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หนังสือ	“การพัฒนาอินทรียสังวร”	นี้	พิมพ์จากวิทยานิพนธ์เรื่อง	“ศึกษาการพัฒนาอินทรีย

สังวรในพระพุทธศาสนาเถรวาท : A STUDY OF THE DEVELOPMENT OF 

INDRIYASAMVARA (SENSE-RESTRAINT) IN THERAVADA BUDDHISM”	ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา	 หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาพระพุทธ
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พระสุธีธรรมานุวัตร	 เป็นประธานกรรมการ	 และ	อาจารย์รังษี สุทนต์	 เป็นกรรมการ	 และ		 

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์	 มี	 ท่านเจ้าคุณพระเมธีรัตนดิลก	 เป็นประธานกรรมการ		 

พระสุธีธรรมานุวัตร, ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน	 และอาจารย์รังษี สุทนต์	 เป็นกรรมการ		 

จนมีเนื้อหาอย่างที่ปรากฏ	 ขอกราบนมัสการขอบคุณ	 พระอาจารย์	 อาจารย์ทุกท่าน	 รวมทั้ง
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เมื่อจบการศึกษาแล้ว	 ผู้เขียนมีความเห็นว่า	 เนื้อหาในวิทยานิพนธ์นี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับ

สาธุชนผู้สนใจพอสมควร	 จึงได้ปรึกษากับท่านเจ้าภาพเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน		 

โดยออกแบบรูปเล่มไม่ ให้ดูเป็นวิชาการมากนัก	 และได้ขออนุญาตจัดพิมพ์กับคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย	คือ	เจ้าคุณอาจารย์พระสุธีธรรมานุวัตร	ซึ่งท่านอนุญาตด้วยความเต็มใจ	
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มหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	 ผู้เป็นเจ้าภาพในการจัดรูปเล่มและจัดพิมพ์,		 

คุณมนต์ชัย ขาวสำอางค์	 เจ้าของรูปภาพ	ที่อนุญาตให้นำมาประกอบหนังสือโดยไม่คิดมูลค่า,	

บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด	 ที่จัดรูปเล่มอย่างสวยงามน่าอ่าน	 และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ		 

ที่ ไม่ ได้เอ่ยนาม	 หากมีความผิดพลาดประการใด	 อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้เขียน		 

ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย	 และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้	 ณ		 

ที่นี้ด้วย	
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 ๑.๕ ขอบเขตของการวิจัย   ๓๔ 

 ๑.๖ วิธีดำเนินการวิจัย    ๓๔ 

 ๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๓๔	

 



บทที่ ๓ วิธีปฏิบัติอินทรียสังวรและหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง ๑๕๐	

 ๓.๑ กระบวนการทำงานของอินทรียสังวร ๑๕๑ 

	 	 ๓.๑.๑		กระบวนการรับรู้อารมณ์ทางทวาร	๖	 ๑๕๑	

	 	 ๓.๑.๒		การปฏิบัติอินทรียสังวร	 ๑๖๒	

	 	 	 ๓.๑.๒.๑	อินทรียสังวรอันยอดเยี่ยมในอริยวินัย	 ๑๖๒	

	 	 	 ๓.๑.๒.๒	อินทรียสังวรของพระเสขะและพระอเสขะ											 ๑๖๗	

	 	 	 ๓.๑.๒.๓	องค์ธรรมหลักที่ ใช้ ในการปฏิบัติ	 ๑๖๙	

	 	 	 ๓.๑.๒.๔	อุบายและวิธีประกอบการฝึกอินทรียสังวร	 ๑๗๙	

	 	 	 		 (๑)	 การปฏิบัติกรรมฐาน	 ๑๘๐	

	 	 	 		 (๒)	 ไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะ	 ๑๘๘	

	 	 	 		 (๓)	 เลือกอารมณ์		 ๑๘๙	

	 	 	 		 (๔)	 หลบหลีกอารมณ์		 ๑๙๓	

	 	 	 		 (๕)	 เผชิญหน้าอย่างมีสติ	 ๑๙๔	

	 	 	 		 (๖)	 เผชิญหน้าเอาชนะอารมณ์	 ๑๙๖	

	 	 	 		 (๗)	 ปฏิบัติตามวินัยโดยเคร่งครัด	 ๑๙๘	

	 	 	 		 (๘)	 โยนิโสมนสิการ	 ๒๐๑	

	 	 	 		 (๙)	 ปิดทวาร	 ๒๐๒	
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	 	 ๓.๒.๕	อินทรียสังวรในหมวดธรรมอื่นๆ	 ๒๓๔	

 

บทที่ ๔ วิธีนำแนวปฏิบัติ  

            และประยุกต์หลักอินทรียสังวรในสังคมไทยปัจจุบัน ๒๓๖	

 ๔.๑ ปัญหาของการขาดอินทรียสังวร ๒๓๗	

	 	 ๔.๑.๑		ทำให้มีกองทุกข์เกิดวนเวียนไปเรื่อยๆ	ไม่สิ้นสุด	 ๒๓๙	

	 	 ๔.๑.๒		ทำให้เกิดความลำบากในการแสวงหากามคุณ	 ๒๔๐	

	 	 ๔.๑.๓		มีมากก็ยิ่งทุกข์มากและมีปัญหาสลับซับซ้อนตามมามาก	 ๒๔๑	

	 	 ๔.๑.๔		เกิดการแบ่งแยกและเห็นคนอื่นเป็นฝ่ายตรงข้าม	 ๒๔๓	

	 	 ๔.๑.๕		ไม่เกิดการศึกษาและแก้ปัญหาไม่ ได้จริง	 ๒๔๔	

 

 

 



 ๔.๒ สาเหตุของการขาดอินทรียสังวร ๒๔๘	

	 	 ๔.๒.๑		ไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวง	 ๒๔๘	

	 	 ๔.๒.๒	ไม่รู้จักความสุขอย่างแท้จริง	 ๒๕๑	

	 	 ๔.๒.๓	ไม่ ได้รับการพัฒนาจิต	 ๒๕๓	

	 	 ๔.๒.๔	ไม่มีหลักให้จิตยึด	 ๒๕๕	

	 	 ๔.๒.๕	การศึกษาที่มุ่งเน้นผิดทาง	 ๒๕๗	

	 	 ๔.๒.๖	สังคมและวัฒนธรรมที่ ไม่เหมาะสม	 ๒๖๐	

 ๔.๓ ผลกระทบของการขาดอินทรียสังวร  ๒๖๖ 

 ๔.๔ แนวทางการพัฒนาอินทรียสังวร ๒๗๓	

	 	 ๔.๔.๑		การฝึกอินทรียสังวรทางทวารทั้ง	๖																		 ๒๗๓	

	 	 	 	(๑)	 ทางตา	 ๒๗๔	

	 	 	 	(๒)	 ทางหู		 ๒๗๖	

	 	 	 	(๓)		ทางจมูก	 ๒๗๗	

	 	 	 	(๔)		ทางลิ้น	 ๒๗๗	

	 	 	 	(๕)		ทางกาย	 ๒๗๘	

	 	 	 	(๖)		ทางใจ	 ๒๗๙	

 

	 	 ๔.๔.๒	การฝึกเพื่อเตรียมพัฒนาอินทรียสังวร	 ๒๘๐	

	 	 	 	(๑)		 ฟังผู้รู้จริงให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง	 ๒๘๑	

	 	 	 	(๒)		สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทำให้พัฒนาถูกทาง	 ๒๘๓	

	 	 	 	(๓)		ให้รู้จักความสุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว	 ๒๘๘	

	 	 	 	(๔)		ปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาจิต	 ๒๙๑	

	 	 	 	(๕)			ให้การศึกษาที่ถูกต้อง	 ๒๙๓	

	 	 	 	(๖)			ความเคยชินในแง่ดี	 ๒๙๗	

	 	 	 	(๗)	 ส่งเสริมวัฒนธรรมและสังคมที่ดีงาม	 ๓๐๐	

 

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ๓๐๔	

 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย    ๓๐๕ 

 ๕.๒  ข้อเสนอแนะ     ๓๒๑	

 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ  ๓๒๒ 

เชิงอรรถ        ๓๒๘ 

บรรณานุกรม       ๓๔๒ 

ประวัติผู้วิจัย       ๓๔๘ 

 



บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์	 ๓	 ประการ	 คือ	 (๑)	 เพื่อศึกษาความหมายและความสำคัญ

ของอินทรียสังวรในพระพุทธศาสนาเถรวาท	 (๒)	 เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติอินทรียสังวรและหลัก

ธรรมที่เกี่ยวข้อง	 (๓)	 เพื่อนำเสนอวิธีปฏิบัติและประยุกต์หลักอินทรียสังวรในสังคมไทยปัจจุบัน		

จากการวิจัยพบว่า	 อินทรียสังวร	 หมายถึง	 การปิดกั้น	 การห้าม	 การป้องกัน	 การระมัดระวัง		

ไม่ ให้จิตถูกฉุดดึงออกไปสนใจอารมณ์อันจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศล	 และยังหมายถึงการคุ้มครอง

รักษาจิตให้อยู่กับหลักอันมั่นคงไว้	 ทำให้จิตรอดพ้นจากการถูกครอบงำด้วยกิเลสต่างๆ	 เมื่อมี

การรับรู้อารมณ์	หรือเรียกว่า	ความคุ้มครองทวาร		

 

อินทรียสังวรนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน	 ทำให้มีการฝึกจิต	 ทำให้เป็นผู้มีศีลดี	

ทำให้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข	 และมีความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น	 โดย

เป็นหมวดธรรมในภาคปฏิบัติ	 เป็นเหตุทำให้สุจริต	 ๓	 สมบูรณ์	 เกิดสมาธิ	 เกิดปัญญา	 จนถึง

ความสิ้นไปแห่งทุกข์ ได้			

 

อินทรียสังวรมีประโยชน์	 ทำให้ ได้รับความสุขอันประณีตปราศจากกิเลสรบกวน	 และเป็น

ประโยชน์ต่อการฝึกปฏิบัติในธรรมวินัย	 สำหรับพระภิกษุสามเณรก็มีประโยชน์มาก	 ทำให้

สามารถอยู่ ในเพศพรหมจรรย์ ได้นาน	 เป็นเหตุให้เจริญงอกงามในธรรมวินัย	 มีคุณธรรมต่างๆ	

เป็นบุญเขตอันยอดเยี่ยม	หากขาดอินทรียสังวรแล้ว	จะนำความทุกข์มาให้มากมาย	และมีอกุศล

วิตกเข้ามารบกวนมากจนอยู่ ไม่เป็นสุข	 สำหรับพระภิกษุก็ทำให้กลายเป็นผู้มัวเมาในกามคุณ	 ๕		

เป็นเหตุให้ต้องลาสิกขาไป	 เสื่อมจากประโยชน์ที่มุ่งหมายจากการบวช	 เมื่อตายไปก็เป็นเหตุให้

เกิดในอบายภูมิได้									

 
 

วิธีปฏิบัติอินทรียสังวรอันยอดเยี่ยมในพระธรรมวินัยนั้น	 พระพุทธองค์ทรงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา

อินทรีย์ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	 คือ	 มีปัญญาเห็นความจริงของสังขารทั้งปวง	 เรียกว่า

อินทรียภาวนา	 องค์ธรรมหลักที่ ใช้ ในการฝึกหัด	 คือ	 มีสติ	 มีความรู้ตัว	 ไม่หลงลืม	 	 เตรียม

พร้อมอยู่เสมอ	อุบายวิธีในการฝึกให้มีอินทรียสังวร	เช่น	การปฏิบัติกรรมฐาน	การไม่ยึดถือนิมิต

และอนุพยัญชนะ	 เลือกอารมณ์	 หลบหลีกอารมณ์	 เผชิญหน้าอย่างมีสติ	 การปฏิบัติตามวินัย

อย่างเคร่งครัด	และโยนิโสมนสิการ	เป็นต้น	อินทรียสังวรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมอื่นๆ	

เช่น	ไตรสิกขา	ปฏิจจสมุปบาท		และสติปัฏฐาน	เป็นต้น	

 

แนวทางในการนำหลักอินทรียสังวรมาประยุกต์ ในสังคมไทย	 คือ	 ให้ ใช้ตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	

และใจอย่างถูกต้อง	มีความสำรวมระวังทางทวารทั้ง	๖	ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์	รู้จัก

บังคับควบคุมตนเอง	 ไม่ทำตามความอยากและกิเลสต่างๆ	 เริ่มต้นด้วยการฟังคำสอนของ

พระพุทธเจ้าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ	รู้จักความจริงและวิธีปฏิบัติต่อความจริงตามหลักอริยสัจ	รู้จักสุข

ที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว	 ส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาจิต	 และให้การศึกษาที่	 

ถูกต้อง	

 



ABSTRACT 
 

This	 thesis	has	 three	objectives.	They	are:	 (1)	 to	examine	 the	meaning	and	 the	

importance	of	Indriyasamvara	(sense-restraint)	in	Theravada	Buddhism	(2)	to	study	

the	 practices	 of	 Indriyasamvara	 and	 the	 principles	 involved	 (3)	 to	 provide	 the	

method	of	practice	and	 the	application	of	 Indriyasamvara	 to	Thai	societies.	From	

the	study,	it	is	found	that	:-	

 

Indriyasamvara	 means	 obstructing,	 prohibiting,	 preventing	 and	 guarding	 the	 mind	

from	 being	 pulled	 out	 to	 indulge	 in	 the	 sense-object	 which	 is	 the	 cause	 of	

unwholesomeness	 (akusala).	 It	also	 refers	 to	 the	protecting	of	 the	mind	and	 the	

fixing	 of	 it	 on	 a	 firm	 ground	 in	 order	 to	 be	 free	 from	 being	 dominated	 by	

defilements	(kilesa)	when	an	object	is	found.	It	can	also	be	called	the	protection	

of	 the	 sense-doors.	 The	 Indriyasamvara	 is	 important	 to	 the	 daily	 life.	 It	 also	

causes	the	mental	training,	the	good	morality	and	the	peaceful	happiness	to	arise.		

Moreover,	 it	 is	also	 important	 for	practising	 the	Dhamma	 to	 the	 liberation	of	 the	

defilements.	 It	belongs	 to	 the	Dhamma	category	which	complete	 the	Three	Right	

Conducts	(Sucarita)	which	causes	the	concentration	(samadhi)	and	the	wisdom	to	

arise.		It	also	leads	the	practisers	to	the	end	of	suffering.	
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The	way	to	apply	the	Principle	of	 Indriyasamvara to	Thai	societies	is	to	use	the	

eyes,	the	ears,	the	nose,	the	tongue,	the	body	and	mind	rightly	with	restraint	by	

mindfulness,	 not	 to	 be	 pleased,	 not	 to	 be	 non	 please,	 knowing	 how	 to	 control	

oneself,	not	 to	do	according	to	one’s	own	wish	and	defilements,	 that	 is	to	start	

with	 listening	 to	 the	Buddha’s	 teaching	 in	order	 to	have	Right	Understanding,	 to	

know	the	truth	and	the	way	to	practice	to	the	truth	according	to	the	Principle	of	

The	Four	Noble	Truths,	to	know	the	happiness	to	be	afraid	of	and	not	to	be	afraid	

of,		to	promote	the	practice	of	meditation	and	to	give	the	right	education.	

The Indriyasamvara	 is	beneficial	 in	providing	 the	 fine	happiness	arising	 from	 the	

freedom	from	 the	defilements	and	 in	practicing	 in	 the	Dhamma	and	Vinaya.	 It	 is	

very	useful	 for	monks	and	novices	 in	maintaining	 their	 lives.	Bearing	 the	virtue,	

thus,	 they	 become	 the	 great	 fields	 of	 merit.	 When	 there	 is	 no	 Indriyasamvara,	

there	will	be	a	great	deal	of	suffering	and	distraction	from	unwholesome	thought.		

As	for	a	Bhikkhu,	if	he	has	no	Indriyasamvara	he	will	become	indulged	in	the	five	

sensual	 pleasures,	 the	 fact	 of	which	will	 cause	him	 to	 disrobe.	 	He,	 thus,	will	

lose	the	benefit	of	his	ordination.	He	will,	thus,	be	born	in	the	lower	realms	after	

his	death.	

 

In	 the	way	of	practicing	 Indriyasamvara,	 the	Buddha	emphasized	 the	 the	highest	

benefits	 that	 is	 wisdom	 realizing	 the	 truth	 in	 aggregates,	 up	 to	 causing	 the	

practisers	 to	 see	 the	 truth,	which	 is	 called	 indriya-bhavana.	 The	main	Doctrinal	

Principle	 use	 in	 the	 practice	 of	 Indriyasamvara	 is	 mindfulness,	 awareness,	

unforgetfulness	and	readiness.	The	way	of	practices	to	be	of	 Indriyasamvara are 

the	practice	of	meditation,	 the	non	attachment	to	the	sign	and	the	attributes,	 the	

selection	 of	 the	 temperaments,	 the	 escape	 from	 the	 temperaments,	 the	

confrontation	 of	 the	 temperaments	 with	 mindfulness,	 the	 strict	 practice	 of	 the	

Vinaya	and	the	making	of	wise	reflection	etc.	On	the	other	hand,	The	 Indriyasam

vara	 is	 of	 connection	 with	 other	 Doctrinal	 Principles	 such	 as	 The	 Threefold	

Training,	The	Dependent	Origination,	The	Four	Foundation	of	Mind	etc.	
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อินทรียสังวร	 หมายถึง	 ความสำรวมอินทรีย์	

๖	 คือ	 ตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 ใจ	 ไม่ ให้ยินดี	 

ยนิรา้ยในเวลาเหน็รปู	ฟงัเสยีง	ดมกลิน่	ลิม้รส	

ถูกต้องโผฏฐัพพะ	 รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจโดยมี

สติคอยกำกับเมื่อมีการรับรู้อารมณ์	 อันจะทำ

ให้มีการรับรู้อารมณ์เป็นไปอย่างบริสุทธิ์	 ไม่

เกิดความยินดียินร้าย	 ด้วยการรับรู้อารมณ์

อย่างบริสุทธิ์ตรงไปตรงมาเช่นนี้	 จะทำให้ ไม่

เกิดความยินดีหลงติดยึดในสิ่งที่น่าพอใจ	 และ

ไม่หลงยินร้ายในสิ่งที่ ไม่น่าพอใจ		

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ที่ขาดอินทรียสังวร	 เมื่อมีการรับรู้

อารมณ์ ใดๆ	 แล้ว	 ก็จะเกิดความยินดียินร้าย

ในอารมณ์นั้นตามความเคยชิน	 อันจะเป็น

สาเหตุให้เกิดการกระทำ	 การพูด	 การคิดไป

ตามกำลังของกิเลส	 นำไปสู่การแสวงหาและ

หลงยึดติดในสิ่งที่คิดว่าจะทำให้เกิดความพึง

พอใจเมื่อนำมาเสพบริโภค	 ทำให้เกิดปัญหา

มากมายติดตามมาดังที่ปรากฏในปัจจุบัน	

ทางแยกสำคัญคือการมีสติปิดกั้นกิเลส

ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการรับรู้อารมณ์   

ซึ่งเป็นการใช้อินทรีย์อย่างสร้างสรรค์	 เพื่อ

การศึกษาพัฒนาจิตใจให้ดีงามขึ้น	 ในสังคม

ไทยปั จจุบั นซึ่ ง เต็ ม ไปด้ วยสิ่ งยั่ วยวนใจ

มากมาย	 การฝึกฝนพัฒนาอินทรียสังวรจึงมี

ความจำเป็นอย่างยิ่ง 

๑.๑  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

๑  บทนำ 
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อนิทรยีสงัวรนีเ้ปน็คำสอนแนวปฏบิตั	ิ ทีพ่ระผูม้ี

พระภาคทรงเน้นไว้มากในกระบวนการฝึกฝน

พัฒนาคน	 โดยเป็นหมวดธรรมที่พระองค์

ตรัสไว้เป็นลำดับของการปฏิบัติถัดจาก  

ปาติ โมกขสังวร๑ หากอินทรียสังวรไม่ม ี  

ไตรสิกขาก็ไม่ม ี ในทางตรงกันข้าม หากมี

อินทรียสังวร ไตรสิกขาจึงม ี เปรียบเหมือน

ตน้ไม	้ หากกิง่และใบโดนทำลายแลว้	 สว่นอืน่ๆ	

ของต้นไม้ก็ย่อมไม่ถึงความบริบูรณ	์ แต่หากกิ่ง

และใบสมบูรณ	์ ส่วนอื่นๆ	 ของต้นไม	้ ก็พลอย

บริบูรณ์ ไปด้วย๒	 การสำรวมระวังในทุกทวาร

จะทำให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้๓	 ผู้ ไม่สำรวม

อินทรีย์ยึดถือในนิมิตและ	 อนุพยัญชนะ	 หาก

ตายไปตอนนัน้	 กจ็ะทำให้ ไปเกดิในนรกหรอืเปน็

สตัวเ์ดรจัฉาน	การนอนหลบัยงัดเีสยีกวา่๔ 

 

หลักคำสอนเรื่องอินทรียสังวร	 และตัวอย่าง

การนำหลักคำสอนนี้ ไปประพฤติปฏิบัติ	 มี

ปรากฏอยู่หลายแห่งทั่วไป ในพระไตรปิฎก	

พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมตามความ

เหมาะสมแก่บุคคล	 สถานที่	 และเวลา	 พระ

อรรถกถาจารย์	 พระฎีกาจารย์	 และพระ

อาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

เรื่องอินทรียสังวรก็ ได้อธิบายสืบต่อกันมา		

นักปราชญ์ ในยุคปัจจุบันก็ ได้อธิบายขยาย

ความด้วยภาษาสมัยใหม่	 ประยุกต์ ให้เข้ากับ

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป	

 
 

เนื่องจากหลักคำสอนเรื่องอินทรียสังวรมีอยู่

อย่างกระจัดกระจาย	 ไม่เป็นหมวดหมู่	 และใน

แต่ละแห่งก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป	ตาม

ความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เป็นเหตุให้

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม	 การจะ

ทำความเข้าใจเรื่องอินทรียสังวรให้ละเอียด

ชัดเจนครอบคลุมทุกแง่มุมนั้นทำได้ยาก	 ผู้วิจัย

จึงมีความต้องการที่จะรวบรวมคำสอนเรื่อง

อินทรียสังวร	 ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้

ตามที่ต่างๆ	 รวมทั้งคำอธิบายจากคัมภีร์ที่

เกีย่วขอ้ง	 นำมาศกึษาใหล้ะเอยีดในหลากหลาย

แง่มุม	 เพื่ อ ให้ เห็นถึงภาพรวมของเรื่ อง	 

อินทรียสังวรและความเชื่อมโยงกับหมวด

ธรรมอื่นในกระบวนการปฏิบัติธรรม	รวมทั้งจะ

ได้ ทราบถึ งพัฒนาการของการตี ความ

พระพุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องอินทรียสังวร	 ใน

ยุคสมัยที่แตกต่างกัน	 จากยุคของพระอรรถ

กถาจารย์		จนกระทั่งถึงนักปราชญ์ยุคปัจจุบัน

อีกด้วย	

ผู้วิจัยต้องการทำวิจัยเรื่องนี้ เพื่อศึกษาว่า	

อินทรียสังวรนั้นมีความหมาย	 ความสำคัญ		

มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร	 ประโยชน์ของการมี

อินทรียสังวรและโทษของการขาดอินทรีย

สังวรเป็นอย่างไร	 ตัวอย่างของการนำอินทรีย

สังวรไปปฏิบัติจริงในคัมภีร์ ใช้วิธีการใด	 และ

เกิดผลอย่างไร	 เป็นต้น	 	 เพื่อที่จะช่วยให้เกิด

เข้าใจเรื่องอินทรียสังวรได้อย่างถูกต้อง	 เพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติ	 และสามารถนำไป

ประยุกต์ ใช้กับสังคมไทยในยุคปัจจุบันได้		 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๒.๑		 เพื่อศึกษาความหมายและความสำคัญของอินทรียสังวรในพระพุทธศาสนาเถรวาท

๑.๒.๒			เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติอินทรียสังวรและหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง		 

๑.๒.๓			เพื่อนำเสนอวิธีปฏิบัติและประยุกต์หลักอินทรียสังวรในสังคมไทยปัจจุบัน 
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๑.๓  คำจำกัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

อินทรียสังวร หมายถึง	 ความสำรวมอินทรีย์	 ๖	 คือ	 ตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 ใจ	 ไม่ ให้ยินดี	 

ยินร้ายในเวลาเห็นรูป	ฟังเสียง	ดมกลิ่น	ลิ้มรส	ถูกต้องโผฏฐัพพะ	รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ 

อารมณ์ หมายถึง	 สิ่งที่ถูกจิตรู้	 สิ่งที่เป็นที่หน่วงเหนี่ยวให้จิตเกิดขึ้น	 การเกิดขึ้นของจิตมีได้

เพราะมีการรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง	 มี	 ๖	 อย่าง	 ได้แก่	 รูปารมณ์	 สัททารมณ์	 คันธารมณ์	

รสารมณ์	โผฏฐัพพารมณ์	และธรรมารมณ์ 

อายตนะภายใน  หมายถึง	 สิ่งเชื่อมต่อ	 หรือสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดการรู้อารมณ์	 โดยเป็นฝ่ายที่

อยู่ภายใน	เป็นเครื่องมือในการรับรู้	ได้แก่	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ 

อายตนะภายนอก หมายถึง	สิ่งที่เป็นอารมณ์	มาเชื่อมต่อกับอายตนะภายใน	ทำให้เกิดการรับ

รู้เกิดขึ้น	ได้แก่	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	และธรรมารมณ์	

ทวาร หมายถึง	ช่องทางหรือประตูสำหรับการรับรู้	ได้แก่	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ 

นิมิต หมายถึง	การยึดถือแบบรวบรัดเป็นกลุ่มก้อน	เช่น	คน	ผู้หญิง		ผู้ชาย	สุนัข	แมว	เป็นต้น 

อนุพยัญชนะ หมายถึง	 การยึดถือแบบแยกแยะรายละเอียด	 เช่น	 ตา	 หู	 จมูก	 ปาก	 เส้นผม		

เป็นต้น 

การพัฒนาอินทรียสังวร หมายถึง	 การปฏิบัติ	 ควบคุม	 ป้องกัน	 รวมถึงการฝึกฝนพัฒนาจิต

เพื่อให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่กระทบทางอายตนะ	๖	

 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การปฏิบัติวิปัสสนากรรม

ฐานตามแนวทางของพระครูโพธิสารคุณ	

(ประยงค์	 อุปลวณฺโณ)”	 วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาพระพุทธศาสนา		

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		

ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสติในการ

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	 สติเป็นแกนหลัก  

ในการฝึกฝนพัฒนาจิตใจตนเอง	 เพื่อให้มี

การกระทำทางกายที่ถูกต้อง	การพูดที่ถูกต้อง	

ทางใจไม่ถูกกิเลสเข้าครอบงำ	 และสตินี้เอง

เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาปัญญาเพื่อรู้

เห็นตามความเป็นจริง	 ท่านได้กล่าวถึงสติเป็น

อุปกรณ์ ในการควบคุมการกระทำ	 และก่อให้

เกิดความสังวร	ความตอนหนึ่งว่า	

 

 

 

 

สติเป็นอุปกรณ์ ในการควบคุมกายทวาร วจี

ทวาร และมโนทวารให้ดำรงอยู่ ในสภาวะที่

ปกติ คือให้มีสติสังวร คือ ความสำรวมในทาง

อินทรีย์ทั้ง ๖ ได้แก่ สำรวมตา หู จมูก ลิ้น 

กาย และใจ เมื่อกระทบกับอารมณ์ภายนอก  

สติทำหน้าที่กำกับไม่ ให้จิตใจไปเสวยอารมณ์

ยนิด ียนิรา้ยในการรบัรูอ้ารมณน์ัน้ นอกจากนัน้ 

สติยังหมายถึงการไม่ลืม ความไม่ เผลอ   

ไม่เลินเล่อ ไม่ฟั่นเฝือเลื่อนลอยไปตามอำนาจ

แหง่กามคณุ ๕ อนันา่ใครน่า่ปรารถนานา่พอใจ 

จนทำให้เกิดปัญหาต่อตนเองและสังคมด้วย

การแสวงหาทรัพย์สินเงินทองโดยความ  

ไม่สุจริต ล่วงละเมิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย

บ้านเมือง๕ 

๑.๔  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๑.๔.๑ พระมหาเข็มทอง ตนฺติปาโล (ฤทธิ์ลือไกร) 



การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

28
การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

29

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาอิทธิพลของ

อายตนะ	(สื่อ)	ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”	

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขา

ธรรมนิเทศ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ

อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

และใจ ซึ่งหากได้การรักษาควบคุมดีแล้ว 

ก็จะนำประโยชน์มาให้มากมาย	 ท่านกล่าว

ไว้ตอนหนึ่งว่า	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคลรักษาอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจ ด้วยความสำรวมระวัง เรียกว่าสติ

สังวร ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุรักษา

อินทรีย์คือจักษุ ชื่อว่าถึงความสำรวมใน   

จักขุนทรีย์” ถ้าบุคคลทั่วไปพึงรู้จักเลือกรับ

อารมณ์ที่พอเหมาะ เช่น จะชมรายการ

โทรทัศน์หรือฟังวิทยุก็ควรเลือกจะชมหรือฟัง

รายการที่เหมาะสม ควรปิดกั้นกระแสกิเลส

ด้วยบานประตูคือสติ หรือคอยปิดกั้นกระแส

กิเลสที่เข้ามาทางอายตนะ คือ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ ด้วยสติ แต่ถ้าจะตัดกระแสกิเลส

เหล่านั้น  ต้องตัดด้วยปัญญา๖ 

๑.๔.๒ พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ (โพธิ์นอก)  

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาเรื่องสติในฐานะ

องค์ธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตตามหลักคำสอน

ของพุทธศาสนาเถรวาท”	 วิทยานิพนธ์ศาสน

ศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาพุทธศาสนาและ

ปรัชญา	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

โดยแสดงให้เห็นความสำคัญของสติทั้งต่อ

ตนเอง	 ต่อครอบครัว	 ต่อประเทศชาติและต่อ

โลก	 เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนทุกวัยจะได้

ทำการฝึกฝนให้มีสต	ิ เพราะสตินั้นก่อให้เกิด

ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม	 การงาน

ทางโลกยอ่มสำเรจ็ลลุว่งไปดว้ยด	ีสามารถผา่น

ปญัหาอปุสรรคตา่งๆ	ไปไดด้ว้ยด	ีทำใหป้ระสบ

ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน	

และการประพฤติปฏิบัติธรรม	 ย่อมสามารถ

บรรลธุรรมตามความปรารถนาได	้ 	 หรอืถา้ไม่

สามารถบรรลุนิพพานในชาตินี	้ ก็ทำให้ ได้รับ

ความสงบสขุในการดำเนนิชวีติ	 และไดก้ลา่วถงึ

สติเป็นเสมือนกำแพงกั้นอันตรายไม่ ให้  

เกิดขึ้นกับตัวเรา	ความตอนหนึ่งว่า	

หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เกี่ยวกับ

สตินี้ ก็เพื่อเป็นปทัฏฐานให้จิตมีความรู้เท่าทัน

ต่ออารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และใจ กล่าวได้ว่าสตินี้เป็น

เสมือนกำแพงกั้นอันตรายทั้งปวงไม่ ให้เกิดขึ้น 

เช่น วาตภัยและภัยต่างๆ เป็นต้นที่จะเกิดขึ้น

กับเราในขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อจิตรู้เท่าทัน

อารมณ์เหล่านั้น ย่อมสามารถขจัดออกไปได้  

หรือให้เบาบางได้ตามลำดับ๗ 

๑.๔.๓ พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน (จันทะคัด)  
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ศกึษาวจิยัเรือ่ง	“การนำหลกัวปิสัสนากรรมฐาน

มาใช้ ในการลดภาวะความแปรปรวนทาง

อารมณ์ ในสตรีวัยทอง”	 วิทยานิพนธ์อักษร

ศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาศาสนาเปรียบเทียบ	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 แสดงให้เห็นถึงความ

สำคญัของสต	ิ ในการปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน 

มีประโยชน์ ในการควบคุมสภาพจิตใจ ทำ

ให้มีร่างกายและจิตใจปลอดโปร่ง เป็น

สมาธิ ลดละพฤติกรรมต่างๆ ที่ผิดพลาด

ลงไปได้	 โดยท่านได้รวบรวมประโยชน์ของ

การฝึกฝนสติไว้เป็นข้อๆ		ดังนี้	

 

 

 

 

(๑) ควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ ในภาวะที่

ต้องการ โดยตรวจตรากระบวนการรับรู้และ

กระแสความคิด เลือกรับสิ่งที่ต้องการ กัน

ออกไปซึ่งสิ่งที่ ไม่ต้องการ ตรึงกระแสความ  

คิดให้นิ่งเข้าที่ และทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่าย 

(๒) ทำให้ร่างกายและจิตใจอยู่ ในสภาพที่

เรียกได้ว่า เป็นตัวของตัวเอง เพราะมีความ

โปร่งเบา ผ่อนคลาย เป็นสุขโดยสภาพของมัน

เอง พร้อมที่จะเผชิญความเป็นไปต่างๆ และ

จัดการกับสิ่งทั้งหลายในโลกอย่างได้ผลดี 

 

 

๑.๔.๔ พระสมภาร  ทวีรัตน์   

(๓) ในภาวะทีจ่ติเปน็สมาธ ิอาจใชส้ตเิหนีย่วนำ

กระบวนการรับรู้ และกระแสความคิด ทำ

ขอบเขตการรับรู้และความคิดให้ขยายออกไป

ในมิติต่างๆ หรือให้เป็นไปต่างๆ ได้ 

(๔) โดยการยึดจับอารมณ์ที่เป็นวัตถุแห่งการ

พิจารณาวางไว้ต่อหน้า จึงทำการพิจารณา

สืบค้นด้วยปัญญาดำเนินไปได้ชัดเจนเต็มที่  

เท่ากับเป็นพื้นฐานการสร้างเสริมปัญญาให้

เจริญบริบูรณ์ 

(๕) ชำระพฤติกรรมต่างๆ ทั้งกายกรรม   

วจีกรรม มโนกรรม ให้บริสุทธิ์ อิสระ ไม่

เกลือกกลั้ว หรือเป็นไปด้วยอำนาจตัณหา

อุปาทาน และร่วมกับสัมปชัญญะ ทำให้

พฤติกรรมเหล่านั้นเป็นไปด้วยปัญญา หรือ

บริสุทธิ์ล้วน๘ 
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ศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาวิเคราะห์คุณค่า

ของศีลที่มีต่อสังคมไทย”	 วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา	 

ลงกรณราชวิทยาลัย	 แสดงให้เห็นถึงความ

สำคัญของศีลในระดับต่างๆ	ตั้งแต่ศีล	๕		อัน

เป็นพื้นฐานของสังคม	 จนกระทั่งถึงศีลที่มี

ความละเอียดซึ่งเป็นศีลของพระภิกษุและ	 

ภิกษุณี	 รวมทั้งปาริสุทธิศีล	๔	คือ	ปาติโมกข

สังวร	อินทรียสังวร	ปัจจยสันนิสสิตศีล	อาชีว

ปาริสุทธิศีล	 ซึ่งการที่จะรักษาศีลให้มีความ

บริสุทธิ์ ได้ดีที่สุดก็คือการมีสติ	 ท่านได้กล่าว

ถึงการมีสติรักษาคุ้มครองอินทรีย์ทั้ง	 ๖	 ก็คือ

สิ่งเดียวกันกับการปฏิบัติสติปัฏฐาน	๔	นั่นเอง		

ความตอนหนึ่งว่า	

 

 

 

อินทรียสังวร หรือสติสังวร คือการสำรวม

อินทรีย์มีจักขุเป็นต้น ระวังไม่ ให้บาปอกุศล

ธรรมครอบงำจิตในเมื่อรับรู้อารมณ์ ๖ คือ 

เมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้ม

รส กายถูกต้องสัมผัส และใจรู้คิดเรื่องราว

ต่างๆ ... อินทรียสังวรนี้ เป็นการทำลาย  

อภิชฌาและโทมนัส ซึ่งสติปัฏฐานก็เป็นการ  

ทำลายอภิชฌาและโทมนัสเหมือนกัน จึงกล่าว

ไดว้า่เปน็อยา่งเดยีวกนั... แตเ่มือ่สำรวมอนิทรยี ์

จะมีทั้งกายบริสุทธิ์ ใจบริสุทธิ์ คือมีทั้งศีล 

สมาธิ ปัญญา ดังนั้น อินทรียสังวรจึงสามารถ

ชำระกิเลสทั้งอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่าง

ละเอียดได้ อินทรียสังวรนี้จะบริสุทธิ์ ได้ด้วย

กำลังของสติ๙ 

๑.๔.๕  พระอุบล  กตปญฺโญ (แก้ววงษ์ล้อม)  

เขียนหนังสือ	“ตามรอยพระอรหันต์”	โดยท่าน

ได้รวบรวมวิธีการเดินตามรอยพระอรหันต์	 ซึ่ง

พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ในพระไตรปิฎกและคำ

อธิบายในคัมภีร์ต่างๆ	 มีอรรถกถาและวิสุทธิ

มรรคเป็นต้น	 ในหนังสือนี้	 ได้แสดงให้เห็น

ลำดับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	

ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์	

การสร้างพื้นฐานอันมั่นคงในการปฏิบัติธรรม

ขั้นสูง	 คือ	 การมีศีลที่บริสุทธิ์และการฝึกฝน

สติ	 การสำรวมด้วยสติ	 ได้แก่การมีสติคอย

ระวังรักษาทวารทั้ง	 ๖	 และทวารทั้ง	 ๓	 สติ

เป็นเครื่องกั้นความชั่วได้อย่างดี สามารถ

ละอกุศล ทำกุศลให้เจริญ ละสิ่งที่มี โทษ 

ทำในสิ่งที่ปราศจากโทษ ประคับประคอง

ตนให้ถึงความหลุดพ้นได้	 ท่านได้กล่าว	 

ตักเตือนให้ ไม่ประมาทในการปฏิบัติอินทรีย

สังวรว่า	

สำหรับเวลาบางคราวจิตใจเยือกเย็นอยู่ ก็

สำรวมได้ง่าย แต่บางคราวใจไม่เป็นเช่นนั้น  

จึงไม่ควรประมาทว่าเคยสำรวมได้มาครั้งหนึ่ง

ไม่ต้องกวดขันนัก จะเสียที เป็นอันว่าทางดี

ที่สุดที่จะทำตัวเองให้เยือกเย็นปราศจากไฟ  

และก้าวขึ้นสู่คุณความดีในเบื้องสูง อันตนจะ

บรรลุขึ้นไปได้ โดยลำดับแล้ว ควรสำรวมเต็มที่ 

ในที่ทุกสถาน ในเวลาทุกกาล และระลึกถึง

พระพุทธดำรัสที่ทรงกำชับอยู่เสมอ พร้อมทั้ง

ทำความเคารพต่อพระดำรัสนั้นอย่างหนักแน่น

มั่นคง๑๐ 

๑.๔.๖ พุทธทาสภิกขุ 
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๑.๕  ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร	 (Documentary	 research)	 และเชิงพรรณนา	

(Descriptive	 research)	 โดยอาศัยข้อมูลในพระไตรปิฎกของนิกายเถรวาทเป็นหลัก	 ส่วนคำ

อธิบายเพิ่มเติมจะนำมาจากอรรถกถา	 ฎีกา	 และปกรณ์วิเสสของนิกายเถรวาท	 รวมทั้งเอกสาร

การวิจัย	และหนังสืออื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๖  วิธีดำเนินการวิจัย 

๑.๖.๑		 ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในส่วนที่ว่าด้วยอินทรียสังวร		จากพระไตรปิฎก	อรรถกถา							

	 ฎีกา	ปกรณ์วิเสส		เอกสารงานวิจัย	และหนังสือที่เกี่ยวข้อง	

๑.๖.๒			ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด	

๑.๖.๓			 สรุปและนำเสนอข้อมูล	

๑.๖.๔			 เสนอแนวทางการประยุกต์ ใช้กับสังคมไทยปัจจุบัน	

 
๑.๗  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑.๗.๑			ทำให้ทราบความหมายและความสำคัญของอินทรียสังวรในพระพุทธศาสนาเถรวาท	

๑.๗.๒			ทำให้ทราบวิธีปฏิบัติอินทรียสังวรและหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง	 

๑.๗.๓			ทำให้ ได้แนวทางการพัฒนาอินทรียสังวรในสังคมไทยปัจจุบัน 
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๒.๑  ความหมายของอินทรียสังวร 

ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอินทรียสังวรนี้	 เริ่มต้นผู้วิจัยจะทำการศึกษาถึงความหมาย

ของคำว่าอินทรียสังวรในแง่มุมต่างๆ	 ประกอบไปด้วยความหมายตามรูปศัพท์บาลี	 ความ

หมายตามพระบาลีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้	 ความหมายจากคัมภีร์อรรถกถาที่ขยาย

ความจากพระบาลี	และความหมายจากนักปราชญ์ผู้มีความรู้ ในพุทธศาสนาเถรวาท	

๒.๑.๑  ความหมายของคำว่า “อินทรีย์” ตามรูปศัพท์บาลีและพระพุทธพจน์ 

ความหมายตามรปูศพัทบ์าล	ี เปน็การขยายความในเชงิไวยากรณข์องภาษา	 ซึง่ในคมัภรีอ์รรถกถา 

ฎีกา	 ก็มีการขยายความไว้ส่วนหนึ่ง	 เป็นการขยายความไว้ ในลักษณะเป็นรูปวิเคราะห์ของศัพท์	

เพื่อให้เข้าใจความหมายของศัพท์นั้นๆ	 ชัดเจนขึ้น	 ส่วนในคัมภีร์ระดับไวยากรณ์ก็จะอธิบายการ

ประกอบศัพท์ขึ้นมาจากธาตุ	ปัจจัย	ในทางภาษา	ส่วนความหมายตามพระพุทธพจน์นั้นจะนำมา

จากพระไตรปิฎก	

๒  ความหมายและความสำคัญ 
 ของอินทรียสังวรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
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ก) ความหมายของคำว่า  “อินทรีย์” ตามรูปศัพท์บาลี 

คำว่า	 อินทรีย์ มีรูปศัพท์ตามภาษาบาลีว่า	 อินฺทฺริย	 มาจากศัพท์เดิมว่า	 อินฺท	 ดังที่พระอรรถ

กถาจารย์ท่านได้อธิบายความหมายโดยรูปศัพท์ ไว้ว่า 

ตตฺถ จกฺขุทฺวาเร อินฺทฏฺ กาเรตีติ จกฺขุนฺทฺริย. โสตฆานชิวฺหากายทฺวาเร อินฺทฏฺ กาเรตีติ 

กายินฺทฺริย.  วิชานนลกฺขเณ  อินฺทฏฺ  กาเรตีติ มนินฺทฺริยํ๑	ซึ่งแปลความได้ว่า	

	 ที่ชื่อว่า		 จักขุนทรีย์	 เพราะอรรถว่า		ครองความเป็นใหญ่ ในจักขุวาร			 

	 ที่ชื่อว่า		 โสตินทรีย์		เพราะอรรถว่า	 ครองความเป็นใหญ่ ในโสตทวาร			 

	 ที่ชื่อว่า		 ฆานินทรีย์		เพราะอรรถว่า		ครองความเป็นใหญ่ ในฆานทวาร				 

	 ที่ชื่อว่า		 ชิวหินทรีย์		เพราะอรรถว่า		ครองความเป็นใหญ่ ในชิวหาทวาร				 

	 ที่ชื่อว่า		 กายินทรีย์		เพราะอรรถว่า		ครองความเป็นใหญ่ ในกายทวาร				 

	 ที่ชื่อว่า		 มนินทรีย์			เพราะอรรถว่า		ครองความเป็นใหญ่ ในลักษณะการรู้อารมณ์		

จากคำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์นี้	ศัพท์ว่า	อินฺทฺริย	อยู่ ในรูปสนธิกับศัพท์อื่น	ซึ่งสามารถ

แยกสนธิได้ดังต่อไปนี้	

	 จกฺขุนฺทฺริยํ		=		จกฺขุ		+		อินฺทฺริยํ	 

	 โสตินฺทฺริยํ			=		โสต		 +		อินฺทฺริยํ	 

	 ฆานินฺทฺริยํ		=		ฆาน		+		อินฺทฺริยํ	 

	 ชิวฺหินฺทฺริยํ		=		ชิวฺหา	+		อินฺทฺริยํ	 

	 กายินฺทฺริยํ		=		กาย		+		อินฺทฺริยํ	 

	 มนินฺทฺริยํ		 =	 มน		 +		อินฺทฺริยํ	

พระฎีกาจารย์ ได้ขยายความหมายของศัพท์ว่า	 อินฺท	 มีความหมายเท่ากับ	 ปรมิสฺสร	 แปลว่า	

ความเป็นใหญ่,	ความเป็นอิสระ,	เป็นจอม	ดังบาลีว่า	“จกฺขุทฺวาเร อินฺทฏฺ กาเรตีติ จกฺขุทฺวาร

ภาเว ตํทฺวาริเกหิ อตฺตโน อินฺทภาวํ ปรมิสฺสรภาวํ การยตีติ อตฺโถ”๒ 

การสำเร็จรูปของศัพท์	อินฺทฺริย =	อินฺท	ศัพท์	+	อิย	ปัจจัย,	สำเร็จรูปเป็น	อินฺทฺริย	ด้วยการ

แปลง	ท	ฺ เปน็	ทรฺ	ดงัทีท่า่นกลา่วไว้ ในคมัภรีอ์ภธิานนปัปทปีกิาสจูวิา่	 “อนิทฺต ิปรมสิสฺรยิ ํกโรตตี ิ

อินฺโท, อตฺตา; ตสฺส ลิงฺคํ อินฺทฺริยํ. อิโย... อินฺทสฺส ภาโว อินฺทิยนฺติ วิคฺคเห อินฺทยนฺติ ปทํ  

สกฺกตญฺเญว วทติ ตเทว ปทํ ทการสฺส ทฺรกาเร กเต จกฺขาทีนิ เยว วทติ”๓ 

ในคัมภีร์สัมโมหวิโนทนี	อรรถกถาวิภังค์ ได้ ให้ความหมายของ	อินฺทฺริย	ไว้ดังบาลีว่า		“โก ปเนส 

อินฺทฺริยฏฺโ นามาติ. อินฺทลิงฺคตฺโถ อินฺทฺริยตฺโถ อินฺทเทสิตตฺโถ อินฺทฺริยตฺโถ อินฺททิฏฺตฺโถ   

อินฺทฺริยตฺโถ อินฺทสิฏฺตฺโถ อินฺทฺริยตฺโถ อินฺทชุฏฺตฺโถ อินฺทฺริยตฺโถ. ... อปิจ อาธิปจฺจสงฺขาเตน 

อิสฺสริยฏฺเนาปิ เอตานิ อินฺทฺริยานิ๔ 
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พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ชื่อว่า	 อินฺท	 (ผู้เป็นใหญ่)	 เพราะความเป็นผู้	 

ยิ่งใหญ่ที่สุด,	 กรรมที่เป็นกุศลและอกุศล   

ก็ชื่อว่า	 อินฺท	 เพราะไม่มีสิ่งใดจะใหญ่ยิ่ง	 

ไปกว่ากรรมทั้งหลาย	 เพราะฉะนั้น	 อินทรีย์	 

ทั้งหลายจึงเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้า	 

ผู้เป็นใหญ่สุด	 และอินทรีย์ทั้งหลายที่เกิดจาก

กรรม	 คือ	 ตา	 หู	 เป็นต้น	 เป็นเครื่องหมาย

แสดงถงึความเปน็ใหญข่องกรรม	 (ความหมาย

ที่	๑)	

 

 

อินทรีย์เหล่านั้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็น

ใหญ่นั้นทรงแสดงแล้ว	 (ความหมายที่	 ๒)	

อินทรีย์เหล่านั้น	 อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 

ผู้เป็นใหญ่นั้นทรงเห็นแล้ว	 (ความหมายที่	 ๓)		

อินทรีย์เหล่านั้น	 อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 

ผู้ เป็นใหญ่นั้น	 ทรงประกาศตามที่ตรัสรู	้	 

(ความหมายที	่ ๔)	 อินทรีย์บางอย่าง	 พระผู้มี	 

พระภาคทรงเสพแล้วด้วยการทำให้ เป็น

อารมณ์	 และอินทรีย์บางอย่างทรงเสพแล้ว

ด้วยการอบรม	 เพราะฉะนั้น	 จึงชื่อว่าอินทรีย์	

เพราะเป็นสิ่งอันบุคคลผู้ เป็นใหญ่เสพแล้ว	

(ความหมายที่	๕)	
 

จากบาลีที่แสดงมานี้	พระอรรถกถาจารย์ ได้ ให้ความหมายของ	อินฺทฺริย	ศัพท์ ไว้ดังนี้	

	 (๑)		อินฺทลิงฺคตฺถ 	 เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นใหญ่	 

	 (๒)		อินฺทเทสิตตฺถ		อันผู้เป็นใหญ่แสดงแล้ว				 

	 (๓)		อินฺททิฏฺตฺถ		 อันผู้เป็นใหญ่เห็นแล้ว			 

	 (๔)		อินฺทสิฏฺตฺถ		 อันผู้เป็นใหญ่ประกาศแล้ว						 

	 (๕)	 อินฺทชุฏฺตฺถ 	 อันบุคคลผู้เป็นใหญ่เสพแล้ว	 

	 (๖)	 อาธิปจฺจสงฺขาตอิสฺสริยฏฺ 		ความเป็นอิสระกล่าวคือความเป็นอธิบดี	

ความหมายว่า	 เป็นอิสระ	 กล่าวคือความเป็น

อธิบดีนั้น	 หมายความว่า	 มีความเป็นใหญ่	 

ในความเป็นไปแห่งวิญญาณในทางทวาร	 

นั้นๆ	 เช่น	 จักขุนทรีย์เป็นใหญ่ ในความเป็นไป	 

แห่งจักขุวิญญาณและจิตอื่นๆ	 ที่เกิดขึ้นทาง	 

จักขุทวาร	 เพราะเมื่อจักขุนทรีย์แก่กล้า	 จักขุ

วิญญาณเป็นต้นนั้นก็แก่กล้า	 เมื่อจักขุนทรีย์

อ่อน	จักขุวิญญาณเป็นต้นนั้นก็อ่อนไปด้วย๕ 

สรุปคำอธิบายตามรูปศัพท์	 ท่านอธิบาย	

อินฺทฺริย	มาจาก	อินฺท	+	อิย	ความหมายของ	

อินฺท	 ศัพท์	 ขยายความด้วยคำว่า	 ปรมิสฺสร,	

อิสฺสร,	อาธิปจฺจ		มีความหมายโดยสรุปดังนี้	

 

 

 

 

 

อินฺทฺริย	 หมายถึง	 ความเป็นใหญ่ โดยกิจ

หน้าที่ ในการรับรู้อารมณ์ทางจักขุทวาร

เป็นต้น และเป็นใหญ่ ในการเป็นเหตุให้จิต

อื่นๆ เกิดขึ้นเป็นไปทางทวารต่างๆ	 อินทรีย์

แต่ละอย่างมีความสามารถในการทำหน้าที่

เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ	 โดยเฉพาะ	 หากขาด

อินทรีย์หรืออินทรีย์บกพร่องก็จะไม่สามารถ

ทำกิจได้	 เช่น	 จักขุนทรีย์เป็นใหญ่ ในการ	 

ก่อให้ เกิดการรับรู้รูปที่มองเห็นได้ทางตา		 

และเป็น เหตุ ให้ เกิดจิต ในทางจักขุทวาร		 

คือ	 ปัญจทวาราวัชชนจิต จักขุวิญญาณ   

สัมปฏิจฉนจิต สันตีรณจิต โวฏฐัพพนจิต 

กุศลจิตหรืออกุศลจิต	 โสตินทรีย์เป็นใหญ่ ใน

การก่อให้เกิดการรับรู้เสียงทางหู	และเป็นเหตุ

ใหเ้กดิจติในทางโสตทวาร	คอื	ปญัจทวาราวชัชน

จติ	 โสตวิญญาณ	 สัมปฏิจฉนจิต	 สันตีรณจิต	

โวฏฐัพพนจิต	 กุศลจิตหรืออกุศลจิต	 แม้	 

ฆานินทรีย์	 ชิวหินทรีย์	 กายินทรีย์	 มนินทรีย์	

ก็มีความหมายในทำนองเดียวกัน	

 



การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

42
การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

43

 

นับตั้งแต่ผิวพรรณ	 รูปร่าง	 ทรวดทรง	 ฯลฯ	

รวมไปถึงคุณภาพของใจ	 ที่เป็นอุปนิสัยใจคอ	

ความเคยชิน	 จริต	 อัธยาศัยต่างๆ	 เกิดจาก

กรรมเก่าปรุงแต่งขึ้นมา	

เมื่อมีตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	มาแล้ว	ก็มีการ

รับรู้ โลก	 เรียกว่าผัสสะ	 ทำให้เกิดความรู้สึก

ตอ่โลกและทำกรรมใหมต่อ่ไปอกี	ตา	ห	ูเปน็ตน้ 

เหล่านี้จึงเป็นที่ตั้งของเวทนา	 ทำให้ เกิด	 

ความรู้สึก	 เมื่อเห็นก็รู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง	

เมื่อคิดนึกก็รู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง				

ที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมามากมาย	 เป็นตัวเรา	 ของ

เรา	 เป็นเขา	 ของเขา	 ก็เกิดจากตา	 หู	 จมูก	

ลิ้น	 กาย	 ใจ	 ส่วนนี้เป็นผลของกรรม	 เป็น

กรรมเก่า	 อาศัยกรรมเก่าแล้วกระทบผัสสะ

กับโลก เกิดความรู้สึกกับโลก หลงโลก 

เข้าใจผิด หลงยึดมั่นจริงจังกับโลก ก็ทำ  

กรรมใหม่วนเวียน ออกจากวงจรนี้ ไม่ ได้ 

เลยต้องเกิดตายวนเวียนไม่สิ้นสุด 

 

อินทรีย์ ๖	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	เป็น

ทางที่ผุดขึ้นของกิเลสนานาประการ	และกิเลส

ก็ไม่เคยเต็มอิ่ม	 แม้ว่าจะหารูปที่สวยงามมาให้

ตาดูมากเพียงไร	 กิเลสก็ ไม่เคยเต็มอิ่ม	 มีแต่

อยากดูให้สวยงามยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีก	 ฟัง

เสียงที่ ไพเราะมากสักเพียงไร	 กิเลสก็ไม่เคย

อิ่ม	 มีแต่อยากฟังให้มากและไพเราะยิ่งขึ้นไป

กว่าเดิม	 แม้ทางทวารอื่นๆ	 ก็ โดยทำนอง

เดียวกันนี้	 โดยเฉพาะทางใจนั้น	 เป็นที่ผุดขึ้น

ของกิ เลสมากมายเหลือประมาณ	 สิ่ งใด	 

ที่น่าชอบใจ	 จะทำให้มีความสุขก็พยายาม

ขวนขวายหามา	 ชาวโลกทั้งหลายจึงพากัน

แสวงหา	เงินทอง	ชื่อเสียง	ตำแหน่ง	การเป็น

ที่ยอมรับของบุคคลอื่น	 เพื่อให้จิตใจมีความ

รู้สึกมั่นคง	มีความสำคัญ	ปลอดภัย 

คำว่า	 อินทรีย์	 ที่ ใช้ ในพระบาลีที่แสดงเกี่ยว

กับอินทรียสังวรว่า	 อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร 

หรือ	 อินฺทฺริยสวเรน สมนฺนาคโต๖	 หมายเอา

เฉพาะอายตนะภายใน ๖ คือ	 ตา	 หู	 จมูก	

ลิ้น	 กาย	 ใจ	 ซึ่งตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 โดย

สภาวะเป็นอุปาทายรูป๗	 คือ	 รูปที่ต้องอาศัย

มหาภูตรูป	ส่วนใจนั้นเป็นนามธรรม		

ตา	 เป็นรูปชนิดหนึ่ง	 โดยสภาวะนั้นเป็นสิ่งที่

ไมม่ตีวัตน	เปน็ปสาทรปูทีอ่ยู่ ในอตัภาพรา่งกาย

นี้	 ซึ่งเป็นสภาวะที่เห็นไม่ ได้	 แต่กระทบได้		 

โดยกระทบกับรูปารมณ์แล้วทำให้เกิดการมอง

เหน็ขึน้	 แล้วสภาวธรรมอื่นๆ	 มีผัสสะ	 เวทนา		 

สัญญา	 เป็นต้นเกิดขึ้น	 มีชื่อเรียกว่าจักขุบ้าง   

จกัขายตนะบา้ง จกัขธุาตบุา้ง จกัขนุทรยีบ์า้ง   

โลกบา้ง ทวารบา้ง สมทุรบา้ง ปณัฑระบา้ง 

เขตบ้าง วัตถุบ้าง เนตรบ้าง นัยนาบ้าง 

ฝั่งนี้บ้าง บ้านว่างบ้าง๘ อินทรีย์	คือ	หู	จมูก	

ลิ้น	กาย	ก็เช่นเดียวกัน๙ 

 

ส่วนมนินทรีย์มีชื่อเรียกหลายอย่าง	 ดังพระ

บาลีว่า	 “จิต ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เป็นไฉน จิต 

มโน มานัส หทัย ปัณฑระ มโน มนายตนะ 

มนินทรีย์ วิญญาณ วิญญาณขันธ์ มโน

วิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน๑๐ ในสมัยนั้น นี้ชื่อ

ว่าจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น”๑๑ 

ตามพระบาลีในคัมภีร์ปัฏฐาน	 ที่แสดงเกี่ยวกับ

ความเปน็เหตปุจัจยัของธรรมทัง้หลายจกัขนุทรยี์

เป็นต้นนั้นเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณเป็นต้น		

โดยการเกิดก่อน๑๒	และเป็นอินทรีย์๑๓	เป็นต้น	

ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	 ใจ	นั้นเป็นกรรมเก่า๑๔  

เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง	 เป็นผลของกรรม	

เกดิจากกรรมเกา่ๆ	 ทีเ่คยทำเอาไวแ้ลว้	 ประมวล

มาจนเปน็สิง่ทีส่มมตวิา่เปน็ตวัเปน็ตน	 แตล่ะคน

ก็แตกต่างกันไปตามกรรม	 ทำกรรมดีก็ปรุง

แต่งให้ดูดี	 ทำกรรมไม่ดีหรือไม่ประณีตก็ปรุง

แต่งให้ดูไม่ดี	 ชิ้นส่วนแต่ละอย่างที่เป็นอวัยวะ

ของเรานี	้ มคีวามละเอยีดปลกียอ่ยไมเ่หมอืนกนั

เลย	 ก็เพราะแต่ละคนทำกรรมมาแตกต่างกัน	

ข)  ความหมายของคำว่า “อินทรีย์” ตามพระพุทธพจน์ 
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แต่สังขารธรรมทุกอย่าง ล้วนตกอยู่ภายใต้

กระแสของการเปลี่ยนแปลง	 คงอยู่ ใน

สภาพเดิมไม่ ได้	 จะไปบังคับบัญชาเอาตามใจ

ชอบไม่ ได้	 จึงต้องดิ้นรนแสวงหาอย่างไม่หยุด

หย่อน	ได้มาแล้วก็พยายามหาวิธีการรักษาเอา

ไว้ ให้ยาวนาน	 ไม่ต้องการสูญเสียไป	 เปรียบ

ประดุจคนบ้าที่ตะโกนบอกให้น้ำในแม่น้ำที่

กำลังไหลไปอยู่หยุดไหล	 ทั้งที่ตามความเป็น

จริงแล้ว	 แม่น้ำก็ ไหลไปอย่างนั้นเองตามเหตุ

ปัจจัย	

 

 

 

 

 

 

สังขารทั้งหลาย	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ		

และอารมณ์	 คือ	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัส

ทางกาย	 สิ่งที่รับรู้ทางใจ	 ก็ทำนองเดียวกัน		

ทุกสิ่ ง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 ใครที่

ต้องการให้สิ่งนั้นหยุดนิ่งคงที่ เฉพาะจุดที่

ตนเองต้องการ	 ก็เป็นคนบ้าหนักกว่าคนบ้าที่

ตะโกนบอกให้น้ำหยุดไหลหลายเท่านัก	แต่คน

ทั้งโลกก็บ้าแบบเดียวกัน จึงไม่มี ใครรู้ 

ปล่อยให้จิตใจหลงบ้าไปอย่างนั้น	 เมื่อ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงแล้วนำบอก	 ก็มี

คนเป็นจำนวนน้อยที่ยอมรับฟัง	 คนส่วนมากก็

ยังหลงอยู่เช่นเดิม	 ดุจปลาที่หลงกลืนเบ็ดต้อง

ทนทุกข์ทรมานไม่จบสิ้น	ดังพระพุทธพจน์ว่า	

ภิกษุทั้งหลาย พรานเบ็ดหย่อนเบ็ดที่มีเหยื่อลง

ไปในห้วงน้ำลึก ปลาตัวใดเห็นแก่เหยื่อกลืน

เบ็ดนั้น ปลาตัวนั้นชื่อว่ากลืนเบ็ดของนาย

พรานเบ็ด ถึงความวิบัติ ถึงความพินาศ ถูก

พรานเบ็ดทำได้ตามใจปรารถนา แม้ฉันใด 

ภกิษทุัง้หลาย เบด็ ๖ ชนดินี ้ กฉ็นันัน้เหมอืน

กนั มอียู่ ในโลกเพือ่ความวบิตัขิองสตัวท์ัง้หลาย 

เพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลาย เบ็ด ๖ ชนิด อะไรบ้าง 

คอื รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่า่ปรารถนา นา่ใคร ่

นา่พอใจ ชวนใหร้กั ชกัให้ ใคร ่ พาใจใหก้ำหนดั

มอียู ่ ถา้ภกิษยุงัเพลดิเพลนิ เชยชม ยึดติดรูป

นั้นอยู่ ภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้กลืนเบ็ดของมาร 

ถึงความวิบัติ ถึงความพินาศ ถูกมารผู้มีบาป

ทำได้ตามใจปรารถนา ฯลฯ รสที่พึงรู้แจ้ง  

ทางลิ้น ฯลฯ ธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจ...๑๕ 

อินทรีย์	๖	ประการเหล่านี้		ทำให้เราเชื่อมต่อ

รับรู้กับโลกภายนอก	 คือ	 สิ่งที่เป็นอารมณ์

ภายนอก	รูป	 เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสทางกาย		

และสิง่ทีร่บัรูท้างใจได	้ ผูท้ี่ ไมรู่เ้ทา่ทนัสิง่เหลา่นี้

ว่า	 มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอด	 

เวลา	 ก็เป็นคนที่หลงโลก	 ราวกับจมอยู่ ใน

มหาสมุทรอันกว้างใหญ่	 ทุกข์และอันตราย

มากมายก็ติดตามบุคคลนั้นไป	 ส่วนผู้รู้ตาม

ความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่น ในสิ่ ง  

ทั้งหลาย ก็เป็นผู้ที่อยู่เหนือโลก สามารถ

ข้ามพ้นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ไปสู่สถานที่  

อันปลอดภัยได้	 ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้

ในปฐมสมุททสูตร	และทุติยสมุททสูตรว่า	

ภิกษุทั้งหลาย  ปุถุชนผู้ ไม่ ได้สดับย่อมกล่าวว่า 

สมุทร สมุทร นั่นไม่ ใช่สมุทรในอริยวินัย   

นั่นเป็นแอ่งน้ำใหญ่ เป็นห้วงน้ำใหญ่ ภิกษุ  

ทั้งหลาย จักขุเป็นสมุทรของบุรุษ กำลังของ

จักขุนั้นเกิดจากรูป บุรุษใด อดกลั้นกำลังอัน

เกิดจากรูปนั้นได้ บุรุษนี้ ได้ข้ามสมุทรคือจักขุ 

ซึ่งมีทั้งคลื่น วังวน สัตว์ร้าย และผีเสื้อน้ำ เรา

เรียกว่า บุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่

บนบก...โสตะ...ฆานะ...ชิวหา...มโน...๑๖ 
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ในงานวิจัยนี้	 อินทรีย์หมายเอาเฉพาะ	 ตา	 หู	

จมูก	 ลิ้น	 กาย	 ใจ	 แต่ ในที่อื่นๆ	 อินทรีย์ยัง

หมายรวมถึง	 ความเป็นเพศชาย	 ความเป็น

เพศหญิง	 ความมีชีวิตของนามรูป,	 เวทนา	 ๕	

ประเภท,	 สภาวธรรม	 ๕	 ประการ	 คือ		 

สัทธินทรีย์	 สตินทรีย์	 วิริยินทรีย์	 สมาธินทรีย์	

ปัญญินทรีย์,	ปัญญาที่เป็นระดับโลกุตตระ	คือ	

อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์	 อัญญินทรีย์		

อัญญาตาวินทรีย์	 รวมเป็นอินทรีย์ ๒๒ 

ประเภท๑๘	

 

 

 

 

 

 

สรุปความหมายได้ว่า	 อินทรีย์ คือ ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นใหญ่ ในการรับรู้

อารมณ์ ในทางทวารต่างๆ	 เช่น	 ตา	 ครอง

ความเป็นใหญ่ ในการรับรู้อารมณ์ทางตา		 

ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ปรากฏได้ทางตา	

คือ	 สีสัน	 วรรณะต่างๆ	 ได้	 หากปราศจาก	 

จักขุนทรีย์แล้ว	 การเห็นก็ ไม่สามารถที่จะ	 

มี ได้	 กล่าวโดยโวหารอันเป็นที่เข้าใจกันก็คือ	 

คนตาบอด	 หูครองความเป็นใหญ่ ในการรับรู้

อารมณ์ทางหู	 ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้ อารมณ์	 

ที่ปรากฏได้ทางหู	 คือ	 เสียงต่างๆ	 ได้	 หาก

ปราศจากโสตินทรีย์แล้ว	 การได้ยินก็ ไม่

สามารถจะมีได้	 เป็นคนหูหนวก	 แม้ทางทวาร

อื่นๆ	ก็โดยทำนองเดียวกัน	 

๒.๑.๒  ความหมายของคำว่า “สังวร” ตามรูปศัพท์บาลีและพระพุทธพจน์ 

ก) ความหมายของคำว่า  “สังวร” ตามรูปศัพท์บาลี 

คำวา่	สงัวร	รปูศพัทบ์าลวีา่	สวํร	มาจาก	ส	ํ+	วร,	ส	ํเปน็คำอปุสรรคมคีวามหมายหลายอยา่ง 

เช่น	สโมธาน	(รวมเข้าด้วยกัน)	สงฺเขป	 (ย่นย่อ)	สมนฺตตฺถ	 (รอบๆ)	สมิทฺธิย	 (บริบูรณ์)	สมฺมา	 

สทฺทตฺถ	 (ความดี)	 ภุสตฺถ	 (อรรถว่ายิ่ง)	 สหตฺถ	 (รวบรวม)	 อภิมุข	 (ต่อหน้า)	 สงฺคต	 (พบกัน)	

ปิธาเน	(ปิด)	ปภว	(แหล่งกำเนิด)	ปูชา	(การบูชา)	ปุนปฺปุนกฺริยา	(กระทำบ่อยๆ)	เป็นต้น๑๙	แต่

ในที่นี้ ใช้ ในความว่า	ปิธาน	(ปิด)	ปิธาเน	และมีตัวอย่างคำศัพท์ที่ท่านยกเป็นอุทาหรณ์ว่า	สํวุโต	

(การปิด),	สํวโร๒๐ 

 วร ธาตุ มีอรรถว่า ยาจิจฺฉาภตฺยํ (จุ.) ขอ, ปรารถนา, เข้าหา - รับใช้  

 อาวรเณ (ภู.จุ.) ปิดกั้น – กีดขวาง, ระวัง,  ป้องกัน, สำรวม๒๑ 

ในที่นี้	 ใช้ ในอรรถ	 อาวรณ	 โดยได้แสดงตัวอย่างของอรรถนี้ ไว้ว่า	 สีลสํวโร,	 สํวุ โต		 

ปาติโมกฺขสฺมึ๒๒,	ส่วนคำแปลที่มีผู้รวบรวมไว้	เช่น	

 สํวร (ปุ.), สํวรณ (นปุ.) การปิด, การบัง, การมุง, ความระวัง, การป้องกัน,   

 สํ บทหน้า วร อาวรเณ, อ, ยุ๒๓ 
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ข) ความหมายของคำว่า  “สังวร” ตามพระพุทธพจน์ 

ความหมายของสังวรตามพระพุทธพจน์	 พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้	 มีปรากฏในพระสุตตันต

ปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกเป็นจำนวนมาก	 พระพุทธพจน์นั้นแสดงทั้งลักษณะและวิธีการปฏิบัติ

เกี่ยวกับอินทรียสังวร	 อีกทั้งได้ทรงแนะนำเทคนิควิธีการเพื่อให้การปฏิบัติได้ผล	 มีเนื้อหาที่

คล้ายคลึงกัน	โดยทรงแสดงตามพระบาลีว่า		

สังวร น. ความระวัง, ความเหนี่ยวรั้ง, ความ

ป้องกัน, ก. สำรวม, เหนี่ยวรั้ง, เช่น สังวรศีล, 

สังวรธรรม, ถ้าใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส 

หมายความว่า ความสำรวม, ความระวัง เช่น 

อินทรียสังวร จักษุสั งวร ญาณสังวร   

ศีลสังวร๒๔ 

  

 

 

จากความหมายตามรูปศัพท์บาลีที่อธิบายใน

แง่หลักภาษา	 อินทรียสังวร	 แปลตามศัพท์ว่า	

การปิดกั้นอินทรีย์ ,	 การป้องกันอินทรีย์ ,		 

ความสำรวมอินทรีย์ ,	 ความระวังอินทรีย์		 

หากแปลแบบขยายความออกไปก็ ได้ความว่า	

การปิดกั้น การป้องกันสิ่งไม่ดี สำรวมระวัง

อันตรายหรือกิเลสต่างๆ เวลาที่เกิดการ  

รับรู้อารมณ์ทางอินทรีย์ทั้ง ๖ 

กถญฺจ มหาราช ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร 

โหติ. อิธ มหาราช ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา   

น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยญฺชนคฺคาหี   

ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต  

อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา   

อนฺวาสฺสเวยฺยุ, ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ, รกฺขติ 

จกฺขุนฺทฺริย, จกฺขุนฺทฺริเย สวรํ อาปชฺชติ. 

 

โสเตน สททฺ สตุวฺา... ฆาเนน คนธฺ ํฆายติวฺา... 

ชิวฺหาย รส สายิตฺวา... กาเยน โผฏฺพฺพ   

ผุสิตฺวา... มนสา ธมฺม วิญฺญาย... โส อิมินา 

อริเยน อินฺทฺริยสวเรน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต  

อพฺยาเสกสุข ปฏิสเวเทติ. เอว โข มหาราช 

ภิกฺขุ  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร โหติ๒๕ 

 

มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์

ทั้งหลาย เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ย่อม

ปฏิบัติ เพื่อสำรวมในจักขุนทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่

สำรวมแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรม 

คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษา

จักขุนทรีย์ ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์   

ฟังเสียงด้วยหู... ดมกลิ่นด้วยจมูก... ลิ้มรส

ด้วยลิ้น... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... รู้

ธรรมารมณ์ด้วยใจ... ภิกษุผู้ประกอบด้วย

ความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยะนี้ ย่อมเสวย

สุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายใน มหาบพิตร 

ภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย

เป็นอย่างนี้แล๒๖ 

ในพระบาลีที่ทรงแสดงเกี่ยวกับอินทรียสังวรนี้		

มีเนื้อหาแสดงไว้เป็นส่วนๆ	พอแยกแยะได้ดังนี้	

 

(๑)	ทรงตัง้คำถามทีเ่ปน็ กเถตกุมัยตาปจุฉา 

คือ	 คำถามที่ประสงค์จะตอบขยายเนื้อความ

ด้วยพระองค์เองว่า	 กถญฺจ มหาราช ภิกฺขุ  

อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ	 เป็นเหมือนการ

ตั้งหัวข้อที่จะขยายความต่อไป	 ทำให้ผู้ฟัง

ทราบว่า	 เนื้อหาที่พระองค์ทรงแสดงในลำดับ

ถัดจากนี้ ไป	 จะเป็นการอธิบายเรื่องการ

คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย			
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(๒)	 ทรงขยายความให้เห็นถึงวิธีการที่  

จะสังวรในทวารทั้ง ๖	 คือ	 ทางตา	 ทางหู		 

ทางจมูก	ทางลิ้น	ทางกาย	ทางใจ	ตามลำดับ	

ด้วยพระบาลีว่า	 อิธ มหาราช ภิกฺขุ จ กฺขุนา 

รูป ทิสฺวา... รกฺขติ มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย   

สวร อาปชฺชติ	 ซึ่งเป็นส่วนที่ขยายความให้

ทราบถึงวิธีการปฏิบัติอินทรียสังวรให้ผู้ฟัง

ทราบอย่างชัดเจน		

(๓)	 ทรงแสดงอานิสงส์ของการมีอินทรีย

สังวรด้วยพระบาลีว่า	 โส อิมินา อริเยน   

อินฺทฺริยสวเรน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต อพฺยา

เสกสุข ปฏิสเวเทติ	 เป็นการแสดงให้ทราบว่า	

หากปฏิบัติอินทรียสังวรได้ตามที่ทรงแสดงมา

ข้างต้นนั้น	จะได้รับประโยชน์อย่างไร	

(๔)	 ทรงสรุปลงท้ายว่า	 เอวํ โข มหาราช 

ภิกฺขุ อินฺทฺริ เยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ	 เพื่อ	 

ให้ทราบว่า	 สิ่งที่พระองค์ทรงขยายเนื้อความ	 

มาข้างต้นนั้น	 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการ

คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย	หรืออินทรีย

สังวรดังที่ทรงตั้งคำถามไว้ข้างต้นนั่นเอง	

ในตอนขยายความให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติ

อินทรียสังวร	 พระบาลีบางแห่งมีคำอธิบาย

ลักษณะของการสังวรเพิ่มเติมเข้ามาอีกใน	 

ตอนท้าย	ดังพระบาลีว่า	

ตตฺถ กตมา อินฺทฺริ เยสุ คุตฺตทฺวารตา.   

อิเธกจฺโจ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา... โสเตน สทฺท 

สุตฺวา... ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา... ชิวฺหาย รส  

สายิตฺวา... กาเยน โผฏฺพฺพ ผุสิตฺวา... มนสา  

ธมฺม วิญฺญาย... รกฺขติ มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย  

สวร อาปชฺชติ. ยา อิเมส ฉนฺน อินฺทฺริยาน  

คุตฺติ โคปนา อารกฺโข สวโร. อย วุจฺจติ   

อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา๒๗ 

 

ในพระบาลีที่ยกมานี้	 พระผู้มีพระภาคทรง

แสดงขยายเนื้อความของการสังวรโดยทรง

เพิ่มพระบาลีมาอีก	๔	บท	คือ	

	 (๑)	 คุตฺติ  		ความคุ้มครอง		 

	 (๒)	 โคปนา 	 กิริยาที่คุ้มครอง	 

	 (๓)	 อารกฺโข	 ความรักษา	 

	 (๔) สวโร 		 ความสำรวม	

พระบาลีทั้ง	 ๔	 บทนี้	 โดยเนื้อความก็อย่าง

เดียวกัน	 เป็นการเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อขยาย

ความให้เข้าใจชัดเจนขึ้น	ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ

ของคัมภีร์อภิธรรมปิฎก	 แต่ก็ ได้ตัดพระบาลี	 

ที่แสดงเกี่ยวกับอานิสงส์ของอินทรียสังวร	 

ออกไป	 คือจะไม่มีพระบาลีว่า โส อิมินา   

อริเยน อินฺทฺริยสวเรน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต   

อพฺยาเสกสุข ปฏิสเวเทติ	 ดังที่แสดงไว้ ใน	 

พระสุตตันตปิฎก	

 

 

ในตอนสรุปลงท้าย	 พระบาลีบางแห่งเปลี่ยน

คำสรุป ในตอนท้ายว่า	 อิมาย อินฺทฺริ เยสุ 

คุตฺตทฺวารตาย อุ เปโต โหติ . . .๒๘ อิมาย   

อินฺทฺริ เยสุ คุตฺตทฺวารตาย สมนฺนาคโต 

ปุคฺคโล อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร๒๙	 คำสรุปนี้	

แม้จะต่างกันเล็กน้อยในแง่ของพยัญชนะ		 

แต่ก็มีเนื้อหาอย่างเดียวกันนั่นเอง	

ลักษณะของอินทรียสังวรตามพระบาลีที่แสดง

มาข้างต้น	 จะเห็นว่า	 พระผู้มีพระภาคไม่ ได้

ทรงห้ามการเห็น	 การฟังเสียง	 การดมกลิ่น	

การลิ้มรส	การถูกต้องโผฏฐัพพะ	และการรับรู้

ธรรมารมณ์ทางใจ	 แต่อย่างใด	 พระองค์ทรง

แสดงถึงการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง	๖	ตาม

หน้าที่ของอินทรีย์ปกติ		ดังพระบาลีว่า 
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พระบาลีว่า	จกฺขุนา รูป ทิสฺวา	เป็นต้น	แสดง

ให้เห็นว่า	 อินทรียสังวรไม่ ใช่การหลบหนี

อารมณ์ หลีกหนี ไม่ ให้ เห็นรูป	 ไม่ ให้ฟัง	 

เสียง	 ไม่ ให้ดมกลิ่น	 ไม่ ให้ลิ้มรส	 ไม่ ให้ถูกต้อง

โผฏฐัพพะด้วยกาย	ไม่ ให้รับรู้ธรรมารมณ์	แต่

เป็นการที่จิตได้รับการคุ้มครองไม่ ให้เกิด

กเิลส เมือ่มกีารรบัรูอ้ารมณท์างทวารทัง้ ๖ 

ซึ่งการหลบหนีอารมณ์	 ไม่ดูรูปทางตา	 ไม่ฟัง

เสียงทางหู	 เป็นต้นนั้น	 พระผู้มีพระภาคทรง

ปฏิเสธว่า	 ไม่ ใช่วิธีการปฏิบัติพัฒนาอินทรีย์ ใน

คำสอนของพระองค์	เป็นวิธีการของศาสดาอืน่	

ดังเรื่องที่พระองค์ทรงสนทนากับอุตตรมาณพ	

ลูกศิษย์ของปาราสิริยพราหมณ์	 ในอินทรีย

ภาวนาสูตร	 ปาราสิริยพราหมณ์สอนลูกศิษย์

ว่า	 อย่าดูรูปทางตา	 อย่าฟังเสียงทางหู	 ซึ่ง

พระองค์ตรัสว่า	 หากเจริญอินทรีย์อย่างนั้น	

สาวกที่ปฏิบัติจนสำเร็จก็จะเป็นคนตาบอด	

เป็นคนหูหนวกอย่างแน่นอน	 และพระองค์	 

ได้ทรงแสดงการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมใน

อริยวินัยให้ท่านพระอานนท์ฟัง๓๐  

	 ทางตา			จกฺขุนา รูป ทิสฺวา ... 	 	 เห็นรูปด้วยตาแล้ว	 

	 ทางหู				 โสเตน สทฺทํ สุตฺวา ...   	 	 ฟังเสียงด้วยหูแล้ว	 

	 ทางจมูก		ฆาเนน คนฺธํ ฆายิตฺวา ...		 	 ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว	 

	 ทางลิ้น			ชิวฺหาย รสํ สายิตฺวา ... 		 	 ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว	 

	 ทางกาย		กาเยน โผฏฺพฺพํ ผุสิตฺวา ...	 ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว	 

	 ทางใจ			 มนสา ธมฺมํ วิญฺญาย ... 	 	 รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว	

การปฏิบัติเพื่อให้มีอินทรียสังวรตามที่ทรง

แสดงไว้นั้น	 เมื่อมีการรับรู้อารมณ์ทางทวาร

ทั้ง	 ๖	 แล้ว	 ให้ปฏิบัติโดยการไม่รวบถือ	 ไม่

แยกถือ	 ในรูปที่เห็น	 ในเสียงที่ ได้ยินเป็นต้น	

หากมีการรวบถือหรือการแยกถือ คือเกิด

การติดในนิมิตและอนุพยัญชนะแล้ว ก็จะ

เป็นเหตุ ให้บาปอกุศลคืออภิชฌาและ  

โทมนัสครอบงำได้ การเกิดกิเลสนี้มีสาเหตุ	 

มาจากการที่ ไม่สำรวมอินทรีย์	 แล้วไป	 

อโยนิโสมนสิการโดยความเป็นของสวยงาม

หรือของไม่สวยงาม	 หากคิดถึงในแง่สวยงาม	

น่าพอใจ	 จะทำให้อภิชฌาหรือกามฉันทะเกิด

ขึ้น	 หากคิดถึงในแง่ความเป็นของไม่สวยงาม	

ไม่น่าพอใจ	 จะทำให้ โทมนัสหรือพยาบาทเกิด

ขึ้น	ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า	

 

 

 

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิด

ให้เกิดขึ้น หรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้

เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น คือ สุภนิมิตมีอยู่ การทำ

มนสิการโดยไม่แยบคายในสุภนิมิตนั้นให้มาก 

นี้เป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิด

ขึ้น หรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ  

ไพบูลย์ยิ่งขึ้น 

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิด

ให้เกิดขึ้น หรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้

เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น คือ ปฏิฆนิมิตมีอยู่ การ

ทำมนสิการโดยไม่แยบคายในปฏิฆนิมิตนั้นให้

มาก นี้เป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้

เกิดขึ้น หรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ  

ไพบูลย์ยิ่งขึ้น๓๑ 
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สำหรับรูปที่เห็นทางตา	 หากเป็นรูปของเพศ

ตรงขา้ม	 การยดึในนมิติหรอืการรวบถอื	 ไดแ้ก ่

การหลงไปในเรื่องรูปพรรณสัณฐานว่าหญิง	

ชาย	สวย	หล่อ	หุ่นดี	 เป็นต้น	ส่วนการยึดใน

อนุพยัญชนะหรือการแยกถือ	 ได้แก่	การหลง

ไปในส่วนย่อยของร่างกายว่าสวยงาม	 เช่น	

หน้าอกสวย	 ตาสวย	 ผมสวย	 คิ้วสวย	 จมูก

สวย	 เล็บสวย	 เป็นต้น	 การที่หลงคิดไป ใน

เรื่องสวยงามอย่างนี้	 จะทำให้กิเลสประเภท

ราคะเกิดขึ้น	 ส่วนรูปของสิ่งอื่นก็ โดยทำนอง

เดยีวกนั	เชน่	การเหน็วา่	เสือ้ผา้มสีสีนัสวยงาม 

โทรศัพท์มีรูปทรงสวยงาม	 รถยนต์สวยงาม	

เป็นต้น	 ก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสประเภทราคะ	

คือ	ความยินดีพอใจในสิ่งนั้น	 เมื่อมองเห็นแล้ว	

กิเลสเกิดขึ้นแล้วครอบงำจิตได้	 อย่างนี้ชื่อว่า

ไม่สำรวมจักขุนทรีย์ 

 

 

 

สำหรับเสียงที่ ได้ยินทางหู	การยึดในนิมิตหรือ

การรวบถือ	 ได้แก่	 การหลงไป ในเรื่องของ

เสียงว่าเสียงหญิง	 เสียงชาย	 เสียงไพเราะ	

เสียงนุ่ม	เสียงกลมกล่อม	เป็นต้น	ส่วนการยึด

ในอนุพยัญชนะหรือการแยกถือ	 ได้แก่	 การ

หลงไปในรายละเอียดของเสียง	เช่น	พูดชมว่า

อย่างนี้	 พูดถึงคนที่เรารัก	 พูดยกย่อง	 หรือ

บรรยายถึงสิ่งที่น่าชอบใจ	 เป็นต้น	 การที่หลง

คิดไปในเสียงอย่างนี้	 จะทำให้กิเลสประเภท

ราคะเกดิขึน้	 อยา่งนีช้ือ่วา่ไมส่ำรวมโสตนิทรยี ์

แม้ทางทวารอื่นๆ	 ก็โดยทำนองเดียวกัน	 หาก

มีการรวบถือ	 แยกถือในด้านความสวยงาม		 

ก็จะเกิดกิเลสประเภทความยินดีติดข้อง	 หรือ

ในบาลีใช้คำว่า	อภิชฺฌา 

 

รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	สัมผัสทางกาย	 ของเพศ

ตรงข้ามกันย่อมมีอานุภาพในเรื่องนี้มากกว่าสิ่ง

อื่น	รูป	เสียง	เป็นต้นของสตรีย่อมครอบงำจิต

ของบุรุษได้มากที่สุด	 และรูป	 เสียง	 เป็นต้น

ของบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีได้มากที่สุด	

ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่

จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ ได้เหมือนรูปสตรีนี้  

ภิกษุทั้งหลาย รูปสตรีย่อมครอบงำจิตของ

บุรุษอยู่ ได้ (๑) ... เราไม่เห็นโผฏฐัพพะอื่นแม้

อย่างหนึ่ง ที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ ได้ 

เหมือนโผฏฐัพพะบุรุษนี้ โผฏฐัพพะบุรุษย่อม

ครอบงำจิตของสตรีอยู่ ได้ (๑๐)๓๒ 

 

 

 

 

 

ที่แสดงมานั้น	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดกิเลส

ประเภทความพอใจ	ตอ้งการ	อยากได	้ตดิขอ้ง 

เนื่ อ งจากการไปหลงยึดติด ในนิมิ ตและ	 

อนุพยัญชนะในแง่ที่น่าชอบใจ	 ในแง่ที่ ให้	 

ความสุข		ความพอใจแก่ตน	

ในทางตรงกันข้าม	 หากไปยึดติดในนิมิตและ

อนุพยัญชนะในฝ่ายที่ ไม่น่าชอบใจ	 ในแง่ที่จะ

มาทำร้าย	 หรือทำให้สูญเสียประโยชน์ของตน	

เช่น	รูปไม่สวย	เสียงไม่เพราะ	กลิ่นเหม็น	รส

ไม่อร่อย	 การสัมผัสถูกต้องทางกายที่หยาบ

กระด้าง	 เป็นต้น	 ก็จะก่อให้เกิดกิเลสประเภท

การไม่พอใจ	 บาลี ใช้คำว่า	 โทมนสฺส	 เมื่อมี

กิเลสเกิดขึ้นครอบงำจิต	 ก็ชื่อว่าเป็นการไม่

สำรวมอินทรีย์เช่นเดียวกัน	
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ดังนั้น	การสำรวมอินทรีย์	 จึงปฏิบัติโดยการ

ไมย่ดึตดิในนมิติและอนพุยญัชนะ	 ดงัพระบาลวีา่ 

น นมิติตฺคคฺาห ี โหต ิ นานพุยฺชฺนคคฺาหี๓๓ 

ไมห่ลงไปจรงิจงักบัสิง่ทีร่บัรู	้ไมห่ลงยดึถอืจรงิจงั

ว่าเป็นนั่นเป็นนี่	 สูง	 ต่ำ	 ดำ	 ขาว	 ดี	 ชั่ว	 ถูก	

ผิด	สวย	ไม่สวย	ท่านให้รับรู้ แต่อย่ายึดถือ

เป็นจริงเป็นจัง	 เพราะโดยความจริงของสิ่ง

ทั้งปวงนั้น	 มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวร	 พอจะ

ไปจริงจังได้	 มีแต่ของไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 เป็น

อนัตตา	บางสิ่งมันให้ความสุขได้ก็จริง	แต่ ไม่มี

แก่นสารพอจะไปยึดถือเอาได้	

หรือ	 หากรับรู้อารมณ์แล้ว	 เกิดความรู้สึกว่า

เป็นนั่นเป็นนี่	 แล้วมีโยนิโสมนสิการ	 ใส่ ใจใน

แง่มุมที่ถูกต้อง	 กิเลสไม่เกิดขึ้น	 อย่างนี้ก็เป็น

อินทรียสังวรเหมือนกัน	

หรือ	 แม้บางครั้ง	 มีกิเลสเกิดขึ้น	 แต่กิเลสไม่

ครอบงำจิต	 ก็ยังเป็นอินทรียสังวรได้อยู่		

เพราะกิเลสที่เกิดขึ้นนี้	 ก็เป็นธรรมารมณ์ที่รับรู้

ได้ด้วยใจ	 เมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นแล้ว	 ไม่ยึดถือ

จริงจัง	 ไม่เกิดอภิชฌาและโทมนัส	 หรือบาป

อกุศลครอบงำจิต	จึงยังเป็นการสังวรเอาไว้ ได้	

ตามธรรมชาติของจิตของปุถุชนโดยทั่วไป		

เป็นจิตที่ยังไม่ ได้รับการฝึกฝน	 จึงมีลักษณะที่

แส่ส่ายเที่ยวไปดูอารมณ์ต่างๆ	 ทางตา	 หู		

จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	หากไม่มีหลักยึดอันมั่นคงไว้

ที่ ใดที่หนึ่ง	 ใจก็เที่ยวไปทางนั้นทางนี้	 กระโจน

ไปเกาะกับอารมณ์	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	

ธรรมารมณ์	ไม่อยู่ที่ ใดที่หนึ่งนาน	ถูกดึงไปทิศ

นั้นทิศนี้	 บางคราวถูกอารมณ์ทางตาลากไป		

บางคราวถูกอารมณ์ทางหูลากไป	 บางคราว

ถูกอารมณ์ทางจมูกลากไป	 บางคราวถูก

อารมณ์ทางลิ้นลากไป	 บางคราวถูกอารมณ์

ทางกายลากไป	 บางคราวถูกอารมณ์ที่รับรู้ ได้

ทางใจลากไป	 ตาก็ฉุดไปหาดูรูปที่น่าพอใจ	

เมื่อเจอรูปที่ ไม่น่าพอใจก็เกิดความเกลียด	

ต้องหลบหนี	 หูฉุดไปฟังเสียงที่น่าพอใจ	 เมื่อ

เจอเสียงที่ ไม่น่าพอใจก็เกิดความเกลียด	 ต้อง

หลบหนี	 ใจฉุดไปหาอารมณ์ทางใจที่น่าพอใจ		

เมื่อเจออารมณ์ที่ ไม่น่าพอใจก็เกิดความเกลียด		

ต้องหลบหนี 

แต่หากไม่เกิดความยินดีในอารมณ์ที่น่ารัก	 ไม่

เกิดความยินร้ายในอารมณ์ที่ ไม่น่ารัก	 มีหลัก

อันมั่นคงไว้ มีความระลึกรู้อยู่ที่กายของ

ตนเองอย่างมั่นคง มีความรู้ตัวอยู่เสมอ 

รู้จักวิธีฝึกฝน คุ้มครองจิต ไม่ ให้ถูกกิเลส

เข้ามาครอบงำได้ จนหลุดพ้นจากกิเลสโดย

สิ้นเชิง ลักษณะเช่นนี้เป็นการสำรวม	 ดังที่

พระพุทธองค์ตรัสว่า	

 

 

 

 

 

 

 

 

ภิกษุทั้งหลาย ความสำรวม เป็นอย่างไร คือ 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้ว ไม่ยินดี

ในรูปที่น่ารัก ไม่ยินร้ายในรูปที่ ไม่น่ารัก เป็นผู้

ตั้งมั่นกายคตาสติ มีอัปปมาณจิตอยู่ และรู้ชัด

เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริง 

อันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็น  

บาปอกุศลเหล่านั้นที่ เกิดขึ้นแล้วแก่ เธอ.. .  

กายคตาสติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญ ทำให้

มากแล้ว ตาย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไป ในรูปที่  

น่าพอใจ รูปที่ ไม่น่าพอใจย่อมไม่น่าเกลียด...  

