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ไตรสิกขา 
ในฐานะวธีิการพฒันาชวีติเชงิบูรณาการ 

 
       พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
       อธิการบดี   มจร 
 

๑. ศีล 
 

 ๑.๑ วิธีการพัฒนาตนใหม้ีศีล 
 

 เพ่ือใหเ้ป็นตนมีศีล บางกรณีบคุคลตอ้งท ากิจกรรมอนัเป็นบญุเรยีกตามหลกัพระพทุธศาสนา
วา่ บญุกิรยิาวตัถ ุ๓ ประกอบดว้ย (๑)ทาน (๒)ศลี (๓)ภาวนา นั่นคือการใหท้าน การสมาทานรกัษา
ศีล การบ าเพ็ญภาวนา การท าตนใหมี้ศีลโดยวธีิการก าหนดผกูใจงดเวน้ความชั่วอย่างนีเ้รยีกวา่ 
สมาทานวิรตั ิ ยงัมีวิธีการท าตนใหมี้ศีลอกีอย่างหนึ่งคือแมไ้ม่ไดส้มาทานก าหนดผกูใจ ก็งดเวน้จาก
การประพฤติชั่วโดยหกัหา้มใจไม่ใหต้กอยู่ในอ านาจความโลภ โกรธ หลง วิธีนีเ้รยีกวา่สมัปัตตวิรตัิ 
 ยงัมีวิธีการอื่นอีก ตามธรรมเนียของพระสงฆ ์เรยีกวา่ ปารสิทุธิศลีมี ๔ อย่างดงันี ้
 (๑) ผูป้ระกอบดว้ยศรทัธา มีความส ารวมระวงั เวน้จากขอ้หา้ม ท าตามขอ้อนญุาต ประพฤติ
เครง่ครดัในสิกขาบททัง้หลาย  ท าใหเ้กิดมีศีลบรสิทุธ์ิผดุผ่อง เรยีกวา่ ปาฏิโมกขสงัวรศีล 

 (๒) ผูมี้สติ ส  ารวมอินทรยี ์ ระวงัไม่ใหบ้าปอกศุลธรรมครอบง าเม่ือรบัรูอ้ารมณด์ว้ยอินทรยีท์ัง้ 
๖ หรอือายตนะภายใน ๖ คือ ตาเห็นรูป หไูดยิ้นเสียง จมกูดมกลิ่ม ลิน้ลิม้รส กายสมัผสักบัสิ่ง
ทัง้หลาย ใจนกึคิดเรื่องตา่งๆ ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความรูส้กึยินดีเพลิดเพลินหลงระเรงิเมื่อประสบ
อิฏฐารมณ ์ หรอืระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความอดึอดัขดัเคืองเม่ือประสบอนิฏฐารมณ ์ ท าใหเ้กิดมีศลี
บรสิทุธ์ิผดุผ่องดว้ยอาการอย่างนี ้เรยีกวา่ อินทรยิสงัวรศีล   
 (๓) ผูป้ระกอบดว้ยความเพียร ท าการเลีย้งชีวิตโดยทางท่ีชอบ เวน้จากการแสวงหาท่ีไม่
สมควร(อเนสนา) เวน้จากมิจฉาอาชีพ(อาชีพผิด) กลา่วคือเวน้จากการหาเลีย้งชีพโดยการหลอกลวง 
การปอ้ยอ การท าบอกใบ ้การบีบบงัคบั การแสวงหาลาภดว้ยลาภ ท าใหเ้กิดมีศีลบรสิทุธ์ิผดุผ่องดว้ย
อาการอย่างนี ้เรยีกวา่ อาชีวปารสิทุธิศีล 
 (๔)ผูมี้ปัญญา พิจารณาใชส้อยปัจจยัสี่ใหเ้ป็นไปตามความหมายและประโยชนข์องสิ่งนัน้ ไม่
บรโิภคดว้ยตณัหา ดงัท่ีพระพทุธเจา้ตรสัวา่ “ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว้เสพ(ใชส้อย)จีวร วา่
เพียงเพ่ือบ าบดัความหนาว” ดงันีเ้ป็นตน้ ท าใหศี้ลบรสิทุธ์ิดว้ยอาการอย่างนี ้เรยีกวา่ ปัจจยสนันิสสิต
ศีล 



 ๒ 

 
 ๑.๒ ศีลในฐานะเป็นวิธีการน าไปสู่สมาธิ 
 

 ในการด าเนินชีวิตของพระสงฆ ์ การถือปฏิบติัปาติโมกขใ์หบ้รสิทุธ์ิบรบิรูณ ์ ไม่ดา่ง ไม่พรอ้ย 
ไม่ทะล ุไม่ขาด มีเปา้หมายสรุปไดเ้ป็น ๒ สว่นหลกัคอื (๑)เพ่ือความเรยีบรอ้ยดงีามของสงฆ ์(๒)เพ่ือ
ความสงบเยือกเย็นสขุใจและเอิบอิ่มใจ ทา้ยท่ีสดุย่อมน าไปสูส่มาธิดงัท่ีกลา่วแลว้ 
 ในระดบัชาวบา้น การสมาทานก าหนดรกัษาศีลท่ีเป็นขอ้ๆ มีเปา้หมายชดัเจนคือ การไปสู่
สคุติโลกสวรรค ์ ความถงึพรอ้มดว้ยโภคทรพัย ์ และความดบัเยน็ของจิตใจระดบัโลกียะและอาจ
พฒันาไปถงึระดบัโลกตุตระ  ผลอนัน่าพอใจเหลา่นีย้อ่มท าใหเ้กิดความสงบเยือกเย็นในจิตใจ สขุใจ 
และเอิบอิ่มใจ ทา้ยท่ีสดุแลว้ก็น าไปสูส่มาธิเช่นเดียวกนั 
 ในกระบวนการปฏิบตัิธรรมหรอืการฝึกอบรมตนในระบบพทุธธรรม ศีลเป็นขอ้ปฏิบตัิขัน้
เริ่มตน้แรกท่ีสดุมุ่งไปท่ีความประพฤติพืน้ฐาน จงึเนน้ไปท่ีการละเวน้ความชั่วตา่งๆ ซึง่เป็นจดุเริ่มตน้ 
ในระบบการฝึกอบรมของไตรสิกขา ศลียงัมิใช่ขอ้ปฏิบตัิใหถ้งึจดุหมายโดยตวัของมนัเอง แตเ่ป็น
วิธีการเพ่ือกา้วหนา้ไปสูค่วามเจรญิขัน้ตอ่ไปคือ “สมาธิ”   สมาธิจงึเป็นจดุหมายจ าเพาะของศลี 
โดยนยันี ้ คณุคา่ในดา้นจิตใจของศีลจงึมีความส าคญัมาก คณุคา่ทางจิตใจในขัน้ศีลก็คือเจตนาท่ีจะ
งดเวน้หรอืการไมมี่ความด ารใินการท่ีจะท าความชั่วใดๆอยู่ในใจ ซึง่ท าใหจิ้ตใจบรสิทุธ์ิปลอดโปรง่1 
ความบรสิทุธ์ิปลอดโปรง่แมย้่อมเป็นฐานท าใหจิ้ตจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยงา่ย แมจ้ะเป็นเพียง
ระดบัโลกียะ แตส่ะสมนานไปย่อมกลายเป็นผลกึแหง่ความดีท่ีมหมึาและมีพลงัมหาศาลผลกัดนัไปสู่
ระดบัโลกตุตระได ้
 
