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 “วิมุตติ” เปนหลักธรรมประการหนึ่งที่ปรากฏในคําสอนของพระพุทธศาสนา  เปนคําที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใชตรัสแสดงถึงลักษณะหรือเปาหมายในการศึกษาและปฏิบัติ  โดยมี
ความหมายที่เปนไวพจนกับคําวา “นิพพาน”  เปนความอิสระแหงจิตใจที่จะไมตกอยูในสภาพแหง
ทุกข  อันเปนผลจากอวิชชาหรือความไมรู  งานวิจัยนี้มุงไปที่การศึกษาวิธีการหลุดพนไปจากทุกข 
๕ ประการ ตามที่แสดงปรากฏไวในวิมุตตายตนะสูตร  โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย ๓ ประการ
คือ (๑) เพื่อศึกษาวิมุตติในพระพุทธศาสนาเถรวาท  (๒) เพื่อศึกษาวิมุตตายตนะ  ๕  ใน
พระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๓) เพื่อวิเคราะหประโยชนของวิมุตตายตนะ ๕ ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 จากการวิจัยพบวาแนวความคิดเร่ืองวิมุตติในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น  เปนเร่ือง
สําคัญหรือเปาหมายสูงสุดในพระพทุธศาสนา  คือ เปนความวิมุตติหรือหลุดพนไปจากอวิชชา หรือ
กิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ  ซ่ีงลักษณะในการหลุดพนนั้นมีอยู ๒ ประการคือ  หลุดพนในแบบ
ชั่วคราวอันกิเลสกลับมากําเริบไดอีก  และหลุดพนโดยเด็ดขาดหรือละกิเลสไดโดยส้ินเชิง  ซึ่งเปน
เปาหมายสูงสุดหรือแกนคําสอนของพระพุทธศาสนา  
 การที่บุคคลจะหลุดพนไปจากอวิชชายอมตองมีเหตุปจจัยที่สงผล  โดยสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงถึงการหลุดพนไวในแงมุมแหงการปฏิบัติไว ๕ ประการ  ซึ่งในที่นี้
ไดแกวิมุตตายตนะ ๕ คือ การฟงธรรม  การแสดงธรรม การสาธยายธรรม การพิจารณา ไตสวน
ธรรม  การปฏิบัติในอารมณสมาธิ  
 ผลการวิจัยพบวา ๑.แนวคิดในเร่ืองวิมุตติในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึงความหลุด
พนจากกิเลส มีลักษณะสองประการ คือ ๑.หลุดพนชั่วคราวและหลุดพนโดยส้ินเชิงไมกลับมา
กําเริบอีก  ๒.วิมุตตายตนะ ๕ ใหผลเปนประการเดียวกัน คือ ความมีจิตต้ังมั่นเปนสมาธิ  ๓.วิมุต
ตายตนะ ๕ เปนเคร่ืองมือในการสืบทอดพระสัทธรรม  
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The thesis entitled “An Analytical Study of the Five Vimuttâyatanas in Theravâda 

Buddhism” consisted of three main objectives, namely; 1) to study the Vimutti (liberation) 
in Theravâda Buddhism, 2) to study the Five Vimuttâyatanas in Vimuttâyatana Sutta, and 
3) to analyze the value and benefit of the Five Vimuttâyatanas in Theravâda  Buddhism. 
 The results of the thesis found that the concept of vimutti is the ultimate goal in 
Theravâda Buddhism. It means to liberate from Avijjâ (ignorance) or kilesa (defilements); 
Lobha (greed), Dosa (hatred), and Moha (delusion). There were two kinds of Vimutti; 
liberation substitution of opposites and liberation by extirpation that was the ultimate 
goal of Buddhism.  
 Being free from Avijjâ (ignorance) must also have causes. The Buddha taught 
the five methods of practice for liberation or five Vimuttâyatanas; learning, the doctrine 
teaching, the doctrine reciting, the doctrine diagnosing and meditation practice. 
 The concept of liberation in Theravada Buddhism refers to the liberation from 
defilements. There are two kinds of liberation; temporary liberation and complete 
liberation. The Five Vimuttâyatanas have only one result; one pointedness of mind. The 
Five Vimuttâyatanas are also used as an instrument in succession of the doctrine. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงเปนพระบรมศาสดา  ไดเปดเผยแสดงธรรมที่พระองค
ไดตรัสรูไวดีแลวตอบรรดาเหลาสรรพสัตวทั้งหลายดวยพระสัพพัญูญาณ  เพื่อใหผูที่ไดมีโอกาส
ไดรับฟง โนมโสตลงสดัปธรรมนั้นและนอมนํามาสูตนปฏิบัติตาม  เพื่อความผาสุกแหงโลก  
วิทยานิพนธฉบับนี้เพียงนําเอาหลักธรรมที่ไดทรงแสดงไวดีแลวมาแสดงตอ  เพื่อเปนการธํารง
รักษาไวซ่ึงพระสัทธรรม  สิบทอดพระศาสนาตอไป พระคุณแหงพระบรมศาสดานั้นยอมไมสามารถ
พรรณาออกมาเปนคําพูดเพื่อทดแทนได  เพราะเพียงคํากลาวสรรเสริญนั้นคงมีคาไมถึงเศษธุลีเมื่อ
ประมาณกับคุณคาอันไพศาลประมาณมิไดแหงพระธรรมที่ทรงแสดงไวนั้น 
 ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารย รศ.สุเชาว  พลอยชุม  วิทยานิพนธเลมสําเร็จลงไดดวย
ความเมตตากรุณาจากทานซ่ึงเปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก  ที่ไดใหคําแนะนําแสดงแนวทางใน
การศึกษาคนควาในขอมูลแหงงานวิจัย  และวิธีการโยนิโสมนสิการ วิเคราะหหลักธรรมที่เกี่ยวของ
อันเปนเหตุใหงานวิจัยนี้สมบูรณข้ึนมาได 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทั้งหลาย อันมี พระมหาสายรุง อินฺทาวุโธ,ดร. พระมหา
วิโรจญ าณวีโร,(ดร.) พระมหามฆวินทร ปุริสุตฺตโม,(ผศ.ดร.) พระเมธาวินัยรส. (สุเทพ ปสิวิโก, ดร.). 
พระมหาบุญไทย ปฺุมโน (ดร.) รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย  รศ.วรัิตน กางทอง ผศ.ดร. แหวนทอง บุญคํา 
เหลาบรรดาคณาจารยทั้งหลายที่ไดใหโอกาสศิษยในการศึกษาเลาเรียน พัฒนา ศีล สมาธิ ปญญาใน
มหาวิทยาลัยแหงนี้
 กุศลธรรมทั้งหลายอันเกิดข้ึนในการศึกษาเลาเรียนตามแนวทางแหงสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา  อันพระเถระไดรักษาสืบทอดจนมาถึงศิษยนี้  ขอนอมถวามเปนพลีแด บิดามารดา ครู
อาจารย ญาติสหาย เพื่อนสหธรรมิก อีกทั้งเหลาสรรพสัตวทุกผูทุกนาม 
 ขอใหทุกทานจงประสบความสุขความเจริญ ดวย อายุ วรรณะ สุข พละทั้งในปจจุบันนี้
และตอ ๆ ไปเทอญ 
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สารบัญ 
      หนา 
บทคัดยอภาษาไทย   ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ   ข 
ประกาศคุณูปการ   ค 
สารบัญคํายอ    ง 
สารบัญ     ฉ 
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  ๑.๙ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ๗ 
 ๒  แนวคิดเกี่ยวกบัวิมุตติ/อายตนะในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ๘ 
  ๒.๑ ความหมายของวิมุตติ ๘ 
  ๒.๒ ความสําคัญของวิมุตติ ๑๓ 
   ๒.๒.๑ ความสําคัญในแงเปาหมายสูงสุดที่เปนผลอันพงึจะได ๑๓ 
   ๒.๒.๒ รายละเอียดข้ันตอนในการเขาถึง เปนเร่ืองยาก เปนเร่ืองทวน 
     กระแสโลก ๑๔ 
   ๒.๒.๓ เพื่อปองกันความเขาใจผิดเกีย่วกับวิมุตติ ตกไปสูความขาดสูญ ๑๕ 
  ๒.๓ ลักษณะแหงวมิุตติในพระพทุธศาสนาเถรวาท ๑๖ 
   ๒.๓.๑ คุณลักษณะแหงวิมุตติ ๒ ประการ คือ เจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ ๑๖ 
   ๒.๓.๒ ลักษณะของบุคคลผูวิมุตติ ๒ ประการ ๑๙ 
 



 ช 

สารบัญ (ตอ) 
บทที ่     หนา 
    ๒.๓.๓ “ความงาม” อันเปนประโยชนในทางพระพทุธศาสนา ๓ ประการ 
    กับ “วมิุตติ” ๒๗ 
   ๒.๓.๔ การเสวยวิมุตติสุขแหงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาภายหลังตรัสรู ๒๘ 
   ๒๓.๕ วิมุตติ มีลักษณะเปนผลคือความหลุดพนที่แสดงถงึความสงบ  
    (อุปสมะ) ๓๐ 
  ๒.๔ เหตุปจจยัแหงวิมุตติ ๓๒ 
   ๒.๔.๑ อาหารของวิชชาและวิมุตติ ๓๓ 
   ๒.๔.๒ พรหมวิหารธรรมเปนเหตุแหงวิมุตติ ๓๕ 
  ๒.๕ ความหมายของอายตนะ ๓๗ 
  ๒.๖ คุณประโยชนของอายตนะ ๔๓ 
   ๒.๖.๑ คุณประโยชน ๔ ประการของอายตนะ ๔๓ 
   ๒.๖.๒ ประโยชนของอายตนะในความเปนเหตุใหโลกปรากฏ ๔๔ 
   ๒.๖.๓ อายตนะ ๖ เปนประโยชนในการนาํไปเปนวิปสสนาภูม ิ ๔๕ 
  ๒.๗ การใชคําวาอายตนะเพือ่แสดงธรรมทีป่รากฏ ๔๖ 
   ๒.๗.๑ กสิณายตนะ ๑๐ เปนเหตุใหเกิดบารมี  ๔๖ 
   ๒.๗.๒ อายตนะนิพพาน ๔๙ 
  ๒.๘ สรุป   ๕๐ 
 ๓  แนวคิดเกี่ยวกบัวิมุตตายตนะ ๕ ในพระพทุธศาสนาเถรวาท   ๕๒ 
  ๓.๑  ความหมายของวิมุตตายตนะในพระพุทธศาสนา ๕๒ 
  ๓.๒ ความสําคัญของวิมุตตายตนะ ๕๒ 
  ๓.๓ วิมุตตายตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๕๓ 
  ๓.๔  วิมุตตายตนะที่ ๑ การฟงธรรม ๕๕ 
   ๓.๔.๑ เหลาปญจวัคคียฟงธรรมซึ่งแสดงโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ๕๕ 
   ๓.๔.๒  วิธีฟงธรรม (ปุณณิยสูตร) ๖๐ 
   ๓.๔.๓  วิธีฟงธรรมโดยสมเด็จพระสังฆราช ฯ ๖๒ 
   ๓.๔.๔  เหตุผลที่ตองมีการฟงธรรม ๖๔  
    - การฟงธรรมตามกาล เปนมงคลประการหนึง่ ๖๔ 



 ซ 

สารบัญ (ตอ) 
บทที ่     หนา 
    - การฟงธรรมมีอานิสงส ๖ ประการ ๖๖ 
    - การฟงธรรมมีอานิสงส ๕ ประการ ๖๘ 
    - การฟงธรรมมีอุปการะมาก ๖๙ 
  ๓.๕  วิมุตตายตนะที่ ๒ การแสดงธรรม ๗๐ 
   ๓.๕.๑ เมื่อใดที่ควรจะแสดงธรรม ๗๑ 
   ๓.๕.๒ คุณสมบัติของผูแสดงธรรมที่ดี ๗๔ 
  ๓.๖ วิมุตตายตนะที ่๓ การสาธยายธรรม ๗๕ 
   อานิสงสประการตาง ๆ ของการสวดสาธยายธรรม ๗๖ 
   ๓.๖.๑ การสาธยายธรรมยอมทําใหพระสัทธรรมต้ังมัน่ไมเส่ือมสูญ ๗๖ 
   ๓.๖.๒ การสาธยายธรรมเปนอาหารของความเปนพหูสูต ๗๖ 
   ๓.๖.๓ เมื่อทองสาธยายไดข้ึนใจ ยอมไดรับการเปดเผยใหเขาใจ ๗๘ 
   ๓.๖.๔ การสาธยายธรรมเปนบริขารของจิต มากดวยกุศล ๗๘ 
   ๓.๖.๕ การสาธยายธรรมเปนเหตุใหละความงวงได ๗๙ 
   ๓.๖.๖ การสวดสาธยายธรรมเปนเหตุใหบรรลุอรหัตตผล ๘๐ 
  ๓.๗  วิมุตตายตนะที่ ๔ การตรึกตรอง ใครครวญธรรม ๘๒ 
   ๓.๗.๑ ความหมายของการตรึกตรอง ใครครวญธรรม ๘๒ 
   ๓.๗.๒ โยนิโสมนสิการเปนเหตุใหเกิดสัมมาทิฏฐิแหงอริยมรรค ๘๓ 
   ๓.๗.๓ โยนิโสมนสิการเปนองคแหงการบรรลุโสดาบัน ๘๕ 
  ๓.๘  วิมุตติประการที่ ๕ การปฏิบัติในอารมณสมาธ ิ ๘๖ 
   ๓.๘.๑ องคประกอบของสัมมาสมาธ ิ ๘๗ 
   ๓.๘.๒ สัมมาสมาธิ คือ ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา (ทางดับทุกข) ๘๘ 
   ๓.๘.๓ ผลจากการไดอารมณในสมาธิภาวนา ๔ ประการ ๘๙ 
   ๓.๘.๔ สมาธทิําใหเกดิความรู (ญาณ) ๕ ประการ ๙๑ 
   ๓.๘.๕ การเจริญฌานสมาธชิื่อวาเปนผูปฏิบัติตามคําสอนพระศาสดา ๙๒ 
   ๓.๘.๖ สมาธิ คือ ธรรมเปนเคร่ืองอยูโดยลําดับ ๙๓ 
   ๓.๘.๗ วิธีในอานาปานสติสมาธิเปนเหตุแหงอนุปุพวิหาร ๙ ๙๔ 
   ๓.๘.๘ สรุป ๙๖ 



 ฌ 

สารบัญ (ตอ) 
บทที ่     หนา 
 ๔  วิเคราะหประโยชนของวิมุตตายนตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ๙๗ 
  ๔.๑ วิมุตตายตนะ ๕ เปนประโยชนในฐานะที่เปนเคร่ืองมือในการศึกษาธรรม ๙๘ 
  ๔.๒  วิมุตตายตนะ ๕ เปนประโยชนในการสืบทอดพระสัทธรรม ๙๙ 
  ๔.๓  ประโยชนเปนประโยชนในการปฏิบัติธรรม ๑๐๐ 
 ๕  สรุป และขอเสนอแนะ ๑๐๒ 
  ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๐๒ 
  ๕.๒ ขอเสนอแนะ ๑๐๓ 
บรรณานุกรม    ๑๐๕ 
ประวัติผูวิจัย    ๑๐๗ 
 
 
 
 
 



๑

 
 

บทที่ ๑ 
      บทนํา  

 
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 หลักธรรมในพระพุทธศาสนาประการสําคัญขอหนึ่งคือ เร่ือง “วิมุตติ”  ซ่ึงหมายถึงความ
หลุดพน  ซึ่งความหลุดพนในทางพระพุทธศาสนาแสดงถึงความพนไปจากทุกขเปนสําคัญ  โดยจัด
วาเปนเปาหมายสูงสุดหรือเปาหมายสุดทายที่พึงจะไดรับจากการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตาม
ธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงไว  เมื่อวัตถุประสงคหลักคือพนทุกข  จึงตอง
ทําการศึกษาในความหมายและความสําคัญในเร่ืองนี้ใหชัดเจน 
 การต้ังวัตถุประสงคอันไดแกความพนไปจากทุกขโดยไมกลับมากําเริบ เวียนกลับมาเปน
ทุกขอีกนี่เองที่เปนผลหรือเปาหมายสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติ ดังนั้นผูศึกษาตองมีหนาที่ในการ
ทําความเขาใจตอไปวาเมื่อตองการผลแบบนี้  จะตองทําเชนไรหรือหาทางใด ๆ ที่ตนจะไดตัดสินใจ
ปฏิบัติตามวิธีการนั้น ๆ  เพื่อนําไปสูผลที่ตองการอันไดแกวิมุตติ โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดแสดงธรรมเทศนาไวคราวหนึ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับวิมุตตินี้  ปรากฏอยูในวิมุตตายนสูตรซึ่งทรง
แสดงไว ๕ ประการ แกภิกษุสาวกทั้งหลาย  นอกจากน้ียังปรากฏวาพระสารีบุตรก็ไดแสดงวิมุต
ตายตนะ ๕ ไว  เชนเดียวกันกับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวถึงสองคราว  คราวหนึ่งพระ
สารีบุตรแสดงธรรมแกภิกษุจํานวน ๕๐๐ รูป ณ.สวนมะมวงนายจุนทกัมมารบุตร นครปาวา  โดย
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูดวย  และอีกคราวหนึ่งณ.ฝงสระโบกขรณี ชื่อคัคครา 
นครจัมปา  โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประทับอยูดวยเชนเดียวกัน 
 การที่จะกระทําการใด ๆ เพื่อใหเกิดผลยอมตองมีวิธีการอันเปนหนทางที่จะนําไปสูผล
นั้น ในความเขาใจอันเปนที่แพรหลายวาทางเพื่อนําไปสูการดับทุกข หรือ วิมุตติพนไปเสียจากทุกข
ก็คือทางอันประเสริฐแหงอริยมรรคซึ่งมีองค ๘ ประการ โดยไดตรัสแสดงไวหลายคราวตลอด ๔๕ 
พรรษาแหงการแสดงธรรมของพระองค  ซึ่งในดานการศึกษาวิเคราะหทางวิชาการไดมีหนังสือ 
ตํารา วิทยานิพนธจํานวนมากที่ไดทําการศึกษาในรายละเอียดไวมากพอสมควร  สวนในแงของ
การดับทุกขอันเกี่ยวของกับเนื้อหาในวิมุตตายตนะ ๕ นั้นยังไมพบวามีผูไดศึกษาไว  สาเหตุหนึ่ง
อาจเพราะในเร่ืองนี้มีคําวา “วิมุตติ” ซึ่งดูจะเปนคําที่ใหความหมายในระดับสูง  จนอาจทําใหผู
ศึกษานั้นลังเลที่จะวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนี้  หรืออาจจะเกรงตอคําถามที่อาจจะมีข้ึนมาวา  ศึกษาส่ิง



๒

ที่ตนยังไมมีประสบการณแลวจะวิจัยศึกษาไดถูกตองอยางไร?  ในขอนี้พึงพิจารณาโยนิโสมนสิการ
ไดวา แมคราวหนึ่งทานพระสารีบุตรก็ไดวิจัยเร่ืองที่เหนือกวาวิสัยตน คือ กลาวสรรเสริญสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาวาเปนผูที่ยิ่งใหญ  ไมมีผูใดที่มีความรูยิ่งไปกวาพระองค  สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาจึงไดถามทานพระสารีบุตรวา เธอกําหนดรูใจตถาคตไดหรือ ซ่ึงทานพระสารีบุตร
ไดตอบวา ขอนั้นยอมเปนไปไมได แตที่กลาวเชนนั้นออกมาไดก็ดวยอาศัยตามแนวทางแหงธรรม  
เปรียบเหมือนเมืองชายแดนมีปอมปราการแนนหนา  มีประตูเขาออกทางเดียว  อะไร ๆ ที่จะเขา
ออกก็ตองผานทางนี้  งานวิจัยนี้ก็เชนเดียวกัน  การศึกษาวิจัยในเร่ืองวิมุตตายตนะ ๕ นี้จะไดอาศัย
แนวทางแหงธรรมท้ังหลายตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงไวเพื่อเปนแนวทางใน
การวิเคราะหวิจัยอธิบายความ  เพื่อเปนประโยชนสูงสุดในการศึกษารายละเอียด  และสามารถ
นอมนํามาปฏิบัติเพื่อใหเกิดผล คือ “วิมุตติ” ในที่สุด  
 

๑.๒ โจทยวิจัย 
๑.๒.๑ วิมุตติในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีลักษณะอยางไร 
๑.๒.๒ วิมุตตายตนะ ๕ ในพระพทุธศาสนาเถรวาท มีองคประกอบและมีความสําคัญ

อยางไร 
๑.๒.๓ วิเคราะหประโยชนของวิมุตตายตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเปนอยางไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.๓.๑  เพื่อศึกษาวิมุตติในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๑.๓.๒. เพื่อศึกษาวิมุตตายตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 ๑.๓.๓. เพื่อวิเคราะหประโยชนของวิมุตตายตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 เนื้อหาการวิจัยนี้จักมุงทําการวิจัยในเชิงเอกสาร  ซึ่งผูวิจัยจะทําการศึกษาวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับหลักธรรมอันเปนเนื้อหาหลักที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงไว  รวมทั้ง
การศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับหลักวิมุตตายตนะ ๕ ทั้งจากเอกสารแหลงอ่ืนที่เกี่ยวของ  
โดยกําหนดขอบเขตไวดังนี้ 
 ๑.๔.๑  ศึกษาเร่ืองวิมุตตายตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทจากพระไตรปฎก 
 ๑.๔.๒  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิมุตตายตนะ ๕ จากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ 



๓

 ๑.๔.๓  วิเคราะหหลักวิมุตตายตนะ ๕ ในพุทธศาสนาเถรวาท  โดยการจําแนกเปน
หมวดหมูซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของวิธีการปฏิบัติตอผลที่จะบังเกิด  
 
๑.๕ วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยที่ปรากฏในเอกสารการวิจัย  ผูวิจัยจะทําตามข้ันตอนที่ปรากฏดังนี้ 
 ๑.๕.๑  สํารวจขอมูลโดยกําหนดเอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตร 
ปฎกและอรรถกถาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๑.๕.๒ สํารวจขอมูลจากหนังสือ และเอกสาร รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลัก
สัทธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท  แลวนํามาวิเคราะห จัดลําดับความเกี่ยวของ ความสําคัญ 
และที่มาเพื่อแยกประเภทขอมูลทั้งหมด 
 ๑.๕.๓  นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห แยกประเภทบันทึกลงในบทตาง ๆ ของงานวิจัย  
ตามความสอดคลองเช่ือมโยงกับเนื้อหาของการวิจัย 
 ๑.๕.๔  นําเสนองานวิจัยโดยการบรรยายแบบพรรณนาโวหาร 
 
๑.๖ คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 วิมุตติ หมายถึง ความเปนอิสระ ความหลุดพน  อันไดแก การพนไปจากทุกข การพนไป
จากเคร่ืองรอยรัด คือสังโยชน 
 อายตนะ หมายถึง ธรรมที่นําไปสูความรู, แดนเช่ือมตอความรู, ประตูที่นําไปสู
ความสําเร็จ 
 วิมุตตายตนะ หมายถึง เหตุ หรือบอเกิดแหงความหลุดพนไปเสียจาก ราคะ โทสะ 
โมหะ 
 การบรรลุธรรม หมายถึง ลักษณะอันเปนเปาหมายสูงสุดที่จะไดรับจากการประพฤติ
ปฏิบัติในแนวทางแหงพระพุทธศาสนาเถรวาท  เขาถึงความจริงแหงพระสัทธรรม โดยพนไปจาก
ราคะ โทสะ โมหะ คือนิพพาน  
 ปริยัติสัทธรรม หมายถึง สัจธรรม ความจริงในธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงที่สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาตรัสเทศนาแสดงไว 
 ปฏิบัติสัทธรรม หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสสอน  
และถูกรวบรวมบันทึกไวในพระไตรปฏกเพื่อการศึกษา ในศิลสิกขา สมาธิสิกขา ปญญาสิกขา 
 ปฏิเวธสัทธรรม หมายถึง ผลที่ไดรับจากการปฏิบัติคือ วิมุตติ 
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 พระพุทธศาสนา  หมายถึง ศาสนาที่มีพระพุทธเจาผูตรัสรูเองโดยชอบเปนผูกอต้ัง  
โดยสอนผูอ่ืนใหรูตาม  และถือเอาพระพุทธเจาเปนครูผูยิ่งใหญ พระผูเปนครูสูงสุด  ศิษยคือหมู
เหลาที่ประชุมรวมกันเปนกลุม  เรียกวา บริษัท ๔ ไดแก ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา(ชาวโลกที่
ศรัทธา)  มีสัจธรรม ความจริง เหตุ ตนเหตุ ปรากฏการณ ธรรมารมณ ส่ิงที่ใจคิด คุณธรรม ความดี 
ความถูกตอง ความประพฤติชอบเปนแบบแผน ธรรมเนียม หนาที่ เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
เปนความรูในการศึกษา ฯลฯ 
 
๑.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงไดตามแผนภาพ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาเชิงวิเคราะหวิมุตตายนะ ๕ 
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
๑. เพ่ือศึกษาเร่ืองวิมุตติในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาวิมุตตายตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนา 
 เถรวาท 
๓. เพ่ืวิเคราะหประโยชนของวิมุตตายตนะ ๕ ใน 
 พระพุทธศาสนาเถรวาท 

วิธีการดําเนินการโดยวิจัยใน 
เชิงคุณภาพ 

 

-  นําเสนอหวัขอธรรมที่เกี่ยวของ 
- วิเคราะหหลักธรรมทีน่าํมาแสดง 
- สรุปประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
- นําเสนอโดยวิธีพรรณนาโวหาร 
 

ประเด็นในการวิเคราะห 
 

๑.คุณประโยชนในเชิงธรรมะปฏิบัติ 
๒. คุณประโยชนในแงการศึกษาธรรม 
๓. คุณประโยชนในประเดน็การสืบทอด

พระลัทธรรม 

หัวขอในวิมุตตายตนะ ๕ ท่ีดําเนินการวิจัย 
 

๑. วิมุตติโดยการฟงธรรม 
๒. วิมุตติโดยการแสดงธรรม 
๓. วิมุตติโดยการสาธยายธรรม 
๔. วิมุตติโดยการพิจารณาไตสวนธรรม 
๕. วิมุตติโดยอารมณสมาธินิมิต 
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๑.๘ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ในการศึกษาเชิงวิเคราะหวิมุตตายตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทนี้ ผูวิจัยไดศึกษา

แนวความคิดวิธีการหาเหตุผลอธิบายความจริง โดยเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อนํามาเปนปทัฎฐานตอการวิจัย ซึ่งในที่นี้ ผูวิจัยจะนํามากลาวโดยสังเขป 
ดังตอไปนี้ 

พระอรหันตอุปติสสเถระ ชาวลังกา พระเถระผูรจนาวิมุตติมรรค (๒๕๕๑, หนา 
๓๕) ผูชํานาญพระวินัยและมีชื่อปรากฏอยูในคัมภีรปริวารของพระวินัยปฎก ทานมีผลงานแพรหลาย
ในรัชกาลของพระเจาวสภะ ผูครองราชยในลังกา ระหวาง พ.ศ. 609-653 มีบทต้ังในคัมภีรเพื่อการ
รจนาคัมภีรวิมุตติมรรคไววาดังนี้  พระโคตมผูมียศไดตรัสรูธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญา และ
วิมุตติอันยอดเย่ียม มีคนดีที่เหมือนคนตาบอดผูเที่ยวไปในโลกกวางโดยปราศจากผูนําทาง  ทั้ง ๆ ที่
เขาปรารถนาความหลุดพนแตเขาไมเคยไดยินการสอนเร่ืองความหลุดพน  เพราะเขาไมไดรับรูเร่ือง
ความหลุดพนและเพราะรับรูมาผิด ๆ  เพราะเหตุนี้เขาถูกครอบงําหอหุมมากไปดวยความทุกข  เขาจึง
ไมไดรับความหลุดพน  แมเขาปรารถนาจะไดรับความหลุดพน  แตเขายังไมมีหนทางสูความหลุดพน  
หนทางเปนส่ิงจําเปนสําหรับการบรรลุความหลุดพน  พระพุทธเจาตรัสวา “ยังมีสัตวโลกที่มีธุลีคือ
กิเลสเพียงเล็กนอยในปญญาจักษุ  พวกเขาจะเส่ือมไปเพราะไมไดฟงธรรม” พระพุทธเจายังตรัสอีกวา 
“ภิกษุทั้งหลาย มีปจจัยสองประการที่ทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ  ปจจัยสองประการเปนไฉน คือ ปรโตโฆ
สะ(ฟงจากผูอ่ืน) และโยนิโสมนสิการ(พิจารณาโดยแยบคาย)  เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงแสดงวิมุตติ
มรรค 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (๒๕๓๘, หนา 
๔๓)ไดแสดงธรรมเทศนาตอนหนึ่ง  โดยถูกนํามาบันทึกเปนหนังสือ “ธรรมกถาในการอบรม
กรรมฐาน” ความวา... “ความวิเวกคือความสงบสงัดเปนสุขแหงผูที่มีความพอใจ  ประสบธรรมแลว
เห็นอยู  ความไมเบียดเบียน  คือความสํารวมระวังในสัตวทั้งหลายเปนสุขในโลก  ความส้ินติดใจ
ยินดี  คือความลวงกามทั้งหลายเสียไดเปนสุขในโลก  ความกําจัดอัสมิมานะคือความสําคัญหมาย
ยึดถือวาเรามีเราเปนเสียได  นี้เปนบรมสุข คือเปนสุขอยางยิ่ง ดังนี้ 

พระพุทธอุทานที่แปลมานี้ก็เปนการทรงเปลงแสดงถึงปฏิปทาที่ไดทรงดําเนินปฏิบัติจน
ไดทรงบรรลุถึงวิมุตติ นิพพาน คือความหลุดพนจากกิเลสและกองทุกขทั้งส้ิน...” 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  (๒๕๕๖, หนา 
๒๔)ทรงแสดงไวในหนังสือ ความเขาใจเร่ืองชีวิต วา...“บุคคลพึงประพฤติธรรมใหเปนสุจริต  ไมพึง
ประพฤติธรรมใหเปนทุจริต  ผูมีปกติประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขในโลกนี้ และในโลกอ่ืน ดังนี้”  
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ความสุขยอมเกิดจากเหตุภายใน คือสุจริตธรรม  ดวยประการฉะนี้  เพราะฉะนั้นผูปรารถนาสุข  
เมื่อจับตัวเหตุการณแหงความสุขและความทุกขไดฉะนี้แลว  ควรเวนทุจริตธรรมอันเปนเหตุของ
ความทุกข  ควรประพฤติสุจริตธรรมอันเปนเหตุของความสุข  ถาประพฤติดังนี้ชื่อวาไดกอ
เหตุการณของความสุขทั้งปวงไวแลว  นี้เปนความชอบยิ่งของตนเอง  ถากลับประพฤติทุจริตธรรม 
เวนสุจริตธรรมเสีย  ยอมช่ือวาไดกอเหตุการณแหงความทุกขพิบัติทั้งปวงไวแลว  นี้เปนความผิด
ของตนเอง 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (๒๕๕๕, หนา ๑๐๕) 
ในหนังสือ สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของทานพระสารีบุตรเถระ ทรงแสดงไววา  “เมื่อยังเปนโลกก็
เพราะยังมีตัณหาอยูเปนตัวกอใหเกิดข้ึน ดับตัณหาเสียไดก็ดับโลก 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๕๕, หนา ๕๐๕) แสดงไวในหนังสือ พุทธธรรม 
ฉบับปรับขยาย วา วิมุตติ หรือความหลุดพนนั้น  ในระดับสูงสุด ใชในความหมายตางกันแยกไดเปน  
๓ อยาง คือ 

อยางแรก การหลุดพน กิริยาที่หลุดพนออกมาได หรืออาการที่เปนไปในขณะหลุดพน
เปนอิสระ  วิมุตติในความหมายอยางนี้ ทานเรียกวาเปน มรรค 

อยางที่สอง ความเปนผูหลุดพน คือความเปนอิสระในเมื่อหลุดพนออกมาไดแลว  วิมุตติ
ในความหมายอยางนี้ทานเรียกวาเปน ผล 

อยางที่สาม ภาวะแหงความเปนผูหลุดพน ภาวะแหงความเปนอิสระที่ผูหลุดพนหรือผู
เปนอิสระนั้นเขาถึง และรูสึกได ซึ่งอํานวยความดีงามตาง ๆ มีความสุขสบายปลอดโปรงโลงใจเปน
ตน  และภาวะแหงความเปนอิสระเชนนั้น ที่ผูยังไมหลุดพนกําหนดเปนอารมณ เชน นึกถึง 
คํานึงถึง หนวงเอาเปนจุดหมายในใจเปนตน 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) (๒๕๕๑ , หนา ๒๓๔) กลาวไว ในหนังสือ 
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาวา... ส่ิงที่พระองคตรัสรูคืออริยสัจ ๔ ประการ วิธีการตรัสรูนั้นทรงแสดง
แกทานปญจวัคคีย  ในธัมมจักกัปวัตตนสูตรอันเปนปฐมเทศนาความวา 

“จักขุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแกเราในธรรมที่เราไมเคยสดับมาในกาล
กอนวา  นี่เปนทุกข  นี่เปนสมุทัย เหตุเกิดแหงทุกข  นี่นิโรธ ความดับทุกข  และนี่มรรค ขอปฏิบัติให
ถึงซ่ึงความดับทุกข” 

พุทธทาสภิกขุ (๒๕๕๒, หนา ๑๐๒) กลาวไวในหนังสือ อานาปานสติ การหายใจที่ดับ
ทุกขได กลาววา...พิจารณาในแงของวิมุตติอยางนี้ก็ไดเหมือนกัน  ดูอาการที่มันวิมุตติ หลุดพนจาก
กัน  จะดูในแงที่คืนใหเจาของเดิมก็ได  โยนกลับใหเจาของเดิมก็ได  จะดูในแงที่วิมุตติหลุดออกจาก
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กันก็ได  หรือจะพิจารณาในแงของนิพพานก็ได คือ  ผลของการที่สลัดคืนหรือวาหลุดพนแลว  คือ
ความเย็น ๆ เย็นอกเย็นใจ  ไมมีไฟกิเลสมาแผดเผาใหเรารอน  พิจารณาในแงของความเย็น  ก็เปน
ผลของการสลัดคืน... 

กรรณิการ ขาวเงิน (๒๕๕๔, หนา ๔๕) กลาวไวใน วิทยานิพนธ เร่ือง การศึกษา
วิเคราะหแนวคิดเร่ืองอายตนะตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุวา อายตนะมีความสําคัญอยางยิ่งใน
ฐานะที่เปนแหลงอํานวยใหเกิดส่ิงทั้งปวงตอชีวิต อันไดแก ความทุกข เหตุแหงความทุกข ความดับ
ทุกข  และการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข   องคธรรมทั้ง ๔ ประการนี้คือหัวใจพระพุทธศาสนาท่ี
เรียกวาอริยสัจ ๔ นั่นเอง ความประจวบกันแหงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ 
เรียกวา “ผัสสะ” เปนกระบวนการที่สําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิต ดังนั้น มนุษยจึงตองอบรมจิตใจ
ใหมีวิวัฒนาการ   และยกระดับข้ึนจนเกิดสติปญญา   เพื่อการคุมครองอายตนะใหทําหนาที่ได
อยางถูกตอง ดําเนินชีวิตไปตามหนทางแหงอริยมรรคมีองค ๘ เพื่อนําชีวิตไปสูนิพพานอันเปน
จุดมุงหมายที่แทจริงของชีวิต 

 
๑.๘ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑.๘.๑  ทําใหทราบลักษณะแหงวิมุตติพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๑.๘.๒  ทําใหเขาใจในลักษณะแหงวิมุตตายตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๑.๘.๓  ทําใหสามารถนอมนําหลักปริยัติสัทธรรมเร่ืองวิมุตตายนะ ๕ ในพระพุทธศาสนา
เถรวาทมาใชปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
  



๘

 
 

บทที่ ๒ 
แนวคิดเกี่ยวกับวิมุตติ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
๒.๑ ความหมายของวิมุตติ 
 วิมุตติ เปนคําที่ปรากฏในคําสอนทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได
ตรัสแสดงไวปรากฏตามคัมภีรพระไตรปฏกและอรรถกถา  มีคุณคาในความหมายที่สูงและเปน
เปาหมายสําคัญในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา  เปนความหลุดพนทาง
จิต  ซึ่งมีลักษณะสองประการ  ปรากฏอยูในพระสุตตันตปฏก ทุกนิบาต เลมที่ ๓๓ ขอ ๒๗๖ ความวา 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศราหมองดวยราคะยอมไมหลุดพน หรือปญญาที่
เศราหมองดวยอวิชชา ยอมไมเจริญดวยประการฉะนั้นแล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะสํารอกราคะได จึงชื่อวาเจโตวิมุตติ เพราะสํารอกอวิชชาไดจึงชื่อวาปญญา
วิมุตติ (องฺ.ทุก. ๓๓/๒๗๖/๓๕๓)  

 
ในความหลุดพนทางจิตที่เรียกวาเจโตสมาธินี้เปนไปดวยกําลังจิตที่ฝกมาดีแลว ทําให

จิตพนไปจากราคะ  เปนความหลุดพนทางจิตอันมีเหตุจากสมาธิ  สวนปญญาวิมุตติเปนความ
หลุดพนดวยปญญา  ซึ่งจิตที่อบรมมาดีแลวดวยสมาธิ  เมื่อไดเจริญปญญาจิตนั้นจึงพนจาก
อวิชชา เกิดปญญารูเห็นธรรมชาติตามความเปนจริง  ในคําวาวิมุตติ ยังมีการจําแนกเปน ๕ 
ลักษณะในคัมภีรวิสุทธิมรรค ไดแก 
 ๑. ตทังควิมุตติ พนดวยธรรมคูปรับหรือพนช่ัวคราว 
 ๒. วิกขัมภนวิมุตติ พนดวยขมหรือสะกดไว 
 ๓. สมุจเฉทวิมุตติ พนดวยตัดขาด 
 ๔. ปฏิปสสัทธิวิมุตติ พนดวยสงบ 
 ๕. นิสสรณวิมุตติ พนดวยออกไป (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๕๔, หนา 
๓๗๗) 
 ซึ่งตทังควิมุตติและวิกขัมภนวิมุตติเปนโลกิยวิมุตติ สวนสมุทเฉทวิมุตติ ปฏิปสสัทธิวิ
มุตติ และนิสสรณวิมุตติเปนโลกุตตรวิมุตติ 



๙

 พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนชุดคําวัด ซึ่งเขียนโดยพระธรรมกิติวงศ (๒๕๕๖, 
หนา ๙๖๗) ไดใหความหมายของคําวาวิมุตติไววา วิมุตติ (อานวา วิ-มุด, วิ-มุด-ติ) แปลวา ความ
พนอยางวิเศษ ความหลุดพน คือ การที่จิตหลุดพนจากกิเลสและอาสวะ คือ ราคะ โทสะ โมหะ ได
โดยส้ินเชิงวิมุตติ หมายถึง พระนิพพานก็ได วิมุตติ มี ๒ อยางคือ 
 ๑. หลุดพนดวยอํานาจแหงใจ คือ วิมุตติของพระอรหันตผูบําเพ็ญวิปสสนาอันมีสมถ-
กรรมฐานเปนพื้นฐานมากอน 
 ๒. หลุดพนดวยอํานาจแหงปญญา คือ วิมุตติของพระอรหันตผูบําเพ็ญวิปสสนาลวน ๆ 
 วิมุตติ หมายถึง ความหลุดพน ความเปนอิสระเปนภาวะจิตที่สําคัญเปนพื้นฐาน ภาวะ
ความหลุดพนเปนอิสระนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากปญญา คือ เมื่อเห็นตามความเปนจริง รูเทาทัน
สังขารแลว จิตจึงพนจากอํานาจครอบงําของกิเลส (ความโลภ ความโกรธ ความหลง) ลักษณะดาน
หนึ่งของความเปนอิสระ ในเม่ือไมถูกกิเลสครอบงํา ก็คือ การไมตกเปนทาสของอารมณที่เยายวน
หรือยั่วยุ อยางที่ทานเรียกวาอารมณเปนที่ต้ังของราคะ หรือ โลภะ โทสะและโมหะ เพราะจิต
ปราศจากราคะ โทสะ โมหะแลว ทําใหไมหวั่นไหวกับส่ิงเหลานี้ ยังเปนหลักประกันใหประกอบการ
งานอยางสุจริตดวย สามารถเปนนายเหนืออารมณ (เว็บไซต) 
 ในสภาวะแหงชีวิตของมนุษยยอมประกอบดวยสุขและทุกขทีจะหมุนเวียนเขามา  ขณะ
แหงความสุขที่เรากําลังไดรับนั้นแทจริงแลวในทางพระพุทธศาสนาถือวา เปนการเร่ิมตนของความ
ทุกข  เพราะเมื่อมีขณะแหงความสุขอยูนั้นยอมเกิดความพึงพอใจ ความผูกพันในความสุขนั้น  ซึ่ง
ตามธรรมดาไมวาจะมีความสุขอยางไรความสุขนั้นยอมดําเนินไปไมไดตลอดเวลา  จะตองมี
จุดส้ินสุดแหงความสุขนั้น  ตัวอยางเชน ชายหญิงเมื่อมีความสุขจากความรักซ่ึงกันและกัน  ในชวง
ขณะเวลาท่ีเขาอยูดวยกันนั้นมีวันคืนที่เต็มไปดวยความสุข  แตเมื่อถึงเวลาที่จะตองจากกันไปดวย
สาเหตุประการใดก็ตาม  เขายอมกลับมาเปนทุกขดวยความผูกพัน ความติดใจในความสุขขณะที่
อยูดวยกันนั้น  ความสุขที่ผานเขามาใหเขาทั้งคูไดสัมผัสนั้นเปนความสุขเพียงช่ัวคราว  สุดทาย
กลับเปนความสุขนั้นเองที่กลับมาใหโทษ  ตองโหยหา คํานึงถึงความสุขที่ตนเองเคยไดรับ  นี่เปน
ความสุขที่เปนโทษในประการที่เราสามารถทําความเขาใจได สามารถพบเห็นไดกับคนธรรมดา 
ทั่ว ๆ ไป  เปนความสุขที่เวียนนําความทุกขกลับมาให 
 การหลุดพนไปไดเสียจากความทุกขโดยส้ินเชิงอันแสดงดวยคําวา “วิมุตติ”  เปนส่ิงที่
ตองทําความเขาใจใหถองแท  การใชปญญาใครครวญโยนิโสมนสิการในเร่ืองนี้ไมใชเร่ืองงาย ๆ 
หรือกระทําโดยผาน ๆ มิเชนนั้นอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดตอคําวา “วิมุตติ”ไดงาย  ดังเชนเมื่อ
จะอธิบายวาพนไปจากทุกขแลวก็ยังไมใช  หากการพนนั้นเปนการพนไปแบบชั่วคราว  ยังมีความที่
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จะวนกลับมาทุกขไดอีก  ดังเชนความเขาใจผิดของพระพรหมผูเสวยสุขดวยมีปติสุขเปนภักษาหาร  
สําคัญผิดวาตนเปนส่ิงที่สูงที่สุดแลว  เขาใจโลกทั้งปวง มีอํานาจเหนือทุกส่ิง 
 ในทางพระพุทธศาสนาความสุขที่แทจริงจะเปนความสุขที่เหนือกวาสุขในความหมาย
ทางโลก  เปนสภาวะอยางหนึ่งที่ปลอดไปเสียจากทุกข  อิสระจากความเกี่ยวของในกฎธรรมชาติ
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  ไมยึดโยงกับส่ิงใด  เพราะมีความเขาใจในทุกส่ิงดวยปญญาอัน
ปราศจากธุลีปดบัง ไมเวียนกลับเปนอ่ืนอีกดวยอาการกําเริบ  ดังที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไววา 
 ดูกรอนุรุทธะ... เรานั้นไดเจริญสมาธิมีวิตกมีวิจารบาง ไดเจริญสมาธิไมมีวิตกมีแตวิจาร
บาง ไดเจริญสมาธิไมมีวิตกไมมีวิจารบาง ไดเจริญสมาธิมีปติบาง ไดเจริญสมาธิไมมีปติบาง ได
เจริญสมาธิสหรคตดวยสุขบาง ไดเจริญสมาธิสหรคตดวยอุเบกขาบาง ฯ 
              ดูกรอนุรุทธะ เพราะสมาธิชนิดที่มีวิตกมีวิจารบาง ชนิดที่ไมมีวิตกมีแตวิจารบาง ชนิดที่
ไมมีวิตกไมมีวิจารบาง ชนิดที่มีปติบาง ชนิดที่ไมมีปติบาง ชนิดที่สหรคตดวยสุขบาง ชนิดที่สหรคต
ดวยอุเบกขาบาง เปนอันเราเจริญแลว  ฉะนั้นแล ความรูความเห็นจึงไดเกิดข้ึนแกเราวา วิมุตติ
ของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติที่สุด บัดนี้ความเกิดใหมยอมไมมี. 
              พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอนุรุทธะจึงชื่นชมยินดี  พระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคเจาแล (ม.อุ. ๒๓/๔๖๖/๑๓๘) 
 และโดยนัยยะแหงความหลุดพน ส้ินการปรุงแตง ส้ินกิเลสตัณหาเปนประการหนึ่งแหง
ความหมายของวิมุตติ  ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆมหาปริณายกได
ทรงแสดงไววา 

 เพราะวาอาสวอนุสัยกิเลสนี้เปนกิเลสอยางละเอียดที่หมักหมมดองจิต
สันดานที่นอนเนื่องอยูในจิตตสันดานของสัตวบุคคลทั้งหลาย  เราทั้งหลายไดทราบ
ก็เพราะพระพุทธเจาไดตรัสรู  ความตรัสรูของพระองคไดเจาะแทงลงไปถึงอาสว
อนุสัย  ละถอนกําจัดอาสวอนุสัยไดหมดส้ินดวยพระปญญาพรอมทั้งมรรคขออ่ืน ๆ 
ประกอบกันเปนมรรคสามัคคี  กําจัดอาสวอนุสัยใหหมดสิ้นไป  จิตของพระองคจึง
บรรลุถึงวิสังขารคือนิพพาน  ส้ินปรุงแตงดวยประการทั้งปวง  ส้ินตัณหาอันเปน
สมุทัยแหงกิเลสและกองทุกขทั้งปวง  จิตนี้พระองคไดตรัสบอกไววาประภัสสรคือ 
ผุดผอง  แตเศราหมองไปเพราะกิเลสทั้งหลายที่จรเขามา  แตวาเมื่อบุคคลไดสดับ
ธรรมะที่ทรงส่ังสอน ทําจิตตภาวนาคืออบรมจิตตามที่ทรงส่ังสอนดวยมรรคมีองค ๘ 
ยอลงเปน ศีล สมาธิ ปญญา จิตก็จะวิมุตติหลุดพนจากกิเลสเคร่ืองเศราหมองที่จร
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เขามาเปนจิตที่ประกอบดวยวิชชาคือความรูอันตรงกันขามกับอวิชชา วิมุตติคือ 
ความหลุดพนอันตรงกันขามกับอุปาทานคือความยึดถือ 

 
 การเปลี่ยนแปลงเคล่ือนไหวของจิตใจ  หมุนเวียนกลับกลอกไปตามธรรมที่เขามา
กระทบเปนลักษณะธรรมชาติของจิตที่ไมหยุดนิ่ง  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปรียบจิตไววา
เปนด่ังวานรที่โผจับกิ่งไมจากกิ่งหนึ่งไปกิ่งหนึ่งอยูตลอดเวลา  ซึ่งวานรนั้นไดแกจิตที่จะตองยึดจับ
กิ่งไมคืออารมณทั้งหลาย โดยตองมีที่ยึดเหนี่ยวอยูตลอดเวลา  ไมเปนอิสระดังขอความที่วา 

  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วานรเมื่อเที่ยวไปในปาใหญจับกิ่งไม ปลอยกิ่งนั้นยึดเอา
กิ่งอ่ืน ปลอยกิ่งที่ยึดเดิมเหนี่ยวกิ่งใหมตอไป แมฉันใดกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูต
ทั้ง ๔ นี้ที่ตถาคตเรียกวาจิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง จิตเปนตนนั้นดวงหนึ่งเกิดข้ึน
ดวงหนึ่งดับไปในกลางคืนและกลางวันก็ฉันนั้นแล. (สํ.นิ. ๒๖/๒๓๒/๒๙๓.) 

