังมีส่วนเหลือ คือกิเลสทัง้หลาย
ดบัไปหมดแล้ว พ้นจากทกุข์ทางใจทัง้ปวงแล้ว แตย่งัมีร่างกายอยู ่ท าให้ต้องทนทกุข์ทางกายตอ่ไป
อีก ได้แก่พระอรหันต์ท่ียังมีชีวิตอยู่นัน่เอง 

o อนุปาทเิสสนิพพาน หรือนิพพานตาย หมายถึงนิพพานโดยไม่มีส่วนเหลือ คือพ้นจากทกุข์
ทัง้ปวง ทัง้ทางกาย และทางใจอยา่งสิน้เชิง ได้แก่พระอรหันต์ที่ตายแล้วนัน่เอง ซึง่เรียกได้อีก

อยา่งวา่ปรินิพพาน (ปริ = โดยรอบ, ปรินิพพาน = นิพพานโดยรอบทกุสว่น คือทัง้ร่างกายและ
จิตใจ คือนิพพานจากทกุข์ทัง้ปวงนัน่เอง) 
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พระพทุธเจ้าทรงเปรียบเทียบชีวิตในวฏัสงสารว่า ปุถุชนทัง้หลายเหมือนผู้คนท่ีผดุๆ โผล่ๆ  อยูก่ลางน า้
ลกึ ต้องทนทกุข์ทรมาน ส าลกัน า้อยูอ่ยา่งไมรู้่อนาคต ต้องเส่ียงภยัจากปลาร้ายทัง้หลาย โสดาบันเปรียบ

เหมือนผู้ ท่ีพยงุตวัพ้นจากผิวน า้ขึน้มาได้ จนสามารถมองเห็นฝ่ัง(แหง่พระนิพพาน) แล้วเตรียมตวัว่ายเข้าหาฝ่ัง
นัน้ สกทาคามีบุคคลเปรียบเหมือนผู้ ท่ีก าลงัว่ายเข้าหาฝ่ัง อนาคามีบุคคลเปรียบเหมือนผู้ ท่ีเข้าใกล้ชายฝ่ัง
มาก คือถึงจดุท่ีน า้ตืน้พอท่ีจะหยัง่เท้าถึงพืน้ดนิได้ แล้วเดนิลยุน า้เข้าหาฝ่ัง จงึพ้นจากการส าลกัน า้แล้ว พระ
อรหันต์เปรียบเหมือนผู้ ท่ีเดินขึน้ฝ่ังได้เรียบร้อยแล้ว พ้นจากอนัตรายทัง้ปวงแล้ว รอวนัปรินิพพานอยู่ 

ทา่นผู้อา่นอยากอยูใ่นสภาพไหนก็เชิญเลือกเอาเองเถิด. 
 

ธมัมโชติ 

15 พฤศจิกายน 2543 
 

อานาปานสตสูิตร 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย อปุริปัณณาสก์ 

 
[๒๘๘] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็อานาปานสต ิ อนัภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ท าให้มากแล้วอยา่งไร จงึมีผล

มาก มีอานิสงส์มาก 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุใน ธรรมวินยันี ้อยูใ่นป่าก็ดี อยูท่ี่โคนไม้ก็ดี อยูใ่นเรือนว่างก็ดี นัง่คู้บลัลงัก์ ตัง้

กายตรง ด ารงสตมิัน่เฉพาะหน้า เธอยอ่มมีสติหายใจออก มีสตหิายใจเข้า เม่ือหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า 
หายใจออกยาว หรือเม่ือหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า หายใจเข้ายาว เม่ือหายใจออกสัน้ ก็รู้ชัดว่า หายใจออก
สัน้ หรือเม่ือหายใจเข้าสัน้ ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสัน้ 

ส าเหนียกอยู่ วา่เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้กองลมทัง้ปวง หายใจออก วา่เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้กองลมทัง้
ปวง หายใจเข้า ส าเหนียกอยู่ วา่เราจกัระงับกายสังขาร หายใจออก วา่เราจกัระงบักายสงัขาร หายใจเข้า 

ส าเหนียกอยู ่ วา่เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้ปีติ หายใจออก วา่เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้ ปีติ หายใจเข้า 
ส าเหนียกอยู ่วา่เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้สุข หายใจออก ว่าเราจกั เป็นผู้ก าหนดรู้สขุ หายใจเข้า ส าเหนียกอยู ่วา่

เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้จิตสังขาร (การปรุงแตง่ของจิต - ธมัมโชติ) หายใจออก วา่เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้จิต
สงัขาร หายใจเข้า ส าเหนียกอยูว่า่เรา จกัระงับจิตสังขาร หายใจออก วา่เราจกัระงบัจิตสงัขาร หายใจเข้า 

ส าเหนียกอยู่ วา่เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้จิต หายใจออก วา่เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้จิต หายใจเข้า 
ส าเหนียกอยู่ วา่เราจกัท าจิตให้ร่าเริง หายใจออก วา่เราจกัท าจิตให้ร่าเริง หายใจเข้า ส าเหนียกอยู ่ วา่เราจกั

ตัง้จิตม่ัน หายใจออก ว่าเราจกัตัง้จิตมัน่ หายใจเข้า ส าเหนียกอยู ่วา่เราจกัเปลือ้งจิต (จากความโลภ ความ
โกรธ ความหลง จากความเยอ่หยิ่งถือตวั ความเห็นผิด ความลงัเลสงสยั จากความหดหูท้่อถอย ความฟุ้ งซา่น 

จากความไมล่ะอายบาป ไมส่ะดุ้งกลวับาป จากความยึดมัน่ในสิ่งทัง้ปวง - ธมัมโชติ) หายใจออก วา่เราจกั
เปลือ้งจิต หายใจเข้า 
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ส าเหนียกอยู่ วา่เราจกัเป็นผู้ตามพจิารณาความไม่เที่ยง หายใจออก วา่เราจกัเป็น ผู้ตามพิจารณา

ความไมเ่ท่ียง หายใจเข้า ส าเหนียกอยู่ วา่เราจกัเป็นผู้ตามพจิารณาความคลายก าหนัด (ความยินดี รักใคร่
ในสิ่งทัง้ปวง - ธมัมโชติ) หายใจออก วา่เราจกัเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายก าหนดั หายใจเข้า ส าเหนียก
อยู่ วา่เราจกัเป็นผู้ตามพจิารณาความดับกิเลส หายใจออก วา่เราจกัเป็นผู้ตามพิจารณาความดบักิเลส 
หายใจเข้า ส าเหนียกอยู่ วา่เราจกัเป็นผู้ตามพจิารณาความสละคืนกิเลส หายใจออก วา่เราจกัเป็นผู้ตาม
พิจารณาความสละคืนกิเลส หายใจเข้า 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อานาปานสต ิ อนัภิกษุเจริญแล้ว อย่างนี ้ ท าให้มากแล้วอยา่งนีแ้ล จงึมีผลมาก มี
อานิสงส์มาก ฯ 

 
[๒๘๙] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็ภิกษุท่ีเจริญอานาปานสติแล้วอยา่งไร ท า ให้มากแล้วอย่างไร จงึบ าเพญ็

สตปัิฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได้ 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด เม่ือภิกษุหายใจออกยาว ก็รู้ชดัวา่ หายใจออกยาว หรือเม่ือหายใจเข้า ยาว 

ก็รู้ชดัว่า หายใจเข้ายาว เม่ือหายใจออกสัน้ ก็รู้ชดัวา่ หายใจออกสัน้ หรือเม่ือหายใจเข้าสัน้ ก็รู้ชดัว่า หายใจเข้า
สัน้ ส าเหนียกอยู่ วา่เราจกัเป็นผู้  ก าหนดรู้กองลมทัง้ปวง หายใจออก วา่เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้กองลมทัง้ปวง 
หายใจเข้า ส าเหนียกอยู่ วา่เราจกัระงบักายสงัขาร หายใจออก ว่าเราจกัระงบักายสงัขาร หายใจเข้า 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย ในสมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่พจิารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รู้สกึตวั มีสติ ก าจดัอภิชฌา
และโทมนสัในโลกเสียได้อยู่ 

ดกูร ภิกษุทัง้หลาย เรากลา่วลมหายใจออก ลมหายใจเข้านี ้ วา่เป็นกายชนิดหน่ึง ในพวกกาย 

เพราะฉะนัน้แล ในสมยันัน้ ภิกษุจึงช่ือว่าพจิารณาเห็นกายในกาย (คือเหน็กายชนิดหน่ึงในบรรดากาย
ทัง้หลาย - ธมัมโชติ) มีความเพียร รู้สกึตวั มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได้อยู่ ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ภิกษุส าเหนียกอยู่ ว่าเราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้ ปีติ หายใจออก วา่เราจกัเป็นผู้
ก าหนดรู้ปีต ิ หายใจเข้า ส าเหนียกอยู ่ วา่เรา จกัเป็นผู้ก าหนดรู้สขุ หายใจออก วา่เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้สขุ 
หายใจเข้า ส าเหนียก อยู ่ วา่เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้จิตสงัขาร หายใจออก ว่าเราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้ จิตสงัขาร 
หายใจเข้า ส าเหนียกอยู่ วา่เราจกัระงบัจิตสงัขาร หายใจออก วา่เราจกัระงบัจิตสงัขาร หายใจเข้า 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย ในสมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียร รู้สกึตวั มีสติ ก าจดั
อภิชฌาและ โทมนสัในโลกเสียได้อยู่ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย เรากล่าวการใส่ใจลมหายใจออก ลมหายใจเข้าเป็นอย่างดีนี ้ วา่เป็นเวทนา
ชนิดหน่ึง ในพวกเวทนา เพราะฉะนัน้แล ในสมยันัน้ ภิกษุจึงช่ือว่า พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา มี
ความเพียร รู้สกึตวั มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได้อยู ่ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ภิกษุส าเหนียกอยู่ ว่าเราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้จิต หายใจออก ว่าเราจกัเป็นผู้
ก าหนดรู้จิต หายใจเข้า ส าเหนียกอยู ่ วา่เราจกัท าจิตให้ร่าเริง หายใจออก ว่าเราจกัท าจิตให้ร่าเริง หายใจเข้า 
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ส าเหนียกอยู่ วา่เราจกัตัง้จิตมัน่ หายใจออก วา่เราจกัตัง้จิตมัน่ หายใจเข้า ส าเหนียกอยู่ วา่เราจกัเปลือ้งจิต 
หายใจออก วา่เราจกัเปลือ้งจิต หายใจเข้า 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย ในสมยันัน้ ภิกษุช่ือว่า พจิารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร รู้สกึตวั มีสติ ก าจดั
อภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได้อยู่ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย เราไมก่ล่าว อานาปานสตแิก่ภิกษุผู้ เผลอสต ิ ไมรู้่สกึตวัอยู ่ เพราะฉะนัน้แล ในสมยั
นัน้ ภิกษุจงึช่ือวา่ พจิารณาเหน็จิตในจิต มีความเพียร รู้สกึตวั มีสต ิก าจดัอภิชฌา และโทมนสัในโลกเสียได้
อยู ่ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ภิกษุส าเหนียกอยู่ ว่าเราจกัเป็นผู้ตามพิจารณา ความไม่เท่ียง หายใจออก 
วา่เราจกัเป็นผู้ตามพิจารณาความไมเ่ท่ียง หายใจเข้า ส าเหนียกอยู่ วา่เราจกัเป็นผู้ตามพิจารณาความคลาย
ก าหนดั หายใจออก วา่เราจกั เป็นผู้ตามพิจารณาความคลายก าหนดั หายใจเข้า ส าเหนียกอยู ่วา่เราจกัเป็นผู้  
ตามพิจารณาความดบักิเลส หายใจออก วา่เราจกัเป็นผู้ตามพิจารณาความดบักิเลส หายใจเข้า ส าเหนียกอยู่ 
วา่เราจกัเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลส หายใจออก วา่เราจกัเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลส 
หายใจเข้า 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย ในสมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ พจิารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร รู้สกึตวั มีสติ 
ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได้อยู่ เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนสัด้วย ปัญญาแล้ว ย่อมเป็นผู้วาง
เฉยได้ดี เพราะฉะนัน้แล ในสมยันัน้ ภิกษุจงึช่ือวา่ พจิารณาเหน็ธรรมในธรรม มีความเพียร รู้สกึตวั มีสติ 
ก าจดัอภิชฌาและ โทมนสัในโลกเสียได้อยู ่ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุท่ีเจริญอานาปานสติแล้วอยา่งนี ้ท าให้มากแล้ว อยา่งนีแ้ล ช่ือว่าบ าเพญ็สติ

ปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได้ ฯ 
 

[๒๙๐] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็ภิกษุท่ีเจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้วอยา่งไร ท าให้มากแล้วอย่างไร จงึบ าเพญ็
โพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รู้สกึตวั มีสต ิ ก าจดัอภิชฌา 
และโทมนสัในโลกเสียได้อยู ่ในสมยันัน้ สตยิอ่มเป็นอนัเธอผู้ เข้าไปตัง้ไว้แล้ว ไมเ่ผลอเรอ ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด สตเิป็นอนัภิกษุเข้าไปตัง้ไว้แล้วไมเ่ผลอเรอ ในสมยันัน้ สตสัิมโพชฌงค์

ยอ่มเป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ ย่อมเจริญสตสิมัโพชฌงค์ สมยันัน้ สตสิมัโพชฌงค์ยอ่มถึง
ความเจริญและความ บริบรูณ์แก่ภิกษุ เธอเม่ือเป็นผู้ มีสตอิย่างนัน้อยู ่ ยอ่มค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงความ 

พิจารณาธรรมนัน้ได้ด้วยปัญญา ฯ 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ภิกษุเป็นผู้ มีสตอิยา่งนัน้อยู ่ ย่อมค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงความพิจารณาธรรม

นัน้ด้วยปัญญา ในสมยันัน้ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ ยอ่มเป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ยอ่ม
เจริญธรรมวิจยสมัโพชฌงค์ สมยันัน้ ธรรมวิจยสมัโพชฌงค์ยอ่มถึงความเจริญ และความบริบรูณ์แก่ภิกษุ เธอ 
เม่ือค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงความพิจารณาธรรมด้วยปัญญาอยู ่ย่อมเป็นอนัปรารภ ความเพียรไมย่อ่หย่อน ฯ 
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ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ภิกษุค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงความพิจารณา ธรรมนัน้ด้วยปัญญา ปรารภ
ความเพียรไมย่่อหย่อน ในสมยันัน้ วิริยสัมโพชฌงค์ ยอ่มเป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุช่ือว่าย่อม
เจริญวิริยสมัโพชฌงค์ สมยันัน้ วิริยสมัโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญ และความบริบรูณ์แก่ภิกษุ ปีตปิราศจาก

อามิส (ปิติท่ีเกิดขึน้โดยไมต้่องมีวตัถมุาล่อ - ธมัมโชต)ิ ยอ่มเกิดขึน้แก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้ว ฯ 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ปีตปิราศจากอามิสเกิดขึน้แก่ภิกษุผู้ปรารภ ความเพียรแล้ว ในสมยันัน้ 

ปีตสัิมโพชฌงค์ย่อมเป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ยอ่มเจริญปีตสิมัโพชฌงค์ สมยันัน้ ปีตสิมั
โพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญ และความบริบรูณ์แก่ภิกษุ ภิกษุผู้ มีใจเกิดปีต ิย่อมมีทัง้กายทัง้จิตระงบัได้ ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ทัง้กายทัง้จิตของภิกษุผู้ มีใจเกิดปีต ิ ระงบัได้ ในสมยันัน้ ปัสสัทธิ

สัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ ย่อมเจริญปัสสทัธิสมัโพชฌงค์ สมยันัน้ ปัสสทัธิ
สมัโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญ และความบริบรูณ์แก่ภิกษุ ภิกษุผู้ มีกายระงบัแล้ว มีความสขุ ยอ่มมีจิตตัง้มัน่ ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด จิตของภิกษุผู้ มีกายระงบัแล้ว มีความสขุ ยอ่มตัง้มัน่ ในสมยันัน้ สมาธิสัม
โพชฌงค์ยอ่มเป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ย่อมเจริญสมาธิสมัโพชฌงค์ สมยันัน้ สมาธิสมั
โพชฌงค์ย่อมถึงความ เจริญและความบริบรูณ์แก่ภิกษุ ภิกษุนัน้ยอ่มเป็นผู้วางเฉยจิตท่ีตัง้มัน่แล้วเชน่นัน้ ได้
เป็นอย่างดี ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตท่ีตัง้มัน่แล้วเชน่นัน้ได้ เป็นอยา่งดี ในสมยันัน้ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ยอ่มเจริญอเุบกขาสมัโพชฌงค์ สมยันัน้ 
อเุบกขาสมัโพชฌงค์ยอ่มถึง ความเจริญและความบริบรูณ์แก่ภิกษุ ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียร รู้สึกตวั มีสต ิ ก าจดั

อภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได้อยู่ ในสมยันัน้ สตยิอ่มเป็นอนัเธอผู้ เข้าไปตัง้ไว้แล้วไมเ่ผลอเรอ... 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร รู้สกึตวั มีสติ ก าจดัอภิชฌาและ

โทมนสัในโลกเสียได้อยู ่ในสมยันัน้ สตยิอ่ม เป็นอนัเธอผู้ เข้าไปตัง้ไว้แล้วไมเ่ผลอเรอ... 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร รู้สึกตวั มีสติ ก าจดัอภิชฌา

และโทมนสัในโลกเสียได้อยู ่ในสมยันัน้ สตยิ่อม เป็นอนัเธอผู้ เข้าไปตัง้ไว้แล้วไมเ่ผลอเรอ ฯ 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด สตเิป็นอนัภิกษุเข้าไปตัง้ไว้แล้ว ไมเ่ผลอเรอ ในสมยันัน้ สตสิมัโพชฌงค์

ยอ่มเป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ ยอ่มเจริญสตสิมัโพชฌงค์ สมยันัน้ สตสิมัโพชฌงค์ยอ่มถึง
ความเจริญและความ บริบรูณ์แก่ภิกษุ เธอเม่ือเป็นผู้ มีสตอิย่างนัน้อยู ่ ยอ่มค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงความ 

พิจารณาธรรมนัน้ด้วยปัญญา ฯ 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ภิกษุเป็นผู้ มีสตอิยา่งนัน้อยู ่ ย่อมค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงความพิจารณาธรรม

นัน้ด้วยปัญญา ในสมยันัน้ ธรรมวิจยสมัโพชฌงค์ ยอ่มเป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ย่อมเจริญ
ธรรมวิจยสมัโพชฌงค์ สมยันัน้ ธรรมวิจยสมัโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบรูณ์แก่ภิกษุ เม่ือ เธอ
ค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงความพิจารณาธรรมนัน้ด้วยปัญญาอยู ่ย่อมเป็นอนั ปรารภความเพียรไมย่อ่หยอ่น ฯ 
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ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ภิกษุค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงความพิจารณาธรรม นัน้ด้วยปัญญา ปรารภ
ความเพียรไมย่่อหย่อน ในสมยันัน้ วิริยสมัโพชฌงค์ย่อม เป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ย่อมเจริญ
วิริยสมัโพชฌงค์ สมยันัน้ วิริยสมัโพชฌงค์ยอ่มถึงความเจริญ และความบริบรูณ์แก่ภิกษุ ปีตปิราศจากอามิส 
ยอ่มเกิดขึน้แก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้ว ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ปีตปิราศจากอามิสเกิดขึน้แก่ภิกษุผู้ปรารภ ความเพียรแล้ว ในสมยันัน้ 
ปีตสิมัโพชฌงค์ย่อมเป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ยอ่มเจริญปีตสิมัโพชฌงค์ สมยันัน้ ปีตสิมั
โพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญ และความบริบรูณ์แก่ภิกษุ ภิกษุผู้ มีใจเกิดปีต ิย่อมมีทัง้กายทัง้จิตระงบัได้ ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ทัง้กายทัง้จิตของภิกษุผู้ มีใจเกิดปีต ิ ระงบัได้ ในสมยันัน้ ปัสสทัธิ
สมัโพชฌงค์ย่อมเป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุ ช่ือวา่ย่อมเจริญปัสสทัธิสมัโพชฌงค์ สมยันัน้ ปัสสทัธิ
สมัโพชฌงค์ ย่อมถึง ความเจริญและความบริบรูณ์แก่ภิกษุ ภิกษุผู้ มีกายระงบัแล้ว มีความสขุ ยอ่มมีจิต ตัง้มัน่ 
ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด จิตของภิกษุผู้ มีกายระงบัแล้ว มีความสขุ ยอ่มตัง้มัน่ ในสมยันัน้ สมาธิสมั
โพชฌงค์ย่อมเป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ย่อมเจริญสมาธิสมัโพชฌงค์ สมยันัน้ สมาธิสมั
โพชฌงค์ย่อมถึงความ เจริญและความบริบรูณ์แก่ภิกษุ ภิกษุนัน้ยอ่มเป็นผู้วางเฉยจิตท่ีตัง้มัน่แล้วเชน่นัน้ ได้
เป็นอย่างดี ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สมยัใด ภิกษุเป็นผู้ วางเฉยจิตท่ีตัง้มัน่แล้วเชน่นัน้ได้ เป็นอยา่งดี ในสมยันัน้ 
อเุบกขาสมัโพชฌงค์ยอ่มเป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ยอ่มเจริญอเุบกขาสมัโพชฌงค์ สมยันัน้ 
อเุบกขาสมัโพชฌงค์ยอ่มถึง ความเจริญและความบริบรูณ์แก่ภิกษุ ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุท่ีเจริญสตปัิฏฐาน ๔ แล้วอยา่งนี ้ ท าให้มากแล้ว อยา่งนีแ้ล ช่ือว่าบ าเพญ็
โพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้ ฯ 

 
[๒๙๑] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุท่ีเจริญโพชฌงค์ ๗ แล้วอยา่งไร ท าให้ มากแล้วอย่างไร จงึบ าเพญ็

วิชชาและวิมุตตใิห้บริบูรณ์ได้ 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุในธรรมวินยันี ้ ยอ่มเจริญสตสิมัโพชฌงค์อนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ อาศยั 

นิโรธ อนัน้อมไปเพ่ือความปลดปล่อย ยอ่มเจริญธรรมวิจยสมัโพชฌงค์ ... 
ยอ่ม เจริญวิริยสมัโพชฌงค์ ... 

