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คํานํา 

  พระพุทธศาสนาสอนใหเราเรียนรูธรรมชาติของตัวเราเอง ใหเห็น
ความจริงวา ชีวิตของเราทุกคนลวนเปนไปเกี่ยวเนื่องกับกฎแหงกรรม 
เราสรางเหตอุนัใดไว ยอมตองไดรับผลของการกระทํานั้น ถาสรางเหตุดี
ยอมไดรับผลดี ถาสรางเหตุชั่วยอมไดผลราย เปนความทุกขยาก  ซึ่ง
ธรรมดาแลวไมมีมนุษยคนใดปรารถนาความทุกข ความเดือดรอนกาย
เดือดรอนใจ  แตทุกคนก็ไมอาจปฏิเสธวิบากกรรมที่เคยทําไวในอดีตได  
สงผลใหไมมีใครในโลกนี้รอดพนจากความทุกขไปไดเลยสักคน  เด็กก็
เปนทุกขตามประสาเด็ก วัยรุนก็เปนทุกขตามประสาวัยรุน ผูใหญก็เปน
ทุกขแบบผูใหญ คนจนก็เปนทุกขตามแบบคนจน คนมั่งมีก็เปนทุกขตาม
แบบคนมั่งมี ไมวาใครจะเปนอะไรก็เปนทุกขไดทั้งนั้น  และในที่สุด ก็ไม
มีใครรอดพนไปจากความแก ความเจ็บ ความตายไดเลยสักคน   

  หลักการเรื่อง “บาปและการลางบาป”ในคัมภีรพระพุทธศาสนามี
ลักษณะและความหมายที่แตกตางไปจากที่หลายๆ คนเขาใจกัน เพราะ
คําวา บาป ในคัมภีรพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายวา ความชั่ว หรือ
ธรรมชาติฝายต่ําทราม อันเปนสิ่งนําสรรพสัตวไปสูความเสื่อมทรามและ
ความทุกขทรมานในอบายภูมิ ๔ ยังผูกระทําบาปนั้นใหไดรับความ
เดือดรอนและทุกขกายทุกขใจในภายหลัง ซึ่งไดแกบาปธรรมอันเปนกิเลส
ฝายต่ํา ๗ ประการคือ อวิชชา (ความไมรูจริง) อโยนิโสมนสิการ (ความไม
ทําไวในใจโดยแยบคาย) อัสมิมานะ (ความถือตัว)  อหิริกะ (ความไม
ละอายตอบาป) อโนตตัปปะ (ความไมเกรงกลัวตอวิบากกรรม) และอุทธัจ
จะ (ความฟุงซาน)  ในประเด็นนี้ เปนความเขาใจที่แตกตางกันของชาว
พุทธทั่วไป ที่เขาใจกันแควาคือ “บาปคือวิบากของกรรมชั่วที่ตองชดใช” 
แตในทางศาสนามุงหมายถึงสภาวะกิเลสที่ทําใหจิตใจเศราหมองหรือ
เหตุปจจัยใหทําทุจริตทางกาย วาจา ใจ  
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 ดังนั้น การทําบุญบริจาคทานเพื่อลางบาป ดังที่ชาวพุทธจํานวน
มากเขาใจกันนั้น จึงเปนความเขาใจที่ไมสอดคลองกับหลักการที่แทจริง
ในพระพุทธศาสนา เพราะบุญอยางเดียวยังลางบาปไมได  บุญชวยไดแต
ชะลอวิบากของบาปกรรมหรืออกุศลกรรมไวชั่วคราวเทานี้  สวนการ
ลางบาปที่ถูกตองตามหลักการในพระพุทธศาสนานั้น คือการชําระลาง
กิเลสออกจากจิต ๓ ระดับ คือ ชําระลางวีติกกมกิเลสใหเบาบางลงได
ดวยอํานาจของศีลเรียกวาตทังคปหาน สามารถขมปริยุฏฐานกิเลสไวได
ดวยอํานาจของสมาธิ ตราบเทาที่สมาธิยังมีกําลัง เรียกวา วิกขัมภนป
หาน และสามารถประหาณอนุสัยกิเลสอยางสิ้นเชิงไดดวยวิปสสนา
ปญญาในมรรคญาณทั้ง ๔ เรียกวา สมุจเฉทปหาน การประหาณซ้ําลง
ไปอีกไมใหกิเลสนั้นกลับมีขึ้นใหมได เรียกวา ปฏิปสสัทธิปหาน เมื่อหลุด
พนไปจากสังขารธรรมทั้งปวงอยางสิ้นเชิงแลว จัดเปนนิสสรณปหาน  
เปนนิโรธสัจ คือพระนิพพานอยางสมบูรณและถาวร 

  

 
                        พระภาวนาพิศาลเมธ ีวิ. (ประเสริฐ มนตฺเสว)ี 

                      พระวิปสสาจารยสํานักปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี เขาใหญ”  
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สารบัญ 

คํานํา  ก  

สารบัญ  ค  
บทนํา   ๑  
หลักการเรื่องกฎแหงกรรมใน ๓๑ ภูม ิ ๔ 
ระบบกฎแหงกรรมมาจากไหน ใครเปนผูสรางกฎนี ้ ๖ 
กรรมและการใหผลของกรรม ๓ เงื่อนไข ๑๒ รูปแบบ ๑๓ 
กรรมกับการเกิดในภพชาติใหม ๑๙ 
ความดับแหงกรรมและความสิ้นกรรม ๒๕ 
ความหมายและเกณฑตัดสินบาปในพระพทุธศาสนา ๓๒ 
ผลแหงบาปคือความทุกขทรมานในอบายภูมิ ๔ ๔๐ 
ผลแหงบาปใหญคือการหมกไหมอยูในนรก ๔๒ 
การทําบญุใหทานมากๆ พนทุกขไดหรือไม? ๕๐ 
การทําบญุเพื่อลางบาป ๕๓ 
ศาสนาพุทธลางบาปไดหรือไม? ๕๘ 
วิธีลางบาปในพระพทุธศาสนา ๖๐ 
เทคนิควิธีแกไขบาปกรรมในพระพุทธศาสนา ๘๑ 
เจริญสุทธวิปสสนาภาวนา ๗ ขั้นตอน บรรลุธรรมในชาติน้ี ๘๖
 ขั้นที่ ๑ เห็นรูป-เห็นนาม ๑๐๕
 ขั้นที่ ๒ พิจารณารูป-นาม ๑๒๐
 ขั้นที่ ๓ เห็นความไมเที่ยงของรปู-นาม ๑๒๕
 ขั้นที่ ๔ เห็นความเปนทกุขของรปู-นาม ๑๒๘
 ขั้นที่ ๕ เห็นความไมใชตัวตนของรูป-นาม ๑๓๐
 ขั้นที่ ๖ วางเฉยตอรูป-นาม ๑๓๒
 ขั้นที่ ๗ สลัดคืนรูป-นาม ๑๓๓ 
บรรณานุกรม 
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 อธิบายคําสัญญลักษณการอางอิง     
 หนังสือเลมนี้สวนใหญอางอิงขอมูลจากพระไตรปฎก ฉบับมหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย (สีฟาออน)  โดยอาง เลม / ขอ / หนา เชน   
  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๙/๖๑. หมายถึง  มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก 
(ภาษาไทย) เลมที่ ๑๒ ขอที ่๖๙ หนา ๖๑.    

  อางอิงคัมภีรอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหามกุฏฯ (๙๑ เลม) โดยอาง 
เลม/ ภาค/ ตอน/ หนา เชน  ขุ.ป.อ. (ไทย) ๑/๒/๑/๓๒๔.   
 หมายถึง คัมภีรอรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 
เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑ หนา ๓๒๔. 



 
บทนํา 

 
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ในเรื่องการแกกรรมลางบาปของชาวพุทธใน

ยุคปจจุบัน ยังมีชาวพุทธจํานวนไมนอยเขาใจผิดๆ วา บาปกรรมสามารถชําระลาง
ไดดวยการทําบุญบริจาคทาน ดังผลงานวิจัยเรื่อง “หลักกรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาในวิถีชีวิตของสังคมไทย๑” ที่นักวิจัยไดทําการสุมสํารวจความเห็นจาก
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ๑,๑๑๐ คน พบวา  

  พุทธศาสนิกชนรอยละ ๕๑.๔ ไมเชื่อวาการตัดกรรมเปนสิ่งที่สามารถทํา
ได แตในขณะเดียวกัน ยังมีพุทธศาสนิกชนถึงรอยละ ๑๙ ที่มีความเชื่อเรื่อง
การตัดกรรม และพบอีกวามีพุทธศาสนิกชนถึงรอยละ ๒๑.๑ เชื่อวาการทําช่ัว 
เชน การทุจริต ฉอโกง หรือการคอรัปชั่น สามารถลดทอนกรรมไดดวยการ
ทําบุญบริจาคทาน 

จากผลการวิจัยนี้บงบอกวา ชาวพุทธจํานวนไมนอยมองวา ศาสนาพุทธ
สอนใหคนทําใจยอมจํานนอยูกับกรรมเกาโดยไมมีหนทางแกไขใดๆ ซึ่งความจริง
แลวหาเปนเชนนั้นไม ตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา วิบากของบาปกรรม
ตางๆ ที่เคยทําไวในอดีตนั้นสามารถปรับปรุงแกไขไดดวยกรรมปจจุบัน แมไม
สามารถกลับไปแกไขลบลางอกุศลกรรมที่เปนตนเหตุไดก็จริง แตสามารถสราง
กรรมปจจุบันเพื่อเจือจางวิบากของอกุศลกรรมนั้นใหออนกําลังลงได คือคนที่เคย
ทําบาปกรรมแลว กลับสํานึกผิด อบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต อบรมปญญา มี
คุณงามความดีที่เคยทําไวมากมาย บาปกรรมที่คนเชนน้ีทําจะไมปรากฎผลใหเห็น
กอน ปรากฎแตผลบุญที่เขาเคยทําไวมากมาย๒ เปรียบเหมือนการเติมน้ําจืดลงใน
ขันนํ้าเกลือที่มีรสเค็ม  เมื่อเติมน้ําจืดลงไปมาก ๆ เขาก็จะไมปรากฏรสเค็มใหรูสึก 
                                                

๑ พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙), วุฒินันท กันทะเตียน, มนตรี สิระโรจ
นานันท, ศศิวรรณ กําลังสินเสริม, หลักกรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของสังคมไทย. 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน. ปที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖). มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย, หนา ๗-๒๑. 

๒ อง.ฺทุก. (ไทย) ๒๐/๑๐๑/๓๓๖. 
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อีกตอไป๓   

อนึ่ง ยังมีชาวพุทธอีกจํานวนหนึ่งเชนกันที่มีความเชื่อฝงใจอยางผิดๆ วา 
การลางบาปไมมีในศาสนาพุทธอยางแนนอน เพราะบุญและบาปนํามาลบลางกัน
ไมไดอยางเด็ดขาด โดยยึดแนวคิดวาการลางบาปก็คือการสารภาพความผิดแลว
บาปทั้งหมดก็จะจางหายไปอยางที่ทํากันในบางศาสนา ซึ่งในความเปนจริง คํา
สอนในพระพุทธศาสนาหาไดปฏิเสธการลางบาปไม แตกลับเนนย้ําถึงวิธีการลาง
บาปที่ถูกตอง ทีม่ิใชเพียงแคการพูดดวยปากหรือการอาบน้ํา ดังที่พระอรหันตเถรี
กลาวไววา   

  “ใครหนอชางไมรู มาบอกความนี้แกทาน ซึ่งไมรู
วา คนจะพนจากบาปกรรมได เพราะการอาบน้ํา ถา
เชนนั้นพวกกบ เตา ปู ปลา ที่เที่ยวหากินอยูในน้ํา
ทั้งหมดก็คงพากันไปสวรรคแนแท คนเชือดสัตว โจร 
เพชฌฆาต และคนที่กอกรรม แมเหลานั้นก็จะพึงพนจากบาปได เพราะการ
อาบน้ํา..ละซิ”๔ 

ความจริงแลว ในคําสอนของพระพุทธเจานั้น บาปสามารถลางไดโดยการ
ชําระลางที่กิเลสอันเปนเหตุใหเกิดบาปนั้นๆ อีกทีหนึ่ง ดวยมรรคญาณ อันเปน
ปญญาญาณที่เกิดจากการเจริญวิปสสนาภาวนา ซึ่งเปนการชําระลางบาปทีแ่ทจรงิ 
ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถึงบุคคลผูลางบาปไดแลวไววา “บุคคลผูมีกาย 
วาจา ใจสะอาด ไมมีอาสวะ ถึงพรอมดวยความสะอาด บุคคลนั้นเรียกวา เปนผู
ลางบาป๕ ไดแลว”๖ และมีปรากฏในพระสูตรอื่นๆ อีก เชน 

                                                
๓ ดูรายละเอียดใน อง.ฺทุก. (ไทย) ๒๐/๑๐๑ /๓๓๖. 
๔ ดูใน ขุ.เถรี (ไทย) ๒๖/๒๔๐/๕๙๔. 
๕ ชําระบาปทั้งปวง ที่เกิดขึ้นในอายตนะภายในและภายนอก ดวยมรรคญาณ (ขุ.ม.อ. 

(บาล)ี ๑๔/๑๗๓.) คัมภีรอรรถกถาอธิบายวา บทวา นินฺหาตปาปก หมายความวา เปนผูมีบาป
อันลางเสียแลว เพราะเปนผูลางคือชําระบาปทั้งปวงที่เกิดขึ้นในอายตนะแมทั้งปวงไดแลว 
ดวยมรรคญาณ  (ขุ.มหา.อ. (ไทย) ๑๔/๑๗๓. (มหามกุฏฯ).) 

๖ ดูใน อง.ฺทุก. (ไทย) ๒๐/๑๒๒/๓๖๘. 



 

 ๓ 

   พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย โธวนสูตร ปรากฎขอความวา “ผูมี
สัมมาทิฏฐิ ยอมลางมิจฉาทิฏฐิได ลางบาปอกุศลเปนอันมากที่เกิดขึ้นเพราะ
มิจฉาทิฏฐิเปนปจจัยได และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญเต็มที่เพราะ
สัมมาทิฏฐิเปนปจจัย”๗ 

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต สภิยสูตร ปรากฎขอความวา 
“บุคคลผูชําระลางบาปไดทั้งหมด ไมกลับมาสูตัณหาและทิฏฐิในภพเทวดาและ
มนุษยอีก ผูนั้นเรียกวา ผูลางบาปไดแลว”๘ 

 พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วักกลิเถรคาถา พระวักกลิอรหันตกลาว
ไววา “เราไดเสวยบาปกรรมที่เราไดทําไวในชาติอื่นๆ แตปางกอน  บัดนี้ เราจะ
ลอยบาปนั้นเสียตรงนี้ เราไดมีความเห็นอยางนี้มาแตเดิม เรานั้นครั้นฟงพระวาจา
สุภาษิตอันเปนบทที่ประกอบดวยเหตุผลแลว ก็ไดพิจารณาเห็นเนื้อความตาม
ความเปนจริง ไดอยางถองแท โดยแยบคาย ลางบาปไดหมดแลว เปนผูไมมีมลทิน 
หมดจดสะอาดบริสุทธิ์ เรากาวลงสูกระแสน้ํา คือ มรรคมีองค ๘ ลางบาปได
หมดแลว บรรลุวิชชา ๓ ไดแลว”๙ 

ดังปรากฎในพระสุตตันตปฏก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เมื่อเหลาพราหมณ
ที่หันมานับถือศาสนาพุทธกลาวตอบพระอรหันตเถรีดวยภาษิตวา “ฉันขอถึง
พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ผูคงที่ วาเปนที่พึ่งที่ระลึก ขอนั้นจะเปน
ประโยชนแกฉัน เมื่อกอนนี้ฉันเปนเผาพันธุแหงพระพรหม วันนี้ ฉันเปนพราหมณ
จริงๆ แลว ฉันไดวิชชา ๓ เปนผูลางบาปไดแลว”๑๐ 

พระสุตตันตปฏก ขุททกนิกาย มหานิทเทส ปรากฎขอความวา “บัณฑิต
ทั้งหลาย เรียกบุคคลผูเปนมุนีทางกาย  เปนมุนีทางวาจา เปนมุนีทางใจ ผูไมมี   
อาสวะวา เปนมุนีผูสมบูรณดวยโมเนยยธรรม ลางบาปไดแลว”๑๑ 

                                                
๗ ดูใน อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐๗/๒๕๐. 
๘ ดูใน ขุ.อ.ุ (ไทย) ๒๕/๕๒๕/๖๒๒. 
๙ ดูใน ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๓๔๘/๓๙๘. 
๑๐ ดูใน ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๒๕๑/๕๙๕. 
๑๑ ขุ.มหา (ไทย) ๒๙/๑๔/๗๐,ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๖๗/๒๘๒,ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๒๑/๗๗.    



 

 ๔ 

หลักการเรื่องกฎแหงกรรมใน ๓๑ ภูม ิ

เรื่อง “กรรมและกฎแหงกรรม” นี้ เปนเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งจนยากที่จะ
อธิบายใหเห็นจริงได๑๒ เชน ปญหาวา “ทําไมทําดีไมไดดี ทําไมคนที่ทําชั่วหลายๆ 
คนร่ํารวยข้ึน? หากตายแลวตองกลับชาติมาเกิดใหมจริง มนุษยที่เพิ่มขึ้นทุกวันใน
โลกมาจากไหน?” เปนตน ซึ่งแตละลัทธิศาสนาใหคําอธิบายในเรื่องนี้แตกตางกัน 
สวนใหญมักตัดปญหาเรื่องนี้ โดยการเชื่อเสียวา “เปนพระประสงคของพระเจา 
เปนการทดสอบของพระเจา” 

 แตพระพุทธเจาไดทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และจุตูปปาต-
ญาณอยางสมบูรณแลว ซึ่งทั้ง ๒ ญาณนี้เปนญาณที่ทําใหรูแจงกฎธรรมชาติเรื่อง
กรรมและกฎแหงกรรมอยางครบถวนตลอดสาย ทําใหทรงทราบวา สัตวทั้งหลาย
เวียนวายตายเกิดมาแลวนับชาติไมถวน (บางชาติเกิดเปนเทพ บางชาติเกิดเปน
มนุษย บางชาติเปนสัตวเดรัจฉาน บางชาติเปนเปรต/อสุรกาย บางชาติก็ตองตก
นรก)  เราทุกคนเคยเกิดเปนสัตวมาแลวแทบทุกประเภท ทํากรรมมาแลวแทบทุก
รูปแบบ ซึ่งกรรมแตละอยางนั้น มีเงื่อนไขในการใหผลที่แตกตางกัน จึงอาจทําให
ถูกมองไดวา “ไมสมเหตุสมผล” นั่นก็เพราะวากรรมมีเงื่อนไขในการใหผลถึง ๓ 
เงื่อนไข แบงไดเปน ๑๒ รูปแบบ (ดูรายละเอียดที่หนา ๑๔-๑๘ )    
  แทจริงแลว กฎแหงกรรมและการเวียนวายตาย-เกิด นรก สวรรค ไมใช
ความเชื่อในศาสนาพุทธ หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แตเปนกฎเกณฑของธรรมชาติ
ที่อยูแลวคูจักรวาล พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นหรือไมก็ตาม กฎเกณฑนี้ก็มีอยูแลว
ตามธรรมชาติ แตพระพุทธเจาเปนเพียงผูเดียวที่ทรงรูแจงกฎ
ธรรมชาตินี้อยางทะลุปรุโปรง อยางตลอดสาย เปรยีบเหมอืนกบั
กระแสไฟฟาที่เราใชหุงขาว ดูโทรทัศน สองสวางอยูทุกวันนี ้
กระแสไฟฟานีไ้มใชเริ่มมีขึ้นเมือ่นายThomas Edisonไดคนพบ 
                                                

๑๒ เปนอจินไตย  คือ สภาวะที่พนจากการคิดนึกเอา ไมอยูในวิสัยที่จะคิดเอาเองได 
เปนวิสัยของพระพุทธเจาเทานั้น  มี ๔ ประการ คือ ๑. พุทธวิสัย อานุภาพของพระพุทธเจา 
๒. ฌานวิสัยของผูไดฌาน  ๓. วิบากแหงกรรม  ๔. ความคิดเรื่องโลก การสรางโลก (องฺ.จตุ. 
(ไทย) ๒๑/๗๗/๑๒๒.) 
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 ๖ 

หลอดไฟฟา แตเปนพลังงานที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ มนุษยจะคนพบหรือไมก็
ตาม กระแสไฟฟานี้ก็มีอยูแลว ฉันใด กฎแหงกรรมและการเวียนวายตาย-เกิดใน 
๓๑ ภูมิ นรก สวรรค๑๓บุญ บาป กฉ็ันน้ัน  ลวนมีอยูแลวตามธรรมชาติ แตยังไมมี
ใครรูประจักษแจงในเรื่องนี้ อยางถูกตรงตลอดสาย แมศาสดาตางๆ หรือสมณ
พราหมณผูทรงฌานบางทานอาจจะรูเรื่องนี้อยูบาง แตก็รูอยางจํากัดเพียง ๒-๓ 
ชาติแลวนํามาตีความกันไปเองเทาที่พอรู! 

พระพุทธเจาเปนผูเดียวที่รูแจงกฎเกณฑนี้อยางทะลุปรุโปรง และวิธี
ปฏิบัติเพื่อใหหลุดพนออกไปไดวา ถามนุษยยังมีกิเลสตัณหาในจิต ก็ยังตองเวียน
วายตาย-เกิดอยูเชนนี้ ไมมีที่สิ้นสุด ตามอํานาจบุญและบาปที่ตนเองไดทําไว 
ตอเมื่อเขาเบื่อหนายการเวียนวายตาย-เกิด แสวงหาวิธีตัดวงจรนี้เสีย ดวยการ
เจริญวิปสสนา ดําเนินตามมรรคมีองค ๘ บรรลุถึงพระนิพพาน๑๔ เมื่อนั้นเขาจึงจะ
หลุดพนจากทุกข และการตกนรกไดอยางสิ้นเชงิ 
 

ระบบกฎแหงกรรมมาจากไหน ใครเปนผูสรางกฎนี้ 

 ปจจุบันนี้ มีเพื่อนตางศาสนามักตั้งคําถามถึงความเปนมาของกฎแหง
กรรม และกฎเกณฑตางๆ ที่พระพุทธเจาตรัสสอนไว  เรื่องนี้มีคําตอบดังนี้ 
 ถามวา : ศาสนาพุทธบอกวา มีการเวียนวายตาย-เกิดจริง สัตวโลก
เปนไปตามกฎแหงกรรม ถาอยางนั้น กฎแหงกรรมมาจากไหน ใครเปนผูสราง? 

ตอบวา : ศาสนาพุทธไมไดใหความสําคัญกับ “ผูสรางในอดีต” มากนัก 
เพราะถึงรูไปก็ไมไดชวยแกปญหาอะไรได และหากมีความเชื่อที่ผิดๆ ไป ก็จะ
กอใหเกิดปญหา และถืออัตตาแขงดีกันเสียมากกวา ศาสนาพุทธมุงเนนสอนเรื่อง
การแกปญหาในชีวิตปจจุบัน เพื่อไมใหตองกลับมาทุกขรอนกันอีกในอนาคต  

 เราทุกคนเปนอยู และทําสิ่งตางๆ ในปจจุบันนี้ ก็เพื่อใหเกิดความสุขขึ้น
มิใชหรือ? แลวความสุขนั้นจะเกิดในกาลไหนละ? กาลอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต? 
คงไมใชกาลอดีตแนนอน ใชหรือไม?  แลวจะปวดหัวคิดหาอดีตมันไปทําไม? เรื่อง
                                                

๑๓ ดูรายละเอียดใน ม.ูม. (ไทย) ๑๓/๔๕๑/๕๖๙., ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๗๐/๑๘๐. 
๑๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๔/๑๖๒.  



 

 ๗ 

ที่เกิดขึ้นในปจจุบันยังปวดหัวไมพออีกหรือ? อนึ่ง ถามีผูตอบไดวาอดีตมาจากไหน 
ใครเปนผูสราง?  คุณจะเชื่อเขาอยางนั้นหรือ? ทําไมเชื่องายจัง!  

 แตถาจะใหตอบในประเด็นที่ถามมา ก็ตอบไดวา พระเจาที่คุณเชื่อกัน 
อุบัติขึ้นมาไดอยางไร? การเวียนวายตาย-เกิด กฎแหงกรรมและหลักธรรมตางๆ 
ในศาสนาพุทธ ก็เกิดมาไดอยางนั้นแล คือ เกิดมาตามเหตุตามปจจัยที่ปรุงแตงให
เกิดข้ึน ที่เรียกวา “อิทัปปจจยตา” น่ันเอง   

       

 ตามหลักพุทธ : พระเจาที่เปนตัวตน (อัตตา) ถาวร ที่ตองการใหผูคน
เคารพ นบนอบสรรเสริญ ไมเคยมีตัวตนอยูจริง!  จะมีก็แต“ภาวะผูสราง" ที่เปน
กระแสแหงเหตุปจจัย (ปรุงแตงไมรูจบ) ปรุงแตงใหสิ่งตางๆ เกิดขึ้นและดับไป ที่
เรียกวา“อิทัปปจจยตา”เทานั้น  เพราะสรรพสิ่งทั้งปวงไมเคยมีจุดเริ่มตนที่ตายตัว
อยางเปนอัตตา แตลวนเกิดมาจากเหตุและปจจยัที่เปนอนัตตา๑๕ ทั้งสิน้  อนึ่ง สิ่ง
ที่ถูกเหตุปจจัยปรุงแตงใหเกิดขึ้นน้ี เรียกวา สังขตะ หรือ “ธรรมะ”นั่นเอง   

ธรรมะ คือ สภาพที่มีอยู เปนอยู ตามธรรมชาติที่มีอยูจริง รวมทั้งเหตุ
ปจจัยปรุงแตงใหธรรมชาติตางๆ เปนไป หาผูบังคับบัญชาหรือเปนเจาของมิได๑๖ 
เชน ธรรมะของไฟคือรอน ธรรมะของความโลภคืออยากได ธรรมะของปญญา
                                                

๑๕ พระพุทธเจาตรัสวา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา”(สํ.ข. (บาลี) 
๑๗/๑๕/๑๙.) : ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺข,ํ ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา. สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข  สิ่งใดเปน
ทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา ไมเที่ยงเพราะมีแลวกลับไมมี เปนทุกขเพราะถูกความเกิดและความ
ดับบีบคั้นอยูตลอด ชื่อวาอนัตตา เพราะไมมีแกนสาร ทุกขณะแปรเปลี่ยนไปสูความดับ
ตลอดเวลา (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๑/๔๙, ขุ.อุทาน.อ. (ไทย) ๑/๓/-/๖๙๑.)  

๑๖ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๘๖/๕๒๖, ข.ุป. อ. (ไทย) ๗/๑/-/๔๙, วิสุทฺธ.ิ (บาล)ี ๓/๖๕. 



 

 ๘ 

ญาณคือตัดกิเลสขาดเปนตน ไฟรอนตามเหตุปจจัยของไฟเอง มิใชเพราะใคร
บังคับหรือดลบันดาล ปญญาญาณตัดกิเลสตามเหตุปจจัยของปญญาเอง มิใช
เพราะใครบังคับหรือดลบันดาล๑๗ ฯลฯ ความเปนไปตามเหตุ ตามปจจัยเชนนี ้
เรียกวา “อิทัปปจจยตา” ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา  

  อิมสฺมึ  สติ  อิทํ  โหต ิ  เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงม ี
 อิมสฺสุปฺปาทา  อิทํ  อุปฺปชฺชต.ิ เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิด 
 อิมสฺมึ  อสติ  อิทํ  น  โหต ิ เมื่อสิ่งนี้ไมมี  สิ่งนี้จึงไมมี 
 อิมสสฺ  นิโรธา  อิทํ  นิรุชฺฌต.ิ เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ๑๘ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑๗ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๔/๓๖, ขุ.อ.ุอ. (ไทย) ๑/๓/-/๕๐๘.  
๑๘ ส.ํน.ิ (บาล)ี ๑๖/๕๐/๗๗, สํ.น.ิ (ไทย) ๑๖/๕๐/๙๘, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๘๖/๕๒๖. 

 หลายศาสนาสอนวาทุกสิง่ตองมีผูสราง พระเจาคือผูสราง ฉะนั้น 
เราตองเชื่อฟงพระเจา และตองจงรกัภกัดีตอพระเจา 
 จึงขอยอนถามวา : สรรพสิ่งตองมีปฐมเหตุแหงการกําเนิด..ถูกตองครับ!  
หินงอกเกิดจากอะไร พระเจาสรางหรือ?  หินงอกเกิดจากน้ํา เกลือแร แรงดึงดูด 
เวลา ไมใชหรือ? ..แคหินงอกอยางเดียวก็อาศัยเหตุแหงการกําเนิดอยางนอย ๔ 
ตัวแลว ขาดตัวใดตัวหน่ึงก็ไมมีทางเกิดหินงอกขึ้นได!  
 ขอถามตอครับ..วา น้ําเกิดจากอะไร? เกลือแรเกิดจากอะไร แรงดึงดูดเกิด
จากอะไร เวลาเกิดจากอะไร แตละอยางมีเหตุแหงกําเนิดแตกออกไป ไมสิ้นสุด   
 น้ําก็ยังมาจากโมเลกุลของไฮโดรเจน ออกซิเจน รวมกับ catalyst คือ
ประจุไฟฟา หากขาดตัวใดตัวหน่ึง น้ําไมมีทางเกิดขึ้นได เกลือแรก็มีทั้งแคลเซี่ยม 
ฟอสเฟต และอื่นๆ อีก นี่ก็มีเหตุมากกวาหนึ่ง แรงดึงดูดเกิดจากอะไร เกิดจาก
โลกหมุน ทําไมโลกหมุน? มีตออีก เวลาเกิดจากอะไร? ..สรุป ไหนละครับปฐมเหตุ 
เพราะแคหินงอกอยางเดียวยังมีเหตุแหงกําเนิดนับไดเกินสิบแลว  
  ตกลงวาพระเจาสรางอะไรเปนตัวเริ่มตน สรางออกซิเจนหรือ? อาว!  
ออกซิเจนก็แยกสวนประกอบไดอีกครับ  พระเจาสรางดวงอาทิตยหรือ?  สราง
อยางไร?  พระเจาไปหาวัตถุดิบ พวกไฮโดรเจนมาจากไหน  เพราะไฮโดรเจนที่
เปนองคประกอบของดวงอาทิตยก็มิใชยอยสุด ยังแยกไดอีก  ..ไหนละครับ! ตน
กําเนิดดวงอาทิตย ตกลงพระเจาสรางสรรพสิ่งเริ่มจากจุดไหน เพราะเจาะ

ตรงไหนก็มียอยลงไปไดอีกเรื่อยๆ  ตกลงแคหินงอกอันเดียว มีกําเนิดจากอะไร? 
 



 

 ๙ 

  หากพระเจาที่ชาวคริสตและชาวอิสลามเชื่อกัน 
มีตัวตนอยูจริงๆ ก็ยอมตองมีเหตุปจจัยใหเกิดพระเจานัน้
อีกที  bigbang ก็ยอมมีเหตุปจจัยใหเกิดbigbang อีกที 
เหตุปจจัยก็ตองมีเหตุใหเกิดเหตุปจจัยอีกที  ฉะนั้น จึงไร
ประโยชนที่จะไปคนหาแลวมาน่ังทะเลาะกัน เพราะเหตุ
นี้ ศาสนาพุทธจึงมุงความสนใจไปที่การคนหาเหตุปจจัยที่ทําใหทุกขเกิด และเหตุ
ปจจัยที่ทําใหทุกขดับขาดไดอยางสิ้นเชิง เปนสําคัญ 

ในเรื่องนี้ ขอยอนถามชาวคริสต ชาวอิสลามบางวา หากสวรรคถูกสราง
มาโดยพระเจาผูที่สรางโลกมาแบบนี้ สวรรคแหงนั้นจะเที่ยงแทถาวรไปไดอยางไร?  
ก็เห็นๆ กันอยูวาสรางโลกมาแบบไหน!  ในเมื่อสรางโลกใหมีความแก ความเจ็บ 
ความตาย ความพลัดพรากจากคนที่รัก ความเศราโศกเสียใจ โรคราย ฯลฯ และ
ภัยพิบัติตางๆ ..เมื่อเปนเชนนี้  ยังจะหวังอะไรไดในสวรรคที่มีระบบการสรางและ
ผูสรางเดียวกันนี้อีก อนึ่ง แมแตมนุษยที่วากันวาพระเจารักนักหนา ก็ยังตองแก
ตองเจ็บ ตองตายเลย!  สวรรคก็มาจากฝมือการสรางของพระเจาองคเดียวกันนี้ 
ไมใชหรือ?  ฉะนั้น ยังจะหวังอะไรไดในสวรรคแหงนั้นอีก!  สวนนิพพานไมมีใน
คัมภีรพระเจาจึง! นิพพานจึงเที่ยงแทถาวร ไมผุพังไมเสื่อมสลายอีกแนนอน ดังนั้น 
ควรออกจากระบบนี้ซะ! ไปนิพพานกันดีกวา จะไดหมดเรื่องหมดราวกันซะที! 

หากมีผูถามวา “ใคร...เปนผูสรางโลก?”   
  ก็ขอตอบวา “คําถามของคุณผิดแลวนะ” เพราะหากมีใครเปนผูสรางโลก
จริง! เขาไมปลอยใหโลกเปนแบบนี้หรอก  แตปญญารูแจงของพระสัมมาสัมพุทธ-
เจาบอกใหรูวา โลกนี้ไมไดถูกสรางขึ้นมาโดยใคร แตโลกถูกสรางขึ้นโดย“อะไร” 
ตางหาก!  อะไรที่วา ศาสนาพุทธเรียกวา “อิทัปปจจยตา” 

หลักอิทัปปจจยตา คือกระบวนการแหง
“เหตุปจจัย" ที่ทําใหสิ่งนั้นๆ เกิดขึ้น ตั้งอยูและ
ดับไป คือ ถาหากยังมีเหตุปจจัยปรุงแตงอยู
เรื่อยๆ ก็จะยังปรากฏสิ่งนั้นๆ อยูตอไป แตเมื่อ
เหตุปจจัยสิ้นสุดลง สิ่งนั้นๆ ก็ยอมดับสลายไป 



 

 ๑๐ 

เปรียบเหมือนกับ ..เมื่อเรายังรับประทานอาหารอยูเรื่อยๆ ก็ยังสามารถดํารงชีวิต
ตอไปไดอีกเรื่อยๆ เปนตน ฉะนั้น พระเจาผูสรางฝนก็คือ ไอน้ํา ความชื้น อุณหภูมิ 
ฯลฯ น่ันเอง พระเจาผูสรางชีวิต สรางภพ/ชาติ ใหสรรพสัตวยังตองเวียนวายตาย-
เกิด ยังตองตกนรกตอไป ก็คืออวิชชา ตัณหา และอาสวกิเลสนั่นเอง 

 ที่จริงแลว ศาสนาพุทธไมไดปฏิเสธพระเจาที่เปนผูสราง วาไมมีจริง!
เพราะในธรรมชาติทั้งปวงไมอาจมีสิ่งใดๆ เกิดขึ้นไดเอง ทุกสิ่งลวนเกิดขึ้นจากเหตุ
ปจจัย จึงลวนมีสภาพเปนสังขตธรรม ที่มีภาวะเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แมแต
ภพชาติ นรก สวรรคในทุกๆ ศาสนาก็ถูกสรางใหมีขึ้นมา จากเหตุปจจัย  ฉะนั้น 
นรก สวรรคในทุกศาสนา จึงไมใชสถานที่อยูที่เที่ยงแทถาวรแตอยางใด!    

ดวยหลักการนี้ สงผลใหศาสนาพุทธยอมรับความมีอยูจริงของนรก- 
สวรรคในทุกศาสนา แตพระพุทธเจาไดทรงรูแจงอีกวา ชีวิตหลังความตายนั้นไมได
มีอยูเพียงแคนรกสวรรค นรกสวรรคมีอยูจริง! แตนรกสวรรคก็ยังไมใชความจริงที่
เที่ยงแท สวรรคในทุกศาสนายังไมใชที่อยูที่ถาวรแตอยางใด!  

ถามวา : อะไรคือความจริงอันที่เที่ยงแท? สุขที่ถาวรมีอยูที่ไหน?   
ตอบวา : กอนอื่น ตองขออธิบายกอนวา คําสอนของพระพุทธเจานั้น

ไมใชถูกประดิษฐคิดคนขึ้นเอง หรือใครดลบัลดาลใหมีขึ้น แตเปนการนํากฎความ
จริงของธรรมชาติมาบอก พระพุทธเจาไมใชผูสรางกฎ หรือผูบังคับผูคนใหตองทํา
ตามกฎ พระองคเปนมนุษยที่ไดบําเพ็ญเพียรและสั่งสมบุญบารมีมาอยางบริบูรณ
แลว จนไดบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีพระ
สัพพัญุตญาณอยางสมบูรณ  

 สัพพัญตุญาณ (ญาณรูแจงกฎเกณฑทั้งปวงอยาง
ทะลุปรุโปรง๑๙) ของพระพุทธเจานี้ มิใชเกิดขึ้นจากการคิด
วิเคราะห หรืออางอิงเหตุผลจากแหลงความรูอื่น แตเกิดขึ้น
จากประสบการณตรงจากการตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณของ

                                                
๑๙ ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๒๑๘/๒๕๑,องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๔/๕๘๒,องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/

๒๑๗/๓๕๗. 



 

 ๑๑ 

พระองคเอง ณ คืนวันเพ็ญ เดือน ๖ ภายใตตนโพธิพฤกษ นับถอยหลังไป ๒,๖๐๐ 
ปกอน ทรงบรรลุญาณรูแจงอดีตชาติ(ปุพเพนิวาสานุสสติ) และญาณรูแจงกรรม
และวิบากกรรมของสรรพสัตว(จุตูปปาตะ) อยางทะลุปรุโปรง เปนเหตุใหพระองค
มุงสูพระนิพพาน อยางไมคิดหวนกลับ๒๐ และหนทางนี้ไดถูกพิสูจนทราบโดย
ประจักษ ดวยประสบการณตรงของพระภิกษุในพุทธศาสนามาทุกยุคทุกสมัย 
จนถึงปจจุบัน 

 ในเรื่องนี้ มีประเด็นวา “ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และจุตูปปาตญาณ 
สงผลตอการบรรลุอาสวักขยญาณอยางไร?” 
 มีอรรถาธิบายวา เมื่อเกิดปุพเพนิวาสานุสสติญาณแลว สามารถรูแจง
อดีตชาติอยางครบถวน ก็พบวาสิ่งใดๆ ที่เราอยากได อยากมี อยากเปน ทั้งในชาติ
ปจจุบันและอนาคต สิ่งนั้นๆ เราทุกคนลวนเคยได เคยมี เคยเปนมาครบหมดทุก
อยางแลวในอดีต คือ เราเคยขึ้นสวรรคมาแลว เคยเปนเศรษฐี เคยเปนเจาชาย
หรือเจาหญิงมาแลวนับครั้งไมถวน แต..ก็ยังตองมาเกิด แก เจ็บ ตาย ตองพลัด
พรากจากสิ่งที่รัก แบบเดิมๆ อยูในปจจุบันนี้ ไมตางอะไรจากในอดีตเลย ..นาเบื่อ! 

 อนึ่ง กุศลกรรมใดๆ การทําบุญกุศลทั้งปวง ทั้งการใหทานรักษาศีล 
เจริญสมาธิภาวนาถึงขึ้นฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ เราทุกคนเคยทํามาครบทุกอยาง
แลวในอดีต และวิบากกรรมใดๆ ที่ดีเลิศ ที่ทําใหเรามีความสุขกายสบายใจ เราทุก
คนก็เคยเสวยมาหมดทุกอยางแลวแลวในอดีต แตก็ยังตองมาเกิด แก เจ็บ ตาย
แบบซ้ําๆ เดิมๆ อยูในปจจุบันนี้ ไมตางอะไรจากในอดีตเลย ..นาเบื่อ! 

มีกรรมประเภทเดียวเทานั้น ที่ในอดีตเราทุกคนยังไมเคยทํา ไมเคย
ประพฤติ ไมเคยเขาถึง เพราะสิ่งนี้เปนเรื่องของปจจุบันขณะเทานั้น นั่นก็คือกรรม
ที่เปนไปเพื่อการดับกรรม กรรมเพื่อความสิ้นกรรม อันไดแกการเจริญวิปสสนา
ภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ จนเกิดปญญาญาณรูแจงรูป-นามตามความเปนจริง 
เห็นอริยสัจ ๔ บรรลุมรรค ผล นิพพาน (อันเปนอสังขตธรรม)  

พระนิพพานเปนภาวะที่หลุดพนไปจากการครอบงําของสังขตธรรม (พระ
เจาทีป่รุงแตงใหสิ่งตาง ๆ บังเกิดขึ้น)  ไดอยางเด็ดขาดสิ้นเชิงแลว  เพราะนิพพาน
                                                

๒๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๑/๕๒, ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๒๔๘/๒๖๖. 



 

 ๑๒ 

เปนอสังขตธรรม๒๑ ที่ไมมีสังขารหรือเหตุปจจัยใดๆ ปรุงแตงไดอีก คือ ไมไดเกิด
จากอุปาทานขันธ ๕๒๒ ไมมีการปรุงแตงอารมณ ทั้งในทางบุญ หรือบาปอีกตอไป 
ไมมีเหตุใหตองบีบคั้นกดดันอีกแลว ทุกขจึงเกิดไมไดอีก๒๓   

ทัศนะของศาสนาพุทธตอพระเจา (สังขตธรรม) 
สําหรับชาวพุทธแลว โลกคือปญหา! เพราะโลกเต็มไปดวยราคะ โทสะ 

โมหะ ตัณหา อุปาทาน  ความแก ความเจ็บ ความตาย๒๔ ความพลัดพราก โรค
ราย ภัยพิบัติ และสิ่งไมคงทนถาวรตางๆ  ฉะนั้น ผูสรางโลกก็คือ “ผูสรางปญหา!” 

พระพุทธเจาทรงรูแจงวา แมไดไปอยูบนสวรรคแลว ก็ยังไมใชที่อยูที่เที่ยง
แทถาวรแตอยางใด เพราะเมื่อหมดกําลังบุญกุศลที่เคยทําไว ก็ยังตองเวียนวาย
ตาย-เกิดตอไปใน ๓๑ ภูมิ ไมมีที่สิ้นสุด โดยมีอวิชชาและตัณหาเปนตัวชักนําไป 
ยังตองประสบกับความแก ความเจ็บ ความตาย และนรกอยูเรื่อยๆ ไมสิ้นสุด  

เปาหมายของศาสนาพุทธ ก็คือตองการหลุดพนจากโลก (ขันธทั้ง ๕) และ
พระเจา(สังขตธรรม) (เพราะไมงั้น! เดี๋ยวพระเจาก็สรางโลกใบใหมขึ้นมาอีก) ดวย
การเขาสูพระนิพพาน หลุดพนจากการเวียนวายตาย-เกิดอยางเด็ดขาดสิ้นเชิง 

                                                
๒๑ อสังขตธรรม มีลักษณะ ๓ ประการ คือ ๑. ไมปรากฏมีการเกิด (น อุปฺปาโท 

ปฺายต)ิ ๒. ไมปรากฏมีการเสื่อม (น วโย ปฺายต)ิ ๓. เมื่อตั้งอยู ก็ไมมีภาวะอยาง
อื่นปรากฏ (น  ิตสฺส อฺถตฺตํ ปฺายต)ิ นี่คือลักษณะของอสังขตธรรม ไดแก พระ
นิพพานนั่นเอง อันเปนสภาพธรรมท่ีมีอยูจริง แตปจจัยปรุงแตงไมไดแลว จึงเปนน่ันเปน
นี่ไมไดอีกแลว (องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๔๘/๒๐๙, อภ.ิสงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๘๙/๒๗๗-๘.) 

๒๒ ดูรายละเอียดใน ขุ.อป.อ. (บาล)ี ๑/๕๐๓/๓๓๘.   
๒๓ ปุญญาภิสังขาร คืออภิสังขารที่เปนบุญที่ปรุงแตงกรรมฝายดี ไดแก กุศลเจตนาที่

เปนกามาวจรและรูปาวจร  อปุญญาภิสังขาร คืออภิสังขารที่เปนปฏิปกษตอบุญ คือเปนบาป 
สภาพที่ปรุงแตงกรรมฝายชั่ว  ไดแก อกุศลเจตนาทั้งหลาย (ส.ํน.ิอ. (บาลี) ๒/๕๑/๘๙, ขุ.ม.อ. 
(บาล)ี ๒๕/๒๑๖) ,และ ส.ํน.ิ (ไทย) ๑๖/๕๑/๑๐๑. 

๒๔ “ความแก ความเจ็บ ความตาย ยอมย่ํายีสัตว สัตวโลกน้ีไมมีกําลังที่จะตอสู ทั้งไมมี
ความเร็วที่จะหนีไป แมผูใดพึงมีชีวิตอยูถึง ๑๐๐ ป ผูนั้นก็มีความตายอยูเบื้องหนา”  ดูใน ขุ.
เถร. (ไทย) ๒๖/๔๕๐/๔๑๖., ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๕๑๑/๓๗๒. 



 

 ๑๓ 

กรรมและการใหผลของกรรม ๓ เงื่อนไข ๑๒ รูปแบบ 
  คําสอนในศาสนาพุทธบอกวา ความสุขและความทุกขในชีวิตของมนุษย
ทุกคน ลวนเปนผลสืบเนื่องมาจาก “กรรม” ที่ตนเองไดเคยกระทําไวในอดีตทั้งสิ้น  
ซึ่งกรรมบางอยางไดกระทําในชาติปจจุบันนี้ แตกรรมบางอยางไดเคยกระทําไวใน
ชาติกอนๆ ดังขอความในจูฬกัมมวิภังคสูตร๒๕ในพระไตรปฎก ซึ่งหลักการของ
พุทธศาสนาเรื่องนี้ แตกตางจากศาสนาอื่นๆ อยางสิ้นเชิง ซึ่งบางคนก็นึกแยงวา 
“ถารอแตบญุเกา ไมอานหนังสือจะสอบไดอยางไร?” ก็ขอตอบวา “แนนอนวา จะ
สอบไดตองอานหนังสือ แตถาไมมีบุญที่เคยทําไวในอดีตสงผลใหไดมาเกิดเปน
มนุษยที่ไมพิการ ในชาติน้ีจะอานหนังสือไดหรือ? อนึ่ง ก็การอานหนังสือนั่นแหละ 
คือการประกอบกรรมดี ในชาติปจจุบัน!”  
  กรรม แปลวา การกระทํา หมายถึงการกระทําที่ประกอบไปดวยเจตนา 
คือทําดวยความจงใจ หรือตั้งใจทํา มีความหมายเปนกลางๆ ไมวาจะเปนการทําดี
หรือทําชั่วก็จัดเปนกรรมทั้งสิ้น หากเปนการทําความดี ทําบุญกุศล เรียกวา กุศล
กรรม หากเปนการทําความไมดี ทําในสิ่งที่ชั่ว เปนบาป เรียกวา อกุศลกรรม๒๖ 

กรรมและการใหผลของกรรม (วิบาก) เปนกระแสตอเนื่องมาจากการ
กระทําของบุคคลที่ยังมีกิเลสตัณหา ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา “ตัณหาทําใหสัตว
ยังตองเกิดอีก จิตของสัตวนั้นยอมแลนพลานไป เวียนวายอยูในวัฏสงสาร กรรม
เปนที่ไปในเบื้องหนาของสรรพสัตว”๒๗  
   กรรมจะมีผลมากหรือมีผลนอยก็ขึ้นอยูกับเจตนา ในการกระทํากรรม
นั้นๆ คือ ความจงใจหรือความตั้งใจที่กระทําลงไป ในขณะนั้นๆ ถาหากมีเจตนาใน
การกระทํารุนแรง เขมขนดวยอํานาจของราคะ โทสะ หรือโมหะ กรรมนั้นก็เปน
กรรมหนัก อันกอใหเกิดวิบากที่รุนแรงหนักหนวงตามไปดวย แตถามีเจตนาในการ
กระทําออน สักวาทําลงไปดวยความจําเปนบางอยาง กรรมก็เปนกรรมเบา มี
วิบากเบา 
                                                

๒๕ ดูใน ม.อุปริ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๕๐.   
๒๖ ดูใน อง.ฺทุกฺก. (ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๕., อง.ฺจตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๑๗๑/๓๙๒. 
๒๗ ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๕๕/๖๙.  



 

 ๑๔ 

ตัวอยางเชน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑ ชายคนหนึ่งบานอยู
ใกลวัดสามงาม อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เขาถูกไฟฟา
ช็อตจนมือไหมเกรียม ตองถูกหมอตัดมือทั้ง ๒ ขาง หลวงพอ
พระครูวิสุทธิธีรญาณเลาวา เปนญาติของทานเอง เมื่อสมัย
หนุมๆ เปนคนเกเรมาก เมื่อเมาเหลาแลวชอบชกตอยกับคนรอบขาง แมแตพอ
ตนเองก็เคยโดนเขาตอยหนาอยูบอยๆ บัดนี ้มือทั้งสองขางของเขา ถูกหมอตัดทิ้ง
ไปแลว! 

 ฆาหมูแมลูกออน : ตองตายภายใน ๑๐ วัน เกิดขึ้นจริงกับ นายหวัน  
สีสัน บานเลขที ่๒๖๘ หมูที่ ๔ ตําบลหวยขาวก่ํา อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

โกรธจัดตมลูกสุนัขทั้งเปน ตัวเองตองตายภายใน ๗ วัน : เหตุการณนี้
เกิดขึ้นจริงที่วัดในกรุงเทพฯ แหงหนึ่ง ฟงเรื่องราวไดที่ “พระเทพสิทธิมุนี” เจา
อาวาสวัดดุสิตารามวรวิหาร เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร   

เรื่องกรรม และกฎแหงกรรมนีเ้ปนเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง ยากที่จะอธิบาย
ใหเห็นจริงครบกระบวนการได๒๘ ศาสดาหลายทานไมมีความเขาใจในเรื่องนี้ จึง
เหมารวมเสียวา “เปนพระประสงคของพระเจา เปนการทดสอบของพระเจา”  

 แตพระพุทธเจาไดทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และจุตูปปาต-
ญาณสมบูรณแลว ซึ่งญาณทั้ง ๒ นี้เปนญาณที่ทําใหรูแจงกฎธรรมชาติเรื่อง 
“กรรมและกฎแหงกรรม” อยางครบถวนตลอดสาย ทําใหทรงทราบวา สัตว
ทั้งหลายเวียนวายตายเกิดมาแลวนับชาติไมถวน เกิดเปนสัตวมาแลวแทบทุก
ประเภท ประกอบกรรมมาแลวทุกรูปแบบ  ซึ่งกรรมแตละอยางนั้นมีเงื่อนไขใน
การใหผลที่แตกตางกัน ทําใหอาจมองไดวา “ไมสมเหตุสมผล” สาเหตุก็เพราะวา 
กฎแหงกรรมนั้นมีเงื่อนไขในการใหผลถึง ๓ เงื่อนไข แบงไดเปน ๑๒ รูปแบบ ดังนี ้

                                                
๒๘ เปนอจินไตย  คือ สภาวะที่พนจากการคิดนึกเอา ไมอยูในวิสัยที่จะคิดเอาเอง

ได เปนวิสัยของพระพุทธเจาเทานั้น มี ๔ ประการ คือ ๑. พุทธวิสัย อานุภาพของ
พระพุทธเจา ๒. ฌานวิสยัของผูไดฌาน  ๓. วบิากแหงกรรม ๔. ความคิดเรื่องโลก การ
สรางโลก (องฺ.จตุ. (ไทย) ๒๑/๗๗/๑๒๒.) 



 

 ๑๕ 

๑) กรรมที่ใหผลตามลําดับกาล มี ๔ รูปแบบ  
 ๑. กรรมบางอยางใหผลทันทีชาตินี้ เรียกวา ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม 
 ๒. กรรมบางอยางใหผลในชาติหนา เรียกวา อุปปชชเวทนียกรรม 
 ๓. กรรมบางอยางใหผลในชาติตอไปเรียกวา อปราปริยเวทนียกรรม  
 ๔. กรรมบางอยางเลิกใหผล คือ ใหผลเสรจ็แลว หรือหมดโอกาสจะ

ใหผลแลว เรียกวา อโหสิกรรม๒๙
 

๒) กรรมที่ใหผลตามหนาที่ มี ๔ รูปแบบ   
 ๑. กรรมบางอยางใหผลคลายเปนบิดา คือ แตงใหเกิดมาดี ชั่ว รวย 

จน โง ฉลาด ตางกัน เรียกวา ชนกกรรม  
 ๒. กรรมบางอยางตามสนับสนุนเหมือนพี่เลี้ยง คือ ถากรรมเดิมหรือ

ชนกกรรมแตงดี ก็สงใหดียิ่งขึ้น ถากรรมเดิมแตงใหชั่ว ก็สงใหชั่วยิ่งขึ้น เรียกวา 
อุปตถัมภกกรรม 

 ๓. กรรมบางอยางเปนกรรมบีบคั้น หรือขัดขวางกรรมเดิม คอย
เบียดเบียนชนกกรรม เชน กรรมเดิมแตงมาดี เบียดเบียนใหชั่ว กรรมเดิมแตงมา
ชั่ว เบียดเบียนใหดี เรียกวา อุปปฬกกรรม  

 ๔. กรรมบางอยางเปนกรรมตัดรอน เปนกรรมพลิกหนามือเปนหลัง
มือ เชน เดิมชนกกรรมแตงไวดีเลิศ กลับทีเดียวลงเปนขอทานหรือตายไปเลย หรอื
เดิมชนกกรรมแตงไวตกต่ํา กลับทีเดียว เปนพระราชาหรือมหาเศรษฐีไปเลย 
เรียกวา อุปฆาตกกรรม๓๐   

๓) กรรมที่ใหผลตามความหนักเบาหรือเสพคุน มี ๔ ระดับ   
 ๑. กรรมบางอยางเปนกรรมหนัก  ฝายดี คือทําสมาธิจนไดฌาน 

เจริญวิปสสนาจนไดญาณ ฝายชั่วคือทําอนันตริยกรรม ฆามารดาบิดาเปนตน เปน
กรรมที่ใหผลโดยทันที ในชาติน้ี เรียก ครุกรรม  

                                                
๒๙ ม.ม.อ. (ไทย) ๒/๒/-/๑๖๕., อง.ฺติก.อ. (ไทย) ๑/๓/-/๑๒๒, ขุ.ป.อ. (ไทย) ๗/๒/-/

๔๒๐, วิสุทฺธ.ิ (บาล)ี ๒/๖๘๕/๒๖๖, วิสุทฺธ.ิฏีกา (บาล)ี ๒/๖๘๕/๔๑๕. 
 ๓๐ ม.อ.ุอ. (ไทย) ๓/๒/-/๒๖๓., อง.ฺติก.อ. (ไทย) ๑/๓/-/๑๓๐. 



 

 ๑๖ 

 ๒. กรรมที่สะสมไวมากๆ กลายเปนดินพอกหางหมู คือทําทีละเล็กทีละ
นอย กลายเปนกรรมมากไปในที่สุด เรียก พหุลกรรม หรืออาจิณณกรรม 

 ๓. กรรมที่ทําเมื่อใกลตาย หรือ กรรมที่จิตนอมหนวงเอามาเปนอารมณ
ในเวลาใกลตาย ยอมสงผลใหไปสูสุคติหรือทุคติ ก็ได ซึ่งเปรียบเหมือนโคแกที่อยู
ปากคอก แมแรงจะนอยสักเทาไร เมื่อเปดคอกก็ไดออกกอน เรียก อาสันนกรรม 

 ๔. กรรมแตสักวาทํา คือเจตนาไมสมบูรณ อาจจะทําไปดวยความ
ประมาทหรือรูเทาไมถึงการณ แตสงผลดหีรือรายใหไดเชนกัน เรียก กตัตตากรรม 
เชน ขับรถชนคนตายดวยความประมาทเปนตน๓๑ 
  การใหผลของกรรมแตละอยางดังกลาวนี้ หากไมมีกรรมขอตนๆ ใหผล
กอน กรรมนั้นๆ ก็จะใหผลทันทีในชาตนิี้  
  บุคคลบางคนที่ทํากรรมชั่วไวมาก ละจากโลกนี้ไปแลวกลับไดไปเกิดใน
สวรรค นั่นไมไดหมายความวากรรมชั่วนั้นไดพาเขาไปเกิดในสวรรค แตเปนเพราะ
กรรมดีที่เขาไดเคยทําไวแลวกอนหนานั้นแลว หรือเพราะกอนตายเขาไดเจริญ
วิปสสนาภาวนาทําใหจิตเปนสัมมาทิฏฐิ๓๒ อาศยัจิตที่เปนกุศลนั้น ทําใหเขาไดไป
เกิดในสวรรคกอน  สวนบาปกรรมที่เคยกระทําไวมาก จะยังไมสูญหายไป ยังคง
ติดตามไปอยูเสมอ เพียงแตยังไมแสดงผลออกมา จนกวากรรมดีนั้นออนกําลังลง  
เมื่อไดโอกาสก็จะเขาทําหนาที่ทันที ในชาติตอๆ ไป  

ความสลับซับซอนในเรื่องการใหผลของกรรม พระพุทธเจาไดตรัส
เปรียบเทียบถึงบุคคล ๔ ประเภทใหกับพระอานนทฟง ดังนี ้

๑. บุคคลบางคนเมื่อมีชีวิตอยู เปนผูทําบาปหรือประกอบอศุลกรรมไว
มาก ครั้นตายละจากโลกนี้ ก็ไปเกิดในทุคติ ตกนรก  

๒. บุคคลบางคนเมื่อยังมีชิวิตอยู เปนผูทําบาปไวมาก แตครั้นตายละจาก
โลกนี้ไป กลับไดไปเกิดในสุคติ โลกสวรรค 

 ๓. บุคคลบางคนเมื่อยังมีชีวิตอยู เปนผูทําบุญกุศลไวมาก ครั้นตายจาก 
                                                

๓๑ ขุ.ป.อ. (ไทย) ๗/๒/-/๔๒๑. 
๓๒ มีความเห็นชอบวาชีวิตรางกายมีสภาวะเกิด-ดับไปตามเหตุปจจัย ไมมีสิ่งดลบันดาล

หรือลงโทษ ผูมสีัมมาทิฏฐสิมบูรณจะไมตกนรกอีกแลว  ดูใน องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๓๐๕/๓๙. 



