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ค�าน�า

หนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ มีท้ังหมด ๓ เล่ม คือ  

๑)หาบุญได้ ใช้บุญเป็น ๒) การบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก 

และ ๓) ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน 

หนังสือ “หาบุญได้ ใช้บุญเป็น” เป็นหนังสือที่อธิบำยขยำยควำม

คติธรรมที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน�้า พระมงคลเทพมุน ี

(สด จนฺทสโร) ได้เทศนำสั่งสอนไว้ ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบำย

กำรหำบุญได้ตำมหลักวิชำกำรในพระพุทธศำสนำ ท่ีองค์สมเด็จ 

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ มีปรำกฏในพระไตรปิฎก และ

คัมภีร์อรรถกถำที่อธิบำยขยำยควำมพระไตรปิฎกนั้น และกำร 

ใช้บุญเป็นนั้น เป็นอย่ำงไร

หนังสือ “การบ�าเพ็ญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก” เป็นหนังสือที่อธิบำย 

กำรบ�ำเพ็ญทุกระดับ ตำมข้อมูลที่ปรำกฏในพระไตรปิฎก คัมภีร์ 

อรรถกถำและคัมภีร์อื่นๆ ในพระพุทธศำสนำ ฝ่ำยเถรวำท

(ก)



หนังสือ “ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน” เป็นหนังสือ

ท่ีอธิบำยโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพำน ว่ำ คืออะไร 

มีวิธีกำรปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอย่ำงไร และน�ำประสบกำรณ์กำร 

ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพำน ของบูรพำจำรย์ท่ีปฏิบัติ 

ตรงตำมพระปรยิติัสทัธรรม มำแสดงไว้ ว่ำสอดคล้องกบัพระสทัธรรม 

ของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำอย่ำงไร

หนังสือธรรมทั้ง ๓ เล่มนี้ มีควำมเกี่ยวโยงกัน กล่ำวคือ กำรศึกษำ

สัมมำปฏิบัติในบวรพระพุทธศำสนำ มีจุดหมำยสูงสุดก็คือกำร

บรรลุมรรค ผล นิพพำน โดยเฉพำะกำรบรรลุถึงพระนิพพำนธำตุ 

ที่เป็นบรมสุข เป็นอมตธรรม เป็นธรรมแดนเกษมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ 

ทั้งปวง นั้น ต้องบ�ำเพ็ญบำรมีทุกระดับ ไม่ว่ำจะบรรลุเป็นพระสัมมำ

สัมพุทธเจ้ำ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ำ หรือเป็นพระอรหันตสำวก 

และกำรบ�ำเพ็ญบำรมีให้แก่กล้ำนั้น ต้องเริ่มต้นจำกกำรกระท�ำกุศล 

คุณควำมดีในระดับบุญ แล้วพัฒนำกุศลคุณควำมดีนั้นให้แก่กล้ำขึ้น

เป็นบำรมี ดังนั้น หนังสือธรรมชุดนี้จึงตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่ำวนี้

ได้อย่ำงดี

อนึ่ง เนื่องจำกมีสหธรรมิกบำงท่ำนได้ฟังผู้เขียนบรรยำยธรรม เรื่อง 

“การบ�าเพ็ญบารมี” ทีพ่ระเดชพระคุณ หลวงป๋า พระเทพญาณมงคล ว.ิ

(เสรมิชัย ชยมงฺคโล) อดีตปฐมเจ้ำอำวำสวัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม 

อ.ด�ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี ได้นิมนต์ผู้เขียนให้ ไปบรรยำยในครำว  

(ข)



อบรมพระวิปัสสนำจำรย์ ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม แล้ว 

สหธรรมิกท่ำนนั้นได้ปรำรภกับผู้เขียนว่ำ ผู้เขียนน่ำจะพิมพ์หนังสือ 

ธรรม เรื่อง “การบ�าเพ็ญบารมี” จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ 

ในกำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ ซ่ึงผู้เขียนก็ผัดผ่อนมำเป็นระยะเวลำนำน 

พอสมควร ต่อมำผู้เขียนได้บรรยำยธรรมสอนสำธุชนที่เข้ำร่วม 

ปฏิบัติธรรมที่วัดป่ำวิสุทธิคุณ ในโครงกำรอบรมพระกัมมัฏฐำน  

เกี่ยวกับเรื่องโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพำน ว่ำคืออะไร และ

วิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรค ผล นิพพำน เป็นอย่ำงไร ปรำกฏว่ำมี

สำธุชนให้ควำมสนใจพอสมควร 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำวนี ้ผู้เขยีนจึงด�ำรว่ิำ สมควรทีจ่ะจัดท�ำหนงัสอืธรรม 

ชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทำนให้กับผู้มำบ�ำเพ็ญ 

บุญกุศลและปฏิบัติธรรมที่วัดป่ำวิสุทธิคุณ ได้ ใช้เป็นแนวทำงใน 

กำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ และเป็นกำรปฏิกำระแก่สำธุชนที่มำบ�ำเพ็ญ

บุญกุศลที่วัดป่ำวิสุทธิคุณด้วย

ขออนโุมทนำบญุกบัผู้มจีติศรทัธำร่วมท�ำบญุเป็นเจ้ำภำพพมิพ์หนงัสอื

ธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ” ที่ปรำกฏชื่ออยู่ท้ำยหนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ 

และขออำรำธนำคุณพระศรรีตันตรยั คือ คุณพระพทุธ คุณพระธรรม 

และคุณพระสงฆ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งขออำรำธนำบุญ- 

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

มพีระเดชพระคุณ หลวงพ่อวดัปากน�า้ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 

(ค)



พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร วิ. (วีระ คณุตฺตโม) 

และพระเดชพระคุณ หลวงป๋า พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย 

ชยมงฺคโล) ได้ โปรดรวมเป็นตบะ-เดชะ-พลวะ-ปัจจัย มำอภิบำล 

คุ ้มครองรักษำสำธุชนผู ้มี จิตศรัทธำร ่วมท�ำบุญเป ็นเจ ้ำภำพ 

พิมพ์หนังสือธรรมชุดนี้ ให้เป็นผู้ปรำศจำกทุกข์-โศก-โรค-ภัยทั้งปวง 

และปรำศจำกอุปัทวันตรำยและสรรพอันตรำย ให้มีสุขภำพแข็งแรง

และมีอำยุยืน ปรำรถนำสิ่งใดที่เป็นไปในทำงที่ชอบและประกอบ

ด้วยธรรมแล้ว ก็ขอให้สิ่งนั้นจงส�ำเร็จทุกประกำร ให้เจริญรุ่งเรือง 

ในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำและในกิจกำร

โดยชอบ ให้สุข-สมบูรณ์-บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ 

และนิพพำนสมบัติ มีมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพำน ๑ โดยสัมมำทิฏฐิ

แต่ส่วนเดียว ตลอดกำลนำน

(พระมหาศักฎา สุมโน)

เจ้ำอำวำสวัดป่ำวิสุทธิคุณ

วิสำขบูชำ

๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒

(ง)



ค�าชี้แจงก่อนอ่านหนังสือ

เนื้อหำในหนังสือชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ แต่ละเล่มจะอ้ำงอิง

พระพุทธพจน์ ภำษิตของพระอรหันตสำวก และอรรถำธิบำยของ 

พระอรรถกถำจำรย์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่ำนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 

เช่ือถือได้ และตรงประเด็น ประกอบกำรพิจำรณำกำรศึกษำ 

สัมมำปฏิบัติ

พระพุทธพจน์และภำษิตของพระอรหันตสำวกที่ได้อัญเชิญมำไว้ ใน

หนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ แปลจำกพระไตรปิฎกภำษำบำลี ฉบับสยำมรัฐ 

ที่จัดพิมพ์ โดยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย กำรอ้ำงอิงนั้นจะบอกช่ือ

คัมภีร์ของพระไตรปิฎก และบอกเล่ม/ข้อไว้ แต่ไม่ได้บอกหน้ำ 

พระไตรปิฎก เนื่องด้วยมหำมกุฏรำชวิทยำลัยได้จัดพิมพ์พระไตร- 

ปิฎกภำษำบำลีข้ึนใหม่ ท�ำให้หน้ำไม่ตรงกับฉบับที่พิมพ์ ไว้ก่อนนั้น  

ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ปุญญกิริยาวัตถุสูตร ขุททกนิกาย  

อิติวุตตกะ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘) กำรอ้ำงอิงพระพุทธพจน์ที่ปรำกฏ

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

๒๕/๒๓๘ คือ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๓๘

ส�ำหรับอรรถำธิบำยของพระอรรถกถำจำรย์นั้น แปลจำกคัมภีร ์

อรรถกถำ ฉบบัภำษำบำล ีทีจั่ดพมิพ์โดยโรงพมิพ์วิญญำณ กำรอ้ำงอิง

นั้นก็จะบอกช่ือคัมภีร์ของอรรถกถำ และบอกภำค/หน้ำไว้เช่นกัน  

ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย  

(จ)



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

คัมภีร์ คือ ปปัญจสูทนี เป็นคัมภีร์อรรถกถำของมัชฌิมนิกำย 

อุปรปัิณณำสก์ ส่วนกำรอ้ำงอิงทีป่รำกฏในวงเลบ็ คือ ม.= มชัฌิมนกิำย, 

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

๓ หน้ำ ๒๒๙

ในส่วนคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถำและปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคนั้น จะ

ใช้หนังสือที่จัดพิมพ์โดยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย โดยจะบอกล�ำดับ

ของเล่มและหน้ำไว้ด้วย ยกตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง เช่น ธัมมปทัฏฐ

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

กำรอ้ำงอิงอรรถกถำนี้ จะบอกช่ือคัมภีร์ คือ ธัมมปทัฏฐกถำ  

เป็นคัมภีร์อรรถกถำของขุททกนิกำย ธรรมบทคำถำ ส่วนกำรอ้ำงอิง

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

อรรถกถำ ตัวเลข ๕/๘๕ ก็คือเล่มที่ ๕ หน้ำที่ ๘๕ และปกรณ์วิเศษ

วิสุทธิมรรค (วิสุทฺธิ.๓/๑๐) นี้เป็นกำรอ้ำงอิงของคัมภีร์ปกรณ์วิเศษ 

วิสุทธิมรรค ส่วนกำรอ้ำงอิงที่ปรำกฏในวงเล็บ คือ วิสุทฺธิ.= วิสุทธิ

มรรค ตัวเลข ๓/๑๐ ก็คือเล่มที่ ๓ หน้ำที่ ๑๐

ผู้อ่ำนที่มีควำมประสงค์จะค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมจำกพระพุทธพจน์ 

ภำษิตของพระอรหันตสำวก อรรถกถำ และปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค 

ก็สำมำรถค้นหำได้จำกที่อ้ำงอิงไว้

วิสำขบูชำ

๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒

(ฉ)
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คุณธรรมของพระอริยบุคคล............................................................ ๑๑

คุณธรรมปหาน (ละ) สังโยชน์........................................................ ๑๗

อริยมรรคมีองค์ ๘............................................................................. ๒๓

 ปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้น....................................................... ๒๗

 กิจที่สมณะควรท�า..................................................................... ๒๙

ธรรมเป็นไปในส่วนแห่งวิชชา........................................................... ๓๐

สมถภูมิ : ธรรมเป็นอารมณ์ของสมถะ........................................... ๓๔

วิปัสสนาภูมิ : ธรรมเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา............................... ๔๐

วิธีเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน................................................. ๔๙

 วิธีนั่งและเจริญสมถภาวนาจนถึงอนุปัสสนา........................ ๔๙

 การเจริญวิปัสสนาภาวนา......................................................... ๖๗

ภาคผนวก............................................................................................ ๗๐

 วิชชา............................................................................................ ๗๒

  วิชชา ๓............................................................................ ๗๒

  วิชชา ๘........................................................................... ๗๓

 สังโยชน์...................................................................................... ๗๔



ขอเชิญร่วมศึกษาสัมมาปฏิบัติ  และประพฤติเนกขัมมบารมี   
ในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน  ตามแนวสติปัฏฐาน ๔  

ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน�้า พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  

ได้ปฏิบัติค้นพบ เข้าถึง รู้-เห็น และเป็น ได้ถ่ายทอดสั่งสอนไว้   

ที่วัดป่าวิสุทธิคุณ หน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี  

ปีละ ๒ รุ่น  คือ

รุ่นแรกของปี  ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐  เมษายน

รุ่นที่ ๒ ของปี  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐  ตุลาคม



สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจธรรม ณ มหาโพธิบัลลังก์ 

ภายใต้ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ ทรงค้นพบความจริงอย่างประเสริฐ คือ 

อริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ เหตุเกิดแห่งทุกข์ (สมุทัย) สภาวะท่ีทุกข์

ดับเพราะเหตุดับ (นิโรธ) และข้อปฏิบัติที่จะเกิดให้นิโรธ ที่เรียก

ว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ (มรรค) และทรงก�าจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์

ได้อย่างสิ้นเช้ือไม่เหลือเศษ เป็นสมุจเฉทปหาน บรรลุมรรค ผล 

นิพพาน ตรัสรู ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระอนุตตร 

สัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อทรงตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงมีพระคุณ

หลายประการ เช่น อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 

เป็นต้น พระคุณประการหนึ่ง คือ โลกวิทู (ทรงรู้แจ้งโลก) นั้น 

ทรงเห็นว่าบุคคลที่ปรากฏในโลกมี ๙ ประเภท มีปรากฏในปุคคล

สูตรว่า

ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล 

นิพพาน

1ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุ มรรค ผล นิพพาน



  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๙ ประเภทน้ี มีปรากฏอยู ่

 ในโลก บคุคล ๙ ประเภทไหนบ้าง คือ พระอรหนัต์ ท่านผู้ปฏิบัติ 

 เพื่อความเป็นพระอรหันต์ พระอนาคามี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�า 

 ให้แจ้งซ่ึงอนาคามิผล พระสกทาคามี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�า 

 ให้แจ้งซ่ึงสกทาคามิผล พระโสดาบัน ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�า 

 ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ปุถุชน
๑

ถ้าจะจัดบคุคลตามพระพทุธพจน์นีอ้อกเป็นกลุม่ กจ็ดัได้เป็น ๒ กลุม่ 

คือ ๑.กลุ่มผู้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ ๘ ประเภท ได้แก่ ท่านผู้ปฏิบัติ

เพื่อท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล จนถึงพระอรหันต์ ๒.กลุ่มปุถุชน

พระอริยบุคคล

บุคคลผู้ต้ังใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ ๘ ประเภทตามพระพุทธพจน์ 

ข้างต้นนั้น ต้ังแต่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อท�าให้แจ้งซ่ึงโสดาปัตติผล จนถึง

พระอรหันต์เป็นทักขิเณยยบุคคล
๒
 คือ บุคคลผู้ควรรับของท�าบุญ

ท่ีทายกถวาย และเป็นพระอริยบุคคล คือ บุคคลผู้ประเสริฐ 

หรือบุคคลผู้เป็นพระอริยะเพราะบรรลุธรรมวิเศษมีโสดาปัตติมรรค

ขึ้นไป จนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ ในพระอภิธรรมปิฎกได้แสดง

ว่า “พระอริยบุคคล ๘ เป็นอริยะ บุคคลนอกนั้น ไม่ใช่อริยะ”
๓
 

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

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

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

ไกลจากกิเลส เป็นผู้ประเสริฐ และเป็นผู้บริสุทธิ์ มีปรากฏในคัมภีร์

ปัญจปกรณัฏฐกถา ว่า

  วินิจฉัยในนิเทศแห่งพระอริยบุคคล. ช่ือว่าอริยะ 

 เพราะเป็นผู้ ไกลจากกิเลสทั้งหลาย. ช่ือว่าอริยะ เพราะ 

 ประเสริฐกว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลก ... เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์ 

 จงึช่ือว่าอรยิะ. ชนทัง้หลายทีเ่หลอืไม่ช่ือว่าอรยิะ เพราะไม่เป็น 

 ผู้บริสุทธิ์.
๔
 

พระอริยบุคคล ๘ ตามพระอภิธรรมปิฎกข้างต้นนี้ แบ่งเป็นผู้ปฏิบัติ

มรรค ๔ และผู้ตั้งอยู่ในผล ๔
๕
 จัดเรียงตามล�าดับคุณธรรมได้ดังนี้

๑) ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล คือ พระผู้ตั้งอยู่ใน

โสดาปัตติมรรคหรือบรรลุโสดาปัตติมรรคแล้ว

๒) พระโสดาบัน คือ ท่านผู้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว

๓) ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล คือ พระผู้ตั้งอยู่ใน

สกทาคามิมรรคหรือบรรลุสกทาคามิมรรคแล้ว

๔) พระสกทาคาม ีคือ ท่านผู้บรรลุสกทาคามิผลแล้ว

๕) ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้งซ่ึงอนาคามิผล คือ พระผู้ต้ังอยู่ใน 

อนาคามิมรรคหรือบรรลุอนาคามิมรรคแล้ว

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

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

๗) ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้งซ่ึงอรหัตตผล คือ พระผู้ต้ังอยู่ใน 

อรหัตตมรรคหรือบรรลุอรหัตตมรรคแล้ว

๘) พระอรหันต ์คือ ท่านผู้บรรลุอรหัตตผลแล้ว

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจ�าแนกพระอริยบุคคลทั้ง ๘ นี ้

เป็น ๒ ประเภท
๖  
ได้แก่ พระเสขะ คือ พระผู้ยงัต้องศึกษาในไตรสกิขา 

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

พระผู้ ไม่ต้องศึกษา เป็นพระอรหันต์ เพราะบรรลุอรหัตตผลแล้ว

ปุถุชน

ค�าว่า “ปุถุชน” พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อรรถาธิบายไว้ว่า เป็นคน

มีกิเลสหนา ประพฤติธรรมต�่า หันหลังให้อริยธรรม คือ ธรรมท่ี 

ประเสริฐหรือธรรมของพระอริยบุคคลดังมีปรากฏในคัมภีร ์ 

สารัตถปกาสินี ว่า

  พระพุทธพจน์ว่า ปุถุชฺชโน (ปุถุชน) ได้แก่ ชื่อว่าปุถุชน  

 เพราะเหตุที่ท�ากิเลสมากนานัปการเป็นต้น ให้เกิด. จริงอยู่ 

 ท่านกล่าวค�านี้ไว้ว่า ชื่อว่าปุถุชน เพราะท�ากิเลสหนาให้เกิด ...