ยอ่มเจริญปีตสิมัโพชฌงค์ ... 
ยอ่มเจริญปัสสทัธิ สมัโพชฌงค์ ... 
ยอ่มเจริญสมาธิสมัโพชฌงค์ ... 
ยอ่มเจริญอเุบกขาสมัโพชฌงค์ อนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ อนัน้อมไปเพื่อความ

ปลดปล่อย ฯ 
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ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุท่ีเจริญโพชฌงค์ ๗ แล้วอย่างนี ้ ท าให้มากแล้ว อยา่งนีแ้ล ช่ือว่าบ าเพญ็
วิชชาและวิมุตตใิห้บริบูรณ์ได้ ฯ 

 พระผู้ มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนีแ้ล้ว ภิกษุเหล่านัน้ตา่งช่ืนชมยินดี พระภาษิตของพระผู้ มีพระภาค
แล ฯ 

จบ อานาปานสตสิตูร 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

25 พฤษภาคม 2544 
 

 

มหาสตปัิฏฐานสูตร 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค 

 
[๒๗๓] ข้าพเจ้าได้สดบัมาอยา่งนี ้: 
สมยัหนึง่ พระผู้ มีพระภาคประทบัอยูใ่นกรุุชนบท มีนิคมของชาวกรุุ ช่ือว่า กมัมาสทัมมะ ณ ท่ีนัน้ พระ

ผู้ มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทัง้หลายวา่ ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุเหลา่นัน้ทลูรับพระผู้ มีพระภาควา่ พระพทุธเจ้า
ข้า พระผู้ มีพระภาคได้ตรัสพระพทุธภาษิตนีว้า่ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย หนทางนีเ้ป็นท่ีไปอันเอก เพ่ือความบริสทุธ์ิของเหลา่สตัว์ เพ่ือลว่งความโศกและ
ปริเทวะ เพ่ือความดบัสญูแหง่ทกุข์และโทมนสั เพ่ือบรรลธุรรมท่ีถกูต้อง เพ่ือท าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 

หนทางนี ้คือ สตปัิฏฐาน ๔ ประการ ๔ ประการ เป็นไฉน 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุในธรรมวินยันี ้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่ (ดคู าอธิบายค าวา่ "กายใน

กาย" ในข้อ ๒๘๙ ในเร่ืองอานาปานสตสูิตรประกอบ - ธมัมโชติ) มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติ ก าจดั
อภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได้ ๑ 

พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌา และโทมนสัในโลก
เสียได้ ๑ 

พิจารณาเหน็จิตในจิตอยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสต ิก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได้ ๑ 

พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสต ิ ก าจดัอภิชฌา และโทมนสัในโลก
เสียได้ ๑ ฯ 

จบอทุเทสวารกถา 
 

[๒๗๔] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุพิจารณาเหน็กายในกายอยู่อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวินยันี ้ ไปสู่
ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสูเ่รือนวา่งก็ดี นัง่คู้บลัลงัก์ ตัง้กายตรง ด ารงสตไิว้เฉพาะหน้า เธอมีสติหายใจออก มี
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สตหิายใจเข้า เม่ือหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เม่ือหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเรา หายใจ
เข้ายาว เม่ือหายใจออกสัน้ ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสัน้ เม่ือหายใจเข้า สัน้ ก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้าสัน้ 

ยอ่มส าเหนียกว่า เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทัง้ปวงหายใจออก ยอ่มส าเหนียกว่า เราจกั
เป็นผู้ก าหนดรู้ตลอดกอง ลมหายใจทัง้ปวงหายใจเข้า ยอ่มส าเหนียกว่า เราจกัระงับกายสังขารหายใจออก 
ยอ่มส าเหนียกว่า เราจกัระงบักายสงัขารหายใจเข้า 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย นายชา่งกลงึหรือลกูมือของนายชา่งกลึงผู้ขยนั เม่ือชกัเชือกกลงึยาว ก็รู้ชดัว่า เราชกั
ยาว เม่ือชกัเชือกกลงึสัน้ ก็รู้ชดัวา่ เราชกัสัน้ แม้ฉนัใด ภิกษุก็ฉนันัน้เหมือนกนั เม่ือหายใจออกยาว ก็รู้ชดัวา่ เรา
หายใจออกยาว เม่ือหายใจเข้ายาว ก็รู้ชดัวา่ เราหายใจเข้ายาว เม่ือหายใจออกสัน้ ก็รู้ชดัว่า เราหายใจออกสัน้ 
เม่ือหายใจ เข้าสัน้ ก็รู้ชดัวา่ เราหายใจเข้าสัน้ ยอ่มส าเนียกวา่ เราจกัเป็นผู้ก าหนดรู้กองลม ทัง้ปวงหายใจออก 
ยอ่มส าเนียกวา่ เราจกัเป็นผู้ก าหนดกองลมทัง้ปวงหายใจเข้า ย่อมส าเนียกวา่ เราจกัระงบักายสงัขารหายใจ
ออก ย่อมส าเหนียกวา่ เรา จกัระงบักายสงัขารหายใจเข้า ดงัพรรณนามาฉะนี ้

ภิกษุยอ่มพิจารณาเหน็กายในกายภายในบ้าง (ภายในร่างกายผู้พิจารณาเอง - ธมัมโชต)ิ 
พิจารณาเหน็กายในกายภายนอกบ้าง (ภายนอกร่างกายผู้พิจารณา - ธมัมโชต)ิ พิจารณาเห็นกายในกาย
ทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ในกายบ้าง พิจารณาเห็น ธรรมคือความ
เส่ือมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้ความเกิดขึน้ทัง้ความเส่ือม ในกายบ้าง ยอ่มอยูอี่กอย่างหนึง่ 

(ตา่งจากคนทัว่ไป - ธมัมโชติ) สตขิองเธอท่ีตัง้มัน่อยูว่่า กายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัย
ระลึกเท่านัน้ เธอเป็นผู้อนัตัณหาและทฐิิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือม่ันอะไรๆ ในโลก 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภิกษุช่ือว่า พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ 
จบอานาปานบรรพ 

 

[๒๗๕] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุเม่ือเดนิ ก็รู้ชัดว่าเราเดนิ เม่ือยืน ก็รู้ชัดว่าเรายืน เม่ือนัง่ 
ก็รู้ชัดว่าเราน่ัง เม่ือนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน หรือ เธอตัง้กายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆ ก็รู้ชัดอาการอย่างนัน้ๆ 

ดงัพรรณนามาฉะนี ้ ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง 
พิจารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิด ขึน้ในกายบ้าง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ ทัง้ความเกิดขึน้ทัง้ความเส่ือมในกายบ้าง ย่อมอยูอี่ก
อยา่งหนึง่ สตขิองเธอท่ีตัง้มัน่ อยูว่า่ กายมีอยู่ ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลกึเทา่นัน้ เธอเป็นผู้อนั 
ตณัหาและทิฐิไมอ่าศยัอยู่แล้ว และไมถื่อมัน่อะไรๆ ในโลก 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ 
จบอิริยาปถบรรพ 

 

[๒๗๖] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุย่อมท าความรู้สกึตวัในการก้าว ในการถอย ในการแล 

ในการเหลียว ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก ในการทรงผ้าสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม 
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การเคีย้ว การลิม้ ในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ยอ่มท าความรู้สึกตวัในการเดนิ การยืน การนัง่ การ
หลับ การตื่น การพูด การน่ิง ดงัพรรณนามาฉะนี ้

ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็น กายในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง พิจารณาเห็น
กาย ในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเส่ือมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้ความเกิดขึน้ทัง้ ความเส่ือมในกายบ้าง ยอ่มอยู่อีกอยา่งหนึง่ 
สตขิองเธอท่ีตัง้มัน่อยูว่า่ กายมีอยู่ ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเทา่นัน้ เธอเป็นผู้อนัตณัหาและ
ทิฐิ ไมอ่าศยัอยูแ่ล้ว และไมถื่อมัน่อะไรๆ ในโลก 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ 
จบสมัปชญัญบรรพ 

 
[๒๗๗] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายนีแ้หละ แต่พืน้เท้าขึน้ไป แต่

ปลายผมลงมา มีหนังเป็นที่สุดรอบ เตม็ด้วยของไม่สะอาดมีประการตา่งๆ วา่ มีอยูใ่นกายนี ้ผม ขน เล็บ 
ฟัน หนงั เนือ้ เอ็น กระดกู เย่ือในกระดกู ม้าม หวัใจ ตบั ผงัผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้ทบ อาหารใหม ่อาหารเก่า 
ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มนัข้น น า้ตา มนัเหลว น า้ลาย น า้มกู ไขข้อ มตูร 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย เปรียบเหมือนไถ้มีปากสองข้าง เตม็ด้วยธญัชาติตา่งชนิดคือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก 
ถัว่เขียว ถัว่เหลือง งา ข้าวสาร บรุุษผู้ มีนยัน์ตาดีแก้ไถ้นัน้แล้ว พงึเห็นได้ว่า นีข้้าวสาลี นีข้้าวเปลือก นีถ้ัว่เขียว 
นีถ้ัว่เหลือง นีง้า นีข้้าวสาร ฉนัใด ภิกษุก็ฉนันัน้เหมือนกนั ยอ่มพิจารณาเห็นกายนีแ้หละ แตพื่น้เท้าขึน้ไป แต่
ปลายผมลงมา มีหนงั เป็นท่ีสดุรอบ เตม็ด้วยของไมส่ะอาดมีประการตา่งๆ วา่ มีอยูใ่นกายนี ้ผม ขน เล็บ ฟัน 
หนงั เนือ้ เอ็น กระดกู เย่ือในกระดกู ม้าม หวัใจ ตบั ผงัผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้ทบ อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี 
เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มนัข้น น า้ตา มนัเหลว น า้ลาย น า้มกู ไขข้อ มตูร ดงัพรรณนามา ฉะนี ้

ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภาย นอกบ้าง พิจารณาเห็น
กายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ ความเกิดขึน้ในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเส่ือมในกายบ้าง พิจารณาเห็น ธรรมคือทัง้ความเกิดขึน้ทัง้ความเส่ือมในกายบ้าง ยอ่มอยู่อีกอยา่งหนึง่ 
สตขิอง เธอท่ีตัง้มัน่อยูว่า่ กายมีอยู ่ ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลกึเทา่นัน้ เธอเป็นผู้อนัตณัหาและ
ทิฐิไมอ่าศยัอยูแ่ล้ว และไมถื่อมัน่อะไรๆ ในโลก 

ดกูร ภิกษุทัง้หลาย อยา่งนีแ้ล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่ฯ 
จบปฏิกลูมนสิการบรรพ 

[๒๗๘] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายนีแ้หละ ซึง่ตัง้อยูต่ามท่ี ตัง้อยู่ตาม
ปรกติ โดยความเป็นธาตุวา่ มีอยูใ่นกายนี ้ธาตุดนิ ธาตุน า้ ธาตุไฟ ธาตุลม 

คนฆา่โคหรือลกูมือของคนฆ่าโคผู้ขยนั ฆา่โค แล้ว แบง่ออกเป็นส่วน นัง่อยูท่ี่หนทางใหญ่ส่ีแพร่ง ฉนัใด 
ภิกษุก็ฉนันัน้ เหมือนกนั ย่อมพิจารณาเห็นกายนีแ้หละ ซึง่ตัง้อยูต่ามท่ี ตัง้อยู่ตามปรกต ิโดย ความเป็นธาตวุา่ 
มีอยูใ่นกายนี ้ธาตดุนิ ธาตนุ า้ ธาตไุฟ ธาตลุม ดงัพรรณนา มาฉะนี ้
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ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง ฯลฯ อย่างนีแ้ล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นกายในกายอยูฯ่ 
จบธาตมุนสิการบรรพ 

 
[๒๗๙] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุเหมือนกะว่าพงึเหน็สรีระท่ีเขาทิง้ไว้ในป่าช้า ตายแล้ว

วนัหนึง่บ้าง สองวนับ้าง สามวนับ้าง ท่ีขึน้พอง มี สีเขียวนา่เกลียด มีน า้เหลืองไหลนา่เกลียด เธอย่อมน้อมเข้า
มาสู่กายนี ้ (ดซูากศพแล้วพิจารณาเปรียบเทียบกบัร่างกายของผู้พิจารณาเอง - ธมัมโชติ) แหละวา่ ถงึ

ร่างกายอันนีเ้ล่า (ร่างกายของผู้พิจารณา - ธมัมโชต)ิ ก็มีอย่างนีเ้ป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี ้ไมล่ว่งความ
เป็นอย่างนีไ้ปได้ (คือจะต้องตายและมีสภาพเหมือนศพท่ีเห็น - ธมัมโชติ) ดงัพรรณนามาฉะนี ้

ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง ฯลฯ อยา่งนีแ้ล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ 
ฯ 

[๒๘๐] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุเหมือนกะว่าพงึเหน็สรีระท่ีเขาทิง้ไว้ในป่าช้า อนัฝงูกา
จิกกินอยูบ้่าง ฝงูนกตะกรุมจิกกินอยูบ้่าง ฝงูแร้งจิก กินอยูบ้่าง หมูส่นุขักดักินอยูบ้่าง หมูส่นุขัจิง้จอกกดักินอยู่
บ้าง หมูส่ตัว์ตวัเล็กๆ ตา่งๆ กดักินอยู่บ้าง เธอยอ่มน้อมเข้ามาสู่กายนีแ้หละวา่ ถึงร่างกายอนันีเ้ลา่ก็มี อยา่งนี ้
เป็นธรรมดา คงเป็นอยา่งนี ้ ไมล่ว่งความเป็นอยา่งนีไ้ปได้ ดงัพรรณนามา ฉะนี ้ ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายใน
กายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภาย นอกบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง 
พิจารณาเห็นธรรมคือ ความเกิดขึน้ในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบ้าง พิจารณาเห็น 
ธรรมคือทัง้ความเกิดขึน้ทัง้ความเส่ือมในกายบ้าง ยอ่มอยูอี่กอยา่งหนึง่ สตขิองเธอท่ีตัง้มัน่อยู่วา่ กายมีอยูก็่
เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเทา่นัน้ เธอเป็นผู้อนัตณัหา และทิฐิไมอ่าศยัอยูแ่ล้ว และไมถื่อมัน่อะไรๆ ในโลก  
ดกูรภิกษุทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภิกษุช่ือว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ 

[๒๘๑] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุเหมือนกะวา่พงึเห็นสรีระ ท่ีเขาทิง้ไว้ในป่าช้า เป็นร่าง
กระดกู ยงัมีเนือ้และเลือด ยงัมีเส้นเอ็นผกูรัดอยู่ ฯลฯ 

[๒๘๒] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวา่พงึเห็นสรีระ ท่ีเขาทิง้ไว้ในป่าช้า เป็นร่าง
กระดกู ปราศจากเนือ้ แตย่งัเปือ้นเลือด ยงัมีเส้นเอ็น ผกูรัดอยู่ ฯลฯ 

[๒๘๓] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุเหมือนกะวา่พงึเห็นสรีระ ท่ีเขาทิง้ไว้ในป่าช้า เป็นร่าง
กระดกู ปราศจากเนือ้และเลือดแล้ว ยงัมีเส้นเอ็น ผกูรัดอยู ่ฯลฯ 

[๒๘๔] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุเหมือนกะวา่พงึเห็นสรีระท่ีเขาทิง้ไว้ในป่าช้า คือ เป็น
กระดกู ปราศจากเส้นเอ็นผกูรัดแล้ว เร่ียรายไปใน ทิศใหญ่ทิศน้อย คือ กระดกูมือไปทางหนึง่ กระดกูเท้าไป
ทางหนึง่ กระดกูแข้ง ไปทางหนึง่ กระดกูขาไปทางหนึง่ กระดกูสะเอวไปทางหนึง่ กระดกูหลงัไปทาง หนึง่ 
กระดกูสนัหลงัไปทางหนึง่ กระดกูสีข้างไปทางหนึง่ กระดกูหน้าอกไปทาง หนึง่ กระดกูไหลไ่ปทางหนึง่ กระดกู
แขนไปทางหนึง่ กระดกูคอไปทางหนึง่ กระดกูคางไปทางหนึง่ กระดกูฟันไปทางหนึง่ กระโหลกศีรษะไปทาง
หนึง่ เธอ ย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนีแ้หละวา่ ถึงร่างกายอนันีเ้ลา่ ก็มีอยา่งนีเ้ป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี ้ ไมล่ว่ง
ความเป็นอย่างนีไ้ปได้ ดงัพรรณนามาฉะนี ้
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ภิกษุยอ่มพิจารณา เห็นกายในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง พิจารณาเห็น
กาย ในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเส่ือมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้ความเกิดขึน้ ทัง้ความเส่ือมในกายบ้าง ยอ่มอยู่อีกอยา่งหนึง่ 
สตขิองเธอท่ีตัง้มัน่อยูว่า่ กาย มีอยู ่ ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเทา่นัน้ เธอเป็นผู้อนัตณัหาและ 
ทิฐิไมอ่าศยัอยูแ่ล้ว และไมถื่อมัน่อะไรๆ ในโลก 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อย่างนี ้แล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่ฯ 
[๒๘๕] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุเหมือนกะวา่พงึเห็นสรีระ ท่ีเขาทิง้ไว้ในป่าช้า คือ เป็น

กระดกูมีสีขาว เปรียบด้วยสีสงัข์ ฯลฯ 
[๒๘๖] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุเหมือนกะวา่พงึเห็นสรีระ ท่ีเขาทิง้ไว้ในป่าช้า คือ เป็น

กระดกูกองเรียงรายอยูแ่ล้วเกินปีหนึง่ขึน้ไป ฯลฯ 
[๒๘๗] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุเหมือนกะวา่พงึเห็นสรีระ ท่ีเขาทิง้ไว้ในป่าช้า คือ เป็น

กระดกูผ ุ เป็นจณุแล้ว เธอย่อมน้อมเข้ามาสูก่ายนี ้แหละวา่ ถึงร่างกายอนันีเ้ล่า ก็มีอยา่งนีเ้ป็นธรรมดา คงเป็น
อยา่งนี ้ ไมล่ว่งความ เป็นอยา่งนีไ้ปได้ ดงัพรรณนามาฉะนี ้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง 
พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายทัง้ภายในภายนอก บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเกิดขึน้ในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความ เส่ือมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้ความเกิดขึน้ทัง้
ความเส่ือมในกายบ้าง ยอ่มอยูอี่กอยา่งหนึง่ สตขิองเธอท่ีตัง้มัน่อยู่วา่ กายมีอยู่ก็เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่
อาศยัระลกึเทา่นัน้ เธอเป็นผู้อนัตณัหาและทิฐิไมอ่าศยัอยู่แล้ว และไมถื่อมัน่อะไรๆ ในโลก 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็น กายในกายอยู่ ฯ 
จบนวสีวถิกาบรรพ 

จบกายานปัุสสนา 
 
[๒๘๘] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวินยันี ้

เสวยสขุเวทนาอยู่ ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนา หรือ เสวยทกุขเวทนา ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนา หรือ 
เสวยอทกุขมสขุเวทนา (เป็นกลาง ๆ ไมท่กุข์ไมส่ขุ - ธมัมโชติ) ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนา หรือ 

เสวยสขุเวทนามีอามิส (มีวตัถเุป็นเคร่ืองลอ่ให้เกิดสขุ - ธมัมโชติ) ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือ 
เสวยสขุเวทนาไมมี่อามิส ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุข เวทนาไม่มีอามิส หรือเสวยทกุขเวทนามีอามิส ก็รู้ชัดว่าเรา
เสวยทุกขเวทนามีอามิส หรือ เสวยทกุขเวทนาไมมี่อามิส ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิส หรือ 
เสวยอทกุขมสขุเวทนามีอามิส ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หรือ เสวยอทกุขมสขุเวทนาไมมี่
อามิส ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส ดงัพรรณนามาฉะนี ้

ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้าง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้าง 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้ภายใน ทัง้ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ในเวทนาบ้าง 
พิจารณาเห็น ธรรมคือความเส่ือมในเวทนาบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้ความเกิดขึน้ทัง้ความ เส่ือมในเวทนา
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บ้าง อีกอย่างหนึง่ สตขิองเธอท่ีตัง้มัน่อยูว่่า เวทนามีอยูก็่เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัว่าอาศยัระลกึเท่านัน้ เธอ
เป็นผู้อนัตณัหาและทิฐิไมอ่าศยัอยูแ่ล้ว และไมถื่อมัน่อะไรๆ ในโลก 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภิกษุช่ือว่า พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ฯ 
จบเวทนานปัุสสนา 
 
[๒๘๙] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวินยันี ้ จิตมี

ราคะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รู้ว่าจิตมีโทสะ หรือจิต
ปราศจากโทสะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รู้ว่าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รู้ว่าจิต
ปราศจากโมหะ จิตหดหู ่ ก็รู้ว่าจิตหดหู่ จิตฟุ้ งซา่น ก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหรคต ก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคต 

หรือจิตไมเ่ป็นมหรคต ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกว่า หรือจิตไมมี่จิตอ่ืน
ยิ่งกวา่ ก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอ่ืนยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไมเ่ป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตไม่เป็น
สมาธิ จิตหลดุพ้น ก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไมห่ลดุพ้น ก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้น (กลา่วโดยสรุปคือ รู้สภาวะจิต

ของตนตามความเป็นจริงในขณะนัน้ ๆ - ธมัมโชต)ิ ดงัพรรณนามาฉะนี ้
ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้าง พิจารณาเห็น จิตในจิตภายนอกบ้าง พจิารณาเห็นจิตใน

จิตทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง พิจารณา เห็นธรรมคือความเกิดขึน้ในจิตบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือม
ในจิตบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้ความเกิดขึน้ทัง้ความเส่ือมในจิตบ้าง ย่อมอยู่อีกอยา่งหนึง่ สตขิองเธอท่ีตัง้
มัน่อยูว่า่ จิตมีอยูก็่เพียงสกัว่าความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลกึเทา่นัน้ เธอเป็นผู้อนัตณัหาและทิฐิไมอ่าศยัอยูแ่ล้ว 
และไมถื่อมัน่อะไรๆ ในโลก 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่ฯ 
จบจิตตานปัุสสนา 
 
[๒๙๐] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู่อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวินยันี ้

พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือนิวรณ์ ๕ (ดเูร่ืองนิวรณ์ ๕ ในหมวดสมถกรรมฐาน (สมาธิ) ประกอบ - 
ธมัมโชติ) ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ ๕ อยา่งไรเลา่ 

ภิกษุในธรรมวินยันี ้ เม่ือกามฉนัท์ มีอยู ่ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันท์มีอยู่ ณ ภายในจิตของ
เรา หรือเม่ือกามฉนัท์ไมมี่อยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่า กามฉันท์ไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ของเรา อนึง่ กาม
ฉันท์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึน้ด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ ด้วย กามฉันท์ที่เกิดขึน้แล้วจะละเสียได้
ด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย กามฉันท์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึน้ต่อไปด้วยประการใด ยอ่มรู้
ชดัประการนัน้ด้วย 

อีกอยา่งหนึง่ เม่ือพยาบาทมีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือ
เม่ือพยาบาทไมมี่อยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ พยาบาท ไมมี่อยู ่ณ ภายในจิตของเรา อนึง่ พยาบาทท่ียงัไม่
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เกิดจะเกิดขึน้ด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย พยาบาทท่ีเกิดขึน้แล้วจะละเสียได้ด้วยประการใด ย่อม 
รู้ชดัประการนัน้ด้วย พยาบาทท่ีละได้แล้วจะไมเ่กิดขึน้ตอ่ไปด้วยประการใด ยอ่ม รู้ชดัประการนัน้ด้วย 

อีกอยา่งหนึง่ เม่ือถีนมิทธะมีอยู ่ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าถีนมิทธะมีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือ
เม่ือถีนมิทธะไมมี่อยู่ ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่า ถีนมิทธะไมมี่อยู ่ณ ภายในจิตของเรา อนึง่ ถีนมิทธะท่ียงัไมเ่กิด
จะเกิดขึน้ด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย ถีนมิทธะท่ีเกิดขึน้แล้ว จะละเสียได้ด้วยประการใด ยอ่มรู้
ชดัประการนัน้ด้วย ถีนมิทธะท่ีละได้แล้ว จะไมเ่กิดขึน้ตอ่ไปด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย 

อีกอยา่งหนึง่ เม่ือ อทุธจัจกกุกจุจะมีอยู ่ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชดัวา่ อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู่ ณ ภายใน

จิตของเรา หรือเม่ืออทุธจัจกกุกจุจะไมมี่อยู่ ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ อทุธจัจกกุกจุจะไมมี่อยู ่ณ ภายในจิต
ของเรา อนึง่ อทุธจัจกกุกจุจะท่ียงัไมเ่กิดจะเกิด ขึน้ด้วยประการใด ย่อมรู้ชดัประการนัน้ด้วย อทุธจัจกกุกจุจะท่ี
เกิดขึน้แล้ว จะละเสียได้ด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย อทุธจัจกกุกจุจะท่ีละได้แล้ว จะไมเ่กิดขึน้
ตอ่ไปด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย 

อีกอยา่งหนึง่ เม่ือวิจิกิจฉามีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจฉามีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือ
เม่ือวิจิกิจฉาไมมี่อยู่ ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ วิจิกิจฉาไมมี่อยู ่ณ ภายใน จิตของเรา อนึง่ วิจิกิจฉาท่ียงัไมเ่กิด
จะเกิดขึน้ด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย วิจิกิจฉาท่ีเกิดขึน้แล้ว จะละเสียได้ด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดั
ประการนัน้ด้วย วิจิกิจฉาท่ีละได้แล้ว จะไมเ่กิดขึน้ตอ่ไปด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย ดงัพรรณนา
มาฉะนี ้

ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง พิจารณาเห็น ธรรมในธรรมภายนอกบ้าง พิจารณา
เห็นธรรมทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง พิจารณา เห็นธรรมคือความเกิดขึน้ในธรรมบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเส่ือมในธรรมบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้ความเกิดขึน้ทัง้ความเส่ือมในธรรมบ้าง ย่อมอยู่อีกอยา่งหนึง่ 
สตขิองเธอท่ีตัง้มัน่อยูว่า่ ธรรมมีอยูก็่เพียงสกัว่าความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเทา่นัน้ เธอเป็นผู้อนัตณัหาและ
ทิฐิไมอ่าศยัอยูแ่ล้ว และไมถื่อมัน่อะไรๆ ในโลก 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือนิวรณ์ ๕ อยู ่ฯ 
จบนีวรณบรรพ 

 
[๒๙๑] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออปุาทานขนัธ์ ๕ (อปุาทาน 

= ความยึดมัน่, อปุาทานขนัธ์ ๕ = ขนัธ์ ๕ อนัเป็นท่ีตัง้แหง่ความยึดมัน่, ดเูร่ืองขันธ์ ๕ ในหมวดธรรม
ทั่วไปประกอบ - ธมัมโชติ) ภิกษุพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ ๕ อย่างไรเล่า ภิกษุใน
ธรรมวินยันี ้ พิจารณาเห็นดงันีว้า่ อย่างนีรู้ป อยา่งนีค้วามเกิดขึน้แห่งรูป อยา่งนีค้วามดับแห่งรูป อยา่งนี ้
เวทนา อยา่งนีค้วามเกิดขึน้แหง่เวทนา อย่างนีค้วามดบัแหง่เวทนา อย่างนีสั้ญญา อยา่งนีค้วามเกิดขึน้แหง่
สญัญา อยา่งนีค้วามดบัแหง่สญัญา อยา่งนีสั้งขาร อยา่งนีค้วามเกิดขึน้แหง่สงัขาร อยา่งนีค้วามดบัแหง่
สงัขาร อย่างนีว้ิญญาณ อย่างนีค้วามเกิดขึน้แหง่วิญญาณ อยา่งนีค้วามดบัแหง่วิญญาณ ดงัพรรณนามาฉะนี ้
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ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทัง้ภายในทัง้ ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ในธรรมบ้าง พิจารณาเห็น
ธรรมคือความเส่ือมในธรรมบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้ความเกิดขึน้ทัง้ความเส่ือมใน ธรรมบ้าง ยอ่มอยูอี่ก
อยา่งหนึง่ สตขิองเธอท่ีตัง้มัน่อยูว่่า ธรรมมีอยูก็่เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลกึเทา่นัน้ เธอเป็นผู้อนั
ตณัหาและทิฐิไมอ่าศยัอยู่แล้ว และไมถื่อมัน่อะไรๆ ในโลก 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภิกษุ ช่ือวา่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออปุาทานขนัธ์ ๕ อยู ่ฯ 
จบขนัธบรรพ 

 

[๒๙๒] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออายตนะภายในและ
ภายนอก ๖ ภิกษุพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและภายนอก ๖ อย่างไรเล่า (ดเูร่ือง
อายตนะ 12 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ - ธมัมโชติ) ภิกษุในธรรมวินยันี ้ ยอ่มรู้จกันัยน์ตา รู้จกัรูป 

และรู้จกันยัน์ตาและรูปทัง้ ๒ นัน้ อันเป็นท่ีอาศัยบังเกิดของสังโยชน์ (ดเูร่ืองสัญโยชน์ 10 ประกอบ - 
ธมัมโชติ) อนึง่ สงัโยชน์ท่ียงัไมเ่กิดจะเกิดขึน้ด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย สงัโยชน์ ท่ีเกิดขึน้แล้ว 
จะละเสียได้ด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย สงัโยชน์ท่ี ละได้แล้วจะไมเ่กิดขึน้ตอ่ไปด้วยประการใด 
ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย 

ภิกษุยอ่ม รู้จกัหู รู้จกัเสียง ... 
ภิกษุยอ่มรู้จกัจมูก รู้จกักลิ่น ... 

ภิกษุยอ่มรู้จกัลิน้ รู้จกัรส ... 

