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เรียกวา  โยคสูตร  พระสูตรนี้ไดแบงหลักการปฏิบัติออกเปน  8  สวน  คือ  ยมะ  นิยมะ  อาสนะ  ปราณายามะ  
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CHAMNEAN  SAENGSIN :  A  COMPARATIVE  STUDY  OF  THE  MEDITATION  IN  THE  
YOGA  SŪTRA  AND  THE  SUTTANTAPIT ฺAKA.  THESIS  ADVISORS:  ASST. PROF. DR. 
BUMROONG  KHAM-EK,  Ph.D.,  AND  ASST.  PROF. DR.  CHIRAPAT  PRAPANVIDAYA,  Ph.D.    
205  PP.  ISBN 974-464-242-4. 

Yoga  is  one  of  the  six  principal  systems  of  Indian  philosophy,  Yoga  has  its  
origins  in  the  Vedas,  the  oldest  record  of  Indian  culture.  It  was  systematized  by  great  Indian  
sage  Patañjali  and  was  called  Yoga  Sūtra.  The  practice  of  Yoga  consists  of  the  eight  
constituents  yama,  niyama,  āsana,  prāṇāyāma,  pratyāhāra,  dhāraṇa,  dhyāna  and  samādhi.  
The  meditation  in  Suttantapiṭaka  is  the  important  doctrine  in  Buddhism  as  the  way  to  make  
peace  in  human  being  minds  or  even  for  relaxation  and  is  the  path  leading  to  the  cessation  
of  all  kinds  of  suffering.  The  purposes  of  this  research  are  to  comparatively  study  the  
meaning,  significance,  procedure,  and  the  result  of  Samādhi  in  Yoga  Sūtra  and  the  
Suttantapiṭaka.  This  is  a  qualitative  research  by  means  of  reviewing  and  analyzing  texts;  both  
from  primary  and  secondary  sources. 

The  results  of  the  study  were: 
It  has  been  found  that  Samādhi  in   both   Yoga  Sūtra  and  the  Suttantapiṭaka  

brings  about  happiness  to  both  mind  and  body   help  to  be  calm  overcomes  all  kinds  of  
suffering  and  can  be  used  in  daily  life.  Samādhi  in  both  Yoga  Sūtra  and  the  Suttantapiṭaka  
has a  different  ways  of  practising  but  their  fruits  are  similar.   Samādhi  in  Yoga  is  the  control  
of  the  activities  of  the  mind,  It helps  us  attain  the  spiritual  zenith  and  helps  reduce  
unwholesome  thoughts  which  cause  suffering.  Samādhi  in  Suttantapiṭaka   helps  purify  and  
tranquilises  citta  (mind).  If  one  cultivates  and  practises  it  will  attain  the  peaceful,  the  
sublime,  the  cool  and  the  bliss.  Both  are  the  bases  of  meditation  to  attain  enlightenment  
(Nibbāna)  or  superconsciousness  (Asamprajñata).  It  is  suggested  that  practising   Samādhi   in  
both  Yoga  Sūtra  and  in  the  Suttantapiṭaka   must  be  undertaken   step  by  step  in  each  
method  and  the training  must  endure  until  the  goal   is  achieved. 
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และสรรพสิ่งแกผูวิจัย  ตั้งแตเกิด  กระทั่งนําพา  ผูวิจัยเขาสูรมเงาแหงพระพุทธศาสนาจนปจจุบัน
คอยเปนกําลังใจใหความรักความหวงใยดวยดีตลอดมา ในฐานะผูพึงปฏิบัติตอบุตรธิดาอยางไม
บกพรอง 

คุณความดีที่เกิดจากการทําวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาอุทิศแด  บุพการี  คือ  คุณแม
ผูลวงลับไปแลว  ขอบูชาคุณบิดาผูเปนบุพการีที่ใหกําเนิดเลี้ยงดูตลอดมา อยางไมมีขอบกพรอง  
และขอบูชาคุณครูอุปชฌาย  อาจารย  ที่ประสิทธประสาทวิทยาการแกผูวิจัย ตลอดทั้งผูอุปถัมภ
สนับสนุนทุกทาน 
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สยามรัฐ  (สฺยามรฎฐสฺส  เตปฏกํ)  พทุธศักราช  ๒๕๒๕  เทียบเคยีงกับพระไตรปฎกภาษาไทย
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อักษรยอ                                                 ยอมาจาก 
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องฺ.ฉกกฺ. องฺคุตตฺรนิกาย  ฉกกฺนิปาต 
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องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต  
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นิท.ฺอ. นิทฺเทส อฏฐกถา (สทฺธมฺมปรโชติกา) 
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ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 
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  บทที่  ๑ 
บทนํา 

 
๑.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การปฏิบัติสมาธิมีมาตั่งแตโบราณกาลแตเดิมนั้นเปนทีป่ฏิบัติกันในหมูนักบวช ดาบส 
นักพรตตางๆ ที่ตองการจะปลีกวิเวก หาความสงบทางดานจิตใจ และมุงปฏิบัติเพื่อความหลุดพน  
ปจจุบันนี้การฝกสมาธเิร่ิมมบีทบาทและมคีวามสาํคัญมากขึ้นตอการดํารงชีวิตของประชาชนชาว
ไทยทกุเพศทุกวัย รวมทัง้ชาวตะวันตกทีม่ีความสนใจในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพทัง้รางกาย
และจิตใจ ที่เกิดจากความเครียดความวติกกังวลเปนสาเหตุใหจิตฟุงซาน  ความทกุขกายทุกขใจที่
เกิดจากปญหาตางๆ  การปฏิบัติสมาธิเปนหลกัสากลที่ไมขัดกับคําสอนของศาสนาตางๆ เพราะ
เปนหลกัปฏิบตัิพื้นฐาน ซึ่งกอใหเกิดสนัติสุขตอตนเองและผูอ่ืน ซึง่เปนเรื่องที่ผูตองการจะพัฒนา
จิตวิญญาณตองยึดถือปฏิบติั 

โยคะเปนระบบปรัชญาเกาแกของอินเดีย  ที่ปฏิบัติสืบทอดตอกันมา  หลายยุคหลาย
สมัย  แตไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใด  เชื่อกนัวามีมากอนพทุธกาล  แตคัมภีร
โยคสูตรนี ้ (Yogasūtra)  ฤาษีปตัญชล ิ (Patañjali)  ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาเปนบิดาแหงโยคะ  ได
เปนผูแตงรวบรวมขึ้นจากแนวแหงปรัชญาโยคะที่มมีากอนแลว  ทําใหระบบปรัชญาโยคะมีวธิีการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น 

ปรัชญาฝายโยคะ  ไดอุบตัิเร่ิมข้ึนตั้งแตสมัยไหนนับวาเปนปญหาทีย่ังไมกระจางชัด
พอ  แตระเบียบแหงการบรกิรรมโยคะ  พบครั้งแรก  ในคัมภีรอุปนษิัท เชน  ไมตรายณีอุปนิษทั  
(Maitrāyan ฺīya  Upanis ฺad)  และโยคะวินทฺุอุปนษิัท  เปนตน  ตอมา  ทานมหาฤาษีปตัญชลิเปน
ผูรวบรวมบรรดาวิธีบริกรรมเหลานั้นใหมีระเบียบเรียบรอยดีข้ึน   แตนั้นมา  หนงัสอืที่ยึดถือเอาเปน
หลักแหงนกิายโยคะนี้  ก็คอื  โยคสูตรของทานฤาษีปตัญชลินั้นเอง  ทานฤาษีปตัญชลิเปนเพียงแต
ผูวางระเบียบการฝายโยคะ  ระเบียบการซึ่งปรากฏอยูในสมัยอุปนิษทั  ซึง่มีไมตรายณี-อุปนิษทั
เปนอาท ิ  ยอมผิดแผกออกไปจากระเบียบการแหงฤาษปีตัญชลิ  กลาวคือ  ตามแนวแหงอุปนิษทั 
องคแหงโยคะมีอยูดังนี้  คอื ปราณายามะ  (prān ฺāyāma) ปรัตยาหาระ (pratyāhāra) ธยานะ  
(dhyāna) ธารณา  (dhāraṇā) ตรรกะ  (tarka)  และ สมาธิ  (samādhi)  สวนองคตามแนวแหงโยค
สูตร  คือ  ยมะ  (yama)  นยิมะ  (niyama) อาสนะ  (āsana)  ปราณายามะ  (prān ฺāyāma)    ปรัต 
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ยาหาระ (pratyāhāra)   ธารณา (dhāraṇā)  ธฺยานะ  (dhyāna)  และ  สมาธิ  (samādhi) ขอที่
สังเกตในระหวางองคการทัง้ ๒ นี้มีอยูวา ทานฤาษีปตัญชลิไดตัดตรรกะในฐานเปนองคแหงโยคะ
ออกเสีย๑   

โยคะ  แบงไดเปน ๒ สาย  สายหนึ่งเปนไปในทางปรัชญา  ซึ่งกลาวถึงสภาพแหง
บุคคลกับโลก  และอีกสายหนึ่ง ไดแกการบริกรรม  ซึ่งมีการบังคับการหายใจเปนแกนสําคัญ  
ความจริง  การบังคับการหายใจในฐานะเปนการบริกรรมอันหนึ่งนั้น  ยอมมีแพรหลายอยูในทุกๆ 
ศาสนา  ซึ่งไดอุบัติข้ึนในดินแดนของอินเดีย แตนิกายโยคะ  ไดเอาใจใสในขอนี้มากยิ่งกวานิกาย
อ่ืน ๆ  อาศัยเหตุการณอันเปนมาเชนนี้แหละ  จึงไดทําใหนิกายโยคะ   กลับกลายเปนของลึกลับ
สําหรับสายตาของมหาชนบางหมูบางคณะหรือบางคน  ซึ่งไมหยั่งรูความจริงแหงโยคะแมแตนอย
หนึ่งโดยเอนกนัยอาทิมีอยู  เชน  บางคนอางวา  โยคะ  คือการเลนกลชนิดหนึ่ง  โยคะ คือการ
สะกดใจ  โยคะ  คือไสยศาสตรหรือมารยาศาสตร  และโยคะ  คืออิทธิฤทธิ์  เปนตน๒     

ความคิดในเรื่องการบําเพ็ญสมาธิอาจจะพัฒนามาจากคําสอนของคัมภีรอุปนิษัทซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบไดกับการเขาใจอยางถองแทถึงสภาพความจริงอันสูงสุด  (Absolute) หรือ
ความหลุดพนที่เกิดจากประสบการณการปฏิบัติดวยตนเอง  (empirical life) ไมใชความเขาใจที่
เกิดจากการนอนหลับแลวฝนไป  ในคัมภีรกฐะอุปนิษัท  (Kat ฺha  Upanis ฺad ไดพูดถึงสภาวะอัน
สูงสุดของการปฏิบัติโยคะไววา  เปนเหมือนกับสภาวะที่เกิดจากอินทรียสัมผัส  (sense) ที่เกิดจาก
จิตใจ  และปญญาอันรูแจงเปนสภาวะที่นํามาซึ่งความสงบนิ่ง  (standstill)  อยางเปนธรรมชาติ  
การปฏิบัติโยคะผูปฏิบัติจะนํามาเปนอุบายเพื่อใหจิตอยูในภวังค  (trance)  ในไมตรีอุปนิษัท  
(Maiṭrī    Upanis ฺad ไดพูดถึงองคประกอบทั้ง  ๖  ของโยคะ และศัพททางวิชาการของโยคะ  
ปรัชญาโยคะของฤาษีปตัญชลิส่ิงที่ปรากฏใหเห็นคือ  ระบบปรัชญาโยคะของฤาษีปตัญชลิในชวง
ระยะเวลาแรกๆ ของอุปนิษัทยังไมเปนระบบที่สมบูรณแบบ    แมวาในสมัยตอๆ  มา  เราจะเห็นวา
ปรัชญาโยคะ ของ ฤาษีปตัญชลิมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ  ก็ตาม ๓  
 
                                                  

๑ สวามี สัตยานันทปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ  (พระนคร :  อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารตะ,  ๒๕๑๑),  
คํานํา. 

๒ เร่ืองเดียวกัน. 
๓ S.  Radhakrishnan,  Indian  Philosophy.  Vol. 2  (New  Delhi:  Oxford  

University,  1994),  339. 
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คําวาโยคะ  แปลวา  การประกอบ  หรือการรวบรวม  หรือความเพียรพยายาม  

กลาวคือปรัชญาโยคะมีจุดมุงหมายที่จะประกอบหรือรวมชีวะเขากับปุรุษะ  หรือชีวาตมันกับ
ปรมาตมันเขาดวยกัน  สวนที่แปลวา  ความเพียรพยายาม  ดังที่ฤาษีปตัญชลิไดใหความหมายไว  
คือความเพียรพยายามเพื่อบรรลุความสมบูรณ โดยการควบคุมประสาทสัมผัส  และใจโดยอาศัย
วิเวกญาณคือการรูจักแยกแยะ  (Discrimination)  ที่ถูกตอง  แยกแยะใหเห็นความแตกตาง
ระหวาง     ปุรุษะและประกฤติ  สรุปแลวโยคะก็คือความรูและหลักปฏิบัติเพื่อนําไปสูโมกษะ หรือที่
ลัทธิโยคะเรียกวา  ไกวัลยะ  เปนความหลุดพนจากความทุกขทั้งปวงไมตองมาเวยีนวายตายเกดิใน
สังสารวัฏอีกตอไปนั่นเอง๔   

สมาธิ  หมายถึงโยคะและโยคะก็หมายถึงสมาธิ  ฤาษีปตัญชลิไดอธิบายไววา  โยคะ
มีความสําคัญเทากับสมาธิ  ทั้ง  ๒  ศัพท  หมายถึง  สภาวะของจิตที่สงบนิ่ง  ลํ้าลึก  (profoud  
meditation) และเปาหมายของการปฏิบัติ  คือการอุทิศตัวเพื่อส่ิงสูงสุด  ผูปฏิบัติจะตองอุทิศ
รางกายที่สมบูรณ  และจิตใจที่เปนดุลยภาพ  (สภาวะจิตที่สมบูรณ)  มีสติปญญาที่ชาญฉลาด  
และมีทิศทางความสนใจในเรื่องของการพัฒนาจิตใจ  ฤาษีปตัญชลีไดชี้แนะกฎของการปฏิบัติและ
วิธีที่จะชวยใหผูปฏิบัติบรรลุเปาหมายสูงสุด  (zenith) ทางดานจิตวิญญาณ๕   

ในสมัยพุทธกาลดังที่ปรากฏในพุทธประวัติคัมภีรฝายบาลีวา สมัยที่เจาชายสิทธัตถะ
ออกผนวชยังไมไดตรัสรู  กําลังแสวงหาโมกขธรรมอยูนั้นก็เคยเสด็จไปศึกษาและปฏิบัติธรรมใน
สํานักอาฬารดาบส  กาลามโคตร ผูไดบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน  จากนั้นไดไปศึกษายังสํานัก
อุทกดาบสรามบุตร ผูไดบรรลุสมาบัติ ๘๖ ซึ่งเชื่อกันวาทานทั้ง ๒ นี้เปนคณาจารยในลัทธิสางขยะ
โยคะ  เจาชายสิทธัตถะศึกษาอยูในสํานักของทานทั้ง ๒ นี้ไมนานก็ไดบรรลุสมาบัติ ๘ แสดงใหเห็น
เปนหลักฐานยืนยันวา การฝกสมาธิมีมาตั้งแตคร้ังสมัยพุทธกาลดังมีหลักฐานปรากฏในโพธิกุมาร
สูตรคัมภีรพระสุตตันตปฎกวา 

อิติ  โข  ราชกมุาโร  อาฬาโร  กาลาโม  อาจริโย  เม  สมาโน  อนฺเตวาสึ  ม ํ  สมานํ   
อตฺตโน  สมสมํ  ฐเปส,ิ  อุฬาราย  จ  มํ  ปูชาย  ปูเชต.ิ  ตสฺส  มยหฺํ  ราชกุมาร  เอตทโหส ิ  “นาย ํ    
ธมฺโม  นพิฺพาทาย  น  วิราคาย  น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิฺญาย  น  สมฺโพธาย  น  นิ
                                                  

๔ ฟน  ดอกบัว,  ปวงปรัชญาอินเดีย. พิมพครั้งที่  ๑  (กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพศยาม,  ๒๕๔๕),  
๑๙๔. 

๕ B.K.S.  Iyengar,  Light  on  the  Yoga  Sutras  of  Patanjali  (New  Delhi:  
Theacguarian  Press, 1993),  42. 

๖ ดูคําอธิบายในบทที่  ๔  ศึกษาเปรียบเทียบการบําเพ็ญฌาน  หนา  ๑๕๑-๑๕๔,  ๑๖๑-๑๖๓. 
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พพานาย  สํวตฺตติ,  ยาเทว  อากิฺจฺญายตนูปปตฺตียติ.”  โส  โข  อหํ  ราชกมุาร  ตํ  ธมมฺ ํ     
อนลงฺกริตฺวา  ตสฺมา  ธมฺมา  นพิฺพิชฺช  อปกฺกม.ึ๗   

ดูกอนราชกมุาร  อาฬารดาบส  กาลามโคตรเปนอาจารยของอาตมภาพ  ยงัตั้ง      
อาตมภาพผูเปนอันเตวาสิกไวเสมอตน  และยังบูชาอาตมภาพดวยการบูชาอยางยิง่  ดวยประการ
ฉะนี ้  อาตมภาพนั้นมีความคิดเห็นวา  ธรรมนี้ไมเปนไปเพื่อความหนาย  เพื่อคลายกําหนัด  เพื่อ
ดับสนิท  เพื่อสงบระงับ  เพือ่ความรูยิง่  เพื่อตรัสรู  เพือ่นิพพาน  ยอมเปนไปเพยีงเพื่อใหอุบัติใน  
อากิญจัญญายตนะพรหมเทานั้น  อาตมภาพไมพอใจธรรมนั้น  เบื่อจากธรรมนัน้แลวหลีกไปเสยี ๘  

 
อิติ  โข  ราชกุมาร  อุทโก  รามปุตฺโต  สพฺรหมจารี  เม  สมาโน  อาจริยฏฐาเนว  ม ํ   

ฐเปสิ,  อุฬาราย  จ  ม ํ ปูชาย  ปูเชต.ิ  ตสฺส  มยหฺ ํ ราชกุมาร  เอตทโหส ิ “นาย ํ ธมฺโม  นพิฺพาทาย  
น  วิราคาย  น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิฺญาย  น  สมฺโพธาย  น  นิพพานาย  สํวตฺตติ,        
ยาเทว  เนวสฺญานาสญฺายตนูปปตฺตียติ.”  โส  โข  อหํ  ราชกมุาร  ตํ  ธมมฺํ  อนลงฺกริตวฺา      
ตสฺมา  ธมฺมา  นพิฺพิชฺช  อปกฺกม.ึ๙   

ดูกอนราชกมุาร  อุทกดาบส  รามบุตรเปนเพื่อนสพรหมจารีของอาตมภาพ  ตัง้อาตม
ภาพไวในตาํแหนงอาจารย และบูชาอาตมภาพดวยการบูชาอยางยิง่  อาตมภาพมคีวามคิดเหน็วา  
ธรรมนี้ไมเปนไปเพื่อหนาย  เพื่อคลายกําหนัด  เพื่อดับสนิท  เพื่อสงบระงับ  เพื่อความรูยิง่  เพือ่
ตรัสรู  เพื่อนพิพาน  เปนไปเพียงเพื่อใหอุบตัิในเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมเทานั้น  อาตมภาพ
ไมพอใจธรรมนั้น  เบื่อธรรมนั้นแลวหลีกไป๑๐   

หลักฐานที่ปรากฏในคัมภีรลลิตวิสตระ  คัมภีรนี้ไมปรากฏหลักฐานวาเขียนขึน้เมื่อไร  
แตพอมีหลักฐานวาเขียนขึ้นภายหลงัมีพระพุทธรูปแลว  ราวพทุธศตวรรษที่  ๕-๖  คัมภีรลลิตวิสต-
ระ  เปนคัมภีรพุทธประวตัิของพุทธศาสนาฝายมหายาน  ไดบนัทึกไวเปนภาษาสันสกฤต  ได
กลาวถึงสมยัที่เจาชายสทิธตัถะ  กาํลงัแสวงหาโมกขธรรมอยูนั้นกเ็คยเสด็จไปศึกษาและปฏิบตัิ
ธรรมในสํานักอาราฑะดาบสการามโคตร  ผูไดบรรลุอากิญจัญญายตนะฌาน  จากนั้นไดไปศึกษา
ยังสํานักอทุกดาบสรามบุตรวา 

                                                  
๗ ม.ม. ๑๓/๓๒๗/๔๑๐. 
๘ ม.ม. ๑๓/๔๘๙/๓๓๗. 
๙ ม.ม. ๑๓/๓๒๘/๔๑๐. 
๑๐ ม.ม. ๑๓/๔๙๐/๓๓๙. 
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ภิกษเว    อาราฑะ  กาลาปะ  ปรมยาปูชยา  มาํ  ปูชยติ  สฺม ll  อนฺเตวาสิษ ุ  จ  มาํ  

สมานารฺถตวา   สฺถาปยติ  สฺม ll    ตสฺย  เม  ภิกฺษว  เอตทภูตยํ  ขลฺวาราฑสยฺ  ธรฺโม  น  ไนรฺยาณิ-
โก  น  นิรฺยาต,ิ  ตตฺกตรสฺย  สมฺยคฺท:ุขกฺษยาย ?  ยนนฺวหมฺ  อุตฺตรปรฺเยษมาณศฺจจเรยม ฺll 

  ภิกษทุั้งหลาย  อาราฑะกาลาปะดาบส  นับถือพระตถาคตดวยความนับถืออยางยิ่ง  
แตงตั้งพระตถาคตโดยมีความเทากัน  (ใหเปนอาจารยเทากัน)  ในอันเตวาสกิทัง้หลาย  ดูกอน
ภิกษุทัง้หลาย  ตถาคตเกิดความปรวิิตกวา  ธรรมของอาราฑะนี้แล  ไมเปนธรรมออกจากสังสารวัฏ  
นําออกไมได  ดังนั้นจะเปนไปเพื่อความสิน้ทกุขอยางเดด็ขาดไดอยางไร?  ทําอยางไรหนอเราจะ
เที่ยวแสวงหาธรรมยิ่งกวานี้ ๑๑  

อถ  จ  โพธิสตฺตฺว  สฺมฺฤตะ  สํปฺรชานน ฺ อุตฺถายาสนาเทฺยน  รุทฺรโก  รามปุตฺรสฺเตโน- 
ปสํกฺรามต ฺ  อุปสํกฺรมฺยรุทฺรก ํ  รามปุตฺเตรฺเมวมาห-อสฺตฺยโนฺย,  ป  มารฺษ  กศฺจทิุตฺตเร  ไนวสํชฺญา
นาสํชฺญายตนสมาปตฺเตรฺมารฺคะ?  โส,  พฺรวีนฺนาสฺตีติ ll...  โพธิสตฺตฺว  อาห-  ไนษ  มารษ  มารฺโค      
สิรฺวฺฤตเย  น  วิราคาย  น  นิโรธาย  โนปสมาย  นาภิชฺญาไย  น  สํโพธเย  นศฺรามณาย  น            
พฺราหมฺณาย  น   นิรฺวาณาย  สํวรฺตเต ll 

คร้ังนั้นแล  พระโพธิสัตว  มัน่พระทัยตออํานาจแหงประโยชนนัน้แลว  จงึเขาไปยัง
สถานที่รุทรกะอยู...  ตรัสวาทานตรัสรูอะไร ?  รุทรกะ  รามบุตรตอบวา  ทางแหงสมาบัติที่เปน    
ไนวสํชฺญานาสํชฺญายตนะ...พระโพธิสัตว  ตรัสวาดูกอนทานผูควรเคารพ  ทางนี้ไมเปนไปในความ
หยุด  ไมเปนไปเพื่อไวราคะ  (ปราศจากกาํหนัด)  ไมเปนเพื่อนิโรธ  (ความดับสนิทแหงทกุข)  ไม
เปนไปเพื่อความสงบระงับ  ไมเปนไปเพือ่อภิชญา  (ความตรัสรู)  ไมเปนไปในสมัโพธิ ์  (ปญญา
ตรัสรู)  ไมเปนไปเพื่อศรมณะ  ไมเปนไปเพื่อพราหมณ  ไมเปนไปเพื่อนิรฺวาณ๑๒ 

ในคัมภีรมหากาพยพทุธจรติเปนกวนีพินธที่บนัทกึดวยภาษาสนัสกฤต  กวีผูแตงคือ
อัศวโฆษ  ผูไดรับการยกยองวาเปนมหากวี  และนกัปราชญผูมีชื่อเสยีง มหากาพยพุทธจริตเปน
วรรณกรรมชิ้นสําคัญทางพระพุทธศาสนา  สันนษิฐานวา  อัศวโฆษไดรจนาขึ้น  ระหวาง  พ.ศ.  
๖๐๐-๗๐๐ ราวพทุธศตวรรษที่ ๗  เพื่อถายทอดเรื่องราวพทุธประวัตติั้งแตประสูติจนกระทั่งเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานในสรรค  (บท)  ที่  ๑๒  อราฑทรฺศน  โศลกที่  ๘๐-๙๕   กลาวถงึพระกุมาร
โพธิสัตวเสด็จไปศึกษากับพระมุนีอราฑะ  และพระมุนอุีทรกะ  ทรงปฏิเสธทรรศนะของพระมนุทีั้ง
สอง 
                                                  

๑๑ แสง  มนวิทูร,  ผู แปล,  ลลิตวิสตระ,  ตอน  ๒  (กรุงเทพฯ :  กรมศิลปากร,  ๒๕๑๔),  ๗๕๕-
๗๕๖. 

๑๒ เร่ืองเดียวกัน,  ๘-๙. 
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                    อิติ  ธรฺมมราฑสฺย  วทิิตฺวา  น  ตุโตษ  สะ⎟  

อกฺฤตฺสฺนมิต ิ วิชฺญาย  ตตะ  ปฺรติชคาม  ห  ll ๘๓ ll 
พระกุมารโพธิสัตวคร้ันเรียนรูหลักธรรมของพระมุนีอราฑะดังนี้แลวก็ไมทรงยินดี  เมื่อทรงทราบวา
นี้ยังไมถูกตองทั้งหมด  พระองคจึงเสด็จหลีกไปจากที่นั้น 

วิเศษมถ  ศุศฺรูษุรุทฺรกสฺยาศฺรมํ  ยเยา⎟ 
อาตฺมคฺราหาจจฺ  ตสฺยาป  ชคฺฤเห  น  ส  ทรฺศนมฺ ll ๘๔ ll  

คร้ังนั้น  พระกุมารโพธิสัตวเมื่อปรารถนาจะฟงธรรมที่วิเศษยิ่งขึ้นไปจึงไดเสด็จไปยังอาศรมของ
พระมุนีอุทรกะ  (อุทฺรก)  และพระองคก็ไมทรงรับเอาทรรศนะของพระมุนีอุทรกะนั้นเลย  เพราะยัง
มีความยึดมั่นอยูในอาตมัน 

 
ตโต  หิตวฺาศฺรมํ  ตสฺย  เศฺรโย’รฺถี  กฺฤตนิศจฺยะ⎟ 
เภเช  คยสยฺ  ราชรฺเษรฺนครีสํชฺญามาศฺรมมฺ  ll ๘๙ ll ๑๓ 

จากนั้นพระกุมารโพธิสัตวผูปรารถนาความดีข้ันสูงสุด  หลังจากละอาศรมของพระมุนีอุทรกะแลว
จึงไดตัดสินพระทัยเสด็จไปสูอาศรมชื่อนครี  (นครี)  ของฤาษีนามวาวาคยะ  (คย) 

 
พระพุทธเจาไดทรงเคยปฏิบัติโยคะทั้ง  ๒  แนวทาง  กลาวคือ  พระองคไดทรง

ประพฤติอัตตกิลมถานุโยค  (การทรมานกาย)  (วัตรของเดียรถียไดแก  ตปสสีวัตร  ลูขวัตร          
เชคุจฉวัตร  และปริวิตตวัตร)  และบําเพ็ญทุกรกิริยา  ในคัมภีรลลิตวิสตระ  (พุทธประวัติฝาย
มหายาน)  ไดกลาวไววา  พระองคไดทรงบําเพ็ญโยคะในรูปแบบตางๆ  ซึ่งมีจํานวนมากมายที่เปน
ที่นิยมในสมัยนั้น  อาฬารดาบสซึ่งเปนผูมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติโยคะก็เปนครูของพระองค  
วิธีการเจริญฌานในพระสูตรทางพุทธศาสนา มีความคลายคลึงกันกับวิธีการปฏิบัติโยคะ คือ
ลักษณะฌาน  ๔  อยาง  มีความสอดคลองกันอยางชัดเจนกับการปฏิบัติโยคะแบบดั้งเดิม  ทั้งใน
การเจริญฌาน  และการจะบรรลุที่สุดของโยคะไดนั้นตองประกอบไปดวยคุณสมบัติ  ๕  อยาง  คือ  
ความศรัทธา  วิริยะ (วีรยะ)  สติ (สมฤตี)  สมาธิ  และปญญา  (ปรัชญา) 

แนวความคิดเรื่องโยคะในมุมมองนี้  นิกายโยคาจารของพระพุทธศาสนาก็รวมเอาคํา
สอนของพระพุทธศาสนากับรายละเอียดตางๆ  ของการบําเพ็ญโยคะไวดวยกัน  การทํากรรมฐาน

                                                  
๑๓ สําเนียง  เล่ือมใส,   ผู แปล,  มหากาพยพุทธจริต  (กรุงเทพฯ : ศูนยสันสกฤตศึกษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๔๗), ๒๒๗-๒๓๑. 
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หรือการทําสมาธิในพุทธศาสนาในสมัยหลัง  ก็สันนิษฐานวาพัฒนาการมาจากเทคนิคตางๆ  ของ
การบําเพ็ญโยคะ๑๔   

โยคสูตรของฤาษีปตัญชลิเปนคัมภีรเกาแกและเปนหลักของลัทธิ โยคสูตรนี้แบง
ออกเปน ๔ ตอน  ตอนที่ ๑  เรียกวา สมาธิปาทะ (Samādhipāda)   วาดวยธรรมชาติและ
จุดมุงหมายของสมาธิ  ตอนที่ ๒  เรียกวา สาธนปาทะ (Sādhanapāda)  วาดวยวิธีปฏิบัติเพื่อ
บรรลุถึงจุดมุงหมายของสมาธิ  ตอนที่ ๓  เรียกวา วิภูติปาทะ  (Vibhutipāda)  วาดวยอํานาจ
พิเศษ (อภิญญา) เชนการนิรมิตกายเปนอะไรตางๆ การหายตัว การเหาะเหิรเดินอากาศ เปนตน 
ซึ่งไดรับจากการปฏิบัติโยคะ แตก็ไดรับคําเตือนไมใหติดในเรื่องเหลานี้ เพราะไมใชจุดหมาย
ปลายทาง  ตอนที่ ๔   เรียกวา  ไกวัลยปาทะ  (Kaivalyapāda)    วาดวยธรรมชาติของโมกษะ 
และความจริงแทของ   ปุรุษะที่เขาถึงโลกุตระ ๑๕ 

ตามประวัติกลาววา ฤาษีปตัญชลิ ผูใหกําเนิดโยคะมีชีวิตอยูในราวปลายพุทธ-
ศตวรรษที่ 4 หรือกลางศตวรรษที่ 2 กอน ค.ศ.  (ราว  พ.ศ. ๓๔๓) ถาถือเอาวาลัทธิโยคะเกิดเปน
ระบบที่แนนอนข้ึนตอนฤาษีปตัญชลิเขียนโยคะ ลัทธิโยคะก็เกิดขึ้นตอนนี้ แตเร่ืองการเกิดขึ้นของ
ลัทธิโยคะและการมีชีวิตอยูของฤาษีปตัญชลินี้ยังถือเอาปนยุติแนนอนไมได บางมติก็วาเกิดขึ้นใน
ราว 200 ป กอน ค.ศ.  (ราว พ.ศ. ๔๙๓) บางมติวาราว ค.ศ. 400 แตมติที่วาฤาษีปตัญชลิมีชีวิตอยู
ราว 150-200 ปกอน ค.ศ. ดูจะมีน้ําหนักมากกวา มีบางมติกลาววา สางขยะและโยคะซึ่งเปนระบบ
คูกันมีมากอนพุทธกาลโดยอางวาอาฬารดาบส และอุทกดาบส ที่พระพุทธเจาเคยเสด็จไปศึกษา
อยูดวยกอนตรัสรู เปนคณาจารยของลัทธิทั้ง 2 นี้ ซึ่งเวลานั้นยังรวมเปนลัทธิเดียวกัน ๑๖ 

ปรัชญาฝายโยคะ  คือหลักวิชาที่วาดวยทําอยางไร  คนเราจึงจะสามารถควบคุมและ
เอาชนะใจตนเองได  ก็เมื่อเราสามารถควบคุมและเอาชนะใจของเราไดแลว  ความสุขก็ยอมเปน
ของเรา  ดังพระพุทธวจนะในคัมภีรธรรมบทที่วา  “จิตฺตํ  ทนฺตํ  สุขาวหํ”  (จิตที่อยูในความควบคุม
แลวยอมนํามาซึ่งความสุข) ๑๗  

                                                  
๑๔ S.  Radhkrishnan,  Indian  Philosophy,  Vol. 2  (Delhi :  Oxford  University, 1994), 

339. 
๑๕ Ibid., 341 
๑๖ สุนทร ณ รังษี,  ปรัชญาอินเดีย: ประวัติและลัทธิ,  พิมพครั้งที่  ๑๑  (กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๕), ๒๓๖. 
๑๗ สวามี  สัตยานันท  ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ ,  คํานํา. 
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พระสุตตันตปฎก 