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

 พวกชนจ�านวนมาก คือนับไม่ ได ้ หันหลังให ้อริยธรรม 

 ประพฤติธรรมต�่า.

  อีกอย่างหนึ่ง ผู้ชื่อว่าปุถุ เพราะถึงการนับไว้แผนกหนึ่ง 

 ทเีดียว ช่ือว่าชน เพราะแยกจากพระอรยิเจ้าผู้ประกอบด้วยคุณ 

 มีศีลและสุตะเป็นต้น ฉะนั้น จึงชื่อว่าปุถุชน.

  ด้วยบททัง้สอง คือ อสุตวา ปถุชฺุชโน ดังกล่าวแล้วน้ีนัน้  

 ท่านถอืเอาอันธปถุชุน ในจ�านวนปถุชุน ๒ จ�าพวก ทีพ่ระพทุธเจ้า 

 ผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ตรัสไว้ว่า ปุถุชนมี ๒ จ�าพวก คือ  

 อันธปุถุชน ๑ กัลยาณปุถุชน ๑.
๗
 

พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อรรถาธิบายความหมายของ “อันธปุถุชน” 

และ “กัลยาณปุถุชน” ไว้ มีปรากฏในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี ว่า

  ในปุถุชน ๒ จ�าพวกนั้น บุคคลผู ้ ไม ่มีการเรียน 

 การสอบสวน การฟัง การทรงจ�า และการพิจารณาในขันธ์ ธาตุ  

 และอายตนะเป็นต้น ชื่อว่าอันธปุถุชน. บุคคลผู้มีกิจเหล่านั้น  

 ชื่อว่ากัลยาณปุถุชน.

  อนึ่ง ปุถุชนทั้ง ๒ พวกนี้ ชื่อว่าปุถุชน ด้วยเหตุทั้งหลาย  

 มีการท�ากิเลสมากมายให้เกิดเป็นต้น ชนนี้เป็นพวกหนึ่ง 

 เพราะหยั่งลงภายในของปุถุชน.
๘
 

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

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

คือ อันธปุถุชน (ปุถุชนผู้มืดบอด) เป็นบุคคลท่ีไม่มีการศึกษา 

สัมมาปฏิบัติในพระสัทธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง 

สั่งสอนไว้ และกัลยาณปุถุชน (ปุถุชนผู้มีธรรมอันงาม) เป็นบุคคล

ที่ต้ังใจศึกษาสัมมาปฏิบัติในพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ มีการ

พิจารณาขันธ์ ธาตุ และอายตนะเป็นต้น จึงเป็นผู้พยายามท�าให้แจ้ง

ซึ่งโสดาปัตติผลเป็นต้น

ดังนั้น กัลยาณปุถุชนผู้เห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดในการ

สังสารวัฏ พึงตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ กล่าวคือ ศึกษาในพระปริยัติ

สัทธรรม แล้วลงมือปฏิบัติตามหลักพระปฏิบัติสัทธรรม เพื่อให ้

ได้ผลเป็นพระปฏิเวธสทัธรรม หรอืกล่าวอีกนยัหนึง่ ศึกษาและปฏิบติั

ในโพธิปักขยิธรรม ๓๗ ประการ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔, สมัมปัปธาน ๔, 

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

มีองค์ ๘ เพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคล

พระอริยบุคคลต้ังแต่พระโสดาบันขึ้นไปนั้น จะไม่ไปสู่ทุคติ
๙
 อีก 

เพราะเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์แล้ว แต่ปุถุชนผู้ยังมีกิเลส เมื่อถูกกิเลส

ดลจิตดลใจให้ประพฤติผิดไปตามอ�านาจกิเลสนั้นๆ ก็จะท�าให ้

คิดผิด เห็นผิด รู้ผิด พูดผิด กระท�าผิด ตามกันผิดๆ และน�ากันผิดๆ

๙
ทุคติ  สถานที่ไปเกิดที่ชั่ว  ได้แก่ เปรต  นรก  อสูรกาย  ดิรัจฉาน
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เป็นเหตุไปเกิดในทุคติ เพราะการประพฤติผิดศีลธรรมนั้น บัณฑิต 

ผู้มีปัญญารู้บาป-บุญ-คุณ-โทษ รู้ทางเจริญ-ทางเสื่อมเป็นต้น ควรเร่ง 

ขวนขวายศึกษาสมัมาปฏิบติัเพือ่บรรลเุป็นพระอรยิบุคคล จนกระท่ัง 

สามารถก�าจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ ได้อย่างสิ้นเช้ือไม่เหลือเศษ 

เป็นพระอรหันต์ในที่สุด
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มรรค ผล นิพพาน

มรรค ผล นิพพานเป็นคุณธรรมที่พระอริยบุคคลบรรลุ จัดเป็น 

โลกุตตรธรรม
๑๐
 คือ ธรรมที่มิใช่วิสัยของโลก หรือสภาวะที่พ้นโลก 

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

บางครั้งก็เรียกว่า นพโลกุตตรธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มรรค ๔ ได้แก่ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 

และอรหัตตมรรค
๑๒

 บุคคลผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติจนบรรลุมรรค 

ทั้ง ๔ นี้ จะได้รับการขนานนามตามระดับคุณธรรม ดังนี้คือ 

- ผู้บรรลุโสดาปัตติมรรค เรียกว่า ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้ง 

ซึ่งโสดาปัตติผล

- ผู้บรรลุสกทาคามิมรรค เรียกว่า ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้ง 

ซึ่งสกทาคามิผล

- ผู้บรรลุอนาคามิมรรค เรียกว่า ท่านผู ้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้ง 

ซึ่งอนาคามิผล

- ผู ้บรรลุอรหัตตมรรค เรียกว่า ท่านผู ้ปฏิบัติเพ่ือทําให้แจ้ง 

ซึ่งอรหัตตผล

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

(อภิ.ส�.๓๔/๗๐๖,๙๑๑)

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

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

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

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

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

ผล ๔ ได้แก่ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และ 

อรหัตตผล
๑๓
 บุคคลผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติจนบรรลุถึงผลทั้ง ๔ นี้แล้ว 

จะได้รับการขนานนามตามระดับคุณธรรม ดังนี้ คือ 

- ผู้บรรลุโสดาปัตติผล เรียกว่า พระโสดาบัน

- ผู้บรรลุสกทาคามิผล เรียกว่า พระสกทาคามี

- ผู้บรรลุอนาคามิผล เรียกว่า พระอนาคามี

- ผู้บรรลุอรหัตตผล เรียกว่า พระอรหันต์

มรรคเปรยีบเสมอืนยารกัษาโรค ส่วนผลเปรยีบเสมอืนความสขุสบาย

ที่เกิดจากผลของการหายจากโรค เพราะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

พระนิพพาน คือ ธรรมชาติที่ไม่มีตัณหา
๑๔
 ไม่มีกิเลสเหตุแห่งทุกข์ 

เพราะก�าจัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษแล้ว

อสังขตธาตุ คือ พระนิพพานที่ปัจจัยอะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้
๑๕
 

จะเรียกว่า “พระนิพพานธาตุ” ก็ได้ เพราะไม่มีสัตว์ ไม่มีชีพ 

และเพราะทรงสภาวะของพระนิพพานไว้
๑๖
 

พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อรรถาธิบายไว้ว่าธรรมกายคือพระตถาคต

โลกุตตรธรรม ๙ เป็นพระกายของพระตถาคต มีปรากฏในคัมภีร์

สารัตถปกาสินี ว่า
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  ในพระพุทธพจน์ว่า โย โข วกฺกลิ ธมฺม� นี้ พึงทราบ 

 อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมกายที ่

 ตรัสไว้ว ่า ขอถวายพระพรมหาบพิตร ธรรมกายแลคือ 

 พระตถาคต ความจริงโลกุตตรธรรม ๙ อย่าง (มรรค ๔ ผล ๔  

 นิพพาน ๑) ชื่อว่าพระกายของพระตถาคต.
๑๗

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

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักเกณฑ์การพิจารณา 

ความเป็นพระอริยบุคคลไว้ โดยพิจารณาจากการศึกษาสัมมาปฏิบัติ 

คือ ศีล สมาธ ิและปัญญา รวมทัง้การละสงัโยชน์
๑๘
 ของพระอรยิบคุคล 

แต่ละระดับ มปีรากฏในเสขสตูรที ่๒ มรีายละเอียดแต่ละระดับดังนี้

๑. พระโสดาบันเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ แต่ท�าสมาธิและปัญญาได ้

พอประมาณ สามารถก�าจัดสังโยชน์ได้ ๓ อย่าง ได้แก่ สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส มีปรากฏในเสขสูตรที่ ๒ ว่า

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ท�าให ้

 บริบูรณ์ ในศีล เป็นผู ้ท�าพอประมาณในสมาธิ เป็นผู ้ท�า 

 พอประมาณในปัญญา ... เธอเป็นพระโสดาบนั เพราะสงัโยชน์ ๓ 

 หมดสิ้นไป เป็นผู้มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง 

 จะตรัสรู้ ในเบื้องหน้า
๑๙
 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจ�าแนกพระโสดาบันออกเป็น 

๓ ประเภท ได้แก่ เอกพีช ี คือ พระโสดาบันผู้จะเกิดในภพมนุษย์ 

อีกครัง้เดียวกจ็ะบรรลเุป็นพระอรหนัต์ โกลงัโกละ คือ พระโสดาบนั 

ผู้จะเกดิในตระกลูหรอืในสคุติอีก ๒-๓ ครัง้กจ็ะบรรลเุป็นพระอรหนัต์ 

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

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

๗ ครั้งก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ มีปรากฏในเสขสูตรที่ ๔ ว่า

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระเอกพีชีโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป มาบังเกิด 

 ยังภพมนุษย์นี้ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้ ...

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระโกลังโกลโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป 

 ยังท่องเที่ยวไปสู่ ๒ หรือ ๓ ตระกูล (ภพ) แล้วจะท�าที่สุด 

 แห่งทุกข์ได้ ...

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป 

 ยังท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมากเพียง ๗ ครั้ง 

 แล้วจะท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้.
๒๐
 

๒. พระสกทาคามีเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ แต่ท�าสมาธิและปัญญา 

ได้พอประมาณ สามารถก�าจัดสังโยชน์ ได้ ๓ อย่าง เช่นเดียวกับ 

พระโสดาบนั และสามารถท�าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง จะมาเกดิ 

ในมนุษย์โลกอีกครั้งเดียวก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์มีปรากฏใน 

เสขสูตรที่ ๒ ว่า

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

 บริบูรณ์ ในศีล เป็นผู ้ท�าพอประมาณในสมาธิ เป็นผู ้ท�า 

 พอประมาณในปัญญา ... เธอเป็นพระสกทาคามี เพราะสงัโยชน์ ๓ 

 หมดสิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง จะมายัง 

 โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น แล้วจะท�าที่สุดทุกข์ได้
๒๑
 

๓. พระอนาคามีเป็นผู้มีศีลและสมาธิบริบูรณ์ แต่ท�าปัญญาได ้

พอประมาณ สามารถก�าจัดสงัโยชน์ได้อีก ๒ อย่าง ได้แก่ กามฉนัทะ

และพยาบาท แล้วจะปรนิพิพานในช้ันสทุธาวาส มปีรากฏในเสขสตูร

ที่ ๒ ว่า

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ท�าให ้

 บรบิรูณ์ในศีล เป็นผู้ท�าให้บรบิรูณ์ในสมาธ ิเป็นผู้ท�าพอประมาณ 

 ในปัญญา ... เธอเป็นผู้ผุดขึ้นเกิด จักปรินิพพานในภพนั้นมีอัน 

 ไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  

 หมดสิ้นไป
๒๒

โอรัมภาคิยสังโยชน ์คือ สังโยชน์เบื้องต�่า ๕ อย่าง ที่พระอนาคามี

ละได้นั้น ได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ 

และพยาบาท
๒๓

 

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

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

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

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

๕ ประเภท คือ อันตราปรินิพพายี อุปหัจจปรินิพพายี อสังขาร 

ปรินิพพายี สสังขารปรินิพพายี และอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  

มีปรากฏในเสขสูตรที่ ๔ ว่า

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระอนาคามีผูอ้นัตราปรนิพิพายี เพราะโอรมัภาคิยสงัโยชน์ ๕  

 หมดสิ้นไป ...

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระอนาคามีผูอ้ปุหัจจปรินิพพายี เพราะโอรมัภาคิยสงัโยชน์ ๕  

 หมดสิ้นไป ...

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระอนาคามีผูอ้สังขารปรินพิพายี เพราะโอรมัภาคิยสงัโยชน์ ๕ 

 หมดสิ้นไป ...

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระอนาคามีผูส้สังขารปรินพิพายี เพราะโอรมัภาคิยสงัโยชน์ ๕ 

 หมดสิ้นไป ...

  เมื่อยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอดวิมุตติน้ัน เธอเป็น 

 พระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิย 

 สังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป
๒๔

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

ทั้ง ๕ ประเภทไว้ คือ อันตราปรินิพพายี
๒๕

 คือ พระอนาคามี 

ผู้ปรินิพพานในระหว่าง กล่าวคือเกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้ว 

อายยุงัไม่ถงึกึง่กป็รนิพิพานโดยกเิลสปรนิพิพาน อปุหัจจปรินพิพายี
๒๖
 

คือ พระอนาคามีผู้ ใกล้จะปรินิพพาน กล่าวคืออายุพ้นกึ่งแล้ว 

ใกล้จะสิน้อายจึุงปรนิพิพาน อสังขารปรินพิพายี
๒๗

 คือ พระอนาคาม ี

ผู้ปรินิพพานโดยไม่ล�าบาก กล่าวคือปรินิพพานโดยง่าย ไม่ต้องใช้ 

ความเพียรมากนัก สสังขารปรินิพพายี
๒๘

 คือ พระอนาคาม ี

ผู้ปรนิพิพานโดยล�าบาก กล่าวคือปรนิิพพานโดยต้องใช้ความเพยีรมาก 

และอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
๒๙

 คือ พระอนาคามีผู้มีกระแสใน 

เบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ กล่าวคือเกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่ง 

แล้วก็ตาม จะเกิดเลื่อนต่อขึ้นไปจนถึงอกนิฏฐภพแล้วจึงปรินิพพาน

๔. พระอรหันตเ์ป็นผู้ท�าศีล สมาธิ และปัญญาได้บริบูรณ์ สามารถ

ก�าจัดสังโยชน์ได้หมดทั้ง ๑๐ อย่าง จึงก�าจัดอาสวะกิเลสได้อย่างสิ้น

เชื้อไม่เหลือเศษ มีปรากฏในเสขสูตรที่ ๒ ว่า

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

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

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

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

๒๙
อภิธรรมปิฎก  ปุคคลบัญญัติ  (อภิ.ปุ.๓๖/๕๖)
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  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ท�าให ้

 บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ท�าให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ท�าให้บริบูรณ ์

 ในปัญญา ... เธอท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา 

 อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง  

 ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่
๓๐

พระพุทธโฆสาจารย์ได้จ�าแนกพระอรหันต์เป็น ๒ ประเภท
๓๑ 

ได้แก่ 

สุกขวปัิสสก คือ พระอรหนัต์ผู้เหน็แจ้งอย่างแห้งแล้ง ไม่มคุีณวเิศษ 

เช่น อภิญญา เป็นต้น และสมถยานิก คือ พระอรหันต์ผู้มีสมถะ 

เป็นยาน กล่าวคือ เจรญิสมถะจนได้ฌานสมาบติัแล้ว เจรญิวปัิสสนา

ต่อไป จนอรหัตตมรรคเกิดขึ้นแล้วปหานสังโยชน์ได้อย่างสิ้นเชิง

นอกจากนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ทรงจ�าแนกพระอรหันต์เป็น ๔ ประเภท
๓๒

 ตามนัยคัมภีร์ปกรณ์

วิเศษวิสุทธิมรรค ได้แก่ สุกฺขวิปสฺสโก คือ พระอรหันต์ผู้เห็นแจ้ง 

อย่างแห้งแล้ง เตวิชฺโช คือ พระอรหันต์ผู้ ได้วิชชา ๓ ฉฬภิฺโ 

คือ พระอรหันต์ผู ้ ได้อภิญญา ๖ และปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต คือ 

พระอรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา

พระพทุธพจน์ข้างต้นนีแ้สดงไว้ชัดเจนว่า การบรรลเุป็นพระอรยิบคุคล 

ระดับต่างๆ นัน้ ต้องศึกษาสมัมาปฏิบัติไตรสกิขา คือ ศีล สมาธ ิปัญญา 

แล้วละสังโยชน์ไปตามล�าดับ จนสิ้นอาสวะกิเลส เป็นพระอรหันต์ 

บรรลถุงึพระนพิพานธาตุ ท่ีเป็นอสงัขตธาตุ เป็นบรมสขุ เป็นอมตธรรม

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

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

๓๒
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (๒๕๓๗) ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒ 

พิมพ์ครั้งที่ ๓๘  กรุงเทพมหานคร  มหามกุฏราชวิทยาลัย
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คุณธรรมปหาน (ละ) สังโยชน์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงคุณธรรมที่ปหาน (ละ) 

สังโยชน์ทั้ง ๑๐ อย่างไว้ โดยตรัสให้เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ 

มีปรากฏในโอรัมภาคิยสูตรและอุทธัมภาคิยสูตร ว่า

  ดูกรภิกษุทัง้หลาย สงัโยชน์อันเป็นส่วนเบือ้งต�า่ ๕ อย่างนี ้

 ๕ อย่างเป็นไฉน คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส  

 กามฉันทะ พยาบาท ...

  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจรญิอรยิมรรคอันประกอบ 

 ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อก�าหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ 

 สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต�่า ๕ อย่างนี้แล ...

  ดูกรภิกษทุัง้หลาย สงัโยชน์อันเป็นส่วนเบ้ืองสงู ๕ อย่างนี้ 

 ๕ อย่างเป็นไฉน คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ...