 

 ๑๗ 

โลกนี้ไป ก็ไดไปเกิดในสุคติ โลกสวรรค 
   ๔. บุคคลบางคนเมื่อยังมีชีวิตอยู เปนผูทําบุญกุศลไวมาก แตครั้นตายจาก
โลกนี้ไปแลว กลับตองไปเกิดในทุคต ิตกนรก  เชน  

  “บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการ
ถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาด
จากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ 
เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมากดวยอภิชฌา มีจิตไมพยาบาท มีความ
เห็นชอบ อยูในโลกนี้ เขาตายไปแลวยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกก็
มี”๓๓ 

ในเรื่องนี้ทําใหเกิดขอสงสัยวา ในเมื่อทําบุญกุศลแลว จะไปตกนรกได
อยางไร?  กอนจะวินิจฉัยเรื่องนี้ ตองเขาใจกอนวา ในเรื่องกฎแหงกรรมนี้ไมใชสิ่งที่
พระพุทธเจาบัญญัตหิรือตั้งกฎเกณฑขึ้นเอง แตเปนกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจาเขา
ไปรูเขาไปเห็นอยางตลอดสายแลว พระองคเปนเพียงผูนํามาบอกดวยเมตตาจิต
เทานั้น  กจ็ากเรื่องนีบุ้คคลประเภทที่ ๑ กับประเภทที่ ๓ เปนไปตามกฎธรรมดาที่
เขาใจได แตที่เปนปญหาชวนใหเกิดความสงสัย คือ ประเภทที่ ๒ ผูทํากรรมชั่วไว
มาก แตไดไปเกิดในสวรรค กับประเภทที่ ๔ ผูทํากรรมดีไวมาก แตกลับไปเกิดใน
นรก ทั้ง ๒ ประเภทนี้ สําหรับผูไมมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องตายแลวเกิดใหม ตาม
คําสอนของพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง ยอมมองไมเห็นทางที่จะใหคําตอบที่
ถูกตองได พระพุทธเจาทรงวินิจฉัยไวดังนี ้

  ๑.  บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลใดเปนผูมักฆาสัตว ลักทรัพย ฯลฯ 
เปนมิจฉาทิฏฐิ ..บุคคลนั้นหลังจากตายแลวไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
เพราะบาปกรรมที่เขาทําไวในชาติกอนใหผลเปนทุกข  บาปกรรมที่เขาทําไว
ในภายหลังใหผลเปนทุกข หรือในเวลาจะตาย เขามีมิจฉาทิฏฐิ ที่ใหบริบูรณ
ยึดมั่นไว..            
  ๒. บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลใดเปนผูมักฆาสัตว ลักทรัพย ฯลฯ 

                                                
๓๓ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๐๐/๓๕๗. 



 

 ๑๘ 

เปนมิจฉาทิฏฐิ ..บุคคลนั้นหลังจากตายแลวไปเกิดในสุคติโลก สวรรค เพราะ
กรรมดีที่เขาทําไวในชาติกอนใหผลเปนสุข กรรมดีที่เขาทําไวในภายหลังใหผล
เปนสุข หรือในเวลาจะตาย เขามีสัมมาทิฏฐิที่ ใหบริบูรณยึดมั่นไว.. 
  ๓. บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลใดเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวเวน
ขาดจากการลักทรัพย ฯลฯ เปนสัมมาทิฏฐิ ..บุคคลนั้นหลังจากตายแลวไป
เกิดในสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมดีที่เขาทําไวในชาติกอน ใหผลเปนความสขุ 
กรรมดีที่เขาทําไวในภายหลังใหผลเปนความสุข หรือในเวลาจะตาย เขามี
สัมมาทิฏฐิที่ใหบริบูรณยึดมั่นไว..     
  ๔. บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลใดเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว 
เวนขาดจากการลักทรัพย ฯลฯ เปนสัมมาทิฏฐิ ..บุคคลนั้นหลังจากตายแลว
ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะบาปกรรมที่เขาทําไวในชาติกอน
ใหผลเปนความทุกข บาปกรรมที่เขาทําไวในภายหลังใหผลเปนทุกข หรือใน
เวลาจะตาย จิตมีมิจฉาทิฏฐิที่เขาใหบริบูรณ ยึดมั่นไว..๓๔ 

 การบุคคลที่ทํากรรมชั่วไวมาก ตายจากโลกนี้ไปแลวยังไดไปเกิดใน
สวรรค นัน่ไมไดหมายความวากรรมชั่วนั้นไดพาเขาไปเกิดในสวรรค แตเปนเพราะ
กรรมดีที่เขาไดกระทําไวแลวกอนหนานั้น หรือเพราะกอนจะตาย เขาไดเจริญ
วิปสสนาภาวนา (อันเปนกรรมปจจุบัน ที่เปนไปเพื่อความดับแหงกรรม) สงผลให
จิตสมบูรณดวยสัมมาทิฏฐิ๓๕ เพราะอาศัยจิตที่เปนกุศลนั้น ทําใหเขาไดไปเกิดใน
สวรรคกอน  สวนกรรมชั่วที่เขาเคยกระทําไวมากจะยังแสดงผลออกมา แตก็ยังไม
สูญหายไปไหน จะยังคงติดตามไปอยูเสมอ เพียงแตยังไมแสดงผลออกมาเทานั้น  
จนกวากรรมดีนั้นจะมีกําลังออนลง เมื่อไดโอกาสก็จะเขาทําหนาที่ทันที ใน
ระหวางนั้นบาง ในชาติตอๆ ไปบาง   

                                                
๓๔ ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๓๐๓/๓๖๖. 
๓๕ ผูมสีัมมาทิฏฐสิมบูรณ จะไมตกนรกอีกแลว (องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๓๐๕/๓๙.) 

พระอริยบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไปเทานั้น เปนผูถึงพรอมดวยสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบอยาง
สมบูรณ (ม.อ.ุอ. (บาล)ี ๓/๑๒๗/๗๔,  อง.ฺเอกก.อ. (บาล)ี ๑/๒๖๘/๔๐๒) 



 

 ๑๙ 

กรรมกับการเกิดใหม : ทําไมเราจําชาติกอนไมได? 

ตามหลักศาสนาพุทธ : ไม
มีวิญญาณเวียนวายตาย-เกิดใดๆ 
ทั้งสิ้น  มีแตวิญญาณเกิด-ดับ เปน 
ไปตามเหตตุามปจจัย คือวิญญาณ
เกาดับไป วิญญาณใหมก็เกิดขึ้น
ใหม เปนคนละวิญญาณกัน!  แตมี
กรรมอารมณที่นําสัตวใหตายและ
นําสัตวใหเกิดรวมกัน สัตวที่ถือ
กําเนิดขึ้นในภพชาติใหมจึงตองเสวยวิบากกรรม ที่สืบเนื่องมาแตชาติกอนๆ แตก็
ไมสามารถจดจําชาติกอนได เพราะเปนขันธ ๕ (สัญญาขันธ) คนละชุดกัน 

อนึ่ง ขณะที่กําลังจะตายน้ัน เมื่อวิญญาณเกา (จุติจิต) ดับลงแลว  หากไม
มีกรรมอารมณใดๆ (อันเนื่องมาจากตัณหาอุปาทานที่ชักนําสูภพชาติใหม) มาเปน
อารมณแกจุติจิตขณะตาย จึงไมมีเชื้อเหตุใหวิญญาณใหม (ปฏิสนธิจิต) ตั้งขึ้นได
อีก๓๖ ก็จะตกเขาสูพระนิพพานในขณะนั้นทันที เพราะเหตุนี้ พระอรหันตผูสิ้น
ราคะ โทสะ โมหะแลวจึงไมไปเกิดในชาตใิหมอีกแลว เขาสูนิพพานอยางถาวร  

   หลักการในเรื่องนี้ คือ เมื่อบุคคลตายลง ไมไดมีขันธใดขันธหนึ่งไปเกิดใน
ภพชาตใิหมทั้งสิ้น แมแตวิญญาณ(เกา)ขณะตาย ก็ไมไดไปเกิดในภพชาติใหม การ
อุบัติขึ้นของชีวิตในภพชาตใิหมนั้น เปนผลสืบเนื่องมาจากกิเลสตัณหาและกรรม ที่
ขันธ ๕ ในภพชาติเกาไดทําเอาไว  ดังที่พระอรหันตทานอธิบายไววา “นามเปน
สวนสุดอีกดานหนึ่ง รูปเปนสวนสุดอีกดานหนึ่ง วิญญาณ๓๗อยูทามกลาง  ตัณหา
จัดเปนเครื่องรอยรัด  ตัณหายอมรอยรัดนาม-รูปและวิญญาณนั้นไว เพราะตัณหา
เปนที่ตั้งขึ้นแหงภพ (ชาติใหม) นั้นๆ”๓๘       

                                                
๓๖ ส.ํน.ิ (ไทย) ๑๖/๓๘/๗๙. 
๓๗ ปฏิสนธิวญิญาณ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๖๑/๑๔๗) 
๓๘ อง.ฺฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๑/๕๖๒. 



 

 ๒๐ 

  ดังนั้น ชีวิตเราในเวลานี้กับชีวิตในชาติที่แลว หรือชาติหนา จึงไมใชคน
เดียวกัน แตก็ไมใชตัดขาดคนละคนกัน๓๙เสียทีเดียว เพราะชีวิตที่เกิดใหมนั้นเปน
ผลของกิเลสและกรรมที่ชีวิตในชาติกอนไดทําไว  อนึ่ง หากปจจุบันขณะนี้ไมมี
ตัณหาและอุปาทานที่เขาไปยึดขันธ ๕ วาเปนตัวตน  ตัวเราที่จะไปทํากรรมก็ไมมี  
เมื่อไมมีกรรมก็เขาถึงความสิ้นกรรม วิบากกรรมที่จะเปนเชื้อเหตุใหวิญญาณเขาไป
ยึดนาม สรางรูป ไปถือกําเนิดในภพใหมก็จะไมมี สิ้นภพสิ้นชาติ เขาสูพระนิพพาน 

จิตวิญญาณเขาถึงความเปนสัตว (ประเภทมนุษย เทพ เดรัจฉาน เปรต 
อสุรกาย สัตวนรก) เพราะประกอบอยูดวยตัณหาและอุปาทาน จึงเขาไปยึดขันธ 
๕ วาเปนเรา เปนของของเรา ภพชาติใหมจึงยังมีตอไปอีก เรื่อยๆ   

ขันธทั้ง ๕ ก็คือกายกับจิตของเรานี่เอง รูปขันธก็คือกาย เวทนาขันธ 
สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ ก็คือจิตและอาการของจิต (เจตสิก)รวม
เรียกวา “นาม” ทั้งรูปและนามปรุงแตงกันเขาเปนชีวิต๔๐ ที่ยังตองตายและเกิด
ตอไปอีก ตามอํานาจของกิเลสและกรรม๔๑ คือ ขณะที่ใกลจะตาย จะมีอารมณมา
ปรากฏ ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ 
   ๑. กรรมอารมณ ขณะกําลังจะตาย ใครทํากรรมใดไวมาก กรรมนั้นก็จะ
มาปรากฏใหเห็น เชน คนที่มักฆาสัตว ก็จะเห็นสตัวที่เคยฆา เปนตน 

๒. กรรมนิมิตอารมณ บุคคลที่ใกลจะตาย จะมีนิมิตตางๆ มาปรากฏให
รับรู เชน กรรมที่เปนกุศลก็จะสงผลใหเห็นอุปกรณการทําบุญ ไดยินเสยีงสวดมนต 
เปนตน ฝายอกุศลก็จะเห็นแหอวน เครื่องจับสัตว เปนตน 

๓. คตินิมิตอารมณ บุคคลผูใกลตาย จะเกิดนิมิตเห็นภพภูมิที่จะไปเกิดใน
ชาติใหม เห็นถ้ํา เห็นเหว เห็นการทรมานสัตว เห็นเปลวไฟ ก็ดี หรือเห็นปราสาท
ราชวังที่ทําดวยทอง เห็นราชรถอันวิจิตร ก็ดี๔๒ 

                                                
๓๙ ขันธเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจยั แมเหตุปจจยัที่เกดิกอนก็แตกดับไปกอน ขันธท่ี

เกิดกอนและขันธที่เกดิทีหลงัยอมไมไดเห็นกันและกัน ดูใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๓๙/๑๔๔. 
๔๐ ส.ํข. (ไทย) ๑๗/๗๙/๑๒๑, ม.ม.อ. (ไทย) ๑/๑/-/๗๐๖.  
๔๑ อง.ฺฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๑๔/๑๐๕,๖๑/๑๔๗,  สารตฺถ.ฏีกา (บาล)ี ๓/๕๔/๒๕๔. 
๔๒ ดูใน สํ.น.ิอ. (ไทย) ๒/-/-/๒๑๒. 



 

 ๒๑ 

 สัตวทั้งหลาย เมื่อใกลตาย จะมีอารมณอยางใดอยางหนึ่งใน ๓ อยางนี้
มาปรากฎแกจิต จิตขณะนั้นยึดเอาอารมณอยางใดอยางหนึ่ง ดวยอํานาจตัณหา 
อุปาทาน จากนั้นเมื่อจุติจิตเกิดขึ้นแลวดับลง ปฏิสนธิจิตก็จะเปนไปตามอารมณ
นั้นทันที๔๓ สงผลใหเกิดกัมมชรูปในภพใหม ตามสมควรแกอารมณที่มาปรากฏ
กอนตายนั้น๔๔ คือ ถาอารมณที่มาปรากฏเปนไปดวยอํานาจกุศลกรรม ปฏิสนธิจิต
ก็จะไปเกิดในสุคติภูมิ คือ โลก หรือสวรรค แตถาอารมณเปนไปดวยอํานาจ
อกุศลกรรมที่เปนบาปกรรมที่เคยทําไว ปฏิสนธิจิตก็จะไปเกิดในทุคติภูมิ คือ 
กําเนิดเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย หรือตกนรกทันที๔๕ 

คําถามที่วา “ตายแลวไปไหน” จึงตอบไดวา ขึ้นอยูกับอารมณที่จิตเขาไป
ยึดกอนตาย ถาอารมณน้ันเกิดจากกุศลกรรม จิตที่เขาไปยึดก็จะผองใส สุคต ิ(โลก 
สวรรค)ก็เปนอันหวังได๔๖ แตถาอารมณนั้นเกิดจากบาปอกุศลกรรม จิตที่เขาไป
ยึดก็จะเศราหมอง ทุคต(ิอบายภูม)ิ ก็เปนอันหวังได๔๗ ฉะนั้น การที่เราไดสั่งสมบญุ
ไวมากๆ ก็ยังไมอาจรับประกันได วาจะรอดพนจากอบายภูมิ รอดพนจากนรกได
หรือไม!  ครั้งหนึ่ง อุตตรเทพบุตรเขาไปอวดความรูกับพระพุทธเจาวา “ชีวิตถูก
ความชรานําไป อายุจึงสั้น ไมมีผูใดตานทานความชราที่จะมาถึงได บุคคลเมื่อ
พิจารณาเห็นภัยในความตายแลว ควรเรงบําเพ็ญบุญซึ่งจะนําความสุขมาให” แต
พระพุทธเจาตรัสแยงวา “ชีวิตถูกชรานําไปสูความตาย อายุจึงสั้น ไมอาจมีผูใด
ตานทานความชราที่จะมาถึงได บุคคลเมื่อพิจารณาเห็นภัยในความตาย ควรละ
ความปรารถนาในโลกเสีย แลวมุงสูพระนิพพานเถิด”๔๘ 

 หมายความวา แมเราไดทําบุญไวมากมายปานใดก็ตาม ถายังไมอาจหลุด
พนจากทุกขและนรกได เหมือนกับแสงสวางในกลางวันยอมตามมาดวยความมืด

                                                
๔๓ ดูรายละเอียดใน ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๗/๗๓. 
๔๔ ดูรายละเอียดใน อภ.ิว.ิอ. (ไทย) ๒/๑/-/๖๑. 
๔๕ ดูรายละเอียดใน ขุ.ม.อ. (ไทย) ๕/๑/-/๕๔๓., อภ.ิส.ํอ. (ไทย) ๑/๒/-/๑๔๙. 
๔๖ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๗๐/๖๒. 
๔๗ อง.ฺทุก. (ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๖. 
๔๘ ดูรายละเอียดใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๗๗/๕๐๖. 



 

 ๒๒ 

มิดในยามค่ําคืนเสมอ จนกวาจะเขาสูมรรค ผล นิพพาน หลุดพนจากการเวยีนวาย
ตาย-เกิดไดอยางสิ้นเชิง หรืออยางนอยไดเจริญวิปสสนาภาวนาถึงญาณที่ ๑๔ 
บรรลโุสดาปตติมรรคญาณ ประหาณมิจฉาทิฏฐิและวิจิกิจฉาไดอยางเด็ดขาด เปน
ผูมีศีล ๕ อยูโดยปกติ มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ก็จะไมตกไปในนรกอีกแลว 
มีความแนนอนที่จะสําเร็จสัมโพธิอีกไมเกิน ๗ ชาต ิ

ผี วิญญาณลองลอย สัมภเวสี มีจริงหรือ?     

ตามหลักพุทธศาสนา ผูที่ตายไปแลวมาแสดงตัวใหผูอื่นเห็นไดนั้น มิใชวา
ยังไมเกิด ลวนแตเกิดในภพใหมแลวทั้งสิ้น แตการเกิดของเขาเหลานี้มิไดเกิดใน
กําเนิดธรรมดา หากแตเปนการเกิดแบบโตโดยทันที เรียกวา โอปปาติกะกําเนิด 
เปนจําพวกเปรตอสุรกาย หรือเทพ ไมใชเปนวิญญาณลองลอย  สวนสัมภเวสีนั้น 
ไดแก สรรพสัตวทั้งหลาย ยกเวนพระอรหันต แมแตเราเองก็จัดวาเปนสัมภเวสี
เชนกัน 

สัมภเวสี แปลวา ผูแสวงหาการเกิด คือ สัตวผูยังมีตัณหาเครื่องนําไปสูภพ
อยู เพราะยงัละสังโยชนที่นําไปสูภพไมได๔๙ เปนสัตวที่ยังตองเกิดในกําเนิดทั้ง ๔ 
อยางใดอยางหนึ่งไดอีก คือ อัณฑชะ (เกิดจากไข) ชลาพุชะ (เกิดจากครรภ) สัง
เสทชะ (เกิดในเถาไคล) โอปปาติกะ (เกิดผุดขึ้น) ไดแก พระเสขะและปุถุชนผู
กําลังแสวงหาการเกิดตอไป๕๐   

พระเสขะ คือ พระอริยบุคคลผูที่ยังตองฝกอบรมในไตรสิกขาตอไปอีก 
จนกวาจะบรรลุอรหันต ไดแก พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี๕๑ 

ปุถุชน คือ คนที่ยังหนาดวยกิเลส ยังมีเหตุกอใหเกิดกิเลสนานัปการไดอีก 
มี ๒ ประเภท คือ อันธปุถุชน คนที่ไมไดรับการศึกษาอบรมทางจิต และกัลยาณ
ปุถุชน คนที่ไดรับการศึกษาอบรมทางจิตมาบางแลว๕๒  

                                                
๔๙ ม.ม.ูอ. (ไทย) ๑/๑/-/๕๖๗. 
๕๐ ส.ํน.ิอ. (บาล)ี ๒/๑๑/๒๖. 
๕๑ อง.ฺติก. (ไทย) ๒๐/๘๖/๓๑๒, ม.ม.ูอ. (บาล)ี  ๑/๗/๔๔. 
๕๒ ที.ส.ีอ. (บาล)ี ๗/๕๘-๕๙,ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๒/๒๒, ที.ส.ีอ. (บาล)ี๑/๗/๕๘-๕๙. 



 

 ๒๓ 

ถาม : ชาติหนามีจริงหรือ?  ถามีจริงชวยพิสูจนใหเห็นหนอย! 
ตอบวา : แลวพรุงนี้มีจริงหรือไม ชวยพาไปดูหนอยสิ! 

ถาม : ชาติที่แลวมีจริงหรือ? จะพิสูจนไดอยางไร? 
ตอบวา : ชวยนํายอนไปเมื่อวานกอนสิ  แลวจะบอก! 
ถาม : ถาชาติที่แลวมีจริง ทําไมเราจําอะไรไมไดเลย มันยุติธรรมแลวหรือ 

ที่เราตองรับกรรม ที่เราจําไมไดเลยวาไดทําไวเมื่อไหร? 
ตอบวา : ที่เราจําอดีตชาติไมได ก็เพราะระบบชีวิต ไมไดมีอยูแบบถาวร 

(อยางที่เชื่อกันในศาสนาที่มีพระเจา) แตระบบชีวิตมีอยูแบบเกิด-ดับไปเรื่อยๆ 
(ระบบแอนิเมชั่น) เมื่อตายลงครั้งหนึ่งๆ จิต(วิญญาณ) เกาก็ดับไป.. จิตใหมก็ยึด
อารมณใหมๆ สรางภพสรางชาติใหมตอไปอีก ดังนั้น ผูที่สมาธิยังไมมีกําลังมากพอ 
คือจิตยังไมมีฌานสมาบัติ จึงไมสามารถจําหรือเห็นอดีตชาติได    

หลักการเรื่องการเวียนวายตาย-เกิด ตามคําสอนของพระพุทธเจานี้ เปน
อีกเรื่องหนึ่งที่ทฤษฎีของคนรุนใหมปฏิเสธ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคนรุนเกา
ถูกมองวาคร่ําครึงมงาย ไมเปนวิทยาศาสตร  แตมีปรากฏการณหนึ่งของคนยุค
ปจจุบันหลายๆ คน ที่ยืนยันเรื่องการเวียนวายตายเกิดไดเปนอยางดี นั่นคือ “การ
กลับชาติมาเกิด” หรือ “การระลึกชาติได”  

 ปจจุบันนีเ้ปนยุควิทยาศาสตร ทฤษฎีหรือหลักวิชาการทุกอยาง ตองผาน
การทดสอบทดลองทางวิทยาศาสตรเสียกอนจึงจะเชื่อถือได เรื่องนี้มีหนังสือที่
เขียนโดยศาสตราจารยฝรั่ง มีเนื้อหายืนยันวา “ชาติหนามีจริง” ทั้งที่ขัดแยงกับ
หลักศาสนาของตนอยางสิ้นเชิง ดังนี้ 

 ๑) 20 ผูกลับชาติมาเกิด โดย Ian Stevenson 
M.D. (เอียน สตีเวนสัน) มหาวิทยาลัยเวอรจิเนีย จัดพิมพ
โดยอภิธรรมมูลนิธิ หนาพุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐   

 ๒) Twenty cases suggestive of  
reincarnation, Stevenson Ian (๑๙๗๔). second(revised and enlarged) 
edition, University of Virginia Press. ISBN : ๙๗๘๐๘๑๓๙๐๘๗๒๔ 



 

 ๒๔ 

  ๓) Tucker, Jim B.  (๒๐๐๕).  Life Before Life :  A  scientific  
Investigation of Children's Memories of Previous Lives, St. Martin's 
Press, New York, ๒๕๖pp. ISBN : ๐-๓๑๒-๓๒๑๓๗-๖๕๓ 

๔) ชาติภพ โดย Brian L.Weiss,M.D. (มหาวิทยาลัยไมอามี่) จุไรรัตน 
อารยะกิตติพงศ แปล สํานักพิมพมติชน ๑๒  ถนนเทศบาลนฤมาล ประชาชื่น 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

๕) ๒๕ ผูระลึกชาติ  โดย นที ลานโพธิ์  สํานักพิมพธารบัวแกว ๒๕/๕/
๕๔ ซอยหมูบานเจริญรัตน ถนนประชาราษฏร ๑๖ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี   

 ๖) หูตั้ง หมาระลึกชาติ เลาโดย มาลี สรอยพิสุทธิ ์ 
สํานักพิมพ อมรินทรธรรมะ พิมพครั้งที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙  
ISBN : ๙๗๘๖๑๖๑๘๑๔๒๑๒ 

เนื้อหาของหนังสือทั้ง ๖ เลมนี้จะบอกใหรูวา การเวียนวายตาย-เกิด เปน
มนุษยบาง เปนเทวดาบาง เปนสัตวเดรัจฉานบาง มิใชเปนความเชื่อของศาสนา
พุทธหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แตเปนกฎธรรมชาติที่มีอยูคูโลกและจักรวาล มา
ตั้งแตตนแลว  ไมวาจะมีใครเชื่อหรือไมก็ตาม เขาจะนับถือศาสนาหรือศาสดาองค
ใดก็ตาม ถาหากเขายังมีกิเลสตัณหาในจิตใจอยู เขาก็ยังตองเวียนวายตาย-เกิดอยู

ในภูมิทั้ง ๓๑ ไมมีที่สิ้นสุด ตองเวียนสุขเวียนทุกข เปนเทพ
บาง เปนมนุษยบาง เปนสัตวเดรัจฉานบาง ตกนรกบาง 
ตามอํานาจบุญและบาปที่ตนเองไดทําไว..ถาไมใชเรื่องจริง 
เด็กอายุแค ๔ ขวบ จะรูจักชื่อของญาติพี่นองของตนในชาติ
กอนไดอยางไร โดยที่ ศาสตราจารย นพ. เอียน สตีเวนสัน 
ไดนําเด็กคนน้ันไปหาญาติพี่นองตามที่เด็กกลาวอาง จนพบ
จริงๆ ทั่วโลกมีอยูกวา ๒๐๐ กรณีตัวอยาง พิสูจนชัดเจน
แลว ๒๐ ตัวอยาง 

                                                
 ๕๓ http://en.wikipedia.org/wiki/Twenty_Cases_Suggestive_of_Reincarnation 



 

 ๒๕ 

ความดับแหงกรรม 
หลายคนเขาใจวา ศาสนาพุทธสอนแตเรื่องกรรมเกา สอนใหทําใจยอม

จํานนอยูกับอดีต โดยไมคิดหาหนทางแกไข แตความจริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม 
บาปกรรมที่เคยทําไวในอดีตนั้น ถึงแมเรายอนกลับไปลบลางหรือแกไขใดๆ ไมได
แลวก็จริง แตเราสามารถแกไขวิบากของกรรมนั้นไดดวยความเพียรในชาติปจจุบัน 

 แมไมสามารถกลับไปแกไขลบลางอกุศลกรรมที่เปนตนเหตุนั้นได แต
สามารถสรางกรรมใหม เพื่อเจือจางวิบากของอกุศลกรรมนั้น ใหออนกําลังลงได 
คือ คนที่เคยทําบาปแลวกลับสํานึกผิด อบรมศีล อบรมจิต อบรม
ปญญา มีคุณงามความดีที่ไดทําไวมากมาย บาปกรรมที่คนเชนนี้
ทําจะยังไมปรากฏผลใหเห็น เหมือนกับการนําน้ําจืดเติมลงใน
น้ําเกลือใหมากขึ้นเรื่อยๆ จนไมรูสึกวาน้ํามีรสเค็ม อีกตอไป๕๔ 

 อนึ่ง พระพุทธเจา ทรงเปนพระสัพพัญูผูตรัสรูธรรมทั้งปวง ทรงรูแจง
กรรมทั้งปวงอยางตลอดสาย วา ยังมีกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เปนไปเพื่อความดับ
กรรม ดังที่พระองคตรัสไววา 

 “กรรมเกาเปนไฉน คือ จักษ(ุตา)พึงเห็นวาเปนกรรมเกา เพราะถูกปจจัย
ทั้งหลายปรุงแตงแลวสําเร็จดวยเจตนา เปนที่ตั้งแหงการเสวยอารมณ(เวทนา) 
อนึ่ง หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เชนกัน พึงเห็นวาเปนกรรมเกา เพราะถูกปจจัย
ปรุงแตงแลว สําเร็จดวยเจตนา เปนที่ตั้งแหงเวทนา น้ีเราเรียกวา กรรมเกา 
  กรรมใหมเปนไฉน คือ กรรมที่บุคคลทําดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ อยูใน
บัดนี้ เราเรียกวา กรรมใหม      
 ความดับแหงกรรม เปนไฉน คือ นิโรธ (ความดับรูป-ดับนาม) ที่ถูกตอง
วิมุตติ(มรรค ผล นิพพาน) เพราะดับกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมไดแลว นี้
เราเรียกวา ความดับแหงกรรม นี่คือหลักปฏิบัติใหถึงความดับแหงกรรม 
ไดแก มรรคมีองค ๘”๕๕ 

                                                
๕๔ อง.ฺทุก. (ไทย) ๒๐/๑๐๑/๓๓๖.   
๕๕ ส.ํสฬา. (ไทย) ๑๘/๑๔๖/๑๗๙. 



 

 ๒๖ 

กรรมเกา กรรมใหม และการดับกรรม 
  กรรมเกาเปนไฉน คือ จักษุพึงเห็นวาเปนกรรมเกา อันปจจัยทั้งหลายปรุง
แตงแลวสําเร็จดวยเจตนา เปนที่ตั้งแหงเวทนา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เชนกัน พึง
เห็นวาเปนกรรมเกา อันปจจัยปรุงแตงแลว สําเร็จดวยเจตนาเปนที่ ตั้งแหงเวทนา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา กรรมเกา  
  กรรมใหมเปนไฉน คือ กรรมที่บุคคลทําดวย กาย วาจา ใจ ในบัดนี้ นี้เรา
เรียกวา กรรมใหม  
   ความดับแหงกรรมเปนไฉน คือ นิโรธที่ถูกตองวิมุตติ เพราะความดับแหง
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม นี้เรียกวาความดับแหงกรรม  
   หลักปฏิบัติใหถึงความดับแหงกรรม ไดแก อริยมรรคมีองค ๘ ประการ 
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ปฏิปทา
อันใหถึงความดับแหงกรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กรรมเกา กรรมใหม ความดับ
แหงกรรม และปฏิปทาอันใหถึงความดับกรรม เราไดแสดงแลวแกทานทั้งหลาย 
ดวยประการดังนี้แล๕๖   

 ดังที่พระพุทธเจาตรัสนี้ ก็หมายความวา วิบากของบาปกรรมตางๆ ที่เรา
เคยทําไวในอดีตนั้น สามารถปรับปรุงแกไขไดดวยกรรมปจจุบัน แมไมสามารถ
กลับไปแกไข ลบลางอกุศลกรรมที่เปนตนเหตุได แตสามารถสรางกรรมปจจุบัน
เพื่อเจือจางวิบากของอกุศลกรรมนั้น ใหออนกําลังลงได ดวยการอบรมศีล อบรม
จิตและเจริญปญญา น่ันก็คือการเจริญวิปสสนาภาวนา 

 การทําผิดศีล ๕ เปรียบเหมือนเราเอาเทาเปลาไป
เตะสุนัขดุ (ตัวที่วิ่งไมเหนื่อย-ตัวบาป) แนนอนวาเราจะถูก
มันไลกัดอยางแนนอน มีวิธีเดียวที่จะไมใหมันกัดได ก็คือ 
วิ่งใหเร็วกวาสุนัข แตในที่สุดก็จะเหนื่อยแลวถูกมันกัดเอาจนได เปรียบไดกับการ
ใหทานเพื่อหนีบาป..หนีไมพน      
  ยิ่งกวานั้น นั่งรถยนตหนีสุนัข แตในที่สุดน้ํามันหมดหรือรถเสียก็จะถูกไล 
                                                

๕๖ ส.ํสฬา.อ. (ไทย) ๔/๑/-/๒๗๕.   



 

 ๒๗ 

กัดเอาจนได เปรียบไดกับการรักษาศีลเพื่อหนีบาป ยังหนไีมพน! 
ยิ่งกวานั้นอีก : นั่งเครื่องบินหนีสุนัข ขามน้ําขามทะเลไปอเมริกา!  แมจะ

ดูเหมือนวาสามารถหนีพนไดแนนอน แตสนัขตัวนี้เปนธรรมชาติที่วิ่งไมเหนื่อย 
สามารถวายน้ําขามทะเลได แมจะใชเวลานนานเพียงใดก็ตาม มันก็ยังตามกัดเอา
จนไดหากผูนั้นยังอาศัยอยูในโลก(วัฏสงสาร)ใบนี้  ..เปรียบไดกับการเจริญสมาธิ
ภาวนา เพื่อหนีบาปไปอยูพรหมโลก แตในที่สุดพรหมก็ยังตกนรกไดอีก..หนีไมพน!  

ครั้งหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงใชปลายพระนขา (เล็บ) ชอนฝุนทราย
ขึ้นมาเล็กนอย แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา “ภิกษุทั้งหลาย เธอเขาใจความขอนี้
อยางไร ฝุนที่เราใชปลายเล็บชอนขึ้นมากับแผนดินใหญนี้อยางไหนจะมากกวา
กัน” 

ภิกษุทูลตอบวา “ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แลมากกวา ฝุนที่
ปลายพระนขามีเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับแผนดินใหญแลว คํานวณไมได  เทียบ
กันไมได หรือไมถึงสวนเสี้ยว” 

“ภิกษุทั้งหลาย ขอนี้ก็ฉันนั้น สัตวที่จุติจากเทวดามาเกิดในเหลาเทวดามี
จํานวนนอย สวนเทวดาที่เคลื่อนจากสวรรคแลวไปเกิดในนรก..มีจํานวนมากกวา  
พวกพรหมชั้นเวหัปผลา  ฯลฯ  เมื่อสิ้นอายุขัยแลวไปสูนรกบาง ไปสูแดนเปรต
บาง”๕๗ (พรหมไปเกิดเปนหมู)๕๘ 

 ฉะนั้น วิธีที่จะรอดพนจากบาปกรรมทั้ง
ปวงไดก็มีอยูเพียงวิธีเดียวเทานั้นนั่นก็คือ “การไม
เกิดอีก” เพราะเมื่อไมเกิดอีก เราก็ไมตองเสวยวิบาก
กรรมใดๆ อีกตอไป๕๙เปรียบเหมือนเมื่อไมมีกระจก 
ฝุนก็ลงจับไมไดอีกตอไป การเจริญวิปสสนาภาวนาจนบรรลุเขาสูมรรค ผลเทานั้น 
จึงจะสามารถกําจัดกิเลส อันเปนสาเหตุใหตองถือกําเนิดในภพใหมได๖๐ 

                                                
๕๗  ดูใน สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๗๘/๖๕๔.  
๕๘  ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๔/๒๘๒. 
๕๙  ดูใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๕๗/๓๑. 
๖๐  ดูใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๕/๙๙. 



 

 ๒๘ 

วิธีที่จะหลีกหนีจากสุนัขตัวน้ีไดพน มีวิธีเดียวเทานั้นนั่นคือ นั่งจรวดออก
นอกโลกไปเลยโดยการเจริญวิปสสนาภาวนา จนบรรลุมรรค ผล นิพพาน หลุดพน
ออกจากสังสารวัฏอยางสิน้เชิง 
 

กรรมเพื่อความสิ้นกรรม 

ในกุกกุโรวาทสูตร พระพุทธเจาไดทรงแสดงกรรมไว ๔ ชนิด และผลของ
กรรม ๔ ชนิด๖๑ กรรมชนิดที่ ๔ เปนกรรมเพื่อความสิ้นกรรม เพื่อดับกรรม เพื่อ
ความหลุดพนออกจากสังสารวัฏอยางสิ้นเชิง มีเน้ือหาดังนี้   
 ๑) กรรมดํามีวิบากดํา ไดแก อกุศลกรรมที่บุคคลทําดวยกายมีการ ฆาสัตว 
เปนตน ดวยวาจามีการพูดเท็จ เปนตน ดวยใจมีการพยาบาทอาฆาตผูอื่นเปนตน 
บุคคลทํากรรมชนิดนี้แลวยอมไปเกิดในอบายภูมิ ไดรับความทุกขยากลําบากแสน
สาหัสก็เพราะกรรมดํามีวิบากดํา กรรมชนิดนี้ไมควรทําเลย 

๒) กรรมขาวมีวิบากขาว คือ กรรมดีหรือกุศลกรรมนั่นเอง คือ กุศลที่
เกี่ยวกับการใหทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา บุคคลทํากรรมชนิดนี้แลว
ยอมไดรับความสุข ไดเกิดในภพภูมิที่ดี ดวยอํานาจของกุศลกรรมนั้น เพราะฉะนั้น 
กรรมชนิดนี้จึงควรทํา  

 ๓) กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว กรรมชนิดนี้ก็ไดแกอกุศลกรรม
และกุศลกรรม กรรมขาวก็เปนกรรมขาว กรรมดําก็เปนกรรมดํา บุคคลบางคนทํา
กรรมดําบาง ทํากรรมขาวบาง คละเคลาปะปนกันไป ไมไดทําแตเพียงกรรมดําอยาง
เดียว หรือกรรมขาวเพียงอยางเดียว เพราะฉะนั้น เวลาที่เขาไดรับผล เขาจึงไดรับ
ผลดีบาง ไมดีบางคละเคลากันไป 

๔) กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรม 
ไดแก เจตนาในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนา เพื่อบรรลุอริยมรรคทั้ง ๔ มีโสดาปตติ
มรรค เปนตน เปนกรรมที่ผูเห็นภัยในวัฏฏะแลวตองการจะดําเนินไปใหถึง และการ
จะดําเนินใหถึงกรรมชนิดนี้ ก็ไดแก การเจริญมรรคมีองค ๘  

 กุลบุตรผูตองการหลุดพนจากทุกขทั้งปวงอยางสิ้นเชิง ตองเจริญใหมาก 
                                                

๖๑ ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๑/๗๙,อง.ฺจตุ.(ไทย) ๒๑/๒๓๓/๓๔๖,ม.ม.อ. (บาล)ี ๒/๘๑/๗๗. 



 

 ๒๙ 

ซึ่งมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น จึงจะบรรลุธรรมได ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา 
  “มรรคมีองค ๘ อันประเสริฐเหลานี ้ คือ สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ), 
สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ), สัมมาวาจา (เจรจาชอบ), สัมมากัมมันตะ (ทําการ
งานชอบ), สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ), สัมมาวายามะ (พยายามชอบ),  
สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ) นี้แลคือทาง นี้แลคือ
ขอปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม”๖๒ 
 “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอรูวาจิตเปนเอกัคคตารมณ ไมฟุงซาน ดวย
การพิจารณากายในกาย ฯลฯ ธรรมในธรรม (เจริญสติปฏฐาน ๔) ..ยอมทํา
อินทรียทั้งหลายใหบริบูรณ รูชัดโคจร๖๓ และรูแจงธรรมอันมีความสงบเปน
ประโยชน ..ยอมทํามรรคทั้งหลายใหบริบูรณ”๖๔ 

พระสารีบุตรเถระอธิบายวา ยอมทํามรรคทั้งหลายใหบริบูรณ คือ การทํา
สัมมาทิฏฐิใหบริบูรณดวยความเห็นถูก (เห็นอาการเกิด-ดับของรูปนาม คือเห็น
อริยสัจ ๔) ทําสัมมาสังกัปปะใหบริบูรณดวยการยกจิตข้ึนสูอารมณ ทาํสมัมาวาจา
ใหบริบูรณดวยการกําหนดรู๖๕ทําสัมมากัมมันตะใหบริบูรณดวยการทํามรรคให
เกิดข้ึนและเจริญขึ้น ทําสัมมาอาชีวะใหบริบูรณดวยการทํากายใจใหผองแผว ทํา
สัมมาวายามะใหบริบูรณดวยการประคับประคองจิตไวกับปจจุบันอารมณ ทํา
สัมมาสติใหบริบูรณดวยการเขาไปตั้งสติไว (ในฐานกาย เวทนา จิต ธรรม) ทํา
สัมมาสมาธิใหบริบูรณดวยความไมฟุงซาน๖๖  

 

                                                
๖๒ ที.ส.ี (ไทย) ๙/๓๗๕/๑๕๗. 
๖๓ รูชัดโคจร คือ รูจักอารมณอันเปนรูป-นาม คือ ขันธ ๕ นั่นเอง  
๖๔ ดูรายละเอียดใน ขุ.ป. (บาล)ี ๓๑/๑๖๘/๑๙๓. 
๖๕ บริกรรมภาวนา: มนสา สชฺฌาโย ลกฺขณปฏิเวธสฺส ปจฺจโย โหติ. ลกฺขณปฏิเวโธ 

มคฺคผลปฏิเวธสฺส ปจฺจโย โหต.ิ การสาธยายทางจิต (บริกรรมภาวนา) เปนปจจัยแกการแทง
ตลอดไตรลักษณ การแทงตลอดไตรลักษณเปนปจจัยแกการแทงตลอดมรรค ผล” (อภิ.วิ.อ. 
(บาล)ี ๒/๒๔๓, วิสุทฺธ.ิ (บาล)ี ๑/๒๖๕.) 

๖๖ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๖๘/๒๖๑. 



 

 ๓๐ 

ถาม : ทําไมตองแสวงหา "ความสิ้นกรรม"? 
ตอบ : เพราะทั้งทําดี และทําชั่ว  ลวนเปนการ "กอกรรม" ทั้งสิ้น 
แมนจะกอกรรมดี ใหไดไปเกิดในสวรรคแลว ..มีเทพตนใดบางที่จะไมตก

นรกอีก  มีกลางวัน วันใดบางที่ไมตามมาดวยความมืดมิดในยามค่ําคืนอีกพระ
นิพพานเทานั้นเปนที่สิ้นกรรม เปนที่ปลอดภัยที่แทจริง  

 อนึ่ง เจตนาในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนา เปนการประกอบกรรม ที่ไม
ดําไมขาว๖๗ คือเปนกรรมเพื่อความดับกรรม เพื่อความสิ้นกรรม เพื่อบรรลุ
อริยมรรคทั้ง ๔ มีโสดาปตติมรรค เปนตน กรรมชนิดนี้เปนกรรมที่ผูเห็นภัยใน
วฏัฏะแลวตองการจะดําเนินไปใหถึง และวิธีการจะดําเนินใหถึงกรรมชนิดนี้ไดก็
ตองเจริญมรรคมีองค ๘ ใหสมบูรณ หรือที่เรียกวา “เจริญวิปสสนาภาวนา” ที่
เปนขอปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพาน เพียงเทานั้น พระนิพพานคือภาวะที่หลุดพน
ไปจากการครอบงําของ “พระเจา (สังขตธรรมที่ปรุงแตงใหสิ่งตางๆ บังเกิดขึ้น)” 
ไดอยางเด็ดขาด สิ้นเชิงแลว! 
  ประเด็นนี้ ชาวมุสลิมถามวา การที่มีพระเจาคอยคุมครองปองกันจิต
วิญญาณ..ไมดีกวา ไมมีอะไรคุมครองเลยหรือ? ก็ตอบวา ในพระนิพพานไมมีจิต 
ไมมีวิญญาณ ไมมีสังขารทุกข อีกตอไปแลว จะมีประโยชนอะไรดวยผูคุมครอง!  
  พระนิพพานเปนสภาวะที่ปราศจากกิเลสเครื่องรอยรัด เมื่อไมมีกิเลสแลว
จึงเปนสุขอยางยิ่ง เปนสุขชนิดที่ไมอาจกลับมาเปนทุกขไดอีก ดังพระพุทธพจนวา 
“นิพฺพาน ํปรมํ สุขํ๖๘ พระนิพพานเปนบรมสุข” 

แมตัวเราเองจะยังไมทราบชัดวา“นิพพานเปนสุขอยางไร? จะสุขมากกวา
การไดอยูกับคนรัก ไดดูหนังที่ชอบ ไดมีครอบครัวที่อบอุน หรือไม?” แตปญญา
ตรัสรูของพระพุทธเจาบอกใหเรารูวา “เราทุกคนเคยเวียนวายตาย-เกิดมาแลวนับ
ชาติไมถวน ความสุขใดๆ ที่เราปรารถนาอยากได อยากมี อยากเปน ทั้งในปจจุบัน 
หรือในอนาคต ความสุขเหลานั้นเราทุกคนลวนเคยประสบมาแลวทั้งสิ้นใน
อดีตชาต ิแตก็ไมมีสิ่งใดคงทนถาวรมาจนถึงปจจุบันไดเลย แลวเราก็ยังตองแกตอง
                                                

๖๗ ที.ส.ี (ไทย) ๙/๓๗๕/๑๕๗, อง.ฺจตุก.ฺ (ไทย) ๒๑/๒๓๗/๓๕๓. 
๖๘ ดูใน ม.ม. (บาล)ี ๑๓/๒๑๕/๑๙๑, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๑๕/๑๙๐. 



 

 ๓๑ 

เจ็บตองตาย และยังตกนรกแบบเดิมๆ อีกเหมือนเดิม! นั่นก็เพราะวายังมี “กิเลส
ตัณหา” ที่เปนเชื้อเหตุใหยังตองเกิดอีก  

พระนิพพานเปนสภาวะที่ปราศจากกิเลส เมื่อไมมีกิเลสจึงเปนสุขอยางยิ่ง 
ดงัที่พระพุทธเจาตรัสวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ๖๙ พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง” ถา
เราไมตองการเปนทุกขอีกแลว ก็ตองเขาถึงความไมเกิดอีกใหได ซึ่งพระพุทธเจา
ยืนยันวา “ในพระนิพพาน ไมมีการเกิด ไมมีการตาย”๗๐ ความสุขในนิพพานจึง
มิใชความสุขชนิดที่เปนไปเพื่อความบบีคั้น กดดัน อีกตอไป 
  ถาม :  สุขจะมีในพระนิพพานไดอยางไร ในเมื่อพระนิพพานไมมีการ
เสวยอารมณ? (คือ พนไปจากการรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจแลว)   

ตอบ : ความสุขชนิดที่ไมเสวยอารมณนั้นแหละ เปนความสุขที่แทจริง! 
เพราะความสุขที่เสวยอารมณ ยังตกอยูในกฎพระไตรลักษณ คือ ไมเที่ยง เปนทกุข 
เปนอนัตตา ดังนั้น สุขเวทนาที่ยังเสวยอารมณอยู จึงไดชื่อวา เปนวิปริณามทุกข 
เพราะความสุขนั้นยังวิปริตผันแปรไปเปนทุกขไดอีก สวนสุขในนิพพานไมใชสุข
เวทนา แตเปนสันติสุข จึงไมมีวันที่จะผันแปรไปเปนอื่นอีก๗๑  

พระนิพพาน เปนสภาพธรรมที่ปจจัยมิไดปรุงแตง ไมไดเกิดจากเหตปุจจยั
ใดๆ คือ ไมไดเกิดจากอุปาทานขันธ ๕๗๒  เมื่อไมมีอุปาทานขันธ ๕ ก็ไมมีการปรุง
แตงอารมณทั้งในทางบุญ หรือบาปอีกตอไป มีมีตัณหาและอุปาทานใหไปถือ
กําเนิดในภพชาติใหมอีกตอไป ไมมีเหตุใหตองบีบคั้นกดดันใดๆ อีกแลว  

นิพพานเปนอายตนะที่เที่ยงแท มั่นคง มีความไมแปรผันไป สภาวะนั้นอัน
อะไรนําไปมิได ไมกําเริบ๗๓ เปนธรรมเกษม  เปนที่ปกปอง ที่ปลอดภัย  ที่ไมมีจุติ 
ที่ไมตาย ที่ดับเย็น  ไมถูกขาศึกเบียดเบียน ไมมีภัย ไมมีความเดือดรอน๗๔ 

                                                
๖๙ ดูใน ขุ.ป. (ไทย)  ๓๑/๒๑๕/๑๙๐.  
๗๐ ดูใน ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๒๗๕/๒๙๘., ขุ.ป. (บาล)ี ๓๑/๑๐/๒๐ 
๗๑ อง.ฺสตฺต. (ไทย) ๒๓/๓๔/๕๐๐. อง.ฺจตุกฺก.อ. (บาล)ี ๒/๑๖/๒๙๔ 
๗๒ ดูใน ขุ.อป.อ. (บาล)ี ๑/๕๐๓/๓๓๘. 

 ๗๓ ขุ.จ.ู (ไทย) ๓๐/๑๒๐/๓๙๑. 
 ๗๔ ขุ.จ.ู (ไทย) ๓๐/๖๗/๒๕๒.ขุ.เถร.ี (ไทย) ๒๖/๕๑๔/๖๓๙. 



 

 ๓๒ 

ความหมายและเกณฑตัดสินบาปในพระพุทธศาสนา 
บาป แปลวา ธรรมชาติที่ทําสรรพสัตวใหตกทุกขในอบายภูมิ ๔ ดัง

ปรากฏบทวิเคราะหในคัมภีรโยชนาบาลี วา อปายาทิทุกฺขํ  ปาเปนฺตีติ  ปาปาน.ิ๗๕   
ธรรมชาติเหลาใด ทําใหสรรพสัตวตองประสบทกุขในอบายภูมิ ธรรมชาติ

เหลานั้นชื่อวา บาป๗๖ และมีคําไวพจนอีกหลายคําเชน อกุศล ทุจริต อกรณียะ 
เปนตน บาปนี้พระพุทธเจาทรงตรัสสั่งไมใหทําดังที่ปรากฎในโอวาทปาติโมกขวา 
“สพฺพปาปสฺส อกรณ”ํ การไมทําบาปทั้งปวง๗๗  

 พจนานุกรมพุทธศาสตร พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ประยุตฺโต) ทานไดให
ความหมายของคําวา บาป ไววา บาปหมายถึงความชั่ว ความราย กรรมชั่ว กรรม
ลามก อกุศลกรรมที่ทําใหถึงความเดือดรอน สภาพที่ทําใหถึงคติอันชั่ว สิ่งที่ทําให
จิตตกไปสูที่ชั่ว คือทําใหเลวลง ใหเสื่อมลง๗๘  

บาปในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความชั่ว หรือธรรมชาติฝายต่ํา
ทราม อันเปนสิ่งนําสรรพสัตวไปสูหนทางแหงความเสื่อมทรามและความทุกข
ทรมานในอบายภูมิ ยังผูกระทําบาปนั้นใหไดรับความเดือดรอนและเปนทุกข   

ในเรื่องนี้ มักถูกศาสนิกของศาสนาที่เชื่อวาบาปกรรมทั้งมวลลวนเปนการ
กําหนดควบคุมของพระเจา ตั้งคําถามตอคําสอนในพระพุทธศาสนาในประเด็นนี้ วา 
“ใครคือคนกําหนดวาบาป วานีค้ือความชัว่ นี้คือนรก สวรรค ในเมื่อนรกอยูในอก
สวรรคอยูในใจ แคทําใจใหมีสุขก็พนทุกขแลวนะ?” 

ก็ขอตอบวา พนชนิดที่ไมตองกลับมาทุกขอีกแลวไดหรือไม! ในอดีต เคยมี
สุขครั้งใดบางที่ไมกลับมาเปนทุกขอีก เคยมีหรือไม คําสอนในพระพุทธศาสนาระบุ
ชัดวา พระนิพพานเทานั้นเปนภาวะที่หลุดพนไปจากการครอบงําของสังขตธรรม
ทั้งปวง (สังขตธรรม คือ “พระเจา”ในความหมายของศาสนาพุทธ) ไดอยางสิ้นเชิง  
                                                

๗๕ อภิธมฺมตฺถวภิาวินิยาปฺจิกา นาม อตฺถโยชนา (บาล)ี ๑/๓๕๖. 
๗๖ ดูใน ขุ.อุทาน. (บาล)ี ๒๕/๔๘/๒๗๖.  
๗๗ ดูใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐. 
๗๘ พระธรรมปฎก (ป.อ .ปยุตฺโต ), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท พิมพ

ครั้งที่ ๙ , (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๓ ), หนา ๑๓๖.  



 

 ๓๓ 

นิพพานจึงเปนบรมสุขชนิดที่ไมอาจกลับมาเปนทุกขไดอีกแลว! 
อนึ่ง หากความดี-ความชั่วนั้นเกิดขึ้นจากการกําหนดกฎเกณฑของใคร

ผูใดผูหนึ่ง แสดงวาความดี-ชั่วนั้นยังไมใชเปนความจริงแท เพราะยังอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงการกําหนดมาตรฐานด-ีชั่วไดอีก ตามความตองการของผูกําหนด 
   ศาสนาพุทธไมไดมีแนวทางคําสอนเชนนั้น ความดี-ความชั่วไมไดถูกใคร
กําหนดขึ้น แตเปนไปตามเหตุและตามปจจัยของภาวะน้ันๆ เอง คือ การกระทําใด
เกิดจากความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง มีผลเปนความเจริญดวยสติ สมาธิ ปญญา 
การกระทํานั้นเปนความดีในตัวเอง ไมใชเพราะใครมากําหนดกฎเกณฑขึ้น นัย
เดียวกัน หากการกระทําใดเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง มีผลเปน
ความเสื่อม ความบีบคั้น ความทุกขรอน การกระทํานั้นเปนความชั่วในตัวเอง 
ไมใชเพราะใครมากําหนดขึ้น เชนกัน  

ตามหลักการในคัมภีรพระพุทธศาสนา บาปธรรมที่เปนรากเหงาของการทํา
ชั่วทั้งปวงคือ มิจฉาทิฏฐิและตัณหา๗๙ อันมีเหตุปจจัยมาจากอวิชชา (ความไมรูจริง) 
อโยนิโสมนสิการ (ความไมทําไวในใจโดยแยบคาย) อัสมิมานะ (ความถือตวั)  อหิริกะ 
(ความไมละอายตอบาป)  อโนตตัปปะ (ความไมเกรงกลัวตอวิบากกรรม) และอุทธัจ
จะ (ความฟุงซาน)๘๐ ซึ่งก็คือกิเลสนั่นเอง  

กิเลสคืออะไร?  กิเลสคือธรรมชาติฝายอกุศล(ชั่ว)ที่ประกอบกับจิต มีอยู
ในสันดานของปุถุชนทุกคน เปนเหตุทําใหจิตใจเสื่อมทราม ชักจูงใหทําความชั่ว
ตางๆ มีวิเคราะหวา “กิเลเสนฺติ  อุปตาเปนฺตีติ  กิเลสา” ธรรมชาติใดยอมทําให
เศราหมองเรารอน ธรรมชาตินั้น ชื่อวา “กิเลส”๘๑ 
 กิเลสมีทั้งหมด มี ๑๐ ประการ ดังนี้     
 ๑. โลภกิเลส ความเศราหมองเรารอนเพราะยินดีอยากได  
 ๒. โทสกิเลส ความเศราหมองเรารอนเพราะไมพอใจ ขุนเคือง  
 ๓. โมหกิเลส ความเศราหมองเรารอนเพราะความหลง ไมรูแจง  
                                                

๗๙ ดูใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๑/๔๑๒. 
๘๐ ดูใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๑/๔๑๒. 
๘๑ ขุ.อ.ุอ. (ไทย) ๔๔/๓๖๓.  