ลิ้นย่อมไม่ฉุด...ใจย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไป ใน

ธรรมารมณ์ที่น่ าพอใจ ธรรมารมณ์ที่ ไม่  

น่าพอใจย่อมไม่น่าเกลียด ภิกษุทั้งหลาย  

ความสำรวมเป็นอย่างนี้แล๓๔ 
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ความสำรวมลักษณะที่พระพุทธองค์ตรัสนี้	 มี

ลักษณะที่ ให้เตรียมตัวไว้ ให้ดี	 ตั้งมั่นอยู่ ใน

กายคตาสติ คือมีสติ ระลึกอยู่ ในขอบเขต

ของกายตนเอง ไม่หลงเที่ยวแส่ส่ายไป  

ข้างนอก ด้วยวิธีการเช่นนี้	 จิตก็จะไม่ถูกดึง

ออกไปหาอารมณ์ที่น่าพอใจ	 ไม่เกิดความยินดี	

เมื่อเป็นเช่นนี้	 หากประสบกับอารมณ์ที่ ไม่น่า

พอใจ	 ก็จะไม่เกิดความเกลียดขึ้น	 แต่หากไม่

ได้ฝึกฝนเตรียมตัวเอาไว้	 ไม่มีสติที่ตั้งมั่นอยู่	 

ในกาย	 จิตจะถูกดึงออกไปหาอารมณ์ที่น่า

พอใจ	เกิดความยินดีขึ้น	อย่างนี้ก็ไม่ ได้สำรวม	

หากประสบกับอารมณ์ที่ ไม่น่าพอใจ	 ก็จะเกิด

ความเกลียดขึ้น	 อย่างนี้ก็ ไม่ ได้สำรวมอีก

เช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

ในการมองดู	 การฟังเสียงหรือการทำอะไร

ต่าง	ๆ	นั้น	ต้องพยายามสำรวมจิต	เพื่อไม่ ให้

บาปอกุศลธรรม	 คือความยินดีและความ	 

ยินร้ายครอบงำจิตได้	 ดังที่พระองค์ทรงแสดง

อินทรียสังวรสำหรับพระนันทะ	 คือให้มีความ

รู้ตัวอย่างเต็มที่ ในการมองไปในทิศต่างๆ 

หากมคีวามจำเปน็ตอ้งมองไปดา้นทศิตะวนัออก 

ทิศตะวันตก	 ทิศเหนือ	 ทิศใต้	 ทิศเบื้องบน		 

ทิศเบื้องล่าง	 ก็ให้สำรวมจิตทั้งหมด	 ไม่ ให้ ใจ

วอกแวกหรือซัดส่ายไปตามอารมณ์	 ทำให้

ความยินดียินร้ายครอบงำจิตไม่ ได้๓๕ 

การมีปัญญา	 มีการพิจารณาในการเลือกรับรู้

อารมณ์	 หากไปเสพอารมณ์เช่นใดแล้ว 

อกศุลธรรมทัง้หลายเจรญิขึน้ กศุลธรรมทัง้

หลายเสื่อมลง อารมณ์เช่นนั้นไม่ควรเสพ 

แต่หากไปเสพอารมณ์เช่นใดแล้ว	 อกุศลธรรม

ทั้งหลายเสื่อมลง	 กุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้น	

อารมณ์เช่นนั้นควรเสพ	 อย่างนี้ก็ เป็นการ

ปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์เช่นกัน๓๖	

เมื่อเห็นรูปทางตา	 สวยก็ตาม	 ไม่สวยก็ตาม	

ฟังเสียงทางหู	 เพราะก็ตาม	 ไม่เพราะก็ตาม	

ดมกลิ่นด้วยจมูก	หอมก็ตาม	เหม็นก็ตาม	รู้รส

ด้วยลิ้น	 อร่อยก็ตาม	 ไม่อร่อยก็ตาม	 สัมผัส

ทางผิวกาย	 อ่อนนุ่มก็ตาม	 แข็งกระด้างก็ตาม	

รับรู้อารมณ์ทางใจ	น่าพอใจก็ตาม	ไม่น่าพอใจ

ก็ตาม	ไม่ปล่อยให้ความติดใจ	หรือความขัดใจ

เข้าครอบงำจิต	อย่างนี้ชื่อว่าสำรวมอินทรีย์	

การรู้จักห้ามจิตที่กำลังดำเนินไปผิดทาง 

ทำการดัดหรือทรมานจิตหลายๆ ครั้ง จิต

ก็จะเกิดความเข็ดหลาบได้	เปรียบเหมือนคน

ที่เฝ้าข้าวกล้าที่ ไม่ประมาท	 หากมีโคลงมากิน

ข้าวกล้า	 ก็รีบจับผูกเชือก	 แล้วตีด้วยไม้	 แล้ว

ปล่อยเข้าฝูงไป	 ทำอย่างนี้หลายๆ	 ครั้ง	 โคก็

เข็ดหลาบ	 ไม่กล้ากลับเข้าลงไปกินข้าวกล้าอีก	

เพราะกลัวถูกตี	 ข้าวกล้าก็ถึงความบริบูรณ์	

เมื่อใดที่รู้จักข่มขู่จิตบ่อยๆ	 เมื่อรับรู้อารมณ์ ใน

ทางทวารทั้ง	 ๖	 ตามแนวทางที่ถูกต้อง	 จิตก็

ย่อมสงบนิ่งอยู่ภายใน	 และมีความตั้งมั่นเป็น

หนึ่งได้	ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า	

ภิกษุทั้งหลาย ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ 

(ความกำหนัด) โทสะ (ความขัดเคือง) โมหะ 

(ความหลง) หรอืแมค้วามกระทบกระทัง่ในใจใน

รูปที่พึงรู้แจ้งทางตา พึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุหรือ

ภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึง

ห้ามจิตจากรูปที่พึงรู้แจ้งทางตานั้น โดย

พจิารณาวา่ ทางนัน้มภียั มภียัจำเพาะหนา้ มี

หนาม รกชฏั เปน็ทางออ้ม เปน็ทางผดิ และไป

ลำบาก ทางนัน้เปน็ทางทีอ่สตับรุษุดำเนนิ ไม่ ใช่

ทางทีส่ตับรุษุดำเนนิ ทา่นไมค่วรดำเนนิไปทาง

นั้น ภิกษุหรือภิกษุณีพึงห้ามจิตจากรูปที่พึงรู้

แจง้ทางตานัน้... เมือ่ใดภกิษขุม่ขูค่กุคามจติใน

ผัสสายตนะ ๖ ประการดีแล้ว เมื่อนั้นจิต

ย่อมอยู่สงบนิ่งอยู่ภายใน ตั้งมั่น เป็นหนึ่ง

ผดุขึน้๓๗ 
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 ภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลก   

 พึงป้องกันหู มิให้ ได้ยินคามกถา ไม่พึงติดใจในรส   

 และไม่พึงยึดถืออะไรๆ ในโลกว่าเป็นของเรา๓๘ 

ตาชอบรูป ยินดี ในรูป ชื่นชมในรูป พระผู้มี

พระภาคทรงฝึก คุ้มครอง รักษา สำรวม

พระเนตร และทรงแสดงธรรมเพื่อสำรวมตา

นั้น หูชอบเสียง ยินดีในเสียง ชื่นชมในเสียง 

ฯลฯ จมูกชอบกลิ่น ยินดีในกลิ่น ฯลฯ ลิ้นชอบ

รส ยินดีในรส ชื่นชมในรส พระผู้มีพระภาค

ทรงฝึก คุ้มครอง รักษา สำรวมลิ้น และทรง

แสดงธรรมเพื่ อสำรวมลิ้นนั้ น กายชอบ

โผฏฐัพพะ ยินดี ในโผฏฐัพพะ ชื่ นชมใน

โผฏฐัพพะ ใจชอบธรรมารมณ์ ยินดี ใน

ธรรมารมณ์ ชื่นชมในธรรมารมณ์ พระผู้มีพระ

ภาคทรงฝึก คุ้มครอง รักษา สำรวม และทรง

แสดงธรรมเพื่อสำรวมใจนั้น๔๐ 

 

ซึ่งหากปฏิบัติได้ตามพระบาลีที่แสดงไว้นี้	 ผู้

ปฏิบัติก็จะได้รับอานิสงส์ คือการมีความสุข

ภายในจิตใจ ที่ ไม่ระคนด้วยกิเลส	 ไม่มี

ความยินดียินร้าย	 ไม่ ใช่สุขที่เกิดจากกิเลส		 

ไม่มีกิเลสเข้ามารบกวน	 ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า	

“ภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อัน

เป็นอริยะนี้ ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลส

ในภายใน”๔๑ 

การสำรวมอินทรีย์เป็นเรื่องของจิตที่ ไม่มีกิเลส

เข้าครอบงำ	 เมื่อรับรู้อารมณ์ต่างๆ	 ไม่ ใช่	 

เป็นเรื่องของท่าทางภายนอก	 โดยปกติแล้ว		 

เมื่อจิตใจดีงาม	 ไม่มีกิเลสเข้าครอบงำ	 การ

แสดงออกทางกาย	 วาจา	 ก็ย่อมมีความ	 

ถูกต้องดีงามตามไปด้วย	 การกระทำทุจริต

ทางกาย	 ทางวาจาก็มี ไม่ ได้	 แต่ ในทาง

ตรงกันข้าม	 การกระทำที่ดูดีทางกาย	 คำพูด	 

ที่ฟังไพเราะทางวาจา	 อาจจะมาจากจิตใจ	 

ที่ ไม่ดีงามก็ ได้	 เช่น	 ทำท่าทางเหมือนคน

อ่อนน้อมถ่อมตน	 แต่จิตใจมีความปรารถนา

อยากให้คนชมว่าตนเป็นคนดี	 หรือแสดงออก

เหมือนคนมักน้อยสันโดษ	 เพราะรู้ว่า	 คนส่วน

ใหญ่ชอบและจะนำลาภสักการะมาให้เยอะ

กว่านี้	 เป็นต้น	 การแสดงออกเช่นนี้	 แม้ดู	 

ภายนอกจะมีความสำรวมระวัง	 แต่ ไม่เชื่อ

ว่าการสำรวมอินทรีย์	 เพราะจิตใจประกอบไป

ด้วยกิเลส	 การประพฤติลักษณะนี้เป็นการ

หลอกลวงโดยใช้อิริยาบถ	 ดังนั้น	 ความ

ประพฤติถูกต้องสมควรในอายตนะมีแก่ผู้

สำรวมอินทรีย์ ความประพฤติในสติมีแก่ผู้ที่

อยู่ด้วยความไม่ประมาท๔๒	

คาถาว่า ภิกษุไม่พึงเป็นผู้มีตาลอกแลก 

เป็นต้นนี้	 ท่านพระสารีบุตรได้นำไปแสดง

ขยายความโดยละเอียด	 แสดงให้เห็นวิธี	 

การปฏิบัติปลีกย่อยในแง่มุมต่างๆ	 ในการใช้

สายตาก็ต้องระวัง	 เวลาเข้าบ้านต้องไม่เที่ยว

มองนัน่มองนีส่ะเปะสะปะไป	การใชห้ฟูงั	กต็อ้ง

รู้จักเลือกฟังแต่เรื่องที่เหมาะสม	 การพูดคุย   

ก็ต้องไม่พูดเรื่องที่ขัดขวางการเจริญกุศล		 

มีเรื่องการเมือง	เรื่องคนเด่นคนดัง	เรื่องละคร	

เรื่องดินฟ้าอากาศ	เป็นต้น	หากจะพูดก็พูดใน

แง่ความจริงที่ว่า สังขารทั้งหลายล้วนไม่

เที่ยง เป็นต้น	 เพราะหากไม่ระวัง	 คนที่มี	 

สติยังอ่อนอยู่	 ก็จะเกิดความยินดียินร้ายต่อ

อารมณ์และเป็นอันตรายต่อตนเอง๓๙ 

พระผู้มีพระภาคได้ทรงฝึกฝนพัฒนาอินทรีย์

ทั้ง	 ๖	 เรียบร้อยแล้ว	 พระองค์จึงทรงแนะนำ

บอกสอนวิธีฝึกฝนอินทรีย์ ให้แก่สาวกทั้งหลาย	

ท่านพระสารีบุตรได้นำมากล่าวสรรเสริญเอา

ไว้	 ซึ่งเป็นการแสดงลักษณะของการสำรวม

อินทรีย์	 ในเวลาที่ตาเห็นรูปที่น่าพอใจหรือไม่

น่าพอใจ	 หูฟังเสียงที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ	

จนถึงใจรับรู้ธรรมารมณ์ที่น่าพอใจหรือไม่น่า

พอใจ	 ซึ่งบ่งบอกลักษณะของผู้มีอินทรียสังวร

ได้เป็นอย่างดี		มีข้อความว่า	

พระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปทางพระเนตรแล้ว 

ไม่ดีพระทัย ไม่เสียพระทัย ทรงวางเฉย มี

สติสัมปชัญญะอยู่ ทรงสดับเสียงทางพระโสต

แล้ว ฯลฯ ทรงดมกลิ่นทางพระนาสิกแล้ว 

ฯลฯ ทรงลิ้มรสทางพระชิวหาแล้ว ฯลฯ ทรง

ถูกต้องโผฏฐัพพะทางพระวรกายแล้ว ฯลฯ 

ทรงรู้ธรรมารมณ์ทางพระทัยแล้ว ก็ ไม่ดี

พระทัย ไม่ เสียพระทัย ทรงวางเฉย มี

สติสัมปชัญญะอยู่...  
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สรุปความได้ว่า	สังวร	หมายถึง	การปิดกั้น	ป้องกัน	ไม่ ให้มีบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นใน

จิต	 อินทรียสังวร	 จึงหมายถึง	 ปิดกั้น	 ป้องกัน	 ไม่ ให้มีบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในจิต		

เวลาที่มีการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	 หรือ	 หมายถึงการคุ้มครอง	 การป้องกันรักษาจิตให้

มั่นคงไว้	 เมื่อรับรู้อารมณ์แล้ว	 อารมณ์ก็จะไม่ฉุดจิตให้ออกไปสนใจภายนอก	 ไม่หลงยินดี ใน

อารมณ์ที่น่ารัก	ไม่เกลียดชังในอารมณ์ที่ ไม่น่ารัก	

พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับอินทรีย์ทั้ง	 ๖	 นี้	 พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ ในพระสูตรต่างๆ	 เป็น

อันมาก	 แสดงให้เห็นถึงความจริงของอินทรีย์	 ๖	 เหล่านี้ว่าเป็นธรรมะที่ ไม่มีตัวตน	 เป็นสิ่ง	 

ไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 แสดงถึงอารมณ์ที่ถูกรับรู้ทางอายตนะต่างๆ	 ก็ล้วนเป็นสิ่งไม่มี	 

ตัวตนเช่นกัน	 แสดงโทษของการใช้อินทรีย์ ไม่ถูกต้อง	 แสดงประโยชน์ของการใช้อินทรีย์ที่

ถูกต้อง	 แสดงเทคนิควิธีการฝึกฝนพัฒนาอินทรีย์	 จนสามารถเป็นนายเหนืออินทรีย์ ได้		 

ทรงแสดงให้เหมาะกับผู้ฟังที่อยู่ ในสถานการณ์นั้นๆ	 เป็นรายๆ	 ไป	 ที่ ได้จัดเป็นหมวดหมู่รวมไว้

ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ	รวบรวมไว้ ในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค	พระไตรปิฎกเล่มที่	๑๘	

๒.๑.๓  ความหมายจากคมัภรีอ์รรถกถา 

ในคัมภีร์ชั้นรองจากพระไตรปิฎก	คือ	 อรรถกถา	และปกรณ์วิเศษต่างๆ	 ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่อง

อินทรีย์สังวรไว้เป็นอันมาก	 โดยการขยายความจากพระบาลีพุทธพจน์	 แสดงให้เห็นถึงลักษณะ

ของอินทรีย์สังวร	 และชี้ตัวสภาวะที่เป็นตัวสังวรให้เข้าใจพระพุทธพจน์ ได้ชัดเจนและถูกต้อง	 

ยิ่งขึ้น	แต่ก็มีเนื้อหาที่คล้ายๆ	กัน	ในที่นี้จะยกคำอธิบายมานำเสนอบางส่วน	
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พระอรรถกถาจารย์	 ผู้อรรถาธิบายเนื้อความ

พระบาลีมักจะแสดงขยายความให้เห็นถึง

สังวร	 ๕	 ประการ	 คือ	 (๑)	 ปาติโมกขสังวร	

(๒)	สติสังวร	(๓)	ญาณสังวร	(๔)	ขันติสังวร	

(๕)	 วิริยสังวร๔๓	 มีรายละเอียดพอสังเขป	

ดังนี้	

(๑)	ปาติโมกขสังวร	คือ	การสำรวมในศีลอัน

เป็นพื้นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูง	 เรียกว่า

สีลสังวรก็มี	 คุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปคือสมาธิ

และปัญญาที่จะสามารถละกิเลสได้	ศีลสังวรนี้

มีหลายระดับ	 แล้วแต่เพศและสถานะของ

บุคคลนั้น	 คือ	 ศีล	 ๕	 และศีล	 ๘	 สำหรับ

คฤหัสถ์	 ศีล	๑๐	สำหรับสามเณร	ศีล	๒๒๗	

สำหรับพระภิกษุ	ศีล	๓๑๑	สำหรับพระภิกษุณี	

เมื่อมีการสำรวมระวัง	รักษา		มีเจตนาที่จะงด

เว้นความผิดพลาดทางกาย	 วาจา	 ตามศีล

เหล่านั้น	เรียกว่า	ปาติโมกขสังวร	ซึ่งพระบาลี

ที่แสดงถึงปาติโมกขสังวรมีว่า	 “มาเถิด ภิกษุ 

เธอจงเป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรใน

ปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร

อยู่ จงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย 

สมาทานศึกษาอยู่ ในสิกขาบททั้งหลายเถิด”๔๔ 

 

(๒)	สติสังวร	คือ	อินทรียสังวรตามพระบาลี

นั่นเอง	 ท่านเรียกว่าสติสังวร	 เพราะว่าเป็น

การรักษาจิตไม่ ให้เกิดอกุศล	 เมื่อมีการรับรู้

อารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	 องค์ธรรมหลักใน

การเฝ้ารักษาจิตก็คือสติ	 พระอรรถ

กถาจารย์ท่านได้ยกพระพุทธพจน์ว่า	 รกฺขติ 

จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ๔๕	 มา

เป็นตัวอย่างของสติสังวรนี้		

(๓)	 ญาณสังวร	 คือ	 การปิดกั้นกิเลสชนิด

ตัดขาดด้วยปัญญา	 ทำให้กิเลสไม่มีโอกาสเกิด

ขึ้นได้อีกเพราะหมดเหตุ	 การเห็นแจ้งตาม

ความเป็นจริงว่า	 สังขารธรรมทั้งหลายไม่

เที่ยง	 เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 แล้วจิตก็ปล่อย

วางความยึดมั่นถือมั่นในสังขารธรรมทั้งหลาย	

กิเลสทั้งหลายที่ เคยเกิดเพราะมีความ

ยึดมั่นถือมั่น ก็ถูกทำลายไป โดยสิ้นเชิง 

ความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานนี้	 เกิดขึ้นได้

เพราะอวิชชาคือการไม่รู้ความจริง	 เมื่อปัญญา

รูค้วามจรงิ	 กห็มดความยดึมัน่ถอืมัน่	 ตวัอยา่ง

เกี่ยวกับญาณสังวร	 ท่านยกพระคาถาที่พระ	 

ผู้มีพระภาคตรัสว่า				

 ยานิ  โสตานิ  โลกสฺมึ         สติ  เตส  นิวารณ  

 โสตาน  สวร  พฺรูมิ           ปญฺญาเยเต  ปิถิยฺยเร๔๖ 

 

กระแสเหล่าใดในโลก สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้ เรากล่าวธรรมเครื่องป้องกันกระแส

ทั้งหลาย ปัญญาปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้๔๗ 

(๔)	ขันติสังวร	คือ	ความอดทน	อดกลั้น	 ไม่

ท้อถอย	 ต่อสิ่งที่ ไม่น่าชอบใจต่างๆ	 ตั้งแต่ด้าน

กายภาพ	 เช่น	 ความหนาว	 ความร้อน	 ฝนตก	

แดดออก	 จนกระทั่งถึงอดทนต่อการกระทำ

ของผู้อื่น	 เช่น	 คนที่ทำร้าย	 หรือคนที่ว่าร้าย	

เป็นต้น	 ความอดทนก็คือ ความสามารถที่

จะคงสภาพจิตที่เป็นกุศลไว้ ได้	 ไม่ โกรธ	 ไม่

ขัดเคือง	ไม่อาฆาตพยาบาท	ไม่ว่าจะเผชิญกับ

อารมณ์ ใดๆ	 ท่านได้ยกบาลีมาประกอบคำ

อธิบายว่า			

 

 

 

ขโม โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส ... เป็นผู้อดทนต่อ

ความหนาว ความร้อน  ความหิว  ความ

กระหาย  ต่อการถูกเหลือบ ยุง ลม แดด 

และสัตว์ เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวน ต่อ

ถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่างๆ เป็นผู้อดกลั้น

เวทนาอันมี ในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นทุกข์ 

กล้าแข็ง เผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ  

พรากชีวิตได้๔๘ 
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ในอรรถกถาบางแห่ง	 ได้แสดงให้เห็นถึงองค์

ธรรมของการสังวรแต่ละประเภท	 เพื่อให้

สามารถกำหนดสภาวะและเข้าใจสังวรแต่ละ

ประเภทได้ง่ายขึ้น	ดังต่อไปนี้	

เจตนาและวิรัติที่ เป็นไปแล้วด้วยการละ

ปาณาติบาตเป็นต้น และด้วยการกระทำวัตร

ปฏิบัต ิ โดยย่อ คือการสำรวมกายและวาจา  

ทัง้ปวง โดยพสิดาร คอืการไมล่ว่งกองอาบตั ิ๗ 

ชือ่วา่สลีสงัวร สตสิงัวรคอืสตนิัน่เองหรอืกศุล

ขันธ์อันมีสติเป็นประธาน ญาณสังวรคือญาณ

นัน่เอง กศุลขนัธอ์นัเปน็ไปแลว้ดว้ยความอดกลัน้ 

เพราะมีอโทสะเป็นประธานชื่อว่าขันติสังวร 

อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าปัญญา ความเพียร

อนัเปน็ไปแลว้ดว้ยความอดกลัน้กามวติกเปน็ตน้

ชือ่วา่วรียิสงัวร ในสงัวรเหลา่นัน้ พงึทราบวา่

ปาติโมกขสังวรชื่อว่าสังวรเพราะป้องกันความ

เปน็ผูท้ศุลีมกีายทจุรติเปน็ตน้ 

 

 

สติสังวรชื่อว่าสังวรเพราะป้องกันความหลง

ลืม ญาณสังวรชื่อว่าสังวรเพราะป้องกันความ

ไม่รู้ ขันติสังวรชื่อว่าสังวรเพราะป้องกันความ

ไม่อดทน วิริยสังวรชื่อว่าสังวรเพราะสำรวม 

คือปิดกั้นความเกียจคร้าน๕๐ 

จากคำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์	 คำว่า	

สํวร	หมายถึง	การป้องกัน	การปิด	การห้าม		

การไม่ ให้บาปอกุศลเข้ามาครอบงำจิต	 สํวร 

แม้จะแยกเป็น ๕ อย่าง แต่ก็มีความหมาย

ในทำนองเดียวกัน คือ การป้องกันหรือการ

ห้ามไม่ ให้บาปอกุศลเข้ามาสู่จิต	 ป้องกัน	 

ด้วยศีลเรียกว่าปาติโมกขสังวรหรือสีลสังวร	

ป้องกันด้วยสติเรียกว่าสติสังวร	 ป้องกันด้วย

ปัญญาเรียกว่าญาณสังวร	 ป้องกันด้วยความ

อดทนอดกลั้นเรียกว่าขันติสังวร	 ป้องกันด้วย

ความเพียรเรียกว่าวิริยสังวร	

(๕)	 วีริยสังวร	 คือ	 การปิดกั้นกิเลสทั้งหลาย

ไม่ ให้เกิดโดยอาศัยความเพียรพยายาม	มีการ

พยายามปอ้งกนัไม่ใหอ้กศุลเกดิขึน้ พยายาม

ละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว พยายามทำกุศลที่

ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น พยายามทำกุศลที่เกิด

ขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้น 

ท่านยกบาลีมาประกอบคำอธิบายว่า		 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสติ ... ภิกษุ  

ในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้ว   

ไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้น ละ บรรเทา ทำให้  

สิ้นสุด และทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ ได้อีกต่อไป 

พิจารณาโดยแยบคาย แล้วไม่รับพยาบาท

วิตกที่เกิดขึ้น ฯลฯ ไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้น 

ฯลฯ ไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้น

อีก ละ บรรเทา ทำให้สิ้นสุด และทำให้ถึง

ความเกิดขึ้นไม่ ได้อีกต่อไป ซึ่งเมื่อเธอไม่

บรรเทาอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อ

ความคับแค้น ก็จะพึงเกิดขึ้น เมื่อเธอบรรเทา

อยู่ อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับ

แค้น ย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้๔๙ 
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ในบรรดาสังวร	๕	ประการนั้น	สังวรประการ

ที่	 ๒	 พระอรรถกถาจารย์ท่านเรียกว่า	 สติ

สังวร	 โดยยกพระบาลีมาประกอบคำอธิบาย

ว่า	 รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริ เย สวร   

อาปชฺชติ	 ซึ่งเป็นพระบาลีที่แสดงอินทรียสังวร

นั่นเอง	 ดังนั้น	 อินทรียสังวรตามพระบาลีก็

คือสติสังวรนี้เอง	 โดยพระอรรถกถาจารย์

ท่านเน้นไปที่ตัวองค์ธรรมที่จะทำให้เกิดการ

สังวรขึ้น	ทั้งทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	องค์

ธรรมที่สำคัญในการปฏิบัติอินทรียสังวรคือตัว

สติ	 ดังที่ท่านอธิบายไว้ว่า	 “สติสังวรคือสติ

นั่นเองหรือกุศลขันธ์อันมีสติเป็นประธาน”	และ	

“สติสังวรชื่อว่าสังวรเพราะป้องกันความหลง

ลืม”  

ความหมายของคำว่า	 สํวร	 ที่มีความหมายใน

ทำนองเดียวกันนี้	 พระอรรถกถาจารย์ท่าน

อธิบายไว้		จะยกมารวบรวม		ดังนี้	

 

 

ที่ชื่อว่า สังวร เพราะอรรถว่า สังวร  อธิบาย

ว่า ปิด คือ ห้าม ได้แก่ ไม่ ให้เป็นไป๕๑ 

สังวรนี้แม้ทั้งหมด ท่านเรียกว่า สังวร เพราะ

เป็นเครื่องระวังกายทุจริต และวจีทุจริต   

เป็นต้น ที่ตนต้องระวังตามหน้าที่ของตน๕๒ 

อินทรีย์คือจักษุ ชื่อจักขุนทรีย์ ที่ชื่อว่า สังวร 

เพราะกั้นไว้ อธิบายว่า เพราะปิด คือกั้นไว้ ได้. 

คำว่า สังวรนี้ เป็นชื่อของสติ. การสำรวมใน

อินทรีย์คือจักษุ ชื่อว่าการสำรวมจักขุนทรีย์๕๓ 

อีกอย่างหนึ่ง ที่ชื่อว่าผู้สำรวมแล้ว เพราะ

อรรถว่า สังวรระวัง อธิบายว่า กั้น คือปิด 

ภกิษผุูส้งัวรระวงัในจกัขนุทรยี ์คอืผูม้จีกัขนุทรยี์

อนัระวงัรกัษาแลว้ อธบิายวา่ กัน้ คอืปดิ บาน

ประตคูอืสตทิีรู่ก้นัวา่ การสำรวมทางจกัขนุทรยี์

ในจักษุทวาร เหมือนคนปิดบานประตูที่ประตู

เรอืน  ฉะนัน้๕๔ 

สำหรับสภาวะของความสังวรกับอสังวร	 พระ

อรรถกถาจารย์ท่านได้ระบุสภาวธรรมและการ

เกิดขึ้นเอาไว้	 เมื่อมีการเห็นรูปทางตา	 ได้ยิน

เสียงทางหู	 เป็นต้นแล้ว	 ก็จะมีการปรุงแต่ง

ต่อไปเกิดเป็นจิตกุศลบ้าง	 อกุศลบ้างในชวนวิถี	

ซึ่งตามปกติ	 จิตมีการเกิดดับสืบต่อเนื่องกันไป	

๗	 ขณะ	 หากมีการรับรู้อารมณ์ทางตา ห ู

จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วมีการปรุงแต่งเป็น

อกศุลทีช่วนวถิ ีเรยีกวา่อสงัวร แตห่ากมกีาร

ปรุงแต่งเป็นกุศลที่ชวนวิถ ี เรียกว่าสังวร   

ซึ่งพระอรรถกถาจารย์ ได้ระบุสภาวธรรมของ	 

อสังวรและสังวรไว้อย่างละ	 ๕	 ประการ	 ซึ่ง

เป็นสภาวธรรมที่ตรงกันข้ามกันนั่นเอง	 ดังคำ

อธิบายว่า	

 

 

 

 

 

ความเป็นผู้ทุศีล ความเป็นผู้หลงลืมสต ิ

ความไมรู่ ้ความไมอ่ดทน ความเกยีจครา้น๕๕ 

บรรดาธรรม ๕ เหล่านั้น แม้ธรรมอย่างหนึ่ง 

ย่อมไม่เกิดขึ้นในจิตทั้งหลายมี โวฏฐัพพนจิต

เป็นที่สุดในปัญจทวาร แต่ย่อมเกิดในขณะแห่ง

ชวนจิตเท่านั้น ธรรมนั้นแม้เกิดขึ้นในชวนจิต 

ท่านเรียกว่าอสังวรในทวาร ๕ 
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จริงอยู่ ผัสสะเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณ ชื่อ

ว่าจักขุสัมผัส เจตนาชื่อว่ามโนกรรม จิตนั้นชื่อ

ว่าทวารแห่งมโนกรรม ในจักขุวิญญาณนี้  

อสังวร ๕ อย่างยังไม่มี ผัสสะที่เกิดพร้อมกับ

สัมปฏิจฉันนจิตชื่อว่ามโนสัมผัส เจตนาชื่อว่า

มโนกรรม จิตนั้นชื่อว่าทวารแห่งมโนกรรม ใน

สัมปฏิจฉันนจิตแม้นี้ อสังวรก็ยังไม่มี แม้ ใน  

สันตีรณจิตและโวฏฐัพพนจิตก็มีนัยนี้แหละ   

แต่ว่าผัสสะที่เกิดพร้อมกับชวนจิตชื่อว่ามโน

สัมผัส เจตนาชื่อว่ามโนกรรม จิตนั้นชื่อว่า

ทวารแห่งมโนกรรม ความไม่สำรวมในชวนจิต

นั้นชื่อว่าจักขุอสังวร แม้ ในโสตฆานชิวหา

กายทวาร ก็มีนัยนี้เหมือนกัน๕๖ 

 

 

 

 

 

บรรดาสังวรเหล่านั้น ว่าโดยอรรถได้แก่ธรรม 

๕ เหล่านี้ คือ ศีล สติ ญาณ ขันติ วิริยะ ใน

บรรดาธรรมทั้ง ๕ แม้เหล่านั้นแม้ธรรมอย่าง

หนึ่ง ย่อมไม่เกิดในจิตทั้งหลาย มีโวฏฐัพพน

จิตเป็นที่สุดในปัญจทวาร ธรรมนั้นย่อมเกิดใน

ขณะแห่งชวนจิตเท่านั้น แม้เกิดในชวนจิต ท่าน

ก็เรียกว่า  สังวรในปัญจทวาร๕๗ 

สรุปความได้ว่า	 พระอรรถกถาจารย์ท่านให้

ความหมายของ	 สํวร	 =	 ปิด	 =	 ห้าม	 =	 กั้น	

เมื่อว่าโดยสภาวะ	 อสังวร	 คือ	 ในขณะที่เป็น

ชวนจิตมีสภาวธรรม	๕	ประการเหล่านี้เกิดขึ้น	

ได้แก่	 ความเป็นผู้ทุศีล	 ความหลงลืมสติ	

ความไม่รู้	 ความไม่อดทน	 ความเกียจคร้าน	

ส่วนสังวร คือ ในขณะที่เป็นชวนจิตมีสภาว

ธรรม ๕ ประการเกิดขึ้น ได้แก่ ศีล สติ 

ญาณ ขันติ วิริยะ  

๒.๑.๔  ความหมายจากนกัปราชญต์า่งๆ 

ต่อไปจะนำความหมายของอินทรียสังวรมาจากที่นักปราชญ์ต่างๆ	 แสดงไว้	 นักปราชญ์เหล่านี้

เป็นผู้ที่ ได้รับการยอมรับว่า	 มีความรู้ ในทางพุทธศาสนาเถรวาท	 บางท่านมีชีวิตอยู่ ใกล้เคียงกับ

ปัจจุบัน	 เพิ่งมรณภาพไปไม่นาน	 บางท่านยังมีชีวิตอยู่	 ความหมายที่ท่านให้ ไว้จึงเป็นถ้อยคำ	 

ที่ ใช้กันในยุคปัจจุบัน	 เป็นการสื่อสารกับคนในยุคปัจจุบัน	 ทำให้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้น	 ในทีนี้จะ	 

นำมาจากคำอธิบายของนักปราชญ์	 ๓	 ท่าน	 คือ	 (๑)	 พระโสภณมหาเถระ	 (มหาสีสยาดอ)		 

(๒)	พุทธทาสภิกขุ	(๓)	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	

๑) พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) 

พระโสภณมหาเถระ	 (มหาสีสยาดอ)	 พระเถระผู้มีชื่อเสียงชาวพม่า	 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน

ปริยัติธรรม	 ทั้งพระไตรปิฎก	 อรรถกถา	 และคัมภีร์อื่นๆ	 อีกทั้งท่านยังสามารถเชื่อมโยงความรู้

ด้านปริยัติธรรม	 ไปสู่สภาวะที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมได้อย่างกลมกลืนและประกอบไปด้วย	 

หลักฐานอ้างอิง	 หนังสือที่ท่านเขียนได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและพิมพ์เผยแพร่มากพอ

สมควร	 ในวงการวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทย	 ย่อมรู้จักท่านเป็นอย่างดี	 หลายๆ	 สำนัก	 

ได้ ใช้แนวทางที่ท่านสอนมาเป็นหลักในการปฏิบัติและการสอน	

ท่านกล่าวถึงความหมายของอินทรียสังวรศีล	 คือ	 การใช้สติสำรวมระวังไม่ ให้เกิดกิเลสขณะที่มี

วิญญาณเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์	 โดยให้ความหมายในลักษณะการอธิบายแบบอภิธรรม	 ชี้ถึงองค์

ธรรมของสังวรแต่ละอย่าง	 บอกถึงสังวรธรรมมี	 ๕	 อย่าง	 ได้แก่	 ศีล	 สติ	 ปัญญา	 ขันติ	 และ

วิริยะ	
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ถ้าสังวรธรรมคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ขันติ 

และวิริยะ เกิดขึ้นในชวนจิตทางจักขุทวารการ

สำรวมอินทรีย์ย่อมปรากฏทางจักขุทวาร  

บุคคลนั้นชื่อว่ามีอินทรียสังวรศีลหมดจด ใน

ทางตรงกันข้าม ถ้าอสังวรธรรม คือ ความ

ไม่มีศีล การลืมสติ ความหลง ความไม่อดทน 

และความเกียจคร้าน เกิดขึ้นในชวนจิต การ

สำรวมอินทรีย์ย่อมไม่ปรากฏทางจักขุทวาร 

บุคคลนั้นชื่อว่า มีอินทรียสังวรบกพร่อง ส่วน

ความสำรวมอินทรีย์ทางโสตะ ฆานะ ชิวหา 

กาย และมโน ก็อธิบายในทำนองเดียวกัน๕๘ 

ท่านได้อธิบายสังวร	 ๕	 อย่าง	 คือ	 ปาติโมกข

สังวร	 อินทรียสังวร	 ญาณสังวร	 ขันติสังวร

และวิริยสังวร	 ตามที่ ได้แสดงไว้ ในคัมภีร์	 

อรรถกถา	 โดยได้ ให้ความหมายและบอกองค์

ธรรมของสังวรชนิดนั้นๆ	 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น		 

ดังข้อความว่า	

 

 

ปาติโมกขสังวร หมายถึง การสำรวมในพระ

ปาติโมกข์ ความวิบัติแห่งปาติโมกขศีล เป็น

การต้องอาบัติเพราะล่วงละเมิดสิกขาบท  

ทางกายและวาจา แต่ความไม่มีศีลในเรื่องนี้

เกิดทางมโนทวาร มิ ใช่ เกิดทางทวาร ๕ 

เพราะเป็นวีติกกมกิเลสทางใจ ส่วนอสังวร

ธรรม ๔ อย่างอื่นเกิดทางทวารทั้ง ๖  

สังวรธรรมประการที่ ๒ คือ สติสังวร จัด

เป็นอินทรียสังวรอย่างแท้จริง โดยองค์ธรรม

คือ สติเจตสิกที่คุ้มครองมิให้เกิดกิเลสทาง

ทวารทั้ง ๖ ส่วนความไม่มีสติ เป็นการลืม

กำหนดรู้เท่าทันสภาวธรรมที่มาปรากฏทาง

ทวารทั้ง ๖ โดยองค์ธรรม คือโลภเจตสิกที่

เรียกว่า อภิชฌา (ความละโมบ) และโทมนัส 

(โทสะ) 

เมื่อใดที่มีธรรมะเหล่านี้ เกิดขึ้นในชวนจิต		 

เมื่อนั้นเป็นสังวร	 เมื่อใดที่เป็นฝ่ายตรงข้าม	

ได้แก่	 ความไม่มีศีล	 การลืมสติ	 ความหลง	

ความไม่อดทน	 และความเกียจคร้านเกิดขึ้นใน

ชวนจิต	 เมื่อนั้นเป็นอสังวร	 สติสังวรนั้นเป็น

อินทรียสังวรอย่างแท้จริง	 ดังที่ท่านได้

อธิบายไว้ว่า	

การใช้สติสำรวมอินทรีย์ เพื่อไม่ ให้เกิดกิเลสใน

ขณะทีว่ญิญาณ ๖ คอื จติที่ ไดเ้หน็ ไดย้นิ รู้

กลิน่ ลิม้รส รูส้มัผสั และนกึคดิเรือ่งราวตา่งๆ 

กำลังรับรู้อารมณ์ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

สัมผัส และธรรมารมณ์ ที่มาปรากฏทางทวาร

ทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ชื่อว่า 

อินทรียสังวรศีล 

 

 

 

 

การเกิดวิถีจิตที่มีการสำรวมอินทรีย์ หรือ  

ขาดการสำรวมอินทรีย์ กล่าวคือเมื่อสีต่างๆ 

(รูปารมณ์) ปรากฏทางจักขุทวาร อาวัชชนจิต 

(ปัญจทวาราวัชชนจิต) พิจารณารูปารมณ์นั้น

เองเกิดขึ้นแล้วก็ดับลง ปัญจทวาราวัชชนจิต

ดับลงแล้ว ในลำดับนั้น จักขุวิญญาณจิตผู้เห็น

รูปารมณ์ สัมปฏิจฉนจิตที่คล้ายกับผู้ รับ

รูปารมณ์ สันตีรณจิตที่คล้ายกับผู้ ไต่สวน

รูปารมณ์ โวฏฐัพพนจิตที่คล้ายกับผู้ตัดสิน

รูปารมณ์ จิตเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นตามลำดับๆ 

แล้วดับตามๆ กันไป หลังจากโวฏฐัพพน  

จิตดับลงแล้ว กามชวนจิตดวงใดดวงหนึ่งที่มี  

โยนิโสมนสิการเป็นต้น เป็นปัจจัยโดยมากย่อม

เกิดหลายขณะ (๖ หรือ ๗ ขณะ) 
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สังวรธรรมประเภทที่ ๓ คือ ญาณสังวร โดย

องค์ธรรม คือ ปัญญาที่เป็นอริยมรรค ที่ละ

กระแสบาปอันได้แก่ ตัณหา ทิฏฐิ อวิชชา 

ฯลฯ ไดเ้ดด็ขาด โดยสรปุ ญาณสงัวรหมายถงึ 

ปัจจยสันนิสสิตศีล วิปัสสนาญาณและปัญญา

ที่เป็นอริยมรรค ส่วนความหลง โดยองค์ธรรม

คือโมหเจตสิกที่ตรงข้ามกับญาณทั้ง ๓ นั้น 

สังวรธรรมประการที่ ๔ ขันติสังวร ความ

อดทนมิให้เกิดความขัดใจในขณะประสบความ

เย็น ความร้อน ความหิวกระหาย ตลอดจน

สัมผัสที่ทนได้ยาก และคำด่าว่าติเตียน โดย

องค์ธรรมคือ อโทสเจตสิก 

สังวรธรรมประการที่ ๕ คือ วิริยสังวร ความ

เพียรเพื่อละกามวิตก เป็นต้น โดยองค์ธรรม

คือ วิริยเจตสิกที่จัดเป็นสัมมัปปธาน 

 

 

 

อนึ่ง อินทรียสังวรศีล ย่อมหมดจดด้วยสังวร 

๔ อย่างนอกจากปาติโมกขสังวร และในสังวร 

๔ อย่างเหล่านั้น ญาณสังวรไม่อาจเกิดขึ้น

ก่อนการปฏิบัติธรรม เพราะจัดเป็นวิปัสสนา

ญาณและมรรคญาณ ซึ่งเป็นผลของการเจริญ

วิปัสสนา ส่วนสังวร ๓ อย่าง คือ สติสังวร 

ขันติสังวร และวิริยสังวร เป็นธรรมสำคัญ

ในการเจริญอินทรียสังวรศีล๕๙ 

๒)  พุทธทาสภิกขุ 

พุทธทาสภิกขุเป็นพระภิกษุเถรวาทที่มีชื่อเสียง	

และเป็นที่รู้จักที่สุดในยุคปัจจุบัน	ท่านได้ศึกษา

ค้นคว้าพระไตรปิฎก	 อรรถกถา	 และคัมภีร์

ต่างๆ	รวมทั้งคำสอนในลัทธิศาสนาอื่นๆ	อย่าง

แตกฉาน	 ได้แปลและรวบรวมเนื้อหาธรรมะ

สำคัญๆ	 จากพระไตรปิฎกมาไว้ ให้คนรุ่นหลัง

ศึกษาต่อได้ โดยง่าย	 และได้นำคำสอนธรรมะ

บางเรื่องที่สำคัญจากพระไตรปิฎกมาเผยแพร่

ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย	 นับว่าท่าน

เป็นผู้ที่รื้อฟื้นการศึกษาชั้นโลกุตตระขึ้นมาใหม่	

หลังจากที่เงียบหายไปเป็นเวลานาน	 หนังสือ

และคำสอนของท่านมีมากมาย	 ทั้งเป็นภาษา

ไทยและแปลเป็นภาษาต่างประเทศ	

ท่านได้ ให้ความหมายของอินทรียสังวรเอาไว้

ว่า	“อินทรียสังวร คือ การสำรวมตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ หกอย่างไว้ ด้วยหวังว่า รูป 

เสียง กลิ่น รส สัมผัส และความรู้สึกนึกขึ้น

เองในใจ อย่าทำความรักใคร่พอใจยินดีหรือ

ความโกรธเคืองหงุดหงิดยินร้าย ให้เกิดขึ้นใน

ใจของตนได้”๖๐ 

 

 

ความหมายตามที่ ให้ ไว้นี้	 ก็สอดคล้องกับ

ความหมายในพระพุทธพจน์นั่นเอง	 นอกจากนี้	

ท่านยังมองว่าอินทรียสังวรไม่ ใช่แค่เรื่องศีล	

แต่ยังรวมถึงการเจริญวิปัสสนาจนกระทั่ง

บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์	 ซึ่งอินทรียสังวร

เป็นพื้นฐานให้จิตวางเฉยเมื่อตามองเห็นรูป		 

หูฟัง	 จมูกดมกลิ่น	 เป็นต้น	 ในขณะนั้นก็

สามารถเพ่งมองให้เห็นความจริงของรูป	เสียง	

กลิ่น	รส	สัมผัส	ธรรมารมณ์	และสภาวธรรม

ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 ให้เห็นโดยความเป็นของว่าง

เปล่าจากตัวตน	 จนกระทั่งหลุดพ้นก็ได้	 ดังนั้น	

การบำเพ็ญอินทรียสังวรนั้น หากมีความ

ตั้งใจจริง ก็สามารถถึงที่สุดแห่งทุกข์ ได้ 

ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า	
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การสำรวมอินทรีย์นั้น ไม่ ใช่มีแต่อย่างต่ำเป็น

ขั้นศีล อาจมีสูงขึ้นไปจนถึงขั้นบรรลุอรหัตตผล  

ถ้าผู้ ใดสำรวมอินทรีย์ชนิดเกิดญาณวิเศษมอง

เห็นเป็นวิปัสสนา ถึงกับเห็นความเป็นอนัตตา

ของสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นภายนอกและภายใน 

จนอนัตตานุปัสสนาญาณเกิดขึ้นแล้ว ผู้นั้นจะ

บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์ ได้แก่นิพพาน ข้อนี้

หมายความว่า ไม่ ใช่เพียงแต่การเห็นรูปแล้ว

เฉยได้อย่างเดียว ซึ่งเป็นเพียงอินทรียสังวร

ศีล แต่ ในขณะที่เฉยนั่นแหละหมายถึงการเพ่ง

ความเป็นธาตุ ความเป็นของว่างเปล่าในรูป 

เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ตลอดถึง

ผัสสะ และเวทนาทุกชนิดที่อาศัยรูปเป็นต้น

เกิดขึ้น จนเกิด วิมุติขึ้น...๖๑ 

 

 

 

 

บางท่านถามว่า บำเพ็ญแต่อินทรียสังวร ก็ดู

เหมือนจะพอแล้ว หรือไม่เห็นจำเป็นต้อง

บำเพ็ญอะไรอีกมิใช่หรือ? ขอตอบว่า ใช่ก็ ได้ 

ไม่ ใช่ก็ได้ ข้อนี้หมายความว่า ถ้าท่านเห็นตรง

ตามความเป็นจริงว่า ธรรมเช่นอินทรียสังวร

นี้ เมื่อผู้หวังประโยชน์อย่างยอด บำเพ็ญ

ด้วยความมีหิริและสัจจะ ก็ย่อมก้าวหน้า

ขึ้นไปเองตามลำดับ เพราะปณิธานเดิมมีอยู่

ในใจ แต่ถึงกระนั้นก็คงผ่านไปตามลำดับ และ

จะแบ่งให้สังเกตและศึกษาง่ายๆ สักกี่ขั้นก็ได้ 

ผู้บำเพ็ญคงมีความมุ่งหมายเบื้องปลายอยู่ที่   

“ที่สุดแห่งทุกข์” ก็แล้วกัน๖๒ 

 

 

สำหรับการศึกษาและปฏิบัติท่านพุทธทาสภิกขุ

ก็ให้ความสำคัญมาก	 โดยเน้นว่าการศึกษาที่

ถูกต้องนั้นต้องเริ่มต้นที่อินทรีย์ ๖	 การ

ศึกษาพระพุทธศาสนาที่ ใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน		

เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พุทธประวัติ	 ให้ทราบว่า	

พระพุทธเจ้าประสูติเมื่อใด	 ชื่ออะไร	 พระบิดา

พระมารดาชื่ออะไร	 มีเหตุอย่างไรจึงคิดออก

ผนวช	 รวมทั้งศึกษาถึงเหตุการณ์	 สถานที่	

บุ คคลที่ เ กี่ ย วข้ องกับพระองค์ ให้ เ ข้ า ใจ		 

แล้วศึกษาพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็น

หมวดๆ	 โดยยกหมวดธรรมออกมาจาก	 

พระไตรปิฎกบางส่วน	 มาเป็นหลักสูตรในการ

เรียน	 จัดการเรียนเป็นนักธรรมชั้นตรี	 ชั้นโท	

และชั้นเอก	ส่วนการเรียนภาษาบาลีนั้น	แม้จะ

มีถึง	 ๙	 ระดับขั้น	 แต่ก็เป็นเพียงการแปล

คัมภีร์ชั้ นหลัง	 เช่น	 อรรถกถาธรรมบท	

มังคลัตถทีปนี	 สมันตปาสาทิกา	 วิสุทธิมรรค	

อภธิมัมตัถสงัคหะ	 เป็นต้น	 โดยจะเรียนเน้นใน

การแปลถ่ายทอดจากภาษาบาลีมาเป็นภาษา

ไทยเป็นหลัก	 ไม่ ได้เน้นความเข้าใจในหัวข้อ

ธรรม เพื่อนำมาประพฤติปฏิบัติให้ถึงความ

พ้นทุกข์ 

พุทธทาสภิกขุ ได้วิจารณ์ว่า	 การศึกษาที่

ดำเนินการอยู่นั้น	 เป็นการศึกษาที่ยังไม่ถูก

ทาง เพราะไม่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์	 การ

ศึกษาที่ถูกต้องตามแนวคิดของท่านนั้น	 ยึด

ตามกรอบอริยสัจ	 ๔	 ว่า	 ทุกข์มาได้อย่างไร	

และทำอย่างไรจะไม่เป็นทุกข์	 ซึ่งทุกข์นั้นมา

จากการยึดมั่นถือมั่น	 “ตัวกู	 -	 ของกู”	 ซึ่งเริ่ม

ต้นมาจากการรับรู้อารมณ์ทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	

กาย	 ใจ	 แล้วไม่มีสติสำรวมระวังจิตใจตนเอง	

ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจ	การศึกษาที่ถูกต้อง

จึงเริ่มต้นที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ   

ที่จะใช้มันอย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์   

ดังข้อความที่ท่านได้ฝากไว้ ในมรดกธรรมดังนี้ 

มรดกที ่๑๐๘ : ศกึษาหรอืสกิขาตามความเหน็

ของข้าพเจ้า คือ การรู้จักตัวเอง - เห็นตัวเอง 

- ด้วยตัวเอง - ในตัวเอง – เพื่อตัวเอง อย่าง

แจ่มชัด ถูกต้อง และสมบูรณ์ จนทำให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย๖๓ 
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มรดกที่ ๑๑๑ : ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็น

สิ่งที่ต้องควบคุมให้ดีๆ มันจะเกิดเป็นนรกขึ้น

มาเมื่อมีการปฏิบัติผิด และจะเกิดเป็นสวรรค์

ขึ้นมาเมื่อมีการปฏิบัติถูก ณ ที่นั้นๆ จงจัดการ

กับ ตา ฯลฯ ใจ ให้ถูกต้อง ในเมื่อมีการสัมผัส 

ณ ที่นั้นๆ จนเป็นสวรรค์อยู่ ได้ จนตลอดเวลา

เถิด จะเป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์อยู่ ใน  

ขั้นต้น๖๔ 

มรดกที่ ๖๗ : ก ข ก กา ของพุทธศาสนา 

มิได้ตั้งต้นที่พระรัตนตรัย แต่ตั้งต้นการศึกษา

ที่การกระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ว่า 

ได้ก่อให้ เกิดตัณหาอุปาทานแล้วเกิดทุกข์ 

ควบคุมการเกิดเหล่านี้ ได้ก็จะดับทุกข์ ได้ แล้ว

ก็จะมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขึ้นมา

เอง 

มรดกที่ ๖๘ : โลกทั้งหมดสำเร็จอยู่ที่ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะเรามีตา ฯลฯ โลกจึง

มี และเกิดกรณีต่างๆ ที่เป็นปัญหาขึ้น เพราะ

ไม่รู้ความจริงของเรื่อง ตา ฯลฯ หรือโลก 

อย่างถูกต้องนั่นเอง  

มรดกที่ ๖๙ : ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ 

เกิดขึ้นทุกคราวที่จิตมีตัณหาคือโง่ เมื่อมีผัสสะ

โง่ เวทนาโง่ เพราะอำนาจของอวิชชา จนเกิด

ตัณหา หรือ มีกิเลสครอบงำ; ดังนั้น ระวัง

อย่าโง่ เมื่อมีผัสสะใดๆ ให้ปฏิจจสมุปบาทฝ่าย

ทุกข์เกิดขึ้น๖๕ 

มรดกที่ ๑๓๔ : การที่จะเกิดสุขหรือทุกข์ ทำ

ผิดหรือทำถูกนั้น ขึ้นอยู่กับการสัมผัสอารมณ์

ที่มากระทบว่าสัมผัสมันด้วยวิชชาหรืออวิชชา, 

คือ มีสติสัมปชัญญะหรือไม่มี ถ้ามีสติสัมป  

ชัญญะก็ควบคุมการปรุงแต่งของจิตไว้ ได้   

ในลักษณะที่ ไม่ เกิดกิ เลสและความทุกข์   

ถ้าปราศจากสติสัมปชัญญะก็ตรงกันข้าม๖๖ 

๓) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 

พระพรหมคณุาภรณ	์(ป.อ.	ปยตุโฺต)	เปน็พระนกัปราชญ	์ผูม้คีวามรู	้ความเชีย่วชาญหลกัธรรมใน

พทุธศาสนาเถรวาทเปน็อยา่งยิง่	 ทา่นมคีวามสามารถในการอธบิายขยายความและประยกุตห์ลกั

ธรรมในคมัภรี	์ มาอธบิายปรากฏการณท์างสงัคมทีเ่กดิขึน้	 และไดแ้นะนำวธิกีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้ง

กับธรรมะ	 ด้วยความเป็นกลางเสมอมา	 หนังสือและคำบรรยายของท่านได้รับการยอมรับจาก	 

นักศึกษาและผู้สนใจธรรมะอย่างกว้างขวาง	 วรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่ท่านได้รวบรวมขึ้น		 

เป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าแห่งยุคนี	้ คือ	 หนังสือพุทธธรรม	 ฉบับปรับปรุงและขยายความ	

พจนานกุรมพทุธศาสตร	์ฉบบัประมวลธรรม	และพจนานกุรมพทุธศาสตร	์ฉบบัประมวลศพัท์ 
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ท่านได้ ให้ความหมายของอินทรียสังวร	หมายถึง	การมีสติที่พร้อมอยู่เมื่อรับรู้อารมณ์ เมื่อมี

สติอยู่	จึงไม่ปล่อยจิตไปตามนิมิตหมาย	ทำให้จิตไม่เกิดอภิชฌาและโทมนัส	ซึ่งการจะทำเช่นนั้น

ได้จะต้องฝึกเตรียมความพร้อมเอาไว้	มีการอบรมอินทรีย์เอาไว้	ก็จะช่วยในให้ปลอดภัยจากบาป

อกุศลธรรมทั้งหลาย	 และความรู้ที่เอนเอียงบิดเบือน	 องค์ธรรมสำคัญในการปฏิบัติคือสติ	 ดังที่

ท่านได้อธิบายไว้ว่า 

 

อินทรียสังวร แปลว่า การสำรวมอินทรีย์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การคุ้มครองทวาร (เรียกเต็ม

ว่า คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย) หมายถึง การมีสติพร้อมอยู่เมื่อรับอารมณ์มีรูป เป็นต้น 

ด้วยอินทรีย์มีตาเป็นอาทิ คือไม่ปล่อยใจไปตามนิมิตหมายต่างๆ อันจะเป็นเหตุให้เกิดความ

ติดพันขุ่นเคือง ชอบใจ ไม่ชอบใจ แล้วถูกอกุศลธรรมเข้าครอบงำจิตใจ การปฏิบัติตามหลักนี้ 

ช่วยได้ทั้งด้านป้องกันความชั่วเสียหาย ป้องกันความทุกข์ และป้องกันการสร้างความรู้ความคิด

ที่บิดเบือนเอนเอียง อย่างไรก็ตาม การที่จะปฏิบัติให้ ได้ผล มิใช่ว่าจะนำหลักมาใช้เมื่อไรก็ได้

ตามปรารถนา เพราะสติจะตั้งมั่นเตรียมพร้อมอยู่เสมอ จำต้องมีการฝึกฝนอบรม อินทรียสังวร

จึงต้องมีการซ้อมหรือใช้อยู่เสมอ การฝึกอบรมอินทรีย์ มีชื่อเรียกว่าอินทรียภาวนา (แปลตาม

แบบว่าการเจริญอินทรีย์) ผู้ที่ฝึกอบรมหรือเจริญอินทรีย์แล้ว ย่อมปลอดภัยจากบาปอกุศล

ธรรม ความทุกข์และความรู้ที่เอนเอียงบิดเบือนทั้งหลาย ในแง่ความรู้ความคิดที่เอนเอียง

บิดเบือนนั้น (ในที่นี้หมายเฉพาะปลอดภัยจากเหตุใหม่ ไม่พูดถึงเหตุที่สั่งสมไว้เก่า คือตัณหา

มานะ ทิฏฐิที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นอีกตอนหนึ่งต่างหาก) เพราะป้องกันไว้ ได้ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิด

ขึ้น หรือแม้หากความชอบใจไม่ชอบใจจะหลุดรอดเกิดขึ้นมา ก็สามารถระงับ หรือสลัดทิ้งไปได้

เร็วพลัน อินทรียสังวรนี้จัดว่าเป็นหลักธรรมในขั้นศีล แต่องค์ธรรมสำคัญที่เป็นแกนคือสตินั้นอยู่

ในจำพวกสมาธิ ทำให้มีการใช้กำลังจิตและการควบคุมจิตอยู่เสมอ จงึเปน็การฝกึอบรมสมาธิไป

ดว้ยในตวั๖๗   

พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต)	 เน้นคำ

สอนเรื่องอินทรียสังวรในแง่ของการใช้อินทรีย์

เพื่อการศึกษาเอาไว้เป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะ

ในยุคปัจจุบันที่มีสิ่งเร้าเข้ามามากมาย	 หาก

การใช้อินทรีย์ ไม่ถูกต้อง	 ใช้เพื่อเสพเสวย

อารมณ์ทางโลก	เพื่อหาความสุขจากรูป	เสียง	

กลิ่น	 รส	 	 สัมผัส	 อย่างนี้เป็นวงจรของความ

ทุกข์	และทำให้เกิดปัญหาต่างๆ	มากมาย	แต่

หากใช้อินทรีย์อย่างถูกต้อง เป็นไปเพื่อการ

ศึกษา ก็จะมีประโยชน์ตั้งแต่การดำเนิน

ชีวิตธรรมดา จนถึงการเป็นผู้มีอิสระ 

หลุดพ้น หมดทุกข์ ไปได้	 โดยท่านได้อธิบาย

กระบวนธรรมที่เกิดขึ้นทั้งฝ่ายทุกข์กับฝ่าย

หมดทุกข์ ให้เข้าใจได้ โดยง่าย	 เมื่อมีการรับรู้

อารมณ์	 จนเกิดความรู้สึกแล้ว	 หากมีการ

ปฏิบัติอย่างถูกต้อง	 ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่

สำคัญ	 ท่านจึงได้แนะนำการใช้อินทรีย์ที่

ถูกต้อง	 และแนะนำหลักโยนิโสมนสิการ๖๘ 

เพื่อให้ ใช้อินทรีย์ด้วยสติปัญญา	 จะได้เป็นไป

ฝ่ายออกจากทุกข์	



การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

82
การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

83

๒.๒  ความสำคัญของอินทรียสังวร 

อินทรียสังวรนั้นมีความสำคัญในทุกๆ	ระดับ	ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของอินทรียสังวร

ในแง่มุมต่างๆ	 ทั้งในระดับธรรมดา	 คือ	 การดำรงชีวิตประจำวัน	 และสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อ

ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง	 โดยจะยกตัวอย่างแสดงให้เห็นประโยชน์ของการมีอินทรียสังวร		

และโทษของการขาดอินทรียสังวร	 ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้	 และมีตัวอย่างเรื่องราว

ปรากฏอยู่ ในคัมภีร์ต่างๆ	

เรื่องนี้จะมองในแง่มุมธรรมดา	 ที่ ใช้ชีวิตกันอยู่

ทุกวันๆ	 ซึ่งจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ต่างๆ	 ที่เข้าให้รับรู้ทางตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	

และใจ	 เป็นประจำอยู่แล้ว	 เมื่อรับรู้แล้ว	 บาง

อารมณ์มีอิทธิพลต่อจิตใจ	 ก็เกิดเจตนาในการ

ทำตอบสนองทั้งด้านความคิด	ด้านการกระทำ	

และด้านคำพูด	 เป็นสิ่งที่ทุกคนประสบและมี

ปฏิกิริยาตอบสนองอยู่ทุกวัน	 และหากเข้าใจ

ให้ลึกซึ้งลงไปแล้ว	 การดำรงชีวิตธรรมดาๆ	

ประจำวันนี้แหละ	 เป็นการฝึกฝนปฏิบัติธรรมที่

สูงที่สุด	 ดังนั้น	 หากเข้าใจเรื่องนี้ ให้ถูกต้อง	 ก็

เป็นการฝึกฝนปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ ใน

ชีวิตประจำวันไปด้วย	

จิตนั้นเป็นประธานในการรับรู้อารมณ์	 เป็น

สภาวธรรมที่เกิดดับรวดเร็วมาก	 และเกิดดับ

สืบต่อเนื่องกันไปไม่มีการหยุดนิ่ง	 การเกิดดับ

ของจิตนั้นเป็นไปในลักษณะสืบต่อ เมื่อดวง

เก่าดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้น

อย่างนี้เรื่อยไป	 ในคัมภีร์สายอภิธรรมเรียก

การเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันไปในลักษณะเช่นนี้

ว่า	 อนันตรปัจจัย	 สมนันตรปัจจัย	 อุปนิสสย

ปัจจัย	 นัตถิปัจจัยและวิคตปัจจัย๖๙	 ซึ่งจิตที่

เกิดดับสืบต่อกันไปอย่างรวดเร็ว	 รู้อารมณ์

สลับผลัดเปลี่ยนไปตามทวารต่างๆ	 	 ทางตา

บ้าง	 ทางหูบ้าง	 ทางจมูกบ้าง	 ทางลิ้นบ้าง	

ทางกายบ้าง	 ทางใจบ้าง	 เหมือนลิงเที่ยว

กระโดดไปตามกิ่งไม้	ดังพระพุทธพจน์ว่า	“เรา

ไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

เหมือนจิตนี้ จิตนี้เปลี่ยนแปลงเร็วจนเปรียบ

เทียบกับอะไรไม่ ได้ง่ายๆ”๗๐	และว่า	

๒.๒.๑  ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน 

๑) ทำให้มีการฝึกจิต เมื่อฝึกแล้วจะมีประโยชน์มากที่สุด 
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ตถาคตเรียกสิ่งนี้ ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง 

วิญญาณบ้าง จิตเป็นต้นนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น 

ดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวัน เปรียบ

เหมอืนลงิเมือ่เทีย่วไปในปา่เลก็และปา่ใหญ ่ จบั

กิง่ไม ้ปลอ่ยกิง่ไมน้ัน้แลว้ ยอ่มจบักิง่อืน่ ปลอ่ย

กิง่นัน้แลว้ยอ่มจบั กิง่อืน่ตอ่ไป ฉะนัน้ ตถาคต

จงึเรยีกสิง่นีว้า่ จติบา้ง มโนบา้ง วญิญาณบา้ง 

จิตเป็นต้นนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป 

ตลอดทัง้คนืและวนั๗๑ 

ในขุททกนิกาย	 คาถาธรรมบทแสดงลักษณะ

ทั่วไปของจิตเอาไว้ว่า	 (๑)	ทูรงฺคมํ ไปได้ ไกล		

เพราะสามารถรับอารมณ์ที่อยู่ ไกลตัวได้	 หรือ

แม้แต่อารมณ์อดีตที่ดับไปแล้ว	 และอารมณ์

อนาคตทีย่งัไมเ่กดิขึน้กส็ามารถรู้ ได	้(๒) เอกจรํ 

เที่ยวไปผู้เดียว	 เพราะจิตเกิดดับทีละขณะ	แต่

ความ ไวของจิ ตนั้ น เ กิ ดดั บรวด เร็ วมาก	

จนกระทั่งเราไม่สามารถกำหนดแยกแยะได้ว่า

เกิดดับขณะไหน	 (๓)	 อสรีรํ	 ไม่มีรูปร่าง	

เพราะจิตเป็นนามธรรมที่ ไม่มีตัวให้มองเห็น	

ไม่สามารถกระทบถูกต้องได้เหมือนกับร่างกาย 

(๔)	 คุหาสยํ	 มีถ้ำเป็นที่อาศัย	 เพราะจิตนั้น

อาศัยเกิดที่ร่างกายของคนเรา๗๒ 

ในลักษณะข้อที่	 ๔	 นี้	 แสดงถึงกายและจิตมี

ความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก	เราจะมีชีวิต

ดำเนินไปและมีการกระทำต่างๆ	ได้	ก็เพราะมี

จิตอาศัยเกิดอยู่ที่ร่างกายนี้	 ถ้าไม่มีจิตก็จะ

เปรียบประดุจท่อนไม้	 ที่ ไม่สามารถทำสิ่ง

ต่างๆ	 ได้เลย	 ดังพระบาลีว่า “อีกไม่นานนัก 

ร่างกายนี้ก็จักปราศจากวิญญาณ ถูกทอดทิ้ง

ทับถมแผ่นดิน เหมือนท่อนไม้ที่ ไร้ประโยชน์ 

ฉะนั้น”๗๓	 และว่า	 “กายของเรานี้คุมกันเป็น  

รปูรา่ง ประกอบขึน้จากมหาภตูรปู ๔ เกดิจาก

บิดามารดา เจริญวัยเพราะข้าวสุกและ  

ขนมสด ไม่เที่ยงแท้ ต้องอบ ต้องนวดเฟ้น   

มีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา

วญิญาณของเราอาศยัและเนือ่งอยู่ ในกายนี”้๗๔ 

นอกจากนี้	 จิตยังมีลักษณะที่มีความวิจิตรมาก	

ด้วยความวิจิตรของจิตนี้	 ทำให้มนุษย์สามารถ

คิดค้นทำวัตถุสิ่งของ	 และศิลปวิทยาการต่างๆ		

ได้อย่างวิจิตรพิสดารยิ่งนัก	

จิตของปุถุชนที่ยังไม่ ได้ฝึกมีลักษณะหลาย

ประการ	 เช่น	 (๑)	 ผนฺทน	 ดิ้นรน	 เพราะต้อง

ออกไปรับอารมณ์ทางทวารต่างๆ	 (๒)	 จปล 

กวัดแกว่ง	 เพราะขาดความมั่นคง	 เมื่อมี

อารมณ์มากระทบก็หวั่นไหวไปตามอารมณ์	

(๓)	ทุรกฺข	รักษาไว้ ได้ยาก	เพราะการที่รักษา

จิตให้มั่นคงแนบแน่นอยู่กับสิ่งที่ดีนั้น	 เป็นสิ่งที่

ยาก	 (๔)	 ทุนฺนิวารยํ	 ห้ามไว้ ได้ยาก	 เพราะ

การที่จะห้ามจิตให้ออกจากความชั่ว	 เป็นสิ่งที่

ทำได้ยาก	 (๕)	 ทุนฺนิคฺคหํ	 ข่มได้ยาก	 เพราะ

เมื่อจิตตกไปในฝ่ายชั่วแล้ว	 การที่จะบีบบังคับ

จิตให้ถอยห่างออกมาจากความชั่ว	 เป็นสิ่งที่

ทำไดย้าก	(๖)	ลหุ เกดิดบัเรว็	(๗)	กามนปิาตนิ ํ

มักตกไปสู่กามารมณ์อยู่เสมอ	 (๘)	 สุทุทฺทส	ํ

เหน็ไดย้าก	(๙)	สนุปิณุ	ํเปน็สภาวะทีล่ะเอยีด๗๕ 

 

 

 

 

จากลักษณะดังที่กล่าวมานี้	 จะเห็นได้ว่า	 จิต

ของปุถุชนนั้นดิ้นรน	กวัดแกว่งและโน้มน้อมเข้า

ไปหากาม	 คือ	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัส	

ตลอดเวลา	 การที่เป็นเช่นนี้ทำให้จิตตกไปฝ่าย

อกุศลเป็นอันมาก	 แม้จะมีกุศลเกิดขึ้นมาบ้าง	

แต่อกุศลก็มาหลอกล่อทำให้มืดมนหลงไปตาม

ได้อย่างง่ายดาย	ด้วยสภาพจิตที่เป็นเช่นนี้	จึง

เป็นเหตุให้ต้องประสบกับความทุกข์ยาก

มากมาย	

จิตนั้นเป็นผู้นำของสิ่งทั้งหลาย	 ในการกระทำ

ทุกอย่าง	 ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี	 เลวหรือประณีต	

จิตนั้นเองเป็นผู้นำในการกระทำทางกาย	 ทาง

วาจา	 และทางใจคิด	 และทำให้ ได้รับผลของ

การกระทำตามสมควร	 วิทยาการที่ก้าวหน้า

ในปัจจุบันนี้ทุกอย่าง	 จิตเป็นผู้ก่อสร้างให้เกิด

ขึ้น	แม้แต่ความเป็นไปของโลก	ก็เพราะอำนาจ

ของจิตนำไป	 โลกจะดีงามสงบสุขหรือ  

เดือดร้อนทุกข์ทน ก็ด้วยอำนาจจิตของ

ผู้คนที่อยู่ ในโลกทำให้เป็นไป	 ดังพระพุทธ

พจน์ที่ว่า	
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 มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา        มโนเสฏฺา มโนมยา    

 มนสา เจ ปทุฏฺเน           ภาสติ วา กโรติ วา    

 ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ          จกฺกว วหโต ปท. 

ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือทำชั่ว

ตามไปด้วย เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลาก

เกวียนไป ฉะนั้น๗๖ 

 มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา        มโนเสฏฺา มโนมยา    

 มนสา เจ ปสนฺเนน           ภาสติ วา กโรติ วา    

 ตโต น สุขมเนฺวติ            ฉายาว อนุปายินี.  

ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือทำดีตาม

ไปด้วย เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น๗๗ 

 จิตฺเตน นียติ โลโก          จิตฺเตน ปริกิสฺสติ    

 จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส         สพฺเพว วสมนฺวคุ. 

โลกถูกจิตนำไป ถูกจิตผลักไสไป จิตเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่ โลกทั้งหมดตกอยู่ ในอำนาจ๗๘ 

 

การฝึกฝนพัฒนาด้านจิตใจเป็นสิ่งที่พระผู้มี

พระภาคทรงเน้นมาก	 แต่การฝึกฝนจิตนั้น

ทำได้ยาก	 คนที่ ไม่เคยฝึกอาจจะเกิดความไม่

มั่นใจว่าจะฝึกฝนได้จริงหรือไม่	การศึกษาเรื่อง

จิตให้เข้าใจ	 ทำให้ผู้ศึกษามีความมั่นใจในการ

ฝึกฝนว่า	 จิตนั้นเป็นสิ่งสามารถฝึกหัด 

ควบคุม ยังยั้งได้ เมื่อมีความชำนาญก็

สามารถ ใช้ จิ ตนั้ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ได้ ตาม

ปรารถนา	 แต่เมื่อจิตยังไม่ ได้ฝึก	 ก็เหมือนมี

เครื่องมืออยู่กับตัว	 แต่เครื่องมือนั้นไว้ ใจไม่ ได้	

เพราะไม่สามารถบังคับควบคุมได้	 ตาม

พระพุทธพจน์นั้น	จิตเป็นสิ่งที่ประภัสสร แต่

เศร้าหมองขุ่นมัวก็เพราะเกิดกิเลสเข้ามา

ตามความเคยชิน ถ้าสามารถกันกิเลสไม่ ให้

เข้ามาได้ การฝึกฝนพัฒนาจิตก็จะเป็นไป

ได้แน่นอน	ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า	

 

 

 

จิตนี้ผุดผ่อง แต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะ

อุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลัง ปุถุชนผู้ ไม่ ได้สดับ 

ย่อมไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริง เพราะ

เหตุนั้น เราจึงกล่าวว่า “ปุถุชนผู้ ไม่ ได้สดับ

ย่อมไม่มีการอบรมจิต”๗๙ 

จิตนี้ผุดผ่อง และจิตนั้นแลหลุดพ้นแล้วจาก

อุปกิเลสที่เกิดขึ้นมาภายหลัง อริยสาวกผู้ ได้

สดับย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริง 

เพราะเหตุนั้น เราจึงกล่าวว่า “อริยสาวกผู้

ได้สดับย่อมมีการอบรมจิต”๘๐ 

วิธีการกันกิเลสไม่ ให้เข้ามาภายในจิต	 ด้วยวิธี

การปฏิบัติอินทรียสังวร	 มีสติปิดกั้นไม่ ให้จิต

หลงไปในอารมณ์ที่ปรากฏทางตา	ทางหู	ทาง

จมูก	 ทางลิ้น	 ทางกาย	 ทางใจ	 จึงเป็นสิ่งที่

สำคัญมาก	เมื่อมีการฝึกฝนจนสามารถป้องกัน

กิเลสไม่ ให้ ไหลเข้ามาสู่จิตได้	 ก็สามารถทำ

จิตตภาวนาขั้นสูง	 คือสมถะและวิปัสสนา 
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ให้ประจักษ์แจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริง	

โดยความเป็นสิ่งที่ ไม่เที่ยง	 ไม่สามารถดำรง

อยู่ ได้นาน	 มีแล้วก็หายไป	 เป็นทุกข์	 ทนอยู่ ใน

สภาพเดิมไม่ ได้	เมื่อปัจจัยเปลี่ยน	สิ่งนั้นก็ต้อง

เปลี่ยนสลายไป	และเป็นอนัตตา	คือปราศจาก

ตัวตนใดๆ	 ที่จะจับยึดเอาสภาวธรรมมาเป็น

เจ้าของได้	 ทำให้จิตปล่อยวางขันธ์	 ๕	 ที่เคย

ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้	 บรรลุคุณวิเศษไปตาม

ลำดับ	จนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์	จิตที่ ได้รับ

การฝึกฝน คุ้มครอง รักษาดีแล้ว จึงนำมา

ซึ่งประโยชน์มากมายมหาศาล ตั้งแต่ขั้นต้น

จนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ ดังพระพุทธพจน์

ต่อไปนี้	

เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ ได้เจริญแล้ว 

ย่อมควรแก่การใช้งานเหมือนจิตนี้ จิตที่ ได้

เจริญแล้วย่อมควรแก่การใช้งาน๘๑  

 

 

เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ ได้เจริญทำ

ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก

เหมือนจิตนี้ จิตที่ ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อม

เป็นไปเพื่อประโยชน์มาก๘๒ 

เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ ได้เจริญทำ

ให้มากแล้ว ย่อมนำสุขมาให้เหมือนจิตนี้ จิตที่

ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมนำสุขมาให้๘๓ 

เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ ได้ฝึก ได้

คุ้มครอง ได้รักษา ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไป

เพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้ จิตที่ ได้ฝึก ได้

คุ้มครอง ได้รักษา ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไป

เพื่อประโยชน์มาก๘๔ 

จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ การฝึกจิตนับได้ว่าเป็น

ความดี, จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่ฝึกได้แล้ว 

นำสุขมาให้๘๕ 

จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ จิตที่คุ้มครองได้แล้ว นำ

สุขมาให้๘๖ 

๒) ทำให้ปาติโมกขสังวรบริสุทธิ์และยั่งยืน 

ศีลปาติโมกข์นั้น	 เป็นการสำรวมระวังทาง

ด้านกาย	 วาจา	 เป็นศีลที่ทำให้คนในสังคม	 

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข	 ไม่มีการ

เบียดเบียนกัน	 และยังเป็นพื้นฐานสำหรับการ

ปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปอีกด้วย	 หากคนใน

สังคมไม่ประพฤติผิดศีล	 ๕	 ประการ	 อันเป็น

ศีลขั้นพื้นฐาน	 คนก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความ

สุข	 ยิ่งศีลที่มากข้อขึ้นไปก็จะช่วยให้มีความ

สะดวก สบายและสงบมากขึ้นไปตาม

ลำดับ ศีล	 ๘	 ก็ทำให้สะดวกขึ้น	 ไม่ต้อง	 

ตระเตรียมอาหารรับประทานในตอนเย็น	 ไม่

ต้องวุ่นวายกับการแต่งตัว	 และเสียเวลาไปกับ

การดูหนังดูละครอันเป็นข้าศึกต่อกุศล	 ศีลของ

พระภิกษุก็ทำให้ท่านเป็นผู้ที่เบาสบาย	 ไม่ต้อง

สะสมสิ่งใดๆ	 ให้เป็นภาระหนักเหมือนชีวิต

ฆราวาส	 การประพฤติธรรมในขั้นสูงต่อไป		 

คือสมาธิและปัญญา	 ก็เป็นไปได้ โดยสะดวก	 

ไม่ต้องมีเครื่องกังวล	

 

 

การรักษาศีลปาติโมกข์นั้น	 ต้องคอยสำรวม

ระวังที่จะงดเว้นการกระทำหรือคำพูดอันจะ

ทำให้ผิดศีล	ซึ่งเป็นเรื่องลำบาก	ในชีวิตประจำ

วัน	มีการหลงลืมมาก	บางครั้งอาจถูกกิเลสอัน

รุนแรง	เช่น	ความโลภ	ความโกรธ	อย่างหนัก

ครอบงำจิตใจ	 ทำให้ประพฤติล่วงศีลได้	

เพราะอารมณ์ที่กระทบทางตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	

กาย	 ใจ	 บางอย่างก่อให้เกิดกิเลสจนทำให้

หลงลืมสติ	 หมดความละอายและความเกรง

กลัวต่อบาป	 ทำผิดพลาดไปแล้ว	 จึงมาเสียใจ

ในภายหลัง	
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สิ่งที่จะช่วยให้การรักษาศีลปาติโมกข์เป็นไปได้

อย่างบริสุทธิ์และยั่งยืน	คือการสำรวมอินทรีย์		

เพราะการกระทำผิดทางกาย	วาจานั้น	ต้นตอ

แท้ๆ	ออกจากจิตใจที่ถูกอกุศลครอบงำ	หากมี

การปฏิบัติอินทรียสังวร	 ฝึกสติให้คอยเฝ้าดู

รู้ทันจิตใจตนเองอยู่เสมอ การจะทำสิ่งที่

ผิดพลาดก็มี โอกาสเป็นไป ได้ยาก	 เมื่อ

สามารถปฏิบัติอินทรียสังวรได้ดี	 การจะ

กระทำสิ่งที่ผิดทางกาย	 วาจา	 ก็มีไม่ ได้	 ปาติ

โมกขสังวรก็จะบริสุทธิ์และรักษาได้ โดยไม่ต้อง

ฝืน	 เพราะเป็นการรักษาที่ต้นตอของการ

กระทำ	 คือการรักษาที่จิต	 อินทรียสังวรนั้น

เป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าปาติ-โมกขสังวร	 ซึ่งพระ

ผู้มีพระภาคทรงแนะนำให้ปฏิบัติในลำดับถัดไป	

ดังพระบาลีว่า	 “พราหมณ์ ในกาลใดภิกษุเป็น

ผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในปาติ โมกข์ 

เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร เป็นผู้เห็น

ภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขา

บททั้งหลาย ในกาลนั้น ตถาคตย่อมแนะนำ

เธอให้ยิ่งขึ้นไปว่า “มาเถิดภิกษุ เธอจงเป็นผู้

คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย”๘๗ 

 

เมื่อปฏิบัติอินทรียสังวรดีแล้ว	 มีสติคุ้มครอง

จิตใจอยู่เสมอ ปาติโมกขสังวรก็ย่อมยั่งยืน 

ไม่มีการทำผิดด้านกายวาจา	 จนเป็นเหตุให้

ศีลขาดทำลาย	 ดังที่ ในวิสุทธิมรรคแสดงว่า		 

“ก็แล เมื่ออินทรียสังวรนั้น ภิกษุไม่ทำให้ถึง

พร้อมอย่างนี้แล้ว แม้ศีลปาฏิโมกข์ก็ย่อมไม่

ยั่งยืนอยู่ ได้ เปรียบเหมือนข้าวกล้าที่มิได้ทำรั้ว

ลอ้ม ก็ไมย่ัง่ยนือยู่ ได ้ฉะนัน้”๘๘ และวา่ “แตเ่มือ่

อินทรียสังวรนั้น อันภิกษุทำให้ถึงพร้อมแล้ว 

แม้ศีลปาฏิโมกข์ก็ย่อมยั่งยืน เหมือนข้าวกล้าที่

มีรั้วล้อมไว้ดี ย่อมยั่งยืนอยู่ ได้ ฉะนั้น”๘๙  

 

๓) ทำให้กิเลสไม่เข้าสู่จิตใจ 

กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต	 ทำให้จิต

มืดมัว	 เร่าร้อน	 กิเลสทั้งหลายที่เข้าครอบงำ

จิตใจ	 ทำให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อำนาจของ

กิเลสมีราคะ	 โทสะ	 เป็นต้น	 กระทำสิ่งต่างๆ	

ตามอำนาจของกิเลส	 จนเกิดการเบียดเบียน	

แก่งแย่งแข่งขัน	 ทำลายล้างกัน	 จนถึงขนาด

เข่นฆ่ากันอย่างไร้คุณธรรม	 กิเลสทั้งหลาย

เหล่านั้นก็เข้ามาโดยอาศัยตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	

กาย	ใจนั่นเอง	ตอนแรกกิเลสอาจจะไม่รุนแรง

มากนัก	 แต่เมื่อสั่งสมมากเข้าก็กลายเป็นกิเลส

ที่มีกำลังแรง	 สามารถทำความผิดอย่างคาด

ไม่ถึง	 แม้กระทั่งสามารถฆ่ามารดาบิดาของ

ตนก็ได้	

 

 

 

 

 

ทวารทั้ง	๖	 เปรียบเหมือนกับประตูบ้าน	หาก

ไม่มีนายประตูคือสติคอยเฝ้าระวังรักษา 

โจรคือกิเลสก็เข้าสู่บ้าน ทำร้ายเจ้าของ

บ้านและทำลายสิ่งของต่างๆ ในบ้านให้

พินาศไป	 ทำให้จิตใจของผู้ที่ ไม่มีสติ	 ถูกกิเลส

ทำให้ร้อนรุ่ม	 แผดเผาดังไฟ	 ต้องดิ้นรน

ขวนขวาย	จิตใจไม่สงบสุข	คุณธรรมต่างๆ	 ใน

จิตใจก็โดนทำลายไป	 หากกิเลสมีกำลังแรงก็

ทำลายความรู้สึกผิดชอบชั่วดี	 ทำให้หลงไปทำ

ในสิ่งที่ผิด	 อันจะนำทุกข์ โทษภัยให้แก่ตนทั้งใน

โลกนี้และโลกหน้า	แต่หากมีการฝึกฝนสติ	เฝ้า

รักษาจิตใจไม่ ให้กิเลสเข้ามาเมื่อตาเห็นรูป	 หู

ได้ฟังเสียง	 จมูกดมกลิ่น	 ลิ้นลิ้มรส	 กาย

ถูกต้องสัมผัสทางกาย	 ใจรับรู้ธรรมารมณ์	

จิตใจของผู้นั้นก็จะไม่ถูกกิเลสเข้าครอบงำ		

เหมือนนายประตูปิดประตูบ้านเอาไว้อย่าง

แน่นหนา	 โจรก็เข้ามาทำร้ายไม่ ได้	 ผู้นั้นก็จะมี

แต่ความสุขอันปราศจากโทษ	 จิตใจไม่มีกิเลส

รั่วรด	 ดังเรือนที่มุงดีแล้ว	 สมดังพระคาถาที่

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
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 ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีได้   ฉันใด  

 ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ ไม่ ได้อบรมได้  ฉันนั้น 

 ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วไม่ ได้  ฉันใด  

 ราคะย่อมรั่วรดจิตที่อบรมดีแล้วไม่ ได้  ฉันนั้น๙๐ 

 

 

 

 

เมื่อเห็นรูปทั้งหลายทางตาแล้ว	 จิตหลงชอบ

รูปที่น่าพอใจ	 หรือหลงชังรูปที่ ไม่น่าพอใจ	

เป็นการหลงลืมสติ	 จิตหลงซัดส่ายไปตาม

อารมณ์ถูกอารมณ์ครอบงำ	 จิตก็ ไม่ตั้งมั่น	

ธรรมฝ่ ายดี ง ามทั้ งหลายคื อสมถะและ

วิปัสสนาก็ย่อมไม่เกิดขึ้น	 ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ด้วย

ความประมาท	 ส่วนเมื่อเห็นรูปทั้งหลายทาง

ตาแล้ว	 จิตไม่หลงใหลไปชอบหรือชังใน

อารมณ์	 เป็นการไม่หลงลืมสติ	 จิตไม่หลงซัด

ส่ายไปตามอารมณ์	ไม่ถูกอารมณ์ครอบงำ	จิต

ก็ตั้งมั่น	ธรรมฝ่ายดีงามทั้งหลายคือสมถะและ

วิปัสสนาก็ย่อมเกิดขึ้น	 ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ด้วย

ความไม่ประมาท	 สมดังพระบาลีที่พระผู้มี

พระภาคทรงแสดงไว้ ในปมาทวิหารีสูตรว่า	

 

 

 

 

ภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท เป็นอย่างไร 

คือ เมื่อภิกษุสำรวมจักขุนทรีย์อยู่ จิตย่อมไม่

ซ่านไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางตา เมื่อ

เธอมีจิตไม่ซ่านไปแล้ว ปราโมทย์ก็เกิด เมื่อ

เกิดปราโมทย์  ปีติก็เกิด เมื่อใจเกิดปีติ กายก็

สงบ ภิกษุผู้มีกายสงบ ย่อมอยู่สบาย จิตของ

เธอผู้อยู่สบายย่อมตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่น ธรรม

ทั้งหลายก็ปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลาย

ปรากฏ เธอย่อมนับว่า เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่

ประมาทแท้จริง ฯลฯ เมื่ อภิกษุสำรวม

ชิวหินทรีย์อยู่ จิตย่อมไม่ซ่านไป ฯลฯ เธอย่อม

นับว่า เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริง 

ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่

ประมาทเป็นอย่างนี้แล๙๔ 

ความไมป่ระมาท	 คอื	 การมชีวีติที่ ไมป่ราศจาก

สติ	 ดังที่พระอรรถกถาจารย์ท่านอธิบาย	 

ด้วยคำว่า	 การไม่อยู่ปราศจากสติ๙๑	 ความ	 

ไม่ประมาทนั้นเป็นธรรมที่เป็นหัวข้อสำคัญ	 

ในกระบวนการปฏิบัติธรรม	 ในบรรดาธรรมทั้ง

หลายนั้นสติเป็นอธิบดี๙๒	 การดำรงชีวิตอยู่

ด้วยความไม่ประมาทนี้	 เป็นคำสั่งสอนที่

ประมวลธรรมทั้งหมดที่พระพุทธองค์ทรง	 

สั่งสอนมาตลอด	๔๕	พรรษา	ดังที่ทรงแสดง

ในปัจฉิมโอวาทว่า	 “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เรา

ขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความ

เสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำหน้าที่

ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด”๙๓ 

 

อินทรียสังวรนั้นเป็นการมีสติอยู่ตลอดในเวลา

ที่มีการเห็น	การได้ยิน	การได้กลิ่น	การลิ้มรส		

การถูกต้องสัมผัสทางกาย	 การรู้อารมณ์ทาง

ใจ	 ซึ่งทุกคนต้องมีการเห็น	 ได้ยิน	 เป็นต้นเป็น

ประจำอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน อินทรียสังวร

จึงเป็นการฝึกฝนสติที่ ไม่ต้องมีรูปแบบใดๆ 

เพราะไม่ว่าจะอยู่ ในสถานที่ ใด	 ก็ย่อมมีการ

เห็น	 ได้ยิน	 ได้กลิ่น	 ลิ้มรส	 ถูกต้องสัมผัสทาง

กาย	และรู้อารมณ์ทางใจทั้งนั้น	

๔) ทำให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท 
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ในเทวทหสตูร	 พระผูม้พีระภาคไดท้รงแสดงถงึ

พระเสขะ	 ซึ่งเป็นบุคคลที่ควรทำความไม่

ประมาทในการเหน็	การไดย้นิ	การไดก้ลิน่	การ

รูร้ส	 การกระทบสมัผสัทางกาย	 และการรบัรู้

ธรรมารมณ์ทางใจ	 ทั้งนี้เพราะว่า	 การรับรู้

อารมณท์างทวารทัง้	๖	นัน้	กต็อ้งมดีบีา้ง	ไมด่ี

บ้าง	 น่าชอบใจบ้าง	 ไม่น่าชอบใจบ้างเป็นเรื่อง

ปกต	ิหากไมป่ระมาท มสีตริูเ้ทา่ทนั ไมห่ลง

ยนิดยีนิรา้ย กจ็ะสามารถมจีติตัง้มัน่ กระทำ

ความเพียร จนถึงความสิ้นทุกข์เป็นพระ

อรหันต์ ได้ ในที่สุด	 ส่วนพระอรหันต์นั้น	 ท่าน

ทำความไมป่ระมาทมาจนสำเรจ็แลว้	 จงึไมต่อ้ง

ขวนขวายกระทำอกีตอ่ไป๙๕ 

๕) ทำให้มารไม่ ได้ช่องมาทำร้าย 

มาร	 ไดแ้ก	่ ผูท้ีฆ่า่คณุงามความด	ี ประกอบไป

ด้วย	 (๑)	 ขันธมาร	 มารกล่าวคือขันธ	์ ๕	 (๒)	

กเิลสมาร	มารกลา่วคอืกเิลส	(๓)	เทวปตุตมาร	

มารกล่าวคือเทวดา	 (๔)	 อภิสังขารมาร	 มาร

กล่าวคืออภิสังขารที่ปรุงแต่งหลอกจิต	 (๕)	

มจัจมุาร	มารกลา่วคอืความตาย	

มารที่อยู่ ใกล้ชิดและติดตามคอยหาช่องเข้ามา

ทำรา้ยอยูต่ลอดคอืกเิลสมาร	กเิลสมารนี้ ไดแ้ก่

กเิลสประเภทตา่งๆ	เชน่	ความตอ้งการอยากได้

มาเป็นของตน	 ความยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	

ความไม่พอใจ	 ความไม่ชอบใจ	 ความเย่อหยิ่ง

ถือตัว	 เป็นต้น	 กิเลสเหล่านี้จะคอยหาโอกาส

เขา้มาเมือ่มกีารรบัรูอ้ารมณท์างตา	ทางห	ูทาง

จมกู	ทางลิน้	ทางกาย	ทางใจ	หากบคุคลไมม่ี

สติคอยกำกับ	 ไม่ระวังรักษาจิตใจให้ทันการณ	์

เมื่อมีการเห็น	 การได้ยินเป็นต้น	 กิ เลสก็

สามารถเข้าในจิตใจและทำร้ายบุคคลนั้น	 ขั้น

แรก	 ทำใหจ้ติใจเปน็อกศุล	 มคีวามเศรา้หมอง		

ไม่สบาย	 ไม่สงบ	 ขั้นต่อมา	 ก็ทำให้ต้อง

ขวนขวายกระทำบางอย่างออกมาทางกาย

วาจา	 ตามกำลังของกิเลสประเภทนั้น	 ซึ่งหาก

ร้ายแรงก็ถึงขั้นผิดศีลธรรม	 แม้กระทั่งฆ่าบิดา

มารดาตนเอง	 เป็นเหตุให้ ได้รับโทษในชาติ

ปัจจุบัน	 และเป็นเหตุให้ ไปเกิดในอบายภูมิใน	 

ชาตติอ่ๆ	ไป		เมือ่กรรมนัน้สง่ผล 

จะเหน็ไดว้า่	กเิลสนัน้มี โทษอยา่งมาก	ทำใหผู้้

ทีถ่กูกเิลสครอบงำ	 มจีติหลงงมงาย	 ไมรู่จ้กัผดิ

ชอบชั่วด	ี ไม่มีหิริโอตตัปปะ	 สามารถทำความ

ผิดร้ายแรงได	้ ทั้งที่ตามธรรมดาปกติอาจจะดู

เป็นคนด	ี แต่เมื่อกิเลสมีความโลภ	 ความโกรธ

เป็นต้นครอบงำ	 ก็สามารถกระทำอย่างคนสิ้น

สติได	้ ดงันัน้	 จงึควรสำรวมระวงัดว้ยการมสีติ

อยูเ่สมอ	 เมือ่มกีารรบัรูอ้ารมณท์างทวารตา่งๆ	

ไม่ปล่อยให้กิเลสมี โอกาสไหลเข้าไปภายในได	้

เมือ่กระทำไปจนชำนาญ	มสีตปิญัญาแกก่ลา้	 ก็

จะสามารถทำลายชอ่งทางการเกดิกเิลสได้ โดย

สิน้เชงิ	 พระผูม้พีระภาคทรงอปุมาเชน่กบัเตา่ที่

ออกหากนิ	 เมือ่เจอสนุขัจิง้จอกก็ไมย่อมโผลห่วั

และเท้าออกจากกระดองของตน	 ทำให้สุนัข	 

จิ้งจอกไม่มี โอกาสในการทำร้ายได	้ ในที่สุดก็

เดนิหนีไป๙๖ 

ในพระบาลีที่ทรงแสดงเกี่ยวกับการฝึกฝนสต	ิ

พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำให้ภิกษุทั้งหลาย

ระลกึรูอ้ยูแ่ต่ ในกาย		เวทนา		จติ		ธรรม		อนั

เป็นอารมณ์ของพระพุทธเจ้าและท่านผู้รู้ทั้ง

หลาย	 อย่าได้ส่งจิตให้ซัดส่ายออกไปตามรูป	

เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัสทางกาย	 ที่น่ารัก	 น่า

พอใจ	 เพราะหากสง่จติออกไปสนใจในอารมณ์

เหล่านั้น	 ก็จะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสไหลเข้ามาสู่

จิตใจ	 และสามารถกระทำอันตรายประการ

ต่างๆ	 ได้เป็นอย่างมาก	 ดังเรื่อง	 นกมูลไถถูก

เหยี่ยวจับได้เพราะไปเที่ยวหากินในสถานที่ซึ่ง

ไม่ ใช่ถิ่นของบิดาตน	 แต่เมื่อภายหลัง	 เที่ยว

หากินในถิ่นของบิดาตน	 กล่าวคือก้อนขี้ ไถ	 ก็

สามารถหลบเหยี่ยวที่จะบินมาโฉบ	 หลบลงไป

ใตก้อ้นขี้ ไถ	รกัษาตนใหป้ลอดภยัได	้เรือ่งนีพ้งึรู้

โดยอุปไมยว่า	 สถานที่ซึ่งไม่ ใช่ถิ่นของบิดาตน

ของภิกษุทั้งหลาย	 คือ	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	

สัมผัสทางกาย	 ที่น่าใคร	่ น่าพอใจ	 หากภิกษุ

เที่ยวส่งจิตให้ซัดส่ายไปตามอารมณ์เหล่านั้น	

มารก็จะได้ช่อง	 ส่วนสถานที่ซึ่งเป็นถิ่นของ

บดิาตนของภกิษทุัง้หลาย คอื สตปิฏัฐาน ๔ 

หากภกิษมุจีติอยูก่บักมัมฏัฐานเหลา่นี	้ มารกจ็ะ

ไม่ ได้ช่อง	 ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุ

ทัง้หลายไวว้า่	 
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจร เมื่อเธอทั้งหลาย

เที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจร มารก็จักได้ช่อง ได้อารมณ ์ แดนอื่นที่เป็นอโคจรของภิกษ ุ เป็น

อยา่งไร คอื กามคณุ ๕ ประการ... ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเทีย่วไปในแดนทีเ่ปน็ของ

บดิาของตนอนัเปน็โคจรเถดิ เมือ่เธอทัง้หลายเทีย่วไปในแดนทีเ่ปน็ของบดิาของตนอนัเปน็โคจร 

มารกจ็กัไม่ ไดช้อ่ง ไม่ ไดอ้ารมณ ์แดนทีเ่ปน็ของบดิาของตนอนัเปน็โคจรของภกิษ ุเปน็อยา่งไร คอื 

สตปิฏัฐาน ๔ ประการ๙๗ 

   

 มารยอ่มครอบงำบคุคลผูพ้จิารณาเหน็ความงาม 

 ไมส่ำรวมอนิทรยี ์ ไมรู่จ้กัประมาณในการบริโภค  

 เกยีจครา้น  มคีวามเพยีรยอ่หยอ่น 

 เหมอืนพายพุดัตน้ไมท้ี่ ไมม่ัน่คงใหห้กัโคน่ลงได ้ ฉะนัน้  

 มารยอ่มไมค่รอบงำบคุคลผู้ ไมพ่จิารณาเหน็ความงาม 

 สำรวมอนิทรยีด์แีลว้  รูจ้กัประมาณในการบริโภค 

 มศีรทัธาและปรารภความเพยีร 

 เหมอืนพายพุดัโคน่ภเูขาศลิาไม่ ได ้ฉะนัน้๙๘ 

๖)  ทำให้ ไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย 

การเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้ยากแสนยาก๙๙	 มี

พระพุทธพจน์แสดงความยากของการเกิดเป็น

มนษุย์ ไวด้ว้ยอปุมาตา่งๆ	มากมาย	 เชน่	 อปุมา

เรือ่งเตา่ตาบอดซึง่อาศยัอยู่ ในทะเลทีก่วา้งใหญ	่

รอ้ยปจีงึจะโผลห่วัขึน้มาครัง้หนึง่	 การทีเ่ตา่นัน้

จะสอดคอเขา้มาในแอกทีบ่รุษุโยนลงไปในทะเล

นัน้เปน็การยาก	 การเกดิเปน็มนษุยย์ากกวา่นัน้	

รวมทั้งการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า	 การได้ฟัง

พระสทัธรรมกเ็ปน็การยาก	 โอกาสความเปน็ไป

ไดท้ีจ่ะไดข้ณะทีส่มบรูณพ์รอ้มทกุอยา่ง	 ไดเ้ปน็

มนุษย	์ ได้เกิดในประเทศที่สมควร	 เป็นเรื่องที่

เปน็ไปไดย้าก	

เมือ่การได้ โอกาสเปน็มนษุยพ์บพระพทุธศาสนา

เปน็เรือ่งยากดงัที่ ไดก้ลา่วมาแลว้	 ผูท้ีเ่ปน็พทุธ

บริษัทควรจะได้เป็นผู้ที่ ไม่เสื่อมจากความดี

งามทัง้หลาย มแีตค่วามเจรญิยิง่ๆ ขึน้ฝา่ย

เดยีว ซึง่การทีจ่ะทำใหจ้ติใจไมห่ลงใหลไปตาม

อารมณ	์ สำหรบัปถุชุนผูท้ีย่งัไม่ ไดร้บัการฝกึฝน	

ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ ได้เลย	 เพราะจิตของ	 

 

ปุถุชนนั้นมีลักษณะที่ดิ้นรน	 กวัดแกว่ง	 ไหลไป

ติดข้องในกามคุณอยู่เสมอ	 แม้จะต้องการแต่

ความเจริญ	 ก็ ไม่อาจได้ดังปรารถนา	 เพราะ

การดำรงชีวิตอยู่ ในโลกมีรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	

สมัผสัทางกาย	 ธรรมารมณ	์ ทีน่า่รกั	 นา่พอใจ

มากมาย	 ดังนั้น การฝึกจิตให้มีสต ิ มีความ

สำรวมระวงั ไมห่ลงกำหนดั เพลดิเพลนิ ตดิ

ขอ้งในอารมณท์ัง้หลาย จงึเปน็สิง่ทีจ่ะทำให้

ผูน้ัน้ไมเ่สือ่มไปจากกศุลธรรมทัง้หลาย	 ดงัที่

พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ในสังวรสูตรว่า	 “รูปที่

พงึรูแ้จง้ทางตาทีน่า่ปรารถนา นา่ใคร ่นา่พอใจ 

ชวนใหร้กั ชกัให้ ใคร ่ พาใจใหก้ำหนดัมอียู ่ ถา้

ภกิษไุมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้อยู ่

ขอ้นีภ้กิษพุงึทราบวา่ เราไมเ่สือ่มจากกศุลธรรม

ทัง้หลาย นีพ้ระผูม้พีระภาคตรสัวา่เปน็ความไม่

เสือ่ม”๑๐๐ 
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๗) ทำให้มีสุขมากในปัจจุบัน 

การปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้น	 ผู้ปฏิบัติ

จะพบความสงบสุขยิ่งๆ	 ขึ้นไปตามลำดับขั้น

ของการปฏิบัติ	 เพราะเป็นการปฏิบัติเพื่อ

รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริง ไม่ ใช่การไป  

หนีทุกข์ ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้

ถูกต้องตามความเป็นจริงว่า	 เป็นสิ่งที่ ไม่เที่ยง	

เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น		 

สิ่งที่ต้องละคือสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์	

คือความยึดมั่นถือมั่น	 อยากจะให้เป็นอย่างที่

ตนต้องการ	 เมื่อจิตใจยอมรับความจริงว่า		 

ทุกสิ่งเป็นไปตามกระบวนการทางธรรมชาติ	

ไม่มีใครมีอำนาจถือครองสิ่งใดได้ ธรรมชาติมี

ความถกูตอ้ง เปน็เชน่นัน้เอง สิง่ทีผ่ดิพลาด

คือการที่ เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่  

ไม่เที่ยงว่าเที่ยง สิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข   

สิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา	 จิตใจก็ปล่อย

วางภาระหนักที่เคยแบกมาลงเสียได้ 

 

 

เมือ่มกีารปล่อยวางสิ่งต่างๆ	 ไปตามลำดบัของ

ความรูค้วามเขา้ใจทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตั	ิ ทกุข์

ที่เคยเกิดเพราะไปแบกสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาไว	้ ก็จะ

หมดไปตามลำดบั	 ความสขุ	 ความสงบ	 ความ

เบาสบาย		กจ็ะปรากฏขึน้ในจติใจของผูน้ัน้	ดงั

นั้น	 ผู้ปฏิบัติจึงพบกับความสุขอันปราศจาก	 

อามิสมากขึ้นไปตามลำดับ	 เป็นความสุขที่ ไม่

ตอ้งแสวงหาจากที่ ไหนเลย	 เพราะมอียูภ่ายใน

จติใจ	 แตเ่ดมิไมเ่คยไดพ้บ	 เพราะไปแบกภาระ

ไวอ้ยา่งหนกัหนว่ง	 ในลำดบัการปฏบิตัธิรรมขัน้

สงูขึน้ไปเรือ่ยๆ	กม็าจากการปฏบิตัทิีเ่ปน็ฐานมา

จากจุดเริ่มต้นนั่นเอง	 เมื่อมีการเริ่มต้นปฏิบัต	ิ 

ตั้งแต่อินทรียสังวรเป็นต้น	 ก็จะได้พบความสุข

เป็นผลและยังเป็นเหตุแห่งการสิ้นอาสวะทั้ง

หลายดว้ย๑๐๑ 

๘) เป็นการรักตัวเองอย่างถูกต้อง 

มนุษย์ทั้งหลายล้วนรักตัวเองมากที่สุด 

อยากใหต้วัเองมคีวามสขุ	ความสบาย	ไมอ่ยาก

ให้ต้องทนทุกข์ทรมาน	 หรือประสบกับความ

เดอืดรอ้นอยา่งใดอยา่งหนึง่	ดงันัน้	แตล่ะคนจงึ

พยายามขวนขวายในการที่จะทำให้ตนเองมี

ความสขุ	ปลอดภยั	แสวงหาหลกัประกนัในชวีติ	

เพื่อว่าจะได้ ไม่ต้องลำบาก	 หรือลดโอกาสที่จะ

ต้องเสี่ยงให้มากที่สุด	 ส่วนมากเชื่อมั่นกันว่า	

ได้แก	่ การมีเงินทองเก็บไว้ ในธนาคารอย่าง

เพียงพอ	 มีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ		 

เป็นหลักฐานอันมั่นคง	 ผู้คนส่วนมากจึงพากัน

แสวงหาเงินทอง	 นำเงินที่ ได้นั้นมาซื้อบ้าน	

รถยนต	์ โทรทัศน	์ วิทย	ุ โทรศัพท์มือถือ	 และ

วสัดอุปุกรณอ์ำนวยความสะดวกอยา่งมากมาย	

ด้วยคิดว่า	 สิ่งเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตประสบกับ

ความสขุ	 แตด่เูหมอืนวา่	 ยิง่วิง่ตามลา่หาความ

สุข	 ความสุขก็วิ่งหนีห่างออกไปทุกท	ี แม้จะมี

วตัถมุาก	แตค่วามสขุไม่ ไดเ้พิม่ตามปรมิาณของ

วัตถุเลย	 ส่วนความลำบากและความเครียด	

จากการที่ต้องขวนขวาย	 แข่งขัน	 แย่งชิงกัน	 

ในการหาเงนิทองมอียูเ่ปน็ประจำ	

 

 

มนษุยร์กัตนเอง	อยากใหต้นเองมคีวามสขุ	แตก่็

ต้องประสบกับความเครียดอย่างมากมาย	

ทำใหต้อ้งหาทางออกผอ่นคลายความเครยีดกนั

ไปตา่งๆ	 นานา	 บา้งกด็หูนงั	 ฟงัเพลง	 เลม่เกม	

หรอืไปทอ่งเทีย่วตามสถานบนัเทงิตา่งๆ	 ทำให้

ลืมความเครียดได้บ้าง	 หรือบางกลุ่มหา

ทางออกอย่างผิดพลาดร้ายแรง	 ด้วยการดื่ม

สุรา	 เสพสิ่งเสพติด	 เที่ยวกลางคืน	 เป็นต้น	

บางครั้งอาจจะเป็นเหตุให้กระทำความผิด	 

รา้ยแรง	จนผดิกฎหมายบา้นเมอืง	แทนทีจ่ะแก้

ปัญหาได	้ กลับกลายเป็นทับถมปัญหาให้หนัก

ยิง่ขึน้ไปกวา่เดมิ 
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การรักษาตนเองที่ถูกต้องตามหลักการแห่ง

พระพุทธศาสนา	 และหลักความเป็นจริงก็คือ

การมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย สันโดษ มี

ความสำรวมระวงัในการกระทำสิง่ตา่งๆ สิง่

ใดทีจ่ะนำทกุข์ โทษภยัมาใหแ้กต่นเองทัง้ชาติ

นีแ้ละชาตหินา้กล็ะเวน้เสยี	 ดว้ยการมชีวีติอยู่

เชน่นี	้ก็ไมต่อ้งแสวงหาวตัถมุามากจนเกนิไป	ใช้

เท่าที่จำเป็น	 ไม่ต้องเดือดร้อนในการแสวงหา	

และการสำรวมระวังในด้านความประพฤติทาง

กาย	วาจา	ใจ	กเ็ปน็การทำใหต้นเองมคีวามสขุ	

ไมต่อ้งคอยหวาดระแวงภยัตา่งๆ	 หลงัจากตาย

แลว้	ก็ไปเกดิในสคุติโลกสวรรค์	

คนทีก่ลา่ววา่รกัตนเอง	 แตก่ระทำทจุรติประการ

ต่างๆ	 เช่น	 ฆ่าสัตว	์ ลักทรัพย	์ ประพฤติผิด	 

ในกาม	พดูเทจ็	ดืม่สรุาเมรยั	หรอืกระทำทจุรติ

ประการอืน่	 แม้ ไมถ่งึกบัลว่งละเมดิศลี	๕	ดว้ย

คิดว่าจะทำให้ตนเองมีความสุข	 แต่คนที่กล่าว

เช่นนั้น	 ไม่ ได้รักตนเองจริง	 เพราะการกระทำ

ทจุรติมแีตจ่ะนำผลรา้ยมาให	้ เขากระทำตวัเอง

ราวกับเป็นศัตรูกัน	 ในชาตินี้ก็ต้องได้รับทุกข์

โทษภัย	 และชาติหน้าก็ต้องไปเกิดในอบายภูม	ิ

ตอ้งประสบกบัความทกุขอ์ยา่งมหนัต์	

ดังนั้น	 ผู้ที่รักตนเองอย่างแท้จริง	 คือ	 ผู้ที่

ประพฤตสิจุรติ	 มคีวามสำรวมอนิทรยี	์ สำรวม

ในการกระทำทางกาย	 วาจา	 ใจ	 เพราะจะ

ทำใหบ้คุคลนัน้	 มชีวีติอยูอ่ยา่งสขุสงบในชาตนิี	้

และเปน็เหตใุห้ ไปเกดิในสคุตภิมู	ิ ไดป้ระสบกบั

ความสุข	 หากเข้าใจการประพฤติปฏิบัติธรรม

ขัน้สงูขึน้ไป	สจุรติและความสำรวมเหลา่นีก้เ็ปน็

รากฐานของการปฏิบัต	ิ สามารถที่จะนำให้ถึง

ความสิน้ทกุข์ ได	้การรกัตนเองจงึเปน็การรกัษา

จากภายใน	 รกัษาทีจ่ติใจใหม้คีวามสำรวมระวงั

อยูเ่สมอ	ดงัคาถาทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัไวว้า่ 

 การสำรวมกายเป็นการดี  

 การสำรวมวาจาเป็นการดี  

 การสำรวมใจเป็นการดี  

 การสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดี  

 บุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้ว มีความละอายต่อบาป  

 เรากล่าวว่ารักษาตน๑๐๒ 

 บุคคลพึงรักษาความกำเริบทางกาย  

 พึงสำรวมกาย ละกายทุจริตแล้ว 

 พึงประพฤติกายสุจริต 

 บุคคลพึงรักษาความกำเริบทางวาจา  

 พึงสำรวมวาจา ละวจีทุจริตแล้ว  

 พึงประพฤติวจีสุจริต 

 บุคคลพึงรักษาความกำเริบทางใจ  

 พึงสำรวมใจ ละมโนทุจริตแล้ว 

 พึงประพฤติมโนสุจริต 

 นักปราชญ์ผู้สำรวมกาย สำรวมวาจา สำรวมใจ 

 ชื่อว่าเป็นผู้สำรวมดีแท้๑๐๓ 

 การชนะตนของบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว 

 ประพฤติสำรวมเป็นนิตย์นั่นแล 

 ประเสริฐกว่าการชนะผู้อื่น 

 เทวดา คนธรรพ์ มาร หรือพรหม  

 ไม่อาจทำชัยชนะของบุคคลเช่นนั้นให้กลับแพ้ ได้เลย๑๐๔ 
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๙) เปน็การฝกึสตปิฏัฐานอนัเปน็ทางสายเอก 

การปฏิบัติสติปัฏฐาน	 คือการมีสติเฝ้าตาม

พจิารณารูก้าย เวทนา จติ ธรรม	หรอืสรปุ

ให้สั้นกว่านั้น	 คือ	 การเฝ้าดูกายและใจของ

ตนเอง	 ใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งถอ่งแทว้า่	 เปน็

สิง่ที่ ไมเ่ทีย่ง	 เปน็ทกุข	์ เปน็อนตัตา	 จนจติเกดิ

ความเบื่อหน่าย	 คลายกำหนัด	 หมดความ

ยึดมั่นถือมั่นในกายและใจในที่สุด	 สติปัฏฐาน

เป็นทางสายเอกที่พระผู้มีพระภาคทรงยกย่อง	

และทรงรับรองผลของการปฏิบัติ ไว้อย่าง

ชดัเจน	อานสิงสข์องการปฏบิตัสิตปิฏัฐานพระผู้

มพีระภาคตรสัไวว้า่	 “ภกิษทุัง้หลาย ทางนีเ้ปน็

ทางเดียว เพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย 

เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดบัทกุขแ์ละ

โทมนสั เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ทำนพิพานให้

แจง้ คอืสตปิฏัฐาน ๔ ประการ”๑๐๕ 

 

 

 

 

 

อนิทรยีสงัวร	 คอืการทีจ่ติมสีตคิอยกำกบัจติใจ

ไม่ ให้เป็นอกุศล	 เมื่อมีการรู้อารมณ์ทางตา	 ห	ู

จมกู	ลิน้	กาย	และใจ	การจะเกดิอนิทรยีสงัวร

ได้นั้นก็ต้องมีการฝึกสติมา	 เพื่อให้สติรู้เท่าทัน

อารมณ์ตามความเป็นจริง	 ไม่หลงไปจนถูก

อารมณค์รอบงำเอา	หากไม่ ไดฝ้กึฝนสตมิากอ่น	

การทีจ่ะมอีนิทรยีสงัวรเมือ่กระทบกบัอารมณก์็

เปน็ไปไดย้ากหรอืเปน็ไปไม่ ไดเ้ลย	 เพราะจติมกั

จะไหลไปเป็นอกุศลตามความเคยชิน	 การฝึก

สติให้จิตมีอินทรียสังวรนั้นเป็นสิ่งเดียวกันกับ

การปฏบิตัสิตปิฏัฐานนัน่เอง	 อนิทรยีสงัวรเปน็

การแสดงถึงการที่จิตมีสติคอยกำกับ ส่วน 

สติปัฏฐาน ๔ เน้นถึงวิธีการในการฝึกสติ

ตั้งแต่ขั้นต้นอย่างง่ายๆ จนถึงขั้นละเอียด

ที่สุดจนสามารถรู้แจ้งอริยสัจได้ ทำให้

ทราบว่า	 ในการฝกึใหม้สีตนิัน้	 ทำอยา่งไรบา้ง	

เอาสิ่งใดเป็นอารมณ์ ให้สติระลึก	 ซึ่งก็คือ	 

แยกแยะออกเปน็	๔	สว่น	คอื		

 

 

(๑)	กายานุปัสสนา	 ได้แก่	 การตามพิจารณา

ดูส่วนย่อยต่างๆ	 ในร่างกาย	 คือ	 ลมหายใจ		

การเดิน	 การยืน	 การนั่ง	 การนอน	 อาการ

ย่อยๆ	ทางกาย	 เช่น	คู้เข้า	 เหยียดออก	ก้าว

ไปข้างหน้า	ถอยหลัง	 ธาตุทั้ง	๔	คือ	 ธาตุดิน	

ธาตุน้ำ	 ธาตุไฟ	 ธาตุลม	 	 อาการ	 ๓๒	 และ

โทษของร่างกายโดยการเปรียบเทียบกับศพใน

ช่วงเวลาต่างๆ	กัน	

(๒)	 เวทนานุปัสสนา	 ได้แก่	 การตามดูความ

รู้สึกสุข	ทุกข์	และอทุกขมสุข	

(๓)	 จิตตานุปัสสนา	 ได้แก่	 การตามดูจิตที่

ปรุงแต่งเป็นจิตชนิดต่างๆ	 จิตมีราคะ	 จิตไม่มี

ราคะ	 จิตมี โทสะ	 จิตไม่มี โทสะ	 จิตมี โมหะ		 

จิตไม่มีโมหะ	เป็นต้น	

 

 

 

 

 

(๔)	ธัมมานุปัสสนา	 ได้แก่	 การตามดูทั้งนาม

และรูปที่เสมอกัน	 โดยความเป็นสิ่งที่ ไม่เที่ยง	

เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 แบ่งออกเป็น	๕	หมวด	

คือ	 นิวรณ์	 ๕	 อุปาทานขันธ์	 ๕	 อายตนะ

ภายในและอายตนะภายนอกอย่างละ	 ๖	

โพชฌงค์	๗		สัจจะ	๔๑๐๖ 

สติปัฏฐานเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงพร่ำสอน

ภิกษุทั้งหลาย	 ที่ เรียกว่าเป็นอนุสาสนี๑๐๗   

เป็นกองกุศลทั้งปวงเพราะการที่จะจิตเป็นกุศล

ได้นั้น	 ต้องมีสติประกอบร่วมอยู่ด้วยเสมอ	 ไม่

ว่าจะเป็นภิกษุบวชใหม่	 ภิกษุปานกลาง	 ภิกษุ

บวชนานแล้ว	 เป็นผู้เริ่มศึกษา	 เป็นพระเสขะ

และเป็นพระอเสขะ	ต่างก็ปฏิบัติสติปัฏฐาน๑๐๘	
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๑๐) ทำใหล้ะอาสวะบางอยา่งได้ 

อาสวะ	 คือ	 กิเลสที่ครอบคลุมจิตไว	้ เป็น	 

ดุจของหมักดอง	 ผู้ที่ยังละกิเลสไม่ ได	้ จิตก	็ 

ไม่เป็นอิสระ	 ผู้ที่ละกิเลสได้ทั้งหมดแล้ว	 คือ		 

พระอรหันต์	 เปน็ผูท้ีห่มดจดจากกเิลสทัง้หลาย	

มีชีวิตดำรงอยู่ ในโลกแต่ ไม่ติดอยู่กับโลก		 

ดังหยดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัว	 ดำรงขันธ์ ให้เป็น

ไปอยู่ด้วยความมีปัญญาเห็นประโยชน	์ และ

ความกรุณาต่อหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นสำคัญ		 

รอเพียงเวลาที่จะดับขันธ์ปรินิพพานไปดังไฟ	 

สิ้นเชื้อ	 เหมือนกับลูกจ้างรอเวลาเลิกงาน	 แต่

สำหรบัผูท้ีย่งัไมเ่ปน็พระอรหนัต	์ เปน็พระเสขะ	

๓	 จำพวก	 คือ	 พระโสดาบัน	 พระสกทาคาม	ี

พระอนาคาม	ี และกัลยาปุถุชนผู้ ใคร่ต่อการ

ปฏิบัติธรรม	 มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพระ

โสดาบนั	 ทา่นเหลา่นี	้ ยงัมกีเิลสเหลอือยู	่ มาก

น้อยตามภูมิธรรมของตน	 ภูมิธรรมสูงขึ้น	 ก	็ 

ละกเิลสไดม้ากขึน้ไปตามลำดบั	

 

 

ในการละกเิลสนัน้	ไม่ ใชจ่ะรอใหม้รรคจติเกดิขึน้

แลว้ทำการประหารเปน็สมจุเฉท	 ทำใหก้เิลสไม่

เกิดอีกเลย	 เพราะว่า	 กว่าจะถึงความสมบูรณ์

พร้อมเต็มเปี่ยมแห่งบารม	ี ก็ ไม่สามารถที่จะ

คาดเดาได้ว่าเป็นเมื่อไร	 แต่ที่แน่นอนในการ

ดำเนินชีวิต	 ก็คือกิเลสสามารถเกิดขึ้นได้

ตลอดเวลา ที่เราเผลอหรือว่าหลงลืมสต ิ

การเหน็	การไดย้นิ	การไดก้ลิน่	การลิม้รส	การ

ถูกต้องสัมผัสทางกาย	 และการรับรู้อารมณ์

ทางใจมอียูต่ลอดเวลา	กเิลสกส็ามารถเขา้มาได้

ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน	 ดังนั้น หากสามารถ

ละกิเลสได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ก็ควร

กระทำและฝึกฝนเพิ่มพูนให้มีความชำนาญ

ยิง่ๆ ขึน้ไป 

 

แนวทางการละกิเลสนั้นมีหลายอย่าง	 กิเลส

บางอย่างละได้ด้วยการเกิดปัญญาเห็นอย่าง

ถูกต้อง	 กิเลสบางอย่างละได้ด้วยการสำรวม

ระวังทางทวารทั้ง	 ๖	 ในสัพพาสวสูตรพระ	 

ผู้มีพระภาคทรงแสดงแยกอาสวะเป็น ๗ 

ประการ	 คือ	 (๑)	 อาสวะที่ต้องละด้วยทัส

สนะ	 (๒)	 อาสวะที่ต้องละด้วยการสังวร	 (๓)		 

อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอย	 (๔)	 อาสวะ	 

ที่ต้องละด้วยความอดกลั้น	 (๕)	 อาสวะที่ต้อง

ละด้วยด้วยการเว้น	 (๖)	 อาสวะที่ต้องละด้วย

การบรรเทา	 (๗)	 อาสวะที่ต้องละด้วยการ

เจริญ๑๐๙ 

 

 

 

 

 

อาสวะประเภทที่	๒	นั้น	เป็นประเภทที่ต้องละ

ด้วยการสังวร	 คือ	 มีการสำรวมระวังทางตา	

ทางหู	 	 ทางจมูก	 ทางลิ้น	 ทางกาย	 ทางใจ	

เพราะว่า	 หากไม่สำรวม	 เมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นก็

จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนใจ๑๑๐	 จิตใจไม่สงบ	

ไม่สามารถที่จะเจริญธรรมขั้นสูงต่อไปได้	 แต่

หากมีการพิจารณาโดยแยบคาย	 เป็นผู้สำรวม

อินทรีย์	อาสวะและความเร่าร้อนไม่เกิดขึ้น	ไม่

เกิดความเดือดร้อนใจ	 เมื่อจิตใจสงบ	 ก็

สามารถเจริญธรรมขั้นสูงต่อไปได้	 เพราะการ

สังวรเป็นต้นนี้เป็นเบื้องต้นของการบรรลุมรรค	

ผล	 นิพพาน	 ดังที่พระอรรถกถาจารย์ท่าน

กล่าวว่า	 “กถาว่าด้วยอาสวะที่พึงละเพราะ

สังวรเป็นต้นนี้ บัณฑิตพึงทราบว่า เป็นบุพพ

ภาคปฏิปทาของโสดาปัตติมรรค และของ

มรรคทั้ง ๓ เหล่านั้นแม้ทั้งหมด”๑๑๑ 
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๑๑) เปน็มงคลในชวีติ  

มงคล	คอื	สิง่ทีด่งีาม	อนักระทำใหก้ารดำเนนิ

ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง	 ก้าวหน้าไป ใน	 

คณุธรรมขัน้ตา่งๆ	 ไปตามลำดบั	 จากขัน้ตน้จน

กระทัง่ถงึทีส่ดุ	 ทีส่ดุของมงคลคอืการทำใหเ้ขา้

ถงึสภาวะพระนพิพาน	 อนัเปน็ความสวสัดีในที่

ทกุสถานในกาลทกุเมือ่	ดงับาทคาถาสรปุมงคล

ทีว่า่	 “สพพฺตถฺ โสตถฺ ึ คจฉฺนตฺ”ิ	 อนิทรยีสงัวร

นั้นเป็นมงคลประการหนึ่งในบรรดามงคล	 ๓๘	

ประการ	 ในบททีว่า่	 ตโป	 เมือ่ทำตามสิง่ทีเ่ปน็

มงคลก็จะเป็นการชนะตนเอง	 ซึ่งเป็นการชนะ

อันประเสริฐที่สุด	 ไม่มี ใครสามารถกระทำให้

กลบัพา่ยแพ้ ได้๑๑๒ 

 

 

 

 

 

ในการใชช้วีติประจำวนั	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ

ทำงาน	 ไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือเอกชน	

การเปน็ผูท้ีส่ำรวมอนิทรยีก์ม็สีว่นชว่ยเปน็อยา่ง

มาก	 ในการให้การทำงานนั้นดำเนินไปด้วย

ความราบรื่น	 ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องราวที่ ไร้

สาระมากนัก	 เพราะโดยส่วนใหญ	่ เวลาที่สูญ

เสียไปในการทำงาน	 เนื่องมาจากการที่ต้องมี

การถกเถียงเพื่อที่จะยืนยันว่า	 ความเห็นของ

ตนเองดกีวา่หรอืถกูตอ้งมากกวา่คนอืน่ๆ	 ทำให้

เสียเวลาในการให้เหตุผล	 และบางครั้งอาจก่อ

ใหเ้กดิความขดัแยง้ขึน้ได	้เนือ่งจากแทนทีจ่ะพดู

ด้วยเหตุผล	 ก็กลายเป็นการพูดด้วยอารมณ	์	 

มีความโกรธ	 ไม่พอใจกัน	 ต้องการเอาชนะกัน

เปน็หลกั	ดงันัน้	การเปน็ผูม้สีตริูเ้ทา่ทนัอารมณ	์

ไมห่ลงไปตามอารมณ	์ ทำใหก้ารพดูคยุสนทนา

กบัผูอ้ืน่ในเรือ่งการทำงานเปน็ไปอยา่งมเีหตผุล

และมคีวามเปน็กลาง	 จติไมเ่ปน็อกศุลไปตาม

อำนาจอคต ิ นับว่าเป็นการใช้ชีวิตที่เป็น

มงคลด ี มฤีกษด์ ี ยามดอียูก่บัตนเสมอ  

สำหรับผู้ที่ ได้ฟังสัจธรรม	 ที่พระอรหันตสัมมา

สัมพุทธเจ้าทรงประกาศเอาไว	้ ได้ทราบความ

จรงิของสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงวา่	 เปน็สิง่ที่ ไมค่วร

ยดึมัน่ถอืมัน่	 เปน็สิง่ทีย่ดึถอืเอาไว้ ไม่ ได	้ เพราะ

ไม่ ใช่ตัวเรา	 ไม่ ใช่ของเราจริง	 แม้จะหลงผิด

และยึดถือว่าเป็นของเรา สิ่งนั้นก็ไม่ ใช่ของ

เราอยู่ด	ี โลกไม่มีที่ต้านทาน	 มีแต่ทุกข	์ มีแต่

ความเร่าร้อน	 เมื่อฟังแล้วก็เกิดศรัทธา	 ตั้งใจ

ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความเห็นผิดและ

ความยึดถือทั้งมวล	 ในการปฏิบัติธรรมเพื่อ

ความหลดุพน้นัน้	 อนิทรยีส์งัวรกม็คีวามสำคญั

เป็นอย่างมาก	 จะยกมากล่าวบางประการ		 

ดงัตอ่ไปนี	้	 

การศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจา้นัน้	 กเ็พือ่นำมาประพฤติ

ปฏิบัติตาม	 ให้ถึงความพ้นทุกข์ทางใจโดยสิ้น

เชิง	 เพราะพระองค์ทรงสอนเรื่องทุกข์และ

การดับทุกข์เท่านั้น๑๑๓	 ดังนั้น	 การศึกษาที่

ถูกต้องตามหลักการที่พระองค์ทรงสั่งสอน	

ตอ้งเปน็ไปเพือ่การนำความสัง่สอนนัน้ไปปฏบิตั	ิ

ทำตนใหถ้งึความพน้ทกุข	์ เปน็การเรยีนในแบบ

นิสสรณปริยัต	ิ ไม่ ใช่ศึกษาเพื่อเอาภูมิความรู้

มาอวดอ้างหรือถกเถียงกัน	 เพราะการศึกษา

เชน่นัน้	เปน็การศกึษาทีอ่ปุมาดว้ยการจบังพูษิที่

หาง	 จับไม่ดีแล้วก็ถูกงูกัดเอา	 ต้องประสบกับ

ความทุกข์ทรมาน๑๑๔	 อินทรียสังวรนั้นเป็นส่วน

หนึ่งของคำสอนในส่วนการปฏิบัต	ิ ที่ผู้ศึกษา

ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้รับ

ประโยชน์จากการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน

อยา่งแทจ้รงิ		ดงัพระบาลวีา่	

๒.๒.๒  ความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น 

๑) อนิทรยีสงัวรเปน็หมวดธรรมในภาคปฏบิตัิ 
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คำสัง่สอนสว่นปรยิตั ิ เปน็อยา่งไร คอื คำสัง่

สอนที่เล่าเรียนของเขา คือ สุตตะ เคยยะ  

เวยยากรณะ คาถา อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ  

อัพภูตธรรม เวทัลละ นี้ชื่อว่าคำสั่งสอนส่วน

ปรยิตั.ิ.. 