ศาสนาทุกศาสนา ยอมมีคัมภีรหรือตําราทางศาสนาเปนหลักในการสั่งสอน แมเดิมจะ
ไมไดมีขีดเขียนเปนลายลักษณอักษรแตเมื่อมนุษยรุจักใชตัวหนังสือ  ก็ไดมีการเขียน  มีการจารึก
คําสอนในศาสนานั้นๆ ไว เมื่อโลกเจริญขึ้นถึงกับมีการพิมพหนังสือเปนเลมๆ ได  คัมภีรทางศาสนา
เหลานั้นก็มีผูพิมพเปนเลมข้ึนโดยลําดับ 
     พระไตรปฎก  หรือที่ เ รียกในภาษาบาลีวา  ติปฎกนั้น  เปนคัมภีรหรือตําราทาง
พระพุทธศาสนาเชนเดียวกับไตรเวท เปนคัมภีรของศาสนาพราหมณ ไบเบ้ิลของศาสนาคริสต  
และอัลกุร-อาน ของศาสนาอิสลาม 
       กลาวโดยรูปศัพท คําวาพระไตรปฎก แปลวา ๓ คัมภีร  เมื่อแยกเปนคําๆ วา พระ+
ไตร+ปฎก  คําวา  พระ เปนคําแสดงความเคารพหรือยกยอง คําวา  ไตร แปลวา ๓ คําวา  ปฎก  
แปลได ๒ อยาง  คือแปลวาคัมภีรหรือตําราอยางหนึ่งแปลวา กระจาดหรือตะกราอยางหนึ่ง  ที่
แปลวากระจาดหรือตะกรา หมายความวา เปนที่รวบรวมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวเปน
หมวดหมู  ไมใหกระจัดกระจาย  คลายกระจาดหรือตะกราเปนภาชนะสําหรับใสของฉะนั้น 
 
                    ไตรปฎก “ปฎกสาม”  ปฎก แปลตามศัพทอยางพื้นๆ วา กระจาดหรือตะกรา อัน
เปนภาชนะสําหรับใสรวมของตางๆ  เขาไว นํามาใชในความหมายวา เปนที่รวบรวมคําสอนใน
พระพุทธศาสนาที่จัดเปนหมวดหมูแลวโดยนัยนี้ ไตรปฎกจึงแปลวาคัมภีรที่บรรจุพุทธพจน (และ
เร่ืองราวชั้นเดิมของพระพุทธศาสนา)  ๓ ชุด หรือ ประมวลแหง คัมภีรที่รวบรวมพระธรรมวินัย ๓ 
หมวดกลาวคือ วินัยปฎก สุตตันตปฎก และอภิธรรมปฎก; พระไตรปฎก จัดแบงหมวดหมูโดยยอ
ดังนี้ 
                 ๑. พระวินัยปฎก ประมวลพทุธพจนหมวดพระวินัย คือพทุธบัญญัติเกี่ยวกับความ
ประพฤติความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและการดําเนินกจิการตาง ๆ ของภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ  
                  ๒. พระสุตตันตปฎก ประมวลพุทธพจนหมวดพระสตูร คือ พระธรรมเทศนาคํา
บรรยายธรรมตางๆที่ตรัสยักเยื้องใหเหมาะกับบุคคลและโอกาส 
              ๓. พระอภิธรรมปฎก ประมวลพระพุทธพจนหมวดพระอภิธรรม คือหลักธรรมและ
คําอธิบายที่เปนหลกัวิชา ลวน ๆ ไมเกี่ยวดวยบุคคลหรือเหตุการณ 
                    พระสุตตันตปฎก มีความสําคัญมากสําหรับชาวพุทธ  เพราะถาไมมีคัมภีรนี้สําหรับ
บันทึกและะรวบรวมพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลว  หลักพระธรรมคําสั่งสอนของ
พระองคก็คงจะอันตรธานสูญหายไปตกหลนหรืออาจจะมีขอผิดเพี้ยนจากตนฉบับเดิมก็ได 
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                    ความเปนมาของพระสุตตันตปฎก  เร่ิมข้ึนเมื่อสมัยพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูมี
พระสาวกที่สําคัญหลายองคสามารถจําธรรม (พระสูตร)  ตางๆ ได เชน พระอานนทเถระ 
พระโสณะกุฏิกัณณะ  พระสารีบุตรเปนตน ไดจดจําธรรมนั้นถาองคไหนเชี่ยวชาญในสวนไหน ตอน
ไหน ก็ทองจําสวนนั้นตอนนั้น เชนผูที่สามารถทองจําพระสูตรยาว ๆ  ไดเรียกวา “ทีฆภาณกะ” 
แปลวา  ผูสวดคัมภีรขนาดยาว  ผูสามารถทองจําพระสูตรขนาดกลางไดเรียกวา “มัชฌิมภาณกะ”  
แปลวา ผูสวดคัมภีรขนาดกลาง เปนตน 
                  เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ไดมีการทําสังคายนาพระธรรมวินัยขึ้นโดยอาศัย
มูลเหตุตาง ๆ กัน  รอยกรองจัดระเบียบแลวชําระใหถูกตองตามความหมายเดิม  สังคายนาครั้งที่ 
๑ และครั้งที่  ๒   ยังคงเรียกวาสังคายนาพระธรรมวินัยอยู  ตามอรรถกาบอกวาพระไตรปฎกมี
มาแลวตั้งแตการสังคายนาครั้งที่  ๓  เพราะฉะนั้นเปนอันสรุปไดวา  ประวัติพระสุตตันตปฎก มีมา
ตั้งแตสมัยพุทธกาลที่ พระเถระทองจําหมวดธรรมตาง ๆ จนถึงหลังพุทธปรินิพพาน มีการทํา
สังคายนาครั้งที่ ๑ เปนตนมา  
                พระสุตตันตปฎก ประมวลพุทธพจนหมวดพระสูตร คือ พระธรรมเทศนาคําบรรยาย
ธรรมตางๆที่ตรัสยักเยื้องใหเหมาะกับบุคคลและโอกาสตลอดจนบทประพันธ เร่ืองเลา และเรื่องราว
ทั้งหลายที่เปนชั้นเดิมในพระพุทธศาสนา แบงเปน ๕ นิกาย ( หัวขอยอแหงพระสตุตนัตปฎกม ี ๕  คาํ  
คือ ที ม สัง อัง ขุ )  คือ 
          ท ี =  ๑. ทีฆนิกาย ชุมนุมพระสูตรที่มีขนาดยาว  ๓๔  สูตร  
            ม  =  ๒. มัชฌิมนกิาย ชุมนุมพระสูตรที่มีความยาวปานกลาง ๑๕๒ สูตร 
            สัง = ๓. สังยุตตนิกายชุมนุมพระสูตรที่จัดรวมเขาเปนกลุม ๆ เรียกวาสังยุตตหนึง่ๆ ตามเรื่อง
ที่เนื่องกนั หรือตามหวัขอหรือบุคคลที่เกี่ยวของรวม ๕๖ สังยุตต ม ี๗,๗๖๒ สูตร  
             อัง = ๔. อังคุตตรนิกาย ชุมนุมพระสูตรทีจ่ัดรวมเขาเปนหมวดๆ  เรียกวานิบาตหนึง่ๆ  
ตามลําดับจํานวนหวัขอธรรม รวม ๑๑ นบิาต หรือ ๑๑ หมวดธรรมม ี๙,๕๕๗ สูตร  
            ขุ = ๕. ขุททกนกิาย ชุมนมุพระสตูรคาถาภาษติคําอธิบาย และเรื่องราวเบด็เตล็ดที่จัดเขาใน
ส่ีนิกายแรกไมไดมี ๑๕ คัมภีร 

๑.  ขุททกปาฐะ  แปลวา  บทสวดเลก็ ๆ  นอยๆ โดยมากเปนบทสวดสัน้ๆ 
เกี่ยวกับพระพทุธศาสนา 

๒.  ธรรมบท แปลวาบทแหงธรรม คือธรรมภาษิตสั้นๆ ประมาณ ๓๐๐ หวัขอ 
(สวนเรื่องพิสดารมีทองเร่ืองประกอบปรากฏในอรรถกถา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐ 

 

 
 ๓.  อุทาน แปลวา คําที่เปลงออกมา หมายถึงคําอุทานที่เปนธรรมภาษิต มี

ทองเรื่องประกอบเหตุปรารภในการเปลงอุทานของพระพุทธเจา 
๔.  อิติวุตตกะ แปลวา “ขอความที่ ทานกลาวไวอยางนี”้  เปนการอางองิวา

พระพทุธเจาไดตรัสขอความไวอยางนี ้ ไมมีเร่ืองประกอบ มีแตข้ึนวา ขาพเจาไดยินมาแลวอยางนี้
วา พระผูมพีระภาคเจาผูเปนอรหนัตตรัสไวอยางนี ้

๕.  สุตตนิบาต แปลวา รวมพระสูตร คือรวบรวมพระสูตรเบ็ดเตล็ดตางๆ ไว
ดวยกนั มีชื่อสูตรกํากับไว 

๖.  วิมานวัตถ ุ แปลวา เร่ืองของผูไดวิมาน แสดงเหตุดีทีใ่หไดผลดีตามคําบอกเลา
ของผูไดผลดีนั้นๆ 

๗.  เปตวัตถ ุ แปลวา เร่ืองของเปรตหรือผูลวงลับไป  ทีท่ํากรรมชัว่ไว 
๘.  เถรคาถา ภาษิตตางๆ  ของพระเถรผูเปนอรหนัตสาวก 

                         ๙.  เถรีคาถา ภาษิตตางๆ  ของพระเถรผูีเปนอรหนัตสาวิกา 
๑๐. ชาดก  แสดงภาษิตตางๆ  เกีย่วโยงกับคําสอนประเภทเลานทิาน  (ทองเรื่อง

พิสดารมีในอรรถกถาเชนเดยีวกับธรรมบท) 
๑๑.  นิทเทส  แบงออกเปนมหานิทเทสกับจูฬนิทเทส  คือมหานเิทสเปนคาํอธบิาย

พระพุทธภาษิตในสุตตนิบาต  (หมายเลข  ๕)  รวม ๑๖ สูตร สวนจูฬนิเทส   เปนคําอธิบายพระ
พุทธภาษิตในสุตตนิบาต  วาดวยปญหาของมาณพ ๑๖ คน กับ ขัคควิสาณสูตร กลาวกันวาเปน
ภาษิตของพระสารีบุตรเถรเจา 

๑๒. ปฏิสัมภิทามัคค แปลวา ทางแหงปญญาอันแตกฉาน เปนคําอธิบาย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งกลาวกันวา พระสารีบุตรเถรเจาไดกลาวไว 

๑๓. อปทาน  แปลวา คําอางอิง เปนประวัติสวนตัวที่แตละทานเลาไว ซึ่งอาจแบง
ได คือเปนอดีตประวัติของพระพุทธเจา ของพระเถรอรหันตสาวก  ของพระเถรีอรหันตสาวิกา สวน
ที่เปนประวัติการทําความดีของพระปจเจกพุทธเจานั้น มีคําอธิบายวา เปนพุทธภาษิตตรัสเลาให
พระอานนทฟง 

๑๔. พุทธวังส  แปลวาวงศของพระพุทธเจา หลักการใหญเปนการแสดงประวัติ
ของพระพุทธเจาในอดีต ๒๔ พระองค รวมทั้งของพระโคตมพุทธเจาดวยจึงเปน ๒๕ องค   
นอกจากนั้นเปนเรื่องเบ็ดเตล็ดแทรกเล็กนอย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑ 

 

 
๑๕  จริยาปฎก แปลวา คัมภีรแสดงจริยา คือการบําเพ็ญบารมีตางๆ ของ

พระพุทธเจา ซึ่งแบงหลักใหญออกเปน  ทาน  (การให )   ศีล ( การรักษากายวาจาให
เรียบรอย)   และเนกขัมะ (การออกบวช) ๑๘   

ทั้งสองคัมภีรกลาวถึงสมาธิไวในสภาวะที่แตกตางกัน  ในโยคสูตรกลาวถึงสมาธิไววา
เปนผลจากการปฏิบัติโยคะขั้นสุดทาย  เปนสภาวะที่จิตหลุดพนแลว  ฤาษีปตัญชลิไดกลาวไวใน
สูตรที่  ๒  วา  โยคศฺ  จิตฺตวฺฤตฺตินิโรธะ  โยคะ  คือ  การนิโรธพฤตติของจิต  โยคะ  คือ  การหยุด
พฤตติ  หรือหยุดความเคลื่อนไหวของจิต  และฤาษีปตัญชลีไดแนะนําลักษณะแหงสมาธิไวในสูตร
ที่  ๓  แหงตติยบาทวา  โอภาสเฉพาะอรรถของ  (อารมณซึ่งจิตตั้งอยู)  นั้น  อันเปนประดุจวา  เปน
ศูนยดวยรูปตนเองนั่น คือสมาธิ   

สมาธิ  แบงออกเปน  ๒  คือประเภท  สัมปรัชญาตสมาธิ  (สํปฺรชฺญาตะ)  และ
อสัมปรัชญาตสมาธิ  (อสมฺปรชฺญาต)  ยอมบงถึงภูมิอันปราศจากพฤตติการของจิต  เปนภูมิที่
บริสุทธิ์แท  ไมแปดเปอนดวยมลทินโทษใดๆ   เปนความสิ้นสุดแหงบรรดาพฤตติการของจิต๑๙   

สวนพระสุตตันตปฎกกลาวถึง  สมาธิ  ไวในที่หลายแหง  ในสมาธิสูตร  กลาวถึงวิธี
ฝกสมาธิแบบตางๆ  จําแนกตามวัตถุประสงคกลาวคือ  ๑.  สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุข
วิหาร  (คือเพื่อการอยูเปนสุขในปจจุบัน  เชน  ใชเปนเครื่องผักผอนจิต  หาความสุขยามวาง  เปน
ตน  ๒.  สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อการไดญาณทัสสนะ๒๐  ๓.  สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อสติและ
สัมปชัญญะ   ๔.  สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ๒๑   กลาวถึงปุถุชนผูเจริญสมาธิ  ยอม
เปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ  ๗  อยาง  คือ  ยอมเปนผูฉลาดในการตั้งไวซึ่งอารมณ  ๑  ซึ่ง
สมาธินิมิต  ๑  ซึ่งปคคหนิมิต  ๑  ซึ่งความไมฟุงซาน  ๑  ซึ่งโอภาส  ๑  ซึ่งความราเริง  ๑  ซึ่ง
อุเบกขา  ๑ ๒๒   
                                                  

๑๘ สุชีพ  ปุญญานุภาพ,  พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน,  พิมพครั้งที่  ๑๖  (กรุงเทพฯ :  มหา
มกุฎราชวิทยาลัย ,  ๒๕๓๙),   ๑,  ๒๑-๒๒. 

๑๙ สวามี  สัตยานันท  ปุรี, ปรัชญาฝายโยคะ , ๕๑-๕๒. 
๒๐ญาณทัสสนะ   การเห็นคือการหยั่งรู  การเห็นที่เปนญาณ  หรือเห็นดวยญาณ  อยางต่ําสุดหมายถึงวิปสสนา
ญาณ  นอกนั้นในที่หลายแหง  หมายถึง  ทิพพจักขุญาณบาง  มรรคญาณบางและในบางกรณี  หมายถึงผล
ญาณบาง  ปจจเวกขณะญาณบาง  สัพพัุตญาณบางก็มี  ทั้งนี้สุดแตขอความแวดลอมในที่นั้นๆ,  พระ 
ธรรมปฏก  [ป.อ.ปยุตฺโต] , พจนานุกรมพุทธศาสนา  ฉบับประมวลธรรม  พิมพครั้งที่  ๑๐  (กรุงเทพฯ : เอส.
อาร.พริ้นติ์                       , ๒๕๔๖),  ๕๐. 

๒๑ ที.ปา.๑๑/๒๓๓/๒๓๓:  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๑/๕๗.   
๒๒ ขุ.ปฏ.ิ  ๓๑/๔๖๐/๑๙๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒ 

 

 
ในมหาวรรค  อานาปานคาถา  วาดวยอานาปานสติสมาธิ  เมื่อพระโยคาวจรเจริญ

สมาธิ  ญาณในธรรมอันเปนอันตราย  ๘  คือ  กามฉันทะ  พยาบาท  ถีนมิทธะ  อุทธัจจะ  วิจิกิจฉา  
อวิชชา  อรติ  ยอมเกิดขึ้น  และญาณในธรรมอันเปนอุปการะ  ๘  ยอมเกิดขึ้น  คือ  เนกขัมมะ  
ความไมพยาบาท  อาโลกสัญญา  ความไมฟุงซาน  ความปราโมทยกุศลธรรมทั้งปวงยอมเกิดขึ้น๒๓   

สมาธิ เปนหลักคําสอนที่สําคัญในทั้งสองคัมภีร   การบําเพ็ญโยคะเปนการควบคุม
การเคลื่อนไหวอวัยวะอยางมีสติ  รวมถึงการทําสมาธิทางพระพุทธศาสนาที่เรียกวา การทํา
กรรมฐาน  ปจจุบันนี้เปนที่นิยมปฏิบัติกันอยางแพรหลาย  เพราะสามารถนํามาใชในชวีติประจาํวนั
ได  และมีเปาหมายสูงสุด คือความหลุดพนเชนเดียวกัน ซึ่งเปนประเด็นหนึ่งที่ทําใหผูวจิยัเกดิความ
สนใจวา การปฏิบัติสมาธิตามแนวคําสอนของโยคสูตร ซึ่งเปนปรัชญาเกาแกของอินเดีย และสมาธิ
ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก จะมีสวนที่คลายคลึงกันและแตกตางกันอยางไร  ทั้งจะทําใหผูปฏิบัติได
บรรลุผลแตกตางกันอยางไร ประเด็นนี้จึงมีมูลเหตุจูงใจใหผูศึกษานําสมาธิในทั้ง  ๒ คัมภีรนี้มา
ศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อจะไดตอบคําถามขางตนนั้นไดกระจางชัดขึ้น  ทั้งจะไดนําผลแหงคําตอบ
นั้นมาเปนแนวทางในการนําสมาธิมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
 
๒.  ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา   

๑.  เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา  หลักคําสอน  ความสําคัญ  ข้ันตอนการปฏิบตัิ 
และผลของการปฏิบัติสมาธิในคัมภีรโยคสูตรกับคัมภีรพระสุตตันตปฎก 

๒.  เพื่อเปรียบเทียบ ความหมาย หลักคาํสอน  ข้ันตอนการปฏิบัติ และผลของการ
ปฏิบัติสมาธิในทัง้สองคัมภีร 
 
๓.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๑. ทําใหเขาใจประวัติความเปนมา  ความสําคัญ  หลักการปฏิบัติ  และผลการปฏิบัติ
สมาธิในทั้งสองคัมภีร 

๒. ทําใหทราบความแตกตาง  และความคลายคลึงกนัของหลักคําสอนในทั้งสอง
คัมภีร 

 
 
๔.  ขอบเขตของการศึกษา   

                                                  
๒๓ ขุ.ปฏ.ิ  ๓๑/๓๖๓/๑๓๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓ 

 

 
๑.  คัมภีรโยคสูตร ศึกษาเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ ข้ันตอนการปฏิบัติ  

หลักธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ  และผลการปฏิบัติโยคะ  ศึกษา
จากตนฉบับภาษาสันสกฤต  และโยคสูตรฉบับภาษาไทย  แปลโดย  สวามี  สัตยานันท  ปุรี  

๒.  คัมภีรพระสุตตันปฎก  ศึกษาเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ ข้ันตอนการ
ปฏิบัติ  หลักธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ  และผลการปฏิบัติ
สมาธิ  ฉบับภาษาไทย  และสอบทานจากตนฉบับภาษาบาลี 
 
๕.  ขั้นตอนการศึกษา   

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  เปนการศึกษา
จากภาคเอกสารทั้งหมด  โดยมีข้ันตอนการศึกษาดังตอไปนี้ 

๑. ศึกษาขอมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ  (Primary  Source)  ในสวนที่วาดวยเรื่อง
โยคะไดศึกษาคนควาจากคัมภีรโยคสูตรฉบับภาษาสันสกฤตและเทียบเคียงฉบับภาษาไทยซึ่งแปล
โดย  สวามี  สัตยานันท  ปุรี  สวนที่วาดวยเรื่องสมาธิไดศึกษาคนควาจากพระสุตตันตปฏกทั้งฉบับ
ภาษาบาลี  และภาษาไทย   

๒. ศึกษาขอมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ  (Secondary  Source)  ไดแก  อรรถกถา  
ฎีกา  อนุฎีกา  ตลอดทั้งวิทยานิพนธ  ตําราหนังสือและงานวิจัยที่มีเนื้อหาสอดคลองกับหัวขอที่
ทําการศึกษา  ศึกษาทั้งฉบับภาษาไทย  และภาษาตางประเทศซึ่งไดจากแหลงขอมูลตางๆ  เชน  
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร  หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  หอสมดุกลางจฬุาลง
กรณมหาวิทยาลัย  หอสมุดแหงชาติ  ศูนยสันสกฤต ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
๖.  นิยามศัพท  

ในการวิจัยนี้มีการใชศัพทเฉพาะซึ่งเปนศัพททางศาสนา  มีความหมายและการเขียน
โดยเฉพาะ  ตางไปจากที่ใชกันอยูทั่วไป  ดังนั้นเพื่อความเขาที่ถูกตอง  จึงไดใหคํานิยามที่ใชในการ
ทําวิทยานิพนธเลมนี้ 

๑.  จิตฺตวฤตฺตินิโรธ  หมายถึง  การหยุดความเคลื่อนไหวของจิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามอารมณของอินทรีย  มีจักขุนทรีย  เปนตน  ที่มากระทบ  มีแนวคิดคลายพุทธภาษิตที่วา  จิตที่
ควบคุมแลวยอมนํามาซึ่งความสุข 

๒. โยคะ  หมายถึง   การควบคุม  การบังคับ  ซึ่งหมายถึงการควบคุมลมหายใจ  ใน
โยคสูตรไดใหความหมายไววา  โยคะ  คือการหยุดพฤตติ  หรือหยุดความเคลื่อนไหวของจิต  ซึ่ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔ 

 

 
ตรงกับความหมายทางพุทธศาสนาคือดับความฟุงซานแหงจิต  โยคะ ใชในความหมายที่เปนไป
ในทางสมาธิ 

๓.  สมาธิ (Meditation) หมายถึง  ภาวะจิตที่มีอารมณเปนหนึ่ง มีความตัง้มัน่ คอืการ
มีจิตอารมณแนวแนอยูกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ไมฟุงซาน แนวแนอยูในอารมณที่พิจารณา    

๔.  สัมปรัชญาตสมาธิ  หมายถึง  สมาธิของโยคีที่ยังไมดิ่งลงเต็มที่  ยังแยกจิตกับ
อารมณของสมาธิ  ยังมีความรูสึกวามีวัตถุซึ่งเปนอารมณของสมาธิอยู 

๕.  อสัมปรัชญาตสมาธิ  สมาธิข้ันสูงสุด  ในขั้นนี้จิตกับอารมณของสมาธิที่จิตจับอยู
จะกลมกลืนเปนอันเดียวกัน  จิตจะไมมีความรูสึกแตกตางระหวางตัวจิตเองกับส่ิงที่เปนอารมณ
ของจิตอีกตอไป  หรือแยกไมออกวา  ส่ิงไหนเปนจิต  ส่ิงไหนเปนอารมณของจิต  ปราศจากบรรดา
พฤตติการของจิต  ทานเรียกวา  วิรามภูมิ 

 
งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ   
การศึกษาเปรียบเทียบสมาธิในคัมภีรโยคสูตรกับคัมภีรพระสุตตันตปฏก  ในสวนของ

สมาธิในคัมภีรโยคสูตร  เปนงานวิจัยใหมที่ยังไมมีผูใดเคยทํามากอน  หนังสืองานวิจัยที่เกี่ยวของ
จึงคอนขางนอย  แตผูวิจัยไดพยายามรวบรวมงานวิจัยและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของเปนบางสวนมา
ประกอบในการทําวิจัยนี้  สวนสมาธิในพระสุตตันตปฎกนั้น  มีผูสนใจทําไวหลายเลม  ผูวิจัยได
รวบรวมงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

วรลักษณ  วิรัชกุล  (๒๕๔๖).  ศึกษาความสัมพันธของการฝกสมาธิแบบอาณาปาน
สติกับความเครียดของผูปฏิบัติธรรม  ณ  ศูนยปฏิบัติธรรมพุทธศรัทธาจังหวัดสระบุรี  ไดศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางสมาธิกับความเครียดของผูปฏิบัติสมาธิ  ณ  สถานที่ดังกลาว  โดยใชวิธีสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง  (purposive  sampling)  และวิธีสัมภาษณจากแบบสอบถาม  ผลการศึกษา
พบวา  การฝกสมาธิชวยลดภาวะความกดดันความวิตกกังวลที่เกิดจากความเครียดได  เพราะชวย
ใหจิตใจเขมแข็ง  ยอมรับความไมแนนอนของชีวิต  สามารถอยูกับความสมหวังและผิดหวังไดดวย
จิตใจที่ไมเปนทุกข 

ธีรวัฒน  บุญทอง  (๒๕๔๖).  ศึกษาสมาธิในพระพุทธศาสนา: ศึกษาเปรียบเทียบคํา
สอนเรื่องธยานะในพระพุทธศาสนามหายานกับฌานในพระพุทธศาสนาเถรวาท  เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความหมาย  ความสําคัญ  คําสอน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  และผลของการปฏิบัติธยานะ
และฌาน  เปนการวิจัยจากภาคเอกสารทั้งหมด  ผลการวิจัยพบวา  ทั้งธยานะและฌานเปนการ
ปฏิบัติสมาธิซึ่งเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการบรรลุธรรมขั้นสูง  โดยธยานะเปนการปฏิบัติสมาธิเพื่อ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕ 

 

 
เขาถึงสุญญตา  ใหบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือพุทธภาวะ  สวนฌานเปนการปฏิบัติโดยเพงพินิจใหจิต
จดจอเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการรูแจงจนกระทั่งบรรลุนิพพาน 

กัญญชลี  บุญสอน  (๒๕๔๒).  ศึกษาผลการฝกสมาธิที่มีตอสุขภาพจิต  เพื่อทราบ
ถึงสภาวะของสุขภาพจิตกอนและหลังการทดลองฝกสมาธิของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  ๕  
โรงเรียนจักราชวิทยา  จ.  นครราชสีมา  จํานวน  ๘๕  คน  โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  
ผลการศึกษาพบวา  การฝกสมาธิทําใหสภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนดีข้ึนกวากอนการทดลองฝก
สมาธิ  ทําใหนักเรียนคลายความวิตกกังวล  ชวยทําใหมีสมาธิในการศึกษา 

B.K.S.  IYENGAR  (1997-2540).  บี.เค.เอส. อิเยงการ  เปนโยคี  และคุรุที่มี
ชื่อเสียงดานการปฏิบัติโยคะ  ไดกลาวถึงความสําคัญของคัมภีรโยคสูตรไวในหนังสือ  Light  on  

the  Yoga  Sūtras  of  Patañjali วา  โยคสูตรเปนทั้งศาสตร  ทั้งศิลป  และเปนทั้งปรัชญา  เปน
ศาสตรที่มนุษยทุกระดับ  ทุกเพศ  ทุกวัยสามารถสัมผัสไดทั้งรางกาย  และจิตใจ  โยคะทําใหผู
ปฏิบัติสามารถสัมผัสกับความสุขที่เปนโลกียะ  และความสุขจากพระผูเปนเจาได 

เอส. ราธกฤษณัน  (S.  RADHAKRISHANAN)  (1994-2537).  เอส. ราธกฤษณัน  
เปนนักวิชาการที่มีชื่อเสียงดานปรัชญาอินเดีย  ไดกลาวถึงปรัชญาโยคะไวในหนังสือ  Indian  
Philosophy วาโยคะเปนวิธีปฏิบัติที่จะทําใหบรรลุถึงไกวัลยะ  (perfection)  แมธรรมชาติของ
มนุษยจะมีความแตกตางกันทางดานรางกาย  (physical)  และจิตใจ  (psychical)  ถารางกาย
และจิตใจไดรับการควบคุมดวยสติปญญาที่มุงมั่น ฤาษีปตัญชลิไดยืนยันไวอยางชัดเจนวา  มนุษย
สามารถดับความทุกข  (restlessness)  ขจัดความไมบริสุทธิ์  (impurities)  ของรางกายและจิตใจ
ได  เมื่อเรามุงมั่นปฏิบัติโยคะมากขึ้นสม่ําเสมอ  จะทําใหรางกายกระชุมกระชวย  มีชีวิตชีวา  
(vitality)  แกชา  (prolonged  youth)  และมีอายุยืน ( longevity)  โยคสูตรชี้ใหเห็นวา  จะมีวิธี
อยางไรที่จะชวยเหลือมนุษยใหพนจากความทุกข  (salvation) 

สวามี  สัตยานันท  ปุรี  (๒๕๑๑).  ไดกลาวถึง ข้ันตอนทั้ง  ๔  ของโยคะอยาง
ละเอียดชัดเจนไวในหนังสือ  ปรัชญาฝายโยคะ  หรือโยคสูตรของฤาษีปตัญชลิ  ตอนที่  ๑  วาดวย
ธรรมชาติและจุดมุงหมายของสมาธิ  ตอนที่  ๒  วาดวยวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงจุดมุงหมายของ
สมาธิ  ตอนที่  ๓  วาดวยอํานาจเหนือธรรมชาติ  (อภิญญา)  ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการปฏิบัติโยคะ  
ตอนที่  ๔  วาดวยธรรมชาติของโมกษะหรือไกวัลยะ 

  จากการสํารวจงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวาทั้งการปฏิบัติโยคะ  และ
การปฏิบัติสมาธิเปนปจจัยที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย  เพราะเปนการควบคุมจิตใจให
สงบ  ไมฟุงซาน  มีสติตั้งมั่น  ดับความทุกข  เปนพื้นฐานที่นําไปสูการบรรลุธรรมข้ันสูง  เปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖ 

 

 
แนวทางและขอมูลที่นาสนใจใหนํามาศึกษาเปรียบเทียบสมาธิในคัมภีรโยคสูตร  และสมาธิใน
คัมภีรพระสุตตันปฏก 
 
๗. วิธีดําเนินการวิจัย   

    วิธีที่ใชศึกษาคนควา การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยจากเอกสารโดยมีข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 

๑.  ศึกษาขอมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ  โดยการเก็บขอมูลจากคัมภีรโยคสูตร ฉบับ
ภาษาสันสกฤต และฉบับภาษาไทย   และพระสุตตันตปฎกฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทย ใน
สวนที่เกี่ยวของเรื่องสมาธิ 

๒.  รวบรวมขอมูลข้ันทุติยภูมิ  คือวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ตําราหนังสือ 
และเอกสารตางๆ  ในสวนที่เปนคําอธิบายที่มีเนื้อหาสอดคลองกับหัวขอที่ทําการวิจัย ทั้งเอกสาร
ภาษาไทย ภาษาบาลีและภาษาตางประเทศ 

๓. ศึกษาเปรียบเทียบ ใหเห็นถึงความคลายคลึง  และแตกตางกัน  
๔. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ   

 
๘.  แหลงขอมูล 

๑.  คัมภีรโยคสูตรฉบับภาษาสันสกฤตและฉบับภาษาไทยแปลโดยสวามี  สัตยานันท   
ปุรี 

๒.  พระสุตตันตปฏกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ  ภาษาไทยฉบับหลวง  และปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานี้ 

๓.  ตําราภาษาอังกฤษ  B.K.S. Iyengar. Light  on  the  Yoga  Sūtra  of  

Patañjali  and  J.H.  Wood.  The  Yoga-System  of  Patañjali   
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๗ 

 
 

บทที่  ๒ 
 

คําสอนเกีย่วกับสมาธิในคัมภีรโยคสูตร 
 
ความสาํคัญของคัมภีรโยคสูตร 

ปรัชญาคําสอนเรื่องโยคะ  แตเดิมนั้นมีปรากฏกระจัดกระจายอยูทั่วไปทั้งในคัมภีร
ฤคเวท  อุปนิษัท  และคัมภีรภควัทคีตา  คัมภีรตางๆ  เหลานี้ไมไดกลาวถึงขอหาม วิธีการปฏิบัติ  
และผลของการปฏิบัติของโยคะไวอยางชัดเจนเพียงพอที่ผูปฏิบัติจะยึดถือนําไปเปนแนวทาง  นําผู
ปฏิบัติไปสูสมาธิได  ตอมาทานฤาษีปตัญชลิ  (Patañjali)  ไดนําคําสอนเรื่องโยคะที่ปรากฏอยูใน
คัมภีรตางๆ  นํามารวบรวมเรียบเรียงเขียนใหเปนระบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรียกวาคัมภีรโยคสูตร  คํา
สอนที่สําคัญในคัมภีรโยคสูตรไดกลาวถึงหลักการปฏิบัติอัษฏางคโยคะคือยมะ  นิยมะ อาสนะ  
ปราณายามะ  ปรัตยาหาระ  ธารณา  ธยานะ  และสมาธิ  หลักการปฏิบัติเหลานี้เทียบไดกับองค
มรรค  ๘  ทางพระพุทธศาสนา เพียงพอที่ผูปฏิบัติจะยึดเอาเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อนําไปสู
ความหลุดพนได  ดังนั้นจึงกลาวไดวา  คัมภีรโยคสูตรมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาคัมภีรหลัก
ของศาสนาตางๆ  ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้ 

การปฏิบัติ โยคะสาขาตางๆ  ในปจจุบันนี้  มีรากฐานมาจากคัมภีร โยคสูตร 
(Yogasūtra)  ฤาษีปตัญชลิชาวอินเดียเปนผูรวบรวมหลักการปฏิบัติโยคะซึ่งมีมานานแลวเปนเวลา
มากกวา ๒๐๐๐ ป และผลการปฏิบัติยังมีหลักฐานที่นาเชื่อถือไดจนถึงปจจุบัน  โยคสูตรเปนคัมภีร
แรกที่สุดที่มีการศึกษาอยางลึกซึ้ง และใหความกระจางตอจิตวิญญาณมนุษย ฤาษีปตัญชลิได
บรรยายถึงการมีชีวิตอยูอยางมีปริศนาของมนุษย เขาแสดงใหเห็นวาจะปฏิบัติโยคะอยางไร จึงจะ
สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง ที่จะบรรลุอํานาจการถูกควบคุมของจิตใจและอารมณความรูสึก  และ
ทําอยางไรที่จะชนะอุปสรรคขัดขวางในการที่จะพัฒนาจิตใจของพวกเราได วิธีใหนที่จะทําใหเรา
บรรลุเปาหมายสูงสุดของโยคะ คือ ไกวัลยะ  (ไกวลฺย = ความเปนหนึ่งเดียว, ความโดดเดี่ยว)  

โยคสูตร เปนทั้งศาสตร เปนทั้งศิลป และเปนทั้งปรัชญา เปนศาสตรที่มนุษยทุก
ระดับช้ัน  ทุกเพศ  ทุกวัยสามารถสัมผัสไดทั้งรางกายและจิตใจ เปนวิธีการปฏิบัติที่มีความสําคัญ 
เต็มไปดวยคุณประโยชน และมีผลสูงสงตอชีวิตของมนุษย โยคะทําใหผูปฏิบัติสามารถสัมผัสกับ
ความสงบสุขที่เปน   โลกียะ  และสัมผัสความสุขจากพระผูเปนเจาผูสรางทุกสิ่งทุกอยาง  โยคสูตร
ของฤาษีปตัญชลิ เปนสูตรที่มีความรัดกุม ใชถอยคํากระทัดรัดเต็มไปดวยสาระและความหมาย
ชัดเจน ไมใชถอยคําฟุมเฟอยเกินความจําเปน เขารวบรวบเฉพาะวิธีปฏิบัติซึ่งจะทําใหคนพบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘ 