๒. สมาธ ิ
 

 ๒.๑  วิธีการสร้างสมาธิ2 
 

 ๒.๑.๑ วธิีสร้างสมาธิตามวธิีธรรมชาต ิ
 

 เพ่ือใหเ้ป็นตนมีสมาธิ บางกรณีบคุคลท าสิ่งดีงามอย่างใดอย่างหนึ่ง(สิ่งดีงามก็คือมีศีล) เมื่อ
ระลกึถงึความประพฤติดีงามสจุรติของตนแลว้เกิดความปลาบปลืม้บนัเทิงใจ ระลกึถงึการบ าเพ็ญ
ประโยชนข์องตนหรอืระลกึถงึพระรตันตรยัแลว้เกิดความปลาบปลืม้ปราโมทย ์ จากนัน้เกิดปีต ิ

                                                           

 
1พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรม  ฉบับปรับปรุงและขยายความ พมิพ์คร้ังที ่๑๑, หนา้  ๗๖๒. 

 
2พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต), เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ ๘๓๙-๘๕๘.(สรุปแนวสร้างสมาธิทั้ง ๔ แบบ) 



 ๓ 

ตามมาดว้ยปัสสทัธิ สขุ และทา้ยท่ีสดุเกิดสมาธิ ดงัท่ีพระพทุธพจนท่ี์ตรสัไวเ้สมอวา่ “สขุิโน จิตฺต    
สมาธิยติ” แปลวา่ ผูมี้สขุ จิตย่อมเป็นสมาธิ 
 ในชีวิตประจ าวนัขณะท างานในหนา้ท่ีหรอืขณะใชชี้วิตนอกวเลาท างาน บางกรณีแมแ้ตก่าร
ขบคิดปัญหาบางอย่างไดท้ะลปุรุโปรง่ การแกปั้ญหาบางอย่างไดโ้ดยการคิดสืบสาวหาตน้สายปลาย
เหตไุด ้ หรอืมองปรากฏการณ(์ท่ีเป็นปัญหา)บางอย่างดว้ยความเขา้ใจ ทา้ยสดุก็มีผลท าใหเ้กิดสมาธิ
ได ้ ดงัขอ้ความในคมัภีรพ์ระไตรปิฎกวา่ “เม่ือเธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรม ยอ่มเกิดปราโมทย ์ เมื่อมี
ปราโมทย ์ ย่อมเกิดปีติ เม่ือใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมไดร้บัสขุ เมื่อมีสขุ จิตย่อมตัง้
มั่น”3 จะถือวา่เป็นกฎธรรมชาติของจิตในระดบัชีวิตประจ าวนัก็ไดท่ี้บคุคลเม่ือปลาบปลืม้(ปราโมทย)์
ย่อมมีจิตจดจ่อ เมื่อเกิดความอิ่มใจ(ปีติ)ย่อมมีจิตจดจ่อ เมื่อกายสงบผ่อนคลายย่อมมีจิตจดจ่อ เมื่อ
มีสขุย่อมมีจิตจดจ่อ สมาธิในลกัษณะอย่างนีไ้มต่อ้งไปขวนขวายหาโดยการนั่งกรรมฐานหรอืใช้
วิธีการปฏิบตัิใดๆ เพียงแตท่ าหนา้ท่ีใหส้  าเรจ็โดยสจุรติหรอืวางใจใหยื้ดหยุ่นไปตามอารมณท่ี์น่าพอใจ
(อิฏฐารมณ)์และอารมณท่ี์ไม่น่าพอใจ(อนิฏฐารมณ)์ ใจก็จะเกิดปราโมทย ์ปีติ ปัสสทัธิ สขุและสมาธิ 
 
 

 ๒.๑.๒ วธิีสร้างสมาธิตามหลักอทิธิบาท 
 

 วิธีท่ี ๑ สรา้งความพอใจใฝ่ดีงาม(กศุลธรรมฉนัทะ) โดยหลกัศรทัธา เมื่อเกิดศรทัธาท าใหเ้กิด
ความพอใจ เม่ือเกิดความพอใจใครท่ี่จะท า(กตัตกุมัยตาฉนัทะ) ย่อมเกิดการจดจ่อ(สมาธิ)ในงานท่ี
ท าและมีผลท าใหเ้กิดการท าตอ่เน่ือง(สาตจัจกิรยิา) เม่ืองานประสบความส าเรจ็บงัเกิดผลใหเ้ห็นเป็น
ท่ีน่าพอใจก็เกิดความบนัเทิงปลืม้ใจ(ปราโมทย)์ ความอิ่มใจ(ปีติ) ความสงบเยือกเย็น(ปัสสทัธิ) ความ
สบายใจ(สขุ) และความจดจ่อ(สมาธิ)ในงานตอ่เน่ืองไปอีกหมนุเวียนเป็นวฏัจกัร เหมือนกบัการสรา้ง
สมาธิตามวิธีธรรมชาติดงัท่ีกลา่วในขอ้ตน้นีเ้ป็นแนวทางหนึ่ง  อีกแนวทางหนึ่งคือ ถา้สามารถปลกุเรา้
กศุลธรรมฉนัทะใหเ้กิดขึน้อย่างแรงกลา้ เกิดความรกัในคณุคา่ความดีงาม ความสมบรูณข์องสิ่งนัน้
หรอืจดุหมายนัน้อย่างเตม็ท่ีแลว้ คนก็จะทุม่เทชีวิตจิตใจอทิุศใหแ้ก่สิ่งนัน้ เมื่อมีกศุลธรรมฉนัทะน า
แลว้ก็ตอ้งการท าสิ่งนัน้ใหด้ีท่ีสดุ ใหส้  าเรจ็อย่างดีท่ีสดุของสิ่งนัน้ ของงานนัน้ ไม่ห่วงพะวงกบัสิ่งลอ่
เรา้หรอืผลตอบแทนทัง้หลาย จิตใจก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงในการด าเนินสูจ่ดุหมาย เดินเรยีบสม ่าเสมอ ไม่
ซา่นไม่สา่ย โดยนยันี ้ “สมาธิ” จงึเกิดขึน้ เรยีกวา่ “ฉนัทสมาธิ” และพรอ้มกนันัน้ความพอใจ
สรา้งสรรคก์็เกิดขึน้ เรยีกวา่ “ปธานสงัขาร” เรยีกรวมวา่ ฉนัทสมาธิปธานสงัขาร 

                                                           

 
3ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๒/๓๑๓, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๖/๓๓. 



