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ค�าน�า

หนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้  มีทั้งหมด ๓ เล ่ม คือ  

๑) หาบุญได้ ใช้บุญเป็น ๒) การบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก 

และ ๓) ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน 

หนังสือ “หาบุญได้ ใช้บุญเป็น” เป็นหนังสือที่อธิบำยขยำยควำม

คติธรรมที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน�้า พระมงคลเทพมุน ี

(สด จนฺทสโร) ได้เทศนำสั่งสอนไว้ ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบำย

กำรหำบุญได้ตำมหลักวิชำกำรในพระพุทธศำสนำ ท่ีองค์สมเด็จ 

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ มีปรำกฏในพระไตรปิฎก และ

คมัภีร์อรรถกถำท่ีอธบิำยขยำยควำมพระไตรปิฎกนัน้ และกำรใช้บญุ

เป็นนั้น เป็นอย่ำงไร

หนังสือ “การบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก” เป็นหนังสือที่อธิบำย 

กำรบ�ำเพ็ญทุกระดับ ตำมข้อมูลที่ปรำกฏในพระไตรปิฎก คัมภีร ์

อรรถกถำและคัมภีร์อื่นๆ ในพระพุทธศำสนำ ฝ่ำยเถรวำท

หนังสือ “ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน” เป็นหนังสือ

ที่อธิบำยโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพำน ว่ำ คืออะไร 

มีวิธีกำรปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอย่ำงไร และน�ำประสบกำรณ์กำร 

(ก)



ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพำน ของบูรพำจำรย์ที่ปฏิบัต ิ

ตรงตำมพระปรยิตัสิทัธรรม มำแสดงไว้ ว่ำสอดคล้องกบัพระสทัธรรม 

ของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำอย่ำงไร

หนังสือธรรมทั้ง ๓ เล่มนี้ มีควำมเกี่ยวโยงกัน กล่ำวคือ กำรศึกษำ

สัมมำปฏิบัติในบวรพระพุทธศำสนำ มีจุดหมำยสูงสุดก็คือกำร

บรรลุมรรค ผล นิพพำน โดยเฉพำะกำรบรรลุถึงพระนิพพำนธำตุ 

ท่ีเป็นบรมสุข เป็นอมตธรรม เป็นธรรมแดนเกษมที่สิ้นสุดแห่งทุกข ์

ทั้งปวง นั้น ต้องบ�ำเพ็ญบำรมีทุกระดับ ไม่ว่ำจะบรรลุเป็นพระสัมมำ

สัมพุทธเจ้ำ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ำ หรือเป็นพระอรหันตสำวก 

และกำรบ�ำเพ็ญบำรมีให้แก่กล้ำนั้น ต้องเร่ิมต้นจำกกำรกระท�ำกุศล 

คุณควำมดีในระดับบุญ แล้วพัฒนำกุศลคุณควำมดีนั้นให้แก่กล้ำขึ้น

เป็นบำรมี ดังนั้น หนังสือธรรมชุดนี้จึงตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่ำวนี้

ได้อย่ำงดี

อนึ่ง เนื่องจำกมีสหธรรมิกบำงท่ำนได้ฟังผู้เขียนบรรยำยธรรม เรื่อง 

“การบ�าเพ็ญบารม”ี ทีพ่ระเดชพระคณุ หลวงป๋า พระเทพญาณมงคล ว.ิ

(เสรมิชยั ชยมงคฺโล) อดีตปฐมเจ้ำอำวำสวดัหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม 

อ.ด�ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี ได้นิมนต์ผู้เขียนให้ไปบรรยำยในครำว  

อบรมพระวิปัสสนำจำรย์ ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม แล้ว 

สหธรรมิกท่ำนนั้นได้ปรำรภกับผู้เขียนว่ำ ผู้เขียนน่ำจะพิมพ์หนังสือ 

ธรรม เรื่อง “การบ�าเพ็ญบารมี” จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ 

(ข)



ในกำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ ซึ่งผู้เขียนก็ผัดผ่อนมำเป็นระยะเวลำนำน 

พอสมควร ต่อมำผู ้เขียนได้บรรยำยธรรมสอนสำธุชนที่เข้ำร่วม 

ปฏิบัติธรรมท่ีวัดป่ำวิสุทธิคุณ ในโครงกำรอบรมพระกัมมัฏฐำน  

เกี่ยวกับเรื่องโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพำน ว่ำคืออะไร และ

วิธีปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุมรรค ผล นิพพำน เป็นอย่ำงไร ปรำกฏว่ำมี

สำธุชนให้ควำมสนใจพอสมควร 

ด้วยเหตผุลดงักล่ำวนี ้ผูเ้ขยีนจงึด�ำรว่ิำ สมควรทีจ่ะจดัท�ำหนงัสอืธรรม 

ชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทำนให้กับผู้มำบ�ำเพ็ญ 

บุญกุศลและปฏิบัติธรรมที่วัดป่ำวิสุทธิคุณ ได้ใช้เป็นแนวทำงใน 

กำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ และเป็นกำรปฏิกำระแก่สำธุชนที่มำบ�ำเพ็ญ

บุญกุศลที่วัดป่ำวิสุทธิคุณด้วย

ขออนโุมทนำบญุกบัผูม้จิีตศรทัธำร่วมท�ำบุญเป็นเจ้ำภำพพมิพ์หนงัสอื

ธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ” ท่ีปรำกฏชื่ออยู่ท้ำยหนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ 

และขออำรำธนำคณุพระศรรีตันตรยั คอื คุณพระพทุธ คุณพระธรรม 

และคุณพระสงฆ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งขออำรำธนำบุญ- 

บำรมี-รัศมี-ก�ำลัง-ฤทธิ์-อ�ำนำจ-สิทธิเฉียบขำดของบูรพำจำรย ์

มพีระเดชพระคุณ หลวงพ่อวดัปากน�า้ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) 

พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร วิ. (วีระ คณุตฺตโม) 

และพระเดชพระคุณ หลวงป๋า พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย 

ชยมงฺคโล) ได้โปรดรวมเป็นตบะ-เดชะ-พลวะ-ปัจจัย มำอภิบำล 

(ค)



คุ ้มครองรักษำสำธุชนผู ้มี จิตศรัทธำร ่วมท�ำบุญเป ็นเจ ้ำภำพ 

พิมพ์หนังสือธรรมชุดนี้ ให้เป็นผู้ปรำศจำกทุกข์-โศก-โรค-ภัยทั้งปวง 

และปรำศจำกอุปัทวันตรำยและสรรพอันตรำย ให้มีสุขภำพแข็งแรง

และมีอำยุยืน ปรำรถนำสิ่งใดท่ีเป็นไปในทำงที่ชอบและประกอบ

ด้วยธรรมแล้ว ก็ขอให้สิ่งนั้นจงส�ำเร็จทุกประกำร ให้เจริญรุ่งเรือง 

ในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำและในกิจกำร

โดยชอบ ให้สุข-สมบูรณ์-บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ 

และนิพพำนสมบัติ มีมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพำน ๑ โดยสัมมำทิฏฐ ิ

แต่ส่วนเดียว ตลอดกำลนำน

(พระมหาศักฎา สุมโน)

เจ้าอาวาสวัดป่าวิสุทธิคุณ

วิสาขบูชา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ง)



ค�าชี้แจงก่อนอ่านหนังสือ

เนื้อหำในหนังสือชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ แต่ละเล่มจะอ้ำงอิง

พระพุทธพจน์ ภำษิตของพระอรหันตสำวก และอรรถำธิบำยของ 

พระอรรถกถำจำรย์ ท้ังนี้ก็เพ่ือให้ผู้อ่ำนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 

เชื่อถือได้ และตรงประเด็น ประกอบกำรพิจำรณำกำรศึกษำ 

สัมมำปฏิบัติ

พระพุทธพจน์และภำษิตของพระอรหันตสำวกท่ีได้อัญเชิญมำไว้ใน

หนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ แปลจำกพระไตรปิฎกภำษำบำลี ฉบับสยำมรัฐ 

ที่จัดพิมพ์โดยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย กำรอ้ำงอิงนั้นจะบอกชื่อ

คัมภีร์ของพระไตรปิฎก และบอกเล่ม/ข้อไว้ แต่ไม่ได้บอกหน้ำ

พระไตรปิฎก เนื่องด้วยมหำมกุฏรำชวิทยำลัยได้จัดพิมพ์พระไตร 

ปิฎกภำษำบำลีขึ้นใหม่ ท�ำให้หน้ำไม่ตรงกับฉบับที่พิมพ์ไว้ก่อนนั้น  

ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ปุญญกิริยาวัตถุสูตร ขุททกนิกาย  

อิติวุตตกะ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘) กำรอ้ำงอิงพระพุทธพจน์ที่ปรำกฏใน

วงเลบ็ คอื ขุ. = ขทุทกนกิำย, อติ.ิ = อติวิตุตกะ, ส่วนตวัเลข ๒๕/๒๓๘ 

คือ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๓๘

ส�ำหรับอรรถำธิบำยของพระอรรถกถำจำรย์นั้น แปลจำกคัมภีร์ 

อรรถกถำ ฉบบัภำษำบำล ีทีจั่ดพมิพ์โดยโรงพมิพ์วญิญำณ กำรอ้ำงองิ

นั้นก็จะบอกชื่อคัมภีร์ของอรรถกถำ และบอกภำค/หน้ำไว้เช่นกัน  

ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย  

(จ)



อุปริปัณณาสก์ (ม.อุ.อ.๓/๒๒๙) กำรอ้ำงอิงอรรถกถำนี้ จะบอกชื่อ 

คัมภีร์ คือ ปปัญจสูทนี เป็นคัมภีร์อรรถกถำของมัชฌิมนิกำย 

อปุริปัณณำสก์ ส่วนกำรอ้ำงองิทีป่รำกฏในวงเลบ็ คอื ม.= มชัฌมินกิำย, 

อุ. = อุปริปัณณำสก์, อ. = อรรถกถำ ตัวเลข ๓/๒๒๙ ก็คือเล่มที่ ๓ 

หน้ำ ๒๒๙

ในส่วนคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถำและปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคนั้นจะใช้ 

หนังสือที่จัดพิมพ์โดยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย โดยจะบอกล�ำดับของ

เล่มและหน้ำไว้ด้วย ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ธัมมปทัฏกถา 

อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบทคาถา (ขุ.ธ.อ.๕/๘๕) กำรอ้ำงอิง

อรรถกถำนี้ จะบอกชื่อคัมภีร์ คือ ธัมมปทัฏฐกถำ เป็นคัมภีร์ 

อรรถกถำของขุททกนิกำย ธรรมบทคำถำ ส่วนกำรอ้ำงอิงที่

ปรำกฏในวงเล็บ คือ ขุ.= ขุททกนิกำย, ธ. = ธรรมบทคำถำ, อ. =  

อรรถกถำ ตัวเลข ๕/๘๕ ก็คือเล่มที่ ๕ หน้ำที่ ๘๕ และปกรณ์วิเศษ

วิสุทธิมรรค (วิสุทฺธิ.๓/๑๐) นี้เป็นกำรอ้ำงอิงของคัมภีร์ปกรณ์วิเศษ 

วิสุทธิมรรค ส่วนกำรอ้ำงอิงท่ีปรำกฏในวงเล็บ คือ วิสุทฺธิ .=  

วิสุทธิมรรค ตัวเลข ๓/๑๐ ก็คือเล่มที่ ๓ หน้ำที่ ๑๐

ผู้อ่ำนที่มีควำมประสงค์จะค้นคว้ำข้อมูลเพ่ิมเติมจำกพระพุทธพจน์ 

ภำษิตของพระอรหันตสำวก อรรถกถำ และปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค 

ก็สำมำรถค้นหำได้จำกที่อ้ำงอิงไว้

วิสำขบูชำ

๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒
(ฉ)
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หาบุญได้ ใช้บุญเป็น

ค�ำว่ำ “บญุ” ในภำษำมคธมรูีปศัพท์ว่ำ “ปฺุ” แปลว่ำ กศุล, กรรมด,ี  

ควำมด,ี ควำมงำม, ควำมสุข, เคร่ืองช�ำระสนัดำนให้สะอำด๑, ช่วยเหลอื 

เกื้อกูลผู้อื่น, ผลของกำรท�ำควำมดีจำกชำติปำงก่อน๒ 

จำกค�ำแปลตำมพจนำนุกรมข้ำงต้นนี้ ค�ำว่ำ “บุญ” จึงมีควำมหมำย

ว่ำ เป็นธรรมชาติเคร่ืองช�าระจิตสันดานให้ใสสะอาด เพราะเกิด 

จากการกระท�ากุศลคณุความดทีางกาย วาจา และใจ เพือ่ช่วยเหลอื 

เกือ้กลูผู้อืน่ทีม่คีวามต้องการหรอืทีม่คีวามจ�าเป็นเพราะประสบกบั

ความทุกข์ และบุญเป็นธรรมชาติเครื่องก�าจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ 

ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส�าคัญของการบ�าเพ็ญกุศลคุณความดี

สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ตรัสถึงบุญไว้ในที่อเนกสถำน เป็นต้น

ว่ำ “บุญเป็นชื่อของความสุข”๓ ว่ำ

เธอทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย ค�าว่าบุญนี้เป็นชื่อของ

ความสุข

๑	
พันตรี	 ป.	 หลงสมบุญ	 (๒๕๔๐)	 พจนานุกรม มคธ-ไทย ส�ำนักเรียนวัดปำกน�้ำ	 ภำษีเจริญ	

กรุงเทพมหำนคร

๒	
พจนำนุกรม	ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน	(๒๕๕๔)	หน้ำ	๖๗๖

๓	
ปุญญวิปำกสูตร	อังคุตตรนิกำย	สัตตกนิบำต	(องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๙)
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นอกจำกนี้ ได้ตรัสไว้ว่ำ “การสั่งสมบุญน�าสุขมาให้”๔ ว่ำ

หากบุรุษพึงท�าบุญ ก็พึงท�าบุญนั้นบ ่อยๆ พึงท�า 

ความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญน�าสุขมาให้

และยังได้ตรสัให้ท�ำขมุทรพัย์คอืบญุ เพรำะผลทีน่่ำปรำรถนำทัง้ปวง

จะส�ำเร็จได้ด้วยบุญนิธิ๕ (ขุมทรัพย์คือบุญ) ว่ำ

บุรุษย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน�้าลึก ด้วยคิดว่า เม่ือกิจที ่

เป ็นประโยชน์เกิดขึ้น ทรัพย์นี้จักเป ็นประโยชน์แก ่เรา 

เพื่อเปลื้องการประทุษร้ายจากพระราชาบ้าง ความบีบคั้น 

จากโจรบ้าง เพื่อเปลื้องหนี้สินบ้าง ทุพภิกขภัยบ้าง ในคราว 

เกิดอันตรายบ้าง ขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้

ขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้เป็นอย่างดีในน�้าลึก ขุมทรัพย์นั้น 

ทั้งหมด ย่อมไม่ส�าเร็จประโยชน์แก่เขาตลอดกาลทีเดียว 

เพราะว่าขุมทรัพย์เคลื่อนจากที่ไปบ้าง ความจ�าของเขาหลงลืม

ไปบ้าง พวกนาคลักเอาไปบ้าง พวกยักษ์ลักเอาไปบ้าง ทายาท

ผู้ไม่เป็นที่รักขุดเอาไปเมื่อเขาไม่เห็นบ้าง

เมื่อใดเขาส้ินบุญ เมื่อนั้นขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นย่อม 

พินาศไป

๔	
ปำปวรรค	ขุททกนิกำย	ธรรมบทคำถำ	(ขุ.ธ.๒๕/๑๙)

๕	
นิธิกัณฑ์	ขุททกนิกำย	ขุททกปำฐะ	(ขุ.ขุ.๒๕/๙)
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ขุมทรัพย์คือบุญ เป็นขุมทรัพย์ที่ผู ้ใดเป็นหญิงก็ตาม 

เป็นชายก็ตาม ฝังไว้ดีแล้ว ด้วยการให้ทาน รักษาศีล ส�ารวม 

อินทรีย์ และความฝึกตน ในเจดีย์ก็ดี ในสงฆ์ก็ดี ในบุคคลก็ดี 

ในแขกก็ดี ในมารดาก็ดี ในบิดาก็ดี ในพี่ชายก็ดี ขุมทรัพย์นั้น 

ชื่อว่าผู้นั้นฝังไว้ดีแล้ว ใครๆ ไม่อาจผจญได้ เป็นของติดตาม

ตนไป 

บรรดาโภคะท้ังหลาย เมื่อเขาจ�าต้องละไป เขาย่อม 

พาเอาขุมทรัพย์คือบุญนั้นไปได้

ขุมทรัพย์คือบุญ ไม่สาธารณะแก่ชนเหล่าอื่น โจรลัก 

ไปไม่ได้ 

บญุนธิอัินใดตดิตามตนไปได้ ปราชญ์พงึท�าบญุนธิอินันัน้

บุญนิธินี้ให้สมบัติที่พึงใคร่ท้ังปวง แก่เทวดาและมนุษย์

ทั้งหลาย

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนานักซ่ึงผลใดๆ ผล

น้ันๆ ทัง้หมด อนัเทวดาและมนษุย์เหล่านัน้ย่อมได้ด้วยบญุนธินิี้

ความเป็นผู้มีผิวพรรณงาม ความเป็นผู้มีเสียงไพเราะ 

ความเป็นผู้มีทรวดทรงดี ความเป็นผู้มีรูปสวย ความเป็นอธิบดี 

ความเป็นผู้มีบริวาร ผลที่น่าปรารถนาทั้งปวงนั้น เทวดาและ

มนุษย์ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้

ความเป็นพระราชาประเทศราช ความเป็นใหญ่ สุขของ

พระเจ้าจกัรพรรดอินัเป็นทีร่กั แม้ความเป็นพระราชาแห่งเทวดา

ในทพิยกาย ผลท่ีน่าปรารถนาท้ังปวงนัน้ เทวดาและมนษุย์ย่อม

ได้ด้วยบุญนิธินี้
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มนุษย์สมบัติ ความยินดีในเทวโลก และนิพพานสมบัติ 

ผลทีน่่าปรารถนาทัง้ปวงน้ี เทวดาและมนษุย์ย่อมได้ด้วยบุญนธินิี้

ความที่พระโยคาวจร ถ้าเมื่ออาศัยคุณเครื่องถึงพร้อม

คือมิตรแล้ว  ประกอบอยู่โดยอุบายอันแยบคาย  เป็นผู้มี 

ความช�านาญในวิชชาและวิมุตติ ผลท่ีน่าปรารถนาทั้งปวงนี้ 

เทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้

ปฏิสัมภิทา วิโมกข์ สาวกบารมีญาณ ปัจเจกโพธิญาณ 

และพุทธภูมิ ผลท่ีน่าปรารถนาท้ังปวงนี้ เทวดาและมนุษย์ 

ย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้

คุณเครื่องถึงพร้อมคือบุญนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ 

มากอย่างนี้ เพราะฉะนั้น บัณฑิตผู ้มีปัญญาจึงสรรเสริญ 

ความที่บุคคลมีบุญอันท�าไว้แล้ว

พระเดชพระคณุหลวงพ่อวดัปากน�า้ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ได้สอนศิษยำนศุษิย์ไว้ว่ำ “ให้รูจั้กหาบญุได้ ใช้บญุเป็น” ซึง่ค�ำสอนนี้ 

ปรำกฏในพระธรรมเทศนำเรื่อง ภัตตำนุโมทนำกถำ แสดงเม่ือวันที่ 

๑๐ พฤษภำคม ๒๔๙๗ ว่ำ

... หากต้องการบุญ ก็เข้าไปในกลางกายนั่นแหละ 

กลางของกลางๆๆ หนักเข้าไป ซ้าย ขวา หน้า หลัง ล่าง บน 

ไม่ไปทั้งนั้น กลางของกลางหนักขึ้นทุกที ก็จะเข้าไปพบบุญ 

“ทะเลบุญ” อยู่ในกลางกายนั้น ...
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แสวงหาบญุ สร้างบารม ีบ�าเพญ็ทาน รักษาศลี เจริญภาวนา 

ได้บุญแล้ว ให้ใจจรดอยู่ที่บุญนั้น เมื่อประสบภัยได้ทุกข์ยาก

ประการใด ก็นึกถึงบุญนั้น อย่าไปนึกสิ่งอื่นให้เหลวไหล ... 

ต้องนึกถึงบุญ สิ่งอื่นอย่าไปนึก นึกถึงบุญแต่เพียง 

อย่างเดียว เมื่อต้องภัยได้รับความทุกข์ยากล�าบากอย่างใด 

ก็ให้นึกถึงบุญ เอาใจไปจรดอยู่ท่ีบุญ ท�ามาค้าขายอะไร ก็ให้

เอาใจไปจรดอยู่ท่ีบุญน้ัน จะได้ค้าขายคล่อง ได้ก�าไรเกินควร

เกินค่า ... 

นี่เราเรียกว่า “หาบุญได้และใช้บุญเป็น” …

นอกจำกนี ้พระเดชพระคณุหลวงพ่อวดัปากน�า้ได้กล่ำวลกัษณะของ 

“การหาบุญได้ แต่ใช้บุญไม่เป็น” เอำไว้ ซึ่งมีปรำกฏในพระธรรม

เทศนำเรื่อง ภัตตำนุโมทนำกถำ แสดงเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจิกำยน 

๒๔๙๗ ว่ำ

... “หาบุญได้ ใช้บุญไม่เป็น” นี่แหละมาทอดกฐิน 

ได้บุญเป็นก่ายเป็นกองอย่างนี้แหละ ถ้ากระทบกระเทือน 

สิง่ท่ีไม่ชอบใจ เอาเข้าแล้ว ไปด่าไปว่าเขาเข้าแล้ว ไปค่อนไปแคะ 

เข้าแล้ว เอาบาปใส่ตัวเข้าแล้ว ไม่รู ้ตัวกัน ได้บุญเป็นกอง 

สองกอง ไม่เอาใจไปจรดอยู่ที่บุญเสียแล้ว เอาไปใช้สิ่งอื่น 

เสียแล้ว บุญน่ะ เอาบาปทับถมหมด เอาไปใช้ไม่ได้เลย 

ใช้บุญไม่เป็น เหมือนอย่างเงินทองหาไปๆ มันหายไปหมด 

ไม่มีเลย มันใช้เงินไม่เป็นแบบเดียวกัน ...
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จำกพระพุทธพจน์และพระธรรมเทศนำข้ำงต้นนี้ จะเห็นว่ำ บุญเป็น

ชื่อของควำมสุข กำรสั่งสมบุญน�ำสุขมำให้ ผลที่น่ำปรำรถนำทั้งปวง

ส�ำเร็จได้ด้วยบุญนิธิ (ขุมทรัพย์คือบุญ) และต้องรู้จักกำรหำบุญได ้

ใช้บญุเป็น รวมทัง้ต้องรูจ้กัทะเลบญุ ดงันัน้ จงึกล่ำวสรุปได้ว่ำ บญุเป็น

ธรรมชาติเครื่องช�าระจิตสันดานให้ใสสะอาด เพราะเกิดจากการ 

กระท�ากุศลคุณความดีทางกาย วาจา และใจ เพื่อช่วยเหลือ

เกือ้กลูผู้อืน่ทีม่คีวามต้องการหรอืทีม่คีวามจ�าเป็นเพราะประสบกบั 

ความทุกข์ และบุญเป็นธรรมชาติเครื่องก�าจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ 

ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส�าคัญของการบ�าเพ็ญกุศลคุณความด ี
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หาบุญได้

กำร “หาบุญได้” นัน้ บณัฑติผูม้ปัีญญำพงึศกึษำให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้

ว่ำ บญุมกีีป่ระเภท บญุแต่ละประเภทนัน้ต้องบ�ำเพญ็อย่ำงไรจึงจะได้

อำนิสงส์มำก และบุญแต่ละอย่ำงนั้นมีอำนิสงส์แตกต่ำงกันอย่ำงไร

สมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงวธีิกำรบ�ำเพญ็บญุไว้ เรยีกว่ำ 

 “บุญกิริยาวัตถุ”๖ มี ๓ ประกำร ว่ำ

ดูกรภิกษุทั้ งหลาย บุญกิริยาวัตถุ  ๓ ประการนี้ 

๓ ประการเป็นไฉน คือ ทานมัยปุญญกิริยาวัตถุ ๑ ศีลมัย 

ปุญญกิริยาวัตถุ ๑ ภาวนามัยปุญญกิริยาวัตถุ ๑

ส่วนในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี พระธรรมปำละได้อธิบำยขยำยควำมบุญ

กิริยำวัตถุเพิ่มเติมอีก ๗ ประกำร๗ ว่ำ

บุญกิริยาวัตถุอย่างอื่นอีก ๗ คือ บุญกิริยาวัตถุที่สหรคต 

ด้วยความย�าเกรง (อ่อนน้อม) ๑ ที่สหรคตด้วยการขวนขวาย ๑ 

การเพ่ิมให้ซึ่งส่วนบุญ ๑ การพลอยอนุโมทนา ๑ ส�าเร็จด้วย

การแสดงธรรม ๑ ส�าเร็จด้วยการฟังธรรม ๑ ความเห็นตรง ๑

กแ็ม้การถงึพระรตันตรยัว่าเป็นสรณะ ย่อมสงเคราะห์เข้า

ด้วยการท�าความเห็นให้ตรง

๖	
ปุญญกิริยำวัตถุสูตร		ขุททกนิกำย		อิติวุตตกะ		(ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘)

๗	
ปรมัตถทีปนี		อรรถกถำขุททกนิกำย		อิติวุตตกะ		(ขุ.อิติ.อ.๒๓๓)
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๘	
อังคุตตรนิกำย		ทุกนิบำต		(องฺ.ทุก.๒๐/๓๘๖)

๑. ทานมัย

บญุกริยิำวตัถทุีส่มเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำทรงแสดงไว้เป็นประกำร

แรก คือ ทานมัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จด้วยกำรให้ ทรงจ�ำแนกทำน 

ออกเป็น ๒ อย่ำง คือ อามิสทาน และธรรมทาน๘ ว่ำ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ 

อามสิทาน ๑ ธรรมทาน ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ทาน ๒ อย่างนีแ้ล

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาทาน ๒ อย่างนี้ ธรรมทาน

เป็นเลิศ

พระพุทธพจน์นี้ทรงแสดงทำนไว้ ๒ ประกำร ได้แก ่อามิสทาน คือ 

กำรให้วัตถุสิ่งของ เช่น ปัจจัย ๔ และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เป็นต้น 

ส่วนธรรมทาน คือ กำรให้ธรรมเป็นทำน และได้ทรงแสดงไว้ว่ำ 

ในทำน ๒ ประเภทนี้ ธรรมทานนั้นเป็นเลิศ

๑.๑ อามิสทาน

อามิสทาน คือ กำรให้วัตถุสิ่งของ เช่น ปัจจัย ๔ และสิ่งอ�ำนวย 

ควำมสะดวก เป็นต้น นั้น ท่ีจะได้อำนิสงส์สูงต้องประกอบด้วยเหตุ

ปัจจยั ๓ ประกำร คอื วตัถบุรสิทุธิ ์เจตนาบรสิทุธิ ์และบคุคลบรสิทุธิ์
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๑) วัตถุบริสุทธิ์ คือ วัตถุที่จะบริจำคเป็นทำนนั้นได้มำด้วยควำม

บริสุทธิ์ ปรำศจำกกำรได้มำด้วยควำมทุจริต สมเด็จพระสัมมำสัม

พทุธเจ้ำได้ทรงแสดงวตัถท่ีุจะให้ทำนไว้ ๑๐ ประกำร คอื ข้าว น�า้ ผ้า 

ยาน ดอกไม้ ของหอม เครือ่งลบูไล้ ทีน่อน ท่ีพกั และเครือ่งประทีป 

(องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๙)

กำรให้วัตถุทำนท้ัง ๑๐ ประกำรนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ำ ผู้ให ้

ของทีพ่อใจ ย่อมได้ของทีพ่อใจ เป็นต้น มปีรำกฏในมนำปทำยสีตูร ว่ำ

ผู ้ให้ของท่ีพอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ ผู ้ให้ของที่เลิศ 

ย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดี ย่อมได้ของที่ดี และผู้ให้ของ 

ที่ประเสริฐ ย่อมเข้าถึงสถานท่ีประเสริฐ นรชนใดให้ของที่เลิศ 

ให้ของที่ดี และให้ของที่ประเสริฐ นรชนนั้นจะบังเกิด ณ ที่ใดๆ 

ย่อมมีอายุยืน มียศ๙

พระพุทธพจน์นี้แสดงถึงอำนิสงส์ที่ผู้ให้ทำนจะได้รับในขณะเมื่อบุญ 

ส่งผล เช่น ผู้ให้ของที่พอใจ ผลบุญจะส่งผลให้ได้ของที่พอใจ เป็นต้น

ในกรณีที่เรำได้รับวัตถุทำนจำกกำรท่ีบุคคลอื่นให้มำ แล้วเรำให้วัตถุ

นั้นเป็นทำนต่อไป ก็จัดว่ำเป็นวัตถุบริสุทธิ์ได้เช่นกัน และได้บุญจำก

กำรให้วัตถุเช่นนั้น ในเรื่องนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน�้า ได้

แสดงไว้ในพระธรรมเทศนำเรื่อง ภัตตำนุโมทนำกถำ แสดงเมื่อวันที่ 

๑๘ พฤศจิกำยน ๒๔๙๗ ว่ำ

๙	
มนำปทำยีสูตร		อังคุตตรนิกำย		ปัญจกนิบำต		(องฺ.ปญฺจก.๒๒/๔๔)
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... กาก ที่เจ้าของให้น่ะเป็นกาก เจ้าของนั้นได้เนื้อ 

ไปเสียแล้ว บุญกุศลติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็น 

กายมนุษย์ ใสบริสุทธิ์ ดวงโตเท่าไหนแล้วแต่ศรัทธาของตนนั้น

เจ้าของกลั่นเอาเนื้อเสียแล้ว เอาเปลือกให้แก่ภิกษุ ถ้าภิกษุโง ่

ไม่ฉลาดทันเจ้าของ ก็ไปเก็บเอาใส่ตู้ห้องไว้ แมลงสาป หนู 

กัดเสียหายไป ถ้าไม่ฉลาดพอ 

ถ้าฉลาดพอ เมือ่เจ้าของสละเช่นนัน้แล้ว เมือ่เกบ็กเ็อาไว้ 

แจกพระภิกษุสามเณร อัดเอาบุญเสียเหมือนกัน กากนั้นให้ไป

ถวายไป แต่บุญเอาเสียอีกชั้นหนึ่ง นี่เรียกว่าฉลาด ได้ ๒ ชั้น 

๓ ชัน้นัน่แน่ะ ต้องการเอาไว้ผ้านุง่พอห่มพอสมควรเท่านัน้แหละ 

ถ้าผู้ฉลาดรับแล้วก็เท่าไหร่ให้หมด ...

๒) เจตนาบริสุทธ์ิ คือ มีควำมตั้งใจท่ีจะให้ทำน เพื่ออนุเครำะห์ 

ผู ้ท่ีมีควำมต้องกำรหรือมีควำมจ�ำเป็นเพรำะเหตุแห่งควำมทุกข์ 

ต่ำงๆ ไม่ใช่ให้ด้วยมุ่งหวังลำภ ยศ กำรสรรเสริญ หรือไม่ใช่ให้ด้วย

มุ่งหวังผลตอบแทน และให้ทำนเพื่อมุ่งก�ำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข ์

ออกจำกใจของเรำ โดยเฉพำะควำมโลภ ควำมตระหนีห่วงแหนทรพัย์

และธรรม/ควำมรู้ ในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถำ พระพุทธโฆษำจำรย ์

ได้อธบิำยขยำยควำมถงึพร้อมแห่งเจตนำ ทีเ่รยีกว่ำ เจตนาสัมปทา๑๐ 

ว่ำควรบริสุทธิ์ทั้ง ๓ กำล คือ ในกาลก่อนให ้ (ปุพพเจตนำ) ในกาล

ก�าลังให ้(มุญจนเจตนำ) และภายหลังจากให้แล้ว (อปรเจตนำ) ว่ำ

๑๐	
ธัมมปทัฏฐกถำ		อรรถกถำขุททกนิกำย		ธรรมบทคำถำ		(ขุ.ธ.อ.๕/๘๕)
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ความที่เจตนาใน ๓ กาล คือ ในกาลก่อนแต่ให้ ในกาล
ก�าลังให้ ในกาลภายหลังแต่ให้ สัมปยุตด้วยญาณ อันก�ากับ 
โดยโสมนัส ชื่อเจตนาสัมปทา

ดังนั้น ผู้ต้ังใจจะให้ทำนพึงท�ำใจให้มีควำมยินดีและมีควำมเต็มใจ 
ในเวลำก่อนจะให้ทำน ให้มีควำมอิ่มเอิบใจและมีควำมเล่ือมใสใน
เวลำก�ำลังให้ทำน พร้อมทั้งมีควำมปรำโมทย์แช่มชื่นเบิกบำนใจและ 
ปลื้มใจภำยหลังจำกให้ทำนไปแล้ว

๓) บุคคลบริสุทธิ์ ในกรณีบุคคลนี้แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่ำย คือ 
ฝ่ำยผู้ให้ เรียกว่ำ ทายก-ทายิกา และฝ่ำยผู้รับ เรียกว่ำ ปฏิคาหก 
สมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงควำมบรสิทุธิห์รอืไม่บริสทุธิ์
ของบุคคลทั้ง ๒ ฝ่ำยนี้ไว้ในทักขิณำวิภังคสูตร๑๑ ว่ำ

ดูกรอานนท์ ก็ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณานี้ มี ๔ อย่าง 
๔ อย่างเป็นไฉน

ดูกรอานนท์ ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ ่ายทายก 
ไม่บริสุทธิ์ฝ ่ายปฏิคาหก, บางอย่างบริสุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก 
ไม ่บริสุทธิ์ฝ ่ายทายก, บางอย่างฝ ่ายทายกก็ไม ่บริสุทธิ ์
ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์, บางอย่างบริสุทธิ์ท้ังฝ่ายทายก 
และฝ่ายปฏิคาหก

ดูกรอานนท ์  ก็ ทักษิณาช่ือว ่าบริสุทธิ์ฝ ่ ายทายก 
ไม่บรสิทุธิฝ่์ายปฏิคาหกอย่างไร ดกูรอานนท์ ในข้อน้ี ทายกมศีลี 
มีธรรมงาม ปฏิคาหกเป็นผู ้ทุศีล มีธรรมลามก อย่างนี้แล 

ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก

๑๑
	ทักขิณำวิภังคสูตร		มัชฌิมนิกำย		อุปริปัณณำสก์		(ม.อุ.๑๔/๗๑๔-๗๑๙)
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ดูกรอานนท์ ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ ่ายปฏิคาหก 

ไม่บริสุทธ์ิฝ่ายทายกอย่างไร ดูกรอานนท์ ในข้อนี้ ทายก

เป็นผู ้ทุศีล มีธรรมลามก ปฏิคาหกเป็นผู ้มีศีล มีธรรมงาม 

อย่างนี้แล ทักษิณาช่ือว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ ์

ฝ่ายทายก

ดูกรอานนท์ ก็ทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ 

ฝ ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์อย ่างไร ดูกรอานนท์ ในข้อนี ้

ทายกก็เป็นผู ้ ทุศีล มีธรรมลามก ปฏิคาหกก็เป ็นผู ้ทุศีล 

มีธรรมลามก อย่างนี้แล ทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ 

ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์

ดูกรอานนท์ ก็ทักษิณาชื่อว ่าบริสุทธ์ิทั้งฝ ่ายทายก 

และฝ่ายปฏิคาหกอย่างไร ดูกรอานนท์ ในข้อนี้ ทายกก็เป็น 

ผู้มีศีล มีธรรมงาม ปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม อย่างนี้แล 

ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก ...

ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใส เชื่อกรรม 

และผลแห่งกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนทุศีล ทักษิณาของผู้นั้น 

ชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก

ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิตไม่เลื่อมใส 

ไม่เช่ือกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนมีศีล 

ทักษิณาของผู้นั้น ชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก

ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิตไม่เลื่อมใส 

ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนทุศีล 

เราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่า มีผลไพบูลย์
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ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใส เชื่อกรรม

และผลแห่งกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนมีศีล เรากล่าวทานของ 

ผู้นั้นแลว่า มีผลไพบูลย์

ผู ้ใดปราศจากราคะแล้ว ได้ของมาโดยธรรม มีจิต 

เลื่อมใสดี เช่ือกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานใน 

ผู ้ปราศจากราคะ ทานของผู้น้ันน่ันแล เลิศกว่าอามิสทาน 

ทั้งหลาย

พระพุทธพจน์นี้ ทรงแสดงควำมบริสุทธิ์ของบุคคลทั้ง ๒ ฝ่ำย คือ 

ฝ่ำยผู้ให้ทำน (ทำยก) และฝ่ำยผู้รับทำน (ปฏิคำหก) ว่ำ ต้องเป็นผู้มี

ศีล และมีธรรมงำม กล่ำวคือมีกำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ เช่น ศีล สมำธิ 

ปัญญำ เป็นต้น เพื่อขจัดขัดเกลำกิเลสมีรำคะ เป็นต้น ให้ออกจำก

จิตสันดำน

พระพุทธองค์ยังได้ทรงแสดงผลของกำรให้ทำนที่มีอำนิสงส์นับไม่ได้ 

ประมำณไม่ได้ เป็นกองบุญใหญ่ ไว้ในทำนสูตร๑๒ ว่ำ

ทกัษณิาทานทีป่ระกอบด้วยองค์ ๖ ประการเป็นอย่างไร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย องค์ ๓ ของทายก องค์ ๓ ของปฏิคาหก

องค์ ๓ ของทายกเป็นไฉน ดกูรภกิษทุัง้หลาย ทายกก่อน

ให้ทานเป็นผู้ดีใจ ๑ ก�าลังให้อยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใส ๑ ครั้นให้

ทานแล้วย่อมปลื้มใจ ๑ นี้องค์ ๓ ของทายก

๑๒
	ทำนสูตร		อังคุตตรนิกำย		ฉักกนิบำต		(องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๘)
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องค์ ๓ ของปฏิคาหกเป็นไฉน ดกูรภิกษทุัง้หลาย ปฏคิาหก

ในศาสนาน้ี เป็นผูป้ราศจากราคะ หรอืปฏบัิตเิพือ่ก�าจดัราคะ ๑ 

เป็นผู้ปราศจากโทสะ หรือปฏิบัติเพื่อก�าจัดโทสะ ๑ เป็นผู้ 

ปราศจากโมหะ หรือปฏิบัติเพื่อก�าจัดโมหะ ๑ นี้องค์ ๓ ของ

ปฏิคาหก ...

ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทักษิณาทานท่ีประกอบด้วยองค์ 

๖ ประการ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล การถือประมาณ 

บุญแห่งทักษิณาทานที่ประกอบด้วยองค์ ๖ ประการอย่างนี้ว่า 

ห้วงบุญ ห้วงกุศล มีประมาณเท่านี้น�าสุขมาให้ มีอารมณ์เลิศ 

มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์ ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนา 

น่าใคร่ น่าพอใจ เพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่สขุ ดงัน้ี ไม่ใช่ท�าได้ง่าย 

โดยทีแ่ท้ บญุแห่งทักษณิาทานนัน้ ย่อมถึงการนบัว่า เป็นห้วงบญุ 

ห้วงกุศล ที่จะนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ เป็นกองบุญใหญ่ทีเดียว

บุญที่จะเป็นกองบุญใหญ่ตำมพระพุทธพจน์นี้ ต้องประกอบด้วย

ลักษณะ ๖ ประกำร คือ ฝ่ำยผู้ให้ทำน (ทำยก) ก่อนให้เป็นผู้ดีใจ 

ที่จะให้ทำน ก�ำลังให้ทำนก็มีจิตที่เลื่อมใส และภำยหลังจำกให้ทำน

แล้วก็ปลื้มใจที่ได้ให้ทำนไปแล้ว ส่วนฝ่ำยผู้รับทำน (ปฏิคำหก) เป็น

ผู้ปรำศจำกรำคะหรือปฏิบัติเพื่อก�ำจัดรำคะ เป็นผู้ปรำศจำกโทสะ

หรอืปฏบัิตเิพือ่ก�ำจดัโทสะ และเป็นผูป้รำศจำกโมหะหรือปฏบิตัเิพือ่

ก�ำจัดโมหะ
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ส�ำหรับผู้รับทำน (ปฏิคำหก) นี้ ทรงจ�ำแนกไว้ว่ำมี ๒ ประเภท คือ 

ปาฏปิคุคลิกทาน และสงัฆทาน ดงัปรำกฏในทกัขณิำวภิงัคสตูร๑๓ ว่ำ

ดูกรอานนท์ ก็ทักษิณาเป็นปาฏิปุคคลิกมี ๑๔ อย่าง 

คือ ถวายทานในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ นี้เป็นทักษิณา

ปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑ ให้ทานในพระปัจเจกสัมพุทธะ 

น้ีเป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี ๒ ให้ทานในสาวกของ 

ตถาคตผูเ้ป็นพระอรหนัต์ นีเ้ป็นทกัษณิาปาฏปิคุคลกิประการที ่๓ 

ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�าอรหัตผลให้แจ้ง นี้เป็นทักษิณา

ปาฏิปุคคลิกประการที่ ๔ ให้ทานในพระอนาคามี น้ีเป็น

ทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๕ ให้ทานในท่านผู ้ปฏิบัติ 

เพือ่ท�าอนาคามิผลให้แจ้ง นีเ้ป็นทกัษณิาปาฏปุิคคลิกประการที ่๖ 

ให้ทานในพระสกทาคามี นีเ้ป็นทกัษณิาปาฏปิคุคลิกประการท่ี ๗ 

ให้ทานในท่านผู ้ปฏิบัติเพื่อท�าสกทาคามิผลให้แจ้ง นี้เป็น

ทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี ๘ ให้ทานในพระโสดาบัน 

นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๙ ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติ

เพือ่ท�าโสดาปัตติผลให้แจ้ง นีเ้ป็นทกัษิณาปาฏปิคุคลิกประการ

ที ่๑๐ ให้ทานในบุคคลภายนอกผูป้ราศจากความก�าหนดัในกาม 

นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี ๑๑ ให้ทานในบุคคล 

ผู ้มีศีล นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๒ ในทาน 

ในปุถุชนผู้ทุศีล นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี ๑๓ ให้

ทานในสตัว์เดยีรจัฉาน นีเ้ป็นทกัษณิาปาฏปิคุคลกิประการที ่๑๔

๑๓
	ทักขิณำวิภังคสูตร		มัชฌิมนิกำย		อุปริปัณณำสก์		(ม.อุ.๑๔/๗๑๐-๗๑๓)
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ดูกรอานนท์ ใน ๑๔ ประการนั้น บุคคลให้ทาน 

ในสัตว์เดียรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณาได้ร้อยเท่า ให้ทาน 

ในปุถุชนผู้ทุศีล พึงหวังทักษิณาได้พันเท่า ให้ทานในปุถุชน 

ผู้มีศีล พึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า ให้ทานในบุคคลภายนอก

ผูป้ราศจากความก�าหนดัในกาม พงึหวงัผลทกัษณิาแสนโกฏเิท่า 

ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�าโสดาปัตติผลให้แจ้ง พึงหวังผล 

ทักษิณานับไม ่ ได ้  ประมาณไม ่ได ้  จะป ่วยกล ่าวไปใย 

ในพระโสดาบัน ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�าสกทาคามิผลให้แจ้ง 

ในพระสกทาคามี ในท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือท�าอนาคามิผลให้แจ้ง 

ในพระอนาคาม ีในท่านผูป้ฏิบัติเพือ่ท�าอรหัตผลให้แจ้ง ในสาวก

ของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ ในพระปัจเจกสัมพุทธะ และใน

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ

ดูกรอานนท์ ก็ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์มี ๗ อย่าง คือ 

ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย มพีระพทุธเจ้าเป็นประมุข นีเ้ป็นทกัษณิา

ที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการท่ี ๑ ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ในเมื่อ

ตถาคตปรินิพพานแล้ว น้ีเป็นทักษิณาท่ีถึงแล้วในสงฆ์ประการ 

ที ่๒ ให้ทานในภิกษุสงฆ์ นีเ้ป็นทกัษณิาทีถ่งึแล้วในสงฆ์ประการ

ที่ ๓ ให้ทานในภิกษุณีสงฆ์ นี้เป็นทักษิณาท่ีถึงแล้วในสงฆ์

ประการที่ ๔ เผดียงสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุและภิกษุณี

จ�านวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณา

ที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่ ๕ เผดียงสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุ

จ�านวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณา 

ทีถ่งึแล้วในสงฆ์ประการที ่๖ เผดยีงสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจดัภกิษณุี

จ�านวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณา 

ที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่ ๗
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ดูกรอานนท์ ก็ในอนาคตกาล จักมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภู 

มีผ้ากาสาวะพันคอ เป็นคนทุศีล มีธรรมลามก คนทั้งหลาย

จักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลนั้น ดูกรอานนท์ 

ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลาน้ัน เราก็กล่าวว่า มีผล 

นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ 

แต่ว่าเราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทานว่ามีผลมากกว่า

ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ โดยปริยายไรๆ เลย

พระพทุธพจน์นี ้ทรงแสดงผูร้บัทำน ทีเ่รยีกว่ำ ปฏคิำหก ไว้ ๒ ประเภท 

คือ ปาฏิปุคคลิกทาน เป็นทำนที่ให้เจำะจงตัวบุคคล และสังฆทาน 

เป็นทำนที่ถวำยแก่สงฆ์ ไม่เจำะจงพระภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง

ในพระสูตรนี้ทรงจ�ำแนกปาฏิปุคคลิกทานออกเป็น ๑๔ ประเภท 

คือ ๑.ถวำยทำนในพระอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ๒.ถวำยทำนใน 

พระปัจเจกพทุธเจ้ำ ๓.ถวำยทำนในพระสำวกของพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ 

ผูเ้ป็นพระอรหนัต์ ๔.ถวำยทำนในท่ำนผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�ำอรหตัผลให้แจ้ง 

๕.ถวำยทำนในพระอนำคำมี ๖.ถวำยทำนในท่ำนผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำ

อนำคำมิผลให้แจ้ง ๗.ถวำยทำนแก่พระสกทำคำมี ๘.ถวำยทำนใน 

ท่ำนผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�ำสกทำคำมผิลให้แจ้ง ๙.ถวำยทำนในพระโสดำบัน 

๑๐.ถวำยทำนในท ่ำนผู ้ปฏิบัติ เพื่อท�ำโสดำป ัตติผลให ้แจ ้ง 

๑๑.ให้ทำนในบุคคลภำยนอกผู ้ปรำศจำกควำมก�ำหนัดในกำม 

๑๒.ให้ทำนในบุคคลผู้มีศีล ๑๓.ให้ทำนในปุถุชนผู้ทุศีล ๑๔.ให้ทำน 

ในสัตว์เดียรัจฉำน
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อำนิสงส์ของกำรให้ทำนในปำฏิปุคคลิกทำนทั้ง ๑๔ ประเภทนี้ 

สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ว่ำมีผลแตกต่ำงกัน คือ 

ให้ทำนในสัตว์เดียรัจฉำนได้ผลทักษิณำร้อยเท่ำ ให้ทำนในปุถุชน 

ผู้ทุศีลได้ผลทักษิณำพันเท่ำ ให้ทำนในปุถุชนผู้มีศีลได้ผลทักษิณำ 

แสนเท่ำ  ให้ทำนในบุคคลภำยนอกผู้ปรำศจำกควำมก�ำหนัดในกำม 

ได้ผลทกัษณิำแสนโกฏเิท่ำ ให้ทำนในท่ำนผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�ำโสดำปัตตผิล

ให้แจ้งได้ผลทักษิณำนับไม่ได้ ประมำณไม่ได้ ส�ำหรับทำนที่ถวำยแก ่

พระโสดำบันขึน้ไป จนถงึพระอรหนัตสมัมำสมัพทุธเจ้ำนัน้ ทรงแสดง

ว่ำมีผลมำกขึ้นไปตำมระดับคุณธรรม

ในคัมภีร์ปปัญจสูทนี พระพุทธโฆษำจำรย์ได้อธิบำยขยำยควำม

พระพุทธพจน์นี้ถึงลักษณะของสัตว์เดียรัจฉำน และลักษณะของ 

ผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำให้แจ้งซึ่งโสดำปัตติผลว่ำเป็นอย่ำงไร รวมทั้งอธิบำย

ขยำยควำมอำนิสงส์ของกำรให้ทำนท่ีเป็นอำหำร มีข้อควำมที่พอ

สรุปได้ดังนี้

ทานที่บุคคลให้ในสัตว ์เดียรัจฉาน เพ่ือเล้ียงด ้วย 

หวังถึงคุณและหวังถึงอุปการะ ไม่จัดอยู่ในทานนี้ ทานที่บุคคล 

ให้เพยีงข้าวค�าหนึง่หรือครึง่ค�า กไ็ม่จดัอยูใ่นทานนี ้แต่ทานท่ีให้ 

ในสัตว ์ เดียรัจฉานที่ทรงหมายถึงนั้น เป ็นทานที่บุคคล 

ให้เพราะหวังผลบุญแล้วให้แก่สัตว์ทั้งหลายมีสุนัข สุกร ไก่ 

และกา เป็นต้น ตัวใดตัวหน่ึง ตามความต้องการ มีอานิสงส์ 

ร้อยเท่า
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ทักษิณานี้ให้อานิสงส์ ๕๐๐ เท่า คือ อายุ ๑๐๐ 

เท่า วรรณะ ๑๐๐ เท่า สุข ๑๐๐ เท่า พละ ๑๐๐ เท่า 

ปฏิภาณ ๑๐๐ เท่า อธิบายว่า ทักษิณาให้อายุ ๑๐๐ อัตภาพ 

คืออายุ ๑๐๐ เท่า ให้วรรณะ ๑๐๐ อัตภาพ คือวรรณะ 

๑๐๐ เท่า ให้สุข ๑๐๐ อัตภาพ คือสุข ๑๐๐ เท่า ให้พละ 

๑๐๐ อตัภาพ คอืพละ ๑๐๐ เท่า ให้ปฏภิาณทีท่�าความไม่สะดุง้ 

๑๐๐ อัตภาพ คือปฏิภาณ ๑๐๐ เท่า ...