 
 นี้เปนความด้ินรนที่จะตองแสวงหาอันเปนลักษณะประการหนึ่งที่แสดงถึงทุกข  คือความที่
ทนอยูในสภาพเดิมหรือจับนิ่งที่กิ่งไมกิ่งเดิมไมได  การปลอยจากความยึดนั้นจึงจะเปนอิสระไมตอง
พึ่งพาส่ิงอ่ืน  ซึ่งการปลอยวางคลายกําหนัดจากส่ิงที่ยึดถือดังเชนอริยสาวกผูไดสดัปแลวตามความ
จริงในปฏิจจสมุปบาท  สามารถดับอวิชชาดวยความเบ่ือหนาย  ดับตัณหาอันเปนความทะยานอยาก
เสียไดจึงจะหลุดพนคือวิมุตติ  ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงไววา 

 ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผูสดับ ยอมใสใจโดยแยบคายดวยดี
ถึงปฏิจจสมุปบาทธรรม ในรางกายและจิตที่ตถาคตกลาวมานั้นวา เพราะเหตุดังนี้ 
เมื่อส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน เมื่อส่ิงนี้ไมมีส่ิงนี้จึงไมมี 
เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารเพราะสังขารเปน
ปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูปเพราะนามรูปเปน
ปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะเพราะผัสสะเปน
ปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมี
อุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะ
ชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดข้ึน
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้อนึ่ง เพราะอวิชชาดับดวยสํารอก
โดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.  



๑๒


ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผูไดสดับมาพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมหนายแม
ในรูป ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนายแมในสัญญา ยอมหนายแมในสังขาร
ทั้งหลายยอมหนายแมในวิญญาณ เมื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย
กําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ก็เกิดญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว ยอมทราบชัด
วาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้แล ฯ (สํ.นิ. ๒๖/๒๓๓-๒๓๔/๒๙๓-๒๙๔). 

 

 ในความเปนจริงแลวแมส่ิงที่เราเห็นวาเปนความสุขก็เปนทุกข  ภายใตกฎไตรลักษณ
ไดแก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  ความสุขก็เปนส่ิงที่อยูในกฎนี้เชนกัน  คือ ไมมีผูที่จะยอมตกอยูใน
สภาวะที่วาสุขนั้น ๆ ไปตลอดได  เชน เมื่อเรารูสึกหิวไดรับประทานอาหารอรอย ๆ ก็ยอมรูสึกเปน
สุขในการรับประทานนั้น  แตจะใหรับประทานไปตลอดจนไมหยุดเลยยอมเปนไปไมได  ความสุข
จากการรับประทานนั้นยอมสูญไปเมื่อไดรับประทานเพียงพอแลว  จะอดทนรับประทานตอไปเพื่อ
เอาความสุขนั้นไมได  ความยินดี เพลิดเพลิน ในความสุขที่ตนไดรับ  นั้นหมายถึงการถูกผูกมัดดวย
ความปรารถนาหรือตัณหาที่ตนตองการจะเสพนั้น  เมื่อไมไดตามตองการจึงด้ินรน กระสับกระสาย 
กระวนกระวายทั้งกายและใจ  ไมอาจทนอยูไดในสภาพที่ไมไดรับตามความตองการที่จะเสพนั้น  
ซึ่งส่ิงที่ผูกมัดเหลานี้หมายถึงสังโยชน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงไว ๑๐ ประการ 
ความวาดังนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉนคือ สังโยชน
เปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕ ประการ สังโยชนเปนไปในสวนเบ้ืองบน ๕ ประการ 

สังโยชนเปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ ประการเปนไฉน คือ  
สักกายทิฐิ ๑ 
วิจิกิจฉา ๑  
สีลพัตตปรามาส ๑  
กามฉันทะ ๑  
พยาบาท ๑  
สังโยชนเปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ ประการนี้  
สังโยชนเปนไปในสวนเบ้ืองบน ๕ ประการเปนไฉน คือ  
รูปราคะ ๑  
อรูปราคะ ๑  



๑๓


มานะ ๑  
อุทธัจจะ ๑  
อวิชชา ๑  
สังโยชนเปนไปในสวนเบ้ืองบน ๕ ประการนี้  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๑๐ ประการ นี้แล ฯ (องฺ.ทสก. ๓๘/๑๓/๒๗) 
 

 ความสุขที่แทจริงในทางพระพุทธศาสนาเปนความสุขชนิดที่พนไปจากความเกิดข้ึน
ทั้งหลาย  ไมวาจะเปนส่ิงที่เราเขาใจอยูแลววาเปนทุกข  หรือแมแตส่ิงที่เราเห็นวาเปนความสุขก็ยัง
ไมใชความสุขที่แทจริง  แตเปนความพนไปจากส่ิงทั้งหลายโดยอิสระอยางสมบูรณ  ซึ่งสุดทายคือ
ความพนไปจากส่ิงที่เห็นวาเปนตัวความสุขแมจะเปนสุขที่สุด  เปนอิสระพนไปจากเคร่ืองรอยรัดคือ
สังโยชน  และพนแมกระทั่งที่เห็นวาเปนสุขทั้งปวง  นั้นคือส่ิงที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัส
แสดงวา “ วิมุตติ”  
   
๒.๒ ความสําคัญของวิมุตติ  
 ลําดับแรกในการกระทําการตาง ๆ ส่ิงแรกที่ควรกระทํา คือการทําความเขาใจ  การไดทราบ
คือมีความเขาใจที่ถูกตองในเร่ืองนั้น ๆ เปนส่ิงจําเปน  เชนเดียวกับเร่ืองของวิมุตตินี้หากเขาใจผิดใน
ความหมายแหงวิมุตติไมถูกตอง  เมื่อลงมือกระทําหรือปฏิบัติไปแลวเมื่อไปเจอส่ิงที่คลาดเคล่ือนดวย
ความเขาใจผิด  นั้นยอมทําใหผูปฏิบัติไดหลงทาง หรือพลาดประโยชนไป  ดังเชนสมณะพราหมณบาง
พวกที่เขาใจผลที่ตนไดรับจากการปฏิบัติวาตนวิมุตติคือพนไปแลวจากวัฏฏะสงสาร  ไดจุติจากภพนี้
ไปสูภพโนนเร่ือยไป  ดังเชนผูปฏิบัติในฌานสมาบัติอันไมประกอบดวยสัมมาทิฏฐิแหงอริยมรรค  ไป
ปฏิสนธิเปนรูปพรหมหรืออรูปพรหม  แลวมีการเวียนวายตายเกิดหมุนวนไปเปนวัฏฏะ ข้ึนบาง ลงบาง 
ไมมีส้ินสุดดวยความเขาใจผิด คือ อวิชชา  ความสําคัญในเร่ืองวิมุตติ มีประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา
ในแงเปาหมายสูงสุดซึ่งเปนผลที่จะไดรับ เปนเร่ืองของประโยชนชั้นสูงสุดจึงตองโยนิโสมนสิการอยาง
รอบดาน  อีกทั้งข้ันตอนการเขาถึงหรือไดรับผลสําเร็จก็เปนเร่ืองยากและทวนกระแสโลก  พรอมทั้งหาก
ไมระมัดระวังในการศึกษาขอมูลตาง ๆในเร่ืองนี้ก็อาจนําไปสูความเปนมิจฉาทิฐิ  กลายเปนความขาด
สูญ ซึ่งเปนความเขาใจผิดอยางใหญหลวง จึงสรุปความสําคัญของวิมุตติไดเปน ๓ ประการ คือ 
 ๒.๒.๑ เปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา  
 หลักคําสอนในพระพุทธศาสนามีระดับแตกตางลดหล่ันกันไปตามลําดับ นับต้ังแตเร่ือง
ทาน ศีล สวรรค ดําริออกจากกาม และนิพพาน  ในเร่ืองนิพพานเปนเร่ืองสูงสุดเกี่ยวกับหลักธรรม



๑๔

ในขอวิมุตติอันเปนคําไวพจนของนิพพาน  ถือวาเปนความหลุดพน เปนวัตถุประสงคมุงหมายของ
การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ดังพุทธภาษิตวา  

ดูกรพราหมณ ดังพรรณนามาฉะนี้ พรหมจรรยนี้จึงมิใชมีลาภสักการะและ
ความสรรเสริญเปนอานิสงส มิใชมีความถึงพรอมแหงศีลเปนอานิสงส มิใชมีความ
ถึงพรอมสมาธิเปนอานิสงส มิใชมีญาณทัสสนะเปนอานิสงส พรหมจรรยนี้มีเจโต
วิมุตติอันไมกําเริบ เปนประโยชน เปนแกน เปนที่สุด. (ม.มู. ๑๘/๓๖๐/๕๖๖-๕๖๗). 

ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระ
ภาคเจา  เพื่อกระทําใหแจงซึ่งผลแหงวิชชา และวิมุตติ ฯลฯ  (สํ.ม. ๓๐/๑๒๔/๗๑) 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว ธรรมวินัยนี้ก็
เหมือนกัน  มีวิมุตติรส  รสเดียว  ขอที่ธรรมวินัยนี้มีวิมุตติรส  รสเดียว” (วิ.จู.๙/๔๖๒/
๔๐๕) 

 
 ๒.๒.๒ เปนธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
 วิมุตติ เปนธรรมข้ันสูงสุดเปนเร่ืองยากที่จะทําความเขาใจ เปนเร่ืองยากในการปฏิบัติ
เพื่อใหไดรับผล  พระโพธิสัตวตองใชเวลาในการสะสมบารมียาวนานถึง ส่ีอสงไขยแสนมหากัป  
กระทั่งไดประสูติเปนเจาชายสิทธัตถะ  เมื่อทรงมีพระชนมายุได ๒๙ พรรษา  ไดออกบวชเพ่ือ
แสวงหาทางหลุดพนจากทุกข  ก็ยังตองใชเวลาอีกถึง ๖ ปในการทดลองคนควาวิธีการดับทุกข  แม
กระทั้งวิธีการที่ยากลําบากที่สุด  เชนการบําเพ็ญทุกรกิริยา  ชนิดที่ไมมีใครสามารถกระทําไดอยาง
พระองคก็ไดทรงปฏิบัติผานมาแลวอยางอุกฤษ  จนคืนสุดทายในวันเพ็ญเดือนวิสาขะจึงไดคนพบ
สัจธรรมแหงทุกขนั้น  ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา  คร้ันเมื่อไดตรัสรูแลว ขณะแหงการเสวยวิมุตติสุข
อยูนั้นไดทรงปริวิตกวา  ธรรมนี้ลึกซ้ึงรูตามไดยาก  จนคราวแรกนอมพระทัยไปในการที่จะไมตรัส
แสดง  ดังปรากฏในพระวินัยปฏกวา 
 คร้ันลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแลว เสด็จจากควงไมราชายตนะ 
เขาไปยังตนไมอชปาลนิโครธ. ทราบวา พระองคประทับอยู ณ ควงไมอชปาลนิโครธนั้น และ
พระองคเสด็จไปในที่สงัด หลีกเรนอยู ไดมีพระปริวิตกแหงจิตเกิดข้ึนอยางนี้วา ธรรมที่เราไดบรรลุ
แลวนี้ เปนคุณอันลึก เห็นไดยาก รูตามไดยาก เปนธรรมสงบ ประณีต ไมหยั่งลงสูความตรึก 
ละเอียด เปนวิสัยที่บัณฑิตจะพึงรูแจง สวนหมูสัตวนี้เริงรมยดวยอาลัย ยินดีในอาลัย ชื่นชมใน
อาลัย ฐานะคือความที่อวิชชาเปนปจจัยแหงสังขารเปนตนนี้ เปนสภาพอาศัยปจจัยเกิดข้ึนนี้ อัน
หมูสัตวผูเริงรมยดวยอาลัย ยินดีในอาลัย ชื่นชมในอาลัยเห็นไดยาก แมฐานะคือธรรมเปนที่ระงับ



๑๕

สังขารทั้งปวง เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนที่ส้ินตัณหา เปนที่ส้ินกําหนัด เปนที่ดับสนิท หากิเลส
เคร่ืองรอยรัดมิไดนี้ ก็แสนยากที่จะเห็นได ก็ถาเราจะพึงแสดงธรรม สัตวเหลาอ่ืนก็จะไมพึงรูทั่วถึง
ธรรมของเรา ขอนั้น จะพึงเปนความเหน็ดเหนื่อยเปลาแกเรา จะพึงเปนความลําบากเปลาแกเรา. 
             อนึ่ง อนัจฉริยคาถาเหลานี้ ที่ไมเคยไดสดับในกาลกอน ปรากฏแกพระผูมีพระภาควาดังนี้                          

บัดนี้ เรายังไมควรจะประกาศธรรมที่เราไดบรรลุแลว 
โดยยาก เพราะธรรมนี้อันสัตวผูอันราคะและโทสะ 
ครอบงําแลวไมตรัสรูไดงาย สัตวผูอันราคะยอมแลว 
ถูกกองอวิชชาหุมหอแลว จักไมเห็นธรรมอันละเอียด 
ลึกซึ้ง ยากที่จะเห็น ละเอียดยิ่ง อันจะยังสัตวใหถึง 
ธรรมที่ทวนกระแสคือนิพพาน. 
  เมื่อพระผูมีพระภาคทรงพิจารณาเห็นอยู ดังนี้ พระทัยก็นอมไปเพื่อความ
ขวนขวายนอยไมนอมไปเพื่อทรงแสดงธรรม. (วิ.ม. ๖/๗/๒๙-๓๐). 
 

 ดังนั้นเมื่อธรรมะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานํามาตรัสเผยแสดงนี้  ไมใชของต้ืนเขิน  
เปนเร่ืองละเอียดลึกซึ่งตอการทําความเขาใจ  ผูศึกษาจึงควรตระหนักวาตนตองใหความสําคัญ
และพากเพียรเอาใจใสตอการศึกษาเรียนรูอยางสูงที่สุด  เพื่อที่จะไดไมเขาใจผิดพลาดจนนําไปสู
การประพฤติปฏิบัติที่ไมถูกตอง  จนไมเปนทางสายกลางหรือมัชฌิมปฏิปทา  และไมสามารถดับ
ทุกขไดอยางแทจริง 
 ๒.๒.๓ เปนเครื่องปองกันความเขาใจผิดเรื่องความขาดสูญ 
 คําวาวิมุตติที่แสดงถึงลักษณะแหงความหลุดพน  ไมเกาะเกี่ยวกับส่ิงใด  ผูที่ขาดความ
เขาใจที่ถูกตองอาจเห็นผิดไปไดวา  หลุดพนไมมีอะไรเหลือ ขาดสูญ ซึ่งจะเขาสูทิฐิที่เปนไปวา 
อัตตาและโลกขาดสูญ  เปนมิจฉาทิฐิประการหนึ่ง  ที่เรียกกันวา “อุจเฉททิฐิ”  พึงไมประมากใน
ความเห็นในลักษณะดังกลาว  ดังเชนที่ อชิตะ เกสกัมพล ผูเปนเจาลัทธิหนึ่งที่มีความเห็นวาดังนี้ 

 “...ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหง
กรรมที่ทําดี  ทําช่ัวไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาบิดาไมมี สัตวผูเกิดผุดข้ึนไมมี 
สมณพราหมณ   ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งกระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเอง แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง ไมมีในโลก คนเรานี้ เปนแตประชุมมหาภูตทั้ง
ส่ี เมื่อทํากาลกิริยา ธาตุดินไปตามธาตุดิน ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ํา ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ 
ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรียทั้งหลายยอมเล่ือนลอยไปในอากาศ คนทั้งหลายมีเตียง
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เปนที่ ๕ จะหามเขาไป รางกายปรากฏอยูแคปาชา กลายเปนกระดูกมีสีดุจสีนกพิราบ 
การเซนสรวงมีเถาเปนที่สุด ทานนี้ คนเขลาบัญญัติไว คําของคนบางพวกพูดวา มีผลๆ 
ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิตยอมขาดสูญ
พินาศสิ้น เบ้ืองหนาแตตายยอมไมเกิด... (ที.สี. ๑๑/๙๖/๒๙๘). 

 
 โดยเมื่อแสดงถึงคําวา “วิมุตติ” อันไดแกความพนไปเสียจากส่ิงรอยรัดทั้งปวงแลว  ผูฟง
ที่ไมไดโยนิโสมนสิการดวยปญญาแลวอาจไพลมีความคิดเห็นไปวาสูญส้ิน  ไมมีอะไรอยูเลย  สูญ
เปลาขาดไปเสียส้ิน  ซ่ึงจะนําไปสูมิจฉาทิฐิอีกดานหนึ่งคืออุจเฉททิฐิ ทําใหไมสามารถเขาถึง
ความหมายที่ถูกตองแหงวิมุตติได  จึงตองใหความสําคัญในการศึกษาเร่ืองวิมุตตินี้ใหดีโดย
ละเอียดเพื่อปองกันความเห็นผิด หรือความเขาใจที่ผิดเชนนี้  
 
๒.๓ ลักษณะแหงวิมุตติในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 ในหลักคําสอนเกี่ยวกับวิมุตติที่แสดงถึงความหลุดพนจากกิเลส  เมื่อพิจารณาจาก
คุณลักษณะแลว สามารถนํามาพิจารณาเปนประการตาง ๆ ไดดังนี้ 
 ๒.๓.๑ คุณลักษณะแหงวิมุตติ ๒ ประการ คือ เจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ  
 คําวา “วิมุตติ” สามารถนํามาใชไดในสองกรณี  คือปญญาวิมุตติที่หมายถึงการหลุดพน
ดวยความรูคือมีปญญา และเจโตวิมุตติ หมายถึง จิตใจที่หลุดพนจากราคะหรือนิวรณ  ปรากฏใน
อังคุตรนิกาย ทุกกนิบาต ความวา 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศราหมองดวยราคะ ยอมไมหลุดพน  หรือ
ปญญาที่เศราหมองดวยอวิชชา ยอมไมเจริญดวยประการฉะนี้แล ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะสํารอกราคะได จึงชื่อวาเจโตวิมุตติ เพราะสํารอกอวิชชาไดจึงชื่อวา
ปญญาวิมุตติ ฯ (องฺ.ทุก. ๓๓/๒๗๖/๓๕๓) 

 
 ผูไดเจโตวิมุตติคือพนไปจากนิวรณ คือ มีจิตประกอบดวยฌาน พนไปเสียจากนิวรณ ๕ ได  
แตการบรรลุฌานเพียงอยางเดียว  เมื่อหมดอํานาจขององคฌานก็สามารถกลับมาเกิดกิเลส คือ 
กลับมาเปนทุกขไดอีก  ดังเชน พรหมที่เวียนกลับมาสูกามภพไดอีก  แตการที่จะพนจากกิเลสตอง
ประกอบดวยปญญาอันรูแจงใน ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เทานั้นเพราะรูความจริงในธรรมชาติแลว  
จึงมีปญญาไมเกิดการปรุงแตงข้ึนมาเปนสังขาร  อันตองตกอยูภายใตกฎธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ 
วิมุตติ หรือความหลุดพนนั้น ในระดับสูงสุด ใชในความหมายตางกัน แยกไดเปน ๓ อยางคือ 
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 ประการแรก การหลุดพน กิริยาที่หลุดพนออกมาได หรืออาการที่เปนไปในขณะหลุดพน
เปนอิสระ  วิมุตติในความหมายอยางนี้ ทานเรียกวาเปน มรรค 
 ประการที่สอง ความเปนผูหลุดพน  คือความเปนอิสระในเมื่อหลุดพนออกมาไดแลว  
วิมุตติอยางนี้ทานเรียกวาเปน ผล 
 ประการที่สาม ภาวะแหงความเปนผูหลุดพน  ภาวะแหงความเปนอิสระที่ผูหลุดพนหรือ
ผูเปนอิสระนั้นเขาถึงและรูสึกได  ซ่ึงอํานวยความดีงามตาง ๆ มีความสุขสบายปลอดโปรงโลงใจ
เปนตน  และภาวะแหงความเปนอิสระเชนนั้น  ที่ผูยังไมหลุดพนกําหนดเปนอารมณ เชน  นึกถึง 
คํานึงถึง หนวงเอาเปนจุดหมายในใจ เปนตน  วิมุตติในความหมายอยางนี้  คือที่ใชเปนไวพจนของ
นิพพาน  คือความหมายนิพพาน นั่นเอง  ในความหมาย ๓ อยางนั้น  ขอที่ถือวาเปนความหมาย
จําเพาะกวาอยางอ่ืน  หรือเปนเร่ืองของวิมุตติเองแท ๆ คือ  ความหมายที่เปนผล และคําวาผลใน
ที่นี้  ตามปกติหมายถึงอรหัตตผล (ความสําเร็จเปนพระอรหันต ในเมื่อละสังโยชนไดหมดสิ้น จิต
พนจากอาสวะทั้งหลายแลว) สวนในความหมายที่เปนมรรค  ก็มีธรรมขออ่ืนเปนเจาของเร่ืองอยู
แลว  โดยเฉพาะวิชชาและวิราคะ  ซึ่งมักมาคูกันกับวิมุตตินี้  โดยวิชชาเปนมรรค หรือไมก็วิราคะ
เปนมรรค วิมุตติเปนผล สวนในความหมายที่เปนนิพพาน  วิมุตติก็เปนเพียงไวพจน  ซึ่งมีนิพพาน
เปนคํายืนอยู วิมุตติที่เปนผล โดยเฉพาะอรหัตตผลนั้น  จึงแยกใหเห็นชัดเปน ๒ ดาน คือ เปนเจโต
วิมุตติและปญญาวิมุตติ 
 เจโตวิมุตติ คือ ความหลุดพนทางดานจิต  แปลกันวา  ความหลุดพนแหงจิต หรือความ
หลุดพนดวยกําลังจิตคือ ดวยสมาธิ  หมายถึง ภาวะจิตที่ประกอบดวยสมาธิ  ซึ่งกําราบราคะลงได  
ทําใหหลุดพนจากกิเลสเคร่ืองผูกมัดทั้งหลาย (ราคะในที่นี้ และในบาลีทั่วไป ไมมีความหมายแคบ
อยางที่เขาใจในภาษาไทย คือ ไมใชเร่ืองกามเทานั้น  แตหมายถึง ความติดใจ ความใคร ใน
อารมณตาง  ๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม  เปนไวพจนของตัณหา และกินความถึงโทสะดวย  เพราะ
โทสะก็คือแรงผลักที่เปนปฏิกิริยาของราคะนั่นเอง) 
 ปญญาวิมุตติ คือ ความหลุดพนดานปญญา แปลกันวา ความหลุดพนดวยปญญา  แต
ควรแปลวาความหลุดพนแหงปญญาดวย เพราะหมายถึง ปญญาบริสุทธิ์  หรือความรูถูกตอง
สมบูรณ  ไมมีกิเลสบดบังหรือบิดเบือน  ซึ่งเกิดข้ึนแกผูบรรลุอรหัตตผล  ในเมื่อปญญากําจัด
อวิชชาไดแลว  ทําใหผูนั้นหลุดพนจากกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งปวง ดังบาลีวา “เพราะสํารอกราคะได 
จึงมีเจโตวิมุตติ เพราะสํารอกอวิชชาได จึงมีปญญาวิมุตติ” (องฺ.ทุก. ๓๓/๒๗๖/๓๕๓) 
 ผูบรรลุอรหัตตผลจะตองไดเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตตินี้ ครบทั้งสองอยางทุกบุคคล  
คําทั้งสองนี้จึงมาคูกันเสมอ  ในขอความที่กลาวถึงการบรรลุอรหัตตผล  ดังบาลีวา “เพราะอาสวะ
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ทั้งหลายสิ้นไป  จึงทําใหประจักษดวยปญญาอันยิ่งเอง  ซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติที่ไมมีอาสวะ
ในปจจุบัน” เจโตวิมุตติเปนผลของสมถะ ปญญาวิมุตติเปนผลของวิปสสนา  พระอรรถกถาจารย
กลาววาคําคูนี้แสดงถึง  สมถะและวิปสสนาจะตองมาควบคูกัน  แมในข้ันผลเชนเดียวกันกับมรรค 
(ซึ่งสมถะที่ตองการในที่นี้  อาจจะเปนเพียงสมถะในความหมายอยางกวาง ๆ คือ สมาธิเทาที่
จําเปนเทานั้น  ไมจําเปนตองเปนสมถะท่ีฝกกันเปนการเปนงานจนไดอภิญญาสมาบัติ)  ดังพระ
บาลีวา “ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ เปนวิชชาภาคิยธรรม (ธรรมเปนไปในสวนแหงวิชชาหรือ
ธรรมขางฝายวิชชา  คือธรรมที่สนับสนุนใหเกิดวิชชา)  ไดแก สมถะ และ วิปสสนา” 
 “สมถะเจริญแลวจะไดประโยชนอะไร ? (ตอบ) จิตจะไดรับการเจริญ, จิตเจริญแลวจะได
ประโยชนอะไร? (ตอบ) ละราคะได” 
 “วิปสสนาเจริญแลวจะไดประโยชนอะไร ? (ตอบ) ปญญาจะไดรับการเจริญ, ปญญา
เจริญแลวจะไดประโยชนอะไร ? (ตอบ) ละอวิชชาได” 
 “ภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศราหมองดวยราคะยอมไมหลุดพน  หรือปญญาก็ดีที่เศราหมอง
ดวยอวิชชายอมเจริญไมได,  ดวยประการด่ังนี้ เพราะสํารอกราคะไดจึงมีเจโตวิมุตติ  เพราะสํารอก
อวิชชาไดจึงมีปญญาวิมุตติ” (๒๕๔๔, หนา ๔๒๙-๔๓๐) 

เจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ  ๒  อยางนั้น    สมาธิพึงทราบวา ชื่อวา  เจโตวิมุตติเพราะ
พนจากสาคร  ปญญาพึงทราบวา    ชื่อวา ปญญาวิมุตติ  เพราะพนจากอวิชชา.  สมดังคําที่พระผู
มีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สมาธิของอริยสาวกนั้นเปนสมาธินทรีย  ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย  ก็ปญญาของพระอริยสาวกนั้น   เปนปญญินทรีย   ดวยประการฉะนี้แล  ภิกษุ
ทั้งหลาย  เจโตวิมุตติมีไดเพราะการสํารอกราคะ  ปญญาวิมุตติมีไดเพราะการสํารอกอวิชชา. 

ในคําวา  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ นี้  ผลของสมถะ  พึงทราบวา เปนเจโตวิมุตติ   ผลของ
วิปสสนาพึงทราบวาเปน ปญญาวิมุตติ. (ขุ.อิติ.อ. ๔๕/๔๙๙) 
 ขอที่ถูกละไปจากจิตไดแก  ราคะ หมายถึง ความความกําหนัดยินดี ความพอใจ ความ
ติดใจ (๒๕๕๖, หนา ๘๖๗) ในกามคุณที่ปรากฏทั้งในทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ซึ่งอารมณเหลานี้
ยอมทําใหจิตฟุงซานซัดสาย แปรปรวน  ไปตามกระแสแหงความเกิดของธรรมนั้น  ซึ่งทําใหจิตตก
อยูภายใตภาวะแหงทุกขเมื่อไมไดรับอารมณในกามคุณที่ตนตองการอวิชชา คือ การหลงผิดไปจาก
ความจริง ซึ่งพระศาสดาแสดงถึง ความไมรูในทุกข ความไมรูในเหตุที่เกิดทุกข ความไมรูถึงความ
ดับทุกข  ความไมรูถึงวิธีการดับทุกข ธรรมทั้งสองประการคือราคะและอวิชชานี้ สามารถละไดดวย
การปฏิบัติเจริญจิตตภาวนาในสมถะและวิปสสนา  อันเปนเหตุให “วิมุตติ” ดังปรากฏในอังคุตร
นิกาย ทุกกนิบาต ขอ ๒๗๕-๒๗๖ ความวา 



๑๙


ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวนแหงวิชชา  ธรรม ๒ อยางเปน
ไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสสนา ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมถะที่ภิกษุเจริญแลว ยอมเสวย
ประโยชนอะไร ยอมอบรมจิต จิตที่อบรมแลวยอมเสวยประโยชนอะไร ยอมละราคะได  
วิปสสนาที่อบรมแลวยอมเสวยประโยชนอะไร ยอมอบรมปญญา ปญญาที่อบรมแลว 
ยอมเสวยประโยชนอะไรยอมละอวิชชาได ฯ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศราหมองดวยราคะ ยอมไมหลุดพนหรือปญญาที่
เศราหมองดวยอวิชชา ยอมไมเจริญดวยประการฉะนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
สํารอกราคะได จึงช่ือวาเจโตวิมุตติ เพราะสํารอกอวิชชาไดจึงชื่อวาปญญาวิมุตติ ฯ 
(องฺ.ทุก. ๓๓/๒๗๕-๒๗๖/๓๕๓) 

 
 เมื่อพิจารณาจากหลักฐานตาง ๆ ที่แสดงไวขางตนจึงเห็นไดวา  หลักธรรมในขอ 
“วิมุตติ” ที่สมบูรณที่ถือเปนผลสูงสุดในเปาหมายแหงพระพุทธศาสนาประกอบดวยสองประการ 
คือ เจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ  จะขาดขอใดขอหนึ่งมิไดและเมื่อครบทั้งสองประการแหงวิมุตติ
แลว  นั่นคือผลสูงสุดข้ันสุดทายที่จะไดรับหรืออรหัตตผล 
 ๒.๓.๒ ลักษณะของบุคคลผูวิมุตติ ๒ ประการ 
 การแสดงถึงความวิมุตติในแงบุคคลที่ไดมีคุณสมบัตินั้น  สามารถแสดงจําแนกได ๒ 
ประการคือ  อุภโตภาควิมุตติบุคคล ๑ และ ปญญาวิมุตติบุคคล ๑ ดังแสดงไวในคัมภีรพระ
อภิธรรมปฎกวา ดังนี้ 

 บุคคลชื่อวา อุภโตภาควิมุตติ เปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตอง
ซ่ึงวิโมกข ๘ ดวยกาย แลวสําเร็จอิริยาบถอยู ทั้งอาสวะของผูนั้นก็ส้ินไปแลว เพราะ
เห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา อุภโตภาควิมุตติ (อภิ.ปุ. ๗๙/๔๐/๒๒๐) 

 บุคคลชื่อวา ปญญาวิมุตติ เปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกนี้ มิไดถูกตอง
ซึ่งวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู แตอาสวะของผูนั้นส้ินไปแลว เพราะเห็น
ดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา ปญญาวิมุตติ (อภิ.ปุ. ๗๙/๔๑/๒๒๒) 

 
 บุคคลผูชื่อวาอุภโตภาควิมุตติ และ บุคคลผูปญญาวิมุตติ พระอรรถกถาจารยไดอธิบาย
พรรณนาใหความหมายไววา  คําวา  "อยํ วุจฺจติ" ความวา  บุคคลนี้  คือ  ผูเห็นปานนี้  ทานเรียกวา 
อุภโตภาควิมุตติบุคคล. ก็บุคคลนี้  พนวิเศษแลว จากสวนทั้ง ๒ ส้ิน ๒ คร้ัง  เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา  
อุภโตภาควิมุต  แปลวา  ผูพนวิเศษแลวจากสวนทั้ง  ๒  ส้ิน ๒ คร้ัง  ขอนี้  เถรวาทกลาวไวเปน



๒๐

อุทาหรณ   ดังตอไปนี้  พระจุลนาคเถระ  ผูทรงพระไตรปฎกกลาวไวกอนวา   บุคคลใดพนแลวดวย
วิกขัมภนวิโมกขสมาบัติ  และพนแลวดวยสมุจเฉทวิโมกขมรรค  เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา  อุภโตภาค
วิมุตติบุคคล. 
 พระมหาธรรมรักขิตตเถระ  ผูทรงพระไตรปฎกกลาวไววา  บุคคลผูนี้  อาศัยนาม แลวกลาว
วา  "พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอน   อุปสีวะ เปลวไฟถูกกําลังลมพัดแลว ยอมดับไปไมเขาถึง
การนับได ฉันใด   มุนีผูหลุดพนวิเศษแลวจากนามกายยอมดับไป คือ ยอมอุปาทาปรินิพพาน  ยอม
ไมเขาถึงซ่ึงการนับวา   เปนคนเปนสัตวได  ฉันนั้น"  คร้ันนําพระสูตรเร่ืองอุปสีวมาณวปญหาที่  ๖  ใน
โสฬสปญหา  มาแลว  จึงกลาววา  ชื่อวา อุภโตภาควิมุตติบุคคล  เพราะหลุดพนวิเศษแลวจานาม
กายและรูปกาย 
 สวนพระจูฬภยเถระ  ผูทรงพระไตรปฎก  กลาวไววา บุคคลผูพนวิเศษแลวดวยวิกขัมภน
วิโมกขสมาบัติส้ินวาระหนึ่ง   พนเศษแลวดวยสมุจเฉทวิโมกขมรรคส้ินวาระหนึ่ง  จึงเรียกวา อุภโต
ภาควิมุตติบุคคล.  
 พระเถระทั้ง ๓ รูปนี้  เปนบัณฑิต  ทานต้ังวาทะไวใหเปนแบบดวยการใครครวญวา  
"เหตุในวาทะทั้ง ๓  ยอมเห็นได"   ก็เมื่อกลาวโดยสังเขป  บุคคลใดพนวิเศษแลวจากรูปกาย   ดวย
อรูปสมาบัติ  พนวิเศษแลวจากนามกาย   ดวยมรรค   เพราะเหตุนั้น  บุคคลนั้น  จึงชื่อวา อุภโต
ภาควิมุตตบุคคล  เพราะหลุดพนวิเศษแลวจากสวนทั้งสอง.  บุคคลที่ชื่อวา  อุภโตภาควิมุต  นั้นมี 
๕ จําพวก  คือ  บุคคลผูใดอรูปสมาบัติ  ๔ ออกจากรูปสมาบัติแลวพิจารณาสังขารทั้งหลายแลวจึง
บรรลุพระอรหัต  เปน  ๔ จําพวก  และพระอนาคามีผูออกจากนิโรธสมาบัติแลวบรรลุพระอรหัต  
๑. บรรดาพระอริยะทั้ง  ๕ นั้น ๔ พวกแรกทานไมเขานิโรธอันมีสมาบัติเปนประธาน  เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวาอุภโตภาควิมุตโดยปริยาย  ทานพระอนาคามีผูไดสมาบัตินั้นแลว  เมื่อออกจากสมาบัติก็
เจริญวิปสสนา  บรรลุพระอรหัต  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  อุภโตภาควิมุตตเสฏฐบุคคล โดยนิปปริยาย. 
 ถามวา   อรูปาวจรฌานก็ดี  รูปาวจรจตุตถฌานก็ดี  มีองค ๒ คือ อุเบกขาและเอกัคคตา   
เพราะเหตุนั้น   บุคคลกระทํารูปาวจรจตุตถฌาน  ซ่ึงมีองค ๒ นั้นใหเปนปทัฏฐานแลวบรรลุพระ
อรหัต    ก็พึงเปนผูช่ือวา    อุภโตภาควิมุต  มิใชหรือ  ? 
 ตอบวา   ไมพึงเปนเชนนั้น.  
 ถามวา   เพราะเหตุไร ? 
 ตอบวา   เพราะความที่ผูนั้นยังไมพนแลวจากรูปกาย.  ดวยวา  รูปาวจรจตุตถฌานนั้น
พนจากกิเลสกายเทานั้น  หาไดพนจากรูปกายไม  ฉะนั้น.  ผูออกจากสมาบัตินั้นแลวบรรลุพระ
อรหัต   จึงไมชื่อวา  อุภโตภาควิมุต  สวนอรูปาวจรฌานพนแลวจากนามกายดวย จากรูปกายดวย  



๒๑

ฉะนั้น  ผูกระทําอรูปาวจรฌานนั้นใหเปนบาทแลวบรรลุพระอรหัต  พึงทราบวา ชื่อวา อภโต ภาค
วิมุตตบุคคล (อภิ.ปุ.อ. ๗๙/๒๒๐-๒๒๒) 
 จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาทั้งเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติตองประกอบกันครบ
สองประการ  จึงเปนวิมุตติที่สมบูรณ อยางไรก็ตาม ถาพิจารณาใหลึกซ้ึงลงไป ยอมเห็นละเอียด
ยิ่งข้ึนไปอีก ดังที่ทราบกันอยูแลววา ผูปฏิบัติธรรมจะบําเพ็ญแตสมถะอยางเดียวไมได  สมถะที่
บําเพ็ญเชนนั้นยอมสามารถใหเกิดสมาธิข้ันสูงถึงฌานสมาบัติ  ซ่ึงในภาวะเชนนั้นกิเลสทั้งหลาย
ยอมสงบระงับไป  เปนการหลุดพนไดอยางหนึ่ง  แตหลุดพนไดเพียงช่ัวคราว  ผูบําเพ็ญสมถะจึง
ตองกาวไปสูวิปสสนา คือ เจริญปญญาดวย  จึงจะหลุดพนไดอยางแทจริง  ความขอนี้ช้ีใหเห็นวา 
เจโตวิมุตติอาจมีไดในกรณีอ่ืน  แมมิใชเปนการบรรลุมรรคผล  แตเจโตวิมุตติในกรณีเชนนั้น  
ยอมจะมิใชเจโตวิมุตติที่เด็ดขาดแนนอน  ดังนั้นตัวตัดสินที่แทจริง จึงไดแกปญญาวิมุตติ  ซึ่ง
ทําลายอวิชชาลงไปโดยลําดับ  กําจัดกิเลสเด็ดขาดไปเปนข้ัน ๆ ปญญาวิมุตติมาเมื่อใด  ก็หมายถึง
วิมุตติที่เด็ดขาดแทจริงเมื่อนั้น  ยิ่งมีคําวาอนาสวะประกอบดวยก็หมายถึงวิมุตติข้ันสูงสุดที่
สมบูรณส้ินเชิง  แตการที่ปญญาวิมุตติมาควบคูกับเจโตวิมุตติ  ก็เพราะตองอาศัยเจโตวิมุตติเปน
เคร่ืองเตรียมจิตใหพรอมเทานั้นเอง  จากที่แสดงมาทั้งหมดนี้เพื่อเนนหลักสําคัญสองประการคือ
 ๑. ปญญาวิมุตติ ใชในกรณีเดียว คือ หมายถึงความหลุดพนที่เด็ดขาดแนนอน  จะมาคู
กับเจโตวิมุตติอยางนี้เสมอ  สวนเจโตวิมุตติอาจใชในกรณีอ่ืนดวย  ดังนั้น ถาหมายถึงความหลุด
พนข้ันเด็ดขาดข้ันมรรคผลต้ังแตโสดาปตติผลข้ึนไป  จะตองมาดวยกันกับปญญาวิมุตติอยาง
ขางตนนี้  หรือมิฉะนั้น ก็ตองมีคําวิเศษณกํากับไวดวยอยางใดอยางหนึ่ง  สําหรับระบุใหชัดวาเปน
ข้ันสุดทายเด็ดขาด(เชน อกุปปา=ไมกําเริบ, อสมย=มิใชชั่วคร้ังชั่วคราว เปนตน)  ดังจะไดกลาว
ตอไป  แตถามาคําเดียวตามลําพังหรือมีคําอ่ืนกํากับยอมมิใชเจโตวิมุตติข้ันสุดทายที่เด็ดขาด
สมบูรณ 
 ๒. เมื่อกลาวถึงบุคคลเม่ือบรรลุอรหัตตผล โดยแบงเปน ปญญาวิมุตติ กับ อุภโตภาค
วิมุตติ นั้น  พึงเขาใจวาปญญาวิมุตติ ซึ่งดูเสมือนจะใหแปลวา  ผูไดปญญาวิมุตติอยางเดียวนั้น  อัน
ที่จริงยอมไดเจโตวิมุตติดวย  เพราะการไดปญญาวิมุตติ สอความคุมถึงอยูแลววาตองไดเจโตวิมุตติ
ดวย  เปนแตหมายถึงเจโตวิมุตติแบบที่อาศัยสมาธิเพียงเทาที่จําเปน  ซึ่งจะตองมีเปนธรรมดาอยูแลว
กอนที่จะไดปญญาวิมุตติ  จึงไมตองระบุใหเดนชัดออกมาเหมือนกับพูดวา  ผูเจริญวิปสสนาอยาง
เดียว  แตความจริงก็คือตองอาศัยสมถะ  เพื่อใชสมาธิเทาที่จําเปนนั่นเอง (พระพรหมคุณาภรณ  
(ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๔, หนา ๔๓๑)   



๒๒

 ในกรณีที่ใชสมาธิเทาที่จําเปนตองใชนั้น  สมาธิที่ถูกระบุถึงตามวิธีการตามที่พระศาสดา
ตรัสสอนนั้นมุงหมายเอาสมาธิต้ังแตในระดับต้ังแตปฐมฌานเปนตนไป  ซึ่งก็เพียงพอตอการ
บําเพ็ญใหบริบูรณในพรหมจรรย มีความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ซึ่งปรากฏในอังคุตรนิกาย 
นวกนิบาต ความวา 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัย
ปฐมฌานบาง ทุติฌานบาง ตติยฌานบาง จตุตฌานบาง อากาสนัญจายตนฌาน
บาง ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลายเพราะ
อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนฌานบาง  ก็ขอที่เรากลาววา  

ดูกอนภิกษุทั้งหลายเรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัย
ปฐมฌานบางดังนี้นั้น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรม
วินัยนี้สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน  เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงปฐมฌานนั้นโดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร  ไมมีสุข เปนอาพาธ เปน
ของผูอ่ืน เปนของชํารุด วางเปลา เปนอนัตตา  เธอยอมยังจิตใหต้ังอยูดวยธรรม
เหลานั้น  คร้ันแลวเธอยอมโนมจิตไปเพื่ออมตธาตุวานั่นสงบ นั่นประณีต คือ ธรรม
เปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง  ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความส้ินตัณหา ความคลาย
กําหนัด ความดับนิพพาน  เธอตั้งอยูในปฐมฌานนั้นยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย  ถายังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  เธอยอมเปนอุปปาติกะจัก
ปรินิพพานในภพนั้นมีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา  เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน 
๕ ส้ินไป  ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้น ๆ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของนายขมังธนู
เพียรยิงรูปหุนที่ทําดวยหญาหรือกองกอนดิน  ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล ยิงไมพลาด 
และทําลายรางใหญ ๆ ได  แมฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล  
สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน  เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  อันมีอยูในขณะแหงปฐมฌานนั้นโดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข วางเปลาเปนอนัตตา  เธอยอมยังจิตใหต้ังอยูดวยธรรม
เหลานั้น  คร้ันแลวยอมนอมจิตไปเพื่ออมตธาตุวา  นั่นสงบ นั่นประณีต คือ ธรรม
เปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง นิพพาน   



๒๓


เธอต้ังอยูในปฐมฌานนั้นยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ถายังไม
ถึงความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลายเธอยอมเปนอุปปาติกะ  จักปรินิพพานในภพน้ันมี
อันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา  เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป  ดวยความ
ยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้น ๆ 

ขอที่เรากลาววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลายเรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายเพราะอาศัยปฐมฌานบางดังนี้นั้น  อาศัยขอนี้กลาวแลว (อง.นวก. ๗๙/
๒๔๐/๘๔๒-๘๔๓) 

 
 สวนอุภโตภาควิมุตติ ที่แปลวา ผูหลุดพนทั้งสองสวน  ก็เสมือนย้ําใหแปลวาผูที่ไดทั้งเจ
โตวิมุตติและปญญาวิมุตติ  เหตุที่ย้ําก็คือวา ในกรณีนี้เนนคําวาเจโตวิมุตติใหเดนชัดออกมา  
เพราะเจโตวิมุตติที่เนนในกรณีนี้  ไมหมายถึงเพียงเจโตวิมุตติอยางที่จําเปนตองมีเปนธรรมดาอยู
แลวในขณะที่จะไดปญญาวิมุตติ  แตหมายถึงเจโตวิมุตติในความหมายที่พิเศษออกไป (คือ วิโมกข 
หรือฌานสมาบัติ ดังไดกลาวมาแลวขางตน) เมื่อยอนกลับไปหาตนศัพทคือ คําวา วิมุตติอีก  
วิมุตติที่ใชตามความหมายอยางกวางหรืออยางหลวม ๆ มีมากนัยหลายระดับ  สําหรับระดับที่ยัง
ไมใชข้ันสูงสุด  สวนมากทานใชคําวาเจโตวิมุตติแทน  เพราะเจโตวิมุตติบงอยูในตัวแลววา  ยัง
ไมใชวิมุตติข้ันสมบูรณเด็ดขาด  และตามปกติ วิมุตติในระดับตํ่าลงมา  ก็มักเปนเร่ืองของการหลุด
พนดวยกําลังจิตหรือกําลังสมาธิทั้งนั้น 
 นอกจากคําวาเจโตวิมุตติแลว  คัมภีรช้ันรองลงมาบางคัมภีรนิยมใชคําวา วิโมกขแทน 
(ในที่นี้จะงดใชคําวาวิโมกข โดยถือตามคัมภีรชั้นตน  ซ่ึงนิยมใชวิโมกขเฉพาะในความหมายขางตน
แตไมวาจะใชคําวาวิมุตติ หรือเจโตวิมุตติ หรือวิโมกขก็ตาม  มักใสคําวิเศษณลงกํากับไวดวย  เพื่อ
จํากัดความหมายใหอยูในขอบเขตที่ตองการ  เชน สามายิกวิมุตติ สามายิกเจโตวิมุตติ สามายิก
วิโมกข อัปปมัญญาเจโตวิมุตติ  สันตเจโตวิมุตติ ฯลฯ  เมื่อใสคําวิเศษณกํากับทําใหความหมาย
จํากัดอยูในระดับตํ่า ๆ ไดแลว  การใชคําวิเศษณที่ตรงขามกับระดับตํ่าเลานั้นกํากับลงไป  ก็เทากับ
ทําใหกลับมีความหมายเปนวิมุตติในระดับสูงสุด  หรือข้ันมรรคผลที่เด็ดขาดนั่นเอง  ดวยเหตุนี้ การ
จํากัดความหมายโดยใชคําวิเศษณกํากับ  จึงกลายเปนวิธีที่ทานนิยมใช  ทั้งสําหรับความหมายใน
ข้ันสูงสุด และความหมายในข้ันตํ่าลงมา เมื่อวาโดยสรุป วิมุตติตามความหมายอยางกวางนั้น 
จัดไดเปน ๒ พวก คือ 
 ๑) สําหรับความหมายขั้นสูงสุด  นิยมเติมคําวิเศษณลงขางหนาเปน อกุปปาวิมุตติ 
(วิมุตติที่ไมกําเริบ คือไมกลับกลายหรือไมเส่ือมถอย)  อกุปปาเจโตวิมุตติ (เจโตวิมุตติที่ไมกําเริบ) 



๒๔

อสมยวิมุตติ (ความหลุดพนที่ไมข้ึนตอสมัย หรือไมชั่วคราว คือยั่งยืนตลอดไป) อสามยายิกเจโต
วิมุตติ (เจโตวิมุตติที่ไมข้ึนตอสมัย)  ทั้งหมดนี้มีความหมายอยางเดียวกัน  คือหมายถึงอริยผล 
โดยเฉพาะอรหัตตผล  ตรงกับความหมายข้ันสุดทายที่กลาวมาแลวขางตน  จึงเปนโลกุตรวิมุตติ
 พึงสังเกตวา คํา “อกุปปา”  ที่ทานเติมเขาขางหนาวิมุตติ และเจโตวิมุตติ ใหเปนอกุปปา
วิมุตติ  และอกุปปาเจโตวิมุตตินั้น  ก็เพื่อเนนความใหชัดวาเปนวิมุตติข้ันสุดทายที่เด็ดขาด  ทั้งนี้
เพราะคําวาวิมุตติ  บางคราวไมแนนอน  ใชในความหมายหลวม ๆ  หมายถึงความหลุดพนข้ัน
ตํ่าลงไปก็มี  สวนคําวาเจโตวิมุตติยิ่งเบาลงไปกวานั้นอีก  เพราะเจโตวิมุตติอยางเดียวจะหมายถึง
วิมุตติข้ันเด็ดขาดไมไดเลย  การเติมคําวาอกุปปาลงไปใหแปลวา เจโตวิมุตติที่ไมกําเริบ  ก็เทากับ
พูดวา เจโตวิมุตติในที่นี้หมายถึงเจโตวิมุตติข้ันเด็ดขาด  ที่มีปญญาวิมุตติเกิดข้ึนดวยแลว  จึงเปน
เจโตวิมุตติที่ไมกลับเส่ือมไดอีก  ด้ังนั้น แมจะไมระบุคําวาปญญาวิมุตติไว  ก็พึงทราบวาคลุมความ
ถึงปญญาวิมุตติรวมอยูดวย  แมคําวาอสามายิก ในอสมมายิกเจโตวิมุตติ ก็พึงเขาใจอยางเดียวกัน 
(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๔, หนา ๔๓๒) 
 ดังปรากฏในพระวินัยปฎก มหาวรรค ความวาดังนี้ 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเราในอริยสัจ ๔ นี้ 
มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยางนี้ยังไมหมดจดดีแลวเพียงใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลายเรา
ยังยืนยันไมไดวาเปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก  พรอมทั้งเท
วโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณะพราหมณ เทวดาและมนุษย
เพียงนั้น. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เมื่อใดแลปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเราใน
อริยสัจ ๔ นี้ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยางนี้หมดจดดีแลว  ดูกอนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้น
เราจึงยืนยันไดวาเปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ  อันยอดเยี่ยมในโลก พรอมทั้งเท
วโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย.  