 ๔ 

 วิธีท่ี ๒ สรา้งความเพียร(วิรยิะ)โดยหลกัศรทัธา เม่ือเกิดศรทัธาท าใหเ้กิดวิรยิะคือความเพียรท่ี
จะปฏิบตัิ ทดลองสิ่งท่ีเช่ือดว้ยศรทัธานัน้ คนท่ีมีความเพียรเท่ากบัมีแรงหนนุ เวลาท างานหรอืปฏิบตัิ
ธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่ มั่นคง พุ่งตรงตอ่จดุหมาย สมาธิก็เกิดขึน้ เรยีกวา่ “วิรยิสมาธิ” พรอ้มกนั
นัน้ก็มีความเพียรสรา้งสรรคเ์กิดประกอบคูก่นัไป เรยีกวา่ “ปธานสงัขาร”  เรยีกรวมวา่ วิรยิสมาธิ
ปธานสงัขาร 
 วิธีท่ี ๓ สรา้งความเอาใจใสจ่ดจ่อ(จิตตะ)โดยหลกัศรทัธา เม่ือเกิดศรทัธาท าใหจิ้ตผกูพนัจด
จ่อ เฝา้คิดถงึแตง่านนัน้ ไมส่นใจงานอื่นหรอืเรื่องอื่นท่ีเกิดขึน้รอบตวั ความมีใจจดจ่อฝักใฝ่เช่นนีย้่อม
ท าใหเ้กิดสมาธิ จิตแน่วแน่แนบสนิทในกิจท่ีท า เรยีกวา่จิตตสมาธิ พรอ้มกนันัน้ก็มีความเพียร
สรา้งสรรคเ์กิดประกอบคูก่นัไป เรยีกวา่ “ปธานสงัขาร” เรยีกรวมวา่ จิตตสมาธิปธานสงัขาร  
 วิธีท่ี ๔ สรา้งความหมั่นไตรต่รองใครค่รวญ(วิมงัสา) โดยหลกัศรทัธา เมื่อเกิดศรทัธาแลว้ 
ย่อมท าใหเ้กิดการคิดหาเหตผุลสอบสวนทดลอง เมื่อท าอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไป การคิดหา
เหตผุลและสอบสวนทดลองอย่างนี ้ ย่อมช่วยรวมจิตใหค้อยก าหนดและติดตามเรื่องท่ีพิจารณาอย่าง
ติดตลอดเวลา เป็นเหตใุหจิ้ตแน่วแน่แลน่ดิ่งไปกบัเรื่องท่ีพิจารณา ไมฟุ่้งซา่น เรยีกวา่วิมงัสาสมาธิ 
พรอ้มกนันัน้ก็มีความเพียรสรา้งสรรคเ์กิดประกอบคูก่นั เรยีกวา่ “ปธานสงัขาร” เรยีกรวมวา่ วิมงัสา
สมาธิปธานสงัขาร 
 

 ๒.๑.๓ สร้างสมาธิโดยใช้สตเิป็นตัวน า4 
 

 การด าเนินชีวิตประจ าวนัทั่วไปของคนเราย่อมไม่มีฐานท่ีจะใหเ้กิดสมาธิ จงึตอ้งใชส้ติเป็น
เครื่องดงึและกมุจิตไวก้บัอารมณค์ือสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งและกิจท่ีตอ้งท าในเวลานัน้ การฝึกสมธิโดยอาศยั
สตเิป็นหลกัมีวิธีการคือ การใชส้ติน าทางใหแ้ก่ปัญญาหรอืท างานรว่มกบัปัญญา โดยคอยจบัอารมณ์
(สิ่งท่ีใจคิด)สง่เสนอใหปั้ญญารูพิ้จารณาเพ่ือใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจเท่าทนัอารมณ ์ การฝึกแบบนี้
ไม่ไดมุ้่งเนน้สมาธิ แตพ่ลอยไดร้บัการฝึกไปดว้ย พลอยไดร้บัการสรา้งไปดว้ย พรอ้มกบัพลอยสง่เสรมิ
การใชปั้ญญาใหไ้ดผ้ลดีย่ิงขึน้ไปดว้ย การฝึกแบบนีไ้ดแ้ก่วิธีการสว่นใหญ่ของสติปัฏฐาน5 วิธีการ
สรา้งสมาธิแบบนี ้ ผูป้ฏิบตัิจ านวนมากเขา้ใจวา่เป็นการแบบวิปัสสนากรรมฐาน มุ่งสรา้งสติเพ่ือเป็น
เครื่องมือน าไปสูปั่ญญา แตแ่ทจ้รงิแลว้ มีสมาธิคั่นอยู่ตรงกลางก่อนท่ีจะเกิดปัญญา นั่นคือ “สต ิ
                                                           

 
4พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ ๘๔๘-๘๔๙. 

 
5สติปัฏฐาน ๔ คือ (๑)กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณากาย (๒)เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนา (๓)จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต (๔)ธมัมานุปัสสนาสติปัฏ
ฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณาธรรม 

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔-๔๐๓/๓๐๒-๓๓๘,  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๖-๑๓๖/๑๐๑-๑๒๘. 



 ๕ 

สมาธิ ปัญญา” ดงัจะเห็นไดจ้ากกระบวนการปฏิบตัิ(ซึง่นิยมถือปฏิบตัิของส านกักรรมฐานแบบพอง-
ยบุในเมืองไทย) ท่ีก าหนดใหโ้ยคีเดินจงกรมและนั่งสลบัไปกนัอิรยิาบถละ ๓๐ นาทีบา้ง มากกวา่นัน้
บา้ง การเดินก็เพื่อใหเ้กิดวิรยิะ(ความเพียร)มั่นคงแขง็แรง การนั่งก็เพ่ือใหเ้กิดสมาธิ(ความตัง้มั่นแห่ง
จิต) 
 

 ๒.๑.๔ สร้างสมาธิอย่างเป็นแบบแผน6 
 

 วิธีการสรา้งสมาธิอย่างท่ีโบราณาจารยไ์ดป้ฏิบตัิสืบๆ กนัมา ตามท่ีท่านอธิบายไวใ้นคมัภีรว์ิ
สทุธิมรรค เป็นวิธีการท่ีปฏิบตัิกนัอย่างเอาจรงิเอาจงัเป็นงานเป็นการ มุ่งฝึกจ าเพาะสมาธิแท้ๆ  
ก าหนดวางกนัไวเ้ป็นรูปแบบ มีขัน้ตอนท่ีด าเนินไปตามล าดบั ดงันี ้7 
 

