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คูมือการปฏิบัติ

โพธิปกขิยธรรม

นโม  ตสสฺ   ภควโต   อรหโต  สมฺมาสมฺพทุธฺสฺส

ความนำ

โพธิปกขยิธรรม  แปลวา ธรรมอนัเปนฝกฝายแหงความตรสัร ูหรอื ธรรม-
ทีเ่ปนองคประกอบสำคัญของปญญาเครือ่งตรสัร ู หรือ ธรรมทีส่นับสนุนใหเกิดความ-
ตรัสร ู ซึง่ความตรัสรทูีพ่ระพุทธองคทรงประสงคกค็อื ความตรสัรอูริยสัจ ๔  เพราะ-
ความตรัสรอูรยิสัจ ๔ นัน้ เปนปญญาชัน้โลกตุระทีจ่ะเปนเครือ่งมอืสำหรบัทำลาย-
กเิลส  คอื ความโลภ  ความโกรธ   และความหลง ใหยอยยบัลงไดอยางแทจรงิ
แตการท่ีบคุคลจะมปีญญาอนัประเสริฐอยางน้ีได  หรอืกลาวอีกนัยหน่ึง ปญญาอนั-
ประเสรฐินีจ้ะเกดิมขีึน้และเจรญิงอกงามในจิตใจของบคุคลได   จะตองศกึษาให-
เขาใจอยางถองแทในหลกัไตรสิกขา   อาศยัการอบรมขัดเกลาจิตใหเบาบางจากกิเลส
ดวยการปฏิบตัใินศีล  ดวยการประพฤติธดุงควตัร  รวมทัง้การปฏิบตัใินสมถวปิสสนา-
กมัมฏัฐาน  เพ่ือพอกพูนโพธิปกขยิธรรม  ใหเจรญิงอกงามโดยถกูทาง   เพราะ
โพธปิกขยิธรรม  คอื ธรรมท่ีเปนเหตุใหพระสาวกบรรลสุาวกบารมญีาณ   พระ-
ปจเจกพุทธเจาบรรลุปจเจกโพธิญาณ   และเปนเหตใุหพระพทุธเจาไดบรรลพุระ-
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

โพธิปกขยิธรรม  ม ี๓๗ ประการ คอื  แบงเปน  ๗  หมวด  ดงันี ้คอื
หมวดท่ี  ๑   สติปฏฐาน ๔
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หมวดที ่ ๒   สมัมปัปธาน ๔
หมวดที ่ ๓   อทิธบิาท ๔
หมวดท่ี ๔   อนิทรยี ๕
หมวดท่ี ๕   พละ ๕
หมวดท่ี ๖   โพชฌงค ๗
หมวดท่ี ๗  มรรคมีองค  ๘

มอีธบิายดงันี ้.....
หมวดที ่ ๑   สตปิฏฐาน ๔  คอื ความปรากฏแหงสติในอารมณอนัเปนฐาน-

ทีต่ัง้มัน่แหงสติ ๔ อยาง  ไดแก ๑) กายานปุสสนาสตปิฏฐาน  ๒) เวทนานปุสสนา-
สตปิฏฐาน  ๓) จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน และ ๔) ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
สตปิฏฐาน ๔ เหลานี ้  ทานแยกออกเปน ๔ ประการ มกีายานปุสสนาสตปิฏฐาน
เปนตน  กเ็พราะกายานปุสสนาสตปิฏฐานเปนไปเพ่ือละความสำคญัผิดในกายวา-
เปนของงดงาม   เวทนานุปสสนาสติปฏฐานเปนไปเพือ่ละความสำคัญผิดในเวทนา-
อนัมทีกุขเปนสภาวะวาเปนสุข  จติตานปุสสนาสตปิฏฐานเปนไปเพือ่ละความสำคญั-
ผิดในจิตอันมีสภาวะไมเที่ยงคือเกิดและดับตลอดเวลาวาเปนของเที่ยง   และ
ธรรมานปุสสนาสติปฏฐาน เปนไปเพ่ือละความยึดมัน่ในธรรมท่ีเปนอนัตตาวาเปน-
อตัตา   สตปิฏฐาน ๔ ประการเหลานี ้ พระโยคาวจรสามารถอบรมใหเกดิ  ใหมี
ใหเจรญิข้ึนได  ดวยการอบรมสตแิละสมัปชญัญะ (คอืปญญา) อนัเปนเครือ่งพจิารณา-
เหน็กายวาเปนของไมงามเนืองๆ   ดวยการอบรมสติและสมัปชัญญะ  อนัเปนเครือ่ง-
พจิารณาเห็นเวทนาวามีสภาวะเปนทุกขเนืองๆ   ดวยการอบรมสตแิละสัมปชญัญะ
อนัเปนเคร่ืองพิจารณาเห็นจิตวาเปนของไมเท่ียงเนืองๆ   และดวยการอบรมสติ-
และสัมปชัญญะ  อนัเปนเคร่ืองพิจารณาเหน็ธรรมทัง้ปวงวาเปนอนัตตา เนืองๆ

หมวดท่ี  ๒   สมัมัปปธาน ๔  คอื  ความเพยีรในการทำหนาที ่ ๔ ประการ
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ไดแก  ๑) เพียรปองกันบาปอกุศลท่ียงัไมเกิด  มใิหเกิดข้ึน   ๒) เพียรละบาปอกศุล-
ทีเ่กิดข้ึนแลว  ๓) เพียรสรางกุศลธรรมทีย่งัไมเกิด  ใหเกิดข้ึน  และ   ๔)  เพียร-
สรางกุศลธรรมทีเ่กิดข้ึนแลว ใหเจริญย่ิงข้ึน  เพราะการบำเพญ็ความเพยีรโดย-
ประการดงักลาวน้ี  เปนการทำความเพียรโดยชอบนัน่เอง

หมวดที ่๓  อทิธิบาท ๔ คอื ธรรมอันเปนเหตุใหถงึความสำเรจ็ ๔ ประการ
ไดแก ๑) ฉนัทะ  ๒) วริิยะ  ๓) จติตะ และ  ๔) วมิังสา   อทิธบิาท ๔ ประการนี้
เปนบาทฐานสำคัญทำใหพระโยคาวจรผปูฏิบตับิรรลุถงึความสำเร็จอันเปนคุณวิเศษ-
สงู ๆ ขึน้ไป จนถึงมรรค ผล นพิพาน อนัเปนความเจรญิสงูสดุแหงสตัวทัง้หลาย

หมวดท่ี  ๔  อินทรีย ๕ คือ ธรรมที่เปนใหญ เปนหัวหนาในการตรัสรู
อริยสัจ  คอื  ๑) สทัธนิทรีย  ความเปนใหญคอืศรัทธา  ครอบงำความเปนผไูมม-ี
ศรัทธา  แลวทำความเปนใหญแหงการนอมใจเช่ือ(คือศรัทธา) ใหปรากฏ
๒) วิริยินทรีย   ความเปนใหญคือความเพียร  ครอบงำโกสัชชะ(ความเกียจ-
คราน)แลว ทำความเปนใหญในการประคองจิตไวไดใหปรากฏ   ๓) สตินทรีย
ความเปนใหญคอืความระลกึได ครอบงำปมาทะ(ความประมาท เลินเลอ) แลวทำ-
ความเปนใหญแหงสตปิฏฐาน ๔ ประการใหปรากฏ   ๔) สมาธนิทรีย  ความเปน-
ใหญคอืความตัง้ไวจติม่ัน ครอบงำความฟงุซานแลวทำความเปนใหญแหงความไม-
ฟงุซานใหปรากฏ   และ ๕) ปญญนิทรยี  ความเปนใหญคอืปญญา  ครอบงำ-
ความไมรูแลวทำความเปนใหญในการเห็น(แจง)ใหปรากฏ

  หมวดที ่๕  พละ  ๕   คอื  เปนธรรมทีม่อีงคประกอบ(องคธรรม) อยาง-
เดยีวกบัอนิทรยี ๕  แตทำหนาทีต่างกนั  และท่ีเรยีกวา  พละ  เพราะมีกำลงั
สามารถขมธรรมท่ีเปนขาศกึ  โดยความเปนธรรมชาตทิีม่ัน่คง หนกัแนนในการควบ-
คมุรกัษา ธรรมฝายกศุลทัง้หลายทีเ่กดิรวมกบัตนไมใหออนกำลงั   โดยอาการคอื-
ความไมหว่ันไหว  ตอความไมมศีรัทธาเปนตน  กลาวคือ เม่ือศรัทธาพละเกดิและ-
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เจริญข้ึน ความไมมศีรัทธาเปนตนยอมไมสามารถครอบงำจิตได
หมวดท่ี  ๖  โพชฌงค คอื ธรรมอนัเปนองคประกอบแหงปญญาเครือ่ง-

ตรสัร ู  ม ี๗ ประการ ไดแก  ๑) สตสิมัโพชฌงค  ๒)  ธมัมวิจยสัมโพชฌงค
๓) วิริยสัมโพชฌงค  ๔) ปติสัมโพชฌงค  ๕) ปสสัทธิสัมโพชฌงค
๖) สมาธิสมัโพชฌงค  ๗) อเุบกขาสมัโพชฌงค  ความประชมุพรอมแหงธรรม-
คือโพชฌงคทั้ง ๗ ประการน้ี เปรียบไดกับความประชุมพรอมแหงองคฌาน ๕
และองคของมรรค ๘ ประการ กลาวคือ  และเม่ือพระโยคาวจรอบรม
เจริญ  กระทำใหมากซึ่งโพชฌงคทั้ง  ๗ ประการนี้แลว  องคธรรมคือ สติ
ธมัมวจิยะ  วรียิะ  ปต ิ ปสสทัธ ิ สมาธ ิ และอเุบกขา  อนัเกดิขึน้ในขณะแหง
โลกตุตรมรรค  ยอมกำจัดเสยีไดซึง่ธรรมท่ีเปนขาศึกแหงกุศลนานปัการ เชน ความ-
หดห ู ความฟงุซาน  การตามประกอบในกามสขุลัลกิานโุยคและอตัตกลิมถานโุยค
การยดึมัน่ในอุจเฉททฏิฐ ิและสัสสตทิฏฐ ิ เปนตน และ พระโยคาวจรน้ันแลยอมร-ู
แจงอรยิสจั ๔ หรอืทำพระนพิพานใหแจงได

หมวดที ่  ๗  อริยมรรค คือ หนทางปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพาน มี ๘
ประการ ไดแก ๑) สมัมาทิฏฐ ิ ความเหน็ชอบ  ๒) สมัมาสังกปัปะ  ความดำริชอบ
๓) สมัมาวาจา วาจาชอบ   ๔) สมัมากัมมันตะ  การงานชอบ  ๕) สมัมาอาชวีะ
การประกอบอาชพีชอบ  ๗) สมัมาสต ิความระลกึชอบ  และ  ๘) สมัมาสมาธิ
ความตัง้มัน่ชอบ    ความประชมุพรอมแหงธรรมคอือรยิมรรคทัง้ ๘ ประการนี้
เปรียบไดกับความประชุมพรอมแหงองคฌาน ๕ และโพชฌงค ๗ ประการ
ดังกลาวแลว

พระโยคาวจรผอูบรม เจริญ กระทำใหมากซึง่โพธปิกขิยธรรม ๓๗ ประการ-
จนเตม็บรบิรูณดงันีแ้ลว  ยอมสามารถทำลายกเิลส   คอื ความโลภ  ความโกรธ
และความหลง  ใหยอยยับลงไดอยางเด็ดขาดถาวร  โดยท่ีกเิลสน้ันไมกลับเฟองฟู-
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ขึน้อกีตอไป   ดงันัน้  โพธิปกขยิธรรม  จงึเปนหลักธรรมทีส่ำคญัยิง่ในพระธรรม-
วินัยนี้  ดังจะขอนำพระพุทธดำรัสที่สมเด็จพระผูมีพระภาคไดตรัสยกยอง
โพธิปกขิยธรรม วาเปนหน่ึงในความอัศจรรยของพระธรรมวินยัของพระองค  โดย-
เปรยีบกบัมหาสมทุรซึง่มคีวามอศัจรรย ๘ ประการ *  ดงันี้

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  ในพระธรรมวนิยันี ้ กม็ธีรรมอันนาอศัจรรย
ไมเคยมมีา  ๘ ประการ   ทีภ่กิษทุัง้หลายเห็นแลว  ๆ  ยอมพากัน-
ยนิดอียใูนพระธรรมวินยั  ธรรมอันนาอศัจรรย ๘ ประการเปนไฉน ?

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  เปรียบเสมือนมหาสมทุรมลีกัษณะลาด ลมุ
ลกึไปตามลำดบั  ไมโกรธชนัเหมอืนเหว ฉนัใด  พระธรรมวินยันี ้กม็-ี
การศกึษาไปตามลำดับ  มกีารกระทำไปตามลำดบั  มกีารปฏบิตัไิป-
ตามลำดบั  มใิชวาจะมกีารบรรลอุรหตัตผลโดยตรง  ดกูอนภกิษทุัง้-
หลาย  นีก้เ็ปนธรรมอนันาอศัจรรย อนัไมเคยมมีาประการท่ี  ๑  ทีภ่กิษ-ุ
ทัง้หลายพากนัยินดีอยใูนธรรมวินยัน้ี

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย   เปรยีบเสมือนน้ำในมหาสมทุรทีเ่ตม็เปยม-
อยเูสมอ ไมลนขอบฝง ฉนัใด  สาวกทัง้หลายของเรากไ็มลวงสกิขาบท-
ทีเ่ราบญัญตัแิลว ฉนันัน้  นีก้เ็ปนธรรมอันนาอศัจรรย  ไมเคยมมีา-
ประการท่ี ๒

ดกูอนภิกษุทัง้หลาย  เปรยีบเสมอืนมหาสมทุร ยอมไมเกลือ่นกลน-
ดวยซากศพ เพราะคล่ืนยอมซัดเอาซากศพในมหาสมุทรเขาสฝูง ให-
ขึน้บก ฉนัใด   บคุคลผทูศุลี  มบีาปธรรม  มคีวามประพฤติไมสะอาด
นารงัเกยีจ  ปกปดกรรมชัว่  ไมใชสมณะ  ปฏญิาณวาเปนสมณะ
ไมใชผูประพฤติพรหมจรรย  ปฏิญาณตนวาประพฤติพรหมจรรย
เปนคนเสยีในภายใน  ชมุดวยราคะ  เปนดุจหยากเย่ือ   สงฆไมยอมอย-ู

*  ขุ .อุ .๒๕/๑๑๘/๑๕๘
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รวมกับบคุคลนัน้  ประชมุกนัยกวตัรเธอเสยีทนัท ี แมเขาจะนัง่อยใูน-
ทามกลางภกิษสุงฆ   แตเขากช็ือ่วาหางไกลจากสงฆ   และสงฆก-็
หางไกลจากเขา ฉนันัน้   ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  แมขอนีก้เ็ปนธรรม-
อนันาอศัจรรย ไมเคยมีมา  ประการที ่ ๓

ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  เปรียบเสมือนแมน้ำสายใหญทัง้หลาย มแีม-
น้ำคงคา  แมน้ำยมนุา  แมน้ำอจริวด ี แมน้ำสรภ ู แมน้ำมห ี เปน-
ตน  แมน้ำเหลาน้ันไหลลงไปถงึมหาสมทุรแลว  ยอมละช่ือและโคตร-
เดมิหมด  ถงึการนบัวามหาสมทุรนัน่เอง ฉนัใด  วรรณะ ๔ จำพวก
คอื  กษตัริย  พราหมณ แพศย   ศทูร  ออกบวชเปนบรรพชติในพระ-
ธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศแลว ยอมพากนัละช่ือและโคตรเดมิ  ถงึการ-
นับวาพระสมณศากยบุตรทั้งนั้น ก็ฉันนั้น    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นีเ้ปนธรรมอนันาอศัจรรย  ไมเคยมมีา ประการที ่ ๔

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  เปรยีบเสมือนแมน้ำทกุสายในโลก  ลวน-
ไหลลงสูมหาสมุทร สายฝนที่ตกลงแลวยอมไหลลงสูมหาสมุทร
แตยังไมปรากฏวามหาสมุทรพรองหรือเต็ม ฉันใด แมภิกษุจะ-
ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเปนจำนวนมากก็ตาม
พระนพิพานธาตกุม็ไิดปรากฏวาพรองหรอืเตม็ดวยภกิษเุหลานัน้  ดกูอน-
ภกิษทุัง้หลาย นีเ้ปนธรรมอนันาอศัจรรยไมเคยมมีาประการท่ี ๕

ดกูอนภิกษุทัง้หลาย  เปรยีบเสมอืนมหาสมทุรทัง้สิน้มรีสเดียวกนั
คอื  รสเค็ม ฉนัใด  พระธรรมวินยัน้ีกม็อียรูสเดียว  คอืวิมตุติรส ฉนัน้ัน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมขอนี้ก็เปนธรรมอันนาอัศจรรยไมเคยมีมา
ประการที ่ ๖

ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  เปรียบเหมอืนมหาสมุทรมรีตันะมากมาย-
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หลายชนดิ  คอื แกวมกุดา  แกวมณ ี  แกวไพฑูรย  สงัข  ศลิา
แกวประพาฬ   เงิน  ทองทบัทมิ  แกวมรกต เปนตน ฉนัใด  ในพระ-
ธรรมวินัยนี้ก็มีรัตนะมากมายหลายประการ  คือ  สติปัฏฐาน  ๔
สมัมปัปธาน  ๔   อทิธบิาท  ๔   อนิทรยี  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค ๗
และอรยิมรรคมอีงค  ๘  กฉ็นันัน้   ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  แมขอนีก้-็
เปนธรรมอนันาอศัจรรย  ไมเคยมมีา ประการที ่๗

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  เปรยีบเหมือนมหาสมทุรเปนทีพ่ำนกัอาศัย-
ของสิง่มชีวีติใหญ ๆ เหลานี ้  คอื  ปลาติมงิคละ    อสรู   นาค
คนธรรพ  สิ่งมีชีวิตชนาดใหญเหลาน้ี มีรางกายใหญประมาณถึง
รอยโยชน   สองรอยโยชน  สามรอยโยชน  สีร่อยโยชน  หารอย-
โยชน ฉันใด  พระธรรมวินัยน้ีเปนท่ีพำนักอาศัยของสิ่งมีชีวิต
ผยูิง่ใหญ (โดยคณุธรรม) เหลานี ้ คอื  พระโสดาบัน  ทานผปูฏบิตั-ิ
เพือ่ทำใหแจงซึง่โสดาปตตผิล  พระสกทาคาม ี ทานผปูฏบิตัเิพือ่ทำ-
ใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  พระอนาคามี  ทานผปูฏิบตัเิพ่ือทำใหแจงซ่ึง-
อนาคามิผล  พระอรหันต  ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต
ฉันน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมขอน้ีก็เปนธรรมอันนาอัศจรรย
ไมเคยมีมา  ประการที่  ๘  ในธรรมวินัยนี้   ที่ภิกษุทั้งหลาย
เหน็แลว ๆ   จงึพากันยนิดยีิง่ในธรรมวนิยั

ภกิษทุัง้หลาย ในธรรมวนิยันี ้ มธีรรมอันนาอศัจรรย ไมเคยมีมา
๘  ประการนีแ้ล  ทีภ่กิษทุัง้หลายเหน็แลวๆ  จงึพากันยนิดยีิง่ในพระ-
ธรรมวินยันี.้
จากพระพทุธดำรสัทีไ่ดทรงสรรเสรญิ โพธิปกขยิธรรม เปรียบดวยรัตนะที-่

มีคามาก  และเมื่อพิจารณาดวยปญญาก็จะเห็นไดวา  โพธิปกขิยธรรม
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๓๗ ประการนี ้เปนหลกัธรรมสำคญัของพุทธศาสนาทีม่คีณุคาอยางสงูยิง่  ซึง่หา-
ไมไดในศาสนาอืน่  และความอัศจรรยของโพธิปกขยิธรรมน้ี  ทำใหพระพุทธศาสนา-
มคีวามโดดเดนกวาศาสนาอ่ืนอยางชัดเจนยิง่  ทัง้น้ียอมเปนเคร่ืองพิสจูนและยืน-
ยันคุณคาแหงพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนศาสนาแหงความรูอันประเสริฐอยาง
แทจรงิ  เราจงึมกัไดยนิคำกลาวของผรูอูยเูสมอวา  “พระพทุธศาสนาเปนศาสนา-
แหงปญญา”  หมายความวา  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เกิดข้ึนเพราะ
การตรสัรขูองพระสมัมาสมัพทุธเจา  เปนศาสนาทีเ่ปนบอเกดิแหงปญญา   เปน-
ศาสนาทีต่ัง้อยบูนรากฐานแหงปญญา  หรอืเปนศาสนาทีส่อนใหผปูฏบิตัติามเกดิ-
ปญญา  ดงันัน้ ผปูระสงคจะมปีญญา  ใหละเอยีดลกึซึง้ยิง่ๆ ขึน้ไป อนัจะเปนไป-
เพือ่การกำจดักิเลส คอื โลภะ  โทสะ และโมหะ ใหบรรเทาเบาบางลง จนถงึหมด-
ไปจากจติสนัดานอยางเด็ดขาด  จงึควรศึกษาและปฏบิตัติามหลักแหงโพธิปกขยิธรรม
๓๗  ประการนี ้ สบืตอไป.

๏     ๏     ๏
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สตปิฏฐาน ๔๑

“ภกิษใุนธรรมวินยันี ้   ยอมพิจารณาเห็นกายใน-
กายอย ูพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอย ูพจิารณา
เห็นจิตในจิตอยู  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
เปนผมูคีวามเพียร  มสีมัปชัญญะ  มสีต ิ พงึกำจดั-
อภิชฌาและโทมนสัในโลกอยางน้ีแล    ภกิษุจงึจะ-
ชือ่วา  มตีนเปนเกาะ  มตีนเปนท่ีพึง่  มใิชมสีิง่อ่ืน-
เปนทีพ่ึง่  มธีรรมเปนเกาะ  มธีรรมเปนทีพ่ึง่  มใิช-
มสีิง่อืน่เปนท่ีพึง่ อย.ู”

ทฆี.  มหา.  ๑๐ / ๙๓ / ๑๑๙
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หมวดที ่๑

สตปิฏฐาน ๔

๑. ความหมาย
        สติ แปลวา ความระลกึได  ไดแก ความนกึได  ความระลกึไวได  ความ-
ระลึกไดอย ู อาการท่ีระลึกข้ึนได  ความทรงจำไวได  ความไมหลงลืม 1  ในคมัภีร-
วสิทุธมิรรค  ทานไดอธบิายไววา

“สตินัน้  มลีกัษณะเตือนใจใหระลึกได  ชวยใหไมหลง-
ลืม  มีการคุมครองรักษาใจหรือทำใจใหจดจออยูกับอารมณ
เปนผล  มคีวามจำไดมัน่คงหรือมกีายานุปสสนาสตปิฏฐานเปน-
ตน เปนเหตุเกดิ  และพึงเหน็วา  สตนิัน้เปนประดุจนายประตู
เพราะคอยเฝารกัษาทวารทัง้ ๖ มจีกัษทุวารเปนตน” 2

        สตินัน้ เปนกศุลเจตสิก หรอืเปนสงัขารขนัธฝายกุศล เปนคณุธรรมสำคัญ-
ยิง่  ชวยใหสำเรจ็ประโยชนในทกุกรณ ี เพราะสตนิัน้  ชวยใหระลกึสิง่ทีท่ำ  คำที-่
พดูไว  แมเปนเวลานานได  ชวยใหมคีวามยบัยัง้ชัง่คดิ  ควบคุมการกระทำ  การพดู
การคิดใหเปนระเบียบ  ไมผดิพลาด  เปรียบเหมือนนายสารถผีมูคีวามระมัดระวัง
ควบคมุรถใหวิง่ไปถูกทาง ฉะนัน้  สตนิัน้เปนเครือ่งปดกัน้กระแสกเิลส ตณัหา ไม-
ใหเกิดข้ึนเปนสนิมใจ  และเปนเครือ่งปดประตบูาปไว  มใิหบาปผานเขาไปในจติ-
ใจ  โดยเฉพาะอยางยิง่  ในการปฏิบตักิมัมฏัฐาน  ทานจงึกลาววา  สตินัน้เปน-
เหมือนเชือกผูกจิตใหตดิอยใูนอารมณกมัมัฏฐาน  มใิหดิน้รนไปสอูารมณภายนอก-
ได  ดวยเหตุนีผ้ปูฏิบตักิัมมัฏฐานจึงตองปลูกฝงสติไวในอารมณกมัมัฏฐานใหมัน่คง
ซึง่การปลูกฝงสติไวใหมัน่น้ีเรียกวา สติปฏฐาน
        สติปฏฐาน  แปลไดหลายอยาง  คอื แปลวา การตัง้สตไิวเปนประธาน  การต้ัง-

1 พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั  เลมที ่๓๔  อภิธรรมปฎก  ธมัมสังคณี  ขอ ๒๙  หนา ๑๒
2 พระพทุธโฆสะ,  วสิทุธมิรรค  ภาค ๓,  มหามกฏุราชวทิยาลยั,  หนา ๓๘
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สติไวเปนเบ้ืองหนา  การต้ังม่ันแหงสติ  สตทิีต่ัง้ม่ัน และแปลวา สติทีเ่ขาไปต้ังม่ัน
ซึง่เปนคำแปลทีท่านประสงคเอาในทีน่ี ้3

        สติปฏฐาน เปน “เอกายนมรรค”  คอื เปนทางไปทางเดยีว  เฉพาะบุคคล
เพือ่ใหไดรบัอานสิงส ๕ ประการ (ถงึมรรค ผล นพิพาน)  คอื:-

(๑) สตฺตาน ํ วสิทุธฺยิา  เพ่ือความบรสิทุธ์ิแหงสัตวทัง้หลาย
(๒) โสกปริเทวานํ  สมติกกฺมาย  เพือ่ขามพนความโศก  และความร่ำไร
(๓) ทกุขฺโทมนสสฺาน ํอตถงฺคมาย  เพือ่ความดบัสญูแหงทกุขและโทมนสั
(๔) ญายสสฺ  อธคิมาย  เพือ่บรรลุธรรมท่ีควรรู
(๕) นพิพฺานสฺส  สจฺฉกิริยิาย  เพือ่ทำนิพพานใหแจง

๒. ธรรมทีพ่งึถอืเปนหลักปฏิบตั ิ และธรรมทีพ่งึนำออกของผบูำเพ็ญ-
สติปฏฐาน
        ธรรม ๒ ประการน้ีสำคญัมากแกผบูำเพญ็สติปฏฐาน ๔ จะละทิง้เสียมไิด
ถาละทิง้กเ็สยีกมัมฏัฐาน คอื:-

ก) สมัปโยคธรรม คอื ธรรมทีผ่บูำเพญ็สติปฏฐานจะพงึถอืเปนหลักปฏิบตัิ
คือ

(๑) อาตาป มคีวามเพยีรเผากเิลสใหเรารอน  ไมเกยีจคราน  ไมทำ-
ยอหยอน  ไมทำๆ หยดุๆ เหมอืนกิง้กา

(๒) สมัปชาโน  มคีวามรตูวั ตืน่ตัว พรอมอยเูสมอ  ไมเผลอตัวตกอย-ู
ในอำนาจของกิเลสนวิรณ ไดแก ไมงวง  ไมหลบัใน  ไมฟงุซานไป-
นอกเรือ่งพระกมัมัฏฐาน เปนตน

(๓) สตมิา  มสีติ  มคีวามระลกึกำหนดได  ตามเห็นอารมณ  คอื
กายในกาย  เวทนาในเวทนา  จติในจติ  และธรรมในธรรม  ทัง้
ณ ภายใน  และทัง้ ณ ภายนอก  ไดอยเูสมอ  ไมปลอยใหจติไปยดึ-
อารมณอื่น

ข) ปหานังคธรรม คอื ธรรมทีผ่บูำเพ็ญสติปฏฐานควรนำออก ม ี๒ ประการ  คอื
3 พระพทุธโฆสะ,  สมุงัคลวิลาสนิ ี อรรถกถาทฆีนิกาย  ภาค ๒,  โรงพมิพวญิญาณ,  หนา ๓๖๘
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(๑) อภชิฌา  ความยินดี  ไดแก  กามฉนัทนิวรณ  (ความยนิด ีพอใจ
ตดิอย ูอาลยัอยใูนรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ)

(๒) โทมนสั  ความยินราย  ไดแก พยาบาทนิวรณ
๓. จำแนกสติปฏฐาน  และเหตุที่จำแนกสติปฏฐาน
        ก) สติปฏฐาน 4  แบงโดยอารมณเปน ๔  คอื

(๑) กายานปุสสนาสตปิฏฐาน  สติกำหนดพจิารณาเห็นกายในกาย
(๒) เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน  สตกิำหนดพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนา
(๓) จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน  สตกิำหนดพจิารณาเหน็จติในจติ
(๔) ธมัมานุปสสนาสตปิฏฐาน  สตกิำหนดพจิารณาเหน็ธรรมในธรรม

        ข) เหตุทีจ่ำแนกสติปฏฐานเปน ๔
สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาทรงแสดงสติปฏฐาน  โดยจำแนกตามอารมณ-
เปน ๔ อยาง  ดงักลาวมาน้ัน  กเ็พือ่ใหเหมาะกบัจริตและอุปนสิยัของ-
บคุคล ๔ จำพวก  คอื
(๑) ตณัหาจรติอยางออน  เปนผตูดิกาย  มงุกายเปนใหญ  มกัรกัสวย

รกังาม อนัเปนไปตามสมยันิยม  แตเปลีย่นแปลงงาย  เม่ือเขา-
นยิมกันอยางไร  กเ็ปล่ียนแปลงไปอยางน้ัน

(๒) ตณัหาจรติอยางแรงกลา  เปนผตูดิเวทนา  มงุสขุเวทนาเปนใหญ
มักพอใจแตในความสะดวกสบายอยางเดียว  เปลี่ยนแปลงยาก
เพราะมักถือเอาตามความชอบของตน

(๓) ทฏิฐจิรติอยางออน  เปนผตูดิจติ  มงุจติเปนใหญ  มกัเหน็วาจติ-
เทาน้ันเปนส่ิงสำคัญ  ถาจิตไมถกูรบกวนใหเดือดรอนขนุมัว  กเ็ปน-
ทีพ่อใจ

(๔) ทฏิฐจิรติอยางแรงกลา  เปนผตูดิธรรม  คอือารมณทีเ่กดิกบัใจ
หนักอยใูนธรรม  มกัเหน็วาธรรมทีเ่กิดกับจิตเปนส่ิงสำคัญ  มกัหา-
เร่ืองท่ีชอบมาใหจิตนึก

4 พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๐  ทฆีนกิาย  มหาวรรค  ขอ ๒๗๓  หนา ๒๕๗
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        ค) สตปิฏฐานเปนคปูรบักบัจรติ
(๑)  กายานุปสสนา        เปนคปูรบัแกตณัหาจริตอยางออน
(๒) เวทนานปุสสนา       เปนคปูรบัแกตณัหาจริตอยางกลา
(๓) จติตานปุสสนา        เปนคปูรบัแกทฏิฐจิรติอยางออน
(๔) ธมัมานปุสสนา        เปนคปูรบัแกทฏิฐจิรติอยางกลา

        ฆ) สตปิฏฐานขจัดวปิลลาส ๔
อกีประการหน่ึง  ทีส่มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจาทรงแสดงสติปฏฐาน

โดยจำแนกตามอารมณเปน ๔ อยางนัน้  กเ็พือ่จะใหผปูฏบิตัลิะวปิลลาสหรอืขจดั
วปิลลาส  คอืความเขาใจคลาดเคลือ่น  หรือความเขาใจผดิ ๔ อยาง 5  คอื

(๑) สภุวปิลลาส  ความเขาคลาดเคลือ่นวาสวยวางาม  หมายความ-
วา ความเขาใจวา รางกายเปนของสวยงาม  อนัเปนความเขาใจ-
คลาดเคลือ่นจากความเปนจริง  ซึง่ความเปนจริงน้ัน  รางกายทุก-
สวนไมมคีวามสวยงามอะไรเลย  เตม็ไปดวยส่ิงสกปรกท้ังส้ิน

(๒) สขุวปิลลาส  ความเขาใจคลาดเคลือ่นวาเปนสขุ  หมายความวา
ความเขาใจวา เวทนาเปนสขุ  อนัเปนความเขาใจคลาดเคล่ือนจาก-
ความเปนจริง  ซึง่ความเปนจริงน้ัน  เวทนาเปนทุกข  แมสขุเวทนา-
กเ็ปนทุกข  คอืเปนวปิรณิามทกุข  เปนทกุขเพราะตองแปรไป

(๓) นจิจวิปลลาส  ความเขาใจคลาดเคล่ือนวาเปนของเทีย่ง  หมาย-
ความวา  ความเขาใจวา จติใจเปนของเทีย่ง  หรือวิญญาณเปน-
ของเท่ียงแท  ไมรจูกัเปล่ียนแปลง  อนัเปนความเขาใจคลาดเคล่ือน-
จากความเปนจริง  ซึง่ความเปนจรงิน้ัน  จติใจหรอืวญิญาณนัน้
เปนอนิจจัง

(๔) อตัตวปิลลาส  ความเขาใจคลาดเคลือ่นวาเปนอัตตา  หมายความ-
วา  ความเขาใจวา ธรรมทัง้หลาย (ขนัธ ๕) เปนอัตตา  คอืเหน็ไป-
วา  ขนัธ ๕ เปนตัวเปนตนอยางแทจริง  อนัเปนความเห็นท่ีคลาด-
เคลือ่นจากความเปนจริง  ซึง่ความเปนจริงน้ัน  ขนัธ ๕ เปนอนัตตา

5 พระพทุธโฆสะ,  สมุงัคลวลิาสนิ ี อรรถกถาทฆีนิกาย  ภาค ๒,  โรงพมิพวญิญาณ,  หนา ๓๗๓
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ที่เรียกกันวาเปนตัวเปนตนของคนนั้นคนนี้  นั้นเปนเพียงสมมติ
เทานั้น

        วปิลลาสน้ันแตละอยางยังแบงออกไปอีกอยางละ ๓ ประเภท คอื สญัญา-
วปิลลาส  ความจำคลาดเคล่ือน  จติตวปิลลาส ความคิดคลาดเคล่ือน  ทฏิฐวิปิลลาส
ความเห็นคลาดเคล่ือนคือเห็นผิด  จึงรวมเปนวิปลลาสท้ังสิ้นได ๑๒ อยาง 6

สติปฏฐาน ๔  เปนเครือ่งขจดัวปิลลาสทัง้ ๔ ประการนัน้  คอื
        กายานุปสสนาสติปฏฐาน                ขจดัสภุวปิลลาส
        เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน              ขจดัสขุวปิลลาส
        จติตานปุสสนาสติปฏฐาน               ขจัดนจิจวปิลลาส
        ธมัมานปุสสนาสติปฏฐาน               ขจดัอตัตวปิลลาส
๔. การพิจารณาสติปฏฐาน ๔

ก)  กายานปุสสนาสตปิฏฐาน  สตกิำหนดพจิารณาเห็นกายในกาย  จำแนก-
ไว ๖ ปพพะ(หมวด)  รวม ๑๔ ขอ 7  คอื:-

(๑) อานาปานปพพะ  ขอกำหนดดวยลมหายใจ  คอื หายใจออก, เขา,
ยาว, สัน้  ใหร ู  กำหนดอยวูา  เราจักรแูจงกองลมหายใจออก,
เขา  เราจกัระงับกายสังขารหายใจออก, เขา

(๒) อริยิาปถปพพะ  ขอกำหนดดวยอริยิาบถ  คอื เมือ่ยนื, เดิน, นัง่,
นอน  ใหร ู หรือทรงกายอยอูยางไรกใ็หร็ตูวัอยางนัน้

(๓) สมัปชญัญปพพะ  ขอกำหนดดวยความรตูวั  คอืทำความรตูวัใน-
การไป, กลบั, เหลยีว, แล, ค,ู เหยยีด, ทรงผานงุหม, กนิ, ดืม่,
เคีย้ว, ลิม้, ถายอจุจาระปสสาวะ, เดนิ, ยนื, นัง่, นอน

(๔) ปฏกิลูปพพะ  ขอกำหนดดวยของนาเกลียด  คอื ในกายนีม้ ีผม,
ขน, เลบ็, ฟน, หนงั, เนือ้, เอน็, กระดกู, เยือ่ในกระดกู, ไต, หวัใจ,
ตบั, พงัผืด, มาม, ปอด, ไสใหญ, ไสนอย, อาหารใหม, อาหารเกา,
ด,ี เสลด, น้ำเหลอืง, เลอืด, เหง่ือ, มนัขน, น้ำตา, มนัเหลว, น้ำลาย,

6 พระพทุธโฆสะ, ธมัมปทัฏฐกถา อรรถกถาขทุทกนิกาย  ธรรมบทคาถา ภาค ๗, มหามกฏุราชวทิยาลัย หนา ๖๒
7 พระพทุธโฆสะ,  วสิทุธิมรรค  ภาค ๓,  มหามกฏุราชวทิยาลัย,  หนา ๓๓๕
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น้ำมกู, ไขขอ, มตูร
(๕) ธาตปุพพะ  ขอกำหนดดวยธาต ุ คอื ในกายนีม้ธีาตดุนิ, ธาตนุ้ำ,

ธาตุไฟ, ธาตุลม
(๖) นวสวิถกิาปพพะ  ขอกำหนดดวยปาชา ๙ คอื ซากศพทีต่ายแลว

๑-๒-๓ วนั  ขึน้พอง  มสีเีขียว  มนี้ำเหลืองไหล ๑,  ซากศพท่ีเขาทิง้-
ไวในปาชา แรง กา นกตะกรุม เปนตน  จกิกดักนิ ๑,  ทีเ่ปน-
รางกระดกู  ยงัมเีนือ้ เลอืด เสนเอน็ รงึรดั ๑,  ทีไ่มมเีน้ือ  แตยงั-
เปอนเลือด  มเีสนเอน็รึงรดั ๑,  ทีป่ราศจากเนือ้เลอืด  ยงัมีเสน-
เอ็นรึงรัด ๑,  ทีเ่ปนกระดกูปราศจากเสนเอ็นรึงรัด  มกีระดกูเร่ียราย-
ไปในทิศทางตางๆ เปนตน ๑,  ทีเ่ปนกระดกูสีขาวเหมอืนสงัข ๑,
ทีม่กีระดกูเปนกองๆ ลวงปไปแลว ๑,  ทีเ่ปนกระดกูผปุน ๑

ข) เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน  สติกำหนดพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนา  มี
๙ ขอ  คอื:-

(๑) สขุเวทนา                     เสวยสขุเวทนา
(๒) ทกุขเวทนา                   เสวยทกุขเวทนา
(๓) อทุกขมสุขเวทนา             เสวยเวทนาท่ีไมใชทกุขไมใชสขุ
(๔) สามสิสขุเวทนา               เสวยสขุเวทนาเจอือามิส
(๕) นริามสิสขุเวทนา             เสวยสขุเวทนาไมเจอือามสิ
(๖) สามสิสขุเวทนา               เสวยทกุขเวทนาเจอือามิส
(๗) นริามสิทกุขเวทนา           เสวยทกุขเวทนาไมเจอือามสิ
(๘) สามสิอทกุขมสุขเวทนา       เสวยอทกุขมสขุเวทนาเจืออามสิ
(๙) นริามิสอทุกขมสุขเวทนา      เสวยอทกุขมสขุเวทนาไมเจืออามสิ
คำวา อามิส ในทีน่ี ้ ประสงคเอากามคณุ ๕  คอื รปู เสยีง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ

ค) จติตานุปสสนาสติปฏฐาน  สตกิำหนดพจิารณาเหน็จติในจติ  ม ี๑๖ ขอ
คอื:-

(๑) สราคจิตตะ                   จติมีราคะ
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(๒) วตีราคจิตตะ จิตปราศจากราคะ
(๓) สโทสจติตะ จิตมีโทสะ
(๔) วตีโทสจติตะ จิตปราศจากโทสะ
(๕) สโมหจติตะ จิตมีโมหะ
(๖) วตีโมหจติตะ จิตปราศจากโมหะ
(๗) สังขิตตจิตตะ จิตหดหู
(๘) วกิขิตตจติตะ จติฟงุซาน
(๙) มหัคคตจติตะ จิตถึงความเปนใหญ
(๑๐) อมหัคคตจติตะ จิตไมถึงความเปนใหญ
(๑๑) สอุตตรจติตะ จิตประกอบดวยความย่ิง
(๑๒) อนุตตรจติตะ จิตไมประกอบดวยความย่ิง
(๑๓) สมาหิตจติตะ จิตต้ังม่ัน
(๑๔) อสมาหิตจิตตะ จิตไมตั้งม่ัน
(๑๕) วมิุตตจิตตะ จิตหลุดพน
(๑๖) อวิมุตตจิตตะ จิตไมหลุดพน

ฆ)  ธมัมานุปสสนาสตปิฏฐาน  สตกิำหนดพจิารณาเหน็ธรรมในธรรม  จำแนก-
ไว ๕ บรรพ  คอื:-
(๑) นวีรณปพพะ  ขอกำหนดดวยนิวรณ ๕  คอื กามฉันทะ  พยาบาท

ถนีมิทธะ  อทุธัจจกุกกุจจะ  วจิกิจิฉา
(๒) ขนัธปพพะ  ขอกำหนดดวยขันธ ๕  คอื รปู  เวทนา  สญัญา

สงัขาร  วญิญาณ
(๓) อายตนปพพะ  ขอกำหนดดวยอายตนะ ๑๒  คอื อายตนะภายใน ๖

อายตนะภายนอก ๖
(๔) โพชฌงคปพพะ  ขอกำหนดดวยโพชฌงค ๗ คอื สต ิ ธมัมวจิยะ

วริยิะ  ปต ิ ปสสทัธ ิ สมาธิ  อเุบกขา
(๕) สจัจปพพะ  ขอกำหนดดวยอริยสจั ๔  คอื ทกุข  สมทุยั  นโิรธ

มรรค
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จำแนกทุกขสัจจะ
        ชาติ ความเกดิ,  ชรา ความแก,  มรณะ ความตาย,  โสกะ  ความแหงใจ,
ปริเทวะ  ความร่ำไร,  ทุกขะ ความไมสบายกาย (หมายถึงทุกขทางกาย),
โทมนัสสะ ความไมสบายใจ (หมายถึงทุกขทางใจ),  อุปายาสะ ความคับแคน,
อปัปยสัมปโยคะ  ความประกอบดวยสัตวสงัขารไมเปนทีร่กั,  ปยวปิปโยคะ ความ-
พลดัพรากจากสตัวสงัขารอนัเปนทีร่กั,  ยมัปจฉัง  นะ  ลภติ  ตมัป  ทกุขะ ความ-
ปรารถนาไมสมหวงั,  ปญจปุาทานกัขันธทกุขะ โดยยอความเขาไปยดึขนัธ ๕ เปน-
ทุกข

จำแนกสมุทัยสัจจะ
        เหตุเกดิทกุข  ไดแกตณัหา  จำแนกเปน ๓  คอื:-
        ๑. กามตัณหา            ความทะยานอยากในกาม
        ๒. ภวตณัหา             ความทะยานอยากในความมีความเปน
        ๓. วภิวตัณหา            ความทะยานอยากไมมไีมเปน
        ตณัหา ๓ เมือ่เกดิขึน้ ตัง้อย ู ยอมเกดิขึน้ตัง้อยใูนอารมณเปนท่ีรกั  ซึง่-
เรยีกวา ปยรปู  และอารมณเปนท่ีชอบใจ  ซึง่เรยีกวา สาตรปู  ทานจำแนกไวเปน
๑๐ หมวด  คอื:-