ขอเท็จจริงตางๆ ของชีวิต ในแตละวิธีมีความละเอียดออนลึกซึ้ง เพื่อถายทอดใหผูที่เร่ิมศึกษาให
เขาใจไดอยางกระจางชัดเจน สามารถนําเอากฎเกณฑของโยคะมาใช และปรับใหเหมาะสมกับ
เทคนิคของการปฏิบัติเพราะผูปฏิบัติบางคนอาจจะยึดติดกับหลักคุณธรรม  ความบริสุทธิ์ และพระ
เจามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

โยคสูตรเปนงานเขียนที่ใชถอยคํารัดกุม  มากไปดวยคุณคาทางดานสติปญญา เขา
ไมไดละเลยตอทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร หรือความคิดของนักปรัชญา  และหลักการของเขาไมได
นําพาพวกเราไปสูปญหาที่กอใหเกิดความยุงยากสับสนทางดานจิตใจ แตเขานําพาพวกเราไปสูที่
พึ่งแหงความสงบ (peace) และหาที่หลบภัยจากความทุกข  (Shelter)  ฤาษีปตัญชลิไดศึกษา
สภาวะของมนุษยอยางลึกซึ้ง และแสดงใหเห็นวาทําไมมนุษยจึงมีความทุกข และจะชนะความ
ทุกขไดอยางไร หลักการของเขา  พิสูจนไดวาความทุกขมีพื้นฐานมาจากจิตใจ การมีสติปญญาที่
เฉียบแหลม มีความสามารถในการพินิจวิเคราะหถึงเหตุและผลจะแกปญหาของความทุกขได  เขา
บรรยายถึงความแตกตางระหวางบุคคลวาขึ้นอยูกับคุณสมบัติทั้ง ๓ อยางคือ คุณ  (Gun ฺas) 
ปญญา  (Buddhi)  และจิตใจ  (Citta) และอธิบายวาความาสามารถของแตละบุคคลข้ึนอยูกับ
สติปญญา 

โยคสูตรไมไดใสเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขา  แตเปนการชี้แนะแนวทางเพื่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย  ศิลปะหรือวิธีการสอนของเขา เปนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะ  เขาใหวิธีการ
ปฏิบัติจากงายที่สุดไปหายากที่สุด เขาแสดงใหเห็นการปฏิบัติโยคะเปนลําดับข้ันตอนวา  อะไรคือ
ความทุกข และจะปฏิบัติไปสูความพนทุกขนั้นไดอยางไร 

โยคะจะเปนมิตรกับผูลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางซื่อสัตยและมุงมั่น โยคะจะ
ยกระดับผูปฏิบัติใหพนจากความยึดมั่นถือมั่น  พนจากความเศราโศก เสียใจ  และสามารถทําใหมี
ความเปนอยูสมบรูณ มีชีวิตที่มีความสุข การปฎิบัติโยคะทําใหรางกายที่เชื่องชา  เฉื่อยชา 
กลายเปนความกระตือรือรนมีชีวิตชีวา ทําใหรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณผสมกลมกลืนเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

ระบบปรัชญาโยคะของฤาษีปตัญชลิ  ไมใชส่ิงที่ประพฤติสืบทอดตอๆ  กันมา  หรือ
เปนการปฏิบัติแบบแนวใหม  งานเขียนของเขายึดหลักคุณธรรม ความถูกตองอยางสูงสุด  และ
ไมไดตัดสินผล การปฏิบัติจากส่ิงภายนอก ข้ึนอยูกับผูปฏิบัติ๑  ถาเขาปฏิบัติดวยความศรัทธา
ประกอบดวยปญญา ก็จะพบกับความจริงอันเกิดจากผลของการปฏิบัติดวยตัวเอง  
                                                 

๑ BKS. Iyengar,  Light  on  the  Yoga  Sutras of  Patanjali  (New Delhi :  Theacguarian  
Press,  1993), 1-2.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙ 

โยคสูตรของ ฤาษีปตัญชลิ ถาโยคีไดปฏิบัติไปตามลําดับข้ันตอนแลวในที่สุดก็จะบรรลุ
ถึงธรรมอันสูงสุดคือโมกษะหรือไกวัลยะ  (Perfection)   แมวาธรรมชาติของมนุษยจะมีความ
แตกตางกันทางดานรางกาย  (Physical)  และจิตใจ  (Psychical)  ก็ตาม  ถารางกายและจิตใจ
ไดรับการควบคุมดวยสติปญญาอันมุงมั่น  ฤาษีปตัญชลิไดยืนยันไวอยางชัดเจนวา  มนุษย
สามารถดับความทุกข ได (Restlessness)  และขจัดความไมบริสุทธิ์  (Impurities)  ทางรางกาย
และจิตใจได  เมื่อเรามุงมั่นปฏิบัติโยคะมากขึ้นสม่ําเสมอ  จะทําใหรางกายกระกระปรี้กระเปรา  มี
ชีวิตชีวา  (Vitality)  แกชา (Prolonged  youth)  และมีอายุยืน  (Longevity)  ความสนใจหลักๆ  
ของฤาษีปตัญชลิไมใชทฤษฎีอภิปรัญชา  (Metaphysical theorising)  แตวัตถุประสงคการปฏิบัติ
ของเขาชี้ใหเห็นวา  จะมีวิธีการชวยเหลือมนุษยใหพนจากความทุกข  (Salvation)  ไดอยางไร๒ 
 
ความหมายของสมาธิแบบโยคะ 

ความหมายของคําวา  โยคะ  นักปรัชญาไดใหความหมายไวหลายนัยทั้งที่เปน
ความหมายแบบดั้งเดิมที่ปรากฏในคัมภีรฤคเวท  ไดใหความหมายวา  โยคะ  หมายถึง  การเทียม
แอก  การผูกมัด  การประกอบ  เปนตน  ตอมาในยุคสมัยที่ผูคนใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจ
มากยิ่งขึ้น  นักปรัชญาก็ไดใหความหมายของคําวาโยคะ  หมายถึง การควบคุม  การบังคับ  ซึ่ง
หมายถึงการควบคุมลมหายใจ  สวนในโยคสูตรของฤาษีปตัญชลิไดใหความหมายวา  โยคศฺ 
จิตฺตวฺฤตฺติ-นิโรธะ  โยคะคือการหยุด  พฤตติ  หรือหยุดความเคลื่อนไหวของจิต  ซึ่งตรงกับ
ความหมายทางพระพุทธศาสนาคือ  ดับความฟุงซานแหงจิต ดังนั้นนักปรัชญาจึงกลาววา  โยคะ
จึงมีความหมายเชนเดียวกันกับคําวาสมาธิ  ซึ่งเปนสภาวะของจิตที่สงบนิ่ง  ซึ่งนักปรัชญาตางๆ  
ไดใหความหมายของคําวาโยคะ  และสมาธิไวดังนี้ 

 
คําวา โยคะ มีความหมายซับซอนมากกวาคําวา กรรมะ (karma) การกระทํา 

ความหมายที่ใชโดยทั่วๆ ไปทุกวันนี้ ของคําวาโยคะใชในความหมายวา การควบคุม  หรือการ
บังคับ (controlling) ลมหายใจ เปนตน  การควบคุมลมหายใจ เพื่อความสงบนิ่งแหงจิต 
ฤาษีปตัญชลิไดบัญญัติ คําวาโยคะ มาจากรากศัพทวา ยุชฺ (Yuj)  ซึ่งหมายถึงการรวม และ
ความหมายที่เปนรากศัพทของ ยุชฺ คือสภาวะที่รวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  (the state of union)  
การดํารงอยูรวมกัน    ( co-existence)   หรือการดํารงอยูพรอมกัน  (staying together)  และ
                                                 

๒ S.  Radhakrishanan,  Indian  Philosophy  (New Delhi: Rekha Printers, 1994), 338. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๐ 

ตอมาใชในความหมายวา เปนเครื่องมือ  (means)  อุปกรณ  (device)  หรือวิธีการ  (method)  
หรือส่ิงที่จะตองกระทํา  (thing to  be done)  นี่คือคําวากรรมะ  (karma)  การกระทํา ซึ่งมี
ความสําคัญสําหรับความหมายที่ไดมาภายหลังวา (state)  สภาวะที่เกี่ยวกับจิตใจ๓ 

คําวา“โยคะ”  ซึ่งมีอยูในฤคเวท ไดถอดมาจาก “ยุชิรฺ” แปลวา เทียมแอก ผูกมัด 
ประกอบ ติดตอ เปนตน แตเนื่องจากความหมาย ในระยะหลังๆ ไมไดมีความหมายตรงกับใน
ระยะแรกๆ ทานปาณินิ ผูรวบรวมรอยกรองไวยากรณฝายภาษาสันสกฤต จึงไดตั้งอีกธาตุหนึ่งขึ้น 
คือยุชฺ เปนไปในสมาธิ  (สูตรที่ ๒๒-๒๙) ทานฤาษีปตัญชลิ   ไดแนะนําสมาธิไวในฐานะเปนองค
สุดทายแหงโยคะ แมในอุปนิษัท และคัมภีรอ่ืนๆ ก็ไดกลาวถึงสมาธิไวเปนเปาหมายสดุทายของการ
ปฏิบัติโยคะเชนกัน   ดังนั้นเราจะกลาวไดอีกวา  ตามแนวแหงลัทธิฝายโยคะ โยคะตองหมายถงึภมูิ
หรือสภาพ  ซึ่งมีสมาธิเปนเปาหมายสุดทาย หรืออีกนัยหนึ่ง  โยคะจึงไดแก ภูมิซึ่งสมาธิจะนําไปสู  

ปญหาคือโยคะซึ่งมีสมาธิเปนองคสุดทาย  หรือซึ่งสมาธิจะนําไปสูนั้น ไมไดมี
ความหมายอยางเดิม ปญหานี้ทานฤาษีปตัญชลิไดตอบเฉลยไวในสูตรที่ ๒  แหงปฐมบาทวา 
โยคศฺ- จิตตวฺฤตฺตินิโรธะ โยคะคือ การนิโรธพฤตติของจิต  โยคะคือ การหยุดพฤตฺติ หรือหยุด
ความเคลื่อนไหวของจิต ซึ่งมีแนวคิดคลายพุทธวจนะที่วา “จิตฺตํ ทนฺตํ  สุขาวหํ จิตที่ควบคุมแลว
ยอมนํามาซึ่งความสุข”  

นิโรธ  มีความหมายวาหยุด ใชกับการกั้น หรือการหยุดความเคลื่อนไหวของสิ่งตางๆ  
เชน มา หรือ รถ 

พฤตติ  หมายถึง  ความดําเนิน 
พฤตติแหงจิต หมายถึงความดําเนินแหงจิต  กลาวคือ จิตจะดําเนินไปในวิสัยของ

อารมณ  โดยอาศัยอินทรียเปนอุปกรณ จิตเมื่อไปหาอารมณแลว จิตก็ยอมเปลี่ยนแปลงไปตาม
ลักษณะของอารมณนั้น๔  

โยคะ คํานี้มิไดหมายถึง  การประกอบ  หรือการรวมเขาอยางที่กลาวขางตน  แต
หมายถึงการดับพฤตติตางๆ ของจิตใหหมดไป (จิตฺต-วฤตฺตินิโรธ)  ดังกลาวแลววาความมุงหมาย

                                                 
๓ Bar Gangadhar Tilak,  The Hindu Philosophy of  Life,  Ethic  and  Religion  (Poona : 

Sitaram Press, 1965), 76. 
 

๔ สวามี  สัตยานันท  ปุรี, ปรัชญาฝายโยคะ  (พระนคร: อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารตะ, ๒๕๑๑), 
๖-๑๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๑ 

ของโยคะก็เพื่อมิใหปุรุษะ๕  สําคัญตนวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพฤตติของจิต แตการจะเปนไป
ดังนี้ไดก็ตองดับ  พฤตติตางๆ  ของจิตใหหมดไปกอน  ปุรุษะจึงจะหยุดสําคัญตนผิด 

ตามทัศนะของปรัชญาโยคะ  แบงจิตออกไปเปน  ๕  ระดับ เรียกวา  จิตฺตภูมิ 
(cittabhūmi)  คือ  

๑. ระดับของจิตที่ต่ําที่สุด เรียกวา กฺษิปฺต  ไดแกจิตที่ซัดสายไปมาไมหยุดนิ่ง  เหมือน
กระสวยทอหูก  ทั้งนี้เนี่องมาจากธาตุรชะและตมะในจิตนั้นมีมากกวาธาตุสัตตวะ๖ 

๒.  ระดับของจิตอันดับที่  ๒  เรียกวา มูฒะ ไดแกจิตที่เซื่องซึมเปนจิตตกต่ํา  จะทําแต
ความชั่ว  มีอวิชชาครอบงํา มีความงวงเปนเจาเรือนทั้งนี้เปนเพราะมีธาตุ ตมะเดนกวาธาตุอ่ืนๆ  
อีก ๒ ธาตุ จิตทั้งสองระดับนี้ไมอาจใหเกิดสมาธิได 

๓.  ระดับของจิตอันดับที่  ๓ เรียกวา วิกฺษิปฺตะ  ไดแกจิตที่ไมหยุดนิ่งที่อารมณใดๆ  
จิตนี้จะฝกใหเกิดสมาธิได  แตเปนสมาธิชั่วขณะ  (ตังขณิกสมาธิ)  เพราะจิตนี้ประกอบดวยสัตตว
คุณมากกวาคุณอื่นๆ   แตก็มี รโชคุณ เดนขึ้นมาเปนคราวๆ  จึงทําใหจิตนี้หยุดนิ่งชั่วครูและซัด
สายไปสูอารมณอ่ืนๆ อีก 

๔.  ระดับจิตที่  ๔  เรียกวา  เอกาคฺร  ไดแกจิตที่ยึดอารมณเดียว จิตนี้มีสัตตวคุณ 
เดนชัดมากกวาธาตุอ่ืน  รโชคุณและตโมคุณถูกกําจัดลงไดส้ินเชิง จิตนี้จึงสามารถจับนิ่งอยู ณ 
อารมณใดๆ  ไดนาน  นี้คือลักษณะของจิตที่ไดรับการฝกฝนทางโยคะสมาธิแลว  แตยังไมถึงขั้น
สุดทาย 

                                                 
๕ ปรัชญาสางขยะ  กลาววา  ปุรุษะ  คือส่ิงที่เปนความจริงแท  หรือที่เรียกวา  วิญญาณ  (จิต)  ซึ่ง

เปรียบไดกับอาตมันหริอชีวาตมันในปรัชญาอุปนิษัทและ  ปุรุษะ  ในความหมายของสางขยะไมใชรางกายและ
ไมใชจิตใจ  แตเปนส่ิงที่อยูเหนือไปจากโลกแหงสัมผัส  ปุรุษะ  คือผูรูและเปนความรูทั้งปวง  เปนส่ิงดํารงอยูได
โดยลําพัง  และอยูเหนือจากความเปลี่ยนแปลงทั้งมวล  ปุรุษะ  คือวิญญาณบริสุทธ  มีอยูมากมายจนไมอาจ
ประมาณไดตามจํานวนของสิ่งมีชีวิต  สุวัฒน  จันทรจํานง,  ความเชื่อของมนุษยเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา  
(กรุงเทพฯ :  ส.น.พ.สุขภาพใจ ,  ๒๕๔๐), ๑๐๕. 

๖ บรรดาสัตวทั้งหลาย  ยอมประกอบดวยคุณสมบัติ  ๓  ประการคือ  สัตตวคุณ  ซึ่งเปนไปใน
ความสวางในความรู   เปนมูลฐานกอใหเกิดความดี  ความสุข  ความแจมใส  รโชคุณ  เปนไปในการกระทํา  
กอใหเกิดความเคลื่อนไหว  เปนมูลฐานกอใหเกิดความไมสงบ  ความเศรา  ความเจ็บปวด  ความกระวนกระวาย  
สวน  ตโมคุณ  เปนไปในความมืดมน  ความไมรู    ตโมคุณกอใหเกิดความสับสน  หดหู  ซึมเศรา  เหงาหงอย  
สวามี  สัตยานันทปุรี, ปรัชญาฝายโยคะ, ๒๐๕. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๒ 

 ๕.  ระดับจิตที่  ๕  เรียกวา นิรุทฺธา  คือจิตที่ปราศจากพฤตติใดๆ  ทั้งสิ้น  เปนจิตที่
บริสุทธิ์ และจะไมแสดงพฤตติอีกตอไป  ตอนนี้ปุรุษะจะรูแจงตัวเอง  และเลิกสําคัญตัวผิดอยางแต
กอน 

ระดับของจิต ๓  ขอแรก  จัดเปนจิตที่ยังไมไดรับการฝกฝนทางโยคะ  สวน ๒  ประการ
หลัง เปนจิตที่ไดรับการอบรมฝกฝนทางโยคะแลว๗ 
 

สมาธิ  หมายถึงโยคะ  และโยคะ  ก็หมายถึงสมาธิ ฤาษีปตัญชลิไดอธิบายวา โยคะ มี
ความสําคัญเทากับสมาธิ ทั้ง ๒ ศัพท  หมายถึง สภาวะของจิตที่สงบนิ่ง ลํ้าลึก (Profoud 
meditation)  และเปาหมายของการปฏิบัติ คือ การอุทิศตัวเพื่อส่ิงสูงสุด  ผูปฏิบัติจะตองบริจาค  
(อุทิศ)  ทั้งสุขภาพรางกายที่สมบูรณ  มีภาวะทางจิตใจที่เปนดุลยภาพ (สภาวะจิตที่สมบูรณ)   มี
สติปญญาที่ชาญฉลาด และมีทิศทาง ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาจิตใจ ฤาษีปตัญชลิได
ชี้แนะกฏของการปฏิบัติและวิธีที่จะชวยใหผูปฏิบัติบรรลุจุดสูงสุด ทางดานจิตตวิญญาณ 

แต จิตฺต (citta) จริงๆ แลว หมายถึง  ความรูสึกทางอารมณ  ธรรมชาติที่รับรูอารมณ  
(consciousness) นักปรัชญาชาวอินเดีย  ไดวิเคราะห คําวา จิตฺต (citta) แบงออกเปน ๓ 
ลักษณะ คือ ใจ หมายถึง  มนัส (Manas) พุทธิ (Buddhi)  หมายถึง ความรู  และอัตตา (Ego)  คือ 
ความยึดมั่น ถือม่ันในตัวตน  นักปรัชญาไดแบงรางกายและจิตใจออกเปน ๒ สวนคือ สวนที่หอหุม
จิตใจ (มโนมย โกศ) และสวนที่หอหุมปญญา (วิชฺญาณมย โกศ)  ภาวะแหงจิต  
(consciousness)  เปนภาวะวิสัยในการรับรูอารมณ ในทางตรงกันขาม ปญญา (Intelligence) 
คือ การเรียนรูผานเขาไปในประสบการณทางจิตใจทําใหเกิดความรูแจงเห็นจริงในกฏของ
ธรรมชาติ เชน กฏของการเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป๘   

 
ลักษณะของจิตที่เปนสมาธ ิ

ไดกลาวแลววา  ความมุงหมายของโยคะเล็งไปในทาง  นิโรธแหงพฤตติการของ
จิต  โดยตรง  ภูมิที่ปราศจากพฤตติการของจิตก็คือ  โยคะภูมิ หรืสมาธินั่นเอง 

                                                 
๗ อดิศักดิ์  ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย  (กรุงเทพฯ  :  ราชบัณฑิตยสถาน,  ๒๕๔๖),  ๒๗๕-๒๗๖;  

Chatterjee  and  Datta,  An  Introduction  to  Indian  Philosophy  (New  Delhi:  Calcutta  Univresity, 
1984), 46. 

๘ Iyengar,  Light on the Yoga Sutras of Patanjali  ,  42. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๓ 

สมาธิเปนสภาวะที่เปนพื้นฐานกอนที่จะบรรลุความหลุดพน โยคะเปนสภาวะของ
จิตที่มีความปติสุข (Ecstatic condition)  เปนการเลื่อนระดับจิตที่เปนโลกียะ  (Temporal)  มา
เปนจิตที่สมบูรณแบบ  (Perfect) เปนจิตที่ตั่งมั่น มีความสงบ ที่เรียกวา สมฺปรชฺญาตะ  
(saṁprajñāta)  และ อสมฺปรชฺญาตะ  (asaṁprajñāta)   ผูที่บรรลุสมาธิประเภทนี้ จะมีความสงบ
ภายในจิตใจ (Internal calmmess)  มีปญญาความรูแจง  (Insight) ในสิ่งที่เปนสัจจธรรม  (truth)  
เปนภาวะที่รูละเอียด เปนการเห็นแจงที่เกิดจากจิตที่เปนสมาธิ  (concentrated insight)  เปนการรู
แจงเห็นจริงดวยมโนวิญญาณสัมผัส  แมจะหลับตาลงก็ยังเห็นสภาวะดังกลาว  เราไมสามารถจะ
อธิบายสภาวะของโยคะไดอยางชัดเจนเพียงพอ  ผูที่บรรลุโยคะจะสงบนิ่ง  (rests)  อยูในโยคะชั่ว 
นิรันดร๙ 

จิตของโยคีผูบําเพ็ญโยคะจะบรรลุสัมปรัชญาตสมาธิ  ฤาษีปตัญชลิไดบัญญัติสูตร
ที่  ๑๗  แหงปฐมบาทวา๑๐ 

วิตรฺกวิจารานนฺทาสฺมิตารูปานุคมาตสฺํปฺรชฺญาตะ  
สัมปรัชญาต  (ยอมเกิดมขีึ้น)   ตามอนุโลมรปูแหงวิตรรก  วจิารณ   

อานันทะ และความคงอยูในตน   
ตามที่ไดกลาวแลวา  องคสุดทายแหงโยคะก็คือสมาธิ  เมื่อโยคีไดบรรลุถึงสมาธินั้น

แลวก็เปนอันวานิโรธแหงพฤตติการของจิตก็ยอมตกอยูในกํามือของโยคีโดยสิ้นเชิง  ทั้งนี้เพราะเหตุ
ที่สมาธิยอมนําไปสูเขตแดนแหงนิโรธนั้นเอง ฉะนั้นเหตุที่โยคียอมดําเนินอัภยาส และวิราคธรรมนั้น 
ก็โดยมีความมุงหมายอยางแนวแนอยูวา จะบรรลุถึงสมาธิ   
 
สมาธิแบงออกเปน  ๒  ประเภท คือ สัมปรัชญาต และอสัมปรญัาต 

สัมปรัชญาตสมาธิ ( samprajñāta)  หมายถึงสมาธิ  ซึ่งตั้งอยูในบริเวณแหง
ปญญา  เมื่อโยคีขามพนบริเวณแหงปญญาไปไดแลว  อสัมปรัญาตสมาธิจะเกิดขึ้นทันที  จะกลาว
ใหความหมายกระชับยิ่งขึ้นอีก  คือขณะที่โยคีดําเนินวิธีการแหงโยคะ  คืออัภยาส  และวิราคธรรม
สําเร็จแลว ก็จะเกิดวิตรรกขึ้น  คือวาอาศัยอํานาจแหงโยคบุคคลยอมรูแจงแทงตลอดบรรดาสภาพ
ทั้งหลายแหงของหยาบ    (สถูล ) บรรดาส่ิงของที่เรามองเห็นดวยตา  หรือซึ่งอินทรียของเรารับเอา
มาเปนวิสัยของมันได  ส่ิงเหลานั้นนับวาไมเปนของลี้ลับสําหรับโยคีอีก เพราะทานไดรูจักสภาพอัน
แทจริงของมันเสียแลว  ในบรรดาส่ิงของหยาบเหลานี้  ไมมีอะไรเปนที่นารูนาเห็นสําหรับโยคีอีก  
                                                 

๙ S. Radhakrishnan,  Indian Philosophy , 358-362. 
๑๐ สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๖๕. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๔ 

ดวงปญญาที่มองเห็นสภาพของบรรดาวัตถุที่หยาบไดนั้น  ทานไดตั้งชื่อไววา วิตรรก เมื่อโยคีตั้ง
มั่นอยูในวิตรรกดังวานี้แลว  สมาธิยอมเกิดขึ้นที่เรียกวา สวิตรรกสมาธิ  (สวิตรฺกสมาธิ)  หรือ
สมาธิที่ประกอบดวยสวิตรรกปญญา 

 
ครั้นโยคีไดรูแจงซึ่งบรรดาสภาพแหงสิ่งทั้งหลายแหงของหยาบแลว  ตอไปปญหา

ของโยคีก็จะคอยๆ  หยั่งรูเขตแดนแหงของที่สุขุมข้ึนโดยลําดับ  จนกวาโยคีจะสามารถรูแจงแทง
ตลอดบรรดาสรรพสิ่งของที่สุขุมทั้งหลายโดยสิ้นเชิง  ปญญาของโยคีซึ่งสามารถแทงตลอดบรรดา
สภาพอันลึกซึ้งและลี้ลับแหงสิ่งที่สุขุมทั้งหลายนั้น  ทานไดตั้งชื่อไววา  วิจาร  เมื่อโยคีประกอบไป
ดวยวิจารแลว  โยคีก็จะบรรลุถึงภูมิแหงสมาธิอีกขอหนึ่ง  ซึ่งเรียกวา  สวิจารสมาธิ  (สวิจารสมาธิ)  
หรือสมาธิที่ประกอบไปดวยวิจาร 

 
เมื่อโยคีไดรูจักบรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งหยาบและสุขุมทั้ง  ๒  อยางแลว  โยคีก็ไมมีส่ิง

ได ๆ ที่นับวานารูนาเห็นอีก  ในขณะนั้น ความอยากรูอยากเห็นก็ดับสูญไป  และความสําราญเบิก
บานใจที่เกิดขึ้นจากความรูก็ปรากฏเกิดขึ้นแทน  ในตอนนี้โยคีตั้งมั่นอยูในภูมิแหงความสําราญ
เบิกบานใจ  ซึ่งเกิดจากความรูจบ  ในประมวลสิ่งทั้งหลาย  ทั้งหยาบก็ดี หรือทั้งสุขุมก็ดี  ภูมิ
ดังกลาวมานี้  ไดแก อานันทะ  และสมาธิซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้น  เรียกวา  สานันทะสมาธิ   

เมื่อโยคีบรรลุภูมิดังวามานี้แลว  โยคีก็ไมมีความกระหายตอส่ิงใดๆ อีก  ทั้งนี้เพราะ
เหตุมีอยูวา  โยคีมีความสําราญเบิกบานอยูในตัว  ทานจึงไมรูสึกวา  ทานยังขาดสิ่งบางอยางอยู  
ผูใดไมมีความสําราญเบิกบาน  ผูนั้นยังตองแสวงหาสิ่งของตาง ๆ  ซึ่งเขานึกเอาวา เปนสิ่งที่
สามารถอํานวยความสําราญเบิกบานใหแกเขาได  บางคนนึกวาความสําราญเบิกบานมีอยูใน
หญิง  จึงไปเที่ยวแสวงหาหญิงชมเชย  บางคนเขาใจวา เมื่อมีทรัพยสมบัติแลวจะไดความสําราญ
เบิกบานอยางเต็มที่  จึงเริ่มทํางานอยางหนักหนาทุกลูทุกทาง  บางคนก็มีความเห็นไปวา  
วิทยาการเปนแดนเกิดแหงความสําราญเบิกบาน  จึงยอมพลีชีพอุทิศเพื่อการเรียนรู  ดังนี้เปนอาทิ  
แตทานโยคี  ทานมีความสําราญเบิกบานอยูในตัวทานอยูแลว  ทานไมมีความบกพรองหรือความ
ขาดแคลนแมแตอยางใดอยางหนึ่ง  จึงไมจําเปนตองเที่ยวแสวงหาสิ่งของตางๆ  ในฐานเปนเครื่อง
อุปกรณแหงความสําราญเบิกบานใจอีก  นั่นคือโยคีตั้งมั่นอยูในตนของตนเองโดยไมตองพึ่งตอส่ิง
ไรๆ อ่ืนอีก  ภาวะหรือสมาธิดังวามานี้แหละทานเรียกวา อัสมิตา 

เมื่อไดกลาวถึงสัมปรัชญาตสมาธิแลว  ก็ยอมมีความหมายอยูในตัววา  ยังมีสมาธิ
อีกประการหนึ่ง ซึ่งแยกออกไปจากสัมปรัชญาตสมาธิ  คือ  อสัมปรัชญาตสมาธิ  ทานฤาษี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๕ 

ปตัญชลิไดแสดงลักษณะและสภาพของอสัมปรัชญาตสมาธินี้ไวอยางแจมแจงในสูตรที่  ๑๘  แหง
ทุติยบาทคือ๑๑ 

วิรามปรฺตฺยยาภฺยาสปูรวฺ  สํสกฺารวิเศโษ’นฺยะ  
(สมาธ)ิ  อีกประการหนึ่ง คือ สังสการ๑๒  ซ่ึงเกิดขึ้นจากอัภยาส๑๓ ในปจจัย

แหงวิราม 
ดังไดกลาวมาแลววา  สัมปรัชญาตสมาธินั้นบงถึงที่สุดแหงปญญา  หรืออีกนัย

หนึ่งสัมปรัชญาตสมาธิ ยอมอาศัยปญญาเปนพื้นฐานโดยยึดเอาหลักอันนี้เปนมาตรฐาน  พอจะ
สรุปเนื้อความลงไดวา  เนื่องจากอสัมปรัชญาตสมาธิ  ไดแกสมาธิที่แตกตางไปจากสัมปรัชญาต
สมาธิ ซึ่งพอจะชี้ใหเห็นไดวา อสัมปรัชญาตสมาธิ  ไมอาศัยปญญาเปนพื้นฐาน  อนึ่ง ปญญาก็
คือ  พฤตติการแหงจิตประเภทหนึ่ง  แตวาเมื่อปญญาเกิดขึ้น  พฤตติการอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความ
ไมรู  เชน ความกระหายอยากรู  ความจํา  การนอนหลับ  เปนตน  ยอมส้ินสุดลงทันที  นั่นก็คือ
แสดงใหเห็นวา ปญญานั้นไดแกพฤตติการอันสุดทายของจิต  ดังนั้น สัมปรัชญาตสมาธินั้น  ยอม
ตั้งอยูในขั้นสุดทายแหงพฤตติการของจิต  เมื่อเปนดังนี้ก็มีความหมายอยูในตัววา  อสัมปรัชญาต
สมาธินั้น  ยอมบงถึงภูมิซึ่งปราศจากพฤตติ-การของจิต  อันนับวาเปนภูมิที่บริสุทธิ์แท  ไมแปด
เปอนดวยมลทินโทษใด  ซึ่งเปนธรรมดาแหงพฤตติการของจิต  ทั้งสูงก็ดี และต่ําก็ดี  แมแตนอย
หนึ่ง  ภูมิอันปราศจากพฤตติการของจิตดังวามานี้แหละ  ทานไดตั้งชื่อไววา  วิราม   หรือความ
ส้ินสุดแหงบรรดาพฤตติการของจิต  เปนภูมิสุดทายแหงปญญา  คือวาเมื่อเรารูแจงเห็นจริงใน
บรรดาส่ิงทั้งหลายทุกๆ ส่ิงแลว  และทั้งมีความสําราญเบิกบานเต็มเปยมอยูแลว เราตั้งอยูในภาวะ
ของตนเอง  หนาที่ของปญญาก็เปนอันหมดสิ้นหนาที่ไปในตอนนี้  หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา  
สมาธินั้นนับเปนภูมิอันสุดทายที่ปญญาจะนําโยคีไปสูได  เนื่องจากสมาธินั้นมีปญญาเปนตนเคา  
ทานจึงไดบัญญัติคําเฉพาะแหงสมาธินั้นไววา  สัมปรัชญาตสมาธิ  หรือสมาธิซึ่งเกิดขึ้นจาก
ปญญาอันซาบซึ้งทั่วถึง 

 
                                                 

๑๑ เร่ืองเดียวกัน, ๗๐. 
๑๒ สังสการคือ  ความเคยชินหรือนิสสัยสันดานซึ่งเกิดจากอัภยาสหรือการฝกโยคะที่จะนําไปสู

วิรามภูมิ 
๑๓อัภยาสหรือการปฏิบัติ  คือความพยายามที่ตั้งมั่นอยูในสมาธิหรือโยคภูมิ  อัภยาสของโยคี

ประกอบดวยลักษณะ  ๓  ประการ  คือ  ๑. โยคีกําลังปฏิบัติอัภยาสเปนเวลานานจนเกิดความเคยชินเปนนิสสัย
สันดาน   ๒.  ปฏิบัติโดยไมมีการงดเวน  ๓.  ประกอบแตกรรมที่ดี  สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ,  
๕๒-๕๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๖ 

ข้ันนี้ เปนขั้นสุดทายของการปฏิบัติตามคําสอนของโยคะ  คําวาสมาธิในที้นี้  
หมายถึงการที่จิตดื่มดํ่าในอารมณของสมาธิอยางเต็มที่ ในขั้นธฺยานะจิตกับอารมณของสมาธิยังไม
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  คือยังตองมีการเพงจิตใหจดจออยูกับส่ิงที่เปนอารมณของสมาธิ  แตในขั้น
ที่เรียกวาสมาธินี้ไมตองมีการเพงเชนนั้นอีก  เพราะจิตกับอารมณของจิตไดกลายเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน  เหมือนสีที่ถูกใสลงไปในน้ําแลวกวนใหกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจนแยกไมออกวา
อันใหนเปนสีอันใหนเปนน้ํา  ฉะนั้นในขั้นนี้ความรูสึกวาตองเพงหรือกําลังเพงจิตไปที่จุดหรือวัตถุ
อันเปนอารมณของจิตไมมีอยูอีก  คงมีแตส่ิงอันเปนอารมณของจิตเทานั้นลอยเดนเจิดจาอยูในจิต  
ข้ันนี้เปนขั้นที่มีความสัมพันธกับโลกภายนอกทางประสาทสัมผัสของผูปฏิบัติไดถูกตัดขาดลงโดย
ส้ินเชิง  และเปนขั้นที่ผูปฏิบัติตามคําสอนของโยคะจะตองผานกอนที่จะบรรลุถึงโมกษะหรือความ
หลุดพน๑๔ 
 