พุทธพจน์ว่า “ผู้ปฏิบัติเพื่อท�าให้แจ้งซ่ึงโสดาปัตติผล” 

น้ัน มีอธิบายความว่า แม้อุบาสกผู้ถึงไตรสรณะเป็นเบื้องต้น 

กช่ื็อว่าผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�าให้แจ้งซ่ึงโสดาปัตตผิล ทานท่ีให้ในอุบาสก

เช่นนี้ มีผลนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ส่วนทานที่ให้แก่บุคคล 

ผู้ตั้งอยู่ในศีล ๕ มีผลมากกว่านั้น ทานที่ให้แก่บุคคลผู้ต้ังอยู่ 

ในศีล ๑๐ มีผลมากกว่าน้ัน ทานท่ีถวายแก่สามเณรที่บวช 

ในวนันัน้มผีลมากกว่านัน้ ทานทีถ่วายแก่ภิกษผูุ้อปุสมบท (ใหม่) 

มีผลมากกว่าน้ัน ทานท่ีถวายแก่ภิกษุผู ้อุปสมบทนั่นแหละ 

แต่ถึงพร้อมด้วยวัตร มีผลมากกว่านั้น ทานให้แก่ผู้ปรารภ

วปัิสสนามผีลมากกว่านัน้ ส่วนก�าหนดอย่างสงูสดุ ผูพ้ร้อมเพรยีง

ด้วยมรรค ก็ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ทานที่

ให้แก่บุคคลนั้นมีผลมากกว่านั้นอีก๑๔

๑๔
	ปปัญจสูทนี		อรรถกถำมัชฌิมนิกำย		อุปริปัณณำสก์		(ม.อุ.อ.๓/๒๒๙)
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ในคัมภีร์ปปัญจสูทนีนี้แสดงถึงลักษณะของสัตว์เดียรัจฉำน ว่ำเป็น

สตัว์ทีไ่ม่ได้เลีย้งไว้เพือ่หวงัผลตอบแทนใดๆ แต่เป็นสตัว์ทีพ่บเหน็แล้ว

ให้อำหำรอิ่มหนึ่งตำมท่ีสัตว์นั้นต้องกำร ก็จะได้อำนิสงส์ ๕๐๐ เท่ำ  

คือ อำยุ ๑๐๐ อัตภำพ วรรณะ ๑๐๐ อัตภำพ สุข ๑๐๐ อัตภำพ  

พละ ๑๐๐ อัตภำพ และปฏิภำณ ๑๐๐ อัตภำพ 

ในท�ำนองนี้ ทำนที่ให้ในปุถุชนผู้ทุศีล ก็ย่อมได้อำนิสงส์ ๕,๐๐๐ เท่ำ 

ทำนที่ให้ในปุถุชนผู ้มีศีล ก็ย่อมได้อำนิสงส์ ๕๐๐,๐๐๐ เท่ำ 

ทำนที่ให้ในบุคคลภำยนอกผู้ปรำศจำกควำมก�ำหนัดในกำม คือ 

ผู้เป็นกมัมวำท ี(ถอืหลกักฎแห่งกำรกระท�ำหรือกรรม) ผูเ้ป็นกริยิวำที 

(ถอืหลกักำรทีใ่ห้กระท�ำ) ผูม้อีภญิญำ ๕ ทีเ่ป็นโลกยิะ กย่็อมได้อำนสิงส์ 

ห้ำแสนโกฏิเท่ำ เป็นต้น

ส่วนผูป้ฏิบตัเิพือ่ท�าให้แจ้งซึง่โสดาปัตตผิลนัน้ พระพทุธโฆษำจำรย์ 

ได ้อธิบำยขยำยควำมไว ้หลำยประเภท เริ่มตั้งแต่อุบำสกผู ้มี 

ไตรสรณคมน์ คือผู้มีพระพุทธเจ้ำ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง 

จนกระทัง่ผูพ้ร้อมเพรียงด้วยมรรค คือผูศึ้กษำสมัมำปฏบิตั ิศลี สมำธิ 

ปัญญำ (กระจำยรำยละเอียดเป็นอริยมรรคมีองค์แปด) ก็ชื่อว่ำ 

ผู้ปฏบัิตเิพือ่ท�ำให้แจ้งซึง่โสดำปัตตผิลเช่นกัน ใครได้ให้อำหำรอิม่หนึง่

ก็ย่อมได้อำนิสงส์นับไม่ได้ ประมำณไม่ได้ ตลอดทั้งอำนิสงส์ที่จะได้

อำย ุวรรณะ สุขะ พละ และปฏภิำณ กน็บัไม่ได้ ประมำณไม่ได้เช่นกนั



21หาบุญได้ ใช้บญุเป็น

ส่วนสงัฆทาน หรอืทำนทีถ่วำยแก่สงฆ์ ไม่เจำะจงพระภกิษุหรอืภกิษุณี

รปูใดรปูหนึง่ นัน้ ทรงแสดงไว้ในทกัขณิำวภิงัคสูตรนีว่้ำ มี ๗ ประเภท 

คือ ๑.ถวำยทำนในสงฆ์ ๒ ฝ่ำย มีพระพุทธเจ้ำเป็นประมุข ๒.ถวำย

ทำนในสงฆ์ ๒ ฝ่ำย เม่ือพระพุทธเจ้ำปรินิพพำนแล้ว ๓.ถวำยทำน

ในภิกษุสงฆ์ ๔.ถวำยทำนในภิกษุณีสงฆ์ ๕.นิมนต์พระสงฆ์ว่ำ ขอได้

โปรดจัดภิกษุและภิกษุณีจ�ำนวนเท่ำนี้ข้ึนเป็นสงฆ์ แล้วถวำยทำน 

๖.นิมนต์พระสงฆ์ว่ำ ขอได้โปรดจัดภิกษุจ�ำนวนเท่ำนี้ขึ้นเป็นสงฆ ์

แล้วถวำยทำน ๗.นิมนต์พระสงฆ์ว่ำ ขอได้โปรดจัดภิกษุณีจ�ำนวน 

เท่ำนี้ขึ้นเป็นสงฆ์ แล้วถวำยทำน

และยังได้ทรงแสดงอีกว่ำ ในอนำคต จะมีภิกษุโคตรภูบุคคล มีเพียง

ผ้ำกำสำวะพนัคอ เป็นคนทุศีล มธีรรมลำมก ใครได้ถวำยทำนแก่สงฆ์

ผู้เป็นภิกษุโคตรภูบุคคลเช่นนี้ ก็ยังมีผลนับไม่ได้ ประมำณไม่ได้

พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้อีกว่ำสังฆทานมีผลมำกกว่ำปาฏิ- 

ปุคคลิกทาน ดังพระพุทธพจน์ว่ำ “เราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทานว่ามี

ผลมากกว่าทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ โดยปริยายไรๆ เลย”
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ควรเลือกให้ทาน

ในอำมิสทำนนี้ สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ตรัสว่ำ “พึงเลือกให้

ทาน” มีปรำกฏในสัปปุริสสูตร๑๕ ว่ำ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย สปัปรุสิทาน ๘ ประการนี ้๘ ประการ

เป็นไฉน คือ ให้ของสะอาด ๑ ให้ของประณีต ๑ ให้ตามกาล ๑ 

ให้ของสมควร ๑ เลือกให้ ๑ ให้เนืองนิตย์ ๑ เมื่อให้จิตผ่องใส ๑ 

ให้แล้วดีใจ ๑

พระพทุธโฆษำจำรย์ได้อธบิำยขยำยควำมกำรเลอืกให้ตำมพระพุทธพจน์

นี้ไว้ มีปรำกฏในคัมภีร์มโนรถปูรณี ว่ำ

พระพุทธพจน์ว่า “เลือกให้” มีความหมายว่า เลือก 

ปฏิคาหก หรอืทาน โดยตัง้ใจให้อย่างนีว่้า “ทานทีใ่ห้แล้วแก่ผู้นี้

จักมีผลมาก ที่ให้แก่ผู้นี้ไม่มีผลมาก” ดังนี้แล้วให้๑๖

พระพุทธองค์ยังได้ตรัสถึงผลของกำรเลือกให้ไว้ ดังปรำกฏในมหำ- 

อัสสำโรหชำดก๑๗ ว่ำ

ผู้ใดให้ทานในคนท่ีไม่ควรให้ ไม่ให้ในคนที่ควรให้ ผู้นั้น 

ถึงจะได้รับความทุกข์ในคราวมีอันตราย ก็ไม่ได้สหาย

ผู ้ใดไม่ให้ในคนที่ไม่ควรให้ ให้ในคนท่ีควรให้ ผู ้นั้น 

ถึงจะได้รับความทุกข์ในคราวมีอันตราย ย่อมได้สหาย

๑๕
	สัปปุริสสูตร		อังคุตตรนิกำย		อัฏฐกนิบำต		(องฺ.อฏฺก.๒๓/๑๒๗)

๑๖
	มโนรถปูรณี		อรรถกถำอังคุตตรนิกำย		อัฏฐกนิบำต		(องฺ.อฏฺก.อ.๓/๒๕๗)

๑๗
	มหำอัสสำโรหชำดก		ขุททกนิกำย		ชำดก		(ขุ.ชำ.๒๗/๕๐๖-๕๐๗)
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พระพุทธพจน์นี้ ทรงแสดงถึงผลของกำรเลือกให้ว่ำ ให้ทำนในคนที่

ไม่ควรให้ ไม่ให้ในคนท่ีควรให้ เม่ือได้รับควำมทกุข์ในครำวมอีนัตรำย 

จะไม่ได้สหำยหรือกัลยำณมิตรมำให้ควำมช่วยเหลือ แต่ถ้ำไม่ให้ทำน

ในคนที่ไม่ควรให้ ให้ในคนที่ควรให้ เมื่อได้รับควำมทุกข์ในครำวมี

อันตรำย จะได้สหำยหรือกัลยำณมิตรมำให้ควำมช่วยเหลือ

ในกรณี “การเลือกให้” นี้ มีตัวอย่ำงที่เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธองค์

เสดจ็ขึน้ไปทรงจ�ำพรรษำที ่๗ บนดำวดงึส์เทวโลก เพ่ือโปรดพทุธมำรดำ 

มีเรื่องย่อว่ำ เมื่อพระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปทรงจ�ำพรรษำที่บน 

บัณฑุกัมพลสิลำ ในดำวดึงส์เทวโลก พระพุทธมำรดำเสด็จมำจำก

วิมำนชั้นดุสิต ประทับนั่ง ณ พระปรัศว์เบื้องขวำ ขณะนั้น อินทก

เทพบตุรกม็ำนัง่ ณ พระปรศัว์เบือ้งขวำด้วย ส่วนพระปรศัว์เบ้ืองซ้ำย 

มีอังกุรเทพบุตรมำนั่ง ต่อมำเมื่อมีเทพยดำผู ้มีศักดิ์ใหญ่มำเฝ้ำ

พระพทุธองค์ องักรุเทพบุตรต้องถอยร่นออกไป ๑๒ โยชน์ พระพทุธองค์ 

ทอดพระเนตรดูเทพบุตรท้ังสอง มีพระประสงค์จะให้บริษัททรำบ

ถึงทำนที่บุคคลถวำยในทักขิไณยบุคคลในศำสนำของพระองค์ เป็น

กุศลมีผลมำก จึงตรัสถำมอังกุรเทพบุตรว่ำ “อังกุระ เธอให้ทานด้วย

ตั้งเตาไฟยาว ๑๒ โยชน์ ตลอดระยะเวลาหนึ่งหมื่นปี บัดนี้ เธอมาสู่

สมาคมของเรา แต่อยู่ไกลตั้ง ๑๒ โยชน์ ซึ่งไกลกว่าเทพบุตรทั้งหมด 

เพราะอะไรหนอ” อังกุรเทพบุตรจึงกรำบทูลว่ำ “ข้าพระองค์ให้ทาน

ทีว่่างเปล่าจากทกัขไิณยบคุคล ส่วนอนิทกะนัน้ได้ถวายทานนดิหน่อย

ยังรุง่เรอืงกว่าข้าพระองค์” พระพทุธองค์จงึได้ตรสัถำมอนิทกเทพบตุร 
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ต่อไปว่ำ “อินทกะ เธอนั่งข้างขวาของเรา เหตุไฉนจึงไม่ต้องถอยร่น

ออกไปเล่า” อินทกเทพบุตรกรำบทูลว่ำ “พระเจ้าข้า ข้าพระองค์

ได้ทักขิไณยบุคคลแล้ว ดุจชาวนาหว่านพืชนิดหน่อยในนาดี” ที ่

อินทกเทพบุตรกรำบทูลเช่นนี้ เพรำะก่อนที่จะมำอุบัติเป็นเทพบุตร 

ได้ถวำยอำหำรทัพพีหนึ่งแก่พระอนุรุทธเถระผู ้เป็นพระอรหันต์ 

เม่ืออินทกเทพบุตรกรำบทูลแล้ว พระพุทธองค์จึงตรัสว่ำ “อังกุระ  

การเลอืกเสยีก่อนแล้วให้ทานจงึควร ทานนัน้ย่อมมผีลมาก ดุจพชืทีเ่ขา

หว่านดใีนนาด ีแต่เธอไม่ได้ท�าอย่างนัน้ เหตน้ัุนทานของเธอจงึไม่มีผล

มาก” แล้วทรงประกำศให้บรษัิทได้ทรำบว่ำ “ทานท่ีบคุคลให้แล้วใน 

เขตใด มีผลมาก บุคคลพึงเลือกให้ทานในเขตนั้น การเลือกให้  

พระสุคตสรรเสริญแล้ว”๑๘

กล่ำวโดยสรุป อามิสทานที่จะมีอำนิสงส์มำกน้ัน ควรประกอบด้วย

เหตุปัจจัย ๓ ประกำร คือ วัตถุบริสุทธิ ์คือ วัตถุที่จะให้เป็นทำนนั้น

ได้มำโดยสุจริต และควรเป็นวัตถุท่ีน่ำพอใจ-ที่เลิศ-ที่ดี-ที่ประเสริฐ 

เจตนาบริสุทธิ ์คือ ควำมตั้งใจที่จะให้ทำนนั้น มุ่งหวังเพื่ออนุเครำะห ์

ผู้อื่นที่มีควำมต้องกำรหรือมีควำมจ�ำเป็นเพรำะประสบควำมทุกข์ 

และให้เพื่อมุ่งก�ำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ออกจำกจิตสันดำน รวมทั้งมี

เจตนำที่บริสุทธิ์ทั้ง ๓ กำล ได้แก่ ก่อนให้ ก�ำลังให้ และภำยหลังจำก

ให้แล้ว บุคคลบริสุทธิ์ คือ ผู้ให้ท่ีเป็นทำยก-ทำยก และผู้รับที่เป็น 

๑๘
	อังกุรเปตวัตถุ		ขุททกนิกำย		เปตวัตถุ		(ขุ.เปต.๒๖/๑๐๖)	,	ธัมมปทัฏฐกถำ		อรรถกถำขุททกนิกำย		

ธรรมบทคำถำ		(ขุ.ธ.อ.๖/๘๕-๘๗)
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ปฏิคำหก เป็นผู ้มีไตรสรณคมน์ ตั้งใจศึกษำสัมมำปฏิบัติเพื่อ

ขจัดขัดเกลำกิเลสออกจำกใจของตน จนกระทั่งเป็นพระอรหันต ์

ผู ้หมดกิเลสทั้งปวง ในส่วนของบุคคลบริสุทธิ์นี้ ควรเลือกให้ใน

ทักขิไณยบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสงฆ์ ที่เรียกว่ำ “สังฆทาน”

๑.๒ ธรรมทาน 

ธรรมทาน คือ กำรให้ธรรมเป็นทำน นั้น พระพุทธองค์ทรงแสดง

ไว้ว่ำ “สพฺพทาน� ธมฺมทาน� ชินาติ” (ธรรมทานชนะทานทั้งปวง)  

พระพทุธโฆษำจำรย์ได้อธบิำยขยำยควำมพระพทุธพจน์นีไ้ว้ มปีรำกฏ

ในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถำ สรุปควำมว่ำ

ธรรมทานที่บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น 
ให้เป็นไปแล้ว แม้ด้วยการอนุโมทนาด้วยพระคาถา ๔ บาท 
ประเสริฐกว่าอามิสทานทั้งหลาย เพราะบุคคลทั้งหลาย 
มีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้น เมื่อจะท�าบุญ ต่อฟังธรรม 
แล้วเท่านั้นจึงท�าบุญ ไม่ได้ฟังธรรมก็จะไม่ได้ท�าบุญ

อีกประการหนึ่ง พระสาวกท้ังหลายมีพระสารีบุตร
เป็นต้น ผู ้มีปัญญามาก ไม่สามารถจะบรรลุโสดาปัตติผล
เป็นต้น โดยธรรมดาของตน ต่อฟังธรรมทีพ่ระอสัสชเิถระแสดง 
จึงท�าโสดาปัตติผลให้แจ้งได้ และบรรลุสาวกบารมีญาณ 
ด้วยพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา๑๙

๑๙
	ธัมมปทัฏฐกถำ		อรรถกถำขุททกนิกำย		ธรรมบทคำถำ		(ขุ.ธ.อ.๘/๓๙-๔๐)
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จำกอรรถำธิบำยของพระพุทธโฆษำจำรย์นี้ จะเห็นว่ำ ธรรมทำน  

(กำรให้ธรรมเป็นทำน) แม้เพียงกำรอนุโมทนำที่พระพุทธองค์ 

ทรงกระท�ำด้วยพระคำถำ ๔ บำท ก็ยังประเสริฐกว่ำอำมิสทำน 

ทั้งหลำย เพรำะบุคคลทั้งหลำย เช่น อนำถบิณฑิกเศรษฐี และ 

นำงวิสำขำ มหำอุบำสิกำ เป็นต้น ได้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธำ 

และปัญญำ จึงท�ำอำมิสทำน เป็นต้น แม้พระสำวกทั้งหลำย เช่น 

พระสำรีบุตร ผู้มีปัญญำมำกกว่ำพระสำวกท้ังหลำย ยังไม่สำมำรถ

จะบรรลุโสดำปัตติผลด้วยก�ำลังปัญญำของตน ต่อเม่ือได้ฟังธรรม

จำกพระอัสสชิเถระ จึงบรรลุโสดำปัตติผล และต่อมำได้ฟังธรรม 

จำกพระบรมศำสดำ จึงบรรลุพระอรหัตตผลและสำวกบำรมีญำณ 

ดังนั้น สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำจึงตรัสว่ำ “สพฺพทาน� ธมฺมทาน� 

ชินาติ” ธรรมทานชนะทานทั้งปวง

อนึ่ง อภัยทานก็สงเครำะห์เข้ำในธรรมทำนนี้ด้วย ซึ่งพระธรรมปำละ

ได้อรรถำธบิำยไว้ในคัมภีร์ปรมตัถทีปนว่ีำ “อภยัทาน กท็รงสงเคราะห์

เข้าในธรรมทาน”๒๐

๒๐
	ปรมัตถทีปนี		อรรถกถำขุททกนิกำย		อิติวุตตกะ		(ขุ.อิติ.อ.๓๕๒)
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๒. ศีลมัย

บุญกริยิำวตัถปุระกำรท่ี ๒ คือ ศลีมยั แปลว่ำ บญุส�ำเรจ็ด้วยกำรรกัษำ

ศลี กล่ำวคอืกำรรกัษำกำยและวำจำให้เรยีบร้อย ไม่เบยีดเบยีนตนเอง

และผู้อื่นให้เดือดร้อน มีศีล ๕, ศีล ๘ และศีล ๑๐ เป็นต้น

กำรรักษำศีลให้เรียบร้อยดี ไม่มีโทษ นั้น ควรทรำบถึงองค์ของศีล

แต่ละข้อว่ำมอีงค์อย่ำงไร และอำนสิงส์ของกำรรกัษำศลีแต่ละข้อนัน้

มีอำนิสงส์อย่ำงไร ซึ่งพระพุทธโฆษำจำรย์ได้อธิบำยขยำยควำมไว้ใน

คัมภีร์ปรมัตถโชติกำ มีเนื้อควำมสรุปได้ดังนี้

ศีลข้อที่ ๑ ปาณาติบาต มีองค์ ๕ คือ ๑.สัตว์มีชีวิต ๒.ควำมเป็น 

ผู ้ส�ำคัญว่ำ สัตว์มีชีวิต ๓.จิตคิดจะฆ่ำ ๔.ควำมพยำยำม และ 

๕.สัตว์ตำยด้วยควำมพยำยำมนั้น

อำนิสงส์ของกำรรักษำศีลข้อที่ ๑ คือ เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ให้บริสุทธิ์

บริบูรณ์ด้วยดี ไม่ให้ขำด ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่ำง ไม่ให้พร้อย จำกโลกนี้

แล้วไปสู่สุคติ ถ้ำกลับมำเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้อำนิสงส์ ๒๓ ประกำร 

คือ มีร่ำงกำยสมประกอบไม่พิกำร, มีรูปร่ำงสูงต�่ำพอสมส่วน, มีเชำว์

ว่องไว, มีเท้ำถูกส่วนเหมำะเจำะ, มีท่ำทำงสง่ำรำศี, มีองคำพยพ

สะอำดปรำศจำกต�ำหนิแผลไฝ, มีลักษณะอ่อนละมุนละม่อม, 

มีควำมสุขสมบูรณ์, มีลักษณะกล้ำหำญ, มีก�ำลังมำก, มีถ้อยค�ำ 
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สละสลวยเพรำะพร้ิง, มีบริษัทท่ีใครๆ จะท�ำลำยไม่ได้, มีลักษณะ 

ไม่สะดุ้งตื่นเต้นตกใจ, ไม่มีศัตรูคิดท�ำร้ำยได้, ไม่ตำยด้วยควำมเพียร

ของคนอื่น, มีบริวำรอยู่ทุกแห่งหน, มีรูปสวยงำม, มีทรวดทรงงำม, 

มีควำมเจ็บไข้น้อย, ไม่มีเร่ืองเศร้ำใจ, เป็นที่รักของชำวโลก, 

ไม่พลัดพรำกจำกผู้คนและสิ่งที่รักที่ชอบใจ และมีอำยุยืน

ศีลข้อที่ ๒ อทินนาทาน มีองค์ ๕ คือ ๑.วัตถุมีผู ้อื่นหวงแหน  

๒.ควำมเป็นผู้มีควำมส�ำคัญว่ำ วัตถุมีผู้อื่นหวงแหน ๓.จิตคิดจะลัก 

๔.ควำมพยำยำม และ ๕.ลักของมำได้ด้วยควำมพยำยำมนั้น

อำนิสงส์ของกำรรักษำศีลข้อที่ ๒ คือ เว้นจำกกำรลักฉ้อ ให้บริสุทธิ์

บริบูรณ์ด้วยดี ไม่ให้ขำด ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่ำง ไม่ให้พร้อย จำกโลกนี้

แล้วไปสู่สุคติ ถ้ำกลับมำเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้อำนิสงส์ ๑๑ ประกำร 

คือ มีทรัพย์สมบัติมำก, มีข้ำวของและอำหำรเพียงพอ, หำโภคทรัพย์

ได้ไม่ขำดสำย, โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ ก็จะได้, โภคทรัพย์ที่ได้ไว้แล้ว  

ก็ยั่งยืน, หำสิ่งที่ต้องกำรได้รวดเร็ว, โภคสมบัติไม่กระจัดกระจำย

ด้วยรำชภัย โจรภัย อุทกภัย อัคคีภัย หรือถูกฉ้อโกง, หำทรัพย์ได ้

โดยไม่ถูกแบ่ง, จะได้โลกุตตรทรัพย์, ไม่เคยรู้ ไม่เคยได้ยิน ค�ำว่ำไม่มี 

และอยู่ที่ไหนเป็นสุขส�ำรำญ

ศีลข้อท่ี ๓ กาเมสุมิจฉาจาร มีองค์ ๔ คือ ๑.สิ่งที่พึงล่วงละเมิด  

๒.จิตคิดจะเสพ ๓.ควำมพยำยำมในอันเสพ และ ๔.ยินดี
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อำนสิงส์ของกำรรกัษำศลีข้อที ่๓ คอื เว้นจำกกำรประพฤตผิิดในกำม 
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดี ไม่ให้ขำด ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่ำง ไม่ให้พร้อย 
จำกโลกนีแ้ล้วไปสูส่คุต ิถ้ำกลบัมำเกดิเป็นมนษุย์กจ็ะได้อำนสิงส์ ๒๐ 
ประกำร คือ ไม่มีศัตรู, เป็นที่รักของปวงชน, หำข้ำว น�้ำ ผ้ำนุ่งห่ม  
ที่อยู่ได้ง่ำย, นอนหลับเป็นสุข, ตื่นขึ้นเป็นสุข, ปลอดภัยในอบำย,  
เกดิเป็นหญงิชำยสมบรูณ์, ไม่มกัโกรธ, ท�ำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อย,  
ท�ำอะไรโดยเปิดเผย คือ มีคนไว้วำงใจไม่ระแวงสงสัย, มีท่ำทำงสง่ำ
คอไม่ตก, มีหน้ำไม่ก้ม คือ หน้ำรับแขก, เป็นที่รักของเพื่อนฝูง, มีตำ 
หู จมูก ลิ้น กำยบริบูรณ์, มีลักษณะสมเป็นชำยเป็นหญิง, ไม่มีใคร
รงัเกยีจ, หำกินได้ง่ำยไม่ต้องเหนด็เหนือ่ย, อยูเ่ป็นสขุทกุแห่งหน, ไม่มี

ภัยแต่ใครๆ และไม่ค่อยพลัดพรำกจำกคู่รัก

ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาท มีองค์ ๔ คือ ๑.เรื่องไม่จริง ๒.จิตคิดจะกล่ำวให้
คลำดเคลื่อน ๓.ควำมพยำยำมเกิดจำกจิตนั้น และ ๔.พูดเท็จต่อคน

อื่น และเขำรู้เรื่องเท็จ

อำนิสงส์ของกำรรักษำศีลข้อที่ ๔ คือ เว้นจำกกำรพูดเท็จ ให้บริสุทธิ์
บริบูรณ์ด้วยดี ไม่ให้ขำด ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่ำง ไม่ให้พร้อย จำกโลกนี้
แล้วไปสู่สุคติ ถ้ำกลับมำเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้อำนิสงส์ ๑๔ ประกำร 
คอื มตีำ หู จมกู ลิน้ กำยผ่องใส, มวีำจำสละสลวยไพเรำะ, มีฟันเสมอ 
แนบสนทิสะอำด, ไม่อ้วนนกั, ไม่ผอมนกั, ไม่ต�ำ่นกั, ไม่สงูนกั, ได้สมัผสั 
สบำย, ปำกหอมเหมือนดอกบัว, มีบริวำรเชื่อฟัง, มีถ้อยค�ำที่คนอื่น 
เอือ้เฟ้ือเชือ่ถือ, มล้ิีนบำงอ่อนแดงเหมือนกลบีดอกบวั, มใีจหนกัแน่น
มั่นคงไม่ฟุ้งซ่ำน และไม่ติดอ่ำง ไม่เป็นใบ้
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ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีองค์ ๔ คือ ๑.ของมึนเมำมี

สุรำเป็นต้นอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ๒.จติคดิอยำกจะดืม่และเสพของมึนเมำ 

๓.ควำมพยำยำมเกิดแต่จิตนั้น และ ๔.ดื่มเข้ำไปในล�ำคอ หรือเสพ

เข้ำไปในร่ำงกำย

อำนิสงส์ของกำรรักษำศีลข้อท่ี ๕ คือ เว้นจำกกำรด่ืมสุรำเมรัย 

และเสพของมึนเมำ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดี ไม่ให้ขำด ไม่ให้ทะลุ 

ไม่ให้ด่ำง ไม่ให้พร้อย จำกโลกนีแ้ล้วไปสูส่คุต ิถ้ำกลับมำเกดิเป็นมนษุย์

ก็จะได้อำนิสงส์ ๓๕ ประกำร คือ มีปฏิภำณรู้ทันในกรณียกิจได้เร็ว 

ท้ังในอดีต อนำคต และปัจจุบัน, มีสติมั่นคงทุกเม่ือ, ไม่เป็นบ้ำ,  

มีควำมรู้สึกง่ำย, ไม่หวั่นไหวตำมใครในทำงผิด, ไม่งุนงงเซอะซะ 

เซ่อซ่ำ, ไม่เป็นใบ้, ไม่มวัเมำ, ไม่พลัง้เผลอ, ไม่หลงใหล, ไม่สะดุง้หวำด

กลัว, ไม่มีเรื่องร�ำคำญใจ, ไม่มีใครริษยำ, มีควำมขวนขวำยพอสมตัว, 

มีแต่ควำมสุข, มีคนนับถือย�ำเกรง, ชอบพูดแต่ค�ำสัตย์จริง, ไม่มีใคร

ส่อเสียด, ไม่มีใครพูดหยำบด้วย, ไม่ชอบพูดเล่นโปรยประโยชน์, 

ไม่เกียจคร้ำนทุกคืนวัน, มีควำมกตัญญู, มีควำมกตเวที, ไม่ตระหนี่, 

รู้จักเฉล่ียเจือจำน, มีศีลธรรม, ซ่ือตรง, ไม่มักโกรธ, มีควำมละอำย 

แก่ใจ, รู้จักกลัวบำป, มีควำมเห็นถูกทำง, มีปัญญำมำก, มีควำม 

เฉลยีวฉลำด, มลีกัษณะเป็นบณัฑติ และฉลำดรูเ้ท่ำทนัในควำมเจรญิ

และควำมเสื่อม๒๑

๒๑
	ปรมัตถโชติกำ		อรรถกถำขุททกนิกำย		ขุททกปำฐะ		(ขุ.ขุ.อ.๒๒,	๒๔-๒๕)	;	ค�ำแปลของสมเด็จ

พระมหำวีรวงศ์	(พิมพ์		ธมฺมธโร)
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กำรรักษำศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดี ไม่ให้ขำด ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่ำง 

ไม่ให้พร้อย นั้น ต้องไม่ล่วงละเมิดองค์แห่งศีล เพรำะศีลแต่ละข้อที่

จะขำดได้นั้น ต้องมีกำรกระท�ำครบทุกองค์ ถ้ำขำดองค์ข้อใดข้อหนึ่ง 

ศลีกจ็ะไม่ขำด เช่น ศลีข้อที ่๑ ปำณำตบิำต ถ้ำไม่มีจติคิดจะฆ่ำ คอืไม่มี

เจตนำ ศลีข้อนีก้ไ็ม่ขำด ยกตวัอย่ำงกรณทีีย่งุมำกดัทีด้่ำนหลังของเรำ 

เรำไม่รู้ว่ำเป็นยุง แต่มีควำมรู้สึกว่ำเจ็บๆ คันๆ แล้วเอำมือไปเกำตรง

นั้น ปรำกฏว่ำยุงตำย กรณีเช่นนี้ศีลไม่ขำด เพรำะกำรกระท�ำไม่ครบ

องค์แห่งศีลทั้ง ๕ องค์ เนื่องจำกขำดองค์ที่ ๒ ควำมเป็นผู้ส�ำคัญว่ำ 

สัตว์มีชีวิต และองค์ที่ ๓ จิตคิดจะฆ่ำ เป็นต้น

พระสีวลีเถระได้สรรเสริญศีลไว้เป็นอเนก ดังปรำกฏในภำษิตของ

ท่ำน ว่ำ

ท่านทั้งหลายพึงศกึษาศีลในศาสนานี้ ด้วยว่าศลีที่บคุคล

ศึกษาดีแล้ว สั่งสมดีแล้ว ย่อมน�าสมบัติทั้งปวงมาให้ในโลกนี้

ผู ้มีป ัญญาเ ม่ือปรารถนาความสุข ๓ อย ่าง คือ 

การสรรเสริญ การได้ความปลื้มใจ การตายไปแล้วบันเทิง 

ในสวรรค์ ควรรักษาศีล

เพราะผู้มีศีล มีความส�ารวม ย่อมได้มิตรมาก ส่วนผู้ทุศีล 

ประพฤติแต่ความชั่ว ย่อมแตกจากมิตร

นรชนผูท้ศุลีย่อมได้รบัการต�าหนแิละตเิตยีน นรชนผูม้ศีลี

ย่อมได้รับความยกย่องชมเชยและสรรเสริญทุกเมื่อ
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ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดี 

ทั้งหลาย เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้น พึงช�าระ

ศีลให้บริสุทธิ์

สังวรศีล เป็นเคร่ืองกั้นทุจริต ท�าจิตให้ร่าเริง และเป็น

ท่าส�าหรับหยั่งลงมหาสมุทรคือนิพพาน ของพระพุทธเจ้า 

ทุกพระองค์ เพราะฉะนั้น ควรช�าระศีลให้บริสุทธิ์

ศีลเป็นก�าลังหาสิ่งเปรียบปานมิได้ เป็นอาวุธชั้นเยี่ยม 

เป็นอาภรณ์อันประเสริฐ เป็นเกราะบังอย่างน่าอัศจรรย์

ศีลเป็นสะพานอันมีพลังมาก มีกลิ่นหอมอย่างย่ิง 

เป็นเครื่องลูบไล้อย่างประเสริฐ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มีศีล มีชื่อเสียง

ระบือไปทั่วทุกทิศ

ศีลเป็นก�าลังที่ดี เลิศ เป็นเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยม 

เป็นยานพาหนะชัน้ประเสริฐ ซึง่เป็นเหตใุห้ผูม้ศีลีไปได้ทัว่ทุกทศิ

คนพาลมีใจไม่ตั้งมั่นในศีล ย่อมได้รับการติฉินนินทา 

ในโลกน้ี และตายไปแล้ว ย่อมได้รับทุกข์โทมนัสในอบายภูมิ 

ย่อมได้รับทุกข์โทมนัสในที่ทั่วไป

ธรีชนต้ังมัน่ดใีนศลี ย่อมได้รบัชือ่เสยีงในโลกน้ี และตายไปแล้ว 

ย่อมได้รับสุขโสมนัสในสวรรค์ ย่อมได้รับสุขโสมนัสในที่ทั่วไป

ศีลเท่าน้ันเป็นเลิศและผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดในโลกนี ้

ความชนะในมนุษยโลกและเทวโลก ย่อมมีได้เพราะศีลและ

ปัญญา๒๒

๒๒
	สีวลีเถรคำถำ	ขุททกนิกำย	เถรคำถำ		(ขุ.เถร.๒๖/๓๗๘)
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๓. ภาวนามัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๓ คือ ภาวนามัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จด้วย 

กำรภำวนำ ค�ำว่ำ “ภาวนา” นี้ หมำยถึง กำรเจริญหรือกำรท�ำให้ 

เกิดให้มีข้ึน มีค�ำที่ใช้เรียกแทนกันได้ คือ “กัมมัฏฐาน” ซึ่งแปลว่ำ 

ที่ต้ังแห่งกำรงำน (ทำงใจ) โดยควำมหมำยคืออำรมณ์เป็นที่ตั้ง 

แห่งกำรงำนทำงใจ ก็คือกำรเจริญภำวนำนั่นเอง

สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแบ่งภำวนำ/กัมมัฏฐำน ออกเป็น 

๒ ประเภท คือ สมถภาวนา/สมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนาภาวนา/

วิปัสสนากัมมัฏฐาน๒๓

๓.๑ สมถภาวนา/สมถกัมมัฏฐาน 

ค�ำว่ำ “สมถะ” แปลว่ำ สงบ มีอีกค�ำหนึ่งที่ใช้เรียกกำรเจริญภำวนำ

ระดับนี้ คือ “สมาธิ” แปลว่ำ ควำมมีใจตั้งมั่น ดังนั้น สมถภาวนา/

สมถกัมมัฏฐาน จึงมีควำมหมำยว่ำ กำรฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบ 

จำกนิวรณ์ จนใจผ่องใส และให้ตั้งมั่นเป็นสมาธแินบแน่นมั่นคง เป็น

เอกัคคตา คือมีอำรมณ์เป็นหนึ่งด้วยอ�ำนำจกุศล

๒๓	 ทสตุตรสตูร		ทฆีนกิำย		ปำฏิกวรรค	(ท.ีปำ.๑๑/๓๗๙),	อังคุตตรนกิำย	ทกุนิบำต	(องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๕)
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พระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญสมำธิ เพรำะผู้มีใจตั้งม่ันแล้ว ย่อมรู้

ตำมควำมเป็นจริง ดังปรำกฏในสมำธิสูตร๒๔ ว่ำ

เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุผู ้มีใจตั้งมั่นแล ้ว 

ย่อมรู้ตามความเป็นจริง ว่า น้ีทุกข์ น้ีทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ 

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

กำรเจริญสมถภำวนำ/สมถกัมมัฏฐำนนี้ ผู้ปฏิบัติต้องระวังนิวรณ์  

อย่ำให้นิวรณ์เกิดข้ึนในใจ เพรำะถ้ำนิวรณ์เกิดขึ้นในใจ ใจจะขุ่นมัว  

ไม่ผ่องใส ใจกไ็ม่ต้ังมัน่เป็นสมำธแินบแน่นมัน่คง จติก็ไม่เป็นเอกคัคตำ 

ส่งผลให้ปัญญำไม่เกิด เปรียบเสมือนน�้ำในภำชนะหรือในบ่อที่

ขุ่นมัว ไม่สำมำรถมองเห็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุภำยในภำชนะหรือ 

บ่อได้ ฉนัใด ใจทีขุ่น่มวัด้วยนวิรณ์กฉ็นันัน้ นวิรณ์มี ๕ ประกำร๒๕ ได้แก่

๑) ถีนมิทธะ คือ ควำมง่วง เซื่องซึม จิตใจหดหู่

๒) วิจิกิจฉา คือ ควำมลังเลสงสัย

๓) พยาบาท คือ ควำมโกรธขัดเคืองใจ

๔) อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ควำมฟุ้งซ่ำนวิตกกังวล

๕) กามฉันทะ คือ ควำมยินดี พอใจ ยึดติดอยู่ในกำมคุณ ๕ ได้แก่ รูป 

เสียง กลิ่น รส และสิ่งสัมผัสทำงกำย

๒๔
	 สมำธิสูตร	สังยุตตนิกำย	มหำวำรวรรค	(ส�.มหำ.๑๙/๑๖๕๔)

๒๕	
อำวรณสูตร	อังคุตตรนิกำย	ปัญจกนิบำต	(องฺ.ปญฺจก.๒๒/๕๑)
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ดังนั้น กำรเจริญสมถภำวนำ/สมถกัมมัฏฐำนให้ได้ผลดีนั้น จ�ำเป็น

ต้องมีธรรมที่เป็นอำรมณ์ คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบจำกนิวรณ์ 

แล้วท�ำใจให้ผ่องใส ให้ตั้งมั่นเป็นสมำธิแนบแน่นมั่นคง ให้ใจเป็น 

เอกัคคตำ พระพุทธโฆษำจำรย์ได้อธิบำยธรรมที่เป็นอำรมณ์ใน 

กำรเจริญสมถะ เรียกว่ำ สมถภูมิ๒๖ มีปรำกฏในคัมภีร์ปกรณ์วิเศษ 

วิสุทธิมรรค ๔๐ ประกำร ได้แก่ 

๑) กสิณ ๑๐ คือ วัตถุส�ำหรับเพ่งเพ่ืออบรมจิตให้เป็นสมำธิ ได้แก่ 

ปฐวีกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยดิน) อาโปกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยน�้ำ)  

เตโชกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยไฟ) วาโยกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยลม) 

[กสิณ ๔ อย่างนี้ เรียกว่า ภูตกสิณ] นีลกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยสีเขียว) 

ปีตกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยสีเหลือง) โลหิตกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วย 

สีแดง) โอทาตกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยสีขำว) [กสิณ ๔ อย่างนี้ 

เรียกว่า วัณณกสิณ] อาโลกกสิณ (กสิณส�ำเร็จด้วยแสงสว่ำง) 

และอากาสกสิณ (กสิณที่ว่ำงเปล่ำหรือช่องว่ำง)

๒) อสุภะ ๑๐ คือ สภำพซำกศพในลักษณะต่ำงๆ ที่ใช้เป็นอำรมณ์

ของกำรเจริญภำวนำ ได้แก่ อุทธุมาตกอสุภะ (ซำกศพที่ขึ้นพอง)  

วินีลกอสุภะ (ซำกศพที่ขึ้นเป็นสีเขียว) วิปุพพกอสุภะ (ซำกศพที่มี

แต่หนองแตกออกมำ) วิจฉิททกอสุภะ (ซำกศพท่ีถูกกัดเป็นท่อนๆ)  

วิกขายิตกอสุภะ (ซำกศพท่ีถูกสัตว์กัดกระจุยกระจำย) วิกขิตตก

๒๖	
สมถภูมิ	๔๐	ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค	(วิสุทฺธิ.๑/๑๓๙-๑๔๐)
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อสุภะ (ซำกศพที่ทิ้งไว้เรี่ยรำด) หตวิกขิตตกอสุภะ (ซำกศพที่ถูก 

สับฟันทิ้งกระจัดกระจำย) โลหิตกอสุภะ (ซำกศพที่มีโลหิตไหลออก)  

ปุฬุวกอสุภะ (ซำกศพที่เต็มไปด้วยหนอน) และอัฏฐิกอสุภะ 

(ซำกศพที่เป็นกระดูก)

๓) อนุสสติ ๑๐ คือ อำรมณ์ท่ีควรน้อมระลึกถึงเนืองๆ ได้แก ่

พุทธานุสสติ (ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ำ) ธัมมานุสสติ 

(ระลึกถึงคุณของพระธรรม) สังฆานุสสต ิ(ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์) 

สีลานุสสติ (ระลึกถึงศีลของตน) จาคานุสสติ (ระลึกถึงกำรบริจำค 

ทีต่นบรจิำคแล้ว) เทวตานสุสต ิ(ระลกึถงึคณุธรรมทีท่�ำให้เป็นเทวดำ) 

มรณานุสสติ (ระลึกถึงควำมตำย) กายคตาสติ (ระลึกถึงร่ำงกำย 

ท่ีล้วนแต่ไม่สะอำด) อานาปานสติ (ระลึกถึงลมหำยใจเข้ำออก) 

และอุปสมานุสสต ิ(ระลึกถึงนิพพำนอันเป็นที่ดับทุกข์ทั้งปวง)

๔) พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่ำงประเสริฐ ส�ำหรับ

เจริญภำวนำ ได้แก่ เมตตา (ควำมรกัทีมุ่่งช่วยให้ผูอ่ื้นหรือสตัว์อ่ืนมสีขุ) 

กรุณา (ควำมสงสำรท่ีมุ่งช่วยบ�ำบัดทุกข์) มุทิตา (ควำมพลอยยินดี

ต่อสมบตัขิองผูอ้ืน่หรือสตัว์อ่ืน) และอเุบกขา (ควำมวำงใจเป็นกลำง)

๕) อรูปกัมมัฏฐาน ๔ คือ กัมมัฏฐำนท่ีมีอรูปธรรมเป็นอำรมณ์  

ได้แก่ อากาสานัญจายตนะ (อำกำศไม่มทีีส่ดุ) วิญญาณัญจายตนะ 

(วิญญำณไม่มีที่สุด) อากิญจัญญายตนะ (ควำมไม่มีอะไร) และ  

เนวสัญญานาสัญญายตนะ (สัญญำท่ีละเอียด ซ่ึงจะว่ำมีสัญญำก็

ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่)
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๖) อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ๑ คือ กำรก�ำหนดควำมเป็นปฏิกูลใน

อำหำร

๗) จตุธาตุววัตถาน ๑ คือ กำรก�ำหนดธำตุ ๔ ได้แก่ ดิน น�้ำ ลม ไฟ 

ในกำยของสัตว์

กำรทีพ่ระพทุธโฆษำจำรย์จดัธรรมท่ีเป็นอำรมณ์ของสมถะ (สมถภมู)ิ 

ไว้ ๔๐ ประกำร ก็เพื่อให้เหมำะสมกับจริต๒๗ คือ พื้นฐำนของจิตหรือ

ควำมประพฤติที่หนักไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง มี ๖ อย่ำง ได้แก่

๑) ราคจริต ผู้มักรักสวยรักงำม หนักไปทำงรำคะ

๒) โทสจริต ผู้มักโกรธ ขี้หงุดหงิด หนักไปทำงโทสะ

๓) โมหจริต ผู้มักหลงงมงำย หนักไปทำงโมหะ

๔) สัทธาจริต ผู้มักเชื่อง่ำย หนักไปทำงศรัทธำ

๕) พุทธิจริต ผู้มักคิดพิจำรณำ หนักไปทำงควำมรู้

๖) วิตกจริต ผู้มักคิดจับจดฟุ้งซ่ำน หนักไปทำงวิตกกังวล

กัมมัฏฐำนที่เหมำะกับจริตแต่ละอย่ำงนั้น พระพุทธโฆษำจำรย์แสดง

ไว้อย่ำงละเอียดในคัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค ว่ำ

กัมมัฏฐำน ๑๑ อย่ำง คือ อสุภะ ๑๐ และกำยคตำสติ ๑ เหมำะกับ

คนรำคจริต

๒๗	
จริต	๖	ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค	(วิสุทฺธิ.๑/๑๒๗-๑๓๙)
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กมัมฏัฐำน ๘ อย่ำง คอื พรหมวหิำร ๔ และวณัณกสณิ ๔ ได้แก่ กสณิ 

สีเขียว กสิณสีเหลือง กสิณสีแดง และกสิณสีขำว เหมำะกับคน 

โทสจริต

อำปำนสติกัมมัฏฐำน เหมำะกับคนโมหจริตและคนวิตกจริต

กัมมัฏฐำน ๖ คือ อนุสสติ ๖ ข้ำงต้น ได้แก่ พุทธำนุสสติ ธัมมำ-

นุสสติ สังฆำนุสสติ สีลำนุสสติ จำคำนุสสติ และเทวตำนุสสติ  

เหมำะกับคนสัทธำจริต

กัมมัฏฐำน ๔ คือ มรณำนุสสติ อุปสมำนุสสติ จตุธำตุววัตถำน  และ

อำหำเร ปฏิกูลสัญญำ  เหมำะกับคนพุทธิจริต

กสิณกัมมัฏฐำนที่เหลือ ๖ ได้แก่ ปฐวีกสิณ อำโปกสิณ เตโชกสิณ  

วำโยกสิณ อำโลกกสณิ อำกำสกสณิ และอรูปกมัมัฏฐำน ๔ เหมำะกบั 

คนทุกจริต๒๘

ผู ้ปฏิบัติสมถภำวนำ/สมถกัมมัฏฐำน จนจิตใจสงบจำกนิวรณ์ 

จิตใจจะผ่องใส ตั้งมั่นเป็นสมำธิแนบแน่นมั่นคง เป็นเอกัคคตำ 

จนถึงระดับฌำนจิต ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป จัดว่ำเป็นสัมมาสมาธ ิ

หนึ่งในอริยมรรคมีองค์ ๘

๒๘	
กัมมัฏฐำนที่เหมำะกับจริต	ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค	(วิสุทฺธิ.๑/๑๔๔-๑๔๕)
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จิตที่ เป ็นสมำธิระดับปฐมฌานนั้น จะประกอบด้วยองค์คุณ 

๕ ประกำร คอื วิตก (ตรึก) วิจาร (ตรอง) ปีต ิ(ควำมอิม่ใจ) สขุ (สขุใจ) 

และเอกัคคตา (ควำมที่จิตมีอำรมณ์เป็นหนึ่ง) สำมำรถก�ำจัดนิวรณ ์

ทั้ง ๕ ประกำรได้ กล่ำวคือ วิตก ก�ำจัด ถีนมิทธะ, วิจาร ก�ำจัด 

วิจิกิจฉา, ปีติ ก�ำจัด พยาบาท, สุข ก�ำจัด อุทธัจจกุกกุจจะ

และเอกัคคตา ก�ำจัด กามฉันทะ

๓.๒ วิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐาน 

ค�ำว่ำ “วิปัสสนา” แปลว่ำ กำรเห็นแจ้ง มีอีกค�ำหนึ่งที่ใช้เรียก 

กำรเจริญภำวนำระดับนี้ คือ “ปัญญา” แปลว่ำ ควำมรอบรู้ หรือ 

ควำมรู ้ท่ัว ดังน้ัน วิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐาน จึงม ี

ควำมหมำยว่ำ กำรเจริญปัญญำให้รู ้แจ้งเห็นแจ้งในสภำวธรรม 

และสัจธรรมตำมท่ีเป็นจริง กล่ำวคือ รู้แจ้งเห็นแจ้งในสภำวธรรม 

ทีปั่จจยัปรงุแต่งได้ เรยีกว่ำ สงัขาร/สงัขตะ ว่ำเป็นอนจิจงั (เป็นสภำพ

ไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดำ) ทุกขัง (เป็นสภำพที่ทนได้

ยำก) อนตัตำ (เป็นสภำพทีไ่ม่ใช่ตวัตน) และรูแ้จ้งเหน็แจ้งในสภำวธรรม 

ที่ปัจจัยอะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้ เรียกว่ำ วิสังขาร/อสังขตะ ได้แก่  

พระนิพพานธาตุ รวมท้ังรู้แจ้งเห็นแจ้งในสัจธรรม ได้แก่ ทุกข์ 

(สภำพที่ทนได้ยำก) สมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) นิโรธ (สภำวะที ่

ทุกข์ดับเพรำะเหตุดับ) และมรรค (หนทำงปฏิบัติเพื่อให้เกิดนิโรธ)
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วิปัสสนำภำวนำ/วิปัสสนำกัมมัฏฐำนนี้ มีธรรมที่เป็นอำรมณ์ 

ที่เรียกว่ำ วิปัสสนาภูมิ๒๙ ท่ีพระพุทธโฆษำจำรย์ได้อธิบำยไว้ใน 

คัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค มี ๖ ประกำร คือ

๑) ขันธ์ ๕ คือ กองแห่งรูปธรรมและนำมธรรม ๕ อย่ำง ที่ประชุม 

รวมกันเข้ำ ได้แก่ รูป (ส่วนท่ีเป็นร่ำงกำยพร้อมทั้งคุณและอำกำร) 

เวทนา (ส่วนที่เป็นกำรเสวยอำรมณ์ควำมรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ) 

สัญญา (ส่วนที่เป็นควำมก�ำหนดหมำยให้จ�ำอำรมณ์นั้นๆ ได้) 

สังขาร (ส่วนที่เป็นควำมปรุงแต่งจิต) และวิญญาณ (ส่วนที่เป็น 

ควำมรูแ้จ้งอำรมณ์) ขนัธ์ ๕ นี ้ย่อลงเป็น ๒ คอื รปูธรรมและนำมธรรม 

นำมธรรมนั้น ได้แก่ เวทนำ สัญญำ สังขำร และวิญญำณ

๒) อายตนะ ๑๒ คอื สิง่ทีเ่ชือ่มต่อกนัให้เกดิควำมรู ้ได้แก่ จกัขายตนะ 

(อำยตนะคือตำ) รูปายตนะ (อำยตนะคือรูป) โสตายตนะ (อำยตนะ

คือหู) สัททายตนะ (อำยตนะคือเสียง) ฆานายตนะ (อำยตนะคือ

จมูก) คันธายตนะ (อำยตนะคือกลิ่น) ชิวหายตนะ (อำยตนะคือลิ้น)  

รสายตนะ (อำยตนะคือรส) กายายตนะ (อำยตนะคือกำย) 

โผฏฐัพพายตนะ (อำยตนะคือสิ่งสัมผัสทำงกำย) มนายตนะ 

(อำยตนะคอืใจ) และธมัมายตนะ (อำยตนะคอืธรรม) อำยตนะ ๑๒ นี้ 

แบ่งเป็นอำยตนะภำยใน ๖ คือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ และอำยตนะ

ภำยนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งสัมผัสทำงกำย ธรรมำรมณ์

๒๙	
วิปัสสนำภูมิ	ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค	(วิสุทฺธิ.๓/๑๐)
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๓) ธาตุ ๑๘ คือ สิ่งที่ทรงสภำวะของตนไว้ ได้แก่ จักขุธาต ุ

(ธำตุคือจักขุปสำท) รูปธาตุ (ธำตุคือรูปำรมณ์) จักขุวิญญาณ

ธาต ุ (ธำตุคือจักขุวิญญำณ) โสตธาต ุ (ธำตุคือโสตปสำท) สัททธาต ุ

(ธำตุคือสัททำรมณ์) โสตวิญญาณธาตุ (ธำตุคือโสตวิญญำณ) 

ฆานธาตุ (ธำตุคือฆำนปสำท) คันธธาตุ (ธำตุคือคันธำรมณ์) 

ฆานวิญญาณธาตุ (ธำตุคือฆำนวิญญำณ) ชิวหาธาตุ (ธำตุคือ 

ชวิหำปสำท) รสธาต ุ(ธำตคืุอรสำรมณ์) ชวิหาวญิญาณธาต ุ(ธำตคุอื

ชิวหำวิญญำณ) กายธาต ุ(ธำตุคือกำยปสำท) โผฏฐัพพธาต ุ(ธำตุคือ

โผฏฐัพพำรมณ์) กายวิญญาณธาต ุ(ธำตุคือกำยวิญญำณ) มโนธาต ุ

(ธำตุคือมโน) ธัมมธาต ุ(ธำตุคือธรรมำรมณ์) และมโนวิญญาณธาต ุ

(ธำตุคือมโนวิญญำณ)

๔) อนิทรย์ี ๒๒ คอื สิง่ท่ีเป็นใหญ่ในกำรท�ำกจิของตน ได้แก่ จกัขนุทรย์ี  

(อินทรย์ีคอืจกัขปุสำท) โสตนิทรย์ี (อนิทรย์ีคอืโสตปสำท) ฆานินทรย์ี  

(อนิทรย์ีคอืฆำนปสำท) ชวิหนิทรย์ี (อินทรีย์คอืชวิหำปสำท) กายนิทรย์ี  

(อินทรย์ีคอืกำยปสำท) มนนิทรย์ี (อนิทรีย์คอืใจ) อิตถนิทรย์ี (อนิทรีย์

คอือิตถภีำวะ) ปรุสินิทรย์ี (อนิทรย์ีคอืปรุสิภำวะ) ชวีตินิทรย์ี (อนิทรย์ี

คือชีวิต) สุขินทรีย์ (อินทรีย์คือสุขเวทนำ) ทุกขินทรีย์ (อินทรีย์คือ

ทุกขเวทนำ) โสมนัสสินทรีย์ (อินทรีย์คือโสมนัสเวทนำ) โทมนัส- 

สนิทรย์ี (อินทรย์ีคอืโทมนสัเวทนำ) อเุปกขนิทรีย์ (อนิทรย์ีคอือเุบกขำ

เวทนำ) สทัธนิทรีย์ (อนิทรย์ีคอืศรทัธำ) วริยินิทรย์ี (อินทรย์ีคือวิรยิะ) 

สตนิทรย์ี (อนิทรย์ีคอืสต)ิ สมาธินทรย์ี (อนิทรย์ีคือสมำธ)ิ ปัญญินทรย์ี  
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(อินทรีย์คือปัญญำ) อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ (อินทรีย์ของ 

ผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่ำเรำจักรู้สัจธรรมที่ยังไม่ได้รู้ ได้แก่ โสดำปัตติมรรค

ญำณ) อญัญนิทรย์ี (อนิทรย์ีคอือญัญำ ได้แก่ ญำณ ๖ ในท่ำมกลำง คือ 

โสดำปัตติมรรคญำณ ถึงอรหัตตมรรคญำณ) และอัญญาตาวินทรีย ์ 

(อินทรีย์ของผู้รู้ทั่วถึงแล้ว ได้แก่ อรหัตตผลญำณ)

๕) อริยสัจ ๔ คือ ควำมจริงอันประเสริฐ ได้แก่ ทุกข์ (สภำพที่ 

ทนได้ยำก) สมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) นิโรธ (สภำวะที่ทุกข์ดับ 

เพรำะเหตุดับ) และมรรค (ข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดนิโรธ)

๖) ปฏจิจสมปุบาท คือ ธรรมท่ีอำศัยกนัเกิดขึน้ ได้แก่ อวชิชฺาปจจฺยา 

สงขฺารา (เพรำะอวชิชำเป็นปัจจัย สังขำรจึงม)ี สงฺขาราปจจฺยา วญฺิญาณ� 

(เพรำะสังขำรเป็นปัจจัย วิญญำณจึงมี) วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ  

(เพรำะวิญญำณเป็นปัจจัย นำมรูปจึงมี) นามรูปปจฺจยา สฬายตน� 

(เพรำะนำมรูปเป็นปัจจัย สฬำยตนะ คืออำยตนะ ๖ จึงมี) 

สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส (เพรำะอำยตนะ ๖ เป็นปัจจัย ผัสสะ คือ 

สัมผัส จึงมี) ผสฺสปจฺจยา เวทนา (เพรำะสัมผัสเป็นปัจจัย เวทนำ คือ

กำรเสวยอำรมณ์ จึงมี) เวทนาปจฺจยา ตณฺหา (เพรำะเวทนำเป็น

ปัจจัย ตัณหำ คือควำมทะยำนอยำก จึงมี) ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน� 