  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจรญิอรยิมรรคอันประกอบ 

 ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อก�าหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อ 

 ละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ อย่างนี้แล
๓๓

พระธรรมเสนาบดี สารีบุตรมหาเถระ พระอัครสาวกเบื้องขวา 

ผู้เลิศกว่าภิกษุอ่ืนในด้านปัญญา ได้แสดงการละสังโยชน์เหล่านี ้

โดยการเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ และเมื่ออริยมรรคสมังคีบุคคล 

(บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอริยมรรค) เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ 

จนแก่กล้าขึ้นเป็นมรรคญาณในระดับต่างๆ ได้แก่ โสดาปัตติมรรค 

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

สามารถปหานสังโยชน์ได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ มีปรากฏใน 

มรรคญาณนิทเทส ว่า

  ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค ญาณช่ือว่าสัมมาทิฏฐิ 

เพราะมีสภาวะเห็น ย่อมออกจากมิจฉาทิฏฐิ ออกจากเหล่า

กิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้น จากขันธ์ทั้งหลาย และออก

จากสรรพนิมิตภายนอก เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญา

ในการออกและหลกีไปทัง้จากกเิลสขนัธ์และจากนมิติภายนอก 

ชื่อว่ามรรคญาณ

  ญาณชื่อว่าสัมมาสังกัปปะ เพราะมีสภาวะตรึกตรอง ...  

 ชื่อว่ามรรคญาณ

  ญาณช่ือว่าสัมมาวาจา เพราะมีสภาวะก�าหนดไว้ ... 

 ชื่อว่ามรรคญาณ

  ญาณช่ือว ่าสัมมากัมมันตะ เพราะมีสภาวะเป ็น 

 สมุฏฐาน ... ชื่อว่ามรรคญาณ

  ญาณช่ือว่าสัมมาอาชีวะ เพราะมีสภาวะผ่องแผ้ว ... 

 ชื่อว่ามรรคญาณ

  ญาณชือ่ว่าสัมมาวายามะ เพราะมีสภาวะประคองไว้ ...  

 ชื่อว่ามรรคญาณ

  ญาณช่ือว่าสัมมาสติ เพราะมีสภาวะต้ังมั่น ... ช่ือว่า 

 มรรคญาณ

  ญาณช่ือว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ...  

 ชื่อว่ามรรคญาณ
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  ในขณะแห่งสกทาคามิมรรค ญาณช่ือว่าสัมมาทิฏฐิ  

 เพราะมีสภาวะเห็น ... ญาณชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะ 

 ไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมออกจากกามราคสังโยชน์ จากปฏิฆสังโยชน์  

 จากกามราคานุสัย จากปฏิฆานุสัยส่วนหยาบๆ ออกจาก 

 เหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ทั้งหลาย 

 และออกจากสรรพนมิติภายนอก เพราะเหตุนัน้ ท่านจึงกล่าวว่า  

 ปัญญาในการออกและหลีกไปทั้งจากกิเลสขันธ์และจากนิมิต 

 ภายนอก ชื่อว่ามรรคญาณ

  ในขณะแห่งอนาคามิมรรค ญาณช่ือว่าสัมมาทิฏฐิ 

 เพราะมีสภาวะเห็น ... ญาณชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะ 

 ไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมออกจากกามราคสังโยชน์ จากปฏิฆสังโยชน์  

 จากกามราคานุสัย จากปฏิฆานุสัยส่วนละเอียดๆ ออกจาก 

 เหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ์ทั้งหลาย 

 และออกจากสรรพนมิติภายนอก เพราะเหตุนัน้ ท่านจึงกล่าวว่า  

 ปัญญาในการออกและหลีกไปทั้งจากกิเลสขันธ์และจากนิมิต 

 ภายนอก ชื่อว่ามรรคญาณ

  ในขณะแห่งอรหัตตมรรค ญาณช่ือว่าสัมมาทิฏฐิ 

 เพราะมีสภาวะเห็น ... ญาณชื่อว่าสัมมาสมาธ ิเพราะมีสภาวะ 

 ไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมออกจากรูปราคะ จากอรูปราคะ จากมานะ 

 จากอุทธัจจะ จากอวิชชา จากมานานุสัย จากภวราคานุสัย 

 จากอวชิชานสุยั ออกจากเหล่ากิเลสทีเ่ป็นไปตามมจิฉาสมาธนิัน้ 

 จากขนัธ์ทัง้หลาย และออกจากสรรพนมิติภายนอก เพราะเหตุน้ัน 

 ท่านจงึกล่าวว่า ปัญญาในการออกและหลกีไปทัง้จากกิเลสขนัธ์ 

 และจากนิมิตภายนอก ช่ือว่ามรรคญาณ
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  อริยมรรคสมังคีบุคคลย่อมเผากิเลสที่ยังไม่เกิด ด้วย 

 โลกุตตรฌานที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าว 

 โลกุตตระว่าเป็นฌาน บุคคลนั้นย่อมไม่หวั่นไหวเพราะทิฏฐ ิ

 ต่างๆ เพราะเป็นผู้ฉลาดในฌานและวิโมกข์

  พระโยคาวจรต้ังจิตมั่นแล้ว ย่อมเห็นแจ้งฉันใด เมื่อ 

 เหน็แจ้งกพ็งึต้ังจิตมัน่ฉนันัน้ ทัง้สมถะและวปัิสสนาได้เกดิขึน้ 

 ในขณะนั้น มีส่วนเสมอกัน ด�าเนินไปคู่กัน.
๓๔ 

นอกจากนี้ พระธรรมเสนาบดี สารีบุตร ได้แสดงการละสังโยชน์ 

และอนุสัยของพระอริยบุคคลไว้ มีปรากฏในยุคนัทธกถา ว่า

  ความว่า ย่อมละสงัโยชน์ได้ อนสุยัย่อมสิน้ไป อย่างไร?

  ย่อมละสังโยชน์ ๓ นี้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

 สีลัพพตปรามาส อนุสัย ๒ นี้ คือ ทิฏฐิอนุสัย วิจิกิจฉาอนุสัย  

 ย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปัตติมรรค

  ย่อมละสงัโยชน์ ๒ นี ้คือ กามราคสงัโยชน์ ปฏิฆสงัโยชน์  

 ส่วนหยาบๆ อนุสัย ๒ นี้ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 

 ส่วนหยาบๆ ย่อมสิ้นไปด้วยสกทาคามิมรรค

  ย่อมละสงัโยชน์ ๒ นี ้คือ กามราคสงัโยชน์ ปฏิฆสงัโยชน์  

 ส่วนละเอียดๆ อนุสัย ๒ นี้ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 

 ส่วนละเอียดๆ ย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมรรค

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

  ย่อมละสังโยชน์ ๕ นี้ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ  

 อุทธัจจะ อวิชชา อนุสัย ๓ นี้ คือ มานานุสัย ภวราคานุสัย 

 อวิชชานุสัย ย่อมสิ้นไปด้วยอรหัตตมรรค
๓๕

สรุปความว่า การบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับต่างๆ นั้น ต้อง 

เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้แก่กล้าขึ้นเป็นมรรคญาณ เมื่อมรรคนั้น

พร้อมเพรยีงกัน (มรรคสมงัคี) มรรคญาณในระดับต่างๆ กจ็ะท�าหน้าท่ี

เป็นพนักงานปหานสังโยชน์พร้อมกับท�าอนุสัยให้สิ้นไป ตามระดับ

ภูมธิรรมทีป่ฏิบติัได้ กล่าวคือ โสดาปัตตมิรรคปหานสงัโยชน์ได้ ๓ คือ 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส พร้อมทั้งท�าทิฏฐิอนุสัย 

วิจิกิจฉาอนุสัย ให้สิ้นไป สกทาคามิมรรคปหานสังโยชน์ ได้ ๓ 

เหมือนพระโสดาบันแล้ว ยังละกามราคสังโยชน์และปฏิฆสังโยชน์

ส่วนหยาบๆ ได้ และท�าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางได้ พร้อมทั้ง 

ท�ากามราคานสุยัและปฏิฆานสุยัส่วนหยาบๆ ให้สิน้ไป อนาคามิมรรค

ปหานสังโยชน์ได้อีก ๒ คือ กามฉันทะและพยาบาท หรือละกาม 

ราคสังโยชน์และปฏิฆสังโยชน์ส่วนละเอียดๆ ได้ พร้อมทั้งท�า 

กามราคานสุยัและปฏิฆานสุยัส่วนละเอียดๆ ให้สิน้ไป อรหัตตมรรค

ปหานสังโยชน์อีก ๕ ที่เหลือ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ 

และอวชิชา พร้อมทัง้ท�ามานานสุยั ภวราคานสุยั อวิชชานสุยั ให้สิน้ไป 

พระอริยบุคคลหลายท่านเจริญสัมมาปฏิบัติจนเกิดอรหัตตมรรค 

แล้วปหานสังโยชน์ได้ทั้ง ๑๐ อย่างพร้อมกันเลยทีเดียวก็มี
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พระเดชพระคุณหลวงพ่อวดัปากนํา้ พระมงคลเทพมุน ี(สด จนทฺสโร) 

ได้แสดงพระธรรมเทศนา เรือ่ง พระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ 

ในระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๘ - ๓ มีนาคม ๒๔๘๙ 

โดยแสดงถึงการละสังโยชน์ไว้ว่า

  ที่ว่าธรรมกายนั้น สัณฐานเป็นรูปพระพุทธปฏิมากร 

 เกตุดอกบัวตูม สีขาวเป็นเงา ใสเหมือนกระจกส่องหน้า 

 ชั้นพระโสดา ละกิเลสได้ ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

 สีลัพพตปรามาส ...

  ชัน้พระสกทาคา นอกจากกเิลส ๓ อย่าง ด่ังทีพ่ระโสดา 

 ละได้แล้วนั้น ยังละกามราคะ พยาบาท อย่างหยาบได้อีก 

 ๒ อย่าง กามราคะ ได้แก่ ความก�าหนัดยินดีในวัตถุกาม 

 และกิเลสกาม พยาบาท คือ การผู้ ใจโกรธ

  พระอนาคา ละกามราคะ พยาบาท ชั้นละเอียดได้

  พระอรหัต ละกิเลสทั้ง ๕ ดังกล่าวมาแล้วนั้นได้ 

 โดยสิ้นเชิง แล้วยังละสังโยชน์เบื้องบนได้อีก ๕ คือ รูปราคะ  

 ความก�าหนัดยินดีในรูปฌาน อรูปราคะ ความก�าหนัดยินดี 

 ในอรูปฌาน มานะ ความถือตน อทุธัจจะ ความฟุ้งซ่าน อวิชชา  

 ความมืด ความโง่ ไม่รู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสังขาร 

 ไม ่รู ้ปฏิจจสมุปบาทธรรมและอริยสัจ จึงรวมเป ็น ๑๐ 

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

อริยมรรคมีองค์ ๘

อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นคุณธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ตรัสว่าให้เจริญเพื่อละสังโยชน์ดังกล่าวข้างต้นนั้น พระพุทธองค ์

ได้ทรงแจกแจงรายละเอียดของอริยมรรคมีองค์ ๘ แต่ละข้อไว ้

มีปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตร
๓๖
 ว่า

๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ ความรู้ ในอริยสัจ ๔ ได้แก่ ความรู้ 

ในทกุข์ ความรู้ ในสมทุยั (เหตุเกดิแห่งทกุข์) ความรู้ ในนโิรธ (สภาวะ

ที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับ) ความรู้ ในมรรค (ข้อปฏิบัติให้เกิดนิโรธ)

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

ในการออกจากกาม ความด�าริในการไม่พยาบาท ความด�าริในการ 

ไม่เบียดเบียน

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ วจีสุจริต ๔ ได้แก่ เจตนาเป็นเหตุ 

งดเว้นจากการพูดเท็จ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียด 

เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดค�าหยาบ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจาก

การพูดเพ้อเจ้อ

๔. สัมมากัมมันตะ กระท�าชอบ คือ กายสุจริต ๓ ได้แก่ เจตนา

เป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอา
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สิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ ให้ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติ

ผิดในกาม

๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือ ละการเลี้ยงชีพที่ผิด ประกอบ

แต่สัมมาชีพ

๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือ สัมมัปปธาน ๔ ได้แก่ สร้างฉันทะ 

พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อป้องกันบาป 

อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่ 

เกิดขึ้นแล้ว เพื่อท�ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น เพื่อความ 

ด�ารงอยู ่ไม่เลอืนหาย ภิญโญภาพ ไพบลูย์ เจรญิเต็มท่ีแห่งกศุลธรรม

ที่เกิดขึ้นแล้ว

๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ สติปัฏฐาน ๔ ได้แก่ พิจารณาเห็นกาย

ในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม อยู่ มีความเพียร 

มีสัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้

๘. สัมมาสมาธิ ต้ังจิตมั่นชอบ คือ รูปฌาน ๔ ได้แก่ ปฐมฌาน 

ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน

อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ จัดเข้าในไตรสิกขาหรือขันธ์ ๓ คือ ศีล สมาธิ 

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

เรื่องการจัดอริยมรรคมีองค์ ๘ เข้าในศีล สมาธิ ปัญญา มีปรากฏใน

จูฬเวทัลลสูตร ว่า

  ดูกรวิสาขะ ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงจัดขันธ์ 

 ๓ ประการ เข้าในอริยมรรคมีองค์ ๘ แต่ทรงจัดอริยมรรค 

 มีองค์ ๘ เข้าในขันธ์ ๓ ประการ คือ

  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ทรงจัด 

 เข้าในสีลขันธ์

  สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ทรงจัดเข้าใน 

 สมาธิขันธ์

  สมัมาทฏิฐ ิและสมัมาสงักปัปะ ทรงจัดเข้าในปัญญาขนัธ์ 
๓๗

จากธรรมภาษิตของธรรมทินนาภิกษุณีนี้ แสดงให้เห็นว่า สมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดอริยมรรคมีองค์ ๘ เข้าในไตรสิกขา คือ 

ศีล สมาธิ/สมถะ และปัญญา/วิปัสสนา ดังนี้

สัมมาวาจา (วจีสุจริต ๔) สัมมากัมมันตะ (กายสุจริต ๓) และ 

สัมมาอาชีวะ ทรงจัดเข้าในศีล

สัมมาวายามะ (สัมมัปปธาน ๔) สัมมาสต ิ (สติปัฏฐาน ๔) และ 

สัมมาสมาธ ิ(รูปฌาน ๔) ทรงจัดเข้าในสมาธหิรือสมถะ

สัมมาทิฏฐิ (เห็นอริยสัจ ๔) และสัมมาสังกัปปะ (กุศลวิตก ๓) 

ทรงจัดเข้าในปัญญาหรือวิปัสสนา
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พระเดชพระคุณหลวงพ่อวดัปากนํา้ พระมงคลเทพมุน ี(สด จนทฺสโร)

ได้แสดงพระธรรมเทศนา เรือ่ง โพธปัิกขยิธรรมกถา อรยิอัฏฐงัคิกมรรค 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๑ โดยกล่าวถึงผลการปฏิบัติธรรมว่า 

อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ มีปรากฏอยู่ในดวงศีล สมาธิ และปัญญา ว่า

  ... พอหยุดเข้าแล้ว ต่อไปจะเห็นอะไร ถ้าหยุดถูกส่วน 

 ก็เห็นดวงใสเป็นดวงศีล ถ้าจะแยกออก ก็เป็น สมฺมาวาจา 

 สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว เป ็นอริยมรรคเหล ่า น้ี 

 พอเห็นเข้าเป็นดวงใส กายมนุษย์ก็หยุดน่ิงกลางสิ่งน้ัน 

 พอหยดุนิง่ถกูส่วนเข้า ละเอียดเข้าไปๆ พอละเอียดหนกัๆ เข้า  

 ดวงใสนั้นก็ว่าง เห็นดวงสมาธิ

  ดวงสมาธินั้นเป็นเนื้อหนังของสมาธิ ถ้าจะแยกออกไป 

 กเ็ป็น สมฺมาวายาโม สมฺมาสต ิสมฺมาสมาธิ หยดุน่ิงให้ถกูส่วน  

 ละเอียดหนักเข้า ดวงสมาธิก็ว่างออกไป เห็นดวงปัญญา

  ดวงปัญญาเมื่อจะแยกออก ก็เป็น สมฺมาทิฏฺิ สมฺมา 

 สงฺกปฺโป เหล่านี้รวมเป็นอริยมรรค ๘ ...

และได้แสดงไว้อีกในพระธรรมเทศนา เรื่อง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๘ ว่า

  ... ดวงศีลคืออะไร ดวงศีลนะ คือ สมฺมาวาจา สมฺมา 

 กมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว อริยมรรค ๓ องค์นั้น เรียกว่า ดวงศีล

  ดวงสมาธิ สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ  

 อริยมรรคอีก ๓ องค์

  ดวงปัญญา สมฺมาทิฏฺิ สมฺมาสงฺกปฺโป
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  เป็น ๘ องค์ในอริยมรรค นั้นทั้งสิ้นอยู่ในน้ัน จึงได ้

 เข้าถึงธรรมกายนี้ได้ ถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะแท้ๆ  

 นี้แหละให้แน่วแน่ไว้

  เราเกิดมาประสบพบพระพุทธศาสนา พุทธรัตนะ 

 ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ไม่ได้ ถึงตัวจริงของศาสนาไม่ได้

  มีตัวจริงศาสนา นี่แก ่นศาสนา อยู ่ ในตัวของเรา 

 เป็นล�าดับเข้าไป อย่าไปทางอ่ืนนะ ไม่ได้ ต้องไปทางหยดุทางเดียว 

 จะยุ่งยากอย่างหนึ่งอย่างใด เข้าให้ถึง หยุดให้ถูกส่วน หยุดให ้

 เข้ากลาง หยุดให้ถูกเป้าหมายใจด�าของพระพุทธศาสนา ...

ปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้น

พระอานนท์มหาเถระ พุทธอุปัฏฐาก ได้แสดงถึงการพยากรณ ์

อรหัตตผลของภิกษุหรือภิกษุณี ในส�านักของท่านด้วยมรรค 

๔ ประการ คือ ๑.ปฏิบัติสมถะก่อน วิปัสสนาภายหลัง ๒.ปฏิบัติ

วิปัสสนาก่อน สมถะภายหลัง ๓.ปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา 

ควบคู ่กันไป และ ๔.ธัมมุทธัจจวิคคหิตมนัส แล้วมรรคเกิด

และเจริญมรรคนั้น ก็จะละสังโยชน์และอนุสัยได้ มีปรากฏใน 

ยุคนัทธสูตรที่ ๑๐ ว่า

  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญวิปัสสนาอันมีสมถะน�าหน้า  

 เมื่อเธอเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะน�าหน้า มรรคย่อมเกิด 

 เธอเสพ เจริญ ท�าให้มากซ่ึงมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ เจริญ 

 ท�าให้มากซ่ึงมรรคนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลาย 

 ย่อมสิ้นสุดไป
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  ภิกษุเจริญสมถะอันมีวิปัสสนาน�าหน้า เมื่อเธอเจริญ 

 สมถะอันมีวิปัสสนาน�าหน้า มรรคย่อมเกิด เธอเสพ เจริญ 

 ท�าให้มากซ่ึงมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ เจริญ ท�าให้มากซ่ึง 

 มรรคนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป

  ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป เมื่อเธอ 

 เจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป มรรคย่อมเกิด เธอเสพ  

 เจริญ ท�าให้มากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ เจริญ ท�าให้มากซึ่ง 

 มรรคนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป

  ภิกษุมีใจถูกอุทธัจจะในธรรมกั้นไว้ ในเวลาที่จิตตั้งมั่น  

 สงบภายใน มภีาวะท่ีจติเป็นหนึง่ผุดขึน้ ต้ังมัน่อยู ่มรรคกเ็กดิขึน้ 

 แก่เธอ เธอเสพ เจรญิ ท�าให้มากซ่ึงมรรคนัน้ เมือ่เธอเสพ เจรญิ  

 ท�าให้มากซ่ึงมรรคนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยทั้งหลาย 

 ย่อมสิ้นสุดไป

  ผู้มอีายุทัง้หลาย ผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษหุรอืภิกษณีุ 

 เปิดเผยการบรรลุอรหัตตผลในส�านักของเราด้วยมรรค 

 ๔ ประการ โดยประการทั้งปวง หรือมรรคใดมรรคหน่ึง 

 บรรดามรรค ๔ ประการนี้
๓๘

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

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้สมาทานศึกษาสัมมา-

ปฏิบัติไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา มีปรากฏใน 

สมณสูตร ว่า

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่สมณะควรท�าเป็นของสมณะ  

 ๓ ประการนี ้๓ ประการอะไรบ้าง คือ การสมาทานอธิสีลสิกขา  

 การสมาทานอธิจิตตสิกขา การสมาทานอธิปัญญาสิกขา 

 กิจที่สมณะควรท�าเป็นของสมณะ ๓ ประการนี้แล

  เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงส�าเหนียกอย่างน้ีว่า  

 “เราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิสีลสิกขา 

 เราจักมีความพอใจอย่างยิ่งในการสมาทานอธิจิตตสิกขา 

 เราจักมีความพอใจอย่างย่ิงในการสมาทานอธิปัญญาสิกขา 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงส�าเหนียกอย่างนี้แล.
๓๙

 

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

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นไปในส่วนแห่งวชิชา 

คือ สมถะและวิปัสสนา ว่า

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างเป็นไปในส่วนแห่ง 

 วิชชา ธรรม ๒ อย่างเป็นไฉน คือ สมถะ ๑ วิปัสสนา ๑

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมถะที่ ภิกษุเจริญแล้ว ย ่อม 

 เสวยประโยชน์อะไร ย่อมอบรมจิต จิตที่อบรมแล้วย่อม 

 เสวยประโยชน์อะไร ย่อมละราคะได้

  วิปัสสนาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อม 

 อบรมปัญญา ปัญญาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไร 

 ย่อมละอวิชชาได้

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศร้าหมองด้วยราคะ ย่อม 

 ไม่หลุดพ้น หรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชา ย่อมไม่เจริญ  

 ด้วยประการฉะนี้แล

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะส�ารอกราคะได้ จึงช่ือว่า 

 เจโตวิมุตติ เพราะส�ารอกอวิชชาได้ จึงชื่อว่าปัญญวิมุตติ.
๔๐

พระพทุธโฆสาจารย์ได้อธบิายขยายความพระพทุธพจน์นี้ไว้ มปีรากฏ

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี ว่า

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

  พระพุทธพจน์ว่า จิตฺต� ภาวียติ ความว่า มรรคจิต อัน 

 สมถะให้เจริญ คือ ให้เพิ่มพูน ให้พัฒนาขึ้น.

  พระพุทธพจน์ว่า โย ราโค โส ปหียติ ความว่า ละกิเลส 

 ที่ช่ือว่าราคะด้วยอ�านาจย้อมใจได้ เพราะราคะเป็นข้าศึก 

 ของมรรคจิต มรรคจิตเป็นข้าศึกของราคะ ขณะมีราคะ ไม่มี 

 มรรคจิต ขณะมีมรรคจิต ไม่มีราคะ ราคะเกิดขึ้นเมื่อใด 

 ย่อมห้ามมิให้มรรคจิตเกิดขึ้นเมื่อนั้น คือตัดหนทาง มรรคจิต 

 เกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนั้นมรรคจิตก็เพิกถอนราคะพร้อมทั้งราก 

 ทีเดียว ด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่า ราโค ปหียต ิ...

  พระพทุธพจน์ว่า ปฺา ภาวยีติ ความว่า มรรคปัญญา 

 อันวิปัสสนาให้เจริญ คือ ให้เพิ่มพูน ให้พัฒนาขึ้น.

  พระพุทธพจน์ว่า ยา อวิชฺชา สา ปหียติ ความว่า 

 ละอวิชชาใหญ่ที่มีมูลแห่งวัฏฏะได้ ในฐานะทั้ง ๘ อวิชชา 

 เป็นข้าศึกของมรรคปัญญา มรรคปัญญากเ็ป็นข้าศึกของอวชิชา  

 ในขณะมีอวิชชา ไม่มีมรรคปัญญา ในขณะมีมรรคปัญญา ไม่ม ี

 อวชิชา อวชิชาเกดิขึน้เมือ่ใด เมือ่นัน้ย่อมห้ามมใิห้มรรคปัญญา 

 เกิดขึ้น คือตัดหนทาง มรรคปัญญาเกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนั้น 

 มรรคปัญญาก็เพกิถอนอวชิชาพร้อมทัง้รากทเีดียว ด้วยเหตุนัน้  

 จึงตรัสว่า อวิชฺชา ปหียติ.

  สหชาตธรรมทั้งสอง คือ มรรคจิต มรรคปัญญา 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วด้วยประการฉะนี้.
๔๑
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พระพุทธพจน์และอรรถกถาเรื่องธรรมเป็นไปในส่วนแห่งวิชชานี้ 

แสดงไว้ชัดเจนว่า วิชชา คือ ความรู้วิเศษหรือความสามารถพิเศษ 

จะเกิดขึ้นได้ ต้องเจริญสมถะและวิปัสสนา เมื่อเจริญและเพิ่มพูน

สมถะไปแล้ว จะพัฒนาขึ้นเป็นมรรคจิต แล้วจะละราคะได้ บรรลุ 

เจโตวิมุตติ ในส่วนวิปัสสนานั้นเมื่อเจริญและเพิ่มพูนไปแล้วจะ 

พฒันาขึน้เป็นมรรคปัญญา แล้วจะละอวชิชาได้ บรรลุปัญญาวมุิตติ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อวดัปากนํา้ พระมงคลเทพมุน ี(สด จนทฺสโร) 

ได้แสดงพระธรรมเทศนา เรือ่ง พระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ 

ในระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๘ - ๓ มีนาคม ๒๔๘๙ โดย

ได้กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมเกิดมรรคจิตและมรรคปัญญา ว่า

  ... เมือ่ธรรมกายหยดุนิง่ จติของธรรมกายเป็นมรรคจิต  

 ญาณธรรมกายเป็นมรรคปัญญา ธรรมกายเข้าสมาบติัดูอรยิสจั 

 ต่อไป ดวงใสถึงขนาดตกศูนย์แล้วกลับเป็นโสดาบันบุคคล 

 แล้วเป็นสกทาคา อนาคา โดยท�านองเดียวกัน จนธรรมกาย 

 อนาคาตกศูนย์จึงเป็นพระพุทธเจ้า อย่างนี้เรียก สุคโต ...

พระอาจารย์ม่ัน ภูริทตฺโต ได้กล่าวเรื่องการบรรลุเจโตวิมุตติและ

ปัญญาวิมุตติไว้ ในหนังสือมุตโตทัย
๔๒

 ว่า

  ๑๗. พระอรหันต์ทุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ 

 ทั้งปัญญาวิมุตติ

๔๒
พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต  มุตโตทัย  กรุงเทพมหานคร  ศูนย์การพิมพ์  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
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อะนาสะวัง เจโตวิมุตติง ปัญญาวิมุตติง ทิฏเฐวะ 

ธัมเม สะยัง อภิญญา สัจฉิกัตวา อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ 

พระบาลีนี้แสดงว่า พระอรหันต์ทั้งหลายไม่ว่าประเภทใด 

ย่อมบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ ที่ปราศจากอาสวะ 

ในปัจจุบนั หาได้แบ่งแยกไว้ว่า ประเภทนัน้บรรลแุต่เจโตวมิตุติ 

หรอืปัญญาวมิตุติไม่ ทีเ่กจิอาจารย์แต่งอธบิายไว้ว่า เจโตวมิตุติ 

เป็นของพระอรหันต์ผู้ ได้สมาธิก่อน ส่วนปัญญาวิมุตติเป็น 

ของพระอรหันต์สุกขวิปัสสกผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆ นั้น ย่อม

ขัดแย้งต่อมรรค มรรคประกอบไปด้วยองค์ ๘ มีทั้งสัมมา

ทิฏฐิ ทั้งสัมมาสมาธิ ผู้จะบรรลุวิมุตติธรรม จ�าต้องบ�าเพ็ญ 

มรรค ๘ บรบิรูณ์ มฉิะนัน้กจ็ะบรรลวุมิตุติธรรมไม่ได้ ไตรสกิขา 

ก็มีทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา อันผู้จะได้อาสวักขยญาณ ต้องบ�าเพ็ญ 

ไตรสิกขาให้บริบูรณ์ทั้ง ๓ ส่วน ฉะนั้นจึงว่า พระอรหันต์ 

ทุกประเภทต้องบรรลุท้ังเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ ด้วย

ประการฉะนี้แล ฯ
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สมถภูมิ : 

ธรรมเป็นอารมณ์ของสมถะ

ค�าว่า “สมถะ” แปลว่า สงบ มีอีกค�าหนึ่งที่ใช้เรียกการเจริญภาวนา

ระดับนี้ คือ “สมาธิ” แปลว่า ความมีใจตั้งมั่น ดังนั้น สมถภาวนา/

สมถกัมมัฏฐาน จึงมีความหมายว่า การฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบ 

จากนิวรณ์ จนใจผ่องใส และให้ต้ังมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง 

เป็นเอกัคคตา คือมีอารมณ์เป็นหนึ่งด้วยอ�านาจกุศล

พระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญสมาธิ เพราะผู้มีใจตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้

ตามความเป็นจริง ดังปรากฏในสมาธิสูตร
๔๓

 ว่า

  เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ 

 ตามความเป็นจริง ว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ 

 นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

การเจริญสมถภาวนา/สมถกัมมัฏฐานนี้ ผู้ปฏิบัติต้องระวังนิวรณ ์

อย่าให้นิวรณ์เกิดขึ้นในใจ เพราะถ้านิวรณ์เกิดขึ้นในใจ ใจจะขุ่นมัว 

ไม่ผ่องใส ใจก็ไม่ต้ังมัน่เป็นสมาธแินบแน่นมัน่คง จิตก็ไม่เป็นเอกคัคตา 

ส่งผลให้ปัญญาไม่เกดิ เปรยีบเสมอืนน�า้ในภาชนะหรอืในบ่อทีขุ่น่มวั 

ไม่สามารถมองสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุภายในภาชนะหรือบ่อได้ ฉันใด 

ใจที่ขุ่นมัวด้วยนิวรณ์ก็ฉันนั้น นิวรณ์มี ๕ ประการ
๔๔
 ได้แก่

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

๔๔
อังคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบาต  (องฺ.ปญฺจก.๒๒/๕๑)

34ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุ มรรค ผล นิพพาน



๔๕
สมถภูมิ ๔๐  ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค  (วิสุทฺธิ.๑/๑๓๙-๑๔๐)

๑) ถีนมิทธะ คือ ความง่วง เซื่องซึม จิตใจหดหู่

๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย

๓) พยาบาท คือ ความโกรธขัดเคืองใจ

๔) อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความฟุ้งซ่านวิตกกังวล

๕) กามฉันทะ คือ ความยินดี พอใจ ยึดติดอยู่ในกามคุณ ๕ ได้แก่ 

รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งสัมผัสทางกาย

ดังนั้น การเจริญสมถภาวนา/สมถกัมมัฏฐานให้ ได้ผลดีนั้น จ�าเป็น

ต้องมธีรรมทีเ่ป็นอารมณ์ คือ เครือ่งยดึเหนีย่วจิตใจให้สงบจากนวิรณ์ 

แล้วท�าใจให้ผ่องใส ให้ต้ังมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง ให้ ใจเป็น 

เอกัคคตา พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อธิบายธรรมท่ีเป็นอารมณ ์

ในการเจริญสมถะ เรียกว่าสมถภูมิ
๔๕ 

มีปรากฏในคัมภีร์ปกรณ ์

วิเศษวิสุทธิมรรค ๔๐ ประการ ได้แก่ 

๑) กสิณ ๑๐ คือ วัตถุส�าหรับเพ่งเพื่ออบรมจิตให้เป็นสมาธิ ได้แก่ 

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

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

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

สีเขียว) ปีตกสิณ (กสิณส�าเร็จด้วยสีเหลือง) โลหิตกสิณ (กสิณ

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

๔ อย่างนี้ เรียกว่า วัณณกสิณ] อาโลกกสิณ (กสิณส�าเร็จด้วย 

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

ของการเจริญภาวนา ได้แก่ อุทธุมาตกอสุภะ (ซากศพที่ขึ้นพอง) 

วินีลกอสุภะ (ซากศพที่ขึ้นเป็นสีเขียว) วิปุพพกอสุภะ (ซากศพ 

ที่มีแต่หนองแตกออกมา) วิจฉิททกอสุภะ (ซากศพท่ีถูกกัดเป็น

ท่อนๆ) วิกขายิตกอสุภะ (ซากศพที่ถูกสัตว์กัดกระจุยกระจาย) 

วิกขิตตกอสุภะ (ซากศพที่ทิ้งไว้เรี่ยราด) หตวิกขิตตกอสุภะ 

(ซากศพที่ถูกสับฟันทิ้งกระจัดกระจาย) โลหิตกอสุภะ (ซากศพที่มี

โลหิตไหลออก) ปุฬุวกอสุภะ (ซากศพที่เต็มไปด้วยหนอน) และ

อัฏฐิกอสุภะ (ซากศพที่เป็นกระดูก)

๓) อนุสสติ ๑๐ คือ อารมณ์ที่ควรน้อมระลึกถึงเนืองๆ ได้แก่ 

พุทธานุสสติ (ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า) ธัมมานุสสติ 

(ระลกึถงึคุณของพระธรรม) สังฆานุสสติ (ระลกึถงึคุณของพระสงฆ์) 

สีลานุสสต ิ(ระลึกถึงศีลของตน) จาคานุสสติ (ระลึกถึงการบริจาค 

ทีต่นบรจิาคแล้ว) เทวตานสุสติ (ระลกึถงึคุณธรรมท่ีท�าให้เป็นเทวดา) 

มรณานุสสติ (ระลึกถึงความตาย) กายคตาสติ (ระลึกถึงร่างกาย 

ท่ีล้วนแต่ไม่สะอาด) อานาปานสติ (ระลึกถึงลมหายใจเข้าออก) 

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

๔) พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ส�าหรับ

เจริญภาวนา ได้แก่ เมตตา (ความรักที่มุ่งช่วยให้ผู้อ่ืนหรือสัตว์อ่ืน 

มสีขุ) กรณุา (ความสงสารทีมุ่ง่ช่วยบ�าบดัทุกข์) มุทติา (ความพลอย

ยินดีต่อสมบัติของผู้อ่ืนหรือสัตว์อ่ืน) และอุเบกขา (ความวางใจ 

เป็นกลาง)

๕) อรูปกัมมัฏฐาน ๔ คือ กัมมัฏฐานที่มีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ 

ได้แก่ อากาสานัญจายตนะ (อากาศไม่มท่ีีสดุ) วญิญาณัญจายตนะ 

(วิญญาณไม่มีที่สุด) อากิญจัญญายตนะ (ความไม่มีอะไร) และ 

เนวสัญญานาสัญญายตนะ (สัญญาที่ละเอียด ซ่ึงจะว่ามีสัญญา 

ก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่)

๖) อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ๑ คือ การก�าหนดความเป็นปฏิกูล 

ในอาหาร

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

ในกายของสัตว์

การทีพ่ระพทุธโฆสาจารย์จัดธรรมทีเ่ป็นอารมณ์ของสมถะ (สมถภูม)ิ 

ไว้ ๔๐ ประการ ก็เพื่อให้เหมาะสมกับจริต
๔๖
 คือ พื้นฐานของจิต 

หรือความประพฤติที่หนักไปด้านใดด้านหนึ่ง มี ๖ อย่าง ได้แก่
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๑) ราคจริต ผู้มักรักสวยรักงาม หนักไปทางราคะ

๒) โทสจริต ผู้มักโกรธ ขี้หงุดหงิด หนักไปทางโทสะ

๓) โมหจริต ผู้มักหลงงมงาย หนักไปทางโมหะ

๔) สัทธาจริต ผู้มักเชื่อง่าย หนักไปทางศรัทธา

๕) พุทธิจริต ผู้มักคิดพิจารณา หนักไปทางความรู้

๖) วิตกจริต ผู้มักคิดจับจดฟุ้งซ่าน หนักไปทางวิตกกังวล

กัมมัฏฐานที่เหมาะกับจริตแต่ละอย่างนั้น พระพุทธโฆสาจารย์แสดง

ไว้อย่างละเอียดในคัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค ว่า

กัมมัฏฐาน ๑๑ อย่าง คือ อสุภะ ๑๐ และกายคตาสติ ๑ เหมาะกับ

คนราคจริต

กมัมฏัฐาน ๘ อย่าง คือ พรหมวิหาร ๔ และวณัณกสณิ ๔ ได้แก่ กสิณ

สีเขียว กสิณสีเหลือง กสิณสีแดง และกสิณสีขาว เหมาะกับ 

คนโทสจริต

อาปานสติกัมมัฏฐาน เหมาะกับคนโมหจริตและคนวิตกจริต

กมัมฏัฐาน ๖ คือ อนุสสติ ๖ ข้างต้น ได้แก่ พทุธานสุสติ ธมัมานสุสติ 

สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ และเทวตานุสสติ เหมาะกับ

คนสัทธาจริต
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กมัมฏัฐาน ๔ คือ มรณานุสสติ ๑ อุปสมานสุสติ ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ 