๑. อายตนะภายใน ๖ มีจักขุเปนตน
๒. อายตนะภายนอก ๖ มีรูปเปนตน
๓. วญิญาณ ๖ มีจักขุวิญญาณเปนตน
๔. สมัผัส ๖ มีจักขุสัมผัสเปนตน
๕. เวทนา ๖ มีจักขุเวทนาเปนตน
๖. สญัญา ๖ มรีปูสญัญา  ความจำรปูเปนตน
๗. สญัเจตนา ๖ มรีปูสัญเจตนา  ความจงใจคดิไปในรปูเปนตน
๘. ตณัหา ๖ มรีปูตัณหา  ความทะยานอยากในรูปเปนตน
๙. วติก ๖ มรีปูวิตก  ความตรกึในรปูเปนตน
๑๐. วจิาร ๖ มรีปูวิจาร  ความตรองในรปูเปนตน
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จำแนกนิโรธสัจจะ
        ความดบัทกุข  ไดแกความดบัตณัหา ๓ เสยีได  ตณัหาเมือ่ดบั  ยอมดบัที-่
อารมณอนัเปนปยรปูและ สาตรปู  ทานจำแนกไว ๑๐ หมวด  โดยนัยเดยีวกนักบั-
สมทุยั  ตางแตในนโิรธนีจ้ำแนกสวนแหงความดบั

จำแนกมรรคสัจจะ
        ขอปฏบิตัอินัเปนเครือ่งดำเนนิถงึความดบัทกุข  ทานจำแนกเปน ๘  คอื
สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ
สมัมาวายามะ  สมัมาสต ิ สมัมาสมาธิ

การพจิารณาสตปิฏฐาน ๔  ณ ภายใน  และ ณ ภายนอก
ตามทีพ่ระเดชพระคณุหลวงพอวดัปากน้ำ  พระมงคลเทพมนุ ี (สด  จนทฺสโร)

ไดปฏิบัติและถายทอดส่ังสอนไว
        ๑. การมสีตพิจิารณา ณ ภายใน

คอืเหน็ในเบ้ืองตน (สวนหยาบ) พจิารณากาย  เวทนา  จติ  ธรรม  ของตน
ใหเห็นตามธรรมชาติทีเ่ปนจริงกอน  เชนวา  พจิารณาเห็นสวนตางๆ ของรางกาย-
ของตัวเราเอง วา ไมงดงาม  เปนแตปฏิกลูโสโครก  นาเกลียด  หรอืเปนท่ีตัง้แหง-
ปฏิกลู  โสโครก  นาเกลียดทัง้ส้ิน  และพิจารณาเหน็ความเกดิข้ึน  เส่ือมไป  คอืเหน็วา
ไมเท่ียง (อนิจฺจ)ํ  เปนทุกข (ทกุขฺ)ํ  เพราะแปรปรวนไป  และเปนของไมใชตวัตน-
ของใครทีแ่ทจริง (อนตตฺา)

ในขัน้ละเอยีด  พจิารณาเหน็กายในกาย  และเวทนา  จติ  ธรรม  ของกาย-
ในกาย ณ ภายใน  ตอๆ ไปจนสุดละเอยีด  ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามเหตปุจจัยทีป่รงุ-
แตง  ดวยปญุญาภิสงัขาร (ปรงุแตงดวยบุญกศุล)  อเนญชาภิสงัขาร (ปรงุแตง-
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ดวยฌานสมาบัตทิีไ่มหวัน่ไหว  ไดแก จตตุถฌาน  ปญจมฌาน  และอรปูฌาน
เปนตน)  และอปุญญาภิสงัขาร (ปรงุแตงดวยบาปอกุศล)  ตามสายปฏิจจสมปุบาท-
ธรรม  และท่ีเปนโลกตุตรธรรม (ธรรมพนโลก)  พนความปรงุแตง ไดแก

ก)  กรณีปญุญาภสิงัขาร  และ  อเนญชาภสิงัขาร
ก็จะพิจารณาเห็นกายในกายท่ีปรุงแตงดวยบุญกุศล  คุณความดี

ทีไ่ดประกอบทานกศุล  ศลีกศุล  และภาวนากศุล  ในระดบัมนษุยธรรม  ซึง่จะ-
ปรากฏกายมนุษยละเอียด  และเวทนา  จติ  และธรรม  ทีบ่รสิทุธิ ์ผองใส  เปน-
สุคติภูมิ

ในระดับเทวธรรม  กจ็ะปรากฏกายทิพย  ทพิยละเอียด  และเวทนา
จติ  ธรรม  ทีเ่ปนสขุเวทนา  ทีล่ะเอยีด ประณตี และบริสทุธิ ์ผองใส ยิง่ไปกวากาย-
มนุษย

ในระดบัพรหมธรรม  และรูปฌาน  กจ็ะปรากฏกายรปูพรหม  รปู-
พรหมละเอียด  และเวทนา  จติ  ธรรม  ทีเ่ปนสขุเวทนา  ท่ีละเอยีด ประณตี
บรสิทุธิ ์ผองใส และมีรศัมสีวางยิง่กวากายทิพย

ในระดับอรูปฌาน  เปนอเนญชาภิสงัขาร  กจ็ะปรากฏกายอรูปพรหม
อรปูพรหมละเอียด  และเวทนา  จติ  ธรรม  ทีเ่ปนสขุเวทนา  ทีล่ะเอยีด ประณตี
บรสิทุธิ ์ผองใส และมรีศัมีสวางยิง่กวากายรูปพรหม

และเห็นวา  แมเปนกายในกาย  ทีป่ระกอบดวยสุขเวทนาท่ีละเอียด-
ประณตี  ดวยจติทีบ่รสิทุธิผ์องใสในระดบัโลกยิธรรม  เปนสคุตภิมู ิ กย็งัตองตกอย-ู
ในอาณัตแิหงไตรลักษณ  หรือมสีามญัญลกัษณะ  คอื ไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ  เปนทกุข
(ทกุขฺ)ํ  เพราะแปรปรวนไป (วปิริณามธมมฺ)ํ  และไมใชตวัตนท่ีแทจริงของใครๆ
(อนตตฺา)  เพราะไมอยใูนอำนาจ (อวสวตตฺนโต) ของใครๆ วา  จงอยาแก  จงอยา-
ตาย
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ข)  กรณีอปญุญาภสิงัขาร (ปรงุแตงดวยบาปอกศุล)
กจ็ะพจิารณาเหน็กายในกายภายใน  ทีป่รงุแตงดวยบาปอกศุล  คอื

ความช่ัว  ไดแก กายทุจรติ  วจทีจุรติ  และมโนทจุรติ  ปรากฏเปนกายมนษุย-
ละเอียดท่ีซอมซอ  เศราหมอง เพราะจิตและเจตสกิ (เห็น-จำ-คดิ-ร)ู ทีม่วัหมอง
และดวงธรรมท่ีทำใหเปนกายก็ขุนมัวเปนทุคติภูมิไป

และเหน็วา ตองตกอยใูนอาณตัแิหงไตรลกัษณ หรือมีสามญัญลกัษณะ
คอื ความเปนอนจิจงั  ทกุขงั  และอนตัตา  อกีเชนกนั

ค)  กรณีเปนโลกตุตรธรรม (ธรรมทีพ่นโลก) พนความปรงุแตง
กจ็ะเห็นเปนกายธรรม  คอื “ธรรมกาย” ปรากฏ  ตัง้แตธรรมกาย-

โคตรภูหยาบ-ละเอียด  ธรรมกายพระโสดาบันหยาบ-ละเอียด  ธรรมกาย
พระสกทาคามีหยาบ-ละเอียด  ธรรมกายพระอนาคามีหยาบ-ละเอียด  และธรรมกาย-
พระอรหัตหยาบ-ละเอียด  ซึ่งถายังละสัญโญชนอยางนอย ๓ ประการ  คือ
สกักายทิฏฐิ วจิกิจิฉา  และสีลพัพตปรามาส  ยงัไมได  กย็งัไมนบัวาไดเขาถึง-ร-ูเห็น
และเปนธรรมกายท่ีมัน่คงเทีย่งแทถาวร  คอื ยงัอาจเห็นๆ หายๆ ได

ตอเมื่อละสัญโญชนไดแลวเพียงไร  ก็จึงเปนธรรมกายมรรค ผล
นพิพาน  ตามระดับภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิดเพยีงน้ัน

     ๒. การมสีตพิจิารณา ณ ภายนอก
                คอืในเบ้ืองตน (ขัน้หยาบ) พจิารณากาย  เวทนา  จติ  และธรรม
ของคนอ่ืน  ใหเห็นตามธรรมชาติทีเ่ปนจริง  เทียบเคียงกันกับของเรา วา ของเรา-
มสีภาวะตามธรรมชาตเิปนเชนไร  ของผอูืน่ก็เปนเชนนัน้  เปนตนวา  พจิารณาเหน็-
สวนตางๆ ของรางกายเราเปนแตปฏิกลู  หรอืเปนท่ีตัง้แหงปฏิกลู
โสโครก  นาเกลยีด  อยางไร  ของผอูืน่กเ็ปนอยางนัน้
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กาย  เวทนา  จติ  ธรรม  ของเราเองเปนสงัขารธรรมทีป่ระกอบดวยปจจยั-
ปรงุแตง  มคีวามเกดิ  แก  เจบ็  และตายเปนธรรมดา  มสีามญัญลกัษณะ  คอื
เปนอนิจจัง  ทกุขัง  และอนตัตา เชนไร  ของผอูืน่ก็เปนเชนน้ัน

ในข้ันละเอียด  เมื่อพิจารณาเหน็กายในกาย  เวทนาในเวทนา  จติในจิต
และธรรมในธรรม  ทัง้ของตนเองและของผอูืน่ จากกายสุดกายหยาบ คอืกายมนษุย
ไปจนสุดละเอียด คือถึงกายธรรมเพียงใด  สวนที่หยาบน่ันแหละ  เปน ณ
ภายนอก สวนที่พิจารณาเห็นละเอียดเขาไป  เปน ณ ภายใน  ตอๆ ไปจนสุด
ละเอยีด  เปนตนวา

เม่ือปฏิบตัไิดเขาถึง-ร-ูเห็น  และเปน  กายมนษุยละเอยีด  กาย  เวทนา  จติ
และธรรม  ของกายมนุษยหยาบ  เปน ณ ภายนอก  ของกายมนุษยละเอียด เปน
ณ ภายใน

เมือ่ปฏบิตัถิงึกายทิพย กาย เวทนา  จติ และธรรม ของกายมนษุยละเอียด
เปน ณ ภายนอก  ของกายทิพย เปน ณ ภายใน ตอๆ ไปจนสดุละเอยีดอยางนี้
เมือ่เขาถงึกาย  เวทนา  จติ  และธรรม  ทีล่ะเอียดๆ เขาไปนัน้  เวทนาของ-
กายหยาบกเ็ปนทุกขเวทนา  ของกายละเอยีดกเ็ปนสขุเวทนา  ตอๆ ไปเปนลำดบั
จนถงึธรรมกาย  ซึง่เปนกายพนโลก  กเ็ปนอเุบกขาเวทนาไป
๕. อานสิงสแหงการบำเพญ็สตปิฏฐาน
         ผบูำเพญ็สตปิฏฐาน ๔ นี ้ อยางชา ๗ ป  อยางเร็ว ๗ วนั  พงึหวงัผล
ทัง้ ๒ อยางใดอยางหน่ึง  คอื:-
         ๑. ความเปนพระอรหนัตในปจจบุนั
           ๒.เมือ่กเิลสเปนเหตเุขาไปยดึถอืยงัเหลืออยกูค็งถงึความเปนพระอนาคามี
๖. การบำเพ็ญสตปิฏฐาน ๔  เปนการทำตนใหเปนเกาะ  เปนท่ีพึง่ 8

                สมเด็จพระผมูพีระภาคเจาเมือ่ครัง้ทรงจำพรรษาในบานเวฬุวคาม
ทรงประชวรอยางหนักเกิดเวทนาอยางแรงกลา  ถงึใกลจะปรินพิพาน  ไดทรงโอวาท-

8 พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๐  ทฆีนกิาย  มหาวรรค  ขอ ๙๓  หนา ๑๑๙
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ภกิษุทัง้หลายวา  ใหมตีนเปนเกาะ มตีนเปนท่ีพึง่  มใิชมสีิง่อ่ืนเปนท่ีพึง่   จงมี-
ธรรมเปนเกาะ   มธีรรมเปนทีพ่ึง่   มใิชมสีิง่อืน่เปนทีพ่ึง่ อย ู  ภกิษใุนธรรมวินยันี้
ยอมพจิารณาเหน็กายในกายอย ู  พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอย ู  พจิารณาเหน็-
จติในจติอย ู  พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอย ู   เปนผมูคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ
มสีต ิ พงึกำจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกอยางนีแ้ล    ภกิษจุงึจะชือ่วา  มตีนเปน-
เกาะ  มตีนเปนทีพ่ึง่  มใิชมีสิง่อืน่เปนท่ีพึง่  มธีรรมเปนเกาะ  มธีรรมเปนทีพ่ึง่
มใิชมสีิ่งอ่ืนเปนท่ีพึง่ อย.ู

๏     ๏     ๏
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สมัมปัปธาน ๔๒

“สมัมัปปธาน นี ้ เปนเหตุใหผบูำเพญ็เพยีรเพ่ือบรรลุ-
คุณความดีจนถึงข้ันท่ีเรียกวา จตุรงคมหาปธาน
ความเพียรประกอบดวยองค  ๔  คอื  ความเพียร-
อยางไมยอมถอยหลัง แมรางกายนี้จะเหลือแตหนัง
เอน็  กระดกู  และแมเลอืดในกายจะเหือดแหงไปก็-
ตาม  หากยังไมบรรลุมรรคผลตามทีป่รารถนา กจ็ะ-
ไมยอมถอยหลังหรือเลิกละจากความเพยีรท่ีตัง้ไวเปน-
อนัขาด  ความเพียรท่ีกลาแข็ง เดด็เดีย่วถึงขัน้เอาชีวติ-
เขาแลกน้ี จงึเรยีกวา สมัมปัปธาน.”
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หมวดท่ี ๒

สมัมัปปธาน ๔

๑. ความหมาย
        สมัมัปปธาน แปลวา ความเพียรท่ีพระโยคาวจรบำเพ็ญโดยถูกทาง เปน-
ความเพยีรข้ันเด็ดเด่ียว แนวแน และตอเน่ือง  หมายถึง วริยิะเจตสิก ซึง่เปนเสมือน-
หวัหนาหรอืเปนประธานในการกระทำกุศลกรรมใหสำเรจ็  สมัมัปปธาน นี ้ เปน-
เหตุใหผูบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุคุณความดีจนถึงข้ันที่เรียกวา จตุรงคมหาปธาน
ความเพียรประกอบดวยองค  ๔  คอื  ความเพยีรอยางไมยอมถอยหลัง แมราง-
กายนี้จะเหลือแตหนัง เอ็น  กระดูก  และแมเลือดในกายจะเหือดแหงไปก็ตาม
หากยงัไมบรรลุมรรคผลตามทีป่รารถนา กจ็ะไมยอมถอยหลงัหรอืเลกิละจากความ-
เพียรท่ีตัง้ไวเปนอันขาด  ความเพียรท่ีกลาแข็ง เด็ดเด่ียวถึงข้ันเอาชวีติเขาแลกน้ี
จงึเรยีกวา สมัมัปปธาน  ถายงัไมถงึขัน้นี ้ยงัไมเรยีกวา สมัมัปปธาน เปนแต วริยิะ
คอื เพยีรข้ันธรรมดาเทานัน้

๒.  สมัมปัปธานวภิาค
         สมัมัปปธาน   คอื  ความเพียรอยางเดียว แตจำแนกออกเปน ๔ ขอ
ตามหนาท่ีทัง้ ๔ หนาทีท่ีท่ำตางวาระกนั   คอื   เพียร พยายาม ระวงั ปองกนั-
บาปอกุศลทีย่งัไมเกดิ มใิหเกดิขึน้  ๑    เพยีร พยายาม ละบาป อกศุลทีเ่กดิขึน้-
แลว ๑    เพยีร พยายาม สรางกศุลท่ียงัไมเกดิ ใหเกดิขึน้ ๑  และ เพยีร พยายาม
รกัษา กศุลท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญ มใิหเส่ือม ๑  สมัมัปปธาน  จงึมีชือ่เรยีกตามหนา-
ทีเ่ปน ๔ ประการ 9  คอื

๑)  สงัวรปธาน         เพียรปองกนับาปอกศุลทีย่งัไมเกดิ  มใิหเกดิขึน้
      ๒) ปหานปธาน        เพยีรละบาปอกศุลท่ีเกิดข้ึนแลว

9 ส.ํม. ๑๙/๑๐๙๐/๓๑๙
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       ๓) ภาวนาปธาน        เพียรสรางกุศลธรรมท่ียงัไมเกิด  ใหเกิดข้ึน
      ๔) อนรุกัขณาปธาน        เพยีรรกัษากุศลธรรมทีเ่กดิข้ึนแลวใหเจรญิ
มใิหเสือ่ม

๓. อธิบายสัมมัปปธาน ๔

การอธบิาย สมัมัปปธาน ๔ ตามท่ีปรากฏในพระไตรปฎกนัน้  พระธรรม-
สงัคาหกาจารยไดยก สมัมัปปธาน ขึน้แสดงเปน ๒ วาระ คอื อทุเทสวาระ(บทต้ัง)
และ นทิเทสวาระ(อธิบายขยายความ)  ดงัตอไปน้ี

๓.๑  ในพระไตรปฎก วภิงัคปกรณ อทุเทสวาร 10  ไดยกสัมมปัปธานทัง้
๔ ประการ ขึน้แสดงไวเปนบทต้ังกอน  ดงัน้ี

๑)  สงัวรปธาน : ภกิษใุนศาสนาน้ี   ทำฉันทะใหเกดิ   พยายาม
ปรารภความเพยีร   ประคองจิตไว   ทำความเพยีร   เพ่ือปองกนั-
บาปอกุศลท่ียงัไมเกิด  มใิหเกิดข้ึน

๒) ปหานปธาน : ภกิษใุนศาสนานี ้  ทำฉันทะใหเกดิ  พยายาม
ปรารภความเพยีร  ประคองจิตไว  ทำความเพียร  เพ่ือละบาปอกศุล-
ธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว

๓) ภาวนาปธาน : ภกิษใุนศาสนานี ้  ทำฉนัทะใหเกดิ  พยายาม
ปรารภความเพยีร  ประคองจิตไว  ทำความเพยีร  เพ่ือสรางกศุลธรรม-
ทีย่งัไมเกดิ  ใหเกดิขึน้

๔) อนรุกัขนาปธาน : ภกิษใุนศาสนาน้ี ทำฉนัทะใหเกดิ พยายาม
ปรารภความเพยีร  ประคองจิตไว   ทำความเพียร   เพ่ือความดำรง-

10 อภิ.ว.ิ ๓๕/๔๖๕/๒๗๙
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อย ู   เพือ่ความไมสาบสญู   เพือ่ความภญิโญยิง่  เพือ่ความไพบลูย
เพือ่ความเจรญิ เพือ่ความบรบิรูณ   แหงกศุลธรรมท่ีเกดิขึน้แลว

๓.๒  ในพระไตรปฎก วภิงัคปกรณ นทิเทสวาร 11 ไดอธบิายความหมาย-
สมัมปัปธานท้ัง ๔ และใหคำจัดความท่ีอธบิายเพือ่เขาใจเน้ือความชัดเจน ดงัน้ี

๑) สงัวรปธาน : ภกิษใุนพระศาสนานี ้ทำฉนัทะใหเกดิ พยายาม
บำเพ็ญความเพียร ประคองจิตไว ตั้งความเพียรไว เพ่ือปองกันบาป
อกศุลธรรมท่ียงัไมเกดิ มิใหเกดิขึน้อยางไร ?  บาปอกุศลธรรมท่ียงัไม-
เกดิข้ึน มอีะไรบาง ?  อกศุลมลู ๓ คอื โลภะ โทสะ โมหะ และกเิลส-
ทัง้หลายท่ีเกิดข้ึนและมีโลภะ โทสะ โมหะน้ันเปนเคามูล   พรอมดวย-
เวทนาขันธ สญัญาขันธ  สงัขารขนัธ และวิญญาณขนัธ ทีป่ระกอบกับ-
อกศุลมลูนัน้ และกายกรรม วจกีรรมมโนกรรม ทีม่โีลภะ โทสะ โมหะ-
นัน้เปนรากฐาน สภาวธรรมเหลานี ้เรยีกวา บาปอกศุลธรรมท่ียงัไมเกดิ-
ขึน้

ภกิษทุำฉนัทะใหเกดิ พยายาม บำเพญ็เพยีร ประคองจิตไว ตัง้-
ความเพียร เพ่ือปองกนับาปอกุศลธรรมเหลาน้ีทีย่งัไมเกิดข้ึนมิใหเกิดข้ึน
ดวยประการฉะน้ี

๒) ปหานปธาน: ภกิษใุนพระศาสนาน้ี ทำฉนัทะใหเกดิ พยายาม
บำเพญ็ความเพียร  ประคองจิตไว  ตัง้ความเพียรไว เพือ่ละบาปอกุศล-
ธรรมท่ีเกดิขึน้แลว เปนอยางไร?  ในบทเหลาน้ัน บาปอกศุลธรรมท่ี-
เกดิขึน้แลว เปนไฉน ? อกุศลมลู ๓ คอื โลภะ โทสะ โมหะ และกเิลส-
ที่ตั้งอยูในจิตตุปบาทเดียวกันกับโลภะ โทสะ โมหะนั้น เวทนาขันธ
สญัญาขันธ สงัขารขนัธวญิญาณขนัธ ทีป่ระกอบพรอมดวยโลภะ โทสะ

11 อภิ.ว.ิ ๓๕/๔๖๖ -  ๔๘๑/๒๘๐
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โมหะนัน้ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ทีม่โีลภะ โทสะ โมหะนัน้เปน-
สมฏุฐาน สภาวธรรมเหลานี ้เรยีกวาบาปอกุศลธรรมท่ีเกดิขึน้แลว

ภกิษ ุทำฉนัทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิต-
ไว ทำความเพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมเหลานี้ที่เกิดขึ้นแลว ดวย-
ประการฉะนี้

อธบิาย : -
บทวา ทำฉันทะใหเกิด  มนีทิเทสวา  ฉนัทะ เปนไฉน ?
ความพอใจ  ความเปนผใูครเพ่ือจะทำ  ความพอใจในธรรมอัน-

เปนกศุล นีเ้รยีกวา ฉนัทะ ภกิษทุำฉนัทะนีใ้หเกดิดวยด ี ใหตัง้ขึน้ดวย-
ด ี ใหบงัเกดิอยางดยีิง่   นีเ้รยีกวา  ทำฉันทะใหเกิด

ทีว่า พยายาม มนีเิทสวา ความพยายาม เปนไฉน ?  การบำเพ็ญ-
ความเพยีรทางใจ  การกาวไปขางหนา ความตัง้ความเพยีรไปเบือ้งหนา
ความอตุสาหะ ความขะมกัเขมน  ความพยายามอนัเขมแขง็  ความ-
ไมทอดทิง้ธรุะ อนิทรียคอืความเพียร พละคอืความเพียร สมัมาวายามะ
อนัใด นีเ้รยีกวาความพยายาม   ภกิษ ุเปนผเูขาถงึ  เขาไปถงึแลวดวย-
ดี  เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี
ประกอบดวยความพยายาม นีเ้รยีกวา พยายาม

บทวา บำเพ็ญความเพยีร มีนิเทสวา ความเพียร เปนไฉน ?
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา
ความเพยีร  ภกิษุบำเพญ็ความเพียร  ตัง้ไวดวยดี   ทำใหเจริญ  ทำให-
มากขึน้ ซึง่ความเพยีรน้ี ดวยเหตนุัน้ จงึเรยีกวา  บำเพญ็ความเพยีร

บทวา ประคองจิตไว  มนีเิทสวา จติ เปนไฉน ?  ธรรมชาติทีร่-ู
จกัคดิ คอื ใจ  มานสั หฤทยั  ธรรมชาตทิีผ่องใส มโน  มนายตนะ
อนิทรียคอืใจ  วญิญาณ  วญิญาณขนัธ  มโนวญิญาณธาตุ  อนัควรแก-
เจตสิกธรรมเหลานัน้  นีเ้รยีกวาจติ ภกิษปุระคองจติไว  ประคบัประคอง-
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ไวดวยดี อปุถัมภ ค้ำชู ซึง่จิตน้ี  ดวยเหตุนัน้ จงึเรียกวา ประคองจิตไว
บทวา ตั้งความเพียรไว  มีนิทเทสวา ความเพียร เปนไฉน?

การตัง้ความเพยีรทางใจ ฯลฯ สมัมาวายามะ  นีเ้รยีกวา  ความเพียร
ภกิษเุปนผเูขาถงึ . . . ประกอบดวยความเพียรน้ี  ดวยเหตุนัน้ จงึเรียกวา
ตัง้ความเพยีรไว

 ๓) ภาวนาปธาน : ภกิษุในพระศาสนาน้ี ทำฉนัทะใหเกิด พยายาม
บำเพญ็ความเพยีร ประคองจติไว ตัง้ความเพียรไว เพ่ือสรางกศุลธรรม-
ทีย่งัไมเกดิ ใหเกดิขึน้ เปนอยางไร?  กศุลธรรมท่ียงัไมเกดิ เปนไฉน?
กศุลธรรมท้ังหลาย ไดแก กศุลมูล ๓ คอื อโลภะ อโทสะ อโมหะ เวทนา-
ขนัธ สญัญาขันธ สงัขารขันธ วญิญาณขันธ ทีป่ระกอบกนัเขากบักศุลมลู
นัน้ กบัทัง้กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ทีม่กีศุลมูลนัน้เปนสมุฏฐาน
สภาวธรรมเหลานี ้เรยีกวา กศุลธรรมท่ียงัไมเกดิขึน้   ภกิษทุำฉนัทะ-
ใหเกิด พยายาม บำเพญ็ความเพยีร ประคองจติไว ตัง้ความเพยีรไว
เพือ่สรางกศุลธรรมเหลานีท้ีย่งัไมเกดิ ใหเกดิขึน้ ดวยประการฉะนี้

๔) อนุรกัขนาปธาน :  ภกิษใุนพระศาสนานี ้  ทำฉันทะใหเกดิ
พยายาม บำเพญ็ความเพยีร ประคองจติไว  ตัง้ความเพยีรไว  เพือ่-
ความดำรงอย ู เพ่ือความไมสาปสูญ  เพ่ือความภญิโญย่ิง เพ่ือความ-
ไพบลูย  เพ่ือความเจริญ บรบิรูณ แหงกศุลธรรมท่ีเกดิขึน้แลว เปน-
อยางไร?   กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว เปนไฉน ?  กศุลธรรมทัง้หลาย
ไดแก กศุลมลู ๓ คอื อโลภะ อโทสะ อโมหะ เวทนาขันธ สญัญาขนัธ-
สังขารขันธ วิญญาณขันธ ที่ประกอบกันเขากับกุศลมูลนั้น กับทั้ง-
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมท่ีมกีศุลมลูน้ันเปนสมฏุฐาน สภาวธรรม-
เหลานี ้เรยีกวา กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว



โ พ ธ ิป ก ข ิย ธ ร ร ม  |  29 29 29 29 29

ภกิษทุำฉนัทะใหเกดิ พยายาม บำเพญ็ความเพียร ประคองจิต-
ไว ตัง้ความเพียรไว เพ่ือความดำรงอย ูความไมสาปสูญ ความภญิโญ-
ยิง่ ความไพบลูยความเจริญ ความบรบิรูณ แหงกศุลธรรมเหลาน้ีทีเ่กดิ-
ขึน้แลว ดวยประการฉะน้ี.

อธบิาย : -
บทวา เพ่ือความดำรงอยู  มนีทิเทสวา  อนัใดเปน ความดำรง-

อย ู อนัน้ันเปน ความไมเส่ือสูญ  อนัใดเปน ความไมเส่ือมสูญ อนัน้ัน-
เปน ความภิญโญยิง่ อนัใดเปน ความภญิโญย่ิง อนัน้ันเปนความไพบูลย
อันใดเปน ความไพบูลย อันน้ันเปนความเจริญความเจริญ  ความ-
บรบิรูณแหงกศุลธรรม ทีเ่กดิขึน้แลว

๔. อธบิายคำวา  “บาปอกุศล”  ในขอ สงัวรปธาน  และ ปหานปธาน

ในอรรถกถาวิภงัคปกรณ  ชือ่สัมโมหวโินทนี 12 พระอรรถกถาจารย  ได-
อธิบายความมงุหมายของคำวา  บาปอกุศล  ในขอวา  เพยีรปองกนับาปอกุศลที-่
ยงัไมเกิด  มใิหเกิดข้ึน  และในขอวา เพยีรละบาปอกศุลท่ีเกดิขึน้แลว  เพือ่ความ-
เขาใจยิง่ข้ึน  ดงัตอไปนี้

คำวา  บาปอกศุล ใน   สงัวรปธาน และใน ปหานปธาน  ทาน-
หมายเอา  บาปอกศุลทีย่งัไมเกิดขึน้  ดวยสามารถแหงการฟงุขึน้แหง-
กเิลส  หรอื ดวยสามารถแหงอารมณอนัยงัไมเคยเสพ  มอีธิบายดงัน้ี

ขึน้ช่ือวา บาปอกุศลท้ังหลายท่ียงัไมเกิดข้ึนแลวโดยประการอืน่ ๆ
ยอมไมม ี  ในสังสารอันหาเบ้ืองตนและทีส่ดุมิได   เพราะบาปอกศุล
ที่ยังไมเกิดขึ้นเหลานั้นนั่นแหละ   แมเมื่อจะเกิด  ก็ยอมเกิดขึ้นได
แมเม่ือละก็พึงละได.

12 วภิงคฺ.อ.๔๗/๔๘๐-๔๘๘
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ประการแรก   กเิลสทัง้หลายยอมไมเกดิขึน้  ดวยอำนาจแหง-
วตัรของภกิษบุางรูป คอื ยอมไมปรากฏแกภกิษบุางรูป  ดวยสามารถ-
แหงวตัรอยางใดอยางหนึง่แหงคนัถะ   ธดุงค    สมาธิ  วปิสสนา
นวกรรม  และภพ.

ถามวา  กเิลสทัง้หลายยอมไมเกดิขึน้  ดวยสามารถแหงวตัร-
เปนตน อยางไร?

ภกิษุบางรปูเปนผสูมบูรณดวยวัตร   เม่ือเธอกระทำอยซูึง่วัตรเลก็ๆ
นอยๆ ๘๒ อยาง มหาวตัร ๑๔  อยาง และเจตยิงัคณวตัร โพธิยงัคณวตัร
ปานยีวตัร มาฬกวัตร  อโุปสถาคารวัตร   อาคันตกุวตัร และคมกิวตัร
อยูนั่นแหละ กิเลสทั้งหลายยอมไมไดโอกาส แตวาในเวลาอ่ืน
เมื่อวัตรที่เคยปฏิบัติอันเธอละทิ้งไปแลว  กิเลสทั้งหลายอาศัย
อโยนิโสมนสิการ  และการละวางสติแลว  ยอมจะเกิดข้ึนได

ภิกษุบางรูปประกอบในการศึกษาเลาเรียน  เรียนพุทธพจน ๑
นกิายบาง ๒-๓ -๔-๕ นกิายบาง   เมือ่ภกิษนุัน้แล  เลาเรยีนอย ู  สาธยายอยู
คดิอย ู บอกอย ู ประกาศอยซูึง่พระไตรปฎก  คอื พระพุทธพจน  ดวย-
สามารถแหงอรรถ ดวยสามารถแหงบาลี    ดวยสามารถแหงอนสุนธิ
ดวยสามารถแหงบทตนและบทปลายอย ู  กเิลสท้ังหลายยอมไมไดโอกาส
แตในเวลาอ่ืนๆ   เธอละเลยการศึกษา เปนผูเกียจครานเที่ยวไปอยู
กเิลสท้ังหลายอาศยัอโยนิโสมนสิการและการสละสติแลว  ยอมจะเกดิ-
ขึ้นได

อนึง่  ภกิษบุางรปูเปนผทูรงธดุงค สมาทานประพฤตธิดุงคคณุ ๑๓
มอีย ู   เม่ือเธอบรหิารธดุงคคณุทัง้หลาย   กเิลสทัง้หลายยอมไมได-
โอกาส   แตในเวลาอืน่   ภกิษุนัน้สละธุดงคทัง้หลายแลวเวยีนมาเพือ่-
ความเปนผูมักมากเที่ยวไป  กิเลสท้ังหลาย อาศัยอโยนิโสมนสิการ
และการสละสติแลว ยอมเกิดข้ึนได  กิเลสท้ังหลายที่ยังไมเกิดข้ึน-
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ดวยสามารถแหงการไมปรากฏแมอยางนี ้  ยอมจะเกิดขึน้
ภกิษุบางรปูเปนผชูำนาญในสมาบัต ิ๘ มอีย ู  เมือ่เธอดำรงอย-ู

ดวยสามารถแหงอาวัชชนวสีเปนตน  ในปฐมฌานเปนตน    กเิลสท้ัง-
หลายยอมไมไดโอกาส   แตในกาลอ่ืนอกี   เม่ือภกิษนุัน้เส่ือมจากฌาน
หรือสละฌานเสีย  หรือเปนผปูระกอบเนืองๆ ในการพูดสิง่ทีไ่รประโยชน
(ดิรัจฉานกถา) เปนตนอยู   กิเลสทั้งหลายอาศัยอโยนิโสมนสิการ
และการสละสติแลว   ยอมเกดิขึน้  กเิลสท้ังหลายทีย่งัไมเกดิขึน้ดวย-
สามารถแหงการไมปรากฏแมอยางนี ้  ชือ่วา  ยอมจะเกดิขึน้ได

ภิกษุบางรูปเปนผูปฏิบัติวิปสสนา  กระทำอยูซึ่งการงานใน
อนปุสสนา ๗  หรอืมหาวปิสสนา ๑๘ เปนไปอย ู เมือ่เธอปฏบิตัอิย-ู
อยางนัน้  กเิลสทัง้หลาย ยอมไมไดโอกาส    แตในเวลาอืน่   เธอสละ-
การงานแหงวิปสสนาเปนผูมากไปดวยการทำรางกายใหแข็งแรงอยู
กเิลสท้ังหลายอาศยัอโยนโิสมนสกิารและการสละสติแลว ยอมเกิดขึน้
กเิลสทัง้หลายอนัยังไมเกิดข้ึนดวยสามารถแหงการไมปรากฏแมอยางนี้
ชื่อวายอมจะเกิดข้ึนได

ภกิษุบางรูปเปนนวกมัมกิะ (ผกูอสราง)  กระทำโรงอุโบสถและ-
โรงฉัน เปนตน     เม่ือเธอคิดอุปกรณแหงโรงอุโบสถเปนตนเหลาน้ัน
กเิลสทัง้หลายยอมไมไดโอกาส    แตในเวลาอืน่     เมือ่นวกรรมของ-
เธอเสรจ็แลว หรอืเปนผสูละนวกรรมแลว     กเิลสท้ังหลายอาศยั-
อโยนโิสมนสิการและการสละสตแิลว  ยอมเกดิข้ึน   กเิลสทัง้หลายท่ี-
ยังไมเกิดขึ้น   ดวยสามารถแหงการไมปรากฏแมอยางนี้    ชื่อวา
ยอมจะเกิดขึ้นได

กภ็กิษบุางรูป   มาจากพรหมโลก เปนสตัวบรสิทุธิ ์   กเิลสท้ัง-
หลายยอมไมไดโอกาส   เพราะยังไมมีการเสวยอารมณที่นาพอใจ
แตวาในกาลอ่ืน   เธอไดเสวยอารมณทีน่าพอใจแลว     กเิลสทัง้-
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หลายอาศัยอโยนโิสมนสกิารและการสละสตยิอมเกิดขึน้    กเิลสท้ัง-
หลายทีย่งัไมเกดิขึน้ แมอยางนี ้ ชือ่วา  ยอมจะเกิดขึน้ได

อนึง่ บาปอกศุลทีย่งัไมเกดิ ยอมเกิดขึน้ได  เพราะไดเสวยอารมณ-
นาพอใจ

ถามวา : บาปอกุศลยอมเกดิขึน้  เพราะไดเสวยอารมณนาพอ-
ใจเปนอยางไร ?

ตอบวา :  ภกิษุบางรูปในพระศาสนาน้ี  ไดรบัอารมณอนัเปนท่ี-
ชอบใจเปนตน ทีต่นยงัไมเคยเสพ   กเิลสทัง้หลายมรีาคะเปนตนของ-
เธอ   ยอมเกดิขึน้แกเธอในอารมณนัน้ได   เพราะการไมไดกระทำไว-
ในใจโดยอุบายอันแยบคาย และเพราะการสละเสียซึง่สติ  กเิลสท้ังหลาย-
ทีย่งัไมเกิดข้ึนยอมจะเกิดข้ึนได   ดวยสามารถแหงอารมณอนัตนยงัไม-
เคยเสพอยางน้ี แล

แตวา  ในขณะแหงโลกตุตรมรรค  วริยิะประการเดียวน่ันแลยงั-
กจิคอืการปองกนักเิลสทัง้หลาย  ทีย่งัไมเกดิขึน้  และละกิเลสทีเ่กดิขึน้-
แลว ใหสำเร็จไดดวย  ดงัน้ีแล.

๕. อธิบายคำวา “กศุลธรรม”  ในขอ ภาวนาปธาน และ อนรุกัขนาปธาน
ในอรรถกถาวภิงัคปกรณ  ชือ่สัมโมหวิโนทนี 13 พระอรรถกถาจารย  ได-

อธิบายความมงุหมายของคำวา  กศุลธรรม  ในขอวา เพียรสรางกศุลธรรมใหม
ทีย่งัไมเกดิ  ใหเกดิขึน้  และในขอวา  เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญ
เพ่ือความเขาใจยิง่ข้ึน  ดงัตอไปนี้

คำวา กศุลธรรม  ในขอวา  “เพยีรรกัษากศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว”

13 วภิงฺค.อ.๔๗/๔๗๒-๔๗๘
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นี ้  หมายถึง สมถวปิสสนาและมรรค  แตในทีน่ี ้  หมายเอาเฉพาะ
สมถวิปสสนา  เทานัน้   สวนมรรคเกดิคร้ังเดียวแลวกด็บัไป   ยอมไม-
เปนไปเพือ่ความพนิาศ   เพราะมรรคนัน้  ใหความเปนปจจัยแกผล-
เทาน้ันแลว กด็ับไป

อน่ึง  ทานกลาวไววา  ในท่ีนีว้า  ไมพึงหมายเอา  สมถวปิสสนา
ที่เคยมี หรือ เคยไดมากอน  เพราะบรรดากุศลธรรมท้ังหลายมี-
สมถวิปสสนาและมรรคนัน้   สมถวิปสสนาท่ีเคยม ี เคยเกิดมากอน-
แลว   เมือ่ดับไป ยอมเปนไปเพ่ือความพนิาศ

เพ่ือความแจมแจงแหงเน้ือความ  พงึทราบเร่ืองของสามเณรผ-ู
เคยไดสมถวปิสสนาท่ีเปนโลกิยมากอน   ดงัตอไปนี้

พระเถระผขูณีาสพองคหนึง่    กบัสามเณรผไูดสมาบตัเิปนผ-ู
ตดิตามคอยรับใช  พากันเดนิทางจากชนบทมาสมูหาวหิาร  พระเถระ-
คิดวา  “เราจักไหวพระเจดีย และมหาโพธิ์”   แลวไดเขาไปสู
ปงครบรเิวณ   เมือ่ภิกษุสงฆหมใูหญไหวพระเจดยีอยใูนเวลาเย็น   ทาน-
มไิดออกไปเพือ่จะไหวพระเจดีย   ถามวาเพราะเหตใุด  ตอบวา เพราะ-
พระขีณาสพท้ังหลายเปนผเูคารพในพระรตันตรัยมาก ฉะนัน้  เมือ่ภกิษ-ุ
สงฆไหวแลวหลกีไปแลว   พระเถระจึงคดิวา  “ในเวลาท่ีมนษุยทัง้หลาย-
กนิถัว่  (ของกินหลงัอาหาร)  ตอนเย็น  เราจกัไมใหใครๆ รแูมแต-
สามเณร   แลวจกัไปไหวพระเจดยี” ดงันี ้ เปนผเูดียวเทานัน้ออกไป-
แลว

สามเณรคดิวา  “เหตุอะไรหนอ    พระเถระจงึเปนผเูดียวไปใน-
เวลาทีไ่มสมควร  เราจักทราบเหตนุัน้”  จงึตดิตามอปุชฌายของตน-
ออกไป.  พระเถระไมพิจารณา  จึงไมทราบการมาของสามเณรน้ัน
ทานไดขึ้นไปสูลานของพระมหาเจดียทางประตูดานทิศทักษิณ  แม-
สามเณรก็ขึน้ไปตามทางน้ันเหมือนกัน  พระมหาเถระแลดูพระมหาเจดีย-
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แลวถือเอาปตอินัมีพทุธคณุเปนอารมณ  แลวประมวลมาซึง่พุทธคุณทัง้-
ปวงดวยใจ   เปนผูยินดีแลว    ยินดียิ่งแลวไหวพระมหาเจดียอยู
แมสามเณรเหน็กิรยิาของพระเถระแลว    จงึคิดวา     “พระอุปชฌาย-
ของเรา   มจีติเล่ือมใสอยางย่ิงไหวอย ู   ทานไดดอกไมแลวหรือ จงึทำ-
การบชูา”  ดงันี.้  เมือ่พระเถระไหวแลวลกุขึน้แลว    กต็ัง้อญัชลโีดย-
เคารพยืนแลดพูระมหาเจดียอย ู สามเณรจึงกระแอมไอ   ใหพระเถระ-
ทราบความท่ีตนมาแลว.