(เพรำะตัณหำเป็นปัจจัย อุปำทำน คือควำมยึดมั่น จึงมี) อุปาทาน-

ปจฺจยา ภโว (เพรำะอุปำทำนเป็นปัจจัย ภพจึงมี) ภวปจฺจยา ชาต ิ

(เพรำะภพเป็นปัจจัย ชำติ คือควำมเกิด จึงมี) ชาติปจฺจยา ชรามรณ� 

(เพรำะชำติเป็นปัจจัย ชรำ คือควำมแก่ มรณะ คือควำมตำย จึงมี) 
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โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ (ควำมโศก ควำม

คร�่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และควำมคับแค้นใจ ก็มีพร้อม) เอวเมตสฺส 

เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ (ควำมเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ 

ทั้งปวงนี้ จึงมีด้วยประกำรฉะนี้)

กำรเจรญิวปัิสสนำภำวนำ/วปัิสสนำกมัมฏัฐำนนี ้พระพทุธโฆษำจำรย์ 

ได้อธิบำยให้ปฏิบัติตำมวิสุทธิ ๗๓๐ ว่ำ

วิสุทธิ ๒ นี้ คือ สีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิ เป็นมูล 

(รากเหง้า) ของปัญญานี้

วิสุทธิ ๕ นี้ คือ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคา 

มัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และ 

ญาณทัสสนวิสุทธ ิเป็นสรีระ (เป็นตัว) ของปัญญานี้

จำกอรรถำธิบำยนี้จะเห็นว่ำ กำรเจริญวิปัสสนำภำวนำ/วิปัสสนำ

กัมมัฏฐำนที่พระพุทธโฆษำจำรย์อธิบำยนั้น ให้ปฏิบัติตำมวิสุทธิ ๗ 

คือ ธรรมปฏิบัติที่เป็นเครื่องช�ำระให้ผู้ปฏิบัติบริสุทธิ์ โดยปฏิบัติตำม

หลักไตรสิกขำ (ศีล สมำธิ ปัญญำ) ให้บริบูรณ์เป็นขั้นๆ ไปตำมล�ำดับ 

จนบรรลุมรรค ผล นิพพำน กล่ำวคือ เริ่มต้นที่ช�ำระศีลให้บริสุทธิ์  

เป็นสีลวิสุทธิ (ควำมหมดจดแห่งศีล) แล้วเจริญสมถภำวนำ/ 

สมถกัมมัฏฐำนเพ่ืออบรมจิตใจให้สงบจำกนิวรณ์ ให้ผ่องใสและ

ให้ตั้งมั่นเป็นสมำธิแนบแน่นมั่นคงจนถึงระดับฌำนจิต ตั้งแต่

๓๐	
วิสุทธิ	๗	ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค	(วิสุทฺธิ.๓/๑๐)
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ปฐมฌำนขึ้นไป เป็นจิตตวิสุทธ ิ(ควำมหมดจดแห่งจิต) ทั้งสีลวิสุทธ ิ

และจิตตวิสุทธินี้ เป็นรากเหง้าของการเจริญวิปัสสนา คือเป็น 

บำทฐำนในกำรเจริญวิปัสสนำให้ได้ผลดี

ต่อจำกนั้นเจริญวิปัสสนำภำวนำ/วิปัสสนำกัมมัฏฐำน โดยกำร

เจริญปัญญำด้วยกำรเห็นแจ้งรู ้แจ้งในนำมรูปตำมที่เป็นจริงว่ำ 

เป็นอนิจจัง (เป็นสภำพไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดำ) 

ทุกขัง (เป็นสภำพท่ีทนได้ยำก) อนัตตำ (เป็นสภำพไม่ใช่ตัวตน) 

นี้เป็นทิฏฐิวิสุทธิ (ควำมหมดจดแห่งควำมเห็น) ล�ำดับต่อมำ

เจริญกังขาวิตรณวิสุทธิ (ควำมหมดจดแห่งญำณเป็นเหตุข้ำมพ้น 

ควำมสงสัย) ด้วยกำรเห็นแจ้งรู ้แจ้งเหตุและปัจจัยที่ให้เกิดนำม

รูปแล้วส้ินควำมสงสัย ต่อไปเจริญมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 

(ควำมหมดจดแห่งญำณที่รู ้แจ้งเห็นแจ้งว่ำเป็นทำงหรือมิใช่ทำง) 

กล ่ำวคือ เมื่อเห็นไตรลักษณ์ เห็นควำมเกิดดับแห่งนำมรูป 

(อุทยัพยำนุปัสสนำ หรือตรุณวิปัสสนำ คือวิปัสสนำญำณอ่อนๆ) 

จนเห็นแต่ควำมดับ (ภงัคญำณ) เกิดวปัิสสนูปกเิลส และละวปัิสสนูป- 

กิเลส นั้นได้ เพรำะเห็นว่ำมิใช่ทำง ขั้นต่อไปเจริญปฏิปทาญาณ

ทัสสนวิสุทธิ (ควำมหมดจดแห่งญำณที่รู้แจ้งเห็นแจ้งทำงด�ำเนิน) 

คือเม่ือเจริญวิป ัสสนำญำณเป็นล�ำดับ ถึงมุญจิตุกัมยตำญำณ 

ปฏิสังขำนุปัสสนำญำณ สังขำรุเปกขำญำณ และสัจจำนุโลมิกญำณ 

อันเป็นที่สุดแห่งวิปัสสนำญำณแล้ว แต่นี้จะเกิดโคตรภูญำณ ซึ่งเป็น 

หัวต ่อแห่งควำมเป็นปุถุชนกับควำมเป็นอริยบุคคล สุดท้ำย 
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เจริญญาณทัสสนวิสุทธ ิ (ควำมหมดจดแห่งญำณทัสสนะ) กล่ำวคือ 

ในล�ำดับแห่งอนุโลมิกญำณ โคตรภูจิตยึดหน่วงพระนิพพำน 

เป็นอำรมณ์มรรคจติและมรรคปัญญาเกดิขึน้ ในล�ำดบัของโคตรภจูติ 

เมื่อมรรคจิตและมรรคปัญญำเกิดและยึดหน่วงพระนิพพำน 

เป็นอำรมณ์ แทงตลอดในพระอริยสัจ ๔ ด้วยญาณ ๓ คือ สัจจญำณ 

กิจจญำณ และกตญำณ แล้ว ย่อมท�ำลำยอวิชชำ กิเลส ตัณหำ 

อุปำทำน และก�ำจัดสังโยชน์อย่ำงน้อย ๓ ประกำร คือสักกำยทิฏฐ ิ

วจิิกจิฉำ และสลีพัพตปรำมำส ได้โดยเดด็ขำดเป็นสมุจเฉทปหำนแล้ว 

ผลจิตอันหน่วงพระนิพพำนเป็นอำรมณ์ก็เกิดขึ้นในขณะนั้น 

เข้ำผลสมำบัติไป เป็นพระโสดำบันแต่ถ้ำก�ำจัดสังโยชน์ได้ทั้งหมด 

๑๐ ประกำร เป็นสมุจเฉทปหำน ก็เป็นพระอรหันต์ขีณำสพ

กำรเจริญวิปัสสนำภำวนำ/วิปัสสนำกัมมัฏฐำนผ่ำนทิฏฐิวิสุทธิ 

กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ถึงปฏิปทาญาณ

ทัสสนวิสุทธิ นั้น วิปัสสนำปัญญำที่เป็นโลกิยปัญญา กล่ำวคือ 

เป ็นป ัญญำท่ีสัมปยุตด ้วยโลกิยมรรคย ่อมเกิดและเจริญขึ้น 

เป็นบำทฐำนน�ำไปสู่กำรเจริญโลกุตตรปัญญา คือ ปัญญำที่สัมปยุต

ด้วยโลกุตตรมรรค ได้แก่ มรรคญาณ คือ ญำณในอริยมรรค ๔ 

ได้แก่ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และ 

อรหัตตมรรค ชื่อว่ำญาณทัสสนวิสุทธิ
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บุญกิริยาวัตถุ ๗

๔. อปจายนมัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๔ คือ อปจายนมัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จด้วย

กำรประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญ พระพุทธโฆษำจำรย์ได้อธิบำยถึง 

ผู้เจริญ ที่เรียกว่ำ “วุฑฒบุคคล”๓๑ ว่ำมี ๔ ประเภท ได้แก่ 

๑) ปัญญาวุฑฒบุคคล คือ บุคคลผู้เจริญด้วยปัญญำ เป็นพหูสูต คือ

ผู้ทรงจ�ำธรรมและรู้ศิลปวิทยำมำก

๒) คุณวุฑฒบุคคล คือ บุคคลผู้เจริญด้วยคุณธรรม เช่น พระภิกษุ

และสำมเณรผูท้รงศลี ตัง้ใจศกึษำสมัมำปฏบิตัเิพือ่ขจดัขดัเกลำกเิลส

ในใจตนเอง

๓) ชาติวุฑฒบุคคล คือ บุคคลผู้เจริญโดยชำติ เช่น พระรำชำผู้เป็น

กษัตริย์ได้รับมุรธำภิเษกแล้ว

๔) วัยวุฑฒบุคคล คือ บุคคลผู้เจริญโดยวัย เช่น คนที่เกิดก่อนเรำ

กำรประพฤตอ่ิอนน้อมต่อบคุคลผูเ้จรญิทัง้ ๔ ประเภทนี ้เป็นบญุกิรยิำ

วัตถุประกำรหนึ่ง สมเด็จพระบรมศำสดำทรงแสดงถึงอำนิสงส์ของ

กำรเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญไว้ว่ำ

๓๑	
ปรมัตถโชติกำ	อรรถกถำขุททกนิกำย	สุตตนิบำต	(ขุ.สุตฺต.อ.๒/๑๔๗)
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อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจ� วุฑฺฒาปจายิโน

จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุข� พล�๓๒

แปลควำมว่ำ : ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ 

ย่อมเจรญิแก่บุคคลกราบไหว้เป็นปกต ิผูอ่้อนน้อมต่อผูเ้จรญิ

เป็นนิตย์

๕. เวยยาวัจจมัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรท่ี ๕ คือ เวยยาวัจจมัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จ

ด้วยกำรขวนขวำยรับใช้ เช่น กำรรับใช้พระภิกษุด้วยกำรประเคน

ภัตตำหำร และ/หรือ กำรช่วยกันท�ำควำมสะอำดวัด เป็นต้น

๖. ปัตติทานมัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๖ คือ ปัตติทานมัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จด้วย

กำรเฉลีย่ส่วนแห่งกศุลคณุควำมดใีห้แก่ผูอ้ืน่ หรอืกำรอทุศิบญุให้ผูอ้ืน่

๗. ปัตตานุโมทนามัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๗ คือ ปัตตานุโมทนามัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จ

ด้วยกำรยินดีในกุศลคุณควำมดีของผู้อื่น หรือกำรอนุโมทนำบุญ 

ของผู้อื่น

๓๒	
สหัสสวรรค	ขุททกนิกำย	ธรรมบทคำถำ	(ขุ.ธ.๒๕/๑๘)
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๘. ธัมมัสสวนมัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๘ คือ ธัมมัสสวนมัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จ 

ด้วยกำรฟังธรรม

๙. ธัมมเทสนามัย

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๙ คือ ธัมมเทสนามัย แปลว่ำ บุญส�ำเร็จ 

ด้วยกำรแสดงธรรม

๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์

บุญกิริยำวัตถุประกำรที่ ๑๐ คือ ทิฏฐุชุกัมม์ แปลว่ำ บุญส�ำเร็จ 

ด้วยกำรท�ำควำมเหน็ให้ตรง เช่น เหน็ว่ำสตัว์โลกย่อมเป็นไปตำมกรรม 

คือ ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น

บุญกิริยำวัตถุ ๗ ประกำร คือ ตั้งแต่อปจำยนมัย จนถึงทิฏฐุชุกัมม์ 

พระพุทธโฆษำจำรย์ได้จัดเข้ำไว้ในบุญกิริยำวัตถุ ๓ ประกำรข้ำงต้น 

กล่ำวคอื อปจำยนมยัและเวยยำวจัจมยั จัดเข้ำในสีลมัย, ปัตตทิำนมัย 

และปัตตำนุโมทนำมัย จัดเข้ำในทำนมัย, ธัมมัสสวนมัยและธัมม 

เทสนำมัย จัดเข้ำในภำวนำมัย และทิฏฐุชุกัมม์ได้ทั้งทำนมัย สีลมัย 

และภำวนำมัย๓๓

๓๓	
ปรมัตถทีปนี	อรรถกถำขุททกนิกำย	อิติวุตตกะ	(ขุ.อิติ.อ.๒๓๓)
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บุญมีอานิสงส์แตกต่างกัน

สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงถึงควำมแตกต่ำงแห่ง

อำนิสงส์ของกำรกระท�ำกุศลไว้ มีปรำกฏในเวลำมสูตร๓๔ ว่ำ

... การท่ีบุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากจาตุรทิศ 

มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า 

เป็นประมุขบริโภค

การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 

และพระสงฆ์ เป็นสรณะ มีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหาร

ถวายสงฆ์ผู้มาจากจาตุรทิศ

การที่บุคคลมีจิตเล่ือมใสสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้น 

จากปาณาติบาต ฯลฯ งดเว้นจากการด่ืมสุราเมรัยและเสพ 

สิ่งมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มีผลมากกว่าการที ่

บุคคลมีจิตเล่ือมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 

เป็นสรณะ

การท่ีบุคคลเจรญิเมตตาจติ โดยทีส่ดุแม้เพยีงเวลาสดูดม 

ของหอม มีผลมากกว่าการท่ีบุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทาน

สิกขาบท คือ งดเว้นจากปาณาติบาต ...

และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลา 

ลัดน้ิวมือ มีผลมากกว่าการท่ีบุคคลเจริญเมตตาจิต โดยที่สุด 

แม้เพียงเวลาสูดดมของหอม

๓๔	
เวลำมสูตร	อังคุตตรนิกำย	นวกนิบำต	(องฺ.นวก.๒๓/๒๒๔)
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พระพุทธพจน์นี้ แสดงถึงอำนิสงส์ของกำรกระท�ำกุศลที่แตกต่ำงกัน 

กล่ำวคือกำรสร้ำงวิหำร เช่น กุฏิ ศำลำกำรเปรียญ แม้กระทั่ง 

อุโบสถก็จัดอยู ่ในกำรสร้ำงวิหำร ถวำยสงฆ์ผู ้มำจำกทิศทั้ง ๔ 

มีอำนิสงส์ คือ ผลบุญ มำกกว่ำกำรถวำยภัตตำหำรให้ภิกษุสงฆ ์

ที่มีสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเป็นประมุข

กำรถึงไตรสรณคมน์ คือ มีพระพุทธเจ้ำ พระธรรม และพระสงฆ์ 

เป็นสรณะ มีอำนิสงส์มำกกว่ำกำรสร้ำงวิหำรถวำยสงฆ์ผู ้มำจำก 

ทิศทั้ง ๔

กำรมีจิตเล่ือมใสแล้วรักษำศีล ๕ มีอำนิสงส์มำกกว่ำกำรถึง 

ไตรสรณคมน์

กำรเจริญสมถภำวนำ มีกำรเจริญเมตตำ แม้ระยะเวลำสั้นๆ เพียง

สูดดมของหอม มีอำนิสงส์มำกกว่ำกำรมีจิตเลื่อมใสแล้วรักษำศีล ๕

กำรเจรญิวปัิสสนำภำวนำ มีกำรเจรญิอนจิจสญัญำ คอื ควำมก�ำหนด

ว่ำสังขำรทั้งหลำยไม่เที่ยงมีควำมเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดำ 

แม้เพียงระยะเวลำสั้นๆ แค่ลัดนิ้วมือ มีอำนิสงส์มำกกว่ำกำร 

เจริญเมตตำแม้เพียงสูดดมของหอม
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ใช้บุญเป็น

กำร “ใช้บุญเป็น” นี้  พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน�้า  

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้กล่ำวในพระธรรมเทศนำ 

เรื่อง ภัตตำนุโมทนำกถำ แสดงเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๔๙๗ ว่ำ

... หากต้องการบุญ ก็เข้าไปในกลางกายนั่นแหละ กลางของกลางๆๆ 

หนักเข้าไป ซ้าย ขวา หน้า หลัง ล่าง บน ไม่ไปทั้งนั้น กลางของกลางหนักขึ้น 

ทุกที ก็จะเข้าไปพบบุญ “ทะเลบุญ” อยู่ในกลางกายนั้น ...

ถ้าเรามบีญุเสียแล้ว จะค้าขายกร็�า่รวย จะท�างานท�ากิจการอะไรกเ็จริญ 

จะหาทรพัย์สมบัตก็ิได้คล่องสะดวกสบายไม่ตดิขดัแต่ประการใด ถ้าว่าไม่มบุีญ 

จะท�าอะไรก็ติดขัดไปเสียทุกอย่างประการ ...

เมื่อเราได้บุญแล้ว เราจะท�าอย่างไร เราจะรักษาบุญอย่างไร เพราะเรา 

ไม่เหน็บญุ เราต้องเอาใจไปหยดุอยูท่ีศ่นูย์กลางดวงธรรมทีท่�าให้เป็นกายมนษุย์

ของเรา ท�าใจให้หยุดให้นิ่ง บังคับใจให้หยุดให้นิ่งว่าบุญของเรามีอยู่ตรงนี้ 

ถ้าพอใจหยดุได้แล้วและถูกส่วนเข้าแล้ว เราจะเหน็ดวงบญุของเรา เหน็ชดัเจน 

ทเีดยีว ถ้าเราไปเห็นดวงบุญเช่นน้ัน เราจะปลาบปลืม้ใจสกัเพยีงใด ย่อมดอีกดีใจ 

เป็นที่สุด จะหาเครื่องเปรียบเทียบไม่ได้เลย ฉะนั้น จงพยายามอุตส่าห์เอาใจ

ไปหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์ นึกถึงบุญที่เราได้

กระท�าในวันนี้ อย่าไปติดขัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสีย ถ้าไปค้าขายติดขัดขึ้นก็ขอให้

บุญช่วย นึกถึงบุญตรงกลางดวงธรรมนั้น ถ้าว่ามีอุปสรรคเข้ามาแทรกแซง

อย่างใดอย่างหนึ่ง มีผู้มารุกรานเบียดเบียนประการใดก็ขอให้บุญช่วย สิ่งอื่น

ช่วยไม่ได้ ไม่ต้องไปขอร้องให้ใครมาช่วย ให้เอาใจไปหยุดอยู่ศูนย์กลางตรง

บุญนั่นแหละ หยุดอยู่นิ่งอย่างนั้น บุญเป็นช่วยได้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย ...
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แสวงหาบุญ สร้างบารม ีบ�าเพญ็ทาน รกัษาศลี เจริญภาวนา ได้บญุแล้ว 

ให้ใจจรดอยู่ที่บุญนั้น เมื่อประสบภัยได้ทุกข์ยากประการใด ก็นึกถึงบุญนั้น 

อย่าไปนึกสิ่งอื่นให้เหลวไหล ... 

ต้องนึกถงึบญุ สิง่อืน่อย่าไปนกึ นกึถงึบุญแต่เพยีงอย่างเดยีว เมือ่ต้องภัย 

ได้รับความทุกข์ยากล�าบากอย่างใด ก็ให้นึกถึงบุญ เอาใจไปจรดอยู่ท่ีบุญ 

ท�ามาค้าขายอะไร ก็ให้เอาใจไปจรดอยู่ท่ีบุญน้ัน จะได้ค้าขายคล่อง ได้ก�าไร

เกินควรเกินค่า ... 

นี่เราเรียกว่า “หาบุญได้และใช้บุญเป็น” ถ้าหากเอาใจไปจรดเสียอื่น 

จะเป็นต้นไม้ ขี้วัว ขี้ควาย อะไรจิปาถะ ชื่อว่า “หาบุญได้ แต่ใช้บุญไม่เป็น” 

ถ้าจะหาบุญได้ ใช้บุญเป็น ก็ต้องเอาใจไปจรดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงบุญ 

พอใจจรดหยุดนิ่งอยู่กลางดวงบุญก็เข้ากลางของใจท่ีหยุดนั้น กลางของ 

กลางๆๆ พอถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีลก็เข้ากลาง 

ของกลางทีห่ยดุอกี กลางของกลางๆๆ กเ็ข้าถึงดวงสมาธ ิหยดุอยูก่ลางดวงสมาธิ 

พอใจหยุดถูกส่วนเข้าก็เข้ากลางของกลางๆๆ ก็เข้าถึงดวงปัญญา หยุดนิ่ง 

อยู ่กลางดวงปัญญา พอใจหยุดถูกส่วนเข้าก็เข้ากลางของกลางๆๆ อีก 

เข้าถึงดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ พอใจหยุดถูกส่วนเข้า เข้ากลาง 

ของกลางๆๆ อกี กเ็ข้าถึงดวงวมิตุตญิาณทัสสนะ หยดุอยูก่ลางดวงวิมตุติญาณ 

ทสัสนะ พอใจหยดุถกูส่วนเข้ากเ็ข้ากลางของกลางๆๆ อกี กจ็ะเข้าถงึกายมนษุย์

ละเอียด เม่ือเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดและปฏิบัติแบบเดียวกันเรื่อยไป ก็จะ

เข้าถึงกายทิพย์ กายทิพย์ละเอียด กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด กาย

อรูปพรหม กายอรูปพรหมละเอียด กายธรรม กายธรรมละเอียด กายโสดา 

กายโสดาละเอียด กายสกทาคา กายสกทาคาละเอียด กายอนาคา  

กายอนาคาละเอียด กายธรรมอรหัต กายธรรมอรหัตละเอียด เป็นล�าดับ

ขึ้นไป เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ เขาจึงจะเรียกว่า “หาบุญได้ ใช้บุญเป็น” จะเป็น
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คนมีปัญญาเจริญก้าวหน้ายิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียว ถ้าเป็นหญิงก็จะได้ชื่อว่า 

ปณฺฑิตฺถ ีหญิงผู้มีปัญญา ถ้าเป็นชายก็จะได้ชื่อว่า ปณฺฑิโต ชายผู้มีปัญญา …

และได้กล่ำวไว้อีกในพระธรรมเทศนำเรื่อง ภัตตำนุโมทนำกถำ 

แสดงเมื่อวันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๔๙๗ ว่ำ

... เม่ือต้องทุกข์ภัยอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ระลึกถึงดวงบุญที่ตนได ้

กระท�าไว้ อย่าไประลึกถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ดวงบุญของตน ...

เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว ภัยอันตราย 

อย่างหนึ่งอย่างใดท�าอะไรไม่ได้ จะประกอบกิจการงานอย่างใด ก็เกิดลาภ

และสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น บุญย่อมน�าผลสมบัติมาให้

ในปัจจุบันนี้เทียว ...

พึงมนสิการก�าหนดไว้ในใจของตนทุกถ้วนหน้า ให้เอาใจจรดอยู่ท่ี

ศนูย์กลางดวงธรรมทีท่�าให้เป็นกายมนษุย์ กถ็กูดวงบญุพอด ีให้หยดุอยูต่รงนัน้ 

จะได้เกิดกุศลอันไพศาล จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยสมความมุ่งมาดปรารถนา

ทุกประการ ...
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รายชื่อผู้ท�าบุญหนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ”

พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) 
พระเทพญำณมงคล (เสริมชัย  ชยมงฺคโล) ๒,๐๐๐ บำท
พระมหำศักฎำ  สุมโน ๕,๐๐๐ บำท
พระมหำชินภัทร  ฉินฺนำลโย ๓,๑๕๐ บำท
พระครูปลัดพงศ์พันธ์  โค้วบุญญะรำศีฟ ๑,๕๐๐ บำท
พระพิสิษฐ์  สิริสำโร ๑,๕๐๐ บำท
พระบรรจง  สุทฺธิสทฺโธ ๑,๕๐๐ บำท
พระวิชัย  วิชโย ๕๐๐ บำท
พระธนกฤต  กระจ่ำง ๕๐๐ บำท
พระมหำนิพัฒน์  จิรวฑฺฒโน ๒๐๐ บำท
JEFF  CHEW ๓๐,๐๐๐ บำท
คุณรุ่งวิทย์  สวนทวี  และครอบครัว ๑๕,๐๐๐ บำท
อำจำรย์ธนัช-คุณอมฤต  อินทร์จันทร์ ๑๕,๐๐๐ บำท
คุณวัฒนำ  อุดมภักดีพงศ์  และครอบครัว ๑๐,๐๐๐ บำท
คุณณัฏฐลีณ  สิริธนำสุภรัตน์  และญำติมิตร ๘,๘๐๐ บำท
คุณมนตรี  เมืองนก ๕,๒๐๐ บำท
คุณภัคกร ภรำรัตนวัฒน์–คุณรัชชิวรรณ ทองเลิศ และครอบครัว ๕,๐๐๐ บำท
คุณปัทมำภรณ์  สันติวิจิตร ๕,๐๐๐ บำท
คุณโชคชัย  กิตติญำณปัญญำ ๕,๐๐๐ บำท
คุณอนุสรำ  ธีระกุลพิสุทธิ์ ๕,๐๐๐ บำท
คุณกัลยำรัตน์  สันติวิจิตร ๕,๐๐๐ บำท
คุณแม่กี่-คุณสมเกียรติ  เพียรหำทรัพย์ ๓,๐๐๐ บำท
คุณกฤต  ธนำภพธรรม ๓,๐๐๐ บำท
คุณโฆสิต  รัตนโสภณ ๓,๐๐๐ บำท
คุณภัทร์วิภำภรณ์  แฮสกิ้นส์ ๓,๐๐๐ บำท
คุณสมภพ  เหล่ำสัจจะ ๓,๐๐๐ บำท
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คุณอุดม-คุณสุดำ  ตรีชั้น ๓,๐๐๐ บำท
คุณภัคกร-คุณปริญยำ เมืองนิล และครอบครัว ๒,๐๐๐ บำท
คุณกรรณยำ  ช้ำงสุวรรณ  และลูกหลำน ๒,๐๐๐ บำท
คุณปรำณี  สหเจริญ และครอบครัว ๒,๐๐๐ บำท
คุณชำญชัย  แซ่แต้ ๒,๐๐๐ บำท
พ.อ.พินิตภณ–คุณณัฐวรรณ–คุณมณี  พูลสวัสดิ์ และครอบครัว ๑,๖๐๐ บำท
คุณวุฒิชัย  พำนิชย์ ๑,๕๐๐ บำท
คุณสนธิ์–คุณตุ้ม  ศิริธรรมเชิดชู  และลูกหลำน ๑,๕๐๐ บำท
คุณคมสันต์ สระทองลอย-คุณชญำสิทธิ์ ปำนำลำด และครอบครัว ๑,๕๐๐ บำท
คุณดุษฎี  รัตนโสภณ ๑,๐๐๐ บำท
คุณฐำนิตำ  ดอกไม้จีน ๑,๐๐๐ บำท
คุณสุนีย์  วงษ์น้อย  และญำติมิตร ๑,๐๐๐ บำท
คุณพ่อสู่เสียง  และครอบครัวธำมฐำนัส ๑,๐๐๐ บำท
คุณฉัตรชัย  สุวรรณโรจน์  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บำท
คุณศิริพร  วิเชียรชัย ๑,๐๐๐ บำท
คุณนฤมล  สังฆวัตร  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บำท
คุณสมภพ  ยิ้มศรีเจริญกิจ  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บำท
คุณอัญชลี  สำระบรรจง ๑,๐๐๐ บำท
คุณสมชำย  เทียมบุญประเสริฐ ๑,๐๐๐ บำท
คุณวีระ  เนตยกุล ๑,๐๐๐ บำท
คุณเพลินจันทร์  จันทะบุตร ๑,๐๐๐ บำท
กลุ่มบุญญำทิพย์ ๑,๐๐๐ บำท
คุณพัศญ์ศภณ–คุณพลัฏฐ์  โยธินธรรมธร  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บำท
สหำยเกื้อกูล ๑,๐๐๐ บำท
คุณสุจันทร์ญำ  พำภัคพำณิชย์กุล ๑,๐๐๐ บำท
คุณเจษฎำพร  ชูช่วยสุวรรณ, คุณพัชร์ชิสำ  พิสิฐวดีกุล, 
ด.ช.ณเสฏฐ์  พิสิฐวดีกุล  และครอบครัว บจก.กำรันตี ควอลิตี้, 
บจก.กำรันตี  สุดโปรด, บจก.เลิศสะแมนแตน ๑,๐๐๐ บำท
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คุณวิภำวี  สุทธิวัฒนพันธ์ ๑,๐๐๐ บำท
คุณสรำยุทธ-ด.ญ.ณชำรัศมิ์  เสงี่ยมวงศ์ ๑,๐๐๐ บำท
คุณทัตติยำ  รัตรกังวำนวงศ์ ๑,๐๐๐ บำท
คุณสุชำนันท์  กุศลมโนมัย ๑,๐๐๐ บำท
คุณศศินันท์  พรหมศิริ ๑,๐๐๐ บำท
คุณนพรัตน์  รุ่งอุทัยศิริ ๑,๐๐๐ บำท
คุณกิตติวัชร์  พงษ์ประภำชื่น,  คุณจุฑำภรณ์  สินชัยวนิชกุล,  
คุณรุ่งโรจน์-คุณพงศ์กรณ์-คุณไพลิน  พงษ์ประภำชื่น ๑,๐๐๐ บำท
คุณธนกฤต  เหล่ำสัจจะ ๖๐๐ บำท
คุณสุดเสงี่ยม  เพ็ชรกุล ๕๐๐ บำท
คุณณัฏฐ์ทิตำ  พัชรกุลเขมศิริ-คุณดลชำ  เปรมปรำณี ๕๐๐ บำท
คุณพงศ์กรณ์  พงษ์ประภำชิน  และครอบครัว ๕๐๐ บำท
คุณปรำณี  วิชัยกุล ๕๐๐ บำท
คุณสุภำค  ตันติดุสิตำ  และครอบครัว ๕๐๐ บำท
คุณวำสนำ  โศภิตวจนะ ๕๐๐ บำท
คุณอรจิรำ  โกศลโชติชโลธร ๕๐๐ บำท
คุณสุนิสำ  ศุภผล  และครอบครัว ๕๐๐ บำท
คุณศศิประภำ  กระจ่ำง ๕๐๐ บำท
คุณญำดำ  กระจ่ำง ๕๐๐ บำท
คุณเบญญำภำ  กระจ่ำง ๕๐๐ บำท
ร.ท.ฐำนันดร์  คงด้วง ๕๐๐ บำท
คุณศุภกร  อนันตผล ๕๐๐ บำท
คุณแม่รุ่งฟ้ำ-คุณชัชวำล  ธรรมนำวรรณ, 
คุณตำมื่น-คุณยำยอ้อย  ตู้นิ่ม  และคุณป้ำโม่ย  แซ่คู   ๕๐๐ บำท
คุณศิริกำญจน์  ดอกไม้จีน ๕๐๐ บำท
คุณนลินี-คุณพีรยสถ์  สมจินดำ ๕๐๐ บำท
คุณกนิษฐำ  เทศประสงค์ ๕๐๐ บำท
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คุณสุรภำ  จิตตะรักษ์ ๕๐๐ บำท
พันเอกเลปกร–คุณวรวรรณ  ดิษฐ์แย้ม  และครอบครัว ๕๐๐ บำท
คุณฉัตรบดินทร์  บดินทร์ภักดีกุล ๕๐๐ บำท
คุณมงคล  วัฒนำเกียรติสรร ๕๐๐ บำท
คุณฐิญำภำ  รำวด์ ๕๐๐ บำท
คุณวีรดำ  กุศลมโนมัย ๕๐๐ บำท
คุณอรุณรักษ์  ขันเทศ ๕๐๐ บำท
คุณฉัตรชัย  สุวรรณโรจน์ ๕๐๐ บำท
คุณน�้ำฝน  อินทรำพงษ์ ๕๐๐ บำท
คุณพรปวีณ์  ไพมณี ๕๐๐ บำท
คุณเปรม  แสงวิโรจน์พัฒน์ ๕๐๐ บำท
คุณจักรวำล  กู้สกุลไท ๕๐๐ บำท
คุณพรรณทิพพำ  บริบูรณ์ ๕๐๐ บำท
คุณพรพิชัย  กิตติอภิญญำ ๕๐๐ บำท
คุณพรลพัทธ์  อรุณบกสกุล ๕๐๐ บำท
คุณสิริรัตน์  รัตนมธุวงศ์  และครอบครัว ๕๐๐ บำท
คุณทำริกำ  วีรวงศ์ตระกูล ๔๐๐ บำท
คุณวลัยพร  ธีรศุภพงศ์ ๓๐๐ บำท
คุณอังสนำ  จรูญชัยคณำกิจ ๓๐๐ บำท
คุณณิชญำ  งำมประภำสม ๓๐๐ บำท
คุณจิตร  ธีรนันทพรสุข ๓๐๐ บำท
คุณพิศิษฐ์-คุณสินีรักษ์-คุณจักรพันธ์  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บำท
คุณณัฏฐ์-คุณอำตี๋-ด.ญ.ชำลิสำ  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บำท
คุณสมเกียรติ-คุณอ�ำไพพร-คุณวันวิสำ  วัยนิพิฐพงษ์ ๓๐๐ บำท
คุณนลินรัตน์  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บำท
คุณนเรศ  ทวีเกื้อกูล  และครอบครัว ๓๐๐ บำท
คุณศุภโชค-คุณชำยแสน-คุณธีรญำ  สินธุญำณ ๓๐๐ บำท
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จ.ส.อ.สิทธิชัย  กั่วพำนิช, คุณพนำวรรณ  สมบัติภิญโญ ๓๐๐ บำท
คุณอุบลรัตน์  เม่นสิน ๓๐๐ บำท
คุณศิรณัฏฒ์-คุณณัณภ์ปกรณ์-ด.ญ.ศิญ์ชญำณ์ ศุภำษ์ณัณษ์ ๓๐๐ บำท
คุณสมชัย  รัตนจินดำวงษ์, คุณจันทร์ฉำย  เพียงตำ ๓๐๐ บำท
คุณทัศนัย  ทองคต, คุณพิสมัย  ศรีจันทร์ม่วง ๓๐๐ บำท 
คุณสมใจ  ไพมณี  และครอบครัว ๒๐๐ บำท
คุณพัชนี  แดงสุภำ ๒๐๐ บำท
คุณอังกูร  อนันตบุรี ๒๐๐ บำท
คุณณัทกร  เปี่ยมพร้อม ๒๐๐ บำท
คุณกิตติทัศน์  ใยมุง ๒๐๐ บำท
คุณนกมล-คุณพิมพ์พิชชำ  ศิริธรรมเชิดชู ๒๐๐ บำท
คุณณัฐธีร์  โชคอัครจิรำนนท์  และครอบครัว ๒๐๐ บำท
คุณพีระวัฒน์-คุณปุณญดำ  ค้ำธัญเอกมงคล ๒๐๐ บำท
คุณเตชิต-คุณภูวกร  ค้ำธัญเอกมงคล ๒๐๐ บำท
คุณกมลลักษณ์  เกียรติวำทีรัตนะ ๒๐๐ บำท
คุณศัตธัช-คุณปรำนต์  ลภัทธำนันท์ ๒๐๐ บำท
นพ.ธีรภำพ  ลิ่วลักษณ์ ๒๐๐ บำท
คุณอดิศร  คุ้มได้อยู่ ๑๐๐ บำท
คุณวรำภรณ์  อนุศำสนนันท์ ๑๐๐ บำท
คุณไกรศักดิ์  ใจบุญ ๑๐๐ บำท
คุณกัญฑิศำ  แก้วค�ำไสย์ ๑๐๐ บำท
คุณทิพย์รดำ  จงสงวน ๑๐๐ บำท
คุณกมลพร  ผลประเสริฐ ๑๐๐ บำท
คุณกฤษฏ์  สกุลหลิม  และครอบครัว ๑๐๐ บำท
ห้องโหรตรีไตรศุลี ๑๐๐ บำท
คุณวัชระ  ปัญญำธีระ  และครอบครัว ๘๐ บำท
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ค�าน�า

หนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ มีท้ังหมด ๓ เล่ม คือ  

๑)หาบุญได้ ใช้บุญเป็น ๒) การบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จ- 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก 

และ ๓) ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน 

หนังสือ “หาบุญได้ ใช้บุญเป็น” เป็นหนังสือที่อธิบำยขยำยควำม

คติธรรมที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน�้า พระมงคลเทพมุน ี

(สด จนฺทสโร) ได้เทศนำสั่งสอนไว้ ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบำย

กำรหำบุญได้ตำมหลักวิชำกำรในพระพุทธศำสนำ ท่ีองค์สมเด็จ- 

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ มีปรำกฏในพระไตรปิฎก 

และคัมภีร์อรรถกถำที่อธิบำยขยำยควำมพระไตรปิฎกนั้น และกำร 

ใช้บุญเป็นนั้น เป็นอย่ำงไร

หนังสือ “การบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก” เป็นหนังสือที่อธิบำย 

กำรบ�ำเพ็ญทุกระดับ ตำมข้อมูลที่ปรำกฏในพระไตรปิฎก คัมภีร์ 

อรรถกถำและคัมภีร์อื่นๆ ในพระพุทธศำสนำ ฝ่ำยเถรวำท

(ก)



หนังสือ “ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน” เป็นหนังสือ

ท่ีอธิบำยโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพำน ว่ำ คืออะไร 

มีวิธีกำรปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอย่ำงไร และน�ำประสบกำรณ์กำร 

ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพำน ของบูรพำจำรย์ท่ีปฏิบัติ 

ตรงตำมพระปรยิติัสทัธรรม มำแสดงไว้ ว่ำสอดคล้องกบัพระสทัธรรม 

ของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำอย่ำงไร

หนังสือธรรมทั้ง ๓ เล่มนี้ มีควำมเกี่ยวโยงกัน กล่ำวคือ กำรศึกษำ

สัมมำปฏิบัติในบวรพระพุทธศำสนำ มีจุดหมำยสูงสุดก็คือกำร

บรรลุมรรค ผล นิพพำน โดยเฉพำะกำรบรรลุถึงพระนิพพำนธำตุ 

ที่เป็นบรมสุข เป็นอมตธรรม เป็นธรรมแดนเกษมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ 

ทั้งปวง นั้น ต้องบ�ำเพ็ญบำรมีทุกระดับ ไม่ว่ำจะบรรลุเป็นพระสัมมำ-

สัมพุทธเจ้ำ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ำ หรือเป็นพระอรหันตสำวก 

และกำรบ�ำเพ็ญบำรมีให้แก่กล้ำนั้น ต้องเริ่มต้นจำกกำรกระท�ำกุศล 

คุณควำมดีในระดับบุญ แล้วพัฒนำกุศลคุณควำมดีนั้นให้แก่กล้ำขึ้น

เป็นบำรมี ดังนั้น หนังสือธรรมชุดนี้จึงตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่ำวนี้

ได้อย่ำงดี

อนึ่ง เนื่องจำกมีสหธรรมิกบำงท่ำนได้ฟังผู้เขียนบรรยำยธรรม เรื่อง 

“การบ�าเพ็ญบารมี” ทีพ่ระเดชพระคุณ หลวงป๋า พระเทพญาณมงคล ว.ิ

(เสรมิชัย ชยมงฺคโล) อดีตปฐมเจ้ำอำวำสวัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม 

อ.ด�ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี ได้นิมนต์ผู้เขียนให้ ไปบรรยำยในครำว  

(ข)



อบรมพระวิปัสสนำจำรย์ ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม แล้ว 

สหธรรมิกท่ำนนั้นได้ปรำรภกับผู้เขียนว่ำ ผู้เขียนน่ำจะพิมพ์หนังสือ 

ธรรม เรื่อง “การบ�าเพ็ญบารมี” จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ 

ในกำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ ซ่ึงผู้เขียนก็ผัดผ่อนมำเป็นระยะเวลำนำน 

พอสมควร ต่อมำผู้เขียนได้บรรยำยธรรมสอนสำธุชนที่เข้ำร่วม 

ปฏิบัติธรรมที่วัดป่ำวิสุทธิคุณ ในโครงกำรอบรมพระกัมมัฏฐำน  

เกี่ยวกับเรื่องโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพำน ว่ำคืออะไร และ

วิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรค ผล นิพพำน เป็นอย่ำงไร ปรำกฏว่ำมี

สำธุชนให้ควำมสนใจพอสมควร 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำวนี ้ผู้เขยีนจึงด�ำรว่ิำ สมควรทีจ่ะจัดท�ำหนงัสอืธรรม 

ชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทำนให้กับผู้มำบ�ำเพ็ญ 

บุญกุศลและปฏิบัติธรรมที่วัดป่ำวิสุทธิคุณ ได้ ใช้เป็นแนวทำงใน 

กำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ และเป็นกำรปฏิกำระแก่สำธุชนที่มำบ�ำเพ็ญ

บุญกุศลที่วัดป่ำวิสุทธิคุณด้วย

ขออนโุมทนำบญุกบัผู้มจีติศรทัธำร่วมท�ำบญุเป็นเจ้ำภำพพมิพ์หนงัสอื

ธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ” ที่ปรำกฏชื่ออยู่ท้ำยหนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ 

และขออำรำธนำคุณพระศรรีตันตรยั คือ คุณพระพทุธ คุณพระธรรม 

และคุณพระสงฆ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งขออำรำธนำบุญ- 

บำรมี-รัศมี-ก�ำลัง-ฤทธิ์-อ�ำนำจ-สิทธิเฉียบขำดของบูรพำจำรย์ 

มพีระเดชพระคุณ หลวงพ่อวดัปากน�า้ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 

(ค)



พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร วิ. (วีระ คณุตฺตโม) 

และพระเดชพระคุณ หลวงป๋า พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย 

ชยมงฺคโล) ได้ โปรดรวมเป็นตบะ-เดชะ-พลวะ-ปัจจัย มำอภิบำล 

คุ ้มครองรักษำสำธุชนผู ้มี จิตศรัทธำร ่วมท�ำบุญเป ็นเจ ้ำภำพ 

พิมพ์หนังสือธรรมชุดนี้ ให้เป็นผู้ปรำศจำกทุกข์-โศก-โรค-ภัยทั้งปวง 

และปรำศจำกอุปัทวันตรำยและสรรพอันตรำย ให้มีสุขภำพแข็งแรง

และมีอำยุยืน ปรำรถนำสิ่งใดที่เป็นไปในทำงที่ชอบและประกอบ

ด้วยธรรมแล้ว ก็ขอให้สิ่งนั้นจงส�ำเร็จทุกประกำร ให้เจริญรุ่งเรือง 

ในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำและในกิจกำร

โดยชอบ ให้สุข-สมบูรณ์-บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ 

และนิพพำนสมบัติ มีมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพำน ๑ โดยสัมมำทิฏฐิ

แต่ส่วนเดียว ตลอดกำลนำน

(พระมหาศักฎา สุมโน)

เจ้ำอำวำสวัดป่ำวิสุทธิคุณ

วิสำขบูชำ

๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒

(ง)



ค�าชี้แจงก่อนอ่านหนังสือ

เนื้อหำในหนังสือชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ แต่ละเล่มจะอ้ำงอิง

พระพุทธพจน์ ภำษิตของพระอรหันตสำวก และอรรถำธิบำยของ 

พระอรรถกถำจำรย์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่ำนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 

เช่ือถือได้ และตรงประเด็น ประกอบกำรพิจำรณำกำรศึกษำ 

สัมมำปฏิบัติ

พระพุทธพจน์และภำษิตของพระอรหันตสำวกที่ได้อัญเชิญมำไว้ ใน

หนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ แปลจำกพระไตรปิฎกภำษำบำลี ฉบับสยำมรัฐ 

ที่จัดพิมพ์ โดยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย กำรอ้ำงอิงนั้นจะบอกช่ือ

คัมภีร์ของพระไตรปิฎก และบอกเล่ม/ข้อไว้ แต่ไม่ได้บอกหน้ำ 

พระไตรปิฎก เนื่องด้วยมหำมกุฏรำชวิทยำลัยได้จัดพิมพ์พระไตร 

ปิฎกภำษำบำลีข้ึนใหม่ ท�ำให้หน้ำไม่ตรงกับฉบับที่พิมพ์ ไว้ก่อนนั้น  

ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ปุญญกิริยาวัตถุสูตร ขุททกนิกาย  

อิติวุตตกะ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘) กำรอ้ำงอิงพระพุทธพจน์ที่ปรำกฏ

ในวงเล็บ คือ ขุ. = ขุททกนิกำย, อิติ. = อิติวุตตกะ, ส่วนตัวเลข 

๒๕/๒๓๘ คือ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๓๘

ส�ำหรับอรรถำธิบำยของพระอรรถกถำจำรย์นั้น แปลจำกคัมภีร ์

อรรถกถำ ฉบบัภำษำบำล ีทีจั่ดพมิพ์โดยโรงพมิพ์วิญญำณ กำรอ้ำงอิง

นั้นก็จะบอกช่ือคัมภีร์ของอรรถกถำ และบอกภำค/หน้ำไว้เช่นกัน  

ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย  

(จ)



อุปริปัณณาสก์ (ม.อุ.อ.๓/๒๒๙) กำรอ้ำงอิงอรรถกถำนี้ จะบอกชื่อ 

คัมภีร์ คือ ปปัญจสูทนี เป็นคัมภีร์อรรถกถำของมัชฌิมนิกำย 

อุปรปัิณณำสก์ ส่วนกำรอ้ำงอิงทีป่รำกฏในวงเลบ็ คือ ม.= มชัฌิมนกิำย, 

อุ. = อุปริปัณณำสก์, อ. = อรรถกถำ ตัวเลข ๓/๒๒๙ ก็คือเล่มที่ ๓ 

หน้ำ ๒๒๙

ในส่วนคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถำและปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคนั้น จะ

ใช้หนังสือที่จัดพิมพ์โดยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย โดยจะบอกล�ำดับ

ของเล่มและหน้ำไว้ด้วย ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ธัมมปทัฏฐกถา  

อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบทคาถา (ขุ.ธ.อ.๕/๘๕) กำรอ้ำงอิง 

อรรถกถำนี้ จะบอกช่ือคัมภีร์ คือ ธัมมปทัฏฐกถำ เป็นคัมภีร ์

อรรถกถำของขทุทกนกิำย ธรรมบทคำถำ ส่วนกำรอ้ำงอิงท่ีปรำกฏใน

วงเล็บ คือ ขุ.= ขุททกนิกำย, ธ. = ธรรมบทคำถำ, อ. = อรรถกถำ

ตัวเลข ๕/๘๕ ก็คือเล่มที่ ๕ หน้ำที่ ๘๕ และปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค 

(วิสุทฺธิ.๓/๑๐) นี้เป็นกำรอ้ำงอิงของคัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค 

ส่วนกำรอ้ำงอิงที่ปรำกฏในวงเล็บ คือ วิสุทฺธิ.= วิสุทธิมรรค ตัวเลข 

๓/๑๐ ก็คือเล่มที่ ๓ หน้ำที่ ๑๐

ผู้อ่ำนที่มีควำมประสงค์จะค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมจำกพระพุทธพจน์ 

ภำษิตของพระอรหันตสำวก อรรถกถำ และปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค 

ก็สำมำรถค้นหำได้จำกที่อ้ำงอิงไว้

วิสำขบูชำ

๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒

(ฉ)
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ขอเชิญร่วมศึกษาสัมมาปฏิบัติ  และประพฤติเนกขัมมบารมี   
ในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน  ตามแนวสติปัฏฐาน ๔  

ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน�้า พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  

ได้ปฏิบัติค้นพบ เข้าถึง รู้-เห็น และเป็น ได้ถ่ายทอดสั่งสอนไว้   

ที่วัดป่าวิสุทธิคุณ หน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี  

ปีละ ๒ รุ่น  คือ

รุ่นแรกของปี  ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐  เมษายน

รุ่นที่ ๒ ของปี  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐  ตุลาคม



การศึกษาสัมมาปฏิบัติมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การบรรลุมรรค ผล 

นิพพาน โดยเฉพาะการบรรลุถึงพระนิพพานธาตุ ที่เป็นอสังขตธาตุ 

เป็นธรรมเกษมทีส่ิน้สดุแห่งทกุข์ทัง้ปวง เป็นสภาพเทีย่ง เป็นบรมสขุ 

เป็นอมตธรรม และเป็นธรรมที่ไม่มีความอาพาธ เป็นต้น บัณฑิต 

ผู้มีปัญญาเมื่อเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงสั่งสอนไว้ดีแล้ว ล้วนต้ังใจศึกษา 

และปฏิบัติพระสัทธรรม เพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน ทั้งนั้น

การบรรลุมรรค ผล นิพพาน ซึ่งเป็นปรมัตถธรรมนั้น ไม่ว่าระดับใด 

กล่าวคือ ระดับสูงสุด บรรลุเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ลดหลัน่ลงมากบ็รรลเุป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า และเป็นพระอรหนัตสาวก 

การบรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกระดับ ต้องบ�าเพ็ญบารมีทั้งนั้น 

เพราะถ้าไม่ตั้งใจบ�าเพ็ญบารมี อาจจะเสียเวลา เช่น พระธัมมรุจิ
๑

การบ�าเพ็ญบารมี

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า

และพระอรหันตสาวก

๑ 
ธัมมรุจิเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ (ขุ.อป.๓๓/๗๙) และคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินี 

อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน (ขุ.อป.อ.๒/๒๖๐-๒๖๒)
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เพราะไม่รู้จักการบ�าเพ็ญบารมี จึงเสียเวลาไปเนิ่นนาน

พระธัมมรุจิเป็นพระอรหันต์ในระดับปกติสาวก ตามประวัติของ

ท่านที่ปรากฏในขุททกนิกาย อปทาน ท่านเป็นสหายของสมเด็จ- 

พระสัมมาสัมพุทธเจ ้า ในสมัยที่พระองค ์บ�าเพ็ญบารมีเป ็น 

สุเมธบัณฑิต ในอดีตถอยกลับไป ๔ อสงไขย แสนกัป พระธัมมรุจิ 

ในสมยันัน้มช่ืีอว่าเมฆะ เมือ่พระโพธสิตัว์สเุมธ ได้ออกบวชเป็นดาบส

และได้รับพุทธพยากรณ์ในส�านักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ทีปังกรแล้ว เมฆะมาณพก็ได้ออกบวชตามสุเมธบัณฑิต และปฏิบัติ

ตามค�าสัง่สอนของพระโพธสิตัว์ ต่อมาเมฆะมาณพไปคบกบับาปมติร 

ถูกบาปมิตรนั้นชักชวนให้ประพฤติผิดจากท�านองคลองธรรม 

จนกระทั่งฆ่ามารดาเป็นอนันตริยกรรม เมื่อละสังขารแล้ว ได้ ไปเกิด

ในอเวจีมหานรก รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส มาในภัทรกัปน้ี 

ก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระธัมมรุจิ ได้เกิดเป็นปลาใหญ่ช่ือติมิงคละ 

อาศัยอยู่ในมหาสมุทร เห็นเรือเดินมหาสมุทรล�าใหญ่ จึงเข้าไป 

เพือ่จะกนิ พวกพ่อค้าเหน็ปลาใหญ่ก็กลวั ต่างพากันระลกึถงึพระพทุธเจ้า 

ปลาติมิงคละได้ยินพระนามของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ว่า “โคตมะ” ที่พวกพ่อค้านั้นได้เปล่งขึ้น ด้วยอ�านาจวาสนาท่ีได้ 

อบรมมานาน ปลาติมิงคละจึงเกิดความเคารพในพระพุทธองค์ 

ไม ่ ได ้กลืนกินพวกพ่อค ้า เมื่อละสังขารนั้นแล ้ว ได ้เกิดใน 

ตระกูลพราหมณ์ในพระนครสาวัตถี เป็นคนเกลียดบาปกรรม 

ทุกอย่าง พออายุได้ ๗ ขวบ พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

2

การบ�าเพ็ญบารมี



แล้วได้ออกบวช เจริญสมณธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วย 

ปฏิสัมภิทา ๔ วันหนึ่งพระพุทธองค์ ได้ตรัสกับพระธัมมรุจิว ่า 

“ดูกรธัมมรุจิ เธอจงระลึกถึงเรา” พระธัมมรุจิได้ระลึกอดีตชาติ 

ถอยไป ๔ อสงไขย แสนกัป แล้วได้กราบทูลบุรพกรรมและความ 

สิ้นกิเลสเหตุแห่งทุกข์แด่พระพุทธองค์

จากการศึกษาประวัติของพระธัมมรุจินี้ พบว่า ท่านเป็นพระอรหันต์ 

ในระ ดับปกติสาวก และในอดีตชา ติ เคยเป ็นสหายของ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยท่ีพระพุทธองค์บ�าเพ็ญบารมี 

เป็นสุเมธบัณฑิต คือถอยไป ๔ อสงไขย แสนกัป โดยปกติ

การบ�าเพ็ญบารมีของพระอรหันตสาวกในระดับปกติสาวกนี้ 

จะใช้ระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมีแสนกัปเป็นอย่างมาก แต่ท่าน 

พระธัมมรุจิต้องเสียเวลาไป ๔ อสงไขย เพราะไปคบกับบาปมิตร 

และถูกชักชวนให้กระท�าอนันตริยกรรม คือฆ่ามารดา จึงไม่ได้ 

บ�าเพ็ญบารมีให้ส�าเร็จเป็นพระอรหันตสาวก ตามก�าหนดเวลา 

ที่ควรจะเป็น

บัณฑิตผู้มีปัญญาได้ศึกษาประวัติของพระธัมมรุจินี้แล้ว พึงเห็น 

ความส�าคัญของการบ�าเพ็ญบารมี และควรศึกษาให้เข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ว่า การบ�าเพ็ญบารมีเป็นอย่างไร มีเง่ือนไขของการบ�าเพ็ญ

บารมีอย่างไร และควรปรารถนาการบรรลุเป็นพระอรหันต์ใน 

ระดับไหนจึงเหมาะสมกับก�าลังบารมีของตน
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บารมีคืออะไร มีความหมายอย่างไร

ผู ้บ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู ้เป็นพระอรหันต์ ในระดับต่างๆ

ควรศึกษาค�าว่า “บารมี” และ “ความหมายของบารมี” ให้ดี 

จึงจะบ�าเพ็ญบารมีได้ถูกต้องและเป็นไปตามก�าหนดระยะเวลา 

ที่ตั้งจิตปรารถนาไว้

๑) บารมีคืออะไร

พระธรรมปาละได้อรรถาธิบาย ค�าว่า “บารมี” ไว้ มีปรากฏ 

ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

  บารมคืีออะไร? บารมี คือ คุณธรรมทัง้หลายมทีานเป็นต้น  

 ก�าหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือกรณุา อันตัณหา มานะ  

 และทิฏฐิ ไม่เข้าไปก�าจัด
๒

จากอรรถาธิบายนี้จะเห็นว่า บารมี คือ พุทธการกธรรม ๑๐ ประการ 

มีทานเป ็นต ้น ซ่ึงผู ้บ�าเพ็ญบารมีต ้องมีใจกรุณา คือมีจิตใจ 

ที่จะปลดเปลื้องตนเองและสัตว์อ่ืนให้พ้นจากทุกข์ โดยไม่ให ้

ตัณหา มานะ และทิฏฐิเข้ามามีอิทธิพลเหนือจิตใจของตนจนท�า 

ให้การบ�าเพ็ญบารมีนั้นไม่บริสุทธิ์

 
๒
ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปิฎก (ขุ.จริยา.อ.๓๒๔)
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๒) ความหมายของบารมี

ความหมายของบารมีนั้น พระธรรมปาละได้อรรถาธิบายไว้อย่าง 

หลากหลายในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีนั้น ว่า

  บารมีเพราะอรรถว่าอะไร? พระมหาสัตว์ โพธิสัตว ์

 เป็นผู้ยอดยิง่ เพราะสงูกว่าสตัว์ด้วยการประกอบคุณวเิศษมทีาน

 และศีลเป็นต้น ความเป็นหรือการกระท�าของพระโพธิสัตว์ 

 เหล่านั้นเป็นบารมี กรรมมีการบ�าเพ็ญเป็นต้นก็เป็นบารมี

  อีกอย่างหนึง่ ช่ือว่าปรมะ เพราะอรรถกว่าบ�าเพญ็ ช่ือว่า 

 โพธิสัตว์ เพราะอรรถว่าเป็นผู้บ�าเพ็ญและเป็นผู้รักษาคุณ 

 ทั้งหลาย มีทานเป็นต้น ...