และอาหาเร ปฏิกูลสัญญา ๑ เหมาะกับคนพุทธิจริต

กสณิกมัมฏัฐานทีเ่หลอื ๖ ได้แก่ ปฐวกีสณิ อาโปกสณิ เตโชกสณิ 

วาโยกสิณ อาโลกกสิณ อากาสกสิณ และอรูปกัมมัฏฐาน ๔ 

เหมาะกับคนทุกจริต
๔๗ 

ผู้ปฏิบัติสมถภาวนา/สมถกัมมัฏฐาน จนจิตใจสงบจากนิวรณ์ จิตใจ

จะผ่องใส ต้ังมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง เป็นเอกัคคตา จนถึง

ระดับฌานจิต ตั้งแตป่ฐมฌานขึ้นไป จัดว่าเป็นสัมมาสมาธ ิหนึ่งใน

อริยมรรคมีองค์ ๘

จิตที่เป ็นสมาธิระดับปฐมฌานนั้น จะประกอบด้วยองค์คุณ 

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

และเอกัคคตา (ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง) สามารถก�าจัด

นิวรณ์ทั้ง ๕ ประการได้ กล่าวคือ วิตก ก�าจัด ถีนมิทธะ, วิจาร 

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

และเอกัคคตา ก�าจัด กามฉันทะ

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

ธรรมเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา

ค�าว่า “วิปัสสนา” แปลว่า การเห็นแจ้ง มีอีกค�าหนึ่งที่ใช้เรียก 

การเจริญภาวนาระดับนี้ คือ “ปัญญา” แปลว่า ความรอบรู้ หรือ 

ความรู ้ทั่ว ดังนั้น วิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐาน จึงมี 

ความหมายว่า การเจริญปัญญาให้รู ้แจ้งเห็นแจ้งในสภาวธรรม 

และสัจธรรมตามที่เป็นจริง กล่าวคือ รู้แจ้งเห็นแจ้งในสภาวธรรม

ที่ปัจจัยปรุงแต่งได้ เรียกว่า สังขาร/สังขตะ ว่าเป็นอนิจจัง (เป็น

สภาพไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา) ทุกขัง (เป็นสภาพ 

ทีท่นได้ยาก) อนตัตา (เป็นสภาพที่ไม่ใช่ตัวตน) และรูแ้จ้งเหน็แจ้งใน 

สภาวธรรมที่ปัจจัยอะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้ เรียกว่า วิสังขาร/อสังขตะ 

ได้แก่ พระนิพพานธาตุ รวมทั้งรู้แจ้งเห็นแจ้งในสัจธรรม ได้แก่ 

ทุกข์ (สภาพที่ทนได้ยาก) สมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) นิโรธ 

(สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับ) และมรรค (หนทางปฏิบัติเพื่อให้

เกิดนิโรธ)

วิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐานนี้ มีธรรมท่ีเป็นอารมณ ์

ที่เรียกว่า วิปัสสนาภูมิ
๔๘

 ที่พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อธิบายไว้ ใน 

คัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค มี ๖ ประการ คือ

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

รวมกันเข้า ได้แก่ รูป (ส่วนที่เป็นร่างกายพร้อมทั้งคุณและอาการ) 

เวทนา (ส่วนที่เป็นการเสวยอารมณ์ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ) 

สัญญา (ส่วนที่เป็นความก�าหนดหมายให้จ�าอารมณ์นั้นๆ ได้) 

สังขาร (ส่วนที่เป็นความปรุงแต่งจิต) และวิญญาณ (ส่วนที่เป็น 

ความรู้แจ้งอารมณ์) ขันธ์ ๕ นี้ ย่อลงเป็น ๒ คือ รูปธรรมและ

นามธรรม นามธรรมนั้น ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ

๒) อายตนะ ๑๒ คือ สิ่งที่เช่ือมต่อกันให้เกิดความรู ้ ได้แก ่

จักขายตนะ (อายตนะคือตา) รูปายตนะ (อายตนะคือรูป) 

โสตายตนะ (อายตนะคือหู) สัททายตนะ (อายตนะคือเสียง) 

ฆานายตนะ (อายตนะคือจมูก) คันธายตนะ (อายตนะคือกลิ่น) 

ชิวหายตนะ (อายตนะคือลิ้น) รสายตนะ (อายตนะคือรส) 

กายายตนะ (อายตนะคือกาย) โผฏฐัพพายตนะ (อายตนะคือ

สิ่งสัมผัสทางกาย) มนายตนะ (อายตนะคือใจ) และธัมมายตนะ 

(อายตนะคือธรรม) อายตนะ ๑๒ นี้ แบ่งเป็นอายตนะภายใน ๖ 

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

กลิ่น รส สิ่งสัมผัสทางกาย ธรรมารมณ์

๓) ธาตุ ๑๘ คือ สิ่งที่ทรงสภาวะของตนไว้ ได้แก่ จักขุธาตุ 

(ธาตุคือจักขุปสาท) รูปธาตุ (ธาตุคือรูปารมณ์) จักขุวิญญาณธาตุ 

(ธาตุคือจักขุวิญญาณ) โสตธาตุ (ธาตุคือโสตปสาท) สัททธาตุ 

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

ฆานวิญญาณธาตุ (ธาตุคือฆานวิญญาณ) ชิวหาธาตุ (ธาตุคือ 

ชิวหาปสาท) รสธาต ุ(ธาตุคือรสารมณ์) ชิวหาวญิญาณธาตุ (ธาตุคือ

ชิวหาวญิญาณ) กายธาต ุ(ธาตุคือกายปสาท) โผฏฐพัพธาต ุ(ธาตุคือ

โผฏฐัพพารมณ์) กายวิญญาณธาตุ (ธาตุคือกายวิญญาณ) มโนธาตุ 

(ธาตุคือมโน) ธัมมธาต ุ(ธาตุคือธรรมารมณ์) และมโนวญิญาณธาตุ 

(ธาตุคือมโนวิญญาณ)

๔) อินทรีย์ ๒๒ คือ สิ่งที่เป็นใหญ่ในการท�ากิจของตน ได้แก ่

จักขุนทรีย์ (อินทรีย์คือจักขุปสาท) โสตินทรีย์ (อินทรีย์คือ 

โสตปสาท) ฆานินทรีย์ (อินทรย์ีคือฆานปสาท) ชิวหนิทรย์ี (อินทรย์ี

คือชิวหาปสาท) กายินทรีย์ (อินทรีย์คือกายปสาท) มนินทรีย์ 

(อินทรีย์คือใจ) อิตถินทรีย์ (อินทรีย์คืออิตถีภาวะ) ปุริสินทรีย ์

(อินทรีย์คือปุริสภาวะ) ชีวิตินทรีย์ (อินทรีย์คือชีวิต) สุขินทรีย์ 

(อินทรีย์คือสุขเวทนา) ทุกขินทรีย์ (อินทรีย์คือทุกขเวทนา) 

โสมนัสสินทรีย์ (อินทรีย์คือโสมนัสเวทนา) โทมนัสสินทรีย ์

(อินทรีย์คือโทมนัสเวทนา) อุเปกขินทรีย์ (อินทรีย์คืออุเบกขา

เวทนา) สัทธินทรีย์ (อินทรีย์คือศรัทธา) วิริยินทรีย์ (อินทรีย์คือ

วิริยะ) สตินทรีย ์ (อินทรีย์คือสติ) สมาธินทรีย ์ (อินทรีย์คือสมาธิ) 

ปัญญินทรีย์ (อินทรีย์คือปัญญา) อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ์

(อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจักรู้สัจธรรมที่ยังไม่ได้รู้ ได้แก ่

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

ญาณ) และอัญญาตาวินทรีย์ (อินทรีย์ของผู้รู้ทั่วถึงแล้ว ได้แก ่

อรหัตตผลญาณ)

๕) อริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐ ได้แก่ ทุกข์ (สภาพที ่

ทนได้ยาก) สมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) นิโรธ (สภาวะที่ทุกข์ดับและ

เพราะเหตุดับ) มรรค (ข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดนิโรธ)

๖) ปฏจิจสมุปบาท คือ ธรรมทีอ่าศัยกนัเกดิขึน้ ได้แก่ อวชฺิชาปจฺจยา 

สงฺขารา (เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี) สงฺขาราปจฺจยา 

วิญฺญาณ� (เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี) วิญฺญาณปจฺจยา 

นามรูปํ (เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี) นามรูปปจฺจยา 

สฬายตน� (เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะ คืออายตนะ ๖ จึงมี) 

สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส (เพราะอายตนะ ๖ เป็นปัจจัย ผัสสะ คือ

สมัผัส จงึม)ี ผสสฺปจฺจยา เวทนา (เพราะสมัผัสเป็นปัจจยั เวทนา คือ

การเสวยอารมณ์ จงึม)ี เวทนาปจฺจยา ตณฺหา (เพราะเวทนาเป็นปัจจยั 

ตัณหา คือความทะยานอยาก จึงมี) ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน� (เพราะ

ตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทาน คือความยึดมั่น จึงมี) อุปาทานปจฺจยา 

ภโว (เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี) ภวปจฺจยา ชาติ (เพราะภพ

เป็นปัจจัย ชาติ คือความเกดิ จึงม)ี ชาติปจจฺยา ชรามรณ� (เพราะชาติ 

เป็นปัจจัย ชรา คือความแก่ มรณะ คือความตาย จึงมี) โสกปร ิ

เทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ (ความโศก ความคร�่าครวญ 

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

จึงมีด้วยประการฉะนี้)

การเจริญวิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐานนี้ พระพุทธโฆสาจารย์

ได้อธิบายให้ปฏิบัติตามวิสุทธิ ๗
๔๙

 ว่า

  วิสุทธิ ๒ นี้ คือ สีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิ เป็นมูล 

 (รากเหง้า) ของปัญญานี้

  วิสุทธิ ๕ นี้ คือ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคา 

 มัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และ 

 ญาณทัสสนวิสุทธิ เป็นสรีระ (เป็นตัว) ของปัญญานี้

จากอรรถาธิบายนี้จะเห็นว่า การเจริญวิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนา 

กัมมัฏฐานที่พระพุทธโฆสาจารย์อธิบายนั้น ให้ปฏิบัติตามวิสุทธิ ๗ 

คือ ธรรมปฏิบัติท่ีเป็นเครื่องช�าระให้ผู้ปฏิบัติบริสุทธิ์ โดยปฏิบัติ

ตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ให้บริบูรณ์เป็นขั้นๆ ไปตาม

ล�าดับ จนบรรลุมรรค ผล นิพพาน กล่าวคือ เริ่มต้นท่ีช�าระศีลให้

บรสิทุธิ ์เป็นสีลวสิทุธิ (ความหมดจดแห่งศีล) แล้วเจรญิสมถภาวนา/ 

สมถกัมมัฏฐานเพื่ออบรมจิตใจให้สงบจากนิวรณ์ ให้ผ่องใสและให้

ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงจนถึงระดับฌานจิต ตั้งแต่ปฐมฌาน

ขึ้นไป เป็นจิตตวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งจิต) ทั้งสีลวิสุทธิและ 

จิตตวิสุทธินี้ เป็นรากเหง้าของการเจริญวิปัสสนา คือเป็นบาทฐาน

ในเจริญวิปัสสนาให้ ได้ผลดี

๔๙
วิสุทธิ ๗  ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค  (วิสุทฺธิ.๓/๑๐)

44ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุ มรรค ผล นิพพาน



ต่อจากนั้นเจริญวิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยการ 

เจริญปัญญาด้วยการเห็นแจ้งรู ้แจ้งในนามรูปตามที่เป็นจริงว่า 

เป็นอนิจจัง (เป็นสภาพไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา) 

ทุกขัง (เป็นสภาพที่ทนได้ยาก) อนัตตา (เป็นสภาพไม่ใช่ตัวตน) 

นี้เป็นทิฏฐิวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งความเห็น) ล�าดับต่อมา 

เจริญกังขาวิตรณวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้าม

พ้นความสงสัย) ด้วยการเห็นแจ้งรู้แจ้งเหตุและปัจจัยที่ให้เกิดนามรูป 

แล้วสิ้นความสงสัย ต่อไปเจริญมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 

(ความหมดจดแห่งญาณที่รู ้แจ้งเห็นแจ้งว่าเป็นทางหรือมิใช่ทาง) 

กล่าวคือ เมื่อเห็นไตรลักษณ์ เห็นความเกิดดับแห่งนามรูป 

(อุทยัพยานุปัสสนา หรือตรุณวิปัสสนา คือวิปัสสนาญาณอ่อนๆ) 

จนเห็นแต่ความดับ (ภังคญาณ) เกิดวิปัสสนูปกิเลส และละ 

วิป ัสสนูปกิเลสนั้นได้ เพราะเห็นว่ามิใช ่ทาง ขั้นต่อไปเจริญ 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณท่ีรู ้แจ้งเห็น

แจ้งทางด�าเนิน) คือเมื่อเจริญวิปัสสนาญาณเป็นล�าดับ ถึงมุญจิตุ- 

กัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ สังขารุเปกขาญาณ และสัจจา- 

นุโลมิกญาณ อันเป็นท่ีสุดแห่งวิปัสสนาญาณแล้ว แต่นี้จะเกิด 

โคตรภูญาณ ซ่ึงเป็นหัวต่อแห่งความเป็นปุถุชนกับความเป็น

อริยบุคคล สุดท้ายเจริญญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่ง

ญาณทัสสนะ) กล่าวคือ ในล�าดับแห่งอนุโลมิกญาณ โคตรภูจิตยึด

หน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ มรรคจิตและมรรคปัญญาเกิดขึ้น  

ในล�าดับของโคตรภูจิต เมื่อมรรคจิตและมรรคปัญญาเกิดและ 
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ยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ แทงตลอดในพระอริยสัจ ๔ 

ด้วยญาณ ๓ คือ สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณแล้ว ย่อม

ท�าลายอวิชชา กิเลส ตัณหา อุปาทาน และก�าจัดสังโยชน์อย่าง

น้อย ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส 

ได้ โดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทปหานแล้ว ผลจิตอันหน่วงพระนิพพาน 

เป็นอารมณ์ก็เกิดขึ้นในขณะนั้น เข้าผลสมาบัติไป เป็นพระโสดาบัน 

แต่ถ้าก�าจัดสังโยชน์ ได้ทั้งหมด ๑๐ ประการ เป็นสมุจเฉทปหาน  

ก็เป็นพระอรหันต์ขีณาสพ

การเจริญวิปัสสนาภาวนา/วิปัสสนากัมมัฏฐานผ่านทิฏฐิวิสุทธิ 

กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ถึงปฏิปทาญาณ

ทัสสนวิสุทธิ นั้น วิปัสสนาปัญญาที่เป็นโลกิยปัญญา กล่าวคือ 

เป ็นปัญญาท่ีสัมปยุตด้วยโลกิยมรรคย่อมเกิดและเจริญขึ้น 

เป็นบาทฐานน�าไปสู่การเจริญโลกุตตรปัญญา คือ ปัญญาที่สัมปยุต

ด้วยโลกุตตรมรรค ได้แก่ มรรคญาณ คือ ญาณในอริยมรรค ๔ 

ได้แก่ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และ 

อรหัตตมรรค ชื่อว่าญาณทัสสนวิสุทธิ

ดังนัน้ กลัยาณปถุชุนผู้เหน็ภัยของการเวยีนว่ายตายเกดิในสงัสารวัฏ 

นี้แล้ว ไม่พึงประมาทในธรรมทั้งปวง พึงต้ังใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ 

ตามรอยบาทพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และอรหันตสาวก 

จากพระพุทธพจน์และธรรมภาษิตที่ได้รวบรวมประมวลมาแสดงไว้ 

ข้างต้น กล่าวโดยสรุป คือ การศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา คือ 
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ศีล สมาธิ ปัญญา กระจายรายละเอียดเป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ 

กล่าวคือ เจริญศีลสิกขา อันประกอบด้วยอริยมรรค ๓ ข้อ คือ 

สัมมาวาจา (วจีสุจริต ๔) สัมมากัมมันตะ (กายสุจริต ๓) และ 

สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) เจริญสมาธิ/สมถะ/จิตตสิกขา 

อันประกอบด้วยอรยิมรรค ๓ ข้อ คือ สัมมาวายามะ (สมัมปัปธาน ๔) 

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

วิปัสสนา/ปัญญาสิกขา อันประกอบด้วยอริยมรรค ๒ ข้อ คือ 

สัมมาทิฏฐิ (อริยสัจ ๔) และสัมมาสังกัปปะ (กุศลวิตก ๓) จน 

แก่กล้าขึ้นเป็นมรรคญาณ และเมื่ออริยมรรคสมังคีบุคคล คือ 

บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอริยมรรคที่แก่กล้าขึ้นเป็นมรรคญาณ  

เจรญิสมณธรรมจนโสดาปัตติมรรคเกดิและปหานสงัโยชน์ได้ ๓ อย่าง 

คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส พร้อมทั้งท�าทิฏฐิอนุสัย 

วิจิกิจฉาอนุสัย ให้สิ้นไปแล้ว เข้าผลสมาบัติ โสดาปัตติผล 

เกิดขึ้น เป็นพระโสดาบัน ถ้าเจริญสมณธรรมจนสกทาคามิมรรค 

เกิดและปหานสังโยชน์ ได้ ๓ เหมือนพระโสดาบันแล้ว ยังละ 

กามราคสังโยชน์ และปฏิฆสังโยชน์ส่วนหยาบๆ ได้ พร้อมทั้ง 

ท�ากามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยส่วนหยาบๆ ให้สิ้นไป นั่นคือ 

ท�าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางได้แล้ว เข้าผลสมาบติั สกทาคามิผล 

เกิดขึ้น เป็นพระสกทาคามี ถ้าเจริญสมณธรรมจนอนาคามิมรรค 

เกิดและปหานสังโยชน์ ได้อีก ๒ คือ กามฉันทะและพยาบาท 

หรือละกามราคสังโยชน์และปฏิฆสังโยชน์ส่วนละเอียดๆ ได้ 

พร้อมทั้งท�ากามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยส่วนละเอียดๆ ให้สิ้นไป
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แล้วเข้าผลสมาบัติ อนาคามิผลเกิดขึ้น เป็นพระอนาคามี แต่ถ้า 

