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ค�าน�า

	 หนังสือ	“อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน”	นี้	เป็นหนังสือ
อธิบายความหมาย	องค์ธรรม	และเนื้อความของบท
พยัญชนะในบาลีอุทเทสแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร	ผู้เขียน
ได้ศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาเป็นหลัก	 
น�ามาเรยีบเรยีงให้ต่อเนือ่งกนั	มุง่เน้นให้เข้าใจบทบาลีต่าง	ๆ	 
โดยละเอียด	เพราะการจะศึกษาเรื่องสติปัฏฐานให้ชัดเจน
และน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์นั้น	
หากได้เข้าใจบาลีอุทเทสดีแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ในการ
ศึกษาค้นคว้าต่อไปได้มาก	นอกจากการอธิบายตามแนว
อรรถกถาแล้ว	ผู้เขียนได้รวบรวมค�าอธิบายตามแนวคัมภีร์
เนตติปกรณ์มาน�าเสนอไว้ด้วย
	 นอกจากน้ัน	ในหนังสือเล่มน้ี	ยังมีค�าอธิบายเร่ือง
อ่ืน	ๆ	ท่ีผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าไว	้พิจารณาดูแล้วเห็นว่า	
จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้สนใจบ้างพอสมควร	จึงได้น�ามา
พมิพ์รวมกนัไว้	คอื	พระคาถาที	่๑	ยมกวรรค	พระคาถาที	่๑	 
โอวาทปาตโิมกข์	และการจดัหมวดหมูพ่ระพทุธพจน์	รวมแล้ว 
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาอยู่	๔	เรื่อง	แต่ตั้งชื่อตามเรื่องท่ีมี
เนื้อหามากกว่า



	 ขออนโุมทนาผูท้ีเ่กีย่วข้องในการท�าหนงัสอืเล่มนี	้และ
ขอขอบคุณญาตธิรรมทัง้หลายท่ีมีเมตตาต่อผูเ้ขยีนเสมอมา	 
หากมีความผิดพลาดประการใด	อันเกิดจากความด้อยสติ
ปัญญาของผูเ้ขียน	กข็อขมาต่อพระรตันตรยัและครบูาอาจารย์
ทั้งหลาย	และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้	ณ	ที่นี้ด้วย

สุภีร์ ทุมทอง
ผู้เขียน

๒๑ มกราคม ๒๕๖๒



สารบัญ

๑.  อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (๑๔)
๒.  พระคาถาที่ ๑ ยมกวรรค (๑๐๖)
๓.  พระคาถาที่ ๑ โอวาทปาติโมกข์ (๑๒๘)
๔.  การจัดหมวดหมู่พระพุทธพจน์ (๑๕๖)



ค�าอธิบายสัญลักษณ์และค�าย่อ

การใช้อักษรย่อ

	 อักษรย่อช่ือคัมภีร์ในงานเขียนนี้	อ้างอิงจากคัมภีร์
พระไตรปิฎกภาษาบาล	ีฉบบัมหาจฬุาเตปิฏก�	๒๕๐๐	และ
พระไตรปิฎกภาษาไทย	ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	
เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	
พุทธศักราช	๒๕๓๙	ดังต่อไปนี้

ค�าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก

	 การอ้างอิงพระไตรปิฎกอ้างทั้งฉบับภาษาบาลีและ 
ภาษาไทย	ใช้ระบุช่ือคมัภร์ี	และระบุถึง	เล่ม/ข้อ/หน้า	ตามล�าดบั	 
เช่น	ท.ีม.	(บาล)ี	๑๐/๓๗๓/๒๔๘	หมายถงึ	คัมภร์ีทฆีนิกาย	 
มหาวัคคปาลิ	ภาษาบาลี	เล่ม	๑๐	ข้อ	๓๗๓	หน้า	๒๔๘,	
ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๓๗๓/๓๐๑-๒	หมายถึง	คัมภีร์ทีฆนิกาย	
มหาวรรค	ภาษาไทย	เล่ม	๑๐	ข้อ	๓๗๓	หน้า	๓๐๑	ถงึหน้า	
๓๐๒	เป็นต้น



พระวินัยปิฎก

วิ.มหา.	(บาลี)	=	 วินยปิฏก	มหาวิภงฺคปาลิ	(ภาษาบาลี)
วิ.มหา.	(ไทย)	=	 วินัยปิฎก	มหาวิภังค์	(ภาษาไทย)
วิ.จู.	(บาลี)		 =	 วินยปิฏก	จูฬวคฺคปาลิ	(ภาษาบาลี)	
วิ.จู.	(ไทย)	 	 =	 วินัยปิฎก	จูฬวรรค	(ภาษาไทย)	

พระสุตตันตปิฎก

ที.สี.	(บาลี)		 =	 สุตตฺนตฺปิฏก	ทฆีนิกาย	สลีกขฺนธฺวคคฺปาลิ
	 	 	 	 	 (ภาษาบาลี)
ที.สี.	(ไทย)		 =	 สุตตันตปิฎก	ทีฆนิกาย	สีลขันธวรรค
	 	 	 	 	 (ภาษาไทย)
ที.ม.	(บาลี)		 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	ทีฆนิกาย	มหาวคฺคปาลิ
	 	 	 	 	 (ภาษาบาลี)
ที.ม.	(ไทย)		 =	 สุตตันตปิฎก	ทีฆนิกาย	มหาวรรค
	 	 	 	 	 (ภาษาไทย)
ที.ปา.	(บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	ทีฆนิกาย	ปาฏิกวคฺคปาลิ
	 	 	 	 	 (ภาษาบาลี)
ที.ปา.	(ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	ทีฆนิกาย	ปาฏิกวรรค
	 	 	 	 	 (ภาษาไทย)



ม.มู.	(บาลี)		 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	มชฺฌิมนิกาย	
	 	 	 	 	 มูลปณฺณาสกปาลิ	(ภาษาบาลี)
ม.มู.	(ไทย)		 =	 สุตตนัตปิฎก	มชัฌมินกิาย	มลูปัณณาสก์ 
	 	 	 	 	 (ภาษาไทย)
ม.อุ.	(บาลี)		 =	 สตุตฺนตฺปิฏก	มชฌิฺมนกิาย	อปุริปณฺณาสก 
	 	 	 	 	 (ภาษาบาลี)
ม.อุ.	(ไทย)		 =	 สตุตนัตปิฎก	มชัฌมินกิาย	อปุรปัิณณาสก์	 
	 	 	 	 	 (ภาษาไทย)
ส�.นิ.	(บาลี)		 =	 สตุตฺนตฺปิฏก	ส�ยตุตฺนกิาย	นทิานวคคฺปาล ิ
	 	 	 	 	 (ภาษาบาลี)
ส�.นิ.	(ไทย)		 =	 สุตตันตปิฎก	สังยุตตนิกาย	นิทานวรรค
	 	 	 	 	 (ภาษาไทย)
ส�.ข.	(บาลี)		 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	ส�ยุตฺตนิกาย	
	 	 	 	 	 ขนฺธวารวคฺคปาลิ	(ภาษาบาลี)
ส�.ข.	(ไทย)		 =	 สุตตันตปิฎก	สังยุตตนิกาย	
	 	 	 	 	 ขันธวารวรรค	(ภาษาไทย)
ส�.สฬา.	(บาล)ี	=	 สุตฺตนฺตปิฏก	ส�ยุตฺตนิกาย
	 	 	 	 	 สฬายตนวคฺคปาลิ	(ภาษาบาลี)
ส�.สฬา.	(ไทย)	 =	 สุตตนัตปิฎก	สงัยุตตนิกาย	
	 	 	 	 	 สฬายตนวรรค	(ภาษาไทย)
ส�.ม.	(บาล)ี		 =	 สตุตฺนตฺปิฏก	ส�ยตุตฺนิกาย
	 	 	 	 	 มหาวคฺคปาลิ	(ภาษาบาลี)



ส�.ม.	(ไทย)		 	 	 =	 สตุตนัตปิฎก	สงัยุตตนกิาย	มหาวรรค
	 	 	 	 	 	 	 (ภาษาไทย)
องฺ.เอกก.	(บาลี)	 	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	องฺคุตฺตรนิกาย	
	 	 	 	 	 	 	 เอกกนิปาตปาลิ	(ภาษาบาลี)
องฺ.เอกก.	(ไทย)	 	 =	 สุตตันตปิฎก	อังคุตตรนิกาย	
	 	 	 	 	 	 	 เอกกนิบาต	(ภาษาไทย)
องฺ.ติก.	(บาลี)		 	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	องฺคุตฺตรนิกาย	
	 	 	 	 	 	 	 ติกนิปาตปาลิ	(ภาษาบาลี)
องฺ.ติก.	(ไทย)	 	 	 =	 สตุตนัตปิฎก	องัคตุตรนกิาย	ตกินบิาต	 
	 	 	 	 	 	 	 (ภาษาไทย)
องฺ.	จตุกฺก.	(บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	องฺคุตฺตรนิกาย	
	 	 	 	 	 	 	 จตุกฺกนิปาตปาลิ	(ภาษาบาลี)
องฺ.	จตุกฺก.	(ไทย)		 =	 สุตตันตปิฎก	อังคุตตรนิกาย	
	 	 	 	 	 	 	 จตุกกนิบาต	(ภาษาไทย)
องฺ.ทสก.	(บาลี)	 	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	องฺคุตฺตรนิกาย	
	 	 	 	 	 	 	 ทสกนิปาตปาลิ	(ภาษาบาลี)
องฺ.ทสก.	(ไทย)	 	 =	 สุตตันตปิฎก	อังคุตตรนิกาย
	 	 	 	 	 	 	 ทสกนิบาต	(ภาษาไทย)
ขุ.ธ.	(บาลี)		 	 	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	ขุทฺทกนิกาย	
	 	 	 	 	 	 	 ธมฺมปทปาลิ	(ภาษาบาลี)
ขุ.ธ.	(ไทย)	 	 	 	 =	 สุตตนัตปิฎก	ขทุทกนกิาย	ธรรมบท
	 	 	 	 	 	 	 (ภาษาไทย)



ขุ.อิติ.	(บาลี)	 	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	ขุทฺทกนิกาย	
	 	 	 	 	 	 อิติวุตฺตกปาลิ	(ภาษาบาลี)
ขุ.อิติ.	(ไทย)	 	 =	 สุตตันตปิฎก	ขุททกนิกาย	
	 	 	 	 	 	 อิติวุตตกะ	(ภาษาไทย)
ขุ.เถร.	(บาลี)	 	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	ขุทฺทกนิกาย	
	 	 	 	 	 	 เถรคาถาปาลิ	(ภาษาบาลี)
ขุ.เถร.	(ไทย)	 	 =	 สุตตันตปิฎก	ขุททกนิกาย	
	 	 	 	 	 	 เถรคาถา	(ภาษาไทย)
ขุ.ป.	(บาลี)		 	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	ขุทฺทกนิกาย	
	 	 	 	 	 	 ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ	(ภาษาบาลี)
ขุ.ป.	(ไทย)		 	 =	 สุตตันตปิฎก	ขุททกนิกาย	
	 	 	 	 	 	 ปฏิสัมภิทามรรค	(ภาษาไทย)

พระอภิธรรมปิฎก

อภิ.สงฺ.	(บาลี)		 =	 อภิธมฺมปิฏก	ธมฺมสงฺคณีปาลิ	
	 	 	 	 	 	 (ภาษาบาลี)
อภิ.สงฺ.	(ไทย)		 =	 อภธิรรมปิฎก	ธรรมสงัคณ	ี(ภาษาไทย)
อภิ.วิ.	(บาลี)	 	 =	 อภิธมฺมปิฏก	วิภงฺคปาลิ	(ภาษาบาลี)
อภิ.วิ.	(ไทย)	 	 =	 อภิธรรมปิฎก	วิภังค์	(ภาษาไทย)



อรรถกถา ฎีกา และปกรณวิเสส

	 คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลี	คัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี	 
ปกรณวิเสสภาษาบาลี	ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
ใช้ระบชุือ่คมัภีร์และระบุถงึ	ข้อ/หน้า	หากไม่มข้ีอจะระบถุงึ	 
หน้า,	เฉพาะ	ขุ.ธ.อ.	ใช้ฉบับฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย	
ระบุ	เล่ม/หน้า

อรรถกถา

วิ.มหา.อ.	(บาลี)	 	 =	 สมนฺตปาสาทิกา	วินยปิฏกฏฺกถา	 
	 	 	 	 	 	 	 (ภาษาบาลี)
ที.ม.อ.	(บาลี)	 	 	 =	 ทีฆนิกาย	สุมงฺคลวิลาสินี	
	 	 	 	 	 	 	 มหาวคฺคอฏฺกถา	(ภาษาบาลี)
ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	 	 	 =	 ขุทฺทกนิกาย	ธมฺมปทอฏฺกถา	
	 	 	 	 	 	 	 (ภาษาบาลี)

ฎีกา

สารตฺถ.ฏีกา	(บาลี)	 =	 สารตฺถทีปนีฏีกา	(ภาษาบาลี)	
ที.ม.ฏีกา	(บาลี)	 	 =	 ทีฆนิกาย	ลีนตฺถปฺปกาสนี
	 	 	 	 	 	 	 มหาวคฺคฏีกา	(ภาษาบาลี)



ปกรณวิเสส
สงฺคห.	(บาลี)	 	 	 =	 อภิธมฺมตฺถสงฺคห	(ภาษาบาลี)





อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

๑
อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

	 สติปัฏฐาน	๔	เป็นหลักธรรมหมวดแรกในโพธิปักขิย 
ธรรม	เป็นชดุมรรคภาวนา๑	เป็นธรรมฝ่ายทีค่วรเจรญิ	เป็น 
ธรรมหมวดส�าคญัทีพ่ระพทุธองค์ทรงฝากไว้	ให้พทุธบรษิทั 
พร้อมเพรยีงกันประชมุ	สอบทานอรรถะกับอรรถะ	พยญัชนะ 
กับพยญัชนะ	พงึสงัคายนาร่วมกนั	ไม่ววิาทกนั๒	ควรเรยีน	เสพ	
เจรญิ	ท�าให้มาก	จะเป็นเหตุให้พรหมจรรย์นีด้�ารงอยูไ่ด้นาน	 
เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก	เพื่อความสุขแก่คนหมู่มาก	 
เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก	เพื่อประโยชน์	เพื่อความเกื้อกูล	
เพือ่ความสุขแก่เทวดาและมนษุย์ท้ังหลาย๓	เป็นธรรมท่ีเป็น
ที่พึ่งได้๔	เพราะท�าให้ถึงพระนิพพานอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริง

๑	 ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.	(บาลี)	๑/๑๙๙/๑๒๙,	วิ.มหา.	(ไทย)	๑/๑๙๙/๑๘๕.
๒	 ดูรายละเอียดใน	ที.ปา.	(บาลี)	๑๑/๑๗๗/๑๑๐,	ที.ปา.	(ไทย)	๑๑/๑๗๗/๑๓๘.
๓	 ดูรายละเอียดใน	ที.ม.	(บาลี)	๑๐/๑๘๔/๑๐๗,	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๑๘๔/๑๓๑.	
๔	 ดูรายละเอียดใน	ที.ม.	(บาลี)	๑๐/๑๖๕/๙๑,	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๑๖๕/๑๑๑.
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อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

รายละเอยีดของสตปัิฏฐาน	๔	นัน้	พระพทุธองค์ทรง 
แสดงไว้โดยละเอียดและชัดเจนในมหาสตปัิฏฐานสูตร	คมัภร์ี 
ทฆีนกิาย	มหาวรรค	และคมัภร์ีมชัฌมินกิาย	มลูปัณณาสก์	 
พระพทุธองค์ทรงแสดงทีนิ่คมกมัมาสธมัมะ	แคว้นกรุ	ุมเีนือ้หา 
ทีล่ะเอยีดสขุมุลุม่ลึก	แสดงข้อปฏบิตัอินัเป็นมรรคเบือ้งต้น	 
เป็นทางด�าเนนิให้ถงึนิพพาน	ผู้ท่ีเหน็โทษภยัในวฏัฏะสงสาร  
ต้องการถึงนพิพานจะต้องมาด�าเนินตามทางนี	้ซึง่มอีานสิงส์ 
ในการน�าสิง่ไม่น่าปรารถนา	๔	ประการออกไป	ได้แก่	(๑)	โสกะ	 
(๒)	ปรเิทวะ	(๓)	ทกุข์	(๔)	โทมนสั	น�าสิง่ทีมี่คณุค่าน่าปรารถนา 
มาให้	๓	ประการ	ได้แก่	(๑)	ความบริสทุธิข์องจติ	(๒)	อรยิมรรค	 
(๓)	พระนิพพาน๕	พระองค์ทรงแสดงกรรมฐานเพื่อบรรล ุ
ถงึความเป็นพระอรหนัต์จ�านวน	๒๑	หมวดในพระสตูรเดยีว	 
โดยจ�าแนกรายละเอียดตามอารมณ์กรรมฐาน	ได้แก	่ 
(๑)	กายานปัุสสนา	เป็นรปูกรรมฐานม	ี๑๔	หมวด	(๒)	เวทนา- 
นปัุสสนา	เป็นนามกรรมฐานม	ี๑	หมวด	(๓)	จติตานปัุสสนา	 
เป็นนามกรรมฐานมี	๑	หมวด	(๔)	ธัมมานุปัสสนา	เป็น 
รูปกรรมฐานและนามกรรมฐานมี	๕	หมวด๖

๕	 ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓/๓๔๙-๕๐.
๖	 กายานุปสฺสนาวเสน	จุทฺทสสุ	าเนสุ	เวทนานุปสฺสนาวเสน	เอกสฺมึ	าเน	ตถา	 

จิตตฺานปุสสฺนาวเสน	ธมมฺานปุสสฺนาวเสน	ปญจฺส	ุาเนสติู	เอว�	เอกวีสติยา	าเนส,ุ	 
ที.ม.ฏีกา	(บาลี)	๓๗๓/๓๔๘.
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อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวถงึสาเหตทุีพ่ระพทุธองค์
ทรงแสดงพระสูตรนี้ที่แคว้นกุรุว่า	ที่แคว้นกุรุนั้นอากาศด ี
และปัจจัยอุดมสมบูรณ์	ภิกษุ	ภิกษุณี	อุบาสก	อุบาสิกา	 
ทีแ่คว้นนี	้เป็นผูม้ร่ีางกายและจติใจทีเ่หมาะสมอยู่เสมอ	ท�าให้
มกี�าลงัปัญญาเหมาะสมพร้อมจะรบัเอาธรรมเทศนาท่ีลึกซ้ึงได้	 
นอกจากมหาสตปัิฏฐานสตูรน้ีแล้ว	พระพุทธองค์ยงัได้ทรง 
แสดงพระสตูรท่ีมเีนือ้หาลกึซ้ึงอีกหลายพระสตูร	เช่น	มหา 
นทิานสตูร	รฏัฐปาลสตูร	มาคณัฑยิสูตร	อาเนญชสปัปายสตูร	 
เป็นต้น๗	อีกอย่างหนึ่ง	พุทธบริษัททั้ง	๔	ที่แคว้นกุรุนี้	รู้จัก 
สติปัฏฐานเป็นอย่างดี	พากันประกอบความเพียรในการ 
เจริญสติปัฏฐานอยู่เสมอ	โดยที่สุดแม้บุคคลที่เป็นทาส 
กรรมกรเป็นต้น	ก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานทั้งนั้น	 
ในสถานที่ต่าง	ๆ	มีท่าน�้าเป็นต้น	ก็ไม่มีเรื่องการพูดคุยกัน
เรื่องอ่ืน	พูดคุยกันแต่เร่ืองสติปัฏฐาน	เพื่อให้สติปัฏฐาน 
เจรญิก้าวหน้ามากขึน้แก่พุทธบรษิทัเหล่านัน้	พระพทุธองค์
จึงตรัสมหาสติปัฏฐานสูตรนี้๘

๗	 ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓/๓๔๐.
๘	 ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓/๓๔๐-๓๔๑.

สุภีร์ ทุมทอง | 17



อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

ในงานเขียนนี้	ผู้เขียนจะอธิบายเฉพาะส่วนที่เป็น 
อทุเทสของสตปัิฏฐาน	ทีป่รากฏในบาลมีหาสตปัิฏฐานสตูรและ 
พระสตูรอืน่	ๆ	อกีมากมาย	เพือ่ให้เข้าใจชดัในบาลแีต่ละบทว่า	 
มีความหมาย	องค์ธรรม	และเนื้อความอย่างไร	เมื่อเข้าใจ 
อุทเทสแล้ว	กจ็ะศกึษาในรายละเอยีดได้อย่างชดัเจนต่อไป	

บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร	ส่วนอุทเทส	มีว่า	

เอกายโน	อย�	ภิกฺขเว	มคฺโค	สตฺตาน�	วิสุทฺธิยา	 
โสกปริเทวาน�	 สมติกฺกมาย	 ทุกฺขโทมนสฺสาน�	 
อตฺถ งฺคมาย  ญายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส	 
สจฺฉิกิริยาย,	ยทิท�	จตฺตาโร	สติปฏฺานา.

กตเม	จตฺตาโร.	อิธ	ภิกฺขเว	ภิกฺขุ	กาเย	กายา- 
นุปสฺสี	 วิหรติ	 อาตาปี	 สมฺปชาโน	 สติมา	 วิเนยฺย	 
โลเก	อภชิฌฺาโทมนสสฺ�,	เวทนาส	ุเวทนานปุสสฺ	ีวหิรติ	 
อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา- 
โทมนสฺส�,	จติเฺต	จติตฺานปุสสฺ	ีวหิรต	ิอาตาปี	สมปฺชาโน	 
สตมิา	วเินยยฺ	โลเก	อภิชฌฺาโทมนสสฺ�,	ธมเฺมส	ุธมมฺา- 
นุปสฺสี	วิหรติ	อาตาปี	สมฺปชาโน	สติมา	วิเนยฺย	โลเก	
อภิชฺฌาโทมนสฺส�.๙

๙	 ที.ม.	(บาลี)	๑๐/๓๗๓/๒๔๘,	ม.มู.	(บาลี)	๑๒/๑๐๖/๗๗.
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อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

ภิกษุทั้งหลาย	ทางนี้	เป็นทางเดียว	เพื่อความ
บริสทุธิข์องเหล่าสตัว์	เพ่ือล่วงโสกะและปรเิทวะ	เพือ่
ดับทุกข์และโทมนัส	เพื่อบรรลุญายธรรม	เพื่อท�าให้
แจ้งนิพพาน	ทางนี้คือสติปัฏฐาน	๔	ประการ

สติปัฏฐาน	๔	ประการ	อะไรบ้าง	คือ

ภิกษุในธรรมวินัยนี้

๑.	พจิารณาเหน็กายในกายอยู่	มคีวามเพยีร	มี
สมัปชญัญะ	มสีต	ิก�าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได้

๒.	พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่	
มีความเพียร	มีสัมปชัญญะ	มีสติ	ก�าจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้

๓.	พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่	มีความเพียร	มี
สมัปชญัญะ	มสีต	ิก�าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได้

๔.	พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู	่มี
ความเพียร	มีสัมปชัญญะ	มีสติ	ก�าจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้๑๐

๑๐	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๓๗๓/๓๐๑-๓๐๒,	ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๑๐๖/๑๐๑.
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อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

การอธบิายตามแนวอรรถกถานัน้	ท่านพระอรรถกถาจารย์ 
ได้อธบิายไปตามล�าดับบทบาลทีลีะบท	ท�าให้เกดิความเข้าใจ 
อย่างชดัเจนว่า	บทพยญัชนะนัน้แปลความหมายว่าอย่างไร	 
ได้แก่สภาวะอะไร	มีรายละเอียดอย่างไร	มกีีป่ระเภทอย่างไรบ้าง 
เป็นต้น	เมือ่อธบิายครบทกุบทแล้ว	จงึสรุปเนือ้ความในภายหลงั	 
หากมบีทใดในอรรถกถายังไม่ชดัเจน	สมควรอธบิายเพิม่เตมิ	 
พระฎีกาจารย์ท่านก็จะอธิบายเนื้อความบทในอรรถกานั้น	
ผูเ้ขยีนจะอาศยัค�าอธบิายจากคมัภร์ีอรรถกถาบาลแีละคมัภร์ี
ฎกีาบาลขีองมหาสตปัิฏฐานสตูร๑๑	น�ามาวเิคราะห์	เรยีบเรยีง 
และสรุปความ	ดังนี้

ก. ลักษณะและความหมายของมรรค

เอกายโน	มคีวามหมายเท่ากบั	เอกมคโฺค	เพราะค�าว่า	 
อายน	เป็นชื่อของ	มคฺค	ดังนั้น	ในประโยค	เอกายโน	อย�	 
ภกิขฺเว	มคโฺค	จงึมเีนือ้ความเท่ากบั	เอกมคฺโค	อย�	ภกิขฺเว	มคฺโค	 
คอืเป็นทางเอก	ทางเดยีว	ไม่ใช่ทาง	๒	แพร่ง	หรอืไม่ใช่ทาง	

๑๑	ดรูายละเอยีดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๔๐-๓๕๘,	ท.ีม.ฏกีา	(บาล)ี	๓๗๒-๓๗๓/ 
๓๔๗-๓๗๔.
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อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

๒	สาย๑๒	หมายถงึ	เป็นทางสายเดยีวทอดยาวตลอดไปจนถึง
จดุหมายคอืพระนิพพาน	ไม่มทีางแยกไปทางซ้ายหรอืแยก 
ไปทางขวา	ไม่มีแยกไปเกดิตดิค้างทีภ่พใดภพหนึง่	มแีต่ตรงไป 
นิพพานเท่านั้น	ทางไปนิพพานอื่นไม่มี๑๓ 

เอกายน	แยกศัพท์ออกเป็น	เอก	+	อายน	โดยค�าว่า	 
เอก	ในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้	พระอรรถกถาจารย์แสดงว่า	
มีความหมาย	๔	ประการ	ได้แก่

(๑) ทางอันบุคคลพึงไปผู้เดียว๑๔	หมายถึง	ผู้ที่จะ 
เดนิทางนี	้ต้องละการคลกุคลด้ีวยหมูค่ณะ	ปลกีตวัออกไป	
เป็นผู้ที่มีจิตสงัด	ไม่คลุกคลีด้วยอ�านาจกิเลสนิวรณ์ต่าง	ๆ	
จึงมาเดินไปตามทางนี้ได้	หากมีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ	 
มคีวามเพลดิเพลนิยินดใีนกามคณุ	ยนิดใีนการท�างาน	ยนิดี
ในการนอน	หรือมจีติเกลอืกกลัว้ไปด้วยกเิลสนวิรณ์ต่าง	ๆ	 
ไม่อาจจะด�าเนนิไปตามทางนีไ้ด้	ผูเ้ดนิทางนี	้ต้องมจีติเดด็เดีย่ว	 
ไม่ห่วงญาตพิีน้่อง	เพือ่นฝงู	หรอืสงัคม	เหน็โทษของเกดิตาย 

๑๒	น	ทฺวิธา	ปถภูโต;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๔๑.
๑๓	น	หิ	นิพฺพานคามิมคฺโค	อญฺโญ	นตฺถิ;	ที.ม.ฏีกา	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๔๙.
๑๔	วิเคราะห์ว่า	เอเกน	อยิตพฺโพติ	เอกายโน;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๔๒.	
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อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

ในวฏัฏะสงสาร	ทีม่สีาเหตมุาจากตณัหา	ปลกีออกมาเพือ่ปฏิบตัิ 
ตามมรรค	เพราะมรรคคอืสตปัิฏฐานนี	้เป็นเหตุพาสตัว์ทัง้หลาย 

ออกจากวัฏฏะสงสารไปสู่พระนิพพาน

(๒)	ทางของท่านผูเ้ป็นเลศิประเสรฐิสงูสดุ๑๕	หมายถงึ	 
เป็นทางของพระพทุธเจ้าผูป้ระเสรฐิเลศิกว่าสรรพสัตว์ทัง้หลาย	 
เป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดในโลกเสมอเหมือน	เพราะความเป็น
พระพุทธเจ้านั้น	ส�าเร็จมาจากเหตุปัจจัยที่ยิ่งใหญ่	มี
บารมี	๓๐	และมหาบริจาค	๕	ประการ	ทรงบ�าเพ็ญบารมี 
เตม็บรบิรูณ์	ทรงคดิค้นพจิารณาจนมีปัญญาเหน็แจ้งอริยสจั
ด้วยพระองค์เอง	โดยไม่ต้องฟังผูอ่ื้น	มพีระสพัพญัญตุญาณ 
และคณุสมบตัอิืน่	ๆ	ทีเ่ตม็บรบิรูณ์	ทรงตัง้พระศาสนาสัง่สอน 
เวไนยสตัว์ให้รูต้าม	แม้ชนเหล่าอืน่จะด�าเนนิไปตามทางนี้ได้  
กเ็ป็นเพราะฟังค�าแนะน�าบอกสอนก่อนจงึด�าเนินตามได้  
แม้ท่านพระสารีบุตรผู้เลิศทางปัญญา	ก็ไม่สามารถเห็น 

๑๕	วิเคราะห์ว่า	เอกสฺส	อยโน	เอกายโน;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๔๒.
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อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

ธรรมได้ด้วยตนเอง	เมือ่ได้ฟังธรรมจากท่านพระอสัสชเิสยีก่อน	 
จงึเหน็ธรรมได้	ดงันัน้	ทางนีจ้งึชือ่ว่าเป็นทางของพระพทุธเจ้า	
เพราะพระพทุธองค์ทรงสร้างขึน้	และทรงรอบรูแ้ง่มมุชดัเจน
ครอบคลุม	ส่วนสาวกทั้งหลายเป็นเพียงผู้เดินตามมรรค
เท่านั้น	ดังท่านพระอานนท์กล่าวว่า	

พราหมณ์	ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่ประกอบ 
ด้วยธรรมครบทกุข้อทกุประการ	อย่างท่ีพระผูม้พีระภาค 
ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ทรงประกอบพร้อมแล้ว	เพราะพระผู้มีพระภาค 
พระองค์นัน้	ทรงยงัมรรคทีย่งัไม่อบุตัใิห้อบุตั	ิทรงยงัมรรค 
ที่ยังไม่เกิดให้เกิด	ตรัสบอกมรรคที่ไม่มีใครบอกได้	
ทรงทราบชดัมรรค	ทรงรูแ้จ้งมรรค ทรงฉลาดในมรรค 
ส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ด�าเนินตามมรรค 
ในภายหลัง	จึงประกอบพร้อมอยู่๑๖

๑๖	ม.อุ.	(บาลี)	๑๔/๗๙/๕๙,	ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๗๙/๘๕.
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(๓) ทางที่เป็นไปในท่ีเดียว๑๗ หมายถึง	 มรรคคือ 
สติปัฏฐานนี้	 เป็นไปในธรรมวินัยนี้เท่าน้ัน	 มีอยู่เฉพาะ 
ในพระพุทธศาสนาอย่างเดียว	ไม่ได้เป็นไปในลัทธิค�าสอน 
อ่ืน	ๆ 	ศาสดาอืน่	ๆ 	ไม่ได้ตรสัรูส้จัธรรม	จงึไม่อาจบอกมรรค 
ทีแ่ท้จรงิได้	มแีต่พระพทุธเจ้าทีท่รงตรสัรู้สจัธรรม	จงึทรงบอก 
มรรคที่แท้จริงได้	และพระพุทธเจ้าก็มีเพียงพระองค์เดียว 
เท่านัน้ในคราวหนึง่ ๆ 	มรรคนีจ้งึมีอยูเ่ฉพาะในพระพทุธศาสนา	
ผู้เดินตามมรรคนี้จึงถึงความสงบจากกิเลสได้อย่างแท้จริง	 
นอกพทุธศาสนาไม่มมีรรค ไม่มีพระอรยิเจ้าผูส้งบจากกิเลส  
ดังที่พระพุทธองค์ตรัสกับสุภัททปริพพาชกว่า	

สภุทัทะ	ในธรรมวนิยัทีไ่ม่มีอรยิมรรคมอีงค์	๘	ย่อม 
ไม่มีสมณะท่ี	๑	ย่อมไม่มสีมณะที	่๒	ย่อมไม่มสีมณะท่ี	๓	 
ย่อมไม่มสีมณะที	่๔	ในธรรมวินยัท่ีมีอรยิมรรคมอีงค์	๘	 
ย่อมมีสมณะที	่๑	ย่อมมีสมณะที	่๒	ย่อมมสีมณะที	่๓	ย่อมมี	 
สมณะที	่๔	สภุทัทะ	ในธรรมวนิยันีม้อีริยมรรคมอีงค์	๘	 
สมณะที	่๑	มอียูใ่นธรรมวนิยันีเ้ท่าน้ัน	สมณะที	่๒	มีอยูใ่น
ธรรมวนิยันีเ้ท่านัน้	สมณะที	่๓	มอียูใ่นธรรมวนิยันีเ้ท่าน้ัน	

๑๗	วิเคราะห์ว่า	เอกสฺมึ	อยโนติ	เอกายโน;	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	
	 ๓๗๒-๓๗๓/๓๔๒.
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สมณะที	่๔	กม็อียูใ่นธรรมวนิยันีเ้ท่านัน้	ลทัธอิืน่ว่างจาก 
สมณะทัง้หลายผู้รูท้ัว่ถงึ	สภุทัทะ	ถ้าภิกษเุหล่านีเ้ป็นอยู ่
โดยชอบ	โลกจะไม่พงึว่างจากพระอรหันต์ทัง้หลาย๑๘

(๔) ทางไปสูท่ีเ่ดยีว๑๙ หมายถงึ	มรรคคอืสตปัิฏฐานนี้	
ย่อมพาสตัว์ทัง้หลายผูป้ฏบัิตติามไปสู่ทีเ่ดยีวคอืพระนิพพาน
เท่านัน้	แม้ว่า	ในตอนเริม่ต้น	มกีารปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนับ้าง	 
โดยอาศัยกรรมฐาน	คือกาย	เวทนา	จิต	ธรรม	แม้ในกาย 
ก็ยังแยกประเภทไปถึง	 ๑๔	 หมวดมีลมหายใจเข้าออก 
เป็นต้น	 แต่ภายหลังก็จะถึงพระนิพพานที่เดียวกันนั่นเอง  

ดงัทีท่้าวสหัมบดีพรหมกราบทูลว่า	

พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นธรรม
อันเป็นส่วนที่สุดสิ้นแห่งชาติ
ทรงอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูล
ทรงรู้จักทางอันเป็นทางเดียว
ซึ่งเหล่าบัณฑิตได้ข้ามมาก่อนแล้ว
จักข้าม	และก�าลังข้ามโอฆะได้ด้วยทางนี้๒๐ 

๑๘	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๒๑๔/๑๓๒-๓,	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๒๑๔/๑๖๒.
๑๙	วเิคราะห์ว่า	เอก�	อยตตี	ิเอกายโน;	ดรูายละเอยีดใน	ท.ีม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๔๒.
๒๐	ส�.ม.	(บาลี)	๑๙/๔๐๙/๑๖๒,	ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๔๐๙/๒๖๗.
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มรรคคือสติปัฏฐานนี้	พระพุทธองค์ทรงประสงค์ 
เอามรรคที่เป็นเบื้องต้น๒๑ เป็นระดับโลกิยะ	เป็นส่ิงที่เกิด 
ได้บ่อย	ๆ	มอีารมณ์	คอื	กาย	เวทนา	จติ	ธรรม	ปฏบิตัเิพือ่ให้ 
เกดิปัญญาเหน็ตามความเป็นจรงิ	เป็นยถาภตูญาณทสัสนะ	
ละกิเลสได้แบบข่มไว้และแบบชั่วคราว	เป็นข้อปฏิบัติที่จะ
เป็นเหตุให้บรรลุถึงอริยมรรคในโอกาสต่อไป	ไม่ใช่มรรค 
ทีเ่ป็นโลกตุตระ	ซึง่หากเป็นอรยิมรรคนัน้จะเกดิเพยีงมรรค 
ละครัง้เดยีว	เป็นโสดาปัตตมิรรค	สกทาคามมิรรค	อนาคามมิรรค	 
และอรหัตตมรรค	มีพระนิพพานเป็นอารมณ์	ละกิเลส 
ได้อย่างเด็ดขาด	ไม่กลับมาเกิดอีกเลย	

ค�าว่า	มคคฺ ในทีน่ีม้	ี๒	ความหมาย	คอื	(๑)	เพราะเป็น
สภาวะที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน	(๒)	เพราะเป็นสภาวะ 
ทีผู่ต้้องการพระนพิพานต้องด�าเนนิไป๒๒ ดงันัน้	มรรคจงึเป็น 
สิง่ความจ�าเป็นส�าหรบัผูต้้องการถงึพระนพิพาน	ผูป้รารถนา
ความพ้นทกุข์อย่างแท้จรงิ	จ�าเป็นต้องเดนิตามมรรคนีเ้ท่านัน้	
ไม่มีทางอื่นใดนอกจากนี้	สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า	

๒๑	ปุพฺพภาคสติปฏฺานมคฺโค;	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๔๒.
๒๒	นพิพฺานคมนฏฺเน	นพิพฺานตถฺเิกหิ	มคคฺนียฏฺเน	จ;	ดรูายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาล)ี	

๓๗๒-๓๗๓/๓๔๔.
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บรรดามรรค	มรรคมีองค์	๘	ประเสริฐที่สุด
บรรดาสัจจะ	อริยสัจ	๔	ประเสริฐที่สุด
บรรดาธรรม	วิราคธรรมประเสริฐที่สุด
บรรดาสัตว์สองเท้า	ตถาคตผู้มีจักษุประเสริฐที่สุด
ทางเพื่อความหมดจดแห่งทัสสนะ
คือทางนี้เท่านั้น	มิใช่ทางอื่น	
เพราะเหตุนัน้	เธอท้ังหลายจงด�าเนินไปตามทางน้ีแล	
เพราะทางนี้เป็นทางลวงมารให้หลง
ด้วยว่า	เธอทั้งหลายด�าเนินไปตามทางนี้แล้ว
จักท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้๒๓

ข. อานิสงส์ของสติปัฏฐาน

เมือ่แสดงความหมายและลักษณะของมรรคแล้ว	ท่าน 
พระอรรถกถาจารย์ได้อธบิายอานสิงส์ของสตปัิฏฐาน	ตามที ่
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ต่อไป	

๒๓	ขุ.ธ.	(บาลี)	๒๕/๒๗๓–๒๗๕/๖๔,	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๒๗๓–๒๗๕/๑๑๗.
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สตตฺาน� วสิทุธฺยิา - เพือ่ความบริสุทธิข์องสตัว์ทัง้หลาย	 
หมายถงึ	เพือ่ความบรสุิทธิข์องสตัว์ทัง้หลายทีม่จีติเศร้าหมอง
เร่าร้อนด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้น	สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมอง 
ก็เพราะจิตเศร้าหมอง	บริสุทธิ์เพราะจิตบริสุทธิ์สะอาด	 
จิตเศร้าหมองเพราะมีกิเลสอันเป็นสิ่งที่ให้เศร้าหมอง 
เกิดขึ้นประกอบกับจิต	ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภิกษุทั้งหลาย	เพราะเหตุน้ันแล	เธอทั้งหลาย 
ควรพจิารณาจิตของตนเนอืง	ๆ	ว่า	จตินีเ้ศร้าหมองแล้ว 
ด้วยราคะ	โทสะ	โมหะ	เป็นเวลานาน	สัตว์ทั้งหลาย 
เศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง	สตัว์ทัง้หลายบรสิทุธิ์
เพราะจิตผ่องแผ้ว๒๔

ความบรสิทุธิผ่์องแผ้วของจติ	มไีด้ด้วยอริยมรรคเท่านัน้	
ผู้ที่ท่านบริสุทธิ์แล้วทั้งหลาย	ไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต 
สมัมาสมัพทุธเจ้าทกุพระองค์	พระปัจเจกพทุธเจ้าทัง้หลาย	 
พระอรยิสาวกทัง้หลายนบัจ�านวนไม่ถ้วน	ทัง้หมดกบ็รสิทุธิ์ 
ได้ด้วยทางอนัเดียวกนันี	้ทางอืน่ไม่มี	สติปัฏฐานเป็นจดุเร่ิมต้น 
ของมรรคนั้น๒๕