อนึ่ง ปญญาอันรูเห็นไดเกิดข้ึนแลวแกเราวา  ความพันวิเศษของเราไมกลับ
กําเริบ  ชาตินี้เปนที่สุดภพใหมไมมีตอไป. 

ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู  ดวงตาเห็นธรรม
ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน  ไดเกิดข้ึนแกทานพระโกณฑัญญะวา  ส่ิงใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  ส่ิงนั้นทั้งมวล มีความคับเปนธรรมดา. (วิ.ม. ๖/๑๖/๔๘-
๔๘) 

 



๒๕

 มีเจโตวิมุตติช่ือเฉพาะอยางหนึ่งที่อยูในข้ันโลกุตระนี้ดวย  คือ  อนิมิตตาเจโตวิมุตติ  ซึ่ง
ไดแกผลสมาบัติของพระอริยบุคคลทั้งหลาย  กลาวคือ  การที่พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันตเขาสมาธิเสวยรสแหงการบรรลุธรรมในระดับของตน ๆ  ในเวลาใดก็
ตามที่ทานตองการพักอยูสบายๆ ในปจจุบัน (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร, พูดอีกอยางหนึ่งวา เพื่อเสวยอริย
โลกุตรสุข)  ที่เรียกวาอนิมิตตาเจโตวิมุตติ (เจโตวิมุตติที่ไรนิมิต หรือมีภาวะไรนิมิตเปนอารมณ) 
เพราะเปนภาวะหลุดพน  หรือเปนอิสระของจิต  ที่ทานเขาสูภาวะนั้น  ไมกําหนดใจถึงส่ิงใด ๆ  ไม
วาจะเปนรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขาร หรือวิญญาณก็ตาม  ที่เปนนิมิต (คือเครื่องหมาย) 
ของสังขาร  แตใจถึงนิพพานอยางเดียว (คือมีนิพพานเปนอารมณ) 
 ๒) สําหรับความหมายข้ันตํ่าลงมา ซ่ึงมีหลายระดับ  เรียกรวม ๆ โดยใชคําวาเจโตวิมุตติ
แตลําพังคําเดียวลวนบาง ใชวา  สามายิกเจโตวิมุตติ หรือ สามายิกวิมุตติ หรือ สมยวิมุตติ(ความ
หลุดพนแหงจิตชั่วสมัย คือ ชั่วคร้ังชั่วคราว)บาง  คําเหลานี้ คลุมถึงวิมุตติข้ันตํ่าลงมาทั้งหมด  ซึ่ง
จัดเปนโลกิยวิมุตติทั้งส้ิน  วิมุตติข้ันตํ่าลงมานี้มักแสดงความหมายดวยคําวา “อธิมุตติ”  หรือใช
อธิมุตติเปนไวพจน คือ หมายถึงภาวะที่จิตนอมด่ิงไปในส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  จนทําใหพนจากกิเลส พน
จากส่ิงรบกวน  หรือส่ิงที่เปนปฏิปกษช่ัวคราวตลอดเวลาท่ีอยูในภาวะนั้น  เชน จิตนอมด่ิงไปใน
อารมณของฌาน จนพนจากนิวรณทั้งหลายเปนตน 
 ความหมายหลัก หรือความหมายมาตรฐานของ(สามายิก)เจโตวิมุตติ  ก็คือโลกิย
สมาบัติทั้ง ๘ อันไดแก รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔  ปุถุชนจะไดเจโตวิมุตติอยางสูงก็เพียงข้ันนี้
เทานั้น  บางคราวเพื่อเจาะจงวาเปนเจโตวิมุตติข้ันสมาบัติ ๘ นี้  ทานเติมคําวา “สันตะ”(สงบ 
ปราณีต ละเอียด) ลงไปกํากับเปน “สันตะเจโตวิมุตติ” 
 ลําดับรองจากนั้นลงมา (สามายิก)เจโตวิมุตติ หรือ(สามายิก)วิมุตติ มีความหมายกวาง
มาก คือ หมายถึง ภาวะที่จิตนอมด่ิงไปในส่ิงที่ศรัทธา เล่ือมใส เชื่อถือ ช่ืนชม ชอบใจ อยางใดอยาง
หนึ่ง  ภาวะจิตเชนนี้ยอมเปนไปพรอมดวยกําลังจิตที่พุงแลนไปทางเดียว  คือทางที่นอมด่ิงไปนั้น  
ทําใหเกิดความกลาหาญและเขมแข็งมั่นคงที่จะทําการไปตามแรงศรัทธา เปนตน  พรอมทั้งเกิดปติ 
ปราโมทย นําไปสูปสสัทธิและสมาธิได  ตามกฎธรรมดาของกระบวนธรรม(อิทัปปจจยตา หรือ 
ปฏิจจสมุปบาท)  ภาวะจิตเชนนี้ เปนความหลุดพนอยางหนึ่ง  เพราะมีกําลังเหนือกวา  พนจาก
อํานาจของธรรมฝายตรงขามที่จะมาขัดขวาง รบกวน  ทานเรียกวาหลุดพนจากปจจนีกธรรม 
(ธรรมที่เปนขาศึก เชน ความลังเล ยอทอ เซ่ืองซึม และขาดกลัวเปนตน)  ซึ่งจะถูกขมไวตลอดเวลา
ที่เหตุปจจัยของความหลุดพนนั้นยังดํารงอยู คือ  ตราบใดที่กําลังจิตยังแผออก  หรือถูกผลิต
ออกมาจากการนอมด่ิงของจิต  ดวยอาศัยศรัทธาเปนตนเปนแรงดึง  เจโตวิมุตติหรือวิมุตติแบบนี้ก็
จะยังคงอยูตราบนั้น 



๒๖

 ตามหลักฐานในคัมภีร แมแตความคิดใฝนิยมที่จะอยูในปา (ม.มู. ๑๒/๓๐๘/๓๐๖, ม.อ. 
๒/๒๑๘) ความบันดาลใจเกิดปติปราโมทยใจโลดไป  เมื่อไดฟงธรรมกถาบางเร่ืองในบางคราว 
(องฺ.ทสก. ๒๔/๗๕/๑๔๙, องฺ.อ. ๓/๔๐๘)  ก็จัดวาเปนเจโตวิมุตติประเภทนี้  ทานวา(เจโต)วิมุตติ
ประเภทนี้บางอยางเปนเหตุใหอกุศลธรรมเจริญงอกงามข้ึน ก็มี อง.ทสก. ๒๔/๙๔/๒๐๖, อง.อ.  
๓/๔๑๘) 
 เจโตวิมุตติบางอยาง  มีชื่อเรียกที่ทานกําหนดไวโดยเฉพาะตามส่ิงที่ใหจิตกําหนดเปน
อารมณ หรือส่ิงที่จิตนอมด่ิงเขาไปนั้น  เจโตวิมุตติชื่อเฉพาะชนิดที่กลาวถึงมากที่สุดและทาน
สนับสนุนใหปฏิบัติ ไดแก  อัปปมาณาเจโตวิมุตติ หรืออัปปมัญญาเจโตวิมุตติ  กลาวคือ การเจริญ
สมาธิดวยการแผเมตตาจิต กรุณาจิต มุทิตาจิต อุเบกขาจิต ออกไปอยางกวางขวางทั่วไปทั้งหมด  
ไมจํากัดขอบเขต ไมมีประมาณ จนจิตนอมด่ิงไปในคุณธรรมนั้น ๆ  เกิดอัปปณาสมาธิเปนฌาณ 
พนจากกิเลสจําพวกนิวรณ  และพนจากอกุศลที่เปนคูปรับของอัปปมัญญาขอนั้น ๆ คือ  
 เมตตาเจโตวิมุตติ เปนอิสระจากพยาบาท 
 กรุณาเจโตวิมุตติ เปนอิสระจากวิหิงสา(การเบียดเบียน) 
 มุทิตาเจโตวิมุตติ เปนอิสระจากความริษยา 
 อุเบกขาเจโตวิมุตติ เปนอิสระจากราคะ 
 เจโตวิมุตติชื่อเฉพาะอยางอ่ืนที่ทานกลาวถึงบางเล็กนอย คือ สุญญตาเจโตวิมุตติ(เจโต
วิมุตติที่อาศัยวิปสสนากําหนดพิจารณาใหเห็นภาวะที่สังขารทั้งหลายเปนของวางเปลาจากอัตตา
คือตัวตน และอัตตนิยะคือส่ิงที่เนื่องดวยตัวตน)  อากิญจัญญาเจโตวิมุตติ(ไดแก อากิญจัญญายต
นะอรูปฌาณ) และมหัคคตาเจโตวิมุตติ(การแผฌาณจิตนอมด่ิงไปในนิมิตแหงกสิณที่กําหนดครอบ
บริเวณสถานที่อันหนึ่งกวางขวางเทาใดสุดแตจะนอมใจไป) 
 พิจารณาความหมายตามขอบเขตท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา  แรงบันดาลใจหรือความใฝ
นิยม ตลอดจนความรูสึกฝากจิตใจตออุดมคติ อุดมการณ หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่เปนวัตถุแหงศรัทธา 
เชน บรมเทพ หรือพระผูเปนเจาเปนตน  ที่ทําใหเกิดความอุทิศตัวตอส่ิงนั้น ๆ  ก็เปนภาวะนอมด่ิง
ของจิตระดับหนึ่ง  จึงเห็นไดวาเขาในความหมายอยางกวาง ๆ ของเจโตวิมุตติข้ันหนึ่งหรือรูปหนึ่ง
เหมือนกัน  บางทานเห็นวา ภาวะในฌาณเปนนิพพาน หรือมิฉะนั้นก็วา สัญญาเวทยิตนิโรธ(ที่
เรียกอีกอยางหนึ่งวา นิโรธสมาบัติ) ซึ่งเปนสมาบัติสูงสุดเลยจากอรูปฌาณไปนั่นแหละคือการ
เขาถึงนิพพาน  คําตอบมีวา สําหรับผูปฏิบัติธรรมซึ่งยังไมบรรลุอรหัตตผล  ฌาณสมาบัติเหลานี้
เปนอุปกรณที่ดีสําหรับการบรรลุอรหัตตผลตอไป (คือ เปนเคร่ืองมือเตรียมจิตใหพรอมและใหอยูใน
สภาพที่จะใชงานไดดีที่สุด ดังไดกลาวแลวขางตน  นอกจากนั้น ตัวฌาณสมาบัติเองตลอดจน



๒๗

รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่มีอยูในฌาณสมาบัติเหลานั้น  ก็ลวนเปนสังขารที่ผูปฏิบัติธรรมจะ
หยิบยกข้ึนมากําหนดพิจารณาดวยวิปสสนาปญญา เพื่อใหเกิดวิชชาข้ึนได (พระพรหมคุณาภรณ  
(ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๔, หนา ๔๓๓ – ๔๓๕) 
 จากรายละเอียดที่แสดงมาขางตนนี้สามารถสรุปไดวา บุคคลผูซึ่งวิมุตติในข้ันสูงสุดอัน
ถือเปนอรหัตตผลนั้นมีอยูสองลักษณะคือ อุภโตภาควิมุตติ  ซ่ึงหมายถึงพระอรหันตผูบรรลุ
อรหัตตผลพรอมทั้งมีความสามารถแหงจิตถึงข้ึนอรูปฌาน  และปญญาวิมุตติ  หมายถึงพระ
อรหันตผูบรรลุอรหัตตผลผูที่มีความสามารถแหงจิตไมถึงข้ันอรูปฌาน 
 ๒.๓.๓ “ความงาม” อันเปนประโยชนในทางพระพุทธศาสนา ๓ ประการคือ
คุณลักษณะแหง “วิมุตติ” 
 พระพุทธศาสนาถือวา “ความงาม” เปนลักษณะสําคัญของธรรมหรือความจริง  แตคํา
วา “งาม” ในความหมายทางธรรมนั้นตางจากความหมายในทางโลก หรือที่ชาวโลกเขาใจกัน  
กลาวคือ ความงาม ของธรรมนั้นไมใชลักษณะทางอารมณหรือความรูสึกเชน สวย-ไมสวย  แต
หมายถึงลักษณะทาง “คุณคา” คือ อนุเคราะหประโยชนเกื้อกูล สุข ที่ธรรมใหแกมนุษย  คุณคาทั้ง 
๔ ลักษณะนี้ บางคร้ังพระพุทธองคก็ตรัสรวมดวยคําวา “ประโยชน” คําเดียว  ดังพระพุทธพจน
ในอภยราชกุมารสูตรใจความวา “วาจาที่จริง มีประโยชน เปนที่ชอบใจ หรือไมเปนที่ชอบใจของ
คน ทรงรูเวลาที่จะตรัส” (ม.ม. ๑๓/๙๔/๙๑)   
 ซึ่งมีความหมายวา  ส่ิงที่ทรงสอนนั้นทรงเนนที่เปนจริงและมีประโยชน  โดยไมทรง
ถือเอาความรูสึกของคน คือ ความชอบ หรือไมชอบเปนสําคัญ  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมดวย  
และคําวา ”ประโยชน” ในพระพุทธศาสนาก็หมายถึงประโยชน ๓ คือ 

๑. ทิฏฐมิกตฺถ ประโยชนในปจจุบัน ไดแก ประโยชนทางวัตถุ 
๒. สมฺปรายิกตฺถ ประโยชนในภายภาคหนา ไดแก ประโยชนทางจิตใจ หรือศีลธรรม

คุณธรรม และ 
๓. ปรมมตฺถ ประโยชนสูงสุด ไดแก ความหลุดพนจากกิเลสจนถึงนิพพาน 

 ความหมายโดยรวมของคําวา “ประโยชน” พระพุทธศาสนาก็คือ  ความหลุดพนจาก
ความทุกขของชีวิต  ที่เรียกวา วิมุตติ นับแตการหลุดพนของชีวิตข้ันหยาบ ๆ  ไปจนถึงหลุดพนจาก
ทุกขของชีวิตข้ันละเอียด คือ กิเลส  ฉะนั้นในบางครั้งพระพุทธองคจึงตรัสถึงลักษณะเชิงคุณคาของ
พระพุทธศาสนาหรือธรรมแบบรวบยอดวา “ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว คือ วิมุตติรส” (อํ.อฏฐ. ๒๓/
๑๐๙/๒๐๕)  “รส” จึงเปนอีกคําหนึ่งที่ใชหมายถึงลักษณะเชิงคุณคาในพระพุทธศาสนา  และมี
ความหมายในลักษณะเดียวกันกับคําวา “กัลยาณะ” ที่แปลวางาม 



๒๘

 สรุปไดวา  คําที่พระพุทธศาสนาใชบงบอกถึงลักษณะเชิงคุณคาของธรรมหรือความจริง
ในพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา “ความงาม” (กัลยาณะ) นั้น  ไดแกคําวา อนุกัมปะ(อนุเคราะห)  
อัตถะ (ประโยชน)  หิตะ(เกื้อกูล)  สุขะ(ความสุข)  วิมุตติ(ความหลุดพน)  รสะ(รส)  และคําวา “รส” 
นั้นบางครั้งก็ใชอยางครบชุดหรือทุกระดับของธรรมในพระพุทธศาสนา คือ อัตถรส ธัมมรส วิมุตติรส 
(องฺ.เอก. ๒๐/๒๐๕/๔๘)   
 โดยอัตถรส หมายถึง ผลของการปฏิบัติธรรม 
 ธัมมรส หมายถึง มรรคหรือวิธีการปฏิบัติธรรม 
 วิมุตติรส หมายถึง ข้ันสูงสุดหรือรวบยอด (รศ. สุเชาว พลอยชุม, ๒๕๕๕, หนา ๑๖๙-๑๗๐) 
 วิมุตติจึงเปนความงามที่เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา  เพราะประกอบดวยประโยชนทั้ง
ในขณะปจจุบันในความที่ไดหลุดพนไปจากกิเลส  เปนผลแหงการมีศีลธรรม คุณธรรมในแบบแผน
ที่ปฏิบัติ  และผลประโยชนข้ันสูงสุดในข้ันอรหัตตผลหรือพระนิพพาน 
 ๒.๓.๔ การเสวยวิมุตติสุขแหงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาภายหลังตรัสรู 
 การพิจารณาผลแหงวิมุตติในลักษณะผลกระทบที่บังเกิดข้ึน  เปนความสุขชนิดที่สูงสุด
เพราะเปนสภาวะแหงนิพพาน ซึ่งจิตบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสที่ทําใหจิตใจเศราหมอง  เปนความสุขใน
ชนิดที่ไมมีความสุขใดเทียบเทา  ตามพระบาลีที่วา “นิพพานํ ปรมํ สุขํ”  นิพพานคือสุขข้ันเลิศที่สุด  
(อรรถกถา. บทวา  วิมุตฺติสุขปฏิสํเวที   มีความวา  เสวยวิมุตติสุข  คือสุขที่เกิดแตผลสมาบัติ.) ผูที่
วิมุตติแลวดังเชนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดรับผลนั้น หลังจากตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
แลว พระองคประทับเสวยวิมุตติสุขในสถานที่แตละแหงเปนเวลาส่ีสัปดาห    ดังนี้ 
 สัปดาหแรก ตลอด ๗ วันทรงประทับนั่งสมาธิที่ควงไมโพธิพฤกษใกลฝงแมน้ําเนรัญ
ชรา มนสิการถึงปฏิจจสมุปบาท  และเมื่อทรงทราบเนื้อความนั้นแลวทรงมีพุทธอุทานคาถาถึง ๓ 
คร้ัง ในปฐมยาม มัชฌิมยาม และปจฉิมยาม วา 

ปฐมยาม 
“เมื่อใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณ ผูมีเพียรเพงอยู เมื่อนั้นความ

สงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้นยอมส้ินไป เพราะมารูธรรมพรอมทั้งเหตุ”  (วิ.ม. ๖/๑/๓) 
มัชฌิมยาม 
“เมื่อใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณ ผูมีเพียรเพงอยู เมื่อนั้นความ

สงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้นยอมส้ินไป เพราะไดรูความส้ินแหงปจจัยทั้งหลาย” 
(วิ.ม. ๖/๒/๕) 

ปจฉิมยาม 
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 “เมื่อใดแลธรรมท้ังหลายปรากฏแกพราหมณ ผูมีเพียรเพงอยู   เมื่อนั้น
พราหมณนั้นยอมกําจัดมารและเสนาเสียได ดุจพระอาทิตยอุทัยทําอากาศใหสวาง 
ฉะนั้น”  (วิ.ม. ๖/๓/๖) 

 สัปดาหที่สอง 
เสด็จจากควงไมโพธิพฤกษเขาไปยังตนไมอชปาลนิโครธ    แลวประทับนั่งดวยบัลลังก

เดียวเสวยวิมุตติสุข   ณ ควงไมอชปาลนิโครธตลอด ๗ วัน  มีพราหมณหุหุกชาติผูหนึ่งทูลถามพระ
พุทธองควา  บุคคลที่ไดชื่อวาพราหมณเปนเพราะดวยเหตุใด  พระพุทธองคทรงตอบวา 

 “พราหมณใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแลว ไมตวาดผูอ่ืนวา หึหึ ไมมี
กิ เลสดุจน้ําฝาด มีตนสํารวมแลว ถึงที่ สุดแหงเวท มีพรหมจรรยอยูจบแลว 
พราหมณนั้นไมมีกิเลสเคร่ืองฟูข้ึน ในอารมณไหน ๆ ในโลกควรกลาวถอยคําวา ตน
เปนพราหมณโดยธรรม (วิ.ม. ๖/๔/๑๖) 

 
 สัปดาหที่สาม 
 เสด็จจากควงไมอชปาลนิโครธเขาไปยังตนไมมุจจลินท(ตนจิก)   แลวประทับนั่งดวย
บัลลังกเดียวเสวยวิมุตติสุข  ณ ควงไมมุจจลินทตลอด ๗ วัน ในระหวางนั้นมีฝนตกพรําอยู
ตลอดเวลา  มุจลินทนาคราชไดออกมาแวดลอมพระศาสดาดวยขนด ๗ รอบ  และแผพังพานใหญ
เหนือพระเศียรเพื่อเปนเคร่ืองปองกันใหสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เมื่ออากาศปลอดโปรงแลว
จึงคลายขนด จําแลงตนเปนรูปมานพ  กระทําอัญชลีถวายนมัสการพระองค  และพระพุทธองคได
ทรงเปลงพุทธอุทานวา 

 “ความสงัดเปนสุขของบุคคลผูสันโดษ มีธรรมปรากฏแลวเห็นอยู ความ
ไมพยาบาทคือความสํารวมในสัตวทั้งหลายเปนสุขในโลก ความปราศจากกําหนัด 
คือ ความลวงกามท้ังหลายเสียได เปนสุขในโลก การกําจัดอัสมิมานะเสียไดนั้นแล
เปนสุขอยางยิ่ง” (วิ.ม. ๖/๕/๒๑) 

 
 สัปดาหที่สี่ 
 เสด็จจากควงไมมุจจลินท   เขาไปยังตนไมราชายตนะ(ตนเกต)   แลวประทับนั่งดวย
บัลลังกเดียว   เสวยวิมุตติสุข   ณ  ควงไมราชายตนะ   ตลอด ๗ วัน  มีพอคาสองคนเดินทางผาน
มาคือ ตปุสสะและภัลลิกะ  ไดถวายอาหารคือสัตตุผงและสัตตุกอนแกพระศาสดา  ทาวมหาราช
ทั้ง ๔ ทิศไดเนรมิตบาตรถวายพระศาสดาเพ่ือใหพระองครับบิณฑบาตนั้นมาเสวย  และพอคาทั้ง
สองนั้นถือเปนอุบาสกคูแรกของโลกที่สมาทานรัตนสอง คือ พระพุทธและพระธรรม 
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 การเสวยวิมุตติสุขนี้เปนผลที่เกิดกับผูที่หลุดพนแลวจากกิเลส มีจิตใจบริสุทธิ์ไมเจือปน
ดวยความเศราหมองของอุปกิเลส  โดยทั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระอรหัตตสาวกรูป 
อ่ืน ๆ ที่บรรลุอรหัตตผลแลวทุกรูป   จะไดรับผลหรือวิมุตติสุขนี้เชนเดียวกันเปนวิมุตติผล 
 ๒.๓.๕ วิมุตติ มีลักษณะเปนผลคือความหลุดพนที่แสดงถึงความสงบ (อุปสมะ) 
 ความหลุดพนจากกิเลส ความสงบทางจิต หรืออุปสมะ นั้นสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงแสดงอรรถาธิบายเปนลําดับดังนี้ 
 ๑. อุปสมานุสสติ ข้ันศีล 
 ๒. อุปสมานุสสติ ข้ันสมาธิ 
 ๓. อุปสมานุสสติ  ข้ันปญญา 
 ๔. อุปสมานุสสติ ข้ันวิมุตติ 
 ขั้นศีล ความระลึกถึงความสงบคือสันติ หรืออุปสมะแมที่ไดจากศีลใหถูกตองแมตามที่
กลาวมานี้จึงเปนส่ิงที่มีประโยชน  และแมวาจะยังไมพบกับสันติมากนัก  เพราะเหตุวายังสงบระงับ
ตัณหาจังไมไดมากนัก  ใจยังอยากอยู  ยังฟุงซานอยูก็ตาม  แตถาหมั่นพิจารณาตรึกตรองอยูเนือง ๆ 
แลว  จะมองเห็นความจริงและจะสงบตัณหาคือความด้ินรนทะยานอยากในใจลงได  จะอยูกับศีลได
อยางเปนมิตรเปนสหาย  และเคยเห็นวาศีลเปนคอกลอม เปนหองขังก็จะกลับเห็นตรงขามวา  ศีลนั้น
เปนส่ิงที่เปนอิสระเปนเสรี  เปนไทดวยประการทั้งปวง  เมื่อสงบตัณหาลงไดเสียแลว  ศีลนั้นจะเปน
แดนที่เกษม  เปนแดนที่ปลอดภัย เปนส่ิงที่ปรารถนาตองการ  ผูมีศีลจะรูสึกวามีอิสระมีเสรีอยาง
แทจริง  โดยที่มีอิสรเสรีจากตัณหานั่นเอง  จึงเปนไทแกตนเอง  เปนอันวาไดปฏิบัติทําตนใหพนจาก
ความเปนทาสของตัณหาซ่ึงเปนข้ันหยาบ  แมจะยังมีตัณหาก็จะเปนนายของตัณหา  แตไมเปนทาส
ของตัณหา  เพราะวาจะเปนผูใชตัณหาคือความด้ินรนทะยานอยากนี้ใหเปนไปในทางที่ชอบ (สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, ๒๕๓๘, หนา๑๓๗) 
 ขั้นสมาธิ พระพุทธเจาไดตรัสสอนใหทําสมาธิ  คือใหหัดทําจิตใจใหสงบ  โดยที่ทิ้ง
อารมณคือเร่ืองที่นายินดียินรายทั้งหลายที่ทําใหเกิดคล่ืนข้ึนในจิตใจดังกลาว  มาปฏิบัติทําสมาธิ
กําหนดจิตในอารมณของสมถกรรมฐาน  กรรมฐานที่เปนอุบายสงบใจในทางสติปฏฐานทั้งส่ี  ต้ัง
สติพิจารณากายเวทนาจิตธรรม  หรือวายกเอาขอใดขอหนึ่ง  เพื่อใหจิตสงบจากกามและอกุศล
ธรรมทั้งหลายมาต้ังอยูในอารมณของสมาธิ  เมื่อเปนด่ังนี้แลวจะพบกับภาวะอีกอยางหนึ่งอัน
เรียกวา “จิตตวิเวก”  ความสงบสงัดทางจิต  พนจากอารมณที่นายินดียินรายทั้งหลาย  พนจาก
อารมณที่ไดที่เสียทั้งหลายดังกลาวมาขางตน  สุขที่เกิดจากสมาธินี้จึงเปนสุขที่เกิดจากความสงบ
อีกข้ันหนึ่ง  ซึ่งผูที่ไดความสุขอันเกิดจากสมาธิแลวก็อาจจะพิจารณาเทียบเคียงกับความสุขที่ได
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เกี่ยวกับกระแสคลื่นของอารมณที่นายินดียินรายอันกลาวมาขาตนนั้นได  วาตางกันอยางไร  จะ
มองเห็นชัดวาความสุขอันเกิดจากกระแสคล่ืนที่ข้ึนลงอันกลาวมาขางตนนั้น  เปนความสุขบนทุกข  
เปนความสุขประเด๋ียวประดาว  เปนความสุขที่ไมอ่ิมไมเต็มไมพอ  และมีเปนอันมากที่ใหความ
ทุกขมากกวา  และถามีความหลงยึดถืออยูเปนอยางยิ่งแลวก็จะใหทุกขเปนอันมาก  ความสุขที่ได
นั้นเปนสวนนอย  แตวาความสุขที่เกิดจากสมาธิ  อันเปนความสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรม
ทั้งหลายนั้น  เปนความสุขที่บริสุทธิ์ข้ึนมากกวา  เปนความสงบไมวุนวายทางจิตใจ  จิตใจจะปลอด
โปรงแชมชื่นแจมใสสวางไสว  ทั้งจะเปนจิตใจที่ออน  แตไมใชออนแอ ไมแข็งกระดาง  เปนความ
ออนละมุนละไมที่งดงามควรแกการงาน  คืออาจสามารถที่จะปฏิบัติความดีความชอบโดย
เฉพาะที่จะทําจิตตภาวนาสืบไปได 
 เพราะฉะนั้น สันติคือความสงบ  สงบจากนิวรณ  สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย
ทางจิตใจอันเกิดจากอํานาจของสมาธิด่ังนี้  จึงเปนสันติหรืออุปสมะ  ความสงบระงับอีกข้ันหนึ่งซึ่ง
ทุกคนควรจะระลึก  ตรวจพิจารณาดูเพื่อใหเห็นประโยชนของความสงบดังกลาว  ผูที่เคยไดความ
สงบจากสมาธิมาบางก็จะทําใหจิตใจมีความอ่ิมเอิบ  เกิดฉันทะอุตสาหะในการที่จะปฏิบัติยิ่งข้ึน  
และบุคคลผูที่ยังไมไดทําสมาธิเมื่อพิจารณาไปตามแมที่แสดง  ก็อาจจะเกิดฉันทะอุตสาหะในการ
ที่จะปฏิบัติข้ึน  เพื่อใหพบกันสันติหรืออุปสมะอันจะใหความสุขที่ละเอียดประณีตยิ่งข้ึนไปกวา
ความสุขสามัญทั้งปวง (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, 
๒๕๓๘, หนา๑๔๐-๐๔๐) 
 ขั้นปญญา การที่ใชปญญาพิจารณาตามพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาใหเกิด
ความรูแจงเห็นจริง  อันเปนตัวปญญาหรือตัววิชชาบังเกิดข้ึน  จนมีจิตใจคิด มีทิฐิเห็น มีสัญญา
กําหนดหมาย  ในส่ิงที่ไมเที่ยงวาไมเที่ยง  ในส่ิงที่เปนทุกขวาเปนทุกข  ในส่ิงที่เปนอนัตตาวาเปน
อนัตตา  ในของที่ไมงามวาไมงาม  ตามความเปนจริงดังนี้แลว  จิต สัญญา ทิฐิดังกลาวมานี้เปน
ปญญาเปนวิชชาข้ึน  เมื่อเปนดังนี้คิดถึงส่ิงอันใด  กําหนดหมายถึงส่ิงอันใด  เห็นส่ิงอันใด  สัจจะ
คือความจริงในส่ิงอันนั้นก็ปรากฏขึ้นวา  นี่ไมเที่ยง  นี่เปนทุกข  นี่เปนอนัตตา  นี่เปนของไมงาม  
เมื่อสัจจะคือความจริงปรากฏข้ึนดังนี้  ตัณหาก็ไมเกิดข้ึนในส่ิงอันนั้น  อุปทานคือ ความยึดถือก็ไม
เกิดข้ึนในส่ิงอันนั้น  เปนความปลอยวางบังเกิดข้ึน  นี่แหละเปนตัวปญญา  และความสงบต้ังตน
จากความสงบจากจิตวิปลาส  ทิฐิวิปลาส  สัญญาวิปลาส  หรือวาอวิชชา  โมหะ  มิจฉาทิฐิ  สงบ
ตัณหา สงบอุปาทาน เปนอุปสมะ  ความสงบระงับ ความสันติ เปนความสงบอยางยิ่ง  อันบังเกิด
จากปญญา  และอันนี้แหละเปนวิมุตติอันเปนความหลุดพนจากกิเลสและกองทุกข  แมวาจะเปน
กุปปธรรมคือธรรมที่ยังกําเริบอยู  หมายความวายังกลับกลอกเปล่ียนแปลงไดก็ตาม  แตเมื่อ
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พิจารณาใหได ใหถึงบางแลยอมจะเปนปจจัยที่จะใหอบรมเพิ่มมากข้ึน  และถาหากวาถาหัด
ปฏิบัติใหไดใหถึงมากแลว  ก็ใหหัดยอนระลึกถึงอุปสมะ  คือความสงบระงับ สันติ คือ ความสงบ  
ดวยปญญาดังกลาวนี้  วามีลักษณะอาการอยางนี้อยูเนือง ๆ  ก็จะทําใหมีความคุนเคยตอความ
สงบระงับเหลานี้ยิ่งข้ึน  จะเปนทางใหเขาถึงความสงบระงับดังนี้มากย่ิงข้ึนในโอกาสตอ ๆ ไป 
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, ๒๕๓๘, หนา๑๔๕) 
 ขั้นวิมุตติ  ผูปฏิบัติในศีล ในสมาธิ ในปญญา แมปฏิบัติมาในเบื้องตนก็ยอมจะพบ
ความสงบจากความกระหายในกามทั้งหลายตามภูมิตามช้ัน  และเมื่อเปนดังนี้ก็เปรียบเทียบดูวา
เมื่อจิตใจตกอยูในกามทั้งหลายนั้นมีความทุกขเพียงไร  แตเมื่อชนะใจของตัวเองได ชนะความ
กระหายได  มีความสงบแลว  มีความสุขเพียงไร  จะรูสึกวาศีลเปนส่ิงที่มีคุณคาอันสูง  เปน
ขอบเขตแหงความสงบ  สมาธิก็เปนคุณคาอันสูง  เปนแดนแหงความสงบ  ปญญาก็มีคุณคาอันสูง
เปนแดนแหงความสงบ  เมื่อมาอยูในศีลในสมาธิในปญญา  ยอมหายหิวหายกระหายพลุงพลาน
ใจ  มีความสงบมีความสุขเปนผล  ความสงบความสุขที่เปนผลพรอมทั้งมีความอ่ิมความเต็มความ
พอ  ประกอบดวย ปติปราโมทย เปนตน  อันเปนผลของการปฏิบัติทั้งปวงนี้  ยอมรวมอยูในคําวา
ความสงบอันเปนสันติหรืออุปสมะ  อันบังเกิดข้ึนจากความกําจัดในความกระหายในกามทั้งหลาย  
และความสงบดังกลาวนี้ยอมเปนตัวความกําจัดความกระหายในกามทั้งหลายนั้นเอง  
เพราะฉะนั้นก็ใหหมั่นระลึกพิจารณาตรวจดูถึงผลของการปฏิบัติในศีล สมาธิ ปญญาแมดังที่กลาว
มา  อันปรากฏเปนความสรางเมาหายเมา  อันปรากฏเปนความกําจัดความกระหายในกาม
ทั้งหลาย  จิตใจจึงแจมใส บริสุทธิ์ อ่ิม เต็ม พอ  ไมด้ินรนกวัดแกวงกระวนกระวาย  ไมเรารอน  
เหลานี้เปนลักษณะของสันสติของอุปสมะ  ที่เปนผลของศีล สมาธิ ปญญา  ซ่ึงอยางสูงก็เปนวิมุตติ
ความหลุดพน (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, ๒๕๓๘, หนา
๑๔๘) 
 
๒.๔ เหตุปจจัยแหงวิมุตติ 
 ธรรมใด ๆ เมื่อปรากฎข้ึนยอมมีเหตุใหเกิด  วิมุตติก็เชนเดียวกัน เปนผลของสัมมาญาณ
(ปญญา) อันเกิดจากองคประกอบแหงอริยมรรค  ซึ่งก็เปนเหตุปจจัยตอกันโดยลําดับเชนกันดังที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงปรากฏใน มหาจัตตารีสกสูตร ความวาดังนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น  สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน  ก็
สัมมาทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ ผูมีสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะก็มีพอเหมาะ   

ผูมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาก็มีพอเหมาะ   



๓๓


ผูมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะก็มีพอเหมาะ  
ผูมีสัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะก็มีพอเหมาะ 
ผูมีสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะก็มีพอเหมาะ 
ผูมีสัมมาวายามะ สัมมาสติก็มีพอเหมาะ 
ผูมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิก็มีพอเหมาะ 
ผูมีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณะก็มีพอเหมาะ 
ผูมีสัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติก็มีพอเหมาะ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการนี้แล พระเสขะผูประกอบดวยองค ๘ จึง

เปนพระอรหันตประกอบดวยองค ๑๐ (ม.อุ. ๒๒/ ๒๗๙/๓๕๐)  
 

 หนทางหรือปฏิปทาเพื่อการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา  หัวใจที่เปนหลักสําคัญคือ มรรค 
๘  เปนทางปฏิบัติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสสอนแสดงไวใหปฏิบัติตาม    โดยใน ๘ 
ขอแรกเปนส่ิงที่ตองกระทําคือเปนเหตุ  มรรคแตละองคที่เกิดข้ึนยอมมีเหตุใหเกิดมรรคองคตอไป  
จนครบองค ๘  เปนอริยมรรคสมัคคี ประกอบเกิดข้ึนพรอม  และเกิดผลคือ ปญญาอันไดแกสัมมา
ญาณ  และตัวสัมมาญาณนี้เองทีทําใหแจงตอความจริง  และเกิดผลคือเปนอิสระ พนไปจาก
อวิชชา พนไปจากทุกขได  คืออาการวิมุตติ บรรลุอรหัตผลในท่ีสุด 
 ๒.๔.๑ อาหารของวิชชาและวิมุตติ 
 ธรรมใดลวนเกิดจากเหตุปจจัยใหเกิดข้ึน  วิชชาและวิมุตติก็มีเหตุ(อาหาโร) หรือเครื่อง
หลอเล้ียงเพื่อใหเกิดข้ึนเปนลําดับขององคธรรมเชนกัน  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดง
กระบวนการเกิดของวิชชาและวิมุตติในรูปแบบองคธรรมหนึ่งเกิดข้ึนเพราะเหตุขององคธรรมอะไร
ไวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้     

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาววิชชาและวิมุตติวามีอาหาร  มิไดกลาววา
ไมมีอาหาร  ก็อะไรเปนอาหารของวิชชาและวิมุตติ  ควรกลาววา  

 โพชฌงค ๗ แมโพชฌงค ๗ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมี
อาหาร  

 ก็อะไรเปนอาหารของโพชฌงค ๗ ควรกลาววาสติปฏฐาน ๔ แมสติปฏ
ฐาน ๔ เราก็กลาววามีอาหารมิไดกลาววาไมมีอาหาร  

 ก็อะไรเปนอาหารของสติปฏฐาน ๔ ควรกลาววา สุจริต ๓แมสุจริต ๓ 
เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร  



๓๔


 ก็อะไรเปนอาหารของสุจริต ๓ ควรกลาววา การสํารวมอินทรีย แมการ
สํารวมอินทรียเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร  

 ก็อะไรเปนอาหารของการสํารวมอินทรีย ควรกลาววา สติสัมปชัญญะ 
แมสติสัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร  

ก็อะไรเปนอาหารของสติสัมปชัญญะ ควรกลาววา การทําไวในใจโดยแยบ
คาย แมการทําไวในใจโดยแยบคาย เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร  

ก็อะไรเปนอาหารของการทําไวในใจโดยแยบคาย ควรกลาววา ศรัทธา 
แมศรัทธาเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร 

ก็อะไรเปนอาหารของศรัทธา ควรกลาววา การฟงสัทธรรม แมการฟง
สัทธรรมเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร  

ก็อะไรเปนอาหารของการฟงสัทธรรม ควรกลาววา การคบหาสัปบุรุษ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังนี้ 
การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ   
การฟงสัทธรรมที่บริบูรณยอมยังการทําไวในใจโดยแยบคายใหบริบูรณ   
การทําไวในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ ยอมยังสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ   
สติสัมปชัญญะที่บริบูรณยอมยังการสํารวมอินทรียใหบริบูรณ   
การสํารวมอินทรียที่บริบูรณ ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ  
สุจริต ๓ ที่บริบูรณ  ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ 
สติปฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ   
โพชฌงค ๗ ที่บริบูรณ ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ  
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้และบริบูรณอยางนี้ ฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบ้ืองบนภูเขาเมื่อ

ฝนตกหนักๆ อยู น้ํานั้นไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวยใหเต็ม ซอก
เขา ลําธารและหวยที่เต็ม ยอมยังหนองใหเต็ม หนองที่เต็มยอมยังบึงใหเต็ม บึงที่
เต็มยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม แมน้ํานอยที่เต็ม ยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญ
ที่เต็ม ยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม มหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอยางนี้ และเต็ม
เปยมอยางนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลายการคบสัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการฟง
สัทธรรมใหบริบูรณ ... โพชฌงค ๗ ที่บริบูรณ ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ 



๓๕


วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
(องฺ.ทสก. ๓๘/๖๒/๒๐๒-๒๐๔) 

 
 เมื่อพิจารณาตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวซึ่งเปนส่ิงที่แสดงถึงความเปน
เหตุตอผลในปรากฏการณตาง ๆ ก็จะพบไดวาสอดคลองกันทุกประการ  ไมเวนแมแตเร่ืองวิมุตตินี้
ตามกฎธรรมชาติที่ตรัสแสดง  ส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จีงมี  ส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จึงดับ หรือกฏอิทัปปจจยตานั่นเอง 
 ๒.๔.๒ พรหมวิหารธรรมเปนเหตุแหงวิมุตติ 
 นอกจากการพิจารณาในความตอเนื่องของเหตุปจจัยที่สงผลเปนทอด ๆ ไปจนข้ึนวิมุตติ
ในประการกอนหนาที่แสดงมาแลว  หากพิจารณาลงไปในดานการปฏิบัติ    ยังพบไดวาการฝกฝน
ปฏิบัติใหมีการเจริญพรหมวิหารธรรม   ฝกฝนใหจิตประกอบดวยพรหมวิหารธรรม ไดแก เมตตา 
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา  ซ่ึงแผไปไมมีประมาณนั้น  เปนเหตุใหอริยะสาวกผูไดสดัปเมื่อทํากาละ
แลวยอมปรินิพพานในภพนั้น  อันหมายถึงวิมุตติไดเชนเดียวกัน  โดยทรงตรัสแสดงไวดังนี้ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลายบุคคล ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปน

ไฉน ?ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบดวยเมตตาแผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ที่สาม ที่ส่ีก็เหมือนกันตามนัยนี้  ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองลาง 
เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก  ทั่วสัตวทุกเหลา  ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวย
เมตตาอันไพบูลย  ถึงความเปนใหญหาประมาณมิได   ไมมีเวร ไมมีความ
เบียดเบียนอยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจเมตตาฌานและถึงความปล้ืมใจดวยเมตตา
ฌานนั้น  ยับยั้งอยูในเมตตาฌานนั้นนอมใจไปในเมตตาฌานนั้น อยูจนคุนดวย
เมตตาฌานนั้น  ไมเส่ือม  เมื่อกระทํากาละ  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา
เหลาพรหมกายิกา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กัปหนึ่งเปนประมาณอายุของเทวดาเหลา
พรหมกายิกา ปุถุชนดํารงอยูในชั้นพรหมกายิกานั้น ตราบเทาตลอดอายุ  ยัง
ประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิด
ดิรัจฉานบางเปรตวิสัยบาง  สวนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  ดํารงอยูในช้ัน
พรหมกายีกานั้นตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้น
ใหส้ินไปแลว ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความพิเศษ
ผิดแผกแตกตางกันระหวางอริยสาวกผูไดสดับ กับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเมื่อคติ
อุบัติมีอยู. 

อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบดวยกรุณาแผไปตลอด



๓๖


ทิศหนึ่งอยู   ทิศที่สอง  ที่สาม  ที่ส่ีก็เหมือนกัน ตามนัยนี้  ทั้งเบ้ืองบนเบ้ืองลาง 
เบ้ืองขวา แผไปตลอดโลกทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถานดวยใจประกอบดวยกรุณา
อันไพบูลยถึงความเปนใหญหาประมาณมิได  ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู  
บุคคลนั้นพอใจ  ชอบใจกรุณาฌานนั้น และถึงความปล้ืมใจดวยกรุณาฌานน้ัน  
ยับยั้งอยูในกรุณาฌานน้ัน นอมใจไปในกรุณาฌานนั้น อยูจนคุนดวยกรุณาฌาน
นั้น  ไมเส่ือม  เมื่อการทํากาละ  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลา
อาภัสสระ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาอาภัสสระ  
ปุถุชนดํารงอยูในช้ันอาภัสสระน้ันตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของ
เทวดาเหลานั้นใหส้ินไปแลวยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง 
สวนสาวกของพระผูมีพระภาคเจาดํารงอยูในชั้นอาภัสสระนั้นตราบเทาตลอดอายุ  
ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปแลว  ยอมปรินิพพานในภพ
นั้นเอง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน ระหวางอริย
สาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ  คือ  ในเมื่อคติ  อุบัติมีอยู. 

อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบดวยมุทิตาแผไปตลอด
ทิศหนึ่งอยู  ทิศที่สอง ที่สาม ที่ส่ีก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบ้ืองบน  เบ้ืองลาง  เบ้ือง
ขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา  ในที่ทุกสถานดวยใจประกอบดวยมุทิตาอัน
ไพบูลย  ถึงความเปนใหญ  หาประมาณมิได  ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียนอยู  
บุคคลนั้นพอใจ  ชอบใจมุทิตาฌานนั้น   และถึงความปลื้มใจดวยมุทิตาฌานนั้น   
ยับยั้งอยูในมุติตาฌานนั้น  นอมใจไปในมุทิตคาฌานนั้นอยูจนคุนดวยมุทิตาฌาน
นั้น ไมเส่ือม  เมื่อกระทํากาละยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุภกิณหะ  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ๔ กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาสุภกิณหะ ปุถุชนดํารง
อยูในชั้นสุภกิณหะนั้นตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดา
เหลานั้นใหส้ินไปแลวยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวน
สาวกของพระผูมีพระภาคเจา   ดํารงอยูในช้ันสุภกิณหะนั้น  ตราบเทาตลอดอายุ  
ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปแลวยอมปรินิพพานในภพ
นั้นเอง ดูกอนภิกษุทั้งหลายนี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกันระหวางอริยสาวก
ผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเมื่อคติ อุบัติมีอยู. 

อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ที่สาม ที่ส่ีก็เหมือนกัน ตามนัยนี้  ทั้งเบ้ืองบนเบ้ืองลาง  
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เบ้ืองขวาง  แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา  ในที่ทุกสถานดวยใจประกอบดวย
อุเบกขาอัน ไพบูลย  ถึงความเปนใหญ  หาประมาณมิไดไมมีเวร  ไมมีความ
เบียดเบียนอยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจอุเบกขาฌานน้ันและถึงความปล้ืมใจดวย
อุเบกขาฌานนั้น ยับยั้งอยูในอุเบกขาฌานนั้น นอมใจไปในอุเบกขาฌานนั้น  อยูจน
คุนดวยอุเบกขาฌานนั้น  ไมเส่ือม  เมื่อกระทํากาละ  ยอมเขาถึงความเปนสหาย
ของเทวดาช้ันเวหัปผละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๕๐๐  กัปเปนประมาณอายุของ
เทวดาเหลาเวหัปผละ ปุถุชนดํารงอยูในเวหัปผละนั้นตราบเทาตลอดอายุยัง
ประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปแลว  ยอมเขาถึงนรกบาง  กําเนิด
ดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง  สวนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา    ดํารงอยูในชั้น
เวหัปผละนั้นตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณ อายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นให
ส้ินไปแลว ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความพิเศษผิด
แผกแตกตางกันระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ  คือ ในเมื่อคติ 
อุบัติมีอยู. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลายบุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏในโลก. (องฺ.จตุก.  ๓๕/
๑๒๕/๓๓๑-๓๓๔) 

 
 ดังที่ไดแสดงตามรายละเอียดดังกลาวจึงพบไดวา  วิมุตติเปนธรรมที่มีเหตุปจจัย
เชนเดียวกันกับธรรมขออ่ืน ๆ เพราะลงไดเปนประการเดียวกัน  โดยไมมีขอขัดแยงหรือลงไมไดกับ
ธรรมประการอ่ืน ๆ ที่ไดตรัสแสดงไวในโอกาสตาง ๆ มากมายหลายครั้งหลายคราวเลยนั่นเอง 
 
๒.๕ ความหมายของอายตนะ  
 อายตนะ (อานวา อายะตะนะ)หมายถึง เคร่ืองรูและส่ิงที่รู เชน ตาเปนเคร่ืองรู รูปเปนส่ิง
ที่รู ในพระพุทธศาสนา หมายถึง จักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย ใจ เรียกวา อายตนะภายใน เปนเคร่ือง
ติดตอกับอายตนะภายนอก คือ รูป เสียงกล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ (ป., ส.) (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒). 
 อายตนะ (อานวา อายะตะนะ) แปลวา ที่เชื่อมตอ, เคร่ืองติดตอ หมายถึงส่ิงที่เปนส่ือ
สําหรับติดตอกัน ทําใหเกิดความรูสึกข้ึน แบงเปน ๒ อยางคือ 
 อายตนะภายใน หมายถึง ส่ือเช่ือมตอที่อยูในตัวคน บางเรียกวา อินทรีย 6 มี 6 คือ ตา 
หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ทั้งหมดนี้เปนที่เช่ือมตอกับอายตนะภายนอก 
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 อายตนะภายนอก หมายถึง ส่ือเช่ือมตอที่อยูนอกตัวคน บางเรียกวา อารมณ 6 มี 6 
คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ทั้งหมดนี้เปนคูกับอายตนภายใน เชน รูปคูกับตา หูคู
กับเสียง เปนตน 
 อายตนะภายนอกนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา อารมณ เมื่อตาเห็นรูป เรียกวา สัมผัส รูวามี
การเห็น เรียกวาวิญญาณ เกิดความรูสึกข้ึนเมื่อตาเห็นรูป เรียกวา เวทนา (พระธรรมกิติวงศ (ทองดี 
สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต), ๒๕๕๖, หนา ๑๔๐๓) อายตนะมีความสําคัญอยางยิ่งในฐานะที่เปน
แหลงอํานวยใหเกิดส่ิงทั้งปวงตอชีวิต อันไดแก ความทุกข เหตุแหงความทุกข ความดับทุกข  และ
การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข   องคธรรมทั้ง ๔ ประการนี้คือหัวใจพระพุทธศาสนาที่เรียกวาอริยสัจ 
๔ นั่นเอง ความประจวบกันแหงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ เรียกวา “ผัสสะ” 
เปนกระบวนการที่สําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิต ดังนั้น มนุษยจึงตองอบรมจิตใจใหมีวิวัฒนาการ 
และยกระดับข้ึนจนเกิดสติปญญา เพื่อการคุมครองอายตนะใหทําหนาที่ไดอยางถูกตอง ดําเนิน
ชีวิตไปตามหนทางแหงอริยมรรคมีองค ๘ เพื่อนําชีวิตไปสูนิพพานอันเปนจุดมุงหมายที่แทจริงของ
ชีวิต (กรรณิการ ขาวเงิน, ๒๕๕๔, หนา ข) 
 อายตนะที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา หมายถึง ส่ิงเช่ือมตอใหเกิดความรู  
อายตนะแบงเปน ๒ ประเภทคือ  อายตนะภายในและอายตนะภายนอก  อายตนะภายในหมายถึง
สิ่งเช่ือมตอที่มีอยูตามธรรมชาติภายในตัวคน  มี ๖ ประเภท คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  อายตนะ
ภายนอกหรืออารมณ  หมายถึงส่ิงเช่ือมตอที่มีอยูตามธรรมชาติภายนอกตัวคน  มี ๖ ประเภท  คือ 
รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ  ความประจวบกันแหงอายตนะภายใน  อายตนะ
ภายนอก และวิญญาณ  ทําใหเกิดกระบวนการรับรูเรียกวา “ผัสสะ”  เกิดเปนความรู ๖ ดานคือ  
การเห็น ไดยิน ไดกล่ิน รูรส รูส่ิงตองกาย รูเร่ืองในใจ  ผัสสะจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอความ
เปนไปของชีวิต  ในพระไตรปฎกมีการอุปมาอายตนะกับส่ิงตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจน
มากขึ้น  เชน การอุปมาอายตนะกับมหาสมุทร กับไฟ กับสัตวหลายชนิด เปนตน (กรรณิการ 
ขาวเงิน, ๒๕๕๔, หนา ก) 
 พระพุทธเจาตรัสสอนเร่ืองอายตนะไวมากมายในพระไตรปฏก เชน ทรงแสดง
ความสําคัญของอายตนะไวในสัพพสูตร  วาส่ิงทั้งปวงนั้นก็คือ ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกล่ิน 
ล้ินกับรส กายกับโผฏฐัพพะ ใจกับธรรมารมณ  และตรัสไวในทุติยอปริชานนสูตรวา บุคคลจะส้ิน
ความทุกขเมื่อกําหนดรู คลายกําหนัด ละส่ิงทั้งปวงนี้ได  ทรงแสดงความสัมพันธของโลกและ
อายตนะไวในโลกสมุทยสูตรวา  โลกเกิดข้ึน ต้ังอยูและดับไปเพราะอาศัยอายตนะภายในกับ
อายตนะภายนอกกระทบกันแลวเกิดการรับรูเทานั้น  โดยตรัสสอนในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท
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อันแสดงใหเห็นวา  บุคคลไมควรหลงใหลคิดฟุงซานไปกับโลกภายนอก  แตควรสนใจโลกภายใน
ตนเอง  เพราะเปนที่เกิดของกระบวนการทั้งสายเกิดทุกขและสายดับทุกขที่แทจริง  นอกจากนี้ได
ตรัสสอนอาทิตตปริยายสูตรตอเหลาชฎิลบูชาไฟ  มีอุรุเวลกัสสปเปนตน  เหลาชฎิลทั้งหลายลวน
บรรลุธรรมเม่ือไดฟงธรรมที่เกี่ยวกับอายตนะทั้ง ๖  ที่รอนติดไฟลุกทั่วดวยไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟ
โมหะ ตลอดจนรอนดวยทุกข อันมีชาติ ชรามรณะเปนตน  กลาวไดวา อายตนะเปนเคร่ืองมือที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะชีวิตรับรูการมีอยูและการเปล่ียนแปลงของส่ิงทั้งปวงก็โดยอาศัย
อายตนะ ๖ คูนี้เทานั้น  อายตนะถือไดวาเปนแหงอํานวยใหเกิดความสุขความทุกขแกจิตใจ  เปน
แหลงใหเกิดโลก  เปนที่ปรากฏของโลก เปนส่ิงทั้งปวงของชีวิตก็คือโลกนั่นเอง (กรรณิการ ขาวเงิน, 
๒๕๕๔, หนา ก) 
 อายตนะ แปลวา ที่ตอ หรือแดน  หมายถึงที่ตอกันใหเกิดความรู  แดนเช่ือมตอใหเกิด
ความรู  แปลอยางงาย ๆ วา ทางรับรู มี ๖ อยาง ดังที่เรียกในภาษาไทยวา ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
ที่วาตอ หรือเช่ือมตอใหเกิดความรูนั้น ตอ หรือเชื่อมตอกับอะไร?  ตอบวาเช่ือมตอกับโลก คือ 
สภาพแวดลอมภายนอก  แตโลกนั้นปรากฏลักษณะอาการแกมนุษยเปนสวน ๆ ดาน ๆ ไป  เทาที่
มนุษยจะมีแดนหรือเคร่ืองมือสําหรับรับรู  คือ  เทาจํานวนอายตนะ ๖ ที่กลาวมาแลวเทานั้น  ดังนั้น
อายตนะทั้งหกจึงมีคูของมันอยูในโลกเปนส่ิงที่ถูกรับรูสําหรับแตละอยาง ๆ โดยเฉพาะส่ิงที่ถูกรับรู
หรือลักษณะอาการตาง ๆ ของโลกเหลานี้  เรียกช่ือวาอายตนะเชนกัน  เพราะเปนส่ิงที่เชื่อมตอให
เกิดความรู  หรือเปนแหลงความรูเชนเดียวกัน แตเปนฝายภายนอก  เพื่อแยกประเภทจากกันไมให
สับสน  จึงเรียกอายตนะพวกแรกวา “อายตนะภายใน”(แดนตอความรูฝายภายใน)  และเรียก
อายตนะพวกหลังนี้วา “อายตนะภายนอก”(แดนตอความรูฝายนอก) 
 อายตนะภายนอก ๖ อันไดแก รูป เสียง กล่ิน รส ส่ิงตองกาย และส่ิงที่ใจนึก  โดยทั่วไป
นิยมเรียกวา “อารมณ”  แปลวา ส่ิงอันเปนที่สําหรับจิตมาหนวงอยู  หรือส่ิงสําหรับยึดหนวงของจิต  
แปลงาย ๆ วาส่ิงที่ถูกรับรูหรือส่ิงที่ถูกรูนั่นเอง 
 เมื่ออายตนะ(ภายใน) ซึ่งเปนแดนรับรูกระทบกับอารมณ(อายตนะภายนอก) ซ่ึงเปนส่ิงที่
ถูกรู  ก็จะเกิดความรูจําเพาะดานของอายตนะแตละอยาง ๆ ข้ึน  เชน ตากระทบรูป เกิดความรู
เรียกวาเห็น  หูกระทบเสียงเกิดความรูเรียกวาไดยิน เปนตน  ความรูจําเพาะแตละดานนี้เรียกวา 
“วิญญาณ”  แปลวา ความรูแจง คือรูอารมณ  ดังนั้นจึงมีวิญญาณ ๖ อยาง เทากับอายตนะและ
อารมณ ๖ คู  คือ วิญญาณทางตา ไดแกเห็น  วิญญาณทางหูไดแกไดยิน  วิญญาณทางจมูกไดแก
ไดกล่ิน  วิญญาณทางล้ินไดแกรูรส  วิญญาณทางกายไดแกรูส่ิงที่ถูกตองกาย  วิญญาณทางใจ
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ไดแกรูอารมณทางใจหรือรูเร่ืองในใจ  สรุปไดวาอายตนะ ๖ อารมณ ๖ และวิญญาณ ๖  มีชื่อใน
ภาษาธรรมและมีความเกี่ยวเนื่องกันดังนี้ 
 ๑. จักขุ-ตา เปนแดนรับรู รูป-รูป  เกิดความรูคือ จักขุวิญญาณ-เห็น 
 ๒. โสตะ-หู       “  สัททะ-เสียง     “           โสตวิญญาณ-ไดยิน 
 ๓. ฆานะ-จมูก    “         คันธะ-กล่ิน         “            ฆานวิญญาณ-ไดกล่ิน  
 ๔. ชิวหา-ล้ิน       “  รส-รส     “    ชิวหาวิญญาณ-รูรส 
 ๕. กาย-กาย       “      โผฏฐัพพะ-ส่ิงตองกาย        “          กายวิญญาณ-รูส่ิงตองกาย
 ๖. มโน-ใจ            “ ธรรม-เร่ืองในใจ           “      รูเร่ืองในใจ 
 อยางไรก็ตาม แมวาวิญญาณจะตองอาศัยอายตนะและอารมณกระทบกันจึงจะเกิดข้ึน
ไดก็จริง  แตเมื่ออารมณเขามาปรากฏแกอายตนะ  ก็มิใชจะทําใหวิญญาณเกิดข้ึนไดเสมอไป  
จําตองมีความใสใจ ความกําหนดใจ หรือความใฝใจประกอบอยูดวย  วิญญาณนั้น ๆ จึงจะเกิดข้ึน  
ดังตัวอยางในบางคราวเชน เวลาหลับสนิท เวลาฟุงซาน หรือใจลอยไปเสีย  เวลาใจจดจอแนวแน
อยูกับกิจอยางใดอยางหนึ่ง  ตลอดจนขณะอยูในสมาธิ  รูปและเสียงเปนตนหลาย ๆ อยางที่ผาน
เขามา  อยูในวิสัยที่จะเห็น จะไดยิน  แตหาไดเห็น หาไดยินไม  หรือตัวอยางงาย ๆ ขณะเขียน
หนังสือใจจดจออยู  จะไมรูสึกสวนของรางกายที่แตะอยูกับโตะและเกาอ้ี  ตลอดจนมือที่แตะ
กระดาษและนิ้วที่แตะปากกาหรือดินสอ  ในเม่ือมีอายตนะและอารมณเขามาถึงกันแลว  แต
วิญญาณไมเกิดข้ึนเชนนี้ ก็ยังไมเรียกวาการรับรูไดเกิดข้ึน 
 การรับรูจะเกิดข้ึนตอเมื่อมีองคประกอบเกิดข้ึนครบทั้งสามอยาง คือ อายตนะ อารมณ 
และวิญญาณ  ภาวะนี้ในภาษาธรรมมีคําเรียกโดยเฉพาะวา “ผัสสะ” หรือ “สัมผัส”  แปลตามรูป
ศัพทวา การกระทบ  แตมีความหมายทางธรรมวา  การประจวบหรือบรรจบพรอมกันแหงอายตนะ 
อารมณ และวิญญาณ  พูดอยางเขาใจกันงาย ๆ  ผัสสะก็คือการรับรูนั่นเอง  ผัสสะหรือสัมผัสหรือ
การรับรูนี้มีชื่อเรียกแยกเปนอยาง ๆ ไปตามทางรับรูคืออายตนะนั้น ๆ  ครบจํานวน คือ จักขุสัมผัส 
โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),
๒๕๔๔, หนา ๔๓๓ – ๔๓๕) ในความปรากฏขึ้นแหงส่ิงทั้งปวง หรือสรรพส่ิงทั้งหลายในโลกนี้  
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงถึงอายตนะที่ปรากฏตอกัน  สมดังที่ตรัสวา 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงส่ิงทั้งปวงแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง
ฟงขอนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเปนส่ิงทั้งปวง.   

จักษุกับรูป    
หูกับเสียง    
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จมูกกับกล่ิน    
ล้ินกับรส    
กายกับโผฏฐัพพะ    
ใจกับธรรมารมณ  อันนี้เรากลาววาส่ิงทั้งปวง (สํ.สฬา. ๒๘/๒๔/๒๕) 
 

 คราวหน่ึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแสดงธรรมคือ อายตนะ ๑๒ ตอเหลาภิกษุ
ทั้งหลายวาอายตนะเหลานี้เปนส่ิงที่ทําใหโลกปรากฏ  ตามปรากฏในพระสุตตันตปฏก สฬายตน 
วิภังคสูตร ความวา. 

สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี.  สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.  ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว     
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงสฬายตน
วิภังคแกเธอทั้งหลาย  พวกเธอจงพึงสฬายตนวิภังคนั้น จงใสใจใหดีเราจักกลาว
ตอไป.  ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา  ชอบแลว  พระพุทธเจาขา. 

พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา พวกเธอพึงทราบอายตนะภายใน  ๖  
อายตนะภายนอก ๖ หมวดวิญญาณ ๖  หมวดผัสสะ ๖ ความนึกหนวงของใจ  ๑๘  
ทางดําเนินของสัตว  ๓๖ ใน ๓๖ นั้น  พวกเธอจงอาศัยทางดําเนินของสัตวนี้  ละ
ทางดําเนินของสัตวนี้  และพึงทราบการต้ังสติประการที่พระอริยะเสพ  ซึ่งเมื่อเสพ
ชื่อวา   เปนศาสดาควรเพื่อส่ังสอนหมูอันเราเรียกวาสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก  ยอด
เยี่ยมกวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย  นี้เปนอุเทศแหงสฬายตนวิภังค. 

ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นั้น  เราอาศัยอะไร
กลาวแลว  ไดแกอายตนะคือจักษุ  อายตนะคือโสต อายตนะคือฆานะ อายตนะคือ
ชิวหา อายตนะคือกาย  อายตนะคือมโน. ขอที่เรากลาวดังนี้  วาพึงทราบอายตนะ
ภายใน  ๖ นั้น เราอาศัยอายตนะนี้  กลาวแลว. 

ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบอายตนะภายนอก  ๖ นั้น  เราอาศัยอะไร
กลาวแลว   ไดแกอายตนะคือรูป อายตนะคือเสียง อายตนะคือกล่ิน อายตนะคือรส 
อายตนะคือโผฏฐัพพะ  อายตนะคือธรรมารมณ. ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบ
อายตนะภายนอก ๖นั้น  เราอาศัยอายตนะนี้ กลาวแลว. (ม.อุ. ๒๓/๖๑๗-๖๒๐/
๒๘๕-๒๘๖) 
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 นอกจากนี้พระสารีบุตรก็ไดแสดงอายตนะ ๑๒ สอดคลองกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาปรากฏอยูในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา 
 ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ธรรมหมวด ๖ พระผูมีพระ-ภาคเจา   ผูทรงรูทรงเห็นเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ตรัสไวชอบแลวแล  พวกเราทั้งหมด  พึงสังคายนา  ไมพึง
โตแยงกันในธรรมนั้น  การที่พรหมจรรยนี้ยั่งยืนต้ังอยูตลอดกาลนานนั้น  พึงเปนไปเพื่อประโยชน
แกชนเปนอันมาก  เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก  เพื่อความอนุเคราะหแกชาวโลก  เพื่อประโยชน  
เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลาย ๖ เปนไฉน. 
  
 อายตนะภายใน  ๖ 
 ๑.  จักขายตนะ     อายตนะ   คือ   ตา 
 ๒.  โสตายตนะ    อายตนะ   คือ    หู 
 ๓.  ฆานายตนะ    อายตนะ   คือ   จมูก 
 ๔.  ชิวหายตนะ    อายตนะ   คือ    ล้ิน 
 ๕.  กายายตนะ     อายตนะ   คือ    กาย 
 ๖.  มนายตนะ       อายตนะ   คือ    ใจ. 
 อายตนะภายนอก  ๖ 
 ๑.  รูปายตนะ      อายตนะ   คือ    รูป 
 ๒.  สัททายตนะ   อายตนะ   คือ    เสียง                          
 ๓.  คันธายตนะ    อายตนะ   คือ    กล่ิน 
 ๔.  รสายตนะ       อายตนะ   คือ    รส 
 ๕.  โผฏฐัพพายตนะ   อายตนะ    คือ  โผฏฐัพพะ         
 ๖.  ธัมมายตนะ    อายตนะ    คือ   ธรรม. (ที.ปา. ๑๖/๓๐๔-๓๐๕/๒๑๒-๒๑๓) 
 และในคัมภีรพระอภิธรรมปฏกซ่ึงมีเนื้อหาในลักษณะเชิงวิชาการ  ไมเปนเร่ืองราว
ประกอบ  แสดงอายตนะ ๑๒ ไวในอภิธรรมภาชนีย  สอดคลองกันกับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาตรัสแสดง  และพระสารีบุตรแสดง ความเดียวกันวาดังนี้ 
 อายตนะ  ๑๒  คือ 
                ๑.   จักขายตนะ  
 ๒.   โสตายตนะ 
 ๓.   ฆานายตนะ 
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 ๔.   ชิวหายตนะ 
 ๕.   กายายตนะ 
 ๖.   มนายตนะ 
 ๗.   รูปายตนะ 
 ๘.   สัททายตนะ 
 ๙.   คันธายตนะ 
 ๑๐.  รสายตนะ 
 ๑๑.  โผฏฐัพพายตนะ 
 ๑๒.  ธรรมายตนะ. (อภิ.วิ. ๗๗/๙๙/๑๗๗) 
 ความหมายของอายตนะจึงเปนเคร่ืองเช่ือมตอ  เปนเหตุปจจัยในลักษณะสังขารธรรม  
เปนเหตุใหโลกปรากฏข้ึนมา  บุคคลจะพึงรับรูโลกไดก็โดยผานทางชองทางอายตนะตามที่แสดงมา
เหลานี้  ไมทางใดก็ทางหนึ่งนั่นเอง 
 
๒.๖ คุณประโยชนของอายตนะ 
 การทําการศึกษาเร่ืองอายตนะมีคุณคาหรือประโยชนที่จะไดรับ  โดยเฉพาะคุณคาทาง
จริยธรรมอันเปนการประพฤติปฏิบัติตออายตนะใหถูกตอง  คุณคาส่ีประการ พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดแสดงไวในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ความวาดังนี้ 
 ๒.๖.๑ คุณประโยชน ๔ ประการของอายตนะ 
 ๑. อายตนะเปนจุดเร่ิมตนและเปนหัวเล้ียวหัวตอของทางแยกระหวางกุศลกับอกุศล   
ทางสายหน่ึงไปสูความประมาทมัวเมา ความชั่ว และการหมกติดอยูในโลก  อีกสายหน่ึงนําไปสู
ความรูเทาทัน  การประกอบกรรมดีและความหลุดพนเปนอิสระ  การแกไขทางจริยธรรมในเร่ืองนี้  
สวนหนึ่งอยูที่การสรางความเขาใจใหรูเทาทันความหมายของอายตนะ  และส่ิงที่เกี่ยวของวาควร
จะมีบทบาทและความสําคัญในชีวิตของตนแคไหน  เพียงไร  และอีกสวนหนึ่งใหมีการฝกฝนอบรม
ดวยวิธีการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม  การสํารวมระวังใชงาน  และรับใชอายตนะ
เหลานั้นในทางที่จะเปนประโยชนอยางแทจริงแกชีวิตของตนเองและแกสังคม 
 ๒. อายตนะเปนแหลงที่มาของความสุขความทุกข  ซ่ึงเปนเปาหมายแหงการดําเนินชีวิต
ทั่วไป  และความเพียรพยายามเฉพาะกิจแทบทุกอยางของปุถุชน  ดานสุขก็เปนการแสวงหา ดาน
ทุกขก็เปนการหลีกหนี  การศึกษาเร่ืองอายตนะนี้  มุงเพื่อใหเกิดความรูเทาทันสภาพความจริง  
และประพฤติปฏิบัติดวยการวางทาทีที่ถูกตอง  ไมใหเกิดเปนพิษเปนภัยแกตนเองและผูอ่ืนมากนัก  
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อยางนอยก็ใหมีหลักพอรูทางออกที่จะแกไขตัว  นอกจากระมัดระวังในการใชวิธีการที่จะแสวงหา
ความสุขเหลานี้แลว  ยังเขาใจขอบเขตและข้ันระดับตาง ๆ ของมัน  แลวรูจักหาความสุขในระดับที่
ประณีตยิ่งข้ึนไปดวย  ความประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับสุขทุกขนี้ยอมเปนเร่ืองของจริยธรรมไปดวย 
ในตัว  
 ๓. อายตนะในแงที่เปนเร่ืองของกระบวนการรับรูและการแสวงปญญา  ก็เกี่ยวของกับ
จริยธรรมต้ังแตจุดเร่ิมตน  เพราะถาปฏิบัติในตอนเร่ิมแรกไมถูกตอง  การรับรูก็จะไมบริสุทธิ์  แตจะ
กลายเปนกระบวนการรับรูที่ รับใชกระบวนการเสพเสวยโลก  หรือเปนสวนประกอบของ
กระบวนการธรรมแบบสังสารวัฏไปเสีย  ทําใหไดความรูที่บิดเบือน เอนเอียง เคลือบแฝง มีอคติ ไม
ถูกตองตรงตามความจริง  หรือตรงกับสภาวะตามที่มันเปน  การปฏิบัติในทางจริยธรรมท่ีจะชวย
เกื้อกูลในเร่ืองนี้  ก็คือวิธีการที่จะรักษาจิตใหดํารงอยูในอุเบกขา  คือความมีใจเปนกลาง  มีจิต
ราบเรียบเที่ยงตรงไมเอนเอียง  ไมใหถูกอํานาจกิเลสมีความชอบใจไมชอบใจเปนตนเขาครอบงํา 
 ๔. การปฏิบัติทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับอายตนะ  โดยตรงบาง  โดยออมบาง มีหลาย
อยาง  บางอยางก็มีไวเพื่อใชในข้ันตอนตาง ๆ กัน  ทั้งนี้สุดแตวาปญหามักจะเกิดข้ึนที่จุดใด  ทุกข
และบาปอกุศลมักไดชองเขามาที่ชวงตอนใด  อยางไรก็ตามมักสอนย้ําใหใชวิธีระวังหรือปองกัน
ต้ังแตชวงแรกที่สุด  คือตอนที่อายตนะรับอารมณทีเดียว  เพราะจะทําใหปญหาไมเกิดข้ึนจึงเปน
การปลอดภัยที่สุด ในทางตรงขาม ถาปญหาเกิดข้ึนแลว คือ  บาปอกุศลธรรมไดชองเขามาแลว
มักจะแกไขยาก  เชน เมื่อปลอยใหอารมณที่ลอเราเยายวนครอบงําใจ  จิตถูกปรุงแตงจนราคะหรือ
โลภะ โทสะ โมหะ เกิดข้ึนแลว  ทั้งที่รูผิดชอบชั่วดี มีความสํานึกในส่ิงชอบธรรมอยู  แตก็ทนตอ
ความเยายวนไมได  ลุอํานาจกิเลสทําบาปอกุศลลงไป  ดวยเหตุนี้ทานจึงย้ําวิธีระมัดระวังปองกัน
ใหปลอดภัยไวกอนต้ังแตตน (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๔, หนา ๕๖-๕๗) 
 ๒.๖.๒ ประโยชนของอายตนะในความเปนเหตุใหโลกปรากฏ 
 การรับรูการเกิดข้ึนแหงธรรมประการตาง ๆ อาศัยอายตนะทั้งหลายท่ีมีอยูเปนส่ิงเชื่อมตอ  
เหตุแหงโลกเปนเพราะอาศัยปจจัย คือ อายตนะ ๖  ในการทําใหโลกปรากฏ  ซึ่งเปนคําตอบตอ
คําถามที่เทวดาองคหนึ่งเขามาทูลถามปญหาตอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาความวาดังนี้ 

เทวดาทูลถามวา เมื่ออะไรเกิดข้ึน  โลกจึงเกิดข้ึน   
โลกยอมชมเชยในอะไร โลกยึดถือซึ่งอะไร โลกยอมเดือดรอนเพราะอะไร. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา เมื่ออายตนะ ๖ เกิดข้ึน โลกจึงเกิดข้ึน โลก

ยอมทําความชมเชยในอายตนะ ๖ โลกยึดถืออายตนะ ๖ นั่นแหละ โลกยอม
เดือดรอนเพราะอายตนะ ๖ 



๔๕

 คัมภีรอรรถกถาขยายความหมายของคําศัพทพระบาลีในบทขางตนวาดังนี้  ในคําวา  
กิสฺมึ โลโก  สมุปฺปนฺโน  นี้เทวดาทูลถามวา  เมื่ออะไรเกิดข้ึน  โลกจึงเกิดข้ึน  บทวา  ฉสุ  นี้   
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  เมื่ออายตนะภายใน ๖ เกิดข้ึน โลกจึงเกิดข้ึน. บทวา  ฉสุ กุพฺพติ  
ไดแก ยอมทําความชมเชยในอายตนะ ๖ เหลานั้นนั่นแหละ. บทวา  อุปาทาย  อธิบายวาก็โลก
ยึดถือ คือ อาศัยแลว เกี่ยวเนื่องแลวซ่ึงอายตนะเหลานั้นนั่นแหละเปนไป.   
 บทวา วิหฺติ แปลวา   ยอมเดือดรอน   คือยอมบีบค้ัน  ในเพราะอายตนะ ๖ เหลานั้น
นั่นเอง อธิบายวา    ปญหานี้มาดวยสามารถแหงอายตนะอันเปนภายในดวยประการฉะนี้  สวน
การนํามาดวยสามารถแหงอายตนะทั้งภายในและภายนอก   ก็ยอมสมควร.  เพราะวา  เมื่อ
อายตนะภายใน ๖ เกิดข้ึนแลวอายตนะภายนอกนี้ก็ชื่อวาเกิดขึ้นแลว  ดังนั้น  พระผูมีพระภาคเจา   
จึงตรัสวาโลกยอมทําความชมเชยในอายตนะภายนอก ๖ โลกยึดถืออายตนะภายใน ๖ โลกยอม
เดือดรอน  ในเพราะอายตนะภายนอก ๖ ดังนี้ (สํ.ส. ๒๔/๑๙๖-๑๙๗/๒๙๔-๒๙๕)  
 ๒.๖.๓ อายตนะ ๖ เปนประโยชนในการนําไปเปนวิปสสนาภูมิ 
 วิปสสนาภูมิ หมายถึง ภูมิหรือที่ต้ังของการอบรมเจริญปญญา  ซึ่งอายตนะที่เปนสวนของ
อัตภาพที่ใจครองอยูนี้  ในทางพุทธศาสนา สมเด็จพระบรมศาสดาไดทรงยกข้ึนแสดงส่ังสอนเปน
อันมาก  เชนเดียวกับขันธ ธาตุ  กลาวคือขันธ อายตนะ ธาตุ ทั้ง ๓ นี้ไดตรัสแสดงไวมาก  และ
โดยเฉพาะแสดงไวโดยฐานะเปน “วิปสสนาภูมิ”  คือภูมิของวิปสสนา  อันเรียกอีกช่ือหนึ่งวา 
“วิปสสนากรรมฐาน”   ผูปฏิบัติทางปญญาคือวิปสสนาปญญายอมมีขันธ อายตนะและธาตุเหลานี้
เปนอารมณ  คือตองพิจารณาขันธ พิจารณาอายตนะ พิจารณาธาตุ  การเจริญวิปสสนากรรมฐาน
จึงตองอาศัยขันธ อายตนะ ธาตุเปนอารมณเปนภูมิคือพื้นฐานของวิปสสนาอันจะท้ิงเสียมิได  ใน
ลักษณะการยกอายตนะที่ปรากฏข้ึนสูวิปสสนาภูมิ  ตัวอยางเชน เมื่อตาอันเปนอายตนะภายใน
กระทบกับอายตนะภายนอกคือรูป  เมื่อจะปฏิบัติใหเปนวิปสสนาก็ใหเจริญสติกําหนดรูรูปที่ไดเห็น
นั้น  พิจารณาตามดูความต้ังอยูแหงรูป  ไปจนความเปล่ียนแปลงแหงรูปที่ปรากฏตามอายตะท่ี
แสดงนั้น  เขาไปเห็นสภาพความไมเที่ยง เปนทุกขแหงรูปที่ปรากฏนั่นเอง  ซึ่งเมื่อบุคคลเขาใจใน
ทุกข(สภาพธรรม)แหงอายตนะ ๖ ตามเห็นความไมเที่ยงเปนทุกขดังกลาวแลว  จะมีความ
ปรารถนาอนุตตรวิโมกข เพื่อบรรลุอายตนะที่พระอริยะบรรลุ ดังที่คราวหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลาย  มาตรัสแสดงสฬายตนวิภังค  และปรากฏเร่ืองอนุตรวิโมกข
เพื่อบรรลุอายตนะแหงพระอริยะ ความวาดังนี้ 

ใน ๓๖ ประการนั้น โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ เปนไฉน คือ  บุคคลทราบ
ความไมเที่ยง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของรูปทั้งหลายนั่นแล  
แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา 



๔๖


รูปในกอน  และในบัดนี้  ทั้งหมดนั้น  ไมเที่ยงเปนทุกข  มีความแปรปรวน
เปนธรรมดาแลวยอมเขาไปต้ังความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข  เมื่อเขาไปต้ังความ
ปรารถนาในอนุตตรวิโมกขดังนี้วา  เมื่อไรตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะ
ทั้งหลายไดบรรลุอยูในบัดนี้เลา  ยอมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเปนปจจัยข้ึน  
โทมนัสเชนนี้   นี่เราเรียกวา  โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ 

บุคคลทราบความไมเทียง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับของ
เสียงทั้งหลายนั่นแล 

บุคคลทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของ
กล่ินทั้งหลายนั่นแล 

บุคคลทราบความไมเที่ยง  ความแปรปรวน  ความคลาย และความดับของรส
ทั้งหลายนั้นแล 

บุคคลทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของ
โผฏฐัพพะทั้งหลายนั้นแล 

บุคคลทราบความไมเที่ยง  ความแปรปรวน  ความคลาย  และความดับ  
ของธรรมารมณทั้งหลายนั้นแล  แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้
วา ธรรมารมณในกอนและในบัดนี้ ทั้งหมดนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข  มีความแปรปรวน
เปนธรรมดาแลว  ยอมเขาไปต้ังความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข  เมื่อเขาไปต้ัง
ความปรารถนาในอนุตตรวิโมกขดังนี้วา  เมื่อไรตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะที่พระ
อริยะทั้งหลายไดบรรลุอยูในบัดนี้เลา  ยอมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเปน
ปจจัยข้ึน  โทมนัสเชนนี้  นี่เรียกวา  โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ  เหลานี้  โทมนัสอาศัย
เนกขัมมะ (ม.อุ. ๒๓/๖๒๘/๒๘๙-๒๙๐)

 
๒.๗ การใชคําวาอายตนะเพื่อแสดงถึงธรรมที่ปรากฏ 
 คําวา “อายตนะ”โดยทั่วไปซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใชแสดงถึง  ส่ิงที่เช่ือมตอเปน
เหตุปจจัยในการรับรูการมีอยูของโลกแลว  ยังทรงใชคําวาอายตนะแสดงถึงธรรมที่ปรากฏ ไดแก 
 ๒.๗.๑ กสิณายตนะ ๑๐ เปนเหตุใหเกิดบารมี เปนที่สุดแหงอภิญญา 
 การไดอายตนะบางประการจากความสงบตั้งมั่นแหงจิตโดยผานทางการเจริญกสิณอัน
เปนสมถะภาวนากรรมฐาน  ยังเปนทางเช่ือมตอแหงความรูพิเศษเหนือธรรมดาตอผูเจริญ
กรรมฐานน้ัน  ดังเชนคร้ังหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแสดงสกุลุทายิปริพาชก  ที่ทูลถาม



๔๗

วาเหตุใดบรรดาเหลาสาวกของพระองคจึงมีความเคารพพระองคเปนอยางมาก  ซึ่งตางจากเจา
ลัทธิอ่ืนที่บางคราวศิษยสาวกก็ไมเคารพเช่ือฟงอาจารย    ซึ่งพระองคทรงแสดงปฏิปทาประการ
ตาง ๆ ที่ไดทรงเพียรสอนบรรดาสาวกพระองค  ทําใหบรรดาพุทธสาวกทั้งหลายมีความเคารพยํา
เกรงพระองคเปนอยางยิ่ง  และหนึ่งในปฏิปทาที่ไดทรงอบรมใหแนวทางแกพุทธสาวกนั้น คือ 
กสิณายตนะ ๑๐ ดังขอความปรากฏดังนี้  

ดูกอนอุทายี  อีกประการหนึ่ง  เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว  
สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญกสิณายตนะ  ๑๐  คือ 

๑. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งปฐวีกสิณทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอย
ทิศใหญ  หาประมาณมิได 

๒. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งอาโปกสิณทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางในทิศนอย
ทิศใหญ  หาประมาณมิได 

๓. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งเตโชกสิณทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางในทิศนอย
ทิศใหญ  หาประมาณมิได 

๔. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งวาโยกสิณทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางในทิศนอย
ทิศใหญ  หาประมาณมิได 

๕. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งนีลกสิณทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางในทิศนอยทิศ
ใหญ  หาประมาณมิได 

๖. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งปตกสิณทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางในทิศนอยทิศ
ใหญ  หาประมาณมิได 

๗. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งโลหิตกสิณทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางในทิศนอย
ทิศใหญ  หาประมาณมิได  

๘. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งโอทาตกสิณทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางในทิศ
นอยทิศใหญ หาประมาณมิได 

๙. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งอากาสกสิณทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางในทิศ
นอยทิศใหญ หาประมาณมิได 

๑๐. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งวิญญาณกสินทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางในทิศ
นอยทิศใหญหาประมาณมิได. 



๔๘


ก็เพราะสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอก  แลวเจริญกสิณายตนะ 
๑๐ นั้นแลสาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.  
(ม.ม. ๒๐/๓๔๒/๕๖๗-๕๖๘) 

 
 ซึ่งการไดกสิณายตะน้ียังเปนอายตนะช้ันเลิศ  โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัส
สอนแกภิกษุในเร่ืองอภิภายตนะ  หรืออายตนะที่เปนเลิศยิ่ง ประเสริฐยิ่ง  ไดแก รูปสัญญา
(อชฺฌตฺตํ รูปสฺญี)และ อรูปสัญญา(อชฺฌตฺตํ อรูปสฺญี) ที่เกิดข้ึนกับผูที่เจริญกสิณายตนะนั้น  
ดังปรากฏใน อภิภายตนะสูตร อังคุตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ความวา 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุเปนเคร่ืองครอบงํา ๘ ประการนี้  คือ 
คนหนึ่งมีรูปสัญญาในภายใน  เห็นรูปในภายนอกเล็กนอย  ทั้งมีผิวพรรณดี  

ทั้งมีผิวพรรณทราม  ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา  เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรู
จึงเห็นนี้เปนเหตุเคร่ืองครอบงําประการที่ ๑ 

คนหนึ่งมีรูปสัญญาในภายใน  เห็นรูปในภายนอกไดไมมีประมาณ  ทั้งมี
ผิวพรรณดี  ทั้งมีผิวพรรณทราม  ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา  เราครอบงํารูป
เหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น  นี้เปนเคร่ืองครอบงําประการที่  ๒ 

คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกไดเล็กนอยทั้งมีผิวพรรณ
ดี  ทั้งมีผิวพรรณทราม  ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรู
จึงเห็น  นี้เปนเหตุเคร่ืองครอบงําประการที่ ๓ 

คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน  เห็นรูปในภายนอกไดไมมีประมาณ  ทั้งมี
ผิวพรรณดี ทั้งมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วาเราครอบงํารูปเหลานั้น
แลวจึงรูจึงเห็น  นี้เปนเหตุเคร่ืองครอบงําประการที่ ๔ 

คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน  เห็นรูปในภายนอกเขียว  มีสีเขียว  รัศมี
เขียว  แสงสวางเขียว ยอมมีความสําคัญอยางนี้วาเราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึง
เห็น  นี้เปนเหตุเคร่ืองครอบงําประการที่ ๕ 

คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน  เห็นรูปในภายนอกเหลือง  มีสีเหลือง  รัศมี
เหลือง  แสงสวางเหลือง  ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา  เราครอบงํารูปเหลานั้นแลว
จึงรูจึงเห็น  นี้เปนเหตุเคร่ืองครอบงําประการที่ ๖ 



๔๙


คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน  เห็นรูปในภายนอกแดง  มีสีแดง  รัศมีแดง  
แสงสวางแดงยอมมีความสําคัญอยางนี้วา  เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น  
นี้เปนเหตุเคร่ืองครอบงําประการที่ ๗ 

คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน  เห็นรูปในภายนอกขาว  มีสีขาว  รัศมีขาว  
แสงสวางขาวยอมมีความสําคัญวาเราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น  นี้เปนเหตุ
เคร่ืองครอบงําประการที่ ๘   

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุเปนเคร่ืองครอบงํา ๘ ประการนี้แล. (องฺ.อฏฐก. 
๓๗/๑๖๒/๖๐๑-๖๐๒) 

 อายตนะช้ันเลิศนี้มีไดแกภิกษุที่ไดรูปฌานและอรูปฌานจากกสิณายตนะ ๑๐  ซึ่งใน
ความสงบและบริสุทธิ์ของจิตจากเหตุนี้  ยังเปนลักษณะที่สอดคลองกับบุคคลผูไดเจโตวิมุตติดังที่
ไดกลาวมาแลวในเร่ืองคุณลักษณะแหงวิมุตตินั่นเอง 
 ๒.๗.๒ อายตนะนิพพาน  
 ธรรมะข้ันสูงสุดในชั้นปรมัตถธรรมในพระพุทธศาสนาประการหน่ึงคือพระนิพพาน  
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสใชคําวาอายตนะแสดงถึงธรรมนั้นดวย  ซึ่งแสดงในแงธรรม
แหงความเปนที่สุดแหงทุกข(นิพพาน ซ่ึงส้ินไปจากราคะ โทสะ โมหะ)  ไมใชสถานที่ ดินแดน เพราะ
โดยความไมมีที่ต้ัง  โดยปรากฏในพระสุตตันตปฏกวา.  

ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  
พระวิหารเชตวัน  อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลพระนครสาวัตถี  ก็สมัย
นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาทรงช้ีแจงใหภิกษุทั้งหลายเห็นแจง  ใหสมาทาน ใหอาจ
หาญใหราเริง  ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยนิพพาน  ก็ภิกษุเหลานั้นกระทําใหมั่น   
มนสิการแลวนอมนึกธรรมีกถาดวยจิตทั้งปวงแลว  เงี่ยโสตลงฟงธรรม  ลําดับนั้นแล  
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนี้แลว  จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู ดิน น้ํา ไฟ ลม อากาสานัญจายตนะ
วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ โลกนี้ โลกหนา พระจันทร และพระ
อาทิตยทั้งสองยอมไมมีในอายตนะนั้น 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรายอมไมกลาวซ่ึงอายตนะนั้นวา  เปนการมา  เปน
การไปเปนการต้ังอยู  เปนการจุติ  เปนการอุปบัติ  อายตนะนั้นหาที่ต้ังอาศัยมิได  
มิไดเปนไป  หาอารมณมิได  นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข. (ขุ.อุ. ๔๔/๑๕๘/๗๑๑) 

 



๕๐

 อายตนะนอกจากใชในการแสดงข้ึนเกี่ยวกับอายตนะ ๑๒ อันเกี่ยวของกับตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ใจแลว  ยังถูกใชแสดงถึงพระนิพพาน  หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน แสดงธรรม 
เมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เกี่ยวกับอายตนะนิพพานไววา “อายตนะนิพพาน พระอรหันต
ทรงไวสมบูรณแบบทุกองค  ถึงกันหมดทันทีอันนี้เขาใจดวยกันหมด  ต้ังแตพระพุทธเจาลงมาทุก
พระองค พระอรหันตทุกองค พอผางเขาจะจุดนั้นแลวเปนอายตนะนิพพานดวยกันหมดเลย” 

(เว็บไซต) ดังนี้ควรทําความเขาใจวานิพพาน มิไดเปนส่ิงที่ต้ังอยูในลักษณะดินแดน หรือสถานที่  
หรือที่สําหรับใหพระพุทธเจาหรือพระอรหันตสาวกเขาไปอยู  ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  
แสดงไววาอายตนะนี้หาที่ต้ังมิไดแตหมายถึงธรรมที่เปนที่สุดแหงทุกข ธรรมหรืออายตนะนั้นจึงคือ
นิพพาน   
 
๒.๘ สรุป 
 หลักธรรมที่เปนขอปฏิบัติเพื่อนําไปสูความวิมุตติหลุดพน  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสแสดงไวในหลายฐานะ หลายประการ  เชน หลักปฏิบัติในเร่ืองการเจริญสติปฏฐาน๔  การทําอา
นาปานสติ  การเพงหรือเจริญกสิน  การเจริญพรหมวิหาร  ซึ่งวิธีการตาง ๆ ตรัสสอนตางเวลากันไป
ข้ึนอยูกับบริบทแวดลอม  เชน คุณสมบัติหรือจริตของผูฟง  หรือปจจัยความพรอมในดานตาง ๆ    จน
ดูเหมือนวามีหลายวิธี และแตละวิธีก็มีการปฏิบัติแตกตางกันไปในรายละเอียด  กระนั้นก็ตามโดย
เนื้อแทแลวก็เปนวิธีที่สรุปลงไดใน ศีล สมาธิ ปญญาทั้งส้ิน  เมื่อพิจารณาแลวหลักปฏิบัติตาง ๆ 
เหลานี้  ลวนเปนเหตุตอคําวา “วิมุตติ”  เปนธรรมะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแสดงโดยทรงช้ี
ไปถึงความหลุดพนไปจากกิเลส  หรือพนไปจากทุกข  โดยระดับการพนไปจากทุกขนี้มีดวยกันในสอง
ลักษณะ  คือ พนไปในลักษณะช่ัวคราวโดยยังจะกลับมาถูกครอบคลุมดวยทุกขไดอีก  ซ่ึงถือวาเปน
การหลุดพนที่ยังไมประกอบดวยปญญา  ซ่ึงอาจใชคําเรียกวาเปนตทังควิมุตติได  และอีกประการ
หนึ่งคือพนไปอยางเด็ดขาดไมหวนกลับมาเปนทุกขไดอีก  เพราะประกอบดวยปญญา เปนวิปสสนา
คือรูแจงแลวในความจริงของธรรมชาติ อันเปนสมุทเฉทประหาน  ซึ่งเปนส่ิงที่ทรงตรัสถึงวาประกอบ
ไปดวยองคสองประการ คือ สมถะและวิปสสนา  อยางนี้จึงไมหวนกลับมาอีก เรียกไดวาเปน สมุทเฉท
วิมุตตินั่นเอง  และดวยประการนี้วิมุตติจึงเปนเปาหมายในการประพฤติปฏิบัติในคําสอนในหลัก
พระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
 สวนคําวา อายตนะ เห็นไดวาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสใชคําวาอายตนะเพื่อ
แสดงธรรมในหลายคร้ังหลายคราว  โดยคํานี้มีความหมายในลักษณะที่ส่ือไปถึงส่ิงที่ปรากฏตอจิต 
อันเกิดจากเหตุปจจัยที่เปนผลในปจจุบัน  หรืออาจเทียบเคียงไดวาอายตนะนั้นเปนบัญญัติที่แสดง



๕๑

ถึงการปรากฏสิ่งตาง ๆ หรือ“ธรรม”  โดยสามารถจําแนกไดทั้งการใชในแงที่อายตนะในฐานะท่ีเปน
ตัวเหตุประการหนึ่ง  และอายตนะในฐานะที่เปนผลไดอีกประการหนึ่ง  โดยเม่ือมีอายตนะในฐานะ
ที่เปนเหตุเมื่อมีผัสสะหรือสังขารประกอบกัน  ก็จะทําใหธรรมใด ๆ นั้นปรากฏข้ึน  ซึ่งตรงนี้ยัง
สามารถกลาวไปถึงความสัมพันธกันระหวางวิญญานและนามรูปในปฏิจจสมุปบาทไดดวย 
 อายตนะในฐานะที่เปนเหตุ อาจพิจารณาถึงอายตนะภายในคือตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ
เมื่อมีผัสสะกับอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส และอารมณ  ก็ยอมเปนเหตุให
ปรากฏแหงโลก  โดยผูปฏิบัติยอมนําเอาเหตุที่โลกปรากฏนี้เพื่อการวิปสสนา คือ  ตามรูแจงความ
จริงในไตรลักษณ อันไดแกอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  จนเปนผลใหเกิดอภิภายตนะ ๘  และอายตนะ
คือนิพพานไดดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสแสดงไวในอภิภายตนสูตร  และปฐม
นิพพานสูตร  เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแสดงถึงวิมุตตายตนะนั้น  ก็จะเห็นความ
เชื่อมโยงกันในธรรมทั้งสองคํา  วิมุตติคือธรรมท่ีแสดงถึงความหลุดพนประการหนึ่ง  อายตนะคือ
ตัวเหตุปจจัยอีกประการหนึ่ง  คําวาวิมุตตายตนะในบริบทที่พระศาสดาตรัสแสดงจึงหมายถึง  
“เหตุปจจัยที่นําไปสูความหลุดพนจากกิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ” นั่นเอง 



๕๒

 
 

บทที่ ๓ 
แนวคิดเกี่ยวกับวิมุตตายตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  

 
๓.๑ ความหมายของวิมุตตายตนะในพระพุทธศาสนา 
 วิมุตติ หมายถึง  ความหลุดพนไปเสียจากกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ, ชื่อหนึ่งของพระ
นิพพานอายตนะ มาจากภาษาบาลี แปลวา ที่เปนที่ตอซึ่งกําไร (ใหไดมา), บอเกิด, ที่อยู  เมื่อนําคํา
ทั้งสองมารวมกันจึงหมายถึง บอเกิดหรือเหตุที่ซึ่งทําให (จิต) ไดหลุดพนไปเสียจากกิเลส คือ ราคะ 
โทสะ โมหะ 
 
๓.๒ ความสําคัญของวิมุตตายตนะ  
 หลักแหงพระพุทธศาสนาประการหน่ึงซึ่งกลาวไดวาเปนขอสรุปแหงแนวทางปฏิบัติ  ซึ่ง
สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสแสดงไววา 
 สพฺพปาปสฺส อกรณํ     กุสลสฺสูปสมฺปทา 
 สจิตฺตปริโยทปนํ    เอตํ พุทฺธาน สาสนํ. 
 ความไมทําบาปทั้งส้ิน ความยังกุศลใหถึงพรอม ความทําจิต 
 ของตนใหผองใส นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย. 
 ในเร่ืองนี้เมื่อไดพิจารณาวิเคราะหจะพบความสัมพันธกันอยางลึกซ้ึง  ซึ่งตามแนวทาง
ในวิมุตตายตนะ ๕ นั้น  ก็คือแงการปฏิบัติทั้งสามประการที่ทรงตรัสสอนนั่นเอง  เพราะในขณะแหง
ธรรมของวิมุตตายนะ ๕ กําลังดําเนินอยูนั้น  ไมวาจะเปนการฟงธรรม การแสดงธรรม  การ
สาธยายธรรม การพิจารณาธรรม การปฏิบัติสมาธิ  ก็เปนการรวมเอาทั้งการละบาปชั่ว  เพราะเมื่อ
วิมุตตายตนะ ๕ ปรากฏอยู  ยอมเปนเหตุใหไมมีโอกาสตกไปอยูในอกุศลธรรม  เปนการทําความดี
คือจิตใจเบิกบานในธรรม เกิดปราโมทยปดติตอจิต  จนจิตผองใสประภัสสร  ซึ่งเปนอันวาได
ประโยชนครบทั้งสามประการในความหมายแหงวิมุตตายตนะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใช
แสดง  ทรงแสดงถึงส่ิงที่เปนเหตุใหบุคคลหลุดพนไปจากอวิชชา คือ กิเลส  ซึ่งใชวิธีการโดยประการ
ตาง ๆ ทั้ง ๕ อันไดแก การไดฟงธรรมจากผูรู  การไดแสดงธรรมที่ตนไดสดับมาดีแลว การไดสวด
สาธยายธรรมที่ตนไดสดับมาดีแลว การไดตรึกตาม ตรองตาม เพงตามในธรรมที่ตนไดสดับมาดี
แลว  การไดเรียน(ปฏิบัติ) สมาธิที่ตนไดสดับมาดีแลว (องฺ.ปญจก. ๓๖/๒๖/๔๐-๔๒) ซึ่งดวย



๕๓

อายตนะทั้ง ๕ ในที่นี้หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทั้ง ๕ นั้น  เมื่อบุคคลไดปฏิบัติไดดีจนเกิดผล
สําเร็จแลว  ยอมทําใหเขาไดวิมุตติคือเปนอิสระจากอาสวะ คือ กิเลสอันเปนเคร่ืองสะสมหมักดอง
ใหจิตเศราหมอง  วิมุตตายนะจึงเปนแนวทางหรือปฏิปทาเพื่อผูปฏิบัติธรรมจักไดใชเปนเคร่ือง
ปฏิบัติ 
 
๓.๓ วิมุตตายตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 แนวทางการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา  มีหลักปฏิบัติแสดงไวหลายแหงหลาย
ประการ  หลักธรรมที่ถูกยกนํามากลาวถึงที่จะพบไดอยูโดยมากอยางเชน  หลักปฏิบัติในขอสติปฏ
ฐาน ๔  การปฏิบัติตามขออริยมรรค ๘ ประการ  ฯลฯ  แตยังมีขอธรรมอีกลัษณะหนึ่งที่เปนแนว
ทางการปฏิบัติธรรมเพื่อความวิมุตติหลุดพนไปจากกิเลส  นั่นคือการปฏิบัตในลักษณะตามที่ตรัส
สอนในเร่ืองวิมุตตายตนะ ๕ ประการนี้  ดังปรากฏอยูในคัมภีรพระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย 
ปญจกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ ๔๐-๔๒ ความวาดังนี้ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงวิมุตติ ๕ ประการนี้  ซึ่งเปนเหตุใหจิตของภิกษุ
ผูไมประมาท   มีความเพียร มีใจเด็ดเด่ียวที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพน  อาสวะที่ยัง
ไมส้ินยอมถึงความส้ินไป  หรือเธอยอมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยัง
ไมไดบรรลุ  เหตุแหงวิมุตติ ๕ ประการเปนไฉน   

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยูในฐานะครูบาง
รูปแสดงธรรมแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอยอมเขาใจอรรถเขาใจธรรมในธรรมนั้น
ตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยูในฐานะครูแสดงแกเธอ  เมื่อเธอเขาใจ
อรรถเขาใจธรรมยอมเกิดปราโมทย  เมื่อเกิดปราโมทยแลวยอมเกิดปติ   เมื่อใจเกิด
ปติกายยอมสงบ  ผูมีการสงบแลวยอมไดเสวยสุข  เมื่อมีสุขจิตยอมต้ังมั่น  ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายนี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่๑  ซึ่งเปนเหตุใหจิตของภิกษุผูไมประมาทมี
ความเพียร มีใจเด็ดเด่ียวที่ยังไมหลุดพน  ยอมหลุดพน  อาสวะที่ยังไมส้ินไปยอมถึง
ความส้ินไป  หรือเธอยอมไดบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะช้ันเยี่ยม  ที่ยังไมไดบรรลุ. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง  พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยู
ในฐานะครูบางรูปก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ  ก็แตวาภิกษุยอมแสดงธรรมเทาที่ได
สดับ  ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร   เธอยอมเขาใจอรรถเขาใจ
ธรรมในธรรมนั้น  ที่ภิกษุแสดงธรรมเทาที่ไดสดับไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอ่ืน
โดยพิสดาร  เมื่อเธอเขาใจอรรถเขาใจธรรมยอมเกิดปราโมทย. . .เมื่อมีสุข  จิตยอม



๕๔


ต้ังมั่น   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่  ๒. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
อีกประการหนึ่ง  พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยูในฐานะครูบางรูป  ก็ไมได
แสดงธรรมแกภิกษุ  แมภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาที่ไดสดับ  ไดศึกษาเลาเรียนมาแก
ชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร  ก็แตวาภิกษุยอมทําการสาธยายธรรมเทาที่ไดสดับไดศึกษา
เลาเรียนมาโดยพิสดาร  เธอยอมเขาใจอรรถเขาใจธรรมในธรรมนั้นตามที่ภิกษุ
สาธยายธรรมเทาที่ไดสดับ  ไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร  เมื่อเธอเขาใจอรรถ
เขาใจธรรมยอมเกิดปราโมทย. . . เมื่อมีสุข  จิตยอมต้ังมั่น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้
เปนเหตุแหงวิมุตติขอ ๓. . . 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง  พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผู
อยูในฐานะครูบางรูป  ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ  ภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาที่ได
สดับไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร   แมภิกษุก็ไมไดทําการสาธยาย
ธรรมเทาที่ไดสดับไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร  ก็แตวาภิกษุยอมตรึกตรอง
ใครครวญธรรมเทาที่ไดสดับไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ  เธอยอมเขาใจอรรถเขาใจ
ธรรมในธรรมนั้น    ตามที่ภิกษุตรึกตรองใครครวญธรรมตามที่ไดสดับไดศึกษาเลา
เรียนมาดวยใจ  เมื่อเธอเขาใจอรรถเขาใจธรรมยอมเกิดปราโมทย. . .เมื่อมีสุขจิต
ยอมต้ังมั่น  ดูกอนภิกษุทั้งหลายนี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่  ๔. . . 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง  พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยู
ในฐานะครูบางรูป  ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ  ภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาที่ไดสดับได
ศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร  ภิกษุก็ไมไดสาธยายธรรมเทาที่ไดสดับ
ไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร  แมภิกษุก็ไมไดตรึกตรอง   ใครครวญธรรมเทาที่ได
สดับไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ  ก็แตวาสมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่ง  เธอเลาเรียน
มาดวยดี  ทําไวในใจดวยดี  ทรงไวดวยดี  แทงตลอดดวยดีดวยปญญา  เธอยอม
เขาใจอรรถเขาใจธรรมในธรรมนั้น   ตามที่เธอเลาเรียนสมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่ง
มาดวยดี  ทําไวในใจดวยดี ทรงไวดวยดี แทงตลอดดวยดี ดวยปญญา  เมื่อเธอเขาใจ
อรรถเขาใจธรรม   ยอมเกิดปราโมทย   เมื่อเกิดปราโมทยแลวยอมเกิดปติ  เมื่อมีใจ
เกิดปติกายยอมสงบ  ผูมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข  เมื่อมีสุขจิตยอมต้ังมั่นดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่  ๕  ซึ่งเปนเหตุใหจิตของภิกษุผูไมประมาทมี
ความเพียร  มีใจเด็ดเด่ียวอยู ที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพนอาสวะที่ยังไมส้ิน ยอมถึง
ความส้ินไป  หรือเธอยอมไดบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะช้ันเยี่ยม  ที่ยังไมไดบรรลุ.                    



๕๕


ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหตุแหงวิมุตติ ๕ ประการนี้แล ซึ่งเปนเหตุใหจิตของ
ภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร  มีใจเด็ดเด่ียวอยู  ที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพน อาสวะ
ที่ยังไมส้ินยอมถึงความส้ินไป  หรือเธอยอมไดบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม  ที่
ยังไมไดบรรลุ. (องฺ.ปญจก. ๓๖/๒๖/๔๐-๔๒) 

 
 อรรถกถาวิมุตติสูตร 
 บทวา   วิมุตฺตายตนานิ  แปลวา   เหตุแหงการหลุดพน.     
 บทวา ยตฺถ ไดแก ในวิมุตตายตนะ  (เหตุแหงการหลุดพน) ใด. (องฺ.ปฺจก.อ. ๓๖/๔๒-๔๓) 
 เมื่อพิจารณาจากคัมภีรพระไตรปฏกและคัมภีรอรรถกถาแลว  ก็จะสามารถกลาวโดย
สรุปเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาไดวา วิมุตตายตนะ ๕ ที่ทรงตรัสแสดงอันหมายถึง  เหตุหรือ
ทางปฏิบัติเพื่อผลคือความหลุดพนไปเสียจากกิเลส พนไปเสียจากอาสวะทั้งปวง ๕ ประการคือ 
 ๑. หลุดพนเพราะมีผูแสดงธรรมใหฟง 
 ๒. หลุดพนเพราะตนเองไดแสดงธรรม 
 ๓. หลุดพนเพราะตนไดสวดสาธยายธรรม 
 ๔. หลุดพนเพราะตนไดพิจารณาใครครวญธรรม 
 ๕. หลุดพนเพราะตนไดสมาธินิมิต 
 
๓.๔ วิมุตตายนะที่ ๑ การฟงธรรม 
 การฟงธรรมเปนวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพนประการที่หนึ่ง  เมื่อพิจารณาจาก
หลักฐานคัมภีรตาง ๆ แลว  จะสามารถพบไดมากมายวา  มีบุคคลจํานวนมากต้ังแตสมัยพุทธกาลเม่ือ
ไดฟงธรรมจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาหรืออริยสาวกองคใดก็ตาม  แลวบังเกิดความเขาใจตอ
ธรรมที่ตนไดฟงนั้นจนทําใหตนไดบรรลุธรรมในข้ันใดข้ันหนึ่งเมื่อไดฟง  แมอริยสาวกองคแรกอันไดแก 
พระอัญญาโกณทัญญะก็ไดบรรลุธรรม เปนพระโสดาบันในการที่ไดฟงธรรมจักปวัตตนสูตร  โดยมี
ขอความที่แสดงใหเหลาปญจวัคคียทั้งหลายไดฟง  ปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฏกดังตอไปนี้ 
 ๓.๔.๑ เหลาปญจวัคคียฟงธรรมซ่ึงแสดงโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจารับส่ังกะพระปญจวัคดียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ 
อยางนี้อันบรรพชิตไมควรเสพคือ 

 การประกอบตนใหพัวพันดวยกามสุขในกามทั้งหลาย เปนธรรมอันเลว เปนของชาวบาน 
เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ๑ 



๕๖


 การประกอบความเหน็ดเหน่ือยแกตน เปนความลําบาก  ไมใชของพระอริยะ ไม
ประกอบดวยประโยชน ๑ 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิปทาสายกลางไมเขาไปใกลที่สุดสองอยางนั้นนั่นตถาคตไดตรัส
รูแลว  ดวยปญญาอันยิ่ง   ทําดวงตาใหเกิด  ทําญาณใหเกิดยอมเปนไปเพื่อความสงบ  เพื่อความรู
ยิ่ง  เพื่อความตรัสรูเพื่อนิพพาน. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตไดตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง  ทํา
ดวงตาใหเกิดทําญาณใหเกิด  ยอมเปนไปเพื่อความสงบเพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อ
นิพพานนั้น  เปนไฉน ? 

 ปฏิปทาสายกลางนั้นไดแก อริยมรรคมีองค ๘ นี้แหละ  คือปญญาอันเห็นชอบ ๑  ความ
ดําริชอบ ๑  เจรจาชอบ ๑  การงานชอบ ๑  เล้ียงชีวิตชอบ ๑  พยายามชอบ ๑  ระลึกชอบ ๑  ต้ัง
จิตชอบ  ๑ 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือปฏิปทาสายกลายน้ันที่ตถาคตไดตรัสรูแลวดวยปญญาอัน
ยิ่ง  ทําดวงตาใหเกิด  ทําญาณไดเกิด  ยอมเปนไปเพื่อความสงบเพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  
เพื่อนิพพาน. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปนทุกข  ความแกก็เปน
ทุกข  ความเจ็บไขก็เปนทุกข  ความตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยส่ิงที่เปนที่รักก็เปนทุกข  
ความพลัดพรากจากส่ิงที่เปนที่รักก็เปนทุกข  ปรารถนาส่ิงใดไมไดส่ิงนั้นก็เปนทุกข  โดยยนยอ
อุปาทานขันธ ๕เปนทุกข 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอนี้แลเปนทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหาอันทําใหเกิดอีก  
ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน  มีปรกติเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ คือ 
กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหานั่นแลดับโดยไมเหลือดวย
มรรคคือวิราคะ สละ สละคืน ปลอยไป ไมพัวพัน 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค ๘ 
นี้แหละ คือ ปญญาเห็นชอบ ๑. . . ต้ังจิตชอบ ๑. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวางไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา  นี้ทุกขอริยสัจ. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา  ทุกขอริยสัจนี้นั้นแลควรกําหนดรู. 



๕๗


 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดเกิดข้ึนแลวแกเราใน
ธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล เราก็ไดกําหนดรูแลว. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา  ทุกขสมุทยอริยสัจนี้นั้นแลควรละเสีย. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา  ทุกขสมุทยอริยสัจนี้นั้นแลเราไดละแลว. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวางไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา  ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแลควรทําใหแจง. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา  ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแลเราทําใหแจงแลว. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.  

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล   ควรใหเจริญ. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง  ไดเกิดข้ึนแลวแกเราใน
ธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล   เราใหเจริญ  

 ญาณทัสสนะมีรอบ  ๓  มีอาการ  ๑๒ 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเราในอริยสัจ ๔ นี้  มีรอบ ๓ มี

อาการ๑๒ อยางนี้  ยังไมหมดจดดีแลวเพียงใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรายังยืนยันไมไดวา  เปนผู
ตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียมในโลก  พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว 
พรอมทั้งสมณะพราหมณ  เทวดาและมนุษย  เพียงนั้น. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดแลปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเราในอริยสัจ ๔ นี้  มี
รอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยางนี้  หมดจดดีแลว  ดูกอนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้น  เราจึงยืนยันไดวาเปนผู
ตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียมในโลก  พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว  
พรอมทั้งสมณะพรามหณ  เทวดา และมนุษย. 



๕๘

 อนึ่ง ปญญาอันรูเห็นไดเกิดข้ึนแลวแกเราวา  ความพันวิเศษของเราไมกลับกําเริบ  ชาติ
นี้เปนที่สุดภพใหมไมมีตอไป. 
 ก็แลเม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู  ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี  
ปราศจากมลทินไดเกิดข้ึนแกทานพระโกณฑัญญะวา  ส่ิงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  ส่ิง
นั้นทั้งมวล  มีความดับเปนธรรมดา. 
 คร้ันพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมจักรใหเปนไปแลวเหลาภุมมเทวดาไดบันลือ
เสียงวา  นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม  พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศใหเปนไปแลว  ณ ปา
อิสิปตนะมฤคทายวัน  เขตพระนครพาราณสี  อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ 
ในโลกจะปฏิวัติไมได. 
 เทวดาช้ันจาตุมหาราชไดยินเสียงของพวกภุมมเทวดาแลว ก็บันลือเสียงตอไป. 
 เทวดาช้ันดาวดึงสไดยินเสียงของพวกเทวดาช้ันจาตุมหาราชแลว ก็บันลือเสียงตอไป. 
            เทวดาช้ันยามา . . . 
            เทวดาช้ันดุสิต. . . 
            เทวดาช้ันนิมมานรดี . . . 
            เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตดี . . .  
            เทวดาที่นับเนื่องในหมูพรหมไดยินเสียงของพวกเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตดีแลว  ก็
บันลือเสียงตอไปวา  นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงประกาศใหเปนไป
แลว ณ ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม 
หรือใคร ๆ ในโลกจะปฏิวัติไมได. 
 ชั่วขณะกาลครูหนึ่งนั้น  เสียงกระฉอนข้ึนไปจนถึงพรหมโลกดวยประการฉะนั้นแล. 
 ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ไดหวั่นไหวสะเทือนสะทาน  ทั้งแสงสวางอันยิ่งใหญหาประมาณมิได  
ปรากฏแลวในโลกลวงเทวานุภาพของเทวดาท้ังหลาย. 

ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลงพระอุทานวา  ทานผูเจริญโกณ
ฑัญญะไดรูแลวหนอ  ทานผูเจริญ  โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ  เพราะเหตุนั้น คําวา  
อัญญาโกณฑัญญะน้ี  จึงไดเปนชื่อของทานพระโกณฑัญญะดวยประการฉะน้ี.  
(วิ.ม. ๖/๑๓-๑๗/๔๔-๔๙) 

 
 ในการบรรลุธรรมของทานอัญญาโกณทัญญะ ถือเปนการบรรลุธรรมดวยอายตนะหรือ
ชองทาง คือ การฟงธรรมจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั่นเอง  เมื่อพระพุทธองคไดตรัสบอก



๕๙

การตรัสรูธรรมดวยการเจริญมัชฌิมาปฏิปทา  ภิกษุปญจวัคคียก็เขาใจวาพวกเขาก็ควรปฏิบัติ
เชนเดียวกัน  เปรียบเหมือนคนที่หายจากโรครายดวยการกินยาขนานหน่ึงแลว  เลาใหผูเปนโรค
เดียวกันไดทราบ  ผูฟงก็จะเขาใจไดวาควรกินยาขนานนั้นเหมือนกัน 
 เนื่องจากภิกษุปญจวัคคียที่ฟงธรรมอยูในขณะนั้น  เปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
บรรลุธรรมเปนคร้ังแรกกอนบุคคลอ่ืน  พวกทานไดกําหนดรูทุกขสัจที่ปรากฏในขณะนั้น  และ
พัฒนาวิปสสนาปญญาใหเจริญข้ึนตามลําดับ  จนสามารถทําพระนิพพานใหแจงดวยมรรคญาณ
ทั้ง ๔  การแทงตลอดอริยสัจ ๔ ดวยการกําหนดรูรูปนามในปจจุบันขณะ  จนบรรลุมรรคผลในขณะ
ฟงธรรมจึงไดเกิดข้ึน  เมื่อพระโกณฑัญญะปฏิบัติตามคําส่ังสอนในพระสูตร  โดยการกําหนดรู
สภาวธรรมในปจจุบันขณะ  เชน สภาวะเห็น สภาวะไดยิน ความเขาใจ ความเล่ือมใส ความปติ
ยินดี หรือการกระทบสัมผัสเปนตน  ก็ไดดวงตาเห็นธรรม  บรรลุเปนพระโสดาบันเมื่อจบพระธรรม
เทศนา  แมพรหม ๑๘ โกฏิที่ไดฟงพระสูตรนี้ก็บรรลุธรรมดวยวิธีเดียวกัน  อีกทั้งเทวดาจํานวนนับ
ไมถวนก็ไดดวงตาเห็นธรรมในคร้ังนั้นเชนกัน 
 พระธรรมสังคาหกาจารยไดกลาวถึงความปติโสมนัสของภิกษุปญจวัคคียวา 
 “อิทมโวจ ภควา. อตฺตมนา ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติ.” 
 
 “พระผูมีพระภาคตรัสธรรมจักรนี้แลว  ภิกษุปญจวัคคียปลาบปล้ืมภาษิตของพระองค
ดังนี้แล” เหลาภิกษุปญจวัคคียมีความปติโสมนัสจากการฟงพระธรรมเทศนานี้  จึงเปลงวาจากลาว
สาธุการ ๓ หน  เพื่อแสดงความปลาบปลื้มของตน  การเปลงสาธุการ ๓ หนนี้ เปนคําอุทานท่ีกล้ัน
ไวในใจไมได  จนตองเปลงเสียงออกมาทางวาจา  เหมือนด่ังน้ําเออลนทํานบกั้น แลวไหลลน
ออกมาภายนอก (พระโสภณมหาเถระ (มหาสียาดอ), พระพรหมโมลี (สมศักด์ิ อุปสโม), พระคันธ-
สาราภิวงศ, ๒๕๕๕, หนา๓๒๘-๓๒๙) ดวยการฟงธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแสดง
ถึงวิธีการที่ถูกตองในการปฏิบัติตนของบรรพชิต  ซึ่งมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเพื่อแสวงหา
ความพนทุกขนั้น  เมื่อบรรดาเหลาปญจวัคคียไดรับฟงธรรมะจากพระพุทธองคในเร่ือง  ทางสาย
กลางที่ถูกตองในการปฏิบัติตนเพื่อดับทุกข  นักบวชจะตองไมกระทําในทางท่ีสุดโตงสองประการ 
คือ  การทรมานตนที่เกินเลยไปจนไมเกิดประโยชนอะไรจากแนวทางน้ัน  ซึ่งพระองคก็ไดทรง
ทดลองกระทําผานมาแลวในรูปแบบที่เปนขีดสุดของขอจํากัดทางดานรางกายของมนุษยจะกระทํา
ได  แตเมื่อทําดังนั้นแลวก็ไมไดพนทุกขไดเลย  หรือสวนสุดอีกดานหน่ึงคือการเสพสุขจนเกินพอดี
ไปดวยผลจากอํานาจในฌานสมาธิซึ่งนักบวชทั้งหลายไดกระทําใหเกิดข้ึนตอจิตของตน  แมใน
ระดับของความสุขในช้ันที่ละเอียดที่สุดที่มนุษยจะพึงไดรับก็ยังเปนผลมาจากกาม ซึ่งยังเปนตัว
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ทุกขอยู  ดังเชนที่พระองคก็ไดกระทํามาแลวใน รูปฌานและอรูปฌานข้ันสูงสุด คือ เนวสัญญานา
สัญญายตนะสมาบัตินั้น  แมพระองคจะทรงกระทําไดแลวก็ยังมิไดพนทุกข  ยังกลับมาสูความทุกข
ดวยอวิชชาเชนเดิมเมื่อหมดจากอํานาจสมาบัตินั้น นี้คือสวนสุดอีกประการหนึ่งที่บรรพชิตไมควร
เสพ  คือการพัวพันติดอยูกับอํานาจในฌานสมาบัติ  ทางที่ถูกตองที่บรรชิตหรือนักบวชตองกระทํา
คือ มัชฌิมปฏิปทาหรือการไมเขาไปสูสวนสุดทั้งสองนั้น  คือ อริยมรรค ๘ ซึ่งบรรพชิตควรเสพ ควร
เจริญใหมาก  เพราะเปนทางที่เปนเหตุปจจัยใหพนทุกข  คือ ไดสัมมาสมาธิกอใหเกิดปญญา  เปน
สัมมาญาน และดวยความรูที่ถูกตองในสัมมาญานนี้เองจึงจะทําใหพนทุกข  เปนสัมมาวิมุตติใน
ที่สุด 
 พระปญจวัคคียโกณทัญญะ ผูซึ่งมีความพรอมที่สุด  เมื่อไดรับฟงขอธรรมดังนี้ของ
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาแลว  ก็เกิดความเขาใจ จิตหยั่งลงสูโลกุตรธรรม  บรรลุเปนพระโสดาบันใน
ที่สุดดวยเหตุคือการฟงธรรมดังที่แสดงมาขางตนนั้น   
 แตในการฟงธรรมก็ยังมีขอที่ตองพิจารณาเปนพิเศษ  เพราะบุคคลที่ปรารถนาจะฟง
ธรรมและไดฟงธรรมก็มีอยูมากมาย  แตทําไมจึงยังไมไดบรรลุธรรม เชน ทานอัญญาโกณทัญญะ  
ขอเหลานี้  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดตรัสแสดงไวในโอกาสอ่ืนเชนกับ  วาการฟงธรรมควร
ฟงอยางไร  บริหารจัดการองคประกอบอันเปนแนวทางในการฟงธรรมที่ถูกตองอยางไร ดังตอไปนี้ 
 ๓.๔.๒ วิธีฟงธรรม (ปุณณิยสูตร) 
 บุคคลเม่ือจะฟงธรรมจักต้ังตนดวยความศรัทธา  คร้ันแลวจึงแสวงหาผูที่ตนศรัทธานั้น
และเขาไปหา  เมื่อไดฟงแลวมีความสงสัยพึงควรสอบถามและเงี่ยโสตลงสดับฟงเนื้อความแหง
ธรรมนั้น  เมื่อไดฟงก็นํามาพิจารณาไตรตรองและจดจําไวใหแมน  พรอมทั้งนําหลักธรรมนั้นมา
เพียรปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลในท่ีสุด  ดังปรากฏอังคุตรนิกาย นวกนิบาต ความวา 

คร้ังนั้นแล ทานพระปุณณิยะเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ  ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขา
แตพระองคผูเจริญอะไรหนอ  เปนเหตุเปนปจจัยที่บางคร้ังพระธรรมเทศนาแจมแจง
กะพระตถาคต  บางคร้ังไมแจมแจง. 

พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนปุณณิยะ  ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมเขา
ไปหาเพียงใด  ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น  แตเมื่อใด ภิกษุ
เปนผูมีศรัทธาและเขาไปหาเมื่อนั้น  ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง  
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ดูกอนปุณณิยะภิกษุผูมีศรัทธาและเขาไปหา  แตไมเขาไปนั่งใกลเพียงใด  
ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น  แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา
และเขาไปนั่งใกล  เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง    

ดูกอนปุณณิยะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา...และเขาไปนั่งใกลแตไมสอบถาม
เพียงใด  ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น  แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมี
ศรัทธา...และสอบถาม  เมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง  

ดูกอนปุณณิยะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา...และสอบถาม  แตไมเงี่ยโสตลงสดับ
ธรรมเพียงใด  ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น  แตเมื่อใด ภิกษุ
เปนผูมีศรัทธา...และเงี่ยโสตลงสดับธรรม  แตฟงธรรมแลวไมทรงจําไวเพียงใด  
ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น  แตเมื่อใดภิกษุเปนผูมีศรัทธา...
และฟงแลวทรงจําไว  เมื่อนั้น  ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง 

ดูกอนปุณณิยะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา...และฟงแลวทรงจําไว  แตไมพิจารณา
เนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไวเพียงใด  ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียง
นั้น  แตเมื่อใดภิกษุเปนผูมีศรัทธา...และพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไวเมื่อ
นั้น  ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง 

ดูกอนปุณณิยะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา...และพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่
ทรงจําไวแตไมรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมเพียงใด  ธรรมเทศนา
ของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น  แตเมื่อใดภิกษุเปนผูมีศรัทธา...และรูอรรถรู
ธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจม
แจง 

ดูกอนปุณณิยะธรรมเทศนาของตถาคต  มีปฏิญาณโดยสวนเดียว  อัน
ประกอบดวยธรรมเหลานี้แลยอมแจมแจง. (อง.นวก. ๓๗/๑๘๘/๑๗๑) 

 
 การฟงธรรมในปุณณียสูตรตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแสดงนี้   ทรงตรัส
แสดงถึงเหตุปจจัยอยางละเอียดเปนข้ันตอน  โดยเร่ิมต้ังแตการหยั่งศรัทธาลงในส่ิงที่ตนจะไดฟง
คือมีความปรารถนาจะฟง  เมื่อปรารถนาที่จะฟงแลวก็ตองนําตนเองเขาไปหา เขาไปใกลกับผูที่จะ
แสดงธรรมนั้นใหฟง  เมื่อเขาไปใกลแลวก็ใหสอบถามหรือแสดงความประสงคในสิ่งที่ตนตองการ
จะรูหรือขอสงสัยนั้นแกผูที่จะแสดงธรรม  แลวเงี่ยโสตลงฟงธรรมนั้นอยางต้ังใจ  เพื่อที่จะจดจํา
เนื้อความนั้นไวได  เมื่อจําไดแลวก็จะไดพิจารณาเนื้อความที่ไดรับฟงมานั้นเพื่อนํามาปฏิบัติตาม
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ไดอยางถูกตอง  และการฟงธรรมนั้นยอมสําเร็จผลคือ ไดบรรลุธรรมดังที่พระปญจวัคคียไดบรรลุ
อยางแนนอน  หากผูฟงธรรมไดฟงแลวยังไมแจมแจงนั้น  ยอมเปนผลมาจากการฟงที่ไมเปนไป
ตามลําดับหรือเหตุปจจัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไว  ไมเกินไปจากที่แสดงอยางแนนอน  
ผูปฏิบัติจึงตองพิจารณาโยนิโสมนสิการในเร่ืองเหตุปจจัยในการฟงธรรมนี้ใหถองแท  และปฏิบัติ
ตามใหถูกตอง  เมื่อนั้นธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายอมปรากฏชัด บังเกิดเปนความ
เขาใจไดอยางถูกตองเปนสัมมาทิฐิตอไป 
 ๓.๔.๓ วิธีฟงธรรมโดย สมเด็จพระสังฆราช ฯ 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราขฯ ทรงแสดงธรรมเร่ืองเกี่ยวกับวิธีในการฟง
ธรรมคราวหนึ่ง  วาบุคคลที่ควรฟงธรรมตองเปนผูที่มีจิตใจสงบต้ังมั่น และมีศีลเปนพื้นฐาน
เสียกอน  ดังใจความวาดังนี้ 
 ปญญาในธรรม ตองอาศัยมีจิตบริสุทธิ์ คือ  จิตสงบต้ังมั่นเปนสมาธิจึงจะไดปญญา  อัน
เปนความรูความเห็นที่ถูกตองแจมใสในธรรมะท่ีเปนสัจจะคือเปนตัวความจริง  และจะตองมีศีล
เปนภาคพื้น  จึงจะไดปญญาในธรรม คือ สัจจะที่เปนตัวความจริง  แมต้ังแตในข้ันสัจจะสามัญ 
จนถึงในอริยสัจจ  การปฏิบัติในสติปฏฐาน  ก็เปนการปฏิบัติทําจิตใหบริสุทธิ์  เพื่อใหไดปญญาใน
ธรรมทุกขอทุกบท กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือจะตองมีสุญญตาคือความวางจากกิเลสและกองทุกขไป
โดยลําดับ  ต้ังแตในข้ันตน พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมปฏิบัติในพุทธศาสนาเปนข้ันศีล 
ข้ันสมาธิ ข้ันปญญา เพื่อวิมุตติดังกลาว  และก็อาจกลาวไดวาเปนการทรงสอนใหปฏิบัติในสุญญ
ตาวิหารนั้นเอง 
 และยังไดทรงส่ังสอนถึงวิธีฟงธรรมของพระองค  ดังที่ไดตรัสสอนไวในทายพระสูตรที่วา
ดวยสุญญตานี้มีความวา ทานทั้งหลายอยาไดติดตามผูกพันเราตถาคต  เพื่อที่จะไดฟงธรรมในแง
ของพระสูตรเปนตน ซึ่งเปนทางปริยัติ  คือเพื่อที่จะไดทรงจําทําความเขาใจเทานั้น  เพราะวาการ
ฟงมุงเพียงที่จะจดจําทําความเขาใจ บรรดาสาวกท้ังหลายก็ยอมจะไดฟง ไดจดจํา ไดทําความ
เขาใจกันมาแลว 
 ฉะนั้น หากวาจะติดตามผูกพันพระองคเพื่อฟงธรรม  ก็ใหฟงเพื่อที่จะไดเปนเคร่ืองขัด
เกลาจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด  เพื่อที่จะใหเปนที่เที่ยวไปของใจอยางสบาย  คือปลอยใจใหเที่ยวไป
ในธรรมที่ฟงอยางสบายๆ  เพื่อที่จะไดบังเกิดความหนายความส้ินติดใจยินดี  เพื่อดับตัณหาความ
ด้ินรนทะยานอยาก  เพื่อความรูพรอม  เพื่อความรูยิ่ง เพื่อที่จะดับกิเลส หรือถอนตัณหาออกจาก
จิต  ขอใหมุงฟงธรรมเพื่อผลดังกลาว  และเมื่อมุงฟงธรรมเพื่อผลดังกลาวนี้  ก็ไมตองกังวลในอันที่
จะจดจําถอยคําสํานวนของธรรมะท่ีฟง ไมจําเปนที่จะตองต้ังใจจดจําหัวขอของธรรมตางๆ  ที่
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เรียกวาเปนการฟงทางปริยัติเทานั้น  เพราะวาการฟงเพื่อมุงทางปริยัติมุงจดจําถอยคําสํานวน  
จดจําถึงลักษณะของธรรมะที่แสดงเปนรอยแกวบาง  เปนรอยกรองบาง  และเปนลักษณะอ่ืนๆ ซึ่ง
จะเปนภาระตองกําหนดจดจําศัพทแสงถอยคําสํานวนตางๆ  จะเปนบางคําบางประโยค  หรือจะ
เปนทั้งตอนๆ ก็ตาม  และเมื่อมุงอยางนี้ ก็จะเปนภาระท่ีจําไดบาง จําไมไดบาง จึงเขาใจบาง ไม
เขาใจบาง 
 และแมวาจะจําได จะเขาใจ จําไดเปนตอนๆ จําไดเปนหมวดเปนหมูของธรรมที่ส่ังสอน  
เปนรอยแกวบาง เปนรอยกรองบาง สวดไดพูดทบทวนได  ถาเพียงเทานี้ก็ไดผลเพียงเปนแคจําๆ  
เปนทางปริยัติเทานั้น ไมไดผลในทางขัดเกลากิเลส  ไมไดผลในดานเปนที่เที่ยวไปของใจอยาง
สบาย  เพราะวาใจเที่ยวไปไมสบาย  เกี่ยวกับจะตองจดจํา จะตองแบก จะตองหาม บทตอน วรรค 
หรือประเภทของธรรมะที่แสดงนั้นๆ ก็เรียกวาใจทองเที่ยวไปไมสบายหนัก  คือฟงธรรมแลวหนัก ไม
เบาไมโปรง ไมคลองใจ ไมแจมใส และไมไดเกิดความหนาย ความส้ินติดใจยินดี ความดับกิเลส 
ดับทุกขอยางไร เพราะฉะน้ัน จึงไดตรัสสอนไมใหผูกพันพระองค  ติดตามพระองค  เพื่อจะฟง
ธรรมเพียงในทางปริยัติดังกลาวนั้น  แตวาใหมุงเพื่อที่จะไดขัดเกลากิเลสในจิตใจ  ธรรมะท่ีทรง
แสดงทุกขอทุกบท  จะเปนรอยแกวก็ตาม รอยกรองก็ตาม  จะเปนลักษณะของถอยคําอยางไรก็
ตาม  ก็มุงเปนเคร่ืองขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาดทั้งนั้น  เพราะฉะนั้น เมื่อฟงก็นําเขามาขัดเกลา
จิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด  ไมเพิ่มกิเลสใหแกจิตใจเพราะฟงธรรม 
 แมวาบางคําบางประโยคจะฟงไมรูเร่ือง  เพราะมีศัพท มีแสง มีถอยคํา มีสํานวน ที่ไม
เขาใจ  หรือวาบางคราวจิตใจเองไมต้ังเพื่อที่จะฟง  ฟุงซานไปเสียในเร่ืองอ่ืน  กระแสของธรรมที่ฟง
ก็ขาดตอนไป  เมื่อเปนด่ังนี้ก็แลวไป ไมเขาใจก็ไมเขาใจ  หรือวาที่จิตใจไมต้ังเพื่อจะฟง กระแสของ
ธรรมขาดไปบางก็ขาดไป  ก็กลับมาต้ังใจฟงตอไป เอาแตที่เขาใจ 
 และที่เขาใจนั้นก็ไมใชหมายความวาจะเขาใจเพื่อจะจํา  แตเขาใจเพื่อที่จะไดเอามาใส
ใจขัดเกลาใจ เอาเพียงเทานี้ก็ใชได  เพราะวา ธรรมะที่ตองขาดกระแสไปบางตอน  เพราะไมเขาใจ 
หรือเพราะวาใจไมต้ังที่จะฟงก็ตาม ก็แลวไป  เพราะวาแมธรรมะที่ต้ังใจฟงและที่รูเร่ือง  ก็เพียง
พอที่จะนําเขามาใสใจปฏิบัติขัดเกลาได  คอยดับความไมพอใจ ดับอารมณที่เปนนิวรณที่เขามา  
หรือที่ดึงใจออกไป ใหใจต้ังสงบ ไดฟงธรรมะที่เขาใจสักคําเดียวสักประโยคเดียว  เชนสติปฏฐาน
เขาใจวาใหพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม  คือดับความยินดีดับความยินราย  ก็คอยดับความ
ยินดีดับความยินราย  ทําใจใหสงบ  สงบเขามาในภายใน  นําเอาสติมาต้ังอยูในใจ  นําเอาขันติมา
ต้ังอยูในใจ  นําเอาเมตตามาต้ังอยูในใจ  คอยขัดเกลาใจ  เพราะวาสตินั้นก็ตรงกันขามกับความ
หลงลืม  หลงลืมสติ ก็คอยต้ังสติอยาใหหลงลืม  และไมตองหลงลืมในเร่ืองอะไร  ก็หลงลืมในเร่ือง
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ของกิจที่ทําอยูในปจจุบัน  เชนในปจจุบันก็กําลังฟงธรรม  ก็อยาหลงการฟง  คอยต้ังจิตรับฟง  ก็
จะตองรูจักธรรมะที่ฟง  นอยหรือมากก็นําเอาธรรมะท่ีฟงนั้นมา  ดังทานวาสติ  ก็คอยทําสติอยาให
หลงสติ  กําลังฟงธรรมอยูก็อยาใหหลงธรรมที่ฟง  ใหสติต้ังฟง และทานวาเมตตาดับโทสะพยาบาท  
ก็เอามาดับโทสะพยาบาทในใจ  กรุณาดับวิหิงสา ก็นําเขามาดับวิหิงสาในใจ  กําลังคิดจะ
เบียดเบียนใครอยางไรก็ดับเสีย หยุดเสีย  มุทิตาดับริษยา กําลังริษยาอะไรใคร ก็ดับริษยาเสีย  
อุเบกขาดับราคะ ปฏิฆะ ยินดียินราย  ก็ดับยินดียินรายเสียวางเสีย นําเขามาขัดเกลาใจด่ังนี้  นี่
แหละเปนการที่ฟงธรรมเพื่อที่จะขัดเกลา  และก็ปลอยใหใจเท่ียวไปตามสบายในธรรมที่ฟง  และ
วิธีที่จะใหใจเที่ยวไปตามสบายในธรรมที่ฟงนั้นก็ดังที่ไดกลาวมาขางตน  ไมตองไปกังวลในถอยคํา
ในสํานวนที่ไมเขาใจ  ไมตองไปกังวลในกระแสธรรมที่ขาดตอนไปบาง  เพราะวาใจไมต้ังจะฟง  เอา
แตที่ฟงเขาใจ  และพยายามที่จะประคองใจใหต้ังฟง 
 ไมตองไปเปนภาระจะตองจดจําถอยคํา  จะตองไปโกรธศัพทแสงท่ีฟงไมเขาใจ  เอาท่ี
เขาใจและที่ฟงไดก็เพียงพอแลว คอยขัดเกลาใจ และปลอยใจใหฟงอยางสบายๆ  เที่ยวไปอยาง
สบายๆ  ไมใหเปนทุกขเพราะฟง ใหฟงสบาย ใหใจเที่ยวไปสบาย  แลวก็คอยขัดเกลาใจอยูดังกลาว
มาแลวก็ยิ่งสบายข้ึน  เพราะวาใจที่ขัดเกลาไปนั้นจะเปนใจที่เกษมที่ปลอดโปรงยิ่งข้ึนทุกที  ก็จะ
สบายข้ึนทุกที  และฟงธรรมที่สงเขามาสูใจก็ลวนแตเปนเคร่ืองขัดเกลาทั้งนั้น  ก็ยิ่งจะสบายมากข้ึน  
สงใจไปตามสบาย ไมใหเปนภาระในการฟง 
 ด่ังนี้ เรียกวาใหธรรมะที่ฟงนั้นเปนที่เที่ยวไปของใจอยางสบาย  แลวก็ใหเปนไปเพื่อที่จะ
หนาย หนายในส่ิงที่ติดที่ยินดีอันเปนตัวกิเลส  อันเปนตัวกอทุกข  ใหจิตผอนคลายความติดใจยินดี
ในส่ิงที่ไมควรติดใจยินดีทั้งหลาย  ใหดับกิเลสและกองทุกขในใจลงไปได  นี้เปนใจความที่
พระพุทธเจาตรัสส่ังสอนใหฟงธรรมอยางนี้  เปนวิธีฟงธรรมที่พระพุทธเจาทรงส่ังสอนไว (เว็บไซต) 
 ๓.๔.๔ เหตุที่ตองมีการฟงธรรม 
 - การฟงธรรมตามกาลเปนมงคลประการหนึ่ง 
 เหตุที่ตองมีการฟงธรรมในการศึกษาและปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเถรวาทนี้  มีอยู
ดวยกันหลายประการ  อาทิเชนในมงคลสูตรอันเปนปฏิปทาในการปฏิบัติตนทั้ง ๓๘ ขอนั้น  การฟง
ธรรมก็เปนอีกประการหนึ่งที่พระศาสดาสอนใหปฏิบัติ  เพราะเปนเหตุนํามาซ่ึงความสุขความเจริญ 

ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.  สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ 
พระเชตวันวิหารอารามของทานอนาถปณฑิกะ กรุงสาวัตถี. คร้ังนั้นเมื่อลวง
ปฐมยามไปแลว  เทวดาองคหนึ่งมีวรรณะงดงามเปลงรัศมีสวางตัวพระเชตวัน  เขา
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ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  ยืน ณ ที่สมควร
สวนหนึ่ง  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยพระคาถาวา 

เทวดาและมนุษยเปนอันมากปรารถนาความสวัสดี  พากันคิดมงคล
ทั้งหลาย  ขอพระองคโปรดตรัสบอกมงคลอันอุดมดวยเถิด  พระเจาขา. 

พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดวยคาถาเหลานั้นวา 
การไมคบพาล  การคบแตบัณฑิต  และการบูชาผูที่ควรบูชา  นี้ก็เปนมงคล

อุดม 
การอยูในประเทศอันเหมาะ  ความเปนผูทําบุญไวแตกอน  การตั้งตนไวชอบ  

นี่ก็เปนมงคลอุดม 
ความเปนพหูสูต  ความเปนผูมีศิลปะ  มีวินัยที่ศึกษามาดี  มีวาจาเปน

สุภาษิต  นี่ก็เปนมงคลอุดม 
การบํารุงมารดาบิดา  การสงเคราะหบุตรภริยา  การงานอันไมอากูล  นี่ก็

เปนมงคลอุดม 
ทาน  ธรรมจริยา  การสงเคราะหญาติ  การงานอันไมมีโทษ  นี่ก็เปนมงคล

อุดม 
การงดเวนจากบาป งดเวนการด่ืมน้ําเมา  ความไมประมาทในธรรม

ทั้งหลาย  นี่ก็เปนมงคลอุดม 
ความเคารพ  ความยอมตน  ความสันโดษความกตัญู  การฟงธรรม

ตามกาล  นี่ก็เปนมงคลอุดม 
ความอดทน  ความวางาย  การเห็นสมณะ  การสนทนาธรรมตามกาล  นี่ก็

เปนมงคลอุดม 
ตบะ  พรหมจรรย  การเห็นอริยสัจ  การทําพระนิพพานใหแจง  นี่ก็เปน

มงคลอุดม 
จิตของผูที่ถูกโลกธรรมกระทบแลว  ไมหวั่นไหว  ไมเศราโศก  ไมเศราหมอง

ดวยละอองกิเลสเกษมปลอดโปรง  นี่ก็เปนมงคลอุดม 
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ทํามงคลดังนี้แลวไมพายแพในขาศึกทั้งปวง  

ยอมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน  นี่แลมงคลอุดมของเทวดาและมนุษยเหลานั้น 
(ขุ.ขุ. ๓๙/๕-๖/๑๑๗-๑๑๘) 
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 - การฟงธรรมมีอานิสงส ๖ ประการ 
 คราวหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงเสด็จไปเยี่ยมพระภิกษุสาวกรูปหนึ่ง คือ 
พระผัคคุณะซ่ึงอาพาธหนักใกลจะมรณภาพ  ทรงแสดงธรรมแกพระผัคคุณะแลวภายหลังพระ
ผัคคุณไดมรณภาพ  พระอานนทไดกราบทูลถามวา  เหตุใดในเวลาที่ทานพระผัคคุณะจึงไดผองใส
ยิ่งนักในเวลามรณภาพ  ซึ่งพระศาสดาไดตรัสแสดงแกพระอานนทในขออานิสงสของการฟงธรรม 
๖ ประการ อันไดแก 
 ๑. ขณะใกลตายไดเห็นตถาคต และทรงแสดงธรรมตอนนั้น  ทําใหจิตพนไปจากสังโยชน 
เบ้ืองตํ่าหาประการเหตุเพราะไดฟงธรรมจากตถาคต 
 ๒. ขณะใกลตายไดเห็นสาวกของตถาคต และพุทธสาวกไดแสดงธรรมตอนนั้น  ทําใหจิต
พนไปจากสังโยชน เบ้ืองตํ่าหาประการเหตุเพราะไดฟงธรรมจากพุทธสาวก 
 ๓. ขณะใกลตายไดตรึกตรองพิจารณาธรรมที่ตนไดฟงมากอนหนานั้น  ทําใหจิตพนไป
จากสังโยชน เบ้ืองตํ่าหาประการเหตุเพราะไดฟงธรรมมากอน 
 ๔. พระอนาคามีผูมีจิตพนไปจากสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ประการแลว  แตจิตยังไมนอมไป
นิพพาน  เมื่อใกลจะตายจะไดเห็นตถาคตมาแสดงธรรม  และจิตจะส้ินอุปธิกิเลสนอมไปสูนิพพาน 
 ๕. พระอนาคามีผูมีจิตพนไปจากสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ประการแลว  แตจิตยังไมนอมไป
นิพพาน  เมื่อใกลจะตายจะไดเห็นพุทธสาวกมาแสดงธรรม  และจิตจะส้ินอุปธิกิเลสนอมไปสู
นิพพาน 
 ๖.พระอนาคามีผูมีจิตพนไปจากสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ประการแลว  แตจิตยังไมนอมไป
นิพพาน  เมื่อใกลจะตายจะไดตรึกตรองพิจารณาธรรมที่ตนไดฟงมากอนหนานั้น  และจิตจะส้ิน
อุปธิกิเลสนอมไปสูนิพพาน 
 ดังปรากฏตามท่ีพระศาสดาไดตรัสแสดงแกพระอานนทเพื่อตอบขอสงสัยวา  ทําไม
อินทรียของพระผัคคุณะในเวลาใกลจะตายจึงผองใสยิ่งนัก  ความวาดังนี้ 

คร้ังนั้น  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระมีพระภาคเจาถึงที่ประทับถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  คร้ันแลวไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจากมาไมนาน  ทานพระผัคคุณะก็กระทํากาละ  และ
ในเวลามรณะอินทรียของทานพระผัคคุณะผองใสยิ่งนัก  พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา 

ดูกอนอานนท ก็อินทรียของผัคคุณภิกษุจักไมผองใสไดอยางไร  จิตของ
ผัคคุณภิกษุยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕  จิตของผัคคุณ
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ภิกษุนั้นก็หลุดพนแลวจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องตํ่า  ๕  เพราะไดฟงธรรม
เทศนานั้น  ดูกอนอานนท อานิสงสในการฟงธรรมโดยกาลอันควร  ในการ
ใครครวญเนื้อความแหงธรรม  โดยกาลอันควร ๖ ประการนี้  ๖ ประการเปนไฉน. 

ดูกอนอานนท จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยังไมหลุดพนจากสังโยชนอัน
เปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕ ในเวลาใกลตาย  เธอไดเห็นตถาคต  ตถาคตยอมแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องตน  อันงามในทามกลาง  อันงามในที่สุด  ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณส้ินเชิงแกเธอ  จิตของเธอยอมหลุดพน
จากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕  เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น  ดูกอน
อานนท นี้เปนอานิสงสขอที่ ๑  ในการฟงธรรมโดยกาลอันควร. 

อีกประการหนึ่ง  จิตของภิกษุยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวน
เบ้ืองตํ่า ๕  ในเวลาใกลตาย  เธอไมไดเห็นตถาคตเลย  แตไดเห็นสาวกของพระ
ตถาคต  สาวกของพระตถาคตยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตนงามในทามกลาง  
งามในที่สุด  ประกาศพรหมจรรย  พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ
ส้ินเชิงแกเธอ  จิตของเธอยอมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕  
เพราะไดฟงธรรมเทศนาน้ัน  ดูกอนอานนท นี้เปนอานิสงสขอที่ ๒ ในการฟงธรรม
โดยกาลอันควร. 

อีกประการหนึ่ง  จิตของภิกษุยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวน
เบ้ืองตํ่า ๕  ในเวลาใกลตาย  เธอไมไดเห็นตถาคต  และไมไดเห็นสาวกของตถาคต
เลย  แตยอมตรึกตรองเพงดวยใจ  ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมา  เมื่อเธอตรึก
ตรองเพงดวยใจซ่ึงธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาอยู  จิตของเธอยอมหลุดพนจาก
สังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕  ดูกอนอานนทนี้เปนอานิสงสขอที่ ๓  ในการ
ใครครวญเนื้อความแหงธรรมโดยกาลอันควร. 

ดูกอนอานนท จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไดหลุดพนจากสังโยชนอัน
เปนไปในสวนเบื้องตํ่า ๕  แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพานอันเปนที่ส้ินไปแหง
อุปธิกิเลส  อันหาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  ในเวลาใกลตาย  เธอยอมไดเห็นพระตถาคต  
พระตถาคตยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน. . .แกเธอ  จิตของเธอยอมนอมไปใน
นิพพานอันเปนที่ส้ินไปแหงอุปธิกิเลส  อันหาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  เพราะไดฟงธรรม
เทศนานั้นดูกอนอานนท  นี้เปนอานิสงสขอที่ ๔  ในการฟงธรรมโดยกาลอันควร. 



๖๘


อีกประการหนึ่ง  จิตของภิกษุหลุดพนแลวจากสังโยชน  อันเปนไปในสวน
เบ้ืองตํ่า ๕  แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพานอันเปนที่ส้ินไปแหงอุปธิกิเลส  อัน
หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  ในเวลาใกลตายเธอยอมไมไดเห็นพระตถาคต  แตเธอยอม
ไดเห็นสาวกของพระตถาคต  สาวกของพระตถาคตยอมแสดงธรรมอันงามใน
เบ้ืองตน . . .แกเธอ  จิตของเธอยอมนอมไปในนิพพานเปนที่ส้ินไปแหงอุปธิกิเลส  
อันหาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได   เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น  ดูกอนอานนท นี้เปน
อานิสงสขอที่ ๕  ในการฟงธรรมโดยกาลอันควร. 

อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุหลุดพนแลวจากสังโยชนอันเปนไปในสวน
เบ้ืองตํ่า ๕  แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพานอันเปนที่ส้ินไปแหงอุปธิกิเลส  อัน
หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  ในเวลาใกลตายเธอยอมไมไดเห็นพระตถาคต  และยอม
ไมไดเห็นสาวกของพระตถาคตเลย  แตเธอยอมตรึกตรองเพงดวยใจซ่ึงธรรมตามที่
ไดฟงมาไดเรียนมา  เมื่อเธอตรึกตรองเพงดวยใจซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมา
อยู  จิตของเธอยอมนอมไปในนิพพานอันเปนที่ส้ินไปแหงอุปธิกิเลสอันหาธรรมอ่ืน
ยิ่งกวามิได  ดูกอนอานนท นี้เปนอานิสงสขอที่ ๖  ในการใครครวญเนื้อความแหง
ธรรมโดยกาลอันควร. 

ดูกอนอานนท  อานิสงสในการฟงธรรม  ในการใครครวญเนื้อความโดย
กาลอันควร ๖ ประการนี้แล. (อง.ฉกฺก. ๓๖/๓๒๗/๗๑๘-๗๒๒) 

 
 - การฟงธรรมมีอานิสงส ๕ ประการ 
 นอกจากอานิสงสของการฟงธรรมในแงการสงผลในขณะทํากาละ(ตาย)แลว  ยังมีที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแสดงถึงอานิสงสที่ไดนอกจากขณะทํากาละ  คือ ขณะที่ยัง
ดํารงชีวิตอยูดังนี้ 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อานิสงสในการฟงธรรม ๕ ประการนี้  ๕ประการเปนไฉน คือ 
 ผูฟงยอมไดฟงส่ิงที่ยังไมเคยฟง ๑ 
 ยอมเขาใจชัดส่ิงที่ไดฟงแลว ๑ 
 ยอมบรรเทาความสงสัยเสียได ๑ 
 ยอมทําความเห็นใหตรง ๑ 
 จิตของผูฟงยอมเล่ือมใส ๑ 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อานิสงสในการฟงธรรม ๕ ประการนี้แล. (อง.ฉกฺก. ๓๖/๒๐๒/๔๔๘) 



๖๙

 - การฟงธรรมมีอุปการะมาก 
 คราวหนึ่ง ณ.ฝงโบกขรณี ชื่อคัดครา ใกลเมืองจําปา  ทานพระสารีบุตรไดแสดงธรรมแก
ภิกษุสงฆประมาณ ๕๐๐ รูป  โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูดวย  ดังนี้. 

 ธรรม ๓ อยางมีอุปการะมากเปนไฉน. ไดแก การคบคนดี การฟง
ธรรม การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.  ธรรม ๓ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก.  
(ที.ปา. ๑๖/๓๘๙/๔๐๘)

 

 เพราะการฟงธรรมนั้นยอมมีประโยชนหรืออานิสงสตอผูฟงมากมายหลายประการ  ดังที่
ไดยกนําคําตรัสสอนของพระศาสดามาแสดงไวแลว  นอกจากนี้ยังปรากฏความเช่ือประการหนึ่งที่
ยังพบวามีการสืบทอดปฏิบัติตอ ๆ กันมาจนปจจุบัน  เมื่อพบวามีผูปวย หรือผูปวยที่ใกลจะ
เสียชีวิต  บรรดาญาติก็จะทําการนิมนตพระมาสวด  บทที่พระมักจะนํามาสวดใหผูปวยฟง คือ พระ
พุทธมนตบทโพชฌงค การสวดโพชฌงค หรือ การสวดหลักธรรมชั้นสูงอันเปนองคแหงธรรมเคร่ือง
ตรัสรู ซึ่งพระอริยเจาเมื่อระลึกถึงสามารถคลายความทุกขเวทนา ในเวลาอาพาธนั้นไดดังมี
เร่ืองราวที่เกี่ยวของกับพุทธตํานาน เมื่อคราวที่พระมหากัสสปะแลพระโมคคัลลานะอาพาธ พระ
พุทธองคทรงตรัสเทศนาบทโพชฌงคโปรดทําใหพระอริยเจาทั้งสองคลายจากความทุกขเวทนาหาย
อาพาธ อีกคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธองคทรงประชวร ไดตรัสใหพระมหาจุนทะแสดงบทโพชฌงคให
ฟงซ่ึงพระพุทธองคก็ทรงหายประชวรเชนกัน 
 ในสมัยพุทธกาลปรากฏหลักฐานในคัมภีรพระไตรปฏกวาผูฟงธรรมจากสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจานั้น  เมื่อไดฟงแลวสามารถบรรลุมรรคผลเปนจํานวนมาก  นับไปต้ังแตพระ
โสดาบันไปจนถึงพระอรหันต  เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะผูแสดงธรรมคือพระบรมศาสดา  เปนผูที่ยอด
เยี่ยมในการฝกบุคคลที่ควรฝก  ทรงเปนผูมีความสามารถอยางสูงสุด  รูแจงธรรมที่ตนแสดงนั้น
ตามความจริงดวยพระองคเอง  การแสดงธรรมของพระองคจึงมีประสิทธิภาพจนเกิดผลคือ  มีผู
เขาใจอรรถเขาใจธรรมที่พระองคแสดง  และบรรลุธรรมตามพระองคไป 
 ในสวนผูฟงธรรมในสมัยพุทธกาลเอง  ก็มีคุณสมบัติพรอมคือเปนผูใฝในธรรม  และมีศีล
เปนพื้นฐาน  มีจิตใจที่บริสุทธิ์เบาบางจากกิเลสอันเปนสภาพสังคมที่สงบสุขในสมัยนั้น  ซ่ึง
แตกตางจากปจจุบันนี้ซึ่งคนทั้งหลายในสังคมถูกหอมลอมดวยความมัวเมาในกิเลส  อันมีแตจะทวี
ความลุมหลงมากข้ึนไปเร่ือย ๆ  ดังนั้นจึงเปนการยากที่บุคคลในสมัยปจจุบันที่เมื่อไดฟงธรรม  ที่
แมจะเปนเนื้อความเดียวกันกับสมัยพุทธกาลที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอน  ก็ไมอาจจะทําให
เกิดความเขาใจอรรถเขาใจธรรม ตามรู ตามเห็นความจริงในธรรมนั้นได 



๗๐

 ดังนั้นเมื่อจะปรารถนาจะฟงธรรมจนสามารถเขาใจและรูตามที่พระศาสดาตรัสสอน  
บุคคลผูต้ังความปรารถนาไวเชนนี้  พึงตองตระหนักในพื้นฐานแหงจิตตนใหถูกตองเสียกอน  หาก
ยังเปนผูที่มีกิเลสคอยควบคุมการกระทําทั้งทางกาย วาจา และใจอยู  ก็ควรที่จะขัดเกลาจิตใจ
ตนเองในขั้นตนใหมีความสงบเปนปกติเสียกอน  โดยอาศัยการสมาทานศีล ต้ังจิตที่จะงดเวนทาง
อบายทั้งหลาย  เมื่อไดกระทําใหตนมีศีลเปนปกติอยางคนในสมัยพุทธกาลแลว  เมื่อไดมีโอกาสฟง
ธรรมจากพระศาสดาคราวใดคราวหน่ึง  ยอมอาจเกิดผลคือ จิตสามารถพนจากอวิชชาที่หอหุม
จิตใจ  วิมุตติดวยปญญาไดในที่สุด  เพราะแมในปจจุบันนี้ผูแสดงธรรมคือพระศาสดาก็ยังคงอยู  
ตามที่ทรงตรัสไววา  “ธรรมและวินัยที่เราแสดงไวดีแลว จักเปนศาสดาแกพวกเธอตอไป”  
   
๓.๕ วิมุตตายนะที่ ๒ การแสดงธรรม 
 การแสดงธรรม หรือการเทศนสอนเปนหลักปฏิบัติประการสําคัญประการหนึ่ง  หมายถึง
การสั่งสอน ถายทอดธรรมที่ตนไดยินไดฟงมาแลวตอผูอ่ืน  คือตองมีผูฟงอยูดวยในขณะน้ัน  
โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงคําวา “เทศน” หรือ แสดงธรรมแลว  มักจะนึกไปถึงรูปแบบพิธีการอยางเชนมี
พระภิกษุเทศนแสดงธรรมตออุบาสกอุบาสิกาเปนประจําในทุกวันอุโบสถศีล  ในความเปนจริงแลว
การแสดงธรรมก็ยังหมายถึง การพูดคุยซ่ึงอางอิงถึงธรรมะในทางพระพุทธศาสนาระหวางบุคคล  
ดังนี้ก็ยอมถือวาเปนการแสดงธรรมดวยประการหน่ึงเชนกัน   และมีความสําคัญอยางมากจน
สามารถสงผลตอบุคคลจนบรรลุวิมุตติไดดวยเหตุนั้น  ซึ่งในการแสดงธรรมอันเปนวิมุตตายนะอีก
ประการหนึ่งดังที่ทรงตรัสแสดงไว ดังนี้ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง  พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผู
อยูในฐานะครูบางรูปก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ  ก็แตวาภิกษุยอมแสดงธรรมเทาที่
ไดสดับ   ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร   เธอยอมเขาใจอรรถ
เขาใจธรรมในธรรมนั้น  ที่ภิกษุแสดงธรรมเทาที่ไดสดับไดศึกษาเลาเรียนมาแกชน
เหลาอื่นโดยพิสดาร  เมื่อเธอเขาใจอรรถเขาใจธรรมยอมเกิดปราโมทย. . .เมื่อมี
สุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่  ๒. . .(องฺ.ปญ
จก. ๓๖/๒๖/๔๐-๔๒)

 

 การแสดงธรรมที่ประกอบดวยวิธีการที่ถูกตอง  ไมวาจะเปนเพียงการสนทนาแสดงธรรม
ระหวางบุคคลโดยทั่วไป  หรือยกข้ึนเปนธรรมีกถา  ตัวอยางที่เปนแบบแผนในการแสดงธรรมที่ดีคือ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น  ทรงประกอบดวยองค ๔ ประการ คือทําใหผูฟงเขาใจอยางแจม
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แจงชัดเจน  เพื่อใหรับธรรมคือสมาทานรับเอาไว  และผูฟงเกิดความมุงมั่นกระตือรือรนและยินดี
เบิกบานที่จะไดกระทําหรือรับเอาธรรมะที่ทรงแสดงนั้นไว  ดังปรากฏใน ทีฆนิกาย สีลชันธวรรค 
ความวาดังนี้ 
 ลําดับนั้นพระมีพระภาคเจา  ไดทรงยังพราหมณโสณทัณฑะ ใหเห็นแจง ใหสมาทานให
อาจหาญ  ใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ดังนี้แล.(ที.สี. ๑๒/๑๙๘/๑๗) 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๕๔,  หนา ๑๓๔-๑๓๕) ไดสรุปแสดงลีลา
การสอน หรือ พุทธลีลาในการสอน หรือ เทศนาวิธี ๔ (การสอนของพระพุทธเจาแตละครั้ง แมที่
เปนเพียงธรรมีกถาหรือการสนทนาทั่วไป ซึ่งมิใชคราวที่มีความมุงหมายเฉพาะพิเศษ ก็จะดําเนิน
ไปอยางสําเร็จผลดีโดยมีองคประกอบที่เปนคุณลักษณะ ๔ ประการ - the Buddha's style or 
manner of teaching) จากหลักฐานในทีฆนิกาย สีลขันธวรรคไวในหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสน 
ฉบับประมวลธรรมไวดังนี้ 
 ๑. สันทัสสนา (ช้ีแจงใหเห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ช้ีแจงจําแนกแยกแยะอธิบายและ
แสดงเหตุผลใหชัดเจน จนผูฟงเขาใจแจมแจง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา - elucidation 
and verification) 
 ๒. สมาทปนา (ชวนใจใหอยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ ส่ิงใดควรปฏิบัติหรือหัดทํา ก็แนะนํา
หรือบรรยายใหซาบซึ้งในคุณคา มองเห็นความสําคัญที่จะตองฝกฝนบําเพ็ญ จนใจยอมรับ อยาก
ลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัติ - incitement to take upon oneself; inspiration towards the Goal) 
 ๓. สมุตเตชนา (เราใจใหอาจหาญแกลวกลา คือ ปลุกเราใจใหกระตือรือรน เกิดความ
อุตสาหะ มีกําลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทําใหสําเร็จจงได สูงาน ไมหวั่นระยอไมกลัวเหนื่อย ไมกลัว
ยาก - urging; encouragement; animation; filling with enthusiasm) 
 ๔. สัมปหังสนา (ปลอบชโลมใจใหสดชื่นราเริง คือ บํารุงจิตใหแชมชื่นเบิกบาน โดย
ชี้ใหเห็นผลดีหรือคุณประโยชนที่จะไดรับและทางที่จะกาวหนาบรรลุผลสําเร็จยิ่งข้ึนไป ทําใหผูฟงมี
ความหวังและราเริงเบิกบานใจ - gladdening; exhilaration; filling with delight and joy) 
 อรรถกถาช้ีแจงเพิ่มเติมวา ขอ 1 ปลดเปลื้องความเขลาหรือความมืดมัว ขอ 2 ปลด
เปล้ืองความประมาท ขอ 3 ปลดเปล้ืองความอืดคราน ขอ 4 สัมฤทธ์ิ การปฏิบัติ จํา 4 ขอนี้ส้ันๆ วา 
ชี้ใหชัด ชวนใหปฏิบัติ เราใหกลา ปลุกใหราเริง หรือ แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง 
 ๓.๕.๑ เมื่อใดที่ควรจะแสดงธรรม 
 การแสดงธรรมนั้นพึงควรรูเวลาที่เหมาะสม  ไมเพียงแตผูแสดงนึกจะแสดงธรรมก็ลงมือ
โดยมิไดพิจารณาองคประกอบแหงความเหมาะสม  เร่ืองนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัส
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แสดงตออภัยราชกุมารในเรื่องกาลที่พระองคจะตรัสแสดงธรรมเทศนา  อันประกอบดวยหลัก ๖ 
ประการ คือ 
 ๑. คําพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง ไมเปนประโยชน ไมเปนที่รัก ที่ชอบใจของผูอ่ืน - ไมตรัส 
 ๒. คําพูดที่จริง ถูกตอง แตไมเปนประโยชน ไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอ่ืน - ไมตรัส 
 ๓. คําพูดที่จริง ถูกตอง เปนประโยชน ไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอ่ืน - เลือกกาลตรัส 
 ๔. คําพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง ไมเปนประโยชน ถึงเปนที่รักที่ชอบใจของผูอ่ืน - ไมตรัส 
 ๕. คําพูดที่จริง ถูกตอง ไมเปนประโยชน ถึงเปนที่รักที่ชอบใจของผูอ่ืน - ไมตรัส 
 ๖. คําพูดที่จริง ถูกตอง เปนประโยชน เปนที่รักที่ชอบใจของผูอ่ืน – เลือกกาลตรัส 
 ดังปรากฏในพระไตรปฏก มัชฌิมนิการ มัชฌิมปณณาสก วาดังนี้ 

ดูกอนราชกุมาร  ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ยอมรูวาจาที่ไมจริง  ไมแทไม
ประกอบดวยประโยชน   และวาจานั้นไมเปนที่รัก  ไมเปนที่ชอบใจของผูอื่น ตถาคต
ไมกลาววาจานั้น อนึ่ง ตถาคตยอมรูวาจาที่จริง ที่แท แตไมประกอบดวยประโยชน   
และวาจาไมเปนที่รัก  ไมเปนที่ชอบใจของผูอ่ืน  ตถาคตไมกลาววาจานั้น  อนึ่ง 
ตถาคตยอมรูวาจาที่จริง ที่แท และประกอบดวยประโยชนแตวาจานั้นไมเปนที่รัก  ไม
เปนที่ชอบใจของผูอ่ืน  ในขอนั้น  ตถาคตยอมรูกาลที่จะพยากรณวาจานั้น  ตถาคต
ยอมรูวาจาที่ไมจริง ไมแท  ไมประกอบดวยประโยชนแตวาจานั้นเปนที่รัก เปนที่ชอบ
ใจของผูอ่ืน  ตถาคตไมกลาววาจานั้น. 

ตถาคตยอมรูวาจาที่จริง  ที่แท  ไมประกอบดวยประโยชน  แตวาจานั้นเปน
ที่รัก เปนที่ชอบใจของผูอ่ืน  ตถาคตไมกลาววาจานั้น  อนึ่ง ตถาคต ยอมรูวาจาที่จริง  
ที่แทและประกอบดวยประโยชน  และวาจานั้นเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของผูอ่ืน ในขอ
นั้น  ตถาคตยอมรูกาลที่จะพยากรณวาจานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร  เพราะตถาคตมี
ความเอ็นดูในสัตวทั้งหลาย. (ม.ม. ๒๐/๙๔/๒๐๖) 

นอกจากการพิจารณาถึงความเหมาะสมหรือเวลาที่ควรจะแสดงธรรมนั้น
หรือไมในขอแรกแลว การแสดงธรรมควรประกอบดวยประโยชน  จึงคอยทําการ
แสดงธรรมนั้นโดยใหพิจารณาจากทั้งฝายผูแสดงและผูฟง  ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาใหแนวทางไวดังนี้ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลายเมื่อเห็นอํานาจประโยชน ๓  ก็ควรเทียวที่จะแสดงธรรม
แกคนอ่ืน  ประโยชน  คืออะไร  คือ 

ผูใดแสดงธรรมผูนั้นยอมเปนผูไดรสอรรถไดรสธรรม  
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ผูใดฟงธรรมผูนั้นยอมเปนผูไดรสอรรถไดรสธรรม   
ผูแสดงธรรมและผูฟงธรรมยอมเปนผูไดรสอรรถไดรสธรรมดวยกัน ทั้งสอง

ฝาย  
ภิกษุทั้งหลายเม่ือเห็นอํานาจประโยชน ๓ นี้แล ควรเทียวที่จะแสดงธรรมแก

คนอ่ืน (องฺ.ติก. ๓๔/๔๘๒/๑๙๙) 
 
 กลาวโดยสรุปเมื่อจะแสดงธรรมจึงตองพิจารณาใหครบองคในกอบทั้งในความ
เหมาะสมหรือความพรอมของผูแสดงธรรมและผูที่จะรับฟงธรรม  เพื่อการแสดงธรรมนั้นจักบังเกิด
ประโยชนตอทั้งบุคคลทั้งสองฝาย  การกระทําการส่ิงใด ๆ เพื่อใหบังเกิดผลไปตามตองการ  ยอม
ตองการเหตุปจจัยที่สมบูรณพรอม  เชนเดียวกันกับบุคคลเมื่อมีคุณสมบัติพรอมดังที่พระศาสดา
ตรัสแสดง  การแสดงธรรมของเขายอมมีอานิสงสเกิดข้ึนทั้งตอตัวผูฟงธรรม และตอตัวผูแสดงธรรม
เชนเดียวกัน 

ดูกรอานนท การแสดงธรรมแกผูอ่ืนไมใชทําไดงายภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก
ผูอ่ืน พึงต้ังธรรม ๕ ประการไวภายใน แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน ๕ ประการเปนไฉน 
คือ 

ภิกษุพึงต้ังใจวา เราจักแสดงธรรมไปโดยลําดับ ๑ 
เราจักแสดงอางเหตุผล ๑ 
เราจักแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู(มีจิตหวังใหเขาเขาใจเพื่อพนจากทุกข) ๑ 
เราจักเปนผูไมเพงอามิส(หวังผล)แสดงธรรม ๑ 
เราจักไมแสดงใหกระทบตนและผูอ่ืน ๑  
แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน  ดูกรอานนท การแสดงธรรมแกผูอ่ืนไมใชทําได

งาย  ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแกผูอ่ืน พึงต้ังธรรม ๕ ประการนี้ไวในภายใน แลวจึง
แสดงธรรมแกผูอ่ืน ฯ (องฺ.ปฺจก. ๓๖/๑๕๙/๓๓๔) 

 
 การแสดงธรรมในลักษณะที่พระศาสดาตรัสไวเปนแนวทาง  สําหรับผูที่ปรารถนาจะ
แสดงธรรมตอผูอ่ืน  เปนเร่ืองสําคัญยิ่งที่จะตองใสใจและนอมนํามาปฏิบัติตาม  โดยธรรม ๕ 
ประการนี้ยอมมีในพระองค  เมื่อจะทรงตรัสสอนแกบรรดาสรรพสัตวทั้งหลายนั้น  ยอมทําใหการ
แสดงธรรมนั้นบรรลุเปาหมาย ประสบความสําเร็จ  การที่จะแสดงธรรมไปไดโดยลําดับนั้น  ผูแสดง
ธรรมตองมีความรูในเร่ืองที่ตนเองจะกลาวเปนอยางดี  ครอบคลุมในรายละเอียดที่เกี่ยวชอง  
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สามารถลําดับข้ันตอนในการกลาวรูวาอะไรเปนส่ิงที่ตองแสดงกอนเพื่อเปนพื้นฐานไปสูเร่ืองตอไป
ที่ตนตองการจะส่ือถึง  ทั้งยังตองสามารถเขาใจลักษณะหรือพื้นฐานความรูของผูที่ฟงนั้น  เพื่อ
เลือกใชสํานวนหรือเทคนิคการถายทอด นําแสดงไดอยางเหมาะสม  โดยการถายทอดแสดงธรรม
นั้นตองอยูบนพื้นฐานแหงจิตใจที่บริสุทธิ์  คือไมแสดงธรรมเพื่อหวังหรือการแลกเอาลาภสักการะ  
เพราะน่ันจะทําใหจิตใจผูแสดงธรรมประกอบดวยความโลภอันเปนกิเลส  อันจะปดปงปญญาทํา
ใหการถายทอดแสดงธรรมนั้นไมบริสุทธิ์ หมดจดตามความเปนจริง  ทั้งยังตองพิจารณาดวยวาการ
แสดงธรรมนั้นจะมีผล  คือกอใหเกิดประโยชนหรือไม  หากแสดงไปแลวทําใหเกิดความ
กระทบกระทั่ง  จนนําไปสูความขัดเคือง กระทบกระทั่ง จนมีความพยาบาทตอกันทั้งผูแสดงธรรม
และผูรับฟง  ยอมไมควรอยางยิ่ง  นั่นคือจะตองมีความสมบูรณทั้งผูแสดง เนื้อหาที่จะแสดง และผู
ที่จะรับฟงการแสดงธรรมนั้น 
 ๓.๕.๒ คุณสมบัติของผูแสดงธรรมท่ีดี 
 การแสดงธรรมผูที่จะทําการแสดงธรรมนั้นควรมีความรูความเขาใจที่ เ รียกวา  
ปฏิสัมภิทา ๔  คือถึงพรอมดวยความรูอันแตกฉานหรือปญญาแตกฉานในหัวขอหลัก ๔ ประการ
ซึ่งหลักการแสดงธรรมที่ดีผูแสดงธรรมควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม  มีความรูเร่ือง รูวิธีในการแสดง
ธรรมใหประสบความสําเร็จ  พระสารีบุตรแสดงปรากฏในอังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต ความวาดังนี้ 

 พระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมา ฯลฯ กลาววา อาวุโสทั้งหลาย 
ขาพเจาอุปสมบทไดกึ่งเดือนก็ไดทําใหแจงอัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา  นิรุตติ
ปฏิสัมภิทา  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา โดยเปนสวน  โดยพยัญชนะ ขาพเจาบอก แสดง 
แตงต้ัง เปดเผย จําแนกทําใหต้ืน ซึ่งอัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติ
ปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทานั้นไดโดยอเนกปริยาย ผูใดมีความสงสัยหรือ
เคลือบแคลง เชิญถามขาพเจา  ขาพเจาจักกลาวแก  พระศาสดาผูทรงฉลาดเลิศใน
ธรรมทั้งหลายก็ประทับอยูตอหนาเราทั้งหลาย. (องฺ.จตุกก. ๓๕/๑๗๒/๔๑๒) 

 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๕๔, หนา ๑๒๑) ไดอธิบายแจกแจง
ความหมายไวในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรมไววาดังนี้ 
 ปฏิสัมภิทา ๔ (ปญญาแตกฉาน - analytic insight; discrimination) 
 ๑. อัตถปฏิสัมภิทา (ปญญาแตกฉานในอรรถ, ปรีชาแจงในความหมาย, เห็นขอธรรม
หรือความยอ ก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปไดโดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ่ง ก็สามารถ
แยกแยะอธิบายขยายออกไปไดโดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ่ง ก็สามารถคิดแยกแยะกระจาย



๗๕

เชื่อมโยงตอออกไปไดจนลวงรูถึงผล - discrimination of meanings; analytic insight of 
consequence) 
 ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา (ปญญาแตกฉานในธรรม, ปรีชาแจงใจหลัก, เห็นอรรถาธิบาย
พิสดาร ก็สามารถจับใจความมาต้ังเปนกระทูหรือหัวขอได เห็นผลอยางหนึ่ง ก็สามารถสืบสาว
กลับไปหาเหตุได - discrimination of ideas; analytic insight of origin) 
 ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา (ปญญาแตกฉานในนิรุกติ, ปรีชาแจงในภาษา, รูศัพท ถอยคํา
บัญญัติ และภาษาตาง ๆ เขาใจใชคําพูดชี้แจงใหผูอ่ืนเขาใจและเห็นตามได - discrimination of 
language; analytic insight of philology) 
 ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา (ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ, ปรีชาแจงในความคิดทันการ, มี
ไหวพริบ ซึมซาบในความรูที่มีอยู เอามาเช่ือมโยงเขาสรางความคิดและเหตุผลข้ึนใหม ใชประโยชน
ไดสบเหมาะ เขากับกรณีเขากับเหตุการณ - discrimination of sagacity; analytic insight of 
ready wit; initiative; creative and applicative insight)  
 เมื่อพิจารณาแลวพึงเห็นไดวา  การวางรากฐานในข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อการแสดงธรรม
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี้  ทําใหการเผยแพรพระสัทธรรมที่พระองคตรัสรูเปนไปไดอยาง
กวางขวางแพรหลาย  ทั้งยังจะเปนเหตุปจจัยใหพระศาสนายังคงดํารงอยูไดอยางเข็มแขงทั้งใน
ปจจุบัน และในเวลาตอ ๆ ไปในกาลขางหนาอยางมั่นคง 
 
๓.๖  วิมุตตายตนะที่ ๓ การสาธยายธรรม  
 การสาธยายธรรม  หรือที่เขาใจในปจจุบันนี้หมายถึง การทองมนต การสวดมนต  ซึ่ง
ธรรมะท่ีนํามาสวดสาธยายนี้  เปนคําตรัสสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งไดทรงแสดง
ธรรมโดยประการตาง ๆ ไวมากมาย  ซ่ึงการสวดสาธยายมนตนี้มีอาสิสงสมากมาย  อีกทั้งเปนการ
สรรเสริญคุณความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระอริยะสาวกทั้งหลาย บุคคลที่สวด
สาธยายธรรมนี้ขณะที่สวดจิตใจก็ยอมจดจออยูที่บทสวดนั้น  ทําใหจิตต้ังมั่นเปนสมาธิพรอมทั้งได
พิจารณาตามใหเกิดความเขาใจอรรถเขาใจธรรมในบทที่ตนกําลังสวดอยูอันเปนธรรมที่ตนไดสดับ
มาดีแลว  ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงไวใน  วิมุตตายตนะประการที่ ๓ วาดังนี้ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง  พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยู
ในฐานะครูบางรูป  ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ  แมภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาที่ไดสดับ  
ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร  ก็แตวาภิกษุยอมทําการสาธยายธรรม
เทาที่ไดสดับไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร  เธอยอมเขาใจอรรถเขาใจธรรมในธรรม



๗๖


นั้นตามที่ภิกษุสาธยายธรรมเทาที่ไดสดับ  ไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร  เมื่อเธอ
เขาใจอรรถเขาใจธรรมยอมเกิดปราโมทย. . .เมื่อมีสุข  จิตยอมต้ังมั่น  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย  นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอ ๓. . . (องฺ.ปฺจก. ๓๖/๒๖/๔๑) 

 
 อานิสงสประการตาง ๆ ของการสวดสาธยายธรรม 
 ๓.๖.๑ การสาธยายธรรมยอมทําใหพระสัทธรรมต้ังม่ัน ไมเสื่อมสูญ 
 การสาธยายธรรม ยังเปนปฏิปทาอยางหนึ่งที่ทําใหพระสัทธรรมต้ังมั่นอยู  เพราะดวย
การสวดสาธยายนี้เองเปนการถายทอดดวยการทรงจําคําสอน  อันเปนวิธีที่พระเถระต้ังแตสมัย
พุทธกาลจนถึงปจจุบันไดสืบทอด  ธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงไว  การสวด
สาธยายนั้นเมื่อมีการเปลงเสียงออกมา  ยอมเปนการประกาศพระสัทธรรมวิธีการหนึ่ง  เพราะเมื่อ
มีผูที่ไดยินการสวดสาธยายน้ัน  ยอมมีผูที่เงี่ยโสตลงสดับฟงและนอมนําไปปฏิบัติตามสืบตอกันไป  
ดวยการประกาศหรือการสวดสาธยายนั้นนั่นเอง  โดยพระศาสดาไดใหแนวทางตอการที่จะสวด
สาธยายไวดังตอไปนี้ คือ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้  ยอมเปนไปเพื่อความต้ังมั่น ไมลบ
เลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ   

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมฟงธรรมโดยเคารพ ๑ 
เลาเรียนธรรมโดยเคารพ ๑ 
ทรงจําธรรมโดยเคารพ ๑ 
ใครครวญอรรถแหงธรรมที่ทรงจําไวโดยเคารพ ๑ 
รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมโดยเคารพ ๑  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล  ยอมเปนไปเพื่อความต้ังมั่น ไม

ลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ฯ (องฺ.ปฺจก. ๓๖/๑๕๕/๓๒๕)


 ๓.๖.๒ การสวดสาธยายธรรมเปนอาหารของความเปนพหูสูต 
 การสวดสาธยายยอมเปนอาหาร หรือมีผลใหผูที่สวดสาธยายนั้นเปนพหูสูต คือ เปนผู
รอบรูในส่ิงที่ตนสวดสาธยายนั้น  เพราะยิ่งมีการสวดสาธยายมากเทาใด  ก็ยอมยังใหเกิดโอกาสที่
ผูสวดสาธยายนั้นจะไดพิจารณาเนื้อความที่ตนไดสาธยาย  เชน แมการสวดสาธยายในคร้ังแรก ๆ 
ผูสวดอาจยังไมเขาใจในบทที่ตนไดสาธยาย  แตคร้ันเมื่อไดทําการสวดสาธยายบอยครั้งเขาจน
คลองปาก  และจําไดข้ึนใจแลว  ผูสวดสาธยายก็จะไดพิจารณาบอยคร้ังจนแจมแจง  หรือแมยังไม
เขาใจแตดวยความที่จําไดข้ึนใจ  ไมขาดตกหรือผิดพลาดในพยัญชนะ  ยอมนําเนื้อความนั้นมาไต