คำสั่งสอนส่วนปฏิบัต ิ เป็นอย่างไร คือ การ

ปฏิบัติชอบ การปฏิบัติเหมาะสม การปฏิบัติที่

ไม่เป็นข้าศึก การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน ์ การ

ปฏบิตัธิรรมถกูตอ้งตามหลกัธรรม การรกัษาศลี

ให้บริบูรณ ์ ความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖ 

(ตา ห ู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ความเป็นผู้รู้จัก

ประมาณในการบริโภคอาหาร ความเป็นผู้มี

ความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอ สติสัมปชัญญะ 

สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ 

อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมี

องค ์๘  นีช้ือ่วา่คำสัง่สอนสว่นปฏบิตั.ิ..๑๑๕ 

 

 

แก่นสารของธรรมะทั้งหลายคือความหลุดพ้น		

เพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้น	 หมวดธรรมในภาค

ปฏบิตัจิงึตอ้งเลอืกและคดัสรรเอาเฉพาะสว่นที่

สมควรแก่การบรรลุธรรม	 อันเป็นการปฏิบัติที่

ถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรม	 ไม่คลาด

เคลื่อน	 เอื้อประโยชน	์ เป็นธรรมที่ทำให้เป็น	 

อธิเทพ	 ที่เหนือกว่าเหล่าเทวดาและพรหม	 

ทั้งมวล๑๑๖	 และเป็นธรรมอันสมควรแก่ โพธิ

ญาณ	ดงัพระบาลวีา่	

ธรรมอันสมควรแก่ โพธิญาณ เป็นอย่างไร 

คอื การปฏบิตัชิอบ การปฏบิตัเิหมาะสม การ

ปฏบิตัทิี่ ไมเ่ปน็ขา้ศกึ การปฏบิตัิไมค่ลาดเคลือ่น 

การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน ์ การปฏิบัติธรรมถูก

ต้องตามหลักธรรม การรักษาศีลให้บริบูรณ ์  

ความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖ ความเป็น  

ผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ความ  

เป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ เสมอ  

สติสัมปชัญญะ เหล่านี ้ ตรัสเรียกว่าธรรมอัน

สมควรแก่ โพธญิาณ๑๑๗ 

อินทรียสังวรเป็นหมวดธรรมสำคัญ	 ใน

กระบวนการปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ	 ในพระ

สูตรที่แสดงลำดับของการปฏิบัติธรรมที่เป็นไป

โดยลำดับ	 พระพุทธองค์ทรงแสดงอินทรีย

สังวรต่อจากปาติโมกขสังวร	 มีพราหมณ์	 

คนหนึ่งมาถาม	 เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติไปตาม

ลำดับในพระธรรมวินัยนี้	 พระองค์ทรงแสดง

เรียงลำดับดังนี้	 คือ	 ปาติโมกขสังวร	 อินทรีย

สังวร	 โภชเนมัตตัญญุตา	 ชาคริยานุโยค		

สติสัมปชัญญะ	 เข้าสู่เสนาสนะอันสงัด	 กำจัด

นิวรณ์	 ๕	 ประการ	 การได้ฌาน	 ๔	 คือ	

ปฐมฌาน	ทุติยฌาน	ตติยฌาน	จตุตถฌาน๑๑๘ 

ลำดับการปฏิบัติธรรมที่มีแสดงซ้ำกันมากที่สุด	

คอื	 แสดงตามรปูแบบพระพทุธพจน์ ในทฆีนกิาย 

สีลขันธวรรค	 สามัญญผลสูตร	 พระสูตรอื่นๆ	

ในทีฆนิกาย	 สีลขันธวรรค	 คือ	 อัมพฏฐสูตร	

โสณทัณฑสูตร	 มหาลิสูตร	 ชาลิยสูตร	 มหา

สีหนาทสูตร	สุภสูตร	เกวัฏฏสูตร	โลหิจจสูตร	

และ	 เตวชิชสตูร	 ในพระพทุธพจน์ ไดล้ะขอ้ความ

ที่ซ้ำกันด้วยเครื่องหมาย	ฯลฯ	โดยแสดงเรียง

ลำดับของการปฏิบัติดังนี้	คือ	ปาติโมกขสงัวร 

อนิทรยีสงัวร สตสิมัปชญัญะ สนัโดษ เขา้สู่

เสนาสนะอนัสงดั กำจดันวิรณ ์ ๕ ประการ 

การได้ฌาน ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน 

ตติยฌาน จตุตถฌาน วิปัสสนาญาณ โลกิ

ยอภิญญา ๕ อาสวักขยญาณ๑๑๙ 

จากตัวอย่างที่นำมาแสดงนี้	 จะเห็นได้ว่า	 คำ

สอนเรื่องอินทรียสังวรนั้น	 มีความสำคัญเป็น

อย่างมากในลำดับการปฏิบัติธรรม	 ซึ่งอยู่ ใน

ขั้นต้นถัดมาจากเรื่องปาติโมกขสังวร	 เป็น	 

พื้นฐานสำคัญมากในการที่จะก้าวหน้าไปสู่การ

ปฏิบัติธรรมขั้นสูง	 คือการฝึกฝนให้เกิดสมาธิ

และวิปัสสนา	 จนกระทั่งมีปัญญาละกิเลสได้		

ถึงความหลุดพ้นในที่สุด		ดังพระพุทธพจน์ว่า	

๒) เปน็หมวดธรรมสำคญัในกระบวนการปฏบิตัธิรรมตามลำดบั 
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 ในอมตธรรมนั้น ธรรมนี้คือ  

 ความสำรวมอินทรีย์ ความสันโดษ  

 และความสำรวมในปาติโมกข์   

 เป็นเบื้องต้นของภิกษุผู้มีปัญญา๑๒๐  

 ภิกษุใดเป็นผู้สำรวมแล้ว มีสติ เสพบทอันไม่มีโทษ   

 ดำรงอยู่ ในมรรคคือบทแห่งธรรมที่แสดงไว้ดีแล้ว   

 พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบัญญัติเรียกภิกษุนั้นว่า  

 เป็นสมณะจำพวกที่ ๓ ผู้ดำรงอยู่ ในมรรค๑๒๑ 

พรหมจรรย์ เป็นธรรมที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก... ความไม่สำรวม

อินทรีย์ เป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์... ความสำรวมอินทรีย์ เป็นอาหารของพรหมจรรย์๑๒๒	

 

ในการดำเนินชีวิตตามปกต	ิ มีทั้งการรับรู้สิ่ง	 

ตา่งๆ	ทางตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	ใจ	และมกีาร

กระทำตอบสนองออกมาทางกาย	 ทางวาจา	

ทางใจ	 โดยจะกระทำที่ทางใจก่อน	 เมื่อมีการ

กระทำทางใจเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้าง	 จิตเป็น

กุศลเรียกว่ามโนสุจริต	 เป็นอกุศลเรียกว่ามโน

ทจุรติ	 เมือ่มกีำลงัมากจงึกอ่ใหเ้กดิการกระทำ

ออกมาทางกายทางวาจา	 ถ้าเป็นการกระทำ

ทางกายที่ดีเรียกว่ากายสุจริต	 การพูดทาง

วาจาที่ดีเรียกว่าวจีสุจริต	 หากตรงข้ามก็เป็น

กายทจุรติ	วจทีจุรติ 

๓) เปน็เหตใุหส้จุรติ ๓ บรบิรูณแ์ละสง่ตอ่ใหถ้งึความหลดุพน้ 

ในการกระทำออกมาทางกาย	 ทางวาจา	 ทาง

ใจนัน้	 การกระทำทางใจเปน็สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุ  

เพราะการกระทำทางกาย	ทางวาจา	 กอ็อกมา

จากการกระทำทางใจนั่นเอง	 การที่จะมีการ

กระทำทางออกมาทางกาย	 วาจาอยา่งถกูตอ้ง

ดงีาม	ไมล่ว่งศลี	ไมท่ำรา้ยบคุคลอืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

ไมพ่ดูใหบ้คุคลอืน่ตอ้งเสยีใจ	เจบ็ปวด	หรอืเกดิ

ความแตกแยกกนั	 สิง่ทีส่ำคญักค็อืจติใจทีด่งีาม

เป็นกุศลเป็นพื้นฐาน	 การมีสติคอยป้องกัน	

รักษา	 ดูแล	 ตั้งแต่ต้นทางคือการรู้อารมณ์จึง

เป็นการแก้ที่ต้นเหต	ุ เมื่อมีสติคอยรักษาจิต

ตั้งแต่การรับรู้อารมณ	์ ก็จะไม่ถูกอารมณ์

ครอบงำ	คอืไมห่ลงชอบอารมณท์ีเ่ปน็ฝา่ยด	ีไม่

หลงชงัอารมณฝ์า่ยไมด่	ี จติในขณะนัน้เปน็กศุล

เป็นมโนสุจริต	 เมื่อมีการกระทำทางกายที่ดีก็

เป็นกายสุจริต	 การพูดที่ดีก็เป็นวาจาสุจริต	

อินทรียสังวรจึงทำให้มีสุจริต ๓ คือ กาย

สุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต มากขึ้นไปตาม

ลำดับ	 หากอินทรียสังวรสมบูรณ	์ สุจริต	 ๓		 

ก็จะสมบูรณ์ ไปด้วย	 และในทำนองเดียวกัน	

หากย้อนกลับไปกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เกิด	 

อินทรียสังวร	 การมีสติสัมปชัญญะทำให้มี

อินทรียสังวรมากขึ้นไปตามลำดับ	 หาก

สติสัมปชัญญะสมบูรณ	์ อินทรียสังวรก็จะ

สมบรูณ์ ไปดว้ย	

การสง่ตอ่กนัไปของกระบวนธรรมในการปฏบิตั	ิ

เริ่มต้นจากการคบสัตบุรุษ	 ได้ฟังพระสัทธรรม	

จนถึงการมีสติสัมปชัญญะทำให้เกิดอินทรีย

สงัวร	อนิทรยีสงัวรทำใหเ้กดิสจุรติ	๓	เรือ่ยไป

จนกระทั่งถึงความหลุดพ้น	 มีพระพุทธพจน์

แสดงไวว้า่ 
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 การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์    ย่อมทำให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์  

 การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์    ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์  

 ศรัทธาที่บริบูรณ์       ย่อมทำให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์  

 การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์  

 สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์    ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์  

 ความสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์   ย่อมทำให้สุจริต ๓ บริบูรณ์  

 สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์       ย่อมทำให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์  

 สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์    ย่อมทำให้ โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์  

 โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์     ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์  

 วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้  และบริบูรณ์อย่างนี้๑๒๓ 

ในพระสตูรนี	้มลีำดบัการดำเนนิไปของกระบวน

ธรรมในการปฏิบัติดังต่อไปนี	้ คือ	 การคบสัต

บรุษุ การฟงัสทัธรรม ศรทัธา การมนสกิาร

โดยแยบคาย สตสิมัปชญัญะ อนิทรยีสงัวร 

สจุรติ ๓ สตปิฏัฐาน ๔ โพชฌงค ์๗ วชิชา

และวิมุตต	ิ ส่วนในสติสัมปชัญญสูตรแสดง

ลำดับการดำเนินไปของกระบวนธรรมในการ

ปฏิบัต	ิ คือ	 สติสัมปชัญญะ	 หิริ โอตตัปปะ	

อินทรียสังวร	 ศีล	 สัมมาสมาธ	ิ ยถาภูตญาณ	 

ทสัสนะ	นพิพทิาและวริาคะ๑๒๔	 

จากพระสูตรที่ยกมาแสดงนี้	 ชี้ ให้ เห็นว่า	

อินทรียสังวรเป็นสิ่งสำคัญมากในกระบวนการ

ปฏิบัติธรรมที่จะส่งต่อให้ถึงความหลุดพ้น		 

อันเป็นจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรม		 

โดยอินทรียสังวรจะทำให้เกิดความบริสุทธิ	์ 

ทางใจ	 เป็นจิตใจที่มีศีลคือไม่ถูกกิเลสครอบงำ		 

ไม่มีความเดือดร้อนใจ	 เมื่อจิตดำเนินเช่นนี	้ 

มากขึ้นก็จะเป็นจิตที่มีความปราโมทย	์ ปีต	ิ	 

ปัสสัทธ	ิ สุข	 และสัมมาสมาธ	ิ มีความตั้งมั่น		 

เหมาะควรสำหรับการจะนำมาเจริญวิปัสสนา	

สามารถที่จะเฝ้าดูนามและรูปให้เห็นประจักษ์

ตามความเป็นจริงได้	 ดังที่พระพุทธเจ้า	 

ตรัสว่า	 “ภิกษุที่มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามความ

เป็นจริง”๑๒๕	 แต่หากไม่มีสติสัมปชัญญะ	 หิริ	 

โอตตัปปะก็จะไม่มี	 อินทรียสังวรและคุณธรรม

ประการอื่นๆ	 ก็จะไม่มีด้วยเช่นกัน	 เหมือน

ต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติ	สะเก็ด	เปลือก	กระพี้	

แก่นของต้นไม่ก็จะไม่สมบูรณ์	

๔) ทำให้เกิดสัมมาสมาธิ 

สมาธิเป็นความตั้งมั่นแห่งจิต	 ในที่นี้	 หมายถึง

สมัมาสมาธอินัเปน็องคห์นึง่ในอรยิมรรคมอีงค	์๘ 

ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น	 จิตที่มีสัมมา

สมาธิจะมีลักษณะที่ตั้งมั่น	 อ่อนโยน	 ซื่อตรง	

นิ่มนวลและเหมาะสมสำหรับการใช้ ในการ

เจริญวิปัสสนา	 หากจิตไม่มีสัมมาสมาธิก็จะไม่

สามารถเจริญวิปัสสนาได้	 ดังนั้น	 การฝึกฝน

ให้จิตมีสัมมาสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ	และขาด

ไม่ ได้	 สำหรับผู้ที่หวังการหลุดพ้นจากกิเลส

โดยสิ้นเชิง	 วิปัสสนาปัญญาจะรู้ เห็นทุก

อย่างได้ตามความเป็นจริง แต่การที่จะมี

วิปัสสนาปัญญาได้ต้องมีสัมมาสมาธิเป็น

บาทฐานเสียก่อน	 หากไม่มีสัมมาสมาธิ

วิปัสสนาปัญญาก็เกิดไม่ ได้เช่นเดียวกัน	 จิตที่มี

สัมมาสมาธิมีลักษณะดังพระพุทธพจน์ว่า		 

“เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส

เพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 

เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ 

ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ”๑๒๖	 ซึ่งจิต

ที่มีสมาธินั้นมาจากการที่	 จิตใจปลอดจาก

นิวรณ์และมีความสุข	 ดังพระพุทธพจน์ว่า		 

“เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ที่ตนละได้

แล้ว ย่อมเกิดความเบิกบานใจ เมื่อเบิกบานใจ

ก็ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมี

กายสงบ ย่อมได้รับความสุข เมื่อมีความสุข 

จิตย่อมตั้งมั่น”๑๒๗ 
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สั มมาสมาธิ นั้ น เ ป็ น ผลมาจากกา รฝึ ก

สติสัมปชัญญะ	 จนจิตใจมีศีลคือมีความเป็น

ปกติ	 ไม่ถูกอารมณ์ครอบงำจนก่อให้ เกิด	 

อภิชฌาและโทมนัสดังที่ ได้กล่าวแล้ว	 ดังนั้น	

อินทรียสังวรจึงเป็นต้นทางที่สำคัญมากในการ

ที่จะทำให้เกิดสัมมาสมาธิหากไม่มีอินทรีย

สังวร	 สัมมาสมาธิก็มี ไม่ ได้	 หรือปฏิบัติธรรม

ไปได้พอสมควร	 มีสมาธิขึ้นมาบ้าง	 หากเกิด

ความประมาท	 ไม่สำรวมอินทรีย์	 ก็มีโอกาสที่

จะเสื่อมจากคุณธรรมขั้นโลกิยะที่ตนเคยได้ดัง

บาลีว่า	 “โมคคัลลานะ เมื่อมีถ้อยคำแก่งแย่ง 

ก็พึงหวังการต้องพูดกันมาก เมื่อมีการพูดกัน

มาก ก็พึงหวังความฟุ้งซ่าน คนฟุ้งซ่านก็มี

ความไม่สำรวม จิตของผู้ ไม่สำรวมก็ห่างไกล

จากสมาธิ”๑๒๘	 และภาษิตของพระกุมารบุตร

เถรสหายกเถระว่า	

ในสามัญญสูตร	 พระผู้มีพระภาคทรงแสดง

คุณสมบัติของภิกษุผู้ที่จะหลีกไปบำเพ็ญ

สัมมาสมาธิ ให้จิตตั้งมั่น จนกระทั่งได้  

ฌาน ๔ ไว้ คือ (๑) ประกอบด้วยอริยศีล 

(๒) ประกอบด้วยอริยอินทรียสังวร   

(๓) ประกอบด้วยอริยสติสัมปชัญญะ   

(๔) ประกอบด้วยอริยสันโดษ	 เมื่ อมี

คุณสมบัติ	 ๔	 ประการนี้ แล้ว	 ก็ ไปนั่ ง	 

ขัดสมาธิ	 ตั้งกายตรง	 ดำรงสติเอาไว้เฉพาะ	

จนสามารถละนิวรณ์ทั้ง	 ๕	 และจิตเป็นสมาธิ

ได้๑๓๐	 การที่พระภิกษุจะไปสู่สถานที่เงียบสงัด

นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก	ถึงแม้ว่า	จะเบื่อความ

วุ่นวายในสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสียงต่างๆ	

อยากไปอยู่เงียบๆ	 คนเดียว	 แต่เมื่อไปอยู่ ในที่

เงียบสงัด	 ในถ้ำหรือในป่าช้าเป็นต้น	 หากไม่มี

คุณธรรมพื้นฐานที่ถูกต้อง	 จิตของภิกษุผู้ยังไม่

ได้สมาธิก็จะเกิดความกลัว	 ความหวาดหวั่น

ต่างๆ	นานา		และจมลงสู่ความฟุ้งซ่าน๑๓๑ 

 ภกิษทุัง้หลายผู้ ไมส่ำรวมจติ ทอ่งเทีย่วไปตามชนบทตา่งๆ   

 ยอ่มทำสมาธคิลาดเคลือ่น   

 การทอ่งเทีย่วไปยงัแวน่แควน้จะชว่ยอะไรไดเ้ลา่   

 เพราะฉะนัน้  ภกิษพุงึกำจดัความแขง่ด ี  

 ไมพ่งึใหม้จิฉาวติกและกเิลสมตีณัหาเปน็ตน้ครอบงำ เจรญิฌาน๑๒๙ 
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 ๕) ทำให้ถึงความสิ้นทุกข์ทั้งปวง  

ทกุข ์คอื	สภาวะที่ ไรแ้กน่สาร	ปราศจากตวัตน 

เป็นสิ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุและดับไปเมื่อหมดเหตุ	

กล่าวโดยรวบรัดที่สุด	 อุปาทานขันธ์ทั้ง	 ๕	

เมื่อมีอุปาทานขันธ์จึงมีที่ตั้งให้เกิดทุกข์อีก

มากมาย	ทุกข์จะเกิดหรือหมดทุกข์	มีที่มาจาก

การรับรู้รูปทางตา	 ได้ยินเสียงทางหู	 เป็นต้น	

หากไม่มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันอารมณ์ตาม

ความเป็นจริง	เกิดความกำหนัดยินดี ยึดติด

ในอารมณ์นั้น ทุกข์ก็เกิด	หากรับรู้รูปทางตา	

ไดย้นิเสยีงทางห	ู เปน็ตน้แลว้	 มสีตสิมัปชญัญะ

รู้เท่าทันอารมณ์ตามความเป็นจริง	 ไม่เกิด

ความกำหนัดยินดี	 ไม่ยึดติดในอารมณ์นั้น	

ทุกข์ก็ ไม่มี	 ดังนั้น	 การที่จะมีทุกข์หรือจะไม่มี

ทุกข์ก็ดูได้จากชีวิตประจำวัน	 ที่มีการเห็น	 ได้

ยิน	 ได้กลิ่น	 ลิ้มรส	 สัมผัสทางกาย	 และการ

รับรู้อารมณ์ทางใจ	 ไม่ ใช่การหลบอารมณ์ ไป

ไม่ ให้เห็น	 ไม่ ให้ ได้ยินเป็นต้น	 แต่เป็นการ

ฝึกฝนปฏิบัติให้มีสติสัมปชัญญะ	 ไม่ ให้มีทุกข์

เกิดเมื่อมีการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง ๖ 

จึงสามารถเป็นข้อปฏิบัติโดยย่อที่นำไปปฏิบัติ	

 

ได้เลย	 ดังที่พระปุณณะได้ขอให้พระผู้มีพระ

ภาคทรงโอวาทโดยย่อ	 เพื่อที่ท่านจะได้นำไป

ประพฤติปฏิบัติ	 ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดง

วิธีการที่ทำให้ทุกข์เกิด	 และวิธีการที่ทำให้ทุกข์

ดับ	 ท่านได้นำไปปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุธรรม

เป็นพระอรหันต์	ดังพระพุทธพจน์ว่า	

“ปุณณะ รูปที่พึงรู้แจ้งทางตา ที่น่าปรารถนา 

น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ ใคร่ พาใจ

ให้กำหนัดมีอยู่ ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลิน เชยชม 

ยึดติดรูปนั้นอยู่ เมื่อเธอเพลิดเพลิน เชยชม 

ยึดติดรูปนั้น ความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้น เรา

กล่าวว่า เพราะความเพลิดเพลินเกิด ทุกข์

จึงเกิด เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู...กลิ่นที่พึงรู้แจ้ง

ทางจมูก...รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น...โผฏฐัพพะที่

พึงรู้แจ้งทางกาย...ธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทาง

ใจ...๑๓๒ 

 

รูปที่พึงรู้แจ้งทางตา ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ 

น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ ใคร่ พาใจให้กำหนัด

มีอยู่ ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึด

ติดรูปนั้นอยู่ เมื่อเธอไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม 

ไม่ยึดติดรูปนั้น ความเพลิดเพลินย่อมดับ เรา

กล่าวว่า เพราะความเพลิดเพลินดับ ทุกข์

จึงดับ เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู... กลิ่นที่พึงรู้

แจ้งทางจมูก . . . รสที่พึงรู้ แจ้งทางลิ้น . . . 

โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย... ธรรมารมณ์ที่

พึงรู้แจ้งทางใจ... 

ผู้มีอินทรียสังวรอย่างสูงสุดก็คือบุคคลที่เป็น

พระอรหันต์	 หมดกิเลส	 หมดทุกข์ ในวัฏฏะไป

โดยสิ้นเชิง	 อินทรียสังวรนั้นนำประโยชน์มาให้

ตั้งแต่ระดับต้น	 ทำให้กิเลสลดลง	ทุกข์น้อยลง	

จนกระทั่งถึงสูงสุดคือพ้นจากอาสวะทั้งปวง		

ดังพระบาลีว่า	

 

 

ส่วนภิกษุที่มีจิตไม่ฟุ้งซ่าน ไม่กลับกลอก มี

ปัญญารักษาตน สำรวมอินทรีย์ คบหาแต่มิตร

ดี เป็นนักปราชญ์  พึงทำความสิ้นทุกข์ ได้๑๓๓ 

 

การสำรวมตา  เป็นการดี 

การสำรวมหู  เป็นการดี  

การสำรวมจมูก  เป็นการดี  

การสำรวมลิ้น  เป็นการดี 

การสำรวมกาย  เป็นการดี   

การสำรวมวาจา เป็นการดี 

การสำรวมใจ เป็นการดี  

การสำรวมทวารทั้งปวง เป็นการดี 

ภิกษุผู้สำรวมทวารทั้งปวง   

ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้๑๓๔ 

เราละผัสสายตนะ ๖ ได้แล้ว   

คุ้มครองสำรวมระวังทวาร ๖ ด้วยดี   

กำจัดสรรพกิเลสอันเป็นมูลรากแห่งวัฏฏทุกข์ 

ได้หมดแล้ว จึงหมดสิ้นอาสวะ๑๓๕ 
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๑) กิเลสไม่ครอบงำ  

คฤหัสถ์ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางอารมณ์อันเป็น

ที่เพลิดเพลิน	 น่าใคร่	 น่าพอใจ	 อันเป็นที่มา

ของกิเลสประเภทต่างๆ	 โดยเฉพาะความ

กำหนัดทางเพศที่เกี่ยวกับเพศตรงข้าม	 ซึ่ง

หากไม่มีการฝึกสติให้จิตมีอินทรียสังวร	 ใน

คราวกิเลสครอบงำจิตใจรุนแรง	 ก็อาจจะ

กระทำในสิ่งที่ล่วงศีลได้	 หากมีการฝึกปฏิบัติ

อินทรียสังวรก็จะช่วยบรรเทากิเลสไม่ ให้

ครอบงำจิต หรือหากถูกกิเลสครอบงำ

จิตใจ ก็ยังมี โอกาสช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา 

ไม่ล่วงละเมิดศีล	 ในเรื่องนี้	 พระเจ้าอุเทนได้

ตรัสถึงความแตกต่างของการสำรวมและไม่

สำรวม	ให้ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะฟังว่า	

สมัยใด แม้ข้าพเจ้าเอง ไม่ ได้รักษากาย วาจา 

ใจ ไม่ตั้งสติไว้มั่น ไม่สำรวมอินทรีย์ เข้าไป

ภายในวัง สมัยนั้น ความโลภก็ครอบงำ

ข้าพเจ้ายิ่งนัก แต่สมัยใดข้าพเจ้าได้รักษากาย 

วาจา ใจ ตั้งสติไว้มั่น สำรวมอินทรีย์ เข้าไป

ภายในวัง สมัยนั้น ความโลภก็ ไม่ครอบงำ

ข้าพเจ้า๑๓๖ 

๒) นำความสุขอย่างยิ่งมาให้ 

อารมณ์ที่รับรู้นั้นมีทั้งที่ เป็นฝ่ายอิฏฐารมณ์	

อารมณ์ที่น่าชอบใจ	 กับฝ่ายอนิฏฐารมณ์		

อารมณ์ที่ ไม่น่าชอบใจ	 โดยธรรมดาทั่วไปของ

คนที่ ไม่ ได้ฝึกจิต	 เมื่อประสบกับอิฏฐารมณ์ก็

เกิดความชอบใจ	 ติดข้อง	 อยากให้อยู่นานๆ		

เมือ่ประสบกบัอนฏิฐารมณก์เ็กดิความไมช่อบใจ 

ไม่อยากให้อยู่	 จิตใจจึงดิ้นรนกระวนกระวาย

อยู่อย่างนี้อยู่เสมอ	คือ	(๑)	ดิ้นรนอยากได้สิ่ง

ทีด่	ี เมือ่ไดม้าแลว้กพ็ยายามเกบ็รกัษา	 ปอ้งกนั

เอาไว้ ให้อยู่นานที่สุด	 เมื่อสิ่งที่ดีนั้นสูญหาย	

โดนทำลาย	 หรือเสื่อมไปตามกฎไตรลักษณ์	 ก็

เกิดความทุกข์ทรมานใจ	 (๒) ดิ้นรนไม่อยาก

ให้ประสบกับสิ่งที่ ไม่ดี	 หาวิธีการป้องกัน	 

ไม่ ให้เจอ	 เมื่อต้องประสบกับสิ่งที่ ไม่ดีก็ต้อง

ทุกข์ ใจ	

การมีอินทรียสังวร	 เป็นการมีสติป้องกันไว	้ 

ตัง้แตต่ามองเหน็รปู	 หไูดย้นิเสยีง	 จมกูดมกลิน่		

ลิ้นลิ้มรส	 กายได้สัมผัสทางผิวหนัง	 ใจได้รับรู้

อารมณ์ทางใจ	 เป็นการป้องกันเอาไว้ตั้งแต่ต้น	

ทำให้ ไมเ่กดิความยนิดยีนิรา้ย	 ไมเ่กดิกเิลสเขา้

มาครอบงำ	 ไม่ถูกกิเลสชักนำให้ ไปทำสิ่งที่ผิด

พลาด		สามารถงดเวน้ทจุรติตา่งๆ	ได	้เมือ่เปน็

เชน่นี	้ กท็ำให้ ไมม่เีรือ่งยุง่ยากตดิตามมา	ทำให้

ใชช้วีติในปจัจบุนัอยา่งไมเ่ปน็ทกุขน์กั	 ในภายหนา้

กม็ีโอกาสไปเกดิในสคุติโลกสวรรค	์ หรอืหากมี

ศรัทธา	 บวชเป็นพระภิกษุก็จะสามารถดำรง

สมณะเพศได	้ จนประสบความสำเร็จในการ

ปฏบิตัธิรรมสมตามวตัถปุระสงค	์	

บุคคลทั่วไป ในที่นี	้ หมายถึง	 บุคคลที่ เป็น

ฆราวาสยังต้องอยู่สังคมที่ยุ่งเหยิง	 เป็นที่มา

ของกิเลสและปัญหามากมาย	 เป็นผู้ ใช้ชีวิต

ธรรมดาไปตามประสาปุถุชน	 เรียนหนังสือ	

ทำการงาน	 มคีรอบครวั	 เลีย้งลกูหลาน	 เลีย้ง

พอ่แม	่ มเีรือ่งตอ้งใหเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งและจดัการ

มากมาย	หากบคุคลเหลา่นีม้อีนิทรยีสงัวร	กจ็ะ

เป็นประโยชน์ช่วยให้การดำเนินชีวิตนั้นเรียบ

ง่ายมากขึ้น	 นอกจากนั้นแล้ว	 แม้บุคคลผู้ที่มุ่ง

ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข	์ ไม่ว่าจะอยู่ ในเพศ

ฆราวาส	 มีครอบครัว	 ไม่มีครอบครัว	 หรือ

บคุคลผูอ้อกบวชเปน็บรรพชติ	ก็ไดร้บัประโยชน์

เหลา่นีเ้ชน่เดยีวกนั		

๒.๒.๓  ประโยชน์ของการมีอินทรียสังวร 

๒.๒.๓.๑ สำหรบับคุคลทัว่ไป 
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จิตใจที่ดิ้นรนเป็นจิตใจที่ ไม่มีความสุข	 มีแต่

ความเรา่รอ้น	 รอ้นเพราะไฟคอืกเิลส	 จติใจจงึ

ไม่เคยได้ประสบกับความสุขอย่างแท้จริงเลย	

ยิ่งแสวงหา	 ความสุขก็ยิ่งถอยห่างออกไป

เรื่อยๆ	 ทั้งนี	้ เพราะว่าหาความสุขไม่ถูกต้อง	

ความสขุความทกุขน์ัน้อยูท่ีจ่ติใจ	 ดงันัน้	 การที่

จะมคีวามสขุความทกุขก์ห็าไดท้ีจ่ติใจนัน่เอง	 ไม่

ได้ ไปหาทีว่ตัถหุรอือารมณภ์ายนอก	 เมือ่ทราบ

วา่	ความทกุข์ ใจเกดิจากการดิน้รนของจติใน	๒	

รปูแบบดงัทีก่ลา่วมาแลว้	 ความสขุใจเกดิจาก

การที่จิตใจหยุดการดิ้นรนไขว่คว้า	 การที่

จติใจจะหยดุดิน้รนไขวค่วา้กเ็พราะจติไมต่กเปน็

ทาสของอารมณ	์ ไมถ่กูอารมณค์รอบงำเอา	 ซึง่

จะเปน็ไปไดเ้มือ่มกีารฝกึสต	ิอบรมอนิทรยีสงัวร	

เมือ่มกีารสำรวมอนิทรยีท์ัง้	 ๖	 ไดแ้ลว้	 กจ็ะได้

รับความสุขอันเกิดจากจิตใจที่ ไม่ต้องดิ้นรน	

เป็นความสุขอันมากมายมหาศาลที่มีอยู่ภายใน

จิตใจตลอดเวลา	 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า	

“ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนี้ที่

บุคคลฝึกด ี คุ้มครองด ี รักษาด ี สำรวมดีแล้ว 

ย่อมนำสุขมีประมาณยิ่งมาให้”๑๓๗	 และมี	 

คาถาว่า		

 ภิกษุใดคุ้มครองทวารทั้ง ๖ นี้ คือ  

 ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 

 ทั้งรู้จักประมาณในการบริโภค สำรวมอินทรีย์ทั้งหลาย  

 ภิกษุนั้นย่อมประสบสุขทั้งทางกายและทางใจ 

 ภิกษุเช่นนั้นจะไม่มีความรุ่มร้อนกาย เร่าร้อนใจเลย  

 ชื่อว่าอยู่เป็นสุขทั้งกลางวันและกลางคืน๑๓๘ 

๓) เป็นอยู่ผาสุก 

การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรม	

ไม่ปฏิบัติผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากธรรม	

จะทำให้ผู้ปฏิบัติมีความเป็นอยู่ที่มีความสุข	

เพราะธรรมย่อมรักษาผู้ที่ปฏิบัติธรรม	 ดังบาลี

ที่ว่า	 “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ”๑๓๙	 ในตอน

ปฏิบัติเริ่มแรกนั้น	 ผู้ปฏิบัติต้องรักษาศีลและ

ฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะอย่างเคร่งครัด	 เอา

จริงเอาจัง	 ไม่ทอดทิ้งธุระในการภาวนา	 แต่

เมื่อการปฏิบัตินั้นได้ผลและมีความชำนาญมาก

ขึ้น	สติสัมปชัญญะที่ฝึกฝนเอาไว้นั่นเองจะกลับ

มารักษาผู้ปฏิบัติ	 เมื่อเกิดความคิดที่จะทำสิ่ง

ไม่ดี	 มีความหลงไปตามอำนาจกิเลส	 ก็จะมี

สติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเร็วขึ้น	 สามารถตัด

กระแสของกิเลสให้ขาดลงได้	 เร็วหรือช้าตาม

กำลังของสติสัมปชัญญะ	 อย่างนี้ชื่อว่าธรรม	 

ที่ ได้ฝึกฝนปฏิบัตินั่นเองช่วยรักษาไม่ ให้กระทำ

สิ่ งที่ผิดพลาด	 ต่อไปเมื่ อสติสัมปชัญญะ

แข็งแกร่งมากขึ้น	 จนโพธิปักขิยธรรมทั้ง	 ๓๗	

ประการครบสมบูรณ์	 สามารถตัดกิเลสเป็น

สมุจเฉทเป็นพระอริยเจ้าแล้ว	 กิเลสที่ละได้

ด้วยมรรคก็จะไม่มี โอกาสเกิดขึ้นอีกเลย	 เมื่อ	 

 

กิเลสมีกำลังและโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยลง	

ผู้ปฏิบัติก็จะเป็นอยู่ด้วยความผาสุกมากขึ้นไป

เรื่อยๆ	 จนกระทั่งเป็นพระอรหันต์	 ซึ่งการ

ปฏิบัติก็เริ่มตั้งแต่ขั้นต้น	 คือ	 การรักษาศีล		

การฝึกฝนสติ ให้จิตมีอินทรียสังวร	 ดัง

พระพุทธพจน์ว่า	

ความอยู่ผาสุก เป็นอย่างไร คือ การปฏิบัติ

ชอบ การปฏิบัติเหมาะสม การปฏิบัติที่ ไม่เป็น

ข้าศึก การปฏิบัติไม่คลาดเคลื่อน การปฏิบัติที่

เอื้อประโยชน์ การปฏิบัติธรรมถูกต้องตาม

หลักธรรม การรักษาศีลให้บริบูรณ์ ความเป็น

ผู้สำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ) ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค

อาหาร ความเป็นผู้มีความเพียรเครื่องตื่นอยู่

เสมอ สติสัมปชัญญะ สติปัฏฐาน ๔ 

สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ 

๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ นิพพาน

และปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่นิพพาน นี้ชื่อว่า

ความอยู่ผาสุก๑๔๐ 
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๔) อยู่ ใกล้พระนิพพาน 

พระนิพพานนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของ

ทุกๆ	 ชีวิต	 เพราะว่าหากไม่ถึงพระนิพพาน	 ก็

ไม่มีทางพ้นออกไปจากวัฏฏทุกข์	 ต้องเวียนเกิด

เวียนตายอยู่อย่างนี้นับชาติไม่ถ้วนดังที่เคยเป็น

มาแล้ว	 พระนิพพานจึงเป็นจุดสุดท้ายของ

ธรรมทกุอยา่ง	ดงัพระพทุธพจนท์ีว่า่	“นพิพฺาน

ปริโยสานา สพฺเพ ธมฺมา”๑๔๑	 ผู้ที่เกิดเป็น

มนุษย์พบพระพุทธศาสนาจึงสมควรปรารถนา

พระนิพพาน	 ดังที่ปู่ย่าตายายแต่ โบราณได้สั่ง

สอนสืบๆ	 กันมาว่า	 เมื่อทำบุญประการหนึ่ง

ประการใดแล้ว	 ให้ปรารถนาพระนิพพานโดย

กล่าวคำบาลีว่า	 “นิพฺพานปจฺจโย โหตุ”	 พระ

นิพพานนั้นไม่มีอะไรในแบบโลกๆ	 ไม่มีการมา		

ไม่มีการไป	 ไม่มีการตั้งอยู่	 ไม่มีการจุติ	 ไม่มี

การอุบัติ	ไม่มีที่ตั้งอาศัย	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่มี

อารมณ์ยึดเหนี่ยว	 นั่นแหละเป็นที่สุดแห่ง	 

ทุกข์๑๔๒ 

 

 

ในช่วงชีวิตของเรามีเป้าหมายมากมายที่รอให้

ไปถึง	 มีความรู้มากมายกองมหึมาให้ ไปขุดค้น

แสวงหา	 แต่เรามีเวลาน้อยเหลือเกิน	 สิ่งที่เรา

ควรจะทำเป็นงานเร่งด่วนที่สุดในการเกิดเป็น

มนุษย์	 คือการเดินทางเพื่อไปสู่พระนิพพาน

เท่านั้น	 พระนิพพานไม่ ใช่เป็นทางเลือกว่าจะ

ไปหรือไม่ ไปก็ ได้	 แต่เป็นกฎบังคับที่แน่นอน

ตายตัวว่า หากอยากจะพ้นจากทุกข์ต้องไป

ให้ถึงพระนิพพาน	 ไม่อย่างนั้นจะพ้นจากทุกข์

ไม่ ได้	 ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปไม่รู้สิ้นสุด	

ดังนั้น	 การปฏิบัติ ให้สมบูรณ์ ในศีล	 การมี

อินทรียสังวร	 การรู้จักประมาณในการบริโภค

และการประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่

เนืองๆ	 จึงเป็นสิ่งควรใส่ ใจปฏิบัติด้วยความไม่

ประมาท		 

 

 

 

การปฏิบัติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงที่สุด	

องค์ธรรมที่สำคัญในการปฏิบัติคือสติ	 ซึ่งเป็น

ธรรมที่เป็นอธิบดีของธรรมทั้งปวงดังบาลีว่า	

“สตาธิปเตยฺยา สพฺเพ ธมฺมา”๑๔๓	ซึ่งการมีสติ

จะเป็นสิ่งที่ช่วยอุปการะให้เกิดการสมบูรณ์

ด้วยศีล	 การมีอินทรียสังวร	 และคุณธรรมใน

กระบวนการปฏิบัติอื่ นๆ	 ผู้ที่ ไม่ประมาท

ประกอบด้วยคุณธรรมมีศีล	 อินทรียสังวร		

รู้จักประมาณในการบริโภค	 ประกอบความ

เพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอ	 จะเป็นผู้ที่ ไม่เสื่อม		

ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ ใกล้พระนิพพาน๑๔๔	
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๕) ทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีคุณธรรมของผู้ประเสริฐเป็นต้น  

การเปน็พระอรยิเจา้ผูท้รงคณุธรรม	 พระผูม้พีระภาคไม่ ไดท้รงจำกดัไวเ้ฉพาะพระภกิษหุรอืภกิษณุี

เท่านั้น	ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนั้น	ผู้ ใดปฏิบัติตาม	ผู้นั้นก็ได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติ	

ไม่เลือกว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต	 หากมีความตั้งใจแน่วแน่ ไม่ท้อถอย	 ย่อมประสบผลใน

การปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน	 แม้ความเป็นพระภิกษุโดยอีกความหมายหนึ่ง	 ก็คือผู้ที่เห็นภัยใน  

วัฏฏสงสาร	 การจะเป็นพระภิกษุก็เป็นด้วยข้อปฏิบัติ	 ดังนั้น	 ในพุทธศาสนาจึงไม่ ได้จำกัดเรื่อง

วัยและเพศในการบรรลุคุณธรรมขั้นต่างๆ	อยู่ที่การปฏิบัติ	ดังคาถาว่า	

 

 ผู้ยังอยู่ ในวัยหนุ่ม วัยสาว หรือวัยกลางคน 

 สำรวมตนแล้ว  ไม่ทำบาป  

 เป็นมุนี  มีจิตห่างจากบาป  

 ไม่ โกรธง่าย  ไม่ว่าร้ายใครๆ  

 นักปราชญ์ทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนี๑๔๕ 

 อนึ่ง สมณะใดรู้แจ้งธรรม  

 สำรวมจิตของตนได้  ไม่กล่าวมากทั้งที่รู้  

 สมณะนั้นชื่อว่าเป็นมุนี  

 ย่อมควรแก่ปฏิปทาของมุนี  

 สมณะนั้นเป็นมุนีได้บรรลุปฏิปทาของมุนีแล้ว๑๔๖ 

 บุคคลผู้สำรวมมือ สำรวมเท้า สำรวมวาจา สำรวมตน  

 ยินดีธรรมภายใน มีจิตตั้งมั่น อยู่ผู้เดียว สันโดษ   

 บัณฑิตทั้งหลายเรียกว่า ภิกษุ๑๔๗ 

 

ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	เป็นผู้ ไม่ฟุ้งซ่าน	ไม่ถือตัว	ไม่ โลเล	ไม่ปากกล้า	ไม่พูด

พร่ำเพรื่อ	 มีสติตั้งมั่น	 มีสัมปชัญญะ	 มีจิตตั้งมั่น	 มีจิตแน่วแน่	 สำรวมอินทรีย์	 นี้ ได้ชื่อว่าเป็น

บริษัทที่เลิศ๑๔๘	 เป็นผู้ที่ ได้มิตรสหายมาก๑๔๙	 แม้หากยังไม่ถึงที่สุดทุกข์ ในชาติปัจจุบัน	 ยังต้อง

เกิดอีก	 ผู้ที่มีการสำรวมและฝึกฝนอินทรีย์	 ก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์	 อันเป็นสถานที่คนทั้ง

หลายไปแล้วไม่เศร้าโศก๑๕๐ 

 

๒.๒.๓.๒  สำหรับพระภิกษุสามเณรและบรรพชิต 

สำหรับพระภิกษุสามเณรและเหล่านักบวชทั้งหลาย	 การมีอินทรียสังวรนั้นนับว่ามีประโยชน์มาก	

เพราะผู้ที่เข้ามาบวชโดยมากยังเป็นปุถุชนอยู่	 และยังไม่ ได้ฝึกจิต	 มี โอกาสที่กิเลสจะเกิดขึ้น

ครอบงำและลาสิกขาออกไปได้ โดยง่าย	 โดยเฉพาะเกี่ยวกับเพศตรงข้าม	 ทั้งๆ	 การบวชนั้นเป็น

ของยาก	 ผู้มีศรัทธาก็ทุ่มเทจิตใจเพื่อให้ ได้บวช	 แต่เมื่อบวชแล้ว	 ขาดความสำรวมระวังทาง

อินทรีย์	 กิเลสเกิดขึ้นครอบงำ	 ก็มีเหตุผลจนลาสิกขา	 เวียนกลับมาเป็นผู้มักมากในกาม	 และ

ประสบกับปัญหาต่างๆ	 มากมายเช่นเดิม	 การมีอินทรียสังวรนั้นมีประโยชน์สำหรับนักบวช

มากมาย	เช่น	
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๑) สามารถสืบต่อชีวิตพรหมจรรย์ ได้ 

การประพฤติพรหมจรรย์ ในเพศของพระภิกษุ

นั้น	 เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก	 โดยเฉพาะภิกษุหนุ่ม

และสามเณรที่กำลังอยู่ ในช่วงวัยรุ่น	 เพราะมี

ความกำหนัดต้องการทางเพศสูง	 เมื่อได้พบ

กับสตรีที่สวยงามน่ารัก	ย่อมเกิดความกำหนัด

รักใคร่ ได้ง่าย	 ภิกษุและสามเณรบางรูปก็	 

ไม่สามารถที่จะผ่านกิเลสประเภทนี้ ไปได้	 จน

กระทั่งไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ ในเพศ

บรรพชิตได้	 ต้องลาสิกขาออกไปมีครอบครัว	

ทั้งนี้	 เพราะรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัสทาง

กายของเพศตรงข้ามนั้นมีอิทธิพลรุนแรงมาก	

หากไม่มีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมดูแลจิต	

เมื่ อ ได้พบเห็น เพศตรงข้ามก็จะถูกกิ เลส

ครอบงำได้ โดยง่าย	ดังนั้น	การมีอินทรียสังวร

จึงมีความจำเป็นมากสำหรับพระภิกษุหนุ่มและ

สามเณรทั้งหลาย	 เวลาที่จะเดินเข้าบ้านหรือ

ไป ในสถานที่ ซึ่ งมีผู้หญิงอยู่	 เพื่ อที่ จะได้

สามารถดำรงรักษาเพศบรรพชิตเอาไว้ ได้	

และสามารถปฏิบัติธรรมมีความเจริญก้าวหน้า

ได้	 ดังมีคำตักเตือนพระภิกษุในเรื่องการเข้าไป	 

 

บิณฑบาตในบ้านเอาไว้ว่า	 “ภิกษุพึงคุ้มครอง

ทวาร สำรวมระวัง ทำใจให้เคารพเอื้อเฟื้อ

แล้ว เที่ยวบิณฑบาตตามลำดับสกุล ตาม

ลำดับตรอก”๑๕๑ 

ในคราวหนึ่ง	 สัทธิวิหาริกของท่านพระสารี

บุตรได้ลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์	 ท่านพระ

สารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า	ภิกษุผู้ ไม่

คุ้ มครองทวารในอินทรีย์ทั้ งหลาย	 ไม่รู้

ประมาณในการบริโภคอาหาร	 ไม่ประกอบ

ความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆ	 ย่อมเป็นอย่าง

นี้แหละ	 เป็นไปไม่ ได้เลย	 ที่ภิกษุนั้นจะสืบต่อ

พรหมจรรย์	 ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ได้จนตลอด

ชีวิต	 ในทางตรงกันข้าม	ธรรมะที่จะทำให้พระ

ภิกษุสามารถประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปได้ 

อย่างบริสุทธิ์จนตลอดชีวิต คือ (๑) การ

คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย (๒) 

การรู้ประมาณในการบริโภคอาหาร (๓) 

การประความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆ๑๕๒	

 

สำหรับการปฏิบัติของภิกษุหนุ่มต่อสตรีนี้	 มีคำ

สนทนาของพระปิณโฑลภารทวาชะกับพระเจ้า

อุเทน	 ซึ่งสามารถสรุปวิธีการปฏิบัติต่อสตรี	

อันเป็นเหตุให้ภิกษุหนุ่ม	 ผู้ยังไม่หมดความ

ร่าเริงในกามทั้งหลาย	 ประพฤติพรหมจรรย์

บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยู่ ได้

นานดังต่อไปนี้	

(๑)	ตั้งจิตไว้ ในสตรีทั้งหลายที่มีอายุปูนมารดา

ว่าเป็นมารดา	 ตั้งจิตไว้ ในสตรีทั้งหลายคราว	 

พี่สาวน้องสาวว่าเป็นพี่สาวน้องสาว	 ตั้งจิตไว้

ในสตรีทั้งหลายคราวธิดาว่าเป็นธิดา	

 

 

 

 

 

 

 

(๒)	 บางครั้งเกิดราคะ	 ให้พิจารณากายนี้ขึ้น

เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไป	พิจารณาลงเบื้องล่าง

แต่ปลายผมลงมา	 มีหนังหุ้มอยู่ โดยรอบ		 

เต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ	 ว่า		 

ในร่างกายนี้มี	 ผม	 ขน	 เล็บ	 ฟัน	 หนัง	 เนื้อ	

เอ็น	 กระดูก	 เยื่อในกระดูก	 ไต	 หัวใจ	 ตับ	

พังผืด	 ม้าม	 ปอด	 ไส้ ใหญ่	 ไส้น้อย	 อาหาร

ใหม่	อาหารเก่า	ดี	เสลด	หนอง	เลือด	เหงื่อ	

มันข้น	 น้ำตา	 เปลวมัน	 น้ำลาย	 น้ำมูก	 ไขข้อ		

มูตร	

(๓)	 การมีอินทรียสังวร	 ไม่ยึดถือในนิมิตคือ

การรวบถือ	 และอนุพยัญชนะคือการแยกถือ

ส่วนย่อยๆ๑๕๓	
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ภิกษุผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา	 ก็เปรียบ

เหมือนกับนักรบผู้เข้าสู่สงคราม	 แต่สงครามนี้

ไม่ ใช่การต่อสู้กับศัตรูภายนอก	 เป็นสงคราม

ทำลายล้างความเห็นผิดและความยึดมั่น

ถือมั่นในสิ่งทั้งปวง ทำลายล้างภพชาติให้

หมดไป ไม่ต้องมาเกิดวนเวียนอีก นับได้ว่า

เป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในสังสารวัฏ 

ภิกษุบางรูปเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็ลาสิกขาไป

เพราะสู้ ไม่ ไหว	 บางรูปเพียงได้ยินเรื่องราว

เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงก็ลาสิกขา	 บางรูปได้เห็น	 

ผู้หญิงสวยๆ	 ก็ลาสิกขา	 บางรูปได้พูดคุย	 

ออดอ้อนกันก็ลาสิกขา	 บางรูปก็ถูกยั่วยวนจน

ทนไม่ ไหว	 ไม่ ได้บอกลาสิกขาเสพเมถุนกับ	 

ผู้หญิง	 ต้องตายจากความเป็นภิกษุไป	 อุปมา

ดุจนักรบพ่ายแพ้ ในสงคราม	นักรบบางคนเห็น

กลุ่มควันจากข้าศึกก็ยอมแพ้	 บางคนเห็นธง

ของข้าศึกก็ยอมแพ้	 บางคนได้ยินเสียงอึกทึกที่

ข้าศึกกรีฑาทัพเข้ามาก็ยอมแพ้	 บางคนเข้าไป

สู้แล้วถูกข้าศึกฆ่าตาย	

 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำให้ภิกษุระมัดระวัง

ไว้ ให้ดี	 เวลาเข้าไปในหมู่บ้าน	 ต้องรักษากาย		

รักษาวาจา	 มีสติตั้ งมั่ น	 สำรวมอินทรีย์	

เตรียมพร้อมป้องกันเอาไว้เสมอ	 เมื่อเห็นรูป	

ฟังเสียงเป็นต้นแล้ว	 จะได้ ไม่เกิดความยินดี	 

ยินร้าย	แล้วฝึกฝนให้จิตเป็นสมาธิ	 เมื่อจิตเป็น

สมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง	 ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน	

ปราศจากความเศร้าหมอง	 อ่อน	 เหมาะแก่

การใช้งาน		ตั้งมั่น	ไม่หวั่นไหว	ให้น้อมนำจิต

ไปเพื่ออาสวักขยญาณ จนรู้ชัดตามความ

เปน็จรงิในอรยิสจั	บรรลธุรรมเปน็พระอรหนัต ์

พระองค์ทรงเปรียบภิกษุนี้เหมือนนักรบอาชีพ

นั้นถือดาบและโล่	 ผูกสอดธนูและแล่งแล้วเข้า

สู่สมรภูมิ	 ชนะสงครามนั้นแล้ว	 เป็นผู้พิชิต

สงคราม	 ยึดค่ายสงครามนั้นไว้ ได้๑๕๔	 และได้

ชื่อว่า	เป็นผู้อยู่อย่างไม่พ่ายแพ้หมู่มาร๑๕๕ 

ข้อปฏิบัติที่เป็นอินทรียสังวรนี้	 เป็นข้อปฏิบัติที่

ไม่ผิดพลาด	 เป็นข้อปฏิบัติที่สมควร	 เป็นไป

เพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไป	 ได้เริ่มทำเหตุเพื่อ

ให้ถึงความสิ้นไปของอาสวะ	เรียกว่าอปัณณก

ปฏิปทา๑๕๖	เมื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็จะสามารถเป็น

ผู้ เจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้ยิ่งๆ	 ขึ้นไป	

จนถึงความหลุดพ้นได้	 เปรียบเหมือนนาย

โคบาลผู้ฉลาดที่ประกอบด้วยคุณสมบัติ	 ๑๑	

ประการ	 มีการรู้รูปโค	 ฉลาดในลักษณะโค	

เป็นต้น	 สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญ	 เพิ่ม

จำนวนมากขึ้นได้	 ภิกษุก็ เช่นเดียวกันต้อง

ประกอบด้วยธรรม	 ๑๑	 ประการ	 จะเป็นผู้

สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ใน

ธรรมวินัยนี้ ได้	 ธรรม	 ๑๑	 ประการ	 คือ	 ภิกษุ

ในธรรมวินัยนี้	 (๑)	รู้รูป	(๒)	ฉลาดในลักษณะ	

(๓)	 กำจัดไข่ขาง	 (๔)	 ปกปิดแผล	 (๕)	 สุมไฟ	

(๖)	 รู้ท่าน้ำ	 (๗)	 รู้ธรรมที่ดื่มแล้ว	 (๘)	 รู้ทาง	

(๙)	 ฉลาดในโคจร	 (๑๐)	 รีดนมให้เหลือ	 (๑๑)	

บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระ	 เป็นรัตตัญญู	

เป็นผู้บวชนานด้วยการบูชาอย่างยิ่ง	 ในธรรม	

๑๑	 ประการที่ทรงแสดงนั้น	 ประการที่	 ๔	

การปกปิดแผล ได้แก่ อินทรียสังวร๑๕๗	

๒) ทำใหส้ามารถเจรญิงอกงามในธรรมวนิยันี้ ได้ 



การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

130
การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

131

พระภิกษุผู้ที่เห็นรูปทางตาแล้ว	 ฟังเสียงทางหู

แล้ว	 ดมกลิ่นทางจมูกแล้ว	 ลิ้มรสทางลิ้นแล้ว		

ถูกต้องสัมผัสทางผิวกายแล้ว	 รับรู้อารมณ์

ทางใจแล้ว	 ไม่ดี ใจ	 ไม่เสียใจ	 มีอุเบกขา มี

สติสัมปชัญญะอยู่ ผู้ประกอบด้วยคุณธรรม

อย่างนี้	 เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย		

ควรแก่ของต้อนรับ	 ควรแก่ทักษิณา	 ควรแก่

การทำอัญชลี	 เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของ	 

โลก๑๕๘	 และผู้ที่มีความอดทนได้ต่ออารมณ์ที่

รับรู้ทางทวารทั้ง	 ๖	 ได้	 เปรียบเหมือนม้า

อาชาไนยพันธุ์ดีของพระราชาที่ประกอบด้วย

คุณสมบัติที่สมควรเป็นม้าต้น๑๕๙  

 

 

 

 

ภิ กษุ ผู้ มี ค ว ามสำรวมระวั ง เป็ นผู้ ที่ ค ว ร

สรรเสริญยกย่องในทุกสถานที่	 ในทารุกัมมิก

สูตร	 พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเหตุที่ควร

ตำหนิหรือสรรเสริญพระภิกษุ	ไม่ ใช่เพราะเหตุ

แห่งการอยู่ป่าหรืออยู่บ้านเป็นต้น	 พระภิกษุผู้

มีสติ	ไม่ฟุ้งซ่าน	ไม่ถือตัว	ไม่ โลเล	ไม่ปากกล้า	

ไม่พูดพร่ำเพรื่อ	 มีสติมั่นคง	 มีสัมปชัญญะ	 มี

จิตตั้งมั่น	 มีจิตแน่วแน่	 ประกอบด้วยอินทรีย

สังวร	 ไม่ว่าจะอยู่ ในที่ ใดๆ	คือ	อยู่ป่าเป็นวัตร		

ผู้อยู่ ใกล้บ้าน	 ผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร	 ผู้รับ

นิมนต์	 ผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร	 ผู้ทรงคหบดี

จี วร	 ก็ควรแก่การสรรเสริญ	 ในทาง

ตรงกันข้าม	 หากพระภิกษุเป็นผู้ประมาท		

หลงลืมสติ	 ไม่ประกอบด้วยอินทรียสังวร	 ไม่

ว่าจะอยู่ ในที่ ใดๆ	ก็ควรถูกตำหนิติเตียน๑๖๐	

พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ ได้ฝึกฝนอินทรีย์จน

สำเร็จแล้ว	ทรงแนะนำ	บอกสอน	และฝึกผู้อื่น		

การฝึกฝนและปฏิบัติของพระองค์นั้น	 มีความ

สำรวมระวังมาตั้งแต่ยังไม่ ได้บรรลุธรรม	 ใน

คราวยังเป็นพระโพธิสัตว์	 พระองค์เข้าไป

บิณฑบาตในกรุงราชคฤห์	 พระเจ้าพิมพิสาร

เห็นก็ทรงเลื่อมใสเป็นอย่างมาก	ได้ส่งคนให้ ไป

ติดตามดูว่าจะไปทางไหนหรือพักอยู่ที่ ไหน๑๖๑  

เมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัม

พุทธเจ้า	 ทรงละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้แล้ว		

กริยิาอาการตา่งๆ	 นา่เลือ่มใสมาก	 ทรงเปน็ทีต่ัง้

แห่งความเลื่อมใส	 มีอินทรีย์สงบ	 มีพระทัย

สงบ	 ทรงฝึกฝนแล้ว	 ทรงคุ้มครองแล้ว	 ทรง

สำรวมอินทรีย์๑๖๒ 

 

 

 

 

 

 

สำหรับพระภิกษุนั้น	 แม้ร่างกายจะอยู่ ในที่

ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าจนจับชายจีวรได้	 แต่เป็นผู้

หลงลืมสติ	 ไม่รู้สึกตัว	 มีจิตไม่ตั้งมั่น	 กระสับ

กระส่าย	 ไม่สำรวมอินทรีย์	 ก็ยังชื่อว่าอยู่ห่าง

ไกลพระพุทธเจ้า	 พระองค์ก็ห่างไกลภิกษุนั้น		

เพราะภิกษุนั้นยังไม่เห็นธรรม	 เมื่อไม่เห็นธรรม

ชื่อว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้า	 ส่วนภิกษุที่มีสติ	 

ตั้งมั่น	 มีความรู้สึกตัว	 มีจิตตั้งมั่น	 แน่วแน่		

สำรวมอินทรีย์	 แม้จะอยู่ห่างตั้ง	 ๑๐๐	 โยชน์		

ก็ชื่อว่าอยู่ ใกล้พระพุทธเจ้า	 พระองค์ก็อยู่ ใกล้

ภิกษุนั้น	 เพราะภิกษุนั้นเห็นธรรม เมื่อเห็น

ธรรม ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า๑๖๓ 

 

๓)  ทำใหเ้ปน็บญุเขตอนัยอดเยีย่มและควรตอ่การสรรเสรญิ  ๔) ชือ่วา่ทำตามอยา่งและอยูร่ว่มกบัพระพทุธเจา้ได้ 
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ในคณกโมคคัลลานสูตร	 พระผู้มีพระภาคทรง

แสดงลำดับการปฏิบัติธรรมในพระธรรมวินัยนี้			

ซึ่งคณกโมคคัลลานพราหมณ์ฟังแล้วเกิดความ

เลื่อมใสยิ่งนัก	 และได้ถามถึงเหตุที่สาวกบาง

พวกไม่ถึงพระนิพพาน	ทั้งๆ	ที่พระองค์ ได้ตรัส

บอกทางเอาไว้ โดยชัดเจนอย่างยิ่งแล้ว	 ซึ่ง

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า	 พระองค์เป็น

เพียงผู้บอกทางเท่านั้น	 คณกโมคคัลลาน

พราหมณ์ ได้กราบทูลถึงลักษณะของพระภิกษุ

ในพระพทุธศาสนา	 ทีพ่ระผูม้พีระภาคสามารถ

อยู่ร่วมด้วยได้	 ดังคำที่พราหมณ์กราบทูลพระ

ผู้มีพระภาคว่า	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนกุลบุตรผู้มีศรัทธา  ออกจากเรือนบวชเป็น

บรรพชิต เป็นผู้ ไม่ โอ้อวด ไม่มีมายา ไม่  

เจ้าเล่ห์ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไม่ โลเล ไม่  

ปากกล้า ไม่พูดพร่ำเพรื่อ คุ้มครองทวารใน

อินทรีย์ทั้งหลาย รู้ประมาณในการบริโภค

อาหาร ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่าง  

ต่อเนื่อง นำพาในความเป็นสมณะ มีความ

เคารพอย่างจริงใจในสิกขา ไม่มักมาก ไม่ย่อ

หย่อน ทอดธุระในโอกกมนธรรม เป็นผู้นำใน

ปวิเวก ปรารภความเพียร อุทิศกายและใจ   

มีสติมั่นคง มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น มีจิต

แน่วแน่ มีปัญญา ไม่เป็นดังคนหนวกและคนใบ้   

ท่านพระโคดมผู้เจริญย่อมอยู่ร่วมกับกุลบุตร

เหล่านั้นได้๑๖๔ 

๑) นำทุกข์อย่างยิ่งมาให้ 

เพราะเหตุที่ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ	ต้อง

มีการรับรู้อารมณ์ต่างๆ	อยู่เสมอ	หากไม่มีการ

สำรวมระวังเอาไว้	ทำให้เกิดความยินดียินร้าย		

เกิดกิเลสและก่อให้เกิดการกระทำตามกิเลส		

เป็นเหตุนำทุกข์ต่างๆ	 มาให้๑๖๕ ทุกข์ที่จะเกิด

ขึ้นได้ ก็เกิดขึ้นผ่านมาทางทวารทั้ง ๖ 

เหล่านี้นัน่เอง	 ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัวา่	 ภกิษุ

ทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนี้ที่บุคคล  

ไมฝ่กึไม่คุ้มครอง ไม่รักษา ไม่สำรวมแล้ว ย่อม  

 

นำทุกข์มีประมาณยิ่งมาให้ ตนเองก็จะเกิด

ความเดอืดรอ้นใจ ตเิตยีนตนเองในภายหลงั๑๖๖	

และนักปราชญ์ทั้งหลายก็ย่อมติเตียนที่ ไม่ ได้	 

มีการฝึกฝนตนเอง	 ได้เกิดมาในโลก	 มีแต่	 

ลุ่มหลง	มัวเมา	ประมาทไปกับโลก	 ไม่มีความ

รู้ความเข้าใจโลกขึ้นมาเลย	ไม่ ได้เจริญในธรรม

ต่างๆ	ที่ควรทำให้มีขึ้น๑๖๗	

๒.๒.๔  โทษของการขาดอินทรียสังวร 
 

การขาดอินทรีย์สังวรนั้นมีโทษหลายประการ	นับตั้งแต่เกิดความยินดียินร้าย	และมีกิเลสเกิดขึ้น

มากมาย	 กิเลสนั้นเป็นที่มาของการกระทำ	 คำพูด	 ความคิดที่ ไร้ประโยชน์	 บางคราวไม่ ใช่ ไร้

ประโยชน์อย่างเดียว ยังเกิดโทษและความเดือดร้อนติดตามมาด้วย	 ทำให้ ใช้ชีวิตไปด้วย

ความทุกข์	และหากเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือนักบวชก็ไม่อาจประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรม	

ในที่นี้จะยกโทษของการขาดอินทรียสังวรมากล่าวบางประการ	

 

๒.๒.๔.๑  สำหรับบุคคลทั่วไป 
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 แมลงวันคือความดำริที่อิงราคะ  

 จักไต่ตอมบุคคลที่ ไม่คุ้มครองในจักขุทวารและโสตทวาร   

 ไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลาย   

 ภิกษุทำตนให้เป็นผู้มักใหญ่ ชุ่มเพราะกลิ่นดิบ   

 ย่อมอยู่ห่างไกลจากนิพพาน มีแต่ความคับแค้นเท่านั้น๑๖๘ 

๒.๒.๔.๒  สำหรับพระภิกษุ สามเณรและบรรพชิต ๒) อกศุลวติกเขา้รบกวนทำใหอ้ยู่ ไมเ่ปน็สขุ 

ผู้ที่ ไม่มีความสำรวมระวังในการด	ู การฟัง		

การดมกลิน่	 การลิม้รส	 การสมัผสัทางผวิกาย	

และการรบัรูอ้ารมณท์างใจ	 ไมร่ะมดัระวงัเทีย่ว

ไปรับรู้อารมณ์ต่างๆ	 หลงยินดียินร้ายไปกับ

อารมณ	์ เขาก็จะถูกความตรึกนึกคิดอันเป็น

อกศุล	ทีท่ำใหเ้กดิความรกับา้ง	ทำใหเ้กดิความชงั

บ้าง	 เกิดขึ้นรบกวนจิตใจอยู่เสมอ	 ทำให้จิตใจ	 

 

ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่หยุด	 แม้ ไม่

อยากจะคิดถึงเรื่องเหล่านั้น ก็ ไม่อาจจะ

ห้ามได	้ เหมือนกับแมลงวันมาคอยบินไต่ตอม

ทำให้เกิดความรำคาญ	 จิตใจก็ ไม่ ได้พักผ่อน	

หาความสงบสุขไม่ ได	้ การที่จิตจะเป็นสมาธิก็

ยอ่มเปน็ไปไม่ ได	้	ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัวา่	

พระภิกษุนั้นมีชีวิตที่เนื่องอยู่กับคฤหัสถ์	 ท่าน

ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกพืช	 เลี้ยง

สัตว์	 เป็นต้นได้	 การเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ของ

ท่านคือการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับเรือน 

ซึ่งเป็นวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย	

คฤหัสถ์ผู้ทำบุญด้วยภัตตาหารประเภทต่างๆ	

ก็ด้วยหวังบุญกุศล	 เนื่องจากได้ถวายทานแก่

พระทักขิ เณยบุคคล	 และถวายแก่ท่านผู้

ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้า	

ภิกษุที่ประกอบด้วยคุณธรรม	 ย่อมเป็น	 

ทักขิเณยบุคคลผู้ยอดเยี่ยม	 เป็นเหตุให้ทานที่

ทายกได้ถวายแก่ท่านมีผลมากมีอานิสงส์มาก	

พระผู้มีพระภาคทรงห้ามพระภิกษุทั้งหลายไม่

ให้แสวงหาปัจจัยเลี้ยงชีพ	 ด้วยวิธีการที่ ไม่

สมควร	 มีการเป็นหมอดูดวง	 ทำนายทายทัก		

เป็นหมอรักษาโรคเป็นต้น	 โดยได้ทรงบัญญัติ

สิกขาบทที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพเอาไว้	 และได้

ทรงแสดงประเภทของการแสวงหาที่ ไม่

เหมาะสมไว้ โดยละเอียด	 ดังที่แสดงไว้ ในพระ	 

สุตตันตปิฎกในหัวข้อมัชฌิมศีล๑๖๙	 และมหา	 

ศีล๑๗๐	 เนื่องจากภิกษุเป็นผู้ที่ขอปัจจัย	 ๔	 มี

อาหารบิณฑบาตเป็นต้นจากคฤหัสถ์	 ไม่ต้อง

ทำมาหากินเอง	มีความสะดวกและมีโอกาสใน

การศึกษาและปฏิบัติธรรมได้มาก	 พระองค์จึง

ทรงเน้นให้ภิกษุเป็นผู้ที่มีศีล	 มีความสำรวม

ระวัง	 รีบปฏิบัติโดยไม่ประมาทให้ ได้บรรลุ

ธรรมอันเป็นประโยชน์ตน แล้วบอกสอน  

ผู้อื่นต่อไป	 ส่วนการที่ภิกษุไม่มีศีล	 เที่ยว

บิณฑบาตเลี้ยงชีพนั้นพระองค์ทรงตำหนิว่า		 

“ภิกษุทั้งหลาย การที่ภิกษุทุศีลเที่ยวบิณฑบาต

เลี้ยงชีพนี้เป็นการกระทำที่ต่ำทราม การที่

ภิกษุทุศีลประพฤติเช่นนี้ ย่อมถูกชาวโลกด่าว่า 

เจ้าคนนี้อุ้มบาตรเที่ยวขอชาวโลกมาเลี้ยง  

ชีพ”๑๗๑ 

๑) เสื่อมทั้ง ๒ ด้านเหมือนท่อนไม้ ไร้ประโยชน์ 
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ดังนั้น	 พระภิกษุที่บวชมาด้วยวัตถุประสงค์ที่

ถูกต้อง	 คือด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า

ชีวิตเป็นทุกข์ เพราะถูกชาติ ชรา มรณะ 

และทุกข์ประการอื่นๆ ครอบงำ ไม่

สามารถที่จะหลีกหนีหรือขอผัดผ่อนได้	 จึง

มีศรัทธาออกบวชเพื่อจะปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่ง

กองทุกข์	 เมื่อบวชมาด้วยวัตถุประสงค์เช่นนี้

แล้ว	 ไม่ปฏิบัติตามไตรสิกขา	 เป็นผู้ทุศีล		 

มีความกำหนัด	 หลงลืม	 ไม่สำรวมอินทรีย์	

หลงกระทำไปตามใจกิเลส	 ก็เป็นการกระทำที่

ไม่ถูกต้อง	 ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญให้สำเร็จ

ประโยชน์ตนตามวัตถุประสงค์ ได้	 อีกทั้งไม่

สามารถบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นได้	 ดุจท่อน

ฝืนที่เขาเผาศพไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์

ใดๆ	ได้เลย	ดังพระบาลีว่า 

 

 

 

 

 

กุลบุตรนี้เป็นผู้บวชด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมา

แล้วนี้ แต่แล้วกุลบุตรนั้นกลับเกิดความละโมบ 

กำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มีจิต

พยาบาท คิดประทุษร้าย หลงลืมสติ ไม่รู้สึก

ตัว มีจิตไม่ตั้งมั่น มีจิตกระสับกระส่าย ไม่

สำรวมอินทรีย์ บุคคลผู้เสื่อมจากโภคะของ

คฤหัสถ์ และไม่สามารถบำเพ็ญประโยชน์

สำหรับความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ ได้ เรา

เรียกว่า เป็นเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ ในป่าช้า  

ไฟไหม้ทั้ง ๒ ข้าง ตรงกลางเปื้อนคูถ ย่อมไม่

อำนวยประโยชน์เป็นเครื่องเรือน ทั้งไม่อำนวย

ประโยชน์เป็นอุปกรณ์ ในป่า...๑๗๒ 

๒) จะกลายเป็นผู้มัวเมาในกามคุณ ๕ 

ตัณหานั้นมีที่มาจากทุกทวาร	 ตาเห็นรูปแล้ว

เกิดตัณหา	 หรือเกิดความอยากดูรูปอย่างใด

อย่างหนึ่ง	 เรียกว่ารูปตัณหา	 หูได้ยินเสียง

แล้วเกิดตัณหา	 หรือเกิดความอยากฟังเสียง

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 เรียกว่าสัททตัณหา	 จมูก

ดมกลิ่น	 ลิ้นลิ้มรส	 กายถูกต้องสิ่งที่สัมผัสได้

ทางกาย	 ใจรับรู้ธรรมารมณ์	 ก็ โดยทำนอง

เดียวกัน	แม้กิเลสประเภทอื่น	คือ	โทสะ	โมหะ	

ก็เกิดเพราะอาศัยตาเห็นรูป	 หูได้ยินเสียงเป็น

ต้นเช่นเดียวกัน	 ดังนั้น	 จึงต้องมีสติคอยห้าม

จิตจากกิเลสประเภทต่างๆ	 เหล่านี้	 เมื่อมี	 

การเห็น	 ได้ยิน	 ได้กลิ่น	 รู้รส	 สัมผัสทางกาย	

รู้ธรรมารมณ์ทางใจ	

    

 

 

 

 

 

หลักการปฏิบัติอินทรียสังวรจึงมีความสำคัญ

มาก	 เพราะหากไม่สำรวมทางทวารทั้ง	 ๖		

กเิลสกจ็ะเขา้มาครอบงำจติใจ	 ทำใหห้ลงตดิขอ้ง 

อยากได้รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัส	 หรือที่

เรียกว่ากามคุณ	 ๕	 จนประมาทมัวเมาไม่

สามารถปฏิบัติเพื่อถึงความพ้นทุกข์	 ต้องจม

จ่อมอยู่กับกองทุกข์อยู่ต่อไปอีกนานแสนนาน		

อุปมาเหมือนข้าวกล้าถึงแม้จะมีความสมบูรณ์		

แต่คนเฝ้าประมาท	 ปล่อยให้ โคลงไปลุย	 กิน

และทำลายเสีย	 ข้าวกล้านั้นก็ไม่เจริญงอกงาม		

ดังพระพุทธพจน์ว่า	

ข้าวกล้าถึงจะสมบูรณ์ แต่คนเฝ้าข้าวกล้า

ประมาท และโคตัวกินข้าวกล้าก็ลงลุย ข้าว

กล้าโน้น พึงถึงความเมามันเลินเล่อตาม

ต้องการ แม้ฉันใด ปุถุชนผู้ ไม่ ได้สดับ ก็ฉันนั้น

เหมือนกัน ไม่ทำความสำรวมในผัสสายตนะ 

๖ ประการ ย่อมถึงความมัวเมาประมาทใน

กามคุณ ๕ ตามต้องการ๑๗๓ 
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๓)  ทำให้ต้องลาสิกขา 

พระภิกษุผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา	 เมื่อ

ยังไม่บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์	 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งภิกษุหนุ่มที่บวชเข้ามาใหม่	 ย่อมมีอันตราย

แก่เพศพระภิกษุ	 อันเป็นสาเหตุทำให้ต้องสละ

เพศพระภิกษุมาเป็นคฤหัสถ์ตามเดิม	 ซึ่งถือว่า

เป็นการเปลี่ยนแปลงกลับตาลปัตรที่ ไม่สมควร

เกิดขึ้น	 เป็นการตายที่สำคัญอย่างหนึ่ง	 อุปมา

เหมือนคนถูกตัดศีรษะ	 ไม่อาจมีชีวิตอยู่ ได้		

โดยการต่อศีรษะเข้ากับร่างกายนั้น๑๗๔	 เหมือน

ใบไม้เหี่ยวเหลืองหลุดจากขั้วแล้ว	 ไม่อาจเป็น

ของเขียวสดต่อไปได้ ๑๗๕	 เหมือนต้นตาล	 

ยอดด้วนที่ ไม่อาจงอกได้ต่อไป๑๗๖	 เหมือนแผ่น

ศิลาหนาแตกออกเป็น	 ๒	 เสี่ยงจะประสานให้

สนิทเป็นเนื้อเดียวกันอีกไม่ ได้๑๗๗ 

 

 

 

 

 

 

เพศพระภิกษุนั้นเป็นเพศที่สูง	 ส่วนคฤหัสถ์	 

เป็นเพศที่ต่ำต้อย	เพราะต้องวุ่นวายอยู่กับการ	 

ทำมาหากิน	 เลี้ยงดูบุตรภรรยา	 ซึ่งเป็นการ

กระทำที่วุ่นวายและเหนื่อยยาก	 ในอูมิภยสูตร	

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงภัย	 ๔	 ประการ	 ที่

กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือน

บวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงประสบ	 จน

ต้องลาสิกขาออกมาใช้ชีวิตเป็นคฤหัสถ์เหมือน

เดิม	 คือ	 (๑)	 อูมิภัย	 (๒)	 กุมภีลภัย	 (๓)	

อาวัฏฏภัย	(๔)	สุสุกาภัย	ซึ่งอาวัฏฏภัยได้แก่

กามคุณ ๕ กับ สุสุกาภัยได้แก่ผู้หญิง 

สาเหตุมาจากการขาดที่พระภิกษุอินทรีย

สังวรโดยตรงทีเดียว	 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส

ว่า	

 

อาวัฏฏภัย เป็นอย่างไร คือ กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต คิด

ว่า “เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสครอบงำ ตกอยู่ ใน

กองทุกข์ มีทุกข์ประดังเข้ามา ไฉนหนอ การทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏ” 

เธอบวชอยู่อย่างนี้ ในเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวร เข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้าน

หรือตำบล ไม่รักษากาย วาจา ใจ มีสติไม่ตั้งมั่น ไม่สำรวมอินทรีย์ เธอเห็นคหบดีหรือบุตร

คหบดีในหมู่บ้านหรือตำบลนั้น เอิบอิ่ม พรั่งพร้อม บำเรอตนอยู่ด้วยกามคุณ ๕ คิดอย่างนี้ว่า   

“เมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์เอิบอิ่ม พรั่งพร้อม บำเรอตนอยู่ด้วยกามคุณ ๕ โภคทรัพย์ ในตระกูล

ของเราก็มีอยู่พร้อม เราสามารถที่จะใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญได้ ทางที่ดี เราบอกคืนสิกขา

กลับมาเป็นคฤหัสถ์  ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญ” เธอบอกคืนสิกขากลับมา เป็นคฤหัสถ์ นี้

เรียกว่า ภิกษุผู้กลัวอาวัฏฏภัย บอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ คำว่า อาวัฏฏภัย นี้เป็นชื่อเรียก

กามคุณ ๕ นี้เรียกว่า อาวัฏฏภัย 

สุสุกาภัย เป็นอย่างไร คือ กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต คิด

ว่า “เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสครอบงำ ตกอยู่ ในกองทุกข์ 

มีทุกข์ประดังเข้ามา ไฉนหนอ การทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏ” เธอบวชอยู่

อย่างนี้ ในเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวร เข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตำบล 

ไม่รักษากาย วาจา ใจ มีสติไม่ตั้งมั่น ไม่สำรวมอินทรีย์ เธอเห็นมาตุคาม(สตรี)ในหมู่บ้านหรือ

ตำบลนั้นนุ่งไม่เรียบร้อย หรือห่มไม่เรียบร้อย ราคะรบกวนจิตของเธอเพราะเห็นมาตุคามนุ่งไม่

เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อย เธอมีจิตฟุ้งซ่านเพราะราคะ จึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ 

นี้เรียกว่า ภิกษุผู้กลัวสุสุกาภัย บอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ คำว่า สุสุกาภัยนี้ เป็นชื่อเรียก

มาตุคาม นี้เรียกว่า สุสุกาภัย๑๗๘ 
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๔) เป็นเหมือนนักรบถูกข้าศึกฆ่าตาย 

หากจะเปรียบการต่อสู้กับกิเลสเป็นการต่อสู้

กับข้าศึกศัตรู	 ก็จะสามารถแบ่งบุคคลประเภท

ต่างๆ	ได้ดังนี้	(๑)	ผู้ที่ ไม่มีความรู้	ไม่ ได้ปฏิบัติ

ธรรมเลย	 เป็นผู้ที่ยังไม่ ได้เริ่มลงมือทำอะไร		

ถูกข้าศึกศัตรูครอบงำ	 พาไปทำอย่างนั้นบ้าง

อย่างนี้บ้าง	 จนชีวิตต้องเหนื่อยยากลำบาก		

ไม่ ได้พบความสุขใจอย่างแท้จริงเลย	 ข้าศึกได้

ครอบครองจิตใจของผู้นั้นเอาไว้อย่างเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาดเรียบร้อยแล้ว	(๒)	เป็นผู้ที่ ได้ยินได้ฟัง

พระธรรม	 เริ่มลงมือปฏิบัติธรรม	 เห็นกิเลสที่

เข้ามาครอบงำจิตใจ	 ในการต่อสู้กับกิเลสนั้น		

บางครั้งก็พ่ายแพ้	 บางครั้งก็ชนะ	 สำหรับผู้ที่

เริ่มปฏิบัติ	 การพ่ายแพ้ต่อกิเลสจะมีมาก	 แต่

เมื่อปฏิบัติ ไปนานเข้า	 มีความชำนาญ	 มี

สติสัมปชัญญะมากขึ้น	 ก็จะชนะกิเลสได้บ่อย

ขึ้นและมากขึ้นไปตามลำดับ	 (๓)	ผู้ที่ชนะกิเลส

เรียบร้อยแล้ว	 ไม่ต้องต่อสู้กับกิเลสอีกต่อไป		

เป็นผู้มีจิตใจที่สะอาดหมดจด	 อยู่ ในโลกแต่ ไม่

ติดข้องกับโลก	 ใช้ชีวิตและทำประโยชน์แก่ โลก

ด้วยกรุณาและปัญญา	

 

 

จากที่ ได้แยกประเภทมานั้น	 ประเภทที่	 ๑	 คือ	

ปุถุชนที่ยังคงมืดบอดด้วยอำนาจอวิชชา	 ใช้

ชีวิตไปอย่างมืดมน	 จมอยู่กับกองทุกข์ ไป

เรื่อยๆ	 จนกว่าจะมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรม		

ประเภทที่	 ๒	 เป็นปุถุชนที่ ได้รับการศึกษา	 ได้

ฟังพระสัทธรรมและเริ่มปฏิบัติเพื่อความพ้น

ทุกข์	 จนถึงพระอริยเจ้า	 ๓	 ขั้นแรก	คือ	พระ

โสดาบัน	 พระสกทาคามี	 และพระอนาคามี		

ซึ่งเป็นพระเสขบุคคล	 ประเภทที่	 ๓	 เป็นพระ

อรหันต์	 หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้ว	 เป็น

พระอเสขบุคคล	

สำหรับพระภิกษุ	 เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ต้อง

ศึกษาและปฏิบัติธรรม	 เพื่อลดละกิเลสต่างๆ		

อุปมาก็เหมือนกับนักรบที่เข้าสู่สมรภูมิ ต้อง

ต่อสู้กับข้าศึก	 บางครั้งก็พ่ายแพ้	 บางครั้งก็

ชนะ	บางครั้งต้องบาดเจ็บโดนทำร้ายมากบ้าง

น้อยบ้าง	 แต่บางครั้งก็ร้ายแรงที่สุด	 คือถูก

ข้าศึกนั้นฆ่าตาย	 ต้องเสียชีวิตในสมรภูมิ

นั่นเอง	โดยมีอุปมาอุปไมยดังนี้ 

 

พระภิกษุ	 คือ	 นักรบอาชีพ,	 การนุ่งสบงห่ม

จีวร	 อุ้มบาตร	 เพื่อจะเข้าบ้าน	 คือ	 การถือ

ดาบและโล่	ผูกสอดธนูและอาวุธต่างๆ	 เพื่อจะ

เข้าไปสู่สมรภูมิ ,	 บ้านอันเป็นสถานที่เที่ยว

บิณฑบาต	คือ	สมรภูมิรบ,	การที่ภิกษุไม่รักษา

กาย	ไม่รักษาวาจา	ไม่รักษาจิต	มีสติไม่ตั้งมั่น	

ไม่สำรวมอินทรีย์	คือ	นักรบไม่ ได้ระวังตัวให้ดี,	

สตรีที่นุ่งห่มไม่เรียบร้อย	 คือ	 ศัตรู,	 ราคะเกิด

ขึ้นแก่ภิกษุนั้น	คือ	การถูกศัตรูทำร้าย,	การถูก

กิเลสครอบงำจนต้องลาสิกขาในที่นั้น	คือ	การ

ถูกศัตรูฆ่าในสมรภูมิ,	 การถูกกิเลสครอบงำ		

กลับมาจากที่นั่น	 ลาสิกขาระหว่างทาง	 คือ	

การถูกศัตรูทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส	 หนี

ออกมาจากสมรภูมิรบได้แต่มาเสียชีวิตกลาง

ทาง๑๗๙ 

 

 

 

 

๕) อยู่เป็นทุกข์และกระวนกระวายใจ 

ผู้ที่มีจิตใจสงบร่มเย็นจากภายใน	 เป็นความสุข

ทีเ่กดิจากภายในตน	 เปน็ความเอบิอิม่	 เบกิบาน 

สดชื่น	 เยือกเย็น	 อยู่ภายในตน	 ไม่ต้อง

แสวงหาสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องล่อให้จิตใจมี

ความสุข	 ผู้นั้นย่อมมีความสุขโดยไม่อิงอามิส

ใดๆ	 ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอก	 ไม่ต้อง

แสวงหารูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสทางกาย	ที่

น่าพอใจให้เกิดความเดือดร้อนเหนื่อยยาก		

ซึ่งความสงบสุขภายในจิตใจเช่นนี้	 มีจุดเริ่มต้น

มาจากการมีสติสัมปชัญญะ	 รู้เท่าทันอารมณ์		

จึงเกิดปัญญาเห็นอย่างถ่องแท้ว่า	 ทุกสิ่งอยู่

ภายใต้กฎไตรลักษณ์	 คือไม่สามารถดำรงอยู่

ได้นาน	 คงอยู่ ในสภาวะเดิมไม่ ได้	 ไม่เป็นไป

ตามอำนาจบังคับบัญชาของผู้หนึ่งผู้ ใด	 จิตใจ

ปล่อยวางสิ่งต่างๆ	 เมื่อปล่อยวางได้	 ความ

ทุกข์เร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่น

ก็หมดไป	 เกิดเป็นความสงบเย็นอันปราศจาก

การปรุงแต่งเข้ามาแทนที่	
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ความทุกข์เร่าร้อนในจิตใจของคนเราทั้งหลาย		

มาจากการคิดนึกปรุงแต่งไปตามกิเลส	 อยาก

ได้แต่สิ่งที่ดี	 ไม่อยากได้สิ่งที่ ไม่ดี	 จึงต้องเกิด

การแสวงหาสิ่งที่ดีและป้องกันสิ่งที่ ไม่ดี ไม่ ให้

เข้ามาสู่ตนเอง	 เมื่อได้สิ่งทีดีก็พอใจ	 ติดข้อง	

ยึดมั่นถือมั่น	 เมื่อประสบกับสิ่งที่ ไม่น่าพอใจก็

เศร้าโศกเดือดร้อนทุรนทุราย	 แท้ที่จริงแล้ว		

ทั้งดีและไม่ดีเป็นโลกธรรม	 ไม่ว่าใครก็ตามที่

ยั ง อยู่ ใ น โลกก็ ต้ อ งประสบทั้ งสองสิ่ ง นี้

เช่นเดียวกัน	 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็

ทรงได้รับทุกข์ทางกาย	 และมีผู้ด่าว่า	 ใส่ร้าย

พระองค์มากมาย	 แต่พระองค์ ไม่ทรงมีความ

ทุกข์ร้อนกระวนกระวายภายในจิตใจเลย		

ความทุกข์ร้อนภายในจิตใจพระองค์ละได้แล้ว

ที่ควงต้นโพธิ์ ในวันเพ็ญเดือน	๖	

ความทุกข์เร่าร้อนภายในจิตใจเกิดจากการ

แสวงหา อยากได้สิ่งที่ดี และเกิดการ

หาทางป้องกันสิ่งที่ ไม่ดี ไม่ ให้เข้ามาสู่ชีวิต 

เมื่อไม่เป็นไปดังใจ ก็เกิดความทุกข์ซ้ำซ้อน

ขึ้นมา คือทุกข์เพราะว่าไม่ ได้ตามที่ตนเอง

ปรารถนา	หากเป็นเช่นนี้เรื่อยไป	ก็จะประสบ

แต่ความทุกข์ความกระวนกระวายใจอยู่ตลอด

ไป	 เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมไม่เป็นไปตามใจ

ปรารถนา	สิ่งที่ ไม่เที่ยงจะหวังให้เที่ยงนั้นย่อม

เป็นไปไม่ ได้	 สิ่งที่คงอยู่ ในสภาพเดิมไม่ ได้จะ

ให้คงอยู่ตลอดไปย่อมเป็นไปไม่ ได้	 สิ่งที่บังคับ

บัญชาให้เป็นไปตามชอบใจไม่ ได้	 จะบังคับเอา

ตามชอบใจยอ่มเปน็ไปไม่ ได	้ ซึง่ความปรารถนา

อยากได้	 ก็เป็นผลมาจากเมื่อรับรู้อารมณ์ทาง

ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	แล้ว	ไม่มีสติรู้เท่าทัน	

ถูกกิเลสมีความอยากได้เป็นต้นครอบงำเอา	

ทำให้ต้องดิ้นรน	 ขวนขวาย	 แสวงหาสิ่งต่างๆ	

เอามาสนองกิเลส	แต่กิเลสไม่เคยรู้จักพอ ไม่

รู้จักเต็ม	 มีแต่ความเร่าร้อนอยากได้อยู่ร่ำไป	

ผู้ที่ตกอยู่ ในอำนาจของกิเลสเนื่องจากไม่มี

อินทรียสังวร	 จึงต้องประสบความทุกข์

เร่าร้อนจากการที่จะต้องแสวงหา	 การเก็บ

รักษาเอาไว้	 หาความสงบสุขอย่างแท้จริงไม่

ได้	ดังคาถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	

ภกิษใุดไมคุ่ม้ครองทวารทัง้ ๖ นี ้คอื  

ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ 

ทัง้ไมรู่จ้กัประมาณในการบริโภค  

ไมส่ำรวมอนิทรยีท์ัง้หลาย  

ภกิษนุัน้ยอ่มประสบทกุขท์ัง้ทางกายและทางใจ 

ภกิษเุชน่นัน้จะมแีตค่วามรุม่รอ้นกาย เรา่รอ้นใจ  

ชือ่วา่อยูเ่ปน็ทกุขท์ัง้กลางวนัและกลางคนื๑๘๐ 

 



การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

144
การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

145

๒.๒.๔.๓  การเกิดในอบายภูมิ 

การเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ ได้แสนยาก	เมื่อ

ได้อัตภาพเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา		

การศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงที่สุดแห่ง

ทุกข์ โดยสิ้นเชิง จึงเป็นสิ่งที่พุทธบริษัทควร

ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก	 การได้เกิด

เป็นมนุษย์แล้วไม่ ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระ

อริยเจ้า	 นับว่าเป็นความน่าเสียดายประการ

หนึ่งทีเดียว	 ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังทรง

พระชนม์อยู่	 ผู้ที่ยังไม่ ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด

ถูกตำหนิ	 ดังคาถาในโคตมพุทธวงศ์ว่า	 “ใน

กาลนี้ บัดนี้ ภิกษุเหล่าใด เป็นพระเสขะ ยังไม่

บรรลุอรหัตตผล ละภพมนุษย์ ไป ภิกษุ

เหล่านั้น ถูกวิญญูชนตำหนิ”๑๘๑ 

 

 

 

 

อบายภูมิเป็นสถานที่ปราศจากความสุขความ

เจริญ	มี	๔	ประเภท	คือ	นรก	สัตว์เดรัจฉาน	

เปรต	 และอสุรกาย	 การเกิดในอบายภูมินั้น

เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ โดยง่าย	 ผู้ที่เป็นมนุษย์นั้น

เมื่อตายไปแล้ว	 จะไปสู่สุคตินั้นมีน้อย	 ส่วนที่

ไปสู่อบายภูมินั้นมีมากกว่า	 แม้แต่ผู้ที่ เป็น

เทวดา	 เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว	 ที่จะไปสู่สุคตินั้นมี

น้อย	 ส่วนที่ ไปอบายภูมินั้นมีมากกว่า	 ไม่ต้อง

กล่าวถึงผู้ที่เคยอยู่ ในอบายภูมิเมื่อตายไปแล้ว	

โดยมากก็เกิดวนเวียนอยู่ ในอบายภูมินั่นเอง	

การที่จะได้มี โอกาสมาเกิดในสุคติภูมิ เป็น

มนุษย์หรือเทวดานั้น	 เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก

อย่างยิ่ง	

 

การที่จะไปสู่สุคติหลังจากตายไปแล้วนั้น	 ดู

จากจิตตอนก่อนที่จะตาย	 หากจิตดีงามก็จะ

เป็นเหตุนำไปสู่สุคติ	 แต่หากจิตเศร้าหมอง		 

มีความติดข้องต้องการ	 มีความไม่พอใจ	 หรือ

เกิดกิเลสประการอื่นๆ	 ก็เป็นนำไปทุคติ๑๘๒		 

เมื่อย้อนกลับมาดูสภาพจิตใจในขณะที่ยังมีชีวิต

อยู่	 ในชีวิตประจำวัน	 โดยมากจิตใจของผู้ที่ ไม่

ได้ฝึกฝน	 อบรมเจริญศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 เป็น

จิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลส	 มี โลภ	 โกรธ	 หลง		

เป็นเจ้าครอบครองจิตใจอยู่	 โอกาสที่จิตเป็น

กุศลมีน้อยเต็มที	 ด้วยเหตุนี้	 เมื่อถึงเวลาใกล้

ตาย	จิตจะเป็นอกุศลตามความเคยชินเป็นเหตุ

ให้เกิดในอบายภูมิได้ โดยง่าย	 กิเลสทั้งหลาย

มาจากการไม่มีอินทรียสังวรนั่นเอง	 ดังนั้น	

ผู้ที่ ไม่มีอินทรียสังวรนอกจากจะประสบ	 

ความทุกข์ ในปัจจุบันแล้ว	 เมื่อตายไปก็ไปเกิด

ในอบายภูมิ	ดังพระพุทธพจน์ว่า	

 

 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ 

ประการ ย่อมอยู่เป็นทุกข์ อึดอัด คับแค้น  

กระวนกระวายในปัจจุบันนี้ หลังจากมรณภาพ

แล้ว พึงหวังได้ทุคติ ธรรม ๒ ประการ อะไร

บ้าง  คือ    

๑. ความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 

๒. ความไม่รู้จักประมาณในการบริโภค๑๘๓	
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 บุคคลทะลวงโสตินทรีย์ด้วยขอเหล็กที่คม ไฟติด ลุกโชน โชติช่วง ...   

 บุคคลคว้านฆานินทรีย์ด้วยมีดตัดเล็บที่คม ไฟติด ลุกโชน โชติช่วง ...  

 บุคคลเฉือนชิวหินทรีย์ด้วยมีดโกนที่คม ไฟติด ลุกโชน โชติช่วง ....  

 บุคคลแทงกายินทรีย์ด้วยหอกที่คม ไฟติด ลุกโชน โชติช่วง ...  