พระเถระหนัมาดแูลวถามวา   “เธอมาเมือ่ไร”     สามเณรจงึ-
เรียนวา “ทานขอรับในกาลทีท่านไหวพระเจดีย  ทานมจีติเลือ่มใสอยาง-
ยิ่งไหวพระเจดียทานไดดอกไมทั้งหลายบูชาหรือ  พระเถระกลาววา
“เออ   สามเณร   ชือ่วาการบรรจพุระธาตมุปีระมาณเทานี ้   ในท่ีใด-
ทีห่น่ึงเหมือนพระเจดยีนีม้ไิดม ี มหาสถปูเหน็ปานนีไ้มเปนเชนกับสถปูอ่ืน
ทีใ่ครๆ ไดดอกไมทัง้หลายแลวจะไมพงึบชูาเลา”    สามเณรจงึเรยีน-
วา   “ขาแตทานผเูจริญ   ถาอยางน้ัน      ขอทานจงรอกระผมจัก-
นำดอกไมมา”    แลวเขาฌาน  ในขณะนัน้น่ันแหละไปสปูาหมิพานต-
ดวยฤทธิ์    ถือเอาดอกไมทั้งหลาย  อันถึงพรอมดวยสีและกลิ่น
บรรจุเต็มกระบอกกรองน้ำแลว   เมื่อพระเถระไปจากมุขดานทิศใต
ยังไมทันถึงมุขดานทิศตะวันตก ก็กลับมา เรียนทานวา “ทานขอรับ
ขอทานจงรับดอกไมแลวบูชาเถิด”    พระเถระกลาววา “สามเณร
ดอกไมของเรานอยมาก”   สามเณรเรียนทานวา  “ขาแตทานผเูจรญิ
ขอทานจงนึกถึงพระคุณท้ังหลายของพระผมูพีระภาคเจาแลวบูชาเถดิ”
พระเถระกาวขึน้ไปตามบันไดทีต่ดิมขุทางทศิตะวนัตกแลว  เริม่กระทำ-
การบชูาดวยดอกไม  ณ  แทนบชูา  ซึง่ตัง้อยภูายในทีน่ัน้แล    พืน้ที-่
แทนบูชาก็เต็มไปดวยดอกไมทัง้หลาย  และตกลงไปยังพ้ืนช้ันลาง   เต็ม-
สงูขึน้ประมาณถึงหวัเขา    จากน้ัน      พระเถระก็ลงสรูะเบียงดาน-
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หลังบนฐานสำหรบับชูาแลวบูชาอย ู   แมดอกไมกเ็ตม็รอบแลว      พระ-
เถระทราบความท่ีดอกไมเหลาน้ันเต็มรอบแลว   จงึเกลีย่ดอกไมไปใน-
พืน้เบ้ืองต่ำแลวจึงไป  ลานแหงพระเจดียทัง้ปวงกม็ดีอกไมเต็มรอบแลว
เมือ่ลานพระเจดียมดีอกไมเตม็รอบแลวจงึกลาววา    “สามเณร ดอก-
ไมยงัไมหมด”    สามเณรเรยีนทานวา ขาแตทานผเูจรญิ   ขอทานจง-
คว่ำกระบอกกรองน้ำ  พระเถระจึงคว่ำปากกระบอกกรองน้ำแลวสะบัด
ดอกไมทั้งหลายจึงส้ินไปในกาลน้ัน

พระเถระใหกระบอกกรองน้ำคนืแกสามเณรแลวทำประทกัษณิ-
พระเจดียเดินไปตามกำแพงประมาณ  ๖๐ ศอก   แลวไหวจากท้ัง
๔ ทศิ  ขณะทีก่ำลงัเดนิไปสบูริเวณกค็ดิวา  “สามเณรนีม้ฤีทธิม์าก จกัอาจ-
เพ่ือรักษาอิทธานุภาพน้ีไดตลอดไปหรอืไมหนอ”   ในลำดับน้ันก็ทราบ-
วา   สามเณรนีจ้กัไมอาจรกัษาฤทธานุภาพไวไดจงึไดกลาวกะสามเณรวา
“สามเณร   บดันีเ้ธอมฤีทธิม์าก  แตในกาลสุดทายท่ีฤทธิเ์หน็ปานน้ี-
พนิาศไปแลว  เธอจกัด่ืมน้ำขาวอันชางหูกตาบอดขางหน่ึงเอามือขยำ-
แลว”  ดงันี ้  กข็อทีฤ่ทธิเ์สือ่มไปนี ้ เปนขอบกพรองของความเปนคน-
หนุมสามเณรน้ันสลดจิตดวยคำของพระอุปชฌาย  ทั้งมิไดกลาวขอ-
กรรมฐานวา “ ขาแตทานผเูจรญิ  ขอทานจงบอกกรรมฐานแกกระผม”
ดงันี ้    กลบัคดิวา  “พระอปุชฌายของเราพดูอะไร”  แลวกเ็ดนิไป
เหมอืนบุคคลผไูมไดยนิถอยคำนัน้  พระเถระคร้ันไหวมหาเจดยีและมหา-
โพธ์ิแลว  ใหสามเณรถือบาตรและจีวร ไดไปสูมหาวิหารชื่อวา
กเุฏฬติสิสะโดยลำดับ    สามเณรไมปรารถนาจะเดินภกิขาจาร   จงึถาม-
ทานวา  “ทานขอรบั  ทานจะเขาไปสบูานไหน”   เมือ่กำหนดเวลาวา
บดันี ้พระอุปชฌายของตนจกัถงึประตบูานน้ันแลว จงึถอืเอาบาตรและ-
จวีรของตนและของอปุชฌายเหาะมาทางอากาศ  ถวายบาตรและจีวร-
แกพระเถระแลวจึงเขาไปเพ่ือบณิฑบาต    พระเถระไดกลาวตักเตือน-
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สามเณรตลอดกาลทัง้ปวงวา  “สามเณร  เธออยาไดกระทำอยางนี้
ชือ่วาฤทธ์ิของปุถชุน  เปนสภาพหว่ันไหว ไมแนนอน  ไดอารมณม-ี
รปูเปนตนอนัเปนอสัปปายะแลว ยอมแตกไปโดยเหตุ เพยีงเล็กนอย-
เทานัน้   เม่ือสมาบตัอินัมอียเูสือ่มไปแลว  ปุถชุนท้ังหลายยอมไม-
อาจตัง้ม่ันในการอยปูระพฤตพิรหมจรรย”  ดงันี ้  สามเณรคิดวา  พระ-
อปุชฌายของเราพดูอะไร  มไิดปรารถนาจะฟง   กระทำอยอูยางนัน้-
นัน่แหละ    พระเถระเม่ือทำการไหวพระเจดยีโดยลำดบัแลวไปสวูหิาร
ชือ่กมัพเุปณฑวหิาร    เมือ่พระเถระแมอยใูนวหิารนัน้     สามเณรก-็
ยังกระทำอยูอยางน้ัน

อยมูาวันหน่ึง   ธดิาของนายชางหูกคนหน่ึง  ซึง่มีรปูงาม ดำรง-
อยใูนปฐมวัยออกจากบานท่ีอาศัยแลว กาวลงสสูระบัวรองเพลง เด็ด-
ดอกบวัอยู ในขณะนัน้ สามเณรผไูปสสูระบวัไดฟงเสียงเพลงขับของ-
หญงินัน้แลวเหมือนแมลงตาบอดตดิอยใูนรสน้ำหวาน   ในขณะน้ันท-ี
เดยีวฤทธ์ิทีเ่คยไดกอ็นัตรธานไป เหมอืนนกกาปกหกัฉะน้ัน  แตดวย-
กำลงัแหงสมาบตัยิงัมอีย ู  สามเณรจงึมไิดตกไปในพืน้น้ำ    ไดยนือย-ู
แลวท่ีฝงแหงสระบวั    เหมอืนปยุไมงิว้คอย ๆ  ลอยตกไป    สามเณร-
นั้นกลับมาโดยเร็วแลวถวายบาตรและจีวรแกพระอุปชฌายแลวก็ไป
พระมหาเถระไมกลาวคำอะไรๆ  ดวยคิดวา  “เรื่องน้ันเราเห็นแลว
แมเราจะหาม  เธอกจ็ะไม กลบัมา”   ดงันี ้  จงึไปบิณฑบาต   ฝาย-
สามเณรไปยืนอยูที่ฝงแหงสระบัว  คอยทาธิดาชางหูกน้ันข้ึนมาอยู
ธดิาชางหกูนัน้   เห็นสามเณรผไูปทางอากาศแลวกลบัมาอีก    กท็ราบ-
ไดวา  “สามเณรนีอ้าศยัเราจงึมคีวามกระสนั”   ดงันี ้  จงึกลาววา
“สามเณร จงหลกีไป”   สามเณรจงึหลีกไป  ธดิาชางหูกจงึขึน้จากสระ-
บวั   นงุหมผาแลวเขาไปหาสามเณรถามวา   “มอีะไรหรอื”   สามเณร-
นัน้ไดบอกเน้ือความนัน้แลว  ธดิานัน้แมแสดงโทษในการอยคูรองเรอืน-
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ดวยเหตมุากมาย   และแสดงอานิสงส  ในการอยปูระพฤติพรหมจรรย
ตกัเตอืนอย ู  กไ็มอาจทำใหสามเณรนัน้บรรเทาความกระสันได  จงึคดิวา
“สามเณรนีเ้สือ่มจากฤทธ์ิเหน็ปานน้ีเพราะเรา  บดันีเ้ราไมควรจะทอด-
ทิง้เธอ”     จงึกลาววา   “จงยืนอยทูีน่ีก่อน”  แลวกลับไปบาน  ไดบอก-
เร่ืองน้ันแกมารดาและบดิาของเธอตน    มารดาและบดิาไปแลวให-
โอวาทแกสามเณรมปีระการตาง ๆ   ไดกลาวถอยคำอันไมตอนรับวา
“ทานอยาสำคญัวาพวกเรามตีระกลูสงู   เราทุกคนเปนชางหกู   ทาน-
สามารถจะกระทำการงานของชางหูกไดหรือ”    สามเณรกลาววา
“ดกูอนอบุาสก  ขึน้ชือ่วาเปนคฤหสัถกต็องทำอะไรๆ  จะเปนการงาน-
ของชางหกูหรอืจะเปนการงานของคนมดัฟอนไมกต็าม    ขอทานอยา-
ไดหวงผาสำหรบันงุดวยเหตนุีเ้ลย”   นายชางหูกไดใหผาสาฎกทีพ่นัเอว
ไดนำไปสบูานแลวยกธดิาให

มาณพนัน้ (สามเณรทีส่กึแลว)   เรยีนการงานของชางหกูแลว
กท็ำการงานทีศ่าลากบัดวยชางหูกทัง้หลาย   หญิงทัง้หลายของครอบ-
ครวัอ่ืนๆ จดัแจงอาหารแลวนำมาแตเชาตร ู   แตภรรยาของมาณพ-
นัน้ยงัมไิดมา   เมือ่ชนท้ังหลายพกัการงานบรโิภคอาหารกนั   มาณพ-
นัน้ยังน่ังกรอดายอย ู  ภรยิาของเขาจงึมาในภายหลงั   เมือ่มาณพนัน้-
เหน็ภริยามาถึงชาจึงคุกคามภริยาดวยคำวา   “เธอมาชาเกินไป”

กธ็รรมดามาตุคามทราบจติอนัใคร ๆ   มคีวามรกัใน-
ตนแลวยอมสำคัญบุคคลท้ังหลาย แมเปนพระเจาจักรพรรดริาช
วาเปนราวกะทาส.
เพราะเหตนุัน้ หญิงน้ัน   จงึกลาวอยางน้ีวา ในเรอืนของชนอ่ืน

เขามคีนนำวตัถ ุ  เครือ่งใช   มฟีน   ใบไม   เกลอื เปนตน    จากภาย-
นอกมาเกบ็เตรียมไวแลว  แตดฉินัเปนผเูดียว แมทานก็ไมรวูา  ในบาน-
ของเรา  สิง่นีม้ ี   สิง่นีไ้มม ี ถาทานตองการก็จงบรโิภค      ถาไมตอง-
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การกอ็ยาบรโิภค      มาณพนัน้โกรธแลว  คดิวา  หญิงนีไ้มใชแตนำ-
อาหารมาในเวลาสายเกินไปอยางเดียว  ยังเสียดสีเราแมดวยวาจา
เมือ่ไมเหน็เคร่ืองประหารอืน่    จงึถอดไมกระสวยทอผา ออกแลวขวาง-
ไป    เม่ือหญงินัน้กำลงัจะหลบอย ู    ปลายทอนไมของกระสวยก็เขา-
ไปกระทบท่ีหางตา  หญงิน้ันไดเอามือท้ังสองกุมลูกตาโดยเรว็   โลหิต-
ไหลออกแลวจากตาท่ีแตกแลว  มาณพนัน้ระลึกถงึคำของพระอปุชฌาย-
ไดในเวลาน้ัน   จงึเริม่รองไหคร่ำครวญดวยเสียงอนัดงัวา  “อปุชฌาย-
กลาวกะเราหมายเอาเหตนุีว้า  ในอนาคต  เธอจกัด่ืมกินน้ำขาวท่ีชาง-
หกูตาบอดขางหนึง่เอามือขยำ”    ดงัน้ี   เหตอุนัน้ี   จกัเปนอนัพระ-
เถระเหน็แลว   โอ  พระผเูปนเจาเหน็การณไกลหนอ   ชางหกูทัง้-
หลายเหลาอืน่กลาวตอบวา  “อยาเลยเธอ   อยารองไหไปเลย  ธรรม-
ดาวานัยนตาทีแ่ตกแลว   ถงึจะรองไหไมอาจจะทำนยันตาใหเปนปกต-ิ
ได  มาณพนัน้กลาววา  “กระผมมไิดรองไหเพือ่เหตุนี ้  แตวากระผม-
รองไหหมายเอาเร่ืองนี”้  แลวจึงไดบอกความเปนไปทัง้หมดโดยลำดับ-
แล

สมถวปิสสนาท่ีเกดิขึน้แลว หรอืทีเ่คยมแีลว  เคยไดมาแลว  เม่ือ-
ดบัไป  ยอมเปนไปเพ่ือความพนิาศดงัพรรณนามาฉะน้ี

๏     ๏     ๏
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อทิธิบาท ๔๓

“ดกูอนภิกษุทัง้หลาย  ภกิษุเม่ือเจริญ  กระ-
ทำใหมากซึง่อทิธบิาท ๔ อยางนีแ้ล  ยอมการทำให-
แจงซ่ึงเจโตวิมตุติ  ปญญาวิมตุติ  อนัหา อาสวะมิ-
ได ดวยปญญาอนัยิง่เอง เพราะอาสวะท้ังหลายสิน้-
ไป  ในปจจุบันเขาถึงอย ู”

ส.ํม. ๑๙ / ๑๑๓๖-๑๑๔๖ / ๓๓๙-๓๔๓
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หมวดท่ี ๓

อทิธบิาท ๔
๑. ความหมาย
        อทิธบิาท คอื ธรรมท่ีเปนเหตุใหบรรลุผลตามความประสงค หรือ สิง่ท่ี-
ประสงค  มาจากคำ ๒ คำ คอืคำวา อทิธ ิและคำวา บาท คำวา อทิธ ิแปลวา ฤทธิ์
คอื ความสำเรจ็  ในชัน้ตนหมายเอาความสำเร็จในกิจท้ังหลายทีเ่ปนกุศล สวนใน-
ชัน้สงู หมายเอาการบรรลุคณุธรรมมีฌาน สมาบตั ิอภญิญา วชิชา และ มรรคผล
เปนตน   คำวา บาท แปลวา พืน้ฐาน ทีต่ัง้ ทีอ่าศยั หรอื เหต ุ  รวมความท้ัง ๒
คำเขาดวยกนัจงึแปลวา   ธรรมเปนท่ีเปนพ้ืนฐาน หรอืเปนตัง้อยแูหงความสำเรจ็
ธรรมท่ีเปนเหตุใหบรรลุตามความประสงค หรือ สิง่ท่ีประสงค  เม่ือบุคคลประสงค-
สิง่ใดๆ  ถาประกอบดวย ธรรมคอือิทธิบาท  หรือไดปฏิบตัติามอทิธิบาทธรรมนีแ้ลว
ความประสงคนัน้ๆ  กจ็ะสำเรจ็ไดอยางแนนอน

๒. อทิธบิาทวิภาค
อทิธบิาท คอื ธรรมท่ีเปนเหตใุหบรรลผุลตามทีป่ระสงค หรือ สิง่ท่ีประสงค-

นีแ้บงออกเปน ๔ ประการ คอื ๑) ฉันทะ ความพอใจทีจ่ะทำสิง่นัน้ๆ ใหสำเรจ็
๒) วริิยะ  ความเพยีรพยายามกระทำส่ิงนัน้ๆ ใหสำเรจ็  ๓) จติตะ ความใฝใจ
จดจอตอการกระทำสิง่นัน้ๆ ใหสำเรจ็ และ ๔) วมีงัสา ความพจิารณาไตรตรอง-
เหตแุละผลท่ีไดรบัจากการกระทำส่ิงนัน้ๆ  ดงันัน้  อทิธบิาทธรรม  ๔ ประการ 14

เหลานี ้จงึมีชือ่เรียกตามองคประกอบของธรรมท่ีเปนบาทแตละประการดงัน้ี
๑)  ฉนัทิทธิบาท        บาทแหงฤทธ์ิ คอื ความพอใจทีจ่ะทำ
๒)  วริยิิทธิบาท        บาทแหงฤทธ์ิ คอื ความเพียรพยายามกระทำ
๓)  จติติทธิบาท       บาทแหงฤทธิ ์คอื ความไฝใจจดจอตอการกระทำ
๔)  วมีงัสทิธบิาท      บาทแหงฤทธิ ์คอื การพจิารณาไตรตรองเหตแุละผล

14 อภ.ิว.ิ๓๕/๕๐๕/๒๙๒
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พระผมูพีระภาคไดทรงจำแนกองคประกอบของอิทธบิาท 15 เปน ๔ ประการ-
แลว ไดตรัสอธิบายความมงุหมายของ อทิธบิาท แตละขอ พอสรปุความไดดงัน้ี

๒.๑  ฉนัททิธบิาท  ไดแก  ฉนัทเจตสกิ   การทำความพอใจ  ความใคร-
เพื่อจะทำ  ความพอใจในกุศลธรรม  เปนไปในคราวที่ภิกษุในศาสนานี้  เจริญ
โลกุตตรฌาน  อนัเปนเครือ่งนำออกไปจากโลก  ใหเขาสนูพิพาน  เพ่ือละความ-
เหน็ผดิ   เพือ่บรรลุโสดาปตตมิรรค   สงดัจากกาม  สงดัจากอกศุลธรรมทัง้หลาย-
แลว   บรรลปุฐมฌาน   ประกอบดวยวติก   วจิาร มปีตแิละสขุอนัเกดิแตวเิวกซึง่-
ปฏบิตัยิาก รไูดชา  นีเ้รยีกวา ฉนัททิธบิาท  ธรรมทัง้หลายทีเ่หลอื  เรยีกวา   ธรรม-
ทีป่ระกอบพรอมดวยฉันทิทธิบาท

๒.๒  วิริยิทธิบาท ไดแก  วิริยเจตสิก  การบำเพ็ญเพียรทางใจ
สัมมา-วายามะ  วิริยสัมโพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค  นับเนื่องในมรรค
เกดิข้ึนในคราวทีภ่กิษุในศาสนาน้ี  เจรญิโลกตุตรฌาน  อนัเปนเครือ่งนำออกไป-
จากโลก  ใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือละความเห็นผิด   เพ่ือบรรลุโสดาปตติมรรค
สงดัจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวย-
วติก วจิาร มปีตแิละสขุอนัเกดิแตวเิวกซึง่ปฏบิตัยิาก รไูดชา นีเ้รยีกวา วริยิทิธิบาท
ธรรมท้ังหลายท่ีเหลอื  เรยีกวา   ธรรมท่ีประกอบพรอมดวยวริยิทิธบิาท

๒.๓  จติติทธิบาท  ไดแก  จติ  หรอื วญิญาณขนัธ  อนัควรแกเจตสิกธรรม-
ทีเ่กดิรวมกนั   เปนไปในคราวท่ีภกิษุในศาสนาน้ี  เจรญิโลกตุตรฌาน  อนัเปน-
เคร่ืองนำออกไปจากโลก  ใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือละความเห็นผิด   เพ่ือบรรลุ
โสดาปตตมิรรค   สงดัจากกาม  สงดัจากอกศุลธรรมทัง้หลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ประกอบดวยวิตก   วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกซ่ึงปฏิบัติยาก รูไดชา นี้
เรยีกวา จติตทิธบิาท ธรรมท้ังหลายท่ีเหลอื  เรียกวา  ธรรมทีป่ระกอบพรอมดวย-
จติตทิธบิาท

๒.๔  วมีงัสทิธบิาท   ไดแก  ปญญาเจตสกิ  ความรชูดั  ความไมหลง
ความวิจยัธรรม  สมัมาทฏิฐิ   ธมัมวจิยสมัโพชฌงค อนัเปนองคแหงมรรค  นบัเนือ่ง-
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ในมรรค  ยอมเปนไปในคราวท่ีภกิษุในศาสนานี ้ เจริญโลกุตตรฌาน  อนัเปนเคร่ือง-
นำออกไปจากโลก  ใหเขาสนูพิพาน  เพ่ือละความเหน็ผิด   เพือ่บรรลุโสดาปตติ-
มรรค   สงดัจากกาม  สงดัจากอกศุลธรรมทัง้หลายแลว บรรลปุฐมฌาน ประกอบ-
ดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกซ่ึงปฏิบัติยาก รูไดชา  นี้เรียกวา
วีมังสิทธิบาท  ธรรมทั้งหลายท่ีเหลือ  เรียกวา  ธรรมที่ประกอบพรอมดวย
วมีังสิทธิบาท

อธิบาย :   คำวา   อทิธิ  แปลวา  ความสำเรจ็   ความสำเรจ็ดวยดี
ความได  ความไดเฉพาะ  ความบรรลุถงึดวยด ี ความกระทำใหแจง  ความเขาถงึ-
ธรรมเหลาน้ัน.

คำวา  อทิธบิาท   ไดแก  เวทนาขันธ  สญัญาขนัธ  สงัขารขนัธ  วญิญาณ-
ขนัธ  ของบคุคลผบูรรลุธรรมเหลานัน้.

คำวา เจริญอิทธิบาท หมายความวา สองเสพ เจรญิ ทำใหมาก ซึง่ธรรม-
ทัง้หลายอนัเปนบาทแหงฤทธิน์ัน้

คำวา ฉนัทเจตสกิ ไดแก ความพอใจ การทำความพอใจ  ความใครเพ่ือจะ-
ทำ  ความพอใจในธรรมอนัเปนกศุล  เรยีกวา  ฉันทะ

คำวา วิริยเจตสิก ไดแก การบำเพ็ญความเพียรทางใจ  สัมมาวายามะ
เรียกวา วริิยะ
       คำวา วญิญาณขันธ  ธรรมชาตทิีร่อูารมณ   นอมไปสอูารมณ   ไดแก
มโนวญิญาณธาตุ  อนัสมควรแกกศุลธรรม(เจตสกิธรรม) ทีเ่กดิรวมกนั เรยีกวา จติตะ
        คำวา ปญญาเจตสกิ ไดแก  ปญญาเปนเครือ่งพจิารณา  ความรชูดั
ความไมหลง   ปญญาเลือกเฟนธรรม  สมัมาทิฏฐ ิ เรยีกวา  วมีงัสา

๓. การเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิและปธานสังขาร

จากขอความทีว่า  “ อทิธบิาท  ไดแก  เวทนาขนัธ  สญัญาขันธ  สงัขาร-
ขนัธ  วญิญาณขนัธ  ของบุคคลผบูรรลธุรรมเหลานัน้”  หมายความวา  การท่ี-
บคุคลจะปฏบิตัธิรรมหรือจะกระทำกศุลใดๆ กต็าม ใหสมัฤทธ์ิผล  บคุคลน้ันจะ-
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ตองมีจติตะกลาว คอื วญิญาณขนัธ  อนัเปนอทิธบิาท  และเมือ่มวีญิญาณขนัธ-
เปนอทิธบิาทแลว   เวทนาขนัธ (ความเสวยอารมณ)  สญัญาขนัธ (สญัญาเจตสกิ)
และ สังขารขันธ (เจตสิก ๕๐ ประการที่เหลือ)  ก็ยอมจะเปนอิทธิบาทไปดวย
เพราะผไูดฉนัทสมาธ ิ  วริยิสมาธิ  จติตสมาธิ  วมีงัสาสมาธ ิและประกอบดวย-
ปธานสงัขารนัน้  เปนผมูนีามขนัธทัง้ ๔ นัน้เปนอทิธบิาท  จงึชือ่วา เปนผปูระกอบ-
ดวยอทิธบิาท

ดงันัน้  การเจริญอิทธบิาทธรรม ๔ ประการ คอื ฉนัทะ วริยิะ จติตะ และ
วมีงัสา  ในขัน้สูงท่ีตองการความสำเรจ็ถึงระดับโลกุตตรฌาน  มรรคผลและนพิพาน
จงึตองประกอบดวยสมาธแิละปธานสงัขาร   สมดงัพระพทุธดำรสั ตรสัแสดงการ-
เจริญอิทธิบาท ๔ อันประกอบดวยสมาธิและปธานสังขาร  มีมาในพระไตรปฎก
วภิงัคปกรณ 16  ดงัน้ี

๓.๑  การเจรญิอทิธบิาทอันประกอบดวยฉันทสมาธแิละปธานสังขาร
ก็ ภิกษุเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและ-

ปธานสงัขารเปนอยางไร ?
ภกิษใุนศาสนานี ้ เจรญิโลกตุตรฌาน  อนัเปนเครือ่งนำ-

ออกไปจากโลกใหเขาสนูพิพาน  เพ่ือประหานทฏิฐ ิ เพ่ือบรรล-ุ
โสดาปตตมิรรค  สงัดจากกาม  สงัดจากอกศุลธรรมทัง้หลาย-
แลว   บรรลปุฐมฌาน  ประกอบดวยวติก  วจิาร  มปีตแิละสขุ-
อนัเกดิแตวเิวก ซึง่ปฏบิตัยิาก รไูดชา  ในสมยัใด  ในสมยันัน้
เธอยอมชื่อวา เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ--
ปธานสังขาร.

        ๓.๒  การเจริญอทิธบิาทอันประกอบดวยวริยิสมาธแิละปธานสงัขาร
ภกิษเุจรญิอทิธบิาทอนัประกอบดวยวริยิสมาธแิละปธานสงัขาร-

เปนอยางไร ?   ภกิษใุนศาสนาน้ี   เจริญโลกุตตรฌาน  อนัเปนเครือ่ง-
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นำออกไปจากโลกใหเขาสนูพิพาน เพือ่ปหานทฏิฐ ิ เพ่ือบรรลปุฐมภมูิ
สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน
ประกอบดวยวติก  วจิาร  มปีตแิละสขุ  อนัเกดิแตวเิวก ซึง่ปฏบิตัยิาก
รไูดชา  ในสมยัใด  ในสมยันัน้ เธอยอมช่ือวา เจริญอทิธบิาทอันประกอบ-
ดวยวริิยสมาธปิธานสงัขาร.

๓.๓ การเจรญิอทิธบิาทอนัประกอบดวยจติตสมาธแิละปธานสงัขาร
ก ็ภกิษเุจรญิอทิธบิาทอนัประกอบดวยจติตสมาธปิธานสงัขาร

เปนอยางไร?  ภกิษใุนศาสนานี ้ เจรญิโลกุตตรฌาน  อนัเปนเคร่ือง-
นำออกไปจากโลกใหเขาสนูพิพาน  เพ่ือประหาณทฏิฐิ  เพ่ือบรรลุ-
ปฐมภูม ิ สงัดจากกาม  สงดัจากอกุศลธรรมทัง้หลายแลว   บรรล-ุ
ปฐมฌาน  ประกอบดวยวติก  วจิาร  มปีตแิละสขุ  อนัเกิดแตวเิวก
ซึ่งปฏิบัติยาก รูไดชา  ในสมัยใด  ในสมัยน้ัน เธอยอมช่ือวา
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร

๓.๔  เจรญิอทิธบิาทอันประกอบดวยวีมงัสาสมาธิปธานสงัขาร
ก ็ภกิษุเจรญิอิทธิบาทอนัประกอบดวยวมีงัสาสมาธปิธานสังขาร

เปนอยางไร?  ภกิษุในศาสนาน้ี  เจรญิโลกตุตรฌาน  อนัเปนเคร่ือง-
นำออกไปจากโลกใหเขาสูนิพพาน เพ่ือปหานทิฏฐิ เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ
สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน
ประกอบดวยวติก  วจิาร  มปีตแิละสขุ  อนัเกดิแตวเิวก  ซึง่ปฏบิตัยิาก
รไูดชา ในสมัยใด ในสมัยนัน้ เธอยอมช่ือวา เจริญอทิธบิาทอันประกอบ-
ดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร.

อธิบาย :  คำวา สมาธิ   ไดแก  ความต้ังมัน่แหงจติ  ความ-
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ดำรงอยแูหงจติ   ความมัน่คงแหงจติ  ความไมสายไปแหงจติ   ความ-
ไมฟุงซานแหงจิต  ภาวะท่ีจิตไมสายไป  ความสงบ  สมาธินทรีย
สมาธพิละ  สมัมาสมาธิ   สมาธสิมัโพชฌงค   อนัเปนองคแหงมรรค
นบัเนือ่งในมรรค  นีเ้รยีกวา  สมาธิ.

คำวา ปธานสังขาร ไดแก   การบำเพ็ญความเพียรทางใจ
ความกาวหนา  การกาวไปสฐูานะเบือ้งหนา  ความขะมกัเขมน  ความ-
อตุสาหะ  ความขวนขวาย  ความเขมแขง็   การกาวไปสฐูานะเบือ้ง-
หนาอยางไมยอทอ  ความไมทอดท้ิงความพอใจ ความไมทอดธุระ ความ-
พากเพยีร  วริยินิทรยี   วริยิพละ   สมัมาวายามะ   วริยิสมัโพชฌงค
อนัเปนองคแหงมรรค   นบัเน่ืองในมรรค   นีเ้รียกวา   ปธานสังขาร.
ภกิษ ุ   เปนผเูขาไปถงึแลว    เขาไปถงึแลวดวยด ี    เขามาถงึแลว
เขามาถงึแลวดวยด ี  เขาถงึแลว   เขาถงึแลวดวยด ี  ประกอบแลว
ดวยฉันทะ  สมาธิและปธานสังขาร  ดงักลาวมาน้ี  ดวยเหตุนัน้  จงึเรียก-
วา   ประกอบดวยฉนัทสมาธิและปธานสังขาร  ดวยประการฉะนี.้

คำวา   อทิธิ   ไดแก  ความสำเรจ็   ความสำเรจ็ดวยดี
การสำเรจ็  การสำเรจ็ดวยด ี ความได  ความไดอกี  ความถงึ  ความ-
ถงึดวยดี  ความถูกตอง   ความกระทำใหแจง   ความเขาถึง   ซึง่ธรรม-
เหลาน้ัน.  ความพอใจ การทำความพอใจ  ความใครเพ่ือจะทำ  ความ-
พอใจในธรรมอนัเปนกศุล  นีเ้รยีกวา  ฉันทะ

๔. พระสตูรและอรรถกถาทีเ่กีย่วของกบัการเจรญิอทิธบิาท ๔

        การเจริญอทิธบิาท ๔ ประการอนัเปนคณุธรรมเคร่ืองประกอบท่ีสำคญัยิง่-
ในโพธิปกขยิธรรม  ทำใหผปูฏบิตัสิามารถบรรลุความสำเรจ็ในกจิตามท่ีปรารถนา-
โดยชอบ  ทัง้ท่ีเปนฝายโลกยิะและโลกตุตระ กลาวคอื ในฝายโลกยิะยอมนำผปูฏิบตั-ิ
ไปสจูดุหมาย คอื การไดประสบกับลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ตลอดจนคุณธรรมคอื-
วชิชาและอภญิญาท่ีเปนโลกิยะ  สวนในฝายโลกตุตระยอมจะนำผปูฏบิตัไิปสจูดุหมาย-
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ทีป่รารถนาโดยชอบ คอืการบรรลวุชิชาและอภิญญาทีเ่ปนโลกตุตระ ตลอดจนถงึ-
มรรคผลนพิพานในทกุระดับชัน้ของภูมธิรรม  ทัง้สาวกภมูแิละพุทธภมู ิ คณุธรรม-
และความปรารถนาทัง้ปวงเหลานีล้วนสำเรจ็ไดดวยการเจรญิอทิธบิาท ๔ ประการทัง้-
สิน้ แตเทาทีส่งัเกตเหน็ การศกึษาและปฏิบตัติามหลกัของอทิธบิาทธรรมอยางลกึ-
ซึง้ ตามแนวพระพทุธดำรสัและอรรถกถาทีไ่ดอธิบายเกีย่วกบัเรือ่งของอิทธิบาทโดย-
ตรง  ยังมีไมมากเทาท่ีควร  จนบางทานอาจเห็นไปวา ความลึกซ้ึงของหลัก
อทิธิบาทน้ันมีเพียงเทาท่ีศกึษากันในหลกัสูตรนักธรรมช้ันตรเีทาน้ัน  แตความเปน-
จรงิ เรือ่งของอทิธบิาท ๔ ประการนี ้มขีอความทีค่วรศกึษาอกีมาก  ดงันัน้ เพือ่ให-
ผศูกึษาไดเขาใจหลักอทิธบิาทอยางละเอยีดลึกซึง้ยิง่ขึน้  และสามารถนำมาเปนแนว-
ปฏิบัติไดจริง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติสมถวิปสสนากรรมฐานตามแนว
สตปิฏฐาน  และโพธปิกขยิธรรมขออืน่ๆ  จงึขอนำพระพทุธพจนและอรรถกถาที-่
เกีย่วของกับการเจริญอทิธบิาท ๔ อนัปรากฏอยใูนพระไตรปฎกและอรรถกถา จาก
สงัยุตตนิกาย มหาวารวรรค มาแสดงไวในท่ีนีต้ามสมควร ดงัตอไปนี้

๏     ๏     ๏

 ฉนัทสตูร 17 
(วาดวยอิทธิบาทกับปธานสังขาร)

        ดกูอนภิกษทุัง้หลาย    ถาภกิษอุาศัยฉนัทะแลว    ไดสมาธิไดเอกคัคตาจิต
นีเ้รียกวา  ฉนัทสมาธ ิ  เธอยังฉันทะใหเกิด  พยายาม  บำเพ็ญความเพียร   ประคอง
จติไว   ตัง้จติไว    เพ่ือปองกันบาปอกศุลธรรมท่ียงัไมเกดิ  เพ่ือละบาปอกศุลธรรม-
ทีเ่กดิข้ึนแลว  เพือ่ใหกศุลธรรมทีย่งัไมเกดิ  เกดิขึน้  เพือ่ความตัง้อย ู  เพือ่ความ-
ไมเลอืนหาย  เพือ่เจรญิยิง่ๆ ขึน้ไป   เพือ่ความไพบลูย   เพือ่ความเจรญิบรบิรูณ-
แหงกศุลธรรมท่ีเกดิขึน้แลว  นีเ้รยีกวา ปธานสงัขาร

ฉนัทะนีด้วย  ฉนัทสมาธนิีด้วย  และปธานสงัขารเหลาน้ีดวย   ดงัพรรณนา-
มานีเ้รยีกวา อทิธบิาทอนัประกอบดวยฉนัทสมาธิและปธานสงัขาร

17 ส.ํม.๑๙/๑๑๕๐-๓/๓๔๔-๖
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ดกูอนภกิษทุัง้หลาย   ถาภกิษอุาศยัวริยิะแลว ไดสมาธ ิ  ไดเอกคัคตาจิต
นีเ้รยีกวา   วริยิสมาธิ   เธอยังฉนัทะใหเกดิ . . . เพ่ือความเจริญ บรบิรูณแหง
กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว  นีเ้รยีกวา ปธานสังขาร

วริยิะนีด้วย  วริยิสมาธนิีด้วย  และปธานสงัขารเหลานีด้วย ดงัพรรณนา-
มานี ้ เรยีกวา  อทิธบิาทอนัประกอบดวยวริยิสมาธแิละปธานสงัขาร

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  ถาภกิษอุาศยัจติตะแลว   ไดสมาธิ  ไดเอกคัคตาจิต
นีเ้รยีกวา  จติตสมาธิ   เธอยงัฉนัทะใหเกดิ . . . เพ่ือความเจริญ บรบิรูณแหง
กศุธรรมท่ีเกดิขึน้แลว  นีเ้รยีกวา  ปธานสังขาร

จติตะน้ีดวย  จติตสมาธินีด้วย   และปธานสงัขารเหลาน้ีดวย  ดงัพรรณนา-
มานี ้ นีเ้รยีกวาอิทธบิาทอันประกอบดวยจติตสมาธิและปธานสังขาร

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย    ถาภกิษอุาศยัวมิงัสาแลว ไดสมาธ ิ ไดเอกคัคตาจติ
นี้เรียกวา วิมังสาสมาธิ  เธอยังฉันทะใหเกิด   พยายามบำเพ็ญความเพียร
ประคองจติไว   ตัง้จิตไว   เพือ่ปองกันไมใหบาปอกศุลเกิดข้ึน   เพือ่ละบาปอกศุล-
ทีเ่กดิขึน้แลว  เพ่ือยงักศุลทีย่งัไมเกดิ มใิหเกดิขึน้   เพือ่ความตัง้อย ู  เพือ่ความไม-
เลอืนหาย เพือ่ความเจรญิยิง่ๆ ขึน้ไป  เพือ่ความไพบลูย  เพือ่ความเจรญิ บรบิรูณ-
แหงกศุลธรรมท่ีเกดิขึน้แลว  นีเ้รยีก  ปธานสังขาร

วมิงัสานีด้วย  วมิงัสาสมาธินีด้วย  และปธานสังขารเหลานีด้วย  ดงัพรรณนา-
มานี ้  เรยีกวา  อทิธบิาทอนัประกอบดวยวมิงัสาสมาธแิละปธานสงัขาร

 อรรถกถาฉันทสูตร 18 

ความพอใจคือความเปนผใูครจะทำ ชือ่วา ฉนัทะ ความปรงุแตงคือความ-
เพยีร  ชือ่วา ปธานสงัขาร  คำน้ีเปนช่ือของความเพียร คอื สมัมัปปธาน (ความ-
เพยีรชอบ) ทีท่ำหนาที ่๔ อยางใหสำเรจ็  ความพอใจทีป่ระกอบดวยฉนัทะสมาธิ-
และปธานสังขาร ชื่อวา ฉันทสมาธิ และ ฉันทสมาธิ ก็ประกอบดวยฉันทะและ
ปธานสังขาร แมปธานสังขารก็ประกอบดวยฉันทะและสมาธ ิเพราะฉะนัน้ พระองค-

18 ส.ํอ.(สารตถฺปกาสิน ี๓) หนา ๔๒๙-๔๓๑
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จงึทรงรวมธรรมทัง้หมดน้ันเขาดวยกนั    แลวตรสัวา   ภกิษทุัง้หลาย  นีเ้รยีกวา
อิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร

พงึทราบวา ธรรมเหลานีเ้ปนอทิธบิาท  แมดวยอำนาจความเปนสวนเบ้ือง-
ตนของธรรมน้ันๆ  จรงิอย ู ฌานที ่๑ ชือ่วาเปนฤทธิ ์ ฉนัทะเปนตนทีป่ระกอบ-
พรอมกับการตระเตรยีมอันเปนสวนเบ้ืองตนของฌานที ่๑   กช็ือ่วาเปนทางใหถงึ-
ฤทธิ ์ ตามนยันีไ้ปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  เริม่แตการแสดงฤทธ์ิไดไปจน-
ถงึอรหตัมรรค  แมในอิทธบิาทท่ีเหลอืกท็ำนองน้ี

พึงทราบวา ในอิทธิบาท ๔ นี้  พระรัฐปาลเถระทำความพอใจ (ฉันทะ)
ใหเปนธุระแลวจึงยังโลกุตรธรรมใหเกิดได  พระโสณเถระทำความเพียร (วิริยะ)
ใหเปนธุระ  พระสัมภูตเถระทำความเอาใจใส (จติตะ) ใหเปนธุระ   พระโมฆราช-
ผูมีอายุ ทำความพิจารณาใครครวญหาเหตุผล (วิมังสา) ใหเปนธุระแลวจึงยัง-
โลกตุรธรรมใหเกดิได  ดวยประการฉะนี้

อนึ่ง อิทธิบาท ๔ นั้น อุปมาเหมือนเมื่อลูกอำมาตย ๔ คน  ปรารถนา
ตำแหนง   จงึเขาไปอาศัยพระราชาอย ู  คนหนึง่เกิดความพอใจในการรับใช  ร-ู
พระราชอธัยาศยั   และความพอพระราชหฤทัยของพระราชา  จงึรบัใชทัง้กลาง-
วนัและกลางคนื  ทำใหพระราชาโปรดปรานแลว  กไ็ดรบัตำแหนง  เปรียบเสมอืน-
ผใูหโลกุตรธรรมเกดิไดดวยฉันทธุระ ฉะน้ัน

แตอกีคนหนึง่ ไมอาจรบัใชทกุๆ วนั จงึคิดวาเม่ือเกิดความจำเปนข้ึน  เรา-
จะรบัใชจนสดุความสามารถ  เม่ือชายแดนกำเริบจึงถูกพระราชาสงไปแลว ไดปราบ-
ปราบขาศึกจนสดุความสามารถ จงึไดรบัตำแหนง  เปรียบเสมือนผทูีใ่หโลกตุรธรรม-
เกดิไดดวยวริยิธรุะ  ฉะน้ัน

อกีคนหน่ึงคิดวา การรับใชทกุๆ วนัก็ด ีการเอาทรวงอกรับหอกและลกูศรก็-
ด ี  เปนภาระโดยแท แตเราจะรบัใชดวยมนต (ความร)ู  แลวก็ตัง้หนาต้ังตาฝกหัด-
ความรเูก่ียวกับเพลงอาวุธ  ทำใหพระราชาโปรดปรานดวยความรมูนต (ความร)ู
จนไดรบัตำแหนง  เปรียบเสมอืนผทูีใ่หโลกตุรธรรมเกดิไดดวยจิตตธุระ (การเอาใจ-
ใส) ฉะนัน้
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อกีคนหน่ึงคิดวา  การรบัใชเปนตน จะมปีระโยชนอะไร  ธรรมดาพวกพระ-
ราชา  ยอมประทานตำแหนงแกผสูมบูรณดวยชาติ (ลกูผดู)ี  เม่ือประทานแกผเูชนน้ัน
กจ็ะประทานแกเรา  อาศัยความถึงพรอมดวยชาติเทาน้ัน  กไ็ดรบัฐานนัดร เปรยีบ-
เสมือนผทูีอ่าศัยความพินจิพจิารณาไตรตรองหาเหตผุลลวน ๆ  แลว ทำโลกตุรธรรม-
ใหเกดิข้ึน ดวยวีมงัสาธรุะ  ฉะนัน้

๏     ๏     ๏

 ปพุพสตูร 19 

( วาดวยวิธเีจริญอิทธิบาท ๔ )
พระผมูพีระภาคเจาตรสัวา  ดกูอนภกิษุทัง้หลาย   เมือ่กอนตรสัร ู ครัง้เรา-

ยงัเปนพระโพธิสตัวอย ู ยงัมิไดตรัสร ู เราไดมคีวามคดิอยางน้ีวา  อะไรหนอเปน-
เหตุเปนปจจัยของการเจริญอิทธิบาท

ภกิษทุัง้หลาย  เราไดมคีวามคิดอยางนีว้า   ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ ยอมเจริญ-
อทิธบิาท  อนัประกอบดวยฉนัทสมาธแิละปธานสงัขารดงันีว้า  ฉนัทะของเราจัก-
ไมยอหยอนเกนิไป  ไมตองประคองเกนิไป  ไมหดหใูนภายใน  ไมฟงุซานไปภาย-
นอก  และเธอมคีวามสำคญัในเบือ้งหลงั และเบือ้งหนาอยวูา  เบือ้งหนาเปนฉัน-
ใด  เบือ้งหลงัก็เปนฉันน้ัน  เบือ้งหลงัเปนฉันใด  เบ้ืองหนาก็เปนฉันน้ัน  เบือ้งลาง-
เปนฉันใด  เบ้ืองบนก็เปนฉันนั้น   เบ้ืองบนเปนฉันใด  เบ้ืองลางก็เปนฉันนั้น
กลางวันเปนฉันใด  กลางคนืก็เปนฉันน้ัน กลางคืนเปนฉันใด กลางวันก็เปนฉันน้ัน
เธอมใีจเปดเผย  ไมมีอะไรหมุหอ  อบรมจิตใหสวางอยู

ภกิษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิรยิสมาธิและปธานสังขาร ดงัน้ีวา
วริยิะของเราจักไมยอหยอนเกนิไป  ไมตองประคองเกินไป  . . . ไมมอีะไรหมุหอ
อบรมจิตใหสวางอยู

ภกิษุยอมเจริญอิทธิบาทอนัประกอบดวยจติตสมาธแิละปธานสังขาร ดงัน้ีวา
19 ส.ํม.๑๙/๑๑๓๖-๑๑๔๖/๓๓๙-๓๔๓
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จติของเราจกัไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคองเกนิไป  . . .  ไมมอีะไรหมุหอ
อบรมจิตใหสวางอยู

ภกิษุยอมเจรญิอิทธิบาทอันประกอบดวยวมิงัสาสมาธแิละปธานสงัขาร  ดงัน้ี-
วา วมิงัสาของเราจักไมยอหยอนเกนิไป  ไมตองประคองเกินไป . . .  ไมมอีะไรหมุ-
หอ  อบรมจติใหสวางอยู

ภกิษเุมือ่เจรญิ  กระทำใหมากซึง่อทิธบิาท ๔ อยางน้ี ยอมแสดงฤทธิไ์ดหลาย-
อยาง คอื คนเดียวเปนหลายคนกไ็ด  หลายคนเปนคนเดียวก็ได  . . .  ใชอำนาจ-
ทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด

ภิกษุเม่ือเจริญ  กระทำใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมไดยินเสียง
๒ ชนิด คอื เสียงทิพยและเสยีงมนุษย ทัง้อยไูกลและใกล ดวยทิพโสตธาตุอนับริสทุธ์ิ-
ลวงโสตของมนุษย

ภกิษเุมือ่เจรญิ  กระทำใหมากซึง่อทิธบิาท ๔ อยางนีย้อมกำหนดรใูจของ-
สตัวอืน่ของบุคคลอืน่ดวยใจ คอื จติมรีาคะกร็วูา จติมรีาคะ  หรอืจิตปราศจากราคะ-
กร็วูา จติปราศจากราคะ  จติมโีทสะก็รวูา จติมโีทสะ  หรอืจติปราศจากโทสะกร็-ู
วา  จติปราศจากโทสะ  จติมโีมหะกร็วูา  จติมโีมหะ  หรอืจติปราศจากโมหะกร็วูา
จิตปราศจากโมหะ  จติหดหกูร็วูา  จติหดห ู  หรือจิตฟุงซานก็รวูา  จติฟุงซาน
จติเปนมหคัคตะกร็วูา  จติเปนมหคัคตะ  หรอืจิตไมเปนมหคัคตะกร็วูา   จติไมเปน-
มหคัคตะ  จติมจีติอืน่ยิง่กวากร็วูาจติมจีติอืน่ยิง่กวา  หรือจติไมมจีติอืน่ยิง่กวากร็-ู
วา  จติไมมจีติอ่ืนยิง่กวา  จติตัง้มัน่แลวกร็วูา  จติตัง้มัน่แลว   หรือจติยงัไมตัง้มัน่-
กร็วูา จติยังไมตัง้ม่ัน  จติหลุดพนแลวก็รวูาจิตหลุดพนแลว  หรอืจิตยังไมหลุดพนก็-
รวูา  จติยังไมหลุดพน

ภกิษุเม่ือเจริญ กระทำใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔  อยางนี ้ยอมตามระลกึถึงชาต-ิ
กอนไดเปนอันมาก คอื ระลึกไดชาตหิน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สีช่าต-ิ
บาง หาชาตบิาง สบิชาตบิาง ยีส่บิชาตบิาง สามสบิชาตบิาง สีส่บิชาตบิาง หาสิบ-
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ชาติบาง รอยชาตบิาง  พนัชาตบิาง  แสนชาตบิางตลอดสังวัฏฏะกปัเปนอันมาก-
บาง ตลอดววิฏัฏกัปเปนอันมากบาง  ตลอดสงัวัฏฏะววิฏัฏะกปัเปนอันมากบางวา
ในภพโนน เรามีชือ่อยางน้ัน  มโีคตรอยางน้ัน มผีิวพรรณอยางน้ัน มอีาหารอยาง-
นัน้ เสวยสขุเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มกีำหนดอายเุพียงเทาน้ัน  คร้ันจุตจิากภพน้ันแลว
ไดไปเกดิในภพโนน  แมในภพนัน้ เรากไ็ดมชีื่ออยางน้ัน  มโีคตรอยางน้ัน  มผีวิ
พรรณอยางนัน้  มอีาหารอยางนัน้เสวยสขุ เสวยทกุขอยางนัน้ๆ มกีำหนดอายเุพียง-
เทานัน้  คร้ันจตุจิากภพน้ันแลวไดมาเกดิในภพนี ้ เธอยอมตามระลกึถงึชาตกิอน-
ไดเปนอันมาก  พรอมท้ังอาการพรอมท้ังอุเทศ  ดวยประการฉะนี้

ภกิษเุมือ่เจรญิ  กระทำใหมากซึง่อทิธบิาท ๔  อยางนี ้ยอมเหน็หมสูตัวที-่
กำลงัจตุ ิกำลงัอบุตั ิ  เลว ประณีต มผีวิพรรณด ีผวิพรรณทราม  ไดด ี  ตกยาก
ดวยทพิยจกัษุอนับริสทุธ์ิลวงจักษุของมนุษย  ยอมรชูดัซ่ึงหมสูตัวผเูปนไปตามกรรมวา
สตัวเหลานีป้ระกอบดวยกายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ ตเิตยีนพระอรยิเจา  เปน-
มจิฉาทิฏฐิ   ยดึม่ันการกระทำดวยอำนาจมจิฉาทิฏฐิ  เมือ่ตายไป  ยอมเขาถึงอบาย
ทคุต ิวนิบิาต นรก  สวนสตัวเหลานีป้ระกอบดวยกายสุจรติ  วจสีจุรติ  มโนสจุรติ
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดมั่นการกระทำดวยอำนาจสัมมาทิฏฐิ
เมือ่ตายไป ยอมเขาถงึสุคตโิลกสวรรค  เธอยอมเห็นหมสูตัวทีก่ำลังจุต ิ กำลังอบุตัิ
เลว  ประณีต  มผีวิพรรณด ีมผีวิพรรณทราม  ไดด ีตกยาก  ดวยทิพยจักษอุนั-
บรสิทุธิ ์ลวงจกัษขุองมนุษย  ยอมรชูดัซึง่หมสูตัวผเูปนไปตามกรรม  ดวยประการ-
ฉะนี้

ภกิษุเม่ือเจริญ กระทำใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนี ้ ยอมกระทำใหแจงซ่ึง-
เจโตวมิตุติ  ปญญาวิมตุติ  อนัหาอาสวะมไิด  เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป  ดวย-
ปญญาอนัยิง่เอง  ในปจจบุนั  เขาถงึอยู

๏     ๏     ๏
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 วภิงัคสตูร 20 
( วาดวยวธิเีจรญิอทิธิบาท ๔ )

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  อทิธบิาท ๔ เหลานี ้อนัภกิษเุจรญิแลว  กระทำใหมาก-
แลว  ยอมมผีลมาก  มอีานสิงสมาก  กอ็ทิธบิาท ๔ อนัภกิษเุจรญิแลวอยางไร
กระทำใหมากแลวอยางไร  จงึมผีลมาก  มอีานสิงสมาก ?

ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและ
ปธานสังขาร  ดงัน้ีวา  ฉนัทะของเราจกัไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคองเกนิไป
ไมหดหใูนภายใน  ไมฟงุซานไปในภายนอก  และเธอมคีวามสำคญัในเบือ้งหลังและ-
เบ้ืองหนาอยวูา  เบือ้งหนาฉันใด  เบ้ืองหลงัก็ฉนัน้ัน  เบือ้งหลงัฉันใดเบือ้งหนาก็-
ฉนัน้ัน   เบ้ืองลางฉันใด  เบ้ืองบนก็ฉนัน้ัน   เบ้ืองบนฉันใด  เบ้ืองลางก็ฉนัน้ัน
กลางวนัฉนัใด  กลางคนืกฉ็ันนัน้  กลางคืนฉนัใด  กลางวนัก ็ฉนันัน้  เธอมีจติเปด-
เผย  ไมมอีะไรหมุหอ   อบรมจติใหสวางอย ูชือ่วา ยอมเจริญอทิธบิาทอันประกอบ-
ดวยวริยิสมาธ ิ จติตสมาธ ิอบรมจติใหสวางอยู

ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  กฉ็นัทะทีย่อหยอนเกนิไปเปนไฉน ?  ฉนัทะทีป่ระกอบ-
ดวยความเกยีจคราน  ฉนัทะท่ีประกอบพรอมแลวดวยความเกยีจคราน  นีเ้รียกวา-
ฉันทะท่ียอหยอนเกินไป

ก็ฉันทะที่ตองประคองเกินไปเปนไฉน ?  ฉันทะที่ประกอบดวยอุทธัจจะ
ประกอบพรอมแลวดวยอทุธัจจะ นีเ้รยีกวา  ฉนัทะทีต่องประคองเกนิไป

กฉ็นัทะทีห่ดหใูนภายในเปนไฉน ?  ฉนัทะทีป่ระกอบดวยถีนมิทธะ ประกอบ-
พรอมแลวดวยถนีมทิธะ  นีเ้รยีกวา  ฉนัทะทีห่ดหใูนภายใน

ก็ฉันทะที่ฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน ?  ฉันทะที่ฟุงซานไป พลานไป
ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก  นีเ้รยีกวา ฉนัทะทีฟ่งุซานไปในภายนอก

ภกิษมุคีวามสำคญัในเบ้ืองหลงั  และเบ้ืองหนาอยวูา  เบือ้งหนาฉนัใด เบือ้ง-
หลังก็ฉนัน้ัน  เบ้ืองหลังฉันใด เบ้ืองหนาก็ฉนัน้ันอยางไร ?   ความสำคญัในเบ้ือง-
หลังและเบื้องหนา  อันภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยึดไวดีแลว  กระทำไวในใจดีแลว
ทรงจำไวดแีลว  แทงตลอดดแีลวดวยปญญา  ชือ่วามคีวามสำคญัในเบ้ืองหลังและ-

20 ส.ํม.๑๙/๑๑๗๙-๑๒๐๔/๓๕๕-๓๖๑



โ พ ธ ิป ก ข ิย ธ ร ร ม  |  53 53 53 53 53

เบ้ืองหนาอยวูา  เบ้ืองหนาฉันใดเบ้ืองหลังก็ฉนัน้ัน  เบ้ืองหลังฉันใดเบ้ืองหนาก็ฉนั-
นัน้  อยางนีแ้ล

กภ็กิษมุคีวามสำคญัอยวูา เบือ้งลางฉันใดเบือ้งบนกฉ็นันัน้   เบ้ืองบนฉนัใด-
เบือ้งลางกฉ็นันัน้อยางไร ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ยอมพิจารณากายนี ้ เบือ้งบนแต-
พืน้เทาข้ึนมา  เบือ้งลางแตปลายผมลงไป   มหีนังหมุอยโูดยรอบ  เตม็ดวยของไม-
สะอาดมปีระการตาง ๆ วา  ในกายน้ีม ีผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนงั  เนือ้  เอน็
กระดกู  เย่ือในกระดูก  มาม  หวัใจ  ตบั  พงัผดื  ไต  ปอด  ไสใหญ  ไสนอย
อาหารใหม  อาหารเกา  ด ี เสลดหนอง  เลอืด  เหง่ือ  มนัขน  น้ำตา  มนัเหลว
น้ำลาย  น้ำมกู  ไขขอ  มตูร  ชือ่วา มคีวามสำคัญอยวูา  เบือ้งลางฉันใดเบ้ืองบน-
กฉ็นันัน้   เบือ้งบนฉันใดเบ้ืองลางกฉ็นันัน้  อยางน้ีแล

กภ็กิษมุคีวามสำคญัอยวูา กลางวนัฉนัใดกลางคืนกฉ็นันัน้  กลางคนืฉนัใด-
กลางวนักฉ็นันัน้อยางไร ?   ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ ยอมเจริญอทิธบิาทอนัประกอบ-
ดวยฉันทสมาธิและปธานสงัขารในกลางวัน  ดวยอาการเหลาใด  ดวยเพศเหลาใด
ดวยนมิติเหลาใด  เธอยอมเจรญิอิทธิบาทอันประกอบดวยฉนัทสมาธแิละปธานสงัขาร-
ในกลางคนื    ดวยอาการเหลานัน้ดวยเพศเหลานัน้  ดวยนิมติเหลานัน้   อกีอยาง-
หน่ึง   ภกิษุยอมเจรญิอิทธิบาทอนัประกอบดวยฉันทสมาธแิละปธานสังขารในกลาง-
คนืดวยอาการเหลาใด  ดวยเพศเหลาใด  ดวยนมิติเหลาใด เธอยอมเจริญอทิธบิาท-
อนัประกอบดวยฉนัทสมาธแิละปธานสงัขารในกลางวนัดวยอาการเหลานัน้  ดวย-
เพศเหลานั้น ดวยนิมิตเหลานั้น ภิกษุชื่อวามีความสำคัญอยูวา กลางวันฉันใด
กลางคนืกฉ็นันัน้ กลางคนืฉนัใด  กลางวนักฉ็นันัน้  อยางนีแ้ล

ก็ภิกษุมีจิตเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยูอยางไร ?
อาโลกสญัญา (การกำหนดอารมณคอืแสงสวาง) อนัภิกษุในธรรมวินยัน้ี ยดึไวดแีลว
ความสำคญัวากลางวนั ตัง้ม่ันดีแลว  ภกิษุชือ่วา มจีติเปดเผย  ไมมอีะไรหมุหอ
อบรมจิตใหสวางอยูอยางน้ีแล

กว็ริยิะทีย่อหยอนเกนิไปเปนไฉน ?   วริยิะทีป่ระกอบดวยความเกยีจคราน
วริยิะทีป่ระกอบพรอมแลวดวยความเกยีจคราน  นีเ้รยีกวาวริยิะทีย่อหยอนเกนิไป

ก็วิริยะที่ตองประคองเกินไปเปนไฉน ?  วิริยะที่ประกอบดวยอุทธัจจะ
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ประกอบพรอมแลวดวยอทุธจัจะ  นีเ้รยีกวา  วริยิะทีต่องประคองเกนิไป
วริยิะท่ีหดหใูนภายในเปนไฉน ?   วริยิะท่ีประกอบดวยถีนมทิธะ  ประกอบ-

พรอมแลวดวยถนีมทิธะ  นีเ้รยีกวา  วริยิะทีห่ดหใูนภายใน
วิริยะที่ฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน ?   วิริยะที่ฟุงซานไป พลานไป

ปรารภกามคุณ ๕  ในภายนอก   นีเ้รยีกวา  วริยิะทีฟ่งุซานไปในภายนอก . . .
ก็ภิกษุมีจิตเปดเผย   ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยูอยางไร ?

อาโลกสญัญา (การกำหนดอารมณคอืแสงสวาง) อนัภิกษุในธรรนวนิยัน้ียดึไวดแีลว
ความสำคญัวากลางวัน ตัง้มัน่  ดแีลว  ภกิษมุจีติเปดเผย ไมมอีะไรหมุหอ อบรม-
จิตใหสวางอยูอยางน้ีแล

กจ็ติตะทีย่อหยอนเกินไปเปนไฉน ?  จติตะทีป่ระกอบดวยความเกยีจคราน
ประกอบพรอมแลวดวยความเกยีจคราน  นีเ้รยีกวา   จติตะทีย่อหยอนเกนิไป

ก็จิตตะท่ีตองประคองเกินไปเปนไฉน ?  จิตตะท่ีประกอบดวยอุทธัจจะ
ประกอบพรอมแลวดวยอุทธัจจะ  นีเ้รียกวา  จติตะท่ีตองประคองเกินไป

ก็จิตตะท่ีหดหูในภายในเปนไฉน ?   จิตตะท่ีประกอบดวยถีนมิทธะ
ประกอบพรอมแลวดวยถนีมทิธะ  นีเ้รยีกวา  จติตะทีห่ดหใูนภายใน

ก็จิตตะท่ีฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน ?   จิตตะท่ีฟุงซานไป พลานไป
ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก  นีเ้รยีกวา   จติตะทีฟ่งุซานไปในภายนอก . . .

ภกิษุชือ่วามีจติเปดเผย  ไมมีอะไรหมุหอ อบรมจติใหสวางอยอูยางน้ีแล
กว็มิงัสาทีย่อหยอนเกนิไปเปนไฉน ?  วมิงัสาทีป่ระกอบดวยความเกยีจคราน

ประกอบพรอมแลวดวยความเกยีจคราน   นีเ้รยีกวา   วมิงัสาทีย่อหยอนเกนิไป
กว็มิงัสาท่ีตองประคองเกนิไปเปนไฉน ?   วมิงัสาท่ีประกอบดวยอุทธัจจะ

ประกอบพรอมแลวดวยอทุธจัจะ  นีเ้รยีกวา  วมิงัสาทีต่องประคองเกนิไป
ก็วิมังสาที่หดหูในภายในเปนไฉน ?   วิมังสาที่ประกอบดวยถีนมิทธะ

ประกอบพรอมแลวดวยถนีมทิธะ  นีเ้รยีกวา  วมิงัสาทีห่ดหใูนภายใน
ก็วมิงัสาทีฟ่งุซานไปในภายนอกเปนไฉน ? วมิงัสาทีฟ่งุซานไป  พลานไป

ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก  นีเ้รยีกวา  วมิงัสาทีฟ่งุซานไปในภายนอก . . .
ภกิษมุจีติเปดเผย  ไมมอีะไรหมุหอ  อบรมจติใหสวางอยอูยางน้ีแล  ดกูอน-
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ภกิษทุัง้หลาย  อทิธบิาท ๔  อนัภกิษเุจรญิแลวอยางนี ้ กระทำใหมากแลวอยางนี้
ยอมมผีลมาก มอีานสิงสมาก

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย   ภกิษเุมือ่เจริญ  กระทำใหมากซ่ึงอทิธบิาท ๔  อยาง-
นีแ้ล    ยอมแสดงฤทธิไ์ดหลายอยาง  คอื  คนเดยีวเปนหลายคนกไ็ด  หลายคน-
เปนคนเดียวก็ได . . . ใชอำนาจทางกายไปตลอดถงึพรหมโลกกไ็ด
        ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  ภกิษเุมือ่เจริญ  กระทำใหมากซ่ึงอทิธบิาท ๔ อยางน้ี-
แล  ยอมการทำใหแจงซึง่เจโตวมิตุต ิ ปญญาวมิตุต ิ อนัหา อาสวะมไิด ดวยปญญา-
อนัยิง่เอง เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป  ในปจจุบนัเขาถงึอย ู (พงึขยายอภญิญา-
แมทั้งหกใหพิสดาร)

 อรรถกถาวิภังคสตูร 21

ในคำวา  ประกอบดวยความเกยีจคราน  นี ้ ภกิษเุมือ่ปลกูความพอใจให-
เกิดข้ึนแลวน่ังเอาใจใสกมัมัฏฐานอย ู เมือ่เธอมีอาการยอทอหย่ังลงในจิต  เธอกร็-ู
วา อาการยอทอหย่ังลงในจติเรา  จงึเอาภัยในอบายมาขมจติ ทำใหเกดิความพอใจ-
ขึน้มาอกี  แลวต้ังจติ ตัง้ใจทำกมัมฏัฐานตอไป

เมือ่เธอเกดิมอีาการยอทอหยัง่ลงในจติอกี  เธอก็ยกเอาภัยในอบายมาขมจติ-
อกี ปลูกความพอใจใหเกิดข้ึนแลวต้ังหนาต้ังตาทำกมัมัฏฐานดงัวามาน้ี   ความพอ-
ใจของเธอชือ่วา ยอมประกอบดวยความเกียจคราน  เพราะความท่ีเธอถกูความเกยีจ-
ครานครอบงำ ดวยประการฉะนี้

ในคำวา ประกอบดวยอทุธจัจะ นี ้  ภกิษเุมือ่ทำความพอใจใหเกดิขึน้แลว
กน็ัง่ต้ังใจทำกมัมัฏฐานอย ู เมือ่จิตของเธอตกไปในความฟงุซาน  เธอก็มารำพงึถึง-
คณุของพระพทุธเจา  พระธรรมและพระสงฆ  ทำจติใหราเรงิ ใหยนิด ี ทำจติให-
ควรแกการงาน  ยงัความพอใจใหเกดิขึน้ใหมอกีแลวจงึพจิารณากมัมฏัฐาน  เมือ่-
จติของเธอตกไปในความฟงุซานอีก  เธอก็มารำพึงถึงคุณของพระพทุธเจา  คณุของ-
พระธรรมและพระสงฆอกี   ทำจติใหราเรงิ  ใหยนิดปีลกูฝงความพอใจใหเกดิขึน้-

21 ส.ํอ.(สารตถฺปกาสิน ี๓) หนา ๔๓๓-๔๓๗
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ใหมแลวพิจารณากัมมัฏฐาน   เพราะเหตนุี ้  ความพอใจของเธอ  กย็อมช่ือวา-
ประกอบดวยความฟงุซาน  เพราะถูกความฟงุซานครอบงำ ดวยประการฉะนี้

ในคำวา ประกอบดวยถีนมทิธะ นี ้ ภกิษทุำความพอใจใหเกดิขึน้แลว  นัง่-
ตัง้ใจทำกมัมัฏฐานอย ู เมือ่ความงวงเหงาหาวนอนเกดิข้ึนแกเธอ  เธอทราบไดวา
ถีนมิทธะเกิดขึ้นแกเราแลว  ก็เอาน้ำมาลางหนา ดึงใบหู  ทองบทธรรมที่คลอง
(ดวยเสียงดัง)   หรือทำในใจถงึแสงสวางท่ีเหมือนกลางวัน  บรรเทาถนีมทิธะออก-
ไปแลว ยงัความพอใจใหเกดิขึน้อกี  พจิารณากมัมฏัฐานอย ู  เมือ่ถนีมิทธะเกิดขึน้-
แกเธออีก   เธอกบ็รรเทาถีนมิทธะออกไปอีกตามนัยท่ีกลาวแลวน่ันแหละ  ทำความ-
พอใจใหเกิดข้ึนใหม  แลวพิจารณากัมมัฏฐานอย ู เพราะเหตุนี ้ ความพอใจของ-
เธอจงึชือ่วาประกอบดวยถนีมทิธะ  เพราะถกูถนีมทิธะครอบงำ  ดวยประการฉะนี้

ในคำวา ฟงุซาน นี ้ ภกิษุเมือ่ทำความพอใจใหเกดิขึน้แลว  นัง่พจิารณา-
กมัมัฏฐานอย ู เมือ่จิตของเธอซดัสายไปในอารมณคอืกามคุณ  เธอรไูดวา จติเรา-
ซดัสายไปขางนอกแลว  จงึคำนงึถงึอนมตัคคสตูร  เทวทตูสตูร  เวลามสตูร และ-
อนาคตภยสตูรเปนตน  เอาพระสตูรมาเปนเครือ่งขมจิตทำใหควรแกการงาน ปลูก-
ความพอใจใหเกิดขึ้นอีกแลวจึงใสใจถึงกัมมัฏฐาน  เมื่อจิตของเธอก็ซัดสายไปอีก
เธอกข็มจติดวยอาชญาคอื พระสตูร  ทำจิตใหควรแกการงาน  ปลูกความพอใจให-
เกิดข้ึนอีกแลวพิจารณากัมมัฏฐานอย ู  เพราะเหตุนี ้  ความพอใจของเธอจึงช่ือวา
ปรารภกามคณุ ๕ อยาง ในภายนอก  เปนของซดัสายไปตาม  ซานไปตาม  เพราะ-
ระคนปนเจอืไปดวยความตรกึไปในกาม  ดวยประการฉะนี้

ในคำวา เบือ้งหนาฉนัใด เบือ้งหลังกฉ็นันัน้   พงึทราบวา  ชือ่วาเบ้ืองหนา-
และเบ้ืองหลัง  ดวยอำนาจกัมมัฏฐานและดวยอำนาจเทศนา  คอื  สำหรับกัมมัฏฐาน
การตัง้มัน่แหงกมัมฏัฐานช่ือวาเปนเบ้ืองหนา  อรหัตผลชือ่วาเปนเบ้ืองหลงั  ในเรือ่ง-
นัน้ ภกิษใุดยดึเอามลูกมัมฏัฐานไวมัน่แลว กนัความยอหยอนของจติในฐานะ ๔ อยาง
มีความยอหยอนเกินไป เปนตน  ไมติดขัดในฐานะท้ัง ๔ แมฐานะเดียว
เหมือนเทยีมโคพยศใชงานจนได  ชือ่วา เบ้ืองหนาฉันใดเบ้ืองหลงัก็ฉันน้ัน  นีเ้ปน-
เบื้องหนาและเบื้องหลังดวยอำนาจกัมมัฏฐาน   สวนที่วา ดวยอำนาจเทศนา
ผมชือ่วาเบือ้งหนา   มนัสมองช่ือวาเบือ้งหลัง
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ในเรือ่งเทศนา (การแสดง) นัน้  ภกิษใุดยดึมัน่ในผมทัง้หลายแลว  กำหนด
ผมเปนตน  ดวยอำนาจสแีละสณัฐาน เปนตน  ไมตดิขดัในฐานะทัง้ ๔ อยาง  ยงั-
ภาวนาใหเปนไปจนถงึมันสมอง  แมนี ้ กช็ือ่วา เบ้ืองหนาฉันใดเบือ้งหลงัก็ฉันน้ัน
พงึทราบวา ชือ่วาเบือ้งหนาและเบือ้งหลังดวยอำนาจเทศนาดงัท่ีวามาน้ี

คำวา  เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น  นี้ พึงทราบดวยอำนาจสรีระ
เพราะเหตนุัน้แล   พระผมูพีระภาคเจาจงึตรสัวา   ขางบนแตฝาเทาขึน้มา  ขาง-
ลางแตปลายผมลงไป  ดงัน้ี   ในกรณีนัน้  ภกิษุใดยังภาวนาใหเปนไปดวยอำนาจ-
อาการ ๓๒  ตัง้แตฝาเทาจนถงึปลายผม  หรอืดวยอำนาจกระดูก  ตัง้แตกระดกูขอ-
ตออนัปลายสดุของนิว้เทาขึน้ไป จนถึงกระโหลกศรีษะ  ตัง้แตกระดูกกระโหลกศรีษะ-
ลงไปจนถึงกระดูกขอตออันปลายสดุของน้ิวเทา  ไมของขดัในฐานะทัง้ ๔  แมฐานะ-
เดียว  นีช้ือ่วา  เบือ้งบนฉันใดเบ้ืองลางกฉ็ันน้ัน  เบือ้งลางฉนัใดเบ้ืองบนก็ฉันน้ัน
        คำวา กำหนดแสงสวาง ความวา  ภิกษุใดนั่งที่ลานแลวเอาใจใสตอ
อาโลกสญัญา (การกำหนดอารมณคอืแสงสวาง) หลับตาลงเปนบางครัง้  บางคร้ัง-
กล็มืตาขึน้  ขณะท่ีเธอแมจะหลบัตาอย ู  รปูปรากฏเปนอยางเดยีวกันทีเดียว  เหมือน-
เม่ือเธอกำลงัลืมตาแลดอูย ู  นีช้ือ่วา  ความสำคัญวาแสงสวางยอมเปนอันเธอถอื-
เอาไดแลว  แมคำวา  แสงสวางเหมือนกลางวนั   กเ็ปนช่ือของความสำคญัวา
แสงสวาง นัน้เหมือนกัน   แตวา   ความสำคญัวาแสงสวางท่ีเกิดข้ึนอยใูนตอน
กลางคืน  ยอมชือ่วาเปนอันเธอกำหนดไวดแีลว

อกีอยางหนึง่ ภกิษุใดบรรเทาถนีมทิธะไดดวยแสงสวาง  สรางความพอใจ-
ใหเกิดข้ึนแลวเอาใจใสทำกมัมัฏฐานอย ู  ความสำคญัวาแสงสวางแมในกลางวนั-
ของภกิษุนัน้  กช็ือ่วา  เปนอันถือเอาไวดีแลว  เปนอันต้ังไวดีแลว  ไมวาจะเปน-
กลางคนืหรอืกลางวันกต็าม  ภกิษุใชแสงสวางใดบรรเทาถนีมทิธะไดแลว  ตัง้อก-
ตั้งใจทำกัมมัฏฐานอยู  ความสำคัญที่เกิดขึ้นในแสงสวางซ่ึงใชเปนเครื่องบรรเทา
ถีนมิทธะนั้น  ก็ชื่อวา  เปนอันถือเอาไวดีแลวโดยแท   แมในอิทธิบาทมีวิริยะ
เปนตน ก็ทำนองน้ีแล  ในสูตรน้ี  ทรงแสดงฤทธ์ิสำหรับเปนบาทอภิญญา
ทัง้ ๖ ประการ

๏     ๏     ๏
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 เจติยสตูร 22 
( การเจริญอทิธบิาท  ๔  ทำใหอายยุนื )

สมยัหนึง่ พระผมูพีระภาคเจาประทบัอย ู ณ กฏูาคารศาลา  ปามหาวนั-
ใกลกรงุเวสาล ี ครัง้นัน้เปนเวลาเชา  พระผมูพีระภาคเจาทรงนงุแลว   ทรงถอื-
บาตรและจวีร   เสดจ็เขาไปเทีย่วบณิฑบาตในกรงุเวสาล ี   ครัน้เสด็จกลบัจาก-
บณิฑบาตแลว ในเวลาปจฉาภตั  ตรสัเรียกทานพระอานนทมาแลวตรัสวา   ดกูอน-
อานนท เธอจงถอืเอาผานิสทีนะ  เราจะเขาไปยงัปาวาลเจดียเพ่ือพักผอนในตอน
กลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระดำรัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว  ถือผา-
นิสทีนะตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจาไปทางเบ้ืองพระปฤษฎางค

ครัง้นัน้  พระผมูพีระภาคเจาเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดยี ประทับนัง่บนอาสนะ-
ทีท่านพระอานนทปถูวาย สวนทานพระอานนทถวายบงัคมพระผมูพีระภาคเจาแลว
จงึนัง่  ณ ทีค่วรสวนขางหน่ึง พระผมูพีระภาคเจาตรสักะทานพระอานนทวา ดกูอน-
อานนท  กรุงเวสาลเีปนทีน่ารืน่รมย  อเุทนเจดยีกเ็ปนทีน่ารืน่รมย โคตมกเจดยีก-็
เปนท่ีนาร่ืนรมย สตัตัมพเจดยีก็เปนท่ีนาร่ืนรมย พหุปุตตกเจดยีก็เปนท่ีนารื่นรมย
สารนัทเจดียกเ็ปนทีน่ารืน่รมย  ปาวาลเจดียกเ็ปนทีน่ารืน่รมย  อทิธบิาท ๔  อนัผ-ู
ใดผหูนึง่เจรญิแลว กระทำใหมากแลว กระทำใหเปนดจุยาน  กระทำใหเปนทีต่ัง้
ใหคลองแคลวแลว  สัง่สมไวแลว  บำเพ็ญไวดแีลว  ผนูัน้เม่ือจำนงอยพูงึดำรงอย-ู
ไดกปัหนึง่  หรือเกนิกวากปัหนึง่  ดกูอนอานนท  กอ็ทิธิบาท ๔ อนัตถาคตเจรญิ-
แลว  กระทำใหมากแลว  กระทำใหเปนดจุยาน(คอืทำอิทธิบาทใหเปนดจุยานทีเ่ทยีม-
โคไวทีแ่อก เตรยีมพรอมสำหรบัการเดนิทาง)   กระทำใหเปนทีต่ัง้  ใหคลองแคลว-
แลว  สัง่สมแลว  บำเพญ็ไวดแีลวตถาคตนัน้  เมือ่จำนงอย ูพงึดำรงอยไูดกปัหนึง่-
หรือเกนิกวากัปหนึง่

แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทำนิมิตอันโอฬาร  กระทำโอภาสอัน-
โอฬารอยางน้ีแลว  ทานพระอานนทกม็ไิดรทูนั  จงึมไิดทลูวงิวอนพระผมูพีระภาค-
เจาวา  ขาแตพระองคผเูจรญิ  ขอพระผมูพีระภาคเจาจงทรงดำรงอยตูลอดกัปหนึง่
ขอพระสุคตจงทรงดำรงอยูตลอดกัปหนึ่ง  เพ่ือประโยชนสุขแกชนเปนอันมาก

22 ส.ํม.๑๙/๑๑๒๓-๑๑๓๕/๓๓๒-๓๓๗
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เพือ่อนุเคราะหโลก  เพือ่ประโยชนเกือ้กลูและความสขุแกเทวดาและมนุษยทัง้หลาย
เพราะถูกมารเขาดลใจ

แมครัง้ที ่๒  แมครัง้ที ่๓  พระผมูพีระภาคเจากต็รสักบัทานพระอานนทวา
ดกูอนอานนท   เมืองเวสาลเีปนท่ีนารืน่รมย   . . .  ตถาคตนัน้  เม่ือจำนงอยพูงึ-
ดำรงอยูไดกัปหน่ึงหรือเกินกวากัปหน่ึง

แมเม่ือพระผมูพีระภาคเจาทรงกระทำนิมติอันโอฬาร กระทำโอภาสอันโอฬาร-
อยางนี ้  ทานพระอานนทกม็อิาจรทูนั  จงึมไิดทลูวิงวอนพระผมูพีระภาคเจา  . . .
เพราะถูกมารเขาดลใจ

ลำดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนท วาเธอจงไปเถิด
อานนท  เธอรกูาลอนัควรในบดันีเ้ถดิ   ทานพระอานนททลูรบัพระดำรสัของพระ-
ผูมีพระภาคเจาแลว  ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทำ
ประทกัษิณแลว ไปน่ัง ณ โคนไมแหงหน่ึงในทีไ่มไกล

เม่ือทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน    มารผมูบีาปจึงไดเขาไปเฝาพระ-
ผมูพีระภาคเจาถงึทีป่ระทบั แลวยนื   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึง่  กราบทูลวา ขาแต-
พระองคผเูจรญิ     ขอพระผมูพีระภาคเจาจงปรินพิพานในบดันีเ้ถดิ    ขอพระ-
สคุตจงปรินพิพานในบัดน้ีเถิด  บดัน้ี  เปนเวลาปรินพิพานของพระผมูพีระภาคเจา
กพ็ระผมูพีระภาคเจาไดตรัสพระดำรสันีว้า  ดกูอนมารผมูบีาป  ภกิษสุาวกของเรา-
จกัยงัไมเฉยีบแหลม  ไมไดรบัแนะนำ  ไมแกลวกลา  ไมเปนพหสูตู  ไมทรงธรรม
ไมปฏบิตัธิรรมสมควรแกธรรม  ไมปฏบิตัชิอบ  ไมประพฤติตามธรรม  เรียนกบั-
อาจารยตนแลวยงับอก แสดง บญัญตั ิแตงตัง้  เปดเผย  จำแนก  กระทำใหงาย
ไมได  ยงัแสดงธรรมมปีาฏิหาริยขมข่ีปรัปปวาททีบ่งัเกิดข้ึนใหเรียบรอยโดยสหธรรม-
ไมไดเพียงใด  เราจักยังไมปรินิพพานเพียงน้ัน  ดังน้ี  ขาแตพระองคผูเจริญ
กบ็ดันี ้ ภกิษสุาวกของพระผมูพีระภาคเจาเปนผเูฉยีบแหลมแลว   ไดรบัแนะนำ-
แลว แกลวกลา เปนพหสูตู ทรงธรรม ปฏบิตัธิรรมสมควรแกธรรม ปฏบิตัชิอบ-
ประพฤตติามธรรม  เรียนกบัอาจารยของตนแลว  บอก แสดง บญัญตั ิแตงตัง้
เปดเผย จำแนก กระทำใหงายได  แสดงธรรมมีปาฏหิารยิขมขีป่รปัปวาทท่ีบงัเกดิ-
ขึน้ใหเรียบรอยโดยสหธรรมได    ขาแตพระองคผเูจริญ ขอพระผมูพีระภาคเจาจง-
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ทรงปรนิพิพานในบดันีเ้ถดิ  ขอพระสคุตจงทรงปรนิพิพานในบดันีเ้ถดิ  บดันี ้เปน-
เวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจาแลว

ขาแตพระองคผเูจริญ  กพ็ระผมูพีระภาคเจาไดตรัสพระดำรสัน้ีไววา  ดกูอน-
มารผูมีบาป  ภิกษุณีสาวิกาของเราจักยังไมเฉียบแหลม . . .  ขาแตพระองค
ผเูจริญ  กบ็ดันี ้   ภกิษณุผีเูปนสาวิกาของพระผมูพีระภาคเจาเปนผเูฉยีบแหลม-
แลว. แสดงธรรมมปีาฏิหาริยขมขีป่รปัปวาททีบ่งัเกิดขึน้ใหเรยีบรอยโดยสหธรรมได
ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด
ขอพระสคุตจงทรงปรนิพิพานในบัดนีเ้ถดิ   บดันีเ้ปนเวลาปรนิพิพานของพระผมู-ี
พระภาคเจา

ขาแตพระองคผเูจริญ  กพ็ระผมูพีระภาคเจาไดตรัสพระดำรัสน้ีไววา  ดกูอน-
มารผมูบีาป   อบุาสก  . . .  อุบาสกิาสาวกิาของเราจักยงัไมเฉยีบแหลม  ไมไดรบั-
แนะนำ  ไมแกลวกลา  ไมเปนพหสูตู  ไมทรงธรรม  ไมปฏบิตัธิรรมสมควรแก-
ธรรม  ไมประพฤตธิรรม  เรียนกับอาจารยของตนแลว  ยงับอก  แสดง  บญัญตัิ
แตงตัง้  เปดเผย  จำแนก กระทำใหงายไมได  ยงัแสดงธรรมมีปาฏหิารยขมขี-่
ปรัปปวาทท่ีบงัเกดิข้ึนใหเรียบรอยโดยสหธรรมไมได  เพียงใด  เราจกัยังไมปรินพิพาน-
เพยีงนัน้    ขาแตพระองคผเูจรญิ    กบ็ดันี ้ อบุาสกิาสาวิกาของพระผมูพีระภาค-
เจาเปนผเูฉยีบแหลมแลว  ไดรบัแนะนำแลว  แกลวกลา  เปนพหสูตู  ทรงธรรม-
ปฏบิตัธิรรมสมควรแกธรรม  ปฏบิตัชิอบ  ประพฤติตามธรรม   เรียนกับอาจารย-
ของตนแลว บอก แสดง บญัญตั ิแตงตัง้ เปดเผย  จำแนกกระทำใหงายได  แสดง-
ธรรมมีปฏิหารยิขมข่ีปรัปปวาททีบ่งัเกดิข้ึนใหเรียบรอยโดยสหธรรมได  ขาแตพระองค-
ผเูจรญิ  ขอพระผมูพีระภาคเจาจงทรงปรนิพิพานในบดันีเ้ถดิ  ขอพระสคุตจงทรง-
ปรินพิพานในบดัน้ีเถิด  บดัน้ี  เปนเวลาปรนิพิพานของพระผมูพีระภาคเจาแลว

ขาแตพระองคผเูจริญ  กพ็ระผมูพีระภาคเจาไดตรัสพระดำรัสน้ีไววา  ดกูอน-
มารผมูบีาป  พรหมจรรยของเรานี ้ จกัยังไมสมบรูณ แพรหลาย  กวางขวาง  รกูนั-
โดยมาก  แนนหนา (มัน่คง) จนกระท่ังพวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดแีลวเพยีง-
ใด  เราจกัยงัไมปรนิพิพานเพียงนัน้   ขาแตพระองคผเูจรญิ  กบ็ดันี ้  พรหมจรรย-
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ของพระผมูพีระภาคเจาสมบรูณแลว แพรหลาย  กวางขวาง รกูนัโดยมาก  แนน-
หนา (มัน่คง) จนกระท่ังพวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดแีลว   ขาแตพระองคผ-ู
เจริญ  ขอพระผมูพีระภาคเจาจงปรนิพิพานในบัดนีเ้ถดิ  ขอพระสคุตจงปรนิพิพาน-
ในบัดน้ี เถิด  บัดน้ี  เปนเวลาปรินพิพานของพระผมูพีระภาคเจาแลว

เม่ือมารกราบทูลอยางนีแ้ลว  พระผมูพีระภาคเจาจึงไดตรัสตอบวา  ดกูอน-
มารผมูบีาป  ทานจงมีความขวนขวายนอยเถดิ  การปรินพิพานแหงเราตถาคตจกั-
มใีนไมชา   แตนีล้วงไปอกี ๓ เดือนตถาคตจักปรินพิพาน

ลำดบันัน้  พระผมูพีระภาคเจาทรงมพีระสตสิมัปชญัญะทรงปลงอายสุงัขาร
ณ  ปาวาลเจดยี  และเมือ่พระผมูพีระภาคเจาทรงปลงอายุสงัขารแลว ไดเกดิแผน-
ดนิไหวใหญ  และเกดิขนพองสยองเกลานาพึงกลัวท้ังกลองทิพยกบ็นัลือล่ัน

ลำดับนัน้   พระผมูพีระภาคเจาทรงทราบเนือ้ความนัน้แลวทรงเปลงพระ-
อทุานนีใ้นเวลานัน้  ความวา

พระมนุ ีเม่ือเทยีบเคยีงนิพพานและภพ ไดปลง-
เสยีแลวซึง่ธรรมอนัปรงุแตงภพ  ยนิดแีลวในภาย-
ใน  มจีติต้ังม่ันแลว  ไดทำลายแลวซ่ึงขาย คอื กเิลส
อนัเกดิในตนทีเ่ปรียบเสมอืนเกราะ ดงัน้ี.