 

 ๓๔ 

 ๔. มานกิเลส ความเศราหมองเรารอนเพราะความทะนงตน ถือตัว  
 ๕. มิจฉาทิฏฐิกิเลส ความเศราหมองเรารอนเพราะความเห็นผิดไปจาก
เหตุผลตามความเปนจริงวา บาป-บุญไมมี นรก-สวรรคไมมี เปนตน 
 ๖. วิจิกิจฉากิเลส ความเศราหมองเรารอนเพราะความสงสัยลังเลสงสยัใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนตน      
 ๗. ถีนกิเลส ความเศราหมองเรารอนเพราะหดหู ทอถอยความเพียร  
 ๘. อุทธัจจกิเลส ความเศราหมองเรารอนเพราะฟุงซานไปในอารมณตางๆ  
 ๙. อหิริกกิเลส ความเศราหมองเรารอนเพราะไมละอายในการกระทํา
บาป๘๒         
 ๑๐. อโนตตัปปกิเลส ความเศราหมองเรารอน เพราะไมเกรงกลัวผลของ
การกระทําบาป๘๓ 

กิเลสทั้ง ๑๐ ประการนี้ จําแนกตามการแสดงออกเปน ๓ ระดับ คือ  
๑. วีติกกมกิเลส กเิลสที่ทําใหไมละอายช่ัวกลัวบาป ทําใหประพฤติชั่ว ทํา

ทุจริตทางกาย และวาจา ทําใหลวงละเมิดศีล 
๒. ปริยุฏฐานกิเลส กิเลสที่กลุมรุมจิต คุกรุนอยูภายในใจ ไดแก ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง และนิวรณ ๕๘๔ 
๓. อนุสัยกิเลส กิเลสที่นอนเนื่องอยูในสันดาน (เหมือนยักษหลับ) 

๑. วีติกกมกิเลส       
 วีติกกมกิเลสเปนกิเลสอยางหยาบ ที่ผลักดันใหเกิดการลวงละเมิดศีล กอ
การประพฤติช่ัวทางกาย วาจา คือ แสดงพฤติกรรมทุจริตออกมาทางกาย และทาง
วาจา ทําใหผิดศีล ๕  เปนกิเลสอยางหยาบ ๓ ประการ คือ  

  ๑. อภิชฌา คือ ความเพงเล็งอยากไดของผูอื่น ความตองการที่มากจนคุม 
                                                

๘๒ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๑/๔๑๒.  
๘๓ ดูใน ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๗๑/๑๘๑. 
๘๔ นิวรณ  คือ กิเลสที่กั้นจิตไมใหบรรลุความดี มี ๕ อยาง คือ (๑) กามฉันทะ  ความ

พอใจในกาม (๒) พยาบาท ความคิดราย (๓) ถีนมิทธะ ความหดหูและเซื่องซึม (๔) อุทธัจจกุก
กุจจะ ความฟุงซานและรอนใจ (๕) วจิิกิจฉา ความลังเลสงสัย (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๑) 



 

 ๓๕ 

ไมอยู จนตองประพฤติทุจริต ดวยการลักขโมย 
  ๒. พยาบาท คือ ความปองราย เปนความขุนแคนอาฆาตมากจนคุมใจไม
อยู จนดุดา ทําราย หรือเขนฆาคนอื่น 
 ๓. มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดจากความเปนจริงวา บุญไมมี บาปไมมี 
ชาติหนาไมมี นรกไมมี สวรรคไมมี เปนตน  

๒. ปริยุฏฐานกิเลส 
ปริยุฏฐานกิเลส เปนกิเลสที่กลุมรุมอยูภายในจิตใจ ยังไมลวงละเมิด

ออกมาทางกาย หรือทางวาจา เปรียบเหมือนความงุนงานของเจาบาวกอนคืนเขา
หองหอ  ฉะนั้น เมื่อปริยุฏฐานกิเลสนี้ฟูขึ้นในใจของผูใด จิตก็จะเปนอกุศลขุนมัว
และฟุงซาน กิเลสประเภทนี้ก็คือ โลภะ โทสะ โมหะ และนิวรณ ๕ นั่นเอง เปน
กิเลสระดับกลาง ยังไมแสดงพฤติกรรมออกมาทางกาย หรือทางวาจา คอืยงัไมลวง
ละเมิดศีล ๕  

 ก. โลภกิเลส เปนธรรมชาติที่เปนเครื่องเศราหมองเพราะความยินดี
พอใจในอารมณความรูสึกตางๆ องคธรรมไดแกโลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘  
โลภะเปนกิเลสที่เดนและมีผลกระทบตอจิตอยางรุนแรง กิเลสที่จัดอยูในประเภท
โลภะนี ้ไดแก รติ (ความยินดี) อิจฉา (ความปรารถนา) มหิจฉา  (ความมักมาก) 
ปาปจฉา (ความอยากที่ผิดศีลธรรม) ฯลฯ๘๕      
  โลภกิเลสเปนความอยากที่มีโทษ เพราะนําไปสูการแสวงหาสิ่งที่ตองการ
โดยวิธีทุจริตหรอืผิดศีลธรรม เชน ปลนจี้ ฉอโกง ขโมย ฯลฯ  เปน 
กิเลสที่กําหนดดวยเจตนาทุจริตเปนสําคัญ๘๖   

โลภกิเลสมีลักษณะ(ลักขณาทิจตุกะ) ๔ อยาง คือ มีการถือมั่นในกาม
อารมณเปนลักษณะ มีการติดใจในกามอารมณเปนกิจ มีการไมบริจาคเปนผล มี
ความยินดพีอใจในอารมณสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจเปนเหตุใกล 

                                                
๘๕ ธนู จงเลิศจรรยา, พระอภิธัมมัตถสังคหะเกาปริจเฉท, (กรุงเทพมหานคร : อํานวย

สาสน, ๒๕๒๘), หนา  ๒๒. 
๘๖ พ.อ.ปน  มุทุกันต, พุทธศาสตรภาค  ๒, หนา  ๒๕๗. 



 

 ๓๖ 

   ข. โทสกิเลส เปนธรรมชาติที่เปนเครื่องเศราหมองเพราะความโกรธ ขัด
เคือง องคธรรมไดแก โทสเจตสิกที่ในโทสมูลจิต ๒ กิเลสที่จัดอยูในประเภทโทสะนี ้
ไดแก อรติ (ความไมชอบ) ปฏิฆะ (ความขัดเคืองใจ) โกธะ (ความโกรธ)  พยาบาท 
(ความอาฆาต)  ฯลฯ๘๗          
  โทสะเปนความคิดประทุษรายเบียดเบียนผูอื่น ซึ่งเปนเหตุกอเวรภัยตางๆ 
อันจะนําความเดือดรอนมาสูตนเองและผูอื่น เชน คิดฆาเขา คิดทํารายเขา ฯลฯ  
อนึ่ง กิเลสประเภทนี้แมจะมีโทษมาก แตก็คลายเร็ว ระงับไดงาย  

โทสกิเลสมีลักษณะ(ลักขณาทิจตุก) ๔ อยาง คือ มีการประทุษราย เปน
ลักษณะมีการทําใหจิตของตนและของผูอื่นหมนไหมเปนกิจ มีการประทุษราย 
การทําลายเปนผล มีอาฆาตวัตถุ เปนเหตุใกล 

ค. โมหกิเลส เปนธรรมชาติที่เปนเครื่องเศราหมองเพราะความหลง 
ความโง องคธรรมไดแกโมหเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒ เปนกิเลสประเภทที่ทําให
จิตเกิดอาการประมาทเผอเรอ ไดแก ความไมพินิจ ความไมพิจารณา ความไมทํา
ใหประจักษ ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัด ความหลง ความลุม
หลง ความหลงใหล ความไมรูแจง(อวิชชา)  

โมหกิเลสมีลักษณะ(ลักขณาทิจตุก) ๔ อยาง คือ มีความมืดของจิตเปน
ลักษณะหรือมีความไมรูเปนลักษณะ มีความไมแทงตลอดหรือมีความปกปด
สภาวะของอารมณเปนหนาที ่มีความไมปฏิบัติชอบหรือมีความมืดมนแหงจิตเปน
ผล มีการกระทําไวในใจโดยอุบายอันไมแยบคาย(ความประมาท)เปนเหตุใกล โมห
กิเลสนี้จัดวาเปนมูลแหงอกุศลทั้งปวง๘๘  

กิเลสที่จัดอยูในประเภทโมหะนี้ ไดแก สักกายทิฏฐิ (ความเห็นวาเที่ยง) 
สีลัพพตปรามาส (ความยึดมั่นศีลพรต) ฯลฯ โมหะนี้เปนกิเลสตระกูลใหญที่สุด
หรืออาจเรียกวา “ตนตระกูลกิเลส”ก็ได เพราะแผอิทธิพลครอบงําโลภกิเลสและ
โทสกิเลสอยูตลอดเวลา กิเลสประเภทนี้มีโทษมากและทําลายยาก เพราะทําใหจติ

                                                
๘๗ ธนู จงเลิศจรรยา, พระอภิธัมมัตถสังคหะเกาปริจเฉท, (กรุงเทพมหานคร : อํานวย

สาสน, ๒๕๒๘), หนา หนา ๒๓. 
๘๘ อภ.ิสง.ฺอ. (ไทย) ๕๔๒/๓๐๖. 



 

 ๓๗ 

มืดมน เห็นผิดเปนชอบ ไมรูจักบาปบุญคุณโทษ ลุมหลงในสมมุติบัญญัติ เมื่อเปน
เชนนีป้ญญาที่จะทําลายกิเลสจึงเกิดขึ้นยาก 

กิเลส ๓ ประเภทดังกลาวมานี้เรียกวา อกุศลมูล เพราะเปนกิเลสที่เปน
รากเหงาของบาปกรรมทั้งปวง เปนไปเพื่อความเสื่อม หรือเปนตนตอของความชั่ว
รายทุกชนิด หากเกิดภายในตนแลวยอมทําลายตน เหมือนขุยไผทําลายไมไผ๘๙   

นิวรณ ๕ ประการ คือ 
๑. กามฉันทะ คือ ความยินดีพอใจในกาม มีความตองการความสุข และ

ขวนขวายในกิจที่เกี่ยวกับภาระหนาที่ โดยแสวงหาสิ่งที่ยังไมมี หรือไมได และ
รักษาสิ่งที่มี หรือที่ครอบครองอยู เปนตน 

๒. พยาปาทะ คือ ความหงุดหงิด ความไมพอใจ ความโกรธ ความปอง
ราย ความแคน เชน ความไมพอใจเมื่อหวนคิดถึงคนที่ตนไมพอใจมากอน คนที่
เคยทะเลาะวิวาทบาดหมางใจกัน หรือเมื่อพบกับทุกขเวทนาที่รุนแรง หรือเห็น
และไดยินสิ่งไมชอบเวลาที่ตั้งใจปฏิบัติ เปนตน 

๓. ถีนมิทธะ คือ ความงวงซึมมึนงง ซึ่งเปนสาเหตุทําใหสติสมาธิออน
กําลังลง และอยากนอนหลับ และความเกียจครานจึงเขาครอบงําได เปนตน 
  ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความคิดฟุงซานรําคาญใจ เชน การหวนคิดไปใน
อดีต หรืออนาคต ทําใหสติไมตั้งมั่นในปจจุบัน เปนตน 

 อุทธัจจะ คือ ความฟุงซาน อุปมาเหมือนขี้เถาที่บุคคลเอากอนอิฐปาลง
ไปใหฟุงขึ้น หรือดุจน้ําที่ถูกลมพัดใหกระเพื่อม ทําใหจิตไมสงบระงับ และไมตั้งมั่น
อยูในอารมณเดียว สวนกุกกุจจะคือความรําคาญใจ ความหงุดหงิด  
  ๕. วิจิกิจฉา คือความลังเลสงสัยในการตรัสรูของพระพุทธเจา สงสัยใน
คําสั่งสอนวาทําใหพนทุกขจริงหรือไม สงสัยในการประพฤติปฏิบัติของพระอริย
สงฆ และที่สําคัญคือสงสัยในสภาพธรรม(รูป-นาม) ที่ปรากฎ๙๐ 
                                                

๘๙  ที.ปา. (ไทย)  ๑๑/๓๙๓/๒๙๒, ขุ.อิต.ิ  (ไทย)  ๒๕/๕๐/๔๐๓. 
๙๐ นิวรณ สภาพธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุถึงบุญกุศล มี ๕ ประการ คือ ๑) กามฉันท

นิวรณ  ๒) พยาบาทนิวรณ  ๓) ถีนมิทธนิวรณ  ๔) อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ  ๕) วิจิกิจฉานิวรณ 
(ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๕๑/๒๗๐.) 



 

 ๓๘ 

  ๓. อนุสัยกิเลส 
กิเลสประเภทนี้นอนเนื่องอยูในขันธสันดานของสัตวทั้งหลาย ยกเวนพระ

อรหันตเทานั้น เปนกิเลสละเอียดทีส่ะสมอยูในจิตของปุถุชนและพระอริยที่ยังเปน
เสขะทุกคน๙๑คือที่ยังเปนสัมภเวสี๙๒ กิเลสประเภทนี้ถายังไมมีอารมณภายนอกมา
กระทบ ก็จะยังนอนสงบอยูไมแสดงอาการออกมา จะแสดงตัวก็ตอเมื่อมีเหตุ
ปจจัยมากระตุน อุปมาเหมือนตะกอนที่นอนอยูกนแกวน้ํา ถาไมสังเกตใหดจีะมอง
ไมเห็น  แตถามีอารมณมากระทบรุนแรงพอ อนุสัยกิเลสนี้ก็จะแปรสภาพเปนปริ
ยุฏฐานกิเลส เกิดความยินดียินรายตออารมณนั้น และถาปริยุฏฐานกิเลสนั้นมี
กําลังมากขึ้น ก็จะแปรสภาพเปนวีติกกมกิเลส เกิดเปนกิเลสอยางหยาบ ปรากฏ
เปนการกระทําที่แสดงพฤติกรรมออกทางกายและวาจา จนทําใหลวงละเมิดศีล 
จนประพฤติทุจจริต ในที่สุด๙๓ 

กิเลสชนิดนี ้นอกจากพระอรหันตแลวยอมมีนอนเนื่องอยูในสันดานของ
สัตวทั้งหลาย ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงจุติ (เกิดจนถึงตาย) เปนกิเลสอยางละเอียดที่
สะสมอยูในภวังคจิต (จิตไรสํานึก) วิเคราะหวา สตฺตสนฺตาเน อนุเสนฺติ อนุปวตฺต-
นฺตีติ อนุสยา๙๔ กิเลสที่นอนเนื่องอยูในสันดานของสัตวทั้งหลาย ช่ือวาอนุสัย   

อนุสัยกิเลส  แบงรายละเอียดออกได เปน ๗ ประการ  คือ   
๑) กามราคานุสัย  กิเลสปรุงแตงจิตใหเกิดความกําหนัด พอใจในวัตถุ

กามทั้งหลาย คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ซึ่งมากระทบจิต
แลว ทําจิตใหเกิดความรูสึกปรารถนา   
                                                

๙๑ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๔๖๕/๕๐๖, ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๕๓-๖๒/๑๔. 
๙๒ สวน “สมฺภเวส”ี นั้น ไดแก สรรพสัตวทั้งหลาย ยกเวนพระอรหันต แมแตเราเองก็

จัดวาเปนสัมภเวสีเชนกัน 
สัมภเวสี แปลวา ผูแสวงหาการเกิด คือ สัตวผูยังมีตัณหาเครื่องนําไปสูภพอยู เพราะยัง

ละสังโยชนในภพไมได (ม.ม.ูอ. (ไทย) ๑/๑/-/๕๖๗.) เปนสัตวที่ยังตองเกิดในกําเนิดทั้ง ๔ คือ 
อัณฑชะ (เกิดจากไข) ชลาพุชะ (เกดิจากครรภ) สังเสทชะ (เกิดในเถาไคล) โอปปาติกะ (เกิด
ผุดขึ้น) ไดแก พระเสขะและปุถุชนผูกําลังแสวงหาการเกิดตอไป (ส.ํน.ิอ. (บาล)ี ๒/๑๑/๒๖.) 

๙๓ ขุ.อ.ุอ. (ไทย) ๑/๓/-/๓๖๓.  
๙๔ ขุ.จ.ูอ. (บาล)ี (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) หนาที ่๓๒๙.  



 

 ๓๙ 

๒) ปฏิฆานุสัย ความหงุดหงิดไมพอใจ เมื่อกระทบกระทั่งทางใจ อนัอาศยั
รูปเปนตน อันเปนไปในทางไมนาปรารถนา ไมนาพอใจ เกิดความรูสึกหงุดหงิด 
ขัดเคืองขึ้นในใจ  

๓) ทิฏฐานุสัย ความเห็นผิดวาอารมณที่มากระทบเปนสัตว บุคคล ตัวตน 
เรา เขา เมื่อไดรับอารมณอันเปนฝายเดียวกับตน ก็จะเพิ่มความเขมขนใหแกทิฏฐิ
ที่เปนอนุสัยภายในจิต ใหมีความเห็นผิดมากยิ่งขึ้น  

๔) วิจิกิจฉานุสัย ความลังเลสงสัยตัดสินใจไมไดวาเปนอยางไร ความ
สงสัยนั้นอาจสรุปลงในความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย ไตรสิกขา กาลเวลา
อดีต อนาคต และสงสัยในกฎแหงปฏิจจสมุปบาท  

๕) มานานุสัย  ความถือตัว ถือชาติ ตระกูล ทรัพย  ตําแหนงงาน ยศ 
ฐานะในสังคมเปนตน มาแสดงตนวา สูงกวาเขา เสมอเขา หรือเลวกวาเขา 
เรียกวา อติมานะ (ดูหมิ่นทาน) อวมานะ (ดูหมิ่นตน) เปนตน  

๖) ภวราคานุสัย อนุสัยคือการกําหนัดติดในภพ ไดแกการพอใจในภาวะที่
เปนอยู ติดใจในความสุขที่ไดจากการอุบัติในภพตางๆ  

๗) อวิชชานุสัย  ความไมรูแจงสภาพธรรมที่ปรากฏ ที่นอนเนื่องอยูใน
ขันธสันดาน อันไดแก โมหะ๙๕ 

อุนิสัยกิเลสนี ้นอกจากพระอรหันตแลวยอมมีในสันดานของสัตวทุกชีวิต 
ตั้งแตปฏิสนธิ (เกิด) จนถึงจุติ (ตาย)  จะกําจัดหรือทําลายใหสิ้นซากได ดวยมรรค
ญาณที่เกิดจากการเจริญวิปสสนาภาวนาเพียงเทานั้น โดยการปฏิบัติภาวนาตาม
แนวทางมรรคมีองค ๘ ทําใหสมบูรณในไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา จิตตสิกขา (สมาธิ) 
และปญญาสิกขา ไดแก กระบวนการฝกฝนอบรมจิตตามหลักสติปฏฐาน ๔ 
นั่นเอง  

 
 
 

                                                
 ๙๕ ที.ปา. (ไทย)๑๑/๓๓๒/๒๒๓, สํ.ม. (ไทย)๑๙/๑๗๖/๕๕, อภิ.วิ. (ไทย)๓๕/๙๔๙/

๖๐๕-๖๐๖, อง.ฺสตฺตก. (ไทย)๒๓/๑๑/๑๗, อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๙๔๙/๖๐๕-๖๐๖. 



 

 ๔๐ 

ผลแหงบาปคือความทุกขทรมานในอบายภูม ิ๔๙๖ 
 สรรพสัตวที่ไดกระทํากรรมชั่วทางกายหรือทางวาจา ลวนเปนไปดวย

อํานาจของกิเลสฝายต่ํา คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเปนบาปที่มี
รากเหงามาจากอวิชชา (ความไมรูจริง) อโยนิโสมนสิการ (ความไมทําไวในใจโดย
แยบคาย) อัสมิมานะ (ความถือตัว) อหิริกะ (ความไมละอายตอบาป)  อโนตตัปปะ 
(ความไมเกรงกลัวตอวิบากกรรม) และอุทธัจจะ (ความฟุงซาน)ทั้งสิ้น  การกระทํา
นั้นๆ ยอมสงผลใหเกิดเปนบาปกรรมแกสัตวผูนั้น และสัตวผูนั้นก็ตองไดรับวิบากที่
ตามมาจากการกระทํานั้น เพราะสัตวทั้งปวงลวนเปนทายาทของกรรม มีกรรม
เปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวให
เลวและประณีตแตกตางกันไป 

 บาปกรรมคือการกระทําชั่วที่เปนอกุศล ที่เกิดขึ้นดวยอํานาจกิเลส มี 
โลภะ โทสะ โมหะ เปนตน ทําใหจิตเสื่อมทราม ชักจูงใหทําความชั่วตางๆ จน
ละเมิดศีล ๕ ในที่สุด สงผลใหตองไปตกอบายภูมิ ๔๙๗ 

อบาย แปลวา ปราศจากความเจริญ๙๘ คําวา อบาย ทุคติ วินิบาต ทั้ง ๓ 
คํานี้เปนไวพจนของนรก แตมีความหมายตางกัน คือ   

๑. อบาย หมายถึง ที่ที่ปราศจากความเจริญงอกงามหรือความสุข    
๒. ทุคติ หมายถึง สถานที่ที่มีแตความทุกข     
๓. วินิบาต หมายถึง สถานที่ที่สัตวผูทําความชั่วจะตองตกไป๙๙ 

 อบายภูมิ คือถ่ินที่สัตวจะไปถือกําเนิดอยูอาศัย อันปราศจากความเจริญ 
(ไมมีการแกไข หรือเรียนรูใดๆ ตองเสวยวิบากกรรมอยางเดียว)๑๐๐ มี ๔ ภูม ิคือ 
 ๑. เดรัจฉาน คือ สัตวที่ดําเนินชีวิตโดยทางขวาง(คลาน) สัตวเดรัจฉานอาศัยอยู
ในโลกมนุษย มีสัญญา ๓ อยาง คือ  ๑) กามสัญญา รูเสพกามคุณ ๒) โคจรสัญญา 
                                                

๙๖ ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๒๖๗/๓๑๔-๓๒๐ 
๙๗ ขุ.อ.ุอ. (ไทย) ๑/๓/-/๓๖๓. 
๙๘ ที.ม.อ (บาล)ี ๑/๙๕/๙๔. 
๙๙ ดูใน อง.ฺเอกก.อ. (บาล)ี ๑/๔๓/๕๐.  
๑๐๐ ส.ํน.ิอ. (ไทย) ๒/-/-/๒๙๐. 



 

 ๔๑ 

รูจักกิน รูจักนอน  ๓) มรณสัญญา กลัวภัย เดรัจฉานภูมิเปนดินแดนสําหรับผูที่มี
โมหะเปนตัวนํา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา “ผูเปนมิจฉาทิฏฐิ เรากลาววามีคติ
อยาง ๑ ใน ๒ อยาง คือ นรก หรือกําเนิดเดรัจฉาน” ๑๐๑ 
 บุพกรรม : เพราะเศษบาปกรรมหลังจากที่ตรนรกแลว หรือเพราะเวลา
ใกลตายจิตประกอบดวยโมหะ ขาดสติ ไมมีสรณะ๑๐๒ 

 ๒. เปรต คือ แดนที่อดอยาก หิวกระหาย เหลาสัตวที่ไปเกิดในเปรตวิสัย 
คือ ผูที่มีจิตโลภอยากไดไมสิ้นสุด คัมภีรอรรถกถาอธิบายวา “เหลาสัตวทํากาละ
แลวบังเกิดในหมูเปรต ดวยอํานาจความโลภที่ครอบงําอยู”๑๐๓ 

บุพกรรม : ประพฤติอศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ ตายแลวไปตกนรก เมื่อ
กรรมพนจากนรกแลว เศษบาปยังมีก็ไปเสวยผลกรรมเปนเปรต๑๐๔ 

 ๓. อสุรกาย คือ แดนที่มีแตความเศราหมอง พวกอสูรกายทั้งหลาย จัด
อยูในจําพวกเปรตเชนกัน ผูที่จะเกิดในภูมิอสุรกายนี้ก็คือผูที่มีจิตประกอบดวย
โทสะ๑๐๕ คือเปนการเสวยเศษกรรมของสัตวที่ไดตกนรกมาแลวนั่นเอง 

๔. นรก คือ แดนที่อันปราศจากความสุข มีแตความ
เรารอน ไมมีความชื่นใจ๑๐๖ ไดแก มหานรก ๘ ขุม อุสสทนรก 
๑๖ ขุม และโลกันตนรก ๑ ขุม ผูที่จะไปเกิดในนรกขุมตางๆ 
นั้นข้ึนอยูกับการกระทําของแตละบุคคลที่ประกอบดวยโทสะ 
เชน ฆาสัตว ดาวา หรือปรทุษรายผูอื่น เปนตน๑๐๗ 
  บุพกรรมของสัตวที่ตองไปตกนรกหมกไหม คือ ประพฤติผิดศีล ๕ และ
อกุศลกรรมบถ ๑๐  ปฏิสนธิจิตประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ และโทสะ๑๐๘ 
                                                

๑๐๑ ดูใน ที.ส.ี (ไทย) ๙/๕๐๙/๒๒๔. 
๑๐๒ ที.ม. (ไทย) ๙/๕๐๙/๒๒๔. 
๑๐๓ ขุ.เปต.อ. (ไทย) ๒/๒/-/๕๔๐. 
๑๐๔ ขุ.เปต.อ. (ไทย) ๒/๒/-/ ๕๔๐. 
๑๐๕ ขุ.อิต.ิอ. (ไทย) ๑/๔/-/๒๔๖.  
๑๐๖ ดูใน ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๑๕๓/๓๕๘.  
๑๐๗ ขุ.อิต.ิอ. (ไทย) ๔๕/๒๔๖, ที.ปา.อ. (ไทย) ๑๕/๑๓๘.  
๑๐๘ ขุ.อิต.ิอ. (ไทย) ๑/๔/-/๒๔๖. ท.ีป.อ. (ไทย) ๓/๑/-/๑๓๘.  



 

 ๔๒ 

ผลแหงบาปใหญคือการหมกไหมอยูในนรก 

พระพุทธศาสนาสอนใหเราเรียนรูธรรมชาติของกายและจิตใจเราเอง 
เพื่อใหเห็นความจริงวา ชีวิตของเราทุกคนข้ึนอยูกับกฎธรรมชาติ คือกฎของกรรม 
บุคคลสรางเหตุใดไวยอมไดรับผลของการกระทํานั้น ถาสรางเหตุดียอมไดรับผลดี 
ถาสรางเหตุชั่วยอมไดผลชั่ว ปญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษยทั้งหลายนั้นเปน
ทุกข ซึ่งธรรมดาแลวไมมีใครปรารถนาความทุกข  ดังนั้น เมื่อทุกขเกิดขึ้นจึงไม
พอใจ เกิดเปนปญหาทางใจ ซึ่งความทุกขทั้งหมดลวนสงผลมาจากเหตุชั่ว คือ 
อกุศลกรรมทั้งสิ้น         

มนุษยทุกคนยอมมีความทุกขยากอยูในชีวิตประจําวันดวยกันทั้งนั้น เด็ก
ก็เปนทุกขตามประสาเด็ก วัยรุนก็เปนทุกขตามประสาวัยรุน ผูใหญก็เปนทุกขตาม
ประสาผูใหญ คนจนก็เปนทุกขตามแบบคนจน คนมั่งมีก็เปนทุกขตามแบบคนมั่งมี 
ไมวาใครจะเปนอะไรก็ทุกขทั้งนั้น ถาไมรูจักแบงเบาความทุกขใหหมดไปจากจิตใจ 
ไมประพฤติธรรม ไมเอาธรรมะเปนเครื่องแกปญหาชีวิต เราก็ตองมีความทุกขอยู
เรื่อยไป และทุกขใหญที่สุดของสรรพสัตวที่ยังเวียนวายตายเกิด ก็คือการตกนรก  

 เหตุปจจัยหลักที่ทําใหสรรพสัตวยังตองตกนรก๑๐๙ก็คือ มิจฉาทิฏฐิ 
(ความเห็นผิด) ความสําคัญผิดวา ชีวิตรางกายเปนของเที่ยงแทถาวร เปนตัว เปน
ตน เปนเราเปนของของเรา เขาผูนั้นจึงยังตองตกอบายภูมิไดอีกเรื่อยๆ ดังที่
พระพุทธเจาวา “ผูเปนมิจฉาทิฏฐิ เรากลาววามีคติ ๑ ใน ๒ อยาง คือ นรก หรือ
กําเนิดเดรัจฉาน๑๑๐ เหลาสัตวที่ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ หลังจากตายแลว ยอมไป
เกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก๑๑๑ บุคคลผูมีปญญาทรามประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ 
หลังจากตายแลว เขาจะไปเกิดในนรก”๑๑๒ 

นรก คือ ภพที่มีแตความรอนรนทุกขทรมาน ไมมีความชื่นใจใดๆ หลบหน ี

                                                
๑๐๙ ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๒๖๗/๓๑๔-๓๒๐. 
๑๑๐ ดูใน ที.ม. (ไทย) ๙/๕๐๙/๒๒๔. 
๑๑๑ ดูใน อง.ฺเอก. (ไทย) ๒๐/๓๐๔/๓๙. 
๑๑๒ ดูใน ขุ.อิต.ิ (ไทย) ๒๕/๓๒/๓๗๙. 



 

 ๔๓ 

ไมได ตายก็ไมได รอแตวันหมดวิบากกรรม๑๑๓ พระเถระทานหนึ่งกลาวเปรียบไว
วา “ทานเคยฝนรายที่ตองถึงกับสะดุงตื่นหรือไม? ความรูสึกในนรกก็เหมือนกนักบั
ฝนรายอยางสุดๆ  ตางกันแต..ในนรกไมมีโอกาสผวาตื่นเทานั้นเอง!” ไดแก มหา
นรกใหญ ๘ ขุม อุสสทนรก ๑๖ ขุม และโลกันตนรกอีก ๑ ขุม๑๑๔ ตัวอยางใน
พระไตรปฎก เชน  

“ยมบาล ใชขอเหล็กรอนแดงลุกเปนแสงไฟเกี่ยวปากใหอา แลวใสกอน
โลหะอันรอนแดงลุกเปนแสงไฟเขาไปในปาก กอนโลหะนั้นไหมปากบาง ไหมคอ
บาง ไหมทองบาง พาเอาไสใหญบาง ไสนอยบางของเขาออกมาทางทวารหนกั เขา
เสวยทุกขเวทนากลา อยางหนัก เผ็ดรอน อยูในนรกนั้น แตยังไมตาย ตราบเทาที่
บาปกรรมนั้นยังไมสิ้นไป”๑๑๕   

ภาษาบาลีเรียกวา “นิรยภูมิ” ในพระไตรปฎก
เรื่องสังกิจจชาดก กลาวถึงผูมีความประพฤติอันไม
สม่ําเสมอ คือ ประพฤติไมเปนธรรม(อกุศลเจตนา) ทาง
กาย ทางวาจา หรือทางใจ เปนทางไมปลอดภัยนําสัตว
ไปสูนรก๑๑๖ มี ๘ ขุม คือ ๑. สัญชีวนรก ๒. กาฬสุตตนรก 
๓. สังฆาฎนรก  (โรรุวนรก ๒ คือ) ๔. ชาลโรรุวนรก ๕. ธูมโรรุวนรก  ๖. ตาปน
นรก ๗. มหาตาปนรก ๘. อเวจีมหานรก  กาวพนไดยาก เกลื่อนกลนไปดวยเหลา
สัตวผูมีกรรมหยาบชา แตละขุมๆ มีอุสสทนรก ๑๖ ขุมเปนบริวาร๑๑๗ มหานรกนีม้ี
ชื่อเรียก ๓ ชื่อ คือ ๑. ฉผัสสายตนินรก หมายถึง นรกที่มีผัสสายตนะ ๖ เปนเหตุ
เกิดทุกขเวทนาอันเผ็ดรอน ๒. สังกุสมาหตนรก หมายถึง นรกที่สัตวตองถูกแทง
ดวยขอเหล็ก ๓. ปจจัตตเวทนียนรก หมายถึง นรกที่สัตวนรกกอทุกขเวทนาในเกดิ
แกตนเอง มหานรก แตละขุมมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมเชนหีบ มีประตู ๔ ดาน แยก

                                                
๑๑๓ ม.ม. (ไทย) ๑๔/๒๖๘/๓๑๕, ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๑๕๓/๓๕๘. 
๑๑๔ ขุ.อิต.ิอ. (ไทย) ๑/๔/-/๒๔๖. 
๑๑๕ ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๒๖๗/๓๑๔-๓๒๐. 
๑๑๖ ขุ.ชา.สฏ. (ไทย) ๒๘/๘๑/๔๖. 
๑๑๗ ขุ.ชา.สฏ. (ไทย) ๒๘/๘๓-๘๔/๔๗. 



 

 ๔๔ 

เปนสวนๆ ตามลักษณะกรรม ลอมรอบดวยกําแพงเหล็ก พื้นเปนเหล็กแดงลุกเปน
เพลิง อันมีเปลวเพลิงแผไปโดยรอบตลอด ๑๐๐ โยชนอยูตลอดเวลา๑๑๘ ถูกปด
ดวยกระเบื้องเหล็กประมาณ ๙ โยชน๑๑๙ ประตูหนึ่งๆ มีนรกบริวาร ๔ ขุม รวม
มหานรกขุมหนึ่งๆ มีนรกบริวาร ๑๖ ขุม๑๒๐ 

  มหานรก ๘ ขุม 
  นรกขุมใหญมี ๘ ขุม แตละขุมมีประตู ๔ ดาน ประตูหนึ่งๆ มีนรกบริวาร 
๔ ขุม รวมมหานรกขุมหนึ่งๆ มีนรกบริวาร ๑๖ ขุม ดังนี้๑๒๑ 

  ๑. สัญชีวนรก นรกที่สัตวไมมีวันตาย หมายถึงสัตวในนรกนีต้องถูกสับถูก
ฟน เปนช้ินเล็กชิ้นนอยแลว แลวกลับฟนขึ้นมาบอยๆ ตองชดใชกรรมอยูถึง ๕๐๐ 
ปอายุกัป (๑ วันในนรกขุมนี ้= ๙ ลานปมนุษย)๑๒๒  

 ลักษณะพื้นเปนเหล็กหนา เผาไฟจนแดงโชน ขอบดานขาง ๔ ขอบก็
เชนกัน มองออกไปไมแลเห็นขอบบอ  

 มีอาณาเขตใหญไพศาล แตจะหาที่วางเวนจากไฟไมไดเลย  
 ระหวางไฟจะมีสรรพาวุธตางๆ เชน หอก ดาบ ฯลฯ สารพัดจะม ีถูกไฟ

เผาแดงจนมีความคมจัด  
 มีนายนิรยบาลหรือยมบาล คือ ผูทําหนาที่ลงโทษสัตวนรก๑๒๓ 
 สัตวนรกวิ่งพลานเพราะเทาเหยียบไฟ รางกายติดไฟตลอดเวลา เวลาวิง่

ไปก็จะไปกระทบกับหอก ดาบ ฆอน หรืออาวุธตางๆ มาฟน แทง สับ รองครวญ
คราง ยมบาลถืออาวุธตางๆ อันมีไฟลุกโพลง ตัดรางกายใหเปนทอนนอยทอนใหญ 
ตายแลวก็ฟนมารับกรรมอีก ตลอดเวลา๑๒๔ 
                                                

๑๑๘ ขุ.เปต.(ไทย) ๒๖/๖๙๓-๖๙๔/๒๘๑. 
๑๑๙ ขุ.ชา.อ.(ไทย) ๖๒/๔/๑/๑๘๔. 
๑๒๐ ขุ.ชา.สฏ. (ไทย) ๒๘/๘๓-๘๔/๔๗. 
๑๒๑ ขุ.ชา. (บาล)ี ๒๘/๔๒๑/๑๖๖-๑๘๗, ขุ.ชา.อ. (บาล)ี ๘/๘๓-๘๔/๑๑๑-๑๑๔. 
๑๒๒ ขุ.ชา.สฏ. (ไทย) ๒๘/๘๓-๘๔/๔๗, อภ.ิว.ิอ.  (บาล)ี ๑/๑๐๒๓/๕๑๕. 
๑๒๓ ม.อ.ุ(ไทย) ๑๔/๒๖๒/๓๑๐. 
๑๒๔ ม.อ.ุอ. (บาล)ี ๓/๒๖๑-๒๗๑/๑๖๗-๑๗๓,ขุ.ชา.อ.(ไทย) ๖๒/๔/๑/๑๘๐. 



 

 ๔๕ 

บุพกรรม : เมื่อเปนมนุษยมีจิตไมบริสุทธิ์ หยาบชา กอกรรมทําเข็ญ เชน 
ฆาสัตว เบื่อสัตว เบียดเบียนบุคคลที่ต่ํากวาตนเปนนิจ 

๒. กาฬสุตตนรก นรกสายบรรทัดเหล็ก ลงโทษดวยเสนเชือกดํา แลวถาก
หรือตัดดวยเครื่องประหาร สัตวนรกวิ่งไปบนแผนเหล็กแดง  ถาลมลงจะถูกดีด
ดวยสายบรรทัดเหล็กแดง  มีอายุ ๑,๐๐๐ ปอายุกัป (๑ วันนรก = ๓๖ ลานป
มนุษย)๑๒๕       

 มีกําแพงทั้ง ๔ ดานเปนเหล็ก พื้นเปนเหล็กถูกเผาไฟแดงโชน  
 ยมบาลพากันโหรองไมขาดระยะ ถืออาวุธที่ไฟลุกโพลง ไลฆาสัตวนรกผู

กําลังวิ่งหนีไปมาอยูบนแผนโลหะอันลุกโพลง จับสัตวนรกใหนอนลง นําเลื่อยบาง 
ขวานบางที่ไฟกําลังติดสับ เฉือนสัตวนรกนั้น ใหเปน ๘ สวนบาง  ๑๖  สวนบาง   
  บุพกรรม : เมื่อเปนมนุษยมีใจบาป ทําการทรมานสัตวดวยการตัดเทา หู 
ปาก จมูก ทํารายบิดามารดา ครู อาจารย ฯลฯ เบียดเบียนหรือฆาภิกษุ สามเณร 
ดาบส หรือเปนเพชฌฆาต  

   ๓. สังฆาฏนรก นรกที่มีภูขาเหล็กใหญมีไฟลุกโพลงบดขยี้สัตวนรก นรกที่
ถูกบดหรือหนีบ  หมายถึงมีภูเขาเหล็กลุกเปนไฟกลิ้งมาบดขยี้สัตวในนรก มีอายุ 
๒,๐๐๐ ปอายุกัป (๑ วันนรก = ๑๔๔ ลานปมนุษย)  

 มีกําแพงทั้ง ๔ ดานเปนเหล็ก พื้นเปนเหล็กถูกเผาไฟแดงโชน  
 ยมบาลจะจับเอาสัตวนรกใหเขาไปในแผนดินเหล็ก ที่ลุกโพลง เพยีงเอว

ตรึงแนนไมใหหวั่นไหว จากนั้นภูเขาเหล็กอันลุกโพลงลูกใหญ เกิดขึ้นแตทิศบูรพา 
ครางกระหึ่มเหมือนเสียงอสนีบาตกลิ้งมาบดสัตวเหลานั้น ราวกับวาบดงาใหเปน
ผง แลวไปตั้งอยูในทิศปจฉิม กลิ้งไปเหมือนอยางนั้น แลวตั้งอยูในทิศบูรพา อนึ่ง 
ภูเขาทั้ง ๒ ลูกนั้นไดกลิ้งมาปะทะกันแลว บดขยี้สัตวนรก ดุจบีบคั้นน้ําออย 
  บุพกรรม : เมื่อเปนมนุษยมีใจบาปหยาบชาดวยใจอศุลกรรม ไรความ
เมตตากรุณา ทําทารุณกรรมสัตวดวยวิธีการตางๆ เปนประจํา หรือบุคคลทีท่รมาน
เบียดเบียนสัตวที่ตนใชประโยชน และพวกนายพราน  

                                                
๑๒๕ ขุ.ชา.สฏ. (ไทย) ๒๘/๘๓-๘๔/๔๗. 



 

 ๔๖ 

  ๔. มหาโรรุวนรก (ชาลโรรุว) นรกที่เต็มไปดวยเสียงรองไหครวญคราง  
เพราะมีเปลวไฟพุงวูบเขาทางทวารทั้ง ๙ เผาสัตวนรกตลอดเวลา อายุ ๘,๐๐๐ ป
อายุกัป (๑ วันนรก = ๒,๓๐๔ ลานปมนุษย)  

 กําแพงเหล็ก ๔ ดานไฟลุกโชน หาเปลวไมได ยิ่งลึกก็ยิ่งรอนมาก  
 ตรงกลางขุมนรก มีดอกบัวเหล็ก กลีบเหล็กถูกเผาไฟจนแดงโชน 

กระแสแหงไฟพุงออกจากกลีบตลอดเวลา  
 ไมมียมบาล  
 สัตวนรกจะถูกกรรมทําใหตองเอาหัวมุดลงไปในดอกบัว มือและขาก็จะ

จุมลงไปเชนกัน กลีบบัวจะงับเขามาหนีบขาไวถึงขอเทา หนีบมือไวถึงขอมือ สวน
หัวจะหนีบไปถึงคาง เพื่อใหไฟเผา  เปลวไฟจะแทรกเขาไปตามปากแผลทั้ง ๙ 
ของพวกสัตวนรกผูกําลังหมกไหมอยู  
  บุพกรรม : เมื่อเปนมนุษยมีใจบาป ตัดคอสัตวดวยความโกรธ ปลน ขโมย
ทรัพยสมบัติของพอแม ครูบาอาจารยและของศาสนา เชน ของภิกษุ สามเณร 
ดาบส แมชี และสิ่งของเครื่องสักการะ ที่เขาบูชาพระรัตนตรัย ปลนโกงเอาของคน
อื่นมาเปนของตน 

  ๕. โรรุวนรก (ธูมโวรุวนรก หรือจูฬโรรุวนรก) นรกที่เต็มไปดวยเสียง
รองไหครวญครางของสัตวนรกที่ถูกควันไฟอันแสบรอน มีอายุ ๔,๐๐๐ ปอายุกัป 
(๑ วันนรก = ๕๗๖ ลานปมนุษย)  

 กําแพงเหล็ก ๔ ดานไฟลุกโชน หาเปลวไมได ยิ่งลึกก็ยิ่งรอนมาก  
 ตรงกลางขุมนรก มีดอกบัวเหล็ก กลีบเหล็กถูกเผาไฟจนแดงโชน 

กระแสแหงไฟพุงออกจากกลีบตลอดเวลา  
 ไมมียมบาล  
 สัตวนรกจะถูกกรรมทําใหตองเอาหัวมุดลงไปในดอกบัว มือและขาก็จะ

จุมลงไปเชนกัน กลีบบัวจะหนีบขาไวถึงขอเทา หนีบมือไวถึงขอมือ สวนหัวจะ
หนีบไปถึงคาง เพื่อใหควันแสบแทรกเขาไปตามปากแผลทั้ง ๙ ของเหลาสัตวนรก
ผูไหมอยู แลวจึงคอยทําสรีระใหเปนผงไหลออกมาคลายดังแปง   
  บุพกรรม : เมื่อเปนมนุษยมีใจบาปเผาสัตวทั้งเปน ตัดสินความไมยุติธรรม  



 

 ๔๗ 

รุกที่ดินเอาสาธารณสมบัติมาเปนของตน กินเหลาเมาประทุษรายผูอื่น ชาวประมง 
คนที่เผาปาที่สัตวอาศัยอยู 

๖. ตาปนนรก (จูฬตาปน) นรกที่ทําใหสัตวเรารอน ดวยการใหนั่งตรึงติด
อยูในหลาวเหล็ก อันรอนแดงใหไฟไหมอยูตลอดเวลา อายุ ๑๖,๐๐๐ ปอายุกัป (๑ 
วันนรก = ๙,๒๑๖ ลานปมนุษย)  

 ยมบาลจับสัตวนรกใหนั่งตรึงติดอยูในหลาวเหล็ก ไมใหกระดิกได 
 สัตวนรกนั่งบนหลาวเหล็กที่ลุกโพลง มีประมาณเทาลําตาล ในนรกนั้น  

แผนดินภายใตยอมลุกโพลง สัตวทั้งหลายยอมลุกเปนเปลวเพลิง กระดิกไมไดเลย 
   บุพกรรม : เมื่อเปนมนุษยเปนคนใจบาป ประกอบกรรมดวยโลภะ โทสะ 
โมหะ เชน ฆาสัตวเพื่อเลี้ยงชีพ และคนที่เผาบานเมือง กุฏิ โบสถ วิหาร ศาลาการ
เปรียญ ทําลายเจดีย  
  ๗. มหาตาปนนรก (ปตาปน) นรกที่เต็มไปดวยความเรารอน ทุกขทรมาน
อยางมากมายเหลือประมาณ อายุประมาณ ๕๕,๘๗๒  ลานปมนุษย๑๒๖   

 มีกําแพงทุกดาน มีไฟที่ความรอนสูง คลายแสงสวาง พุงเขามาจากรอบ
ทิศ มารวมกันตรงกลาง   

 มีภูเขาต้ังอยูกลางขุมนรก มีไฟพุงเขาพุงออกเปนเหล็กที่เผาแดง  
 ยมบาลบังคับใหสัตวนรกปายปนขึ้นไปบนยอดภเูขาที่มีไฟโพลง    ดวย

อาวุธทั้งหลาย ที่กําลังลุกโชน พอไปใกลถึงยอด ลมอันมีกรรมเปนปจจัยยอมพัด
สัตวเหลานั้น ไมอาจจะทรงตัวอยูได ก็เอาศีรษะลง รวงหลนลงมา ก็จะถูกแหลน
หลาวที่ปกเอาไวโดยรอบแทงเขา มีรางกายทะลุเขาไปในหลาวเหล็กเหลานั้น ไฟ
ยอมเผาสัตวใหเรารอนเหลือเกิน เมื่อหลนจากแหลนหลาวนั้นรางก็จะถูกไฟเผา
ตามเดิม ยมบาลก็จะมาไลใหปนขึ้นไปยอดเขาตอไป 
  บุพกรรม : เมื่อเปนมนุษยมีใจบาปหนาไปดวยอกุศลมลทิน เชน ประหาร
คนหรือสัตวใหตายเปนหมูมากๆ ไมคํานึงถึงชีวิตเขาชีวิตทาน และคนที่มีอุจเฉท
ทิฎฐิ สัสสตทิฎฐิ นัตถิกทิฎฐิ อเหตุทิฎฐิ และอกิริยทิฎฐิอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง   
                                                

๑๒๖ อภ.ิว.ิอ. (บาล)ี ๑/๑๐๒๓/๕๑๕ 



 

 ๔๘ 

  ๘. อเวจีนรก  นรกที่ปราศจากคลื่น คือ ไมมีเวลาวาง หมายถึงนรกที่มี
เปลวไฟพลุงออกมาจากทิศทั้ง ๔ เผาสัตวนรกอยูตลอดเวลา อายุประมาณ ๑ 
อันตรกัปของมนุษย  

 สัตวนรก ไมสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดเลย  
 มีกระดูกแดงฉาน เนื่องจากถูกไฟเผาจนสุก ถูกใหยืนกางแขน  
 มีกําแพงปดเฉพาะตัว ๖ ทิศ  
 มีหอกแทงทะลุตรึงไวทั้งจากบนลงลาง ซายทะลุขวา หนาทะลุหลัง 

หลายสิบเลม จนไมสามารถจะขยับไดเลยแมแตนอย จํานวนสัตวนรกที่อยูในขุมนี้ 
มีมากกวาทั้ง ๗ ขุม ที่กลาวมาแลวรวมกันทั้งหมดเสียอีก 

 เปลวไฟในนรกนี้ ไมมีระหวางขั้น ที่มีประมาณ  ๑๐๐ โยชนในมหา
นรกนั้น เต็มไปดวยสัตวทั้งหลายหาระหวางคั่นไมไดเลย ประดุจดังทะนานเต็มไป
ดวยน้ํานมและแปง ฉะนั้น ประมาณของเหลาสัตวผูหมกไหมอยู ยอมไมมีดวย
อิริยาบถทั้ง ๔ และสัตวเหลานั้น ยอมไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ยอมไหมอยูในที่
เฉพาะของตนเทานั้น ทุกขเทานั้นยอมปรากฏ หาระหวางมิได ขึ้นชื่อวาระหวาง
แหงความทุกขในมหานรกนี ้ยอมไมมีเลย๑๒๗ 

 อเวจีมหานรกนี้ เปนสถานที่ใหญมาก วัดโดยผากลางได ๓๑๘ โยชน 
วัดโดยรอบได ๙๕๔ โยชน รวมทั้งอุสสทนรกดวย เปนหมื่นโยชน 
  บุพกรรม : เมื่อเปนมนุษยไดทําอนันตริยกรรม อยางใดอยางหนึ่ง คือ ฆา
มารดา บิดา พระอรหันต ทํารายพระพุทธเจาใหหอพระโลหิต ทําสังฆเภท ยุยงให
สงฆแตกกัน และบุคคลที่ทําลายพระพุทธเจดีย พระพุทธรูป ตนโพธิ์ทีต่รัสรูโดยจติ
คิดประทุษราย บุคคลที่ติเตียนพระอริยบุคคลพระสงฆผูมีคุณแกตน ผูที่ยึดถือนยิต
มิจฉาทิฎฐิ ๓  
   มหานรกทั้ง ๘ ขุมนี้แตละขุมมี ๔ ประตู แตละประตูมีอุสสทนรก ประตู
ละ ๔ มหานรกแหงหนึ่งๆ จึงมีอุสสทนรกแหงละ ๑๖ ขุม รวมอุสสทนรกทั้งหมด
เปน ๑๒๘ (นรกยอย) รวมกับมหานรกอีก ๘ ขุม จึงเรียกวา นรก ๑๓๖ ขุม๑๒๘   
                                                

๑๒๗ ขุ.ม.อ.(ไทย) ๖๖/๕/๒/๕๑๐. 
๑๒๘ ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๔/๑/-/๑๘๓. 



 

 ๔๙ 

  โลกันตนรก ๑ ขุม    
นอกจากนี้ยังมีมหานรกอีกขุมหนึ่ง คือ โลกันตนรก เปนนรกขุมยิ่งใหญ 

อยูนอกจักรวาล ตรงรอยตอระหวาจักรวาล๑๒๙ มีแตความทุกขมืดมนอนธการ มัว
เปนหมอก๑๓๐ นากลัวกลางคืนกลางวันไมมีปรากฏ๑๓๑ มองไมเห็นอะไร เต็มไป
ดวยทะเลน้ํากรดเย็น ตั้งอยูบริเวณชอง ระหวาง ๓ จักรวาลซอนกัน มีสุนัข ๒ ตัว 
คือ สุนัขดาง และสุนัขดําคล้ํา มีตัวกํายํา ล่ําสัน แข็งแรง พากันมาใชเขี้ยวเหล็กกัด
กินสัตวนรกจนตัวขาดกระจายเลือดไหลโทรม๑๓๒ มีนายนิรยบาลชื่อ กาฬะ และ
อุปกาฬะ ใชหอกและดาษเชือดเฉือนและทิ่มแทงที่หนาอก และคอ, ทอง วิ่งไปมา
อยูในนรกมีตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโทรม๑๓๓ ในโลกันตนรกนี้มีหาฝนชนิด
ตาง ๆ คือ ฝนหอก ฝนดาบ ฝนแหลน ฝนหลาว มีประกายลุกวาว เหมือนถาน
เพลิงตกลงบนศีรษะสัตวนรก และมีสายอัสนีบาตศิลาแดงโชนตกลงทับสัตวนรก
นั้น สัตวนรกที่มาเกิดตองไดรับทุกขเวทนาเปนเวลา ๑ พุทธันดร จากผลกรรมชั่ว 

 บุพพกรรม : สัตวพวกที่ไปเกิดในโลกันตนรก ไดแกพวกที่เปนนิยต-
มิจฉาทิฎฐิ (คลั่งในความเชื่อจนนําไปสูการฆาคนโดยไมรูสึกผิด) พวกทีท่ําสังฆเภท 
(ทําพระภิกษุสงฆใหแตกแยกกัน) เมื่อจุติจากอบายภูมิขุมอื่น ๆ แลว ก็ไปเกิดตอ
ในโลกันตนรก๑๓๔ 

 
 
 
 

 

                                                
๑๒๙ ขุ.พุทฺธ.อ.(ไทย) ๗๗/๙/๒/๙๖. 
๑๓๐ ไทย) ๑๘/๑๗๓๙/๓๙๖. 
๑๓๑ ขุ.ชา.มหา.(ไทย) ๒๘/๑๓๐๖/๓๘๕. 
๑๓๒ ขุ.ชา.มหา.(ไทย) ๒๘/๑๓๐๗-๑๓๐๘/๓๘๕. 
๑๓๓ ขุ.ชา.มหา.(ไทย) ๒๘/๑๓๐๙-๑๓๑๐/๓๘๕. 
๑๓๔ ขุ.ชา.มหา.(ไทย) ๒๘/๑๓๑๒. 



 

 ๕๐ 

การทําบุญใหทานมากๆ พนทุกขไดหรือไม? 

 ทําไมตองทําบุญ?  หากตองการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอยาง
รวดเร็ว และปลอดภัย ตองจายคาโดยสาร (เครื่องบิน) แพง ฉันใด ตองการเกิดมา
สุขสบายก็ตองทําบุญกุศลไวมากๆ ฉันน้ัน ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา 

 “สัตวทั้งปวงจักตองตาย เพราะชีวิตมีความตายเปนที่สุด สัตวทั้งหลาย
จะไปตามกรรม คือ ผูทําบาปจักไปนรก สวนผูทําบุญจักไปสวรรค ฉะนั้น 
บุคคลควรทําความดีสะสมไวเปนสมบัติในโลกหนา เพราะ 
บุญเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายในโลกหนา”๑๓๕ 

 และตรัสเปรียบเทียบไววา   
  “เมื่อเรือนถูกไฟไหม สิ่งของที่นําออกไปไดยอมเปนประโยชนแกเขา 
สิ่งของที่ถูกไฟไหมในเรือนยอมไมเปนประโยชนแกเขา ฉันใด เมื่อมนุษยถูก
ความแกและความตายแผดเผาแลว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลควรนําออก
ดวยการให สิ่งที่ใหแลวชื่อวานําออกดีแลว สุขยอมมีแกบุคคลผูตายไปแลว 
ซึ่งไดทําบุญไวขณะเมื่อมีชีวิตอยู”๑๓๖ 

จุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา คือ ความหลุดพนจากทุกขทั้งปวงดบัภพ
ชาติ หยุดการเวียนวายตายเกิด๑๓๗ เพราะเมื่อไมเกิดอีก เราก็ไมตองแก ไมตอง
เจ็บ ไมตองตายอีกตอไป สวนการทําบุญดวยการบริจาคทานนั้น มีอานิสงสสูงสุด
เพียงแคความสุขในเทวโลกเทานั้น ยังไมไดกําจัดกิเลสตัณหาพาสูความพนทุกข
ใดๆ เลย เพราะถึงแมจะไดไปเกิดเปนเทวดาแลว แตเมื่อหมดบุญก็ตองกลับมาเกดิ
เปนคนอีก เมื่อกลับมาเกิดเปนคนอีก ก็ตองแก ตองเจ็บ ตองตายอีก และถาหาก
พลั้งเผลอไปทําความชัว่เขา กย็ังตองไปในนรกอีก 

 เมื่อเปนเชนนี ้ พระพร่ําสอนใหชาวพุทธทําบุญใหทานไปเพื่ออะไร?ตอบ
วา : บุญไมสามารถกําจัดกิเลสตัณหาใหหมดสิ้นไปไดก็จริง แตบุญชวยอํานวย

                                                
๑๓๕ ดูใน สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๓/๑๖๖. 
๑๓๖ ดูใน อง.ฺทุก. (ไทย) ๒๐/๕๓/๒๑๕. 
๑๓๗ ดูใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๗๗/๕๐๖. 



 

 ๕๑ 

ความสะดวกใหเขาถึงวิปสสนาปญญา คนพบวิธีกําจัดกิเลสตัณหาไดงายขึ้น๑๓๘ 
เปรียบเหมือนคนที่มีฐานะร่ํารวย มีทรัพยสินเงินทองมาก ยอมอํานวยความ
สะดวกใหเขาไดรับการศึกษาถึงขั้นสูง มีความรูในการทํางาน เมื่อเขามีความรู
ความสามารถ เขาก็ยอมประสบความสําเร็จในชีวิตไดงายกวาคนที่ไดรับการศึกษา
นอย (แตไมไดหมายความวาคนเรียนนอย จะประสบความสําเร็จในชีวิตไมได ถามี
ความขยันหมั่นเพียร และมีบุญที่สั่งสมมามากพอ) 

 ตามหลักการของพระพุทธศาสนา “สุข” ไมมีอยูจริง (คือ มีอยู แตมีอยู
แบบไมจริง) มีแตทุกขมากและทุกขนอยเทานั้น๑๓๙ มนุษยโดยทั่วไปเขาใจความ
ทุกขที่ลดลงวาเปนความสุข จึงมิอาจหลุดพนจากวงจรแหงทุกขไปได๑๔๐ เปนทุกข
เพราะอยากไดในสิ่งที่ตองการ เมื่อไดสิ่งที่ตองการมาแลวก็เกิดสภาวะผอนคลาย
ขึ้นในจิต จึงหลงสภาวะน้ีกันวา “ความสุข” แตที่จริงแลวหาใชความสุขแทจริงไม 
เปนแตการลดปริมาณลงของความทุกขเทานั้น    

 เปรียบเหมือนอุณหภูมิที่ลดลงถึง ๑ องศา ถึงแมอุณหภูมิจะลดลงต่ําถึง
เพียงนี้ก็มิไดหมายความวาความรอนจะหมดไป เพราะอุณหภูมิ ๑ องศาก็ยังรอน
กวาอุณหภูมิลบ ๑ องศา เมื่อสถานการณหรือสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป อุณหภูมิก็มี
โอกาสเพิ่มสูงขึ้นไดอีก ความทุกขที่ลดต่ําลงจนมนุษยเขาใจวาเปนความสุข ก็
เชนเดียวกัน เมื่อความสามารถในการบําบัดลดลงหรือเกิดความอยากอยางใหม
เขามาทดแทน ความทุกขก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีก เปรียบเหมือนกับปรอทใน
เครื่องวัดอุณหภูมิที่พุงสูงขึ้นทุกครั้ง เมื่ออุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น 
ฉันใด ก็ฉันนั้น 

สุขของสัตวจําพวกหนึ่งกลับเปนทุกขของสัตวอีกจําพวกหนึ่ง สุขของสัตว
เดรัจฉานกลับเปนทุกขของมนุษย สุขของมนุษยกลับเปนทุกขของเทพ  สุขของ

                                                
๑๓๘ ดูใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๗๗/๕๐๖..     
๑๓๙ วชิราภิกษุณีกลาววา “ทุกขเทานั้นเกิดขึ้น  ทุกขเทานั้นดํารงอยู  และแปรผันไป 

นอกจากทุกข ไมมีสิ่งอื่นเกิดขึ้น นอกจากทุกข ไมมีอะไรอื่นดับไป” (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๑/
๒๒๘, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๘๖/๓๗๑) 

 ๑๔๐ ดูใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๒๖/๓๙๔. 