ภิกษุยอ่มรู้จกักาย รู้จกัส่ิงท่ีจะพงึถูกต้องด้วยกาย ... 
ภิกษุยอ่มรู้จกัใจ รู้จกัธรรมารมณ์ (ความคิด/สิ่งท่ีถกูคิด - ธมัมโชติ) และรู้จกัใจและธรรมารมณ์ทัง้ 

๒ นัน้ อนัเป็นท่ีอาศยับงัเกิดของ สงัโยชน์ อนึง่ สงัโยชน์ท่ียงัไมเ่กิดจะเกิดขึน้ด้วยประการใด ย่อมรู้ชดัประการ 
นัน้ด้วย สงัโยชน์ท่ีเกิดขึน้แล้วจะละเสียได้ด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ ด้วย สงัโยชน์ท่ีละได้แล้วจะไม่
เกิดขึน้ตอ่ไปด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการ นัน้ด้วย ดงัพรรณนามาฉะนี ้

ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทัง้ภายในทัง้ ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ในธรรมบ้าง พิจารณาเห็น
ธรรมคือ ทัง้ความเกิดขึน้ทัง้ความเส่ือมในธรรมบ้าง ย่อมอยูอี่กอยา่งหนึง่ สตขิองเธอท่ีตัง้มัน่อยู่วา่ ธรรมมีอยูก็่
เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเทา่นัน้ เธอเป็นผู้อนัตณัหาและทิฐิไมอ่าศยัอยูแ่ล้ว และไมถื่อมัน่
อะไรๆ ในโลก 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อยา่งนีแ้ล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายใน และภายนอก 
๖ อยู ่ฯ 

จบอายตบรรพ 
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[๒๙๓] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือโพชฌงค์ ๗ ภิกษุพิจารณา
เหน็ธรรมในธรรมคือโพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า ภิกษุ ในธรรมวินยันี ้ เม่ือสตสิมัโพชฌงค์มีอยู ่ณ ภายในจิต 
ยอ่มรู้ชัดว่าสตสัิมโพชฌงค์มีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือสตสิมัโพชฌงค์ไมมี่อยู ่ณ ภายในจิต ย่อมรู้
ชัดว่าสตสัิมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา อนึง่ สตสิมัโพชฌงค์ท่ียงัไม่เกิดจะเกิดขึน้ด้วยประการ
ใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย สตสิมัโพชฌงค์ท่ีเกิดขึน้แล้ว จะเจริญบริบรูณ์ด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการ
นัน้ด้วย 

อีกอยา่งหนึง่ เม่ือธัมมวิจยสัมโพชฌงค์มีอยู่ ณ ภายในจิต ฯลฯ 
อีกอยา่งหนึง่ เม่ือวิริยสัมโพชฌงค์มีอยู ่ณ ภายในจิต ฯลฯ 
อีกอยา่งหนึง่ เม่ือปีตสัิมโพชฌงค์มีอยู ่ณ ภายในจิต ฯลฯ 
อีกอยา่งหนึง่ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีอยู ่ณ ภาย ในจิต ฯลฯ 
อีกอยา่งหนึง่ เม่ือสมาธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ ณ ภายในจิต ฯลฯ 
อีกอยา่งหนึง่ เม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู ่ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่า อเุบกขาสมัโพชฌงค์มีอยู ่ณ 

ภายในจิตของเรา หรือเม่ืออเุบกขาสมัโพชฌงค์ไมมี่อยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชดัวา่ อเุบกขาสมัโพชฌงค์ไมมี่อยู ่
ณ ภายในจิตของเรา อนึง่ อเุบกขาสมัโพชฌงค์ท่ียงัไมเ่กิด จะเกิดขึน้ด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย 
อเุบกขาสมัโพชฌงค์ท่ีเกิดขึน้แล้ว จะเจริญบริบรูณ์ด้วยประการใด ยอ่มรู้ชดั ประการนัน้ด้วย ดงัพรรณนาฉะนี ้

ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ในธรรมบ้าง พิจารณาเห็นธรรม
คือความเส่ือมในธรรมบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้ความเกิดขึน้ และความเส่ือมในธรรมบ้าง ยอ่มอยูอี่กอยา่ง
หนึง่ สตขิองเธอท่ีตัง้มัน่อยูว่่า ธรรมมีอยูก็่เพียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผู้อนัตณัหา
และทิฐิไมอ่าศยั อยูแ่ล้ว และไมถื่อมัน่อะไรๆ ในโลก 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภิกษุ ช่ือวา่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์ ๗ อยู ่ฯ 
จบโพชฌงคบรรพ 

จบภาณวารท่ีหนึง่ 
 
[๒๙๔] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออริยสจั ๔ อยู ่ ภิกษุ

พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมคืออริยสัจ ๔ อยู่อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวินยันี ้ ยอ่มรู้ชดัตามเป็นจริงวา่ นี ้
ทุกข์ นีทุ้กขสมุทัย นีทุ้กขนิโรธ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็ทกุขอริยสจัเป็นไฉน แม้ชาติ(การเกิด - ธมัมโชติ)ก็เป็นทกุข์ แม้ชราก็เป็นทกุข์ 
แม้มรณะก็เป็นทกุข์ แม้โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ก็เป็นทกุข์ แม้ความประจวบกับสิ่งไม่เป็น
ที่รักก็เป็นทุกข์ แม้ความพลัดพรากจากสิ่งท่ีรักก็เป็นทกุข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนัน้ก็เป็นทกุข์ โดย
ยอ่ อุปาทานขันธ์ทัง้ ๕ เป็นทกุข์ ฯ 
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[๒๙๕] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็ชาตเิป็นไฉน ความเกิด ความบงัเกิด ความหยัง่ลงเกิด เกิดจ าเพาะ 
ความปรากฏแหง่ขนัธ์ ความได้อายตนะครบ ในหมูส่ตัว์นัน้ๆ ของเหลา่สตัว์นัน้ๆ อนันีเ้รียกวา่ชาต ิฯ 

ก็ชราเป็นไฉน ความแก่ ภาวะของความแก่ ฟันหลดุ ผมหงอก หนงัเป็นเกลียว ความเส่ือมแหง่อาย ุ
ความแก่หง่อมแหง่อินทรีย์ ในหมูส่ตัว์นัน้ๆ ของเหล่าสตัว์นัน้ๆ อนันีเ้รียกวา่ชรา ฯ 

ก็มรณะเป็นไฉน ความเคล่ือน ภาวะของความเคล่ือน ความแตกท าลาย ความหายไป มฤตย ูความ
ตาย ความท ากาละ ความท าลายแหง่ขนัธ์ ความทอดทิง้ซากศพไว้ ความขาดแหง่ชีวิตนิทรีย์ จากหมูส่ตัว์นัน้ๆ 
ของเหลา่สตัว์นัน้ๆ อนันีเ้รียกวา่มรณะ ฯ 

ก็โสกะเป็นไฉน ความแห้งใจ กิริยาท่ีแห้งใจ ภาวะแหง่บคุคลผู้แห้งใจ ความผาก ณ ภายใน ความ
แห้งผาก ณ ภายใน ของบคุคลผู้ประกอบด้วยความพิบตัิอยา่งใดอย่างหนึง่ ผู้ถกูธรรมคือทกุข์อยา่งใดอยา่ง
หนึง่กระทบแล้ว อนันีเ้รียกวา่โสกะ ฯ 

ก็ปริเทวะเป็นไฉน ความคร ่าครวญ ความร ่าไรร าพนั กิริยาท่ีคร ่าครวญ กิริยาท่ีร ่าไรร าพนั ภาวะของ
บคุคลผู้คร ่าครวญ ภาวะของบคุคลผู้ร ่าไรร าพนั ของบคุคลผู้ประกอบด้วยความพิบตัิอยา่งใดอย่างหนึง่ ผู้ถกู
ธรรมคือทกุข์อยา่งใดอยา่ง หนึง่กระทบแล้ว อนันีเ้รียกวา่ปริเทวะ ฯ 

ก็ทุกข์เป็นไฉน ความล าบากทางกาย ความไมส่ าราญทางกาย ความเสวยอารมณ์อนัไมดี่ท่ีเป็นทกุข์
เกิดแตก่ายสมัผสั อนันีเ้รียกวา่ทกุข์ ฯ 

ก็โทมนัสเป็นไฉน ความทกุข์ทางจิต ความไมส่ าราญทางจิต ความเสวยอารมณ์อนัไมดี่ท่ีเป็นทกุข์
เกิดแตม่โนสมัผสั อนันีเ้รียกวา่โทมนสั ฯ 

ก็อุปายาสเป็นไฉน ความแค้น ความคบัแค้น ภาวะของบคุคลผู้แค้น ภาวะของบคุคลผู้คบัแค้น ของ
บคุคลผู้ประกอบด้วยความพิบตัิอยา่งใดอย่างหนึง่ ผู้ถกูธรรมคือทกุข์อยา่งใดอยา่งหนึง่กระทบแล้ว อนันี ้
เรียกวา่อปุายาส ฯ 

ก็ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นท่ีรักก็เป็นทุกข์เป็นไฉน ความประสบ ความพร่ังพร้อม ความร่วม 
ความระคน ด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อนัไม่นา่ปรารถนา ไมน่า่ใคร่ ไมน่า่พอใจ หรือด้วยบคุคลผู้
ปรารถนาสิ่งท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ ปรารถนาสิ่งท่ีไมเ่กือ้กลู ปรารถนาความไมผ่าสกุ ปรารถนาความไมเ่กษมจาก
โยคะ ซึง่มีแก่ผู้นัน้ อนันีเ้รียกวา่ ความประจวบกบัสิ่งไมเ่ป็นท่ีรัก ก็เป็นทกุข์ ฯ 

ก็ความพลัดพรากจากสิ่งท่ีรักก็เป็นทุกข์เป็นไฉน ความไมป่ระสบ ความไมพ่ร่ังพร้อม ความไมร่่วม 
ความไมร่ะคน ด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อนันา่ปรารถนา นา่ใคร่ นา่พอใจ หรือด้วยบคุคลผู้ปรารถนา
ประโยชน์ ปรารถนาสิ่งท่ีเกือ้กลู ปรารถนาความผาสกุ ปรารถนาความเกษมจากโยคะ คือ มารดา บิดา พ่ีชาย 
น้องชาย พ่ีหญิง น้องหญิง มิตร อมาตย์ หรือ ญาตสิาโลหิต ซึง่มีแก่ผู้นัน้ อนันีเ้รียกวา่ ความพลดัพรากจากสิ่งท่ี
รักก็ เป็นทกุข์ ฯ 

ก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนัน้ก็เป็นทุกข์เป็นไฉน ความปรารถนายอ่มบงัเกิด แก่สตัว์ผู้ มีความ
เกิดเป็นธรรมดา อยา่งนีว้า่ โอหนอ ขอเราไมพ่งึมีความเกิดเป็นธรรมดา ขอความเกิดอยา่มีมาถึงเราเลย ข้อนัน้
สตัว์ไมพ่งึได้สมความปรารถนา แม้ข้อนี ้ ก็ช่ือวา่ปรารถนาสิ่งใดไมไ่ด้ แม้อนันัน้ก็เป็นทกุข์ ความปรารถนายอ่ม
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บงัเกิดแก่สตัว์ผู้ มีความแก่เป็นธรรมดา อยา่งนีว้า่ โอหนอ ขอเรา ไมพ่งึมีความแก่เป็นธรรมดา ขอความแก่อยา่
มีมาถึงเราเลย ข้อนัน้สตัว์ไมพ่งึได้ สมความปรารถนา แม้ข้อนี ้ก็ช่ือว่าปรารถนาสิ่งใดไมไ่ด้ แม้อนันัน้ก็เป็นทกุข์ 
ความปรารถนาย่อมบงัเกิดแก่สตัว์ผู้ มีความเจ็บเป็นธรรมดาอยา่งนีว้า่ โอหนอ ขอเราไมพ่งึมีความเจ็บเป็น
ธรรมดา ขอความเจ็บอยา่มีมาถึงเราเลย ข้อนัน้สตัว์ไมพ่งึ ได้สมความปรารถนา แม้ข้อนี ้ ก็ช่ือว่า ปรารถนาสิ่ง
ใดไมไ่ด้ แม้อนันัน้ก็เป็นทกุข์ ความปรารถนาย่อมบงัเกิดแก่สตัว์ผู้ มีความตายเป็นธรรมดาอยา่งนีว้า่ โอหนอ 
ขอเราไมพ่งึมีความตายเป็นธรรมดา ขอความตายอย่ามีมาถึงเราเลย ข้อนัน้สตัว์ไมพ่งึได้สมความปรารถนา แม้
ข้อนี ้ ก็ช่ือว่าปรารถนาสิ่งใดไมไ่ด้ แม้อนันัน้ก็เป็นทกุข์ ความปรารถนาย่อมบงัเกิดแก่สตัว์ผู้ มีโสกปริเทวทกุข
โทมนสัอปุายาส เป็นธรรมดาอยา่งนีว้า่ โอหนอ ขอเราไมพ่งึมีโสกปริเทวทกุขโทมนสัอปุายาสเป็นธรรมดา ขอ
โสกปริเทวทกุขโทมนสัอปุายาส อย่ามีมาถึงเราเลย ข้อนัน้สตัว์ไมพ่งึได้สมความปรารถนา แม้ข้อนี ้ ก็ช่ือว่า
ปรารถนาสิ่งใดไมไ่ด้แม้อนันัน้ก็เป็นทกุข์ ฯ 

ก็โดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ เป็นไฉน อปุาทานขนัธ์ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ เหลา่นีเ้รียกว่า โดยยอ่ อปุาทานขนัธ์ทัง้ ๕ เป็นทกุข์ ฯ 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย อนันีเ้รียกวา่ ทกุขอริยสจั ฯ 

[๒๙๖] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไฉน ตัณหานีใ้ด อนัมีความเกิดอีก 
ประกอบด้วยความก าหนัดด้วยอ านาจความเพลิดเพลิน เพลิดเพลินยิ่งนกัในอารมณ์นัน้ๆ คือ 
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ฯ 

[๒๙๗] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็ตัณหานีน้ัน้ เม่ือจะเกิด ย่อมเกิดในที่ไหน เม่ือจะตัง้อยู่ ยอ่มตัง้อยู่ใน
ที่ไหน ท่ีใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก ตณัหานัน้ เม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดในท่ีนี ้ เม่ือจะตัง้อยู ่ ย่อมตัง้อยูใ่นท่ีนี ้
อะไรเป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ฯ 

ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด ย่อมเกิดท่ีนี ้เม่ือจะตัง้อยู่ ย่อม
ตัง้อยู ่ณ ท่ีนี ้ฯ 

รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ(สมัผสัทางกาย - ธมัมโชติ) ธรรมารมณ์ เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจใน โลก 
ตณัหาเม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดในท่ีนี ้เม่ือจะตัง้อยู ่ยอ่มตัง้อยูใ่นท่ีนี ้ฯ 

จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ (การ
รับรู้ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ตามล าดบั - ธมัมโชต)ิ เป็นท่ีรักท่ีเจริญในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดขึน้
ในท่ีนี ้เม่ือจะตัง้อยู่ ยอ่มตัง้อยูใ่นท่ีนี ้ฯ 

จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก 
ตณัหาเม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดในท่ีนี ้เม่ือจะ ตัง้อยู่ ยอ่มตัง้อยูใ่นท่ีนี ้ฯ 

จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา 
กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาท่ีเกิดจากการสมัผสัทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ในท่ีนี ้
นา่จะหมายถึงสขุเวทนา - ธมัมโชติ) เป็นท่ีรัก ท่ีเจริญใจในโลก ตณัหาเม่ือจะเกิด ยอ่มเกิดในท่ีนี ้เม่ือจะตัง้อยู่ 
ยอ่มตัง้อยู ่ในท่ีนี ้ฯ 
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รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา (ความจ าเก่ียวกบั

รูป เสียง กลิ่น รส สมัผสัทางกาย ความคิด - ธมัมโชต)ิ เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหาเม่ือจะเกิด ย่อมเกิด
ในท่ีนี ้เม่ือจะตัง้อยู่ ยอ่มตัง้อยูใ่นท่ีนี ้ฯ 

รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมม
สัญเจตนา เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด ยอ่ม เกิดในท่ีนี ้เม่ือจะตัง้อยู ่ยอ่มตัง้อยูใ่นท่ีนี ้ฯ 

รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจใน
โลก ตณัหา เม่ือจะเกิด ย่อมเกิดในท่ีนี ้เม่ือจะ ตัง้อยู่ ยอ่มตัง้อยูใ่นท่ีนี ้ฯ 

รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก (การนกึถึงรูป เสียง กลิ่น รส สมัผสั
ทางกาย ความคิด - ธมัมโชติ) เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด ย่อมเกิดในท่ีนี ้เม่ือจะตัง้อยู่ ย่อม
ตัง้อยูใ่นท่ีนี ้ฯ 

รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร (การตรอง/เคล้าคลงึอารมณ์
ในรูป เสียง กลิ่น รส สมัผสัทางกาย ความคิด - ธมัมโชติ) เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด ยอ่ม
เกิดในท่ีนี ้เม่ือจะตัง้อยู ่ยอ่มตัง้อยูใ่นท่ีนี ้ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อนันีเ้รียกวา่ ทกุขสมทุยัอริยสจั ฯ 

[๒๙๘] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไฉน ความส ารอก และความดบัโดยไมเ่หลือ 
ความสละ ความสง่คืน ความปลอ่ยวาง ความไมมี่อาลยั ในตณัหานัน้ 

ก็ตัณหานัน้ เม่ือบคุคลจะละ ยอ่มละเสียได้ในท่ีไหน เม่ือจะดบั ยอ่มดับในที่ไหน ท่ีใดเป็นท่ีรักท่ี
เจริญใจในโลก ตณัหานัน้ เม่ือบคุคลจะละ ย่อมละเสียได้ในท่ีนี ้ เม่ือจะดบัย่อมดบัในท่ีนี ้อะไรเป็นท่ีรักท่ีเจริญ
ใจในโลก ฯ 

ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือบคุคล จะละ ย่อมละเสียได้ในท่ีนี ้เม่ือจะ
ดบัย่อมดบัในท่ีนี ้

รูปเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือบคุคลจะละ ยอ่มละเสีย
ได้ในท่ีนี ้เม่ือจะดบัยอ่มดบัในท่ีนี ้ฯ 

จกัขวุิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ เป็นท่ีรักท่ี
เจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือบคุคลจะละ ย่อมละเสีย ได้ในท่ีนี ้เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีนี ้ฯ 

จกัขสุมัผสั โสตสมัผสั ฆานสมัผสั ชิวหาสมัผสั กายสมัผสั มโน สมัผสั เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก 
ตณัหา เม่ือบคุคลจะละ ยอ่มละเสียได้ในท่ีนี ้เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีนี ้ฯ 

จกัขสุมัผสัสชาเวทนา โสตสมัผสัสชาเวทนา ฆานสมัผสัสชาเวทนา ชิวหาสมัผสัสชาเวทนา กาย
สมัผสัสชาเวทนา มโนสมัผสัสชาเวทนา เป็นท่ีรัก ท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือบคุคลจะละ ยอ่มละเสียได้ใน
ท่ีนี ้เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีนี ้ฯ 

รูปสญัญา สทัทสญัญา คนัธสญัญา รสสญัญา โผฏฐัพพสญัญา ธมัมสญัญา เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจใน
โลก ตณัหา เม่ือบคุคลจะละ ยอ่มละเสีย ได้ในท่ีนี ้เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีนี ้ฯ 
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รูปสญัเจตนา สทัทสญัเจตนา คนัธสญัเจตนา รสสญัเจตนา โผฏฐัพพสญัเจตนา ธมัมสญัเจตนา เป็นท่ี
รักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือ บคุคลจะละ ยอ่มละเสียได้ในท่ีนี ้เม่ือจะดบั ย่อมดบัในท่ีนี ้ฯ 

รูปตณัหา สทัทตณัหา คนัธตณัหา รสตณัหา โผฏฐัพพตณัหา ธมัม ตณัหา เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก 
ตณัหา เม่ือบคุคลจะละ ย่อมละเสียได้ในท่ีนี ้เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีนี ้ฯ 

รูปวิตก สทัทวิตก คนัธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธมัมวิตก เป็น ท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือ
บคุคลจะละ ย่อมละเสียได้ในท่ีนี ้เม่ือจะดบั ยอ่มดบัในท่ีนี ้ฯ 

รูปวิจาร สทัทวิจาร คนัธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธมัมวิจาร เป็นท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือ
บคุคลจะละ ย่อมละเสียได้ในท่ีนี ้เม่ือ จะดบั ย่อมดบัในท่ีนี ้ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อนันีเ้รียกวา่ ทกุขนิโรธอริยสจั ฯ 

[๒๙๙] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไฉน นีคื้อมรรคมีองค์ ๘ อนั
ประเสริฐ คือ สัมมาทฏิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสต ิสัมมาสมาธิ 

ก็สัมมาทฏิฐิเป็นไฉน (ความเห็นชอบ - ธมัมโชติ) ความรู้ในทกุข์ ความรู้ในทกุขสมทุยั ความรู้ใน
ทกุขนิโรธ ความรู้ในทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา อนันีเ้รียกวา่ สมัมาทิฏฐิ ฯ 

สัมมาสังกัปปะเป็นไฉน (ความด าริชอบ - ธมัมโชต)ิ ความด าริในการออกจากกาม ความด าริใน 
ความไมพ่ยาบาท ความด าริในอนัไมเ่บียดเบียน อนันีเ้รียกวา่ สมัมาสงักปัปะ ฯ 

สัมมาวาจาเป็นไฉน การงดเว้นจากการพดูเท็จ งดเว้นจากการพดูสอ่เสียด(ยยุงให้ผู้ อ่ืนแตกแยกกนั 
- ธมัมโชต)ิ งดเว้นจากการพดูค าหยาบ งดเว้นจากการพดูเพ้อเจ้อ(พดูในสิ่งท่ีไมเ่กิดประโยชน์ - ธมัมโชติ) 
อนันีเ้รียกวา่ สมัมาวาจา ฯ 

สัมมากัมมันตะเป็นไฉน (การงานชอบ - ธมัมโชติ) การงดเว้นจากการฆา่สตัว์ งดเว้นจากการ
ถือเอาสิ่งของท่ีเขามิได้ให้ งดเว้นจากการประพฤตผิิดในกาม อนันีเ้รียกว่า สมัมากมัมนัตะ ฯ 

สัมมาอาชีวะเป็นไฉน (เลีย้งชีพชอบ - ธมัมโชติ) อริยสาวกในธรรมวินยันี ้ละการเลีย้งชีพท่ีผิดเสีย 
ส าเร็จการเลีย้งชีพด้วยการเลีย้งชีพท่ีชอบ อนันีเ้รียกวา่ สมัมาอาชีวะ ฯ 

สัมมาวายามะเป็นไฉน (ความเพียรชอบ - ธมัมโชติ) ภิกษุในธรรมวินยันี ้ เกิดฉนัทะพยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตัง้จิตไว้ เพ่ือมิให้อกศุลธรรมอนัลามกท่ียงัไม ่ เกิดบงัเกิดขึน้ เพ่ือละอกศุล
ธรรมอนัลามกท่ีบงัเกิดขึน้แล้ว เพ่ือให้กศุลธรรมท่ียงัไมเ่กิดบงัเกิดขึน้ เพ่ือความตัง้อยูไ่มเ่ลือนหาย เจริญยิ่ง 
ไพบลูย์ มีขึน้ เตม็เป่ียม แหง่กศุลธรรมท่ีบงัเกิดขึน้แล้ว อนันีเ้รียกว่า สมัมาวายามะ ฯ 

สัมมาสตเิป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินยันี ้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติ 

ก าจดัอภิชฌา(ความเพง่เล็งอยากได้ - ธมัมโชติ) และโทมนสัในโลกเสียได้ 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ่ฯลฯ 
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่ฯลฯ 
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พิจารณา เห็นธรรมในธรรมอยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสต ิก าจดัอภิชฌาและ โทมนสัในโลกเสีย
ได้ อนันีเ้รียกว่า สมัมาสต ิฯ 

สัมมาสมาธิเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินยันี ้สงดัจากกาม สงดัจากอกศุลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก 

(ความตรึก/การยกจิตขึน้สูอ่ารมณ์/การจดจอ่ในสิ่งท่ีใช้ยึดจิตให้เกิดสมาธิ - ธมัมโชติ) มีวิจาร (การตรอง/
การเคล้าคลงึอารมณ์ - ธมัมโชติ) มีปีตแิละสขุเกิดแตว่ิเวกอยู่ 

เธอบรรลทุุตยิฌาน มีความผอ่งใสแหง่จิตในภายใน เป็นธรรมเอกผดุขึน้ เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมี่
วิตก ไมมี่วิจาร มีปีตแิละสขุอนัเกิดแตส่มาธิอยู่ 

เธอมี อเุบกขา มีสติ มีสมัปชญัญะ เสวยสขุด้วยกาย เพราะปีตสิิน้ไป บรรลุตตยิฌาน ท่ีพระอริย
ทัง้หลาย สรรเสริญวา่ ผู้ ได้ฌานนี ้เป็นผู้ มีอเุบกขา มีสตอิยูเ่ป็นสขุ 

เธอบรรลจุตุตถฌาน ไมมี่ทกุข์ไมมี่สขุ เพราะละสขุละทกุข์ และดบัโสมนสั โทมนสัก่อนๆ ได้ มี
อเุบกขาเป็นเหตใุห้สตบิริสทุธ์ิอยู ่อนันีเ้รียกวา่ สมัมาสมาธิ ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อนันีเ้รียกวา่ ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจั ฯ ดงัพรรณนามาฉะนี ้
ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง พิจารณา