ปจจัยทีส่นับสนุนการปฏบิัติโยคะ 

การปฏิบัติโยคะจะบรรลุถึงขั้นสมาธิไดนั้นผูปฏิบัตินอกจากจะตองตั้งมั่นอยูใน
หลักธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติ  เชน  ศรัทธา  วิริยะ สมฤดี  (สติ) สมาธิ  และปญญาอยางแรง
กลาแลว  ผูปฏิบัติยังตองเลือก ครู  อาจารยที่มีความรู  ความเขาใจผานการปฏิบัติมาเปนอยางดี  
ตองมีกัลยาณมิตร ที่คอยแนะนําตักเตือนใหกําลังใจ  และตองเลือกสถานที่  เวลา  (ฤดูกาล)  ที่
เหมาะสมเอื้ออํานวยแกการปฏิบัติ  และควรระวังเรื่องอาหาร  และการผักผอนเปนอยางด ี มฉิะนัน้
แลวการปฏิบัติจะไมไดผล ซึ่งจะไดศึกษาในรายละเอียดเปนลําดับตอไป  
 
สถานที ่ เวลา  ที่เหมาะสมแกการปฏบิัติ๑๕ 

กอนที่ผูใดจะเริ่มบําเพ็ญโยคะ  ควรเลือกหา เทศะ  หรือสถานที่อันเหมาะสมกับการ
บําเพ็ญโยคะ  กลาวคือควรเลือกสถานที่ซึ่งเปนที่วิเวกหางไกลออกไปจากหมูประชุมชน  อากาศดี  
ปราศจากอันตรายซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะสัตวราย เปนตนได และเปนสถานที่ที่แสวงหาจตุปจจัยไดไม
ยาก  สถานที่ชนิดนี้  ยอมเหมาะสมแกการเริ่มปฏิบัติโยคะ  ไมควรเริ่มบําเพ็ญโยคะในเมืองหรือ
ใกลประชุมชน เพราะสถานที่ชนิดนี้มีอากาศไมดี  ยิ่งกวานั้น  เนื่องจากผูบําเพ็ญโยคะอาศัยอยูใน
หมูประชุมชน  จึงไมสามารถที่จะอดพูดคุยหรือปกปดผลในการบริกรรมของเขาไวได  ซึ่งนับวาเปน

                                                 
๑๔ สุนทร ณ รังษี,  ปรัชญาอินเดีย  ประวัติและลัทธิ  (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๔), ๒๔๗-๒๔๘. 
๑๕ สวามี สัตยานันท ปุรี, ปรัชญาฝายโยคะ ,  ๒๘๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๗ 

อันตรายอยางรายแรงสําหรับผูเร่ิมหัดโยคะใหมๆ  เพราะการคุยเชนนี้  ทําใหจิตเหลียวแลกระจาย
ไปในทางตางๆ  อนึ่ง  ไมควรเริ่มบําเพ็ญโยคะในสถานที่ที่หางไกลไปจากที่สํานักของอาจารย  
เพราะเมื่อมีความสงสัยเกิดข้ึนไมมีใครที่จะชวยขจัดความสงสัยนั้นเสียได  การเริ่มบําเพ็ญโยคะ  
ทําในปาก็ไมเปนการสมควรอีกเหมือนกัน  เพราะอาจมีอันตรายจากสัตวไดหลายประการ  และทั้ง
ไมสะดวกในการแสวงหาจตุปจจัยดวย 
 
ฤดูกาล  ที่เหมาะสมแกกาลปฏิบัติ 

โยคีควรอาศัยอยูในที่ใดที่หนึ่งเฉพาะแตผูเดียว คือ ไมควรนอนรวมกับใครๆ  เปนอัน
ขาด และไมควรใหคนอื่นนอนที่นอนของตน  เมื่อไดรับสถานที่อันเหมาะสมดังกลาวมานี้แลว โยคี
ควรรีบบําเพ็ญโยคะ  ตั้งตนในฤดูใบไมรวงหรือใบไมผลิ (วสันต)๑๖  ฤดูอ่ืนๆ คือ ฤดูรอน ฤดูหนาว 
และฤดูฝน  ไมเหมาะสมแกการเริ่มบําเพ็ญโยคะ  ถาเร่ิมข้ึนอาจจะเปนโอกาสใหโรคเกิดขึ้นได  จึง
เปนการไมสมควรเริ่ม 
อาหาร ที่เหมาะกับการปฏิบัติ 

เมื่อถึงฤดูอันเหมาะสมกับการเริ่มตนบําเพ็ญโยคะแลว  ผูปรารถนาเปนโยคี  ควร
ระมัดระวังในเรื่องอาหาร  การนอนพักผอน  อิริยาบถอื่นๆ  เปนตนใหมาก  กลาวคือ  โยคีไมควร
รับประทานอาหารจนเต็มทองในเวลากลางวัน  ควรรับประทานอาหารขนแข็ง  หยาบ เชน  ขาว  
เปนตน  เพียงครึ่งทอง อาหารเหลว เชน  นม น้ําเปนตน  เพียงเศษ ๑ สวน ๔ ของทอง  อีกเศษ ๑ 
สวน ๔ ควรเหลือไว  เพื่อลมจะไดเดินสะดวก หรือเปนทางลมเดินในเวลากลางคืน  ควรรบัประทาน
อาหารทั้งแข็งและเหลวเพียงครึ่งทองเทานั้น  แตในเวลากลางคืนควรรับประทานอาหารเหลว  เชน
นมมากกวาอาหารหารแข็ง  โยคีไมควรอดอาหาร  เชนนม  และไมควรกําหนดการรับประทาน
อาหารแตมื้อเดียวไวตายตัว เพราะการอดอาหารและการรับประทานอาหารมื้อเดียว  ทําให
รางกายออนเพลียผิดปกติซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถบริกรรมโยคะในตอนเชาไดดี 

โยคีจําเปนตองงดเวนการรับประทานเกลือและพริก  ตลอดเวลาอยางนอยหนึ่งป  
อาหารที่ไมควรรับประทาน  คือนมเปรี้ยว ขนุนสุก ฟกทอง ฟกเขียว ลูกตาล  ผลมะเฟอง ลูกผัก
ตําลึง ประเภทสมโอตางๆ  หอมและกระเทียม  น้ําสุราและเมรัย เครื่องดองของเมาหรือของเสพติด
ตางๆ เชน บุหร่ี กัญชา ยาฝน เปนตน  อาหารที่เปนของทอดดวยน้ํามัน  เชน  มันทอด กลวยทอด  
เปนตน  อาหารที่มีรสจัด เชนเผ็ดจัด หวานจัด เปรี้ยวจัด  เปนตน  ปลา เนื้อสัตว ไข เปนตน  

                                                 
๑๖วสันต   หมายถึงศรัท  (สารท)  และวสันต  ศรัตเปนฤดูระหวางฝนกับหนาว  และวสันต เปนฤดู

ระหวางหนาวกับรอน.  สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๒๗๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๘ 

ประเภทอาหารที่ควรรับประทาน  คือขาวสาลี ขาวแดง ขาวเจาอยางดี ถั่วเขียว ถั่วราชมาส ขนุน
ดิบ (ตองตมใหสุกเสียกอน) เผือกมัน กลวยดิบและกลวยสุก หยวกกลวย ผักกาดตางๆ มะเขือ
ตางๆ  ใบไมออนหรือยอดไมตางๆ  นม เนย มะพราว   ผลองุน น้ําออย เปนตน  รวมใจความวา 
บรรดาพืชผลมูล  ผลาหารตางๆ  ซึ่งเวนจากเนื้อสัตวแลวเปนสิ่งที่ควรแทบทั้งสิ้น 
 
การผักผอน  ที่เหมาะกับการปฏิบัติ 

สวนการพักผอน  โยคีควรเวนจากการพักผอนในเวลากลางวันเสีย  การนอนหลับใน
เวลากลางวัน เปนอันตรายรายแรงแกการบําเพ็ญโยคะ  เพราะการกระทําเชนนั้นทําใหรูสึกเกียจ
คราน  ความเฉียบแหลมแหงสมองก็จะเสื่อมทรามทรุดโทรมลงตาม   และยิ่งกวานั้น  การนอน
หลับในเวลากลางวัน  เปนอันตรายแกการถือพรหมจรรยอีกดวย  เพราะผูที่มักนอนในเวลา
กลางวัน  มักเสียน้ําสัมภวะในเวลากลางคืนโดยทางความฝน การเสียน้ําสัมภวะ  หมายถึงการเสีย
วิริยะ  การเสียเดโชภาพ การเสียสื่อเบื้องตนที่จะนําไปสูอมตธรรมตามแงแหงโยคี การเสียน้ํา
สัมภวะคือความตาย  และการรักษาน้ําสัมภวะไวคือชีวิต  เหตุนั้น  ผูบําเพ็ญโยคะจึงควรพยายาม
ทุก ๆ ประการเพื่อไมใหน้ําสัมภวะหลั่งไหลออกจากรางกายแมแตหยาดเดียวใหจงได 
                    โยคีควรนอนหลับพักผอนในเวลากลางคืนวันละ ๔ ชั่วโมงเปนอยางมาก  ควร
นอนตั้งแต  ๒๒.๐๐  น.  ถึง  ๐๒.๐๐  น.  จัดเปนระยะที่พอดีพองาม  และสมควรแกการบําเพ็ญ
โยคะแท  หนาที่ตอไป  โยคีควรคอย ๆ ตัดระยะเวลานอนหลับใหนอยลงโดยลําดับ  จนเหลือเพียง
วันละ ๒ ชั่วโมง  หรืออยางมาก ๓ ชั่วโมง  เมื่อโยคีสามารถกระทําปราณายามะวันละ ๓ ชั่วโมงใน
คราวเดียวกันได  ทานจะเห็นวา  การนอนเพียงชั่วโมงเดียวหรือ ๒ ชั่งโมง  พอสําหรับการพักผอน
ของรางกายแลว  ทั้งนี้ก็เพราะวา  ความสําราญทางเสนประสาทและจิต  ซึ่งเกิดขึ้นเพราะการ
บริกรรมโยคะยอมอํานวยการพักผอนใหแกรางกายและจิต  ตอไปขางหนา  เมื่อปราณายามะถึง
ความสําเร็จลงแลวเปนอยางดี  การนอนหลับไมจําเปนสําหรับทานโยคีอีก  เพราะในเวลานอน
หลับธรรมดา  คนธรรมดาไมสามารถบังคับจิตไวได  การพักผอนโดยการถอนจิตออกจากอารมณ
ทั้งปวงเชนนี้ทานเรียกวา  อรฺธสมาธิ  หรือกึ่งสมาธิ  คือวาในขั้นนี้โยคีดํารงอยูในระหวางโลกียะ
และโลกุตระ  ทานถอนจิตออกจากสมาธิหรือฌานโดยตรงทีเดียว 
 
การทาํความสะอาดเสนโลหิต 

ข้ันตอนตอไปสําหรับโยคีผูมีอาหารและการผักผอนที่จํากัดลงพอสมควรแลวก็คือ  
การทําความสะอาดเสนโลหิต  วิธีการทําความสะอาดเสนโลหิตนี้  เรียกตามภาษาฝายโยคะวา  
นาฑีศุทธิ  ซึ่งมีระเบียบการดังตอไปนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๙ 

๑. โยคีตองตื่นจากการนอนหลับในเวลาดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น แลวตองถาย
อุจจาระ  ปสสาวะ และลางหนาลางตาใหสะอาด 

๒. โยคีตองนั่งลงบนอาสนะตามแบบที่ไดแสดงมาแลว  ในที่วิเวกสมควรแกการ
บําเพ็ญโยคะ  โดยไมใหใครเขามารบกวน 

๓. เร่ิมภาวนาและนมัสการบรรดาบูรพาจารยและอาจารยของตนดวยความเลื่อมใส 
ศรัทธาจริงๆ  โยคีควรนึกในใจโดยแนบแนนอยูเสมอวา  อานุภาพ  อิทธิฤทธิ์ของบรรดาบูรพาจารย
และอาจารยของตน  แผหอมลอมอยูรอบตน  ไมมีส่ิงใดที่จะสามารถแทรกแซงเขามาขัดขวาง
ทําลายการบําเพ็ญโยคะของตนได 

๔. ตองภาวนาถึงดอกบัว  ๖  ดอก๑๗   เร่ิมภาวนาตั่งแตดอกที่  ๑  ข้ึนไปจนดอกที่  ๖  
โดยลําดับ ควรภาวนาดอกละ ๕  นาทีก็พอ 

๕. ตองสวดปณพ  (โอมฺ)  ตามระเบียบที่ไดแสดงมาแลวกอนนั้น 
๖. ตองกระทําบริกรรมกําหนดลมหายใจเขาออก  กลาวคือ  ตองกดกระบังจมูกทาง

เบื้องขวาไวดวยหัวแมมือเบื้องขวา  แลวคอยๆ เอาลมเขาทางชองจมูกทางซาย  โดยสูดลมเขาจน
เต็มกําลัง  เมื่อเต็มความสามารถ หรือสุดกระแสลมที่จะสูดเขาอีกไดแลว  ตองกดกระบังจมูก
ทางซายไวดวยนิ้วกอยและนิ้วนางแลวคอยๆ  ปลอยลมใหออกทางชองจมูกขางขวา  เมื่อปลอยลม
ออกจนไมมีเหลืออีกแลวกลับสูบลมเขาทางชองจมูกทางขวาอีกโดยวิธีเดียวกันและปลอยออก
ทางซาย  แตควรระวังอยาอัดลมหายใจไวแมแตขณะเดียว  ถารูสึกเหนื่อย  จะหยุดผักผอนเสีย ๒-
๓ นาทีกอนก็ได แลวเริ่มทําตอไปตามแบบเดียวกันอีก  ในเวลาหยุดพักควรภาวนาถึงดอกบัว  ไม
ควรปลอยใหจิตใหลไปในอารมณใดๆ  ในสัปดาหแรก  ควรทําวันละ  ๔  ครั้งแลวคอยๆ เพิ่ม
จํานวนขึ้นสัปดาหละ  ๒  คร้ัง  และในวัน หนี่งๆ  ควรทํา  ๔  เวลาคือ เวลาเชา เวลาเที่ยง  หัวค่ํา 
และเวลา  ๐๒.๐๐น    ในวันหนึ่งถากระทํานอยกวา  ๔  เวลาจะบังเกิดผลชาเกินไป 

ข้ันตนควรดําเนินไปโดยวิธีนี้ตลอดเวลา  ๒  เดือน  ภายในเวลา  ๓  เดือน  เสนโลหิต
จะสะอาดขึ้น  เมื่อเสนโลหิตสะอาดขึ้นแลว  ก็เปนอันวา  รางกายเกิดมีสมรรถภาพที่จะบริกรรมป
ราณายามะไดตอไปอีก  ลักษณะแหงความบริสุทธิ์แหงเสนโลหิต  จะปรากฏผลทางรางกาย
ดังตอไปนี้คือ 
                                                 

๑๗
 ภูมิหรือเทศะ  คือสถานที่ตั้งอย ู ของจิต  ฝายโยคะไดบัญญัติคําเฉพาะวาดอกบัว มี ๗  ดอก    

ดอกบัวเหลานี้เปนที่ตั้งแหงธาตุ  ๕  ธาตุ  คือ  ปถวี  อาโป  เตโช  วาโย  และอากาศ  ฝายโยคะไดบัญญัติคํา
เฉพาะแหงดอกบัวทั้ง  ๗  ดอกนั้นไวดังนี้  มูลธาร  สวาธิษฐาน  มณีปุระ  อนาหตะ  วิศุทธะ  อาชญา  สหัสราระ,  
สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๓๓๒-๓๓๓  ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ก. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๐ 

ความขรุขระแหงผิวหนังจะหายไป  ผิวหนังจะเกลี้ยงเกลาหมดจดขึ้น  ตาจะสะอาด
สุกใสขึ้น  น้ําเสียงจะไพเราะขึ้น อุจจาระปสสาวะจะนอยลง  กลิ่นเหม็นแหงเหงื่อไคลจะหายไป  
ทองจะไมผูก  สมรรถภาพในการยอยอาหารจะดีข้ึน  ปริมาณอาหารจะนอยลง  ระยะเวลาแหงการ
นอนหลับจะนอยลง  แตจะหลับไดสนิทและรูสึกเต็มต่ืนรางกายจะไมรูสึกเกียจครานในกิจการงาน  
เสมหะจะลดนอยลง ๑๘  เมี่อผูเร่ิมปฏิบัติโยคะ  ไดกระทํา  นาฑิศุทธิ  จนถึงฐานะอันควรแก  
ปรารถนาแลว  ลําดับแตนั้นทานควรเริ่มบริกรรมปราณายามะ   
 
หลักธรรมทีส่นับสนุนการปฏิบัติ 

การบําเพ็ญโยคะจะบรรลุถึงอสัมปญญาตสมาธินั้น  นอกจากขึ้นอยูกับ ครู อาจารย  
สถานที่  เวลา  ที่เหมาะสม  ดังที่ไดกลาวมาแลว  ผูปฏิบัติจะตองตั้งมั่นอยูในหลักธรรมดังตอไปนี้
อยางมั่นคง  ซึ่งทานฤาษีปตัญชลิไดบัญญัติไวในสูตรที่  ๒๑  แหงทุติยบาทวา๑๙ 

ศฺรทฺธา-วีรฺย-สฺมฺฤติ-สมาธิ-ปฺรชฺญาปรูวก อิตเรษามฺ 
สําหรับอีกพวกหนึ่ง  (ปจจัยมีอยูคือ)  ศรัทธา วิริยะ สมฤดี สมาธิ และปญญา 
ผูบําเพ็ญโยคะ ซึ่งยังไมสามารถมองเห็นแดนเกิดแหงธรรมได  ควรดําเนินอุบาย

ดังตอไปนี้คือในข้ันแรกโยคีจะตองประกอบดวย 
๑.  ศรัทธา (ศฺรทฺธา)  หมายถึงความมั่นใจอันเกิดขึ้นจากการเรียนรูวิทยาการ การ

สดับตรับฟงคําสั่งสอนของทานครูบาอาจารยหรือทานผูรู  และการตริตรองพิจารณาขอความที่ได
เรียนรูสดับฟงมาแลวนั้นๆ  โดยทั่วถึงโดยอาศัยแนวแหงตรรกศาสตร  (ศาสตรแหงเหตุผล)  จะ
กลาวใหมีความหมายชัดขึ้นอีกหนอย  กอนที่ทานโยคีจะเริ่มบําเพ็ญโยคะ  ทานควรรูควรเขาใจให
หนักแนนเสียกอนวา โยคะนั้นจะนําทานไปสูวัตถุประสงคของทานไดหรือไม  การที่จะหยั่งรูเชนนั้น
ได  ก็โดยที่อาศัยตํารา  และครูอาจารยหรือทานผูรู  ทั้งนี้เพราะทานโยคียังขาดความรูสึกของตน  
หรือความตรัสรูของตนอยู  จึงตองอาศัยหลักฐานตางๆ  ซึ่งทานผูรูหรือถอยคําของทานผูรูชี้ใหเห็น  
เมื่อความรูดังกลาวนี้ไดเกิดขึ้นอยางสมบูรณแลว  ก็เปนอันวาจะไมมีชองทางใด  ที่จะชักจูงใหเกิด
ความลังเลใจได  หรือจิตจะตองอยูในความสงสัยอีกก็หาไม  คือวาความรูนั้นเองจะทําใหจิตของ

                                                 
๑๘ ผูที่ตามปกติมีเสมหะมาก  จําเปนที่จะตองดําเนินวิธีการอีกหลายประการ  เพื่อจะทําให

เสมหะลดนอยลงไป  เพราะเสมหะเปนเครื่องขัดขวางอยางใหญหลวง  ในการบริกรรมปราณายามะตอไป,  เร่ือง
เดียวกัน, ๒๙๕. 

   ๑๙ สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๗๖. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๑ 

ทานโยคี  ตั้งมั่นอยูในวัตถุประสงคอยางแนนแฟน   ในขณะเชนนั้น  ความกังวลใจหรือความ
เดือดรอนใจ  ซึ่งเปนความสงสัยเปนมูลเหตุกอใหเกิดขึ้น  จะตองดับสูญหายไปอยางสนิท  จิตดวง
นั้นจึงเปนอันดํารงมั่นอยูในความสุข  ซึ่งเปนผลที่เกิดขึ้นจากการประหารบรรดาความสงสยัใหหมด
ส้ินไป  ความมั่นคงสงบจิตอยูในกิจการหรือวัตถุประสงค  ที่ตําราหรือคัมภีร และครูอาจารย หรือ
ผูรู  ชวยใหเกิดขึ้นโดยการขจัดบรรดาความสงสัยนั้น  ทานเรียกวา ศรัทธา 

๒.  วิริยะ  (วีรฺย)   ผลอันสําคัญยิ่ง  ที่สืบเนี่องมาแตศรัทธาก็คือ วิริยะ  วิริยะ
หมายถึงกําลังกาย  วาจา  และใจ ที่ชวยพยุงประคับประคองเรงใหเราดําเนินไปในกิจการงาน
ทั้งหลาย  โดยไมรูสึกเบื่อหนายหรือมีความทอถอย  การที่เราจะมีกําลังกาย  กําลังวาจา  และ
กําลังใจเชนนี้ได  ก็โดยมีเหตุอยูวา  เรามีความมั่นคงสงบสุขอยูในกิจการงานของเราอยางแนน
แฟน  กลาวคือเมื่อทานโยคีขจัดความสงสัยอันมีอยูแลวทั้งสิ้นได  ทานก็ตั้งมั่นอยูในหลักที่วา  
โยคะสามารถนําไปสูภูมิอันนอกเหนือไปกวาโลกียธรรมได  ทานจึงไมมีความระแวงยอทอ และ
เกรงกลัวแตอยางใดอยางหนึ่งอีก  ทานคือทานโยคีมีศรัทธาในโยคะนั้นแลว  เมื่อทานโยคี
ประกอบดวยศรัทธาอยางเพียบพรอมแลว ในลําดับที่ ๒ วิริยะจึงเกิดขึ้นตาม  ในลําดับนี้ทานโยคี
ยอมบําเพ็ญโยคะ  โดยกําลังแหงความเพียร  โดยไมรูสึกเบื่อหนายทอถอยหรือเหน็ดเหนื่อย 

๓.  สมฤดี  (สฺมฺฤติ)  วิริยะจะบันดาลใหเกิด  สมฤดี ในโลกุตรธรรม  ทั้งนี้เพราะเหตุ
ที่กําลังกาย กําลังวาจา และกําลังใจ  ไดพุงกระแสดิ่งไปในทางโยคะเสียแลว  จิตจึงไมมีโอกาส
เพียงพอที่จะติดเนื่องอยูในโลกียธรรมไดอีก  ฉะนั้น  สมฤดีของทานโยคี  จะหยั่งสูกระแสแหงกุศล
ธรรมเปนเนืองนิตย  เมื่อสมฤดีไมเอนเอียงหรือพลานไปในทางอื่น  คือโลกียธรรมแลว ก็แปลวา จิต
ของทานโยคีผูนั้นไดประทับอยูในโลกุตรธรรมอยางมั่นคง เมื่อเปนดังนี้  ก็เปนอันมีความหมายอยู
ในตัววา  สมฤดีดวงนั้น  จะนําทานโยคีผูนั้นไปสูสัมปรัชญาตสมาธิ  ตอไป 

แลวอาศัยอัภยาสตามลําพังดังกลาวมานี้แหละเปนมรรคา  ในที่สุดทานโยคีก็จะบรรลุ
ถึง  อสัมปรัชญาตสมาธิ  โดยมิตองสงสัย  ทั้งนี้โดยไดกลาวมาแลววา  สัมปรัชญาตสมาธินั้น  
นับวาเปนแดนสุดทายแหงบรรดาพฤตติการของจิต  ซึ่งไดแกปญญา  ฉะนั้นเมื่อโยคีไดบรรลุถึง
พรมแดนแหงบรรดาพฤตติการของจิตคือปญญาแลว  การบรรลุถึงแดนที่นอกเหนือไปกวาบรรดา
พฤตติการของจิตหรือปญญานั้น  ก็เปนสิ่งที่ไมยากนัก 

อาศัยเหตุเหลานี้แหละเปนเครื่องชี้ทาง  ทานจึงไดกลาวไววา  ปจจัยหรือกรณีย ที่จะ
นําทานโยคีไปสู อสัมปรัชญาตสมาธิไดนั้น  จึงไดแก  ศรัทธา วิริยะ สมฤดี สมาธิ และปญญา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๒ 

โดยลําดับฉะนี้  บางทานตองการจะรูวา  สมาธิดังกลาวนั้น  เปนสิ่งยากที่มนุษยจะบรรลุถึงได  
ทานฤาษีปตัญชลิจึงไดเสนอคําตอบไวในสูตรที่ ๒๑  .แหงปฐมบาท วา๒๐ 

ตีวฺรสํเวคานามาสนฺนะ 
สําหรบัผูซ่ึงมีความพยายามอยางแรงกลา  (สมาธินัน้)  ยอมเปนสิ่งที่อยูใกล 
การไดรับผลการกระทําใดๆ ก็ตาม ยอมอาศัยความพยายามของเราเปนหลักสําคัญ 

กลาวคือถาโยคีตั้งความพยายามอยางกวดขัน  และแรงกลาขึ้นโดยลําดับ  การไดรับผลจากการ
บําเพ็ญโยคะนั้น  ก็ไมสูเปนการยากมากมายนัก  และทั้งไมจัดวาเปนสิ่งที่หางเหินเกินไปอยาง
มากมายนักดวย  ในที่นี้ควรสังเกตวาความพยายามของโยคีนั้น  เพงเล็งถึงวิราคธรรมและอัภยาส
โดยตรง คือวาถาโยคีตั้งมั่นอยูในวิราคธรรมอยางแนบแนนมั่นคงอยู และทั้งตั้งความพยายาม
บําเพ็ญอัภยาสอยางแรงกลาดวย  ผลแหงการบําเพ็ญอัภยาสคือ สมาธิก็จะใกลเขามาโดยลําดับ
กาล 

อนึ่ง  มาตรฐานแหงความแรงกลานั้น  แบงออกไดเปน  ๓  ประเภท ทานฤาษีปตัญชลิ 
ไดแบงไวในสูตรที่ ๒๒ แหงปฐมบาท วา 

มฺฤทุมธฺยาธิมาตฺรตวาตฺ ตโต’  ป วิเศษะ  
แม  (ความแรงกลา)  นั้นก็ยังตางไปตามอัตรา ชนิดออน  ชนิดกลาง  และ

ชนิด เยี่ยม 
แมทานโยคีจะพยายามอยางแรงกลาแลวก็ตาม  แตทวา  ความแรงกลานั้น  ยงัไมเปน

ความแรงกลาที่จัดวาเปนชั้นยอดเยี่ยม  คือเปนความแรงกลาชนิดกลาง  หรือชนิดออน โยคีก็ยังไม
สามารถบรรลุถึงเปาหมายสูงสุดของโยคะได  แตถาโยคีมีความเพียรพยายามอยางแรงกลาถึงขั้น
สูงสุดเมื่อใดแลว  โยคีก็จะบรรลุสมาธิไดอยางแนนอน 
 
ธรรมที่เปนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติสมาธิ 

โยคสูตรไดบรรยายถึงอุปสรรค หรือส่ิงขัดขวาง  (Impediments)  ในการบําเพ็ญโยคะ
ไว  ๙  อยาง  (Nine obstacles)  อุปสรรคตางๆ  เหลานี้สามารถแบงออกเปน อุปสรรคทางกาย 
อุปสรรคทางวาจา  อุปสรรคทางใจ อุปสรรคทางสติปญญา  และอุปสรรคทางจิตตวิญญาณ 

อุปสรรคทางกาย  (Physical obstacles)  ไดแก  ความเจ็บไข (Disease) ความ
เกียจคราน เฉื่อยชา (Slack) และการขาดความสนใจ  (Lack of interest) ในการประพฤติปฏิบัติ 

                                                 
                     ๒๐ สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๘๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๓ 

อุปสรรคทางใจ (Mental obstacles) ไดแกความลังเลสงสัยไมแนนอนใจ  
(lingering doubt)  ความหยิ่งทะนง ความลําพองใจ (Pride) ความประมาทพลั้งเผลอ  
(Carelessness)  การขาดความกระตือรือลน อยูเฉยๆปลอยเวลาใหลวงเลยไป  (Idleness) และ
ความพึงพอใจเอิบอ่ิมอยูในโลกียสุข  (Sense gratification) 

อุปสรรคทางสติปญญา  (Intelectual obstacles) คือการยึดติดอยูในโลกของมายา 
(Delusion) 

อุปสรรคทางจิตตวิญญาณ  (Spiritual obstacles)  คือการขาดความวิริยะอุตสาหะ 
ความเพียรพยายาม ไมรูวาอะไรควรทําในปจจุบันและจะตองทําตอไป  และไมสามารถที่จะรักษา
ผลสําเร็จของการปฏิบัติไวได  เนื่องจากความหยิ่งลําพอง เพราะทิฏฐิมานะ และการเมินเฉยในขอ
วัตรปฏิบัติ (Stagnation)๒๑ 

อันตรายเปนเครี่องขัดขวางการบําเพ็ญโยคะ  ๙  อยางนั้น ทานฤาษีปตัญชลิได
แนะนําอันตรายเหลานั้นไวอยางชัดเจนในสูตรที่ ๓๐ แหงปฐมบาทคือ๒๒ 

วฺยาธ-ิสฺตฺยาน-สํศย-ปฺรมาท-อายสฺย-อวิรติ-ภฺรานฺติทรฺศน- 
อลพฺธะภูมิกตฺว-อนวสฺถิตตฺวานิ จิตฺตวเิกฺเษปาสฺ เต’ นฺตรายาะ (๓๐) 
พยาธิ  ความขาดความวองไว  ความสงสัย  ประมาท  ความเกยีจคราน  

ความไมถอนใจ (ติดในโลกียะ) ความสาํคัญผิด  ความไมบรรลุถงึภูมิ  ความไมต้ังมั่น (ใน
ภูมิ)  เหลานีแ้หละ  คือความเหลียวแลแหงจิต  นัน้คือเหลาอันตราย 

อันตรายในทางโยคะ ก็คือส่ิงที่ทําใหจิตรวนเร ไมแนนอนแนวแน และตั้งมั่นอยู  คือส่ิง
ที่จูงใจทําใหจิตเหลียวแลไปทางนี้ทางนั้น  หรืออาจกลาวไดวาพฤติการใดๆ  ซึ่งเปนเหตุทําใหจิต
เหลียวแลไปทางอื่น  พฤตติการนั้นๆ  ไดแกอันตรายทางโยคะ  ถาจะกลาวโดยทั่วๆ ไป  พฤตติการ
เหลานี้มีอยู  ๙  ประการ คือ 

๑.  พยาธิ  (วฺยาธิ)  หมายถึงความเจ็บไข  พยาธิเปนเหตุใหความไมสงบเกิดขึ้นในใจ  
เมื่อเราถูกพยาธิครอบงําจิตก็จะเหลียวแลไปทางความเจ็บไข โดยไมรูจะหาความสุขสบายไดจาก
ทาง ไหนแนเนื่องจากความทุกขเวทนา  ใชแตเทานั้น  ยังทําใหรางกายขาดสมรรภาพ  จิตใจ
ออนแอที่จะดําเนินการปฏิบัติโยคะไดตอไปอีกดวย  ฉะนั้นพยาธิจึงนับวา  เปนอันตรายอันหนึ่ง
ในทางโยคะ 

                                                 
๒๑  Iyengar, Light  on  the  Yoga  Sutras  of  Patanjali , 78. 
๒๒ สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๙๗. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๔ 

๒.  ความขาดความวองไว  (สตฺยาน) ถาเราขาดความวองไว  เราก็ไมสามารถจะ
ประจันหนากับความทุกขยากได  ซึ่งอาจเกิดขึ้นในชีวิตของเรา  ฉะนั้นเมื่อเราประจันหนากับความ
ทุกขยาก  เราก็จะพลันยอมแพกับเหตุการณนั้นๆ  เสียทันที  ซึ่งทําใหจิตเหลียวชําเลืองไปไดอีก
ดวย  เหตุนั้นการขาดความวองไว  จึงนับวาเปนอันตรายชนิดหนึ่ง 

๓.  ความสงสัย  (สํศย) ความสงสัยเปนเหตุกอใหเกิดความระแวงกลัว  ความลังเล
ไมแนนอนใจในผลของการปฏิบัติ  เปนตน  ซึ่งเปนอันตรายในทางโยคะอยางรายแรงทีเดยีว  ถงึกบั
อาจเปนตนเหตุทําใหโยคีละทิ้งการบําเพ็ญโยคะเสียไดโดยงาย 

๔. ความประมาท  (ปฺรมาท)  ความผิดพลาดและพลั้งเผลอนี้  ถาโยคีผิดพลาดและ
พลั้งเผลอ  ไปจากการบําเพ็ญโยคะโดยประการใดๆ  ก็ตาม โยคีอาจจะรูสึกทอถอยขึ้นมาใน
ขณะนั้นก็ได  เหตุนั้น ความประมาทจึงจัดไวเปนอันตรายชนิดหนึ่ง   

๕.  ความเกียจคราน  (อายสฺย)  ความเกียจคราน ทําใหขาดความกระตือรือรน  ไม
มีความขยันหมั่นเพียรเปนอันตรายแหงความเจริญทุกๆ  อยาง   

๖.  ความไมถอนใจ  (อวิรติ)   หมายถึงความไมเพิกถอนใจขึ้นจากโลกียสุข  (คือ
ติดอยูในโลกียสุข)  ถาโยคีไมสามารถถอนใจขึ้นจากโลกียสุข  ก็แปลวาอีกไมนาน  โยคีนั้นจะตอง
เลิกการบําเพ็ญโยคะแลวจะจมดิ่งอยูในโลกียสุขอยางเอิบอ่ิมดูดดื่ม  เหตุนั้นการไมถอนใจขึ้น
จากโลกียสุข  จึงนับวาเปนอันตรายในทางโยคะโดยตรงทีเดียว  คือวาการที่เราจะบรรลุถึง
โลกุตรธรรม  โดยทั้งๆ  ที่ยังดํารงอยูในโลกียธรรม  ทั้ง ๒  ประการนี้จะเปนไปพรอมๆ กันไมได  ถา
จะหวังโลกุตรธรรม  จําเปนแทที่จะตองเพิกถอนใจขึ้นจากโลกียธรรม อนึ่งถาจะหวังโลกียธรรม 
โลกุตรธรรมก็จะตองหางเหินไกลออกไปโดยลําดับ 

๗.  ความสําคัญผิด  (ภฺรานฺติทรฺศน)  ความสําคัญผิดเปนเหตุใหเกิดความเขาใจ
ผิด  เมื่อความเขาใจผิดเกิดขึ้นแลว  ก็เปนอันวา เราจะตองเดินทางผิด  ผลที่สุดก็คือ  เราไม
สามารถที่จะบรรลุถึงจุดประสงคของเราได 