 อรรถกถาเจติยสูตร 23 
คำวา  กปั  ในพระสตูรนี ้ หมายเอาอายกุปั (การกำหนดอาย)ุ  คอืในเวลา-

นัน้  ระยะเวลาเทาใดเปนประมาณอายุของพวกมนษุย  บคุคลพึงดำรงดำรงอยไูด-
จนครบประมาณอายุเทาน้ัน   คำวา  ตลอดกัป  คอื เกนิรอยป  ในพระดำรสัที-่
ตรัสวา กปัหน่ึงหรือเกินกวากัปหน่ึง   ฝายทานพระมหาสวิเถระ (ผคูดัคานอรรถกถา)
ไดกลาววา  สำหรับพระพุทธเจาท้ังหลายแลว  ยอมไมมกีารคุกคามในส่ิงท่ีเปนไป-
ไมได  เหมือนเมื่อทรงขมเวทนาปางที่แทบจะสิ้นพระชนมที่เกิดข้ึนในหมูบาน
เวฬุวะ (เวฬุวคาม)   ตัง้สิบเดือนน่ันแหละ ฉนัใดก็ฉนัน้ัน  เม่ือทรงเขาสมาบตั-ิ

23 ส.ํอ.(สารตถฺปกาสนิ ี๓) หนา ๔๒๓-๔๒๗
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บอยๆ พงึขมเวทนาไวไดเปนสิบเดือนทีเดียว  เมือ่เปนดังน้ี กจ็ะทรงดำรงอยไูดตลอด-
ภัทรกัปน้ีทีเดียว

ถามวา  กท็ำไมพระผมูพีระภาคจึงไมทรงดำรงอยูเลา ?   ตอบวา ขึน้ช่ือวา
พระสรรีะทีเ่ปนผลของกรรมทีถ่กูกเิลสเขาไปยดึครองแลว ยอมจะถกูความชราท้ัง-
หลายมพีระทนตหกัเปนตนครอบงำ  ธรรมดาวา  พระพุทธเจาทัง้หลาย ยงัไมถงึ-
ความเปนผมูพีระทนตหกัเปนตนเลย กย็อมปรนิพิพาน  ในเวลาทีย่งัทรงเปนทีร่กั
เปนท่ีชื่นใจของคนจำนวนมากน่ันเอง  แตในเวลาที่เหลาพระมหาสาวกผูเปน
พทุธานพุทุธปรนิพิพาน  ยอมเปนสรรีะทีต่องตัง้อยโูดดเดีย่ว เหมอืนตอไม  หรอืม-ี
ภกิษหุนมุและสามเณรหอมลอมบาง   แตนัน้กจ็ะตองถงึความเปนผทูีพ่งึถกูเยาะ-
เยย ถกูเหยยีดหยามไดวา  โอ บรษิทัของชาวพุทธทัง้หลาย  เพราะฉะนัน้ พระ-
องคจงึไมทรงดำรงอย ู  แตเม่ือตรัสคำเชนน้ีแลว มารน้ันก็ชอบใจ  ดงัน้ัน คำวา
อายกุปั  นีแ้หละ ทานไดชีช้ดัลงไปในอรรถกถาแลว

พระอรรถกถาจารยอธบิายวา   ปถุชุนแมอืน่ใด ทีถ่กูมารดลใจ คอื ถกูมาร-
ทวมทบัใจแลว  ยอมไมอาจเพือ่แทงตลอดไดฉนัใด  พระเถระก็ไมสามารถแทงตลอด-
ฉนันัน้เหมอืนกนั  จริงอย ูมารยอมดลจติผทูีย่งัละวปิลาส ๑๒ อยางไมได  พระ-
เถระยังละวิปลาส ๔ อยางไมไดทัง้หมด  เพราะฉะน้ัน  มารจงึยังดลใจของทานได

ถามวา  มารนัน้ทำการดลใจอยางไร ?   ตอบวา  ยอมแสดงรปูารมณทีน่า-
กลัวบาง   ใหไดยินอารมณคือเสียงบาง  จากน้ัน  สัตวทั้งหลายไดเห็นรูปน้ัน
หรอืไดยนิเสยีงนัน้แลวกจ็ะละทิง้สต ิ เกิดวงิเวียนขึน้  มารจงึสอดมอืเขาปากแลว-
บบีหวัใจสตัวเหลานัน้  สตัวเหลานัน้กจ็ะสลบไสลทัง้ยนื.  กแ็ลมารนีส้ามารถสอด-
มอืเขาไปในปากของพระเถระเจยีวหรือ ?   ตอบวา มารแสดงอารมณทีน่ากลัว
พระเถระไดเห็นอารมณนัน้  ไมสามารถแทงตลอดแสงแหงนิมติไดทัง้ ๆ ทีร่อูยวูา
พระผมูพีระภาคเจาตรสัถึงสามคร้ัง  ดงันัน้ เพือ่ทรงทำใหเพลาโศก  ดวยการยก-
ความผิดข้ึนวา นี่เปนความกระทำไมดีของเธอเอง  นี่เปนความผิดของเธอเอง
ในเมือ่พระเถระทลูออนวอนภายหลงัวา ขอพระผมูพีระภาคเจาจงทรงดำรงอยเูถิด
พระพุทธเจาขา
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ในคำวา มารผมูบีาป นี ้ ชือ่วามาร เพราะประกอบสัตวไวในความฉบิหาย
กม็ารนัน้เพราะประกอบดวยบาปธรรม จงึเรยีกวา ผมูบีาป  ถงึคำวา กณัห (ดำ)
อนัตกะ (ผทูำท่ีสดุ) นมุจ ิ (เผาพันธผปูระมาท)  กล็วนแตเปนช่ือของมารนัน้เอง

คำวา  พระผมูพีระภาคเจาไดตรสัพระดำรสันี้  คอืในสปัดาหที ่๘ แหง-
การบรรล ุความตรสัรพูรอมของพระผมูพีระภาคเจา มารน้ีแล ไดมาทีโ่คนโพธิท์เีดยีว
ทลูวา   ขาแตพระผมูพีระภาคเจา พระองคไดทรงบำเพญ็พระบารมมีาเพือ่ประ-
โยชนอันใด พระองคก็ทรงไดบรรลุประโยชนอันน้ันแลว ทรงแทงตลอด
สพัพญัตุญาณแลว  พระองคจะทรงทองเท่ียวไปในโลกหาประโยชนอะไรกนั  แลว-
ไดออนวอนเหมือนในวนัน้ีแหละวา พระเจาขา  บดัน้ี ขอพระผมูพีระภาคเจาจง-
ทรงปรนิพิพานเถดิ  ขอพระสคุตเจาจงทรงปรินพิพานเถดิ

คำวา เปนพหสูตู คอื  ชือ่วา  เปนพหูสตู เพราะไดเรียนปฎกสามมามาก
ชือ่วา  ผทูรงธรรม  กเ็พราะทรงจำธรรมน้ันแหละ  อกีอยางหนึง่พงึเห็นใจความ-
ในคำวา  ผทูรงธรรม นีอ้ยางน้ีวา  เปนพหูสตูทางปรยิตัิและเปนพหูสตูทางปฏเิวธ
จึงช่ือวา เปนผูทรงธรรม เพราะทรงจำธรรมคือปริยัติและปฏิเวธนั่นเอง  คำวา
โดยสหธรรม  คอื  ดวยถอยคำทีม่เีหต ุมกีารณ  คำวา  มปีาฏหิารย คอื แสดง-
ธรรมทำใหออกจากทกุขได

คำวา  มคีวามขวนขวายนอย  คอื หมดอาลยั พระผมูพีระภาคเจาตรสั วา
มารผมูบีาป เจาแล  ตัง้แตสปัดาหทีแ่ปดมาไดเท่ียวโวยวายวา พระเจาขา บดัน้ี
ขอพระผมูพีระภาคเจาจงปรินพิพานเถิด ขอพระสุคตเจา จงปรนิพิพานเถิด  พระ-
ผมูพีระภาคเจาตรัสวา บดัน้ีตัง้แตวนัน้ี  เจาจงเลิกความอตุสาหะไดแลว  จงอยา-
ทำความพยายามเพ่ือการปรินิพพานของเราเลย

คำวา ทรงมีพระสตสิมัปชัญญะทรงปลงอายสุงัขาร คอื ทรงต้ังพระสติไว-
เปนอยางด ีทรงใชพระญาณกำหนดแลวจงึทรงปลง คอืทรงสละอายุสงัขาร ในกรณ-ี
นั้น  พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงปลงอายุสังขารอยางใชพระหัตถโยนกอนดินทิ้ง
แตทรงเกิดความคิดวา เราจะเขาผลสมาบัติตลอดเวลาประมาณสามเดือนเทียว
ตอจากนัน้จักไมเขาสมาบัตอิืน่ พระอานนทหมายเอาอาการอยางน้ัน  จงึไดกลาว-
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วา  ทรงปลงแลว
คำวา  แผนดินไหวใหญ  คอื การไหวของแผนดนิอยางใหญ  เลากนัวา

คร้ังน้ัน  หม่ืนโลกธาตไุดหว่ันไหวแลว  คำวา  นาสะพรึงกลวั  คอื ทำใหเกดิความ-
กลวั  คำวา  กลองทพิย กบ็นัลอืลัน่ คอื กลองของเทวดากด็งักอง ฝนกค็ำราม-
แสนคำราม สายฟาทีม่ใิชเวลากแ็ปลบปลาบ  มคีำท่ีทานอธบิายวา  ฝนกต็กชัว่-
ขณะ

ถามวา คำวา ทรงเปลงอทุาน นี ้ ทรงเปลงทำไม อาจมีบางคนพดูวา พระ-
ผูมีพระภาคเจา ถูกมารที่ติดตามขางพระปฤษฎางค รบกวนวา ปรินิพพานเถิด
พระเจาขา   ปรนิพิพานเถดิ พระเจาขา  จงึทรงปลงอายสุงัขารเพราะความกลวั
ตอบวา โอกาสของมารน้ันจงอยามี  สำหรบัผกูลัวหาไดมอีทุานไม  เพราะฉะน้ัน-
จึงทรงเปลงอุทานชนิดท่ีปลอยออกมาเพราะแรงปติ

คำวา พระมนุไีดทรงปลงแลว  คอืพระพุทธมุนไีดทรงชัง่โดยนยัเปนตนวา
ขนัธ ๕ ไมเทีย่ง ความดบัขนัธ ๕ ไดสนทิเปนนพิพาน  เปนของเทีย่ง  ทรงเหน็โทษ-
ในภพ และเห็นอานิสงสในพระนิพพานแลวไดทรงปลงตัวปรุงแตงภพอันเปน-
รากเหงาของขนัธ ๕ เสยีดวยอรยิมรรคอนัทำความสิน้กรรม

๏     ๏     ๏
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อนิทรยี ๕๔

“ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษผุขูณีาสพยอมพยากรณ-
อรหัตผลไดวา  เรารชูดัวา  ชาติสิน้แลว กจิอ่ืนเพ่ือ-
ความเปนอยางนีม้ไิดม ี  เพราะอินทรยีอยางหนึง่อนั-
ตนเจริญแลว  กระทำใหมากแลว อนิทรยีอยางหน่ึง-
นัน้เปนไฉน? คอื ปญญนิทรยี  ภกิษทุัง้หลาย  สทัธา
วิริยะ สติ  สมาธิ อันไปตามปญญาของพระ
อรยิสาวกผมูปีญญา ยอมต้ังมัน่”

ส.ํ ม. ๑๙ / ๙๘๘ / ๒๙๓
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หมวดที ่๔
อนิทรีย ๕

๑. ความหมาย
        อนิทรยี แปลวา ความเปนใหญ ความมอีำนาจ ไดแกธรรมท่ีมอีำนาจยิง่-
ใหญ ในการปราบปรามอกศุลธรรมท่ีเปนปฏิปกษกบัตน กลาวคือ เม่ืออบรมอินทรีย-
ใหแกกลาแลว  อนิทรียกม็อีำนาจปราบปราม กำจดัอกุศลธรรมใหพนิาศไป  อกศุล-
ธรรมทีเ่ปนปฏิปกษกบัอนิทรียนัน้ ไดแก อสัสทัธยิะ 24 ความไมมีศรัทธา เชนไม-
เช่ือวาทำดไีดดี  ทำชัว่ไดชัว่ เปนตน   โกสัชชะ ความเกยีจครานในการปฏบิตั-ิ
ธรรมหรอืบำเพญ็กศุล  ปมาทะ ความประมาทเลินเลอ เผลอสติ  วกิเขปะ ความ-
ฟงุซานแหงจติ  โมหะ ความหลง ความโง  เมือ่อินทรียแกกลาแลวยอมสามารถ-
ปราบปรามอกุศลธรรมเหลานีไ้ด หรอืกลาวอกีนยัหนึง่ คณุธรรมคอือนิทรยีนี ้เปน-
ธรรมสำหรับปกครองจิตใจ  ทำใหจติใจมอีำนาจเหนอืกเิลสได  ฉะนัน้ จงึเรยีกวา
อนิทรีย คอื คณุธรรมทีม่อีำนาจยิง่ใหญ

๒. อนิทริยวิภาค
       พระผมูพีระภาค ไดตรสัจำแนก อนิทรยี ออกเปน  ๕ ประการ  คอื

๑.สทัธินทรีย                อนิทรยี คอื ศรทัธา
๒.วริยิินทรีย                อนิทรีย คอื วริยิะ
๓.สตินทรีย                 อนิทรีย คอื สติ
๔.สมาธินทรีย               อนิทรยี คอื สมาธิ
๕.ปญญินทรีย               อนิทรยี คอื ปญญา

        พระผมูพีระภาคทรงจำแนกอินทรยีเปน ๕ ประการ และตรัสแสดงความ-
หมายของอินทรียแตละประการ  ปรากฏในพระไตรปฎก สงัยุตนิกาย มหาวารวรรค
อนิทริยสังยุต 25 วา

24 วสิทุธฺ ิ๓/๓๒๙
25 ส.ํม. ๑๙/๘๖๔-๘๖๙/๒๖๑-๒๖๓
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ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  อนิทรยี  ๕  ประการเหลานี ้  ๕ ประการ
คอื  สทัธินทรยี . . . ปญญินทรยี

ภกิษุทัง้หลาย  สทัธินทรียเปนไฉน ?  อริยสาวกในพระศาสนา-
นี ้ เปนผมูศีรัทธา  เชือ่พระปญญาตรัสรขูองพระตถาคตวา  แมเพราะ-
เหตนุี ้ๆ   พระผมูพีระภาคเจาพระองคนัน้ เปนพระอรหนัต  เปนผ-ู
จำแนกธรรม  นีเ้รียกวา  สทัธินทรีย

วริยินิทรียเปนไฉน ?    ดกูอนภิกษทุัง้หลาย   พระอริยสาวก-
ในพระศาสนาน้ี   บำเพญ็ความเพยีร   มกีำลงั  มคีวามบากบ่ัน   มัน่คง
ไมทอดธรุะในกุศลธรรมทัง้หลาย  เพือ่ละอกุศลธรรม   เพือ่สรางกศุล-
ธรรมใหเกดิขึน้    อรยิสาวกนัน้ยงัฉนัทะใหเกดิ   พยายาม  บำเพญ็-
ความเพยีร    ประคองจติไว  ตัง้ความเพยีรไวมัน่   เพ่ือความไม-
บงัเกดิขึน้แหงบาปอกศุลทีย่งัไมบงัเกดิขึน้  เพือ่ละบาปอกศุลทีบ่งัเกดิ-
ขึน้แลว  เพ่ือความบงัเกดิขึน้แหงกศุลธรรมทีย่งัไมบงัเกดิขึน้   เพ่ือ-
ความดำรงอย ู เพ่ือความถงึพรอม   เพือ่ความแพรหลาย    เพือ่ความ-
เจรญ บริบูรณแหงกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแลว   นี้เรียกวา
วริยิินทรีย

สตินทรยีเปนไฉน ?  ดกูอนภิกษทุัง้หลาย   พระอริยสาวกใน-
พระศาสนานี ้  เปนผมูสีต ิ  ประกอบดวยสติปญญาเครือ่งรกัษาตน-
อนัยอดเยีย่ม  เปนผรูะลึกได   เปนผรูะลึกไดเนืองๆ     ซึง่กิจท่ีกระทำ-
และคำพดูแลวแมนานได    พระอรยิสาวกนัน้เปนมปีกติพจิารณาเหน็-
กายในกายอย ู  มคีวามเพียร  มสีมัปชัญญะ    มสีติ  กำจดัความยินดี-
และความยินรายในโลกเสยีได   เปนมีปกตพิจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา-
อย ู. . . เปนมปีกตพิจิารณาเหน็จติในจติอย ู. . . มปีกตพิจิารณาเหน็-
ธรรมในธรรมอย ู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชัญญะ  มสีต ิ กำจดัความ-
ยนิดแีละความยนิรายในโลกเสียได  นีเ้รยีกวา สตินทรีย

สมาธินทรยีเปนไฉน ?   ภกิษทุัง้หลาย    พระอริยสาวกใน-
พระศาสนาน้ี   กระทำนิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ  ได
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เอกคัคตาจติ  พระอริยสาวกนัน้   สงัดจากกาม  สงดัจากอกศุลธรรม
บรรลุปฐมฌาน   มวีติก  มวีจิาร   มปีตแิละสุขเกดิเเตวเิวกอย ู บรรล-ุ
ทตุยิฌาน  มคีวามผองใสแหงจติในภายใน  เปนธรรมเอกผดุขึน้  ไมม-ี
วติก  ไมมวีจิาร  เพราะวติกวจิารสงบไป  มปีตแิละสขุเกดิแตสมาธอิยู
เธอมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ  เสวยสขุดวยนามกาย  เพราะปตสิิน้-
ไป  บรรลตุตยิฌานท่ีพระอริยเจาทัง้หลายสรรเสริญวา  ผไูดฌานน้ี-
เปนผมูอีเุบกขา  มสีติอยเูปนสุข  เธอบรรลจุตตุถฌาน  ไมมทีกุข  ไมมสีขุ
เพราะละสขุและทกุขและดับโทมนสัและโสมนสักอนๆ ได  มอีเุบกขา-
เปนเหตุใหสติบริสทุธ์ิอย ู นีเ้รียกวา สมาธนิทรยี

ปญญนิทรียเปนไฉน ?  ภกิษทุัง้หลาย  พระอรยิสาวกในพระ-
ศาสนานี ้  เปนผมูปีญญา  ประกอบดวยปญญาเคร่ืองกำหนดความ-
เกิดข้ึนและความดับไปแหงนามรูป อนัเปนปญญาชัน้อริยะ เปนปญญา-
เคร่ืองชำแรกกิเลส เปนปญญาใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ พระ
อริยสาวกนั้นยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย นี้
ทกุขนโิรธ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีเ้รยีกวา  ปญญนิทรยี   ภกิษ-ุ
ทัง้หลาย อนิทรยี ๕ ประการน้ีแล

๓. ปญญนิทรียเปนเสมือนผนูำและยอดแหงโพธิปกขยิธรรม
        ในอนิทรยี ๕ ประการนัน้ ปญญนิทรยีเปนเสมือนเปนผนูำของอนิทรยีอกี
๔  ประการทีเ่หลอื  มบีทบาทสำคัญทำใหอนิทรยีอกี ๔  ประการทีเ่หลอื คอื  สทัธา
วิริยะ  สติ  สมาธิ  ตั้งมั่น  ดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในพระสุตตันตปฎก
สงัยตุตนิกาย มหาวารวรรค ปฐมปพุพารามสูตร ความวา

       ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษผุขูณีาสพยอมพยากรณอรหตัตผลไดวา
เรารชูดัวา  ชาติสิน้แลว กจิอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนีม้ไิดม ี  เพราะ-
อนิทรียอยางหน่ึงอันตนเจริญแลว  กระทำใหมากแลว  อนิทรีย-
อยางหนึง่นัน้เปนไฉน? คอื ปญญนิทรยี  ภกิษทุัง้หลาย  สทัธา
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วิริยะ  สต ิ สมาธ ิอนัไปตามปญญาของพระอริยสาวกผมูปีญญา
ยอมตัง้ม่ัน 26

        อนึง่ ปญญนิทรยีมคีวามสำคญัเพราะเปนยอดแหงโพธิปกขยิธรรม สมดัง-
พระพุทธดำรัสทีแ่สดงไวในพระสุตตนัตปฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค โกสลสูตร
ความวา

 ภกิษุทัง้หลาย บรรดาโพธปิกขิยธรรมทกุอยาง  ปญญินทรยี
เรากลาววาเปนยอดแหงโพธิปกขยิธรรมเหลานัน้  เพราะเปนไป-
เพือ่ความตรสัร ู 27

๔.  ความแกกลาของอนิทรียกบัการบรรลุเปนพระอรยิบุคคลระดบัตาง ๆ
        ๔.๑ พระผมูพีระภาคไดตรสัอธบิายการบรรลุเปนพระอริยบคุคลชัน้ตางๆ
เพราะความแกกลาของอินทรยี ๕ ประการ ของพระอรยิบคุคลเหลานัน้แตกตาง-
กนั  มปีรากฏในพระไตรปฎก สงัยตุตนกิาย  มหาวารวรรค  เอกาภญิญาสูตร  28

ดงัน้ี
ดกูอนภิกษทุัง้หลาย อนิทรยี   ๕ ประการนี ้ ๕ ประการเปน-

ไฉน?  คอื  สทัธนิทรีย . . . ปญญนิทรีย  อนิทรีย ๕ ประการนีแ้ล
         ดกูอนภิกษทุัง้หลาย   บคุคลเปนพระอรหนัต  เพราะอินทรยี
๕ ประการน้ีเต็มบรบิรูณ  เปนพระอนาคามผีอูนัตราปรนิพิพายี  เพราะ-
อนิทรยี ๕ ยงัออนกวาอนิทรยีของพระอรหนัต    เปนพระอนาคามผี-ู
อุปหัจจปรินิพพายี  เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระ-
อนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี
เพราะอินทรีย ๕   ยั งออนกว า อินทรียของพระอนาคามีผู
อุปหัจจปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เพราะ
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี

26 ส.ํม. ๑๙/๙๘๘/๒๙๓
27 ส.ํม. ๑๙/๑๐๒๕/๓๐๑
28 ส.ํม. ๑๙/๘๙๙-๙๐๐/๒๗๑
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เปนพระอนาคามีผอูุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  เพราะอินทรีย ๕ ยงัออน-
กวาอนิทรยีของพระอนาคามีผสูสงัขารปรินพิพาย ี เปนพระสกทาคามี
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอุทธัง-
โสโตอกนฏิฐคาม ี เปนพระโสดาบนัผเูอกพีช ีเพราะอินทรยี ๕ ยงัออน-
กวาอนิทรียของพระสกทาคามี  เปนพระโสดาบนัผโูกลังโกละ  เพราะ-
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูเอกพีชี เปน
พระโสดาบันผสูตัตกัขตัตปุรมะ เพราะอนิทรยี ๕ ยงัออนกวาอนิทรยี-
ของพระโสดาบนัผโูกลังโกละ   เปนพระโสดาบนัผธูมัมานุสารี   เพราะ-
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ
เปนพระโสดาบันผสูทัธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยงัออนกวาอนิทรียของ-
พระโสดาบันผูธัมมานุสารี

                   ๔.๒   พระอรรถกถาจารยไดอธบิายขอความในพระสูตรดงันี้
บคุคลใดไดเปนพระโสดาบนัแลว ละเพยีงอัตภาพเดยีวเทาน้ัน

แลวสำเรจ็เปนพระอรหนัต  บคุคลนี ้  ชือ่   เอกพีชี
บุคคลผูทองเท่ียวไปสองสามภพแลว  จึงจะทำที่สุดทุกขได

บคุคลน้ี   ชือ่โกลังโกละ    ผทูีเ่กิดข้ึนอีกอยางมากก็แคเจ็ดครัง้  ไมถอื-
เอาภพท่ีแปด  ชือ่วา สตัตักขัตตุปรมะ

จริงอย ูพระโสดาบนับางทานยังมีอธัยาศัยในวัฏฏะ ชอบวัฏฏะ-
จึงทองเท่ียวอยูในวัฏฏะน่ันแหละอยูร่ำไป   อนาถปณฑิกเศรษฐี
วสิาขาอบุาสิกา   จลุลรถเทพบตุร มหารถเทพบตุร  อเนกวรรณเทพบุตร
ทาวสกักเทวราช  นาคทัตตเทพบตุร ทานเหลานี ้   ยงัมอีธัยาศยัใน-
วัฏฏะ  ชอบวัฏฏะ  เกิดในกามาวจรเทวโลกจนครบหกช้ันต้ังแตตน
แลวจึงไปเกิดในชั้นอกนิฏฐภพ ในพรหมโลก  แลวจึงจะปรินิพพาน
ทานเหลาน้ี  ไมถอืเอาในกรณนีี ้  ไมใชแตทานเหลาน้ีเทาน้ัน    ผทูี-่
ทองเทีย่วอยใูนมนษุยเทานัน้    ครบเจด็ครัง้แลว  จงึสำเรจ็เปนพระ-
อรหันตกด็ี   ผทูีเ่กิดในเทวโลกแลวเท่ียวไปเทีย่วมาแตในเทวโลกเทา-
นั้นจนครบเจ็ดครั้ง   แลวจึงจะสำเร็จเปนพระอรหันตก็ดี แมทาน
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พวกน้ี  กไ็มถอืเอาในทีน่ี ้  แตในท่ีนีถ้อืเอาแตผทูีบ่างทีกท็องเท่ียวไป-
ในมนษุย  บางทีกใ็นเทวดาแลวสำเรจ็เปนพระอรหนัตเทาน้ัน  เพราะ-
ฉะนัน้ คำวา สตัตกัขตัตปุรมะ  นี ้พงึทราบวา ในท่ีนีท้รงแสดงชือ่ของ-
พระโสดาบันประเภทสุกขวิปสสกะที่ปะปนอยูในพระอริยบุคคลท้ัง
๘  หมวด

สำหรบัในบทวา  ธมมฺานุสารี  ผไูปตามธรรม  สทฺธานุสารี
ผไูปตามความเช่ือถอื  นี ้ หมายความวา  ในศาสนาน้ี  มธีรุะสองอยาง
คอื ศรทัธาธรุะ  ปญญาธรุะ  มคีวามตัง้มัน่สองอยางคอื  ตัง้มัน่ใน-
ศรทัธา  ตัง้มัน่ในปญญา  สำหรบัผทูีจ่ะใหโลกุตตรธรรมเกดิขึน้  ใน-
ธรุะและความตัง้มัน่เหลานัน้  ภกิษใุด  ถาอาจใหเกดิขึน้ดวยศรทัธาได
แลวทำศรัทธาธุระวา เราจะใหโลกุตรธรรมเกิดข้ึน  แลวยัง
โสดาปตตมิรรคใหเกดิขึน้มาได  ภกิษนุัน้ยอมเปนผชูือ่วา  สทัธานสุารี
ผไูปตามความเชือ่ถือในขณะแหงมรรค    สวนในขณะแหงผลก็ชือ่วา
สัทธาวิมุตติ  เปนผูหลุดพนดวยความเช่ือถือ  แบงเปนสามพวกคือ
เอกพีชี  ผมูกีารเกดิครัง้เดยีว   โกลังโกละ ผไูปจากตระกูลสตูระกูล
สัตตักขัตตุปรมะ  ผูเกิดอีกอยางมากก็เจ็ดครั้ง  ในบุคคลเหลานี้
บุคคลแตละบุคคลแบงออกเปนพวกดวยอำนาจแหงทุกขาปฏิปทา
ทนัธาภิญญา เปนตน  ฉะนัน้  ดวยศรัทธาธุระจึงมอีย ู ๑๒  พวก

สวนภกิษใุด  ถาอาจใหเกดิดวยปญญาไดแลวทำปญญาธรุะวา
เราจะใหโลกุตรธรรมเกิดข้ึน  แลวยังโสดาปตติมรรคใหเกิดข้ึนมาได
ภกิษนุัน้  ในขณะแหงมรรค  ยอมเปนผชูือ่วา  ธมัมานุสารี ผไูปตาม-
ธรรม    สวนในขณะแหงผล     กช็ือ่วา    ปญญาวมิตุ  เปนผหูลุด-
พนดวยความรูแจมชัด  ซึ่งแบงเปน  ๑๒  พวกตางดวยพระ-
อรยิบคุคลมีเอกพีชเีปนตน ดวยประการฉะนี ้ พระโสดาบนัทีด่ำรงอย-ู
ในมรรค  ๒  กร็วมเปน  ๒๔  พวกไปในขณะแหงผล

๕. การปรับอนิทรยีใหเสมอกัน
        อนิทรยี ๕ เปนคุณธรรมสำคญัยิง่ ในการปกครองใจ  เพ่ือใหใจมอีำนาจ-
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เหนืออกุศลธรรมมอีสัสัทธิยะ (ความไมเช่ือ ความไมมศีรัทธา) เปนตน ดงักลาวแลว
แตอนิทรยี ๕ นี ้จะมปีระสทิธภิาพสูงในการปราบปรามอกุศลได  กต็อเมือ่อนิทรยี-
เหลาน้ันมีความสมดลุยกนั ดงัน้ัน  ผบูำเพญ็เพยีรทีป่ระสงคจะทำใหใจมอีำนาจเหนอื-
อกุศล  สามารถละบาปอกศุลอนัเปนปฏิปกษได   จะตองปรบัอนิทรียใหมคีวาม
สมดลุยกนั  ซึง่พระอรรถกถาจารยกไ็ดอธิบายวิธกีารปรบัอินทรยีทัง้หลายมศีรัทธา-
เปนตนใหเสมอกนัไว ในอรรถกถาวิภังคปกรณ  ชือ่สัมโมหวโินทนี 29 ดงันี้

การท่ีพระโยคาวจรผปูฏบิตัสิมถวิปสสนากัมมฏัฐานตองปรับอนิทรยี
๕ อยางมศีรทัธาเปนตนใหเสมอกนั  กเ็พราะวา  ถาสทัธนิทรยีของพระ-
โยคาวจรมีกำลงักลา  อนิทรยีอกี ๔  อยางนอกนีท้ีม่กีำลงัออนกวากไ็มสามารถ-
ทำหนาทีข่องตนใหสำเรจ็ได  กลาวคอื  วริยินิทรยีจะไมสามารถทำหนาที่
ประคับประคองจติใหขะมกัเขมนได  สตินทรยีกไ็มสามารถทำหนาทีค่้ำจนุ-
จติไวในอารมณกมัมฏัฐานได  สมาธนิทรียกไ็มสามารถทำหนาที ่ ควบคมุ-
จติไมใหฟงุซานได   และปญญนิทรยีกจ็ะไมสามารถทำหนาทีใ่นการรเูหน็-
สภาวธรรมได  เพราะฉะน้ัน  ถาสทัธนิทรยีทีม่กีำลงักลากวาอนิทรยีอืน่ๆ
เชนนี ้ พระโยคาวจรพงึปรบัลดสทัธนิทรยีใหมกีำลงัออนลงเสมอกบัอนิทรยี-
ขออืน่ๆ   ดวยการพิจารณาสภาวธรรม  หรือดวยการไมใฝใจกบัอารมณที-่
เปนเหตุทำใหสัทธินทรียมีกำลังแกกลาอินทรียอื่นๆ     แตถาวิริยินทรีย
มกีำลังแกกลากวาอนิทรียอืน่ๆ แลว     สทัธนิทรียกจ็ะไมสามารถทำหนาที่
คือ  นอมใจเช่ือไดเลย  และอินทรียอืน่ๆ นอกจากนี ้ กไ็มสามารถทำหนาท่ี-
ของตน ๆ ใหสำเรจ็ได  เพราะฉะนัน้    พระโยคาวจรพงึใหวริยินิทรยีนัน้-
ลดลงบาง   โดยการเจรญิปสสทัธสิมัโพชฌงคเปนตน    แมในอนิทรยีอืน่ๆ
นอกจากน้ีกเ็หมอืนกนั พงึทราบวา  เมือ่อินทรยีหน่ึงมีกำลังแกกลากวาแลว
อนิทรียอืน่ๆ นอกน้ี  ไมสามารถทำหนาท่ีของตนๆ ใหสำเรจ็ได

การปรบัอินทรยีใหเสมอกนั  คอื การทำอนิทรยีทัง้หลายมศีรทัธา-
เปนตนใหเสมอกัน    เพราะถาสทัธนิทรยีของผบูำเพญ็เพียรมีกำลงัแกกลา
อนิทรยี ๔ ขอท่ีเหลอื มกีำลังออนกวา  อนิทรียทัง้ ๔ ขอ คอื วริยิินทรีย
ยอมไมสามารถทำปคคหกจิ  (กจิคอืการยกจิตไว)  สตินทรยียอมไมสามารถ-

29 วภิงฺค.อ. (สมโฺมหวโินทน ี)  ๔๗/๔๔๗
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ทำอุปฏฐานกิจ (กิจคือการอุปการะจิต)  สมาธินทรียยอมไมสามารถทำ
อวิกเขปกิจ (กิจคือการทำจิตไมใหฟุงซาน) และปญญินทรียก็ยอมไม
สามารถทำทสัสนกจิ (กจิคอืการเห็นตามเปนจรงิ)  เพราะฉะน้ัน  ตองทำ-
สทัธนิทรียทีม่กีำลงักลาน้ันใหลดลงเสมอกบัอินทรยี ๔ ขอท่ีเหลอื  ดวยการ-
พจิารณาสภาวธรรมตามความเปนจรงิ  โดยไมใสใจถงึอารมณทีเ่ปนเหตุ-
ใหสทัธินทรียมีกำลังแกกลากวา

ถา วิริยินทรียมีกำลังแกกลา   สัทธินทรียยอมไมสามารถทำ
อธิโมกขกิจได (กจิคือการนอมใจเชือ่)   อนิทรยีนอกน้ี  กจ็ะไมสามารถทำ-
กิจนอกนี้แตละขอได   เพราะฉะน้ัน  วิริยินทรียที่มีกำลังแกกลานั้น
ตองทำใหลดลงดวยการเจริญปสสทัธสิมัโพชฌงคเปนตน  แมอนิทรยีขอ-
อืน่ๆ  กเ็หมือนกัน กลาวคือ  เมือ่อนิทรยีขอหนึง่มกีำลงัแกกลากวาแลว
อนิทรยีขออืน่ๆ ทีเ่หลอืกจ็ะไมสามารถทำกจิของตนใหสำเรจ็ได

ในอนิทรยี  ๕ นี ้   บณัฑติทัง้หลายสรรเสรญิความเสมอกันแหง-
สทัธากับปญญาและสมาธิกบัวริยิะ   เพราะคนมสีทัธาแกกลาแตปญญา-
ออน    จะเปนคนเชือ่งาย  มกัเล่ือมใสในส่ิงอันไมเปนสาระ(นอกจากพระ-
รตันตรยั)   สวนคนมีปญญากลา   แตมสีทัธาออน  กม็กัจะตกไปขางอวด-
ด ี ยากทีจ่ะแกไข   คอื มกัคดิเลยเถดิไปวา  การทำจติใหเปนกศุลเทานัน้ก-็
พอแลว   แตไมทำบญุมีการบริจาคทาน เปนตน  ยอมมีโอกาสไปเกิดใน-
นรกได   ตอเมือ่อนิทรยีทัง้ ๒ คอืสทัธากับปญญาเสมอกนั   บคุคลจึงจะ-
เล่ือมใสในสิง่อันควรเลือ่มใส (พระรตันตรยั)

โกสัชชะ (ความเกยีจคราน) มกัครอบงำคนมสีมาธกิลาแตวริยิะออน
เพราะสมาธิเปนฝายโกสชัชะ   อทุธจัจะยอมครอบงำคนมวีริยิะกลา แต-
สมาธอิอน  เพราะวิรยิะเปนฝายอทุธจัจะ  แตสมาธทิีม่วีริยิะประกอบเขา-
ดวยกันแลว  จะไมตกไปในโกสชัชะ  วริยิะท่ีมสีมาธิประกอบพรอมกันแลวจะ-
ไมตกไปในอุทธัจจะ   เพราะฉะนัน้  อนิทรยีทัง้ ๒ นัน้ พระโยคาวจรพงึทำ-
ใหเสมอกัน  ดวยวา อัปปนาจะมีได ก็เพราะความเสมอกันแหงอินทรีย
ทัง้  ๒

อน่ึง สทัธาทีม่กีำลงัมากยอมเหมาะสำหรบัผบูำเพญ็สมถกัมมฏัฐาน
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เพราะเมือ่สัทธามกีำลังมาก  เธอเชือ่ดิง่ลงไปจักบรรลอุปัปนาได  สำหรบั-
สมาธิและปญญาเลา   สมาธิที่มีกำลังมากเหมาะสำหรับผูบำเพ็ญ
สมถกมัมฏัฐาน   ดวยเมือ่เอกัคคตามกีำลังอยางนัน้  เธอจะบรรลุอปัปนา-
ได  ปญญาทีม่กีำลังเหมาะสำหรบัผบูำเพญ็วิปสสนากรรมฐาน  เพราะเมือ่-
ปญญามีกำลังอยางน้ัน   เธอยอมจะบรรลุลักขณปฏิเวธ (เห็นแจง
ไตรลกัษณ) ได   อน่ึง แมเพราะสมาธิและปญญาทัง้ ๒ เสมอกัน อปัปนา-
กค็งมไีด   สวนสต ิ มกีำลังในท่ีทัง้ปวงจึงควร  เพราะสตริกัษาจติไวไมให-
ตกไปในอุทธจัจะ  เพราะอำนาจแหงสทัธา  วริยิะ และปญญาอนัเปนฝาย-
อทุธจัจะ และรกัษาจติไวแตความตกไปในโกสชัชะ  เพราะสมาธเิปนฝาย-
โกสชัชะ  เพราะฉะน้ัน  สตินัน้   จงึจำปรารถนาในทีท่ัง้ปวง   ดจุเกลอื-
สะตเุปนสิง่ทีพ่งึปรารถนาในกับขาวทัง้ปวง   และดจุสรรพกมัมกิอำมาตย
(ผรูอบรใูนการงานทัง้ปวง)  เปนผพูงึปรารถนาในสรรพราชกจิฉะน้ัน   เพราะ-
ฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  สติเปนคุณชาติจำปรารถนาในท่ี
ทัง้ปวง

๖. อนิทรยี ๕ ปรากฏชดัในธรรมตางๆ
        พระผมูพีระภาคไดตรสัแสดงอนิทรีย ๕ ประการเหลานี ้แตละประการ
ซึ่งปรากฏชัดในธรรมตางๆ ในพระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
ทฏัฐัพพสูตร 30  ความวา

ดกูอนภิกษุทัง้หลาย  อนิทรีย  ๕ ประการเหลาน้ี  คอื  สทัธินทรีย
. . .  ปญญินทรยี

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  ภกิษจุะพงึเหน็สทัธนิทรยีปรากฏชัดในธรรม-
เหลาไหน ?  ภกิษุจะพึงเห็นสทัธินทรยีปรากฏชัดในองคคุณของพระ-
โสดาบัน ๔ ประการ  ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  ภกิษจุะพึงเห็นสทัธนิทรีย-
ในธรรมน้ี

ดกูอนภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุจะพงึเหน็วิรยินิทรยีปรากฏชดัในธรรม-
ไหน ?   ภกิษจุะพงึเหน็สทัธินทรียปรากฏชดัในสัมมัปปธาน ๔  ดกูอน-

30 ส.ํม. ๑๙/๘๕๒-๗/๒๕๙-๒๖๐
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ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษจุะพึงเห็นวริยินิทรียในธรรมน้ี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุจะพึงเห็นสตินทรียในธรรมไหน ?

ภิกษุจะพึงเห็นสตินทรียปรากฏชัดในในสติปฏฐาน ๔ ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุจะพึงเห็นพึงเห็นสตินทรียในธรรมนี้

ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  ภกิษจุะพึงเหน็สมาธนิทรยีในธรรมไหน?
ภกิษจุะพงึเหน็สมาธินทรยีปรากฏชัดในฌาน ๔   ดกูอนภิกษทุัง้หลาย
ภิกษุจะพึงเห็นสมาธินทรียในธรรมน้ี

ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  ภกิษจุะพึงเห็นปญญนิทรียในธรรมไหน?
ภกิษจุะพงึเหน็ปญญนิทรยีปรากฏชัดในในอรยิสจั ๔  ดกูอนภกิษุทัง้-
หลาย  ภกิษจุะพึงเห็นปญญนิทรียในธรรมน้ี

ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  ภกิษจุะพึงเห็นอนิทรีย  ๕ ประการ ใน-
ธรรมเหลาน้ีแล

๗.  อรรถกถาทัฏฐพัพสตูร
พระอรรถกถาจารยอธบิายวา พระผมูพีระภาคไดตรสัพระสูตรนี ้เพือ่ทรง-

ชีใ้หเห็นวาอินทรีย ๕ ประการเหลาน้ี แตละประการตางก็มคีวามสำคญัท่ีสดุ และ-
มีความเดนกวาอินทรียขออ่ืนๆ เฉพาะใน การทำหนาท่ีที่เปนวิสัย (อารมณ)
ของตนๆ เทานัน้  โดยอธิบายเปรียบเทียบเหมอืนกบัการผลัดกันทำหนาทีข่องเศรษฐี-
บตุร ๔ คนและพระราชา ซึง่เปนสหายกนั มาในอรรถกถาทฏัฐัพพสตูร คมัภีรชือ่-
สารตัถปกาสนิ ี 31 ดงันี้

สทัธินทรียซึง่มีความนอมใจเชือ่เปนลักษณะท่ีทำใหตนเปนใหญ
เปนหัวหนาอินทรียขออ่ืนๆ ปรากฏชดัในโสดาปตตยิงัคะ(องคคณุแหง-
พระโสดาบัน ๔) สวนอินทรียที่เหลือตางก็คลอยตามสัทธินทรียนั้น
เปรยีบเสมอืนเมือ่กลมุเพือ่นท้ังหมด ๕ คน ประกอบดวยบตุรเศรษฐี ๔
คน รวมกบัพระราชาอีก ๑ พระองคพรอมกนัเท่ียวไปตามถนน ในงาน-
นกัขัตตฤกษแลว เม่ือถึงเรือนของเศรษฐบีตุรคนทีห่น่ึง  อกี ๔ คนนอก-

31 ส.ํอ.(สารตถฺปกาสิน ี๓) ๓๙๘- ๓๙๙
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นี ้ กน็ัง่นิง่  เจาของเรอืนเทานัน้ทีไ่ดเทีย่วสัง่งานในเรอืนวา จงใหของ-
เคีย้ว ของกนิ  แกทานเหลานี ้   จงใหเครือ่งแตงตวัมขีองหอมและ-
พวงมาลยัเปนตนแกทานเหลานี ้ ฉะนัน้แล

วริยินิทรยีซึง่มีความประคบัประคองเปนลักษณะท่ีทำความเปน-
ใหญ  เปนหัวหนาอินทรียขออ่ืนๆ ปรากฏชดัในสมัมัปปธาน ๔  สวน-
อนิทรียทีเ่หลอืตางกค็ลอยตามวริยินิทรยีนัน้ เปรยีบเสมอืน เมือ่สหาย-
ทัง้หมดพากนัมาถึงเรอืนของเศรษฐีบตุรคนที ่๒ เศรษฐบีตุรนัน้ซ่ึงเปน-
เจาของเรือนเทานั้นเท่ียวส่ังงานในเรือน  อีก ๔ คนท่ีเหลือก็นั่งนิ่ง
ฉันนั้นเหมือนกัน

สตินทรียมีการเขาไปปรากฎเปนลักษณะที่ทำความเปนใหญ
เปนหวัหนาอนิทรยีขออืน่ๆ ปรากฏชัดในสตปิฏฐานทัง้ ๔  สวนอนิทรยี-
ทีเ่หลอืตางกค็ลอยตามสตินทรยีนัน้ เปรยีบเสมอืนเมือ่กลมุสหายทัง้ ๕
คน พากนัมาถงึเรอืนเศรษฐบีตุรคนที ่๓  เศรษฐีบตุรนัน้ซึง่เปนเจาของ-
เรือนเทาน้ันเท่ียวส่ังงาน  อกี ๔ คนท่ีเหลือก็นัง่น่ิง   ฉนัน้ันเหมือนกัน

สมาธนิทรยี : สมาธนิทรยี มคีวามไมซดัสายลักษณะท่ีทำความ-
เปนใหญเปนหัวหนาอินทรยีขออ่ืนๆ ปรากฏชดัในเรือ่งฌานและวิโมกข
สวนอนิทรยีทีเ่หลอืตางกค็ลอยตามสมาธนิทรยีนัน้  เปรยีบเสมือน เม่ือ-
กลมุสหายทัง้ ๕ คน พากนัมาถึงเรอืนเศรษฐบีตุรคนท่ี ๔ เศรษฐีบตุร-
นัน้ซ่ึงเจาของเรอืนเทาน้ันเท่ียวส่ังงาน อกี ๔ คนก็นัง่น่ิง  ฉนัน้ันแล

ปญญนิทรยี มคีวามรชูดัเปนลักษณะทีท่ำความเปนใหญ เปน-
หวัหนา อนิทรียขออ่ืนๆ ปรากฏชดัในการรแูจงอรยิสัจ สวนอนิทรยีอกี
๔ ประการทีเ่หลือ ตางก็คลอยตามปญญินทรียนัน้  เปรยีบเสมอืน เม่ือ-
กลมุสหายทัง้ ๕ คน พากนัมาถงึพระตำหนกัของพระราชา  พระราชา-
เทานั้น ยอมทรงเท่ียวส่ังงานภายในพระตำหนัก สวนเศรษฐีบุตรอีก
๔ คนนอกนี ้ กน็ัง่นิง่  ฉนันัน้เหมอืนกนัแล.

๏     ๏     ๏
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พละ ๕๕

“ดกูอนภิกษุทัง้หลาย   แมน้ำคงคาไหลไปส-ู
ทศิปราจีน   หล่ังไปสทูศิปราจนี  บาไปสทูศิปราจนี
แมฉนัใด  ภกิษุเม่ือเจริญพละ ๕ ประการ  อบรม-
พละ ๕ ประการใหมาก   ก็ยอมเปนผูนอมไปสู
นพิพาน  โนมไปสนูพิพาน   โอนไปสนูพิพาน  ฉนันัน้-
เหมือนกัน.”

ส.ํ ม. ๑๙ / ๑๑๐๐-๑๑๐๑ / ๓๒๓
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หมวดที ่๕

พละ ๕
๑. ความหมาย
        พละ แปลวา กำลัง หมายถงึธรรมอนัเปนกำลงัท่ีมัน่คง ไมหว่ันไหวในอกศุล-
ธรรม   และเปนเคร่ืองมอืย่ำยอีกศุลธรรมทีเ่ปนปฏปิกษ   เมือ่มพีลธรรมเกดิขึน้-
แลว อกุศลธรรมทีเ่ปนปฏปิกษยอมไมมโีอกาสเกดิข้ึน  เพราะธรรมทีเ่ปนกำลังน้ีจะ-
ตานทานไว  ปองกันไวอยางม่ันคง ไมหว่ันไหว ไมเปดโอกาสใหแกอกุศลธรรมท่ี-
เปนปฏปิกษนัน้ๆ เกดิขึน้ครอบงำจติได  32

๒. พลวิภาค
        พระผมูพีระภาค ครัน้ทรงจำแนกพลธรรมไวเปน ๕ ประการแลว ไดตรสั-
อธบิายพลธรรมแตละขอ  ในพระสตุตตัปฎก องัคตุตรนกิาย วติถตสตูร 33 ดงันี้

ดกูอนภิกษุทัง้หลาย  พละ ๕ ประการนี ้  ๕ ประการมอีะไร-
บาง ?  คอื  สทัธาพละ  ๑   วริยิพละ  ๑   สตพิละ ๑  สมาธพิละ  ๑
ปญญาพละ ๑

ภกิษทุัง้หลาย  สทัธาพละ เปนไฉน ?   พระอรยิสาวกในพระ-
ศาสนานี้ เปนผูมีศรัทธา  เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา
แมเพราะเหตนุี ้ๆ  พระผมูพีระภาคเจาพระองคนัน้  เปนพระอรหนัต
. . . เปนผเูบกิบานแลว    เปนผจูำแนกธรรม  นีเ้รยีกวา  สทัธาพละ

32 วสิทุธฺ ิ๓/๓๒๙
33 อง.ฺปจฺก. ๒๒/๑๔/๑๑-๑๒
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วริยิพละ เปนไฉน ?   ภกิษทุัง้หลาย  พระอริยสาวกในพระ-
ศาสนาน้ี  เปนผบูำเพญ็ความเพียร  เพ่ือละอกุศลธรรม ไมทอดธุระใน-
กศุลธรรมท้ังหลาย   นีเ้รยีกวา  วริยิพละ.