เห็นธรรมในธรรมทัง้ภายในภาย นอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ในธรรมบ้าง พิจารณาเห็นธรรม
คือ เส่ือมในธรรมบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือ ทัง้ความเกิดขึน้ทัง้ความเส่ือมในธรรมบ้าง ยอ่มอยู่อีกอยา่งหนึง่ 
สตขิองเธอท่ีตัง้มัน่อยูว่า่ ธรรมมีอยูก็่เพียงสกัว่าความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเทา่นัน้ เธอเป็นผู้อนัตณัหาและ
ทิฐิไมอ่าศยัอยูแ่ล้ว และไมถื่อมัน่อะไรๆ ในโลก 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ่ฯ 
จบสจัจบรรพ 

จบธมัมานปัุสสนา 
 
[๓๐๐] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็ผู้ใดผู้หนึง่ พงึเจริญสตปัิฏฐานทัง้ ๔ นี ้อยา่งนี ้ตลอด ๗ ปี เขาพงึหวงัผล 

๒ ประการอย่างใดอยา่งหนึง่ คือ พระอรหตัผลในปัจจบุนั ๑ หรือเม่ือยงัมีอปุาทิเหลืออยู ่เป็นพระอนาคามี ๑ 

๗ ปี ยกไว้ ผู้ใดผู้หนึง่พงึเจริญสตปัิฏฐาน ๔ นี ้อยา่งนีต้ลอด ๖ ปี ... ๕ ปี ... ๔ ปี ... ๓ ปี ... ๒ ปี 
... ๑ ปี เขาพงึหวงัผล ๒ ประการอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ พระอรหตัผลใน ปัจจบุนั ๑ หรือเม่ือยงัมีอปุาทิ
เหลืออยู ่เป็นพระอนาคามี ๑ 

๑ ปียกไว้ ผู้ใดผู้หนึง่ พงึเจริญสตปัิฏฐาน ๔ นี ้อยา่งนีต้ลอด ๗ เดือน เขาพงึหวงัผล ๒ ประการ อยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ คือ พระอรหตัผลในปัจจบุนั ๑ หรือเม่ือยงัมีอปุาทิเหลืออยู ่เป็นพระอนาคามี ๑ 

๗ เดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หนึง่เจริญสตปัิฏฐานทัง้ ๔ นี ้อยา่งนี ้ตลอด ๖ เดือน ... ๕ เดือน ... ๔ เดือน ... 
๓ เดือน ... ๒ เดือน ... ๑ เดือน ... กึ่งเดือน เขาพงึหวงัผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึง่ คือ พระอรหตัผล
ในปัจจบุนั ๑ หรือเม่ือยงัมีอปุาทิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี ๑ 
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กึ่งเดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หนึง่ พงึเจริญสตปัิฏฐาน ๔ นี ้อยา่งนีต้ลอด ๗ วนั เขาพงึหวงัผล ๒ ประการอยา่ง
ใด อยา่งหนึง่ คือ พระอรหตัผลในปัจจบุนั ๑ หรือเม่ือยงัมีอปุาทิเหลืออยู ่เป็นพระอนาคามี ๑ ฯ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย หนทางนีเ้ป็นท่ีไปอนัเอก เพ่ือความบริสทุธ์ิของเหลา่สตัว์ เพ่ือลว่งความโศกและ
ปริเทวะ เพ่ือความดบัสญูแห่งทกุข์โทมนสั เพ่ือบรรลธุรรมท่ีถกูต้อง เพ่ือท าให้แจ้งซึง่พระนิพพาน หนทางนี ้ คือ 
สตปัิฏฐาน ๔ ประการ ฉะนีแ้ล 

ค าท่ีเรากลา่ว ดงัพรรณนามาฉะนี ้เราอาศยัเอกายนมรรคกลา่วแล้ว 
 
พระผู้ มีพระภาคตรัสพระพทุธพจน์นีแ้ล้ว ภิกษุเหลา่นัน้ ยินดี ช่ืนชมภาษิต ของพระผู้ มีพระภาคแล้ว 

ฉะนีแ้ล ฯ 
จบมหาสติปัฏฐานสตูร 

 
ผู้ เรียบเรียง 
ธมัมโชติ 

18 พฤศจิกายน 2543  
 

ท าไมไม่พูดถงึวปัิสสนาญาณ 
 

วิปัสสนาญาณ คือ ปัญญา ความรู้ ความเห็นแจ้งด้วยตนเองถึงธรรมชาตท่ีิแท้จริงของรูปนาม (ความ
ไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา ไมอ่ยู่ในอ านาจของใคร ไม่เป็นไปตามใจปรารถนา ยดึมัน่ถือมัน่ไมไ่ด้ ฯลฯ) อนั
เป็นผลจากการเจริญวิปัสสนา 

ซึง่เม่ือความรู้ ความเห็นแจ้งนีพ้อกพนูขึน้เร่ือยๆ ก็จะท าให้ความรู้สึกนกึคดิ ตลอดจนการมองโลก ของ
ผู้ปฏิบตั ิ เปล่ียนแปลงไปตามล าดบัขัน้ของปัญญานัน้ ทีละมากบ้างน้อยบ้าง จนในท่ีสดุก็จะท าลายความยึด
มัน่ถือมัน่ในสิ่งตา่งๆ อนัเป็นต้นเหตแุหง่กิเลส และความทกุข์ทัง้ปวง ลงไปอยา่งถาวรในขณะแหง่มรรคญาณ 

และจะเห็นผลของการท าลายนัน้ได้อยา่งชดัเจน ในขณะแหง่ผลญาณ 

ล าดบัขัน้ของพฒันาการเหล่านี ้ได้รับการแบง่เป็นขัน้ย่อยๆ เอาไว้หลายแนวทาง เชน่ 

o แบง่ตามแนวของวิสทุธิคณุ 7 ได้เป็น 7 ขัน้ 
o แบง่ตามแนวโสฬสญาณ หรือ ญาณ 16 ได้เป็น 16 ขัน้ 

 
แตถ้่าสงัเกตให้ดีแล้ว จะเห็นวา่ผู้ด าเนินการไมเ่คยเขียนรายละเอียดของเร่ืองเหลา่นีเ้อาไว้เลย ท าไม

จงึเป็นเชน่นัน้ ? ขออธิบายถึงข้อดีข้อเสียของเร่ืองเหลา่นี ้ดงันี ้: 
ถึงแม้ผู้ปฏิบตัจิะไมรู้่เก่ียวกบัล าดบัขัน้ของวิปัสสนาญาณเลย แตถ้่าปฏิบตัิถกูทางแล้ว วิปัสสนาญาณ

ก็ยอ่มจะเกิดขึน้มาเองโดยล าดบัอยูแ่ล้ว และแนน่อนว่าผลอนัสืบเน่ืองจากวิปัสสนาญาณนัน้ ก็ย่อมจะเกิด
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ตามมาอยา่งไมต้่องสงสยั และพฒันาการตา่งๆ ก็ย่อมจะเป็นไปตามขัน้ตอน ตามวาสนา บารมี และอปุนิสยั 
อนัเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของแตล่ะบคุคล เพราะต้นเหตท่ีุแท้จริงของการเปล่ียนแปลงเหลา่นี ้ ก็คือความรู้ 
ความเข้าใจ ความเห็นแจ้งในธรรมชาตขิองรูปนามด้วยปัญญาของตนเอง อนัเกิดจากการเจริญวิปัสสนา
นัน่เอง ไมใ่ชเ่กิดจากระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีใครวางเอาไว้เลย จะมีก็แตก่ฎเกณฑ์ของธรรมชาตเิทา่นัน้ 

แตถ้่าผู้ปฏิบตัรู้ิเร่ืองรายละเอียดของวิปัสสนาญาณขัน้ตา่งๆ ลว่งหน้า ก่อนท่ีความเห็นแจ้งเหลา่นัน้จะ
เกิดขึน้ด้วยปัญญาของตนเองจริงๆ แล้ว ผลเสียท่ีอาจจะเกิดตามมาก็คือ 

1. การปฏิบตัจิะก้าวหน้าได้ช้า เพราะผู้ปฏิบตัมิวัแตค่อยเปรียบเทียบผลการปฏิบตัขิองตน กบัทฤษฎีอยู่ 
และอาจถึงขัน้ท าให้เกิดความฟุ้ งซา่น ไมอ่ยูก่บัสภาวะอนัเป็นปัจจบุนัเฉพาะหน้า จนปัญญาไมเ่กิดเลย
ก็ได้ 

2. ผู้ปฏิบตัิอาจเกิดอตมิานะ คือความเยอ่หยิ่งถือตนวา่ปฏิบตัไิด้สงูกวา่คนอ่ืน ซึง่เป็นกิเลสชนิดหนึง่ และ
อาจมีผลสืบเน่ืองให้กิเลสตวัอ่ืนๆ เกิดตามมา 

3. อาจเกิดญาณเทียมขึน้มาได้ เพราะผู้ปฏิบตัรู้ิลว่งหน้าแล้ววา่ตอ่ไปควรเกิดความรู้ และความรู้สกึ
อยา่งไรขึน้มาบ้าง และด้วยความท่ีอยากจะก้าวหน้าไปเร็วๆ จงึเกิดการน้อมใจไปสู่ความรู้สกึเช่นนัน้ 
หรือเกิดการสะกดจิตตนเองโดยไมรู้่ตวั ทัง้ท่ีปัญญาเหล่านัน้ยงัไมเ่กิดขึน้จริง แตอ่าศยัสญัญาคือการ
จ ามาจากต ารา หรือจากผู้ อ่ืน 

(ซึง่สญัญาจะท าได้ก็เพียงข่มกิเลสเอาไว้เทา่นัน้ ไมส่ามารถท าลายความยึดมัน่ถือมัน่ และ
กิเลสตา่งๆ ได้อย่างแท้จริง เม่ือมีเหตปัุจจยัท่ีเหมาะสมกิเลสก็จะแสดงตวัออกมาใหม่) 

จนท าให้เข้าใจผิดได้ว่า ตนเองก้าวหน้าไปถึงขัน้นัน้แล้วจริงๆ และอาจเกิดเหตกุารณ์เชน่นี ้
ตอ่เน่ืองไปจนถึงขัน้เกิดมรรคผลเทียมขึน้มาเลยก็ได้ 

ในสมยัโบราณ (ถ้าจ าไมผ่ิด ผู้ด าเนินการเคยอา่นเร่ืองนีใ้นอรรถกถาของพระไตรปิฎก ฉบบั
มหามกฏุฯ ท่ีมี 91 เลม่) มีภิกษุ 2 รูป เข้าใจผิดว่าทา่นได้เป็นพระอรหนัต์แล้ว มีผู้ ท่ีรู้วา่ทา่นทัง้สอง
ยงัเป็นปถุชุนอยู่ ปรารถนาจะชว่ย จงึใช้วิธีให้ท าเป็นช้างวิ่งตรงเข้าไป จนจะชนภิกษุรูปหนึง่ ภิกษุรูป
นัน้ตกใจ กลวัตาย จงึรู้ตวัว่าตนยงัเป็นปถุชุนอยู่ สว่นภิกษุอีกรูปหนึง่ใช้วิธีให้นัง่เพง่นางอปัสร ไมน่าน
กามราคะของภิกษุรูปนัน้ก็แสดงตวัออกมา จงึรู้ตวัวา่ยงัเป็นปถุชุนอยูเ่ชน่กนั ตอ่มาทา่นทัง้สองจงึท า
ความเพียร เจริญวิปัสสนาตอ่ไป จนบรรลเุป็นพระอรหนัต์ทัง้สองรูป 

การเข้าใจผิดเร่ืองผลของการเจริญวิปัสสนานัน้เกิดขึน้ได้ง่าย เพราะธรรมดากิเลสนัน้
นอกจากจะถูกท าลายอย่างถาวรด้วยวิปัสสนาปัญญาแล้ว ยงัอาจถูกกด หรือข่มเอาไว้ได้หลาย

วิธี เชน่ ด้วยอ านาจของสมาธิ การพจิารณาแล้วขม่เอาไว้ การขม่ด้วยสต ิ การน้อมใจแล้วขม่เอาไว้ 
ฯลฯ ซึง่วิธีการเหลา่นีจ้ะซ่อนกิเลสเอาไว้ได้ช่ัวคราวเทา่นัน้ เม่ือสบโอกาสท่ีเหมาะสมกิเลสเหลา่นัน้
ก็จะแผลงฤทธ์ิออกมาได้ใหม่ 

ดงันัน้ ผู้ปฏิบตัจิงึต้องระวังให้ดี ไมเ่ชน่นัน้แล้วญาณเทียมจะเกิดขึน้ได้ การปฏิบตัโิดยการ
รับรู้สภาวะท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจบุนั ไมต้่องสนใจผลท่ีจะเกิดในอนาคต และไมต้่องไปเทียบชัน้ญาณกบั
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ทฤษฎีจะปลอดภยักวา่ ขอให้ศกึษาวิธีการปฏิบตัใิห้เข้าใจอยา่งชดัเจนเป็นใช้ได้ หลงัจากนัน้ก็คอยด ู

คอยสังเกตสภาวะที่ปรากฏให้เห็นจริงๆ ในขณะนัน้ แล้ววิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึน้เอง อยา่ใจ

ร้อน ถ้ามีกลัยาณมิตรคอยแนะน าตามสมควรก็จะยิ่งดีขึน้ไปอีก. 
 

ธมัมโชติ 
25 ธนัวาคม 2544  

 
 

 
อย่าท าวปัิสสนาเพื่อหวังเกิดเป็นอะไร 

 
ผู้ ท่ีเจริญวิปัสสนากรรมฐานนัน้ เม่ือมีความเจริญก้าวหน้าขึน้เป็นล าดบั จิตใจก็จะมีความประณีตขึน้

เร่ือยๆ ซึง่จะสง่ผลให้มีโอกาสไปเกิดในภพภมูิท่ีสงูขึน้ไปเร่ือยๆ เชน่กนั และเม่ือบรรลมุรรคผลในขัน้ตา่งๆ แล้ว 

ก็จะไมมี่โอกาสไปเกิดในภพภมูิต ่าๆ อีกตอ่ไป ตามคณุสมบตัขิองมรรคผลขัน้นัน้ๆ (ดเูร่ืองอริยบุคคล 8 

ประเภท ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ) 
การได้ไปเกิดในภพภมูิตา่งๆ เหลา่นี ้ ขอให้ถือวา่เป็นเพียงผลพลอยได้ของการท าวิปัสสนาเทา่นัน้ 

อยา่ได้ถือเป็นจดุมุง่หมายของการเจริญวิปัสสนาเป็นอนัขาด เชน่ อยา่คดิวา่จะเจริญวิปัสสนาเพื่อจะได้ไปเกิด
ในดสุิตเทวโลก หรือเพ่ือไปเกิดในสทุธาวาสภมูิ เพราะความรู้สกึนกึคิดเชน่นัน้ จะเป็นตวัขวางกัน้มรรคผล ท า
ให้มรรคผลเกิดได้ยาก หรือไมส่ามารถเกิดได้เลย 

ทัง้นีก็้เพราะความรู้สกึนกึคิดเชน่นี ้ เป็นสภาวะจิตท่ีประกอบไปด้วยความยึดมัน่ถือมัน่ในภพภมูิตา่งๆ 
ประกอบไปด้วยตณัหาในภพ ซึง่เป็นสภาวะจิตท่ีตรงกนัข้ามกบัมรรคผลนิพพาน อนัเป็นสภาวะจิตท่ีพ้นจาก
ความยึดมัน่ถือมัน่ในสิ่งทัง้ปวง ในภพภมูิทัง้ปวง พ้นจากตณัหาเคร่ืองร้อยรัดจิตทัง้ปวง ไมว่า่จะเป็นตณัหาใน
การเกิด หรือตณัหาในการไมเ่กิด คือไมย่ึดมัน่ทัง้ในการเกิดและการไมเ่กิด แตจ่ะรับรู้ในสภาวะตา่งๆ ท่ีก าลงั
ปรากฏ ทัง้ในปัจจบุนั อดีต และท่ีจะปรากฏในอนาคต ตามสภาพความเป็นจริง โดยปราศจากความยดึม่ัน
ถือม่ัน ปราศจากทัง้แรงดูดและแรงผลักทัง้ปวง เป็นสภาวะท่ีเป็นอิสระจากสิ่งทัง้ปวง 

ดงันัน้ ความคาดหวงัในภพภมูิตา่งๆ หรือแม้แตค่วามคาดหวงัในมรรคผลขัน้ตา่งๆ (ซึง่แนน่อนวา่
ยอ่มจะหมายถึงความยดึมัน่ถือมัน่ในมรรคผลขัน้นัน้ๆ) ยอ่มจะเป็นตวัขดัขวางมรรคผลนิพพานทัง้สิน้ จะมาก
หรือน้อยก็ขึน้กบัความรุนแรงของความรู้สกึนัน้ๆ 

เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของการปฏิบตันิัน้ ผู้ปฏิบตัิควรมีเป้าหมายท่ีความหลดุพ้น (จากความยึดมัน่
ถือมัน่ในสิ่งทัง้ปวง) แตใ่นขณะเดียวกนั ก็จะต้องไม่มีความยดึม่ันถือม่ันในเป้าหมายนัน้ด้วย มีเพียง
ความรู้สกึท่ีเป็นกลางๆ อยูเ่ท่านัน้ (ซึง่เป็นความรู้สกึท่ีท าได้ยาก) 
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ถ้าจะให้ง่ายกวา่นัน้ ก็ไมต้่องตัง้เป้าหมายใดๆ เลย เพียงแตท่ าวิปัสสนาเพื่อศึกษาธรรมชาตทิี่
แท้จริงของรูปนาม หรือของร่างกายจิตใจเท่านัน้ แล้วหลงัจากนัน้อะไรจะเกิดขึน้ ก็ปล่อยให้เป็นไปตาม
ธรรมชาตขิองมนั ซึง่ทกุอยา่งจะเป็นไปโดยอตัโนมตัิ ตามความเหมาะสมของความรู้และปัญญาท่ีเกิดขึน้ 

 
ธมัมโชติ 

2 มกราคม 2545 
 

อริยบุคคล 7 ประเภท (ตามการบรรลุ) 
พระไตรปิฎก : พระอภิธรรมปิฎก เลม่ 3 ธาตกุถา – ปคุคลปัญญัตปิกรณ์ 

เอกกนิทเทส 
 

(การแบง่อริยบคุคลออกเป็น 7 ประเภทในท่ีนี ้ เป็นการแบง่ตามประเภทของการบรรลธุรรม ซึง่ตา่ง
จากเร่ืองอริยบุคคล 8 ประเภท ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ท่ีเป็นการแบง่ตามล าดบัขัน้ของกิเลสท่ีละได้ 

- ธมัมโชติ) 
[๔๐] บคุคลช่ือว่าอุภโตภาควิมุต เป็นไฉน 
บคุคลบางคนในโลกนี ้ถกูต้องซึง่วิโมกข์ ๘ ด้วยกาย (วิโมกข์ ๘ คือสมาบตัิ ๘ ได้แก่สมาธิขัน้ฌาน ๘ 

ขัน้ คือ รูปฌาน ๔ + อรูปฌาน ๔ ดเูร่ืองล าดับขัน้ของจิต ในหมวดบทวิเคราะห์ ประกอบ - ธมัมโชต)ิ แล้ว
ส าเร็จอิริยาบถอยู่ ทัง้อาสวะ(กิเลสท่ีนอนเน่ืองในสนัดาน - ธมัมโชติ) ของผู้นัน้ก็สิน้ไปแล้ว เพราะเห็นด้วย
ปัญญา บคุคลนีเ้รียกวา่ อภุโตภาควิมตุ 

(อภุโตภาควิมตุ = การหลดุพ้นโดยสว่นสอง คือ หลดุพ้นจากความยินดีในรูปด้วยอรูปสมาบตัิก่อน 
(ดเูร่ืองสัญโยชน์ 10 ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) โดยเฉพาะในหวัข้ออรูปราคะ ประกอบ) แล้วเจริญ
วิปัสสนาจนหลดุพ้นจากความยินดีในนามด้วยวิปัสสนาปัญญา ซึง่ท าให้เป็นพระอรหนัต์ด้วยวิปัสสนาปัญญา
นี ้- ธมัมโชต)ิ 

[๔๑] บคุคลช่ือว่าปัญญาวิมุต เป็นไฉน 
บคุคลบางคนในโลกนี ้มิได้ถกูต้องซึง่วิโมกข์ ๘ ด้วยกาย ส าเร็จอิริยาบถอยู่ แตอ่าสวะของผู้นัน้สิน้ไป

แล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา บคุคลนี ้เรียกวา่ ปัญญาวิมตุ 
(คือผู้ ท่ีไมไ่ด้ท าสมาธิจนถึงขัน้อรูปฌาน เจริญวิปัสสนาจนกระทัง่บรรลเุป็นพระอรหนัต์ จงึหลดุพ้น

จากความยินดีทัง้ในรูปและนามด้วยวิปัสสนาปัญญา - ธมัมโชติ) 
[๔๒] บคุคลช่ือว่ากายสักขี เป็นไฉน 
บคุคลบางคนในโลกนี ้ถกูต้องซึง่วิโมกข์ ๘ ด้วยกาย แล้วส าเร็จอิริยาบถอยู่ ทัง้อาสวะบางอย่างของผู้

นัน้ก็สิน้ไปแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา บคุคลนีเ้รียกวา่ กายสกัขี 
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(คล้ายกบัอภุโตภาควิมตุ ตา่งกนัท่ีอภุโตภาควิมตุนัน้เจริญวิปัสสนาจนบรรลเุป็นพระอรหนัต์ แตก่าย

สกัขีเจริญวิปัสสนาจนบรรลเุป็นอริยบคุคลขัน้ต ่ากวา่พระอรหนัต์ - ธมัมโชติ) 
[๔๓] บคุคลช่ือว่าทฏิฐิปัตตะ เป็นไฉน 
บคุคลบางคนในโลกนี ้ ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงวา่ นีท้กุข์ ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงวา่ นีเ้หตใุห้

เกิดทกุข์ ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงวา่ นีค้วามดบัทกุข์ ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงว่า นีข้้อปฏิบตัใิห้ถึงความ
ดบัทกุข์ อนึง่ ธรรมทัง้หลายท่ีพระตถาคตประกาศแล้ว ผู้นัน้เห็นชดัแล้ว ด าเนินไปดีแล้วด้วยปัญญา อนึง่ อา
สวะบางอย่างของผู้นัน้ก็สิน้ไปแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา บคุคลนีเ้รียกวา่ ทิฏฐิปัตตะ 

(คล้ายกบัปัญญาวิมตุ ตา่งกนัท่ีปัญญาวิมตุนัน้เจริญวิปัสสนาจนบรรลเุป็นพระอรหนัต์ แตท่ิฏฐิปัตตะ
เจริญวิปัสสนาจนบรรลเุป็นอริยบคุคลขัน้ต ่ากวา่พระอรหนัต์ โดยนบัตัง้แตโ่สดาปัตตผิลบคุคลขึน้ไป ดเูร่ือง

อริยบุคคล 8 ประเภท ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ - ธมัมโชต)ิ 
[๔๔] บคุคลช่ือว่าสัทธาวิมุต เป็นไฉน 
บคุคลบางคนในโลกนี ้ ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงวา่ นีท้กุข์ ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงวา่ นีเ้หตใุห้

เกิดทกุข์ ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงวา่ นีค้วามดบัทกุข์ ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงว่า นีข้้อปฏิบตัใิห้ถึงความ
ดบัทกุข์ อนึง่ ธรรมทัง้หลายท่ีพระตถาคตประกาศแล้ว ผู้นัน้เห็นชดัแล้ว ด าเนินไปดีแล้ว ด้วยปัญญา อนึง่ อา
สวะบางอย่างของผู้นัน้ก็สิน้ไปแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญา แต่มิใช่เหมือนบคุคลผู้ เป็นทิฏฐิปัตตะ บคุคลนี ้
เรียกวา่สทัธาวิมตุ 

(ตา่งจากทิฏฐิปัตตะตรงท่ีทิฏฐิปัตตะอาศยัปัญญาเป็นหลกั แตส่ทัธาวิมตุอาศยัศรัทธาเป็นใหญ่น า
ปัญญาให้เกิดขึน้ - ธมัมโชติ) 

[๔๕] บคุคลช่ือว่าธัมมานุสารี เป็นไฉน 
ปัญญินทรีย์ของบคุคลใด ผู้ปฏิบตัเิพ่ือท าให้แจ้งซึง่โสดาปัตตผิลมีประมาณยิ่ง (ผู้ปฏิบตัเิพ่ือท าให้แจ้ง

ซึง่โสดาปัตตผิล = โสดาปัตตมิรรคบคุคล - ธมัมโชติ) บคุคลนัน้ยอ่มอบรมซึ่งอริยมรรคอนัมีปัญญาเป็น
เคร่ืองน ามา มีปัญญาเป็นประธานให้เกิดขึน้ บคุคลนีเ้รียกวา่ ธมัมานสุารี 

บคุคลผู้ปฏิบตัแิล้ว เพ่ือท าให้แจ้งซึง่โสดาปัตตผิล ช่ือวา่ธมัมานสุารี 
บคุคลผู้ตัง้อยูแ่ล้วในผล ช่ือวา่ ทิฏฐิปัตตะ 

(คือขณะแหง่โสดาปัตตมิรรค เป็นธมัมานสุารี 
ขณะแหง่โสดาปัตตผิลเป็นต้นไปจนถึงก่อนจะบรรลเุป็นพระอรหนัต์ เป็นทิฏฐิปัตตะ - ธมัมโชติ) 
[๔๖] บคุคลช่ือว่าสัทธานุสารี เป็นไฉน 
สทัธินทรีย์ของบคุคลใดผู้ปฏิบตัเิพ่ือท าให้แจ้งซึง่โสดาปัตตผิล มีประมาณยิ่ง อบรมอริยมรรคมีสทัธา

เป็นเคร่ืองน ามา มีสทัธาเป็นประธานให้เกิดขึน้ บคุคลนีเ้รียกวา่ สทัธานสุารีบคุคล 
ผู้ปฏิบตัเิพ่ือท าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตตผิล ช่ือวา่สทัธานสุารี 
ผู้ตัง้อยูแ่ล้วในผล ช่ือวา่สทัธาวิมตุ 
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(คือขณะแหง่โสดาปัตตมิรรค เป็นสทัธานสุารี 

ขณะแหง่โสดาปัตตผิลเป็นต้นไปจนถึงก่อนจะบรรลเุป็นพระอรหนัต์ เป็นสทัธาวิมตุ - ธมัมโชติ) 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