ความจริง  ในทางโยคะ  ความสําคัญผิดนับวาเปนอันตรายรายแรงที่สุด  ทั้งนี้
เพราะการบําเพ็ญโยคะถึงจะบําเพ็ญแลวในชวงระยะเวลาเล็กนอยก็ตาม  แตก็สามารถทําใหใจ
แนนแฟนขี้นไดทุกที  ฉะนั้นเมื่อทานโยคีเพงถึงเรื่องใด  กําลังจิตก็จะทําใหเร่ืองนั้นปรากฏประจักษ
ข้ีนเปนรูปรางอยางจริงจัง  ซึ่งความจริงนิมิตนั้นเปนเพียงแตภาพนึกเทานั้น  ถาโยคีไมมีความ
วิจารณ  (ไมมีสติปญญาแยกแยะ)  เพียงพออาจจะสําคัญผิดไปไดวา  ภาพนึกหรือรูปนิมิตนั้นๆ  
เปนภาพหรือนิมิตจริงจัง  ตัวอยางเชน  ในบางคราวโยคีบางทานอาจเพงถึงเทวดาบางองคก็ได  
เมื่อเปนดังนี้  กําลังจิตทําใหวัตถุที่เพงนั้นกลายเปนรูปข้ึนอยางจริงจัง  ซึ่งทําใหโยคีเห็นไปวา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๕ 

เทวดาองคที่ทานกําลังเพงอยูนั้น  ไดปรากฏประจักษข้ึนมาแลวอยางจริงจัง  ผลก็คือความสําคัญ
ผิดเชนนี้ ทําใหโยคีหลงในสิ่งที่ยังไมมี หรือถึงปรากฏเปนความจริง  ถึงกับเปนเหตุทําใหเกิดเสียสติ
ไปได  เหตุนั้นเมื่อไรก็ดี  เมื่อโลกียวัตถุปรากฏประจักษข้ึน  โยคีควรระมัดระวังและพิจารณา
ใครครวญใหรอบครอบเสียกอนวา  โลกียวัตถุนี้  เปนเพียงแตความสําคัญผิด หรือวาเปนความจริง
อยางไรกันแน  ตอนนี้อาจารยควรแนะนําศิษยวา  นิมิตอันไหนเปนนิมิตที่ถูกตอง 

๘.  ความไมบรรลุถึงภูมิ  (อลพฺธะภูมิกตฺว)  เมื่อทานโยคีไดบําเพ็ญโยคะเปน
เวลานานพอสมควรแลว  แตถึงกระนั้นก็ยังไมสามารถที่จะบรรลุถึงโยคภูมิอยางใดอยางหนึ่งได  
โยคีจะรูสึกเบื่อหนายทอถอย    ไมสามารถจะบําเพ็ญโยคะไดตอไปอีก  หรืออาจจะเกิดความสงสัย
ลังเลขึ้นในใจไดวา  วิธีแหงโยคะเห็นจะไมมีความจริงเสียแลว  เหตุนั้นการไมบรรลุถึงโยคะภูมิ  จึง
จัดไวในแผนกอันตรายแหงโยคะชนิดหนึ่ง 

๙.  ความไมต้ังมั่นในโยคะภูมิ   (อนวสฺถิตตฺว)  อีกนัยหนึ่งถึงไดบรรลุโยคะภูมิแลว
ก็ตาม  แตทานโยคียังไมสามารถที่จะตั้งมั่นอยูในโยคะภูมิไดเปนเวลานาน  ความไมตั้งมั่นดังวามา
นี้  อาจเปนเหตุใหเกิดความสงสัยขึ้นหลายประการ  เชนโยคีอาจจะหลงนึกไปวาการที่เขาไดบรรลุ
ถึงโยคะภูมิเปนเวลาชั่วคราวนั้น  เปนเพียงแตความสมมุติเอาเทานั้นเอง  หรือวาโยคะภูมิมีกําลัง
ต่ําเตี้ยหรือออนกวาโลกียภูมิ  จึงไมสามารถที่จะตั้งมั่นในโยคะภูมินั้นไดเปนเวลานานๆ  ดังนี้เปน
อาทิ  ความนึกดังกลาวนี้อาจทําใหโยคีพลาดพลั้งไปจากการบําเพ็ญโยคะไดอยางงายดายที่สุด  
ทานจึงไดจัดไวในแผนกอันตรายแหงโยคะชนิดหนึ่ง๒๓   
 
ผลที่เกิดสืบเนื่องมาจากอนัตรายทางโยคะ   

อันตรายดังไดกลาวมาแลวนี้  เปนเหตุใหจิตเหลียวแล  (จิตฺตวิเกฺเษป) ไปในทางอื่น  
ใชแตเทานั้น  ยังเปนสาเหตุกอใหเกิดผลอันรายแรงอีกหลายประการ  ซึ่งทานฤาษีปตัญชลิ  ไดสรุป
ความไวในสูตรที่  ๓๑  แหงปฐมบาทวา๒๔ 

ทุะข-เทารฺมนสฺย- องฺคเมชยตฺว- ศฺวาส-ปรศฺวาสา  วิเกฺษปสหภุวะ  

                                                 
๒๓ เมื่อโยคีตกอยูในฐานะอันตราย  ๒  ประการนี้ คือความไมบรรลุถึงโยคภูมิ  อาจารยควรคนหา

ขอบกพรองวา  เหตุไฉนศิษย คือโยคีที่กําลังบําเพ็ญโยคะอยูนั้น  ไมสามารถบรรลุถึงหรือตั้งมั่นอยูในโยคภูมิได 
จะตองแนะนําตอไปอีก ,สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ ,  ๑๐๓. 

๒๔ สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๑๐๔. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๖ 

ทุกข  โทมนสั  ความสะทกสะทานกาย  การหายใจเขา  การหายใจออก   
เหลานี้เกิดขึน้พรอมๆ  กนักับการเหลยีวแลของจิต 

ตามรูปศัพท   ความทุกข  หมายถึงความทุกขกายทุกขใจ  เชน เมื่อคนรักของเราสิ้นไป  
เราก็รูสึกทุกข  นั้นหมายความวา  อานุภาพแหงเหตุการณนี้เขามาเสียดแทงหัวใจของเราอยาง
ทรมาน  ทุกขณะ  ทุกคราว เมื่อเราคิดถึงคนที่เรารัก  เรารูสึกมีความทุกข  ประดุจความคิดที่วาคน
รักของเราถูกพรากไปเสียแลวนั้น ทุกขเวทนายอมเกิดขึ้นแกเราอยางรายแรง  ความรูสึกที่เกิดขึ้น
จากความคิดเชนนี้ทานกลาวไววา  ความทุกข 

โทมนัส  คือความไมสบายใจที่สืบเนื่องมาแตความทุกข  คือเมื่อทุกขไดเกิดขึ้นแลว  จิต
ของเรารูสึกความกระทบกระเทือนอยางมาก  ถึงแมวาความกระทบกระเทือนนั้นจะคอยๆ  เบาบาง
ลงจนกวาจะหายไปก็จริงอยู  แตอานุภาพของมัน  ยังคงนอนเนื่องอยูในดวงจิตไมมากก็นอย  
กลาวคือความสบายที่มีอยูในจิตของเรา  กอนที่ความทุกขจะแทรกแซงเขามานั้น  ไดถูกทําลาย
เสียหมดแลว  และความไมสบายใจไดเกิดขึ้นแทน เชน  ความรูสึกของมารดา ซึ่งเกิดมีข้ึนในขณะที่
บุตรตาย  ไดแกทุกข  เมื่อกาลเวลาผานไป  ความรูสึกอันแรงกลานั้นไดคอยๆ สลายหายไป ถึง
กระนั้นความสุขสบายใจดังเดิม จะกลับคืนมาสูมารดาอีกก็หาไม  มีความไมสุขชนิดหนึ่งครอบงํา
จิตใจเขาอยูเสมอ  ภาวะแหงจิตชนิดนี้  ก็คือโทมนัสนั่นเอง  ถาจะเทียบดูกับการขดุดนิ จะเหน็ไดวา
เมื่อการขุดเสร็จลงแลว  รอยแหงการขุดนั้นยังปรากฏอยูในดิน  ถึงเราเอาดินมาปกปดกลบรอยขุด
นั้นแลวก็ตาม  ความแนนแฟนดังเดิมยังจะไมกลับคืนมาสูดินนั้นอีก  ความขาดความแนนแฟนแหง
ดินนี้  เปนเสมือนอยางโทมนัสซ่ึงไดเกิดขึ้นจากความทุกขฉะนี้ 

ความทุกขโทมนัส จะจํากัดอยูเพียงในขอบเขตแหงดวงจิตเทานั้นก็หาไม  อานุภาพของ
มันแพรไปยังรางกายดวย  เชน  ความสะทกสะทานตัวสั่น  รางกายขาดความสํานึกเปนตน 

แตลักษณะที่นาอันตรายแกการบําเพ็ญโยคะโดยตรงคือ  การหายใจออก  อยางไม
สงบและละเอียด  ผูที่มีความทุกข  มักหายใจเขาออกยาวและผิดปกติ  ซึ่งเปนพยานอยูในตัววา  
ความทุกขโทมนัส  ยอมทําใหการหายใจเปลี่ยนแปลงไปจากปกติภาพ คือไมสงบและละเอียด  
อันตรายที่เกิดขึ้นจากความผิดปกตินี้  คือการทําลายความสงบแหงจิต  ตัวอยาง เมื่อเราวิ่งเร็ว  เรา
หอบ  และขณะที่เราหอบอยู  จิตไมอยูใตบังคับของเรา  ในขณะนั้นเราจึงไมสามารถที่จะอาน
หนังสือหรือคิดเลขยากๆได  ทั้งนี้ก็เพราะการกระทําชนิดนี้  ตองการความสงบแหงจิต  ซึ่งการหอบ
นั้นนับเปนการหายใจเขาออกอยางผิดปกติจิตจึงดิ้นรนฟุงซานอยู 

สรุปไดวา  การหายใจเร็วขึ้นเพียงใด  ความสงบของจิตก็ยอมลดนอยลงเพียงนั้น  และ
การหายใจสงบและละเอียดลงเพียงใด  ความสงบของจิตก็ยอมเร่ิมทวีคูณขึ้นเพียงนั้น  ฉะนั้น  
เหตุการณเหลานี้จึงสอใหเห็นวา  ความไมสงบสุขสําราญใจนั่นเอง  คือตนเหตุแหงการเหลียวแล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๗ 

จิต   (วิกฺเษป  หรือวิกเขป  คือจิตเปลี่ยนอารมณอยูเสมอ)  ถาเราตองการขจัดการเหลียวแล  (จิต
ฟุงซาน)ของจิตนี้เสียใหได  เราควรบังคับจิตไมใหเปลี่ยนอารมณ   คือวา  บังคับจิตใหตั้งอยูใน
อารมณอันเดียว  ถาจิตคงอยูในอารมณแตอยางเดียว  ก็แปลวาจิตไมมีโอกาสที่จะเหลียวแลไป
ทางนี้ทางนั้นไดอีก 

ฉะนั้น  ทานโยคีผูมีความประสงคที่จะขจัดการเหลียวแลของจิตใหหมดสิ้นไป  จึง
จําเปนตองกระทํา อัภยาส    เพื่อรักษาจิตใหคงอยู ในอารมณแตอยางเดียว  แตวาเนื่องจากโยคะ
บงถึงโลกุตรธรรมเปนจุดหมาย  อารมณซึ่งโยคีจะบริกรรมทําใหจิตตั้งมั่นอยูนั้น  จึงหมายถึง
ปรมัตถนั่นเอง  แตในที่นี้  แตมีปญหาวา  ถาหากเปลี่ยนอารมณบอยครั้ง เปนเหตุใหเกิดความทุกข
โทมนัสข้ึน  ธรรมดา มนุษยก็ดี สัตวเดียรัจฉานก็ดี  บรรดาสัตวมีชีวิตทั้งหลาย  ไมมีใครใครตอ
ความทุกข  อาศัยสภาพธรรมนี้เปนมาตรฐาน  พอสันนิษฐานไดวา  การที่จิตเปลี่ยนอารมณ
บอยครั้งนั้น  มิใชตองการความทุกข  แตเนื่องจากยังไมรูแจงวาอารมณชนิดไหนเปนเหตุใหเกิด
ความสุข  จิตจึงจับอารมณผิดไป  แตเมื่อรูสึกวา  อารมณที่จิตเสวยอยูนั้นเปนอารมณที่ผิด  คือไม
อํานวยความสุขให  จิตก็เปลี่ยนอารมณทันที่  และเที่ยวหาอารมณใหมเร่ือยๆ ไป จนกวาจะจับ
อารมณที่จะบันดาลใหเกิดความสุขสําราญใจได  เหมือนคนตาบอดจะงมคลําหาสิ่งที่เขาตองการ 
ทุกๆ  คร้ังเขาจับเอาสิ่งที่ผิดทิ้งเสีย  แลวจับเอาสิ่งใหมอีกสิ่งหนึ่งตอไป  ซึ่งบางทีเปนสิ่งที่เขาไม
ตองการดวยก็มี  ฉะนั้นเหตุการณเหลานี้จึงสอแสดงใหเห็นวา ความไมสงบสุขสําราญใจนั่นเอง  
คือตนเหตุแหงการเหลียวแลจิต  ถาจิตมีความสุขสําราญใจอยูแลว  ก็เปนอันวา  จิตไมตอง
เหลียวแลหรือหาอารมณใหมๆ  อีก   
 
วิธีแกอันตรายทางโยคะ 

การบําเพ็ญโยคะจะสําเร็จไปสูข้ันสมาธิไดนั้นเปนธรรมดาวาจะตองประสบกับอุปสรรค
ตางๆ  ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา  มาร ซึ่งจะเปนตัวขัดขวาง  ทําใหเกิดความทอถอย  ทําให
การปฏิบัตินั้นไมกาวหนา  และอาจจะถึงขั้นละเลิกในที่สุด  โยคสูตร  ไดกลาวถึงอุบายเปนเครื่อง
แกอุปสรรคอันตรายเหลานั้นดวยการภาวนาถึงหลักธรรมที่ทําใหเกิดความสุขสําราญใจ   
ฤาษีปตัญชลิไดกลาวไวในสตูรที่  ๓๓ แหงปฐมบาทวา๒๕ 

 ไมตฺร-ีกรุณา-มุทิตา- อุเปกฺษาณํา  สขุ ทุะข-ปุณฺย-อปุณฺยวิษยาณาํ   
 ภาวนาตศฺ จตฺิตปฺรสาทนมฺ  

 ความสงบสขุสาํราญใจ  (ยอมเกิดขึ้น)  จากการภาวนาถึงเมตตา  กรณุา  
                                                 

๒๕ สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๑๑๑. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๘ 

มุทิตา  อุเบกขา  และเรื่อง  สขุ ทกุข  บุณย  และสิง่ที่ไมเปนบณุย  (คือบาป) 
 การภาวนาถึง เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  การพิจารณาถึงวาอะไรเปนสุข  อะไร

เปนทุกข  อะไรเปนบุณย  หรืออะไรเปนบาป  เมตตาตอผูมีความสุข  กรุณาตอผูมีทุกข  มุทิตาใน
บุณย  อุเบกขาในบาป  ส่ิงเหลานั้นนั่นแหละ  จะนําทานโยคีไปสูความสงบสุขสําราญใจ  เพราะ
การที่จิตใจของเราหลงติดอยูกับอารมณตางๆ  นานานั้น  มีเหตุอยู  ๒  ประการ  คือตัณหา และ 
อัชญาณ  แตวาผูที่มีเมตตาแผไปยังสากลสัตว  เขาไมอิจฉาใคร  ผูซึ่งมีกรุณาตอปวงชีพ ไม
เบียดเบียนใคร  ผูมีเมตตาในบุณย  ไมตองการหาความสําราญหยอนใจจากโลกียสุข  และผูมี
อุเบกขาในบาป เขาไมเดินทางที่ผิด  ฉะนั้น  คนผูทรงคุณลักษณะเชนนี้  ไมติดของอยูดวย
กามตัณหา  และในทํานองนี้  ผูที่มีความรูแจงในสุข ทุกข  บุณย และบาป ก็แปลวาทานไมติดอยู
ดวยอัชญาณ หรือความโงเขลา  ไมหลงไหลไปตามทางที่ไมสมควร  ผูประกอบดวยลักษณะเชนนี้  
มีจิตแนวแนไมแสวงหาอารมณตางๆ  เพื่อจะเสวยความสุขอีก  ฉะนั้นจิตจึงไมเหลียวแลไปทางนี้
ทางนั้น  นั่นคือจิตต้ังมั่นอยูในความสงบสุขสําราญ  โดยไมมีส่ิงใดที่จะจูงจิตนั้นไปในทางอัน
เปนเครื่องนําไปสูความทุกขโทมนัสไดอีก 

 
ทิพยวสิัย เปนอุปสรรคในสมาธิ 

ปญหาอันยิ่งใหญ ซึ่งเกิดขึ้นจากบรรดาทิพยวิสัยแหงทิพยอินทรียเหลานี้  มีอยูวา 
ความสามารถในการรับเอาทิพยวิ สัยอันมีทิพยสัททะ   ทิพยรูปเปนอาทินั้น   ยอมบงถึง
ความสามารถในทางโลกุตตระหรือการที่ความสงสัยดังวามานี้  อาจจะเกิดขึ้นมาได  เพราะวา  
ตามธรรมดามนุษยปุถุชน  ไมนับวาเปนผูประกอบดวยทิพยอินทรีย  จึงไมสามารถที่จะรับเอาทิพย
วิสัยนั้นๆ ได  ฉะนั้น เมื่อทานโยคีประกอบไปดวยทิพยอินทรีย  และที่สามารถรับเอาทิพยวิสัยได
แลว  ทานจึงอาจหลงเขาใจผิดไปวา  ทานเปนผูไดเขาถึงจุดหมายแหงความสําเร็จแลวก็ได  หรือ
อีกนัยหนึ่ง  ทานเปนผูที่ไดขามพนไปจากเขตแดนแหงโลกียะมาแลวทั้งสิ้นก็ได เพื่อที่จะขจัดเสียซึ่ง
ความหลงหรือความเขาใจผิด  ดังวามานี้  ทานฤาษีปตัญชลิจึงไดแนะนําไวในสูตรที่ ๓๖  แหงตติย
บาทวา๒๖ 

เต  สมาธาวปุสรฺคาะ  วยตฺุถาเน  สิทฺธยะ  
(ทิพยวสิัย)  เหลานัน้  เปนอุปสรรคในสมาธิ  (แต)  เปนอิทธิฤทธิ์ในวยุตถาน 
ในขณะที่ทานโยคีกําลังดํารงอยูในสมาธิ  ถาเกิดทิพยวิสัยขึ้น  ก็แปลวาทิพยวิสัย

เหลานี้  ยอมขัดขวางโลกุตตรญาณไว  ไมใหทานโยคีสามารถถอนกระแสแหงปญญาจักขุ พน

                                                 
๒๖ เร่ืองเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๙ 

ออกไปจากโลกียะ  ทั้งนี้ก็เนื่องจาก ทิพยวิสัยเหลานั้นถึงเปนทิพยก็จริง  แตก็ยังตกอยูในโลกียภูมิ  
ถึงแมวาลักษณะแหงโลกียวิสัยเหลานั้น ไมลงรอยกันกับลักษณะแหงสถูลวิสัย  และทั้งลักษณะ
แหงทิพยอินทรีย  ก็ไมเหมือนกันกับลักษณะแหงมังสอินทรียก็จริงอยู  แตเนื่องจากทิพยวิสัย
ทั้งหลายยังเปนวิสัยแหงอินทรีย  จึงจัดเปนประเภทหนึ่งแหงโลก  อันที่จริง คําวาโลกในที่นี้  หาเปน
โลกหยาบที่เรารูสึกไม  หากเปนทิพยโลก  ซึ่งตั้งอยูนอกเหนือไปกวาขอบเขตแหงมังสอินทรีย   แต
ถึงกระนั้น  ทิพยโลกยังนับวาเปนโลกอยู  จึงไมจัดวาเปนโลกุตตระ  อันเปนภูมิที่เหนือไปกวาโลก
ทุกประการ  ฉะนั้นเมื่อทานโยคีดํารงอยูในสมาธิ  จึงมีความมุงหมายอยางแนวแนที่จะผานพนไป
จากโลกเสีย  ในขณะที่ทานเขาถึงสมาธิแลว  จึงเปนอันวาทานไดขามพนไปจากขอบเขตแหงโลก
หยาบของเราแลวทั้งสิ้น ถาในขณะนั้นมีทิพยวิสัยขึ้นแลวไซร  ก็หมายความวา  การกาวไปสูโล
กุตตรภูมิของทานก็จะถูกชะงักลงทันที  และทานตองกลับกลายเปนเหยื่อทิพยโลกอีก  จึงอาจ
กลาวไดวา  ทานขามโลกหยาบไปเพื่อเขาถึงโลกทิพยนั่นเอง  เหตุนี้แหละความเกิดขึ้นแหงทิพย
วิสัย  ในเมื่อทานโยคีดํารงตั้งมั่นอยูในสมาธิ  จึงนับวาเปนอุปสรรคอันรายแรงแท  ซึ่งจะไมใหทาน
กาวไปขางหนาสูโลกุตตรภูมิไดอีกตอไป 

แตวาถาทิพยวิสัยเหลานั้นเกิดมีข้ึนในขณะที่ทานโยคีออกจากสมาธิแลว  คือในขณะที่
ทานดํารงอยูในวยุตถาน (คือความมีอยูแหงพฤตติการของจิต)   ก็เปนอันวาในขณะนั้น  ทานยอม
ประกอบไปดวยสมรถภาพบางอยาง  คือการเห็นทิพยรูป  การไดยินทิพยศัพท  เปนตน  ซึ่งมนุษย
ปุถุชนธรรมดาจะมีไมได   

สรุปไดวา อุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติโยคะนั้นมีความสําคัญยิ่งที่จะกีดกั้น ไมใหผู
ปฏิบัติบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได  แมวาผูปฏิบัติจะมีความพยายามอยางแรงกลาก็ตาม  
เพราะอุปสรรคขัดขวางจะทําใหการปฏิบัติไมเจริญกาวหนา ทําใหโยคีเกิดความถอถอย  หมด
กําลังใจ  คลายความเพียรและละเลิกในที่สุด  ฤาษีปตัญชลิไดกลาวถึงอันตรายในการบําเพ็ญ
โยคะไว ๙ ประการ คือ ความเจ็บไข ความขาดความวองไว  (การไมรูเทาทัน) ความสงสัย ความ
ประมาท ความเกียจคราน ความสําคัญผิด  ความไมถอนใจ  ความไมบรรลุถึงภูมิ  ความไมตั้งมั่น
ในภูมิ  อุปสรรคที่เปนอันตรายเหลานี้ยังกอใหเกิดผลอันรายแรงอีกหลายประการ เชน ความทุกข 
โทมนัส และผลที่เปนอันตรายโดยตรงก็คือ กระทบตอระบบการหายใจเขาหายใจออก  เพราะผูที่มี
ความทุกขโทมนัส ทําใหการหายใจเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ คือ ไมสงบ ลมหายใจหยาบ อยางไรก็
ตาม ฤาษีปตัญชลิไดแนะนําหลักธรรมเปนอุปการะ คือใหภาวนาเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สุข 
ทุกข บุญ บาป อันจะเปนเหตุใหผูปฏิบัติเกิดความสุขสําราญใจขึ้นได 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๐ 

ขั้นตอนการปฏิบัติอัษฏางคโยคะ 
ฤาษีปตัญชลิไดชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา  สมาธิอันเปนขั้นปลายสุดแหงโยคะนั้น  จะ

เขาถึงไมไดหากไมปฏิบัติผานขั้นตนๆ  มาใหเปนลําดับเสียกอน  เปนตนวาโยคีตองสําเร็จข้ันยมะ
เปนอยางดีแลวจึงจะสําเร็จข้ันอาสนะได  ตองสําเร็จข้ันอาสนะแลวจึงจะสําเร็จ  ข้ันปราณายมะได  
เมื่อสําเร็จข้ันปราณายมะแลวจึงจะสําเร็จข้ันปรัตยาหาร  และเมื่อสําเร็จข้ันตางๆ  นี้แลวเปน
ลําดับๆ  ไปจึงจะสําเร็จธยานะ ธารณะ และถึงขั้นสมาธิในที่สุด  การปฏิบัติขามขั้นตอน  กลาวคือ
ยังไมทันสําเร็จข้ันตนดี  ก็รีบรอนไปปฏิบัติในขั้นตอไปเสียกอน นอกจากจะไมไดผลแลว ยัง
เสียเวลาอีกดวย  ซ้ํายังอาจเกิดโทษมหันตทั้งทางกายทางใจ  คืออาจเกิดโรค หรืออาจตายกอนถึง
เวลาอันสมควรได  โยคะจึงเปนวิธีปฏิบัติที่มีอันตราย  นอกจากจะมีครูคอยกํากับอยู  และตองให
ความรูและคําแนะนําแกผูปฏิบัติตลอดเวลา  และครูตองเปนผูที่เคยไดสมาธิมาแลวดวย๒๗ 

การจะบรรลุเปาหมายของสมาธิไดนั้น มีข้ันตอนการปฏิบัติ  ๘  ประการ เรียกวา    
อัษฏางคโยคะ  ซึ่งจะทําการศึกษาในรายละเอียดของแตละขั้นตอนเปนลําดับตอไป ทาน
ฤาษีปตัญชลิไดแนะนําไวในสูตรที่  ๒๙ แหงทุติยบาทดังนี้คือ๒๘ 

ยม-นิยม-อาสน-ปฺราณายาม-ปฺรตฺยาหาร-ธารณ-ธฺยาน-สมาธโย’ ษฏางฺคาน ิ
องคมี  ๘  คือ  ยมะ  นิยมะ  อาสนะ  ปรัตยาหาระ  ปราณายามะ  ธารณา  

ธยานะ  และ สมาธิ  
 
หลักการปฏบิัติโยคะขั้นยมะ 

ยมะ เปนการปฏิบัติข้ันแรกของโยคะซึ่งควรที่จะศึกษาถึงรายละเอียดกอนทานฤาษี  
ปตัญชลิไดกลาวถึงองคแหงยมะไวในสูตรที่  ๓๐  แหงทุติยบาทวา๒๙ 

ตตฺราหึงสา-สตฺย-อสฺเตย-พฺรหฺมจรยฺ-อปริคฺรหา  ยมาะ 
ในแผนกองคแหงโยคะเหลานัน้  ยมะ  คือ  อหิงสา  สัตย  อัสเตยะ  

พรหมจรรย  และอปริคคหะ 
ยมะ  แปลวา  ของดเวนมี ๕  ขอ 

                                                 
๒๗ สมัคร  บุราวาศ,  ปรัชญาพราหมณในสมัยพุทธกาล  (กรุงเทพฯ :  แพรพิทยา,  ๒๕๑๖), ๒๔๕. 
๒๘ สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ,  ๒๓๘. 
๒๙ เร่ืองเดียวกัน,  ๒๓๙, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๑ 

๑. อหิงสา  หมายถงึ  การงดเวนจากการฆาสัตว  เบียดเบียนสัตว 
๒. สัตยะ  หมายถงึ  งดเวนจากการพูดเท็จ 
๓. อัสเตยะ  หมายถงึ  งดเวนจากการลักทรัพย 
๔. พรหมจรยะ  หมายถึง  งดเวนจากการประพฤติผิดพรหมจรรย 
๕. อปริคครหะ  หมายถงึ  ไมถือเอาของผูอ่ืนมาเปนของตน 
ของดเวนเหลานี้  ผูปฏิบัติจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด  ไมมีขอแมใดๆ  ทั้งสิ้น  ดังจะ

ไดศึกษาในรายละเอียดเปนลําดับตอไป 
ยมะ เปนคําเฉพาะ  ไดแกการบังคับกิริยาตางๆ  ซึ่งอาศัยอิริยาบถเปนเครื่องนํา เชน 

หิงสา  หมายถึงการเบียดเบียน  การเบียดเบียนอาศัยอวัยวะของเราเปนเครื่องนํา  ฉะนั้น การ
บังคับอิริยาบถไมใหเบียดเบียน คือ อหิงสา 

๑.  อหิงสา  (อหึสา)  การถือ  อหิงสา มีอยู  ๒  ประการคือ  การถือเสมอหรือนิตย
กาล  และการถือตามโอกาสหรือตามกาล  เชน  บางคนถือพรตวา  ฆาสัตวบางชนิดเปนบาป  ฆา
สัตวบางชนิดเปนบุณย  การไมฆาโดยการเลือกชาติ  การกําหนดเชนนี้ จัดเปนอหิงสาตามชาติ 
หรืออหิงสาอันไมถูกขัดขวางอยู  หรือถูกจํากัดอยูดวยชาติกําเนิด  สวนอหิงสาตามเทศะไดแก   
อหิงสาซึ่งเขาถือกันตามปูชนียวัตถุ  เชนบางคนถือการไมฆาสัตวในโบสถ แตการฆาในที่อ่ืน
นอกจากโบสถ  เขาไมถือเปนบาปหรือการกระทําที่ไมควร  อหิงสา เชนนี้ นับวาเปนอหิงสาที่ถูก
จํากัดดวยเทศะ 

อหิงสาที่ถูกจํากัดดวย  กาละ  หมายถึง  อหิงสาที่เขาถือกันตามดิถ ีหรอืมงคลฤกษ  
เชนการเวนเสียจากปาณาติบาตในวันอุโบสถ เปนตน 

สวนอหิงสาที่ถูกจํากัดดวย สมัย  นับเปนอหิงสา ซึ่งเขาถือกันเฉพาะในสมยัๆ  หนึง่  
เมื่อสมัยนั้นเปลี่ยนไป  เขาก็ไมถือกัน  เชนบางคนถือวา  การฆามนุษยในสงคราม  ไมนับเปน
อกุศลกรรม  นี่แสดงวา  การถืออหิงสาของเขา  ยอมถูกจํากัดอยูดวยสมัยแหงสงคราม  ดังนี้เปน
ตน  การถือ ยมะ ตามชาติ  เทศะ กาละ  และสมัย  ดังกลาวมานี้ไมนับวาเปนการถืออยาง
ประเสริฐแท  เพราะการถือ ยมะ  เชนนี้  ยอมไมอํานวยผลใหโยคีสมตามความประสงค  เหตุนั้น
การถือยมะ  โดยทั่วๆ  ไป  กลาวคือโดยไมเลือกชาติ  กําเนิด  เทศะ  กาละ  และสมัย  ยอมนับวา
เปนการประเสริฐยิ่ง การถือพรตตามหลักเชนนี้ทานจึงกลาววา  มหาพรต ดังที่ทานฤาษีปตัญชลิได
กลาวไวในสูตรที่  ๓๑ แหงทุติยบาทวา ๓๐ 

                                                 
๓๐ เร่ืองเดียวกัน,  ๒๔๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๒ 

ชาติเทศกาลสมยานวจฺฉินฺนาะ  สารฺวยามา  มหทวฺฺรตม ฺ
(ยมะ) อันไมถูกขัดขวางดวย ชาติ เทศะ และสมัย เปนยมะโดยทั่วๆ ไป คือมหาพรต 

 
ในเร่ืองของการทําหิงสา เปนตนนี้  ยังมีขอระวังอยูอีกขอหนึ่ง  คือบางคราวบุคคล

กระทําหิงสา  ดวยความสมัครใจของตนเอง  บางคราวก็ทําไปเพราะคนอื่นบังคับ  และบางคราวไม
กระทําเอง  แตอนุญาต หรือสนับสนุนโดยทางออมหรือโดยทางตรง ใหคนอื่นทํา  เชน  บางคนไม
ฆาสัตว  และทั้งไมชักชวนใหฆา  แตเสวยผลแหงการฆา  คือการบริโภคเนื้อสัตว  เปนตน  การ
กระทําเชนนี้คือการสนับสนุนหิงสา  โดยทางออม  อีกประการหนึ่ง  เชน  บางคนไมฆาโดยตนเอง  
แตชักชวนใหคนอื่นฆา ดังที่เราเห็นไดในเมื่อเกิดมีสงครามขึ้น  กลาวคือ ผูนําตางๆ  แสดงปาฐกถา
ชักชวนใหคนหนุมๆ  ไปฆากันในสงคราม  นี่แหละคือการสนับสนุนหิงสาโดยทางตรง 

การทําหิงสาเปนตน โดยตนเองหรือโดยคนอื่นบังคับ  หรือโดยอนุญาต  หรือสนับสนุน
ใหคนอื่นกระทํา  ทั้ง  ๓  ประการนี้  ยอมบังเกิดผลคือความทุกขและอัชญาณไมมากก็นอย  เหตุ
นั้นโยคีควรนึกถึงลักษณะการอันชั่วรายแหงความทุกขและอัชญาณตามทํานองที่กลาวมาแลวนั้น 
และพยายามเวนหิงสาโดยทางกาย  วาจา  ใจทุกประการ 

ผลอันประเสริฐของอหิงสา  ซึ่งจะชวยเหลือโยคีใหกาวไปสูโลกุตตรภูมิ  ซึ่งฤาษี 
ปตัญชลิไดบรรยายไวในเนื้อความสูตรที่  ๓๕  แหงทุติยบาทวา๓๑ 

อหึสาปฺรติษฺฐายํา  ตตฺสนฺนิเธา  ไวรตฺยาคะ  
เมี่อมีความตั้งมั่นแหงอหิงสาแลว  (ยอมมี)  การละความเปนศัตรูตอหนาเขา 
โยคีผูใดตั้งมั่นอยูในอหิงสาโดยทางกาย  วาจา  ใจแลว  บรรดาสัตวทั้งหลายซึ่งเขามา

เฉพาะหนาผูนั้น  ยอมละทิ้งความเปนศัตรูในผูนั้นทันที  ถึงตามธรรมชาติ  สัตวชนิดใดอาจมีความ
เปนศัตรูตอทานก็ตาม  เชนเสือกับมนุษย  แตเพราะอํานาจแหงอหิงสา  สัตวนั้นถึงจะยืนอยูเฉพาะ
หนาทานโยคี  จะไมสามารถแสดงศัตรูภาพไดแตประการใดเลย  นี้แหละคือผลอันประเสริฐยิ่งที่
สืบเนื่องมาแตการบําเพ็ญอหิงสา  นั้นคือในตอนนี้  โยคียอมดํารงอยูในเมตตาที่แท  ใชแตเทานั้น
แมผูใดหรือสัตวใดเขามาใกลทาน  ก็จะดํารงอยูในเมตตาตามความรูสึกของทานไปดวย 