 ขั้นที ่๑ เตรียมการ โดยการตัดปลิโพธคือขอ้ติดขอ้ง ขอ้กงัวล หรอืเหตกุงัวล เชน่ ลาภ 
หมู่คณะ ญาติ  
 ขั้นที ่ ๒ เลือกเข้าหากัลยาณมิตรคือครูอาจารยผ์ูมี้คณุสมบตัิเหมาะท่ีจะใหก้รรมฐาน
โดยตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีธรรม(กลัยาณมิตตธรรม)  
 ขั้นที ่๓ การเลือกกรรมฐานทีเ่หมาะกับจริต รบัเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๔๐ 
อย่างท่ีเหมาะกบัจรยิาของตน 
 โยคีผูป้ฏิบตัิกรรมฐานตอ้งพินิจพิเคราะหด์วูา่ตวัเองมีจรติแบบไหน และอาจารยผ์ูค้วบคมุ
การปฏิบตัิก็ตอ้งช่วยพินิจตรวจสอบดวูา่ศิษยผ์ูน้ัน้ๆ มีจรติแบบไหน เพ่ือใหส้ามารถเลือกประเภท
กรรมฐานใหเ้หมาะกบัจรตินัน้ๆ  เช่น ราคจรติ  ผูมี้ลกัษณะนิสยัหนกัไปทางราคะ คือรกัสวยรกังาม  
ควรใชอ้สภุกรรมฐานและกายคตาสติ  โมหจรติ ผูมี้ลกัษณะนิสยัหนกัไปทางโมหะ เขลาเหงาซมึ เงื่อง
งง งมงาย ควรใชอ้านาปานสติกรรมฐานควบคูก่บัไปกบัการสนทนากบัอาจารย ์  
 ขั้นที ่ ๔ เข้าอยู่ในวัด ทีอ่ยู่อาศัยหรอืสถานท่ีปฏิบตัิซึง่เหมาะแก่การเจรญิสมาธิ พรอ้ม
กนันัน้ก็ตดัปลิโพธคือขอ้กงัวลเลก็ๆ นอ้ยๆ เสยีใหห้มด 
 ขั้นที ่๕ ปฏบิัตติามวิธีเจริญสมาธิ อปุกรณใ์นการสรา้งสมาธิ คือ กรรมฐาน ซึง่แปลวา่ 
ท่ีตัง้แห่งการท างานของจิต หรอืท่ีใหจิ้ตท างาน หมายถงึสิ่งท่ีใชเ้ป็นอารมณใ์นการเจรญิภาวนา เป็น
อปุกรณใ์นการฝึกอบรมจิต เป็นสิ่งท่ีเอามาใหจิ้ตก าหนด เพ่ือใหจิ้ตมีท่ีเกาะจะไดส้งบน่ิงไม่ฟุ้งซา่นไป
อย่างไรจ้ดุหมาย กรรมฐานนัน้กลา่วโดยสรุปในท่ีนีก้็คือสิ่งท่ีเอามาใหจิ้ตก าหนดเพ่ือชกัน าใหเ้กิด
                                                           

 
6พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ ๘๔๙-๘๕๓. 

 
7ปรากฏรายละเอียดใน วสุิทธิมรรค แปล ภาค ๑ ตอน ๒ พิมพค์ร้ังท่ี ๙, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั

, ๒๕๔๒), หนา้ ๑๔ เป็นตน้ไป 



 ๖ 

สมาธิ มีทัง้หมด ๔๐ อย่าง ผูป้ฏิบตัิสามารถเลือกศกึษาและปฏิบตัิตามความถนดัของตวัเองอย่างใด
อย่างหนึ่ง   
 
  ๒.๒  ตัวอย่างวธีิการสร้างสมาธิ 
  

 วธิีการสร้างสมาธโิดยปฏบิัตอินุสสตกิรรมฐานข้อ  
 “พทุธานุสสติธมัมานุสสติ สงัฆานุสสติ”8 
 

 โยคีผูมี้ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหว ประสงคจ์ะปฏิบตัิพทุธานสุสติกรรมฐาน ในเบือ้งตน้พงึหา
สถานท่ีสงบเหมาะแก่การปฏิบตัิธรรม ระลกึถงึคณุของพระพทุธเจา้ ๙ ประการ หรอืผูป้ระสงคจ์ะ
ปฏิบตัิเพ่ือสรา้งสมาธิในการด าเนินชีวิตประจ าวนั พงึหาช่วงเวลาและสถานท่ีสงบแลว้สวดมนตร์ะลกึ
ถงึคณุของพระพทุธเจา้(พทุธคณุ) ๙ ประการวา่ “อิติโส ภควา อรห สมฺมาสมมฺพทฺุโธวิชฺชาจรณสมฺปนฺ
โน  สคุโต  โลกวิท ู อนตฺุตโร  ปรุสิทมมฺสารถิสตฺถา  เทวมนสุสฺาน พทฺุโธ  ภควา” 
 โยคีผูป้ระสงคจ์ะปฏิบตัิธมัมานสุสติกรรมฐานเพ่ือสรา้งสมาธิกเ็ช่นเดียวกนั เม่ือไดเ้วลาและ
สถานท่ีสงบแลว้ก็สวดมนตร์ะลกึถงึคณุของพระธรรม(ธรรมคณุ) ๖ ประการวา่ “สฺวากฺขาโต  ภควตา  
ธมฺโม  สนฺทิฏฺฐิโก  อกาลิโก  เอหิปสฺสิโก  โอปนยิโก  ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ  วิญฺญหิู” 
 โยคีสามารถปฏิบตัิสงัฆาานสุสตกิรรมฐานเพ่ือสรา้งสมาธิ เมื่อไดเ้วลาและสถานท่ีสงบแลว้ก็
สวดมนตร์ะลกึถงึคณุของพระสงฆ(์สงัฆคณุ) ๙ ประการวา่ “สปุฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  อชุุ
ปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆญายปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  สามีจิปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺ
โฆยทิท จตฺตาร ิ ปรุสิยคุานิ  อฏฺฐ  ปรุสิปคฺุคลา  เอสภควโต  สาวกสงฺโฆอาหเุนยฺโย  ปาหเุนยฺโย  ทกฺขิ
เณยฺโย  อญฺชลกิรณีโย  อนตฺุตร  ปญฺุญกฺเขตฺต โลกสสฺ” 
  
 วธิีการสร้างสมาธ ิ
 โดยปฏบิัตอินุสสตกิรรมฐานข้อ “อานาปานสติ” 
 

 ประสงคจ์ะปฏิบตัิอย่างจรงิจงั ควรหาท่ีสงบนั่งตัง้กายตรงเอาขาไขวก้นั(ขดัสมาธิเพชร) หรอื
เอาขาขวาทบัขาซา้ย วางมือบนตกัชิดทอ้งนอ้ย มือขวาทบัมือซา้ย นิว้หวัแม่มือจดกนั หายใจเขา้ยาว
ลกึๆ และชา้ๆ เตม็ปอดสกัสองสามครัง้ ตอ่ไปกล็งมือปฏิบตัิโดยแบ่งเป็น ๒ ขัน้ ดงันี ้

                                                           

 
8สรุปความจาก The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taipei 

Taiwa, คมัภีร์วสุิทธิมรรค แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพฒุาจารย ์(อาจ อาสภมหาเถร) พิมพค์ร้ังท่ี ๖, (Taipei: ไม่
ปรากฏช่ือโรงพิมพ,์ ๒๕๔๘), หนา้ ๓๔๔-๓๘๔. 