๒๔	ส�.ข.	(บาลี)	๑๗/๑๐๐/๑๑๙,	ส�.ข.	(ไทย)	๑๗/๑๐๐/๑๙๑-๑๙๒.
๒๕	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๔๔.
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โสกปริเทวาน� สมติกฺกมาย - เพื่อก้าวล่วงโสกะและ 
ปรเิทวะ	หมายถงึ	เพ่ือละโสกะและปริเทวะ	อนัเป็นความทกุข์
เสียดแทงบีบคั้นทางใจ	โสกะและปริเทวะเกิดขึ้นเนื่องจาก
การกระทบกบัสิง่ทีไ่ม่น่าปรารถนา	สัตว์ทัง้หลายมคีวามยินด ี
ติดข้องในสิ่งต่าง	ๆ	เมื่อส่ิงน้ันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป	
หรือประสบกับความเสื่อมต่าง	ๆ	มีญาติพี่น้องตายไป	
ทรัพย์สนิเสียหาย	เจ็บป่วยเป็นโรคเป็นต้น	โสกะและปรเิทวะ 
จึงเกิดขึ้นตามปริมาณของความยินดีติดข้องเหล่านั้น	 
ติดข้องมากก็ทุกข์มาก	ติดข้องน้อยก็ทุกข์น้อย	ไม่มีความ
ติดข้องใด ๆ ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลย	เมื่อปฏิบัติมรรคคือ 
สตปิฏัฐาน	รูก้ายตามความเป็นจริง	รู้เวทนาตามทีเ่ป็นจริง	
รูจ้ติตามทีเ่ป็นจรงิ	รูธ้รรมทัง้หลายตามท่ีเป็นจริง	เกดิปัญญา	 
เข้าใจสจัธรรม	เหน็ทกุข์โดยความเป็นทกุข์	กจ็ะละความยนิดี 
ติดข้อง	ท�าให้โสกะและปริเทวะไม่เกิดขึ้น	หรือเมื่อโสกะ 
เป็นต้นเกิดขึ้นแล้ว	ก็สามารถท�าให้ลดลงและหมดไปได้๒๖ 

๒๖	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๔๔-๓๔๕.
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ทกุขฺโทมนสสฺาน� อตฺถงคฺมาย - เพ่ือความดบัไปของ
ทุกข์และโทมนสั	หมายถงึ	เพือ่ก�าจดัทกุข์	๒	ประการ	ได้แก่	
(๑)	ทกุข์ทางกาย	เรยีกว่าทกุข์	(๒)	ทกุข์ทางใจ	เรยีกว่าโทมนสั	

เมือ่ปฏบัิตอิยูใ่นสตปัิฏฐาน	หากประสบกบัเหตกุารณ์
อนัท�าให้เกดิความทกุข์กาย	กายจะแตกสลายด้วยเหตุอย่างใด 
อย่างหนึ่ง	เป็นโรคร้าย	มีโจรใจโหดจะมาฆ่าท�าร้ายทุบต	ี
หรือสตัว์ร้ายจะมาท�าร้ายให้ถงึแก่ความตาย	กไ็ม่มีความกลวั	 
ไม่มคีวามหวาดหวัน่หรอืสะทกสะท้าน	แม้เมือ่ทกุข์ทางกาย
เกิดข้ึนอย่างรุนแรง	ก็ไม่เร่าร้อนกระวนกระวาย	สามารถ 
ข่มเวทนา	พจิารณาเห็นสัจธรรมตามความเป็นจรงิ	จนสามารถ 
บรรลุธรรมได้	

เมื่อเกิดในภัยต่าง	ๆ	เช่น	มรณภัยในคราวจะตาย	 
หมดหนทางออก	เกิดโทมนัสเสยีใจอย่างรนุแรง	กส็ามารถข่ม 
ความทกุข์ใจนัน้	พจิารณาความจรงิด้วยปัญญา	บรรลธุรรมได้	 
เช่น	เรือ่งท้าวสกักเทวราช	ในคราวจะสิน้อาย	ุได้ตรวจสอบ
พจิารณาตนเองด	ูทราบว่าจะไปเกดิในนรก	เกดิความหวาดกลวั	 
และมีความโทมนัสเป็นอย่างยิ่ง	ทรงคิดว่า	พระพุทธองค์
เท่านัน้จะทรงท�าให้โทมนัสของเราให้หมดไปได้	บคุคลอืน่	ๆ	
ไม่สามารถท�าได้	จงึได้มาทลูถามปัญหาและฟังธรรม	เกีย่วกบั 
เหตุปัจจยัทีส่ตัว์ไม่ได้ความไร้เวรตามความปรารถนา	พระพุทธองค์ 

30 | สุภีร์ ทุมทอง



อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับกรรมฐานด้านเวทนา	 
ปาตโิมกขสงัวร	อนิทรยีสังวร	โดยแจกแจงสิง่ต่าง	ๆ	ออกเป็น	 
๒	ด้าน	คอืฝ่ายควรเสพกบัฝ่ายไม่ควรเสพ	ท้าวสกักเทวราช 
ได้บรรลธุรรมเป็นพระโสดาบนั	สิน้ชวีติแล้ว	กลบัไปเกดิเป็น 
ท้าวสกักะตามเดมิ	เทวดาองค์อืน่	ๆ	ไม่ทราบว่าท้าวสกักะ 
สิ้นชีวิตแล้วเกิดใหม่	มีเฉพาะพระพุทธเจ้ากับท้าวสักกะ
เท่านัน้ทีท่ราบ๒๗ พระอรรถกถาจารย์ยงัได้ยกตวัอย่างอืน่	ๆ	 
มเีรือ่งพระเถระทบุท้าว	พระเถระทีถ่กูเสอืกดัและเรือ่งสพุรหม
เทพบุตร	เป็นต้น๒๘

ายสฺส อธิคมาย - เพือ่บรรลญุายธรรม,	ญายะ	คอื
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์	๘	อันเป็นระดับโลกุตตระ	
มีพระนิพพานเป็นอารมณ์	สามารถเผาท�าลายกิเลสได ้
โดยสิ้นเชิง	 สติปัฏฐานที่เป็นระดับโลกิยะ	 อันเป็นส่วน 
เบื้องต้นนี้	เมื่อเจริญมาก	ๆ	กระท�าให้มาก	ๆ	อบรมให้
เต็มสมบูรณ์	ย่อมเป็นไปเพื่ออริยมรรคอันเป็นโลกุตตระ๒๙

๒๗	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.	(บาลี)	๑๐/๓๕๗-๓๗๑/๒๓๖-๒๔๗,	ที.ม.	(ไทย)	
	 ๑๐/๓๕๗-๓๗๑/๒๘๕-๓๐๐.
๒๘	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๔๕-๓๔๘.
๒๙	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๔๘.
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นพิพฺานสสฺ สจฉฺกิริยิาย - เพ่ือกระท�าให้แจ้งพระนพิพาน	 
ท�าให้รู้จัก	ท�าให้เข้าถึงภาวะไร้กิเลส	ภาวะไร้ทุกข์	อันเป็น 
จดุหมายสูงสดุของพระพทุธศาสนา	เมือ่ท�าให้แจ้งนพิพาน	มี 
นิพพานเป็นอารมณ์แล้ว	ความเร่าร้อนทัง้มวล	ความเศร้าหมอง 
ทั้งมวล	ความมัวเมาลุ่มหลงทั้งมวลก็สลายไป๓๐ 

พระพุทธองค์ทรงกล่าวสรรเสริญสติปัฏฐานอันเป็น 
เอกายนมรรค	เพือ่ให้ภกิษุเกดิความอตุสาหะ	ขยนัหมัน่เพยีร	 
กล้าหาญ	ไม่ท้อถอยถอดใจเมือ่เจออปุสรรค	ทุม่เทแรงกาย
แรงใจในการเดนิตามมรรคนี	้เพราะเป็นทางดีเลศิ	มคีณุค่า
อานิสงส์มากมาย	โดยการน�าสิ่งที่เป็นภัยอันตรายไม่น่า 
ปรารถนา ๔ ประการออกไป	ได้แก่	(๑)	โสกะ	ความเศร้าโศก 
ที่แผดเผาจิตใจ	(๒)	ปริเทวะ	ความพร�่าเพ้อร�าพันออกมา 
ทางวาจาด้วยอ�านาจความเศร้าโศกทีร่นุแรง	(๒)	ทกุข์	ความ
ไม่สบายเจบ็ปวดทรมานทางกาย	(๔)	โทมนัส	ความเป็นทุกข์ 
ไม่แช่มชื่นเบิกบานทางใจ	และมรรคน้ีได้น�าสิ่งที่มีคุณค่า
มาให้ ๓ ประการ	ได้แก่	(๑)	ความบริสุทธิ์	ความสะอาด
หมดจดแห่งจิต	ท�าให้จิตหมดจดจากสิ่งเศร้าหมองเร่าร้อน	

๓๐	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๔๘.
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(๒)	ญายธรรม	ท�าให้เข้าถึงอริยมรรคท่ีเผาท�าลายกิเลส 
ได้อย่างแท้จริง	กเิลสไม่กลบัก�าเริบมาอกี	(๓)	พระนพิพาน	
อนัเป็นประโยชน์อันสูงสุด	เป็นธรรมะสงูสดุทีท่่านผูรู้ท้ัง้หลาย	 
มพีระพทุธเจ้า	พระปัจเจกพทุธเจ้า	และพระอรยิเจ้าทัง้หลาย 
ยกย่องสรรเสริญ๓๑

ค. สภาวะสติปัฏฐาน

ยทิท� -	เป็นค�านิบาต	ไม่มีการเปล่ียนรูปของบท	มี 
ความหมายเพ่ือระบุชีช้ดัถึงมรรคทีมี่คณุสมบตัดิงัทีก่ล่าวมาแล้ว 
ข้างต้นว่า	ได้แก่มรรคใด	ได้แก่สภาวะธรรมอะไร	บาล ี
มคีวามหมายเท่ากับ	เย	อเิม๓๒	ภาษาไทยนยิมแปลว่า	ได้แก่	

จตตฺาโร -	เป็นค�าก�าหนดจ�านวน	แสดงให้ทราบชดัว่า	
สติปัฏฐานมีเพียง	๔	เท่านั้น	ไม่น้อยไปกว่านี้	คือไม่ใช่	๓	
หรอืไม่ใช่	๒	หรอืไม่ใช่	๑	และไม่มากไปกว่าน้ัน	คอืไม่ใช่	๕	 
ไม่ใช่	๖	ไม่ใช่	๗	เป็นต้น	เพราะพระพุทธองค์ทรงก�าหนด 
ธรรมด้วยพระสพัพญัญตุญาณ	แล้วทรงตัง้ขึน้	น�ามาประกาศ	 
แสดง	บอกสอนเวไนยสตัว์	สตปัิฏฐานตามทีเ่ป็นจรงิในหลกั 

๓๑	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓/๓๔๙-๓๕๐.
๓๒	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๐.
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แห่งสัจธรรมมีเพียง	๔	เท่านั้น	พระพุทธองค์ทรงประกาศ
ให้ทราบตามความจริงนั้น	ทรงก�าหนดจ�านวนให้ชัดเจน	
ท�าให้ไม่ลงัเลสงสยั	และไม่หลงงมงายในเรือ่งสตปัิฏฐานน้ี๓๓ 

สตปิฏฺานา -	บาลคี�านี	้ทีป่รากฏในพระไตรปิฎกมีความหมาย	 
๓	อย่าง	ได้แก่	(๑)	อารมณ์ของสติ	(๒)	การทีพ่ระศาสดาไม่ทรง 
ดพีระทยัหรอืเสยีพระทยั	เมือ่สาวกทัง้หลายปฏบิตัแิตกต่าง 
กันไป	๓	ลักษณะ	(๓)	สติ	มีอธิบายและตัวอย่างดังนี้

(๑)	อารมณ์ของสติ๓๔

ค�าว่า	สตปัิฏฐาน	ความหมายที	่๑	หมายถงึอารมณ์ของสติ	 
ได้แก่	กาย	เวทนา	จติ	ธรรม	เพราะอารมณ์เหล่าน้ีเป็นทีต่ัง้ 
ของสติ	เป็นเหตุให้สติตั้งขึ้นและเจริญงอกงามเพิ่มพูนได้	
จึึงเรียกว่า	สติปัฏฐาน	แปลว่า	ที่ตั้งแห่งสติ	ที่ตั้งให้เกิดสติ	
หรืออารมณ์ที่ท�าให้เกิดสติ	เช่น	พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภกิษทุัง้หลาย	เราจกัแสดงความเกดิและความดับ 
แห่งสติปัฏฐาน	๔	ประการ	เธอทั้งหลายจงฟัง	

๓๓	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๐.
๓๔	สติโคจร,	วิเคราะห์ว่า	สติยา	ปฏฺาน�	สติปฏฺาน�,	ปธาน�	านนฺติ	วา	ปฏฺาน�;	 

ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๐.
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ความเกิดแห่งกาย	เป็นอย่างไร	

คอื	เพราะอาหารเกดิ	กายจงึเกดิ	เพราะอาหารดบั	 
กายจงึดบั	เพราะผสัสะเกดิ	เวทนาจงึเกดิ	เพราะผสัสะดบั	 
เวทนาจึงดับ	เพราะนามรูปเกิด	จิตจึงเกิด	เพราะ
นามรปูดับ	จติจึงดับ	เพราะมนสกิารเกดิ	ธรรมจงึเกดิ	 
เพราะมนสิการดับ	ธรรมจึงดับ๓๕

ในพระสูตรนี้	พระพุทธองค์ตรัสค�าว่า	สติปัฏฐาน	๔	
หมายถึง	กาย	เวทนา	จิต	ธรรม	กายเป็นที่ประชุมของรูป	
ประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป	๔	คือ	ธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุไฟ	 
ธาตลุม	เป็นหลกั	และมอีปุาทายรปูคอืประสาทต่าง	ๆ 	เป็นต้น
อาศัยอยู่ในกายนี้	นอกจากนั้นยังมีสภาวะนามธรรมอื่น	ๆ	 
เกดิดบัอยูใ่นกายน้ี	ทรงแสดงเหตุเกดิและเหตุดบั	สรปุได้ดังนี้	
อาหารเป็นเหตขุองกาย ผัสสะเป็นเหตขุองเวทนา นามรปู 
เป็นเหตุของจิต มนสิการเป็นเหตุของธรรม	เมื่อเหตุเกิด	 
ผลก็เกิด	เมื่อเหตุดับ	ผลก็ดับ	สติปัฏฐาน	ในความหมายนี้	 
หมายถึง	 ฐานะอันเป็นที่ต้ังของสติ	 เป็นที่ตั้งมั่นของสติ	 
เหมือนแผ่นดินเป็นที่ยืนของช้างหรือที่ยืนของม้าเป็นต้น

๓๕	ส�.ม.	(บาลี)	๑๙/๔๐๘/๑๖๑,	ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๔๐๘/๒๖๕–๒๖๖.
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(๒)	ความท่ีพระศาสดาก้าวข้ามความขดัเคอืงและความ
พอใจในสาวกทัง้หลายผู้ปฏบิติัแตกต่างกนัไป	๓	ลกัษณะ๓๖

ค�าว่า	สติปัฏฐาน	ความหมายที่	๒	หมายถึง	ความที่ 
พระศาสดาไม่ทรงดพีระทยัหรือเสยีพระทยั	เมือ่สาวกทัง้หลาย
ปฏิบตัแิตกต่างกนัไป	๓	ลกัษณะ	ได้แก่	การเสพคุ้นกบัการ
ตั้งสติให้มั่นคง	เป็นไปในสาวกซึ่งมีแตกต่างกัน	๓	ลักษณะ	
ซึง่เป็นคณุสมบตัสิ�าคญัอย่างหนึง่ของผู้เป็นศาสดา	สมควร
สัง่สอนหมู่คณะ	คอื	ไม่รกัใคร่	ไม่ขดัเคอืง	ไม่ถกูโทสะครอบง�า	 
ไม่ถกูราคะครอบง�า	มพีระทยัเป็นกลาง	มสีตสิมัปชัญญะอยู่	 
มคีวามเคารพธรรม	แสดงธรรม	ประกาศธรรม	สัง่สอนธรรม 
อย่างถกูต้องสมบรูณ์ตามธรรม ด้วยความอนุเคราะห์เกือ้กลู 
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่เวไนยสัตว์เท่าน้ัน	ดังที่ 
พระพุทธองค์ตรัสว่า	

เรากล่าวค�านี้ไว้ว่า	พึงทราบสติปัฏฐาน	๓	ท่ี 
พระอรยิเสพ	ซึง่เมือ่เสพ	ชือ่ว่าเป็นศาสดาควรเพือ่สัง่สอน 
คณะ	เพราะอาศัยเหตุอะไร	เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น

๓๖	ตธิา	ปฏปินเฺนส	ุสาวเกส	ุสตถฺโุน	ปฏฆิานนุยวตีวิตตฺตา,	วเิคราะห์ว่า	สตยิา	ปฏฺาน�	
สตปิฏฺาน�,	ปฏฺเปตพฺพโต	ปฏฺาน�;	ดรูายละเอียดใน	ท.ีม.อ.	(บาล)ี	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๐.

36 | สุภีร์ ทุมทอง



อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

ภกิษุทัง้หลาย	ศาสดาในโลกนีเ้ป็นผูอ้นเุคราะห์	
แสวงหาประโยชน์เกือ้กลู	อาศยัความเอน็ด	ูจงึแสดงธรรม 
แก่สาวกทั้งหลายว่า	“นี้เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล 
แก่เธอทัง้หลาย	นีเ้ป็นไปเพ่ือสขุแก่เธอทัง้หลาย”	สาวก
ทั้งหลายของศาสดานั้นย่อมไม่ฟัง	ไม่เง่ียโสตสดับ	 
ไม่ตัง้จติรบัรู	้และประพฤตหิลกีเลีย่งค�าสอนของศาสดา	 
ในข้อนัน้	ตถาคตไม่มใีจยนิดี	ไม่ช่ืนชม	และไม่ถกูโทสะ
รั่วรด	มีสติสัมปชัญญะอยู่	

ภกิษทุัง้หลาย	นีเ้ราเรียกว่า	สตปัิฏฐานประการที	่๑	 
ที่พระอริยเสพ	ซึ่งเมื่อเสพ	ชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อ
สั่งสอนคณะ

อกีประการหนึง่	ศาสดาเป็นผูอ้นเุคราะห์	แสวงหา
ประโยชน์เกื้อกูล	อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่
สาวกทั้งหลายว่า	“นี้เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่
เธอทั้งหลาย	นี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลาย”	สาวก
ทัง้หลายของศาสดานัน้	บางพวกไม่ฟัง	ไม่เง่ียโสตสดบั	 
ไม่ตัง้จติรบัรู	้และประพฤตหิลกีเลีย่งค�าสอนของศาสดา	
บางพวกฟังด้วยด	ีเง่ียโสตสดบั	ตัง้จติรบัรู	้ไม่ประพฤติ
หลกีเลีย่งค�าสอนของศาสดา	ในข้อน้ัน	ตถาคตก็ไม่มี
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ใจยนิด	ีไม่ชืน่ชม	ไม่มใีจยนิดกีม็ใิช่	ไม่ชืน่ชมกม็ใิช่	เว้น
ความมใีจยนิดแีละความไม่มใีจยนิดทีัง้	๒	อย่างนัน้แล้ว	 
จึงเป็นผู้วางเฉย	มีสติสัมปชัญญะอยู่	

ภกิษทุัง้หลาย	นีเ้ราเรียกว่า	สตปัิฏฐานประการที	่๒	 
ที่พระอริยเสพ	ซึ่งเมื่อเสพ	ชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อ
สั่งสอนคณะ

อกีประการหนึง่	ศาสดาเป็นผูอ้นเุคราะห์	แสวงหา
ประโยชน์เกื้อกูล	อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่
สาวกทั้งหลายว่า	“นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่
เธอทั้งหลาย	นี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลาย”	สาวก
ท้ังหลายของศาสดานั้น	ย่อมฟังด้วยดี	เงี่ยโสตสดับ	
ตั้งจิตรับรู้	ไม่ประพฤติหลีกเล่ียงค�าสอนของศาสดา	 
ในข้อนัน้	ตถาคตมใีจยินดี	ชืน่ชม	และไม่ถกูราคะรัว่รด	 
มีสติสัมปชัญญะอยู่ 

ภกิษทุัง้หลาย	นีเ้ราเรียกว่า	สตปัิฏฐานประการที	่๓	 
ที่พระอริยเสพ	ซึ่งเมื่อเสพ	ชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อ
สั่งสอนคณะ๓๗

๓๗	ม.อุ.	(บาลี)	๑๔/๓๑๑/๒๘๔-๒๘๕,	ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๓๑๑/๓๗๗-๓๗๙.
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ในพระสูตรนี้	พระพุทธองค์ทรงแยกสาวกผู้ฟังธรรม 
ออกเป็น	๓	กลุม่	ได้แก่	(๑)	กลุม่ทีไ่ม่ปฏบิตัติามค�าสอน	(๒)	กลุม่ที ่
ปฏิบัติตามค�าสอนบ้าง	ไม่ปฏบิตัติามค�าสอนบ้าง	(๓)	กลุม่ที ่
ปฏบิตัติามค�าสอน	เมือ่สาวกเป็น	๓	ลกัษณะนี	้ผูเ้ป็นศาสดาต้อง 
ไม่หวัน่ไหว	ไม่โกรธขัดเคอืงกลุม่ทีห่นึง่	ไม่รกัใคร่กลุม่ท่ีสาม	 
และต้องเว้นทั้งชอบและไม่ชอบในพวกที่สอง	ผู้ที่จะเป็น 
ศาสดาควรเสพคุน้เคยกบัสติปัฏฐานทัง้	๓	แบบน้ี	สตปัิฏฐาน 
ในความหมายนี	้หมายถึง	ส่ิงควรให้ตัง้ขึน้และเป็นไปในสาวก 
ที่มีความแตกต่างกัน	ควรตั้งขึ้นและเป็นไปด้วยสติ	

(๓)	สติ๓๘

ค�าว่า	สตปัิฏฐาน	ความหมายที	่๓	หมายถงึ	สต	ิได้แก่	 
สภาวะสติ	ซึง่เป็นสภาวะทีเ่ข้าไปตัง้มัน่ในอารมณ์	เมือ่มสีต ิ
ตัง้มัน่แล้ว กส็ามารถเจรญิปัญญา ด้วยการพจิารณาอารมณ์ 
นัน้ ๆ ให้ความจริงได้	สติน่ันเองเป็นตัวปัฏฐานตั้งมั่นคง	
ไม่ใช่สภาวะอื่น	เช่น	พระพุทธองค์ตรัสว่า	

๓๘	สติเยว	สตปิฏฺาน�,	วเิคราะห์ว่า	สต	ิจ	สา	ปฏฺานญจฺาต	ิสตปิฏฺาน�;	ดรูายละเอยีด
ใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๐.
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อานนท์	ธรรมอนัเป็นเอกคอือานาปานสตสิมาธ ิ
ทีภ่กิษเุจรญิ	ท�าให้มากแล้ว	ท�าให้สตปัิฏฐาน	๔	ประการ 
บริบรูณ์	สตปัิฏฐาน	๔	ประการทีภ่กิษุเจรญิ	ท�าให้มากแล้ว	 
ท�าให้โพชฌงค์	๗	ประการบรบิรูณ์	โพชฌงค์	๗	ประการ 
ที่ภกิษเุจรญิ	ท�าให้มากแล้ว	ท�าให้วิชชาและวิมตุติ
บรบูิรณ์๓๙

ตามพระสูตรนี้	ท่านพระอรรถกถาจารย์สรุปว่า	
พระพทุธองค์ตรสัสตปัิฏฐานในความหมายที	่๓	นี	้ได้แก่	สติ 
อย่างเดยีว	ท่ีเป็นสภาวะก่อให้เกิดความตัง้มัน่	ท�าให้สามารถ 
เจรญิธรรมฝ่ายปัญญาอืน่	ๆ 	ต่อไปได้	ท�าให้โพชฌงค์	๗	บรบูิรณ์	 
อรยิมรรคเกดิขึน้	เป็นจกัษ	ุญาณ	ปัญญา	วชิชา	แสงสว่าง	เหน็
แจ้งอรยิสัจ	๔	ท�าให้ถงึวิมตุตทิีไ่ม่กลบัมาก�าเรบิอกีต่อไป๔๐

สรุปว่า	ค�าว่า	สติปัฏฐาน	ในมหาสติปัฏฐานสูตรน้ี	
หมายเอาสต ิซึง่เป็นความหมายที ่๓ นี ้เพราะเป็นธรรมที ่
ควรเจรญิ เป็นภาเวตพัพธรรม จดัอยูใ่นกลุม่โพธปัิกขิยธรรม  
เป็นอบุายวธิฝึีกให้เกดิวปัิสสนาปัญญา เพือ่ให้เกิดญาณ 
ต่าง ๆ  จนถงึมัคคญาณต่อไป,	สตปัิฏฐานในความหมายที	่๑	 

๓๙	ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๙๘๙/๒๘๕,	ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๙๘๙/๔๗๓.
๔๐	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๐.	
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เป็นกาย	เวทนา	จิต	ธรรม	จัดเป็นทุกขสัจ	จัดอยู่ในกลุ่ม 
อปุาทานขนัธ์	๕	เป็นสิง่ทีค่วรก�าหนดรอบรู	้เป็นปรญิเญยยธรรม,  
สติปัฏฐานความหมายที่	๒	เป็นความตั้งมั่นคงด้วยสติของ
พระศาสดาในการสั่งสอนสาวก	

สติปัฏฐานโดยสภาวะธรรมเป็นอย่างเดียวคือสติ	แต่
ในบาลีใช้รูปบทเป็นพหูพจน์ว่า	สติปฏฺานา	เพราะสตินั้น 
มมีาก	เกดิได้บ่อย	ๆ	มอีารมณ์หลายอย่าง	คอืกาย	เวทนา	จติ	 
ธรรม	สตนิีใ้ช้ในการปฏบิตัส่ิวนเบือ้งต้น	จงึต้องเจรญิให้มาก	 
กระท�าให้มาก	สติที่เกิดขึ้นจึงมีเป็นจ�านวนมาก	ส่วนค�าว่า	 
มคโฺค	เป็นค�าเอกพจน์	เพ่ือมุ่งแสดงว่า	ทางมสีายเดยีวและ
ต้องด�าเนนิไปอย่างเดยีวเท่านัน้	เป็นทางท�าให้ถงึพระนพิพาน 
และผูป้รารถนาพระนพิพานต้องเดนิทางนีเ้ท่านัน้	จะเดนิทางอ่ืน 
หรือจะไม่เดิน	 นิ่งเฉยเสียไม่ได้	 สติแม้จะตั้งมั่นท�ากิจ 
ให้ส�าเรจ็ในอารมณ์ต่างกนัมกีายเป็นต้น แต่กย่็อมด�าเนนิไป 
จนถงึพระนพิพานได้ในภายหลงัและผู้ปรารถนาพระนิพพาน 
ต้องเดนิ	ดงันัน้	มคโฺค	จงึมรีปูเป็นเอกพจน์	เพราะเป็นสายเดยีว 
และต้องด�าเนนิไปอย่างเดยีวเท่านัน้	ส่วน	สตปิฏฺานา	มรูีป 
เป็นพหพูจน์	เพราะสตมิมีากเพราะความแตกต่างของอารมณ์๔๑

๔๑	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๑.
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มตขิองท่านพระอรรถกถาจารย์สรปุว่า	สตปัิฏฐานมีเพียง 
อย่างเดียวด้วยอ�านาจลกัษณะการระลึกและการประมวล 
ลงในท่ีเดยีวกัน๔๒ ทีแ่ยกเป็น	๔	น้ันตามประเภทของอารมณ์	 
อปุมาเหมอืนว่า	พระนครทีม่ปีระต	ู๔	ด้าน	ชนทัง้หลายผูท้ีม่า 
จากด้านทศิตะวนัออก	กถ็อืเอาสิง่ของทีเ่กดิขึน้ด้านทศิตะวนัออก	 
แล้วเข้าไปสู่พระนครทางประตูด้านทศิตะวนัออกนัน่เอง	ชน 
ทัง้หลายผูท้ีม่าจากด้านทศิใต้	ทศิตะวนัตก	และทศิเหนือกโ็ดย 
ท�านองเดียว	อุปมานี้อธิบายเรื่องสติปัฏฐาน	๔	ได้ดังนี้

ชนท้ังหลายผูม้าจากด้านทศิตะวนัออก	เหมอืนผูป้ฏบิตัิ
ทีด่�าเนนิมาทางกายานปัุสสนา	เจรญิกายานปัุสสนาโดยวธิ	ี 
๑๔	อย่าง	ท้ายทีส่ดุกร็วมลงทีพ่ระนพิพานนัน่เอง	ด้วยอรยิมรรค 
ทีเ่กิดข้ึนด้วยอานุภาพของกายานปัุสสนา	ชนทัง้หลายผูม้าจาก 
ด้านทศิใต้	เหมอืนผูป้ฏบิตัทิีด่�าเนนิมาทางเวทนานปัุสสนา	 
เจริญเวทนานุปัสสนาโดยวิธี	๙	อย่าง	ท้ายที่สุดก็รวมลงที่
พระนิพพานนัน่เอง	ด้วยอรยิมรรคทีเ่กดิขึน้ด้วยอานภุาพของ 
เวทนานปัุสสนา	ชนทัง้หลายผูม้าจากด้านทศิตะวนัตก	เหมือน 
ผู้ปฏิบัติที่ด�าเนินทางจิตตานุปัสสนา	เจริญจิตตานุปัสสนา 

๔๒	บาลีว่า	สรณวเสน	เจว	เอกตฺตสโมสรณวเสน	จ;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๒.
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โดยวิธี	๑๖	อย่าง	ท้ายท่ีสุดก็รวมลงที่พระนิพพานนั่นเอง	
ด้วยอริยมรรคที่เกิดขึ้นด้วยอานุภาพของจิตตานุปัสสนา	 
ชนทัง้หลายผูม้าจากด้านทิศเหนอื	เหมอืนผูป้ฏบิตัทิีด่�าเนนิ 
ทางธมัมานปัุสสนา	เจริญธมัมานปัุสสนาโดยวธิ	ี๕	อย่าง	ท้ายทีส่ดุ 
ก็รวมลงที่พระนิพพานนั่นเอง	ด้วยอริยมรรคที่เกิดขึ้นด้วย
อานภุาพของธัมมานปัุสสนา	สตปัิฏฐานจงึมอีย่างเดยีวด้วย 
อ�านาจการระลกึถงึอารมณ์	ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของสต	ิ 
และรวมลงในทีเ่ดยีวกนัคือพระนิพพานเมือ่อรยิมรรคเกดิขึน้๔๓ 

ง. ประเภทของสติปัฏฐาน

ต่อจากนั้น	พระพุทธองค์ทรงจ�าแนกประเภทของ 
สติปัฏฐานตั้งขึ้นเป็นอุทเทส	แยกออกไปตามอารมณ์	คือ 
กาย	เวทนา	จติ	ธรรม	ในอทุเทสนี	้ได้แสดงถงึวธิกีารปฏบิตัิ
ที่เป็นสติปัฏฐาน	๔	คือ	กายานุปัสสนา	เวทนานุปัสสนา	 
จติตานปัุสสนา	และธมัมานปัุสสนา	โดยอาศยัอานภุาพของ 
ธรรม	๓	อย่าง	คอืความเพยีร สต ิปัญญา	และท�าให้สามารถ
ละนวิรณ์ได้	ท่านพระอรรถกถาจารย์ได้อธบิายไปตามล�าดบั
บทต่อไปว่า	

๔๓	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๒-๓๕๓.
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กตเม จตฺตาโร	-	เป็นกเถตกุมัยตาปจุฉา๔๔	คอืค�าถาม
ที่ทรงประสงค์จะตอบเอง	เพราะไม่มีสิ่งใด	ๆ	ที่ควรรู	้ 
อันพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงรู้ด้วยพระปัญญา	พระองค์ทรงรู้	
ทรงเห็นทุกประการ	จึงไม่มีค�าถามถึงสิ่งที่ตนยังไม่รู้	ไม่มี
ค�าถามเทียบเคียงความรู้กับบัณฑิตเหล่าอื่น	และไม่มีถาม
เพ่ือตดัความลังเลสงสัย	ทรงเหลือค�าถาม	๒	ประเภท	ได้แก่	
(๑)	กเถตุกัมยตาปุจฉา	ค�าถามที่ประสงค์จะตอบเอง	และ	
(๒)	อนุมติปุจฉา	ทรงถามเพ่ือให้ผู้ฟังได้ตอบตามความรู้
ความเข้าใจในเรื่องนั้น	ๆ	

อิธ -	คือ	ในพระศาสนานี้๔๕	แสดงถึงที่อาศัยของ 
ผูป้ฏิบติัธรรม	ผูท้ีม่ปัีญญาเหน็โทษภยัของวัฏฏะทกุข์	มุ่งหาทาง 
เพือ่ออกจากทุกข์	มพีระศาสนานี	้คอื	พระธรรมวนิยัเป็นที ่
อาศยัในการศกึษา	ฟังธรรม	จดจ�า	น�าไปพจิารณา	และน�า
ไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต่อไป	ความพ้นทุกข์ย่อมไม่มี 
ส�าหรบัผูไ้ม่มทีีอ่าศยั	ทีอ่าศยัทีพ่ึง่พงิได้คอืพระธรรมวนัิยน้ี 
เท่านั้น

๔๔	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๓.
๔๕	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๓.
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ภกิขฺเว	-	เป็นค�าเรยีกผูจ้ะรบัพระธรรมเทศนา๔๖	ผูร้บั
เทศนานั้น	แม้จะยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุหรือเป็นเทวดา
เป็นต้น	พระองค์กท็รงเรียกด้วยค�านี	้เช่น	ทรงเรยีกปัญจวคัคย์ี
ที่ยังไม่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ	ในตอนที่ทรงแสดงธัมม 
จกักปัปวัตตนสตูรว่า	ภกิษทุัง้หลาย	ทีส่ดุ	๒	ประการ	บรรพชติ 
ไม่พงึเสพ๔๗ ทีท่รงเรยีกก่อน กเ็พือ่ให้เกดิความต้ังใจจดจ่อ 
ในการฟังพระธรรมเทศนา	อันเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง 
ในสังสารวัฏ	การจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์
ก็เป็นการยาก	เพราะต้องอาศัยการบ�าเพ็ญบารมีมากมาย
และยาวนาน	การเกดิเป็นมนษุย์กเ็ป็นการยาก	การมีโอกาส
ได้ฟังพระสัทธรรมก็เป็นการยาก	รวมถึงความยากอื่น	ๆ	
อีกมากมาย	มีการประกอบด้วยศรัทธาเป็นต้น	จึงควรใช้
โอกาสนี้ให้ดีที่สุด	พระพุทธองค์จึงตรัสเตือนก่อน	เพื่อให้
ภกิษทุีย่งัส่งจติไปเรือ่งอืน่หรือก�าลงัท�ากรรมฐานด้านสมถะ 
หรอืวปัิสสนาอยู	่ให้วางเรือ่งและภาระเหล่านัน้เสยี	ตัง้ใจฟัง 
และใส่ใจพระธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดงอย่างเต็มที่	

๔๖	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๓.
๔๗	บาลว่ีา	เทวฺเม	ภิกิขฺเว	อนตฺา	ปพพฺชเิตน	น	เสวติพพฺา;	ส�.ม.	(บาลี)	๑๙/๑๐๘๑/๓๖๗,	

ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๑๐๘๑/๕๙๒.
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ภกิขฺ ุ-	เป็นค�าแสดงถงึบคุคลผูจ้ะท�าการปฏบัิติสติปัฏฐาน 
ให้สมบรูณ์๔๘	เทวดาและมนษุย์ทัง้หลายเหล่าอ่ืนกส็ามารถ
ปฏบิตัสิตปัิฏฐานให้สมบูรณ์ได้เช่นเดียวกนั	แต่ตรสัถงึภิกษุ	
เพราะภิกษุเป็นพุทธบริษัทผู้สูงสุด	เป็นภาชนะรับค�าสอน
ของพระพุทธเจ้าทุกประการ	ด�าเนินตามแบบฉบับของ
พระพทุธเจ้า	ตัง้แต่การด�ารงชวีติด้านกายภาพ	เป็นนกับวช	
สละญาติมิตรและทรัพย์สิน	สมาทานรักษาสิกขาบท	และ
ข้อปฏบิตัปิลกีย่อยอืน่	ๆ	อย่างสมบรูณ์๔๙	เมือ่พระองค์ตรสั
ระบถุงึภิกษุ	กเ็ป็นอนัตรัสถึงพุทธบริษัทเหล่าอืน่ทัง้หมดด้วย	 
และทรงแสดงความเป็นภิกษุด้วยการปฏิบัติ	เพราะว่าผู้ใด 
ก็ตาม	เมือ่ปฏบิตัธิรรม	ฝึกฝนพฒันาตน	ท�าให้กเิลสต่าง	ๆ	 
สงบระงับไป	มีคุณธรรมเหมาะสมแล้ว	ก็ถึงการนับว่าเป็น
ภิกษุด้วยกันทั้งนั้น๕๐	ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า	

๔๘	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๓.
๔๙	เสฏฺตฺตา	ภิกฺขูติ	อาห;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๓.
๕๐	ปฏิปตฺติยา	ภิกฺขุทสฺสนโต	ภิกฺขูติ	อาห;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๓.
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บุคคลจะแต่งตัวแบบใดก็ตาม
ถ้าเขาเป็นผู้สงบ	ฝึกตนได้	
เป็นผู้แน่นอน	ประพฤติพรหมจรรย์	
ละเว้นการเบียดเบียนสรรพสัตว์	ประพฤติสม�่าเสมอ	
ควรเรียกบุคคลเช่นนั้นว่า	พราหมณ์	สมณะ	หรือ
ภิกษุก็ได้๕๑

ดังนั้น	ภิกษุ	ในที่นี้จึงใช้ในความหมาย	๒	ประการ	 
ได้แก่	(๑)	เพราะภกิษุเป็นบรษิทัทีส่งูสดุ	สามารถรบัเอาข้อปฏบิตั ิ
ได้สมบรูณ์ทุกประการ	(๒)	เพราะความเป็นภิกษุมด้ีวยการ 
ปฏบิตั	ิท�าให้มคีณุธรรมของภกิษ	ุนอกจากนัน้แล้ว	ค�าว่า	ภกิษ	ุ 
ยังมีความหมายในแง่มุมได้อีก	เช่น	เป็นผู้เห็นโทษภัยใน 
วัฏฏะสงสาร	เป็นผู้มีศักยภาพที่สามารถท�าลายกิเลสได้	
เป็นต้น

๕๑	ขุ.ธ.	(บาลี)	๒๕/๑๔๒/๔๒,	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๑๔๒/๗๕.
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กาเย	-	ในกาย	ได้แก่	ในรปูกาย๕๒	เพราะค�าว่ากายนัน้	 
หากใช้ในความหมายว่าเป็นกลุม่	เป็นทีร่วม	กห็มายถึงสิง่ต่าง	ๆ 	 
ได้หลากหลาย	เช่น	นามกาย	หมายถึง	กลุม่ของนาม	เวทนา	
สัญญา	สังขาร,	เวทนากาย	กลุ่มของเวทนา,	ตัณหากาย	
กลุ่มของตัณหา,	ธัมมกาย	กลุ่มหรือที่รวมของคุณธรรม	
เป็นต้น	ในที่นี้	หมายเอารูปกายเท่านั้น	

ค�าว่า	กาย	ในทีน้ี่มคีวามหมาย	๒	อย่าง	ได้แก่	(๑)	เป็นที่ 
รวมของอวัยวะน้อยใหญ่	มีแขน	ขา	ศีรษะ	เป็นต้น	และ 
เป็นที่รวมของธรรมทั้งหลาย	มีผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	 
เป็นต้น	เหมอืนกบักายช้าง	กายม้า	และกายรถยนต์เป็นต้น๕๓	