๒.  สัตยะ  (สตฺย)  หมายถึงการพูดความจริง  แตวาการพูดความจริงนั้น  บางคราว
อาจเปนเหตุใหเกิดความทุกขแกคนอื่นได  เชน  คนตาบอดคนหนื่งมาหาเรา  ถาหากเราแสดง
ความเกลียดชังของเราออกมาภายนอกโดยลั่นปากพูดติเตียนวา  เขาเปนคนตาบอด  นาเกลียด  
นาชัง  เขาจะรูสึกเสียใจทันที  และการพูดเชนนี้  แมจะเปนเรื่องจริงสําหรับเขา  แตก็หาเปน

                                                 
๓๑ เร่ืองเดียวกัน,  ๒๕๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๓ 

ประโยชนแกเขาดวยไม  ฉะนั้น  การพูดเชนนี้  จึงนับวาไมเปนไปเพื่อความเจริญแตประการใดๆ  
เหตุนั้นการพูดความจริงหรือสัตย  จึงมีเงื่อนไขอยูขอหนึ่งวา  การพูดความจริงที่เปนไปเพื่อความ
เจริญของเราและของคนอื่นดวย  การพูดความจริงเชนนั้น  นับวาเปนสัตย 

ผลอันประเสริฐที่จะเกิดขึ้น  จากการปฏิบัติ  สัตยะ โยคีผูใดดํารงอยูในสัตยะ  
อยางมั่นคง  โดยทางกาย  วาจา  และใจแลว  บรรดาผลแหงกิริยาทั้งปวง  ยอมอาศัยโยคีผูนั้นเปน
นิตย  กลาวคือในบรรดาการบรรลุผลตางๆ  ปุถุชนยอมดําเนินการงานหลายๆ ประการ  จึงจะ
บรรลุผลได  แตทวาสําหรับทานโยคีผูตั้งมั่นอยูในสัตยะ  บรรดาผลตางๆ  ยอมตกอยูในกํามือของ
ทานโดยไมตองดําเนินงานแตอยางใดอยางหนึ่ง  ผลเหลานั้นยอมบันดาลใหเกิดอิทธิชนิดหนึ่ง  คือ
ทานพูดอยางไร  คําพูดนั้นจะกลายเปนความจริงขึ้นเสมอ  ทานใหพรประการใด  พรนั้นจะปรากฏ
เปนความจริงขึ้นโดยไมตองสงสัย  ไมมีคําใดที่ทานพูดโดยคํานั้นไมปรากฏเปนความจริง  ถาจะ
กลาวเปนสํานวนธรรมดาก็คือ  ทานเปนผูมีวาจาสิทธิ์นั่นเองดังที่ทานฤาษีปตัญชลิไดกลาวไวใน
สูตรที่ ๓๗  แหงทุติยบาทวา๓๒ 

สตฺยปฺรติษฐฺายํา  กฺรยิาผลาศฺรยตฺวม ฺ
เมื่อมีความตัง้มั่นอยูในสตัยแลว  (ยอมีความอาศัยอยูแหงกริยาผล   
 
๓.  อัสเตยะ  (อเสฺตย)  ตามตัวแปลวาการไมขโมย  สวนคําวาขโมย  หมายถึงการ

ถือเอาสิ่งของๆ  คนอื่นมาเปนของตน  โดยทางที่ไมชอบธรรม  หรือโดยทางลวงละเมิดกรรมสิทธิ์
ของเขา  ดังนั้น  อัสเตยะในที่นี้  จึงหมายถึงความไมอยากไดส่ิงของๆ คนอื่นโดยทางที่ไมชอบธรรม  
หรือโดยทางลวงละเมิดกรรมสิทธิ์ของคนอื่น 
 
ผลแหงการตั้งมั่นอยูในอัสเตยะ 

โยคีผูใดตั้งมั่นอยูในอัสเตยะ  บรรดารัตนะคือทรัพย  ยอมตกอยูในกํามือของทานผูนั้น  
คือวาทานไมขาดแคลนการใชสอย  ทานตองการทรัพยจํานวนเทาใดๆ  ทรัพยนั้นจะมาสูทานสม
ประสงค  โดยประการใดประการหนึ่ง ดังที่ทานฤาษีปตัญชลิไดกลาวไวในสูตรที่ ๓๗  แหงทุติย
บาทวา๓๓ 

อสตฺยปฺรติษฐฺายาํ  สรวฺรตฺโนปสฺถานมฺ 
เมื่อมีความตั้งมั่นอยูในในอัสเตยะ  (ยอมมี)  การหลั่งไหลเขามาแหงสรรพ

รัตนะทั้งหลาย 
                                                 

๓๒ เร่ืองเดียวกัน,  ๒๕๓. 
๓๓ เร่ืองเดียวกัน,  ๒๕๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๔ 

๔.  พรหมจรรย  (พฺรหฺมจรฺย) หมายถึงการถือพรตเพื่อจะไมเสวยกามารมณ  การ
เสวยกามารมณมีลักษณะอยู  ๘  ประการ  คือการฟงเรื่องอันเปนกามารมณ  การพูดจาสนทนาถึง
เร่ืองของกามารมณ  การเลนกีฬาซึ่งบันดาลใหเกิดกามารมณข้ึนในใจ  เชน  เตนรํา  เปนตน  การ
มองเพศตรงขามดวยใจอันไมบริสุทธ  การสนทนากับเพศตรงขามในที่ลับหรือเงียบสงัด  การกอด
จูบสัมผัสเพศตรงกันขาม  การนึกใฝฝนถึงเพศตรงขาม  และการเสพเมถุน  การเวนเสียจากการ
เสวยกามารมณ  ๘  ประการนี้  ไดแกพรหมจรรย  ทานฤาษีปตัญชลิไดบรรยายถึงผลที่เกิดจากการ
ตั้งอยูในพรหมจรรยไวในสูตรที่  ๓๘  แหงทุติยบาทวา๓๔ 

พฺรหฺมจรฺยปฺรติษฺฐายํา  วีรฺยลาภะ 
เมื่อมีความตั้งมั่นอยูในพรหมจรรยแลว  (ยอมมี)  การบรรลุถึงวิริยะ 
โยคีผูใดตั้งมั่นอยูในพรหมจรรยโดยทางกาย  วาจา  และใจแลว  โยคีผูนั้นยอมไมขาด

วิริยะในกาลใด วิริยะยอมประจําอยูในนิสสัยสันดานของทานเสมอ  ตามธรรมดาเราเห็นไดวา  
บุคคลที่ไดผานความเปนหนุมมาแลว  มีอายุมากขึ้นเพียงใด  วิริยะก็ยอมออนเพลียลงเพียงนั้นโดย
ลําดับกาล  ทั้งนี้ก็เพราะวาบุคคลเหลานั้นขาดพรหมจรรย  แตทวาสําหรับทานผูเปนโยคี  ผูซึ่งตั้ง
มั่นอยูในพรหมจรรยแลว  วิริยะยอมเพิ่มพูลหรือทวีคูณขึ้นทุกทีโดยไมขาดสายสัมพันธแมแตนอย
หนึ่ง  ตรงกันขาม  อีกในไมนานนัก  ทานจะบรรลุถึงวิริยะเทาที่จะพึงมีไดอีกตอไป 

 
๕.  อปริคคหะ  (อปริคฺรห)  แปลวาการไมรับส่ิงของหรือไทยทาน  หมายความวา

การไมรับส่ิงของหรือไทยทานที่คนอื่นนอมนํามาถวาย  โดยมีความมุงหมายหรือความประสงคทีจ่ะ
หาความสุขสําราญจากสิ่งของนั้นๆ  ไดแกปริคคหะ  คือวา  การเวนเสียจากการรับส่ิงของหรือ
ไทยทาน  ซึ่งเกินความจําเปนหรือเกินความตองการของนักพรต  นี่ไดแก  อปริคคหะ  ทานฤาษี 
ปตัญชลิไดกลาวถึงผลที่เกิดจากการตั้งอยูในอปริคคหะไวในสูตรที่  ๓๙  แหงทุติยบาทวา๓๕ 

อปริคฺรหสฺไถรฺเย  ชนฺมกถาสํโพธะ 
เมื่อมีความตัง้มั่นอยูในอปริคคหะแลว  (ยอมมี)  ความตรสัรูเรื่องชาต ิ
โยคีผูใดมีอปริคคหะตั้งอยูแลวอยางมั่นคง  ทั้งกาย  วาจา  และใจ โยคีผูนั้นยอมจะ

ไดตรัสรูซึ่งบรรดาประวัติการตางๆ  ที่ทานไดผานมาแลวในชาติกอน และทั้งที่ทานจักผานไปใน
ชาติตางๆ  ที่จะมีมาถึงในกาละขางหนา  (ญาณอันหยั่งรูเหตุการณในชาติอดีต  อนาคต  และ
ปจจุบัน)  
 
                                                 

๓๔ เร่ืองเดียวกัน. 
๓๕ เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๕ 

ขั้นตอนการปฏิบัตินิยมะ 
นิยมะ  แปลวาขอปฏิบัติ  มี  ๕  ขอ  คือ 
๑. เศาจะ  การทาํใจใหสะอาดบริสุทธิ ์
๒. สันโตษะ  ความพอใจในความมีความเปนของตน 
๓. ตปะ  การบาํเพ็ญตบะ  เชน  การทาํทกุรกริิยาแบบตางๆ  เพื่อเผากิเลสใหเรารอน 
๔. สฺวาธยายะ  การศึกษาเลาเรียน  และการสาธยายมนต 
๕. อีศฺวรปณิธานะ  การอุทิศตนตอพระเปนเจา 
ของดเวน  ๕  ขอ  และขอปฏิบัติ  ๕  อยางนี้แหละ  พวกโยคีถือวาเปนกฏเบื้องตนที่

ผูฏิบัติทุกคนตองทําใหไดกอนที่จะปฏิบัติในขั้นตอไป 
ตอไปจะไดศึกษาถึง นิยมะ ซึ่งเปนขั้นตอนในการปฏิบัติสมาธิโยคะ ในลําดับที่  ๒ 

ทานฤาษีปตัญชลิไดบรรยายไวในสูตรที่  ๓๒ แหงทุติยบาทวา๓๖ 
เศาจ-สนฺโตษ-ตปะ-สฺวาธฺยาย-อีศฺวรปฺรณิธานาน ิ นยิมะ 
นิยมะ คือ  เศาจะ  สนัโดษะ  ตปะ  สาธยายะ  และอีศวรปณิธานะ 
ดังไดกลาวมาแลววา  ยมะ  เปนไปในการบังคับกริยาซึ่งอาศัยอวัยวะเปนเครื่องนํา  

สวนนิยมะ  ไดแกการบังคับบรรดากิริยาซึ่งอาศัยจิตเปนเครื่องนํา นิยมแบงออกเปน  ๔  ประการ
คือ 

๑.  เศาจะ (เศาจ)  แปลวา  ความบริสุทธิ์  หมายถึงการบังคับใจไมใหนึกถึงสิ่งที่ไม
บริสุทธิ์  เชน  กามารมณ  โลภารมณ  เปนตน  เศาจะมีอยู  ๒  ประการคือ  เศาจะทางภายนอก  
และเศาจะทางภายใน  เศาจะทางภายนอกไดแก  ความบริสุทธิ์ทางรางกาย  ทั้งนี้เพราะวาถา
รางกายบริสุทธิ์อยู  อํานาจแหงความบริสุทธิ์นั้นยอมแผออกไปยังจิตใจ  ทําใหจิตใจบริสุทธิ์ข้ึนดวย  
ถึงไมมากก็คงไมนอยจนเกินควร  สวนเศาจะภายใน  หมายถึงความบริสุทธิ์แหงจิต  ไมปลอยให
จิตแปดเปลื้อนอยูในโลกียมลทินประการใดๆ  ทานฤาษีปตัญชลิไดกลาวถึงลักษณะของเศาจะทาง
กาย  ไวในสูตรที่  ๔๐ แหงทุติยบาทวา๓๗ 

เศาจาตฺ  สฺวางฺคชุคุปฺสา  ปไรรส ํ สรฺคะ 
จากเศาจะ  (เกิดมี)  ความใครเพื่อการคุมตัวตนไว  และการไมเกี่ยวของ

สัมผัสดวยคนอื่น 
ลักษณะของกาม  ซึ่งปรากฏขึ้นทางกาย  และผูกมัดบุคคลไวในกามารมณ  คือความ

ใครในความสัมผัสกายของตน  หรือกายของผูที่รักใคร  คือวาคูรักทั้งสองยอมมีความใครที่จะ
                                                 

๓๖ เร่ืองเดียวกัน,  ๒๔๔. 
๓๗ เร่ืองเดียวกัน,  ๒๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๖ 

สัมผัสกายของกันและกัน  ความใครเชนนี้  เปนเหตุใหปวงสัตวมุงตรงตอการบริโภคเพศตรงกัน
ขามโดยวิธีหลายประการตางๆ  นานา  เชน  การกอด  การจูบ  การสังวาส เปนตน  ซึ่งไดแกการ
ประกาศของกามทางกาย  ถาจะพิจารณาอยางละเอียดละออแลว  จะเห็นไดวา  ความใครเชนนี้
ยอมดําเนินไปในทาง  ๒  สาย  คือ   

๑. ความใครที่จะนําตัวเราเขาไปสัมผัสกับคูรัก  ๒.  ความใครที่จะนําตัวคูรักมาให
สัมผัสกับตัวเรา  เมื่อเปนดังนี้ผูบําเพ็ญโยคะ  จําเปนที่จะตองตัดความใครทั้ง  ๒  สายนี้เสีย  คือไม
ยอมใหตัวตนสัมผัสกับคนอ่ืน  และทั้งไมยอมใหคนอื่นมาสัมผัสกับตัวของตน  

ความสุขทางกาย ยอมเปนไปเพื่อการขจัดซึ่งความใครทั้ง  ๒  สายดังไดกลาวมาแลว
นี้  คือวาเมื่อทานโยคีดํารงอยูในความบริสุทธิ์ทางกายแลวอยางมั่นคง  ความใครที่จะนําตัวของตน
เขาไปสัมผัสกับตัวคนอื่น  และทั้งนําตัวคนอื่นเขามาสัมผัสกับตัวของตนนั้น  ยอมดับสูญไปอยาง
สนิท  นั่นคือการประกาศของกามทางรางกาย  ยอมไมมีอยูในทานผูเปนโยคีผูซึ่งดํารงอยูในเศาจะ
ทางกายแมแตประการใด  ทานฤาษีปตัญชลิไดกลาวถึงเศาจะทางจิตไวในสูตรที่  ๔๑  แหง    
ทุติยบาทวา๓๘ 

สตฺตฺวศทฺุเธา  เสามนไสฺยกาเคฺรนฺทรฺิยชยาตฺมทรศฺนโยคฺยตฺวาน ิ จ 
ในความบริสทุธิ์ทางจิต  (ยอมเกิด)  ความโสมนสั  เอกัคคตา  อินทรียสงัวร  

และสมรรถภาพ ในการเหน็อาตมัน 
เมื่อโยคีมีความบริสุทธิ์ทางจิตขึ้นแลวก็เปนอันวา  จิตก็ยอมไมปลอยตัวใหแปดเปอน

ดวยโลกียมลทิน  อันมีความทุกขโทมนัสเปนลักษณะประจํา  เมื่อโยคีหางเหินไปจากความทุกข
โทมนัสแหงโลกียมลทินไดแลว  ก็ยอมเปนธรรมดาอยูเอง  ที่ความสุขโสมนัส  จะเกิดมีข้ึนในจิตอัน
บริสุทธิ์หมดจดนั้นเปนแนแท 

อนึ่ง  เนื่องจากจิตอันบริสุทธิ์ไมเหลียวแลไปในทางโลกียะอีก  คือสําราญอยูดวย
ความสุขโสมนัส จึงไมมีความกังวลใจแมแตประการใดๆ  เลย  เมื่อไมมีความกังวลใจก็ไมมีความ
เหลียวแลไปในทางนี้ทางโนน  นั่นคือจิตอันบริสุทธิ์ซึ่งเอิบอ่ิมไปดวยความสุขโสมนัส  ยอมตัง้มัน่อยู
ใน   เอกัคคตา  ในกิจการที่จะพึงทําตอไป 

เมื่อเอกัคคตา  เกิดขึ้นดังนี้แลวอินทรียตางๆ  ก็ไมสามารถที่จะหลงไหลไปตาม
กระแสแหงอารมณได  ทั้งนี้เพราะจิตมั่นอยูในเอกัคคตา  จึงไมเปนไปตามอํานาจของอินทรีย  และ
ทั้งไมแพรไปยังอินทรียทั้งหลายดวย  เหตุนั้นอินทรียจึงเปนอันสัมพันธกับจิต  ผลก็คืออินทรียไม

                                                 
๓๘ เร่ืองเดียวกัน, ๒๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๗ 

สามารถที่จะไหลไปตามกระแสแหงอารมณโดยลําพังได  ก็คือหมายความถึงอินทรียสังวร  หรือ
ความสํารวมอินทรียนั่นเอง 

เมื่อความสํารวมอินทรียเกิดมีข้ึนดังนี้แลว  ในอันดับตอไปจะเกิดมีสมรรถภาพในการ
ตรัสรูซึ่งอาตมัน  เพราะอาศัยหลักดังไดกลาวมาแลววา  การที่เรามองไมเห็นอาตมันก็เพราะ
อํานาจแหงอวิชชาซึ่งเปนเหตุใหเกิดสังโยค  แตนั้นมาบุคคลจะตกเปนทาสแหงโลกียธรรม  ตราบ
เทาที่เขายังไมสามารถขจัดเสียซึ่งสังโยคทั้งปวงได  การขจัดเสียซึ่งสังโยคนี้  ยอมอาศัยการถอน
อินทรียออกจากบรรดาอารมณตางๆ  เปนปทัฏฐาน  เพราะสังโยคอันแรกซึ่งปรากฏอยูอยางชดัเจน  
ก็คือสังโยคระหวางอินทรียกับอารมณ  เพราะฉะนั้น  ทานโยคีผูมีอินทรียอันสํารวมแลว  ยอมมี   
สมรรถภาพที่จะคอยๆ กาวไปสูแดนแหงโลกุตรธรรม  ซึ่งเริ่มแตการตรัสรูอาตมันเปนตนไป 

 
๒.  สันโดษ (สนฺโตษ)  เปนองคแหงนิยมะขอที่  ๓  หมายถึงความยินดีสําราญใจใน

ส่ิงที่ตนมีอยูแลว  ไมใหจิตรําพึงไปถึงสิ่งที่เราไมมีโดยอํานาจโลภมูล  เพราะความรําพึงเชนนี้  เปน
เหตุทําใหจิตเหลียวแลไปในการแสวงหาโลกียทรัพยอยูเปนเนืองนิตยโดยไมมีเวลาสิ้นสุด  ทาน
ฤาษีปตัญชลิไดอธิบายถึงสันโดษไวในสูตรที่  ๔๒  แหงทุติยบาทวา๓๙ 

สนฺโตษาทนตฺุตมะ  สขุลาภะ 
จากสันโดษ  (ยอมมี)  การบรรลุถงึสขุอันไมมีสขุอ่ืนจะยิ่งไปกวา 
สุขซึ่งเกิดขึ้นจากความสันโดษ  ยอมเปนสุขที่หาที่เปรียบมิได  เพราะสุขของผูไมมี

ความสันโดษยอมไมมีขีดสิ้นสุด  เขารูสึกอยูเสมอวา  ความสุขของคนอื่นเปนความสุขที่ดีเลิศไป
กวาของเขา  แตทวา  สวนผูที่มีความสันโดษไมมีความกระหายตอส่ิงใด  ทานทําใจใหสําราญอยู
ในฐานะที่ทานดํารงอยู  ไมมีความสุขชนิดอื่นใด  จะสามารถจูงใจของทานผูนั้นไปได  เหตุนั้น  
ความสุขของทานจึงนับวา  เปนความสุขอยางหาที่เปรียบอันดีเลิศไปกวาไมมี 

 
๓.  ตปะ  (ตปะ)  เปนองคแหงนิยมะขอที่  ๔  หมายถึง  ความเพียรเผากิเลส  และ

ความอดกลั้นทนทานตอธรรมแหงความเปนคู  โลกนี้เต็มไปดวยความเปนคู  เชน  มีลาภกับเสื่อม
ลาภ  มียศกับเสื่อมยศ  นินทากับสรรเสริญ  สุขกับทุกข  รอนกับเย็น  ดีใจกับเสียใจ  เปนตน  ถา
เราปลอยใหจิตดําเนินไปตามความเปนคูๆ  นั้น  ความสงบแหงจิตก็จะหางเหินไกลออกไปทุกที  
เหตุนั้นโยคีจําเปนที่จะตองมีความสามารถทนทานอดกลั้น  ทนทานตอบรรดาสิ่งที่ตั้งอยูเปนคูๆ  
โยคีไมควรแสดงความดีใจในเมื่อไดรับคําสรรเสริญ  ทั้งไมควรแสดงความเสียใจในเมื่อคํานินทามา

                                                 
๓๙ เร่ืองเดียวกัน, ๒๖๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๘ 

กระทบโสตประสาท  คือ ควรฝกจิตใหตั้งอยูในอุเบกขา  คือวางเฉย  โดยไมลําเอียงไปในทางใด
ทางหนึ่ง  ความอดกลั้นทนทานตอธรรมแหงความเปนคูดังนี้แหละทานตั้งชื่อไววา  ตปะ  ทาน
ไฤาษีปตัญชลิดอธิบายถึงรายละเอียดของตปะ  ไวในสูตรที่  ๔๓  แหงทุติยบาทวา๔๐ 

กาเยนทฺฺริยสทิฺธิรศทฺุธกิฺษยาตฺ  ตปสะ 
จากความเสือ่มลงแหงความไมบริสุทธิเ์พราะตปะ  (เกิด)  สิทธิ์แหงกายินทรยี 
ดังไดกลาวแลววาตปะ  หมายถึงความอดทนตอธรรมซึ่งเปนไปในความเปนคู  เชน 

สุขกับทุกข  รอนกับเย็น  เปนตน  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ  ตปะ  ไดแกการปฏิบัติ  ซึ่งจะนําโยคีให
พนไปจากบรรดาแหงความเปนคู  ฉะนั้น ทานโยคีซึ่งมีตปะสําเร็จแลว  ยอมเปนผูดํารงอยูในฐานะ
อันนอกเหนือไปจากบรรดาธรรมแหงความเปนคู  บาปกับบุณย  กุศลกับอกุศล  ธรรมกับอธรรม  
บรรดาคูเหลานั้น  ยอมไมมีอยูในทาน  คูเหลานี้แหละคือมลทินแหงโลกียธรรม  ผูซึ่งไมตกอยู
ภายในขายแหงความเปนคู  ยอมเปนผูที่ปราศจากมลทิน  ความปราศจากมลทินหรือความเสื่อม
แหงความไมบริสุทธิ์ยอมมีตปะเปนแดนเกิด  เพราะตปะเปนเครื่องเผาผลาญธรรมคู  หรือนําไปสู
ภูมิอันนอกเหนือไปกวาบรรดาความเปนคู 

อนึ่ง  ถาจะกลาวตามแนวแหงมูลเหตุ  จะปรากฏวาบรรดาธรรมแหงความเปนคู  ยอม
อาศัยกาละ  เทศะและภาวะ  เปนมาตรฐาน  สุขกับทุกขอาศัยภาวะเปนเกณฑ  เย็นกับรอนอาศัย
เทศะเปนมาตรฐาน  ทิวากับราตรี  มีกาละเปนสิ่งกําหนด  ดังนี้เปนอาทิ  ฉะนั้นผูที่พนไปจากภูมิ
แหงความเปนคูแลว  จึงนับวา เปนผูซึ่งไดขามพนอาณาเขตแหง  กาละ  เทศะ  และภาวะทุก
ประการ 

 
๔.  สวาธยายะ (สฺวาธฺยาย)  องคแหงนิยมะขอที่  ๔  หมายถึง  การเรียนรูคัมภีร

ตางๆ  อันจะชวยบํารุงจิตใจใหดําเนินไปสูโลกุตรธรรม  นอกจากนั้นการสวดปณพ ก็ยังจัดไววา
เปนสวาธยายะชนิดหนึ่งดวยเหมือนกัน  ทานฤาษีปตัญชลิไดอธิบายถึงสวาธยายะไวในสูตรที่  ๔๔  
แหงทุติยบาทวา๔๑ 

สฺวาธฺยาทิษฏฺเทวตาสํปฺรโยคะ 
จากสวาธยาย  (ยอมมี)  การสมาคมกบัเทวดาที่ (เรา)  พึงปราถนา 
ไดอธิบายมาแลววา  สวาธยายะไดแกการรูภาวนาถึงศาสตรที่เกี่ยวดวยโลกุตรธรรม

และการสวดปณพ  การสวดเชนนี้  ยอมทําใหโยคีสูงขึ้นไปจากโลกียภูมิ  โยคีเรียนรูภาวนาถึงโล

                                                 
๔๐ เร่ืองเดียวกัน. 
๔๑ เร่ืองเดียวกัน, ๒๗๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๙ 

กุตรศาสตรเพียงใด-สวดปณพตามวิธีที่ไดแสดงมาแลวเพียงใด  ทานก็จากโลกียภูมิสูงไปยังโลกุตร
ภูมิไดเพียงนั้น  แตทวาโลกุตรภูมินั้นมี  ๒  ประการ  คือโลกสถูลกับโลกสุขุม  โลกสถูลประกอบขึ้น
ดวยวัตถุหยาบ  เชน  โลกของเรา  ดาวนพเคราะหเปนตน  สวนโลกสุขุมประกอบข้ึนดวยวัตถุ
ละเอียด  จึงไมปรากฏแกมังสะจักขุอันเปนของหยาบ  โลกสุขุมนั้นไดแก  เทวโลก  กอนที่โยคะจะ
ขามพนโลกียภูมิไปและบรรลุถึงโลกุตรภูมินั้น  ทานจําเปนจะตองผานโลกภูมิทั้ง  ๒  ประการ
เสียกอน  คือคร้ังแรก  ทานจะตองผานโลกุตรภูมิอันหยาบ  ซึ่งเปนที่ดํารงของทานเอง  เมื่อไดผาน
พนเขตแหงโลกหยาบไปไดแลว  ทานก็จะเขาถึงขอบเขตแหงโลกสุขุม  ซึ่งเปนที่ดํารงของคณะ
เทวดาทั้งหลาย  เมื่อเขาถึงเทวโลกดวยผลแหงสวาธยายดังนี้แลว  ทานยอมมีความสามารถที่
สมาคมกับเทวดาองคที่ทานพึงปราถนาอยู ซึ่งในตอนนั้นไมนับวาเปนการแปลกประหลาดอัศจรรย
อะไร 
 
วิธีการบาํเพญ็อีศวรปณิธานะ   

๕.  อีศวรปณิธานะ  (อีศฺวรปฺรณิธาน)  องคแหงนิยมะขอที่  ๕  หมายถึงการเพง
พระอีศวร อุบายเปนเครื่องนําใหบรรลุถึงสมาธิ  ไดแกการเพงพระอีศวร  เมื่อกลาวถึงการเพงพระ
อีศวรทําใหเกิดสงสัยวาพระอีศวรคืออะไร  ทานฤาษีปตัญชลิไดกลาวลักษณะของพระอีศวรไวใน
สูตรที่  ๒๔  แหงปฐมบาทวา๔๒ 

เกฺลศกรฺมวิปากาศไยรปรามฺฤษฺฏะ ปุรุษะ วิเศษอีศฺวระ 
พระอีศวร คือ บุรุษวิเศษ ซ่ึงไมติดของอยูดวยกิเลส กรรม วิบาก และตัณหา    

(อาศยะ) 
ลักษณะ  ของพระอีศวร  คือ  บุรุษที่ไมเคยติดของอยูในโลกียธรรมในกาลใดๆ   ทั้งใน

ปจจุบัน  อดีต  และอนาคต  อีศวรมีวิชาประจําอยูในตัวเสมอ  วิชาก็คือความรูแจงซึ่งบรรดาสรรพ
ธรรมทั้งหลาย  ผูรูบรรดาสรรพธรรมทั้งหลายก็คือสัพพัญูนั่นเอง  นั่นคือความเปนสัพพัญูยอม
มีอยูในพระอีศวรโดยไมขาดสาย  เครื่องแสดงนามของพระอีศวรคือ  คําวา โอมฺ ดังที่ทานฤาษี 
ปตัญชลิไดแสดงไวในสูตรที่  ๒๗  วา ตสฺย  วาจกะ ปฺรณวะ  เครื่องแสดงนามของทานคือ  
ประณพ  หรือ โอมฺ  

โอมฺ  ประกอบขึ้นดวย  สวน  ๓  สวนคือ  อ  อุ  และ  มฺ  วิธีการบริกรรมโอมฺ  มีอยู
วา  ในที่อันเงียบสงัดหมดจดและปราศจากภัยอันตราย  ทานโยคีนั่งลงบนอาสนะในอิริยาบถ ดังที่
ไดกลาวมาแลวในบาทที่  ๒  สูตรที่  ๒๖ แลวบริกรรมโอมฺตามมาตรา  คือ  

                                                 
๔๒ เร่ืองเดียวกัน, ๘๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๐ 

อ  เริ่มออกเสยีงจากสะดือจนถึงอก  กนิระยะเวลา  ๒  ขณะ 
อุ  ตั้งตนจากอกจนถงึคอ  กินระระเวลา  ๑  ขณะ 
มฺ  ตั้งตนจากคอจนคอยๆ  หายไปในศีรษะ  กินระยะเวลาครึ่งขณะ  แตในที้นี้ควร

ระวังอยาใหเสียงนั้นขาดเปนระยะๆ  คือควรออกเสียงเปนเสียงยาวเสียงหนึ่ง  โดยทําใหเสียง  อ  
และเสียง  อุ  เขาสนธิกันที่ทรวงอกจนกลายเปนเสียง  โอ  เมื่อบริกรรมคร้ังหนึ่งแลว  ก็เร่ิม
บริกรรมตอไปอีก  จะบริกรรมกี่คร้ังก็ได  สุดแลวแตอาจารยจะกําหนดให  หรือเทาที่ตนจะสามารถ
บริกรรมไดแตวาควรบริกรรมเร่ือยๆ  ไปทุกๆ  วัน  โดยถือเปนวัตรและอยาใหขาด 

ในขณะบริกรรม  ควรนึกถึงความหมายของคําวา  โอมฺ  คือ  วาคุณลักษณะของพระ
อีศวร  หรืออาตมันไวในใจเสมอ  มิฉะนั้น  การบริกรรมโดยปราศจากความนึกถึงความหมาย  จะ
เปนประดุจวาการบริกรรมของนกขุนทอง  ซึ่งจะหาไดรับผลอันสมควรไม 

ผลที่โยคีจะไดรับจากการบริกรรมและภาวนาถึง  โอมฺ  ทานฤาษีปตัญชลิไดกลาวไวใน
สูตรที่  ๒๙  แหงปฐมบาทวา   

ตตะ  ปฺรเตฺยกฺเจตฺนาธิคโม’  ปฺยนฺตรายาภาวศฺ จ  แตนั้น  (จะเกิด) ความ
บรรลุถึงปจเจกเจตน  และความดับสญูแหงอันตรายดวย 

เมื่อทานโยคีไดกระทําการบริกรรมและภาวนาถึง  โอมฺ  ผลที่จะเกิดขึ้นนั้นมี  ๒  
ประการคือ 

๑. โยคีสามารถตรัสรูซึ่งอาตมันอันแพรหลายอยูทั่วไป 
๒. บรรดาอันตรายซึ่งเปนเครื่องขัดขวางตอการบรรลุถึงสมาธิจะดับสูญหายไปดวย 
อธิบายวา  ในการบริกรรมและภาวนาถึงโอมฺ  ทานโยคียอมพยายามอยูเสมอที่จะ

ถอนจิตพรากออกจากบรรดาพฤตติการทางโลกีย  เมื่อทานสามารถถอนจิตพรากออกจากบรรดา
พฤตติการทางโลกียธรรมไดแลว  สภาพอันบริสุทธิ์แท  ซึ่งไมถูกเจือปนดวยโลกียธรรมหรืออัญ
ญาณ  ก็จะปรากฏประจักษข้ึนแทน  เปนสภาพที่กาละ และเทศะไมสามารถที่จะขัดขวางได  จึง
นับวาเปนสภาพที่จะแยกออก  หรือแบงออกเปนตอนๆ  ไมได  สภาพชนิดที่ตั้งอยูนอกเหนือไปกวา
การแบงหรือการแยกทุกๆ  ประการนี้  ทานไดตั้งชื่อจํากัดไววา  ปจเจก  แปลวาเปนหนึ่งไมมีสอง 

การบริกรรมและภาวนาถึงโอมฺ  จะเปดเผยปจเจกเจตนะ  อันเปนสภาพที่แทจริงให
ปรากฏประจักษข้ึนแกทานโยคี  ใชแตเทานั้น  บรรดาอันตราย  ซึ่งทานโยคีจะตองประจันหนาใน
การบําเพ็ญโยคะนั้น  ก็จะดับสูญหายตามไปดวย  เหลาอันตรายที่เปนเครื่องขัดขวางตอการ
บําเพ็ญโยคะไดกลาวไวแลวในสูตรที่  ๓๐ แหงปฐมบาท 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๑ 

วิธีการบริกรรม ทานฤาษีปตัญชลิไดอธิบายถึงรายละเอียดไวในสูตรที่ ๔๕ แหงทุติย-
บาทวา๔๓ 

สมาธิสทิฺธิรศีฺวรปรฺณธิานาตฺ 
จากอีศวรปณิธาน  (ยอมมี)  ความสาํเร็จในสมาธ ิ
กลาวคือเมื่อการเพงถึงพระอีศวรไดสําเร็จลงอยางสมบูรณมั่นคงเต็มที่แลว  ก็

เปนอันวาจิตของทานโยคีในขณะนั้น  ข้ันนั้น  ไมมีการหนวงเหนี่ยวยึดถือเอาพฤตติการแมแต
ประการใด  ทั้งนี้เพราะในขณะนั้น  ทานกําลังดํารงอยูในพระอีศวรโดยไมมีสวนเกี่ยวของกับพฤตติ
การใดๆ  ซึ่งเปนไปในทางโลกียคติ  เมื่อจิตขามพนไปจากพฤตติการไดแลว  จิตยอมต้ังมั่นอยูใน
ภูมิแหงสมาธิอันมี     สัมปรัญญาตสมาธิเปนขั้นแรกฉะนี้ นี่แหละคือผลโดยยอ  ซึ่งเกิดขี้นจากการ
บําเพ็ญยมะและนิยมะ  นอกจากยมะและนิยมะ  โยคีจําเปนจะตองบําเพ็ญไปดวยคือ  อาสนะ   
 