 ๗ 

 ขั้นที ่๑ การนับ(คณนา) คือนบัลมหายใจเขา้ออก ยาว-สัน้ ในเบือ้งตน้ ใหน้บัท่ีหายใจเขา้
ออกอย่างชา้ๆ เป็นคู่ๆ  คือ ลมเขา้วา่ ๑ ลมออกวา่ ๑ ลมเขา้วา่ ๒ ลมออกวา่ ๒  อย่างนีเ้รื่อยไปจนถงึ
ลมเขา้วา่ ๕ ลมออกวา่ ๕ แลว้เริ่มตน้บัใหม่ตัง้แตล่มเขา้วา่ ๑ ลมออกวา่ ๑ เรื่อยไปจนถงึลมเขา้วา่ ๖ 
ลมออกวา่ ๖ แลว้ตัง้ตน้ใหม่เพ่ิมทีละคูไ่ปจนครบ ๑๐ คู ่แลว้กลบัยอ้นท่ี ๕ คูใ่หมเ่รื่อยไปจนถงึ ๑๐ คู ่
นบัชา้ๆ เป็นคู่ๆ  อย่างนีเ้รื่อยไป เขียนเป็นแผนภมิูไดด้งันี ้9 
 

ข-อ ข-อ ข-อ ข-อ ข-อ ข-อ ข-อ ข-อ ข-อ ข-อ 

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕      

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖     

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗    

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘   

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘ ๙,๙  

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘ ๙,๙ ๑๐,๑๐ 

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕      

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖     

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗    

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘   

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘ ๙,๙  

๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘ ๙,๙ ๑๐,๑๐ 
 
 วธิีการสร้างสมาธ ิ
 โดยปฏบิัตพิรหมวหิารกรรมฐานข้อ “เมตตา” 
 

 ขั้นที ่๑ พจิารณาใหเ้หน็โทษของความโกรธ(โทสะ) ดงัท่ีพระพทุธเจา้ตรสัไว ้สรุปความ
วา่10 “บคุคลผูม้กัโกรธนัน้ มผีวิพรรณทราม นอนเป็นทกุข ์ ไดค้วามเจริญแลว้ก็ยงัถงึความเสือ่ม ท า
การเข่นฆ่าทางกาย วาจา ย่อมประสบความเสือ่มทรพัย ์ถงึความเสือ่มยศ ญาตมิิตรและสหายหลีก
หน ี ผูถู้กความโกรธครอบง าย่อมไม่รูเ้หต ุ ไม่รูผ้ล ท ากรรม(ไม่ด)ีทีท่  าไดย้ากเหมอืนท าไดง้า่ย ตอ่เมือ่
หายโกรธแลว้ยอ่มเดอืดรอ้นเหมอืนถูกไฟไหม”้ เป็นตน้ และพิจารณาใหเ้หน็ประโยชน(์อานิสงส)์ของ

                                                           

 
9“ข” หมายถึง หายใจเขา้  “อ” หมายถึง หายใจออก 

 
10องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๔/๑๒๕-๑๓๐. 



 ๘ 

ความอดทน(ขนัติ) ดงัท่ีพระพทุธเจา้ตรสัไวส้รุปความวา่11 “ความอดทนมีอานสิงส ์ ๕ ประการนีค้อื 
(๑)เป็นทีร่กัเป็นทีพ่อใจของคนหมู่มาก (๒)เป็นผูไ้ม่มากดว้ยเวร (๓)เป็นผูไ้ม่มากดว้ยโทษ (๔)เป็นผู ้
ไม่หลงลืมสตติาย (๕)หลงัจากตายแลว้ย่อมไปเกิดในสคุตโิลกสวรรค”์  
 ขั้นที ่ ๒ พจิารณาดบุูคคลทีอ่าจเป็นอุปสรรค ผูป้ระสงคจ์ะสรา้งสมาธิโดยเมตตา
ภาวนา ควรพิจารณาดโูทษ(ขอ้เสีย)อนัอาจเกิดขึน้จากท าเมตตาภาวนาไปในบคุคล ๖ ประเภท
ตอ่ไปนี ้
 (๑) เมตตาภาวนาในคนท่ีเกลียดกนั ย่อมล าบากใจท าใหเ้สียเวลาในการปรบัความคิดให้
หลีกเวน้จากความเกลยีดแลว้หนัมาสูค่วามรกั เป็นการเพ่ิมภาระใหต้วัเอง 
 (๒) เมตตาภาวนาในคนท่ีเป็นสหายรกักนัมาก  อาจมีความกา้วหนา้ในการปฏิบตัิกรรมฐาน
ไดย้าก เพราะไม่มีแรงจงูใจทัง้ดา้นลบและดา้นบวก ยอ่มล าบากเช่นเดียวกนั 
 (๓) เมตตาภาวนาในคนท่ีอยู่ในฐานะกลางๆ ไมเ่กลยีดไม่รกักนั  ก็อาจล าบากเช่นเดียวกนั 
เพราะเหตวุา่การตัง้คนประเภทนีไ้วใ้นฐานะเป็นครูและเป็นคนรกักนัยอ่มส าเรจ็ไดย้าก 
 (๔) เมตตาภาวนาในคนท่ีเป็นศตัรูกนั  อาจท าใหเ้กิดอปุสรรคได ้ เพราะเหตวุา่เมื่อระลกึถงึ
คนท่ีเป็นศตัรูกนั ความโกรธย่อมเกิดขึน้ 
 (๕) เมตตาภาวนาโดยเจาะจงในคนท่ีมีเพศตรงขา้ม  อาจท าใหเ้กิดอปุสรรคไดเ้ช่นเดียวกนั 
เพราะเหตวุา่เม่ือระลกึถงึเจาะจงคนท่ีมีเพศตรงขา้ม ความก าหนดัย่อมเกิดขึน้ 
 (๖) เมตตาภาวนาในคนท่ีตายแลว้  ยอ่มเป็นการเสยีเวลาโดยไม่มีประโยชนเ์กิดขึน้ เพราะ
เหตวุา่ถงึจะท าเมตตาภาวนา ก็ไมมี่อานิสงสใ์หเ้ขา้ถงึแมแ้ตอ่ปุจารสมาธิได ้
 ขั้นที ่ ๓ ท าเมตตาภาวนาตามล าดับเมื่อรูช้ดัวา่ควรงดท าเมตตาภาวนาในบคุคล
ประเภทไหนและท าเมตตาภาวนาในบคุคลประเภทไหน ก็ลงมือปฏิบตัิโดยเริ่มท าเมตตาภาวนาไปใน
บคุคลประเภทตา่งๆ ตามล าดบัดงันี ้
 (๑) ในตนเอง ในเบือ้งตน้ โยคีผูป้ฏิบตัิพงึท าเมตตาภาวนาดว้ยการก าหนดใจหรอืกลา่วเพียง
เบาๆ วา่ “ขอเราจงเป็นผูไ้ม่มีเวร ไม่มีความเบยีดเบยีน ไม่มทีกุข ์มีความสขุบรหิารตนไปเถดิ” ดงันีก้็
ได ้ เหตท่ีุตอ้งเจรญิเมตตาภาวนาไปในตนก่อนนัน้ ก็เพราะตอ้งการใหเ้ป็นพยานวา่ “ตนเองรกัสขุ
เกลยีดทกุข ์ฉนัใด คนหรอืสตัวอ์ื่นก็รกัสขุ เกลียดทกุขฉ์นันัน้”  
 (๒) ในคนท่ีเป็นสหายรกัหรอืคนท่ีเคารพกนั  ในล าดบัตอ่มา โยคีผูป้ฏิบตัิพงึระลกึถงึคณุ
ความดีของคนอื่นท่ีท าใหเ้ป็นท่ีรกัและเคารพกนัแลว้ท าเมตตาภาวนาโดยนยัวา่ “ขอท่านผูน้ัน้จงถงึ
ความสขุ ไมมี่ทกุขเ์ถิด” เป็นตน้  
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 ๙ 