  บารมีย่อมท�าลายปฏปัิกษ์อืน่จากธรรมกายทีเ่ป็นอตัตา  

 หรือหมู ่ โจรคือกิเลสที่ท�าความพินาศแก่ธรรมกายที่เป ็น 

 อตัตาน้ัน เพราะเหตุนัน้ช่ือว่าปรมะ สตัว์ใดประกอบด้วยปรมะ 

 ดังกล่าวมานี้ สัตว์นั้นชื่อว่ามหาสัตว์ ...

  บารมีย่อมก�าจัดข้าศึกคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายไว้ ใน 

 พระนพิพานนัน้ ฉะนัน้จึงช่ือว่าบารม ีบรุษุใดบ�าเพญ็บารมดัีงกล่าว 

 มานี้ บุรุษนั้นชื่อว่ามหาบุรุษ
๓

๓
ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปิฎก (ขุ.จริยา.อ.๓๒๔-๓๒๕)
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จากอรรถกถานี้พอสรุปความได้ว่า การประกอบคุณวิเศษมีทาน 

และศีลเป็นต้น ของพระมหาโพธิสัตว์ผู ้ยอดยิ่ง จัดเป็นบารมี 

และบารมีย่อมท�าลายปฏิปักษ์ (กิเลส) อื่นจากธรรมกายที่เป็น

อัตตาหรือบารมีย่อมก�าจัดข้าศึกคือกิเลสของสัตว์ท้ังหลายไว้ ใน 

พระนิพพาน สัตว์ที่บ�าเพ็ญบารมีดังกล่าวนี้ ช่ือว่า “มหาสัตว์”

บุรุษที่บ�าเพ็ญบารมีดังกล่าวมานี้ ชื่อว่า “มหาบุรุษ”
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พระโพธิสัตว์ ๓ ประเภท

การบ�าเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้น ผู้บ�าเพ็ญบารมี 

ต้องพยายามท�าโพธิญาณให้แจ้ง ค�าว่า “โพธิญาณ” นี้ คือญาณ 

ในมรรค ๔ หรอืญาณเป็นเครือ่งตรสัรู ้(อรยิสจั ๔) พระพทุธโฆสาจารย์ 

ขนานนามผู้ท�าโพธญิาณให้แจ้งนีว่้า “โพธิสัตว์” แปลว่า ผูข้้องอยู่ใน 

โพธิญาณมปีรากฏในคัมภีร์สมุงัคลวิลาสนิแีละคัมภีร์ปปัญจสทูน ีว่า

  ค�าว่า โพธิสัตว์ ได้แก่ สัตว์ผู้เป็นบัณฑิต สัตว์ผู้ตรัสรู้ 

 อีกอย่างหนึง่ สตัว์ผู้ฝักใฝ่ คือมใีจข้องอยูใ่นมรรค ๔ กล่าวคือโพธิ  

 ชื่อว่าโพธิสัตว์
๔

  พระพุทธพจน์ว่า โพธิสตฺตสฺเสว สโต แปลว่า สัตว์ผู้จะ 

 ตรสัรู ้คือสตัว์ผู้ควรทีจ่ะบรรลพุระสมัมาสมัโพธญิาณ อีกอย่างหนึง่  

 หมายความว่า สัตว์ผู้ข้องคือผู้ติดอยู่ในพระโพธิญาณ
๕
 

พระธรรมปาละได้อรรถาธิบายว่าผู้บ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็น 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกว่า “พระมหาโพธิสัตว์” 

ผู ้บ�าเพ็ญบารมี เพื่อจะตรัสรู ้เป ็นพระอรหันตปัจเจกพุทธเจ้า 

เรียกว่า “พระปัจเจกโพธิสัตว์” และผู้บ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู ้

เป็นพระอรหันตสาวก เรียกว่า “พระสาวกโพธิสัตว์” ดังมีปรากฏ 

ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

๔
สุมังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค (ที.มหา.อ.๒/๒๑)

๕
ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ม.มู.อ.๑/๑๒๒)
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  สัมโพธินั้นมี ๓ ประเภท คือ สัมมาสัมโพธิญาณ 

 ปัจเจกสัมโพธิญาณ สาวกสัมโพธิญาณ

  ในบรรดาสมัโพธ ิ๓ ประเภทนัน้ ช่ือว่า “สมัมาสัมโพธิ”  

 เพราะรู้ คือตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบ ด้วยพระองค์เอง ...

  ชื่อว่า “ปัจเจกสัมโพธิ” เพราะตรัสรู้ด้วยตนเองทีเดียว  

 เป็นการเฉพาะตัว ไม่ได้ตรัสรู้ตามใคร ...

  ช่ือว่า “สาวก” เพราะเกดิในทีส่ดุแห่งการฟังพระธรรมเทศนา 

 ของพระศาสดา การตรัสรู ้สัจธรรมของพระสาวกทั้งหลาย 

 ชื่อว่า “สาวกสัมโพธิ”

  กก็ารตรสัรู ้๓ อย่างแม้นี ้ของพระโพธิสัตว์ ๓ ประเภท  

 พึงทราบว่า เจริญโพธิปักขยิธรรม ๓๗ ประการ มีสตปัิฏฐาน 

 เป็นต้น ให้บริบูรณ์ เพ่ือรอความบริบูรณ์แห่งบารมีของตน 

 เพราะเว้นโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการน้ัน การตรัสรู้ของ 

 พระโพธิสัตว์ ๓ ประเภท จะมีไม่ได ้...

  ในเวลาที่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าบ�าเพ็ญโพธิสมภาร 

 เสรจ็บรบิรูณ์แล้วในภพสดุท้าย บ�าเพญ็กจิในเบือ้งต้น เสรจ็สิน้แล้ว

 เสด็จขึ้นสู่โพธิมณฑลทรงต้ังปฏิญญาว่า “เราจักไม่ท�าลาย 

 บัลลังก์นี้ จนกว่าจิตของเราจักหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย  

 เพราะไม่ยึดมั่น” ... เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...

  ส่วนพระปัจเจกโพธิสัตว์ทั้งหลายบ�าเพ็ญอภินิหาร 

 เพือ่เป็นพระปัจเจกโพธ ิมปัีจเจกโพธสิมภารอันสร้างสมมาแล้ว 

 โดยล�าดับ ด�ารงอยู่ในอัตภาพสุดท้ายในเวลาเช่นนั้น ... ชื่อว่า 

 เป็นพระปัจเจกสัมพุทธะ
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  ส�าหรับสาวกหรือเพื่อนสพรหมจารีของพระศาสดา 

 ฟังกัมมัฏฐาน อันมีสัจธรรมทั้ง ๔ เป็นอารมณ์ ด�ารงตาม 

 คือเพียรพยายามปฏิบัติ ข้อปฏิบัติเกิดแต่พระกัมมัฏฐานนั้น 

 ... แทงตลอดสัจจะทั้งหลาย ชื่อว่าย่อมบรรลสุาวกสัมโพธิญาณ ...

  โ ดยคว ามหม ายแห ่ ง สั มม าสั ม โพธิญ าณของ 

 พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้น โดยก�าหนดอย่างต�่าต้อง 

 ปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารตลอดเวลา ๔ อสงไขย 

 แสนกัป โดยก�าหนดอย่างกลางต้องปรารถนาการเพิ่มพูน 

 โพธิสมภารตลอดเวลา ๘ อสงไขย แสนกัป โดยก�าหนด 

 อย่างสูง ต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารตลอดเวลา 

 ๑๖ อสงไขย แสนกัป

  และข้อแตกต่างกันเหล่านี้ พึงทราบด้วยสามารถแห่ง 

 บารมีของพระมหาโพธิสัตว์ผู้เป็นปัญญาธิกะ สัทธาธิกะ 

 และวิริยาธิกะ ...

  ส�าหรับพระปัจเจกโพธิสัตว์ ไม่อย่างนั้น อธิบายว่า 

 ท่านเหล่านั้น แม้ถึงจะมีบารมีเป็นปัญญาธิกะ ก็ยังต้อง 

 ปรารถนาเพิ่มพูนโพธิสมภารตลอดเวลา ๒ อสงไขย แสนกัป 

 ไม่ต�่ากว่านั้น แม้ท่านผู้เป็นสัทธาธิกะและวิริยาธิกะล่วงเลย 

 กัปอ่ืนจากก�าหนดที่กล่าวแล้วไปเล็กน้อยเท่านั้น ก็ย่อม 

 บรรลุปัจเจกสัมโพธิญาณ แต่ไม่ถึงอสงไขยที่ ๓
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  ส�าหรับพระโพธิสัตว์ผู ้เป็นสาวก บ�าเพ็ญอภินิหาร 

 เพื่อความเป็นอัครสาวก ต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภาร 

 สิน้เวลา ๑ อสงไขย แสนกัป ผู้ทีจ่ะเป็นมหาสาวก ต้องปรารถนา 

 เพิ่มพูนโพธิสมภาร สิ้นเวลาแสนกัปเท่านั้น พระพุทธมารดา 

 พระพุทธบิดา พระพุทธอุปัฏฐาก และพระพุทธชิโนรส 

 ก็เหมือนกัน คือเพิ่มพูนโพธิสมภารแสนกัป
๖

จากอรรถาธบิายของพระธรรมปาละ จะเหน็ว่า ความเป็นพระอรหนัต์ 

ทกุระดับ คือ พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า พระอรหนัตปัจเจกพทุธเจ้า 

และพระอรหันตสาวก ต้องบ�าเพ็ญบารมีทั้งสิ้น และระบุเง่ือนไข 

การบ�าเพ็ญบารมีไว้ ๒ ประการ ได้แก่ ๑) การเพิ่มพูนโพธิสมภาร 

ก็คือการบ�าเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ และ ๒) ระยะเวลาการ 

บ�าเพญ็บารม ีรวมทัง้เรยีกผู้บ�าเพญ็บารมทีกุระดับว่า “พระโพธิสัตว์” 

กล่าวคือ

ผู้บ�าเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู ้เป็นสมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกว่า “พระมหาโพธิสัตว์”

ผู้บ�าเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุปัจเจกสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระปัจเจก-

พุทธเจ้า เรียกว่า “พระปัจเจกโพธิสัตว์”

๖
ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถา (ขุ.เถร.อ.๑/๑๐-๑๓)
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ผู้บ�าเพญ็บารมเีพือ่บรรลสุาวกสมัโพธญิาณ ตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสาวก 

เรียกว่า “พระสาวกโพธิสัตว์” หรือ “พระโพธิสัตว์ผู้เป็นสาวก”

พระธรรมปาละยังได้อรรถาธิบายคุณลักษณะของพระอรหันต์ 

ผู้ตรัสรู้ โพธิญาณแต่ละระดับไว้ว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ช่ือว่า “สัมมาสัมโพธิ” เพราะตรัสรู ้ธรรมทั้งปวงโดยชอบ 

ด้วยพระองค์เอง คือไม่มีใครเป็นศาสดาสอนให้ตรัสรู้ และมี 

คุณลักษณะที่ส�าคัญก็คือเมื่อตรัสรู ้แล้วก็ทรงสั่งสอนผู ้ อ่ืนให้ 

ตรัสรู้ตามได้

พระอรหันตปัจเจกพุทธเจ้า ช่ือว่า “ปัจเจกสัมโพธิ” เพราะตรัสรู ้

ด้วยตัวท่านเอง ตรัสรู้เฉพาะตัว ไม่ได้ตรัสรู ้ตามใคร และม ี

คุณลักษณะเฉพาะตัวของท่านที่ส�าคัญก็คือเมื่อตรัสรู้แล้ว สั่งสอน 

ผู้อื่นให้ตรัสรู้ตามไม่ได้

ส่วนพระอรหันตสาวก ช่ือว่า “สาวกสัมโพธิ” เพราะได้ฟัง 

พระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้ว ตรัสรู ้สัจธรรม 

ซึ่งคุณลักษณะที่ส�าคัญของท่านก็คือตรัสรู้ด้วยตนเองไม่ได้
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การบ�าเพ็ญบารมีจะละเว้น

โพธิปักขิยธรรมไม่ได้

 ในอรรถกถานี้ มีข้อความที่ส�าคัญเกี่ยวข้องกับการบ�าเพ็ญ 

บารมีที่น่าศึกษา คือ

  การตรัสรู ้ ๓ อย่าง ของพระโพธิสัตว์ ๓ ประเภท 

 พึงทราบว่า เจริญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการมีสติปัฏฐาน 

 เป็นต้น ให้บริบูรณ์เพื่อรอความบริบูรณ์แห่งบารมีของตน 

 เพราะเว้นโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการนั้น การตรัสรู้ของ 

 พระโพธิสัตว์ ๓ ประเภท จะมีไม่ได้
๗

พระธรรมปาละได้อรรถาธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า ในระหว่าง 

การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว ์ทั้ง ๓ ประเภทนั้น ต ้อง

ปฏิบัติโพธิป ักขิยธรรม ๓๗ ประการ ไปด้วย ถ้าไม ่ปฏิบัติ

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ การบ�าเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู  ้

สัจธรรมบรรลุความเป็นพระอรหันต์ตามระดับที่ตนปรารถนา 

ของพระโพธิสัตว์ ๓ ประเภทนั้น ไม่อาจจะส�าเร็จได้

๗
ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถา (ขุ.เถร.อ.๑/๑๐)
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โพธิปักขิยธรรม คือ ธรรมเป็นฝักฝ่ายแห่งญาณเครื่องตรัสรู ้

มี ๗ หมวด ๓๗ ประการ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, 

อิทธบิาท ๔, อินทรย์ี ๕, พละ ๕, โพชฌงค์ ๗ และอรยิมรรคมอีงค์ ๘ 

เป็นธรรมที่มีความส�าคัญมาก เพราะภายหลังที่พระพุทธองค์ทรง 

ปลงพระชนมายุสังขารแล้ว ทรงแสดงธรรมชุดนี้ไว้เป็นมรดกธรรม 

แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เพื่อเป็นแนวทาง 

การปฏิบติัธรรมให้บรรลมุรรค ผล นพิพาน โดยเรยีกโพธปัิกขยิธรรม

ในขณะนั้นว่า “อภิญญาเทสิตธรรม”
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การบ�าเพ็ญบารมีของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การบ�าเพ็ญบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้น พระธรรมปาละ 

ได้อรรถาธิบายจ�าแนกออกเป็น ๓ ระดับ คือ ก�าหนดอย่างต�่า  

อย่างกลาง และอย่างสูงมีปรากฏในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

  โดยความหมายแห่งสมัโพธญิาณของพระมหาโพธิสัตว์ 

 ทั้งหลายนั้น โดยก�าหนดอย่างต�่า ต้องปรารถนาการเพิ่มพูน 

 โพธสิมภารตลอดเวลา ๔ อสงไขย แสนกปั โดยก�าหนดอย่างกลาง 

 ต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารตลอดเวลา ๘ อสงไขย 

 แสนกปั โดยก�าหนดอย่างสงู ต้องปรารถนาการเพิม่พนูโพธสิมภาร 

 ตลอดเวลา ๑๖ อสงไขย แสนกัป

  ข้อแตกต่างกันเหล่านี้ พึงทราบด้วยสามารถแห่งบารมี 

 พระมหาโพธิสัตว์ผู้เป็นปัญญาธิกะ สัทธาธิกะ และวริิยาธิกะ
๘

นอกจากนี ้พระธรรมปาละยงัได้จ�าแนกประเภทของพระมหาโพธสิตัว์ 

เพิ่มเติมไว้อีก ว่า

๘
ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถา (ขุ.เถร.อ.๑/๑๓)

14

การบ�าเพ็ญบารมี



  ความต่างกนัเหล่านี ้พงึทราบด้วยอ�านาจแห่งปัญญาธิกะ  

 สัทธาธิกะ และวิริยาธิกะ ตามล�าดับ จริงอยู่ ศรัทธาอ่อน 

 ปัญญากล้า ย่อมมแีก่ผู้เป็นปัญญาธกิะทัง้หลาย ปัญญาปานกลาง 

 ย่อมมีแก่ผู ้เป็นสัทธาธิกะทั้งหลาย ปัญญาอ่อนย่อมมีแก่ 

 ผู้เป็นวิริยาธิกะทั้งหลาย ...

  ด้วยอาการอย่างนี ้พระโพธสิตัว์ทัง้หลาย ย่อมม ี๓ ประเภท  

 ในขณะแห่งอภินีหาร โดยต่างกันแห่งอุคฆฏิตัญญู วิปจิตัญญู 

 และเนยยะ

  ใน ๓ ประเภทนัน้ ผู้ทีฟั่งพระคาถา ๔ บท ต่อพระพกัตร์ 

 ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อยังไม่จบพระคาถาบทที่ ๓ เป็น 

 ผู้มอุีปนสิยัสามารถบรรลพุระอรหตัด้วยอภิญญา ๖ พร้อมด้วย 

 ปฏิสัมภิทา เป็นอุคฆฏิตัญญู หากพึงน้อมไปในสาวกโพธิญาณ

  ประเภทที่ ๒ ฟังพระคาถา ๔ บท ต่อพระพักตร์ของ 

 พระผู้มพีระภาคเจ้า เมือ่ยงัไม่จบพระคาถาบทที ่๔ เป็นผู้มอุีปนสิยั 

 สามารถบรรลุพระอรหัตด้วยอภิญญา ๖ พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา  

 หากพึงน้อมไปในสาวกโพธิญาณ

  ส่วนประเภทที ่๓ ฟังพระคาถา ๔ บท ต่อพระพกัตร์ของ 

 พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจบพระคาถาแล้ว เป็นผู้มีอุปนิสัย 

 สามารถบรรลุพระอรหัตด้วยอภิญญา ๖ ...
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  เมือ่ประเภทแห่งกาลเหล่านัน้ยังไม่บรบิรูณ์ พระมหาสตัว์ 

 เหล่านั้นแม้ ให้ทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรทุกๆ วัน 

 แม้สะสมบารมีธรรมทั้งปวงมีศีลเป็นต้น ตามสมควร แม้สละ 

 มหาบริจาค ๕ แม้ยังญาตัตถจริยา โลกัตถจริยา พุทธัตถจริยา 

 ให้ถึงที่สุดอย่างยิ่ง ก็จักเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่าง  

 ข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้

  เพราะเหตุไร? เพราะญาณยงัไม่แก่กล้า เพราะพุทธการกธรรม 

 ยังไม่ส�าเร็จ

  จริงอยู่ แม้พยายามด้วยอุตสาหะทั้งหมดในระหว่างนั้น 

 ก็ไม่สามารถบรรลสุมัมาสมัโพธญิาณอันส�าเรจ็ด้วยก�าหนดกาล 

 ตามที่กล่าวแล้วได้ ดุจข้าวกล้าส�าเร็จตามที่ก�าหนดไว้เท่าน้ัน 

 เพราะเหตุนัน้ พงึทราบว่า ความบรบิรูณ์แห่งบารมย่ีอมส�าเรจ็ด้วย 

 กาลวิเศษตามที่กล่าวแล้ว
๙
 

จากข้อความทัง้ ๒ คัมภีร์นีแ้สดงให้เหน็ว่า พระมหาโพธสิตัว์ทัง้หลาย 

ผู ้บ�าเพ็ญบารมีปรารถนาเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน 

อนาคตกาลนั้น จ�าแนกออกเป็น ๓ ระดับ คือ

๑) พระมหาโพธสิตัว์ผู้บ�าเพญ็บารมใีช้ระยะเวลาอย่างต�า่ คือ ๔ อสงไขย 

แสนกัป จัดเป็นพระมหาโพธิสัตว์ประเภทปัญญาธิกะ เรียกว่า 

“พระอุคฆฏิตัญญูมหาโพธิสัตว์” เมื่อบ�าเพ็ญบารมีส�าเร็จจะตรัสรู้ 

เป็นพระปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า

๙
ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปิฎก (ขุ.จริยา.อ.๓๘๐-๓๘๑)
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๒) พระมหาโพธิสัตว์ผู ้บ�าเพ็ญบารมีใช้ระยะเวลาอย่างกลาง 

คือ ๘ อสงไขย แสนกัป จัดเป็นพระมหาโพธิสัตว์ประเภทสัทธาธิกะ 

เรียกว่า “พระวิปจิตัญญูมหาโพธิสัตว์” เมื่อบ�าเพ็ญบารมีส�าเร็จ 

จะตรัสรู้เป็นพระสัทธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า

๓) พระมหาโพธิสัตว์ผู ้บ�าเพ็ญบารมีใช้ระยะเวลาอย่างสูง คือ 

๑๖ อสงไขย แสนกัป จัดเป็นพระมหาโพธิสัตว์ประเภทวิริยาธิกะ 

เรยีกว่า “พระเนยยะมหาโพธิสตัว์” เมือ่บ�าเพญ็บารมสี�าเรจ็จะตรสัรู้

เป็นพระวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระมหาโพธิสัตว์ทั้ง ๓ ประเภทนี้ แม้จะต้ังใจบ�าเพ็ญบารม ี

อย ่างเต็มที่  ถ ้ ายังไม ่ถึงเวลาที่ก� าหนด ก็ยังไม ่ส� าเร็จเป ็น 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่พระธรรมปาละได้แสดงไว้ว่า เมื่อ 

ระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมียังไม่บริบูรณ์ ถึงแม้พระมหาโพธิสัตว ์

ทั้ งหลาย จะบ�าเพ็ญบารมีอย ่างยิ่ งยวด ก็ จักไม ่ส�าเร็จเป ็น 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะญาณยังไม่แก่กล้า และเพราะ 

พุทธการกธรรมยังไม่ส�าเร็จ เปรียบเหมือนกับการปลูกข้าว 

ชาวนาไม่สามารถจะเร่งให้ข้าวกล้าสุกได้ตามก�าหนดที่ปรารถนา 

ต้องเป็นไปตามก�าหนดเวลาเท่านั้น
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ระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมีของพระมหาโพธิสัตว์

ระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ทั้ง ๓ ประเภท
๑๐

มีก�าหนดไว้ดังนี้

๑) พระอุคฆฏิตัญญูมหาโพธิสัตว์ เป็นพระมหาโพธิสัตว์ผู ้ม ี

ปัญญามากกว่าศรัทธา มีระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมี คือ

- เริ่มแรกที่ต้ังมโนปณิธาน คือ ต้ังความปรารถนาพุทธภูมิไว้ 

ในใจว่า “เราจกับ�าเพญ็บารมเีป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสกัพระองค์หนึง่ 

ให้ ได้ ในอนาคตกาล” ได้แต่ด�าริอยู่ในใจเช่นนี้อย่างเดียว โดยมิได้

เปล่งวาจาแต่ประการใด เป็นระยะเวลา ๗ อสงไขย

- เมื่อบ�าเพ็ญบารมีในช่วงมโนปณิธานบริบูรณ์แล้ว ต่อจากนั้น 

ได้ท�าวจีปณิธาน คือ เปล่งวาจาแสดงความปรารถนาพุทธภูมิว่า 

“เราจักบ�าเพญ็บารมเีป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสกัพระองค์หนึง่ให้ได้ 

ในอนาคตกาล” แล้วบ�าเพ็ญพุทธการกธรรมต่อไป พร้อมทั้ง 

เปล่งวาจาปรารถนาเช่นนี้ เป็นระยะเวลา ๙ อสงไขย

๑๐
พระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร) (๒๕๕๕) วิมุตติรัตนมาล ีส�านักพิมพ์ดอกหญ้า กรุงเทพมหานคร, 

บรรจบ บรรณรุจิ (๒๕๒๙) พระโพธิสัตว์ ส�านักพิมพ์สุขภาพใจ กรุงเทพมหานคร
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- เมื่อบ�าเพ็ญบารมีในช่วงวจีปณิธานบริบูรณ์แล้ว ต่อจากนั้น ได้รับ 

พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า 

“จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตกาล” 

แล้วก็บ�าเพ็ญพุทธการกธรรม ทั้งกายและวาจาเป็นกายวจีปณิธาน 

จนกระทัง่ตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นระยะเวลา ๔ อสงไขย 

กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัป

สรุปว ่า พระอุคฆฏิตัญญูมหาโพธิสัตว ์บ�าเพ็ญบารมีทั้ง ส้ิน 

ตั้งแต่มโนปณิธานปรารถนาพุทธภูมิ จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็น 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น รวมเป็นระยะเวลา ๒๐ อสงไขย 

กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัป

จากข้อความอรรถกถาข้างต้นที่แสดงว่า “ใน ๓ ประเภทนั้น ผู้ท่ี 

ฟังพระคาถา ๔ บท ต่อพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อยัง 

ไม่จบพระคาถาบทที่ ๓ เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถบรรลุพระอรหัต 

ด้วยอภิญญา ๖ พร้อมด้วยปฏิสมัภิทา เป็นอคุฆฏติญัญู หากพงึน้อม

ไปในสาวกโพธิญาณ” นั้น แสดงให้เห็นว่า ก่อนที่พระอุคฆฏิตัญู

มหาโพธิสัตว์จะได้รับพุทธพยากรณ์ หากไม่ปรารถนาบ�าเพ็ญบารมี

ต่อไปเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือละทิ้งพุทธภูมิเสีย 

เพราะเหน็ว่าต้องบ�าเพญ็บารมอีีกนาน ขอบรรลเุป็นพระอรหนัตสาวก 

ในชาติน้ัน แล้วต้ังสติก�าหนดตามกระแสพระสัทธรรมเทศนา 

เฉพาะพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอพระคาถาบทท่ี ๓ 
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ยังไม่จบ ก็จะบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกทันที และมีอภิญญา ๖ 

พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ ๔

แต่ถ้าบ�าเพญ็พทุธการกธรรมต่อไป จนกระทัง่ส�าเรจ็ตามมโนปณิธาน 

จะส�าเรจ็เป็นพระพทุธเจ้าประเภท “พระปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า”

๒) พระวิปจิตัญญูมหาโพธิสัตว์ เป็นพระมหาโพธิสัตว์ผู้มีศรัทธา

มากกว่าปัญญา มีระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมี คือ

- เริ่มแรกที่ต้ังมโนปณิธาน คือ ต้ังความปรารถนาพุทธภูมิไว้ ในใจ

ว่า “เราจักบ�าเพ็ญบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่ง

ให้ ได้ ในอนาคตกาล” ได้แต่ด�าริอยู่ในใจเช่นนี้อย่างเดียว โดยมิได้ 

เปล่งวาจาแต่ประการใด เป็นระยะเวลา ๑๔ อสงไขย

- เมื่อบ�าเพ็ญบารมีในช่วงมโนปณิธานบริบูรณ์แล้ว ต่อจากนั้น 

ได้ท�าวจีปณิธาน คือ เปล่งวาจาแสดงความปรารถนาพุทธภูมิว่า 

“เราจักบ�าเพญ็บารมเีป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสกัพระองค์หนึง่ให้ได้ 

ในอนาคตกาล” แล้วบ�าเพ็ญพุทธการกธรรมต่อไป พร้อมทั้ง 

เปล่งวาจาปรารถนาเช่นนี้ เป็นระยะเวลา ๑๘ อสงไขย

- เมื่อบ�าเพ็ญบารมีในช่วงวจีปณิธานบริบูรณ์แล้ว ต่อจากนั้น ได้รับ

พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า 

“จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตกาล” 

แล้วก็บ�าเพ็ญพุทธการกธรรมทั้งกายและวาจาเป็นกายวจีปณิธาน 
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จนกระทัง่ตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นระยะเวลา ๘ อสงไขย 

กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัป

สรุปว่า พระวิปจิตัญญูมหาโพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมีทั้งส้ิน ตั้งแต่

มโนปณิธานปรารถนาพุทธภูมิ จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้านัน้ รวมเป็นระยะเวลา ๔๐ อสงไขย กบัอกี ๑๐๐,๐๐๐ กปั

จากข้อความอรรถกถาข้างต้นที่แสดงว่า “ประเภทที่ ๒ ฟังพระคาถา 

๔ บท ต่อพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อยังไม่จบพระคาถา

บทที่ ๔ เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถบรรลุพระอรหัตด้วยอภิญญา ๖ 

พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา หากพึงน้อมไปในสาวกโพธิญาณ” นั้น 

แสดงให้เห็นว ่า ก ่อนที่พระวิปจิตัญูมหาโพธิสัตว ์จะได้รับ 

พุทธพยากรณ์ หากไม่ปรารถนาบ�าเพ็ญบารมีต่อไปเพื่อจะตรัสรู ้

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือละทิ้งพุทธภูมิเสีย เพราะเห็นว่า 

ต้องบ�าเพ็ญบารมีอีกนาน ขอบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกในชาตินั้น 

แล้วต้ังสติก�าหนดตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาเฉพาะพระพักตร์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอพระคาถาบทที่ ๔ ยังไม่จบ ก็จะบรรลุเป็น 

พระอรหนัตสาวกทันท ีและมอีภิญญา ๖ พร้อมด้วยปฏิสมัภิทาญาณ ๔

แต่ถ้าบ�าเพญ็พทุธการกธรรมต่อไป จนกระทัง่ส�าเรจ็ตามมโนปณิธาน 

จะส�าเรจ็เป็นพระพทุธเจ้าประเภท “พระสทัธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า”
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๓) พระเนยยะมหาโพธิสัตว์ เป็นพระมหาโพธิสัตว์ผู้มีความเพียร

มากกว่าปัญญา มีระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมี คือ

- เริ่มแรกที่ต้ังมโนปณิธาน คือ ต้ังความปรารถนาพุทธภูมิไว้ ในใจ

ว่า “เราจักบ�าเพ็ญบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่ง

ให้ ได้ ในอนาคตกาล” ได้แต่ด�าริอยู่ในใจเช่นนี้อย่างเดียว โดยมิได้ 

เปล่งวาจาแต่ประการใด เป็นระยะเวลา ๒๘ อสงไขย

- เมื่อบ�าเพ็ญบารมีในช่วงมโนปณิธานบริบูรณ์แล้ว ต่อจากนั้น 

ได้ท�าวจีปณิธาน คือ เปล่งวาจาแสดงความปรารถนาพุทธภูมิว่า 

“เราจักบ�าเพญ็บารมเีป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสกัพระองค์หนึง่ให้ได้ 

ในอนาคตกาล” แล้วบ�าเพ็ญพุทธการกธรรมต่อไป พร้อมทั้ง 

เปล่งวาจาปรารถนาเช่นนี้ เป็นระยะเวลา ๓๖ อสงไขย

- เมื่อบ�าเพ็ญบารมีในช่วงวจีปณิธานบริบูรณ์แล้ว ต่อจากนั้น ได้รับ

พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า 

“จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตกาล” 

แล้วก็บ�าเพ็ญพุทธการกธรรมทั้งกายและวาจาเป็นกายวจีปณิธาน 

จนกระท่ังตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นระยะเวลา ๑๖ อสงไขย 

กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัป
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สรุปว่า พระเนยยะมหาโพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมีทั้งส้ิน ตั้งแต่ 

มโนปณิธานปรารถนาพุทธภูมิ จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้านัน้ รวมเป็นระยะเวลา ๘๐ อสงไขย กบัอกี ๑๐๐,๐๐๐ กปั

จากข้อความอรรถกถาข้างต้นท่ีแสดงว่า “ส่วนประเภทท่ี ๓ 

ฟังพระคาถา ๔ บท ต่อพระพักตร์ของพระผู ้มีพระภาคเจ้า 

เมื่อจบพระคาถาแล้ว เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถบรรลุพระอรหัต 

ด้วยอภิญญา ๖” นัน้ แสดงให้เหน็ว่า ก่อนทีพ่ระเนยยะมหาโพธสิตัว์ 

จะได้รับพุทธพยากรณ์ หากไม่ปรารถนาบ�าเพ็ญบารมีต่อไปเพื่อจะ 

ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือละทิ้งพุทธภูมิเสีย เพราะเห็นว่า

ต้องบ�าเพ็ญบารมีอีกนาน ขอบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกในชาตินั้น 

แล้วต้ังสติก�าหนดตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาเฉพาะพระพักตร์

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พอจบพระคาถา กจ็ะบรรลเุป็นพระอรหนัตสาวก 

ทันที พร้อมทั้งมีอภิญญา ๖

แต่ถ้าบ�าเพญ็พทุธการกธรรมต่อไป จนกระทัง่ส�าเรจ็ตามมโนปณิธาน 

จะส�าเรจ็เป็นพระพทุธเจ้าประเภท “พระวริยิาธกิะสมัมาสมัพทุธเจ้า”

อนึ่ง พระมหาโพธิสัตว์ทั้ง ๓ ประเภทนี้ ในขณะที่บ�าเพ็ญบารมี 

ถ้ายังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์ มีช่ือเรียกว่า “อนิยตโพธิสัตว์” 

คือพระโพธสิตัว์ผู้ ไม่เทีย่งแท้ต่อการตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

อาจจะละทิง้พทุธภูม ิขอบรรลเุป็นพระอรหนัตสาวกก็ได้ ต่อเมือ่ได้รบั

พทุธพยากรณ์จากพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึง่แล้ว 
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ก็มีช่ือเรียกว่า “นิยตโพธิสัตว์” คือพระมหาโพธิสัตว์ผู้เท่ียงแท ้

ต่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล

ธรรมสโมธาน

พระมหาโพธสิตัว์ทัง้หลายผู้บ�าเพญ็บารมทีีย่งัเป็นพระอนยิตโพธสิตัว์

อยู่ เมื่อได้บ�าเพ็ญบารมีครบทั้งมโนปณิธานและวจีปณิธานแล้ว 

ก่อนที่จะได้รับพุทธพยากรณ์ ต้องกระท�าธรรมสโมธานให้บริบูรณ์ 

เสียก่อน ถ้าธรรมสโมธานยังไม่บริบูรณ์ ถึงแม้จะพบพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงพยากรณ์

ธรรมสโมธาน
๑๑
 คือ ความประชุมพร้อมแห่งธรรม มี ๘ ประการ 

พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายได้อรรถาธิบายไว้ ในคัมภีร ์ต ่างๆ 

พอสรุปได้ว่า

  ผู้ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยกาล 

 มีประมาณดังกล่าวนี้ ก็จ�าต้องปรารถนาสมบัติ ๘ ประการ 

 ในการกระท�าอภินีหาร

  จริงอยู ่ อภินีหารนี้ย ่อมส�าเร็จเพราะประชุมธรรม 

 ๘ ประการไว้ ได้ คือ ความเป็นมนุษย์ ความถึงพร้อมด้วย 

 เพศชาย เหตุ การได้พบพระศาสดา การบรรพชา ความถึง 

 พร้อมด้วยคุณ การกระท�าอันยิ่ง และความเป็นผู้มีฉันทะ

๑๑
วสิทุธชนวลิาสนิ ีอรรถกถาขทุทกนกิาย อปทาน (ข.ุอป.อ.๑/๑๖๗-๑๖๘) , มธรุตัถวิลาสนีิ อรรถกถาขทุทกนกิาย 

พุทธวงศ์ (ขุ.พุทฺธ.อ.๑๓๙-๑๔๑) , ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปิฎก (ขุ.จริยา.อ.๓๒๙-๓๓๑)
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  ค�าว่า อภินีหาร นี้ เป็นช่ือของความปรารถนาเดิม 

 เริ่มแรก

๑) มนุสฺสตฺต� คือ ความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ ในชาติที่จะได้รับ 

พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า 

“จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล” นั้น จะต้อง

มีก�าเนิดเป็นมนุษย์เท่านั้น จะเกิดในก�าเนิดอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ได้

๒) ลิงฺคสมฺปตฺติ คือ มีเพศสมบูรณ์ กล่าวคือ ในชาติท่ีจะได้รับ

พุทธพยากรณ์นั้น แม้จะเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ก็ต้องมีเพศเป็นชาย 

ที่บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ ถ้าเกิดเป็นเพศอื่น เช่น หญิง กะเทย 

หรือคนสองเพศ ความปรารถนาก็ไม่ส�าเร็จ เพราะเพศไม่สมบูรณ์ 

เนื่องด้วยเพศที่จะรับรองพุทธภาวะได้นั้นต้องเป็นเพศชายเท่านั้น

๓) เหตุ คือ ความถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัต กล่าวคือ 

ในชาติที่จะได้รับพุทธพยากรณ์นั้น จะต้องมีเหตุสมบูรณ์เกื้อหนุน 

ให้ ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ในอัตภาพนั้น

๔) สตฺถารทสฺสน� คือ การได้เฝ้าพระศาสดาเฉพาะพระพักตร ์

กล่าวคือ ในชาติทีจ่ะได้รบัพทุธพยากรณ์นัน้ จะต้องได้รบัพทุธพยากรณ์ 

จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเท่านั้น

25

การบ�าเพ็ญบารมี



๕) ปพฺพชฺชา คือ การบรรพชา กล่าวคือ ในชาติที่จะได้รับ 

พุทธพยากรณ์นั้น จะต้องครองเพศเป็นนักบวชด้วย จะเป็นนักบวช

ในพระพุทธศาสนาหรือนอกพระพุทธศาสนาก็ตาม แต่ต้องเป็นผู ้

มีความเห็นถูกต้องตามท�านองคลองธรรม คือ เป็นกัมมวาที 

และกิริยวาที (ผู้เชื่อกรรมและผลของกรรม)

๖) คุณสมฺปตฺต ิ คือ ความถึงพร้อมด้วยคุณ กล่าวคือ ในชาติที่จะ

ได้รับพุทธพยากรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้มีคุณวิเศษด้วย คือ เป็นผู้ ได้

สมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ เพราะคุณวิเศษเหล่านี้จะช่วยให้ค้นคว้า

บารมีได้

๗) อธิกาโร คือ การกระท�าอันยิ่ง กล่าวคือ ในชาติท่ีจะได้รับ 

พุทธพยากรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้จิตใจเด็ดเด่ียวกล้าหาญสามารถ 

เสียสละชีวิตของตนแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

๘) ฉนฺทตา คือ ความพอใจ กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีความพอใจ 

ในการบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู ้ เป ็นพระสัมมาสัมพุทธเจ ้า 

ในอนาคตกาลให้ ได้ แม้จะพบกับอุปสรรคและความยากล�าบาก

สักเพียงใด ก็ไม่ล้มเลิกความปรารถนา ดังที่พระอรรถกถาจารย์ 

ได้แสดงไว้ว่า
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  ใครได้ฟังว่า ผู้ ใดสามารถข้ามห้องจักรวาลนี้ทั้งหมด 

 ซึ่งมีน�้าท่วมเป็นผืนเดียวกัน ไปถึงฝั่งได้ด้วยก�าลังแขนของตน  

 ผู้นั้นย่อมบรรลุถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ แล้วไม่ 

 ย่อท้อ ถึงแม้จะท�าได้ยาก กลับพอใจว่า เราจักข้ามถึงฝั่งให้ ได้

  หรือใครได้ฟังว่า ผู้ ใดเหยียบจักรวาลนี้ทั้งหมด ซึ่งเต็ม 

 ไปด้วยถ่านเพลิงปราศจากเปลวไฟ ปราศจากควันไฟ ไปถึงฝั่ง 

 ได้ด้วยเท้าทั้งสอง ผู้นั้นย่อมบรรลุถึงความเป็นพระสัมมา 

 สัมพุทธเจ้าได้ แล้วไม่ย่อท้อ ถึงแม้จะท�าได้ยาก กลับพอใจว่า  

 เราจักข้ามถึงฝั่งให้ ได้

  หรือใครได้ฟังว่า ผู้ ใดสามารถท่ีจะฝ่าจักรวาลท้ังหมด 

 ซึ่งปกคลุมด้วยไม้ ไผ่หนาทึบ มีแต่หนามและเถาวัลย์ ไปถึงฝั่ง 

 ได้ด้วยเท้าทั้งสอง ผู้นั้นย่อมบรรลุถึงความเป็นพระสัมมา 

 สัมพุทธเจ้าได้ แล้วไม่ย่อท้อ ถึงแม้จะท�าได้ยาก กลับพอใจว่า  

 เราจักข้ามถึงฝั่งให้ ได้

  หรือใครได้ฟังว่า ผู้ ใดที่ทนหมกไหม้อยู่ในนรกตลอด 

 ระยะเวลา ๔ อสงไขย แสนกัป ได้ ผู้นัน้ย่อมบรรลถุงึความเป็น 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ แล้วไม่ย่อท้อ ถึงแม้จะท�าได้ยาก 

 กลับพอใจว่า เราจักหมกไหม้ในนรกนั้น แล้วบรรลุความเป็น 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๑๒
 

๑๒
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  จริยาปิฎก  (ขุ.จริยา.อ.๓๓๑)
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ธรรมสโมธานทัง้ ๘ ประการนี ้พระโพธสิตัว์ผู้ทีจ่ะได้รบัพทุธพยากรณ์

ต้องมีครบบริบูรณ์ จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ ดังสุเมธมหาโพธิสัตว์

สุเมธมหาโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระนามว่า “ทีปังกร” ว่า “อีก ๔ อสงไขย แสนกัป จักได้ตรัสรู้ 

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าโคดม” เพราะในชาตินั้น 

มีธรรมสโมธานครบบริบูรณ์ทั้ง ๘ ประการ คือ

๑) สุเมธดาบส ในชาตินั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์

๒) มีเพศเป็นชายบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ

๓) มีอุปนิสัยพอที่จะบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกในชาตินั้น

๔) ได้ออกบวชเป็นดาบส มคีวามเหน็ถกูต้องตามท�านองคลองธรรม 

คือ เป็นกัมมวาทีและกิริยวาที

๕) ได้คุณวิเศษ คือ สมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕

๖) ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกร

๗) ได้กระอธิการ คือ สละชีวิตของตนถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ทปัีงกร โดยการนอนทอดตนต่างสะพานไปบนเปือกตม ให้พระสมัมา

สัมพุทธเจ้าทีปังกรเสด็จเหยียบข้ามไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์

๘) มีฉันทะ คือ ความพอใจที่จะบ�าเพ็ญพุทธการกธรรมเพื่อตรัสรู้ 

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่ง ในอนาคตกาล
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พระมหาโพธิสัตว์ผู้ ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว จัดเป็น “พระนิยต

โพธิสัตว์” ผู ้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ในอนาคตกาลย่อมไม่เข้าถึงอภัพพฐานะ
๑๓
 คือฐานะอันไม่สมควร 

๑๘ ประการ ได้แก่ ๑) ไม่เป็นคนบอด ไม่เป็นคนหนวก มาแต่ก�าเนิด 

๒) ไม่เป็นคนบ้า ๓) ไม่เป็นคนใบ้ ๔) ไม่เป็นง่อยเปลี้ย ไม่เกิดขึ้น 

ในหมูค่นมลิกัขะ คือคนป่าเถือ่น ๕) ไม่เกดิในท้องนางทาส ี๖) ไม่เป็น 

นิยตมิจฉาทิฏฐิ คือคนมีความเห็นผิดอันด่ิง ๗) เพศจะไม่กลับ 

๘) ไม่ท�าอนันตริยกรรมห้า ๙) ไม่เป็นคนมีโรคเรื้อน ๑๐) ถ้าจะเกิด 

ในก�าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน จะมีร ่างกายไม่เล็กกว่านกกระจาบ 

จะไม่ใหญ่โตกว่าช้าง ๑๑) จะไม่เกิดในขุปปิปาสิกเปรตและ

นชิฌามตัณหกิเปรต ๑๒) จะไม่เกดิในพวกกาลกญัชิกาสรู ๑๓) ไม่เกดิ 

ในอเวจีนรก ๑๔) ไม่เกิดในโลกันตนรก ๑๕) จะไม่เป็นมารในช้ัน 

กามาวจรทัง้หลาย ๑๖) จะไม่เกดิในอสญัญีภพ ในช้ันรปูาวจรทัง้หลาย 

๑๗) ไม่เกิดในชั้นสุทธาวาส ๑๘) ไม่เกิดในอรูปภพ และไม่ก้าวล่วง

ไปจักรวาลอื่น

๑๓
วิสุทธชนวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อปทาน  (ขุ.อป.อ.๑/๑๖๘)
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พุทธภูมิธรรม

พระมหาโพธิสัตว์ผู้ ได้รับพุทธพยากรณ์ เป็นผู้เท่ียงแท้ต่อการตรัสรู้

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลแล้ว จะเป็นผู้ประกอบด้วย

พุทธภูมิ
๑๔
 ๔ ประการ มีปรากฏในคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินีว่า

  พระมหาโพธสิตัว์เป็นผู้ประกอบด้วยพทุธภูม ิ๔ ประการนี้ 

 คือ อุสสาหะ อุมมัคคะ อวัตถานะ และหิตจริยา

  ในพุทธภูมิ ๔ ประการนั้น พึงทราบว่า

  ความเพยีร เรยีกว่า อสุสาหะ ปัญญา เรยีกว่า อมุมัคคะ  

 อธิษฐานความต้ังมั่น เรียกว่า อวัตถานะ เมตตาภาวนา 

 เรียกว่า หิตจริยา (การประพฤติประโยชน์เกื้อกูล)

๑) อุตสาหะ คือ ความเพียร

๒) อุมมัคคะ คือ ปัญญา 

๓) อวัตถานะ คือ อธิษฐานความตั้งมั่น และ 

๔) หิตจริยา คือ การประพฤติประโยชน์เกือ้กลู ได้แก่ เมตตาภาวนา

พุทธภมิูธรรมทัง้ ๔ ประการนี ้พระมหาโพธสิตัว์จะสมาทานประพฤติ

อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเสวยพระชาติเป็นอะไร และถือก�าเนิดในชาติ

อะไรก็ตาม เพื่ออบรมบ่มพระบารมีให้แก่กล้ายิ่งๆ ขึ้นไป

๑๔
วิสุทธชนวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อปทาน  (ขุ.อป.อ.๑/๑๖๙)
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อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์

นอกจากพุทธภูมิธรรมดังกล่าวแล้ว พระมหาโพธิสัตว์ยังมีอัธยาศัย

ที่ประเสริฐ หมั่นประกอบกุศลธรรมอยู่เสมอ เพื่อเพาะบ่มพระ-

โพธิญาณให้แก่กล้า อัธยาศัย
๑๕
 ที่ประเสริฐอันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง

พระโพธิญาณของพระมหาโพธิสัตว์ให้เจริญ มี ๖ ประการ มีปรากฏ

ในคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินี ว่า

  อัชฌาสัย ๖ ประการนี้ คือ อัชฌาสัยในเนกขัมมะ  

 อัชฌาสัยในปวิเวก อัชฌาสัยในอโลภะ อัชฌาสัยในอโทสะ  

 อัชฌาสัยในอโมหะ อัชฌาสัยในนิสสรณะ ย่อมเป็นไปเพื่อบ่ม 

 พระโพธิญาณ

  และเพราะประกอบด้วยอัชฌาสัยเหล่านี้ ท่านจึงเรียก 

 พระโพธิสัตว์ทั้งหลายว่า ผู้มีเนกขัมมะเป็นอัธยาศัย เห็นโทษ 

 ในกามทั้งหลาย ว่าผู้มีปวิเวกเป็นอัธยาศัย เห็นโทษในการ 

 คลุกคลี ว่าผู้มีอโลภะเป็นอัธยาศัย เห็นโทษในความโลภ 

 ว่าผู้มีอโทสะเป็นอัธยาศัย เห็นโทษในโทสะ ว่าผู้มีอโมหะ 

 เป็นอัธยาศัย เห็นโทษในโมหะ ว่าผู้มีการสลัดออกจากภพ 

 เป็นอัธยาศัย เห็นโทษในภพทั้งปวง

๑๕
วิสุทธชนวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อปทาน  (ขุ.อป.อ.๑/๑๖๙)
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๑) เนกขัมมัชฌาสัย คือ อัธยาศัยในเนกขัมม์ พอใจที่จะออกบวช 

เพราะเห็นโทษในกามคุณ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งสัมผัส 

ทางกาย ที่น่ายินดี น่าพอใจ

๒) วิเวกัชฌาสัย คือ อัธยาศัยในปวิเวก พอใจท่ีจะอยู่ในสถานท่ี 

อันสงบเงียบ เพราะเห็นโทษในการคลุกคลีกัน

๓) อโลภัชฌาสัย คือ อัธยาศัยในอโลภะ พอใจในการบริจาคทาน 

ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ เพราะเห็นโทษในความโลภ

๔) อโทสัชฌาสัย คือ อัธยาศัยในอโทสะ พอใจในความไม่โกรธ 

เจริญเมตตาไปในสรรพสัตว์ เพราะเห็นโทษในความโกรธ

๕) อโมหัชฌาสัย คือ อัธยาศัยในอโมหะ พอใจในการท�าลายโมหะ 

เจรญิภาวนาให้จติใจผ่องใสสงบจากนวิรณ์ แล้วเจรญิปัญญาเป็นนติย์ 

เพราะเห็นโทษในความหลง

๖) นิสสรณัชฌาสัย คือ อัธยาศัยในการสลัดออกจากภพ 

ไม่ปรารถนาที่จะท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ มีจิต 

มุ่งตรงต่อพระนิพพาน
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พุทธการกธรรม

พระมหาโพธสิตัว์ผู้บ�าเพญ็บารมเีพือ่จะตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าน้ัน 

ต้องบ�าเพ็ญพทุธการกธรรม
๑๖
 คอื ธรรมที่กระท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า 

พระธรรมปาละได้อรรถาธิบายไว้ ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

  พระสารีบุตรทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่ 

 พระองค์ผู้เจริญ ธรรมอันท�าให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไร”

  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนสารีบุตร ธรรมอัน 

 ท�าให้เป็นพระพุทธเจ้ามี ๑๐ ประการ ธรรม ๑๐ ประการคือ 

 อะไรบ้าง ดูก่อนสารีบุตร ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา  

 วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา เป็นธรรมท�าให ้

 เป็นพระพุทธเจ้า ดูก่อนสารีบุตร ธรรม ๑๐ ประการน้ี เป็น 

 พุทธการกธรรม”

พุทธการกธรรมที่ทรงแสดงไว้นี้ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา 

วริยิะ ขนัติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอเุบกขา พระมหาโพธสิตัว์

ต้องบ�าเพ็ญพุทธการกธรรม ๑๐ ประการนี้ ให้แก่กล้าเป็นบารมี 

อุปบารมี และปรมัตถบารมี รวมเป็นบารมี ๓๐ ทัศ ดังปรากฏใน 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ว่า

  การบ�าเพ็ญบารมีอันเป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณเหล่านี้  

 จัดเป็นบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐
๑๗

๑๖
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  จริยาปิฎก  (ขุ.จริยา.อ.๓๒๕)

๑๗
ขุททกนิกาย  จริยาปิฎก  (ขุ.จริยา.๓๓/๓๖)
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พระพุทธโฆสาจารย์ได้อรรถาธิบายคุณลักษณะของบารมี อุปบารมี 

และปรมัตถบารมี ไว้ ในคัมภีร์ชาตกัฏฐกถา ว่า

  บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ คอื การบริจาค 

 สิ่งของภายนอกจัดเป็นทานบารมี การบริจาคอวัยวะจัดเป็น 

 ทานอุปบารมี การบริจาคชีวิตจัดเป็นทานปรมัตถบารมี
๑๘
 

การบ�าเพ็ญพุทธการกธรรมให้ครบเป็นบารมี ๓๐ ทัศ ของ 

พระมหาโพธิสัตว์นั้น บารมีข้ออ่ืนๆ ก็พึงเทียบเคียงทานบารม ี

ทานอุปบารมี และทานปรมัตถบารมี ดังกล่าวนี้

ผลของการบ�าเพ็ญบารมีของพระมหาโพธิสัตว์

พระธรรมปาละได้อรรถาธิบายถึงผลของการบ�าเพ็ญบารมีของ 

พระมหาโพธิสัตว์ ไว้ มีปรากฏในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

  อะไรเป็นผล?