สติพละเปนไฉน ?   ภกิษทุัง้หลาย  พระอริยสาวกในพระ-
ศาสนานี้   เปนผูมีสติประกอบดวยสติเครื่องรักษาตนอันยอดเยี่ยม
ระลึกตามแมสิง่ท่ีทำแมคำทีพ่ดูไวนานได  นีเ้รียกวา  สติพละ.

สมาธพิละ เปนไฉน ?   ภกิษทุัง้หลาย พระอรยิสาวกในพระ-
ศาสนานี ้ สงดัจากกาม  สงดัจากอกุศลธรรม  บรรลปุฐมฌาน  มวีติก-
วจิาร   มปีตแิละสขุเกิดแตวเิวกอย ู  เพราะวติกวิจารสงบไป จงึบรรล-ุ
ทตุยิฌาน  อนัเปนความผองใสแหงจิตในภายใน  เปนธรรมเอกผุดขึน้
ไมมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    เพราะปติคลายไป
เปนผมูอีเุบกขา   มสีต ิ มสีมัปชัญญะ   เสวยสขุดวยนามกาย  บรรล-ุ
ตตยิฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสรญิวา  ผไูดฌานนีเ้ปนผมูอีเุบกขา
มสีต ิ อยเูปนสขุ  และ เพราะละสขุและทุกข และดับโสมนัสโทมนัส-
กอน ๆ  จงึบรรลจุตตุถฌานอนัไมมทีกุข ไมมสีขุ  มแีตอเุบกขาเปนเหตุ-
ใหสตบิรสิทุธิอ์ย ู  นีเ้รยีกวา   สมาธพิละ.

ปญญาพละ เปนไฉน ?  ภกิษทุัง้หลาย  พระอรยิสาวกใน-
พระศาสนาน้ี  เปนผมูปีญญา  ประกอบดวยปญญาท่ีหย่ังถึงความเกิด-
และความดับแหงนามรูป  เปนปญญาประเสริฐ   อันชำแรกกิเลส
เปนเครื่องนำใหถึงความส้ินไปแหงทุกขโดยชอบ  นี้ เรียกวา
ปญญาพละ

พละ ๕ ประการนี ้กบัอินทรยี ๕  ประการท่ีกลาวแลวในหมวดกอน วาโดย-
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หวัขอธรรมกเ็ปนอนัเดยีวกนั มจีำนวนเทากนั แตเรยีกชือ่หมวดธรรมตางกนั คอื
เรยีกวา อนิทรยี และ เรียกวา พละ เพราะธรรมเหลานีม้หีนาทีต่างกนั กลาวคอื
ถาใชปราบอกศุลธรรมท่ีเปนปฏิปกษ กเ็รียกชือ่วา อนิทรยี ถาใชเปนเคร่ืองตอตาน-
เมือ่ถกูอกศุลธรรมทีเ่ปนปฏิปกษ ซึง่เกดิขึน้ครอบงำจติ เหมอืนเปนปอมปราการที-่
แข็งแกรง มัน่คง ปองกันศัตรูมใิหเขาสภูายในเมืองได จงึเรียกวา พละ

พละ ๕ ประการ คอื ธรรมอนัเปนกำลงัทีม่ัน่คง  ไมหวัน่ไหวตออกศุลธรรม
๕ ประการทีเ่ปนปฏิปกษ  และมีหนาทีย่่ำยี  ตอตาน ปองกันอกุศลธรรมทีเ่ปนปฏิปกษ-
นัน้ๆ  มใิหเกดิขึน้ครอบงำจติได   ดังน้ี

๑. สทัธาพละ        กำลงัคือศรัทธาอันม่ันคง ไมหว่ันไหว  เปนกำลงัตอ-
ตานอกศุลธรรม คอื อสัสทัธยิะ (ความไมเชือ่) กลาวคอื เมือ่มศีรทัธาพละเกิดขึน้-
ในใจแลว ศรทัธาพละกจ็ะเปนกำลงัตานทานมใิหอสัสทัธิยะเกดิขึน้ในใจได

๒. วริยิพละ        กำลังคือความเพียรอันม่ันคง เปนกำลังตอตานอกศุล-
ธรรม คอื โกสัชชะ (ความเกียจคราน) กลาวคือ เม่ือมีวริยิพละเกิดข้ึนในใจแลว
วริิยพละก็จะเปนกำลงัตานทานมใิหโกสชัชะเกดิข้ึนในใจได

๓. สติพละ        กำลังคอืสต ิ เปนกำลงัตอตานอกศุลธรรม คอื ปมาทะ
(ความประมาท เลินเลอ) กลาวคือ เม่ือมีสติพละเกิดข้ึนในใจแลว สติพละก็จะเปน-
กำลังตานทานมิใหปมาทะเกิดข้ึนในใจได

๔. สมาธพิละ        กำลังคอืสมาธอินัมัน่คง เปนกำลงัตอตานอกศุลธรรม
คือ วิกเขปะ (ความฟุงซานแหงจิต) กลาวคือ เมื่อมีสมาธิพละเกิดขึ้นในใจแลว
สมาธิพละก็จะเปนกำลังตานทานมิใหวิกเขปะเกิดข้ึนในใจได

๕. ปญญาพละ กำลังคอืปญญา เปนกำลงัตอตานอกศุลธรรม คอื โมหะ
(ความโง) หรือ อวิชชา (ความไมรูแจง) กลาวคือ เม่ือมีปญญาพละเกิดข้ึนในใจ-
แลว  ปญญาพละก็จะเปนกำลังตานทานมใิหโมหะ หรือ อวิชชาเกดิข้ึนในใจได
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๓. ปญญาพละเลศิกวาพละท้ังหลาย
บรรดา พละทั้ง ๕ นี้ แตละอยางเปนกำลังตานทานอกุศลธรรมไดทั้งนั้น

แตทีส่ำคญัทีส่ดุ ไดแกปญญาพละ เพราะเปนคณุธรรมทีม่กีำลงัประเสรฐิกวาพละ-
ทัง้หลาย ดงัทีพ่ระผมูพีระภาคตรสัไวในพระสุตตนัตปฎก องัคตุตรนิกาย ปนุกฏูสตูร34

ดงัน้ี
ดกูอนภิกษุทัง้หลาย   เปรียบเสมือนส่ิงท่ีเปนเลิศ   เปนท่ีรวบ-

รวม  เปนท่ีประมวลมา แหงเรือนยอด ไดแก ยอดเรอืน ฉนัใด  บรรดา-
พละ ๕ ประการนี ้พละทีเ่ปนเลิศ  เปนทีร่วบรวม   เปนทีป่ระมวลมา
แหงพละท้ังหลาย ไดแก ปญญาพละ   กฉ็นันัน้ เหมอืนกนัแล.

๔. เจรญิพลธรรมเพ่ือละสงัโยชนเบีอ้งสงู ๕ ประการ
        พระผมูพีระภาคไดทรงแสดงพละ ๕ ประการไวเพือ่ละกเิลสสงัโยชน ทีล่ะ-
ไดยาก กำจดัไดยาก คอื สงัโยชนเบือ้งสงู ๕ อยาง ไดแก รูปราคะ (ความยินดีใน-
รปูฌานหรอืรปูภพ) อรูปราคะ (ความยนิดีในอรูปฌานหรืออรปูภพ)  มานะ (ความ-
ถือตัว) อุทธัจจะ (ความฟุงซานแหงจิต) และอวิชชา (ความไมรูแจงในอริยสัจ)
ปรากฏในพระสตุตตัปฎก สงัยตุนกิาย 35  ดงันี้

 ดกูอนภิกษุทัง้หลาย  สงัโยชนอนัเปนสวนเบ้ืองบน ๕ ประการ
เหลานี ้ คอื  รปูราคะ  อรปูราคะ  มานะ  อทุธจัจะ  อวิชชา  ภกิษทุัง้-
หลาย  สงัโยชนอนัเปนสวนเบ้ืองบน ๕ ประการ เหลาน้ีแล.

ภกิษุทัง้หลาย  เธอท้ังหลายพงึเจรญิพละ ๕ ประการ เพ่ือความ-
รยูิง่  เพือ่กำหนดร ู เพือ่ความส้ินไป เพ่ือละเสียซ่ึงสังโยชนอนัเปนสวน-
เบือ้งบน ๕ ประการ   ภกิษพุงึเจรญิพละ ๕ ประการอยางไร ?   ภกิษุ-

34 องฺ.ปจฺก. ๒๒/๑๖/๑๓
35 ส.ํม. ๑๙/๑๑๐๖-๗/๓๒๕
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ในธรรมวินยันี ้ ยอมเจริญสัทธาพละ ....  วริยิพละ ...  สตพิละ ...
สมาธิพละ ...  ยอมเจรญิปญญาพละ  อนัเปนเครือ่งกำจดัราคะเปนท่ี-
สดุ  มอีนักำจดัโทสะ  เปนท่ีสดุ มอีนักำจดัโมหะเปนทีส่ดุ

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย พละ ๕ เหลานีแ้ล  อนัภกิษพุงึเจรญิเพือ่-
ความรยูิง่   เพ่ือกำหนดร ู  เพ่ือความส้ินไป  เพือ่ละเสียซ่ึงสังโยชนอนั-
เปนสวนเบือ้งบน ๕  ประการ เหลาน้ีแล.

๕. พละ ๕ ปรากฏชดัในธรรมตางๆ
        พระผมูพีระภาคไดตรสัแสดงพละ ๕ ประการเหลานี ้แตละประการ มฐีาน-
ทีป่รากฏซึง่ปรากฏชดัในธรรมตางๆ เชนเดยีวกบัอนิทรีย ๕ กลาวคอื  พละแตละ-
ขอมคีวามเดนกวาพละขออืน่ๆ เฉพาะในการทำหนาทีท่ีเ่ปนวสิยั (อารมณ) ของตนๆ
เทานัน้  สมดงัพทุธดำรสัทีต่รสัไว  ในพระสตุตนัตปฎก สงัยตุตนกิาย มหาวาร-
วรรค ทฏัฐพัพสูตร 36 ความวา

ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  พละ  ๕ ประการเหลานี ้ คอื  สทัธาพละ
. . .  ปญญาพละ.

ดกูอนภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุจะพงึเหน็สัทธาพละปรากฏชัดในธรรม-
เหลาไหน ?  ภกิษุจะพึงเห็นสัทธาพละปรากฏชดัในองคคณุของพระ-
โสดาบนั ๔ ประการ  ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  ภกิษจุะพึงเหน็สทัธาพละ-
ในธรรมน้ี

ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุจะพงึเหน็วิรยิพละปรากฏชัดในธรรมไหน ?
ภกิษจุะพึงเหน็วริยิพละปรากฏชดัในสัมมปัปธาน ๔  ดกูอนภิกษทุัง้-
หลาย  ภกิษจุะพึงเหน็วริยิพละในธรรมนี้

36 ส.ํม. ๒๒/๑๕/๑๒-๑๓
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุจะพึงเห็นสติพละในธรรมไหน ?
ภกิษุจะพึงเหน็สตพิละในสตปิฏฐาน ๔ ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุจะพึงเห็น-
พงึเหน็สตพิละในธรรมนี.้

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุจะพึงเห็นสมาธิพละในธรรมไหน?
ภกิษจุะพงึเหน็สมาธพิละในฌาน ๔   ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  ภกิษจุะพึง-
เห็นสมาธพิละในธรรมนี.้

ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  ภกิษจุะพึงเหน็ปญญาพละในธรรมไหน?
ภกิษุจะพงึเหน็ปญญาพละในอรยิสัจ ๔  ดกูอนภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุจะ-
พงึเห็นปญญาพละในธรรมน้ี

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  ภกิษจุะพงึเหน็พละ  ๕ ประการ ในธรรม-
เหลานี้แล.

๖. พระพทุธดำรสัแสดงพละ ๕ พาไปถงึพระนพิพาน
        พละ ๕ ประการนี ้ และทรงอธบิายวา ทีพ่ระโยคาวจรเจรญิใหมาก  อบรม-
ใหมากแลว ยอมนำไปสพูระนิพพาน  ดงัท่ีพระผมูพีระภาคไดตรัสแสดงไวในพระ-
ไตรปฎกสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค พลสงัยตุ 37 แปลความวา

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย   แมน้ำคงคาไหลไปสทูศิปราจนี   หล่ัง-
ไปสทูศิปราจีน  บาไปสทูศิปราจนี  แมฉนัใด  ภกิษุเมือ่เจรญิพละ ๕
ประการ  อบรมพละ ๕ ประการใหมาก   ก็ยอมเปนผูนอมไปสู
นพิพาน  โนมไปสนูพิพาน   โอนไปสนูพิพาน  ฉนันัน้เหมอืนกัน.

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษุเจรญิพละ ๕ ประการ อบรมพละ

37 ส.ํม. ๑๙/๑๑๐๐-๑๑๐๑/๓๒๓
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๕ ประการใหมาก อยางไร จงึชือ่วาเปนผนูอมไปสนูพิพาน  โนมไปส-ู
นพิพาน โอนไปสนูพิพาน ?      ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนพระธรรม-
วนิยัน้ี   ยอมเจรญิสทัธาพละ.....   วริยิพละ....  สตพิละ.... สมาธ-ิ
พละ....  ปญญาพละ อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ   ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  ภกิษุเจรญิพละ ๕ ประการ
อบรมพละ ๕  ประการใหมากอยางนีแ้ล  ยอมชือ่วาเปนผนูอมไปสู
นพิพาน โนมไปสนูพิพาน โอนไปสนูพิพาน.

๏     ๏     ๏



หมวดที่

โ พ ธ ิป ก ข ิย ธ ร ร ม  | 8585858585

โพชฌงค ๗๖

ภกิษุทัง้หลาย   โพชฌงค ๗  เหลานีแ้ล
กระทำใหมจีกัษุ    กระทำใหมญีาณ เปนท่ีตัง้แหง-
ความเจริญแหงปญญา  ไมเปนไปในฝกฝายแหง-
ความคบัแคน   เปนไปเพือ่นพิพาน

ส.ํ ม. ๑๙ / ๕๐๑-๒
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หมวดที ่๖

โพชฌงค ๗

๑. ความหมายของโพชฌงค
โพชฌงค  หรอืเรียกอีกอยางหน่ึงวา สมัโพชฌงค  แปลวา ธรรมทีเ่ปน-

องคแหงการตรสัร ู  หวัขอธรรมท่ีเปนไปเพ่ือความตรสัร ูหรอืหวัขอธรรมทีป่ระกอบ-
กนัเขาแลวเปนเหตใุหเกิดความรจูริงเหน็แจง และเม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัติามหลัก-
ธรรมในหมวดนีแ้ลว ยอมจะเปนเหตุใหเกิดความรจูริง  ความรอูยางแจมแจงใน-
อรยิสจั ๔

๒. โพชฌังควิภาค
พระผมูพีระภาคทรงจำแนกโพชฌงค เปน ๗ ประการ และไดตรสัแสดง-

ความหมายของโพชฌงคแตละประการไว โดยนัยตางๆ  ทีป่รากฏในพระไตรปฎก
วภิงัคปกรณ 38  ดงัน้ี

โพชฌงค ม ี๗ ประการ คอื
๑) สตสิมัโพชฌงค         สมัโพชฌงค คอื ความระลกึได
๒) ธมัมวิจยสัมโพชฌงค   สมัโพชฌงค คอื ความสอดสองเลอืกเฟนธรรม
๓) วริยิสมัโพชฌงค        สมัโพชฌงค คอื ความเพยีร
๔) ปตสิมัโพชฌงค         สมัโพชฌงค คอื ความอิม่ใจ
๕) ปสสทัธสิมัโพชฌงค    สมัโพชฌงค คอื ความสงบกายสงบใจ
๖) สมาธสิมัโพชฌงค      สมัโพชฌงค คอื ความตัง้ใจมัน่
๗) อเุบกขาสมัโพชฌงค        สมัโพชฌงค  คอื  ความมใีจเปนกลาง
พระผมูพีระภาคทรงจำแนกโพชฌงค เปน ๗ ประการแลว ไดตรสัแสดง-

ความหมายของโพชฌงคแตละประการไวโดยนยัตางๆ  ตามทีป่รากฏในพระไตรปฎก
38 อภิ.ว.ิ๓๕/๕๔๒/๓๐๖
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วภิงัคปกรณ 39 นัน้แล  จะขอนำมาแสดงไวในทีน่ีเ้พยีง ๓ นยั ดงัตอไปนี้

๒.๑  โพชฌงค ๗ นยัที่ ๑
ในโพชฌงค ๗  นัน้  สตสิมัโพชฌงค เปนไฉน ?  ภกิษใุนพระศาสนาน้ี

เปนผมูสีต ิประกอบดวยสติและปญญาอันยิง่ ระลกึได  ตามระลกึถงึ  แมสิง่ทีท่ำ-
ไวนานแลวได  แมคำท่ีพูดไวนานแลวได  นีเ้รียกวา สตสิมัโพชฌงค

ธมัมวจิยสมัโพชฌงค เปนไฉน ?  ภกิษนุัน้ มสีตริะลกึไดอยางนัน้  ยอม-
เลือกสรร  ยอมพิจารณา  ถึงสิ่งที่ทำหรือคำท่ีพูดนั้นดวยปญญา นี้เรียกวา
ธมัมวจิยสมัโพชฌงค

วริยิสมัโพชฌงค เปนไฉน ?  ความเพยีร  ความไมยอหยอน  อนัภกิษผุ-ู
ประกอบดวยสติสัมโพชฌงคนั้น เลือกพิจารณาซึ่งธรรมนั้น  ดวยปญญาแลว
จงึบำเพญ็ความเพยีร นีเ้รยีกวา วริยิสมัโพชฌงค

ปตสิมัโพชฌงคเปนไฉน ?  ปต ิอนัปราศจากอามสิ เกดิขึน้แกพระภกิษผุ-ู
ไดบำเพญ็เพยีรแลว  นีเ้รยีกวา  ปตสิมัโพชฌงค

ปสสทัธสิมัโพชฌงค เปนไฉน ?    กายก็ด ี  จติก็ด ีของภิกษุผมูใีจอนั-
ประกอบดวยปต ิ ยอมสงบระงบั  นีเ้รยีกวา ปสสทัธิสมัโพชฌงค

สมาธสิมัโพชฌงค เปนไฉน ?    จติของภกิษผุมูกีายสงบระงบัแลว ม-ี
ความสุข ยอมต้ังม่ัน นีเ้รียกวา สมาธสิมัโพชฌงค

อเุบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน ?  ภกิษนุัน้ เปนผเูพงเลง็อยดูวยด ีซึง่จติที-่
ตัง้มัน่แลวอยางนัน้ นีเ้รยีกวา  อเุบกขาสมัโพชฌงค

๒.๒ โพชฌงค ๗  นยัที ่๒
ในโพชฌงค ๗ นัน้ สตสิมัโพชฌงค เปนไฉน?  ความระลึกไดซึง่ธรรมท้ัง-

หลายอนัเปนไปในภายใน   ความระลึกไดซึง่ธรรมทัง้หลายอนัเปนไปในภายนอก
ชือ่วา สตสิมัโพชฌงค  ยอมเปนไปเพือ่ความรยูิง่ เพ่ือความตรัสร ูเพ่ือนิพพาน

39 อภ.ิว.ิ๓๕/๕๔๓-๕๖๓/๓๐๖-๓๑๔
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ธมัมวิจยสัมโพชฌงค เปนไฉน ?  ความเลอืกเฟนธรรมทัง้หลายอันเปนไป-
ในภายใน  ความเลือกเฟนธรรมท้ังหลายอันเปนไปในภายนอก  ชื่อวา
ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ยอมเปนไปเพือ่ความรยูิง่ เพ่ือความตรัสร ูเพ่ือนิพพาน

วริยิสมัโพชฌงค เปนไฉน?   ความเพียรอนัเปนไปทางกาย  ความเพยีร-
อันเปนไปทางใจ  ชือ่วา วริยิสมัโพชฌงค  ยอมเปนไปเพือ่ความรยูิง่ เพ่ือความ-
ตรสัร ูเพือ่นพิพาน

ปตสิมัโพชฌงค เปนไฉน?   ปตทิีม่วีติก มวีจิาร กม็ ี  ปตทิีไ่มมวีติก ไมม-ี
วจิาร กม็ ี ชือ่วา  ปตสิมัโพชฌงค  ยอมเปนไปเพือ่ความรยูิง่เพ่ือความตรัสร ูเพ่ือ-
นพิพาน

ปสสทัธสิมัโพชฌงค เปนไฉน?   ความสงบระงบัแหงกาย  ความสงบระงับ-
แหงจิต  ชือ่วา ปสสทัธสิมัโพชฌงค  ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่งเพ่ือความตรัสรู
เพ่ือนิพพาน

สมาธิสมัโพชฌงค เปนไฉน ?   สมาธทิีม่วีติก มวีจิาร กม็ ี สมาธิทีไ่มม-ี
วติก ไมมวีจิาร กม็ ี ชือ่วา สมาธิสมัโพชฌงค ยอมเปนไปเพือ่ความรยูิง่ เพือ่ความ-
ตรสัร ูเพือ่นพิพาน

อเุบกขาสมัโพชฌงค เปนไฉน ?   ความวางเฉยในธรรมภายใน กม็ ีความ-
วางเฉยในธรรมภายนอก กม็ ีชือ่วา อเุบกขาสมัโพชฌงค ยอมเปนไปเพือ่ความร-ู
ยิง่ เพ่ือความตรัสร ูเพ่ือนิพพาน

๒.๓  โพชฌงค ๗  นยัที ่๓

อนึง่ ภกิษใุนพระศาสนาน้ี เจรญิโลกุตรฌาน อนัเปนเครือ่งนำออกไปจาก-
โลกใหเขาสนูพิพาน เพือ่ปหานทฏิฐ ิ เพือ่บรรลปุฐมภมู ิ สงดัจากกาม  สงัดจาก
อกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวติก วจิาร มปีตแิละสุขอัน-
เกิดแตวเิวก ซึง่ปฏิบตัไิดยาก รไูดชา  ในสมยัใด  ในสมยัน้ัน โพชฌงค ๗ คอื
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สติสัมโพชฌงค  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  วิริยสัมโพชฌงค  ปติสัมโพชฌงค
ปสสทัธสิมัโพชฌงค  สมาธิสมัโพชฌงค  อเุบกขาสัมโพชฌงค ยอมมีได

ในโพชฌงค ๗ เหลาน้ัน สตสิมัโพชฌงค เปนไฉน ?  ความระลกึได  ความ-
ตามระลึก สัมมาสติ  สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเน่ืองในมรรค
นีเ้รียกวา สตสิมัโพชฌงค

 ธมัมวิจยสัมโพชฌงค เปนไฉน ?  ปญญา  กริยิาทีร่ชูดั  ความไมหลง
การเลอืกเฟนธรรม  สมัมาทฏิฐิ  ธมัมวจิยสมัโพชฌงคอนัเปนองคแหงมรรค นบัเนือ่ง-
ในมรรค   นีเ้รยีกวา ธมัมวจิยสมัโพชฌงค

 วิริยสัมโพชฌงค เปนไฉน ? การบำเพ็ญเพียรทางใจ  สัมมาวายามะ
วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค  นับเน่ืองในมรรค   นี้ เ รียกวา
วริิยสัมโพชฌงค

 ปตสิมัโพชฌงค เปนไฉน ?  ความอ่ิมใจ ความปราโมทย ความยินดียิง่
ความบนัเทิง ความราเริง ความปลืม้ใจ  ปตอิยางโลดโผน  ความท่ีจติช่ืนชมยนิดี
นีเ้รียกวา  ปตสิมัโพชฌงค

 ปสสทัธสิมัโพชฌงค เปนไฉน ?  ความสงบ ความสงบระงับ  กริยิาที-่
สงบ  กริิยาทีส่งบระงับ  ความสงบระงบัแหงเวทนาขนัธ สญัญาขันธ  สงัขารขันธ
วญิญาณขนัธ   นีเ้รียกวา ปสสทัธสิมัโพชฌงค

 สมาธสิมัโพชฌงค เปนไฉน ? ความต้ังอยแูหงจิตในอารมณเดียว  ความ-
ตัง้ม่ันแหงจิตโดยชอบ  ความต้ังม่ันแหงจิตอันเปนองคแหงการตรัสร ู อนัเปนองค-
แหงมรรค นบัเนือ่งในมรรค   นีเ้รยีกวา  สมาธสิมัโพชฌงค

อเุบกขาสัมโพชฌงค เปนไฉน ?  ความวางเฉย  กริยิาท่ีจติวางเฉยในอารมณ
ความเพงเฉยอย ู  ความเปนกลางแหงจิต  ความวางเฉยแหงจิตอันเปนองคแหง-
การตรสัร ู  นีเ้รียกวา  อเุบกขาสมัโพชฌงค

๓. นวิรณ ๕ ทำใหมดื  โพชฌงค ๗ ทำใหมจีกัษุ
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พระผมูพีระภาคไดทรงแสดงวา นวิรณ ๕ ทำใหมดื  ทำใหไมสามารถเหน็-
ธรรม รธูรรมแจงชดั   และไดตรสัธรรมทีเ่ปนฝายตรงขามกบันวิรณ คอื โพชฌงค
๗ วา  โพชฌงค ๗  ทีเ่ปนฝายทำใหมจีกัษ ุ(ความเห็น)  ทำใหมญีาณ (ความร)ู
เปนไปเพือ่ความเจรญิแหงปญญา    เพือ่นพิพาน  ในสงัยตุนกิาย  มหาวารวรรค
นวีรณสูตร แปลความวา

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  นวิรณ   ๕  เหลานี ้  กระทำใหมดื
กระทำไมใหมจีกัษ ุ    กระทำไมใหมญีาณ  เปนทีต่ัง้แหงความดบั-
ปญญา  เปนไปในฝกฝายแหงความคบัแคน  ไมเปนไปเพือ่นพิพาน

นวิรณ  ๕ เปนไฉน ?  คอื  กามฉนัทนวิรณ . . .  พยาบาท-
นวิรณ . . . ถนีมิทธนิวรณ . . .   อทุธัจจกุกกุจจนิวรณ . . . วจิกิจิฉา-
นิวรณ   กระทำใหมืด  กระทำไมใหมีจักษุ  กระทำไมใหมีญาณ
เปนทีต่ัง้แหงความดับปญญา   เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน
ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  โพชฌงค ๗  เหลานี ้ กระทำใหมจีกัษุ
กระทำใหมญีาณ  เปนทีต่ัง้แหงความเจรญิปญญา    ไมเปนไปใน-
ฝกฝายแหงความคบัแคน  เปนไปเพือ่นพิพาน

โพชฌงค  ๗  เปนไฉน ?    คอื    สตสิมัโพชฌงค . . .
ธมัมวจิยสมัโพชฌงค . . .  วริยิสมัโพชฌงค . . .  ปตสิมัโพชฌงค
. . .  ปสสัทธิสัมโพชฌงค . . .  สมาธิสัมโพชฌงค . . .
อเุบกขาสมัโพชฌงค   กระทำใหมจีกัษ ุ  กระทำใหมญีาณ  เปนทีต่ัง้-
แหงความเจรญิปญญา  ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคบัแคน  เปน-
ไปเพ่ือนพิพาน

ภกิษทุัง้หลาย   โพชฌงค ๗  เหลานีแ้ล   กระทำใหมจีกัษุ
กระทำใหมญีาณ เปนทีต่ัง้แหงความเจรญิแหงปญญา  ไมเปนไปใน-
ฝกฝายแหงความคบัแคน   เปนไปเพ่ือนพิพาน 40

40 ส.ํม.๑๙/๕๐๑-๒
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๔. เหตุใหเกดิโพชฌงค

พระผมูพีระภาค ครัน้ทรงแสดง นวิรณ ๕ ประการอันเปนเครือ่งกัน้จกัษ-ุ
คอืปญญาทำใหมดืแลว   ไดตรัสแสดงธรรมทีเ่ปนเหตุใหโพชฌงค ๗ ประการ อนั-
เปนแนวทางสำหรบัการปฏบิตัใิหโพชฌงคเกิดข้ึน และเจรญิบรบิรูณ  ดงัพระพทุธ-
ดำรสัทีม่าในพระไตรปฎก สงัยตุตนกิาย  มหาวารวรรค  และพระอรรถกถาจารย-
ไดอธิบายพระพทุธดำรัสไว  ดงัน้ี

๔.๑  เหตุเกดิสตสิมัโพชฌงค
ภกิษุทัง้หลาย   ธรรมทัง้หลายเปนท่ีตัง้แหงสติสมัโพชฌงคม-ี

อย ู   การกระทำใหมากซ่ึงโยนิโสมนสกิารในธรรมเหลานัน้ นีเ้ปน-
อาหารใหสติสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกิด เกิดข้ึน  หรือท่ีเกิดแลว  ใหเจริญ-
บรบิรูณ 41

อธิบาย :  พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏิบัติอันจะเปนเหตุให
สตสิมัโพชฌงคเกดิขึน้ เจรญิ บรบิรูณ และเปนไปเพือ่ละนิวรณซึง่เปนฝายทำให-
จักษุคือปญญามืดมัว ไมแจมแจง  ขอปฏิบัติเปนเหตุใหสติสัมโพชฌงคเกิดข้ึน
ม ี๔ ประการ 42 คอื

๑)  การเจริญสตสิมัปชญัญะ คอื การทีพ่ระโยคาวจรมสีตพิจิารณาเห็น-
กายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรมเนืองๆ โดยปรยิายแหง-
สติปฏฐาน ๔ เม่ือพระโยคาวจรปฏิบตัไิดอยางน้ี  สติสมัโพชฌงคยอมจะเกิดข้ึน

๒) การหลีกเวนคนลมืสต ิ คอื การทีพ่ระโยคาวจรหลกีหนใีหไกล ไมเขา-
ไปคลุกคลีบคุคลผไูมมสีติพจิารณาเหน็กายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจิต และ-
ธรรมในธรรม  ผหูลงลมืสต ิ  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้ สติสมัโพชฌงค-
ยอมจะเกิดขึ้น

41 ส.ํม.๑๙/๓๖๕/๙๖
42 ส.ํอ.(สารตถฺปกาสนิ ี๓)/๒๘๔
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๓) การคบหาคนมสีตติัง้มัน่ คอื การทีพ่ระโยคาวจรคบหาบคุคลผปูรารภ-
ความเพยีร มสีตพิจิารณาเหน็กายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมใน-
ธรรมเนอืงๆ   เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้ สติสมัโพชฌงคยอมจะเกดิขึน้

๔) ความนอมจิตไปในสติสมัโพชฌงคนัน้  คอื การทีพ่ระโยคาวจรนอมจิต-
ไป เพือ่ใหสตสิมัโพชฌงคเกดิขึน้ ในอิรยิาบถทัง้หลายม ี  ยนื เดิน  นัง่ เปนตน
เม่ือพระโยคาวจรปฏิบตัไิดอยางน้ี  สติสมัโพชฌงคยอมจะเกิดข้ึน

สตสิมัโพชฌงคนี ้ทีเ่กดิขึน้ดวยดวยเหต ุ ๔ ประการดังกลาวนี ้ ยอมเจรญิ-
เต็มท่ีเม่ือพระโยคาวจรบรรลุอรหัตตมรรค

๔.๒ เหตุเกดิธรรมวจิยสัมโพชฌงค
พระผูมีพระภาคไดตรัสแสดงธรรมอันเปนอาหารหรือเหตุเกิดแหง

ธรรมวจิยสมัโพชฌงค วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา   เปนอาหารใหธรรม

วจิยสัมโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ เกดิขึน้   หรือทีเ่กดิแลว  ใหเจรญิบรบิรูณ
ภกิษุท้ังหลาย     ธรรมทัง้หลายท่ีเปนกุศลและอกุศล      ทีม่โีทษ-
และไมมโีทษ ทีเ่ลวและประณตี   ทีเ่ปนสวนขางดำและขางขาว  ม-ี
อย ู   การกระทำใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในธรรมเหลาน้ัน    นีเ้ปน-
อาหารใหธรรมวจิยสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ  เกิดขึน้   หรอืทีเ่กดิแลว
ใหเจรญิบรบิรูณ 43

อธิบาย :  พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏิบัติอันจะเปนเหตุให
ธรรมวจิยสัมโพชฌงคเกดิขึน้และเจริญ บรบิรูณ  เปนไปเพือ่ละนิวรณซึง่เปนฝาย-
ทำใหจกัษุคอืปญญามืดมัว ไมแจมแจง  ขอปฏบิตัเิปนเหตุใหธรรมวจิยสัมโพชฌงคเกดิ-
ขึน้ ม ี ๗ ประการ 44  คอื

43 ส.ํม.๑๙/๓๖๖/๙๖
44 ส.ํอ. (สารตฺถปกาสิน ี๓) /๒๘๔
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(๑) ความเปนผมูากดวยการไตถาม คอื การท่ีพระโยคาวจรไตถาม-
ถงึเนือ้ความแหงขนัธ  ธาต ุ  อายตนะ   อนิทรยี   พละ  โพชฌงค  องคมรรค
ฌาน  สมถะและวปิสสนา  เมือ่พระโยคาวจรปฏิบตัไิดอยางนี ้ธรรมวิจยสมัโพชฌงค-
ก็ยอมจะเกิดขึ้น

(๒) การทำวตัถท้ัุงหลายภายในและภายนอกใหสดใส   คอื เม่ือ-
ผม   ขน  เลบ็ ของพระโยคาวจรนัน้ยาว  หรอืวา รางกายมโีทษมาก และเปอน-
ดวยเหง่ือไคล    ชือ่วา   วตัถุภายในไมสดใส  ไมหมดจด   จวีรท่ีคร่ำครา  เปอน-
เปรอะ   เหมน็สาบ   หรือวา   เสนาสนะรกเรือ้    ชือ่วา  วตัถภุายนอกไมสดใส
คอืไมสะอาด  เมือ่เปนอยางนี ้แมญาณในจติและเจตสิกทีเ่กดิขึน้ในวัตถภุายในและ-
ภายนอกนัน้ยอมไมสดใส ไมบรสิทุธิไ์ปดวย   ดจุแสงของเปลวประทปีทีไ่มแจมใส
เพราะอาศัยโคม  ไส และน้ำมันท่ีไมสะอาด    เพราะฉะน้ัน  พระโยคาวจรจึงควร-
ทำวตัถุทัง้ภายในและภายนอก ทัง้เบ้ืองบนและเบือ้งลาง   ใหสดใส ดวยการตัด-
ผมเปนตน  ดวยการทำใหรางกายเบา ดวยการถายยา และดวยการถแูละอาบน้ำ
ควรทำวัตถุภายนอกใหสดใส  ดวยทำสูจกิรรม  การซัก  และเก็บงำ ทำความสะอาด-
ของใชเปนตน เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้ ธรรมวจิยสมัโพชฌงคกย็อมจะ-
เกิดขึ้น

(๓) การปรบัอนิทรยีใหเสมอกนั  คอื การทีพ่ระโยคาวจรทำอนิทรีย-
ทัง้หลายมีศรทัธาเปนตนใหเสมอกนั         เพราะถาสทัธนิทรียของผบูำเพญ็เพียร-
แกกลา  อนิทรียขออ่ืนๆ ออน    ทนีัน้  วริยิินทรีย  ยอมไมอาจทำปคคหกจิ
(กจิคอืการยกจิตไว)  สตนิทรยีจะไมอาจทำอปุฏฐานกจิ  (กจิคอืการอุปการะจิต)
สมาธินทรยีจะไมอาจทำอวกิเขปกจิ (กจิคอืการทำจติไมใหฟงุซาน) ปญญนิทรยียอม-
ไมอาจทำทสัสนกจิ(กจิคอืการเห็นตามเปนจรงิ)   เพราะฉะน้ัน   สทัธนิทรยีอนั-
กลานัน้    ตองทำ ใหลดลงเสยีดวยพจิารณาสภาวะแหงธรรม  ดวยไมทำไวในใจ

ถาวริยินิทรยีกลา  สทัธนิทรยียอมไมอาจทำอธโิมกขกจิได  (กจิคอื-
การนอมใจเชือ่)   อนิทรยีนอกนี ้กจ็ะไมอาจทำกจินอกนี ้แตละขอได เพราะฉะนัน้
วิริยินทรียอันกลาน้ัน  ตองทำใหลดลงดวยการเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนตน
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แมในขอนัน้   กพ็งึแสดงเรือ่งพระโสณเถระ.  ความทีเ่มือ่ความกลาแหงอนิทรีย-
อนัหนึง่มีอย ู อนิทรียนอกนี ้จะไมสามารถทำกจิของตนๆ ได   พงึทราบในอนิทรีย-
ที่เหลืออยางน้ีแล

ในอนิทรยี  ๕ นี ้  บณัฑติทัง้หลาย   สรรเสรญิความเสมอกนัแหง-
สัทธากับปญญาและสมาธิกับวิริยะ   เพราะคนมีสัทธาแกกลาแตปญญาออน
จะเปนคนเชือ่งาย  มกัเล่ือมใสในส่ิงอันไมเปนสาระ(ไมใชพระรตันตรยั).   สวน-
คนมปีญญากลา   แตสทัธาออน กม็กัจะตกไปขางอวดด ี เปนคนแกไขไมได   มกั-
คดิไปวา  ทำจติใหเปนกุศลเทาน้ันก็พอแลวดังน้ี  แลวไมทำบญุมีทานเปนตน  ยอม-
จะเกดิในนรก   ตอเมือ่ธรรมทัง้ ๒ เสมอกนั   บคุคลจึงจะเลือ่มใสในสิง่อนัเปน-
สาระ (พระรัตนตรัย)

โกสัชชะ (ความเกยีจคราน) มกัครอบงำคนมสีมาธกิลาแตวริยิะออน
เพราะสมาธิเปนฝายโกสัชชะ   อทุธจัจะยอมครอบงำคนมวีริยิะกลา แตสมาธิออน
เพราะวริยิะเปนฝายอทุธจัจะ  แตสมาธทิีม่วีริยิะประกอบเขาดวยกนัแลว  จะไม-
ตกไปในโกสัชชะ  วิริยะที่มีสมาธิประกอบพรอมกันแลวจะไมตกไปในอุทธัจจะ
เพราะฉะนัน้  อนิทรยีทัง้ ๒ นัน้ พระโยคาวจรพึงทำใหเสมอกนั  ดวยวา อปัปนา-
จะมไีด กเ็พราะความเสมอกนัแหงอนิทรยีทัง้ ๒
              อกีอยางหน่ึง  สทัธาทีม่กีำลังมากยอมเหมาะสำหรบัผบูำเพญ็
สมถกมัมฏัฐาน เพราะเมือ่สัทธามกีำลังมาก  เธอเชือ่ดิง่ลงไป จกับรรลอุปัปนาได
สำหรับสมาธิและปญญาเลา   สมาธิที่มีกำลังมากเหมาะสำหรับผูบำเพ็ญ
สมถกมัมัฏฐาน   ดวยเมือ่เอกคัคตามกีำลงัอยางน้ัน  เธอจะบรรลอุปัปนาได   ปญญา-
ทีม่กีำลงัเหมาะสำหรับผบูำเพญ็วิปสสนากรรมฐาน  เพราะเมือ่ปญญามีกำลงัอยาง-
นัน้   เธอยอมจะบรรลุลกัขณปฏเิวธ (เหน็แจงไตรลกัษณ) ได    อนึง่ แมเพราะ-
สมาธแิละปญญาทัง้ ๒ เสมอกัน อปัปนาก็คงมีได   สวนสต ิ มกีำลงัในทีท่ัง้ปวงจึง-
ควร  เพราะสติรกัษาจติไวไมใหตกไปในอุทธัจจะ  เพราะอำนาจแหงสทัธา  วริยิะ
และปญญาอนัเปนฝายอทุธัจจะ และรกัษาจติไวแตความตกไปในโกสชัชะ  เพราะ-
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สมาธเิปนฝายโกสชัชะ  เพราะฉะนัน้  สตนิัน้  จงึจำปรารถนาในทีท่ัง้ปวง   ดจุ
เกลือสะตุเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนาในกับขาวทั้งปวง   และดุจสรรพกัมมิกอำมาตย
(ผรูอบรใูนการงานท้ังปวง)  เปนผพูงึปรารถนาในสรรพราชกจิฉะน้ัน   เพราะฉะ-
นัน้  พระผมูพีระภาคเจาจงึตรสัวา  สติเปนคณุชาตจิำปรารถนาในท่ีทัง้ปวง

(๔) การหลกีเวนบคุคลทรามปญญา คอื  การท่ีพระโยคาวจรหลกี-
เวนเสียใหไกลจากบุคคลทรามปญญา  ผูไมหยั่งลงสูการพิจารณาความเกิดขึ้น
และดับไปแหงเบญจขันธ เปนตน เ ม่ือพระโยคาวจรปฏิบัติ ไดอยางนี้
ธรรมวิจยสัมโพชฌงคก็ยอมจะเกิดขึ้น

(๕) การคบหาบคุคลผมูปีญญา  คอื การทีพ่ระโยคาวจรพจิารณา-
คบหาบุคคลผูมีปญญา ผูพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปแหง
เบญจขันธ เปนตน เม่ือพระโยคาวจรปฏิบัติไดอยางนี้  ธรรมวิจยสัมโพชฌงค
ก็ยอมจะเกิดขึ้น

(๖) การพจิารณาปาฐะทีต่องใชปญญาอนัลึก คอื การท่ีพระโยคาวจร-
พจิารณาเพือ่ความแตกฉานดวยปญญา  อนัเปนไปในธรรมทัง้หลายมขีนัธเปนตน
อนัละเอียด  เม่ือพระโยคาวจรปฏิบตัไิดอยางนี ้ ธมัมวจิยสมัโพชฌงคกย็อมจะเกิดขึน้

(๗) ความนอมจติไปในธมัมวจิยะนัน้  คอื การทีพ่ระโยคาวจรนอม-
จิตไป เพ่ือใหธัมมวิจยสัมโพชฌงคเกิดข้ึน   เมื่อพระโยคาวจรปฏิบัติไดอยางนี้
ธรรมวิจยสัมโพชฌงคก็ยอมจะเกิดขึ้น
                ธมัมวิจยสัมโพชฌงคนี ้ทีเ่กดิขึน้ดวยดวยเหตุ  ๗ ประการดงักลาวน้ี
ยอมเจริญเต็มท่ีเม่ือพระโยคาวจรบรรลุอรหัตตมรรค

๔.๓ เหตุเกดิวริยิสมัโพชฌงค
พระผูมีพระภาคตรัสธรรมที่ เปนอาหารหรือเหตุ เกิดแหง

วริยิสมัโพชฌงค วา
ภกิษทุัง้หลาย   ความรเิริม่   ความพยายาม    ความ-
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บากบ่ัน มอีย ู  การกระทำใหมากซ่ึงโยนิโสมนสกิารในธรรม-
เหลานัน้  นีเ้ปนอาหารใหวริยิสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ เกดิ-
ขึน้  หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบรูณ 45

อธบิาย :  พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏิบตัอินัจะเปนเหตุใหว-ิ
ริยสัมโพชฌงคเกิดขึ้น เจริญบริบูรณ  และเปนไปเพื่อละนิวรณซึ่งเปนฝายทำให
จักษุคือปญญามืดมัว ไมแจมแจง  ขอปฏิบัติอันจะเปนเหตุใหธวิริยสัมโพชฌงค
เกดิขึน้ มี  ๑๑ ประการ  46 คอื

(๑) การพิจารณาเหน็ภัยในอบาย  คอื เม่ือพระโยคาวจรพจิารณา-
เห็นภัยของสัตวผเูกิดในอบายอยางนีว้า  ในนรก เวลาเสวยทกุขใหญ นบัต้ังแตถกู-
จองจำดวยเครือ่งจองจำ ๕ อยาง  ในกำเนิดดริจัฉาน  เวลาถูกจบัดวยแหและไซ-
ดักปลาเปนตน   เวลาถูกเขาทิ่มแทงดวยปฏักแลวตอนใหลากเกวียนไปเปนตน
เวลาเดอืดรอนดวยความหวิกระหาย ถงึหลายพนัปหรอืพทุธนัดรหน่ึง   เวลาเสวย-
ทุกขเพราะลมและแดดเปนตน   ในปตติวิสัย  ดวยอัตตภาพที่มีเพียงหนังหุม
กระดกูขนาด  ๖๐  ศอก และ ๘๐ ศอก  ไมมใีครสามารถทำใหวริยิสมัโพชฌงคเกดิ-
ขึน้ได ดงัน้ี  ยอมเปนเหตใุหวริิยสัมโพชฌงคเกิดข้ึนได

(๒) ความเปนมผีปูกตเิห็นอานสิงส คอื เมือ่พระโยคาวจรพิจารณา-
เห็นอานิสงสอยางนี้วา  คนเกียจครานไมอาจไดโลกุตรธรรม ๙  คนปรารภ
ความเพยีรเทาน้ัน อาจได   นีเ้ปนอานสิงสแหงความเพียรดังน้ี  ยอมเปนเหตใุห
วริิยสัมโพชฌงคเกิดข้ึนได

(๓) การพจิารณาเห็นทางดำเนนิ  คอื เมือ่พระโยคาวจรพจิารณา-
เห็นขอปฏิบัติอันเปนทางดำเนินแหงพระศาสดาและพระสาวกอยางนี้วา  พระ-
ศาสดาและพระสาวกดำเนินไปแลวอยางนี ้ เราควรดำเนนิตามทางทีพ่ระพทุธเจา
พระปจเจกพุทธะ  และมหาสาวกทั้งปวงดำเนินไปแลว  และทางนั้น
คนเกยีจครานหาอาจดำเนนิไปไดไม  เม่ือพระโยคาวจรพจิารณาเห็นทางดำเนินแหง-

45 ส.ํม.๑๙/๓๖๗/๙๖
46 ส.ํอ. (สารตฺถปกาสนิ ี๓) /๒๘๘-๒๙๓
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พระศาสดาเปนตน ดงันีแ้ลว  วริยิสัมโพชฌงคยอมจะเกดิขึน้ได
(๔) ความเคารพในการเท่ียวบิณฑบาต  คือ เมื่อพระโยคาวจร-

พิจารณาเห็นความเคารพในบิณฑบาตอยางน้ีวา  คนท่ีบำรุงทานดวยอาหาร-
บณิฑบาตเหลาน้ี  มไิดเปนญาตหิรือเปนทาสรบัใชของทาน  พวกเขาเหลานัน้มิได-
ถวายบิณฑบาตอันประณีตเพราะคิดวา  พวกเราอาศัยทานเ ล้ียงชีพ
ผถูวายอาหารบณิฑบาตเหลานัน้หวงัการกระทำกุศลของตนวาจะมผีลใหญ  จงึได-
ถวาย   ถงึพระศาสดาก็มไิดทรงอนญุาตปจจยัแกทานเพราะทรงพจิารณาเห็นอย-ู
อยางนีว้า  ภกิษุนี้บริโภคปจจัยเหลาน้ีแลว  มรีางกายแขง็แรงมาก จักอยสูบาย
แทจรงิแลว  พระศาสดาทรงอนญุาตปจจยัเหลานัน้เพราะทรงดำรวิา  ภกิษนุี ้ เม่ือ-
บรโิภคปจจยัเหลานีแ้ลว   จกักระทำสมณธรรมเพ่ือพนจากวัฏทกุข  บดันี ้ เม่ือ-
ทานยังเปนคนเกยีจคราน  ยอมไดชือ่วาไมเคารพในบิณฑบาต  แตผบูำเพญ็ความ-
เพียรเทาน้ัน ชือ่วา   เคารพในบิณฑบาต วริยิสัมโพชฌงคยอมเกิดข้ึนได  เหมือน-
ทีเ่กดิขึน้แกพระมหามติตเถระ   ผพูจิารณาอยซูึง่ความเคารพในบณิฑบาต.