(๒)	เป็นทีเ่กดิของสิง่น่าเกลยีดน่าขยะแขยง	มีแต่สิง่ทีมี่กลิน่
เหม็นเกิดอยู่ในร่างกายนี้๕๔	

๕๒	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๓.
๕๓	สมูหฏฺเน	กาโย;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๓.
๕๔	กุจฺฉิตาน�	อาโยติ	กาโย;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๓.
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กายานปุสสฺ	ี-	กาย	+	อนปุสสฺ	ีแปลความหมายว่า	ผูมี้ปกติ 
เหน็บ่อย	ๆ 	ในกาย	หรอืผูเ้หน็บ่อย	ๆ 	ซึง่กาย๕๕,	มีการใช้ค�าว่า	กาย	 
เป็นครัง้ที	่๒	เพ่ือแสดงถึงการแยกกระจายความเป็นกลุ่มก้อน 
ไม่ให้ปะปนกนั	คอืไม่ใช่ให้พิจารณาเหน็เวทนาในกาย	ไม่ใช่เหน็ 
จติในกาย	ไม่ใช่เห็นธรรมท้ังหลายในกาย	ให้เหน็กายในกาย
เท่านัน้	ให้เห็นกายเป็นกาย	อันเป็นทีป่ระชุมของมหาภูตรปู
และอปุาทายรูป	เห็นเป็นวัตถุท่ีมส่ีวนประกอบต่าง ๆ  มผีม ขน  
เลบ็ ฟัน หนัง หรอืธาตดุนิเป็นต้น เหมอืนคนลอกกาบกล้วย 
ออกจากต้นกล้วย และเหมือนคนแบก�ามือเปล่าออก 

พจิารณากายนี	้ไม่ให้ปรากฏเป็นชาย	เป็นหญงิ	เป็นสัตว์	 
เป็นบุคคล	หรือไม่ให้ปรากฏเป็นธรรมอย่างอ่ืน	นอกจาก 
การประชุมของมหาภูตรปูและอปุาทายรปูตามทีเ่ป็นจรงิเท่านัน้	 
ผูป้ฏบัิตต้ิองพจิารณาเหน็ว่า	เป็นทีป่ระชมุของกาย	ทีไ่ม่เทีย่ง	 
เป็นทุกข์	เป็นอนัตตา	และไม่สวยงามเท่าน้ัน	อย่าไปเห็น
เป็นอย่างอื่น	อย่าเป็นอย่างผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติสติปัฏฐาน	 
คนไม่มีปัญญาพากันยึดถือกันผิด	ๆ	ไปเห็นกายที่ไม่เที่ยง 
ว่าเป็นของเทีย่ง	เหน็กายทีเ่ป็นทกุข์ว่าเป็นสขุ	เหน็กายทีเ่ป็น 
อนัตตาว่าเป็นอัตตา	เห็นกายที่ไม่สวยงามว่าสวยงาม๕๖

๕๕	กาเย	อนุปสฺสนสีโล	กาย�	วา	อนุปสฺสมาโน;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๓	
๕๖	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๔.
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ค�าว่า	อนุปสฺสี	น้ี	โดยสภาวะได้ปัญญา	ดังใน
คัมภีร์อภิธรรมปิฎก	วิภังค์	ได้ขยายความไว้ว่า	

ในค�าว่า	พิจารณาเห็น	นั้น	การพิจารณาเห็น	
เป็นไฉน

ปัญญา	กริยิาทีรู่ช้ดั	ฯลฯ	ความไม่หลงงมงาย	ความ 
เลือกเฟ้นธรรม	สมัมาทฏิฐิ	นีเ้รียกว่า	การพิจารณาเหน็	 
ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว	เข้าไปถึงแล้วด้วยดี	เข้ามา 
ถงึแล้ว	เข้ามาถึงแล้วด้วยด	ีเข้าถงึแล้ว	เข้าถงึแล้วด้วยดี	 
ประกอบแล้วด้วยการพจิารณาเห็นนี	้เพราะฉะนัน้จึง
เรียกว่า	พิจารณาเห็น๕๗

อกีนยัหนึง่	ให้พจิารณาเหน็กายเหล่านีท้ัง้หมดในกายนี้
เท่านัน้๕๘	ได้แก่	ทีป่ระชมุของส่วนต่าง	ๆ	ในกายนี	้เริม่ต้ังแต่	 
ลมหายใจเข้าออก	อริยิาบถของกาย	การกระท�าของกายตามอ�านาจ 
สมัปชญัญะ	สิง่ปฏกิลูน่าเกลยีดในร่างกาย	ธาต	ุ๔	และกายที ่
ตายแล้ว	เหลอืแต่สรรีะทีเ่ขาน�าไปทิง้ทีป่่าช้า	มกีระดกูผปุ่นเป็นทีส่ดุ	 

๕๗	อภิ.วิ.	(บาลี)	๓๕/๓๕๗/๒๓๐-๒๓๑,	อภิ.วิ.	(ไทย)	๓๕/๓๕๗/๓๐๘.
๕๘	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๓.
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ที่พระพุทธองค์ทรงแจกแจงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร	หรือ
กายทีท่่านพระสารบีตุรกล่าวไว้ในคมัภีร์ปฏสัิมภิทามรรคว่า	

ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่	อย่างไร	
คือ	ภิกษบุางรปูในธรรมวนิยันีพ้จิารณาเหน็กอง

ปฐวธีาตโุดยความไม่เทีย่ง...	ภกิษบุางรูปในธรรมวนิยันี้ 
พิจารณาเห็นกองอาโปธาตุ	ฯลฯ	กองเตโชธาตุ	ฯลฯ	 
กองวาโยธาต	ุฯลฯ	กองผม	ฯลฯ	กองขน	ฯลฯ	กองผวิ	 
ฯลฯ	กองหนงั	ฯลฯ	กองเนือ้	ฯลฯ	กองเอน็	ฯลฯ	กอง 
กระดกู	ฯลฯ	พิจารณาเห็นกองไขกระดกู	โดยความ
ไม่เทีย่ง๕๙

อกีนยัหนึง่	พจิารณาเหน็กายเป็นสักว่าทีป่ระชมุของผม	 
ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เป็นต้นในกาย	ไม่เห็นแม้เพียงสิ่งเดียว 
ในกายนี ้ทีจ่ะยดึถอืได้ว่า เป็นตวัเรา หรอืเป็นของเรา	เหน็เป็น 
เพยีงแต่การประชมุของธรรมล้วน	ๆ	เท่าน้ัน	เป็นส่ิงท่ีมขีึน้
มาจากกรรมเก่าและเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตปัุจจยั๖๐

๕๙	ขุ.ป.	(บาลี)	๓๑/๓๕/๔๔๑,	ขุ.ป.	(ไทย)	๓๑/๓๕/๕๙๒-๕๙๓.
๖๐	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๔.
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อกีนยัหนึง่	พจิารณาเหน็ทีป่ระชมุแห่งอาการมีลักษณะ 
ไม่เทีย่งเป็นต้น	ตามหลกัอนปัุสสนา ๗ อย่าง	ได้แก่	(๑)	อนจิจา- 
นปัุสสนา	พจิารณาเหน็อยูบ่่อย	ๆ	โดยความเป็นของไม่เทีย่ง	 
(๒)	ทกุขานปัุสสนา	พจิารณาเหน็อยู่บ่อย	ๆ	โดยความเป็นของ 
บบีคัน้	(๓)	อนตัตานปัุสสนา	พจิารณาเหน็อยูบ่่อย	ๆ 	โดยความ 
เป็นของไม่มตัีวตน	(๔)	นิพพทิานุปัสสนา	พจิารณาเหน็บ่อย	ๆ 	 
โดยความเป็นของน่าเบือ่หน่าย	(๕)	วริาคานปัุสสนา	พจิารณา
เหน็บ่อย	ๆ 	โดยความเป็นของไม่น่าเพลดิเพลนิยนิด	ี(๖)	นโิรธา- 
นปัุสสนา	พจิารณาเห็นบ่อย	ๆ	โดยความเป็นของท่ีดับสนิท	
(๗)	ปฏนิสิสคัคานปัุสสนา	พจิารณาเหน็บ่อย	ๆ 	โดยความเป็น 
ของควรสละคนืไว้กบัโลก	ควรมุง่ตรงไปพระนพิพานเท่านัน้๖๑ 

การเจรญิสตปัิฏฐานด้วยการเจรญิอนปัุสสนาทัง้	๗	นี้	 
ก็เพื่อละความส�าคัญมั่นหมายผิด	ๆ	ทั้งหลายนั่นเอง	ดังที่
ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า	

๖๑	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๕.
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ภกิษุบางรปูในธรรมวนิยันี	้พจิารณาเหน็กองปฐวี
ธาตโุดยความไม่เทีย่ง	ไม่พจิารณาเหน็โดยความเทีย่ง	
พจิารณาเหน็โดยความเป็นทกุข์	ไม่พจิารณาเหน็โดย 
ความเป็นสุข	พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา	ไม่
พจิารณาเหน็โดยความเป็นอตัตา	ย่อมเบือ่หน่าย	ไม่ยนิดี	 
ย่อมคลายก�าหนดั	ไม่ก�าหนดั	ย่อมท�าราคะให้ดบั	ไม่ให้เกดิ	 
ย่อมสละคนื	ไม่ยดึถอื	เมือ่พจิารณาเห็นโดยความไม่เทีย่ง	 
ย่อมละนจิจสญัญาได้	เมือ่พจิารณาเห็นโดยความเป็นทกุข์	 
ย่อมละสุขสัญญาได้	เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็น
อนตัตา	ย่อมละอตัตสญัญาได้	เมือ่เบ่ือหน่าย	ย่อมละ
นนัทิได้	เมือ่คลายก�าหนดั	ย่อมละราคะได้	เมือ่ท�าราคะ 
ให้ดบั	ย่อมละสมทุยัได้	เมือ่สละคนื	ย่อมละอาทานะได้	 
ภกิษุพิจารณาเหน็กายด้วยอาการ	๗	อย่างนี	้กายย่อม
ปรากฏ	ไม่ใช่สติ	สติปรากฏด้วย	เป็นตัวระลึกด้วย	
ภิกษพุจิารณาเหน็กายนัน้ด้วยสติน้ันและด้วยญาณน้ัน	 
เพราะเหตนุัน้	จงึเรยีกการพิจารณาเหน็กายในกายว่า	 
สติปัฏฐานภาวนา๖๒

๖๒	ขุ.ป.	(บาลี)	๓๑/๓๕/๔๔๑,	ขุ.ป.	(ไทย)	๓๑/๓๕/๕๙๒.
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สรปุความว่า	กาเย กายานปุสสีฺ	ตามทีท่่านพระอรรถกถา 
จารย์อธบิาย	คอื	ผูม้สีติปัญญาพิจารณาเหน็กายแยกออกมาจาก 
เวทนา	จติ	และธรรม	ไม่ให้สบัสนปนเปกนั	กายเป็นส่วนของกาย 
เท่าน้ัน	เวทนากเ็ป็นส่วนของเวทนาต่างหากจากกาย	จติกแ็ยก 
ต่างหากจากกาย	ธรรมก็แยกต่างหากจากกาย	

การมปัีญญาพิจารณาเหน็ท่ีเป็นสตปัิฏฐาน	อนัเป็นไป 
เพือ่ละความยดึถอืผดิ	ๆ	ในกายได้	ให้ท�าโดย	๔	แบบ	ได้แก่	 
(๑)	เหน็กายเป็นทีป่ระชมุของมหาภตูรูปและอปุาทายรปูเท่านัน้	 
(๒)	พจิารณากายย่อยทัง้หมด	ตัง้แต่ลมหายใจจนกระทัง่ถงึ 
กระดกูผปุ่นเป็นผยุผง	มอียูใ่นกายนีเ้ท่านัน้	(๓)	พจิารณากาย 
ให้เหน็ว่า	ไม่มแีม้สกัส่ิงเดยีวทีจ่ะยดึถอืได้ว่า	เป็นตวัเรา	เป็น 
ของเรา	(๔)	พิจารณากายตามหลักอนุปัสสนา	๗	ประการ	

การมีปัญญาพิจารณาท้ัง	๔	แบบตามทีพ่ระอรรถกถาจารย์ 
ท่านแนะน�าไว้นี	้แท้ทีจ่รงิกค็ล้ายกนัหรอืคาบเกีย่วกนันัน่เอง	 
สรุปโดยย่อ	คือให้พิจารณาเห็นกายว่าเป็นสักว่ากาย	เป็น
ส่วนประกอบของผม	ขน	เลบ็เป็นต้น	ซึง่ล้วนเป็นของไม่เทีย่ง	 
เป็นทุกข์	เป็นอนัตตา	ไม่สวยงาม	ไม่มีสัตว์	บุคคล	ตัวตน	
ไม่มีสิ่งใดควรยึดถือในกายนี้	
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วหิรต	ิ-	เป็นกริยิาอาการของผูป้ฏบิตัสิตปัิฏฐานท่ีด�าเนนิ 
ชวีติให้เป็นไป	ดแูล	รกัษา	เยยีวยาอตัตภาพ	บรหิารชวิีตให้ไปด้วย 
อิริยาบถต่าง	ๆ	ท�าให้ร่างกายสืบต่อไปได้๖๓ 

อาตาปี	-	เป็นลกัษณะของผูมี้วิรยิะอย่างแรงกล้า	เป็น
ความเพยีรทีส่ามารถท�ากิเลสให้เร่าร้อน	เผาท�าลายกเิลสในภพ 
ทั้ง	๓๖๔	ต่อสู้กับกิเลสนิวรณ์ได้	คือ	กล้าหาญ	บากบ่ัน	 
ก้าวไปข้างหน้า	ไม่หยุดอยู่กับที่	ไม่อ่อนแอ	ไม่ท้อแท้ให้กับ
อปุสรรคต่าง	ๆ	มฉีนัทะความพอใจอย่างต่อเน่ือง	ไม่ท้ิงธรุะ
หน้าท่ี	ซึง่ธรุะหน้าทีข่องพทุธบรษิทัคอืท�าตนให้พ้นจากทกุข์	 
ด้วยการท�ากจิหน้าท่ีต่ออรยิสจัให้สมบรูณ์	ได้แก่	กิจก�าหนดรู้ 
ในทกุข์ กจิในการละสมทุยั กจิในการกระท�าให้แจ้งนโิรธ  
กจิในการท�าอรยิมรรคให้เกดิขึน้	อาตาปีนีโ้ดยสภาวะได้แก่ 
วิริยะ	ดังในคัมภีร์อภิธรรมปิฎก	วิภังค์	ได้ขยายความไว้ว่า

๖๓	วิหรตีติ	อิริยติ;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๕.
๖๔	ตสีุ	ภเวสุ	กิเลเส	อาตาเปตตีิ	อาตาโป,	อาตาโป	อสฺส	อตถฺตีิ	อาตาปี;	ที.ม.อ.	(บาลี)	

๓๗๒-๓๗๓/๓๕๕.
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ในค�าว่า	มคีวามเพยีร	นัน้	ความเพียร	เป็นไฉน

การปรารภความเพยีรทางใจ	ความขะมกัเขม้น	 
ความบากบั่น	ความขวนขวาย	ความพยายาม	ความ
อุตสาหะ	ความทนทาน	ความเข้มแข็ง	ความหมั่น	
ความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอย	ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ	 
ความไม่ทอดทิง้ธรุะ	ความเอาใจใส่ธุระ	วิรยิะ	วิรยิินทรย์ี	 
วิริยพละ	สัมมาวายามะ	นี้เรียกว่า	ความเพียร	ภิกษุ
เป็นผู้เข้าไปถงึแล้ว	เข้าไปถงึแล้วด้วยดี	เข้ามาถงึแล้ว	 
เข้ามาถึงแล้วด้วยดี	เข้าถึงแล้ว	เข้าถึงแล้วด้วยด	ี
ประกอบแล้วด้วยความเพียรนี	้เพราะฉะน้ันจงึเรยีกว่า	 
มีความเพียร๖๕

สมปฺชาโน	-	เป็นผูป้ระกอบด้วยญาณปัญญาท่ีใช้ในการ 
ฝึกปฏบิตัิ๖๖	สมัปชัญญะน้ันมอียู	่๔	ประการ	ได้แก่	(๑)	สาตถก 
สมัปชญัญะ	ปัญญาทีรู้่ประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์	แล้วเลือก 
สิ่งที่เป็นประโยชน์	(๒)	สัปปายสัมปชัญญะ	ปัญญาท่ีรู้จัก
ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม	แล้วเลือกสิ่งที่เหมาะสม	 

๖๕	อภิ.วิ.	(บาลี)	๓๕/๓๕๙/๒๓๑,	อภิ.วิ.	(ไทย)	๓๕/๓๕๙/๓๐๘.
๖๖	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๕.
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(๓)	โคจรสมัปชญัญะ	ปัญญาทีรู่จ้กัเลอืกอารมณ์ให้จติ	เพือ่รกัษา 
จติให้สะอาดเป็นกศุลได้อย่างต่อเนือ่ง	(๔)	อสมัโมหสมัปชญัญะ	 
ปัญญาทีไ่ม่หลงยดึเอารปูนามว่าเป็นตวัตน	หรอืไม่หลงไปเหน็ 
รูปนามว่ามตีวัตน	ในการปฏบิตัสิตปัิฏฐานนัน้ ใช้อสมัโมห
สมัปชญัญะเป็นหลกั	คือิการมปัีญญาพจิารณาเหน็กายว่า 
เป็นกายเป็นต้น	ไม่เป็นตวัตน	ไม่มตัีวตน	สมัปชญัญะ	๓	ประการ 
ข้างต้นเป็นเครือ่งช่วยหนุนให้สติมีก�าลงัเพิม่ขึน้	สมัปชญัญะนัน้ 
โดยสภาวะได้แก่ปัญญา	ดังในคัมภีร์อภิธรรมปิฎก	วิภังค์	 
ได้ขยายความไว้ว่า

ในค�าว่า	มสีมัปชญัญะ	นัน้	สมัปชญัญะ	เป็นไฉน

ปัญญา	กิริยาที่รู้ชัด	ความวิจัย	ความเลือกสรร	
ความวจิยัธรรม	ความก�าหนดหมาย	ความเข้าไปก�าหนด	 
ความเข้าไปก�าหนดเฉพาะ	ภาวะทีรู่	้ภาวะทีฉ่ลาด	ภาวะที่ 
รูล้ะเอยีด	ความรูอ้ย่างแจ่มแจ้ง	ความค้นคดิ	ความใคร่ครวญ	 
ปัญญาเหมือนแผ่นดนิ	ปัญญาเครือ่งท�าลายกเิลส	ปัญญา 
เครือ่งน�าทาง	ความเห็นแจ้ง	ความรู้ด	ีปัญญาเหมือนปฏกั	 
ปัญญา	ปัญญนิทรย์ี	ปัญญาพละ	ปัญญาเหมอืนศัสตรา	 
ปัญญาเหมอืนปราสาท	ความสว่างคอืปัญญา	แสงสว่าง 
คือ	ปัญญา	ปัญญาเหมอืนประทีป	ปัญญาเหมือนดวงแก้ว	 
ความไม่หลงงมงาย	ความเลอืกเฟ้นธรรม	สมัมาทฏิฐิ	
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นีเ้รยีกว่า	สัมปชญัญะ	ภิกษุเป็นผูเ้ข้าไปถงึแล้ว	เข้าไป 
ถงึแล้วด้วยด	ีเข้ามาถึงแล้ว	เข้ามาถงึแล้วด้วยดี	เข้าถงึแล้ว	 
เข้าถึงแล้วด้วยดี	ประกอบแล้วด้วยสัมปชัญญะน้ี	 
เพราะฉะนั้น	จึงเรียกว่า	มีสัมปชัญญะ๖๗

สตมิา	-	เป็นผูป้ระกอบด้วยสติทีใ่ช้ในการก�าหนดกาย 
เป็นต้น๖๘	เพราะต้องใช้สตใินการก�าหนดอารมณ์ก่อน	ปัญญา 
จึงจะสามารถพิจารณาอารมณ์นั้นได้	หากขาดสติแล้ว  
อนปัุสสนากไ็ม่อาจจะมไีด้	สตจิงึมคีวามจ�าเป็นในทกุกรณ	ี
ดงัพระพทุธองค์ตรสัว่า	ภกิษทุัง้หลาย	กเ็ราแลกล่าวว่า	สติ
จ�าต้องประสงค์ในทีท่กุสถาน๖๙	ในคมัภีร์อภิธรรมปิฎก	วภัิงค์	
ได้ขยายความสติไว้ว่า

ในค�าว่า	มีสติ	นั้น	สติ	เป็นไฉน	

สต	ิความตามระลึก	ความหวนระลกึ	สต	ิกริยิา 
ทีร่ะลึก	ความทรงจ�า	ความไม่เล่ือนลอย	ความไม่หลงลมื	 
สติ	สตินทรีย์	สติพละ	สัมมาสติ	นี้เรียกว่า	สติ	ภิกษุ
เป็นผู้เข้าไปถงึแล้ว	เข้าไปถงึแล้วด้วยดี	เข้ามาถงึแล้ว	 

๖๗	อภิ.วิ.	(บาลี)	๓๕/๓๖๐/๒๓๑,	อภิ.วิ.	(ไทย)	๓๕/๓๖๐/๓๐๘.
๖๘	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๕.
๖๙	สติญฺจ	ขฺวาห�	ภิกฺขเว	สพฺพตฺถิก�	วทามิ;	ส�.ม.	(บาลี)	๑๙/๒๓๔/๑๐๒,	ส�.ม.	(ไทย)	

๑๙/๒๓๔/๑๗๔.
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เข้ามาถึงแล้วด้วยดี	เข้าถึงแล้ว	เข้าถึงแล้วด้วยด	ี
ประกอบแล้วด้วยสตนิี	้เพราะฉะนัน้จงึเรยีกว่า	มสีติ๗๐

สรปุความว่า	อาตาปี สมปฺชาโน สตมิา	เป็นธรรม	๓	ประการ 
ทีม่อีานุภาพในการท�าให้กรรมฐานส�าเรจ็ได้๗๑ หากขาดธรรม  
๓ ประการน้ีแล้ว การท�ากรรมฐานย่อมไม่ประสบความส�าเร็จ  
เพราะผูไ้ม่มคีวามเพยีร	กล้าหาญ	อดทน	บากบ่ัน	กเิลสนิวรณ์ 
มคีวามเกยีจคร้าน	ท้อถอย	หดหู	่ฟุง้ซ่าน	เป็นต้น	ย่อมท�าอนัตราย	 
ผู้ที่ไม่มีสัมปชัญญะย่อมไม่สามารถท่ีจะก�าหนดแยกแยะ 
รูปนาม	หรือไม่สามารถก�าหนดอุบายหรือไม่ใช่อุบายได	้
แยกแยะสิง่ถกูกบัสิง่ผดิไม่ได้	กเ็ป็นอันตรายต่อการปฏิบตั	ิส่วน
ผูไ้ม่มสีต	ิกย่็อมไม่สามารถจะมสีมัปชญัญะได้	สตสิมัชญัญะนี้ 
จ�าเป็นต้องใช้ในกรรมฐานทั้งปวง	โดยเฉพาะกรรมฐานที่มี 
ประโยชน์ต่อผูป้ฏบิตัทิัง้ปวง	๔	อย่าง	ผู้ปฏบัิติควรบรหิารอยูเ่สมอ	 
ได้แก่	พุทธานุสสติ เมตตา มรณัสสติ อสุภภาวนา๗๒

ธรรม	๓	ประการนี	้จงึจ�าเป็นต้องใช้ในการท�ากรรมฐาน 
อยู่เสมอ	เป็นองค์มรรคที่ต้องใช้ประจ�า	ได้แก่	(๑)	อาตาปี	

๗๐	อภิ.วิ.	(บาลี)	๓๕/๓๖๑/๒๓๑,	อภิ.วิ.	(ไทย)	๓๕/๓๖๑/๓๐๙.
๗๑	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๕.
๗๒	สพฺพตฺถกกมฺมฏฺานนฺติ	พุทฺธานุสฺสติ	เมตฺตา	มรณสฺสติ	อสุภภาวนา	จ.	อิทญฺห	ิ 

จตุกฺก�	โยคินา	ปริหริยมาน�	“สพฺพตฺถกกมฺมฏฺาน”นฺติ	วุจฺจติ;	ดูรายละเอียดใน	
ที.ม.อ.ฏีกา	๓๗๓/๓๗๐.
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เป็นสัมมาวายามะ	(๒)	สมัปชาโน	เป็นสมัมาทฏิฐ	ิ(๓)	สตมิา	 
เป็นสัมมาสติ	

พระผู้มพีระภาคคร้ันทรงแสดงกายานุปัสสนาสตปัิฏฐาน	 
ด้วยค�าว่า	กาเย	กายานุปสสฺ	ีวหิรต	ิทรงแสดงองค์ประกอบ 
ทีช่่วยให้การปฏบิตัสิ�าเรจ็	ด้วยค�าว่า	อาตาปี	สมปฺชาโน	สตมิา	 
แล้วจึงทรงแสดงส่วนของการละกเิลส	ด้วยค�าว่า	วเินยยฺ	โลเก	 
อภิชฺฌาโทมนสฺส�

วเินยยฺ	-	ละกเิลสด้วยอาการ	๒	อย่าง	ได้แก่	(๑)	ตทงัควนิยั	 
ละด้วยเงือ่นไขคือความเหน็ถูกต้อง	กล็ะความเหน็ผดินัน้	ๆ	
ไปด้วยวปัิสสนา	(๒)	วกิขมัภนวนิยั	ละด้วยการข่มไว้	เพราะ 
มกี�าลงัจติมากเป็นระดบัมหคัคตะ	กส็ามารถข่มกันกิเลสไม่ให้ 
เกดิขึน้ได้ชัว่คราว	สตปัิฏฐานทีท่รงแสดงในมหาสตปัิฏฐาน 
สตูรนีเ้ป็นข้อปฏบิตัเิบือ้งต้น	จงึละกเิลสได้ด้วยอาการ	๒	นี้ 
เท่านัน้๗๓	ส่วนการละกเิลสทัง้หมดนัน้มีอยู	่๕	ประการ	ดงัใน 
มัคคังคนิทเทส	คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคอธิบายว่า	

๗๓	ตทงคฺวนิเยน	วา	วกฺิขมภฺนวนิเยน	วา	วนิยิตฺวา;	ที.ม.อ.	(บาล)ี	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๕-๓๕๖.
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สมัมาทฏิฐมีินโิรธ	๕	อะไรบ้าง	คอื	(๑)	วกิขมัภนนิโรธ	 
(๒)	ตทงัคนโิรธ	(๓)	สมจุเฉทนโิรธ	(๔)	ปฏปัิสสัทธนิโิรธ	 
(๕)	นิสสรณนิโรธ,	นิโรธในการข่มนวิรณ์ของภกิษผุูเ้จรญิ 
ปฐมฌาน,	นโิรธในการละทิฏฐิด้วยองค์นัน้	ๆ	ของภกิษุ 
ผูเ้จรญิสมาธทิีเ่ป็นส่วนแห่งการช�าแรกกิเลส,	สมจุเฉท 
นโิรธของภกิษผุูเ้จรญิโลกตุตรมรรคท่ีให้ถงึความสิน้ไป,	 
ปฏปัิสสทัธินิโรธในขณะแห่งผล	และนสิสรณนโิรธทีเ่ป็น 
ความดับคืออมตธาตุ๗๔

โลเก	-	ในโลกกล่าวคอืในกาย๗๕	กายน้ันได้ช่ือว่าโลก	
เพราะมลัีกษณะแตกสลายได้	และแม้อปุาทานขนัธ์	๕	กไ็ด้
ชือ่ว่าโลกเช่นเดยีวกนั	เพราะเมือ่มีสตปัิญญาพจิารณากาย	
เหน็ชดักาย	ก็ย่อมละความตดิข้องในกาย	และเมือ่เกดิปัญญา
ด้วยอานุภาพของกายานปัุสสนาแล้ว	กย่็อมละความตดิข้อง
ในเวทนา	ในจิต	และในธรรมด้วยเช่นกัน	เวทนานุปัสสนา	
จิตตานปัุสสนา	ธมัมานปัุสสนาก็ท�านองเดยีวกนั	ดงัในคมัภร์ี
อภธิรรมปิฎก	วภิงัค์	ได้ขยายความไว้ว่า	“กายนัน้นัน่แหละ
ชือ่ว่าโลก	อปุาทานขนัธ์ทัง้	๕	กช็ือ่ว่าโลก	นีเ้รยีกว่า	โลก”๗๖

๗๔	ขุ.ป.	(บาลี)	๓๑/๒๔/๔๓๒,	ขุ.ป.	(ไทย)	๓๑/๒๔/๕๘๐.
๗๕	โลเกติ	ตสฺมึเยว	กาเย;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๖.
๗๖	อภิ.วิ.	(บาลี)	๓๕/๓๖๒/๒๓๑,	อภิ.วิ.	(ไทย)	๓๕/๓๖๒/๓๐๙.
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อภิชฌฺาโทมนสสฺ�	-	อภชิฌฺา	+	โทมสฺส,	อภิชฌา	ได้แก่	
ความเพ่งเลง็	อยากได้	ตดิข้อง	จ้องจะเอา	มจีติจ่อมุง่หมาย 
ต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงท่ีน่าพงึพอใจ	โดยสภาวะได้แก่ตณัหา	ดงัใน 
คมัภีร์อภธิรรมปิฎก	วภิงัค์	ได้ขยายความไว้ว่า	“อภิชฌา	เป็นไฉน	 
ความก�าหนดั	ความก�าหนดันกั	ฯลฯ	ความก�าหนดันกัแห่งจติ	 
นี้เรียกว่า	อภิชฌา”๗๗ 

ส่วน	โทมนสสฺ	ได้แก่	ความรูสึ้กทกุข์ทางใจ	รูสึ้กไม่สบาย 
ทางใจ	โดยสภาวะได้แก่โทมนสัสเวทนา	ดงัในคมัภร์ีอภธิรรม
ปิฎก	วภิงัค์	ได้ขยายความไว้ว่า	“โทมนสั	เป็นไฉน	ความไม่ส�าราญ 
ทางใจ	ความทกุข์ทางใจ	ความเสวยอารมณ์ทีไ่ม่ส�าราญเป็นทกุข์	 
อันเกิดแต่เจโตสมัผสั	กริยิาเสวยอารมณ์ทีไ่ม่ส�าราญเป็นทกุข์	 
อันเกิดแต่เจโตสัมผัส	นี้เรียกว่า	โทมนัส”๗๘

อภชิฌาและโทมนัสดงัทีก่ล่าวมานีถู้กก�าจดั	สงบ	ระงบั	
ดบัไป	ดบัไปอย่างราบคาบ	ถูกท�าให้พนิาศไป	ถกูท�าให้ส้ินไป 
ในกายนี้	ไม่เกิดอภิชฌาและโทมนัสเพราะกายนี้เป็นเหตุ

๗๗	อภิ.วิ.	(บาลี)	๓๕/๓๖๒/๒๓๑-๒,	อภิ.วิ.	(ไทย)	๓๕/๓๖๒/๓๐๙.
๗๘	อภิ.วิ.	(บาลี)	๓๕/๓๖๒/๒๓๒,	อภิ.วิ.	(ไทย)	๓๕/๓๖๒/๓๐๙.
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อีกนัยหนึ่ง	อธิบายสติปัฏฐานเป็นการละนิวรณ์	 
๒	ประการ	ได้แก่	อภิชฌาสงเคราะห์เป็นกามฉันทนิวรณ์,	 
โทมนสัสงเคราะห์พยาปาทนวิรณ์	และมีความหมายท่ีพเิศษ 
เพิ่มเติมอีก	๓	ประการ	สรุปความหมายดังตาราง

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงความหมายของอภชิฌาและโทมนสั

อภิชฌา โทมนัส

ความเพ่งเล็งอยากได้ 
คือตัณหา

ความทุกข์ทางใจ 
คือโทมนัสเวทนา

กามฉันทนิวรณ์ พยาปาทนิวรณ์

ความยนิดเีพลดิเพลนิ 
ทีม่กีายสมบตัเิป็นมลู

ความยินร้ายทุกข์ใจ 
ที่มีกายวิบัติเป็นมูล

ความยินดีติดข้องอย่างยิ่ง
ในกาย

ความไม่ยินดี
ในการอบรมฝึกหัดกาย

การเพิม่ความสวยงาม 
และความสุขเป็นต้น	 
ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีจริง 
ในร่างกายเข้าไปในกาย

การน�าเอาความไม่สวยงาม 
และความเป็นทกุข์เป็นต้น	 
ซึ่งเป็นสิ่งมีจริง 
ออกไปจากร่างกาย

สุภีร์ ทุมทอง | 63



อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

ตามความหมายพิเศษนี้	ท่านพระอรรถกถาจารย์
อธิบายว่า	พระพทุธองค์ตรสัอานภุาพของความเพยีร	และ 
ความเป็นผูส้ามารถในการประกอบความเพยีรของผูป้ฏิบัต	ิคอื	 
ความเป็นผู้พ้นแล้วจากความยินดียินร้าย	เป็นผู้สามารถ
ข่มความยินดีและความไม่ยนิดีได้	เป็นผู้ไม่เพิ่มสิ่งที่ไม่เป็น
ความจรงิเข้าไปและไม่น�าสิง่ท่ีเป็นความจรงิออกไป	ผูป้ฏบิตัิ
ที่สามารถท�าได้อย่างนี้	จิตจะเป็นสมาธิ	มีความตั้งมั่นดี	
สามารถประกอบความเพยีรเจรญิปัญญาให้สงูยิง่ข้ึนไปได้๗๙ 

พระพุทธองค์ทรงแสดงกรรมฐานการพิจารณากาย 
ให้เห็นความจริงบ่อย	ๆ	อันเป็นส่วนของกายานุปัสสนา	 
ด้วยพระด�ารสัว่า	กาเย	กายานปุสสฺ,ี	ทรงแสดงการบรหิารกาย 
พอเป็นไปได้ส�าหรบัผูป้ฏบิตักิรรมฐาน	ด้วยพระด�ารสัว่า	วิหรติ,	 
ทรงแสดงสมัมปัปธาน	ด้วยพระด�ารสัว่า	อาตาปี,	ทรงแสดงธรรม 
ทีเ่ป็นเหตใุห้ท�ากจิส�าเร็จได้	เป็นธรรมท่ีเป็นเครือ่งมอืบรหิาร 
กรรมฐานให้เป็นไปและเจรญิงอกงาม	ด้วยพระด�ารัสว่า	สมปฺชาโน	 
สติมา	หรือทรงแสดงสมถะด้วยพระด�ารัสว่า สติมา ทรง 
แสดงวปัิสสนาด้วยพระด�ารสัว่า สมัปชาโน,	ทรงแสดงก�าลงั 
แห่งภาวนา	ด้วยพระด�ารสัว่า	วเินยยฺ	โลเก	อภิชฺฌาโทมนสสฺ�๘๐

๗๙	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๖.
๘๐	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๖.
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เวทนาส	ุ-	ในเวทนาทัง้หลายทีเ่ป็นระดบัโลกยิะเท่านัน้	
กล่าวคือสุขเวทนา	ทุกขเวทนา	และอทุกขมสุขเวทนา๘๑ 

เวทนานปุสสีฺ	-	เวทนา	+	อนปุสสฺ,ี	แปลความหมายว่า	 
ผูม้ปีกติเหน็บ่อย	ๆ	ในเวทนาทัง้หลาย	หรอืผูเ้หน็บ่อย	ๆ	ซึง่ 
เวทนา,	มกีารใช้ค�าว่า	เวทนา	เป็นครัง้ที	่๒	เพือ่แสดงถงึการแยก 
กระจายความเป็นกลุ่มก้อนไม่ให้ปะปนกนั	คอืไม่ใช่ให้พจิารณา 
เหน็กายในเวทนา	ไม่ใช่เห็นจติในเวทนา	ไม่ใช่เหน็ธรรมทัง้หลาย 
ในเวทนา	ให้เห็นเวทนาในเวทนาเท่านัน้ ให้เหน็เป็นความรูส้กึ  
ที่ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา	ผู้ปฏิบัติพึงเห็น 
สขุเวทนาโดยความเป็นทกุข์	พงึเหน็ทกุขเวทนาโดยความเป็น 
ลกูศร	พงึเหน็อทกุขมาสุขเวทนาโดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง	 
ดังพระผู้มีพระภาคตรัสว่า

เวทนา	๓	ประการ	อะไรบ้าง	คอื	(๑)	สขุเวทนา	(๒)	ทกุขเวทนา	 
(๓)	อทุกขมสขุเวทนา	เธอทัง้หลายพึงเหน็สขุเวทนาโดยความ 
เป็นทกุข์	พงึเหน็ทกุขเวทนาโดยความเป็นลูกศร	พึงเห็นอทกุขม 
สขุเวทนาโดยความไม่เทีย่ง	เพราะภกิษุเหน็สขุเวทนาโดยความ 
เป็นทุกข์	เห็นทกุขเวทนาโดยความเป็นลกูศร	เห็นอทกุขมสขุ

๘๑	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๘.
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เวทนาโดยความไม่เท่ียง	ภกิษุน้ีเราเรยีกว่า	มคีวามเห็นชอบ	 
ตัดตัณหาได้	เพิกถอนสังโยชน์แล้ว	ได้ท�าที่สุดแห่งทุกข	์
เพราะรู้แจ้งมานะได้โดยชอบ

ภิกษุใดเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์
เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร
เห็นอทุกขมสุขเวทนาที่มีอยู่โดยความไม่เที่ยง
ภิกษุนั้นมีความเห็นชอบ	ย่อมก�าหนดรู้เวทนา
ทั้งหลายได้
เธอครัน้ก�าหนดรูเ้วทนาแล้ว	ไม่มอีาสวะในปัจจบุนั 
ตัง้อยูใ่นธรรม	จบเวท	ตายไป	ย่อมไม่เข้าถงึการ 
บัญญัติ๘๒

และเวทนาท้ังหมดพึงเห็นโดยเป็นทุกข์	ดังที่
พระพุทธองค์ตรัสว่า	

ดลีะ	ดลีะ	ภกิษุ	เรากล่าวเวทนาไว้	๓	ประการนี	้คอื	 
(๑)	สขุเวทนา	(๒)	ทกุขเวทนา	(๓)	อทกุขมสขุเวทนา	 
เรากล่าวเวทนาไว้	๓	ประการนี	้สมจรงิดงัค�าทีเ่รากล่าวว่า	 
ความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นทุกข์

๘๒	ส�.สฬา.	(บาลี)	๑๘/๒๕๓/๑๙๐,	ส�.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๒๕๓/๒๗๓-๒๗๔.
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ค�าทีว่่า	ความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่นัน้ 
เป็นทกุข์	นัน้เรากล่าวหมายถงึความท่ีสงัขารท้ังหลาย 
นั้นแลไม่เที่ยง	ฯลฯ	มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา	ฯลฯ	 
มีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา	ฯลฯ	มีความแตกไป
เป็นธรรมดา	ฯลฯ	มีความดับไปเป็นธรรมดา	ฯลฯ	 
มีความแปรผันไปเป็นธรรมดา	ฯลฯ๘๓

หรือพิจารณาเหตุผลที่สุขเวทนาเป็นทุกข์	เป็นต้น	 
ตามค�าตอบของท่านพระธมัมทนินาเถรอีรหนัต์ทีต่อบค�าถาม 
วสิาขอุบาสกว่า	“สขุเวทนาเป็นสขุเพราะตัง้อยู	่เป็นทกุข์เพราะ 
แปรไป	ทกุขเวทนาเป็นทกุข์เพราะตัง้อยู	่เป็นสขุเพราะแปรไป	 
อทกุขมสขุเวทนาเป็นสขุเพราะรู	้เป็นทกุข์เพราะไม่รู”้๘๔	และ 
พงึเหน็เวทนาด้วยอ�านาจอนปัุสสนา	๗	อย่างมอีนจิจานปัุสสนา 
เป็นต้น

๘๓	ส�.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๒๕๙/๑๙๙,	ส�.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๒๕๙/๒๘๔-๒๘๕.
๘๔	ม.มู.	(บาลี)	๑๒/๔๖๕/๔๑๔,	ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๔๖๕/๕๐๕.
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จติเฺต	-	ในจติทีเ่ป็นโลกยิะเท่านัน้๘๕	ให้พจิารณาด้วยอ�านาจ 
อนุปัสสนา	๗	อย่างในจิต	๑๖	อย่างที่จ�าแนกไว้ในนิทเทส	 
โดยการจ�าแนกจติต่าง	ๆ 	แบ่งโดยอารมณ์	อธิบด	ีสหชาตธรรม	 
ภูมิ	กรรม	วิบาก	และกิริยาเป็นต้น	

จติตฺานปุสสฺ	ี-	จติตฺ	+	อนปุสสฺ,ี	แปลความหมายว่า	ผูม้ปีกต ิ
เหน็บ่อย	ๆ	ในจติ	หรอืผูเ้หน็บ่อย	ๆ	ซึง่จิต,	มกีารใช้ค�าว่า	จิต	 
เป็นครัง้ที	่๒	เพ่ือแสดงถึงการแยกกระจายความเป็นกลุ่มก้อน 
ไม่ให้ปะปนกนั	คอืไม่ใช่ให้พจิารณาเหน็กายในจติ	ไม่ใช่เหน็
เวทนาในจติ	ไม่ใช่เหน็ธรรมทัง้หลายในจติ	ให้เห็นเป็นจติเท่านัน้	 
ที่ล้วนไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	และเป็นอนัตตา

ธมเฺมส	ุ-	ในสภาวธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นโลกยิะเท่านัน้๘๖	ให้
พจิารณาธรรมทัง้หลายคอืรปูนามท้ังหมด	ด้วยอ�านาจลกัษณะ 
เฉพาะตนและลักษณะสามัญธรรมดาที่เสมอกันเป็นต้น

๘๕	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๘.
๘๖	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๘.