ขั้นตอนการบําเพ็ญอาสนะ 

อาสนะ  แปลวา  ทาของรางกาย  เชน  ทานั่ง  ทายืน  ทานอน  นักปรัชญาโยคะ
สมัยกอนไดระบุชื่ออาสนะไวมากมาย  และไดอธิบายสรรพคุณของทานั้นๆ  ไวดวย  แตนักปรัชญา
ผูเขียนโยคสูตรไดกลาวถึงอาสนะที่สะดวกแกการบังคับลมปราณมีอยู  ๓  ประการ  ซึ่งทานฤาษี 
ปตัญชลิไดแนะนําลักษณะ  และวิธีนั่งอาสนะไวในสูตร ที่  ๔๖ แหงทุติยบาทตอไปนี้คือ๔๔ 

สฺถิรสุขมาสนมฺ 
อาสนะ  คือ  (การนั่ง)  อยางเสถียรและอยางสบาย 
อาสนะ  ซึ่งนับวาเปนอาสนะที่เสถียร  (นั่งไดนาน)  และสบายตามแนวแหงโยคะนี้   

ยอมบงถึงอาสนะที่สามารถจะอํานวยความเสถียรและความสะดวกสบายแกลมปราณ  ตามหลัก
แหงโยคะ  วิธีนั่งเชนนี้มีอยู  ๔ แสน  ๘  หมื่นทา  ในระหวางแหงอาสนะ  ๔  แสน  ๘  หมื่นทานั้น  
อาสนะที่สะดวกแกการบังคับลมปราณ  มีอยู  ๓  ประการ  ซึ่งมีระเบียบแหงการนั่งดังตอไปนี้ 

๑.  สิทธาสนะ  สิทธาสนะนับเปนอาสนะที่ประเสริฐที่สุดในระหวางบรรดาอาสนะ
ทั้งหลาย  เพราะเมื่อนั่งลงตามแบสิทธาสนะแลว  การบังคับลมปราณจะสะดวกขึ้นมากยิ่งกวาการ
นั่งตามแบบอาสนะอื่นๆ 
 

                                                 
๔๓ เร่ืองเดียวกัน,  ๒๗๒. 
๔๔ เร่ืองเดียวกัน, ๒๗๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๒ 

วิธีนั่ง  คูหรือพับขาทั้งสองเขามา  แลวเอาสนเทาเบื้องซายมากดไวที่สวนกลางของฝ
เย็บ  แลวเอาสนเทาเบื้องขวากดไวที่อวัยะสืบพันธุ ๔๕ ในตอนนี้  จงพยายามจัดวางสนเทาทั้ง  ๒  
ใหตั้งอยูเปนแถวแนวเดียวกันและตรงกับแถวนาภี  หรือแถวเดียวกันกับสะดือ  กลางอก  และ
ปลายจมูก  ในการกดปลายอวัยวะสืบพันธ  จําเปนที่จะตองระมัดระวังอยูเสมอ  โดยอยาใหสนเทา
กดถูกหรือกดทับตรงกลางลําอวัยวะสืบพันธุ  ควรนั่งใหหลังและคอตั้งตรงอยูเสมอ  อยาปลอยให
หลังงอ  คด  โกง  แมแตนอยหนึ่ง  คือตั้งลําตัวใหตรงอยูเสมอ  ตาทั้ง  ๒  ตองจับจด  หรือจองมอง
เพงอยูที่ปลายจมูกหรือระหวางคิ้วหรือค้ิวตอ  ทอดมือทั้ง  ๒  วางไวบนตักหรือหัวเขาสุดแลวแต
ความสมัครใจ 

๒.  ปทมาสนะ  นั่งเหมือนอยางพระอิริยาบทนั่งของพระพุทธเจา  คือเอาเทาเบื้อง
ขวาวางซอนบนขาออนเบื้องซาย และเอาเทาซายวางทับลงบนเทาขวา  ปลายเทาวางบนขาออน
ทางขวา  (นั่งขัดสมาธิเพชร)  สวนอิริยาบถอื่นๆ  เปนไปในทํานองเดียวกันสิทธาสนะ 

๓.  สวัสติกาสนะ  เอาปลายเทาเบื้องซายวางไวระหวางขาออนกับนองหรือระหวาง
ขาพับเบื้องขวา  คือใหปลายเทาซายจดขาออนเบื้องขวา  แลวเอาปลายเทาขวาทับลงบนเทาซาย  
โดยวางปลายเทาไวจรดสวนกลางระหวางขาออนกับเขา  อิริยาบถอื่นๆ  เปนไปดังสิทธาสนะทั้งสิ้น 
นี้แหละคือลักษณะหรือระเบียบแหงอาสนะสําคัญ  ซึ่งโยคีควรจะหัด  แตวาในการหัดอาสนะมักมี
เครื่องขัดขวางอยูหลายประการ  เชน  รางกายไมยอมอํานวยตาม  หรือเราอาจรูสึกเกียจคราน  
เปนตน  ฉะนั้น  ในการหัดอาสนะใหสําเร็จผล  โยคีควรจะดําเนินวิธีการเปนอยางไรนั้น  นับวาเปน
ที่นาสนใจอยูไมนอยเหมือนกัน  ทานฤาษีปตัญชลิจึงไดแนะนําคําตอบแหงปญหาหรืออุบายแหง
การบรรลุถึงความสําเร็จในการหัดอาสนะนี้ไวในเนื้อสูตรที่ ๔๗ แหงทุติยบาทวา๔๖ 

ปฺรยตฺนไศถลิฺยานนฺตสมาปตฺติภฺยาม ฺ
เพราะความออนแอลงแหงความพยายาม  (ของเครื่องขัดขวางที่ไมยอม

เปนไปตาม)  และ สมาบัติในภาวะอันไมมีที่สิ้นสุด 

                                                 
๔๕ กอนเวลานั่ง  โยคีตองผูกอวัยวะสืบพันธุ  และลูกอัณฑะไว  ในทํานองเดียวกันกับนักมวยหรือ

นักกีฬาปฏิบัติกันอยู  แตวาตางกันอยูขอหนึ่ง  คือโยคีตองผูกอวัยวะสืบพันธุกลับขึ้นไปทางสะดือ  ตามธรรมดา
ใชผาผูก  กลาวคือเอาผากวางประมาณ  ๑  คืบ  ยาวพอสมควร  ๒  คืบ  ผืนหนึ่งพันรอบสะเอว  สวนใตสะดือ  
ผูกเงื่อนที่สีขางเบื้องขวาตรงศูนยรักแรลงไป  จรดปลายกระดูกเบื้องต่ํา  คือเชิงกราน  อีกผืนหนึ่งพัน  ๒  สวน  
สอดตรงลงไปทางนาภีแลวสอดขามทวารหนักไปทางขางหลัง  (แบบโจงกระเบน)  หอเครื่องอวัยวะสืบพันธุให
มิดชิด  โดยเอาปลายอวัยวะกลับขึ้นไปขางบนตรงสะดือ  แลวผูกเงื่อนผานั้นไวกับผาผืนบนตรงหนาไฟครงกลับ
กระดูกสันหลัง  (นุงเกาปน-หรือนักมวย-นักกีฬา),  สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๒๗๓-๑๗๕. 

๔๖ เร่ืองเดียวกัน. ๒๗๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๓ 

เครื่องขัดขวางอันแรกที่สุด  ซึ่งนับวาเปนปฏิปกษ ในการบรรลุถึงผลสําเร็จในการหัด
อาสนะนั้น  คือ  เครื่องขัดขวางที่เกิดขึ้นจากรางกาย  เชน  เมื่อยขา  เมื่อยหลัง  ขัดหลังเปนตน  
ทั้งนี้เพราะรางกายไมคุนเคยกับการนั่งในระเบียบเชนนี้ จึงพยายามที่จะไมยอมเปลี่ยนอิริยาบท  
ไปตามที่เราตองการ  ความพยายามแหงรางกายที่จะตอสูกับอิริยาบถใหมเชนนี้  ปรากฏขึ้นใน
ลักษณะการตางๆ  ซึ่งเราเรียกกันวาเมื่อยหลัง  เมื่อยขา  เปนตน  เหตุนั้นโยคีจึงควรดําเนินฝกไป
โดยไมหยุดชะงักเสียกลางคัน  ทั้งนี้ก็เพื่อจะใหความพยายามในการตอสูของรางกายออนลง  เมื่อ
ความพยายามของรางกายออนลงแลว  คือไมขัดขวางตอการนั่งอาสนะ  ดังที่ทานโยคีประสงคนั้น
แลว  ก็เปนอันวารางกายไดเกิดมีความเคยชินในอิริยาบถใหมข้ึน  และจะไมเปนปฏิปกษตอการ
หัดโยคะในเบื้องหนาอีกตอไป๔๗ 

แตนอกจากเครื่องขัดขวางทางรางกายแลว  ยังมีเครื่องขัดขวางทางใจ เชน  ขณะที่
นั่งลงแลว  ใจเร่ิมเหลียวแลไปทางนี้ทางโนนอันเปนธรรมดาอีก  เมื่อเปนเชนนี้  โยคีควรกระทําการ
ฝกใหจิตตั้งมั่นอยูในภาวะอันไมมีที่ส้ินสุด  ซึ่งไดแกโลกุตรธรรม  เมื่อใดจิตตั้งมั่นอยูในโลกุตรธรรม
อันไมมีที่ส้ินสุด  และทั้งรางกายก็ไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย  หรือเมื่อยลาแมแตประการใดๆ  แลว  เมื่อ
นั้นแหละ  จัดวาทานโยคี  ไดบรรลุถึงความสําเร็จในอาสนะแลวเปนอยางดี 

เมื่อทานโยคีไดบรรลุถึงความสําเร็จอาสนะอยางดีแลวทานจะไดรับประโยชนในทาง
โยคะเปนอยางไรบาง  ทานฤาษีปตัญชลิไดชี้แจงไวในเนื้อสูตรที่ ๔๘ แหงทุติยบาทตอไปนี้คือ๔๘ 

ตโต  ทฺวนทฺฺวานภิฆาตะ 
จาก  (ความสําเรจ็อาสนะ)  นั้น  (จะเกิด)  ความไมทรมานดวยสิ่งที่เปนคู 
เมื่อทานโยคีไดรับความสําเร็จในอาสนะแลว  ประโยชนอันใหญหลวงที่จะเกิดขึ้น

จากนั้นคือ  ส่ิงที่เปนคูเชนหนาวรอน ไมสามารถเปนเครื่องขัดขวาง ในการบําเพ็ญโยคะอีก 
ความจริง  หนาวกับรอน  ยอมเปนเหตุอันหนึ่งซึ่งเปนเหตุไมใหเราตั้งจิตแนวแนลงไป

โดยสะดวก  อาทิมีอยูเชน  ถาเรารูสึกรอนจัด  เราจะรูสึกมีความกระวนกระวาย  ไมมากก็นอย 
สวนความหนาวก็เปนเชนเดียวกัน  ทําใหเราขี้เกียจขี้คราน  ไมอยากจะลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อนั่ง
ภาวนา 

                                                 
๔๗ ตามหลักแหงโยคะ ทานถือกันวา  มาตรฐานแหงความสําเร็จอาสนะ  คือการนั่งอาสนะ

ตลอดเวลา  ๖  ชั่วโมง  โดยไมเปล่ียนอิริยาบทหรือรูสึกเมื่อยลาหรือเหน็ดเหนื่อยแตประการใด,  สวามี สัต
ยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ ,. 

๔๘ เร่ืองเดียวกัน. ๔๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๔ 

แตวาเมื่อเราสําเร็จในอาสนะเกิดมีข้ึนไดแลว  หนาวกับรอน  ก็ไมสามารถที่จะแพร
อิทธิพลมาครอบงําบังคับจิตใจของเราไดอีก  คือวาทานโยคีผูมีความสําเร็จในอาสนะ  เมื่อนั่งลง
ตามแบบอาสนะแลว  ยอมไมรูสึกเกิดความหนาว  ถึงจะเปนฤดูหนาวก็ตาม  หรืออีกนัยหนึ่ง  เมื่อ
นั่งลงตามแบบอาสนะแลว  รางกายของทานโยคี  ยอมต้ังอยูในความวางเฉยในเรื่องของความ
หนาวและความรอนทั้งสิ้น  อากาศจึงไมเปนเครื่องขัดขวางตอการบําเพ็ญโยคะของผูมีความสําเรจ็
ในอาสนะแมแตประการใดเลย  ดังนี้เปนอาทิ   

เมื่อทานโยคีถึงความสําเร็จในอาสนะเปนอยางดีแลวทานจะกาวไปสูบันไดอีกขั้นหนึ่ง  
ซึ่งไดแก  ปราณายามะ  
 
ขั้นตอนการบําเพ็ญปราณายามะ 

ปราณายามะ  แปลวา  การกําหนดลมหายใจเขาออก  การหายใจเขาออกของคน
ธรรมดาสามัญที่ไมไดฝกจิต  มักจะยาว ส้ันไมแนนอน  ไมคอยสม่ําเสมอ  เร็วบาง  ชาบาง  ไม
ปรกติ  สวนผูที่ฝกทางจิตแลว  การหายใจจะเปนปรกติ  สม่ําเสมอและไมเร็ว  เมื่อหายใจเขา-  
ออกสม่ําเสมอ  หายใจชาเปนปรกติแลว  ก็เปนการงายที่จะควบคุมจิตและทําจิตใหเปนสมาธิ  
ทานฤาษีปตัญชลิไดชี้แจงลักษณะ และวิธีการบําเพ็ญปราณายามในสูตรที่  ๔๙  แหงทุติยบาท  
วา๔๙ 

ตสฺมินฺ  สติ ศฺวาสปฺรศวฺาสโยร ฺคติ วิจเฺฉทะ  ปฺราณายามะ 
ครั้นดังนี้แลว (ยอมมี)  ปราณายามะ  คือการขจัดเสียซ่ึงการเคลื่อนไหว 

แหงอัสสาสะ  และปสสาสะ  
เมื่อการนั่งอาสนะถึงความสําเร็จลงแลวตามฐานะที่ควร  โยคีควรดําเนินตอไปอีก  

คือปราณายามะ  คําวา  “ปราณายามะ”  ประกอบขึ้นดวยคํา  ๒   คํา  คือ  ปราณ  (หรือ  มคธ-
ปาณะ)  กับอายามะ  ปาณะ  แปลวา  ลมปราณ  อายามะ  แปลวาการบังคับ  ฉะนั้น  คําวา  
ปราณายามะ  หรือปาณายามะ  จึงแปลวา  การบังคับลมปราณ  แตความบัญญัติดังวามานี้  
เกิดปญหาขึ้นอีกสายหนึ่งวา  ลมปราณหมายถึงอะไรเลา ?  อธิบายวา  ความจริงลมซึ่งมีอยูทั่ว
สรรพางคกายลวนเปนลมอยางเดียวกันทั้งสิ้น  แตวาทําหนาที่หลายประการโดยตั้งอยูในที่ตางๆ  
กัน  อาศัยที่ตั้งและหนาที่นั้นๆ  เปนเกณฑ  จึงแบงลมไวเปนสวนสําคัญๆ  ๕  ประการ  คือ  
ปราณะ  อปานะ  วยานะ  อุทานะ  และสมานะ 

ปราณะ  ตัง้อยูระหวางสะดอืกับคอ  มหีนาที่คือหายใจเขาและหายใจออก 

                                                 
๔๙ เร่ืองเดียวกัน, ๒๘๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๕ 

อปานะ  ตั้งอยูในซอกทองหรือทองนอย  มีหนาที่คือ  ทําใหส่ิงของออกจากรางกาย  
เชนการถายอจุจาระ  การถายปสสาวะ  การถายลมปราณ  (คือตาย)  เปนตน 

วยานะ  ตั้งแพรหลายอยูทัว่รางกาย  มีหนาที่คือ  ทําการเคลื่อนไหวแหงอวยัวะตางๆ 
อุทานะ  ตั้งอยูระหวางคอกบัสมอง  มหีนาที่คือ  ทาํการออกเสียง 
สมานะ  ตัง้อยูตรงสะดือ  มหีนาที่คือ  ทําการเปนสื่อระหวางปราณ  กับ  อปานะ 
หลักแหงปราณายามะ  บงไปถึงการบังคับลมทุกๆ  ประการ  แตวาในการบังคับลม

นั้นๆ  วิธีแหงปราณายามะยอมอาศัยการบังคับลมปราณเปนมูลกรณีย  สวนการบังคับลมอื่นๆ  
เปนไปเพียงสหกรเทานั้น  เหตุนั้น  ระเบียบแหงการบังคับลมดังวามานี้จึงมีชื่อจํากัดไววา  ปราณา
ยามะ  หรือการบังคับลมปราณ 

ดังที่ไดกลาวมาแลววา  หนาที่ของลมคือการหายใจเขาออก  ฉะนั้นการบังคับ
ลมปราณจึงบงไปถึง  การบังคับการหายใจเขาออก  ซึ่งอาจจะกลาวไดวา  การขจัดเสียซึ่งการ
หายใจเขาออก  การหายใจเขาเรียกวา  อัสสาสะ  ทานจึงไดบัญญัติความหมายแหงปราณายาม
ลงไววา  การขจัดเสียซึ่งความเคลื่อนไหวแหงอัสสาสะและปสสาสะ  ดังนี้ 

แตวา  ความบัญญัตินี้  ยังไมกระจางชัดพอที่โยคีจะสามารถดําเนินการบําเพ็ญโยคะ
ได  เมื่อเปนเชนนี้ทานฤาษีปตัญชลิ  ไดแสดงลักษณะตางๆ  แหงปราณายามไวในสูตรที่ ๕๐ แหง
ทุติยบาทวา๕๐   

พาหฺยาภฺยนตฺรสฺตมฺภวฺฤตฺติรฺ  เทศกาลสขฺฺยาภิะ  ปริทฺฤษฺโฏ  ทีรฺฆสภฺูษฺมะ  
(ปราณายามะนั้นยอมมี)  พฤตติภายใน  และพฤตติแหงการหยุดนิ่ง  ถูก

กําหนดหมายไวดวย เทศะ กาละ และจํานวน  เปนยาวและละเอียด 
ปราณายามะมีพฤตติการ  ๓  ประการ  พฤตติการภายนอก  หมายถึง  การหายใจ

ออก พฤตติการภายใน  หมายถึง  การหายใจเขา และพฤตติการแหงการหยุดนิ่ง  หมายถึง  
การอัดลมหายใจไมใหออกและไมใหเขา  นอกจากพฤตติการทั้ง  ๓  ประการนี้แลว  ปราณายามะ
ยังจําเปนตองอาศัย  เทศะ  กาละ  และจํานวน  เปนมาตรฐานแหงการดําเนิน  คือวา  การฝกหัดป
ราณายามะ  ควรกระทําหรือบําเพ็ญในสถานที่อันเหมาะสม  ตามเวลาอันเหมาะสม  และตามครั้ง
คราวอันเหมาะสมอีกดวย  ในการหายใจเขาออกขอที่ควรระวัง  คือลมที่จะเขาและออกนั้น  จําเปน
จักตองเปนลม  ยาว และ ละเอียด 

เนื่องจากปราณายามะเปนวิธีการ ซึ่งเปนใปในทางฝกโดยตรง  และทั้งนับวา เปน
หัวใจแหงการบําเพ็ญโยคะดวย  จึงขอกลาวโดยพิศดารไว  เพื่อจะเปดเผยวิธีการแหงการบริกรรม  

                                                 
๕๐ เร่ืองเดียวกัน, ๒๘๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๖ 

ปราณายามะ ใหกระจางชัดขึ้น  โดยไมใหมีชองทางที่จะหลงเขาใจผิดไดแตประการใดประการ
หนึ่ง 

 
วิธีบรกิรรมปราณายามะ 

วิธีบริกรรมปราณายามะ  ปราณายามะ  มีพฤตติการ  ๓  ประการ คือ  พฤตติการ
ภายนอก  หมายถึงการหายใจออก  เรียกวา  เรจกะ    พฤติการภายใน  หมายถึงการหายใจเขา 
เรียกวา ปูรกะ และพฤตติการ หยุดนิ่ง หมายถึงการอัดลมหายใจ  เรียกวา กุมภกะ 

ครั้งแรก  โยคีควรดําเนินการบริกรรมอึ่นๆ ดังไดกลาวมาแลวในขั้นตนนั้น  แลวกด
กระบังจมูกทางเบื้องขวาไวดวยหัวแมมือ คอยๆ สูดกระแสลมเขาไป ( ปูรกะ) โดยชองจมูกเบื้อง
ซาย เปนระยะเวลา  ๔  ขณะ แลวกดกระบังจมูกทั้ง  ๒  ไวดวยหัวแมมือ  (กระบังจมูกเบื้องขวา)  
และนิ้วนางกับนิ้วกอย (กระบังจมูกเบื้องซาย  แลวอัดลมหายใจไว  (กุมภกะ)  เปนระยะเวลา  ๑๖  
ขณะ (หมายถึง ๔ เทาแหงระยะเวลาในการสูดเอาลมเขา)แลวปลอยกระแสลมออก (เรจกะ)  โดย
ชองจมูกเบื้องขวา  เปนระยะเวลา  ๘  ขณะ  (หมายถึง  ๒  เทาแหงเวลาการสูดลมเขา ปูรกะ)  เมือ่
เสร็จแลวสูดกระแสลมเขา (ปูรกะ)  โดยทางชองจมูกเบื้องขวา เปนระยะเวลา  ๔  ขณะอีก อัดไว 
(กุมภกะ)  เปนระยะเวลา  ๑๖  ขณะแลวปลอยลมออก (เรจกะ)  ทางชองจมูกเบื้องซาย  เปน
ระยะเวลา  ๘  ขณะ  นี่นับเปนการบริกรรมปราณายามะครั้งเดียว  

 ตอไปเมื่อสูดกระแสลม (ปูรกะ) และปลอยออก  (เรจกะ) ทางชองจมูกเบี้องขวาอีก
ดั้งเดิม  ในสัปดาหแรกควรบริกรรม เวลาละ  ๔ คร้ัง  สัปดาหที่ ๒ เวลาละ  ๖ คร้ัง  แตในสัปดาห
นั้นควรวางมาตราแหงการหายใจเขาออกและหยุดใหยาวกวาเดิม  กลาวคือ  หายใจเขา (ปูรกะ)  
เปนระยะเวลา  ๖  ขณะ  อัดไว  (กุมภกะ) ๒๔ (๖×๔) ขณะ  และปลอยออก (เรจกะ) ๑๒ (๖×๒) 
ขณะ  ในทํานองนี้ควรเพิ่มจํานวนครั้งเวลาละ ๒ ครั้งทุกสัปดาห และเพิ่มจํานวนระยะเวลาตาม
ปฏิภาค  คือ ปูรกะ-๑,  กุมภะ- ๔, เรจกะ- ๒,  ดังนี้ดวย คือวาถาจะถือเอาระยะเวลาปูรกะเปน
มาตรฐาน ๑ ระยะกุมภกะจะตองเปน  ๔ และระยะเรจกะ จะตองเปน  ๒  ข้ึนตาม 

ในระยะเวลาหายใจเขา  (ปูรกะ) จําเปนตองภาวนาวา “โชติ”  ชนิดหนึ่ง  กําลังเดิน
เขาไปพรอมกับกระแสลมโดยทางดอกบัวและผานทุกๆ ดอก จนถึงดอกที่สุด  ในขณะที่อัดลม
หายใจอยูนั้น (กุมภกะ)  ควรภาวนาถึงดอกที่สุด  และเมื่อหายใจออก (เรจกะ) ควรภาวนาวา  
“โชติ”  ที่เขาไปนั้น คอยๆ  เล่ือนขึ้นไปทางดอกบัวจากดอกที่ ๑  จนหายลับไปในดอกที่  ๖  คือ
ระหวางคิ้ว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๗ 

การหายใจ  ควรพยายามทําใหลมละเอียดเทาที่จะเปนไปได  มาตรฐานแหงความละเอียดมีอยู
ดังนี้ คือ ตางวา  ถาเราวางดวงประทีปไวในระยะหางไปจากปลายจมูก  ๖  นิ้ว  ลมที่ออกมาทาง
จมูก  จะไมกระทบกระทั่งดวงประทีปนั้นเลย  (เชนจุดเทียนไวในระยะนั้น) 
นี้แหละ  คือวิธีธรรมดาแหงปราณายามะ นอกจากวิธีนี้ยังมีวิธีอีกประการหนึ่ง  เปนวิธีที่วิเศษยิ่ง
กวาวิธีที่แลวมา  คือธรรมดาในการหายใจเขาออก  เราใชกําลังที่ปลายชองจมูกภายนอก  แตใน
การบริกรรมปราณายามตามวิธีนี้จะตองใชกําลังปลายชองจมูกภายใน  ซึ่งภาษาแพทยเรียกวา  
Posterier nares  การบริกรรมเชนนี้ไมตองกดกะบังจมูก  วิธีนี้มีอยูดังตอไปนี้ 
ผูเร่ิมโยคะควรสูดลมหายใจเขา (ปูรกะ)  โดยใชกําลังที่ปลายชองจมูกภายในจนเต็มความสามารถ  
แลวปลอยลมออก (เรจกะ)  โดยวิธีเชนเดียวกันโดยไมมีเหลือเมื่อปลอยไมควรสูดลมหายใจเขาอีก
ตราบเทาที่สามารถทนได  เมื่อเต็มความสามารถแลว  ก็สูดลมหายใจเขาอีกโดยวิธีเชนเดียวกัน 
ดังนี้  ควรบริกรรมไปวันละ  ๔  คร้ัง  แลวเพิ่มตามมาตราดังไดกลาวมาแลวในขั้นตน  เวลาหายใจ
เขา  (ปูรกะ)  ควรภาวนาวา “โชติ”  ชนิดหนึ่ง  กําลังเดินเขาไปพรอมกับกระแสลมโดยทางดอกบัว
และผานทุกๆ ดอก จนถึงดอกที่สุด  ในขณะที่อัดลมหายใจอยูนั้น (กุมภกะ)  ควรภาวนาถึงดอก
ที่สุด  และเมื่อหายใจออก (เรจกะ) ควรภาวนาวา  “โชติ”  ที่เขาไปนั้น คอยๆ  เลื่อนขึ้นไปทาง
ดอกบัวจากดอกที่ ๑  จนหายลับไปในดอกที่  ๖  คือระหวางคิ้ว 
  
                    เมื่อบริกรรมเชนนี้เปนเวลาพอสมควรแลว จะไดยินเสียงคลายเสียงผิวปากในเวลา
หายใจออกนี้  แสดงวาทางเดินของลมกําลังสะอาดขึ้นแลว  เมื่อทางเดินของลมและเสนโลหิต  ได
สะอาดพอสมควรแลว  ควรรีบบริกรรมปราณายามะ  คือคร้ังแรกดึงลมอปานะใหเขาลมสมาน๕๑  
จนลมอปานะเดินไมไดอีก  แลวสูดเอาลมหายใจ (ปูรกะ)  ตามวิธีนี้จนเต็มความสามารถ  (ภาวนา
ดังเดิม)   แลวกมศีรษะลงใหลูกคางประทับอยูที่คอแลอัดลมหายใจไว  (กุมภกะ)  ครึ่ง
ความสามารถ  เวลาอัดลมหายใจนั้น (กุมภกะ)  ควรภาวนาถึง “โชติ”วาตั้งอยูที่ดอกบัว
ระหวางคิ้ว  แลวยกศีรษะข้ึนใหตรง  คอยๆ  ปลอยลม (เรจกะ) ตามวิธีนี้   แลวปลอยลมอปานให
ออกจากลมสมานดวย  เมื่อปลอยลมจนไมมีเหลือ ดังนั้นแลวไมควรจะสูบลมเขา  (ปูรกะ)  อีก

                                                 
๕๑ วิธีการดึงลมอปานะใหเขาลมสมาน  มีอยูดังนี้  คือ  กดหรือแขมวสวนทองต่ําของทองนอยให

เขามา  แลวกดหรือขยอนกลามเนื้อขางในแหงสวนนั้นใหคอยๆ  เล่ือนขึ้นมาจนถึงสะดือ  ดังนั้น  ลมเทาที่มีอยูใน
ทองนอยจะขึ้นมาสูสะดือดวย  จะตองกดไวตราบเทาที่ตองการใหลมอปานะเขากันกับลมสมาน  เมื่อเปนดังนี้
แลวจะรูสึกวาทองนอยกลับแข็งเหมือนไม  อยาใหกลามเนื้อแหงทองใหญเคลื่อนไหวได,  สวามี สัตยานันท ปุรี,  
ปรัชญาฝายโยคะ , ๒๙๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๘ 

ตราบเทาที่จะเปนไปไดหรือจะทนได  ตอไปตองเริ่มบริกรรมโดยวิธีดังวานี้อีกวันละ  ๓  ครั้ง  การ
เพิ่มจํานวนครั้งจักตองเปนไปตามอัตราเดิม 

ครั้งแรก  โยคีควรบริกรรมวันละ  ๔  เวลา  ตามที่ไดกลาวไวแลว  แตวาตอไป  
เมื่อโยคีสามารถอัดลมหายใจ (กุมภกะ)  ไดถึง ๑๕ นาที  ควรบริกรรมวันละ  ๓  เวลา  เมื่ออัดลม
หายใจ (กุมภกะ)  ไดคร่ึงชั่วโมง  ควรกระทํา  ๒  เวลา  เมื่ออัดลมหายใจ (กุมภกะ) ได ๑ ชั่วโมง  
ควรกระทําเวลาเดียวจํานวนครั้งละพอสมควร  แตวาเมื่อสามารถอัดลมหายใจ  (กุมภกะ)  ได ๓ 
ชั่วโมง จํานวนควรเปนครั้งเดียวเทานั้นก็พอ   

ในเวลาบริกรรมและทําการหายใจทุกประการจงอยาหลับตา  สายตาทั้ง ๒ จะตองเพง
จับอยูที่ปลายจมูกหรือระหวางคิ้วเสมอ  ลักษณะตางๆ ที่จะปรากฎในเวลาบริกรรมปราณายามะ  

คร้ังแรก  เหงื่อจะออก  โยคีตองใชฝามือถูเหงื่อตามตัวใหแหงกําซาบเขาไปในรางกาย  
อยาเช็ดถูดวยผาจะทําใหรางกายออนเพลียลง 

คร้ังที่สอง  รางกายจะเริ่มส่ันแตโยคีไมควรตกใจโดยประการใด 
คร้ังที่สาม  รางกายจะเริ่มเตนกระโดดขึ้นลงเหมือนอยางกบกระโดด  ในขั้นนี้เปนการ

จําเปนแทที่โยคีจะตองนั่งตามแบบปทมาสนะ  เพราะถานั่งตามแบบอาสนะอื่นๆ  ขาอาจจะหัก
หลุดออกจากรางกายได 

คร้ังที่ส่ี  ในเวลาปูรกะ  รางกายจะลอยสูงขึ้นจากที่นั่ง  ในเวลากุมภกะ  รางกายจะ
ลอยนิ่งอยูบนอากาศ  และในเวลาเรจกะ  รางกายจะคอยๆ  กลับลงสูที่นั่งเดิม  พรอมๆ กับ
ลักษณะเหลานี้โยคีจะรูสึกวามีอิทธิฤทธิ์หลายประการ  เชนการสะกดดวงจิต  การปลอยวิญญาณ
ออกไปจากราง เปนตน  โยคีไมบอกกลาวหรือพูดถึงอิทธิเหลานี้ที่ตนไดบรรลุใหคนอื่นฟง  นอกจาก
อาจารยคนเดียว  และทั้งไมควรแสดงอิทธินั้นๆ  ใหปรากฏออกมาแกใคร   จะทําใหการบริกรรม
โยคะขางหนาเสียผลลงทั้งหมด  และทั้งทานโยคีก็จะเขาถึงโทษแหงปราชิกภาพในทางโยคะตั้งแต
นั้นตลอดไป  ซึ่งเปรียบเหมือนตนตาลยอดดวน  เจริญอีกไมไดฉะนั้น๕๒ 

เมื่อลักษณะอันสุดทายไดปรากฏขึ้นแลว  ก็เปนอันวาปราณายามะอันมีพฤตติการ  ๓  
ประการดังวามานี้  ไดสําเร็จลงเปนอยางดีแลว  ตอไปทานโยคีจะไดบรรลุถึงปราณายามะขั้นที่ ๔  
ซึ่งทานฤาษีปตัญชลิ ไดแสดงลักษณะไวในสูตรที่ ๕๑ แหงทุติยบาทวา๕๓ 

                                                 
๕๒จงระวัง  อยาบริกรรมปราณายามโดยไมมีอาจารยสอนและทําใหดู  เพราะการบริกรรมโดย

อาศัยเพียงตํารา  อาจจะพลั้งพลาดไปได  ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดโรคตางๆ  เชน  อัมพาต  เสียจริตเปนตน,  สวามี 
สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๓๐๒. 