๗๗

ถามกับผูรู หรือครูบาอาจารยได   เขาใจและเกิดปญญาคือไดรูและเปนพหูสูต  อันเปนผลจากส่ิงที่
ตนสาธยายไดดวยความเพียรในการสวดนั่นเอง  ดังความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงที่ปรากฏอยูในอิฏฐ
สูตร  มลสูตร และพระสูตรที่วาดวยบริษัทที่ด้ือดานและไมด้ือดาน  ดังตอไปนี้ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้  เปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร 
นาชอบใจ หาไดยากในโลก  ๑๐ ประการเปนไฉน  คือ 

โภคสมบัติ ๑  วรรณะ ๑  ความไมมีโรค ๑  ศีล ๑  พรหมจรรย ๑  มิตร ๑  
ความเปนพหูสูต ๑ ปญญา ๑  ธรรม ๑  สัตวทั้งหลาย ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลายธรรม 
๑๐ ประการนี้แล  เปนธรรมอันนาปรารถนานาใคร  นาชอบใจ หาไดยากในโลก. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนอันตรายแกธรรม ๑๐ประการนี้
แล  ซ่ึงเปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก คือ  ความเกียจ
คราน ความไมขยันหมั่นเพียรเปนอันตรายแกโภคสมบัติ  การไมทําการสาธยาย
เปนอันตรายแกความเปนพหูสูต  การไมฟงดวยดีไมสอบถามเปนอันตรายแก
ปญญา  การไมประกอบความเพียร การไมพิจารณาเปนอันตรายแกธรรมทั้งหลาย  
การปฏิบัติผิดเปนอันตรายแกสัตวทั้งหลาย  ดูกอนภิกษุทั้งหลายธรรม ๑๐ ประการนี้
เปนอันตรายแกธรรม ๑๐ประการนี้แล  ซึ่งเปนธรรมอันนาปรารถนานาใคร นาชอบใจ 
หาไดยากในโลก    

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนอาหารของธรรม ๑๐ ประการนี้
แล  ซ่ึงเปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก  คือ   

ความไมเกียจครานความขยันหมั่นเพียรเปนอาหารของโภคสมบัติ ๑ 
การประดับการตกแตงรางกายเปนอาหารของวรรณะ ๑ 
การการทําส่ิงเปนที่สบายเปนอาหารของความไมมีโรค ๑ 
ความเปนผูมีมิตรดีเปนอาหารของศีลทั้งหลาย ๑ 
การสํารวมอินทรียเปนอาหารของพรหมจรรย ๑ 
การไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริงเปนอาหารของมิตรทั้งหลาย ๑ 
การกระทําการสาธยายเปนอาหารของความเปนพหูสูต ๑ 
การฟงดวยดีการสอบถามเปนอาหารของปญญา ๑ 
การประกอบความเพียรการพิจารณาเปนอาหารของธรรมทั้งหลาย ๑ 
การปฏิบัติชอบเปนอาหารของสัตวทั้งหลาย ๑ 



๗๘


ดูกอนภิกษุทั้งหลายธรรม ๑๐ ประการนี้เปนอาหารของธรรม ๑๐ ประการนี้
แล  ซึ่งเปนธรรมอันนาปรารถนา นาใครนาชอบใจ หาไดยากในโลก (องฺ.ทสก. ๓๘/
๗๕/๒๓๒-๒๓๓) 

 ๓.๖.๓ เม่ือทองสาธยายไดขึ้นใจ ยอมไดรับการเปดเผยใหเขาใจ 
 ดวยเหตุในการสาธยายธรรม  แมผูสาธยายนั้นอาจไมเขาใจในอรรถะหรือพยัญชนะที่
ตนไดทองสาธยายในคราวแรก ๆ  แตดวยความที่ตนสาธยายจนจําข้ึนใจไดแลว  ยอมมีโอกาสที่จะ
เขาใจอรรถเขาใจธรรมนั้นในเวลาตอ ๆ มาเมื่อมีผูอ่ืนมาสาธยายธรรมนั้น ๆ ใหไดฟง  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่ไดรับการสอบถามแนะนํา ไมด้ือดานเปนไฉน  
ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้   เมื่อผูอ่ืนกลาวพระสูตรที่กวีรจนาไวเปนคํากวีมี
อักษรวิจิตร มีพยัญชนะวิจิตร  มีในภายนอกเปนสาวกภาษิต  ไมต้ังใจฟงดวยดี ไม
เงี่ยหูลงสดับ ไมเขาไปต้ังจิตไวเพื่อจะรูทั่วถึง  อนึ่ง ภิกษุเหลานั้นไมเขาใจธรรมที่คน
ควรเลาเรียน ทองขึ้นใจ  แตวาเมื่อผูอ่ืนกลาวพระสูตรที่ตถาคตภาษิตไว  ซึ่งลึกลํ้า 
มีอรรถลึกลํ้า  เปนโลกุตระปฏิสังยุตดวยสุญญตธรรม  ยอมต้ังใจฟงเปนอยางดี  
เงี่ยหูลงสดับ เขาไปต้ังจิตเพื่อจะรูทั่วถึง  และภิกษุเหลานั้นยอมเขาใจธรรมที่ตน
ควรเลาเรียน ทองขึ้นใจ  ภิกษุเหลานั้นเรียนธรรมนั้นแลว ยอมสอนสวนเที่ยวไต
ถามกันวา  พยัญชนะนี้อยางไร อรรถแหงภาษิตนี้เปนไฉน  ภิกษุเหลานั้นยอม
เปดเผยอรรถที่ล้ีลับ ทําอรรถที่ลึกซ้ึงใหต้ืน  และบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนที่ต้ัง
แหงความสงสัยหลายอยางเสีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกวาบริษัทผูไดรับ
การสอบถามแนะนํา ไมด้ือดาน (องฺ.ทุก. ๓๓/๒๙๒/๔๐๗-๔๐๙) 

 
 ๓.๖.๔ การสาธยายธรรมเปนบริขารของจิต มากดวยกุศล 
 การสวดสาธยายธรรมเปนบริขารของจิตที่มากดวยกุศล  เพราะในขณะที่สวดสาธยาย
นั้นจิตยอมจดจออยูกับบทพยัญชนะที่ตนสวด  เปนความมีสติหรือฝกสติไมใหซัดสาย  นิวรณ ๕ 
ไมสามารถเกิดข้ึนไดในขณะนั้น  ทําใหเกิดความสงบและเปนทางนําไปสูสมาธิ เกิดปราโมทย จึง
เปนกุศลธรรมประการหน่ึง  ดังที่พระศาสดาตรัสแสดงไววาดังนี้  

พ. ดูกอนมาณพ ธรรม ๕ ประการนี้  ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติเพื่อ
ทําบุญ  เพื่อยินดีกุศลเรากลาววาเปนบริขารของจิต  เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมี
ความเบียดเบียน   



๗๙


ดูกอนมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูพูดจริง  เธอรูสึกวาเราเปนผูพูดจริง  
ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม  ยอมไดความปราโมทยประกอบดวยธรรม   
ความปราโมทยอันประกอบดวยกุศลนี้  เรากลาววาเปนบริขารของจิต  เพื่ออบรมจิต
ไมใหมีเวร  ไมใหมีความเบียดเบียน   

ดูกอนมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมีความเพียรประพฤติพรหมจรรย. ..  
มากดวยการสาธยาย...  
มากดวยการบริจาค  เธอรูสึกวาเราเปนผูมากดวยการบริจาค ยอมไดความรู

อรรถ  ยอมไดความรูธรรมยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม  ความ
ปราโมทยอันประกอบดวยกุศลนี้  เรากลาววาเปนบริขารของจิต  เพื่ออบรมจิตไมให
มีเวร  ไมใหมีความเบียดเบียน   

ธรรม ๕ ประการนี้  ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ  เพื่อยินดีกุศลนี้  
เรากลาววาเปนบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร  ไมใหมีความเบียดเบียน  เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  สุภมาณพโตเทยยบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระ
ภาคเจาวา  ทานพระโคดม  ขาพเจาไดสดับมาวาพระสมณโคดมทรงรูจักหนทางเพื่อ
ความเปนสหายของพรหม... (ม.ม. ๒๑/๗๒๘/๔๓๘-๔๓๙) 

 
 ๓.๖.๕ การสาธยายธรรมเปนเหตุใหละความงวงได 
 พระโมคคัลลานะคร้ังเมื่อยังเปนพระโสดาบัน  แมจะบรรลุธรรมในข้ันตนแลวก็ยังไม
สามารถเจริญวิปสสนา  คือตามรูความเปนจริงแหงธรรมในอรหัตตผลได  เพราะมีนิวรณคือ ความ
งวงหรืออุทัจจกุกกุจะ ครองงําจิตใจอยู  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงแสดงอุบายวิธีกําจัดความ
งวงใหแกพระโมคคัลลานะผูโสดาบัน  ซึ่งในอุบายเหลานั้นวิธีหนึ่งก็คือ  การสวดสาธยายธรรม  
ปรากฏอยูใน อังคุตรนิกาย อัฏฐกนิบาต วาดังนี้ 

 ดูกอนโมคคัลลานะ เพราะเหตุนั้นแหละ  เมื่อเธอมีสัญญาอยางไรอยู  
ความงวงนั้นยอมครอบงําไดเธอพึงทําไวในใจซึ่งสัญญานั้นใหมาก  ขอนี้จะเปนเหตุ
ใหเธอละความงวงนั้นได  ถาเธอยังละไมได  แตนั้นเธอถึงตรึกตรองพิจารณาถึงธรรม
ตามที่ตนไดสดับแลว  ไดเรียนมาแลวดวยใจ  ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้น
ได  ถายังละไมได  แตนั้นเธอพึงสาธยายธรรมตามที่ตนไดสดับมาแลว ไดเรียน

มาแลวโดยพิสดาร  ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได  ถายังละไมได  แตนั้น
เธอพึงยอนชองหูทั้งสองขางเอามือลูบตัว  ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได 



๘๐


ถายังละไมได  แตนั้นเธอพึงลุกข้ึนยืน  เอานํ้าลางตาเหลียวดูทิศทั้งหลายแหงนดูดาว
นักษัตรฤกษ  ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นไดถายังละไมได  แตนั้นเธอพึงทํา
ในใจถึงอาโลกสัญญา  ต้ังความสําคัญในกลางวันวา  กลางวันอยางไร  กลางคืน
อยางนั้นกลางคืนอยางไร  กลางวันอยางนั้น  มีใจเปดเผยอยูฉะนี้  ไมมีอะไรหุมหอทํา
จิตอันมีแสงสวางใหเกิด  ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได  ถายังละไมได  แต
นั้นเธอพึงอธิษฐานจงกรม  กําหนดหมายเดินกลับไปกลับมา  สํารวมอินทรีย   มีใจไม
เปดไปใหภายนอก  ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได  ถายังละไมไดแตนั้นเธอ
พึงสําเร็จสีหไสยา  คือนอนตะแคงเบ้ืองหนาขวา  ซอนเทาเหล่ือมเทา  มีสติสัมปชัญญ
ยะ ทําความหมายในการนอน   ความสุขในการเอนขาง ความสุขในการเคล้ิมหลับ  
ดูกอนโมคคัลลานะ  เธอพึงศึกษาอยางนี้แล. (องฺ.อฏฐก. ๓๗/๕๘/๑๘๓-๑๘๔) 

 ๓.๖.๖ การสวดสาธยายธรรมเปนเหตุใหบรรลุอรหัตตผล 
 ในสมัยพุทธกาลพระภิกษุรูปหนึ่งคือทานพระจูฬปนถก เปนผูมีความจําไมดี  ไดรับ
คาถาจากพระพี่ชายก็ไมสามารถจดจําไดเลย  จึงถูกพระพี่ชายขับไล  เมื่อพระศาสดาเสด็จผานมา
พบทานเขาจึงทรงอนุเคราะหแสดงคาถาใหสวดดวยคําส้ัน ๆ วา “รโช หรนํ รโช หรนํ”  พรอมกับผา
เช็ดพระบาทสีขาวหนึ่งผืนเพื่อใหทานลูบคลําผาผืนนั้นในขณะที่สวดคาถา  ทานจึงไดนําไปปฏิบัติ
ตามที่พระศาสดาทรงแนะนํา  คือ ทองคาถาวา “รโช หรนํ รโช หรนํ” จนสําเร็จธรรมบรรลุ
อรหัตตผล  ดังที่แสดงปรากฏในพระไตรปฏก ขุททกนิกาย อปทาน วาดังนี้ 

เรานั้นมีอายุ ๑๘ ป ออกบวชเปนบรรพชิต  เรายังไมไดคุณวิเศษในศาสนา
ของพระศากยบุตร  เรามีปญญาเขลา  เพราะเราอบรมอยูในบุรีพระพี่ชายจึงขับไล
เราวา  จงไปสูเรือนเด๋ียวนี้  เราถูกพระพี่ชายขับไลแลวนอยใจ  ไดยืนอยูที่ซุมประตู
สังฆาราม  ไมหวังในความเปนสมณะ  ลําดับนั้น  พระศาสดาเสด็จมา ณ ที่นั้น  ทรง
ลูบศีรษะเรา  ทรงจับเราที่แขน  พาเขารูปในสังฆาราม  พระศาสดาคุมทรง
อนุเคราะหประทานผาเช็ดพระบาทใหแกเราวา  จงอธิฐานผาอันสะอาดอยางนี้วางไว  
ณ สวนขางหนึ่ง  เราจับผานั้นดวยมือทั้งสองแลวจึงระลึกถึงดอกบัวได  จิตของเรา
ปลอยไปในดอกบัวนั้น  เราจึงไดบรรลุพระอรหัต 

เราถึงที่สุดในฌานทั้งปวงในกายอันบังเกิดแลวแตฤทธิ์อันสําเร็จดวยใจ  
กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว  ไมมีอาสวะอยู  คุณวิเศษเหลานี้คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  
วิโมกข ๘  และอภิญญา ๖  เราทําใหแจงชัดแลว  คําสอนของพระพุทธเจา  เราไดทํา
เสร็จแลว  ฉะนี้แล 



๘๑


ทราบวาทานพระจุลลปนถกะไดกลาวคาถาเหลานี้  ดวยประการฉะนี้แล (ขุ.
อป. ๗๑/๑๖/๑๙-๒๒) 

 
 การสวดสาธยายนอกจากจะมีอานิสงสไปถึงข้ันบรรลุอรหัตตผลแลว  การสวดสาธยาย
ยังมีอานิสงสมากมายประการอ่ืนอีก  ไมเพียงเฉพาะการอบรมจิตในพระพุทธศาสนา  แตยังสงผล
ตอรางกาย  อาจารยเสถียรพงศ วรรณปก ใหความเห็นตอการสวดมนตไววา เวลาเราสวดมนต
นาน ๆ คําแตละคําจะสรางความส่ันสะเทือนไมเทากันตามฐานท่ีเกิดของเสียงหรือตามวิธีเปลง
เสียง แมวาเสียงจะออกมาจากปากเหมือนกัน แตวาเสียงบางเสียงออกมาจากริมฝปาก บางเสียง
ออกมาจากปุมเหงือก บางเสียงออกมาจากไรฟน บางเสียงออกมาจากคอ ดังนั้น ถาเราสวดมนต
ถูกตองตามฐานกรณจึงเกิดพลังของการสั่น และเมื่อเกิดพลังของการสั่น การสั่นนี้จะเขาไปเยียวยา
อาการปวยไดอยางไร อาจารยเสถียรพงษอธิบายตอวา เวลาเราสวดมนต เสียงสวดจะไปชวย
กระตุนตอมตางๆ ซึ่งจะชวยปราบเช้ือโรคบางชนิด เชนการวิจัยของฝร่ัง พบวา อักษร เอ บี ซี ดี จะ
ชวยกระตุนระบบนํ้ายอย สวนบทสวดมนตในพระพุทธศาสนา เสียงอักขระแตละตัวมีคําหนักเบา
ไมเทากัน บางตัวส่ันสะเทือนมาก บางตัวส่ันสะเทือนนอย ทําใหตอมตางๆในรางกายถูกกระตุน 
เมื่อตอมที่ฝอถูกกระตุนบอยๆเขา ก็คงคืนสภาพ อาการปวยก็จะดีข้ึน (เว็บไซต) 
 การสวดสาธยายในทางพระพุทธศาสนาจึงมีประโยชนทั้งตอผูสวดและผูที่ไดรับฟงบท
สวดมนตนั้น  เพราะผลโดยตรงจากการสวดสาธยายยอมทําใหจิตใจของผูสวดสงบเปนสมาธิ  เมื่อ
จิตใจเปนสมาธิแลวก็จะสงผลตอรางกาย  ดังเชนเมื่อคร้ังที่พระมหากัสปะเถระอาพาธไมสบาย  
สมเด็จพระสัมมาสัทพุทธเจาไดเสด็จไปเยี่ยมที่ถ้ําปปผลิคูหา  ทรงแสดงบทโพชฌงคปริตเมื่อพระ
มหากัสปเถระไดฟงแลวก็หายจากอาพาธ  ปรากฏอยูในปฐมคิลานสูตร สังยุตตนิกาย มหาวาร
วรรค ความวาดังนี้ 

พ. ดูกอนกัสสป  โพชฌงค ๗  เหลานี้ เรากลาวไวชอบแลวอันบุคคลเจริญ
แลว  กระทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน  
โพชฌงค  ๗  เปนไฉน 

ดูกอนกัสสป  สติสัมโพชฌงค ๗  เรากลาวไวชอบแลว  อันบุคคลเจริญแลว 
กระทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรูเพื่อนิพพาน  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค  เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรูเพื่อนิพพาน  ดูกอนกัสสป โพชฌงค  ๗  
เหลานี้แล  เรากลาวไวชอบแลว 



๘๒


 ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาโพชฌงคดีนัก  
ขาแตพระสุคต   โพชฌงคดีนัก   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว 
ทานพระมหากัสสปปล้ืมใจชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ทานพระมหากัสสป
หายจากอาพาธน้ันแลว และอาพาธนั้นอันทานพระมหากัสสปละไดแลว  ดวย
ประการฉะนี้แล (สํ.ม. ๓๐/๔๑๘-๔๑๙/๒๒๒-๒๒๓) 

 นอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสาธยายบทโพชฌงคนี้ใหพระมหากัสปะ
เถระไดฟงแลว  ในครั้งที่พระองคประชวรหนักก็ทรงใหพระจุนทะสาธยายบทน้ีใหฟงเชนกัน  ผล
จากการไดฟงมนตนี้ทําใหทั้งผูสวดสาธยายและผูที่ไดฟงการสาธยายอ่ิมเอมใจ  ทําใหจิตใจมีความ
สงบสุขเปนสมาธิ  แมรางกายจะเจ็บปวยอยูแตเมื่อจิตใจที่อ่ิมเอม มีปติสุขจากบทสวดนั้น  อาการ
เจ็บปวยนั้นก็ทุเลาดีข้ึนได  ดวยใจเปนใหญ ใจเปนประธาน ตามพุทธดํารัสที่วา 
 มโนปุพฺพงฺคมา ธมมฺา มโนเสฏฐา มโนมยา 
 มนสา เจ ปสนฺเนส ภาสติ วา กโรติ วา 
 ตโต นํ สุขมเนวฺติ ฉายาว อนปุายนิี. 
 
 ธรรมทัง้หลาย มีใจเปนหวัหนา มีใจเปนใหญสําเร็จแลวดวยใจ ถาบุคคลมีใจผองใสแลว 
พูดอยูก็ดี ทําอยูก็ดี ความสุขยอมไปตามเขาเพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว (ขุ.ธ. ๔๐/๑๑/๑-๒) 
 
๓.๗  วิมุตตายตนะที่ ๔ การตรึกตรอง ใครครวญธรรม 
 ๓.๗.๑ ความหมายของการตรึกตรอง ใครครวญธรรม 
 การตรึกตรอง ใครครวญธรรมที่ตนไดสดับศึกษามาดวยใจนั้น  โดยความหมายก็คือการ
ทําในใจอยางแยบคาย หรือ โยนิโสมนสิการ  อันเปนการใครครวญพิจารณาอยางรอบดาน สืบสาว
พิจารณาอยางละเอียดถี่ถวนในทุกแงมุมที่จะเกี่ยวของกับเร่ืองนั้น ๆ  เปนการทําในใจโดยแยบคาย
, กระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย, การพิจารณาโดยแยบคาย คือพิจารณาเพื่อเขาถึงความ
จริงโดยสืบคนหาเหตุผลไปตามลําดับจนถึงตนเหตุ  แยกแยะองคประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะ
และความสัมพันธแหงเหตุปจจัย  หรือตริตรองใหรูจักส่ิงที่ดีช่ัว  ยังกุศลธรรมใหเกิดข้ึนโดยอุบายที่
ชอบ ซึ่งจะมิใหเกิดอวิชชาและตัณหา, ความรูจักคิด, คิดถูกวิธี (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต, 
๒๕๕๔, หนา ๓๓๖) 
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 การพิจารณา ไตสวนธรรมนี้ยังเปนปจจัยที่ทําใหผูที่ปฏิบัติตามอยางถูกวิธี  จนบังเกิด
ความเขาใจอรรถเขาใจธรรม  จิตหยั่งลงสูความสงบเปนสมาธิ บังเกิดเปนวิมุตตายตนะอีกประการ  
ดังที่ตรัสแสดงปรากฏในอังคุตรนิกาย ปญจกนิบาตความวาดังนี้ 

...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง  พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผู
อยูในฐานะครูบางรูป  ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ  ภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาที่ได
สดับไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร   แมภิกษุก็ไมไดทําการสาธยาย
ธรรมเทาที่ไดสดับไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร  ก็แตวาภิกษุยอมตรึกตรอง
ใครครวญธรรมเทาที่ไดสดับไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ  เธอยอมเขาใจอรรถเขาใจ
ธรรมในธรรมนั้น  ตามที่ภิกษุตรึกตรองใครครวญธรรมตามท่ีไดสดับไดศึกษาเลาเรียน
มาดวยใจ  เมื่อเธอเขาใจอรรถเขาใจธรรมยอมเกิดปราโมทย. . .เมื่อมีสุขจิตยอมต้ังมั่น  
ดูกอนภิกษุทั้งหลายนี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่  ๔... องฺ.ปจก. ๓๖/๒๖/๔๑. 

 
 ๓.๗.๒ โยนิโสมนสิการเปนเหตุใหเกิดสัมมาทิฏฐิแหงอริยมรรค 
 นอกจากการตรึกตรองใครครวญธรรมจะทําใหจิตบรรลุสูความวิมุตติซึ่งเปนเปาหมาย
ในการประพฤติปฏิบัติธรรมแลว  ยังเปนเหตุปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิดวยอีกประการหนึ่ง  ซึ่ง
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแสดง  ปรากฏอยูในอังคุตรนิกาย ทุกนิบาต ความวาดังนี้ 

(๓๗๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฏฐิ  ๒  
อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การโฆษณาแตบุคคลอื่น ๑ โยนิโสมนสิการ  ๑  ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฏฐิ  ๒  อยางนี้แล (องฺ.ทุก. ๓๓/
๓๗๑/๔๖๑)   

 
 ในความเปนปุถุชนยอมมีกิเลสหอหุมปดบังจิตใจอยูเสมอ  มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น
ที่พรอมจะกวัดแกวงไปตามกระแสแหงนิวรณที่จะเขามาปรุงแตง  หากบุคคลมีความเขาใจในขอนี้  
เมื่อต้ังความปรารถนาที่จะพิจารณาธรรมใด ๆ  ควรเร่ิมดวยการทําจิตใหสงบปราศจากนิวรณ  คือ 
มีศีลและสมาธิเปนพื้นฐานแหงจิตเสียกอน  เพื่อปองกันการหลงหรือปกใจเช่ือไปดวยทิฐิหรืออุปธิ
ในส่ิงที่ตนพิจารณานั้น  หากไดศึกษาในการนอมจิตไปเพื่อญาณคือ ความรูในประการตาง ๆ ของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว  ก็จะพบขอความที่บงบอกวา  พระองคทรงนอมจิตที่สงบ 
บริสุทธิ์ ออนโยน ควรแกการงาน  ไปเพื่อความรูเสียทั้งส้ิน  ไมใชเอาจิตที่ฟุงซาน กระวนกระวาย 
แข็งกราวโนมไปเพื่อพิจารณาธรรม  เพราะดวยจิตที่ประกอบดวยกิเลสอันไดแกนิวรณนั้น  ยอม
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ปดบังความจริง  แมจะโนมจิตเขาไปสัมผัสในธรรมใดก็จะพบแตความวุนวายตามแตจะเปนนิวรณ
ประเภทใดในขณะน้ัน  ไมพบความจริงคือวิปสสนาญาณเปนแนแท 
 พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระสัมสัมพุทธเจาตรัสสอนในเร่ืองวิมุตตายตนะในขอที่
เกี่ยวของกับการพิจารณาธรรมนี้  สําหรับผูที่นอมนําปฏิปทานี้มาปฏิบัติจึงควรพึงระลึกวา  เมื่อใด
ที่ปรารถนาจะพิจารณาใครครวญธรรมะใด ๆ แลว  ควรทําใหเกิดความสงบข้ึนแกจิตเสียกอน  แลว
จึงคอยยกจิตที่สงบจากนิวรณแลวนั้นมาสูการใครครวญพิจารณา  หรือโยนิโสมนสิการตอไป 
 การโยนิโสมนสิการคือการตรึกตรอง ไตสวนธรรมอยางแยบคาย  พิจารณาหาเหตุผล 
แยกแยะประเด็นเหตุปจจัยและความสัมพันธอยางเปนระบบ  ซึ่งการตรึกตรองใครครวญธรรม
อยางถูกตองแลว  จะทําใหเขาใจที่มาที่ไปของส่ิงตาง ๆ  อันเปนเหตุหรือปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ  
และดวยสัมมาทิฏฐินี้เองจะเปนจุดเร่ิมตนตอมรรคองคอ่ืน ๆ ตามมา  ไดแก สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ  สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ  และเมื่อจิต
หยั่งลงสูความสงบ  จึงเกิดปญญาเปนสัมมาญาณะสงผลใหเปนสัมมาวิมุตติ  คือหลุดพนจากอา
สวะทั้งปวงไดในที่สุด  ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแสดงปรากฏใน ปฐมโยนิโสมนสิการ
สัมปทาสูตร ความวาดังนี้ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อพระอาทิตยจะข้ึนส่ิงที่ข้ึนกอน  ส่ิงที่เปนนิมิตมากอน  
คือ  แสงเงินแสงทอง ส่ิงที่เปนเบ้ืองตนเปนนิมิตมากอน  เพื่อความบังเกิดแหงอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ  คือ  ความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจโดยแยบ
คาย ฉันนั้นเหมือนกัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจ
โดยแยบคาย  พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘จักกระทําให
มากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย  ยอม
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค  ๘  ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ อยางไร  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวใน
ใจโดยแยบคาย   ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล. (สํ.ม. ๓๐/๑๓๖-๑๒๗/๗๗) 
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 ๓.๗.๓ โยนิโสมนสิการเปนองคแหงการบรรลุโสดาบัน 
 นอกจากนี้ยังทรงตรัสแสดงในลักษณะสอดคลองกันเร่ืองการกระทําในใจโดยแยบคาย
โดยตรัสแสดงวา เปนองคหรือเคร่ืองประกอบในการบรรลุโสดาบัน เปนพระอริยะบุคคลที่อยูใน
กระแสแหงการตรัสรู  คือวิมุตติหลุดพนไปจากกิเลสในเบ้ืองหนาอยางแนนอน  ดังความปรากฏใน
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค วาดังนี้ 
 องคแหงการบรรลุโสดาบัน  ๔  
 ๑. สัปปุริสสังเสวะ การคบสัตบุรุษ 
 ๒. สัทธัมมัสสวนะ การฟงพระสัทธรรม 
 ๓. โยนิโสมนสิการ การกระทําไวในใจโดยแยบคาย 
 ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม (ที.ปา. ๑๖/๒๔๐/๑๘๗) 
 และตรัสแสดงอีกวาโยนิโสมนสิการ หรือการตรึกตรอง ไตสวนธรรมนี้  เปนการปฏิบัติ
หรือการเจริญแหงโสตาปตติยังคะ  ปรากฏในสังยุตนิกาย มหาวารวรรค ความวาดังนี้ 

คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ   ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ถามทานพระสารีบุตรวา    ดูกอนสารีบุตรที่เรียกวา  โสตาปตติยังคะ ๆ   ดังนี้   โสตาปตติ
ยังคะเปนไฉน. 

ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญโสตาปตติยังคะ คือ   
สัปปุริสสังเสวะ    การคบสัตบุรุษ  ๑     
สัทธรรมสวนะ ฟงคําส่ังสอนของทาน  ๑   
โยนิโสมนสิการ  กระทําไวในใจโดยอุบายที่ชอบ ๑ 
ธัมมานุธัมมปฏิปตติ  ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑. 
พ. ถูกละ ๆ สารีบุตร โสตาปตติยังคะ คือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรมสวนะ ๑ 

โยนิโสมนสิการ ๑  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ๑ (สํ.ม. ๓๑/๑๔๒๗-๑๔๒๙/๒๗๙) 
 

 สรุปความไดวาจากปญญาที่ไดยินไดฟงมาในเบ้ืองตนคือสุตตมยปญญา  เมื่อไดนํามา
พิจารณาตรึกตรอง ไตสวน โยนิโสมนสิการ เปนจินตมยปญญานี้เอง  เมื่อไดกระทําอยูอยางนี้แลว
จิตยอมหย่ังลงสูความสงบในโลกุตระธรรมอันเปนภาวนามยปญญา  มีปญญาเห็นชอบตอสภาพ
ธรรมตามความเปนจริงในความรูทุกข  เหตุเกิดทุกข การดับทุกข และวิธีการดับทุกข  ซึ่งเมื่อได
ทราบความจริงในเบ้ืองตนคือการบบรรลุธรรมข้ันโสดาบันแลว  เมื่อนั้นยอมมีกิจที่ตองกระทําตอ
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อริยสัจจทั้ง ๔ ประการนี้ ไปตามกระแสแหงมรรคจนบรรลุอรหัตตผล  เกิดเปนวิมุตติหลุดพนไป
จากอาสวะกิเลสไดในที่สุด 
 
๓.๘  วิมุตตายนะที่ ๕  การปฏิบัติในอารมณสมาธิ  
 สัมมาสมาธิ  หมายถึง ต้ังจิตมั่นชอบ, จิตมั่นชอบคือสมาธิที่เจริญตามแนวของฌาน ๔
(ขอ ๘ ในมรรค) ( พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๕, หนา ๔๓๖)  สมาธิเปนคุณธรรมที่
สําคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา  จิตที่ปราศจากสมาธิยอมเศราหมอง ไมออนโยน ควรแก
การงาน  คือ ไมสามารถนําจิตที่ปราศจากสมาธิมาใชกําหนดรูธรรมหรือส่ิงที่ปรากฏข้ึนไดตาม
ความเปนจริง   
 สัมมาสมาธิเปนปจจัยสําคัญที่ผูปฏิบัติเพื่อความวิมุตติหลุดพนไปจากกิเลส  ตองเพียร
กระทําใหเจริญข้ึนมา  หากปราศจากสัมมาสมาธิแลวไมมีทางอ่ืนที่จะทําใหเกิดเปนความรูที่ชัด
แจงถูกตองตามความเปนจริง  แลวจึงเปนสัมมาวิมุตติตอไปได  ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสแสดง  ปรากฏในมหาจัตตารีสกสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก  ความวา 

ผูมีสัมมาสมาธิ  สัมมาญาณะก็มีพอเหมาะ  ผูมีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติก็
มีพอเหมาะ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ดวยประการนี้แล  พระเสขะผูประกอบดวยองค  
๘  จึงเปนพระอรหันตประกอบดวยองค  ๑๐. (ม.อุ. ๒๒/๒๗๙/๓๕๐.) 

 
 สมาธิที่ถูกตองหรือสัมมาสมาธิจะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการวิมุตติหลุดพนไป
จากกิเลสเทานั้น  หากมีวัตถุประสงคอ่ืนที่ไมเกี่ยวกับเร่ืองการดับทุกขแลว  สมาธิใด ๆนั้นยอมไมใช
สมาธิตามที่ตรัสสอน  สัมมาสมาธิทําใหเกิดความสงบ  ความสงบทําใหเกิดปญญา  หลุดพนจาก
อาสวะกิเลสได  ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงไววาสมาธิเปนเหตุหรืออายตนะที่
ทําใหวิมุตติหลุดพนไดประการหนึ่ง  ดังปรากฏในอังคุตรนิกาย ปญจกนิบาต ความวาดังนี้ 

...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง  พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี
ผูอยูในฐานะครูบางรูป  ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ  ภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาที่ได
สดับไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร ภิกษุก็ไมไดสาธยายธรรมเทาที่
ไดสดับไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร  แมภิกษุก็ไมไดตรึกตรอง ใครครวญธรรม
เทาที่ไดสดับไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ  ก็แตวาสมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่ง  
เธอเลาเรียนมาดวยดี  ทําไวในใจดวยดี  ทรงไวดวยดี  แทงตลอดดวยดี
ดวยปญญา  เธอยอมเขาใจอรรถเขาใจธรรมในธรรมนั้น   ตามท่ีเธอเลา
เรียนสมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่งมาดวยดี  ทําไวในใจดวยดี ทรงไวดวยดี 
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แทงตลอดดวยดี ดวยปญญา  เมื่อเธอเขาใจอรรถเขาใจธรรม   ยอมเกิด
ปราโมทย   เมื่อเกิดปราโมทยแลวยอมเกิดปติ  เมื่อมีใจเกิดปติกายยอมสงบ  ผูมี
กายสงบแลวยอมไดเสวยสุข  เมื่อมีสุขจิตยอมต้ังมั่นดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เปน
เหตุแหงวิมุตติขอที่  ๕  ซึ่งเปนเหตุใหจิตของภิกษุผูไมประมาทมีความเพียร  มีใจ
เด็ดเด่ียวอยู   ที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพนอาสวะที่ยังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป  
หรือเธอยอมไดบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะช้ันเยี่ยม   ที่ยังไมไดบรรลุ. (องฺ.ปฺ
จก. ๓๖/๒๖/๔๒) 

 
 การปฏิบัติในสมาธินี้เปนเหตุแหงวิมุตติประการสุดทายที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสแสดงในวิมุตตายตนะ ๕  แตนิมิตหรือเคร่ืองหมายที่เปนข้ันตอนหรือวิธีอันเกี่ยวของกับการทํา
ใหจิตเกิดเปนสัมมาสมาธินั้น  พระองคไดตรัสแสดงวิธีการเปนประการตาง ๆ ปรากฏอยูหลายวิธี
เชน 
 ๓.๘.๑ องคประกอบของสัมมาสมาธิ 
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงไววา เมื่อเจริญสมาธิผูปฏิบัติในสมาธินั้นจะ
บังเกิดธรรม ๕ ประการ ตอตน  ดังปรากฏในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ความวา 

เพราะเราผูไมเบียดเบียนใคร ๆ คือ ผูสะดุงหรือผูมั่นคง เปนผูปฏิบัติไมผิดความ
ปราโมทยยอมเกิดแกพระอริยสาวกนั้น เมื่อเกิดปราโมทยแลว  ยอมเกิดปติ  เมื่อมีปติในใจ 
กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข  จิตยอมต้ังมั่น  ดูกอนนายคา
มณี  นี้แลธรรมสมาธิ   ถาทานต้ังอยูในธรรมสมาธินั้น  พึงไดจิตตสมาธิ  (สํ.สฬา. ๒๙/
๖๖๖/๒๔๘-๒๔๙) 

 

 พระพรหมคุณาภรณ ไดแสดงขยายรายละเอียดของสัมมาสมาธิที่สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาตรัส  แสดงไวในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรมวา 
 ธรรมสมาธิ ๕ (ธรรมที่ทําใหเกิดความมั่นสนิทในธรรม เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ
ธรรมถูกตอง กําจัดความของใจสงสัยเสียได เมื่อเกิดธรรมสมาธิ คือความมั่นสนิทในธรรม ก็จะเกิด
จิตตสมาธิ คือความต้ังมั่นของจิต - concentration of the Dhamma; virtues making for 
firmness in the Dhamma) 
 ๑. ปราโมทย (ความช่ืนบานใจ ราเริงสดใส - cheerfulness; gladness; joy) 
 ๒. ปติ (ความอ่ิมใจ, ความปลื้มใจ - rapture; elation) 
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 ๓. ปสสัทธิ (ความสงบเย็นกายใจ, ความผอนคลายร่ืนสบาย - tranquility; 
relaxedness) 
 ๔. สุข (ความร่ืนใจไรความของขัด - happiness) 
 ๕ สมาธิ (ความสงบอยูตัวมั่นสนิทของจิตใจ ไมมีส่ิงรบกวนเราระคาย - concentration) 
  ธรรม หรือคุณสมบัติ ๕ ประการนี้ ตรัสไวทั่วไปมากมาย เมื่อทรงแสดงการปฏิบัติธรรมที่
กาวมาถึงข้ันเกิดความสําเร็จชัดเจน ตอจากนี้ ผูปฏิบัติจะเดินหนาไปสูการบรรลุผลของสมถะ (คือได
ฌาน) หรือวิปสสนา แลวแตกรณี ดังนั้น จึงใชเปนเคร่ืองวัดผลการปฏิบัติข้ันตอนในระหวางไดดี และ
เปนธรรมหรือคุณสมบัติสําคัญของจิตใจที่ทุกคนควรทําใหเกิดมีอยูเสมอ (พระพรหมคุณาภรณ  
(ป.อ. ปยุตฺโต, ๒๕๕๔, หนา ๑๖๔-๑๖๕) 
 ๓.๘.๒ สัมมาสมาธิ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ทางดับทุกข) 
 การปฏิบัติในสมาธินิมิตในวิมุตตายตนะ ๕ นั้น เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือทางดับ
ทุกข  ผลจากความเขาใจในอรรถในธรรมแหงสมาธินิมิตนั้น  ที่ประกอบดวยปติ สุขและความตั้ง
มั่นในอารมณ  เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของจิตเพราะมีความเปนอุเบกขา  กลาวคือจิตสามารถ
มองเห็นไดตามความเปนจริง  ไมมีการปรุงแตงหรือสังขารส่ิงใด ๆ ข้ึนอีก  มองเห็นธรรมชาติดวย
ความปลอยวางดวยอุเบกขาซ่ึงเปนองคในสมาธิ  จิตจึงจิตวิมุตติหลุดพนจากอาสวะกิเลส  สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาเปนทางดับทุกข  ดังปรากฏในทีฆนิกาย มหาวรรค ความวา 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิ(ความต้ังจิตมั่นชอบ)  เปนอยางไร. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดแลวจากกามารมณ  สงัด

แลวจากธรรมที่เปนอกุศล เขาถึงปฐมฌาน(ความเพงที่๑)   ประกอบดวยวิตกและ
วิจาร  มีปติและสุข  อันเกิดจากวิเวก   

เพราะความที่วิตกและวิจาร (ทั้ง ๒)ระงับลง  เขาถึงทุติฌาน  (ความเพงที่ 
๒) เปนเคร่ืองผองใสใจ  ณ ภายในใหสมาธิเปนธรรมอันเอก ผุดมีข้ึน  ไมมีวิตก ไมมี
วิจาร มีแตปติและสุขที่เกิดจากสมาธิ        

อนึ่งเพราะความท่ีปติปราศไป ยอมเปนผูเพิกเฉยอยูและมีสติ สัมปชัญญะ  
และเสวยความสุขดวยกาย  อาศัยคุณคือ อุเบกขา สติ สัมปชัญญะ และเสวยสุขอัน
ใดเลา  เปนเหตุ พระอริยเจาทั้งหลายยอมกลาวสรรเสริญผูนั้น  วาเปนผูอุเบกขา  มี
สติอยูเปนสุข  เขาถึงตติยฌาน  (ความเพงที่  ๓)     

เพราะละสุขเสียได  เพราะละทุกขเสียได  เพราะความที่โสมนัสและโทมนัส
(ทั้ง ๒)ในกาลกอนอัสดงดับไป  เขาถึงจตุตถฌาน(ความเพงที่ ๔)ไมมีทุกข ไมมีสุขมี
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แตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้กลาว
วา  สัมมาสมาธิ...   