 

ภิกษุทั้งหลาย ความหลับยังประเสริฐกว่า แต่เรากล่าวว่าความหลับเป็นหมันสำหรับผู้มีชีวิต  

กล่าวว่าไร้ผลสำหรับผู้มีชีวิต กล่าวว่าเป็นความเขลาสำหรับผู้มีชีวิต ส่วนบุคคลตกอยู่ ใน

อำนาจของวิตกเช่นใดแล้ว พึงทำลายสงฆ์ ให้แตกกัน ก็ไม่ควรตรึกถึงวิตกเช่นนั้นเลย เราเห็น

โทษนี้แลว่าเป็นหมันสำหรับผู้มีชีวิต จึงกล่าวอย่างนี้  

 ภิกษุชั่วจำนวนมากมีผ้ากาสาวะพันที่คอ  

 มีธรรมเลวทราม ไม่สำรวม   

 ย่อมตกนรกเพราะบาปกรรมทั้งหลาย๑๘๕ 

 

พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงโทษของการไม่มี

อินทรียสังวรไว้อย่างรุนแรง	คือ	 การที่ตาเห็น

รูป	 หูได้ยินเสียงเป็นต้น	 แล้วติดในนิมิตและ	 

อนุพยัญชนะ	 หากสิ้นชีวิตในตอนนั้นจะเกิดใน

นรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน	การที่บุคคลเอา

หลาวเหล็กที่ร้อนแทงตายังดีกว่าการติดใน

นิมิตและอนุพยัญชนะ	 เพราะหลาวเหล็กที่

แทงตานั้นเจ็บเพียงชาติเดียว แล้วก็จบกัน

ไป แต่การติดในนิมิตและอนุพยัญชนะ ทำ

ให้ต้องประสบกับความทุกข์นับชาติไม่ถ้วน 

ยิ่งไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ต้องประสบกับทุกข์

ทางกาย	 หนักกว่าโดนหลาวแทงตาอย่าง

เปรียบเทียบกันไม่ ได้	 แม้ทางทวารอื่นก็ โดย

ทำนองเดียวกัน	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 ความหลับยัง

ประเสริฐกว่าการรับรู้อารมณ์แล้วขาดความ

สำรวมระวัง	ดังพระพุทธพจน์ว่า	

 

บุคคลแทงจักขุนทรีย์ด้วยหลาวเหล็กที่ร้อน ไฟ

ติด ลุกโชน โชติช่วง ยังประเสริฐกว่า ส่วน

การถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปที่พึงรู้แจ้ง

ทางตาไม่ประเสริฐเลย วิญญาณที่เนื่องด้วย

ความยินดีในนิมิต หรือเนื่องด้วยความยินดีใน

อนุพยัญชนะ เมื่อตั้งอยู่ พึงตั้งอยู่ ได้ ถ้าบุคคล

กระทำกาลกิริยาในสมัยนั้น เป็นไปได้ที่บุคคล

นั้นจะพึงถึงคติอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ นรก

หรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน เราเห็นโทษนี้แลจึง

กล่าวอย่างนี้๑๘๔ 
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ในทางตรงกันข้าม	 หากขาดอินทรียสังวรแล้ว			

จะมีโทษติดตามมามากมาย	 เริ่มตั้งแต่การอยู่

ไม่เป็นสุข	 มีความคิดปรุงแต่งวุ่นวายเร่าร้อน

ไปตามกิเลส	เมื่อถูกกิเลสครอบงำ	คุณธรรมที่

เคยมีก็เสื่อมลง	 หลงไปทำสิ่งต่างๆ	 โดยขาด

สติปัญญา	 บางคราวก็ทำทุจริตทำให้ต้อง

ประสบกับความทุกข์ ในชาตินี้และชาติหน้า	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ผู้ที่เห็นโทษภัยของวัฏฏะ	

ต้องการพ้นจากทุกข์ทั้งปวง	 มีศรัทธาออกบวช		

ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างเต็มที่	 หากขาด

อินทรียสังวรแล้ว	 ก็จะทำให้การปฏิบัติ ไม่

ประสบความสำเร็จ	 เป็นเหตุให้ต้องลาสิกขา		

นับว่าประสบความเสื่อมอย่างมาก	

จากที่ ไดท้ำการศกึษาวจิยัเกีย่วกบั	 ความหมาย

และความสำคัญของอินทรียสังวรในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาทนั้น	 ได้ความว่า	 อินทรียสังวร

มีความหมายในแง่มุมของการรู้จักป้องกัน 

ปิดกั้น ระวัง เอาไว้ตั้ งแต่ขั้นต้น ซึ่ ง

เป็นการระวังเอาไว้ที่ต้นเหตุ รวมไปถึงการ

คุ้มครองรักษาจิตให้รอดพ้นจากไปกิเลสมี

อภิชฌาและโทมนัสเป็นต้น	 เมื่อตามองเห็น

รูป	 หูฟังเสียง	 จมูกดมกลิ่น	 ลิ้นได้ลิ้มรส		 

กายถูกต้องสัมผัส	ใจได้รับรู้อารมณ์ต่างๆ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จึงสังเกตได้ว่า	 หลักธรรมเรื่องอินทรียสังวร

นั้นมีความสำคัญมาก	 ทั้งต่อการดำรงชีวิต

ประจำวันและจำเป็นในการปฏิบัติธรรมเพื่อ

ความหลุดพ้น	 อินทรียสังวรจะทำให้มีการ

ฝึกฝนจิตอยู่เสมอ	และทำให้ ไม่เกิดกิเลสขึ้นมา

ทำร้ายจิต	เมื่อเป็นเช่นนั้น	จิตย่อมมีความสงบ

สุข	 ร่มเย็น	 ปลอดโปร่ง	 ไม่ต้องวิ่งวุ่นไปตาม

ความยินดียินร้าย	 การดำรงชีวิตก็มีความ

ผาสุกไปได้ตามอัตภาพ	 อีกทั้งได้รับความรู้

จากการใช้อินทรีย์ด้วย	 อินทรียสังวรเป็นจุด

ตั้งต้นของการศึกษาเรียนรู้อย่างแท้จริง 

เป็นการพิจารณาดูสิ่งที่มาปรากฏทั้งฝ่ายดี

และฝ่ายไม่ดี	 ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลาง	

ปราศจากอคติและความคิดปรุงแต่งผิดๆ	 จะ

ทำให้เกิดความเข้าใจความจริงเพิ่มมากขึ้น	

ทำให้เกิดสติ	เกิดสมาธิ	เกิดปัญญายิ่งๆ	ขึ้นไป	

จนกระทั่งเกิดความรู้แจ้งความจริงของสิ่ง	 

ทั้งปวงได้	
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๓.๑ กระบวนการทำงานของอินทรียสังวร 

หลังจากที่ ได้ทราบความหมาย	 และความสำคัญของอินทรียสังวรแล้วจากบทที่	 ๒	 ในบทนี้	 ผู้

วิจัยจะทำการศึกษาวิธีปฏิบัติอินทรียสังวร	การฝึกฝนเพื่อให้มีอินทรียสังวรเกิดขึ้นด้วยเทคนิควิธี

การต่างๆ	 เพื่อจะสามารถนำสิ่งที่ฝึกเอาไว้แล้วไปใช้ ให้เกิดประโยชน์	 ใช้อินทรีย์ทั้ง	 ๖	 คือ	 ตา		

หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ	ให้เกิดการศึกษาเรียนรู้	ได้มีปัญญา	รู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงเพิ่มขึ้น		

๓.๑.๑  กระบวนการรับรู้อารมณ์ทางทวาร ๖ 

เนื่องจากอินทรียสังวรเกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์ ในทางทวารทั้ง	 ๖	 ก่อนที่จะกล่าววิธีการ

ปฏิบัติ	 จะได้กล่าวถึงกระบวนรับรู้อารมณ์	 เพื่อให้ทราบว่า	 กระบวนการรับรู้เป็นอย่างไร	 มี

อุปกรณ์ ในการรับรู้อะไรบ้าง	 สิ่งที่ถูกรับรู้อะไรบ้าง	 และทำให้เกิดการรับรู้ ได้อย่างไรบ้าง	 ช่วง

ไหนของกระบวนการรับรู้ที่เกิดการสังวรได้	 เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว	จะสามารถทำเหตุปัจจัยที่จะช่วยใน

การฝึกฝนได้ถูกต้องขึ้น	 เพราะทุกสิ่งล้วนไม่มีตัวตน ไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามใจปรารถนา

ได้ ล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย เมื่อรู้จักความจริงของสิ่งนั้น ก็สามารถทำเหตุปัจจัยให้

สอดคล้องและเหมาะสมได้   

๓  วิธีปฏิบัติอินทรียสังวรและหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง 
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๑) อุปกรณ์ ในการรับรู้ 

อุปกรณ์ ในการรับรู้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใน	 ซึ่งเป็น

เครื่องมือต่อเชื่อมให้รู้จักกับโลกภายนอก	

เรียกว่าอายตนะภายใน ๖	 มีจักขายตนะ	 

เป็นต้น	 หรืออินทรีย์	 ๖	 มีจักขุนทรีย์เป็นต้น	

อุปกรณ์ ในการรับรู้มีอยู่ ในร่างกายนั่นเอง	 มี

สถานที่อยู่และลักษณะแตกต่างกันออกไป	

ดังนี้	

(๑)	จักขุนทรีย์	 เป็นจักขุปสาทรูปที่ซึมซาบอยู่

บริเวณตาดำ	 มีลักษณะที่สามารถกระทบกับ

รูปารมณ์คือสิ่งที่สามารถรู้ ได้ทางตา	 	 แล้ว

เกิดการรับรู้ขึ้นมา	เป็นการมองเห็นรูป	

(๒)	 โสตินทรีย์	 เป็นโสตปสาทรูปที่ซึมซาบอยู่

บริเวณช่องหู	 มีลักษณะที่สามารถกระทบกับ

สัททารมณ์คือเสียงที่สามารถรู้ ได้ทางหู	 แล้ว

เกิดการรับรู้ขึ้นมา	เป็นการได้ยินเสียง	

 

 

 

(๓)	 ฆานินทรีย์	 เป็นฆานปสาทรูปที่ซึมซาบ

อยู่บริเวณโพรงจมูก	 มีลักษณะที่สามารถ

กระทบกบัคนัธารมณค์อืกลิน่ทีส่ามารถรู้ ไดท้าง

จมกู	แลว้เกดิการรบัรูข้ึน้มา	เปน็การดมกลิน่ 

(๔)	 ชิวหินทรีย์	 เป็นชิวหาปสาทรูปที่ซึมซาบ

อยู่บริ เวณปลายลิ้น	 มีลักษณะที่สามารถ

กระทบกับรสารมณ์คือรสที่สามารถรู้ ได้ทาง

ลิ้น	แล้วเกิดการรับรู้ขึ้นมา	เป็นการลิ้มรส	

(๕)	กายินทรีย์	เป็นกายปสาทรูปที่ซึมซาบอยู่

ทั่วร่างกาย	 มีลักษณะที่สามารถกระทบกับ

โผฏฐัพพารมณ์	คือ	ความเย็น-ร้อน	อ่อน-แข็ง	

ตึง-ไหว	ที่สามารถถูกต้องได้ทางกาย	แล้วเกิด

การรับรู้ขึ้นมา	เป็นการถูกต้องสัมผัส๑ 

(๖)	 มนินทรีย์	 เป็นจิตที่ทำหน้าที่ ในการรับรู้

อารมณ์ ในทางทวารทั้ง	 ๖	 ถึงจะมีอุปกรณ์ ใน

การรับรู้และสิ่งที่ถูกรู้	 แต่หากไม่มีจิตที่ทำ

หน้าที่ ในการรับรู้	 ก็จะไม่มีการรู้อารมณ์เกิด

ขึ้น	

 

 

๒) สิ่งที่ถูกรับรู้ 

สิ่งที่ถูกรับรู้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารมณ์	 อัน

เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของจิต	 เพราะจิตนั้นเป็น

ธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์	 หากไม่มีอารมณ์จิตก็

เกิดขึ้นไม่ ได้	อารมณ์แยกเป็น	๖	กลุ่มตามการ

ปรากฏทางทวารทั้ง	๖	คือ	

(๑)	 รูปารมณ์	 สีต่างๆ	 ที่สามารถมองเห็นได้

ทางตา	 สีนี้ ไม่ ใช่คน	 สัตว์	 หญิง	 ชาย	 ฯลฯ	

เป็นเพียงสีตัดกันเท่านั้น	

(๒)	สัททารมณ์	 เสียงต่างๆ	ที่สามารถได้ยิน

ทางหู	 เสียงนี้ ไม่ ใช่เสียงผู้หญิง	 เสียงผู้ชาย	

เสียงนก	 เสียงแมว	 ฯลฯ	 เป็นเพียงคลื่นสูงๆ	

ต่ำๆ	เท่านั้น	

(๓)	 คันธารมณ์	 กลิ่นต่างๆ	 ที่สามารถดมได้

ทางจมูก	 กลิ่นนี้ ไม่ ใช่กลิ่นขนุน	 กลิ่นทุเรียน	

กลิ่นดอกไม้	 ฯลฯ	 เป็นเพียงสักแต่ว่ากลิ่น

เท่านั้น	

 

 

(๔)	 รสารมณ์ รสต่างๆ	 ที่สามารถลิ้มได้ทาง

ลิ้น	รสนี้ ไม่ ใช่รสเนื้อปลา	รสเนื้อหมู	รสผลไม้	

ฯลฯ		เป็นเพียงสักแต่ว่ารสเท่านั้น	

(๕)	 โผฏฐัพพารมณ์	 สิ่งสัมผัสต่างๆ	 	 ที่

สามารถกระทบได้ทางกาย	 สิ่งสัมผัสนี้ ไม่แขน	

ไม่ ใช่ขา	ไม่ ใช่ท่อนไม้	ฯลฯ	เป็นเพียงสักแต่ว่า

สิ่งสัมผัสกายเท่านั้น	

(๖)	ธมัมารมณ ์สิง่ทีร่บัรู้ ไดท้างใจ	เปน็อารมณ์

อืน่ๆ	ทัง้หมดทีร่บัรู้ ไดท้างใจ	ไดแ้ก	่ (๑)	ปสาท

รูป	 ๕	 อย่าง	 (๒)	 สุขุมรูป	 รูปละเอียด	 ๑๖	

อย่าง	 (๓)	 เจตสิก	 สภาวธรรมที่เกิดประกอบ

กบัจติมจีำนวน	๕๒	ประเภท	 (๔)	จติมจีำนวน	

๘๙	ประเภท	(๕)	พระนพิพาน	(๖)	บญัญตั	ิสิง่

ที่สมมติขึ้น	 ถ้อยคำ	 สัญลักษณ	์ ฯลฯ	 ที่ ใช้

สำหรับสื่อสารกัน 
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๓) การรับรู้ 

กระบวนการรับรู้อารมณ์นั้น	 นอกจากจะต้องมี

อุปกรณ์สำหรับเป็นทวารในการรับรู้	 คือ	 ตา	

หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ		อารมณ์	คือ	รูป	เสียง	

กลิ่น	 รส	 	 สัมผัสทางกาย	 ธรรมารมณ์	 	 สิ่ง

สำคัญที่ก่อให้ เกิดการรับรู้ขึ้นก็คือจิต	 ซึ่ง

จิตตามที่แสดงไว้ตามคัมภีร์สายอภิธรรม	ท่าน

แยกออกเป็น	๒	กลุ่ม	คือ	

(๑)	 ภวังคจิต	 จิตที่เป็นรากฐานของชีวิต	 จิต

ประเภทนี้ ไม่มีการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	

เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตยังดำรงอยู่ ได้	 และดำเนิน

ต่อไปเรื่อยๆ	 อย่างไม่ขาดสาย	 ตราบใดที่ยังมี

กิเลส	มีการทำกรรมอยู่	ก็จะต้องมีการดำเนิน

ไปของชีวิตอยู่ตลอดไป	 ภวังคจิตนี้เมื่อแยกให้

ละเอียดลงไป	 ได้แก่	 จิตที่ทำหน้าที่ ในการจุติ	

(การตาย)	ปฏิสนธิ	(การเกิดใหม่)	ภวังค์	(การ

ดำรงภพชาติความเป็นสัตว์บุคคลนั้นไว้ ไม่ ให้

ตาย)	

 

 

(๒)	 วิถีจิต	 จิตที่ขึ้นสู่วิถีของการรับรู้ โลก	 

ภายนอก	 จิตประเภทนี้มีการรับรู้อารมณ์ทาง

ทวารทั้ง	๖	มีความรู้สึกนิดคิดต่างๆ	ต่อสิ่งเร้า

จากภายนอกที่มากระทบ	 เมื่อแยกละเอียดลง

ไป	 ได้แก่	 จิตที่ทำหน้าที่เห็น	 ทำหน้าที่ ได้ยิน	

ทำหน้าที่รู้กลิ่น	 ทำหน้าที่รู้รส	 ทำหน้าที่รับรู้

สัมผัสทางกาย		ทำหน้าที่รู้อารมณ์ทางใจ	

กระบวนการทำงานของจิตที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติอินทรียสังวร คือ กระบวนการ

ทำงานของวิถีจิต	 ซึ่งเป็นจิตที่คุ้นเคยกันอยู่

ในชีวิตประจำวัน	 เพราะถึงแม้ว่าจิตจะเป็น

นามธรรม	 ไม่มีรูปร่าง	 ไม่มีสัณฐาน	 ไม่

สามารถมองเห็นได้	 แต่ปรากฏการณ์ของจิตก็

มีอยู่กับเราอย่างใกล้ชิด	การเห็น	เป็นจิตที่เห็น	

การได้ยิน	 เป็นจิตที่ ได้ยิน	 การคิดนึก	 เป็นจิต

คิดนึก	 เหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ของจิตที่เรา

คุ้นเคยกันอยู่แล้ว	

 

 

วิถีจิตมี ๖ วิถี	คือ	

 

	 จักขุทวารวิถี				 จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตา					 รู้รูปารมณ์	

	 โสตทวารวิถี				 จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางหู						 รู้สัททารมณ์	

	 ฆานทวารวิถี					จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางจมูก			 รู้คันธารมณ์	

	 ชิวหาทวารวิถี			จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางลิ้น				 รู้รสารมณ์	

	 กายทวารวิถี				 จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางกาย			 รู้ โผฏฐัพพารมณ์	

	 มโนทวารวิถี					จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางใจ					 รู้อารมณ์ ได้ทั้งหมด			

	 	 	 	 	 รวมทั้งอารมณ์	๕	อย่างข้างต้นด้วย 

ถ้ากล่าวให้ย่อลงอีก	 คือ	 ทางปัญจทวารวิถี	

ได้แก่	 ตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 และทางมโน

ทวารวิถี	

 

กระบวนการทำงานของวถิจีติ	 เริม่จากอายตนะ

ภายใน	คอื	 ตา	ห	ู จมกู	 ลิน้	 กาย	 กระทบกบั

อารมณ	์คอื	รปู	 เสยีง	กลิน่	 รส	สมัผสั	ตาม

ลำดับ	 แล้วก็เกิดการรับรู	้ (วิญญาณ)	 ขึ้น		 

ตอ่จากนัน้	 กม็กีระบวนการทำงานของจติตอ่ไป 

มีความรู้สึกต่อสิ่งนั้น	 ความชอบ	 ไม่ชอบ	

เป็นต้น	 ส่วนทางใจ	 ไม่ต้องอาศัยการกระทบ

กับอารมณ์ โดยตรง	 นึกคิดถึงอารมณ์ที่เห็น	

ได้ยิน	 ได้กลิ่น	 รู้รส	 ถูกต้องสัมผัส	 ที่เพิ่งผ่าน

ไป	 รับอารมณ์ต่อมาจากทางปัญจทวารก็ ได้	

หรือคิดนึกอารมณ์ที่ ไม่ต้องผ่านมาทางทวาร

ทั้ง	 ๕	 ก็ ได้	 กระบวนการรับรู้นี้	 เขียนให้ดู

ง่ายๆ	ดังนี้	
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	 ตา					กระทบ				 รูป										เกิดจักขุวิญญาณ					 การเห็น	

	 หู						กระทบ				 เสียง								เกิดโสตวิญญาณ					 การได้ยิน	

	 จมูก				กระทบ			 กลิ่น							 เกิดฆานวิญญาณ					 การรู้กลิ่น	

	 ลิ้น					กระทบ			 รส										เกิดชิวหาวิญญาณ				 การรู้รส	

	 กาย				กระทบ			 โผฏฐัพพะ				เกิดกายวิญญาณ			 การรู้สัมผัสทางผิวกาย	

	 ใจ					 รับรู้ธรรมารมณ์		และอารมณ์	๕	อย่างข้างต้น			 เกิดมโนวิญญาณ		

ตัวอย่างกระบวนการทำงานของจิต	 พิจารณา

ได้จากพระพุทธพจน์ โดยตรง	 เช่น	 “เพราะ

อาศัยจักขุและรูป วิญญาณจักขุจึงเกิด ความ

ประจวบแหง่ธรรม ๓ เปน็ผสัสะ เพราะผสัสะ

เป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็น

ปัจจัย ตัณหาจึงเกิด...”๒	 ทางทวารอื่นก็โดย

ทำนองเดียวกัน	 นี้เป็นกระบวนการทำงานของ

จิตที่ก่อให้เกิดตัณหา	 ความติดข้อง	 ความ

ทะยานอยาก	 เริม่แรกกเ็ริม่ทีก่ารกระทบกนั

ของอายตนะภายในกับอารมณ ์ ต่อจากนั้น 

กม็กีารปรงุแตง่ทีส่ลบัซบัซอ้นไปตามสญัญา 

และความนกึคดิปรงุแตง่	ดงัพระพทุธพจนว์า่	

 

 

จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและ

รูปารมณ์ ความประจวบกันแห่งธรรมทั้ง ๓ 

เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึง

เกิด บุคคลเสวยอารมณ์ ใด ย่อมหมายรู้

อารมณ์นั้น บุคคลหมายรู้อารมณ์ ใด ย่อมตรึก

อารมณ์นั้น บุคคลตรึกอารมณ์ ใด ย่อมคิดปรุง

แต่งอารมณ์นั้น บุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ ใด 

เพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหตุ 

แง่ต่างๆ แห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงำ

บุรุษ ในรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางตา

ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน โสต

วิญญาณเกิ ดขึ้ น เพราะอาศั ย โสตะและ

สัททารมณ์...มโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัย

มโนและธรรมารมณ์ ...”๓ 

ในคัมภีร์สายอภิธรรมได้แยกแยะกระบวนการทำงานของวิถีจิต	 หลังจากที่อายตนะภายใน		

กระทบกับอารมณ์แล้ว	 มีจิตเกิดขึ้นทำหน้าที่ต่อเนื่องกันเป็นขั้นตอนไปตามลำดับ	 ในทางปัญจ

ทวารวิถี กระบวนการรับรู้รูปหนึ่งครั้ง	 จะมีจิตเกิดดับสืบต่อกัน	 ๑๗	 ขณะ	 วิถีจิตตามปกติจะ

เป็นดังนี้	

	 ๑.	 อตีตภวังค์	เริ่มนับเมื่ออายตนะภายในกระทบกับอารมณ์			 

	 ๒.	 ภวังคจลนะ	ภวังคจิตไหว	 

	 ๓.	 ภวังคุปัจเฉทะ	ตัดกระแสภวังค์	 

	 ๔.	 ปัญจทวาราวัชชนะ	จิตน้อมเข้าไปหาอารมณ์	สนใจอารมณ์นั้น	 

	 ๕.	 ปัญจวิญญาณ	ทำหน้าที่เห็นทางตา	ได้ยินทางหู	รู้กลิ่นทางจมูก	รู้รสทางลิ้น		 

	 	 รู้สัมผัสถูกต้องทางกาย	อย่างใดอย่างหนึ่ง	 

	 ๖.	 สัมปฏิจฉนะ	รับอารมณ์ต่อมาจากปัญจวิญญาณ	 

	 ๗.	 สันตีรณะ	พิจารณาอารมณ์	 

	 ๘.	 โวฏฐัพพนะ	ตัดสินอารมณ์	 

	 ๙.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๑๐.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๑๑.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๑๒.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๑๓.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๑๔.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๑๕.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๑๖.	 ตทารัมมณะ	รับรู้อารมณ์เดิมอีกติดต่อกัน	๒	ขณะ	 

	 ๑๗.	 ตทารัมมณะ	รับรู้อารมณ์เดิมอีกติดต่อกัน	๒	ขณะ	



การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

158
การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

159

ส่วนทางมโนทวารนั้น	 ไม่ต้องอาศัยการกระทบระหว่างปสาทรูปกับอารมณ์ภายนอก	 	 เป็นการ

รับรู้อารมณ์ต่อมาจากปัญจทวาร	 หรือนึกถึงอารมณ์อื่นได้ด้วยจิต	 	 จึงมีวิถีจิตเกิดดับสืบต่อกัน

หลังจากภวังคุปัจเฉทะแล้ว		ตามปกติมีลักษณะดังนี้	

	 ๑.	 มโนทวาราวัชชนะ	จิตน้อมเข้าไปหาอารมณ์	สนใจอารมณ์นั้น	 

	 ๒.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๓.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๔.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๕.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๖.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๗.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๘.	 ชวนะ	เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต	ติดต่อกันไป	๗	ขณะ			 

	 ๙.	 ตทารัมมณะ	รับรู้อารมณ์เดิมอีกติดต่อกัน	๒	ขณะ	 

	 ๑๐.		ตทารัมมณะ	รับรู้อารมณ์เดิมอีกติดต่อกัน	๒	ขณะ๔ 

โดยธรรมชาติของจิตแล้วเป็นสิ่งประภัสสร	 คือ	 สะอาด	 บริสุทธิ์	 	 ผ่องใส	 ในแบบของจิต	 คือ	

จิตเป็นธาตุรู้	 ที่ ไม่มีอุปกิเลสเกิดขึ้น	 แม้จิตยังไม่มีคุณธรรมต่างๆ	 เกิดขึ้น	 ไม่มีศีล	 ไม่มีสมาธิ		

ไม่มีปัญญา	แต่ โดยธรรมชาติดั้งเดิมมีลักษณะที่สะอาด	ไม่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวใดๆ	ที่จิตนั้น

เศร้าหมองขุ่นมัว	 เพราะถูกอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังนั้นมาครอบงำจิต	จิตตกอยู่ภายใต้อำนาจ

ของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้น	 ทำให้เกิดความมืดมัว	 ลุ่มหลง	 หมกมุ่น	 ไปตามอารมณ์

ต่างๆ	 จนกระทั่งทำให้เกิดคำพูด	 การกระทำ	 ความคิดที่ผิดพลาด	 ก่อทุกข์ ให้แก่ตัวจิตเอง		

และต่อร่างกายตนเอง	จนถึงต่อบุคคลอื่น	ต่อสิ่งแวดล้อม	และต่อโลก	

ความเศร้าหมอง	 ขุ่นมัว	 เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นใน

จิตนั้น	 ก็ ไม่ ได้อยู่นาน	 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต

เป็นคราวๆ	ตามเหตุปัจจัย	เมื่อหมดเหตุก็หมด

ไปด้วย	 จิตก็ยังสภาพความประภัสสรอยู่	 แต่

กากของความทุกข์และปัญหาที่สร้างขึ้น	 ก็ยัง

คงตามมาให้ผลเป็นวิบากต่อไป	 จึงทำให้จิต

ต้องรับรู้ เรื่องนั้นเรื่องนี้	 ที่ เป็นผลของการ

กระทำที่เกิดจากกิเลสไปเรื่อยๆ	 สำหรับผู้ที่

ไม่รู้ก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสที่เกิดขึ้น

เป็นคราวๆ นี้ มีกิเลสแล้วไปทำกรรม แล้ว

ก็ได้รับผลเป็นวิบากต่อไป เป็นวงกลมของ

ความทุกข์ 

ส่วนผู้ที่รู้ความจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้	

รู้ ว่าจิตนั้นเป็นสิ่ งหนึ่งที่ ไม่ ใช่ตัวตน	 และ

อุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลัง	 ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่

ไม่ ใช่ตัวตนและไม่ ใช่จิต	 รูปร่างกายและสิ่งที่

เป็นอารมณ์ของจิตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ไม่ ใช่ตัวตน

และไม่ ใช่จิต	 จิตก็จะสามารถหลุดพ้นจาก

อุปกิเลส	ไม่ถูกอุปกิเลสเข้ามาครอบงำ	ไม่หลง

ทำตามอุปกิเลส	 มีสติ	 ป้องกัน	 คุ้มครองจิต		

เมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	 เมื่อ

ได้ฝึกปฏิบัติจนมีปัญญา	 ก็จะถอดถอนความ

เห็นผิดและความยึดถือในสิ่งต่างๆ	 ได้	 ผู้ที่รู้

ความจริงอย่างนี้	 จึงจะมีการฝึกฝนพัฒนาจิต

ได้๕ 

เมื่อทราบธรรมชาติดั้งเดิมของจิตเช่นนี้แล้ว		

ก็จะทราบได้ว่าสิ่งต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นภายหลัง		

เช่น	 ความยินดี	 ความยินร้าย	 ความทุกข์		

ความเศร้า		ความอยากได้		ความอิจฉาริษยา		

ความวติกกงัวล	 ความหงดุหงดิ	 การแยง่ชงิกนั 

การเอารัดเอาเปรียบกัน	 การทุบตีทำร้ายกัน	

เป็นต้นเหล่านี้	 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง	

ไม่ใชธ่รรมชาตขิองจติ	เปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้	เนือ่งจาก

จิตไม่ ได้รับการคุ้มครอง	 รักษา	 หรือป้องกัน	 

เอาไว	้ เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น	 ก็ครอบงำจิต		 

ทำให้จิตกลายสภาพ	 ไม่หลงเหลือลักษณะที่

สะอาดผุดผ่อง		
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คนเราที่จิตใจปกติธรรมดาอยู่	 ย่อมไม่มีความ

คิดที่จะไปทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่น	 แต่หากจิต

ไม่ ได้รับความคุ้มครองป้องกันเอาไว้	 เมื่อรับรู้

อารมณ์แล้ว	 ความโกรธ	 ความไม่พอใจ		

ความเคียดแค้นชิงชัง เกิดขึ้นครอบงำจิต		

ทำให้จิตกลายสภาพ	จากที่ผุดผ่อง	กลายเป็น

จิตที่มีความรุ่มร้อน	 ทำให้บุคคลนั้นกลาย

สภาพ จากเป็นคนธรรมดา กลายเป็นดุจ

สัตว์นรกที่สามารถทำร้ายเบียดเบียนสัตว์

อื่น หรือทำร้ายเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์

ด้วยกันเองได้		

ใจปกติธรรมดา	ย่อมไม่มีความคิดที่จะไปขโมย		

ฉ้อฉล	 หรือคดโกงของผู้อื่น	 แต่หากจิตไม่ ได้

รับความคุ้มครองป้องกันเอาไว้	 เมื่อรับรู้

อารมณ์แล้ว	 ความอยากได้ที่เกินขอบเขตเกิด

ขึ้นครอบงำจิต	 จิตก็กลายสภาพจากเดิมที่

ผุดผ่อง	 กลายเป็นจิตที่มีความอยากนำหน้า		

บุคคลนั้นก็กลายสภาพเป็นผู้ที่สามารถขโมย		

ฉ้อฉล	 หรือคดโกงผู้อื่นได้	 ทั้งที่ โดยปกติแล้ว		

เขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้	 แต่เพราะไม่ ได้

คุ้มครองจิตเอาไว้	 จึงรักษาความเป็นปกติ	 

เอาไว้ ไม่ ได้	 ถูกความยินดียินร้ายและกิเลส

ครอบงำก็กลายเป็นผู้ที่ทำทุจริตได้	 และด้วย

ผลของการทำทุจริตนั่นเอง	 เขาย่อมได้รับผล

เป็นความทุกข์ ใจ	 ไม่สบายใจ	 เดือดร้อน	 อยู่

ในโลกด้วยความยากลำบาก	 ต้องหลบหนี		

หรือโดนจับในข้อหาต่างๆ	 เมื่อตายไป	 หาก

กรรมนั้นส่งผล	ก็ทำให้ ไปเกิดในอบายภูมิ	

จิตที่ ไม่ ได้ฝึก	 ไม่ ได้คุ้มครอง	 ไม่ ได้ป้องกัน

รักษาไว้	 มี โทษแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของมากมาย

อย่างนี้	 นับว่าเป็นความเสียหายอันใหญ่หลวง

ที่สุด	 และในทางตรงกันข้าม	 หากจิตได้รับ

การฝึก ได้รับการคุ้มครอง ได้รับการ

ป้องกันรักษาเอาไว้อย่างดี ด้วยสติ ด้วย

ปัญญา ก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และ

ความสุขแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างมากที่สุด 

เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากจิตนี้เอง	 หาก	 

จุดเริ่มต้นดีงาม	 ถูกต้อง	 ไม่ผิดพลาด	 มีความ

สะอาดผดุผอ่ง	สิง่ทีต่ามมากย็อ่มเปน็ประโยชน	์

ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	

เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่ ไม่ ได้ฝึก ไม่

ได้คุ้มครอง ไม่ ได้รักษา ไม่ ได้สำรวมแล้ว  

ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้  

จิตที่ ไม่ ได้ฝึก ไม่ ได้คุ้มครอง ไม่ ได้รักษา ไม่

ได้สำรวมแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์

มาก  

เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่ ได้ฝึก ได้

คุ้มครอง ได้รักษา ได้สำรวมแล้ว ย่อมเป็นไป

เพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้ จิตที่ ได้ฝึก ได้

คุ้มครอง ได้รักษา ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไป

เพื่อประโยชน์มาก๖ 

 

 

 

 

 

เมื่อทราบธรรมชาติของจิต	 ทราบเรื่องการไม่

อบรมจิต	 ทราบเรื่องการอบรมจิต	 ทราบ

ความแตกต่างของจิตที่ยังไม่ ได้ฝึก	 ไม่ ได้

คุ้มครอง	ไม่ ได้รักษา	ไม่ ได้สำรวม	กับจิตที่ ได้

ฝึก	 ได้คุ้มครอง	 ได้รักษา	 ได้สำรวมแล้ว	ก็จะ

เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจสำหรับผู้ที่เป็น

สาวกของพระพุทธเจ้า	 ให้หันมาเรียนรู้

ภายในตน เรียนรู้สิ่งที่อยู่ ใกล้เรามากที่สุด 

สิ่งที่เห็นผิดและยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็น

ของเรามากที่สุด	 เพื่อจะได้ฝึกฝน	 คุ้มครอง		

รักษา	 และสำรวมอย่างถูกวิธี	 อันจะเป็นเหตุ

ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้เป็นเจ้าของ	 ตามวิธี

การที่พระพุทธเจ้ารับรองไว้ต่อไป			
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๓.๑.๒  วิธีการปฏิบัติอินทรียสังวร 

เมื่อทราบกระบวนการรับรู้อารมณ์แล้ว	 จะได้ศึกษาถึงวิธีการปฏิบัติและการพัฒนาอินทรียสังวร

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้	 อินทรียสังวรในพระธรรมวินัยนี้กับในคำสั่งสอนอื่นมีความ

แตกตา่งกนั	 การฝกึฝนพฒันาอนิทรยีน์ัน้มตีัง้แตร่ะดบัปถุชุนทีเ่ริม่ฝกึ	 อนิทรยีสงัวรของพระอรยิเจา้ 

๓	ลำดับต้น		และอินทรีย์ที่ ได้รับการฝึกเรียบร้อยแล้วของพระอรหันต์	

๓.๑.๒.๑ อินทรียสังวรอันยอดเยี่ยมในอริยวินัย 

 

การปฏิบัติอินทรียสังวรในทางพระพุทธ

ศาสนานั้น	ไม่ ได้หมายถึง	การปิดตาไม่ ให้เห็น	

การปิดหู	 ไม่ ให้ ได้ยิน	 เป็นต้น	 ในขั้นต้น

หมายถึงการฝึกให้มีสติเพื่อคอยควบคุม

จิตใจ ควบคุมความรู้สึก ป้องกันไม่ ให้บาป

อกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น	 เมื่อเกิดการรับ

รู้ทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ไม่ ให้ถูกชักจูง

ไป ในทางที่ถูกกิเลสครอบงำ	 ซึ่งหากขาด

อินทรียสังวรจะเกิดความยินดีในอารมณ์ที่น่า

พอใจ	 เกิดความยินร้ายในอารมณ์ที่ ไม่น่า

พอใจ	อกุศลธรรมต่างๆ	ก็จะแตกตัวได้มากขึ้น	

เป็นการพอกพูนความโลภ	 ความโกรธ	 ความ

หลง	อันจะนำความทุกข์มาให้แก่ตนและบุคคล

อื่น	

ในขั้นสูง	 เมื่อกลายเป็นผู้เจริญอินทรีย์แล้ว		 

มีการพัฒนาอินทรีย์ ให้ ใช้การได้อย่างสมบูรณ์

แล้ว	 มีความหมายถึงขั้นเป็นนายเหนือความ

รูส้กึตา่งๆ	ทีเ่กดิจากการรบัรูเ้หลา่นัน้	เนือ่งจาก

เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่า	 สิ่งทั้ง

หลายเหล่านั้นไม่ ใช่ตัวตนของเรา	 และหมด

ความยึดมั่นถือมั่นไปตามลำดับ	 จนกระทั่งมี

สติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์เป็นพระอรหันต์ผู้อยู่

เหนือโลก	 ท่านรับรู้อารมณ์เหล่านั้นไปตาม

ปกติเหมือนคนทั่วไป	 แต่จิตใจไม่เกี่ยวข้อง

ผูกพัน	ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นอีกเลย	

 

การปฏิบัติเพื่อพัฒนาอินทรีย์	คือ	ตา	หู	จมูก	

ลิน้	กาย	ใจ	ทำโดยการมสีตริูเ้ทา่ทนัปฏกิริยิา

ของจิตที่มีต่ออารมณ์นั้น	 คือ	 รู้ถึงความ

ชอบใจหรือไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นในจิตตามความ

เป็นจริง	 เมื่อรู้เท่าทันปฏิกิริยาในจิตเหล่านั้น

ตามความเป็นจริงแล้ว	 จิตก็จะเป็นกลาง	 

ต่ออารมณ์	 อภิชฌาและโทมนัสไม่สามารถ

ครอบงำจิตได้		

วิธีการปฏิบัติอินทรียสังวรในทางพระพุทธ

ศาสนามีความแตกต่างไปจากวิธีการของ

ศาสดาอื่นๆ	 ศาสดาอื่นนั้นมีแนวคำสอนเน้นไป

ในทางด้านกดข่มกิ เลส	 หลีกหนีอารมณ์		

ปฏิเสธชาวโลก	 ซึ่งเป็นการปฏิบัติสุดโต่ง

ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอัตตกิลมถานุโยค	 เป็น

การบังคับกายบังคับใจของตนให้เกิดความ

ลำบาก	 เช่น	 ปาราสิริยพราหมณ์แสดงวิธีการ

เจริญอินทรีย์แก่สาวกทั้งหลายว่า	 อย่าดูรูป

ทางตา	 อย่าฟังเสียงทางหู๗	 บางกลุ่มยึดถือ

วิธีการที่ปฏิบัติอย่างสุดโต่งเพื่อกดข่มกิเลส		 

 

โดยการทำตัวเป็นพวกชีเปลือย	 กินหญ้าเป็น

อาหาร	 กินมูลโคเป็นอาหาร	 นุ่งห่มแต่เสื้อผ้า

ห่อศพ	 ถอนผมและหนวด	 เดินอย่างเดียวไม่

ยอมนั่ง	 เดินกระโหย่ง	 นอนบนหนาม	 เป็นต้น		

ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า	 คนเหล่านี้

เป็นผู้ที่ชอบทำตนให้เดือดร้อน๘ 

การฝึกฝนพัฒนาอินทรีย์ ไปตามลำดับ	 เรียก

ชื่อตามภาษาบาลีว่าอินทรียภาวนา	 ใน

พระพุทธศาสนานั้นมีหลายระดับขั้น	 ดังที่

พระพุทธเจ้าทรงขยายความไว้ ในอินทริย

ภาวนาสูตร	 ท่านพระอานันทเถระได้กราบทูล

ขอให้ทรงแสดงวิธีการพัฒนาอินทรีย์	 คือ		 

ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	อันยอดเยี่ยมในทาง

พระพุทธศาสนา	พระองค์ ได้ทรงแสดงว่า 
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การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัย 

เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูป

ทางตาแล้ว จึงเกิดความชอบใจ เกิดความไม่

ชอบใจ และเกิดทั้งความชอบใจและความไม่

ชอบใจ ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า ‘เราเกิดความ

ชอบใจ เกิดความไม่ชอบใจ และเกิดทั้งความ

ชอบใจและความไม่ชอบใจนี้แล้ว ความชอบใจ

เป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่ง เป็นของหยาบ  

อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด 

ประณีต คืออุเบกขา’ ความชอบใจ ความไม่

ชอบใจ ความชอบใจและความไม่ชอบใจนั้น  

ที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นจึงดับไป อุเบกขาย่อม

ดำรงมัน่ เปรยีบเหมอืนบรุษุมตีาดกีระพรบิตา 

แม้ฉันใด ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความ

ชอบใจและความไม่ชอบใจ อันเกิดขึ้นแล้วแก่

ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมดับไป

อย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้ อุเบกขา

ย่อมดำรงมั่น อานนท์ นี้เราเรียกว่า การเจริญ

อินทรีย์ ในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันยอดเยี่ยมใน

อริยวินัย๙ 

 

ข้อความในพระบาลีนี้	 พระผู้มีพระภาคทรง

แสดงการพัฒนาอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริย

วินัยในทางจักขุทวาร	 คือ	 เห็นรูปทางตาแล้ว		

มีวิ ธีการพัฒนาอินทรีย์อย่างไร	 แม้ทาง					

โสตทวาร	 ฆานทวาร	 ชิวหาทวาร	 กายทวาร	

และมโนทวาร	 ก็มีข้อความทำนองเดียวกันนี้		

เปลี่ยนไปแต่คำอุปมาเท่านั้น	 จากพระบาลีนี้		

สามารถพิจารณาวิธีการพัฒนาอินทรีย์ ได้ว่า 

เมื่อเห็นรูปทางตาแล้ว	 ตามปกติก็จะเกิด

ปฏิกิริยาทางใจขึ้นมา	 ๓	 แบบด้วยกัน	 คือ		 

(๑)	 เกิดความชอบใจในสิ่งที่เห็นนั้น	 (๒)	 เกิด

ความไม่ชอบใจในสิ่งที่เห็นนั้น	 (๓)	 เกิดทั้ง

ความชอบใจและไม่ชอบใจในสิ่งที่เห็นนั้น	

ประเดน็สำคญัของการปฏบิตัอิยูท่ี ่ การรูช้ดั

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในจิตทั้ง ๓ อย่างนั้นตาม

ความเป็นจริง	 เมื่อรู้ตามความเป็นจริงก็จะ

ทราบว่า	 ปฏิกิริยาของจิตทั้ง	 ๓	 อย่างนั้น		

เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมา	ปัจจัยที่ปรุงแต่ง

นั้น	 มีทั้งตัวอารมณ์	 จิตที่มองเห็น	 สัญญา

ความจำได้หมายรู้เก่าๆ	 เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นนั้น		

ทัศนคติหรือคุณค่าที่ ใส่ ให้กับสิ่งที่เห็นนั้น	 แต่

เดิมไม่มีความรู้สึกเช่นนี้	 แต่เมื่อมองเห็นรูป

ทางตา	 ก็เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบขึ้น		

ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่มองเห็นนั้น		

เป็นสิ่งที่หยาบ	 เพราะต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่

เห็น	ถูกอารมณ์นั้นครอบงำเอา	จิตหลงใหลไป

ชอบบ้าง	ไม่ชอบบ้าง	โดยความจริงแล้ว	สิ่งที่

มอง เห็นก็ เป็ นอยู่ อย่ างนั้ นตามธรรมดา

ธรรมชาติของสิ่งนั้น	 แต่ผู้ที่เห็นกลับไปมีความ

ชอบหรือไม่ชอบ	อันเป็นความหลงไปตามกิเลส

ของตนเอง	 อาการที่หลงไปชอบบ้างไม่ชอบ

บ้าง	 เรียกว่า	 การถูกอภิชฌาและโทมนัส

ครอบงำ 

 

คำว่า	การรู้ชัด	นั้นเป็นลักษณะของการรู้ตาม

ที่ เป็นจริง	 โดยเฉพาะการรู้ความจริงของ

สังขารธรรมทั้งหลาย	 อันมีลักษณะไม่เที่ยง		

เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 เมื่อรู้ความจริงเช่นนี้			

ผู้ปฏิบัติก็จะเกิดความรู้ ว่ า	 ความชอบใจ		

ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นนั้น	 เป็นความหลงใหล

ไปเองทั้งนั้น	 สิ่งที่เห็นนั้น	 รวมทั้งสภาวธรรม

ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นเป็นเหตุ	 ก็

ล้วนแต่ ไม่อยู่นานเลย	 เป็นของที่มีขึ้นเพียงชั่ว

ครั้งชั่วคราวเท่านั้น	 จิตก็จะเป็นอุเบกขาคือ

การวางเฉยได้	 การวางเฉยประเภทนี ้ ไม่ ใช่

การวางเฉยเพราะไมรู่เ้รือ่งอะไร แตเ่ปน็การ

วางเฉย เพราะรู้เท่าทันอารมณ์ทุกอย่าง   

คือ	รูป	 เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสทางกาย	และ

ธรรมารมณ์ตามความเป็นจริง	เมื่อรู้ตามความ

เป็นจริง	จิตก็ไม่หลงไปยึดมั่นถือมั่น	มีชื่อเรียก

ตามคัมภีร์อรรถกถาว่า	วิปัสสนูเปกขา๑๐	การ

วางเฉยเพราะรู้แจ้งความจริง	
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การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยดังที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี้	 เป็นวิธีการปฏิบัติ

วิปัสสนาให้รู้เท่าทันอารมณ์	 และปฏิกิริยาที่มี

ต่ออารมณ์นั้นตามความเป็นจริง	 เป็นการมอง

เห็นว่า	 ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์	 ทุก

สิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งและ

ต้องดับสลายไป ในที่สุด	 หากความชอบใจ	

ความไม่ชอบใจ	 ทั้งความชอบใจทั้งความไม่

ชอบที่เกิดขึ้น	 ก็ดับไปได้อย่างรวดเร็วและไม่

ยากลำบาก	จิตเป็นอุเบกขา	

ยิ่งกระบวนการที่จิตเป็นอุเบกขาไว ก็ถือได้

ว่าพัฒนาอินทรีย์ ได้ดียิ่งขึ้น ดังอุปมาว่า	

เปรียบเหมือนบุรุษมีตาดีกะพริบตา	 เปรียบ

เหมือนบุรุษมีกำลังดีดนิ้วมือได้ โดยไม่ยาก	

เปรียบเหมือนหยาดน้ำกลิ้งไปบนใบบัวที่เอียง

นิดหน่อย	 ย่อมไม่ติดอยู่	 เปรียบเหมือนบุรุษมี

กำลังตะล่อมก้อนเขฬะไว้ที่ปลายลิ้น	แล้วถ่มไป

โดยไม่ยาก	 เปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียด

แขนออกหรือคู้แขนเข้า	 เปรียบเหมือนบุรุษมี

กำลัง	เอาหยดน้ำ	๒	หยด	หรือ	๓	หยดใส่ลง

ในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดวัน	 น้ำที่หยดลง

ยังช้าไป	 ที่แท้หยดน้ำนั้นจะระเหยแห้งไปเร็ว

พลันทันที๑๑	 อย่างนี้ ได้ชื่อว่าการเจริญอินทรีย์

อย่างยอดเยี่ยม	

สรุปความได้ว่า	 การปฏิบัติอินทรียสังวรอัน

ยอดเยี่ยมที่พระผู้มีพระภาคทรงมุ่งหมาย

อย่างแท้จริงนั้น	 คือการเจริญวิปัสสนา	 เพื่อ

ให้เห็นความจริง	 แล้วปล่อยวางความความ

เห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นที่มีต่อสิ่งนั้น		 

ไม่หลงปรุงแต่งไปตามอารมณ์ที่รับรู้	 เมื่อ	 

ไม่หลงปรุงแต่งไปตาม	 ความชอบใจ	 ความไม่

ชอบใจ	ก็ย่อมหมดไป	อวิชชาคือการไม่รู้ตาม

ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ นั่นเอง เป็น

ต้นตอของกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาครอบงำ

จิตใจเมื่อมีการรับรู้อารมณ์	 แม้ว่าในตอน	 

เริ่มต้นของการปฏิบัติอินทรียสังวร	 จะมีการ

รักษาศีล	 การคิดพิจารณาธรรมหมวดต่างๆ	

การทำสมาธิ	เจริญสมถภาวนา	เพื่อปรับจิตให้

เหมาะสม	และทำให้กิเลสไม่ครอบงำจิต	แต่ก็

เป็นการทำได้ เพียงชั่ วคราว	 การเจริญ

วิปัสสนาเท่านั้น	 จะทำให้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิง	

เป็นวิธีการแก้ ไขได้อย่างถาวร 

ในอินทริยภาวนาสูตรนั้นเอง	 พระผู้มีพระภาค

ได้ทรงแสดงถึงการปฏิบัติพัฒนาอินทรีย์

สำหรับพระอริยเจ้า	 ๓	 ลำดับต้น	 คือ	 พระ

โสดาบนั	พระสกทาคาม	ีพระอนาคาม	ีทีม่กีาร

พัฒนาอินทรีย์ ไปตามลำดับ	 จนกระทั่งถึง

ประสบความสำเร็จ	 คือ	 เป็นผู้ที่เจริญอินทรีย์

เสรจ็แลว้	 อนิทรยีท์ัง้	 ๖	 อยู่ ในอำนาจของทา่น		

เมื่อเห็นรูปทางตา	 ได้ยินเสียงทางห	ู เป็นต้น

แลว้	ทา่นสามารถควบคมุจติใจใหเ้ปน็ไปไดด้งัที่

ทา่นประสงค	์เปน็พระอรหนัต	์ดงัพระบาลวีา่ 

 

พระเสขะผู้กำลังปฏิบัติ เป็นอย่างไร คือ  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้ว จึงเกิด

ความชอบใจ เกิดความไม่ชอบใจ และเกิดทั้ง

ความชอบใจและความไม่ชอบใจ เพราะความ

ชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความชอบใจและ

ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้น ภิกษุนั้นจึง

อึดอัด เบื่อหน่าย รังเกียจ ฟังเสียงทางหู

แล้ว... ดมกลิ่นทางจมูกแล้ว... ลิ้มรสทางลิ้น

แล้ว... ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้ว... รู้แจ้ง

ธรรมารมณ์ทางใจแล้ว...๑๒ 

 

พระอริยะผู้เจริญอินทรีย์แล้ว เป็นอย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้ว จึง

เกดิความชอบใจ เกดิความไมช่อบใจ และเกดิ

ทัง้ความชอบใจและความไมช่อบใจ ถา้เธอหวงั

วา่  เราพงึมคีวามหมายรู้ ในสิง่ทีป่ฏกิลูวา่เปน็

สิง่ที่ ไมป่ฏกิลูอยู ่ กม็คีวามหมายรู้ ในสิง่ทีป่ฏกิลู

นัน้วา่เปน็สิง่ที่ ไมป่ฏกิลูอยู ่ ถา้หวงัวา่ เราพงึมี

ความหมายรู้ ในสิ่งที่ ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูล

อยู ่ ก็มีความหมายรู้ ในสิ่งที่ ไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็น

สิง่ทีป่ฏกิลูอยู.่.. อกีประการหนึง่ ภกิษฟุงัเสยีง

ทางหแูลว้... ภกิษดุมกลิน่ทางจมกูแลว้... ภกิษุ

ลิม้รสทางลิน้แลว้... ภกิษถุกูตอ้งโผฏฐพัพะทาง

กายแล้ว... ภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจ

แลว้...๑๓ 

จากพระพุทธพจน์ที่ยกแสดงมานั้น	 จะเห็นว่า	

พระอริยเจ้าผู้เป็นเสขะเมื่อละความเห็นผิด

ได้แล้ว ก็ปฏิบัติพัฒนาอินทรีย์ต่อไปเพื่อละ  

ความยึดมั่นถือมั่น	 โดยลำดับของการละ	 

สังโยชน์	 ๑๐	 ประการนั้น	 พระโสดาบันละ	 

ได้	 ๓	 ประการ	 คือ	 สักกายทิฏฐิ	 วิจิกิจฉา	

๓.๑.๒.๒ อินทรียสังวรของพระเสขะและพระอเสขะ 
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และ	 สีลัพพตปรามาส	 พระสกทาคามี	 ทำ

กิเลสให้เบาบางลง	 พระอนาคามีละกามราคะ

และปฏิฆะ	พระอรหันต์ละรูปราคะ	อรูปราคะ		

มานะ		อุทธัจจะ	และอวิชชา	

จะเห็นได้ว่า	 ในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุ

ธรรมเป็นพระอริยเจ้าไปตามลำดับนั้น	 มีวิธี

การปฏิบัติแบบเดียวกันนั่นเอง	 คือ	 การฝึกให้

จิตมีสติสัมปชัญญะ	เมื่อมีสติ	สติก็จะรักษาจิต		

ทำให้จิตมีศีล	 มีความสังวรระวัง	 ป้องกัน

อกุศลได้	 จิตใจเป็นกุศล	 จิตที่มีศีลนี้จะละ

กิเลสอย่างหยาบได้	 เมื่อฝึกสติสัมปชัญญะ

มากขึ้นไปอีก	 จิตมีศีลมีความสังวรระวังเพิ่ม

มากขึ้น		ก็จะสงบ	เบา	อ่อน	ปราศจากนิวรณ์

ที่กลุ้มรุมจิตใจ	 เป็นสัมมาสมาธิ สามารถละ

กิเลสอย่างกลางคือประเภทนิวรณ์ ได้	 จิตที่

มีสัมมาสมาธินั้น	เป็นจิตควรแก่การพิจารณาดู

กายใจให้เห็นความจริง	 เกิดปัญญาไปตาม

ลำดับ	 กิเลสที่ละเอียดประเภทสังโยชน์และ

อนุสัยสามารถละได้ด้วยปัญญา 

 

จึงอาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติอินทรียสังวรนั้น		

เป็นการฝึกให้มีสติคอยระวังไม่ ให้เกิดอกุศล

ทางทวารทั้ง	 ๖	 เป็นการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ขั้น

ต้นจนถึงขั้นสุดท้าย	 โดยชั้นต้นๆ	 ก็ยังมีกิเลส

เกิดขึ้นมาครอบงำจิตบ่อยๆ	 ฝึกไปอีกกิเลสก็

ลดลงไปเรื่อย	 จนท้ายที่สุด	 ไม่มีกิเลสเกิดขึ้น

อีกเลย	สามารถป้องกันและละได้แบบเด็ดขาด	

ในการปฏิบัตินั้น	 พูดอย่างย่อๆ	 ก็ใช้องค์ธรรม

ที่เป็นหลักใหญ่อยู่	 ๒	 ประการ	 คือ	 สติกับ

ปัญญา	 ขั้นแรกก็ใช้วิธีป้องกันก่อน	 เมื่อรับรู้

อารมณ์ทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจแล้ว ให้มี

สตเิปน็เครือ่งปอ้งกนักระแส	ไม่ใหเ้กดิกเิลสขึน้ 

จะได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่น	 ติดตันอยู่กับอารมณ์

ต่างๆ	 ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้	 ความชอบใจ		 

ไมช่อบใจ	และกเิลสตา่งๆ	จะไมเ่กดิขึน้ จติจะมี

ความปลอดโปร่ง	 เบาสบาย	 มีความสุข	 และ

เป็นสมาธิ	ขั้นต่อมา ก็ถอดถอนทำลายกเิลส

ทีล่ะเอยีดดว้ยปญัญา	 ดงัทีพ่ระพทุธองคต์รัส

กับอชิตมาณพว่า 

๓.๑.๒.๓ องค์ธรรมหลักที่ ใช้ ในการปฏิบัติ 

องค์ธรรมหลักของการพัฒนาอินทรีย์	 ตาม

พระบาลีในอินทริยภาวนาสูตร	 คือ	 การรู้ชัด 

อันเป็นลักษณะของปัญญาเห็นความจริง	 การ

ที่จะมีปัญญาเห็นความจริงได้ก็ต้องมีจิตที่

พร้อม	สงบ		เบา	อ่อนโยน	ควรแก่การใช้งาน	

คล่องแคล่ว	 และตรง๑๕	 เพราะจิตที่มีความ	 

ตั้งมั่นจะทำให้รู้ชัดตามความเป็นจริง๑๖ จิต  

ตั้งมั่นมีลักษณะบริสุทธิ์ผุดผ่อง	 ไม่มีกิเลส	

ปราศจากความเศร้าหมอง	 อ่อน	 เหมาะแก่

การใช้งาน	ตั้งมั่น	 ไม่หวั่นไหว๑๗	จิตตั้งมั่นเป็น

สัมมาสมาธิเป็นพัฒนาการที่มาจากการที่จิตมี

ความสุข๑๘	 การที่จะมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้		 

ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนให้จิตมีสติอัน เป็น	 

อัปปมาทธรรม	 ซึ่งความไม่ประมาทนี้เป็น

ธรรมที่มีอุปการะมากในกระบวนการปฏิบัติ	

ดังที่ท่านพระสารีบุตรได้รวบรวมไว้ ในสังคีติ

สูตรว่า	

 

ธรรม ๑ ประการที่มีอุปการะมาก คืออะไร 

คือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย๑๙ 

นี้คือธรรม ๑ ประการที่มีอุปการะมาก๒๐ 

 

ธรรม ๒ ประการที่มีอุปการะมาก คืออะไร 

คือ 

 ๑. สติ (ความระลึกได้)   

 ๒. สัมปชัญญะ (ความรู้ตัว) 

นี้คือธรรม ๒ ประการที่มีอุปการะมาก๒๑ 

 กระแสเหล่าใดในโลก  

 สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้   

 เรากล่าวธรรมเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลาย   

 ปัญญาปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้๑๔	
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ความไม่ประมาท	คือ	การไม่อยู่ปราศจากสติ	

มีสติอยู่ เสมอในการกระทำสิ่งต่างๆ	 เห็น

คุณค่าของเวลา	 ไม่ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไป

อย่างไร้จุดหมาย	 พยายามปรับปรุงแก้ ไขสิ่ง

ต่างๆ	 ให้ดีขึ้น	 การระมัดระวังอยู่เสมอ	 ไม่

ยอมถลำไปในทางเสื่อม	 ไม่ยอมพลาดโอกาส

แหง่ความกา้วหนา้	ตระหนกัถงึสิง่ทีต่อ้งทำและ

ต้องไม่ทำ	 ใส่ ใจสำนึกในหน้าที	่ ไม่ปล่อยปละ

ละเลย	 มีความสำนึกรับผิดชอบอยู่ เสมอ		 

อัปปมาทธรรมนั้นเป็นธรรมข้อใหญ่	 และมี

ความสำคัญมากในพระพุทธศาสนา	พระธรรม

ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้เป็นอันมาก   

ก็รวมลงในความไม่ประมาท	 ความสำคัญของ

อัปปมาทธรรมเห็นได้จากพระพุทธพจน์ดัง

ต่อไปนี้	

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัย  

ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน  เป็นบุพนิมิต ฉันใด  

อัปปมาทสัมปทาก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิต  

เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘   

ฉันนั้น๒๒ 

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเป็นเอก มีอุปการะมาก  

เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ธรรม

อนัเปน็เอก คอือะไร คอือปัปมาทสมัปทา๒๓ 

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้

อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่

ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้อริยมรรคมี

องค์ ๘ ที่ เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่  

เหมือนอัปปมาทสัมปทานี้๒๔ 

สัตว์ทั้งหลายไม่มี เท้า มีสองเท้า มีสี่ เท้า  

หรือมีเท้ามากก็ตาม มีรูป หรือไม่มีรูปก็ตาม 

มีสัญญา ไม่มีสัญญา หรือมีสัญญาก็ไม่ ใช่ ไม่

มีสัญญาก็ ไม่ ใช่ก็ตาม มีประมาณเท่าใด 

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าว

ว่า เลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้น ฉันใด กุศล

ธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีความไม่

ประมาทเป็นมูล รวมลงในความไม่ประมาท  

ความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศล

ธรรมเหล่านั้น๒๕ 

รอยเท้าของสัตว์ที่เที่ยวไปบนแผ่นดินทั้งหมด 

รวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างชาวโลก

กล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้น เพราะเป็น

รอยใหญ่ แม้ฉันใด กุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้น

เหมือนกัน มีความไม่ประมาทเป็นมูล รวมลง

ในความไม่ประมาท ความไม่ประมาทบัณฑิต

กล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น๒๖ 

ภิกษุทั้งหลาย แสงสว่างของดวงดาวทั้งหมด

ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งแสงสว่างของ  

ดวงจันทร์ แสงสว่างของดวงจันทร์ชาวโลก

กล่าวว่า เลิศกว่าแสงสว่างของดวงดาว

เหล่านั้น แม้ฉันใด กุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้น

เหมือนกัน มีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงใน

ความไม่ประมาท ความไม่ประมาทบัณฑิต

กล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น๒๗ 

 

 

 

ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลาย 

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 

เธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ ให้สำเร็จด้วยความไม่

ประมาทเถิด นี้เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระ

ตถาคต๒๘ 

สติ	เป็นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิก	เกิดพร้อมกับ

จิต	 ดับพร้อมกับจิต	 รู้อารมณ์เดียวกันกับจิต	

สตินั้นเกิดกับจิตประเภทที่ดีงามเท่านั้น	 ไม่เกิด

กับอกุศล	สติเป็นความระลึกได้ที่เป็นไปในสิ่งที่

เป็นกุศล	 เช่น	 การมีเจตนาในการเสียสละ	

การมีเจตนางดเว้นจากทุจริต	 การทำจิตใจให้

สงบด้วยสมถกัมมัฏฐาน	 หรือการอบรมเจริญ

ปัญญาให้เข้าใจสภาวธรรมตามความเป็นจริง

ด้วยวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
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ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎก	 ธรรมสังคณี ได้แสดง

สภาวธรรมต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิต	 ซึ่งมี

หลากหลายประเภท	 หากเป็นจิตที่เป็นฝ่ายดี

งาม	 ก็จะปรากฏสติเป็นสภาวธรรมหนึ่งที่เกิด

ประกอบกับจิตนั้นด้วย	 โดยมีชื่อหลายอย่าง๒๙ 

และได้ขยายความว่า	

สตินทรีย์ ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เป็นไฉน 

สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ 

กิริยาที่ระลึก ความทรงจำ ความไม่เลื่อนลอย 

ความไม่หลงลืม สติ สตินทรีย์ สติพละ   

สัมมาสติ๓๐ ในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าสตินทรีย์ ที่เกิด

ขึ้นในสมัยนั้น๓๑ 

 

 

 

 

 

สติเป็นความระลึกได้	 ไม่หลงลืมในกุศลธรรม

ทั้งหลาย	 โดยปกติทั่วไปคนเรานั้นขาดสติ		

ทำให้จิตใจล่องลอยออกไปยึดติดกับสิ่งที่รับรู้		

เช่น	 เมื่อเห็นรูปทางตา	 ใจที่ขาดสติก็ส่งออก

ไปยึดเกาะตามอำนาจของความจำเดิมๆ	 ว่า	

เป็นหญิงสาวสวย	 เป็นญาติเรา	 เป็นเพื่อนเรา		

เป็นศัตรูเรา	 เป็นต้น	ทำให้จิตตกไปฝ่ายอกุศล

ได้ง่ายเพราะมีความเคยชินอยู่มาก	 เมื่อเห็น

หญิงสาวสวยก็เกิดราคะ	 เมื่อเห็นผู้ที่เป็นญาติ

เราก็เกิดความดีใจติดข้อง	 เมื่อได้ยินเสียงทาง

หู	 ใจก็ส่งออกไปรับรู้เกาะติดอยู่กับถ้อยคำที่

คนอื่นพูด	 ทำให้จิตขาดสติ	 เป็นอกุศล	 หาก

เป็นคำสรรเสริญก็ดี ใจ	 คำตำหนิก็ โกรธ

ขัดเคือง	 แม้ทางทวารอื่นๆ	 ก็ทำนองเดียวกัน			

ส่วนสติทำให้จิตเป็นกุศล อันเป็นไปในทาน 

ศีล ภาวนา ทำให้จิตได้รับการคุ้มครองรักษา	

เหมือนกับขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิ

รายงานสมบัติ ให้ทราบ	 ดังที่พระนาคเสน

เถระกล่าวไว้ว่า 

มหาบพิตร ขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิ  

ย่อมทูลพระเจ้าจักรพรรดิให้ระลึกถึงอิสริย

สมบัติทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าว่า ข้าแต่เทวะ  

ช้างมีประมาณเท่านี้ ม้ามีประมาณเท่านี้ รถมี

ประมาณเท่านี้ พลเดินเท้ามีประมาณเท่านี้ 

เงินมีประมาณเท่านี้ ทองมีประมาณเท่านี้ 

สมบัติทั้งปวงมีประมาณเท่านี้ ขอเทวะจง

ระลึกถึงอิสริยสมบัตินั้น ฉันใด ขอถวาย

พระพรมหาบพิตร สติก็ฉันนั้นเหมือนกันแล   

ย่อมให้ระลึกถึงกุศลธรรมทั้ งหลาย คือ   

สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ สัมมัปปธาน ๔ เหล่านี้  

อิทธิบาท ๔ เหล่านี้ อินทรีย์ ๔ เหล่านี้ พละ 

๕ เหล่านี้ โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ นี้อริยมรรค

ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้สมถะ นี้วิปัสสนา 

เหล่านี้เป็นอริยสัจ นี้เป็นวิชชา นี้เป็นวิมุตติ  

เหล่านั้นเป็นโลกุตรธรรม มหาบพิตร สติมีการ

ระลึกเป็นลักษณะอย่างนี้แล๓๒ 

 

 

จิตนั้นเกิดดับไปทีละดวง	 เกิดเป็นขณะๆ	 สืบ

ต่อกันไป	 เมื่อมีสติเกิดขึ้น	 จะทำให้จิตนั้นเป็น

กุศล	อกุศลจะดับลงไป	 เมื่อจิตใจเป็นกุศลแล้ว		

หากมีความคิดเจตนาเกิดขึ้น	 กรรมทางใจเป็น

มโนสุจริต	 การกระทำที่ผิดพลาดทางกาย

วาจาก็ ไม่มี	 เพราะการกระทำที่ผิดพลาดทั้ง

หลายออกมาจากจิตที่เป็นอกุศล	 การกระทำ

ทางกายที่ถูกต้องเป็นกายสุจริต	 การพูดที่	 

ถูกต้องเป็นวจีสุจริต	ซึ่งสุจริตทั้ง	๓	ประการนี้

เป็นกุศลกรรม	นำประโยชน์และความสุขมาให้

ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า	 เมื่อมีสติบ่อยครั้ง

เข้า กุศลธรรมทั้งหลายก็เจริญงอกงาม 

อกุศลธรรมทั้งหลายก็อ่อนกำลังลงไปตาม

ลำดับ 
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สตินั้นมีลักขณาทิจตุกกะ	(อาการ	๔	อย่างมีลักษณะเป็นต้น)	ว่า	

	 (๑)	อปิลาปนลกฺขณา	สติ						 สติมีอาการไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะ	 

	 (๒)	อสมฺโมสนรสา												 มีการไม่หลงลืมเป็นกิจ			 

	 (๓)	อารกฺขปจฺจุปฏฺานา	 	 มีการคอยรักษาจิตเป็นอาการปรากฏ		 

	 				วิสยาภิมุขีภาวปจฺจุปฏฺานา	วา		 หรือ	มีการมุ่งตรงต่ออารมณ์ที่กำลังปรากฏ	 

	 					 	 เฉพาะหน้า	เป็นอาการปรากฏ	

	 (๔)	ถิรสญฺญาปทฏฺานา	 	 มีการจำได้อันมั่นคงเป็นเหตุใกล้ ให้เกิด			 

	 				กายาทิสติปฏฺานปทฏฺานา	วา		หรอื	มสีตปิฏัฐาน	๔	คอืกายานปุสัสนาสตปิฏัฐาน  

	 					 	 เป็นต้นเป็นเหตุใกล้ ให้เกิด๓๓ 

อินทรีย์ทั้ง	๖	คือ	จักขุนทรีย์	โสตินทรีย์	ฆานินทรีย์	ชิวหินทรีย์	กายินทรีย์	และมนินทรีย์	เป็น

ช่องทางทำให้การรับรู้	 และต่อจากนั้นจึงเกิดจิตชนิดที่เป็นกุศลหรืออกุศลขึ้น	 เมื่ออกุศลเกิดขึ้น

เรียกว่าอสังวร	 เพราะอินทรีย์เป็นเหตุทำให้เกิดอกุศลเลยเรียกว่าไม่สำรวมอินทรีย์	 หากรับรู้

แล้ว	กุศลเกิดขึ้น เรียกว่าสังวร อินทรีย์เป็นเหตุให้เกิดกุศลนั้นเลยเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ 

จักขุนทรีย์กล่าวโดยสภาวะ	 ได้แก่	 จักขุปสาทรูป	 เป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งมีความสามารถในการ

กระทบกบัสสีนัตา่งๆ	 เปน็เหตปุจัจยัใหเ้กดิการเหน็คอืจกัขวุญิญาณ	 และเปน็ทวารใหเ้กดิจติประเภท

อื่นๆ	ติดตามมา	มีสัมปฏิจฉนจิต	สันตีรณจิต	 โวฏฐัพพนจิต	ชวนจิตเกิดขึ้น	 เป็นกุศลบ้างอกุศล

บ้างเกิดขึ้นมาในจิต	 เป็นสังวรหรืออสังวรในชวนจิตนั้น	 หากเป็นจิตที่ดีงามมีศีลเป็นต้นเกิด

ประกอบร่วมด้วยจัดเป็นสังวร	 หากเป็นจิตที่ ไม่ดีมีความทุศีลเป็นต้นเกิดประกอบจัดเป็นอสังวร	

ในทางทวารอื่นๆ	ก็โดยทำนองเดียวกัน 

การสังวรนั้นเป็นลักษณะของสติที่ปิดกั้นไม่ ให้

กิเลสไหลเข้ามาสู่จิตใจ	 เมื่อตาเห็นรูป	หูได้ยิน

เสียง	 จมูกดมกลิ่น	 ลิ้นลิ้มรส	 กายถูกต้อง

สัมผัสทางกาย	ใจคิดนึกและรับรู้อารมณ์ต่างๆ		

สตินั้นไม่ ได้เกิดที่จักขุปสาท	 ดังนั้น	 คำกล่าว

ถึงการสำรวมในจักขุนทรีย์นั้นจึงเป็นคำพูดที่

ให้เป็นที่เข้าใจกันในความหมายที่ว่า	 เมื่อเห็น

รูปทางตาแล้ว	 สามารถที่จะปิดกั้นไม่ ให้กิเลส

ไหลเข้าไปสู่จิต	 ไม่ ให้อภิชฌาโทมนัสครอบงำ

จิตได้	สตินั้นเกิดขึ้นที่ชวนจิต สตินั้นเองเป็น

ตัวสังวร และทำให้อินทรียสังวรมี ได้ 

เมื่อเห็นรูปทางตาแล้วมีสติ	 ไม่หลงลืม	จิตเป็น

กศุล	กเ็ปน็จติทีม่คีวามสำรวม	เรยีกวา่	สำรวม

จักขุนทรีย์	เพราะมีตาเป็นเหตุ	เมื่อได้ยินเสียง

ทางหูแล้ว	 มีสติ	 ไม่หลงลืม	 จิตเป็นกุศล	 เป็น

จิตที่มีความสำรวม	เรียกว่า	สำรวมโสตินทรีย์	

เพราะมีหูเป็นเหตุ	 แม้การสำรวมในทางทวาร

อื่นๆ	ก็โดยทำนองเดียวกันนี้	 แต่หากเป็นไปใน

ทางตรงกนัขา้ม	คอื	 เหน็รปูทางตาแลว้	หลงลมื

สติ	 จิตเป็นอกุศล	 ถูกความยินดียินร้ายหรือ

กิเลสต่างๆ	ครอบงำ	ชื่อว่าไม่สำรวมอินทรีย์	

การวินิจฉัยเรื่องจิตขณะใดเกิดการสังวรนี้	

คัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบายรายละเอียดเอาไว้

ตามการรับรู้อารมณ์ ในวิถีจิต	ดังข้อความว่า 

ในคำว่า ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์นั้น 

พึงทราบว่า อันที่จริง ความสำรวมหรือไม่

สำรวมก็ตามในจักขุนทรีย์หามี ไม่ เพราะสติ  

ก็ดี ความหลงลืมสติก็ดี มิ ได้อาศัยจักษุ

ประสาทเกิดขึ้น... ในขณะแห่งชวนจิต ถ้า

ความทุศีลก็ดี ความหลงลืมสติก็ดี ความไม่รู้ก็

ดี ความไม่อดทนก็ดี ความเกียจคร้านก็ดี เกิด

ขึ้นไซร้ ความไม่สำรวมก็มีขึ้น ก็ความไม่

สำรวมที่มีขึ้นอย่างนี้นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรัสว่าความไม่สำรวมในจักขุนทรีย์๓๔ 
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ความสำรวมและไม่สำรวมนั้น	 มีได้เฉพาะตอนที่จิตทำหน้าที่เป็นชวนจิตเท่านั้น	 ไม่มีตอนที่เป็น

ภวังค์	อาวัชชนะ	ทัสสนะ	สัมปฏิจฉนะ	สันตีรณะ	โวฏฐัพพนะ	และตทารัมมณะเลย		โดยเขียน

แยกแยะขณะจิตที่เกิดการสังวรและไม่สังวรทางจักขุทวารเป็นตัวอย่าง	ดังนี้		

 

	 (๑)					อตีตภวังค์	รูปมาสู่คลองจักษุกระทบกับจักขุปสาทะ			

	 (๒)				ภวังคจลนะ	ภวังค์ ไหว	

	 (๓)				ภวังค์คุปัจเฉทะ	ตัดกระแสความสืบต่อของภวังค์เพื่อขึ้นสู่การรับรู้รูป		

	 (๔)				กิริยามโนธาตุ	ทำอาวัชชนกิจ	นึกหน่วงถึงรูป	

	 (๕)				จักขุวิญญาณ	ทำทัสสนกิจ	การเห็นรูป	

	 (๖)				วิบากมโนธาตุ	ทำสัมปฏิจฉนกิจ	รับรูปนั้นต่อ	

	 (๗)				อเหตุกวิบากมโนวิญญาณธาตุ	ทำสันตีรณกิจ	ตรึกตรองพิจารณารูป	

	 (๘)				อเหตุกกิริยามโนวิญญาณธาตุ	ทำโวฏฐัพพนกิจ	ตัดสินอารมณ์	

	 (๙)				ชวนะ	เป็นกุศลหรืออกุศลเกิดสืบต่อ	๗	ขณะ	

	 (๑๐)			ชวนะ	เป็นกุศลหรืออกุศลเกิดสืบต่อ	๗	ขณะ	

	 (๑๑)			ชวนะ	เป็นกุศลหรืออกุศลเกิดสืบต่อ	๗	ขณะ	

	 (๑๒)			ชวนะ	เป็นกุศลหรืออกุศลเกิดสืบต่อ	๗	ขณะ	

	 (๑๓)			ชวนะ	เป็นกุศลหรืออกุศลเกิดสืบต่อ	๗	ขณะ	

	 (๑๔)			ชวนะ	เป็นกุศลหรืออกุศลเกิดสืบต่อ	๗	ขณะ	

	 (๑๕)			ชวนะ	เป็นกุศลหรืออกุศลเกิดสืบต่อ	๗	ขณะ	

	 (๑๖)			ตทารัมมณะ	รับอารมณ์เดิมต่ออีก	๒	ขณะ		

	 (๑๗)			ตทารัมมณะ	รับอารมณ์เดิมต่ออีก	๒	ขณะ 

จากลำดับการเกิดของวิถีจิตทางจักขุทวารที่

ได้แสดงมานี้	 ลำดับที่	 ๑	 –	 ๘	 และ	 ลำดับที่	 

๑๖	–	๑๗	ไม่มีการสำรวมหรือไม่สำรวม	การ

สำรวมหรือไม่สำรวมจะเกิดขึ้นในตอนที่เป็น

ชวนจิต ซึ่งโดยปกตินั้นเกิดสืบต่อกันไป ๗ 

ขณะ	ตามลำดับที่	๙	-	๑๕	เป็นจิตที่เป็นกุศล

บ้าง	 อกุศลบ้าง	 หากจิตเป็นกุศล	 มีสติเกิด

ประกอบด้วย	 เพราะสติเกิดกับกุศลจิตทุก

ประเภท	เป็นการสำรวมจักขุนทรีย์	แต่หากจิต

เป็นอกุศล	 เป็นการไม่สำรวมจักขุนทรีย์	 ทาง

ทวารอื่นๆ	ก็โดยทำนองเดียวกัน	

 

 

 

 

 

 

ถึ ง แม้ ว่ า	 ภ วั ง คจิ ต	 ทวิ ปัญจวิญญาณ		 

สัมปฏิจฉนจิต	 สันตีรณจิต	 โวฏฐัพพนจิต		

และตทารัมมณจิต	 ไม่ ได้มีการสำรวมหรือไม่

สำรวมในขณะจิตนั้น	 แต่เมื่อกล่าวแสดงโดย

ภาพรวมของการรับรู้อารมณ์ ในทวารทั้ง	 ๖			

หากจิตเป็นกุศล	มีสติเกิดที่ชวนจิต	จิตทั้งหมด

ที่เกิดขึ้นโดยมีทวารนั้นเป็นเหตุ	 ก็ชื่อว่าสำรวม

ด้วย	 หากจิตเป็นอกุศล	 ไม่มีสติเกิดที่ชวนจิต		

จิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยมีทวารนั้นเป็นเหตุ	 ก็

ชื่อว่าไม่สำรวมด้วย	 เหมือนกับประตูเมืองทั้ง	

๔	 ด้าน	 หากไม่ ได้ระวังรักษาแล้ว	 ประตู

ภายในบ้านเรือนก็ชื่อว่าไม่ ได้รักษาระวังด้วย		

เพราะเมื่อพวกโจรสามารถเข้ามาทางประตู

เมืองแล้ว	 ก็เข้ามาปล้นทรัพย์สินได้	 แต่หาก

ประตูเมืองทั้ง	 ๔	 ด้านได้รับการระวังรักษาไว้

เป็นอย่างดีแล้ว	 พวกโจรไม่สามารถเข้ามา

ภายในเมืองได้		ถึงแม้ภายในเมืองไม่ต้องระวัง

รักษาอะไรก็ ไม่ เกิดความเสียหายใดๆ๓๕ 

อินทรียสังวรนี้มีสติเป็นเหตุให้สำเร็จ	 ดังที่

คัมภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายไว้ว่า 
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เหมือนอย่างว่า ปาฏิโมกขสังวรภิกษุพึงให้ถึง

พร้อมด้วยศรัทธา ฉันใด อินทรียสังวรก็พึง

ให้ถึงพร้อมด้วยสติ ฉันนั้น เพราะว่าอินทรีย

สังวรศีลนั้นเป็นสติสาธนะ (มีสติเป็นเหตุให้

สำเร็จ) เหตุที่อินทรีย์ทั้งหลายที่ตั้งมั่นแล้ว

ด้วยสติ ไม่เป็นช่องที่ โทษทั้งหลายมีอภิชฌา

เป็นต้นจะพึงไหลเข้ามาได้ 

สรุปได้ว่า	 สภาวธรรมที่ทำให้การพัฒนา

อินทรียสังวรประสบความสำเร็จคือสติ	 สติที่

ฝึกไว้ดีแล้ว	จะคอยรักษาจิตให้เป็นกุศล	 เมื่อมี

การรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	 ปิดกั้นไม่ ให้

อกุศลเข้ามาในจิตใจได้	 สติจึงอุปมาเหมือนกับ

นายประตูที่คอยเฝ้าระวังรักษาไม่ ให้มีผู้ร้าย

เข้ามาภายในบ้านได้	 สติที่คอยเฝ้าระวัง

รักษาจิตเมื่อรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง ๖ 

เช่นนี้เป็นลักษณะของการมีอินทรียสังวร๓๖  

๓.๑.๒.๔  อุบายและวิธีประกอบการฝึกอินทรียสังวร 

อุบายและวิธีประกอบการฝึกอินทรียสังวรนั้นมีมากมาย	 เพราะคนมีจริตอัธยาศัยต่างกัน	 วิธีที่

เหมาะสมและได้ผลกับแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน	 ซึ่งผู้ที่มีความสามารถรู้จริตอัธยาศัยที่สะสมมา

ของผู้ฝึก	รู้ความแก่ความอ่อนของอินทรีย์	และบอกสอนได้ตรงมากที่สุด	ก็คือพระอรหันตสัมมา

สัมพุทธเจ้า	 พระองค์ทรงมีพระญาณชื่อว่าอาสยานุสยญาณและอินทริยปโรปริยัตตญาณ	

เทคนิควิธีการในยุคหลังๆ	 ก็มีมากมาย	 ซึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้คิดค้นขึ้นเพื่อฝึกลูกศิษย์		 

ในที่นี้	จะได้รวบรวมเทคนิคการฝึกให้มีอินทรียสังวรจากพระพุทธพจน์และคัมภีร์ต่างๆ	มาแสดง

พอเป็นแนวทาง	ดังต่อไปนี้		
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(๑)  การปฏิบัติกรรมฐาน 

ข้อนี้ เป็นวิธีที่จะทำให้มีอินทรียสังวรอย่าง

สมบูรณ์ที่สุด	 เมื่อบุคคลปฏิบัติกรรมฐานตาม

แนวที่พระพุทธเจ้าสอนไว้	 จนมีปัญญาเห็น

ความจริง	 รู้แจ้งอริยสัจ มีวิชชาเกิดขึ้น 

ถอนความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นใน

สิ่งทั้งปวงได้แล้ว การใช้อินทรีย์ทั้ง ๖ ก็

ย่อมเป็นการสังวรอยู่เองโดยธรรมชาติ 

เพราะอินทรีย์ของท่านผู้ที่รู้แจ้งความจริงแล้ว	

ย่อมไม่เที่ยวแส่ส่ายไปยึดถือติดข้องในอารมณ์

ต่างๆ	 ไม่เกิดความยินดียินร้ายในอารมณ์	 

ทั้งปวง	 เพราะเข้าใจความจริงว่า	 สิ่งทั้งปวง

ว่างเปล่าจากตัวตน	 เป็นสิ่งที่ ไม่เที่ยง	 เป็น

ทุกข์	 เป็นอนัตตา	 จึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่ง

ต่างๆ	 ด้วยใจที่เป็นอิสระ	 ไม่สามารถทำดี		

ทำชั่วได้	 ทำได้แต่สิ่งที่เหนือดีเหนือชั่วเท่านั้น	

เป็นสักแต่การกระทำ	 เรียกว่ากิริยา	 ไม่เป็น

การกระทำด้วยอำนาจตัณหาอุปาทานอีก

ต่อไป	 ไม่มีการทำกรรมเกิดขึ้น	 ท่านเป็นพระ

อรหันต์	 อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	 มีกิจที่ควร

ทำได้ทำเสร็จแล้ว	

 

ส่วนผู้ปฏิบัติที่ยังไม่มีปัญญาจนถึงความเป็น

พระอรหันต์	 เป็นพระอริยบุคคลระดับรอง	 

ลงมา	 การใช้อินทรีย์ของท่านก็เป็นไปเพื่อการ

ศกึษาเรยีนรูค้วามจรงิ	 อาจมคีวามยนิดยีนิรา้ย

เกิดขึ้นบ้าง	 แต่ ไม่ติดข้องนานนัก	 สามารถ

สละทิ้งความรู้สึกเช่นนั้นได้เร็ว	 แล้วก็มาเพ่ง

พิจารณาความจริงของสิ่งนั้น	 เพื่อเกิดปัญญา

ยิ่งๆ	ขึ้น	

 

สำหรบัผูท้ีป่ฏบิตักิรรมฐานทีย่งัไม่ ใชพ่ระอรยิเจา้ 

ก็เป็นการฝึกฝนให้มีสติ	ป้องกันกิเลสต่างๆ	ให้

จิตมีความสะอาด	 ปลอดโปร่ง	 เป็นสุข	 และ

เป็นสมาธิ	ช่วงนี้เป็นการป้องกันกิเลสใหม่ๆ	ไม่

ให้เกิดขึ้น	 ไม่ ให้กิเลสเข้ามาปิดบังจิต	 แล้วใช้

จิตที่มีสมาธินั้นมามองดูความจริงของกายใจ	

และปรากฏการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 เพื่อให้เกิด

ปัญญา	 เป็นการถอดถอนความเข้าใจผิด	

ความหมายรู้ผิด	 ความยึดถือ	 ความยินดียิน

ร้ายของท่านเหล่านี้ก็ยังมีมากบ้างน้อยบ้าง

ตามกำลังสติปัญญาของตน	 เมื่อฝึกให้มี	 สติ

ปัญญา	 สติปัญญานั้นก็จะทำหน้าที่คุ้มครอง

รกัษาจติโดยอตัโนมตัทิเีดยีว 

 

 

 

 

 

การปฏบิตักิรรมฐาน	ไมว่า่จะเปน็สมถกรรมฐาน

หรือวิปัสสนากรรมฐาน	 เป็นการฝึกให้มีสติ	

เมื่อมีสติคอยคุ้มครองจิต	 จะก่อให้เกิดอินทรีย

สังวรตามมาโดยอัตโนมัติ	 แต่ ในการปฏิบัติ

สมถะและวิปัสสนามีความแตกต่างกัน	 คือ	

สมถกรรมฐาน	 เป็นการมีสติคอยระลึกรู้อยู่ที่

อารมณ์เดียว	 ผลที่ ได้คือมีจิตที่สงบปราศจาก

นิวรณ์	 มีความปลอดโปร่ง	 เบาสบาย	 มีกำลัง	

และมีความสุข	 หากมีความแนบแน่นเป็นหนึ่ง

มาก	 ก็ได้ฌานระดับต่างๆ	 เป็นการใส่ ใจไปที่

ตัวอารมณ์	 เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌาน	 ส่วน

วิปัสสนากรรมฐาน	 เป็นการฝึกให้มีสติ	 มี

สมาธิ	 เมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นดีแล้ว	 ก็ ให้ตาม

พิจาณารู้ทั้งนามและรูปให้เห็นความจริง	 คือ	

เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์	 ผลที่ ได้คือการเข้าใจ

ความจรงิของสภาวธรรม	 จติหมดความเหน็ผดิ

และหมดความยึดมั่นถือมั่นในนามรูป	 เป็นการ

ใส่ ใจไปที่ลักษณะของสภาวธรรม	 เรียกว่าลัก

ขณูปนิชฌาน	
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การฝึกสติโดยการปฏิบัติกรรมฐาน	 เป็นสิ่งที่มี

ความจำเป็นมากที่สุดในการสร้างอินทรีย

สังวร	 เพราะหากรอให้อารมณ์กระทบเสีย

ก่อน	 จึงค่อยสังเกตดูว่า	 จิตเกิดอภิชฌาและ	 

โทมนัสหรือไม่	 ย่อมไม่ทันกิเลส	 เพราะความ

เคยชินของกิเลสอันมีอวิชชาเป็นประธานนั้นมี

มาก	 และเกิดอยู่เป็นประจำมานานแสนนาน		

จิตก็เป็นอนัตตาเกิดไปตามความเคยชิน	 จะ

บังคับให้เป็นไปตามใจก็ ไม่ ได้	 ถึงแม้จะไม่

อยากมีกิเลส	 แต่กิเลสก็เกิดขึ้นเพราะเคยชิน

มานานทีเ่รยีกวา่อนสุยั	 มนัเปน็สิง่ทีย่งัละไม่ ได	้

และตามไปในอารมณ์ต่างๆ	 เมื่อรับรู้อารมณ์

แลว้เกดิความรูส้กึขึน้เปน็ปฏกิริยิาตอบสนองทีดู่

เปน็อตัโนมตั	ิดงัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัวา่ 

 

 

 

 

 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยจักขุและรูป จักขุ

วิญญาณจึงเกิด ความประจวบแห่งธรรม ๓ 

เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย สุข ทุกข์ 

หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยจึงเกิด เขาอันสุข

เวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเพลิดเพลิน เชยชม 

ยึดติด บุคคลนั้นมีราคานุสัย (กิเลสอันนอน

เนื่องอยู่ ในสันดานคือราคะ) นอนเนื่องอยู่ อัน

ทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเศร้าโศก ลำบาก 

ร่ำไร ทุบอก คร่ำครวญ ถึงความลุ่มหลง เขา

มีปฏิฆานุสัย (กิเลสนอนเนื่องอยู่ ในสันดานคือ

ปฏิฆะ) นอนเนื่องอยู่ อันอทุกขมสุขเวทนาถูก

ต้องแล้ว ย่อมไม่รู้ชัดถึงความเกิดขึ้น ความ

เสื่อมไป คุณ โทษ และธรรมเป็นเครื่องสลัด

ออก จากเวทนานั้นตามความเป็นจริง  เขามี

อวิชชานุสัย (กิเลสนอนเนื่องอยู่ ในสันดานคือ  

อวิชชา) นอนเนื่องอยู่๓๗ 

 

ดังนั้น	 จึงต้องฝึกให้จิตมีสติอยู่กับกรรมฐาน	

โดยเฉพาะท่องเที่ยวอยู่ภายในกายของตนที่

เรยีกวา่กายคตาสติ๓๘	 เมือ่จติมสีตริูอ้ยูภ่ายใน

ตนมั่นคงดี	 ก็เป็นการสำรวมอายตนะทั้ง	 ๖	

อยู่ภายใน	 จิตไม่เที่ยวซัดส่ายออกไปภายนอก	

หากมีอารมณ์กระทบทางตา	 หู	 เป็นต้น	 สติก็

จะเกิดเร็วขึ้น	 มีความสังวรมากขึ้น	 จนกระทั่ง

รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหมด	 ไม่ว่าอารมณ์ ใดมา

กระทบ	 ก็มีสติรู้ทัน	 เป็นผู้มีอินทรียสังวรที่

สมบรูณ	์ ดงัตวัอยา่งทา่นพระมหาโมคคลัลานะ

เจริญกายคตาสติ	 มีสติตั้งมั่นอยู่ ในภายใน	 

ตนอยู่	 พระผู้มีพระภาคเห็นดังนั้น	 จึงได้ทรง

เปล่งอุทานขึ้นว่า	 “ภิกษุที่เจริญกายคตาสติ

แน่วแน่ สำรวมในผัสสายตนะทั้ง ๖ มีจิตตั้ง

มั่นเสมอ ก็จะพึงรู้การดับกิเลสของตนได้”๓๙ 

 

 

 

ท่านพระมหากัจจายนเถระ	ผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุ

ทั้งหลายด้านขยายความธรรมะที่พระพุทธเจ้า

ตรัสไว้ โดยย่อให้พิสดาร	 ได้แสดงการไม่

สำรวมอินทรีย์	 ไม่มีการคุ้มครองทวารให้

โลหิจจพราหมณ์ฟัง	 ท่านแสดงว่า	 ได้แก่	 ผู้ที่

รับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	 แล้ว	 เกิดความ

ยินดียินร้ายขึ้นมา	 เป็นผู้ที่มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ ใน

กายคตาสติ	 จิตซัดส่ายออกไปภายนอก	 ขณะ

นั้นจิตเป็นอกุศลเกิดติดตามมา	 และเขาไม่รู้จัก

วิธีที่จะทำให้จิตหลุดพ้นไป	ดังคำว่า 
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พราหมณ ์บคุคลบางคนในโลกนี ้เหน็รปูทางตา

แลว้ยอ่มยนิดีในรปูทีน่า่รกั ยอ่มยนิรา้ยในรปูที่

ไมน่า่รกั เปน็ผู้ ไมต่ัง้มัน่กายคตาสต ิมปีรติตจติ

อยู ่ และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ

ตามความเป็นจริง อันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือ

แหง่ธรรมทีเ่ปน็บาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้

แกบ่คุคลนัน้ ฟงัเสยีงทางห ู ฯลฯ ดมกลิน่ทาง

จมูก ฯลฯ ลิ้มรสทางลิ้น ฯลฯ ถูกต้อง

โผฏฐพัพะทางกาย ฯลฯ รูแ้จง้ธรรมารมณท์าง

ใจแล้ว ย่อมยินดีในธรรมารมณ์ที่น่ารัก ย่อม  

ยนิรา้ยในธรรมารมณท์ี่ ไมน่า่รกั เปน็ผู้ ไมต่ัง้มัน่

กายคตาสต ิ มีปริตตจิตอยู ่ และไม่รู้ชัดเจโต

วิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริง อัน

เป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาป

อกุศลเหล่านั้ นที่ เกิดขึ้ นแล้วแก่บุคคลนั้ น 

พราหมณ ์ บุคคลชื่อว่าไม่คุ้มครองทวารเป็น

อยา่งนีแ้ล๔๐ 

 

 

ตามปกติของคนทั่วไปนั้น	 จิตใจย่อมไหลไปใน

รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัสทางกาย	 และ

ธรรมารมณ์ที่น่าพอใจ	 ซึ่งจิตที่ ไหลออกไป	 

เช่นนี้	 เป็นลักษณะของจิตที่ถูกตัณหาครอบงำ	

เพราะไม่มีสติรู้เท่าทัน	 ประเภทของตัณหาที่

แยกโดยอารมณ์มี	 ๖	 ประเภท	คือ	 รูปตัณหา	

สัททตัณหา	 คันธตัณหา	 รสตัณหา	 โผฏฐัพพ

ตัณหา	 ธัมมตัณหา	 เป็นความอยาก	 ความ

ต้องการ	ความยึดติดในอารมณ์ทั้ง	๖ 

 

 

 

 

 

อาการที่ตัณหาไหลออกไปตามอารมณ์ ในทวารทั้ง	 ๖	 เป็นการขาดสติ	 ไม่มีความสำรวมระวัง

อินทรีย์	 ทำให้เกิดกิเลสเกิดขึ้นติดตามมามากมาย	 ส่วนการเจริญกายคตาสตินั้นเพื่อเป็นการฝึก

สติ	ทำให้มีสติตั้งมั่นอยู่ภายในตน	ป้องกันรักษาอินทรีย์	มีข้อความที่ท่านพระมหากัจจายนเถระ

ได้ขยายความพระพุทธพจน์ที่ว่า	สวนฺติ สพฺพธิ โสตา๔๑	และ	สติ เตสํ นิวารณํ๔๒		ไว้ ในคัมภีร์

เนตติปกรณ์ว่า 

 ภิกษุทั้งหลาย คำว่า สวติ (ไหลไป) นี้แลเป็นชื่อของอายตนะภายใน ๖   

 จักษุ (ตา)   

 ย่อมไหลไปในรูปารมณ์ที่น่าพอใจ ย่อมขัดเคืองในรูปารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจ   

 โสตะ (หู)   

 ย่อมไหลไปในสัททารมณ์ที่น่าพอใจ ย่อมขัดเคืองในสัททารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจ   

 ฆานะ (จมูก)   

 ย่อมไหลไปในคันธารมณ์ที่น่าพอใจ ย่อมขัดเคืองในคันธารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจ   

 ชิวหา (ลิ้น)   

 ย่อมไหลไปในรสารมณ์ที่น่าพอใจ ย่อมขัดเคืองในรสารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจ   

 กายยอ่มไหลไปในโผฏฐพัพารมณท์ีน่า่พอใจ ยอ่มขดัเคอืงในโผฏฐพัพารมณท์ีต่นไมช่อบใจ 

 ใจย่อมไหลไปในธัมมารมณ์ที่น่าพอใจ ย่อมขัดเคืองในธัมมารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจ   

 ย่อมไหลไปโดยอาการทั้งปวงอย่างนี้ เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า   

 สวนฺติ สพฺพธิ โสตา (กระแส คือ ตัณหาทั้งหลายย่อมไหลไปในอายตนะทั้งปวง)๔๓ 
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 เมื่อบุคคลเจริญกายคตาสติ กระทำให้มากแล้ว   

 จักขุ (ตา)   

 ย่อมไม่ดึงไปในรูปารมณ์ที่น่าชอบใจ ย่อมไม่ขัดเคืองในรูปารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจ   

 โสตะ (หู)   

 ย่อมไม่ดึงไปในสัททารมณ์ที่น่าชอบใจ ย่อมไม่ขัดเคืองในสัททารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจ   

 ฆานะ (จมูก)   

 ย่อมไม่ดึงไปในคันธารมณ์ที่น่าชอบใจ ย่อมไม่ขัดเคืองในคันธารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจ   

 ชิวหา (ลิ้น)   

 ย่อมไม่ดึงไปในรสารมณ์ที่น่าชอบใจ ย่อมไม่ขัดเคืองในรสารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจ   

 กายย่อมไม่ดึงไปในโผฏฐัพพารมณ์ที่น่าชอบใจ   

 ย่อมไม่ขัดเคืองในโผฏฐัพพารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจ   

 ใจย่อมไม่ดึงไปในธัมมารมณ์ที่น่าชอบใจ   

 ย่อมไม่ขัดเคืองในธัมมารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจ เพราะเหตุไร?   

 เพราะป้องกันรักษาอินทรีย์ทั้งหลาย (มีจักขุเป็นต้น)   

 ไว้ดีแล้ว กระแสทั้งหลายมีตัณหาเป็นต้นเหล่านั้น บุคคลจะป้องด้วยดีด้วยธรรมอะไร?   

 ด้วยการรักษาคือสติ เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า   

 สติ เตสํ นิวารณํ (สติเป็นเครื่องกั้นกระแสคือตัณหาเหล่านั้น)๔๔ 

ตามข้อความอธิบายที่ยกมานี้	แสดงให้เห็นว่า		

การฝึกสติด้วยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง	

ไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรม

ฐาน	 โดยเฉพาะการมีสติพิจารณาอยู่ ใน

ขอบเขตกายของตน จะทำให้เกิดสติรู้เท่า

ทันอารมณ์ คือ	 ไม่ เกิดการหลงชอบไป	 

ในอารมณ์ที่น่าพอใจและไม่ขัดเคืองในอารมณ์

ที่ ไม่น่าพอใจ	 ซึ่งก็คือการเกิดอินทรียสังวร	 

ในทางทวารต่างๆ	 นั่ น เอง	 เพราะการ

ทำกรรมฐานนั้นทำให้เกิดสติสัมปชัญญะ	 

มากยิ่ งขึ้ น	 และสติสัมปชัญญะนั้น เป็น	 

ปัจจัยให้เกิดอินทรียสังวร	 ดังพระพุทธพจน	์ 

ที่ว่า	 “สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ ์ ย่อมทำให้  

ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์”๔๕	 และว่า		 

“เมื่อสติสัมปชัญญะมี หิริและโอตตัปปะ  

ของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ ชื่อ

ว่ามีเหตุสมบูรณ์ เมื่อหิริและโอตตัปปะมี   

อินทรียสังวรของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและ  

โอตตัปปะ ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์”๔๖	
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(๒)  ไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะ 

วิธีการนี้ถือเอาตามหลักปฏิบัติอินทรียสังวร	 ในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 น นิมิตฺตคฺคาหี, 

นานุพฺยญฺชนคฺคาหี แปลว่า	 ไม่รวบถือ	 ไม่แยกถือ	 หากไม่มีการยึดถืออารมณ์ต่างๆ	 โดยนิมิต

และโดยอนุพยัญชนะ	อารมณ์ที่มาปรากฏทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ	ก็จะเป็นเพียงสักว่า

อารมณ์ที่ถูกรับรู้เท่านั้น	ผู้ปฏิบัติได้อย่างนี้จะไม่ถูกอารมณ์นั้นครอบงำเอา	แต่หากหลงลืมสติไป

ใส่ ใจในนิมิตและอนุพยัญชนะเข้าแล้ว	ก็จะมีการเสวยความรู้สึก	 เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นจริงเป็นจัง

กับอารมณ์นั้น		จิตก็จะเกิดความยินดียินร้าย	และเกิดกิเลสติดตามมา		ดังพระพุทธพจน์ว่า	

 

 เพราะเห็นรูปจึงหลงลืมสติ  

 เมื่อใส่ ใจนิมิตที่น่ารัก  

 ก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้น  ทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่  

 เวทนาที่เกิดจากรูปจำนวนมากก็เจริญแก่เขา  

 และจิตของเขาก็ถูกอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบ  

 เมื่อเขาสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้  

 บัณฑิตกล่าวว่า  ยังห่างไกลนิพพาน...๔๗  

 

การทีจ่ะไมต่ดิในนมิติและอนพุยญัชนะของอารมณ์ ไดน้ัน้	 จะตอ้งมกีารฝกึฝนสตมิาเปน็อยา่งด	ี	

ใหม้สีตวิอ่งไว	 ระลกึไดท้นัทว่งทเีมือ่มกีารรบัรูอ้ารมณ	์ และนำเอาปญัญาความรูต้า่งๆ	 ที่ ไดส้ัง่สม

เอาไวจ้ากการศกึษาและปฏบิตัธิรรม	มาชว่ยในการพจิารณาใหเ้หน็แจม่แจง้ตามความเปน็จรงิ 

(๓)  เลือกอารมณ์ 

คุณธรรมทั้งหลายรวมทั้งอินทรียสังวรเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง	 ซึ่งอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์	 คือ	

เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่เพียงชั่วคราว	 เกิดเพราะเหตุปัจจัย	 เมื่อหมดเหตุปัจจัยก็ดับไป	 ไม่สามารถ

บังคับบัญชาให้เกิดตามความต้องการได้	การที่จะปฏิบัติอินทรียสังวร	คือ	เห็นรูปทางตา	ได้ยิน

เสียงทางหู	 เป็นต้นแล้ว	 ไม่เกิดอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสก็ต้องอาศัยเหตุที่เหมาะสม	 การ

เลือกอารมณ์ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่ง	 ที่จะทำให้การปฏิบัติอินทรียสังวรประสบความสำเร็จ 

อารมณ์ ใดที่รับรู้แล้วทำให้เกิดอกุศลมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ควรจะเข้าไปเสพอารมณ์นั้น   

ส่วนอารมณ์ ใดที่รับรู้แล้วทำให้เกิดกุศลมากขึ้น ควรจะเสพอารมณ์นั้น	 ดังเรื่องที่พระผู้มี

พระภาคตรัสกับท้าวสักกะในสักกปัญหสูตรว่า	

ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล้ว ได้ทูลถาม

ปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ภิกษุปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสำรวม

อินทรีย์” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ เรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้ ๒ อย่าง คือ รูปที่

ควรเสพและรูปที่ ไม่ควรเสพ กล่าวเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูไว้ ๒ อย่าง คือ เสียงที่ควรเสพและ

เสียงที่ ไม่ควรเสพ กล่าวกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกไว้ ๒ อย่าง คือ กลิ่นที่ควรเสพและกลิ่นที่ ไม่

ควรเสพ กล่าวรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นไว้ ๒ อย่าง คือ รสที่ควรเสพและรสที่ ไม่ควรเสพ กล่าว

โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายไว้ ๒ อย่าง คือ โผฏฐัพพะที่ควรเสพและโผฏฐัพพะที่ ไม่ควรเสพ 

กล่าวธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจไว้ ๒ อย่าง คือ ธรรมารมณ์ที่ควรเสพและธรรมารมณ์ที่ ไม่

ควรเสพ” 
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เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้  ท้าวสักกะ

จอมเทพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมรู้ชัด

เนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาค

ตรัสไว้ โดยย่อนี้ ได้ โดยพิสดารอย่างนี้ว่า “เมื่อ

บุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นใด อกุศล

ธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลาย

เสื่อมลง รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นนี้เป็นรูปที่ ไม่

ควรเสพ เมื่อบุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งทางตา

เชน่ใด อกศุลธรรมทัง้หลายเสือ่มลง กศุลธรรม

ทัง้หลายเจรญิยิง่ขึน้ รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเชน่นี้

เป็นรูปที่ควรเสพ...เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู... 

กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก...รสที่พึงรู้แจ้งทาง

ลิน้...โผฏฐพัพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย...ธรรมารมณ์

ที่พึงรู้แจ้งทางใจ ...๔๘ 

 

 

 

 

 

อรรถกถาของสักกปัญหสูตร	ได้ขยายข้อความ

ตอนนี้เอาไว้	สรุปความว่า	

(๑)	 เมื่อดูรูปใด	ความรักเป็นต้นเกิดขึ้น	 ไม่พึง

เสพ	 ไม่พึงแลดูรูปนั้น	 แต่เมื่อดูรูปใด	 ความ

สำคัญว่าไม่งาม	 ย่อมตั้งมั่น	 ความเลื่อมใส

ย่อมเกิดขึ้น	 หรือการกลับได้ซึ่งความสำคัญว่า	

ไม่เที่ยง	พึงเสพรูปนั้น	

(๒)	 เมื่ อฟัง เสียงที่มีอักษรวิจิตรก็ดี	 	 มี

พยัญชนะวิจิตรก็ดี	ย่อมเกิดความรักเป็นต้นขึ้น	

เสียงเช่นนั้นไม่พึงเสพ	แต่เมื่อฟังเสียงใดแม้แต่

เพลงขับของคนตักน้ำที่ประกอบด้วยอรรถ

ประกอบด้วยธรรม	 เกิดความเลื่อมใสขึ้น	หรือ

ความเบื่อหน่ายย่อมตั้งมั่น	 เสียงเห็นปานนั้น

พึงเสพ	

(๓)	 เมื่อดมกลิ่นใด	 เกิดความกำหนัดเป็นต้น	 

ขึน้มา	กลิน่อยา่งนัน้ไมพ่งึเสพ	แตเ่มือ่ดมกลิน่ใด 

ย่อมมีการกลับได้ความเข้าใจว่าไม่งามเป็นต้น	

กลิ่นอย่างนั้นพึงเสพ 

(๔)	 เมื่อลิ้มรสใด	 เกิดความกำหนัดเป็นต้นขึ้น

มา	 รสอย่างนั้นไม่พึงเสพ	 แต่เมื่อลิ้มรสใด	

เกิดความเข้าใจว่า	 เป็นของปฏิกูลในอาหาร	

และย่อมอาศัยแรงกายเพราะรสที่ ได้ลิ้มเป็น

ปัจจัยแล้วสามารถก้าวลงสู่อริยภูมิได้	 หรือ

เมื่อบริโภคแล้วมีการสิ้นกิเลสไป	 รสเห็นปาน

นั้นพึงเสพ	

(๕)	 เมื่อถูกต้องโผฏฐัพพะใด	 ย่อมเกิดราคะ

เป็นต้น	 ไม่พึงเสพโผฎฐัพพะเช่นนั้น	 แต่เมื่อถูก

ต้องสิ่งใด	 มีการสิ้นกิเลสเครื่องหมักดองได้

เหมือนของพระสารีบุตรเถระเป็นต้น	 ทั้งความ

เพียร	 ก็ได้รับการประคับประคองไว้เป็นอย่าง

ดี	 และทั้งประชุมชนในภายหลังก็ย่อมได้รับ

การอนุเคราะห์ด้วยการดำเนินตามเยี่ยงอย่าง

ที่ ได้เห็น	 โผฎฐัพพะเห็นปานนั้นพึงเสพ	 ใน

เรื่องเกี่ยวกับโผฏฐัพพะนี้	 ท่านพระอรรถกถา

จารย์ยกตัวอย่างดังนี้	 พระสารีบุตรเถระไม่

เคยเหยียดหลังบนเตียงตลอด	 ๓๐	 ปี	 พระ

มหาโมคคัลลานเถระก็เหมือนกัน	 พระมหา

กัสสปเถระไม่เคยเหยียดหลังบนเตียง	๑๒๐	ปี	

พระอนุรุทธเถระ	๕๕	ปี		พระภัททิยเถระ	๓๐	

ปี	 พระโสณเถระ	 ๑๘	 ปี	 พระรัฏฐปาลเถระ	

๑๒	ป	ีพระอานนทเถระ	๑๕	ป	ีพระราหลุเถระ 

๑๒	ป	ี	พระพากลุเถระ	๘๐	ป	ี	พระนาฬกเถระ

ไม่เคยเหยียดหลังบนเตียงจนปรินิพพาน	

(๖)	 เมื่อพิจารณาธรรมารมณ์ที่จะพึงรู้แจ้งได้

ด้วยใจเหล่าใด	 ย่อมเกิดราคะเป็นต้นขึ้นมา			

หรือความเพ่งเล็งอยากได้เป็นต้น	 โดยนัย	 

เป็นต้นว่า	 “ขอให้สมบัติที่น่าปลื้มใจของคน  

เหลา่อืน่จงเปน็ของเราเถดิ”	 อยา่งนี้ ไมค่วรเสพ 

แต่การพิจารณาด้วยความเมตตาเป็นต้นว่า		 

“ขอให้พวกสัตว์ทั้งหมด จงเป็นผู้ ไม่มีเวรกัน

เถิด”	 ธรรมเห็นปานนี้เหล่านั้นพึงเสพ	 ท่านได้

ยกตัวอย่างพระเถระ	 ๓	 รูปที่ประกอบอยู่ ใน

ธรรมารมณ์ที่ควรเสพ		ดังต่อไปนี้ 
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พระเถระ	๓	รูป		ในวันเข้าพรรษาได้วางกฎไว้

ว่า	 ความตรึกที่เป็นอกุศลมีความตรึกถึงความ

ใคร่เป็นต้น	 พวกเราไม่พึงตรึก	 ครั้นในวัน

ปวารณา	 พระเถระในสงฆ์ถามผู้ ใหม่ ในสงฆ์

ว่า	 “คุณ		 ในเดือนนี้	 คุณให้จิตวิ่งวนไปกี่แห่ง”	

พระเถระรูปที่	 ๑	 เรียนว่า	 “ท่านขอรับกระผม

ไม่ ได้ ให้วิ่งออกนอกเขตบริเวณวัด”	 พระเถระ

ในสงฆ์จึงถามรูปที่	 ๒	 ว่า	 “ของคุณกี่แห่ง”		 

รูปที่	๒	นั้นตอบว่า	 “ท่านขอรับ	กระผมไม่ ได้

ใหว้ิง่ไปนอกทีอ่ยู”่	ครัน้แลว้พระเถระทัง้	๒	รปู

ก็พากันถามพระเถระบ้างว่า	 “ของท่านเล่า

ขอรับ”	 พระเถระตอบว่า	 “ผมไม่ ได้ ให้วิ่งออก

นอกขันธ์	 ๕	 หมวดที่แนบแน่นในภายใน”			

ท่านทั้ง	๒	รูปจึงเรียนว่า	“ท่านขอรับ	ท่านได้

ทำสิ่งที่ทำได้ยากแล้ว	 พึงเสพธรรมที่พึงรู้แจ้ง

ได้ด้วยใจเห็นปานนี้ ไว้เถิด”๔๙ 

 

 

 

นอกจากทรงแสดง	 สิ่งที่ควรเสพและไม่ควร

เสพ	 โดยอารมณ์ทั้ง	 ๖	 นี้แล้ว	 ในเสวิตัพพา	 

เสวิตัพพสูตร	 พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเกี่ยว

กับสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพแง่มุมอื่นอีก	

ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพระ

ภิกษุ	 ประกอบด้วยจีวร	 บิณฑบาต	 เสนาสนะ	

หมู่บ้าน		นิคม	นคร	ชนบท	บุคคล	ซึ่งจะต้อง

เลือกใช้สอยและเสพให้เหมาะสม	 เพื่อให้การ

ปฏิบัติอินทรียสังวรประสบผลสำเร็จ	คือ	หาก

เสพแล้ว	กุศลธรรมเสื่อมลง	อกุศลธรรมเจริญ

ขึ้น	 ก็ไม่ควรเสพ	 หากเสพแลว้ อกศุลธรรม

เสือ่มลง กศุลธรรมเจรญิขึน้ กค็วรเสพ ซึง่

หากผู้ ใดรู้และปฏิบัติตามเช่นนี ้ ก็จะเป็นไป

เพือ่ประโยชนแ์ละความสขุตลอดกาลนาน๕๐	

(๔)  หลบหลีกอารมณ์  

การหลบหลีกอารมณ์นี้เป็นวิธีการกันไว้ดีกว่า

แก้	 เป็นการปฏิบัติด้วยความไม่ประมาท		

ความไม่ประมาทระวังเอาไว้ก่อน	 จะทำให้การ

ปฏบิตัปิระสบผลสำเรจ็ได	้ เพราะหากประมาท

เลินเล่อไป	 ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจจะทำ

ให้ต้องเสียใจในภายหลัง	 หรือหากเป็นพระ

ภิกษุก็อาจทำให้ต้องลาสิกขาออกมาเป็น

คฤหัสถ์	 ความประสงค์ที่จะบวชมาเพื่อปฏิบัติ

ธรรมก็ไม่ประสบความสำเร็จ	 ระวังเอาไว้ก่อน

จึงเป็นการดีกว่า	 ความประมาทนั้นเป็นทาง

แห่งความตาย๕๑	 และทำให้ประสบความ

เสื่อมประการต่างๆ	 พระพุทธองค์ตรัสเรื่อง

การไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ	 ไม่คลุกคลีกับพวก

คฤหัสถ์ต่างๆ	เอาไว้	เพื่อเป็นการป้องกันกิเลส

ที่จะเกิดขึ้น	 เพราะตอนคบกันแรกๆ	กิเลสอาจ

จะไม่รุนแรง	 ดูเหมือนไม่มีอะไร	 แต่เมื่อนานๆ	

ไป	หลงลืมสติ	ก็เกิดเป็นอันตรายได้มาก	

 

 

สำหรับพระภิกษุ	 มีอุบายสำหรับหลบหลีก

อารมณ์ที่หลากหลาย	 เช่น	 เมื่อรู้สึกว่าจีวรสี

สวยจนเกิดความพอใจในสีของจีวรตน	 ก็นำไป

ย้อมจนเห็นว่าไม่สวยและไม่เกิดความพอใจใน

สีจีวรนั้น	 หากรับนิมนต์ ไปในที่ ใดแล้ว	 รู้ว่าจะ

ได้เห็นรูป	 ได้ฟังเสียง	 ได้กลิ่น	 ลิ้มรสที่น่า

ติดใจทำให้ติดข้องในสิ่งนั้นๆ	 ก็อย่ารับนิมนต์

หรือให้พระรูปอื่นไปแทน	 หากสถานที่ซึ่งไม่

เหมาะสมก็ ให้หลีกเลี่ยง	 สถานที่ซึ่งภิกษุควร

จะหลีกเลี่ยง	 ไม่ควรเข้าไปเรียกว่าอโคจร	

ภิกษุผู้เข้าไปในที่อโคจรมีรายละเอียดดังพระ

บาลีว่า	



การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

194
การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

195

อโคจร เป็นไฉน ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร มีหญิงหม้ายเป็นโคจร 

มีสาวเทื้อเป็นโคจร มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร มีภิกษุณีเป็นโคจร หรือมีร้านสุราเป็นโคจร เป็นผู้อยู่

คลุกคลีกับพระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ ด้วยการคลุกคลีกับ

คฤหัสถ์ที่ ไม่สมควร หรือเสพ คบ เข้าไปนั่งใกล้ตระกูล ที่ ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ไม่เป็นดุจ

บ่อน้ำ มักด่าและบริภาษ ปรารถนาแต่สิ่งที่มิใช่ประโยชน์ ปรารถนาแต่สิ่งที่ ไม่เกื้อกูล ปรารถนา

แต่สิ่งที่ ไม่ผาสุก ไม่ปรารถนาความหลุดพ้นจากโยคะแก่พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา

เช่นนั้น นี้เรียกว่า อโคจร๕๒ 

(๕)  เผชิญหน้าอย่างมีสติ 

สติ	หมายถึง	ความระลึกได้	ความนึกได้	ไม่หลงลืม	ไม่ปล่อยให้ ใจลอย	สติมีความสำคัญในการ

กระทำทุกๆ	 อย่าง	 ทำให้ โอกาสที่จะเกิดความผิดลดลงได้	 เมื่อมีความจำเป็นต้องเผชิญหน้า

กับอารมณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ ก็ควรตั้งสติไว้ ในแง่มุมที่ถูกต้อง	 เพื่อเป็นการป้องกันกิเลส		

การตั้งสติเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอารมณ์นี้	 เป็นการปฏิบัติตามแนวที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบแก่

ท่านพระอานนท์ ในเรื่องการปฏิบัติต่อสตรีที่ว่า	

 

 ท่านพระอานนท์ทูลถามว่า    

 “พวกข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อสตรีอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า”  

 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า   

 “อย่าดู”  

 “เมื่อจำต้องดู จะปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า  

 “อย่าพูดด้วย”  

 “เมื่อจำต้องพูด จะปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า”  

 “ต้องตั้งสติไว้”๕๓ 

ลักษณะการตั้งสติไว้	 คือ	 การตั้งจิตเอาไว้ ให้เหมาะสมในสตรีทั้งหลาย	 สตรีอายุมากคราวแม่				

ก็ตั้งจิตไว้ว่าเป็นดังแม่	 สตรีอายุมากคราวพี่ก็ตั้งจิตไว้ว่าเป็นพี่สาว	 สตรีอายุคราวน้องก็ตั้งจิตไว้

ว่าเป็นน้องสาว	 ดังเช่นที่ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะตอบแก่พระเจ้าอุเทน	 ถึงวิธีการที่จะทำให้

ภิกษุหนุ่ม	สามารถประพฤติพรหมจรรย์ ในเพศพระภิกษุได้จนตลอดชีวิต	คือ	ตั้งจิตไว้ ในสตรีทั้ง

หลายคราวมารดาว่าเป็นมารดา	 ตั้งจิตไว้ ในสตรีทั้งหลายคราวพี่สาวน้องสาวว่าเป็นพี่สาวน้อง

สาว		ตั้งจิตไว้ ในสตรีทั้งหลายคราวธิดาว่าเป็นธิดา๕๔ 
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(๖)  เผชิญหน้าเอาชนะอารมณ์ 

การเอาชนะอารมณ์ ไม่ ได้มุ่งหมายจัดการที่ตัว

อารมณ์	 เพราะตัวอารมณ์ที่รับรู้นั้นเป็นสิ่ง

ภายนอก	 ส่วนการปฏิบัติธรรมมุ่ งการ

ขัดเกลา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สภาวะ

จิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน	 การเอาชนะ

อารมณ์ ในที่นี้จึงหมายถึงการที่ประสบกับ

อารมณ์แล้ว	 สามารถที่จะวางจิตได้อย่าง	 

ถูกต้องต่ออารมณ์นั้น	 เริ่มตั้งแต่การไม่หลง

ชอบ	 ไม่หลงชังในตัวอารมณ์นั้น	 จนกระทั่ง	 

ถึงการรู้จักอารมณ์ตามความเป็นจริง	 หมด

ความยึดมั่นถือมั่น	 ตามปกติคนเราต้องมี	 

การเห็น	 ได้ยิน	 ได้กลิ่น	 รู้รส	 ถูกต้องสัมผัส

ทางกาย	 และการรับรู้อารมณ์ทางใจเป็น

ประจำอยู่แล้ว	 การที่สามารถเอาชนะจิตใจ

ตนเองเมื่อมีการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง 

๖ นี้ จึงเป็นการชนะอันยอดเยี่ยม เป็นการ

ชนะจากภายในตนเอง	 ทำให้จิตใจไม่เป็น

ทุกข์	ประเสริฐกว่าการชนะข้าศึกภายนอก	

 

 

การปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงการพ้นทุกข์นั้น	

เป็นการรู้จักอารมณ์ตามที่เป็นจริงว่า	เป็นสิ่งที่

ไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	และเป็นอนัตตา	เมื่อรู้ความ

จริง	 จิตใจก็จะหมดความเห็นผิดและละความ

ยึดมั่นถือมั่นได้ ในที่สุด	 การหลบหลีกอารมณ์

อันเป็นข้าศึก	 เป็นประโยชน์ ในการเริ่มฝึก

ปฏิบัติ	 แต่การที่จะหลบอารมณ์ตลอดเวลานั้น

เป็นไปไม่ ได้	 ย่อมต้องมีโอกาสเจอกับอารมณ์

อันเป็นข้าศึกเป็นบางครั้ง	 ดังนั้น	 ในการฝึก

ปฏิบัติจึงต้องมีการพิสูจน์ตนเองอยู่ เสมอ		

โดยเริ่มจากอารมณ์ที่ ไม่รุนแรงนัก	หัดเอาชนะ

อารมณ์เหล่านั้น	 แล้วก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์ที่

รุนแรงมากขึ้น	หากรู้ตัวว่า	ยังไม่สามารถที่จะ

เอาชนะอารมณ์ ใดได้	 หากเป็นไปได้ก็ควรหลบ

หลีกก่อน	 หรือหากหลบหลีกไม่ ได้	 ก็ควร

เตรียมหาวิธีการป้องกันเอาไว้ 

 

การฝึกสติเป็นสิ่งสำคัญในการฝึกเผชิญหน้า

เอาชนะอารมณ์นี้	 ถ้าขาดการระลึกหรือรู้สึก

ตัวแล้วจะไม่สามารถทำสำเร็จได้เลย	 ดังนั้น		

ผู้ปฏิบัติจึงต้องฝึกสติ	 มีความระลึกรู้สึกตัว	

ตามดูกายและใจของตนเองอยู่เสมอ	 แล้วก็

ออกมาเผชิญหน้ากับอารมณ์เพื่อพิสูจน์ตนเอง		

โดยเริ่มจากสิ่งที่ง่ายก่อน	 แล้วจึงขยับไปหา

อารมณ์ที่ยากขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 หาก

พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ ใด	ก็ไม่ควรที่จะท้อแท้		ให้

พยายามฝึกสติต่อไป	 แล้วก็มาพิสูจน์ตนเอง

ใหม่	 ด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ จะทำให้รู้จัก

ตนเองตามความเป็นจริง ไม่หลงตนเองว่า

เป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้า	 เพราะบางครั้งเมื่อ

หลบอารมณ์ออกไป	 ก็ดูมีความสงบและไม่มี

กิเลสเข้ามารบกวน	 อาจจะเกิดการคิดเข้าข้าง

ตนเองได้ว่า	 มีคุณธรรมมากจนไม่มีกิเลสแล้ว		

ต่อเมื่อมาประสบกับอารมณ์นั่นแหละจึงจะ

ทำให้รู้ความจริง		

 

 

การจะเอาชนะอารมณ์นั้น	 อาจใช้วิธีการ

ลงโทษจิตใจอย่างตรงไปตรงมา	 เพื่อเป็นการ

ฝึกฝนจิตใจตนเอง	 เช่น	 เมื่ออาหารชนิดที่

ถูกปากมาวางไว้อยู่เฉพาะหน้า	 ถ้าความพอใจ

ดิ้นรนยังไม่ระงับ	 ก็ยังไม่รับประทาน	 จะ

พิจารณาโดยความเป็นธาตุหรือความเป็น

ปฏิกูล	 จนความอยากระงับเป็นปกติเสียก่อน

จึงลงมือรับประทาน			

หากเกิดความรู้สึกพอใจติดข้องเป็นต้น	 ก็บอก

ความรู้สึกของตนต่อครูอาจารย์หรือเพื่อนพระ

ภิกษุ	 โดยไม่ต้องกระดากอายแต่อย่างใด		 

ในไม่ช้าจะหมดความรู้สึกชนิดนั้น	 เอาชนะ	 

ล่วงหน้าเสียก่อนทุกอย่าง	 ถ้าไม่ชนะก็จะ

ทรมานจนชนะให้ ได้	

รู้สึกโกรธยุงก็ทนให้ยุงกัดจนหายโกรธ	 ขี้เกียจ

ก็ทำเรื่อยไปจนหายขี้เกียจ	 ทุกอย่างต้องทำ

ด้วยความมานะอดทน	 ในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้

ที่ ไม่หวั่นไหวได้	
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พระวินัยบางสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้	 เพื่อเป็นการกันไม่ ให้เกิดความผิดพลาด

ที่รุนแรงเมื่อภิกษุต้องเจอกับอารมณ์ข้าศึก	 โดยเฉพาะเพศหญิง	 เช่น	 เรื่องการห้ามอยู่กับหญิง

สองต่อสองในที่ลับตาและในที่ลับหู๕๕	 ก็เพื่อป้องกันไม่ภิกษุเกิดการทำผิด	 เพราะภิกษุบางรูปยัง

ไม่หมดกิเลส	 เมื่อต้องพบเจอหรือพูดคุยกับผู้หญิงอาจจะเกิดกิเลสอย่างรุนแรง	 สามารถทำ

ความผิดก้าวล่วงสิกขาบทได้	 แต่หากอยู่ ในสถานที่ซึ่งมีบุคคลอื่นเห็นได้	 หรือได้ยินเสียงพูดได้๕๖	  

ก็เป็นเครื่องช่วยป้องกันได้อีกทางหนึ่ง	

(๗)  ปฏิบัติตามวินัยโดยเคร่งครัด 

วินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเอาไว้นั้น	 เป็นการวางกฎเกณฑ์อย่างเหมาะสมกับการที่จะทำ

ให้จิตใจก้าวหน้าไปในคุณธรรมเบื้องสูงได้ โดยง่าย	 หากสามารถที่จะสำรวมระวัง	 ประพฤติ

ปฏิบัติวินัยที่พระองค์ทรงวางเอาไว้	 จะทำให้เป็นผู้ที่มีสติรู้ เท่าทันความเหมาะสมและ	 

ไม่เหมาะสมในการกระทำ	 การพูด	 ซึ่งเป็นการฝึกให้จิตมีอินทรียสังวรได้ง่ายขึ้น	 และเป็นส่วน	 

เบื้องต้นที่สำคัญที่จะทำให้มีการปฏิบัติอินทรียสังวร	

 

วนิยัทีเ่ปน็เครือ่งชว่ยในการปฏบิตัอินิทรยีสงัวรนัน้	 เหน็ไดช้ดัเจนมากในพระบญัญตัทิีเ่ปน็สกิขาบท

ของพระภิกษุและภิกษุณี	 ทั้งที่มาในพระปาติโมกข์และข้อปฏิบัติปลีกย่อยนอกพระปาติโมกข์ที่

เรียกว่าอภิสมาจาร	 ถึงกระนั้นก็ดี	 แม้คฤหัสถ์มีศีล	 ๘	 ก็ก่อให้เกิดอินทรียสังวรได้เป็นอย่างดี

เช่นเดียวกัน	 การไม่รับประทานอาหารในเวลาวิกาลตามสิกขาบทข้อที่	 ๖	 จะทำให้มีความ

สะดวกสบาย	ไม่ต้องเสียเวลาแสวงหาอาหาร	การไม่ทัดทรงดอกไม้	ไม่ลูบไล้ด้วยของหอม	และ

ไม่ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลตามสิกขาบทข้อที่	๗	จะทำให้ ไม่มีความยุ่งยากด้านการแต่ง

ตัวจนเกินไป	 เพราะการขวนขวายในการแต่งตัวให้ดูสวยงาม	 เป็นเหตุนำมาซึ่งความติดข้อง	 ใน

ร่างกาย	การเที่ยวดูการละเล่นก็เป็นเหตุให้เกิดอกุศลจิตได้ โดยง่าย	การไม่นั่งนอนบนที่นั่งที่นอน

อันใหญ่และวิจิตรสวยงามตามสิกขาบทข้อที่	 ๘	 จะทำให้ลดความติดข้องในความสะดวกสบาย	

ลดความติดสุขทางกายสัมผัส		รวมทั้งไม่ติดใจในการนอนมากเกินไป	

มีพระวินัยของพระภิกษุเป็นอันมากที่ช่วยให้เกิดอินทรียสังวร	 เป็นการฝึกสติให้มีการสำรวม

ระวังในการกระทำทางกาย	 ทางวาจา	 แม้วินัยบัญญัติจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติทาง

กายและวาจา	 แต่ก็ช่วยให้มีสติได้มาก	 เพราะการจะกระทำทางกายทางวาจาก็ออกมาจากจิต	

เมื่อหัดระมัดระวังความประพฤติทางกาย วาจา ก็เป็นการทำให้มีสติอยู่กับการกระทำ

บ่อยๆ ไม่กระทำทางกายและพูดด้วยความหลงลืมสติ ต้องคอยตรวจตราตนอยู่เสมอ 

เป็นการฝึกสติขั้นต้น	 เพื่อก้าวไปสู่การฝึกให้มีสติรู้เท่าทันเมื่อมีการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	

ซึ่งเป็นอินทรียสังวรอันแท้จริงต่อไป	
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ในเสขยิวตัร ๗๕ ประการ		แสดงถงึมารยาท

อันดีงาม	 เมื่อพระภิกษุจะแสดงออกทางกาย

และวาจา	 จะต้องสำรวมระวังเป็นอย่างมาก		

หากจงใจทำผิดพลาดต้องอาบัติทุกกฎ	 โดยมี

หัวข้อครอบคลุม	 การนุ่งห่ม	 การเดิน	 การนั่ง		

การมอง	 การบิณฑบาต	 การฉัน	 การพูด		

การแสดงธรรม	 เช่น	 ครองอันตรวาสกให้

เรียบร้อย๕๗	 ครองอุตตราสงค์ ให้เรียบร้อย๕๘  

ปกปิดกายให้ดีไปในละแวกบ้าน๕๙	 ปกปิดกาย

ให้ดี	 นั่งในละแวกบ้าน๖๐	 สำรวมดี	 ไป ใน

ละแวกบ้าน	 สำรวมดี	 นั่งในละแวกบ้าน๖๑ 

ทอดจักษุลง	ไปในละแวกบ้าน๖๒	มีจักษุทอดลง	

นั่งในละแวกบ้าน๖๓	 ไม่เวิกผ้า	 ไป ในละแวก	 

บ้าน๖๔	ไม่นั่งเวิกผ้าในละแวกบ้าน๖๕	 ไม่หัวเราะ

ดัง	 ไป ในละแวกบ้าน๖๖	 ไม่นั่งหัวเราะดังใน

ละแวกบ้าน๖๗	 พูดเสียงเบาในละแวกบ้าน๖๘ 

นั่งพูดเสียงเบาในละแวกบ้าน๖๙	เป็นต้น	

 

 

พระวินัยบัญญัติบางข้อ	 บัญญัติ ให้ทำลาย

สีสันอันสวยงามของบริขารเครื่องใช้	 เพื่อ

ทำให้ลดความติดข้องในสิ่งสวยงามได้อีกทาง

หนึ่ง	 เช่น	 ทรงให้ตัดจีวรเป็นท่อนแล้วเย็บต่อ

กัน	 โดยออกแบบเหมือนคันนาของชาวมคธ๗๐		

การจำกัดสีของจีวร	 ร่ม	 รองเท้า	 ที่กรองน้ำ		

การให้เผาระบมบาตรเสียก่อนจึงนำมาใช้สอย

ได้	เป็นต้น		 

(๘)  โยนิโสมนสิการ 

โยนิโสมนสิการ	หมายถึง	 การใส่ ใจโดยถูกต้อง	 ถูกตามหลักการ	 ถูกกับเหตุผล	 ถูกอุบาย	 ถูก

วิธีการ	 ถูกตรงตามที่มันเป็นจริง	 ถูกตามหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้	 รวมทั้งการรู้จักคิด		

พิจารณา	 รู้จักมองให้ถูกแง่มุม	 มองในมุมที่จะทำให้ ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้น	 ทำให้เกิดความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้อง	เมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง	ก็จะมีการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้อย่างเหมาะสม	

ไม่ เกิดโทษต่อตนเองและผู้อื่น	 จนเกิดปัญญาเห็นความจริง	 โยนิ โสมนสิการทำให้มี

สติสัมปชัญญะและอินทรียสังวรที่บริบูรณ์ ได้		ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า	

 การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์    ย่อมทำให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์   

 การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์   ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์   

 ศรัทธาที่บริบูรณ์   ย่อมทำให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์   

 การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์   ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์   

 สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์   ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์๗๑ 

ตามแนวทางการปฏบิตัติามลำดบัในพระพทุธพจนน์ี	้ เรยีงลำดบัธรรม	 คอื	การคบสตับรุษุ การ

ฟงัสทัธรรม ศรทัธา โยนิโสมนสกิาร สตสิมัปชญัญะ อนิทรยีสงัวร	 การจะมอีนิทรยีสงัวรมี

เหตตุัง้ตน้มาจากการที่ ไดค้บสตับรุษุ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระสมัมาสมัพทุธเจา้	พระอรยิเจา้ผูท้รง

คณุธรรม	จนกระทัง่ถงึผูท้ี่ ไดศ้กึษาเลา่เรยีนพระพทุธพจน	์ ไดฟ้งัพระสทัธรรมจากทา่นเหลา่นัน้	มี

ศรทัธาเชือ่มัน่	 แลว้พจิารณาธรรมเหลา่นัน้โดยแยบคาย	กจ็ะเกดิสตสิมัปชญัญะ	อนัจะเปน็เหตใุห้

เกดิอนิทรยีสงัวร	 ดงันัน้	 การพจิารณาธรรมตามแงม่มุอนัถกูตอ้งตามหลกัธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาค

ทรงแสดงไว	้ จงึเปน็วธิกีารอยา่งหนึง่ทีจ่ะทำใหเ้กดิอนิทรยีสงัวร	สำหรบัวธิกีารโยนิโสมนสกิารนัน้

พระพรหมคณุาภรณ	์(ป.อ.	ปยตุโฺต)	ไดร้วบรวมจากพระพทุธพจนม์าสรปุไว	้๑๐	อยา่ง๗๒   
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(๙)  ปิดทวาร 

ในการฝึกตอนต้นนั้น	 การปล่อยให้มีการเห็น	 การได้ยินเป็นต้น	 หรือให้จิตเที่ยวไปรับรู้อารมณ์

ต่างๆ	 ไปตามปกติ	 อาจจะทำให้การฝึกไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร	 เนื่องจากมีความเคยชินของกิเลส

อยู่มาก	พอตาเห็น	หูได้ยิน		กิเลสก็เกิดขึ้นเข้าครอบงำจิตไปตามความเคยชิน	การหลบไป	เพื่อ

ไม่ต้องเห็น	 ไม่ต้องได้ยินสิ่งที่จะทำให้เกิดกิเลส	ก็เป็นการกระทำที่มีประโยชน์	ผู้ฝึกสติตอนต้นๆ	

นั้น	 สติสัมปชัญญะยังไม่เข้มแข็ง	 การจะอวดเก่งกับกิเลสหรือท้าทายกิเลสเป็นเรื่อง

ประมาทมากเกินไป	 กิเลสนั้นมีลูกเล่นแพรวพราวมาก	 ผู้ปฏิบัติอาจจะรู้ ไม่ทัน	 เมื่อถูกกิเลส

ครอบงำแล้ว	ทำให้ทำสิ่งที่ผิดพลาดได้	จึงควรปิดกั้นทวารเอาไว้บ้าง	ผู้ปฏิบัติพึงทำตนดังคำ

ที่ท่านพระมหากัจจายนเถระแนะนำเอาไว้ว่า		

 ผู้เป็นปราชญ์นั้นถึงมีตาดี  ก็พึงทำเป็นเหมือนคนตาบอด    

 ถึงมีหูดี  ก็พึงทำเป็นเหมือนคนหูหนวก    

 ถึงมีปัญญา  ก็พึงทำเป็นเหมือนคนใบ้    

 ถึงมีกำลัง  ก็พึงทำเป็นเหมือนคนอ่อนแอ    

 ครั้นเมื่อประโยชน์เกิดขึ้นแล้ว  ถึงจะนอนในเวลาใกล้จะตาย   

 ก็ยังทำประโยชน์ ให้สำเร็จได้๗๓ 

 (๑๐)  สักแต่ว่ารู้ 

ในขั้นการปฏิบัติอินทรียสังวรที่สูงยิ่งขึ้นไป	 ผู้ที่มีสติปัญญามาก	 สามารถที่จะเป็นเพียงแค่สัก

แต่ว่ารู้อารมณ์ที่ปรากฏทางทวารต่างๆ	 โดยไม่ ใส่ความคิดเห็น	 ทัศนคติ	 การตัดสินดีชั่ว	 ความ

จำหมายเกี่ยวกับสิ่งที่รับรู้นั้น	 ทำให้ ไม่เกิดความหลงไปยึดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้	 เมื่อไม่ ไปหลงยึดก็

ไม่เกิดกิเลส	ไม่เกิดทุกข์	ดังที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ท่านพระพาหิยะว่า	

เมือ่ใด เธอเมือ่เหน็รปูกส็กัแตว่า่เหน็ เมือ่ฟงัเสยีงกส็กัแตว่า่ฟงั เมือ่รบัรูอ้ารมณท์ี่ ไดร้บัรูก้ส็กัแตว่า่

รับรู้ เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้ง เมื่อนั้น เธอก็จะไม่มี เมื่อใด เธอไม่มี เมื่อนั้น

เธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้น เมื่อใดเธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้น เมื่อนั้น เธอจักไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น 

ไม่มีในระหว่างโลกทั้งสอง นี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์๗๔ 

ผู้ที่ปรารถนาที่จะปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์	 จึงควรหมั่นฝึกฝนในเรื่องอินทรียสังวรให้มาก	 ให้มี

สติสัมปชัญญะจนสามารถเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นต้นได้	
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(๑๑)  การตักเตือนตนเอง 

การตักเตือนตนเองนี้	 คล้ายกับเรื่องโยนิโส	 

มนสิการ	 แต่เน้นในแง่ของการพิจารณาด้วย

ความรู้สึกในจิตใจของตนเอง	 ไม่ ใช่สักแต่ว่า

คิดเอาด้วยสมอง	 เพราะการพิจารณาด้วย

ความรู้สึกในจิตใจมีความลึกซึ้งมากกว่า	 ก่อให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มาก	 การเตือนตน

ด้วยตนเองนั้น๗๕	 ก็ใช้หลักการจากคำสอน  

ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้ว มาเป็น

เครื่องย้ำเตือนให้ลึกซึ้ งลงไป ในจิตใจ   

จนจิตใจเกิดความหนักแน่นคล้อยตาม 

ทำให้เมื่อรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	 ไม่ว่า	 

จะดีหรือไม่ด	ี จิตใจก็จะสามารถวางเฉยได	้	 

ไม่เกิดความยินดี	 ยินร้าย	 แล้วฝึกฝนตนเอง

ด้วยวิธีอื่นๆ	 ประกอบกันก็จะทำให้การฝึก

อินทรียสังวรประสบความสำเร็จได้	

 

 

 

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงวิธีการภาวนาให้แก่

พระราหุลเถระ	 ให้ทำการภาวนาเสมอด้วย

แผ่นดิน น้ำ ไฟ ลม และอากาศ	 เพราะว่า

หากทำการภาวนาเช่นนั้น	 จิตใจจะมีความ

มั่นคงหนักแน่นสม่ำเสมอทั้งในอารมณ์ฝ่ายดี

และไม่ดี	 เมื่อมีการรับรู้สิ่งที่น่าพอใจและไม่น่า

พอใจ	 ก็จะไม่ถูกกิเลสเข้าครอบงำจิตใจได้			

อุปมาดุจว่า	 คนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้าง 

ไม่สะอาดบ้าง คูถบ้าง มูตรบ้าง น้ำลาย

บ้าง น้ำหนองบ้าง เลือดบ้าง ลงบน

แผ่นดิน น้ำ ไฟ ลม และอากาศ แผ่นดิน 

น้ำ ไฟ ลม และอากาศก็ ไม่รู้สึกอึดอัด 

ระอา หรือรังเกียจของนั้น๗๖ 

 

 

 

 

 

เมื่อรับรู้อารมณ์ทั้งหลายแล้ว	 หากเกิดการ

ยินดียินร้าย	 ก็จะเกิดอันตรายสำหรับผู้นั้น		

ทำให้เป็นผู้ที่ถูกกิเลสครอบงำ	 จิตใจไม่เป็น

กลาง	ไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล

ได้	 มักจะทำตามอำนาจของกิเลสในขณะนั้น		

เช่น	 มีคนสรรเสริญก็ชอบใจ	 รักคนที่ชมนั้น		

แต่พอคนด่าก็ ไม่ชอบใจ	 โกรธคนที่ด่านั้น	

ทั้งสองกรณีนี้จิตใจไม่เป็นความเป็นกลาง

เช่นเดียวกัน	 สำหรับผู้ที่ เป็นชาวพุทธแล้ว	

ความรู้สึกเช่นนี้เป็นอันตราย	 ก่อให้เกิดอคติ	

และผู้นั้นไม่สามารถรู้เห็นธรรมตามความเป็น

จริงได้	 ในพรหมชาลสูตร	 พระผู้มีพระภาค

ทรงสั่งสอนไม่ ให้ยินดียินร้าย	 แม้กระทั่งใน

กรณีที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัย	หากมีคนว่า

ติเตียนพระรัตนตรัย ก็ ไม่ควรผูกอาฆาต

พยาบาทต่อคนเหล่านั้น หรือหากมีคนมา

กล่าวยกย่องพระรัตนตรัย ก็ไม่ควรรื่นเริง

ดี ใจกับคนเหล่านั้น เพราะจะเป็นอันตราย

ด้วยการทำเช่นนั้นได้๗๗	
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(๑๒)  การทำกติกาบางอย่าง 

ในการฝึกให้จิตเกิดมีอินทรียสังวร	 ในตอนต้น

นั้นนับว่าเป็นเรื่องยาก	 เพราะธรรมชาติของ

จิตใจคนเราตามปกติที่ยังไม่ ได้ฝึก	 มีลักษณะ

เหมือนลิงที่กระโดดไปกระโดดมา	 ไม่หยุดอยู่

กับที่	 มักจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำเสมอ	 การ

กำหนดกติกาบางอย่างให้กับตนเอง	 หรือมีข้อ

ตกลงของกลุ่มที่ ไม่ขัดกับพระธรรมวินัย	 นำมา

เป็นข้อสำหรับฝึกฝนก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์		

เหมือนกับการมีกฎกติกาสำหรับเด็กนักเรียนที่

ทำผิด	 หากทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ	 เมื่อถูก

ทำโทษ	 เด็กเกิดการหลาบจำและไม่ทำเช่นนั้น

อีก	 จิตใจก็ เช่นเดียวกัน หากมีความ

ผิดพลาดเกิดกิเลสขึ้น ผู้ปฏิบัติในตอนเริ่ม

ต้น ก็อาจจะมีกติกาสำหรับตนเอง เป็น

การลงโทษจิตบางอย่าง เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้และการเข็ดหลาบที่จะไม่ทำเช่นนั้น

อีก	ในพระวินัยบัญญัติของพระภิกษุก็มีเรื่องใน

ทำนองนี้	 แต่เป็นระเบียบเพื่อให้หมู่สงฆ์อยู่

ด้วยกันด้วยความเรียบร้อยดีงาม	 และให้ผู้

กระทำผิดสำรวมระวังในกาลต่อไป		

 

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเสวยพระกระยาหาร

เกิน	 แล้วทรงอึดอัด	 เมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้า

ตรัสคาถาว่า	 “มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ รู้จัก

ประมาณในโภชนะที่ ได้แล้ว ย่อมมีเวทนาเบา

บาง เขาย่อมแก่ช้า อายุก็ยั่งยืน”๗๘	 จึงให้

มาณพคนหนึ่งเรียนคาถานั้น	 แล้วให้กล่าว

คาถาในตอนที่จะเสวย	 โดยให้ค่าจ้างวันละ	

๑๐๐	 กหาปณะ	 เมื่อทำเช่นนี้	 พระองค์ก็มีสติ

ในการเสวย	 ไม่เสวยเกิน	 ร่างกายก็กระปรี้

กระเปร่า	

 

ในอรรถกถาสติปัฏฐานสูตร	 มีตัวอย่างพระ

ภิกษุที่ท่านทำกติกากันไว้หลายอย่าง	 เพื่อเป็น

ประโยชน์ ในการฝึกฝนจิตใจ	 เช่น	 ภิกษุกลุ่ม

หนึ่งตั้งกติกากันว่า	 เมื่อเดินเรียงแถวเข้าไป

บิณฑบาตภายในบ้าน	 หากภิกษุรูปใดมีกิเลส

เกิดขึ้นในจิตใจก็ให้นั่งลง	 จนกว่ากิเลสจะหาย

เสียก่อนจะค่อยลุกขึ้นแล้วเดินต่อ	 ภิกษุรูปที่

ตามมาข้างหลังก็ให้หยุดรอด้วย	 ภิกษุอีกกลุ่ม

หนึ่งตั้งกติกากันว่า	 จะไม่ยอมพูดเรื่องที่ ไม่

จำเป็น	 โดยการอมน้ำเข้าไปบิณฑบาตภายใน

บ้าน	 เมื่อชาวบ้านถาม	 ก็จะพิจารณาก่อนว่ามี

ประโยชน์หรือเปล่า	 หากมีประโยชน์ก็จะกลืน

น้ำแล้วก็ตอบคำถาม	 หากเป็นเรื่องที่ ไม่มี

ประโยชน์ก็จะไม่ตอบอมน้ำเอาไว้อย่างนั้น		

เมื่อออกจากหมู่บ้านแล้วจึงค่อยบ้วนน้ำทิ้ง๗๙  

กติกาเหล่านี้	 อาจจะดูแปลกไปบ้าง	 แต่หาก

สามารถฝึกฝนจิตใจให้ดีงามขึ้น	 มีความ

สำรวมระวังเพิ่มขึ้นและไม่ขัดกับพระธรรมวินัย

ก็สามารถทำได้ 
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๓.๑.๓  ตัวอย่างการปฏิบัติอินทรียสังวรในคัมภีร์ 

เทคนิควิธีการปฏิบัติอินทรียสังวรมีหลากหลายดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว	 ผู้ที่ปฏิบัติก็ฝึกฝนแตกต่าง

กันไปตามความเหมาะสมของแต่ละคน	 และเมื่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าขึ้นก็ต้องแก้ ไขไปตามสติ

ปัญญา	 ในที่นี้	 จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีอินทรียสังวร	 ท่านปฏิบัติกันอย่างไร	 ทำให้ท่านรอดพ้น

จากกิเลสและอันตรายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างไรบ้าง	 และตัวอย่างผู้ ไม่มีอินทรียสังวร		

ทำให้ท่านถูกกิเลสครอบงำและเกิดอันตรายต่อท่านอย่างไรบ้าง	

๓.๑.๓.๑ บุคคลผู้ที่มีอินทรียสังวร  

(๑)		พระวังคีสะและพระนันทะ	 

พระวังคีสเถระตอนบวชใหม่	 เมื่อพบเจอกับ

อารมณ์ที่น่าพอใจ	 โดยเฉพาะผู้หญิงสวยๆ	

ทา่นเกดิความกำหนดัยนิดพีอใจในหญงิเหลา่นัน้ 

ความกำหนดัรบกวนจติ	ไมย่นิดีในการประพฤติ

พรหมจรรย์	 ท่านก็มีวิธีที่จะบรรเทาความ

กำหนัด	 ทั้งการโยนิโสมนสิการด้วยตนเอง  

ทั้ง โดยการสอบถามวิธีการกับผู้ที่ เป็น

บัณฑิตแล้วนำไปปฏิบัติตาม	 จนได้เป็นพระ

อรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา	

 

 

 

 

 

 

 

ในคราวหนึ่ง	 มีสตรีจำนวนมากพากันประดับ

ประดารา่งกายอยา่งสวยงาม	 เขา้ไปยงัอาราม

เทีย่วดทูีอ่ยูข่องภกิษทุัง้หลาย	 ในขณะนัน้	 ทา่น

พระวังคีสะได้เห็นสตรีเหล่านั้น	 ก็เกิดความ

กำหนัดขึ้น	 ความกำหนัดรบกวนจิต	 ท่านก็

พิจารณาด้วยตนเองว่า	 นั่นไม่ ใช่ลาภของเรา

เลย	 เราได้ ไมด่เีลย	 ความตรกึกบัความคะนอง

อยา่งเลวทราม	กำลงัเขา้ครอบงำเราผูอ้อกจาก

เรอืนบวชเปน็บรรพชติ	 ทางนัน้ไมน่า่ยนิด	ี ควร

ยนิดีในทางทีพ่ระพทุธเจา้สอนไว้๘๐	 บางคราวก็

พจิารณาวา่	 รปู	 เสยีง	 กลิน่	 รส	 สมัผสั	 ลว้น

แต่ ไม่เที่ยง	 แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้น	

ทา่นผูรู้ท้ัง้หลายรูแ้จง้อยา่งนีแ้ลว้	 มตีนหลดุพน้

เทีย่วไป๘๑ 
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ในคราวหนึ่ง	 ท่านเดินเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีกับพระอานนท์	 เมื่อเกิดความกำหนัดขึ้น	

แผดเผา	รบกวนจิต	จึงได้ถามวิธีแก้ ไขกับอานนท์	พระอานนท์ ได้บอกอุบายวิธีว่า	

 จิตของท่านเร่าร้อน เพราะความสำคัญผิด  

 ท่านจงละทิ้งนิมิตว่างาม ซึ่งประกอบด้วยราคะ  

 ท่านจงดูสังขารทั้งหลาย โดยความเป็นของแปรผัน   

 โดยความเป็นทุกข์ และอย่าดูโดยความเป็นอัตตา   

 จงดับราคะแรงกล้า อย่าถูกราคะเผาผลาญบ่อย ๆ เลย  

 ท่านจงอบรมจิต ให้มีอารมณ์เดียว   

 ให้ตั้งมั่นดี ด้วยการพิจารณาเห็นว่าไม่งาม  

 จงอบรมกายคตาสติ และจงเป็นผู้เบื่อหน่ายให้มาก  

 ท่านจงอบรมความไม่มีนิมิต และจงถอนมานานุสัย   

 จากนั้น ท่านจักเป็นผู้สงบ เที่ยวไป เพราะละมานะได้๘๒ 

ส่วนพระนันทะนั้น	 ท่านเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีอินทรียสังวร	 เวลามองไปทิศใดๆ	 ท่าน

ต้องสำรวมจิตทั้งหมด	 เป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะอย่างเต็มที่ ในมองทิศนั้นๆ	 ด้วยคิดว่า	 “เมื่อเรามอง

ดูทิศตะวันออกอยู่อย่างนี้ บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจักครอบงำจิตของเราไม่ ได้”๘๓	

(๒)	พระภิกษุปฏิบัติอินทรียสังวรคนละทวาร 

การหัดฝึกปฏิบัติให้มีสติในขั้นต้น	หากฝึกโดยใช้การรับรู้ ในทางทวารทั้ง	๖	มาเป็นเครื่องฝึกหัด	

คือเมื่อตาเห็นรูปก็มีสติรู้ทัน	 เมื่อหูได้ยินเสียงก็มีสติรู้ทัน	 เมื่อจมูกดมกลิ่นก็มีสติรู้ทัน	 เมื่อลิ้นลิ้ม

รสก็มีสติรู้ทัน	 เมื่อกายถูกต้องสัมผัสทางกายก็มีสติรู้ทัน	 เมื่อใจคิดหรือมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็มีสติรู้ทัน	การปฏิบัติอย่างนี้อาจจะยากหรือเฝือเกินไปสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติ	แทนที่จะทำ

ให้การปฏิบัติได้ผลดี	กลับทำให้เป็นความกังวลเคร่งเครียดขึ้นมาได้	ดังนั้น	การฝึกแบบปิดทวาร

อื่นๆ	 ก่อน	 แล้วมุ่งให้ความสนใจกับการฝึกที่ทวารใดทวารหนึ่งเสียก่อน	 ก็จะทำให้การฝึกนั้นมี

ความชำนาญได้ง่ายขึ้น	เมื่อฝึกทวารใดทวารหนึ่งเป็นแล้ว	ก็สามารถมีสติที่ทวารอื่นๆ	ได้ โดยไม่

ยาก	 ดังเรื่องในอรรถกถาขุททกนิกาย	 ธรรมบท	 ที่สามเณรอายุ	 ๗	 ขวบได้แสดงวิธีการปฏิบัติ

แก่ท่านพระโปฐิละ	 ผู้เป็นพหูสูตทรงจำพระไตรปิฎกและอรรถกถา	 ให้ปิดทวาร	 ๕	 คือ	 ตา	 หู	

จมูก	ลิ้น	กาย	แล้วเริ่มปฏิบัติทางใจ	ท่านพระโปฐิละปฏิบัติตามนั้น	พระผู้มีพระภาคประทับอยู่

ห่างจากที่นั้น	๑๒๐	โยชน์	ทอดพระเนตรเห็นและได้ตรัสพระคาถา	เมื่อจบลงท่านพระโปฐิละได้

บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์๘๔ 

อย่างไรก็ตาม	 แม้ฝึกสำรวมระวังในทวารใดทวารหนึ่งในตอนต้น ในที่สุดแล้วก็ต้องมาปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดความสำรวมในทุกทวาร	ดังมีเรื่องที่พระภิกษุ	๕	รูป	ท่านได้พยายามปฏิบัติสำรวม

คนละทวาร	 คือ	 รูปหนึ่งสำรวมจักขุทวาร	 รูปหนึ่งสำรวมโสตทวาร	 รูปหนึ่งสำรวมฆานทวาร	

รูปหนึ่งสำรวมชิวหาทวาร	 รูปหนึ่งสำรวมกายทวาร	 ท่านเหล่านั้นต่างก็เถียงกันว่า	 การปฏิบัติ

ของตนนั้นยากกว่า	 เมื่อตกลงกันไม่ ได้จึงมาเข้าเฝ้าทูลถามพระผู้มีพระภาค	 พระองค์ทรงแสดง

ให้ทราบว่า	การสำรวมในแต่ละทวารนั้นยากทั้งหมด	ภิกษุควรจะเป็นผู้ที่สำรวมในทวารทั้งหมด	

เมื่อสำรวมทั้งหมดแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง๘๕ 
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(๓)	พระจิตตคุตตเถระ	 

มีเรื่องเล่าไว้ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า	 พระจิตต

คุตตเถระอยู่ ในถ้ำใหญ่ชื่อกุรัณฑกะ	ในถ้ำใหญ่

กุรัณฑกะมีจิตรกรรมเรื่องอภิเนษกรมณ์ของ

พระพุทธเจ้า	 ๗	 พระองค์	 สวยงามเป็นที่น่า

พอใจมาก	 ภิกษุหลายรูปเดินดูเสนาสนะเห็น

จิตรกรรมนั้นเข้า	 ก็กล่าวชมกับพระเถระว่า		

“จิตรกรรมนั้นสวยงามน่าพอใจมาก”	 พระ

เถระกล่าวว่า	 “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย	 เมื่อ

กระผมอยู่ ในถ้ำมากว่า	 ๖๐	 ปี	 ยังไม่รู้ว่า

จิตรกรรมมีหรือไม่มีเลย	 วันนี้	 อาศัยท่านทั้ง

หลายผู้มีตาดู	จึงได้รู้เดี๋ยวนี้เอง”	พระเถระอยู่

ในถ้ำนั้นมานาน		แต่ ไม่เคยแหงนหน้าดูถ้ำเลย	

 

 

 

 

 

ในคราวที่พระราชานิมนต์ ไป	 ไม่ว่าพระราชา

หรือพระเทวีนมัสการก็ตาม	 ท่านกล่าวแต่คำ

ว่า		“สุขี	โหตุ	มหาราชา”	เพราะไม่ ได้กำหนด

หมายว่าเป็นพระราชาหรือพระเทวี	ต่อมาท่าน

ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์	 ในคัมภีร์สรุป

เรื่องนี้ ไว้ว่า	 เพราะเหตุนั้น	 แม้กุลบุตรอื่นผู้

ใครป่ระโยชน ์ ไมพ่งึเปน็ผูม้นียันต์าลอกแลก 

เหมือนลิงในป่า เหมือนเนื้อตื่นในดง และ

เหมือนเด็กอ่อนสะดุ้งกลัว พึงทอดจักษุ   

แลดูชั่วแอก อย่าพึงไปสู่อำนาจของจิตที่  

หลุกหลิกเหมือนลิงป่า๘๖	

๓.๑.๓.๒ บุคคลผู้ที่ ไม่มีอินทรียสังวร 

(๑)		ดาบส	๒	ท่าน	 

ในสมัยพุทธกาล	 มีพระภิกษุเห็นผู้หญิงแต่งตัว

สวยงาม	 หลงลืมสติ	 ขาดอินทรียสังวร	 จน

เกิดกิเลสครอบงำจิตใจ	 แล้วเกิดความกระสัน

อยากลาสิกขา	 โดยส่วนใหญ่เกิดกับภิกษุหนุ่ม

และสามเณรทั้งหลาย	 ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ ใน

ช่วงวัยรุ่น	 บวชเข้ามาใหม่	 การปฏิบัติสมถ

กรรมฐานที่ ใช้เป็นเครื่องบรรเทากิเลสยังไม่

ชำนาญ	 และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็

ยังอ่อนอยู่	 เป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคทรง

แสดงชาดก	 อันเป็นเรื่องราวในอดีตเป็น

ตัวอย่าง	 ชี้ ให้เห็นโทษของกิเลสที่เกิดมา

จากการขาดความสำรวมระวัง เมื่อกิเลส

เกิดขึ้นมาแล้ว ก็ทำให้คุณธรรมต่างๆ เสื่อม

ไป แม้ผู้ที่เคยได้ฌานสมาบัติก็เสื่อม	 ดัง

เรื่องที่เล่าไว้ ในอรรถกถาหาริตชาดก		

 

 

 

หาริตดาบสนั้นเป็นผู้ที่ ได้อภิญญา	 ๕	 และ	 

สมาบัติ	๘	ต่อมาพระราชาเลื่อมใส	นิมนต์ ให้

พักอยู่ ในพระราชอุทยานและดูแลเป็นอย่างดี		

ต่อมา	 พระราชาไปปราบศัตรูที่ชายแดน	 จึง

มอบหมายให้พระมเหสีดูแลแทน	 ดาบสนั้นได้

เห็นผิวพรรณของพระมเหสี ในตอนไปรับ

อาหารบิณฑบาต	 กิเลสก็เข้าครอบงำ	 จนได้

เสพเมถุนกับพระนาง	 ทำให้ฌานและอภิญญา

เสื่อมหมด	 ในตอนหลังเห็นโทษในเรื่องนี้		 

จึงทำสมาธิแล้วก็ ไม่กลับมาในเมืองอีกเลย๘๗ 

ในชาดกมีคาถาที่ดาบสกราบทูลพระราชาว่า		
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 ขอถวายพระพรมหาบพิตร ฤๅษีแม้มีปัญญา   

 ยินดีแล้วในคุณธรรม ยังถูกความคิดลามกประกอบด้วยราคะ   

 ที่ยึดถือว่างาม เบียดเบียนเอาได้๘๘ 

และมีเรื่องที่เล่าไว้ ในอรรถกถาโลมกัสสปชาดก	 โลมกัสสปดาบสเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สงบระงับ

อย่างยิ่ง	 มีตบะแรงกล้า	 ภพของท้าวสักกเทวราชหวั่นไหวด้วยเดชแห่งตบะของดาบสนั้น	 ท้าว

สักกเทวราชทรงกลัวเดชของดาบสนั้น	 จึงหาวิธีทำลายตบะ	 โดยร่วมมือกับพระเจ้าพาราณสี		

ให้นำท่านโลมกัสสปะมาทำพิธีบูชายัญ	 พระเจ้าพาราณสีก็จะได้เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด	 มี

สมบัติเหมือนกับท้าวสักกะ	 พระราชาทรงให้ ไสยหะอำมาตย์ ไปเชิญ	 แต่ดาบสไม่ยอมมา	 ท้าว

สักกเทวราชจึงแนะนำให้มอบพระราชกุมารีนามว่าจันทวดี	เป็นข้อแลกเปลี่ยน		ท่านโลมกัสสปะ

เห็นพระนางจันทวดีซึ่งมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากก็หลงรัก	เนื่องจากไม่มีการสำรวมอินทรีย์

ทางตาในการแลดู และไม่มีการสำรวมอินทรีย์ทางใจคือการคิดถึงด้วยอำนาจกิเลส	กิเลส

เข้าครอบงำ	ท่านจึงเสื่อมจากฌาน	และรับที่จะมาทำการบูชายัญเพราะอยากได้ตัวนางจันทวดี	

ในการบูชายัญจะต้องมีการฆ่าสัตว์	 มีช้าง	 ม้า	 โค	 เป็นต้นเป็นจำนวนมาก	 เมื่อโลมกัสสปดาบส

จะเริ่มลงมือฆ่า	 ชาวเมืองที่ชุมนุมกันอยู่ ในที่นั้นพากันร้องคร่ำครวญว่าเป็นสิ่งที่ ไม่เหมาะสม	

และหมู่สัตว์ที่กลัวตายต่างก็ส่งเสียงร้องดังลั่น	 ดาบสมีสติระลึกได้	 เกิดความสลดใจ	 จึงเจริญ

ฌานใหม่	 แสดงธรรมแก่พระราชา	 ทำลายหลุมยัญ	 ปล่อยสัตว์ทั้งหมด	 แล้วได้เหาะไปยังป่า	 

หิมพานต์	 เจริญพรหมวิหารธรรมอยู่จนตลอดชีวิต	 เมื่อสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดที่พรหมโลก๘๙   

ในเรื่องนี้		มีคาถากล่าวไว้ ในชาดกว่า	

 ดวงจันทร์ก็มีกำลัง ดวงอาทิตย์ก็มีกำลัง   

 สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายก็มีกำลัง ฝั่งสมุทรก็มีกำลัง   

 แต่หญิงทั้งหลายมีกำลังเหนือกว่ากำลังทั้งหมด  

 เพราะพระนางจันทวดีได้ ใช้ฤๅษีชื่อโลมสกัสสปะ   

 ซึ่งมีตบะสูงบูชายัญชื่อวาชเปยยะ เพื่อประโยชน์แก่พระบิดาได้๙๐ 

(๒)	เรื่องสามเณรไม่สำรวมทางหูเป็นต้น 

สำหรับกรณีการไม่สำรวมอินทรีย์ทางหู	 เช่น	 เรื่องสามเณรปาลิตะซึ่งเป็นหลานชายของพระ

จักขุปาลเถระ	 เมื่อคราวจูงพระเถระซึ่งตาบอดไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในระหว่างทาง	 ได้ยินเสียง

หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังเก็บฟืนร้องเพลง	 สามเณรถือนิมิตในเสียงของหญิงนั้นเกิดราคะขึ้นมา	 จึง

ขออนุญาตพระเถระไปทำธุระ	 ได้ ไปหาหญิงนั้นจนศีลวิบัติ	 ลาสิกขาออกมาเป็นคฤหัสถ์	 ท่าน

พระจักขุปาลเถระเลยไม่ยอมให้จูง๙๑	 เรื่องที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้	 นอกจากจะแสดงถึงความไม่

สำรวมทางตา	ทางหู	 แล้ว	 ยังแสดงถึงการไม่สำรวมทางใจ	 คือ	 เกิดกิเลสขึ้นจนครอบงำจิตใจ		

แล้วก็ประพฤติล่วงศีลทางกาย	แสดงถึงความไม่สำรวมทางกายด้วย	

สำหรับกรณีการไม่สำรวมทางจมูก	 ในปทุมปุปผสูตรมีตัวอย่างเรื่องพระภิกษุที่เรียนกรรมฐาน

จากสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าป่าเพื่อปฏิบัติธรรม	 หลังจากที่ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว	 ก็ลงไป

ที่สระน้ำแล้วดมกลิ่นดอกบัว	 ชื่นชอบการดมกลิ่นดอกบัวด้วยอำนาจของตัณหา	 จนเทวดาที่มี

ความเอ็นดูหวังประโยชน์เกื้อกูลมาตักเตือนให้มีสติ	 โดยกล่าวหาว่า	 ท่านเป็นผู้	 “ขโมยกลิ่น”		

ทั้งที่พระภิกษุไม่ ได้ขโมยโดยการหักดอกบัวหรือขุดเหง้าบัวไปแต่อย่างใด	ในที่สุดพระภิกษุท่านก็

เกิดสติ	รู้เท่าทันกิเลสของตนและกล่าวขอบคุณเทวดาที่ช่วยตักเตือน๙๒	



การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

216
การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

217

๓.๒  อินทรียสังวรกับหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

อินทรียสังวรนั้นเป็นหลักธรรมในภาคปฏิบัติ	 ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้รวมอยู่กับหมวดธรรม

อื่นๆ	 มีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมหมวดอื่นหลายหมวด	 บางคราวแสดงไว้ตามลำดับของการ

ปฏิบัติ	 บางคราวแสดงเป็นต้นทางของความดับทุกข์หรือปัญหาต่างๆ	 เป็นต้น	 ในที่นี้	 จะแสดง

หลักธรรมที่เกี่ยวข้องบางประการ	

๓.๒.๑  อินทรียสังวรกับไตรสิกขา 

ไตรสิกขาเป็นวิธีการเรียนรู้	 ฝึกฝน	 พัฒนา

ชีวิตทั้ง	๓	ด้าน	คือ	(๑)	ด้านพฤติกรรม	การ

แสดงออกทางกาย	 วาจา	 เป็นพื้นฐานสำหรับ

การพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาต่อไป	 (๒)	

ด้านจิตใจ	 ทำจิตให้มีกำลัง	 ตั้งมั่น	 มีคุณภาพ

ที่ดี	เหมาะต่อการนำไปใช้งาน	และ	(๓)	ด้าน

ปัญญา	 ให้มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตาม

ความเป็นจริง	 จนเลิกเห็นผิดและเลิกยึดมั่น	 

ถือมั่นในสิ่งทั้งปวงได้	 เรียกชื่อว่า	 อธิศีลสิกขา	

อธิจิตตสิกขา	 อธิปัญญาสิกขา	 หรือจำแนก

เป็นขันธ์	๓	ได้แก่	สีลขันธ์	สมาธิขันธ์	ปัญญา

ขันธ์	 ตามพระบาลีโดยทั่วไป	 อินทรียสังวรนั้น

แยกต่างหากออกมาจากสีลขันธ์	 ดังพระพุทธ

พจน์ว่า		

 

 

 

 

ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันธ์ อริยอินทรีย

สังวร อริยสติสัมปชัญญะและอริยสันโดษ

อย่างนี้แล้ว พักอยู่ ณ เสนาสนะเงียบสงัด  

คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า    

ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาต  

ภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้ว นั่งขัดสมาธิตั้ง

กายตรง ดำรงสติเฉพาะหน้า๙๓ 

จากพระพุทธพจน์นี้	 แสดงคุณสมบัติของภิกษุ

ผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อม	 ในการไปสู่สถานที่เงียบ

สงัดเพื่อทำสมาธิ	 ประกอบด้วยคุณสมบัติ	 ๔	

ประการ	 คือ	 (๑)	 อริยสีลขันธ์	 (๒)	 อริย

อินทรียสังวร	 (๓)	 อริยสติสัมปชัญญะ	 (๔)	

อริยสันโดษ			
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ในสามัญญผลสูตรและสูตรอื่นๆ	 ที่แสดงในลักษณะเดียวกันนี้	 อริยสีลขันธ์เมื่อจำแนกแสดงโดย

ละเอียด	 ได้แก่	 ศีล	๓	ประเภท	คือ	 จูฬศีล	มัชฌิมศีล	มหาศีล	 แต่ ไม่ ได้ชี้ชัดให้เห็นว่าธรรมะ

อะไรเป็นสมาธิขันธ์และปัญญาขันธ์บ้าง	 ส่วนในสุภสูตร	 ท่านพระอานนท์ ได้แสดงการจัดแบ่ง

อริยสีลขันธ์	อริยสมาธิขันธ์	อริยปัญญาขันธ์	โดยรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้		

	 (๑)		 อริยสีลขันธ์	ประกอบด้วยศีล	๓	ประเภท	คือ	จูฬศีล	มัชฌิมศีล	มหาศีล				 

	 (๒)	 อริยสมาธิขันธ์ ประกอบด้วยอินทริยสังวร	อริยสติสัมปชัญญะ	อริยสันโดษ		 

	 	 การละนิวรณ์	๕		ปฐมฌาน	ทุติยฌาน		ตติยฌาน		จตุตถฌาน			 

	 (๓)	 อริยปัญญาขันธ์ ประกอบด้วยวิชชา	๘	ประการ๙๔ 

การสงเคราะห์อินทรียสังวรเป็นอริยสมาธิขันธ์	 เป็นคำที่ท่านพระอานนท์ตอบแก่สุภมาณพ	 

โตเทยยบตุร	สภุมาณพไดถ้ามถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงสรรเสรญิ	และทรงใหส้าวกสมาทาน

ตัง้มัน่	ประพฤตปิฏบิตัติาม	คอื	ธรรม	๓	ประการ	คอื	อรยิสลีขนัธ	์อรยิสมาธขินัธ	์อรยิปญัญาขนัธ ์

เมื่อถามถึงอริยสมาธิขันธ	์ ท่านพระอานนท์ ได้รวบรวมธรรมที่สงเคราะห์เข้าเป็นอริยสมาธิขันธ์	

เริ่มตั้งแต่อินทรียสังวรเป็นต้นไปจนถึงจตุตถฌาน	 หากเป็นการแสดงด้วยคำว่าสิกขาโดยตรง		 

ทา่นแบง่ศลีและการสำรวมระวงัทัง้หมดเปน็อธสิลีสกิขา	ฌานทัง้	๔	เปน็อธจิติตสกิขา๙๕	

อรรถกถาและคัมภีร์รุ่นหลังๆ	 จัดอินทรียสังวร

เป็นศีล	อยู่ ในกลุ่มของศีลมี	๔	ประการ	เรียก

ว่า	 จตุปาริสุทธิศีล	 ท่านนิยมอธิบายเป็นศีล

สำหรับพระภิกษุ	 ซึ่งประกอบด้วย	 (๑)	 ปาติ

โมกขสังวรศีล	 ความสำรวมระวังในปาติโมกข์		

(๒)	 อินทริยสังวรศีล	 ความสำรวมระวัง

อินทรีย์	 (๓)	 อาชีวปาริสุทธิศีล	 ความบริสุทธิ์

ในด้านการแสวงหาปัจจัยเลี้ยงชีพ	 (๔)	 ปัจจย

สันนิสสิตศีล	 การพิจารณาใช้สอยปัจจัย๙๖  

เรื่องการจัดแบ่งศีลเป็น	 ๔	 ประการเช่นนี้	 ไม่

ได้มีมาในพระพุทธพจน์	 เป็นการนำเนื้อหาที่

แสดงในพระพุทธพจน์นั้นมาจัดหมวดหมู่ ใหม่		

ซึ่งหากดูตามพระพุทธพจน์ตามที่ยกมาข้างต้น

นั้นแล้ว	จัดอินทรียสังวรอยู่ ในหมวดสมาธิ 

 

 

 

 

จากที่ ได้อธิบายมานั้น	 สรุปได้ว่า	 คัมภีร์ชั้น

พระไตรปิฎก	 ไม่ว่าจะเป็นพระสุตตันตปิฎก

และพระอภิธรรมปิฎก	 ได้แสดงเรื่องอินทรีย

สังวรแยกออกต่างหากจากศีล	 เป็นการปฏิบัติ

เป็นลำดับถัดไปต่อจากปาติโมกขสังวร	 เมื่อมี

การจัดเข้าเป็นขันธ์	 ท่านพระอานนท์จัดเข้าใน

สมาธิขันธ์	 คือหมวดธรรมที่เป็นการฝึกฝนด้าน

การพัฒนาจิตใจให้เกิดความตั้งมั่น	 อันเป็นสิ่ง

สำคัญในการจะนำมาเจริญวิปัสสนาต่อไป		

หรือที่เรียกว่าการฝึกอธิจิต	 ซึ่งก็สอดคล้องกับ

การศึกษาวิจัยที่ผ่านมา	 องค์ธรรมหลักของ

การมีอินทรียสังวรนั้นคือสติ ตัวสตินั้นท่าน

จัดอยู่ ในหมวดสมาธิ ดังคำของพระนางธัมม

ทินนาเถรีว่า	 “สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  

และสัมมาอาชีวะ ทรงจัดเข้าในสีลขันธ์   

สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 

ทรงจัดเข้าในสมาธิขันธ์ สัมมาทิฏฐิ และสัมมา

สังกัปปะ ทรงจัดเข้าในปัญญาขันธ์”๙๗	 ส่วน

คัมภีร์อรรถกถาและคัมภีร์ชั้นหลังนิยมนำมา

จัดเป็นปาริสุทธิศีล	 ๔	 ซึ่งอธิบายเป็นศีล

สำหรับพระภิกษุ	 
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๓.๒.๒  อินทรียสังวรกับกระบวนการปฏิจจสมุปบาท 

ปฏิจจสมุปบาทเป็นการแสดงให้เห็นถึง	 ทุกสิ่งล้วนอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้น	 อยู่ ในรูปของ

กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่อง	 ไม่มีอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้	 หรือผู้มีอำนาจที่ดำรงอยู่ ได้

อย่างเดี่ยวๆ	 ทุกสิ่งอยู่ ในรูปของกระแสที่ ไหลไปไม่หยุดนิ่ง	 มาจากความเปลี่ยนแปลง	 และ

เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ		กระบวนการปฏิจจสมุปบาทมี	๒	สาย	คือ		

	 (๑)		สมุทยวาระ	เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์	 

	 (๒)		นิโรธวาระ	เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์			

ในทางปฏิบัติ	 บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงกระบวนธรรมตามสภาพความเป็นไปในชีวิต

ประจำวัน	 ชนิดที่จะมองเห็นและเข้าใจกันได้ง่ายๆ	 ก็มี	 ในกรณีเช่นนี้กระบวนธรรมฝ่ายก่อเกิด

ทุกข์	หรือปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาระจะเริ่มต้นที่การรับรู้ทางอายตนะทั้ง	๖	แล้วแล่นต่อไปทาง

ข้างปลายตลอดสาย	 จนถึงชรามรณะ	 โสกะ	 ปริเทวะ	 ทุกข์	 โทมนัส	 อุปายาส	 ละช่วงต้นของ

กระบวนธรรม	 ตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นมาไว้ ในฐานให้เข้าใจว่ามีแฝงอยู่ด้วยพร้อมในตัว	 ส่วน

กระบวนธรรมฝ่ายดับทุกข์	 หรือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระ	 ก็จะตั้งต้นที่ดับตัณหาเป็นต้นไป	 คือ	

ตั้งต้นหลังจากรับรู้และเกิดเวทนาแล้ว	 ไม่ย้อนไปพูดถึงการดับอวิชชาเป็นต้นในช่วงแรกเลย		 

ในที่นี้	จะอธิบายปฏิจจสมุปบาทโดยย่อๆ	ดังนี้		

 

(๑)	 สมทุยวาระ	 กระบวนการปฏจิจสมปุบาท

ทั้ง	 ๒	 สาย	 ให้ความสำคัญกับการรับรู้ทาง

ทวารทั้ง	 ๖	 เพราะเป็นจุดที่เป็นทางแยกว่า		

จะเป็นสายเกิดทุกข์หรือสายดับทุกข์	 เพราะ

ไม่ว่าจะเป็นสายเกิดทุกข์หรือสายดับทุกข์ก็

เริ่มต้นที่การรับรู้อารมณ์เช่นเดียวกัน	 เมื่อมี

การผัสสะกับอารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	 แล้ว	

เกิดความรู้สึกขึ้น	 หากไม่มีสติรู้เท่าทัน	 จะเกิด

ตัณหาอุปาทานในสิ่งนั้น	ทำให้เกิดความยึดมั่น

ถือมั่น	 เกิดเป็นภพ	 ชาติและเกิดทุกข์ ในที่สุด	

ซึ่งทุกข์เกิดวนเวียนเช่นนี้	 จากการที่มีผัสสะ

แล้วไม่มีสติรู้เท่าทัน	

 

 

 

 

 

แม้การทำสมถภาวนาจนจิตสงบได้ฌาน	 หรือ

เกิดความรู้พิเศษที่เป็นโลกิยอภิญญา	 มีการ

สามารถระลึกชาติได	้ การมีตาทิพย์สามารถ

เห็นนรก	 สวรรค์ ได	้ เป็นต้น	 เมื่อมีการรับรู	้ 

เชน่นัน้แลว้	 ไมม่สีตริูเ้ทา่ทนัตามความเปน็จรงิวา่

สิง่ทีถ่กูรูแ้ละความรูน้ัน้	 เปน็สิง่ทีด่ำรงอยูเ่พยีง

ชัว่คราว	 เกดิเพราะเหตปุจัจยัปรงุแตง่เมือ่หมด

เหตุก็ต้องแตกสลายไป	 จะให้มั่นคงถาวรหรือ

บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างที่ ใจต้องการไม่ ได	้

เกิดความยึดมั่นถือมั่นในความรู้ขึ้น	 ก็เป็น

ลักษณะของมิจฉาทิฏฐิเช่นเดียวกัน	 ในพรหม

ชาลสตูร	 พระผูม้พีระภาคทรงแสดงความเหน็

ผิดจำนวน ๖๒ ประการ	 ผู้ที่มีความเห็นผิด

เหลา่นัน้	 กม็ทีัง้ผูท้ี่ ไดฌ้าน	 ผูท้ี่ ได้ โลกยิอภญิญา 

ผู้ที่เป็นนักทฤษฎ	ี ผู้ที่เป็นนักคิดเหตุผล	 การที่

เกดิความเหน็ผดิตา่งๆ ขึน้ กเ็พราะไปยดึมัน่

ในความรู้ของตนนั่นเอง	 ความรู้นั้นได้มาจาก

การเห็นด้วยตนเองบ้าง	 จากการอนุมานบ้าง	

จากการคาดเดาบ้าง	 ซึ่งมีต้นตอมาจากผัสสะ

ทางทวารทั้ง	 ๖	 เมื่อไม่รู้เท่าทันความเป็นจริง		 

ก็เกิดการยึดมั่นถือและเกิดทุกข์ ในที่สุด	 ดังที่

พระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่ 
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สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกรับสัมผัส 

(ผัสสะ) ทางผัสสายตนะ ๖ แล้ว เกิดเวทนา 

(ความรู้สึก) เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมี

ตัณหา (ความอยาก) เพราะตัณหาเป็นปัจจัย

จึงเกิดมีอุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่น) เพราะ

อุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพ (ความมี ความ

เป็น) เพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติ (ความ

เกิด) เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชรา (ความ

แก่) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้า

โศก) ปริเทวะ (ความคร่ำครวญ) ทุกข์ (ความ

ไม่สบายกาย) โทมนัส (ความไม่สบายใจ) 

และอุปายาส (ความคับแค้นใจ)๙๘ 

 

 

 

 

 

การเกิดผัสสะทางทวารทั้ง	 ๖	 เป็นเรื่องปกติ	

เป็นการทำงานของนามรูปที่เป็นไปตามเหตุ

ปัจจัย	 เมื่อมีจักขุปสาทดี	 มีรูปมากระทบกับ

จักขุปสาท	 มีการรับรู้คือจักขุวิญญาณเกิดขึ้น	

การที่มีการประชุมของธรรมะ	๓	ประการ	คือ	

จักขุ	รูป	และจักขุวิญญาณเช่นนี้เรียกว่าผัสสะ 

แม้ทางทวารอื่นก็ โดยทำนองเดียวกัน	 เมื่อมี

การรับรู้อารมณ์แล้ว	 ก็จะมีความรู้สึกต่อ

อารมณ์นั้น	 หากไม่มีสติรู้เท่าทัน	 ก็จะหลงใหล

ไปตามอารมณ์	 ถูกอารมณ์ครอบงำเอา	 กิเลส

ก็เกิดขึ้นในจิตใจในขณะนั้น	 เป็นการสร้าง

ความเคยชินของกิเลส	 คือเป็นสาเหตุให้กิเลส

ประเภทนั้นเกิดขึ้นได้ โดยง่ายมากขึ้น	

 

คนทั่วไปที่ ไม่ ได้ฝึกฝนสติให้เกิดอินทรียสังวร	

ก็จะมีกิเลสเกิดตามความเคยชิน	 คือ	 อารมณ์

ที่น่าชอบใจก็เกิดราคะความกำหนัดต้องการ	

อารมณ์ที่ ไม่น่าชอบใจก็เกิดโทสะความขัดเคือง		

อารมณ์ปานกลางก็ ไม่รู้ตามความเป็นจริง	

การปล่อยจิตใจไปตามความเคยชินของกิเลส

เช่นนี้		เป็นการทำให้เกิดทุกข์หมุนวนเป็นวงจร

อุบาทว์ที่ดำเนินไปไม่มีสิ้นสุด	 ซ้ำยังก่อความ

เคยชินให้ทุกข์เกิดง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย	สุขเวทนา

ถูกต้องแล้วก็มีราคานุสัย ทุกขเวทนา

ถูกต้องแล้วก็มีปฏิฆานุสัย อทุกขมสุข

เวทนาถูกต้องแล้วก็มีอวิชชานุสัย	การจะถึง

ความสิ้นทุกข์ ในปัจจุบันก็ เป็นไป ไม่ ได้ ๙๙ 

เพราะการไม่มีสติรู้ เท่าทันเมื่อมีการรับรู้

อารมณ์ทางทวารทั้ง	๖	นั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์	

ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า 

 

 

 

ความเกิดแห่งทุกข์ เป็นอย่างไร คือ เพราะ

อาศัยจักขุและรูป จักขุวิญญาณจึงเกิด ความ

ประจวบแห่งธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ 

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะ

เวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงเกิด ความเกิดแห่ง

ทุกข์เป็นอย่างนี้แล... เพราะอาศัยมโนและ

ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณจึงเกิด ความ

ประจวบแห่งธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ 

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะ

เวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงเกิด ความเกิดแห่ง

ทุกข์เป็นอย่างนี้แล๑๐๐ 
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(๒)	 นิโรธวาระ	 ในทางตรงกันข้ามกับฝ่าย

สมุทยวาระที่กล่าวมาแล้ว	 หากมีการฝึกสติรู้

เท่าทันเมื่อมีการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	

อารมณ์ที่น่าพอใจก็ไม่เกิดราคะ	 อารมณ์ที่ ไม่

น่าพอใจก็ไม่เกิดโทสะ	อารมณ์ที่เป็นปานกลาง

ก็ ไม่หลง	 สามารถรู้อารมณ์ตามความเป็น

จริง เห็นความเกิด ความดับ อัสสาทะ อา

ทีนวะ และนิสสรณะของสิ่งนั้น จะไม่เกิด

ทุกข์ขึ้นในกระบวนการรับรู้อารมณ์นั้น 

ความเคยชินของกิเลสที่เคยเกิดในอารมณ์นั้นก็

จะลดลง	 สุขเวทนาถูกต้องแล้ว	 ราคานุสัยก็	 

ไม่มี	 ทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว	 ปฏิฆานุสัยก็ไม่มี	

อทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้ว	 อวิชชานุสัยก็ไม่

มี	 สติที่เคยเกิดก็จะเกิดบ่อยขึ้น	 จิตมีความตั้ง

มั่นดี	 เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นความจริง

จนกระทั่งปล่อยวางและถึงความสิ้นทุกข์ ใน

ปัจจุบันได้๑๐๑	 เพราะการมีสติรู้เท่าทันนั้น	และ

มีปัญญาจนสามารถละตัณหาเสียได้นั้น	 ทำให้

อุปาทาน	 ภพ	 ชาติ	 ดับสนิทไปได้	 เป็นการ

หมดไปแห่งทุกข์	ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

 

ความดับแห่งทุกข์ เป็นอย่างไร คือ เพราะ

อาศัยจักขุและรูป จักขุวิญญาณจึงเกิด ความ

ประจวบแห่งธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ 

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะ

เวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงเกิด เพราะตัณหา

นั้นแลดับไม่เหลือด้วยวิราคะ อุปาทานจึงดับ  

เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ 

ชาติ (ความเกิด) จึงดับ เพราะชาติดับ ชรา 

(ความแก่) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความ

เศร้าโศก) ปริเทวะ (ความคร่ำครวญ) ทุกข์ 

(ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ ใจ) และ

อุปายาส (ความคับแค้นใจ) จึงดับ ความดับ

แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มี ได้ด้วยประการฉะนี้  

ความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แล๑๐๒ 

จากที่ ได้อธิบายมานั้น	 จะเห็นได้ว่า	 อินทรีย

สังวรนั้นมีความสำคัญมากโดยทำหน้าที่เป็น

เหมือนทางแยกของกระบวนการปฏิจจสมุป

บาท	หากรับรู้อารมณ์แล้วเกิดกิเลส	เกิดความ

ยึดมั่นถือมั่นขึ้น	 เป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด

ทุกข์	 หากรับรู้อารมณ์แล้วไม่เกิดกิเลส	 ไม่เกิด

ความยึดมั่นถือมั่น	 เป็นปฏิจจสมุปบาทสายดับ

ทุกข์	 ตามการอธิบายแนวปฏิจจสมุปบาทนี้	

สติที่คอยกั้นกระแสกิเลสที่มาจากทวารทั้ง 

๖ เป็นตัวจักรที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติ

ธรรม	 เมื่อมีสติรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	 ก็

เป็นการดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล	 เพราะทุกข์

ที่แท้จริงนั้นเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์	

๕	 เมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีทุกข์	 ที่ยัง

คงมีทุกข์อยู่ก็เพราะว่าไม่มีสติรู้เท่าทัน	 ทำให้

เกิดความยึดมั่นถือมั่น	 เมื่อมีการฝึกสติเพิ่มขึ้น	

รู้เท่าทันมากขึ้น	 การที่จะหลงยึดมั่นถือมั่น	 

น้อยลง	ทกุข์ก็น้อยลงไปตามลำดับ	จนกระทั่ง

สติสมบูรณ์	รู้เท่าทันทั้งหมด	การยึดมั่นถือมั่น	 

ไม่มี	 ทุกข์ก็ไม่มีเลย	 เป็นพระอรหันต์	 หมดสิ้น

อาสวะทั้งปวง	

ในมหาตัณหาสังขยสูตร	 พระผู้มีพระภาคทรง

แสดงปฏิจจสมุปบาททั้ง	 ๒	 สาย	 ทรงแสดง

ใหเ้หน็ถงึกระบวนการเกดิทกุขแ์ละกระบวนการ

ดบัทกุข	์เริม่จากการรบัรูอ้ารมณท์างอนิทรยี	์๖ 

เมื่อมีการเห็นรูปทางตา	 ฟังเสียงทางหู	 ดม

กลิ่นทางจมูก	ลิ้มรสทางลิ้น	ถูกต้องโผฏฐัพพะ

ทางกาย	รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจ	หากเป็นผู้ที่

ไม่ ได้รับการฝึกฝนพัฒนา	 เป็นดังเด็กทารกที่

ไร้เดียงสา	 ไม่มีสติ	 จะเกิดความกำหนัดใน

อารมณ์ที่น่ าพอใจ	 เกิดความขัดเคืองใน

อารมณ์ที่ ไม่น่าพอใจ	 มีแต่ความยินดียินร้าย	

เพลิดเพลินติดใจในเวทนา	 เพราะมีความ

เคยชินที่ติดมาจากความเป็นเด็ก	 เป็นเหตุให้

เกิดทุกข์วนเวียนซ้ำซากที่เรียกว่าวัฏฏสังสาร	

บุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่จมอยู่ ในกองทุกข์		ดังพระ

บาลีว่า 
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กุมารนั้นเห็นรูปทางตาแล้วกำหนัดในรูปที่น่า

รัก ขัดเคืองในรูปที่ ไม่น่ารัก เป็นผู้มีสติในกาย

ไม่ตั้งมั่น และมีจิตเป็นกามาวจรอยู่ ไม่รู้ชัดถึง

เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือ

แห่งบาปอกุศลธรรมตามความเป็นจริง เขา

เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความยินดีและความยินร้าย

อย่างนี้ เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สุขก็

ตาม ทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม  ย่อม

เพลิดเพลิน บ่นถึง ติดใจเวทนานั้น เมื่อกุมาร

นั้นเพลิดเพลิน บ่นถึง ติดใจเวทนานั้นอยู่  

ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้น ความเพลิดเพลินใน

เวทนาทั้งหลาย เป็นอุปาทาน เพราะอุปาทาน

เป็นปัจจัย ภพจึงมี เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติ

จึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ  

ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงมี  

ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้น ย่อมมีได้

อย่างนี้  ฟังเสียงทางหู... ดมกลิ่นทางจมูก... 

ลิ้มรสทางลิ้น... ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย...  

รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจ... ความเกิดขึ้นแห่ง

กองทุกข์ทั้งสิ้นนั้น  ย่อมมี ได้อย่างนี้๑๐๓ 

ส่วนบุคคลผู้ที่ ได้ฟังธรรม	 มีศรัทธาในพระผู้มี

พระภาค	 เห็นว่าการวนเวียนไปตามสังสารวัฏ

นั้นมีแต่ความทุกข์	 โลกนี้ ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้	

มีแต่อยากจะพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด

เท่านั้น	 และเห็นว่าการอยู่ครองเรือนเป็นที่มา

ของธุลีคือกิเลสมากมาย	 การออกบวชนั้นมี

ความปลอดโปร่งกว่า	 สามารถประพฤติพรหม

จรรย์ ให้ประสบความสำเร็จได้	 ก็สละบ้าน

เรือนออกบวชเป็นบรรพชิต	 ประพฤติปฏิบัติ

ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	 เริ่มต้นจาก

ประพฤตทิางกายวาจาใหเ้รยีบรอ้ย สำรวม

ระวังในปาติโมกข์ มีความสันโดษในปัจจัย

สำหรับเลี้ยงชีพ มีอินทรียสังวร ละนิวรณ์ 

๕ และมีสัมมาสมาธิ	 รู้จักวิธีการที่จะละ

กิเลสได้	 เมื่อรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง	๖	แล้ว	

ไม่กำหนัดในรูปที่น่ารัก	 ไม่ขัดเคืองในรูปที่

น่าชัง	เป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่น	เสวยเวทนาใดๆ	

ก็ไม่เพลิดเพลินหมกมุ่น	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 ความ

เพลิดเพลินติดใจในเวทนาทั้งหลาย	 ก็ดับไป	

อุปาทาน	 ภพ	 ชาติ	 ก็ดับไป	 เป็นกระบวนการ

ดับสนิทไปแห่งทุกข์๑๐๔ 

๓.๒.๓  อินทรียสังวรกับสติปัฏฐาน ๔ 

หลักปฏิบัติที่เป็นหนทางสายเอก	 เป็นทางที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเอกของโลกทรงค้นพบและทรง

ประกาศไว้	 เป็นทางที่ทำให้ถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานอย่างเดียว	 เป็นทางที่มีอยู่ ใน

พระธรรมวินัยนี้เท่านั้น	 เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์	 เพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะ	

เพื่อความดับไปของทุกข์และโทมนัส	 เพื่อให้บรรลุถึงอริยมรรค	 และทำให้แจ้งพระนิพพาน	 ถึง

ความพ้นทุกข์ ได้อย่างแท้จริง	 ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นหลักในการฝึกฝนจิตให้มี

คุณภาพ เป็นธรรมส่วนที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ พัฒนาจิตให้มีสมาธิ มีปัญญาเห็นความ

จริง จนกระทั่งเห็นอริยสัจ หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง	 ซึ่งหลักของสติปัฏฐานกับอินทรียสังวร

นั้น	ก็มีความคล้ายคลึงและเกี่ยวเนื่องกันอยู่	ขอแยกกล่าวเป็นข้อๆ	ดังนี้	 
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(๒)	 เป็นลำดับการปฏิบัติถัดจากปาติโมกข

สังวรเช่นเดียวกัน	 ผู้จะปฏิบัติสติปัฏฐานให้

ประสบผลสำเร็จ	 มีความเจริญก้าวหน้าไปใน

กุศลธรรมทั้งหลายนั้น	ต้องเป็นผู้ที่มีศีล	รักษา

ศีลให้จิตเป็นกุศล	มีความอ่อนโยน	เป็นพื้นฐาน

ที่ดี	 แล้วอาศัยจิตที่มีศีลนั้นเจริญสติปัฏฐาน	

เพราะว่าศีลนั้นเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้ง

หลาย	 อุปมาเหมือนกับแผ่นดินที่เป็นที่ตั้งของ

การทำการงานต่างๆ	 บุคคลยืนอยู่บนแผ่นดิน

แล้วจึงทำได้	 ดังนั้น	 หากกล่าวถึงการปฏิบัติ

ธรรมอย่างย่อๆ	 ในพระธรรมวินัย	 ให้เริ่มต้น

ด้วยการมีศีล	สำรวมในปาติโมกข์	แล้วก็เจริญ

สติปัฏฐาน	 ดังที่มีภิกษุรูปหนึ่งมาถามพระผู้มี

พระภาคให้ทรงบอกข้อปฏิบัติอย่างย่อที่สุด	

จะนำได้ ไปปฏิบัติต่อไป	 พระผู้มีพระภาคตรัส

ให้ทำเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย	 ให้

หมดจดก่อน	 เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย	

คือ	การมีศีล	สำรวมระวังในปาติโมกข์	มีปกติ

เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย	 สมาทานศึกษาใน

สิกขาบททั้งหลาย	 เมื่อดำรงอยู่ ในศีลแล้ว ก็

พงึเจรญิสตปิฏัฐาน ๔ ประการ	การทำเชน่นี ้

พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายตลอด

คืนและวันที่จักมาถึง	ไม่มีความเสื่อมเลย๑๐๖	

ในการปฏิบัติอินทรียสังวรก็ โดยทำนองเดียว

กันกับสติปัฏฐาน	 มีลำดับการปฏิบัติถัดจาก	 

ปาติโมกขสังวร	 บางพระสูตรพระผู้มีพระภาค

ทรงแสดงศีลโดยแยกเป็นจูฬศีล	 มัชฌิมศีล	

และมหาศีล	แล้วแสดงอินทรียสังวรต่อจากศีล	

๓	 ประเภทนั้น๑๐๗	 ในบางพระสูตรทรงแสดง

เน้นให้ภิกษุปฏิบัติปาติโมกขสังวร	 จนเป็นผู้มี

ศีล	 สำรวมในพระปาติโมกข์แล้ว	 พระองค์จึง

ทรงแนะนำให้ปฏิบัติอินทรียสังวรเป็นขั้นตอน

ต่อไป		ดังพระบาลีว่า	

พราหมณ์ ในกาลใดภิกษุเป็นผู้มีศีล สำรวม

ด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วย

อาจาระและโคจร เป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เล็ก

น้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ใน

กาลนั้น ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่า 

“มาเถิด ภิกษุ เธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารใน

อินทรีย์ทั้งหลาย”๑๐๘ 

(๑)	 องค์ธรรมหลักคือตัวสติเช่นเดียวกัน  

ความหมายของสติปัฏฐานตามนัยอรรถกถา	

ท่านแสดงไว้	 ๓	 ประการ	 คือ	 (๑)	 อารมณ์

แห่งสติ	 (๒)	 การที่พระศาสดาไม่ทรงดี

พระทัยและเสียพระทัย	 ในเมื่อสาวกทั้งหลาย

ปฏิบัติแตกต่างกัน	 ๓	 แบบ	 และ	 (๓)	 ตัวสติ	

แต่เมื่อกล่าวในเรื่องสติปัฏฐาน	 ๔	 คำว่า		 

สติปัฏฐาน	 ท่านหมายถึงตัวสติ	 ที่มีลักษณะ

ระลึกได้ ไม่หลงลืมในกุศลธรรมทั้งหลาย		 

สติปัฏฐานคือสติอย่างเดียว	 แต่ที่แสดงแยก

ออกเป็น	 ๔	 ประเภท	 คือ	 กาย	 เวทนา	 จิต	

ธรรม	 เพราะอารมณ์ที่ทำให้เกิดสตินั้นมีหลาก

หลาย	 และแสดงให้เหมาะสำหรับบุคคลที่มี

จริตต่างกัน๑๐๕	

 

 

 

 

อินทรียสังวรเป็นการแสดงโดยถึงวิธีการปิด

กั้น	 คุ้มครอง	 รักษาทวาร	 เมื่อมีการรับรู้

อารมณ์	 ซึ่งธรรมที่ เป็นดุจนายประตูคอย

คุ้มครองป้องกันรักษาทวารคือสติ	ดังนั้น	พระ

อรรถกถาจารย์จึงเรียกอินทรียสังวรอีกชื่อ

หนึ่งว่าสติสังวร	 อินทรียสังวรแยกออกเป็น

การสำรวมในทวารทั้ง	 ๖	 ก็เพราะทวารทั้ง	 ๖	

เป็นต้นเหตุที่มาของกิเลสต่างๆ	 ส่วนองค์ธรรม

หลักที่ ใช้ ในการสำรวมก็คือสติ	 เมื่อมีสติ		

อกุศลบาปธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น

ไม่ ได้	 ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกละไป	 กุศลธรรมทั้ง

หลายที่ ไม่เคยมีก็มีขึ้น	 ที่เคยมีแล้วก็เจริญงอก

งามไพบูลย์ ไปตามลำดับ 
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(๕)	 ปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมหลัก 

ข้อนี้อธิบายตามความหมายของคำว่า	 ธมฺมา

นธุมมฺปฏปิตตฺ	ิ คำวา่	 ธมมฺ	 หมายถงึ	 ธรรมที่

เป็นหลักใหญ่ ในการปฏิบัต	ิ ธรรมะอันเป็น

เปา้หมายใหญ	่ไดแ้ก	่มรรค	ผล	นพิพาน	คำวา่	

อนุธมฺม	 หมายถึง	 ธรรมย่อยที่มีส่วนเสริมใน

การปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลถุงึธรรมะใหญน่ัน้	 ดงันัน้	

ธรรมานุธรรมปฏิบัต ิ จึงหมายถึงการปฏิบัติ

ธรรมให้ถูกต้องตามหลักการ	 ตามความมุ่ง

หมาย	 คอื	 หลกัยอ่ยคลอ้ยตามหลกัใหญ	่ หลกั

เบือ้งตน้เอือ้หรอืเปน็ไปเพือ่หลกัเบือ้งปลาย	เชน่	

ปฏิบัติศีลถูกหลัก	 เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรค	

ผล	นพิพาน	มิใชป่ฏบิตัิโดยงมงาย	 ไรห้ลกัการ	

หรือทำให้เขวไปด้วยตัณหาและทิฏฐ	ิ ในคัมภีร์

ขุททกนิกาย	 จูฬนิทเทส	 ได้แสดงแยกแยะว่า	

ธรรม ไดแ้ก ่ โพธปิกัขยิธรรม ๓๗ ประการ 

เพราะเป็นธรรมหลักที่เป็นไปเพื่อการรู้แจ้ง

อริยสัจ	 เมื่อธรรมเหล่านี้ครบบริบูรณ	์ รวมลง

ในจิตใจของบุคคลใด	 บุคคลนั้นก็จะตรัสรู้อริย

สจั	 สว่นอนธุรรม ไดแ้ก ่ ขอ้ปฏบิตัทิีส่มควร

แกก่ารทีจ่ะบรรลธุรรม มกีารรกัษาศลี การ

สำรวมอนิทรยี ์เปน็ตน้๑๑๑ 

ตามนัยที่แสดงมานี้จะเห็นได้ว่า	 	 อินทรีย

สังวรนั้นเป็นธรรมย่อย	 (อนุธรรม)	 ที่ต้อง

ประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับสติปัฏฐานซึ่ง

เป็นธรรมหลัก	 (ธรรม)	 ทำให้ โพธิปักขิยธรรม

นั้นสมบูรณ์	 จึงจะประสบผลสำเร็จในการ

ปฏิบัติและเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์อย่างแท้จริง	

หากปฏิบัติอินทรียสังวรเป็นต้นไม่สอดคล้อง

กับหลักโพธิปักขิยธรรม	 ก็อาจทำไปด้วย

อำนาจความต้องการและความเห็นผิดต่างๆ	

ได้	 ซึ่งจะให้ประโยชน์ความสุขที่เป็นโลกิยะ		

สูงสุดทำให้ ได้ฌานไปเกิดในพรหมโลกแต่	 

ไม่พ้นทุกข์จริง	 ดังนั้น	 ต้องปฏิบัติธรรมย่อยมี

อินทรียสังวรเป็นต้น	 ให้สอดคล้องกับธรรม

หลักคือสติปัฏฐาน	 ๔	 เป็นต้น	 จึงเรียกว่า	 

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ 

(๓)	 สติเป็นเหตุให้มีอินทรียสังวร	 ในสติ

สัมปชัญญสูตร	 พระผู้มีพระภาคทรงแสดง

ลำดับพัฒนาการของการปฏิบัติธรรม	 เริ่มจาก

การปฏบิตัสิตสิมัปชญัญะ	 เมือ่มสีตสิมัปชญัญะ

ก็จะเป็นเหตุให้ธรรมฝ่ายดีอย่างอื่นเกิดขึ้นตาม

ลำดับ	 คือ	 หิริโอตตัปปะ	 อินทรียสังวร	 ศีล		

สัมมาสมาธ	ิ ยถาภูตญาณทัสสนะ	 นิพพิทา	 

วริาคะ	และวมิตุตญิาณทสัสนะ	พฒันาการของ

ธรรมเชน่นี	้แสดงใหเ้หน็ถงึการดำเนนิไปของจติ	

ที่ธรรมะทั้งหลายย่อมไหลคล้อยไปตามกัน 

ดุจกระแสน้ำไหลลาดไปสู่ที่ลุ่ม	 ผู้ปฏิบัต	ิ 

มีหน้าที่ฝึกให้จิตมีสติสัมปชัญญะ	 เมื่อมีสต	ิ 

สมัปชญัญะกจ็ะมธีรรมอืน่ๆ	 เกดิขึน้ตามสมควร

แก่เหต	ุ ซึ่งรวมทั้งอินทรียสังวรด้วย	 อินทรีย

สังวรจึงเป็นผลมาจากการมีสต	ิ ดังพระพุทธ

พจนท์ีว่า่	 “เมือ่สตสิมัปชญัญะม ีหริแิละโอตตปั

ปะของบคุคลผูส้มบรูณด์ว้ยสตสิมัปชญัญะ ชือ่

ว่ามี เหตุสมบูรณ ์ เมื่อหิริและโอตตัปปะม ี

อินทรียสังวรของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและ

โอตตปัปะ  ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ”์๑๐๙ 

 

(๔) เนน้การละอภชิฌาและโทมนสัเชน่เดยีวกนั 

ในหลักการปฏิบัติอินทรียสังวรนั้น	 ท่านไม่ ให้

ความยึดถือในนิมิตและอนุพยัญชนะ	 เพราะ

หากยึดถือแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดอภิชฌาและ

โทมนัส	 บาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้น		

ท่านเน้นกิ เลสคืออภิชฌาและโทมนัสเป็น

ประธาน	 หากละได้	 ใจเป็นอุเบกขา	 ก็เรียกได้

ว่าเป็นผู้มีการพัฒนาด้านอินทรียสังวร	 ในด้าน

การปฏิบัติสติปัฏฐาน	 การตามรู้กายในกาย		

การตามรู้เวทนาในเวทนา	 การตามรู้จิตในจิต		

การตามรู้ธรรมในธรรม	 การปฏิบัติเช่นนี้	 จะ

สามารถละอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้	 ดัง

พระพุทธพจน์ว่า	 “พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ 

มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด  

อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้”๑๑๐ 
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พระสูตรขนาดยาวในคัมภีร์ทีฆนิกายและ

มัชฌิมนิกาย	 พระผู้มีพระภาคทรงแสดง

แยกแยะใหเ้หน็หมวดธรรมทีค่รอบคลมุทัง้หมด

ในกระบวนการปฏิบัติธรรม	 พระองค์ทรง

แสดงการประพฤติพรหมจรรย์ตามลำดับของ

ไตรสิกขา	 คือ	 อธิศีลสิกขา	 อธิจิตตสิกขา	

อธิปัญญาสิกขา	 โดยทรงแยกแยะให้เห็น

หมวดธรรมที่ละเอียดขึ้น	 สามารถเรียงลำดับ

ได้ดังนี้	 คือ	 ปาติโมกขสังวร อินทรียสังวร  

สติสัมปชัญญะ สันโดษ เข้าสู่เสนาสนะอัน

สงัด กำจัดนิวรณ์ ๕ ประการ การได้ฌาน 

๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 

จตตุถฌาน วปิสัสนาญาณ โลกยิอภญิญา ๕ 

อาสวักขยญาณ๑๑๕ 

 

 

 

 

ในมหาอสัสปรุสตูร	มชัฌมินกิาย	มลูปณัณาสก	์

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงข้อที่ภิกษุทั้งหลาย

ควรศึกษา	 ให้สมกับที่หมู่ชนเรียกว่าเป็น		

“สมณะ”	 และภิกษุทั้งหลายก็ปฏิญญาตนว่า

เป็น	“สมณะ”	ซึ่งเมื่อศึกษาและปฏิบัติตามแล้ว

จะก่อประโยชน์	คือ	 (๑)	ทำให้เป็นสมณะดังที่

ปฏิญญาเอาไว้จริง	 (๒)	 ปัจจัย	 ๔	 ที่ทายก

ถวายมีผลมากมีอานิสงส์มาก	 (๓)	 การบวชไม่

เป็นหมัน	 มีประโยชน์	 มีความเจริญ	 ซึ่ ง

พระองค์ ไม่ทรงให้หยุดนิ่งเพียงขั้นใดขั้นหนึ่ง		

แต่ทรงให้เพียรปฏิบัติไปยิ่งขึ้นไป	 ลำดับของ

ขอ้ปฏบิตัมิดีงันี	้ คอื	หริิโอตตปัปะ	กายสมาจาร

บรสิทุธิ	์วจสีมาจารบรสิทุธิ	์มโนสมาจารบรสิทุธิ	์

อาชวีะบรสิทุธิ	์ สำรวมอนิทรยี ์ รู้จักประมาณ

ในโภชนะ	ตื่นบำเพ็ญเพียร	เจริสติสัมปชัญญะ	

การละนิวรณ์	๕	ฌาน	๔	วิชชา	๓๑๑๖ 

 

ในพระพุทธพจน์เป็นอันมาก	ที่แสดงลำดับของ

การปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้น	 จนกระทั่งถึงการรู้

แจ้งตามความเป็นจริง	 ลำดับการปฏิบัติธรรม

ในตอนต้นนั้น	จะทรงแสดงอินทรียสังวรแทรก

อยู่ด้วยเสมอ		ดังตัวอย่างพระพุทธพจน์ว่า	

เมื่อบวชแล้วอย่างนี้ สำรวมด้วยการสังวรใน

พระปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยมารยาทและ

โคจร (การเที่ยวไป) เห็นภัยในโทษแม้เพียง

เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ ในสิกขาบท 

ประกอบด้วยกายกรรมและวจีกรรมอันเป็น

กุศล มีอาชีวะบริสุทธิ์ สมบูรณ์ด้วยศีล 

คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย สมบูรณ์

ด้วยสติสัมปชัญญะ (และ) เป็นผู้สันโดษ๑๑๒ 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สำรวมด้วยปาติโมกข

สังวรอยู่ ถึงพร้อมด้วยอาจารและโคจร เห็น

ภัยในโทษที่มีประมาณน้อย สมาทานศึกษา  

ในสิกขาบททั้งหลาย คุ้มครองทวารในอินทรีย์

ทั้งหลาย รู้จักประมาณในการบริโภค หมั่น  

 

ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอด

ปฐมยามและปัจฉิมยาม หมั่นประกอบความ

เพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรมอย่างต่อ

เนื่อง มีปัญญาเป็นอุบายในกิจทั้งปวง๑๑๓ 

ตัวอย่างในพระพุทธพจน์นี้	 และพระพุทธพจน์

อื่นๆ	 ที่ยกมาแสดงเป็นตัวอย่าง	 จะเห็นได้ว่า	

การปฏิบัติธรรมไปตามลำดับนั้น มีอินทรีย

สังวรเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยในขั้นตอน

ต้นๆ ของการปฏิบัติ ต่อจากความสำรวม

ระวังในศีล เมื่อมีการปฏิบัติอินทรียสังวรก็จะ

ส่งผลให้	 ศีลมีความละเอียดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป

ด้วย	และเป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิในขั้นต่อๆ	ไป

ด้วย	ตามลำดับของศีล	สมาธิ	ปัญญา	ซึ่งศีล

ที่จะเป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธินั้น	 เป็นศีลที่มี

ความละเอียดไม่ด่างพร้อย	 ดังพระพุทธพจน์

ว่า	 “ศีลที่ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย 

เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและ

ทิฏฐิครอบงำ  เป็นไปเพื่อสมาธิ”๑๑๔	

๓.๒.๔  อินทรียสังวรกับลำดับการปฏิบัติธรรมตามพระพุทธพจน์ 
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วิธีการปฏิบัติอินทรียสังวรอันยอดเยี่ยมใน