 (๓) ในบคุคลท่ีอยู่ในฐานะกลางๆ  
 (๔) ในบคุคลท่ีเป็นศตัรูกนั(ถา้มี) 
 
 

 ๒.๓  สมาธิในฐานะเป็นวิธีการน าไปสู่ปัญญา  
  

 สมาธิถือเป็นวิธีการน าไปสูปั่ญญา ดงัขอ้ความในคมัภีรว์ิสทุธิมรรคตอนหนึ่งวา่12 “เธอผู ้
ประกอบดว้ยสมาธิภาวนาทีม่ีอานสิงสอ์นัไดแ้ลว้ ทีม่ั่นคงยิ่ง ก็จกัยงัการเจริญปัญญาใหถ้งึพรอ้มได้
โดยงา่ยทเีดยีว” และสมาธิท่ีถือไดว้า่เป็นวิธีการน าไปสูปั่ญญานัน้ ปรากฏเป็นท่ีประจักษยื์นยนัไดบ้น
ขอ้มลูอย่างนอ้ย ๔ ประการดงัตอ่ไปนี ้
 (๑) พฒันาการทางจิตของผูป้ฏิบตัิธรรมมีล าดบัขัน้ชดัเจน ดงัขอ้ความในคมัภีรพ์ระไตรปิฎก
ท่ีไดแ้สดงไวใ้นตอนตน้วา่ “วนิยัย่อมมีเพือ่ประโยชนแ์ก่ความส ารวม(ศีล)ความส ารวมมีเพือ่
ประโยชนแ์ก่ความไม่เดอืดรอ้นความไม่เดอืดรอ้นมเีพือ่ประโยชนแ์ก่ความปราโมทยค์วามปราโมทยม์ี
เพือ่ประโยชนแ์ก่ความอิ่มใจความอิ่มใจมีเพือ่ประโยชนแ์ก่ความสงบความสงบมเีพือ่ประโยชนแ์ก่
ความตัง้ใจมั่น(สมาธิ)ความตัง้ใจมั่นมีเพือ่ประโยชนแ์ก่ความรูเ้หน็ตามเป็นจริง(ปัญญา)” 
 (๒) ความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลแบบสองทางระหวา่งสมาธิกบัปัญญา ในฐานะเป็นวิธีการ
น าไปสูก่นัและ ดงัขอ้ความในคมัภีรพ์ระไตรปิฎกท่ีไดแ้สดงไวใ้นตอนตน้เช่นกนัวา่ “ฌาน(สมาธิ)ย่อม
ไม่มีแก่คนไม่มีปัญญา ปัญญาย่อมไม่มีแก่คนไม่มฌีาน ฌานและปัญญามีแก่บคุคลใด  บคุคลนัน้
ย่อมอยู่ใกลน้พิพาน” 
 (๓) อานิสงส ์๑ อย่างใน ๕ อย่างของสมาธิ คือ ความเห็นแจง้(วิปัสสนา)ดงัท่ีกลา่วมาแลว้ใน
ตอนท่ีวา่ดว้ยสมาธิขัน้หลกัการ 
 (๔) หลกัความจรงิตามธรรมชาติในเรื่องท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนันีมี้หลายอย่าง เช่น เมื่อน า้ใส
และน่ิงสงบ ท าใหม้องเหน็ทะลไุปถงึกน้บอ่ เม่ือลมฝนสงบ ท าใหไ้ดยิ้นเสยีงนกจั๊กจั่นเรไรไพเราะ
ชดัเจนในท่ามกลางป่าทบึ เมื่อเมฆหมอกคลายจางไป ท าใหท้อ้งฟ้าแจ่มใสมองเห็นสรรพสิ่งบน
ทอ้งฟ้าชดัเจน ขอ้นีฉ้นัใด เมื่อใจใสสงบน่ิง(สมาธิ) ย่อมท าใหเ้กิดความรูแ้จง้เห็นจรงิ(ปัญญา)
ปรากฏการณภ์ายในตวัและนอกตวัชดัเจน ฉนันัน้ 
 