  กล่าวโดยย่อ ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผล 

 ของบารมีเหล่านั้น

  กล่าวโดยพสิดาร สิริธรรมกายอันงดงามทัว่ไปต้ังขึน้ด้วย 

 คุณหาประมาณมิได้ ไม่มีสิ้นสุด ต้ังแต่สมบัติของรูปกาย 

 อันรุ่งเรืองด้วยหมู่คุณไม่น้อยมีอาทิ มหาปุริสลักษณะ ๓๒ 

๑๘
ชาตกัฏฐกถา  อรรถกถาขุททกนิกาย  ชาดก  (ขุ.ชา.อ.๑/๔๐)
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 อนุพยัญชนะ ๘๐ พระรัศมีวาหนึ่ง เป็นต้น อธิษฐานธรรม 

 ทศพลญาณ เวสารัชชญาณ ๔ อสาธารณญาณ ๖ พุทธธรรม  

 ๑๘ หมวด
๑๙

ข้อความจากอรรถกถานี้ แสดงให้เห็นว่า เมื่อพระมหาโพธิสัตว์

บ�าเพ็ญบารมีส�าเร็จแล้ว จะได้รับผลของการบ�าเพ็ญบารมี คือ 

การตรัสรู ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมท้ังทรงมีสิริธรรมกาย 

และรูปกายที่ประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

จากข้อมูลที่แสดงถึงการบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ จะเห็นว่า การบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู ้

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ส�าเร็จสักพระองค์หนึ่งนั้น เป็นการ

กระท�าที่ท�าได้ยาก เพราะต้องประกอบกุศลธรรมทั้งหมดดังแสดงไว้

ข้างต้นอย่างยิง่ยวด และแม้จะบ�าเพญ็บารมอีย่างยิง่ยวดเช่นน้ันแล้ว 

แต่ระยะเวลาที่จะต้องบ�าเพ็ญบารมีนั้นยังไม่ครบบริบูรณ์ ก็จ�าต้อง 

บ�าเพ็ญบารมีไปจนกว่าจะครบก�าหนดระยะเวลา เปรียบเสมือน 

ข ้าวกล ้าที่ชาวนาไม ่สามารถจะบังคับให ้ออกรวงและสุกได ้

ดังใจปรารถนา ต้องคอยระยะเวลาที่ข้าวกล้าจะออกรวงและสุกเอง 

ดังท่ีพระอรรถกถาจารย์ ได้อธิบายขยายความไว้ ในคัมภีร์วิสุทธิชน

วิลาสินี ว่า

๑๙ 
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  จริยาปิฎก  (ขุ.จริยา.อ.๓๘๔)

35

การบ�าเพ็ญบารมี



 ก็ฐานะนี้ที่ว่า ยังไม่ถึง ๔ อสงไขย แสนกัป เมื่อให้ทาน

ทกุวนัๆ เช่น การให้ทานของพระเวสสนัดร และการสัง่สมบารมี

ธรรมมศีีลเป็นต้น  อันสมควรแก่ทานนัน้  ก็จะเป็นพระพทุธเจ้า

ในระหว่างได้ ดังนี้  ย่อมจะมีไม่ได้

 ถามว่า  เพราะเหตุไร

 ตอบว่า  เพราะญาณยงัไม่ต้ังท้อง  ยงัไม่ถึงความไพบลูย์  

ยังไม่ถึงความแก่กล้า

 ฐานะนี้ที่ว่า ข้าวกล้าที่จะเผล็ดผล ต่อเมื่อล่วงไป ๓ 

เดือน ๔ เดือน และ ๕ เดือน ยังไม่ถึงเวลานั้นๆ จะอยากได้ก็ด ี

จะเอาน�้ารดก็ดี  สักร้อยครั้ง  พันครั้ง ทุกวันๆ จักให้เผล็ดผล

โดยปักษ์หนึ่ง หรือเดือนหนึ่ง ในระหว่าง ดังนี้ ย่อมไม่มี

 ถามว่า  เพราะเหตุไร

 ตอบว่า เพราะข้าวกล้ายังไม่ท้อง ยังไม่ถึงความไพบูลย์  

ยงัไม่แก่ ดังนี ้ช่ือฉนัใด ฐานะนีว่้า ยงัไม่ถงึ ๔ อสงไขย แสนกปั  

จักได้เป็นพระพุทธเจ้า ดังนี้ ย่อมไม่มี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

 เพราะฉะนัน้ พงึกระท�าการบ�าเพญ็บารมตีลอดกาลตาม

ที่กล่าวไว้แล้วนั่นแหละ เพื่อต้องการให้ญาณแก่กล้า.
๒๐
 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า “กิจฺโฉ พุทฺธาน- 

มุปปฺาโท”
๒๑
 การเสด็จอุบติัขึน้ของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย เป็นการยาก

๒๐
วิสุทธชนวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อปทาน  (ขุ.อป.อ.๑/๑๔)

๒๑
ขุททกนิกาย  ธรรมบทคาถา  (ขุ.ธ.๒๕/๒๔)
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การบ�าเพ็ญบารมี

ของพระปัจเจกพุทธเจ้า

การบ�าเพ็ญบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ พระธรรมปาละได้

อรรถาธิบายไว้ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีว่า

  ส�าหรับพระปัจเจกโพธิสัตว์ไม่อย่างนั้น อธิบายว่า 

 ท่านเหล่านัน้แม้ถงึจะมบีารมเีป็นปัญญาธกิะ ก็ยังต้องปรารถนา 

 เพิม่พนูโพธสิมภารตลอดเวลา ๒ อสงไขย แสนกัป ไม่ต�า่กว่าน้ัน 

 แม้ท่านผู้เป็นสัทธาธิกะและวิริยาธิกะ ล่วงเลยกัปอ่ืนจาก 

 ก�าหนดท่ีกล่าวแล้วไปเล็กน้อยเท่านั้น ก็ย่อมบรรลุปัจเจก 

 สัมโพธิญาณ แต่ไม่ถึงอสงไขยที่ ๓ ...

  พระปัจเจกโพธิสัตว์ผู้กระท�าอภินีหาร ประมวลธรรม 

 ๕ ประการเหล่านี้ คือ ความเป็นมนุษย์ ความสมบูรณ์ด้วยเพศ  

 การเห็นท่านผู้ปราศจากอาสวะ อธิการ ความเป็นผู้มีฉันทะ  

 เหล่านี้รวมเป็นเหตุแห่งอภินีหาร
๒๒

 

และมีปรากฏในคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสีนีอีก ว่า

๒๒
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  เถรคาถา  (ขุ.เถร.อ.๑/๑๓-๑๔)
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  ถามว่า ก็ความปรารถนาของพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า 

 ย่อมเป็นไปนานเพียงไร

  ตอบว่า ความปรารถนาของพระปัจเจกพทุธเจ้าทัง้หลาย 

 ย่อมเป็นไป ๒ อสงไขย แสนกัป ไม่อาจต�่ากว่านั้น ... 

 ผู ้ปรารถนาความเป็นพระปัจเจกสัมพุทธเจ ้า ก็จ�าต ้อง 

 ปรารถนาสมบัติ ๕ ประการ กระท�าอภินีหาร

  จริงอยู่ พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น

  มีเหตุแห่งอภินีหารเหล่านี้ คือ ความเป็นมนุษย ์

 ความถึงพร้อมด้วยเพศชาย การได้เห็นท่านผู้ปราศจากอาสวะ  

 การกระท�าอันยิ่งใหญ่ ความเป็นผู้มีฉันทะ
๒๓

การบ�าเพญ็บารมขีองพระปัจเจกโพธสิตัว์เพือ่จะตรสัรูเ้ป็นพระปัจเจก-

พุทธเจ้านั้น มีก�าหนดระยะเวลาการบ�าเพ็ญบารมี คือ ไม่ต�่ากว่า ๒ 

อสงไขย แสนกปั แต่ไม่เกนิ ๓ อสงไขย และต้องมกีารประชุมธรรม 

๕ ประการ เพื่อเพาะบ่มให้ปัจเจกโพธิญาณบริบูรณ์ ได้แก่

๑) มนุสฺสตฺต� คือ ความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ ในชาติท่ีต้ัง 

ความปรารถนาจะบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า

ในอนาคตกาลนั้น ต้องเกิดในก�าเนิดของมนุษย์เท่านั้น

๒๓
วิสุทธชนวิลาสีนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อปทาน  (ขุ.อป.อ.๑/๑๖๙)
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๒) ลิงฺคสมฺปตฺต ิคือ ความสมบูรณ์ด้วยเพศ กล่าวคือ ในชาติที่ตั้ง 

ความปรารถนาจะบ�าเพญ็บารมเีพือ่จะตรสัรูเ้ป็นพระปัจเจกพทุธเจ้านัน้

ต้องมีเพศเป็นชายที่บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ เพราะเพศชาย

เท่านั้นที่สามารถรับรองพุทธภาวะได้

๓) วิคตาสวทสฺสน� คือ การเห็นท่านผู้ปราศจากอาสวะ กล่าวคือ 

ในชาติที่ ต้ังความปรารถนาจะบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู ้ เป ็น 

พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น จะต้องได้พบพระอรหันต์ จะเป็นพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือเป็นพระอรหันต์องค์ใด 

องค์หน่ึงก็ได้ แล้วต้ังความปรารถนาท่ีจะบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะ 

ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสักองค์หนึ่ง ในอนาคตกาล

๔) อธิกาโร คือ การกระท�าอันยิ่ง กล่าวคือ ในชาติที่ต้ังความ

ปรารถนาจะบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น 

ต้องกระท�ากุศลกรรมต่อหน้าท่านผู้ปราศจากอาสวะนั้นด้วย

๕) ฉนฺทตา คือ ความพอใจ กล่าวคือ ต้องมีความพอใจที่จะบ�าเพ็ญ

บารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ถ้าไม่มีความพอใจในการ 

เพาะบ่มปัจเจกโพธิญาณนี้ การบ�าเพ็ญบารมีก็ไม่ส�าเร็จ
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การบ�าเพ็ญบารมี

ของพระอรหันตสาวก

การบ�าเพ็ญบารมีของพระอรหันตสาวกนี้ พระธรรมปาละได้

อรรถาธิบายไว้ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

  ส�าหรับพระโพธิสัตว์ผู ้เป็นสาวก บ�าเพ็ญอภินีหาร 

 เพื่อความเป็นอัครสาวก ต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภาร  

 สิ้นเวลา ๑ อสงไขย แสนกัป

  ส�าหรับผู้ที่เป็นมหาสาวก บ�าเพ็ญอภินีหารเพื่อความ 

 เป็นมหาสาวก ต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภาร สิ้นเวลา 

 แสนกัปเท่านั้น ถึงพระพุทธมารดา พระพุทธบิดา พระพุทธ 

 อปัุฏฐาก และพระพุทธชิโนรส ก็เหมอืนกนั คือใช้เวลาเพิม่พนู 

 โพธิสมภารแสนกัป ...

  และพระโพธิสัตว์ผู ้เป็นสาวก ผู้ต้ังปณิธานไว้ด้วย 

 สามารถแห่งความปรารถนาที่ประกอบด้วยองค์ ๒ คือ อธิการ  

 และความเป็นผู้มีฉันทะ
๒๔

๒๔
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  เถรคาถา  (ขุ.เถร.อ.๑/๑๓-๑๔)
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พระสาวกโพธสิตัว์บ�าเพญ็บารมปีรารถนาเพือ่จะตรสัรูส้าวกโพธญิาณ

นัน้ พระธรรมปาละได้จ�าแนกการบ�าเพญ็บารมขีองพระสาวกโพธสิตัว์

ออกเป็น ๒ ระดับ คือ

๑) พระอคัรสาวก มรีะยะเวลาการบ�าเพญ็บารม ี๑ อสงไขย แสนกปั

๒) พระอสีติมหาสาวก พระพุทธมารดา พระพุทธบิดา 

พระพุทธอปัุฏฐาก และพระปกตสิาวก มรีะยะเวลาการบ�าเพญ็บารมี 

แสนกัป

พระสาวกโพธิสัตว์ทั้ง ๒ ประเภทนี้ ต้องมีการประชุมธรรม ๒ 

ประการ เพื่อเพาะบ่มให้สาวกโพธิญาณบริบูรณ์ คือ

๑) อธิกาโร คือ การกระท�าอันยิ่ง กล่าวคือ ในชาติที่ต้ังความ 

ปรารถนาจะบ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู ้ เป ็นพระสาวก ไม ่ว ่า 

ประเภทใดก็ตาม ต้องกระท�ากุศลกรรมแล้วต้ังความปรารถนา 

ต่อหน้าท่านผู้ปราศจากอาสวะ โดยมากจะต้ังความปรารถนาเฉพาะ

พระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒) ฉันทตา คือ ความพอใจ กล่าวคือ ต้องมีความพอใจที่จะ 

บ�าเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระสาวก ไม่ว่าจะเป็นพระอัครสาวก 

พระอสติีมหาสาวก พระพทุธมารดา พระพทุธบดิา พระพทุธอุปัฏฐาก 

และพระปกติสาวก ถ้าไม่มคีวามพอใจในการเพาะบ่มสาวกโพธญิาณนี้ 

การบ�าเพ็ญบารมีก็ไม่ส�าเร็จ
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การบ�าเพ็ญบารมีของพระปัจเจกโพธิสัตว์และพระสาวกโพธิสัตว์นี้  

ถึงแม้นจะเร่งบ�าเพ็ญบารมีเพื่อให้ส�าเร็จตามมโนปณิธานท่ีได้ต้ังจิต

ปรารถนาบ�าเพ็ญบารมีไว้นั้น  ก็ไม่สามารถจะเร่งได้  ต้องรอคอย

ความสุกเต็มที่แห่งโพธิญาณ  ดังที่พระธรรมปาละได้อรรถาธิบายไว้

ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี ว่า

 จ�าเดิมแต่บ�าเพ็ญมหาภินีหาร ขวนขวายแล้วๆ เล่าๆ 

ในทานเป็นต้น เป็นพิเศษ ถวายมหาทานเช่นกับทานของ 

พระเวสสันดร ทุกๆ วัน แม้สั่งสมอยู่ซ่ึงบารมีธรรมทุกอย่าง  

มีศีลอันสมควรแก่มหาทานนั้นเป็นต้น ขึ้นชื่อว่าการบังเกิดขึ้น

แห่งพระพุทธเจ้า ย่อมไม่มีในระหว่างได้เลย เพราะยังไม่ถึง

ก�าหนดเวลาตามที่กล่าวแล้ว

 เพราะเหตุไร เพราะพระญาณยังไม่สุกเต็มที่

 อธิบายว่า พระญาณของพระพุทธเจ้าถึงความเจริญ

งอกงามไพบูลย์ ต้ังท้อง ย่อมถึงความสุกงอม ดุจข้าวกล้าที่

ให้ส�าเร็จแล้วในเวลาที่ก�าหนด ฉันใด ดังนั้น การบรรลุปัจเจก

สัมโพธิญาณและสาวกสัมโพธิญาณ ในระหว่างนั้นแหละ โดย

ยังไม่ถึงก�าหนดเวลาตามที่กล่าวแล้วในที่นั้นๆ ย่อมไม่มีแก่ 

พระปัจเจกโพธสิตัว์ผู้กระท�าอภินหีาร ธรรม ๕ ประการเหล่านี ้คือ

 ความเป็นมนุษย์ ความสมบูรณ์ด้วยเพศ การเห็น 

ผู้ปราศจากอาสวะ อธิการ ความเป็นผู้มีฉันทะ เหล่านี้รวม 

เป็นเหตุแห่งอภินีหาร
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 และแก่พระสาวกโพธิสัตว์ผู้ต้ังปณิธานไว้ด้วยสามารถ

แห่งความปรารถนาอันประกอบด้วยองค์ ๒ คือ อธิการ ความ

เป็นผู้มีฉันทะ ก็ฉันนั้น

 เพราะเหตุใด เพราะญาณยังไม่สุกเต็มที่

 อธิบายว่า ปัญญาบารมีที่ส่งเสริมเพิ่มเติมด้วยบารมี

ทั้งหลาย มีทานบารมีเป็นต้น ของพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย

แม้เหล่านี้ ย่อมตั้งท้อง ถึงความสุกงอม ยังพระพุทธญาณให้

บริบูรณ์โดยล�าดับ ฉันใด ปัญญาบารมีที่ส่งเสริมเพิ่มเติมด้วย

บารมท้ัีงหลาย มทีานบารมเีป็นต้น ของพระปัจเจกพทุธเจ้าและ

พระสาวกทั้งหลาย ก็ฉันนั้น ย่อมตั้งท้อง ถึงความสุกงอม ยัง

พระปัจเจกโพธญิาณและสาวกโพธญิาณให้บรบิรูณ์ตามสมควร

โดยล�าดับ.
๒๕

 

๒๕
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  เถรคาถา  (ขุ.เถร.อ.๑/๑๔)
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บารมี ๑๐ ทัศ

การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้ง ๓ ประเภท นั้น ต้องเพาะบ่ม

โพธิญาณให้บริบูรณ์ด้วยการบ�าเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ท่ีเรียกว่า 

“พุทธการกธรรม” พระธรรมปาละได้อธิบายขยายความลักษณะ 

(เครื่องแสดง) รส (หน้าที่หรือกิจ) ปัจจุปัฏฐาน (ผลปรากฏ) และ

ปทัฏฐาน
๒๖
 (เหตุใกล้ให้เกิด) ของบารมี ๑๐ ประการไว้ มีปรากฏใน

คัมภีร์ปรมตัถทปีน ีและในคัมภีร์วิสทุธชนวลิาสนิ ีพระอรรถกถาจารย์ 

ได้แสดงการเปรียบเทียบบารมี
๒๗

 ๑๐ ประการไว้เพื่อเป็นแนวทาง 

การเพาะบ่มบารมี พอสรุปความได้ว่า

บารมีแม้ทั้งหมดมีการอนุเคราะห์ผู้อ่ืนเป็นลักษณะ (เครื่องแสดง) 

มีการท�าอุปการะแก่ผู้อ่ืนเป็นรส หรือมีความไม่หวั่นไหวเป็นรส 

(เป็นกิจ) มีการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นปัจจุปัฏฐาน หรือมี

ความเป็นพระพทุธเจ้าเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ) มมีหากรณุา 

เป็นปทัฏฐาน หรือมีความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาเป็น 

ปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้)

๑) ทานบารมี เจตนาบริจาคเครื่องอุปกรณ์ของตน ก�าหนดด้วย 

ความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา เป็นทานบารมี

๒๖
ลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน และปทัฏฐาน ของบารมี ๑๐ ประการ ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย  

จริยาปิฎก  (ขุ.จริยา.อ.๓๒๘-๓๒๙)

๒๗
เปรยีบเทยีบบารม ี๑๐ ประการ วสิทุธชนวลิาสนิ ีอรรถกถาขทุทกนกิาย อปทาน  (ข.ุอป.อ.๑/๒๗-๓๔)
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พึงบ�าเพ็ญทานบารมีให้บริบูรณ์ โดยไม่เหลียวแลทรัพย์ ยศ บุตร 

และภรรยา หรืออวัยวะน้อยใหญ่ ให้ส่ิงที่เขาต้องการอยากได้

ทัง้หมดแก่ยาจกผูม้าถงึ ให้ทัง้หมดมิให้เหลอื เปรียบเหมือนหม้อน�า้ 

เตม็เป่ียมทีค่ว�า่ไว้ น�า้ย่อมไหลออกหมด ไม่ขงัอยู่ในหม้อน้ัน ฉะน้ัน

ทานบารมีมีการบริจาคเป็นลักษณะ (เครื่องแสดง). มีการก�าจัดโลภ 

ในไทยธรรมเป็นรส (เป็นกจิ). มคีวามไม่ติดข้องเป็นปัจจปัุฏฐาน หรอื

มภีพสมบติัและความไม่มภีพสมบติัเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). 

มีวัตถุอันควรบริจาคเป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).

๒) ศีลบารมี กายสุจริต วจีสุจริต ก�าหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาด 

ในอุบายแห่งกรณุา และโดยความหมาย กคื็อเจตนาเว้นสิง่ไม่ควรท�า

เป็นต้น เป็นศีลบารมี

พงึบ�าเพ็ญศีลบารมบีริบูรณ์ โดยตั้งแต่บัดนี้ไป อย่าได้เห็นแก่ชีวิต 

รักษาศีลให้บริสุทธ์ิ เปรียบเหมือนเน้ือทรายจามรีไม่เห็นแก่ชีวิต 

รักษาเฉพาะขนหางของตน แม้หางจะคล้องติดในที่ ใดก็ตาม 

ปลดขนหางออกไม่ได้ ก็ยอมตายในที่นั้น ฉะนั้น

ศีลบารมมีกีารละเว้นเป็นลกัษณะ (เครือ่งแสดง) หรอืมลีกัษณะเป็น

พื้นฐานแห่งกุศลทั้งหลาย มีสมาธิกุศลเป็นต้น. มีการก�าจัดความ

เป็นผู้ทุศีลเป็นรส หรือมีความไม่มีโทษเป็นรส (เป็นกิจ). มีความ

สะอาดแห่งกายและวาจาเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). มีหิร ิ

และโอตตัปปะเป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).
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๓) เนกขัมมบารมี จิตเกิดขึ้นเพื่อจะออกจากภพ มีการเห็นโทษ 

เป็นอันดับแรก ก�าหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา 

เป็นเนกขัมมบารมี

พึงบ�าเพ็ญเนกขัมมบารมีให้บริบูรณ์ โดยท�าภพทั้งปวงให้เป็น 

เช่นกับเรือนจ�า ร�าคาญอยากจะพ้นไปจากภพทั้งปวง มุ่งหน้าต่อ

เนกขัมมะคือการออกจากกาม เปรียบเหมือนคนที่อยู่ในเรือนจ�า

มาเป็นเวลานาน มิได้มีความรักใคร่ในเรือนจ�านั้นเลย มีแต่ความ

ร�าคาญอย่างเดียว ไม่อยากอยู่ แสวงหาแต่ทางพ้นออกไป ฉะนั้น

เนกขมัมบารมมีกีารออกจากกามและภพเป็นลกัษณะ (เครือ่งแสดง). 

มีการท�าให้แจ้งซึ่งโทษของกามและภพนั้นเป็นรส (เป็นกิจ). มีความ

หันหลังจากโทษนั้นเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). มีความสังเวช

เป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).

๔) ปัญญาบารมี ความเข้าใจลักษณะอันเสมอกันแห่งธรรมทัง้หลาย 

ก�าหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาเป็นปัญญาบารมี

พึงบ�าเพ็ญปัญญาบารมีให้บริบูรณ์ โดยเข้าไปหาบัณฑิตทั้งหมด 

ไม่เว้นใครๆ ไม่ว่าจะเป็นคนช้ันต�า่ ช้ันกลาง และช้ันสงู แล้วไต่ถาม

เรยีนรู้กบับณัฑติเหล่านัน้ เปรียบเหมือนภกิษผุูถ้อืเทีย่วบณิฑบาต

เป็นวตัร ไม่ละเว้นตระกลูใดๆ ไม่ว่าจะเป็นตระกลูช้ันต�า่ ช้ันกลาง 

และชั้นสูง เที่ยวไปบิณฑบาตตามล�าดับ ได้อาหารพอเป็นเครื่อง

ยังชีพ ฉะนั้น
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ปัญญาบารมีมีการรู ้แจ้งแทงตลอดตามสภาวธรรมเป็นลักษณะ 

หรือการรู ้แจ้งแทงตลอดไม่พลาดเป็นลักษณะ (เครื่องแสดง) 

ดุจการซัดธนูและยิงด้วยลูกศรของคนฉลาด. มีความส่องสว่างใน

อารมณ์เป็นรส (เป็นกิจ) ดุจประทีป. มีความไม่หลงเป็นปัจจุปัฏฐาน 

(เป็นผลปรากฏ) ดุจคนน�าทางไปในป่า. มีสมาธิเป็นปทัฏฐาน 

หรือมีอริยสัจ ๔ เป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).

๕) วิริยบารมี การปรารภถึงประโยชน์ของผู้อ่ืนด้วยกายและจิต 

ก�าหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา เป็นวิริยบารมี

พึงบ�าเพ็ญวิริยบารมีให้บริบูรณ์ โดยเป็นผู ้มีความเพียรม่ัน 

ในอิริยาบถทั้งปวง ในภพทุกภพ เป็นผู้มีความเพียรไม่ย่อหย่อน 

เปรียบเหมือนพญาราชสีห์มฤคราชมีความเพียรม่ันในอิริยาบถ 

ทั้งปวง ประคองใจไว้ตลอดเวลา ฉะนั้น

วริยิบารมมีคีวามอุตสาหะเป็นลกัษณะ (เครือ่งแสดง). มกีารอุปถมัภ์

เป็นรส (เป็นกจิ). มกีารไม่จมลง ไม่ท้อถอยเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผล

ปรากฏ). มีวัตถุปรารภความเพียรเป็นปทัฏฐาน หรือมีความสังเวช

เป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).

๖) ขนัติบารมี การอดกลัน้โทษของสตัว์และสงัขาร ก�าหนดด้วยความ

เป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา การตั้งอยู่ในอโทสะ (ความไม่โกรธ) 

จิตเกิดขึ้นเป็นไปในอาการของอโทสะนั้น เป็นขันติบารมี
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พึงบ�าเพ็ญขนัติบารมีให้บริบรูณ์ โดยเป็นผูอ้ดทนทัง้ในการยกย่อง

นับถือและในการดูถูกดูหม่ิน เปรียบเหมือนแผ่นดิน ใครจะทิ้ง

ของสะอาดหรือไม่สะอาด กมิ็ได้กระท�าความรักและความขดัเคอืง

เพราะการกระท�านั้น ย่อมอด ย่อมทน ย่อมกลั้นไว้ ได้ ฉะนั้น

ขนัติบารมมีคีวามอดทนเป็นลกัษณะ (เครือ่งแสดง). มคีวามอดกลัน้

สิง่ทีน่่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นรส (เป็นกจิ). มคีวามอดกลัน้ 

เป็นปัจจุปัฏฐาน หรอืมคีวามไม่โกรธเป็นปัจจปัุฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). 

มีเห็นตามความจริงเป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).

๗) สัจจบารมี การพูดไม่ผิดมีวิรัติเจตนา (เจตนางดเว้น) เป็นต้น 

ก�าหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา เป็นสัจจบารมี

พึงบ�าเพ็ญสัจจบารมีให้บริบูรณ์ โดยอย่าได้กล่าวมุสาวาท 

(วาจาเท็จ) ทั้งรู้อยู่ ด้วยอ�านาจฉันทาคติเป็นต้น ถึงแม้อสนีบาต

จะตกลงบนกระหม่อมก็ตาม เปรียบเหมือนดาวประกายพรึก 

เป็นดุจคันช่ังคือเที่ยงตรงไม่ว่าฤดูหรือปีใดก็ตาม ย่อมไม่โคจร

และเวียนออกนอกวิถีโคจรไปในวิถีอื่น ย่อมจะโคจรไปในวิถ ี

ของตนเท่านั้น ฉะนั้น

สัจจบารมีมีการไม่พูดหลอกลวง คือเว้นจากมุสา เป็นลักษณะ 

(เครื่องแสดง). มีการประกาศตามความเป็นจริงเป็นรส (เป็นกิจ). 

มีความช่ืนใจเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). มีความสงบเสง่ียม

เป็นปทัฏฐาน (เป็นเหตุใกล้).
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๘) อธิษฐานบารมี การตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหว ก�าหนดด้วยความ

เป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา จิตเกิดขึ้นเป็นไปในอาการแห่ง 

ความตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหวนั้น เป็นอธิษฐานบารมี

พึงบ�าเพ็ญอธิษฐานบารมีให้บริบูรณ์ โดยเป็นผู ้ ไม่หวั่นไหว 

ในอธิษฐานที่ได้อธิษฐานไว้ เปรยีบเหมือนภเูขาแม้จะถกูลมพัดแรง

มาจากทุกทิศก็ไม่หวั่นไหว ไม่เขยื้อน คงตั้งอยู่ในที่ของตน ฉะนั้น

อธษิฐานบารมมีคีวามต้ังใจในโพธสิมภารเป็นลกัษณะ (เครือ่งแสดง). 

มีการครอบง�าสิ่งเป็นปฏิปักษ์ของโพธิสมภารเหล่านั้นเป็นรส 

(เป็นกิจ). มีความไม่หวั่นไหวในการครอบง�าสิ่งเป็นปฏิปักษ์เป็น 

ปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). มโีพธสิมภารเป็นปทฏัฐาน (เป็นเหตุใกล้).

๙) เมตตาบารมี การท�าประโยชน์สขุให้แก่โลก ก�าหนดด้วยความเป็น

ผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรณุา โดยถอืความไม่พยาบาท เป็นเมตตาบารมี

พึงบ�าเพ็ญเมตตาบารมีให้บริบูรณ์ โดยเป็นผู้มีจิตเมตตาเสมอ

กันทั้งในคนดีและคนช่ัว ทั้งในศัตรูและมิตร ทั้งในชนที่เกื้อกูล 

และไม่เกื้อกูล และในสัตว์ทั้งปวง เปรียบเหมือนน�้าย่อมไหล 

แผ่ความเย็นไปเสมอกันไม่เลือกที่ ทั้งในส่ิงที่เป็นประโยชน ์

และในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ฉะนั้น

เมตตาบารมีมีความเป็นไปแห่งอาการเป็นประโยชน์เป็นลักษณะ 

(เครื่องแสดง). มีการน�าประโยชน์เข้าไปเป็นรส หรือมีการก�าจัด
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ความอาฆาตเป็นรส (เป็นกจิ). มคีวามสภุาพอ่อนโยนเป็นปัจจปัุฏฐาน 

(เป็นผลปรากฏ) มีการเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นที่น่าพอใจเป็นปทัฏฐาน 

(เป็นเหตุใกล้).

๑๐) อเุบกขาบารมี การก�าจัดความเสือ่มและความเคียดแค้น ก�าหนด

ด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรณุา ความมใีจเสมอในสตัว์และ

สงัขารทัง้หลายท้ังทีน่่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา เป็นอุเบกขาบารมี

พึงบ�าเพ็ญอุเบกขาบารมีให้บริบูรณ์ โดยวางใจเป็นกลางประดุจ

ตาช่ังทั้งในสุขและทั้งในทุกข์ เปรียบเหมือนแผ่นดินย่อมวางเฉย

ในของไม่สะอาดและของสะอาดที่คนทิ้งลง เว้นจากความโกรธ

และความยินดี ฉะนั้น

อุเบกขาบารมีมีความเป็นไปโดยอาการที่เป็นกลางเป็นลักษณะ 

(เครื่องแสดง). มีเห็นความเสมอกันเป็นรส (เป็นกิจ). มีการ 

สงบความเคียดแค้นและความเสือ่มเป็นปัจจุปัฏฐาน (เป็นผลปรากฏ). 

มีการพิจารณาความที่สัตว ์มีกรรมเป ็นของตนเป ็นปทัฏฐาน 

(เป็นเหตุใกล้).
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ปกิณณกะ

ตระกูลและการเกิดของพระโพธิสัตว์ทั้ง ๓ ประเภท

พระอรรถกถาจารย์ได้อรรถาธบิายตระกลูและการเกดิของพระโพธสิตัว์  

ผู้จะส�าเร็จพระโพธิญาณในชาติสุดท้ายไว้ มีปรากฏในคัมภีร์วิสุทธชน 

วิลาสินี ว่า

  พระพุทธเจ้าทั้งหลายบ�าเพ็ญบารมีทั้งหลายตลอดกาล 

 มีประเภทตามที่กล่าวแล้ว ด้วยความปรารถนานี้และด้วย 

 อภินีหารนี้ อย่างนี้แล้ว เมื่อจะเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้น 

 ในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์

  พระปัจเจกพทุธเจ้าท้ังหลายย่อมเกดิขึน้ในตระกลูกษตัรย์ิ 

 ตระกูลพราหมณ์ หรือตระกูลคหบดี ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง

  ส่วนพระอัครสาวกย่อมเกดิขึน้เฉพาะในตระกูลกษตัรย์ิ 

 และตระกูลพราหมณ์ เหมือนพระพุทธเจ้า

  พระพุทธเจ ้าทุกพระองค์ ไม ่เกิดขึ้นในสังวัฏฏกัป 

 (กัปเสื่อม) ย่อมเกิดขึ้นในวิวัฏฏกัป (กัปเจริญ) พระปัจเจก 

 พุทธเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกัน

  อนึ่ง พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เกิดขึ้นในกาลที่  

 พระพุทธเจ้าทั้งหลายบังเกิดขึ้น 

  พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง และยังให้ 

 ผู้อ่ืนตรัสรู้ ได้ด้วย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เฉพาะ 

 ตนเอง แต่ไม่ยังให้ผู้อื่นตรัสรู้
๒๘

๒๘
วิสุทธชนวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อปทาน  (ขุ.อป.อ.๑/๑๗๐)
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สถานที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ

พระพุทธทัตตะได้อรรถาธิบายสถานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค ์

ไม่ทรงละไว้ มีปรากฏในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินี ว่า

  ก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละสถานที่ ๔ แห่ง

  จริงอยู่ โพธิบัลลังก์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละ 

 เป็นสถานที่แห่งเดียวกันนั่นเอง

  ไม่ทรงละการประกาศพระธรรมจกัร ณ ป่าอิสปิตนะมคิทายวนั

  ไม่ทรงละสถานที่เหยียบพระบาทครั้งแรกใกล้ประตู 

 สังกัสสนคร ครั้งเสด็จลงจากเทวโลก

  ไม่ทรงละสถานที่วางเท้าเตียง ๔ เท้า แห่งพระคันธกุฎี 

 ในพระวิหารเชตวัน พระวิหารเล็กก็มี ใหญ่ก็มี ทั้งพระวิหาร 

 ก็ไม่ทรงละ ทั้งพระนครก็ไม่ทรงละ
๒๙

จกัรวาลน้ีเป็นทีต่รสัรูข้องสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกพระองค์

พระพุทธโฆษาจารย์ได้อรรถาธิบายเรื่องนี้ไว้ ในคัมภีร์ปปัญจสูทนี ว่า

  แท้จริง พระพุทธเจ้าทั้งหลาย เมื่อจะเสด็จอุบัติขึ้น 

 ย่อมเสด็จอุบัติข้ึนในจักรวาลนี้เท่านั้น ก็เมื่อห้ามสถานที่ 

 ทีเ่สด็จอุบติั ย่อมเป็นอันห้ามเด็ดขาดว่า “พระพทุธเจ้าทัง้หลาย 

 ไม่เสด็จอุบัติในจักรวาลอื่น นอกจากจักรวาลนี้”
๓๐

๒๙
มธุรัตถวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  พุทธวงศ์  (ขุ.พุทฺธ.อ.๔๓๑)

๓๐
ปปัญจสูทนี  อรรถกถามัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์  (ม.อุ.อ.๓/๘๕)
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ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน�้า พระมงคลเทพมุน ี

(สด จนฺทสโร) จึงเรียกจักรวาลนี้ว่า “มงคลจักรวาล” เพราะ 

เป็นจักรวาลทีส่มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทกุพระองค์เสด็จอุบติัขึน้

และตรัสรู้

ความส�าคัญของมหาโพธิบัลลังก์

พระพุทธโฆสาจารย์ได้อรรถาธิบายความส�าคัญของมหาโพธิบัลลังก์

ไว้ มีปรากฏในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี ว่า

  มหาโพธิบัลลังก์ เมื่อโลกพินาศ จะพินาศในภายหลัง  

 เมื่อโลกตั้งขึ้นก็จะตั้งขึ้นก่อน

  ณ โพธิบัลลังก์นั้น กอบัวกอหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเป็น 

 บุพพนิมิต หากว่าในกัปนั้นของโพธิบัลลังก์นั้น พระพุทธเจ้า 

 จกัทรงอุบัติ ดอกบัวย่อมเกดิขึน้ หากไม่ทรงอุบัติ ดอกบวัจะไม่เกดิ

  อนึ่ง เมื่อดอกบัวเกิด หากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง 

 จักทรงอุบัติ ก็เกิดดอกเดียว หากพระพุทธเจ้าจักทรงอุบัติ 

 ๒ องค์ ๓ องค์ ๔ องค์ ๕ องค์ ดอกบัวก็เกิด (ตามล�าดับ) 

 ๕ ดอก

  อนึ่ง ดอกบัวเหล่านั้นเป็นดอกมีช่อติดกันในก้านเดียว  

 ท้าวสทุธาวาสพรหมทัง้หลายชวนกนัว่า “ท่านผู้นิรทกุข์ทัง้หลาย  

 พวกเรามากันเถิด จักเห็นบุพพนิมิต” แล้วพากันมายังมหา 

 โพธิบัลลังก์สถาน
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  ในกัปท่ีพระพุทธเจ้าทั้งหลายยังไม่ทรงอุบัติ ดอกบัว 

 ก็ไม่มี ทวยเทพทั้งหลายเห็นดอกบัวไม่มีดอก ก็มีความเสียใจ 

 ว่า “พ่อคุณเอ๋ย โลกจักมืดมนหนอ สัตว์ทั้งหลายถูกความมืด 

 ครอบง�า จักเต็มในอบาย เทวโลก ๖ พรหมโลก ๙ จักว่างเปล่า”

  ครั้นเห็นดอกบัวในเวลาบาน ต ่างดีใจว ่า “เมื่อ 

 พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ทรงก้าวลงสู่ครรภ์พระมารดา ประสูติ  

 ตรัสรู ้ ยังธรรมจักรให้เป็นไป ทรงกระท�ายมกปาฏิหาริย์ 

 หยัง่ลงจากเทวโลก ทรงปลงอายสุงัขาร เสด็จดับขนัธปรนิิพพาน  

 พวกเราจักเห็นปาฏิหาริย์อันท�าให้หมื่นจักรวาลหวั่นไหว 

 และอบายทั้ง ๔ จักเสื่อมโทรม เทวโลก ๖ พรหมโลก ๙ 

 จักบริบูรณ์” พากันเปล่งอุทานไปสู่พรหมโลกของตนๆ
๓๑
 

การก�าหนดสหชาตและการก�าหนดนักษัตร

พระพุทธทัตตะได้อรรถาธิบายเรื่องสหชาตและนักษัตรไว้ มีปรากฏ

ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินี ว่า

  สิ่งที่เกิดร่วมกันกับพระสัพพัญญูโพธิสัตว์ของพวกเรา  

 มี ๗ เหล่าน้ี คือ พระมารดาพระราหุล พระอานนทเถระ 

 พระฉันนะ พระยาม้ากัณฐกะ หม้อขุมทรัพย์ พระมหาโพธิ 

 พระกาฬุทายี ชื่อว่าก�าหนดสหชาต

  โดยนกัษัตร คือ ดาวฤกษ์ในเดือนอุตตราสาธ (เดือน ๘)  

 พระมหาบรุษุลงสูพ่ระครรภ์พระชนน ีเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ 

 ทรงประกาศพระธรรมจักร ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์

๓๑
สุมังคลวิลาสินี  อรรถกถาทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ที.มหา.อ.๒/๖)
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  โดยนักษัตร คือ ดาวฤกษ์ในเดือนวิสาขะ (เดือน ๖)  

 ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

  โดยนกัษตัร คือ ดาวฤกษ์เดือนมาฆะ (เดือน ๓) พระองค์ 

 ทรงประชุมพระสาวกและทรงปลงอายุสังขาร

  โดยนักษัตร คือ ดาวฤกษ์เดือนอัสสยุชะ (เดือน ๑๑)  

 เสด็จลงจากเทวโลก
๓๒

 

ธรรมดาของพระพุทธเจ้า

พระพุทธทัตตะได้อรรถาธิบายเรื่องธรรมดาทั่วไปของพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์ มี ๓๐ ประการ มีปรากฏในคัมภีร์มธุรัตถ 

วิลาสินี ว่า

  ๑. พระโพธิสัตว์ผู้มีภพสุดท้าย มีสัมปชัญญะรู ้ตัว 

 ลงสู่พระครรภ์ของพระชนนี

  ๒. พระโพธสิตัว์นัง่ขดัสมาธใินพระครรภ์ของพระชนนี  

 หันพระพักตร์ออกไปภายนอก

  ๓. พระชนนีของพระโพธิสัตว์ยืนประสูติ

  ๔. พระโพธสิตัว์ออกจากพระครรภ์พระชนนใีนป่าเท่านัน้

  ๕. พระโพธสิตัว์วางพระบาทลงบนแผ่นทอง หนัพระพกัตร์ 

 ไปทางทิศเหนือ ย่างพระบาท ๗ ก้าว เสด็จไปตรวจดู ๔ ทิศ 

 แล้วทรงเปล่งสีหนาท

  ๖. พระมหาสตัว์พอพระโอรสสมภพ ก็ทรงเหน็นมิติ  ๔ 

 แล้วออกมหาภิเนษกรมณ์

๓๒
มธุรัตถวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  พุทธวงศ์  (ขุ.พุทฺธ.อ.๔๓๒)
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  ๗. พระมหาสัตว์ทรงถือผ้าธงชัยแห่งพระอรหันต์ 

 ทรงผนวช ทรงบ�าเพ็ญเพียรก�าหนดอย่างต�่าที่สุด ๗ วัน

  ๘. เสวยข้าวมธปุายาสในวนัทีท่รงบรรลพุระสมัโพธญิาณ

  ๙. ประทบันัง่เหนอืสนัถตัหญ้าบรรลพุระสพัพญัญุตญาณ

  ๑๐. ทรงบริกรรมอานาปานสติกัมมัฏฐาน

  ๑๑. ทรงก�าจัดกองก�าลังของมาร

  ๑๒. ณ โพธิบัลลังก์นั่นเอง ทรงได้คุณมีอสาธารณญาณ  

 ตั้งแต่วิชชา ๓ เป็นต้นไปเป็นอาทิ

  ๑๓. ทรงยับยั้งใกล้ โพธิพฤกษ์ ๗ สัปดาห์

  ๑๔. ท้าวมหาพรหมทูลอาราธนาเพื่อให้ทรงแสดงธรรม

  ๑๕. ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ ป่าอิสิปตนะ มิคทายวัน

  ๑๖. ในวันมาฆปูรณมี ทรงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงใน 

 ที่ประชุมสาวกประกอบด้วยองค์ ๔

  ๑๗. ประทับอยู่ประจ�า ณ ที่พระวิหารเชตวัน

  ๑๘. ทรงท�ายมกปาฏิหาริย์ใกล้ประตูกรุงสาวัตถี

  ๑๙. ทรงแสดงพระอภิธรรม ณ ภพดาวดึงส์

  ๒๐. เสด็จลงจากเทวโลกใกล้ประตูสังกัสสนคร

  ๒๑. ทรงเข้าผลสมาบัติต่อเนื่องกัน

  ๒๒. ทรงตรวจดูเวไนยชน ๒ วาระ

  ๒๓. เมื่อเรื่องเกิดขึ้น จึงทรงบัญญัติสิกขาบท

  ๒๔. เมื่อเหตุต้นเรื่องเกิดขึ้น จึงตรัสชาดก

  ๒๕. ตรัสพุทธวงศ์ในสมาคมพระประยูรญาติ

  ๒๖. ทรงท�าปฏิสันถารกับภิกษุอาคันตุกะ

  ๒๗. พวกภิกษุจ�าพรรษาแล้วถูกนมินต์ ไม่ทลูบอกลาก่อน  

 ไปไม่ได้
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๓๓
มธุรัตถวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  พุทธวงศ์  (ขุ.พุทฺธ.อ.๔๓๒-๔๓๓) 

๓๔
มธุรัตถวิลาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  พุทธวงศ์  (ขุ.พุทฺธ.อ.๔๓๓)

  ๒๘. ทรงท�ากิจก่อนและหลังเสวย ยามต้น ยามกลาง  

 และยามสุดท้ายทุกๆ วัน

  ๒๙. เสวยรสมังสะในวันปรินิพพาน

  ๓๐. ทรงเข้าสมาบัติ ๒๔ แสนโกฏิสมาบัติแล้วจึง 

 ปรินิพพาน
๓๓

อนันตรายิกธรรม

พระพุทธทัตตะได้อรรถาธิบายอนันตรายิกธรรม คือ ความไม่มี

อันตรายเป็นธรรมดา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ไว้ 

มีปรากฏในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินี ว่า

  พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีอนันตรายิกธรรม (คือความ 

 ไม่มีอันตรายเป็นธรรมดา) ๔ คือ

  ใครๆ ไม่อาจท�าอันตรายแก่ป ัจจัย ๔ ที่มีเฉพาะ 

 พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

  ใครๆ ไม่อาจท�าอันตรายแก่พระชนมายขุองพระพทุธเจ้า 

 ทัง้หลาย สมจรงิดังทีต่รสัไว้ว่า “ข้อทีบ่คุคลพงึใช้ความพยายาม 

 ปลงพระชนม์ชีพพระตถาคต ไม่เป็นฐานะ ไม่เป็นโอกาส”

  ใครๆ ไม่อาจท�าอันตรายแก่พระมหาปุริสลักษณะ 

 ๓๒ ประการ และแก่อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ

  ใครๆ ไม่อาจท�าอันตรายแก่พระพุทธรังสีได้

  เหล่านี้ชื่อว่า “อนันตรายิกธรรม ๔”
๓๔
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พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) 

พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย  ชยมงฺคโล) ๒,๐๐๐ บาท

พระมหาศักฎา  สุมโน ๕,๐๐๐ บาท

พระมหาชินภัทร  ฉินฺนาลโย ๓,๑๕๐ บาท

พระครูปลัดพงศ์พันธ์  โค้วบุญญะราศีฟ ๑,๕๐๐ บาท

พระพิสิษฐ์  สิริสาโร ๑,๕๐๐ บาท

พระบรรจง  สุทฺธิสทฺโธ ๑,๕๐๐ บาท

พระวิชัย  วิชโย ๕๐๐ บาท

พระธนกฤต  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

พระมหานิพัฒน์  จิรวฑฺฒโน ๒๐๐ บาท

JEFF  CHEW ๓๐,๐๐๐ บาท

คุณรุ่งวิทย์  สวนทวี  และครอบครัว ๑๕,๐๐๐ บาท

อาจารย์ธนัช-คุณอมฤต  อินทร์จันทร์ ๑๕,๐๐๐ บาท

คุณวัฒนา  อุดมภักดีพงศ์  และครอบครัว ๑๐,๐๐๐ บาท

คุณณัฏฐลีณ  สิริธนาสุภรัตน์  และญาติมิตร ๘,๘๐๐ บาท

คุณมนตรี  เมืองนก ๕,๒๐๐ บาท

คุณภัคกร ภรารัตนวัฒน์–คุณรัชชิวรรณ ทองเลิศ และครอบครัว ๕,๐๐๐ บาท

คุณปัทมาภรณ์  สันติวิจิตร ๕,๐๐๐ บาท

คุณโชคชัย  กิตติญาณปัญญา ๕,๐๐๐ บาท

คุณอนุสรา  ธีระกุลพิสุทธิ์ ๕,๐๐๐ บาท

คุณกัลยารัตน์  สันติวิจิตร ๕,๐๐๐ บาท

คุณแม่กี่-คุณสมเกียรติ  เพียรหาทรัพย์ ๓,๐๐๐ บาท

คุณกฤต  ธนาภพธรรม ๓,๐๐๐ บาท

คุณโฆสิต  รัตนโสภณ ๓,๐๐๐ บาท

คุณภัทร์วิภาภรณ์  แฮสกิ้นส์ ๓,๐๐๐ บาท

คุณสมภพ  เหล่าสัจจะ ๓,๐๐๐ บาท



คุณอุดม-คุณสุดา  ตรีชั้น ๓,๐๐๐ บาท

คุณภัคกร-คุณปริญยา เมืองนิล และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท

คุณกรรณยา  ช้างสุวรรณ  และลูกหลาน ๒,๐๐๐ บาท

คุณปราณี  สหเจริญ และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท

คุณชาญชัย  แซ่แต้ ๒,๐๐๐ บาท

พ.อ.พินิตภณ–คุณณัฐวรรณ–คุณมณี  พูลสวัสดิ์ และครอบครัว ๑,๖๐๐ บาท

คุณวุฒิชัย  พานิชย์ ๑,๕๐๐ บาท

คุณสนธิ์–คุณตุ้ม  ศิริธรรมเชิดชู  และลูกหลาน ๑,๕๐๐ บาท

คุณคมสันต์ สระทองลอย-คุณชญาสิทธิ์ ปานาลาด และครอบครัว ๑,๕๐๐ บาท

คุณดุษฎี  รัตนโสภณ ๑,๐๐๐ บาท

คุณฐานิตา  ดอกไม้จีน ๑,๐๐๐ บาท

คุณสุนีย์  วงษ์น้อย  และญาติมิตร ๑,๐๐๐ บาท

คุณพ่อสู่เสียง  และครอบครัวธามฐานัส ๑,๐๐๐ บาท

คุณฉัตรชัย  สุวรรณโรจน์  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณศิริพร  วิเชียรชัย ๑,๐๐๐ บาท

คุณนฤมล  สังฆวัตร  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณสมภพ  ยิ้มศรีเจริญกิจ  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณอัญชลี  สาระบรรจง ๑,๐๐๐ บาท

คุณสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ ๑,๐๐๐ บาท

คุณวีระ  เนตยกุล ๑,๐๐๐ บาท

คุณเพลินจันทร์  จันทะบุตร ๑,๐๐๐ บาท

กลุ่มบุญญาทิพย์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณพัศญ์ศภณ–คุณพลัฏฐ์  โยธินธรรมธร  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

สหายเกื้อกูล ๑,๐๐๐ บาท

คุณสุจันทร์ญา  พาภัคพาณิชย์กุล ๑,๐๐๐ บาท

คุณเจษฎาพร  ชูช่วยสุวรรณ, คุณพัชร์ชิสา  พิสิฐวดีกุล, 

ด.ช.ณเสฏฐ์  พิสิฐวดีกุล  และครอบครัว บจก.การันตี ควอลิตี้, 

บจก.การันตี  สุดโปรด, บจก.เลิศสะแมนแตน ๑,๐๐๐ บาท



คุณวิภาวี  สุทธิวัฒนพันธ์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณสรายุทธ-ด.ญ.ณชารัศมิ์  เสงี่ยมวงศ์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณทัตติยา  รัตรกังวานวงศ์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณสุชานันท์  กุศลมโนมัย ๑,๐๐๐ บาท

คุณศศินันท์  พรหมศิริ ๑,๐๐๐ บาท

คุณนพรัตน์  รุ่งอุทัยศิริ ๑,๐๐๐ บาท

คุณกิตติวัชร์  พงษ์ประภาชื่น,  คุณจุฑาภรณ์  สินชัยวนิชกุล,  

คุณรุ่งโรจน์-คุณพงศ์กรณ์-คุณไพลิน  พงษ์ประภาชื่น ๑,๐๐๐ บาท

คุณธนกฤต  เหล่าสัจจะ ๖๐๐ บาท

คุณสุดเสงี่ยม  เพ็ชรกุล ๕๐๐ บาท

คุณณัฏฐ์ทิตา  พัชรกุลเขมศิริ-คุณดลชา  เปรมปราณี ๕๐๐ บาท

คุณพงศ์กรณ์  พงษ์ประภาชิน  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณปราณี  วิชัยกุล ๕๐๐ บาท

คุณสุภาค  ตันติดุสิตา  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณวาสนา  โศภิตวจนะ ๕๐๐ บาท

คุณอรจิรา  โกศลโชติชโลธร ๕๐๐ บาท

คุณสุนิสา  ศุภผล  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณศศิประภา  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

คุณญาดา  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

คุณเบญญาภา  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

ร.ท.ฐานันดร์  คงด้วง ๕๐๐ บาท

คุณศุภกร  อนันตผล ๕๐๐ บาท

คุณแม่รุ่งฟ้า-คุณชัชวาล  ธรรมนาวรรณ, 

คุณตามื่น-คุณยายอ้อย  ตู้นิ่ม  และคุณป้าโม่ย แซ่คู   ๕๐๐ บาท

คุณศิริกาญจน์  ดอกไม้จีน ๕๐๐ บาท

คุณนลินี-คุณพีรยสถ์  สมจินดา ๕๐๐ บาท

คุณกนิษฐา  เทศประสงค์ ๕๐๐ บาท



คุณสุรภา  จิตตะรักษ์ ๕๐๐ บาท

พันเอกเลปกร–คุณวรวรรณ  ดิษฐ์แย้ม  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณฉัตรบดินทร์  บดินทร์ภักดีกุล ๕๐๐ บาท