ธรรมวินัยนี้	 มีความหมายไปในแนวทางการ

ปฏิบัติด้านวิปัสสนา	 คือ	 เมื่อเห็นรูปด้วยตา

เป็นต้นแล้ว	 เกิดความชอบใจ	 ไม่ชอบใจ		 

ให้รู้ชัดสภาวะที่เกิดขึ้นนั้นตามความเป็นจริง	

เห็นเป็นของปรุงแต่ง	 เป็นสิ่งที่อิงอาศัยปัจจัย

เกิดขึ้น	 ไม่มีตัวตน	 จิตก็จะมีความเป็นอุเบกขา	

มีความตั้งมั่นอยู่	 ซึ่งเป็นความวางเฉยเพราะมี

ความรู้ขั้นสูง	 ไม่ ใช่วางเฉยเพราะกดข่มหรือไม่

สนใจ	 เป็นการมีปัญญามองเห็นความจริงของ

สิ่งนั้น			

 

 

 

 

 

 

การที่จิตจะมีความตั้งมั่นดี	 สามารถพิจารณา

เห็นสิ่งต่างๆ	 ได้อย่างแจ่มแจ้ง	 จนมีปัญญา

มองเห็นความจริงได	้ ต้องอาศัยจิตที่มีความ

พรอ้ม	 ดว้ยเหตนุีเ้อง	คำสอนเกีย่วกบัอนิทรยี-  

สังวรจึงปรากฏอยู่ ในหลักธรรมภาคปฏิบัติ 

โดยเฉพาะกลุ่มหลักธรรมที่เป็นพื้นฐาน 

ตอ้งไดร้บัการฝกึฝนตัง้แตต่น้ หากมพีืน้ฐาน

ที่ดี การฝึกฝนในขั้นต่อไปก็ย่อมประสบ

ความสำเร็จได้ 

๓.๒.๕  อินทรียสังวรในหมวดธรรมอื่นๆ 

นอกจากที่ ได้กล่าวมาแล้ว	 อินทรียสังวรยังจัด

อยู่ ในธรรมหมวดอื่นๆ	 อีกเป็นอันมาก	 เช่น	

เป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติที่เป็นทางนำไปสู่การมี

ปัญญา	 จนถึงความพ้นทุกข์	 เรียกว่าจรณะ 

๑๕๑๑๗	 เป็นการทำความเพียรในการป้องกันไม่

ให้เกิดกิเลสขึ้นทางทวารทั้ง	 ๖	 อันเป็นความ

เพียรที่สำคัญและเป็นหลักอย่างหนึ่งในปธาน 

๔๑๑๘	 เป็นคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงพร่ำ

สอน	 ให้สาวกทั้งหลายนำไปปฏิบัติ	 แล้วจะมี

ปาฏิหาริย์คือความน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นกับผู้ที่นำ

ไปปฏิบัติ	 ทำให้หมดกิเลส	 หมดความทุกข์ ได้

อย่างแท้จริง	 ซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้า

ยกย่อง	 เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์๑๑๙	 เป็น

ข้อปฏิบัติที่ ไม่ผิดพลาด	 เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง		

ตรงตามกฎเกณฑ์ที่จะทำให้ ได้รับความสงบ		

ร่มเย็น	 เป็นสุข	 ตั้งแต่เริ่มต้น	 หากปฏิบัติแล้ว		

นำแต่ผลที่ดีมาให้	 จนกระทั่งสูงสุดคือพ้นจาก

ทุกข์	 เรียกว่าอปัณณกธรรม๑๒๐	 และเป็นข้อ

ปฏิบัติที่ทำให้เป็นผู้ ไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้ง

หลาย	 ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ ใกล้พระนิพพาน๑๒๑ 

เป็นต้น	

 

จากการวิจัยในบทนี้	 ทำให้ทราบว่า	 วิธีการ

ปฏบิตัอินิทรยีสงัวรในพระธรรมวนิยันี	้แตกตา่ง

จากคำสอนอื่นๆ	 เป็นอย่างมาก	 คำสอนของ

ศาสดาอื่นๆ	บ้างก็ห้ามการเห็น	ห้ามการได้ยิน	

บ้างก็ ให้ฝึกหัดทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆ	

บ้างก็สอนทำจิตให้สงบนิ่งไม่ต้องไปรับรู้หรือ

ไปมีความรู้สึกกับอารมณ์ต่างๆ	 อย่างพวกทำ

สมถะภายนอก	เป็นต้น	วิธีปฏิบัติอินทรียสังวร

ที่ว่ามีความหมายว่า	 ให้สำรวมระวัง	 	 ปิดกั้น	

ป้องกันกิ เลสต่างๆ	 นั้ น เป็นเพียงขั้ นต้น		

เป็นการปฏิบัติในขั้นที่ยังไม่สามารถพัฒนาตน

ให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้เท่านั้น	พระพุทธองค์ทรง

มุ่ ง เน้น ให้มีการพัฒนาอินทรีย์ ให้ เกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุด คือ มีปัญญาเห็น

ความจริง จนสามารถเป็นนายเหนือ

อินทรีย์ ได้ 
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หลังจากที่ ได้ทำการศึกษาวิจัยจนได้ทราบความหมาย	 ความสำคัญ	 วิธีการปฏิบัติ	 และหลัก

ธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอินทรียสังวร	ตามที่ ได้นำเสนอในบทที่	๒	และบทที่	๓	แล้วนั้น	ในบท

นี้	 ผู้วิจัยจะได้นำแนวคิดเรื่องอินทรียสังวรมาประยุกต์ ใช้	 เป็นการนำองค์ความรู้มามองปัญหา

ในสังคมไทย	 และเสนอแนวทางในการพัฒนาอินทรียสังวรอย่างกว้างๆ	 และเป็นกลางๆ	 เอาไว้	

เพื่อให้ผู้วิจัยท่านอื่นๆ	 นำไปขยายผล	หรือนำไปประยุกต์ ใช้ ในแง่มุมที่จำเพาะเจาะจง	 โดยปรับ

ให้เหมาะกับกลุ่มบุคคล	สถานที่	และเวลาต่อไป	

๔.๑  ปัญหาของการขาดอินทรียสังวร 

ปัญหาที่เกิดจากการขาดอินทรียสังวรนั้น	มีทั้งปัญหาระดับลึกซึ้งที่สุด	ซึ่งคนทั่วไปอาจไม่มองว่า

เป็นปัญหา	 นั่นคือยังคงเวียนเกิดเวียนตายอยู่ต่อไปเรื่อยๆ	 ซึ่งการเกิด	 การตาย	 เช่นนี้		

พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นตัวทุกข์	ความเกิดเป็นทุกข์	ความตายเป็นทุกข์	การเกิดทุกข์ครั้งก็เป็น

ทุกข์ทุกครั้งไป	 เป็นสัตว์อบายก็ทุกข์	 เป็นมนุษย์ก็ทุกข์	 เป็นเทวดาก็ทุกข์	 แม้เป็นพระพรหม	 

ที่บางคนอาจเห็นว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐ	 ก็ไม่ ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม	 ที่มองเห็นว่าแตก

ต่างไปจากเดิม	 ก็เป็นเพียงตามืดบอดที่ ไปหลงมายาของทุกข์เท่านั้น	 เป็นการจมอยู่ ในกองทุกข์	

เมื่อจมอยู่ ในกองทุกข์ก็ไม่อาจพ้นไปจากทุกข์		 

๔  วิธีนำแนวปฏิบัติและประยุกต์หลักอินทรียสังวร 
    ในสังคมไทยปัจจุบัน 
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ปญัหาระดบัหยาบๆ	ทีพ่อมองเหน็และคนกม็อง

ออกว่าเป็นปัญหา	 คือ	 การขาดอินทรียสังวร

ทำให้คนตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆ	 เพราะการ

ไม่มีสติรู้เท่าทันเมื่อเห็นรูปทางตา	 ได้ยินเสียง

ทางห	ูดมกลิน่ทางจมกู	ลิม้รสทางลิน้		ถกูตอ้ง

สัมผัสทางกาย	 รู้สึกนึกคิดทางใจ	 ก็จะเกิด

ความรู้สึกชอบบ้าง	 ไม่ชอบบ้าง	 สิ่งใดที่ก่อให้

เกิดความชอบความพอใจ	 ก็ต้องการที่จะ

แสวงหาเอามาเก็บรวบรวมไว้ ให้ ได้มากที่สุด		

เอามาด	ู เอามาฟัง	 ฯลฯ	 เพื่อให้เกิดความพึง

พอใจ	 จนกลายเป็นทาสของวัตถ	ุ ความสุข

ความพงึพอใจตา่งๆ	ไดม้าจากวตัถ	ุเมือ่คนสว่น

มากมีแนวคิดเช่นนี	้ ก็เกิดอุตสาหกรรมขึ้นมา

เปน็อนัมาก	 จดุมุง่หมายหลกัของอตุสาหกรรม

ก็เพื่อผลิตวัตถุให้ ได้จำนวนมากๆ	 ตอบสนอง

ความตอ้งการของคน	 ทำสิง่ทีเ่กนิความจำเปน็

สำหรับการดำเนินชีวิต	 นำปัญหามามากมาย	

สรา้งความยุง่ยากใหแ้กช่วีติสว่นตวั	 ครอบครวั	

สังคม	 ประเทศชาต	ิ และโลกโดยส่วนรวม		 

การผลิตสิ่งหนึ่งก็ย่อมเป็นการทำลายสิ่งหนึ่ง		 

 

เมือ่ผลติวตัถสุิง่ของมาใชส้อยและอำนวยความ

สะดวก	 ก็ไดท้ำลายทรพัยากรธรรมชาติไปเปน็

อนัมาก	ปา่ไม	้	แหลง่นำ้	อากาศ	ภเูขา	เปน็ตน้	

ถกูทำลายไปจนเสยีหายและกอ่ใหเ้กดิปญัหาสิง่

แวดลอ้มตดิตามมา	 

การใชอ้นิทรยีท์ัง้	๖	โดยไมร่ะวงั	ไมม่กีารปอ้งกนั

กเิลส	 ดำเนนิชวีติแบบปลอ่ยตวั	 ขาดสต	ิ ไม่ ได้

รบัการเตอืนสติใหรู้ส้ำนกึ	 มแีต่ โฆษณาชวนเชือ่

กนัใหม้มีากๆ	ใหด้มูากๆ	ให้ ไดย้นิมากๆ	ใหเ้สพ

มากๆ	 มีแต่พอกพูน	 ความโลภ	 ความโกรธ	

ความหลง	 ก่อให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนทั้ง

แกต่นและผูอ้ืน่	 การเบยีดเบยีนกนั	 การแยง่ชงิ

กัน	 การเอารัดเอาเปรียบกัน	 ตลอดจนปัญหา

สังคมต่างๆ	 จึงเกิดเพิ่มขึ้นมากมาย	 สรุปแยก

เปน็ขอ้ดงันี	้ 

 

การขาดอนิทรยีสงัวรทำใหเ้กดิอภชิฌา	 คอืความพอใจ	 อยากได	้ กำหนดั	 เพลดิเพลนิในอารมณท์ี่

นา่พอใจ	และเกดิโทมนสั	คอื	ความไมพ่อใจ	หงดุหงดิ	ขดัเคอืงอารมณท์ี่ ไมน่า่พอใจ	ทำใหอ้ารมณ์

ตา่งๆ	ในโลกแยกออกเปน็	๒	ขา้ง	ไดแ้ก	่อารมณท์ีน่า่ปรารถนากบัอารมณท์ี่ ไมน่า่ปรารถนา	เกดิ

การแสวงหาอารมณท์ีน่า่ปรารถนา	 และวิง่หนอีารมณท์ี่ ไมน่า่ปรารถนา	 เมือ่เหน็	 ไดย้นิ	 ดมกลิน่	

ลิม้รส	กระทบสมัผสัทางผวิกาย	รบัรูอ้ารมณท์างใจ	กจ็ะมเีกดิความยนิดยีนิรา้ยตอ่อารมณบ์อ่ยๆ	

เขาก็กลายเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความยินดียินร้าย	 คือ	 เห็นรูปด้วยตาแล้ว	 บางรูปก็เกิดความยินด	ี

บางรปูกเ็กดิความยนิรา้ย	 ไดย้นิเสยีงดว้ยหแูลว้	 บางเสยีงกเ็กดิความยนิด	ี บางเสยีงกเ็กดิความ

ยนิรา้ย		รบัรูอ้ารมณท์างใจแลว้	บางอารมณก์เ็กดิความยนิด	ีบางอารมณก์เ็กดิความยนิรา้ย	

เริ่มมาตั้งแต่เด็ก	 มีอายตนะครบสมบูรณ์แล้ว	 ได้รับการปรนเปรอด้วยอารมณ์ต่างๆ	 รูป	 เสียง	

กลิน่	 รส	 สมัผสั	 พอ่แม	่ ญาตพิีน่อ้ง	 ตา่งกเ็อาใจใสด่แูลกนั	 เขากำหนดัอยากได้ ในรปูเปน็ตน้ที	่ 

นา่รกั	 ขดัเคอืงในรปูเปน็ตน้ที่ ไมน่า่รกั	 จนเกดิเปน็ผูท้ีเ่ตม็ไปดว้ยความยนิดยีนิรา้ยในอารมณต์า่งๆ	

เมื่อมีการรับรู้อารมณ์ ใดๆ	 แล้ว	 เกิดความรู้สึก	 ก็เพลิดเพลิน	 ติดใจ	 ตกเป็นทาสของเวทนานั้น	

การขาดสต ิ หลงเพลดิเพลนิกบัเวทนาทีเ่กดิขึน้ นัน่แหละเปน็ความยดึถอื เปน็เหตใุหเ้กดิ

กองทกุขว์นเวยีนไปไมส่ิน้สดุ	 เปน็ไปตามกระบวนธรรมฝา่ยเกดิทกุขท์ี่ ไรต้วัตน	 ดงัที่ ไดก้ลา่วไว้

แลว้	(หวัขอ้	๓.๒.๒	หนา้	๒๒๐)	เขยีนเปน็แผนภาพไดว้า่		

 

๔.๑.๑  ทำให้มีกองทุกข์เกิดวนเวียนไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด 

เกดิเวทนา	 

อยา่งใดอยา่งหนึง่		 

ยอ่มเพลดิเพลนิ	บน่ถงึ

ตดิใจเวทนานัน้	

ภพมขีึน้		 

ชาตมิขีึน้			 

ชรามรณะมขีึน้	ฯลฯ	 

=	กองทกุข์	

ความเพลดิเพลนิ	 

ในเวทนา 
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จากกระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้	 ย่อมเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่า		

สัตว์ โลกส่วนมากต่างพากันวนเวียนเกิดตายไปอีกเรื่อยๆ	 เพราะมีความหลงยินดียินร้ายอยู่ ใน

อารมณ์ต่างๆ	 กันทั้งนั้น	 อารมณ์ที่น่ารักก็พากันแสวงหา	 ได้มาแล้วก็กอดรัดเอาไว้แน่น	 ไม่ยอม

ปล่อยวาง	 อารมณ์ที่ ไม่น่ารักก็พากันหนี	 ปรุงแต่งวิธีการมากมายเพื่อหลบหนี	 พากันเกิด		 

แก่		ตาย	วนเวียนไปซ้ำๆ	ซากๆ	ประสบกับความทุกข์ยากมากมาย	แต่ความจริง	ก็ไม่ ได้มีอะไร	

ไม่ ได้มีตัวเรา	 ของเรา	 ตัวคนอื่น	 ของคนอื่น	 เป็นแต่กองทุกข์ล้วนๆ	 เป็นแต่สิ่งที่ปราศจากแก่น

สาร	 ไม่สามารถจะจับยึดเอามาเป็นเจ้าของได้	 หมู่สัตว์เต็มไปด้วยความไม่รู้ มัวลุ่มหลง

เพลิดเพลินอยู่กับทุกข์ ก็ไม่อาจพ้นไปจากทุกข์ ได้ เกิดก็ทุกข์นั่นแหละเกิด	แก่ก็ทุกข์นั่นแหละ

แก่	 ตายก็ทุกข์นั่นแหละตาย	 เมื่อยังหลงยินดียินร้าย	 ขาดความสำรวมระวัง	 ก็ไม่อาจหาทาง

ออกจากคุกแห่งชีวิตนี้ ได้เลย			

๔.๑.๒  ทำให้เกิดความลำบากในการแสวงหากามคุณ  

รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ที่น่ารัก	น่าใคร่	น่าพอใจ	ทำให้เกิดความกำหนัดอยากได้	สิ่งเหล่านี้

ให้ความเพลิดเพลินได้ก็จริง	 แต่ ให้ความสุขได้เพียงเล็กน้อย	 มีทุกข์มาก มีความลำบากมาก 

มีความคับแค้นมาก	 เพราะโดยตัวของมันเองนั้น	 เป็นของไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 มีความแปรปรวน

เป็นธรรมดา	 ไม่มี ใครเป็นเจ้าของมันได้จริง	 มันจึงมี โทษมากมาย	 ต้องเหนื่อยยากในการ

แสวงหา		การเก็บรักษาหวงแหนให้เป็นของเรา	จนบางครั้งก็ต้องเกิดการทำร้ายเบียดเบียนกัน	

ฆ่ากัน		ทำทุจริตต่างๆ	เพื่อแย่งชิงกัน 

๔.๑.๓  มีมากก็ยิ่งทุกข์มากและมีปัญหาสลับซับซ้อนตามมามาก 

เมื่อขาดอินทรียสังวร	ขาดสติสัมปชัญญะ	ไม่ระมัดระวัง	เมื่อตามองเห็นรูป	หูฟังเสียง	จมูกดม

กลิ่น	ลิ้นลิ้มรส	กายกระทบสัมผัสทางผิวหนัง	ใจรับรู้ความรู้สึกหรืออารมณ์ทางใจ	เป็นธรรมดา

ของจิตปุถุชนที่จะหลงยินดีในอารมณ์ที่น่าพอใจ	 หลงยินร้ายในอารมณ์ที่ ไม่น่าพอใจ	 อารมณ์ที่

น่าพอใจทำให้เกิดความสุข	 อารมณ์ที่ ไม่น่าพอใจทำให้เกิดความทุกข์	 เขาก็จะเกิดการแสวงหา

สุข	วิ่งหนีความทุกข์			

กามนั้นมี โทษมาก	 ต้องเหนื่อยยากในการ

แสวงหา	 เพราะแสวงหากามจึงต้องตรากตรำ

ทำงานด้วยความยากลำบาก	 บางครั้งได้ ไม่

สมดังใจ	 ก็พากันเศร้าโศก	 ครั้นได้มาแล้วก็

ตอ้งยากลำบากในการดแูลรกัษา	ไม่ ใหส้ญูหาย 

ไม่ ให้ถูกขโมยไป	 เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะ

วิวาทระหว่างกัน	 แก่งแย่ง	 ทำร้ายกัน		 

ทำสงครามแย่งชิงกันจนถึงแก่ความตาย		 

บางคนลักขโมยของผู้ อื่ น	 ถูก เขาจับได้		 

ถูกทำโทษต่างๆ	 นานา	 และเพราะกามนั้น	 

เป็นเหตุ	 ชนทั้งหลายก็พากันทำกายทุจริต		 

วจีทุจริต	 มโนทุจริต	 หลังจากตายไปแล้วก็	 

ไปเกิดในอบายเพราะผลของกรรมนั้น๑ 

เมื่อขาดอินทรียสังวรก็จะพากันไปหลงยินดีใน

กามคุณ	 คือ	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัส

เหลา่นัน้	 ไปหลงคิดว่าได้มาแล้ว	 มีมากๆ	 แล้ว

จะทำให้มีความสุข	 ไม่รู้จักความสุขที่ ไม่ต้อง

อิงอาศัยวัตถุ	 จิตเคยชินไปแต่ทางนั้นเสียแล้ว	

ต้องประสบความยากลำบากเดือดร้อน

เพราะการแสวงหา การหวงแหนรักษา 

การแย่งชิงผลประโยชน์กัน	 นำทรัพยากร

ธรรมชาติมาใช้สอยมากเกินไป	 ทำให้เกิด

ปัญหาด้านอื่นๆ	เพิ่มขึ้นมาอีก 
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ด้วยความไม่รู้นั่นเอง	 ทำให้หลงคิดว่า	 การได้

รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	และอารมณ์ทางใจ

ทีด่ีๆ 	แลว้จะทำใหเ้กดิความสขุ	เขาจงึพยายาม

ทุ่มเทเรี่ยวแรง	ขวนขวายศึกษาเรียนรู้	ทำการ

งานต่างๆ	 เพื่อให้ ได้สิ่งเหล่านั้นมา	 แต่ โดย

ธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงที่เป็นฝ่ายสังขาร

นั้นมันเป็นสิ่งที่ ไม่เที่ยง ไม่สามารถให้ความ

สุขได้อย่างแท้จริง	ไม่มีใครที่เป็นเจ้าของหรือ

มีอำนาจบังคับบัญชาให้เป็นไปดังใจปรารถนา

ได้ตลอด	 ในเวลาหนึ่งให้ความสุขได้	 เวลา

ต่อมาก็ ให้ความสุขไม่ ได้	 เดิมมีเท่านี้แล้วมี

ความสุข	 ต่อมามี เท่าเดิมแต่ ไม่อาจจะมี	 

ความสุขได้	 ต้องมีให้มากกว่าเดิม	 ดีกว่าเดิม	

แพงกว่าเดิม	 สำคัญกว่าเดิม	 วิจิตรพิสดาร

กว่าเดิม	 ซึ่งจะต้องมากกว่าเดิมขึ้นไปไม่สิ้นสุด	

เพื่อให้ ได้ความสุขเท่าเดิมนั้น	

การที่เขาแสวงหาความสุขโดยวิธีนั้น	 จึงไม่

อาจจะให้ความสุขได้อย่างแท้จริง	 เขาจึงต้อง

แสวงหาให้ยิ่งขึ้นไปอีก	 ต้องเพิ่มเรี่ยวแรงและ	 

 

กำลังกายกำลังใจมากขึ้นไปอีก	แต่ยิ่งพยายาม

ก็ยิ่งมีทุกข์มากขึ้นและมีปัญหาสลับซับซ้อน

มากขึ้น	 ลำบากในการหา	 ลำบากในการดูแล

สิ่งที่หามาได้	ให้มันคงทน	ให้มันเป็นประโยชน์

กับเราหรือพวกของเราตลอด	 ซึ่งเป็นการฝืน

กฎเกณฑ์ธรรมชาติ	และไม่อาจจะเป็นจริงได้	

ด้วยความเห็นผิดที่ว่า	 มีเครื่องอำนวยความ

สะดวกเยอะๆ	 มีสิ่งที่ ให้ความบันเทิงเยอะๆ	 มี

สิ่งที่ ได้ดังใจมากๆ	 จะมีความสุข	 ชาวโลกจึง

พากันสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก	 และสิ่งที่

ให้ความบันเทิงขึ้นมามากมาย	 ใช้ทรัพยากรใน

โลกให้หมดเปลืองไปอย่างรวดเร็ว	แต่ก็ยังไม่มี

วี่แววว่าจนเป็นสุขสมดังที่คิดไว้	 มีแต่ลุ่มหลง	

มัวเมา	 เจอทางตัน	 และมีปัญหามากขึ้นทุกวัน	

ทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่หมดไป	 เศษกากของ

เสียที่เหลือจากการใช้สอยที่ทิ้งเป็นขยะ	 สิ่ง

ต่างๆ	ที่ทำลายสภาพแวดล้อม	น้ำเสีย	มลพิษ

ทางอากาศ	 และปัญหามากมายที่ ไม่อาจจะ

กล่าวได้หมด 

 

โดยความจริงแล้ว	 สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้		

ล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน	มันเป็นอย่าง

นั้น	 เพราะเหตุปัจจัยบีบบังคับ	 มันจึงไม่

สามารถจะเป็นอย่างอื่นจากที่มันกำลังเป็นอยู่

ได้	 มันไม่ ได้ดี ไม่ ได้ชั่วด้วยตัวของมันเอง	 มัน

เป็นอย่างที่มันเป็น	 แต่การขาดอินทรียสังวร		

ทำใหเ้กดิความหลงรกั	หลงชงั	สิง่ที่ ไปรบัรูเ้ขา้ 

ติดยึดในนิมิตเครื่องหมายและรายละเอียด

ของสิ่งนั้น	 เกิดความรู้สึกเป็นจริงเป็นจัง	 แล้ว

ให้ค่าสิ่งต่างๆ	เป็นดี	ชั่ว	ถูก	ผิด	บวก	ลบ	สูง	

ต่ำ	สำคัญ	ไม่สำคัญ	น่าพอใจ		ไม่น่าพอใจ	

เมื่อเข้าไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นที่รัก 

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ยึดนั้น ก็จะเป็น  

ที่ตั้งของความเกลียดชัง	 สิ่งหนึ่งให้ความ

พอใจ	สบายใจ	แต่อีกสิ่งหนึ่งให้ความไม่พอใจ		

หงุดหงิด	 ขัดเคือง	 จึงเกิดความรู้สึกที่คับแคบ

มากขึ้นเรื่อยๆ	 เป็นสิ่งที่ ให้ความสุขแก่เรา		

เป็นพวกของเรา	 กับ	 สิ่งที่ ให้ความทุกข์แก่เรา	 

 

 

ไม่ ใช่พวกของเรา	 มีความเห็นที่แบ่งแยกฝ่าย

เรา	 ฝ่ายเขา	 มีมุมมองที่คับแคบ	 เต็มไปด้วย

อคติ 

การใช้ชีวิตที่เต็มด้วยอคติเช่นนี้	 เต็มไปด้วย

ความมืดมิด	 มองไม่เห็นความจริง	 ยศหรือ

ความน่าเชื่อถือของเขาย่อมเสื่อม	 อย่างที่

พระพุทธเจ้าอุปมาว่า	 ดุจพระจันทร์ ในข้าง

แรม๒	 บุคคลใดที่เป็นฝ่ายตนหรือให้ประโยชน์

แก่ตน	 ก็ดูเป็นมิตร	 ทำให้อะไรก็ถูกหรือดูดี	 

ไปหมด	 บุคคลใดที่ เป็นฝ่ายคนอื่นหรือทำ

ประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่น	 ก็เป็นศัตรู	 เป็นฝ่าย	 

ตรงข้าม	ทำอะไรก็ดูไม่น่าเชื่อถือ	จนทำให้เกิด

ความแยกพรรคแยกพวก	 เป็นฝ่าย	จนกระทั่ง

ถึงกับทำร้าย	 ทุบตี	 ต่อสู้	 หรือแม้กระทั่งเกิด

สงครามกัน	 

๔.๑.๔  เกิดการแบ่งแยกและเห็นคนอื่นเป็นฝ่ายตรงข้าม 
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มนุษย์ที่เกิดมาในโลก	 โดยธรรมชาติก็เป็นเหมือนญาติพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน	 ล้วนเป็นไป

ตามเหตุปัจจัย	ตกอยู่ ในกฎไตรลักษณ์	 เป็นเพื่อนร่วมเกิด	แก่	 เจ็บ	ตาย	ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น	

สิ่งต่างๆ	ในโลกก็เป็นของกลาง	ไม่ ใช่สมบัติของใครเป็นพิเศษ	ไม่มีใครมีอำนาจครอบครองสิ่ง

ใดๆ	ไว้แต่เพียงผู้เดียว	แต่สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกขึ้นมา	ก็ด้วยอาศัยความรู้สึกสองขั้ว

นี้	 คือ	 ความพอใจ	 ไม่พอใจ	ตามภาษาบาลีว่า	 อภิชฌาและโทมนัส	 ซึ่งสิ่งนี้เกิดมาจากการขาด

อินทรียสังวร	ผู้คนจึงจมอยู่กับโลก	อยู่กับการแบ่งแยก	อยู่กับของเป็นคู่ๆ	ที่ ไม่แน่ ไม่นอน	และ

ไม่มีแก่นสารพอจะเป็นที่พึ่งได้	ซึ่งเป็นธรรมชาติของโลก	ไม่อาจจะพ้นไปจากโลกได้	

๔.๑.๕  ไม่เกิดการศึกษาและแก้ปัญหาไม่ได้จริง 

ในกระบวนการรับรู้ของมนุษย์เรานั้น	 จะเกิดขึ้นโดยการประจวบกันขององค์ประกอบ	 ๓	 อย่าง	

คือ	(๑)	อายตนะภายใน	ได้แก่	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	(๒)	อายตนะภายนอก	ได้แก่	รูป		

เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัส	 ธรรมารมณ์	 (๓)	 วิญญาณ	 ได้แก่	 จักขุวิญญาณ	 โสตวิญญาณ	ฆาน

วิญญาณ	 ชิวหาวิญญาณ	 กายวิญญาณ	 มโนวิญญาณ	 ธรรมะ	 ๓	 ประการประจวบกันเข้านี้		

เรียกว่าผัสสะ	 ได้ชื่อผัสสะไปตามทวารทั้ง	๖	 ได้แก่	จักขุสัมผัส	 โสตสัมผัส	ฆานสัมผัส	ชิวหา

สัมผัส	 กายสัมผัส	 มโนสัมผัส	 เมื่อการรับรู้เกิดขึ้น	 การเสวยอารมณ์ที่เรียกว่า	 เวทนา	 ได้แก่	

สุข	 ทุกข์	 หรือเฉยๆ	 ก็เกิดตามมา	 แต่วิสัยของปุถุชนที่ขาดสติสัมปชัญญะ	 กระบวนการรับรู้จะ

ไม่หยุดเพียงเท่านี้		

 

กล่าวคือ	 เมื่อมีการเสวยอารมณ์แล้ว	 จะมีการกำหนดหมายสิ่งที่ ได้รับรู้นั้น	 ทำให้เกิดไปหมาย

ให้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้	 มีคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ตามข้อมูลเดิมที่สะสมเอาไว้	 เมื่อคิดนึกถึงไปตาม

ข้อมูลเดิมๆ	 สังขารก็ปรุงแต่งไปตามความเคยชิน	 ของตัณหา มานะ และทิฏฐิ	 ทำให้การ

กำหนดหมายข้อมูลมีความสลับซับซ้อน	 หลากหลาย	 และแตกแขนงออกไปเป็นอันมาก๓ 

สามารถนำมาเขียนแผนภาพได้ดังนี้	

         

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงการเกิดความสลับซับซ้อนในกระบวนการรับรู้ 

อายตนะ	 
+	 

อารมณ์	 
+	 

วิญญาณ	 
=	 

ผัสสะ	

วิตักกะ											 
  
  

ปปัญจะ		 
=	 

สังขาร	

ปปัญจสัญญาสังขา	

 

เวทนา	 สัญญา	

กระบวนการรับรู้แบบบริสุทธิ์  

กระแสปกติตามธรรมชาติ	

กระบวนการรับรู้แบบหลงไปตามโลก 
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การศึกษาที่ถูกต้องนั้น	 เป็นไปเพื่อให้เกิด

ปัญญาเข้าใจความจริง	 ทั้งปัญญาที่ ใช้ ในการ

แก้ปัญหาทางสังคม	 ประเทศชาติ	 และโลก	

จนถึงแก้ปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นใน

ใจตนเอง	ตอ้งอาศยัขอ้มลูทีบ่รสิทุธิแ์ละจติใจ

ทีเ่ปน็กลาง	 จงึจะไดแ้กป้ญัหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	

ซึง่ตอ้งอาศยัการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งมาตัง้แตข่ัน้ตน้	

จากขัน้ศลี	ขัน้อนิทรยีสงัวรเปน็ตน้มา 

   

ถ้าปฏิบัติขั้นต้นไม่ถูกต้อง	 ขาดอินทรียสังวร	

เ กิ ด ค ว ามยิ นดี ยิ น ร้ า ยต่ อ อ า รมณ์ ห รื อ

เหตุการณ์ต่างๆ	 เมื่อมีการรับรู้หรือเข้าไป

ศกึษาปญัหาเรือ่งใดเรือ่งหนึง่	กท็ำให้ ไดค้วามรู้

ที่บิดเบือน	 เอนเอียง	 มีอคติเคลือบแฝง	 ไม่

ถูกต้องตามความเป็นจริง	 ไม่ตรงกับสภาวะที่

มันเป็น	 มีฝ่ายที่เราชอบ	 มีฝ่ายที่เราไม่ชอบ	

และเมื่อมาผสมกับจิตใจที่หลงรักหลงชัง	 ไม่

เป็นกลาง	 มีการแยกพวกแยกพวก	 เห็นแก่

พวกพ้องหรือผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปอีก	

การจะศึกษาเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งก็เป็นไปได้ยาก	 ไม่อาจแก้ปัญหาได้จริง	

หรือมีปัญหาอื่นๆ	 ตามมาอีกมากมาย	 ยิ่งการ

แก้ปัญหาที่ลึกซึ้ง	 คือ	 เรื่องละความเห็นผิด

และความยึดมั่นถือมั่นว่า	 เป็นตัวเรา	 เป็นของ

เรา	ที่ติดอยู่กับเรามานาน	หากขาดการปฏิบัติ

ที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น	ก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลย		

  

ความจริง	 เมื่อมีการกระทบอารมณ์แล้ว	 ย่อม

เกิดเวทนา	 คือความรู้สึกต่ออารมณ์	 เป็นสุข

บ้าง	 เป็นทุกข์บ้าง	 เป็นอทุกขมสุขบ้าง	 นี้เป็น

กระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามธรรมดา	 โดย

ปราศจากตัวตน	 แต่เมื่อรู้ ไม่ เท่าทันก็เกิด

ตัณหา	 อุปาทาน	 เกิดภพ	 ชาติ	 ชรามรณะ	

และปัญหาต่างๆ	เข้ามามากมาย	ไม่อาจทำให้

เกิดการศึกษาเพื่อรู้ความจริง	 ไม่สามารถแก้

ปัญหาได้	 แต่หากรู้เท่าทันความจริง การ

กระทบผัสสะ ก็เป็นเครื่องมือในการศึกษา

ให้เกิดปัญญา	 จนกระทั่งเห็นความจริง	 ไม่

หลงใหลไปตามตัณหา	อุปาทาน	และสามารถ

ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งปวงได้อย่างถูกต้อง	 ดังที่ ได้

กล่าวแล้ว	 (หัวข้อ	 ๓.๒.๒	 หน้า	 ๒๒๐)	 โดย

สามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

แผนภาพแสดงจุดที่เป็นทางแยก 

 

บุคคลผู้มีอินทรียสังวร	 สามารถรู้ทันการเสพเสวยอารมณ์ของตน	 	 ด้วยการหมั่นเจริญ

สติสัมปชัญญะ	 ไม่ปล่อยให้ตัณหาเข้ามามีอิทธิพลให้เวทนาดำเนินการต่อไปจนถึงสัญญา		

สัญญาก็ไม่อาจดำเนินการต่อไปจนถึงสังขารได้	 หากกระบวนธรรมตรงนี้ถูกตัดตอนด้วยการ

ใส่ ใจแบบโยนิโสมนสิการ	 กล่าวคือ	 ใช้กระบวนการโยนิโสมนสิการเข้ามาเปลี่ยนตัณหาให้เป็น

ฉันทะ		กระบวนการรับรู้ โลกก็จะดำเนินไปสู่วิวัฏฏะ	คือการดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั่นเอง 

มีอินทรียสังวร,	มีสติปัญญา	 ทุกข์หมด	

ขาดอินทรียสังวร,	ขาดสติปัญญา	 ทุกข์เกิด	

อายตนะ	 
+	 

อารมณ์	 
+	 

วิญญาณ	 
=	 

ผัสสะ	

เวทนา	
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๔.๒  สาเหตุของการขาดอินทรียสังวร 
 

๔.๒.๑  ไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวง 

 

ธรรมชาติของอินทรีย์ทั้ง	๖	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	นั้น	ก็เหมือนกับธรรมะฝ่ายสังขารทั้ง

หลาย	คือ	 ล้วนแต่เกิดเพราะอิงอาศัยเหตุปัจจัย	 เป็นสิ่งที่ ไม่เที่ยง	 ไม่คงทนถาวร	 และไม่ ใช่ตัว

ตน	ไม่สามารถบังคับบัญชาได้อย่างแท้จริง		

 

อินทรีย์เหล่านี้เป็นสัจธรรมฝ่ายทุกข์	 คือ	 โดยตัวของมันเองเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าจากแก่นสาร		

คาดหวังว่ามันจะให้ความสุขได้อย่างแท้จริง	ก็ย่อมเป็นไปไม่ ได้	จะใช้ตาในการหาความสุข	ใช้หู

ในการหาความสุข	 ใช้ ใจในการหาความสุข	 อย่างนี้	 ไม่สามารถจะให้ความสุขอย่างแท้จริง		

และเป็นความเห็นที่ผิดพลาดไปไกล	เพราะโดยธรรมชาติมันเป็นทุกข์			

 

อารมณ์อันเป็นภายนอก	 คือ	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัส	 ธรรมารมณ์	 ที่เป็นฝ่ายสังขารก็โดย

ทำนองเดียวกัน	 โดยธรรมชาติแล้ว	 เป็นสิ่งที่ ไม่เที่ยง	 เป็นสิ่งไม่คงทนถาวร	และเป็นสิ่งไม่ ใช่ตัว

ตน	 การที่บุคคลจะไปคาดหวังว่า	 สิ่งเหล่านี้จะเที่ยงแท้แน่นอน	 จะคงทน	 ให้ความสุขได้จริง		

สามารถควบคุมได้	 คาดการณ์ ได้	 เป็นของเราตลอดไป	 ความคาดหวังอย่างนี้	 ย่อมไม่อาจเป็น

ความจริงได้	 ซึ่งสิ่งทั้งปวงในโลกก็มีอยู่เท่านี้ มีอายตนะภายใน กับอายตนะภายนอก ซึ่ง

ล้วนแต่เป็นสิ่งไร้ตัวตน เมื่อสิ่งไร้ตัวตนสองสิ่งกระทบกัน จะก่อให้เกิดสิ่งที่มีตัวตนก็ย่อม

เป็นไปไม่ ได้ ดังนั้น ความรู้สึกว่ามีตัวตน จนกระทั่งเกิดความสำคัญมั่นหมายต่างๆ นานา 

เกิดจากความไม่รู้ความจริงเท่านั้นเอง 

 

 

 

 

ผู้ที่ ไม่รู้ความจริงของอินทรีย์	 หลงเข้าใจผิดคิดว่า	 มีตาแล้วจะช่วยให้เป็นสุข	 ใช้ตาไปดูรูปสวยๆ		

ไปดูสถานที่ต่างๆ	 ที่น่ารื่นรมย์	 จะทำให้มีความสุขได้	 มีหูแล้วจะช่วยให้เป็นสุข	 ใช้หูไปฟังเสียง

เพราะๆ	 แล้วจะทำให้มีความสุขได้	 ดมกลิ่นหอมๆ	 ทานอาหารอร่อยๆ	 สัมผัสทางผิวกายที่อ่อน

นุ่ม	 ให้ ใจได้รับรู้แต่อารมณ์ที่ดีๆ	 คิดอย่างนี้	 พากันแสวงหาแต่อารมณ์ดีๆ	 หนีอารมณ์ที่ ไม่ดี		

ทุ่มเทความสามารถ	แรงกายแรงใจทั้งหมด	เพื่อหามาให้ ได้มากๆ		

  

แต่ โดยความจริงแล้ว	 แม้แต่ต้นตอของการรับรู้	 คือ	 ตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 และใจ	 โดย

ธรรมชาติก็เป็นทุกข์	 ไปคาดหวังว่าได้ดูสิ่งสวยๆ	 แล้วจะเป็นสุข	 หากเพลิดเพลินอยู่อย่างนั้น	 ก็

ชื่อว่าเพลิดเพลินอยู่กับทุกข์	 เมื่อเพลิดเพลินอยู่กับทุกข์ ก็ไม่อาจพ้นจากทุกข์ ไปได้	ยังมีชีวิต

วนเวียนอยู่กับสิ่งไม่แน่นอน	 จมอยู่ ในความทุกข์ต่อไป	 เพราะความไม่รู้ของตนเอง	 แม้ทางทวาร

อื่นๆ	ก็ทำนองเดียวกัน		 
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หากรู้ว่าความจริงว่า	 ตาเป็นต้นนั้นเป็นทุกข์	

เป็นภาระหนัก	 เป็นสิ่งที่ ไม่แน่นอน	 โดยตัวมัน

เองก็เป็นสิ่งไม่แน่นอน	 ก็จะเบื่อหน่ายคลาย

กำหนัด๔	การจะไปหลงยินดียินร้าย	เอาตา	หู	

จมูก	 ลิ้น	 กาย	 ใจ	 ไปเที่ยวดูอารมณ์นั้น

อารมณ์นี้เพื่อให้มีความสุขก็หมดไปโดยสิ้นเชิง	

 

ความไม่รู้ความจริงของตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	

ใจ	 ว่าเป็นทุกข์	 ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรง

แสดงเอาไว้ว่า	อุปาทานขันธ์ทั้ง	๕	เป็นทุกข์	ก็

หลงผิดและยึดถือว่า	 เป็นตัวเรา	 เป็นของเรา	

เกิดความอยากด้วยความไม่รู้	 หลงเพลินอยู่

กับทุกข์	 ตัณหา	 ความเพลิดเพลินนั้น	 เป็น	

ทุกขสมุทัย	 คือเหตุให้เกิดทุกข์	 จึงเป็นทุกข์	 

วนเวียนไม่สิ้นสุด			

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าเป็นผู้ที่รู้เห็นความจริงแล้วว่า	 ตา	 หู	 จมูก	

ลิ้น	 กาย	 และใจ	 เป็นทุกข์	 การจะมีความ

เพลิดเพลินที่ตาไปเห็นรูปต่างๆ	 หูไปได้ยิน

เสียงต่างๆ	 ก็ย่อมหมดไปโดยสิ้นเชิง	 การเห็น	

การได้ยิน	เป็นต้นนั้น	เป็นภาระที่ต้องแบกหาม

สำหรับท่านเหล่านั้น	 เมื่อไม่มีความเพลิดเพลิน

กับการเห็นรูป	 การฟังเสียง	 เป็นต้น	 ก็ย่อม

เป็นอินทรียสังวรชั้นสูงที่สุด	 และเป็นไปเอง

โดยธรรมชาติ 

๔.๒.๒  ไม่รู้จักความสุขอย่างแท้จริง  

 

ความสุขหรือความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง	 มี

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	คือพระนิพพาน	ดังที่

พระพุทธองค์ ได้แสดงพระนิพพานว่าเป็น

ทุกขนิโรธ	 และว่าพระนิพพานนั้นเป็นบรมสุข		

ที่พึ่งอันแท้จริง	 ที่เที่ยงแท้	 และเป็นสุข	 จึงมี

อย่างเดียว	จะหาสิง่เทีย่งแทห้รอืหาความสขุ

อนัแทจ้รงิในโลกนี ้ยอ่มหาไม่ ได ้ เพราะโลกนี้

มแีตท่กุข ์สว่นพระนพิพานนัน้เหนอืโลก  

 

ผู้ที่ ไม่รู้สัจธรรมความจริงข้อนี้	 ไม่ ได้ฟังผู้รู้

อย่างพระพุทธเจ้า	 ก็คิดหาวิธีที่จะมีความสุข

กันไปต่างๆ	นานา	ที่หยาบที่สุด	ก็หาความสุข

จากการดู	 การฟัง	 การดมกลิ่น	 การลิ้มรส		

การสัมผัสทางผิวหนัง	 ละเอียดขึ้นมาหน่อยก็

หาความสุขด้านจิตใจ		

  

 

 

 

 

 

 

ด้วยการไม่รู้จักความสุขอันแท้จริงว่าคือพระ

นิพพาน	 ก็เป็นปัญหาอันใหญ่หลวงข้อหนึ่ง		

เพราะเมื่อไม่รู้	 ก็พากันแสวงหารูป	 เสียง		

กลิ่น	 รส	 สัมผัส	 โดยหลงคิดว่า	 มีของดีๆ	 มี

มากๆ	ใช้สอยเยอะๆ	มีสิ่งอำนวยความสะดวก

มากๆ	 แล้วจะทำให้มีความสุขได้	 ประกอบกับ

มีการโฆษณาชวนเชื่ออยู่เป็นประจำ	ผู้คนก็เลย

ไม่ระวัง	 นึกว่าได้ดู	 ได้ฟัง	 ได้สัมผัส	 อย่างคน

อื่นเขาแล้วจะดี	จะทำให้มีความสุข			

 



การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

252
การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

253

 

 

เป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายในโลกที่ ให้ความ

สุขไม่ ได้จริง	 ผู้คนก็ต้องแสวงหาผัสสะที่ ใหม่ๆ	

มากระทบกับตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 และใจ	

เพื่อให้เกิดความสุขวูบๆ	 วาบๆ	 	 อยู่ร่ำไป	 ซึ่ง

ความสุขเหล่านี้น่ากลัวมาก	 เพราะนำมาซึ่ง

ความทุกข์ยากทรมาน	 นับตั้งแต่การแสวงหา	

เมื่อได้มาแล้วก็ต้องหวงแหน	ดูแลรักษาให้ ใหม่

อยู่เสมอ	หาวิธีให้มันอยู่กับเรานานที่สุด	หาวิธี

ป้องกันไม่ ให้ตกไปเป็นสมบัติของผู้อื่น	 แต่

ท้ายที่สุดก็ ไม่อาจฝืนความจริงได้ เพราะ

สิ่งใดที่ ไม่เที่ยง ก็ยังไม่เที่ยงอยู่เช่นนั้น   

สิ่งใดเป็นทุกข์ ก็เป็นทุกข์อยู่เช่นนั้น สิ่งใด

ไม่ ใช่ตัวตน ก็ไม่ ใช่ตัวตนอยู่เช่นนั้นนั่นเอง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

หากได้รู้ว่า	ความสุขที่แท้จริงนั้น	มีอย่างเดียว

คือพระนิพพาน	 วิธีการที่จะทำให้ถึงพระ

นิพพานนั้น	 จะต้องไม่หลงยินดียินร้ายไปกับ

โลก	 ใจเป็นกลางต่อโลก	 ปล่อยวางโลกได้	

ดังนี้แล้ว	 การปฏิบัติตนก็ย่อมเป็นไป ในทาง

ตรงกันข้าม	คือ	 มีแต่การสละออก	ปล่อยวาง	

ใจเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆ	 ไม่ ไปเที่ยววุ่นวายหา

สิ่งมาเสพให้ ใจฟุ้งซ่าน	ขึ้นๆ	ลงๆ	อีกต่อไป 

๔.๒.๓  ไม่ ได้รับการพัฒนาจิต 

 

ปุถุชนที่ ไม่ ได้สดับ	 ไร้การศึกษา	 ยึดถือรูป

เป็นต้นโดยความเป็นตัวตน เป็นตัวเราของ

เรา	อันที่จริง	ก็ไม่ ได้มีจริงหรอก	ขนาดตัวตน

ของเขายังไม่มีเลย	 สิ่งอันเป็นของเขาจักมี	 

ได้อย่างไรเล่า	

   

ธรรมชาติของจิตปุถุชนที่ยังมีความไม่รู้	 มี

ความเข้าใจผิดในสิ่งทั้งปวง	 เป็นผู้ที่ยังไม่รู้

ความจริง	 	 กิเลส	 ตัณหา	 อุปาทาน	 	 ที่เกิด

เนื่องจากความไม่รู้ของเขานั้น	 ก็ย่อมชักพาให้

เขาไปดู	ไปฟัง	ไปดมกลิ่น	ไปลิ้มรส	ไปกระทบ

สัมผัสทางผิวกาย	 ไปคิดนึก	 ใคร่ครวญทางใจ	

เขาไมส่ามารถจะอยูน่ิง่ๆ	 ได	้ เพราะธรรมชาติ

ของจติทีย่งัไม่ ไดฝ้กึฝนเปน็เชน่นัน้ ยงัใชก้าร

ไม่ ได ้ นำแต่เรื่องที่จะทำให้เป็นทุกข์มาสู่

ตนเอง	ผิดกับจิตที่ ได้รับการฝึกฝนแล้ว	จะนำ

ความสุขมาให้	

 

 

 

 

 

เมื่อจิตไม่ ได้รับการฝึกฝนก็ใช้การไม่ ได้	 นำแต่

ความทุกข์มาให้ผู้ที่เป็นเจ้าของ	 เมื่อจิตเป็น

ทุกข์	 คนไม่มีความรู้ก็ ไม่รู้จะแก้ ไขอย่างไร	

นอกจากไปหาวัตถุสิ่งของภายนอกมาเสพ		 

ทำให้เกิดความสุขขึ้น	 หลงลืมความทุกข์ ได้ชั่ว

ครั้งชั่วคราว	 เมื่อเป็นทุกข์อีก	 ก็หาอารมณ์มา

นอนกอดเอาไว้	 จะได้เป็นสุข	 ทำแบบนี้ครั้ง

แล้วครั้งเล่า	หาทางออกไม่ ได้	

 

แทนที่เขาจะทำการพัฒนาจิต	 ให้มีคุณภาพ		

มศีลี	สมาธ	ิปญัญา	และคณุธรรมประการตา่งๆ	

เพื่อจิตจะได้มีความสุขด้วยตนเอง	 โดยไม่ต้อง	 

ไปพึ่งพาสิ่งที่ ไม่แน่นอนข้างนอก	 ด้วยการถูก	 

อวิชชาหุ้มห่อ	 ไม่ ได้ฟังผู้รู้จริง	 จึงมีมิจฉา	 

ทิฏฐิ	 มุ่งไปพัฒนาวัตถุภายนอก	 ให้มันคงทน		

สามารถบังคับควบคุม	 หรือคาดการณ์ ได้

ตามใจปรารถนา	 จนเกิดวัตถุสำหรับอำนวย

ความสะดวกขึ้นมามากมาย	 แต่ผู้คนในโลกก็

ยังจมอยู่ ในกองทุกข์เช่นเดิม	 และยิ่งทุกข์

มากมายสลับซับซ้อนมากขึ้นไปกว่าเดิม	
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การพัฒนาที่ถูกต้อง	 เพื่อจะได้ประสบกับ

ความสุขนั้น	 พระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญูได้

ตรัสแสดงเอาไว้แล้ว	 เมื่อมีการพัฒนาแล้ว		

จิตก็จะมีความสุขเป็นขั้นๆ	 ไป	 เริ่มจากศีล		

เมื่อจิตมีศีล ก็จะมีความสุขโดยไม่ต้องมี

เรื่องเดือดร้อนใจในภายหลัง ไม่ต้องกลัว

ใครมาว่า ไม่ต้องกลัวตกอบาย จิตมี

อินทรียสังวร ก็จะมีความสุขที่ละเอียด

ประณีตขึ้น ไม่ต้องเกลือกกลั้วกับความ

ยินดียินร้าย จิตมีสมาธิ ก็มีความสุขเพราะ

ปราศจากนิวรณ์ จิตมีปัญญา ก็มีความสุข

ในแบบที่เป็นอิสระ ไม่มีเครื่องพันธนาการ

ใดๆ	ดังที่ ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ	๒.๒.๓	

 

สำหรับผู้มีการพัฒนาจิต	 ก็จะมีเครื่องอยู่

สบายของจิตในปัจจุบัน	 ทำให้จิตมีความสุข		

โดยไม่ต้องไปขวนขวายหาอารมณ์มาเสพเสวย

ให้ยุ่งยาก	 ผู้ ได้ฌานก็มีความสุขกับฌาน	 เป็น

เครื่องอยู่สบายในชาติปัจจุบัน	 หรือเหล่าพระ

อริยเจ้าก็มีธรรมะอันเครื่องอยู่สบายมากมาย	

 

 

เมื่อไม่มีการพัฒนาจิต	 ไม่ ได้เนกขัมมสุข	 ไม่ ได้

สุขอันเกิดจากวิเวก	 ไม่ ได้สุขอันเกิดจากความ

สงบ	 ไม่ ได้สุขอันเกิดการมีปัญญา	 ก็ย่อมเป็น

ธรรมดาอยู่เอง	 ที่ผู้นั้นจะไปยินดี ในสุขชนิดที่

เป็นกามสุข	 สุขจากการดู	 การฟัง	 การหาสิ่ง

แปลกๆ	 น่าตื่นเต้นมาผัสสะ	 เมื่อทำบ่อยๆ	

อย่างนั้นก็เกิดความเคยชิน	 ทำวิธีอย่างนั้น

เรื่อยไป	 แสวงหาแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความยินดี	

สิ่งที่น่ารัก	 น่าใคร่	 น่าพอใจ	 ทั้งๆ	 ที่เป็นสิ่งที่

หาได้ยากในโลก	 และมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราว

เท่านั้น	 ไม่อาจหาได้จริง	 จิตมีแต่แสวงหาออก

ไปดู	ออกไปฟัง	ออกไปรับรู้	 ไม่มีการปิด	การ

กั้น	ไม่มีการหดกลับ 

๔.๒.๔  ไม่มีหลักให้จิตยึด  

  

สำหรับผู้ที่ยังไม่ ได้ฝึกฝนตนเอง	 หรือเริ่มต้น

ฝึกฝนใหม่ๆ	 ยังมีสติไม่มั่นคง	 มีปัญญายังไม่รู้

แจ้งแทงตลอด	 หากไม่มีหลักให้จิตอยู่	 ไม่มีที่

อยู่ที่เหมาะสมให้กับจิตแล้ว	 จิตก็จะเที่ยวแส่

ส่ายไปรับรู้อารมณ์ทางทวารต่างๆ	 ไม่มีหยุด

นิ่ง	 ไม่ ได้พักผ่อน	 ไปทางตา	 ทางหู	 ทางจมูก	

ทางลิ้น	ทางกาย	ทางใจ	แม้แต่นอนหลับ	ก็ยัง

แสส่า่ยไปรบัรูอ้ารมณท์างใจ	 โดยการปรงุแตง่

เป็นความฝันต่างๆ	 นานา	 ดังที่พระพุทธองค์

ทรงอุปมา	 การแส่ส่ายไปรับรู้อารมณ์ทาง

ทวารต่าง	ดุจดังสัตว์	๖	ชนิด	คือ	

 

ตา	 เปรียบเหมือน	 งู	

หู	 เปรียบเหมือน	 จระเข้	

จมูก	 เปรียบเหมือน	 นก	

ลิ้น	 เปรียบเหมือน	 สุนัข	

กาย	 เปรียบเหมือน	 สุนัขจิ้งจอก	

ใจ	 เปรียบเหมือน	 ลิง	
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อินทรีย์เหล่านี้มีอารมณ์ต่างกัน	 เปรียบเหมือน

สัตว์ซึ่งมีที่หากินแตกต่างกัน	 มีที่อยู่แตกต่าง

กัน	 	 มีสถานที่ที่มันพอใจแตกต่างกัน	 หาก

บุคคลจับสัตว์เหล่านั้นมาผูกด้วยเชือก	 แล้วนำ

มามัดรวมกันไว้	 สัตว์เหล่านั้นก็จะพยายามดึง

ไปยังที่หากินและที่อยู่ของตนเอง	 งูดึงเข้าไปสู่

จอมปลวก	 จระเข้ดึงลงน้ำ	 นกดึงบินขึ้นสู่

อากาศ	 สุนัขดึงเข้าบ้าน	 สุนัขจิ้งจอกดึงเข้า

ป่าช้า	 ลิงดึงเข้าป่า	 สัตว์ ใดมีกำลังมากกว่าก็

จะลากสัตว์อื่นๆ	 ไป	 ที่เป็นเช่นนี้	 เพราะไม่มี

หลักที่มั่นคงสำหรับผูกสัตว์เอาไว้	

   

อุปไมยก็ได้แก่	 บางคราวบุคคลก็ถูกตาลากไป

ดู	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ก็ไปด้วย	แต่ตกอยู่ ใน

อำนาจของตา	ถูกตาลากพาไป	บางคราวถูกหู

ลากไปฟัง	 ทางทวารอื่นก็ทำนองเดียวกัน	 ที่

เป็นเช่นนี้	 เพราะไม่มีหลักหรือเสาอันมั่นคงใน

การผูกจิตเอาไว้	หลักหรือเสาอันมั่นคงนั้นได้

แก่กายคตาสต ิ	 คือ	 สติที่ เป็นไป ในกาย๕   

 

 

สำหรับวิธีปฏิบัติกายคตาสติก็คือการตามรู้

กายในกาย	มกีารตามรูล้มหายใจเขา้	 ลมหายใจ

ออก	อิริยาบถใหญ่	อิริยาบถย่อย	เป็นต้น๖ 

 

ผู้ที่ ไม่รู้เรื่องการมีสติอยู่กับตัวเอง	 ใช้ชีวิตไป

ด้วยความประมาท	 ลุ่มหลง	 มัวเมา	 มีความ

หลงลืม	 ขาดสติ	 เขาย่อมถูกอารมณ์ที่มา

กระทบนั้น	 ชักพาให้จิตไปสนใจทางนั้นทางนี้	

ไม่มีทางหยุดหย่อน	 ใจไม่มีวันได้พักผ่อน	

ทำงานทั้งวันทั้งคืน	 ถูกบีบคั้นให้ ไปเที่ยวรับรู้

อารมณ์ต่างๆ	มากมาย	ไม่ ได้พบกับความสงบ

สุขอันแท้จริง 

๔.๒.๕  การศึกษาที่มุ่งเน้นผิดทาง 

 

การศึกษานั้นมีความสำคัญ	 มีผลต่อความรู้สึก

นึกคิดของผู้คนเป็นอย่างมาก	 เพราะมีการให้

การศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก	 สถาบันทางการ

ศึกษาก็ ได้รับการรับรองจากสังคมโดยทั่วไป		

ในแง่ของความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆ		

และภาครัฐก็มีการบังคับให้บุคคลต้องเข้ารับ

การศึกษาตั้งแต่ยังเด็ก	 เป็นการศึกษาภาค

บังคับ	 หน่วยงานต่างๆ	 จะรับคนเข้าทำงาน		

ส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาจากวุฒิการศึกษา	 มี

สถาบันการศึกษาให้การรับรอง	 ดังนั้น	 ผู้คน

ส่วนมากหากมี โอกาสก็ขวนขวายเพื่อให้มี	 

การศึกษา	แม้ผู้ปกครองก็ส่งลูกหลานเข้าเรียน

ตามสถาบันต่างๆ		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเป็นเช่นนี้	 หากจัดการศึกษาให้ถูกต้องตาม

ครรลองของสัมมาทิฏฐิ	ปัญหาต่างๆ	ในโลกก็

จะได้รับการแก้ ไข	 การศึกษาก็สร้างประโยชน์

แก่ โลกได้อย่างมากมายมหาศาล	 แต่หาก

จัดการศึกษาที่ผิดพลาด	 หลงใหลไปตาม

มิจฉาทิฏฐิ	 สนองความอยากได้	 ความ

ต้องการของมนุษย์อันไม่มีวันสิ้นสุด	 ปัญหา

ต่างๆ	 ก็ไม่ ได้รับการแก้ ไข	 ซ้ำยังสร้างปัญหา

เพิ่มให้แก่ โลกมากมาย	 และรวดเร็วมากขึ้นไป

กว่าเดิม	 เพราะผู้ ไม่มีการศึกษา	 หากจะสร้าง

ปัญหาขึ้นมาบ้าง	 ก็สร้างปัญหาได้ เพียง

เล็กน้อยและไม่สลับซับซ้อนมากนัก	 ส่วนผู้มี

ศึกษานั้น หากสร้างปัญหาขึ้น ก็สร้าง

ปัญหาที่รุนแรง ส่งผลกระทบไปในวงกว้าง 

รวดเร็ว และสลับซับซ้อนกว่ามาก 

 

การศึกษาที่มุ่งเน้นผิดทาง	 ย่อมนำมาสู่ความ

เสียหาย	 ที่แตกกระจายตัวอย่างรวดเร็ว	 ดัง

จะยกตัวอย่างมาบางประการ	
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(๑)	 เน้นวิชาชีพ แต่ ไม่เน้นด้านคุณธรรม 

สถาบันการศึกษาในยุคปัจจุบัน	 ได้แบบอย่าง

การจัดการศึกษามาจากประเทศที่เจริญแล้ว	

เน้นในด้านฝึกหัดผู้ศึกษาให้มีความรู้ความ

ชำนาญด้านวิชาชีพเฉพาะด้านเป็นหลัก	 หากผู้

เรียนมีความรู้ความชำนาญ	 สามารถนำความ

รู้นั้นไปประยุกต์ ใช้ ในงานต่างๆ	 เมื่อเรียนจบ

ออกไปแล้ว	 ก็ถือว่าเป็นการประสบความ

สำเร็จของสถาบันการศึกษาแล้ว	 แต่การ

ศึกษาโดยทั่วไปไม่ ได้เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม	

ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญหากขาดคุณธรรม

แล้ว	 ก็ย่อมใช้ความรู้นั้นไป ในแง่ที่จะได้รับ

ประโยชน์มาให้ตัวเองและพรรคพวกของ	 

ตัวเอง	 และใช้ความชำนาญในด้านต่างๆ	 เพื่อ

ผลิตหรือจัดหาสิ่งที่มาบำรุงบำเรอตนเอง	 ใน

การหาผลประโยชน์มาเพื่อตน	 มีการใช้ความรู้

ของตนนั้นมอมเมาหลอกลวงผู้อื่นด้วยการ

โฆษณาชวนเชื่อต่างๆ	

  

 

 

 

(๒)	เนน้องคค์วามรู ้ไมเ่นน้การควบคมุตนเอง 

สถาบันการศึกษาในปัจจุบัน	 เน้นการเรียนการ

สอนองค์ความรู้ที่ ได้รับการรวบรวมจากคนรุ่น

ก่อนและคนรุ่นปัจจุบัน	 ตามหลักสูตรที่ ได้วาง

เอาไว้	 เป็นความรู้ที่มากมายเกินความจำเป็น	

ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้เนื้อหาองค์ความรู้ซึ่งมี

มากมายนั้น	เป็นการท่องจำ	ทำความเข้าใจใน

ส่วนของเนื้อหา	 ไม่ ใช่การเรียนเฉพาะเท่าที่

จำเป็นและเพียงพอสำหรับคนหนึ่งๆ	 ในการ

ดำเนินชีวิตของเขา	ไม่มีการฝึกหัดตนเอง ให้

รู้จักบังคับกาย วาจา ใจ ไม่มีการควบคุม

อินทรีย์ทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

มีแต่ ให้เรียนสาขาวิชาต่างๆ	 ซึ่งแตกแขนงออก

ไปมากมาย	 ไม่อาจช่วยให้จิตใจมีความร่มเย็น

เป็นสุขได้		

 

 

(๓)	 เน้นสอนให้เกิดความเห็นแก่ตัว	 ในช่วง

ระยะเวลาที่เรียนอยู่นั้น	 ส่วนใหญ่ถูกสอนให้มี

ความเห็นแก่ตัว	 เห็นแก่พวกพ้องของตัว	 เห็น

แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของตัวเอง	

สอนวิธีให้รู้จักหาเงินให้มากๆ	 ให้ละโมบ	 โลภ

มาก	 แม้การกีฬาก็เป็นเล่นเพื่อชัยชนะเหนือผู้

อื่น	

 

(๔)	 การศึกษากลายเป็นการค้าหรืออาชีพ 

สถาบันศึกษาเป็นเพียงสถานที่สอนวิชาชีพ	

บางทีก็ทำเพื่อการค้า	 แสวงหากำไรจากการ

ศึกษาที่จัดขึ้น	 ทำให้คิดหาอุบายวิธีเพื่อให้ ได้

กำไรมากที่สุดเป็นหลัก	 ไม่ ได้คิดคำนึงในแง่

คุณธรรมของผู้ที่ศึกษา	

 

 

 

 

 

 

 

(๕)	 ให้เสรีภาพเกินขอบเขตจนควบคุมไม่ ได้ 

การศึกษาในแนวทางที่ ให้อิสระแก่ผู้เรียนมาก

จนเกินจำเป็น	 เป็นอิสรภาพในทางทำตามใจ

กิเลส	 ไม่มีการบังคับควบคุม	 ไม่ ได้สอนให้เกิด

ความรู้จักมีความละอาย	 ไม่สอนให้มีความ

เกรงกลัวต่อบาป	 บางครั้งก็ถือเสียว่า	 หากได้

มาโดยไม่ผิดกฎหมาย	 จะได้มามากมายเท่าไร	

จะเสพบริโภคมัวเมามากเท่าไรก็ไม่เป็นไร	 ยิ่ง

ได้ความสะดวกสบาย	ตามใจตนเองมากเท่าไร

ก็ยิ่งแสดงถึงความเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้น	แต่

ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่	 เพราะการ

กระทำเช่นนั้น	เป็นการตกเป็นทาสของกิเลส

อย่างโงหัวไม่ขึ้น หมดความสามารถที่จะ

ควบคุมบังคับกิเลส	ไม่หลงเหลือความเป็นตัว

ของตัวเอง	มีแต่กิเลสชักพาให้หมุนวนแสวงหา		

ดิ้นรนไปทางนั้นทางนี้ ไม่มีทางสิ้นสุด 
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๔.๒.๖  สงัคมและวฒันธรรมที่ ไมเ่หมาะสม 

 

ข้อนี้	เลื่อนลงมามองที่ภายนอก	เป็นเหตุที่มีอยู่

ภายนอก	 เป็นสิ่งเร้า	 สิ่งยั่วยุ	 อันมาปรากฏ

ทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ	ซึ่งแม้ ไม่ ใช่

เหตุโดยตรง	 เป็นเหตุโดยอ้อมๆ	 แต่ก็มี

อิทธิพลส่งผลต่อผู้คนที่ ไม่มีความรู้	 และขาด

สติสัมปชัญญะได้อย่างมากเช่นเดียวกัน	

 

สาเหตุของการขาดอินทรียสังวรโดยตรงนั้น		 

ก็คือ	 ไม่มีสติมาคุ้มครองใจ	 ไม่มีความรู้ตัว	 ไม่

ได้สำรวมระวัง	 เวลาที่ตาเห็นรูป	 หูฟังเสียง

เป็นต้น	 เลยเกิดความยินดียินร้าย	 และบาป

อกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นมาครอบงำจิตใจ		

ซึ่งหากมีสติคอยคุ้มครองรักษาจิต	มีความรู้ตัว	

มีความสำรวมระวังป้องกันอยู่เสมอ	 สิ่งภาย

นอกก็ไม่มีผลอะไร	สิ่งนั้นก็เป็นอย่างนั้นของมัน	

รูปสวยก็สวยอยู่อย่างนั้น	 รูปไม่สวยก็ไม่สวย

อยู่อย่างนั้น	 เสียงเพราะก็เพราะอยู่อย่างนั้น	

เสยีงไมเ่พราะก็ไมเ่พราะอยูอ่ยา่งนัน้	 แต่ไมม่ผีล

ต่อจิตใจเลย	 แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสติมาคอย	 

 

 

คุ้มครองรักษาจิต	 หรือมีสติไม่มั่นคงนัก	 สิ่ง

ภายนอกก็มีอิทธิพลแก่เขาได้	

 

สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นตัวผลักดันความเป็น

ไปของโลก	 เต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิ	 คือความ

เห็นที่ผิดพลาดจากความเป็นจริง	 ผู้นำทาง

การเมือง	 ผู้นำทางการศาสนา	 ผู้ปกครองทั้ง

ระดับประเทศและระดับย่อยๆ	ลงมา	โดยมาก

ล้วนเต็มไปด้วยความเห็นที่ ไม่สอดคล้องกับ

หลักสัจธรรม	 หรือหากจะมีความถูกต้องอยู่

บ้าง	 ก็ไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาใน

ใจคนที่มีอยู่ดั้งเดิมได้					

 

 

ประกอบกับเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็วเข้าถึง

ผู้คนได้อย่างกว้างขวาง	 ระบบธุรกิจที่มุ่งเน้น

แต่ผลกำไรเป็นความสำเร็จ	 ทำให้เกิดการ

โฆษณาชวนเชื่อ	 ในแนวทางที่ชักนำผู้คนให้ตก

ไปสู่ โมหภูมิ	 ทำให้ขาดสติสัมปชัญญะ	 เกิด

ความเคยชินที่ เลยเถิด เกินกว่าความ

จำเป็นตามธรรมชาติ	 กลายเป็นธรรมดาของ

กิเลสไป	 ไม่ ใช่ธรรมดาตามธรรมชาติของชีวิต	

ไม่ ใช่ธรรมดาของกายและใจที่เพียงแต่ต้อง

บริหารดูแลให้พอเป็นไปได้	 แต่ ได้ถูกกระตุ้น

จากสังคมและวัฒนธรรมจนเกิดความหลง	

ความอยาก	จนยากจะควบคุมได้	

 

พฤติกรรมเคยชินทางกายทางวาจา	 เป็นสิ่งที่

มีความสำคัญ	 เป็นจุดเริ่มต้นที่จะน้อมนำจิตใจ

ให้คล้อยไปทางฝ่ายดีงามและถูกต้องได้	 การ

จะมีพฤติกรรมเคยชินได้นั้นมาจากการ

ปฏบิตัติามระเบยีบวนิยัโดยเครง่ครดั มกีาร

ควบคุม บังคับ กำกับดูแลอย่างเหมาะสม   

 

 

แต่ครั้ ง โบราณมา	 วัฒนธรรมไทยหลาย

ประการที่ ได้รับการประพฤติปฏิบัติ	 และมีผล

ทำให้จิตใจอ่อนโยน	 เช่น	 ความอ่อนน้อม	

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 การรู้จักให้อภัย	 ความ

เคารพต่อผู้ที่มีอายุมากกว่า	เป็นต้น	

 

ในปจัจบุนัประเทศไทยมวีฒันธรรมบางประการ

ที่ ไม่เหมาะสม	 ไม่เอื้อต่อการที่จะน้อมนำจิตใจ

ให้มีความสำรวมระวัง	 ซึ่งวัฒนธรรมหลายๆ	

อย่างรับมาจากประเทศตะวันตก	 โดยมองกัน

วา่เปน็ความทนัสมยั	 โกเ้ก	๋ หรหูรา	 มหีนา้มตีา	

จนเกดิทำตามๆ	 กนัไปอยา่งแพรห่ลาย	 จนเปน็

พฤติกรรมเคยชินทางกายวาจาที่ ไม่เหมาะสม	

จะยกตวัอยา่งมาบางประการ	เชน่	
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(๑)	 สื่อต่างๆ และโฆษณาที่ขาดความ  

รับผิดต่อสังคม	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 อินเทอร์เน็ต	

สื่อกระจายเสียง	 หนังสือพิมพ์	 แผ่นพับ	 ฯลฯ	

นับว่าได้เข้ามาบทบาทในชีวิตประจำวันของ

ผู้คน	 ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ	

เหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้น	 หากมองในแง่เป็นกลาง	

ยอ่มเปน็การดทีีผู่ค้นจะไดม้ีโอกาสรบัรูข้า่วสาร 

อันเป็นประโยชน์แก่ตนเองได้ โดยรวดเร็ว	หาก

ต้องการรู้เรื่องใดๆ	ต้องการข้อมูลใดก็สามารถ

ค้นหาได้ โดยง่าย	หากจะดูภาพ	ฟังเสียง	เพื่อ

ให้เกิดความรู้ก็สามารถทำได้ โดยสะดวก	

 

แต่เมื่อคนมีกิเลส	 ขาดสติสัมปชัญญะ	 จึงมี

แนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ	 ไปใน

ทางที่จะทำให้ตนมัวเมามีความสุข	 ได้รู้เรื่อง

นั้นเรื่องนี้สนองความอยากของจิต	 ดูหรือฟัง

เพื่อผ่อนคลาย	 หรือเป็นงานอดิเรกเป็นต้น		

สื่อต่างๆ	 ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นแต่แนวทางให้

ความบันเทิงแก่ผู้คน	 ทำให้ผู้ชมหลงติดใจ		

หลงติดตามเป็นหลัก	 ไม่ ได้มุ่งเน้นในด้านให้ข้อ

คิด	 หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ ในชีวิตแก่ผู้ชมเลย			

เมื่อดูและฟังบ่อยๆ	 ก็จะถูกครอบงำด้วยข้อมูล		

หากเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดก็เป็นอันตรายเป็น

อย่างมาก	

 

ละครทีวี	 หรือภาพยนตร์ที่สร้างขึ้น	 มุ่งเน้นไป

ในทางค้าขายให้ ได้กำไร	 จึงสร้างไป ใน

แนวทางที่ผู้คนสนใจ	 มีการฆ่าหรือทำลายล้าง

กันอย่างใหญ่ โตมโหฬาร	 หรือผิดศีลธรรมใน

แง่ ใดแง่หนึ่ง	 ผู้ชมที่ขาดสติสัมปชัญญะ	 โดย

เฉพาะเด็กและเยาวชนเสพภาพและข้อมูล	 

เช่นนี้บ่อยๆ	 จิตใจก็จะเกิดความด้านชา ไม่

ละอายตอ่ความชัว่ แขง็กระดา้ง ทำใหย้าก

ตอ่การฝกึฝนใหจ้ติมคีวามออ่นโยน นิม่นวล 

และบางทีตัวพระเอกนางเอกในเรื่องนั้นมี

ความสามารถในเชิงฆ่าหรือทำลายผู้อื่น	 ก็เกิด

ลัทธิเอาอย่างได้ โดยง่าย	

โฆษณาต่างๆ	 ที่มุ่งเน้นแต่การขายสินค้าให้ ได้

มากๆ	 ก็จะมีการมอมเมาด้วยคำโฆษณา	 

ชวนเชื่อต่างๆ	 ที่ดูงดงามสวยหรู	 ทำให้ผู้ฟัง

เกิดความอยาก	 หรือรู้สึกว่าโก้หรู เมื่อได้

ครอบครองหรือได้ทำอย่างที่ โฆษณานั้น	 เมื่อ

เป็นเช่นนี้แล้ว	 จิตใจก็มีแต่กระโจนไขว่คว้าไป

ตามแรงอยาก	ยากที่จะควบคุมได้	

 

ส่วนอินเทอร์ เน็ตนั้นเป็นที่รวมของผู้คนที	่ 

หลากหลายความคดิ	ตา่งความเชือ่	ตา่งอดุมคติ

กนั	 เปน็ทีร่วมของขอ้มลูมากมายมหาศาล	 ทัง้ดี

และไม่ด	ี หากฝ่ายรัฐหรือฝ่ายผู้ ให้บริการไม่

ควบคมุดแูล	 ฝา่ยผู้ ใชบ้รกิารขาสตสิมัปชญัญะ	

ก็มี โอกาสถูกครอบงำจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ	

ได้ โดยงา่ย	บางทกีเ็นน้แตเ่รือ่งความสนกุสนาน

ฝ่ายเดียว	 โดยไม่นึกถึงผลกระทบที่จะตามมา	

เช่น	 มีการทำเกมต่างๆ	 ให้เล่น	 และทำได้

เหมือนจริงมากขึ้น	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู	้

การเอาชนะกันด้วยวิธีการต่างๆ	 ทำให้จิตใจ

ผู้คนนั้นด้านชา	 แข็งกระด้าง	 ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง	

ไมรู่จ้กัการออ่นนอ้มถอ่มตน	 เปน็คนเหน็แกต่วั 

ไมย่อมฟงัใคร และฝึกยากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ 

 

(๒)	วัฒนธรรมบูชาวัตถุสิ่งของภายนอก	ใน

ปัจจุบัน	 ผู้คนมองกันที่วัตถุภายนอก	 หรือมอง

กันที่มีอำนาจเป็นหลัก	ไม่ ได้มองกันที่คุณธรรม

ภายใน	 แม้แต่การยกย่องสรรเสริญกัน	 ก็นำ

เรื่องที่เกี่ยวกับยศ	 ตำแหน่ง	 เงินทอง	 มาเป็น

สิ่งวัดในการนิยมยกย่องกัน	 ใครมีมากกว่าก็

ถือว่าดีกว่า	 ใครมีน้อยก็ไม่น่านับถือ	 ให้ความ

สำคัญกับการได้มีสิ่งของมาสัมผัสทางตา	 หู	

จมูก	 ลิ้น	 กาย	 โดยเฉพาะเรื่องกามารมณ์		

โทรทัศน์	 วิทยุ	 หนังสือพิมพ์	 และนิตยสารทั้ง

หลายก็พากันเป็นสื่อแห่งกิเลส	 โฆษณาแต่

เรื่องวัตถุ	 ให้คนหลงใหลในวัตถุต่างๆ	 ทำให้

เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า	 หากไม่มีสิ่งนั้น		

จะเป็นที่ล้าสมัย	ไม่สมบูรณ์	ต้องมีอย่างคนอื่น	
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(๓)	 วัฒนธรรมที่ ให้ผู้หญิงนุ่งห่มไม่มิดชิด   

การนุ่งห่มนั้น	 วัตถุประสงค์ตามหลักการ

พิจารณาปัจจัยในข้อที่ว่าด้วยเครื่องนุ่งห่ม	 ก็

เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันทำให้เกิดความ

ละอาย	 น่ารังเกียจต่อสายตาของผู้พบเห็น		

ทำให้ ไม่เกิดอกุศลสำหรับผู้พบเห็น	 แต่ ใน

ปัจจุบัน	 ได้มีการเอาผู้หญิงมาเป็นเหยื่อ

สำหรับหาความเพลิดเพลินของผู้ชาย	 หรือ

โฆษณาในการขายสินค้าบางอย่าง	 ชักจูงให้

ผู้คนสนใจเข้ามาชมงานหรือสินค้าชนิดนั้นๆ	

เช่น	งานขายรถยนต์	ขายบ้าน	เป็นต้น	โดยให้

ผู้หญิงหน้าตาสวยๆ	 นุ่งห่มไม่มิดชิด	 	 นุ่งห่ม

ด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้น	 เป็นสิ่งเครื่องดึงดูดใจ	 ซึ่ง

เป็นธรรมดาอยู่เองที่รูปร่างของหญิง	ย่อมเป็น

ที่ดึงดูดใจผู้ชายได้ โดยง่าย	 แต่ก็ก่อให้เกิด

ความเสียหายติดตามมามากมาย	 ทำให้เห็น

ภาพของหญิงที่แต่งตัวโดยทำนองนี้กลายเป็น

เรื่องธรรมดาไป	

   

 

 

แม้ฝ่ายหญิงเอง	 การนุ่งห่มก็ ไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องมากขึ้น	 กลายเป็นการ

นุ่งห่มเพื่ออยากจะอวด	 อยากจะโชว์อวัยวะ

ต่างๆ	 ให้มองเห็นชัดเจนโดดเด่นขึ้นโดยผ่าน

เสื้อผ้า	 ไม่อยากจะปิด	 มีแต่อยากจะอวด		

อยากจะโชว์	 อยากจะยั่ว	 ก็มีจิตโน้มเอียงไป

ด้านที่ต่ำลง	แม้แต่นักเรียน	นักศึกษาก็ยังแต่ง

เครื่องแบบที่ เน้นไป ในทางนั้น	 แม้จะมีกฎ

ระเบียบอะไรต่างๆ	 ก็ไม่อยากจะทำตาม	 ถือ

เสียว่าเป็นแฟชั่นบ้าง ตามกระแสสังคม

บ้าง แต่ส่งผลทำให้จิตใจมีความเอนเอียง

ไปในทางที่ต่ำลง 

(๔)	 วัฒนธรรมเลี้ยงสุราในงานต่างๆ	 เมื่อ

จะแสดงความยินดี	 ให้พร	 ในงานมงคลต่างๆ	

หรือระลึกถึงกัน	ก็ชูแก้วเหล้าขึ้นเหนือหัว	แล้ว

พูดอย่างนั้นอย่างนี้	 แล้วก็ดื่มเหล้า	 มีกินเหล้า

เมายากันอย่างเมามายเอิกเกริก	 มีแต่คนเมา

ขาดสติ	 ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จัดงานต่างๆ		

แล้วต้องมีการเลี้ยงสุรากัน	 ไม่เว้นแม้กระทั่ง

งานบุญ	 หรืองานบวช	 ก็ยังมีการเฉลิมฉลอง

ใหญ่ โต	 และที่ขาดไม่ ได้ก็คือการเลี้ยงสุรา

นั่นเอง	หากไม่สุราในงานก็เหมือนกับงานจะไม่

เป็นงาน	 เป็นเรื่องการตามใจตัวเอง เพราะ

ชอบดื่มเหล้า	 เอาเหล้ามาชูเหนือหัวแล้วดื่ม

ให้พร	 อวยพรกันให้ประสบกับความสุขความ

เจริญ	 เหล้านั้ น เป็นน้ำ เมาเป็นของห้าม		 

ผิดตามศีลข้อ	๕	โดยความเป็นจริง	ควรเลือก	 

น้ำที่สะอาดที่สุด	 ที่บริสุทธิ์ที่สุดมาใช้ ใน	 

ความหมายอันบริสุทธิ์	 แล้วดื่มให้พรกัน	 เมื่อ

ไปเอาเหล้าอันเป็นของมึนเมาของไม่บริสุทธิ์	 

มาเป็นเครื่องดื่มให้พรกัน	 ก็แสดงถึงความ	 

ไม่บริสุทธิ์ ใจต่อกันอยู่แล้ว	

 

 

(๕)	วัฒนธรรมไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง	วัฒนธรรมที่

ก่อให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตน	 จิตใจอ่อน

โยนและประณีต	ค่อยๆ	หายไป	คนไม่ค่อยให้

ความสำคัญ	 ไม่ค่อยได้ปฏิบัติกัน	 เช่น	 ความ

เคารพยำเกรงเกี่ยวกับที่ต่ำที่สูง	 เคารพพ่อแม่		

ครูบาอาจารย์	 พระภิกษุสามเณร	 แม่ชี	 หรือ

ญาติผู้ ใหญ่	เป็นต้น	

 

เมื่อไม่มีการปฏิบัติทำนองนี้	 ทำให้จิตใจเกิด

ความกระด้าง	 เย่อหยิ่ง	 เป็นวัฒนธรรมที่ ไม่มี

คนเฒ่าคนแก่	 ทำให้เกิดทิฏฐิมานะตามมา

มากมาย	 บา้งกถ็อืวา่ตนไดม้กีารศกึษาเลา่เรยีน

สูงกว่า	 มีความรู้มากกว่า	 มีปริญญาสูงส่ง	

ทำให้ ไม่มีความเคารพในคนสูงอายุที่ ไร้การ

ศกึษาอยา่งตน	 ไมอ่ยากทำงานทีค่นไรก้ารศกึษา

ทำ	 เช่น	 งานใช้แรงงาน	 เศษขยะนิดหน่อยก็	 

ไม่เก็บเอง	 ต้องให้ภารโรงหรือคนเก็บขยะมา

เก็บมากวาด	 อีกทั้งครูบาอาจารย์ ในยุคสมัยนี้	

ก็ไมค่อ่ยทำตนใหเ้ปน็ทีเ่คารพของลกูศษิยม์ากนกั 

มขีา่วคราวความเสยีหายปรากฏออกมาบอ่ยครัง้ 

ครูอาจารย์ทำตนเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างสอน

หนังสือเท่านั้น 
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(๖)	 วัฒนธรรมทางดนตรีที่เร่าร้อนและเนื้อหายั่วยุ ดนตรีในยุคใหม่เป็นดนตรีที่มีจังหวะเร็ว		

เร่าร้อน	กระตุ้นความเมามันทางด้านกายให้ขยับไปด้วย	และก็ไปกระตุ้นกิเลสให้เร่าร้อนไปด้วย		

เนื้อหาของเพลงก็ออกไปในทำนองกระตุ้นกิเลส	 โดยเฉพาะเรื่องทางกามารมณ์ โดยไร้ความ

ละอาย	 ทำให้คนยุคใหม่พูดและคิดตามเพลงเหล่านั้น	 จนเป็นเรื่องที่ธรรมดาไป	 ไม่ ได้ถือเป็น

เรื่องที่น่าละอาย	

 

๔.๓  ผลกระทบของการขาดอินทรียสังวร 
 

โทษของการอินทรียสังวรมีมากมาย	ดังที่ ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ	๒.๒.๔	การขาดอินทรียสังวร

นั้นยังส่งผลกระทบติดตามมาอีกมาก	 เริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลที่ขาดอินทรียสังวรนั้นเอง	 และสังคม

ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่	 ประกอบด้วยสถาบันอะไรมากมายก็ตาม	 ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

จากคนหลายๆ	 คนรวมกันขึ้น	 ผลกระทบจึงกระจายตัว	 สลับซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆ	 จนหา	 

ตน้เหตอุนัแทจ้รงิไมเ่จอ	ถงึจะหาความรูก้นัมากมายเพือ่แก้ ไขปญัหาเหลา่นัน้	ก็ไมอ่าจแก้ ไขไดจ้รงิ 

ในที่นี้	จะได้กล่าวถึงผลกระทบ	๓	ด้าน	คือ	ด้านปัจเจกชน	ด้านเศรษฐกิจ	และด้านสังคม	

(๑)		ด้านปัจเจกชน   

ในแง่ผู้ที่มีปัญญาจากขั้นการฟัง	 รู้ว่าโลกนี้ ไม่มี

แก่นสาร	ถูกไฟเผา	ลุกโพลงอยู่เป็นนิตย์	 ไม่มี

อะไรน่ายึดถือ	 ไม่น่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไร	

เพราะจะนำความทกุขม์าให	้ไมค่วรเขา้ไปหลงรกั	

เพราะโสกะ	 ปรเิทวะ	 ทกุข	์ โทมนสั	 อปุายาสะ 

จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่รักแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป	

เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว	 ก็มีความปรารถนาจะ

พ้นไปจากโลก	 พ้นจากความเกิด	 แก่	 เจ็บ	

ตาย	 พยายามฝึกฝนตนเอง	 เพื่อให้มีปัญญา

เห็นแจ้งความจริง	 แต่หากผู้ปฏิบัตินั้นขาด

อินทรียสังวร ก็ไม่อาจประสบความสำเร็จ

ในการปฏิบัติธรรมได้ เพราะจิตที่เที่ยวหา	 

อารมณ์มาเสพ	 เป็นจิตที่มีความฟุ้ งซ่าน		 

ไม่เป็นตัวของตัวเอง	 จิตหลงยินดียินร้ายต่อ

อารมณ์ที่ ไปรับรู้เข้าแล้ว	 จะไม่ตั้งมั่นเป็นกลาง		

ไม่เป็นสมาธิ	 การที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆ	 ให้

เกิดปัญญาก็ย่อมเป็นไปไม่ ได้	

 

 

 

 

หรือหากมองในแง่ผลพลอยได้จากการปฏิบัติ		

คือความสงบสุขอันประณีตในภายใน	 ผู้ที่ขาด

อินทรียสังวรก็ย่อมไม่ ได้สัมผัสความสุขชนิดนี้		

พอไม่รู้ความสุขชนิดที่ประณีต	 ก็จะไปหลง

ยินดี ในความสุขที่เกลือกกลั้วด้วยกิเลส	 ไป

หลงกามสุข	 มีปัญหาวนเวียน	 ซ้ำซาก	 สุขชั่ว

ประเดี๋ยวประด๋าว	 ก็จะมีความทุกข์วนกลับมา

อยู่เสมอ	

   

และหากผู้ปฏิบัตินั้นเกิดความประมาท	ได้ผล

จากการปฏิบัติ เพียงเล็กน้อยแล้วก็พอใจ		 

ไม่สำรวมระวัง	ไม่ปิดกั้น	ไม่ห้ามอารมณ์ที่ควร

ห้าม	 นึกว่าตนมีสติแล้วบ้าง	 มีมานะว่าตนได้

บรรลุแล้วบ้าง	 หากไม่ระวัง	 ไม่สำรวมอินทรีย

สังวร	 เที่ยวดู	 เที่ยวฟัง	 โดยไม่ระวัง	 กิเลสก็

จะเกิดขึ้นได้อีก	
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สำหรับผู้ที่ ไม่รู้ธรรมะ	 ไม่สนใจธรรมะ	 ไม่ ได้

ปฏิบัติธรรม	 จะมีโทษติดตามมากมาย	 เพราะ

เมื่อไม่สำรวมระวังอินทรีย์	 ก็จะเคยชินไปตาม

กระแสของตัณหา	 มานะ	 และทิฏฐิ	 เกิดมาได้

ตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 และใจ	 อันเป็นผลมา

จากกรรมเก่า	 ก็ใช้ ไม่เป็นประโยชน์	 มีแต่ลุ่ม

หลงไปตามโลก	 เที่ยวหาเสพรสอร่อยของ

โลก	เสียเวลาศึกษาวิชาการต่างๆ	ฝึกฝนความ

สามารถ	 ทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดทั้งสิ้น		

เพื่อแสวงวัตถุสิ่งของเอามาเสพ	 เอามาสะสม

ไว้มากๆ	 โดยคิดว่าจะทำให้ตนมีความสุข		

เอิบอิ่ม	สมบูรณ์พร้อม	เมื่อต้องแย่งชิงกับผู้อื่น		

หรือรักษาผลประโยชน์ตน	 ต้องประสบกับ

ความเครียด	 ความวิตกกังวล	 เป็นอย่างมาก	

ไม่พบกับความสงบสุขเลยในชีวิต	 บางครั้งก็

ลงทุนทำทุจริตเพื่อให้ ได้มา	 ซึ่งเป็นการลงทุน

ที่ ไม่คุ้มค่าแม้แต่น้อย	 สำหรับคนที่จมอยู่กับ

โลก	ยินดียินร้ายไปกับโลกเช่นนี้	นับว่าขาดทุน

เป็นอันมาก	

 

 

เมื่อคนขาดความสำรวมระวังอินทรีย์	 จิตก็จะ

หลงไปตามอารมณ์ต่างๆ	 ทำให้เกิดความยินดี

ยินร้าย	 และเกิดกิเลสอื่นๆ	 ที่สลับซับซ้อน

ติดตามมา	 เมื่อเกิดกิเลสแรงขึ้น	 ก็จะถูกกิเลส

นั้นครอบงำจิต	 ทำให้สูญเสียความเป็นตัวของ

ตัวเอง	 กิเลสที่เกิดขึ้นนั้นก็สามารถสั่งการ	 ใช้

แขน	 ขา	 ปาก	 ไปทำตามอำนาจกิเลส	 ส่งผล

ให้เกิดความทุกข์ยากเป็นวิบากมาสู่บุคคลนั้น		

เขาก็จะใช้ชีวิตอย่างลุ่มหลง เป็นทุกข์ เมื่อ

ตายไป ย่อมไม่พ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต 

นรก 

โดยธรรมดา	 คนทั่วไปก็ ไม่ค่อยมีคุณธรรม

ประจำใจอยู่แล้ว	ยิ่งขาดอินทรียสังวร	ก็ทำให้

ถูกกิเลสครอบงำเข้าไปอีก	 ดังที่ท่านอุปมาว่า		

เหมือนกับโจรมาปล้นบ้านร้าง	 บ้านร้างนี้คือ	

ตา	หู	 จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ	ซึ่งเป็นสิ่งไร้ตัว

ตน	 ไม่มีสิ่งที่มีค่าพอที่จะเอาชีวิตไปฝากไว้กับ

มัน	 โจรก็คือรูป	 เสียง	กลิ่น	 รส	สัมผัส	 และ

ธรรมารมณ์	เมือ่รบัรูเ้ขา้แลว้ แทนทีจ่ะไดร้บั

ประโยชน ์ ได้รับความรู ้ ได้เห็นความจริง 

กลับกลายเป็นยิ่งมืดบอดหนักไปกว่าเดิม 

คุณธรรมมีศีลเป็นต้น	 ซึ่งไม่ค่อยมีอยู่แล้ว	 ไป

รับรู้อารมณ์	 กิเลสเกิดขึ้นเข้ามาครอบงำ	 จน

ขาดความยับยั้งชั่งใจ	 ไปทำความผิด	 ล่วงศีล

เป็นต้นได้	 ถ้าเปรียบเทียบในแง่ที่ว่า	 หากรับรู้

อารมณ์แล้ว	 ทำให้เกิดกิเลสครอบงำ	 อย่างนี้

การไม่ ไปรับรู้ก็ยังดีกว่า	 การนอนหลับยังดี

กว่า	อย่างน้อยก็ไม่ ไปทำอะไรผิด	แต่การนอน

หลับนั้นเป็นหมันสำหรับผู้ประพฤติพรหม

จรรย์	 เพราะผู้ที่ฝึกฝนตนเอง	 ต้องใช้สิ่งเหล่า

นี้เป็นอุปกรณ์ ในการศึกษา	 ให้มีประสบการณ์		

มีความรู้	จนเข้าใจในสิ่งทั้งปวงได้	

จิตของผู้ที่ ไม่ ได้รับการฝึกฝนและขาดการ

สำรวมระวัง	 มักจะเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่น่า

พอใจ	 ไปหลงรักอารมณ์อย่างหนึ่ง	 เมื่อมีการ

หลงรักอารมณ์อย่างหนึ่งไปแล้ว	 อารมณ์ ใน

ฝ่ายตรงข้ามก็เกลียดชัง	 ไม่พอใจ	 ไม่อยากได้	

ทำให้สิ่งต่างๆ	 ในโลก	 ซึ่งเป็นปกติธรรมดาที่

ล้วนเกิดขึ้น	 เป็นไปตามเหตุปัจจัย	 เหตุปัจจัย

บีบบังคับให้มันเป็นอย่างนั้น	 มันจึงเป็นอย่าง

อื่นไปไม่ ได้	 กลายเป็นสิ่งมีพิษมีภัยต่อตนเอง

ขึ้น	 มีสิ่งที่น่าพอใจ	 มีสิ่งไม่น่าพอใจ	 สิ่งที่น่า

พอใจก็รัก	 สิ่งไม่น่าพอใจก็เกลียด	 โลกจึงแยก

ออกเป็น	๒	ข้าง	ผู้คนก็แยกออกเป็น	๒	ฝ่าย		

มุมมองต่อสิ่งต่างๆ	 ก็จะเต็มไปด้วยอคติ	 มืด

บอด	 และเอาความพอใจส่วนตนเป็นที่ตั้ง		

การที่จะมองเห็นความจริงก็เป็นไปไม่ ได้		 
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(๒)	ด้านเศรษฐกิจ  

เมื่อคนขาดการสำรวมระวัง	 ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ	

ไม่มีสติปัญญา	 มองไม่ออกว่าอะไรควรอะไรไม่

ควร	 เมื่อถูกกิเลสมีความอยากได้	 ความสำคัญ

ตน	 ความเข้าใจผิด	 เป็นต้นครอบงำ	 ก็พากัน

ขวนขวายทำในสิ่งที่ ไม่ควรทำ ละเลยสิ่งที่

ควรทำไปเสีย เขาย่อมพลาดจากประโยชน์ที่

ควรจะได้ ในปัจจุบันและในชาติต่อๆ ไป  

 

ผู้คนทั่วไปพากันแสวงหา	 พากันครอบครองใน

สิ่งที่ ไม่ ใช่ของตน	 และไม่สามารถติดตามตนไป

ได้	เช่น	เงินทอง	ที่ดิน	ตำแหน่ง	เมื่อได้สิ่งเหล่า

นี้มาแล้ว	ก็พากันนำไปใช้ ในการทำให้ตนมีความ

สุขในทางที่ผิดพลาด	 หาสิ่งมาสัมผัสทางตา	 หู	

จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ	หาวิธีบำรุงบำเรอตนเอง

ให้มีความสุข	 เอิบอิ่มอย่างเต็มที่	 ทุ่มกำลัง

ทั้งหมดเพื่อหาสิ่งเหล่านี้	 ทำงานหาเงินได้มา

เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ	 เสียเงินทองในการซื้อหา	 แต่

ก็ไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงได้	 ต้องหาสิ่ง

ที่แปลกใหม่มาสัมผัสไปเรื่อยๆ	 ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็

ต้องใช้เงินในการซื้อหา	 ก็ต้องแสวงหาเงินกันไป

ไม่มีวันได้หยุดพัก	

 

เมื่อผู้คนหลงไปในทางเสพเสวย	 แสวงหาสิ่ง

ใหม่ๆ	 เพื่อให้มีความสุข	 พวกพ่อค้าก็มีการ

โฆษณาชวนเชื่อ	 หลอกลวง	 ทำให้เสียเงินทอง

มากมายเพื่อซื้อสิ่งที่ ไร้ประโยชน์	 ผู้คนส่วน

มากจึงมีปัญหาด้านเงินทองไม่พอใช้	 ชักหน้า

ไม่ถึงหลัง	 รายได้เข้ามามีจำกัด	 แต่รายจ่าย

สำหรับซื้อหาวัตถุมาบำเรอตนและพวกพ้อง

ของตนมากจนหาไม่ทัน	 เมื่อเป็นเช่นนั้น	 ก็ต้อง

กู้ผู้อื่นมาก่อน	 แล้วหาใช้เขาทีหลัง	 ในด้านการ

ค้าขาย	 ก็พัฒนาให้มีการผ่อนได้รูปแบบต่างๆ	

นานา	 ทำให้ ได้สิ่งของต่างๆ	 มาโดยง่ายดาย		

แต่ต้องประสบความยากลำบากในภายหลัง		

ต้องทำงานหาเงินมาให้เขาทุกเดือนๆ	ไป	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แม้แต่เศรษฐกิจในระดับครอบครัว	 ก็มีปัญหา

มากมาย	 เพราะไมรู่จ้กัสนัโดษ	 ไมรู่จ้กัเพยีงพอ 

เมื่อมีความอยากได้เกิดขึ้น	 ก็ ไม่รู้จักยับยั้ง		 

ไม่รู้จักสำรวมระวัง	 ไม่อาจจะพึ่งพาตนเองได้	

ระบบเศรษฐกจิที่ ใหญข่ึน้ไปกวา่นัน้กย็ิง่มปีญัหา

มากขึ้น	 รัฐต้องเสียงบประมาณไปช่วยเหลือ	

ใหเ้งนิฟรบีา้ง	ใหส้าธารณปูโภคฟรบีา้ง	ใหเ้งนิกู้

ก่อนบ้าง	 ก็ไม่อาจจะแก้ปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ	

เพราะคนมคีวามอยากไมรู่จ้กัพอ และขาด

ความสำรวมระวัง ก็ยิ่งเสริมให้ความอยาก

มีกำลังมากขึ้นไปอีก 



การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

272
การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

273

(๓)	ด้านสังคม 

เมื่อผู้คนส่วนมากในสังคม	 มีความอยากได้	 มี

ความต้องการเพื่อตนเองและพวกพ้องของ

ตนเอง	 ต่างคนต่างมีความอยากได้	 ก็เกิดการ

แย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด	 คนที่มี

ความสามารถก็จะรวบรวมทรัพยากรมา

ครอบครองเอาไว้มากๆ	 สำหรับอำนวยความ

สะดวก	เอาไว้เสพ	ไม่ ใช่เฉพาะวันนี้	เดือนนี้	ปี

นี้	 แต่เก็บไว้เพื่ออีกหลายวัน	 หลายเดือน	

หลายปีข้างหน้า	 ซึ่งคนที่มีความสามารถเช่นนี้

มีจำนวนน้อย	 แต่ ได้ครอบครองทรัพยากรเอา

ไว้มาก	 คนที่เหลือเป็นจำนวนมากก็พากันอด

อยาก	มีไม่พอ	สังคมที่เต็มไปด้วยคนที่มีความ

อยากได้เช่นนี้	 ก็ต้องมีการคดโกง	 ฉ้อฉล	

ขโมย	และการกระทบกระทั่งกันและกันเกิดขึ้น

มากมายติดตามมา		

 

 

 

 

 

  

 

ผู้คนสังคมขาดความระมัดระวัง	 ขาดความ

สำรวมอินทรีย์ ไม่มีความยับยั้งชั่งใจ ก็จะ

ถูกชักชวน ชักจูง โน้มน้าว ได้ โดยง่าย   

และโดยรวดเร็วอย่างยิ่งในปัจจุบัน	 ทำให้	 

เกิดปัญหาหลงมัวเมา	 ปัญหายาเสพติด	

อาชญากรรม	ฯลฯ	

 

และสังคมเกิดการแบ่งแยกทางความคิดได้

โดยง่าย	 เนื่องจากมีสื่อสารที่รวดเร็ว	 ฝ่ายที่

หวังผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องของ

ตน	 ก็ปล่อยข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ	 ทำลาย

ฝ่ายตรงข้ามได้ โดยง่ายดาย	 ผู้คนที่ขาด

สติสัมปชัญญะ	 ขาดความสำรวมระวังในการ

รับข้อมูลข่าวสาร	 มีความยินดียินร้ายไปต่างๆ	

นานา	 ต่างพากันยึดถือตามความเห็นหรือ

ทัศนคติที่ตนชอบใจ	แล้วไปเกลียดคนที่มีความ

คิดเห็นตรงข้าม	 มองเห็นเขาเป็นศัตรู	 ความ

แบ่งแยกทางเชื้อชาติ	 ศาสนา	 มองไม่เห็นว่า

เป็นเพื่อนมนุษย์	 เป็นสัตว์ที่ร่วมเกิด	 แก่	 เจ็บ	

ตาย	ด้วยกันทั้งนั้นก็เกิดขึ้นมากมาย			

 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาอินทรียสังวร 

 
ในหัวข้อนี้	 ผู้วิจัยจะได้เสนอแนวทางในการพัฒนาอินทรียสังวร	 ตามหลักการของพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท	 ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้เด็ดขาดและแก้ ได้อย่างแท้จริง	 ให้หมดสิ้นปัญหา  

หมดทุกข์ ไปตามลำดับ จนกระทั่งดับทุกข์ ได้สนิท ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นมาอีก	 ตามคำสั่งสอน

ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	แนวทางที่นำเสนอนี้	เป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้น		

 

๔.๔.๑  การฝึกอินทรียสังวรทางทวารทั้ง ๖ 

 

วิธีการฝึกให้มีอินทรียสังวรเมื่อรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	 เก็บความมาจากเนื้อหาเกี่ยวกับ

อุบายและวิธีประกอบการปฏิบัติอินทรียสังวรตามที่ ได้ศึกษามาแล้ว	 (หัวข้อ	 ๓.๑.๒.๔	 หน้า	

๑๗๙)	 เป็นแนวทางที่ปนกันหลายๆ	 วิธี	 วิธีหนึ่งอาจใช้ ได้ผลสำหรับคนหนึ่ง	 แต่อาจจะไม่ ได้ผล

สำหรับอีกคนหนึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา	จะนำเสนอไว้พอเป็นแนวทางสำหรับนำไปปฏิบัติ	ดังนี้	 
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(๑)	ทางตา  

เมื่ อตาได้ เห็นรูป	 หากเป็นรูปที่สวยงาม		 

ยั่วยวนใจ	น่าหลงใหล	โดยเฉพาะเพศตรงข้าม		

ก็ให้มีสติควบคุม	 อย่าไปสนใจในรายละเอียด

ของรปูนัน้วา่สวยอยา่งไร	มรีายละเอยีด	สว่นเวา้ 

ส่วนโค้งอย่างไร	 หากมีความพอใจหรือมีราคะ

เกิดขึ้น	 ให้อดทนอย่าเข้าไปใกล้ชิด	 อย่าพูด

คุยหรือจับต้อง	 หากเห็นว่ามีกิเลสมากขึ้นให้

หลบหน้าจากอารมณ์นั้นไปก่อน	 หากเห็นของ

สวยงามแต่ยังควบคุมตนเองได้	 ไม่มีกิเลส

อะไรรุนแรงนัก	 ให้มีสติเพ่งมองไปในทางเห็น

ของปฏิกูล	 เป็นของไม่สวยไม่งาม	 ภายใน

ประกอบไปด้วยของปฏิกูลมีประการต่างๆ	เช่น	

ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เนื้อ	เอ็น	กระดูก	ฯลฯ	

น้ำเหลือง	 เลือด	 ไขข้อ	 มูตร	 ตามแต่จะนึกได้		

ให้ทำตัวดุจคนตาดีเปิดปากถุงแล้วเทออก	 ก็

จะเห็นสิ่งต่างๆ	ที่อยู่ ในถุงได้	รูปที่ว่าสวยงาม

นี้ก็เช่นเดียวกัน	 เต็มไปด้วยของไม่สวยไม่

งามแต่ฉาบทาลูบไล้ ไว้ด้วยผิวที่ลวงตา

ภายนอก 

  

 

 

หรือมองให้เห็นโดยความเป็นส่วนประกอบของ

ธาตุทั้ง	 ๔	 ธาตุดิน	 ธาตุน้ำ	 ธาตุไฟ	 ธาตุลม		

มองดูแล้วก็ ไม่เห็นมีแก่นสารอะไร	 หรือเพ่ง

มองให้เห็นโทษในแง่ที่ว่าร่างกายนั้นเป็นดุจ

ซากศพ	 อีกไม่นานก็จะทิ้งคืนโลกไป	 และให้

มองลึกลงไป ในแง่ของความจริงที่ เป็น

ธรรมดาสามัญของสังขารทุกอย่าง ซึ่งล้วน

แต่ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา	 มีความ

แปรปรวนไปเป็นธรรมดา	 คงอยู่ ในสภาพเดิม

ไม่ ได้	ความไม่มีแก่นสารซึ่งซ่อนอยู่ ในรูปนั้น 

 