เจริญสมณธรรมจนอรหัตตมรรคเกิดและปหานสังโยชน์อีก ๕ 

ที่เหลือ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา 

พร้อมทั้งท�ามานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย ให้สิ้นไปแล้ว 

เข้าผลสมาบัติ อรหัตตผลเกิดขึ้น เป็นพระอรหันต์ขีณาสพ 

(พระอริยบุคคลหลายท่านเจริญสัมมาปฏิบัติจนเกิดอรหัตตมรรค 

แล้วปหานสังโยชน์ ได้ท้ัง ๑๐ อย่างพร้อมกันเลยทีเดียวก็มี) สิ้น 

กิเลสาสวะ บรรลุถึงพระนิพพาน เป็นสภาวะที่เที่ยง เป็นบรมสุข 

เป็นอมตธรรม เป็นธรรมเกษมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง ไม่ต้อง 

มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
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วิธีนั่งและเจริญสมถภาวนาจนถึงอนุปัสสนา
๕๐

ต่อแต่นี้ไปก็ต้องนั่งสมาธิกัน บาลีว่า นิสีทติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา 

ให้นั่งคู ้บัลลังก์ขัดสมาธิเท้าขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย 

เว้นหัวแม่มือทั้งสองให้ห่างกันสององคุลี คือหัวแม่มือซ้ายจด

กับปลายนิ้วช้ีขวา แล้วต้ังกายให้ตรง คือวัดต้ังแต่ปลายนิ้วช้ีขวา 

ของเท้าขวาถงึกลางลกูสะบ้าของหวัเข่าขวานัน้ แล้วเอาเครือ่งวดันัน้ 

จดลงที่ตรงบนตาตุ่มขาขวา แล้วเอาเครื่องวัดอีกข้างหนึ่งจดเข้าท่ี 

ใต้ลูกคาง นี้เป็นส่วนของกายตรงเรียก อุชุํ กายํ ปณิธาย ตั้งกาย 

ให้ตรง ปริมุขํ สตึ อุปฏฺเปตฺวา เข้าไปต้ังสติไว้ ให้มีหน้ารอบ 

คือเข้าไปต้ังสติไว้ ไม่ให้เผลอ (ตรงกับพระขีณาสพ ผู้เป็นสติวินัย 

มสีติทกุเมือ่) นีเ่ป็นทางไปของพระพทุธเจ้า พระอรหนัต์ สติไม่เผลอ 

วิธีเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน

โดย หลวงพ่อวัดปากนํ้า พระมงคลเทพมุนี

(สด จนฺทสโร)

และ พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล)

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

พระธรรมเทศนา ๖๓ กัณฑ์  พิมพ์ครั้งที่ ๒  กรุงเทพมหานคร  พิมพ์ที่เทคนิค ๑๕
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จากบริกรรมภาวนา และบริกรรมนิมิต ให้ติดกันไม่แยกแตกจากกัน 

นี้แลเป็นของส�าคัญในเรื่องท่ีจะเป็นหรือไม่เป็น สติไม่เผลอ 

จากบรกิรรมทัง้สอง บรกิรรมว่า “สัมมาอะระหัง” นีเ้รยีกว่า บรกิรรม

ภาวนาก�าหนดเครื่องหมายให้ ใสเหมือนเพชรลูกที่เจียระไนแล้ว

ไม่มีขนแมวโตเท่าแก้วตา ประมาณเท่าวงของตาด�าใสขาวเหมือน

กระจกที่ส่องเงาหน้า สัณฐานกลมรอบตัวไม่มีต�าหนิ เรียบรอบ

ตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ นี้เรียกว่า บริกรรมนิมิต บริกรรม 

ท้ังสองนี้พรากจากกันไม่ได้ ต้องให้ติดกันอยู ่เสมอในอิริยาบถ

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

ไม่ให้ขาด

เมื่อเห็นดวงนิมิตเกิดเป็นดวงใสขึ้นแล้ว ให้หยุดบริกรรมภาวนา 

เพ่งอยู่ที่กลางดวงนั้น แล้วท�าใจให้หยุดในหยุด ที่กลางดวงนั้นมีจุด

เป็นเครื่องหมาย (จุดนี้ประมาณเท่าเมล็ดโพธิ์เมล็ดไทร หรือเท่า

ปลายเข็ม เป็นศูนย์กลางดวงใส) ให้ ใสหนักขึ้นทุกที จนเป็นรัศมี

คือแสงสว่าง ถ้าไม่หยุดให้บริกรรมภาวนาไว้ว่า “สัมมาอะระหัง” 

ร้อยครั้งพันครั้ง หยุดอยู่ที่เดียวดังจะอธิบายข้างหน้าเป็นล�าดับไป

วิธีท�าสมถวิป ัสสนาต ้องมีบริกรรมภาวนากับบริกรรมนิมิต 

เป็นคู่กนั บริกรรมนมิิตให้ก�าหนดเครือ่งหมายเข้า ดวงใสเหมอืนกบั 

เพชรลูกที่เจียระไนแล้ว ไม่มีขนแมว โตเท่าแก้วตา ผู้หญิงก�าหนด

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

อยู่เสียในบริกรรมนิมิตปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวา ข้างนอก 

ดวงโตเท่าแก้วตา ข้างในดวงโตเท่าเมล็ดพุทธรักษา ใสขาวเหมือน

กระจกส่องเงาหน้า หญิงก�าหนดปากช่องจมูกซ้าย ชายก�าหนด

ปากช่องจมูกขวา ให้บริกรรมภาวนาประคองบริกรรมนิมิตนั้น 

ไว้ว่า “สัมมา อะระหัง” ตรึกถึงดวงที่ใส ใจหยุดอยู่กลางดวงที่ใส 

“สัมมา อะระหัง” ตรกึถงึดวงที่ใส ใจหยดุอยูก่ลางดวงที่ใส “สมัมา

อะระหัง” ตรึกถึงดวงที่ใส ใจหยุดอยู่กลางดวงท่ีใส นิ่งอยู่ท่ีนั่น 

นี่ฐานที่ ๑

ฐานที่ ๒ เลื่อนไปที่เพลาตาหญิงอยู่ซีกข้างซ้าย ชายอยู่ซีกข้างขวา 

ตรงหัวตาที่มูลตาออกตามช่องลมหายใจเข้าออกข้างใน แล้วให้

บรกิรรมประคองเครือ่งหมายทีเ่พลาตานัน้ว่า “สัมมาอะระหัง สัมมา

อะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง แบบเดียวกัน

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

เดียวกัน นั่นแหละเรียกว่า “ใจ”

 อยู่ที่ไหน? อยู่ที่เบาะน�้าเลี้ยงหัวใจ คือ ความเห็นอยู่ที่ท่ามกลางกาย ความจําอยู่ที่ท่ามกลาง 

เนื้อหัวใจ ความคิดอยู่ท่ามกลางดวงจิต ความรู้อยู่ท่ามกลางดวงวิญญาณ

 เห็น จ�า คิด รู้ ๔ ประการนี้หมดทั้งร่างกาย ส่วนเห็นเป็นต้นของรู้ ส่วนจําเป็นต้นของเนื้อหัวใจ 

ส่วนคิดเป็นต้นของดวงจิต ส่วนรูเ้ป็นต้นของดวงวิญญาณ

 ดวงวิญญาณเท่าดวงตาด�าข้างใน อยู่ในกลางดวงจิต ดวงจิตเท่าดวงตาด�าข้างนอก อยู่ในกลาง

เนื้อหัวใจ ดวงจํากว้างออกไปอีกหน่อยหนึ่ง เท่าดวงตาทั้งหมด ดวงเห็นอยู่ในกลางกาย โตกว่าดวงตา 

ออกไป นั่นเป็นดวงเห็น ดวงเห็นนั่นแหละ ธาตุเห็นอยู่ศูนย์กลางกายนั้น นั่นแหละเรียกว่าเห็น 

เห็นอยู่ในธาตุเห็นนั้น ดวงจํา ธาตุจ�าอยู่ในศูนย์กลางดวงนั้น ความจ�าอยู่ที่นั้น ดวงคิด ธาตุคิด 

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

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

ไม่ให้ค่อนซ้ายขวาหน้าหลังล่างบน กลางกั๊กพอดี ท่ีนี่เรียกว่า 

ฐานที ่๓ แล้วบรกิรรมประคองเครือ่งหมายทีก่ลางกัก๊ศีรษะข้างในว่า 

“สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง ตรงนี้ 

มีลัทธิพิธี ต้องกลับตาไปข้างหลัง ให้ตาค้างเหมือนคนชักจะตาย 

เราหลบัตาอยูช้่อนขึน้ข้างบน เหลอืบขึน้ข้างบน เหลอืบไปๆ จนค้างแน่น 

ให้ความเห็นกลับไปข้างหลังแล้วค่อยๆ ให้เห็นกลับเข้าข้างใน

พอตากลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายจากฐานที่ ๓ นี้ไปฐานที่ ๔ 

ที่ปากช่องเพดานที่รับประทานอาหารส�าลัก อย่าให้ล�้าให้เหลื่อม 

พอดี แล้วบริกรรมประคองเครื่องหมายในฐานท่ี ๔ นั้นว ่า 

“สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง

แล้วก็เลื่อนเครื่องหมายจากฐานที่ ๔ ไปฐานท่ี ๕ ท่ีปากช่องคอ 

เหนือลูกกระเดือก เหมือนกลางกั๊กปากถ้วยแก้ว ตั้งไว้ปากช่องคอ 

บริกรรมประคองเครื่องหมายที่ปากช่องคอน้ันว่า “สัมมาอะระหัง 

สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง

แล้วเลือ่นเครือ่งหมายลงไปฐานที ่๖ กลางตัว สุดลมหายใจเข้าออก

สะดือทะลุหลัง ขวาทะลุซ้าย กลางกั๊กข้างใน ตรงกลางดวงธรรม 

ที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์ ที่ใจหยุดนั่นทีเดียว ตั้งตรงนั้น เอาใจของเรา

จรดเข้าที่ดวงใสนั้น แล้วบริกรรมภาวนาว่า “สัมมาอะระหัง สัมมา 

อะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง
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แล้วถอยหลังจากฐานที่ ๖ มาทีเ่หนือกลางตัวเรานี้ขึ้นมา ๒ นิ้วมือ

ฐานนั้นเรียกว่า ฐานที่ ๗

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

ข้างขวา ๔.ศูนย์ข้างหลัง ๕.ศูนย์ข้างซ้าย ศูนย์กลางคืออากาศธาตุ 

ศูนย์ข้างหน้า-ธาตุน�้า ศูนย์ข้างขวา-ธาตุดิน ศูนย์ข้างหลัง-ธาตุไฟ 

ศูนย์ข้างซ้าย-ธาตุลม เครื่องหมายใสสะอาดตรงช่องอากาศกลาง 

ตรงนั้นเรียกว่า “ศูนย์”

ท�าไมถึงเรียกว่า “ศูนย์” ตรงนั้นเวลาสัตว์ ไปเกิดมาเกิดแล้วก็มา

อยู่ในที่สิบ อยู่ในกลางดวงนั้น กายละเอียดอยู่ในกลางดวงน้ัน 

เม่ือพ่อแม่ประกอบธาตุธรรมถูกส่วนเข้าแล้วก็ตกศูนย์ทีเดียว 

พอตกศูนย์ก็ลอยขึ้นมาเหนือกลางตัว ๒ นิ้วมือโตเท่าฟองไข่แดง

ของไข่ไก่ใสเป็นกระจกส่องเงาหน้า นี่มันจะเกิดละ ตรงนั้นเรียกว่า 

“ศูนย์”

ศูนย์นัน้เป็นส�าคัญนกั จะเกดิมาในมนษุย์โลกกต้็องเกดิด้วยศูนย์นัน้ 

จะไปนิพพานกต้็องเข้าศูนย์นัน้ไปเหมอืนกนั จะไปสูม่รรคผลนพิพาน

ก็เข้าศูนย์นั้นเหมือนกัน แบบเดียวกัน

จะตายจะเกิดเดินตรงกันข้าม ถ้าว่าจะเกิดก็ต้องเดินนอกออกไป 

ถ้าว่าจะไม่เกิดก็ต้องเดินเข้าไป กลางเข้าไว้ หยุดเข้าไว้ ไม่คลาด

เคลื่อนน้ีตายเกิดอย่างนี้ ให้รู ้จักหลักอย่างนี้ เมื่อรู ้จักหลักดังนี้
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แล้วก็รู้ทีเดียว พอรุ่งขึ้นเช้านี้ ที่ใจเราวุ่นวายอยู่นี่ มันทําอะไร? 

มันต้องการจะเวียนว่ายตายเกิด ถ้าใจเรานิ่งอยู่ในกลางนั้น มันจะ 

เลิกเวียนว่ายตายเกิด เราก็รู้ตัวของเราอยู่ เราไม่ต้องง้อใคร เรารู้

แล้ว เราเรยีนแล้ว เราเข้าใจแล้ว เราต้องทาํใจของเราให้นิง่ทาํใจให้

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

บน-นอก-ใน ไม่ไป เข้ากลางของกลางๆๆ นิ่งแน่นหนักขึ้น พอถูก

ส่วนเข้าเท่านั้น เห็นดวงใสแจ่มบังเกิดขึ้น เท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์

ดวงนั้นแหละเรียกว่า “ดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน” หรืออีกนัย

หนึ่ง ดวงนั้นเรียกว่า “ดวงปฐมมรรค” หนทางเบื้องต้นมรรค ผล 

นิพพาน ถ้าจะไปสู่มรรค ผล นิพพาน ต้องเข้ากลางดวงนั้นแห่ง

เดียว ไปได้ทางเดียวทางอื่นไม่มี เมื่อเข้ากลางดวงศูนย์นั้นได้แล้ว 

เรียกว่า ปฐมมรรค นัยหนึ่ง อีกนัยหนึ่งดวงนั้นนั่นแหละ เรียกว่า 

“เอกายนมรรค” แปลว่า หนทางเอก ไม่มีโท สองไม่มี แปลว่า 

หนทางหนึ่ง สองไม่มี หนึ่งทีเดียว

ดวงนั่นแหละ เรียกว่า “ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน” เป็นทางไป

ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมดในสากลโลกในสากลธรรม 

พระพุทธเจ้าพระอรหันต์จะเข้าไปสู่นพิพาน ต้องไปทางนีท้างเดยีว 

ไม่มีทางแตกแยกจากกัน ไปแนวเดียวทางเดียวกันหมดแต่ว่า 

การไปนั้น บางท่านเร็ว บางท่านช้า ไม่เหมือนกัน ค�าที่ว่าไม่เหมือน

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

ทางไปน้ันเป็นทางเดยีวกนัหมด เป็นเอกายนมรรค หนทางเส้นเดยีว 

เม่ือจะไปต้องหยุค นีก่แ็ปลก ทางโลกเขาจะไปต้องขึน้เรอืบนิเรอืยนต์ 

รถยนต์ไป จึงจะเร็วจึงจะถึง แต่ทางธรรมไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อจะไป 

ต้องหยดุ ถ้าหยุดจงึจะเรว็จงึจะถงึ นี่แปลกอย่างนี้ ฉะนัน้ ต้องเอาใจ

หยดุ จึงจะเรว็จงึจะถงึ หยดุอยูก่ลางดวงธรรมทีท่�าให้เป็นกายมนษุย์ 

พอหยดุถกูส่วนกเ็หน็ดวงใส ดวงใสนัน่แหละเรยีกว่า “เอกายนมรรค” 

หรอืเรยีกว่า “ปฐมมรรค” หรอืเรยีกว่า “ธัมมานปัุสสนาสตปัิฏฐาน” 

โตเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ใจก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงนั้น

พอหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าเท่านั้น หยุดในหยุดๆๆ กลางของหยุดเรื่อย

เข้าไป กลางของกลางๆๆๆ ที่หยุดนั้นพอถูกส่วนเข้า เห็นดวงอีก

ดวงหนึ่งเท่าๆ กัน อยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่น เรียก

ว่า ดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีลนั้น พอถูกส่วนเข้า เห็นอีกดวงหนึ่ง

เท่าๆ กัน เรียกว่า ดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธินั่น พอถูกส่วน

เข้า เหน็อีกดวงหนึง่เรยีกว่า ดวงปัญญา ดวงเท่าๆ กนั หยดุอยูก่ลาง

ดวงปัญญานั่น พอถูกส่วนเข้า เห็นอีกดวงหนึ่ง เรียกว่า ดวงวิมุตติ 

ใสละเอียดหนักขึ้นไป หยุดอยู่กลางดวงวิมุตตินั่น พอถูกส่วนเข้า 

เห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่า ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวง

วิมุตติญาณทัสสนะ พอถูกส่วนเข้า เห็นตัวกายมนุษย์ของเราที่นอน

ฝันออกไป ที่ไปเกิดมาเกิด เขาเรียกว่า กายมนุษย์ละเอียด พอเรา

ไปเหน็เข้าเท่านัน้ เรากร็ู้ ได้ทเีดียวว่า อ้อ! กายนีเ้วลาฝัน เราเคยเหน็ 
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เคยไปกบัมนัในเวลาท�ากจิหน้าทีฝั่น เวลาต่ืนแล้วไม่รูม้นัไปอยูท่ี่ไหน 

บัดนี้เรามาเห็นแล้ว อยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะนั่นเอง

เมื่อเห็นแล้ว ก็ให้กายมนุษย์ละเอียดนั่นนั่งเข้าเหมือนกายมนุษย์

หยาบข้างนอกนี่ เมื่อนั่งถูกส่วนเข้าแล้ว ใจมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่ง

อยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายมนุษย์ละเอียด พอถูกส่วน

เข้า หยุดถูกส่วนเข้าเท่านั้น ก็เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน พอถูกส่วนเข้าก็เห็น 

ดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่ 

กลางดวงสมาธิ พอถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลาง 

ดวงปัญญาถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ 

ถูกส่วนเข้า เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ หยดุอยูก่ลางดวงวิมตุติญาณ

ทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายทิพย์

ให้กายทิพย์นั่งแบบเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดนั่น ใจของกายทิพย ์

หยุดนิ่งอยู ่กับศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกายทิพย์ พอถูก 