13 มกราคม 2545 
 

 

โพชฌงค์ 7 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
 
Sent: Tuesday, January 15, 2002 7:00 PM 
Subject: โพชฌงค์ 7 

 

..... ดฉินัต้องการทราบความหมายของค าว่า " โพชฌงค์ 7 " คืออะไร มีความหมายวา่อยา่งไร 
และยกตวัอย่างอธิบายประกอบเพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายให้ดียิ่งขึน้ ต้องการค าตอบดว่นมาก 

 
จกัขอบพระคณุอยา่งยิ่ง 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

โพชฌงค์ ๗ จากพจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) ให้
ความหมายไว้ดงันี ้: 
โพชฌงค์ ธรรมท่ีเป็นองค์แหง่การตรัสรู้หรือองค์ของผู้ตรัสรู้มี ๗ อยา่งคือ ๑. สต ิ๒. ธมัมวิจยะ (การสอดสอ่ง

เลือกเฟ้นธรรม) ๓. วิริยะ ๔. ปีต ิ๕. ปัสสทัธิ ๖. สมาธิ ๗. อเุบกขา 
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อธิบายเพิ่มเตมิ 

โพชฌงค์ คือสิ่งท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีท าให้การตรัสรู้ หรือโพธิจิต หรือการบรรลธุรรมเกิดขึน้ได้ มี 7 
อยา่ง คือ 

1.) สต ิ– ความระลกึได้ 
2.) ธัมมวิจยะ - การสอดส่องเลือกเฟ้นธรรม การวิจยัธรรม ซึง่เป็นตวัปัญญานัน่เอง 

3.) วิริยะ – ความพากเพียร 
4.) ปีต ิ- ความอ่ิมใจ, ความด่ืมด ่าในใจ มี ๕ ชนิด คือ 

o ขทุทกาปีต ิปีตเิล็กน้อยพอขนชนัน า้ตาไหล 
o ขณิกาปีต ิปีตชิัว่ขณะ รู้สกึแปลบๆ ดจุฟ้าแลบ 
o โอกกนัติกาปีต ิปีตเิป็นระลอก รู้สกึซูล่งมาๆ ดจุคล่ืนซดัฝ่ัง 
o อพุเพคาปีต ิปีติโลดลอย ให้ใจฟตูวัเบา หรืออทุานออกมา 
o ผรณาปีต ิปีตซิาบซา่น เอิบอาบไปทัว่สรรพางค์ เป็นของประกอบกบัสมาธิ 

(จากพจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยตฺุโต) เชน่กนั) 

5.) ปัสสัทธิ - ความสงบกายสงบใจ, ความสงบใจและอารมณ์, ความสงบเย็น, ความผอ่น

คลายกายใจ (จากพจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยตฺุโต) เชน่กนั) 

6.) สมาธิ - ความตัง้ใจมัน่ ความท่ีจิตมีอารมณ์เดียว ไมซ่ดัสา่ยไปในอารมณ์ตา่งๆ 
7.) อุเบกขา - ความท่ีจิตมีความสงบระงบัเป็นอยา่งยิ่ง ไม่กระเพ่ือมไหวไปตามสิ่งตา่งๆ ไมว่า่

จะเป็นความสขุ ทกุข์ ดีใจ เสียใจ รัก ชงั กล้า กลวั ยินดี ยินร้าย ฯลฯ ซึง่จะเป็นจิตท่ีมีความ
ประณีต ละเอียดอ่อน ปลอดโปร่ง เบาสบาย เป็นอย่างยิ่ง 

 
เม่ือธรรมทัง้ 7 อยา่งนีเ้กิดขึน้ จิตจะมีทัง้ก าลงั (จากวิริยะ และสมาธิ) ความเฉลียวฉลาด (จากธมัม

วิจยะ) ความเบาสบาย (จากปีติ ปัสสทัธิ และอเุบกขา) ความเป็นกลาง ไมล่ าเอียง (จากอเุบกขา) โดยมีสติ

และปัญญา (ธมัมวิจยะ) เป็นเคร่ืองน าทาง จงึเป็นฐานท่ีส าคญัของการบรรลธุรรม ซึง่แนน่อนวา่จิตท่ีมีสภาพ
เชน่นี ้เม่ือจะน้อมไปเพ่ือท าประโยชน์สิ่งใด ความส าเร็จย่อมอยูไ่มไ่กลเลย 
 

ธมัมโชติ 

21 มกราคม 2545  
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โยนิโสมนสิการ 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Monday, January 21, 2002 10:34 AM 
Subject: ขอความกรุณาคะ่ 
 

ต้องการทราบความหมายของค าวา่โยนิโสมนสิการ พร้อมยกตวัอย่างประกอบด้วยคะ่ ชว่ยเมลกลบั
มาด้วยนะคะ่ ขอบคณุมากคะ่ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

ค าวา่โยนิโสมนสิการ จากพจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุ
โต) ให้ความหมายไว้ดงันี ้: 
โยนิโสมนสิการ การท าในใจโดยแยบคาย, กระท าไว้ในใจโดยอบุายอนัแยบคาย, การพิจารณาโดยแยบคาย 
คือ พิจารณาเพ่ือเข้าถึงความจริง โดยสืบค้นหาเหตผุลไปตามล าดบัจนถึงต้นเหตุ แยกแยะองค์ประกอบจน
มองเห็นตวัสภาวะ และความสมัพนัธ์แหง่เหตปัุจจยั หรือตริตรองให้รู้จกัสิ่งท่ีดีท่ีชัว่ ยงักศุลธรรมให้เกิดขึน้โดย

อบุายท่ีชอบ ซึง่จะมิให้เกิดอวิชชาและตณัหา, ความรู้จกัคดิ, คิดถกูวิธี 
 
อธิบายเพิ่มเตมิ 

โดยหลกัแล้วโยนิโสมนสิการก็คือหลกัการส าคญัของการเจริญวิปัสสนา คือการมีสตเิฝ้าสงัเกตสภาวะ

ท่ีปรากฏตามความเป็นจริงในขณะท่ีเป็นปัจจบุนันัน้ของรูปนาม หรือร่างกายและจิตใจ (โดยเน้นท่ีร่างกายและ
จิตใจของตนเองเป็นหลกั) เพ่ือให้เห็นความเป็นไปของรูปนาม หรือร่างกายและจิตใจ 

โดยเป้าหมายขัน้สงูสดุก็เพ่ือให้เห็น หรือให้รู้ธรรมชาตท่ีิแท้จริงของรูปนาม หรือร่างกายและจิตใจ คือ
ความท่ีไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ แปรปรวนไปตลอดเวลา ไมอ่ยูใ่นอ านาจ ไมเ่ป็นไปตามความปรารถนาของใคร ยดึมัน่
ถือมัน่ไมไ่ด้ ถ้าขืนไปยึดก็มีแตท่กุข์ท่ีจะตามมา ฯลฯ 
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เม่ือเห็นความเป็นจริงมากขึน้ และชดัเจนขึน้เร่ือยๆ แล้ว ความยึดมัน่ถือมัน่ท่ีมีอยูก็่จะลดน้อยถอยลง

ไปตามล าดบั จนถึงขัน้ท าลายกิเลสได้ในท่ีสดุ (อา่นรายละเอียดได้ในเร่ืองตา่งๆ ในหมวดวิปัสสนา 
(ปัญญา) ตัง้แตเ่ร่ืองแรกของหมวดเป็นต้นไป) 

ซึง่การมีสตเิฝ้าสงัเกตนีจ้ะใช้ปัญญาเป็นเคร่ืองประกอบด้วย (ความจริงแล้วโยนิโสมนสิการก็คือตวั
ส าคญัท่ีท าให้ปัญญาเกิดขึน้นัน่เอง) และเม่ือสงัเกตไปมากขึน้เร่ือยๆ แล้ว ก็จะได้ข้อมลู (ตามความเป็นจริง) 
มากขึน้เร่ือยๆ การพิจารณาโดยแยบคายก็จะตามมา ท าให้เห็นธรรมชาติท่ีแท้จริงของรูปนาม หรือร่างกายและ
จิตใจ นอกจากจะเห็นสภาวะท่ีแท้จริงในแตล่ะขณะแล้ว ยงัสามารถเห็นความสมัพนัธ์ของสภาวะอนันัน้กบัเหตุ
ปัจจยัท่ีท าให้สภาวะอนันัน้เกิดขึน้อีกด้วย ยิ่งสงัเกตมากขึน้เทา่ใด ปัญญา ความรู้แจ้งในธรรมชาตท่ีิแท้จริงของ
รูปนาม หรือร่างกายและจิตใจก็จะมากขึน้เทา่นัน้ 

ถ้าเป็นการดแูบบไมมี่สต ิ ไมมี่ปัญญา ไมมี่โยนิโสมนสิการประกอบ ก็จะเป็นเหมือนการเข้าหซู้ายทะลุ
หขูวา ผา่นมาแล้วก็ผ่านไป ไมไ่ด้ประโยชน์อะไรขึน้มาเลย 

 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

27 มกราคม 2545 
 
 

อาจารย์และศีลจ าเป็นหรือไม่ 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้ถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่ท่านอ่ืนๆ 
ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

การนัง่วิปัสสนา ต้องมีอาจารย์หรือเปลา่น้อ และต้องถือศีลด้วยหรือเปลา่ แล้วจะท าให้จิตใจท่ีหมกมุน่ 
ท่ีสกปรก ใสสะอาดได้ไหมน้า บอกหน่อยนะคะ 

 
ตอบ 
เรียน คณุ ..... 

ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

ผมขอเรียนให้ทราบดงันีน้ะครับ 
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1.) การเจริญวิปัสสนานัน้จ าเป็นต้องรู้แนวทางท่ีถกูต้องครับ ซึง่อาจจะรู้ได้จากการอา่น หรือการฟัง 

หรือด้วยวิธีอ่ืนใดก็แล้วแต ่เพราะผู้ ท่ีจะรู้ได้ด้วยตวัเองโดยไมต้่องมีผู้ อ่ืนแนะน า ก็มีอยู่ 2 จ าพวกคือ 
พระพทุธเจ้า (พระสพัพญัญพูทุธเจ้า) กบัพระปัจเจกพทุธเจ้าเทา่นัน้ (ดรูายละเอียดเร่ือง

พระพทุธเจ้าได้ในเร่ืองเวลามสูตร : เปรียบเทียบผลบุญชนิดต่างๆ ในหมวดธรรมทั่วไป) ซึง่
ทัง้ 2 อยา่งนี ้ จะไมม่าตรัสรู้ในชว่งท่ีค าสอนของพระพทุธเจ้าพระองค์ก่อนยงัไมเ่ลือนหายไปจาก
โลก 

ในสมยัพทุธกาลนัน้ เทา่ท่ีสงัเกตจากในพระไตรปิฎก จะเห็นวา่ภิกษุสว่นใหญ่จะฟัง
ค าแนะน าเร่ืองการปฏิบตักิรรมฐานจากพระพทุธเจ้า หรือจากอปัุชฌาย์ หรืออาจารย์ แล้วก็แยก
ย้ายกนัไปปฏิบตัติามป่า ตามถ า้ หรือในท้องถ่ินอ่ืน จนกระทัง่บรรลมุรรคผลโดยไมไ่ด้ฟังค าแนะน า
เพิ่มเตมิเป็นระยะๆ อยา่งเช่นในปัจจบุนั 

คือพอรู้ทางท่ีถกูแล้วก็ไมต้่องฟังอะไรเพิ่มเตมิอีกเลย จะมีบ้างก็เพียงบางรูปเท่านัน้ ท่ี
พระพทุธเจ้าทรงแนะน าเพิ่มเตมิให้อีกในภายหลงั แตก็่ต้องยอมรับความจริงวา่อินทรีย์ของคนใน
สมยันัน้กล้าแข็งกวา่คนสมยันีเ้ป็นสว่นใหญ่ 

เพราะฉะนัน้ถ้าจะให้เหมาะสมกบัคนสมยันี ้ ก็นา่จะใช้วิธีศกึษาหลกัการให้เข้าใจอย่างถ่อง
แท้เสียก่อน (จะด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม) แล้วก็ปฏิบตัิด้วยตวัเองอยา่งจริงจงั เม่ือตดิขดัหรือไมแ่นใ่จตรง
สว่นไหนก็ศกึษาเพิ่มเตมิ หรือถามผู้ รู้เป็นระยะๆ แล้วก็ปฏิบตัติอ่ไป ก็นา่จะเป็นทางท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

2.) เร่ืองท่ีวา่ต้องถือศีลด้วยหรือเปลา่ และจะท าให้จิตใจท่ีหมกมุน่ ท่ีสกปรก ใสสะอาดได้ไหมนัน้ คดิวา่
ถ้าอา่นเร่ืองล าดับขัน้ของจิต และเร่ืองพุทธวิธีพัฒนาจิต ในหมวดบทวิเคราะห์ ก็นา่จะเข้าใจ
ได้ชดัเจนนะครับ 

เพราะไมว่า่จะเป็นการให้ทาน การรักษาศีล การท าสมาธิ การเจริญวิปัสสนา ก็ล้วนมีสว่น
ในการซกัฟอกจิตให้ใสสะอาด เบาสบายด้วยกนัทัง้นัน้ เพียงแตช่ว่ยกนัคนละแง่มมุเทา่นัน้เอง 

ดงันัน้ ทกุอย่างก็จะมีผลท่ีคอยเกือ้หนนุซึง่กนัและกนัไปในตวัอยู่แล้ว ถ้าขาดอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ไป อย่างอ่ืนก็ต้องเพิ่มก าลงัให้แรงขึน้อีกเพ่ือชดเชยกนั ซึง่บางกรณีก็อาจชดเชยกนัไมไ่ด้ หรือ
ได้ก็ล าบากมาก เชน่ การผิดศีลจะท าให้จิตใจหยาบกระด้างขึน้ ถ้าผิดศีลอยูเ่ป็นประจ าแล้ว การจะ
ให้ทาน ท าสมาธิ หรือเจริญวิปัสสนา ให้หนกัขึน้เพ่ือชดเชยกนัก็จะท าได้ล าบาก เพราะการผิดศีล
จะคอยดงึจิตลงอยูเ่ร่ือยๆ 

 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

2 กมุภาพนัธ์ 2545 
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รูปนามก าลังแสดงธรรมชาตใิห้เหน็ 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้ถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่ท่านอ่ืนๆ 
ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

ตอนนีผ้มได้ปฏิบตัถิึงขัน้ท่ีวา่ไมส่ามารถจบัความเคล่ือนไหวของท้องได้ เพราะวา่มนันิ่งมาก จากใน
ตอนแรกท่ีพองยบุสงัเกตได้อยา่งชดัเจน 

 
ตอบ 

เรียน คณุ ..... 

ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 
ขอเรียนให้ทราบดงันีค้รับ 

การเจริญวิปัสสนานัน้ ก็คือการศกึษาธรรมชาตท่ีิแท้จริงของรูปนาม หรือร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้รู้จกั
และเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริง ซึง่เม่ือเราดรููปนามมากขึน้เร่ือยๆ รูปนามก็จะแสดงธรรมชาตขิองมนัให้
เห็นมากขึน้เร่ือยๆ (ความไม่เท่ียง เป็นทกุข์ แปรปรวนไปตลอดเวลา ไมอ่ยูใ่นอ านาจของใคร ไมเ่ป็นไปตามท่ีใจ

ปรารถนา เป็นเพียงผลของเหตปัุจจยั ยึดมัน่ถือมัน่อะไรไมไ่ด้ เพราะถ้าขืนไปยึดเม่ือไหร่ก็เป็นทกุข์เม่ือนัน้ (ก็
ไปยดึเอาสิ่งท่ีไมอ่ยูใ่นอ านาจน่ีน้า !) คาดหวงัอะไรไมไ่ด้เลย ฯลฯ) 

เม่ือเห็นธรรมชาติท่ีแท้จริงมากขึน้เร่ือยๆ แล้ว ความยึดมัน่ถือมัน่ท่ีมีอยูก็่จะลดน้อยถอยลงไป กิเลส

ตา่งๆ ก็จะลดน้อยลงไปเชน่กนั จนถึงท่ีสดุกิเลสก็จะถกูท าลายลงไปได้อยา่งถาวร (อา่นรายละเอียดได้จาก
เร่ืองตา่งๆ ในหมวดบทวิเคราะห์ และหมวดวิปัสสนา (ปัญญา)) 

อาการท่ีคณุ ..... บอกมานัน้ ก็เป็นธรรมชาตท่ีิรูปนามแสดงให้เห็นนัน่เองครับ มนัก าลงัแสดงให้เห็น
ความไมเ่ท่ียง ความแปรปรวนไป ความไมอ่ยูใ่นอ านาจของใคร ไมเ่ป็นไปตามท่ีใจปรารถนา ยดึมัน่ถือมัน่ไมไ่ด้ 
ฯลฯ ของการเคล่ือนตวัของท้อง 

สิ่งท่ีควรท าตอ่ไปก็คือ รับรู้ตามสภาพท่ีปรากฏในขณะนัน้ ถ้าคณุใช้ค าบริกรรมวา่ "พองหนอ ยบุ
หนอ" อยู่ เม่ือมนัไมพ่องไมย่บุแล้ว ก็เปล่ียนเป็น "นิ่งหนอ" หรือ "รู้หนอ" แทน คือรู้วา่ตอนนีม้นัเป็นอย่างนี ้
(อาการเป็นยงัไงก็บริกรรมไปอย่างนัน้) แล้วก็คอยดคูอยสงัเกตมนัตอ่ไปเร่ือยๆ มนัก็จะแสดงธรรมชาติของมนั
ออกมาเร่ือยๆ เอง แล้วคณุก็จะรู้และเข้าใจธรรมชาตขิองรูปนามมากขึน้เร่ือยๆ ตามล าดบั 
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ในขณะท่ีสงัเกตอาการทางกาย ก็คอยสงัเกตอาการทางใจประกอบไปด้วย เชน่ สงบนิ่ง ฟุ้ งซา่น สบาย
ใจ กลุ้มใจ กงัวล สงสยั ตกใจ กลวั แล้วก็บริกรรมตามสภาพท่ีปรากฏนัน้ประกอบไปด้วย เชน่เดยีวกบัอาการ
ทางกาย 

ในขณะเดียวกนัก็พยายามหา "เรา" ให้เจอ (คือหาวา่สิ่งท่ีคณุรู้สกึว่าเป็นเรานัน้อยู่ตรงไหน หรือคือ
อะไร เชน่ อาจจะรู้สกึวา่ สมอง หรือ หวัใจ กระดกู ร่างกายทัง้หมด จิต ความรู้สึก ความคดิ ความจ า ฯลฯ คือ

เรา หรือ เป็นเรา) 
เม่ือเจอ "เรา" แล้ว ก็คอยด ู คอยสงัเกต "เรา" นัน้ไปเร่ือยๆ ทัง้เวลาท่ีท ากรรมฐาน และเวลาท่ีใช้

ชีวิตประจ าวนัตามปกติ ตัง้แตต่ื่นนอนจนถึงเข้านอน จนกระทัง่หลบัไปในท่ีสดุ คือรู้ตวัเม่ือไหร่ก็สงัเกตเม่ือนัน้ 

แล้วสิ่งท่ีคณุคดิว่าคือ "เรา" นัน้ ก็จะแสดงธรรมชาตท่ีิแท้จริงให้เห็นมากขึน้เร่ือยๆ 
แล้วคณุก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งนัน้สมควรจะถกูเรียกวา่ "เรา" หรือ "ของๆ เรา" หรือ "ตัวตน

ของเรา" หรือไม ่สิ่งนัน้ควรคา่แก่การยึดมัน่ถือมัน่หรือไม่ 

เม่ือสงัเกตมากขึน้เร่ือยๆ แล้ว บางครัง้ "เรา" ก็อาจจะย้ายจดุไปอยู่ท่ีอ่ืน (เชน่ เดมิรู้สกึวา่จิตคือเรา 
ตอ่มากลบัรู้สึกวา่ความจ าตา่งหากท่ีเป็นเรา ตอ่มาก็อาจย้ายไปท่ีจดุอ่ืนอีก ฯลฯ) ถ้าความรู้สกึว่าเป็น "เรา" 
ย้ายไปอยูท่ี่จดุอ่ืน ก็ย้ายจดุในการด ู ในการสงัเกต ตาม "เรา" นัน้ไปเร่ือยๆ จนกว่าจะหา "เรา" ไมเ่จอใน
ท่ีสดุ 

ลองคดิดใูห้ดีเถิดวา่ สิ่งท่ีไมเ่ท่ียง แปรปรวนไปตลอดเวลา น าทกุข์มาให้สารพดัอยา่ง ไมอ่ยูใ่นอ านาจ 
ไมเ่ป็นไปตามท่ีใจปรารถนา เอาแนอ่ะไรไมไ่ด้ คาดหวงัอะไรไมไ่ด้เลย ฯลฯ นัน้สมควรหรือท่ีจะเรียกวา่เป็น 

"เรา" หรือ "ของๆ เรา" หรือ "ตัวตนของเรา" 
ถ้าจะถือว่าสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็น "เรา" แล้ว อย่างน้อยส่ิงนัน้ก็ควรจะอยู่ในอ านาจ และเป็นไป

ตามที่ใจปรารถนาได้ตลอดเวลาไม่ใช่หรือ 

ไมใ่ชแ่คบ่างครัง้ก็บงัเอิญได้เหตปัุจจยัท่ีเหมาะสมก็เป็นอยา่งท่ีต้องการ แตถ้่าไม่บงัเอิญอยา่งนัน้ก็
กลบักลายเป็นอยา่งอ่ืน เชน่ เม่ือมีเหตใุห้สขุก็สขุ มีเหตใุห้ทกุข์ก็ทกุข์ มีเหตใุห้โกรธก็โกรธ มีเหตใุห้ดีใจก็ดีใจ มี
เหตใุห้เสียใจก็เสียใจ มีเหตใุห้ป่วยก็ป่วย ฯลฯ ทัง้ท่ีไมไ่ด้อยากจะให้ทกุข์ ให้โกรธ ให้เสียใจ ให้เจ็บป่วย ฯลฯ 
เลยสกันิดเดียว 

เม่ือรู้และเข้าใจธรรมชาตขิองรูปนามมากขึน้เร่ือยๆ แล้ว อานิสงส์ของมนัก็จะปรากฏให้เห็นเอง คณุก็

จะสมัผสัได้ถึงความปลอดโปร่ง โลง่ใจ เบาสบาย เหมือนยกภเูขาออกจากอก (ภเูขาคือสิ่งตา่งๆ ท่ีเคยยดึมัน่
ถือมัน่เอาไว้) 

 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

2 กมุภาพนัธ์ 2545 
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โทษของกาม 

พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๕ มชัฌิมนิกาย 
มชัฌิมปัณณาสก์ 

 

สุภสูตร 
[๗๒๓] ดกูรมาณพ กามคณุ ๕ ประการนี ้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ รูปอนัจะพงึรู้แจ้งด้วยจกัษุ ท่ีนา่

ปรารถนา นา่ใคร่ นา่ชอบใจ นา่รัก ชกัให้ใคร่ ชวนให้ก าหนดั เสียงอนัจะพงึรู้แจ้งด้วยห ู... กลิ่นอนัจะพงึรู้แจ้ง
ด้วยจมกู ... รสอนัจะพงึรู้แจ้งด้วยลิน้ ... โผฏฐัพพะอนัจะพงึรู้แจ้งด้วยกาย ท่ีนา่ปรารถนา นา่ใคร่ น่าชอบใจ 
นา่รัก ชกัให้ใคร่ ชวนให้ก าหนดั กามคณุ ๕ ประการนีแ้ล 
 

โปตลิยสูตร 
อปุมากาม ๗ ข้อ 

[๔๗] พระผู้ มีพระภาคได้ตรัสพระพทุธพจน์นีว้า่ ดกูรคฤหบดี เปรียบเหมือนสนุขั อนัความเพลียเพราะ
ความหิวเบียดเบียนแล้ว พึงเข้าไปยืนอยูใ่กล้เขียงของนายโคฆาต นายโคฆาต หรือลกูมือของนายโคฆาตผู้
ฉลาด พงึโยนร่างกระดกูท่ีเชือดช าแหละออกจนหมดเนือ้แล้ว เปือ้นแตเ่ลือดไปยงัสนุขั ฉนัใด ดกูรคฤหบดี ทา่น
จะส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน สนุขันัน้แทะร่างกระดกูท่ีเชือดช าแหละออกจดหมดเนือ้ เปือ้นแตเ่ลือด จะพงึ

บ าบดัความเพลียเพราะความหิวได้บ้างหรือ? 

ไมไ่ด้เลยพระองค์ผู้ เจริญ ข้อนัน้เพราะเหตไุร? เพราะเป็นร่างกระดกูท่ีเชือดช าแหละออกจนหมดเนือ้ 
เปือ้นแตเ่ลือด และสนุขันัน้พงึมีแตส่ว่นแหง่ความเหน็ดเหน่ือยคบัแค้นเทา่นัน้. 

ดกูรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนันัน้แล ย่อมพิจารณาเห็นดงันีว้า่ กามทัง้หลาย พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ 

เปรียบด้วยร่างกระดกู มีทกุข์มาก มีความคบัแค้นมาก ในกามนีมี้โทษอยา่งยิ่ง (เหมือนกระดกูท่ีแทะกิน
เทา่ไหร่ก็ไมรู้่จกัอ่ิม - ธมัมโชติ) ครัน้เห็นโทษแหง่กามนีต้ามความเป็นจริงด้วยปัญญาอนัชอบอยา่งนีแ้ล้ว 
ยอ่มเว้นขาดซึง่อเุบกขาท่ีมีความเป็นตา่งๆ อาศยัความเป็นตา่งๆ แล้วเจริญอเุบกขาท่ีมีความเป็นอารมณ์เดียว 
อาศยัความเป็นอารมณ์เดียว (อเุบกขาจากสมาธิ อเุบกขาท่ีจิตไมซ่ดัสา่ยไปตามกามคณุอารมณ์ตา่งๆ - ธมัม

โชติ) อนัเป็นท่ีดบัความถือมัน่โลกามิสโดยประการทัง้ปวง หาสว่นเหลือมิได้. 
[๔๘] ดกูรคฤหบดี เปรียบเหมือนแร้งก็ดี นกตะกรุมก็ดี เหย่ียวก็ดี พาชิน้เนือ้บนิไป แร้งทัง้หลาย นก

ตะกรุมทัง้หลาย หรือ เหย่ียวทัง้หลาย จะพงึโผเข้ารุมจิกแยง่ชิน้เนือ้นัน้ ฉนัใด ดกูรคฤหบดี ทา่นจะส าคญัความ
ข้อนัน้เป็นไฉน ถ้าแร้ง นกตะกรุม หรือเหย่ียวตวันัน้ ไมรี่บปล่อยชิน้เนือ้นัน้เสีย มนัจะถึงตายหรือทกุข์ปางตาย

เพราะชิน้เนือ้นัน้เป็นเหต?ุ 

อยา่งนัน้ พระองค์ผู้ เจริญ. 
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ดกูรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนันัน้แล ย่อมพิจารณาเห็นดงันีว้า่ กามทัง้หลาย พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ 

เปรียบด้วยชิน้เนือ้ มีทกุข์มาก มีความคบัแค้นมาก ในกามนีมี้โทษอยา่งยิ่ง (เหมือนชิน้เนือ้ท่ีเป็นเหตแุหง่การ
แยง่ชิง การท าร้าย การต้องคอยระวงัรักษา ความหว่งกงัวล - ธมัมโชติ) ครัน้เห็นโทษแหง่กามนีต้ามความเป็น
จริงด้วยปัญญาอนัชอบอย่างนีแ้ล้ว ยอ่มเว้นขาดซึง่อเุบกขาท่ีมีความเป็นตา่งๆ อาศยัความเป็นตา่งๆ แล้ว
เจริญอเุบกขาท่ีมีความเป็นอารมณ์เดียว อาศยัความเป็นอารมณ์เดียว อนัเป็นท่ีดบัความถือมัน่โลกามิสโดย

ประการทัง้ปวง หาส่วนเหลือมิได้. 
[๔๙] ดกูรคฤหบดี เปรียบเหมือนบรุุษพงึถือคบเพลิงหญ้าอนัไฟติดทัว่ แล้วเดนิทวนลมไป ฉนัใด ดกูร

คฤหบดี ท่านจะส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน ถ้าบรุุษนัน้ไมรี่บปลอ่ยคบเพลิงหญ้าอนัไฟตดิทัว่นัน้เสีย คบเพลิง
หญ้าอนัไฟติดทัว่นัน้ พงึไหม้มือ ไหม้แขน หรืออวยัวะน้อยใหญ่ แหง่ใดแหง่หนึง่ของบรุุษนัน้ บรุุษนัน้จะถึงตาย 

หรือถึงทกุข์ปางตาย เพราะคบเพลิงนัน้เป็นเหต?ุ 

อยา่งนัน้ พระองค์ผู้ เจริญ. 

ดกูรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนันัน้แล ย่อมพิจารณาเห็นดงันีว้า่ กามทัง้หลาย พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ 
เปรียบด้วยคบเพลิงหญ้า มีทกุข์มาก มีความคบัแค้นมาก ในกามนีมี้โทษอยา่งยิ่ง (ถ้ายดึมัน่ถือมัน่ ครอบครอง

เอาไว้ ก็จะท าให้เป็นทกุข์ เร่าร้อนใจ - ธมัมโชต)ิ ครัน้เห็นโทษแหง่กามนีต้ามความเป็นจริงด้วยปัญญาอนั
ชอบอยา่งนีแ้ล้ว ยอ่มเว้นขาดซึง่อเุบกขาท่ีมีความเป็นตา่งๆ อาศยัความเป็นตา่งๆ แล้วเจริญอเุบกขาท่ีมีความ
เป็นอารมณ์เดียว อาศยัความเป็นอารมณ์เดียว อนัเป็นท่ีดบัความถือมัน่โลกามิสโดยประการทัง้ปวง หาสว่น
เหลือมิได้. 

[๕๐] ดกูรคฤหบดี เปรียบเหมือนหลมุถ่านเพลิง ลกึกว่าชัว่บรุุษหนึง่ เตม็ด้วยถ่านเพลิงอนัปราศจาก
เปลว ปราศจากควนั บรุุษผู้ รักชีวิต ไมอ่ยากตาย รักสขุเกลียดทกุข์ พงึมา บรุุษมีก าลงัสองคนชว่ยกนัจบัแขน
บรุุษนัน้ข้างละคน ฉดุเข้าไปยงัหลมุถ่านเพลิง ฉนัใด ดกูรคฤหบดี ท่านจะส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน บรุุษนัน้
จะพงึน้อมกายเข้าไป ด้วยคิดเห็นว่าอย่างนี ้ๆ  บ้างหรือ? 

ไมเ่ป็นเชน่นัน้ พระองค์ผู้ เจริญ ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะบรุุษนัน้รู้วา่ เราจกัตกลงยงัหลมุถ่านเพลิงนี ้
จกัถึงตาย หรือถึงทกุข์ปางตาย เพราะการตกลงยงัหลมุถ่านเพลิงเป็นเหต.ุ 

ดกูรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนันัน้แล ยอ่มพิจารณาเห็นดงันีว้า่ กามทัง้หลาย พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ 
เปรียบด้วยหลมุถ่านเพลิง มีทกุข์มาก มีความคบัแค้นมาก ในกามนีมี้โทษอย่างยิ่ง (มีความทกุข์ความเร่าร้อน

มาก ใครหลงเข้าไปแล้วก็ยากท่ีจะหลดุออกมาได้ - ธมัมโชติ) ครัน้เห็นโทษแหง่กามนีต้ามความเป็นจริงด้วย
ปัญญาอนัชอบอย่างนีแ้ล้ว ยอ่มเว้นขาดซึง่อเุบกขาท่ีมีความเป็นตา่งๆ อาศยัความเป็นตา่งๆ แล้วเจริญ
อเุบกขาท่ีมีความเป็นอารมณ์เดียว อาศยัความเป็นอารมณ์เดียว อนัเป็นท่ีดบัความถือมัน่โลกามิสโดยประการ
ทัง้ปวง หาสว่นเหลือมิได้. 

[๕๑] ดกูรคฤหบดี เปรียบเหมือนบรุุษพงึฝันเห็นสวนอนันา่ร่ืนรมย์ ป่าอนันา่ร่ืนรมย์ ภาคพืน้อนันา่
ร่ืนรมย์ สระโบกขรณีอนันา่ร่ืนรมย์ บรุุษนัน้ต่ืนขึน้แล้ว ไมพ่งึเห็นอะไร ฉนัใด ดกูรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนันัน้แล 
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ยอ่มพิจารณาเห็นดงันีว้่า กามทัง้หลาย พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ เปรียบด้วยความฝัน มีทกุข์มาก มีความคบั

แค้นมาก ในกามนีมี้โทษอย่างยิ่ง (เป็นดงัภาพมายา หาสาระแก่นสารมิได้ - ธมัมโชติ) ครัน้เห็นโทษแหง่กาม
นีต้ามความเป็นจริงด้วยปัญญาอนัชอบอยา่งนีแ้ล้ว ยอ่มเว้นขาดซึง่อเุบกขาท่ีมีความเป็นตา่งๆ อาศยัความ
เป็นตา่งๆ แล้วเจริญอเุบกขาท่ีมีความเป็นอารมณ์เดียว อาศยัความเป็นอารมณ์เดียว อนัเป็นท่ีดบัความถือมัน่

โลกามิสโดยประการทัง้ปวง หาสว่นเหลือมิได้. 
[๕๒] ดกูรคฤหบดี เปรียบเหมือนบรุุษพงึยืมโภคสมบตั ิคือ แก้วมณี และกณุฑลอย่างดีบรรทกุยานไป 

เขาแวดล้อมด้วยทรัพย์สมบตัท่ีิตนยืมมา พงึเดนิไปภายในตลาด คนเห็นเขาเข้าแล้ว พงึกลา่วอย่างนีว้า่ ดกูร
ทา่นผู้ เจริญ บรุุษผู้ นีมี้โภคสมบตัหินอ ได้ยินวา่ชนทัง้หลายผู้ มีโภคสมบตัิ ยอ่มใช้สอยโภคสมบตัอิยา่งนี ้ ดงันี ้
พวกเจ้าของพงึพบบรุุษนัน้ ณ ท่ีใดๆ พงึน าเอาของของตนคืนไปในท่ีนัน้ๆ ฉนัใด ดกูรคฤหบดี ท่านจะส าคญั

ความข้อนัน้เป็นไฉน จะสมควรหรือหนอ เพ่ือความท่ีบรุุษนัน้จะเป็นอยา่งอ่ืนไป? (มีร่างกายหรือจิตใจ
แปรปรวนไป เชน่ เศร้าโศกเสียใจ ท่ีสญูเสียสิ่งของเหลา่นัน้ไป - ธมัมโชติ) 

ไมเ่ป็นเชน่นัน้ พระองค์ผู้ เจริญ ข้อนัน้เพราะเหตไุร? เพราะเจ้าของย่อมจะน าเอาของของตนคืนไปได้. 
ดกูรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนันัน้แล ยอ่มพิจารณาเห็นดงันีว้า่ กามทัง้หลาย พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ 

เปรียบด้วยของยืม มีทกุข์มาก มีความคบัแค้นมาก ในกามนีมี้โทษอย่างยิ่ง (มีความพลดัพราก สญูเสียเป็น
ธรรมดา - ธมัมโชติ) ครัน้เห็นโทษแหง่กามนีต้ามความเป็นจริงด้วยปัญญาอนัชอบอยา่งนีแ้ล้ว ยอ่มเว้นขาด
ซึง่อเุบกขาท่ีมีความเป็นตา่งๆ อาศยัความเป็นตา่งๆ แล้วเจริญอเุบกขาท่ีมีความเป็นอารมณ์เดียว อาศยัความ
เป็นอารมณ์เดียว อนัเป็นท่ีดบัความถือมัน่โลกามิสโดยประการทัง้ปวง หาสว่นเหลือมิได้. 

[๕๓] ดกูรคฤหบดี เปรียบเหมือนราวป่าใหญ่ในท่ีไมไ่กลบ้านหรือนิคม ต้นไม้ในราวป่านัน้ พงึมีผลรส
อร่อย ทัง้มีผลดก แตไ่มมี่ผลหลน่ลง ณ ภาคพืน้สกัผลเดียว บรุุษผู้ ต้องการผลไม้ พงึเท่ียวมาเสาะแสวงหาผลไม้ 
เขาแวะยงัราวป่านัน้ เห็นต้นไม้อนัมีผลรสอร่อย มีผลดกนัน้ เขาพงึคดิอย่างนีว้า่ ต้นไม้นีมี้ผลรสอร่อย มีผลดก 
แตไ่มมี่ผลหลน่ลง ณ ภาคพืน้สกัผลเดียว แตเ่รารู้เพ่ือขึน้ต้นไม้ ไฉนหนอ เราพงึขึน้ต้นไม้นีแ้ล้วกินพออ่ิม และ
หอ่พกไปบ้าง เขาขึน้ต้นไม้นัน้แล้วกินจนอ่ิม และหอ่พกไว้ 

ล าดบันัน้ บรุุษคนท่ีสองต้องการผลไม้ ถือขวานอนัคม เท่ียวมาเสาะแสวงหาผลไม้ เขาแวะยงัราวป่า
นัน้ แล้วเห็นต้นไม้มีผลรสอร่อย มีผลดกนัน้ เขาพงึคดิอยา่งนีว้า่ ต้นไม้นีมี้ผลรสอร่อย มีผลดก แตไ่มมี่ผลหลน่
ลง ณ ภาคพืน้สกัผลเดียว และเราก็ไมรู้่เพ่ือขึน้ต้นไม้ ไฉนหนอ เราพงึตดัต้นไม้นีแ้ตโ่คนต้น แล้วกินพออ่ิม และ
หอ่พกไปบ้าง เขาพงึตดัต้นไม้นัน้แตโ่คนต้น ฉันใด 

ดกูรคฤหบดี ทา่นจะส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน บรุุษคนโน้นซึง่ขึน้ต้นไม้ก่อนนัน้ ถ้าแลเขาไมรี่บลง 
ต้นไม้นัน้จะพงึล้มลง หกัมือ หกัเท้า หรือหกัอวยัวะน้อยใหญ่แหง่ใดแหง่หนึง่ของบรุุษนัน้ บรุุษนัน้พงึถึงตาย 

หรือถึงทกุข์ปางตาย เพราะต้นไม้นัน้ล้มเป็นเหตุ? 

เป็นอย่างนัน้ พระองค์ผู้ เจริญ. 
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ดกูรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนันัน้แล ย่อมพิจารณาเห็นดงันีว้า่ กามทัง้หลาย พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ 

เปรียบด้วยผลไม้ มีทกุข์มาก มีความคบัแค้นมาก ในกามนีมี้โทษอยา่งยิ่ง (เป็นท่ีหมายปองของคนจ านวนมาก 
- ธมัมโชติ) ครัน้เห็นโทษแหง่กามนีต้ามความเป็นจริงด้วยปัญญาอนัชอบอยา่งนีแ้ล้ว ยอ่มเว้นขาดซึง่อเุบกขา
ท่ีมีความเป็นตา่งๆ อาศยัความเป็นตา่งๆ แล้วเจริญอเุบกขาท่ีมีความเป็นอารมณ์เดียว อาศยัความเป็นอารมณ์
เดียว อนัเป็นท่ีดบัความถือมัน่โลกามิสโดยประการทัง้ปวง หาสว่นเหลือมิได้. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

23 มีนาคม 2545 
 
 
 

ทุกขเวทนากับทุกข์ในไตรลักษณ์ 

พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๑๐ สงัยตุตนิกาย 
สฬายตนวรรค รโหคตสตูร 

 
[๓๙๑] ครัง้นัน้แล ภิกษุรูปหนึง่เข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทบั ถวายบงัคมพระผู้ มีพระภาค

แล้ว นัง่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่ ครัน้แล้วได้กราบทลูพระผู้ มีพระภาควา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ข้าพระองค์ขอ
ประทานพระวโรกาส ความปริวิตกแหง่ใจเกิดขึน้แก่ข้าพระองค์ ผู้หลีกเร้นอยูใ่นท่ีลบัอยา่งนีว้่า พระผู้ มีพระภาค

ตรัสเวทนา ๓ อยา่ง คือ สขุเวทนา ทกุขเวทนา อทกุขมสขุเวทนา (เป็นกลางๆ ไมท่กุข์ไมส่ขุ - ธมัมโชติ) พระผู้
มีพระภาคตรัสเวทนา ๓ อยา่งนี ้ก็พระผู้ มีพระภาคตรัสพระด ารัสนีว้่า ความเสวยอารมณ์อยา่งใดอย่างหนึง่เป็น

ทกุข์ (หมายความวา่เวทนาแตล่ะชนิดล้วนเป็นทกุขลกัษณะในไตรลกัษณ์ ดเูร่ืองทุกข์เกิดจากอะไร ในหมวด
วิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ - ธมัมโชต)ิ ดงันีแ้ล พระผู้ มีพระภาคตรัสพระด ารัสนีว้า่ ความเสวยอารมณ์
อยา่งใดอย่างหนึง่เป็นทกุข์ ดงันี ้ทรงหมายเอาอะไรหนอ 

พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ถกูแล้ว ถูกแล้ว ภิกษุ ดกูรภิกษุ เรากลา่วเวทนา ๓ นี ้คือ สขุเวทนา ทกุขเวทนา 
อทกุขมสขุเวทนา เรากลา่วเวทนา ๓ นี ้ ดกูรภิกษุ เรากลา่วค านีว้า่ ความเสวยอารมณ์อยา่งใดอย่างหนึง่เป็น
ทกุข์ ดงันี ้ ดกูรภิกษุ ก็ค านีว้า่ ความเสวยอารมณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่เป็นทกุข์ ดงันี ้ เรากลา่วหมายเอาความท่ี
สงัขารทัง้หลาย (สงัขารธรรม คือสิ่งท่ีถกูปัจจยัปรุงแตง่ สิ่งท่ีแปรปรวนไปเพราะเหตปัุจจยั ได้แก่สิ่งทัง้ปวง

ยกเว้นนิพพาน - ธมัมโชติ) นัน่เองไมเ่ท่ียง ดกูรภิกษุ ก็ค านีว้่า ความเสวยอารมณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่เป็นทกุข์ 
ดงันี ้ เรากลา่วหมายเอาความท่ีสงัขารทัง้หลายนัน่แหละมีความสิน้ไป เส่ือมไป คลายไป ดบัไป แปรปรวนไป
เป็นธรรมดา ฯ 
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อธิบายเพิ่มเตมิ 

สรุปก็คือทกุขงั หรือทกุขลกัษณะ หรือทกุข์ในไตรลกัษณ์ (อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา) หมายถึง ลกัษณะท่ี
มีความไมเ่ท่ียง มีความสิน้ไป เส่ือมไป คลายไป ดบัไป แปรปรวนไปเป็นธรรมดานัน่เอง ซึง่สขุเวทนา 

ทกุขเวทนา และอทกุขมสขุเวทนา ก็ล้วนมีลกัษณะเชน่นีด้้วย คือ เวทนาทกุชนิดล้วนเป็นทกุข์ (ทกุขลกัษณะ) 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

24 มีนาคม 2545 
 
 

ศีลเป็นฐานของอริยมรรค 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๑๑ สงัยตุตนิกาย 

มหาวารวรรค พลกรณียสตูรท่ี ๒ 

 
อาศยัศีลเจริญอริยมรรคมีการก าจดัราคะ 
 
[๒๖๖] สาวตัถีนิทาน. ดกูรภิกษุทัง้หลาย การงานท่ีจะพงึท าด้วยก าลงัอย่างใดอยา่งหนึง่ อนับคุคล

ท าอยู่ ทัง้หมดนัน้ อนับคุคลอาศยัแผน่ดนิ ด ารงอยูบ่นแผ่นดนิ จงึท าได้ การงานท่ีจะพึงท าด้วยก าลงัเหลา่นี ้อนั
บคุคลย่อมกระท าได้ด้วยอาการอยา่งนี ้ แม้ฉนัใด ภิกษุอาศยัศีล ตัง้อยูใ่นศีลแล้ว จงึเจริญอริยมรรคอนั

ประกอบด้วยองค์ ๘ กระท าให้มากซึง่อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ ฉนันัน้เหมือนกนั. 
 
[๒๖๗] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็ภิกษุอาศยัศีล ตัง้อยูใ่นศีลแล้ว จงึเจริญอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ 

กระท าให้มากซึง่อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อยา่งไรเลา่? 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุในธรรมวินยันี ้ ย่อมเจริญสมัมาทิฏฐิ มีอนัก าจดัราคะเป็นท่ีสดุ มีอนัก าจดั
โทสะเป็นท่ีสดุ มีอนัก าจดัโมหะเป็นท่ีสดุ ฯลฯ 

 

(ยอ่มเจริญสมัมาสงักปัปะ. . . สมัมาวาจา. . . สมัมากมัมนัตะ. . . สมัมาอาชีวะ. . . 

สมัมาวายามะ . . . สมัมาสติ. . . - ธมัมโชติ) 
 
ยอ่มเจริญสมัมาสมาธิ มีอนัก าจดัราคะเป็นท่ีสดุ มีอนัก าจดัโทสะเป็นท่ีสดุ มีอนัก าจดัโมหะเป็นท่ีสดุ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย ภิกษุอาศยัศีล ตัง้อยูใ่นศีลแล้ว จงึเจริญอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ กระท าให้มากซึง่

อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อยา่งนีแ้ล. 
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อธิบายเพิ่มเตมิ 

มรรค 8 คือ หนทางสูค่วามพ้นทกุข์อนัชอบ ประกอบด้วย 
1.) สมัมาทิฏฐิ - ความเห็นชอบ ความเห็นถกูต้องตามความเป็นจริง เห็นวา่อะไรคือทกุข์ อะไรคือเหตุ

แหง่ทกุข์ สภาวะเชน่ใดคือความดบัไมเ่หลือแหง่ทกุข์ วิธีการใดคือทางปฏิบตัเิพ่ือความดบัไมเ่หลือ
แหง่ทกุข์ 

2.) สมัมาสงักปัปะ - ด าริชอบ คือ ด าริในการออกจากกาม ออกจากความพยาบาท ออกจากความ
เบียดเบียน 

3.) สมัมาวาจา - วาจาชอบ คือ งดเว้นจากการพดูปด พดูส่อเสียด พดูค าหยาบ พดูเพ้อเจ้อ 
4.) สมัมากมัมนัตะ - การงานชอบ หรือ ประพฤตชิอบ (ทางกาย) คือ เว้นจากการฆา่สตัว์ ลกัทรัพย์ 

ประพฤตผิิดในกาม 
5.) สมัมาอาชีวะ - เลีย้งชีพชอบ คือ การประกอบอาชีพท่ีสจุริต ไมผ่ิดศีลธรรม 

6.) สมัมาวายามะ - ความเพียรชอบ คือ 
o เพียรระวงับาปอกศุลธรรมท่ียงัไมเ่กิด มิให้เกิดขึน้ 
o เพียรละบาปอกศุลธรรมท่ีเกิดขึน้แล้ว 
o เพียรท ากศุลธรรมท่ียงัไมเ่กิด ให้เกิดขึน้ 
o เพียรรักษากศุลธรรมท่ีเกิดขึน้แล้ว ให้ตัง้มัน่ มัน่คงตอ่ไป 

7.) สมัมาสต ิ- ระลกึชอบ คือ ตามระลกึรู้ความเป็นไปของกาย เวทนา จิต ธรรม 
8.) สมัมาสมาธิ - ตัง้ใจมัน่ชอบ ได้แก่ สมาธิในระดบัตา่งๆ อนัเป็นไปเพ่ือการก าจดักิเลส 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

2 มิถนุายน 2545 
 

ดอกไม้อริยะ 
 

ค าเตือน กรุณาเตรียมใจให้ดีก่อนท่ีจะดูรูปในหน้าถัดไปนี ้

 
รูปนีอ้าจจะดนูา่กลวั แตก่ารหลงใหลในรูปท่ีสวยงามกลบันา่กลวัยิ่งกวา่ เพราะทกุข์จากความกลวัท่ี

เกิดจากรูปนี ้น้อยนกัเม่ือเทียบกบัทกุข์ท่ีจะตามมาจากการติดยึดในรูปท่ีสวยงาม ชวนให้ใหลหลงทัง้หลาย. 
o แม้ตัวท่านเองก็จักต้องเป็นเช่นนี ้
o แม้คนท่ีท่านรักก็จักต้องเป็นเช่นนี ้
o แม้คนท่ีท่านเกลียดก็จักต้องเป็นเช่นนี ้
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o ทุกๆ ชีวิตก็ล้วนจักต้องเป็นเช่นนี ้โดยไม่รู้ว่าจะเร็วหรือช้าเพียงใด 
 

!!! จะเอาอะไรกันมากกับชีวติที่ไม่แน่นอนนี ้!!! 
 

ขอขอบคณุผู้ ท่ีเคยคิดวา่เป็นเจ้าของก้อนเนือ้เหล่านี ้ และขอให้ทา่นจงมีสว่นร่วมในบญุอนัเกิดจากการ

เผยแพร่ธรรมของข้าพเจ้าด้วยเทอญ. 