 

 ๕๒ 

เทพกลับเปนทุกขของพระอริยเจา  และถาหากสัตวที่เกิดในภูมิชั้นสูงเผลอทําชั่ว
เขาหรือชาติกอนๆ ไดทําทั้งบุญและบาปไวพอๆ กัน  เมื่อเขาจุติจากภพของตน
แลว ก็จะตองไปอุบัตใินนรกเสียสวนใหญ   

ครั้งหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงใชปลายพระนขา (เล็บ) ชอนฝุนขึ้นมา 
แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา “ภิกษุทั้งหลาย ..ฝุนที่เราใชปลายเล็บชอนข้ึนมากับ
แผนดินใหญนี้อยางไหนจะมากกวากัน”  พระภิกษุทูลตอบวา “ขาแตพระองคผู
เจริญ แผนดินใหญนี้แลมากกวา” 

พระองคจึงตรัสบอกวา “ฝุนที่ปลายพระนขามีเพียงเล็กนอย เมื่อเทียบ
กับแผนดินใหญแลว คํานวณไมได เทียบกันไมได หรือไมถึงสวนเสี้ยว ขอนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน สัตวที่จุติจากเทวดามาเกิดในเหลาเทวดามีจํานวนนอย สวนเทวดาที่
เคลื่อนจากสวรรคแลวไปเกิดในนรก ไปเปนเปรตมีจํานวนมากกวา พวกเทพชั้น
เวหัปผลาที่ไมไดสดับสัทธรรม ..เมื่อระยะเวลาที่เปนกําหนดอายุหมดไปแลว ไปสู
นรกบาง ไปสูแดนเปรตบาง”๑๔๑ 

 การทําบุญกุศลยอมนําความสุขความเจริญมาใหผูกระทําในชาติตอๆ ไป 
แตถึงอยางไรก็ตาม การทําบุญใหทานที่ชาวพุทธ นิยมทําอยูทุกวันนี้  สงผลใหได
ไปเกิดเพียงแคสวรรค ๖ ชั้นเทานั้น เมื่อหมดบุญก็ตองกลับมาเกิดเปนคนอีก และ
ถาเคยทําบาปไวก็ตองไปทรมานในนรกอีกหลายแสนโกฏิป ไปเกิดเปนสัตว
เดรัจฉานบาง เปนเปรตบาง ในพระไตรปฎกบอกวา “เทวดาเมื่อเคลื่อนจากภพ
ของตนแลวตองไปตกนรก ไปเปนเดรัจฉานเสียสวนมาก”๑๔๒ 

 ดวยเหตุผลดังกลาวนี ้การที่เราไดสั่งสมบุญไวมากจึงไมไดรับประกันวา 
เราจะหลุดพนจากทุกข ใหประสบสุขชั่วนิรันดร ไมตองกลับไปตกนรกอีกได แตถงึ
กระนั้น บุญก็เปนปจจัยสําคัญในหลายเหตุปจจัยที่จะขาดเสียไมได ที่จะเปนบันได
ใหเรากาวไปสูความพนทุกขได 

ครั้งหนึ่ง อุตตรเทพบุตรเขาไปอวดความรูกับพระพุทธเจาวา “ชีวิตถูก
ชรานําไป อายุจึงสั้น ไมมีผูใดตานทานความชราที่จะมาถึงได บุคคลพิจารณาเห็น
                                                

๑๔๑  สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๗๘/๖๕๔, อง.ฺจตุ. (ไทย) ๒๑/๑๙๓/๑๒๕.  
๑๔๒ ดูใน อง.ฺเอก.  (ไทย) ๒๐/๓๓๖/๔๔. 



 

 ๕๓ 

ภัยในความตายแลว ควรเรงบําเพ็ญบุญซึ่งจะนําความสุขมาให” 
 แตพระพุทธเจาตรัสแยงวา “ชีวิตถูกชรานําไปสูความตาย อายุจึงสั้น ไมมีผูใด
ตานทานความชราที่จะมาถึงได บุคคลเมื่อพิจารณาเห็นภัยในความตาย ควรละ
ความปรารถนาในโลกเสีย แลวมุงสูพระนิพพานเถิด”๑๔๓ 

หมายความวา ถึงเราไดทําบุญไวมากมายปานใดก็ตาม ก็ไมอาจหลุดพน
จากทุกขและนรกได เหมือนกับแสงสวางในกลางวัน ยอมตามมาดวยความมืดมิด
ในยามค่ําคืนเสมอๆ การทําบุญใหทานที่ชาวพุทธนิยมทํากันโดยทั่วไปนั้น ให
อานิสงสอยางสูงที่สุดก็เพียงแคไปเกิดเปนเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดีเทานั้น  ซึง่ใน
สายตาของพระอรหันตแลวยังมีความเปนอยูเจือดวยทุกขอยูอีกมาก ดวยเหตุ
ดังกลาวนี้แล พระอรหันตเถรีจึงเปลงอุทานวา “ทุกขเทานั้นเกิดขึ้น ทุกขเทานั้น
ตั้งอยู ทุกขเทานั้นดับไป นอกจากทุกขแลวหามีสิ่งใดเกิดขึ้นและดับไปไม”๑๔๔ 
 

การทําบุญเพื่อลางบาป 

กอนอื่นตองเขาใจกอนวา คําวา บาป นีย้ังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนกัน
อยู คือ ชาวบานทั่วไปมักเขาใจคํานี้วา คือ “วิบากของกรรมชั่วที่ตองชดใช” แตใน
ศาสนาพุทธมุงหมายถึงสภาวะที่ทําใหจิตใจเศราหมอง เหตุปจจัยที่ใหทําทจุรติทาง
กาย วาจา ใจ ก็คือกิเลสนั่นเอง ดังนั้นการลางบาปในพระพุทธศาสนาก็คือการ
กําจัดกิเลสทั้งหมดใหหมดสิ้นไปนั้นเอง ฉะนั้น การทําบุญบริจาคทานเพื่อลางบาป
ดังที่ชาวพุทธจํานวนมากเขาใจกันนั้น จึงเปนความเขาใจที่ไมสอดคลองกับ
หลักการที่แทจริงในพระพุทธศานา 

พระพุทธศาสนามีหลักการในเรื่องนี้อยูวา เฉพาะบุญอยางเดียวยังลาง
บาปไมได บุญชวยไดเพียงชะลอวิบากของอกุศลกรรมไวชั่วคราวเทานี้ และไมมี
วิธีการอื่นใดที่จะลบลางบาปกรรมที่ทําไปแลว ..แตพระพุทธเจาทรงพบเงื่อนไขวา 
บาปกรรมที่ทําแลวลบลางไมไดก็จริง แตสามารถหลีกหนีใหพนจากการตองรับ
วิบากกรรมได ดวยการกําจัดเชื้อทีเ่ปนเหตุใหตองเกิดในภพใหม  เพราะเมื่อไมเกดิ
                                                

๑๔๓ ดูใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๗๗/๕๐๖. 
๑๔๔ ดูใน สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๑/๒๒๘, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๘๖/๓๗๑. 



 

 ๕๔ 

อีกก็ไมตองรับวิบากกรรมใดๆ อีกตอไป (เมื่อไมมีกระจก ฝุนก็ลงจับกระจกไมได
อีกแลว) เชื้อที่กอใหเกิดการถือกําเนิดในภพใหม คือ “กิเลสตัณหา” นั่นเอง ซึ่ง
สามารถชําระลางไดอยางเปนขั้นตอนดวยมรรคญาณเพียงเทานั้น 

 อดีตลวงพนไปแลว การกระทําทุกอยางที่เรากระทําไปดวยเจตนา ไมวา
จะชั่วหรือดีก็ตาม ก็เปนอันไดกระทําไปแลว และวิบากของกรรมนั้นจะยอนกลับ
มาใหผลในที่สุด แตเวลาที่ใหผลนั้นไมแนนอนวาจะชาหรือเร็ว จะเปนชาตินี้ หรือ
ชาติหนา  ถาหากกรรมที่ไดกระทํากอนหนานั้นยังใหผลไมหมด หรือกรรมที่
กระทําในปจจุบันมีวิบากแรงกวา ก็จะทําใหกรรมนั้นมีผลชาลง เมื่อเปนเชนนี้ 
หนทางที่จะหลีกหนีวิบากของกรรมนั้น ก็พอมีทาง ขึ้นอยูกับความสามารถของแต
ละคนวา มีฝเทา (ฝจิต) ในการหลีกหนีมากนอยแคไหน มีเสนชัยอยูที่อนุปาทิ
เสสนิพพาน  ถาในระหวางนี้ เขามุงมั่นทําเฉพาะบุญกุศล อบรมสติปญญาให
ปราดเปรื่องอยูตลอดเวลา จนถึงขณะจิตสุดทาย  หลังตายก็จะไปเกิดในสุคติภพ
ได และหากทําไดเชนนี้ทุกภพ ทุกชาติ ไมมัวหลงระเริงกับความสุขเล็กๆ นอยๆ ที่
เกิดข้ึนช่ัวครั้งชั่วคราว อันเปนผลพลอยไดจากการเรงทําบุญ เขาก็มีโอกาสเขาถึง
เสนชัยได กอนที่บาปจะตามมาทัน เปรียบเหมือนโจรผูรายที่ไดกอคดีอาญาไว 
หลบหนีการจับกุมไดตลอด ๒๐ ป มีความสามารถในการหลบหลีกเจาหนาที่
ตํารวจ เมื่ออายุความครบ ๒๐ ป คดีความก็เปนอันหมดอายุไป กฎหมายไมอาจ
ลงโทษเขาไดอีกตอไป     

 บาปที่เราทําไวก็เชนกัน หากเราเขาถึงอนุปาทิเสสนิพพานไดแลว ก็ไม
อาจตามมาใหผลไดอีกตอไป๑๔๕ แตโดยมากยากที่จะเปนเชนนั้น มักถูกวิบาก
กรรมตามมาทันเสียกอน  หลายคนหลายทานพยายามวิ่งหนีเอาจิตรอดสุดชีวิต  
ตองถึงกับผาผอนหลุดลุยกวาจะเขาถึงอนุปาทิเสสนิพพานได   

 ตัวอยาง เชน พระองคุลีมาลเถระ กวาทานจะฟนฝาอุปสรรคเขาสูเสน
ชัยได ถูกกรรมเกาไลกวดจับจวนเจียนจะทันอยูแลว หรืออาจจะถูกกรรมเกาจับ
ติดชายผานุงแลว  แตทานก็ยังพยายามดิ้นรนเต็มที่ ถึงกับถอดผานุงออกแลววิ่ง
ลอนจอนตอไป จนเขาสูเสนชัยจนได เมื่อเขาสูเสนชัย (อนุปาทิเสสนิพพาน) แลว
                                                

๑๔๕ ดูใน อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๒๑๙/๓๖๕.  



 

 ๕๕ 

วิบากกรรมก็มิอาจสงผลไดอีก ไมตองชดใชกรรมใดๆ อีกตอไป๑๔๖ กรรมที่เคยทํา
ไวจะกลายเปน อโหสิกรรมไป๑๔๗        
  คัมภีรอรรถกถามโนรถปูรณี หนา ๑๓๒ อธิบายวา  ในเวลาที่กุศล
กรรมใหผล อกุศลกรรมอยางหนึ่งจะตั้งขึ้นตัดรอนกรรมนั้นใหตกไป ถึงในเวลาที่
อกุศลกรรมใหผล  กุศลกรรมอยางหนึ่งก็จะตั้งขึ้นตัดรอนกรรมนั้น นี้ชื่อวาอุปจ
เฉทกกรรม  ในบรรดาอุปจเฉทกกรรมที่เปนกุศลและอกุศล กรรมของพระองคุลี
มาลไดเปนกรรมตัดรอนอกุศล 

หลายคนเขาใจวา ศาสนาพุทธสอนแตเรื่องกรรมเกา สอนใหทําใจยอม
จํานนอยูกับอดีต โดยไมคิดหาหนทางแกไข  แตความจริง หาไดเปนเชนนั้นไม 
วิบากของบาปกรรมที่เคยทําไวในอดีต ถึงแมกลับไปลบลางแกไขไมได  แตเรา
สามารถแกไขไดดวยความเพียรในชาติปจจุบัน แมไมสามารถกลับไปแกไขลบลาง
อกุศลกรรมที่เปนตนเหตุได แตสามารถสรางกรรมปจจุบัน เพื่อเจือจางวิบากของ
อกุศลกรรมนั้นใหออนกําลังลงได  คือ คนที่ทําบาปแลวกลับสํานึกผิด อบรมศีล 
อบรมจิต อบรมปญญา มีคุณงามความดีที่เคยทําไวมากมาย บาปกรรมที่คนเชนนี้
ทําจะยังไมปรากฏผลใหเห็น  เหมือนกับการนําน้ําจืดเติมลงในน้ําเกลือใหมากขึ้น
เรื่อยๆ จนไมรูสึกวาน้ํามีรสเค็มอีกตอไป ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา๑๔๘  

 ภิกษุทั้งหลาย ถามีคนกลาววา ใครทําบาปอะไรไว เขาก็ตองรับผลกรรม
อยางนั้น เมื่อเปนเชนนี ้การประพฤติพรหมจรรย (การสรางคุณงามความดี) ของ
เขายอมไมเกิดประโยชนอะไรเลย โอกาสที่เขาจะบําเพ็ญเพียรใหถึงความพนทุกข
ยอมเปนไปไมไดละซิ?    

 สวนผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บุคคลนี้ทํากรรมที่ตองเสวยผลไวอยาง 
ใดๆ เขาตองเสวยผลของกรรมนั้นอยางนั้นๆ เมื่อเปนเชนนั้นการอยูประพฤติ
พรหมจรรยยอมมีได โอกาสที่เขาจะบําเพ็ญเพียรใหถึงความพนทุกขยอมเปนไป
ไมได  ภิกษุทั้งหลาย คนบางคนในโลกนี้ทําบาปกรรมเพียงเล็กนอย บาปกรรมนั้น

                                                
๑๔๖ ดูใน ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๓๔/๓๙๗. 
๑๔๗ วิสุทฺธ.ิ (บาล)ี ๒/๖๘๕/๒๖๖, วิสุทฺธ.ิฏีกา (บาล)ี ๒/๖๘๕/๔๑๕.  
๑๔๘ อง.ฺทุก. (ไทย) ๒๐/๑๐๑/๓๓๖.   



 

 ๕๖ 

ก็สงผลใหเขาไปตกนรก สวนคนบางคนทําบาปกรรมเล็กนอยเหมือนกันอยางนั้น 
แตบาปกรรมนั้นใหผลเพียงเล็กนอย ปรากฏแตกุศล-กรรมที่เคยทํามาใหผล    

บุคคลเชนไรเลา? ที่ทําบาปกรรมแมเล็กนอย บาปกรรมนั้นถึงกับสงผลให
เขาไปตกนรกเลยทีเดียว  บุคคลเชนนี้ก็คือคนที่ (ทําผิดแลวแตไมสํานึกผิด) ไม
อบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา มีคุณงามความดีนอย  ไมมียศศักดิ์บารมี 
ยากจนแรนแคน บาปกรรมที่คนแบบนี้ทํา แมเปนบาปกรรมเล็กนอย บาปกรรม
นั้นก็นําเขาเขาสูนรก    

ดูกรภิกษุทั้ งหลาย บุคคลเชนไรเลา ทําบาปกรรมเล็กนอยเชนนั้น
เหมือนกัน แตบาป กรรมนั้นใหผลเล็กนอยแตในชาตินี้ (ไมสงผลใหถึงกับไปตก
นรก) บุคคลเชนนี้ ก็คือคนที่ทําบาปกรรมแลว (กลับสํานึกผิด) อบรมกาย อบรม
ศีล อบรมจิต อบรมปญญา มีคุณงามความดีที่เคยทํามากมายมียศศักดิ์บารมี มี
ทรัพยสมบัติมาก บาปกรรมที่คนเชนน้ีทํามักไมคอยปรากฎผลใหเห็น (มักปรากฏ
แตผลบุญที่เขาเคยทําไวมากมาย)  เปรียบเหมือนกอนเกลือที่เราใสลงในขันน้ําใบ
นอย เธอทั้งหลายคิดวาน้ําผสมเกลือนั้นจะเปนอยางไร  น้ําผสมเกลือในขนันัน้กจ็ะ
เค็มจัดจนดื่มไมได เพราะกอนเกลือที่ใสลงไปใชไหม?  ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา 
“ใชพระเจาขา น้ําในขันนั้นจะเค็มจัดจนดื่มไมได” 
 พ. “เพราะเหตุไร น้ํานั้นจึงเค็มจัดจนดื่มไมได?”   

ภ.ิ“เพราะในขันนั้นมีน้ํานิดเดียว นํ้าจึงไมสามารถละลายเกลือใหเจือจาง
หายเค็มไดพระเจาขา” 

พ. “ภิกษุทั้งหลาย ก็เปรียบเหมือนกับการใสกอนเกลือลงในแมน้ําคงคา 
กอนเกลือนั้นจะทําใหแมน้ําคงคาเค็มจนดื่มไมไดหรือเปลา?”  

ภ.ิ “หามิได พระเจาขา”      
พ. “เปนเชนนั้น เพราะเหตไุร”     
ภิ. “เพราะในแมน้ําคงคานั้น มีหวงน้ํามากมายมหาศาล ฉะนั้นหวงน้ํา

ใหญนั้น จึงไมกลายเปนน้ําเค็มเพียงเพราะผสมกับกอนเกลือ เพียงเล็กนอย พระ
เจาขา”  
         พ.“ก็เหมือนกันแหละ ภิกษุทั้งหลาย คนบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรม



 

 ๕๗ 

เพียงเล็กนอย บาปกรรมนั้นก็สงผลใหเขาไปตกนรก สวนคนบางคนทําบาปกรรม
เล็กนอยเหมือนกันอยางนั้น แตบาปกรรมนั้นใหผลเพียงเล็กนอย  ปรากฏแตกุศล
กรรมที่เคยทํามาใหผล     

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนในโลกนี้ที่ถูกจําคุกเพราะขโมยของเพียงนิดหนอยก็
มี ถูกจําคุกเพราะขโมยของมากมายมหาศาลก็มี สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ขโมย
ของอยางนั้นเหมือนกันแตไมถูกจําคุกก็มี บางคนคดโกงสมบัติมหาศาลแตไมถูก
จองจําก็มี บุคคลเชนไรเลา ถูกจําคุกเพียงเพราะขโมยของเพียงเล็กนอย  ภิกษุ
ทั้งหลาย คนบางคนในโลกนี ้เปนคนขัดสนยากจนแรนแคน (ไมมีเสนสายหรือคุณ
งามความดีแกสังคม) เมื่อไปเที่ยวขโมยของแมเพียงเล็กนอย เขาก็จะถูกลงโทษถึง
ขั้นติดคุกได    

บุคคลเชนไรเลา แมไปขโมยของเชนนั้นเหมือนกัน แตกลับไมติดคุก(ทั้งที่
ถูกจับได) ภิกษุทั้งหลาย คนบางคนในโลกนี้เปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยสินเหลือเฟอ มี
โภคะมากมาย (ชวยเหลือสังคมมากมาย) คนเชนนี้แมเคยขโมยของอยางนั้น
เหมือนกัน แตเขายอมไมถูกจองจํา (อาจเสียคาปรับแทน)”๑๔๙   

จากเนื้อหาที่พระพุทธเจาตรัสสอนนี้ ทําใหรูวา การ
ตั้งใจทําความดี สั่งสมบุญกุศลนั้น มาเจือจางบาปกรรมเล็ก
นอยลงไปไดบาง เพราะการทําบุญกุศลมากๆ อุปมาเสมือนการ
เติมน้ําจืดลงในน้ําเกลือ สวนการทําบาปเปรียบเหมือนเติมเกลอื 
เมื่อเราจะตองหมั่นสรางบุญกุศลใหมาก เพื่อมาเจือจางบาปใหหมดฤทธิ์ลงไป 
อุปมาเหมือนเกลือกับน้ําในแมน้ํา แมเกลือจะยังมีอยูไมไดสูญหายไปไหน แตกไ็มมี
ผล ไมปรากฎรสเค็มในกาลปจจุบัน 

แตถึงกระนั้น รูป-นามสังขารทั้งปวง ทั้งเปนกุศล (บุญ) และอกุศล(บาป) 
พระพุทธเจาทรงระบุชัดวาลวนเปนอนัตตา หาความเปนตัวตนที่เที่ยงแทแนนอน
ไมได แมชาตินี้เราจะไดเกิดมาในตระกูลสัมมาทิฏฐิ เชื่อเรื่องบุญ-บาป และได
ทําบุญกุศลไวมากมายก็จริง แตหากยังมีกิเลสตัณหาอยูในจิต ก็ยังกอภพ-กอชาติ
ไดอีก ก็ยังตองเวียนวายตายเกิดกันตอไป หาที่สุดแหงทุกขและภพชาติยังไมได คอื
                                                

๑๔๙ อง.ฺทุก. (ไทย) ๒๐/๑๐๑/๓๓๖. 



 

 ๕๘ 

ยังมีตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในรูป-นามสังขารใหมๆ กันตอไป  ซึ่งไมมีสิ่งใดมา
รับประกันไดวา ในภพชาติตอไปๆ เราจะไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ไดเกิดใน
ตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระรัตนตรัยเชนนี้ อีกหรือไม? นั่นก็
ยอมหมายความวา เรายังอาจยอนกลับไปกอบาปกรรมตางๆ ไดอีก บาปกรรม
ตางๆ ที่เคยทําไวกอนหนานี้ก็ยอมมาสงผลไดอีก เปรียบเหมือนโองน้ําที่มีรสจืด
สนิท เพราะมีเกลือผสมอยูเพียงเล็กนอย แตถาหากวางตากแดดอยูเรื่อยๆ เจาของ
มัวประมาทไมคิดจะเติมน้ํา น้ําก็จะระเหยไปจนหมดสิ้น เกลือเค็มก็จะปรากฏให
เห็นออกมาอยางชัดเจน นั่นเพราะหากยังมีกิเลสตัณหาก็จะยังสรางภพสรางชาติ
ไปอีกเรื่อยๆ จนกวาจะสิ้นภพสิ้นชาติ จึงจะลางบาปพนกรรมไดอยางแทจริง 
 

ศาสนาพุทธลางบาปไดหรือไม? 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา “ผูมีสัมมาทิฏฐิ๑๕๐ ยอมลางมิจฉาทิฏฐิได 

ยอมลางบาปอกุศลเปนอันมาก ที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัยได.”๑๕๑ 
คําวา “บาป” ในที่นี้ หมายถึงสภาวะที่ทําใหจิตใจเศราหมอง เปนเหตุให

ทําทุจริตทางกาย วาจา ใจ นั่นก็คือกิเลสนั่นเอง ฉะนั้น คําถามนี้จึงตอบไดวา 
เฉพาะบุญอยางเดียวยังลางบาปไมได บุญชวยไดเพียงแตชะลอวิบากกรรมไว
ชั่วคราวเทานัน้ และไมมีวิธีการใดที่จะลบลางวิบากกรรมที่ทําไปแลวดวยเจตนาได 
แตพระพุทธเจาทรงพบเงื่อนไขวา วบิากกรรม..ลบลางไมไดก็จริง! แตสามารถหลกี
หนีไปใหพนจากการตองรับวิบากกรรมได ดวยการกําจัดเชื้อที่ทําใหตองเกิดอีก 
เพราะเมื่อไมเกิดอีกก็ไมตองรับวิบากกรรมใดๆ อีกตอไป  ซึ่งเชื้อที่กอใหเกิดการ
เกิดใหมก็คือ “กิเลสตัณหา” นั่นเอง สามารถชําระลางไดอยางเปนขั้นตอนดวย
มรรคญาณ ที่เกิดจากการเจริญวิปสสนาในพระพุทธศาสนาเพียงเทานัน้  

คําถามที่วา ศาสนาพุทธลางบาปแกกรรมไดหรือไม?  ตอบวา : ศาสนา
พุทธลางบาปใหใครไมได แตบอกวิธีหลีกหนีจากการตองเสวยวิบากกรรมทั้งมวล
                                                

๑๕๐ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ หมายถึง พระอริยบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไป เปนผูมีความ
เห็นชอบ (ม.อ.ุอ. (บาล)ี ๓/๑๒๗/๗๔, อง.ฺเอกก.อ. (บาล)ี ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

๑๕๑ ดูใน อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐๗/๒๕๐. 



 

 ๕๙ 

ได โดยการชําระลางกิเลสใหหมดสิ้นไป ดวยการลงมือปฏิบัติวิปสสนา ทํามรรค
ญาณใหเกิดขึ้น ซึ่งมรรคญาณนี้แหละเปนคุณเครื่องชําระลางบาป๑๕๒ ไดอยาง
แทจริง มิใชเพียงแคความเชื่อลมๆ แลงๆ เพราะเมื่อผูปฏิบัติเขาถึงแลว ก็จะรูแจง
สภาวะจิตของตนเองวา ลางบาปไดแลวหรือยัง ไมตองใหใครมาบอกหรือบงการ 
เหมือนกับเราลิ้มรสมะนาวแลวรูวาเปรี้ยวโดยไมตองไปเชื่อใคร หรือใหใครมาบอก  

 พระพุทธเจาตรัสถึงมุนีผูลางบาปไดแลวไววา “บุคคลผูเปนมุนีทางกาย 
เปนมุนีทางวาจา เปนมุนีทางใจ ผูไมมีอาสวะแลว เปนมุนีผูสมบูรณดวยโมเนยย
ธรรม  เปนผูลางบาปไดแลว”๑๕๓ คัมภีรอรรถกถาอธิบายวา “ลางบาปไดแลว 
เพราะเปนผูชําระลางบาปทั้งปวงแลว ..ดวยมรรคญาณ”๑๕๔    

มรรคญาณ คือ ญาณที่ทําหนาที่ประหาณกิเลส หรือจะกลาววาลางกิเลส
ก็ได เปนญาณลําดับขั้นที่ ๑๔ ในญาณ ๑๖ ที่เกิดแกผูเจริญวิปสสนาภาวนา ซึ่ง
แบงความสามารถในการประหาณกิเลสออกเปน ๔ ข้ัน ดังนี ้
 ๑. โสดาปตติมรรคญาณ ทําหนาที่ประหาณสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส (มิจฉาทิฏฐิ และวิจิกิจฉา) ไดเด็ดขาด๑๕๕ ผูปฏิบัติวิปสสนาจน
สําเร็จญาณนี้ ชื่อวาเปนพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน เปนผูมีศีล ๕ อยูโดยปกต ิ
(โดยไมตองรักษา) มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ไมตกไปในนรกอีก๑๕๖ 
 ๒. สกทาคามิมรรคญาณ ญาณนี้ยังไมสามารถประหาณกิเลสเพิ่มเพียงแต
บรรเทาราคะ โทสะใหเบาบาง ผูปฏิบัติวิปสสนาจนสําเร็จญาณนี้ ชื่อวาเปนพระ
สกทาคามี เมื่อไปเกิดในภพใหมเปนเทวดาหรือมนุษยก็เกิดไดเพียง ๑ ครั้ง๑๕๗ 
 ๓. อนาคามิมรรคญาณ ทําหนาที่ประหาณราคะ โทสะ ไดโดยเด็ดขาด
สิ้นเชิง และบรรเทาโมหะใหเบาบาง  ผูปฏิบัติวิปสสนาจนสําเร็จญาณนี ้ชื่อวาเปน 

                                                
๑๕๒ ลางบาปดวยมรรคญาณ (ขุ.ม.อ. (บาล)ี ๑๔/๑๗๓) 
๑๕๓ ดูใน อง.ฺทุก. (ไทย) ๒๐/๑๒๒/๓๖๘. 
๑๕๔ ดูใน ขุ.ม.อ. (บาล)ี ๑๔/๑๗๓ 
๑๕๕ ดูใน อง.ฺทสก.  (ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑. 
๑๕๖ ดูใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๔/๑๖๒. 
๑๕๗ ดูใน ที.ม. (ไทย) ๙/๓๗๓/๑๕๖. 



 

 ๖๐ 

พระอนาคามี๑๕๘ 
 ๔. อรหัตตมรรคญาณ ประหาณสังโยชนที่ผูกมัดใจไดทั้ง ๑๐ ประการ๑๕๙

โดยเด็ดขาด ผูปฏิบัติวิปสสนาจนสําเร็จญาณนี ้นับวาเปนผูลางบาปไดหมดเกลี้ยง
แลว ไมมีกิเลสใหไปถือกําเนิดในภพใหมอีกตอไป๑๖๐   

 พระอรหันตไมมีการเวียนวายตายเกิดอีกตอไป เมื่อไมเกิดอีกก็ตองไมแก
ไมตองตาย ไมตองรับวิบากกรรมใดๆ อีกตอไป๑๖๑ 
  คัมภีรอรรถกถาอธิบายรายละเอียดอีกวา  โสดาปตติมรรคญาณประหาณ
โลภมูลจิตที่ประกอบดวยความเห็นผิด ๔ ดวง และโมหมูลจิตที่ประกอบดวยความ
สงสัย สกทาคามิมรรคญาณประหาณกิเลสที่ เหลือใหมีกําลัง เบาบางลง  
อนาคามิมรรคญาณประหาณโทสมูลจิตทั้ง ๒ ดวง อรหัตตมรรคญาณ ประหาณ
โลภมูลจิตที่ไมประกอบดวยความเห็นผิด ๔ ดวง และโมหมูลจิตที่ประกอบดวย
ความฟุงซาน ๑ ดวง๑๖๒  
 
วิธีลางบาปในพระพุทธศาสนา    

คําวา ลางบาป หรือ ลอยบาปนั้น เปนคําที่ใชกันในศาสนาพราหมณ ซึ่ง
เปนการประกอบพิธกีรรมลางบาปดวยน้ํา ในแมน้ําคงคา เมื่อพระพุทธองคตรัสรู
แลวไดเผยแผธรรมะไปทั่วประเทศอินเดีย วิธีการอยางหนึ่งที่พระองคทรงสอนคน
ตางศาสนา คือ การใชลักษณะคําเดิมของศาสนานั้น อยางคําวา “ลางบาป ลอย
บาป”ของศาสนาพราหมณ  แตทรงบอกวิธีการปฏิบัติที่แตกตางและดีกวา การที่
พระพุทธองคทรงกระทําเชนนั้นก็เพื่อใหพราหมณเปดใจยอมรับกอน ซึ่งเมื่อไดรับ

                                                
๑๕๘ ดูใน อง.ฺติก.อ. (บาล)ี  ๒/๘๘/๒๔๒-๓. 
๑๕๙ กิเลสที่ผูกมัดใจสรรพสัตวไวกับทุกขในภพ มี ๑๐ ประการ  คือ  ๑) สักกายทิฏฐิ 

๒) วิจิกิจฉา ๓) สีลัพพตปรามาส ๔) กามฉันทะ ๕) พยาบาทหรือปฏิฆะ ๖) รูปราคะ ๗) อรูป-
ราคะ  ๘) มานะ ๙) อุทธัจจะ ๑๐) อวิชชา ดูใน อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑. 
 ๑๖๐ ดูใน ขุ.อิต.ิ (ไทย) ๒๕/๔๔/๓๙๔. 

๑๖๑ ดูใน ม ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๓๘/๑๓๘., ขุ.ธ.อ. (บาล)ี ๒/๖๐. 
๑๖๒ ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย) ๙/๒/-/๑๓๑. 



 

 ๖๑ 

ฟงธรรมะจากพระองคแลวก็จะเขาไปอยูในใจไดงาย จนในที่สุดพราหมณก็หันมา
นับถือพระรัตนตรัย 
 เรื่องการลางบาปนี้ พระพุทธเจาตรัสย้ําถึงวิธีการลางบาปที่ถูกตอง ที่มิใช
เพียงแคปากพูด หรืออาบน้ํา นั่นคือทรงรับรองวา บาปสามารถลางไดโดยการ
ชําระลางที่กิเลสอันเปนรากเหงา หรือที่เปนตัวบาปที่แทจริงคืออวิชชาและอาสว
กิเลส ดวยมรรคญาณ๑๖๓ ซึ่งเปนการลางบาปที่แทจริง 

คําวา ลางบาป มีความหมายตามศัพทวา ลาง แปลวาทําใหหมดสิ้นไป 
โดยใชน้ําหรือไฟ เปนตน เชน กวาดลาง ชะลาง ชําระลาง ลางถู ฉะนั้น การลาง
บาป ในที่นี้ก็คือการชําระลางกิเลสออกจากจิตนั่นเอง แบงตามระดับของกิเลสได
เปน ๓ ระดับ ดังนี้  

 ๑. ลางวีติกกมกิเลสดวยศีล   
     วีติกกมกิเลสเปนกิเลสอยางหยาบที่ละเมิดออกมาทางกาย วาจา คือ
แสดงพฤติกรรมชั่วออกมาทางกายและทางวาจา ทําใหลวงละเมิดศีล สามารถ
ชําระลางใหเบาบางลงไดดวยอํานาจของศีล เชน ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล 
๒๒๗ เปนตน แตสงบระงับไดเพียงครั้งคราว เฉพาะขณะที่ยังมีการรักษาศีลอยู
เทานั้น๑๖๔ การประหาณกิเลสในลักษณะนี้ เรียกวา ตทังคปหาน๑๖๕  

ศีล แปลวา ปกติ  คือภาวะทีท่รงไวซึ่งความเปนปกติ ดวยการดํารงไวซึ่ง
กุศลธรรม คือ สติ สมาธิ ปญญา๑๖๖ เปนขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาให
ตั้งอยูในภาวะปกติ หมายความวา คนที่มีจิตเปนปกติไมถูกความโลภ โกรธ หลง
เขาครอบงํา เมื่อจะทําอะไรทางกายก็ไมทําสิ่งที่ชั่ว เมื่อจะพูดอะไรทางวาจาก็ไม
พูดเรื่องชั่ว เมื่อคิดเรื่องราวอะไรทางใจก็ไมคิดเปนไปในทางที่ชั่ว 
                                                

๑๖๓ ชําระบาปทั้งปวงที่เกิดขึ้นในอายตนะแมทั้งปวง กลาวคืออารมณภายในและ
ภายนอก ดวยมรรคญาณ (ขุ.ม.อ. (บาล)ี ๑๔/๑๗๓.) 
 ๑๖๔ ขุ.ป.อ. (ไทย) ๗/๑/-/๙๐๒.  
 ๑๖๕ ตทังคปหาน หมายถึง การละดวยองคน้ัน ๆ คือ ชําระกิเลสดวยธรรมที่เปนคูปรับ
กันเหมือนดับไฟดวยนํ้า ดูใน ขุ.จ.ูอ. (บาล)ี ๑/๘๒/๕๖. ขุ.อิต.ิอ. (บาล)ี ๑/๔๕/๖๗.  

๑๖๖ ขุ.อิต.ิอ. (ไทย) ๑/๔/-/๖๐๗.   



 

 ๖๒ 

  ศีลขั้นสูงสุดที่กุลบุตรผูตองการหลุดพนจากทุกข จําตองศึกษาเรียกวา อธิ
สีลสิกขา๑๖๗มีรายละเอียดในคัมภีรมหานิเทศวา 

  “อธิสีลสิกขาเปนอยางไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมดวย
การสังวรในปาติโมกข๑๖๘ สมบูรณดวยอาจาระ๑๖๙และโคจร เห็นภัยในโทษ
เพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู คือ สีลขันธเล็ก๑๗๐ สีล
ขันธใหญ๑๗๑ ศีลเปนที่พึ่ง เปนเบื้องตนเปนความประพฤติ เปนความสํารวม 
เปนความระวัง เปนหัวหนา เปนประธานเพื่อความถึงพรอมแหงธรรมที่เปน
กุศล นี้ช่ือวาอธิสีลสิกขา 

 อรรถกถาพระวินัยอธิบายวา ศีล ๕ และ ๑๐ เปนศีลที่มีแต เดิม  
พระพุทธเจาอุบัติขึ้นก็ตาม ยังมิไดอุบัติขึ้นก็ตาม ศีลนั้นก็มีอยูแลวในโลก ..สวน
ปาฏิโมกขสังวรศีล ทานเรียกวาอธิศีล เปนศีลที่ยิ่งและสูงสุดกวาบรรดาโลกิยศีล
ทั้งหมด ดุจพระอาทิตยยิ่งกวาแสงสวางทั้งปวง มีอยูเฉพาะในกาลที่พระพุทธเจา
อุบัติเทานั้น เพราะบุคคลอื่นไมสามารถบัญญัติขึ้นได  พระพุทธเจาผูทรงตัด
กระแสแหงความประพฤติเสียหายทางกายและวาจาไดเด็ดขาดแลวเทานั้น จึงจะ
บัญญัติศีลสังวรนี้ได๑๗๒ 

อธิศีลคือปาฏิโมกขสังวรศีลนี้ สามารถทําใหหลุดพนไดจริงดังที่คัมภีร 
อรรถกถาอธิบายวา        

  ศีลนี้ชื่อวาปาฏิโมกข เพราะตัวศีลทําใหหลุดพนไดจริงดวยตทังควิมุตต ิ
หลุดพนจากวีติกกมโทษนั้นๆ เฉพาะอยาง ที่จริงศีลสังวรเปนเหตุทําพระ

                                                
๑๖๗ ดูใน ขุ.ม.อ. (ไทย) ๕/๑/-/๖๕๐. 
๑๖๘ สงัวร หมายถึง การไมลวงละเมิดทางกาย วาจา ปาติโมกข หมายถึงศีลสิกขาบท 

ที่เปนเหตุใหผูรักษาหลุดพนจากทุกข (วิสุทฺธ.ิ (บาล)ี ๑/๑๔/๑๗) 
๑๖๙ อาจาระ หมายถึงการไมลวงละเมิดทางกาย และวาจา หรือการสํารวมศีลทั้งหมด 

คือการไมเลี้ยงชีพดวยอาชีพที่ผิด  (วิสุทฺธ.ิ (บาล)ี ๑/๑๔/๑๘) 
๑๗๐ หมายถึง อาบัติที่แกไขได คืออาบัติสังฆาทิเสสลงมา (ขุ.ม.อ. (บาล)ี ๑๐/๑๒๐) 
๑๗๑ หมายถึง อาบัติที่แกไขไมได คือ อาบัติปาราชิก  (ขุ.ม.อ. (บาล)ี ๑๐/๑๒๐) 
๑๗๒ ว.ิมหา.อ. (ไทย) ๑/๑/-/๗๗๗.  



 

 ๖๓ 

นิพพานใหเกิดขึ้น เหมือนพระอาทิตยทําอรุณใหเกิด และมีสวนเปรียบดวย
พระนิพพานนั้น เพราะทํากิเลสใหดับตามสมควร อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาปฏโิมกข
เพราะแปรไป คือทําทุกขใหพนไป๑๗๓  

 พระพุทธเจาตรัสคุณลักษณะของศีล ไววา “สีลํ กิเรว กลฺยาณํ  สีลํ โลเก 
อนุตฺตรํ อริยวุตฺติสมาจาโร เยน วุจฺจติ สีลวา.” ศีลนัน่แลเปนกรรมดี  ศีลยอดเยีย่ม
ในโลก ผูประพฤติชอบในจริยาของพระอริยะ เรียกวา ผูมีศีล๑๗๔ 

สีลสมํ กิเลสมลวิโสธนํ นตฺถิ. เครื่องชําระมลทินคือกิเลสเสมอดวยศีล  
ไมมี๑๗๕ 

นิพพฺานนครปฺปเวสเน จ สีลสมํ ทฺวารํ นตฺถิ. ประตูในการเขาไปยังนคร
คือพระนิพพาน เสมอดวยศีลไมมี๑๗๖ 
 สีลาลงกฺารสโม อลงฺกาโร นตฺถิ. เครื่องประดับเสมอดวยเครื่องประดับคือ
ศีลไมมี  
 สีลสมํ สคฺคาโรหณโสปานํ นตฺถิ. บันไดข้ึนสูสวรรคเสมอดวยศีลไมม ี 
  นิพฺพานนครปฺปเวสเน สีลสมํ ทฺวารํ นตฺถิ.๑๗๗ ประตูในการเขาไปยังนคร
คือพระนิพพาน เสมอดวยศีลไมมี๑๗๘  

คนโดยมากถือศีลเพื่อผลประโยชนบางอยาง เชน แกเคล็ด แกกรรม ลาง
ซวย เพื่อใหไดทรัพยสมบัติ หรือยศตําแหนงที่ตองการ เปนตน ซึ่งยังประกอบอยู
ดวยความโลภ  ดีขึ้นมาหนอยคือรักษาศีลเพื่อใหไดบุญ ใหไดไปสวรรค  แตจะ
รักษาศีลตามแนวพระสัทธรรมนั้นนอยเต็มที  คือรักษาศีลเพื่อชําระกาย วาจา ให
บริสุทธิ์ เพื่อเปนบาทฐานในการเจริญภาวนาเพื่อรูแจงธรรมตอไป ดังนั้นการรกัษา
ศีลจึงมี ๒ ระบบ คือ 

                                                
๑๗๓ ขุ.อ.ุอ. (ไทย) ๑/๓/-/๓๙๔. 
๑๗๔ ขุ.พุทฺธ.อ. (บาล)ี หนา ๑๗๖., ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย) ๙/๒/-/๒๘๔.  
๑๗๕ ขุ.อ.ุอ. (บาล)ี ๓๐๑. ขุ.อ.ุอ. (ไทย) ๒/๑/-/๑๗๖-๑๗๗. 
๑๗๖ ขุ.พุทฺธ.อ.(บาล)ี๑๗๖. ขุ.พุทฺธ.อ.(ไทย) ๙/๒/-/๒๘๔.ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๓๖๙/๒๑๓. 

 ๑๗๗ ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๑๗๖. 
 ๑๗๘ ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย) ๙/๒/-/๒๘๔.  



 

 ๖๔ 

๑) ศีลเพื่อวัฏฏะ 
 วัฏฏะ หมายถึง การเวียนวายตายเกิด ในกามภพ รูปภพและอรูปภพ๑๗๙ 

วัฏฏะที่เปนไปในทางจิตมี ๓ ประการ คือ  
 ๑. กิเลสวัฏฏ วงจรกิเลสประกอบดวยอวชิชา ตัณหา อุปาทาน    
 ๒. กัมมวัฏฏ วงจรกรรม๑๘๐ประกอบดวยสังขาร และกรรมภพ   
 ๓. วิบากวัฏฏ วงจรวิบากประกอบดวยวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 

ผัสสะ เวทนา ซึ่งแสดงออกในรูปอุปปติภพ ชาติชรามรณะ๑๘๑ 
 ธรรมอันเปนไปเพื่อวัฏฏะ ไมวาจะเปนอภิญญา ๕ หรือสมาบัติ ๘  

จัดเปนมิจฉาปฏิปทา เปนทางผิด เพราะถือวัฏฏะเปนสําคัญ๑๘๒   
 ศีลที่เปนไปเพื่อวัฏฏะ คือการรกัษาศีลเพื่อจะไดไปเกิดในสวรรคในวิมาน 

อยากใหสวย-หลอ อยากใหร่ํารวย ใหไดลาภ ยศ ฯลฯ รักษาศีลเพื่อจะเอากามภพ 
รูปภพ อรูปภพ เปนไปดวยอํานาจโลภะ และโมหะ อันเปนที่ตั้งแหงตัณหาและ
มิจฉาทิฏฐิ อันเปนเหตุใหตกอบายภูมิไดอีก ศีลประเภทนี้มีอยูกอนพุทธกาล  
ไดแก ศีล ๕  ศีล ๘ ซึ่งมีอยูแลวกอนหนานั้น หรือในลัทธิศาสนาตางๆ 

 ๒) ศีลเพื่อวิวัฏฏะ  
วิวัฏฏะ หมายถึง พระนิพพาน ไดแกโลกุตตรธรรม ๙๑๘๓ อันพนไปจาก

การเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร     
 ศีลเพือ่วิวัฏฏะเปนศีลที่เปนไปเพื่อพระนิพพาน  อันไดแก สัมมาวาจา  
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ในมรรคมีองค ๘๑๘๔รวมเรียกวา ศีลวิสุทธิ     

คัมภีรอรรถกถาอธิบายวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันบุคคลปรารถนาพระนิพพาน
ปฏิบัติ โดยที่สุดถวายทานเพียงขาวยาคูกระบวยหนึ่งก็ดี เพียงถวายใบไมกํามือ
                                                

๑๗๙ ดูที่หนา ๕, : ที.ม.อ. (บาล)ี ๑๑๖/๑๐๒.,ส.ํส.อ. (บาล)ี ๑/๑๑/๓๐.  
๑๘๐ การกระทําเพื่อไดวัฏฏะ  ชื่อวาวัฏฏบาท อ.เอก.อ. (ไทย) ๑/๑/-/๘๓.  
๑๘๑ อง.ฺฉกฺก.อ. (บาล)ี ๓/๑๔/๑๐๕,๖๑/๑๔๗, สารตฺถ.ฏีกา (บาล)ี ๓/๕๔/๒๕๔. 
๑๘๒ ส.ํน.ิอ. (ไทย) ๒/-/-/๓๖.  
๑๘๓ ส.ํม.อ. (บาล)ี ๓/๓๑-๓๔/๑๙๖, อง.ฺเอก.อ. (ไทย) ๑/๑/๘๓.  
๑๘๔ ม.ม.ูอ. (ไทย) ๑/๒/-/๘๒.  



 

 ๖๕ 

หนึ่งก็ดี สิ่งทั้งหมดนั้นจัดเปนสัมมาปฏิปทาโดยแท เปนไปเพื่อวิวัฏฏะ เพราะ
บุคคลไมบรรลุพระอรหัตแลวจะถึงที่สุดแหงทุกข หาไดไม๑๘๕ 

ศีลที่เปนไปเพื่อวิวัฏฏะนี ้คือศีลที่สงเสริมใหเกิดสมาธิและปญญา นําไปสู
การบรรลุมรรค ผลได ไมเปนที่ตั้งแหงอาสวะ ทําใหหลุดพนไปเสียจากกาม จาก
ภพ จากกิเลสทั้งปวง ศีลประเภทนี้พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหผูเห็นภัยในวัฏฏ
สงสารพึงปฏิบัติ เพื่อถางทางไปสูพระนิพพาน ชื่อวา “อธิศีล” ดังที่คัมภีรอรรถ
กถาอธิบายไววา ศีล ๕ เปนไปในกาลที่พระพุทธเจายังไมอุบัติฉะนั้นศีล ๕ จึงชื่อ
วาศีลเทานั้น สวนปาฏิโมกขสังวรศีล มีในกาลที่พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลว
เทานั้น จึงชื่อวาอธิศีล อีกอยางหนึ่ง แมศีล ๕ ศีล ๑๐ อันผูปรารถนาพระนิพพาน
สมาทานแลวก็ช่ือวาอธิศีล ไดเชนกัน๑๘๖ 

 ความบริสุทธิ์แหงความสํารวมอินทรียอันอาศัยวิวฏัฏะเปนอธิศีล เปนศีล
ยิง่กวาศีลที่เหลือ ดังคัมภีรอรรถกถาอธิบายวัตถุประสงคของการรักษาศีลชนิดนีไ้ว
วา “พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละวีติกกมกิเลสไวในพระวินัยปฎก เพราะความที่
ศีลเปนเครื่องกําจัดวีติกกมกิเลส”๑๘๗  

  อธิศีล คือความสํารวมอินทรียในทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและ
ใจ ในขณะเจริญสติปฏฐาน ๔๑๘๘ เปนความรูสึกตัวและสังวรอันยิ่ง กอนที่อกุศล
จิตจะมีกําลังจนทําใหกาวลวงออกมาทางกายหรือทางวาจา ขณะนั้นไมไดมีความ
ยึดถือวาศีลของเรา หรือเปนเราที่มีศีล ขณะนั้นเปนอินทรียสังวรศีล จึงเปนอธิศีล  

อนึ่ง บุคคลที่ไมไดศึกษาเรื่องศีลและอธิศีล (สีลสิกขา) มากอน ยอม
กอใหเกิดความสงสัยดุจถูกตะปูตรึงจิตไว สัทธินทรียจึงไมเกิดในจิต ทําใหจิตของผู
นั้นไมนอมไปเพื่อเจริญวิปสสนาภาวนา 

 
 

                                                
๑๘๕ ส.ํน.ิอ. (ไทย) ๒/-/-/๓๖. 
๑๘๖ ส.ํส.อ. (ไทย) ๑/๑/-/๖๕. 
๑๘๗ ขุ.ป.อ. (ไทย) ๗/๑/-/๖๑๑,ขุ.ป.อ. (ไทย) ๗/๑/-/๙๐๒,อภ.ิส.ํอ. (ไทย) ๑/๑/-/๔๙. 
๑๘๘ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘.  



 

 ๖๖ 

  ๒. ลางปริยุฏฐานกิเลสดวยสมาธิ  
  กิเลสชนิดนีก้ลุมรุมอยูภายในใจ ทําใหจิตขุนมัวและฟุงซาน แตยังไมลวง
ละเมิดออกมาเปนวีติกกมกิเลส  ยังไมถึงกับลวงละเมิดศีล   กิเลสประเภทนี้ ก็คือ 
โลภะ โทสะ โมหะ นิวรณ ๕ และอุปกิเลสตางๆ๑๘๙ 
  พระพุทธเจาตรัสวา ปภสฺสรมิทํ  ภิกฺขเว  จิตฺตอําคนฺตุเกหิ  อุปกฺกิเลเสหิ   
อุปกฺกิลิฏฐํ. จิตนี้ประภัสสรผองใสอยูแตเศราหมองเพราะมีอุปกิเลสจรมา”๑๙๐ จติ

สองแสงแผซานไปรับรูอารมณใด ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อารมณนั้นๆ ก็ถูก
เปดเผยใหจิตรับรูเปนปกติจิตอยูแตเดิม โดยไมมีความรูสึกวาชอบหรือไมชอบ 
เหมือนน้ําใสสะอาด แตเมื่อเจตสิกฝายต่ํา ที่เรียกวาอุปกิเลส เขาประกอบกับจิต 
จึงทําใหจติเศราหมอง เหมือนน้ําใสสะอาดที่เปลี่ยนไปตามสีที่ผสม เชน ในขณะ
วิญญาณทางตาเห็นรูปอยูนั้น จิตทําหนาที่เพียงแครูรูปเปนอารมณ แตโลภะทําให
รูสึกชอบสิ่งที่เห็น  โทสะทําใหไมชอบ ดังนั้น เจตสิกฝายต่ําจึงเปนสิ่งทําใหจิตเสีย
ความเปนกลางอยูเสมออยางนี้ มีลักษณะที่พอใจหรือไมพอใจ และเพิ่มพูนกิเลส
มากขึ้นเรื่อยๆ หากจิตยังไมไดรับการอบรมไวใหดี ยอมทําใหเหลาสัตวติดอยูใน
บวงกิเลส สวนจิตที่อบรมดีแลวยอมสงผลใหจิตเปนอิสระ หลุดพนจากกิเลสได 

                                                
๑๘๙ อุปกิเลส หมายถึง กิเลสที่จรมาดวยอํานาจโลภะ โทสะ และโมหะ แลวทําจิตเดิม

ที่บริสุทธิ์อยูแลวใหตองเศราหมอง (ม.มู.อ. บาลี) ๑/๗๑/๑๘๑) คืออกุศลธรรมที่เขาไป
เบียดเบียนจิต มี ๑๖ คือ ๑) อภิชฌาวิสมโลภะ คิดเพงเล็งอยากได  ๒) พยาบาท คิดรายเขา 
๓) โกธะ ความโกรธ  ๔) อุปนาหะ ความผูกโกรธ  ๕) มักขะ ความลบหลูคุณทาน ๖) ปลาสะ 
ความตีตนเสมอทาน  ๗) อิสสา ความริษยา ๘) มัจฉริยะ ความตระหนี่ ๙) มายา มารยา ๑๐) 
สาเถยยะ ความโออวดหลอกเขา ๑๑) ถัมภะ ความหัวดื้อ ๑๒) สารัมภะ ความแขงดี ๑๓) 
มานะ ความถือตัว ๑๔) อติมานะ ความถือตัววายิ่งกวาเขา ๑๕) มทะ ความมัวเมา ๑๖) ปมา
ทะ ความประมาท   

อุปกิเลสทั้ง ๑๖ ประการนี้ พระโสดาบันละได ๖ ประการ คือ มักขะ ปลาสะ อิสสา 
มัจฉริยะ มายา  สาเถยยะ  พระอนาคามีละได ๔ ประการ คือพยาปาทะ โกธะ อุปหานะ 
ปมาทะ   พระอรหันตละได ๖ ประการ  คือ อภิชฌาวิสมโลภะ ถัมภะ สารัมภะ  มานะ  
อติมานะ  มทะ (ขุ.ส.ุอ. (บาล)ี ๑/๖๖/๑๑๗) 

๑๙๐ อง.ฺเอกก. ( บาล)ี ๒๐/๕๐/๑๑, อง.ฺเอกก. (ไทย) ๒๐/๔๙/๙. 



 

 ๖๗ 

ในการฝกอบรมจิต พระพุทธเจาตรัสบอกลําดับขั้นตอนไว ๓ ขั้น ที่
เรียกวา “ไตรสิกขา” เริ่มตนจากการเจริญศีลเพื่อละวีติกกมกิเลส การเจริญสมาธิ
เพื่อละปริยุฏฐานกิเลส และการเจริญวิปสสนา(ปญญา) เพื่อละอนุสัยกิเลสอนัเปน
กิเลสที่ฝงแนนนอนเนื่องอยูในขันธสันดาน   

 ปริยุฏฐานกิเลสเปนกิเลสอยางกลาง ที่เกิดอยูภายในใจ สามารถขมไวได
ดวยอํานาจของสมาธิ เปนเวลานานตราบเทาที่สมาธิยังมีกําลัง๑๙๑ การประหาณ
ในลักษณะน้ี เรียกวา วิกขัมภนปหาน๑๙๒  

การฝกสมาธิที่ถูกตองคือการศึกษาในเรื่องจิตอันยิ่ง ที่ทําใหจิตตั้งมั่นใน
อารมณรูป-นามที่ปรากฏในขณะที่สติปฏฐาน ขณะนั้นเอกัคคตาเจตสิก(สมาธิ) ที่
ละเอียดเพราะปราศจากความเปนตัวตน ไมเปนที่ตั้งของตัณหาและทิฏฐิ สมาธิ
โดยทั่วไปแมถึงขั้นฌานจิตก็ไมเปนอธิจิต เพราะยังเปนที่ตั้งของตัณหาและทฏิฐ ิยงั
เปนเราที่มีสมาธิหรือเปนฌานจิตของเรา แตการเจริญสมาธิขณะไปพรอมกับการ
เจริญสติปฏฐาน ๔ จะเกิดความบริสุทธิ์แหงจิตขึ้นมา ที่เรียกวา จิตตวิสุทธ ิ 

  จิตตวิสุทธิ คือ ความบริสุทธิ์ของจิตที่แนบอยูกับการกําหนดรูป-นาม 
โดยไมฟุงซานไปตามอารมณอื่น จนพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพของจิต จนเกิด
สมาธิแนบแนนถึงขั้น “ฌาน”๑๙๓  

 เมื่อมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณดีแลว ชื่อวามีรากฐานมั่นคงที่จะทําสมาธิ เพื่อ
ชําระใจใหบริสุทธิต์อไป แตถาศีลยังไมบริสุทธิ์ มีขาดดางพรอย ทะลุอยู ก็ยากทีจ่ะ
ทําใหบังเกิดมีสมาธิขึ้นมาได  อนึ่ง สมาธิที่เกิดจากศีลบริสุทธิ์นี้ มีกําลังมาก ดัง 
พระศาสดาไดตรัสไววา สมาธิที่เจริญไวดวยศีล ยอมมีกําลังมากและมีผลานิสงส
มาก ปญญาที่ไดเจริญไวดวยสมาธินั้น ยอมมีกําลังมาก มีอานิสงสมาก จิตใจที่ได
เจริญไวดวยปญญานั้น ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้ง ๔ ไดโดยตนเอง๑๙๔   

                                                
๑๙๑ ขุ.ป.อ. (ไทย) ๗/๑/-/๙๐๒.  
๑๙๒ วิกขัมภนปหาน  หมายถึงการละดวยขมไว  คือ การละรูปกายของทานผูไดอรูป

ฌาน ดูใน ขุ.จ.ู (ไทย) ๓๐/๘๑/๒๘๗. ขุ.จ.ูอ. (บาล)ี ๑/๘๒/๕๖.  
๑๙๓ วิภาวิน.ีฏีกา (บาล)ี หนา ๒๖๘. 
๑๙๔ ที.ม.(บาล)ี๑๐/๑๕๙ / ๘๖.  ที.ม.(ไทย) ๑๐/๗๖/๙๖ . 



 

 ๖๘ 

   สมาธิ คือภาวะมีอารมณหนึ่งเดียวของกุศลจิต หมายถึงการดํารงจิตและ
เจตสิกไวในอารมณหนึ่งเดียว๑๙๕ ในพระอภิธรรมปฎกไดใหความหมายของคําวา
สมาธิไววา การตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไม
สายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย 
สมาธิพละ ความตั้งใจชอบ ในสมัยนั้นอันใด นี้ช่ือวา สัมมาสมาธ ิมีในสมัยนั้น๑๙๖ 

  สภาวสมาธิที่แนวแนถึงขั้นอัปปนา เรียกวา ฌาน คือภาวะจิตที่เพง
อารมณจนแนวแน๑๙๗ ฌานมีองคประกอบสําคัญ ๕ ประการ คือ    
  วิตก  ความที่จิตจรดอารมณอยางแนบแนน  
  วิจาร  การกําหนดจดจออารมณเพียงอยางเดียวอยางตอเนื่อง 
  ปติ ผรณาปติ อาการสบายแผซานไปทั้งรางกาย 
  สุข มีอารมณสําราญเยือกเย็นในจิตอยางตอเนื่อง นานๆ  
  เอกัคคตา จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน สอดสายหาอารมณอื่น 

   องคฌานทั้ง ๕ ประการนี้เปนคุณเครื่องกําจัดนิวรณ ๕ โดยตรง แบบขม
ไวชั่วคราวในทุกขณะที่ยังปรากฏองคฌานนั้นๆ อยู ที่เรียกวา วิกขัมภนปหาน๑๙๘ 
ดังคัมภีรอรรถกถาขุททกนิกายอธิบายวา 
   เอกัคคตา ยอมกําจัดความใครในกาม (กามฉันท)ในขณะจิต เสียได 
  ปติ   ยอมกําจัดความพยาบาท (พยาปาท)ในขณะจิต เสียได  
   วิตก  ยอมกําจัดความงวงเหงาซึมเซา (ถีนมิทธ)ในขณะจิต เสียได  
  สุข  ยอมกําจัดความลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา)ในขณะจิต เสียได 

                                                
 ๑๙๕ วิสุทธ.ิ(บาล)ี ๑/๑๐๕, ขุ.ป.อ.(บาล)ี ๑/๑๙. 
 ๑๙๖ อภ.ิส.ํ (ไทย) ๓๔/๓๙/๓๐. 