68 | สุภีร์ ทุมทอง



อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

ธมมฺานปุสสฺ	ี-	ธมมฺ	+	อนุปสสฺ,ี	แปลความหมายว่า	ผูม้ี 
ปกตเิห็นบ่อย	ๆ	ในธรรมทัง้หลาย	หรอืผู้เหน็บ่อย	ๆ	ซึง่ธรรม 
ทัง้หลาย,	มกีารใช้ค�าว่า	ธมัม	เป็นครัง้ที	่๒	เพ่ือแสดงถึงการแยก 
กระจายความเป็นกลุ่มก้อนไม่ให้ปะปนกนั	คอืไม่ใช่ให้พจิารณา 
เหน็กายในธรรมทัง้หลาย	ไม่ใช่เห็นเวทนาในธรรมทัง้หลาย	 
ไม่ใช่เหน็จิตในธรรมทัง้หลาย	ให้เหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย
เท่านัน้	ซึง่ล้วนเป็นสภาวะไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	และเป็นอนตัตา

ในการละอภิชฌาและโทมนสัน้ัน	ผูป้ฏบิตัท่ีิสามารถละ 
อภชิฌาและโทมนัสในกายได้	กย่็อมสามารถละอภชิฌาและ
โทมนสัในเวทนา	ในจติ	และในธรรมได้เช่นกนั	พระพทุธองค์ 
ตรัสพระด�ารัสว่า	วิเนยฺย	โลเก	อภิชฺฌาโทมนสฺส�	ไว้ในทุก 
สตปัิฏฐาน	เพราะเหตคืุอ	(๑)	บคุคลแตกต่างกนั	(๒)	สติปัฏฐาน 
ทีป่รากฏในขณะจติแตกต่างกนั	(๓)	อภชิฌาและโทมนสัทีล่ะ 
ได้แล้วในสติปัฏฐานหมวดหนึง่	กเ็ป็นอนัละได้ในสตปัิฏฐาน
หมวดอื่น	ๆ	ด้วย๘๗ 

สรปุบาลแีละค�าอธบิายตามแนวอรรถกถาโดยย่อ	ดงั
ตาราง

๘๗	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๒-๓๗๓/๓๕๘.
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ตารางที ่๑.๒ แสดงบาลีอทุเทสมหาสตปัิฏฐานสตูร
และค�าอธิบายโดยย่อ

บาลีพระพุทธพจน์ ค�าอธิบาย

เอกายโน	อย�	ภกิขฺเว	
มคฺโค

ทางคือสตปัิฏฐานนี	้เป็นเหตทุีท่�าให้ 
ถึงพระนิพพาน	และผู้ต้องการ 
ถึงพระนิพพานต้องมาด�าเนิน
ตามทางนี้เท่านั้น	ไม่มีทางอื่น	 
สติปัฏฐานนี้เป็นทางเอก
ด้วยความหมาย	๕	อย่าง	คือ
(๑)	ไม่ใช่ทาง	๒	แพร่ง
(๒)	เป็นทางทีบุ่คคลต้องไปผูเ้ดยีว
(๓)	เป็นทางของพระพุทธเจ้า 
ผู้เป็นเอก
(๔)	เป็นทางที่มีอยู่ในพระพุทธ
ศาสนาเท่านั้น
(๕)	เป็นทางที่ท�าให้ถึงจุดหมาย
เดียวคือพระนิพพาน
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บาลีพระพุทธพจน์ ค�าอธิบาย

สตฺตาน�	วิสุทฺธิยา
โสกปริเทวาน�	
สมติกฺกมาย
ทุกฺขโทมนสฺสาน�	
อตฺถงฺคมาย
ญายสฺส	อธิคมาย
นิพฺพานสฺส	 
สจฺฉิกิริยาย

อานสิงส์ของการปฏบิตัสิติปัฏฐาน	 
ได้แก่	เพื่อความบริสุทธิ์สะอาด 
ของจติ	เพือ่ก้าวล่วงความเศร้าโศก 
และความร�า่ไรร�าพนั	เพือ่ความดบัไป 
ของทุกข์กายและทุกข์ใจ 
เพื่อบรรลุถึงอริยมรรค 
และเพือ่กระท�าให้แจ้งพระนิพพาน	 
สตปัิฏฐานมรรคนีก้�าจดัภัยอนัตราย 
๔	ประการ	ออกไป	ได้แก่
(๑)	โสกะ	(๒)	ปริเทวะ	
(๓)	ทุกข์		(๔)	โทมนัส
และน�าสิง่ทีม่คีณุค่ามาให้	๓	ประการ	 
ได้แก่
(๑)	ความบริสุทธิ์	
(๒)	อริยมรรค	
(๓)	พระนิพพาน
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บาลีพระพุทธพจน์ ค�าอธิบาย

ยทิท�	จตฺตาโร	 
สติปฏฺานา

ระบุทางเอกและมีอานิสงส์ดังที่
กล่าวมาแล้วนัน้	ได้แก่	สตปัิฏฐาน	๔ 
อนัเป็นระดบัโลกยิะ	เป็นสตปัิญญา 
ทีเ่กดิบ่อย	ๆ	ในอารมณ์กรรมฐาน	 
คือ	กาย	เวทนา	จิต	และธรรม

กตเม	จตฺตาโร เป็นค�าถามเพือ่แจกแจงขยายความ
สติปัฏฐาน	๔

อิธ	ภิกฺขเว	ภิกฺขุ ผู้ปฏิบัติตามสติปัฏฐาน 
ต้องมีที่อาศัยคือสาสนธรรมของ
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
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บาลีพระพุทธพจน์ ค�าอธิบาย

กาเย	กายานุปสฺสี	
วิหรติ

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน	มีสติ 
ตัง้ม่ันในกาย	และมปัีญญาพิจารณา 
เหน็กายเป็นสกัแต่ว่ากาย	ไม่ใช่สตัว์	 
ไม่ใช่บุคคล	ไม่ใช่ตัวตน	ไม่ใช่เรา	 
ไม่ใช่เขา	ไม่ใช่ใคร	ไม่ใช่ของเรา	
ไม่ใช่ของเขา	ไม่ใช่ของใคร	โดย
สามารถพจิารณาด้วยปัญญา	ดงันี้	 
(๑)	เห็นกายเป็นที่ประชุมของ
มหาภตูรปูและอุปาทายรปูเท่าน้ัน	 
(๒)	พิจารณากายย่อยทัง้หมด	ตัง้แต่ 
ลมหายใจจนกระทัง่ถึงกระดกูผปุ่น 
เป็นผุยผง	มีอยู่ในกายนี้เท่านั้น	 
(๓)	พิจารณากายให้เห็นว่า	ไม่มี
แม้สักสิ่งเดียวที่จะยึดถือได้ว่า	 
เป็นตัวเรา	เป็นของเรา	 
(๔)	พิจารณากายตามหลกัอนุปัสสนา	 
๗	ประการ
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บาลีพระพุทธพจน์ ค�าอธิบาย

อาตาปี	สมฺปชาโน	
สติมา

ธรรม	๓	ประการนีต้้องประกอบ 
ด้วยเสมอ	การท�ากรรมฐานจะ
ประสบความส�าเรจ็ด้วยอานภุาพ
ของธรรมเหล่านี้	ได้แก่	 
ความเพียร	ปัญญา	และสติ	 
จัดเป็นองค์มรรคที่ต้องใช้ประจ�า	
๓	อย่าง	ได้แก่	สมัมาทฏิฐิ	 
สัมมาวายามะ	สัมมาสติ

วิเนยฺย	โลเก	 
อภิชฺฌาโทมนสฺส�

ผลของการปฏบัิตสิตปัิฏฐาน	ท�าให้ 
ละกิเลสนิวรณ์ต่าง	ๆ	ได้	๒	แบบ	
ได้แก่	ตทงัควนัิย	กบั	วิกขมัภนวินัย	

เวทนาสุ	 
เวทนานปุสฺสี	วิหรติ

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน	มี
สติตั้งมั่นในเวทนา	และมีปัญญา
พิจารณาเห็นเวทนาเป็นสักแต่ว่า 
เวทนา	ไม่ใช่สัตว์	ไม่ใช่บุคคล	
ไม่ใช่ตัวตน	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่เขา	
ไม่ใช่ใคร	ไม่ใช่ของเรา	ไม่ใช่ของเขา	 
ไม่ใช่ของใคร
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บาลีพระพุทธพจน์ ค�าอธิบาย

จิตฺเต	จิตฺตานุปสฺสี	
วิหรติ

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน	มีสติ 
ตั้งมั่นในจิต	และมีปัญญา
พิจารณาเห็นจิตเป็นสักแต่ว่าจิต	
ไม่ใช่สัตว์	ไม่ใช่บุคคล	ไม่ใช่ตัวตน	 
ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่เขา	ไม่ใช่ใคร	 
ไม่ใช่ของเรา	ไม่ใช่ของเขา	 
ไม่ใช่ของใคร

ธมเฺมส	ุธมมฺานปุสสฺี	 
วิหรติ

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน	มีสติ 
ตั้งมั่นในธรรม	และมีปัญญา
พิจารณาเห็นธรรมเป็นสักแต่ว่า 
ธรรม	ไม่ใช่สัตว์	ไม่ใช่บุคคล	
ไม่ใช่ตัวตน	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่เขา	
ไม่ใช่ใคร	ไม่ใช่ของเรา	ไม่ใช่ของเขา	 
ไม่ใช่ของใคร
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ตามค�าอธบิายในคมัภร์ีอรรถกถา	สรปุเนือ้ความของ
อทุเทสของมหาสติปัฏฐานสตูรได้ว่า	พระพทุธองค์ทรงแสดง 
ข้อปฏบิติัอนัเป็นมรรคเบือ้งต้น	เป็นทางด�าเนนิให้ถงึนพิพาน	 
ผู้ที่เห็นโทษภัยในวัฏฏะสงสาร	ต้องการถึงนิพพานจะต้อง
ด�าเนินตามทางนี	้ซึง่มอีานสิงส์ในการน�าส่ิงไม่น่าปรารถนา	
๔	ประการออกไป	ได้แก่	(๑)	โสกะ	(๒)	ปริเทวะ	(๓)	ทุกข์	 
(๔)	โทมนัส	น�าสิ่งที่มีคุณค่าน่าปรารถนามาให้	๓	ประการ	
ได้แก่	(๑)	ความบรสุิทธิข์องจติ	(๒)	อรยิมรรค	(๓)	พระนพิพาน

มรรคนีค้อืสตปัิฏฐาน	๔	มวีธิกีารปฏบิตั	ิคอื	การมสีติ
ตัง้มัน่พจิารณาเหน็กายเป็นสกัว่ากาย พจิารณาเหน็เวทนา
เป็นสกัว่าเวทนา พจิารณาเหน็จติเป็นสกัว่าจติ พจิารณาเหน็
ธรรมเป็นสกัว่าธรรม	เป็นการท�ากรรมฐานโดยอาศยัรูปนาม 
เป็นอารมณ์	กายานปัุสสนาเป็นรปูกรรมฐาน	เวทนานปัุสสนา 
กบัจติตานปัุสสนาเป็นนามกรรมฐาน	ธมัมานปัุสสนาเป็นท้ังรูป 
และนามกรรมฐาน	ใช้ปัญญาพจิารณาให้เหน็รูปนามในลกัษณะ 
ท่ีเป็นของไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	เป็นอนตัตา	ไม่ใช่สตัว์	ไม่ใช่บคุคล	 
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ไม่ใช่ตวัตน	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่ของเราอยู่เสมอ	ๆ	โดยอาศยัธรรม
คอืวริยิะ	สติและปัญญา	เป็นพืน้ฐาน	ไม่องิอาศยัตัณหาและ
ทิฏฐิ	จะสามารถละอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้	

สตปัิฏฐานเป็นการเจรญิวิปัสสนาปัญญาและเจรญิมรรค 
เพือ่ให้เกดิมคัคปัญญาเหน็อรยิสจัต่อไป	การเหน็อรยิสจั	ท�าให้แจ้ง 
พระนพิพานนัน้	มขีึน้ได้เมือ่อรยิมรรคเกดิขึน้	และอริยมรรคนี้ 
เกดิขึน้ด้วยอานภุาพของกายานปัุสสนากไ็ด้	เวทนานปัุสสนา
ก็ได้	จติตานปัุสสนากไ็ด้	ธมัมานปัุสสนากไ็ด้	ในแต่ละหมวดของ 
สตปัิฏฐานซ่ึงแยกเป็น	๒๑	หมวด	ท่านพระอรรถกถาจารย์ 
ได้สรปุการเหน็อรยิสจัในทกุหมวดไว้ว่า	สติท่ีก�าหนดลมหายใจ 
เข้าออกเป็นต้น	เป็นทกุขสจั	ตณัหาก่อน	ๆ	ทีท่�าให้เกดิสตนิัน้	 
เป็นสมทุยัสจั	ความไม่เกดิขึน้ของสตแิละตณัหาทัง้สองนัน้	
เป็นนิโรธสัจ	อริยมรรคที่ท�าหน้าที่ก�าหนดรู้ทุกข์	ละสมุทัย	
และมีนิโรธเป็นอารมณ์	เป็นมัคคสัจ๘๘

๘๘	บาลีว่า	อสฺสาสปสฺสาสปริคฺคหิตา	สติ	ทุกฺขสจฺจ�,	ตสฺสา	สมุฏฺาปิกา	ปุริมตณฺหา	 
สมทุยสจจฺ�,	อภุนินฺ�	อปปฺวตตฺ	ินโิรธสจฺจ�,	ทกุขฺปรชิานโน	สมทุยปชหโน	นโิรธารมมฺโณ	
อริยมคฺโค	มคฺคสจฺจ�;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๓๗๔/๓๖๓.
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ในส่วนนิทเทสของมหาสตปัิฏฐานสตูร	พระพทุธองค์ได้
ทรงแจกแจงรายละเอียด	วธีิการปฏิบตัเิพือ่บรรลถุงึความเป็น 
พระอรหนัต์จ�านวน	๒๑	หมวด	โดยแยกเป็นกายานปัุสสนา	 
๑๔	หมวด,	เวทนานปัุสสนา	๑	หมวด,	จติตานปัุสสนา	๑	หมวด	 
และธมัมานปัุสสนา	๕	หมวด	ในงานเขยีนนี	้จะระบเุพยีงชือ่ 
และสรุปย่อ	ดังนี้

ก.	กายานุปัสสนา ๑๔ หมวด	ได้แก่	

(๑)	หมวดอานาปานะ	พิจารณาลมหายใจเข้าออก	
ยาว	สั้น	ลมทั้งหมด	และระงับลม

(๒)	หมวดอริยิาบถ	พจิารณาอิรยิาบถของกาย	เดนิ	ยนื	 
นั่ง	นอน	และอิริยาบถที่กายตั้งอยู่

(๓)	หมวดสมัปชญัญะ	การประกอบสัมปชญัญะเข้าไป	
ไม่ท�าไปตามอ�านาจของตัณหาและทิฏฐิ	เม่ือกายท�ากิริยา
อาการต่าง	ๆ	มีก้าวไปและถอยกลับเป็นต้น

(๔)	หมวดปฏกิลูมนสกิาร	พจิารณากายประกอบด้วย
สิ่งปฏิกูลน่าเกลียดมีผมเป็นต้น

(๕)	หมวดธาตมุนสิการ	พจิารณากายประกอบด้วยธาตุ	 
๔	คือ	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม

78 | สุภีร์ ทุมทอง



อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

(๖)	หมวดสีวถิกที่	๑	น�ากายนี้เข้าไปเทียบกับศพที่
ตายแล้ว	๑	วัน	๒	วัน	หรือ	๓	วัน

(๗)	หมวดสีวถิกท่ี	๒	น�ากายนี้เข้าไปเทียบกับศพที่
ถูกสัตว์จิกหรือกัดกิน

(๘)	หมวดสีวถิกที่	๓	น�ากายนี้เข้าไปเทียบกับศพที่
เป็นโครงกระดูกยังมีเนื้อเลือดและเอ็นรัดอยู่

(๙)	หมวดสีวถิกท่ี	๔	น�ากายน้ีเข้าไปเทียบกับศพที่
เป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อมีแต่เลือดและเอ็นรัดอยู่

(๑๐)	หมวดสีวถิกที่	๕	น�ากายนี้เข้าไปเทียบกับศพที่
เป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อและเลือด	แต่มีเอ็นรัดอยู่

(๑๑)	หมวดสวีถกิท่ี	๖	น�ากายนีเ้ข้าไปเทยีบกับศพทีเ่ป็น 
โครงกระดกูไม่มเีอน็รดั	กระดกูกระจดักระจายไปทิศต่าง	ๆ

(๑๒)	หมวดสีวถิกที	่๗	น�ากายน้ีเข้าไปเทยีบกบัศพทีเ่ป็น 
กระดูกท่อนสีขาว

(๑๓)	หมวดสวีถกิที	่๘	น�ากายนีเ้ข้าไปเทยีบกบัศพทีเ่ป็น 
กองกระดูกอายุเกิน	๑	ปี
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(๑๔)	หมวดสีวถิกที่	๙	น�ากายนี้เข้าไปเทียบกับศพที่
กระดูกผุป่นเป็นผุยผง

ข.	เวทนานปัุสสนา ๑ หมวด	แต่ได้จ�าแนกเวทนาทีแ่ตกต่าง 
กนัออกเป็น	๙	ลกัษณะ	คอื	(๑)	สขุเวทนา	(๒)	ทกุขเวทนา	 
(๓)	อทุกขมสขุเวทนา	(๔)	สขุเวทนามอีามสิ	(๕)	สขุเวทนา
ไม่มอีามิส	(๖)	ทกุขเวทนามีอามิส	(๗)	ทุกขเวทนาไม่มอีามสิ	 
(๘)	อทกุขมสขุเวทนามอีามสิ	(๙)	อทุกขมสขุเวทนาไม่มอีามสิ

ค.	จิตตานปัุสสนา ๑ หมวด	แต่ได้จ�าแนกจติทีแ่ตกต่าง 
กนัออกไปเป็น	๑๖	ลกัษณะ	คอื	(๑)	จติมรีาคะ	(๒)	จติไม่มีราคะ	 
(๓)	จติมโีทสะ	(๔)	จติไม่มโีทสะ	(๕)	จติมโีมหะ	(๖)	จติไม่มีโมหะ	 
(๗)	จติหดหู	่(๘)	จติฟุ้งซ่าน	(๙)	จติเป็นมหัคคตะ	(๑๐)	จติไม่เป็น 
มหคัคตะ	(๑๑)	จิตมจิีตอืน่ย่ิงกว่า	(๑๒)	จติไม่มีจติอืน่ยิง่กว่า	 
(๑๓)	จติเป็นสมาธิ	(๑๔)	จิตไม่เป็นสมาธ	ิ(๑๕)	จติหลดุพ้น	 
(๑๖)	จิตไม่หลุดพ้น

ง.	ธัมมานุปัสสนา ๕ หมวด	ได้แก่	

(๑)	หมวดนิวรณ์	พจิารณาธรรมคอืนวิรณ์	๕	นวิรณ์ละ	 
๕	ประเด็น	คือ	ความมี	ความไม่มี	การเกิด	การละ	และ
ความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
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(๒)	หมวดขันธ์	พิจารณาธรรมคือขันธ์	๕	ขันธ์ละ	 
๓	ประเด็น	คือ	ตัวสภาวะ	ความเกิด	และความดับ

(๓)	หมวดอายตนะ	พจิารณาธรรมคอือายตนะภายใน	๖	 
และภายนอก	๖	คูล่ะ	๖	ประเด็น	คอื	สภาวะภายใน	สภาวะ 
ภายนอก	สงัโยชน์ทีเ่กดิขึน้	เหตุเกดิของสงัโยชน์	การละสังโยชน์	 
และการไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของสังโยชน์	

(๔)	หมวดโพชฌงค์	พิจารณาธรรมคือโพชฌงค์	๗	
โพชฌงค์ละ	๔	ประเด็น	คือ	ความมี	ความไม่มี	เหตุเกิด	
และเหตุให้เจริญบริบูรณ์

(๕)	หมวดอรยิสจั	พิจารณาธรรมคอือรยิสจั	๔	ได้แก่	
ทกุขอรยิสจั	จ�าแนกเป็น	๑๑	อย่างมชีาตเิป็นต้น	และโดยย่อ 
คอือุปาทานขนัธ์	๕,	ทกุขสมทุยัอริยสัจ	จ�าแนกเป็นตณัหา	๓	 
ในปิยรปูสาตรูป	๖๐	อย่าง,	ทุกขนโิรธอรยิสัจ	ความดบัตณัหา 
ไม่เหลอืในปิยรปูสาตรปู	๖๐	อย่าง,	ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา
อริยสัจ	จ�าแนกรายละเอียดมรรคทั้ง	๘๘๙

๘๙	ดูรายละเอียดใน	ที.ม.	(บาลี)	๑๐/๓๗๔-๔๐๓/๒๔๘-๒๖๘,	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๓๗๔-
๔๐๓/๓๐๒-๓๓๘.
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จ. อธิบายอรรถะตามนัยเนตติปกรณ์

นย	แปลว่า	วธิ	ีอธบิายว่า	นยะเป็นวิธีอธิบายให้เข้าใจ
อรรถะของพระพทุธพจน์	สามารถแยกแยะสังกิเลสธรรมกับ 
โวทานธรรมอย่างชัดเจน	เป็นวิธีที่ผู้กล่าวธรรมทั้งหลาย 
ควรน�ามาใช้เพ่ือค้นคว้าอรรถะของพระพุทธพจน์	ให้หยัง่ลงสู่
สจัธรรมคอือรยิสจั	๔	นยะนีเ้ป็นวธิที�าให้แยกแยะธรรมออกเป็น	 
๒	ฝ่าย	คอื	ฝ่ายอกศุลกบัฝ่ายกศุล	ฝ่ายวฏัฏะกบัฝ่ายววิฏัฏะ	 
แล้วประกอบลงในหลกัอรยิสจั	๔	ได้อย่างชดัเจน	น�าไปสูก่ารท�า 
ให้แจ้งโสดาปัตตผิล	สกทาคามผิล	อนาคามิผล	อรหัตตผล	เข้าถึง 
พระนิพพาน	ม	ี๕	นยั	ได้แก่	(๑)	นนัทยิาวฏัฏนยั	(๒)	ตปิกุขลนยั	 
(๓)	สีหวิกกีฬิตนัย	(๔)	ทิสาโลจนนัย	(๕)	อังกุสนัย๙๐

๙๐	ศึกษารายละเอียดได้จากงานวจิยัของผูเ้ขยีน;	สภุร์ี	ทมุทอง,	“การศกึษาวิเคราะห์รปูแบบ 
การอธิบายพระพุทธพจน์ตามแนวเนตติปกรณ์”	ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต,	(บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๖๑).
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ในการอธิบายอุทเทสมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยนัยนี	้ 
ผู้เขียนจะอธิบายด้วยสีหวิกกีฬิตนัยก่อน	เพราะเป็นธรรม
หมวดละ	๔	เหมอืนกนั	แล้วต่อด้วยนนัทิยาวฏัฏนยั	อธิบาย
แยกแยะให้เห็นธรรม	๒	ฝ่าย	คอืสงักเิลสธรรมและโวทานธรรม	 
แล้วสรุปลงอริยสัจ๙๑

๑. สีหวิกกีฬิตนัย

เนือ่งจากสตปัิฏฐานเป็นธรรมหมวดละ	๔	จงึอธบิาย
ด้วยสีหวิีกกีฬิตนัยเป็นหลัก	แล้วจึงเชื่อมโยงไปสู่นัยอื่น	ๆ	
ตามสมควร	การประกอบอรยิสจั	๔	เข้ากบัอสภุสญัญา	ทกุข
สัญญา	อนิจจสัญญา	อนัตตสัญญา	สุภสัญญา	สุขสัญญา	
นิจจสัญญา	อัตตสัญญา	เป็นเหตุเกิดของสีหวิกกีฬิตนัย	
อธิบายได้ดังนี้	

๙๑	เนือ้หาต่อไปนีน้�ามาจากงานวิจยั;	สภุร์ี	ทมุทอง,	“การศกึษาวเิคราะห์รปูแบบการอธบิาย 
พระพุทธพจน์ตามแนวเนตติปกรณ์” ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	 
(บณัฑติวทิยาลยั	:	มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๖๑),	หน้า	๑๔๒-๑๕๐.
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ก. ฝ่ายโวทาน

สติปัฏฐาน	๔	เป็นธรรมฝ่ายโวทาน	คือเป็นธรรม 
ทีท่�าให้จติบรสิทุธิส์ะอาดหมดจดจากกเิลส	สติปัฏฐานแต่ละข้อ 
เม่ือประกอบเข้ากบัมลูบทฝ่ายโวทาน	๔	ข้อ	และเป็นปฏปัิกษ์
ต่อมูลบทฝ่ายสังกิเลส	จัดได้ดังนี้

กายานปัุสสนา	เข้ากบัอสภุสญัญา	เพราะกายเป็นทีร่วม 
ของรปูซ่ึงล้วนไม่สวยงาม	เป็นสิง่ปฏกูิลน่าเกลยีด	เมือ่เจรญิ 
กายานปัุสสนา	จะเป็นการสัง่สมอสุภสญัญา	ท�าให้ละสภุสญัญาได้

เวทนานปัุสสนา	เข้ากบัทกุขสญัญา	เพราะเวทนานัน้ 
เป็นส่ิงบบีคัน้ทิม่แทง	เมือ่เจรญิเวทนานปัุสสนา	จะเป็นการ 
สั่งสมทุกขสัญญา	ท�าให้ละสุขสัญญาได้

จติตานปัุสสนา	เข้ากบัอนจิจสัญญา	เพราะจติเป็นสภาวะ 
ที่เกิดดับอย่างรวดเร็ว	ไม่เที่ยงแท้แน่นอน	เมื่อเจริญจิตตา- 
นปัุสสนา	จะเป็นการสัง่สมอนจิจสญัญา	ท�าให้ละนจิจสัญญาได้

84 | สุภีร์ ทุมทอง



อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

ธัมมานุปัสสนา	เข้ากับอนัตตสัญญา	เพราะธรรม 
เป็นสภาวะทีว่่างเปล่าจากตวัตนสตัว์บคุคล	ล้วนเกิดจากเหตุ 
ปัจจัย	ไม่มีผู้สร้าง	ไม่มีผู้ครอบครองเป็นเจ้าของ	เมื่อเจริญ 
ธัมมานุปัสสนา	จะเป็นการสั่งสมอนัตตสัญญา	ท�าให้ละ
อัตตสัญญาได้

เขียนสรุปต่อเนื่องเป็นกระบวนและตารางดังนี้

กายานปัุสสนา	->	สัง่สมอสภุสญัญา	->	ละสุภสญัญา

เวทนานปัุสสนา	->	สัง่สมทกุขสญัญา	->	ละสขุสญัญา

จติตานปัุสสนา	->	สัง่สมอนิจจสัญญา	->	ละนจิจสญัญา

ธัมมานปัุสสนา	->	สัง่สมอนตัตสัญญา	->	ละอตัตสญัญา	
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ตารางที่ ๑.๓ แสดงสติปัฏฐาน ๔ โวทานธรรม ๔ 
และสังกิเลสธรรม ๔ 

สติปัฏฐาน ๔ โวทาน ๔ สังกิเลส ๔

กายานุปัสสนา อสุภสัญญา สุภสัญญา

เวทนานุปัสสนา ทุกขสัญญา สุขสัญญา

จิตตานุปัสสนา อนิจจสัญญา นิจจสัญญา

ธัมมานุปัสสนา อนัตตสัญญา อัตตสัญญา

สตปัิฏฐานทัง้	๔	นัน้มีความเหมาะสมเป็นพเิศษแก่ผูท้ี ่
มีจรติแตกต่างกนั	ท�าให้เกดิปฏปิทาทีแ่ตกต่างกนัแยกออกเป็น	 
๔	แบบ	เมือ่เจรญิและกระท�าให้มาก	เป็นเหตทุ�าให้โพธปัิกขยิธรรม 
เจริญย่ิงขึน้	เมือ่ปฏบิตัจินสมบรูณ์แล้วกร็วมตวักนั	อริยมรรค 
กเ็กดิข้ึน	และสตปัิฏฐาน	๔	ยงัท�าให้เกดิธรรมฝ่ายโวทานอืน่	ๆ	 
ต่อเนื่องกันไป	อธิบายโดยย่อได้ดังนี้	
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กายานปัุสสนา	เหมาะส�าหรบัคนราคจรติ	เพราะผูม้ี
ราคจริต	มักติดข้องอยู่กับสุขและโสมนัสอันอาศัยกามคุณ	
ตดิใจในความสวยงาม	ซึง่เป็นสิง่ทีเ่กีย่วเนือ่งอยูก่บัร่างกาย	
กายานปัุสสนาจงึเป็นกรรมฐานทีเ่หมาะสมส�าหรับแก้ความ
ติดข้องนี้	เมื่อปฏิบัติก็ด�าเนินด้วยความยากล�าบาก	เพราะ
การทิง้ความสขุในกามและสิง่สวยงามเป็นเรือ่งยากส�าหรับ
บุคคลราคจริตนี้	

เวทนานปัุสสนา	เหมาะส�าหรบัคนโทสจรติ	เพราะผูม้ี
โทสจรติ	มกัจะตดิในเวทนา	เมือ่มเีวทนาเป็นทุกข์มกัหงดุหงดิ
ร�าคาญ	แสดงอาการไม่พอใจ	ตดิข้องอยู่กบัสขุเวทนา	เวทนา- 
นปัุสสนาจงึเป็นกรรมฐานทีเ่หมาะสมส�าหรับแก้ความตดิข้องนี	้ 
เมือ่ปฏบิตักิด็�าเนนิด้วยความยากล�าบาก	เพราะการจะไม่ตดิอยู ่
กบัความสุขหรอืทิง้ความสะดวกสบายเป็นเร่ืองยากส�าหรบั
บุคคลโทสจริตนี้
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จติตานปัุสสนา	เหมาะส�าหรบัคนทฏิฐิจรติอย่างอ่อน	 
เป็นผู้มีปัญญา	ชอบพจิารณาในหลักเหตผุล	แต่ไม่ได้มปัีญญา 
กล้ามากนกั	เป็นผูไ้ม่ติดใจในกามคณุ	ไม่ตดิใจในสิง่สวยงาม	
และไม่ตดิในความสะดวกสบาย	แต่มักตดิในหลกัการ	ทฤษฎี	
แนวคิด	เทคนิควิธี	วัตรปฏิบัติหรืออุดมคติต่าง	ๆ	จิตตา- 
นปัุสสนาจงึเป็นกรรมฐานทีเ่หมาะสมส�าหรับแก้ความตดิข้องนี	้ 
เมื่อปฏิบัติก็ด�าเนินด้วยความสะดวก	เพราะไม่ติดกามสุข 
อยู่เป็นพื้นอยู่แล้ว	บางครั้งเป็นผู้ได้ฌาน	

ธมัมานปัุสสนา	เหมาะส�าหรบัคนทิฏฐิจริตอย่างแรงกล้า	 
เป็นผู้มีปัญญามาก	ชอบพิจารณาในหลักเหตุผลทางธรรม
ที่ลึกซึ้ง	เป็นผู้ไม่ติดใจในกามคุณ	ไม่ติดใจในสิ่งสวยงาม	
และไม่ติดในความสะดวกสบาย	แต่มักติดแน่นในหลักการ	
แนวคิด	หรือเหตุผลที่ได้พิจารณาไตร่ตรองเป็นอย่างดีแล้ว	
ธมัมานปัุสสนาจึงเป็นกรรมฐานทีเ่หมาะสมส�าหรบัแก้ความ
ตดิข้องนี	้เมือ่ปฏบิตัก็ิด�าเนนิด้วยความสะดวก	เพราะไม่ตดิ
กามสุขเป็นพื้นอยู่แล้ว	และอาจเป็นผู้ได้ฌาน

เมื่อใช้หลักทิสธรรมตามแนวทิสาโลจนนัย	พิจารณา
ทศิทางแห่งธรรมฝ่ายโวทานทีไ่ด้แสดงไว้ในคมัภร์ีเนตตปิกรณ์	 
สามารถอธบิายเชือ่มโยงกระแสธรรมฝ่ายโวทาน	ได้ดงัตาราง 
ต่อไปนี้	
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ตารางที่ ๑.๔ แสดงจริตกับทิศทางของโวทานธรรม 

ราคจริต โทสจริต
ทิฏฐิจริต

อินทรีย์อ่อน
ทิฏฐิจริต

อินทรีย์กล้า

ทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา

ทุกขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญา

สุขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา

สุขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญา

กายานปัุสสนา เวทนานปัุสสนา จิตตานปัุสสนา ธมัมานปัุสสนา

ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุุตถฌาน

ทิพพวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร อาเนญชวิหาร

สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน อนุรักขนา 
ปธาน

การละมานะ การถอนตณัหา การขจดัอวชิชา การท�าภพ
ให้สงบ

สัจจาธิฏฐาน จาคาธิฏฐาน ปัญญาธิฏฐาน อปุสมาธิฏฐาน

ฉันทสมาธิ วิริยสมาธิ จิตตสมาธิ วีมังสาสมาธิ

อินทรียสังวร ตบะ ปัญญา นิพพาน
อันสลัดคืน
อุปธิทั้งปวง

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
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ในปฏปิทาทัง้	๔	มทีกุขาปฏปิทา	ทนัธาภญิญาเป็นต้น
มีค�าอธิบาย	ดังนี้

ทกุขาปฏปิทา	คอื	โดยปกตบิคุคลน้ันเป็นผูม้รีาคะกล้า	 
มีโทสะกล้า	มีโมหะกล้า	ย่อมเสวยทุกข์และโทมนัสที ่
เกดิจากราคะ	โทสะ	โมหะเป็นประจ�า	หรอืผูเ้จรญิกรรมฐาน
โดยการพิจารณาเหน็ความไม่งามในกาย	ก�าหนดความปฏกิลู 
น่าเกลยีดในอาหาร	ก�าหนดว่าไม่น่าเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง	 
พจิารณาเหน็ความไม่เทีย่งในสงัขารทัง้ปวง	และมีมรณสัญญา 
ตั้งมั่นเป็นอย่างดี

สขุาปฏิปทา	คอื	โดยปกตบิคุคลนัน้เป็นผูไ้ม่มรีาคะกล้า	 
ไม่มีโทสะกล้า	ไม่มีโมหะกล้า	จึงไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัสที่ 
เกดิจากราคะ	โทสะ	โมหะ	หรอืผูไ้ด้บรรลปุฐมฌาน	ทตุยิฌาน	 
ตติยฌาน	หรือจตุตถฌาน

ทนัธาภญิญา	คอื	ผูท้ีอ่นิทรย์ี	๕	ประการ	ได้แก่	สทัธนิทรย์ี	 
วริยินิทรย์ี	สตนิทรย์ี	สมาธนิทรย์ี	ปัญญนิทรย์ี	ปรากฏอ่อน	
จึงท�าให้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้า
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ขปิปาภญิญา	คอื	ผูท้ีอ่นิทรีย์	๕	ประการ	ได้แก่	สทัธนิทรย์ี	 
วริิยนิทรย์ี	สตนิทรีย์	สมาธนิทรย์ี	ปัญญนิทรย์ี	ปรากฏแก่กล้า	 
จึงท�าให้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็ว๙๒

ข. ฝ่ายสังกิเลส

สงักเิลสทีเ่ป็นเหตเุกดิของสีหวกิกฬิีตนยัมี	๔	ประการ	คอื	 
สภุสญัญา	สุขสัญญา	นจิจสัญญา	อตัตสญัญา	สญัญาเหล่านี ้
ก่อให้วปัิลลาส	๔	ได้แก่	สภุวปัิลลาส	สขุวิปัลลาส	นิจจวิปัลลาส	 
และอตัตวปัิลลาส	และกเิลสอืน่	ๆ	ต่อเนือ่งในกระบวนธรรม	 
เมือ่อาศัยทิสธรรมในคมัภีร์เนตตปิกรณ์จ�าแนกกองกเิลส	๑๐	 
ออกเป็น	๔	ส่วน	แยกตามจรติบุคคล	๔	คอื	(๑)	ผูเ้ป็นราคจรติ	 
(๒)	ผูเ้ป็นโทสจรติ	(๓)	ผูเ้ป็นทฏิฐจิรติอนิทรย์ีอ่อน	(๔)	ผูเ้ป็น 
ทิฏฐิจริตอินทรีย์แรงกล้า	สภาวะที่เป็นอุปกิเลสของบุคคล	 
๔	เหล่านี้แยกได้ดังตารางต่อไปนี้

๙๒	ดูรายละเอียดใน	องฺ.จตุกฺก.	(บาลี)	๒๑/๑๖๒-๑๖๓/๑๗๐-๑๗๓,	องฺ.จตุกฺก.	(ไทย)	 
๒๑/๑๖๒-๑๖๓/๒๒๖-๒๓๐.
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ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจรติกับทิศทางของสังกิเลสธรรม 

ราคจริต โทสจริต ทิฏฐิจริต
อินทรีย์อ่อน

ทิฏฐิจริต
อินทรีย์กล้า

กพฬีการา
หาร

ผัสสาหาร วิญญาณาหาร มโนสัญเจตนา
หาร

สุภวิปัลลาส สุขวิปัลลาส นิจจวิปัลลาส อัตตวิปัลลาส

กามุปาทาน ภวุปาทาน ทิฏุปาทาน อัตตวาทุ
ปาทาน

กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ

อภิชฌา 
กายคันถะ

พยาปาท 
กายคันถะ

สีลัพพต
ปรามาส 
กายคันถะ

อิทังสัจจา 
ภินิเวส 
กายคันถะ

กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ

กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ

ราคสัลละ โทสสัลละ มานสัลละ โมหสัลละ

รูปูปค
วิญญาณัฏฐิติ

เวทนูปค
วิญญาณัฏฐิติ

สัญญูปค
วิญญาณัฏฐิติ

สังขารูปค
วิญญาณัฏฐิติ

ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ
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เมือ่เจรญิสตปัิฏฐาน	๔	สัง่สมโวทานธรรม	กท็�าให้ละ
สังกิเลสธรรมออกไปได้	ดังที่ได้สรุปไว้ข้างต้นว่า	