ส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมา 

นุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล 

ถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ 

หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า เห็นกายทิพย์

ละเอียด
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ใจกายทิพย์ละเอียดก็นิ่งอยู ่ที่ ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็น 

กายทิพย์ละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล 

หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลาง 

ดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า เห็นกายรูปพรหม

ใจกายรปูพรหมกน็ิง่อยูท่ีศู่นย์กลางดวงธรรมทีท่�าให้เป็นกายรปูพรหม 

พอถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ใจกายรูปพรหม

เมือ่หยดุนิง่อยูท่ีศู่นย์กลางดวงธมัมานปัุสสนาสติปัฏฐาน ถกูส่วนเข้า 

เหน็ดวงศีล หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงสมาธ ิหยดุอยู่

กลางดวงสมาธ ิถกูส่วนเข้า เหน็ดวงปัญญา หยดุอยูก่ลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า เห็นกายรูปพรหมละเอียด

ใจกายรูปพรหมละเอียดหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็น 

กายรปูพรหมละเอียด ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงธมัมานปัุสสนาสติปัฏฐาน 

หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล 

หยุดอยู ่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิ หยุดอยู ่กลาง 
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ดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายอรูปพรหม

ใจกายอรูปพรหมก็หยุดนิ่งอยู ่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมท่ีท�าให้เป็น 

กายอรูปพรหม พอถูกส่วนเข้า ก็เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า 

เหน็ดวงศีล หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงสมาธ ิหยดุอยู่

กลางดวงสมาธ ิถกูส่วนเข้า เหน็ดวงปัญญา หยดุอยูก่ลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายอรูปพรหมละเอียด

ใจกายอรูปพรหมละเอียดหยุดอยู ่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้

เป็นกายอรูปพรหมละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน หยุดนิ่งอยู ่ศูนย์กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงศีล หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงสมาธิ 

หยุดอยู ่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู ่ 

กลางดวงปัญญา ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงวิมตุติ หยดุอยูก่ลางดวงวมิตุติ 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ 

ญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายธรรมรูปเหมือนพระปฏิมา 
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เกตุดอกบัวตูม ใสเป็นกระจกส่องหน้า หน้าตักโตเล็กตามส่วน 

หน้าตักเท่าไหน ดวงธรรมที่ทําให้เป็นธรรมกายก็โตเท่านั้น 

กลมรอบตัวอยู่กลางกายธรรมกายนัน่ ธรรมกายเป็นตวัพุทธรัตนะ 

ดวงธรรมที่ทําให้เป็นธรรมกายเป็นธรรมรัตนะ

ใจพุทธรัตนะก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นธรรมกาย 

พอหยุดถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่ 

กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุด

อยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธ ิ

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ 

ญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า 

ก็เห็นธรรมกายละเอียดโตกว่าธรรมกายที่เห็นแล้วนั้น ๕ เท่า

ใจธรรมกายละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็น

ธรรมกายละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ขยายส่วนโตหนกัขึน้ไป ใจกห็ยดุนิง่อยูท่ีศู่นย์กลางดวงธมัมานปัุสสนา 

สติปัฏฐาน ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงศีล หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า 

เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา 

หยุดอยู ่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู ่

กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่

กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายธรรมพระโสดา

หน้าตัก ๕ วา สูง ๕ วา เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้น
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ใจกายพระโสดาก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกาย

พระโสดา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่

กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุด

อยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธ ิ

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ 

ญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า 

กเ็หน็กายธรรมพระโสดาละเอยีดอยูใ่นกลางดวงวมิตุติญาณทัสสนะ

ของพระโสดานั้นหน้าตัก ๕ วา

ใจของกายพระโสดาละเอียดหยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวงธรรมที่ท�าให้

เป็นกายพระโสดาละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวง

สมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่

กลางดวงปัญญา ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงวิมตุติ หยดุอยูก่ลางดวงวมิตุติ 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ

ญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระสกทาคา หน้าตัก ๑๐ วา 

สูง ๑๐ วา เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้น
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ใจของกายพระสกทาคาก็หยุดอยู ่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ท�าให้

เป ็นกายพระสกทาคา ถูกส่วนเข ้า เห็นดวงธัมมานุป ัสสนา 

สติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า 

เหน็ดวงศีล หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงสมาธ ิหยดุอยู ่

กลางดวงสมาธ ิถกูส่วนเข้า เหน็ดวงปัญญา หยดุอยูก่ลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระสกทาคาละเอียด หน้าตัก ๑๐ วา 

สูง ๑๐ วา เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้น

ใจของกายพระสกทาคาละเอียดหยุดอยู ่กลางดวงธรรมที่ท�าให้

เป็นกายพระสกทาคาละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า 

เหน็ดวงศีล หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงสมาธ ิหยดุอยู่

กลางดวงสมาธ ิถกูส่วนเข้า เหน็ดวงปัญญา หยดุอยูก่ลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระอนาคา หน้าตัก ๑๕ วา สูง ๑๕ วา 

เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้น
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ใจของกายพระอนาคาก็หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมท่ีท�าให้

เป็นกายพระอนาคา ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล 

หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู่กลาง 

ดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญา 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระอนาคาละเอียด หน้าตัก ๑๕ วา 

สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้น

ใจของกายพระอนาคาละเอียดก็หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมท่ี 

ท�าให้เป็นกายพระอนาคาละเอียด ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมา 

นุปัสสนาสติปัฏฐาน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล หยุดอยู่กลางดวงศีล ถูกส่วนเข้า เห็นดวง

สมาธิ หยุดอยู่กลางดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา หยุดอยู่

กลางดวงปัญญา ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงวิมตุติ หยดุอยูก่ลางดวงวมิตุติ 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ 

ญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า ก็เห็นกายพระอรหัตหน้าตัก ๒๐ วา 

สูง ๒๐ วา เกตุดอกบัวตูม ดวงธรรมที่ท�าให้เป็นพระอรหัตก็ ๒๐ วา 

กลมรอบตัว
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ใจของพระอรหตักห็ยุดอยูท่ี่ศูนย์กลางดวงธรรมท่ีท�าให้เป็นพระอรหตั 

ถูกส่วนเข้า เห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง 

๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู่กลางดวงธัมมานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน ถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีล วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา 

กลมรอบตัวเหมอืนกนั หยดุอยูก่ลางดวงศีล ถกูส่วนเข้า เหน็ดวงสมาธ ิ

วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู่กลาง

ดวงสมาธิ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงปัญญา วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา 

กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู ่กลางดวงปัญญา ถูกส่วนเข้า 

เห็นดวงวิมุตติ วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน 

หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติ ถูกส่วนเข้า เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู่กลาง 

ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกส่วนเข้า เห็นกายพระอรหัตละเอียด

สวยงามมาก นีเ่ป็นกายที ่๑๘ เมือ่ถงึพระอรหตันีแ้ล้ว หลดุกเิลสหมด 

ไม่มีกิเลสเลย เสร็จกิจในพระพุทธศาสนาทั้งสมถวิปัสสนาตลอด

ต้ังแต่กายมนษุย์ถงึกายอรปูพรหมละเอียด แค่นัน้เรยีกว่า ขัน้สมถะ

ต้ังแต่กายธรรมโคตรภูทั้งหยาบทั้งละเอียด จนกระทั่งถึงกาย 

พระอรหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดนี้ เป็นขั้นวิปัสสนาทั้งนั้น

ที่เรามาเรียนสมถวิปัสสนาวันนี้ ต้องเดินแนวนี้ ผิดแนวนี้ไม่ได้ 

และก็ต้องเป็นอย่างนี้ ผิดอย่างนี้ไปไม่ได้ ผิดอย่างนี้ไปก็เลอะเหลว 

ต้องถูกแนวนี้
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พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล) 

ได้สรุปการเจริญภาวนา
๕๒

 ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนํ้า 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้สอนไว้ ว่า

อาการท่ีใจหยุดในหยุดกลางของหยุด เข้าถึงดวงท่ีใสละเอียด 

เป็นเครือ่งกลัน่กรองกาย-วาจา-ใจ ทีล่ะเอียดประณีต บรสิทุธิผ่์องใส

ด้วยศีลบริสุทธิ์ เพราะใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส ด้วยเจตนากรรมบริสุทธิ์ 

เป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เป็น “สีลวิสุทธิ”  

คือ ความหมดจดแห่งศีล และด้วยใจบริสุทธิ์ เพราะสงบและตั้งมั่น 

เป็น “เอกัคคตา” ประกอบด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา 

อันเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานขึ้นไป จิตใจถึงความบริสุทธิ์ผ่องใส 

จากนิวรณูปกิเลส เป็น “จิตตวิสุทธิ” คือ ความหมดจดแห่งจิต 

เป็นบาทฐานให้วิปัสสนาเกิดและเจริญขึ้น และเป็นทางแห่ง 

“วิปัสสนาปัญญา” ให้เป็นความหมดจดแห่งปัญญา เริ่มต้ังแต ่

“ทิฏฐิวิสุทธิ” คือ ความหมดจดแห่งความเห็น ได้แก่ ความเห็นแจ้ง

ในพระไตรลักษณ์ กล่าวคือ เห็นสภาวะของนามรูปตามท่ีเป็นจริง 

ว่าเป็น อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา นี้ หลวงพ่อวัดปากนํ้าเรียกว่า ดวงศีล 

ดวงสมาธิ ดวงปัญญา อันน�าไปสูว่มุิตต ิหลดุพ้นจากกเิลสหยาบของ

มนุษย์ ได้แก่ อภชิฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ และวิมุตติญาณทัสสนะ 

ซึ่งสามารถจะปฏิบัติภาวนาเข้าถึงได้ เป็นดวงที่ใสละเอียดที่สุด

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

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

ศูนย์กลางขยายว่างออกไป ก็จะปรากฏ “กายมนุษย์ละเอียด” 

หน้าตาเหมือนผู้ปฏิบัติทุกประการ แต่โปร่งใส สวยงาม ละเอียด

ประณีตกว่ากายเนื้อ อยู่ในท่าขัดสมาธิ หันหน้าไปทางเดียวกัน 

กับผู้ปฏิบัติเอง นั่งอยู่บนองค์ฌาน (เหมือนแผ่นกระจกกลมใส 

หนาประมาณ ๑ ฝ่ามือ) ขณะที่ใจเป็นสมาธิตั้งมั่นและประกอบด้วย 

วิตก วิจาร ปตี ิสขุ และเอกคัคตา เป็นเบือ้งต้นของปฐมฌานขึน้ไป

เห็นกายมนุษย์ละเอียดนั้นแล้ว ให้ดับหยาบไปหาละเอียด 

เป็นกายมนุษย์ละเอียด ให้ ใจของกายมนุษย์ละเอียดหยุดนิ่ง

กลางของกลางดวง กลางของกลางกายมนุษย์ละเอียดนั้นอีกต่อไป 

ให้ใสละเอียดสุดละเอียด ก็จะถึงความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ และ

ปัญญา เป็นดวงใสสว่างยิ่งๆ ขึ้นไป นี้เป็นการเจริญจิตตภาวนา 

ที่ให้เข้าถงึ และให้ ได้ทัง้รู้-ทัง้เห็น และทัง้เป็นกายในกายทีบ่ริสทุธ์ิ 

(ทั้งกายและดวงธรรมที่ท�าให้เป็นกาย) ให้รู ้สึกเวทนาในเวทนา 

ที่เป็นสุขเวทนา (กว่ากายมนุษย์หยาบซ่ึงเป็น ณ ภายนอก) 

ให้ทั้งรู้และทั้งเห็นจิตในจิตที่บริสุทธ์ิผ่องใสจากกิเลสหยาบ คือ 

อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ (บริสุทธิ์กว่าจิตของกายมนุษย์หยาบ 

ซึ่งเป็น ณ ภายนอก) และให้ ได้ทั้งรู้-ทั้งเห็นธรรมในธรรม ว่าเป็น

แต่บุญกุศล ด้วยทานกุศล ศีลกุศล และภาวนากุศล (ในระดับ

มนุษยธรรม)
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เมือ่ใจกายมนษุย์ละเอียดเจรญิจิตตภาวนาหยดุในหยดุ กลางของหยดุ 

กลางของกลางดวงศีล-สมาธิ-ปัญญา-วิมุตติ-วิมุตติญาณทัสสนะ

ต่อไป จนใสละเอียดทั้งดวงทั้งกาย และองค์ฌานแล้ว ถูกส่วนเข้า 

ศูนย์กลางก็จะขยายว่างออกไป ก็จะปรากฏกายทิพย์หยาบ 

และกายทิพย์ละเอียด อันเป็นกายในกายที่ใสบริสุทธิ์ต่อๆ ไป 

โตใหญ่ มีรัศมีสว่าง สวยงาม ละเอียดประณีตกว่ากายมนุษย์ 

ประกอบด้วยเวทนาในเวทนาที่เป็นสุขเวทนา จิตในจิตที่บริสุทธ์ิ

ผ่องใส และธรรมในธรรมอันเป็นบุญกุศลในระดับ “เทวธรรม” 

ด้วยศีล-สมาธิ-ปัญญา และประกอบด้วยหิริโอตตัปปะ มีความ 

ละอาย และเกรงกลัวต่อการท�าบาปอกุศล เพราะสามารถรู ้- 

เห็นผลบุญกุศล หรือบาปอกุศลปรุงแต่ง คือเห็นสวรรค์-นรกได้ 

ยิ่งกว่าสายตาเนื้อมนุษย์จะสามารถรู้เห็นได้

แล้วให้กายทิพย์ละเอียดเจริญจิตตภาวนาต่อไปแบบเดียวกัน 

ก็จะเข้าถึง ได้ทั้งรู ้-ทั้งเห็น และทั้งเป็นกายรูปพรหมหยาบ- 

รูปพรหมละเอียด กายอรูปพรหมหยาบ-อรูปพรหมละเอียด 

อันเป็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม

ต่อๆ ไป ที่บริสุทธิ์ผ่องใส โตใหญ่ มีรัศมีสว่างและสวยงาม ละเอียด

ประณีตยิ่งกว่ากันไปตามล�าดับ จนสุดละเอียดก็จะได้เข้าถึง รู้-เห็น 

และเป็นธรรมกาย อันเป็นคุณธรรมที่บริสุทธ์ิย่ิงกว่าคุณธรรม 

ของกายในภพ ๓
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การเจริญวิปัสสนาภาวนา

เมื่อเจริญ “อนุปัสสนา” ได้แก่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนา 

นุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนา

สติปัฏฐาน เข้าถึงกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมใน

ธรรม ทีล่ะเอียดเข้าไปจนสดุละเอียดของธรรมในภพ ๓ คือ กามภพ 

รูปภพ และอรูปภพแล้ว ให้ ใจของอรูปพรหมละเอียดเจริญภาวนา

หยดุในหยดุ กลางของหยดุต่อไป จนปล่อยวางเบญจขนัธ์ของกายใน

ภพ ๓ นี้ได้ ก็จะปรากฏกายธรรม ให้ผู้ปฏิบัติภาวนานั้นดับหยาบไป

หาละเอียด ได้เข้าถึง และได้ทั้งรู้-ทั้งเห็น และทั้งเป็น “ธรรมกาย” 

ที่สุดละเอียดเข้าไปเพียงไร ก็สามารถยกสังขารธรรม (อุปาทินนก 

สังขารและอนุปาทินนกสังขาร) ขึ้นพิจารณา ให้เห็นแจ้งสภาวะ

ของสังขารธรรมทั้งหลายด้วยปัญญาว่า เป็นสภาพไม่เที่ยง (อนิจฺจ�) 

เป็นทกุข์ (ทกุขฺ�) และเป็นสภาพมใิช่ตน (อนตฺตา) โดยเจรญิวิปัสสนา

ผ่านทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 

ถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ อยู่นั้น “วิปัสสนาปัญญา” อันเป็น 

โลกิยปัญญา กล่าวคือเป็นปัญญาอันสัมปยุตด้วยโลกิยมรรค 

ย่อมเกิดและเจริญขึ้น แล้วเจริญโคตรภูญาณอันเป็นบาทฐาน 

น�าไปสู่การเจริญ “โลกุตตรปัญญา” คือปัญญาอันสัมปยุตด้วย 

โลกุตตรมรรค ได้แก่ มรรคญาณ คือญาณในอริยมรรค ๔ ได้แก่ 

โสดาปัตตมิรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค 

ชื่อว่า “ญาณทัสสนวิสุทธิ”
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วิปัสสนาต่อจากปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ผู้เจริญภาวนาย่อม

ก�าหนดรู้ “วิปัสสนูปกิเลส” อันอาจเกิดขึ้น ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ 

แล้วด�าเนินวิปัสสนาญาณ ๙ (ตั้งแต่อุทยัพพยญาณ ถึงอนุโลมญาณ 

หรือสัจจานุโลมิกญาณ คือปรีชาญาณอันสมควรก�าหนดรู้อริยสัจ ๔)

เฉพาะผู้ปฏิบติัสมถวปัิสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ได้ถงึ “ธรรมกาย” 

ย่อมได้ “โคตรภูญาณ” โดยไม่ต้องผ่านวิปัสสนูปกิเลส ผู้ปฏิบัติ

ย่อมอาศัยโคตรภูญาณของธรรมกายที่สุดละเอียด ที่ ได้เข้าถึง 

และยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ มรรคจิตและมรรคปัญญา

ย่อมเกิดและเจริญขึ้น โดยการพิจารณาอริยสัจ ๔ ในกายมนุษย์ 

กายทิพย์ กายรูปพรหม และกายอรูปพรหม ให้เห็นแจ้งโดย 

ญาณ ๓ (สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ) มีอาการ ๑๒ นี้ 

ช่ือว่า “ญาณทัสสนวิสุทธิ” คือความหมดจดแห่งปัญญาอันได้ 

ทัง้รู้และทัง้เห็นอริยสัจ ๔ ทัง้รูแ้ละทัง้เห็นสภาวะของสงัขารธรรม

ทั้งปวง และวิสังขารธรรม คือพระนิพพาน ตามที่เป็นจริง เป็น 

“โลกุตตรปัญญา” โดยแท้ เพราะเป็นปัญญาอันสัมปยุตด้วย 

โลกุตตรมรรค (โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 

อรหัตตมรรค)
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ในทางปฏิบัติ ธรรมกายมรรค (พระโสดาปัตติมรรค พระสกทาคามิ 