๓. ปัญญา 
 

 ๓.๑ เตรียมการเพือ่พัฒนาปัญญา 
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 โยคีผูป้ฏิบตัิควรมีความพรอ้มดา้นศีลและสมาธิมาโดยล าดบัก่อนมาถงึขัน้พฒันาปัญญา 
การเตรยีมการเพ่ือพฒันาปัญญาถือวา่มีความจ าเป็น เพราะเหตผุล ๒ ประการคือ  
 (๑) การมุ่งตรงไปท่ีการพฒันาปัญญาโดยไม่มีการเตรยีมความพรอ้มดา้นศีลและสมาธิก่อน 
ท าใหโ้ยคีผูป้ฏิบตัิมีความล าบากในการปฏิบตัิและบางครัง้ก็ไม่ประสบความส าเรจ็ในการปฏิบตัิ ถือ
เป็นเสยีเวลาอย่างเปลา่ประโยชน ์  ความเสยีหายย่ิงไปกวา่นัน้คือ เกิดความวปิลาสทางจิต ขณะท่ี
โยคีผูป้ฏิบตัิมุ่งพฒันาปัญญาใหเ้กิดความรูแ้จง้เห็นจรงิปรากฏการณใ์นโลก แตก่ระแสจิตกลบัพลดั
หลงไปสูว่ิธีการพฒันาจิตใหเ้ป็นสมาธิ  จนกระทั่งบางกรณีเกิดความส าคญัผิดคิดวา่ตวัเองเป็น
ผูว้ิเศษ 
 (๒) การพฒันาปัญญาท่ีผา่นการเตรยีมความพรอ้มดา้นศีลและสมาธิมาก่อน อานิสงสอ์นัจะ
พงึไดจ้ากการพฒันาย่อมจะมีมากทัง้ดา้นคณุภาพและปรมิาณ เห็นไดจ้ากพระพทุธด ารสัวา่“สมาธิที่
เจริญไวด้ว้ยสลีย่อมมกี าลงัมากและมีผลานสิงสม์าก ปัญญาทีไ่ดเ้จริญไวด้ว้ยสมาธิย่อมมีก าลงัมาก 
มีอานสิงสม์าก จิตใจ(สมาธิ)ทีไ่ดเ้จริญไวด้ว้ยปัญญา ย่อมหลดุพน้จากอาสวะไดโ้ดยชอบ” 
 หลกัในการเตรยีมการเบือ้งตน้ พงึด าเนินตามแนวท่ีพระพทุธโฆสาจารยแ์สดงไวใ้นการตอบ
ค าถามขอ้วา่ “ปัญญานัน้จะพงึเจรญิภาวนาอย่างไร ?” โดยท่านอธิบายวา่ ปัญญา(วิปัสสนา)มีธรรม
ท่ีเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานรองรบั ๓ ประการดงันี ้
 (๑) วิปัสสนาภมิูแปลวา่ พืน้ฐานของวิปัสสนาหรอืปัญญา ประกอบดว้ย ขนัธ ์อายตนะ ธาต ุ
อินทรยี ์สจัจะ และปฏิจจสมปุบาท  
 (๒) วิปัสสนามลู แปลวา่ รากเหงา้ของวิปัสสนาหรอืปัญญา ประกอบดว้ยสลีวิสทุธิและจิตตวิ
สทุธิ  
 (๓) วิปัสสนาสรรีะ แปลวา่ ล  าตน้ของวิปัสสนาหรอืปัญญา ประกอบดว้ยทิฏฐิวิสทุธิ กงัขา
วิตรณวิสทุธิ มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธิ ปฏิปทาญาณทสัสนวสิทุธิ และญาณทสัสนวิสทุธิ   
 วิธีการพฒันาปัญญา ท่านแสดงไวใ้นคมัภีรว์ิสทุธิมรรควา่ “ภกิษุท าภความสั่งสมความรูโ้ดย
การเล่าเรียนและไตถ่ามในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นภูมิเหล่านัน้แลว้ ท าวสิทุธิ ๒ ทีเ่ป็นมูล(รากเหงา้)ใหถ้งึ
พรอ้มแลว้ท าวสิทุธิ ๕ ทีเ่ป็นสรรีะใหถ้งึพรอ้มอยู่ จะพงึบ าเพญ็ขึน้ได”้ 
 ขอ้ความนีท้  าใหท้ราบวา่ โยคีผูป้ระสงคจ์ะพฒันาปัญญาใหส้มบรูณ ์มีภารกิจท่ีตอ้งท า ๓ ขัน้
ตามแนวสทัธธรรม ๓ ดงัตอ่ไปนี ้
 ขั้นที ่ ๑ ภารกิจด้านปริยัต ิ โยคีผูป้ฏิบตัิตอ้งท าภารกิจดา้นปรยิตัิ กลา่วคือการศกึษาเลา่
เรยีนใหรู้ด้ีแตกฉานในสจัธรรมเหลา่นี ้  คอื ขนัธ ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาต ุ ๑๘ อนิทรยี ์ ๒๒ สจัจะ ๔



 ๑๑ 

(อรยิสจั ๔) ปฏิจจสมปุบาท๑๒(รวมปฏิจจสมปุบนัธรรมดว้ย) ทัง้หมดนีถื้อเป็นการท าพืน้ฐานของ
ปัญญา(วิปัสสนา)ใหม้ั่นคง 
 ขั้นที ่ ๒ ภารกิจด้านปฏบิัต ิ เม่ือศกึษาเลา่เรยีนจนรูด้ีแตกฉานในธรรมดงักลา่วแลว้ ตอ้ง
รกัษากาย วาจา และอาชีพใหส้จุรติเพ่ือท าศีลใหบ้รสิทุธ์ิ(สลีวิสทุธิ) และการฝึกปรอืในดา้นคณุภาพ
และสมรรถภาพของจิตเพ่ือท าจิตใหต้ัง้มั่นเป็นสมาธิ(จิตตวิสทุธิ) ทัง้หมดนีถื้อเป็นการท ารากเหงา้
ของปัญญา(วิปัสสนา)ใหแ้ขง็แกรง่ 
 ขั้นที ่ ๓ ภารกิจด้านปฏเิวธขัน้ตน้ เม่ือมีความบรสิทุธ์ิทางกายและจิตแลว้ โยคีผูป้ฏิบตัิ
น าเอาความรูพื้น้ฐานท่ีไดจ้ากการท าภารกิจในขัน้ท่ี ๑ มาท าการวเิคราะหส์รุปเป็นแนวทางสรา้ง
ปัญญา(วิปัสสนา) เพ่ือด าเนินไปสูเ่ปา้หมายคือวมิตุติ(ความหลดุพน้) โดยท าการวิเคราะหส์รุปเป็น
องคค์วามรู ้ ๕ มิติ คือ (๑)ทฤษฎี-ทิฏฐิวิสทุธิ (๒)แนวทางการวิเคราะหปั์ญหาและทางออก-กงัขา
วีตรณวิสทุธิ (๓)ความรูช้ดัเจนเก่ียวกบัแนวทางท่ีถกูตอ้งและไม่ถกูตอ้ง-มคัคามคัคญาณทสันวิสทุธิ 
(๔)ความรูช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิตามแนวท่ีถกูตอ้งและไมถ่กูตอ้ง-ปฏิปทาญาณทสันวิสทุธิ (๕)
ความรูมิ้ติทัง้ ๔ ขา้งตน้อยา่งชดัเจนจนถงึขัน้ปฏิบตัิไดไ้ม่ผิดเพีย้น-ญาณทสันวสิทุธิ  ทัง้หมดนีถื้อเป็น
การท าล าตน้ของปัญญา(วิปัสสนา)ใหต้ัง้ตรงหรอืมุ่งตรง  
 เมื่อท าพืน้ฐาน รากเหงา้ และล าตน้ของปัญญา(วิปัสสนา) ใหม้ั่นคง แขง็แกรง่ และตัง้ตรง
แลว้ โยคีผูป้ฏิบตัิพงึส  ารวจความพรอ้มดา้นอปุนิสยัของตวัเองใหด้ี เพ่ือจะไดเ้ลือกวิธีปฏิบตัิ(สมถ
ยานิกหรอืวิปัสสนายานิก)ในการพฒันาปัญญาไดเ้หมาะสมกบัความรูพื้น้ฐานของตวัเอง 
 