กายานปัุสสนา	->	สัง่สมอสภุสญัญา	->	ละสุภสญัญา

เวทนานปัุสสนา	->	สัง่สมทกุขสญัญา	->	ละสขุสญัญา

จติตานปัุสสนา	->	สัง่สมอนิจจสัญญา	->	ละนจิจสญัญา

ธัมมานปัุสสนา	->	สัง่สมอนตัตสัญญา	->	ละอตัตสญัญา	

นอกจากละสุภสัญญา	ทุกขสัญญา	นิจจสัญญา	และ
อัตตสญัญาได้แล้ว	เมือ่เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ มกีายานปัุสสนา 
เป็นต้น ซึง่เป็นภาเวตัพพธรรม กย่็อมสามารถก�าหนดรอบรู้ 
ทกุขสัจอนัเป็นปริญเญยยธรรม และละทกุขสมทุยัอนัเป็น
ปหาตัพพธรรม	ดังตารางนี้	
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ตารางท่ี ๑.๖ แสดงสตปัิฏฐาน ๔ กบัทศิทางการละกเิลส

กายา- 
นุปัสสนา

เวทนา- 
นุปัสสนา

จิตตา- 
นุปัสสนา

ธัมมา- 
นุปัสสนา

สุภวิปัลลาส สุขวิปัลลาส นิจจวิปัลลาส อัตตวิปัลลาส

กพฬีการา
หาร

ผัสสาหาร วิญญาณาหาร มโนสัญเจตนา
หาร

กามุปาทาน ภวุปาทาน ทิฏุปาทาน อัตตวาทุ
ปาทาน

กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ

อภิชฌา 
กายคันถะ

พยาปาท 
กายคันถะ

สีลัพพต
ปรามาส 
กายคันถะ

อิทังสัจจา 
ภินิเวส 
กายคันถะ

กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ

กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ

ราคสัลละ โทสสัลละ มานสัลละ โมหสัลละ

รูปูปค
วิญญาณัฏฐิติ

เวทนูปค
วิญญาณัฏฐิติ

สัญญูปค
วิญญาณัฏฐิติ

สังขารูปค
วิญญาณัฏฐิติ

ราคะในรูป ราคะ 
ในเวทนา

ราคะ 
ในสัญญา

ราคะ 
ในสังขาร

ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ
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สรปุความได้ว่า	ธรรมฝ่ายโวทานทัง้หมด เป็นสิง่ทีต้่อง
ท�าให้เกิดมขีึน้ จดัอยูฝ่่ายอรยิมรรค ซึง่เป็นภาเวตพัพธรรม  
เพือ่ช�าระล้างธรรมฝ่ายสงักิเลสออกไป	สงักเิลสทัง้หลายจดัเป็น 
ฝ่ายสมุทัย	ซึ่งเป็นปหาตัพพธรรม	เป็นสิ่งที่ขวางนิพพาน	
เมื่อละสมุทัยได้แล้ว	ก็ย่อมกระท�าให้แจ้งภาวะไร้ทุกข์คือ 
พระนพิพาน	อนัเป็นสจัฉกิาตพัพธรรม	ธรรมฝ่ายโวทานและ
ธรรมฝ่ายสงักเิลส	เป็นปฏปัิกษ์ต่อกนัและกนัสรปุดงัตาราง

ตารางท่ี ๑.๗ แสดงโวทานธรรมกับสังกิเลสธรรม 
๑๐ หมวด 

ธรรมฝ่ายโวทาน ๑๐ ธรรมฝ่ายสังกิเลส ๑๐

ปฏิปทา	๔ อาหาร	๔

สติปัฏฐาน	๔ วิปัลลาส	๔

ฌาน	๔ อุปาทาน	๔

วิหารธรรม	๔ โยคะ	๔

สัมมัปปธาน	๔ คันถะ	๔

อัจฉริยอัพภูตธรรม	๔ อาสวะ	๔

อธิฏฐาน	๔ โอฆะ	๔	

สมาธิภาวนา	๔ สัลละ	๔

สุขภาคิยธรรม	๔ วิญญาณัฏฐิติ	๔

อัปปมัญญา	๔ อคติคมนะ	๔
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การเจรญิสตปัิฏฐานท�าให้ธรรมฝ่ายโวทานเตม็บริบรูณ์	
และท�าให้ธรรมฝ่ายสังกิเลสหมดสิ้นไป	พระพุทธองค์ตรัส
แสดงไว้มากมาย	เช่น

ภิกษุท้ังหลาย	บุคคลเม่ือจะกล่าวถึงกองกุศล	
จะกล่าวให้ถกูต้องพงึกล่าวถงึสตปัิฏฐาน	๔	ประการ	
เพราะกองกศุลทัง้สิน้นีก้ค็อืสตปัิฏฐาน	๔	ประการ๙๓

ภกิษุทัง้หลาย	สตปัิฏฐาน	๔	ประการ	อนับุคคล
เหล่าใดเหล่าหนึง่พลาดแล้ว	อรยิมรรคมอีงค์	๘	ทีใ่ห้ถงึ 
ความสิ้นทุกข์โดยชอบ	ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้น
พลาดแล้ว	สติปัฏฐาน	๔	ประการ	อันบุคคลเหล่าใด 
เหล่าหนึ่งปรารภแล้ว	อริยมรรคมีองค์	๘	ท่ีให้ถึง
ความสิ้นทุกข์โดยชอบ	ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้น
ปรารภแล้ว๙๔

๙๓	ส�.ม.	(บาลี)	๑๙/๔๑๑/๑๖๓,	ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๔๑๑/๒๖๘.
๙๔	ส�.ม.	(บาลี)	๑๙/๓๙๙/๑๕๗,	ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๓๙๙/๒๕๗.
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พึงเจริญสติปัฏฐาน	๔	ประการเพื่อรู้ยิ่ง	เพื่อ
ก�าหนดรู้	เพ่ือความสิน้ไป	เพือ่ละการแสวงหา	๓	มานะ	๓	 
อาสวะ	๓	ภพ	๓	สภาวทกุข์	๓	กิเลสดุจตะป	ู๓	มลทนิ	๓	 
ทุกข์	๓	เวทนา	๓	ตัณหา	๓	ตสินา	๓๙๕ 

ภกิษทุัง้หลาย	เธอทัง้หลายพงึเจรญิสตปัิฏฐาน	
๔	ประการเพือ่รูย้ิง่	เพือ่ก�าหนดรู	้เพือ่ความสิน้ไป	เพือ่
ละอุทธัมภาคิยสังโยชน์	๕	ประการนี้๙๖ 

พึงเจริญสติปัฏฐาน	๔	ประการเพื่อรู้ยิ่ง	เพื่อ
ก�าหนดรู้	เพื่อความสิ้นไป	เพื่อละโอฆะ	๔	โยคะ	๔	
อปุาทาน	๔	คนัถะ	๔	อนสุยั	๗	กามคณุ	๕	นวิรณ์	๕	
อุปาทานขันธ์	๕	โอรัมภาคิยสังโยชน์	๕๙๗ 

๙๕	ดรูายละเอยีดใน	ส�.ม.	(บาล)ี	๑๙/๔๕๑-๔๖๐/๑๖๘,	ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๔๕๑-๔๖๐/๒๗๙.
๙๖	ส�.ม.	(บาลี)	๑๙/๔๖๑/๑๖๘,	ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๔๖๑/๒๘๐.
๙๗	ดรูายละเอยีดใน	ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๔๖๒-๔๗๐/๑๖๘,	ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๔๖๒-๔๗๐/๒๘๐.
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สรุปลงอริยสัจ ๔	ได้ดังนี้	

ขันธ์	๕	ที่เป็นวัฏฏะทุกข์	เป็นทุกขสัจ
ตัณหาทีผ่กูพนัในทกุข์นัน้และธรรมฝ่ายสงักเิลส	

เป็นสมุทัยสัจ
ความสิ้นตัณหา	เป็นนิโรธสัจ
อรยิมรรคมอีงค์	๘	และธรรมฝ่ายโวทาน	เป็นมคัคสัจ

๒. นันทิยาวัฏฏนัย

ในนนัทิยาวัฏฏนยันัน้	อาศยัมลูบทฝ่ายโวทานกบัฝ่าย
สังกิเลสอย่างละ	๒	ฝ่ายสังกิเลส	ได้แก่	ตัณหากับอวิชชา	
ฝ่ายโวทาน	ได้แก่	สมถะกบัวปัิสสนา	การประกอบอริยสัจ	๔	 
เข้ากับตัณหา	อวิชชา	สมถะ	วิปัสสนา	เป็นเหตุเกิดของ
นันทิยาวัฏฏนัย
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เม่ือแสดงโดยบุคคลกแ็ยกเป็น	๒	คอืผู้เป็นตณัหาจรติ
กบัทฏิฐจิรติ	ผูท้ีเ่ป็นทฏิฐจิรติ	ย่อมหลดุพ้นด้วยการปฏบิตัิ
สะดวกและบรรลุช้าหรือบรรลุเร็ว	ผู้ที่เป็นตัณหาจริต	ย่อม
หลุดพ้นด้วยการปฏิบัติล�าบากและบรรลุช้าหรือบรรลุเร็ว	
ทั้งนี้	เนื่องจากผู้ที่เป็นตัณหาจริต	เขายังสละกามคุณไม่ได้	
เมือ่ถกูสัง่สอนให้สละกามคณุ	จงึท�าได้ด้วยความยากล�าบาก	
แต่อาศยัความเคารพในสกิขา	มากด้วยศรทัธา	อาศยัศรทัธา
เช่ือม่ันปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	ด�าเนินตามมรรค 
จนบรรลุธรรมได้	ส่วนผู้เป็นทิฏฐจิรติ	ไม่ตดิข้องในกามคณุ 
มาตัง้แต่ต้น	เมือ่ถกูสัง่สอนให้สละกามคณุ	จึงท�าได้โดยสะดวก	 
อาศัยการปฏิบัติท่ีขัดเกลากิเลสมีธุดงควัตรเป็นต้น	มาก
ด้วยปัญญา	อาศยัปัญญา	ด�าเนนิตามมรรคจนบรรลธุรรมได้	
ส่วนการบรรลชุ้าหรอืเรว็	ขึน้อยูก่บัอนิทรย์ีของบุคคลนัน้	ๆ	
ผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนก็บรรลุช้า	ผู้ที่มีอินทรีีย์แก่กล้าก็บรรลุเร็ว	
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เขียนกระบวนธรรมจากฝ่ายสังกิเลสไปสู่ฝ่ายโวทาน
ให้ดูได้ง่าย	ดังนี้

อวิชชา	->	ทิฏฐิจริต	->	สัลเลขะ	->	สุขาปฏิปทา	-> 
ธัมมานุสารี	->	ทิฏฐิปัตตะ

ตัณหา	->	ตัณหาจริต	->	สิกขา	->	ทุกขาปฏิปทา	-> 
สัทธานุสารี	->	สัทธาวิมุตตะ

ตารางความเชื่อมโยงระหว่างกิเลสกับการปฏิบัติจน
บรรลุธรรม	ดังนี้

ตารางที่ ๑.๘ แสดงกิเลส ๒ จริต ๒ กับการปฏิบัติ
จนบรรลุธรรม 

สังกิเลส จริต ข้อ
ปฏิบัติ

ปฏิปทา ก้าวลง
มรรค

บรรลุ
ธรรม

อวิชชา ทิฏฐิ
จริต

สัลเลขะ สุขา
ปฏิปทา

ธัมมา 
นุสารี

ทิฏฐิ
ปัตตะ

ตัณหา ตัณหา
จริต

สิกขา ทุกขา
ปฏิปทา

สัทธา 
นุสารี

สัทธา
วิมุตตะ
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บคุคลผู้เป็นตณัหาจริตกบัทฏิฐจิริตจ�าแนกตามปฏปิทา
จึงมี	๔	ประการ	ได้แก่	

(๑)	ตัณหาจรติ	อินทรย์ีอ่อน	เหมาะกบัทุกขาปฏปิทา	
ทันธาภิญญา

(๒)	ตณัหาจรติ	อินทรย์ีแก่กล้า	เหมาะกบัทกุขาปฏปิทา	 
ขิปปาภิญญา

(๓)	ทิฏฐิจริต	อินทรีย์อ่อน	เหมาะกับสุขาปฏิปทา	
ทันธาภิญญา	

(๔)	ทิฏฐิจริต	อินทรีย์แก่กล้า	เหมาะกับสุขาปฏิปทา	
ขิปปาภิญญา	

ส�าหรับผู้มีตัณหาจริตอินทรีย์อ่อน	มีกายานุปัสสนา 
สตปัิฏฐานทีเ่ป็นอารมณ์หยาบ	เป็นทางแห่งความบรสิทุธิ,์	ส�าหรบั 
ผูม้ตีณัหาจรติอินทรย์ีแก่กล้า	มเีวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน
ทีเ่ป็นอารมณ์ละเอยีดเป็นทางแห่งความบรสิทุธิ,์	ส�าหรบัผูม้ี 
ทฏิฐจิรติอนิทรีย์อ่อน	มจีติตานุปัสสนาสตปัิฏฐานทีม่อีารมณ์
แยกประเภทไปไม่มากนักเป็นทางแห่งความบรสิทุธิ,์	ส�าหรบั
ผูม้ทีฏิฐจิรติอินทรย์ีแก่กล้า	มธีมัมานปัุสสนาสตปัิฏฐานทีม่ี
อารมณ์แยกประเภทไปมากเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์

สุภีร์ ทุมทอง | 101



อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

ส�าหรบัผูม้สีมถยานกิะอนิทรย์ีอ่อน	มกีายานปัุสสนา 
สติปัฏฐานท่ีมีอารมณ์จะพึงประสบได้ไม่ยากเป็นทางแห่ง
ความบรสิทุธ์ิ,	ส�าหรับผูม้สีมถยานกิะอนิทรย์ีแก่กล้า	มเีวทนา- 
นุปัสสนาสติปัฏฐาน	เป็นทางแห่งความบริสุทธิ	์เพราะท่าน 
ไม่ด�ารงอยูใ่นอารมณ์ท่ีหยาบ	ด�ารงตัง้ม่ันอยูใ่นอารมณ์ทีล่ะเอยีด	 
เท่านั้น,	ส�าหรับผู้มีวิปัสสนายานิกะอินทรีย์อ่อน	มีจิตตา- 
นุปัสสนาสติปัฏฐานท่ีมีอารมณ์แยกประเภทไปไม่มากนัก	 
เป็นทางแห่งความบริสุทธิ,์	ส�าหรับผู้มวิีปัสสนายานิกะอนิทรย์ี 
แก่กล้า	มธีมัมานปัุสสนาสตปัิฏฐานทีม่อีารมณ์แยกประเภท
ไปมากเป็นทางแห่งความบรสิทุธิ์๙๘	เขยีนสรปุเป็นตารางดงันี้

๙๘	เนื้อหาเกี่ยวกับจริต	๒	และสมถยานิกะวิปัสสนายานิกะนี้	ท่านพระอรรถกถาจารย์ 
ได้น�าไปอธิบายไว้ในอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตร	โดยท่านระบุว่าเป็นนัยที ่
น�ามาจากเนตตปิกรณ์ด้วยค�าว่า	อย�	ตาว	ปกรณนโย;	ดรูายละเอยีดใน	ท.ีม.อ.	(บาล)ี	
๓๗๒-๓/๓๕๑-๒.
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ตารางที ่๑.๙ แสดงจรติ ๒ สตปัิฏฐาน ๔ ยานกิะ ๒ 
ปฏิปทา ๔ และการบรรลุธรรม

ตัณหา อวิชชา

ตัณหาจริต	
อินทรีย์อ่อน

ตัณหาจริต	
อินทรีย์แก่กล้า

ทิฏฐิจริต	
อินทรีย์อ่อน

ทิฏฐิจริต	 
อินทรีย์แก่กล้า

กายา- 
นุปัสสนา

เวทนา- 
นุปัสสนา

จิตตา- 
นุปัสสนา

ธัมมา- 
นุปัสสนา

สมถยานิกะ	
อินทรีย์อ่อน

สมถยานิกะ	
อินทรีย์แก่กล้า

วปัิสสนายานกิะ	 
อินทรีย์อ่อน

วปัิสสนายานกิะ 
อินทรีย์แก่กล้า

ทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา

ทุกขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญา

สุขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา

สุขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญา

สัทธานุสารี ธัมมานุสารี

สัทธาวิมุตตะ ทิฏฐิปัตตะ
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บุคคลผู้เป็นตัณหาจริตเมื่อไม่ได้ก�าหนดรอบรู้กพฬ ี
การาหารและผัสสาหารด้วยปัญญา	จึงมีฉันทราคะอย่าง 
แรงกล้าในกองรปูและเวทนา	กพฬีการาหารและผัสสาหาร 
จงึเป็นอปุกเิลสของผูม้ตีณัหาจรติ	ท�าให้เกดิสุภวปัิลลาสและ
สุขวิปัลลาส,	บุคคลผู้เป็นทิฏฐิจริตเมื่อไม่ได้ก�าหนดรอบรู้	 
มโนสญัเจตนาหารและวญิญาณาหารด้วยปัญญา	จงึมฉีนัทราคะ 
อย่างแรงกล้าในจิตและธรรม	มโนสัญเจตนาหาร	และ
วิญญาณาหารจึงเป็นอุปกิเลสของผู้มีทิฏฐิจริต	ท�าให้เกิด 
นิจจวิปัลลาสและอัตตวิปัลลาส	เมื่อเจริญสติปัฏฐาน	๔	
ก็จะสามารถก�าหนดรอบรู้อาหาร	๔	ละวิปัลลาส	๔	และ
กิเลสอื่น	ๆ	ได้ทั้งหมด
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เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา  
โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ  
อตฺถ งฺคมาย ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส  
สจฺฉิกิริยาย, ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺานา.

กตเม จตฺตาโร. อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายา- 
นุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย  
โลเก อภชิฌฺาโทมนสฺสํ, เวทนาส ุเวทนานปุสสฺ ีวหิรติ  
อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา- 
โทมนสฺส,ํ จติเฺต จติตฺานุปสสฺ ีวหิรต ิอาตาปี สมปฺชาโน  
สตมิา วเินยยฺ โลเก อภชิฌฺาโทมนสสฺ,ํ ธมเฺมส ุธมฺมา- 
นุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก 
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ.
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พระคาถาที่ ๑ ยมกวรรค

พระคาถาที่	๑	ในยมกวรรค	คัมภีร์ขุททกนิกาย	 
คาถาธรรมบท	พระไตรปิฎกบาลี	เล่มที่	๒๕	เป็นคาถา
ที่แสดงถึงหลักกรรมและการให้ผล	ธรรมทั้งหลายมีใจ 
เป็นประธาน	หากใจไม่ด	ีมคีวามโกรธเข้าประทษุร้ายเสยีหาย	 
ก็จะท�ากายทุจริต	วจทีจุรติ	และมโนทจุรติ	ทกุข์ทีเ่ป็นผล
วิบากของทุจริตเหล่านั้น	ย่อมติดตามคนที่ท�ากรรมชั่วไป	 
ให้ได้รับความทุกข์ทรมานหนีไม่พ้น	

เหตุเกิดของพระคาถานี้	ท่านพระอรรถกถาจารย์ 
ได้เล่าเรือ่งไว้ว่า	ท่านพระจกัขบุาลเถระในชาตปัิจจบัุน	ท่านได้ 
ฟังธรรมแล้ว	มีศรัทธาเลื่อมใส	ขอบวชในส�านักของ
พระพทุธเจ้า	อยูศ่กึษาในส�านกัอาจารย์ครบ	๕	พรรษาแล้ว	 
รับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้า	ไปปฏิบัติธรรมพร้อมกับ 
พระภกิษจุ�านวน	๖๐	รปู	ท่านตัง้กตกิากบัตวัเองว่าจะไม่นอน 
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๑	 ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๓-๒๑.

ตลอด	๑	พรรษา	จะใช้เพียงอิรยิาบถ	๓	เท่านัน้	เมือ่หนึง่เดอืน 
ผ่านไป	ท่านกมี็โรคตา	หมอท�ายาให้นอนหยอด	แต่ท่านนัง่หยอด	 
จึงไม่หายจากโรค	หมอท�ายาให้หลายครั้ง	ไม่หายสักที	 
จนท้ายท่ีสดุกบ็อกเลกิ	ไม่ยอมรักษา	ท่านจึงยอมสละดวงตา	
เพื่อรักษาสัจจะที่ตั้งใจไว้	ไม่ยอมนอน	ปฏิบัติธรรมจนได้
บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกับตาแตก๑

บพุพกรรมของท่าน	มเีรือ่งย่อดงัต่อไปนี	้ในอดตีกาล	
สมยัพระเจ้าพาราณสีครองราชย์อยูใ่นกรงุพาราณส	ีมหีมอ 
คนหนึง่	รกัษาคนไข้อยูใ่นบ้านและนคิมต่าง	ๆ	เหน็หญงิตาบอด 
คนหนึง่	จงึถามรายละเอยีดและอาสาท�าการรกัษาให้	หญงินัน้ 
สญัญาว่า	ถ้าสามารถรกัษาดวงตาของนางให้กลบัเป็นปกตไิด้	 
นางพร้อมด้วยบตุรและธดิาจะยอมเป็นทาส	ีหมอได้ประกอบ
ยาให้	ดวงตาของนางกลับไปปกตด้ิวยยาขนานเดียวเท่าน้ัน	
นางเกรงว่าถ้าเป็นทาสีเขาแล้ว	จะได้รับความล�าบาก	ถกูเขา 
ด่าว่าด้วยค�าพดูไม่เพราะเป็นต้น	จงึต้องการจะหลอกลวงเขา	
โดยบอกว่า	ดวงตาไม่หาย	แถมเจบ็ปวดหนกักว่าเดิม	หมอรูทั้น	
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เกดิความโกรธ	ไม่พอใจ	คดิว่าจะท�าให้ตานางบอดเหมอืนเดมิ	 
ไปบอกเร่ืองทีค่ดิน้ันกบัภรรยาตน	ภรรยาได้น่ิง	หมอประกอบยา 
ไปให้หญิงนั้นหยอดตา	ตาของนางก็บอดสนิทเหมือน 
ไฟดับวูบไป	หมอนั้นได้มาเกิดเป็นพระจักขุบาลเถระ๒ 

พระศาสดาได้ตรสัว่า	กรรมทีพ่ระจกัขุบาลท�าในกาลน้ัน	 
ได้ติดตามมา	ขึ้นช่ือว่าบาปกรรมนี้ ย่อมติดตามผู้ท�าไป 
เหมือนกับล้อเกวียนอันหมุนตามรอยเท้าโคพลิพัท ตัวที่ 
ลากแอกไปอยู่	ได้รับความทุกข์จากแอกที่เสียดสีคอและ 
ล้อเกวียนที่ขูดกับเนื้อขา	แล้วพระองค์ได้ตรัสพระคาถานี้๓ 

เมือ่จบพระคาถา	ภกิษจุ�านวน	๓,๐๐๐	รปูได้บรรลอุรหตัตผล 
พร้อมด้วยปฏสิมัภิทา	พระธรรมเทศนาได้มปีระโยชน์แม้แก่
บริษัทผู้มาประชุมกันจ�านวนมาก๔	พระคาถามีว่า

๒	 ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๑-๒.
๓	 ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๒.
๔	 ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๕.
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มโนปุพฺพงฺคมา	ธมฺมา	 มโนเสฏฺา	มโนมยา
มนสา	เจ	ปทุฏฺเน	 	 ภาสติ	วา	กโรติ	วา
ตโต	น�	ทุกฺขมเนฺวติ	 	 จกฺก�ว	วหโต	ปท�.๕

ธรรมทั้งหลาย	มีใจเป็นหัวหน้า	มีใจเป็นใหญ	่
ส�าเร็จด้วยใจ	

ถ้าคนมีใจชั่ว	ก็จะพูดชั่วหรือท�าชั่วตามไปด้วย	
เพราะความชั่วนั้น	ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป	
เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป	

ฉะนั้น๖ 

การอธบิายตามแนวคัมภีร์อรรถกถานัน้	ท่านพระอรรถ 
กถาจารย์ได้อธบิายไปตามล�าดบับทบาลทีลีะบท	ท�าให้เกดิ 
ความเข้าใจอย่างชดัเจนว่า	บทพยญัชนะนัน้แปลความหมาย 
ว่าอย่างไร	ได้แก่สภาวะอะไร	มีรายละเอียดอย่างไร	มีกี่ 
ประเภทอย่างไรบ้างเป็นต้น	 เมื่ออธิบายครบทุกบทแล้ว	 
จึงสรุปเน้ือความในภายหลัง	 ผู้เขียนจะอาศัยค�าอธิบาย 
จากคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาบาลี๗	น�ามาวเิคราะห์	เรยีบเรียง
และสรปุความ	ดังนี้

๕	 ขุ.ธ.	(บาลี)	๒๕/๑/๑๕,	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๑/๒๓.
๖	 ขุ.ธ.	(บาลี)	๒๕/๑/๑๕,	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๑/๒๓.
๗	 ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๒-๒๕.
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มโน	-	จิตที่เป็นไปในภูมิ	๔	ทั้งหมด๘	ซึ่งจิตนั้นแบ่ง
ตามภูมิเป็น	๔	ได้แก่	(๑)	กามาวจรจิต	จิตท่ีรับรู้อารมณ์
ประเภทกาม	คอื	รปู	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผสั	ได้แก่	จติทัว่ไป 
ที่ท�าหน้าที่ในการเห็น	การได้ยิน	การดมกล่ิน	การล้ิมรส	 
การสัมผัส	เป็นต้น	(๒)	รูปาวจรจิต	จิตที่รับรู้อารมณ์ 
ของสมาธิประเภทรูปสัญญา	ได้แก่	จิตที่มีความแนบแน่น
เป็นอัปปนาสมาธทิีม่รีปูสญัญาเป็นอารมณ์	(๓)	อรปูาวจรจิต	 
จติทีร่บัรู้อารมณ์ของสมาธปิระเภทอรปูสญัญา	(๔)	โลกตุตรจติ	 
จิตที่รับรู้อารมณ์นิพพานอันเป็นธรรมเหนือโลก	ได้แก่	 
มรรคจิต	๔	และผลจิต	๔	

เมือ่กล่าวโดยเจาะจงในคาถาน้ี	ได้แก่	จติทีเ่กดิพร้อมกบั 
โทมนสัเวทนา	มีปฏฆิะคอืความขดัเคอืง	ไม่พอใจ	ความโกรธแค้น	 
เกดิประกอบร่วมด้วย๙	เรยีกว่าโทสมลูจติ	จติประเภทท่ีมโีทสะ 
เป็นมูลเหตุให้เกิดมีอยู่	๒	ดวง	คือ	(๑)	จิตที่ประกอบด้วย
โทมนสัเวทนา	สมัปยตุด้วยปฏฆิะ	เป็นอสงัขารกิ	เป็นจติมกี�าลงั	 
ไม่ต้องอาศัยการโน้มน้าวชักชวน	(๒)	จิตที่ประกอบด้วย
โทมนัสเวทนา	สัมปยุตด้วยปฏิฆะ	เป็นสสังขาริก	เป็นจิต
ไม่มีก�าลัง	ต้องอาศัยการโน้มน้าวชักชวน	

๘	 กามาวจรกุสลาทิเภท�	สพฺพมฺปิ	จตุภูมิกจิตฺต�;	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๒.
๙	 โทมนสฺสสหคต�	ปฏิฆสมฺปยุตฺตจิตฺตเมว	ลพฺภติ;	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๒.
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ปพุพฺงฺคมา -	เป็นส่ิงไปก่อนเป็นล�าดบัแรก	เป็นประธาน	 
เป็นตัวน�า๑๐ 

ธมมฺา	-	มคีวามหมายมาก	เช่น	(๑)	คณุธรรม	(๒)	เทสนา 
ธรรม	(๓)	ปรยิตัตธิรรม	(๔)	นสิสตัตนชิชวีธรรม๑๑	มตีวัอย่าง 
พระพทุธพจน์ทีท่่านพระอรรถกถาจารย์ยกมาประกอบ	ดงัน้ี	

(๑)	คณุธรรม	หมายถงึ	ธรรมทีเ่ป็นฝ่ายด	ีเป็นคุณธรรม
ที่ดีงาม	เป็นบุญกุศล	น�าประโยชน์และความสุขมาให้	เช่น	
พระพุทธพจน์ว่า	

ธรรมเท่านั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม	
ธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมน�าสุขมาให้	
นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว	
ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ๑๒

เพราะธรรมและอธรรมทัง้สองมผีลไม่เหมอืนกัน	
อธรรมน�าไปสู่นรก	
ธรรมให้ถึงสุคติ๑๓

๑๐	ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๒.
๑๑	ธมฺมาติ	คุณเทสนาปริยตฺตินิสฺสตฺตนิชฺชีววเสน	จตฺตาโร	ธมฺมา	นาม;	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	

๑/๒๒.
๑๒		ขุ.เถร.	(บาลี)	๒๖/๓๐๓/๓๑๘,	ขุ.เถร.	(ไทย)	๒๖/๓๐๓/๓๘๙.
๑๓		ขุ.เถร.	(บาลี)	๒๖/๓๐๔/๓๑๘,	ขุ.เถร.	(ไทย)	๒๖/๓๐๔/๓๘๙.
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(๒)	เทสนาธรรม	หมายถึง	พระธรรมเทศนาของ
พระพุทธองค์	ที่มีความงามในเบื้องต้น	มีความงามใน
ท่ามกลาง	มีความงามในที่สุด	ถึงพร้อมด้วยอรรถะและ
พยัญชนะ	ดังพระพุทธพจน์ว่า	

ตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก	มารโลก	
พรหมโลก	และหมูส่ตัว์พร้อมทัง้สมณพราหมณ์	เทวดา
และมนษุย์	ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผูอ้ืน่รู้ตาม	แสดง
ธรรมมคีวามงามในเบือ้งต้น	มคีวามงามในท่ามกลาง
และมคีวามงามในทีส่ดุ	ประกาศพรหมจรรย์	พร้อมทัง้ 
อรรถและพยัญชนะ	บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน๑๔

(๓)	ปริยตัธิรรม	หมายถงึ	ปริยตัศิาสนาคือค�าสัง่สอน
ของพระพทุธเจ้า	อนัมอีงค์ประกอบ	๙	อย่าง	มสีตุตะเป็นต้น	
เช่น	พระพุทธพจน์ว่า	

๑๔	ที.สี.	(บาลี)	๙/๑๙๐/๖๓,	ที.สี.	(ไทย)	๙/๑๙๐/๖๔.
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ภิกษุทั้งหลาย	กุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ 
ย่อมเล่าเรียนธรรม	คอื	สตุตะ	เคยยะ	เวยยากรณะ	คาถา	 
อุทาน	อิติวุตตกะ	ชาตกะ	อัพภูตธรรม	และเวทัลละ	
พวกเขาเล่าเรยีนธรรมนัน้แล้ว	ย่อมไตร่ตรองเนือ้ความ 
แห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญา	ธรรมเหล่านั้นจึง
ประจกัษ์ชดัแก่พวกเขาผูไ้ตร่ตรองเนือ้ความด้วยปัญญา	 
กุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมมิใช่มุ่งจะข่มขู่ผู้อื่น	 
และมใิช่มุง่จะเปล้ืองตนจากค�านินทาว่าร้าย	ย่อมได้รบั
ประโยชน์แห่งธรรมนัน้	เหมอืนทีเ่หล่ากลุบุตรเล่าเรยีน 
ธรรมได้รับ	ธรรมเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนดีแล้ว	ย่อม 
เป็นไปเพื่อประโยชน์	เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน๑๕

(๔)	นิสสัตตนิชชีวธรรม	หมายถึง	สภาวธรรมที่
ปราศจากสตัว์	บคุคล	ตวัตน	ปราศจากอตัตา	เป็นแต่เพยีง
สภาวะเท่านั้น	เช่น	

๑๕	ม.มู.	(บาลี)	๑๒/๒๓๙/๒๐๑,	ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๒๓๙/๒๕๓-๒๕๔.
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สภาวธรรม	คอื	ขนัธ์	อายตนะ	ธาต	ุอาหาร	อนิทรย์ี	ฌาน	 
มรรค	พละ	เหต	ุผสัสะ	เวทนา	สญัญา	เจตนา	จติ	เวทนาขนัธ์	 
สญัญาขนัธ์	สงัขารขนัธ์	วญิญาณขนัธ์	มนายตนะ	มนนิทรย์ี	 
มโนวญิญาณธาตุ	ธมัมายตนะ	และธัมมธาตุ	ในสมัยนัน้	
หรอืสภาวธรรมทีไ่ม่เป็นรปูซึง่อิงอาศยักนัเกดิขึน้แม้อืน่ 
ในสมัยนั้น	สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล๑๖

ในพระคาถานี้	หมายเอาธรรมในความหมายว่าเป็น
นิสสัตตนิชชีวธรรม๑๗	เป็นแต่สภาวะ	เป็นแต่ธาตุเท่าน้ัน	 
มีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว	และมีลักษณะ 
ทีเ่สมอกบัธรรมอืน่	ๆ	โดยความเป็นสิง่ไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	และ 
ไม่ใช่ตัวตน	

ในปรมัตถธรรม	๔	ได้แก่	จิต	เจตสิก	รูป	นิพพาน	
สภาวธรรมทีห่มายเอาในพระคาถาน้ี	คอืเจตสกิ	เพราะเป็น
สภาวะทีเ่กดิประกอบพร้อมกบัจติ	โดยลกัษณะ	๔	ประการ	
คอื	(๑)	เอกปุปาท	เกดิพร้อมกนั	(๒)	เอกนโิรธ	ดบัพร้อมกนั	
(๓)	เอกาลมัพน	รูอ้ารมณ์เดยีวกนั	(๔)	เอกวตัถกุ	เกดิวตัถุ 

๑๖	อภิ.สงฺ.	(บาลี)	๓๔/๑๒๑/๔๑,	อภิ.สงฺ.	(ไทย)	๓๔/๑๒๑/๔๙.
๑๗	อิมสฺมึ	าเน	นิสฺสตฺตนิชฺชีวธมฺโม	อธิปฺเปโต;	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๓.
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เดียวกัน	โดยหมายเอาเฉพาะเจตสิกท่ีเกิดประกอบกับ 
โทสมูลจิตได้	จัดเป็นขันธ์ได้	๓	ขันธ์	ได้แก่	เวทนาขันธ์	
สัญญาขันธ์	สังขารขันธ์๑๘

ส�าหรับจิตของหมอผู้ท�าการรักษาตาในครั้งอดีตนั้น	
เป็นจิตประกอบด้วยโทสะ	สมัปยตุด้วยปฏิฆะ	เป็นอสังขาริก	 
มกี�าลงัมาก	ไม่ต้องมกีารโน้มน้าวหรอืชกัชวน	เกดิขึน้มาได้ 
โดยล�าพังตนเอง	ประกอบด้วยเจตสิกท่ีท่ัวไปท้ังกุศลและ
อกุศล	๑๒	ดวง	และเจตสิกฝ่ายอกุศล	๕	ดวง	อันท�าให้
จิตเป็นอกุศล	โดยแต่ละเจตสิกท�าหน้าที่ดังนี้	(๑)	โมหะ 
ปิดบังจิตให้มืดมัวเศร้าหมอง	มองไม่เห็นความจริง	ไม่รู ้
บาปบุญคุณโทษ	ไม่รู้ประโยชน์	(๒)	อหิริกะ	ไม่ละอายต่อ 
การกระท�าบาปทั้งหลาย	(๓)	อโนตัปปะ	ไม่เกรงกลัวต่อ 
การกระท�าบาปว่า	จะท�าให้ได้โทษต่าง	ๆ	ในชาตปัิจจบุนัและ 
ในอนาคต	(๔)	อทุธัจจะ	มีความฟุง้ซ่านกระจาย	ควบคมุจติ 
ไม่ได้	คิดหาวิธีการในการท�าร้ายผู้อ่ืน	(๕)	โทสะ	มีความ 
โกรธแค้น	เร่าร้อนเหมือนไฟสุมอยู่ในจิต	ต้องการระบาย
ออกมาในลกัษณะท่ีเบียดเบยีนท�าร้ายผูอ้ืน่ให้ย่อยยบัพนิาศ
เสียหาย

๑๘	โส	อตฺถโต	ตโย	อรูปิโน	ขนฺธา	เวทนากฺขนฺโธ	สญฺญากฺขนฺโธ	สงฺขารกฺขนฺโธติ.	เอเต	หิ	
มโน	ปุพฺพงฺคโม	เอเตสนฺติ	มโนปุพฺพงฺคมา	นาม;	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๓.
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มโนปุพฺพงฺคมา	-	มีใจเป็นหัวหน้ามาก่อน,	จิตและ
เจตสิกทั้งหลายเหล่านั้น	แม้เกิดพร้อมกัน	แต่จิตก็ได้ชื่อว่า 
เป็นหัวหน้า	เพราะเป็นปัจจัยท�าให้เจตสิกธรรมเหล่านั้น 
เกดิขึน้	เพราะเมือ่จติไม่เกดิข้ึน	เจตสกิธรรมทัง้หลายเหล่านัน้ 
กไ็ม่สามารถเกดิขึน้ได้	เจตสกิธรรมบางเหล่าไม่เกดิ	จติกย็งั 
เกดิได้	เหมอืนกบัโจรทัง้หลายทีป่ล้นหมูบ้่าน	เมือ่มผีูถ้ามว่า 
ใครเป็นหวัหน้าโจร	บคุคลทีเ่ป็นเหตปัุจจยัท�าให้เกดิการปล้น 
หมู่บ้าน	นั้นแหละเป็นหัวหน้าโจร๑๙ 

มโนเสฏฺา	-	จิตได้ชื่อว่าสูงสุดกว่าเจตสิกท้ังหลาย
ด้วยอ�านาจความเป็นอธิบดี	เหมือนโจรที่เป็นหัวโจกสูงสุด
กว่าบรรดาโจรทั้งหลาย๒๐

มโนมยา	-	เจตสิกธรรมทั้งหลายส�าเร็จมาจากใจ๒๑ 

๑๙	อุปฺปาทปจฺจยฏฺเน	มโน	ปุพฺพงฺคโม	เอเตสนฺติ	มโนปุพฺพงฺคมา;	ดูรายละเอียดใน	
ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๓.

๒๐	อธิปติวเสน	ปน	มโน	เสฏฺโ	เอเตสนฺติ	มโนเสฏฺโ;	ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	
๑/๒๓.