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้กลาววา อริยสัจ  คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
ดังนี้. (ที.ม. ๑๔/๒๙๙/๒๕๒-๒๕๓) 

 
 ๓.๘.๓ ผลจากการไดอารมณในสมาธิภาวนา ๔ ประการ 
 วิมุตตายนะที่ปรากฏดวยสมาธิ  ยอมมีผลคือสมาธินั้น ทําใหไดปญญาหรือญาณ  เปน
ผลประการหนึ่งใน ๔ ประการ  ดังที่ตรัสไวความวา “ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงอบรมสมาธิ  ผู
มีจิตเปนสมาธิคือต้ังมั่นแลว  ยอมรูตามความเปนจริง”  และไดตรัสแสดงสมาธิภาวนาไว ๔ อยาง
คือ หนึ่ง สมาธิภาวนา การอบรมสมาธิเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน  สอง สมาธิภาวนา การอบรม
สมาธิเพื่อญาณทัสสนะ ความรูความเห็น สาม สมาธิภาวนา การอบรมสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะ 
สติ ความระลึกได สัมปชัญญะความรูตัว ส่ี สมาธิภาวนา การอบรมสมาธิเพื่อส้ินอาสวะ คือกิเลส
ที่ดวงจิตสันดานทั้งหลาย อธิบายโดยยอ 
 ขอ ๑ สมาธิภาวนาเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน คือ ทําจิตใหมีอารมณเปนอันเดียว  อยาง
สูงก็บรรลุถึงฌานทั้ง ๔ คือ ความเพงทั้ง ๔  อันไดแกอัปปนาสมาธิ  สมาธิที่แนบแนนจนเขาถึงองค
ฌาน 
 ขอ ๒ สมาธิภาวนาเพื่อญาณทัสสนะ  ความรูเห็นนั้นก็คือ  มนสิการในอาโลกสัญญา  
ความสําคัญหมายวาสวาง  อธิษฐานคือต้ังใจกําหนดทิวาสัญญา  หรือความสําคัญหมายวา
กลางวัน  คืออธิษฐานความสวางเหมือนกลางวัน  กลางคืนก็เหมือนกลางวัน  กลางวันก็เหมือน
กลางคืน  คือใหสวางเหมือนกัน  ทําจิตภาวนาใหสวางดวยใจที่วาง ไมมีอะไรรัดรึง 
 ขอ ๓ สมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะ คือ สติความระลึกได สัมปชัญญะความรูตัว  คือ
ระลึกไดรูตัวถึงเวทนาความสุขความทุกขความเปนกลาง ๆ ไมทุกขไมสุข  สัญญาความจําไดหมาย
รู วิตกความตรึกใหรู เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป  เพราะฉะนั้น ในขอ ๓ นี้ก็อาจจะสัมพันธกับขอที่ ๒  เพื่อ
รูเพื่อเห็น  คือเมื่อรูเห็นอะไรน้ันก็เปนเวทนา นั้นก็เปนสัญญา นั้นก็เปนวิตก  ใหรูแลววาเปนอยาง
นั้น  และทุกอยางนั้นก็เปนส่ิงที่เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป 
 ขอ ๔ สมาธิภาวนาเพื่อส้ินอาสวะ  ก็คือการทําสมาธิภาวนาเพื่อปญญา  ต้ังตนแตให
ตามเห็น พิจารณา เกิดดับในขันธ  เปนที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ วารูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณเกิดข้ึนอยางนี้  ดับไปอยางนี้ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
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ปริณายก, ๒๕๕๔, หนา ๖-๗) ดังที่ทรงตรัสแสดงปรากฏอยูในสมาธิสูตร อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต 
ความวา 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนา ๔ ประการนี้   สมาธิภาวนา ๔ ประการ
คืออะไร คือสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทําใหมาก. แลวยอมเปนไปเพื่อ  

(ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) ความพักผอนอยูสําราญในอัตภาพปจจุบันก็มี 
สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อ(ญาณทัสนปฏิ

ลาภ)ความไดญาณทัสนะก็มี   
สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อสติ สัมปชัญญะ 

ก็มี 
สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความส้ินอา

สวะก็มี 
ก็สมาธิภาวนาท่ีเจริญการทําใหมากแลวเปนไปเพื่อความพักผอน อยู

สําราญในอัตภาพปจจุบันเปนไฉน ? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย  ไดปฐมฌานอันประกอบดวยวิตก  ประกอบดวยวิจาร  มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวกอยู  เพราะวิตกวิจารสงบไป  เธอไดทุติยฌานอันเปนเครื่อง
ผองใสในภายใน  ประกอบดวยความที่ใจเปนหนึ่งผุดข้ึน  ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตสมาธิอยู  เพราะปติคลายไปดวย   ภิกษุ เพงอยูดวย  มีสติ 
สัมปชัญญะดวย เสวยสุขทางกายดวย  ไดตติยฌาน  ซึ่งพระอริยะกลาว(ผูที่ไดตติย
ฌานนี้) วา ผูมีสติเพงอยูเปนสุขเพราะละสุข(กาย)   และทุกข(กาย)ได   เพราะ
โสมนัส(สุขใจ) และโทมนัส(ทุกขใจ)  ดับไปกอน  ไดจตุตถฌานอันไมทุกขไมสุข  มี
ความบริสุทธิ์ดวยอุเบกขาและสติอยูนี้ สมาธิภาวนาที่เจริญกระทําใหมากแลว 
เปนไปเพื่อความพักผอนอยูสําราญในอัตภาพปจจุบัน 

ก็สมาธิภาวนาที่เจริญกระทําใหมากแลวเปนไปเพื่อความไดญาณทสันะเปน
ไฉน?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทําในใจซึ่งอาโลกสัญญา(ความสําคัญในแสงสวาง) 
อธิฏฐานทิวาสัญญา(ความสําคัญวาเปนเวลากลางวัน )  ใหเหมือนกันหมดทั้ง
กลางวันและกลางคืน  มีใจสงบสงัดไมมีอะไรหุมหอ  ยังจิตอันประกอบดวยความ
สวางไสวใหเกิดข้ึนดวยอาการอยางนี้   นี้ สมาธิภาวนาที่เจริญการทําใหมากแลว
เปนไปเพื่อญาณทัสนะ 
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ก็สมาธิภาวนาที่เจริญการทําใหมากแลว เปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะเปน
ไฉน?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เวทนาเกิดข้ึนก็รู  เวทนาต้ังอยูก็รู  เวทนาดับไปก็รู  
สัญญาเกิดข้ึนก็รู  สัญญาต้ังอยูก็รู  สัญญาดับไปก็รู  วิตกเกิดข้ึนก็รูวิตกต้ังอยูก็รู  
วิตกดับไปก็รู   นี้  สมาธิภาวนาที่เจริญกระทําใหมากแลวเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ 

ก็สมาธิภาวนาที่เจริญกระทําใหมากแลว เปนไปเพื่อความส้ินอาสวะเปน
ไฉน?   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    พิจารณาดูเนือง ๆ ซึ่งความเกิดและความเส่ือมใน
อุปาทานขันธ  ๕ วารูปเปนอยางนี้  ความเกิดข้ึนแหงรูปเปนอยางนี้  ความดับไปแหง
รูปเปนอยางนี้  เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณเปนอยางนี้  ความเกิดข้ึนแหงเวทนา  
สัญญา  สังขาร  วิญญาณเปนอยางนี้   ความดับไปแหงเวทนาสัญญา  สังขาร  
วิญญาณเปนอยางนี้   นี้  สมาธิภาวนาที่เจริญกระทําใหมากแลวเปนไปเพื่อความ
ส้ินอาสวะภิกษุทั้งหลาย นี้แล สมาธิภาวนา  ๔. (องฺ.จตุก. ๓๕/๔๑/๑๕๕-๑๕๗) 

 
 ๓.๘.๔ สมาธิทําใหเกิดความรู(ญาณ) ๕ ประการ 
 บุคคลที่สามารถปฏิบัติจนประสบความสําเร็จทางจิต  คือ มีอารมณเปนสมาธิปรากฏ
ตอตนเองเปนปจจัตตังแลว  จะทราบโดยประสบการณนั้นวา  ในขณะแหงสมาธิจะพบกับความสุข
อยางมาก  แมภายหลังที่จิตออกจากสมาธิเขามาสูกระบวนการรับรูภายนอกก็ยังเปนสุข  โดย
อารมณในสมาธิไมตองการอะไรเปนเคร่ืองลอหรือแลกเปล่ียน  เปนเร่ืองยากมากหรือยากที่สุดที่
คนทั่วไปนั้นจะไดความสงบประเภทนี้  ซึ่งเปนความสุขที่ตางไปจากความสุขทางโลก  และเมื่อได
เพียรปฏิบัติจนเกิดความคลองแคลวแลว  ยอมสามารถกําหนดไดวาจะเขาหรือออกจากสมาธิเวลา
ใดก็ไดทุกเมื่อที่ตองการ  โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงไว ปรากฏในอังคุตรนิกาย 
ปญจกนิบาต ความวา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีปญญารักษาตน มีสติ  เจริญสมาธิหา
ประมาณมิไดเถิด เมื่อเธอมีปญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิหาประมาณมิไดอยู 
ญาณ ๕ อยาง ยอมเกิดข้ึนเฉพาะตน ญาณ ๕ อยางเปนไฉนคือ  

ญาณยอมเกิดข้ึนเฉพาะตนวา สมาธินี้มีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบาก
ตอไป ๑  

สมาธินี้เปน อริยะ ปราศจากอามิส ๑  
สมาธินี้อันคนเลวเสพไมได ๑ 
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สมาธินี้ละเอียด ประณีต ไดดวยความสงบระงับ บรรลุไดดวยความเปน
ธรรมเอกผุดข้ึน  และมิใชบรรลุไดดวยการขมธรรมท่ีเปนขาศึก หามกิเลสดวยจิตอัน
เปนสสังขาร ๑ 

ก็เรายอมมีสติเขาสมาธินี้ได มีสติออกจากสมาธินี้ได ๑  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีปญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิอัน

หาประมาณมิไดเถิด เมื่อเธอทั้งหลายมีปญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิอันหา
ประมาณมิไดอยู ญาณ ๕ อยางนี้แล ยอมเกิดข้ึนเฉพาะตน ฯ. (องฺ.ปฺจก. ๓๖/๒๗/
๔๓-๔๔) 

 
 ๓.๘.๕ การเจริญฌานสมาธิชื่อวาเปนผูปฏิบัติตามคําสอนพระศาสดา 
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสสอนแสดงวิธีการเจริญสติทําจิตใจใหเปนสมาธิ
อยูหลายคร้ังหลายคราว  จัดวาเปนหลักปฏิบัติที่ไดทรงสอนไวใหเปนหลักปฏิบัติ หรือหนาที่ของ
การเปนภิกษุในธรรมวินัยนี้  ที่จะตองเช่ือฟงคําส่ังสอนของพระองค  และยังเปนการตอบแทน
ชาวบานที่ไดเล้ียงดูภิกษุดวยการใหบิณฑบาตอยางสมควรอีกดวย  ปรากฏในอังคุตรนิกาย เอก
นิบาต ความวา 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาภิกษุเจริญปฐมฌานแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือไซร  
ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติ
ตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา  ก็จะปวยกลาวไปไยถึงผูกระทํา
ใหมากซ่ึงปฐมฌานนั้นเลา. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาภิกษุผูเจริญทุติยฌานแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ... 
เจริญตติยฌาน.. . เจริญจตุตถฌาน... เจริญเมตตาเจโตวิมุตติ... เจริญกรุณาเจโต
วิมุตติ. . . เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติ. . .เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติ. .. พิจารณากายในกาย
อยู  พึงเปนผูมีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌา  และโทมนัสในโลก. . .
พิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย . . .พิจารณาจิตในจิตอยู . . .พิจารณาธรรมในธรรม
ทั้งหลาย ... ยังฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร ประคองจิตไว  ต้ังจิตไว  เพื่อ
ไมใหอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิด เกิดข้ึน... ยังฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความ
เพียร  ประคองจิตไว    ต้ังจิตไว  เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดข้ึนแลว ...  ยังฉันทะ
ใหเกิด  พยายาม ปรารภความเพียร  ประคองจิตไว ต้ังจิตไว  เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม
เกิดใหเกิดข้ึน . .. ยังฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิตไว  ต้ังจิต
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ไว  เพื่อความต้ังมั่น   ไมฟนเฝอ เพื่อความมีมาก เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อ
ความบริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว ... เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิ
ปธานสังขาร... เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร... เจริญอิทธิบาทที่
ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร.. . เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวีมังสาสมาธิ
ปธานสังขาร...  เจริญสัทธินทรีย.. .  เจริญวิริยินทรีย... เจริญสตินทรีย.. . เจริญสมาธิ
นทรีย... เจริญปญญินทรีย...เจริญสัทธาพละ.. . . เจริญวิริยพละ. . .  เจริญสติพละ....
เจริญสมาธิพละ . . . เจริญปญญาพละ . . . เจริญสติสัมโพชฌงค . . . เจริญธัมม
วิจยสัมโพชฌงค.. . เจริญวิริยสัมโพชฌงค... เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคสัมโพชฌงค .. .   
เจริญสมาธิสัมโพชฌงค. . . เจริญอุเบกขาสัมโพฌงค... เจริญสัมมาทิฏฐิ ... เจริญ
สัมมาสังกัปปะ.... เจริญสัมมาวาจา... เจริญสัมมากัมมันตะ...  เจริญสัมมาอาชีวะ. . . 
เจริญสัมมาวายามะ....เจริญสัมมาสติ 

ถาภิกษุเจริญสัมมาสมาธิแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือไซรภิกษุนี้เรากลาววา  อยู
ไมเหินหางจากฌาน  ทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท  ไมฉัน
บิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา  จะปวยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมากซ่ึง
สัมมาสมาธิเลา. (องฺ.เอกก. ๓๓/๒๐๘-๒๐๙/๒๑๔-๒๑๖) 

 
 ๓.๘.๖ สมาธิ คือ ธรรมเปนเครื่องอยูโดยลําดับ 
 ความดับไปโดยลําดับเปนธรรมที่เปนเคร่ืองอยูประการหน่ึงของพระอริยะเจา  ซึ่งเปนที่
สามารถในรูปฌานและอรูปฌาน จนสามารถดับสัญญาและเวทนาในทายที่สุด ซึ่งเปนความวิมุตติ
หลุดพนไปจากกิเลสโดยเด็ดขาดส้ินเชิง  เปนความเกี่ยวของในเหตุปจจัยของวิมุตตายตนะ  
ปรากฏใน ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา  
 ๑. กามสัญญาของทานผูเขาปฐมฌานยอมดับไป 
        ๒. วิตกวิจารของทานผูเขาทุติยฌานยอมดับไป 
        ๓. ปติของทานผูเขาตติยฌานยอมดับไป 
        ๔. ลมอัสสาสะและปสสาสะของทานผูเขาจตุตถฌาน ยอมดับไป 
        ๕. รูปสัญญาของทานผูเขาอากาสานัญจายตนะสมาบัติ ยอมดับไป 
        ๖. อากาสานัญจายตนสัญญาของทานผูเขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติยอมดับไป 
        ๗. วิญญาณัญจายตนสัญญาของทานผูเขาอากิญจัญญายตนสมาบัติยอมดับไป 
        ๘. อากิญจัญญายตนสัญญาของทานผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติยอมดับไป 
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        ๙. สัญญาและเวทนาของทานผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธยอมดับไป ฯ 

ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผู
ทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว 
พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรยนี้
พึงยั่งยืนต้ังอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก 
เพื่ออนุเคราะหแกโลกเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ฯ. (ที.ปา. ๑๖/๓๕๖/๒๕๒-๒๕๓) 

 
 ลําดับข้ันในอนุปพวิหารตามที่ตรัสแสดงนี้เปนเร่ืองแหงสัมมาสมาธิโดยตรง  เปน
ความสามารถของพระอริยะเจาผูบรรลุอรหัตตผล  หลุดพนจากอาสวะดวยปญญา  จิตพนจาก
กิเลสดวยความสามารถในฌานสมาธิในระดับสูงสุด  คือ มีความสามารถทั้งในรูปฌานและอรูป
ฌานที่เปนพื้นฐานความสงบแหงจิต  สามารถกระทําใหจิตเขาสูฌานไปตามลําดับความละเอียด
แหงสังขารในณานแตละระดับนั้น  ไปถึงข้ึนสูงสุดจนสามารถดับไดทั้งสัญญาและเวทนาอัน
หมายถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ  แมในขณะที่ยังไมเขาอนุปาทิเสสนิพพานหรือดับขันธทํากาละ
เสียชีวิตไป 
 ๓.๘.๗ วิธีในอานาปานสติสมาธิเปนเหตุแหงอนุปุพวิหาร ๙  
 การที่จะไดสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น  ยอมตองอาศัยสมาธินิมิตเปนอายตนะหรือสมาธิที่
จะเช่ือมตอเปนทางใหปรากฏตามลําดับ ๆ ไป  ดวยวิธีอานาปานสติกรรมฐานเมื่อปฏิบัติแลวจักได
สมาธิ  และสามารถใชวิธีการนี้เพื่อเขาออกฌานเปนลําดับ ต้ังแตปฐมฌานไปจนถึงสัญญาเวทยิต
นิโรธ  ปรากฏในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ความวา 

ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงสงัดจากกาม สงัดจากกุศลธรรม บรรลุ
ปฐมฌาน มีวิตกวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู  ก็พึงมนสิการอานาปานสติ
สมาธินี้แหละใหดี.  

ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงบรรลุทุติยฌาน  มีความผองใสแหงจิตใน
ภายใน  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร  เพราะวิตกวิจารสงบไป  มีปติ
และสุขเกิดแกสมาธิอยู  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 

ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงมีอุเบกขา มีสติ  มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย
นามกายเพราะปติส้ินไป  บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา  ผูได
ฌานนี้  เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละ 
ใหดี. 



๙๕


ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข  เพราะละสุข
ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได  มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธอยู.  ก็พึง
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้ แหละใหดี. 

ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน  ดวยมนสิการ
วา  อากาศหาที่สุดมิได  เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฎิฆ
สัญญา  เพราะไมมนสิการถึงมานัตตสัญญา  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้
แหละใหดี. 

ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน  ดวยมนสิการวา
วิญญาณหาที่สุดมิได  เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง  ก็พึง
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 

ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา  ไม
มีอะไรนอยหนึ่ง  เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง  ก็พึงมนสิการ
อานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 

ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะลวง 
อากิญ จัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้
แหละใหดี. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนี้แหละ  ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงบรรลุ
สัญญาเวทยิตนิโรธ  เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง  
ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. (สํ.ม. ๓๑/๑๓๓๗-๑๓๔๕/๒๒๔-
๒๒๕) 

 
  สังเกตไดวาวิธีในอานาปานสติสมาธินี้ยังเปนวิธีการ  เปนทางที่สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาไดตรัสรูพระธรรม  เพราะไดทรงปฏิบัติดําเนินในทางอันเรียกวามัชฌิมปฏิปทา  ขอปฏิบัติ
อันเปนทางสายกลาง  ไมเกี่ยวของในทางอันเรียกวา  กามสุขัลลิกานุโยค  ความประกอบตนพัวพัน
อยูดวยความสุขสดชื่นในกาม  และอัตตกิลมถานุโยค  ความประกอบทรมานตนใหลําบาก  เพราะ
เหตุที่ทางที่ไดทรงพบไมพัวพันดวยทางท้ัง ๒  ดังกลาวจึงเรียกวา  มัชฌิมปฏิปทา  ขอปฏิบัติอัน
เปนหนทางกลาง  ไดแก มรรคมีองค ๘  มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเปนตน  มีสัมมาสมาธิความ
ต้ังใจชอบเปนที่สุด  ตามพุทธประวัติก็แสดงวา  ไดทรงระลึกถึงสมาธิจิตที่ทรงไดเมื่อเปนพระราช
กุมารตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญ  ในขณะที่พระราชบิดาทรงประกอบพระราชพิธี
แรกนาขวัญนั้น  พระราชกุมารพระโพธิสัตวประทับนั่ง ณ ภายใตรมหวา  ไดทรงกําหนดลมหายใจ



๙๖

เขาออก  จิตก็เปนสมาธิถึงข้ันปฐมฌาน  แตวาตอมาสมาธินั้นก็เส่ือมไป  คร้ันไดเสด็จออกทรง
ผนวช  ทรงแสวงหาทางแหงความตรัสรู  ไดทรงศึกษาสมาบัติเจ็ด สมาบัติแปด  ในสํานักของทาน
คณาจารยทั้งสอง  คือทานอาฬารดาบส ผูไดสมาบัติเจ็ด  และทานอุทกดาบส ผูไดสมาบัติแปด  
ทรงศึกษาและทรงปฏิบัติไดเสมอกับทานอาจารยทั้งสองนั้นแลว  ก็ไดทรงเห็นวายังไมใชเปนความ
ส้ินทุกข  ยังมีตัณหาอุปาทานมีชาติมีภพ  จึงไดเสด็จหลีกหนีออกไปทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา  ก็ไดทรง
เห็นวา  แมทุกรกิริยาทรมานกายใหลําบากก็ไมเปนทางแหงปญญาตรัสรูจึงไดทรงหยุด  และก็ทรง
แสวงหาหนทางอ่ืนตอไป  ก็ทรงระลึกไดถึงสมาธิจิตที่เคยทรงไดนั้น  ทรงเห็นวาจะเปนทางนําไปสู
ปญญาตรัสรูได  จึงไดทรงจับทําสมาธินั้น (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก, ๒๕๓๘, หนา ๔๒) 
 แมในการปฏิบัติทางอารมณสมาธิในทางพระพุทธศาสนามีรายละเอียดอยูมากมาย
ตามที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฏกและคัมภีรในช้ันอ่ืน ๆ   ผูปฏิบัติยอมสามารถเลือกเอาวิธีการที่
เหมาะสมกับตน  ที่สามารถทําใหเกิดความสงบ เปนอุปสมะ เปนสันติที่เกิดข้ึนในใจตอผูศรัทธา
และปฏิบัติตามสมควรแกธรรม 
 ๓.๘.๘ สรุป 
 วิมุตตายตนะ ๕ เปนคําสอนที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่แตกตางไปจากวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ  เชน 
การเจริญสติปฏฐาน ๔ การเจริญพรหมวิหาร การเจริญอานาปานสติ การเพงกสิณ ฯลฯ  วิธีการ
เหลานี้ตรัสสอนข้ันตอนโดยตรง  เปนข้ันตอนที่จําเพาะเจาะจงลงไปวาใหทําดวยวิธีการอยางนี้ ๆ 
แลวจึงจะเกิดผลอยางนี้ ๆ  แตในการตรัสถึงวิมุตตายตนะ ๕ นี้เปนลักษณะแสดงไวแบบกวาง ๆ 
โดยไมไดระบุเจาะจงลงไปวาตองมีข้ันตอนรายละเอียดอยางไร  เพียงแตอาศัยโดยการที่เมื่อผู
ปฏิบัติไดทราบหลักธรรมในการปฏิบัติตาง ๆ นั้นมาแลว  ก็เอาตัวหลักธรรมเหลานั้นมาปฏิบัติผาน
โดยวิธีการทางวิมุตตายตนะ ๕  โดยมีหลักสําคัญที่เปนจุดรวมกันคือ ความเขาใจในหลักการหรือ
ขอธรรมะปฏิบัตินั้น  ดังที่ตรัสถึง “ความเขาใจอรรถ เขาใจธรรม”  เฉพาะในตัวความเขาใจอรรถ
เขาใจธรรมนี้ยังสามารถแสดงความเกี่ยวของโดยตรงกับเปนสัมมามรรคในอริยมรรคมีองค ๘  อัน
เปนกาวแรกของการปฏิบัติ  คือ สัมมาทิฐิ   อันจะเปนองคประธานใหอริยมรรคองคตอ ๆ ไดเจริญ
ข้ึนดวยสัมมาทิฐิ  ซึ่งเปนเหตุหรือความเกี่ยวของโดยตรงกับ “ความเขาใจอรรถ เขาใจธรรม”  เมื่อ
อริยมรรคที่เหลือไดเจริญข้ึนมีข้ึนแลวจากเหตุคือสัมมาทิฐิ  ที่สุดสัมมาสมาธิยอมเกิดข้ึน  อันจะ
สอดคลองกับที่ตรัสแสดงในวิมุตตายตนะ ๕ วา  “เมื่อเกิดปติ กายยอมสงบ ผูมีการสงบแลวยอม
ไดเสวยสุข เมื่อมีสุขจิตยอมต้ังมั่น”  วิมุตตายตนะ ๕ จึงแสดงทั้งเหตุตนคือสัมมาทิฐิและผลที่ไดรับ
คือสัมมาสมาธิในประการตอมานั่นเอง 
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บทที่ ๔ 
วิเคราะหประโยชนของวิมุตตายนตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

  
 แนวทางการศึกษาและปฏิบัติเพื่อเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ การหลุดพน
เปนอิสระจากกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ พบวามีทั้งในลักษณะที่เปนแบบชั่วคร้ังชั่วคราว  และ
ชนิดที่เปนอิสระพนไปโดยไมกลับมากําเริบอีก  ซ่ึงการหลุดพนที่เรียกวาวิมุตติโดยผานทาง
อายตนะคือวิธีการตาง ๆ ทั้ง ๕ ประการนั้น  มีผลรวมกันอยางหนึ่งตามที่สมเด็จพระบรมศาสดา
ตรัสไว ไมวาจะเปนการฟงธรรม การแสดงธรรม การสวดสาธยายธรรม การพิจารณาไตสวนธรรม 
การปฏิบัติในสมาธินิมิต  ดังที่ทรงตรัสแสดงตอทายไวในทุกขอวา 
 

 “..เมื่อเธอเขาใจอรรถเขาใจธรรมยอมเกิดปราโมทย เมื่อเกิดปราโมทย
แลวยอมเกิดปติ   เมื่อใจเกิดปติกายยอมสงบ  ผูมีการสงบแลวยอมไดเสวยสุข  เมื่อ
มีสุขจิตยอมต้ังมั่น...” 

๑.เขาใจอรรถเขาใจธรรม

๒.ปราโมทย

๓.ปติ

๔.กายสงบ

๕.สุข

๖.จิตตั้งม่ัน เปนสมาธิ

การฟงธรรม

การแสดง
ธรรม

การสวด
สาธยายธรรม

โยนิโส
มนสิการ
ธรรม

การปฏิบัติใน
สมาธินิมิต
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 หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาประกอบไปดวยประโยชนตอผูศึกษาและนอมนํามา
ปฏิบัติ  ต้ังแตในระดับข้ันพื้นฐานในการดําเนินชีวิตใหถูกตองในทางสังคมโลก  ไปจนถึงข้ันสูงสุดที่
พึงจะไดรับคือการพัฒนาจิตใจใหปราศจากทุกข  เปนอิสระไปจากกิเลสที่จะหอหุมจิตใจไวดวย
อวิชชา  และตามที่ไดรวบรวมศึกษาวิจัยขอมูลในดานตาง ๆ  ทั้งเอกสารหลักช้ันปฐมภูมิคือ พระ
ธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตามที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฏก  และหลักฐาน
ทุติยภูมิที่เปนคัมภีรและเอกสารช้ันรองตางๆ  พบวามีคุณคาในลักษณะที่สามารถวิเคราะหแยก
เปนประเด็นตาง ๆ ได ๓ ประการดังนี้ 
 
๔.๑ วิมุตตายตนะ ๕ เปนประโยชนในฐานะที่เปนเครื่องมือในการศึกษาธรรม 
 วิมุตตายตนะ ๕ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงนี้  เปนเคร่ืองมือหรือวิธี
การศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนา  เพราะในการศึกษาพระธรรมคําสอนนั้นก็ยอมตองกระทําดวย
วิธีการที่เกี่ยวของกับหลักธรรมที่ไดทรงเปดเผยไว  การนําเอาหลักธรรมนั้นมาเผยแสดงเพื่อใหผูอ่ืน
ไดยินไดฟง การนํามาแสดงโดยตนเปนผูกลาวสอนแสดง  การสวดสาธยายหรือทองจําขอธรรม  
การพิจารณาธรรม และการปฏิบัติตามสมาธินิมิต  โดยทั้ง ๕ ประการนี้ก็คือคุณคาหรือเนื้อตัวแหง
การศึกษาธรรมะ  ดวยไมวาในเร่ืองใด ๆ ก็ตามหากไดหากไดลงมือศึกษาแลว  ยอมนํามาสูความ
เขาใจอรรถเขาใจธรรม  รูแจงในเร่ืองที่ตนศึกษาดังที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแสดงปรากกฏ
ในอลคัททูปมสูตรวาดังนี้ 

     กุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นนั่นแล ยอมเลาเรียนธรรมคือ 
สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม  เวทัลละ 
กุลบุตรเหลานั้นเลาเรียนธรรมนั้นแลว ยอมไตรตรองเนื้อความแหงธรรมเหลานั้น
ดวยปญญา ธรรมเหลานั้น ยอมควรซึ่งการเพงแหงกุลบุตรเหลานั้น ผูไตรตรองซ่ึง
เนื้อความดวยปญญา กุลบุตรเหลานั้น ไมมุงขมผูอ่ืนเปนอานิสงส และไมมุงเปล้ือง
คํากลาวรายของผูอ่ืนเปนอานิสงส จึงเลาเรียนธรรม และกุลบุตร เหลานั้นยอมเลา
เรียนธรรมเพ่ือประโยชนใด ยอมไดเสวยประโยชนนั้นแหงธรรมนั้น ธรรมเหลานั้น 
อันกุลบุตรเหลานั้นเรียนดีแลว  ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขส้ินกาลนาน 
(ม.มู. ๑๘/๒๗๙/๒๘๖) 
 

 การศึกษายอมตองอาศัยชองทางทั้งหลายแหงวิมุตตายตนะ ๕  ทั้งเพื่อเปนการสื่อสาร
หรือถายทอดออกไปในลักษณะเอหิปสสิโก  หรือเพื่อเปนการอบรมตนเอง ขัดเกลาตนเองคือโอป
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นะยิโก ซ่ึงการศึกษาเลาเรียนธรรม  เมื่อทําดวยความ “เขาใจอรรถเขาใจธรรม”  อันเปนลักษณะ
แหงวิมุตตายตนะ ๕ แลว  ผูศึกษายอมไดรับประโยชนในฐานะที่วิมุตตายตนะ ๕ ไดเปนเครื่องมือ
ตอเขาในการศึกษาธรรมนั่นเอง    
  
๔.๒ วิมุตตายตนะ ๕ เปนประโยชนในการสืบทอดพระสัทธรรม 
 ความสืบตอของส่ิงใด ๆ ก็ตามยอมสามารถกระทําไปไดดวยการถายทอดหรือส่ือสารสง
ตอจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง  หากไดโยนิโสมนสิการลงไปในเร่ืองนี้อยางลึกซ้ึงแลวจะพบได
วา  ในเฉพาะเร่ืองวิมุตตายตนะ ๕ นี้เปนเร่ืองที่ถูกยกข้ึนแสดงโดยผูรูแจงสองทาน  คือ  สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจายกข้ึนแสดงหนึ่งคร้ัง  และทานพระสารีบุตรยกข้ึนแสดงสองคร้ังโดยที่ทั้งสองคร้ัง
นั้น  สมเด็จพระศาสดาไดทรงประทับอยูดวย  และทั้งสามคร้ังที่ถูกยกข้ึนแสดงนี้  เปนการถายทอด
ตอหมูภิกษุสงฆซึ่งถือวาอยูในระบบการศึกษาโดยตรง   จะสังเกตไดวาจะสอดคลองกับที่ทรงตรัส
ถึง ความเขาใจอรรถเขาใจธรรม  อันเปนคุณสมบัติที่ผูที่จะถายทอดหรือสืบตอคําสอนใน
พระพุทธศาสนาตองมี  เพราะหากการสืบทอดกลาวสอนจากผูสอนที่ขาดความรูความเขาใจ  การ
ถายทอดหรือกลาวสอนนั้นยอมมีโอกาสที่จะทําใหพระสัทธรรมผิดเพี้ยงไปได 
 ดังนั้นดวยวิธีการในวิมุตตายตนะ ๕ ซ่ึงเปนวิธีการที่ประกอบดวยปญญาคือ ความ
เขาใจอรรถเขาใจธรรม  จึงทําใหกระบวนการสืบทอดพระสัทธรรมที่ไดทรงแสดงไวไมคลาดเคล่ือน
ไปจากความจริง  ทั้งนี้เหตุที่ทําใหพระสัทธรรมคงอยูไมคลาดเคล่ือนไปในอังคุตรนิกาย จตุตตกนิ
บาต  อันประกอบดวย ภิกษุมีการเลาเรียนพระสูตรดวยบทและพยัญชนะที่ต้ังไวดี ๑  ภิกษุเปนผูวา
งาย เรียนคําสอนดวยความเคารพ ๑ ภิกษุผูเปนพหูสูตรแสดงธรรมดวยความเคารพ ๑  ภิกษุผูเปน
เถระ เปนหัวหนามีความเพียรไมหยอนยานในการปฏิบัติ ๑  ทั้งส่ีประการนี้ลวนเปนธรรมที่
สอดคลองกับวิธีการหรือกระบวนการในวิมุตตายนะ ๕  
 เพราะไมวาจะเปนบุคคลใดก็ตาม  ในขณะแหงการปฏิบัติในหนทางคือวิมุตตายตะทั้ง 
๕ ประการนั้น  ผูปฏิบัติแมในปจจุบันจะยังไมไดรับผลคือยังไมวิมุตติ  แตดวยความเพียรในหนทาง
นั้นก็ยังถือวาเปนการสิบทอดพระสัทธรรมแนวทางปฏิบัติที่สมเด็จพระบรมศาสดาไดตรัสเปดเผย
แสดงไว  เปนการส่ังสมบารมี  ฝกฝนทั้งกายและใจตามแนวทางที่เปนสัมมาทิฏฐิ  เพาะบมอินทรีย
จนเปนพลวะปจจัยใหเกิดผลสําเร็จไดในคราวตอ ๆ ไป(อปราปริยเวทนียกรรม)  ทั้งในวิมุตตายนะ
เองในประการหนึ่งคือการแสดงธรรมก็เปนการเผยแผพระพุทธศาสนาในแงการปฏิบัติธรรมไปใน
ตัว  ซึ่งตราบใดที่ยังมีผูปฏิบัติตามดวยความเขาใจอยางถูกตอง โลกยอมไมวางจากพระอรหันต 
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๔.๓ วิมุตตายตนะเปนประโยชนในการปฏิบัติธรรม  
 หลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่ีมักยกข้ึนแสดง  ในกระแสปจจุบันโดยทั่วไปจะ
มักจะมุงเนนไปในเร่ืองการทําสมาธิเปนสําคัญ  ซึ่งเมื่อกลาวถึงวาจะปฏิบัติธรรมหรือไปปฏิบัติ
ธรรมก็เปนอันเขาใจกันโดยทันทีวา  ไปทําสมาธิหรือฝกอบรมกรรมฐานเปนหลัก  แต ก า ร ย ก ข้ึ น
กลาวสอนแสดงในเร่ืองวิมุตตายตนะ ๕ นี้  เปนการสอนแสดงในวิธีการอยางกวาง ๆ ไวทั้ง ๕ 
ประการ  ใหผูปฏิบัตินั้นมีทรรศนะที่กวางขวางข้ึน  ไมจําเปนตองอยูที่รูปแบบในการทําสมาธิ  คือ 
หลับตานั่งสมาธิภาวนาแตเพียงอยางเดียว  เพราะไมวาจะเปนการฟงธรรม  การเทศนาส่ังสอน
ธรรม การสวดมนตสาธยายธรรม  หรือการพิจารณาโยนิโสมนสิการ ก็เปนการกระทํา เปนการ
ปฏิบัติธรรมเชนเดียวกัน  ใหผลเปนประการเดียวกันคือความวิมุตติ    มีตัวอยางผูที่วิมุตติใน
ประการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการนั่งหลับตาทําสมาธิที่ปรากฏใหไดพบ ใหไดศึกษาหลายกรณี  ซึ่ง
ถาหากไดพิจารณาถึงคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในเร่ืองวิมุตตายนะ ๕ นี้พบวา  เปน
เร่ืองของการประพฤติปฏิบัติในภาพรวมของผูที่ตองการจะปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพน  ซึ่งจะมี
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับธรรมะ  เพราะไมวาจะปฏิบัติในหัวใดก็จะใหผลประการเดียวกันตามที่ตรัส   
 ธรรมะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายกข้ึนแสดงอาจมีลักษณะเจาะจง  สามารถแสดง
หลักการหรือแนวทางปฏิบัติไวเปนเร่ือง ๆ เชน สติปฏฐาน ๔ สัมมัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ 
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค ๘  แตสําหรับเร่ืองวิมุตตายนะ ๕ ไมทรงตรัสแสดงเชนนั้น  แตมี
ลักษณะตรัสหมายถึงขอธรรมทุกเร่ืองที่พระองคไดแสดงไว  คือ การนําเอาหลักธรรมที่ทรงกลาว
แสดงไวกอนหนาทั้งหมดนั้นมาสรุปรวมดวยทั้ง ๕ วิธีการ  ไมวาจะเปนการฟงธรรมที่ไดแสดงไว
แลว การแสดงธรรมที่ไดทรงแสดงไวแลว  การสาธยายธรรมที่ไดทรงแสดงไวแลว การพิจารณา
ธรรมที่ไดทรงแสดงไวแลว  หรือการปฏิบัติในสมาธินิมิตที่ไดตรัสสอนวิธีการไวแลว  ทั้งหมดนี้ลวน
แลวแตเปนหัวขอที่จะนําไปปฏิบัติตามในวิธีแหงวิมุตตายตนะ ๕ ไดทั้งส้ิน  การที่จะสามารถนํา
หลักธรรมมาปฏิบัติไดนี้  จะตองไดรับความรูในธรรมะเร่ืองตาง ๆ นั้นมากอนหนาแลว  จึงจะ
สามารถนําหลักธรรมนั้นมาเพื่อการปฏิบัติตอได  ไมวาจะเปนการแสดงธรรม การสาธยาย การ
พิจารณาไตสวน หรือการปฏิบัติในสมาธินิมิต  อันแสดงใหเห็นไดวาสําหรับในเร่ืองวิมุตตายตนะ ๕ 
นี้ยอมเหมาะสมกับบุคคลที่อยูในฐานะหรือกระแสในการปฏิบัติ  ประพฤติในโอวาทหรือพระธรรม
คําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในขณะปจจุบันอยูแลว  จึงจะสามารถสมาทานแนวทาง
อีก ๔ ประการมาเพื่อการปฏิบัติได  โดยสังเกตเห็นไดวาการตรัสสอนเร่ืองวิมุตตายตนะ ๕ นี้ทั้ง
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สามคร้ัง  ไมวาจะเปนการแสดงโดยพระศาสดาหนึ่งคร้ัง  และพระสารีบุตรอีกสองคร้ังนั้น  วิมุต
ตายตนะ ๕ นี้ไดถูกยกข้ึนแสดงตอหมูภิกษุสงฆในโอวาททั้งหลายนั่นเอง 
 วิมุตตายตนะ ๕ นั้นจึงประกอบดวยวิธีการถึง ๕ วิธี  ที่ผูปฏิบัติธรรมจะเลือกนํามา
ปฏิบัติไดตามเหตุปจจัยที่เหมาะสมในปจจุบันนั้น ๆ  เชน ในขณะที่พรอมจะฟงเมื่อมีผูแสดงธรรม
ใหฟง  ขณะที่มีผูรับฟงการแสดงธรรมที่ตนไดศึกษามาดีแลว ในขณะที่ผูปฏิบัติพรอมที่จะสวด
สาธยายมนต ในขณะที่ตองการจะพิจารณาหลักธรรมที่ตนรับมาดีแลว หรือพรอมที่จะปฏิบัติ
กรรมฐาน  ทําสมาธิดวยวิธีการตาง ๆ  ซึ่งเปนการเขาถึงความเปนอิสระหลุดพนจากนิวรณจนจิต
เกิดปราโมทยเปนสมาธิ  ประภัสสร ออนโยนควรแกการงาน(อนุปสสนา – ตามเห็นความจริงแหง
ธรรมชาติ)  จนกระทั่งเกิดปญญาคือความรู เห็นแจง เปนวิปสสนาที่สุด 
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บทที่ ๕  

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาในสามประเด็นคือ ๑.เพื่อศึกษาวิมุตติใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒.เพื่อศึกษาวิมุตตายตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓.เพื่อวิเคราะห
ประโยชนของวิมุตตายตนะ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ซึ่งผลการวิจัยไดพบวา 
 ๑. แนวคิดในเร่ืองวิมุตติในพระพุทธศาสนาเถรวาท กลาวถึงลักษณะการหลุดพนมี ๒ 
ประการคือ หลุดพนในลักษณะช่ัวคราวซ่ึงกิเลสสามารถกลับมากําเริบไดอีก  กับหลุดพนชนิด
เด็ดขาดถาวร  ไมกลับมากําเริบ  ซึ่งเปนการวิมุตติชนิดที่ละกิเลสอันไดแก ราคะ โทสะ โมหะ ได
โดยส้ินเชิง  และเปนเร่ืองสําคัญหรือเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒.  วิมุตตายตนะ ๕ เปนการนําหลักธรรมประการตาง ๆ ที่ไดเคยตรัสแสดงไว  แลวนํา
ธรรมนั้นมาสูการปฏิบัติใน ๕ ประการ  คือ การฟง การยกข้ึนแสดง การสวดสาธยาย การพิจารณา
ไตสวน  และการปฏิบัติในสมาธินิมิต  ซ่ึงดวยการปฏิบัติทั้ง ๕ ประการนี้ใหผลเปนประการเดียวกัน
คือ  ความมีจิตต้ังมั่นเปนสัมมาสมาธิ   
 ๓.  วิมุตตายตนะ ๕ มีประโยชนในแงของการปฏิบัติ   มีผลตอโลกคือการสืบทอดพระ
สัทธรรมที่ตรัสแสดงไว  เปนการถายทอดสงตอดวยกระบวนการศึกษาและปฏิบัติ  ซึ่งธรรมะปฏิบัติ
ที่พระศาสดาไดตรัสสอนไวมีสองลักษณะ คือ  การตรัสสอนธรรมในลักษณะเจาะจง  คือ  กลาวถึง
หัวขอธรรมที่ยกข้ึนแสดงโดยตรงวา หัวขอเปนอยางนี้  มีองคประกอบเปนอยางนี้ ๆ  เชน การตรัส
แสดงอนุปุพิกถา, สติปฏฐาน ๔, สัมมัปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย ๕, พละ ๕, โพชฌงค ๗, 
อริยมรรค ๘ เปนตน  ซึ่งการยกข้ึนแสดงในหัวขอธรรมนี้เพื่อใหผูรับธรรมนั้นไดรู  แลวนําไปปฏิบัติ
ตอจนไดรับผล  อีกประการหนึ่งคือตรัสสอนธรรมในลักษณะกลาวแสดงไวอยางกวาง ๆ  ซึ่งในกรณี
ที่ศึกษานี้คือการตรัสสอนในเร่ืองวิมุตตายตนะ ๕   เปนการใหวิธีการอยางกวาง ๆ ไมไดเจาะจงลง
ไปวาใหใชธรรมะขอใด  แตเปนการใหผูฟงหรือผูปฏิบัติไดเลือกพิจารณาเอาเองวาตองใชธรรมะขอ
ใด  เนื่องจากมีพื้นความรูในเร่ืองธรรมะศึกษาที่ตรัสสอนอยูแลว(ในกรณีนี้คือ ตรัสสอนแกหมูภิกษุ
สาวก)  เมื่อไดแสดงวิมุตตายตนะ ๕ นี้แลวก็สามารถนําไปปฏิบัติโดยเลือกเอาวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  
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หรือจะทําหลาย ๆ วิธีสามารถเลือกปฏิบัติไดตามจริต  หรือตามเหตุปจจัยที่สมควรแกธรรมใน
ปจจุบันขณะนั้น ๆ  เพราะไมวาจะเปนขอใดก็ใหผลเปนประการเดียวกัน 
 ธรรมะทุกประการสามารถใชเปนหัวขอในการปฏิบัติ  ถาหากรูจักใชใหถูกตองก็คือ  มี
การทําความเขาใจอรรถเขาใจธรรมในเร่ืองนั้น ๆ  ก็จะนําไปสูความวิมุตติหลุดพนได  เพราะจิตใจก็
จะจดจออยูกับธรรมนั้น ๆ  ไมวาคําสอนใดที่ตรัสแสดงโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เปนไป
เพื่อประโยชนเพื่อการดับทุกขทั้งส้ิน  ดังนั้นดวยวิธีปฏิบัติ หรือปฏิปทาแหงความหลุดพนตามที่ทรง
ตรัสไว  ไมวาจะเปนการฟงธรรม การแสดงธรรม การสาธยายธรรม การโยนิโสมนสิการพิจารณาไต
สวน และการปฏิบัติในสมาธินิมิต  อันเปนเหตุตอบุคคลที่จะบรรลุธรรม เปนอิสระจากกิเลส  เมื่อ
อินทรียของเขาถึงพรอมบริบูรณ  ประโยชน คือการวิมุตติก็จะไดดวยทางใดทางหนึ่งใน ๕ ประการ  
ไมเกินไปจากนี้นั่นเอง     
 
๕.๒ ขอเสนอแนะ 
 ๕.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑.  จัดใหมีการเผยแผความรูในเร่ืองวิมุตตายตนะ ๕ ใหแพรหลายมากข้ึน  เพื่อเปน
แนวทางแกผูปฏิบัติธรรมไดอยางครบถวนตามคําสอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 ๒.  ใหมีการจัดทําหลักสูตรการปฏิบัติธรรมอยางชัดเจนที่เปนมาตรฐานที่อางอิงตอ
คําสอนในวิมุตตายตนะ ๕ อยางชัดเจน  สําหรับเปนหลักพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมในแตละสํานัก 
 ๕.๒.๒ ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ๑. ในการวิจัยคร้ังนี้มุงประเด็นไปในเร่ืองทางหรือปฏิปทาที่จะเปนบอเกิดแหง
วิมุตติ  แตมีประเด็นที่นาสนใจที่ควรพิจารณาศึกษาตอไป  ในขอที่แมบุคคลจะไดเพียรพยายามใน
การปฏิบัติในแนวทางทั้ง ๕ นี้แลว  ก็ยังไมบรรลุหรือสําเร็จผลวิมุตติไปได  จึงควรศึกษาตอไปวา
ทําไมบุคคลตาง ๆ ที่มีปรากฏวาวิมุตติในแตละประการนั้น  ทานมีคุณสมบัติอยางไร หรือมีปจจัย
แวดลอมประกอบอยางไร  เชน กอนหนานั้นทานนี้มีคุณสมบัติอยางนี้เมื่อไดฟงธรรมแลวจึงวิมุตติ  
ทานนี้มีคุณสมบัติอยางนี้ มีเหตุการณเชนนี้เมื่อพิจารณาธรรมเร่ืองนี้แลวจึงวิมุตติ เปนตน 
 ๒. อีกประการหนึ่งที่ควรทําการวิจัยเพิ่มเติมในกรณีวิมุตตินี้  ในปจจุบันจะพบวามี
หลักการปฏิบัติธรรมปรากฏข้ึนอยูหลากหลายรูปแบบ  ดังเชน การปฏิบัติแบบดูจิต การปฏิบัติแบบ
ยุบหนอพองหนอ  การปฏิบัติแบบการภาวนาพุทโธ  การปฏิบัติแบบธรรมกาย  ซ่ึงเปนรายละเอียด
ปลีกยอยแตกแขนงออกไปจากหลักธรรมะภาคปฏิบัติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดแสดงไว  
แตครูบาอาจารยรุนหลัง ๆ ไดแสดงหรือนําเสนอเอาไวเปนแนวทางสําหรับศิษยานุศิษย  หากไดนํา
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วิธีการเหลานี้มาทําการวิเคราะหวิจัยในประเด็นที่จะทําใหเกิดเปนวิมุตติหลุดพนไดอยางไร  
สอดคลองหรือขัดแยงอยางไรกับหลักคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 หากไดทําการศึกษาวิจัยในปจจัยประกอบเหลานี้แลว  คาดวาจะเปนแนวทางใหผูสนใจ
ศึกษาปฏิบัติไดอยางถูกตอง ถูกวิธี  เหมาะสมกับคุณสมบัติของตน  หรือพัฒนาคุณสมบัติของตน  
เพื่อใหไดรับผลดังเชน พระอริยะเจาทั้งหลายผูซึ่งวิมุตติตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตอไป 
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บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
ขอมูลปฐมภูมิ 

พระไตรปฎกและอรรถกถาฉบับแปลภาษาไทย. ฉบับมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย.เลมที่ 
๖, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๓, ๒๔, ๒๖, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๓, ๓๔, ๓๕,๓๖, 
๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๕, ๗๑, ๗๔, ๗๙. 

 
ขอมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือทั่วไป 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. ๒๕๔๒. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). (๒๕๕๑). ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา. (พิมพคร้ังที่ ๖). 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
พระธรรมกิติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต). (๒๕๕๖). พจนานุกรมเพื่อการศึกษา

พุทธศาสน ชุด คําวัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเล่ียงเชียง. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๕๔).  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท. 

(พิมพคร้ังที่ ๑๖). กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากัด 
_________. (๒๕๕๕). พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย). (พิมพคร้ังที่ ๓๒). กรุงเทพมหานคร:  

สํานักพิมพผลิธัมม. 
พระโสภณมหาเถระ(มหาสียาดอ). (๒๕๕๕). พระพรหมโมลี(สมศักด์ิ อุปสโม) ตรวจชําระ, พระ

คันธสาราภิวงศ แปลและเรียบเรียง, ธัมมจักกัปปวัตนสูตร. กรุงเทพมหานคร: หจก.
ประยูรสาสนไทย การพิมพ. 

พุทธทาสภิกขุ (๒๕๕๒). อานาปานสติ การหายใจที่ดับทุกขได. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา
และสถาบันบันลือธรรม.  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (๒๕๕๕). สัมมทิฏฐิ ตาม
พระเถราธิบายของ ทานพระสารีบุตรเถระ. (พิมพคร้ังที่ ๒). เชียงใหม: โรงพิมพ
นันทพันธ 

_________. (๒๕๕๖). ความเขาใจเรื่องชีวิต. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเม็ดทราย. 
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_________. (๒๕๓๘).  ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน. (พิมพคร้ังที่ ๓). กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย.  
สุเชาว พลอยชุม, รศ. สุวิญ รักสัตย. ผศ.ดร. สารัตถะวิชาการ. (๒๕๕๕). พุทธปรัชญา.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
 

๒) วิทยานิพนธ 
กรรณิการ ขาวเงิน (๒๕๕๔). การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเร่ืองอายตนะตามทรรศนะของพุทธทาส

ภิกขุ. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลง-กรณราชวิทยาลัย. 

 

๓) เว็บไซต 
สืบคนจาก. http://www.luangta.com/thamma_forum/forum_detail.php?cgiForumID=438.  

19 พฤศจิกายน 2557. 
สืบคนจาก.  http://www.dhammathai.org/sounds/sangkharaja19.php : 30 กรกฎาคม 2557 
สืบคนจาก. http://watnamprai.igetweb.com/index.php?mo=3&art=214592 ; 17 พฤศจิกายน 

2557. 
สืบคนจาก. http://mediacenter.mcu.ac.th/data/caipyo/m5/web/hungtoom/p7.php : 17 

กันยายน 2556. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ 
Ajahn Jayasaro. (2013).  WITHOUT AND WITHIN. Bangkok: Amarin Printing and Publishing 
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