๑๙๗ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๕๖๐/๖๐๔, ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๑๑๗/๙๘.    
๑๙๘ อภ.ิสง.ฺ (ไทย) ๓๔/๘๔/๔๒.: ละกิเลสดวยอํานาจของการขมไวดวยองคฌาน 

เปนการสงบชั่วขณะ ประดุจหินทับหญา เรียกวาวิกขัมภนปหาน  ละกิเลสชนิดที่ถาวร
ดวยอํานาจของโลกุรตรมรรค เรียกวาสุมจเฉทปหาน ละกิเลสเด็ดขาดไมตองขวนขวาย
เพื่อดับอีก เรียกวาปฏิปสสัทธิปหาน กิเลสดับเสร็จแลวคือนิพพาน เรียกวานิสสรณ
ปหาน (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๔/๓๔ ,ขุ.อิต.ิอ. (บาล)ี ๓๕/๑๒๖,วิสุทธ.ิ (บาล)ี ๒/๒๔๙.) 



 

 ๖๙ 

    วิจาร  ยอมกําจัดความฟุงซาน(อุทธัจจกุกกุจจ)ในขณะจิต เสียได๑๙๙  
 

๓. ลางอนุสัยกิเลสดวยปญญา (ในมรรคญาณ) 
กิเลสประเภทนี้ เปนกิเลสละเอียดที่สะสมอยูในจิต นอนเนื่องอยูในขันธ

สันดานของสัตวทั้งหลาย๒๐๐ หากยังไมมีอารมณภายนอกมากระทบจะยังนอน
สงบอยู ไมแสดงอาการออกมา จะแสดงตัวก็ตอเมื่อมีเหตุปจจัยมากระตุน อุปมา
เหมือนตะกอนที่นอนอยูกนแกวน้ํา ถาไมสังเกตใหดี จะมองไมเห็นตะกอนที่สะสม
อยูเบื้องลาง กิเลสชนิดนี้นอกจากพระอรหันตแลวยอมมีนอนเนื่องอยูในสันดาน
ของสัตวทั้งหลาย ตั้งแตเกิดจนถึงตาย 
  อนุสัยกิเลสนี้ตองประหาณดวยวิปสสนาปญญา ในมรรคญาณทั้ง ๔ 
เทานั้นจึงจะไมกลับมีขึ้นอีก๒๐๑ การประหาณในลักษณะนี้ เรียกวา สมุจเฉท
ปหาน๒๐๒ สวนการประหาณซ้ําลงไปอีกหลายๆ ครั้ง เพื่อใหระงับอยางสนิท
เรียกวาปฏิปสสัทธิปหาน  และเมื่อหลุดพนไปจากสังขารธรรมอยางเด็ดขาดแลว 
เปนนิสสรณปหาน เปนนิโรธ คือเขาสูพระนิพพาน๒๐๓ 

อนุสัยกิเลสแมไมกอโทษในเบื้องตน แตก็เปนเชื้อใหเกิดวีติกกมกิเลสและ
ปริยุฏฐานกิเลสไดอีกเรื่อยๆ กิเลสชนิดนี้สามารถกําจัดใหสิ้นซากไดดวยการเจริญ
วิปสสนาภาวนาเพียงเทานั้น โดยการทํามรรคญาณ๒๐๔ใหเกิดขึ้นตามลําดับ เมื่อ

                                                
๑๙๙ ขุ.ม.อ. (ไทย) ๖๕/๒๙๙.,ขุ.ป.อ. (ไทย) ๖๘/๔๙๙.  
๒๐๐ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๔๖๕/๕๐๖. , ส.ํสฬา.อ. (บาล)ี ๓/๕๓-๖๒/๑๔. 
๒๐๑ อภ.ิส.ํอ. (ไทย) ๑/๑/-/๔๙.  
๒๐๒ ขุ.อิต.ิ อ. (ไทย) ๑/๔/-/๖๘.   
๑) โสดาปตติมัคคจิต ประหาณโลภมูลจิตที่ประกอบดวยความเห็นผิด ๔ ดวง และโม

หมูลจิต ที่ประกอบดวยความสงสัย ๒) สกทาคามิมัคคจิตประหาณกิเลสที่เหลือใหมีกําลังเบา
บางลง  ๓) อนาคามิมัคคจิต ประหาณโทสมูลจิตทั้ง ๒ ดวง ๔) อรหัตตมัคคจติ ประหาณโลภ
มูลจิตที่ไมประกอบดวยความเห็นผิด ๔ ดวง  และโมหมูลจิตที่ประกอบดวยความฟุงซาน ๑ 
ดวง (ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย) ๙/๒/-/๑๓๑.) 

๒๐๓ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๔/๓๔. ดูเพิ่มเติม หนา ๓๖๐. 
๒๐๔ มรรคญาณ ญาณทําหนาที่ประหาณอนุสัยกิเลส มีนิพพานเปนอารมณ 



 

 ๗๐ 

บรรลุมรรคแรก (บรรลุโสดาบัน) จะสามารถกําจัดมิจฉาทิฏฐิกิเลส๒๐๕ และ
วิจิกิจฉากิเลส๒๐๖ได หมดเชื้อที่ทําใหตองไปตกนรก พนจากอบายภูมิอีกอยาง
สิ้นเชิง เมื่อบรรลุมรรคที่ ๔ (บรรลุอรหันต) กําจัดกิเลสไดทั้ง ๑๐ ประการแลว ก็
หมดเชื้อที่ทําใหไปเกิดในภพใหมไดอยางสิ้นเชิง 

  มรรคญาณ คือ ปญญาญาณเครื่องประหาณอนุสัยกิเลส 

เปาหมายสูงสุดของศาสนาพุทธสําเร็จไดดวยปญญา แตเปนปญญาที่เขา
ไปรูทุกขหรือกําหนดรูในทุกขจนเกิดปญญาญาณ สามารถละสมุทัย(อวิชชา ตณัหา
และอุปาทาน) และเห็นแจงนิโรธ (ความดับสังขารธรรม) ได เพราะการที่ไมรูทุกข 
จัดเปนอวิชชา คือความไมรูสภาพธรรมตามเปนจริง การกําหนดรูทุกขดวย
สติปญญาทําใหเกิดสติปญญาเครื่องละละสมุทัยได ทําใหแจงนิโรธและทํามรรคให
เกิดข้ึนไปในตัวดวย จนบรรุมรรค ผล พระนิพพานไดในที่สุด  

ปญญา แปลวา ความรูอยางแจมแจง ความเห็นแจงความรูดี๒๐๗ อนึ่ง 
การทําใหปญญาเกิดขึ้นอยางถูกตอง จะตองศึกษาและปฏิบัติใหถูกตองตาม
แนวทางอธิปญญาสิกขาเทานั้น จึงจะทําใหมรรคญาณเกิดข้ึนได 

  อธิปญญาสิกขา แปลวา ปญญารูรูป-นาม เห็นแจงพระไตรลักษณและ
อริยสัจ ๔ อันกุลบุตรผูตองการพนทุกขจําตองศึกษาและเจริญใหมีขึ้น ดวยการ
เจริญสมถและวิปสสนา๒๐๘ มีรายละเอียดในคัมภีรมหานิเทศวา 

 อธิปญญาสิกขา คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบ ดวย
ปญญาอันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลส ใหบรรลุถึง
ความสิ้นทุกขโดยชอบ เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้ทุกข” เธอรูตามความ
เปนจริงวา “นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข)” เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้
ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข)” เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้ทุกขนิโรธคามินี

                                                
๒๐๕ สักกายทิฏฐ ิความหลงในความรูสึกตนเอง จนทําใหลวงละเมิดศีล ๕ 
๒๐๖ สีลัพพตปรามาส ความยึดถือวาบุคคลจะบริสุทธิ์ไดเพียงเพราะดวยศีลและวัตร  
๒๐๗ อภ.ิสง.ฺ (ไทย) ๓๔/๓๔/๓๓. 
๒๐๘ ดูใน ขุ.ม.อ. (ไทย) ๕/๑/-/๖๕๐. 



 

 ๗๑ 

ปฏิปทา(ขอปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูความดับทุกข)” เธอรูตามความเปนจรงิวา 
“เหลานี้อาสวะ” เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้อาสวสมุทัย” เธอรูตามความ
เปนจริงวา “นี้อาสวนิโรธ” เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้อาสวนิโรธคามินี
ปฏิปทา” นี้ช่ือวา อธิปญญาสิกขา๒๐๙ 

คําวา “ป ฺา” ในที่นี้หมายถึง ธรรมชาติเครื่องรูชัดอารมณที่ปรากฎ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจตามความเปนจริง  มีวิเคราะหวา ป ฺายเต เอตายาต ิ
ป ฺา. สภาวะที่ชวยใหรู ชื่อวาปญญา หรือธรรมอันบุคคลยอมรูชัดไดดวย
ธรรมชาตินัน้ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อวาปญญา๒๑๐  

  มรรค แปลวา ธรรมเครื่องฆากิเลส มีวิเคราะหวา กิเลเส มาเรนฺโต คจฺฉต ิ
นิพฺพานตฺถิเกหิ มคฺคิยตีติ วา มคฺโค, สมฺมาทิฏ ิอาทโย อฏ ธมฺมา.๒๑๑ ชื่อวา 
มรรค เพราะฆากิเลสทั้งหลายได หรือเพราะผูตองการพระนิพพานจะตองแสวงหา 
ไดแก มรรคมีองคประกอบ ๘ นั่นเอง คือ 

๑. สัมมาทิฏฐิ แปลวา ความรูชอบ คือ ความรูในทุกข ความรูในทุกข
สมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
  ๒. สัมมาสังกัปปะ แปลวา ความดําริชอบ คือ ความดําริในการออกจาก
กาม ความดําริในความไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน 
  ๓. สัมมาวาจา แปลวา เจรจาชอบ คือ การงดเวนจากการพูดเท็จ งด 
เวนจากการพูดสอเสียด งดเวนจากการพูดคําหยาบ งดเวนจากการพูดเพอเจอ 
 ๔. สัมมากัมมันตะ แปลวา การกระทําชอบหรือการงานชอบ คือ การงด
เวนจากการฆาสัตว งดเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิไดให งดเวนจากการ
ประพฤติผิดในกาม๒๑๒ 

                                                
๒๐๙ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘. 
๒๑๐ พระมหาสมปอง มุทิโต แปลเรียบเรียง, คัมภีรอภิธานวรรณนา, หนา  ๒๐๙. 

  วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่ ๒ ชื่อ 
เจตสิกสังคหวิภาค,พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร :. หนา ๒๖. 

๒๑๑ ขุ.เถร.อ. (บาล)ี ๒/๓๖/๑๕๘ 
๒๑๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๓๔๘. 



 

 ๗๒ 

  ๕. สัมมาอาชีวะ แปลวา เลี้ยงชีพชอบ คือ เวนจากการเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย 
ประกอบอาชีพที่สุจริต ไมผิดจากทํานองคลองธรรม ทําใหคนอื่นตองเดือดรอน
ดวยวิธีตางๆ หาเลี้ยงชีวิตโดยความขยันหมั่นเพียร ไมเบียดเบียนผูอื่นใหเดือดรอน 

๕. สัมมาวายามะ แปลวา เพียรชอบหรือพยายามชอบ คือ มีฉันทะ 
ปรารภความเพียร  ประคองจิตจิตไวมิใหอกุศลธรรมบังเกิดขึ้น เพื่อละอกุศลธรรมที่
บังเกิดข้ึนแลว เพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดบังเกิดขึ้น เพื่อความตั้งอยูไมเลือนหาย 
เจริญยิ่งไพบูลยเต็มเปยมแหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว๒๑๓ 
  ๖. สัมมาสต ิแปลวา ต้ังสติชอบ ระลึกชอบ คือ ต้ังสติในทางที่ถูกตองตรง
ตอการบรรลุมรรคผล ไดแก มีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีสติพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู…มีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู…มีสติพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได 
 ๗.  สัมมาสมาธ ิแปลวา ตั้งใจมั่นชอบ คือการฝกอบรมจิตใหสงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู 
เปนตน๒๑๔ 

 กุลบุตรผูตองประหาณกิเลสใหสิ้นซาก 
เพื่อหลุดพนจากทุกขทั้งปวง ตองเจริญใหมากซึง่
มรรคมีองค ๘ นี้ เทานั้น จึงจะบรรลุปฏิเวธ
สัทธรรมได ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา “มรรคมี
องค ๘ อันประเสริฐเหลานี้คือ สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ),สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ),
สัมมาวาจา (เจรจาชอบ),สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ), สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพ
ชอบ),สัมมาวายามะ (พยายามชอบ),สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (ตั้ง
จิตมั่นชอบ) นี้แลคือทาง นี้แลคือขอปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม”๒๑๕ 

 การบรรลุธรรม คือ การเกิดปญญารูแจงขั้นสูงสุด จนเขาถึงมรรคญาณซึง่

                                                
๒๑๓ ที.ม. (ไทย) ๑๔/๒๙๙/๓๔๘. 
๒๑๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๓๔๘, ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๖. 
๒๑๕ ที.ส.ี (ไทย) ๙/๓๗๕/๑๕๗. 



 

 ๗๓ 

เปนปญญาญาณชั้นโลกุตตรธรรม ๙๒๑๖ และอริยสัจ ๔๒๑๗ ก็คือการบรรลุวิชชา
และวิมุตติ๒๑๘ 
 วิชชา  แปลวา ความรูแจง ในที่นี้มุงหมายถึง ปญญาในมรรคทั้ง ๔๒๑๙ 
ทําหนาที่รูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔ 
 วิมุตติ  แปลวา ความหลุดพน คือ หลุดพนจากกิเลสนั้นๆ  ดวยการละ
กิเลสอันมรรคฆาแลว๒๒๐   
  เมื่อเขาถึงโลกุตรธรรมแลวก็จะสําเร็จเปนพระอริยบุคคล ๔ จําพวก คือ 
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี  และพระอรหันต๒๒๑ โดยการปฏิบัติ
ตามหลักไตรสิกขา เจริญสมถะและวิปสสนา ตามหลักการเจริญสติปฏฐาน ๔ ให
เห็นเปนไตรลักษณตามความเปนจริง  เมื่อวิปสสนาญาณแกกลาดําเนินตาม
วิปสสนาวิถี  ผูปฏิบัติสามารถรูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔ ละสังโยชนและอนุสัยได
ตามกําลังของมรรคนั้นๆ บรรลุมรรค ผล นิพพาน สําเร็จเปนพระอริยบุคคลใน
พระพุทธศาสนา 
 
 
 

                                                
๒๑๖ โลกุตตรธรรม ๙  คือ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพาน ๑ (ม.มู.อ. (บาลี) 

๒/๓๑๑/๑๓๙. และดู ข.ุป. (บาล)ี ๓๑/๔๗๘/๓๖๑.)   
อริยมรรค ๔ คือ โสตาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค ดู

ในอง.ฺปฺจก.อ. (บาล)ี ๓/๕๗/๓๑. 
สามัญญผล (ผลแหงความเปนสมณะ) ๔ ไดแก  ๑. โสดาปตติผล  ๒. สกทาคามิผล  

๓. อนาคามิผล  ๔. อรหัตตผล ดูใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๘. 
๒๑๗ ดูใน ส.ํม. (บาล)ี๑๙/๑๐๙๑/๓๗๖, ส.ํม. (ไทย)๑๙/๑๐๙๑/๖๐๕. 
๒๑๘ วิชชาและวิมุตติ หมายถึง ผลญาณและสัมปยุตตธรรมที่เหลือ ดูใน องฺ.ทสก.อ. 

(บาล)ี ๓/๖๑-๖๒/๓๕๒. 
๒๑๙ อง.ฺเอก.อ. (ไทย) ๑/๒/-/๒๗๔. 
๒๒๐ ขุ.ป.อ. (ไทย) ๗/๑/-/๗๘๐. 
๒๒๑ ดูในวิสุทธ.ิ (บาล)ี ๒/๘๑๑-๘๑๕/๓๕๖-๓๕๙. 



 

 ๗๔ 

  ที่มาของปญญาญาณ ๓ ทาง 
ปญญาญาณในการบรรลุมรรค ผลและนิพพานนั้น จําแนกตามแหลงที่มา

ได ๓ ทาง ซึ่งปรากฏในคัมภีรสุตตันตปฎกทีฆนิกาย สังคีติสูตร๒๒๒ คือ 
๑. จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการพิจารณาดวยโยนิโสมนสิการ 
๒. สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการฟงธรรมจากสัตบุรุษ 
๓. ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการเจริญภาวนา 

มีขอนาสังเกตวา ในพระสูตรนี้ จินตามยปญญามากอนสุตมยปญญาได
อยางไร? นั่นก็เพราะวา ขอความจากพระไตรปฏกนี้มุงแสดงใหรูวา ปญญาแตละ
อยางมุงใหสําเร็จผลถึงขั้นบรรลุมรรค ผล ไดเลย คือเกิดญาณปญญาที่นําไปสูการ
บรรลุธรรมไดเลย โดยไมจําเปนตองอิงอาศัยกันและกันเสมอไป อยางที่อธิบายกัน
โดยทั่วไปวา “สุตมยปญญาเกิดกอน และเปนปจจัยใหเกิดจินตามยปญญา..” ซึง่นี่
สอดคลองกับขณะแหงการบรรลุธรรม ที่พระพุทธเจาตรัสบอกไว ๕ ขณะ๒๒๓ ดังนี ้

๑. บรรลุธรรมขณะที่ไดรับฟงธรรมจากพระศาสดา หรือพระอริยเจา 
๒. บรรลุธรรมขณะที่ตัวเองกําลังแสดงธรรมแจกแจงใหคนอื่นฟง 
๓. บรรลุธรรมขณะที่ตัวเองทองสาธยายธรรมที่รับรูมาใหคนอื่นฟง 
๔. บรรลุธรรมขณะที่ตัวเองไดตรึกตรองธรรมที่ไดเคยรับรูหรือเรียนรูมา 
๕. บรรลุธรรมดวยวิปสสนาปญญาอันมีสมาธิเปนบาทฐาน๒๒๔ 

๑)  จินตามยปญญา 

  ปญญาที่เกิดจากการการคิดพิจารณาดวยตนเอง ไดแกการที่บุคคลไมได
ฟงมาจากผูอื่น แตกลับไดกัมมัสสกตาญาณ หรือสัจจานุโลมิกญาณ ดวยปญญา
อยางนี้วา รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารไมเที่ยง วิญญาณไม
เที่ยง นี้เรียกวา จินตามยปญญา๒๒๕ 
                                                

๒๒๒ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑. 
๒๒๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๒/๓๑๓. 
๒๒๔ อง.ฺปฺจก. (ไทย) ๒๒/๖๑/๑๑๐, อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๕๖/๑๒๓. 
๒๒๕ พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒาจารย แปล,หนา ๗๓๕. 



 

 ๗๕ 

  ในพระอภิธรรมปฎกแสดงความหมายไววา ในวิชาทั้งหลายที่ตองนอม
นําไปดวยปญญา บุคคลมิไดฟงจากผูอื่น ยอมไดกัมมัสสกตาญาณ หรือยอมได   
สัจจานุโลมิกญาณวา รูปไมเที่ยง ดังนี้บาง วาเวทนาไมเที่ยง ดังนี้บาง วาสัญญาไม
เที่ยงดังนี้บาง วาสังขารทั้งหลายไมเที่ยงดังนี้บาง วาวิญญาณไมเที่ยงดังนีบ้าง ยอม
ไดอนุโลมิกญาณ ขันติญาณ ทิฏฐิญาณ ธัมมนิชฌานขันติญาณ อยางใดอยางหนึ่ง 
ปญญาที่มีลักษณะเชนนีเ้รียกวา จินตามยปญญา๒๒๖ 

จินตามยปญญาเปนปญญาที่เกิดจากการการคิดพิจารณาดวยตนเอง 
ไดแก การทีบุ่คคลไมไดฟงมาจากผูอื่น แตกลับไดกัมมัสสกตาญาณ หรือสัจจานุโล
มิกญาณ ดวยปญญาอยางนี้วา รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขาร
ไมเที่ยง วิญญาณไมเที่ยง๒๒๗  

ตัวอยางที่แสดงใหเขาใจเรื่องจินตามยปญญา เชน อุปติสสปริพาชกและ
โกลิตปริพาชก เมื่อครั้งออกบวชแลวแตยังไมพบพระพุทธศาสนา ในเมืองราชคฤห
มีงานประจําป เปนการแสดงละครบนยอดเขา ทั้งสองทานไดไปชมมหรสพ แต
เกิดมีอาการเฉยชากับการแสดง คิดตรงกัน และเกิดปญญาจากความคิดนั้นวา
“เรามาดูละครที่ไรสาระอยูทําไม”๒๒๘ จากตัวอยางนี้ ปญญาจากความคิดของทาน
อุปติสสะและทานโกลิตะ จัดเปนจินตามยปญญา 

๓)  สุตมยปญญา 

สุตมยปญญา แยกศัพทเปน สุต + มย + ป ฺา แปลวา ปญญาที่สําเร็จ
จากการไดยินไดฟงมา 
  การฟงนี้ยอมทําใหเกิดปญญาได ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา “ฟง
ดวยด ียอมไดปญญา (สุสฺสูส ํลภเต ปฺ)”๒๒๙ เพราะการฟงดวยความตั้งใจและ
การสอบถามเปนอาหารของปญญา”๒๓๐ 
                                                

๒๒๖อภ.ิว.ิ(ไทย) ๓๕/๘๐๔/๔๓๘, อภ.ิว.ิอ.(ไทย) ๒/๘๐๔/๓๙๕,วิสุทธ.ิ (ไทย)๓/๑/๘. 
 ๒๒๗ พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒาจารยแปล,หนา ๗๓๕. 

๒๒๘ ว.ิม. (ไทย) ๔/๖๐/๗๒-๗๓. 
๒๒๙ อภ.ิวิ. (ไทย) ๓๕/๘๐๔/๔๓๘, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๓๑๕–๓๑๖. 
๒๓๐ อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๗๓/๑๔๖. 



 

 ๗๖ 

 อนึ่ง การฟงดวยดีนี้เปนเหตทุําใหการฟงเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปอีก คือทําใหได
ความรู เกิดสติปญญาเพิ่มพูน ทําใหเกิดปญญาญาณเห็นแจงอริยสัจ ๔ ได ดังที่
พระสารีบุตรเถระอธิบายไววา 

“ปญญาอันเปนเครื่องทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว คือ เครื่องรูชัด
ธรรมที่ไดสดับมาแลวนั้นวา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่งธรรมเหลานี้ควรกาํหนด
รู ธรรมเหลานี้ควรละ ธรรมเหลานี้ควรใหเจริญ ธรรมเหลานี้ควรทําให
แจง ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความเสื่อม  ธรรมเหลานี้เปนไปใน
สวนแหงความตั้งอยู ธรรมเหลานี้ เปนไปในสวนแหงความวิเศษ  ธรรม
เหลานี้เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลสสังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขาร
ทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา นี้ทุกขอริยสัจ นี้ทุกขสมุทัย
อริยสัจ นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เปนสุตมย
ญาณ”๒๓๑ 

ในคัมภีรวิสุทธิมรรคอธิบายไววา บุคคลไดฟงสัทธรรมจากผูอื่นแลว จึง
ไดกัมมัสสกตาญาณ ไดแก ปญญาอันเปนของตนจากการกระทํา เปนตน  เรียกวา 
สุตมยปญญา๒๓๒ 

เรื่องนี้ คราวที่พระพุทธองคเสด็จออกประกาศพระธรรมจักรและตรัส
สอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา อริยมรรคมีองค ๘ และอริยสัจ ๔ แกปญจวัคคียเปน
พวกแรกนั้น พระโกณฑัญญะไดเกิดธรรมจักษุหรือดวงตาเห็นธรรมไดกลาววา “สิง่
ใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา”๒๓๓ 
พระพุทธองคทรงเปลงพระอุทานวา “ผูเจริญทั้งหลาย โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ ผู
เจริญทั้งหลาย โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ๒๓๔ พระโกณฑัญญะไดบรรลุโสดาปตติ
มัคคญาณเปนครั้งแรก จากการไดฟงพระพุทธองคตรัสสอนเพียงครั้งเดียว ฉะนั้น 
การฟงดวยดีเพื่อใหเกิดปญญานั้น หมายถึงการฟงดวยความตั้งใจดวยจิตที่ตั้งมั่น 
                                                

๒๓๑ ขุ.ปฏ.ิ (ไทย) ๓๑ /๑ /๕. 
๒๓๒ วิสุทธ.ิ (ไทย) ๓/๑/๙. 
๒๓๓ ส.ํม. (บาล)ี ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๗, สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๕. 
๒๓๔ ส.ํม. (บาล)ี ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๗, ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๖. 



 

 ๗๗ 

ดังพระพุทธเจาตรัสไววา “คนที่ตองการบรรลุพระนิพพาน เชื่อฟงคําสั่งสอนของ
พระอรหันตเจา ไมประมาท รูจักพินิจพิจารณา ตั้งใจฟงดวยด ียอมไดปญญา”๒๓๕ 

๔)  ภาวนามยปญญา 
ภาวนามยปญญา แยกศัพทเปน  ภาวนา + มย + ป ฺา = ภาวนามยป

 ฺา แปลวา ปญญาที่สําเร็จขึ้นจากการเจริญภาวนา 
คัมภีรพระอภิธรรมปฎกก็กลาวไววา “ปญญาของผูเขาสมาบัติแมทั้งหมด 

เรียกวา ภาวนามยปญญา”๒๓๖ แตเมื่อกลาวถึงระดับแหงปญญาตามหลักทาง
พระพุทธศาสนา ปญญาขั้นภาวนามยปญญานี ้ก็เปนปญญาขั้นสูง ระดับโลกุตตร
ปญญา สามารถกําจัดอาสวะกิเลสคืออวิชชาได ปญญาก็เกิดขึ้นชื่อวาปญญาวิมุตต ิ
แตปญญานี้จะเกิดขึ้นไดตองฝกฝนอบรมดวยธรรม ๒ อยาง คือสมถะและวปิสสนา
จึงจะเกดิข้ึนไดและกําจัดอวิชชาได ดังพระพุทธเจาตรัสแกหมูภิกษุ ความวา   

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวนแหงวิชชา ธรรม ๒ 
อยางเปน ไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสสนา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมถะที่ภิกษุ
เจริญแลว ยอมเสวยประโยชนอะไร ยอมอบรมจิต จิตที่อบรมแลว ยอมเสวย
ประโยชนอะไร ยอมละราคะได วิปสสนาที่อบรมแลว ยอมเสวยประโยชน
อะไร ยอมอบรมปญญา ปญญาที่อบรมแลวยอมเสวยประโยชนอะไร ยอมละ
อวิชชาได๒๓๗    

ภาวนามยปญญาเปนปญญาเกิดขึ้นจากการฝกฝนอบรมดวยสมถภาวนา
และวิปสสนาภาวนา เปนปญญาที่สามารถละกิเลสอยางละเอียดคอืตัดละสังโยชน 
๑๐ และอาสวกิเลสไดสิ้นเชิง เปนปญญาชั้นสูงสุดคือ ปญญาญาณขั้นตางๆ และ
มรรค ผล อันเปนปญญาที่แทจริงชั้นโลกุตตรปญญา๒๓๘ 

 
                                                

๒๓๕ ขุ.ส.ุ (บาล)ี  ๒๕/๑๘๘/๓๗๐, ขุ.ส.ุ (ไทย) ๒๕/๑๘๘/๕๔๔. 
๒๓๖ อภ.ิวิ. (ไทย) ๓๕/๘๐๔/๔๓๘. 
๒๓๗ อง.ฺทุก. (ไทย) ๒๐/๒๗๕/๗๗–๗๘. 

 ๒๓๘ ขุนสรรพกิจโกศล, คูมือศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๙ กัมมัฏฐาน
สังคหวิภาค, พิมพครั้งที่ ๒, ๒๕๓๔), หนา ๑๓๖. 



 

 ๗๘ 

 พระอริยบุคคลผูลางบาปไดแลว 
  ตามหลักพระพุทธศาสนา  บาปก็คือภาวะกิเลสภายในใจ จะลางบาปไดก็
ดวยการกําจัดกิเลสเทานั้น ซึ่งเปนผลที่เกิดข้ึนจากการเจริญวิปสสนาภาวนา  จน
กาวผานความเปนปุถุชนไปสูความเปนพระอริยบุคคลขั้นตางๆ จึงสามารถละกเิลส
ไดดวยมรรคญาณ ตามขั้นของความเปนพระอริยบุคคลประเภทนั้นๆ ตามลําดับ 
จนกระทั่งหลุดพนหมดจดจากกิเลสทั้งปวงในที่สุด   

กิเลสเครื่องเศราหมองที่เปนบาป มี ๑๐ ประการ คือ ๑. ทิฏฐิกิเลส ๒. 
วิจิกิจฉากิเลส ๓. โลภกิเลส (กามราคะ รูปราคะและอรูปราคะ) ๔. โทสกิเลส ๕. 
โมหกิเลส ๖. มานกิเลส ๗. ถีนกิเลส ๘. อุทธัจจกิเลส ๙. อหิริกกิเลส ๑๐. 
อโนตตัปปกิเลส๒๓๙        

ในบรรดากิเลส ๑๐ อยางนี้ บุคคลผูตั้งอยูในปฐมมรรคละกิเลสได ๒ 
อยาง คือ ทิฏฐิกิเลสและวิจิกิจฉากิเลส บุคคลผูตั้งอยูในตติยมรรค ละโทส กิเลส 
บุคคลผูตั้งอยูในอรหัตตมรรคละกิเลสที่เหลือ คือ โลภกิเลส โมหกิเลส มานกิเลส 
ถีนกิเลส อุทธัจจกิเลส อหิริกกิเลสและอโนตตัปปกิเลส ดังนี ้

พระอริยบุคคลที่ ๑ คือ ทานที่เจริญวิปสสนาภาวนาจนบรรลุปฐมมรรคคือ
โสดาปตติมรรคแลว ในลําดับตอมาเมื่อโสดาปตติมรรคจิตดับลงแลว ผลจิตที่เปน
วิบากของมรรคจิต ไดแกโสดาปตติผลจิตก็เกิดข้ึน ๒ หรือ ๓ ขณะ สําเร็จเปนพระ
อริยบุคคลอันดับที่ ๑ ไดชื่อวา พระโสดาบันบุคคล และดวยอํานาจแหงโสดาปตติ
มรรค ทําใหละกิเลสได ๒ อยาง  คือ๒๔๐ 

๑. ทิฏฐิกิเลส ไดแก สักกายทิฏฐิ ความเขาใจผิดในขันธ ๕ เขาไปยึดมั่น
ถือมั่นวาเปนของตน เปนสัตว เปนบุคคล เรา เขา ทําใหติดอยูในสังสารวัฏไมมีที่
สิ้นสุด 

๒. วิจิกิจฉากิเลส ไดแก ธรรมชาติที่ทําใหตัดสินใจลําบาก คือ ความสงสัย

                                                
๒๓๙ อภ.ิส.ํ (ไทย) ๓๔/๑๒๓๕/๓๑๒. 
๒๔๐ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปสสนาชุนี  หลักการปฏิบัติวิปสสนา (ฉบับ

สมบูรณ),  แปลโดย จํารูญ ธรรมดา, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ประยูรสาสนไทย การ
พิมพ, ๒๕๕๓),  หนา ๕๘๔. 



 

 ๗๙ 

ในพระพุทธเจา ความสงสัยในพระธรรม ความสงสัยในพระสงฆ  และความสงสัย
ในสิกขา เปนตน 

พระอริยบุคคลที่ ๒ คือ ทานที่เจริญวิปสสนาภาวนาสําเร็จเปนโสดาบัน
บุคคลแลว ทําความเพียรในวิปสสนาภาวนาใหยิ่งขึ้นจนบรรลุสกทาคามิมรรค ใน
ลําดับตอมาเมื่อสกทาคามิมรรคจิตดับลงแลว ผลจิตที่เปนวิบากของมรรคจิตก็
เกิดขึ้น ๒ หรือ ๓ ขณะ สําเร็จเปนพระอริยบุคคลอันดับที่ ๒ ไดชื่อวา พระ
สกทาคามีบุคคล ดวยอํานาจแหงสกทาคามิมรรคนี้ยังไมไดตัดกิเลสอยางใดอยาง
หนึ่งใหขาดออกจากขันธสันดานอยางเด็ดขาด แตมีอํานาจทําใหกิเลสทั้งหลาย 
เบาบางลงกวาโสดาปตติมรรคเทานั้น   

พระอริยบุคคลที่ ๓ คือ ทานที่เจริญวิปสสนาภาวนาทําความเพียรให
ยิ่งขึ้น จนบรรลุอนาคามิมรรค ในลําดับตอมาเมื่ออนาคามิมรรคจิตดับลงแลว ผล
จิตที่เปนวิบากของมรรคจิตก็เกิดขึ้น ๒ หรือ ๓ ขณะ สําเร็จเปนพระอรยิบคุคลอนัดบั
ที่ ๓ ไดช่ือวาพระอนาคามีบุคคล ดวยอํานาจแหงโลกุตตรภูมิช้ันนี้ทําใหละโทสกิเลส
ได พรอมกับตัดขาดโลภกิเลสอยางหยาบคือกามราคะไดอีกดวย และเมื่อจุติแลว
จักไปเกิดในพรหมโลกเทานั้น    

พระอริยบุคคลที่ ๔ คือ ทานที่เจริญวิปสสนาภาวนาทําความเพียรใน
วิปสสนาภาวนาใหยิ่งขึ้น เมื่ออินทรียทั้ง ๕ เสมอกันดีและวาสนาบารมีที่ไดสั่งสม
มาเต็มบริบูรณ สภาวะแหงวิปสสนาญาณขั้นสูงปรากฏขึ้นตามลําดับอยางละเอียด
ชัดเจน  ในที่สุดก็จักบรรลุอรหัตตมรรคญาณ ทําการประหาณกิเลสไดสิ้นเชิง ใน
ลําดับตอมาอรหัตตผลญาณก็เกิดขึ้น สําเร็จเปนพระอริยบุคคลอันดับที่ ๔ เปน
พระขีณาสพผูถึงความบริสุทธิ์เปนอยางยิ่ง และดวยอํานาจแหงโลกุตตรภูมิชั้นนี้ 
ทําใหละกิเลสที่เหลืออยูในขันธสันดานอีก ๗ ประการ ใหหมดสิ้นไปเด็ดขาด ดังนี้ 

๑. โลภกิเลสชนิดละเอียด ไดแก รูปราคะ ความยินดีพอใจใน รูปภพ รูป
ฌาน คือ มีความพอใจในการทําความเพียรเจริญสมถภาวนาเพื่อใหไดบรรลุรูป
ฌาน และความยินดีพอใจในการไปปฏิสนธิเปนรูปพรหม, อรูปราคะ ความพอใจ
ในการทําความเพียรเจริญสมถภาวนาเพื่อใหไดบรรลุอรูปฌาน และความยินดี
พอใจในการไปปฏิสนธิเปนอรูปพรหม สวนกามราคะนั้น พระอนาคามี ละเปน



 

 ๘๐ 

สมุจเฉทแลว 
๒. มานกิเลส ไดแก ความยึดรูปนาม คือขันธ ๕ นี้มาเปนเราเปนเขา 
๓. อุทธัจจกิเลส  ไดแก สภาพที่จิตฟุงซานจับอารมณไมแนนอนหรือ

สภาพที่ไมสามารถต้ังอยูในอารมณเดียวไดนาน 
๔. ถีนกิเลส  ไดแก กิเลสที่ทําใหจิตงวงเหงาทอถอย 
๕. อหิริกกิเลส ไดแก สภาพที่ไมละอายตออกุศลทุจริต 
๖. อโนตตัปปกิเลส ไดแกสภาพที่ไมเกรงกลัวตออกุศลทุจริต 
๗. โมหกิเลส ไดแก สภาพที่มืดมนปดบังปญญาไมใหเห็นอริยสัจ ๔ มี  

อวิชชา คือความไมรูนั่นเอง 
 

การละกิเลส๒๔๑ 
กิเลส โสดาบัน สกทาคาม ี อนาคาม ี อรหันต 

๑. ทิฏฐิกเิลส /    
๒. วิจิกิจฉากิเลส /    
๓. กามกิเลส (โลภะอยางหยาบ)      × บางเบา /  
๔. โทสกิเลส      ×      บางเบา /  
๕. มานกิเลส      × บางเบา บางเบา / 
๖. อุทธัจจกิเลส      × บางเบา บางเบา / 
๓. โลภกิเลส (รูปราคะ อรูปราคะ)      × บางเบา บางเบา / 
๗. โมหกิเลส      ×  บางเบา บางเบา / 
๘. ถีนกิเลส      × บางเบา บางเบา / 
๙. อหิริกกิเลส      × บางเบา บางเบา / 
๑๐. อโนตตัปปกิเลส      × บางเบา บางเบา / 

 
 
                                                

๒๔๑ วิทยานิพนธของพันตํารวจโทหญิง สุชาดา พระเขียนทอง, ศึกษาหลักวิปสสนา
ภาวนาในเจโตขีลสูตร, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปสสนา
ภาวนา , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 



 

 ๘๑ 

เทคนิควิธีแกไขบาปกรรมในพระพุทธศาสนา 
ศาสนิกของศาสนาที่มีความเชื่อวา การฆาคนในสงคราม หรือฆาสัตวเพื่อ

เปนอาหารหรือที่กอความรําคาญ..ไมบาป๒๔๒ ไดตั้งประเด็นคําถามตอชาวพุทธวา 
: “ศาสนาพุทธสอนเรื่องศีล ๕ หามฆาสัตวทุกชนิด ชาวพุทธเชื่อเรื่องกรรม ฆา
สัตวทุกชนิดเปนบาป ดังนั้น ชาวพุทธสามารถฆาคนที่กําลังจะฆาญาติพี่นองของ
ตนเอง ไดหรือไม?” 

ขอตอบวา : ก็เขาเชื่อกี่เปอรเซ็นละ? ถายังเชื่อไมถึง ๑๐๐ % ก็อาจมี
ความโลภจัด หรือความโกรธจัด จนทําใหฆาคนไดอีก แตผูที่เชื่อกรรม ๑๐๐ % ก็
คือพระโสดาบัน จะไมทํารายใครอีกแลว แมตองแลกดวยชีวิตก็ตาม! 

ถามวา : ชาวพุทธที่เชื่อเรื่องกรรม แตไปฆาคนตาย ไมเปนบาปหรือ?  
ตอบวา : ผูที่ฆาคนตายดวยเจตนาเปนบาปทุกคนแหละครับ อยาวาแต

คนเลย แมแตฆามดตบยุงดวยเจตนาก็บาปครับ  แตอาจจะไมตกนรกนะ! 

ถาม : ถาเชนนั้น! ชาวพุทธก็เปนทหาร เปนนักรบไมไดละสิ? 
ตอบ : ทหารไทย ทหารพมา ทหารศรีลังกา ก็เปนพุทธไมใชหรือ 
ถาม : แลวเขาไมกลัวบาป ไมกลัวตกนรกหรือ? 
ตอบ : แมแตมหาโจรคนหนึ่ง (โจรเคราแดง) ที่เคยฆาคน

มาเปนหมื่นคน เขายังไมตกนรกเลยครับ!  เพราะกอนตาย เขา
สามารถปฏิบัติวิปสสนาภาวนาจนเกิด "ปญญาญาณ" ได  เขา
ตายดวยจิตที่เปน "สัมมาทิฏฐ"ิ จึงไปเกิดในสุคติ ในสวรรค (ดูที่หนา ๑๘ ) 

ถาม : อาว! ศาสนาพุทธไมไดสอนใหเชื่อเรื่องกรรมเปนใหญหรอกหรือ?  
ไฉนวา สัตวโลกตองเปนไปตามกรรมไง? 
                                                

๒๔๒ ทานรสูลุลลอฮฺกลาววา 
ْمن » َقتل َ َ ًوزغا َ َ ِأول ِفى َ َّ ٍضْربة َ َ ْكتبت َ َُ ُلھ ِ ُمائة َ َ ٍحسنة ِ َ َ ِوفى َ ِالثانیة َ َ ِ َدون َّ َذلك ُ ِ ِوفى َ ِالثالثة َ َِ َدون َّ َذلك ُ ِ َ   

“บุคคลใดที่ฆาจ้ิงจก (ตุกแก) ในการตีครั้งแรกตาย สําหรับเขาจะไดรับผลบุญถึง 100 
ความดี, สวนการตีครั้งที่สองตาย ผลบุญของเขาจะนอยกวาครั้งแรก และ (หาก) เปนการตี
ครั้งที่สามตาย ผลบุญของเขาจะไดนอยกวาครั้งที่สอง”     
 ..ที่มา เรื่อง “สัตวที่หามฆา และสงเสริมใหฆา”โดย อาจารยมุรีด ทิมะเสน 



 

 ๘๒ 

ตอบ : แมเคยทําบาปไวมาก ก็หลุดพนจากนรกอยางสิ้นเชิงได หาก
สามารถเขาถึงปญญาขั้นสูงสุดได  ไมปลอยจิตวิญญาณใหเปนไปตามกรรม! 

พระพุทธเจาทรงสอนใหใช"ปญญา" เปนใหญในการดําเนินชีวิตครับ..
ไมใชกรรมเปนใหญ! กรรมเปนตัวชักนําชีวิตสรรพสัตวไปสูความสุขบาง ไปสูความ
ทุกขบาง ก็จริง! แตพระพุทธเจาไมไดสอนใหปลอยชีวิตไปตามกรรม คนบางคนแม
เคยทําบาปกรรมมามาก หากเขาเช่ือพระพุทธเจามากพอ ลงมือปฏิบัติสติปฏฐาน 
๔ จนเกิดปญญาญาณ บรรลโุสดาบันได เขาก็จะไมตกนรกอีกเลย และเกิดในสุคติ
ภูมิอีกไมเกิน ๗ ชาติ ก็จะเขาสูพระนิพพานอยางถาวร ไมกลับไปเวียนวายตาย-
เกิดใน ๓๑ ภูม ิ(ดูที่หนา ๕) อีกแลว 

ถาม : ศาสนาพุทธสอนใหใชชีวิต ดวยการคิดบวกใชหรือไม?  ตอบวา : 
ไมใชครับ 

ถาม : ศาสนาพุทธมักสอนแตเรื่องทุกข สอนใหคิดในแงลบอยางนัน้หรือ?  
ตอบวา : ก็ไมใชครับ 

ถาม : งั้น! ศาสนาพุทธสอนใหคิดกันอยางไร?  ตอบวา : ศาสนาพุทธสอน
ใหดําเนินชีวิตดวยความรู ใหมากกวาความคิด เพราะความคิดมักเจือดวยอคติอยู
เสมอ พระอรหันตคือผูดําเนินชิวิตดวยความรูลวน ๆ มีสติ ปญญารูเทาทันผัสสะที่
เขามากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยูตลอดเวลา 

ทําไมพระอรหันตไมตายอีกแลว? ตอบวา: เพราะทานกําจัดกิเลส คือ
ราคะ โทสะ โมหะไดหมดเกลี้ยงแลว เมื่อพระอรหันตเขาสูปรินิพพาน ทานยอมไม
มาเวียนวายตาย-เกิดอยูใน ๓๑ ภูมอิีกแลว (ดูที่หนา ๕)   

 ระบบภูม ิ๓๑ นี ้เปรียบเหมือนกาวดักหนู ที่คนมีกามราคะยังติดของอยู 
โสดาบันหลุดพนไปจากระบบนี้ไดแลว ๓๐% ยังติดอยูในระบบ ๗๐% แตจะไมตก
นรกอีกแลว! และจะบรรลุอรหันตไดแนนอน อีกไมเกิน ๗ ชาติสกทาคาม ีหลุดพน
ไปจากระบบนี้ไดแลว ๔๐% ยังติดอยูในระบบ ๖๐ %  อนาคามี หลุดพนไปจาก
ระบบนี้ไดแลว ๕๐% ยังติดอยูในระบบแค ๕๐% พระอรหันตหลุดพนจากระบบนี ้
พนจากเหตุปจจัยทั้งปวงไดเด็ดขาดแลว ๑๐๐ % เขาสูพระนิพพานอันเปนบรมสขุ 
ที่ไมหวนกลับมาสูระบบนี้อีกแลว 



 

 ๘๓ 

  มหาโจรผูลางบาปไดบางสวนแลว 

ปรากฏเรื่องราวในคัมภีรพระธรรมบทวา โจรเคราแดงคนหนึ่งรวมกับ
พวกอีก ๕๐๐ คน ทําการปลนฆาเจาทรัพยหลายคน..ตอมาถูกกองทหารจับได 
ตัดสินประหารชีวิต แตพระราชาไวชีวิตเขาเพื่อใหตัดคอเพื่อนๆ ทั้ง ๕๐๐ คนนั้น 
และแตงตั้งใหทําหนาที่เปนเพชฌฆาตตัดคอคนอยู ๕๕ ป เมื่อเขาเสียชีวิตลง 
พระภิกษุสนทนากันวา “เพชฌฆาตนั้นทํากรรมหยาบชาตลอด ๕๕ ป เสียชีวิตใน
วันนี้แล เขาถวายอาหารแกพระสารีบุตรก็ในวันนี้เหมือนกัน  เสียชีวิตก็ในวันนี้นั่น
แล เขาไปบังเกิดในที่ไหนหนอ”  

 พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่ง
สนทนากันดวยถอยคําอะไรหนอ” เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลแลว จึงตรัสวา 
“ภิกษุทั้งหลาย! บุรุษนั้นไปบังเกิดแลวในสวรรคช้ันดุสิต”  
   พระภิกษุทูลถามดวยความสงสัยวา “พระองคตรัสอะไร บุรุษนั้นฆา
มนุษยสิ้นเวลาเทานี ้แลวบังเกิดในวิมานดุสิตไดอยางไร”  

 พระศาสดาตรัสวา “บุรุษฆาโจรผูนั้น ไดกัลยาณมิตรผูใหญ ฟงเทศนา
ของทานสารีบุตร ไดทําอนุโลมขันติญาณ๒๔๓ใหบังเกิดขึ้น เคลื่อนจากโลกนี้แลวไป
บังเกิดในสวรรคช้ันดุสิต”๒๔๔ 

จากเนื้อความในเรื่องนี้กอใหเกิดขอสงสัย ๒ ประการ คือ   
  ๑) โจรเคราแดงไดเพียงวิปสสนาญาณเบื้องตน ยังไมบรรลุโสดาบัน (ยัง
ไมปดประตูอบาย) ฆาคนมาก็มาก ทําไมไมตกนรก?       
  ๒) หลังจากขึ้นสวรรคแลว เขายังตองตกนรกอีกหรือไม?                            

มีวินิจฉัยดังน้ี  : …  
๑) กอนวินิจฉัยประเด็นที่ ๑  ควรตอบคําถามกอนวา “ตายแลวไปไหน”  

พระพุทธเจาตรัสวา “จิตฺเต สงฺกิลิฏเ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา จิตฺเต อสงฺกิลิฏเ  สุคต ิ 

                                                
๒๔๓ อนุโลมขันติ  หมายถึงวิปสสนาญาณ  (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๓๖/๓๖๗, ขุ.ป. (ไทย) 

๓๑/๓๗/๕๙๘.) 
 ๒๔๔ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๒/๔๒๓. 



 

 ๘๔ 

ปาฏิกงฺขา” เมื่อจิตเศราหมอง มีทุคติ (อบายภูม)ิ เปนอันหวังได  เมื่อจิตผองใส มี
สุคติ (โลก สวรรค) เปนอันหวังได๒๔๕ นั่นก็หมายความวา  ถึงแมเราเคยทําบาปไว
มาก แตถาหากขณะตายมีจิตผองใส สามารถหนวงเอากุศลธรรมมาเปนอารมณได 
ก็สามารถไปเกิดในสุคติได ปญหาก็มีอยูวา ทําอยางไรจึงจะมีสติมั่นคง มีสมาธิตั้ง
มั่น ในขณะมีทุกขเวทนากลา ในขณะกรรมและนิมิตปรากฏกอนตายได 

 คําตอบมีอยูในคัมภีรวิสุทธิมรรควา “อิมินา ปน (ปจฺจยปริคฺคห) าเณน 
สมนฺนาคโต วิปสฺสโก พุทฺธสาสเน ลทฺธสฺสาโส ลทฺธปติฏโ นิยตคติโก  จูฬ
โสดาปนฺโน นาม  โหต.ิ๒๔๖ ผูที่เจริญวิปสสนาภาวนาจนไดปจจยปริคคหญาณแลว 
(ทุกขเวทนาดับได) เปนผูมีศรัทธาตั้งมั่นในพระศาสนาแลว จัดวาเปนพระจูฬ
โสดาบัน ชาติหนา ๑ ชาติ มีคติเปนที่ไปอันแนนอนแลว 

 คัมภีรวิสุทธิมรรคมหาฎีกา อธิบายเสริมวา “สุคติปรายโน โหตีติ  วุตฺตํ  
นิยตคติโกต”ิ๒๔๗ ชาติตอไป ๑ ชาติ มีสวรรคเปนที่ไปอยางแนนอน 

นี้คือคําตอบวา ทําไมมหาโจรเคราแดงผูที่เคยทําบาปไวมากมาย แต
กลับไปเกิดในสวรรคชั้นดุสิตไดอยางไร!  นั่นก็เพราะเขาปฏิบัติวิปสสนาจนได
วิปสสนาญาณที่ ๒ แลวเพียรบมเพาะอินทรียจนถึงขณะจิตสุดทาย 

 ๒) กอนวินิจฉัยประเด็นที่ ๒ มีปญหาถามกอน วา “ถาเราทําบุญและ
บาปมาพอๆ กัน ใหเลือกวาจะไปตกนรกกอน หรือจะไปสวรรคกอน” ผูอานจะ
เลือกอยางไหนกอน.. 

แนนอนวา คนสวนใหญมักเลือกตกนรกกอน เพราะจะไดทุกขใหเสร็จสิ้น
ไป ตอไปจะไดมีความสุขในสวรรคไดอยางสบายใจ ไมตองคอยกังวลวาจะตองไป
ตกนรกในอนาคตขางหนา แตประเด็นนี้ ครั้งเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศ
พระธรรมจักรแกเหลาปญจวัคคีย ขณะนั้นพรหมและเทวดาประมาณ  ๑๘ โกฏิได
บรรลุธรรมในการประชุมครั้งนั้นดวย๒๔๘นั้นก็หมายความวา ทั้งพรหมและเทวดาก็ 
                                                

๒๔๕ ดูใน ม.ม.ู (บาล)ี ๑๒/๗๐/๔๘, ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๗๐/๖๒. 
๒๔๖ วิสุทธ.ิ (บาล)ี ๒/๒๗๑.. 
๒๔๗ วิสุทฺธ.ิ มหาฏีกา (บาล)ี  ๒/๔๒๔.. 
๒๔๘ ดูใน ขุ.พุทธ. (ไทย) ๓๓/๒/๕๕๔. 



 

 ๘๕ 

สามารถบรรลุธรรมในสวรรคไดเชนกัน เมื่อบรรลุแลวกไ็มตองไปตกนรกอีกแลว 
   การบรรลุธรรมคืออะไร? คือ การบรรรลุเปนพระอริยบุคคล ๔ ประเภท 
คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีหรือพระอรหันต เมื่อเจริญ
วิปสสนาภาวนาจนเกิดสภาวญาณที่ ๑๔ แลว ครั้งแรก..โสดาปตติมรรคญาณจะ
ประหาณกิเลสในขณะที่เสวยนิพพานเปนอารมณ ๒ ตัว คือมิจฉาทิฏฐิกิเลสและ
วิจิกิจฉากิเลสไดเด็ดขาด สําเร็จเปนพระโสดาบัน เปนผูไมตกไปในอบายภูมิ ๔ อีก
แลว๒๔๙ ดังนั้น เมื่อโจรเคราแดงทานนี้ไดไปเปนเทวดาในสวรรคแลว หากเขาเปน
ผูไมประมาท เพียรเจริญวิปสสนาภาวนาใหมากขึ้น ก็มีโอกาสบรรลุธรรมในสวรรค
ชั้นนั้นไดเชนกัน เมื่อบรรลุโสดาบันแลว ก็แสดงวาปดประตูอบายไดแลว ก็ไมตอง
ไปทุกขทรมานในนรกอีกตอไป และจะบรรลุเปนพระอรหันตอยางแนนอนภายใน 
๗ ชาต ิเปนอยางยิ่ง 

ปจจุบันนี้ การกลาวถึงการลางบาป ไดปรากฏใหคนไทยไดรับรูเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ทัง้ที่เรื่องนี้ไมไดถูกนํามาสอนในศาสนาพุทธมากนัก นั่นเพราะกระแส
โลกาภิวตันมีการเผยแผขอมูลทางโลกโชเซียลมากขึน้ ทําใหการเผยแผแนวคิดของ
คนตางศาสนากระจายไปไดในวงกวางกวาแตกอน และเขาถึงไดโดยงายดวยระบบ
อินเตอรเน็ต จงึกอใหเกิดความสนใจในเรื่องการลางบาปกันมากขึ้น และกอใหเกดิ
การตคีวามประเด็นเรื่องนี้ไปตางๆ นานา เพื่อใหเกิดความสบายใจแกตนเองบาง 
เพื่อผลประโยชนแอบแฝงบาง จนทําใหเกิดความสับสนในสังคมชาวพุทธและสราง
ความบิดเบือนหลักการที่แทจริงของพระพุทธศาสนาไปอยางมาก  ฉะนั้น การได
ศึกษาประเด็นเรื่องบาปและการลางบาปนี้ จะชวยใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองวา 
บุญอยางเดียวยังลางบาปไมได บุญชวยไดแตชะลอวิบากของบาปกรรมไวชั่วคราว
เทานี ้สวนการลางบาปที่ถูกตองนั้น คือการชําระลางกิเลสออกจากจิต ดวยการ
ปฏิบัติวิปสสนาภาวนา เริ่มตนจากการรักษาศีลใหบริสุทธิ์ เพื่อละวีติกกมกิเลส อนั
เปนเหตุใหกระทําผิดทางกาย วาจา เจริญสมาธิเพื่อขมปริยุฏฐานกิเลส อันไดแก
นิวรณ ๕ เอาไว และเจริญวิปสสนาเพื่อละอนุสัยกิเลส ไดแกกิเลสที่แฝงตัวนอน
เนื่องอยูในขันธสันดาน เมื่อบรรลุมรรคญาณครั้งแรก(โสดาปตติมรรค) สามารถละ
                                                

๒๔๙ ดูใน ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑. 



 

 ๘๖ 

สักกายทิฏฐิ๒๕๐ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส๒๕๑ไดอยางเด็ดขาด จัดเปนพระ
อริยบุคคลเบื้องตนในพุทธศาสนา เมื่อบรรลุมรรคญาณครั้งสุดทาย คือ ครั้งที่ ๔ 
ละอนุสัยกิเลสไดหมดสิ้น สําเร็จเปนพระอรหันต ผูดับทุกขไดสิ้นเชิง ไมมีภพใหม
อีกตอไปแลว 
 
การเจริญวิปสสนาภาวนา 

“ว”ิ แปลวา โดยประการตางๆ “ปสฺสนา” แปลวา ความหยั่งรูหยั่งเห็น
ดวยปญญาญาณ รวมความวา ปญญาหยั่งรูหยั่งเห็นโดยประการตางๆ ในสภาวะ
ลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมตามความเปนจริง วาไมเที่ยง เปนทุกขไม
คงทนสภาพ เปนอนัตตาไมอยูในบังคับบัญชา ช่ือวา “วิปสสนา” 
  วิปสสนา คือ ปญญาเห็นแจงในอารมณโดยความเปนรูป-นาม ที่พิเศษ
นอกออกไปจากบัญญัติ โดยการละทิ้งสัททบัญญัติ อัตถบัญญัติเสียสิ้น และเห็น
แจงโดยอาการไมงาม ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ที่พิเศษนอกออกไปจากสุภ
สัญญาวิปลาส นิจจสัญญาวิปลาส สุขสัญญาวิปลาส อัตตสัญญาวิปลาสเสีย ไดแก
ปญญาเจตสิกที่ในมหากุศลจิต มหากริยาจิต๒๕๒ 

 การเจริญวิปสสนา คือ การเจริญปญญาเพื่อเพงพินิจพิจารณารูปธรรม
และนามธรรม๒๕๓ตามเปนจริง๒๕๔จนเห็นแจงพระไตรลักษณ แตที่เราไมเห็นรูปไม
เห็นนามตามความเปนจริงไดโดยงายน้ัน  นั่นก็เพราะวามีเหต ุ๓ ประการมาขวาง 

                                                
๒๕๐ สักกายทิฏฐิ ความเห็นผิด เขาใจผิด วาชีวิตและรางกายเปนตัวของตน    
๒๕๑ สีลัพพตปรามาส ความยึดถือผิดๆ วาบุคคลจะบริสุทธิ์ไดเพียงเพราะศีลและวัตร  
๒๕๒ พระสัทธรรมโชติกะ, ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉท ๙ เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๕ กรุงเทพฯ 

: บริษัท ว.ีอินเตอร พริ้นท จํากัด., ๒๕๔๗, หนา ๑๕. 
 ๒๕๓ รูป ไดแก อารมณที่ถูกรับรู เปนธรรมชาติที่เสื่อมสลายผุกรอนไดงาย คือ ส ีเสียง 

กลิ่น รส  ผัสสะตางๆ  (อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เลม ๓๒ หนา ๓๓.(มหามกุฏฯ)          
     นาม คือ สภาวะที่รับรูอารมณ และความรูสึกนึกคิดตางๆ  เปนธรรมชาติที่นอม

ไปสูอารมณ (ดูในอรรถกถาขุททกนิกาย เลมที่ ๖๘ หนา ๒๔๘ (มหามกุฏฯ) 
๒๕๔ อง.ฺสตฺตก.อ. (บาล)ี ๓/๒๐/๑๖๕,  อง.ฺสตฺตก.ฏีกา (บาล)ี ๓/๒๐/๑๙๒. 