๒๑	เตปิ	มนโต	นิปฺผนฺนตฺตา	มโนมยา	นาม;	ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๔.
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มนสา เจ ปทฏฺุเน	-	ถ้าหากบุคคลมใีจถกูประทษุร้ายแล้ว	 
คือมีโทสะเกิดประกอบกับจิต	แล้วประทุษร้ายจิต	ทุบตีจิต 
ให้เจบ็ปวดทรมาน๒๒	เพราะโทสะนัน้มลีกัษณะประทษุร้ายจติ	 
เกดิแล้วท�าให้จิตไม่สบายเหมอืนคนถกูท�าร้าย	เดมิจติทีเ่ป็น
ภวังคจิตนั้นเป็นวิบาก	เป็นปภัสสร	มีความผุดผ่อง	ยังไม่มี
กิเลสเครือ่งเศร้าหมองเร่าร้อนใด	ๆ	แต่เมือ่ความโทสะเกดิ
ประกอบ	ก็ท�าให้จิตเศร้าหมองเร่าร้อน	ดังที่พระพุทธองค์
ตรสัว่า	“ภกิษทุัง้หลาย	จตินีผ้ดุผ่อง	แต่จติน้ันแลเศร้าหมอง
เพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลัง”๒๓ 

กิเลสทั้งหมดเป็นสิ่งมีโทษ	กิเลสที่เป็นมูลฝ่ายอกุศล	
คอื	โลภะ	โทสะ	โมหะ	โลภะหรอืราคะมโีทษน้อยแต่คลายช้า	 
โทสะมโีทษมากแต่คลายเรว็	โมหะมโีทษมากและคลายช้าด้วย	 
ก่อให้เกดิความมืดบอด	เศร้าหมอง	เร่าร้อนให้กบัจติ	ก่อกวนจติ	 
ท�าให้จติขุน่มวั	ไม่ปลอดโปร่ง	บบีอดั	กระวนกระวาย	กเิลสท่ี 
พระพทุธองค์ระบถุงึโดยตรงในพระคาถานีค้อืโทสะ	เกดิขึน้ 
กบัจิตแล้ว	ท�าให้จติมดืมวั	เศร้าหมอง	เร่าร้อน	กระวนกระวาย	

๒๒	อาคนฺตุเกหิ	อภิชฺฌาทีหิ	โทเสหิ	ปทุฏฺเน;	ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๔.
๒๓	องฺ.เอกก.	(บาลี)	๒๐/๕๑/๙,	องฺ.เอกก.	(ไทย)	๒๐/๕๑/๙.
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เมือ่จติเศร้าหมองเร่าร้อนแล้ว	ความคดิปรงุแต่งต่าง	ๆ	ก็ถูก 
ครอบง�าด้วยอ�านาจโทสะ	ย่อมคิดแต่สิ่งไม่เป็นประโยชน์	 
คดิเบยีดเบยีนท�าร้ายจติตนให้เร่าร้อนหนกัขึน้	คดิเบียดเบียน
ผู้อื่น	ให้เขาพินาศล่มจม	เป็นอันตรายเสียหาย	จนกระทั่ง
ให้ตายไปจากโลกนี	้เป็นมโนกรรมทีไ่ม่ดต่ีอผูค้ดิ	เมือ่ระบาย
ออกมาทางค�าพดูและการกระท�า	ก็ก่อให้เกดิความเดอืดร้อน	 
กระทบกระทัง่ทัง้แก่ตนและผูอ้ืน่	เป็นวจกีรรมและกายกรรม
ที่เป็นทุจริต

ภาสติ วา	-	เมื่อพูดก็ย่อมพูดแต่วจีทุจริต	๔	ได้แก่	 
(๑)	พูดค�าเท็จ	(๒)	พูดค�าส่อเสียดยุยงให้คนแตกกัน	 
(๓)	พูดค�าหยาบคาบ	(๔)	พูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์

กโรติ วา	-	เมือ่กระท�ากย่็อมกระท�ากายทุจรติ	๓	ได้แก่	
(๑)	ฆ่าสัตว์	(๒)	ลักทรัพย์	(๓)	ประพฤติผิดในกาม

หรือเม่ือไม่พูดและไม่กระท�า	ก็ย่อมท�ามโนทุจริต	๓	
ได้แก่	(๑)	อภิชฌา	(๒)	พยาบาท	(๓)	มิจฉาทิฏฐิ	อกุศล
กรรมบถ	๑๐	ประการของเขา	ย่อมถึงความเต็มที่๒๔ 

๒๔		ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๔.
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ตามอดีตนิทานที่แสดงบุพพกรรมของพระจักขุบาล	
เป็นโทสะที่เกิดข้ึนเพราะเหตุว่า	หญิงผู้นี้ก�าลังท�าส่ิงไม่ด ี
แก่เรา	นางเคยรับปากว่า	ถ้ารักษาหายจากความเป็น 
คนตาบอด	นางและบุตรธิดาจะยอมเป็นทาสี	แต่มา
โกหกหลอกลวง	ท�าให้เราเสื่อมจากประโยชน์ที่ควรจะได้	
เมื่อความโกรธเกิดข้ึนก็ท�าความมืดบอดให้เกิดข้ึนในจิต	 
เกิดมโนกรรม	วจีกรรม	กายกรรมที่เป็นทุจริต	ดังนี้	

(๑)	เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ	มีความเห็นผิดเข้าครอบง�า	 
ท�าให้ไม่รูจ้กัประโยชน์ตน	ประโยชน์ผูอ้ืน่	คดิอาฆาตพยาบาท	
หาวธิที�าให้หญงิคนนัน้ได้รบัความเจ็บปวดทรมาน	คดิหาวิธ ี
ปรงุยาท�าให้ตานางบอดเหมอืนเดมิ	เป็นมโนทุจรติข้อมจิฉา
ทิฏฐิและพยาบาท	

(๒)	เกิดค�าพูดที่ไม่ดี	ไปพูดกับภรรยาตนว่า	จะท�าให ้
ผู้หญิงคนนั้นตาบอดคืน	และเมื่อปรุงยาเสร็จแล้ว	ก็ไปพูด 
โกหกแฝงไปด้วยความหยาบคาย	เพือ่ให้นางเชือ่	รบัยาไปหยอด	 
จนนางตาบอด	เป็นวจีทจุรติข้อพดูค�าเทจ็และพดูค�าหยาบคาย
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(๓)	เกดิการกระท�าทีไ่ม่ด	ีมกีารปรงุยาและน�ายาไปให้ 
โดยมีเจตนาร้าย	แม้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ถึงกับฆ่าให้ตาย	 
แต่ก็มีโทษมาก	เพราะมีกิเลสและความพยาบาทคิดวาง 
แผนการ	เป็นกายทุจริตข้อการฆ่าสัตว์

ตโต น� ทุกฺขมเนฺวติ -	เพราะทุจริตทั้ง	๓	เหล่านั้น 
เป็นเหตุ๒๕	ทกุข์ต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นผลวบิากทัง้ทางกายและทางจติ๒๖ 

ย่อมตดิตามส่งผลให้บคุคลนัน้	ตราบใดท่ียงัเวยีนว่ายตายเกดิ 
อยูใ่นวัฏฏะสงสาร กไ็ม่อาจหนไีปได้	ทกุข์ต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นผลของ 
กรรมนัน้	เช่น	ความเจบ็ปวดทรมานทางกาย	ความเจบ็ป่วย 
เป็นโรคเสยีดแทงเป็นต้น	จนถึงทกุข์ ในอบาย	เป็นสัตว์นรก	
ต้องทุกข์กับความเร่าร้อนของไฟนรก	เจ็บปวดกับหอกที่
นายนริยบาลทิม่แทง	ต้องทกุข์ทรมานอยูอ่ย่างนัน้ตลอดจน 
หมดกรรม	เป็นสัตว์เดรัจฉาน	ต้องทุกข์กับการแสวงหา
อาหารและระวงัภัยอนัตรายต่อชวีติทีม่อียูร่อบด้าน	ใช้ชวีติ 
ด้วยความกระวนกระวายอยูไ่ม่เป็นสขุตลอดชาต	ิเกดิเป็นเปรต	 
ต้องทกุข์กบัความหวิโหย	เจ็บปวดเพราะไปคอืความหวิเบยีดค้ัน 
ตลอดชาติ	เป็นต้น	

๒๕	ตโต	ติวิธทุจฺจริตโต;	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๔.
๒๖	กายิกเจตสิก�	วิปากทุกฺข�;	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๔.
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จกฺก�ว วหโต ปท�	-	เหมือนล้อเกวียนที่หมุนตามโค 
ที่ลากเกวียนไปตลอด	ไม่มีวันหยุดและไม่มีหลุดจากสิ่งนี	้
โคตัวที่มีก�าลังท�าหน้าที่ลากเกวียนที่บรรทุกสินค้า	ในชาติ
ที่เกิดเป็นโคก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดทั้งชาติ	จนกว่าจะ
ตายจากความเป็นโคไป	ได้รับทุกข์ทรมานมากมาย๒๗	เช่น	
(๑)	ได้รบัทกุข์ทรมานจากน�า้หนกัของเกวยีนทีบ่รรทกุส่ิงของ	
ต้องใช้เรีย่วแรงลากไปด้วยความยากล�าบาก	(๒)	ได้รบัทกุข์
จากแอกทีอ่ยูบ่นคอเสียดสีกบัเน้ือคอ	ท�าให้ได้แผล	บางครัง้ 
เลอืดไหล	มแีมลงวนัเป็นต้นมาตอมกเ็พ่ิมความเจบ็ปวดหนกัขึน้	 
(๓)	ได้รับทุกข์จากล้อเกวยีนทีห่มนุตามเท้ามาเสยีดสทีีเ่นือ้เท้า	 
จะต้องรบียกเท้าเดนิออกไป	ยกข้างซ้าย	กม็าข้างขวา	ยกข้างขวา	 
ก็มาด้านซ้าย	หนีไปไหนก็ไม่ได้	ต้องทนเจ็บปวดให้รอด 
ไปวันหนึ่ง	ๆ	วันต่อไปก็ต้องมาท�าเช่นนี้อีก	(๔)	ได้รับทุกข์
จากการเฆีย่นตหีรอืค�าพดูหยาบคายกระแทกแดกดนั	เมือ่ลาก
เกวียนไม่ถกูใจหรอืไม่ทนัต่อความต้องการของคนขับเกวยีน	 
(๕)	ได้รับทุกข์อื่น	ๆ	ตามกรรมของสัตว์อบาย	อยู่ด้วย 

๒๗	ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๑/๒๕.

122 | สุภีร์ ทุมทอง



พระคาถาที่ ๑ ยมกวรรค

ความหวาดหวัน่อยูเ่สมอ	ไม่อาจท�าอะไรตามใจตนได้	แม้ทกุข์ 
อืน่	ๆ 	จากกเิลส	ต้องการนอนพกัผ่อน	ต้องการอาหารชนดินัน้	ๆ 	 
ต้องการสบืพนัธุ์	หรือมคีวามโกรธอาฆาตต่อมนษุย์	แต่ไม่อาจ 
จะท�าอะไรเขาไป	ต้องจ�าทนไป	เป็นต้น	กเิลสเหล่านีก้ค็อย 
บีบคั้นโคอยู่ตลอดทั้งชาติ	

สรุปเน้ือความของคาถาน้ี	ตามการอธิบายของท่าน
พระอรรถกถาจารย์	แยกเป็น	๓	ประเด็น	ดังนี้

(๑)	เจตสิกธรรมทั้งหลายที่เกิดประกอบกับจิต	มีจิต
เป็นใหญ่เป็นประธาน	มีจิตท�าให้ส�าเร็จเกิดขึ้น	นี้เป็นกฎ
ธรรมดาของสงัขารด้านนามธรรม	ภวังคจิตทีร่กัษาความเป็น 
สตัว์บคุคลนัน้	เป็นวบิากจติ	เป็นผลมาจากกรรมอดีต	ไม่มี
กิเลสความเศร้าหมองเร่าร้อนใด	ๆ	

(๒)	ถ้าหากว่า	มีเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาในภายหลัง	จิต
กมี็เศร้าหมองเร่าร้อน	คาถานี	้กล่าวถงึกิเลสประเภทโทสะ
เกิดขึ้นในจิต	ประทุษร้ายจิต	ท�าให้จิตเสียคุณภาพ	เมื่อจิต
โดนท�าลายแล้ว	บุคคลจะคิด	พูด	หรือท�า	ก็คิด	พูด	และ
ท�าในสิง่ท่ีเป็นทจุรติ	เช่น	หมอทีป่รงุยาท�าให้ผูห้ญงิตาบอด	
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(๓)	ด้วยเหตคุอืการท�าทุจริตเหล่านั้น	ความทุกข์ที ่
เป็นผลวบิากกย่็อมตดิตามคนนัน้ไป	ทัง้ความทกุข์เจบ็ปวด
ในชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพ	รวมทั้งเป็นเหตุน�าเกิด 
ในอบาย	ไม่อาจจะหนีไปได้	เหมือนกับโคที่ลากเกวียน	 
ยอ่มไดร้บัทกุขท์รมานจากแอกหรอืลอ้เกวยีนเสยีดสเีนือ้	 
รวมทัง้ทกุข์อืน่	ๆ	โดยไม่อาจหลีกเลีย่งได้	ประเดน็นี	้มุง่เน้น 
เป็นพเิศษ	คอื	มุง่ให้ทราบว่าท่านพระจกัขบุาลเถระตาแตก 
ได้รับความทุกข์	ก็เพราะวิบากของกรรมในอดีตเป็นปัจจัย	

สรุปบาลีและค�าอธิบายโดยย่อ	ดังตาราง

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงบาลีคาถาที่ ๑ ยมกวรรคและ
ค�าอธิบายโดยย่อ

บาลพีระพทุธพจน์ ค�าอธิบาย

มโนปพุพฺงคฺมา	ธมมฺา 
มโนเสฏฺา	มโนมยา

เจตสิกธรรมทั้งหลายที่เกิด
ประกอบกับจิต	มีจิตเป็นใหญ่ 
เป็นประธาน	มีจิตท�าให้ส�าเร็จ 
เกิดขึ้น	นี้เป็นกฎธรรมดาของ 
สังขารด้านนามธรรม
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บาลพีระพุทธพจน์ ค�าอธิบาย

มนสา	เจ	ปทุฏฺเน
ภาสติ	วา	กโรต	ิวา

ถ้าหากว่า	มีกิเลสประเภทโทสะ
เกิดขึ้นในจติ	ประทษุร้ายจติ	 
ท�าให้จติเสยีคณุภาพ	เมื่อจิต 
โดนท�าลายแล้วบุคคลจะคิด	พูด	
หรือท�า	ก็คิด	พูด	และท�าในสิ่งที่
เป็นทุจริต

ตโต	น�	ทกุขฺมเนวฺติ
จกฺก�ว	วหโต	ปท�

ด้วยเหตุคือการท�าทุจริตเหล่านั้น 
ความทุกข์ที่เป็นผลวิบากก็ย่อม
ติดตามคนนั้นไป	ทั้งความทุกข์
เจ็บปวดในชาติปัจจุบันและใน
สัมปรายภพ	รวมทั้งเป็นเหตุ 
น�าเกดิในอบาย	ไม่อาจจะหนไีปได้	
เหมือนกับโคที่ลากเกวียน	 
ย่อมได้รับทุกข์ทรมานจากแอก 
หรือล้อเกวียนเสียดสีเนื้อ	รวมทั้ง
ทุกข์อื่น	ๆ	โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
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ในด้านบุพพกรรมน้ัน	กรรมที่หมอได้ท�าเอาไว้แล้ว	
เป็นเหตไุม่ด	ีเม่ือมีเหตปัุจจยัพร้อมกย่็อมส่งผลให้ได้รบัส่ิงท่ี
ไม่น่าปรารถนา	เป็นความแน่นอนตายตัวของกฎแห่งกรรม 
กรรมดย่ีอมให้ผลน่าปรารถนา	น�าไปเกดิในสุคตโิลกสวรรค์	
กรรมชัว่ย่อมให้ผลไม่น่าปรารถนา	น�าไปเกิดในอบาย	ทคุติ	
วินิบาต	นรก	จะให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้๒๘	ตราบใด
ทีส่ตัว์ทัง้หลายยงัมอีวชิชาบงัตา	มตีณัหาผกูไว้กบัสิง่ต่าง	ๆ	
ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่	ก็ไม่อาจจะพ้นจากกฎเกณฑ ์
นี้ได้	ท่านพระจักขุบาลแม้ได้บ�าเพ็ญบารมีมามาก	จน 
เพยีงพอท่ีจะเป็นพระอรหันต์ในชาตปัิจจบุนั	กต้็องอยูภ่ายใต้ 
กฎเกณฑ์นี้เช่นเดียวกัน	แต่ท่านมีปัญญาเห็นว่า	สิ่งเหล่านี้
เป็นเพียงผลวิบากท่ีเกิดขึ้นจากกรรม	ไม่ใช่เพียงชาติเดียว
ที่เป็นอย่างนี้	ในอดีตชาติก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วมากครั้ง
จนนับไม่ถ้วน	จึงสละดวงตา	มุ่งเน้นไปที่การรักษาข้อวัตร	
ปฏิบัติสมถะวิปัสสนาเป็นหลัก	จนเกิดอริยมรรค	ได้บรรลุ
ธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมกับตาแตก	กรรมชั่วส่งผลให ้
ได้รบัวบิากตาแตก มรรคน�าวิบากคอือรหตัตผลมาให้	ท�าให้ 

๒๘	ดูรายละเอียดใน	องฺ.เอกก.	(บาลี)	๒๐/๒๘๔-๒๙๕/๓๐-๑,	องฺ.เอกก.	(ไทย)	 
๒๐/๒๘๔-๒๙๕/๓๕-๖.
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ถงึนพิพาน	เข้าถงึบรมสขุ	ไม่ต้องมาเกิดอีก	ไม่ต้องมดีวงตา	 
ไม่ต้องมีตาแตกอีกต่อไป	

ดังนั้น	เมื่อยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจ	ยังต้องเวียนว่ายอยู ่
ในวฏัฎะสงสารด้วยอ�านาจอวชิชา	กรรมช่ัวไม่ท�าเสยีเลยดกีว่า  
เพราะกรรมย่อมไม่มแีก่ผูไ้ม่ท�า	หากท�าแล้ว	จะเปลีย่นให้เป็น 
อย่างอืน่ไม่ได้	เม่ือได้รบัผลของกรรมทีต่นท�านัน้	กต้็องยอมรบั	 
การไปโยนความผดิให้สิง่อืน่นัน้	เป็นลักษณะของผูไ้ม่มปัีญญา	 
ไม่รู้เร่ืองกรรมและผลของกรรม	โลกน้ีจึงเป็นสถานท่ีดูผล 
ของบญุบาป	และเป็นสถานทีท่�าบญุและบาป	พระพทุธเจ้า
ทรงรูแ้จ้งโลกทัง้ปวง	ทรงชีแ้จงให้เหน็โทษภยัในวฏัฏะ	ได้เปิด 
ประตูอมตะ	สอนให้ท�ากรรมไม่ด�าไม่ขาว	มีวิบากไม่ด�า 
ไม่ขาว	เป็นไปเพือ่ความสิน้กรรม๒๙	ดงัทีท่่านพระจกัขบุาล 
ก็ได้มุ่งมั่น	ทุ่มเท	เสียสละดวงตาของท่านเพื่อท�ากรรมนี้	 
ในทีส่ดุท่านกไ็ด้เป็นพระอรหนัต์องค์หน่ึงในพระศาสนา	เป็น
ประจักษ์พยานในค�าสอนของพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าว่า	 
เป็นสิ่งน�าออกจากวัฏฎะทุกข์ได้อย่างแท้จริง

๒๙	กรรม	๔	ประเภท	ได้แก่	(๑)	กรรมด�า	วิบากด�า	(๒)	กรรมขาว	วิบากขาว	(๓)	กรรม 
ด�าขาวปนกัน	วิบากด�าขาวปนกัน	(๔)	กรรมไม่ด�าไม่ขาว	มีวิบากไม่ด�าไม่ขาว	เป็น
ไปเพื่อความสิ้นกรรม	คืออริยมรรค;	ดูรายละเอียดใน	องฺ.จตุกก.	(บาลี)	๒๑/๒๓๗/ 
๒๖๓-๔,	องฺ.จตุกก.	(ไทย)	๒๑/๒๓๗/๓๕๓.	
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โอวาทปาติโมกข์นั้นเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
ทัง้หลาย	เป็นโอวาทท่ีพระพุทธเจ้าทกุพระองค์ทรงส่ังสอน 
ในชมุนมุพระสาวกซ่ึงล้วนเป็นพระอรหนัต์	เนือ้หาประกอบด้วย	 
(๑)	หลักหรืออุดมคติของพระพุทธศาสนา	(๒)	ล�าดับ 
การปฏบิตั	ิ(๓)	หลกัการปฏบิตัทิีเ่ป็นพืน้ฐานเพือ่เตรยีมจติ
ให้พร้อมส�าหรบัรองรบัสจัธรรม	จ�านวนครัง้ของการประชมุ
พระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่เหมือนกัน	 
แต่โอวาทค�าสอนเหมือนกันทุกประการ	

ในมหาปทานสตูร	คัมภร์ีทฆีนกิาย	มหาวรรค	พระพทุธองค์ 
ทรงเล่าถึงพระพุทธเจ้า	๗	พระองค์	ได้แก่	(๑)	พระอรหนัต 
สมัมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี	นับถอยหลังจากกัปน้ี 
ไป	๙๑	กปั	(๒)	พระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่า 
สขี	ีนบัถอยหลงัจากกปันีไ้ป	๓๑	กปั	(๓)	พระอรหนัตสมัมา 
สัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู	นับถอยหลังจากกัปน้ีไป	 
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๓๑	กัป	 (๔)	พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า 
กกุสันธะ	 ในกัปนี้	 (๕)	 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระนามว่าโกนาคมนะ	(๖)	พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า
พระนามว่ากัสสปะ	(๗)	พระองค์เอง	พระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ	พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์	๓	คาถาครึ่งในที่ประชุม๑	แต่
การเรียงคาถาในมหาปทานสูตร	ทีฆนิกาย	มหาวรรค	กับ	
คัมภีร์ขุททกนิกาย	คาถาธรรมบท	ระหว่างคาถาที่	๑	กับ
คาถาที่	๒	สลับกัน	ในที่นี้	นับล�าดับคาถาตามคัมภีร์ขุททก
นิกาย	คาถาธรรมบท	

ในอรรถกถาธรรมบท	ได้ระบถุงึความส�าคญัของคาถานี้ 
เพิ่มเติม	โดยเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรง 
ยกข้ึนแสดงในวนัอโุบสถ	เพือ่เป็นการทบทวนค�าสอนไม่ให้
เลือนหาย	ระยะเวลาในการลงอโุบสถของพระพุทธเจ้าแต่ละ
พระองค์ไม่เท่ากนั	พจิารณาตามความเหมาะสมกบัยคุสมยั	
โอวาททีพ่ระองค์ประทานในวันหนึง่	เป็นไปได้นานมากน้อย
ไม่เท่ากนั	คอื	พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระนามว่าวปัิสส	ี 

๑	 ดูรายละเอียดใน	ที.ม.	(บาลี)	๑๐/๑-๙๐/๑-๔๔,	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๑-๙๐/๑-๕๑.
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ท�าอโุบสถทกุ	๗	ปี	พระอรหันตสัมมาสมัพทุธเจ้าพระนามว่า 
สขีี	กบั	พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระนามว่าเวสสภู	ท�า
อุโบสถทุก	๖	ปี	พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า 
กกุสันธะ	กับ	พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า 
โกนาคมนะ	ท�าอโุบสถทกุ	๑	ปี	พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า 
พระนามว่ากสัสปะ	ท�าอโุบสถทกุ	๖	เดอืน๒	ส่วนพระอรหนัต 
สมัมาสัมพุทธเจ้าโคตมะ	ท�าอุโบสถทุกกึ่งเดือน	

ส�าหรับการแสดงโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธองค์ 
ในวนัอโุบสถทกุกึง่เดอืนนัน้	ได้ทรงกระท�าในช่วงปฐมโพธกิาล	
ต่อมา	มเีหตใุห้พระพทุธองค์ทรงงดการลงอโุบสถ	งดแสดง
โอวาทปาตโิมกข์	คอืมีพระภิกษทุีไ่ม่บริสทุธิเ์ข้าร่วมประชมุด้วย	 
พระองค์ทรงอนญุาตให้ภกิษสุงฆ์สวดทบทวนสกิขาบทในวนั 
อุโบสถแทน๓ 

๒	 ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๒/๒๔๖-๒๔๗.
๓	 ดรูายละเอยีดใน	วิ.จ.ู	(บาล)ี	๗/๓๘๓-๓๘๖/๒๐๔-๒๑๐,	ว.ิจ.ู	(ไทย)	๗/๓๘๓-๓๘๖/ 

๒๗๘-๒๘๗.
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คาถาโอวาทปาติโมกข์นี้	 เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดี	
เนือ่งจากมกีารน�ามาสวดสาธยาย	แสดงและอธบิายอยู่เสมอ	 
โดยเฉพาะเม่ือถึงวันเพ็ญเดือน	๓	วันมาฆบูชา	ถือเป็น 
วันส�าคัญวันหนึ่งของชาวพุทธ	ก็จะมีการกล่าวระลึกถึง
คาถาบทนี้	ในประเทศไทยนั้น	หากกล่าวถึงข้อปฏิบัติ 
ในพระพุทธศาสนา	ก็นิยมยกโอวาทปาติโมกข์มาเป็นหลัก	
เรียงเป็นค�าไทยให้จ�าง่ายว่า	“ละชั่ว	ท�าดี	ท�าจิตให้ผ่องใส”	
เป็นต้น	คาถามีดังนี้	

สพฺพปาปสฺส	อกรณ�		 กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปน�			 	 เอต�	พุทฺธาน	สาสน�.
การไม่ท�าบาปทั้งปวง
การท�ากุศลให้ถึงพร้อม	
การท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
นี้คือ	ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย๔ 

๔	 ขุ.ธ.	(บาลี)	๒๕/๑๘๓/๔๙,	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๑๘๓/๙๐.
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การอธิบายตามแนวคัมภีร์อรรถกถานั้น	ท่านพระ 
อรรถกถาจารย์ได้อธบิายไปตามล�าดบับทบาลทีลีะบท	ท�าให้
เกิดความให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า	บทพยัญชนะนั้นแปล 
ความหมายว่าอย่างไร	ได้แก่	สภาวะอะไร	มีรายละเอียด
อย่างไร	มีกี่ประเภทอย่างไรบ้างเป็นต้น	เมื่ออธิบายครบ
ทุกบทแล้ว	จึงสรุปเนื้อความในภายหลัง	ผู้เขียนจะอาศัย
ค�าอธิบายจากคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาบาลี๕	น�ามาวิเคราะห	์
เรียบเรียงและสรุปความ	ดังนี้

สพพฺปาปสสฺ -	บาปทัง้ปวง	ได้แก่	อกศุลกรรมทกุชนดิ๖  
อธบิายว่า	ธรรมทีม่โีทษทีเ่กดิประกอบกบัอกศุลจติตปุบาท	๑๒	 
ประเภททัง้หมด๗	แยกละเอยีดเป็นอกศุลจิต	๑๒	และเจตสกิ
ทีป่ระกอบ	๒๗	ส่วนโดยพืน้ฐานท่ัวไป	ได้แก่	สภาวะเจตนา
ท่ีเกิดจากอกุศลมูล	คือ	โลภะ	โทสะ	โมหะ	ปรุงแต่งการ 
กระท�าออกมาทางทวารทั้ง	๓	เรียกว่าอกุศลกรรมบถ	๑๐	 
แยกเป็นกายกรรม	๓	วจีกรรม	๔	มโนกรรม	๓	เม่ือมี 
ความรุนแรงล่วงละเมิดต่อศีลธรรมสร้างความเดือดร้อน
เบียดเบียนผู้อื่น	เรียกว่าทุจริต	๓	

๕	 ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๒/๒๔๗-๒๔๘.
๖	 สพฺพปาปสฺสาติ	สพฺพสฺส	อกุสลกมฺมสฺส;	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๒/๒๔๗.
๗	 สพฺพสฺสาปิ	ทวฺาทสากสุลจติตฺปุปฺาทสงคฺหติสสฺ	สาวชชฺธมมฺสฺส;	ท.ีม.ฏกีา	(บาล)ี	๙๐/๙๒.
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อกศุลบาปธรรมเป็นสภาวะทีไ่ม่เกือ้กูลต่อจติ	ส่งผลร้าย 
ต่อจติ	ท�าให้จิตมดืมวั	หม่นหมอง	ไม่สบาย	เกิดความกระวน 
กระวาย	เร่าร้อน	บีบคั้น	ขุ่นมัว	ไม่ผ่องใส	ท�าให้จิต 
เสียคณุภาพ	อ่อนแอ	ไร้พลงัด้านดแีละปัญญา	ปิดบงัท�าให้ 
มองไม่เหน็	ท�าให้คุณงามความดต่ีาง	ๆ 	เสือ่มถอย	ท�าให้ตกต�า่	 
เริม่ต้นจากจติตกต�า่	กรรมต�า่	และผลวบิากทีไ่ม่น่าปรารถนา	
น�าเกิดในภพภูมิที่ต�่า	เหมือนกับถูกผลักให้ตกลงไปในนรก	
ในพระสูตรต่าง	ๆ	พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงลักษณะ 
ของอกุศลที่ท�าความเสียหายมากมาย	เช่น	เป็นสิ่งมีโทษ 
ตนเองติเตียนตนเอง	สูญเสียความเคารพในตนเอง	สร้าง
ความเดอืดร้อนเบียดเบยีนตน	เบียดเบยีนผูอ้ืน่	เบียดเบียน
ทั้งสองฝ่าย๘	ท�าให้ไม่รู้สิ่งท่ีมีประโยชน์	วิญญูชนทั้งหลาย 
มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นติเตียน	เมื่อท�าแล้ว 
ก็จะเป็นเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์	และเพื่อความทุกข ์
ตลอดกาลนาน๙

๘	 ดูรายละเอียดใน	องฺ.ติก.	(บาลี)	๒๐/๕๔/๑๕๒-๓,	องฺ.ติก.	(ไทย)	๒๐/๕๔/๒๑๖-๗.
๙	 ดูรายละเอียดใน	องฺ.ติก.	(บาลี)	๒๐/๖๖/๑๘๕,	องฺ.ติก.	(ไทย)	๒๐/๖๖/๒๕๙.
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พระพทุธองค์ทรงแสดงบาปอกศุลธรรมไว้หลายหมวด	
ทรงชี้ลักษณะของอกุศลชนิดนั้น	ๆ	และระบุโทษว่าเป็น
อย่างนัน้	ๆ	เหมือนกับหมอทีรู่ชั้ดชนดิของเชือ้โรค	รูโ้ทษภยั 
อันตราย	น�าลักษณะและโทษภัยของเชื้อโรคออกมาตีแผ	่
ประกาศบอกให้ทกุคนระวงัไว้	มชีือ่ทีเ่ป็นค�าไวพจน์มากมาย	
ล้วนแสดงถงึสภาวะทีเ่ลวร้าย	น่ากลัว	เป็นภยัอนัตรายท่ีแท้จรงิ	 
เป็นอันตรายชนิดซ่อนเร้น	จนสัตว์ทั้งหลายไม่รู้สึกว่า 
เป็นอนัตราย	บางครัง้มารปูลกัษณ์ว่าเป็นมติร	แต่ความจรงิ	
เป็นศตัรทูีน่�าแต่ความทกุข์ยากล�าบาก	น�าแต่สิง่ไม่ด	ีต�า่ทราม	 
มาทบัถมจิตใจ	จงึเป็นสภาวะท่ีไม่ควรเข้าใกล้	ควรระมดัระวงั
ป้องกนั	จนกระทัง่ต้องรีบท�าลายให้หมดสิน้ไป	ในโอวาทต่าง	ๆ	 
ของพระพุทธองค์ทรงมุ่งชี้ให้เห็นโทษของกิเลสบาปธรรม	 
แล้วรีบปฏิบัติธรรม	เจริญมรรค	เพื่อท�าให้หมดสิ้นไป 
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง	จะได้ไม่กลับก�าเริบขึ้นมาอีก	

สุภีร์ ทุมทอง | 135



อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน

อกุศลบาปธรรมมีหลายระดับ	แบ่งแยกได้หลายแง่
หลายมมุ	ตามความรนุแรงและการท�าหน้าทีข่องกเิลสชนดินัน้	 
เช่น	อวชิชา	คอืความไม่รู้แจ้งในอรยิสจั	๔	เป็นกิเลสทีท่�าให้
สตัว์ทัง้หลายต้องเวยีนว่ายตายเกดิอยูใ่นวฏัฎะสงสาร	หากยงัมี 
อวิชชาเหลืออยู่	ก็ต้องเกิดต่อไปตลอด	ไม่มีวันที่จะหยุด
ความเกิดได้๑๐,	อวิชชากับตัณหา	เป็นกิเลสที่น�าให้สัตว์ 
ไปเกดิวนเวียนอยูใ่นภพต่าง	ๆ	หมุนกลบัไปกลบัมาไม่สิน้สดุ	 
เพราะมีอวิชชาบังไม่ให้เห็นความจริง	มีตัณหาเป็นเครื่อง 
ผกูไว้กบัภพ๑๑,	มจิฉาทฏิฐ	ิคอืความเหน็ผิดจากความเป็นจริง	 
ยึดถือผิดไปจากความจริง	ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรม	
ไม่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นต้น	เป็นกิเลสที่มี
โทษหนักมากที่สุด๑๒,	หรือแบ่งกิเลสตามระดับการละด้วย
ธรรมขั้นต่าง	ๆ	เช่น	ตัณหาและทิฏฐิ	ละด้วยการปฏิบัต ิ
สติปัฏฐาน	สมถะละตัณหา	วิปัสสนาละทิฏฐิ,	ทุจริต	๑๐	
ละโดยการงดเว้นส�ารวมระวังด้วยศีล,	นิวรณ์	๕	ละแบบ 
ข่มไว้ด้วยสมาธิ,	สังโยชน์	๑๐	ละด้วยการถอดขึ้น	ท�าให้
หมดไปโดยสิ้นเชิงด้วยอริยมรรค	เป็นต้น

๑๐		ดูรายละเอียดใน	ส�.ม.	(บาลี)	๑๙/๑๐๙๑/๓๗๖,	ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๑๐๙๑/๖๐๕.
๑๑		ดูรายละเอียดใน	ส�.นิ.	(บาลี)	๑๖/๑๒๔/๑๗๒,	ส�.นิ.	(ไทย)	๑๖/๑๒๔/๒๑๕.
๑๒		ดูรายละเอียดใน	องฺ.เอกก.	(บาลี)	๒๐/๓๑๐/๓๕,	องฺ.เอกก.	(ไทย)	๒๐/๓๑๐/๔๑.
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ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎก	ธัมมสังคณี	เมื่อขยายความ
หัวข้อธรรมบทว่า	อกุสลา ธมมฺา	ในส่วนของจติตปุปาทกณัฑ์	 
อธบิายถงึจติทีเ่กดิข้ึนพร้อมกบัสภาวะนามธรรมอืน่	ๆ 	อนัเป็น 
ฝ่ายอกุศลมากมาย	แยกเป็นหลายหมวดอย่างพิสดาร	 
แสดงโลภมลูจติ	๘	โทสมลูจติ	๒	และโมหมลูจิต	๒	และสภาวะ
ทีเ่กดิประกอบ	น�ามาขยายความด้วยค�าไวพจน์ต่าง	ๆ	และ
จัดสงเคราะห์อกุศลธรรมเหล่านั้นลงโดยความเป็นขันธ์	๔	
อายตนะ	๒	ธาต	ุ๒	เป็นต้น	เพือ่แสดงให้เหน็ว่า	อกศุลเหล่านัน้ 
เป็นเพียงสภาวะของขันธ์เป็นต้น	เป็นสุญญตะคือว่างจาก
ความเที่ยง	ว่างจากสุข	ว่างจากตัวตน	สัตว์	บุคคล๑๓ 

ในคัมภร์ีอภธิรรมปิฎก	วภิงัค์	ขทุทกวัตถวิุภังค์	เป็นการ
แจกแจงกเิลสอนัเป็นสภาวะทีค่วรละ	ควรท�าให้หมดสิน้ไป	
ท�าให้ไม่เกิดขึ้นมาอีกด้วยอริยมรรค	ในวิภังค์ได้น�ากิเลส 
ชือ่ต่าง	ๆ	ทีพ่ระพทุธองค์ทรงแสดงในพระสูตรมารวบรวม
ไว้เป็นหมวดหมู	่เป็นกเิลสหมวดละ	๑	คอืความหลงมวัเมา

๑๓	ดูรายละเอียดใน	อภิ.สง.ฺ	(บาลี)	๓๔/๓๖๕-๔๓๐/๑๐๕-๑๒๐,	อภ.ิสง.ฺ	(ไทย)	๓๔/๓๖๕-
๔๓๐/๑๑๐-๑๒๔.
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เพราะอาศยัชาต	ิหลงมวัเมาเพราะอาศยัโคตรเป็นต้น	จนถงึ
กเิลสหมวดละมากกว่า	๑๐	คอื	ตัณหา	๓	ในอารมณ์	๖	ใน
ภายในและในภายนอก	รวมเป็นตัณหา	๓๖	แบ่งกาลเป็น
ตณัหาทีเ่ป็นอดตี	๓๖	ทีเ่ป็นอนาคต	๓๖	ทีเ่ป็นปัจจบุนั	๓๖	
รวมเป็นเป็นตัณหา	๑๐๘	และทิฏฐิ	๖๒	ที่พระพุทธองค ์
ทรงแสดงไว้ในพรหมชาลสูตร	รวมทั้งอธิบายลักษณะของ
กิเลสเหล่านั้นอย่างละเอียด๑๔

ในคัมภีร์รวบรวมและอธิบายเนื้อความโดยย่อฝ่าย
อภิธรรม	แสดงบาปอกศุลธรรมโดยสภาวะ	เป็นปรมตัถธรรม 
คือจิตกับเจตสิก แสดงให้เห็นว่าอกุศลเป็นสภาวะด้าน
นามธรรม ทีป่ราศจากสตัว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ไม่มอัีตตา  
ไม่เป็นอัตตา	ในจิตที่จ�าแนกเป็น	๘๙	ดวงและเจตสิก	๕๒	
ดวงนัน้	บาปอกศุลเป็นเพยีงสภาวะส่วนหนึง่ในจติและเจตสกิ 
เหล่านัน้	ได้แก่	อกศุลจิต	๑๒	เจตสกิ	๒๗	โดยอกศุลจตินัน้	 
แยกเป็นโลภมูลจิต	๘	โทสมูลจิต	๒	โมหมูลจิต	๒๑๕  
อัญญสมานเจตสิก	๑๓	และอกุศลเจตสิก	๑๔๑๖

๑๔	ดูรายละเอยีดใน	อภ.ิว.ิ	(บาล)ี	๓๕/๘๓๒-๙๗๗/๔๒๑-๔๘๗,	อภ.ิว.ิ	(ไทย)	๓๕/๘๓๒-
๙๗๗/๕๓๔-๖๓๔.