คุณมงคล  วัฒนาเกียรติสรร ๕๐๐ บาท

คุณฐิญาภา  ราวด์ ๕๐๐ บาท

คุณวีรดา  กุศลมโนมัย ๕๐๐ บาท

คุณอรุณรักษ์  ขันเทศ ๕๐๐ บาท

คุณฉัตรชัย  สุวรรณโรจน์ ๕๐๐ บาท

คุณน�้าฝน  อินทราพงษ์ ๕๐๐ บาท

คุณพรปวีณ์  ไพมณี ๕๐๐ บาท

คุณเปรม  แสงวิโรจน์พัฒน์ ๕๐๐ บาท

คุณจักรวาล  กู้สกุลไท ๕๐๐ บาท

คุณพรรณทิพพา  บริบูรณ์ ๕๐๐ บาท

คุณพรพิชัย  กิตติอภิญญา ๕๐๐ บาท

คุณพรลพัทธ์  อรุณบกสกุล ๕๐๐ บาท

คุณสิริรัตน์  รัตนมธุวงศ์  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณทาริกา  วีรวงศ์ตระกูล ๔๐๐ บาท

คุณวลัยพร  ธีรศุภพงศ์ ๓๐๐ บาท

คุณอังสนา  จรูญชัยคณากิจ ๓๐๐ บาท

คุณณิชญา  งามประภาสม ๓๐๐ บาท

คุณจิตร  ธีรนันทพรสุข ๓๐๐ บาท

คุณพิศิษฐ์-คุณสินีรักษ์-คุณจักรพันธ์  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บาท

คุณณัฏฐ์-คุณอาตี๋-ด.ญ.ชาลิสา  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บาท

คุณสมเกียรติ-คุณอ�าไพพร-คุณวันวิสา  วัยนิพิฐพงษ์ ๓๐๐ บาท

คุณนลินรัตน์  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บาท

คุณนเรศ  ทวีเกื้อกูล  และครอบครัว ๓๐๐ บาท

คุณศุภโชค-คุณชายแสน-คุณธีรญา  สินธุญาณ ๓๐๐ บาท



จ.ส.อ.สิทธิชัย  กั่วพานิช, คุณพนาวรรณ  สมบัติภิญโญ ๓๐๐ บาท

คุณอุบลรัตน์  เม่นสิน ๓๐๐ บาท

คุณศิรณัฏฒ์-คุณณัณภ์ปกรณ์-ด.ญ.ศิญ์ชญาณ์ ศุภาษ์ณัณษ์ ๓๐๐ บาท

คุณสมชัย  รัตนจินดาวงษ์, คุณจันทร์ฉาย  เพียงตา ๓๐๐ บาท

คุณทัศนัย  ทองคต, คุณพิสมัย  ศรีจันทร์ม่วง ๓๐๐ บาท 

คุณสมใจ  ไพมณี  และครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณพัชนี  แดงสุภา ๒๐๐ บาท

คุณอังกูร  อนันตบุรี ๒๐๐ บาท

คุณณัทกร  เปี่ยมพร้อม ๒๐๐ บาท

คุณกิตติทัศน์  ใยมุง ๒๐๐ บาท

คุณนกมล-คุณพิมพ์พิชชา  ศิริธรรมเชิดชู ๒๐๐ บาท

คุณณัฐธีร์  โชคอัครจิรานนท์  และครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณพีระวัฒน์-คุณปุณญดา  ค้าธัญเอกมงคล ๒๐๐ บาท

คุณเตชิต-คุณภูวกร  ค้าธัญเอกมงคล ๒๐๐ บาท

คุณกมลลักษณ์  เกียรติวาทีรัตนะ ๒๐๐ บาท

คุณศัตธัช-คุณปรานต์  ลภัทธานันท์ ๒๐๐ บาท

นพ.ธีรภาพ  ลิ่วลักษณ์ ๒๐๐ บาท

คุณอดิศร  คุ้มได้อยู่ ๑๐๐ บาท

คุณวราภรณ์  อนุศาสนนันท์ ๑๐๐ บาท

คุณไกรศักดิ์  ใจบุญ ๑๐๐ บาท

คุณกัญฑิศา  แก้วค�าไสย์ ๑๐๐ บาท

คุณทิพย์รดา  จงสงวน ๑๐๐ บาท

คุณกมลพร  ผลประเสริฐ ๑๐๐ บาท

คุณกฤษฏ์  สกุลหลิม  และครอบครัว ๑๐๐ บาท

ห้องโหรตรีไตรศุลี ๑๐๐ บาท

คุณวัชระ  ปัญญาธีระ  และครอบครัว ๘๐ บาท
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ค�าน�า

หนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ มีท้ังหมด ๓ เล่ม คือ  

๑)หาบุญได้ ใช้บุญเป็น ๒) การบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก 

และ ๓) ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน 

หนังสือ “หาบุญได้ ใช้บุญเป็น” เป็นหนังสือที่อธิบำยขยำยควำม

คติธรรมที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน�้า พระมงคลเทพมุน ี

(สด จนฺทสโร) ได้เทศนำสั่งสอนไว้ ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบำย

กำรหำบุญได้ตำมหลักวิชำกำรในพระพุทธศำสนำ ท่ีองค์สมเด็จ 

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ มีปรำกฏในพระไตรปิฎก และ

คัมภีร์อรรถกถำที่อธิบำยขยำยควำมพระไตรปิฎกนั้น และกำร 

ใช้บุญเป็นนั้น เป็นอย่ำงไร

หนังสือ “การบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก” เป็นหนังสือที่อธิบำย 

กำรบ�ำเพ็ญทุกระดับ ตำมข้อมูลที่ปรำกฏในพระไตรปิฎก คัมภีร์ 

อรรถกถำและคัมภีร์อื่นๆ ในพระพุทธศำสนำ ฝ่ำยเถรวำท

(ก)



หนังสือ “ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน” เป็นหนังสือ

ท่ีอธิบำยโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพำน ว่ำ คืออะไร 

มีวิธีกำรปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอย่ำงไร และน�ำประสบกำรณ์กำร 

ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพำน ของบูรพำจำรย์ท่ีปฏิบัติ 

ตรงตำมพระปรยิติัสทัธรรม มำแสดงไว้ ว่ำสอดคล้องกบัพระสทัธรรม 

ของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำอย่ำงไร

หนังสือธรรมทั้ง ๓ เล่มนี้ มีควำมเกี่ยวโยงกัน กล่ำวคือ กำรศึกษำ

สัมมำปฏิบัติในบวรพระพุทธศำสนำ มีจุดหมำยสูงสุดก็คือกำร

บรรลุมรรค ผล นิพพำน โดยเฉพำะกำรบรรลุถึงพระนิพพำนธำตุ 

ที่เป็นบรมสุข เป็นอมตธรรม เป็นธรรมแดนเกษมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ 

ทั้งปวง นั้น ต้องบ�ำเพ็ญบำรมีทุกระดับ ไม่ว่ำจะบรรลุเป็นพระสัมมำ

สัมพุทธเจ้ำ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ำ หรือเป็นพระอรหันตสำวก 

และกำรบ�ำเพ็ญบำรมีให้แก่กล้ำนั้น ต้องเริ่มต้นจำกกำรกระท�ำกุศล 

คุณควำมดีในระดับบุญ แล้วพัฒนำกุศลคุณควำมดีนั้นให้แก่กล้ำขึ้น

เป็นบำรมี ดังนั้น หนังสือธรรมชุดนี้จึงตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่ำวนี้

ได้อย่ำงดี

อนึ่ง เนื่องจำกมีสหธรรมิกบำงท่ำนได้ฟังผู้เขียนบรรยำยธรรม เรื่อง 

“การบ�าเพ็ญบารมี” ทีพ่ระเดชพระคุณ หลวงป๋า พระเทพญาณมงคล ว.ิ

(เสรมิชัย ชยมงฺคโล) อดีตปฐมเจ้ำอำวำสวัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม 

อ.ด�ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี ได้นิมนต์ผู้เขียนให้ ไปบรรยำยในครำว  

(ข)



อบรมพระวิปัสสนำจำรย์ ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม แล้ว 

สหธรรมิกท่ำนนั้นได้ปรำรภกับผู้เขียนว่ำ ผู้เขียนน่ำจะพิมพ์หนังสือ 

ธรรม เรื่อง “การบ�าเพ็ญบารมี” จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ 

ในกำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ ซ่ึงผู้เขียนก็ผัดผ่อนมำเป็นระยะเวลำนำน 

พอสมควร ต่อมำผู้เขียนได้บรรยำยธรรมสอนสำธุชนที่เข้ำร่วม 

ปฏิบัติธรรมที่วัดป่ำวิสุทธิคุณ ในโครงกำรอบรมพระกัมมัฏฐำน  

เกี่ยวกับเรื่องโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพำน ว่ำคืออะไร และ

วิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรค ผล นิพพำน เป็นอย่ำงไร ปรำกฏว่ำมี

สำธุชนให้ควำมสนใจพอสมควร 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำวนี ้ผู้เขยีนจึงด�ำรว่ิำ สมควรทีจ่ะจัดท�ำหนงัสอืธรรม 

ชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทำนให้กับผู้มำบ�ำเพ็ญ 

บุญกุศลและปฏิบัติธรรมที่วัดป่ำวิสุทธิคุณ ได้ ใช้เป็นแนวทำงใน 

กำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ และเป็นกำรปฏิกำระแก่สำธุชนที่มำบ�ำเพ็ญ

บุญกุศลที่วัดป่ำวิสุทธิคุณด้วย

ขออนโุมทนำบญุกบัผู้มจีติศรทัธำร่วมท�ำบญุเป็นเจ้ำภำพพมิพ์หนงัสอื

ธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ” ที่ปรำกฏชื่ออยู่ท้ำยหนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ 

และขออำรำธนำคุณพระศรรีตันตรยั คือ คุณพระพทุธ คุณพระธรรม 

และคุณพระสงฆ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งขออำรำธนำบุญ- 

บำรมี-รัศมี-ก�ำลัง-ฤทธิ์-อ�ำนำจ-สิทธิเฉียบขำดของบูรพำจำรย์ 

มพีระเดชพระคุณ หลวงพ่อวดัปากน�า้ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 

(ค)



พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร วิ. (วีระ คณุตฺตโม) 

และพระเดชพระคุณ หลวงป๋า พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย 

ชยมงฺคโล) ได้ โปรดรวมเป็นตบะ-เดชะ-พลวะ-ปัจจัย มำอภิบำล 

คุ ้มครองรักษำสำธุชนผู ้มี จิตศรัทธำร ่วมท�ำบุญเป ็นเจ ้ำภำพ 

พิมพ์หนังสือธรรมชุดนี้ ให้เป็นผู้ปรำศจำกทุกข์-โศก-โรค-ภัยทั้งปวง 

และปรำศจำกอุปัทวันตรำยและสรรพอันตรำย ให้มีสุขภำพแข็งแรง

และมีอำยุยืน ปรำรถนำสิ่งใดที่เป็นไปในทำงที่ชอบและประกอบ

ด้วยธรรมแล้ว ก็ขอให้สิ่งนั้นจงส�ำเร็จทุกประกำร ให้เจริญรุ่งเรือง 

ในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำและในกิจกำร

โดยชอบ ให้สุข-สมบูรณ์-บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ 

และนิพพำนสมบัติ มีมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพำน ๑ โดยสัมมำทิฏฐิ

แต่ส่วนเดียว ตลอดกำลนำน

(พระมหาศักฎา สุมโน)

เจ้ำอำวำสวัดป่ำวิสุทธิคุณ

วิสำขบูชำ

๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒

(ง)



ค�าชี้แจงก่อนอ่านหนังสือ

เนื้อหำในหนังสือชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ แต่ละเล่มจะอ้ำงอิง

พระพุทธพจน์ ภำษิตของพระอรหันตสำวก และอรรถำธิบำยของ 

พระอรรถกถำจำรย์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่ำนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 

เช่ือถือได้ และตรงประเด็น ประกอบกำรพิจำรณำกำรศึกษำ 

สัมมำปฏิบัติ

พระพุทธพจน์และภำษิตของพระอรหันตสำวกที่ได้อัญเชิญมำไว้ ใน

หนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ แปลจำกพระไตรปิฎกภำษำบำลี ฉบับสยำมรัฐ 

ที่จัดพิมพ์ โดยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย กำรอ้ำงอิงนั้นจะบอกช่ือ

คัมภีร์ของพระไตรปิฎก และบอกเล่ม/ข้อไว้ แต่ไม่ได้บอกหน้ำ 

พระไตรปิฎก เนื่องด้วยมหำมกุฏรำชวิทยำลัยได้จัดพิมพ์พระไตร- 

ปิฎกภำษำบำลีข้ึนใหม่ ท�ำให้หน้ำไม่ตรงกับฉบับที่พิมพ์ ไว้ก่อนนั้น  

ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ปุญญกิริยาวัตถุสูตร ขุททกนิกาย  

อิติวุตตกะ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘) กำรอ้ำงอิงพระพุทธพจน์ที่ปรำกฏ

ในวงเล็บ คือ ขุ. = ขุททกนิกำย, อิติ. = อิติวุตตกะ, ส่วนตัวเลข 

๒๕/๒๓๘ คือ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๓๘

ส�ำหรับอรรถำธิบำยของพระอรรถกถำจำรย์นั้น แปลจำกคัมภีร ์

อรรถกถำ ฉบบัภำษำบำล ีทีจั่ดพมิพ์โดยโรงพมิพ์วิญญำณ กำรอ้ำงอิง

นั้นก็จะบอกช่ือคัมภีร์ของอรรถกถำ และบอกภำค/หน้ำไว้เช่นกัน  

ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย  

(จ)



อุปริปัณณาสก์ (ม.อุ.อ.๓/๒๒๙) กำรอ้ำงอิงอรรถกถำนี้ จะบอกชื่อ 

คัมภีร์ คือ ปปัญจสูทนี เป็นคัมภีร์อรรถกถำของมัชฌิมนิกำย 

อุปรปัิณณำสก์ ส่วนกำรอ้ำงอิงทีป่รำกฏในวงเลบ็ คือ ม.= มชัฌิมนกิำย, 

อุ. = อุปริปัณณำสก์, อ. = อรรถกถำ ตัวเลข ๓/๒๒๙ ก็คือเล่มที่ 

๓ หน้ำ ๒๒๙

ในส่วนคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถำและปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคนั้น จะ

ใช้หนังสือที่จัดพิมพ์โดยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย โดยจะบอกล�ำดับ

ของเล่มและหน้ำไว้ด้วย ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ธัมมปทัฏฐ

กถา อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบทคาถา (ขุ .ธ.อ.๕/๘๕) 

กำรอ้ำงอิงอรรถกถำนี้ จะบอกช่ือคัมภีร์ คือ ธัมมปทัฏฐกถำ  

เป็นคัมภีร์อรรถกถำของขุททกนิกำย ธรรมบทคำถำ ส่วนกำรอ้ำงอิง

ที่ปรำกฏในวงเล็บ คือ ขุ.= ขุททกนิกำย, ธ. = ธรรมบทคำถำ, อ. = 

อรรถกถำ ตัวเลข ๕/๘๕ ก็คือเล่มที่ ๕ หน้ำที่ ๘๕ และปกรณ์วิเศษ

วิสุทธิมรรค (วิสุทฺธิ.๓/๑๐) นี้เป็นกำรอ้ำงอิงของคัมภีร์ปกรณ์วิเศษ 

วิสุทธิมรรค ส่วนกำรอ้ำงอิงที่ปรำกฏในวงเล็บ คือ วิสุทฺธิ.= วิสุทธิ

มรรค ตัวเลข ๓/๑๐ ก็คือเล่มที่ ๓ หน้ำที่ ๑๐

ผู้อ่ำนที่มีควำมประสงค์จะค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมจำกพระพุทธพจน์ 

ภำษิตของพระอรหันตสำวก อรรถกถำ และปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค 

ก็สำมำรถค้นหำได้จำกที่อ้ำงอิงไว้

วิสำขบูชำ

๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒

(ฉ)
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ขอเชิญร่วมศึกษาสัมมาปฏิบัติ  และประพฤติเนกขัมมบารมี   
ในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน  ตามแนวสติปัฏฐาน ๔  

ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน�้า พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  

ได้ปฏิบัติค้นพบ เข้าถึง รู้-เห็น และเป็น ได้ถ่ายทอดสั่งสอนไว้   

ที่วัดป่าวิสุทธิคุณ หน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี  

ปีละ ๒ รุ่น  คือ

รุ่นแรกของปี  ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐  เมษายน

รุ่นที่ ๒ ของปี  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐  ตุลาคม



สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจธรรม ณ มหาโพธิบัลลังก์ 

ภายใต้ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ ทรงค้นพบความจริงอย่างประเสริฐ คือ 

อริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ เหตุเกิดแห่งทุกข์ (สมุทัย) สภาวะท่ีทุกข์

ดับเพราะเหตุดับ (นิโรธ) และข้อปฏิบัติที่จะเกิดให้นิโรธ ที่เรียก

ว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ (มรรค) และทรงก�าจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์

ได้อย่างสิ้นเช้ือไม่เหลือเศษ เป็นสมุจเฉทปหาน บรรลุมรรค ผล 

นิพพาน ตรัสรู ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระอนุตตร 

สัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อทรงตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงมีพระคุณ

หลายประการ เช่น อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 

เป็นต้น พระคุณประการหนึ่ง คือ โลกวิทู (ทรงรู้แจ้งโลก) นั้น 

ทรงเห็นว่าบุคคลที่ปรากฏในโลกมี ๙ ประเภท มีปรากฏในปุคคล

สูตรว่า

ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล 

นิพพาน
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  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๙ ประเภทน้ี มีปรากฏอยู ่

 ในโลก บคุคล ๙ ประเภทไหนบ้าง คือ พระอรหนัต์ ท่านผู้ปฏิบัติ 

 เพื่อความเป็นพระอรหันต์ พระอนาคามี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�า 

 ให้แจ้งซ่ึงอนาคามิผล พระสกทาคามี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�า 

 ให้แจ้งซ่ึงสกทาคามิผล พระโสดาบัน ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�า 

 ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ปุถุชน
๑

ถ้าจะจัดบคุคลตามพระพทุธพจน์นีอ้อกเป็นกลุม่ กจ็ดัได้เป็น ๒ กลุม่ 

คือ ๑.กลุ่มผู้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ ๘ ประเภท ได้แก่ ท่านผู้ปฏิบัติ

เพื่อท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล จนถึงพระอรหันต์ ๒.กลุ่มปุถุชน

พระอริยบุคคล

บุคคลผู้ต้ังใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ ๘ ประเภทตามพระพุทธพจน์ 

ข้างต้นนั้น ต้ังแต่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�าให้แจ้งซ่ึงโสดาปัตติผล จนถึง

พระอรหันต์เป็นทักขิเณยยบุคคล
๒
 คือ บุคคลผู้ควรรับของท�าบุญ

ท่ีทายกถวาย และเป็นพระอริยบุคคล คือ บุคคลผู้ประเสริฐ 

หรือบุคคลผู้เป็นพระอริยะเพราะบรรลุธรรมวิเศษมีโสดาปัตติมรรค

ขึ้นไป จนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ ในพระอภิธรรมปิฎกได้แสดง

ว่า “พระอริยบุคคล ๘ เป็นอริยะ บุคคลนอกนั้น ไม่ใช่อริยะ”
๓
 

๑
ปุคคลสูตร  อังคุตตรนิกาย  นวกนิบาต  (องฺ.นวก.๒๓/๒๑๓)

๒
สังคีติสูตร ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  (ที.ปา.๑๑/๓๔๒)

๓
พระอภิธรรมปิฎก  ปุคคลบัญญัติ  (อภิ.ปุ.๓๖/๓๔)
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พระพุทธโฆสาจารย์ได้อธิบายขยายความพระอริยบุคคลนี้ว่า เป็นผู้

ไกลจากกิเลส เป็นผู้ประเสริฐ และเป็นผู้บริสุทธิ์ มีปรากฏในคัมภีร์

ปัญจปกรณัฏฐกถา ว่า

  วินิจฉัยในนิเทศแห่งพระอริยบุคคล. ช่ือว่าอริยะ 

 เพราะเป็นผู้ ไกลจากกิเลสทั้งหลาย. ช่ือว่าอริยะ เพราะ 

 ประเสริฐกว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลก ... เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์ 

 จงึช่ือว่าอรยิะ. ชนทัง้หลายทีเ่หลอืไม่ช่ือว่าอรยิะ เพราะไม่เป็น 

 ผู้บริสุทธิ์.
๔
 

พระอริยบุคคล ๘ ตามพระอภิธรรมปิฎกข้างต้นนี้ แบ่งเป็นผู้ปฏิบัติ

มรรค ๔ และผู้ตั้งอยู่ในผล ๔
๕
 จัดเรียงตามล�าดับคุณธรรมได้ดังนี้

๑) ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล คือ พระผู้ตั้งอยู่ใน

โสดาปัตติมรรคหรือบรรลุโสดาปัตติมรรคแล้ว

๒) พระโสดาบัน คือ ท่านผู้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว

๓) ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล คือ พระผู้ตั้งอยู่ใน

สกทาคามิมรรคหรือบรรลุสกทาคามิมรรคแล้ว

๔) พระสกทาคาม ีคือ ท่านผู้บรรลุสกทาคามิผลแล้ว

๕) ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้งซ่ึงอนาคามิผล คือ พระผู้ต้ังอยู่ใน 

อนาคามิมรรคหรือบรรลุอนาคามิมรรคแล้ว

๔
ปัญจปกรณัฏฐกถา  อรรถกถาอภิธรรมปิฎก  ปุคคลบัญญัติ  (อภิ.ปุ.อ.๔๖)

๕
ปรมัตถโชติกา  อรรถกถาขุททกนิกาย  ขุททกปาฐะ  (ขุ.ขุ.อ.๑๔๕)
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๖) พระอนาคาม ีคือ ท่านผู้บรรลุอนาคามิผลแล้ว

๗) ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้งซ่ึงอรหัตตผล คือ พระผู้ต้ังอยู่ใน 

อรหัตตมรรคหรือบรรลุอรหัตตมรรคแล้ว

๘) พระอรหันต ์คือ ท่านผู้บรรลุอรหัตตผลแล้ว

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจ�าแนกพระอริยบุคคลทั้ง ๘ นี ้

เป็น ๒ ประเภท
๖  
ได้แก่ พระเสขะ คือ พระผู้ยงัต้องศึกษาในไตรสกิขา 

(ศีล สมาธิ ปัญญา) ต้ังแต่ล�าดับที่ ๑ - ๗ และพระอเสขะ คือ 

พระผู้ ไม่ต้องศึกษา เป็นพระอรหันต์ เพราะบรรลุอรหัตตผลแล้ว

ปุถุชน

ค�าว่า “ปุถุชน” พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อรรถาธิบายไว้ว่า เป็นคน

มีกิเลสหนา ประพฤติธรรมต�่า หันหลังให้อริยธรรม คือ ธรรมท่ี 

ประเสริฐหรือธรรมของพระอริยบุคคลดังมีปรากฏในคัมภีร ์ 

สารัตถปกาสินี ว่า

  พระพุทธพจน์ว่า ปุถุชฺชโน (ปุถุชน) ได้แก่ ชื่อว่าปุถุชน  

 เพราะเหตุที่ท�ากิเลสมากนานัปการเป็นต้น ให้เกิด. จริงอยู่ 

 ท่านกล่าวค�านี้ไว้ว่า ชื่อว่าปุถุชน เพราะท�ากิเลสหนาให้เกิด ...

๖
อังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต  (องฺ.ทุก.๒๐/๒๘๐) ,  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  (องฺ.ติก.๒๐/๕๒๕)
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  อีกอย่างหนึ่ง ช่ือว่าปุถุชน เพราะหยั่งลงภายในของ 

 พวกชนจ�านวนมาก คือนับไม่ ได ้ หันหลังให ้อริยธรรม 

 ประพฤติธรรมต�่า.

  อีกอย่างหนึ่ง ผู้ชื่อว่าปุถุ เพราะถึงการนับไว้แผนกหนึ่ง 

 ทเีดียว ช่ือว่าชน เพราะแยกจากพระอรยิเจ้าผู้ประกอบด้วยคุณ 

 มีศีลและสุตะเป็นต้น ฉะนั้น จึงชื่อว่าปุถุชน.

  ด้วยบททัง้สอง คือ อสุตวา ปถุชฺุชโน ดังกล่าวแล้วน้ีนัน้  

 ท่านถอืเอาอันธปถุชุน ในจ�านวนปถุชุน ๒ จ�าพวก ทีพ่ระพทุธเจ้า 

 ผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ตรัสไว้ว่า ปุถุชนมี ๒ จ�าพวก คือ  

 อันธปุถุชน ๑ กัลยาณปุถุชน ๑.
๗
 

พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อรรถาธิบายความหมายของ “อันธปุถุชน” 

และ “กัลยาณปุถุชน” ไว้ มีปรากฏในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี ว่า

  ในปุถุชน ๒ จ�าพวกนั้น บุคคลผู ้ ไม ่มีการเรียน 

 การสอบสวน การฟัง การทรงจ�า และการพิจารณาในขันธ์ ธาตุ  

 และอายตนะเป็นต้น ชื่อว่าอันธปุถุชน. บุคคลผู้มีกิจเหล่านั้น  

 ชื่อว่ากัลยาณปุถุชน.

  อนึ่ง ปุถุชนทั้ง ๒ พวกนี้ ชื่อว่าปุถุชน ด้วยเหตุทั้งหลาย  

 มีการท�ากิเลสมากมายให้เกิดเป็นต้น ชนนี้เป็นพวกหนึ่ง 

 เพราะหยั่งลงภายในของปุถุชน.
๘
 

๗
สารัตถปกาสินี  อรรถกถาสังยุตตนิกาย  นิทานวรรค  (ส�.นิ.อ.๒/๑๑๑)

๘
สุมังคลวิลาสินี  อรรถกถาทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค  (ที.สี.อ.๑/๕๘)
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จากข้อความอรรถกถาทั้ง ๒ นี้ แสดงให้เห็นว่า ปุถุชนมี ๒ จ�าพวก 

คือ อันธปุถุชน (ปุถุชนผู้มืดบอด) เป็นบุคคลท่ีไม่มีการศึกษา 

สัมมาปฏิบัติในพระสัทธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง 

สั่งสอนไว้ และกัลยาณปุถุชน (ปุถุชนผู้มีธรรมอันงาม) เป็นบุคคล

ที่ต้ังใจศึกษาสัมมาปฏิบัติในพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ มีการ

พิจารณาขันธ์ ธาตุ และอายตนะเป็นต้น จึงเป็นผู้พยายามท�าให้แจ้ง

ซึ่งโสดาปัตติผลเป็นต้น

ดังนั้น กัลยาณปุถุชนผู้เห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดในการ

สังสารวัฏ พึงตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ กล่าวคือ ศึกษาในพระปริยัติ

สัทธรรม แล้วลงมือปฏิบัติตามหลักพระปฏิบัติสัทธรรม เพื่อให ้

ได้ผลเป็นพระปฏิเวธสทัธรรม หรอืกล่าวอีกนยัหนึง่ ศึกษาและปฏิบติั

ในโพธิปักขยิธรรม ๓๗ ประการ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔, สมัมปัปธาน ๔, 

อิทธิบาท ๔, อินทรีย์ ๕, พละ ๕, โพชฌงค์ ๗ และอริยมรรค 

มีองค์ ๘ เพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคล

พระอริยบุคคลต้ังแต่พระโสดาบันขึ้นไปนั้น จะไม่ไปสู่ทุคติ
๙
 อีก 

เพราะเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์แล้ว แต่ปุถุชนผู้ยังมีกิเลส เมื่อถูกกิเลส

ดลจิตดลใจให้ประพฤติผิดไปตามอ�านาจกิเลสนั้นๆ ก็จะท�าให ้

คิดผิด เห็นผิด รู้ผิด พูดผิด กระท�าผิด ตามกันผิดๆ และน�ากันผิดๆ

๙
ทุคติ  สถานที่ไปเกิดที่ชั่ว  ได้แก่ เปรต  นรก  อสูรกาย  ดิรัจฉาน
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เป็นเหตุไปเกิดในทุคติ เพราะการประพฤติผิดศีลธรรมนั้น บัณฑิต 

ผู้มีปัญญารู้บาป-บุญ-คุณ-โทษ รู้ทางเจริญ-ทางเสื่อมเป็นต้น ควรเร่ง 

ขวนขวายศึกษาสมัมาปฏิบติัเพือ่บรรลเุป็นพระอรยิบุคคล จนกระท่ัง 

สามารถก�าจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ ได้อย่างสิ้นเช้ือไม่เหลือเศษ 

เป็นพระอรหันต์ในที่สุด
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มรรค ผล นิพพาน

มรรค ผล นิพพานเป็นคุณธรรมที่พระอริยบุคคลบรรลุ จัดเป็น 

โลกุตตรธรรม
๑๐
 คือ ธรรมที่มิใช่วิสัยของโลก หรือสภาวะที่พ้นโลก 

ม ี๙ ประการ ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ และพระนิพพาน/อสังขตธาต ุ๑
๑๑ 

บางครั้งก็เรียกว่า นพโลกุตตรธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มรรค ๔ ได้แก่ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 

และอรหัตตมรรค
๑๒

 บุคคลผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติจนบรรลุมรรค 

ทั้ง ๔ นี้ จะได้รับการขนานนามตามระดับคุณธรรม ดังนี้คือ 

- ผู้บรรลุโสดาปัตติมรรค เรียกว่า ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้ง 

ซึ่งโสดาปัตติผล

- ผู้บรรลุสกทาคามิมรรค เรียกว่า ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้ง 

ซึ่งสกทาคามิผล

- ผู้บรรลุอนาคามิมรรค เรียกว่า ท่านผู ้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้ง 

ซึ่งอนาคามิผล

- ผู ้บรรลุอรหัตตมรรค เรียกว่า ท่านผู ้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้ง 

ซึ่งอรหัตตผล

๑๐
โลกุตตรกถา  ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  (ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๒๐),  อภิธรรมปิฎก  ธรรมสังคณีปกรณ์  

(อภิ.ส�.๓๔/๗๐๖,๙๑๑)

๑๑
อภิธรรมปิฎก  ธรรมสังคณี  (อภิ.สงฺ.๓๔/๙๑๑) ,  อภิธรรมปิฎก  วิภังค์  (อภิ.วิ.๓๕/๑๑๐๓)

๑๒
อภิธรรมปิฎก  วิภังค์  (อภิ.วิ.๓๕/๘๓๗)
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๑๓
อภิธรรมปิฎก  วิภังค์  (อภิ.วิ.๓๕/๘๓๗)

๑๔
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ  (ขุ.อิติ.อ.๑๘๘)

๑๕
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อุทาน  (ขุ.อุ.อ.๔๒๒)

๑๖
ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ  (ขุ.อิติ.อ.๑๘๘)

ผล ๔ ได้แก่ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และ 

อรหัตตผล
๑๓
 บุคคลผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติจนบรรลุถึงผลทั้ง ๔ นี้แล้ว 

จะได้รับการขนานนามตามระดับคุณธรรม ดังนี้ คือ 

- ผู้บรรลุโสดาปัตติผล เรียกว่า พระโสดาบัน

- ผู้บรรลุสกทาคามิผล เรียกว่า พระสกทาคามี

- ผู้บรรลุอนาคามิผล เรียกว่า พระอนาคามี

- ผู้บรรลุอรหัตตผล เรียกว่า พระอรหันต์

มรรคเปรยีบเสมอืนยารกัษาโรค ส่วนผลเปรยีบเสมอืนความสขุสบาย

ที่เกิดจากผลของการหายจากโรค เพราะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

พระนิพพาน คือ ธรรมชาติที่ไม่มีตัณหา
๑๔
 ไม่มีกิเลสเหตุแห่งทุกข์ 

เพราะก�าจัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษแล้ว

อสังขตธาตุ คือ พระนิพพานที่ปัจจัยอะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้
๑๕
 

จะเรียกว่า “พระนิพพานธาตุ” ก็ได้ เพราะไม่มีสัตว์ ไม่มีชีพ 

และเพราะทรงสภาวะของพระนิพพานไว้
๑๖
 

พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อรรถาธิบายไว้ว่าธรรมกายคือพระตถาคต

โลกุตตรธรรม ๙ เป็นพระกายของพระตถาคต มีปรากฏในคัมภีร์

สารัตถปกาสินี ว่า
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  ในพระพุทธพจน์ว่า โย โข วกฺกลิ ธมฺม� นี้ พึงทราบ 

 อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมกายที ่

 ตรัสไว้ว ่า ขอถวายพระพรมหาบพิตร ธรรมกายแลคือ 

 พระตถาคต ความจริงโลกุตตรธรรม ๙ อย่าง (มรรค ๔ ผล ๔  

 นิพพาน ๑) ชื่อว่าพระกายของพระตถาคต.
๑๗

๑๗
สารัตถปกาสินี  อรรถกถาสังยุตตนิกาย  ขันธวารวรรค  (ส�.ข.อ.๒/๓๔๒-๓๔๓)

10ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุ มรรค ผล นิพพาน



คุณธรรมของพระอริยบุคคล

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักเกณฑ์การพิจารณา 

ความเป็นพระอริยบุคคลไว้ โดยพิจารณาจากการศึกษาสัมมาปฏิบัติ 

คือ ศีล สมาธ ิและปัญญา รวมทัง้การละสงัโยชน์
๑๘
 ของพระอรยิบคุคล 

แต่ละระดับ มปีรากฏในเสขสตูรที ่๒ มรีายละเอียดแต่ละระดับดังนี้

๑. พระโสดาบันเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ แต่ท�าสมาธิและปัญญาได ้

พอประมาณ สามารถก�าจัดสังโยชน์ได้ ๓ อย่าง ได้แก่ สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส มีปรากฏในเสขสูตรที่ ๒ ว่า

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ท�าให ้

 บริบูรณ์ ในศีล เป็นผู ้ท�าพอประมาณในสมาธิ เป็นผู ้ท�า 

 พอประมาณในปัญญา ... เธอเป็นพระโสดาบนั เพราะสงัโยชน์ ๓ 

 หมดสิ้นไป เป็นผู้มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง 

 จะตรัสรู้ ในเบื้องหน้า
๑๙
 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจ�าแนกพระโสดาบันออกเป็น 

๓ ประเภท ได้แก่ เอกพีช ี คือ พระโสดาบันผู้จะเกิดในภพมนุษย์ 

อีกครัง้เดียวกจ็ะบรรลเุป็นพระอรหนัต์ โกลงัโกละ คือ พระโสดาบนั 

ผู้จะเกดิในตระกลูหรอืในสคุติอีก ๒-๓ ครัง้กจ็ะบรรลเุป็นพระอรหนัต์ 

๑๘
สังโยชน์ คือ กิเลสที่ผูกสัตว์ไว้ ในวัฏฏทุกข์  ดูในอังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต  (องฺ.ทสก.๒๔/๑๓)

๑๙
อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  (องฺ.ติก.๒๐/๕๒๖)
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และสัตตักขตัตปุรมะ คือ พระโสดาบนัผู้เวยีนเกดิในเทวดา และมนษุย์ 

๗ ครั้งก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ มีปรากฏในเสขสูตรที่ ๔ ว่า

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระเอกพีชีโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป มาบังเกิด 

 ยังภพมนุษย์นี้ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้ ...

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระโกลังโกลโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป 

 ยังท่องเที่ยวไปสู่ ๒ หรือ ๓ ตระกูล (ภพ) แล้วจะท�าที่สุด 

 แห่งทุกข์ได้ ...

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป 

 ยังท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมากเพียง ๗ ครั้ง 

 แล้วจะท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้.
๒๐
 

๒. พระสกทาคามีเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ แต่ท�าสมาธิและปัญญา 

ได้พอประมาณ สามารถก�าจัดสังโยชน์ ได้ ๓ อย่าง เช่นเดียวกับ 

พระโสดาบนั และสามารถท�าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง จะมาเกดิ 

ในมนุษย์โลกอีกครั้งเดียวก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์มีปรากฏใน 

เสขสูตรที่ ๒ ว่า

๒๐
อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  (องฺ.ติก.๒๐/๕๒๘)
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  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ท�าให ้

 บริบูรณ์ ในศีล เป็นผู ้ท�าพอประมาณในสมาธิ เป็นผู ้ท�า 

 พอประมาณในปัญญา ... เธอเป็นพระสกทาคามี เพราะสงัโยชน์ ๓ 

 หมดสิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง จะมายัง 

 โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น แล้วจะท�าที่สุดทุกข์ได้
๒๑
 

๓. พระอนาคามีเป็นผู้มีศีลและสมาธิบริบูรณ์ แต่ท�าปัญญาได ้

พอประมาณ สามารถก�าจัดสงัโยชน์ได้อีก ๒ อย่าง ได้แก่ กามฉนัทะ

และพยาบาท แล้วจะปรนิพิพานในช้ันสทุธาวาส มปีรากฏในเสขสตูร

ที่ ๒ ว่า

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ท�าให ้

 บรบิรูณ์ในศีล เป็นผู้ท�าให้บรบิรูณ์ในสมาธ ิเป็นผู้ท�าพอประมาณ 

 ในปัญญา ... เธอเป็นผู้ผุดขึ้นเกิด จักปรินิพพานในภพนั้นมีอัน 

 ไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  

 หมดสิ้นไป
๒๒

โอรัมภาคิยสังโยชน ์คือ สังโยชน์เบื้องต�่า ๕ อย่าง ที่พระอนาคามี

ละได้นั้น ได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ 

และพยาบาท
๒๓

 

๒๑
อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  (องฺ.ติก.๒๐/๕๒๖)

๒๒
อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  (องฺ.ติก.๒๐/๕๒๖)

๒๓
โอรัมภาคิยสูตร  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  (ส�.มหา.๑๙/๓๔๙) ,  สังโยชนสูตร  อังคุตตรนิกาย  

ทสกนิบาต  (องฺ.ทสก.๒๔/๑๓)
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจ�าแนกพระอนาคามีออกเป็น 

๕ ประเภท คือ อันตราปรินิพพายี อุปหัจจปรินิพพายี อสังขาร 

ปรินิพพายี สสังขารปรินิพพายี และอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  

มีปรากฏในเสขสูตรที่ ๔ ว่า

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระอนาคามีผูอ้นัตราปรนิพิพายี เพราะโอรมัภาคิยสงัโยชน์ ๕  

 หมดสิ้นไป ...

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระอนาคามีผูอ้ปุหัจจปรินิพพายี เพราะโอรมัภาคิยสงัโยชน์ ๕  

 หมดสิ้นไป ...

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระอนาคามีผูอ้สังขารปรินพิพายี เพราะโอรมัภาคิยสงัโยชน์ ๕ 

 หมดสิ้นไป ...

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระอนาคามีผูส้สังขารปรินพิพายี เพราะโอรมัภาคิยสงัโยชน์ ๕ 

 หมดสิ้นไป ...

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิย 

 สังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป
๒๔

๒๔
อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  (องฺ.ติก.๒๐/๕๒๘)
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ในอภิธรรมปิฎก ปคุคลบญัญัติ ได้แสดงคุณลกัษณะของพระอนาคามี

ทั้ง ๕ ประเภทไว้ คือ อันตราปรินิพพายี
๒๕

 คือ พระอนาคามี 

ผู้ปรินิพพานในระหว่าง กล่าวคือเกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้ว 

อายยุงัไม่ถงึกึง่กป็รนิพิพานโดยกเิลสปรนิพิพาน อปุหัจจปรินพิพายี
๒๖
 

คือ พระอนาคามีผู้ ใกล้จะปรินิพพาน กล่าวคืออายุพ้นกึ่งแล้ว 

ใกล้จะสิน้อายจึุงปรนิพิพาน อสังขารปรินพิพายี
๒๗

 คือ พระอนาคาม ี

ผู้ปรินิพพานโดยไม่ล�าบาก กล่าวคือปรินิพพานโดยง่าย ไม่ต้องใช้ 

ความเพียรมากนัก สสังขารปรินิพพายี
๒๘

 คือ พระอนาคาม ี

ผู้ปรนิพิพานโดยล�าบาก กล่าวคือปรนิิพพานโดยต้องใช้ความเพยีรมาก 

และอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
๒๙

 คือ พระอนาคามีผู้มีกระแสใน 

เบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ กล่าวคือเกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่ง 

แล้วก็ตาม จะเกิดเลื่อนต่อขึ้นไปจนถึงอกนิฏฐภพแล้วจึงปรินิพพาน

๔. พระอรหันตเ์ป็นผู้ท�าศีล สมาธิ และปัญญาได้บริบูรณ์ สามารถ

ก�าจัดสังโยชน์ได้หมดทั้ง ๑๐ อย่าง จึงก�าจัดอาสวะกิเลสได้อย่างสิ้น

เชื้อไม่เหลือเศษ มีปรากฏในเสขสูตรที่ ๒ ว่า

๒๕
อภิธรรมปิฎก  ปุคคลบัญญัติ  (อภิ.ปุ.๓๖/๕๒)

๒๖
อภิธรรมปิฎก  ปุคคลบัญญัติ  (อภิ.ปุ.๓๖/๕๓)

๒๗
อภิธรรมปิฎก  ปุคคลบัญญัติ  (อภิ.ปุ.๓๖/๕๔)

๒๘
อภิธรรมปิฎก  ปุคคลบัญญัติ  (อภิ.ปุ.๓๖/๕๕)

๒๙
อภิธรรมปิฎก  ปุคคลบัญญัติ  (อภิ.ปุ.๓๖/๕๖)

15ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุ มรรค ผล นิพพาน



  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ท�าให ้

 บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ท�าให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ท�าให้บริบูรณ ์

 ในปัญญา ... เธอท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา 

 อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง  

 ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่
๓๐

พระพุทธโฆสาจารย์ได้จ�าแนกพระอรหันต์เป็น ๒ ประเภท
๓๑ 

ได้แก่ 

สุกขวปัิสสก คือ พระอรหนัต์ผู้เหน็แจ้งอย่างแห้งแล้ง ไม่มคุีณวเิศษ 

เช่น อภิญญา เป็นต้น และสมถยานิก คือ พระอรหันต์ผู้มีสมถะ 

เป็นยาน กล่าวคือ เจรญิสมถะจนได้ฌานสมาบติัแล้ว เจรญิวปัิสสนา

ต่อไป จนอรหัตตมรรคเกิดขึ้นแล้วปหานสังโยชน์ได้อย่างสิ้นเชิง

นอกจากนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ทรงจ�าแนกพระอรหันต์เป็น ๔ ประเภท
๓๒

 ตามนัยคัมภีร์ปกรณ์

วิเศษวิสุทธิมรรค ได้แก่ สุกฺขวิปสฺสโก คือ พระอรหันต์ผู้เห็นแจ้ง 

อย่างแห้งแล้ง เตวิชฺโช คือ พระอรหันต์ผู้ ได้วิชชา ๓ ฉฬภิฺโ 

คือ พระอรหันต์ผู ้ ได้อภิญญา ๖ และปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต คือ 

พระอรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา

พระพทุธพจน์ข้างต้นนีแ้สดงไว้ชัดเจนว่า การบรรลเุป็นพระอรยิบคุคล 

ระดับต่างๆ นัน้ ต้องศึกษาสมัมาปฏิบัติไตรสกิขา คือ ศีล สมาธ ิปัญญา 

แล้วละสังโยชน์ไปตามล�าดับ จนสิ้นอาสวะกิเลส เป็นพระอรหันต์ 

บรรลถุงึพระนพิพานธาตุ ท่ีเป็นอสงัขตธาตุ เป็นบรมสขุ เป็นอมตธรรม

๓๐
อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  (องฺ.ติก.๒๐/๕๒๖)

๓๑
ปรมัตถโชติกา  อรรถกถาขุททกนิกาย  ขุททกปาฐะ  (ขุ.ขุ.อ.๑๖๐)

๓๒
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (๒๕๓๗) ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒ 

พิมพ์ครั้งที่ ๓๘  กรุงเทพมหานคร  มหามกุฏราชวิทยาลัย
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คุณธรรมปหาน (ละ) สังโยชน์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงคุณธรรมที่ปหาน (ละ) 

สังโยชน์ทั้ง ๑๐ อย่างไว้ โดยตรัสให้เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ 

มีปรากฏในโอรัมภาคิยสูตรและอุทธัมภาคิยสูตร ว่า

  ดูกรภิกษุทัง้หลาย สงัโยชน์อันเป็นส่วนเบือ้งต�า่ ๕ อย่างนี ้

 ๕ อย่างเป็นไฉน คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส  

 กามฉันทะ พยาบาท ...

  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจรญิอรยิมรรคอันประกอบ 

 ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อก�าหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ 

 สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต�่า ๕ อย่างนี้แล ...

  ดูกรภิกษทุัง้หลาย สงัโยชน์อันเป็นส่วนเบ้ืองสงู ๕ อย่างนี้ 

 ๕ อย่างเป็นไฉน คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ...

  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจรญิอรยิมรรคอันประกอบ 

 ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อก�าหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อ 

 ละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ อย่างนี้แล
๓๓

พระธรรมเสนาบดี สารีบุตรมหาเถระ พระอัครสาวกเบื้องขวา 

ผู้เลิศกว่าภิกษุอ่ืนในด้านปัญญา ได้แสดงการละสังโยชน์เหล่านี ้

โดยการเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ และเมื่ออริยมรรคสมังคีบุคคล 

(บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอริยมรรค) เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ 

จนแก่กล้าขึ้นเป็นมรรคญาณในระดับต่างๆ ได้แก่ โสดาปัตติมรรค 

๓๓
สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  (ส�.มหา.๑๙/๓๔๙-๓๕๒)
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สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรคแล้วก็จะ

สามารถปหานสังโยชน์ได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ มีปรากฏใน 

มรรคญาณนิทเทส ว่า

  ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค ญาณช่ือว่าสัมมาทิฏฐิ 

เพราะมีสภาวะเห็น ย่อมออกจากมิจฉาทิฏฐิ ออกจากเหล่า

กิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้น จากขันธ์ทั้งหลาย และออก

จากสรรพนิมิตภายนอก เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญา

ในการออกและหลกีไปทัง้จากกเิลสขนัธ์และจากนมิติภายนอก 

ชื่อว่ามรรคญาณ

  ญาณชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ เพราะมีสภาวะตรึกตรอง ...  

 ชื่อว่ามรรคญาณ

  ญาณช่ือว่าสัมมาวาจา เพราะมีสภาวะก�าหนดไว้ ... 

 ชื่อว่ามรรคญาณ

  ญาณช่ือว ่าสัมมากัมมันตะ เพราะมีสภาวะเป ็น 

 สมุฏฐาน ... ชื่อว่ามรรคญาณ

  ญาณช่ือว่าสัมมาอาชีวะ เพราะมีสภาวะผ่องแผ้ว ... 

 ชื่อว่ามรรคญาณ

  ญาณชือ่ว่าสัมมาวายามะ เพราะมีสภาวะประคองไว้ ...  

 ชื่อว่ามรรคญาณ

  ญาณช่ือว่าสัมมาสติ เพราะมีสภาวะต้ังมั่น ... ช่ือว่า 

 มรรคญาณ

  ญาณช่ือว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ...  

 ชื่อว่ามรรคญาณ
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  ในขณะแห่งสกทาคามิมรรค ญาณช่ือว่าสัมมาทิฏฐิ  

 เพราะมีสภาวะเห็น ... ญาณชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะ 

 ไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมออกจากกามราคสังโยชน์ จากปฏิฆสังโยชน์  

 จากกามราคานุสัย จากปฏิฆานุสัยส่วนหยาบๆ ออกจาก 

 เหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ทั้งหลาย 

 และออกจากสรรพนมิติภายนอก เพราะเหตุนัน้ ท่านจึงกล่าวว่า  

 ปัญญาในการออกและหลีกไปทั้งจากกิเลสขันธ์และจากนิมิต 

 ภายนอก ชื่อว่ามรรคญาณ

  ในขณะแห่งอนาคามิมรรค ญาณช่ือว่าสัมมาทิฏฐิ 

 เพราะมีสภาวะเห็น ... ญาณชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะ 

 ไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมออกจากกามราคสังโยชน์ จากปฏิฆสังโยชน์  

 จากกามราคานุสัย จากปฏิฆานุสัยส่วนละเอียดๆ ออกจาก 

 เหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ทั้งหลาย 

 และออกจากสรรพนมิติภายนอก เพราะเหตุนัน้ ท่านจึงกล่าวว่า  

 ปัญญาในการออกและหลีกไปทั้งจากกิเลสขันธ์และจากนิมิต 

 ภายนอก ชื่อว่ามรรคญาณ

  ในขณะแห่งอรหัตตมรรค ญาณช่ือว่าสัมมาทิฏฐิ 

 เพราะมีสภาวะเห็น ... ญาณชื่อว่าสัมมาสมาธ ิเพราะมีสภาวะ 

 ไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมออกจากรูปราคะ จากอรูปราคะ จากมานะ 

 จากอุทธัจจะ จากอวิชชา จากมานานุสัย จากภวราคานุสัย 

 จากอวชิชานสุยั ออกจากเหล่ากิเลสทีเ่ป็นไปตามมจิฉาสมาธนิัน้ 

 จากขนัธ์ทัง้หลาย และออกจากสรรพนมิติภายนอก เพราะเหตุน้ัน 

 ท่านจงึกล่าวว่า ปัญญาในการออกและหลกีไปทัง้จากกิเลสขนัธ์ 

 และจากนิมิตภายนอก ช่ือว่ามรรคญาณ
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  อริยมรรคสมังคีบุคคลย่อมเผากิเลสที่ยังไม่เกิด ด้วย 

 โลกุตตรฌานที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าว 

 โลกุตตระว่าเป็นฌาน บุคคลนั้นย่อมไม่หวั่นไหวเพราะทิฏฐ ิ

 ต่างๆ เพราะเป็นผู้ฉลาดในฌานและวิโมกข์

  พระโยคาวจรต้ังจิตมั่นแล้ว ย่อมเห็นแจ้งฉันใด เมื่อ 

 เหน็แจ้งกพ็งึต้ังจิตมัน่ฉนันัน้ ทัง้สมถะและวปัิสสนาได้เกดิขึน้ 

 ในขณะนั้น มีส่วนเสมอกัน ด�าเนินไปคู่กัน.
๓๔ 

นอกจากนี้ พระธรรมเสนาบดี สารีบุตร ได้แสดงการละสังโยชน์ 

และอนุสัยของพระอริยบุคคลไว้ มีปรากฏในยุคนัทธกถา ว่า

  ความว่า ย่อมละสงัโยชน์ได้ อนสุยัย่อมสิน้ไป อย่างไร?

  ย่อมละสังโยชน์ ๓ นี้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

 สีลัพพตปรามาส อนุสัย ๒ นี้ คือ ทิฏฐิอนุสัย วิจิกิจฉาอนุสัย  

 ย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปัตติมรรค

  ย่อมละสงัโยชน์ ๒ นี ้คือ กามราคสงัโยชน์ ปฏิฆสงัโยชน์  

 ส่วนหยาบๆ อนุสัย ๒ นี้ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 

 ส่วนหยาบๆ ย่อมสิ้นไปด้วยสกทาคามิมรรค

  ย่อมละสงัโยชน์ ๒ นี ้คือ กามราคสงัโยชน์ ปฏิฆสงัโยชน์  

 ส่วนละเอียดๆ อนุสัย ๒ นี้ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 

 ส่วนละเอียดๆ ย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมรรค

๓๔
มรรคญาณนิทเทส  ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  (ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๔๓-๑๔๗) 
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๓๕
ยุคนัทธกถา  ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๓๕)

  ย่อมละสังโยชน์ ๕ นี้ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ  

 อุทธัจจะ อวิชชา อนุสัย ๓ นี้ คือ มานานุสัย ภวราคานุสัย 

 อวิชชานุสัย ย่อมสิ้นไปด้วยอรหัตตมรรค
๓๕

สรุปความว่า การบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับต่างๆ นั้น ต้อง 

เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้แก่กล้าขึ้นเป็นมรรคญาณ เมื่อมรรคนั้น

พร้อมเพรยีงกัน (มรรคสมงัคี) มรรคญาณในระดับต่างๆ กจ็ะท�าหน้าท่ี

เป็นพนักงานปหานสังโยชน์พร้อมกับท�าอนุสัยให้สิ้นไป ตามระดับ

ภูมธิรรมทีป่ฏิบติัได้ กล่าวคือ โสดาปัตตมิรรคปหานสงัโยชน์ได้ ๓ คือ 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส พร้อมทั้งท�าทิฏฐิอนุสัย 

วิจิกิจฉาอนุสัย ให้สิ้นไป สกทาคามิมรรคปหานสังโยชน์ ได้ ๓ 

เหมือนพระโสดาบันแล้ว ยังละกามราคสังโยชน์และปฏิฆสังโยชน์

ส่วนหยาบๆ ได้ และท�าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางได้ พร้อมทั้ง 

ท�ากามราคานสุยัและปฏิฆานสุยัส่วนหยาบๆ ให้สิน้ไป อนาคามิมรรค

ปหานสังโยชน์ได้อีก ๒ คือ กามฉันทะและพยาบาท หรือละกาม 

ราคสังโยชน์และปฏิฆสังโยชน์ส่วนละเอียดๆ ได้ พร้อมทั้งท�า 

กามราคานสุยัและปฏิฆานสุยัส่วนละเอียดๆ ให้สิน้ไป อรหัตตมรรค

ปหานสังโยชน์อีก ๕ ที่เหลือ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ 

และอวชิชา พร้อมทัง้ท�ามานานสุยั ภวราคานสุยั อวิชชานสุยั ให้สิน้ไป 

พระอริยบุคคลหลายท่านเจริญสัมมาปฏิบัติจนเกิดอรหัตตมรรค 

แล้วปหานสังโยชน์ได้ทั้ง ๑๐ อย่างพร้อมกันเลยทีเดียวก็มี
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พระเดชพระคุณหลวงพ่อวดัปากนํา้ พระมงคลเทพมุน ี(สด จนทฺสโร) 

ได้แสดงพระธรรมเทศนา เรือ่ง พระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ 

ในระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๘ - ๓ มีนาคม ๒๔๘๙ 

โดยแสดงถึงการละสังโยชน์ไว้ว่า

  ที่ว่าธรรมกายนั้น สัณฐานเป็นรูปพระพุทธปฏิมากร 

 เกตุดอกบัวตูม สีขาวเป็นเงา ใสเหมือนกระจกส่องหน้า 

 ชั้นพระโสดา ละกิเลสได้ ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

 สีลัพพตปรามาส ...