 ๓.๒  วิธีการพัฒนาปัญญา 
 

        ๓.๒.๑  สมถยานิก 
  

 เมื่อเตรยีมการดา้นพืน้ฐานและรากเหงา้ของปัญญา(วิปัสสนา)ดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ เพ่ือจะ
ท าล าตน้ของปัญญา(วิปัสสนา)คือทิฏฐิวิสทุธิเป็นตน้ใหส้มบรูณ ์ โยคผีูเ้ป็น “สมถยานิก” เม่ือจะ
ปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพฒันาปัญญา พงึออกจากรูปฌานและอรูปฌาน ฌานใดฌานหนึ่ง
ก่อน เวน้ไวแ้ตเ่นวสญัญานาสญัญายตนะเพ่ือใชเ้ป็นฐาน พงึก าหนดองคฌ์านมีวิตกเป็นตน้ และ
ธรรมท่ีประกอบดว้ยองคฌ์านมีเวทนาเป็นตน้โดยลกัษณะและหนา้เป็นตน้ ครัน้แลว้พงึก าหนดลงวา่ 
“ทัง้หมดนั่นเป็นนาม” เพราะอรรถวา่เป็นสิ่งท่ีนอ้มไปได ้ เพราะมุ่งหนา้โนม้ไปสูอ่ารมณ ์ ส  ารวจนาม
นัน้หาดไูปวา่ “นามนีอ้าศยัอะไร ?” ก็จะพบวา่ “หทยัรูปเป็นท่ีอาศยัของนาม”  



 ๑๒ 

 ตอ่จากนัน้พงึก าหนดจบัรูปคือภตูรูป(ดิน น า้ ไฟ ลม)ซึง่เป็นท่ีอาศยัของหทยัรูป และอปุาทาย
รูปท่ีเหลือก็อาศยัภตูรูป โยคีพงึก าหนดลงวา่ “ทัง้หมดนั่นเป็นรูป” เพราะเป็นสิ่งเสื่อมสลายได ้
ตอ่จากนัน้พงึก าหนดนามรูปดว้ยกนัโดยสรุปวา่ “นามมีการนอ้มไปเป็นลกัษณะ รูปมีการเสื่อมสลาย
เป็นลกัษณะ” เมื่อมีความคลอ่งแคลว่ชดัเจนในการก าหนด ช่ือวา่ไดท้  าทิฏฐิวิสทุธิใหถ้งึพรอ้มสมบรูณ ์
เมื่อทิฏฐิวิสทุธิสมบรูณแ์ลว้ ย่อมเป็นพืน้ฐานแก่การท ากงัขาวิตรณวิสทุธิ มคัคามคัคญาณทสัสนวิ
สทุธิ ปฏิปทาญาณทสัสนวสิทุธิ และญาณทสัสนวสิทุธิใหส้มบรูณต์ามล าดบัเป็นแนวทางไปสูก่ารตดั
กิเลสตณัหาไดเ้ช่นเดียวกนั ดงัท่ีพระอานนทไ์ดก้ลา่วไวต้อนหนึ่งวา่13 “ภกิษุในธรรมวนิยันี ้ เจรญิ
วปัิสสนามสีมถะน าหนา้ เมือ่เธอเจริญวปัิสสนาอนัมสีมถะน าหนา้อยู่ มรรคเกิดขึน้ เธอเสพคุน้ เจริญ 
ท าใหม้ากซ่ึงมรรคนัน้ เมือ่เธอเสพคุน้ เจริญ ท าใหม้ากซ่ึงมรรคนัน้ สงัโยชนท์ัง้หมดย่อมถูกละได ้
อนสุยัทัง้หลายย่อมสิน้ไป”  
 พระพทุธเจา้ตรสัถงึวิธีการพฒันาปัญญาแบบสมถยานิกไวต้อนหนึ่งวา่ ““เรานัน้แล สงดัจาก
กามทัง้หลาย สงดัจากอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌาน ... จตตุถฌาน ... อากาสานญัจายต
นะ ... เนวสญัญานาสญัญายตนะ ... บรรลสุญัญาเวทยตินโิรธอยู่ เพราะเหน็ดว้ยปัญญาอาสวะ
ทัง้หลายก็ไดถ้งึความสิน้ไป” 
 

     ๓.๒.๒ วิปัสสนายานิก 
 

 โยคีผูเ้ป็น “วิปัสสนายานิก” เมื่อจะปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพฒันาปัญญา ก าหนด
พิจารณารูปคือมหาภตูรุปไดแ้ก่ธาต ุ๔(ดิน น า้ ไฟ ลม) โดยในเบือ้งตน้ ก าหนดพิจารณาธาตดุินและ
ธาตนุ า้แยกย่อยเป็นอาการ ๓๒ เริ่มจากผมเป็นตน้ไป เมื่ออาการ ๓๒ ปรากฏชดั สว่นท่ีเป็นธาตไุป
และธาตลุมซึง่แยกย่อยเป็นอาการอีก ๑๐ อย่างก็ปรากฏชดัตามมา 
 โยคีผูป้ฏิบตัิครน้รวมรูปทัง้หมดนัน้เขา้ดว้ยโดยลกัษณะคือความเสื่อมสลาย ก็จะเห็นวา่ “นั่น
เป็นรูป” เมื่อโยคกี  าหนดเห็นรูปอย่างนัน้แลว้ อรูปธรรมทัง้หลาย(นาม)ก็ปรากฏ โยคีรวมอรูปธรรม
ทัง้หมดเขา้ดว้ยกนัโดยลกัษณะคือความนอ้มไปได ้ กจ็ะเห็นวา่ “นั่นเป็นนาม” วปัิสสนายานิกถือเป็น
วิธีการพฒันาปัญญาอีกแบบหนึ่งท่ีน าไปสูค่วามรูแ้จง้เห็นจรงิทัง้ระดบัโลกิยะและโลกตุตระ 
 พระพทุธเจต้รสัถงึวิธีการพฒันาปัญญาแบบวิปัสสนายานิกตอนหนึ่งวา่14 “เมือ่ใด เรารูช้ดั
ความเกิด(สมทุยั) ความดบั(อสัดง) คณุ(อสัสาทะ) โทษ(อาทนีพ) และเครือ่งสลดัออก(นสิสรณะ)
อนิทรีย ์ ๖(ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ)ตามความเป็นจริง เมือ่นัน้เราจึงยนืยนัว่า เป็นผูต้รสัรูส้มัมา
                                                           

 
13องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗๐/๒๓๘, ข.ุป. (ไทย) ๓๑/๑/๔๑๓-๔๑๔. 

 
14ส .ม. (ไทย) ๑๙/๔๙๘/๓๐๗.  

 



 ๑๓ 

สมัโพธิญาณอนัยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สตัว ์ พรอ้มทัง้สมณ
พราหมณ ์ เทวดาและมนษุย ์ อนึ่ง ญาณทสัสนะเกิดขึน้แก่เราว่า วมิตุต(ิความหลดุพน้)ของเราไม่
ก าเริบ ชาตนิีเ้ป็นชาตสิดุทา้ย บดันีภ้พใหม่ไม่มีอกี”  
 