เรือ่งมีวา  พระเถระอยปูระจำในถ้ำกสกะ  มหาอบุาสิกาคนหนึง่ใน-
โคจรคามของพระเถระนัน้แล   ทำพระเถระใหเปนบตุรบำรงุอย ู วนัหนึง่เมือ่นาง-
ไปปา   จงึกลาวกะธดิาวา   “แม    ขาวสารเกาอยใูนทีโ่นน   น้ำนมอยใูนทีโ่นน-
เนยใสอยใูนท่ีโนน น้ำออยอยใูนท่ีโนน เจาจงหงุขาวแลวถวายพรอมกับน้ำนม เนย-
ใสและน้ำออยในเวลาพระเถระมาแลวเถิด    เจาพึงบริโภคสวนเม่ือวาน    แม-
บรโิภคขาวตงัสกุกบัน้ำสมแลว”    ธดิาจงึถามวา   “แม กลางวนัแมจกักนิอะไร
มารดาจงึกลาววา   “ลกู  เจาจงตมขาวยาคเูปรีย้วดวยขาวสารปนรำ ใสผกัวาง-
ไว”

พระเถระหมจวีรเสรจ็  พอนำบาตรออกไปไดยนิเสยีงนัน้  จงึสอน-
ตนวา   ไดยนิวา   มหาอบุาสกิาบริโภคขาวตงัดวยน้ำสม    ถงึกลางวนักจ็กั-
บริโภคขาวยาคูเปร้ียวใสผกั    ยงับอกใหเตรียมสารเกาเปนตนไว เพ่ือประโยชน-
แกเจา   กแ็ล นางน้ัน อาศยักรรมน้ันแลว  จะหวงัทีน่า   สิง่ของ  ภตัร  กห็ามไิด-
เลย  แตนางปรารถนาสมบตั ิ๓  จงึถวาย   เจาจกัอาจเพือ่ใหสมบตัเิหลานัน้แก-
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นางไดหรือไม    จงึคิดวา   ตนยังมีราคะ โทสะ โมหะอย ู  ไมอาจรับบิณฑบาตน้ี-
ได จงึใสบาตรไวในถุง  ปลดรังดุม  กลบัไปยังถ้ำกสกะน่ันแล  วางบาตรไวภายใต-
เตยีง    พาดจีวรไวทีร่าวจวีร     นัง่ตัง้ใจม่ัน  ทำความเพยีรวา    เราไมบรรลพุระ-
อรหตัตผลแลว   จกัไมออกไป  ดงันี.้   ภกิษอุยไูมประมาทตลอดกาลนานเจรญิ-
วปิสสนา  บรรลพุระอรหตักอนภตัเปนมหาขณีาสพ  ทำการแยมออกไปดจุปทมุ-
กำลงัแยม.   เทพยดาสงิอยทูีต่นไมใกลประตถู้ำเปลงอทุานวา  ขาแตทานผเูจรญิ
หญงิแกถวายภิกษาแกพระอรหันตเชนทาน  ผเูขาไปบิณฑบาตแลว   จกัพนจาก-
ทกุข.   พระเถระลุกขึน้เปดประตมูองดเูวลา  รวูายงัเชาอย ู    จงึถอืเอาบาตรและ-
จวีรเขาไปยงับาน.   ฝายนางทาริกา    จดัภตัรไวพรอมแลว   นัง่แลดปูระตอูยวูา
พระพีช่ายของเราจักมาบดันี ้  พระพีช่ายของเราจักมาบดันี ้.   เม่ือพระเถระถึง-
ประตเูรอืน  นางรับบาตร  บรรจบุาตรใหเตม็ดวยบณิฑบาต  น้ำนม พรอมดวย-
เนยใสและน้ำออย  วางไวในมือ.  พระเถระทำอนโุมทนาวา    จงมคีวามสขุเถิด
เสรจ็แลวกห็ลกีไป.     แมนางกย็นืแลดพูระเถระนัน้อย.ู    เพราะวาผิวพรรณของ-
พระเถระในวันน้ันบรสิทุธ์ิยิง่นักอินทรยีกผ็องใส  สหีนาเปลงปลัง่ดังตาลสุกหลดุจาก-
ขัว้.

มหาอบุาสกิากลบัจากปาแลว  จงึถามวา  ลกู  พระพีช่ายของเจา-
มาแลวหรือ    นางบอกความเปนไปนัน้ทัง้ปวง  อบุาสิกาทราบวา  กจิแหงบรรพชิต-
ของบตุรของเราถงึทีส่ดุแลวในวนันี ้   จงึกลาววา   ลกู  พระพ่ีชายของเจา   ยอม-
ยนิดใีนพระพุทธศาสนา  จะกระสันกห็าไม  ดงันี้

(๕) การพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงมรดก  คือ เม่ือพระ-
โยคาวจรพจิารณาเหน็ความเปนใหญแหงมรดกวา  อรยิทรัพย ๗ ประการ  นีเ้ปน-
มรดกอนัยิง่ใหญของพระศาสดา  คนเกยีจคราน  ไมอาจรบัมรดกนัน้ได  เปรยีบ-
เสมือนมารดาบิดาไมรบัรองบตุรผปูฏิบตัผิิดวา   ผนูีไ้มใชบตุรของเรา เม่ือมารดา-
บดิาเหลานัน้ลวงลบัไป  เขายอมไมไดมรดก    ฉนัใด แมคนเกยีจคราน  ยอมไมได-
มรดกคอือรยิทรพัยนี ้ ฉนันัน้  สวนผปูรารภความเพยีร เทานัน้ยอมไดดงันี ้ เมือ่-
พระโยคาวจรพจิารณาเหน็อยางน้ี ยอมเปนเหตุใหวริยิสัมโพชฌงคเกิดข้ึนได
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 (๖)  การพจิารณาเห็นความเปนใหญแหงพระศาสดา   เม่ือพระ-
โยคาวจรพิจารณาเหน็ความเปนใหญแหงพระศาสดาอยางน้ีวา   กแ็ล พระศาสดา-
ของทานเปนใหญ  คอื  เม่ือปฏิสนธิในพระครรภของพระมารดาก็ด ี  ในกาลเสดจ็-
ออกผนวชก็ด ี   ในกาลตรัสรกูด็ ี  ในกาลทรงยังธรรมจักรใหเปนไป  ทรงแสดง
ยมกปาฏหิารยิ   ในกาลเสด็จลงจากเทวโลก  และในกาลปลงอายุสงัขารกด็ ี ใน-
กาลปรินพิพานกด็ ี หมืน่โลกธาตกุไ็ดหว่ันไหวแลว  คนทีบ่วชในศาสนาของพระ-
ศาสดาเหน็ปานนีแ้ลว ยงัเปนผเูกยีจคราน จะสมควรหรอื  ดงันี ้  ยอมเปนเหตุให-
วริิยสัมโพชฌงคเกิดข้ึนได

(๗) การพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงชาติ  คือ  เม่ือพระ-
โยคาวจรพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงชาติโดยความเปนสมณะ (ของตน)
อยางน้ีวา  บดัน้ี แมโดยชาตเิรากไ็มใชมชีาติต่ำ  คอื  ทานเกดิในวงศของพระเจา-
โอกกากราช  สบืตอจากพระเจามหาสมมติ อนัไมปะปนกนั  เปนหลานของพระ-
เจาสุทโธทนมหาราชและพระนางมหามายาเทว ี เปนนองของพระราหลุ  เราได-
ชือ่วาเปนชนิบตุรบุคคลเหน็ปานนีแ้ลว ยงัเกียจครานอย ูไมสมควรเลย ดงันี ้ ยอม-
เปนเหตุใหวิริยสัมโพชฌงคเกิดข้ึนได

(๘)  การพจิารณาเห็นความเปนใหญแหงสพรหมจารี คือ เม่ือพระ-
โยคาวจรพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงสพรหมจารีอยางน้ีวา  พระสารีบุตร
พระมหาโมคคัลลานะ  และมหาสาวก ๘๐ ตางก็บรรลุโลกุตตรธรรมไดดวยความ-
เพยีรทัง้นัน้  เมือ่พระโยคาวจรพจิารณาเห็นความเปนใหญแหงสพรหมจารอียาง-
นี ้ ยอมจะเปนเหตุใหวริยิสัมโพชฌงคเกิดข้ึนได

(๙)  การหลีกเวนจากบคุคลเกยีจคราน  คอื เมือ่พระโยคาวจรหลีก-
เวนจากบุคคลผูเกียจคราน ผูละทิ้งความเพียรทางกายและความเพียรทางจิตเสีย
นี้ยอมจะเปนเหตุใหวิริยสัมโพชฌงคเกิดข้ึนได

(๑๐) การคบหาบคุคลปรารภความเพียร   คอื เม่ือพระโยคาวจร-
คบหาบุคคลผูบำเพ็ญความเพียรดวยใจที่เด็ดเดี่ยว   นี้ยอมจะเปนเหตุให
วริิยสัมโพชฌงคเกิดข้ึนได
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(๑๑) การนอมจิตไปในวิรยิะน้ัน  คอื การทีพ่ระโยคาวจรเปนผมู-ี
จตินอมไป โนมไปและโอนไป  เพ่ือใหความเพยีรเกดิข้ึนในอริยิาบถทัง้หลายมกีาร-
ยนื การน่ัง เปนตน นีย้อมจะเปนเหตุใหวริยิสัมโพชฌงคเกิดข้ึนได

อนึง่ วิรยิสัมโพชฌงคนี ้ทีเ่กดิขึน้ดวยดวยเหต ุ๑๑ ประการดงักลาว-
นี ้ ยอมเจรญิเตม็ทีเ่มือ่พระโยคาวจรบรรลอุรหตัตมรรค

๔.๔  ธรรมเปนทีต่ัง้แหงปตสิมัโพชฌงค

ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงปติสัมโพชฌงค
มอีย ู  การกระทำใหมากซ่ึงโยนิโสมนสกิารในธรรมเหลานัน้   นีเ้ปน-
อาหารใหปตสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ  เกดิขึน้  หรอืทีเ่กดิแลว ใหเจรญิ-
บรบิรูณ 47

อธิบาย :  พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏิบัติอันจะเปนเหตุใหปติ
สมัโพชฌงคเกดิขึน้เจรญิ บรบิรูณ  และเปนไปเพ่ือละนวิรณซึง่เปนฝายทำใหจกัษ-ุ
คือปญญามืดมัว ไมแจมแจง  ขอปฏิบัติเปนเหตุใหปติสัมโพชฌงคเกิดขึ้น
ม ี ๑๑ ประการ 48 คอื

 (๑) การระลกึถึงพระพทุธคณุ คอื เม่ือพระโยคาวจรระลึกถึงพระพทุธคณุ-
ทัง้หลายมีคำวา อติปิ โส ภควา ดงัน้ีเปนตน  ปตสิมัโพชฌงคยอมจะเกิดข้ึนแผไป-
ทัว่สรีระจนถึงอุปจาระ

(๒)  การระลึกถงึพระธรรมคณุ คือ เม่ือพระโยคาวจรระลกึถึงพระธรรมคณุ-
ทัง้หลายมีคำวา  สวากขฺาโต  ภควตา  ธมฺโม  ดงันีเ้ปนตน  ปตสิมัโพชฌงคยอมจะ-
เกิดข้ึนแผไปท่ัวสรีระจนถึงอุปจาระ

(๓) การระลกึถงึพระสังฆคณุ คอื  เม่ือพระโยคาวจรระลึกถงึพระสงัฆคุณ-
ทัง้หลายมีคำวา สปุฏิปนฺโน ภควโต  สาวกสงโฺฆ  ดงัน้ีเปนตน  ปตสิมัโพชฌงค-

47 ส.ํม.๑๙/๓๖๘/๙๗
48 ส.ํอ. (สารตถฺปกาสิน)ี /๒๙๓-๒๙๔
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ยอมจะเกิดข้ึนแผไปท่ัวสรีระจนถึงอุปจาระ
(๔) การระลึกถึงศีล คือ เมื่อพระโยคาวจรผูเปนบรรพชิต พิจารณาเห็น

จตปุารสิทุธศิลีทีต่นรกัษาอย ู ไมขาดตลอดกาลนานก็ด ี  ผเูปนคฤหัสถพจิารณา-
ศลีของตนอยกูด็ ีปตสิมัโพชฌงคยอมจะเกิดขึน้แผไปทัว่สรรีะจนถงึอปุจาระ

(๕) การระลกึถึงการบรจิาค  คอื เมือ่พระโยคาวจรถวายโภชนะอันประณีต-
ในคราวทพุภกิขภยัเปนตน   แกเพือ่นผพูรหมจรรย แลวพจิารณาเห็นจาคะนัน้วา
เราไดถวายโภชนะช่ืออยางนีอ้ยกูด็ ี แมคฤหสัถพจิารณาเหน็ทานอนัตนถวายแกผ-ู
มศีลีทัง้หลาย  ในกาลเห็นปานน้ีกด็ ี ปตสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิขึน้แผไปทัว่สรรีะ-
จนถงึอุปจาระ

(๖) การระลึกถึงเทวดา  คอื  เม่ือพระโยคาวจรประกอบดวยคุณเหลาใด
จงึเขาถึงความเปนเทวดา  เมีอ่พิจารณาเหน็ความทีค่ณุเหน็ปานน้ันมีอยใูนตนอยางนี้
ปติสัมโพชฌงคยอมจะเกิดข้ึนแผไปท่ัวสรีระจนถึงอุปจาระ

(๗) การระลกึถึงคุณพระนิพพาน  คอื เมือ่พระโยคาวจรพจิารณาเหน็วา
กเิลสทีต่นขมไวไดดวยสมาบตัไิมฟงุขึน้เลยถงึ  ๖๐ ป  ถงึ ๗๐ ป ดงันีแ้ลว ปต-ิ
สัมโพชฌงคยอมจะเกิดข้ึนแผไปท่ัวสรีระจนถึงอุปจาระ

(๘)  การหลีกเวนคนเศราหมอง คอื  เมือ่พระโยคาวจรหลีกเวนจากบคุคล-
ผมูคีวามเศราหมองเหมือนธุลบีนหลังลา  ผไูมเล่ือมใสและไมเย่ือใยในพระพุทธเจา-
เปนตน  หรอืเห็นความเศราหมองอันสะสมไวแลว ในการกระทำความไมเคารพ
ในการเหน็ลานพระเจดีย  ลานโพธ์ิและพระเถระ เปนตน ของบคุคลผเูศราหมอง-
นัน้แลว พจิารณาหลกีเวนเสยี ไมคบหาดวย  ปตสิมัโพชฌงคยอมจะเกิดขึน้แผไป-
ทัว่สรีระจนถึงอุปจาระ

(๙) การคบหาคนผองใส คอื  เม่ือ พระโยคาวจรการคบหาคนท่ีสนิทสนม
มจีติออนโยน มากไปดวยความเล่ือมใสในพระพทุธเจาเปนตนแลว  ปตสิมัโพชฌงค-
ยอมจะเกิดข้ึนแผไปท่ัวสรีระจนถึงอุปจาระ

(๑๐) การพิจารณาความแหงพระสูตรอันชวนใหเล่ือมใส คือ เมื่อพระ-
โยคาวจรพจิารณาถงึพระสูตรอนัชวนใหเล่ือมใส อนัแสดงคุณแหงพระรตันตรัยแลว
ปตสิัมโพชฌงคยอมจะเกิดข้ึนแผไปท่ัวสรีระจนถึงอุปจาระ
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(๑๑) ความนอมจติไปในปตนิัน้ คอื การท่ีพระโยคาวจรมจีตินอมไป เพ่ือ-
ความเกิดขึ้นแหงปติ  ในอิริยาบถทั้งหลายมีการยืนและการนั่งเปนตน
ปติสัมโพชฌงคยอมจะเกิดข้ึนได

อนึง่ ปตสิมัโพชฌงคทีเ่กดิขึน้แลวอยางน้ี  ยอมเจรญิบริบรูณไดดวยอรหตั-
มรรค

๔.๕  ธรรมเปนเหตเุกดิปสสทัธสิมัโพชฌงค
ภกิษทุัง้หลาย    ความสงบกาย    ความสงบจติ  มอียู

การทำใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบ  นี้เปนอาหารให-
ปสสทัธสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ เกดิขึน้  หรอืทีเ่กดิแลวทำ ใหเจรญิ-
บรบิรูณ 49

อธิบาย :  พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏิบัติอันจะเปนเหตุให-
ปสสทัธสิมัโพชฌงคเกดิขึน้และเจรญิ บรบิรูณ  เปนไปเพ่ือละนิวรณซึง่เปนฝายทำ-
ใหจกัษคุอืปญญามดืมวั ไมแจมแจง  ขอปฏบิตัเิปนเหตุใหปสสทัธิสมัโพชฌงคเกดิ-
ขึน้ ม ี ๗ ประการ 50 คอื

๑) การเสพโภชนะอนัประณตี คอื  เมือ่พระโยคาวจรไดบริโภคโภชนะอัน-
ประณตี  อนัเปนทีส่บาย สำหรบัตน  ปสสทัธสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิขึน้ได

๒) การเสพฤดูที่สบาย คือ เมื่อพระโยคาวจรไดเสพฤดูอันเปนที่สบาย
สำหรบัตน ในฤดหูนาวและรอนเปนตนแลว ปสสทัธิสมัโพชฌงคยอมจะเกิดขึน้ได

๓) การเสพอริยิาบถท่ีสบาย คอื เม่ือพระโยคาวจรไดเสพอิรยิาบถท่ีสบาย-
สำหรบัตน มกีารยนื เปนตนแลว  ปสสทัธสิมัโพชฌงคยอมจะเกดิขึน้ได

๔)  การประกอบความเพยีรปานกลาง คอื เมือ่พระโยคาวจรพจิารณาเหน็-
ความที่ตนและผูอื่นมีกรรมเปนของตนแลวประกอบความเพียรโดยแยบคาย
ปสสัทธิสัมโพชฌงคก็ยอมจะเกิดข้ึนได

49 ส.ํม.๑๙/๓๖๘/๙๗
50 ส.ํอ. (สารตถฺปกาสิน ี๓) /๒๙๔
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๕)  การหลีกเวนบุคคลผมูกีายกระสับกระสาย คอื เม่ือพระโยคาวจรหลกี-
เวนบุคคลผมูกัเบียดเบียนผอูืน่อย ูดวยกอนดินและทอนไมเปนตน หรือผมูกีายกระสบั-
กระสายเหน็ปานน้ันเสยีแลว  ปสสทัธสิมัโพชฌงคยอมจะเกิดขึน้ได

๖) การคบหาบุคคลผมูกีายสงบ คอื เมือ่พระโยคาวจรคบหาบคุคลผมูกีาย-
สงบ  ผสูำรวมมือเทา  ปสสทัธสิมัโพชฌงคยอมจะเกิดขึน้ได

๗) การนอมจิตไปในปสสัทธินัน้ คอื เมือ่พระโยคาวจรนอมจติไปในปสสทัธิ
เพือ่ความเกิดขึน้แหงปสสทัธเินอืงๆ  ปสสทัธิสมัโพชฌงคกย็อมจะเกดิขึน้ได

อนึ่ง ปสสัทธิสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นได และยอมเจริญบริบูรณไดดวย
อรหัตตมรรค

๔.๖  ธรรมเหตุเกดิสมาธิสมัโพชฌงค
ภิกษุทั้งหลาย  สมาธินิมิต มีอยู  การกระทำใหมากซึ่ง

โยนิโสมนสิการในนมิตินัน้   นีเ้ปนอาหารใหสมาธสิมัโพชฌงคทีย่งั-
ไมเกดิ  เกดิขึน้  หรอืทีเ่กดิแลว ใหเจรญิบรบิรูณ  51

อธิบาย : พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏิบัติอันจะเปนเหตุให
สมาธสิมัโพชฌงคเกดิขึน้ เจรญิ บรบิรูณ  และเปนไปเพือ่ละนวิรณซึง่เปนฝายทำ-
ใหจกัษุคอืปญญามืดมัว ไมแจมแจง  ขอปฏิบตัเิปนเหตุใหสมาธิสมัโพชฌงคเกิดข้ึน
ม ี๑๑ ประการ 52 คอื

๑) การทำวตัถทุัง้หลายภายในและภายนอกใหสดใส   (มนียัเชนเดยีวกับ-
ทีก่ลาวแลวในธัมมวิจยสัมโพชฌงค)

๒) การปรับอินทรียใหเสมอกัน  (มีนัยเชนเดียวกับท่ีกลาวแลวใน
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค)

๓) ความฉลาดในนมิติ คอื ความฉลาดในการถือเอากสณินิมติ

51 ส.ํม.๑๙/๓๗๐/๙๗
52 ส.ํอ. (สารตถฺปกาสิน ี๓) /๒๙๕-๒๙๗
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๔) การยกจิตไวในสมัยที่ควรยก  คือ  สมัยใด พระโยคาวจรมีจิตหดหู
เพราะความเพียรยอหยอนไป เปนตน ในสมยันัน้  พระโยคาวจรควรยกจิตนัน้ขึน้-
ใหพนจากความหดหดูวยการเจรญิธัมมวิจยะ วริยิะและปตสิมัโพชฌงค  เมือ่พระ-
โยคาวจรปฏิบตัอิยางนี ้ สมาธิสมัโพชฌงค กย็อมจะเกดิขึน้ได

๕)  การขมจติในสมยัทีค่วรขม คอื สมยัใด  พระโยคาวจรมีจติฟงุซาน-
เพราะประกอบความเพยีรเกนิไป เปนตน  ในสมยันัน้  พระโยคาวจรควรขมจิตที-่
ฟงุซานนัน้  ดวยการใหปสสทัธ ิ สมาธ ิ และอเุบกขาสัมโพชฌงคเกดิขึน้  เม่ือพระ-
โยคาวจรปฏิบตัอิยางนี ้ สมาธิสมัโพชฌงค กย็อมจะเกดิขึน้ได

๖)  การทำจติใหราเรงิในสมยัทีค่วรทำใหราเรงิ คอื สมัยใด พระโยคาวจร-
มจีติไมมอีสัสาทะ เพราะความพยายามทางปญญาออนไปกด็ ีเพราะไมไดความสขุ-
อนัเกิดแตความสงบกด็ ี ในสมัยนัน้  พระโยคาวจรพงึพจิารณาสงัเวควตัถ ุ๘  อยาง
คอื ชาต ิ  ชรา   พยาธิ  มรณะ  อบายทกุข ทกุขมวีฏัฏะเปนมลูในอดีต  ทกุขม-ี
วฏัฏะเปนมลูในอนาคต  และทกุขมกีารแสวงหาอาหารเปนมลูในปจจบุนั  และพระ-
โยคาวจรยอมยังความเลื่อมใสใหเกิดไดดวยการระลึกถึงคุณแหงพระรัตนตรัย
เมือ่พระโยคาวจรนัน้ปฏบิตัไิดอยางนี ้ สมาธสิมัโพชฌงค กย็อมจะเกิดขึน้ได

๗) การเพงดูจติอยเูฉยๆ ในสมยัท่ีควรเพงดูอยเูฉยๆ  คอื สมัยใด  จติอาศยั-
ความปฏิบตัชิอบ เปนจติไมหดห ู ไมฟงุซาน  ไมมอีสัสาทะเปนไปสม่ำเสมอในอารมณ
ดำเนนิไปสวูถิแีหงสมถะ  ในสมัยนัน้   พระโยคาวจรไมตองขวนขวายในการยก
การขม  และการทำใหราเรงิ   ดจุนายสารถี  เมือ่มาทัง้หลายว่ิงไปเรยีบรอย  กไ็ม-
ตองขวนขวาย ฉะนัน้  นีเ้รยีกวา  การเพงดจูติอยเูฉย ๆ ในสมยัทีค่วรเพงดอูย-ู
เฉยๆ  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้ สมาธิสมัโพชฌงค กย็อมจะเกิดขึน้ได

๘)  การหลีกเวนบุคคลผมูจีติไมเปนสมาธิ คอื การท่ีพระโยคาวจรหลกีเวน-
จากบุคคลผยูงัไมถงึอปุจาระหรอือปัปนา  ผมูจีติฟงุซาน  ชือ่วา  การหลีกเวนบคุคล-
ผมูจีติไมเปนสมาธ ิเมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้ สมาธิสมัโพชฌงค กย็อม-
จะเกิดขึ้นได

๙) การคบหาบุคคลผูมีจิตเปนสมาธิ คือ การท่ีพระโยคาวจรไฝใจคบหา
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เขาไปน่ังใกลบคุคลผมูจีติเปนสมาธิดวยอปุจาระหรืออัปปนา  เมือ่พระโยคาวจรปฏิบตั-ิ
ไดอยางนี ้สมาธสิมัโพชฌงค กย็อมจะเกดิขึน้ได

๑๐) การพจิารณาวโิมกข คอื การทีพ่ระโยคาวจรพจิารณาเหน็วโิมกขคอื-
พระนิพพานเนืองๆ   เม่ือพระโยคาวจรปฏิบตัไิดอยางน้ี สมาธิสมัโพชฌงค กย็อม-
จะเกิดขึ้นได

๑๑)  การนอมจิตไปในสมาธนิัน้ คอื พระโยคาวจรนอมจิตไป  โนมจิตไป
โอนไปเพือ่ใหเกิดสมาธใินอิรยิาบถทัง้หลาย   มกีารยืนและการนัง่เปนตน  ชือ่วา
การนอมจิตไปในสมาธ ิ เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัอิยางน้ี  สมาธิสมัโพชฌงค กย็อม-
จะเกิดขึ้นได

อนึ่ง  สมาธิสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว ยอมเจริญ บริบูรณเต็มที่ไดดวย
อรหตัตมรรค.

๔.๗  ธรรมเปนทีต่ัง้ขึน้แหงอเุบกขาสัมโพชฌงค
ภกิษทุัง้หลาย  ธรรมท้ังหลายเปนท่ีตัง้แหงอุเบกขาสัมโพชฌงค

มอีย ู การทำใหมากซ่ึงโยนิโสมนสกิารในธรรมเหลานัน้  นีเ้ปนอาหาร-
ใหอเุบกขาสัมโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ เกดิขึน้  หรอืทำอุเบกขาสัมโพชฌงค-
ทีเ่กดิขึน้แลวใหเจรญิบรบิรูณ  53

อธบิาย :  พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏบิตัอินัจะเปนเหตุใหอเุบกขา-
สมัโพชฌงคเกดิขึน้ เจริญบริบรูณ  และเปนไปเพ่ือละนวิรณซึง่เปนฝายทำใหจกัษ-ุ
คอืปญญามดืมวั ไมแจมแจง ขอปฏบิตัทิีจ่ะเปนเหตุใหอเุบกขาสมัโพชฌงคเกดิขึน้
ม ี๕ ประการ 54 คอื

๑) การวางเฉยในสัตว  คอื การท่ีพระโยคาวจรวางเฉยในสัตว ดวยอาการ
๒ คอื ดวยการพจิารณาเหน็ความทีส่ตัวมกีรรมเปนของๆ  ตนอยางนีว้า  ทานมา-

53 ส.ํม.๑๙/๓๗๑/๙๘
54 ส.ํอ. (สารตถฺปกาสิน ี๓) /๒๙๗ -๒๙๘
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ดวยกรรมของตน   กจ็กัไปดวยกรรมของตนน่ันแหละ  แมบคุคลน้ีมาแลวดวยกรรม-
ของตน  กจ็กัไปดวยกรรมของตนนัน่แหละ  ทานจะพวัพนักบัใครได ดงันี ้ และ-
ดวยการพิจารณาเหน็ความมิใชสตัวอยางน้ีวา  โดยปรมัตถ สตัวไมมเีลย  ทานจะ-
พวัพันกับใครเลา   เม่ือพระโยคาวจรวางเฉยในสตัวดวยอาการอยางน้ี  อเุบกขา-
สมัโพชฌงคก ็ยอมจะเกดิขึน้ได

๒) การวางเฉยในสังขาร คือ การที่พระโยคาวจรวางเฉยในสังขารดวย-
อาการ ๒ คอื  ดวยการพิจารณาเหน็ความไมมเีจาของอยางน้ีวา  จวีรน้ีมสีเีปล่ียน-
ไป  และคร่ำคราไปโดยลำดบั   เปนทอนผาสำหรับเช็ดเทา  จกัเปนของควรเอา-
ปลายไมเทาเขี่ยท้ิงไป  ถาเจาของผาน้ันมี  เขาคงไมใหผาน้ันพินาศไปอยางนี้
และดวยการพจิารณาเหน็ความเปนของชัว่คราว อยางน้ีวา  จวีรนี ้เปนของไมแน-
นอน  ดำรงชัว่เวลาหน่ึงเทาน้ัน  แมในบาตรเปนตนก็เหมือนในจวีร ฉะน้ัน  เมือ่-
พระโยคาวจรวางเฉยในสังขารดวยอาการอยางนี ้ อเุบกขาสมัโพชฌงคกย็อมจะเกดิ-
ขึ้นได

๓)  การหลกีเวนจากบคุคลผพูวัพนัอยใูนสัตวและสงัขาร มอีธบิายวา บคุคล-
ใดเปนคฤหสัถ ยดึถอืบตุรและธดิาเปนตนของตนวา บตุรและธิดาของเรา   หรือ-
เปนบรรพชติ  ยดึถอืเพ่ือนอันเตวาสกิและผรูวมอุปชฌายเปนตนของตนวา ผนูีเ้ปน-
อนัเตวาสกิและผรูวมอปุชฌายของเรา ดงันีแ้ลว ชวยทำกจิมกีารตดัผม  การเย็บ
การซัก  การยอมจีวรและการสุมบาตรเปนตนแกอันเตวาสิกน้ันดวยมือของตน
หรอืเมือ่ไมเหน็อนัเตวาสกินัน้แมเพยีงครเูดยีว  กต็องมองหาขางโนน  ขางนี ้ ดจุเนือ้-
ตืน่วา   สามเณรรปูนัน้ไปไหน   ภกิษหุนมุรปูนัน้ไปไหน ดงันี ้  หรอือนัเตวาสกินัน้-
ถกูผอูืน่ใชสอยเพือ่ประโยชนแกการตดัผมเปนตน วา  ทานจงใหสามเณรรปูนีแ้ก-
เราสกัครกูอนเถดิ  กไ็มยอมให  หรอืกลาวอางวา งานสวนตัวของเรามีอยยูงัไมใช-
เขาใหทำเลย   พวกทานพาเขาไปจกัลำบาก  บคุคลผพูวัพันอยอูยางน้ี ชือ่วา ผพูวัพัน-
ในสัตว    สวนบคุคลใดเปนภิกษุยดึถอืจวีร  บาตร ชามเลก็  ไมเทา เปนตนวา จวีร
บาตร ชามเล็ก  ไมเทา เปนตนน้ีเปนของเรา  ไมยอมใหคนอ่ืนแตะตอง  แมเขาจะ-
ขอยมืชัว่คราว   กก็ลาววา   พวกเราก็ปรารถนาทรัพย  จงึไมใชสอย   เราจักให-
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แกทานท้ังหลายไดอยางไร  บคุคลน้ีชือ่วาผพูวัพันในสังขาร  เมือ่พระโยคาวจรหลีก-
เวนเสียใหไกลจากบุคคลผพูวัพันในสัตวและบุคคลผพูวัพันในสังขารเหลาน้ี  อเุบกขา-
สมัโพชฌงค กย็อมจะเกดิขึน้ได

๔)  การคบหาบคุคลผวูางเฉยในสัตวและสังขาร คอื  การทีพ่ระโยคาวจร-
คบหาบุคคลผวูางเฉยเสียไดแมในในสัตวและสงัขารท้ังสองเหลานัน้  นีช้ือ่วา การวาง-
เฉยในสตัวและสังขาร  เมือ่พระโยคาวจรคบหาบคุคลผวูางเฉยในสตัวและสังขาร-
ไดอยางนี ้ อเุบกขาสัมโพชฌงค กย็อมจะเกดิขึน้ได

๔)  การคบหาบคุคลผวูางเฉยในสัตวและสงัขาร คอื การทีพ่ระโยคาวจร-
คบหาบคุคลผวูางเฉยเสียไดในสัตวและสงัขารทัง้สองเหลานัน้  นีช้ือ่วา การคบหา-
บคุคลผวูางเฉยในสัตวและสงัขาร  เม่ือพระโยคาวจรวางเฉยในสตัวและสงัขารเหลา-
นัน้ได  อเุบกขาสัมโพชฌงค กย็อมจะเกดิขึน้ได

๕) การนอมจิตไปในอเุบกขานัน้ คอื การท่ีพระโยคาวจรนอมจิตไป โนม-
จติไป โอนไป  ในอริยิาบถมีการยนืและการน่ังเปนตน เพือ่ใหอเุบกขาสมัโพชฌงคเกดิ-
ขึน้  นีช้ือ่วา การนอมจิตไปในอเุบกขา เม่ือพระโยคาวจรปฏิบตัอิยางน้ี  อเุบกขา-
สมัโพชฌงค กย็อมจะเกดิขึน้ได

อน่ึง อเุบกขาสมัโพชฌงคนี ้ทีเ่กิดข้ึนแลวอยางนี ้ ยอมเจริญบรบิรูณไดดวย-
อรหตัมรรค.

๕. ธรรมสำหรับละนิวรณ ๕

        พระผมูพีระภาคไดทรงแสดงเหตุทีท่ำใหพระโยคาวจรสามารถละ-
นวิรณ ๕ ประการ อนัเปนเคร่ืองขวางกัน้การเจรญิปญญา ทำใหจกัษุคอืปญญามืด-
มวั ไมแจมแจง   สามารถเหน็ธรรม รธูรรมแจงชดั   ดวยโยนิโสมนสิการ คอื
การพจิารณาเหตุและสงัเกตผุลผล ในการกำจดันิวรณ ไมใหนวิรณเหลาน้ันเกิดใน-
จิต และพระอรรถกถาจารยไดแนะอุบายวิธีปฏิบัติเพ่ือละนิวรณแตละขอเหลาน้ัน
ดงัตอไปนี้
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        ๕.๑  ธรรมสำหรับละกามฉนัทนวิรณ

พระพทุธดำรสั : ภกิษทุัง้หลายอสุภนมิติมอีย ู การกระทำใหมากซึง่-
โยนโิสมนสิการในอสุภนมิตินัน้  นีเ้ปนอาหารใหกามฉนัทะทีย่งัไมเกดิ
ไมเกดิขึน้  หรอืทีเ่กดิแลว   ไมเจรญิไพบูลยยิง่ข้ึน 55

อธิบาย :  พระอรรถกถาจารยไดแสดงขอปฏิบัติอันเปนไปเพื่อละ
กามฉนัทนวิรณ ไว ๖ ประการ 56 คอื

(๑) การถือเอาอสภุนมิติ  คอื การท่ีพระโยคาวจรศึกษาวิธกีารกำหนดอสภุ-
นมิติ ตามลกัษณะ วธิกีำหนดอารมณตามทีม่าในอสุภกมัมฏัฐาน ๑๐ อยาง แลวถอื-
เอาอสุภนิมติน้ัน กระทำใหเปนอารมณโดยอุบายอันแยบคาย  เมือ่พระโยคาวจร-
ปฏบิตัอิยางนี ้กย็อมจะละกามฉันทนวิรณได

(๒) การหมัน่ประกอบความเพยีรในอสภุภาวนา   คอื การทีพ่ระโยคาวจร-
ทำความเพยีรกำหนดอสภุนิมติเปนอารมณเนืองๆ  เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัอิยาง-
นี ้กย็อมจะละกามฉันทนวิรณได

(๓) ความมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย  คือ การท่ีพระ-
โยคาวจรทำความสำรวมอนิทรียทัง้หลาย ดวยสติอนัเปนไปทางทวาร ๖ ไดแก  ตา
หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไมใหกิเลส คือ ราคะ โทสะ และโมหะ ครอบงำจิต
เม่ือพระโยคาวจรปฏิบตัอิยางน้ี กย็อมจะละกามฉันทนิวรณได

(๔) ความรจูกัประมาณในโภชนะ คอื การท่ีพระโยคาวจรเปนผรูจูกับริโภค-
โภชนะแตพอประมาณ โดยการเวนคำขาว ๔-๕  คำไวแลวด่ืมน้ำตาม เพ่ือยัง
อตัตภาพใหเปนไป และเพือ่การประกอบความเพยีร เม่ือพระโยคาวจรปฏิบตัอิยางน้ี
ก็ยอมจะละกามฉันทนิวรณได

(๕)  การไดกลัยาณมติร คอื การท่ีพระโยคาวจรคบหากัลยาณมิตรผยูนิด-ี
ในอสุภภาวนา เชน พระเถระผบูำเพญ็อสภุกัมมัฏฐาน เปนตน  เม่ือพระโยคาวจร-

55 ส.ํม.๑๙/๕๓๕/๑๔๖
56 ส.ํอ. (สารตถฺปกาสิน ี๓) /๒๙๘-๒๙๙
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ปฏบิตัอิยางนี ้ กย็อมจะละกามฉนัทนวิรณได
(๖)  คำพูดที่เปนสัปปายะ  คือ การท่ีพระโยคาวจรกลาวถอยคำท่ีเปน

สปัปายะ หรอืสนทนากันในเร่ืองทีเ่กีย่วของกบัอสภุนมิติ ๑๐ ประการ  เม่ือพระ-
โยคาวจรปฏิบตัิอยางน้ี  กย็อมจะละกามฉันทนิวรณได

อนึง่ กามฉันทนวิรณ  ทีพ่ระโยคาวจรละไดดวยธรรม ๖ ประการนี ้ ยอม-
ไมเกิดข้ึนตอไปดวยอรหัตมรรค.

๕.๒ ธรรมสำหรบัละพยาบาทนิวรณ

พระพทุธดำรสั : ภกิษทุัง้หลาย เจโตวมิตุตมิอีย ู การกระทำใหมาก-
ซึง่โยนิโสมนสกิารในเจโตวมิตุตินัน้  นีเ้ปนอาหารใหพยาบาททีย่งัไม-
เกดิ  ไมเกดิขึน้   หรือทีเ่กดิแลว ไมเจรญิไพบูลยยิง่ข้ึน 57

อธิบาย : พระอรรถกถาจารยไดยกธรรมไมเปนอาหารใหพยาบาทนวิรณเกดิ-
ขึน้  และเปนไปเพ่ือละพยาบาทนวิรณ ไว  ๓ ประการ  คอื

๑) การถือเอาเมตตานิมติ คอื การทีพ่ระโยคาวจรศกึษาหลักและวิธกีารแผ-
เมตตาพรหมวหิารแกสตัวทัง้หลาย  ทัง้โดยเจาะจงและไมเจาะจง โดยการแผไป-
ทัว่ทกุทศิ  หรือทศิใดทิศหน่ึง  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัอิยางน้ี ยอมจะละพยาบาท-
ได

๒)  การประกอบเมตตาภาวนา คอื  การทีพ่ระโยคาวจรทำการเจริญเมตตา-
พรหมวหิาร แกสตัวทัง้หลาย  ทัง้โดยเจาะจงและไมเจาะจง  โดยการแผไปทัว่ทกุ-
ทศิ  หรือทิศใดทิศหนึง่  เม่ือพระโยคาวจรปฏิบตัอิยางนี ้ยอมจะละพยาบาทได

๓)  การพิจารณาความทีส่ตัวมกีรรมเปนของๆ ตน  คอื เมือ่พระโยคาวจร-
พจิารณาถึงความท่ีตนและผอูืน่มกีรรมเปนของๆ  ตนอยางน้ีวา  ทานมาดวยกรรม-
ของตน  ทานกจ็กัไปดวยกรรมของตนนัน่แหละมิใชหรอื ธรรมดาวา การโกรธผอูืน่-

57 ส.ํม.๑๙/๕๓๖/๑๔๗
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ก็เหมือนกับบุคคลจับถานเพลิงที่มีปราศจากเปลว  หรือจับซี่เหล็กรอน หรือจับ-
อจุจาระเพือ่จะประหารผอูืน่  แตตนเองนัน่แลยอมรอน  หรอือจุจาระยอมจะเปอน-
ตนเองกอน  และเปรยีบเสมือนบุคคลกำธลุแีลวซดัทวนลมไป  ธลุนีัน้ยอมจะยอน-
กลบัมาสบูคุคลผซูดัไปน่ันเอง  ฉะน้ัน

อนึง่ พยาบาทนวิรณ  ทีพ่ระโยคาวจรละไดดวยธรรม ๓ ประการ นี ้ ยอม-
จะไมเกิดข้ึนอีกตอไปดวยการบรรลุอรหตัมรรค.