  ชัน้พระสกทาคา นอกจากกเิลส ๓ อย่าง ด่ังทีพ่ระโสดา 

 ละได้แล้วนั้น ยังละกามราคะ พยาบาท อย่างหยาบได้อีก 

 ๒ อย่าง กามราคะ ได้แก่ ความก�าหนัดยินดีในวัตถุกาม 

 และกิเลสกาม พยาบาท คือ การผู้ ใจโกรธ

  พระอนาคา ละกามราคะ พยาบาท ชั้นละเอียดได้

  พระอรหัต ละกิเลสทั้ง ๕ ดังกล่าวมาแล้วนั้นได้ 

 โดยสิ้นเชิง แล้วยังละสังโยชน์เบื้องบนได้อีก ๕ คือ รูปราคะ  

 ความก�าหนัดยินดีในรูปฌาน อรูปราคะ ความก�าหนัดยินดี 

 ในอรูปฌาน มานะ ความถือตน อทุธัจจะ ความฟุ้งซ่าน อวิชชา  

 ความมืด ความโง่ ไม่รู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสังขาร 

 ไม ่รู ้ปฏิจจสมุปบาทธรรมและอริยสัจ จึงรวมเป ็น ๑๐ 

 ที่พระอรหัตละได้ ...
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๓๖
มหาสติปัฏฐานสูตร  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ที.มหา.๑๐/๒๙๙)

อริยมรรคมีองค์ ๘

อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นคุณธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ตรัสว่าให้เจริญเพื่อละสังโยชน์ดังกล่าวข้างต้นนั้น พระพุทธองค ์

ได้ทรงแจกแจงรายละเอียดของอริยมรรคมีองค์ ๘ แต่ละข้อไว ้

มีปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตร
๓๖
 ว่า

๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ ความรู้ ในอริยสัจ ๔ ได้แก่ ความรู้ 

ในทกุข์ ความรู้ ในสมทุยั (เหตุเกดิแห่งทกุข์) ความรู้ ในนโิรธ (สภาวะ

ที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับ) ความรู้ ในมรรค (ข้อปฏิบัติให้เกิดนิโรธ)

๒. สัมมาสังกัปปะ ด�าริชอบ คือ กุศลวิตก ๓ ได้แก่ ความด�าริ 

ในการออกจากกาม ความด�าริในการไม่พยาบาท ความด�าริในการ 

ไม่เบียดเบียน

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ วจีสุจริต ๔ ได้แก่ เจตนาเป็นเหตุ 

งดเว้นจากการพูดเท็จ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียด 

เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดค�าหยาบ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจาก

การพูดเพ้อเจ้อ

๔. สัมมากัมมันตะ กระท�าชอบ คือ กายสุจริต ๓ ได้แก่ เจตนา

เป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอา

23ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุ มรรค ผล นิพพาน



สิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ ให้ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติ

ผิดในกาม

๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือ ละการเลี้ยงชีพที่ผิด ประกอบ

แต่สัมมาชีพ

๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือ สัมมัปปธาน ๔ ได้แก่ สร้างฉันทะ 

พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อป้องกันบาป 

อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่ 

เกิดขึ้นแล้ว เพื่อท�ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น เพื่อความ 

ด�ารงอยู ่ไม่เลอืนหาย ภิญโญภาพ ไพบลูย์ เจรญิเต็มท่ีแห่งกศุลธรรม

ที่เกิดขึ้นแล้ว

๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ สติปัฏฐาน ๔ ได้แก่ พิจารณาเห็นกาย

ในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม อยู่ มีความเพียร 

มีสัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้

๘. สัมมาสมาธิ ต้ังจิตมั่นชอบ คือ รูปฌาน ๔ ได้แก่ ปฐมฌาน 

ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน

อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ จัดเข้าในไตรสิกขาหรือขันธ์ ๓ คือ ศีล สมาธิ 

ปัญญา ดังที่พระธรรมทินนาภิกษุณีได้สนทนาธรรมกับวิสาขอุบาสก
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๓๗
จูฬเวทัลลสูตร  มัชฌิมนิกาย  มูลปัณณาสก์  (ม.มู.๑๒/๕๐๘)

เรื่องการจัดอริยมรรคมีองค์ ๘ เข้าในศีล สมาธิ ปัญญา มีปรากฏใน

จูฬเวทัลลสูตร ว่า

  ดูกรวิสาขะ ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงจัดขันธ์ 

 ๓ ประการ เข้าในอริยมรรคมีองค์ ๘ แต่ทรงจัดอริยมรรค 

 มีองค์ ๘ เข้าในขันธ์ ๓ ประการ คือ

  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ทรงจัด 

 เข้าในสีลขันธ์

  สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ทรงจัดเข้าใน 

 สมาธิขันธ์

  สมัมาทฏิฐ ิและสมัมาสงักปัปะ ทรงจัดเข้าในปัญญาขนัธ์ 
๓๗

จากธรรมภาษิตของธรรมทินนาภิกษุณีนี้ แสดงให้เห็นว่า สมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดอริยมรรคมีองค์ ๘ เข้าในไตรสิกขา คือ 

ศีล สมาธิ/สมถะ และปัญญา/วิปัสสนา ดังนี้

สัมมาวาจา (วจีสุจริต ๔) สัมมากัมมันตะ (กายสุจริต ๓) และ 

สัมมาอาชีวะ ทรงจัดเข้าในศีล

สัมมาวายามะ (สัมมัปปธาน ๔) สัมมาสต ิ (สติปัฏฐาน ๔) และ 

สัมมาสมาธ ิ(รูปฌาน ๔) ทรงจัดเข้าในสมาธหิรือสมถะ

สัมมาทิฏฐิ (เห็นอริยสัจ ๔) และสัมมาสังกัปปะ (กุศลวิตก ๓) 

ทรงจัดเข้าในปัญญาหรือวิปัสสนา
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พระเดชพระคุณหลวงพ่อวดัปากนํา้ พระมงคลเทพมุน ี(สด จนทฺสโร)

ได้แสดงพระธรรมเทศนา เรือ่ง โพธปัิกขยิธรรมกถา อรยิอัฏฐงัคิกมรรค 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๑ โดยกล่าวถึงผลการปฏิบัติธรรมว่า 

อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ มีปรากฏอยู่ในดวงศีล สมาธิ และปัญญา ว่า

  ... พอหยุดเข้าแล้ว ต่อไปจะเห็นอะไร ถ้าหยุดถูกส่วน 

 ก็เห็นดวงใสเป็นดวงศีล ถ้าจะแยกออก ก็เป็น สมฺมาวาจา 

 สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว เป ็นอริยมรรคเหล ่า น้ี 

 พอเห็นเข้าเป็นดวงใส กายมนุษย์ก็หยุดน่ิงกลางสิ่งน้ัน 

 พอหยดุนิง่ถกูส่วนเข้า ละเอียดเข้าไปๆ พอละเอียดหนกัๆ เข้า  

 ดวงใสนั้นก็ว่าง เห็นดวงสมาธิ

  ดวงสมาธินั้นเป็นเนื้อหนังของสมาธิ ถ้าจะแยกออกไป 

 กเ็ป็น สมฺมาวายาโม สมฺมาสต ิสมฺมาสมาธิ หยดุน่ิงให้ถกูส่วน  

 ละเอียดหนักเข้า ดวงสมาธิก็ว่างออกไป เห็นดวงปัญญา

  ดวงปัญญาเมื่อจะแยกออก ก็เป็น สมฺมาทิฏฺิ สมฺมา 

 สงฺกปฺโป เหล่านี้รวมเป็นอริยมรรค ๘ ...

และได้แสดงไว้อีกในพระธรรมเทศนา เรื่อง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๘ ว่า

  ... ดวงศีลคืออะไร ดวงศีลนะ คือ สมฺมาวาจา สมฺมา 

 กมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว อริยมรรค ๓ องค์นั้น เรียกว่า ดวงศีล

  ดวงสมาธิ สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ  

 อริยมรรคอีก ๓ องค์

  ดวงปัญญา สมฺมาทิฏฺิ สมฺมาสงฺกปฺโป
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  เป็น ๘ องค์ในอริยมรรค นั้นทั้งสิ้นอยู่ในน้ัน จึงได ้

 เข้าถึงธรรมกายนี้ได้ ถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะแท้ๆ  

 นี้แหละให้แน่วแน่ไว้

  เราเกิดมาประสบพบพระพุทธศาสนา พุทธรัตนะ 

 ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ไม่ได้ ถึงตัวจริงของศาสนาไม่ได้

  มีตัวจริงศาสนา นี่แก ่นศาสนา อยู ่ ในตัวของเรา 

 เป็นล�าดับเข้าไป อย่าไปทางอ่ืนนะ ไม่ได้ ต้องไปทางหยดุทางเดียว 

 จะยุ่งยากอย่างหนึ่งอย่างใด เข้าให้ถึง หยุดให้ถูกส่วน หยุดให ้

 เข้ากลาง หยุดให้ถูกเป้าหมายใจด�าของพระพุทธศาสนา ...

ปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้น

พระอานนท์มหาเถระ พุทธอุปัฏฐาก ได้แสดงถึงการพยากรณ ์

อรหัตตผลของภิกษุหรือภิกษุณี ในส�านักของท่านด้วยมรรค 

๔ ประการ คือ ๑.ปฏิบัติสมถะก่อน วิปัสสนาภายหลัง ๒.ปฏิบัติ

วิปัสสนาก่อน สมถะภายหลัง ๓.ปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา 

ควบคู ่กันไป และ ๔.ธัมมุทธัจจวิคคหิตมนัส แล้วมรรคเกิด

และเจริญมรรคนั้น ก็จะละสังโยชน์และอนุสัยได้ มีปรากฏใน 

ยุคนัทธสูตรที่ ๑๐ ว่า

  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญวิปัสสนาอันมีสมถะน�าหน้า  

 เมื่อเธอเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะน�าหน้า มรรคย่อมเกิด 

 เธอเสพ เจริญ ท�าให้มากซ่ึงมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ เจริญ 

 ท�าให้มากซ่ึงมรรคนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลาย 

 ย่อมสิ้นสุดไป
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  ภิกษุเจริญสมถะอันมีวิปัสสนาน�าหน้า เมื่อเธอเจริญ 

 สมถะอันมีวิปัสสนาน�าหน้า มรรคย่อมเกิด เธอเสพ เจริญ 

 ท�าให้มากซ่ึงมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ เจริญ ท�าให้มากซ่ึง 

 มรรคนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป

  ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป เมื่อเธอ 

 เจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป มรรคย่อมเกิด เธอเสพ  

 เจริญ ท�าให้มากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ เจริญ ท�าให้มากซึ่ง 

 มรรคนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป

  ภิกษุมีใจถูกอุทธัจจะในธรรมกั้นไว้ ในเวลาที่จิตตั้งมั่น  

 สงบภายใน มภีาวะท่ีจติเป็นหนึง่ผุดขึน้ ต้ังมัน่อยู ่มรรคกเ็กดิขึน้ 

 แก่เธอ เธอเสพ เจรญิ ท�าให้มากซ่ึงมรรคนัน้ เมือ่เธอเสพ เจรญิ  

 ท�าให้มากซ่ึงมรรคนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลาย 

 ย่อมสิ้นสุดไป

  ผู้มอีายุทัง้หลาย ผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษหุรอืภิกษณีุ 

 เปิดเผยการบรรลุอรหัตตผลในส�านักของเราด้วยมรรค 

 ๔ ประการ โดยประการทั้งปวง หรือมรรคใดมรรคหน่ึง 

 บรรดามรรค ๔ ประการนี้
๓๘

๓๘
อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต  (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๐)
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กิจที่สมณะควรทํา

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้สมาทานศึกษาสัมมา-

ปฏิบัติไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา มีปรากฏใน 

สมณสูตร ว่า

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่สมณะควรท�าเป็นของสมณะ  

 ๓ ประการนี ้๓ ประการอะไรบ้าง คือ การสมาทานอธิสีลสิกขา  

 การสมาทานอธิจิตตสิกขา การสมาทานอธิปัญญาสิกขา 

 กิจที่สมณะควรท�าเป็นของสมณะ ๓ ประการนี้แล

  เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงส�าเหนียกอย่างน้ีว่า  

 “เราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิสีลสิกขา 

 เราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิจิตตสิกขา 

 เราจักมีความพอใจอย่างย่ิงในการสมาทานอธิปัญญาสิกขา 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงส�าเหนียกอย่างนี้แล.
๓๙

 

๓๙
สมณสูตร  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  (องฺ.ติก.๒๐/๕๒๑) 
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ธรรมเป็นไปในส่วนแห่งวิชชา

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นไปในส่วนแห่งวชิชา 

คือ สมถะและวิปัสสนา ว่า

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างเป็นไปในส่วนแห่ง 

 วิชชา ธรรม ๒ อย่างเป็นไฉน คือ สมถะ ๑ วิปัสสนา ๑

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมถะที่ ภิกษุเจริญแล้ว ย ่อม 

 เสวยประโยชน์อะไร ย่อมอบรมจิต จิตที่อบรมแล้วย่อม 

 เสวยประโยชน์อะไร ย่อมละราคะได้

  วิปัสสนาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อม 

 อบรมปัญญา ปัญญาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไร 

 ย่อมละอวิชชาได้

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศร้าหมองด้วยราคะ ย่อม 

 ไม่หลุดพ้น หรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชา ย่อมไม่เจริญ  

 ด้วยประการฉะนี้แล

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะส�ารอกราคะได้ จึงช่ือว่า 

 เจโตวิมุตติ เพราะส�ารอกอวิชชาได้ จึงชื่อว่าปัญญวิมุตติ.
๔๐

พระพทุธโฆสาจารย์ได้อธบิายขยายความพระพทุธพจน์นี้ไว้ มปีรากฏ

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี ว่า

๔๐
อังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต  (องฺ.ทุก.๒๐/๒๗๕-๒๗๖)
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๔๑
มโนรถปูรณี  อรรถกถาอังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต  (องฺ.ทุก.อ.๒/๓๐-๓๑)

  พระพุทธพจน์ว่า จิตฺต� ภาวียติ ความว่า มรรคจิต อัน 

 สมถะให้เจริญ คือ ให้เพิ่มพูน ให้พัฒนาขึ้น.

  พระพุทธพจน์ว่า โย ราโค โส ปหียติ ความว่า ละกิเลส 

 ที่ช่ือว่าราคะด้วยอ�านาจย้อมใจได้ เพราะราคะเป็นข้าศึก 

 ของมรรคจิต มรรคจิตเป็นข้าศึกของราคะ ขณะมีราคะ ไม่มี 

 มรรคจิต ขณะมีมรรคจิต ไม่มีราคะ ราคะเกิดขึ้นเมื่อใด 

 ย่อมห้ามมิให้มรรคจิตเกิดขึ้นเมื่อนั้น คือตัดหนทาง มรรคจิต 

 เกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนั้นมรรคจิตก็เพิกถอนราคะพร้อมทั้งราก 

 ทีเดียว ด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่า ราโค ปหียต ิ...

  พระพทุธพจน์ว่า ปฺา ภาวยีติ ความว่า มรรคปัญญา 

 อันวิปัสสนาให้เจริญ คือ ให้เพิ่มพูน ให้พัฒนาขึ้น.

  พระพุทธพจน์ว่า ยา อวิชฺชา สา ปหียติ ความว่า 

 ละอวิชชาใหญ่ที่มีมูลแห่งวัฏฏะได้ ในฐานะทั้ง ๘ อวิชชา 

 เป็นข้าศึกของมรรคปัญญา มรรคปัญญากเ็ป็นข้าศึกของอวชิชา  

 ในขณะมีอวิชชา ไม่มีมรรคปัญญา ในขณะมีมรรคปัญญา ไม่ม ี

 อวชิชา อวชิชาเกดิขึน้เมือ่ใด เมือ่นัน้ย่อมห้ามมใิห้มรรคปัญญา 

 เกิดขึ้น คือตัดหนทาง มรรคปัญญาเกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนั้น 

 มรรคปัญญาก็เพกิถอนอวชิชาพร้อมทัง้รากทเีดียว ด้วยเหตุนัน้  

 จึงตรัสว่า อวิชฺชา ปหียติ.

  สหชาตธรรมทั้งสอง คือ มรรคจิต มรรคปัญญา 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วด้วยประการฉะนี้.
๔๑
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พระพุทธพจน์และอรรถกถาเรื่องธรรมเป็นไปในส่วนแห่งวิชชานี้ 

แสดงไว้ชัดเจนว่า วิชชา คือ ความรู้วิเศษหรือความสามารถพิเศษ 

จะเกิดขึ้นได้ ต้องเจริญสมถะและวิปัสสนา เมื่อเจริญและเพิ่มพูน

สมถะไปแล้ว จะพัฒนาขึ้นเป็นมรรคจิต แล้วจะละราคะได้ บรรลุ 

เจโตวิมุตติ ในส่วนวิปัสสนานั้นเมื่อเจริญและเพิ่มพูนไปแล้วจะ 

พฒันาขึน้เป็นมรรคปัญญา แล้วจะละอวชิชาได้ บรรลุปัญญาวมุิตติ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อวดัปากนํา้ พระมงคลเทพมุน ี(สด จนทฺสโร) 

ได้แสดงพระธรรมเทศนา เรือ่ง พระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ 

ในระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๘ - ๓ มีนาคม ๒๔๘๙ โดย

ได้กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมเกิดมรรคจิตและมรรคปัญญา ว่า

  ... เมือ่ธรรมกายหยดุนิง่ จติของธรรมกายเป็นมรรคจิต  

 ญาณธรรมกายเป็นมรรคปัญญา ธรรมกายเข้าสมาบติัดูอรยิสจั 

 ต่อไป ดวงใสถึงขนาดตกศูนย์แล้วกลับเป็นโสดาบันบุคคล 

 แล้วเป็นสกทาคา อนาคา โดยท�านองเดียวกัน จนธรรมกาย 

 อนาคาตกศูนย์จึงเป็นพระพุทธเจ้า อย่างนี้เรียก สุคโต ...

พระอาจารย์ม่ัน ภูริทตฺโต ได้กล่าวเรื่องการบรรลุเจโตวิมุตติและ

ปัญญาวิมุตติไว้ ในหนังสือมุตโตทัย
๔๒

 ว่า

  ๑๗. พระอรหันต์ทุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ 

 ทั้งปัญญาวิมุตติ

๔๒
พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต  มุตโตทัย  กรุงเทพมหานคร  ศูนย์การพิมพ์  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

32ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุ มรรค ผล นิพพาน



อะนาสะวัง เจโตวิมุตติง ปัญญาวิมุตติง ทิฏเฐวะ 

ธัมเม สะยัง อภิญญา สัจฉิกัตวา อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ 

พระบาลีนี้แสดงว่า พระอรหันต์ทั้งหลายไม่ว่าประเภทใด 

ย่อมบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ ที่ปราศจากอาสวะ 

ในปัจจุบนั หาได้แบ่งแยกไว้ว่า ประเภทนัน้บรรลแุต่เจโตวมิตุติ 

หรอืปัญญาวมิตุติไม่ ทีเ่กจิอาจารย์แต่งอธบิายไว้ว่า เจโตวมิตุติ 

เป็นของพระอรหันต์ผู้ ได้สมาธิก่อน ส่วนปัญญาวิมุตติเป็น 

ของพระอรหันต์สุกขวิปัสสกผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆ นั้น ย่อม

ขัดแย้งต่อมรรค มรรคประกอบไปด้วยองค์ ๘ มีทั้งสัมมา

ทิฏฐิ ทั้งสัมมาสมาธิ ผู้จะบรรลุวิมุตติธรรม จ�าต้องบ�าเพ็ญ 

มรรค ๘ บรบิรูณ์ มฉิะนัน้กจ็ะบรรลวุมิตุติธรรมไม่ได้ ไตรสกิขา 

ก็มีทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา อันผู้จะได้อาสวักขยญาณ ต้องบ�าเพ็ญ 

ไตรสิกขาให้บริบูรณ์ทั้ง ๓ ส่วน ฉะนั้นจึงว่า พระอรหันต์ 

ทุกประเภทต้องบรรลุท้ังเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ ด้วย

ประการฉะนี้แล ฯ
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สมถภูมิ : 

ธรรมเป็นอารมณ์ของสมถะ

ค�าว่า “สมถะ” แปลว่า สงบ มีอีกค�าหนึ่งที่ใช้เรียกการเจริญภาวนา

ระดับนี้ คือ “สมาธิ” แปลว่า ความมีใจตั้งมั่น ดังนั้น สมถภาวนา/

สมถกัมมัฏฐาน จึงมีความหมายว่า การฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบ 

จากนิวรณ์ จนใจผ่องใส และให้ต้ังมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง 

เป็นเอกัคคตา คือมีอารมณ์เป็นหนึ่งด้วยอ�านาจกุศล

พระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญสมาธิ เพราะผู้มีใจตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้

ตามความเป็นจริง ดังปรากฏในสมาธิสูตร
๔๓

 ว่า

  เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ 

 ตามความเป็นจริง ว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ 

 นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

การเจริญสมถภาวนา/สมถกัมมัฏฐานนี้ ผู้ปฏิบัติต้องระวังนิวรณ ์

อย่าให้นิวรณ์เกิดขึ้นในใจ เพราะถ้านิวรณ์เกิดขึ้นในใจ ใจจะขุ่นมัว 

ไม่ผ่องใส ใจก็ไม่ต้ังมัน่เป็นสมาธแินบแน่นมัน่คง จิตก็ไม่เป็นเอกคัคตา 

ส่งผลให้ปัญญาไม่เกดิ เปรยีบเสมอืนน�า้ในภาชนะหรอืในบ่อทีขุ่น่มวั 

ไม่สามารถมองสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุภายในภาชนะหรือบ่อได้ ฉันใด 

ใจที่ขุ่นมัวด้วยนิวรณ์ก็ฉันนั้น นิวรณ์มี ๕ ประการ
๔๔
 ได้แก่

๔๓
สมาธิสูตร  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  (ส�.มหา.๑๙/๑๖๕๔) 

๔๔
อังคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบาต  (องฺ.ปญฺจก.๒๒/๕๑)
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๔๕
สมถภูมิ ๔๐  ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค  (วิสุทฺธิ.๑/๑๓๙-๑๔๐)

๑) ถีนมิทธะ คือ ความง่วง เซื่องซึม จิตใจหดหู่

๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย

๓) พยาบาท คือ ความโกรธขัดเคืองใจ

๔) อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความฟุ้งซ่านวิตกกังวล

๕) กามฉันทะ คือ ความยินดี พอใจ ยึดติดอยู่ในกามคุณ ๕ ได้แก่ 

รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งสัมผัสทางกาย

ดังนั้น การเจริญสมถภาวนา/สมถกัมมัฏฐานให้ ได้ผลดีนั้น จ�าเป็น

ต้องมธีรรมทีเ่ป็นอารมณ์ คือ เครือ่งยดึเหนีย่วจิตใจให้สงบจากนวิรณ์ 

แล้วท�าใจให้ผ่องใส ให้ต้ังมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง ให้ ใจเป็น 

เอกัคคตา พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อธิบายธรรมท่ีเป็นอารมณ ์

ในการเจริญสมถะ เรียกว่าสมถภูมิ
๔๕ 

มีปรากฏในคัมภีร์ปกรณ ์

วิเศษวิสุทธิมรรค ๔๐ ประการ ได้แก่ 

๑) กสิณ ๑๐ คือ วัตถุส�าหรับเพ่งเพื่ออบรมจิตให้เป็นสมาธิ ได้แก่ 

ปฐวีกสิณ (กสิณส�าเร็จด้วยดิน) อาโปกสิณ (กสิณส�าเร็จด้วยน�้า) 

เตโชกสิณ (กสิณส�าเร็จด้วยไฟ) วาโยกสิณ (กสิณส�าเร็จด้วยลม) 

[กสิณ ๔ อย่างนี้ เรียกว่า ภูตกสิณ] นีลกสิณ (กสิณส�าเร็จด้วย 

สีเขียว) ปีตกสิณ (กสิณส�าเร็จด้วยสีเหลือง) โลหิตกสิณ (กสิณ

ส�าเร็จด้วยสีแดง) โอทาตกสิณ (กสิณส�าเร็จด้วยสีขาว) [กสิณ 

๔ อย่างนี้ เรียกว่า วัณณกสิณ] อาโลกกสิณ (กสิณส�าเร็จด้วย 

แสงสว่าง) และอากาสกสิณ (กสิณที่ว่างเปล่าหรือช่องว่าง)
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๒) อสุภะ ๑๐ คือ สภาพซากศพในลักษณะต่างๆ ที่ใช้เป็นอารมณ์

ของการเจริญภาวนา ได้แก่ อุทธุมาตกอสุภะ (ซากศพที่ขึ้นพอง) 

วินีลกอสุภะ (ซากศพที่ขึ้นเป็นสีเขียว) วิปุพพกอสุภะ (ซากศพ 

ที่มีแต่หนองแตกออกมา) วิจฉิททกอสุภะ (ซากศพท่ีถูกกัดเป็น

ท่อนๆ) วิกขายิตกอสุภะ (ซากศพที่ถูกสัตว์กัดกระจุยกระจาย) 

วิกขิตตกอสุภะ (ซากศพที่ทิ้งไว้เรี่ยราด) หตวิกขิตตกอสุภะ 

(ซากศพที่ถูกสับฟันทิ้งกระจัดกระจาย) โลหิตกอสุภะ (ซากศพที่มี

โลหิตไหลออก) ปุฬุวกอสุภะ (ซากศพที่เต็มไปด้วยหนอน) และ

อัฏฐิกอสุภะ (ซากศพที่เป็นกระดูก)

๓) อนุสสติ ๑๐ คือ อารมณ์ที่ควรน้อมระลึกถึงเนืองๆ ได้แก่ 

พุทธานุสสติ (ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า) ธัมมานุสสติ 

(ระลกึถงึคุณของพระธรรม) สังฆานุสสติ (ระลกึถงึคุณของพระสงฆ์) 

สีลานุสสต ิ(ระลึกถึงศีลของตน) จาคานุสสติ (ระลึกถึงการบริจาค 

ทีต่นบรจิาคแล้ว) เทวตานสุสติ (ระลกึถงึคุณธรรมท่ีท�าให้เป็นเทวดา) 

มรณานุสสติ (ระลึกถึงความตาย) กายคตาสติ (ระลึกถึงร่างกาย 

ท่ีล้วนแต่ไม่สะอาด) อานาปานสติ (ระลึกถึงลมหายใจเข้าออก) 

และอุปสมานุสสต ิ(ระลึกถึงนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์ทั้งปวง)
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๔๖
จริต ๖  ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค  (วิสุทฺธิ.๑/๑๒๗-๑๓๙)

๔) พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ส�าหรับ

เจริญภาวนา ได้แก่ เมตตา (ความรักที่มุ่งช่วยให้ผู้อ่ืนหรือสัตว์อ่ืน 

มสีขุ) กรณุา (ความสงสารทีมุ่ง่ช่วยบ�าบดัทุกข์) มุทติา (ความพลอย

ยินดีต่อสมบัติของผู้อ่ืนหรือสัตว์อ่ืน) และอุเบกขา (ความวางใจ 

เป็นกลาง)

๕) อรูปกัมมัฏฐาน ๔ คือ กัมมัฏฐานที่มีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ 

ได้แก่ อากาสานัญจายตนะ (อากาศไม่มท่ีีสดุ) วญิญาณัญจายตนะ 

(วิญญาณไม่มีที่สุด) อากิญจัญญายตนะ (ความไม่มีอะไร) และ 

เนวสัญญานาสัญญายตนะ (สัญญาที่ละเอียด ซ่ึงจะว่ามีสัญญา 

ก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่)

๖) อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ๑ คือ การก�าหนดความเป็นปฏิกูล 

ในอาหาร

๗) จตุธาตุววัตถาน ๑ คือ การก�าหนดธาตุ ๔ ได้แก่ ดิน น�้า ลม ไฟ 

ในกายของสัตว์

การทีพ่ระพทุธโฆสาจารย์จัดธรรมทีเ่ป็นอารมณ์ของสมถะ (สมถภูม)ิ 

ไว้ ๔๐ ประการ ก็เพื่อให้เหมาะสมกับจริต
๔๖
 คือ พื้นฐานของจิต 

หรือความประพฤติที่หนักไปด้านใดด้านหนึ่ง มี ๖ อย่าง ได้แก่
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๑) ราคจริต ผู้มักรักสวยรักงาม หนักไปทางราคะ

๒) โทสจริต ผู้มักโกรธ ขี้หงุดหงิด หนักไปทางโทสะ

๓) โมหจริต ผู้มักหลงงมงาย หนักไปทางโมหะ

๔) สัทธาจริต ผู้มักเชื่อง่าย หนักไปทางศรัทธา

๕) พุทธิจริต ผู้มักคิดพิจารณา หนักไปทางความรู้

๖) วิตกจริต ผู้มักคิดจับจดฟุ้งซ่าน หนักไปทางวิตกกังวล

กัมมัฏฐานที่เหมาะกับจริตแต่ละอย่างนั้น พระพุทธโฆสาจารย์แสดง

ไว้อย่างละเอียดในคัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค ว่า

กัมมัฏฐาน ๑๑ อย่าง คือ อสุภะ ๑๐ และกายคตาสติ ๑ เหมาะกับ

คนราคจริต

กมัมฏัฐาน ๘ อย่าง คือ พรหมวิหาร ๔ และวณัณกสณิ ๔ ได้แก่ กสิณ

สีเขียว กสิณสีเหลือง กสิณสีแดง และกสิณสีขาว เหมาะกับ 

คนโทสจริต

อาปานสติกัมมัฏฐาน เหมาะกับคนโมหจริตและคนวิตกจริต

กมัมฏัฐาน ๖ คือ อนุสสติ ๖ ข้างต้น ได้แก่ พทุธานสุสติ ธมัมานสุสติ 

สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ และเทวตานุสสติ เหมาะกับ

คนสัทธาจริต
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กมัมฏัฐาน ๔ คือ มรณานุสสติ ๑ อุปสมานสุสติ ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ 

และอาหาเร ปฏิกูลสัญญา ๑ เหมาะกับคนพุทธิจริต

กสณิกมัมฏัฐานทีเ่หลอื ๖ ได้แก่ ปฐวกีสณิ อาโปกสณิ เตโชกสณิ 

วาโยกสิณ อาโลกกสิณ อากาสกสิณ และอรูปกัมมัฏฐาน ๔ 

เหมาะกับคนทุกจริต
๔๗ 

ผู้ปฏิบัติสมถภาวนา/สมถกัมมัฏฐาน จนจิตใจสงบจากนิวรณ์ จิตใจ

จะผ่องใส ต้ังมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง เป็นเอกัคคตา จนถึง

ระดับฌานจิต ตั้งแตป่ฐมฌานขึ้นไป จัดว่าเป็นสัมมาสมาธ ิหนึ่งใน

อริยมรรคมีองค์ ๘

จิตที่เป ็นสมาธิระดับปฐมฌานนั้น จะประกอบด้วยองค์คุณ 

๕ ประการ คือ วติก (ตรกึ) วจิาร (ตรอง) ปีติ (ความอ่ิมใจ) สุข (สขุใจ) 

และเอกัคคตา (ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง) สามารถก�าจัด

นิวรณ์ทั้ง ๕ ประการได้ กล่าวคือ วิตก ก�าจัด ถีนมิทธะ, วิจาร 

ก�าจัด วิจิกิจฉา, ปีติ ก�าจัด พยาบาท, สุข ก�าจัด อุทธัจจกุกกุจจะ

และเอกัคคตา ก�าจัด กามฉันทะ

๔๗
กัมมัฏฐานที่เหมาะกับจริต  ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค  (วิสุทฺธิ.๑/๑๔๔-๑๔๕)
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วิปัสสนาภูมิ : 

ธรรมเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา

ค�าว่า “วิปัสสนา” แปลว่า การเห็นแจ้ง มีอีกค�าหนึ่งที่ใช้เรียก 

การเจริญภาวนาระดับนี้ คือ “ปัญญา” แปลว่า ความรอบรู้ หรือ 

ความรู ้ทั่ว ดังนั้น วิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐาน จึงมี 

ความหมายว่า การเจริญปัญญาให้รู ้แจ้งเห็นแจ้งในสภาวธรรม 

และสัจธรรมตามที่เป็นจริง กล่าวคือ รู้แจ้งเห็นแจ้งในสภาวธรรม

ที่ปัจจัยปรุงแต่งได้ เรียกว่า สังขาร/สังขตะ ว่าเป็นอนิจจัง (เป็น

สภาพไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา) ทุกขัง (เป็นสภาพ 

ทีท่นได้ยาก) อนตัตา (เป็นสภาพที่ไม่ใช่ตัวตน) และรูแ้จ้งเหน็แจ้งใน 

สภาวธรรมที่ปัจจัยอะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้ เรียกว่า วิสังขาร/อสังขตะ 

ได้แก่ พระนิพพานธาตุ รวมทั้งรู้แจ้งเห็นแจ้งในสัจธรรม ได้แก่ 

ทุกข์ (สภาพที่ทนได้ยาก) สมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) นิโรธ 

(สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับ) และมรรค (หนทางปฏิบัติเพื่อให้

เกิดนิโรธ)

วิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐานนี้ มีธรรมท่ีเป็นอารมณ ์

ที่เรียกว่า วิปัสสนาภูมิ
๔๘

 ที่พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อธิบายไว้ ใน 

คัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค มี ๖ ประการ คือ

๔๘
วิปัสสนาภูมิ  ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค  (วิสุทฺธิ.๓/๑๐)
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๑) ขันธ์ ๕ คือ กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม ๕ อย่าง ที่ประชุม 

รวมกันเข้า ได้แก่ รูป (ส่วนที่เป็นร่างกายพร้อมทั้งคุณและอาการ) 

เวทนา (ส่วนที่เป็นการเสวยอารมณ์ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ) 

สัญญา (ส่วนที่เป็นความก�าหนดหมายให้จ�าอารมณ์นั้นๆ ได้) 

สังขาร (ส่วนที่เป็นความปรุงแต่งจิต) และวิญญาณ (ส่วนที่เป็น 

ความรู้แจ้งอารมณ์) ขันธ์ ๕ นี้ ย่อลงเป็น ๒ คือ รูปธรรมและ

นามธรรม นามธรรมนั้น ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ

๒) อายตนะ ๑๒ คือ สิ่งที่เช่ือมต่อกันให้เกิดความรู ้ ได้แก ่

จักขายตนะ (อายตนะคือตา) รูปายตนะ (อายตนะคือรูป) 

โสตายตนะ (อายตนะคือหู) สัททายตนะ (อายตนะคือเสียง) 

ฆานายตนะ (อายตนะคือจมูก) คันธายตนะ (อายตนะคือกลิ่น) 

ชิวหายตนะ (อายตนะคือลิ้น) รสายตนะ (อายตนะคือรส) 

กายายตนะ (อายตนะคือกาย) โผฏฐัพพายตนะ (อายตนะคือ

สิ่งสัมผัสทางกาย) มนายตนะ (อายตนะคือใจ) และธัมมายตนะ 

(อายตนะคือธรรม) อายตนะ ๑๒ นี้ แบ่งเป็นอายตนะภายใน ๖ 

คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และอายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง 

กลิ่น รส สิ่งสัมผัสทางกาย ธรรมารมณ์

๓) ธาตุ ๑๘ คือ สิ่งที่ทรงสภาวะของตนไว้ ได้แก่ จักขุธาตุ 

(ธาตุคือจักขุปสาท) รูปธาตุ (ธาตุคือรูปารมณ์) จักขุวิญญาณธาตุ 

(ธาตุคือจักขุวิญญาณ) โสตธาตุ (ธาตุคือโสตปสาท) สัททธาตุ 

(ธาตุคือสัททารมณ์) โสตวิญญาณธาตุ (ธาตุคือโสตวิญญาณ) 
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ฆานธาตุ (ธาตุคือฆานปสาท) คันธธาตุ (ธาตุคือคันธารมณ์) 

ฆานวิญญาณธาตุ (ธาตุคือฆานวิญญาณ) ชิวหาธาตุ (ธาตุคือ 

ชิวหาปสาท) รสธาต ุ(ธาตุคือรสารมณ์) ชิวหาวญิญาณธาตุ (ธาตุคือ

ชิวหาวญิญาณ) กายธาต ุ(ธาตุคือกายปสาท) โผฏฐพัพธาต ุ(ธาตุคือ

โผฏฐัพพารมณ์) กายวิญญาณธาตุ (ธาตุคือกายวิญญาณ) มโนธาตุ 

(ธาตุคือมโน) ธัมมธาต ุ(ธาตุคือธรรมารมณ์) และมโนวญิญาณธาตุ 

(ธาตุคือมโนวิญญาณ)

๔) อินทรีย์ ๒๒ คือ สิ่งที่เป็นใหญ่ในการท�ากิจของตน ได้แก ่

จักขุนทรีย์ (อินทรีย์คือจักขุปสาท) โสตินทรีย์ (อินทรีย์คือ 

โสตปสาท) ฆานินทรีย์ (อินทรย์ีคือฆานปสาท) ชิวหนิทรย์ี (อินทรย์ี

คือชิวหาปสาท) กายินทรีย์ (อินทรีย์คือกายปสาท) มนินทรีย์ 

(อินทรีย์คือใจ) อิตถินทรีย์ (อินทรีย์คืออิตถีภาวะ) ปุริสินทรีย ์

(อินทรีย์คือปุริสภาวะ) ชีวิตินทรีย์ (อินทรีย์คือชีวิต) สุขินทรีย์ 

(อินทรีย์คือสุขเวทนา) ทุกขินทรีย์ (อินทรีย์คือทุกขเวทนา) 

โสมนัสสินทรีย์ (อินทรีย์คือโสมนัสเวทนา) โทมนัสสินทรีย ์

(อินทรีย์คือโทมนัสเวทนา) อุเปกขินทรีย์ (อินทรีย์คืออุเบกขา

เวทนา) สัทธินทรีย์ (อินทรีย์คือศรัทธา) วิริยินทรีย์ (อินทรีย์คือ

วิริยะ) สตินทรีย ์ (อินทรีย์คือสติ) สมาธินทรีย ์ (อินทรีย์คือสมาธิ) 

ปัญญินทรีย์ (อินทรีย์คือปัญญา) อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ์

(อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจักรู้สัจธรรมที่ยังไม่ได้รู้ ได้แก ่

โสดาปัตติมรรคญาณ) อัญญินทรีย์ (อินทรีย์คืออัญญา ได้แก ่
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ญาณ ๖ ในท่ามกลาง คือ โสดาปัตติมรรคญาณ ถึงอรหัตตมรรค

ญาณ) และอัญญาตาวินทรีย์ (อินทรีย์ของผู้รู้ทั่วถึงแล้ว ได้แก ่

อรหัตตผลญาณ)

๕) อริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐ ได้แก่ ทุกข์ (สภาพที ่

ทนได้ยาก) สมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) นิโรธ (สภาวะที่ทุกข์ดับและ

เพราะเหตุดับ) มรรค (ข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดนิโรธ)

๖) ปฏจิจสมุปบาท คือ ธรรมทีอ่าศัยกนัเกดิขึน้ ได้แก่ อวชฺิชาปจฺจยา 

สงฺขารา (เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี) สงฺขาราปจฺจยา 

วิญฺญาณ� (เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี) วิญฺญาณปจฺจยา 

นามรูปํ (เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี) นามรูปปจฺจยา 

สฬายตน� (เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะ คืออายตนะ ๖ จึงมี) 

สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส (เพราะอายตนะ ๖ เป็นปัจจัย ผัสสะ คือ

สมัผัส จงึม)ี ผสสฺปจฺจยา เวทนา (เพราะสมัผัสเป็นปัจจยั เวทนา คือ

การเสวยอารมณ์ จงึม)ี เวทนาปจฺจยา ตณฺหา (เพราะเวทนาเป็นปัจจยั 

ตัณหา คือความทะยานอยาก จึงมี) ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน� (เพราะ

ตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทาน คือความยึดมั่น จึงมี) อุปาทานปจฺจยา 

ภโว (เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี) ภวปจฺจยา ชาติ (เพราะภพ

เป็นปัจจัย ชาติ คือความเกดิ จึงม)ี ชาติปจจฺยา ชรามรณ� (เพราะชาติ 

เป็นปัจจัย ชรา คือความแก่ มรณะ คือความตาย จึงมี) โสกปร ิ

เทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ (ความโศก ความคร�่าครวญ 

ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม) เอวเมตสฺส เกวลสฺส 
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ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ (ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี ้

จึงมีด้วยประการฉะนี้)

การเจริญวิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐานนี้ พระพุทธโฆสาจารย์

ได้อธิบายให้ปฏิบัติตามวิสุทธิ ๗
๔๙

 ว่า

  วิสุทธิ ๒ นี้ คือ สีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิ เป็นมูล 

 (รากเหง้า) ของปัญญานี้

  วิสุทธิ ๕ นี้ คือ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคา 

 มัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และ 

 ญาณทัสสนวิสุทธิ เป็นสรีระ (เป็นตัว) ของปัญญานี้

จากอรรถาธิบายนี้จะเห็นว่า การเจริญวิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนา 

กัมมัฏฐานที่พระพุทธโฆสาจารย์อธิบายนั้น ให้ปฏิบัติตามวิสุทธิ ๗ 

คือ ธรรมปฏิบัติท่ีเป็นเครื่องช�าระให้ผู้ปฏิบัติบริสุทธิ์ โดยปฏิบัติ

ตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ให้บริบูรณ์เป็นขั้นๆ ไปตาม

ล�าดับ จนบรรลุมรรค ผล นิพพาน กล่าวคือ เริ่มต้นท่ีช�าระศีลให้

บรสิทุธิ ์เป็นสีลวสิทุธิ (ความหมดจดแห่งศีล) แล้วเจรญิสมถภาวนา/ 

สมถกัมมัฏฐานเพื่ออบรมจิตใจให้สงบจากนิวรณ์ ให้ผ่องใสและให้

ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงจนถึงระดับฌานจิต ตั้งแต่ปฐมฌาน

ขึ้นไป เป็นจิตตวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งจิต) ทั้งสีลวิสุทธิและ 

จิตตวิสุทธินี้ เป็นรากเหง้าของการเจริญวิปัสสนา คือเป็นบาทฐาน

ในเจริญวิปัสสนาให้ ได้ผลดี

๔๙
วิสุทธิ ๗  ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค  (วิสุทฺธิ.๓/๑๐)
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ต่อจากนั้นเจริญวิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยการ 

เจริญปัญญาด้วยการเห็นแจ้งรู ้แจ้งในนามรูปตามที่เป็นจริงว่า 

เป็นอนิจจัง (เป็นสภาพไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา) 

ทุกขัง (เป็นสภาพที่ทนได้ยาก) อนัตตา (เป็นสภาพไม่ใช่ตัวตน) 

นี้เป็นทิฏฐิวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งความเห็น) ล�าดับต่อมา 

เจริญกังขาวิตรณวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้าม

พ้นความสงสัย) ด้วยการเห็นแจ้งรู้แจ้งเหตุและปัจจัยที่ให้เกิดนามรูป 

แล้วสิ้นความสงสัย ต่อไปเจริญมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 

(ความหมดจดแห่งญาณที่รู ้แจ้งเห็นแจ้งว่าเป็นทางหรือมิใช่ทาง) 

กล่าวคือ เมื่อเห็นไตรลักษณ์ เห็นความเกิดดับแห่งนามรูป 

(อุทยัพยานุปัสสนา หรือตรุณวิปัสสนา คือวิปัสสนาญาณอ่อนๆ) 

จนเห็นแต่ความดับ (ภังคญาณ) เกิดวิปัสสนูปกิเลส และละ 

วิป ัสสนูปกิเลสนั้นได้ เพราะเห็นว่ามิใช ่ทาง ขั้นต่อไปเจริญ 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณท่ีรู ้แจ้งเห็น

แจ้งทางด�าเนิน) คือเมื่อเจริญวิปัสสนาญาณเป็นล�าดับ ถึงมุญจิตุ- 

กัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ สังขารุเปกขาญาณ และสัจจา- 

นุโลมิกญาณ อันเป็นท่ีสุดแห่งวิปัสสนาญาณแล้ว แต่นี้จะเกิด 

โคตรภูญาณ ซ่ึงเป็นหัวต่อแห่งความเป็นปุถุชนกับความเป็น

อริยบุคคล สุดท้ายเจริญญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่ง

ญาณทัสสนะ) กล่าวคือ ในล�าดับแห่งอนุโลมิกญาณ โคตรภูจิตยึด

หน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ มรรคจิตและมรรคปัญญาเกิดขึ้น  

ในล�าดับของโคตรภูจิต เมื่อมรรคจิตและมรรคปัญญาเกิดและ 
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ยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ แทงตลอดในพระอริยสัจ ๔ 

ด้วยญาณ ๓ คือ สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณแล้ว ย่อม

ท�าลายอวิชชา กิเลส ตัณหา อุปาทาน และก�าจัดสังโยชน์อย่าง

น้อย ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส 

ได้ โดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทปหานแล้ว ผลจิตอันหน่วงพระนิพพาน 

เป็นอารมณ์ก็เกิดขึ้นในขณะนั้น เข้าผลสมาบัติไป เป็นพระโสดาบัน 

แต่ถ้าก�าจัดสังโยชน์ ได้ทั้งหมด ๑๐ ประการ เป็นสมุจเฉทปหาน  

ก็เป็นพระอรหันต์ขีณาสพ

การเจริญวิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐานผ่านทิฏฐิวิสุทธิ 

กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ถึงปฏิปทาญาณ

ทัสสนวิสุทธิ นั้น วิปัสสนาปัญญาที่เป็นโลกิยปัญญา กล่าวคือ 

เป ็นปัญญาท่ีสัมปยุตด้วยโลกิยมรรคย่อมเกิดและเจริญขึ้น 

เป็นบาทฐานน�าไปสู่การเจริญโลกุตตรปัญญา คือ ปัญญาที่สัมปยุต

ด้วยโลกุตตรมรรค ได้แก่ มรรคญาณ คือ ญาณในอริยมรรค ๔ 

ได้แก่ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และ 

อรหัตตมรรค ชื่อว่าญาณทัสสนวิสุทธิ

ดังนัน้ กลัยาณปถุชุนผู้เหน็ภัยของการเวยีนว่ายตายเกดิในสงัสารวัฏ 

นี้แล้ว ไม่พึงประมาทในธรรมทั้งปวง พึงต้ังใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ 

ตามรอยบาทพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และอรหันตสาวก 

จากพระพุทธพจน์และธรรมภาษิตที่ได้รวบรวมประมวลมาแสดงไว้ 

ข้างต้น กล่าวโดยสรุป คือ การศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา คือ 
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ศีล สมาธิ ปัญญา กระจายรายละเอียดเป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ 

กล่าวคือ เจริญศีลสิกขา อันประกอบด้วยอริยมรรค ๓ ข้อ คือ 

สัมมาวาจา (วจีสุจริต ๔) สัมมากัมมันตะ (กายสุจริต ๓) และ 

สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) เจริญสมาธิ/สมถะ/จิตตสิกขา 

อันประกอบด้วยอรยิมรรค ๓ ข้อ คือ สัมมาวายามะ (สมัมปัปธาน ๔) 

สัมมาสต ิ(สติปัฏฐาน ๔) และสัมมาสมาธิ (รปูฌาน ๔) เจรญิปัญญา/ 

วิปัสสนา/ปัญญาสิกขา อันประกอบด้วยอริยมรรค ๒ ข้อ คือ 

สัมมาทิฏฐิ (อริยสัจ ๔) และสัมมาสังกัปปะ (กุศลวิตก ๓) จน 

แก่กล้าขึ้นเป็นมรรคญาณ และเมื่ออริยมรรคสมังคีบุคคล คือ 

บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอริยมรรคที่แก่กล้าขึ้นเป็นมรรคญาณ  

เจรญิสมณธรรมจนโสดาปัตติมรรคเกดิและปหานสงัโยชน์ได้ ๓ อย่าง 

คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส พร้อมทั้งท�าทิฏฐิอนุสัย 

วิจิกิจฉาอนุสัย ให้สิ้นไปแล้ว เข้าผลสมาบัติ โสดาปัตติผล 

เกิดขึ้น เป็นพระโสดาบัน ถ้าเจริญสมณธรรมจนสกทาคามิมรรค 

เกิดและปหานสังโยชน์ ได้ ๓ เหมือนพระโสดาบันแล้ว ยังละ 

กามราคสังโยชน์ และปฏิฆสังโยชน์ส่วนหยาบๆ ได้ พร้อมทั้ง 

ท�ากามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยส่วนหยาบๆ ให้สิ้นไป นั่นคือ 

ท�าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางได้แล้ว เข้าผลสมาบติั สกทาคามิผล 

เกิดขึ้น เป็นพระสกทาคามี ถ้าเจริญสมณธรรมจนอนาคามิมรรค 

เกิดและปหานสังโยชน์ ได้อีก ๒ คือ กามฉันทะและพยาบาท 

หรือละกามราคสังโยชน์และปฏิฆสังโยชน์ส่วนละเอียดๆ ได้ 

พร้อมทั้งท�ากามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยส่วนละเอียดๆ ให้สิ้นไป
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แล้วเข้าผลสมาบัติ อนาคามิผลเกิดขึ้น เป็นพระอนาคามี แต่ถ้า 

เจริญสมณธรรมจนอรหัตตมรรคเกิดและปหานสังโยชน์อีก ๕ 

ที่เหลือ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา 

พร้อมทั้งท�ามานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย ให้สิ้นไปแล้ว 

เข้าผลสมาบัติ อรหัตตผลเกิดขึ้น เป็นพระอรหันต์ขีณาสพ 

(พระอริยบุคคลหลายท่านเจริญสัมมาปฏิบัติจนเกิดอรหัตตมรรค 

แล้วปหานสังโยชน์ ได้ท้ัง ๑๐ อย่างพร้อมกันเลยทีเดียวก็มี) สิ้น 

กิเลสาสวะ บรรลุถึงพระนิพพาน เป็นสภาวะที่เที่ยง เป็นบรมสุข 

เป็นอมตธรรม เป็นธรรมเกษมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง ไม่ต้อง 

มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
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วิธีนั่งและเจริญสมถภาวนาจนถึงอนุปัสสนา
๕๐

ต่อแต่นี้ไปก็ต้องนั่งสมาธิกัน บาลีว่า นิสีทติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา 

ให้นั่งคู ้บัลลังก์ขัดสมาธิเท้าขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย 

เว้นหัวแม่มือทั้งสองให้ห่างกันสององคุลี คือหัวแม่มือซ้ายจด

กับปลายนิ้วช้ีขวา แล้วต้ังกายให้ตรง คือวัดต้ังแต่ปลายนิ้วช้ีขวา 

ของเท้าขวาถงึกลางลกูสะบ้าของหวัเข่าขวานัน้ แล้วเอาเครือ่งวดันัน้ 

จดลงที่ตรงบนตาตุ่มขาขวา แล้วเอาเครื่องวัดอีกข้างหนึ่งจดเข้าท่ี 

ใต้ลูกคาง นี้เป็นส่วนของกายตรงเรียก อุชุํ กายํ ปณิธาย ตั้งกาย 

ให้ตรง ปริมุขํ สตึ อุปฏฺเปตฺวา เข้าไปต้ังสติไว้ ให้มีหน้ารอบ 

คือเข้าไปต้ังสติไว้ ไม่ให้เผลอ (ตรงกับพระขีณาสพ ผู้เป็นสติวินัย 

มสีติทกุเมือ่) นีเ่ป็นทางไปของพระพทุธเจ้า พระอรหนัต์ สติไม่เผลอ 

วิธีเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน

โดย หลวงพ่อวัดปากนํ้า พระมงคลเทพมุนี

(สด จนฺทสโร)

และ พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล)

๕๐
หลวงพ่อวัดปากน�้า  พระมงคเทพมุนี  (สด  จนฺทสโร)  (๒๕๒๘)  ชีวประวัติ ผลงาน และรวม 

พระธรรมเทศนา ๖๓ กัณฑ์  พิมพ์ครั้งที่ ๒  กรุงเทพมหานคร  พิมพ์ที่เทคนิค ๑๕
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จากบริกรรมภาวนา และบริกรรมนิมิต ให้ติดกันไม่แยกแตกจากกัน 

นี้แลเป็นของส�าคัญในเรื่องท่ีจะเป็นหรือไม่เป็น สติไม่เผลอ 

จากบรกิรรมทัง้สอง บรกิรรมว่า “สัมมาอะระหัง” นีเ้รยีกว่า บรกิรรม

ภาวนาก�าหนดเครื่องหมายให้ ใสเหมือนเพชรลูกที่เจียระไนแล้ว

ไม่มีขนแมวโตเท่าแก้วตา ประมาณเท่าวงของตาด�าใสขาวเหมือน

กระจกที่ส่องเงาหน้า สัณฐานกลมรอบตัวไม่มีต�าหนิ เรียบรอบ

ตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ นี้เรียกว่า บริกรรมนิมิต บริกรรม 