 

 ๘๗ 

กั้นไว คือ สันตติปดบังอนิจจัง อิริยาบถปดบังทุกข ฆนสัญญาปดบังอนัตตา๒๕๕    

๑) สันตติปดบังอนิจจัง สันตติ แปลวา สืบตอ หมายถึงการเกิดขึ้นตอ
สืบเนื่องกัน คือความสืบตอแหงกรรม อุตุ(ฤดู) จิต หรืออาหาร เชน ขนเกาหลุด
ลวงไปขนใหมเกิดขึ้นแทน ความคิดเกาดับไป ความคิดใหมมาแทน มาปดบังไมให
เห็นความเปนอนิจจังของสภาพธรรมที่ปรากฏ ปดบังไมใหเห็นความไมเที่ยงของ
รูป-นามที่กําลังรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจนั้น ทําใหเห็นเหมือนกับวา 
รูป-นามนี้ยังมีอยูเรื่อยๆ ไป เมื่อไมเห็นความจริง ก็เกิดความสําคัญผิดในรูป-นาม
วา “เปนของเที่ยง” ที่เรียกวา นิจจวิปลาส 

๒) อิริยาบถปดบังทุกข การเปลี่ยนอิริยาบถบอยๆ มาปดบังทุกข (ที่มีอยู
ประจําสังขารอยูแลว) เชน เมื่อเราเดินเมื่อยก็เปลี่ยนเปนนั่ง นั่งเมื่อยก็เปลี่ยนเปน
นอน ทําใหเขาใจวาสังขารนีไ้มไดทุกขอะไร การเปลี่ยนอิริยาบถบอยทําใหไมเห็น
ความจริงของรูป-นามวา มีทุกขเบียดเบียนบีบคั้นอยูตลอดเวลา เมื่อไมเห็นทุกขก็
เขาใจผิดวาเปนสุข เรียกวา“สุขวิปลาส” อันเปนปจจัยแกตัณหาทําใหปรารถนา
ดิ้นรนไปตามอํานาจอยาก เพราะเหตุที่ไมไดพิจารณาอิริยาบถ จึงทําใหไมเห็นทุกข  

  ๓) ฆนสัญญาปดบังอนัตตา ฆนสัญญา แปลวา ความสําคัญมั่นหมายให
เปนไปดั่งใจตองการดวยอํานาจของความโลภ โกรธ หรือหลง เปนความสําคัญผิด
ในสภาวธรรม(ขันธ ๕) วาเปนตัวเปนตน วามีสาระแกนสาร จึงทําใหไมสามารถ
เห็นความแยกกันหรือความแตกตางกันของรูป-ของนาม หรือของรูปแตละรปู ของ
นามแตละนามวาเปนคนละอยางได จึงไมมีโอกาสที่จะเห็นความไมใชตัว ไมใชตน
ได ทําใหหลงยึดถือวาเปนตัวเปนตน แตแทจริงแลวเปนเพียงธาตุตางๆ ประกอบ
ขึ้นเทานั้น ถาแยกออกแลวไมมีความเปนคน หรือความเปนนั่นเปนนี่ใดๆ เลย 
ตอเมื่อรวมกันเขาจึงสมมติชื่อวาเปนสิ่งนั้นสิ่งนี้ เมื่อไมเห็นอนัตตา อัตตวิปลาส
(ความสําคัญผิดวาเปนตัวตน) ก็เกิดขึ้น และเปนปจจัยแกตัณหา๒๕๖ (ตัณหาคือ
สมุทัยสัจ ที่เปนเหตุโดยตรงใหเกิดทุกข) 

                                                
๒๕๕ ดูใน อง.ฺสตฺตก.ฏีกา (บาล)ี ๑/๓๔๑ . 
๒๕๖ วิสุทธ.ิ (บาล)ี ๓/ ๒๗๕, วิสุทธ.ิมหาฏีกา (บาล)ี ๓/ ๕๒๒. 



 

 ๘๘ 

 วิธีทําลายเครื่องปดบังไตรลักษณทั้ง ๓ ประการนี้ได มีอยูเพียงหนทาง
เดียวเทานั้นนั่นคือการสติปฏฐาน ๔ นอกจากนี้ไมมีทางใดอีกเลย๒๕๗ สติปฏฐาน 
๔ นีเ้ทานั้นที่สามารถทําลายวิปลาสและทําใหเกิดวิปสสนาปญญา เห็นความจริง
ของรูป-นามได๒๕๘ 

 มวลสรรพสัตวทั้งเทวดาและมนุษยมีความเห็นผิดๆ ไปจากความเปนจริง 
ก็เพราะวิปลาสธรรม ๔ ประการนี ้คือ คือ  
 ๑) สุภวิปลาส ความสําคัญผิดวาสังขารรางกายเปนของสวยงาม   
 ๒) สุขวิปลาส ความสําคัญผิดวารูป-นามสังขารเปนสุข  
 ๓) นิจจวิปลาส ความสําคัญผิดวารูป-นามสังขารเปนของเที่ยง   
 ๔) อัตตวิปลาส ความสําคัญผิดวารูป-นามสังขารเปนตัวเปนตน๒๕๙   

การที่จะละวิปลาสธรรมนี้ไดก็โดยการกําหนดรูป-นาม ตามแนวทางแหง
การเจริญสติปฏฐาน ๔ เทานั้น ดังคัมภีรอรรถกถาอธิบายไววา สติปฏฐาน ๔ มุง
แสดงการละหรือทําลายวิปลาสธรรมทั้ง ๔ เปนหลัก คือ  

๑) สุภวิปลาส กําจัดไดดวยการเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐาน คือละ
ความสําคัญผิดวารูปสังขารเปนของสวยงามเสียได  

๒) สุขวิปลาส กําจัดไดดวยการเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือละ
ความสําคัญผิดวารูป-นามเปนสุขเสียได     
 ๓) นิจจวิปลาส กําจัดไดดวยการเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน คือละ
ความสําคัญผิดวารูป-นามเปนของเที่ยงเสียได  
 ๔) อัตตวิปลาส กําจัดไดดวยการเจริญธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน คือละ
ความสําคัญผิดวารูป-นามเปนตัวเปนตนเสียได๒๖๐  

 ดวยเหตุผลดงัอธิบายมานี ้จึงกลาวไดวา วิปสสนาภาวนาและกาเจรญิสติ
ปฏฐาน ๔ จึงเปนสิ่งเดียวกันโดยความเปนเหตุเปนผลกัน  คือ วิปสสนาญาณจะมี 
                                                

๒๕๗ ดูใน ม.ม.ูอ. (บาล)ี๑/๑๐๖/๒๕๔. 
๒๕๘ ม.อ.ุอ. (บาล)ี ๓/๓๙๙/๒๔๗. 
๒๕๙ ดูรายละเอียด อง.ฺจตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๙/๔๔ ,วิสุทฺธ.ิ (บาล)ี ๒/๓๖๖. 
๒๖๐ ที.ม.อ. (บาล)ี ๒/๓๖๙., ม.ม.ูอ. (บาล)ี ๑/๑๐๖/๒๕๔, วิสุทฺธ.ิ (บาล)ี ๒/๓๖๑. 



 

 ๘๙ 

ขึ้นไมไดเลย หากขาดกระบวนการพิจารณาธรรมตามแนวสติปฏฐาน ๔   
 

 ประโยชนและอานิสงสของการเจริญวิปสสนา 
 ประโยชนที่เกิดขึ้นมีมากมายจนยากที่จะอธิบายใหเห็นจริงไดจนกวาผู

นั้นไดลงมือปฏิบัติจนไดเห็นผลจริงดวยตนเอง  พอกลาวเปนตัวอยางไดดังนี้ 

 ๑. ทําใหจิตใจเกิดความสงบเยือกเย็น เปนสุข๒๖๑   
๒. เมื่อปฏิบัติวิปสสนาภาวนาถึงสังขารุเปก

ขาญาณ (ญาณที่ ๑๑) จนแกกลาแลว ทําใหธาตุทั้ง 
๔ สมดุลยกันสงผลใหโรคบางอยางหายได  เชน 
โรคมะเร็ง ตอมไทรอยด หอบหืด เปนตน๒๖๒   

 ๓. ถาปฏิบัติไมสําเร็จ  ติดอยูเพียงแคญาณที่ ๑๑ ก็ไมเสียเวลาเปลา 
เพราะจะเกิดปญญาญาณ ที่จะใชในการแกปญหาตางๆ ในชีวิตได   

 ๔. แกอาถรรพ มนตดําได ไมวาจะถูกของหรือโดนยาพิษ ยาสั่งมา  
เมื่อปฏิบัติจนถึงสังขารุเปกขาญาณแลว อาถรรพจะหายไปจนเกลี้ยง  

 ๕. ปดประตูอบาย คือ เมื่อบรรลุโสดาบันแลว แมเคยทําบาปไวมากก็ไม
ตองตกนรก๒๖๓อีกแลว ไมเกิดเปนเปรตอสุรกาย และสัตวเดรัจฉานอีกเลย๒๖๔ 
และจะไดบรรลุมรรคผลเบื้องสูง๒๖๕อยางแนนอนอีกไมเกิน ๗ ชาติ ไมตองกลับมา
เกิดอีกเลย๒๖๖ อันเปนจุดประสงคสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

 
 

                                                
๒๖๑ ดูรายละเอียด อง.ฺอฏก.อ. (บาล)ี ๓/๖๕-๖/๒๗๐-๒. 
๒๖๒ ดูรายระเอียดใน พินิจ รัตนกุล.,ศ.ดร., สวดมนต สมาธิ วิปสสนา รักษาโรคได. 

พิมพครั้งที่ ๓ นนทบุร.ี บริษัทเพชรรุงการพิมพจํากัด, ๒๕๔๗. 
๒๖๓ ดูใน อง.ฺทสก. (บาล)ี ๒๔/๖๓/๙๕ , อง.ฺทสก. (ไทย) ๒๔/๖๓/๑๔๑. 
๒๖๔ ดูใน สํ.ม. (บาล)ี ๑๙/๑๐๐๖/๓๐๐ , ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๑๐๐๖/๕๐๙. 
๒๖๕ ดูใน ม.ม. (บาล)ี ๑๓/๑๙๗/๑๗๕-๖, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๙๗/๒๓๕-๒๓๗. 
๒๖๖ บรรลุอรหัตตผลไมกลับมาเกิดในครรภอีกตอไป ดูใน ขุ.ขุ.อ. (บาล)ี ๙/๒๒๕. 



 

 ๙๐ 

  วิธเีจริญสติปฏฐาน ๔ ทํามรรคมีองค ๘ ใหสมบูรณ 

 สติปฏฐาน แปลวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงสติ หรือการปฏิบัตภิาวนามีสติเปน
ประธาน๒๖๗ อีกนัยหนึ่งแปลวา ธรรมอันเปนอารมณของสติ๒๖๘  สาระสําคัญของ
สติปฏฐาน พระพุทธองคทรงตรัสวา  “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนทางสายเดียว เปน
ทางสายเอก๒๖๙ เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพื่อลวงโสกะและปริเทวะ เพื่อ
ดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมเพื่อทําใหแจงนิพพาน ทางสายนี้คือสตปิฏฐาน 
๔ ไดแกพระพุทธเจาตรัสวา “การเจริญสติปฏฐาน ๔ ยอมทําโพชฌงค ๗ ให
สมบูรณ..และทําใหบรรลุวิชชาและวิมุตต”ิ๒๗๐ 

การเจริญสติปฏฐาน คือ การตั้งสติระลึกรูอารมณที่มากระทบทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ (ขันธ ๕)  รูไปตามอาการที่เห็น ตามที่ไดยิน ที่ไดกลิ่น ที่ไดสมัผสั 
ที่ไดนึก ที่ไดรูสึก ที่ไดรับรูในขณะจิตปจจุบัน ไมตัดสินอารมณ ดี-ชั่ว ชอบหรือไม
ชอบ คือระลึกรูดวยสติอยางจดจอตอเนื่องในอาการใดๆ ตามลักษณะอาการของ
อารมณน้ันๆ ไมใชรูตามความรูสึกของเราผูเขาไปรู   

พระพุทธเจาตรัสสอนวิธีเจริญสติปฏฐานในหมวดธาตุมนสิการปพพะไว
วา “ภิกษุทั้งหลาย ขอปฏิบัติอยางหนึ่งคือ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้  ตามที่
ดํารงอยู ตามที่เปนไปอยูโดย ความเปนธาตุวา ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ และธาตุลม 
มีอยูในกาย”๒๗๑     

การกําหนดรูอาการของทองพอง-ทองยุบ จัดเปนธาตุกรรมฐาน เพราะ
อาการทองพอง-ยุบนั้น เปนลมในทองที่ดันใหพองออกและหดยุบเขา ตามลักษณะ 
                                                

๒๖๗ ที.ม.อ. (บาล)ี ๑/๓๖๗-๓๖๘,  ที.ม.ฏีกา (บาล)ี ๓๕๗-๓๕๙. 
๒๖๘ พระสัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ,ปรมัตถโชติกะปริจเฉทที่ ๗, หนา ๑๓๑. 
๒๖๙ ทางสายเดียว หมายถึง เปนทางที่บุคคลผูละการเกี่ยวของกับหมูคณะพึงประพฤติ

ธรรมอยูแตผูเดียว เปนทางของบุคคลผูคนพบผูเดียว คือ พระพุทธเจาเทานั้น เปนทางปฏิบัติ
ในศาสนาเดียวคือพระพุทธศาสนาเทานั้น และเปนทางสายเดียวที่ดําเนินไปสูจุดหมายเดียว 
คือพระนิพพาน ดูใน ที.ม.อ. (บาล)ี ๑/๓๗๓/๓๕๙.  

 ๒๗๐ ดูใน ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๔๓๓/๔๙๒, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑/๑๓๖. 
 ๒๗๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๘/๓๐๗.  



 

 ๙๑ 

อาการของวาโยธาต ุซึ่งมีลักษณะอาการ ๓ ประการ คือ  
วิตฺถมฺภนลกฺขณา  สภาวะตึงหยอนของธาตุลมที่เปนโผฏฐัพพารมณ เปน

ลักษณะพิเศษของวาโยธาต ุ
สมุทีรณรสา การทําใหเคลื่อนไหวจากระยะหนึ่งไปสูอีกระยะหนึ่ง เปน

หนาที่ของวาโยธาต ุ 
อภินีหารปจฺจุปฏานํ๒๗๒ การผลักดันออก ขยายออก ตึงออก เปนอาการ

ปรากฏของวาโยธาต ุ
และเปนการฝกปฏิบัติในหมวดอิริยาบถในกายานุปสสนาสติปฏฐาน ซึ่ง

พระพุทธเจาตรัสไววา “ยถา ยถา วา ปนสฺส กาโย ปณิหิโต โหติ, ตถา ตถา  นํ 
ปชานาต.ิ”  เธอตั้งกายไวดวยกิริยาอาการอยางใดๆ ก็รูชัดตามกิริยาอาการ 
อยางนั้นๆ๒๗๓   

๑) อาการที่ทองพอง-ทองยุบ ซึ่งมีลักษณะตึง-
หยอน เคลื่อนไหวไปมา จากระยะหนึ่งไปอีกระยะหนึ่งนั้น 
เปนลักษณะของวาโยธาตุ การกําหนดจดจออยูที่อาการ
พอง-ยุบ จนเห็นอาการดับหายไป เปนการเจริญธาตุ
มนสิการ-ปพพะ  นอกจากนี้ยังเปนการกําหนดความ
เคลื่อนไหวของลมที่ดันทองออกมาและหดยุบลง จึงเทากับเปนการกําหนดในสวน
ของสัมปชัญญปพพะอีกดวย  

อนึ่ง ขณะนั่งภาวนาหรือเดินจงกรม หากเสียงแทรกเขามาชัดเจนก็ใหรู
อาการไดยินน้ัน พรอมกับกําหนดวา “ไดยินหนอๆ” ลมพัดมาถูกที่ผิวกายกําหนด
วา “ถูกหนอๆ”หรือ“เย็นหนอๆ”จนอาการดับไป สติกําหนดรูอาการตึง-หยอน 
อาการกระทบ เย็น รอน ออน แข็ง ฯลฯ ขณะลุก ขณะกราบ ขณะเคี้ยว  นี้เปน
การเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐาน 

กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือการเจริญภาวนามีสติพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได 
                                                

๒๗๒ ดูใน ที.ม. (บาล)ี ๑๐/๓๘/๒๖๒, อภ.ิสง.ฺอ. (บาล)ี ๑/๓๙๑. 
๒๗๓  ที.ม. (บาล)ี ๑๐/๓๕/๒๖๐-๑. 



 

 ๙๒ 

๒) ในขณะกําหนดพอง-ยุบอยูนั้น หากมีมดหรือยุงกัด รูสึกเจ็บ  สงจิตไป
กําหนดอาการนั้น “เจ็บหนอๆ” จนกวาจะดับไป  นั่งนานปวดหลังปวดขา 
กําหนด “ปวดหนอๆ” (เพียงเพื่อรูอาการไมใชเพื่อใหหาย) เมื่อสภาวญาณสูงขึ้น
รูสึกเบาสบาย กําหนด “สบายหนอๆ”  เกิดปติปราโมทยกําหนด “รูหนอๆ” นี้
เปนการเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 

เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือการเจริญภาวนามีสติพิจารณาเนืองๆ ซึ่ง
เวทนาในเวทนาทั้งหลาย คือ ความรูสึกเปนสุขเปนทุกขหรือเฉยๆ เมื่อไดเห็นรูป 
ไดยินเสียง ไดดมกลิ่น ไดลิ้มรส ไดถูกตองสัมผัสดวยกายและไดนึกถึงสิ่งตางๆ ที่
สัมผัสทางประสาททั้ง ๕ คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจโดยพิจารณาใหเห็นความเปน
จริงวาเปนแตเพียงความรูสึก ไมใชสิ่งที่เที่ยงแทยั่งยืนไมใชตัวตน มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได 

๓) ในขณะกําหนดพอง-ยุบอยูนั้น หากเกิดความคิดขึ้น คิดโกรธกําหนด
วา“โกรธหนอๆ” คิดเรื่องราคะ กําหนดวา “ราคะหนอๆ” ถาความคิดนั้นปรากฏ
เฉยๆ  ไมอาจจําแนกเปนราคะ โทสะ โมหะได กําหนดเพียงวา “คิดหนอๆ” จน
เห็นอาการจางหายดับไป ของอาการนั้น นี้เปนการเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 

จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน คือการเจริญภาวนามีสตพิิจารณาเห็นจิตในจิต
อยูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได   

๔) ในขณะกําหนดพอง-ยุบอยูนั้น  เผลอบอยรูสึกหงุดหงิด กําหนด
อาการวา “หงุดหงิดหนอๆ” งวงซึมกําหนดอาการวา “ ซึมหนอๆ” หรือมีสิ่งมา
รบกวนรูสึกรําคาญ กําหนดอาการวา “รําคาญหนอๆ” ขณะกําหนดพอง-ยุบอยู
นั้น รูความเปนไปของธาตุ หรือรูอาการปติ สุข เยือกเย็น กําหนดตรงอาการรูวา 
“รูหนอๆ” เมื่อญาณสูงขึ้นแลว สภาวธรรมตางๆ จะละเอียดนิ่มนวล เบาบาง ก็
กําหนดวา “รูหนอๆ” หรือ “รูๆๆ” จนกวาอารมณทั้งรูปทั้งนามดับไปหมดสิ้น 
อยางสิ้นเชื้อ (เชื้อที่ทําใหตองเกิดรูป-นามในภพใหมอีก)  นี้เปนการเจริญธัมมา
นุปสสนาสติปฏฐาน        
  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน คือการมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลายอยู มีความเพียร มสีัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 



 

 ๙๓ 

  เมื่อปฏิบัติภาวนาอยูเชนนี้ตลอดทั้งคืนทั้งวัน ตั้งแตตื่นนอน จนเขานอน
หลับไปในทุกๆ วัน  สติ สมาธิ ปญญาจึงมีกําลังมากขึ้นจนสามารถรับรูไดถึงความ
เปนไปของธาตุตางๆ และอาการของปติ สุข หรือเฉยๆ ภายในใจไดอยางแจมชัด 
ก็ใหกําหนดรูอาการ(จิต)รูนั้นดวยวา “รูหนอๆๆ” เมื่อวิปสสนาญาณสูงขึ้นแลว 
สภาวธรรมตางๆ จะละเอียดนิ่มนวล เบาบางยิ่งขึ้น ก็กําหนดรูวา “รูๆ” จนกวา
อารมณ ทั้งรูปทั้งนามและจิตรู ดับหมดสิ้นไป จนสิ้นเชื้อที่เปนเหตุปจจัยใหเกิด
รูป-นามใหมอีก 
 

 เจริญวิปสสนาภาวนา ทํามรรคมีองค ๘ ใหสมบูรณ   
 ปญญาญาณที่พอกพูนขึ้น ดวยการพิจารณาธรรมอันเปนฝกฝายแหงการ
ตรัสรู (โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ) จนเห็นแจงความเปนจริงของรูป-นาม ทําให
มรรคมีองค ๘ สมบูรณ ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา   

 “ภิกษุ เมื่อรูวาจิตเปนเอกัคคตารมณ ไมฟุงซาน ดวยการกําหนดพิจารณา
กายในกาย ..ธรรมในธรรม ยอมทําอินทรียทั้งหลายใหสมบูรณ รูชัดโคจร๒๗๔ 
และรูแจงธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ยอมทําพละทั้งหลายใหสมบรูณ..
ยอมทําโพชฌงคทั้งหลายใหสมบูรณ...ยอมทํามรรค (ทั้ง ๘) ใหสมบูรณ..ยอม
ทําธรรมทั้งหลายใหสมบูรณ”๒๗๕ 

พระสารีบุตรเถระอธิบายรายละเอียดไววา ยอมทํามรรคใหสมบูรณ คือ 
ทําสัมมาทิฏฐิใหสมบูรณดวยความเห็นถูก ทําสัมมาสังกัปปะใหสมบูรณดวยความ
ยกขึ้นสูอารมณ  ทําสัมมาวาจาใหสมบูรณดวยการกําหนดรู๒๗๖ ทําสัมมากัมมันตะ
ใหสมบูรณดวยความทํามรรคใหเกิดข้ึน ทําสัมมาอาชีวะใหสมบูรณดวยความผอง
แผว ทําสัมมาวายามะใหสมบูรณดวยความประคองไว ทําสัมมาสติใหสมบูรณดวย 
                                                

๒๗๔ รูชัดโคจร คือ รูจักอารมณอันเปนรูป-นาม คือ ขันธ ๕ นั่นเอง  
๒๗๕ ดูรายละเอียดใน ขุ.ป. (บาล)ี ๓๑/๑๖๘/๑๙๓. 
๒๗๖“มนสา สชฺฌาโย ลกฺขณปฏิเวธสฺส ปจฺจโย  โหติ.  ลกฺขณปฏิเวโธ  มคฺคผลปฏิเวธ

สฺส ปจฺจโย โหต.ิ” (อภ.ิว.ิอ. (บาล)ี ๒/๒๔๓, วิสุทฺธ.ิ (บาล)ี ๑/๒๖๕.) 
การสาธยายทางจิต(บริกรรมภาวนา) เปนปจจัยแกการแทงตลอดไตรลักษณ การแทง

ตลอดไตรลักษณ เปนปจจัยแกการแทงตลอดมรรค ผล”  



 

 ๙๔ 

ความเขาไปตั้งไว ทําสัมมาสมาธ.ิ.ดวยความไมฟุงซาน๒๗๗  

 ขณะที่เจริญสติปฏฐาน ๔ กําหนดรูอาการพอง-อาการยุบอยูนั้น องค
มรรคทั้ง ๘ ประการมีอยูพรอม ดังนี้ 

๑. ปญญาเห็นแจงชัดอาการพอง-ยุบ โดยความเปนรูป เห็นแจงชัดจิตที่รู
พอง-รูยุบ เปนนาม ซึ่งเกิด-ดับตามเหตุปจจัย จัดเปนสัมมาทิฏฐิ  

๒. เมื่อมีอาการพอง-ยุบ ปรากฏอยูที่ทอง ดําริยกจิตข้ึนสูอารมณ กําหนด
รูอาการพอง – ยุบนั้น ใหประจักษแกจิต  จัดเปนสัมมาสังกัปปะ 

๓. การกําหนดรูอาการพอง-ยุบ ตามลักษณะอาการ ดวยการนอมจิต 
พรอมกับบริกรรมภาวนาวา “พองหนอ”-“ยุบหนอ” จัดเปนสัมมาวาจา  

๔. กําหนดรูทุกครั้งที่เห็นอาการพอง  กําหนดรูทุกครั้งที่เห็นอาการยุบ 
กําหนด “คิดหนอ”ทุกครั้ง ที่เห็นอาการคิด ฯลฯ จัดเปนสัมมากัมมันตะ 

๕. เมื่อกําหนดอยางจดจอตอเนื่อง กายยอมผองแผว จิตยอมผองใส ชวย
ใหสติจับอารมณไดถูกตรงตามความเปนจริงยิ่งขึ้น จัดเปนสัมมาอาชีวะ 

๖. การประคับประคองจิตใหระลึกรูอยูแตอารมณปจจุบันที่ปรากฏไม
ปลอยใจใหหลงใหลไปตามอารมณอดีตหรืออนาคต จัดเปนสัมมาวายามะ 

๗. การเขาไปตั้งความระลึกรูอยางจดจอตอเนื่อง  ไวในอารมณรูป- นาม
ปจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลง เกิด-ดับไปตามเหตุปจจัย จัดเปนสัมมาสติ  

๘. ความไมฟุงซาน จิตตั้งมั่นในอารมณรูป-นามอยางจดตอ ตอเนื่อง ดวย
อํานาจอุเบกขาสัมโพชฌงค เปนบาทฐานในการเจริญสัมมาทิฏฐิ  ในระดับ
วิปสสนาญาณตอไป จัดเปนสัมมาสมาธิ๒๗๘ 

 พระภิกษุณีธัมมทินนากลาวไววา “สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะ จัดเขาในสีลขันธ  สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ จัดเขา
ในสมาธิขันธ  สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ จัดเขาในปญญาขันธ”๒๗๙ 

                                                
๒๗๗ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๖๘/๒๖๑, ที.ส.ีอ. (ไทย) ๑/๒/-/๑๐๙. 
๒๗๘ ดูรายละเอยีดใน ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๗๖, ม.ม.ูอ. (ไทย) ๑/๑/-/๑๑๒. 
๒๗๙ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๔๖๒/๕๐๓. ดูรายละเอียดใน พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ 

มนฺตเสวี), วิปสสนาภาวนาที่ไม ฯ, , ๒๕๕๙. หนา ๓๔๙ และ๔๘๘. 



 

 ๙๕ 

การปฏิบัติสุทธวิปสสนา แบบกําหนดพอง-ยุบ 

สุทธวิปสสนาภาวนา คือ การเจริญวิปสสนาลวนๆ ผูปฏิบัติจนเห็นแจง
แลวเรียกวา สุกขวิปสสกบุคคล หรือวิปสสนายานิก๒๘๐ คือ แมแตจิตที่สงบ
ชั่วขณะก็สามารถนํามาเปนพื้นฐานเจริญวิปสสนาได๒๘๑ คัมภีรมูล-ปณณาสกฎีกา
กลาววา “น  หิ  ขณิกสมาธึ วินา วิปสฺสนา  สมฺภวติ๒๘๒ หากขาดขณิกสมาธิ 
วิปสสนาก็เกิดไมได”  คือตองอาศัยขณิกสมาธิเปนบาทจึงจะเจริญวิปสสนาได 

เมื่อวิปสสนาญาณสูงขึ้นตามลําดับ การเพงลักษณะอารมณก็จะแนบแนน
ขึ้นเชนกัน เมื่อมรรคจิตเกิดขึ้นก็ยอมบริบูรณพรอมดวยองคฌานทั้ง ๕ จัดเปน
ปฐมฌานโสตาปตติมรรคจิต สกทาคามิมรรคจิต อนาคามิมรรคจิต  อรหัตตมรรค
จิต ของสุกขวิปสสกบุคคล จัดเขาเปนปฐมฌานดวยกันทั้งสิ้น ดังอรรถาธิบายใน
คัมภีรอรรถกถาวา    

 “วิปสฺสนานิยเมน หิ สุกฺขวิปสฺสกสฺส อุปปฺนฺนมคฺโคป สมาปตฺติลาภิโน ฌาน 
ปาทก  อกตฺวา อุปฺปนฺนมคฺโคป  ปมชฺฌาน ปาทก กตฺวา  ปกิณฺณกสงฺขาเร  
สมฺมสิตฺวา  อุปฺปาทิตมคฺโคป  ปมชฺฌานิโกว  โหติ  สพฺเพสุ  สตฺตโพชฺฌงฺคานิ 
อฏมคฺคงฺคานิ ป ฺจ ฌานงฺคานิ โหต.ิ”๒๘๓  

  มรรคที่เกิดขึ้นแกพระสุกขวิปสสกโดยกําหนดวิปสสนา ก็ดี, มรรคที่ไม
ทําฌานใหเปนบาท เกิดขึ้นแกผูไดสมาบัติก็ดี, มรรคที่ภิกษุทําปฐมฌานใหเปน
บาทแลวพิจารณาสังขารเล็กๆ นอยๆ ใหเกิดขึ้นก็ดี, ในมรรคทั้งหมดนั้น มี
โพชฌงค ๗ องคมรรค ๘ องคฌาน ๕ อยูดวย 

  แสดงวา แมมรรคที่เกิดขึ้นแลวแกผูเจริญวิปสสนาลวนๆ แบบสุทธ
วิปสสนาภาวนาก็ยอมประกอบดวยองคฌานอยูเชนกัน คือ วิตก วิจาร ปติ สุข 
เอกัคคตา อยางครบถวน๒๘๔   
                                                

๒๘๐ อง.ฺจตุกฺ.อ. (ไทย) ๒/-/-/๒๕๕,๓๕๕ , ขุ.เถร.อ. (ไทย) ๒/๓/๔/๕๖๗. 
๒๘๑ ดูใน ขุ.เถร.อ. (บาล)ี ๒/๑๒๘๘/๖๐๓ 
๒๘๒ ม.ม.ูฏีกา (บาล)ี ๑/๔๙/๒๕๗, วิสุทฺธ.ิมหาฏีกา (บาล)ี ๑/๓/๑๕. 
๒๘๓ ขุ.ป.อ. (บาล)ี ๑ /๓๒๔ , อภ.ิสง.ฺอ. (บาล)ี ๑/๔๔๓. 
๒๘๔ ดูใน อง.ฺทุก. (ไทย) ๒๐/๙๕/๓๒๘. 



 

 ๙๖ 

การเผยแผสุทธวิปสสนาแบบพอง-ยุบ 

มหาสีสยาดอ (พระโสภณมหาเถระ) ทานเชี่ยวชาญทั้ง
ปริยัติและปฏิบัต ิ ในประวัติเลาวา ทานเปนผูเชี่ยวชาญในคัมภีร
พระไตรปฎก อรรถกถาและฎีกามาก มีศิษยมากมาย  ตอมาทาน
ตองการปฏิบัติวิปสสนา ซึ่งเปนเนื้อแทของพระพุทธศาสนาที่
แทจริง จึงเที่ยวสืบคนหาสํานักปฏิบัติวิปสสนาที่มีหลักการ
สอดคลองกับคัมภีรที่ไดศึกษามา ในที่สุดไดเลือกปฏิบัติแบบกําหนดทองพอง-ทอง
ยุบกับอาจารยผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทานหนึ่ง จนเห็นผลจริง วาวิปสสนามิใชมีอยู
แตในตํารา การกําหนดดูอาการทองพอง-ทองยุบอยางจดจอตอเนื่องนี่แหละ เปน
การเจริญวิปสสนาใหบรรลุถึงมรรคผลนิพพานไดจริง อีกวิธีหนึ่ง  ความสอดคลอง
กันระหวางการกําหนดอาการพอง-อาการยุบกับหลักปฏิบัติในพระคัมภีร
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา ผูสนใจหาอานไดจากหนังสือ“วิปสสนานัย” อางอิง
หลักฐานที่มาของแตละขอความไวอยางชัดเจน ระบุเชิงอรรถไวครบถวน 

อนึ่ง ในการประชุมทําสังคายนาครั้งที่ ๖ ของประเทศเมียนมาร ณ นคร
ยางกุง ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้น ทานไดรับหนาที่สําคัญยิ่งใหญในคราวครั้งนั้น คือ 
เปนผูตั้งปุจฉา ถามขอความในพระไตรปฎก เพื่อใหพระเถระทรงอภิญญาความ
จําเปนเลิศนามวา พระเถราจารยวิจิตตาสาราภิวังสะ เปนผูวิสัชนา เปรียบเทยีบได
กับทานพระมหากัสสปมหาเถระ ในการสังคายนาครั้งแรก 

พระโสภณมหาเถระอธิบาย๒๘๕วา มีพระพุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลาย ขอ
ปฏิบัติอยางหนึ่ง คือ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้ ตามที่ดํารงอยู ตามที่เปนไปอยู
โดย ความเปนธาตุวา ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ และธาตุลมมีอยูในกาย”๒๘๖ การ
กําหนดรูอาการพอง-อาการยุบจัดเปนธาตุกรรมฐาน ตามพระพุทธพจนขางตนนี ้
โดยสภาวะพอง-ยุบเปนลมในทองที่ดันใหพองออกและหดยุบลง ตามลักษณะของ 

                                                
๒๘๕ พระโสภณมหาเถระ(มหาสีสยาดอ).วิปสสนานัย ๑ - ๒,  พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ 

อุปสโม  ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) ตรวจชําระ, ๒๕๕๐.  
๒๘๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๘/๓๐๗.  



 

 ๙๗ 

วาโยธาต ุคือ   
 วิตฺถมฺภนลกฺขณา  สภาวะตึงหยอนของธาตุลมที่เปนโผฏฐัพพารมณ เปน
ลักษณะพิเศษของวาโยธาต ุ

สมุทีรณรสา การทําใหเคลื่อนไหวจากระยะหนึ่งไปสูอีกระยะหนึ่ง เปน
หนาที่ของวาโยธาต ุ 

อภินีหารปจฺจุปฏานํ๒๘๗ การผลักดันออก ขยายออก ตึงออก เปนอาการ
ปรากฏของวาโยธาต ุ

การฝกปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ หมวดอิริยาปถปพพะ พระพุทธเจาตรัสวา 
“ยถา ยถา วา ปนสฺส กาโย ปณิหิโต โหต,ิ ตถา ตถา  นํ ปชานาติ.” เธอตั้งกายไว
ดวยกิริยาอาการอยางใดๆ ก็รูชัดกิริยาอาการอยางนั้นๆ๒๘๘   

  ดังที่พระโสภณมหาเถระ(มหาสีสยาดอ)อธิบาย และ
ประสบการณการปฏบิัติภาวนาของผูเขียนเอง ยืนยันไดวา การ
เจริญสติกําหนดลักษณะอาการของวาโยธาตุ เปนการเจริญ
วิปสสนาภาวนาที่ถูกตองตามหลักสติปฏฐาน ๔ อยางแนนอน 
เพราะในขณะปฏิบัติจริงๆ น้ัน มิใชกําหนดรูแตอาการของวาโย
ธาตุ (อาการพอง-ยุบ) แตเพียงอยางเดียว ถาหากมีอารมณอื่นๆ แทรกเขามา
ชัดเจนกวา หรือจิตเคลื่อนไปรับอารมณนั้นๆ ก็ใหกําหนดอารมณนั้นๆ จนอาการ
นั้นๆ ดับไปจากจิต หรือจิตดับไปจากอารมณนั้นๆ เสียกอน แลวจึงจะกลับมา
กําหนดรูลักษณะอาการของวาโยธาตตุอไป และเมื่อเจริญภาวนาจนสภาวะญาณ
สูงขึ้น สภาวะอาการของวาโยธาตุดับไปสิ้นแลว ก็ใหตามกําหนดรูอารมณที่ยัง
เหลืออยางอื่นๆ ตอไป โดยเฉพาะสภาวธรรมารมณที่ปรากฏทางจิต อาการของจติ 
และตัวจิตเองที่รับรูธรรมารมณนั้น จนกวาสภาวะทั้งที่เปนธรรมารมณและจิตที่
รับรูธรรมารมณนั้นๆ ดับจนหมดสิ้นไป จากนั้นจะหนวงเอา“พระนิพพาน” มา
เปนอารมณไดเองโดยอัตโนมัต ิ

 
                                                

๒๘๗ ดูใน ที.ม. (บาล)ี ๑๐/๓๘/๒๖๒, อภ.ิสง.ฺอ. (บาล)ี ๑/๓๙๑. 
๒๘๘  ที.ม. (บาล)ี ๑๐/๓๕/๒๖๐-๑. 



 

 ๙๘ 

วินิจฉัย : พอง-ยุบ ไมใชวิปสสนา 

การทองวา “พองหนอ-ยุบหนอ” ไมใชวิปสสนา?   ถูกตองแลว! 
ทองพอง-ยุบ ทองปอง-ทองแฟบไมใชวิปสสนา?  ถูกตองแลว! 
พระพุทธเจาไมเคยสอนวา พอง-ยุบเปนวิปสสนา?  ถูกตองแลว! 

 หลวงพอโชดก (พระธรรมธีรราชมหามุน)ี อธิบายวา 

ถาทองพอง-ทองยุบเปนวิปสสนา? วัว ควาย มันก็มี
ทองพองทองยุบ มันก็ทํากรรมฐานอยูละซิ!  เด็กเกิดมาใหมๆ 
ก็มีทองพอง-ยุบแตเด็กก็ไมไดปฏิบัติวิปสสนา! เพราะวิปสสนา
เปนชื่อของปญญา เปนปญญาที่เกิดขึ้นจากการกําหนดพอง-
ยุบอีกทีหนึ่ง ..ถูกตองแลวที่พอง-ยุบไมใชวิปสสนา แตเปน
อารมณของวิปสสนาได เพราะเปนลักษณะอาการของวาโยธาตุในทอง 

ทําอยางไรพอง-ยุบจึงจะเปนวิปสสนา? วิปสสนาคืออะไร  วิ แปลวา แจง 
ปสสนา แปลวาเห็น เห็นอะไร? ๑) เห็นรูปเห็นนาม ๒) เห็นปจจุบันธรรม ๓) เห็น
พระไตรลักษณ   

วิปสสนานั้นมีอะไรเปนอารมณ? มีขันธ ๕ คือ รูปกับนามเปนอารมณ  
ไดแก รูปทองที่พอง-ที่ยุบ นี้เปนรูปขันธ เวทนาเวลาหายใจเขาแลวรูสึกสบาย นี้
เปนสุขเวทนา  รูสึกไมสบายนี้เปนทุกขเวทนา รูสึกเฉยๆ นี้เปนอุเบกขาเวทนา จํา
ไดวาอาการนี้พองหนอ อาการนี้ยุบหนอ นี้เปนสัญญาขันธ อาการแตงใหพองสั้น 
พองยาว ชัด ไมชัด นี้เปนสังขารขันธ ใจที่รูแจงอารมณ น้ีเปนวิญญาณขันธ 

ถามวา :  กิเลสเกิดที่ไหน? เวลาหายใจเขาแลวรูสึกสบายนี้โลภะเกิด  
เวลารูสึกไมสบายนี้โทสะเกิด เวลารูสึกเฉยๆ นี้โมหะเกิด ทําอยางไรจึงจะระงับ
กิเลสได ก็ตองกําหนดรูทันอารมณปจจุบัน เชน ภาวนาวาพองหนอแลวทองยังไม
พอง นี้ก็ถือวาไมทันปจจุบัน หรือทองพองกอนแลวมาภาวนาที่หลัง นี้ก็ถือวาใช
ไมได ตองไปพรอมๆ กัน 
 ถามวา : ตรงไหนเปนศีล? ขณะที่กําหนดรูทันอารมณปจจุบัน นี้เปนศีล
ในองคมรรค เพราะในขณะที่กําหนดรูพอง-ยุบนี้กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ บริสุทธิ ์



 

 ๙๙ 

  ตรงไหนเปนสมาธิ? ขณะที่กําหนดรูทัน ตั้งสติมั่นอยูที่อารมณกรรมฐาน 
นี้เปนสมาธิ  คือ ขณะที่กําหนดพองหนอ-ยุบหนอ ใจไมเผลอ ไมฟุงซานไปหา
อารมณอื่น นี้เปนสมาธิ  
  ตรงไหนเปนปญญา? รูรูป รูนาม รูสภาวธรรมที่กําลังกําหนด เหน็ความไม
เที่ยง เห็นความบีบคั้น ไมคงทนสภาพ ไมใชตัวตน นี้เปนปญญา  มัชฌิมาปฏิปทา 
กลางอยูที่ไหน? กลางอยูที่การกําหนดรูทันอารมณปจจุบัน กลางอยูที่ปจจุบัน คือ
ทันกัน ขันธ ๕ เกิดที่ไหนกิเลสเกิดที่นั้น เมื่อสติกําหนดรูทันแลว นั่นคือทางสาย
กลาง กลางอยูที่ขันธ ๕  ขันธ ๕ เปนสนามรบของกิเลส เมื่อใดไมกําหนด เผลอสต ิ
กิเลสมันเขา เมือ่ใดที่เรามีสติ กิเลสเขาไมได พระพุทธเจาตรัสบอกวา “การเห็น
แจงขันธ ๕ โดยความไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัวตน เปนวิปสสนา”๒๘๙ พอง-ยุบ
เปนอาการของวาโยธาตุ เปนรูปขันธมิใชหรือ? ฉะนั้น การกําหนดรูพอง-ยุบจะไม
เปนวิปสสนาไดอยางไร? 

 อาการพอง-ยุบเปนธาตุปรมัตถ 

นายแพทยวรวุฒ ิเจริญศิริ อธิบายวา “กระบังลมเปนกลามเนื้อหลักที่ใช
ในการหายใจ หากสังเกตดูเด็กทารกหรือคนปกติเวลาหลับสนิท จะพบวา ทองจะ
ปองออกขณะหายใจเขา เพราะวากระบังลมหดตัวลงมา ทําใหกระเพาะอาหาร
และสําไสถูกดันออกมา ขณะหายใจออก กระบังลมจะคลายตัวกลับขึ้นไปทําให
ทองยุบลง การหายใจดวยกระบังลมจะเปนเชนนี้ โดยธรรมชาติ”  

 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยจําลอง ดิษยวณิช อธิบายวา  
“การหายใจ ซึ่งเปนกระบวนการตาม

ธรรมชาติ แตคนสวนใหญมักเขาใจไขวเขววา 
เมื่อหายใจเขา ลมหายใจจะผานปลายจมกูเขา
ไปในปอด แลวเคลื่อนลงไปในทองจึงสงผลให
ทองพอง แตความจริงไมเปนเชนนั้น การ
หายใจเปนกระบวนการที่เกิดจากการทํางานของกลามเนื้อกระบังลม ทรวงอก 
                                                

๒๘๙ ดูใน ม.อุปริ. (ไทย) ๑๔/๓๐๖/๓๗๒. 



 

 ๑๐๐ 

และกระดูกซี่โครง กระบังลมกั้นอยูในระหวางชองทอง โดยอยูดานลางของปอด 
ตามปกติเมื่อเราหายใจเขา กระบังลมจะหดตัว กดอวัยวะในชองทอง สงผลใหทอง
พองออกมา และเมื่อหายใจออก กระบังลมจะยืดข้ึนสงผลใหทองยุบลง”๒๙๐  

และไดอธิบายถึงวิธีการกําหนดวา “พองหนอ-ยุบหนอนั้น เปนเพียงคํา
ภาวนา ซึ่งเปนอารมณบัญญัติเพื่อกอใหเกิดสมาธิเทานั้น ไมใชเปนอารมณปรมัตถ 
การกําหนดในใจวา “พองหนอ-ยุบหนอ” จะตองพยายามสังเกตดูอาการพอง-
อาการยุบ ซึ่งเปนอารมณปรมัตถ แนนอนในระยะเริ่มตน มักจะกําหนดไดเพียง
อารมณบัญญัติกอน ตอจากนั้น เมื่อวิริยะ (ความเพียร) สติ (ความระลึกได) สมาธิ 
(ความสงบตั้งมั่นของจิต) และปญญา (ความรูแจง) พัฒนามากขึ้น ก็จะคอยๆ เห็น
อารมณปรมัตถ คืออาการยุบ-อาการพองชัดขึ้นเปนลําดับ การกําหนดอารมณพอง
หนอ-ยุบหนอ คือการกําหนดวาโยโผฏฐัพพรูป (รูปตามที่ลมกระทบถูกตอง)”๒๙๑    

 อาการพอง-ยุบเปนธาตุลมที่อยูในทอง ซึ่งเปนธาตุปรมัตถ๒๙๒ มีอาการ
เคลื่อนไหวตึง-หยอนไปตามการหดตัวและขยายตัวของกระบังลม ดังที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา “อชฺฌตฺติกา วาโยธาตุ  ย อชฺฌตฺต  ปจฺจตฺต วาโย วาโยคต  
ถมฺภิตตฺต  รูปสฺส  อชฺฌตฺต  อุปาทินฺน  เสยฺยถีท  อุทฺธงฺคมา  วาตา อโธคมา วาตา  
กุจฺฉิสยา วาตา  โกฏสยา วาตา.”๒๙๓ 

วาโยธาตุที่เปนภายใน คือ ลมพัดไปมา เปนธรรมชาติที่เคลื่อนไหวใน 
ตัวเองได  เครื่องค้ําจุนรูปภายในตน  มีเฉพาะตน  ที่กรรมยึดถือซึ่งเปนภายในตน 
เชน ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ํา ลมในทอง ลมในไส.   

                                                

 ๒๙๐ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยจําลอง ดิษยวณิช, ปฐมวิปสสนาวงศใน
ประเทศไทย : รจนาโดย พระ ดร.ภัททันตะอาสภมหาเถระ ธัมมาจาริยะ อัคคมหากัมมัฏฐา
นาจริยะ พิมพครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ๊นติง้, ๒๕๕๔), หนา ๖๐. 

๒๙๑ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยจําลอง ดิษยวณิช, วิปสสนากรรมฐานและ
เชาวนอารมณ, เชียงใหม : หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมโรงพิมพแสงศิลป, ๒๕๔๙), หนา ๓๙. 

๒๙๒ ปรมัตถ แปลวา ความเปนจริงอันถองแท อันเปนเนื้อแท เพราะไมมีความผิดแผก 
เปลี่ยนไปเปนอยางอ่ืน  ดูใน ขุ.เถร.อ. (ไทย) ๒/๓/๓/๑๐๕. 

๒๙๓ ม.ม.ู (บาล)ี ๑๒/๓๐๕/๒๖๗, วิสุทฺธ.ิ (บาล)ี ๑/๓๘๗. 



 

 ๑๐๑ 

ยถา ยถา วา ปนสฺส กาโย  ปณิหิโต โหติ, ตถา ตถา นํ ปชานาติ.”๒๙๔  
เธอตั้งกายไวดวยอาการอยางใดๆ ก็รูชัดกิริยาอาการนั้นๆ (เห็นทองพอง 

ก็รูตามอาการวา “พองหนอ” เห็นทองยุบก็รูตามอาการวา “ยุบหนอ”) 

คัมภีรวิสุทธิมรรคอธิบายวา “อิมสฺมึ  กาเย ..โย  วิตฺถมฺภนภาโว  วา  สมุ
ทีรณภาโว  อยํ  วาโยธาต”ุ๒๙๕ ในรางกายนี้  สิ่งใดทําใหอิริยาบถใหญนอยเครงตึง
ตั้งมั่นก็ดี  ทําใหเคลื่อนไหวไปมาก็ดี  น้ีเปนวาโยธาต ุ

ธาตุที่เห็นอาการไดงายคือธาตุลม เพราะมีลักษณะเคลื่อนไหว และทําให
ธาตุอื่นเคลื่อนไหว เมื่อกําหนดธาตุลมไดชัดเจนแลวจะรูลักษณะเฉพาะของธาตุ
อื่นๆ ไปดวย  ดังพระพุทธองคไดตรัสไววา “เฝาตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นในกายอยูบาง 
เฝาตามดูสิ่งที่ดับไปในกายอยูบาง เฝาตามดูสิ่งที่เกิด-ดับในกายอยูบาง ภิกษุนั้น
เขาไปตั้งสติอยูวา กายมีอยู เพียงเพื่อรูเทานั้น เพียงเพื่อระลึกรูเทานั้น  ตัณหา
และทิฏฐิอาศัยไมได ทั้งไมยึดถืออะไรๆในโลก”๒๙๖ 

ปจจุบันนี้ มีหลายคนคัดคานการปฏิบัตภิาวนาตามแนวนี้วา “การปฏิบัติ
แบบพอง-ยุบไมปรากฏในพระไตรปฎก”  แตความจริงแลวอาการพอง-ยุบนั้นเปน
หนึ่งในธาตุลม ๖ ประเภท คือ ธาตุลมที่อยูในชองทอง (กุจฉิสยวาโย) ทําใหเกิด
อาการพองและอาการยุบของทอง เรียกวา กุจฉิสยวาโย  ดังนั้น วิธีปฎิบัติโดยการ
กําหนดอาการทองพอง-ยุบจึงเปนธรรมชาติที่มีอยูจริง และในการกําหนดครั้ง
หนึ่งๆ นั้น ประกอบพรอมดวยความเพียร ความรูชัด สติระลึกรูเทาทันอารมณ
ปจจุบันและเปนการปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญา เพราะจิตทีค่อยระมัดระวังในอาการ
พอง-อาการยุบเปนศีล จิตที่แนบแนนอยูกับอาการพอง-อาการยุบ เปนสมาธิ  
การเขาไปรูแจงอาการเกิด-ดับของกิจฉิสยวาโยธาตุ เปนปญญา 

 
 

                                                
๒๙๔ ที.ม. (บาล)ี ๑๐/๓๕/๒๖๐-๑. 
๒๙๕ วิสุทฺธ.ิ (บาล)ี  ๑/๓๘๙. อง.ฺติก.อ. (ไทย) ๑/๓/-/๒๘๔. 
๒๙๖ ม.ม.ู (บาล)ี ๑๒/๑๓๗/๑๐๖.  



 

 ๑๐๒ 

บันได ๗ ขั้น บรรลธุรรมในชาตินี้ 

พระพุทธเจาตรัสวา “บุคคลผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ตลอด ๗ วัน พึงหวัง
ไดผลอยางใดอยางหนึ่งใน ๒ อยาง คือ อรหัตตผล หรือจักเปนอนาคามี”๒๙๗ และ
ยิ่งไปกวานั้น ในคัมภีรพระไตรปฎกยังปรากฏอีกวา แคนั่งแอบฟงธรรม คนขอทาน
เปนโรคเรื้อน ก็สามารถบรรลุโสดาบันได๒๙๘ 

ภายใน ๓ วันแรก พึงปฏิบัติดังนี้ 
  ๑) กอนนั่งเจริญภาวนา ตั้งนะโม ๓ จบ ขอขมาพระรัตนตรัย และขอ

ขมาครู อุปชฌาย อาจารย บิดามารดากอน 
๒) ใน ๓ วันแรก กอนนั่งภาวนาทุกๆ บัลลังกตองเจริญจตุรารักข-

กรรมฐานกอน คือ เจริญพุทธคุณ ๕ - ๑๐ นาที เจริญเมตตา ๕ - ๑๐ นาที เจริญ
อสุภะ ๕-๑๐ นาที เจริญมรณานุสสติ  ๕-๑๐ นาที   

๓) ในชวง ๓ วันแรก หลังจากการนั่งแตละบัลลังก หากตองการอุทิศสวน
กุศล/แผเมตตาก็ทําได   

   บทสมาทานพระกรรมฐาน                      
 ๑.  อิมาหํ  ภควา  อตฺตภาวํ  ตุมฺหากํ  ปริจฺจชามิ.   
 ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ขาพเจาขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด

พระพุทธเจา แดพระธรรมเจา แดพระสงฆเจา เพื่อเจริญพระกรรมฐาน ณ โอกาส
ตอไป 

๒. อิมาหํ  อาจริย  อตฺตภาวํ  ตุมฺหาก ํ ปริจฺจชาม.ิ     
   ขาแตพระอาจารย ขาพเจาขอมอบกายถวายชีวิตนี้แกทาน เพื่อเจริญ
กรรมฐาน ณ โอกาสตอไป 
  ๓. นิพฺพานสฺส  เม  ภนฺเต  สจฺฉิกรณตฺถาย กมฺมฏาน ํ เทหิ.  

ขาแตทานผูเจริญ  ขอทานจงใหพระกรรมฐานแกขาพเจา เพื่อประโยชน
แกการทําใหแจงซึ่งมรรค ผล พระนิพพาน  ณ โอกาสตอไปนี ้
                                                

๒๙๗ ดูใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๔/๓๔๐. 
๒๙๘ ดูใน ขุ.อ.ุ (ไทย) ๒๕/๔๓/๒๕๕. 



 

 ๑๐๓ 

๔. แผเมตตาแกตนเอง  อหํ  สุขิโต  โหมิ,  นิทฺทุกฺโข  โหมิ, อเวโร โหมิ, 
อพฺยาปชฺโฌ  โหมิ,อนีโฆ โหมิ, สุขี  อตฺตานํ  ปริหรามิ.  

 ขอใหขาพเจามีความสุข ปราศจากทุกข ไมมีเวร ไมมีภัย ไมมีความ
เบียดเบียน ไมมีความเดือดรอน  ขอใหมีความสุข รักษาตนอยูเถิด 

 ๕. แผเมตตาแกสรรพสัตว  สพฺเพ  สตฺตา  อเวรา  โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา 
โหนฺต,ุ  อนีฆา โหนฺต,ุ สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ.  

ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวง จงเปนผูไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ไมมีความ
เดือดรอน มีความสุขรักษาตนอยูเถิด 

๖. เจริญมรณานุสสต ิ
อธุวํ  เม  ชีวิต ํ  ชีวิตของเราเปนของไมยั่งยืน 
ธุวํ  มรณ ํ   ความตายเปนของยั่งยืน 
อวสฺส ํ มยา  มริตพฺพ ํ อันเราจะพึงตายเปนแท 
มรณปริโยสานํ เม ชีวิต ํ ชีวิตของเรามีความตายเปนที่สุดรอบ 
ชีวิต ํ เม  อนิยต ํ  ชีวิตของเราเปนของไมเที่ยง 
มรณ ํ เม  นิยต ํ  ความตายของเราเปนของเที่ยง 
เปนโชคอันดีของเราแลวหนอ ที่ไดมีโอกาสมาสมาทาน ปฏิบัติพระ-

กรรมฐาน ณ บัดนี้ ไมเสียทีที่เราไดเกิดเปนมนุษย พบพระพุทธศาสนา 

๗. ตั้งสัจจาธิษฐาน 
 เยเนว  ยนฺต ิ นิพฺพาน ํ             พุทฺธา  เตสฺจ  สาวกา  
 เอกายเนน  มคฺเคน                 สติปฏานสญฺินา.  
พระพุทธเจาและเหลาพระอริยสาวก  ยอมดําเนินไปสูพระนิพพาน 

ดวยหนทางสายนี้ อันเปนทางสายเอก ซึ่งนักปราชญราชบัณฑิตทั้งหลายรูทั่วถึง
กันแลววา ไดแก สติปฏฐาน ๔ ขาพเจาขอตั้งสัจจาธิษฐาน ปฏิญาณตนตอพระ
รัตนตรัยตอครูอาจารยวาจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆ เทาที่ตนสามารถ
เทาที่ตนมีโอกาสจะประพฤติปฏิบัติไดเพื่อบูชาพระรัตนตรัย 

๘) ตั้งความปรารถนา 
อิมาย  ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา รตนตฺตย ํ ปูเชม.ิ     



 

 ๑๐๔ 

  ขาพเจาขอบูชา พระพุทธเจา ซึ่งพระธรรม ซึ่งพระสงฆ ดวยการปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรมนี้  

ณ โอกาสบัดนี ้ขาพเจาขอสมาทานพระกรรมฐานขอขณิกสมาธิ อุปจาร
สมาธิ อัปปนาสมาธิ และวิปสสนาญาณ ขอจงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของ
ขาพเจา ขาพเจาจะตั้งสตกิําหนดรูไวที่อาการพอง อาการยุบ สามหน และเจ็ดหน 
รอยหน และพันหน ดวยความไมประมาท ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.  
 