๑๕	ดูรายละเอียดใน	สงฺคห.	(บาลี)	๔/๑-๒.
๑๖	ดูรายละเอียดใน	สงฺคห.	(บาลี)	๑-๕/๗.
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สรปุเก่ียวกบัอกศุลได้ว่า	บาปอกศุลธรรมเป็นสภาวะไม่ด	ี 
ท�าให้จติเศร้าหมองเร่าร้อน	ท�าให้ตกต�า่	ให้ผลเป็นความทกุข์	 
มีเพียงระดับเดียวเท่านั้น	เป็นขั้นกามาวจร	เป็นชั้นต�่า	 
ชัน้ทราม	เป็นสภาวะทีค่วรละ	ควรท�าให้หมดสิน้สญูไปจาก
จิตตสันดาน	

อกรณ�	–	การไม่กระท�า	การไม่ให้เกิดขึ้น๑๗	ไม่มี
เจตนาท่ีจะกระท�าบาปอกศุลทางกาย	ทางวาจา	และทางใจ	 
การไม่เกิดขึ้นของเจตนาร้ายทั้งหลาย	เห็นการกระท�าบาป
เป็นสิง่มีโทษ	บาปอกศุลไม่ใช่เหตทุีจ่ะเข้าถงึความสุขระดบั
ต่าง	ๆ	ไม่ใช่เหตุที่จะเข้าถึงคุณธรรมระดับสูงขึ้น	ไม่ใช่เหตุ 
ที่จะท�าให้บริสุทธิ์	เพราะจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ โดยการ 
ไม่กระท�าบาปเท่านั้น	ผู้ที่ยังท�าบาปเบียดเบียนผู้อื่นให้ 
เดอืดร้อนอยู	่ไม่อาจจะเป็นผูส้งบจากกเิลสได้	และไม่ใช่เหตุ
ให้ถงึนพิพาน	หนัหลังกลับจากการกระท�าบาป	ทิง้การกระท�า 
อันเป็นบาปได้แล้ว	

๑๗	อกรณนฺติ	อนุปฺปาทน�;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๙๐/๖๙.
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สพฺพปาปสฺส อกรณ� -	การไม่กระท�าบาปทั้งปวง	 
ไม่ท�าบาปทกุชนดิ	ไม่ให้บาปชนดิต่าง	ๆ	เกดิขึน้	ไม่เกีย่วข้อง 
กับบาป	เป็นผู้บริสุทธิ์	มือไม่เปื้อนเลือด	วาจาไม่เปื้อน
ค�าหยาบ	ใจไม่เปื้อนกิเลส	พ้นจากบาปอย่างแท้จริง	 
ไม่เกี่ยวข้องกับบาปทางกาย	ไม่เกี่ยวข้องกับบาปทางวาจา	
และไม่เกีย่วข้องกับบาปทางใจ	เร่ิมจากการสมาทานงดเว้น	 
ส�ารวมระวัง	ปิดกั้นหนทาง	ข่มไว้	จนถึงขุดรากถอนโคน	
ถอนต้นไม้ออกแล้ว	เหลอืแต่พืน้ทีว่่างเปล่า	ท�าให้ไม่ม	ีท�าให้
ไม่เกิดอีกต่อไป๑๘ 

กสุลสสฺ	–	กศุลทีเ่ป็นไปในภมู	ิ๔๑๙	ทีเ่ป็นกามาวจรกศุล	 
รปูาวจรกศุล	อรปูาวจรกศุลและโลกตุตรกศุล	ทัง้ด้านจิตและ
เจตสกิ	เป็นภาวะทีเ่กดิจากความฉลาด	ให้ผลเป็นความสขุ	

๑๘	ดูรายละเอียดใน	ม.มู.	(บาลี)	๑๒/๒๔๕/๒๐๗,	ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๒๔๕/๒๖๒.
๑๙	กุสลสฺสาติ	จตุภูมิกกุสลสฺส;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๙๐/๖๙.
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กุศลธรรมนั้น	เป็นสภาวะเจตนาที่เกิดจากกุศลมูล	 
คอื	อโลภะ	อโทสะ	อโมหะ	ปรุงแต่งการกระท�าออกมาทางทวาร 
ทั้ง	๓	เรียกว่ากุศลกรรมบถ	๑๐	แยกเป็นกายกรรม	๓	 
วจีกรรม	๔	มโนกรรม	๓๒๐	กุศลนั้นมีหลายระดับ	ผิดกับ
อกศุลทีม่เีพยีงระดบัเดยีวเท่านัน้	เม่ือกุศลเจรญิสงูขึน้	จาก 
ชั้นโลกิยะ	กุศลเป็นไปเพื่อประโยชน์	ความสุข	และความ
เจริญงอกงามของธรรม	ไปเป็นชั้นเหนือโลก	กุศลธรรม
ทัง้หมดจะเป็นไปเพือ่ละกรรมต่าง	ๆ 	แทน	ดงัทีพ่ระพทุธองค์ 
ตรัสว่า	

	 บรรดาเจตนาเหล่านั้น	เจตนาเพื่อละกรรมด�าที่มี 
วิบากด�า	เจตนาเพื่อละกรรมขาวที่มีวิบากขาว	และ
เจตนาเพื่อละกรรมทั้งด�าและขาวที่มีวิบากทั้งด�า 
และขาว	นี้เรียกว่ากรรมทั้งไม่ด�าและไม่ขาว	มีวิบาก
ทั้งไม่ด�าและไม่ขาว	เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม๒๑ 

๒๐	ดูรายละเอียดใน	ม.มู.	(บาลี)	๑๒/๘๙/๖๔,	ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๘๙/๘๓-๘๔.
๒๑	องฺ.จตุกฺก.	(บาลี)	๒๑/๒๓๓/๒๕๙,	องฺ.จตุกก.	(ไทย)	๒๑/๒๓๓/๓๔๘.
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กุศลธรรมเป็นสภาวะที่เกื้อกูลต่อจิต	ส่งผลดีต่อจิต	
ท�าให้จติสว่างไสว	ปลอดโปร่ง	ผ่องใส	ผ่อนคลาย	เบาสบาย	 
ไม่มีความกระวนกระวาย	ไม่มีความเร่าร้อนบีบคั้น	
ท�าให้จิตมีความสะอาด	มีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น	 
หนนุพลงัด้านดแีละปัญญา	ท�าให้มองเหน็สิง่ต่าง	ๆ	ชดัเจน	
คดิพจิารณาไม่ตดิขดั	ท�าให้บาปอกศุลธรรมต่าง	ๆ 	เส่ือมถอย 
ก�าลงั	ท�าให้กศุลธรรมทัง้หลายเจรญิขึน้	ท�าให้สงูขึน้	เริม่ต้น 
จากจิตสูง	กรรมสูง	และผลวิบากที่น่าปรารถนา	น�าเกิด 
ในภพภูมิที่สูง	เหมือนกับถูกเชิญให้ไปเกิดในที่นั้น	มีผู้คน 
คอยต้อนรับด้วยความยนิดปีรดีา	เมือ่กศุลระดบัพืน้ฐานต่าง	ๆ 	 
สมบรูณ์	ยงัเป็นสิง่ชกัน�าไปสูก่ารปฏบิตัอิริยมรรค	เป็นกุศล
ที่เป็นนิยยานิกธรรมน�าออกจากวัฏฏะทุกข์ได้	ในพระสูตร
ต่าง	ๆ	พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงลักษณะของกุศลที่เป็น 
สิง่ดงีามเจรญิรุง่เรอืง	เช่น	เป็นส่ิงทีไ่ม่มโีทษ	ตนเองไม่ตเิตยีน 
ตนเอง	เคารพในตนเองได้	ไม่สร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนตน	 
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	ไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย	ท�าให้รู้ส่ิงที่ 
เป็นประโยชน์	วญิญชูนทัง้หลายมีพระอรหนัตสัมมาสมัพทุธเจ้า 
เป็นต้นสรรเสรญิ	เมือ่ท�าแล้วกจ็ะเป็นเพือ่ประโยชน์และเพ่ือ
ความสุขตลอดกาลนาน๒๒

๒๒	ดูรายละเอียดใน	องฺ.ติก.	(บาลี)	๒๐/๖๖/๑๘๗,	องฺ.ติก.	(ไทย)	๒๐/๖๖/๒๖๒.
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พระพทุธองค์ทรงแสดงกศุลธรรมไว้หลายหมวด	ทรง 
ชีล้กัษณะของกศุลชนิดน้ัน	ๆ	และแสดงประโยชน์	คณุค่า	และ
อานิสงส์	เหมอืนพ่อค้าขายสินค้าผูช้าญฉลาด	น�าประโยชน์ 
ของสินค้าออกมาตีแผ่	บอกให้ทุกคนทราบ	จะได้ซื้อสินค้า
เอาไปใช้สอยท�าประโยชน์	มีชื่อที่เป็นค�าไวพจน์มากมาย	
ล้วนแสดงให้เห็นว่ากุศลธรรมทุกระดับล้วนมีคุณค่า	เป็น
สิ่งคู่ควรแก่จิตใจของผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด	เป็นสิ่งควร 
สะสมเพิม่พนู	เกบ็รกัษา	และท�าให้เจรญิงอกงามจนสมบูรณ์
เต็มที่

กุศลมีหลายหมวดตามลักษณะ	การท�าหน้าท่ี	และ
อานสิงส์ของกุศลประเภทนัน้	เช่น	บารม ี๑๐	ได้แก่	ทาน	ศลี	 
เนกขมัมะ	ปัญญา	วริยิ	ขนัต	ิสจัจะ	อธษิฐาน	เมตตา	อเุบกขา	
เป็นกศุลทีก่ระท�าให้เป็นพระพทุธเจ้า,	บญุกริยิาวตัถ ุ๓	ได้แก่	 
ทาน	ศีล	ภาวนา	เป็นกุศลที่เป็นการฝึกหัดพัฒนาจิตไป 
ตามล�าดับ	จากระดับที่ท�าได้ง่ายไปสู่ความละเอียดย่ิงขึ้น	
เหมาะกับปฏิบัติตามล�าดับส�าหรับฆราวาส,	ศีล สมาธิ 
ปัญญา	เป็นกุศลที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น	เหมาะกับปฏิบัติ
ตามล�าดับส�าหรับนักบวช,	โพธิปักขิยธรรม ๗ หมวด  
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๓๗ ประการ	มีสติปัฏฐาน	๔	เป็นเบื้องต้น	มีอริยมรรค 
มอีงค์	๘	เป็นทีส่ดุ	เป็นกศุลชัน้สงู	เป็นไปเพ่ือให้ถึงนิพพาน	
เหมาะส�าหรบัผูเ้หน็โทษภยัในวฏัฎะสงสาร	มุ่งเดนิทางออกจาก 
วัฏฏะ

ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎก	ธัมมสังคณี	เมื่อขยายความ
หวัข้อธรรมบทว่า	กสุลา ธมมฺา	ในส่วนของจติตปุปาทกณัฑ์	
อธบิายถงึจิตทีเ่กดิข้ึนพร้อมกบัสภาวะนามธรรมอืน่	ๆ 	อนัเป็น
ฝ่ายกศุลมากมาย	แยกเป็นหลายหมวดอย่างพสิดาร	แสดง
กามาวจรกศุลจติ	๘	รปูาวจรกศุลจติ	๕	อรปูาวจรกุศลจติ	๔	
และโลกตุตรกุศลจติ	๔	โดยแยกละเอยีดพิสดารตามอธบิด	ี๔	 
ตามปฏิปทา	๔	เป็นต้น	รวมท้ังสภาวะที่เกิดประกอบ	 
น�ามาขยายความด้วยค�าไวพจน์ต่าง	ๆ	และจัดสงเคราะห์
กุศลธรรมเหล่านั้นลงโดยความเป็นขันธ์	๔	อายตนะ	๒	
ธาต	ุ๒	เป็นต้น	เพือ่แสดงให้เหน็ว่า	กศุลเหล่านัน้เป็นเพียง
สภาวะของขนัธ์เป็นต้น	เป็นสญุญตะคอืว่างจากความเทีย่ง	
ว่างจากสุข	ว่างจากตัวตน	สัตว์	บุคคล๒๓ 

๒๓	ดรูายละเอยีดใน	อภิ.สงฺ.	(บาล)ี	๓๔/๑-๓๖๔/๒๑-๑๐๔,	อภิ.สงฺ.	(ไทย)	๓๔/๑-๓๖๔/ 
๒๗-๑๐๙.
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ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎก	วิภังค์	ได้น�ากุศลธรรมมา
แจกแจงไว้โดยละเอยีดหลายเร่ืองด้วยกนั	ได้แก่	สตปัิฏฐาน
วภิงัค์	อทิธบิาทวภิงัค์	โพชฌงัควภิงัค์	มคัควภัิงค์	ฌานวภิงัค์	 
อปัปมญัญาวภิงัค์	สกิขาปทวิภงัค์	ปฏสิมัภิทาวภิงัค์	ญาณวภัิงค์	 
ท�าให้เข้าใจกุศลเรื่องนั้น	ๆ	อย่างละเอียดลึกซึ้ง	ในแง่มุม 
ที่หลากหลาย	ทั้งตามแนวพระสูตร	แนวพระอภิธรรม	 
และยังมีปัญหาถามตอบเพื่อเสริมความเข้าใจอีกด้วย๒๔

ในคัมภีร์รวบรวมและอธิบายเนื้อความโดยย่อฝ่าย
อภิธรรม	แสดงกุศลธรรมโดยสภาวะ	เป็นปรมัตถธรรมคือ 
จติกบัเจตสกิ	แสดงให้เหน็ว่ากศุลเป็นสภาวะด้านนามธรรม  
ท่ีปราศจากสตัว์ บคุคล ตัวตน เรา เขา ไม่มอีตัตา ไม่เป็น
อัตตา	ในจติท่ีจ�าแนกเป็น	๘๙	ดวงและเจตสกิ	๕๒	ดวงนัน้	 
กุศลเป็นเพียงสภาวะส่วนหนึ่งในจิตและเจตสิกเหล่านั้น	
ได้แก่	กุศลจิต	๒๑	เจตสิก	๓๘	โดยกุศลจิตนั้นสามารถ 
แยกออกได้เป็น	๔	ระดับ๒๕	อัญญสมานาเจตสิก	๑๓	และ
โสภณเจตสิก	๒๕๒๖

๒๔	ดูรายละเอียดใน	อภิ.วิ.	(บาลี)	๓๕/๓๕๕-๘๓๑/๒๒๙-๔๒๐,	อภิ.วิ.	(ไทย)	๓๕/ 
๓๕๕-๘๓๑/๓๐๖-๕๓๓.

๒๕	ดูรายละเอียดใน	สงฺคห.	(บาลี)	๑๕-๓๔/๓-๕.
๒๖	ดูรายละเอียดใน	สงฺคห.	(บาลี)	๖-๘/๗.
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สรุปเกี่ยวกับกุศลได้ว่า	กุศลธรรมเป็นสภาวะที่ดีงาม	
ท�าให้จิตสงบ	เยือกเย็น	ยกจิตให้สูงขึ้น	ให้ผลเป็นความสุข	
มีหลายระดับ	เป็นขั้นกามาวจร	รูปาวจร	อรูปาวจร	และ
โลกุตตระ	หากแยกให้เข้าใจได้ง่าย	สะดวกในการน�าไป
พิจารณาในหลักธรรมภาคปฏิบัติ	แยกเป็น	๒	ระดับ	คือ	 
(๑)	ระดบัโลกยิะ	ได้แก่	กามาวจรกศุลจติ	๘	รปูาวจรกศุลจติ	๕	 
อรูปวจรกุศลจิต	๔	รวมเป็นกุศลจิต	๑๗	และเจตสิกที่ 
เกดิประกอบ	ระดับนีเ้ป็นกศุลทีย่งัต้องเวยีนว่ายตายเกิดอยู่ 
ในวฏัฎะสงสาร	ยงัตกอยูภ่ายใต้อ�านาจของอวิชชา	(๒)	ระดับ 
โลกุตตระ	ได้แก่	โลกุตตรกุศลจิต	๔	และเจตสิกที่เกิด 
ประกอบ	โดยเฉพาะสภาวะที่เป็นอริยมรรค	๘	ซึ่งเป็น 
นิยยานิกธรรม	น�าจิตออกจากวัฏฏะทุกข์ได้อย่างแท้จริง	 
ระดับนี้เป็นกุศลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์	เผาท�าลายกิเลส
ในจิตตสันดานให้หมดไปไม่เกิดอีกได้อย่างแท้จริง	กุศล
ระดับโลกิยะเป็นเครื่องสนับสนุน	ให้มีก�าลังใจหนักแน่น	
ท�าให้สะดวกในการเดินทาง	ส่วนกุศลระดับโลกุตตระเป็น 
ทางด�าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริง	กุศลจึงเป็นส่ิงควร
ศกึษา ฝึกหัดพฒันา สงวนรกัษา ท�าให้เจรญิจนเตม็บรบิรูณ์ 
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อปุสมปฺทา -	การท�าให้เกดิ	การท�าให้ม	ีการได้๒๗	การถงึ 
ความส�าเรจ็	ส่ิงทีย่งัไม่เกดิ	ท�าให้เกดิขึน้	สิง่ยังไม่ม	ีท�าให้มขีึน้	 
ส่ิงทีเ่กดิขึน้แล้ว	มแีล้ว	ระวงัรกัษาไม่ให้เสือ่มถอย	และท�าให้
เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งข้ึน	จนถึงจุดสูงสุด	ถึงประโยชน์
สงูสดุของกศุลธรรมทัง้หลาย	ในฐานะทีก่ศุลเป็นเครือ่งมอื  
เป็นเรือพาข้ามไปจากฝั่งที่เต็มไปด้วยความทุกข์	ไปสู่ฝั่ง 
ทีป่ลอดภยัไร้ทุกข์	เร่ิมต้นตัง้แต่ออกบวชจนกระทัง่บรรลุถงึ
อรหัตตมรรคอันเป็นกุศลชั้นสูงสุด๒๘ 

กสุลสสฺปูสมปฺทา	-	การท�าให้กศุลทกุประการถึงพร้อม	
ท�ากศุลให้มคีวามสมบรูณ์เตม็ทีต่ามล�าดบัตัง้แต่ระดบัพืน้ฐาน 
จนถึงสูงสุด	เช่น	ถ้าเป็นฆราวาสก็บ�าเพ็ญตามล�าดับทาน	
ศีล	ภาวนา,	เป็นพระภิกษุบ�าเพ็ญตามล�าดับศีล	สมาธิ	
ปัญญา	แต่การจะท�าให้กุศลเต็มบริบูรณ์ได้อย่างแท้จริง	 
ต้องละฝ่ายบาปอกุศล	ไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้น	บาปอกุศล
จะดับได้จริง	ต้องเห็นอริยสัจ	๔	จะเห็นอริยสัจ	๔	ต้องมี
อริยมรรคซึ่งเป็นกุศลธรรมชั้นโลกุตตระ	จะมีอริยมรรค 

๒๗	อุปสมฺปทาติ	ปฏิลาโภ;	ที.ม.อ.	(บาลี)	๙๐/๖๙.
๒๘	อุปสมฺปทาติ	อภินิกฺขมนโต	ปฏฺาย	ยาว	อรหตฺตมคฺคา	กุสลสฺส	อุปฺปาทนญฺเจว	 

อุปฺปาทิตสฺส	จ	ภาวนา;	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๒/๒๔๗.
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ก็ต้องมนีมิติเคร่ืองหมายเป็นตวัน�ามาก่อนคอืสมัมาทฏิฐิ๒๙ 
สิ่งที่เป็นมูลฐานและเป็นที่รวมลงของกุศลธรรมทั้งหลาย	
คือความไม่ประมาท	อยู่อย่างไม่ปราศจากสติ๓๐ 

สจติตฺปรโิยทปน�	-	การท�าจติของตนให้สะอาดหมดจด	
สะอาดผ่องแผ้ว	ไม่มีนิวรณ์หรือกิเลสอื่น	ๆ	อันเป็นมลทิน
เครื่องเศร้าหมองเกิดอีกต่อไป๓๑	ซึ่งการท�าให้จิตของตน
สะอาดหมดจดผ่องแผ้วนั้น	ท�าได้ด้วยอรหัตตมรรค๓๒

ลกัษณะจติทีบ่รสิทุธ์ิสะอาดนี	้เป็นจติของพระอรหนัต์	 
ผู ้ด�าเนินตามมรรค	 ปฏิบัติตามสิกขาที่พระพุทธองค  ์
ทรงแสดงไว้	 เป็นความบริบูรณ์เต็มที่ของการไม่ท�าบาป 
ทั้งปวง	การท�ากุศลให้ถึงพร้อมนั่นเอง	กุศลชั้นสูงสุดคือ 
อรหตัตมรรค เมือ่สมบรูณ์แล้ว กล็ะกิเลสได้ท้ังหมด	การ 
ปฏบิตัติามค�าสอนของพระพทุธเจ้า	มุง่เน้นท�าจติให้สะอาด 
บริสุทธ์ิ	หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย	ถึงอาสวักขยญาณ	 

๒๙	ดูรายละเอียดใน	ส�.ม.	(บาลี)	๑๙/๑๑๐๗/๓๘๕,	ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๑๑๐๗/๖๑๗.
๓๐	ดูรายละเอียดใน	ส�.ม.	(บาลี)	๑๙/๑๓๙/๓๙,	ส�.ม.	(ไทย)	๑๙/๑๓๙/๗๒.
๓๑	สจิตตฺปรโิยทปนนฺต	ิปญจฺห	ินีวรเณหิ	อตตฺโน	จติตฺสสฺ	โวทาปน�;	ข.ุธ.อ.	(บาล)ี	๒/๒๔๗.
๓๒	สจติตฺปริโยทปนนตฺ	ิอตตฺโน	จติตฺโชตน�	ต�	ปน	อรหตเฺตน	โหต;ิ	ท.ีม.อ.	(บาล)ี	๙๐/๖๙.
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ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติในพระพุทธศาสนา	 
นับเริม่จากได้ฟังพระธรรม	มศีรทัธาเลือ่มใสในพระพทุธเจ้า	
ออกบวช	ปฏิบัติตามล�าดับสีลสังวร	อินทรียสังวร	สันโดษ	 
มสีตสิมัปชญัญะ	ท�าสมาธ	ิฌาน	อภญิญา	ตามล�าดบั	จะมจีดุที ่
เป็นยอดสุดคืออาสวักขยญาณ	ดังพระพุทธพจน์ว่า	

ภิกษุนั้น	น้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ	รู้ชัด 
ตามความเป็นจริงว่า	“นี้ทุกข์	นี้ทุกขสมุทัย	นี้ทุกขนิโรธ	 
นีท้กุขนโิรธคามนีิปฏปิทา	น้ีอาสวะ	นีอ้าสวสมทุยั	นีอ้าสวนโิรธ	 
น้ีอาสวนโิรธคามนิปีฏปิทา”	เมือ่เธอรูเ้หน็อยูอ่ย่างนี	้จติย่อม 
หลุดพ้นจากกามาสวะ	ภวาสวะ	และอวิชชาสวะ	เมื่อจิต
หลดุพ้นแล้วกร็ูว่้า	หลดุพ้นแล้ว	รูช้ดัว่า	“ชาตสิิน้แล้ว	อยูจ่บ 
พรหมจรรย์แล้ว	ท�ากิจที่ควรท�าเสร็จแล้ว	ไม่มีกิจอื่น 
เพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป”๓๓ 

๓๓	ที.สี.	(บาลี)	๙/๒๔๘/๘๔,	ที.สี.	(ไทย)	๙/๒๔๘/๘๔.
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พระพุทธพจน์ว่า	“ชาตส้ิินแล้ว	อยูจ่บพรหมจรรย์แล้ว	
ท�ากิจที่ควรท�าเสร็จแล้ว	ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างน้ี 
อกีต่อไป”	ทีม่ปีรากฏในท้ายพระสตูรจ�านวนมากนี	้แสดงถงึ 
ปัญญาพิจารณาของพระอรหันต์	ท่านได้บ�าเพ็ญกุศล 
เต็มสมบูรณ์จนเกิดอรหัตตมรรค	มีนิพพานเป็นอารมณ์	 
เผาท�าลายกเิลสได้หมดสิน้แล้ว	จติท่านหลดุพ้นจากอาสวะ	
ไม่มกีเิลสใด	ๆ	อกีต่อไป	ไม่ต้องเจรญิกศุล	ไม่ต้องประพฤติ
พรหมจรรย์	เพื่อให้เกิดอรหัตตมรรคอีก	ไม่ต้องมาท�าลาย 
กเิลสอีก	กจิหน้าทีท่ัง้มวลทีท่�ามาตามล�าดบั เจริญกศุลต่าง ๆ   
สมถะ วปัิสสนา ศลี สมาธ ิปัญญา รวมท้ังกศุลอ่ืน ๆ  ท้ังหมด  
ก็เพื่อให้เกิดอรหัตตมรรคขึ้นท�าลายกิเลสนี้เอง 

อรยิสาวกทราบว่า	จตินัน้เป็นสิง่ปภสัสร	ไม่ได้มกีเิลส
เครือ่งเศร้าหมองอยูเ่ป็นเจ้าเรอืน	กเิลสเป็นเพยีงสิง่ทีจ่รเข้ามา 
ภายหลงัเท่านัน้	เป็นสิง่สามารถละและท�าให้หมดสิน้ไปได้	
หากอกศุลไม่สามารถละหรอืท�าให้หมดสิน้ไปได้	พระพทุธองค์ 
กจ็ะไม่ทรงสอนให้ละอกศุล	กศุลทีเ่ป็นสิง่ตรงข้ามและท�าลาย
อกุศลได้	เป็นสิ่งท่ีบ�าเพ็ญท�าให้เต็มสมบูรณ์ได้	หากกุศล 
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เป็นส่ิงทีไ่ม่สามารถบ�าเพญ็ได้	พระพทุธองค์กจ็ะไม่ทรงสอน 
ให้บ�าเพ็ญกุศล	จึงมีการฝึกอบรมจิตให้ประกอบด้วยศีล	
สมาธิ	ปัญญา	ดังพระพุทธองค์ตรัสว่า	

จิตนี้ผุดผ่อง	และจิตนั้นแลหลุดพ้นแล้วจาก
อปุกเิลสทีเ่กดิขึน้มาภายหลงั	อรยิสาวกผูไ้ด้สดับย่อม
ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริง	เพราะเหตุนั้น	เราจึง
กล่าวว่า	“อริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิต”๓๔

เมือ่ได้ฝึกหดัอบรมจนเป็นพระอรหนัต์	ประกอบด้วย
อเสขธรรม ๑๐ ประการ	ได้แก่	สมัมาทฏิฐ	ิสมัมาสงักปัปะ	
สัมมาวาจา	สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	สัมมาวายามะ	
สมัมาสติ	สัมมาสมาธิ	สัมมาญาณ	สมัมาวมิตุติ	ด้วยอานภุาพ
ของธรรมเหล่านี	้จะท�าลายบาปอกศุลธรรมทัง้หลายได้หมด
ทุกประการ	และกุศลธรรมทั้งหลายทุกประการก็ถึงความ
เจริญสมบรูณ์เตม็ที	่คอืสมัมาทฏิฐย่ิอมท�าลายมจิฉาทฏิฐไิด้	 
และบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกที่เกิดเพราะมิจฉาทิฏฐ ิ
เป็นปัจจยั	กถ็กูสมัมาทฏิฐทิ�าลายด้วยเช่นกนั	กศุลธรรมเป็น

๓๔	องฺ.เอกก.	(บาลี)	๒๐/๕๒/๙,	องฺ.เอกก.	(ไทย)	๒๐/๕๒/๑๐.
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อเนกทีเ่กดิเพราะสมัมาทฏิฐิเป็นปัจจยั	กย่็อมถึงความเจรญิ 
บริบูรณ์เต็มที่๓๕	พระอรหันต์ผู้สมบูรณ์ด้วยธรรม	จึงเป็น
ผู้มีจิตบริสุทธิ์ผุดผ่อง	เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

เอต� พุทฺธาน สาสน�	-	ข้อปฏิบัติ	๓	อย่างนี้	ได้แก	่ 
(๑)	การไม่กระท�าบาปทั้งปวง	(๒)	การท�ากุศลให้ถึงพร้อม	
(๓)	การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว	เป็นค�าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าทัง้หลาย	พระพทุธเจ้าทกุพระองค์ทรงให้โอวาท
ในที่ประชุมพระสาวกแบบเดียวกัน๓๖

การละบาปทัง้ปวง	ด้วยความส�ารวมระมดัระวงั	ปิดกัน้	 
ไม่ล่วงละเมดิด้วยสลีสงัวร	การท�ากศุลให้ถงึพร้อมเตม็สมบูรณ์ 
ด้วยสมถะและวปัิสสนา	และท�าจติของตนให้สะอาดหมดจด
ผ่องแผ้วด้วยอรหัตตผล	นี้เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย๓๗

๓๕	ดูรายละเอียดใน	ม.อุ.	(บาลี)	๑๔/๑๔๒/๑๒๖-๑๒๗,	ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๑๔๒/๑๘๑.
๓๖	สพฺพพุทฺธาน�	อย�	อนุสิฏฺ;ิ	ขุ.ธ.อ.	(บาลี)	๒/๒๔๘.
๓๗	อิติ	สีลส�วเรน	สพฺพปาปํ	ปหาย	สมถวิปสฺสนาหิ	กุสล�	สมฺปาเทตฺวา	อรหตฺตผเลน	 

จตฺิต�	ปริโยทาเปตพพฺนฺต	ิเอต�	พทุธฺาน�	สาสน�	โอวาโท	อนสิุฏฺ;ิ	ท.ีม.อ.	(บาล)ี	๙๐/๖๙.
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สรปุเนือ้ความของพระคาถา	ตามทีท่่านพระอรรถกถาจารย์ 
อธิบาย	ดังนี้

(๑)	ท�าให้ไม่มบีาปใด	ๆ	เกดิข้ึนในจติตสันดานได้อกี	 
ท�าลายบาป	ท�าบาปให้หมดไป	ท�าให้ไม่มี	ไม่ให้เกิดข้ึน 
อกีต่อไป	ด้วยการด�าเนนิตามแนวอริยมรรคทีพ่ระพทุธองค์
ทรงแสดงไว้

(๒)	ท�ากศุลทกุประการให้เกิดขึน้	ดแูลรกัษา	และท�าให้ 
เจริญงอกงาม	จนเต็มบริบูรณ์	ตั้งแต่เร่ิมต้น	คือมีศรัทธา
มาปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า	จนกระท่ังเกิด 
อรหัตตมรรค

(๓)	อรหัตตมรรคเกิดขึ้น	ท�าให้เกิดวิชชาที่สมบูรณ์	 
ท�าหน้าทีท่�าลายกิเลสอวชิชา	ท�าจติให้บรสุิทธิส์ะอาดหมดจด
อย่างแท้จริง	

สรุปบาลีและค�าอธิบายโดยย่อ	ดังตาราง
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ตารางที่ ๓.๑ แสดงบาลีคาถาโอวาทปาติโมกข์และ
ค�าอธิบายโดยย่อ

บาลีพระพุทธพจน์ ค�าอธิบาย

สพฺพปาปสสฺ	อกรณ� ท�าให้ไม่มีบาปอกุศลใด	ๆ	เกิดขึ้น
ในจิตตสันดานได้อีก	ท�าลายบาป
อกุศลและทุจริตทั้งหลาย	ท�าบาป
ให้หมดไป	ท�าให้ไม่ม	ีไม่ให้เกดิขึน้
อกีต่อไป	ด้วยการปฏิบัติตาม 
แนวอริยมรรคที่พระพุทธองค์ 
ทรงแสดงไว้

กุสลสฺสูปสมฺปทา ท�ากุศลทุกประการให้เกิดขึ้น	 
ดูแลรักษา	และท�าให้เจริญ
งอกงาม	จนเต็มบริบูรณ์	 
เจริญศีล	สมาธิ	ปัญญา	 
สมถะ	วิปัสสนาจนกระทั่ง 
เกิดอรหัตตมรรค
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บาลีพระพุทธพจน์ ค�าอธิบาย

สจิตฺตปริโยทปน� อรหัตตมรรคเกิดขึ้น	ท�าให้เกิด 
วิชชาที่สมบูรณ์	ท�าหน้าที่ท�าลาย
อวิชชาและกิเลสทั้งปวง	ท�าจิต 
ให้บริสุทธิ์สะอาดหมดจด 
อย่างแท้จริง

เอต�	พุทฺธาน	สาสน� ข้อปฏิบัติ	๓	อย่างนี้	 
เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลาย	พระพุทธเจ้า 
ทุกพระองค์ทรงให้โอวาท 
ในที่ประชุมพระอรหันตสาวก 
แบบเดียวกันนี้

จากพระคาถาแรกในโอวาทปาติโมกข์นี้	แสดงถึง 
ความยิง่ใหญ่และพเิศษแห่งค�าสอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย	 
สมเป็นโอวาทธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ผูห้มดจดจากกิเลส	แสดงในท่ามกลางชุมนมุพระอรหนัตสาวก 
ผู้หมดจดจากกิเลสโดยแท้
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การจัดหมวดหมู่พระพุทธพจน์

พระพุทธพจน์ท้ังหมดนั้น	พระอรรถกถาจารย ์
ได้จัดแบ่งไว้หลายแบบ	ในตอนเริ่มต้นของคัมภีร์อรรถกถา 
ทั้งพระวินัยปิฎก	พระสุตตันตปิฎก	และพระอภิธรรม
ปิฎก	ท่านได้เล่ารายละเอยีดวธิกีารรวบรวมพระพทุธพจน์ 
เริ่มต้ังแต่การสังคายนาครั้งที่	๑	และน�าสืบต่อกันมา๑  
และท่านได้จัดหมวดหมู่พระพุทธพจน์ทั้งหมดไว้	๗	แบบ	 
ดังนี้

พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี	๑	อย่าง	คือ	รส
พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี	๒	อย่าง	คือ	ธรรมและวินัย

๑	 ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.อ.	(บาล)ี	หน้า	๕-๙๕,	ท.ีส.ีอ.	(บาล)ี	หน้า	๓-๒๖,	อภิ.สงฺ.อ.	(บาล)ี	 
หน้า	๓-๒๘.
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พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี	๓	อย่าง	คือ	ปฐมพุทธพจน์
มัชฌิมพุทธพจน์	และปัจฉิมพุทธพจน์

พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี	๓	อย่าง	คือ	ปิฎก
พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี	๕	อย่าง	คือ	นิกาย
พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี	๙	อย่าง	คือ	องค์ประกอบ
พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี	๘๔,๐๐๐	อย่าง	คือ	

พระธรรมขันธ์๒

และท่านได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ดังนี้	

ก. พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี ๑ อย่าง

พระพทุธพจน์ทัง้หมดในระหว่างตัง้แต่พระผูม้พีระภาค 
ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งเสด็จ 
ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ	พระพุทธพจน์ที่
พระองค์ตรัสพร�า่สอนเทวดา	มนษุย์	นาค	และยักษ์เป็นต้น	 

๒	 ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๑๖.
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ทรงประกาศไว้ตลอด	๔๕	พรรษา	พระพทุธพจน์นัน้ทัง้หมด
มีรสเดียวคือวิมุตติรสเท่านั้น๓	ค�าว่า	วิมุตติรส	นี้หมายถึง	 
อรหัตตผลอันเป็นสภาวะที่น่ายินดี มีวิมุตติเป็นสมบัติ	 
เพราะเป็นการส�าเรจ็ผลขัน้เลศิสดุ	หรอืความหลดุพ้นอนัเป็น 
กจิหน้าที	่เพราะท�าให้ถงึความหลดุพ้นอย่างเดด็ขาดแห่งกเิลส 
ทั้งหลาย๔	วิมุตตินี้เป็นแก่นของการประพฤติพรหมจรรย์
ตามค�าสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า๕	และธรรม
ทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่นสาร๖

๓	 ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๑๖.
๔	 บาลีว่า	วิมุตฺติรสนฺติ	อรหตฺตผลสฺสาท�	วิมุตฺติสมฺปตฺติก�	วา	อคฺคผลนิปฺผาทนโต	 

วิมุตฺติกิจฺจ�	วา	กิเลสาน�	อจฺจนฺตวิมุตฺติสมฺปาทนโต;	สารตฺถ.ฎีกา	(บาลี)	๑/๗๙.
๕	 (๑)	ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นกิง่และใบของพรหมจรรย์	(๒)	ความสมบรูณ์

ด้วยศีลเป็นสะเก็ดของพรหมจรรย์	(๓)	ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเป็นเปลือกของ
พรหมจรรย์	(๔)	ญาณทสัสนะเป็นกระพีข้องพรหมจรรย์	(๕)	เจโตวิมุตตท่ีิไม่ก�าเรบิ
เป็นแก่นของพรหมจรรย์;	ดรูายละเอยีดใน	ม.ม.ู	(บาล)ี	๑๒/๓๐๗-๓๑๑/๒๗๒-๒๘๐,	
ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๓๐๗-๓๑๑/๓๔๐-๘.