มรรค พระอนาคามิมรรค และพระอรหัตตมรรค) ย่อมปรากฏขึ้น

ปหาน (ละ) สังโยชน์ ได้แล้วตกศูนย์ ในขณะจิตนั้น ธรรมกาย

ผลก็ปรากฏขึ้นใสแจ่ม มีรัศมีสว่าง เข้าผลสมาบัติ และย่อมมี 

ญาณหย่ังรู ้ (โดยพิจารณาปัจจเวกขณ์) มรรค ผล นิพพาน 

ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้

อนึ่ง ถ้าผู้เจริญภาวนานั้นได้บรรลุมรรคผลที่ต�่ากว่าพระอรหัตตผล 

ยังจัดเป็นเสขบุคคลอยู ่ ย่อมพิจารณารู ้-เห็นกิเลสที่ละได ้

และกิเลสที่ยังเหลืออยู่อีกด้วย แต่ถ้าได้บรรลุพระอรหัตตผล 

เป็นอเสขบุคคลแล้ว ก็ไม่ต้องพิจารณากิเลสที่เหลือ เพราะย่อมมี

ญาณหยั่งรู้ว่าสิ้นอาสวะกิเลสโดยเด็ดขาดแล้ว

ธรรมอันเป็นรากเหง้า เป็นเหตุเกดิ/เจรญิขึน้ และต้ังอยูแ่ห่งวิปัสสนา 

๒ ประการ คือ สีลวิสุทธิ และจิตตวิสุทธิ กับวิสุทธิ ๕ อันเป็น 

ตัววิปัสสนา รวมเป็นวิสุทธิ ๗ เป็นเหมือนรถ ๗ ผลัด นําผู้ 

เจริญสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน/ภาวนา ไปให้ถึงมรรค ผล นิพพาน 

ด้วยประการฉะนี้
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ภาคผนวก
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วิชชา

วิชชา คือ ความรู้วิเศษ หรือความสามารถพิเศษ เป็นเครื่องมือช่วย

ให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูง ท�าให้เห็นแจ้ง- 

รูแ้จ้งสภาวธรรมและสจัธรรมตามทีเ่ป็นจรงิ ได้อย่างถกูต้อง และช่วย

ในการก�าจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ จนสามารถบรรลุมรรค ผล นิพพาน 

เป็นพระอรหนัต์ขณีาสพได้ในทีส่ดุ สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรง

แสดงวิชชาไว้ ๓ ประการบ้าง ๘ ประการบ้าง ดังนี้

๑. วิชชา ๓
๕๓

 ได้แก่

๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ญาณเป็นเหตุระลึกขันธ์ที่เคย

อาศัยอยู่ในอดีตชาติได้ 

๒) จุตูปปาตญาณ คือ ญาณก�าหนดรู้จุติและอุบัติ คือ เห็นการ 

เวียนว่ายตายเกิด ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม เรียก 

อีกอย่างว่า ทิพพจักขุญาณ

๓) อาสวักขยญาณ คือ ญาณหยั่งรู้ธรรมเป็นท่ีสิ้นไปแห่งอาสวะ 

ทั้งหลาย หรือญาณที่ท�าให้อาสวะให้หมดสิ้นไป

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

๑) วิปัสสนาญาณ คือ ญาณที่เป็นวิปัสสนา หรือปัญญาที่พิจารณา

เห็นสังขารคือนามรูปโดยเป็นไปตามอ�านาจไตรลักษณ์ (อนิจฺจ� 

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

(ญาณตามเห็นความเกิดและดับของเบญจขันธ์) ๒.ภังคานุ 

ปัสสนาญาณ (ญาณตามเห็นความสลายของสังขารมีเบญจขันธ์ 

เป็นต้น) ๓.ภยตูปัฏฐานญาณ (ญาณมองเหน็สงัขารปรากฏเป็นของ 

น่ากลวั) ๔.อาทนีวานปัุสสนาญาณ (ญาณค�านงึเหน็โทษของสงัขาร) 

๕.นิพพิทานุปัสสนาญาณ (ญาณค�านงึเหน็ความเบือ่หน่ายในสงัขาร) 

๖.มุญจิตุกัมยตาญาณ (ญาณค�านึงด้วยใคร่จะพ้นไปจากสังขาร) 

๗.ปฏสัิงขานปัุสสนาญาณ (ญาณค�านงึพจิารณาหาทางทีป่ลดเปลือ้ง

ไปจากสังขาร) ๘.สังขารุเปกขาญาณ (ญาณเป็นไปโดยความ 

เป็นกลางต่อสงัขาร) และ ๙.สัจจานุโลมิกญาณ หรอื อนโุลมญาณ 

(ญาณเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหยั่งรู้อริยสัจ)

๒) มโนมยิทธ ิ คือ ฤทธิ์ส�าเร็จด้วยใจ เช่น สามารถเนรมิตกายได้

หลายๆ กาย เป็นต้น

๓) อิทธิวิธี คือ แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้

๕๔
สามัญญผลสูตร  ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค  (ที.สี.๙/๑๓๑-๑๓๘)

73ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุ มรรค ผล นิพพาน



๔) ทิพพโสต คือ หูทิพย์

๕) เจโตปริยญาณ คือ ญาณก�าหนดใจผู้อื่นได้

๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ระลึกชาติได้

๗) ทิพพจักษุ คือ ตาทิพย์

๘) อาสวักขยญาณ คือ ญาณท�าให้อาสวะสิ้นไป

ต้ังแต่อทิธิวธีิ ถงึอาสวกัขยญาณ วชิชาทัง้ ๖ นี ้เป็นอภญิญา ๖ ด้วย

สังโยชน์

สังโยชน์
๕๕
 คือ กิเลสเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ ในวัฏฏทุกข์ มี ๑๐ อย่าง 

ได้แก่

๑) สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นว่าเป็นตัวตน เช่น เห็นรูป เวทนา 

วิญญาณ เป็นตัวตน เป็นต้น

๒) วิจิกิจฉา คือ ความสงสัย ความลังเลไม่แน่ใจ

๓) สีลัพพตปรามาส คือ ความถือมั่นศีลวัตร สักว่าท�าตามกันอย่าง

งมงาย โดยเห็นว่าจะบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลและวัตรนั้น

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

ความก�าหนัดในกามคุณ

๕) พยาบาท คือ ความผูกใจโกรธ หรือปฏิฆะ คือ ความกระทบ

กระทั่งใจหงุดหงิดขัดเคือง

สังโยชน์ ๕ อย่างนี้ เป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ คือ สังโยชน์เบื้องต�่า

๖) รูปราคะ คือ ความติดใจในอารมณ์ของรูปฌานหรือรูปธรรม 

อันประณีต

๗) อรูปราคะ คือ ความติดใจในอารมณ์ของอรปูฌานหรอือรปูธรรม

๘) มานะ คือ ความถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่

๙) อุทธัจจะ คือ ความฟุ้งซ่าน

๑๐) อวิชชา คือ ความไม่รู้จริง ความหลง ได้แก่ ไม่รู้อริยสัจ ๔ 

ไม่รูป้ฏิจจสมปุบาท ไม่รูอ้ดีต ไม่รูอ้นาคต และไม่รูท้ัง้อดีตทัง้อนาคต
๕๖

สังโยชน์ ๕ อย่างนี้ เป็นอุทธัมภาคิยสังโยชน ์คือ สังโยชน์เบื้องสูง

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

พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) 

พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย  ชยมงฺคโล) ๒,๐๐๐ บาท

พระมหาศักฎา  สุมโน ๕,๐๐๐ บาท

พระมหาชินภัทร  ฉินฺนาลโย ๓,๑๕๐ บาท

พระครูปลัดพงศ์พันธ์  โค้วบุญญะราศีฟ ๑,๕๐๐ บาท

พระพิสิษฐ์  สิริสาโร ๑,๕๐๐ บาท

พระบรรจง  สุทฺธิสทฺโธ ๑,๕๐๐ บาท

พระวิชัย  วิชโย ๕๐๐ บาท

พระธนกฤต  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

พระมหานิพัฒน์  จิรวฑฺฒโน ๒๐๐ บาท

JEFF  CHEW ๓๐,๐๐๐ บาท

คุณรุ่งวิทย์  สวนทวี  และครอบครัว ๑๕,๐๐๐ บาท

อาจารย์ธนัช-คุณอมฤต  อินทร์จันทร์ ๑๕,๐๐๐ บาท

คุณวัฒนา  อุดมภักดีพงศ์  และครอบครัว ๑๐,๐๐๐ บาท

คุณณัฏฐลีณ  สิริธนาสุภรัตน์  และญาติมิตร ๘,๘๐๐ บาท

คุณมนตรี  เมืองนก ๕,๒๐๐ บาท

คุณภัคกร ภรารัตนวัฒน์–คุณรัชชิวรรณ ทองเลิศ และครอบครัว ๕,๐๐๐ บาท

คุณปัทมาภรณ์  สันติวิจิตร ๕,๐๐๐ บาท

คุณโชคชัย  กิตติญาณปัญญา ๕,๐๐๐ บาท

คุณอนุสรา  ธีระกุลพิสุทธิ์ ๕,๐๐๐ บาท

คุณกัลยารัตน์  สันติวิจิตร ๕,๐๐๐ บาท

คุณแม่กี่-คุณสมเกียรติ  เพียรหาทรัพย์ ๓,๐๐๐ บาท

คุณกฤต  ธนาภพธรรม ๓,๐๐๐ บาท

คุณโฆสิต  รัตนโสภณ ๓,๐๐๐ บาท

คุณภัทร์วิภาภรณ์  แฮสกิ้นส์ ๓,๐๐๐ บาท

คุณสมภพ  เหล่าสัจจะ ๓,๐๐๐ บาท



คุณอุดม-คุณสุดา  ตรีชั้น ๓,๐๐๐ บาท

คุณภัคกร-คุณปริญยา เมืองนิล และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท

คุณกรรณยา  ช้างสุวรรณ  และลูกหลาน ๒,๐๐๐ บาท

คุณปราณี  สหเจริญ และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท

คุณชาญชัย  แซ่แต้ ๒,๐๐๐ บาท

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

คุณวุฒิชัย  พานิชย์ ๑,๕๐๐ บาท

คุณสนธิ์–คุณตุ้ม  ศิริธรรมเชิดชู  และลูกหลาน ๑,๕๐๐ บาท

คุณคมสันต์ สระทองลอย-คุณชญาสิทธิ์ ปานาลาด และครอบครัว ๑,๕๐๐ บาท

คุณดุษฎี  รัตนโสภณ ๑,๐๐๐ บาท

คุณฐานิตา  ดอกไม้จีน ๑,๐๐๐ บาท

คุณสุนีย์  วงษ์น้อย  และญาติมิตร ๑,๐๐๐ บาท

คุณพ่อสู่เสียง  และครอบครัวธามฐานัส ๑,๐๐๐ บาท

คุณฉัตรชัย  สุวรรณโรจน์  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณศิริพร  วิเชียรชัย ๑,๐๐๐ บาท

คุณนฤมล  สังฆวัตร  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณสมภพ  ยิ้มศรีเจริญกิจ  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณอัญชลี  สาระบรรจง ๑,๐๐๐ บาท

คุณสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ ๑,๐๐๐ บาท

คุณวีระ  เนตยกุล ๑,๐๐๐ บาท

คุณเพลินจันทร์  จันทะบุตร ๑,๐๐๐ บาท

กลุ่มบุญญาทิพย์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณพัศญ์ศภณ–คุณพลัฏฐ์  โยธินธรรมธร  และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

สหายเกื้อกูล ๑,๐๐๐ บาท

คุณสุจันทร์ญา  พาภัคพาณิชย์กุล ๑,๐๐๐ บาท

คุณเจษฎาพร  ชูช่วยสุวรรณ, คุณพัชร์ชิสา  พิสิฐวดีกุล, 

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

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



คุณวิภาวี  สุทธิวัฒนพันธ์ ๑,๐๐๐ บาท

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

คุณทัตติยา  รัตรกังวานวงศ์ ๑,๐๐๐ บาท

คุณสุชานันท์  กุศลมโนมัย ๑,๐๐๐ บาท

คุณศศินันท์  พรหมศิริ ๑,๐๐๐ บาท

คุณนพรัตน์  รุ่งอุทัยศิริ ๑,๐๐๐ บาท

คุณกิตติวัชร์  พงษ์ประภาชื่น,  คุณจุฑาภรณ์  สินชัยวนิชกุล,  

คุณรุ่งโรจน์-คุณพงศ์กรณ์-คุณไพลิน  พงษ์ประภาชื่น ๑,๐๐๐ บาท

คุณธนกฤต  เหล่าสัจจะ ๖๐๐ บาท

คุณสุดเสงี่ยม  เพ็ชรกุล ๕๐๐ บาท

คุณณัฏฐ์ทิตา  พัชรกุลเขมศิริ-คุณดลชา  เปรมปราณี ๕๐๐ บาท

คุณพงศ์กรณ์  พงษ์ประภาชิน  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณปราณี  วิชัยกุล ๕๐๐ บาท

คุณสุภาค  ตันติดุสิตา  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณวาสนา  โศภิตวจนะ ๕๐๐ บาท

คุณอรจิรา  โกศลโชติชโลธร ๕๐๐ บาท

คุณสุนิสา  ศุภผล  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณศศิประภา  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

คุณญาดา  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

คุณเบญญาภา  กระจ่าง ๕๐๐ บาท

ร.ท.ฐานันดร์  คงด้วง ๕๐๐ บาท

คุณศุภกร  อนันตผล ๕๐๐ บาท

คุณแม่รุ่งฟ้า-คุณชัชวาล  ธรรมนาวรรณ, 

คุณตามื่น-คุณยายอ้อย  ตู้นิ่ม  และคุณป้าโม่ย แซ่คู   ๕๐๐ บาท

คุณศิริกาญจน์  ดอกไม้จีน ๕๐๐ บาท

คุณนลินี-คุณพีรยสถ์  สมจินดา ๕๐๐ บาท

คุณกนิษฐา  เทศประสงค์ ๕๐๐ บาท

คุณสุรภา  จิตตะรักษ์ ๕๐๐ บาท



พันเอกเลปกร–คุณวรวรรณ  ดิษฐ์แย้ม  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณฉัตรบดินทร์  บดินทร์ภักดีกุล ๕๐๐ บาท

คุณมงคล  วัฒนาเกียรติสรร ๕๐๐ บาท

คุณฐิญาภา  ราวด์ ๕๐๐ บาท

คุณวีรดา  กุศลมโนมัย ๕๐๐ บาท

คุณอรุณรักษ์  ขันเทศ ๕๐๐ บาท

คุณฉัตรชัย  สุวรรณโรจน์ ๕๐๐ บาท

คุณน�้าฝน  อินทราพงษ์ ๕๐๐ บาท

คุณพรปวีณ์  ไพมณี ๕๐๐ บาท

คุณเปรม  แสงวิโรจน์พัฒน์ ๕๐๐ บาท

คุณจักรวาล  กู้สกุลไท ๕๐๐ บาท

คุณพรรณทิพพา  บริบูรณ์ ๕๐๐ บาท

คุณพรพิชัย  กิตติอภิญญา ๕๐๐ บาท

คุณพรลพัทธ์  อรุณบกสกุล ๕๐๐ บาท

คุณสิริรัตน์  รัตนมธุวงศ์  และครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณทาริกา  วีรวงศ์ตระกูล ๔๐๐ บาท

คุณวลัยพร  ธีรศุภพงศ์ ๓๐๐ บาท

คุณอังสนา  จรูญชัยคณากิจ ๓๐๐ บาท

คุณณิชญา  งามประภาสม ๓๐๐ บาท

คุณจิตร  ธีรนันทพรสุข ๓๐๐ บาท

คุณพิศิษฐ์-คุณสินีรักษ์-คุณจักรพันธ์  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บาท

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

คุณสมเกียรติ-คุณอ�าไพพร-คุณวันวิสา  วัยนิพิฐพงษ์ ๓๐๐ บาท

คุณนลินรัตน์  โรจน์ขจรศิริ ๓๐๐ บาท

คุณนเรศ  ทวีเกื้อกูล  และครอบครัว ๓๐๐ บาท

คุณศุภโชค-คุณชายแสน-คุณธีรญา  สินธุญาณ ๓๐๐ บาท

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

คุณอุบลรัตน์  เม่นสิน ๓๐๐ บาท



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

คุณสมชัย  รัตนจินดาวงษ์, คุณจันทร์ฉาย  เพียงตา ๓๐๐ บาท

คุณทัศนัย  ทองคต, คุณพิสมัย  ศรีจันทร์ม่วง ๓๐๐ บาท 

คุณสมใจ  ไพมณี  และครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณพัชนี  แดงสุภา ๒๐๐ บาท

คุณอังกูร  อนันตบุรี ๒๐๐ บาท

คุณณัทกร  เปี่ยมพร้อม ๒๐๐ บาท

คุณกิตติทัศน์  ใยมุง ๒๐๐ บาท

คุณนกมล-คุณพิมพ์พิชชา  ศิริธรรมเชิดชู ๒๐๐ บาท

คุณณัฐธีร์  โชคอัครจิรานนท์  และครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณพีระวัฒน์-คุณปุณญดา  ค้าธัญเอกมงคล ๒๐๐ บาท

คุณเตชิต-คุณภูวกร  ค้าธัญเอกมงคล ๒๐๐ บาท

คุณกมลลักษณ์  เกียรติวาทีรัตนะ ๒๐๐ บาท

คุณศัตธัช-คุณปรานต์  ลภัทธานันท์ ๒๐๐ บาท

นพ.ธีรภาพ  ลิ่วลักษณ์ ๒๐๐ บาท

คุณอดิศร  คุ้มได้อยู่ ๑๐๐ บาท

คุณวราภรณ์  อนุศาสนนันท์ ๑๐๐ บาท

คุณไกรศักดิ์  ใจบุญ ๑๐๐ บาท

คุณกัญฑิศา  แก้วค�าไสย์ ๑๐๐ บาท

คุณทิพย์รดา  จงสงวน ๑๐๐ บาท

คุณกมลพร  ผลประเสริฐ ๑๐๐ บาท

คุณกฤษฏ์  สกุลหลิม  และครอบครัว ๑๐๐ บาท

ห้องโหรตรีไตรศุลี ๑๐๐ บาท

คุณวัชระ  ปัญญาธีระ  และครอบครัว ๘๐ บาท