  วิถีแหงการเจริญสุทธญาณิกวิปสสนาภาวนา 

ผูเจริญวิปสสนายอมไมกลัวกิเลส ผูกลัวกิเลสไมชื่อวาปฏบิัติวิปสสนา แต
ผูนั่งสมาธิบางคนกลัวกิเลส กลัวฟุง จึงตองเขาเงียบ หลบอยูในฌานบอยๆ 

ผูเจริญวิปสสนาพึงกลัวอะไร? ทหารที่กลัว
ขาศึกไมช่ือวาทหาร! ทหารพึงกลัวอะไร กลัวมองไม
เห็นขาศึก!  ผูปฏิบัติวิปสสนาก็เชนกัน “กลัวมองไม
เห็นกิเลส กลัวเห็นทุกขไมชัด!” 
   ฉะนั้น ยิ่งปฏิบัติวิปสสนายิ่งรูสึกวาตนเองมีกิเลสมาก  ก็เหมือนกับทหาร
หาญที่เห็นขาศึกอยูตรงหนาอยางชัดเจน พรอมที่จะเขาไปบดบี้ดวยอาวุธที่
ทันสมัยไดทันที!  แตถามุงแตนั่งสมาธิ เขาฌานเสียบอยๆ ก็เหมือนกับทหารที่
หลบอยูในหลุมหลบภัย ไมยอมออกไปตอสูกับขาศึก!  
  หลายคนอางวา “ยังสู ไม ได  ตองหลบอยู ในหลุมหลบภัยกอน” ก็ 
เหมือนกับนักกีฬาที่กลัวความพายแพ เขาจะไมมีวันเอาชนะใครไดเลย สวน
นักกีฬาที่แทจริง เขาไมกลัวความพายแพ แตมุงหวังใหไดชัยชนะสักครั้งหนึ่งใน
อนาคตอันใกลนี ้แมขณะนีก้ําลังพายแพอยูเรื่อยๆ ก็ตาม ผูปฏิบัติวิปสสนาไมกลัว
ทุกข แตหวังที่จะเรียนรูทุกขใหแจงชัด แลวเอาชนะมันใหไดสักวัน 

ถาเอาแตเขาสมาธิสงบนิ่ง ไมยอมกําหนดรูทุกข ก็เหมือนกับกองทัพที่มี
แตปนใหญแตไมมีทหารราบ จะรูไดอยางไรวาฐานปนใหญของขาศึกมีที่ตั้ง
ตรงไหน? หากจะอางวาใชดาวเทียมสองดูเอาก็ได ก็เทากับวา คุณกําลังอางวามี
บุญบารมีเพียบพรอม เสมือนเกิดยุคเดียวกับพระพุทธเจา มีสาวกบารมีญาณ
สมบูรณแลว ..ซึ่งมันไมใช! 



 

 ๑๐๕ 

ขั้นที่ ๑  เห็นรูป – เห็นนาม 
 วิธีปฏิบัติภาวนาในเบื้องตน  โยคี๒๙๙พึงเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐาน
เปนหลักกอน มีสตพิิจารณารูป๓๐๐นาม๓๐๑ตามลักษณะอาการ โดยเริม่ตนดวยการ
สมาทานศีล ๘ สําหรับฆราวาส สําหรับพระภิกษุตองปลงอาบัติกอน จากนั้นรับ
บทกรรมฐานปฏิญาณตนมอบกายถวายชีวิตตอพระรัตนตรัย มีพุทธเจาเปน
ประธาน มีพระวิปสสนาจารยเปนผูนําพา เพื่อขอปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ เพื่อความรู
แจง เพื่อพนทุกข เปนตน พระวิปสสนาจารยก็จะใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
                                                

๒๙๙ โยคี หมายถึงผูประกอบความเพียรในกรรมฐาน เปนผูฉลาดเฉียบแหลมในการ
ประคองจิต ขมจิต ทําจิตใหราเริง ทําจิตใหตั้งมั่น และวางเฉยได 

ประคองจิตใหตั้งอยูดวยธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค 
ขมจิต เมื่อจิตฟุงซานก็ขมดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค และอุเบกขาสัม

โพชฌงค 
ทําจิตใหราเริง ดวยการพิจารณาสังเวควัตถุ ๘ ประการ (ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ทุกข

ในอบาย ทุกขมีวัฏฏะเปนมูลในอดีต ทุกขมีวัฏฏะเปนมูลในอนาคต ทุกขมีการแสวงหาอาหาร
เปนมูลในปจจุบัน)  หรือดวยการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย 

จิตตั้งม่ัน ทําจิตใหเวนจากความหดหูและฟุงซาน ดวยผูกใจไวกับวิริยะและสมาธิหรือ
อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ 

วางเฉย พระโยคีรูความหดหู ฟุงซานแหงจิต จิตอภิรมยในอารมณกสิณเปนตน  หรือ
จิตสัมปยุตดวยฌานแลว ไมพึงขวนขวายในการประคองจิต ขมจิต ทําจิตใหราเริง  ควรกระทํา
การวางเฉยอยางเดียว (ขุ.ม.อ.(บาล)ี ๒๑๐/๔๗๙-๔๘๐) 

๓๐๐ รูป หมายถึงมหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปนั้น คือรูปใหญ รูปตนเดิม คือ 
ธาตุ ๔ ไดแก (๑) ปฐวีธาตุ สภาวะที่แผไปหรือกินเนื้อที่สภาพอันเปนหลักที่ตั้งที่อาศัยแหง
สหชาติรูป เรียกสามัญวา ธาตุแขนแข็ง หรือธาตุดิน (๒) อาโปธาตุสภาวะที่เอิบอาบหรือดูดซึม 
ซานไป ขยายขนาด ผนึก พูนเขาดวยกัน เรียกสามัญ วา ธาตุเหลว หรือธาตุน้ํา (๓) เตโชธาตุ 
สภาวะที่ทําใหรอน เรียกสามัญวา ธาตุไฟ (๔) วาโยธาตุ สภาวะที่ทําใหสั่นไหว เคลื่อนที่ ค้ํา
จุนเรียกสามัญวา ธาตุลม (ที.สี. (ไทย) ๙/๔๘๗-๔๙๙/๒๑๖-๒๒๐, ขุ.จ.ู (ไทย) ๓๐/๕/๕๘.) 

๓๐๑ นาม หมายถึง ขันธที่มิใชรูป ๔ อยาง (เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ (ขุ.จู. 
(ไทย) ๓๐/๕/๕๘.) 



 

 ๑๐๖ 

 ๑.๑ กราบ แบบกายานุปสสนาสติปฏฐาน     

โยคีนั่งคุกเขา สนเทาราบกับพื้นทั้งชายและหญิง (เพราะใหเวลาในการ
กราบนาน) ควํ่ามือไวที่เขาขวา-ซาย แลวคอยๆ พลิกฝามือขึ้นทีละขาง โดยพลิก
ขางขวากอน พรอมทั้งกําหนดรู๓๐๒ดวยสติวา “พลิกหนอๆๆ” โดยจะตองแนบจิต
เขาไปรูอาการพลิกฝามือ เสร็จแลวยกมือขึ้นชาๆ พรอมกําหนดวา “ขึ้นหนอๆ” 
เมื่อยกมาถึงอกก็ใหกําหนดวา “ถูกหนอ” ตอจากนั้นเริ่มพลิกมือขางซาย ทํา
เชนเดียวกับขางขวา ยกมือทั้งสองขึ้นพนมกันไวระหวางอก  แลวยกขึ้นจรดที่
หนาผากระหวางคิ้วทั้งสอง เมื่อจรดที่ระหวางคิ้วแลว โนมตัวลง (หัวแมมือยังติด
หนาผาก) พรอมกับกําหนดวา “กมหนอ” “ลงหนอๆ” เมื่อถูกพื้นกําหนดวา “ถูก
หนอ” เคลื่อนมือขวาไปทางขวา เคลื่อนมือซายไปทางซาย “เคลื่อนหนอๆๆ” 
พลิกฝามือคว่ําลงทีละขาง กําหนดวา “คว่ําหนอๆ” มือหางกัน ๔ นิ้ว แลวกม
ศีรษะลง กําหนดวา “กมหนอๆ” เมื่อศีรษะจรดพื้น กําหนดวา “ถูกหนอ” 
ตอจากนั้นนิ่งสงบอยูในอาการนั้น แลวนอมจิตเจริญพุทธคุณ นอมนึกถึงคุณของ
พระพุทธเจาวามีบุญคุณตอเราอยางไรบาง ใชเวลาประมาณ ๒ - ๕นาที แลว
กําหนดจิต “อยากเงยหนอ” เวลาเงยก็กําหนดวา “เงยหนอๆ” ตอจากนั้นก็กราบ
แบบเดิมอีก ครั้งที่ ๒ นอมจิตเจริญธรรมคุณ  ครั้งที่ ๓ นอมจิตเจริญสังฆคุณ 
                                                

๓๐๒ การกําหนด คือ การนอมจิต (โนมจิต,สงจิต,สองจิต,จับจิต) เขาไปรับรูอารมณ
หรือความรูสึกตางๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันขณะอยางแนบสนิท จดจอตอเนื่อง เฝาดูสภาวะ
ปจจุบันอารมณอันเปนสภาพธรรมที่ปรากฏขึ้นตามความเปนจริง โดยปราศจากการคิดนึก 
ปรุงแตง หรือเพิ่มเติมสิ่งใดๆ ลงไปในทุกๆ ขณะที่มีการกําหนดรูอารมณนั้นๆเปนการจํากัด
ขอบเขตอารมณใหจิตรู ที่เรียกวาโฟกัส (Focus) อารมณใหจิตรู ดวยสติที่ประกอบพรอมดวย
ความเชื่อม่ันในแนวปฏิบัติ อันสงผลใหมีวิริยะ สมาธิ และปญญาเพิ่มพูนขึ้นอยางตอเนื่อง   

การบริกรรมภาวนาในการเจริญวิปสสนานั้น ไมใชการทองบน,หรือสาธยายเหมือน
สมถะ แตเปนการบอกไปตามอาการที่จิตรูดวยสัมมาวาจา ชวยในการปรับจิตและสติให
โฟกัส(Focus)ตออารมณ รับรูอารมณที่ปรากฏอยางใสใจ กอเกิดเปนไตรสิกขาอยางครบถวน 
คือ ความสํารวมของผูเพียรพยายามใสใจกําหนดจัดเปนอธิสีลสิกขา ความตั้งใจมั่นของผูเพียร
พยายามใสใจกําหนด จัดเปนอธิจิตตสิกขา ความรูทั่วถึงของผูเพียรพยายามใสใจกําหนด 
จัดเปนอธิปญญาสิกขา (วิสุทธ.ิ (บาล)ี ๑/๒๒๐/๒๙๘.) 



 

 ๑๐๗ 

หมายเหตุ ขณะกราบควรจะหลับตากราบ และใหทําชา ๆ  สติตามรู
อาการเคลื่อนไหวถี่ๆ ไมตองสนใจสิ่งรอบขาง ไมตองสนใจวาจะเสียเวลาไปเทาไร 
จะกอใหเกิดสติ สมาธิ ปญญา และปดกั้นกิเลสไดเชนกัน  

๑.๒ เดินจงกรม แบบกายานุปสสนาสติปฏฐาน    
 มีสติระลึกรูขณะเดินเปนการปฏิบัติวิปสสนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ใน
หมวดอิริยาปถบรรพ คือ เดิน ยืน นั่ง นอน พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย 
อีกประการหนึง่ ภิกษุเมื่อเดินก็รูชัดวา เดินอยู”๓๐๓ มีความเพียรในการกําหนดที่
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะในการระลึกรูอยูเนืองๆ ในการเดิน 

หลังจากโยคีกราบสติปฏฐาน ใหมีสติในการยืน กําหนดยืนตัวตรง มือขวา
จับขอมือซาย สนเทาทั้ง ๒ เสมอกัน ยืนใหถนัด  ศีรษะตั้งตรงไมเอียงซาย หรือ
เอียงขวา ทอดสายตาไปประมาณ ๔ ศอก ไมกมศีรษะหรือเงยจนเกินไป พอดีแก
การเดินจงกรมนานๆ เมื่อจัดทายืนเรียบรอยแลว ใหหลับตา ดึงสติมาจับอยูที่
รางกาย อยาปลอยสติออกไปจากรางกาย มีสติกําหนดพิจารณารูอาการของรปูยนื 
ใหเห็นรูปของตัวเองยืนอยูตั้งแตพื้นเทาจนถึงปลายผม จากปลายผมถึงพื้นเทา 
เห็นรูปยืนชัดคลายกับวามีกระจกใบใหญทั้ง ๔ ดาน รวมทั้งขางบนและขางลาง 
เรียกวาใหมีสต ิภาวนาตามอาการวา “ยืนหนอๆๆ” จนกวาพรอมที่จะเดิน ใหลืม
ตาประมาณกึ่งหนึ่ง (อยาหลับตาเดิน)  

กําหนดเดินจงกรมระยะที่ ๑ : ขวายางหนอ ซายยางหนอ 
โยคีกําหนดสติไปจับอยูเทาขวา เดินชาๆ พรอมกับภาวนาตามอาการ

เคลื่อนไหวของเทาวา “ขวายางหนอ” “ซายยางหนอ” 
ขณะที่ภาวนาในใจวา “ขวา” ใหตั้งจิตพรอมที่จะขยับเทาขวาพรอมกัน

ไปดวย ไมกอนไมหลังกัน ใหพรอมกันพอดีๆ และมีสติกําหนดพิจารณารูอาการ
ของเทาขวาพรอมกันไปดวย ครบองค ๓ คือ ๑) อาการที่เทา ๒) ใจนึกคําบริกรรม
วา “ขวา” และ ๓) มีสติกําหนดพิจารณารูอาการของเทา  ขณะบริกรรมวา 
“ยาง” ตองเคลื่อนเทาไปขางหนาอยางชาๆ พรอมกับบริกรรมรูอาการไปพรอมๆ 
                                                

๓๐๓ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๕/๓๐๔. 



 

 ๑๐๘ 

กัน และมีสติกําหนดพิจารณารูอาการของเทาที่ยางพรอมกันไปดวย ในขณะที่วา 
“หนอ” เทาตองลงถึงพื้นพอดีกันกับคําบริกรรม และสุดลงพรอมๆ กันพอดีทั้ง ๓ 
อาการคือ เทานิ่ง บริกรรมสุด และจิตรูขาดจากอาการเทา สวนขางซายก็ปฏิบัติ
เชนเดียวกัน  

ขอสังเกต : พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธ)ิ ทานอธิบายคําวา 
“หนอ” มาจากคําบาลีวา “วต” แปลวา หนอ ก็ได แปลวา ธรรมที่ทําสรรพสัตว
ใหขามพนวัฏฏสงสาร ก็ได วิเคราะหวา วฏฏสํสารํ ตาเรตีติ วโต (ธมฺโม) แปลวา 
ธรรมใด ยอมยังสรรพสัตวใหขามวัฏฏสงสาร ฉะนั้น ธรรม นั้นชื่อวา“หนอ” 
หมายถึง“สติปญญา”๓๐๔ 

เพิ่มบทพระกรรมฐาน เมื่อน่ังไดครบ ๑ ชั่วโมง 
การปฏิบัติวิปสสนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ตองมีการสอบอารมณกับพระ

วิปสสนาจารย เพื่อการปรับอินทรียใหถูกตองตามหลักอริยสัจ ๔ มรรคมีองค ๘ 
ฉะนั้น เมื่อโยคีนั่งปฏิบัติไดครบ ๑ ชั่วโมงทุกบัลลังก พระวิปสสนาจารยผูให
กรรมฐานควรใหบทพระกรรมฐานเพิ่มเติมในการเดินจงกรม ดังนี ้

๑) เพิ่มเทคนิคและระยะการกําหนดเดินจงกรม 
กอนเดินจงกรม กําหนดยืนใหกายและใจพรอมเต็มที่กอน เมื่อยืนข้ึนแลว

ใหกําหนดยืนหนอ เพื่อใชสติพิจารณาดูรูปยืนใหชัดเจน มือทั้งสองไขวหลังหรือกุม
ไวดานหนา มือขวาจับมือซาย ศีรษะตั้งตรง ทอดสายตาไปเบื้องหนา ๑ วา หรือ ๔ 
ศอก การยืนตัวตรง เปนลักษณะของการตั้งตรงของรางกาย จัดเปนสภาวะตึงของ
วาโยธาตุ๓๐๕ การกําหนดอิริยาบถยืนนั้น เพราะอาศัยจิตเกิดขึ้นวา เราจะยืน จิต
นั้นทําใหเกิดวาโยธาตุๆ ทําใหเกิดความเคลื่อนไหว การทรงตัวตั้งขึ้นตั้งแตพื้นเทา
ขึน้มาถึงปลายผมเปนที่สุด อันเกิดจากจิตปรุงแตงจิต รูสึกถึงอาการยืนโดยกาํหนด
บริกรรมวา “ยืนหนอๆ” ใหรูอาการของรูปยืนกับคําบริกรรมภาวนาตองพรอมกัน   

                                                
๓๐๔ พระครูประสาทสังวรกิจ,ธรรมะภาคปฏิบัติ,(กรุงเทพ : โรงพิมพมหาจุฬาลง-กรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๔๓. 
๓๐๕ พระโสภณมหาเถระ (มหาสียาดอ), มหาสติปฎฐานสูตร. หนา ๗๗. 



 

 ๑๐๙ 

สําหรับผูปฏิบัติใหม เอาสติกําหนดใหรูชัด โดยจับความรูสึกตั้งแตปลาย
ผมไลลงไป (สแกน) จนถึงปลายเทารวดเดียว พรอมกับบริกรรมสําทับลงไปชาๆ 
วา “ยืน...หนอ” จากนั้น กําหนดจับความรูสึกกลับขึ้นมาจากปลายเทาขึ้นไปถึง
ปลายผม พรอมกับบริกรรมวา “ยืน…หนอ” ปฏิบัติดังนี้อยางนอย ๓ หน จนกวา
รางกายและจิตใจนิ่งสงบ ถายังไมสงบก็ใหภาวนาตอไปจนสงบ จึงกําหนดรูจิตที่
คิดจะเดิน“อยากเดินหนอ” ตอไป 

เมื่อโยคีเขาใจในหลักการปฏิบัติเบื้องตน 
และสามารถเดินจงกรมระยะแรกอยางถูกตอง พระ
วิปสสนาจารยจะแนะนําใหเพิ่มกําลังความเพียร โดย
เพิ่มเวลาในการเดินจงกรม ๑ ชั่วโมงใหเทากับนั่ง
ภาวนา และเพิ่มระยะการเดินจงกรมเปนระยะ ๒ 
และ ๓ ตามลําดับ ดังนี ้

ระยะที่ ๑ ขวายางหนอ-ซายยางหนอ ๑๕ นาที  
ระยะที่ ๒ ยกหนอ-เหยียบหนอ ๑๕ นาท ี
ระยะที่ ๓ ยกหนอ-ยางหนอ-เหยียบหนอ ๓๐ นาท ี

๒) เดินจงกรม แบบสันตติขาด 
การเดินจงกรมใหมีสติกําหนดรูอาการที่ยกเทาขึ้นเบาๆ เหวี่ยงเทาลง

เหยียบพื้นชาๆ๓๐๖ ถาเผลอก็ใหกําหนดตามความเปนจริงวา “เผลอหนอ” เดิน
กลับไปกลับมา ประมาณ ๓-๔ เมตร รับรูถึงความรูสึก ที่เทาคอยๆ ยกขึ้น คอยๆ 
ยางลง สงจิตดูอาการแตละอาการอยางจดจอแนบสนิทกับอาการนั้นๆ พรอมกับ
บริกรรมสําหรับอาการที่รับรูนั้นไปดวย จนรูสึกไดถึงอาการที่เปลี่ยนไป ดับไปของ
สภาวะนั้นๆ วา จิตเกิดขึ้นวาเราจะเดิน จิตนั้นก็ทําใหเกิดวาโยธาตุ ๆ ก็ทําใหเกิด
วิญญัต(ิความเคลื่อนไหว) การนําสกลกายใหกาวไปขางหนา ดวยความไหวตัวแหง
                                                

๓๐๖ แตในการปฏิบัติเบื้องตน หากประคองเทาใหกาว ใหเหยียบลง ชาเกินไป ...จะเปน
การประคองสภาวะดวยอํานาจตัณหาและอุปาทาน อยากใหเห็นชัด ๆ อยากไดธรรมะ อยาก
บรรลุเกินไป บางครั้งทําใหจิตตกจากอารมณปจจุบัน เปนโลภะไปเสีย  แตหากนั่งภาวนาจน
กําหนดทุกขเวทนาดับไดแลว ยิ่งเดินชายิ่งเห็นเกิด-ดับ ชัด 



 

 ๑๑๐ 

วาโยธาตุอันเกิดแตการกระทําของจิต นี้เรียกวาเดิน๓๐๗ ขณะยางเทาก็รูสึกถึง
อาการลอยไปของเทา พอเหยียบลง อาการลอยก็ดับไป มีอาการตึงแข็งเขาแทนที่ 
เปนตน 

อนึ่ง เมื่อนั่งภาวนาตอเนื่องเกิน ๑ ชั่วโมง กําหนดจี้ทุกขเวทนาตาม
รางกาย จนจิตไมทุกขไปกับเวทนานั้นๆ แลว เมื่อเดินระยะที่ ๒ และที่ ๓ ขณะที่
ยกเทาเคลื่อนขึ้นพรอมกันทั้งเทา (โดยไมยกสนขึ้นกอน) จนสุดอาการยกนั้น ให
เพิ่มโยนิโสมนสิการ สังเกตดอูาการสุดลงของจิตตัวรู ที่สุดไป(ดับขาด)พรอมกันกบั
อาการนั้นดวย  ในขณะยาง หรือขณะเหยีบบ ก็ดุจเดียวกัน 
 

๑.๓ น่ังภาวนาแบบกายานุปสสนาสติปฏฐาน 

พระพุทธองคตรัสวา “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสู
เรือนวางก็ดี น่ังคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา มีสติหายใจเขา มีสติ
หายใจออก”๓๐๘ 

การปฏิบัติวิปสสนา โดยการนั่งเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานนั้น พึ่งตั้ง
สติกําหนดดูอาการพองและอาการยุบของทองเปนอารมณหลัก อันเปนวาโย
โผฏฐัพพารมณ คือความหยอนหรือตึงภายในทอง ซึ่งจัดอยูในหมวดธาตุมนสิการ
บรรพ๓๐๙ กําหนดรูตามอาการวา “พองหนอ ยุบหนอ” จนเห็นสภาพความ
เคลื่อนไหวภายในทอง ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. นั่งคูบัลลังก (ควรนั่งแบบเรียงขา) ตั้งกายตรง คอตรง แตไมเกร็ง 

๒. เพงความรูสึกไปที่อาการเคลื่อนไหวของทอง 
๓. จิตใจจดจอ และแนบชิดที่อาการขึ้นๆ ลงๆ ของทอง 
๔. วางจิตกําหนดบริเวณสะดือ ขณะที่กําหนดควรหลับตา 
๕. ใชจิตเพียรดูอาการเคลื่อนไหวบริเวณทอง โดยปลอยใหทอง

เคลื่อนไหวไปเองตามธรรมชาติ ไมเกร็งทอง 

                                                
๓๐๗ ที.ม.อ. (ไทย) ๒/๒/-/๒๙๙. 
๓๐๘ ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๙๗๗/๔๕๓. 
๓๐๙ ดูใน ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๑๑/๑๐๗. 



 

 ๑๑๑ 

๖. ขณะที่ทองพองขึ้น กําหนดบริกรรมในใจวา “พองหนอ” 
๗. ขณะที่ทองแฟบลง กําหนดบริกรรมในใจวา “ยบุหนอ” 
๘. จิตที่รูอาการ “พอง-ยุบ” กับคําบริกรรมและสติที่ระลึกรูควรใหพรอม

กัน 

สิ่งที่พึงเวนขณะน่ังกําหนด 

๑. ไมนั่งตัวงอ หรือกมศีรษะ (เวนแตมีสภาพรางกายเปนเชนนั้น) 
๒. ไมเปลงเสียง หรือบนพึมพํา ในขณะกําหนดอาการพอง-ยุบ 
๓. ไมควรลืมตาเพื่อสอดสายหาอารมณภายนอก 
๔. ไมควรพยายามเคลื่อนไหวรางกายบอยจนเกินไป 
๕. ไมควรนั่งพิงเกาอี้ พนักพิง หรือเสา (เวนกรณีแกสภาวะหรือสุขภาพ 

แตควรแกดวยการยืนจะดีกวา) 
๖. ไมควรนําคําบริกรรมที่ไมตรงตามสภาวธรรมที่เปนจริงมาใช 
๗. ไมควรบังคับลมหายใจเขา-ออก เพื่อหวังจะเห็นพอง-ยุบชัดๆ 

รายละเอียด : เมื่อเดินจงกรมครบเวลาที่กําหนดไวแลว ใหกําหนดเดินไป
ยืนตรงที่นั่ง มีสติกําหนดพิจารณารูรูปยืน แลวใหนั่งลง คอยๆ ยอตัวลงจนกวาจะ
นั่งเสร็จ ภาวนาตามอาการวา “นั่งหนอๆ” “ขยับหนอๆๆ” ไปเรื่อยๆ พรอมกับให
มีสติกําหนดพิจารณารูอาการนั้นๆ ทุกขณะๆ ไปจนกวาจะนั่งเรียบรอย 

เมื่อนั่งเรียบรอยแลว ใหหลับตาเอาสติมาจับอยูที่อาการเคลื่อนไหว
ภายในทอง ตรงที่รูสึกไดชัดที่สุด (เหนือสะดือประมาณ ๒ นิ้ว) เวลาหายใจเขา
ทองพองใหภาวนาตามอาการของทองที่พองขึ้นวา “พองหนอ” ใจที่รูสึกกับทองที่
พองตองใหทันกัน ใหตรงกันพอดี อยาใหกอนหรือหลังกัน พรอมกับใหมีสติ
กําหนดพิจารณารูอาการของทองพองวา ตนพอง กลางพอง สุดพองนั้น มีอาการ
อยางไรพรอมกันไปในขณะเดียวกันดวย เวลาหายใจออกทองยุบลง ใหภาวนาตาม
อาการของทองที่ยุบลงวา “ยุบหนอ” ใจที่รูสึกกับทองที่ยุบนั้น ตองใหทันกัน ให
ตรงกันพอดี อยาใหกอนหรือหลังกัน พรอมกับใหมีสติกําหนดพิจารณารูอาการ
ของทอง ตนยุบ กลางยุบ สุดยุบนั้น มีอาการอยางไรพรอมกันไปในขณะเดียวกัน
ดวย 



 

 ๑๑๒ 

ผูที่กําหนดอาการพอง-ยุบไดยาก ควรปฏิบัตดิังน้ี 
ควรเดินจงกรมกอนแลวกลับมานั่งทุกครั้ง เพราะการเดนิจงกรมสงผลให

เกิดสัมมาสติไดงายและสมาธิอยูไดนานกวาการนั่งภาวนา๓๑๐ ขณะยอตัวลงนั่ง พึง
กําหนดรูสภาวะอาการนั้นๆ วา “ลงหนอๆ” พึงกําหนดรูสภาวะการเคลื่อนไหว
ของกายทุกขณะๆ อิริยาบถที่มีการเคลื่อนไหว กําหนดจิตรูรูปนั่ง ภาวนาวา “นั่ง
หนอๆ” จิตแนบแนนอยูกับอาการปรากฏทางกาย กําหนดรูสึกตัวทั่วพรอม
สม่ําเสมอ พรอมกับกําหนดวา “นั่งหนอ นั่งหนอ” จากนั้น… 

๑. ตองนั่งตัวตรง หลังตรง หายใจตามธรรมชาติ ไมเบงทอง 
๒. ใชฝามือทาบที่ทอง จะรูสึกถึงอาการขึ้น-ลงของทองชัดเจน 
๓. ในตอนแรก ใหรูอาการพอง-ยุบก็พอ ยังไมตองบริกรรม 
๔. ถาพอง-ยุบชัดดีแลว จึงใสคํากําหนดตามอาการ  ถาใส“หนอ”ไมทัน

พองขึ้นมากอน ก็ไมตองใส กําหนดเพียง “พอง-ยุบ” หรือ “รู-รู” ก็พอ  
๕. ถายังหาพอง-ยุบไมพบอีก ใหเปลี่ยนฐานไปกําหนด “นั่งหนอ-ถูก

หนอ” แทน กําหนดรูปนั่ง ไมใชตามดูรูปสัณฐานศีรษะ คอ หรือขา แตใหกําหนดรู
เพียงอาการนั่ง หรอืความรูสึกนั่งเทานั้น จากนั้นสงจิตไปรูชัดที่อาการสัมผัสถูก ที่
กนยอยดานขวา-ซาย กําหนดวา “ถูกหนอ” สลับกันไป 

๖. ขณะที่กําหนด “นั่งหนอ-ถูกหนอ” คําบริกรรม และความรูสึกใน
อาการนั่ง อาการถูก ตองพรอมกันไมใชทองแตปาก ตองรูอาการดวย 

๗. ตองกําหนดใหไดจังหวะพอดี ไมเร็วเกินไป ไมชาเกินไป ใหเปน
ธรรมชาต ิ

๘. สําหรับผูที่เคยทํา อานาปานสติ๓๑๑ (กําหนดลมหายใจมากอน) ถา
กําหนดพอง-ยุบไมได ใหกําหนด “นั่งหนอ-ถูกหนอ” ไปกอน แลวคอยกลับมา
กําหนดพอง-ยุบทีหลัง 

๙. ถาพอง-ยุบปกติ ใหกําหนดวา “พองหนอ-ยุบหนอ” ถาพอง-ยุบเร็ว
ขึ้นมาใหกําหนดเพียงวา พอง-ยุบ ไมตองใส “หนอ” ถาพอง-ยุบเร็วมาก ให
                                                

๓๑๐ ดูใน อง.ฺปฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๙/๔๑.  
๓๑๑ ดูรายละเอียดใน ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๙๘๒/๔๕๘. 



 

 ๑๑๓ 

กําหนดวา “รูหนอๆ” หรือ “รูๆๆ” เพียงแครู ไมตองเรงคําบริกรรมตามอาการ
พอง-ยุบที่เร็วนั้น 

ปฏิบัติเชนนีเ้พื่อใหจิตจดจอมากขึ้น เปนการเพิ่มวิริยะทางใจ เพื่อไมให
ตามรูอยางผิวเผิน เปรียบเหมือนกอนดินเหนียวที่ขวางใสผนังดวยกําลังแรง ยอม
กระทบถูกผนังและติดแนน ถาถูกขวางดวยกําลังไมเพียงพอ ก็อาจพุงไปไมถึงผนัง 
หรือแมกระทบผนังก็ไมติดแนน๓๑๒ 

โยคีบางคนพอง-ยุบสั้น แผวเบา ใหเพิ่มสติจดจองไปที่
อาการพอง-ยุบนั้น โดยบริกรรมเพียงวา “พอง-ยุบ” ไมตองใส
“หนอ”ตอทาย  ถามีแคอาการเคลื่อนไหว จําแนกเปนพอง-เปน
ยุบไมได  ก็ ใหกําหนดรูปนั่งใหญแทน คือ กําหนดรูอาการ 
(ความรูสึก) นั่ง แตไมตองนึกถึงรูปนั่ง “นั่งหนอ” รวดเดียว 
จากนั้นสงจิตจี้ไปที่กนยอยขางขวาถูกพื้น “ถูกหนอ” แลวกลับมาดูอาการนั่งอีก 
“นั่งหนอ” จากนั้นสงจิตจี้ไปที่กนยอยขางซายถูกพื้น “ถูกหนอ” ทําอยางนี้
สลับกันไปเรื่อยๆ จนกวาอาการพอง-ยุบจะชัดขึ้น แลวกลับมากําหนดอาการพอง-
อาการยุบตามปกต ิ

ถามีภาพนิมิตหรือเห็นแสงสี ใหกําหนดทันทีวา “เห็นหนอๆๆ” กําหนดที่
อาการเห็น ไมใชกําหนดภาพที่เห็น ถารูสึกชอบกําหนดวา “ชอบหนอๆ” ถารูสึก
กลัวก็กําหนดวา “กลัวหนอๆ” จนกวาจะดับไป 

นั่งภาวนา นั่งบัลลังกละ ๑ ชั่วโมง (จนทุกขเวทนาดับ) มีสติกําหนด
พิจารณารูอาการเคลื่อนไหวในทอง ตั้งแตตนพอง-กลางพอง-สุดพอง ตนยุบ-กลาง
ยุบ-สุดยุบ ของอาการเคลื่อนไหวของวาโยธาตุในชองทอง วามีอาการที่แทจริง
อยางไร ใหมีสติกําหนดพิจารณารูอาการพอง-อาการนูน รูอาการยุบ-อาการแฟบ
ของทองเทานั้น อยาแกลงเบงทอง อยาไปดูลมหายใจเขา-ออก อยาบังคับลม
หายใจใหผิดจากอาการปกติ เมื่อนั่งเรียบรอยแลว หลับตา สติมาจับอยูที่อาการ
เคลื่อนไหวภายในทอง ตรงที่รูสึกไดชัดที่สุด (บริเวณสะดือ) ภาวนาตามอาการของ
ทองที่พองขึ้นวา “พองหนอ” ใจที่รูสึกกับทองที่พองตองใหทันกัน ใหตรงกันพอดี 
                                                

๓๑๒ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสะยาดอ), วิปสสนานัย เลม ๑, หนา ๑๗๔. 



 

 ๑๑๔ 

อยาใหกอนหรือหลังกัน พรอมกับใหมีสติกําหนดพิจารณารูอาการภาวนาตาม
อาการของทองที่ยุบลงวา “ยุบหนอ” ใจที่รูสึกกับทองที่ยุบนั้นตองใหทันกัน ให
ตรงกันพอดี อยาใหกอนหรือหลังกัน 

๑.๔ นอนภาวนาแบบกายานุปสสนาสติปฏฐาน 
กําหนดนอน คอยๆ ยอตัวลงนั่ง ในสถานที่ที่

จัดเตรียมไว นั่งคุกเขาแลวพับเพียบลง (จะนอนตะแคง 
หรือจะนอนหงายก็ได) จากนั้นใหเหยียดเทาขวาออก
กอน ตามดวยเทาซาย โดยภาวนาวา “เหยียดหนอๆ” 
คอยๆ เอนตัวลงนอน พรอมภาวนาวา “นอนหนอๆ”  
ในขณะที่ภาวนานั้น ใหมีสติกําหนดรูอาการความเคลื่อนไหวของรางกายใหทัน
ปจจุบัน อยูตลอดเวลา จนกวาจะกําหนดจัดทานอนเรียบรอย จากนั้นกําหนดรู
อาการพอง-ยุบตอไป       
  การนอนกําหนดพอง-ยุบนี ้ควรใชเฉพาะในชวงพักเที่ยง เทานั้น 

๑.๕ เจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน๓๑๓ 
ถามีเวทนาอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น เชน เวียนศีรษะ เจ็บปวด แสบรอน 

ซาบซาน หนาว เย็น คัน หรือชา เปนตน ถาอาการปรากฏขึ้นมาชัดเจน คือ 
มากกวาอาการพอง-ยุบ และมากกวาอาการอยางอื่น ในลักษณะเชนนี้ใหปลอย
อาการพอง-ยุบ เอาสติไปกําหนดที่อาการของเวทนานั้นๆ โดยภาวนาวา “สุข
หนอๆ” “ทุกขหนอๆ” “ปวดหนอๆ” เปนตน ตามอาการที่ปรากฏชัดเจน พรอม
กับใหมีสติพิจารณารูอาการของเวทนานั้นๆ ไมใชกําหนดใหเวทนาดับไป แตเปน
เพียงใหมีสติพิจารณารูอาการของเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น อยาใหความยินดี
ชอบใจ  หรือความยินรายไมชอบใจเกิดข้ึนมา ใหจิตดํารงอยูในความเปนกลาง  

๑.๖ เจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
ในขณะที่เดินจงกรม หรือนั่งภาวนาอยู ถาจิตคิดถึงอารมณที่เปนอดีตบาง  

อารมณที่เปนอนาคตบาง อารมณที่เปนบุญบาง อารมณที่เปนบาปบาง ในขณะ
                                                

 ๓๑๓ ดูรายละเอียดใน ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๘๐/๓๑๓. 



 

 ๑๑๕ 

นั้นใหปลอยอาการพอง-ยุบทันที นอมจิตและสติเขาไปกําหนดที่อาการคิดนัน้ทนัท ี
ภาวนาวา “คิดหนอๆๆ” พรอมกับพิจารณารูอาการของจิตไปในขณะเดียวกันดวย 
กําหนดรูอาการทางใจ โดยไมตองวิเคราะหตัดสิน หรือมีปฏิกิริยาใดๆ จนกวา
สภาวะอาการของจิตนั้นๆ สงบไป 

ดังนั้น การปฏิบัติธรรมในขั้นที่ ๑ เห็นรูป-นาม ถาโยคีกําหนดถูกตรงตาม
คําสอนของพระวิปสสนาจารย ก็จะสามารถเกิดสภาวญาณได แตถาไมมีศรัทธา
ตอการปฏิบัติ ปญญาที่ควรจะเกิดก็ไมสามารถเกิดขึ้นได 
 

๑.๗ สภาวะญาณขั้นที่ ๑ นามรูปปริจเฉทญาณ 

เมื่อโยคกีําหนดรู จนรูเห็นรูปเห็นนาม วาเปนคนละสวน ซึ่งไมไดปนกัน 
การรูจักจําแนกรูปและนามอันเปนสิ่งที่รูหรือเปนอารมณเครื่องระลึกของสติออก
จากจิตผูรู หมายถึงความรูจักรูปธรรม-นามธรรม วาสิ่งที่มีอยู ที่เปนของจริง ก็มี
แตรูปธรรมและนามธรรมเทานัน้ 

รูป คือ สิ่งที่รับรูไดทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย ซึ่งไดแกสี เสียง กลิ่น รส 
สัมผัสตางๆซึ่งมีการแตกดับหรือเสื่อมสลายอยูเสมอเปนลักษณะ คัมภีรอรรถกถา
อธิบายวา ธรรมชาติใดยอมแตกสลาย เพราะความรอนบาง ความเย็นบางเหตุนั้น
ธรรมชาตินั้นเรียกวา รูป๓๑๔ 

นาม คือ สภาวะที่รับรูทางใจและความรูสึกนึกคิดตางๆ มีการนอมไปสู
อารมณเปนลักษณะมีหนาที่ประกอบกับจิตและเจตสิกดวยกันมีวิญญาณเปนเหตุ
ใหเกิดไดแก นามขันธ ๔ คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณ
ขันธ คัมภีรอรรถกถาอธิบายวา ธรรมชาติใดยอมรูอารมณฉะนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อ
วานามคือ นอมไปสูอารมณ๓๑๕ 

นามรูปปริจเฉทญาณ คือปญญาที่รูแจงนามรูป ปญญารูวา อะไรเปนรูป 
อะไรเปนนาม รูปนามแทจริงเปนอยางไรและสามารถแยกรูปแยกนามออกจากกนั
ไดไมปะปนกันอยางชัดเจน 

                                                
๓๑๔ อง.ฺเอก.อ. (ไทย) ๑/๑/-/๓๓. 
๓๑๕ ขุ.ป.อ. (ไทย) ๗/๑/-/๒๔๘. 



 

 ๑๑๖ 

  วาตามช่ือนามรูปปริจเฉทญาณนี้ปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรค เมื่อศึกษา
ในปฏิสัมภิทามรรค มีอรรถเดียวกันกับวัตถุนานัตตญาณ๓๑๖ โคจรนานัตต
ญาณ๓๑๗ ภูมินานานัตตญาณ๓๑๘ และธัมมนานัตตญาณ”๓๑๙ นั่นเอง 
 สภาวะของญาณนี้ เปนญาณที่รูความเปนจริงของธรรมชาติทั้งปวงวา 
เปนเพียงรูปกับนามเทานั้น คือมองเห็นความตางกันของธรรมชาติ ๒ อยาง คือ
เห็นรูปก็เปนลักษณะธรรมชาติอยางหนึ่ง เห็นนามก็เปนลักษณะธรรมชาติอยาง
หนึ่งเชนวาเห็นวาการ เคลื่อนไหวก็เปนธรรมชาติอยางหนึ่งที่ไมสามารถจะรับรู
อะไรไดตัวมันเองไมสามารถจะรับรูอารมณไดเปนเพียงแตธรรมชาติที่เกิดขึ้น
มาแลวก็สลายตัวไปจัดวาเปนรูปธรรมสวนตัวที่เขาไปรูเปนธรรมชาติที่สามารถจะ
รับรูอะไรได จัดเปนนามธรรม สภาวะที่เห็นความตางกันของธรรมชาติ ๒ อยางนี้
คือ เห็นวารูปก็อยางหนึ่งเห็นวานามก็อยางหนึ่งอยางนี้เรียกวาสามารถแยกรูป
แยกนามไดเห็นรูปเห็นนามตางกันไมวาจะเปนทวารอื่นก็ตามขณะที่เย็น รอน 
ออน แข็ง หยอน ตึงมากระทบกายมีสติรูทันเห็นวาเย็น รอน ออนแข็ง หยอน ตึง
นั้นก็เปนแตธรรมชาติที่มากระทบแลวก็สลายไปไมสามารถจะรับรูอะไรไดสวนตัว
จิตใจเปนตัวที่เขาไปรูไดเปนธรรมชาติชนิดหนึ่งเปนนามธรรม 

ก. สภาวธรรมที่ปรากฏ : เดินจงกรม  

กําหนดเดินจงกรมใหครบทั้ง ๓ ระยะ เริ่มกําหนดจากระยะที่ ๑ - ๓ 
ตามลําดับ ในการกําหนดเดินสติสามารถกําหนดพอดีกับเทา ลงตัวเหมาะเจาะ
พอดีกับการกําหนด รูสึกไดถึงอาการที่เปลี่ยนไป ดับไป ของสภาวะนั้นๆ เชน 
ขณะยางเทาก็รูสึกถึงอาการลอยไปของเทา พอเหยียบลง อาการลอยก็ดับไป มี
อาการตึงแข็งเขาแทนที่ 
                                                

๓๑๖ ขุ.ป. (บาล)ี ๓๑/๖๖/๗๘-๘๐, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๖๖/๑๐๙-๑๑๑. 
๓๑๗ ขุ.ป. (บาล)ี ๓๑/๖๗/๘๑-๘๒, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๖๗/๑๑๒-๑๑๔. 
๓๑๘ ขุ.ป. (บาล)ี ๓๑/๗๒/๘๗-๘๘, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๗๒/๑๒๑-๑๒๒. 
๓๑๙ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี), อานาปานสติภาวนา ลําดับการ

บรรลุธรรมของพระพุทธเจา, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดประยูรสาสนไทยการ
พิมพ, ๒๕๕๕), หนา ๓๑๙. 



 

 ๑๑๗ 

เมื่อโยคีกําหนดรูเทาทันอาการเคลื่อนเทาที่เหวี่ยงไปขางหนาพรอมกนั ไม
กอนไมหลัง เทากระทบพื้นมีอาการเย็นหรือรอน ออนหรือแข็ง ตึงหรือหยอน รูชดั
สภาพธรรมที่ชัดเจนในขณะนั้น  ความรูสึกวาเราเปนผูรูเทา ไมปรากฏ ปราศจาก
ภาวะแหงบุคคล ตัวตน เรา เขา มีเพียงอารมณที่ปรากฏชัดกับจิตที่เขาไปรูเทานั้น  

เมื่อเดินจงกรม ๑ ชั่วโมงขึ้นไป จิตใจผองใสดี มีสติระลึกทันปจจุบนัไดทนั
มากขึ้น แมกระทั้งลมพัดก็มีสติระลึกทันเกือบทุกครั้ง เวทนาปวดแผวเบาสามารถ
กําหนดรักษาระดับของเวทนาปวดได เมื่อเวทนาปวดเบาแลว ใชระยะเวลานาน
กวาจะเกิดข้ึนมาใหม ลมพัดถูกตัวก็รูสึกวาชัดมากกวาปกติหลายเทา จิตเห็นภาพ
นิมิตซอนขึ้นมาลักษณะแวบๆ ไมนาน มีสติรูทันตลอด 

จิตสามารถพิจารณาอยางละเอียด รูอาการเกิดดับของสังขาร เห็น
ลักษณะไมเที่ยง เกิดข้ึน ตั้งอยูดับไป๓๒๐ เห็นอาการเกิดดับ เปรียบรางกายเหมือน
หุนยนตตองใชจิตสั่งงาน ถาจิตไมสั่งก็ไมเคลื่อนไหว รูสึกวาสังขารบังคับไมได เชน 
อาการสะดุงกระตุก เวลายืนบังคับใหมันนิ่งไมได มันอยูที่จิตเปนผูสั่งจึงจะ
เคลื่อนไหวได มีอาการปลื้มปติเร็ว ถาพูดโดนใจ บางครั้งน้ําตาแทบรวง จิตตอง
พิจารณาใหรูเทาทัน บางขณะเห็นกัลยาณมิตรทําอะไรตลกๆ ก็อยากหัวเราะ ก็
ตองพิจารณาใหรูเทาทันจิต 

ข. สภาวธรรมที่ปรากฏ : น่ังสมาธิ  
กําหนดดูอาการทองพอง-ยุบและใจที่รูสึกอาการใหเทากัน ใหตรงกนัพอด ี

อยาใหกอนหรือหลังกัน ความรูสึกถึงความเปนตัวตน วาเราเปนผูรูสึก ยอมไม
ปรากฏ ณ ขณะนั้นเลย สภาวะเชนนี้พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ 
ป.ธ.๙) วินิฉัยวาเปนนามรูปปริจเฉทญาณ ดังที่ทานอธิบายวา  

บุคคลเชนนี้รูลักษณะของนาม คือมีความนอมไปสูอารมณ เรียกวา 
นมนลกฺขณํ กําหนดเอาที่รูปกอน ตามนัยวิปสสนายานิก ใหกําหนดวาโยโผฏฐัพ
พรูปกอน คัมภีรบาลีวิสุทธิมรรคอธิบายวา “ยถา ยถาหิสฺสรูป สุวิกฺขาลิตฺตํ โหติ 
นิชฺชฎํ สุปริสุทฺธํ ตถา ตถา ตทารมฺมณา อรูปธมฺมา สยเมว ปากฏา โหนฺต”ิ ..  

                                                
๓๒๐ ดูใน ขุ.ป.อ. (ไทย) ๗/๑/-/๖๖๒. 



 

 ๑๑๘ 

รูปมีพอง ยุบเปนตน พินิจดีแลว ไมมีความยุง ผองใสดีแลว โดยประการ
ใดๆ นามธรรมที่รูซึ่งรูปนั้นๆ แจงชัดขึ้นมาเอง โดยประการนั้นๆ คือชั้นตน 
กําหนดตัวรูปจนหมดจดขึ้นมากอนแลวตอนั้น นามจะหมดจดขึ้นมาเอง เมื่อ
กําหนดไปๆ จนเกิดความรูสึกวา มันจะวิ่งเขาไปสูกัน นามรูป พอถึงตอนนี้ ถาโยคี
พูดไดอยางนี้ ใหเขาใจวา เขารูจักจําแนกรูป-นามได เรียกไดวา ผูรูไดอยางจะแจง
ทีเดียว (นาม-รูปปริจเฉทญาณ) โยคีมีความเพียรกําหนดพรอมกันเชนนี้  สติ 
สมาธิ ปญญายอมปรากฏแกโยคีวา ทองพองยุบ เปนเพียงอาการของวาโยโผฏฐัพ
ธาตุที่กระทบกัน คือตึงหยอนหรือไหว จิตเปนเพียงอาการเขาไปรู๓๒๑ 
 

 ค. สภาวธรรมที่ปรากฏ : เวทนา :  

ขณะที่โยคีนั่งภาวนา ๑ ชั่วโมง หรือเดินจงกรม ๑ ชั่วโมงอยูนั้น เมื่อ
กําหนดรูทันเวทนา(เจ็บ ปวด เมื่อย) สม่ําเสมอ สติกําหนดวา “ปวดหนอ” ยังได
แคคงที่ ใหดับสนิทยังไมได ตอมาอาการเวทนาเริ่มจากเบาไปหาหนัก จนปวดมาก
แทบทนไมไหว (รูสึกคลายกับวาจะตาย) สติระลึกอยางตอเนื่อง แนบสนิทกับ
อารมณน้ัน ไมฟุงซาน๓๒๒ กําหนด “ปวดหนอๆๆ” ไปเรื่อยๆ ระยะเวลาพอสมควร 
ทุกขเวทนาปวดคอยๆ ลดลงเล็กนอย บางคนพูดวาบางครั้งเวทนามี บางครั้ง
เวทนาไมมี กําหนดเวทนาไดโดยอาการปวดเปนเพียงความรูสึกปวดเทานั้น และ
จิตเขาไปรูอาการก็ไมปวดไปดวย ในญาณนี้จิตยังมีความยินดียินรายในอาการที่
ปวดนั้นอยู เพราะสมาธิปญญายังไมมากพอที่จะตัดอารมณ ญาณนี้เพียงเห็นวา
ความปวดนั้นปราศจากบุคคล เรา เขา เทานั้น 

 

ง. สภาวธรรมที่ปรากฏ : จิต  
ขณะที่โยคนีั่งภาวนา ๑ ชั่วโมง หรือเดินจงกรม ๑ ชั่วโมงอยูนั้น หากจิต

คิดถึงอดีต อนาคต หรือฟุงซาน  ถึงเรื่องที่เปนบญุบาง  บาปบาง  กําหนดวา “คิด
หนอๆๆ” โยคีกําหนดเห็นอาการของจิตที่คิด กําหนดอาการนั้น ไมกําหนด
เรื่องราวที่คิด สถานที่ บุคคล เพียงรูวากําลังคิดอยู จนเห็นวาจิตรูกับความคิดเปน 
                                                

๓๒๑ พระธรรมธีรราชมหามุนี, คูมอืสอบอารมณกรรมฐานวิชาครู, หนา ๘๓. 
๓๒๒ ดูใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๕. 



 

 ๑๑๙ 

คนละอัน ปราศจากความรูสึกวาเปนผูคิด หรือความคิดเปนเรา 
หรือนั่งไดประมาณกลางชั่วโมง เกิดนิมิตเห็นแสงสวาง หรือแสงสีเปนตน 

กําหนดวา “เห็นหนอๆๆๆ” แตอาจไมหายไป การกําหนดยุบหนอ-พองหนอ 
กําหนดเห็นชัดเจนมาก จนกระทั่งพอง-ยุบหายไปเลย ก็เลยกําหนดเวทนาตอ บาง
คนอาจารยแนะนําวา การที่เราจะไปดูเฉยๆ เชนนั้นไมได นั่นเปนโลภะ ถาไมชอบ
ใจนั่นเปนโทสะ ถาเห็นแลวไมรู เปนโมหะ การปฏิบัติธรรมนี้เพื่อสละกิเลสเหลานี้ 
ถาเราไปพอใจสิ่งเหลานี้เทากับเราพากันแสวงหากิเลสเพิ่มขึ้นอีก โยคีกําหนดแสง
โดยอาการของจิตวา “เห็นหนอๆๆ” เชนนี้ ยอมรูชัดวาแสงที่ปรากฏกับจติที่รูเปน
คนละอันกัน ปราศจากเรารูผู เปนเพียงอาการรูของจิตเอง 

ขั้นนี้เวทนายังไมเกิด เวทนาเกิดขึ้นแลวก็คอยๆ จางหายไป และมี
ความคิดสับสนในขณะที่เวทนาเกิดอยูรวมดวย ในชวงแรกรูสึกหลงไปกับความคิด
จนรูสึกสับสน จึงคอยดูความคิดใหม ทําใหไมสับสน และแยกแยะไดวา ความคิดก็
อยางหนึ่ง เวทนาที่เกิดข้ึนก็อยางหนึ่ง ในขณะที่ครบชั่วโมง ไมรูสึกดีใจหรือเสียใจ 
ไมอยากออกและไมอยากเขาเฉยๆ กับเวลาในการปฏิบัติ ไมเหมือนวันแรกๆ 
ตัดสินใจออกจากสมาธิ ขณะนั้นเวทนาลดลงไปมาก๓๒๓ 

ดังนั้น นามรูปปริจเฉทญาณ ก็คือการรูชัดอาการของรูป มีอาการเดิน 
อาการยืน อาการนั่ง อาการนอน อาการพอง อาการยุบ เปนตน โดยไมมีตัวเรา มี
แตอาการและจิตรู แมแตเวทนาที่ปรากฏก็ไมใชเรา ความคิดตางๆ รวมถึงนิมิตก็
ไมใชเรา เปนเพียงอาการของจิตที่ปราฏขึ้นเทานั้น อันเปนสภาวญาณที่เรียกวา 
นามรูปปริจเฉทญาณนั่นเอง  สามารถละตัวตน เรา เขา ของเรา ของเขาเสียได 
เพราะเขาใจและเห็นแจงธรรมชาติตามจริงบางแลว จัดเปนทิฏฐิวิสุทธิ๓๒๔ 

สรุปความ ในการปฏิบัติภาวนาขั้นที่ ๑ เห็นรูป-นาม เปนการปฏิบัติ
เบื้องตนที่กลาวถึงขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการรับพระกรรมฐานจนถึงการปฏิบัติ ซึ่ง
สภาวญาณที่ปรากฏคือญาณที่ ๑ กําหนดรูปนาม คือโยคีเห็นชัดในอารมณที่

                                                
๓๒๓ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ., เอกสาร ประกอบการสอนวิชา : สัมมนาวิปสสนา

ภาวนา”, หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตช, ๒๕๕๑),  หนา ๔๒๔-๔๒๗. 
๓๒๔ ดูรายละเอียดใน ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๒๕๙/๒๘๓. 



 

 ๑๒๐ 

ปรากฏ เชน เห็นเทาที่กาวยางโดยความเปนอาการธาตุ ไมใชสัตว บุคคล เรา เขา 
ที่เดิน เห็นทองพองยุบโดยความเปนอาการวาโยธาตุที่ทําใหเคลื่อนไหว ไมใชรูป
ทอง เห็นเวทนาโดยเปนอาการคือความรูสึกปวด เปนตน ไมใชขาขวาหรือซายที่
ปวด เห็นจิตโดยอาการที่คิด ไมไดรูวาคิดเรื่องอะไร คิดถึงใคร ที่ไหน อยางไร ซึ่ง
เปนปจจัยใหเกิดญานที่สูงขึ้น๓๒๕ เพราะฉะนั้นสภาวธรรมเหลานี้ยอมเกิดกับโยคีผู
มีศรัทธาและความเพียรในการกําหนดอยางตอเนื่อง 
 

  ขั้นที่ ๒  พิจารณารูป-นาม 
   ใหเพิ่มการกําหนดทางทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันเปน
ชองทางและเปนบอเกิดของบาปธรรมทั้งหลาย คือ ราคะ โทสะ โมหะ เปนตน 
และเปนบอเกิดของกุศลธรรม คือ ศีล สมาธิ ปญญา ดังนี้ 
   ๑. ขณะตาเห็นรูป ต้ังสติกําหนดรูอาการเห็นวา “เห็นหนอๆ” 

๒. ขณะหูไดยินเสียง ตั้งสติกําหนดรูอาการวา “ไดยินหนอๆ” 
๓. ขณะจมูกไดกลิ่น ต้ังสติกําหนดรูอาการวา “กลิ่นหนอๆ” 
๔. ขณะลิ้นไดรส ต้ังสติกําหนดรูอาการวา “รสหนอๆ” 
๕. ขณะกายสัมผัส เย็น รอน ออน แข็ง หยอน ตึง  ตั้งสติกําหนดรูอาการ 

กระทบวา “ถูกหนอ” “เย็นหนอๆ” “รอนหนอๆ” “แข็งหนอๆ”ฯลฯ 
๖. เวลาที่จิตเคลื่อนไหว (คือ มีความคิดนึกเกิดขึ้น) ใหตั้งสติกําหนด

พิจารณา รูอาการคิดนึกนั้นๆ วา “คิดหนอๆๆ” “นึกหนอๆๆ” 
พรอมกับมีสติพิจารณาอาการของจิตที่มีอาการตางๆ กัน เชน เกิดความดี

ใจ เกิดความเสียใจ เปนตน พรอมกันไปดวย การกําหนดพิจารณารูอาการของจิต 
(เจตสิก) นั้น ไมใชกําหนดใหอาการของจิต (ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ) ดบัไป 
แตเปนเพียงใหพิจารณารูอาการของจิตที่เกิดข้ึนในปจจุบันขณะนั้น ใหเห็นชัดเจน
ตามความเปนจริงเทานั้น และอยาใหความยินด(ีชอบใจ) หรือความยินราย(ไมชอบ
ใจ) เกิดข้ึนมา ใหจิตดํารงอยูในความเปนกลางตลอดเวลา ในขณะที่พิจารณาอยู
นั้น หากสมาธิของโยคีคนใดมีมาก วิปสสนาญาณแกกลามีกําลังมาก อาการของ
                                                

๓๒๕ ดูรายละเอียดใน ขุ.ป. (ไทย) ๗/๑/-/๕๐. 