โดยสรุปแล้ว	 มองให้เห็นสักว่ารูป	 เป็นสิ่งที่

มองเห็นได้ทางตาเท่านั้น	 ไม่ทำในใจว่าเป็น

หญิง	 ชาย	 เด็ก	 ผู้ ใหญ่	 สาว	 หนุ่ม	 เป็นต้น	

เรียกว่าไม่ยึดถือโดยนิมิต	 และไม่เพ่งเฉพาะ

เป็นส่วนๆ	ว่า	ตา	หู	จมูก	แก้ม	คาง	มือ	เท้า	

ฯลฯ	 สวยหรือไม่สวยเป็นต้น	 นี้เรียกว่าไม่ถือ

โดยอนุพยัญชนะ	 โดยให้มีสติระลึกรู้อยู่ภายใน

กายตนเองเอาไว้ ให้มากๆ	 เมื่อมองเห็นแล้ว		

จะได้ ไม่ถูกรูปนั้นดึงดูดความสนใจไป	 หรือ

หากดึงดูดไปจนหลงลืมตนเองไปแล้ว	 เมื่อนึก

ได้ก็ ให้มีสติกลับมาที่กายของตนก่อน	 มารู้ลม

หายใจหายใจออก	 เดินไปเดินมารับรู้ถึงกายที่

เคลื่อนไหว	 เป็นต้น	 อย่างนี้ก็จะช่วยให้มีสติดี

ขึ้น		ไม่หลงไปตามรูปที่รับรู้นั้นมากนัก	

   

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าจะต้องมีการพบเจอกันกับรูปนั้นตามหน้าที่		

ก็ ให้กำหนดใจในเรื่องธุระหรือหน้าที่ที่ตนพึง

กระทำ	 ไม่ ให้เลยไปยึดถือเอาเป็นคนนั้นคนนี้		

เป็นคนน่ารัก	 เป็นคนไม่น่ารัก	 ไม่เลยเถิดไป

ยึดถือในนิมิตและอนุพยัญชนะ	 ทำได้อย่างนี้ก็

จะไม่เกิดความรักความชังในรูปนั้น	 เป็นผู้มี

ความสำรวมทางตาดี	 ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นเมื่อ

เห็นรูป	 การเห็นรูปก็เป็นไปตามหน้าที่	 และได้

เห็นความจริงของรูปนั้นด้วย				

 

ในด้านรูปที่เป็นวัตถุสิ่งของก็เช่นเดียวกัน	 เมื่อ

มองเห็นแล้ว	 ก็ไม่ควรไปใส่ ใจในเรื่องสวยงาม		

ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้	 มีราคามากมีราคาน้อย	 ผู้คน

เขากำลังนิยมกัน	 ได้มาแล้วจะทำให้รู้สึกโก้เก๋	

ฯลฯ	 ให้มีสติอยู่กับตนเองไว้	 เมื่อความยินดี	 

ยินร้ายลดลงแล้ว	 จึงพิจารณาให้ถ่องแท้ถึง

คุณประโยชน์ของสิ่งนั้น			
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(๒)	ทางหู   

เมื่อได้ฟังเสียงที่เพราะหรือไม่เพราะ	 ให้มีสติ		

ไม่ ไปยึดถือเสียงนั้นโดยรวบรัด	 คือ	 ไม่ผูกใจ

ว่า	 เสียงหญิง	 เสียงชาย	 เสียงของคนรัก		

เสียงของศัตรู	 เสียงหมา	 เสียงแมว	 เสียง

กลอง	 เสียงขลุ่ย	 เป็นต้น	 ไม่ถือโดยแยกแยะ

รายละเอียด	 คือไม่ทำการกำหนดเป็นเสียงชม	

เสยีงดา่	เสยีงนนิทา	เสยีงเสยีดส	ีเสยีงแดกดนั 

เป็นต้น	พิจารณาให้เห็นเป็นสักแต่ว่าเสียงที่

เคลื่อนที่มาตามอากาศ	 เป็นสิ่งที่ ไม่มีตัวตน		

แม้ผู้ที่กระทำให้เกิดเสียงนั้นก็ไม่มีตัวตน	 เสียง

นั้นจะมีตัวตนได้อย่างไร	 เป็นสิ่งที่เป็นไปตาม

กฎธรรมดาของธรรมชาติ	 คือ	 เป็นสิ่งไม่เที่ยง		

เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 มีเสียงดังเกิดขึ้น	 เสียง

ตั้งอยู่	แล้วเสียงก็เงียบไปแล้วเท่านั้น			

 

 

 

 

 

 

 

 

พึงพิจารณาให้เห็นว่า	 ไม่ควรใส่ ใจเสียงด่า

หรือเสียงชมของคนทั่วไปนัก	 เพราะคนโดย

ทั่วไปนั้นเป็นพวกที่ขาดสติ	 หากเขาชอบเขาก็

ชม	 เขาไม่ชอบเขาก็ด่า	 ไม่ ได้มีเหตุผลหรือข้อ

เท็จจริงอะไรมากนัก	 ผู้ที่ด่านั้นเป็นผู้ขาดสติ  

หากเราไป ใส่ ใจหรือโกรธตอบผู้ที่ด่านั้น 

เราก็เป็นผู้ขาดสติเสียยิ่งไปกว่าเขานั้น   

คนทั่วไปไม่มีความรู้แจ้ง	 เป็นผู้ที่หลงงมงาย

อยู่กับโลก	 ถูกกิเลสเกิดขึ้นครอบงำแล้วก็พูดไร้

สาระไปเรื่อยเปื่อย	 หากเราเอาคำพูดของคน

เช่นนั้นมาเป็นจริงเป็นจังเสียแล้ว	 ก็นับว่าเรา

นั้นโง่มากเหลือเกิน	 เมื่อไม่ ใส่ถึงเสียงต่างๆ	

อย่างนี้ ได้	 ไม่หลงยินดียินร้ายชื่อว่าสำรวม

อินทรีย์คือหูเอาไว้ ได้	 

(๓) ทางจมูก 

เมื่อได้ดมกลิ่น	 ให้มีสติ	 ไม่ถือโดยรวบรัดว่า	

กลิ่นผู้หญิง	 กลิ่นผู้ชาย	 กลิ่นหอม	 กลิ่นเหม็น	

กลิ่นฉุน	 กลิ่นเน่า	 เป็นต้น	 และไม่ยึดถือโดย

แยกแยะรายละเอียดเข้าไปสืบค้นว่า	 กลิ่น

น้ำหอม	 กลิ่นดอกไม้	 กลิ่นนี้คนเขานิยมกัน	

กลิ่นนี้ของยี่ห้อนี้	 กลิ่นนี้ราคาแพง	 เป็นต้น		

พิจารณาให้เห็นเป็นสักแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ลอย

มากระทบจมูกเท่านั้น	 เป็นสิ่งที่ ไม่มีตัวตน	

แม้สิ่งที่เป็นต้นตอให้เกิดกลิ่นนั้นก็ ไม่มีตัวตน	

กลิ่นนั้นจะมีตัวตนได้อย่างไร	 เป็นสิ่งที่เป็นไป

ตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ	 คือ	 เป็นสิ่งไม่

เที่ยง		เป็นทุกข์	เป็นอนัตตา	มีกลิ่นเกิดขึ้น	ตั้ง

อยู่	 	 แล้วก็หายไปแล้วเท่านั้น	 เมื่อไม่ยึดติดใน

นิมิตและอนุพยัญชนะอย่างนี้ ได้	 ไม่ยินดี ใน

กลิ่นที่น่าพอใจ	 ไม่หงุดหงิดในกลิ่นที่ ไม่น่า

พอใจ	 ไม่เกิดกิเลสขึ้น	 ชื่อว่าสำรวมอินทรีย์คือ

หูเอาไว้ ได้		

 

 

 

 

(๔)	ทางลิ้น  

เมื่อได้ลิ้มรส	 ให้มีสติ	 ไม่ถือโดยรวบรัดว่า		 

รสของคาว	 ของหวาน	 เปรี้ยว	 เค็ม	 ขม	 เผ็ด	

เป็นต้น	และไม่ถือโดยแยกแยะรายละเอียดสืบ

ค้นลงไปว่า	 รสพริก	 รสเกลือ	 รสน้ำตาล		 

รสมะม่วง	 รสขนุน	 เป็นต้น	 หรือไม่ต้องหา	 

รายละเอียดว่า	 ที่รสเป็นเช่นนี้เพราะสิ่งนั้นสิ่ง

นี้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป	 รสนี้ปรุงโดยคน

นั้นคนนี้	 มะม่วงรสนี้มาจากจังหวัดนี้	 ขนุนรส

นั้นมาจากจังหวัดนั้น	 เป็นต้น	 พิจารณาให้

เห็นเป็นสักแต่ว่าเป็นรสที่มากระทบลิ้น

เท่านั้น	เป็นสิ่งที่ ไม่มีตัวตน	แม้สิ่งที่เป็นต้นตอ

ให้เกิดรสนั้นก็ ไม่มีตัวตน	 รสนั้นจะมีตัวตนได้

อย่างไร	 เป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎธรรมดาของ

ธรรมชาติ	 คือ	 เป็นสิ่งไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 เป็น

อนัตตา	 มีรสเกิดขึ้น	 ตั้งอยู่	 แล้วก็หายไปแล้ว

เท่านั้น				
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เมื่อบริโภคอาหารก็ไม่พึงบริโภคไปตามความ

อยาก	 พึงพิจารณาอาหารนั้นว่าเป็นสักแต่

ว่าธาตุ	 เป็นของไม่สะอาด	 ร่างกายนี้ก็เป็น

ของไม่สะอาด	 เมื่อของไม่สะอาดมารวมกันก็

ยิ่งไม่สะอาดอย่างยิ่ง	 แล้วก็บริโภคพอสมควร

ประมาณ	 เพียงเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปได้		

ทำให้หายหิวกระหาย	 ร่างกายมีกำลังพอทำ

ประโยชน์ต่อไปได้	 เมื่อไม่ยึดติดในนิมิตและ	 

อนุพยัญชนะอย่างนี้ ได้	ไม่ยินดีในรสที่น่าพอใจ		

ไม่หงุดหงิดในรสที่ ไม่น่าพอใจ	 ไม่เกิดกิเลสขึ้น		

ชื่อว่าสำรวมอินทรีย์คือลิ้นเอาไว้ ได้	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๕)	ทางกาย		

เมือ่ไดร้บัสมัผสัทางผวิกาย	ก็ไมถ่อืโดยรวบรดัวา่	

สมัผสันีเ้ยน็	 รอ้น	 ออ่น	 แขง็	 นุม่นวล	 เปน็ตน้   

ไม่ถือโดยแยกแยะรายละเอียดว่า	 เป็นสัมผัส

ของหญิง	ของชาย	ของฟูก	ของหมอน	และไม่

ไปหารายละเอียดให้ยิ่งขึ้นไปว่า	สัมผัสนุ่มๆ	นี้

จากผ้าฝ้ายที่นำมาจากที่นี่	 สัมผัสนี้ทำจาก

หนังสัตว์ราคาแพง	 เป็นต้น	 พิจารณาให้เห็น

เป็นสักแต่ว่าเป็นสัมผัสที่กระทบกับผิวกาย

เท่านั้น	เป็นสิ่งที่ ไม่มีตัวตน	แม้สิ่งที่เป็นต้นตอ

ให้เกิดสัมผัสนั้นก็ไม่มีตัวตน	 สัมผัสนั้นจะมีตัว

ตนได้อย่างไร	 เป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎธรรมดา

ของธรรมชาติ	 คือ	 เป็นสิ่งไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์		

เป็นอนัตตา	 มีสัมผัส	 เกิดขึ้น	 ตั้งอยู่	 แล้วก็

หายไปแล้วเท่านั้น	ไม่เกิดความซาบซ่านเพราะ

พอใจ	 ไม่เกิดความเร่าร้อนเพราะไม่พอใจ		

เมื่อไม่ยึดติดในนิมิตและอนุพยัญชนะอย่างนี้

ได้		ไม่ยินดีในสัมผัสที่น่าพอใจ	ไม่หงุดหงิดใน

สัมผัสที่ ไม่น่าพอใจ	 ไม่เกิดกิเลสขึ้น	 ชื่อว่า

สำรวมอินทรีย์คือกายเอาไว้ ได้	 

(๖)		ทางใจ 

เมื่อใจรับรู้ธรรมารมณ์	 ให้มีสติ	 ไม่ถือโดย

รวบรัดคือไม่ยึดถือสิ่งที่รับรู้ทางใจว่า	 นี่เป็น

เรือ่งเศรา้โศก	 เรือ่งรกั	 เรือ่งเพลดิเพลนิ	 เรือ่ง

นา่กลวั	 เรือ่งด	ี เรือ่งเลวรา้ย	 เปน็สขุ	 เปน็ทกุข	์

เปน็ตน้	 ไมถ่อืโดยแยกแยะรายละเอยีดตอ่ไปวา่ 

เรื่องนี้เกิดจากผู้นั้นผู้นี้	 เรื่องนี้ดีเพราะอย่างนี้ๆ	

เรื่องนี้เลวร้ายเพราะอย่างนี้ๆ	 สุขนี้สบายดี

อย่างนี้ๆ	 ทุกข์ ไม่สบายอย่างนี้ๆ	พิจารณาให้

เห็นเป็นสักแต่ว่าเป็นอารมณ์ที่ ใจรับรู้

เท่านั้น	 เป็นสิ่งที่ ไม่มีตัวตน	 เป็นสิ่งที่ เป็น

มายามาหลอกให้จิตหลงเท่านั้น	 เป็นสิ่งที่เป็น

ไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ	 คือ	 เป็นสิ่ง

ไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 มีการเกิด

ปรากฏขึ้นแล้วก็หายไปแล้วเท่านั้น	

   

 

 

 

 

 

 

 

พึงพิจารณาให้เห็นว่า	สุข	ทุกข์	สงบ	ฟุ้งซ่าน		

เบื่อ	 เซ็ง	 ฯลฯ	 ที่จิตไปรับรู้เข้าล้วนเป็นสิ่งที่

แปรปรวนไปเป็นธรรมดา	 เป็นสิ่งที่เกิดเป็น

ครั้งๆ	 เท่านั้น สุขก็ไม่เห็นต้องดี ใจอยากได้  

เพราะสักหน่อยก็แปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป  

ทุกข์ก็ไม่เห็นต้องร้อนใจอะไรนัก เพราะสัก

หน่อยก็แปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเช่นกัน 

ทุกๆ	 สภาวะที่เกิดขึ้นล้วนเท่าเทียมกันอย่างนี้	

การจะเที่ยวแสวงหาสิ่งดีๆ	 ที่มั่นคงถาวรก็เป็น

เรือ่งไรเ้ดยีงสา	 การจะหาความสงบตลอดกาล

ก็เป็นไปไม่ ได้	 การจะบังคับควบคุมให้ ได้ดังใจ

ปรารถนาก็ไร้สาระ	 เมื่อไม่ยึดติดในนิมิตและ

อนุพยัญชนะอย่างนี้ ได้	 ไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่า

พอใจ	 ไม่หงุดหงิดในอารมณ์ที่ ไม่น่าพอใจ		 

ไม่เกิดกิเลสขึ้น	 ชื่อว่าสำรวมอินทรีย์คือใจเอา

ไว้ ได้		
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๔.๔.๒  การฝึกเพื่อเตรียมพัฒนาอินทรียสังวร 

 

หัวข้อนี้	จะนำเสนอการฝึกเพื่อเตรียมพัฒนาอินทรียสังวร	เป็นการใช้อินทรีย์ ให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น		

โดยใช้ โสตินทรีย์ฟังผู้รู้หรือใช้จักขุนทรีย์ ในการอ่านให้เกิดความเข้าใจ	ทำให้มีความเห็นถูก	 รู้ว่า

อะไรเป็นอะไรและจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรเป็นการฝึกมนินทรีย์	แล้วทำสมาธิภาวนาเพื่อฝึกฝน

จิต	 ให้เป็นจิตที่มีสติสัมปชัญญะ	 สามารถนำไปฝึกอินทรียสังวรต่อไปได้	 รวมทั้งจะได้นำเสนอ

แนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐาน	 เพื่อเป็นการเตรียมจิตให้มีความอ่อนโยน พร้อมสำหรับการฝึก 

ทำให้ฝึกขั้นสูงต่อไปได้ง่ายขึ้น	ดังต่อไปนี้ 

 

(๑)	ฟังผู้รู้จริงให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง  

ในสัมมาทิฏฐิอันเป็นส่วนที่เป็นโลกิยะ	 ที่เป็น

ฝ่ายบุญ	 ให้วิบากเป็นสิ่งที่ดี	 น่าพอใจ	 เป็น

ความเห็นถูกต้องใน	 ๑๐	 ประการ	 ได้แก่	 (๑)	

ทานที่ ให้แล้วมีผล	 (๒)	 ยัญที่บูชาแล้วมีผล		

(๓)	การเซ่นสรวงที่เซ่นสรวงแล้วมีผล	(๔)	ผล

วิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี	 (๕)	โลกนี้มี		

(๖)	 โลกหน้ามี	 (๗)	 มารดามีคุณ	 (๘)	 บิดามี

คุณ	 (๙)	 สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมี	 (๑๐)	 สมณ

พราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้

และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเอง	 แล้วสอนผู้

อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ ในโลก๗	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมมาทิฏฐิข้อสุดท้าย	 คือ	 มีความเชื่อมั่นใน

ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	ธรรมะเป็นสิ่งที่

เป็นดำรงอยู่อย่างนั้น	 ไม่มีการแปรเปลี่ยนเป็น

อย่างอื่นไป	 พระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้น

หรือไม่อุบัติขึ้นก็ตาม	เมื่อพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้

แล้ว	 จึงนำมาบอก	 แสดง	 แต่งตั้ง	 เปิดเผย	

กระทำให้ง่ายๆ	 พระองค์ทรงบอกความจริง		

แล้วก็ทรงบอกวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ

ความเป็นจริง	ให้ดำเนินชีวิตไปได้ โดยไม่ทุกข์	

 

ผู้ที่เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  

ฟังคำสั่งสอนของพระองค์ ให้เข้าใจ แล้วนำ

ไปปฏิบัติตามด้วยความพากเพียร ดำเนิน

ชีวิตไปตามคำสอนนั่นแหละ จึงจะสามารถ

ทำตนให้พ้นไปจากปัญหาต่างๆ จนกระทั่ง

พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้	 สามารถแก้ปัญหา

ต่างๆ	 ได้ โดยเด็ดขาด	 ไม่ต้องมาวนเวียน	 มี

ปัญหานั่นปัญหานี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า			
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ส่วนคนทั้งหลายที่ ไม่รู้จริง	 และคนที่รู้ ไม่จริง

นั้ น ไม่อาจจะแก้ปัญหาให้หมดไป ได้ โดย

เด็ดขาด	แก้ปัญหานี้	ปัญหาอื่นก็เกิดขึ้น	แก้ ได้

หนึ่งปัญหา	 อาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น

มาอีกเป็นร้อยเป็นพันปัญหา	 ดังนั้น	 หากฟัง

และปฏิบัติตามผู้ ไม่รู้	ใช้แนวคิด	ทัศนคติ	หรือ

อุดมคติของผู้ ไม่มีความรู้ ในการดำเนินชีวิต		

ย่อมไม่อาจจะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง	 โลกที่

เป็นอยู่ ในขณะนี้	 มีปัญหามากมาย	 ก็เพราะมี

ความเห็นที่ผิดพลาด	 เพราะฟังผู้ ไม่รู้จริง		

หลงคิดไปว่า	การมีวัตถุเอามาไว้บริโภคใช้สอย

มากๆ	 การมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากๆ		

แล้วจะทำให้คนมีความสุข	 ตามแนวคิดทาง

วทิยาศาสตร	์ คนทัง้โลกพากนับชูาวทิยาศาสตร์	

และให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้เป็นอย่างมาก	

เอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและ

พัฒนาประเทศ	

 

 

 

 

เราจึงควรฟังผู้ที่รู้ความจริง	 ให้เกิดความ

เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรตั้งแต่ต้น	 ให้เกิดสัมมา

ทิฏฐิในขั้นการฟัง	 ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตนั้น

เป็นไปโดยถูกต้อง	ทำให้ประสบกับความเจริญ

ก้าวหน้ายิ่งๆ	 ขึ้นไป	 เป็นมงคลสำหรับชีวิตใน

ข้อต้นๆ	 คือ	 ไม่คบหาสมาคม	 ไม่เชื่อฟังคน

พาลทัง้หลายที่ ไมรู่เ้รือ่ง	 คบหาสมาคม	 เชือ่ฟงั

เหล่าบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น	 เมื่อฟังผู้รู้

จริง ก็จะเกิดความเข้าใจสิ่งทั้งปวงโดย

ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ถูกต้อง

ต่อไป   

(๒)	สมัมาทฏิฐเิปน็หวัหนา้ทำใหพ้ฒันาถกูทาง 

ความเห็นที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง

นั้น	 มีความสำคัญเป็นอันดับแรก	 หากความ

เห็นผิดพลาดแล้ว	 การกระทำ	 คำพูด	 ความ

คิด	 ก็ย่อมผิดพลาด	 สิ่งที่จะเป็นผลติดตามมา

คือความทุกข์และปัญหาต่างๆ	 วนเวียนเป็น

วงกลม	 ไม่สามารถหาทางออกได้จริง	 และ

ท้ายที่สุดก็จะเจอทางตัน	 เกิดมาจนกระทั่ง

ตาย	 ก็ ไม่อาจแก้ปัญหาได้	 แล้วยังต้อง	 

วนเวียนเกิดใหม่	 ได้ประสบกับปัญหาเดิมๆ		 

ซ้ำแล้วซ้ำเล่า	 เป็นสิ่งซ้ำๆ	 ซากๆ	 จำเจ	 และ

มองดูน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ที่มีปัญญา	 ดังที่

พระพทุธเจา้ได้ตรัสว่า	 ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปนํ 

การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ทุกคราว ปัญหา

ในการเกิดทุกครั้ง	 ก็ยังแบบเดิมๆ	 ซึ่งเราอาจ

ศึกษาประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ	 ที่ ได้

รับการบันทึกเอาไว้	ก็มีปัญหาเบียดเบียน	แย่ง

ชิง	 เกิดสงครามระหว่างประเทศ	 ก็เพียงเพื่อ

จะได้สิ่งมาสนองอัตตาตัวตน	 จนถึงทุกวันนี้ก็

ยังเช่นเดิม	 และในอนาคตก็ยังคงเป็นไปอย่าง

นั้น	 เราทั้งหลายผู้ที่ ไม่เห็นความจริง	 ก็จะพา

กันว่ายวนอยู่ ในวัฏฏสังสารอันเป็นทะเลแห่ง	 

 

ความทุกข์	 ไม่สามารถออกมาได้	 ก็เพราะไม่รู้

ความจริงอย่างเดียวแท้ๆ	

 

การที่เราไม่รู้ความจริงว่าโลกมันเป็นทุกข์	 ก็

เลยพากันหลงเพลิดเพลิน	 เพลิดเพลินอยู่กับ

ทุกข์ก็ ไม่อาจจะพ้นไปจากทุกข์ ได้	 พากันนอน

กอดทุกข์ ไว้ โดยไม่รู้สึกตัว	นึกว่าเป็นสุข	นึกว่า

ดี	 เที่ยวเล่นสนุกสนานอยู่กับกองทุกข์	 มัว

หัวเราะร่าเริงอยู่	 นึกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดใน

ชีวิต	แท้จริงเป็นของไร้แก่นสาร			

  

การฟังผู้ที่รู้จริง	 ผู้ที่รอบรู้ โลกอย่างแจ่มแจ้ง	

คือการฟังพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่มาก่อน			

เมื่อฟังเข้าใจ	 นำไปปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยความ

เข้าใจถูกต้อง	 จนมีปัญญารู้ เห็นความจริง		

ความเห็นที่ถูกต้องนี้ เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ใน

บรรดาองค์มรรคนั้น สัมมาทิฏฐินั้นเป็น

หัวหน้า ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 “ภิกษุทั้ง

หลาย บรรดาองค์ ๗ นั้น สัมมาทิฏฐิเป็น

หัวหน้า”๘   
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ดังนั้น	 การมีสัมมาทิฏฐินำหน้า	 จึงเป็นเรื่องที่

สำคญัมาก	 จะทำใหช้วีตินัน้ดำเนนิไปโดยไมท่กุข์

มากนัก	 แต่จะไม่ ให้ทุกข์เลยนี้มันเป็นไปไม่ ได	้

เพราะธรรมชาติมันเป็นตัวทุกข	์ พระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอนเอาไว้แล้ว	ถ้ายังไม่เห็นว่า	กายกับ

ใจมันเป็นทุกข์	 สังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็น

ทุกข์	 ไม่ ใช่ว่ามันจะไม่ทุกข์	 มันก็ยังเป็นทุกข์

อย่างเดิมนั่นเอง		

 

สัมมาทิฏฐิตามหลักอริยสัจที่พระพุทธเจ้า

แสดงไว้	คือ	 (๑)	รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า	นี้

ทุกข์	 (๒)	 รู้ ชัดตามความเป็นจริงว่า	 นี้

ทุกขสมุทัย	 (๓)	 รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า	 นี้

ทุกขนิโรธ	 (๔)	 รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า	 นี้

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา๙	

 

ข้อที่	๑ รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้คือทุกข์ 

คำว่า	 ทุกข์	 ในที่นี้หมายถึง	 สิ่งที่ปราศจาก

แก่นสาร	ไม่มีตัวตน	เป็นตัวทุกข์	 เป็นตัวภาระ	

ไม่สามารถจะจับยึดเอามาเป็นที่พึ่งอันถาวรได้	

คือ	 มันมีธรรมชาติที่มันเกิดเพราะเหตุเพราะ

ปัจจัย	 เกิดมาแล้ว	 เป็นของไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	

และเป็นอนัตตา	 และเป็นที่ตั้งของความทุกข์

อื่นๆ	 ที่ติดตามมาอีกมากมาย	 คือ	 อุปาทาน

ขันธ์ทั้ง	๕	ได้แก่	รูป	 เวทนา	สัญญา	สังขาร		

วิญญาณ	 อันที่เป็นที่ตั้งของความยึดถือ	 ถูก

ความยดึถอืพาไปทำนัน่ทำนี	่ และปรากฏการณ์

ต่างๆ	 ที่ เกิดขึ้ นทั้ งหมด	 เป็นทุกข์	 ดังที่

พระพุทธเจ้าขยายความว่า	 ความเกิดเป็นทุกข์ 

ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ โสกะ 

ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสเป็นทุกข์ การ

ประสบกับอารมณ์อันไม่ เป็นที่รักเป็นทุกข์ 

ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็น

ทุกข์ การไม่ ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ โดยย่อ 

อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ 
 

อุปาทานขันธ์	 ๕	 คือ	 รูป	 เวทนา	 สัญญา		

สังขาร	 วิญญาณ	 อันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่น

ถือมั่นนั้นเป็นทุกข์	 กายกับใจนี้เป็นทุกข์	 รู้ทุกข์

ว่ามันเป็นทุกข์	มันไม่ ใช่ตัวตน	เป็นของไม่เที่ยง		

เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 อย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์

ตามความเป็นจริง	 ไม่ ใช่รู้ว่ามันเป็นอย่างอื่น		

ไม่ ใช่รู้ว่ากายใจนี้มันสุขบ้างมันทุกข์บ้าง 

เวทนาคือความรู้สึกก็เป็นทุกข์	 ไม่ ใช่สุขบ้าง

ทุกข์บ้าง	 แม้สุขเวทนาก็เป็นทุกข์	 คือเป็นของ

เกิดดับ	ไม่ ใช่ตัวตน	ไร้แก่นสาร	แม้ทุกขเวทนา

ก็เป็นทุกข์	เป็นของเกิดดับ	ไม่ ใช่ตัวตน	ไร้แก่น

สาร	 แม้อทุกขมสุขเวทนาก็เป็นทุกข์	 เป็น	 

ของเกิดดับ	ไม่ ใช่ตัวตน	ไร้แก่นสาร	แม้กุศลก็

เป็นทุกข์	 เพราะเป็นของเกิดดับ	 เป็นของ

เปลี่ยนแปลง	 เป็นของบังคับบัญชาไม่ ได้	 แม้

อกุศลก็เป็นทุกข์ เพราะเป็นของเกิดดับ	 เป็น

ของเปลี่ยนแปลง	เป็นของบังคับบัญชาไม่ ได้	

 

พระพทุธเจา้ทรงสอนความจรงิ	ใหรู้ว้า่ธรรมชาติ

จริงๆ	 เป็นอย่างนี้	 ถ้ายังไม่รู้	 ก็ฟังเอาไว้ก่อน	

แล้วไปฝึกฝนเพื่อให้รู้	 จะได้ ไม่หลงไปรู้ ในแง่

มุมอื่นที่มันผิดพลาดไปจากความเป็นจริง			

แล้วก็ออกนอกทางไปเรื่อย	 เมื่อมีความเห็นผิด		

ความคิด	การกระทำ	และคำพูด	การดำเนินก็

จะผิดพลาดไปด้วย	

 

 

 

 

 

ข้อที	่ ๒	 รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้คือ

ทกุขสมทุยั  รู้เหตุให้เกิดทุกข์	เหตุให้เกิดทุกข์

คือตัณหา	 ตัวความอยากได้	 ความต้องการ	

ความคาดหวังด้วยความไม่รู้	 ตัณหานี้เป็นเหตุ

เกิดขึ้นในภพใหม่	 ประกอบด้วยความกำหนัด

ยินดี	 เป็นเหตุให้ เกิดความเพลิดเพลินใน

อารมณ์นั้นๆ	 ได้แก่	 กามตัณหา	 ภวตัณหา	

และวิภวตัณหา	

 

เมือ่ไมรู่ค้วามจรงิกเ็กดิความคาดหวงั	ไมรู่ว้า่มนั

เป็นทุกข์ก็คาดหวังว่ามันจะไม่ทุกข์	คาดหวังว่า

มนัจะสขุ	ไมรู่ว้า่สิง่ทัง้หลายไมเ่ทีย่ง	กค็าดหวงั

ว่ามันจะเที่ยง	 อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์	 โดย

ธรรมชาติแท้จริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น	

มันให้ความสุขไม่ ได้จริง	 แต่ ไปคาดหวังว่ามัน

จะให้ความสุขได้จริง	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส		

สัมผัส	 ชื่อเสียง	 เงินทอง	 ลาภ	 ยศ	 ตำแหน่ง	

หรือการยอมรับของสังคม	คาดหมายว่ามันจะ

ให้ความสุขได้จริง	เรียกว่ากามตัณหา 
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ความอยาก	 ความคาดหวังด้วยความไม่รู้		

แล้วไปเพลิดเพลินยินดี	ทำนั่นทำนี่	วนเวียนอยู่		

อยากได้อันหนึ่ง	 ไม่อยากได้อันหนึ่ง	 ยินดีจะ

เอาแต่อันหนึ่ง	หนีอีกอันหนึ่งไปเรื่อยๆ	อย่างนี้

ไม่มีทางสิ้นสุดได้	 มีแต่เกิดทุกข์วนเวียนไป

เรื่อยๆ	 พอเกิดความทุกข์ขึ้น	 อยู่กับความทุกข์

ไม่ ได้	 ปฏิเสธมัน	 หาทางออกไม่ ได้	 ไปนอน

กอดสุขไว้	แต่ โดยธรรมชาติของสุข	ก็ให้ความ

สุขไม่ ได้จริง	 ความสุขดับไปมันก็เปลี่ยนเป็น

ทุกข์เกิดขึ้น	 พอทุกข์เกิดขึ้นอีกก็อยู่ ไม่ ได้อีก		

ไปนอนกอดสุขอันใหม่	 บางคนแค่เฉยๆ	 ก็อยู่

ไม่ ได้แล้ว	 อทุกขมสุขก็อยู่ ไม่ ได้อีกเหมือนกัน		

หางานทำให้มีความสุข	 ให้ชีวิตได้รับการเติม

เต็ม	 หางานทำให้มีความสุข	 แล้วมันสุขไม่ ได้

จรงิ	 กต็อ้งไปหาสิง่ใหมท่ำไปเรือ่ยๆ	 จนวุน่วาย

ไปหมด	 ยังหาความสุขไม่ ได้	 อย่างนี้ เป็น

เพราะว่า	ไม่รู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นจริง	ไม่รู้จัก

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่า	มันให้ความสุขไม่ ได้จริง		

แล้วเกิดความอยาก	

   

 

 

สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุ	เมื่อไม่รู้ความจริง

อันนี้	 ไปหลงคิดว่า	 มันจะไม่มี	 มันไม่น่าจะมี			

ไม่ควรจะมี	 ไม่ควรจะเกิด	 เพลิดเพลินอยู่กับ

สภาวะที่ ไม่มี	 ขาดสูญไป	 หมดไปโดยสิ้นเชิง	

เรียกว่าวิภวตัณหา  

   

สิ่งทั้งหลายหมดไปเมื่อหมดเหตุ	เมื่อไม่รู้ความ

จริงอันนี้	 ก็หลงคิดว่า	 ได้มาแล้วมันจะเที่ยง			

สุขแล้วมันจะคงทนตลอดไป	ยินดีเพลิดเพลินที่

มันยังคงอยู่อย่างนั้น	 อยากให้อยู่นาน	 อยู่กับ

ความสงบสุข	 จนถึงเข้าฌานระดับต่างๆ	 มี

ความเพลิดเพลินยินดีอยู่		เรียกว่าภวตัณหา 

 

ข้อที	่ ๓	 รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้คือ

ทกุขนิโรธะ	 ความดบัสนทิของทกุข	์ ความไมม่ี

ทกุข	์ ความอสิระจากทกุข	์ คอืความไมม่ตีณัหา

นัน่แหละ	ตณัหาเปน็ความคาดหวงั	อยากใหม้นั

เป็นอย่างนั้น	 อยากให้มันเป็นอย่างนี	้ พอเลิก

คาดหวงักบัสิง่ตา่งๆ	สิง่ตา่งๆ	ก็ไมม่อีทิธพิลตอ่

จติใจอกีตอ่ไป	จติใจอยูเ่หนอืสิง่ปรงุแตง่ทัง้ปวง	

จะไดเ้หน็ธรรมะอกีอยา่งหนึง่	ซึง่ไม่ ใชท่กุข	์เปน็

ความสิน้ไปแหง่ทกุข	์คอื	พระนพิพาน 

ข้อที่	 ๔	 รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้คือ

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา	 ข้อปฏิบัติที่จะทำให้

ถงึทกุขนิโรธ		คืออริยมรรคมีองค์	๘	ประการ	

มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า	 อริยมรรคนี้มีสัมมา

ทิฏฐินำหน้า	 ถ้ามีสัมมาทิฏฐินำหน้า	 ชีวิตก็จะ

เป็นไปโดยสบาย	 ไม่เป็นทุกข์มากนัก	 บริหาร

ชีวิตให้มันพอเป็นไปได้	เมื่อมีสัมมาทิฏฐินำหน้า

ไว้เช่นนี้	 ย่อมทราบว่า	 สิ่งปรุงแต่งทั้งหมดใน

โลกนั้น	มันเป็นทุกข์	มีแต่ทุกข์ที่เกิด	มีแต่ทุกข์

ที่ดับไป	 นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด	 นอกจาก

ทุกข์ ไม่มีอะไรดับ	 การที่จะแสวงหาความสุข

อย่างแท้จริง ในโลกนี้ย่อมไม่ ได้	 เพราะ  

ความไม่มีทุกข์ ความพ้นทุกข์ ที่เรียกกันว่า  

ความสุขที่แท้จริงนั้น คือทุกขนิโรธ ไม่ ใช่สิ่ง  

ที่อยู่ ในโลก แต่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือโลก เป็น  

โลกุตตระ   

 

 

 

 

 

 

เหตุให้เกิดทุกข์อันแท้จริง	 ไม่ ใช่ปรากฏการณ์

ต่างๆ	 เพราะปรากฏการณ์ทุกอย่างนั้น	 ล้วน

เป็นทุกข์	 เพราะกายกับใจเป็นทุกข์	 และเป็น	 

ที่ตั้งของความทุกข์	 โลกก็เป็นทุกข์	 เป็นสิ่งที่	 

ไม่มีแก่นสาร	 ไม่เที่ยง	 ไม่คงทน	 เกิดเพราะ

เหตุปัจจัย	 เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหา	 เป็น

ความอยากด้วยความไม่รู้	ปรารถนา	คาดหวัง	

ให้สิ่งต่างๆ	เป็นอย่างนั้นอย่างนี้		

 

ความพ้นทุกข์ การมีความสุขที่แท้จริง	 ไม่ ใช่

การมีวัตถุสิ่งของมากๆ	 หรือการได้สิ่งต่างๆ	

สมใจปรารถนา	 แต่เป็นความสิ้นตัณหา	 สิ้น

ความอยาก	สิ้นความคาดหวัง	หนทางคืออริย

มรรคมีองค์	๘	ประการ	มีสัมมาทิฏฐิ	 เป็นต้น		

หากบุคคลได้ฟังความจริงของพระอริยเจ้า	 ที่

จริงแท้แน่นอน	 ไม่มี เปลี่ยนแปลงอย่างนี้		

อย่างน้อยก็ทำให้ ไม่หลงใหลไปตามไปกิเลส

มากนัก 
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(๓)	ใหรู้จ้กัความสขุทีค่วรกลวัและไมค่วรกลวั 

สุขที่สูงสุดแท้จริง	 ไม่มีการแปรปรวนกลับ

กลายเป็นทุกข์	 มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ

พระนิพพาน	 ดังที่พระพุทธพจน์ที่ว่า	 พระ

นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง พระนิพพานนั้นเป็น	 

วิสังขาร	 เป็นธรรมชาติที่ ไม่มีการปรุงแต่ง	 ซึ่ง

ผู้มีปัญญา	 ไม่ยึดมั่นถือมั่น	หลุดพ้นไปจากโลก

จึงจะได้สัมผัส	 ถึงแม้ยังไม่ถึงพระนิพพาน	 ใน

ฝ่ายสังขารก็ยังมีสุขอีกมาก	 แม้จะยังอยู่

ภายใต้กฎเกณฑ์ของโลก	ที่มีความเสื่อมไปเป็น

ธรรมดา	 แต่ก็เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน  

เอาไว้สำหรับพักผ่อนอย่างมีความสุข	 ไม่ต้อง

เที่ยวเป็นทุกข์วนเวียนไปกับโลก	สุขเหล่านี้เป็น

สิ่งที่ควรสร้างให้มีขึ้น	 เป็นสุขที่ควรรู้จัก	 ไม่

ควรกลัว	 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 พึงรู้การ

ตัดสินความสุข ครั้นรู้แล้ว พึงประกอบเนืองๆ 

ซึ่งความสุขในภายใน๑๐ 

 

สขุทีค่วรกลวั	 คอื	 ความสขุทีเ่กดิจากกามคณุ

ทัง้	๕	รปู	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผสั	เพราะมนัให้

ความสุขได้ก็จริง	 แต่นำความทุกข์ยากลำบาก

มาใหม้ากมาย	สขุนอ้ยแตท่กุขม์าก	สว่นสขุอกี  

 

ชนิดหนึ่งไม่ควรกลัว	 คือความสุขที่ เป็น

เนกขัมมสุข	 สุขอันเกิดจากได้สมาธิเป็นฌาน

ระดบัตา่งๆ	ความสขุชนดินี	้ ไมต่อ้งเสยีเงนิทอง	

ไม่ต้องมีการเบียดเบียนแก่งแย่งกับใคร	 เป็น

ความสขุที่ ไมเ่ปลอืงทรพัยากรธรรมชาต	ิ ไมน่ำ

ความทุกข์มาให้ ในภายหลัง	 พระองค์จึงทรง

แนะนำให้เสพ	 ให้เจริญ	 ให้กระทำให้มาก	

เพราะเมื่อรู้จักสุขชนิดนี	้ การจะไปยินดีในสุขที่

เปน็กามสขุกย็อ่มเปน็ไปไดย้าก 

 

อินทรีย์	 ๖	 เป็นแหล่งที่มาของความสุขและ

ความทุกข์	 มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายก็พากัน

แสวงหาความสุข	วิ่งหนีความทุกข์	ส่วนใหญ่ก็

พากันคิดว่า	 ได้ดูรูปสวยๆ	 ฟังเสียงเพราะๆ	

ดมกลิ่นหอมๆ	 ลิ้มรสอร่อยๆ	 สัมผัสทางผิว

กายที่อ่อนนุ่ม	 ได้มีอะไร	 ได้เป็นอะไร	 อย่างที่

ใจอยาก	 ไม่มีอะไรบางอย่างที่ ไม่น่าปรารถนา	

แล้วจะทำให้มีความสุข	 ความพยายามของ

พวกเขาจึงทุ่มเทมุ่งให้ ได้	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	

สัมผัส	 และอารมณ์ที่น่าปรารถนา	 หาวิธี

ป้องกันไม่ ให้สิ่งที่ ไม่น่าปรารถนานั้นมาถึงตน	

 

แต่ตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง	

ทั้งความสุขที่แสวงหาก็ดี	 รูป	 เสียง	กลิ่น	 รส		

สัมผัส	 และอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็ดี	 ล้วนแต่

เป็นของไม่เที่ยง	 ไม่สามารถให้ความสุขได้

อย่างแท้จริง	 ไม่มีแก่นสาร	 ไม่มี ใครที่จะเอา

มาเป็นเจ้าของครอบครองได้	 พวกที่พากันวิ่ง

หาความสุขจากการได้รูปเป็นต้น	 จึงไม่อาจจะ

มีความสุขได้อย่างแท้จริง	 ต้องเป็นทุกข์

ทรมานในการแสวงหามาด้วยความยาก

ลำบาก	 ได้มาแล้วก็ต้องดูแลรักษา	 ไม่ ให้มัน

เสื่อม	 ไม่ ให้มันเสียหายไป	 อยากให้เป็นของ

เราหรือของฝ่ายเราอย่างเดียว	 ซึ่งเป็นการฝืน

กฎธรรมชาติอย่างรุนแรง	 เขาประสบกับความ

ทุกข์ทรมานและมีปัญหามากมาย	 แม้มีวัตถุ

สิ่งของ	 เงินทอง	 เครื่องอำนวยความสะดวก

มากมาย	ก็หาความสุขในชีวิตไม่ ได้	

 

 

 

 

 

ส่วนอินทรียสังวรนั้น	 มุ่งการระมัดระวังใจ

ตนเอง	 ไม่ ให้หลงไปยินดียินร้ายในอารมณ์ที่

มาปรากฏ	ทางตา	หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 และใจ	

หากมีสิ่งใดที่ต้องเข้าไปจัดการ	 หรือนำมาใช้

สอย	 ก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง	

ไม่ ให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่น	

การมีสติ	สังวร	ระมัดระวัง	 ไม่หลงไปตามรูป	

เสียง	กลิ่น	 รส	สัมผัส	ธรรมารมณ์	ทำให้ ไม่

เกิดกิเลสขึ้นมาบีบคั้นจิตใจของตนเอง	 ทั้งใน

แง่ความอยากจะได้	 อยากจะมี	 อยากจะเอา	

อันเป็นอภิชฌา	 ต่ออารมณ์ที่น่าพอใจ	 และใน

แง่ความหงุดหงิด	 ไม่พอใจ	ต่ออารมณ์ที่ ไม่น่า

พอใจ 
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เมื่อไม่มีกิเลสอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่

คอยมาบีบคั้นจิตใจ	 ใจก็จะมีความสงบและ

เกิดความสุขในภายในขึ้นมาเอง	 เป็นความสุข

ที่ ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุมาเร้าหรือกระตุ้นให้เกิด		

ไม่ ใช่สุขที่เกิดจากการได้สมใจกิเลส	 แต่เป็น

ความสุขในภายในจิตใจของตนเอง	 อย่างที่

พระพุทธองค์เรียกว่าอัพยาเสกสุข	 เมื่อเป็น

ดังนี้แล้ว	 ความสุขก็เป็นไปได้ โดยง่ายดาย		

เพราะเขาได้พบกับแหล่งที่มาของความสุขจาก

ภายใน	 เป็นผู้มีความสามารถที่จะเป็นสุขโดย

ไม่อาศัยสิ่งเร้าภายนอก	 เป็นความสุขที่ ไม่

ระคนด้วยกิเลส จิตใจสะอาด ปลอดโปร่ง  

และจะเป็นไปเพื่อเป็นสมาธิและปัญญา

ต่อไป		ซึ่งสภาวะทางจิตที่ดำเนินไปจากนี้ล้วน

เต็มไปด้วยความสุข	 เมื่อมีอินทรียสังวรก็จะ

เป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิ	ซึ่งธรรมฝ่ายสมาธิล้วน

เกี่ยวข้องกับความสุข	 คือ	 ปราโมทย์	 ปีติ		

ปัสสัทธิ	สุข	สมาธิ			

 

 

(๔	)	ปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาจิต 

ดังที่ ได้กล่าวไว้ว่า	 อินทรียสังวรทำให้มีการฝึก

จิต	 (หัวข้อ	๒.๒.๑	หน้า	๘๓)	และอุบายการ

ฝึกข้อหนึ่งก็คือการปฏิบัติกรรมฐาน	 (หัวข้อ	

๓.๑.๒.๔	หน้า	๑๘๐)	การฝึกสมาธิภาวนาเป็น

วิธีการทำให้มีสติรู้เท่าทันจิตใจของตนเอง	 มี

ความตั้งมั่น	 ปราศจากนิวรณ์	 มีความสงบสุข

อยู่ภายใน	 ทำให้จิตมีสติสัมปชัญญะ	 มีความ

รู้ตัวอยู่เสมอ	 เมื่อมีสติอยู่อย่างนี้	 เมื่อรับรู้

อารมณ์ก็จะรู้เท่าทัน	 รู้ทันตามองเห็น	 หูได้ยิน	

ใจคิดนึก	 หรือมีความรู้สึกใดๆ	 เกิดขึ้น	 ก็รู้ทัน		

ไม่หลงไปตามอารมณ์	 จะสามารถป้องกันไม่

ให้กิเลสเกิดขึ้นได้	 หรือหากมีกิเลสเกิดขึ้น		

เป็นความพอใจ	 ไม่พอใจ	 สิ่งที่เหล่านี้ก็เป็น

ธรรมารมณ์ที่รับรู้ ได้ทางใจ	เมื่อมีสติรู้ทันได้ ไว		

กิเลสก็ไม่มีเวลาในการก่อตัวมาก	 เป็นกิเลสไม่

รุนแรงนัก	 พอมีสติรู้ทันก็จะไม่ทำตามกิเลส		

ไม่ ให้อาหารกิเลส	 สักหน่อยมันก็ดับไป	 จะมี

อินทรียสังวรที่หนักแน่นขึ้นไปเรื่อยๆ 

 

ดังนั้น	 เราจึงควรที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่เป็น

ประจำ	 การฝึกสมาธิภาวนานั้น	 ไม่จำเป็นว่า

จะต้องไปทำตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	 และ

ทำอย่างเข้มข้นมีกำหนดระยะเวลา	 ทุกคน

สามารถฝึกได้ ในชีวิตประจำวัน	 เพียงแต่มีสติ

ระลึกรู้กายระลึกใจ มีความรู้สึกตัว	 ไม่หลง

ไปในโลกของความคิดนึกปรุงต่างมากเกินไป		

กายเป็นอย่างไรก็ให้รู้สึก	หายใจเข้า	หายใจ

ออก	 เดิน	 ยืน	 นั่ง	 นอน	 เหยียด	 คู้	 ให้คอย

สังเกตอาการทางกายของตัวเองบ่อยๆ	 ใจ

เป็นอย่างไรก็ ให้รู้สึก	 สบายใจ	 ไม่สบายใจ	

เป็นสุข	เป็นทุกข์	เครียด	วิตกกังวล	หงุดหงิด	

เหม่อลอย	ก็ให้คอยสังเกตใจตัวเองบ่อยๆ	เมื่อ

ทำไปเรื่อยๆ	 นานเข้าก็จะเกิดความชำนาญ	

สามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติ	 สตินี้ก็จะคอย

คุ้มครองรักษาจิตเมื่อมีการเห็น	ได้ยิน	ดมกลิ่น	

ลิ้มรส	สัมผัสทางกาย	และรับรู้อารมณ์ทางใจ	

จะไม่เกิดความยินดียินร้าย	 หรือเกิดก็รู้เท่าทัน

ได้ ไว	จะไม่ ไปทำผิดพลาด	อินทรียสังวรก็จะมี

มากขึ้นไปตามลำดับ	

 

การปฏิบัติสมาธิภาวนานั้นมีประโยชน์ต่อชีวิต

มาก	 ทำให้มีสติ	 มีความรู้ตัว	 ไม่หลงลืมตัว		

ไม่หลงดู	 หลงฟัง	 หลงคิดนึก	 ทำให้มีอินทรีย

สังวร	 และคุณธรรมทั้งหลายก็จะงอกงาม

พัฒนามากขึ้น	ชีวิตจะมีความสุขขึ้นโดยไม่ต้อง

คอยแสวงหาวัตถุมาปรนเปรอ	 จิตจะมีความ

สุขจากภายใน	 มีความมักน้อยสันโดษ	 เราจึง

ควรทำความเข้าใจในวิธีการฝึกสมาธิภาวนา

แล้วนำมาปฏิบัติให้ ได้	 
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ในการฝึกหัดปฏิบัติสมาธิภาวนาในตอนต้น		

จะใช้รูปแบบใดก็ ได้	 ขอให้เกิดสติ	 มีความรู้

เนื้อรู้ตัว รู้เท่าทันจิตใจของตนเอง	 ไม่หลง

ไปตามโลก	 และหากเข้าใจสมาธิภาวนาอย่าง

ถูกต้องแล้ว	 ก็จะสามารถปฏิบัติในชีวิตประจำ

วันได้	 ไม่ ได้เบียดบังเวลาทำงานแต่ประการใด	

หากแต่จะช่วยให้มีเวลามากขึ้นอีก	 เพราะเมื่อ

มีสติอยู่	 ก็จะไม่ ไปมัววุ่นวายทำอะไรที่ ไม่

จำเป็น	 	 ไม่มัวไปดูทีวี	 ไม่หลงอยู่กับข่าวตาม

หน้าหนังสือพิมพ์	 ไม่หลงหมกมุ่นพูดคุยเรื่อง

หนังละคร	หรือไม่มัวไปสนใจเรื่องคนอื่นเขา	ก็

จะมีเวลาในการทำงานมากขึ้น	 ทำด้วยสติ	 มี

ความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่	 ไม่ ใจลอยไปที่อื่น	 การ

ทำงานก็ผิดพลาดน้อย	 อย่างนี้ก็มีประโยชน์

ตั้งแต่ขั้นต้น	 คือทำให้มีศีล	 การกระทำทาง

กาย	 ทางวาจาที่ ไม่ผิดพลาด	 และทำให้มี

อินทรียสังวรเป็นลำดับต่อมา	

 

 

 

 

โดยเฉพาะการปฏิบัติภาวนาตามหลักสติ	 

ปัฏฐาน	 ๔	 นั้น	 มีอานิสงส์ทำให้ละความยินดี

ยินร้ายได้ โดยตรงทีเดียว	 ดังที่พระพุทธเจ้า

ตรัสว่า	 “พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความ

เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกได้”๑๑	 เวทนา	 จิต	 และธรรม	 ก็

โดยทำนองเดียวกัน	 ซึ่งการกำจัดอภิชฌาและ

โทมนัสนี้	 เป็นหลักของอินทรียสังวรนั่นเอง		

หมายความว่า	 หากฝึกสติได้ตามหลักมหาสติ

ปัฏฐานแล้ว	 เมื่อใช้ตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 ใจ		

ก็จะมีสติปิดกั้น	 ไม่ ให้เกิดอภิชฌาและโทมนัส	

ดังที่ ได้เปรียบเทียบไว้ ในหัวข้อ	 ๓.๒.๓	 (หน้า	

๒๒๗) 

(๕) ให้การศึกษาที่ถูกต้อง 

อย่างที่ ได้กล่าวมาแล้วว่า	 การศึกษานั้นมี

ความสำคัญมาก	 เพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

ผู้คนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโต	 หากให้การศึกษา

ที่ถูกต้อง	 ผู้ที่ ได้รับการศึกษาก็จะมีพัฒนาการ

ด้านต่างๆ	 ทั้งด้านพฤติกรรม	 ด้านคุณภาพ

ของจิต	 และด้านปัญญา	 เป็นต้นทางที่จะแก้

ปัญหาทุกอย่างได้อย่างแท้จริง	 ในเรื่องนี้จะ

กล่าวแยกเป็นข้อๆ	ดังนี้	

 

(๕.๑)	 มีวัตถุประสงค์ ในการให้การศึกษาที่

ถูกต้อง	 การศึกษาในยุคปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะเป็น

ระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 ปริญญา

ระดับต่างๆ	 เน้นหนักในด้านการให้ความรู้ ใน

การนำไปประกอบอาชีพ	 เพื่อให้สามารถมีงาน

ทำ	 มีเงินใช้	 พัฒนาความสามารถในการ

ทำงานเฉพาะด้าน	 เป็นผู้ชำนาญการในด้าน

นั้นๆ	เช่น	เป็นแพทย์	เป็นวิศวกร	เป็นครู	เป็น

ต้น	 และในแต่ละวิชาชีพนั้นก็มีความชำนาญ

ปลีกย่อยลงไปอีก	 เป็นแพทย์เฉพาะทาง	 เป็น

วิศวกรโยธา	วิศวกรไฟฟ้า	เป็นต้น	

  

 

เมื่อสถาบันทางการศึกษา	 เน้นหนักไปในด้าน

การให้ความชำนาญเฉพาะด้านเช่นนี้แล้ว		

หากผู้เรียนสามารถเรียนจบ	 มีความรู้	 ความ

ชำนาญตามสาขาวิชาที่ตนจบมานั้น	 นำไป

ประกอบอาชีพได้	 สถาบันทางการศึกษาก็

ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว	 การศึกษาเช่นนี้	 

ทำให้คนฉลาดขึ้น	 เก่งขึ้น	 มีความสามารถ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น	 บางครั้งก็ดู

เหมือนเป็นอุตสาหกรรมสำหรับผลิตบัณฑิตที่

มีความสามารถด้านนั้นๆ	 ป้อนให้กับโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานต่างๆ	 แต่ ไม่ ได้

เน้นสอนให้เป็นคนดี	มีคุณธรรม 
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การที่คนมีความชำนาญเฉพาะด้านก็ เป็น

ประโยชน์	 ทำให้สามารถเลี้ยงครอบครัว		

ช่วยเหลือคนอื่น	สังคม	รวมทั้งประเทศชาติให้

พัฒนาได้	แต่คนที่มีความรู้มาก	หากใช้ความรู้

ไปในทางเสียหาย	 คดโกง	 ทำลายล้าง	 ก็ทำ

แบบคนฉลาด	 สร้างความเสียหายได้มาก		

คดโกงไดม้าก	ทำลายไดม้าก	สามารถแสวงหา

ผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองและพวกพ้องได้	 

อยา่งแยบยล	เบยีดเบยีนคดโกงผูอ้ืน่	หาวธิกีาร

จับกุม	หรือลงโทษได้ยาก	

   

การศึกษาในยุคนี้	 ไม่ ได้เน้นการรู้จักควบคุม

ตนเองให้เป็นผู้มีความสำรวมระวัง	 มีความ

สันโดษ	 พอใจในสิ่งที่ตนเองมี	 ผู้ศึกษาไม่

สามารถควบคุมความอยากของตนเองได้	 จึง

ใช้ความรู้นั้น	 เป็นเครื่องมือสำหรับแสวงหาสิ่ง

ที่ตนเองต้องการ	 ผลิตสิ่งอำนวยความสะดวก

ต่างๆ	 ให้มากขึ้น	 ทำการโฆษณาชวนเชื่อด้วย

วิธีการต่างๆ	 ที่น่าตื่นตาตื่นใจ	 อย่างชาญ

ฉลาด	 อย่างผู้สำเร็จการศึกษาในขั้นสูง	 ทำให้

ผูค้นหลงงมงายไดเ้ปน็อยา่งมาก	 ผูค้นสามารถ

หาวัตถุมาครอบครอง	 และมีความสะดวก

สบายมากขึ้น	แต่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ	ตามมา

มากมาย	 เช่น	 ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย

ไป	นำ้เสยี	อากาศเปน็พษิ	 โลกรอ้นขึน้	ปญัหา

ยาเสพติด	ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ		

 

การศึกษาที่ถูกต้องควรเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต	 ให้มีความรู้ว่าชีวิต

นั้นเป็นมาอย่างไร เป้าหมายที่ถูกต้องใน

การมีชีวิตเป็นอย่างไร มีวิธีอย่างไรที่จะทำ

ให้ถึงเป้าหมายนั้น	 วิชาชีพที่ศึกษาเล่าเรียนก็

เป็นส่วนหนึ่งในวิธีที่จะทำให้การดำเนินชีวิตนั้น	

มีความสะดวกสบายตามสมควรและนำไปสู่

เป้าหมายได้	 ซึ่งแนวทางในการดำเนินชีวิตให้

ถูกต้องนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญมาก	

 

ดังนั้น	 ระบบการศึกษาควรเน้นให้ผู้ศึกษา

รู้จักการควบคุมจิตใจตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย 

มีความสันโดษ รู้จักพอดี รู้จักอะไรดี อะไร

ไม่ดี  มีความละอายต่อสิ่งที่ ไม่ดี	 ให้ผู้เรียน

เป็นผู้มีคุณธรรม	 สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่

สำคัญ	 ในการที่จะช่วยพัฒนาให้เกิดอินทรีย

สังวร	 เป็นผู้สามารถใช้อินทรีย์เพื่อให้เกิด

ความรู้	มีการศึกษาเรียนรู้ ไปจนตลอดชีวิต	ไม่

ได้เน้นที่การมีทรัพย์ภายนอก	 เพราะสิ่งเหล่านี้

ไม่สามารถเป็นที่พึ่ งได้จริง	 เป็นเพียงสิ่ง

อำนวยความสะดวกเมื่อใช้ชีวิตอยู่ ในโลกนี้

เท่านั้น	 เน้นไปที่การได้มีอริยทรัพย์	 อันเป็น

ทรัพย์ที่ติดตัวไปได้		

 

(๕.๒)	ศกึษาดว้ยการปฏบิตัิในชวีติจรงิ	 การ

ศกึษาไมค่วรหยดุอยูท่ี่ โรงเรยีน	ทีม่หาวทิยาลยั	

หรือที่ห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่ง	 เรียนจบ		

สอบเสรจ็	ได้ ใบประกาศนยีบตัร	ได้ ใบปรญิญา

บตัรแลว้กแ็ลว้กนัไป	 การศกึษาเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ	

ควรเปน็การศกึษาและปฏบิตัิในทกุกจิกรรมของ

การใช้ชีวิต	 เพื่อเป็นการฝึกฝนตนเอง	 โดย

เฉพาะเรื่องอินทรียสังวรนั้นต้องมีการฝึกหัดให้

คุ้นเคยอยู่เสมอ	 ส่งเสริมให้มีมากขึ้น	 ชำนาญ

ขึน้	 ใชก้ารไดด้ขีึน้	 เปน็ประโยชนต์อ่ตนเองและ

สังคมยิ่งขึ้นเป็นลำดับไป	 เพราะคนเราต้องมี

การเหน็	ไดย้นิ	ไดก้ลิน่	รูร้ส	ถกูตอ้งสมัผสัทาง

ผวิกาย	รูส้กึนกึคดิทางใจ	เปน็ประจำอยูแ่ลว้	ก็

ต้องหัดใช้อินทรีย์เหล่านี้ ให้เกิดประโยชน	์ เป็น

คนที่ดูเป็น	 ฟังเป็น	 ได้รับประโยชน์จากการด	ู

การฟัง	 เราก็ไม่ต้องไปคิดค้นหาเอาเอง	 เป็น

การทุน่เวลา	เอาความรูท้ี่ ไดน้ัน้มาเปน็ฐานใน

การพฒันาใหย้ิง่ขึน้ไปได ้ หากดไูมเ่ปน็	 ฟงัไม่

เปน็	กจ็ะไม่ ไดร้บัประโยชน	์รวมทัง้เกดิโทษจาก

การด	ูการฟงัได้	

 

ถ้าใช้อินทรีย์เป็นก็ ใช้ด้วยสติและให้เกิด

ปัญญา	 ได้รู้ข้อมูลของเรื่องราวต่างๆ	 ว่ามี	 

ที่ ไปที่มาอย่างไร	 หรือข้อมูลของวัตถุสิ่งของ		 

มีวัตถุประสงค์ ในการใช้อย่างไรบ้าง	 มีคุณ

อย่างไร	 มีโทษอย่างไร	 เวลาที่ต้องการข้อมูล

เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ	 ก็ดึงข้อมูลเอามาใช้ ได้		 

ไม่ ไปทำตามความไม่รู้	 หรือทำไปตามความ

ชอบใจ	ไม่ชอบใจ 
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(๕.๓)	 การรู้จักพิจารณาใช้สอยปัจจัย ๔ 

เรื่องปัจจัย	 ๔	 เป็นสิ่งที่ขาดไม่ ได	้ ต้องมีการ

เกีย่วขอ้งอยูเ่สมอ	เปน็สิง่ทีจ่ะทำใหม้ชีวีติอยูต่อ่

ไปได	้ ในเมื่อต้องเกี่ยวข้องเป็นประจำก็ต้องมี

การพจิารณาเพือ่ฝกึฝนตนเอง	 ใหม้กีารพฒันา

ยิง่ๆ	ขึน้จากสิง่เหลา่นี	้อาหาร	เสือ้ผา้เครือ่งนุง่

หม่	 ทีอ่ยูอ่าศยั	 ยารกัษาโรค	 ควรฝกึเอาไว้ ให้

เคยชิน	 ให้มีการพิจารณาก่อนการบริโภค

ใช้สอย จะกินอะไร จะกินอย่างไร	 จะใช้

เสื้อผ้าอะไร	 จะใช้อย่างไร	 ให้เข้าใจความมุ่ง

หมายทีแ่ทจ้รงิ	จะได้ ไมห่ลงตดิขอ้งในแงต่ามใจ

กิเลส	 ไม่กินตามความอยาก	 ไม่นุ่งห่มเพราะ

โกเ้ก	๋เปน็ตน้	

    

เมื่อได้ฝึกฝนตนเองกับเรื่องปัจจัยแล้ว	 เรื่อง

อปุกรณเ์ครือ่งอำนวยความสะดวกตา่งๆ	 ซึง่นบั

วนัจะมมีากขึน้	 ทำใหช้วีติสะดวกมากขึน้	 เวลา

จะใช้สอยก็จะได้มีการพิจารณาถึงจุดมุ่งหมาย	

นำมาใช้ ให้เกิดประโยชน	์ ทำให้ชีวิตสบายขึ้น	

ปลอดโปรง่ขึน้	 เปน็กศุลไดง้า่ยขึน้ไมส่รา้งความ	 

 

วุน่วาย	 เดอืดรอ้นใหต้นเอง	 เพราะหากไมรู่จ้กั

การพจิารณาในการใชส้อย	 เครือ่งอำนวยความ

สะดวกต่างๆ	 เหล่านั้นก็จะก่อความยุ่งยากให้

เปน็อนัมาก	 เมือ่ชอบใจตดิขอ้งกบัความสะดวก

สบายแล้ว	 อาจจะคิดว่า	 สิ่งนั้นจำเป็นสำหรับ

ชวีติ	ไมม่ีไม่ ได	้ตอ้งขวนขวายหามา	กเ็ปน็เรือ่ง

ลำบากในการแสวงหา	 ทัง้ๆ	 ทีส่ิง่นัน้ไม่ ใชส่ิง่ที่

จำเปน็	มกี็ได	้ไมม่กี็ได	้	

 

(๕.๔)	 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ

สร้างสรรค์	เทคโนโลยนีัน้เปน็ของกลางๆ	หาก

มีสติปัญญา	 มีความรู้แล้วนำมาใช้ ให้เกิด

ประโยชน	์ ก็มีประโยชน์มากและทำได้อย่าง

รวดเร็ว	 ช่วยทุ่นระยะเวลาและทรัพยากรได้

มาก	 แต่หากไม่มีสติปัญญา	 ไม่มีความรู	้ ก็จะ

ลุ่มหลงไปตามกำลังของกิเลส	 ใช้เทคโนโลยี

เหล่านั้นเพื่อให้เกิดความสุข	 ลุ่มหลง	 มัวเมา		

แลว้วนเวยีนอยู่ ในวงัวนแหง่ความทกุขอ์ยูอ่ยา่ง

นัน้ 

 

ดังนั้น	 การมีจิตใจที่ ใฝ่ศึกษา	 มีจิตสำนึกใน

การพัฒนาตนเองให้ยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น	 มีความ

สำคัญมาก	 เทคโนโลยีต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ		

โทรทัศน์	 โทรศัพท์มือถือ	 คอมพิว เตอร์		

อินเตอร์เน็ต	 ฯลฯ	 มีขึ้นมาแล้ว	 เราก็นำมาใช้

ให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ ได้วงกว้างต่อไป	

 

(๖) ความเคยชินในแง่ดี 

ความเคยชินเป็นการสร้างความคุ้นเคยในขั้น

ต้นที่สุด	 เป็นปกติในชีวิตธรรมดาที่ทำอยู่เป็น

ประจำโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ	 เพราะเป็นการ

กระทำที่ทำบ่อยๆ	 จนกระทั่งเป็นอัตโนมัติ		

เป็นสิ่งที่ ได้รับการปลูกฝังเอาไว้ ในจิตใจ	 โดย

เฉพาะหากได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก	

พ่อแม่	 ญาติพี่น้อง	 ครูอาจารย์	 สั่งสอนและ

เป็นตัวอย่าง	 ปลูกฝังมาเรื่อยๆ	 ทั้งที่บ้าน	 ที่

โรงเรียน	 มหาวิทยาลัยและในสังคม	 จะทำให้

การดำเนินชีวิต	 แนวคิด	 และทัศนคติต่างๆ	

เอนไปในทางที่ดีงาม	 สามารถทำการฝึกฝน		

และสอนสิ่งอื่นๆ	ที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปได้ โดยง่าย		
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ความเคยชินนั้นมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี	 หาก

ปลูกฝังคุณธรรมฝ่ายดี โดยใช้ความเคยชินใน

ชีวิตธรรมดาก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก	 เช่น	

ความมีวินัย	 ความขยันหมั่นเพียร	 ความรู้สึก

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 ไม่เห็นแก่ตัว	 ความกตัญญู	

ความมีหิริโอตตัปปะ	 ความอ่อนน้อมถ่อมตน		

เคารพผู้ที่ควรเคารพ	 ความเคารพนับถือกันที่

คุณธรรม	 การรู้จักบังคับควบคุมจิตใจของ

ตนเอง	 ไม่ ให้หลงไปกับรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส		

สัมผัส	และธรรมารมณ์			

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำให้เกิดความเคยชินก็ ใช้การปฏิบัติตาม

ระเบียบวินัย	 ตอนแรกอาจจะต้องมีการ

บังคับและรู้สึกฝืนใจบ้าง แต่เมื่อทำบ่อยๆ 

จนเคยชินก็จะไม่รู้สึกฝืนอีกต่อไป	 ความมี

ระเบียบวินัยนั้นมีความสำคัญมาก	 เพราะ	 

จะทำให้การงานทุกอย่างประสบความสำเร็จ

ได้ดี	ไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวาย	เดือดร้อน	หรือต้อง	 

เร่งรีบทำเอาในภายหลัง	 นักเรียนที่มีวินัยใน

การเรยีน	 กจ็ะทำใหก้ารเรยีนนัน้มคีวามราบรืน่

และสอบด้วยความปลอดโปร่ง	 เพราะว่าได้

เรียนได้อ่านหนังสือเตรียมพร้อมมาตามลำดับ	

คนทำงานที่มีวินัยในการทำงาน	 งานที่ทำก็จะ

เสร็จโดยราบรื่นและเรียบร้อยไปตามลำดับ	

ไม่ต้องมาเร่งรีบทำเมื่อจวนเจียน	เป็นต้น		

 

 

 

 

 
 

ในการฝึกอินทรียสังวรและธรรมะขั้นสูงขึ้นไปก็

เช่นเดียวกัน	 หากมีความเคยชินที่ดีงาม	 ได้

ผ่านการฝึกฝนตามระเบียบวินัยต่างๆ	 มา

ดีแล้ว	 มีความเคยชินที่ดี	 ก็สามารถฝึกฝนต่อ

ได้ โดยง่าย	 และทำให้การฝึกฝนนั้นประสบ

ความสำเร็จได้	 พระพุทธเจ้าก็ทรงเน้นการ

ฝึกฝนในทางวินัยเป็นอันดับแรกเช่นกัน	 เมื่อ

ภิกษุบวชเข้ามาใหม่ก็ ให้อยู่ กับอุปัชฌาย์

อาจารย์	 อย่างน้อยเป็นเวลา	 ๕	 พรรษา		 

เพื่อฝึกหัดและให้เคยชินกับความประพฤติที่	 

เรียบง่าย	 มักน้อย	 สันโดษ	 ขัดเกลา	 ทำให้มี

กายและวาจาเรียบร้อย	 ทำให้เป็นผู้ที่มีความ

สำรวมระวังในปาติโมกข์	 จากนั้นจึงมาฝึกฝน

ให้มีอินทรียสังวร	 มีสติรู้เท่าทันเมื่อมีการรับรู้

ทางทวารทั้ง	 ๖	ต่อไป	 ซึ่งการปฏิบัติในเรื่องนี้

ก็ยากขึ้นไป	 แต่หากเคยผ่านการฝึกมาแล้ว  

และจิตโน้มเอียงไปในทางที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้น 

ก็มีความพากเพียรพยายาม มีความอดทน

ในการฝึกให้ประสบความสำเร็จได้ 

 

 

ดังนั้น	 ความเคยชินที่แสดงออกมารูปของการ

กระทำทางกาย	 การพูดทางวาจา	 หรือความ

คิดนึกทางใจนั้น	 มีความสำคัญมาก	 หากมี

ความเคยชินที่ดี	 การดำเนินชีวิตก็โน้มเอียงไป

ในทางที่ดียิ่งขึ้น	 และการฝึกในทางดีก็เป็นไป

ได้ง่าย	หากความเคยชินไม่ดี	การดำเนินชีวิตก็

โน้มเอียงไปในทางที่ ไม่ดี	การมาฝึกฝนทางที่ดี

ขึ้นก็ทำได้ โดยยาก	 พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่ง

สอนให้พุทธบริษัทมีวินัยในการดำเนินชีวิตให้ดี

งามถูกต้อง	 สำหรับพระภิกษุและภิกษุณีก็มี

สิกขาบทมากมายเอาไว้สำหรับฝึกหัดกัน		

สำหรับฆราวาสอุบาสกอุบาสิกาก็มีข้อปฏิบัติที่

เหมาะสมที่พึงปฏิบัติต่อกันเอาไว้ ให้ฝึกฝน		 
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(๗)	ส่งเสริมวัฒนธรรมและสังคมที่ดีงาม 

วัฒนธรรมที่นิยมปฏิบัติกันบางอย่างนั้นไม่

เหมาะสม	เพราะก่อให้เกิดความไม่รู้จักละอาย		

ความเย่อหยิ่งอวดดี	 เป็นคนจิตใจเร่าร้อน		

เรียกร้องหาแต่เสรีภาพตามใจกิเลส	 ไม่รู้จัก

บังคับควบคุมจิตใจตนเอง จิตมีความแข็ง

กระด้าง นำไปฝึกได้ยาก	 หากจะพัฒนา

อินทรียสังวรจำเป็นต้องส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี

งาม	 อันจะเป็นเหตุให้มีจิตใจอ่อนโยน	 สงบ

เยือกเย็น	 รู้จักบาป	 บุญ	 คุณ	 โทษ	 เมื่อเป็น

เช่นนี้แล้ว	 การจะฝึกจิตในขั้นสูงขึ้นไปก็ทำได้

ง่าย	 จะกล่าวในแง่มุมที่ตรงกันข้ามกับสาเหตุ

ของการขาดอินทรียสังวร	 (หัวข้อ	 ๔.๒.๖	

หน้า	 ๑๔๒)	 เพราะหากป้องกันที่สาเหตุแล้ว

ส่งเสริมในทางตรงกันข้ามก็สามารถช่วยได้อีก

ทางหนึ่ง	

 

 

 

 

 

 

(๗.๑)	 สื่อต่างๆ และโฆษณาต้องได้รับการ

ควบคุม	 อย่างที่ ได้กล่าวว่า	 โทรทัศน์	 วิทยุ		

อินเทอร์เน็ต	 สื่อกระจายเสียง	 หนังสือพิมพ์		

แผ่นพับ	 ฯลฯ	 นับว่าได้เข้ามาบทบาทในชีวิต

ประจำวันของผู้คน	 เมื่อคนมีกิ เลส	 ขาด

สติสัมปชัญญะ	 จึงมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือ

เครื่องใช้ต่างๆ	 ไปในทางที่จะทำให้ตนมัวเมามี

ความสุข	 เมื่อดูและฟังบ่อยๆ	 ก็จะถูกครอบงำ

ด้วยข้อมูล	 หากเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดก็เป็น

อันตรายเป็นอย่างมาก	 จึงต้องอาศัยจิตสำนึก

ของผูท้ีผ่ลติสือ่เหลา่นัน้ทีต่อ้งมคีวามรบัผดิชอบ

ตอ่สงัคมใหม้าก	ไมเ่หน็แกก่ำไร	เงนิทอง	รางวลั	

ฯลฯ	 จนใส่ข้อมูลที่รุนแรงและไม่รับผิดชอบ		 

แตจ่ติสำนกึของผูผ้ลติกข็ึน้อยูก่บัสตปิญัญาของ

เขา	 ดังนั้น	 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสื่อ	

ควรจะต้องมีการกำกับควบคุมดูแล	ตรวจสอบ

และคัดกรองที่เข้มงวด	

 

(๗.๒)	 นับถือบูชากันที่คุณธรรม	 การนับถือ

หรือบูชาใครก็ตาม	ควรส่งเสริมให้มีการนับถือ

กันที่คุณธรรม	 คุณงามความดี	 หรือคุณ

ประโยชน์ที่บุคคลนั้นได้ทำไว้	 ให้มองกันที่

คุณธรรม	 ไม่ควรยกย่องเกี่ยวกับยศ	 ตำแหน่ง	

เงินทอง	 หรืออำนาจ	 ผู้ที่ร่ำรวย	 มีอำนาจ	

หากไม่มีคุณธรรมก็ไม่ควรได้รับการยกย่อง	ใน

ทางตรงข้ามควรได้รับการตำหนิเสียมากกว่า	

 

(๗.๓)	 มีค่านิยมให้ผู้หญิงนุ่งห่มมิดชิด	 การ

นุ่งห่มของเพศหญิงซึ่งเป็นเพศแม่	 ควรได้รับ

การเคารพนับถือจากผู้คน	 เพราะเป็นเพศที่ ให้

กำเนิดผู้คน	 จึงควรมีวัฒนธรรมหรือค่านิยมใน

แง่การปกปิดให้มิดชิด	 เรียบร้อย	 สวยงาม		

ไม่ต้องถึงกับต้องแต่งตัวเป็นหญิงแบบโบราณ		

เพียงแต่อย่าให้หวือหวาหรือวับๆ	 แวมๆ		 

ในที่สาธารณะจนดูน่าเกลียด	 นักเรียน	 นัก

ศึกษา	 ข้าราชการ	 ฯลฯ	 ควรมีข้อกำหนด

บังคับในเรื่องการแต่งกายให้สุภาพ	

 

 

(๗.๔)	งานตา่งๆ ควรเปน็งานมงคลทีแ่ทจ้รงิ  

ในงานต่างๆ	 ที่มีการจัดกันขึ้น	 แทนที่จะเป็น

งานมงคล	 เป็นการเริ่มต้นสู่การคิดดี	 ทำดี		

พูดดี	แต่เท่าที่เป็นอยู่นั้น	เป็นงานอวมงคลเสีย

มากกว่า	 ไม่จัดงานขึ้นมายังดีกว่า	 ไม่ต้อง

ทำบาปอกุศลและไม่เสียเงินทองด้วย	 เช่น		 

ในงานต่างๆ	 มักจัดให้มี	 สุรา	 เบียร์	 ดนตรี		 

โคโยตี้	 ฯลฯ	 มาให้ความบันเทิงสนุกสนาน	

และบางงานก็มีการฆ่าสัตว์เพื่อมาทำอาหาร

อีกด้วย	 งานที่ จัด เช่นนี้ นับได้ว่ า เป็นงาน	 

อวมงคลไปเสียสิ้น	 เพราะมีแต่เรื่องบาปอกุศล	

ผิดศีล	 ทำให้หลงงมงาย	 และสิ้นเปลืองเงิน

ทองไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างแท้จริง	 ไม่ ใช่

เฉพาะงานธรรมดาทัว่ไป	 แมแ้ตง่านทีเ่กีย่วขอ้ง

กับพระพุทธศาสนา	เช่น	ทอดกฐิน	ทอดผ้าป่า	

บวชนาค	 ฯลฯ	 ก็ยังมีลักษณะเป็นเช่นนั้นด้วย		

แทนที่จะเป็นมงคลแก่ชีวิต	 กลับกลายเป็น	 

อวมงคลไป	
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ดังนั้น	 ควรมีค่านิยมในการจัดงานให้ถูกต้อง		

ให้เป็นมงคล	 เป็นสิ่งดีงามแก่ชีวิตอย่างแท้จริง		

เปน็งานทีม่แีตก่ารคดิด ีทำด ีพดูด ีถกูตอ้ง

ตามหลักสุจริตและมงคล ๓๘ ประการ 

หากจัดแล้วไม่เป็นมงคลก็ไม่ควรจัดเลยเสียดี

กว่า	 	 เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีเรื่องยุ่งยาก

และไม่เสียเงินทองโดยเปล่าประโยชน์		

 

(๗.๕)	ใหรู้จ้กัทีต่ำ่ทีส่งู	ควรสง่เสรมิวฒันธรรม

หรือค่านิยมที่รู้จักที่ต่ำที่สูง	เป็นการฝึกฝนให้มี

จิตที่อ่อนโยนและมีความประณีต	 ทำให้

ทำลายความสำคัญตนได้	 ต้องรู้จักเคารพ

เคารพพ่อแม่	 ครูบาอาจารย์	 พระภิกษุ

สามเณร	แม่ชี	 หรือญาติผู้ ใหญ่	 เป็นต้น	ต้อง

ให้ความเคารพ	 ต้องกล่าวคำขอโทษ	 ขอขมา		

ให้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ	 ในสถานที่

สำคัญๆ	 ก็ควรมีการบังคับให้มีการอ่อนน้อม

ตามรูปแบบที่เหมาะสม	 ไม่ ให้ทำตามใจของ

ตนเอง	 เช่น	 พระเจดีย์	 โบสถ์	 ควรให้ถอด

รองเท้า	 ห้ามพูดคุยกันหรือทำกิริยาอาการไม่

เหมาะสม	เป็นต้น	

(๗.๖)	 วัฒนธรรมทางดนตรีควรมีความ

เยือกเย็นและเนื้อหาเป็นคติสอนใจ	 ดนตรี	 

หรือศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่งควรมีความสงบ	 

เยือกเย็น	 มีเนื้อหาที่สอนใจผู้ที่ ได้ฟัง	 เพราะ

เนื้อหาของเพลงต่างๆ	 เป็นทำนอง	 มีความ

ไพเราะ	 ท่องจำได้ง่าย	 หากเนื้อหาตรงตาม

หลักสัจธรรมและเป็นคติสอนใจ	 ก็จะช่วย

กล่อมเกล่าจิตใจผู้ที่ฟังได้บ้าง	 ทำให้จิตใจสงบ

เยือกเย็นลง	 และบางครั้งอาจพิจารณาเห็น

ความจริงได้จากเนื้อหาของดนตรีนั้นแหละ 

จากคำแนะนำวิธีปฏิบัติอินทรียสังวรทางทวาร

ทั้ง	 ๖	 ตามที่กล่าวมานั้น	 สรุปความได้ว่า		

การฝึกให้มีสติเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนนั้นมี

ความสำคัญมาก เมื่อรับรู้อารมณ์จะได้ ไม่

ขาดสติ	 ไม่ถูกอารมณ์ฉุดดึงจิตออกไป	 

ภายนอก	 จนทำให้เกิดความยินดียินร้ายและ

เกิดกิเลสอื่นๆ	 ติดตามมา	 เมื่อมีการรับรู้

อารมณ์ ใดๆ	 แล้ว	 ก็อย่าใส่ ใจในแง่น่าพอใจ

หรือไม่น่าพอใจ	 อย่าตามอารมณ์เหล่านั้นไป	

ให้กลับมามีสติอยู่ที่ตนเอง	พิจารณาอารมณ์

นั้นให้เห็นความจริงในแง่ที่ทำให้จิตวางเฉยได้	

ทำให้จิตมีความตั้งมั่นเป็นกลาง	 และพิจารณา

ให้ลึกซึ้งลงไป ให้เห็นลักษณะสามัญที่ เป็น

สาธารณะแก่สังขารทั้งหลายทั้งปวงว่า	 เป็น

สิ่งไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	เป็นอนัตตา	

 

 

 

 

 

 

สำหรับการฝึกเพื่อเตรียมพัฒนาอินทรียสังวร	

เป็นการฝึกใช้อินทรีย์ ให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น	 โดย

เฉพาะการปรับมนินทรีย์ ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง		

ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้น

อย่างไร	 แล้วทำสมาธิภาวนาเพื่อฝึกฝนจิต			

ให้เป็นจิตที่มีสติสัมปชัญญะ	 สามารถนำไปฝึก

อินทรียสังวรต่อไปได้	 รวมทั้งการปฏิบัติขั้น

พื้นฐาน	 การให้การศึกษาและการดำรงชีวิต

ประจำวันให้ถูกต้อง	 เป็นการเตรียมจิตให้มี

ความอ่อนโยน	พร้อมสำหรับการฝึก	ทำให้ฝึก

ขั้นสูงต่อไปได้ง่ายขึ้น 
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๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอินทรียสังวรในพระพุทธศาสนาเถรวาท	 ที่ ได้ทำมาตั้งแต่

ต้น		สามารถสรุปผลการวิจัยได้เป็นข้อ	ๆ	ตามลำดับเนื้อหา		ดังต่อไปนี้	

 

๕.๑.๑  ความหมายของอินทรียสังวร 

 

คำว่า	“อินทรีย์”	ในหลักธรรมเรื่องอินทรียสังวรนี้	หมายถึง	อินทรีย์	๖	ประการ	ได้แก่	ตา		หู		

จมูก	ลิ้น		กาย	ใจ		เป็นอายตนะภายใน		ซึ่งโดยสภาวะแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าจากตัวตน	เป็น

เพียงสภาวธรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามเหตุปัจจัย	 เป็นกองทุกข์ที่มาจากความ

เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ	 ไม่มีการหยุดนิ่ง	 เป็นสิ่งที่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ

ธรรมะฝ่ายสังขาร	คือ	เป็นสิ่งไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	ได้ชื่อว่าเป็นอินทรีย์ ในแง่ที่ว่าเป็น

ใหญ่ ในกิจหน้าที่เฉพาะอย่างซึ่งเป็นผลมาจากกรรมเก่า	 ตาเป็นใหญ่ ในการมองดู	 หูเป็นใหญ่ ใน

การฟัง	 จมูกเป็นใหญ่ ในการดมกลิ่น	 ลิ้นเป็นใหญ่ ในการลิ้มรส	 กายเป็นใหญ่ ในการสัมผัสทาง	 

ผิวหนัง	 ใจเป็นใหญ่ ในการรับรู้อารมณ์ทุกอย่าง	 ตลอดจนความรู้สึก	 นึกคิด	 ทัศนคติ	 อุดมคติ	

และคิดปรุงแต่งให้เกิดกระทำต่างๆ 

๕  สรุปและข้อเสนอแนะ 
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คำว่า	 “สังวร”	 หมายถึง	 การปิดกั้น	 ป้องกัน	

ไม่ ให้มีบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในจิต		

เวลาที่มีการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง	๖		หรือ

จะหมายถึงการคุ้มครอง	 การป้องกันรักษาจิต		

ไม่ ให้ถูกกิเลสครอบงำ	 ซึ่งทำได้ โดยการฝึกให้

มีสติระลึกรู้อยู่ ในกายของตนเองให้มั่นคงไว้		

เมื่อรับรู้อารมณ์แล้ว	 อารมณ์ก็จะไม่ฉุดจิตให้

ออกไปสนใจภายนอก	 ไม่หลงยินดีในอารมณ์ที่

น่ารัก	ไม่เกลียดชังในอารมณ์ที่ ไม่น่ารัก	มีจิตที่

ไม่ถูกกิเลสครอบงำ	 และรู้วิธีการฝึกฝนให้

หมดจดจากกิเลสต่างๆ	 ด้วยการทำกรรมฐาน		

เป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ	

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อว่าโดยสภาวะของการสังวรและอสังวร		

เป็นการตัดสินกันที่ชวนจิตหลังจากที่มีการรับรู้

อารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	 แล้ว	 หากชวนจิตที่

เกิดขึ้นเป็นกุศล มีธรรมะฝ่ายกุศล คือ ศีล  

สติ ปัญญา ขันติ และวิริยะอย่างใดอย่าง

หนึ่งเกิดขึ้น ชื่อว่ามีอินทรียสังวรเกิดขึ้น

ทางทวารนั้นๆ	 แต่หากชวนจิตที่เกิดขึ้นเป็น

อกุศล	มีธรรมะฝ่ายอกุศลเกิดขึ้น	คือ	ความไม่

มีศีล	 การลืมสติ	 ความหลง	 ความไม่อดทน	

และความเกียจคร้านอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น	

ชื่อว่าไม่มีอินทรียสังวรทางทวารนั้นๆ	 เป็นเหตุ

ให้เกิดความยินดียินร้ายและบาปอกุศลธรรม

อื่นๆ	เกิดติดตามมาครอบงำจิตใจได้	

  

ในการพัฒนาอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัย

นั้น	 เป็นการฝึกให้จิตมีความเป็นกลางต่อ

อารมณ์ต่างๆ ให้รวดเร็ว	 ปล่อยความพอใจ

ไม่พอใจแล้ววางเฉยได้ ไวยิ่งขึ้น	 จนมีปัญญา		

หมดความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นในสิ่ง

ต่างๆ	 ได้	 เป็นผู้มีอำนาจเหนืออารมณ์ต่างๆ	

ได้ ในที่สุด 

 

 

ในทางพระพุทธศาสนานั้น	 ผู้ที่ ได้ฝึกพัฒนา

อินทรียสังวรมาจนสมบูรณ์แล้วได้แก่พระ

อรหันต์ ท่านได้ผ่านการฝึกฝนพัฒนามา

จนกระทั่งเกิดอาสวักขยญาณ	 มีวิชชา	 รู้แจ้ง

อริยสัจสมบูรณ์แล้ว	 หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้ว		

ท่านจึงปิดกั้นกิเลสไม่ ให้เกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู้

อารมณ์ต่างๆ	ได้ทุกอารมณ์	เป็นผู้ที่มีปัญญา

วางเฉยต่อสังขารทั้งหลายที่มาปรากฏทาง

ทวารทั้ง ๖ ได้ชื่อว่าผู้ที่มีอินทรียสังวร

อย่างสมบูรณ์ ส่วนพระอริยเจ้าลำดับรองลง

มายังไม่สมบูรณ์	 เพราะยังมีความยินดียินร้าย

ในบางอารมณ์ ได้	 มากน้อยตามกำลังสติ

ปัญญา	ส่วนปุถุชนย่อมมีความยินดียินร้ายเกิด

ขึ้นในอารมณ์มากมาย	 ต้องอาศัยการป้องกัน

ให้ห่างไกลจากกิเลส	 โดยการสำรวมระวังการ

กระทำ	 คำพูด	 ความคิด	 การเลือกอารมณ์	

การมีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่เหมาะสม

เอาไว้เพื่อไม่ ให้ ใจหวนกลับไปหาความสุขจาก

การเสพอารมณ์	 ตลอดจนการฝึกฝนทำกรรม

ฐานต่างๆ	 เพื่อให้เกิดสมาธิและเกิดปัญญา		 

ให้ห่างไกลจากกิเลสต่างๆ		

๕.๑.๒  ความสำคัญของอินทรียสังวร 

 

อินทรีย์	 ๖	 นี้	 เป็นจุดเริ่มต้นของการรับรู้		

และทำให้มี เรื่องราวต่างๆ	 สืบต่อ	 ขยาย		

แตกตัว	 กระจายออกไปเรื่อยๆ	 จนดูเหมือนมี

อะไรจนเต็มโลก	 แท้จริงเป็นเพียงโลกในความ

รู้สึกของแต่ละบุคคล	ที่ปรุงแต่งต่อมาจากการ

รับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	 อาศัยตากระทบ

กับรูป	เกิดการมองเห็นขึ้น	เป็นการสัมผัสทาง

ตา	 ต่อจากจุดนี้	 ก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามี

ผู้คน	ผู้หญิง	 ผู้ชาย	หมา	 แมว	สวย	 ไม่สวย		

สูง	ต่ำ	ดำ	ขาว	ใหญ่	เล็ก	เพิ่มขึ้นมามากมาย		

จากความไม่มีอะไรเลย	 อาศัยตาก็มี โลกทาง

ตาขึ้นมา	 โลกทางหู	 โลกทางจมูก	 โลกทางลิ้น		

โลกทางกาย	โลกทางใจ	ก็โดยทำนองเดียวกัน		

โดยเฉพาะโลกทางใจยิ่งแตกตัวมากมาย	 มี

ความเชื่อ	 ความเห็น	 หลักวิชา	 ปรัชญา	 แนว

คิด	 ทฤษฎี	 ทัศนคติ	 อุดมคติ	 เกิดขึ้นมา

มากมายในโลกนี้	 และจะเกิดขึ้นอีกต่อไปไม่มีที่

สิ้นสุด 
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นอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว อินทรีย์ ๖ 

ประการเหล่านี้ยังเป็นจุดที่เป็นทางแยก 

เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของทางสองแพร่งใน

การดำเนินชีวิต	 จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์	 จะ	 

ไม่มีปัญหาหรือมีปัญหา	จะเป็นกุศลหรืออกุศล	

จะมีกิเลสมากขึ้นหรือกิเลสลดลง	 จะหลง

งมงายหนักขึ้นหรือมีความฉลาดรู้เท่าทันสิ่ง

ต่างๆ	เพิ่มขึ้น	ก็เริ่มต้นจากจุดนี้เช่นเดียวกัน	

   

ทางสายหนึ่ง นำไปสู่ความมัวเมาประมาท  

ลุ่มหลง หมกมุ่น	 จมติดอยู่กับโลกหนักยิ่งขึ้น

ไปเรื่อยๆ	 ก่อให้ เกิดบาปอกุศลแตกตัวไป

มากมาย	 ตามองเห็นรูป	 แล้วก็เกิดความลุ่ม

หลงในสิ่งที่มองเห็น	 ไม่มีปัญญารู้ความจริง

ของสิ่งนั้น	 นี้เรียกว่าโมหะ	 ตามองเห็นรูปแล้ว	

อยากได้สิ่งนั้น	 รู้สึกติดข้อง	 อยากครอบครอง

เป็นเจ้าของ	 นี้เรียกว่าโลภะ	 เมื่อไม่ ได้สิ่งนั้น	

สิ่งนั้นไม่เป็นไปตามที่ ใจปรารถนา	 สูญเสียสิ่ง

นั้นไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง	 หรือมีผู้อื่นพรากสิ่ง

นัน้ไป	ทำให้ ไม่ ไดร้บัสิง่นัน้	กห็งดุหงดิ	ขดัเคอืง 

ไม่พอใจ	นี้เรียกว่าโทสะ	เมื่ออยากได้สิ่งนั้นมา

ครอบครอง	 ไม่อยากสูญเสียสิ่งนั้นไป	 ก็เกิด

การกระทำตามความหลงของตนวนเวียนไป

เรื่อยๆ	 โลภะ	 โทสะ	 โมหะจึงเป็นกิเลสมูลฐาน

ให้เกิดการกระทำทางกาย	 ทางวาจาและทาง

ใจ	 กิเลสอื่นๆ	 ทั้งความอิจฉาผู้อื่นที่มีมากกว่า	

ตระหนี่หวงแหนของที่มี	 ไม่อยากให้คนอื่นได้

ไป	มคีวามสำคญัตนเพราะอาศยัการครอบครอง

สิ่งนั้นเป็นต้น	 กิเลสเหล่านั้นผลักดันให้เกิดการ

กระทำ	 คำพูด	 และความคิดที่ผิดพลาด	 เป็น

กายทุจริต	 วจีทุจริต	 มโนทุจริต	 ความทุกข์

และปัญหาก็ติดตามมามากมายเหลือจะคณา

นับ	 แล้วยังต้องเวียนเกิดเวียนตายในภพชาติ

ต่างๆ	 ไม่มีสิ้นสุด	 หาที่สุดเบื้องต้นและเบื้อง

ปลายไม่ ได้	 พากันติดอยู่ ในคุกชีวิต	 หาทาง

ออกไม่ ได้	 

ทางอีกสายหนึ่ง นำไปสู่การรู้เท่าทัน มีสติ  

สัมปชัญญะ สำรวมระวัง	 ใช้สิ่งที่มองเห็น	

ได้ยิน	ดมกลิ่น	ลิ้มรส	สัมผัส	รับรู้ทางใจ	เป็น

อุปกรณ์ ในการศึกษาเรียนรู้	 ฝึกฝนตนเองจนมี

ปญัญามองเหน็ความจรงิของสิง่นัน้	ไมป่ระมาท	

ไม่มัวเมา	 ไม่ลุ่มหลง	 ไม่จมติดอยู่กับโลก   

ละกรรมชั่ว	 ประกอบแต่กรรมที่ดี	 กายสุจริต	

วจีสุจริต	 มโนสุจริต	 จนกระทั่งมีปัญญาเบื่อ

หน่าย	คลายกำหนัด	หลุดพ้นเป็นอิสระไปจาก

สิ่งเหล่านั้น	

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสำคัญอยู่ที่ว่า	 หากไม่มีความรู้เพียงพอ		

ไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวง	 ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่

ถูกต้องต่อสิ่งนั้น	 จนกระทั่งไม่รู้จักความ

สำรวมระวังอินทรีย์แล้ว	 ตามปกติมนุษย์ทั่วไป

จะถูกชักจูงให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่จะลุ่มหลง		

หาความสุขจากอารมณ์ต่างๆ	พากเพียรศึกษา

เรียนรู้	 ทำการงานต่างๆ	 ก็เพื่อแสวงหารูป		

เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ที่น่าพอใจ	และสิ่งที่ทำ

ให้สนุกสนาน	 มาปรนเปรอ	 ตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น		

ผิวกาย	 และใจของตนตามความอยาก	 รูป		

เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ธรรมารมณ์ที่ดีก็ดึงดูด

ใจให้วิ่งไปไขว่คว้า	 ทำให้พลอยเกลียดชัง

อารมณ์ฝ่ายตรงข้าม	 เกิดความหลงรักหลงชัง

อารมณ์ต่างๆ	 เป็นเหตุเพิ่มพูนกิเลสขึ้นมา

มากมาย	ต้องแก่งแย่งแข่งขันกัน	เพื่อให้ ได้รูป		

เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ที่น่าพอใจ	สร้างความ

เดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนเองและบุคคลอื่น		

แก่สังคมประเทศชาติ	 ทำลายทรัพยากร	 เกิด

การแย่งชิง	เอารัดเอาเปรียบกัน			
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อินทรียสังวรจึงเป็นทางแยกที่สำคัญเกี่ยวกับ

เรื่องนี้	 เป็นการเตือนให้มีสติ หยุดยั้งการ

กระทำตามความเคยชิน ฝึกให้รู้จักสำรวม

ระวังในการใช้งาน	 ใช้อินทรีย์ทั้ง	 ๖	 ให้

ถูกต้อง	 เป็นไปเพื่อความสงบจากความยินดี

ยินร้าย	 ปราศจากอคติในอารมณ์ต่างๆ	 เพื่อ

การศึกษาให้เกิดสติปัญญายิ่งๆ	 ขึ้นไป	 เมื่อใช้

ชีวิตไปในโลก	ตามองเห็นรูป	ก็เป็นไปเพื่อให้มี

สติสัมปชัญญะเข้มแข็งขึ้น	 มีปัญญาเข้าใจ

ความจริงของโลกเพิ่มขึ้น	 หูได้ยินเสียง	 ก็เป็น

ไปเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งขึ้น	มีปัญญา

เข้าใจความจริงของโลกเพิ่มขึ้น	 แม้ทางทวาร

อื่นๆ	ก็ทำนองเดียวกัน	สามารถอยู่ ในโลกด้วย

ความรู้เท่าทัน	 ไม่อยู่ด้วยอำนาจตัณหาและ

ทิฏฐิ	 จนกระทั่งพ้นทุกข์	 เป็นอิสระจากโลกไป

ในที่สุด	

   

 

 

 

 

โดยปกติมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายพากันแสวงหา

ความสุข	 วิ่งหนีความทุกข์	 ส่วนใหญ่พากันคิด

ว่า	 ได้ดูรูปสวยๆ	 ฟังเสียงเพราะๆ	 ดมกลิ่น

หอมๆ	 ลิ้มรสอร่อยๆ	 สัมผัสทางผิวกายที่อ่อน

นุ่ม	 ได้มีอะไร	 ได้เป็นอะไร	 อย่างที่ ใจอยาก			

ไม่มีอะไรบางอย่างที่ ไม่น่าปรารถนา	 แล้วจะ

ทำให้มีความสุข	ความพยายามของพวกเขาจึง

ทุ่มเทมุ่งให้ ได้	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัส		

และอารมณ์ที่น่าปรารถนา	 หาวิธีป้องกันไม่ ให้

สิ่งที่ ไม่น่าปรารถนานั้นมาถึงตน 

แต่ตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง		

ทั้งความสุขที่แสวงหาก็ดี	 รูป	 เสียง	กลิ่น	 รส		

สัมผัส	และอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็ดี		ล้วนแต่

เป็นของไม่เที่ยง	 ไม่สามารถให้ความสุขได้

อย่างแท้จริง	 ไม่มีแก่นสาร	 ไม่มี ใครที่จะเอา

มาเป็นเจ้าของครอบครองได้	 พวกที่พากันวิ่ง

หาความสุขจากการได้รูปเป็นต้น	 จึงไม่อาจจะ

มีความสุขได้อย่างแท้จริง	 ต้องเป็นทุกข์

ทรมานในการแสวงหามาด้วยความยาก

ลำบาก	 ได้มาแล้วก็ต้องดูแลรักษาไม่ ให้มัน

เสื่อม	 ไม่ ให้มันเสียหายไป	 อยากให้เป็นของ

เราหรือของฝ่ายเราอย่างเดียว	 ซึ่งเป็นการฝืน

กฎธรรมชาติอย่างรุนแรง	 เขาประสบกับความ

ทุกข์ทรมานและมีปัญหามากมาย	 แม้มีวัตถุ

สิ่งของ	 เงินทอง	 เครื่องอำนวยความสะดวก

มากมาย	ก็หาความสุขในชีวิตไม่ ได้	

 

 

 

 

 

ส่วนหลักของอินทรียสังวรนั้ น	 มุ่ งการ

ระมัดระวังใจตนเอง	 ไม่ ให้หลงไปยินดียินร้าย

ในอารมณ์ที่มาปรากฏ	 ทางตา	 หู	 จมูก	 	 ลิ้น		

กาย	และใจ	หากมีสิ่งใดที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง		

จัดแจง	 จัดการหรือนำมาใช้สอย	 ก็เข้าไป

เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง	 ไม่ ให้เกิดเป็น

พิษเป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่น	การมีสติ		สังวร		

ระมัดระวัง	 ไม่หลงไปตามรูป	 เสียง	กลิ่น	 รส		

สัมผัส	 ธรรมารมณ์	 ทำให้ ไม่เกิดกิเลสขึ้นมา

บีบคั้นจิตใจของตนเอง	 ทั้งในแง่ความอยากจะ

ได้	 อยากจะมี	 อยากจะเอาอารมณ์ที่น่าพอใจ		

ที่เรียกว่าอภิชฌา	 และในแง่ความหงุดหงิด		

ไม่พอใจต่ออารมณ์ที่ ไม่น่าพอใจ	 ที่เรียกว่า	 

โทมนัส		
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เมื่อไม่มีกิเลสอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่

คอยมาบีบคั้นจิตใจ	 ใจก็จะมีความสงบและ

เกิดความสุขในภายในขึ้นมาเอง	 เป็นความสุข

ที่ ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุมาเร้าหรือกระตุ้นให้เกิด	

ไม่ ใช่สุขที่เกิดจากการได้สมใจกิเลส	 แต่เป็น

ความสุขในภายในจิตใจของตนเอง	 อย่างที่

พระพุทธองค์เรียกว่าอัพยาเสกสุข	 เมื่อเป็น

ดังนี้แล้ว	 ความสุขก็เป็นไปได้ โดยง่ายดาย	

เพราะเขาได้พบกับแหล่งที่มาของความสุขจาก

ภายใน	 เป็นผู้มีความสามารถที่จะเป็นสุขโดย

ไม่อาศัยสิ่งเร้าภายนอก	 เป็นความสุขที่ ไม่

ระคนด้วยกิเลส	 จิตใจสะอาด	 ปลอดโปร่ง	

และจะเป็นไปเพื่อเป็นสมาธิและปัญญาต่อไป	

ซึ่งสภาวะทางจิตที่ดำเนินไปจากนี้ล้วนเต็มไป

ด้วยความสุข	 เมื่อมีอินทรียสังวรก็จะเป็นไป

เพื่อให้เกิดสมาธิ ซึ่งธรรมฝ่ายสมาธิล้วน

เกี่ยวกับข้องกับความสุข คือ ปราโมทย์ 

ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ และทำให้ถึงความ

สิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงได้อีกด้วย	

 

วิธีปฏิบัติอินทรียสังวรในพระพุทธศาสนานั้นไม่

ได้ห้ามการรับรู้อารมณ์	 แต่เป็นการฝึกให้มีสติ

รู้เท่าทัน	 เมื่อรับรู้อารมณ์ ใดๆ	 แล้วจะได้ ไม่

เกิดความยินดียินร้าย	 หรือหากเกิดความ

ชอบใจไม่ชอบใจขึ้น	 ก็สามารถรู้ทันและทำให้

ความชอบใจความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นดับไปได้

โดยรวดเร็ว	 วิธีนี้เป็นการป้องกันตั้งแต่ขั้นต้น

ที่สุด	 ทำให้ ไม่เกิดบาปอกุศล	 ไม่เกิดปัญหา	

และไม่เกิดทุกข์ต่างๆ	 ติดตามมา	 ในทาง

ตรงกันข้าม	 หากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว	 บาป

อกุศลหรือเป็นดังมารได้ช่องเข้ามาแล้วก็จะ

แก้ ไขยาก	 ทั้งที่เป็นคนดี	 มีความรู้จักผิดชอบ

ชั่วดี	 แต่ก็ ไม่สามารถอดทนต่อความเย้ายวน

หรือโทสะที่รุนแรง	 ทำบาปอกุศลลงไปได้	

ดังนั้น	 การป้องกันไว้ตั้งแต่ขั้นต้นจึงเป็นสิ่งที่

สำคัญมาก	

องค์ธรรมสำคัญที่ ใช้ระมัดระวังตั้งแต่ต้นก็คือ

การมีสติ	 ซึ่งเป็นตัวควบคุมจิตไว้ ให้อยู่กับหลัก		

ไม่ ให้ถูกอารมณ์ลากจิตออกไป	 เหมือนเชือก

สำหรับดึงจิตไว้	 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการ

คุ้มครองทวาร	 เมื่อมีสติเตรียมพร้อมตื่นตัว

อยู่เสมอ	 เป็นผู้ ไม่ประมาท	 หากรับรู้อารมณ์

ใดๆ	 แล้ว	 ไม่ปล่อยจิตออกไปสนใจตามนิมิต

และอนุพยัญชนะ	 มีสติในกายตั้งมั่นดี	 อย่างนี้

ก็จะทำให้ ไม่เกิดความชอบใจไม่ชอบใจ	 สตินั้น

เป็นหลักธรรมในฝ่ายสมาธิ ทำให้มีการใช้

กำลังจิตและมีการควบคุมจิตอยู่เสมอ การ

ฝึกสติอย่างนี้จึงเป็นการฝึกให้จิตมีสมาธิไป

ด้วยในตัว	คือ	เมื่อมีสติบ่อยๆ	ต่อเนื่องในทุกๆ	

อิริยาบถ	 จิตก็จะมีความตั้งมั่นมากขึ้น	 ได้รับ

การคุ้มครองมากขึ้ น	 เรียกว่ามีทวารที่

คุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย	 เมื่อจิตมี

ความตั้งมั่นเป็นสมาธิ	 ก็สามารถนำมาใช้งาน

ด้านปัญญา	 มองเห็นความจริงได้	 เมื่อรับรู้

อารมณ์เข้ามาแล้ว	 พิจารณาอารมณ์นั้นเพื่อ

เกดิความรูเ้ทา่ทนั	เชน่	พจิารณาคณุ	โทษ	ขอ้ด	ี

ขอ้เสยีของอารมณน์ัน้	 และอยูเ่หนอือารมณน์ัน้

ได	้ เมือ่มปีญัญากจ็ะยอ้นกลบัมารกัษาคุม้ครอง

อินทรีย์ ได้ละเอียดและลึกซึ้งขึ้น	 สามารถ

ปอ้งกนักเิลสไดม้ากขึน้	เสรมิกนัไปอยา่งนี	้ 

 