ท้ังสองนี้พรากจากกันไม่ได้ ต้องให้ติดกันอยู ่เสมอในอิริยาบถ

ทั้ งสี่  คือ ยืน เดิน น่ัง นอน ไม ่ เผลอ ให ้มีสติอยู ่ เสมอ 

ไม่ให้ขาด

เมื่อเห็นดวงนิมิตเกิดเป็นดวงใสขึ้นแล้ว ให้หยุดบริกรรมภาวนา 

เพ่งอยู่ที่กลางดวงนั้น แล้วท�าใจให้หยุดในหยุด ที่กลางดวงนั้นมีจุด

เป็นเครื่องหมาย (จุดนี้ประมาณเท่าเมล็ดโพธิ์เมล็ดไทร หรือเท่า

ปลายเข็ม เป็นศูนย์กลางดวงใส) ให้ ใสหนักขึ้นทุกที จนเป็นรัศมี

คือแสงสว่าง ถ้าไม่หยุดให้บริกรรมภาวนาไว้ว่า “สัมมาอะระหัง” 

ร้อยครั้งพันครั้ง หยุดอยู่ที่เดียวดังจะอธิบายข้างหน้าเป็นล�าดับไป

วิธีท�าสมถวิป ัสสนาต ้องมีบริกรรมภาวนากับบริกรรมนิมิต 

เป็นคู่กนั บริกรรมนมิิตให้ก�าหนดเครือ่งหมายเข้า ดวงใสเหมอืนกบั 

เพชรลูกที่เจียระไนแล้ว ไม่มีขนแมว โตเท่าแก้วตา ผู้หญิงก�าหนด

เข้าปากช่องจมูกซ้าย ผู้ชายก�าหนดเข้าปากช่องจมูกขวา อย่าให้ล�้า 
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ให้เหลื่อม ใจ
๕๑
 ของเราที่ยึดไปยึดมา แวบไปแวบมา ให้เข้าไป 

อยู่เสียในบริกรรมนิมิตปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวา ข้างนอก 

ดวงโตเท่าแก้วตา ข้างในดวงโตเท่าเมล็ดพุทธรักษา ใสขาวเหมือน

กระจกส่องเงาหน้า หญิงก�าหนดปากช่องจมูกซ้าย ชายก�าหนด

ปากช่องจมูกขวา ให้บริกรรมภาวนาประคองบริกรรมนิมิตนั้น 

ไว้ว่า “สัมมา อะระหัง” ตรึกถึงดวงที่ใส ใจหยุดอยู่กลางดวงที่ใส 

“สัมมา อะระหัง” ตรกึถงึดวงที่ใส ใจหยดุอยูก่ลางดวงที่ใส “สมัมา

อะระหัง” ตรึกถึงดวงที่ใส ใจหยุดอยู่กลางดวงท่ีใส นิ่งอยู่ท่ีนั่น 

นี่ฐานที่ ๑

ฐานที่ ๒ เลื่อนไปที่เพลาตาหญิงอยู่ซีกข้างซ้าย ชายอยู่ซีกข้างขวา 

ตรงหัวตาที่มูลตาออกตามช่องลมหายใจเข้าออกข้างใน แล้วให้

บรกิรรมประคองเครือ่งหมายทีเ่พลาตานัน้ว่า “สัมมาอะระหัง สัมมา

อะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง แบบเดียวกัน

๕๑
... อะไรที่เรียกว่า “ใจ” เห็นอย่าง ๑ จําอย่าง ๑ คิดอย่าง ๑ รูอ้ย่าง ๑ สี่อย่างนี้รวมเข้าเป็นจุด

เดียวกัน นั่นแหละเรียกว่า “ใจ”

 อยู่ที่ไหน? อยู่ที่เบาะน�้าเลี้ยงหัวใจ คือ ความเห็นอยู่ที่ท่ามกลางกาย ความจําอยู่ที่ท่ามกลาง 

เนื้อหัวใจ ความคิดอยู่ท่ามกลางดวงจิต ความรู้อยู่ท่ามกลางดวงวิญญาณ

 เห็น จ�า คิด รู้ ๔ ประการนี้หมดทั้งร่างกาย ส่วนเห็นเป็นต้นของรู้ ส่วนจําเป็นต้นของเนื้อหัวใจ 

ส่วนคิดเป็นต้นของดวงจิต ส่วนรูเ้ป็นต้นของดวงวิญญาณ

 ดวงวิญญาณเท่าดวงตาด�าข้างใน อยู่ในกลางดวงจิต ดวงจิตเท่าดวงตาด�าข้างนอก อยู่ในกลาง

เนื้อหัวใจ ดวงจํากว้างออกไปอีกหน่อยหนึ่ง เท่าดวงตาทั้งหมด ดวงเห็นอยู่ในกลางกาย โตกว่าดวงตา 

ออกไป นั่นเป็นดวงเห็น ดวงเห็นนั่นแหละ ธาตุเห็นอยู่ศูนย์กลางกายนั้น นั่นแหละเรียกว่าเห็น 

เห็นอยู่ในธาตุเห็นนั้น ดวงจํา ธาตุจ�าอยู่ในศูนย์กลางดวงนั้น ความจ�าอยู่ที่นั้น ดวงคิด ธาตุคิด 

อยู่ศูนย์กลางดวงนั้น ดวงรู้ ธาตุรู้อยู่ในศูนย์กลางดวงนั้น เห็น จ�า คิด รู้ ๔ อย่างนี้แหละ เอาเข้ามารวม

เป็นจุดเดียวกัน เรียกว่า “ใจ”  (หลวงพ่อวัดปากน�้า)
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เลื่อนเครื่องหมายตรงล�าดับเพลาตาเข้าไปที่กลางกั๊กศีรษะข้างใน 

ไม่ให้ค่อนซ้ายขวาหน้าหลังล่างบน กลางกั๊กพอดี ท่ีนี่เรียกว่า 

ฐานที ่๓ แล้วบรกิรรมประคองเครือ่งหมายทีก่ลางกัก๊ศีรษะข้างในว่า 

“สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง ตรงนี้ 

มีลัทธิพิธี ต้องกลับตาไปข้างหลัง ให้ตาค้างเหมือนคนชักจะตาย 

เราหลบัตาอยูช้่อนขึน้ข้างบน เหลอืบขึน้ข้างบน เหลอืบไปๆ จนค้างแน่น 

ให้ความเห็นกลับไปข้างหลังแล้วค่อยๆ ให้เห็นกลับเข้าข้างใน

พอตากลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายจากฐานที่ ๓ นี้ไปฐานที่ ๔ 

ที่ปากช่องเพดานที่รับประทานอาหารส�าลัก อย่าให้ล�้าให้เหลื่อม 

พอดี แล้วบริกรรมประคองเครื่องหมายในฐานท่ี ๔ นั้นว ่า 

“สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง

แล้วก็เลื่อนเครื่องหมายจากฐานที่ ๔ ไปฐานท่ี ๕ ท่ีปากช่องคอ 

เหนือลูกกระเดือก เหมือนกลางกั๊กปากถ้วยแก้ว ตั้งไว้ปากช่องคอ 

บริกรรมประคองเครื่องหมายที่ปากช่องคอน้ันว่า “สัมมาอะระหัง 

สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง

แล้วเลือ่นเครือ่งหมายลงไปฐานที ่๖ กลางตัว สุดลมหายใจเข้าออก

สะดือทะลุหลัง ขวาทะลุซ้าย กลางกั๊กข้างใน ตรงกลางดวงธรรม 

ที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์ ที่ใจหยุดนั่นทีเดียว ตั้งตรงนั้น เอาใจของเรา

จรดเข้าที่ดวงใสนั้น แล้วบริกรรมภาวนาว่า “สัมมาอะระหัง สัมมา 

อะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง
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แล้วถอยหลังจากฐานที่ ๖ มาทีเ่หนือกลางตัวเรานี้ขึ้นมา ๒ นิ้วมือ

ฐานนั้นเรียกว่า ฐานที่ ๗

ฐานที่ ๗ นั้นมีศูนย์ ๕ ศูนย์ ๑.ศูนย์กลาง ๒.ศูนย์ข้างหน้า ๓.ศูนย์

ข้างขวา ๔.ศูนย์ข้างหลัง ๕.ศูนย์ข้างซ้าย ศูนย์กลางคืออากาศธาตุ 

ศูนย์ข้างหน้า-ธาตุน�้า ศูนย์ข้างขวา-ธาตุดิน ศูนย์ข้างหลัง-ธาตุไฟ 

ศูนย์ข้างซ้าย-ธาตุลม เครื่องหมายใสสะอาดตรงช่องอากาศกลาง 

ตรงนั้นเรียกว่า “ศูนย์”

ท�าไมถึงเรียกว่า “ศูนย์” ตรงนั้นเวลาสัตว์ ไปเกิดมาเกิดแล้วก็มา

อยู่ในที่สิบ อยู่ในกลางดวงนั้น กายละเอียดอยู่ในกลางดวงน้ัน 

เม่ือพ่อแม่ประกอบธาตุธรรมถูกส่วนเข้าแล้วก็ตกศูนย์ทีเดียว 

พอตกศูนย์ก็ลอยขึ้นมาเหนือกลางตัว ๒ นิ้วมือโตเท่าฟองไข่แดง

ของไข่ไก่ใสเป็นกระจกส่องเงาหน้า นี่มันจะเกิดละ ตรงนั้นเรียกว่า 

“ศูนย์”

ศูนย์นัน้เป็นส�าคัญนกั จะเกดิมาในมนษุย์โลกกต้็องเกดิด้วยศูนย์นัน้ 

จะไปนิพพานกต้็องเข้าศูนย์นัน้ไปเหมอืนกนั จะไปสูม่รรคผลนพิพาน

ก็เข้าศูนย์นั้นเหมือนกัน แบบเดียวกัน

จะตายจะเกิดเดินตรงกันข้าม ถ้าว่าจะเกิดก็ต้องเดินนอกออกไป 

ถ้าว่าจะไม่เกิดก็ต้องเดินเข้าไป กลางเข้าไว้ หยุดเข้าไว้ ไม่คลาด

เคลื่อนน้ีตายเกิดอย่างนี้ ให้รู ้จักหลักอย่างนี้ เมื่อรู ้จักหลักดังนี้
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แล้วก็รู้ทีเดียว พอรุ่งขึ้นเช้านี้ ที่ใจเราวุ่นวายอยู่นี่ มันทําอะไร? 

มันต้องการจะเวียนว่ายตายเกิด ถ้าใจเรานิ่งอยู่ในกลางนั้น มันจะ 

เลิกเวียนว่ายตายเกิด เราก็รู้ตัวของเราอยู่ เราไม่ต้องง้อใคร เรารู้

แล้ว เราเรยีนแล้ว เราเข้าใจแล้ว เราต้องทาํใจของเราให้นิง่ทาํใจให้

หยุดอยู่ศูนย์กลางนั่น กลางของกลางๆๆ ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-ล่าง-

บน-นอก-ใน ไม่ไป เข้ากลางของกลางๆๆ นิ่งแน่นหนักขึ้น พอถูก

ส่วนเข้าเท่านั้น เห็นดวงใสแจ่มบังเกิดขึ้น เท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์

ดวงนั้นแหละเรียกว่า “ดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน” หรืออีกนัย

หนึ่ง ดวงนั้นเรียกว่า “ดวงปฐมมรรค” หนทางเบื้องต้นมรรค ผล 

นิพพาน ถ้าจะไปสู่มรรค ผล นิพพาน ต้องเข้ากลางดวงนั้นแห่ง

เดียว ไปได้ทางเดียวทางอื่นไม่มี เมื่อเข้ากลางดวงศูนย์นั้นได้แล้ว 

เรียกว่า ปฐมมรรค นัยหนึ่ง อีกนัยหนึ่งดวงนั้นนั่นแหละ เรียกว่า 

“เอกายนมรรค” แปลว่า หนทางเอก ไม่มีโท สองไม่มี แปลว่า 

หนทางหนึ่ง สองไม่มี หนึ่งทีเดียว

ดวงนั่นแหละ เรียกว่า “ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน” เป็นทางไป

ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมดในสากลโลกในสากลธรรม 

พระพุทธเจ้าพระอรหันต์จะเข้าไปสู่นพิพาน ต้องไปทางนีท้างเดยีว 

ไม่มีทางแตกแยกจากกัน ไปแนวเดียวทางเดียวกันหมดแต่ว่า 

การไปนั้น บางท่านเร็ว บางท่านช้า ไม่เหมือนกัน ค�าที่ว่าไม่เหมือน

กันนี้แหละ ถึงจะได้ช่ือว่าไม่ซ�้ากัน ค�าว่าไม่ซ�้ากันเพราะเร็วกว่ากัน 
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ช้ากว่ากัน แล้วแต่นิสัยวาสนาของตนท่ีสั่งสมอบรมไว้ แต่ว่า 

ทางไปน้ันเป็นทางเดยีวกนัหมด เป็นเอกายนมรรค หนทางเส้นเดยีว 

เม่ือจะไปต้องหยุค นีก่แ็ปลก ทางโลกเขาจะไปต้องขึน้เรอืบนิเรอืยนต์ 

รถยนต์ไป จึงจะเร็วจึงจะถึง แต่ทางธรรมไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อจะไป 

ต้องหยดุ ถ้าหยุดจงึจะเรว็จงึจะถงึ นี่แปลกอย่างนี้ ฉะนัน้ ต้องเอาใจ

หยดุ จึงจะเรว็จงึจะถงึ หยดุอยูก่ลางดวงธรรมทีท่�าให้เป็นกายมนษุย์ 

พอหยดุถกูส่วนกเ็หน็ดวงใส ดวงใสนัน่แหละเรยีกว่า “เอกายนมรรค” 

หรอืเรยีกว่า “ปฐมมรรค” หรอืเรยีกว่า “ธัมมานปัุสสนาสตปัิฏฐาน” 

โตเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ใจก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงนั้น

พอหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าเท่านั้น หยุดในหยุดๆๆ กลางของหยุดเรื่อย

เข้าไป กลางของกลางๆๆๆ ที่หยุดนั้นพอถูกส่วนเข้า เห็นดวงอีก

ดวงหนึ่งเท่าๆ กัน อยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่น เรียก

ว่า ดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีลนั้น พอถูกส่วนเข้า เห็นอีกดวงหนึ่ง

เท่าๆ กัน เรียกว่า ดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธินั่น พอถูกส่วน

เข้า เหน็อีกดวงหนึง่เรยีกว่า ดวงปัญญา ดวงเท่าๆ กนั หยดุอยูก่ลาง

ดวงปัญญานั่น พอถูกส่วนเข้า เห็นอีกดวงหนึ่ง เรียกว่า ดวงวิมุตติ 

ใสละเอียดหนักขึ้นไป หยุดอยู่กลางดวงวิมุตตินั่น พอถูกส่วนเข้า 

เห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่า ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวง

วิมุตติญาณทัสสนะ พอถูกส่วนเข้า เห็นตัวกายมนุษย์ของเราที่นอน

ฝันออกไป ที่ไปเกิดมาเกิด เขาเรียกว่า กายมนุษย์ละเอียด พอเรา

ไปเหน็เข้าเท่านัน้ เรากร็ู้ ได้ทเีดียวว่า อ้อ! กายนีเ้วลาฝัน เราเคยเหน็ 
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เคยไปกบัมนัในเวลาท�ากจิหน้าทีฝั่น เวลาต่ืนแล้วไม่รูม้นัไปอยูท่ี่ไหน 

บัดนี้เรามาเห็นแล้ว อยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะนั่นเอง

เมื่อเห็นแล้ว ก็ให้กายมนุษย์ละเอียดนั่นนั่งเข้าเหมือนกายมนุษย์

หยาบข้างนอกนี่ เมื่อนั่งถูกส่วนเข้าแล้ว ใจมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่ง

อยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์ละเอียด พอถูกส่วน

เข้า หยุดถูกส่วนเข้าเท่านั้น ก็เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน พอถูกส่วนเข้าก็เห็น 

ดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่ 

กลางดวงสมาธิ พอถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลาง 

ดวงปัญญาถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ 

ถูกส่วนเข้า เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ หยดุอยูก่ลางดวงวิมตุติญาณ

ทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายทิพย์

ให้กายทิพย์นั่งแบบเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดนั่น ใจของกายทิพย ์

หยุดนิ่งอยู ่กับศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายทิพย์ พอถูก 

ส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมา 

นุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล 

ถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ 

หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า เห็นกายทิพย์

ละเอียด

56ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุ มรรค ผล นิพพาน



ใจกายทิพย์ละเอียดก็นิ่งอยู ่ที่ ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็น 

กายทิพย์ละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล 

หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลาง 

ดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า เห็นกายรูปพรหม

ใจกายรปูพรหมกน็ิง่อยูท่ีศู่นย์กลางดวงธรรมทีท่�าให้เป็นกายรปูพรหม 

พอถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ใจกายรูปพรหม

เมือ่หยดุนิง่อยูท่ีศู่นย์กลางดวงธมัมานปัุสสนาสติปัฏฐาน ถกูส่วนเข้า 

เหน็ดวงศีล หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงสมาธ ิหยดุอยู่

กลางดวงสมาธ ิถกูส่วนเข้า เหน็ดวงปัญญา หยดุอยูก่ลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า เห็นกายรูปพรหมละเอียด

ใจกายรูปพรหมละเอียดหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็น 

กายรปูพรหมละเอียด ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงธมัมานปัุสสนาสติปัฏฐาน 

หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล 

หยุดอยู ่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิ หยุดอยู ่กลาง 
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ดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายอรูปพรหม

ใจกายอรูปพรหมก็หยุดนิ่งอยู ่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมท่ีท�าให้เป็น 

กายอรูปพรหม พอถูกส่วนเข้า ก็เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า 

เหน็ดวงศีล หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงสมาธ ิหยดุอยู่

กลางดวงสมาธ ิถกูส่วนเข้า เหน็ดวงปัญญา หยดุอยูก่ลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายอรูปพรหมละเอียด

ใจกายอรูปพรหมละเอียดหยุดอยู ่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้

เป็นกายอรูปพรหมละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน หยุดนิ่งอยู ่ศูนย์กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงศีล หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงสมาธิ 

หยุดอยู ่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู ่ 

กลางดวงปัญญา ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงวิมตุติ หยดุอยูก่ลางดวงวมิตุติ 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ 

ญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายธรรมรูปเหมือนพระปฏิมา 
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เกตุดอกบัวตูม ใสเป็นกระจกส่องหน้า หน้าตักโตเล็กตามส่วน 

หน้าตักเท่าไหน ดวงธรรมที่ทําให้เป็นธรรมกายก็โตเท่านั้น 

กลมรอบตัวอยู่กลางกายธรรมกายนัน่ ธรรมกายเป็นตวัพุทธรัตนะ 

ดวงธรรมที่ทําให้เป็นธรรมกายเป็นธรรมรัตนะ

ใจพุทธรัตนะก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นธรรมกาย 

พอหยุดถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่ 

กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุด

อยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธ ิ

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ 

ญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า 

ก็เห็นธรรมกายละเอียดโตกว่าธรรมกายที่เห็นแล้วนั้น ๕ เท่า

ใจธรรมกายละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็น

ธรรมกายละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ขยายส่วนโตหนกัขึน้ไป ใจกห็ยดุนิง่อยูท่ีศู่นย์กลางดวงธมัมานปัุสสนา 

สติปัฏฐาน ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงศีล หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า 

เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา 

หยุดอยู ่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู ่

กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่

กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายธรรมพระโสดา

หน้าตัก ๕ วา สูง ๕ วา เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้น
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ใจกายพระโสดาก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกาย

พระโสดา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่

กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุด

อยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธ ิ

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ 

ญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า 

กเ็หน็กายธรรมพระโสดาละเอยีดอยูใ่นกลางดวงวมิตุติญาณทัสสนะ

ของพระโสดานั้นหน้าตัก ๕ วา

ใจของกายพระโสดาละเอียดหยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวงธรรมที่ท�าให้

เป็นกายพระโสดาละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวง

สมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่

กลางดวงปัญญา ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงวิมตุติ หยดุอยูก่ลางดวงวมิตุติ 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ

ญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระสกทาคา หน้าตัก ๑๐ วา 

สูง ๑๐ วา เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้น
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ใจของกายพระสกทาคาก็หยุดอยู ่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้

เป ็นกายพระสกทาคา ถูกส่วนเข ้า เห็นดวงธัมมานุป ัสสนา 

สติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า 

เหน็ดวงศีล หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงสมาธ ิหยดุอยู ่

กลางดวงสมาธ ิถกูส่วนเข้า เหน็ดวงปัญญา หยดุอยูก่ลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระสกทาคาละเอียด หน้าตัก ๑๐ วา 

สูง ๑๐ วา เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้น

ใจของกายพระสกทาคาละเอียดหยุดอยู ่กลางดวงธรรมที่ท�าให้

เป็นกายพระสกทาคาละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า 

เหน็ดวงศีล หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงสมาธ ิหยดุอยู่

กลางดวงสมาธ ิถกูส่วนเข้า เหน็ดวงปัญญา หยดุอยูก่ลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระอนาคา หน้าตัก ๑๕ วา สูง ๑๕ วา 

เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้น
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ใจของกายพระอนาคาก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมท่ีท�าให้

เป็นกายพระอนาคา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล 

หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลาง 

ดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระอนาคาละเอียด หน้าตัก ๑๕ วา 

สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้น

ใจของกายพระอนาคาละเอียดก็หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมท่ี 

ท�าให้เป็นกายพระอนาคาละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมา 

นุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวง

สมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่

กลางดวงปัญญา ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงวิมตุติ หยดุอยูก่ลางดวงวมิตุติ 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ 

ญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระอรหัตหน้าตัก ๒๐ วา 

สูง ๒๐ วา เกตุดอกบัวตูม ดวงธรรมที่ท�าให้เป็นพระอรหัตก็ ๒๐ วา 

กลมรอบตัว
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ใจของพระอรหตักห็ยุดอยูท่ี่ศูนย์กลางดวงธรรมท่ีท�าให้เป็นพระอรหตั 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง 

๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา 

กลมรอบตัวเหมอืนกนั หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงสมาธ ิ

วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู่กลาง

ดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา 

กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู ่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติ วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน 

หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู่กลาง 

ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า เห็นกายพระอรหัตละเอียด

สวยงามมาก นีเ่ป็นกายที ่๑๘ เมือ่ถงึพระอรหตันีแ้ล้ว หลดุกเิลสหมด 

ไม่มีกิเลสเลย เสร็จกิจในพระพุทธศาสนาทั้งสมถวิปัสสนาตลอด

ต้ังแต่กายมนษุย์ถงึกายอรปูพรหมละเอียด แค่นัน้เรยีกว่า ขัน้สมถะ

ต้ังแต่กายธรรมโคตรภูทั้งหยาบทั้งละเอียด จนกระทั่งถึงกาย 

พระอรหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดนี้ เป็นขั้นวิปัสสนาทั้งนั้น

ที่เรามาเรียนสมถวิปัสสนาวันนี้ ต้องเดินแนวนี้ ผิดแนวนี้ไม่ได้ 

และก็ต้องเป็นอย่างนี้ ผิดอย่างนี้ไปไม่ได้ ผิดอย่างนี้ไปก็เลอะเหลว 

ต้องถูกแนวนี้
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พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล) 

ได้สรุปการเจริญภาวนา
๕๒

 ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนํ้า 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้สอนไว้ ว่า

อาการท่ีใจหยุดในหยุดกลางของหยุด เข้าถึงดวงท่ีใสละเอียด 

เป็นเครือ่งกลัน่กรองกาย-วาจา-ใจ ทีล่ะเอียดประณีต บรสิทุธิผ่์องใส

ด้วยศีลบริสุทธิ์ เพราะใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส ด้วยเจตนากรรมบริสุทธิ์ 

เป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เป็น “สีลวิสุทธิ”  

คือ ความหมดจดแห่งศีล และด้วยใจบริสุทธิ์ เพราะสงบและตั้งมั่น 

เป็น “เอกัคคตา” ประกอบด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา 

อันเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานขึ้นไป จิตใจถึงความบริสุทธิ์ผ่องใส 

จากนิวรณูปกิเลส เป็น “จิตตวิสุทธิ” คือ ความหมดจดแห่งจิต 

เป็นบาทฐานให้วิปัสสนาเกิดและเจริญขึ้น และเป็นทางแห่ง 

“วิปัสสนาปัญญา” ให้เป็นความหมดจดแห่งปัญญา เริ่มต้ังแต ่

“ทิฏฐิวิสุทธิ” คือ ความหมดจดแห่งความเห็น ได้แก่ ความเห็นแจ้ง

ในพระไตรลักษณ์ กล่าวคือ เห็นสภาวะของนามรูปตามท่ีเป็นจริง 

ว่าเป็น อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา นี้ หลวงพ่อวัดปากนํ้าเรียกว่า ดวงศีล 

ดวงสมาธิ ดวงปัญญา อันน�าไปสูว่มุิตต ิหลดุพ้นจากกเิลสหยาบของ

มนุษย์ ได้แก่ อภชิฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ และวิมุตติญาณทัสสนะ 

ซึ่งสามารถจะปฏิบัติภาวนาเข้าถึงได้ เป็นดวงที่ใสละเอียดที่สุด

๕๒
พระราชญาณวิสฐิ (เสรมิชัย ชยมงฺคโล) (๒๕๕๔) สมถวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถงึธรรมกาย 

และพระนิพพานของพระพุทธเจ้า พิมพ์ครั้งที่ ๔ นครปฐม บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จ�ากัด
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พอใจหยดุนิง่กลางของกลางดวงวมุิตติญาณทสัสนะนัน้ ถกูส่วนเข้า 

ศูนย์กลางขยายว่างออกไป ก็จะปรากฏ “กายมนุษย์ละเอียด” 

หน้าตาเหมือนผู้ปฏิบัติทุกประการ แต่โปร่งใส สวยงาม ละเอียด

ประณีตกว่ากายเนื้อ อยู่ในท่าขัดสมาธิ หันหน้าไปทางเดียวกัน 

กับผู้ปฏิบัติเอง นั่งอยู่บนองค์ฌาน (เหมือนแผ่นกระจกกลมใส 

หนาประมาณ ๑ ฝ่ามือ) ขณะที่ใจเป็นสมาธิตั้งมั่นและประกอบด้วย 

วิตก วิจาร ปตี ิสขุ และเอกคัคตา เป็นเบือ้งต้นของปฐมฌานขึน้ไป

เห็นกายมนุษย์ละเอียดนั้นแล้ว ให้ดับหยาบไปหาละเอียด 

เป็นกายมนุษย์ละเอียด ให้ ใจของกายมนุษย์ละเอียดหยุดนิ่ง

กลางของกลางดวง กลางของกลางกายมนุษย์ละเอียดนั้นอีกต่อไป 

ให้ใสละเอียดสุดละเอียด ก็จะถึงความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ และ

ปัญญา เป็นดวงใสสว่างยิ่งๆ ขึ้นไป นี้เป็นการเจริญจิตตภาวนา 

ที่ให้เข้าถงึ และให้ ได้ทัง้รู้-ทัง้เห็น และทัง้เป็นกายในกายทีบ่ริสทุธ์ิ 

(ทั้งกายและดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกาย) ให้รู ้สึกเวทนาในเวทนา 

ที่เป็นสุขเวทนา (กว่ากายมนุษย์หยาบซ่ึงเป็น ณ ภายนอก) 

ให้ทั้งรู้และทั้งเห็นจิตในจิตที่บริสุทธ์ิผ่องใสจากกิเลสหยาบ คือ 

อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ (บริสุทธิ์กว่าจิตของกายมนุษย์หยาบ 

ซึ่งเป็น ณ ภายนอก) และให้ ได้ทั้งรู้-ทั้งเห็นธรรมในธรรม ว่าเป็น

แต่บุญกุศล ด้วยทานกุศล ศีลกุศล และภาวนากุศล (ในระดับ

มนุษยธรรม)
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เมือ่ใจกายมนษุย์ละเอียดเจรญิจิตตภาวนาหยดุในหยดุ กลางของหยดุ 

กลางของกลางดวงศีล-สมาธิ-ปัญญา-วิมุตติ-วิมุตติญาณทัสสนะ

ต่อไป จนใสละเอียดทั้งดวงทั้งกาย และองค์ฌานแล้ว ถูกส่วนเข้า 

ศูนย์กลางก็จะขยายว่างออกไป ก็จะปรากฏกายทิพย์หยาบ 

และกายทิพย์ละเอียด อันเป็นกายในกายที่ใสบริสุทธิ์ต่อๆ ไป 

โตใหญ่ มีรัศมีสว่าง สวยงาม ละเอียดประณีตกว่ากายมนุษย์ 

ประกอบด้วยเวทนาในเวทนาที่เป็นสุขเวทนา จิตในจิตที่บริสุทธ์ิ

ผ่องใส และธรรมในธรรมอันเป็นบุญกุศลในระดับ “เทวธรรม” 

ด้วยศีล-สมาธิ-ปัญญา และประกอบด้วยหิริโอตตัปปะ มีความ 

ละอาย และเกรงกลัวต่อการท�าบาปอกุศล เพราะสามารถรู ้- 

เห็นผลบุญกุศล หรือบาปอกุศลปรุงแต่ง คือเห็นสวรรค์-นรกได้ 

ยิ่งกว่าสายตาเนื้อมนุษย์จะสามารถรู้เห็นได้

แล้วให้กายทิพย์ละเอียดเจริญจิตตภาวนาต่อไปแบบเดียวกัน 

ก็จะเข้าถึง ได้ทั้งรู ้-ทั้งเห็น และทั้งเป็นกายรูปพรหมหยาบ- 

รูปพรหมละเอียด กายอรูปพรหมหยาบ-อรูปพรหมละเอียด 

อันเป็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม

ต่อๆ ไป ที่บริสุทธิ์ผ่องใส โตใหญ่ มีรัศมีสว่างและสวยงาม ละเอียด

ประณีตยิ่งกว่ากันไปตามล�าดับ จนสุดละเอียดก็จะได้เข้าถึง รู้-เห็น 

และเป็นธรรมกาย อันเป็นคุณธรรมที่บริสุทธ์ิย่ิงกว่าคุณธรรม 

ของกายในภพ ๓
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การเจริญวิปัสสนาภาวนา

เมื่อเจริญ “อนุปัสสนา” ได้แก่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนา 

นุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนา

สติปัฏฐาน เข้าถึงกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมใน

ธรรม ทีล่ะเอียดเข้าไปจนสดุละเอียดของธรรมในภพ ๓ คือ กามภพ 

รูปภพ และอรูปภพแล้ว ให้ ใจของอรูปพรหมละเอียดเจริญภาวนา

หยดุในหยดุ กลางของหยดุต่อไป จนปล่อยวางเบญจขนัธ์ของกายใน

ภพ ๓ นี้ได้ ก็จะปรากฏกายธรรม ให้ผู้ปฏิบัติภาวนานั้นดับหยาบไป

หาละเอียด ได้เข้าถึง และได้ทั้งรู้-ทั้งเห็น และทั้งเป็น “ธรรมกาย” 

ที่สุดละเอียดเข้าไปเพียงไร ก็สามารถยกสังขารธรรม (อุปาทินนก 

สังขารและอนุปาทินนกสังขาร) ขึ้นพิจารณา ให้เห็นแจ้งสภาวะ

ของสังขารธรรมทั้งหลายด้วยปัญญาว่า เป็นสภาพไม่เที่ยง (อนิจฺจ�) 

เป็นทกุข์ (ทกุขฺ�) และเป็นสภาพมใิช่ตน (อนตฺตา) โดยเจรญิวิปัสสนา

ผ่านทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 

ถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ อยู่นั้น “วิปัสสนาปัญญา” อันเป็น 

โลกิยปัญญา กล่าวคือเป็นปัญญาอันสัมปยุตด้วยโลกิยมรรค 

ย่อมเกิดและเจริญขึ้น แล้วเจริญโคตรภูญาณอันเป็นบาทฐาน 

น�าไปสู่การเจริญ “โลกุตตรปัญญา” คือปัญญาอันสัมปยุตด้วย 

โลกุตตรมรรค ได้แก่ มรรคญาณ คือญาณในอริยมรรค ๔ ได้แก่ 

โสดาปัตตมิรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค 

ชื่อว่า “ญาณทัสสนวิสุทธิ”
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วิปัสสนาต่อจากปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ผู้เจริญภาวนาย่อม

ก�าหนดรู้ “วิปัสสนูปกิเลส” อันอาจเกิดขึ้น ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ 

แล้วด�าเนินวิปัสสนาญาณ ๙ (ตั้งแต่อุทยัพพยญาณ ถึงอนุโลมญาณ 

หรือสัจจานุโลมิกญาณ คือปรีชาญาณอันสมควรก�าหนดรู้อริยสัจ ๔)

เฉพาะผู้ปฏิบติัสมถวปัิสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ได้ถงึ “ธรรมกาย” 

ย่อมได้ “โคตรภูญาณ” โดยไม่ต้องผ่านวิปัสสนูปกิเลส ผู้ปฏิบัติ

ย่อมอาศัยโคตรภูญาณของธรรมกายที่สุดละเอียด ที่ ได้เข้าถึง 

และยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ มรรคจิตและมรรคปัญญา

ย่อมเกิดและเจริญขึ้น โดยการพิจารณาอริยสัจ ๔ ในกายมนุษย์ 

กายทิพย์ กายรูปพรหม และกายอรูปพรหม ให้เห็นแจ้งโดย 

ญาณ ๓ (สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ) มีอาการ ๑๒ นี้ 

ช่ือว่า “ญาณทัสสนวิสุทธิ” คือความหมดจดแห่งปัญญาอันได้ 

ทัง้รู้และทัง้เห็นอริยสัจ ๔ ทัง้รูแ้ละทัง้เห็นสภาวะของสงัขารธรรม

ทั้งปวง และวิสังขารธรรม คือพระนิพพาน ตามที่เป็นจริง เป็น 

“โลกุตตรปัญญา” โดยแท้ เพราะเป็นปัญญาอันสัมปยุตด้วย 

โลกุตตรมรรค (โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 

อรหัตตมรรค)
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ในทางปฏิบัติ ธรรมกายมรรค (พระโสดาปัตติมรรค พระสกทาคามิ 

มรรค พระอนาคามิมรรค และพระอรหัตตมรรค) ย่อมปรากฏขึ้น

ปหาน (ละ) สังโยชน์ ได้แล้วตกศูนย์ ในขณะจิตนั้น ธรรมกาย

ผลก็ปรากฏขึ้นใสแจ่ม มีรัศมีสว่าง เข้าผลสมาบัติ และย่อมมี 

ญาณหย่ังรู ้ (โดยพิจารณาปัจจเวกขณ์) มรรค ผล นิพพาน 

ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้

อนึ่ง ถ้าผู้เจริญภาวนานั้นได้บรรลุมรรคผลที่ต�่ากว่าพระอรหัตตผล 

ยังจัดเป็นเสขบุคคลอยู ่ ย่อมพิจารณารู ้-เห็นกิเลสที่ละได ้

และกิเลสที่ยังเหลืออยู่อีกด้วย แต่ถ้าได้บรรลุพระอรหัตตผล 

เป็นอเสขบุคคลแล้ว ก็ไม่ต้องพิจารณากิเลสที่เหลือ เพราะย่อมมี

ญาณหยั่งรู้ว่าสิ้นอาสวะกิเลสโดยเด็ดขาดแล้ว

ธรรมอันเป็นรากเหง้า เป็นเหตุเกดิ/เจรญิขึน้ และต้ังอยูแ่ห่งวิปัสสนา 

๒ ประการ คือ สีลวิสุทธิ และจิตตวิสุทธิ กับวิสุทธิ ๕ อันเป็น 

ตัววิปัสสนา รวมเป็นวิสุทธิ ๗ เป็นเหมือนรถ ๗ ผลัด นําผู้ 

เจริญสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน/ภาวนา ไปให้ถึงมรรค ผล นิพพาน 

ด้วยประการฉะนี้
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ภาคผนวก
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วิชชา

วิชชา คือ ความรู้วิเศษ หรือความสามารถพิเศษ เป็นเครื่องมือช่วย

ให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูง ท�าให้เห็นแจ้ง- 

รูแ้จ้งสภาวธรรมและสจัธรรมตามทีเ่ป็นจรงิ ได้อย่างถกูต้อง และช่วย

ในการก�าจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ จนสามารถบรรลุมรรค ผล นิพพาน 

เป็นพระอรหนัต์ขณีาสพได้ในทีส่ดุ สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรง

แสดงวิชชาไว้ ๓ ประการบ้าง ๘ ประการบ้าง ดังนี้

๑. วิชชา ๓
๕๓

 ได้แก่

๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ญาณเป็นเหตุระลึกขันธ์ที่เคย

อาศัยอยู่ในอดีตชาติได้ 

๒) จุตูปปาตญาณ คือ ญาณก�าหนดรู้จุติและอุบัติ คือ เห็นการ 

เวียนว่ายตายเกิด ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม เรียก 

อีกอย่างว่า ทิพพจักขุญาณ

๓) อาสวักขยญาณ คือ ญาณหยั่งรู้ธรรมเป็นท่ีสิ้นไปแห่งอาสวะ 

ทั้งหลาย หรือญาณที่ท�าให้อาสวะให้หมดสิ้นไป

๕๓
วินัยปิฎก  มหาวิภังค์  (วิ.มหา.๑/๓)
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๒. วิชชา ๘
๕๔
 ได้แก่

๑) วิปัสสนาญาณ คือ ญาณที่เป็นวิปัสสนา หรือปัญญาที่พิจารณา

เห็นสังขารคือนามรูปโดยเป็นไปตามอ�านาจไตรลักษณ์ (อนิจฺจ� 

ทุกฺข� อนตฺตา) มี ๙ ล�าดับ คือ ๑.อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ 

(ญาณตามเห็นความเกิดและดับของเบญจขันธ์) ๒.ภังคานุ 

ปัสสนาญาณ (ญาณตามเห็นความสลายของสังขารมีเบญจขันธ์ 

เป็นต้น) ๓.ภยตูปัฏฐานญาณ (ญาณมองเหน็สงัขารปรากฏเป็นของ 

น่ากลวั) ๔.อาทนีวานปัุสสนาญาณ (ญาณค�านงึเหน็โทษของสงัขาร) 

๕.นิพพิทานุปัสสนาญาณ (ญาณค�านงึเหน็ความเบือ่หน่ายในสงัขาร) 

๖.มุญจิตุกัมยตาญาณ (ญาณค�านึงด้วยใคร่จะพ้นไปจากสังขาร) 

๗.ปฏสัิงขานปัุสสนาญาณ (ญาณค�านงึพจิารณาหาทางทีป่ลดเปลือ้ง

ไปจากสังขาร) ๘.สังขารุเปกขาญาณ (ญาณเป็นไปโดยความ 

เป็นกลางต่อสงัขาร) และ ๙.สัจจานุโลมิกญาณ หรอื อนโุลมญาณ 

(ญาณเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหยั่งรู้อริยสัจ)

๒) มโนมยิทธ ิ คือ ฤทธิ์ส�าเร็จด้วยใจ เช่น สามารถเนรมิตกายได้

หลายๆ กาย เป็นต้น

๓) อิทธิวิธี คือ แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้

๕๔
สามัญญผลสูตร  ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค  (ที.สี.๙/๑๓๑-๑๓๘)
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๔) ทิพพโสต คือ หูทิพย์

๕) เจโตปริยญาณ คือ ญาณก�าหนดใจผู้อื่นได้

๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ระลึกชาติได้

๗) ทิพพจักษุ คือ ตาทิพย์

๘) อาสวักขยญาณ คือ ญาณท�าให้อาสวะสิ้นไป

ต้ังแต่อทิธิวธีิ ถงึอาสวกัขยญาณ วชิชาทัง้ ๖ นี ้เป็นอภญิญา ๖ ด้วย

สังโยชน์

สังโยชน์
๕๕
 คือ กิเลสเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ ในวัฏฏทุกข์ มี ๑๐ อย่าง 

ได้แก่

๑) สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นว่าเป็นตัวตน เช่น เห็นรูป เวทนา 

วิญญาณ เป็นตัวตน เป็นต้น

๒) วิจิกิจฉา คือ ความสงสัย ความลังเลไม่แน่ใจ

๓) สีลัพพตปรามาส คือ ความถือมั่นศีลวัตร สักว่าท�าตามกันอย่าง

งมงาย โดยเห็นว่าจะบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลและวัตรนั้น

๕๕
อังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต  (องฺ.ทสก.๒๔/๑๓) ,  อภิธรรมปิฎก  วิภังค์  (อภิ.วิ.๓๕/๙๗๖-๙๗๗)
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๔) กามฉันทะ คือ ความพอใจยึดติดในกามคุณ หรือกามราคะ คือ 

ความก�าหนัดในกามคุณ

๕) พยาบาท คือ ความผูกใจโกรธ หรือปฏิฆะ คือ ความกระทบ

กระทั่งใจหงุดหงิดขัดเคือง

สังโยชน์ ๕ อย่างนี้ เป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ คือ สังโยชน์เบื้องต�่า

๖) รูปราคะ คือ ความติดใจในอารมณ์ของรูปฌานหรือรูปธรรม 

อันประณีต

๗) อรูปราคะ คือ ความติดใจในอารมณ์ของอรปูฌานหรอือรปูธรรม

๘) มานะ คือ ความถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่

๙) อุทธัจจะ คือ ความฟุ้งซ่าน

๑๐) อวิชชา คือ ความไม่รู้จริง ความหลง ได้แก่ ไม่รู้อริยสัจ ๔ 

ไม่รูป้ฏิจจสมปุบาท ไม่รูอ้ดีต ไม่รูอ้นาคต และไม่รูท้ัง้อดีตทัง้อนาคต
๕๖

สังโยชน์ ๕ อย่างนี้ เป็นอุทธัมภาคิยสังโยชน ์คือ สังโยชน์เบื้องสูง

๕๖
อภิธรรมปิฎก  ธรรมสังคณี  (อภิ.ส�.๓๔/๖๙๑)
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รายชื่อผู้ทําบุญหนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ”

พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) 

พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย  ชยมงฺคโล) ๒,๐๐๐ บาท

พระมหาศักฎา  สุมโน ๕,๐๐๐ บาท

พระมหาชินภัทร  ฉินฺนาลโย ๓,๑๕๐ บาท

พระครูปลัดพงศ์พันธ์  โค้วบุญญะราศีฟ ๑,๕๐๐ บาท

พระพิสิษฐ์  สิริสาโร ๑,๕๐๐ บาท

พระบรรจง  สุทฺธิสทฺโธ ๑,๕๐๐ บาท

พระวิชัย  วิชโย ๕๐๐ บาท

พระธนกฤต  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

พระมหานิพัฒน์  จิรวฑฺฒโน ๒๐๐ บาท

JEFF  CHEW ๓๐,๐๐๐ บาท

คุณรุ่งวิทย์  สวนทวี  และครอบครัว ๑๕,๐๐๐ บาท

อาจารย์ธนัช-คุณอมฤต  อินทร์จันทร์ ๑๕,๐๐๐ บาท

คุณวัฒนา  อุดมภักดีพงศ์  และครอบครัว ๑๐,๐๐๐ บาท

คุณณัฏฐลีณ  สิริธนาสุภรัตน์  และญาติมิตร ๘,๘๐๐ บาท

คุณมนตรี  เมืองนก ๕,๒๐๐ บาท

คุณภัคกร ภรารัตนวัฒน์–คุณรัชชิวรรณ ทองเลิศ และครอบครัว ๕,๐๐๐ บาท

คุณปัทมาภรณ์  สันติวิจิตร ๕,๐๐๐ บาท

คุณโชคชัย  กิตติญาณปัญญา ๕,๐๐๐ บาท

คุณอนุสรา  ธีระกุลพิสุทธิ์ ๕,๐๐๐ บาท

คุณกัลยารัตน์  สันติวิจิตร ๕,๐๐๐ บาท

คุณแม่กี่-คุณสมเกียรติ  เพียรหาทรัพย์ ๓,๐๐๐ บาท

คุณกฤต  ธนาภพธรรม ๓,๐๐๐ บาท

คุณโฆสิต  รัตนโสภณ ๓,๐๐๐ บาท

คุณภัทร์วิภาภรณ์  แฮสกิ้นส์ ๓,๐๐๐ บาท

คุณสมภพ  เหล่าสัจจะ ๓,๐๐๐ บาท



คุณอุดม-คุณสุดา  ตรีชั้น ๓,๐๐๐ บาท

คุณภัคกร-คุณปริญยา เมืองนิล และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท

คุณกรรณยา  ช้างสุวรรณ  และลูกหลาน ๒,๐๐๐ บาท

คุณปราณี  สหเจริญ และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท

คุณชาญชัย  แซ่แต้ ๒,๐๐๐ บาท

พ.อ.พินิตภณ–คุณณัฐวรรณ–คุณมณี  พูลสวัสดิ์ และครอบครัว ๑,๖๐๐ บาท

คุณวุฒิชัย  พานิชย์ ๑,๕๐๐ บาท

คุณสนธิ์–คุณตุ้ม  ศิริธรรมเชิดชู  และลูกหลาน ๑,๕๐๐ บาท

คุณคมสันต์ สระทองลอย-คุณชญาสิทธิ์ ปานาลาด และครอบครัว ๑,๕๐๐ บาท

คุณดุษฎี  รัตนโสภณ ๑,๐๐๐ บาท

คุณฐานิตา  ดอกไม้จีน ๑,๐๐๐ บาท

คุณสุนีย์  วงษ์น้อย  และญาติมิตร ๑,๐๐๐ บาท

คุณพ่อสู่เสียง  และครอบครัวธามฐานัส ๑,๐๐๐ บาท

คุณฉัตรชัย  สุวรรณโรจน์  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณศิริพร  วิเชียรชัย ๑,๐๐๐ บาท

คุณนฤมล  สังฆวัตร  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณสมภพ  ยิ้มศรีเจริญกิจ  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณอัญชลี  สาระบรรจง ๑,๐๐๐ บาท

คุณสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ ๑,๐๐๐ บาท

คุณวีระ  เนตยกุล ๑,๐๐๐ บาท

คุณเพลินจันทร์  จันทะบุตร ๑,๐๐๐ บาท

กลุ่มบุญญาทิพย์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณพัศญ์ศภณ–คุณพลัฏฐ์  โยธินธรรมธร  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

สหายเกื้อกูล ๑,๐๐๐ บาท

คุณสุจันทร์ญา  พาภัคพาณิชย์กุล ๑,๐๐๐ บาท

คุณเจษฎาพร  ชูช่วยสุวรรณ, คุณพัชร์ชิสา  พิสิฐวดีกุล, 

ด.ช.ณเสฏฐ์  พิสิฐวดีกุล  และครอบครัว บจก.การันตี ควอลิตี้, 

บจก.การันตี  สุดโปรด, บจก.เลิศสะแมนแตน ๑,๐๐๐ บาท



คุณวิภาวี  สุทธิวัฒนพันธ์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณสรายุทธ-ด.ญ.ณชารัศมิ์  เสงี่ยมวงศ์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณทัตติยา  รัตรกังวานวงศ์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณสุชานันท์  กุศลมโนมัย ๑,๐๐๐ บาท

คุณศศินันท์  พรหมศิริ ๑,๐๐๐ บาท

คุณนพรัตน์  รุ่งอุทัยศิริ ๑,๐๐๐ บาท

คุณกิตติวัชร์  พงษ์ประภาชื่น,  คุณจุฑาภรณ์  สินชัยวนิชกุล,  

คุณรุ่งโรจน์-คุณพงศ์กรณ์-คุณไพลิน  พงษ์ประภาชื่น ๑,๐๐๐ บาท

คุณธนกฤต  เหล่าสัจจะ ๖๐๐ บาท

คุณสุดเสงี่ยม  เพ็ชรกุล ๕๐๐ บาท

คุณณัฏฐ์ทิตา  พัชรกุลเขมศิริ-คุณดลชา  เปรมปราณี ๕๐๐ บาท

คุณพงศ์กรณ์  พงษ์ประภาชิน  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณปราณี  วิชัยกุล ๕๐๐ บาท

คุณสุภาค  ตันติดุสิตา  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณวาสนา  โศภิตวจนะ ๕๐๐ บาท

คุณอรจิรา  โกศลโชติชโลธร ๕๐๐ บาท

คุณสุนิสา  ศุภผล  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณศศิประภา  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

คุณญาดา  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

คุณเบญญาภา  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

ร.ท.ฐานันดร์  คงด้วง ๕๐๐ บาท

คุณศุภกร  อนันตผล ๕๐๐ บาท

คุณแม่รุ่งฟ้า-คุณชัชวาล  ธรรมนาวรรณ, 

คุณตามื่น-คุณยายอ้อย  ตู้นิ่ม  และคุณป้าโม่ย แซ่คู   ๕๐๐ บาท

คุณศิริกาญจน์  ดอกไม้จีน ๕๐๐ บาท

คุณนลินี-คุณพีรยสถ์  สมจินดา ๕๐๐ บาท

คุณกนิษฐา  เทศประสงค์ ๕๐๐ บาท

คุณสุรภา  จิตตะรักษ์ ๕๐๐ บาท



พันเอกเลปกร–คุณวรวรรณ  ดิษฐ์แย้ม  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณฉัตรบดินทร์  บดินทร์ภักดีกุล ๕๐๐ บาท

คุณมงคล  วัฒนาเกียรติสรร ๕๐๐ บาท

คุณฐิญาภา  ราวด์ ๕๐๐ บาท

คุณวีรดา  กุศลมโนมัย ๕๐๐ บาท

คุณอรุณรักษ์  ขันเทศ ๕๐๐ บาท

คุณฉัตรชัย  สุวรรณโรจน์ ๕๐๐ บาท

คุณน�้าฝน  อินทราพงษ์ ๕๐๐ บาท

คุณพรปวีณ์  ไพมณี ๕๐๐ บาท

คุณเปรม  แสงวิโรจน์พัฒน์ ๕๐๐ บาท

คุณจักรวาล  กู้สกุลไท ๕๐๐ บาท

คุณพรรณทิพพา  บริบูรณ์ ๕๐๐ บาท

คุณพรพิชัย  กิตติอภิญญา ๕๐๐ บาท

คุณพรลพัทธ์  อรุณบกสกุล ๕๐๐ บาท

คุณสิริรัตน์  รัตนมธุวงศ์  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณทาริกา  วีรวงศ์ตระกูล ๔๐๐ บาท

คุณวลัยพร  ธีรศุภพงศ์ ๓๐๐ บาท

คุณอังสนา  จรูญชัยคณากิจ ๓๐๐ บาท

คุณณิชญา  งามประภาสม ๓๐๐ บาท

คุณจิตร  ธีรนันทพรสุข ๓๐๐ บาท

คุณพิศิษฐ์-คุณสินีรักษ์-คุณจักรพันธ์  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บาท

คุณณัฏฐ์-คุณอาตี๋-ด.ญ.ชาลิสา  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บาท

คุณสมเกียรติ-คุณอ�าไพพร-คุณวันวิสา  วัยนิพิฐพงษ์ ๓๐๐ บาท

คุณนลินรัตน์  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บาท

คุณนเรศ  ทวีเกื้อกูล  และครอบครัว ๓๐๐ บาท

คุณศุภโชค-คุณชายแสน-คุณธีรญา  สินธุญาณ ๓๐๐ บาท

จ.ส.อ.สิทธิชัย  กั่วพานิช, คุณพนาวรรณ  สมบัติภิญโญ ๓๐๐ บาท

คุณอุบลรัตน์  เม่นสิน ๓๐๐ บาท



คุณศิรณัฏฒ์-คุณณัณภ์ปกรณ์-ด.ญ.ศิญ์ชญาณ์ ศุภาษ์ณัณษ์ ๓๐๐ บาท

คุณสมชัย  รัตนจินดาวงษ์, คุณจันทร์ฉาย  เพียงตา ๓๐๐ บาท

คุณทัศนัย  ทองคต, คุณพิสมัย  ศรีจันทร์ม่วง ๓๐๐ บาท 

คุณสมใจ  ไพมณี  และครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณพัชนี  แดงสุภา ๒๐๐ บาท

คุณอังกูร  อนันตบุรี ๒๐๐ บาท

คุณณัทกร  เปี่ยมพร้อม ๒๐๐ บาท

คุณกิตติทัศน์  ใยมุง ๒๐๐ บาท

คุณนกมล-คุณพิมพ์พิชชา  ศิริธรรมเชิดชู ๒๐๐ บาท

คุณณัฐธีร์  โชคอัครจิรานนท์  และครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณพีระวัฒน์-คุณปุณญดา  ค้าธัญเอกมงคล ๒๐๐ บาท

คุณเตชิต-คุณภูวกร  ค้าธัญเอกมงคล ๒๐๐ บาท

คุณกมลลักษณ์  เกียรติวาทีรัตนะ ๒๐๐ บาท

คุณศัตธัช-คุณปรานต์  ลภัทธานันท์ ๒๐๐ บาท

นพ.ธีรภาพ  ลิ่วลักษณ์ ๒๐๐ บาท

คุณอดิศร  คุ้มได้อยู่ ๑๐๐ บาท

คุณวราภรณ์  อนุศาสนนันท์ ๑๐๐ บาท

คุณไกรศักดิ์  ใจบุญ ๑๐๐ บาท

คุณกัญฑิศา  แก้วค�าไสย์ ๑๐๐ บาท

คุณทิพย์รดา  จงสงวน ๑๐๐ บาท

คุณกมลพร  ผลประเสริฐ ๑๐๐ บาท

คุณกฤษฏ์  สกุลหลิม  และครอบครัว ๑๐๐ บาท

ห้องโหรตรีไตรศุลี ๑๐๐ บาท

คุณวัชระ  ปัญญาธีระ  และครอบครัว ๘๐ บาท