 

 ๑๒๑ 

จิตจะดับไปในขณะที่กําลังกําหนดรูอยูนั้น ดวยอํานาจปญญาประจักษแจงในพระ
ไตรลักษณ  

โยคีตองพยายามจําใหไดวา อาการของจิตดับไปในขณะที่กําหนดรูอาการ
ของจิตอยางใดอยู ถาสมาธินอยและวิปสสนามีกําลังออน อาการที่กําหนดอยูนั้น
จะเปนแตเพียงเบาลง ยังไมดับขาด ก็ใหกําหนดอาการพอง-ยุบ ที่ปรากฏชัดอยูใน
ขณะนั้นตอไปอีก จนกวาจะครบเวลาตามที่กําหนดไว 

น่ังภาวนา : พยายามนั่งกําหนดใหได ๑ ชั่วโมงทุกบัลลังก เพิ่มสติ
พิจารณารูความเคลื่อนไหวทุกขณะของทอง ต้ังแตตนพอง-กลางพอง-สุดพอง..ตน
ยุบ-กลางยุบ-สุดยุบ ระยะไหนชัด ระยะไหนไมชัด (ถาไมชัด ก็ใหจิตรูชัดวา “ไม
ชัดหนอ”) อาการของทองมีอาการที่แทจริงอยางไรก็ใหรูชัดลงไปในอาการนั้น จิต
ที่คิดถึงอารมณที่เปนอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณทั้งปวง ที่เปนเหตุใหจิตใจไปจาก
ปจจุบันนั้น ใหมีสติกําหนดรูทุกขณะแหงความคิดที่ผุดข้ึน  คือพยายามกําหนดให
ทันมากเทาที่จะมากได จนกวาจะดับหายไป  

 ถาอาการพอง-ยุบนิ่งสงบ ก็ใหตามดูอาการนิ่งนั้น “นิ่ง
หนอๆๆ” หรือ “หายหนอๆๆ” จนกวาพอง-ยุบจะกลับมา แต
ถายิ่งกําหนดอาการยิ่งนิ่ง..ก็อยาสูดลมเขาชวยเด็ดขาด ให
กลับไปจับความรูสึกของรูปนั่งใหญ ตั้งแตศีรษะจนถึงเทา “นั่ง
หนอ” รวดเดียว (อยานึกแยกสวน) จากนั้นสงจิตจี้ไปที่มือทับอยูบนตักกระทบกัน 
“ถูกหนอ” แลวกลับมาดูรูปนั่งอีก “นั่งหนอ” จากนั้นสงจิตจี้ไปที่อาการตึงที่กน
ยอยขางขวาถูกพื้น “ถูกหนอ” แลวกลับมาดูรูปนั่งอีก “นั่งหนอ” จากนั้น สงจิตจี้
ไปที่กนยอยขางซายถูกพื้น “ถูกหนอ” ทําอยางนี้สลับกันไปเรื่อยๆ จนกวาอาการ
พอง- ยุบจะชัดขึ้น แลวกลับมากําหนดอาการพอง-ยุบตามปกต ิ  

การกําหนดเสียง : จะมีเสียงเดียว หรือมากเสียงก็ตาม ถาเสียงนั้นไม
รบกวนผูปฏิบัติ จิตใจของผูปฏิบัติมุงตรงตอการกําหนดอาการพอง-ยุบทันปจจบุนั
ดีอยู ก็กําหนดพอง-ยุบตอไป แตถาในขณะที่เดินจงกรม หรือนั่งกําหนดอยูนั้น มี
เสียงดังมารบกวน ใหปลอยอาการพอง-ยุบ มีสติไปกําหนดอาการไดยินนั้นวา “ได
ยินหนอๆ” พรอมกับรูอาการกระทบของเสียงพรอมกันไปดวย รูอาการกระทบ



 

 ๑๒๒ 

ของเสียง ไมใชกําหนดใหเสียงดับไป แตเปนเพียงมีสติรูอาการกระทบของเสียงที่
เกิดขึ้นในปจจุบันขณะนั้น ใหเห็นชัดตามความเปนจริงเทานั้น และอยาใหเกิด
ความยนิดีหรือไมยินดี ใหจิตของโยคีดํารงอยูในความเปนกลางตลอดเวลา ในขณะ
ที่มีสติกําหนดพิจารณารูอาการกระทบของเสียงอยูนั้น ถาสมาธิของโยคีผูปฏิบัติ
คนใดมีมาก วิปสสนาญาณแกกลา อาการกระทบของเสียงจะปรากฏชัดเจนมาก 
แลวดับพรึบลงไป ก็ใหกําหนดพิจารณารูอาการดับของจิตรูเสียงนั้นดวย 

การกําหนดรูทุกขเวทนา  : เมื่อเพิ่มเวลานั่งภาวนา สภาวะทุกขเวทนาก็
จะปรากฏชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะที่บริเวณขา โยคีผูหวังความเจริญกาวหนาใน
สภาวะญาณอยางรวดเร็ว พึงเรงความเพียรโดยการเดินจงกรมใหมากกวาหนึ่ง
ชั่วโมง เพื่อใหกําลังอินทรียแกกลายิ่งขึ้น แลวใชกําลังนั้นเพงจี้ไปที่ทุกขเวทนาตรง
จุดหรือบริเวณที่ปรากฏชัดที่สุด เพงรูอยางจดจอตอเนื่อง จนกวาทุกขเวทนานั้น
จะดับหายไป เปลี่ยนลักษณะหรือเปลี่ยนที่ไป เมื่อเรงกําหนดทุกขเวทนา อาการ
ทุกขเวทนาจะปรากฏเปน ๓ ประการ ดังนี ้

๑. ยิ่งกําหนด “ปวดหนอๆ” “ชาหนอๆ” “เจ็บหนอๆ” อาการยิ่งรุนแรง
ขึ้น ปรากฏแกจิตชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ..แสดงวากําลังสมาธิแกกลาขึ้นตามลําดับ แต
กําลังปญญาญาณยังมีนอยอยู  โยคีพึงรีบเรงเพิ่มพูนปญญาอินทรียดังนี ้

   ๑.๑ เดินจงกรมเกิน ๑ ชั่วโมง หากมีอารมณภายนอกแทรกเขามา 
ชัดเจน เชน เสียงดัง ลมพัดมาถูกตัว รูสึกเจ็บ หรือรูสึกเมือ่ยตามรางกาย เปนตน 
ใหหยุดเดินกอนแลวสงจิตไปกําหนดที่อาการนั้นๆ จนกวาจะจางหาย ดบัไป แลว
จึงกําหนดเดินตอไป 

  อนึ่ง ในขณะกําลังกําหนดอารมณแทรกซอนอยูนั้น หากมีอารมณ
ใหมแทรกเขามา..ใหมกวา ก็ใหกําหนดรูอารมณใหมกอน จากนั้นพิจารณาดูวา
อารมณใดปรากฏชัดกวากัน  ก็ใหกําหนดแตอารมณที่ชัดนั้น จนกวาจะจาง
หายไป แลวจึงกลับมากําหนดเดินจงกรม หรือนั่งภาวนาตอไป 

  ๑.๒ ในขณะนั่งภาวนา รูสึกวาอาการทุกขเวทนาปรากฏชัด รุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ ก็พึงใสใจเพงกําหนดอยูที่อารมณนั้น อยางไมลดละ ..เพียงเพื่อรู
เทานั้น มิใชเพื่ออยากใหหาย แตถาเกิดจิตอยากใหหาย รูสึกเปนทุกขทรมาน 



 

 ๑๒๓ 

รอนวูบวาบ แสดงวาอาการกิเลสทางใจเกิดชัดเจนกวา ก็ใหเปลี่ยนมากําหนดรู
อาการกิเลสที่ใจแทน “อยากหายหนอๆ” “ทุกขหนอๆ” จนกวาจิตจะคลาย
อุปาทานจากอาการทุกขเวทนาน้ัน  

  ๑.๓ โยคีบางคนบนดวยความนอยใจวา “ปฏิบัติวันแรกๆ ปวด
สุดๆ ตามแขงขายังพอทนได แตทําไมยิ่งตั้งใจกําหนด มันกลับเจ็บ แสบรอน 
ปวดเมื่อยลุกลามไปทั้งตัว.. ทําไมคนอื่นเขาไมเห็นทุกขอยางเราเลย ..มันเวร
กรรมอะไรกันนี่?” ทุกขเวทนาของแตละคนไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับการผดิศลีขอ
ที่ ๑๓๒๖ ที่เคยทํามา แกไขไดดวยการขออโหสิกรรม คือ ใหอธิษฐานจิตขอขมา
โทษกอนนั่งภาวนาวา      

“ขาพเจา ขอขมาซึ่งโทษลวงเกินที่มีตอสรรพสัตวทั้งหลายที่ไดกระทํามา
ในอดีตชาติ นับตั้งแตสังสารวัฏที่หาเบื้องตนมิได มาจนถึงปจจุบันชาติใน
ปจจุบันขณะนี้  หากแมนขาพเจาไดเคยลวงเกินดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี 
ดวยใจก็ดี ต้ังใจก็ดี ไมตั้งใจก็ดีขอสัตวเหลานั้นจงยกโทษลวงเกิน อโหสิกรรม
ใหแกขาพเจา ขอโทษลวงเกินจงหมดสิ้นไปดวยเถิด และดวยบุญกุศลที่
ขาพเจาไดทํามาแลว ขออุทิศใหแกสรรพสัตวทั้งหลายเหลานั้น ขอใหสรรพ
สัตวทั้งหลายจงมีความสุข ปราศจากทุกข ทุกตัวตนเทอญ” 

    จากนั้น เพิ่มสติสังเกตลักษณะปลีกยอยในอาการปวดนั้นใหมากขึ้น เชน 
ตึงหนอ แนนหนอ แสบหนอ เคลื่อนหนอ กระตุกหนอ อึดอัดหนอ ไมชอบหนอ 
ทุกขหนอ เปนตน เจาะลึกลงในใจกลางสภาวะใหไดลึกที่สุด  
   ๒. ยิ่งกําหนด “ปวดหนอๆๆ” “ชาหนอๆๆๆ” “เจ็บหนอๆๆๆ”อาการ
ทุกขเวทนาปรากฏชัดอยูระยะหนึ่งแลวคอยๆ เบาลงตามลําดับ หรือหายจากจุด
หนึ่ง  ไปปรากฏชัดอยูอีกจุดหนึ่ง  ยายที่ไปเรื่อยๆ ...แสดงวา ทั้ง 

กําลังสมาธิและกําลังปญญาแกกลาขึ้นตามลําดับ พรอมที่จะกาวเขาสู
ญาณที่ ๔ (อุทยัพพยญาณ) ตอไป  โยคีพึงกําหนดอยางจดจอ  ชาๆ แตหนักแนน 
“ปวดหนอ”  รูใหไดวาดับลง ณ ขณะจิตใด   
   ๓. กําหนดทุกขเวทนา “ปวดหนอๆ” “ชาหนอๆ” “เจ็บหนอๆ”  อาการ 
                                                

๓๒๖ ดูใน  ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๓/๔-๖. 



 

 ๑๒๔ 

ทุกขเวทนาปรากฏชัดอยูระยะหนึ่งแลวคอยๆ เบาลง แตไมดับหายไป หรือดับไป
แลวแตกลับมาอีกเรื่อยๆ แสดงวากําลังสมาธินทรียออนกําลังลง โยคีพึงเพิ่มการ
กําหนด โดยการกําหนดสลับกับพอง-ยุบ คือ “พองหนอ-ปวดหนอ” “ยุบหนอ-
ปวดหนอ”  ถาพอง-ยุบเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ใหกําหนดวา “พอง-ยุบ-ปวดหนอ” 
สลับกันไป 

 กําหนดรับประทานอาหาร : พึงกําหนดรูอาการเคลื่อนไหวของมือใน
ทุกๆ ระยะ ขยบัมือทีละขาง ถามือยังขยับอยูใหอมคําขาวไว อยาเพิ่งเคี้ยว วางมือ
นิ่งกอนจึงเริ่มเคี้ยว  ในขณะเคี้ยวใหสังเกตถึงความหนักเบาของแรงเคี้ยว พรอม
กับกําหนดไปตามอาการนั้นวา “เคี้ยวหนอๆๆ” “กลืนหนอ” 

 การกําหนดตนจิต :  ถามวา “เปนไปไดหรือไมที่กายลุกขึ้นโดยที่ไมมีจิต
คิดจะลุกเกิดข้ึนกอน เปนไปไดหรือไมที่มือเปดประตูโดยที่ไมมจีิตคิดจะเปดเกดิขึน้
กอน เปนไปไดหรือไมที่ขากาวเดินโดยที่ไมมีจิตคิดจะเดินเกิดกอน” ขากาวเดินก็
เพราะมีจิตคิดจะเดินเกิดกอน มือจับแกวน้ําก็เพราะมีจิตคิดจะดื่มเกิดกอน โยคีพึง
กําหนดรูเทาทันจิตนั้นกอนเคลื่อนไหวอิริยาบถทุกครั้ง คือ “อยากลุกหนอ-ลุก
หนอๆ” “อยากตักหนอ-ตักหนอๆ” เปนตน แตถารูสึกวาเปนการทองบริกรรม ไม
เห็นสภาพจิตจริงๆ  ก็ไมตองบริกรรม “อยาก...หนอ” 

กอนจะทําอะไรทุกอยาง ใหกําหนดตนจิตใหทันปจจุบันอารมณ และ
ขณะนั้น ใหมีสติพิจารณารูอาการของจิต พรอมกับภาวนาตามอาการที่ปรากฏใน
ปจจุบันนั้นๆ ใหพรอมกันพอดีๆ “อยากหนอ” “สนใจหนอ” 

 พิเศษ : โยคีบางคนจะมีสภาวะติดสมาธิหรือติดปติ จนทําใหเสียจริต 
เซื่องซึมไปเลยก็ม ีสาเหตุมาจากกําหนดสภาวะไมขาด สตไิมมีกําลัง สมาธิมากเกนิ 
เหมือนกับรถยนต ๔ ลอ แตสูบลมใสเพียงลอเดียว อีกสามลอแฟบ ..ถึงจะไปตอได 
แตก็ไปไดชาๆ อืดๆ และชํารุดในที่สุด  มีวิธีแกดังนี้ 

๑. เดินจงกรม ๑ - ๓ จังหวะ ๓๐ นาที หามเกิน ในจังหวะที่ ๓ เห็น
จังหวะขาดของอาการยก อาการยาง อาการเหยียบ ชัดเจน (สันตติขาด) ขณะยก
สุด..กอนจะยางใหสังเกตดูวา “อาการยกสงถึงอาการยางหรือไม? อาการยางสง
ถงึอาการเหยียบหรือไม?” อนึ่ง ขณะเดินหากมีลมสัมผัส เสียงที่ไดยิน ใจที่คิด ยืน



 

 ๑๒๕ 

กําหนดใหดับเสียกอน (ใหขาดกอน) จึงจะกําหนดเดินจงกรมตอไป  อนึ่ง เดินไปที่
ไหนๆ เชน ไปที่พัก เขาหองน้ํา ไปรับประทานอาหาร กําหนด “ยาง-เหยียบๆๆๆ” 
ตลอดเวลา 

 นั่งเจริญภาวนา ๓๐ นาที กําหนดพองยุบตามอาการที่เห็น อยาเสริม
พอง-ยุบ  และหยุดกําหนดลมสัมผัส เสียงที่ไดยิน ใจที่คิดใหดับกอน จึงจะกําหนด
พอง-ยุบตอ 

๒. กอนออกจากบัลลังก หากมีเวทนาคางอยู เรงกําหนดจี้เวทนาใหดับ 
หรือคลายตัว กอนออกจากบัลลังกทุกครั้ง อยาปลอยใหเวทนาคางตอนออกจาก
บัลลังก จะทําใหสภาวะอื่นๆ โดยเฉพาะนิมิตคางไปดวย  

๓. ถาเห็นนิมิต ใหกําหนดจิตที่รูวาเห็น ไมใชกําหนดที่ภาพที่เห็น “เห็น
หนอๆๆๆ” หรือ 

๔. กําหนดสภาวะแบบผานๆ ไป เพียงแครู ไมตองเพงอาการมากนัก ถา
นึกสงสัยใหกําหนด “สงสัยหนอๆ” อยาจี้ใหชัด แตถาไมมีอาการมึนตึงที่ศีรษะ
ใดๆ เลย  ตองกําหนดจี้อาการนั้นๆ จนดับ กอนออกจากบัลลังก 
 

ขั้นที่ ๓  เห็นความไมเที่ยงของรูป-นาม 
 ตื่นนอน : กําหนดอาการเคลื่อนไหวขณะลุกขึ้นนั่ง ใหไดทุกครั้ง “พลิก

หนอๆ” “ลุกหนอๆ” เดินเขาหองน้ํา “ยาง-เหยียบๆ” ตลอดเวลา   

อิริยาบถกราบ : กราบใหชาลง ใหได ๗-๑๐ นาทีเปนอยางนอย โดยให
เพิ่มการกําหนดตนจิตมากขึ้น  เชน  กอนพลิกมือ ใหกําหนดรูจิตกอนวา “อยาก
พลิกหนอ” แลวจึงกําหนด “พลิกหนอๆ” ตอไป เปนตน 

กําหนดยืน : สําหรับผูปฏิบัติถึงญาณที่ ๔ แลว (อุทยัพพยญาณ)  ใหแบง
ชวงการกําหนดยนืออกเปน ๓ ชวง ตั้งแตปลายผม ถึงราวนม ๑ ชวง ตั้งแตราวนม 
ถึงขาออน ๑ ชวง ตั้งแตขาออน ถึงปลายเทา ๑ ชวง ทุกชวงบริกรรมเหมือนกันวา 
“ยืนหนอ” แลวกําหนดกลับขึ้นมาเชนเดิม และเมื่อกําหนดจนชํานาญแลว ใหเพิ่ม
การสังเกตอาการดับของจิตที่เพงรูอาการยืนในแตละชวงที่ดับไปพรอมๆ กับคํา
บริกรรมในแตละชวงนั้นดวย  จึงจะกําหนดรู 



 

 ๑๒๖ 

จิตที่คิดจะเดิน “อยากเดินหนอ” ตอไป 

 กําหนดเดินจงกรม ๔ จังหวะ     

เฉพาะโยคทีี่นั่งกําหนดทุกขเวทนาจนดับกอนครบชั่วโมงไดแลว ให 
เพิ่มการเดินจงกรมเปน ๔ จังหวะ และเพิ่มสติรูจิตที่คิดจะยาง คิดจะยก ใน ๓ 
ระยะแรก ดังนี้   

ระยะที่ ๑ : ขวายางหนอ-ซายยางหนอ เปลี่ยนเปนรูจติ
ที่คิดจะยางกอนวา “อยากยางหนอ” แลวกําหนดรูอาการยาง
ไปของเทาวา “ยางหนอ” ตัดคําบริกรรมวา “ขวา-ซาย” ซึ่งเปน
สมมุติบัญญัติออกไป เดินกําหนดจนจิตสงบ ความคิดนอยลง จงึ
เพิ่มเปนจังหวะที่ ๒    

ระยะที่ ๒ : ยกหนอ-เหยียบหนอ เพิ่มเปนรูจิตที่คิดจะยก คิดจะเหยียบ
กอนยก กอนเหยียบ ทุกครั้ง วา “อยากยกหนอ-ยกหนอ” “อยากเหยียบหนอ-
เหยียบหนอ” จนขามั่นคงไมเซ จึงเพิ่มเปนจังหวะที่ ๓   

ระยะที่ ๓ : ยกหนอ-ยางหนอ-เหยียบหนอ เปลี่ยนเปน รูจิตที่คิดจะยก 
คิดจะยาง คิดจะเหยียบ กอนยก กอนยาง กอนเหยียบทุกครั้ง วา “อยากยกหนอ-
ยกหนอ” “อยากยางหนอ-ยางหนอ” “อยากเหยียบหนอ-เหยียบหนอ” จนขา
มั่นคงไมเซ จึงเพิ่มเปนจังหวะที่ ๔  

ระยะที่ ๔ รูจิตที่คิดจะยกสน คิดจะยก คิดจะยาง คิดจะเหยียบ กอนยก
สน กอนยก กอนยาง กอนเหยียบ..ทุกครั้ง แตไมตองบริกรรมสําทับจิตนั้น 
เพียงแตใหรูชัดลงไปในจิตที่ปรารถนาน้ันๆ แลวบริกรรมรูการยกสน การยก การ
ยาง การเหยียบ อยางชาๆ ชาที่สุดเทาที่จะชาได คือ “ยกสนหนอ” “ยกหนอ” 
“ยางหนอ” “เหยียบหนอ” ตรงจังหวะเหยียบใหชาเปนพิเศษ และเปนการเหยยีบ
ลงน้ําหนักของรางกายลงทั้งตัว จนกายที่เหยียบนิ่งสนิทกอน จึงจะกาวเทาอีกขาง
หนึ่งตอไป 

อนึ่ง ขณะที่ยก-ยางเหยียบสุดระยะแตละจังหวะนั้น เพิ่มการสังเกตดูจิต
ตัวรูวา “สุดไปพรอมกับอาการนั้นๆ ดวยหรือไม? จิตที่รูยก เปนจิตเดียวกันกับจิต
ที่รูยางหรือไม?” และเพิ่มการเดินจงกรมใหได ๑ ชั่วโมงครึ่ง เพิ่มจังหวะเดิน



 

 ๑๒๗ 

จงกรมจนครบ ๖ จังหวะ ขณะเดินจงกรม ถามีอารมณอื่นแทรกเขามาเปนอารมณ
ที่เดนชัดเจน ใหหยุดเดินกอนแลวตั้งสติกําหนดอารมณนั้นๆ จนหายไป จึงกลบัมา
กําหนดที่อาการเดินตอไป 

น่ังภาวนา : ขณะกําหนดอาการ “ยุบหนอ” หากทอง..ยุบลงไปจนถึงคํา
วา “หนอ”แลว ยังไมพองขึ้นมางายๆ มีจังหวะหยุดนิ่งนิดหนึ่ง ใหเพิ่มจิตรูลงไปใน
อาการหยุดนิ่งนั้นดวย พรอมกับบริกรรมวา “รูหนอ”  

แตถาหากมีจังหวะหยุดนิ่ง ๒-๓ วินาที กรณีเชนนี้ ในขณะหยุดนั้นใหสง
จิตรูมาจับอยูที่อาการนั่ง พรอมกับบริกรรมวา “นั่งหนอ” แลวกลับไป 

กําหนดอาการพอง หรืออาการยุบตามที่ปรากฏตอไป  คือ ในขณะทอง
ยุบนั้น กําหนด ๒ อาการ คือ “ยุบหนอ-นั่งหนอ” ทองจึงพองขึ้นมา  

พิเศษ : ถานั่งภาวนา ๑ ชั่วโมง ไมมีทุกขเวทนาเลย หามน่ังเกิน ๑ 
ชั่วโมงเด็ดขาด ใหเพิ่มเดินจงกรมใหมากกวานั่ง ๑๕ นาท ี

ทุกการกําหนด พยายามกําหนดใหเปนอิริยาบถเดียว จนกระทั่ง..จิต คํา
บริกรรม และอาการแหงรูป-นามนั้นๆ กลมกลืนเปนอันเดียวกัน คือ เกิด-ดับ
พรอมกัน ก็จะเปนเหตุทําใหจิตดิ่ง น่ิง มั่นคง แลวจะพิจารณารูอาการของรูป-นาม
นั้นๆ จนเปนเหตุใหเกิดปญญาญาณเห็นแจงพระไตรลักษณขึ้นมา เมื่อพระไตร
ลักษณปรากฏขึ้นและสมบูรณดีแลว ก็เทากับวารูแจงอริยสัจ ๔ ไปดวย ปญญา
เห็นแจงนี้ก็จะพาจิตดําเนินเขาสูอนุโลมญาณ โคตรภูญาณ แลวก็ดับลงไปตรง
มรรคญาณ ผลญาณ๓๒๗  
 
 
 
 
                                                

  ๓๒๗ สภาวญาณ ๑๖ : ศึกษารายละเอียดไดในหนังสือ “วิปสสนานัย เลม ๒” 
โดย พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสะยาดอ), พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙, 
M.A.,Ph.D.) ตรวจชําระ. แปลและเรียบเรียงโดย พระคันธสาราภิวงศ. นครปฐม : หาง
หุนสวนจํากัด ซีเอไอ เซ็นเตอร จํากัด, ๒๕๕๐. 



 

 ๑๒๘ 

ขั้นที่ ๔  เห็นความเปนทุกขของรูป-นาม 
เมื่อนั่งภาวนา ๑ ชั่วโมงไมมีทุกขเวทนาเลย ใหเดินจงกรมและนั่งเทากัน 

ตองกําหนดตนจิตใหได ๗๐ - ๘๐ % เปนอยางนอย (อยากลุก อยากนั่ง อยากจับ 
อยากเปด อยากเคี้ยว อยากดื่ม อยากหัน อยากมอง) อาการขี้เกียจ เบื่อ เซ็ง จึง
จะหายไปได 

กราบสติปฏฐาน : กราบใหได ๑๐ - ๑๕ นาทีเปนอยางนอย โดยใหเพิ่ม
การรูตนจิตมากขึ้น เชน กอนพลิกมือ ใหกําหนดรูจิตกอนวา “อยากพลิกหนอ”
กอน แลวจึงกําหนด “พลิกหนอๆๆ” ตอไป เปนตน 

ยืนกําหนด : กําหนดใหรูเทาทันจิตที่คิดจะยืน “อยากยืนหนอ” กอนลุก
ขึ้นทุกครั้ง และในขณะยืน  หากมีอารมณอื่น แทรกซอนเขามาก็ใหกําหนด 
อาการนั้นจนกวาจะดับไปเสียกอน แลวจึงเริ่มเดิน... 
  ในขณะกําหนดยืน  เพิ่มการกําหนดเห็นอาการดับของจิต ที่ดับไปพรอม
กับความรูสึกยืน จิตดับไปพรอมกับคําบริกรรมวา “ยืนหนอ” นั้นๆ 
  บางครั้งรูสึกปวด หรือมึนงง  ก็ใหยืนกําหนดจนอาการเบาลงกอน 

   เดินจงกรม เดินจงกรมใหครบทั้ง ๖ จังหวะ และใน
จังหวะที่ ๑-๓ ใหเพิ่มตนจิตในทุกๆ กาว คือ ใหตัดคําบัญญัติ 
“ขวา-ซาย” ออกไป กําหนดรูจิตคิดจะยางกอนยางเทาทุกๆ กาว 
“อยากยางหนอ-ยางหนอ” “อยากยางหนอ-ยางหนอ” ..ในการ
กาวเดินไปหองน้ํา เดินกลับที่พักก็ใหกําหนด “ยาง..เหยียบ” หรือ 
“ยก...เหยียบ” ตลอดทั้งวัน 

  น่ังภาวนา โยคีบางคน พอง-ยุบยาวแผวเบา มีจังหวะหยุดระหวางพอง-
ระหวางยุบ จนทําใหเกิดอาการจิตวูบ สัปหงก หรือเผลอคิดบอย จนเบื่อและเซ็ง 
โยคีพึงปฏิบัติ ดังนี้   

๑) จังหวะหยุดระหวางพองกับยุบ ใหเพิ่มจิตรูลงไปในอาการนั้น คือ 
บริกรรมไปตามอาการวา “พองหนอ-รูหนอ” “ยุบหนอ-รูหนอ” 
  ๒) จังหวะหยุดระหวางพอง-ยุบนั้น หากนานข้ึนกวานั้น ในระหวางที่หยุด
ใหสงจิตไปกําหนดรูอาการนั่ง ต้ังแตศีรษะจนถึงเทา รวดเดียว คือ บริกรรมไปตาม 



 

 ๑๒๙ 

อาการวา “พองหนอ-นั่งหนอ” “ยุบหนอ-นั่งหนอ” 
โยคีบางคนพอง-ยุบชัดเจนมาก เห็นตน เห็นปลายชัด แตบางครั้งพอง-

ยุบถี่ๆ เร็วๆ ข้ึนมา แลวนิง่หายไปเปนพักๆ ถาอาการพอง-ยุบเร็วใหกําหนดเพียง
วา “พอง-ยุบๆๆ”  ไมตองมี “หนอ” ตอทาย 

แตถาอาการพอง-ยุบถี่รัว จนกําหนดไมทัน ก็ใหเพงรู ตามรูไปตามอาการ
นั้น “รูหนอๆๆ” ถารูสึกเสียวรูสึกกลัวก็ใหกําหนด “เสียวหนอ” “กลัวหนอ” ไป
ตามอาการนั้นดวย  บางครั้งรูสึกงงเควงควาง ก็ใหกําหนดวา “งงหนอๆๆ” หรือ 
“สับสนหนอๆๆ” จนกวาจะหายงง 

   พิเศษ : บางคนนั่งตัวคดตัวงอ เมื่อกําหนดจนทุกขเวทนา
ดับไดแลว ก็จะเห็นพองยุบชัดขึ้น รูสึกกําหนดงาย กําหนดสบาย
จนเพลิน แตพอวันตอมาพอง-ยุบกลับน่ิงๆ เบาๆ โยคีบางคนเกิด 
นิกันต ิ(ยินดี ติดใจ) อยากใหพอง-ยุบชัดเหมือนกับวันกอนๆ จึง
สูดลมหายใจเสริมพอง-ยุบใหชัดขึ้น การพยายามเสริมอาการพอง - ยุบเชนนี้
เปนไปดวยอํานาจอัตตา พยายามบังคับสภาวะใหเปนไปดั่งใจตองการ (ไมถูกตอง) 
เมื่อจิตเหนื่อยลาจากการพยายามนั้น กายก็เหนื่อยลาไปดวย ทําใหสติหลุดไป 
ลําตัวก็คอยๆ งอโคงลง จนรูสึกเบื่อเซ็ง ไมไดดั่งใจ ฉะนั้น ใหกําหนดพอง-ยุบไป
ตามความเปนจริง อยาแตงพองยุบใหผิดธรรมชาติ ถาพองยุบไมชัดก็กําหนดวา 
“ไมชัดหนอ” รูสึกเบื่อเซ็งก็กําหนดวา “เบื่อหนอๆ เซ็งหนอๆ” ตามความรูสึก 

อิริยาบถฉัน : เคลื่อนไหวอิริยาบถในขณะฉัน ทีละ ๑ อิริยาบถ เชน ขยับ
มือทีละขาง ถามือยังขยับอยู ใหอมคําขาวไวกอน อยาพึ่งเคี้ยว ในขณะเคี้ยวให
สังเกตถึงความหนักเบาของแรงเคี้ยวดวย 

อิริยาบถนอน : กําหนดจนรูใหไดวาหลับตอนพอง หรือตอนยุบ   
 
 
 
 
 



 

 ๑๓๐ 

ขั้นที่ ๕  เห็นความไมใชตัวตนของรูป-นาม 

เมื่อโยคีนั่งปฏิบัติภาวนาภายใน ๑ ชั่วโมง ไมปรากฏทุกขเวทนาเลย 
ตลอดวันที่ผานมา หรือกําหนดรูจิตที่คิดดับได ภายใน ๑-๓ ครั้ง ก็ใหปฏิบัติ
เหมือนวันที่ ๔ ใหครบบริบูรณ โดยเฉพาะจิตอยากจับ อยากหัน อยากมอง 

อาการพอง-อาการยุบที่เปลี่ยนแปลงไป พึงกําหนด ดังนี ้
  ๑. โยคีบางคนพอง-ยุบสั้น แผวเบา ใหเพิ่มอาการจดจองไปที่อาการพอง-
ยุบนั้น โดยบริกรรมเพียงวา “พอง-ยุบ” ไมตองใส “หนอ” ตอทาย หรือ “รู-รูๆ” 
  ๒. โยคีบางคน พอง-ยุบยาว แผวเบา มีจังหวะหยุด ระหวางพอง-ระหวาง
ยุบ จนทําใหเกิดอาการจิตวูบ สัปหงกบอยๆ โยคีพึงปฏิบัติ ดังนี้   
   ๒.๑ เพิ่มการเดินจงกรมใหถึง ๖ จังหวะ 

๒.๒ จังหวะหยุดระหวางพอง-ยุบ ใหเพิ่มจิตรูลงไปในอาการนั้น คือ 
บริกรรมไปตามอาการวา “พองหนอ-รูหนอ” “ยุบหนอ-รูหนอ” 

๒.๓ จังหวะหยุดระหวางพอง-ยุบ นานขึ้นกวานั้น ในระหวางที่หยุด
ใหสงจิตไปกําหนดรูอาการนั่ง ต้ังแตศีรษะจนถึงเทา รวดเดียว คือ  
บริกรรมไปตามอาการวา “พองหนอ-นั่งหนอ” “ยุบหนอ-นั่งหนอ” 
 พิเศษ : กําหนดรูรูปนั่ง เฉพาะที่มีจังหวะหยุดเทานั้น ถาไมมีจังหวะหยุด
ก็ไมตองเพิ่ม และถากําหนดรูปนั่งแลว อาการพอง-ยุบยังไมเกิดขึ้น ก็ใหเพิ่ม
จิตรูอาการถูกที่จุดตางๆ เขาไปอีก คือ ที่มือถูกกัน , ที่หลังเทาขาว-หลังเทา
ซาย ที่กนยอยขวา-กนยอยซาย ที่สะโพกขวา-สะโพกซาย ไหลขาว-ไหลซาย 
สลับจุดหมุนเวียนไปเรื่อยๆ จนกวาอาการพอง-ยุบจะกลับมา หากจุดสมัผสัใด
รับรูอาการไมไดอีกแลว ก็ละจุดนั้นๆ ไปเลย! 

เมื่อญาณปญญาพัฒนาไปตามลําดับ อาการพอง-ยุบปรากฏนอยลง 
บางครั้งนิ่งหายไปเปนพักๆ และจะนิ่งหายไปนานข้ึนๆ หรือสําหรับบางคนปรากฏ
แตอาการพอง แตอาการยุบไมปรากฏ บางคนปรากฏแตอาการยุบ อาการพองไม
ปรากฏ ก็ใหกําหนดไปตามที่ปรากฏนั้น หากพอง-ยุบไมปรากฏ ก็ใหกําหนด “นั่ง
หนอ-ถูกหนอ” สลับจุดไปเรื่อยๆ จนกวาพอง-ยุบจะกลับมา 
  แตถาหากพอง - ยุบไมกลับมา ก็ใหสังเกตอาการนั่ง อาการถูกวาชัดเจน 



 

 ๑๓๑ 

หรือไม ถาเห็นไมชัดใหกําหนดเพียงอาการรูวา “รูหนอ”แทน หากสวนไหนหายไป 
สงจิตไปรับรูไมได ก็ไมตองสนใจสวนนั้นอีกตอไป ใหเพิ่มสติรูไปในรูปสมัผสัอืน่ๆ ที่
ปรากฏชัดแทน เชน ตาตุมขวา ตาตุมซาย เขาขวา เขาซาย แขนขวา แขนซาย  

พิเศษ : โยคีบางคนมีอาการนั่งสั่น นัง่โยก จนรูสึกกลัวไมอยากปฏิบัติตอ 
มีสาเหตุหลักอยู ๒ ประการคือ  

๑) เพราะกําหนดไมตรงสภาวะ กําหนดเพลินจนอาการพอง-ยุบนิ่ง
หายไปแลว แตก็ยังนั่งทอง “พองหนอ-ยุบหนอ”อยู (ทั้งๆ ที่ไมเห็นพองยุบ) จน
กายสั่นไปตามอาการกําหนดนั้น โยคีพึงกําหนดใหตรงสภาวะ ใหเห็นอาการพอง-
อาการยุบกอนจึงคอยกําหนด ถาพองยุบไมมี หรือหายไปก็ใหกําหนดวา “หาย
หนอ” “ไมมีหนอ” อยานั่งทองพอง-ยุบ 

๒) เพราะอาการพอง-ยุบมีอาการเบาสบาย กําหนดจนเพลิน จนสติหลุด
ออกจากอาการของรูป ทําใหกายไหวโยกโคลงไปตามจิตที่เลื่อนลอยนั้น ตองเพิ่ม
สติสังเกตสภาวธรรมารมณไปดวย ตามอาการที่ปรากฏชัดวา “พองหนอ-เพลิน
หนอ” “ยุบหนอ-เพลินหนอ” “พองหนอ-สบายหนอ”“ยุบหนอ-สบายหนอ” ถามี
อาการสั่นมากใหกําหนดตามอาการวา “สั่นหนอๆ” “โยกหนอๆ” หรือ “อยากสัน่
หนอๆ” “อยากโยกหนอๆ” จนกวาจะหาย ถายังไมหายใหกําหนดสั่งวา “หยุด
หนอ” ดังๆ ในใจ 

สภาวธรรมชวงนี้จะติดอยูนานมาก มีทุกขเวทนาเปนทางออก ถามี
ทุกขเวทนาเกิดขึ้นใหกําหนดอยางจดจอ จนทุกขเวทนานั้นๆ จะสลายตัวไปเอง  
เมื่อมีทุกขเวทนาชัดข้ึน ใหเพิ่มเปน ๑ ชั่วโมงครึ่ง ทุกบัลลังก  

 อิริยาบถฉัน : อมอาหารนานๆ กําหนดตนจิต  “อยากเคี้ยวหนอๆ” จน
หายอยาก (จิตเปนอุเบกขา) กอนจึงจะเคี้ยว ทุกๆ คํา 

อิริยาบถนอน : เวลา ๓ ทุม ถารูสึกวาไมงวง ก็ใหเดินจงกรมและนั่ง
ภาวนาตอไป จนกวาจะรูสึกงวงหรือออนเพลีย จึงจะไปนอน (แตอยาเกิน ๔ ทุม
ครึ่ง) 

 
 



 

 ๑๓๒ 

ขั้นที่ ๖  วางเฉยตอรูป-นาม 

  กําหนดรูเทาทันจิต (อยาก...หนอ) กอนลุก กอนนั่ง กอนหัน กอนมอง 
กอนพูด กอนเปดประตูไดทันทุกครั้ง พรอมกับเห็นอาการดับของจิตอยากนั้น มี
สติรูเทาทันความแปรปรวนของรูป-นาม แตจิตกลับรูสึกเฉยๆ ไมยินดียินราย  
ความไมยินดียินรายของจิต ไมใชคิดปรุงแตงขึ้น  แตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แม
ไดยินขาวรายวา พอแมตาย บานไฟไหม  จิตก็เฉยๆ ราวกะวาไมเคยไดยินเรื่องนี้
มากอน  ขั้นตอไปปฏิบัติดังนี้   

   อิริยาบถน่ัง : ถาภายใน ๑ ชั่วโมง นั่งภาวนามีทุกขเวทนานอย ใหนั่ง ๑ 
ชั่วโมงครึ่ง โดยไมขยับอวัยวะสวนใดทั้งสิ้น หากเห็นอาการพอง-ยุบชัดเจนมาก 
เห็นตน-กลาง-ปลายชัดเจนใหเพิ่มความถี่ของจิตที่กําหนดอาการนั้นๆ คือ กําหนด
ซอยอาการพอง-ยุบ ตัด “หนอ”ออก  “พองๆๆๆ” “ยุบๆๆๆ” สังเกตใหไดวาพอง
หรือยุบนั้น ดับลงในการกําหนดครั้งใด 
   บางชวงพอง-ยุบ ไมชัด แตจิตรูชัด..ก็ใหรูชัดลงไปในอาการไมชัดนั้น 
“พองหนอ-ไมชัดหนอ” “ยุบหนอ-ไมชัดหนอ” อยาพยายามทําใหชัด.. 
   กําหนดรูอาการคัน ชา ปวด เมื่อย และอาการคิด จนเห็นอาการดับกอน
ทุกครั้ง จึงจะกลับมากําหนดพอง-ยุบตอไป กําหนดเห็นอาการดับของจิต ที่ดับ
พรอมไปกับอารมณที่เขาไปกําหนดรู ทุกครั้ง 
   บางขณะอาการพอง-อาการยุบแผวเบา นิ่มนวล ก็ใหทําอารมณแผวเบา 
กําหนดอยางแผวเบานิ่มนวลไปตามอาการนั้นๆ “พองหนอออ” “ยุบหนอออ”  
ถารูสึกจิตแผวเบามากเหมือนจะหลับ ก็ตามดูจิตวาจะหลับอยางไร “รูหนอ” หรอื
ถาแผวเบามากๆ ใชแค “รูๆ” หากเปนสภาวะแท ตามดูอยางไรก็ไมหลับ 

  อิริยาบถเดิน : เดินจงกรมใหเทากับเวลานั่งภาวนา เดินใหครบทั้ง ๖ 
จังหวะ และเพิ่มอาการรูของจิตลงไปในอาการกาวยางเปนทวีคูณ เชน เดิน
จังหวะที่ ๓ “ยกหนอๆๆๆ” “ยางหนอๆๆๆ” “เหยียบหนอๆๆๆ” คือ เพิ่มความถี่
ของจิตรูลงในการกําหนด  และเพิ่มการกําหนดรูจิตอยากหัน อยากมอง อยากพูด 
อยากคุย ใหจติที่อยากมอง อยากคุยนั้นๆ ดับไป..โดยไมหันไปมองหรือพูดคุย ให
ไดทันกอนทุกครั้ง 



 

 ๑๓๓ 

   หยุดกําหนดรูอาการคัน ปวด เมื่อย และอาการคิด จนเห็นอาการดับกอน
ทุกครั้ง ตองกําหนดจนเห็นอาการดับของทุกสภาวะที่จิตเขาไปรู บางครั้งอารมณ
ดับไปจากจิต บางครั้งจิตดับไปจากอารมณ คือกําหนดรูอาการดับไปของตัวจิต
เอง ที่ดับไปพรอมกับอารมณที่ถูกกําหนดนั้นๆ หากเห็นอาการดับของจิต ชัดเจน 
ใหกําหนดรูวา “ดับหนอ” หรือ “รูหนอ” ดวย 

   รับประทานอาหาร : กําหนดรูทันจิตอยากจับ อยากเคี้ยวทันกอนจับ 
กอนเคี้ยวทุกครั้ง กําหนดเคี้ยวจนรสชาติจืดสนิทกอน จึงกลืนทุกคํากลืน เมื่อเคีย้ว
เสร็จ ตองกําหนดจิตอยากกลืนใหไดกอนจึงกลืน ทุกคํากลืน กําหนดใหได ๔๐-๕๐ 
นาที เปนอยางนอย 
 

  ขั้นที่ ๗  สลัดคืนรูป-นาม 

   ปฏิบัติเหมือนขั้นที่ ๖ ใหสมบูรณ มีหลักสําคัญในการปฏิบัติ ดังนี ้
๑. กําหนดรูอารมณตามที่จิตรู โดยใหจิตเลือกอารมณเอง แลวรูไปตาม

อาการรูนั้นๆ จนดับทุกๆ อารมณที่จิตรู ตั้งแตจิตแรกที่ตื่น จนถึงจิตสุดทายที่หลับ  
๒. ตองกําหนดจนเห็นอาการดับของทุกๆ สภาวะที่จิตเขาไปรู ซึ่งบางครั้ง

อารมณดับไปจากจิต  บางครั้งจิตรูดับไปจากอารมณ 

โยคีบางคนสงสัยวา “ทําไมตองกําหนดอิริยาบถยอยใหมากมาย ดู
สับสนวุยวาย นารําคาญ” ตอบวา : ก็เปรียบเหมือนนักมวยสากล ตั้งคําถามวา 
“มวยสากลเขาใชมือตอยกัน ทําไมตองซอมวิ่งวันละหลายๆ กิโลเมตร เหนื่อย
เปลาๆ เอาเวลาไปซอมชก ซอมตอยอยางเดียว ไมดีกวาหรือ?”   

อนึ่ง ผูที่ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แลว หากยังรูสึกสับสนวุยวายกับอารมณที่
กระทบ หรือกับการกําหนดรูที่ละเอียดขึ้น ก็ยอมแสดงวา ยังไมถึงขั้นที่ ๗ นี้จริง” 

๓. พยายามบริกรรมภาวนาไปตามอาการที่เกิดจริง ในขณะปจจุบันอยู
ตลอดเวลา แมแตในฝนก็กําหนด แตถารูสึกวาคําบริกรรมไปทับสภาวะ (จิตเพงที่
คําบริกรรมเกินไป) ถาเชนนั้น ไมตองบริกรรม ตามรูอยางเดียว 

๔. ถาเห็นแสงสวาง (ไมใชแสงสี) ใหกําหนดจนกวาจะดับ แตถากําหนด 
๒ - ๓ นาทีแลวยังไมดับ ใหทําเปนไมใสใจ แลวไปกําหนดอารมณที่ปรากฏชัด



 

 ๑๓๔ 

ตอไป แตถาเห็นแสงสี หรือเห็นนิมิตเรื่องราว แสดงวาญาณตก (มาที่ญาณที่ ๔)   
แกโดย : เพิ่มการกําหนดตนจิตใหได ๑๐๐ %  

 ๕. เพิ่มการสังเกตรู–เห็นอาการดับของจิต (ตัวรู) ที่เขาไปกําหนด ใหได 
๑–๒ ขณะจิต กอนที่จะดับสิ้นลง คือ ดับไปทั้งอารมณ และจิต (ผูรู) 

โยคีบางคนกําหนดอยูดีๆ มีอาการพอง-ยุบถี่ๆ รัวเร็วขึ้นมา ปรากฏ
อาการเกิด-ดับอยางถี่ยิบ บางคนแรงมากเหมือนกับเครื่องจักร เหนื่อยหอบแทบ
ขาดใจ ก็ใหตามรูไปตามอาการนั้น  กําหนดเพียงวา “รูๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ จนกวา
จิตจะละคําบริกรรมไปเอง  อยาดัดแปลงแกไขสภาวะใดๆ เด็ดขาด ..ขอย้ําวา 
“หามดัดแปลงแกไขสภาวะในชวงนี้ อยางเด็ดขาด” ถาพอง-ยุบเร็วแรงแทบขาด
ใจ ก็ใหตามรูไปตามนั้น จนกวาจะขาดใจตายไปเลย  เมื่ออาการพอง–ยุบกลับมา
เปนปกติ ใหปรับระยะเวลาการนั่งภาวนาและเดินจงกรมเปน ๑ ชั่วโมงเทากัน 
ขณะนั่งภาวนาใหสนใจเฉพาะอารมณภายในเทานั้น สวนอารมณภายนอก เชน 
เสียง กลิ่น รสและอารมณสัมผสัตางๆ ไมตองสนใจมากนัก  

อนึ่ง หากขณะนั่งภาวนาอยูนั้น อารมณภายในแชนิ่งซ้ําๆ เดิมๆ ติดตอกัน
เกินหลายนาทีแลว ยงัไมเปลี่ยนแปลง ใหโยคเีพิ่มการเดินจงกรมใหมากกวานั่งอีก 
๑๕ นาท ีจนกวาอาการแชนิ่งซ้ําๆ เดิมๆ น้ัน เปลี่ยนแปลงไป จึงปรับการนั่งและ
เดินจงกรมเปน ๑ ชั่วโมงเทากัน 

จากนั้น เพิ่มสติสัมปชัญญะในการกําหนดอิริยาบถยอยอยางจดจอ
ตอเนื่อง ดวยโยนิโสมนสิการอยางแยบคายตั้งแตจิตแรกที่ตื่น จนถึงจิตสุดทาย
กอนหลับใหละเอียดขึ้นกวาทุกๆ วัน เพิ่มสติรูเทาทันจิตที่อยากหัน อยากมอง 
อยากพูดคุยใหทันอาการจิตกอนทุกๆ ครั้ง และเจาะลึกสภาวะธัมมานุปสสนาให
มากขึ้น โดยเฉพาะ “ตัณหาหนอ (อยากหนอ)” “มานะหนอ (ยึดหนอ)” “ทิฏฐิ
หนอ (หลงหนอ)” 
  เมื่ออารมณทั้งที่เปนรูปและนาม(ขันธทั้ง ๕) ดับขาดไปสิ้นแลว ก็จะหนวง
เอานิพพานมาเปนอารมณไดเอง อยางเปนปจจัตตัง เขาสูภาวะที่เปน “สันติ” ที่
ไมขึ้นกับกาลเวลาและปจจัยปรุงแตง (สังขตธรรม) ใดๆ อีกตอไป 
 



 

 ๑๓๕ 

 
สถานที่ปฏิบัติวิปสสนาภาวนา 

 ๑) ปฏิบัติวิปสสนาภาวนาทุกวันเสาร  ที่วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร 
(วัดพิชัยญาต)ิ  ถนนสมเด็จเจาพระยา  เขตคลองสาน  กรงุเทพมหานคร 
 วัดหทัยนเรศวร  ถนนบรมราชชนนี  ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม  โทร. ๐๘๑-๖๑๐-๖๖๗๓ (พระมหาบุญเลศิ อินฺทปฺโ) 

  ๒) หลักสูตร “๑ เดือน ดวงตาเห็นธรรม” (เดือนพฤษภาคม ทุก ๆ ป)  
: สํานักปฏิบัติธรรม “ธรรมโมล”ี ถนนปากชอง-เขาใหญ กม.๓  ต.หนองน้ํา
แดง  อ.ปากชอง จ. นครราชสีมา โทร.๐๘๖-๔๖๐-๕๑๘๓ (สมัครกอน ๑ วัน) 
 พระมหาประเสริฐ มนฺตเสวี:www.facebook.com/pm.montasavi/ 

  ๓) หลักสูตรปดประตูอบายภูมิ : วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน (สยาดอภัททัน
ตะวิโรจนะ) เขตรัฐฉาน-พมา  ตรงขามดานทาขีเ้หล็ก อ.แมสาย จ.เชียงราย  
 โทร. ๐๘-๗๑๙๓-๙๒๑๘ (แมชีเกสร) 

 ๔) หลักสูตรเทคนิคการสอนสุทธวิปสสนา วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร (สํานกัปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหมแหงที่ ๑)  ตําบลบาน
หลวง  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๖๐     
 โทรศัพท/โทรสาร ๐-๕๓๓๔-๑๖๖๔, ๐-๕๓๘๒-๖๘๖๙ 

 ๕) หลักสูตรความบริบูรณในลําดับญาณ ๑๖ วัดพระธรรมจักร 
(สํานักพุทธวิหาร) หมูที่ ๑  ตําบลดงละคร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก   
  ศนูยวิปสสนาธุระพุทธวิหาร หมู ๑ ต. ดงละคร  อ.เมือง  จ.นครนายก 
 ๒๖๐๐๐ โทร ๐๓๗-๓๓๐๐๘๙, ๐๓๗-๓๓๐๓๑๓ โทรสาร ๐๓๗-๓๓๐๒๑๓     

  ๖) ผูปฏิบัติผานญาณ ๑๖ แลว ตองการปฏิบัติ “เมตตาเจโตวิมุตต”ิ 
   วัดโคกสวาง บานโคกสวาง  ต. ดอนนางหงส  อ. ธาตุพนม   
จ. นครพนม ๔๘๑๑๐ โทร. ๐๘๖-๒๑๙-๔๔๕๘      
  โดย : พระสมุหมานัส  อคฺคปฺโ โทร. ๐๘๑-๐๖๑-๓๙๗๘  

 
 



 

 ๑๓๖ 

บรรณานกุรม 

(๑) พระไตรปฎก และอรรถกถา 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาล ีฉบับมหาจุฬาเตปฏก,ํ  
   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
______ . อรรถกถาภาษาบาล ีฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา, โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ 
   ราชวิทยาลัย, โรงพิมพวิญญาณ,๒๕๓๒. 
______ . พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
   : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙   
มหามกุฏราชวิทยาลัย . พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เลม,  
   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
(๒) หนังสือ  
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท  
   พิมพครั้งที่ ๙, กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๓. 
พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสว)ี, วิปสสนาภาวนาที่ไมถูกเขียนฯ   
   , หางหุนสวนจํากัด ประยูรสาสนไทยการพิมพ, เขตจอมทอง,  
   กรุงเทพฯ, ๒๕๕๘.  โทร. ๐๒-๘๐๒-๐๓๗๙.  
______ . อานาปานสติภาวนา, กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดประยูร 
   สาสน ไทยการพิมพ, ๒๕๕๕.  
พระมหาสมปอง มุทิโต แปลเรียบเรียง, คัมภีรอภิธานวรรณนา, กรุงเทพ- 
   มหานคร : โรงพิมพ ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 
พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙), วุฒินันท กันทะเตียน, มนตรี  
   สิระโรจนานันท, ศศิวรรณ กําลังสินเสริม,จุฑามาศ วารีแสงทิพย, 
   (๒๕๕๖). หลักกรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของสังคมไทย.  
   วารสารบัณฑิตศึกษา ปริทรรศน. ปที่ ๙ ฉบับที่ ๑. 
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปสสนานัย เลม ๑. พระพรหมโมลี  
    (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) ตรวจชําระ : หางหุนสวนจํากัด  
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒, 
   กรุงเทพมหานคร:  (บริษัทนามมีบุค พับลิเคชั่นจํากัด, ๒๕๔๖,   
     ซีเอไอ เซ็นเตอร จํากัด, นครปฐม, ๒๕๕๐.  



 

 ๑๓๗ 

อนุโมทนาบญุ 

มหาวิทยาลัยธนบุรี และกัลยาณมิตร                                   ๒๒,๐๐๐ บาท 
คณะนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิชาวิปสสนาภาวนารุน ๑๒       ๑๙,๐๐๐ บาท 
คณาจารยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิชาวิปสสนาภาวนา    ๑๐,๐๐๐ บาท 
สํานักวิชาการ ม.มหาจุฬาฯวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๑๐,๐๐๐ บาท 
คณะนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิชาวิปสสนาภาวนารุน ๑๓         ๓,๗๐๐ บาท  
คณะผูปฏิบตัิธรรมหลักสูตร “อบรมวิทยากร” ยุวพุทธิกฯ(ศูนย ๔)    ๗,๕๐๐ บาท  
พระประยงค สุวณฺโณ, พลตรีธงชัย คลายสุบรรณ และญาติๆ          ๖,๐๐๐ บาท 
พระสมุหมานัส อคฺคปฺโญ (วงศสาขา)                                  ๔,๐๐๐ บาท 
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโ และคณะญาติธรรม                     ๓,๐๐๐ บาท  
นายฐินวัน ตระกูลฮุนและครอบครัว                                    ๑๐,๐๐๐ บาท 
คุณระพีพรรณ ฉัตรนะรัชต                                                ๗,๕๐๐ บาท  
นางฉวีวรรณ ศรีเชาว ๖,๐๐๐ บาท     คุณประเทือง ตรีเพ็ชร ๔,๐๐๐ บาท 
คุณทพิยา อินทรโฆษิต ๔,๐๐๐ บาท    ดร.อรชร  ไกรจักร ๓,๐๐๐ บาท 

รวมบุญ ๒,๕๐๐ บาท 
พระศิวเมศวร วรมงฺคโล   พระอาจารยจักรพงค ปยธมฺโม 
ศ.นพ.พรชัย-ขวัญใจ สิมะโรจน,นพ.ภัทรชัย สิมะโรจน, นศ.ทพ.กัลยรัตน สิมะโรจน  
คุณภมรินทร หอสิมะสถาพร อุทิศแดคุณพอสนั่น และคุณแมอรุณี หอสิมะสถาพร  
ดร. พิณจทอง แมนสุมิตรชัย (ฉัตรนะรัชต) และครอบครัว  
คุณบัญญัติ ฉัตรนะรัชต  คุณทัศนีย สุริยจันทร    
คุณณิชาพัฒน  ปราณีต   คุณจันทรเพ็ญ โทมัส และครอบครัว  
นายกิตติศักดิ์  ศรีเชาว   โยมวดี รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
คุณมาลี  จีนเอี่ยม  นางสาวฐญารินทร พิตรพิบูลธนโชติ 
นางรวงทอง สกุลอินทร คุณนงเยาว หอมรักษ 

รวมบุญ ๑,๕๐๐ บาท 
คุณบุญนํา หมื่นพันธ     นายสุนันท หมื่นพันธ      
คุณราตร ีทิพยเที่ยงแท   น.ส.จันทรจิรา ชินศรี 
คุณพันทิวา กฤษฎาชาตรี  นายภิรมย พุมพวงและครอบครัว      
 



 

 ๑๓๘ 

รวมบุญ ๑,๐๐๐ บาท  
คุณวาสนา สิมะโรจน    คุณโยมภาวิณี สบบง     คุณกนกพร ปานฝกดี 
คุณอัมพร เจนสุริยะวายุภัทร คุณศตพร ภิรมยโสภา  
นางหนูประยงค มุสิกะพันธุ  นางสุพรรณ ีไหวหาญกิจรุง   
น.ส.มนันสนันท - น.ส.ไพลิน - นายสนาม โพธิ์วิเศษ และน.ส.อุมาพร เถาหมอ  
นางสาวอัญชิษฐา หาญกิจรุง  คุณแมชีวรรนรักษ ธนธรรมทิศ  
คุณกรองทอง ไมตรีเวช   น.ส. เพชรชรินทร พรนภดล  

รวมบุญ ๕๐๐ บาท 
พระมหาเดน กัลยาณวิชฺโช พระสุภกิจ สุปฺโ 
แมชีสวรัตน วรินทรเวช  แมชีกนกวรรณ ปรีดิ์เปรม 
คุณศรัญญา  รังษีสริยะชัย    นายศักดิ์ชัย ธนาสมุทรและครอบครัว 
คุณชุติมา เกิดชื่นและครอบครัว  ร.ต.อ.หญิง สุจริตรา นุมนิ่ม  
น.ส.อิศราพร อัศดรศักดิ์  คุณกนกพร ปานฝกดี  
นางสาวชุมพูนุช ชางเจริญ คุณพัฒนา  ตรีเพ็ชร 
นายกิตติธัช  ทิพยเที่ยงแท  แมชีสวนบุญ ประจิตร 
คุณหนูพิน กอมแกว น.ส. ณัฏฐวี ภัคธนาธิติฐานนท 
นายญาณวุฒ ิ แสงระว ี คุณบุญยะ  อมรประสิทธิ ์
คุณกิตติ  เจียรศิริกุล คุณปราโมทย สุขสมพร 
คุณบุษบง สุขสมพร คุณนภศร สุขสมพร 
นางพิมลพรรณ นาถะพันธ นายยุทธนา นาคประเสริฐ 
คุณณรงค-คุณศศธร ยังศิริ  นายวรพจน ถิรธนรัตน 

รวมบุญ ๒๐๐ บาท 
คุณบุญยะ อมรประสิทธ     นางสาวพรปวีณ ศรีธเนษฐกุล   
นางสาวสุภาพร กลับกลาย   นางทองใบ ปถมพานิชย  
นางจุฑามาศ เจียมทอง  นางสาวฐิติรัตน ยงประยูร  

 นายกิตติ เจียรศิริกุล   นายปราโมท สุขสมพร   
 นางบุษบง สุขสมพร   นางสาวนราสร สุขสมพร  
 นายกษิดิ์เดช สุขสมพร   นางสาวรัตนาพร เจียรศิริกุล   
 นายโสภณ ศรนีุตพงษ   ด.ช.ชารง ศรีนุตพงษ 