๖	 (๑)	บาลีว่า	วมิตฺุติสารา	สพเฺพ	ธมมฺา;	ดรูายละเอยีดใน	อง.ฺทสก.	(บาล)ี	๒๔/๕๘/๘๕,	
องฺ.ทสก.	(ไทย)	๒๔/๕๘/๑๒๖.
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ข. พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี ๒ อย่าง

พระพุทธพจน์ทั้งหมดถึงการนับว่าเป็น	(๑)	ธรรม	
(๒)	วินัย	พระวินัยปิฎกเป็นวินัย	พระพุทธพจน์ท่ีเหลือ 
เป็นธรรม๗ พระพุทธพจน์ที่ชื่อว่าวินัยเพราะก�าจัดกิเลส 
และชื่อว่าธรรมเพราะรักษาผู้ปฏิบัติตามค�าสอนไม่ให้ตก 
ไปในอบายเป็นต้น๘	ธรรมกบัวนิยันีเ้ป็นส่ิงท่ีพระพทุธองค์ 
ทรงแสดงไว้ว่าเป็นศาสดาแทนเมื่อพระองค์ล่วงลับไป๙

ค. พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี ๓ อย่าง นัยที่ ๑

พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี	๓	อย่าง	คือ	ปฐมพุทธพจน์	
มัชฌิมพุทธพจน์	และปัจฉิมพุทธพจน์	

ในพระพุทธพจน์	๓	ประเภทนั้น	พระด�ารัสว่า
เราตามหานายช่างผู้สร้างเรือน	เมื่อไม่พบ
จึงท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติ
เพราะการเกิด	เป็นทุกข์อยู่ร�่าไป

๗	 ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๑๖.
๘	 บาลว่ีา	สพพฺมปิฺ	พทุธฺวจน�	กเิลสวนิยเนน	วนิโย,	ยถานสุฏฺิ�	ปฏิปชฺชมาเน	อปายปตนาทโิต	 

ธารเณน	ธมฺโม	จ	โหติ;	สารตฺถ.ฎีกา	(บาลี)	๑/๗๙.
๙	 บาลว่ีา	โย	โว	อานนฺท	มยา	ธมโฺม	จ	วนิโย	จ	เทสโิต	ปญญฺตโฺต,	โส	โว	มมจฺจเยน	สตฺถา;	 

ดูรายละเอียดใน	ที.ม.	(บาลี)	๑๐/๒๑๖/๑๓๔,	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๒๑๖/๑๖๔.
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นายช่างเอ๋ย	เราพบท่านแล้ว
ท่านจะสร้างเรือนไม่ได้อีก
จันทันทุกซี่ของท่าน	เราหักแล้ว
ยอดเรือนเราก็รื้อแล้ว
จิตของเราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว
เราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้ว๑๐

นีเ้ป็นปฐมพทุธพจน์	คอืพระพทุธพจน์ทีพ่ระพทุธองค์ 
ตรัสเป็นครั้งแรก

พระด�ารสัทีพ่ระผู้มีพระภาคตรสัในเวลาเสดจ็ปรนิพิพาน 
ว่า	“ภิกษุทั้งหลาย	บัดน้ีเราขอเตือนเธอทั้งหลาย	สังขาร 
ท้ังหลายมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา	เธอทัง้หลาย	จงท�าหน้าที ่
ให้ส�าเรจ็ด้วยความไม่ประมาทเถดิ”๑๑	นีเ้ป็นปัจฉมิพทุธพจน์  
คือพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นครั้งสุดท้าย

พระด�ารัสที่ตรัสไว้ระหว่างพระพุทธพจน์ทั้ง	๒	นี ้
เป็นมัชฌิมพุทธพจน์	คือพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค ์
ตรัสในท่ามกลาง๑๒

๑๐	ขุ.ธ.	(บาลี)	๒๕/๑๕๓-๑๕๔/๔๔,	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๑๕๓-๑๕๔/๗๙-๘๐.
๑๑	ที.ม.	(บาลี)	๑๐/๒๑๘/๑๓๕,	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๒๑๘/๑๖๖.
๑๒	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๑๖-๑๗.
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ง. พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี ๓ อย่าง นัยที่ ๒

พระพทุธพจน์ทัง้หมดม	ี๓	อย่างโดยจดัแยกเป็นปิฎก	

ในปิฎก	๓	ประเภทนัน้	พระพทุธพจน์คือปาติโมกข์	๒	 
วภิงัค์	๒	ขนัธกะ	๒๒	และปริวาร	๑๖	ประมวลพระพทุธพจน์ 
ทีส่งัคายนาคร้ังท่ี	๑	และท่ีสังคายนาในภายหลังต่อมาทัง้หมด 
เข้าด้วยกัน	นี้เป็นพระวินัยปิฎก

พระพุทธพจน์	คือ

ทีฆนิกายซึ่งเป็นที่รวมพระสูตร ๓๔ พระสูตร มี 
พรหมชาลสูตรเป็นต้น

มัชฌิมนิกายซึ่งเป็นที่รวมพระสูตร	๑๕๒	พระสูตร	มี
มูลปริยายสูตรเป็นต้น

สงัยตุตนกิายอนัเป็นทีร่วมพระสตูร	๗,๗๖๒	พระสตูร
มีโอฆตรณสูตรเป็นต้น

องัคตุตรนิกายซึง่เป็นทีร่วมพระสตูร	๙,๕๕๗	พระสตูร 
มีจิตตปริยาทานสูตรเป็นต้น
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ขทุทกนิกาย	๑๕	ประเภท	ได้แก่	ขทุทกปาฐะ	ธรรมบท	 
อทุาน	อติวิตุตกะ	สตุตนิบาต	วมิานวตัถ	ุเปตวตัถ	ุเถรคาถา	
เถรคีาถา	ชาดก	นทิเทส	ปฏสิมัภทิามรรค	อปทาน	พุทธวงศ์	 
และจริยาปิฎก

นี้เป็นพระสุตตันตปิฎก๑๓

พระพทุธพจน์	คอืธมัมสงัคหะ	วภิงัค์	ธาตกุถา	ปคุคล 
บญัญตั	ิกถาวัตถุ	ยมก	ปัฏฐาน	นี้เป็นพระอภิธรรมปิฎก

ในปิฎก	๓	ปิฎกนัน้	ทีไ่ด้ชือ่ว่าวนิยั	เพราะเหตุผลดงันี	้
(๑)	มนียัต่าง	ๆ	เป็นต้นว่า	ปาตโิมกขุทเทส	๕	กองอาบติั	๗	 
มปีาราชกิเป็นต้น	มาตกิาและวภิงัค์	(๒)	มนียัทีพ่เิศษ	ได้แก่	
อนุบัญญัติ	มีประโยชน์ในการท�าให้มั่นคงและผ่อนผัน	 
(๓) ฝึกกายและวาจา เพราะห้ามความประพฤติอันไม่ 
เหมาะสมทางกายและวาจา๑๔

๑๓	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๑๗-๑๘.
๑๔	คาถาสรุปเนื้อความของวินัยมีว่า
	 วิวิธวิเสสนยตฺตา	 วินยนโต	เจว	กายวาจาน�
	 วินยตฺถวิทูหิ	อย�	 วินโย	วินโยติ	อกฺขาโต.
	 ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๑๘.
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ที่ได้ชื่อว่าสุตตะ	เพราะเหตุผลดังนี้	(๑)	เพราะบ่งถึง 
ประโยชน์	มีประโยชน์ตน	และประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้น	 
(๒)	เพราะเป็นเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว	
พระองค์ตรสัอนโุลมตามอธัยาศยัของเวไนยสัตว์	(๓)	เพราะ
เผล็ดประโยชน์ออกมาให้เหมือนข้าวกล้าเผล็ดผลออกมา	
(๔)	เพราะหลั่งประโยชน์ไหลออกมาให้เหมือนแม่โคนม
หลั่งน�้านม	(๕)	เพราะป้องกันรักษาประโยชน์เหล่านั้นไว้
เป็นอย่างดี	(๖)	เพราะเปรียบกับเส้นด้ายส�าหรับร้อยเนื้อ
ธรรมไว้ไม่ให้กระจัดกระจาย	ใช้เป็นประมาณของวิญญูชน 
ทั้งหลาย	เหมือนเส้นด้ายใช้เป็นประมาณของช่างถากทั้ง
หลาย	เน้ือความทัง้หลายทีท่่านรวบรวมไว้ด้วยสตูรนีก็้ฉนันัน้	 
ย่อมไม่เร่ียราย	ไม่กระจดักระจายไป	เหมอืนดอกไม้ทัง้หลาย
ทีค่มุไว้ด้วยเส้นด้ายย่อมไม่เรีย่ราย	ไม่กระจดักระจายไป๑๕ 

๑๕	คาถาสรุปเนื้อความของสุตตะมีว่า
	 อตฺถาน�	สูจนโต	 สุวุตฺตโต	สวนโต	สูทนโต
	 สุตฺตาณา	สุตฺตสภา-	 คโต	จ	สุตฺต�	สุตฺตนฺติ	อกฺขาต�.
	 ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๑๗-๑๘.
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ที่ได้ชื่อว่าอภิธรรม	เพราะเหตุผลดังน้ี	(๑)	ธรรมที ่
มคีวามเจรญิเป็นไปเพือ่ถงึความเจรญิ	(๒)	ธรรมทีค่วรก�าหนด
โดยความเป็นอารมณ์	(๓)	ธรรมทีค่วรบชูาเป็นระดับเสกขะ 
เป็นต้น	(๔)	ธรรมที่ก�าหนดแยกแยะละเอียดโดยสภาวะ
แต่ละอย่าง	(๕)	ธรรมทีย่ิง่ใหญ่เป็นระดับมหคัคตะเป็นต้น๑๖

ท่านพระอรรถกถาจารย์ได้อธบิายพระพทุธพจน์ทัง้หมด
ที่จัดเป็น	๓	ปิฎก	แสดงให้เห็นลักษณะของพระพุทธพจน์ 
ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละปิฎก	ได้แก่	อาณาเทศนา	โวหารเทศนา	
และปรมัตถเทศนา,	ยถาปราธสาสน์	ยถานโุลมสาสน์	และ 
ยถาธัมมสาสน์,	สังวราสังวรกถา	ทิฏฐิวินิเวฐนกถา	และ 
นามรูปปริจเฉทกถา,	สิกขา	๓,	ปหาน	๓,	สมบัติ	๓	และ
วิบัติ	๓	ตามล�าดับ	โดยท่านให้เหตุผลประกอบดังนี้

๑๖	คาถาสรุปเนื้อความของอภิธรรมมีว่า	
	 ย�	เอตฺถ	วุฑฺฒิมนฺโต	 สลกฺขณา	ปูชิตา	ปริจฺฉินฺนา
	 วุตฺตาธิกา	จ	ธมฺมา	 อภิธมฺโม	เตน	อกฺขาโต.
	 ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๑๘.
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พระวนิยัปิฎกเป็นอาณาเทศนา	เพราะพระผูม้พีระภาค 
ผูค้วรแก่อาณา	ทรงแสดงไว้โดยความเป็นผูม้ากด้วยอาณา	
พระสตุตนัตปิฎกเป็นโวหารเทศนา	เพราะพระผูม้พีระภาค 
ผูฉ้ลาดในโวหาร	ทรงแสดงไว้โดยความเป็นผูม้ากด้วยโวหาร	
พระอภธิรรมปิฎกเป็นปรมตัถเทศนา	เพราะพระผูม้พีระภาค 
ผู้ฉลาดในปรมัตถ์	ทรงแสดงไว้โดยความเป็นผู้มากด้วย
ปรมัตถ์๑๗

พระวินัยปิฎกเป็นยถาปราธสาสน์	เพราะในปิฎกนี	้
พระผูม้พีระภาคทรงสัง่สอนเหล่าสตัว์	ผู้มคีวามผิดมากน้อย 
ตามสมควรแก่ความผดิ	พระสตุตนัตปิฎกเป็นยถานโุลมสาสน์	 
เพราะในปิฎกนี้	พระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนเหล่าสัตว์ผู้มี 
อัธยาศยั	อนสุยั	จรยิา	และอธมิตุตแิตกต่างกนัตามสมควร	 
พระอภิธรรมปิฎกเป็นยถาธัมมสาสน์ เพราะในปิฎกนี	้ 
พระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนเหล่าสัตว์ผู้มีความส�าคัญผิด 
ในสภาวธรรมทีเ่ป็นเพยีงกองธรรมว่า	“เรา”	“ของเรา”	ตาม
สภาวธรรม๑๘

๑๗	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๒๑.
๑๘	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๒๑.
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พระวินัยปิฎกเป็นสังวราสังวรกถา	เพราะในปิฎกนี้ 
พระผู้มพีระภาคตรสัความส�ารวมน้อยใหญ่ทีเ่ป็นฝ่ายตรงกนัข้าม 
กบัอชัฌาจารไว้	พระสตุตนัตปิฎกเป็นทฏิฐวินิเิวฐนกถา	เพราะ 
ในปิฎกนี	้พระผูม้พีระภาคตรสัการคล่ีคลายทฏิฐิอันเป็นฝ่าย 
ตรงกันข้ามกับทิฏฐิ	๖๒	ไว้	พระอภิธรรมปิฎกเป็นนามรูป 
ปริจเฉทกถา	เพราะในปิฎกนี้	พระผู้มีพระภาคตรัสการ
ก�าหนดนามและรูปอันเป็นปฏิปักษ์ต่อราคะเป็นต้นไว้๑๙

โดยลักษณะพิเศษ	พระผู้มีพระภาคตรัสอธิสีลสิกขา
ไว้ในพระวนิยัปิฎก	ตรสัอธิจติตสกิขาไว้ในพระสุตตันตปิฎก	
ตรัสอธิปัญญาสิกขาไว้ในพระอภิธรรมปิฎก๒๐

พระผู้มพีระภาคตรัสวตีกิกมปหานไว้ในพระวนิยัปิฎก	
เพราะศลีเป็นปฏปัิกษ์ต่อวตีกิกมกเิลส	ตรสัปรยิฏุฐานปหาน 
ไว้ในพระสตุตนัตปิฎก	เพราะสมาธิเป็นปฏปัิกษ์ต่อปรยิฏุฐาน 
กเิลส	ตรัสอนสุยัปหานไว้ในพระอภธิรรมปิฎก	เพราะปัญญา
เป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัยกิเลส

๑๙	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๒๑.
๒๐	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๒๑.
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พระผู้มีพระภาคตรัสตทังคปหานไว้ในพระวินัยปิฎก	
ตรัสวกิขมัภนปหานและสมจุเฉทปหานไว้ในพระสตุตนัตปิฎก 
กับพระอภิธรรมปิฎก

พระผูมี้พระภาคตรัสทุจจรติสังกเิลสปหานไว้ในพระวนัิย 
ปิฎก	ตรสัตณัหาสงักเิลสปหานกบัทฏิฐสิงักิเลสปหานไว้ใน 
พระสุตตันตปิฎกกับพระอภิธรรมปิฎก๒๑

สมบตัใินปิฎก	๓	มดัีงนี	้คอื	ภกิษผุูป้ฏบิตัดีิในพระวนิยั	
อาศัยศีลสมบัติย่อมบรรลุวิชชา	๓	เพราะพระผู้มีพระภาค 
ตรสัประเภทแห่งวชิชา	๓	ไว้ในพระวนิยัน้ัน	ภกิษผูุ้ปฏิบัติดี 
ในพระสตูร	อาศยัสมาธสิมบตัย่ิอมบรรลอุภญิญา	๖	เพราะ
พระผู้มพีระภาคตรสัประเภทแห่งอภญิญา	๖	ไว้ในพระสตูร 
นัน้	ภกิษผุูป้ฏบัิติดใีนพระอภิธรรม	อาศยัปัญญาสมบตัย่ิอม
บรรลุปฏิสัมภิทา	๔	เพราะพระผู้มีพระภาคตรัสประเภท 
แห่งปฏิสัมภิทา	๔	ไว้ในพระอภิธรรมนั้น๒๒

๒๑	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๒๑.
๒๒	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๒๔.
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วบิตัใินปิฎก	๓	มดีงันี	้คอื	ภกิษผุูป้ฏบิตัไิม่ดใีนพระวินยั	 
มีความเข้าใจว่าไม่มีโทษในการสัมผัสอุปาทินนรูปเป็นต้น 
ที่พระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้	เสมอเหมือนกับการสัมผัส 
วัตถุมีเครื่องปูลาดและเครื่องนุ่งห่มอันมีสัมผัสเป็นสุขที ่
ทรงอนญุาตไว้เป็นต้น	ดงัทีพ่ระอรฏิฐะกล่าวว่า	“เรารูท้ัว่ถึง 
ธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว	จนกระทั่งว่าธรรม
ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตราย	ก็หา
สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่”๒๓	แต่นั้นก็จะ 
ถงึความเป็นคนทุศลี	ภกิษผูุ้ปฏบิตัไิม่ดใีนพระสตูร	เม่ือไม่รู้ 
ค�าอธบิายในพระพทุธพจน์เป็นต้นว่า	“ภิกษทุัง้หลาย	บคุคล	 
๔	จ�าพวกนี้มีปรากฏอยู่”๒๔	ย่อมถือผิด	ที่พระผู้มีพระภาค
ทรงหมายถึงตรัสไว้ว่า	“บุคคลชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่
ยดึถอืไว้ผดิ	ช่ือว่าท�าลายตนเอง	และชือ่ว่าประสบสิง่มใิช่บญุ 
เป็นอันมาก”๒๕	แต่นั้นย่อมถึงความเป็นคนมิจฉาทิฏฐิ	 
ภิกษุผู้ปฏิบัติไม่ดีในพระอภิธรรม	เมื่อคิดธรรมพล่านไป	
ย่อมคดิถงึเรือ่งอจนิไตย	แต่น้ันย่อมถึงความฟุ้งซ่านแห่งจิต	 

๒๓	ม.มู.	(บาลี)	๑๒/๒๓๔/๑๙๖,	ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๒๓๔/๒๔๕.
๒๔	องฺ.จตุกฺก.	(บาลี)	๒๑/๕/๖,	องฺ.จตุกฺก.	(ไทย)	๒๑/๕/๗.
๒๕	ม.มู.	(บาลี)	๑๒/๒๓๖/๑๙๙,	ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๒๓๖/๒๕๐.
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สมดงัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไว้ว่า	“ภกิษทุัง้หลาย	อจนิไตย	๔	
ประการนี	้บคุคลไม่ควรคดิ	ใครคดิพงึมส่ีวนแห่งความเป็นบ้า	 
ความเดือดร้อน”๒๖

ภิกษผุูป้ฏบิตัไิม่ดใีนพระวนิยั	พระสตูรและพระอภิธรรม
เหล่านี	้ย่อมถงึวบิตั	ิมคีวามเป็นคนทศุลี	เป็นคนมจิฉาทฏิฐ	ิ
และความฟุ้งซ่านแห่งจิตตามล�าดับ๒๗

ตารางที่ ๔.๑ แสดงลักษณะพิเศษของปิฎก ๓

ปิฎก
พระวินัย 

ปิฎก
พระสุตตันต

ปิฎก
พระอภิธรรม

ปิฎก

เทศนา อาณาเทศนา โวหารเทศนา ปรมัตถเทศนา

สาสน์ ยถาปราธสาสน์ ยถานุโลมสาสน์ ยถาธัมมสาสน์

กถา สังวราสังวรกถา ทิฏฐวินิเิวฐนกถา นามรูป
ปริจเฉทกถา

๒๖	องฺ.จตุกฺก.	(บาลี)	๒๑/๗๗/๙๑,	องฺ.จตุกฺก.	(ไทย)	๒๑/๗๗/๑๒๒.
๒๗	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๒๔.
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ปิฎก
พระวินัย 

ปิฎก
พระสุตตันต

ปิฎก
พระอภิธรรม

ปิฎก

สิกขา อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา

ปหาน วีติกกมปหาน ปรยุิฏฐานปหาน อนุสัยปหาน

ปหาน	
(อกีนยัหนึง่)

ตทังคปหาน วิกขัมภนปหาน สมุจเฉทปหาน

ปหาน	
(อกีนยัหนึง่)

ทุจจริตสังกิเลส
ปหาน

ตัณหาสังกิเลส
ปหาน

ทิฏฐิสังกิเลส
ปหาน

สมบัติ วิชชา	๓ อภิญญา	๖ ปฏิสัมภิทา	๔

วิบัติ ทุศีล มิจฉาทิฏฐิ ความฟุ้งซ่าน
แห่งจิต

จ. พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี ๕ อย่าง

พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี	๕	นิกาย	ได้แก่	ทีฆนิกาย	
มชัฌมินกิาย	สงัยตุตนกิาย	องัคตุตรนกิาย	และขทุทกนกิาย

(๑)	ทฆีนกิาย	คอืนกิายทีร่วมพระสตูรขนาดยาวมี	๓๔	สตูร	 
มีพรหมชาลสูตรเป็นต้น
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(๒)	มชัฌมินกิาย	คอืนกิายท่ีรวมพระสตูรขนาดปานกลาง	 
มี	๑๕	วรรค	จ�านวน	๑๕๒	สูตร	มีมูลปริยายสูตรเป็นต้น	

(๓)	สังยุตตนิกาย	คือนิกายที่รวมพระสูตรซึ่งจัดเป็น 
สังยตุมเีทวตาสงัยตุเป็นต้น จ�านวน ๗,๗๖๒ สตูร ม ี
โอฆตรณสูตรเป็นต้น

(๔)	อังคุตตรนิกาย	คอืนิกายทีร่วมพระสตูรซึง่จัดตาม
หัวข้อธรรมเพิ่มขึ้นนิบาตละ	๑	ข้อ	จ�านวน	๙,๕๕๗	สูตร	 
มีจิตตปริยาทานสูตรเป็นต้น

(๕)	ขทุทกนกิาย	คอืพระพุทธพจน์ทีเ่หลือจาก	๔	นกิาย
ทัง้หมด	พระวนิยัปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกทัง้หมด	รวมทัง้ 
พระพทุธพจน์	๑๕	ประเภท	ได้แก่	ขทุทกปาฐะ	ธรรมบท	อทุาน	 
อิตวิตุตกะ	สตุตนบิาต	วมิานวตัถุ	เปตวตัถ	ุเถรคาถา	เถรีคาถา	 
ชาดก	นิทเทส	ปฏิสัมภิทามรรค	อปทาน	พุทธวงศ์	และ
จริยาปิฎก๒๘ 

๒๘	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๒๕-๒๖.

172 | สุภีร์ ทุมทอง



การจัดหมวดหมู่พระพุทธพจน์

ฉ. พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี ๙ อย่าง

พระพทุธพจน์ทัง้หมดม	ี๙	ประการ	ได้แก่	สตุตะ	เคยยะ	 
เวยยากรณะ	คาถา	อุทาน	อิติวุตตกะ	ชาดก	อัพภูตธรรม	
และเวทัลละ

(๑)	สตุตะ	คอือุภโตวภิงัค์	นทิเทส	ขนัธกะ	ปรวิาร	มงคลสตูร	 
รัตนสูตร	นาลกสูตร	และตุวัฏฏกสูตรในสุตตนิบาต	และ
พระด�ารัสอย่างอื่นของพระตถาคตที่ชื่อว่าสุตตะ

(๒)	เคยยะ	คือพระสตูรท่ีมีคาถาทัง้หมด	ว่าโดยพเิศษ	
คือสคาถวรรคทั้งหมดในสังยุตตนิกาย

(๓)	เวยยากรณะ	คอืพระอภธิรรมปิฎกทัง้สิน้	พระสตูร 
ที่ไม่มีคาถา	และพระพุทธพจน์แม้อื่นท่ีไม่ได้สงเคราะห ์
เข้ากับองค์	๘	พึงทราบว่าเวยยากรณะ

(๔)	คาถา	คอืธรรมบท	เถรคาถา	เถรคีาถา	และคาถา 
ล้วน	ๆ	ที่ไม่เรียกชื่อว่าพระสูตร	ในสุตตนิบาต

(๕)	อทุาน	คอืพระสตูร	๘๒	สตูรทีเ่ป็นคาถาซึง่เกดิจาก 
โสมนัสสญาณของพระพุทธเจ้า
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(๖)	อติวุิตตกะ	คอืพระสูตร	๑๑๐	สตูรทีเ่ป็นไปโดยนยัว่า	 
แท้จริง	พระสูตรนี้	พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วเป็นต้น๒๙

(๗)	ชาดก	คือชาดก	๕๕๐	มีอปัณณกชาดกเป็นต้น

(๘) อัพภูตธรรม	คือพระสูตรที่เก่ียวกับอัจฉริย 
อัพภุตธรรมทั้งหมด	ซึ่งเป็นไปโดยนัยเป็นต้นว่า	“ภิกษ ุ
ทั้งหลาย	ความเป็นอัจฉริยะไม่เคยปรากฏ	๔	ประการนี้มี
อยู่ในอานนท์”๓๐

(๙)	เวทัลละ	คือพระสูตรทุกสูตรที่ถามแล้วได้ความ
ปลาบปลืม้ใจและความยนิด	ีมจีฬูเวทลัลสตูร	มหาเวทัลลสตูร	 
สัมมาทิฏฐิสูตร	สักกปัญหสูตร	สังขารภาชนียสูตร	และ 
มหาปุณณมสูตรเป็นต้น๓๑

ช. พระพุทธพจน์ทั้งหมดมี ๘๔,๐๐๐ อย่าง

พระพุทธพจน์ท้ังปวงจ�าแนกออกเป็น	๘๔,๐๐๐	 
พระธรรมขันธ์	ดังที่ท่านพระอานนท์แสดงไว้ว่า

๒๙	บาลีว่า	วุตฺต�	เหต�	ภควตา;	ขุ.อิติ.	เล่ม	๒๕.
๓๐	ที.ม.	(บาลี)	๑๐/๒๐๙/๑๒๗,	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๒๐๙/๑๕๕.
๓๑	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๒๖.
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“เราได้เรยีนมาจากพระพุทธเจ้า	๘๒,๐๐๐	พระธรรมขนัธ์
จากภิกษุ	๒,๐๐๐	พระธรรมขันธ์
จึงรวมธรรมที่เราช�่าชองคล่องปากได ้๘๔,๐๐๐	 

พระธรรมขันธ์”๓๒

ท่านพระอรรถกถาจารย์ได้แสดงลักษณะการนับ 
ธรรมขันธ์ดงันีค้อื	ในพระสตุตนัตปิฎก	พระสตูรทีม่อีนสุนธิ
เดียว	จัดเป็น	๑	พระธรรมขันธ์	พระสูตรที่มีหลายอนุสนธิ
ก็นับพระธรรมขันธ์ตามจ�านวนอนุสนธิ	ค�าถามปัญหาใน
พระพทุธพจน์ทีป่ระพนัธ์ไว้เป็นคาถานบัเป็น	๑	พระธรรมขนัธ์	 
ค�าวสัิชชนากน็บัเป็น	๑	พระธรรมขนัธ์,	ในพระอภธิรรมปิฎก	 
การจ�าแนกเป็นติกะและทุกะแต่ละหมวด	และการจ�าแนก
เป็นจิตตวาระแต่ละหมวด	นับเป็น	๑	พระธรรมขันธ์,	ใน 
พระวินัยปิฎก	วัตถุ	มาติกา	บทภาชนีย์	อันตราบัติ	อาบัติ	 
อนาบตั	ิและมีตกิปรจิเฉท	ในวัตถเุป็นต้นนัน้	แต่ละส่วนเป็น 
อย่างละหนึ่งพระธรรมขันธ์๓๓ 

๓๒	ขุ.เถร.	(ไทย)	๒๖/๑๐๒๗/๓๙๙,	ขุ.เถร.	(ไทย)	๒๖/๑๐๒๗/๕๐๘.
๓๓	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.อ.	(บาลี)	หน้า	๒๗.
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สรปุว่า	ท่านพระอรรถกถาจารย์ได้จ�าแนกพระพทุธพจน์ 
ทัง้หมดออกเป็นหลายแบบ	เน้นจดัตามลกัษณะของพระพทุธพจน์ 
เป็นหลกั	เอาพระพทุธพจน์ลักษณะเดียวกนัจดัเป็นกลุม่เดยีวกนั	 
ท่านจัดหมวดหมู่พระพุทธพจน์ทั้งหมดไว้	๗	รูปแบบ	ดังนี้

๑.	จัดตามวตัถปุระสงค์หลกัของค�าสอน	พระพทุธพจน์ 
ทั้งหมดมี	๑	คือ	วิมุตติรส

๒.	จดัตามลกัษณะของค�าสอนโดยเป็นสภาวะทีร่กัษา
ผูป้ฏิบัตธิรรมไม่ให้ตกไปทางต�า่	มแีต่สงูเจริญก้าวหน้าข้ึนไป
โดยฝ่ายเดียว	และเป็นสิง่ก�าจดัท�าลายกิเลส	พระพทุธพจน์
ทั้งหมดมี	๒	คือ	ธรรม	และวินัย

๓.	จดัตามช่วงเวลาในการแสดงธรรมของพระอรหนัต 
สมัมาสมัพทุธเจ้า	พระพทุธพจน์ทัง้หมดม	ี๓	คอื	ปฐมพทุธพจน์	 
มัชฌิมพุทธพจน์	และปัจฉิมพุทธพจน์

๔.	จดัตามเนือ้หาหลกัของพระพุทธพจน์	อนัประกอบด้วย 
ส่วนท่ีว่าด้วยเร่ืองวินยับญัญัตกิฎระเบยีบต่าง	ๆ 	ส่วนทีว่่าด้วย 
พระธรรมเทศนาทีเ่หมาะสมกบับคุคลนัน้	ๆ 	ในสถานทีน่ัน้	ๆ 	 
ในเวลานัน้	ๆ 	และส่วนทีว่่าด้วยเนือ้ธรรมล้วน	ๆ 	พระพุทธพจน์ 
ทัง้หมดม	ี๓	คอื	พระวนิยัปิฎก	พระสตุตนัตปิฎก	พระอภธิรรม 
ปิฎก
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๕.	จัดตามปริมาณเน้ือหาพระพุทธพจน์ที่ทรงแสดง
ยาวหรือสั้น	และจัดตามหมวดหมู่ธรรม	พระพุทธพจน์
ทั้งหมดมี	๕	คือ	ทีฆนิกาย	มัชฌิมนิกาย	สังยุตตนิกาย	 
อังคุตตรนิกาย	และขุททกนิกาย

๖.	จัดตามลักษณะองค์ประกอบของพระพุทธพจน์ 
เป็นแบบสูตร	แบบท�านองเสนาะ	แบบอธบิายเป็นค�าร้อยแก้ว	 
แบบคาถา	เป็นอุทานของพระพุทธเจ้า	เป็นค�าที่พระสาวก
น�ามาสอนต่อ	เป็นประวัติการบ�าเพ็ญบารมี	แสดงธรรม 
อนัน่าอศัจรรย์	และการถามตอบ	พระพทุธพจน์ทัง้หมดม	ี๙	 
คอื	สตุตะ	เคยยะ	เวยยากรณะ	คาถา	อทุาน	อติวุิตตกะ	ชาดก	 
อัพภูตธรรม	และเวทัลละ

๗.	จดัตามจ�านวนหวัข้อธรรม	พระพทุธพจน์ทัง้หมดม	ี 
๘๔,๐๐๐	พระธรรมขันธ์
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บรรณานุกรม 

(๑) หนังสือภาษาบาลี-ไทย

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.	พระไตรปิฎกภาษาบาล ีฉบบั 
มหาจุฬาเตปิฏก�.	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๐๐.

______.	พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย.	 กรุงเทพมหานคร	 :	 โรงพิมพ  ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙.

______.	อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺกถา. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย.	โรงพิมพ์วิญญาณ,	๒๕๓๓.

______.	ฏกีาภาษาบาล ีฉบบัมหาจฬุาฏีกา. กรงุเทพมหานคร	:	 
โรงพิมพ์วิญญาณ,	๒๕๓๖.

มหามกฏุราชวทิยาลยั.	ธมัมปทฏักถาบาล.ี กรงุเทพมหานคร	:	 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๓๕.
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(๒) ดุษฎีนิพนธ์

สุภีร์	 ทุมทอง.	 “การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการอธิบาย 
พระพุทธพจน์ตามแนวเนตติปกรณ์”	ดุษฎีนิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย	 :	
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,	๒๕๖๑.
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ส�าหรับท่านท่ีมคีวามต้องการท่ีจะขอรบัหนงัสอื หรอื ซดี/ี
ดีวีดี ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ในเวบ็ไซต์ www.ajsupee.com หรอืท่านสามารถด�าเนนิการ 
ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้

(๑)	ขอรับได้ฟรี	ผ่านระบบขอรับสื่อธรรมะออนไลน์	จากเว็บไซต์	
www.ajsupee.com	 ซ่ึงท่านสามารถขอรับหนังสือได้ครั้งละ	 
๕	เล่ม	และ	ซีดี/ดีวีดี	ได้ครั้งละ	๘	แผ่น	โดยการเลือกหนังสือ	
หรือ	ซีดี/ดีวีดี	ที่ต้องการผ่านระบบขอรับหนังสือออนไลน์	ยืนยัน 
การขอรับ	และกรอกชื่อที่อยู่ผู้รับ	ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะ 
การส่งได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

(๒)	 ขอรับได้ฟรีทางไปรษณีย์	 ซึ่งท่านสามารถขอรับหนังสือ
ได้ครั้งละ	๕	 เล่ม	 และ	 ซีดี/ดีวีดี	 ได้คร้ังละ	๘	แผ่น	 โดยการ	 
ส่งชื่อ-นามสกุล	 ที่อยู ่ของผู ้รับ,	 ชื่อหนังสือ,	 ชื่อซีดี/ดีวีดี	 ที่ 
ต้องการ	พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ในการขอรับสื่อธรรมะไปที ่
อเีมล์	:	suriyan2t@gmail.com	หรอืทาง	Line	ID	:	ajsupee.com	
หากมีข้อสงสัย	สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่
คุณสุริยัน	โทร.	๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓

(๓)	 ติดต่อขอรับได้ที่ชมรมจริยธรรม	 ตึกประสาทวิทยาช้ัน	 ๒	 
โรงพยาบาลศรีธัญญา	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	โทร.	๐๒-๙๖๘-๙๙๕๔	
ติดต่อคุณสุคนธ์

(๔)	ติดต่อขอรับได้จากชมรมกัลยาณธรรม	ตามรายละเอียดใน
เว็บไซต์	http://www.kanlayanatam.com
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ประวัติ

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

วันเดือนปีเกิด

๑๓	พฤษภาคม	๒๕๑๕	
บ้านหนองฮะ	ต.หนองฮะ	อ.ส�าโรงทาบ	จ.สุรินทร์
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ประวัติ

การศึกษา
•	เปรียญธรรม	๔	ประโยค
•	ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่	วัดท่ามะโอ	จ.ล�าปาง
•	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	ปริญญาโท	พุทธศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาพระพุทธศาสนา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

•	ปริญญาเอก	พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	
สาขาพระพุทธศาสนา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

งานปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒)
•	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์	มจร.	

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	จ.นครปฐม
•	วปัิสสนาจารย์ยวุพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
•	อาจารย์สอนพิเศษปริญญาตรี	วิชาพระอภิธรรม 

ปิฎก	และปริญญาโท	สาขาวิปัสสนาภาวนา	มหาวิทยาลัย 
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตบาฬีศกึษาพทุธโฆส	
จ.นครปฐม	และห้องเรียนวัดพิชัยญาติการาม

•	บรรยายธรรมตามสถานที่ต่างๆ	ท้ังในกรุงเทพฯ	
และต่างจังหวัด

•	เผยแผ่ธรรมทางเว็บไซต์	www.ajsupee.com
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รายชื่อผู้บริจาค

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

ที่ ชื่อ - นามสกุล จ�านวนเงิน

๑ ผู้ฟังธรรม	บ้านจิตสบาย	๑๔	ม.ค.	๖๑ ๑,๐๙๐	

๒ คุณธิดา	แฮมเมอร์เล่ ๑๐,๐๐๐	

๓ คุณสุพัตรา	ดวงมณี ๕๐๐	

๔ คุณสุนทรี	โกฉิม ๕๐๐	

๕ ไม่ออกนาม ๑,๐๐๐	

๖	 คุณชมภู	กาญจนาทร	และครอบครัว ๑,๐๐๐	

๗	 ผูเ้ข้าปฏบิติั	ยวุพทุธกิสมาคมฯ	๒๔-๒๘	ก.พ.	๖๑ ๑๒,๑๐๐	

๘	 คุณอุทัย	แก้วก�าเนิด ๑,๐๐๐	

๙	 คุณกัลยาณี	ฉายรักษา ๑,๐๐๐	

๑๐	 คุณปัญจรัตน์	ชูตาภา ๑,๐๐๐	

๑๑	 คณุอญัฑกิาร์	ธรมธชั	โรงสะอาดและครอบครัว ๕๐๐	

๑๒	 คุณศรีสมร	ชยสมบัติ ๑,๐๐๐	

๑๓	 คุณธนิดา	บุลสุข ๒,๐๐๐	

๑๔	 คุณนฤมล	มีลาภ ๑,๐๐๐	

๑๕	 จากฐณิชาฌ์รีสอร์ท	๔	มี.ค.	๖๑ ๓,๕๐๐	
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๑๖	 ผู้ฟังธรรม	มูลนิธิมายาโคตมี	๒๔	มี.ค.	๖๑ ๑,๖๖๐	

๑๗	 คุณสุนันท์	แก้วทับทิม ๑,๐๐๐	

๑๘	 คุณแม่อนงค์	ทองพันชั่ง ๑,๐๐๐	

๑๙	 คุณวันชื่น	คุณจินตนา	ธรรมไพโรจน์ ๑,๐๐๐	

๒๐	 จากฐณิชาฌ์รีสอร์ท	๑	เม.ย.	๖๑ ๒,๒๔๐	

๒๑	 รศ.ดร.มานะ	อมรกิจบ�ารุง ๑,๐๐๐	

๒๒	 คุณชมภู	กาญจนาทร	และครอบครัว ๑,๐๐๐	

๒๓	 คุณธนิดา	บุลสุข ๑,๐๐๐	

๒๔	 ผู้ฟังธรรม	มูลนิธิมายาโคตมี	๒๘	เม.ย.	๖๑ ๑,๕๐๐	

๒๕	 คุณธนิดา	บุลสุข ๑,๐๐๐	

๒๖	 คุณอัจฉรา	อังคีรสนันท์ ๕๐๐	

๒๗	 คุณโกสัลล์	ล�่าซ�า ๒,๐๐๐	

๒๘	 คุณสรพงษ์	ไพทูรย์พงษ์ ๑,๐๐๐	

๒๙	 ผู้ฟังธรรม	กระทรวงคมนาคม	๙	พ.ค.	๖๑ ๒,๙๐๓	

๓๐	 คุณรสรินทร์	พีระธ�ารงสิทธิ์และครอบครัว	
อุทิศให้คุณปราชญ์	ศรีบุศกรณ์

๓,๐๐๐	

๓๑	 คุณสมบูรณ์	ศศิธร	ปริญญ์	ปราชญ์	ศรีบุศกรณ์ ๒๐,๐๐๐	
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๓๒	 คุณบรรจง	คุณกฤษณา	โฆษิตจิรนันท์ ๕,๐๐๐	

๓๓	 ผู้เข้าปฏิบัติ	อาศรมมาตา	๑๒-๑๖	พ.ค.	๖๑ ๒,๑๐๐	

๓๔	 คุณปัญจรัตน์	ชูตาภา ๒,๐๐๐	

๓๕	 คุณพัชรี	จันโททัย ๑,๐๐๐	

๓๖	 คุณกฤษณา	จริงจิตร ๖๐๐	

๓๗	 คุณสิบพร	สิห์โสภณ ๕,๐๐๐	

๓๘	 ดร.อดิศักดิ์	ธีรานุพัฒนา ๒,๐๐๐	

๓๙	 คุณเชิงชาย	ชิดพยัคฆ์ ๑,๐๐๐	

๔๐	 คุณปัญจรัตน์	ชูตาภาและมารดา ๕,๕๐๐	

๔๑	 พ.ญ.อรวรรณ	ศิลปกิจ ๒,๐๐๐	

๔๒	 ทญ.ภารณี ๑,๐๐๐	

๔๓	 ผู้ฟังธรรม	สุรัตนธรรมสถาน	๒๐	พ.ค.	๖๑	 ๑,๘๖๐	

๔๔	 คุณชมภู	กาญจนาทร	และครอบครัว ๑,๐๐๐	

๔๕	 คุณศุภกฤต	ส�าราญชัยกร ๔,๐๐๐	

๔๖	 คุณอดิศักดิ์	ราชทยานนท์ ๒,๐๐๐	

๔๗	 ผู้ฟังธรรม	มูลนิธิมายาโคตมี	๒๖	พ.ค.	๖๑ ๑,๓๔๐	

๔๘	 ทพ.ไพทูรย์	จินดาโรจนกุล ๑๐,๐๐๐	
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๔๙	 รศ.ดร.มานะ	อมรกิจบ�ารุง ๑,๐๐๐	

๕๐	 ไม่ออกนาม ๑,๖๐๐	

๕๑	 คุณธนิดา	บุลสุข ๑,๐๐๐	

๕๒	 คุณอณุ	เกษชุมพล ๒,๐๐๐	

๕๓	 คุณวีณา	กรนิติ	คุ้มวงศ์ ๖๔๐	

๕๔	 คุณจิตรา	ละม้าย ๒๐๐	

๕๕	 พ.ญ.เรวดี	กนกวุฒิ ๒,๐๐๐	

๕๖	 ผู้เข้าปฏิบัติ	ยุวพุทธิกสมาคมฯ	
๒๗	มิ.ย.-๑	ก.ค.	๖๑

๑๕,๗๑๐	

๕๗	 คุณธนิดา	บุลสุข ๑,๐๐๐	

๕๘	 คุณชมภู	กาญจนาทร	และครอบครัว ๑,๐๐๐	

๕๙	 ผู้เข้าปฏิบัติ	ฐณิชาฌ์รีสอร์ท	
๑๗-๑๙	ก.ค.	๖๑

๘,๐๐๐	

๖๐	 ผู้เข้าฟังธรรม	บ.โตโยต้า	ไดฮัทสุฯ	
๒๔	ก.ค.	๖๑

๓,๕๖๐	

๖๑	 ผู้เข้าปฏิบัติ	ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์	
๒๖-๒๘	ก.ค.	๖๑

๒,๒๐๐	

๖๒	 ผู้ฟังธรรม	มูลนิธิมายาโคตมี	๑๑	ส.ค.	๖๑ ๒,๓๖๐	
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๖๓	 ผู้ฟังธรรม	วิทยาการจัดการ	ม.พะเยา	
๑๘	ส.ค.	๖๑

๑,๐๐๐	

๖๔	 ผู้ฟังธรรม	ยุวพุทธิกสมาคมฯ	๑๙	ส.ค.	๖๑ ๑,๕๐๐	

๖๕	 รศ.ดร.วิไล	เทียนรุ่งโรจน์	หนุนภักดี ๒,๐๐๐	

๖๖	 ผู้ฟังธรรม	มูลนิธิมายาโคตมี	๒๕	ส.ค.	๖๑ ๑,๗๐๐	

๖๗	 ผู้ฟังธรรม	ยุวพุทธิกสมาคมฯ	๒๖	ส.ค.	๖๑ ๒,๕๕๐	

๖๘	 ผู้เข้าปฏิบัติ	วังรีรีสอร์ท	๓-๕	ก.ย.	๖๑ ๗,๒๐๐	

๖๙	 คุณวันชื่น	คุณจินตนา	ธรรมไพโรจน์ ๑,๐๐๐	

๗๐	 คุณธนิดา	บุลสุข ๒,๐๐๐	

๗๑	 คุณปัญจรัตน์	ชูตาภา ๒,๐๐๐	

๗๒	 คุณผจงจิต		จิตตะมัย ๑,๐๐๐	

๗๓	 คุณศศินาฏ	แสงแก้ว ๓,๐๐๐	

๗๔	 ครอบครัวทิพยาภภานุภาพ ๑,๕๐๐	

๗๕	 คุณปวีณ์นุช	สกุลเต็มและครอบครัว ๕๒๐	

๗๖	 คุณชูเกียรติ		มเหสักข์อิทธิชัย ๑,๐๐๐	

๗๗	 คุณปัญจรัตน์	ชูตาภา ๒,๐๐๐	

๗๘	 คุณวีรนันท์	โอปิลันทพงษ์ ๕,๐๐๐	

สุภีร์ ทุมทอง | 189
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๗๙	 คุณวารุณี	โฆษิตวัฒนาพานิชย์ ๕๐๐	

๘๐	 ผู้ฟังธรรม	ยุวพุทธิกสมาคมฯ	๙	ก.ย.	๖๑ ๒,๙๐๐	

๘๑	 ดร.นวลศิริ	เปาโรหิตย์ ๓,๐๐๐	

๘๒	 ผู้เข้าปฏิบัติ	ยุวพุทธิกสมาคม	
๑๔-๑๘	ก.ย.	๖๑

๒๐,๐๐๐	

๘๓	 ผู้ฟังธรรม	มูลนิธิมายาโคตมี	๒๒	ก.ย.	๖๑ ๑,๓๑๐	
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