๕.๓  ธรรมสำหรบัละถนีมทิธนิวรณ

พระพุทธดำรสั : ภกิษทุัง้หลาย  ความริเริม่  ความพยายาม   ความ-
บากบ่ัน   มอีย ู  การกระทำใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในส่ิงเหลานัน้
นีเ้ปนอาหารใหถนีมทิธะทีย่งัไมเกดิ   ไมเกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิแลว  ไม-
เจริญไพบูลยยิง่ข้ึน 58

อธบิาย : พระอรรถกถาจารยไดยกธรรม ๖ ประการ 59 อันเปนไปเพ่ือละ-
ถนีมทิธนวิรณ ขึน้แสดง  ไววา

๑) การถือเอานิมติในโภชนะทีเ่กิน คอื การทีพ่ระโยคาวจรถอืเอานมิติใน-
โภชนะทีเ่กินประมาณ วา โภชนะทีเ่กินประมาณนี ้ยอมไมเกิดแกผงูดอาหาร ๔-๕
คำกอนอ่ิมแลวดืม่น้ำตามดงันี ้ เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัอิยางน้ี  ยอมจะละถนีมทิธะได

๓) การทำไวในใจถึงอาโลกสัญญา (การกำหนดอารมณคอืแสงสวาง) คอื
การท่ีพระโยคาวจรกระทำไวในใจถึงแสงสวางแหงดวงจันทร  และแสงสวางแหง-
เปลวประทีปหรือคบเพลงิในเวลากลางคืน  เม่ือพระโยคาวจรปฏิบตัิอยางน้ี  ยอม-
จะละถีนมิทธะได

๔)  การอยกูลางแจง คอื การทีพ่ระโยคาวจรกระทำไวในใจถงึแสงสวาง-
แหงดวงอาทิตยในกลางวันกด็ ี การทีพ่ระโยคาวจรพกัอยกูลางแจงกด็ ี เมือ่พระ-

58 ส.ํม.๑๙/๕๓๗/๑๔๗
59 ส.ํอ. (สารตฺถปกาสนิ ี๓) /๓๐๑
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โยคาวจรปฏิบตัอิยางนี ้ ยอมจะละถนีมทิธะได
๕)  การคบหากลัยาณมติร คอื การท่ีพระโยคาวจรคบหากลัยาณมติร ผมู-ี

ปกตลิะถนีมทิธะไดแลว  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัอิยางนี ้ ยอมจะละถีนมทิธะได
๖) คำพูดท่ีเปนสัปปายะ  คือ การที่พระโยคาวจรกลาวถอยคำที่เปน

สปัปายะ หรอืสนทนากันในเรือ่งท่ีเกีย่วของกับการสมาทานธุดงคเปนตน  เม่ือพระ-
โยคาวจรปฏิบตัิอยางน้ี  กย็อมจะละกามฉันทนิวรณได

๕.๔ ธรรมสำหรับละอทุธจัจกกุกจุจนวิรณ

พระพทุธดำรสั : ภกิษทุัง้หลาย  ความสงบใจมีอย ู  การกระทำใหมาก-
ซ่ึงโยนิโสมนสิการในความสงบใจนั้น   นี้ เปนอาหารให
อทุธจัจกุกกจุจะท่ียงัไมเกดิ ไมเกดิขึน้   หรือทีเ่กดิแลว  ไมเจริญไพบูลย-
ยิง่ข้ึน 60

อธบิาย : พระอรรถกถาจารยไดยกธรรม ๖ ประการ 61 อันเปนไปเพ่ือละ-
อทุธัจจะกุกกุจจะ  มอีธบิายดงัน้ี

๑) ความเปนพหสูตู  คอื การทีพ่ระโยคาวจรเรยีนพระบาลพีทุธพจน หนึง่
สอง  สาม  สี ่หรอืหานกิาย  หรือวาเรยีนเอาโดยเนือ้ความ    พระโยคาวจรผ-ู
ปฏบิตัไิดอยางนี ้กย็อมจะละอทุธจัจกุกกจุจะได  เพราะความเปนพหสูตูบคุคล

๒) ความเปนผไูตถาม  คอื การท่ีพระโยคาวจรผมูากดวยการไตถามถึงส่ิง-
ทีค่วรและไมควร  พระโยคาวจรผปูฏบิตัไิดอยางนี ้ กย็อมจะละอุทธจัจกกุกจุจะได

๓) ความชำนาญในพระวินยั   คือ การท่ีพระโยคาวจรเปนผูเช่ียวชาญ
ชำนาญในพระวินัยบัญญัติ  พระโยคาวจรปฏิบัติไดอยางน้ี  ก็ยอมจะละ
อุทธัจจกุกกุจจะได

๔) การคบหาวุฑฒบุคคล  คือ การท่ีพระโยคาวจรเขาไปหาพระเถระผู
60 ส.ํม.๑๙/๕๓๘/๑๔๗
61 ส.ํอ. (สารตถฺปกาสนิ ี๓) /๓๐๒
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เจรญิดวยอาย ุและความร ู(ผมูจีติต้ังมัน่)  เม่ือพระโยคาวจรปฏิบตัไิดอยางน้ี เธอ-
ยอมละอุทธัจจกุกกุจจะได

๕) การคบหากัลยาณมติร  คอื การทีพ่ระโยคาวจรเปนผคูบหากลัยาณมติร
ผทูรงวินยั เชนพระอุบาลีเถระก็ด ี เม่ือพระโยคาวจรปฏิบตัไิดอยางน้ี เธอยอมละ-
อุทธัจจกุกกุจจะได

๖) คำพูดที่เปนสัปปายะ  คือ การที่พระโยคาวจรกลาวถอยคำท่ีเปน
สปัปายะแกความสงบระงับ  หรือสนทนากนัในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัพระบาลพีทุธพจน  เม่ือ-
พระโยคาวจรปฏบิตัอิยางนี ้ กย็อมจะละกามฉันทนิวรณได

๕.๕ ธรรมสำหรบัละวิจกิจิฉานิวรณ

พระพทุธดำรสั : ภกิษทุัง้หลาย  ธรรมท้ังหลายทีเ่ปนกศุลและอกศุล
ทีม่โีทษและไมมโีทษ     ทีเ่ลวและประณีต     ทีเ่ปนสวนขางดำและ-
ขางขาว มอีย ู การกระทำใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานัน้
นี้เปนอาหารใหวิจิกิจฉาท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว
ไมเจริญไพบูลยยิง่ขึน้ 62

อธบิาย : พระอรรถกถาจารยไดยกธรรม ๖ ประการ 63 อันเปนไป-
เพ่ือละวจิกิิจฉา  ไววา

๑) ความเปนพหูสตู  คอื การท่ีพระโยคาวจรไดศกึษาพระบาลแีละ-
เน้ือความแหงพระพทุธพจนในพระไตรปฏก หน่ึงนิกาย หรือ สอง สาม  สี ่หรือหา-
นกิาย  จนถงึความเปนพหสูตูบคุคล ยอมละวิจกิจิฉาได

๒) ความเปนผูไตถาม  คือ การท่ีพระโยคาวจรหมั่นทบทวนไต-
ถามเพื่อความเขาใจแจมแจงในพระบาลีและเน้ือความแหงพระพุทธพจนในพระ
ไตรปฏก เมือ่พระโยคาวจรปฏิบตัอิยางนี ้ยอมละวจิกิจิฉาได

62 ส.ํม.๑๙/๕๓๙/๑๔๗
63 ส.ํอ. (สารตถฺปกาสิน ี๓) /๓๐๒-๓๐๓
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๓) ความชำนาญในพระวินยั คอื การท่ีพระโยคาวจรเปนผมูคีวาม-
ร ูมคีวามเช่ียวชาญ แตกฉานในพระวินยั เม่ือพระโยคาวจรปฏิบตัไิดอยางน้ี ยอม-
ละวจิกิิจฉาได

๔)  ความเปนผมูากดวยอธโิมกข คอื การทีพ่ระโยคาวจรเปนผมูาก-
ไปดวยความนอมใจไปดวยความเล่ือมใสศรทัธา โดยปราศจากความสงสัยในพระ-
รตันตรยั  เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางนี ้ยอมละวจิกิจิฉาได

๕) การคบหากัลยาณมิตร คอื การทีพ่ระโยคาวจรคบหากลัยาณมติร
ผูนอมไปในศรัทธาอันไมหวั่นไหวในพระรัตนตรัย เชน พระวักกลิเถระ เปนตน
เม่ือพระโยคาวจรปฏบิตัไิดอยางน้ี  ยอมละวจิกิจิฉาได

๖) ถอยคำเปนทีส่บาย คอื การกลาวถอยคำ  หรือการสนทนากัน-
ในเร่ืองเก่ียวกับพระรตันตรัย  อนัเปนไปเพือ่เจริญศรัทธา โดยปรารภคณุแหงรตันะ-
ทัง้สาม ในอิรยิาบถมีการยืนและการน่ังเปนตน  เม่ือพระโยคาวจรปฏิบตัไิดอยาง-
นี ้ กย็อมละไดเหมอืนกนั

อน่ึง วิจิกิจฉาที่พระโยคาวจรละไดดวยธรรม ๖ ประการเหลานั้น
ยอมไมเกิดข้ึนตอไปดวยโสดาปตติมรรค ในพระสูตรนี ้พระผมูพีระภาคเจาทรงเปล่ียน-
เทศนา    โดยฐานะสาม  ทรงถอืเอาธรรมอนัเปนยอดดวยพระอรหตั  ดวยประการ-
ฉะนี้

๖. อานสิงสแหงการเจรญิสมัโพชฌงค  ๗ ประการ
  ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  เม่ือโพชฌงค ๗ ประการ อนัภกิษเุจรญิแลว อยาง-

นี้  กระทำใหมากแลวอยางน้ี   ผลานิสงส  ๗ ประการ อันเธอพึงหวังได
ผลานิสงส  ๗ ประการ 64 คอื

๑)   จะไดบรรลอุรหตัตผลโดยพลัน  ในปจจบุนั
๒)  หากไมไดบรรลุในปจจุบนั   กจ็กัไดบรรลุในเวลาใกลตาย
๓)   ถาในปจจบุนั กไ็มไดบรรล ุ  ในเวลาใกลตายกไ็มไดบรรล ุ  กจ็กัได-

เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินพิพายี
64 ส.ํม.๑๙/๓๘๑-๒/๑๐๐
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๔)  ถาในปจจุบนัก็ไมไดบรรลุ   ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ   และไมได-
เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี   ก็จักไดเปนพระอนาคามี
ผอูุปหัจจปรินิพพายี

๕)  ถาในปจจุบนัก็ไมไดบรรลุ  ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ  ไมไดเปน-
พระอนาคามีผูอัตราปรินิพพายี  และไมไดเปนพระอนาคามี
ผอูปุหจัจปรนิพิพาย ี  กจ็ะไดเปนพระอนาคามีผอูสงัขารปรนิพิพายี

๖)   ถาในปจจุบนัก็ไมไดบรรลุ  ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ  ไมไดเปน-
พระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี   ไมไดเปนพระอนาคามี
ผอูปุหจัจปรินพิพายี   ไมไดเปนพระอนาคามผีอูสงัขารปรนิพิพาย ี กจ็ะ-
ไดเปนพระอนาคามีสสังขารปรนิพิพายี  เพราะสังโยชนเบ้ืองต่ำ  ๕
สิน้ไป  และ

๗)  ถาในปจจุบนัก็ไมไดบรรลุ    ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ  ไมไดเปน-
พระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี   ไมไดเปนพระอนาคามี
ผอูปุหัจปรนิพิพายี  ไมไดเปนพระอนาคามีผอูสังขารปรนิพิพายี  และ-
ไมไดเปนพระอนาคามีผสูสงัขารปรินพิพาย ี  กจ็ะไดเปนพระอนาคามี-
ผอูุทธังโสโตอกนิฏฐคามี

ภกิษทุัง้หลาย  เม่ือโพชฌงค  ๗  อนัภกิษเุจริญแลวอยางน้ี  กระทำใหมาก-
แลวอยางน้ี  ผลานิสงส  ๗  ประการเหลาน้ี  อนัเธอพึงหวังได.

๏     ๏     ๏
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มรรคมอีงค ๘๗

“ดกูอนภกิษุทัง้หลาย อรยิมรรคมอีงค  ๘
อันบุคคลเหลาใดเหลาหน่ึงไมปฏิบัติโดยชอบ
แลว  บุคคลเหลา น้ันยอมช่ือวาพลาดจาก
อริยมรรคมีองค ๘ อันเปนเหตุใหถึงความ
สิ้นทุกขโดยชอบ  ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรค
มีองค ๘  อันบุคคลเหลาใดเหลาหน่ึงปฏิบัติ
โดยชอบแล ว  บุคคลเหล านั้ นย อม ช่ือว า
ไดบำเพ็ญอริยมรรคมีองค ๘ อันเปนเหตุให
ถึงความส้ินทุกขโดยชอบแลว”

สํ .ม .๑๙/๙๕/๒๕
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หมวดที ่๗

มรรคมอีงค ๘
๑. ความหมาย

คำวา  อริยมรรค  หมายถงึ หนทาง แนวทาง วธิกีารปฏบิตั ิหรือ ขอปฏิบตั-ิ
เพ่ือบรรลุถึงความเปนพระอริยบุคคล ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
มี ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ
สมัมาอาชวีะ  สมัมาวายามะ  สมัมาสต ิและ สมัมาสมาธ ิ  อรยิมรรค  ยงัมคีำ-
ไวพจนทีใ่ชแทนกันหรือคำทีม่คีวามหมายตรงกันกับคำวา อรยิมรรค อกีหลายคำ-
ดงัตอไปนี้

คำวา มชัฌมิาปฏิปทา คอื ขอปฏิบตัอินัเปนทางสายกลาง หลกีเล่ียงจากท่ี-
สดุโตงท้ัง ๒ ดาน คอื การประพฤตตินหมกมนุมัวเมาอยดูวยกามสุข และการประกอบ-
ตนใหลำบากหรอืไดรับทุกขเวทนาจนเกนิไป
        คำวา พรหมจรรย  พระผมูพีระภาคเจาตรสัวา   “ดกูอนภกิษ ุ  อรยิมรรค-
ประกอบดวยองค ๘ คอื  สมัมาทิฏฐ ิ . . .  สมัมาสมาธิ  นีแ้ลเปนพรหมจรรย
ความสิน้ราคะ  ความสิน้โทสะ  ความสิน้โมหะ นีเ้ปนทีส่ดุแหงพรหมจรรย”  และ
        คำวา  พรหมยาน บาง   ธรรมยาน บาง   รถพชิยัสงความอันยอดเยีย่ม
บาง ดงัพระพทุธดำรสัวา “ดกูอนอานนท   อาจบัญญตัไิด คำวา ยานอันประเสริฐ
เปนชือ่ของอรยิมรรคประกอบดวยองค ๘ นีเ้อง  เรียกกนัวา   พรหมยาน กม็ี
ธรรมยาน กม็ ี รถพชิยัสงความอันยอดเยีย่ม กม็”ี 65  ดงัน้ีเปนตน

๒. มคัควิภงัค
พระผมูพีระภาคทรงแสดงความหมายขององคมรรคท้ัง ๘ ไวในวิภงัคสูตร

สงัยตุนกิาย มหาวารวรรค 66 ดงันี้

65 ส.ํม.๑๙/๑๔/๖
66 ส.ํม.๑๙/๓๔- ๔๑/๑๐- ๑๒
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยมรรคมีองค ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ
สมัมาวายามะ  สมัมาสต ิและ สมัมาสมาธิ

        ภกิษุทัง้หลาย  สมัมาทิฏฐิเปนไฉน ?  ความรใูนทุกข
ในทุกขสมุทยั  ในทกุขนิโรธ  และในทุกขนิโรธคามนิปีฏปิทา  นีเ้รยีก-
วา  สมัมาทิฏฐิ

        ภกิษุทัง้หลาย  สมัมาสงักัปปะเปนไฉน ?   ความดำริ-
ในการออกจากกาม   ความดำรใินอันไมพยาบาท   ความดำริในอันไม-
เบยีดเบยีน  นีเ้รยีกวา   สมัมาสังกัปปะ

        ภกิษุทัง้หลาย   สมัมาวาจาเปนไฉน ?  เจตนาเคร่ือง-
งดเวน   จากการพูดเทจ็ พดูสอเสยีด  พดูคำหยาบ  พดูเพอเจอ   นีเ้รยีก-
วา  สมัมาวาจา

        ภกิษุทัง้หลาย  สมัมากมัมนัตะเปนไฉน ?   เจตนา-
เครื่องงดเวนจากปาณาติบาต   อทินนาทาน    จากอพรหมจรรย
นีเ้รียกวา   สมัมากมัมนัตะ

        ภกิษุทัง้หลาย    สมัมาอาชีวะเปนไฉน ?   อริยสาวก-
ในธรรมวนิยัน้ี   ละการเลีย้งชีพท่ีผดิเสีย   สำเร็จชีวติอยดูวยการเลีย้ง-
ชพีทีช่อบ นี ้เรยีกวา  สมัมาอาชีวะ

        ภกิษุทัง้หลาย  สมัมาวายามะเปนไฉน ?   ภกิษใุน-
ธรรมวินยันีย้งัฉนัทะใหเกดิ   พยายาม   บำเพญ็เพยีร   ประคองจติไว
ตัง้จิตไวเพ่ือมิใหอกุศลธรรมท่ียงัไมเกิดบังเกดิข้ึน เพ่ือละอกศุลธรรมท่ี-
เกดิขึน้แลว  เพ่ือใหกศุลธรรมทีย่งัไมเกดิขึน้  พยายาม  บำเพ็ญเพียร
ประคองจติไว  เพ่ือความต้ังม่ัน   ไมฟนเฟอน  เพ่ิมพูน  ไพบลูย
เจริญบริบูรณ   แหงกุศลธรรมที่ เ กิด ข้ึนแลว   นี้ เ รียกวา
สัมมาวายามะ
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        ภกิษุทัง้หลาย สมัมาสติเปนไฉน ? ภกิษใุนธรรมวินยันี-้
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนอืง ๆ  อย ู  มคีวามเพยีร   มสีมัปชัญญะ
มสีตพิงึกำจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนา-
ในเวทนาเนือง ๆ อย ู มคีวามเพยีร   มสีมัปชัญญะ    มสีต ิ  พงึ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต
เนอืง ๆ  อย ู มคีวามเพยีร มสีมัปชัญญะ  มสีต ิ  พงึกำจดัอภิชฌาและ-
โทมนสัในโลกเสีย  ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อย ู มคีวาม-
เพยีร  มสีมัปชัญญะ   มสีต ิ พงึกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
นีเ้รยีกวา   สมัมาสติ

     ภกิษุทัง้หลาย   สมัมาสมาธเิปนไฉน ?   ภกิษุในธรรม-
วนิยันีส้งดัจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม   บรรลุปฐมฌาน  มวีติก-
วจิาร  มปีตแิละสุขเกดิแตวเิวกอย ู   เธอบรรลทุตุยิฌาน    มคีวาม-
ผองใสแหงจติในภายในเปนธรรมเอกผดุขึน้   ไมมวีติก    ไมมวีจิาร
เพราะวติกวจิารสงบไป   มปีตแิละสขุเกดิแตสมาธอิย ู  เธอมอีเุบกขา
มสีต ิ   มสีมัปชัญญะ    เสวยสุขดวยนามกาย    เพราะปตสิิน้ไป
บรรลุตตยิฌานทีพ่ระอรยิเจาทัง้หลายสรรเสรญิวา   ผไูดฌานน้ีเปนผ-ู
มอีเุบกขา  มสีต ิ  อยเูปนสขุ   เธอบรรลุจตตุถฌาน  ไมมทีกุขไมมสีขุ
เพราะละสขุ   ละทกุข   และดับโสมนัสกอน ๆ  ได  มอีเุบกขาเปนเหตุ-
ใหสตบิรสิทุธิอ์ย ู  นีเ้รยีกวา   สมัมาสมาธ.ิ

๓. การเจริญอริยมรรคมอีงค ๘ คอื การเจรญิสมถวปิสสนา
การเจรญิอริยมรรคมอีงค ๘ ในกิจแหงอริยสจั ๔ กค็อื การเจรญิสมถวปิสสนา

หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา การทีพ่ระโยคาวจรเจริญสมถวปิสสนา กเ็ทากับไดเจริญมรรค-
มอีงค ๘ นัน่เอง  ดงัพระพทุธดำรสัทีม่มีาในสังยตุตนกิาย มหาวารวรรค 67 ดงันี้

ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมท่ีควรกำหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง
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เปนไฉน ?   คือ   ธรรมท่ีเรียกวา อุปาทานขันธ ๕    ก็แล
อปุาทานขนัธ ๕  เปนไฉน ?  คอื  รปูปูาทานขันธ  เวทนูปาทานขันธ
สัญูปาทานขันธ  สังขารูปาทานขันธ และ วิญญาณูปาทานขันธ
ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเหลานี้แล  อันภิกษุควรกำหนดรูดวยปญญา
อนัยิง่

ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมท่ีควรละดวยปญญาอนัย่ิงเปนไฉน ?
คอื  อวิชชาและภวตณัหา  ภกิษุทัง้หลาย  ธรรมเหลานีแ้ลอนัภกิษุ-
ควรละเสียไดดวยปญญาอันย่ิง

ภิกษุทั้งหลาย    ก็ธรรมท่ีควรทำใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง
เปนไฉน ?  คอื  วชิชาและวมิตุติ   ภกิษุทัง้หลาย    ธรรมคือวิชชา-
และวิมตุติเหลาน้ีแล  อนัภิกษุควรทำใหแจงดวยปญญาอันย่ิง

ภิกษุทั้งหลาย  ก็ ธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันย่ิง
เปนไฉน ?  คอื  สมถะและวิปสสนา   ดกูอนภกิษทุัง้หลาย   ธรรม-
คอืสมถะและวปิสสนาเหลานีแ้ล อนัภกิษคุวรใหเจริญดวยปญญาอนั-
ยิง่

ภกิษทุัง้หลาย  เมือ่ภกิษเุจรญิอรยิมรรคมอีงค  ๘  กระทำให-
มากซึง่อรยิมรรคมีองค  ๘ อยางไร ?  จงึช่ือวาไดก?าหนดรธูรรมที-่
ควรกำหนดรดูวยปญญาอนัยิง่   ไดละธรรมท่ีควรละดวยปญญาอนั-
ยิง่  ไดกระทำใหแจงซึง่ธรรมทีค่วรทำใหแจงดวยปญญาอนัยิง่   และ-
ชือ่วาไดเจรญิธรรม (มรรคมอีงค ๘) ทีค่วรใหเจรญิดวยปญญาอันยิง่

ภกิษุทัง้หลาย   ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้  ยอมเจริญสมัมาทิฏฐ ิ...
สมัมาสังกปัปะ ... สมัมาวาจา ...  สมัมากัมมนัตะ ...  สมัมาอาชีวะ
... สมัมาวายามะ  .... สมัมาสต ิ ....  สมัมาสมาธิ  อนัอาศัยวเิวก
อาศัยวริาคะ  อาศยันโิรธ  นอมไปในการสละ

ภกิษทุัง้หลาย   เมือ่ภกิษเุจริญอริยมรรคมีองค  ๘  กระทำให-
มากซึง่อรยิมรรคมีองค  ๘  อยางนีแ้ล  จงึช่ือวาไดกำหนดรธูรรมที-่
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ควรกำหนดรดูวยปญญาอันยิง่  ไดละธรรมทีค่วรละดวยปญญาอันยิง่
ไดกระทำใหแจงซึง่ธรรมทีค่วรทำใหแจงดวยปญญาอันยิง่   และชือ่-
วาไดเจริญธรรม (มรรคมีองค ๘) ที่ควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง
ดงัน้ีแล.

๔. ผไูมปฏิบตัอิริยมรรคมีองค ๘ ยอมไมพนจากทกุข

มพีระพุทธดำรสัวา  “ดกูอนภกิษทุัง้หลาย อรยิมรรคมอีงค  ๘
อันบุคคลเหลาใดเหล าหนึ่ ง ไมปฏิบัติ โดยชอบแลว บุคคล
เหลาน้ันยอมชื่อวาพลาดจากอริยมรรคมีองค ๘ อันเปนเหตุ
ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคมีองค ๘
อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปฏิบัติโดยชอบแลว บุคคลเหลาน้ัน
ยอมช่ือวาไดบำเพ็ญอริยมรรคมอีงค ๘ อนั เปนเหตุใหถงึความสิน้ทกุข-
โดยชอบแลว” 68

๕. ความเปนผมูมีติรดีเปนพรหมจรรย
การที่พระโยคาวจรไดกัลยาณมิตร  คือ ไดคบหามิตรท่ีดี  ไดสหายที่ดี

ไดเพ่ือนทีด่แีลวอาศัยกัลยาณมิตร มติรท่ีด ีสหายท่ีด ีเพ่ือนท่ีดนีัน้ ทำใหไดโอกาส-
ในการปฏบิตัธิรรมโดยถกูทาง   นบัเปนสวนสำคญัในการประพฤตพิรหมจรรย  ดงัท่ี-
พระผมูพีระภาคไดตรสัยกยองความสำคัญของการคบหากลัยาณมติร  และทรงแสดง-
วา สตัวโลกทัง้หลายไดอาศยัพระองคผเูปนกลัยาณมติรแลวปฏบิตัติามอรยิมรรคม-ี
องค ๘ ยอมจะพนไปจากชาติ ชรา และมรณะ  ดังพระบาลีในไตรปฎก
สงัยตุตนิกาย  มหาวารวรรค 69 วา

สมยัหนึง่  พระผมูพีระภาคเจาประทบัอย ู ณ นคิมของชาว-
ศากยะ  ชือ่สักการะ   ในแควนสักกะ  คร้ังน้ัน  ทานพระอานนทเขา-
ไปเฝาพระผมูพีระภาคเจาถึงท่ีประทบั  ถวายบงัคมพระผมูพีระภาค-
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เจาแลว   นัง่ ณ ทีค่วรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว   ไดกราบทลูพระผ-ู
มีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ความเปนผูมีมิตรดี
มสีหายดี   มเีพือ่นดี  นีเ้ปนกึง่หน่ึงแหงพรหมจรรยเทยีวนะ  พระ-
เจาขา

พระผมูพีระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนอานนท    เธออยาได-
กลาวอยางนัน้  เธออยาไดกลาวอยางนัน้  กค็วามเปนผมูมีติรด ี ม-ี
สหายดี  มีเพ่ือนดีนี้เปนพรหมจรรยทั้งส้ินทีเดียว   ดูกอนอานนท
อนัภิกษุผมูมีติรดี   มสีหายดี มเีพ่ือนดี   พงึหวังขอน้ีไดวา   จกัเจริญ-
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จกักระทำใหมากซึง่อริยมรรคประกอบ-
ดวยองค ๘

ดกูอนอานนท   กภ็กิษุผมูมีติรดี   มสีหายดี   มเีพ่ือนดี   ยอม-
เจริญอรยิมรรคประกอบดวยองค  ๘  ยอมกระทำใหมากซึง่อรยิมรรค-
ประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   ดูกอนอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก     อาศัยวิราคะ
อาศยันโิรธ    นอมไปในการสละ    ยอมเจริญสมัมาสังกปัปะ....
สมัมาวาจา....    สมัมากมัมันตะ....   สมัมาอาชวีะ .... สมัมาวายามะ
....    สมัมาสต.ิ...    สมัมาสมาธ ิ    อนัอาศยัวเิวก    อาศยัวริาคะ-
อาศยันโิรธ   นอมไปในการสละ    ดกูอนอานนท   ภกิษผุมูมีติรดี
มสีหายดี  มเีพือ่นด ี  ยอมเจริญอรยิมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอม-
กระทำไดมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางน้ีแล.

ดกูอนอานนท  ขอวา  ความเปนผมูมีติรด ี  มสีหายด ี ม-ี
เพือ่นด ี   เปนพรหมจรรยทัง้สิน้ทเีดยีวนัน้   พงึทราบโดยปริยายแม-
นี้   ดวยวาเหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา   ยอมพนไปจากชาติ
ผมูชีราเปนธรรมดา   ยอมพนไปจากชรา  ผมูมีรณะเปนธรรมดา
ยอมพนไปจากมรณะ  ผมูโีสกะ  ปรเิทวะทุกข   โทมนสัและอุปายาส
เปนธรรมดา    ยอมพนไปจากโสกะ    ปริเทวะ ทกุข   โทมนัสและ-
อปุายาส   เพราะอาศยัเราผเูปนกลัยาณมติร
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ดกูอนอานนทขอวา  ความเปนผมูมีติรดี  มสีหายด ี มเีพือ่น-
ด ี เปนพรหมจรรยทัง้สิน้ทเีดยีวนัน้   พงึทราบโดยปริยายนีแ้ล.

๖. ผเูจรญิอรยิมรรคมอีงค ๘ ยอมระบายอกศุลธรรม
พระผมูพีระภาคทรงแสดงวา  ผเูจรญิอรยิมรรคมอีงค ๘ ยอมชือ่วาไดระบาย-

อกศุลธรรม ดงัมมีาในสงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค 70 ดงันี้
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย   หมอทีค่ว่ำยอมทำใหน้ำไหลออกอยาง-

เดยีว   ไมใหไหลกลบัเขา   แมฉนัใด  ภกิษุเจรญิอรยิมรรคมอีงค  ๘
กระทำใหมากซึง่อริยมรรคมอีงค ๘ ยอมช่ือวาระบายบาปอกุศลธรรม
ออกไป  ไมใหบาป อกศุลธรรมกลับคนืมาได  ฉนันัน้เหมอืนกัน

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค  ๘
กระทำใหมากซ่ึงอริยมรรคมอีงค  ๘   อยางไรเลา   จงึช่ือวาระบาย
บาป อกศุลธรรมออกไป  ไมใหบาป อกศุลธรรมกลับคนืมาได ?

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเจริญ
สมัมาทฏิฐ ิ....  สมัมาสงักปัปะ .... สมัมาวาจา ...  สมัมากมัมนัตะ
....  สมัมาอาชีวะ ....  สมัมาวายามะ....   สมัมาสต.ิ....  ยอมเจรญิ-
สมัมาสมาธ ิ อนัอาศัยวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  นอมไปใน-
การสละ

ดกูอนภิกษุทัง้หลาย  ภกิษุเจริญอริยมรรคมีองค  ๘  กระทำ-
ใหมากซึง่อรยิมรรคมีองค  ๘ ยอมชือ่วาระบายบาป อกุศลธรรมออกไป
ไมใหบาป อกศุลธรรมกลับคนืมาได  อยางนีแ้ล.

๗. การละกิเลสดวยการเจรญิอรยิมรรคมอีงค ๘

กเิลส คอื ธรรมเปนเครือ่งเศราหมองใจ ทำใหใจขนุมวั  เมือ่มเีหตุปจจยัให-
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เกิด ยอมจะเกิดข้ึน และเปนไปในจิตของบุคคลผูยังเปนปุถุชนอยู  ตราบเทาท่ี
อรหัตตมรรคยังไมเกิดขึ้น  พระผูมีพระภาคจึงไดทรงส่ังสอนใหพุทธบริษัทเจริญ
อริมรรคมอีงค ๘ เพ่ือความรยูิง่ เพ่ือความรชูอบ เพ่ือความสิน้ไป เพ่ือละกเิลสทัง้-
หลาย อนัเปนเครือ่งเศราหมองใจ ดงัพุทธดำรัสท่ีตรัสไวในพระไตรปฎก สงัยุตตนกิาย
มหาวารวรรค 71 วา

ดกูอนภิกษุทัง้หลาย   มานะ (การถือตัว)  ๓  ประการเหลาน้ี
มานะมี ๓  ประการเปนไฉน ?   คอื  การถอืตัววา  เราประเสริฐกวา-
เขา ๑  เราเสมอกับเขา ๑   เราเลวกวาเขา  ๑   ภกิษุทัง้หลาย
มานะ  ม ี๓ ประการอยางนีแ้ล

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุควรเจริญอริยมรรคมีองค  ๘
เพือ่ความรยูิง่  เพ่ือกำหนดร ู เพ่ือความส้ินไป เพือ่ละมานะ ทัง้ ๓
ประการนี้แล

อริยมรรคมอีงค  ๘  เปนไฉน ?   ดกูอนภิกษุทัง้หลาย  ภกิษุ-
ในธรรมวินยัน้ี  ยอมเจรญิสัมมาทิฏฐิ  ...  ยอมเจรญิสัมมาสมาธิ   อนั-
อาศัยวเิวก   อาศัยวริาคะ   อาศัยนโิรธ    นอมไปในการสละ

ดกูอนภิกษุทัง้หลาย   ภกิษุเจริญอริยมรรคมอีงค ๘  นี ้  เพือ่-
รยูิง่   เพือ่กำหนดร ู เพ่ือความสิน้ไป  เพ่ือละมานะ  ๓  ประการนี-้
แล.

        กเิลส คอื ธรรมเปนเครือ่งเศราหมองใจ ทำใหจติใจขนุมวั อนัมชีือ่ตางๆ
นอกจากน้ี ยงัมอีกีมาก  ซึง่พระผมูพีระภาคไดตรสัสอนใหพระโยคาวจรผปูฏบิตั-ิ
กำหนดร ูและละเสียดวยการเจริญอรยิมรรคมอีงค ๘  จะขอนำมาแสดงไวโดยสังเขป-
ในท่ีนี ้ เฉพาะทีต่รัสไวในพระไตรปฎก สงัยุตตนิกาย มหาวารวรรค  ดงัตอไปน้ี  72

อาสวะ กเิลสเครือ่งหมักดองจิต ม ี๓ คอื

71 ส.ํม.๑๙/๓๑๓-๔/๘๔
72 ส.ํม. ๑๙/๓๑๓-๓๕๔/๘๔-๙๒



 124      |  ม ร ร ค มี อ ง ค  ๘

๑. กามาสวะ  กเิลสเครือ่งหมกัดองจติคอืกามคณุ ๕
๒. ภวาสวะ  กเิลสเครือ่งหมกัดองจติคอืภพ ๓
๓. อวชิชาสวะ  กเิลสเครือ่งหมักดองจติคือความไมรู

ภพ โลกเปนอยขูองสัตว  ความมคีวามเปน  ม ี ๓ คอื
๑. กามภพ  ภพของผเูสวยกามคณุ
๒. รปูภพ  ภพของผเูขาถงึรปูฌาน
๓. อรูปภพ  ภพของผเูขาถงึอรปูฌาน

ทุกขตา  ความเปนทกุข  ม ี๓  คอื
๑. ทกุขทุกขตา   ความเปนทกุขเพราะทนไดยาก
๒. สงัขารทุกขตา  ความเปนทุกขเพราะความปรุงแตง
๓. วปิรณิามทุกขตา   ความเปนทกุขเพราะความแปรปรวน

ขีล  กเิลสเหมอืนตะปปูกตรงึจติ  ๓  อยาง คอื
๑.  ราคขลีะ  ตะปูคอืความกำหนดัยนิดี
๒. โทสขลีะ   ตะปคูือความโกรธ
๓. โมหขีละ   ตะปคูอืความหลง

มลทิน  ความมัวหมองแหงจิต ม ี ๓
๑. ราคมละ  มลทนิคอืความกำหนดัยนิดี
๒.โทสมละ  มลทนิคอืความโกรธ
๓.โมหมละ  มลทนิคือความหลง

นฆีะ ความระทมทกุข ม ี๓ คอื
     ๑. ราคนีฆะ   ความระทมทกุขเพราะราคะ

๒. โทสนีฆะ   ความระทมทุกขเพราะโทสะ
๓.  โมหนีฆะ  ความระทมทกุขเพราะโมหะ

เวทนา  ความเสวยอารมณ ม ี ๓  คอื
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๑.  สขุเวทนา  ความเสวยอารมณทีเ่ปนสุข
๒. ทกุขเวทนา ความเสวยอารมณทีเ่ปนทุกข
๓. อทกุขมสุขเวทนา  ความเสวยอารมณทีเ่ปนอุเบกขา

ตณัหา  ความอยาก ม ี๓ คอื
๑. กามตณัหา  ความอยากในกามคุณ
๒. ภวตณัหา  ความอยากในภพ (ความมีความเปน)
๓. วภิวตัณหา   ความอยากในวภิพ (ความไมมไีมเปน)

โอฆะ  กเิลสดุจหวงน้ำ ม ี๔  คอื
๑. กาโมฆะ  กเิลสดจุหวงน้ำคอืกาม
๒. ภโวฆะ   กเิลสดจุหวงน้ำคอืภพ
๓. ทฏิโฐฆะ  กเิลสดุจหวงน้ำคือความเหน็ผิด
๔. อวิชโชฆะ  กเิลสดจุหวงน้ำคืออวชิชา

โยคะ  กเิลสเปนเครือ่งประกอบสตัวไวใหตดิอยใูนโลก ๔  อยาง คอื
๑. กามโยคะ กเิลสเปนเคร่ืองประกอบ คอื ความกำหนดั-

ดวยอำนาจความพอใจในกามคณุ ๕
๒. ภวโยคะ กเิลสเปนเคร่ืองประกอบ คอื ความกำหนดั-

ดวยอำนาจความพอใจในรปูภพและอรปูภพ
๓. ทฏิฐิโยคะ กเิลสเปนเคร่ืองประกอบคือความติดใน-

ความเหน็ผดิ ๖๒ ประการ
๔. อวิชชาโยคะ กเิลสเปนเคร่ืองประกอบ คอื ความยดึติด

ความหลงอยดูวยอำนาจของอวชิชา

อปุาทาน ๔  ความยึดถือ ความหลงยดึติด ๔ อยาง คอื
๑. กามปุาทาน  ความยึดถือในกามคณุ ๕
๒. ทฏิปุาทาน  ความยดึถือในความเหน็อยางผดิๆ
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๓. สลีพัพตปาทาน  ความยดึถือในศลีและการประพฤต-ิ
วตัรนอกพุทธศาสนา

๔. อปุาทานคืออตัตวาทาน ความยดึถอืในวาทะวาตน
คนัถะ  กเิลสเปนเครือ่งรอยรัดสัตวใหหลงตดิอยใูนโลก ม ี๔  คอื

๑.  อภชิฌากายคนัถะ  กเิลสเปนเครือ่งรอยรดันามกายของ-
สตัว คอื ความเพงเล็งอยากได

๒.  พยาปาทกายคันถะ  กเิลสเปนเครือ่งรอยรดันามกายของ-
สตัว คอื พยาบาท

๓.  สลีพัพตปรามาสกายคันถะ  กเิลสเปนเคร่ืองรอยรัดนาม-
กายของสัตว คอื ความหลงปฏิบตัอิยางผดิ ๆ  ยดึถอืในศลี-
และการประพฤติวัตรนอกพทุธศาสนา

๔.  อทิงัสจัจาภนิเิวสกายคนัถะ  กเิลสเปนเครือ่งรอยรดันาม-
กายของสัตว  คอื ความหลงยดึมัน่วาอยางนีแ้หละจริง
เกิดข้ึนดวยอำนาจอันตคาหิกทิฏฐิ

อนุสยั   กเิลสทีน่อนเนือ่งอยใูนสันดานของสัตว ม ี๗ คอื
๑. กามราคานสุยั กเิลสท่ีนอนเนือ่ง คอื ความกำหนดัในกามคณุ ๕
๒. ปฏฆิานุสยั กเิลสทีน่อนเน่ือง คอื ความหงดุหงดิขัดเคอืงใจ
๓. ทฏิฐานสุยั  กเิลสท่ีนอนเน่ือง คอื ความเหน็ผิด
๔. วจิกิจิฉานสุยั  กเิลสทีน่อนเน่ือง คอื ความลงัเลสงสัย
๕. มานานสุยั  กเิลสทีน่อนเน่ือง คอื ความถือตัว
๖. อนสุยัคอืภวราคะ  กเิลสท่ีนอนเนือ่ง คอื ความกำหนัดในภพ
๗.  อนสุัยคือวิชชา  กเิลสทีน่อนเนือ่ง คอื ความไมรจูริง

กามคณุ  ม ี๕  คอื
๑. รปู  อนันาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจนารัก  ยัว่ยวน
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ชวนใหกำหนัด
๒. เสยีง อนันาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ นารกั  ยัว่ยวน

ชวนใหกำหนัด
๓. กล่ิน อนันาปรารถนา  นาใคร นาพอใจ นารกั  ยัว่ยวน

ชวนใหกำหนัด
๔. รส อนันาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ นารกั  ยัว่ยวน

ชวนใหกำหนัด
๕. สมัผัส อนันาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ นารัก ยัว่ยวน

ชวนใหกำหนัด

นวีรณ   เครือ่งกัน้จติไมใหบรรลคุณุความด ีม ี๕  คอื
๑. กามฉันทะ เคร่ืองก้ันจิต คอืความพอใจรกัใครในกามคณุ
๒. พยาบาท  เคร่ืองก้ันจิต คอืความพยาบาท
๓. ถนีมทิธะ   เครือ่งกัน้จิต คอืความทอแทและงวงเหงา
๔. วจิกิจิฉา  เคร่ืองกัน้จิต คอืความลงัเลสงสัย
๕. อทุธัจจกกุกุจจะ เคร่ืองก้ันจิต คอืความฟงุซาน

อปุาทานขนัธ ขนัธทีเ่ปนอารมณแหงความยดึตดิ ถอืมัน่ ๕ คอื
๑.  รปูปูาทานขนัธ   ขนัธทีเ่ปนอารมณแหงความยดึตดิ

ถอืม่ัน คอืรูป
๒.  เวทนปูาทานขนัธ  ขนัธทีเ่ปนอารมณแหงความยดึตดิ

ถอืม่ัน คอืเวทนา
๓.  สญัปูาทานขนัธ  ขนัธทีเ่ปนอารมณแหงความยดึติด

ถอืมัน่ คอื สญัญา
๔.   สงัขารูปาทานขนัธ  ขนัธทีเ่ปนอารมณแหงความยดึตดิ

ถอืมัน่ คอื สงัขาร
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๕.  วญิญาณปูาทานขนัธ  ขนัธทีเ่ปนอารมณแหงความยดึตดิ
ถอืมัน่ คอื วญิญาณ

โอรัมภาคยิสังโยชน  กเิลสเครือ่งผกูมัดใจสัตวไวกบัทุกข หรือ-
สงัโยชนเบ้ืองต่ำ ม ี๕ คอื

๑.   สกักายทฏิฐิ   ความเหน็ผิดเปนเหตยุึดถือตัวตน เชน
เห็นรูปเปนตน

๒.  วจิกิจิฉา   ความสงสยัลังเลใจ  ความไมปกใจม่ัน
๓.  สลีพัพตปรามาส   ความถอืมัน่ในศลีและการประพฤต-ิ

วตัรนอกพุทธศาสนา
๔.  กามราคะ   ความพอใจ รกัใครในกาม
๕.  ปฏิฆะ  ความหงุดหงิด ขดัเคืองใจ

อทุธัมภาคยิสังโยชน  กเิลสเครือ่งผกูมัดใจสัตวไวกบัทุกข หรือ-
สงัโยชนเบ้ืองสูง ม ี๕ คอื

๑.  รปูราคะ  ความติดใจในอารมณแหงรูปฌาน และรูปภพ
๒.  อรูปราคะ  ความตดิใจในอารมณแหงอรูปฌาน และอรปูภพ
๓.  มานะ  ความถอืตัว, ความสำคญัวา ตนเปนน่ันเปนน่ี

หรือ สำคัญวา ตนดีกวา เลวกวา หรือ เสมอกับผอูืน่
๔.  อทุธัจจะ  ความฟงุซานแหงจิต
๕.  อวิชชา   ความโง  ความไมรจูริง ความไมรอูริยสัจ ๔

๏     ๏     ๏
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