 
ธมัมโชติ 

9 มิถนุายน 2545 

 

 
 

 
 

หมายเหต ุ ภาพจากห้องชนัสตูร โรงพยาบาลศริิราช 
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สมถะกับวปัิสสนา 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่น่าจะเป็นประโยชน์ แก่ทา่น
อ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
เนือ้ความ 

เคยอ่านเจอจากท่ีใดไมท่ราบ ลืมแหลง่ไปแล้วคะ่ บอกวา่วิปัสสนาเป็นทางตรง สมถะท าให้แวะ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
 

ขออธิบายเพิ่มเตมิเร่ืองสมถะ(สมาธิ) กบัวิปัสสนา อีกนิดนะครับ (ป้องกนัการเข้าใจผิด) 
ท่ีบางทา่นกลา่วว่าสมถะเป็นทางอ้อม หรือเป็นการแวะพกัผอ่นข้างทางนัน้ ความจริงแล้วขึน้กับการ

น าไปใช้ครับ (สงัเกตได้ว่าไมเ่คยเจอตรงไหนท่ีพระพทุธเจ้าทรงห้ามการท าสมาธิเลยนะครับ) ขอแยกอธิบาย
เป็นกรณีดงันีค้รับ 

1.) ถ้าท าสมาธิแล้วมวัหลงใหล เพลิดเพลินอยู่กับสมาธิ ไม่กระตือรือร้นท่ีจะเจริญวิปัสสนา 
อยา่งนัน้ก็เป็นทางอ้อมอย่างมากครับ หรืออาจเรียกวา่ผิดทางเลยก็ได้ บางส านกักลวัเกิดกรณีนี ้
ขึน้จนถึงกบัห้ามนัง่สมาธิเลยก็มีครับ 

หรือบางคนอาจถึงขัน้หลงผิด คือด้วยอ านาจของสมาธิท่ีสามารถข่มกิเลสบางตวัได้
ช่ัวคราวนัน้ ท าให้เข้าใจผิดคิดวา่กิเลสตวันัน้ๆ หมดไปแล้วจริงๆ เลยคดิวา่ตนได้บรรลมุรรค/ผล 
ขัน้นัน้ขัน้นีแ้ล้วก็มี กรณีนีก็้คงต้องเรียกวา่หลงทางนะครับ 

2.) การท าสมาธิไปด้วย พร้อมกบัเจริญวิปัสสนาไปด้วยควบคูก่นัไป อยา่งนีก็้จะเกือ้หนนุกนัครับ คือผล

ของสมาธิก็ท าให้เกิดวิปัสสนาปัญญาได้ง่ายขึน้ และผลของวิปัสสนา (ความปลอ่ยวาง, ความไม่
ยดึมัน่) ก็ท าให้นิวรณ์ (สิ่งขวางกัน้สมาธิ) เกิดน้อยลง หรือลดก าลงัลงไป ท าให้สมาธิเกิดได้ง่าย
ขึน้เชน่กนัครับ อย่างนีก็้คงไมน่า่เรียกว่าเป็นทางอ้อมนะครับ โดยเฉพาะคนท่ีมีพืน้ฐานทางสมาธิอยู่
ก่อนแล้ว 

3.) การใช้สมาธิให้เป็นฐานของวิปัสสนาโดยตรง วิธีที่ 1. คือ การพิจารณาธรรมชาตขิองสมาธิ คือ
ความไมเ่ท่ียง แปรปรวนไปตลอดเวลา ไมอ่ยูใ่นอ านาจ เส่ือมได้ง่าย เอาแนอ่ะไรไมไ่ด้ ยดึมัน่อะไร

ไมไ่ด้ ฯลฯ (คือคนท่ีได้สมาธิขัน้สงูนัน้ ก็มกัจะยึดมัน่ในสมาธิ เหมือนกบัวา่สมาธิเป็นท่ีพึง่พิง
ทัง้หมดของชีวิต เห็นสมาธิเป็นสรณะ พอใช้วิธีนีแ้ล้วท าให้หมดความยดึมัน่ในสมาธิไปได้ ก็จะ

สง่ผลให้หมดความยึดมัน่ในสิ่งทัง้ปวงลงไปด้วยเชน่กนั) 
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4.) การใช้สมาธิให้เป็นฐานของวิปัสสนาโดยตรง วิธีที่ 2. คือ วิธีท่ีเรียกวา่วิชชา 3 (วิธีเดียวกบัท่ี

เจ้าชายสิทธตัถะตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า) คือเม่ือท าสมาธิจนถึงขัน้จตตุถฌาน (ฌานท่ี 4.) ซึง่เป็น
ขัน้สงูสดุของรูปฌานแล้ว ก็ฝึกอภิญญาตอ่ไป จนกระทัง่ได้วิชชา 3 คือ 
o ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือระลกึชาตไิด้ 
o จุตูปปาตญาณ คือได้ตาทิพย์มองเห็นสตัว์ก าลงัตายบ้าง ก าลงัเกิดบ้าง มีอาการดีบ้าง เลว

บ้าง ตามกรรมของตน 
o อาสวักขยญาณ คือปัญญาท่ีท าให้กิเลสทัง้หลายสิน้ไป 

 

กรณีท่ี 3. และ 4. นีก็้ขึน้กบัพืน้ฐานของสมาธิท่ีมีอยูเ่ดมิครับ คือ ถ้าเดมิมีสมาธิถึงขัน้นัน้อยูแ่ล้ว ก็
ใช้สมาธินัน้เป็นฐานเจริญวิปัสสนาได้ทนัที อยา่งนีก็้ไมเ่ป็นทางอ้อมครับ แตเ่ป็นทางท่ีเร็วด้วยซ า้ไป แตถ้่า
พืน้ฐานทางสมาธิเดมิมีไมพ่อ ท าให้ต้องมาเสียเวลาฝึกสมาธิให้ถึงขัน้ท่ีต้องการซะก่อน แล้วถึงจะท าวิปัสสนา 
อยา่งนัน้ก็เรียกได้วา่เป็นทางอ้อมครับ 

 
ธมัมโชติ 

6 กรกฎาคม 2545 
 
 

การเจริญสัญญา 10 ประการ 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย เลม่ ๑๖ 

ทสก-เอกาทสกนิบาต อาพาธสตูร 
 

[๖๐] สมยัหนึง่ พระผู้ มีพระภาคประทบัอยู ่ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทา่นอนาถบณิฑิกเศรษฐี 
ใกล้พระนครสาวตัถี ก็สมยันัน้แล ทา่นพระคิริมานนท์อาพาธ ได้รับทกุข์ เป็นไข้หนกั ครัง้นัน้แล ทา่นพระ
อานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทบั ถวายบงัคมพระผู้ มีพระภาคแล้ว นัง่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่ ครัน้
แล้วได้กราบทลูพระผู้ มีพระภาควา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ทา่นพระคริิมานนท์อาพาธ ได้รับทกุข์ เป็นไข้หนกั 
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้ มีพระภาค ได้โปรดอนเุคราะห์เสดจ็เย่ียมทา่นพระคิริมานนท์ยงัท่ีอยูเ่ถิด พระ
เจ้าข้า ฯ 

พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ดกูรอานนท์ ถ้าเธอพงึเข้าไปหา แล้วกลา่วสญัญา ๑๐ ประการ แก่คริิมานนัท
ภิกษุไซร้ ข้อท่ีอาพาธของคริิมานนัทภิกษุจะพงึสงบระงบัโดยพลนั เพราะได้ฟังสญัญา ๑๐ ประการนัน้ เป็น
ฐานะท่ีจะมีได้ สญัญา ๑๐ประการเป็นไฉน คือ อนิจจสญัญา ๑ อนตัตสญัญา ๑ อสภุสญัญา ๑ อาทีนว
สญัญา ๑ ปหานสญัญา ๑ วิราคสญัญา ๑ นิโรธสญัญา ๑ สพัพโลเกอนภิรตสญัญา ๑ สพัพสงัขาเรสอุนิจจ
สญัญา ๑ อานาปานสัสต ิ๑ ฯ 
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ดกูรอานนท์ ก็อนิจจสัญญาเป็นไฉน ดกูรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี ้อยูใ่นป่าก็ดี อยูท่ี่โคนไม้ก็ดี อยู่
ในเรือนว่างเปลา่ก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันีว้า่ รูปไมเ่ท่ียง เวทนาไมเ่ท่ียง สญัญาไมเ่ท่ียง สงัขารทัง้หลายไม่

เท่ียง วิญญาณไมเ่ท่ียง (ดเูร่ืองขันธ์ 5 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ - ธมัมโชติ) ยอ่มพิจารณาเห็นโดย
ความเป็นของไมเ่ท่ียง ในอปุาทานขนัธ์ ๕ เหลา่นีด้้วยประการอย่างนี ้ดกูรอานนท์ นีเ้รียกวา่อนิจจสญัญา ฯ 

ดกูรอานนท์ ก็อนัตตสัญญาเป็นไฉน ดกูรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี ้อยูใ่นป่าก็ดี อยูท่ี่โคนไม้ก็ดี อยู่
ในเรือนว่างเปลา่ก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันีว้า่ จกัษุเป็นอนตัตา รูปเป็นอนตัตา หเูป็นอนตัตา เสียงเป็นอนตัตา 
จมกูเป็นอนตัตา กลิ่นเป็นอนตัตา ลิน้เป็นอนตัตา รสเป็นอนตัตา กายเป็นอนตัตา โผฏฐัพพะเป็นอนตัตา ใจ

เป็นอนตัตา ธรรมารมณ์เป็นอนตัตา (ดเูร่ืองอายตนะ 12 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ - ธมัมโชต)ิ ยอ่ม
พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนตัตา ในอายตนะทัง้หลาย ทัง้ภายในและภายนอก ๖ ประการเหล่านี ้ ด้วย
ประการอยา่งนี ้ดกูรอานนท์ นีเ้รียกวา่อนตัตสญัญา ฯ 

ดกูรอานนท์ ก็อสุภสัญญาเป็นไฉน ดกูรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี ้ ยอ่มพิจารณาเห็นกายนีน้ัน่แล 
เบือ้งบนแตพื่น้เท้าขึน้ไป เบือ้งต ่าแตป่ลายผมลงมา มีหนงัหุ้มอยูโ่ดยรอบ เตม็ด้วยของไมส่ะอาด มีประการ
ตา่งๆ วา่ ในกายนีมี้ผม ขน เล็บ ฟัน หนงั เนือ้ เอ็น กระดกู เย่ือในกระดกู ม้าม เนือ้หวัใจ ตบั พงัผืด ไต ปอด ไส้
ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม ่อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มนัข้น น า้ตา เปลวมนั น า้ลาย น า้มกู ไขข้อ 

มตูร (ดเูร่ืองดอกไม้อริยะ ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ - ธมัมโชติ) ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นของไมง่ามในกายนี ้ด้วยประการดงันี ้ดกูรอานนท์ นีเ้รียกวา่อสภุสญัญา ฯ 

ดกูรอานนท์ ก็อาทีนวสัญญาเป็นไฉน ดกูรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี ้ อยูใ่นป่าก็ดี อยูท่ี่โคนไม้ก็ดี 
อยูใ่นเรือนวา่งเปลา่ก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันีว้่า กายนีมี้ทกุข์มาก มีโทษมาก เพราะฉะนัน้ อาพาธตา่งๆ จงึ
เกิดขึน้ในกายนี ้คือ โรคตา โรคห ูโรคจมกู โรคลิน้ โรคกาย โรคศีรษะ โรคท่ีใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด 
โรคไข้หวดั โรคไข้พิษ โรคไข้เซ่ืองซมึ โรคในท้อง โรคลมสลบ โรคบดิ โรคจกุเสียด โรคลงราก โรคเรือ้น โรคฝี โรค
กลาก โรคมองคร่อ โรคลมบ้าหม ูโรคหิดเป่ือย โรคหิดด้าน โรคคดุทะราด หดู โรคละอองบวม โรคอาเจียนโลหิต 
โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพพุอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเป็นสมฏุฐาน อาพาธมีเสมหะเป็นสมฏุฐาน 
อาพาธมีลมเป็นสมฏุฐาน อาพาธมีไข้สนันิบาต อาพาธอนัเกิดแตฤ่ดแูปรปรวน อาพาธอนัเกิดแตก่ารบริหารไม่
สม ่าเสมอ อาพาธอนัเกิดแตค่วามเพียรเกินก าลงั อาพาธอนัเกิดแตว่ิบากของกรรม ความหนาว ความร้อน 
ความหิว ความระหาย ปวดอจุจาระ ปวดปัสสาวะ ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี ้ ด้วยประการ
ดงันี ้ดกูรอานนท์ นีเ้รียกวา่อาทีนวสญัญา ฯ 

ดกูรอานนท์ ก็ปหานสัญญาเป็นไฉน ดกูรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี ้ ยอ่มไมย่ินดี ย่อมละ ย่อม
บรรเทา ย่อมท าให้หมดสิน้ไป ย่อมท าให้ถึงความไมมี่ ซึง่กามวิตกอนัเกิดขึน้แล้ว ย่อมไมย่ินดี ย่อมละ ย่อม
บรรเทา ยอ่มท าให้หมดสิน้ไป ยอ่มท าให้ถึงความไมมี่ ซึง่พยาบาทวิตกอนัเกิดขึน้แล้ว ยอ่มไมย่ินดี ย่อมละ 
ยอ่มบรรเทา ย่อมท าให้หมดสิน้ไป ยอ่มให้ถึงความไมมี่ ซึง่วิหิงสาวิตกอนัเกิดขึน้แล้ว ยอ่มไมย่ินดี ยอ่มละ ย่อม
บรรเทา ย่อมท าให้หมดสิน้ไป ย่อมให้ถึงความไม่มี ซึง่อกศุลธรรมทัง้หลายอนัชัว่ช้า อนัเกิดขึน้แล้ว เกิดขึน้แล้ว 
ดกูรอานนท์ นีเ้รียกวา่ปหานสญัญา ฯ 
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ดกูรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็นไฉน ดกูรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี ้อยูใ่นป่าก็ดี อยูท่ี่โคนไม้ก็ดี อยู่
ในเรือนว่างเปลา่ก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันีว้า่ ธรรมชาตนิัน่สงบ ธรรมชาตนิัน่ประณีต คือธรรมเป็นท่ีระงบั

สงัขารทัง้ปวง ธรรมเป็นท่ีสละคืนอปุธิทัง้ปวง (อปุธิ = ท่ีตัง้แหง่ทกุข์ - ธมัมโชติ) ธรรมเป็นท่ีสิน้ไปแหง่ตณัหา 
ธรรมเป็นท่ีส ารอกกิเลส ธรรมชาตเิป็นท่ีดบักิเลสและกองทกุข์ (ซึง่ก็คือสภาวะของพระนิพพานท่ีสมัผสัได้ใน
ขณะท่ีมีชีวิตอยูน่ัน่เอง - ธมัมโชติ) ดกูรอานนท์ นีเ้รียกว่าวิราคสญัญา ฯ 

ดกูรอานนท์ นิโรธสัญญาเป็นไฉน ดกูรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี ้อยูใ่นป่าก็ดี อยูท่ี่โคนไม้ก็ดี อยู่
ในเรือนว่างเปลา่ก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันีว้า่ ธรรมชาตนิัน่สงบ ธรรมชาตนิัน่ประณีต คือธรรมเป็นท่ีระงบั
สงัขารทัง้ปวง ธรรมเป็นท่ีสละคืนอปุธิทัง้ปวง ธรรมเป็นท่ีสิน้ไปแหง่ตณัหา ธรรมเป็นท่ีดับโดยไม่เหลือ 

ธรรมชาตเิป็นท่ีดบักิเลสและกองทกุข์ (วิราคะ และนิโรธ ล้วนเป็นช่ือหนึง่ของพระนิพพาน โดยวิราคะเน้นท่ี
ความส ารอกกิเลส สว่นนิโรธเน้นท่ีความดบัไมเ่หลือของกิเลส - ธมัมโชต)ิ ดกูรอานนท์ นีเ้รียกว่านิโรธสญัญา 
ฯ 

ดกูรอานนท์ สัพพโลเกอนภริตสัญญาเป็นไฉน ดกูรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี ้ ละอบุายและ

อปุาทานในโลก (อปุาทาน = ความยดึมัน่ถือมัน่ - ธมัมโชติ) อนัเป็นเหตตุัง้มัน่ ถือมัน่ และเป็นอนสุยัแหง่จิต 
(อนสุยั = กิเลสท่ีนอนเน่ืองอยูใ่นสนัดาน - ธมัมโชต)ิ ยอ่มงดเว้น ไมถื่อมัน่ (สพัพโลเกอนภิรตสญัญา = 

การก าหนดหมายในความไม่นา่เพลิดเพลินในโลกทัง้ปวง - ธมัมโชต)ิ ดกูรอานนท์ นีเ้รียกวา่สพัพโลเกอนภิรต
สญัญา ฯ 

ดกูรอานนท์ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นไฉน ดกูรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี ้ ยอ่มอึดอดั ย่อม

ระอา ยอ่มเกลียดชงัแตส่งัขารทัง้ปวง (สพัพสงัขาเรสอุนิจจสญัญา = การก าหนดหมายในความไมน่า่
ปรารถนาในสงัขารทัง้ปวง - ธมัมโชติ) ดกูรอานนท์ นีเ้รียกวา่สพัพสงัขาเรสอุนิจจสญัญา ฯ 

 
ดกูรอานนท์ อานาปานัสสตเิป็นไฉน ดกูรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี ้อยูใ่นป่าก็ดี อยูท่ี่โคนไม้ก็ดี อยู่

ในเรือนว่างเปลา่ก็ดี นัง่คู้บลัลงัก์ ตัง้กายให้ตรง ด ารงสตไิว้เฉพาะหน้า เธอเป็นผู้ มีสตหิายใจออก เป็นผู้ มีสติ
หายใจเข้า เม่ือหายใจออกยาวก็รู้ชดัวา่หายใจออกยาว หรือเม่ือหายใจเข้ายาวก็รู้ชดัวา่หายใจเข้ายาว เม่ือ
หายใจออกสัน้ก็รู้ชดัวา่หายใจออกสัน้ หรือเม่ือหายใจเข้าสัน้ก็รู้ชดัวา่หายใจเข้าสัน้ ..... (ดรูายละเอียดใน

เร่ืองอานาปานสตสูิตร หมวดวิปัสสนา (ปัญญา) - ธมัมโชติ) ..... 
ดกูรอานนท์ นีเ้รียกวา่อานาปานสัสติ ฯ 
 
ดกูรอานนท์ ถ้าเธอพงึเข้าไปหา แล้วกลา่วสญัญา ๑๐ ประการนี ้ แก่คริิมานนทภิกษุไซร้ ข้อท่ีอาพาธ

ของคริิมานนทภิกษุจะพงึสงบระงบัโดยพลนั เพราะได้ฟังสญัญา ๑๐ ประการ นีเ้ป็นฐานะท่ีจะมีได้ ฯ 
 
ล าดบันัน้แล ทา่นพระอานนท์ได้เรียนสญัญา ๑๐ ประการนี ้ ในส านกัของพระผู้ มีพระภาคแล้ว ได้เข้า

ไปหาทา่นพระคริิมานนท์ยงัท่ีอยู ่ ครัน้แล้วได้กลา่วสญัญา ๑๐ ประการ แก่ทา่นพระคริิมานนท์ ครัง้นัน้แล 
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อาพาธนัน้ของทา่นพระคิริมานนท์สงบระงบัโดยพลนั เพราะได้ฟังสญัญา ๑๐ ประการนี ้ ทา่นพระคริิมานนท์
หายจากอาพาธนัน้ ก็แลอาพาธนัน้เป็นโรคอนัทา่นพระคิริมานนท์ละได้แล้ว ด้วยประการนัน้แล ฯ 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

14 กรกฎาคม 2545 
 

สมัยพุทธกาลยงัมีผู้เข้าใจผิดเร่ืองมรรคผล 
อรรถกถาธรรมบท : ชราวรรควรรณนา 

เร่ืองพระอธิมานิกภิกษุ 

 
ข้อความเบือ้งต้น 

พระศาสดา เม่ือประทบัอยู่ในพระเชตวนั ทรงปรารภพวกภิกษุผู้ มีความส าคญัวา่ ตนได้บรรลพุระ

อรหตัผลหลายรูป ตรัสพระธรรมเทศนานีว้า่ "ยานิมานิ" เป็นต้น. 
 
พวกภกิษุส าคัญผิด 

ดงัได้สดบัมา ภิกษุ ๕๐๐ รูปเรียนกรรมฐานในส านกัพระศาสดา แล้วเข้าไปสู่ป่า พากเพียรพยายามอยู่ 

ยงัฌานให้เกิดขึน้แล้ว ส าคญัวา่ "กิจบรรพชิตของพวกเราส าเร็จแล้ว" (คือบรรลเุป็นพระอรหนัต์แล้ว - ธมัม
โชติ) เพราะกิเลสทัง้หลายไมฟุ่้ งขึน้ (เพราะอ านาจของสมาธิในขัน้ฌานขม่กิเลสเหลา่นัน้เอาไว้ ดเูร่ืองพุทธวิธี

พัฒนาจิต ในหมวดบทวิเคราะห์ ประกอบ - ธมัมโชต)ิ จงึ(กลบั)มาด้วยหวงัว่า "จกักราบทลูคณุท่ีตนได้
แล้วแดพ่ระศาสดา." 
 
พระศาสดาจึงแก้ความส าคัญผิดนัน้ 

ในเวลาท่ีพวกเธอถึงซุ้มประตชูัน้นอกเท่านัน้ พระศาสดาตรัสกะพระอานนทเถระวา่ "อานนท์ การงาน 
(เก่ียว) ด้วยเราผู้อนัภิกษุเหลา่นีเ้ข้ามาเฝ้า ยงัไมมี่. ภิกษุเหลา่นีจ้งไปป่าช้าผีดิบ (เสียก่อน) กลบัมาจากท่ีนัน้
แล้วจงึคอ่ยเฝ้าเรา." 

พระเถระไปแจ้งความนัน้แก่พวกเธอแล้ว. พวกเธอไมพ่ดูเลยวา่ "พวกเราจะได้ประโยชน์อะไรด้วยป่า

ช้าผีดบิ" คดิเสียวา่ "พระพทุธเจ้าทรงเห็นการณ์ไกล จกัทรงเห็น (เหต)ุ การณ์" ดงันีแ้ล้ว ไปสูป่่าช้าผีดบิแล้ว 
เม่ือเห็นศพในท่ีนัน้ กลบัได้ความเกลียดชงัในซากศพท่ีเขาทิง้ไว้ ๑ วนั ๒ วนั ยงัความก าหนดัให้เกิดในสรีระอนั

สดซึง่เขาทิง้ไว้ในขณะนัน้. ในขณะนัน้ก็รู้ว่าตนยังมีกิเลส. 

พระศาสดา ..... ตรัสวา่ "ภิกษุทัง้หลาย การท่ีเธอทัง้หลายเห็นร่างกระดกูเชน่นัน้ ยงัความยินดีด้วย
อ านาจราคะให้เกิดขึน้ ควรละหรือ ?" ดงันีแ้ล้ว ตรัสพระคาถานีว้า่ 
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ยานิมานิ อปตถฺานิ อลาปูเนว* สารเท 

กาโปตกานิ อฏฺฐนิ ตานิ ทิสฺวาน กา รต.ิ 

 
"กระดูกนีเ้หล่าใด อันเขาทิง้เกล่ือนกลาด 

ดุจน า้เต้าในสารทกาล มีสีเหมือนนกพิราบ 

ความยนิดีอะไรเล่า ? (จักมี) เพราะเหน็กระดูกเหล่านัน้." 

 
* อรรถกถาว่า อลาพูเนว. 

 
(ในเวลาตอ่มาภิกษุเหลา่นัน้ก็ได้บรรลเุป็นพระอรหนัต์ แล้วมาถวายบงัคมพระผู้ มีพระภาคเจ้า ตามท่ี

ตัง้ใจเอาไว้ - ธมัมโชต)ิ 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

24 สิงหาคม 2545 
 

พจิารณาแล้วไม่เกิดปัญญาเสียที 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

ผมพยายามท่ีท าวิปัสสนา โดยการพิจารณา อนตัตา ทกุขงั อนิจจงั แตพ่ิจารณาทีไรก็ไมเ่กิดปัญญา
เสียที เป็นเพราะอะไรครับ ต้องมีอะไรเพิ่มเตมิหรือป่าว แม้ผมพยายามจะใช้สมาธิเป็นก าลงัก็ได้แคอ่ปุจาร
สมาธิ ไมท่ราบวา่จะต้องท าอะไรอยา่งไรบ้างครับ 

สงสยัมาก รบกวนให้ความกระจา่งด้วยครับ  

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 
ส าหรับปัญหาท่ีถามมานัน้ ผมขอตอบดงันีค้รับ 
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1.) เน่ืองจากไมท่ราบวา่คณุ ..... ได้เคยปรารถนาพทุธภูมิเอาไว้หรือไม่ (ในอดีตชาติ) ถ้าคดิว่า
ตอนนีอ้ยากจะก้าวหน้าให้ได้มากท่ีสดุ ก็ควรอธิษฐานยกเลิกค าอธิษฐานเก่าๆ ทัง้หมด ท่ีเป็นตวั
ขวางมรรคผล แล้วอธิษฐานจิตใหม่ ปรารถนามรรคผลโดยเร็วท่ีสดุแทน 

2.) การตัง้ใจพิจารณาให้เกิดปัญญานัน้ปัญญามกัจะไมค่อ่ยเกิดหรอกครับ นอกจากจะมีพืน้ฐานเกา่
อยูม่ากพอ 

ท่ีควรท าก็คือ ตามรู้ตามสงัเกตรูปนาม หรือร่างกายจิตใจไปเร่ือยๆ เพ่ือศกึษาธรรมชาตขิอง

มนั (ใจเย็นๆ ต้องใช้เวลาครับ) เม่ือเห็นความจริงมากขึน้เร่ือยๆ แล้วปัญญาก็จะเกิดขึน้มาเอง คือ
จะเห็นธรรมชาตท่ีิแท้จริงของมนัด้วยปัญญาของเราเอง (อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา) แล้วความคลาย
จากความยดึมัน่ถือมัน่ก็จะตามมาโดยอตัโนมตัิ 

เหมือนกบัมีคนบอกเราวา่อย่าไปโดนไฟ เพราะไฟมนัร้อน แล้วเรามานัง่คิดพิจารณาเอาวา่
ไฟมนัร้อน เราก็ไมรู้่จริงๆ หรอกครับว่าไฟมนัร้อน เม่ือไมรู้่ด้วยปัญญาของเราเอง ความระมดัระวงัก็
ไมเ่กิดขึน้ 

แตถ้่าเราได้มีโอกาสไปสมัผสัไฟด้วยตวัของเราเองเม่ือไหร่ ก็จะรู้ด้วยปัญญาของเราเองวา่
ไฟมนัร้อนจริงๆ คือจะเกิดปัญญาขึน้มาวา่ไฟมนัร้อน แล้วความระมดัระวงัก็จะตามมาโดยอตัโนมตัิ

ครับ (ดใูนหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) เร่ืองท่ี 1 ถงึเร่ืองที่ 6 ประกอบ โดยเฉพาะในเร่ือง
วิปัสสนาคืออะไร และเร่ืองการเจริญวิปัสสนาในชีวิตประจ าวัน) 

สรุปก็คือ ตามดตูามสงัเกตรูปนามไปเร่ือยๆ ใจเย็นๆ ท าใจให้ผอ่นคลาย สบายๆ ไมต้่อง
ไปคาดหวงัวา่ปัญญาจะเกิดหรือไม่ เม่ือเหตปัุจจยัพร้อมแล้ว จิตก็จะแลน่ไปเองครับ คือเม่ือสัง่สม
ข้อมลูจากการสงัเกตมากขึน้เร่ือยๆ จนมากพอแล้ว และในขณะนัน้จิตอยูใ่นสภาวะท่ีประณีตมาก
พอ ก็จะเกิดอาการป๊ิง คือปัญญาเกิดขึน้มาเองครับ 

แตถ้่าพยายามไปเร่งอยากให้ปัญญาเกิดขึน้เร็วๆ จิตจะดิน้รน แข็งกระด้าง ท าให้ปัญญา
เกิดได้ยากขึน้ไปโดยไมรู้่ตวัครับ 

เร่ืองการท าสมาธิแล้วได้ถึงขัน้อปุจารสมาธินัน้ ขอตอบดงันีค้รับ 

1.) สมาธิขัน้นีก็้มากพอส าหรับการท าวิปัสสนาแล้วครับ 
2.) การท่ีใช้ชีวิตประจ าวนัอยา่งฆราวาสทัว่ไปนัน้ ได้สมาธิขัน้อปุจาระก็นบัวา่สงูมากแล้วครับ ถ้าจะให้

ได้ถึงขัน้ฌานก็ควรจะต้องหาท่ีสงบๆ แล้วให้เวลาอยา่งจริงจงัมากกวา่นี ้ฌานนัน้ไมใ่ช่ได้ง่ายๆ เลย
นะครับ 

 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

31 สิงหาคม 2545 
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สุญญตาแนวเถรวาท 

พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๒๑ ขทุทกนกิาย 
มหานิทเทส อตัตทณัฑสตุตนิทเทสท่ี ๑๕ 

 
[๘๖๕] ..... 