ดังนั้น	 การฝึกให้มีสติอยู่กับตัว	 มีความรู้ตัว		

ตื่นตัว	 เป็นผู้ ไม่ประมาทอยู่เสมอ	 จึงมีความ

สำคญัมากในการพฒันาอนิทรยีสงัวร	 สตทิีจ่ะ

มีมากขึ้นมาได้นั้นก็ด้วยการฝึกกรรมฐานต่างๆ	

ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง	 โดยเฉพาะ

การฝึกให้มีสติรู้อยู่ ในกายตนเองเสมอที่เรียก

วา่กายคตาสติ	 เมือ่มสีตอิยูก่บัตนเองกเ็หมอืน

กับมีเสาหรือหลักที่มั่นคงด	ี การปล่อยจิตให้

ล่องลอยไปสนใจอารมณ์ต่างๆ	 ก็น้อยลง	

นอกจากการฝึกให้มีสติด้วยกรรมฐานต่างๆ	

แล้ว	 ก็มีเทคนิควิธีการอื่นๆ	 ที่จะช่วยให้มีสติ

มากขึน้	มคีวามสำรวมระวงัดขีึน้	เชน่	การรูจ้กั

เลือกอารมณ	์ หลบหลีกอารมณ์หรือสถานที่ซึ่ง

ไม่ เหมาะสม	 ปฏิบัติตามระเบียบวินัยให้

เคร่งครัดไม่ปฏิบัติตามความชอบใจของกิเลส	

รูจ้กัใส่ ใจใหถ้กูตอ้ง	 เตอืนตนเองอยูเ่สมอ	หรอื

ตัง้กตกิาบางอยา่งกบัตนเอง	เปน็ตน้	 

๕.๑.๓  วิธีปฏิบัติอินทรียสังวรและหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง 
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อินทรีย์ที่ ได้รับการพัฒนาขึ้น	เป็นการพัฒนาที่

ยอดเยี่ยม	 คือ	 เมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นแล้ว	 เกิด

ความชอบใจ	 เกิดความไม่ชอบใจ	 และเกิดทั้ง

ความชอบใจและความไม่ชอบใจ	 ก็รู้ชัดอย่าง

รวดเร็ว	 เห็นว่าเป็นสิ่งที่หยาบ	 ความชอบและ

ไม่ชอบดับไป	 จิตเป็นอุ เบกขาได้อย่าง

รวดเร็ว  เปรียบเหมือนคนตาดีกะพริบตา	

ส่วนผู้ที่พัฒนาอินทรีย์ ได้เรียบร้อยแล้ว	 เป็นผู้

ที่สามารถควบคุมอินทรีย์ ได้	 สามารถใช้งาน

ตามใจปรารถนา	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สำหรับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเอา

ไว้ดีแล้ว	 ก็เพื่อให้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อ

ความสิ้นไปให้ทุกข์ โดยชอบ	 ในการกระบวน

พัฒนาตนเพื่อความพ้นทุกข์นั้น	 ต้องพัฒนาตน

ให้เหนือโลก	 โลกนั้นเป็นทุกข์	 เป็นสิ่งที่ ไร้แก่น

สาร	 ไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้	 เราจึงไม่

สามารถหาความพ้นทุกข์ ในโลกได้	 ความพ้น

ทุกข์นั้นได้แก่สภาวะเหนือโลกคือพระนิพพาน		

ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้ง	 ในกระบวนการ

พัฒนาตนเองเพื่อกระทำให้แจ้งพระนิพพาน

นั้น	 อินทรียสังวรเป็นหลักธรรมที่สำคัญ

มาก เป็นตัวรับช่วงการพัฒนาต่อมาจาก

การมีศีล และเป็นตัวหนุนช่วยให้จิตเกิด

สมาธิ เป็นจิตที่ปราศจากกิเลส อ่อนโยน 

สงบ คล่องแคล่ว พร้อมสำหรับการใช้งาน

ในด้านปัญญา 

 
 

แม้ ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติก็ยังคอยหนุน

อยู่เสมอ	 เพราะคนเราจะต้องมีการใช้อินทรีย์

ทั้ง	 ๖	 อยู่เป็นประจำ	 หากใช้อินทรีย์อย่าง

ถูกต้องเป็นพื้นฐาน		นอกจากช่วยป้องกันกิเลส		

ป้องกันความชั่วเสียหายตั้งแต่ขั้นต้น	 และ

ป้องกันความทุกข์ ไม่ ให้เกิดขึ้นได้แล้ว	 ยัง

ป้องกันความคิดปรุงแต่งต่างๆ	 ที่บิดเบือนข้อ

เท็จจริงไปตามอคติ	 การรับข้อมูลก็ถูกต้อง		

บริสุทธิ์	 ไม่บิดเบือน	 ไม่เอนเอียง	 ไม่เจือด้วย

ตัณหาและทิฏฐิ	 ไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งเข้า

มาครอบงำ	 มุมมองก็ชัดเจนเต็มที่	 ทำให้เกิด

ปัญญา	 มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความ

เป็นจริงได้ โดยง่าย	

 

 

 

 

 

 

 

 

อินทรียสังวรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรม

อื่นๆ	 เช่น	 เป็นธรรมะฝ่ายสมาธิในไตรสิกขา	

เป็นธรรมะสำคัญในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธ

วาระ	 เป็นการฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน	 เป็น

ธรรมะพื้นฐานในการปฏิบัติเพื่อให้จิตเป็นสมาธิ	

เป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติที่เป็นทางนำไปสู่ความพ้น

ทุกข์	 เรียกว่าจรณะ	 ๑๕	 เป็นการทำความ

เพียรในการป้องกันไม่ ให้เกิดกิเลสขึ้นทาง

ทวารทั้ง	 ๖	 เป็นหลักอย่างหนึ่งในปธาน	 ๔	

เป็นคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงพร่ำสอน	 ให้

สาวกทั้งหลายนำไปปฏิบัติ	แล้วจะมีปาฏิหาริย์

คือความน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นกับผู้ที่นำไปปฏิบัติ	

ทำให้หมดกิเลส	 หมดความทุกข์ ได้อย่าง

แท้จริง	 ซึ่ ง เป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้า

ยกย่อง	 เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์	 	 เป็นข้อ

ปฏิบัติที่ ไม่ผิดพลาด	 นำแต่ผลที่ดีมาให้	 เรียก

ว่าอปัณณกธรรม	เป็นต้น 
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๕.๑.๔  อินทรียสังวรประยุกต์ ใช้ ในสังคมไทยปัจจุบัน 

 

ไม่ว่าจะในยุคไหนๆ	ผู้คนก็ต้องมีการเห็น	 การได้ยิน	 การดมกลิ่น	 การลิ้มรส	การกระทบสัมผัส

ทางผิวกาย	และการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดทางใจ		กิเลสก็ไม่ ได้ขึ้นอยู่กับยุคสมัย		เป็นสิ่งที่ทำให้

จิตเศร้าหมองและสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายทุกคราวที่เกิดขึ้น	 และเกิดขึ้นเมื่อรับรู้อารมณ์แล้ว

หลงเตลิดไปตามอารมณ์	 สิ่งที่ ไม่เหมือนกันก็เป็นเพียงความวิจิตรพิสดารของเรื่องราวต่างๆ	

เท่านั้น	ดังนั้น	 เรื่องอินทรียสังวรหรือการฝึกฝนพัฒนาอินทรีย์จึงมีความจำเป็นในทุกยุคทุกสมัย	

รวมทั้งในยุคปัจจุบัน	 ยิ่งมีความเจริญมาก มีสิ่งยั่วยุมาก มีล่อใจมาก มี โฆษณาชวนเชื่อ

มาก หรือมีข้อมูลมากเท่าไร ก็ยิ่งต้องมีอินทรียสังวรให้มากยิ่งขึ้น	 เพราะหากไม่ ได้สำรวม

ระวังอินทรีย์	 ปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆ	 ก็จะเกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่าเดิม	 มีความรุนแรง	

และแผ่ขยายไปสู่วงกว้างได้ง่าย	

การขาดอินทรียสังวรนำปัญหามากมายมาให้		

นับตั้งแต่ปัญหาที่คนทั่วไปไม่ ได้มองว่าเป็น

ปัญหา	 คือการเวียนเกิดเวียนตายไม่สิ้นสุด		

เพราะการขาดอินทรียสั งวรทำให้หลง

เพลดิเพลนิอยูก่บัโลก	การเพลดิเพลนิอยูก่บัโลก

กเ็ปน็การเพลดิเพลนิอยูก่บัทกุข	์ เมือ่เพลดิเพลนิ

อยู่กับทุกข์ก็ ไม่อาจพ้นจากทุกข์ ไปได	้ ปัญหา

ระดับรองๆ	 ลงมา	 ก็ทำให้ผู้คนต้องเดือดร้อน

จากกเิลสทีเ่กดิขึน้	 รกัสขุ	 เกลยีดทกุข	์ อยากมี

ความสุข	 ไม่อยากเป็นทุกข	์ 	 ทำให้ต้องวิ่งวุ่น

แสวงหาวัตถุสิ่งของ	 วิ่งไล่ ไขว่คว้าสิ่งต่างๆ	

ตามความอยากที่ ไม่มีวันเต็ม	 	 ทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างสิ่งอำนวยความ

สะดวกตา่งๆ	จนเกดิปญัหาภยัธรรมชาต	ิ	และ

เมือ่ตา่งคนตา่งมคีวามอยากไดม้าเปน็ของตน	ก็

ต้องมีการแก่งแย่ง	 ชิงดีชิงเด่น	 	 เบียดเบียน

กนัเอง	เปน็ศตัรกูนั	อยูร่ว่มกนัไมเ่ปน็สขุ 

 

 

 

 

ปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นมากมายเป็นผลมาจาก

ความไม่สำรวมระวังอินทรีย์นั่นเอง	 และการ

แก้ ไขปัญหาเหล่านั้นก็ยาก เพราะความรู้

ของคนทั่วไป ได้เลยเถิดไปตามความยินดี

ยินร้ายของตนเอง ข้อมูลต่างๆ ได้ถูก

บิดเบือนไปตามอคติของตน	 การแก้ปัญหา

จึงไม่ ได้แก้ที่ต้นตอจริงๆ	 เมื่อแก้ปัญหาหนึ่ง	

ปัญหาอีกมากมายก็เกิดติดตามขึ้นมาภายหลัง	
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สาเหตุของการขาดอินทรียสังวรนั้น	 สาเหตุ

ใหญ่ที่สุดก็คือการไม่มีความรู้ ไม่รู้ความ

จริงของสิ่งทั้งปวงอย่างถึงที่สุด	 รู้เพียง

บางส่วน	 	 รู้บางแง่บางมุม	 หรือมีความรู้ก็รู้

อย่างผิดๆ	 แต่ก็ยึดถือว่าถูก	 จนก่อให้เกิด

ทฤษฎี	ทัศนคติ		อุดมคติมากมายขึ้นมาในโลก	

แต่ก็ไม่อาจแก้ปัญหาใดๆ	ได้	มีแต่สร้างปัญหา

ให้มีมากขึ้น	 	 	 สาเหตุระดับรองลงมา	 คือ	

ความไม่รู้ธรรมชาติของความสุข	 ไม่รู้ว่าอะไร

ให้ความสุขได้อย่างแท้จริง	 หลงผิดคิดว่าได้

อะไรตามต้องการแล้วจะเป็นสุข	 ได้ เสพ

บริโภคมากๆ	 แล้วจะเป็นสุขอย่างแท้จริง	 การ

พัฒนาก็ผิดทางไปไกล	 มัวแต่ ไปพัฒนาด้าน

วัตถุ	ไม่มีการพัฒนาจิต	ไม่หลักยึด	การศึกษา

ที่จัดให้มีขึ้นก็เพียงเพื่อแสวงหาวัตถุมาเสพ

บริ โภค	 เป็นการศึกษาที่มุ่ ง เน้นผิดทาง	

จนกระทั่งวัฒนธรรมและค่านิยมต่างๆ	ก็คล้อย

ไปตามแนวนั้น	

   

 

 

การขาดอินทรียสังวรส่งผลกระทบไปในทุกๆ	

เรื่อง	ทั้งในด้านปัจเจกชน	เศรษฐกิจ	และด้าน

สังคม	 ทำให้ผู้คนต้องเป็นทุกข์ทรมานไปตาม

อำนาจของกิเลสที่แผดเผา	 หาความสุขสงบ

อันแท้จริงไม่ ได้ วิ่งหาสุขตั้งแต่เกิดจน  

กระทั่งตาย ต้องหลอกตนเองให้หลง

หมกมุ่นอยู่กับความสุขชั่วคราวที่เกิดจาก

ผัสสะอันไร้แก่นสาร	 ทำให้เสียเงินทอง	 เสีย

เวลาไปทั้งชีวิตโดยเปล่าประโยชน์	 ระบบ

เศรษฐกิจก็ ไม่อาจพึ่งพาตนเองได้	 เพราะไม่

รู้จักยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมี	 มัวแต่พึ่งพาวัตถุที่

จะเอาบริ โภค	 ต้องขวนขวายหาเงินมาซื้อ

สิ่งของที่มีราคาแพง	 ต้องมีการแก่งแย่งกับคน

อื่น	 เห็นแก่ตนเองและพวกพ้องของตน	 เมื่อ

มองดูในภาพรวมระดับสังคม	 จึงมีปัญหา

มากมาย	

การแก้ปัญหาต่างๆ	 ให้ ได้ผลอย่างแท้จริงนั้น		

เราตอ้งฟงัผูรู้จ้รงิและทำตามผูรู้จ้รงิเทา่นัน้ 

ไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้จริง	 มีแต่

ปัญหาที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น	 ผู้รู้ความจริงของ

สิ่งทั้งปวงอย่างแจ่มแจ้ง	 คือองค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า	 เมื่อฟังแล้วก็มาพิจารณาให้

เกิดความรู้ความเข้าใจ	 เป็นความรู้ที่ถูกต้อง

เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิ	 เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเป็น

หัวหน้า	การแก้ปัญหาต่างๆ	ก็จะมีได้	ทำให้มี

กระบวนการพัฒนาที่ถูกทาง	 จะนำความสงบ

สุขและร่มเย็นมาให้ตามลำดับไป		

  

เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้อง	ก็จะรู้ธรรมชาติของ

ความสุข	 ความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร	 จะไป

ถึงได้ด้วยวิธีไหน	ความสุขที่ ได้มาจากการเสพ

บริโภคไม่อาจให้ความสุขได้จริง	 นำแต่ความ

ทุกข์ยากเดือดร้อนมาให้	 ส่วนความสุขอัน

แท้จริงจะเกิดขึ้นด้วยการฝึกหัดพัฒนาตนเอง		

รู้จักบังคับควบคุมตนเอง	 ไม่ทำตามความ

อยากและกิเลสต่างๆ	 เมื่อเป็นเช่นนั้น	 ระบบ

การศึกษาที่จัดตั้งขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เป็นไปใน

ทางนี้	ระเบียบปฏิบัติในสังคม	วัฒนธรรมและ

ค่านิยมก็จะโน้มเอียงมาทางนี้	 เป็นแนวทาง

พัฒนาที่ถูกต้อง	 ผู้คนมีการศึกษาเรียนรู้ที่แท้

จริง	สามารถแก้ปัญหาต่างๆ	ได้อย่างแท้จริง		

 

สรุปได้ว่า	จุดเริ่มต้นของการศึกษาเรียนรู้ที่แท้

จริง	 ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ถูกทาง	 ทำให้เกิด

ความสุขสงบร่มเย็น	 ทำให้แก้ปัญหาทุกอย่าง

ได้อย่างแท้จริงนั้น	 ก็เริ่มต้นจากการใช้ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และใจให้ถูกต้อง รู้จัก

สำรวมระวังเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่ง

ต่างๆ	 ไม่ ให้สิ่งนั้นเป็นเหตุให้เกิดกิเลส	 เกิด

โทษต่อตนเองและผู้อื่น	 ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ง

นั้นๆ	ว่าเป็นอะไร	สร้างขึ้นได้อย่างไร	สร้างขึ้น

มาเพราะอะไร	 มีวัตถุประสงค์อย่างไร	 เอามา

ใช้ประโยชน์ ได้อย่างไร	 จนรู้ความจริงของสิ่ง

นั้น	 เมื่อจำเป็นต้องใช้	 ก็สามารถนึกถึงข้อมูล

แล้วเอามาพัฒนาต่อยอดได้	 
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การรู้จักสำรวมระวัง	 มีการคุ้มครองป้องกัน

เวลามีการเห็น	การได้ยิน	การดมกลิ่น	การลิ้ม

รส	 การสัมผัส	 การคิดนึกหรือรับรู้ความรู้สึก

ต่างๆ	 เป็นหลักการของอินทรียสังวรตามที่

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้	 เมื่อฝึกหัดให้มีการ

คุ้มครองได้บ่อยๆ	 มั่นคงขึ้น	 ก็ชื่อว่าได้เป็นผู้มี

ทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย 

จะทำให้จิตเป็นสมาธิ	 มีความตั้งมั่นดี	 จะทำ

กิจการงานใดๆ	 ก็ทำด้วยเหตุผล	 งานสำเร็จ

ดว้ยด	ี หรอืจะพจิารณาความจรงิอะไรกแ็จม่ชดั 

เกิดประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจะมีอินทรียสังวรได้นั้น	 จะต้องมีสติตั้งมั่น

เตรียมพร้อมอยู่เสมอ	จึงต้องมีการฝึกอบรมไว้		

โดยการฝึกให้มีสติ	 มีความรู้ตัวเป็นพื้นฐาน

เอาไว้	 และมีการซ้อมอยู่เสมอๆ	 เมื่อมีการ

กระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	 เป็นการ

พัฒนาอินทรีย์ทั้ง	 ๖	 ให้มีคุณภาพ	 นำมาใช้

ประโยชน์	 นำความสงบสุขมาให้	 เรียกว่า

อินทรียภาวนา	 ผู้ที่มีอินทรีย์ที่ฝึกดีแล้ว		 

ย่อมเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากบาปอกุศล	 และ

ปลอดภัยจากทุกข์ที่จะเกิดมาจากกิเลสต่างๆ	

แม้ ในยุคสมัยที่มีเรื่องราวมากมายอย่างยุค

ปัจจุบัน	 มีสิ่งยั่วยวนใจมาล่อมากมาย	 หลัก

อินทรียสังวรก็ยังใช้ ได้เสมอเพราะเป็นการ

ป้องกันไว้ตั้งแต่ต้น											

 

๕.๒  ข้อเสนอแนะ 
 

จากที่ ได้ทำการวิจัยมา	 ทำให้ทราบว่าหลักธรรมเรื่องอินทรียสังวรนั้นมีความสำคัญเป็นอย่าง

มาก	เป็นหลักธรรมในส่วนของภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบสุขและยังเป็นจุดตั้งต้นทำ

ให้เกิดการศึกษาที่แท้จริงอีกด้วย เป็นข้อปฏิบัติอยู่ระหว่างศีลกับสมาธิและต่อไปถึง

วิปัสสนา	 เมื่อมีศีลแล้ว	 พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ฝึกอินทรียสังวร	 แล้วจึงไปฝึกฝนให้เกิด

สมาธิและปัญญาต่อไป	ซึ่งหากทำความเข้าใจให้ละเอียด	ก็จะช่วยให้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติทั้งใน

ส่วนการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง	 ทำให้ ไม่เป็นทุกข์	 ได้ประโยชน์จากการใช้อินทรีย์ทั้ง	 ๖	 และโดย

เฉพาะอย่างยิ่งทำให้เข้าใจการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ถูกต้องและครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วย	 ใน

การวิจัยคราวนี้	 ได้ศึกษาเฉพาะเรื่องการพัฒนาอินทรียสังวรอย่างเดียว	 จึงขอเสนอแนะให้มี

การศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป	คือ	

 

	 ๕.๒.๑		ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอินทรียสังวรกับการปฏิบัติวิปัสสนา		

	 ๕.๒.๒	ศึกษาอินทรียสังวรของผู้ปฏิบัติสมถะวิปัสสนาในสังคมปัจจุบัน			

	 ๕.๒.๓	ศึกษาการพัฒนาหลักธรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับอินทรียสังวร	 

	 		 อันเป็นข้อปฏิบัติในขั้นต้น	เช่น	โภชเน	มัตตัญญุตา	ชาคริยานุโยคะ	เป็นต้น	



การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

322
การพัฒนาอินทรียสังวร

สุภีร์  ทุมทอง

323

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
 

ในวิทยานิพนธ์นี้	 ผู้วิจัยได้อ้างอิงข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา  

เตปิฏกํ พุทธศักราช ๒๕๐๐	 และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙	รูปแบบการอ้างอิงขึ้นต้นด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์	แล้วตามด้วย	

เล่ม/ข้อ/หน้า	 ตัวอย่าง	 เช่น	 ที.สี.	 (บาลี)	 ๙/๒๓๔/๗๗.	 หมายถึง	 สุตฺตนฺตปิฏก	 ทีฆนิกาย	

สีลขนฺธวคฺคปาลิ	 (ภาษาบาลี)	 พระไตรปิฎกเล่มที่	 ๙	 ข้อ	 ๒๓๔	 หน้า	 ๗๗,	 ที.สี.	 (ไทย)		 

๙/๔๘๖/๒๑๖.	หมายถึง	สุตตันตปิฎก	ทีฆนิกาย	สีลขันธวรรค	(ภาษาไทย)	พระไตรปิฎกเล่มที่	

๙	ข้อ	๔๘๖	หน้า	๒๑๖	เป็นต้น	

   

อรรถกถา	 อ้างอิงอรรถกถาภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ พุทธศักราช ๒๕๓๕	 รูปแบบการ

อ้างอิงขึ้นต้นด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์แล้วตามด้วย	เล่ม/หน้า	ตัวอย่าง	เช่น	อภิ.วิ.อ.	(บาลี)	๔๗/

๒๐๐.	 หมายถึง	 อภิธมฺมฏฺกถา	 วิภงฺควณฺณนา	 สมฺโมหวินทนี	 (ภาษาบาลี)	 เล่มที่	 ๔๗	 หน้า	

๒๐๐	 เป็นต้น	 อรรถกถาภาษาไทยใช้พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฎราช

วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๒๕	 รูปแบบการอ้างอิงขึ้นต้นด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์แล้วตามด้วย	

เลม่/ภาค/หนา้	ตวัอยา่ง	เชน่	อภ.ิว.ิอ.	(ไทย)	๒/๑/๔๑๑	หมายถงึ	อภธิรรมปฎิก	สมัโมหวิโนทน ี

วิภังค์อรรถกถา	 (ภาษาไทย)	 เล่ม	๒	ภาค	๑	หน้า	๔๑๑	หากเล่มใดไม่มี	 “ภาค”	จะแทนด้วย

เครื่องหมาย	–,	หากเล่มใดมี	“ตอน”	เพิ่มขึ้นมาด้วยจะใส่วงเล็บไว้หลังภาค	

 

ปกรณ์วิเสส	อ้างอิงปกรณวิเสสภาษาไทยฉบับมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย	คือ	คัมภีร์วิสุทธิ

มรรคแปล	 รูปแบบการอ้างอิงขึ้นต้นด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์แล้วตามด้วย	 ภาค/ตอน/หน้า		

ตัวอย่าง	 เช่น	 วิสุทธิ.	 (ไทย)	 ๑/๑/๑๔-๑๕.	 หมายถึง	 วิสุทธิมรรคแปล	 (ภาษาไทย)	 ภาค	 ๑	

ตอน	๑	หน้า	๑๔-๑๕	เป็นต้น	

 

 

พระไตรปิฎกภาษาบาลี 
 

ที.สี.	 (บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 ทีฆนิกาย		สีลขนฺธวคฺคปาลิ	(ภาษาบาลี)	

ที.ม.	 (บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 ทีฆนิกาย		มหาวคฺคปาลิ	(ภาษาบาลี)	

ม.มู.	 (บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 มชฺฌิมนิกาย		มูลปณฺณาสกปาลิ	(ภาษาบาลี)	

ม.อุ.	 (บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 มชฺฌิมนิกาย		อุปริปณฺณาสกปาลิ	(ภาษาบาลี)	

สํ.ส.	 (บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 สงฺยุตฺตนิกาย		สคาถวคฺคปาลิ	(ภาษาบาลี)	

สํ.สฬา.	 (บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 สงฺยุตฺตนิกาย		สฬายตนวคฺคปาลิ	(ภาษาบาลี)	

องฺ.ฉกฺก.	 (บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 อังคุตตรนิกาย		ฉกกนิปาตปาลิ	(ภาษาบาลี)	

องฺ.อฏฺก.	(บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 อังคุตตรนิกาย		อฏฺกนิปาตปาลิ	(ภาษาบาลี)	

องฺ.ทสก.	 (บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 องฺคุตฺตรนิกาย		ทสกนิปาตปาลิ	(ภาษาบาลี)	

ขุ.ธ.	 (บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 ขุทฺทกนิกาย		ธมฺมปทปาลิ	(ภาษาบาลี)	

ขุ.สุ.	 (บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 ขุทฺทกนิกาย		สุตตนิปาตปาลิ	(ภาษาบาลี)	

ขุ.เถร.	 (บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 ขุทฺทกนิกาย		เถรคาถาปาลิ	(ภาษาบาลี)	

ขุ.จู.	 (บาลี)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 ขุทฺทกนิกาย		จูฬนิทฺเทสปาลิ	(ภาษาบาลี)	

อภิ.สงฺ.		 (บาลี)	 =	 อภิธมฺมปิฎก	 ธมฺมสงฺคณีปาลิ	(ภาษาบาลี)	

อภิ.วิ.		 (บาลี)	 =	 อภิธมฺมปิฏก	 วิภงฺคปาลิ	(ภาษาบาลี)	

อภิ.ปุ.		 (บาลี)	 =	 อภิธมฺมปิฏก	 ปุคฺคลปญฺญตฺติปาลิ	(ภาษาบาลี)	

อภิ.ป.		 (บาลี)	 =	 อภิธมฺมปิฏก	 ปฏฺานปาลิ	(ภาษาบาลี)	
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พระไตรปิฎกภาษาไทย 
 

วิ.มหา.	 (ไทย)	 =	 วินัยปิฎก		มหาวิภังค์	(ภาษาไทย)	

วิ.ม.	 (ไทย)	 =	 วินัยปิฎก		มหาวรรค	(ภาษาไทย)	

ที.สี.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 ทีฆนิกาย		สีลขันธวรรค	(ภาษาไทย)	

ที.ม.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 ทีฆนิกาย		มหาวรรค	(ภาษาไทย)	

ที.ปา.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 ทีฆนิกาย		ปาฏิกวรรค	(ภาษาไทย)	

ม.มู.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 มัชฌิมนิกาย		มูลปัณณาสก์	(ภาษาไทย)	

ม.ม.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 มัชฌิมนิกาย		มัชฌิมปัณณาสก์	(ภาษาไทย)	

ม.อุ.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 มัชฌิมนิกาย		อุปริปัณณาสก์	(ภาษาไทย)	

สํ.ส.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 สังยุตตนิกาย		สคาถวรรค	(ภาษาไทย)	

สํ.นิ.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 สังยุตตนิกาย		นิทานวรรค	(ภาษาไทย)	

สํ.ข.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 สังยุตตนิกาย		ขันธวารวรรค	(ภาษาไทย)	

สํ.สฬา.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 สังยุตตนิกาย		สฬายตนวรรค	(ภาษาไทย)	

สํ.ม.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 สังยุตตนิกาย		มหาวารวรรค	(ภาษาไทย)	

องฺ.เอกก.	 (ไทย)		=	 สุตตันตปิฎก	 อังคุตตรนิกาย		เอกกนิบาต	(ภาษาไทย)	

องฺ.ทุก.		 (ไทย)		=	 สุตตันตปิฎก	 อังคุตตรนิกาย		ทุกนิบาต	(ภาษาไทย)	

องฺ.ติก.		 (ไทย)		=	 สุตตันตปิฎก	 อังคุตตรนิกาย		ติกนิบาต	(ภาษาไทย)	

องฺ.จตุกฺก.	(ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 อังคุตตรนิกาย		จตุกกนิบาต	(ภาษาไทย)	

องฺ.ปญฺจก.	(ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 อังคุตตรนิกาย		ปัญจกนิบาต	(ภาษาไทย)	

 

 

องฺ.ฉกฺก.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 อังคุตตรนิกาย		ฉักกนิบาต	(ภาษาไทย)	

องฺ.สตฺตก.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 อังคุตตรนิกาย		สัตตกนิบาต	(ภาษาไทย)	

องฺ.อฏฺก.	 (ไทย)	 =	 สุตฺตนฺตปิฏก	 อังคุตตรนิกาย		อัฏฐกนิบาต	(ภาษาไทย)	

องฺ.นวก.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 อังคุตตรนิกาย		นวกนิบาต	(ภาษาไทย)	

องฺ.ทสก.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 อังคุตตรนิกาย		ทสกนิบาต	(ภาษาไทย)	

องฺ.เอกาทสก.	(ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 อังคุตตรนิกาย		เอกาทสกนิบาต	(ภาษาไทย)	

ขุ.ธ.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 ขุททกนิกาย		ธรรมบท	(ภาษาไทย)	

ขุ.อุ.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 ขุททกนิกาย		อุทาน	(ภาษาไทย)	

ขุ.วิ.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 ขุททกนิกาย		วิมานวัตถุ	(ภาษาไทย)	

ขุ.อิติ.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 ขุททกนิกาย		อิติวุตตก	(ภาษาไทย)	

ขุ.สุ.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 ขุททกนิกาย		สุตตนิบาต	(ภาษาไทย)	

ขุ.เถร.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 ขุททกนิกาย		เถรคาถา	(ภาษาไทย)	

ขุ.ม.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 ขุททกนิกาย		มหานิทเทส	(ภาษาไทย)	

ขุ.จู.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 ขุททกนิกาย		จูฬนิทเทส	(ภาษาไทย)	

ขุ.พุทฺธ.	 (ไทย)	 =	 สุตตันตปิฎก	 ขุททกนิกาย		พุทธวงศ์	(ภาษาไทย)	

อภิ.สงฺ.		 (ไทย)	 =	 อภิธัมมปิฎก		ธัมมสังคณี	(ภาษาไทย)	

อภิ.วิ.		 (ไทย)	 =	 อภิธัมมปิฎก		วิภังค์	(ภาษาไทย)	

อภิ.ป.		 (ไทย)	 =	 อภิธัมมปิฏก	 ปัฏฐาน	(ภาษาไทย)	
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อรรถกถาภาษาบาลี 
 

ขุ.จู.อ.		 (บาลี)	 =	 ขุทฺทกนิกาย		สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา	จูฬนิทฺเทสอฏฺกถา	(ภาษาบาลี)	

อภิ.สงฺ.อ.		(บาลี)	 =	 อภิธมฺมปิฏก		ธมฺมสงฺคณี		อฏฺสาลินีอฏฺกถา	(ภาษาบาลี)	

อภิ.วิ.อ.		 (บาลี)	 =	 อภิธมฺมฏฺกถา	วิภงฺควณฺณนา	สมฺโมหวิโนทนี	(ภาษาบาลี)	

 

อรรถกถาภาษาไทย 
 

ที.สี.อ.		 (ไทย)	 =	 ทีฆนิกาย		สุมังคลวิลาสินี		สีลักขันธวรรคอรรถกกถา	(ภาษาไทย)	

ที.ปา.อ.	 (ไทย)	 =	 ทีฆนิกาย		สุมังคลวิลาสินี		ปาฏิกวรรคอรรถกกถา	(ภาษาไทย)	

ม.มู.อ.	 (ไทย)	 =	 มัชฌิมนิกาย			ปปัญจสูทนี		มูลปัณณาสกอรรถกถา	(ภาษาไทย)	

ม.อุ.อ.	 (ไทย)	 =	 มัชฌิมนิกาย			ปปัญจสูทนี		อุปริปัณณาสกอรรกถกถา	(ภาษาไทย)	

สํ.ข.อ.		 (ไทย)	 =	 สังยุตตนิกาย		สารัตถัปปกาสินี	ขันธวารวรรคอรรถกถา	(ภาษาไทย)	

ขุ.ธ.อ.		 (ไทย)		=	 ขุททกนิกาย			ธัมมปทัฏฐกถา	(ภาษาไทย)	

ขุ.อิติ.อ.	 (ไทย)	 =	 ขุททกนิกาย			ปรมัตถทีปนี		อิติวุตตกอรรถกถา	(ภาษาไทย)	

ขุ.สุ.อ.	 (ไทย)	 =	 ขุททกนิกาย			ปรมัตถโชติกา		สุตตนิบาตอรรถกถา	(ภาษาไทย)	

ขุ.ชา.อ.	 (ไทย)	 =	 ขุททกนิกาย			ชาตกัฏฐกถา	(ภาษาไทย)	

ขุ.จู.อ.		 (ไทย)		=	 ขุททกนิกาย			สัทธัมมัปปัชโชติกา	จูฬนิทเทสอรรถกถา	(ภาษาไทย)	

อภิ.สงฺ.อ.		(ไทย)	 =	 อภิธรรมปิฏก		ธัมมสังคณี	อัฏฐสาลินีอรรถกถา	(ภาษาไทย)	

อภิ.วิ.อ.		 (ไทย)	 =	 อภิธรรมปิฎก		สัมโมหวิโนทนี	วิภังค์อรรถกถา	(ภาษาไทย)	

 

ปกรณวิเสสภาษาไทย 
 

วิสุทฺธิ.		 (ไทย)	 =	 คัมภีร์วิสุทธิมรรคแปล	(ภาษาไทย)		
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เชิงอรรถ 
 

บทที่	๑	
๑	 ดูรายละเอียดใน	ที.สี.	 (บาลี)	๙/๑๙๓/๖๓,	ที.สี.	 (ไทย)		 

	 ๙/๑๙๓/๖๕,	 ม.อุ.	 (บาลี)	 ๑๔/๗๕/๕๔,	 ม.อุ.	 (ไทย)		 

	 ๑๔/๗๕/๗๙.	หน้า	๒๔ 

๒	 ดูรายละเอียดใน	 องฺ.	 ฉกฺก.	 (บาลี)	 ๒๒/๕๐/๓๔๖,		 

	 องฺ.	ฉกฺก.	(ไทย)	๒๒/๕๐/๕๑๘-๕๑๙.	หน้า	๒๔ 

๓	 ดูรายละเอียดใน	 ขุ.ธ.	 (บาลี)	 ๒๕/๓๖๐-๑/๘๐,	 ขุ.ธ.		 

	 (ไทย)	๒๕/๓๖๐-๑/๑๔๖.	หน้า	๒๔ 

๔	 ดูรายละเอียดใน	 สํ.	 สฬา.	 (บาลี)	 ๑๘/๒๓๕/๑๕๗-๘,			 

	 สํ.	สฬา.	(ไทย)	๑๘/๒๓๕/๒๓๐.	หน้า	๒๔ 

๕	 พระมหาเข็มทอง	 ตนฺติปาโล	 (ฤทธิ์ลือไกร),	 “การปฏบิตั ิ 

 วปิสัสนากรรมฐานตามแนวทางของพระครโูพธสิารคณุ   

 (ประยงค ์ อุปลวณฺโณ)”,	 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหา	 

	 บัณฑิต,	 (บัณฑิตวิทยาลัย	 :	 มหาจุฬาลงกรณราช	 

	 วิทยาลัย,	๒๕๔๗).	หน้า	๒๗ 

๖	 พระมหาบูรณะ	ชาตเมโธ	(โพธิ์นอก),	“การศกึษาอทิธพิล  

 ของอายตนะ (สื่อ) ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”,		 

	 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,	 (บัณฑิตวิทยาลัย	 :		 

	 มหาจุฬาลงกรณราช-วิทยาลัย,	๒๕๔๓).	หน้า	๒๘ 

 

 

 

 

๗	 พระมหาสุวัฒน์	 สุวฑฺฒโน	 (จันทะคัด),	 “การศกึษาเรือ่ง  

 สติในฐานะองคธ์รรมเพือ่การพฒันาชวีติตามหลกัคำสอน  

 ของพทุธศาสนาเถรวาท”,	 วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหา	 

	 บัณฑิต,	 (บัณฑิตวิทยาลัย	 :	 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช	 

	 วิทยาลัย,	๒๕๔๘).	หน้า	๒๙ 

๘	 พระสมภาร	 ทวีรัตน์,	 “การนำหลกัวปิสัสนากรรมฐานมา  

 ใช้ในการลดภาวะความแปรปรวนทางอารมณข์องสตรวียั  

 ทอง”,	 วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต,	 (บัณฑิต	 

	 วิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหิดล,	๒๕๔๓).	หน้า	๓๑ 

๙	 พระอุบล	กตปุญฺโญ	(แก้ววงษ์ล้อม), “การศกึษาวเิคราะห ์ 

 คณุคา่ของศลีทีม่ตีอ่สงัคมไทย”,	 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร	 

	 มหาบัณฑิต,	 (บัณฑิตวิทยาลัย	 :	 มหาจุฬาลงกรณราช	 

	 วิทยาลัย),	๒๕๓๗.	หน้า	๓๒ 

๑๐	 พุทธทาสภิกขุ,	ตามรอยพระอรหันต์,	(กรุงเทพมหานคร		 

	 :	ธรรมสภา,	ม.ป.ป.),	หน้า	๒๖๖.	หน้า	๓๓ 

 

 

 

 
 

บทที่	๒	
๑	 อภิ.วิ.อ.	(บาลี)	๔๗/๒๐๐.	หน้า	๓๘ 

๒	 อภิ.วิ.มูลฏีกา		(บาลี)		หน้า	๘๗.	หน้า	๓๙ 

๓	 มหามกุฏราชวิทยาลัย,	 อภิธานปฺปทีปิกาและอภิธานปฺ	 

	 ปทีปิกาสูจิ ,	 (กรุงเทพฯ	 :	 มหามกุฏราชวิทยาลัย,		 

	 ๒๕๓๕),	หน้า	๒๘๓-๔.	หน้า	๓๙ 

๔	 อภิ.วิ.อ.	(บาลี)	๔๗/๒๐๑-๒.	หน้า	๓๙ 

๕	 ดูรายละเอียดใน	อภิ.วิ.อ.	(ไทย)	๒/๑/๔๑๑.	หน้า	๔๑ 

๖	 ที.สี.	(บาลี)	๙/๒๑๓/๗๐.	หน้า	๔๒ 

๗ ดรูายละเอยีดใน	อภ.ิสง.ฺ	(ไทย)	๓๔/๕๙๕/๓๙๐.	หนา้	๔๒ 

๘	 ในอรรถกถา	 อธิบายว่า	 รูปเรียกว่าจักขุเพราะว่าเป็นผู้นำ	 

	 ในการเห็น	 เรียกว่าจักขายตนะเพราะว่าเป็นถิ่นเกิดและ	 

	 เป็นที่ประชุมแห่งธรรมมีผัสสะเป็นต้น	 เรียกว่าจักขุธาตุ	 

	 เพราะว่าความเป็นของว่างเปล่าและมิใช่สัตว์	 เรียกว่า	 

 จักขุนทรีย์เพราะว่าย่อมครองความเป็นใหญ่ ในลักษณะ	 

	 แห่งการเห็น	 เรียกว่าโลกเพราะว่าต้องชำรุดทรุดโทรม		 

	 เรียกว่าทวารเพราะว่าเป็นทางเข้าไป	 เรียกว่าสมุทร  

	 เพราะว่าให้เต็มได้ยาก	 เรียกว่าปัณฑระเพราะว่าบริสุทธิ์		 

	 เรียกว่าเขตเพราะว่าเป็นที่เกิดเฉพาะแห่งธรรมมีผัสสะ	 

	 เป็นต้น	 เรียกว่าวัตถุเพราะว่าเป็นที่อาศัยแห่งธรรมมี	 

	 ผัสสะเป็นต้น	 เรียกว่าเนตรและนัยนาเพราะว่าแสดงทาง	 

 

 

 

	 ที่เสมอไม่เสมอ	 นำอัตภาพไป	 เรียกว่าฝั่งนี้เพราะว่านับ	 

	 เนื่องด้วยกายของตน	และเรียกว่าบ้านว่างเพราะว่าเป็นที่	 

	 สาธารณะแก่สัตว์เป็นอันมากและหาเจ้าของมิได้	 ดูราย	 

	 ละเอียดใน	อภิ.สงฺ.อ.	(ไทย)	๑/๒/๒๑๙-๒๒๐.	หน้า	๔๒ 

๙	 ดูรายละเอียดใน	 อภิ .วิ .	 (ไทย)	 ๓๔/๕๙๖-๕๙๙/	 

	 ๑๙๐-๑๙๑.	หน้า	๔๒ 

๑๐	 คำว่า	 จิตฺต	 มีรูปวิเคราะห์ว่า	 อารมฺมณ	 จินฺเตตีติ	 จิตฺต			 

	 (ธรรมที่ชื่อว่าจิต	 เพราะอรรถว่า	 รู้อารมณ์)	 เมื่อว่าโดย	 

	 ลักษณะเป็นต้น	 จิตมีการรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะ		 

	 (วิชานนลกฺขณ)	 มีการเป็นหัวหน้าของสหชาตธรรมเป็นกิจ		 

	 (ปุพฺพงฺคมรส)	 มีการเกี่ยวข้องกันเป็นอาการปรากฏ		 

	 (สนฺธานปจฺจุปฏฺาน)	 มีนามรูปเป็นเหตุให้เกิด	 (นามรูป	 

	 ปทฏฺาน)	ดูรายละเอียดใน	อภิ.สงฺ.อ.	 (ไทย)	๑/๑/๓๑๕-	 

	 ๓๑๖.	

	 ชื่อว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติที่วิจิตร	 ชื่อว่ามโนเพราะ	 

	 กำหนดรู้อารมณ์	 ชื่อว่าหทัยเพราะอยู่ภายใน	 ชื่อว่า	 

 ปณัฑระเพราะบรสิทุธิ	์ ชือ่วา่มนายตนะเพราะเปน็ถิน่เกดิ   

	 เป็นสถานที่ประชุม	 และเป็นเหตุ	 ชื่อว่ามนินทรีย์เพราะ	 

	 เป็นใหญ่ ในการรับรู้อารมณ์	 ชื่อว่าวิญญาณเพราะย่อมรู้	 

	 แจ้ง	 ชื่อว่าวิญญาณขันธ์เพราะเป็นกองวิญญาณ	 ชื่อว่า	 

 วญิญาณธาตเุพราะเปน็สภาวะที่ ไม่ ใชส่ตัวบ์คุคลตวัตน	 ด ู 

	 รายละเอียดใน	 อภิ.สงฺ.อ.	 (ไทย)	 ๑/๑/๓๗๕-๓๗๘.		 

 หน้า	๔๒ 
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๑๑	 อภิ.วิ.	(ไทย)	๓๔/๖/๒๘.	หน้า	๔๒	

๑๒	 เป็นปัจจัยโดยการเกิดก่อนตามบาลีว่า	 จกฺขายตนํ		 

	 จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา	ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ	ธมฺมานํ	ปุเรชาต	 

	 ปจฺจเยน	 ปจฺจโย.	 โสตายตนะเป็นต้นก็ โดยทำนองนี้		 

	 ดูรายละเอียดใน	อภิ.ป.	(บาลี)	๔๐/๑๐/๖.	หน้า	๔๒	

๑๓	 เป็นปัจจัยโดยการเป็นอินทรีย์ตามบาลีว่า	 จกฺขุนฺทฺริยํ		 

	 จกขฺวุญิญฺาณธาตยุา	 ตสํมปฺยตุตฺกานญจฺ	 ธมมฺาน	ํ อนิทฺรฺยิ	 

 ปจฺจเยน	 ปจฺจโย.	 โสตินทรีย์เป็นต้นก็ โดยทำนองนี้	 ด	 

	 รายละเอียดใน	อภิ.ป.	(บาลี)	๔๐/๑๖/๗.	หน้า	๔๒ 

๑๔		 ดูรายละเอียดใน	 สํ.สฬา.	 (ไทย)	 ๑๘/๑๔๖/๑๗๙.		 

 หน้า	๔๒ 

๑๕	 สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๒๓๐/๒๑๙-๒๒๐.	หน้า	๔๕ 

๑๖	 สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๒๒๘/๒๑๗.	หน้า	๔๕ 

๑๗	 สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๒๒๙/๒๑๘-๒๑๙.	หน้า	๔๕ 

๑๘ ดรูายละเอยีดใน	อภ.ิว.ิ	(ไทย)	๓๕/๒๑๙/๑๙๗.	หนา้	๔๖ 

๑๙	 พระคันธสาระ	 แปลและเรียบเรียง,	 ปทรูปสิทฺธิ,	 พิมพ์	 

	 เนื่องในโอกาสครบ	๓๐	ปี	การก่อตั้งสำนักเรียนบาลีใหญ่		 

	 วัดท่ามะโอ,	 (กรุงเทพฯ	 :	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	 ไทยรายวัน	 

	 การพิมพ์,	๒๕๔๗),	หน้า	๘๕๘-๘๕๙.	หน้า	๔๗ 

๒๐	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๘๕๙	หน้า	๔๗ 

๒๑	 พระวิสุทธาจารมหาเถระ,	 ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ,		 

	 พระราชปริยัติโมลี	 (อุปสโม)และคณะ	 ปริวรรตและแปล,		 

	 (กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย,		 

	 ๒๕๓๕),	 หน้า	 ๓๙๘.,	 และพระมหาปราโมทย์	 ปโมทิโต,			 

 พจนานุกรมธาตุภาษาบาลี,	 (กรุงเทพฯ	 :	 บริษัท	 เอก	 

	 พิมพ์ ไทย	จำกัด,		๒๕๔๑),		หน้า	๑๒๘.	หน้า	๔๗ 

๒๒	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๒๘	และ	๓๙๙.	หน้า	๔๗ 

๒๓	 พันตรี	ป.	หลงสมบุญ,	พจนานกุรม มคธ-ไทย,	พิมพ์ครั้ง	 

	 ที่	๒,	(กรุงเทพฯ	:	อาทรการพิมพ์,	ม.ป.ป.),	หน้า	๖๘๘.		 

 หน้า	๔๗ 

๒๔	 ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน   

 พ.ศ. ๒๕๔๒,	 (กรุงเทพฯ	 :	 นานมีบุคส์พับลิเคชั่น,		 

	 ๒๕๔๖),	หน้า	๑๑๖๐.	หน้า	๔๘ 

๒๕	 ที.สี.	(บาลี)	๙/๒๑๓/๗๐.	หน้า	๔๙ 

๒๖	 ที.สี.	(ไทย)	๙/๒๑๓/๗๒-๗๓.	หน้า	๔๙ 

๒๗	 อภิ.สงฺ.(บาลี)	๓๔/๑๓๕๔/๓๐๓,	อภิ.วิ.(บาลี)	๓๕/๕๑๗/	 

	 ๒๙๙,	อภิ.ปุ.(บาลี)	๓๖/๗๗/๑๓๑-๒.	หน้า	๕๐ 

๒๘	 อภิ.วิ.	(บาลี)	๓๕/๕๑๗/๒๙๙.	หน้า	๕๑ 

๒๙	 อภิ.ปุ.	(บาลี)	๓๖/๗๗/๑๓๒.	หน้า	๕๑ 

๓๐	 ดูรายละเอียดใน	ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๔๕๓/๕๐๔.	หน้า	๕๒ 

๓๑	 สํ.ม.	(ไทย)	๑๙/๒๓๒/๑๖๒.	หน้า	๕๓ 

๓๒	 องฺ.เอกก.	(ไทย)	๒๐/๑-๑๐/๑-๒.	หน้า	๕๕ 

๓๓	 ที.สี.	(บาลี)	๙/๒๑๓/๗๐.	หน้า	๕๖	

๓๔	 สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๒๔๗/๒๖๔.	หน้า	๕๗	

๓๕	 ดรูายละเอยีดใน	อง.ฺนวก.	(ไทย)	๒๓/๙/๒๑๓-๕.	หนา้	๕๘ 

๓๖	 ดรูายละเอยีดใน	ท.ีม.	(ไทย)	๑๐/๓๖๕/๑๙๑-๒.	หนา้	๕๘ 

๓๗	 สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๒๔๖/๒๕๙-๒๖๐.	หน้า	๕๙ 

๓๘	 ขุ.ม.	(ไทย)	๒๙/๑๕๗/๔๓๗.	หน้า	๖๐ 

๓๙	 ดูรายละเอียดใน	 ขุ.ม.	 (ไทย)	 ๒๙/๑๕๗/๔๓๘-๔๔๐.		 

 หน้า	๖๐ 

๔๐	 ขุ.จู.	(ไทย)	๓๐/๑๘/๑๑๕-๑๑๗.	หน้า	๖๑ 

๔๑	 ที.สี.	(ไทย)		๙/๒๑๓/๗๓.	หน้า	๖๑ 

๔๒	 ดูรายละเอียดใน	 ขุ.จู.	 (ไทย)	 ๓๐/๑๒๑/๓๙๙-๔๐๐.		 

 หน้า	๖๑ 

๔๓	 ดูรายละเอียดใน	 ม.มู.อ.	 (ไทย)	 ๑/๑/๕๘-๕๙,	 ม.มู.อ.		 

	 (ไทย)	 ๑/๑/๑๕๓-๑๕๔,	 สํ.ข.อ.	 (ไทย)	 ๓/-/๑๓-๑๔,		 

	 ขุ.สุ.อ.	 (ไทย)	 ๑/๕/๑๙-๒๐,	 ขุ.จู.อ.	 (ไทย)	 ๖/-/๔๑๑-	 

	 ๔๑๒,	อภิ.สงฺ.อ.	(ไทย)	๑/๒/๓๖๔-๓๖๖,	อภิ.วิ.อ.	(ไทย)		 

	 ๒/๒/๓๕๖,	วิสุทฺธิ.	(ไทย)	๑/๑/๑๔-๑๕.	หน้า	๖๔ 

๔๔	 ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๗๕/๗๙.	หน้า	๖๔ 

๔๕	 ที.สี.	(บาลี)	๙/๒๑๓/๗๐.	หน้า	๖๕ 

๔๖	 ขุ.จู.	(บาลี)	๓๐/๖๐/๗.	หน้า	๖๕ 

๔๗	 ขุ.จู.	(ไทย)	๓๐/๖๐/๑๒.	หน้า	๖๕ 

๔๘	 ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๒๔/๒๔.	หน้า	๖๕ 

๔๙	 ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๒๖/๒๕.	หน้า	๖๖ 

๕๐	 ขุ.อิติ.อ.	(ไทย)	๑/๔/๒๑๕.	หน้า	๖๗ 

๕๑	 ม.มู.อ.	(ไทย)	๑/๑/๑๕๓.	หน้า	๖๘ 

๕๒	 ม.มู.อ.	(ไทย)	๑/๑/๕๙.	หน้า	๖๘ 

๕๓	 ม.มู.อ.	(ไทย)	๑/๑/๑๗๘.	หน้า	๖๘ 

๕๔	 ม.มู.อ.	(ไทย)	๑/๑/๑๘๐.	หน้า	๖๘ 

๕๕	 ทุสฺสีลฺย	 มุฏฺสจฺจ	 อญฺญาณ	 อกฺขนฺติ	 โกสชฺช,	 อภิ.สงฺ.อ.		 

	 (บาลี)	๔๖/๒๑๙.	หน้า	๖๙ 

๕๖	 ดูรายละเอียดใน	 อภิ.สงฺ.อ.	 (ไทย)	 ๑/๑/๒๘๓-๒๘๔.		 

 หน้า	๗๐ 

๕๗	 อภิ.สงฺ.อ.	(ไทย)	๑/๑/๒๘๕.	หน้า	๗๐ 

๕๘	 พระโสภณมหาเถระ	 (มหาสีสยาดอ),	 วิปัสสนานัย   

 เล่ม ๑,	 พระพรหมโมลี	 (สมศักดิ์	 อุปสโม)	 ตรวจชำระ		 

	 พระคันธสาราภิวงศ์	 แปลและเรียบเรียง,	 (กรุงเทพฯ	 :		 

	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	ซีเอไอ	เซ็นเตอร์	จำกัด,	๒๕๔๘),	หน้า		 

	 ๑๓-๑๔.	หน้า	๗๓ 

๕๙	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๔-๑๘.	หน้า	๗๔ 

๖๐ พทุธทาสภกิข,ุ	ตามรอยพระอรหนัต,์	(กรงุเทพมหานคร	:	

	 ธรรมสภา,	ม.ป.ป.),	หน้า	๒๑๘.	หน้า	๗๕ 

๖๑	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๒๖-๗.	หน้า	๗๖ 

๖๒	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๕๖.	หน้า	๗๖ 

๖๓	 พุทธทาสภิกขุ,	 มรดกธรรม,	 (กรุงเทพฯ	 :	 ธรรมสภา,		 

	 ๒๕๓๘),	หน้า	๔๑.	หน้า	๗๗	
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๖๔	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๔๒.	หน้า	๗๘ 

๖๕	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๗-๒๘.	หน้า	๗๘ 

๖๖	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๐.	หน้า	๗๘ 

๖๗	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต),	 พุทธธรรม ฉบับ  

 ปรับปรุงและขยายความ,	พิมพ์ครั้งที่	๑๑,	(กรุงเทพฯ	:		 

	 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,	 ๒๕๔๖) ,		 

	 หน้า	๖๔-๖๕.	หน้า	๘๐ 

๖๘	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๖๖๗-๗๓๒.	หน้า	๘๑ 

๖๙	 ดูรายละเอียดใน	 อภิ.ป.	 (ไทย)	 ๔๐/๑-๒๔/๒/๒-๑๔.	 

 หน้า	๘๓ 

๗๐	งฺ.เอกก.	(ไทย)	๒๐/๔๘/๙.	หน้า	๘๓ 

๗๑	 สํ.นิ.	(ไทย)		๑๖/๖๑/๑๑๖.	หน้า	๘๔ 

๗๒	 ดูรายละเอียดใน	 ขุ.ธ.	 (บาลี)	 ๒๕/๓๗/๒๒,	 คำอธิบาย	 

	 ลักษณะของจิตดูรายละเอียดใน	 ขุ.ธ.อ.	 (ไทย)	 ๑/๒		 

	 (ตอน	๑)	/๔๑๖-๔๑๗.	หน้า	๘๔ 

๗๓	 ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๔๑/๓๘.	หน้า	๘๔ 

๗๔	 ที.สี.	(ไทย)	๙/๒๓๔/๗๘.	หน้า	๘๔ 

๗๕	 ดูรายละเอียดใน	 ขุ.ธ.	 (บาลี)	 ๒๕/๓๓/๒๒,	 ขุ.ธ.	 (บาลี)		 

	 ๒๕/๓๕/๒๒,	ขุ.ธ.	(บาลี)	๒๕/๓๖/๒๒.	หน้า	๘๕ 

๗๖	 ข.ุธ.	(บาล)ี	๒๕/๑/๑๕,	ข.ุธ.	(ไทย)	๒๕/๑/๒๓.	หนา้	๘๖ 

๗๗ ข.ุธ.	(บาล)ี	๒๕/๒/๑๕,	ข.ุธ.	(ไทย)	๒๕/๒/๒๔.	หนา้	๘๖ 

๗๘	 สํ.ส.	 (บาลี)	 ๑๕/๖๒/๔๔,	 	 สํ.ส.	 (ไทย)	 ๑๕/๖๒/๗๓.		 

 หน้า	๘๖	

๗๙	 องฺ.เอกก.	(ไทย)	๒๐/๕๑/๙.	หน้า	๘๗ 

๘๐	 องฺ.เอกก.	(ไทย)	๒๐/๕๒/๑๐.	หน้า	๘๗ 

๘๑	 องฺ.เอกก.	(ไทย)	๒๐/๒๒/๕.	หน้า	๘๘ 

๘๒	 องฺ.เอกก.	(ไทย)	๒๐/๒๘/๕.	หน้า	๘๘ 

๘๓	 องฺ.เอกก	(ไทย)	๒๐/๓๐/๖.	หน้า	๘๘ 

๘๔	 องฺ.เอกก	(ไทย)	๒๐/๔๐/๗.	หน้า	๘๘ 

๘๕	 ขุ.ธ.	 (บาลี)	 ๒๕/๓๕/๒๒,	 ขุ.ธ.	 (ไทย)	 ๒๕/๓๕/๓๖.		 

 หน้า	๘๘ 

๘๖	 ขุ.ธ.	 (บาลี)	 ๒๕/๓๖/๒๒,	 ขุ.ธ.	 (ไทย)	 ๒๕/๓๖/๓๖.		 

 หน้า	๘๘ 

๘๗	 ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๗๕/๗๙.	หน้า	๙๐ 

๘๘	 วิสุทฺธิ.	(ไทย)	๑/๑/๗๖.	หน้า	๙๐ 

๘๙	 วิสุทฺธิ.	(ไทย)	๑/๑/๗๗.	หน้า	๙๐ 

๙๐	 ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๑๓-๑๔/๒๘.	หน้า	๙๒ 

๙๑	 อปฺปมาโทติ	นปฺปมชฺชนํ	สติยา	อวิปฺปวาโส,	ขุ.จู.อ.	(บาลี)		 

	 ๓๘/๒๖๗.	หน้า	๙๒ 

๙๒	 สตาธิปเตยฺยา	สพฺเพ	ธมฺมา,	องฺ.อฏฺก.	(บาลี)	๒๓/๘๓/	 

	 ๒๘๑.	หน้า	๙๒	

๙๓	 หนฺททานิ	 ภิกฺขเว	 อามนฺตยามิ	 โว;	 วยธมฺมา	 สงฺขารา,			 

	 อปฺปมาเทน	 สมฺปาเทถ,	 ที.ม.	 (บาลี)	 ๑๐/๒๑๘/๑๓๕,		 

	 ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๒๑๘/๑๖๖.	หน้า	๙๒ 

๙๔	 สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๙๗/๑๐๘.	หน้า	๙๓ 

๙๕	 ดูรายละเอียดใน	 สํ.สฬา.	 (ไทย)	 ๑๘/๑๓๔/๑๖๘-๑๖๙.		 

 หน้า	๙๔ 

๙๖	 ดูรายละเอียดใน	 สํ.สฬา.	 (ไทย)	 ๑๘/๒๔๐/๒๔๑-๒๔๒.		 

 หน้า	๙๕  

๙๗	 สํ.ม.	(ไทย)	๑๙/๓๗๒/๒๑๗-๒๑๘.	หน้า	๙๖ 

๙๘	 ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๗-๘/๒๖.	หน้า	๙๖ 

๙๙ กจิโฺฉ	มนสุสฺปฏลิาโภ,	ข.ุธ.	(บาล)ี	๒๕/๑๘๒/๔๙.	หนา้	๙๗ 

๑๐๐	 สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๙๘/๑๐๙.	หน้า	๙๗ 

๑๐๑	ดูรายละเอียดใน	 สํ.สฬา.	 (ไทย)	 ๑๘/๒๓๙/๒๓๙-๒๔๑.		 

 หน้า	๙๘ 

๑๐๒	สํ.ส.	(ไทย)	๑๕/๑๑๖/๑๓๕.	หน้า	๑๐๑ 

๑๐๓	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๒๓๑-๒๓๔/๑๐๔-๑๐๕.	หน้า	๑๐๑ 

๑๐๔	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๑๐๔-๑๐๕/๖๒.	หน้า	๑๐๑ 

๑๐๕	สํ.ม.	(ไทย)	๑๙/๓๖๗/๒๑๐.	หน้า	๑๐๒ 

๑๐๖	ดูรายละเอียดใน	 ที.ม.	 (ไทย)	 ๑๐/๓๗๒-๔๐๕/๓๐๑-	 

	 ๓๔๐.	หน้า	๑๐๓ 

๑๐๗	ดูรายละเอียดใน	 สํ.ม.	 (ไทย)	 ๑๙/๓๖๘/๒๑๑-๒๑๒.		 

 หน้า	๑๐๓ 

๑๐๘	ดูรายละเอียดใน	 สํ .ม.	 (ไทย)	 ๑๙/๓๗๐/๒๑๔-๕.		 

 หน้า	๑๐๓ 

๑๐๙	ดูรายละเอียดใน	ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๑๖/๑๘.	หน้า	๑๐๕ 

๑๑๐	ดูรายละเอียดใน	ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๒๒/๒๒.	หน้า	๑๐๕ 

๑๑๑	ดูรายละเอียดใน	ม.มู.อ.	(ไทย)	๑/๑/๑๗๗.	หน้า	๑๐๕ 

๑๑๒	ดรูายละเอยีดใน	ข.ุธ.	(บาล)ี	๒๕/๑-๑๓๖/๔-๕.	หนา้	๑๐๖ 

๑๑๓	ปุพฺเพ	 จาหํ	 ภิกฺขเว	 เอตรหิ	 จ	 ทุกฺขญฺเจว	 ปญฺญาเปมิ		 

	 ทกุขฺสสฺ	จ	นิโรธ,ํ	ม.ม.ู	(บาล)ี	๑๒/๒๔๖/๒๐๘.	หนา้	๑๐๗ 

๑๑๔	ดรูายละเอยีดใน	ม.ม.ู	(ไทย)	๑๒/๒๓๘/๒๕๒.	หนา้	๑๐๗ 

๑๑๕	ขุ.ม.	(ไทย)	๒๙/๕๐/๑๗๖.	หน้า	๑๐๘ 

๑๑๖	ดูรายละเอียดใน	ขุ.จู.	(ไทย)	๓๐/๑๑๙/๓๘๘.	หน้า	๑๐๘ 

๑๑๗	ขุ.ม.	(ไทย)	๒๙/๑๙๘/๕๘๒.	หน้า	๑๐๘ 

๑๑๘	ดูรายละเอียดใน	 ม.อุ.	 (ไทย)	 ๑๔/๗๔-๖/๗๘-๘๑.		 

 หน้า	๑๐๙ 

๑๑๙	ดูรายละเอียดใน	 ที.สี.	 (ไทย)	 ๙/๑๕๐-๒๕๓/๔๘-๘๖,		 

	 และพระสูตรอื่นๆ	ในสีลขันธวรรค.	หน้า	๑๐๙	

๑๒๐	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๓๗๕/๑๔๙.	หน้า	๑๑๐	

๑๒๑	ขุ.สุ.	(ไทย)	๒๕/๘๘/๕๒๒.	หน้า	๑๑๐	
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๑๒๒	องฺ.ทสก.	(ไทย)	๒๔/๗๓/๑๖๑.	หน้า	๑๑๐ 

๑๒๓	องฺ.ทสก.	(ไทย)	๒๔/๖๑/๑๓๖.	หน้า	๑๑๒ 

๑๒๔	ดูรายละเอียดใน	 องฺ.อฏฺก.	 (ไทย)	 ๒๓/๘๑/๔๐๕-๔๐๖.		 

 หน้า	๑๑๒ 

๑๒๕	สมาหิโต	ภิกฺขเว	ภิกฺขุ	ยถาภูตํ	ปชานาติ,	สํ.สฬา.	(บาลี)		 

	 ๑๘/๙๙/๗๖.	หน้า	๑๑๓ 

๑๒๖	ดูรายละเอียดใน	 ที .สี .	 (ไทย)	 ๙/๒๓๔/๗๗-๗๘.		 

 หน้า	๑๑๓ 

๑๒๗	ที.สี.	(ไทย)	๙/๒๒๕/๗๕.	หน้า	๑๑๓ 

๑๒๘	องฺ.สตฺตก.	(ไทย)	๒๓/๖๑/๗๒.	หน้า	๑๑๔ 

๑๒๙	ขุ.เถร.	(ไทย)	๒๖/๓๗/๓๑๖.	หน้า	๑๑๔ 

๑๓๐	ดูรายละเอียดใน	 ที.สี.	 (ไทย)	 ๙/๒๑๖-๒๒๕/๗๓-๕.		 

 หน้า	๑๑๕ 

๑๓๑	ดูรายละเอียดใน	 องฺ.ทสก.	 (ไทย)	 ๒๔/๙๙/๒๓๒-๒๔๐.		 

 หน้า	๑๑๕ 

๑๓๒	ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๓๙๕/๔๔๗-๘.	หน้า	๑๑๖ 

๑๓๓	ขุ.เถร.	(ไทย)	๒๖/๖๘๒/๔๕๖.	หน้า	๑๑๗ 

๑๓๔	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๓๖๐-๑/๑๔๖.	หน้า	๑๑๗ 

๑๓๕	คาถาของพระปาราปริยเถระ	 ขุ.เถร.	 (ไทย)	 ๒๖/๑๑๖/	 

	 ๓๔๕.	หน้า	๑๑๗ 

๑๓๖	สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๑๒๗/๑๕๕.	หน้า	๑๑๙ 

๑๓๗	ดรูายละเอยีดใน	ส.ํสฬา.	(ไทย)	๑๘/๙๔/๙๗.	หนา้	๑๒๐ 

๑๓๘	ขุ.อิติ.	(ไทย)	๒๕/๒๙/๓๗๖.	หน้า	๑๒๑ 

๑๓๙	ขุ.เถร.	(บาลี)	๒๖/๓๐๓/๓๑๘.	หน้า	๑๒๑ 

๑๔๐	ขุ.ม.	(ไทย)	๒๙/๑๙๘/๕๘๐.	หน้า	๑๒๑ 

๑๔๑	องฺ.ทสก.	(บาลี)	๒๔/๕๘/๘๕.	หน้า	๑๒๒ 

๑๔๒	ดูรายละเอียดใน	 ขุ.อุ.	 (ไทย)	 ๒๕/๗๑/๓๒๑-๓๒๒.		 

 หน้า	๑๒๒ 

๑๔๓	องฺ.อฏฺก.	 (บาลี)	๒๓/๘๓/๒๘๐,	องฺ.ทสก.	 (บาลี)	๒๔/	 

	 ๕๘/๘๕.	หน้า	๑๒๓ 

๑๔๔	ดูรายละเอียดใน	 อง.จตุกฺก.	 (ไทย)	 ๒๑/๓๗/๖๐-๖๒.		 

 หน้า	๑๒๓ 

๑๔๕	ขุ.สุ.	(ไทย)	๒๕/๒๑๘/๕๕๐.	หน้า	๑๒๔ 

๑๔๖	ขุ.สุ.	(ไทย)	๒๕/๗๒๙/๖๗๒.	หน้า	๑๒๔ 

๑๔๗	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๓๖๒/๑๔๖.	หน้า	๑๒๔ 

๑๔๘	ดูรายละเอียดใน	 องฺ.ทุก.	 (ไทย)	 ๒๐/๔๓/๘๗-๘๘.		 

 หน้า	๑๒๕ 

๑๔๙	ดูรายละเอียดใน	 ขุ . เถร.	 (ไทย)	 ๒๖/๖๑๐/๔๔๕.		 

 หน้า	๑๒๕ 

๑๕๐	ดูรายละเอียดใน	ขุ.วิ.	(ไทย)	๒๖/๖๑๘/๖๗.	หน้า	๑๒๕ 

๑๕๑	ขุ.เถร.	(ไทย)	๒๖/๕๗๙/๔๓๙.	หน้า	๑๒๖	

๑๕๒	ดูรายละเอียดใน	 สํ .สฬา.	 (ไทย)	 ๑๘/๑๒๐/๑๔๑.		 

 หน้า	๑๒๖ 

๑๕๓	ดูรายละเอียดใน	 สํ.สฬา.	 (ไทย)	 ๑๘/๑๒๗/๑๕๒-๑๕๕.		 

 หน้า	๑๒๗  

๑๕๔	ดูรายละเอียดใน	องฺ.ปญฺจก.	(ไทย)	๒๒/๗๖/๑๓๖-๑๓๘.		 

 หน้า	๑๒๘ 

๑๕๕	ดูรายละเอียดใน	 ขุ .เถร.	 (ไทย)	 ๒๖/๕๑๓/๔๒๗.		 

 หน้า	๑๒๘ 

๑๕๖	ดรูายละเอยีดใน	อง.ฺทกุ.	(ไทย)	๒๐/๑๖/๑๕๙.	หนา้	๑๒๙ 

๑๕๗	ดูรายละเอียดใน	องฺ.เอกาทสก.	(ไทย)	๒๔/๑๗/๔๓๕-๘.		 

 หนา้	๑๒๙ 

๑๕๘	ดูรายละเอียดใน	 องฺ.ฉกฺก	 (ไทย)	 ๒๒/๑/๔๑๑-๔๑๒.		 

 หนา้	๑๓๐	

๑๕๙	ดูรายละเอียดใน	 องฺ.ฉกฺก	 (ไทย)	 ๒๒/๕/๔๑๖-๗.		 

 หนา้	๑๓๐	

๑๖๐	ดูรายละเอียดใน	 องฺ.ฉกฺก.	 (ไทย)	 ๒๒/๕๙/๕๕๒.		 

 หนา้	๑๓๐ 

๑๖๑	ดูรายละเอียดใน	 ขุ.สุ.	 (ไทย)	 ๒๕/๔๑๓-๔๑๕/๕๙๖.		 

 หนา้	๑๓๑  

๑๖๒	ดูรายละเอียดใน	 ขุ.อุ.	 (ไทย)	 ๒๕/๑๐/๑๘๔-๑๘๕.		 

 หนา้	๑๓๑ 

๑๖๓	ดูรายละเอียดใน	ขุ.อิติ.	(ไทย)	๒๕/๙๒/๔๖๕.	หนา้	๑๓๑ 

๑๖๔	ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๗๘/๘๔.	หนา้	๑๓๒ 

๑๖๕	สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๙๔/๙๗.	หนา้	๑๓๓ 

๑๖๖	ดูรายละเอียดใน	 ขุ .ม.	 (ไทย)	 ๒๙/๘๕/๒๕๕-๖.		 

 หนา้	๑๓๓ 

๑๖๗	ดูรายละเอียดใน	ขุ.ม.	(ไทย)	๒๙/๑๓/๖๕-๖.	หนา้	๑๓๓ 

๑๖๘	องฺ.ติก.	(ไทย)	๒๐/๑๒๙/๓๗๘-๓๗๙.	หนา้	๑๓๔ 

๑๖๙	ดรูายละเอยีดใน	ท.ีส.ี	(ไทย)	๙/๑๑-๒๐/๕-๘.	หนา้	๑๓๕  

๑๗๐	ดูรายละเอียดใน	 ที .สี .	 (ไทย)	 ๙/๒๑-๒๗/๘-๑๐.		 

 หนา้	๑๓๕ 

๑๗๑	สํ.ข.	(ไทย)	๑๗/๘๐/๑๒๗.	หนา้	๑๓๕ 

๑๗๒	สํ.ข.	(ไทย)	๑๗/๘๐/๑๒๗.	หนา้	๑๓๖ 

๑๗๓	สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๒๔๖/๒๖๐.	หนา้	๑๓๗ 

๑๗๔	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.	(ไทย)	๑/๕๕/๔๓.	หนา้	๑๓๘	

๑๗๕	ดูรายละเอียดใน	วิ.มหา.	(ไทย)	๑/๙๒/๘๒.	หนา้	๑๓๘ 

๑๗๖	ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.	(ไทย)	๑/๑๙๘/๑๘๕.	หนา้	๑๓๘ 

๑๗๗	ดูรายละเอียดใน	 วิ .มหา.	 (ไทย)	 ๑/๑๗๒/๑๔๒.		 

 หนา้	๑๓๘ 

๑๗๘	องฺ.จตุกฺก.	(ไทย)	๒๑/๑๒๒/๑๘๖.	หนา้	๑๓๙	

๑๗๙	ดูรายละเอียดใน	องฺ.ปญฺจก.	(ไทย)	๒๒/๗๖/๑๓๒-๑๓๓.	 

 หนา้	๑๔๑	
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๑๘๐	ขุ.อิติ.	(ไทย)	๒๕/๒๘/๓๗๕.	หนา้	๑๔๓ 

๑๘๑	ขุ.พุทฺธ.	(ไทย)	๓๓/๑๑/๗๑๙.	หนา้	๑๔๔ 

๑๘๒	ดูรายละเอียดใน	ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๗๐/๖๒-๓.	หนา้	๑๔๕ 

๑๘๓	ขุ.อิติ.	(ไทย)	๒๕/๒๘/๓๗๕.	หนา้	๑๔๕ 

๑๘๔	สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๒๓๕/๒๓๑-๒๓๓.	หนา้	๑๔๖ 

๑๘๕	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๓๐๗/๑๒๙.	หนา้	๑๔๗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่	๓	
๑	 ดูรายละเอียดใน	 อภิ.สงฺ.อ.	 (ไทย)	 ๗๖/๒๒๒-๒๒๓.		 

 หนา้	๑๕๖ 

๒	 ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๔๒๑/๔๗๙.	หนา้	๑๕๖ 

๓	 ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๒๐๔/๒๑๓-๒๑๔.	หนา้	๑๕๖ 

๔ ดรูายละเอยีดใน	มหามกฏุราชวทิยาลยั,	อภธิมัมตัถสงัคห  

 บาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเป็นไทย,		 

	 (กรุง เทพฯ	 :	 มหามกุฏราชวิทยาลัย ,	 ๒๕๓๙) ,		 

	 หน้า	๑๔๑-๑๘๖.	หนา้	๑๕๘ 

๕	 ดูรายละเอียดใน	 องฺ.เอกก.	 (ไทย)	 	 ๒๐/๕๑-๒/๙-๑๐.		 

 หนา้	๑๕๙  

๖	 องฺ.เอกก.	(ไทย)		๒๐/๓๙-๔๐/๗.	หนา้	๑๖๑ 

๗	 ดูรายละเอียดใน	ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๔๕๓/๕๐๔.	หนา้	๑๖๓  

๘	 ดูรายละเอียดใน		ม.ม.	(ไทย)	๑๓/๗/๗-๘.	หนา้	๑๖๓ 

๙	 ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๔๕๔/๕๐๕.	หนา้	๑๖๔ 

๑๐	 ม.อุ.อ.	(ไทย)	๓/๒/๕๓๐.	หนา้	๑๖๕ 

๑๑	 ดูรายละเอียดใน	 ม.อุ.	 (ไทย)	 ๑๔/๔๕๔-๔๕๙/๕๐๕-๘.		 

 หนา้	๑๖๖ 

๑๒	 ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๔๖๐/๕๐๘.	หนา้	๑๖๗ 

๑๓	 ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๔๖๑-๒/๕๐๘-๕๑๐.	หนา้	๑๖๗ 

๑๔		 ขุ.สุ.	(ไทย)		๒๕/๑๐๔๒/๗๔๖.	หนา้	๑๖๙	

 

๑๕	 โสภณเจตสิกที่เรียกว่ายุคลธรรม	๖	คู่	 ๑๒	ประเภท	คือ		 

	 กายปัสสัทธิ	 จิตตปัสสัทธิ,	 กายลหุตา	 จิตตลหุตา,	 กาย	 

	 มุทุตา	 จิตตมุทุตา,	 กายกัมมัญญตา	 จิตตกัมมัญญตา,		 

	 กายปาคุญญตา	จิตตปาคุญญตา,	กายุชุกตา	จิตตุชกตา,			 

	 ดูรายละเอียดใน		อภิ.สงฺ.	(ไทย)	๓๔/๑/๒๗.	หนา้	๑๖๙	

๑๖	 สมาหิโต	ภิกฺขเว	ภิกฺขุ	ยถาภูตํ	ปชานาติ.,	สํ.สฬา.	(บาลี)		 

	 ๑๘/๙๙/๗๖.	หนา้	๑๖๙ 

๑๗	 สมาหิ เต	 จิตฺ เต	 ปริสุทฺ เธ	 ปริ โยทาเต	 อนงฺคเณ		 

	 วิคตูปกฺกิเลเส	 มุทุภูเต	 กมฺมนิเย	 ฐิเต	 อาเนญฺชปฺปตฺเต,		 

	 ที.สี.	(บาลี)	๙/๒๓๔/๗๗.	หนา้	๑๖๙ 

๑๘	 ตสฺสิ เม	 ปญฺจ	 นีวรเณ	 ปหีเน	 อตฺตนิ	 สมนุปสฺสโต		 

	 ปาโมชฺชํ	 ชายติ,	 ปมุทิตสฺส	 ปีติ	 ชายติ,	 ปีติมนสฺส	 กาโย			 

	 ปสฺสมฺภติ,	 ปสฺสทฺธกาโย	 สุขํ	 ปฏิสํเวเทติ,	 สุขิโน	 จิตฺตํ		 

	 สมาธิยติ,	ที.สี.	(บาลี)	๙/๒๒๕/๗๔.	หนา้	๑๖๙ 

๑๙	 กุศลธรรมคือธรรมอันหาโทษมิได้	 ได้แก่	 การบำเพ็ญศีล,			 

	 การสำรวมอินทรีย์,	 ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ,		 

	 ในการประกอบเนืองๆ	 ซึ่งความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่,		 

	 ธรรม	 ๗	 ประการ,	 การเจริญวิปัสสนาให้แก่กล้า,		 

	 ปฏสิมัภทิา	๔	มอีรรถปฏสิมัภทิาเปน็ตน้,	ธรรมขนัธ	์๕	มศีลี  

	 ขันธ์เป็นต้น,	 ฐานะและมิใช่ฐานะ,	 สมาบัติ,	 อริยสัจ,	 โพธิ	 

	 ปักขิยธรรมมีสติปัฏฐานเป็นต้น,	วิชชา	๘	มีวิปัสสนาญาณ	 

	 เป็นต้น	 ดูรายละเอียดใน	 ที.ปา.อ.	 (ไทย)	 ๓/๒/๔๖๐.		 

 หนา้	๑๖๙ 

๒๐	 ที.ปา.	(ไทย)	๑๑/๓๕๑/๓๖๗.	หนา้	๑๖๙	

๒๑	 ที.ปา.		(ไทย)	๑๑/๓๕๒/๓๖๙.	หนา้	๑๖๙	

 

๒๒	 สํ.ม.	(ไทย)	๑๙/๕๔/๔๔.	หนา้	๑๗๐ 

๒๓	 สํ.ม.	(ไทย)	๑๙/๖๘/๔๙.	หนา้	๑๗๐ 

๒๔	 สํ.ม.	(ไทย)	๑๙/๘๒/๕๔.	หนา้	๑๗๐ 

๒๕	 สํ.ม.	(ไทย)	๑๙/๑๓๙/๗๒.	หนา้	๑๗๐ 

๒๖ สํ.ม.	(ไทย)	๑๙/๑๔๐/๗๕.	หนา้	๑๗๑ 

๒๗	 สํ.ม.	(ไทย)	๑๙/๑๔๖/๗๖.	หนา้	๑๗๑ 

๒๘	 ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๒๑๘/๑๖๖.	หนา้	๑๗๑ 

๒๙	 ดูรายละเอียดใน	อภิ.สงฺ.	(ไทย)	๓๔/๑/๒๗.	หนา้	๑๗๒ 

๓๐	 สติ	อนุสฺสติ	ปฏิสฺสติ	สติ	สรณตา	ธารณตา	อปิลาปนตา			 

	 อสมฺมุสนตา	สติ	สตินฺทฺริย	สติพล	สมฺมาสติ	มีคำอธิบาย	 

	 ตามอรรถกถาว่า	 ชื่อว่าสติเพราะการระลึก	 แสดงสภาวะ	 

	 ของสติ	 ชื่อว่าอนุสสต ิ	 เพราะการตามระลึก	 เพราะการ	 

	 ระลึกบ่อยๆ	 ชื่อว่าปฏิสสติ	 เพราะการระลึกเฉพาะโดย	 

 การระลกึดจุไปขา้งหนา้	 ชือ่วา่สรณตา	 เปน็อาการทีร่ะลกึ	  

	 ชื่อว่าธารณตา	 เพราะทรงจำสิ่งที่ ได้ฟังและได้เรียนมา		 

	 ชื่อว่า	อปิลาปนตา	เพราะเป็นภาวะที่ ไม่เลอะเลือน	ชื่อว่า	 

	 อสัมมุสนตา	เพราะความไม่หลงลืมในการงานที่ทำและคำ	 

 พดูทีล่ว่งมานานได	้ ชือ่วา่สตนิทรยี	์ เพราะครองความเปน็  

	 ใหญ่ ในลักษณะแห่งการช่วยอุปการะธรรมอื่นๆ	 ชื่อว่าสติ  

 พละ	 เพราะไม่หวั่นไหวไปในเพราะความประมาท	 ชื่อว่า	 

 สมัมาสต	ิ เพราะเปน็สตติามความเปน็จรงิ	 เปน็สตนิำออก	 

	 จากวัฏฏทุกข์และเป็นกุศล	 ดูรายละเอียดใน	 อภิ.สงฺ.อ.		 

	 (ไทย)	๑/๑/๓๘๖-๓๘๗.	หนา้	๑๗๒	
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๓๑	 อภิ.สงฺ.	(ไทย)	๓๔/๑๔/๒๙.	หนา้	๑๗๒ 

๓๒	 อภิ.สงฺ.อ.	(ไทย)	๑/๑/๓๓๐.	หนา้	๑๗๓ 

๓๓	 ดูรายละเอียดใน	 อภิ .สงฺ .อ .	 (บาลี )	 ๔๖/๒๖๔,		 

	 และ	อภิ.สงฺ.อ.	(ไทย)	๑/๑/๓๓๑.	หนา้	๑๗๔ 

๓๔	 วิสุทฺธิ.	(ไทย)	๑/๑/๔๕-๖.	หนา้	๑๗๕ 

๓๕	 ดูรายละเอียดใน	วิสุทฺธิ.	(ไทย)	๑/๑/๔๖-๗.	หนา้	๑๗๗ 

๓๖	 วิสุทฺธิ.	(ไทย)	๑/๑/๗๕.	หนา้	๑๗๘ 

๓๗	 ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๔๒๕/๔๘๔.	หนา้	๑๘๒ 

๓๘	 ดูรายละเอียดใน	 ม.อุ.	 (ไทย)	 ๑๔/๑๕๓-๑๕๙/๑๙๖-	 

	 ๒๐๗.	หนา้	๑๘๓ 

๓๙	 ขุ.อุ.	(ไทย)	๒๕/๒๕/๒๒๐.	หนา้	๑๘๓ 

๔๐	 สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๑๓๒/๑๖๒-๑๖๓.	หนา้	๑๘๔ 

๔๑	 ขุ.สุ.	(บาลี)		๒๕/๑๐๔๑๕๓๑.	หนา้	๑๘๕ 

๔๒	 ขุ.สุ.	(บาลี)	๒๕/๑๐๔๒/๕๓๒.	หนา้	๑๘๕ 

๔๓	 คุณารักษ์	 นพคุณ	 ผู้แปล,	 เนตติปกรณ์แปลและเนตติ  

 สารัตถทีปนี,	 (กรุงเทพฯ	 :	 หจก.	 ทิพยวิสุทธิ์,	 ๒๕๔๔),		 

	 หน้า	๒๐.	หนา้	๑๘๕ 

๔๔	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๑.	หนา้	๑๘๖ 

๔๕	 องฺ.ทสก.	(ไทย)	๒๔/๖๑/๑๓๖.	หนา้	๑๘๗ 

 

๔๖	 องฺ.อฏฺก.	(ไทย)	๒๓/๘๑/๔๐๕.	หนา้	๑๘๗ 

๔๗	 สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๙๕/๑๐๑.	หนา้	๑๘๘ 

๔๘	 ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๓๖๕/๒๙๑-๒๙๒.	หนา้	๑๙๐ 

๔๙	 ดูรายละเอียดใน	 ที.ม.อ.	 (ไทย)	 	 ๒/๒/๒๐๐-๒๐๒.		 

 หนา้	๑๙๒ 

๕๐	 ดูรายละเอียดในเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร	ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/	 

	 ๑๑๙-๑๒๓/๑๓๕-๑๕๙.	หนา้	๑๙๒ 

๕๑	 อปฺปมาโท	 อมตํ	 ปทํ,	 ปมาโท	 มจฺจุโน	 ปทํ.,	 ขุ.ธ.	 (บาลี)		 

	 ๒๕/๒๑/๑๙.	หนา้	๑๙๓ 

๕๒	 อภิ.วิ.	(ไทย)	๓๕/๕๑๔/๓๘๘.	หนา้	๑๙๔ 

๕๓	 ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๒๐๓/๑๕๑.	หนา้	๑๙๕ 

๕๔	 ดูรายละเอียดใน	 สํ.สฬา.	 (ไทย)	 ๑๘/๑๒๗/๑๕๒.		 

 หนา้	๑๙๕ 

๕๕	 ดูรายละเอียดใน	 วิ.มหา.	 (ไทย)	 ๑/๔๔๔/๔๗๔-๔๗๕.		 

 หนา้	๑๙๘ 

๕๖	 ดูรายละเอียดใน	 วิ .มหา.	 (ไทย)	 ๑/๔๕๓/๔๘๐.		 

 หนา้	๑๙๘ 

๕๗	 ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.	(ไทย)	๒/๕๗๖/๖๕๐.	หนา้	๒๐๐	

๕๘	 ดูรายละเอียดใน	 วิ .มหา.	 (ไทย)	 ๒/๕๗๗/๖๕๑.		 

 หนา้	๒๐๐	

๕๙	 ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.	(ไทย)	๒/๕๗๘/๖๕๒.	หนา้	๒๐๐ 

๖๐	 ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.	(ไทย)	๒/๕๗๙/๖๕๓.	หนา้	๒๐๐ 

๖๑	 ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.	(ไทย)	๒/๕๘๑/๖๕๕.	หนา้	๒๐๐ 

๖๒	 ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.	(ไทย)		๒/๕๘๒/๖๕๖.	หนา้	๒๐๐ 

๖๓	 ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.	(ไทย)		๒/๕๘๓/๖๕๗.	หนา้	๒๐๐ 

๖๔	 ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.	(ไทย)		๒/๕๘๔/๖๕๘.	หนา้	๒๐๐ 

๖๕	 ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.	(ไทย)		๒/๕๘๕/๖๕๙.	หนา้	๒๐๐ 

๖๖	 ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.	(ไทย)		๒/๕๘๖/๖๖๐.	หนา้	๒๐๐ 

๖๗	 ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.	(ไทย)		๒/๕๘๗/๖๖๑.	หนา้	๒๐๐ 

๖๘	 ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.	(ไทย)		๒/๕๘๘/๖๖๒.	หนา้	๒๐๐ 

๖๙	 ดรูายละเอยีดใน	ว.ิมหา.	(ไทย)		๒/๕๘๙/๖๖๓.	หนา้	๒๐๐ 

๗๐	 วิ.ม.	(ไทย)		๕/๓๔๕/๒๑๓-๔.	หนา้	๒๐๐ 

๗๑	 องฺ.ทสก.	(ไทย)	๒๔/๖๑/๑๓๖.	หนา้	๒๐๑	

๗๒	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต),	 พุทธธรรม ฉบับ  

 ปรับปรุงและขยายความ,	พิมพ์ครั้งที่	๑๑,	(กรุงเทพฯ	:		 

	 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	 ๒๕๔๖),	 หน้า		 

	 ๖๖๗-๗๓๒.	หนา้	๒๐๑	

๗๓	 ขุ.เถร.	(ไทย)	๒๖/๕๐๑/๔๒๕.	หนา้	๒๐๒	

 

 

๗๔	 ขุ.อุ.	(ไทย)	๒๕/๑๐/๑๘๖.	หนา้	๒๐๓ 

๗๕	 อตฺตนา	โจทยตฺตานํ		 ปฏิมํเสตมตฺตนา,		 

	 โส	อตฺตคุตฺโต	สติมา			สุขํ	ภิกฺขุ	วิหาหิสิ,			 

	 ขุ.ธ.	(บาลี)		๒๕/๓๗๙/๘๓.	หนา้	๒๐๔ 

๗๖	 ดูรายละเอียดใน	 ม.ม.	 (ไทย)	 ๑๓/๑๑๙/๑๒๙-๑๓๐.		 

 หนา้	๒๐๕ 

๗๗	ดูรายละเอียดใน	ที.สี.	(ไทย)	๙/๕-๖/๒-๓.	หนา้	๒๐๖ 

๗๘	 สํ.ส.	(ไทย)	๑๕/๑๒๔/๑๔๕.	หนา้	๒๐๖ 

๗๙	 ดูรายละเอียดใน	ม.มู.อ.	(ไทย)	๑/๑/๖๙๘-๙.	หนา้	๒๐๗ 

๘๐	 ดรูายละเอยีดใน	ส.ํส.	(ไทย)	๑๕/๒๐๙/๓๐๓-๔.	หนา้	๒๐๙ 

๘๑	 ดรูายละเอยีดใน	ส.ํส.	(ไทย)	๑๕/๒๑๐/๓๐๔-๕.	หนา้	๒๐๙ 

๘๒	 สํ.ส.	(ไทย)	๑๕/๒๑๒/๓๐๗-๘.	หนา้	๒๑๐ 

๘๓	 อํ.อฏฺฐก.	(ไทย)	๒๓/๙/๒๑๔.	หนา้	๒๑๐ 

๘๔	 ดูรายละเอียดใน	ขุ.ธ.อ.	(ไทย)	๑/๒	(ตอน๔)/๑๑๘-๑๒๒.	 

 หนา้	๒๑๑ 

๘๕	 ดูรายละเอียดใน	 ขุ.ธ.อ.	 (ไทย)	 ๑/๒	 (ตอน๔)/๓๔๑-๖.	 

 หนา้	๒๑๑ 

๘๖	 ดูรายละเอียดใน	 วิสุทฺธิ .	 ( ไทย)	 	 ๑/๑/๗๙-๘๑.		 

 หนา้	๒๑๒	

๘๗	 ดูรายละเอียดใน	 ขุ.ชา.อ.	 (ไทย)	 ๓/๕/๖๔๙-๖๕๘.		 

 หน้า	 ๒๑๓	
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๘๘	 ขุ.ชา.	(ไทย)	๒๗/๔๕/๓๐๘.		หนา้	๒๑๔ 

๘๙	 ดูรายละเอียดใน	 ขุ.ชา.อ.	 (ไทย)	 ๓/๕/๖๘๖-๖๙๖.		 

 หนา้	๒๑๔ 

๙๐	 ขุ.ชา.	(ไทย)	๒๗/๖๕-๖/๓๑๑.	หนา้	๒๑๕ 

๙๑	 ดูรายละเอียดใน	 ขุ.ธ.อ.	 (ไทย)	 ๑/๒	 (ตอน๑)/๒๖-๗.		 

 หนา้	๒๑๕ 

๙๒	 ดูรายละเอียดใน	 สํ .ส.	 (ไทย)	 ๑๕/๒๓๔/๓๓๕-๖.		 

 หนา้	๒๑๕ 

๙๓	 ที.สี.	(ไทย)	๙/๒๑๖/๗๓.	หนา้	๒๑๗ 

๙๔	 ดูรายละเอียดใน	ที.สี.	(ไทย)	๙/๔๕๐-๔๗๙/๑๙๘-๒๑๒.		 

 หนา้	๒๑๘ 

๙๕	 ดูรายละเอียดใน	 ขุ .มหา.	 (ไทย)	 ๒๙/๕๒/๑๘๑.		 

 หนา้	๒๑๘ 

๙๖	 ดูรายละเอียดใน	วิสุทฺธิ.	(ไทย)	๑/๑-๓๓-๔.	หนา้	๒๑๙ 

๙๗	 ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๔๖๒/๕๐๓.	หนา้	๒๑๙ 

๙๘	 ที.สี.	(ไทย)	๙/๑๔๔/๔๕.	หนา้	๒๒๒ 

๙๙	 ดูรายละเอียดใน	 ม.อุ .	 (ไทย)	 ๑๔/๔๒๕/๔๘๔-๕.		 

 หนา้	๒๒๓ 

๑๐๐	สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๑๐๖/๑๑๙-๑๒๐.	หนา้	๒๒๓ 

 

๑๐๑	 ดูรายละเอียดใน	 ม.อุ .	 (ไทย)	 ๑๔/๔๒๖/๔๘๕-๖.		 

 หนา้	๒๒๔ 

๑๐๒	สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๘/๑๐๖/๑๒๐.	หนา้	๒๒๔ 

๑๐๓	ม.มู.	(ไทย)	๑๒/๔๐๙/๔๔๔-๕.	หนา้	๒๒๖ 

๑๐๔	ดูรายละเอียดใน	 ม.มู .	 (ไทย)	 ๑๒/๔๑๔/๔๕๐-๑.		 

 หนา้	๒๒๖ 

๑๐๕	ดูรายละเอียดใน	ม.มู.อ.	(ไทย)	๑/๑/๖๕๖-๘.	หนา้	๒๒๘ 

๑๐๖	ดูรายละเอียดใน	 สํ.ม.	 (ไทย)	 ๑๙/๔๑๒/๒๖๙-๒๗๐.		 

 หนา้	๒๒๙	

๑๐๗	ดูรายละเอียดใน	 ที.สี.	 (ไทย)	 ๙/๑๙๔-๒๑๓/๖๕-๗๓.		 

 หนา้	๒๒๙ 

๑๐๘	ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๗๕/๗๙.	หนา้	๒๒๙ 

๑๐๙	องฺ.อฎฺฐก.	(ไทย)	๒๓/๘๑/๔๐๖.	หนา้	๒๓๐ 

๑๑๐	ที.ม.	(ไทย)		๑๐/๓๗๓/๓๐๑.	หนา้	๒๓๐ 

๑๑๑	ดูรายละเอียดใน	ขุ.จู.	(ไทย)	๓๐/๑๕๕/๔๙๐.	หนา้	๒๓๑ 

๑๑๒	ที.สี.	(ไทย)	๙/๑๙๓/๖๕.	หนา้	๒๓๒ 

๑๑๓	อภิ.วิ.	(ไทย)	๓๕/๕๐๘/๓๘๕.	หนา้	๒๓๒	

๑๑๔	ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๑๔๑/๘๘.	หนา้	๒๓๒	

 

๑๑๕	ดูรายละเอียดใน	 ที.สี.	 (ไทย)	 ๙/๑๙๓-๒๔๘/๖๕-๘๔.		 

 หนา้	๒๓๓ 

๑๑๖	ดูรายละเอียดใน	 ม.มู.	 (ไทย)	 ๑๒/๔๑๕-๔๓๓/๔๕๑-	 

	 ๔๖๒.	หนา้	๒๓๓ 

๑๑๗	ดูรายละเอียดใน	 ม.ม.	 (ไทย)	 ๑๓/๒๒-๓๐/๒๔-๓๔.		 

 หนา้	๒๓๔ 

๑๑๘	ดูรายละเอียดใน	 ที.ปา.	 (ไทย)	 ๑๑/๓๑๐/๒๘๓-๔.		 

 หนา้	๒๓๔ 

๑๑๙	ดูรายละเอียดใน	ที.สี.	(ไทย)		๙/๔๘๖/๒๑๖.	หนา้	๒๓๔ 

๑๒๐	ดูรายละเอียดใน	 องฺ .ติก .	 ( ไทย)	 ๒๐/๑๖/๑๕๙.		 

 หนา้	๒๓๔ 

๑๒๑	ดูรายละเอียดใน	 องฺ.จตุกฺก.	 (ไทย)	 ๒๑/๓๗/๖๐-๒.		 

 หนา้	๒๓๔ 

 

 

 

 

 

 

บทที่	๔	
๑	 ดูรายละเอียดใน	 ม.มู.	 (ไทย)	 ๑๒/๑๗๘/๑๗๙-๑๘๒.		 

 หนา้	๒๔๑  

๒	 ดูรายละเอียดใน	 องฺ .จตุกฺก.	 (ไทย)	 ๒๑/๑๗/๒๙.		 

 หนา้	๒๔๓ 

๓	 ดูรายละเอียดใน	 ม.มู .	 (ไทย)	 ๑๒/๒๐๔/๒๑๓-๕.		 

 หนา้	๒๔๕ 

๔	 ดูรายละเอียดใน	สํ.สฬา.	(ไทย)	๑๗/๑/๑-๒.	หนา้	๒๕๐	 
๕	 ดูรายละเอียดใน	 สํ.สฬา.	 (ไทย)	 	 ๑๘/๒๔๗/๒๖๒-๓.		 

 หนา้	๒๕๖ 

๖	 ดูรายละเอียดใน	 ม.อุ.	 (ไทย)	 ๑๔/๑๕๓-๑๕๙/๑๙๖-	 

	 ๒๐๗.	หนา้	๒๕๖ 

๗	 ดรูายละเอยีดใน	ม.อ.ุ	(ไทย)	๑๔/๑๓๖/๑๗๕.	หนา้	๒๘๑  

๘	 ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๑๓๗/๑๗๖.	หนา้	๒๘๓ 

๙	 ดูรายละเอียดใน	 ที.ม.	 (ไทย)	 ๑๐/๓๘๖/๓๒๔-๓๓๘.		 

 หนา้	๒๘๔ 

๑๐	 ดูรายละเอียดใน	 ม.อุ .	 (ไทย)	 ๑๔/๓๒๘/๓๙๕-๖.		 

 หนา้	๒๘๘ 

๑๑	 ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๓๗๓/๓๐๑.	หนา้	๒๙๒ 
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาบาลี – ไทย 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

	 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐.			 	 	 

	 กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๐๐.	

	 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    

	 กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙.	

	 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิภงฺคมูลฏีกา วิภงฺคอนุฏีกา.   

 กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์วิญญาณ,	๒๕๓๖.	

	 มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม.    

	 กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๒๕.	

	 มหามกุฏราชวิทยาลัย.	อรรถถาพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ ๔๘ เล่ม .   

	 กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์	มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๓๕.	

	 มหามกุฏราชวิทยาลัย.	วิสุทธิมรรคแปล.   

	 กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๓๘.	

	 มหามกุฏราชวิทยาลัย.	อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเป็นไทย.   

	 กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙.	

	 พระมหากัจจยนเถระ. เนตติปกรณ์แปลและเนตติสารัตถทีปนี. คุณารักษ์ นพคุณ ผู้แปล.   

	 กรุงเทพมหานคร	:	หจก.	ทิพยวิสุทธิ์,		๒๕๔๔.	

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ  

 (๑) หนังสือ 

	 พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต). พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ).     

	 พิมพ์ครั้งที่	๑๑.	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๔๖.	

	 พุทธทาสภิกขุ. ตามรอยพระอรหันต์.	กรุงเทพมหานคร	:	ธรรมสภา,	มปป.	

	 พุทธทาสภิกขุ.	มรดกธรรม.	กรุงเทพมหานคร	:	ธรรมสภา,	๒๕๓๘.	

	 พระโสภณมหาเถระ	(มหาสีสยาดอ).	วิปัสสนานัย เล่ม ๑.   

 พระพรหมโมลี	(สมศักดิ์	อุปสโม)	ตรวจชำระ	พระคันธสาราภิวงศ์	แปลและเรียบเรียง.			 

	 นครปฐม	:	ห.จ.ก.	ซีเอไอ-เซ็นเตอร์,	๒๕๔๘.	

	 มหามกุฏราชวิทยาลัย.	อภิธานปฺปทีปิกาและอภิธานปฺปทีปิกาสูจิ.   

 กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๓๕.	

	 พระพุทธัปปิยะ.	ปทรูปสิทฺธิ.	พระคันธสาระ	แปลและเรียบเรียง.		 

	 พิมพ์เนื่องในโอกาสครบ	๓๐	ปี	การก่อตั้งสำนักเรียนบาลีใหญ่	วัดท่ามะโอ,		 

	 กรุงเทพมหานคร	:	ห.จ.ก	ไทยรายวัน-การพิมพ์,	๒๕๔๗.	

	 พระวิสุทธาจารมหาเถระ.	ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ.		 

	 พระราชปริยัติโมลี	(อุปสโม)	และคณะ	ปริวรรตและแปล.		 

	 กรุงเทพมหานคร	:โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๕.		

	 พระมหาปราโมทย์	ปโมทิโต.	พจนานุกรมธาตุภาษาบาลี.		 

	 กรุงเทพมหานคร	:	บริษัท	เอกพิมพ์ ไทย	จำกัด,	๒๕๔๑.	

	 พันตรี	ป.	หลงสมบุญ.	พจนานุกรม มคธ-ไทย.	พิมพ์ครั้งที่	๒,	กรุงเทพมหานคร	:	อาทรการพิมพ์,	มปป.	

	 ราชบัณฑิตยสถาน.	พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.			 

	 กรุงเทพมหานคร	:	นานมีบุคส์พับลิเคชั่น,	๒๕๔๖. 
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 (๒)  วิทยานิพนธ์ 

	 พระมหาสุวัฒน์	สุวฑฺฒโน	(จันทะคัด).		 

	 “การศึกษาเรื่องสติในฐานะองค์ธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาเถรวาท”.		 

 วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหา-บัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,	๒๕๔๘.		

	 พระมหาเข็มทอง	ตนฺติปาโล	(ฤทธิ์ลือไกร).		 

	 “การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของพระครูโพธิสารคุณ	(ประยงค์	อุปลวณฺโณ)”.			 

 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหา-บัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๔๗.	

	 พระมหาบูรณะ	ชาตเมโธ	(โพธิ์นอก).		 

	 “การศึกษาอิทธิพลของอายตนะ	(สื่อ)	ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”.		 

 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๔๓.	

	 พระสมภาร	ทวีรัตน์.	 

	 “การนำหลักวิปัสสนากรรมฐานมาใช้ ในการลดภาวะความแปรปรวนทางอารมณ์ของสตรีวัยทอง”.							 

 วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหิดล,	๒๕๔๓.	

	 พระอุบล	กตปุญฺโญ.			 

	 “การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของศีลที่มีต่อสังคมไทย”.		 

 วิทยานิพนธ์พุทธ-ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย		มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๗.	

	 พระครูประคุณสรกิจ	(สุชาติ	ชิโนรโส).		 

	 “การศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของสำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม”			 

 วทิยานพินธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,	๒๕๓๘.	
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อินทรียสังวรเป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาเรียนรู้อย่างแท้จริง 

เป็นการพิจารณาดูสิ่งที่มาปรากฏทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี 

ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลาง 

ปราศจากอคติและความคิดปรุงแต่งผิดๆ 

จะทำให้เกิดความเข้าใจความจริงเพิ่มมากขึ้น 

ทำให้เกิดสติ เกิดสมาธิ เกิดปัญญายิ่งๆ ขึ้นไป 

จนกระทั่งเกิดความรู้แจ้งความจริงของสิ่งทั้งปวงได้ 

วิธีปฏิบัติอินทรียสังวรที่มีความหมายว่า 

ให้สำรวมระวัง ปิดกั้น ป้องกันกิเลสต่างๆ นั้น  

เป็นเพียงขั้นต้น 

เป็นการปฏิบัติในขั้นที่ยังไม่สามารถพัฒนาตนให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้เท่านั้น 

พระพุทธองค์ทรงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอินทรีย์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

คือ มีปัญญาเห็นความจริง 

จนสามารถเป็นนายเหนืออินทรีย์ได้ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ 	 :		นายสุภีร์	ทุมทอง	

วันเดือนปีเกิด	 :		วันที่	๑๓	พฤษภาคม	๒๕๑๕			

สถานที่เกิด		 :		บ้านหนองฮะ	ต.หนองฮะ		 

	 		อ.สำโรงทาบ	จ.สุรินทร์	

 

การศึกษา	 :	 เปรียญธรรม	๔	ประโยค	

	 :		ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่	วัดท่ามะโอ	จ.ลำปาง	

	 :	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		

	 		สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 :		ปริญญาโท	พุทธศาสตรมหาบัณฑิต	

	 		สาขาพระพุทธศาสนา		 

	 	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

 

งานปัจจุบัน	 :	 อาจารย์สอนพิเศษปริญญาตรี		 

	 	 วิชาพระอภิธรรมปิฎก	 

	 	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		 

	 	 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส	จ.นครปฐม	

	 :	บรรยายธรรมะตามสถานที่ต่างๆ		 

	 	 ทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	

	 :	เผยแผ่ธรรมะทางเว็บไซด์	www.ajsupee.com 

 