สมจริงตามท่ีพระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ 

ดกูรโมฆราช ท่านจงมีสติพิจารณาเหน็โลกโดยความเป็นของสูญ ถอนอัตตานุทิฏฐิ (ความเหน็
วา่สิ่งตา่งๆ ในโลกเป็นอตัตา ตวัตน - ธมัมโชติ) เสียแล้ว พงึเป็นผู้ข้ามพ้นมัจจุ (ความตาย - ธมัมโชต)ิ 
ได้ด้วยอาการอย่างนี ้มัจจุราชย่อมไม่เหน็บุคคลผู้พิจารณาเหน็โลกอย่างนี.้ 

(คือเม่ือเห็นว่าโลกวา่งเปลา่จากตวัตน หรือของๆ ตน ก็ยอ่มพ้นจากความยดึมัน่ในสิ่งทัง้ปวง จงึพ้น
จากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปได้ เพราะไมมี่กิเลสคอยดงึจิตให้ต้องเกิดอีก ดเูร่ืองปฏิจจสมุปบาท ในหมวด

ธรรมทั่วไป ประกอบ - ธมัมโชติ) 
แม้ด้วยเหตอุยา่งนี ้จงึช่ือวา่ ความกงัวลอะไรๆ ... ยอ่มไมมี่แก่ผู้ใด. 
..... 

 
ว่าด้วยโลกสูญ 

ทา่นพระอานนท์ได้ทลูถามพระผู้ มีพระภาควา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ พระองค์ตรัสว่าโลกสญู โลกสญู 

ดงันี.้ ด้วยเหตเุทา่ไรหนอแล พระองค์จงึตรัสว่าโลกสญู โลกสญู. 

พระผู้ มีพระภาคตรัสตอบว่า ดกูรอานนท์ เพราะสูญจากตนหรือจากส่ิงท่ีเน่ืองด้วยตน ฉะนัน้ เรา

จงึกลา่ววา่โลกสญู. ดกูรอานนท์ ก็สิ่งอะไรท่ีสญูจากตนหรือจากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยตน ดกูรอานนท์ จกัษุสญูจาก
ตนหรือจากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยตน รูปก็สญู ... จกัษุวิญญาณ ... จกัษุสมัผสั ... สขุเวทนาก็ดี ทกุขเวทนาก็ดี อทกุ
ขมสขุเวทนา (เป็นกลางๆ ไมท่กุข์ไมส่ขุ - ธมัมโชต)ิ ก็ดี ท่ีเกิดขึน้เพราะจกัษุสมัผสัเป็นปัจจยั แม้เวทนานัน้ก็
สญู 

ห ู... เสียง ... จมกู ... กลิ่น ... ลิน้ ... รส ... กาย ... โผฏฐัพพะ ... ใจ ... ธรรมารมณ์ ... 
มโนวิญญาณ ... มโนสมัผสั ... สขุเวทนาก็ดี ทกุขเวทนาก็ดี อทกุขมสขุเวทนาก็ดี ท่ีเกิดขึน้เพราะมโนสมัผสั
เป็นปัจจยั แม้เวทนานัน้ก็สญูจากตนหรือจากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยตน 

ดกูรอานนท์ เพราะโลกสญูจากตนหรือจากสิ่งท่ีเน่ืองด้วยตน ฉะนัน้ เราจงึกล่าวว่า โลกสญู แม้ด้วย

เหตอุยา่งนี ้จงึช่ือวา่ความกงัวล อะไรๆ ว่าสิ่งนีข้องเรา หรือวา่สิ่งนีข้องคนเหล่าอ่ืน ย่อมไมมี่แก่ผู้ใด. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

18 พฤศจิกายน 2545 
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การฝึกสตใินชีวติประจ าวัน 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Subject: ขณะท่ีเราท างานอยูใ่นทางโลกเราจะปฏิบตัธิรรมได้อยา่งไร 
 

หน ู ... ชอบในเร่ืองการปฏิบตัธิรรมมากคะ่ หนไูด้เข้าใจมาวา่วิธีการท่ีจะท าให้จิตใจบริสทุธ์ิ และ
สามารถท่ีจะดบัทกุข์ได้จริงๆ ผู้ ฝึกสตใิห้รู้เทา่ทนักบัอารมณ์ท่ีมากระทบ 

แล้วขณะท่ีเราท างานเราต้องยุง่กบังาน เราจะมีวิธีการฝึกตรงนีไ้ด้อยา่งไรคะ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

การฝึกสตใินขณะท างานนัน้ ท าได้โดยคอยสงัเกตสภาวะจิตท่ีก าลงัเป็นอยูใ่นขณะนัน้ๆ ไปเร่ือยๆ 
ตลอดทัง้วนั คือไมว่า่เราจะก าลงัท าอะไรอยู ่ ก็คอยสงัเกตจิตไปเร่ือยๆ วา่ตอนนีรู้้สกึอยา่งไร เชน่ โลภ โกรธ 
หลง ดีใจ เสียใจ เฉยๆ ผ่องใส เบกิบาน เป็นกศุล เป็นสมาธิ ฟุ้ งซา่น ฯลฯ 

แรกๆ อาจจะรู้สกึวา่ยากสกัหนอ่ย และลืมก าหนดรู้อยูเ่ร่ือยๆ ก็ไมต้่องกงัวลอะไรนะครับ เพราะเป็น
เร่ืองธรรมดา ใจเย็นๆ คอ่ยๆ ฝึกไป พอชินจนเป็นนิสยัแล้วก็จะดีขึน้เร่ือยๆ เอง จะเห็นรายละเอียดของจิตมาก
ขึน้เร่ือยๆ สงัเกตได้ตอ่เน่ืองมากขึน้ รู้เทา่ทนัจิตมากขึน้ 

และท่ีส าคญัคือจะเข้าใจธรรมชาตขิองจิตมากขึน้เร่ือยๆ ซึง่จะสง่ผลให้หวัน่ไหวตอ่โลกน้อยลง ปลอ่ย
วางได้มากขึน้ ยึดมัน่ถือมัน่น้อยลง เพราะเห็นความจริงด้วยปัญญาของตนเองแล้ววา่ ไมว่า่จิต หรือสิ่งใดก็ตาม 

ล้วนยดึมัน่ถือมัน่อะไรไมไ่ด้เลย เพราะไมมี่อะไรอยู่ในอ านาจ หรือเป็นไปตามท่ีใจเราปรารถนาได้อยา่งแท้จริง
เลย 

เม่ือเป็นเชน่นีแ้ล้วจิตใจก็จะประณีต ผอ่งใสขึน้เร่ือยๆ และมีความสขุมากขึน้เร่ือยๆ เองครับ (กรุณา
อา่นเร่ืองตา่งๆ ในหมวดบทวิเคราะห์ และหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ เพ่ือความเข้าใจท่ีชดัเจน
ยิ่งขึน้นะครับ) 

ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
ธมัมโชติ 

3 ธนัวาคม 2545 
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ธรรมชาตขิองชีวติ 

พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๑๘ 

ขทุทกนิกาย วิมาน-เปตวตัถ ุเถระ-เถรีคาถา 
เถรคาถา วีสตนิิบาต รัฏฐปาลเถรคาถา 

 
คาถาสุภาษิตของพระรัฏฐปาลเถระ. 

[๓๘๘] เชิญดอูตัภาพอนัธรรมดาตกแตง่ให้วิจิตร มีกายเป็นแผล อนักระดกู ๓๐๐ ทอ่นยกขึน้แล้ว 
กระสบักระสา่ย คนพาลพากนัด าริหวงัมาก อนัไมมี่ความยัง่ยืนตัง้มัน่ เชิญดรููปอนัปัจจยักระท าให้วิจิตรด้วย
แก้วมณีและกณุฑล หุ้มด้วยหนงัมีร่างกระดกูอยูภ่ายใน งามพร้อมไปด้วยผ้าตา่งๆ มีเท้าทัง้สองอนัฉาบทาด้วย

คร่ังสด มีหน้าอนัไล้ทาด้วยฝุ่ น สามารถท าให้คนพาลลุ่มหลงได้ แตไ่มส่ามารถท าให้ผู้แสวงหาฝ่ังโน้น (พระ
นิพพาน - ธมัมโชต)ิ ลุม่หลง 

ผมทัง้หลายอนับคุคลตบแตง่เป็นลอนคล้ายกระดานหมากรุก นยัน์ตาทัง้สองอนัหยอดด้วยยาตา 
สามารถท าให้คนพาลลุม่หลงได้ แตไ่มส่ามารถท าให้ผู้แสวงหาฝ่ังโน้นลุม่หลง กายอนัเป่ือยเน่าอนับคุคลตบ
แตง่แล้ว เหมือนกลอ่งยาตาใหม่ๆ  วิจิตรด้วยลวดลายตา่งๆ สามารถท าให้คนพาลลุม่หลงได้ แตไ่มส่ามารถท า
ให้ผู้แสวงหาฝ่ังโน้นลุม่หลง 

นายพรานเนือ้ดกับว่งไว้ แตเ่นือ้ไมต่ิดบว่ง เม่ือนายพรานเนือ้คร ่าครวญอยู่ พวกเนือ้พากนัมากินเหย่ือ
แล้วหนีไป บว่งของนายพรานขาดไปแล้ว เนือ้ไมต่ิดบว่ง เม่ือนายพรานเศร้าโศกอยู่ พวกเนือ้พากนัมากินเหย่ือ
แล้วหนีไป 

(คือก่อนกลา่วคาถาเหลา่นี ้บดิามารดาของทา่นได้นิมนต์ให้ทา่นพระรัฏฐบาลไปฉนัอาหารท่ีบ้าน แล้ว
ได้น าเอาทรัพย์สมบตัมิากมาย และสตรีท่ีแตง่ตวัอยา่งงดงามออกมาล่อ เพ่ือให้ทา่นสึกออกไปเป็นคฤหสัถ์ แต่

ทา่นไมส่นใจใยดีสิ่งเหล่านัน้ เหมือนนายพรานวางบว่งดกัเนือ้ แตเ่นือ้ไมต่ดิบว่ง - ธมัมโชติ) 
(ข้อความตอ่ไปนี ้พระรัฏฐบาลกลา่วตอบพระเจ้าโกรพยะ ในมิคาชินอทุยาน ถึงสาเหตท่ีุทา่นออกบวช

ทัง้ท่ีเป็นลกูเศรษฐี และยงัหนุม่แนน่ - ธมัมโชติ) 
เราเห็นหมูม่นษุย์ท่ีมีทรัพย์ในโลกนี ้ได้ทรัพย์แล้วไมใ่ห้ทาน เพราะความลุม่หลง ได้ทรัพย์แล้วท าการสัง่

สมไว้ และปรารถนาอยากได้ยิ่งขึน้ไป พระราชากดข่ีช่วงชิงเอาแผน่ดนิ ครอบครองแผน่ดนิอนัมีสาครเป็นท่ีสดุ 
ตลอดฝ่ังสมทุรข้างนีแ้ล้ว ไมรู้่จกัอ่ิม ยงัปรารถนาจกัครอบครองฝ่ังสมทุรข้างโน้นอีกตอ่ไป พระราชาก็ดี มนษุย์

เหลา่อ่ืนเป็นอนัมากก็ดี ผู้ยงัไมป่ราศจากตณัหา ยอ่มเข้าถึงความตาย ยงัไมเ่ตม็ความประสงค์ (ยงัถมตณัหา
ไมเ่ตม็ - ธมัมโชต)ิ ก็พากนัละทิง้ร่างกายไป ความอ่ิมด้วยกามทัง้หลายย่อมไมมี่ในโลกเลย 

หมูญ่าตพิากนัสยายผมร้องไห้คร ่าครวญถึงผู้นัน้ และร าพนัวา่ ท าอย่างไรหนอ พวกญาตขิองเราจงึจะ
ไมต่าย ครัน้พวกญาตติายแล้ว ก็เอาผ้าห่อน าไปเผาเสียท่ีเชิงตะกอน ผู้ ท่ีตายไปนัน้ถกูเขาแทงด้วยหลาว เผา
ด้วยไฟ ละโภคะทัง้หลาย มีแตผ้่าผืนเดียวติดตวัไป 
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เม่ือบคุคลจะตาย ยอ่มไมมี่ญาตหิรือมิตรสหายชว่ยต้านทานได้ พวกท่ีรับมรดกก็มาขนเอาทรัพย์ของ
ผู้ตายนัน้ไป สว่นสตัว์ท่ีตายยอ่มไปตามยถากรรม เม่ือตายไมมี่ทรัพย์สมบตัิอะไรๆ คือ พวกบตุร ภริยา ทรัพย์ 
แวน่แคว้น สิ่งใดๆ จะตดิตามไมไ่ด้เลย บคุคลจะได้อายยืุนเพราะทรัพย์ก็หาไม่ จะละความแก่ไปแม้เพราะ
ทรัพย์ก็หาไม่ 

นกัปราชญ์ทัง้หลายกล่าวชีวิตนัน้แลว่าเป็นของน้อย ไมย่ัง่ยืน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ทัง้คนมัง่
มีและคนยากจนย่อมถกูต้องผสัสะเหมือนกนั ทัง้คนพาลและคนฉลาดก็ต้องถกูผสัสะเหมือนกนัทัง้นัน้ แตค่น
พาลถกูอารมณ์ท่ีไมพ่อใจเบียดเบียน ย่อมอยูเ่ป็นทกุข์เพราะความเป็นพาล สว่นนกัปราชญ์อนัผสัสะถกูต้อง
แล้ว ย่อมไมห่วัน่ไหว 

เพราะฉะนัน้แล ปัญญาจงึจดัวา่ประเสริฐกวา่ทรัพย์ เพราะปัญญาเป็นเหตใุห้บรรลนุิพพาน แตค่น
พาลไมป่รารถนาจะบรรล ุ พากนัท ากรรมชัว่ตา่งๆ อยูใ่นภพน้อยภพใหญ่เพราะความหลง ผู้ใดท ากรรมชัว่แล้ว 
ผู้นัน้จะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวฏัสงสารร ่าไป 

บคุคลผู้ มีปัญญาน้อย เม่ือมาเช่ือตอ่การท าของบคุคลผู้ ท่ีท าความชัว่นัน้ ก็จะต้องเวียนตายเวียนเกิด
อยูร่ ่าไปเหมือนกนั โจรผู้ มีธรรมอนัชัว่ช้า ถกูเขาจบัได้พร้อมทัง้ของกลางย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตน ฉนั

ใด หมูส่ตัว์ผู้ มีธรรมอนัชัว่ช้า ละ (โลกนี ้ - ธมัมโชต)ิ ไปแล้ว ยอ่มเดือดร้อนในปรโลกเพราะกรรมของตน 
ฉะนัน้ 

กามทัง้หลายงามวิจิตร มีรสอร่อย นา่ร่ืนรมย์ใจ ย่อมย ่ายีจิตด้วยรูปแปลกๆ ดกูรมหาบพิตร เพราะอา
ตมภาพได้เห็นโทษในกามคณุทัง้หลาย จงึออกบวช สตัว์ทัง้หลายทัง้หนุม่ทัง้แก่ ยอ่มตกไปเพราะร่างกายแตก 
เหมือนผลไม้หลน่ ฉะนัน้ ดกูรมหาบพิตร อาตมภาพเห็นความไมเ่ท่ียงแม้ข้อนี ้จงึออกบวช 

ความเป็นสมณะอนัไมผ่ิดนัน้แล ประเสริฐ อาตมภาพออกบวชด้วยศรัทธา เข้าถึงการปฏิบตัชิอบใน

ศาสนาของพระชินเจ้า (พระนามหนึง่ของพระพทุธเจ้า - ธมัมโชติ) บรรพชาของอาตมภาพไมมี่โทษ อาตม
ภาพไมเ่ป็นหนีบ้ริโภคโภชนะ 

(ภิกษุท่ีได้ช่ือวา่บริโภคด้วยความเป็นหนี ้ คือภิกษุปถุชุนท่ีประพฤติตวัไมเ่หมาะสม ทศีุล ไมมี่ความ
เพียรเพ่ือความหลดุพ้นจากกิเลสทัง้หลาย ท าให้ผู้ ท่ีถวายอาหารให้ ได้บญุน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น จงึเป็นเหมือน
เป็นหนีผู้้ถวายอาหารในสว่นของบญุท่ีขาดหายไปนัน้ สว่นพระรัฏฐบาลนัน้ ขณะนัน้ท่านเป็นพระอรหนัต์แล้ว ดู
เร่ืองท าบุญอย่างไรได้บุญมาก ในหมวดทาน ประกอบ - ธมัมโชติ) 

อาตมภาพเห็นกามทัง้หลาย โดยเป็นของอนัไฟติดทัว่แล้ว (คือเป็นสิ่งท่ีน าความทกุข์ ความเร่าร้อนใจ
มาให้ - ธมัมโชต)ิ เห็นทองทัง้หลายโดยเป็นศาตรา เห็นทกุข์จ าเดมิแตก้่าวลงในครรภ์ (คือพอปฏิสนธิในท้อง
แมก็่เป็นทกุข์แล้ว - ธมัมโชติ) เห็นภยัใหญ่ในนรก จงึออกบวช 

อาตมภาพเห็นโทษอยา่งนีแ้ล้ว ได้ความสงัเวชในกาลนัน้ ในกาลนัน้อาตมภาพเป็นผู้ถกูลกูศร คือ 

ราคะเป็นต้น แทงแล้ว บดันีบ้รรลถุึงความสิน้อาสวะแล้ว (อาสวะ คือกิเลสท่ีหมกัหมม นอนเน่ืองอยูใ่นสนัดาน 
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- ธมัมโชต)ิ พระศาสดาอนัอาตมภาพคุ้นเคยแล้ว ค าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าอาตมภาพท าส าเร็จแล้ว (คือ

บรรลเุป็นพระอรหนัต์แล้ว - ธมัมโชติ) 
อาตมภาพได้ปลงภาระอนัหนกัลงแล้ว ถอนตณัหาเคร่ืองน าไปสูภ่พขึน้แล้ว บรรลถุึงประโยชน์ท่ี

กลุบตุรออกบวชเป็นบรรพชิตต้องการนัน้แล้ว บรรลถุึงความสิน้สงัโยชน์ทัง้ปวงแล้ว. (สงัโยชน์ คือเคร่ืองผกูจิต
เอาไว้ให้ตดิอยูก่บัสิ่งตา่งๆ รวมถึงภพภมูิตา่งๆ และวฏัสงสาร ท าให้จิตไมเ่ป็นอิสระ ต้องตกเป็นทาสของสิง่

เหลา่นัน้ ดเูร่ืองสัญโยชน์ 10 ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ - ธมัมโชติ) 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

7 ธนัวาคม 2545 
 

อริยบุคคลที่ต้องรีบบวช 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

อยากทราบวา่ในพระไตรปิฎกมีกลา่วไว้หรือไมว่า่ อริยบคุคลระดบัใด ท่ีจะอยูใ่นเพศฆราวาสไมไ่ด้ 

จะต้องบวชทนัที หรือภายใน 7 วนั มิฉะนัน้จะต้องละจากโลกนีไ้ปทนัที จะต้องเป็นระดบั อรหตัตมรรคขึน้ไป
ใชห่รือไม ่

ได้ลองตัง้กระทู้ผ่านบาง web มีผู้ให้ค าตอบว่า................ 
" เทา่ท่ีทราบ ก็บอกว่า ระดบัพระอเสกขะเทา่นัน้ ท่ีต้อง หม่จีวร เป็นภิกษุ เพราะ 

1.) ในความเห็นของผมนะ เน่ืองจากการเพง่โทษ พระอรหนัต์ นัน้ ผลคือบาปหนกั ทา่นจึงเมตตา ทา่น
จงึต้องเปล่ียนเป็นหม่จีวร คนทัว่ไปจะได้ไมบ่าป 

2.) วา่กนัว่า กายปถุชุนไมบ่ริสทุธ์ิพอ ทา่นจงึ หม่จีวร หรือไมก็่ ละสงัขาร ไป "  
 
แตเ่ทา่ท่ีทราบ ระดบัพระอเสกขะ ก็คือผู้ ท่ีอยูใ่นระดบัพระอรหนัต์ขึน้ไป แสดงวา่ ค าตอบของค าถามท่ี

ถามมาก็คือ ถ้าผู้ใดส าเร็จอรหตัตมรรค หรือ อรหตัตผล จะต้องบวชทนัที ตามท่ีเข้าใจใชห่รือไม ่ เพราะตอนนี ้
ก าลงัถกปัญหานีก้บัเพ่ือนอยู่ เพราะเพื่อนเข้าใจว่า ต้องเป็นระดบัอนาคามีขึน้ไป ท่ีจะครองเพศฆราวาสไมไ่ด้ 
มิฉะนัน้ จะต้องละสงัขารจากโลกนีท้นัที 

ชว่ยตอบข้อสงสยันีใ้ห้ด้วยนะคะ 
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ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

ผู้ ท่ีต้องรีบบวชทนัทีนัน้ก็มีแตพ่ระอรหนัต์เทา่นัน้ครับ ส าหรับอรหตัตมรรคบคุคลนัน้ยงัจดัเป็นเสกข
บคุคลอยู่ และเน่ืองจากวา่เป็นอยูเ่พียงแคข่ณะจิตเดียวก็เข้าสูอ่รหตัตผล คือเป็นพระอรหนัต์ ดงันัน้ ในทาง
ปฏิบตัแิล้ว คงกลา่วไมไ่ด้วา่อรหตัตมรรคบคุคลต้องรีบบวชนะครับ เพราะเวลาเพียงแคข่ณะจิตเดียวนัน้บวชไม่
ทนัอยูแ่ล้ว 

ในพระไตรปิฎกท่ีกล่าวถึงเร่ืองนีก็้เชน่ เม่ือภัททชิกุมารบรรลเุป็นพระอรหนัต์แล้ว พระพทุธเจ้าก็ตรัส

ถามบิดาของภทัทชิกมุารวา่ วนันีบ้ตุรของท่านควรจะบรรพชา หรือควรจะปรินิพพาน (อา่นรายละเอียด
เพิ่มเตมิได้ท่ีด้านล่างของเร่ืองนีค้รับ) 

สว่นอนาคามีบคุคลนัน้ไมจ่ าเป็นต้องบวชครับ ตวัอยา่งในพระไตรปิฎกเชน่ จิตตคฤหบดี ก็เป็น

อนาคามีบคุคล แตก็่ยงัถือเพศเป็นคฤหสัถ์ ไมไ่ด้บวชเป็นภิกษุนะครับ (มีรายละเอียดอยูใ่นอรรถกถานิคณัฐ
สตูรท่ี ๘ พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สฬายตนวรรค เลม่ ๔ ภาค ๒ วา่ "จิตตคฤหบดี เป็นอริยสาวกชัน้
อนาคามีบคุคล" ครับ) 

สว่นเหตผุลท่ีพระอรหนัต์ต้องรีบบวชนัน้ ตามความเห็นส่วนตวัแล้ว ผมคิดวา่เป็นเพราะทา่นไมมี่ความ
ยดึมัน่สิ่งใดแล้ว จงึไมมี่แรงกระตุ้นอะไรให้ทา่นอยูใ่นทางโลกอีกตอ่ไป ไมว่า่จะเป็น รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ หรือญาตพ่ีิน้อง ครอบครัว ทรัพย์สมบตั ิฯลฯ ทา่นมองเห็นแตท่กุข์โทษ ท่ีเกิดจากการครอบครองสิ่ง
เหลา่นัน้เอาไว้ และจากการแสวงหาสิ่งใหม่ๆ  

ดงันัน้ ชีวิตทางโลกซึง่ท่านมองไมเ่ห็นประโยชน์ส าหรับตวัทา่นเอง และท าประโยชน์ให้กบัผู้ อ่ืน 

(เผยแพร่ศาสนา) ได้น้อย จงึเป็นสิ่งท่ีคบัแคบส าหรับท่านมาก ดงันัน้ การปรินิพพานจงึประเสริฐกวา่ ดงันัน้ 
พระอรหนัต์ท่ีไมไ่ด้บวชจงึปรินิพพาน อนันีเ้ป็นความเห็นสว่นตวันะครับ 

 
รายละเอียดเร่ืองท่ีพระอรหันต์ครองเพศฆราวาสไม่ได้ ต้องรีบบวชมีดงันีค้รับ 

อรรถกถามหาปนาทชาดกท่ี ๔ พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก เลม่ ๓ ภาค ๔ - หน้าท่ี 115 

(ข้อความจากหน้าท่ี 117) 

 

..... ชาวพระนครทัง้สิน้พากนัสดบัพระธรรมกถาของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์นัน้. ภทัทชิกมุาร
นัน้กลา่ววา่ ถ้าอยา่งนัน้ ท่านทัง้หลายจงมา แม้เราก็จกัฟังธรรม แล้วประดบัด้วยอาภรณ์ทัง้ปวงเข้าไปพร้อม

ด้วยบริวารใหญ่ ยืนฟังพระธรรมกถาอยูท้่ายบริษัท ยงัสรรพกิเลสทัง้หลายให้สิน้ไป. บรรลพุระอรหตั (เป็นพระ
อรหนัต์ - ธมัมโชติ) อนัเป็นผลชัน้เลิศ. 
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พระศาสดาตรัสเรียกภทัทิยเศรษฐีมาแล้วตรัสวา่ ดกู่อนมหาเศรษฐี บตุรของท่านประดบัประดา
ตกแตง่แล้วฟังธรรมกถาได้ด ารงอยูใ่นพระอรหตั เพราะฉะนัน้ วันนี ้บุตรของท่านควรจะบรรพชา หรือควร

จะปรินิพพาน. 

ภทัทิยเศรษฐีกราบทลูวา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ กิจด้วยการปรินิพพานแหง่บตุรของข้าพระองค์ย่อมไม่

มี ขอพระองค์จงให้บตุรของข้าพระองค์นัน้บรรพชาเถิด พระเจ้าข้า ..... 
 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

4 มกราคม 2546 
 