๕๓ เร่ืองเดียวกัน, ๓๐๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๙ 

พาหฺยาภฺยนตรวิษยากฺเษป  จตุรฺถะ   
(ปราณายามะ)  ที่ ๔ คือ  ปราณายามะ ซ่ึงไดพนไปจากการบรกิรรมภายนอก
และภายใน 
ดังไดกลาวมาแลววา  ปราณายามะมีข้ัน ๓ ข้ัน  คือ ปูรกะ กุมภกะ และเรจกะ  ข้ัน

ทั้ง ๓ ข้ันนี้  ยอมดําเนินไปตามการฝกการกระทําของทานโยคี  โยคีจําเปนตองกระทํา ปูรกะ กมุภะ 
และเรจกะ  ดวยความพยายามของตนเอง  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  ปราณายามะทั้ง ๓ นี้  ยังไมไดกลับ
กลายเปนกริยาอยางธรรมชาติ  ดังการหายใจเขาออกธรรมดา ซึ่งไมอาศัยความพยายามของเรา
แมแตนอยหนึ่ง  แตวาเมื่อโยคีสามารถที่จะกระทํากุมภกะได ๓ ชั่วโมง  จนรางกายลอยอยูบน
อากาศไดแลว  โยคีไมจําเปนตองอาศัย ปูรกะและเรจกะ  เปนเครื่องอุปกรณอีก  คือวาทานนั่งลง
เพื่อปราณายามะเมื่อใด กุมภกะก็เกิดขึ้นตามลําพัง  เมื่อนั้นโดยทานไมตองสูดอากาศใหเขา และ
เมื่อทานเลิกปราณายามะ  ลมปราณก็เร่ิมเดินตามปกติเองโดยทานไมตองปลอยลมที่อัดไวใหออก  
ข้ันนี้ทานโยคีทิ้งทั้งปูรกะ และเรจกะ  ยอมอาศัยกุมภกะแตเพียงอยางเดียว ปราณายามะนี้นับวา
เปนขั้นที่  ๔  ซึ่งสืบเนื่องมาแตปราณายามะอันดําเนินไปดวยอาศัยขั้น ๓ คือปูรกะ กุมภกะและเรจ
กะ ฉะนี้  ตอนนี้ ปราณายามะไดกลับกลายเปนปกติภาพของโยคีไปทั้งสิ้น 

เมื่อโยคีไดบรรลุถึงขีดสูงสุดแหงการบริกรรมปราณายามะดังกลาวมาแลว  จะมี
ผล ปรากฎเปนอยางไรบาง  ทานฤาษีปตัญชลิ  ไดชี้แจงไวในสูตรที่ ๕๒ แหงทุติบาทวา๕๔ 

ตตะ  กฺษียเต  ปฺรกาศาวรณมฺ  
แตนั้นเครื่องหอหุมปกคลมุความสวางไวยอมเสื่อมลง 
เมื่อโยคีดํารงอยูในปราณายามะดังนี้แลว  ส่ิงที่หอหุมความสวาง หรือญาณรัศมีไว

ยอมเส่ือมลงทันที  คือวาสิ่งที่หอหุมญาณรัศมีหรือวิชชาไวนั้นก็คืออวิชชา  อาศัยอวิชชาเปนแดน
เกิด   สังโยค๕๕ ยอมเกิดมีข้ึนตอไป และจะคงอยูตราบเทาที่จิตยังแผไปในอินทรียและของอยูใน
อารมณตางๆ  เมื่อโยคีสามารถเพิกถอนจิตออกจากบรรดาอารมณตางๆ  เสียได  ก็เปนอันวา  
สังโยคระหวางอินทรียกับอารมณก็ตองดับสูญไปตาม  โยคีผูซึ่งดํารงอยูในปราณายามะ ยอมมี
ความสามารถที่จะถอนจิตออกจากอารมณไดทุกเมื่อ  อํานาจของอวิชชาจะแผกระจายออกไปได
โดยมีสังโยคเปนเครื่องนํา  ถาไมมีสังโยค  (=ความสัมพันธกันระหวางอินทรียกับอารมณ) กแ็ปลวา

                                                 
๕๔ เร่ืองเดียวกัน, ๓๐๔. 
๕๕สังโยค  คือความสัมพันธระหวาง ผูเห็นกับส่ิงที่ถูกเห็น  เปนสิ่งที่ควรละทิ้งเชน  ส่ิงที่เปนวิสัยแหง

อินทรีย  ๖  สัมพันธกับอารมณ  ๖  ไดแก  ตาเห็นรูปที่นาชอบใจ  เปนตน  และส่ิงทั้งหลายที่ประกอบดวยคุณทั้ง  
๓  คือ  สัตวะ  รชะ  ตมะ,  สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๒๐๘-๒๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๐ 

อํานาจแหงอวิชชาก็เปนอันขาดความสามารถที่จะแผอานุภาพออกไปไดอีก นั้นคือปราณายามะ  
ยอมเปนเหตุใหอานุภาพของอวิชชาเสื่อมทรามลงโดยแนแท 

ใชแตเทานี้ ปราณายามะยังอํานวยความสามารถในอันที่จะใหตั้งจิตไวได  โดยไมมี
การเหลียวแลแตประการใดดวย ดังที่ทานฤาษีปตัญชลิ ไดกลาวไวในสูตรที่  ๕๓ แหงทุติยบาท
วา๕๖  

ธารณาสุ จ โยคฺยตา มนสะ   
และสมรรถภาพของจิตในการตั้งอยู 
ผูซึ่งมีความสามารถถอนจิตออกจากอารมณเสียได  ยอมมีความสามารถที่จะตั้งจิตไว

ตามความสมัครใจของตน  ทานเพงวัตถุใดหรือภาวะใด  จิตก็จะตั้งอยูที่วัตถุหรือภาวะนั้นอยาง
มั่นคง  เมื่อทานโยคีสามารถถอนจิตออกจากอารมณและตั้งจิตไวที่วัตถุ หรือที่ภาวะใดไดตามสม
ประสงคแลว  โยคีก็จะบรรลุถึงองคตอไปแหงโยคะ คือ  ปรัตยาหาระ  
 
ขั้นตอนของการบาํเพ็ญปรัตยาหาระ 

ปรัตยาหาระ  คือ  การสํารวม  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  จากอารมณที่พึงปรารถนา  
คือการถอดเสนประสาท  ออกจากตัวไปไวในความควบคุมของจิต  ปดการสัมผัสทางทวารใดๆ  
ทั้งหมด  ผูบําเพ็ญจะตองกําจัดวิถีจิตที่คอยรับอารมณภายนอกเสีย  พยายามเพงเฉพาะอารมณที่
เกิดขึ้นภายในเทานั้น  ผูที่มุงหวังโมกษะ  ตองคอยควบคุมประสาทสัมผัส  แลวเพงจิตใหจดจออยู
กับอารมณของสมาธิเพียงอยางเดียวทานฤาษีปตัญชลิไดแสดงถึงลักษณะแหงปรัตยาหาระไว
อยางแจมแจงชัดเจนในสูตรที่๕๔ แหงทุติยบาทวา๕๗  

สฺววิษยาสํปฺรโยเค  จิตฺตสฺย  สฺวรูปานุการ  อิเวนฺทฺริยาณํา  ปฺรตฺยาหาระ  
ปรัตยาหาระของอินทรียทั้งหลาย  เสมือนอยางการแปลงตัวตามรูปของจิต   

ในเมื่อถูกแยกออกจากวิสัยของตนไดแลว  
ปรัตยาหาระ  วิธีการปฏิบัติอัษฏางโยคะอันดับที่  ๔  หมายถึง  การถอนอินทรีย

ออกจากอารมณ  ปญหาจึงเกิดมีข้ึนวา  การถอนอินทรียออกจากอารมณนั้น  มีลักษณะอยางไร?  
ขอนี้เราจะเขาใจไดชัดเจน  ในเมื่อไดเปรียบเทียบดูลักษณะแหงการถอนจิต  ความจริงการถอน
อินทรียกับการถอนจิต  ไมมีความแตกตางกันมากนักหรืออาจกลาววา  การถอนอินทรียก็เปน
เสมือนกับการถอนจิตนั่นเอง  เมื่อจิตสามารถแยกหรือพรากออกจากอารมณตางๆ  ไดแลว  ก็
เปนอันวาจิตไมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแหงอารมณอีก  เปรียบเหมือนอยางแกวผลึก  ซึ่ง
                                                 

๕๖ เร่ืองเดียวกัน, ๓๐๖ 
๕๗ เร่ืองเดียวกัน, ๓๐๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๑ 

ไดถูกพราก  หรือแยกออกหางจากวัตถุที่มีสีไดแลว  แกวนั้นจะคงอยูในภาวะเดิมของตน  กลาวคือ
สีที่แผออกมาจากวัตถุอ่ืนๆ  จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงภาวะของแกวนั้นไดอีก  ในทํานองเดียวกัน
นี้  เมื่อจิตถูกแยกหรือพรากออกจากอารมณไดแลว  จิตจักดํารงอยูในสภาพเดิมของตน  โดย
สภาพแหงอารมณตางๆ  ไมสามารถครอบงําไดอีก  ในทํานองเดียวกันนี้  เมื่ออินทรียตางๆ  ถอน
ตัวออกจากอารมณ  หรือวิสัยของตนไดแลว  อินทรียก็จะกลับไปสูที่มาเดิมของตน  คือ จิต  คือวา
หลังจากการถอนตัวออกจากอินทรียตางๆ  ไดแลว  อินทรยทั้งหลายจักสําราญอยู  แตในภาวะแหง
จิตเทานั้น  นั่นก็คือในตอนนี้  อินทรียทั้งหลายยอมเปลี่ยนตัวไปตามสภาพแหงจิต  ซึ่งไมมีการ
เกี่ยวพันกับอารมณแมแตประการใดๆ  เมื่ออินทรียทั้งหลายดํารงอยูในสภาพแหงจิต  อันไมแปด
เปอนไปดวยเจตสิก  หรืออารมณแตประการใดๆ  แลว  ก็เปนอันวา  โยคีไดบรรลุถึงองคที่  ๕  แหง
โยคะ  คือ  ปรัตยาหาระ 

เมื่อโยคีไดบรรลุถึง  ปรัตยาหาระ  ดังนี้แลว  โยคีจะมีอํานาจนอกเหนือไปกวาบรรดา
อินทรียทั้งหลาย  ในตอนนี้อินทรียจึงตกอยูในกํามือ  หรือเปนทาสของทานโยคีผูนั้น  เพื่อจะแสดง
ถึงผลอันประเสริฐยิ่งแหงปรัตยาหาระดังวามานี้  ทานฤาษีปตัญชลิจึงไดแนะนําถึงสูตรที่ ๕๕ แหง
ทุติยบาทวา๕๘ 

ตตะ  ปรมาวศฺยเตนฺทฺริยาณามฺ 
แตนั้นมา  อินทรียทั้งหลาย  (ยอมมี)  ความเปนอยูใตบังคับอยางเด็ดขาด 
เมื่อไดบรรลุถึงปรัตยาหาระ  ดังกลาวมานี้แลว  อินทรียไมสามารถดําเนินไปตาม

ลําพังไดอีก  โยคีตองการจะใหอินทรียดําเนินไปอยางไร  อินทรียก็จักตองดําเนินไปอยางนั้น  
ประดุจทาสซึ่งไมมีเสรีภาพในการดําเนินกิจการประการใดๆ  ไดตามอําเภอใจตน  เมื่ออินทรียหมด
เสรีภาพที่ไหลซานไปตามกระแสแหงอารมณนั้นๆ  ไดอีก  ก็หมายความวาโลกไมเปนเครื่อง
ขัดขวางในการบริกรรมโยคะตอไปอีกแมแตนอย  ในขั้นนี้  โยคีสามารถถอนตัวออกไปจากโลกยีภูม ิ 
และเริ่มดําเนินไปสูโลกุตตรภูมิขางหนา  ซึ่งมี  ธารณา  ธยานะ (ฌาน)  และสมาธิ  เปนประตู
ผานเขาโดยลําดับข้ัน 

ดังไดกลาวมาแลววา  โยคะนั้นยอมประกอบขึ้นดวยองค  ๘  คือ  ยมะ  นิยมะ  
อาสนะ  ปราณายามะ  ปรัตยาหาระ  ธารณา  ธยานะ  และสมาธิ  ในระหวางองค  ๘  เหลานี้  เรา
สามารถเห็นไดแลววา  ยมะกับนิยมะ  บงถึงความบริสุทธิ์ทางกายกรรม  และมโนกรรม  สวน
อาสนะ  ปราณายามะ  และปรัตยาหาระ เปนไปในการกําจัดอํานาจแหงกายกรรม  หรืออีกนัยหนึ่ง  
ตั้งแตยมะ ถึง ปรัตยาหาระ  นับวายังติดอยูในขั้นภายนอกแหงโลกุตตรธรรม  คือเปนเพียงแตการ

                                                 
๕๘ เร่ืองเดียวกัน, ๓๐๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๒ 

เตรียมตัวพรอม  เพื่อใหมีสมรรถภาพในการกาวไปสูข้ันภายในแหงโลกุตตรธรรมตอไปเทานั้น  
ดังนั้น  เมื่อทานโยคีสามารถถอนตัวใหพนไปจากอํานาจแหงกายธรรมไดแลว  ก็เปนอันวาทานได
บรรลุถึงขั้นตอไปอีกข้ันหนึ่งของโยคะ  กลาวคือประตูที่นําเขาไปสูเขตแดนแหงโลกุตตรธรรม  ซึ่ง
ไดแกธารณานั้นเอง  เนื่องจากธารณานับเปนบันไดแรกที่จะนําไปสูเขตแดนแหงโลกุตตรธรรม  ซึ่ง
ตั้งอยูนอกเหนือไปกวาบรรดาธรรมแหงจิต  ฉะนั้น  เหลาองคทั้งหลายตั้งแตธารณาขึ้นไป จึงนับวา
เปนหลักดําเนินโยคะประเภทที่ลึกซึ้ง  หรือประเภทขั้นภายในแหงโลกุตตรธรรมโดยตรงก็ได 
 
ขั้นตอนการบําเพ็ญธารณา 

ธารณา  หรือความตั้งใจแนวแน  เปนหลักปฏิบัติสําหรับจิต  เชน  ควบคุมใหอยูใน
อารมณที่ปรารถนา  ดังนั้น  อารมณที่จิตเพง  อาจจะเปนสวนหนึ่งของรางกาย  เชน  จุดสะดือ  จุด
กลางระหวางคิ้ว  เปนตน  หรืออาจจะเปนสิ่งภายนอกรางกายก็ได  เชน  ดวงจันทร  ดวงกสิณ  รูป
เทพเจา  เปนตน    ความสามารถในการทําใจของตนใหแนวแน  อยูในอารมณใดอารมณหนึ่งนั้น  
เปนการทดสอบความเหมาะสมในการที่กาวขึ้นไปสูโยคะขั้นตอๆ  ไป  ทานฤาษีปตัญชลิ  ได
แนะนําชี้แจงถึงลักษณะแหงธารณานั้นไวในสูตรที่  ๑  แหงตติยบาทดังตอไปนี้คือ๕๙ 

เทศพนธฺจิตฺตสฺย  ธารณา 
ธารณา  (ยอมเปน)  ของจิต  อันจํากดัอยูดวยเทศะ 
อํานาจอันยิ่งใหญของจิต  ซึ่งนับวาเปนเครื่องขัดขวางอยางรายแรง  ในการบรรลุถึง

ความสําเร็จในทางโลกียธรรมก็ดี  หรือทางโลกุตรธรรมก็ดี  มีอยูดังนี้คือ  จิตไมใครจะตั้งอยูใน
อารมณใดอารมณหนึ่งไดตลอดเวลานานๆ  กลาวคือ  จิตมีปกติเปลี่ยนอารมณอยูเสมอ  หรืออีก
นัยหนึ่งเราไมสามารถที่จะบังคับ  ใหจิตตั้งอยูในอารมณอันเดียวไดตามปราถนาของเรา  ผล
จากนั้นก็คือ  เมื่อใดที่จิตถอนตัวออกจากอารมณใดอารมณหนึ่งแลว  ความเอาใจใสในอารมณนั้น  
ในขณะนั้นก็ยอมออนลงตามทันที  สมมุติวาถาอารมณนั้นเปนอารมณที่ดี  ก็แปลวาความเอาใจใส
ในความดีก็ตองลดนอยลงตามดวย  อันผูที่มีใจเลื่อนลอยอยูเสมอดังนี้  ยอมไมสามารถที่จะ
ทํางานอันใดไดดี  ทั้งนี้เพราะจิตของเขาไมสามารถตั้งอยูในเรื่องๆ  เดียวไดตลอดเวลานานนั้นเอง  
บรรดาความพยายาม  ความอุตสาหะในกิจการทั้งหลาย  จึงตองลดนอยลงตามดวย  และทําให
กิจการที่เขาลงมือกระทํานั้น  ตองเสื่อมกําลังและเสียผลไป  ในทํานองเดียวกัน  เมื่อทานโยคีเร่ิม
บําเพ็ญโยคะ  ถาทานไมสามารถตั้งจิตไวในทางโยคะไดอยางแนวแนมั่นคง  ในเวลาไมนานนัก  
ทานจะตองเดินทางหางเหินออกไปจากทางแหงโยคะเปนแนนอน  ฉะนั้น การบังคับจิตใหตั้งอยูใน

                                                 
๕๙ เร่ืองเดียวกัน, ๓๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๓ 

อารมณใดอารมณหนึ่งไดตลอดเวลานานๆ  จึงนับวาเปนการจําเปนสําหรับผูบริกรรมโยคะอยาง
ยวดยิ่งทีเดียว  และทั้งนับวาเปนบันไดขั้นแรกที่จะนําไปสูผลขางหนาอยางสําคัญอีกดวย 

อนึ่ง  อารมณที่ทานโยคีตองบังคับจิตใหอยูนั้นจะตองเปนอารมณที่ไมเปนไปทาง     
โลกียธรรม  อีกประการหนึ่งการที่เราไมสามารถตั้งจิตในโลกุตรธรรมไดนั้น  ก็เพราะมีเหตุอยูวา   
โลกียธรรมไดเหนี่ยวรั้งจิตไวใหของอยูในโลกียธรรมนั่นเอง  ฉะนั้น  กอนที่ทานโยคีตั้งจิตไวในโลกีย
ธรรมไดนั้น  ทานจึงตองถอนหรือพรากจิตออกไปจากบรรดาโลกียธรรมเสียกอน  การกระทําเชนนี้  
ทานสามารถไดโดยอาศัย  ปรัตยาหาระ (การถอนอินทรียออกจากอารมณ)  เปนปทัฏฐาน  เมื่อ
ทานไดถอนหรือพรากจิตออกไปจากโลกียธรรมไดแลว  ข้ันตอไปอีกก็คือ  ทานจะตองตั้งจิตไวใน
อารมณที่บงถึงโลกุตรธรรมโดยตรง  อารมณซึ่งจิตจะตองตั้งอยูนั้น  ก็คือที่ต้ังหรือ  เทศะ๖๐ นั่นเอง  
ในขณะที่จิตถอนตัวออกจากโลกียอารมณไดแลว  และตั้งอยูใน  เทศะ  ที่บงถึงโลกุตรธรรม 
ดังกลาวมานี้จิตจะไมชําเลืองเหลียวแลไปในเขตแดนแหงอารมณอ่ืนๆ  อีก กลาวคือทานโยคีไดตั้ง
จิตไวในบริเวณแหง  เทศะ ใด  จิตจะถูกกําจัดใหดํารงอยูเฉพาะในบริเวณแหงเทศะนั้นตลอดเวลา  
ความจํากัดของจิตในเทศะใดเทศะหนึ่งดังกลาวมานี้  ก็คือ ธารณา  นั่นเอง 

เมื่อทานโยคี  มีสมรรถภาพสมบูรณเพียงพอที่จะบังคับจิตใหตั้งอยูที่เทศะใดเทศะหนึ่ง
ไดดีแลว  ก็เปนอันวาทานไดกาวไปสูข้ันตอไปอีกขั้นหนึ่งคือ  ธฺยานะ  หรือ  ฌานะ   
 
ขั้นตอนการบําเพ็ญธฺยานะ 

ธฺยานะ  หรือการบําเพ็ญฌาน  เปนขั้นถัดจาก  ธารณา  หมายถึงกระแสแหงความคิด  
หรือกระแสอารมณที่จิตใชพิจารณาอารมณติดตอกันโดยไมขาดระยะ  โดยลักษณะนี้จะเปนผลให
อารมณปรากฏแกเราอยางเดนชัดเปนครั้งแรก  แตเปนระยะๆ  ไป  แตเมื่อพิจารณาติดตอกันไป
นานๆ    จิตก็สามารถทําใหอารมณที่ปรากฏเปนระยะนั้น  ถึงความปรากฏเต็มที่และติดตอกันไป
ไมขาดระยะ  ดังนั้นธยานะ  จึงเปดเผยความจริงของอารมณที่พิจารณานั้นแกจิตของผูบําเพ็ญ
โยคะ 

ทานฤาษีปตัญชลิไดแนะนําลักษณะแหงฌานไวในสูตรที่  ๒  แหงตติยบาทวา๖๑ 
                                                 

๖๐ เทศะ  แหงการตั้งจิตเหลานี้  ควรเขาใจวาเปนเทศะฝายนิกายโยคะ  ตั้งแต  ยมะ  จนถึงปรัตยา
หาระ  นับวาเปนหลักฐานสําคัญซึ่งแพรหลายอยูเกือบทุกๆ  นิกาย  ที่ไดอุบัติขึ้นในดินแดนของอินเดีย  แตวา   
เมื่อปรัตยาหาระ  สําเร็จลงแลว  ผูบริกรรมจะตองตั้งจิตไวในขั้นไหนตอไปนั้นสุดแลวแตนิกายนั้นจะชี้แจงให  
เฉพาะ  ณ  ที่นี้ไดกลาวถึงระเบียบการดังที่นิกายโยคะไดดําเนินการอยูจนถึงทุกวันนี้,  สวามี สัตยานันท ปุรี,  
ปรัชญาฝายโยคะ , ๓๑๗. 

๖๑ เร่ืองเดียวกัน, ๓๑๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๔ 

ตตฺร  ปฺรตฺยไยกตานตา  ธยฺานม ฺ
ใน  (เทศะ)  นั้น  ความเปนเอกฉันทของอารมณหรือปจจัย  (ที่นึกอยู)  คือ

ฌาน 
ลักษณะแรกแหงการตั้งจิต  หรือธารณา  ในเทศะใดเทศะหนึ่งนั้น  มีหลักอยูวา  เรา

ตองมีเจตนาอยางสมบูรณ  และทั้งจะตองกําหนดรูโดยแนนอนดวยวา  เราไดตั้งจิตไว  ณ  ที่นั้น
แลว  ถาเราจะพิจารณาหลักดังกลาวนี้ตามหลักแหงจิตศาสตร  ก็จะปรากฏไดวา  ในขั้นธารณา
นั้น  เรามีความสํานึกอยูในสิ่ง  ๒  ส่ิง  กลาวคือ  ๑.  ตัวเราเองผูตั้งจิต  ๒.  อารมณหรือปจจัยซึ่ง
จิตตั้งอยู  ยอมสอใหเห็นชัดวา  ในธารณา  ผูต้ังจิต  กับปจจัยหรืออารมณที่จิตต้ังอยูนั้น  ตาง
ยังแยกกันอยูกันคนละฐาน  ความเปนเอกฉันทในระหวางผูตั้งจิต  กับที่ตั้งของจิต  ยังมิไดตั้งมั่น
ลงอยางสมบูรณ   ดังนั้น  ทานโยคีผูยังดํารงอยูในภูมิแหงธารณา  จึงไมสามารถที่จะทําใหจิต
กลายเปนเอกฉันทไปกับโลกุตรวัตถุ  ตามความประสงคของทานอยางสนิทสนมกลมกลืนทีเดียว  
แตวาเมื่อธารณาไดตั้งมั่นอยางสมบูรณดีแลว  กระแสแหงความสํานึก  ซึ่งไดดําเนินไปตามกระแส  
๒  สาย  (ตัวเราเองผูตั้งจิต  และอารมณซึ่งจิตตั้งอยู)  ก็จะคอยๆ  รวมกันเขามาทุกที  จนกระทั่งใน
ที่สุดกลับกลายเปนสายเดียวกัน  เมื่อรวมเปนสายเดียวกันแลว  ผูตั้งจิตยอมดําเนินไปเปน  เอก
ฉันทกับอารมณที่จิตตั้งอยู  ณ  บัดนี้  ความเปนเอกฉันท  ในระหวางผูต้ังจิตกับที่ต้ัง  หรือ
อารมณของจิตดังวามานี้แหละ  คือลักษณะแหงฌาน 

ฉะนั้น  ถึงในฌานจะมีความเปนเอกฉันทระหวางตนกับโลกุตตระแลวก็จริงอยู  แต
ความสํานึกอยางมัวๆ  ในตัวตนยังมีอยู  คือยังไมไดสูญหายไปในโลกุตตรอยางสนิททีเดียว  แตวา
เมื่อทานโยคีไดบรรลุภูมิแหงสมาธิแลว  อาการแหงความแยกตนออกอยางมัวๆ เชนนี้  ก็จะดับสูญ
หายไปอยางสนิททันที  

 
ขั้นตอนของการปฏิบัติสมาธ ิ

สมาธิ  เปนขั้นสุดทายในการปฏิบัติโยคะ  ในสมาธินั้นจิตจะมีความดื่มดํ่าในอารมณ
ที่พิจารณานั้น  เปนอยางมากจนกระทั่งไมรูสึกตัวในภาวะของธยานะนั้น  การกระทําและอารมณ
ของความคิดจะไมเหมือนกันและสภาวะตางๆ  ของความรูสึกก็ตางกัน   แตในสมาธิถือวาเปนอัน
เดียวกันจิตจะเพงอยูในอารมณนั้นจนลืมตัวเอง  ดังนั้นในขั้นนี้เพียงอารมณของความคิดเทานั้นที่
ยังโชติชวงอยูในจิต  และเราก็ไมรูวามีกระแสความคิดอยูในจิตนั้น  เราควรสังเกตในที่นี้ดวยวา  
สมาธิในฐานะเปนหลักปฏิบัติอันหนึ่ง  ยอมแตกตางไปจากสมาธิ  หรือโยคะที่กําหนดไวตอนตนวา  
เปนการควบคุมความประพฤติทางใจ  (จิตพฤตตินิโรธ)    สมาธิแรกเปนเพียงวิธีที่จะเขาถึงโมกษะ  
สวนสมาธิอันหลังคือโมกษะ อันเปนจุดหมายปลายทางของชีวิต  การปฏิบัติสมาธิอันแรกติดตอกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๕ 

ไปเปนเวลาอันยาวนาน  จะกอใหเกิดสมาธิอันหลัง  หลักปฏิบัติโยคะ  ๓  ขอสุดทายเหลานี้   
เรียกวาหลักปฏิบัติภายใน  หรือองคภายใน  (อันตรังคสาธนะ)  ทั้ง  ๓  หลักนั้นควรจะ  มีอารมณ
อยางเดียวกัน  กลาวคือควรยกขึ้นสู  จิตแลวก็เพง  อารมณข้ันสุดทายกําหนดจิตใหแนวแนใน
อารมณ  ดังนั้นเมื่อรวมหลักปฏิบัติทั้ง  ๓  เขาแลว  สามารถสรางสังยมะ  ข้ึนมาซึ่งเปนสิ่งจําเปน
มากสําหรับการเขาถึงโยคะสมาธ๖ิ๒ 

เพื่อจะใหมีความหมายในเรื่องนี้เดนชัดขึ้น  ทานฤาษีปตัญชลิจึงไดแนะนําลักษณะ
แหงสมาธิไวในสูตรที่  ๓  แหงตติยบาทวา๖๓ 

ตเทวารฺถมาตฺรนิรฺภาสํ  สวฺรูปศนฺูยมวิ  สมาธิะ 
โอภาสเฉพาะอรรถของ  (อารมณซ่ึงจติต้ังอยู)  นั้น  อันเปนประดุจจะดังวา   

เปนศูนยดวยรูปตนเอง  นั่นคือสมาธ ิ
เมื่อแมน้ํา  ๒  สาย  รวมกระแสไหลไปเปนระยะไกลเพียงเล็กนอยแลว  ความแตกตาง

กันในระหวางกระแสทั้ง  ๒  ในอาการเดิมก็ไดดับสูญหายไปอยางสนิท  ในทํานองเดียวกันนี้  เมื่อ
ทานโยคีไดดํารงอยูในภูมิแหงฌานเปนเวลานานพอสมควรแลว  กระแสอยางมัวๆ  ซึ่งไดแยกตน
ออกจากโลกุตตรอารมณนั้นก็จะคอยๆ  ดับไปตาม  ใชแตเทานั้น  แมอาการของอารมณ  ก็จะไม
คงอยูอีกตอไป  ดังวาอาการของแมน้ําเดิม  ไมคงอยูในอาการของแมน้ํารวมนั้น  สวนที่คงอยูเปน
เพียงแตกระแสเทานั้น  ฉันใดก็ดี  อาการแหงโลกุตตรอารมณ  ที่ทานโยคีไดตั้งจิตไวแลวแตเดิมนั้น
จะหายไป  และจะคงเหลืออยูแตเพียงอรรถรสเทานั้น  สวนความสํานึกในตนของโยคีก็จะไมมีอยู
อีกเหมือนกัน  ภูมินี้จึงเปนเหมือนอยางภูมิที่สูญจากความสํานึกในตัวตน  แตสวางไสวอยูดวย 
โอภาสเฉพาะอรรถรสที่แผกระจายมาจากโลกุตตรอารมณเทานั้น  ภูมิดังนี้แหละคือ  สมาธิ  
เปนภูมิที่สูญจากปวงรูปการแหงตน  ปราศจากอาการธรรมทุกๆ  ประการ  แตยอมเต็มเปยมไป
ดวยโอภาสแหงอรรถรสของอารมณที่โยคีไดตั้งจิตไวในขั้นตนฉะนี้ 

ในเนื้อสูตรที่ไดกลาวไววาภูมิสมาธิ  เปนภูมิซึ่งเปน  ประดุจจะดังวาศูนยจากตน  
ณ  ที่นี้มีขอที่นาสังเกตอยูขอหนึ่ง  คือทานมิไดกลาวโดยเด็ดขาดวา  สมาธิเปนภูมิที่ปราศจากตน
ทีเดียว  ความจริงในสมาธิภูมิ  ตนกับโลกุตตรไมมีสวนใดสวนหนึ่งที่จะพึงแยกออกจากกัน
ได  คือวาในสมาธิตนกับโลกุตตระยอมกลายเปนสิ่งเดียวกัน  ตามธรรมดาเรามักมองเห็น
ตนวาเปนสิ่งที่แตกตางไปจากโลกุตตร  เราจึงตองเพงถึงโลกุตตร  เพื่อจะขจัดเสียซึ่งโลกียะที่เรานึก

                                                 
๖๒สนั่น  ไชยานุกุล, ปรัชญาอินเดีย (กรุงเทพ: โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๒๔), ๔๗๗-๔๗๘. 
๖๓ สวามี สัตยานันท ปุรี, ปรัชญาฝายโยคะ  ,  ๓๒๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๖ 

เอาเปนเครื่องผูกมัดตน  แตเมื่อเราไดบรรลุถึงภูมิแหงสมาธิแลว  เราจะกลับเห็นวา  ความจริงโล
กุตตรก็คือตนนั่นเอง  หรือวาตนก็คือโลกุตตระนั่นเอง 

ฉะนั้น  ตามแนวความเห็นฝายโลกียะ  สมาธิภูมิจึงเปนประดุจจะดังวา เปนที่ศูนย
จากตน  แตทวาตามความจริงเปนภูมิที่นับวาเปนตนนั้นเอง  เหตุนั้นนั่นแหละ  ทานจึงไดใชคําวา  
เปนประดุจดังวา  ทั้งนี้เพื่อจะแสดงใหเห็นวา  ตามโลกียนัย  เปนภูมิที่สูญจากรูปการแหงตน  แต
ตามโลกุตรนัย  เปนภูมิที่ไมมีสวนใดนอกจากตน  คือเปนภูมิที่โลกุตตรกับตนกลายเปนสิ่ง
เดียวกันไป 

ดังนั้น  ธารณา  ฌาน  และสมาธิ  จึงนับวาเปนขั้นลําดับที่จะนําไปสูเขตแดนแหง      
โลกุตตรภูมิโดยตรงทีเดียว  ข้ันทั้ง  ๓  นี้เมื่อรวมกันเขาแลว  ทานไดเลือกคําจํากัดความเฉพาะไว
อีกคําหนึ่ง  ทานฤาษีปตัญชลิจึงไดแนะนําคํานี้ไวในสูตรที่  ๔  แหงตติยบาท  ตอไปนี้คือ๖๔ 

ตฺรยเมกตร  สํยมะ 
สามขั้นรวมกันเขา  คือ  สังยมะ 
 คําวา  สํยมะ  ถาแปลตามรูปศัพทก็ไดความวา  ความบังคับ  หรือสํารวมโดย

สมบูรณ  แตวาในเรื่องโยคะทานไดใชคํานี้เปนคําเฉพาะมาแลว  คือไดแก ธารณา  ฌาน  และ
สมาธิ   สามขั้นรวมกันเขา  เชนตัวอยาง  สมาธิในโชติ  สมาธิในโชติจะเกิดขึ้นไดนั้น  จะตองตั้ง
ธารณาในโชติเสียกอนแลวจึงตั้งฌาน  แลวขั้นตอไปจึงจะเกิดสมาธิในโชติข้ึนได  เมื่อต้ังสมาธิใน
โชติข้ึนไดอยางสมบูรณแลว  ก็เปนอันวา  ทานโยคีไดผานขั้น  ๓  ข้ันนั้นๆ  มาแลวโดยลําดับ  คือ  
ขั้นแหงธารณา  ขั้นแหงฌาน  และขั้นแหงสมาธิ  หรือถาจะกลาวอีกสํานวนหนึ่งก็คือ  ทาน
โยคีไดผานสังยมในโชติมาแลวก็ได 
 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ  ในขั้นตอนการปฏิบัติทั้ง  ๘  กลาวคือ  ยมะ  นิยมะ 
อาสนะ  ปราณายามะ  ปรัตยาหาระ  ธารณา  ธยานะ  และสมาธิ  หลักปฏิบัติ  ๕  ขอ  ขางตนคือ  
ยมะ การงดเวน  นิยมะ การปลูกฝงนิสัยที่ดี  อาสนะ  การฝกหัดรางกายใหอยูในทาที่เหมาะสม  
ปราณายามะ  การควบคุมลมหายใจ  และปรัตยาหาระ  การควบคุมอินทรีย  ทั้งหมดนี้ถือวา  เปน
การชวยเหลือสนับสนุนโยคะภายนอก  (พาหิริงคสาธนะ)   ๓  ขอสุดทายคือ  ธารณา การเพงจติให
อยูกับอารมณของสมาธิ  ธฺยานะ  การเขาฌาน  และสมาธิ  จิดดิ่งเปนเอกัคคตา ทั้ง  ๓  ขอนี้ เปน
การชวยเหลือสนับสนุนโยคะภายใน  (อันตรังคสาธนะ)  เพราะมันสัมพันธกันโดยตรงกับสมาธิ  

                                                 
๖๔

 เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๗ 

หรือโยคะ ปรัชญาเกือบทุกระบบของอินเดีย  ยอมรับวา  หลักโยคะ  ๘  ประการนี้เปนขอปฏิบัติ
สากลแกบุคคลทั่วๆ  ไป  
 
ความมุงหมายในการปฏบิัติโยคะ 

การปฏิบัติตามคําสอนของคัมภีรโยคสูตรมุงปฏิบัติเพื่อฝกฝนอบรมรางกาย  ประสาท
สัมผัส  และจิต  ใหอยูภายใตการควบคุมอยางเขมงวด  โดยมีโมกษะหรือความหลุดพนจากความ
ทุกขเปนจุดหมายปลายทาง  หรืออีกนัยหนึ่งการปฏิบัติตามหลักคําสอนของโยคะมุงฟอกจิตให
สะอาดจากกิเลสอาสวะทั้งปวง  จิตที่ไดรับการฟอกลางใหสะอาดแลว  ยอมเกิดความรูแจงเห็นจริง
ในสัจธรรม  ความรูแจงเห็นจริงในสัจธรรม  ยอมทําใหปุรุษะ  เขาถึงความหลุดพน  ดวยมี
จุดประสงคดังกลาวนี้  ทานฤาษี ปตัญชลิจึงไดวางหลักการปฏิบัติ  ๘  ประการเพื่อไปสูความมุง
หมายดังที่กลาวมาแลวนั้น๖๕ 

จุดหมายของการปฏิบัติสมาธิจึงมี  ๒  นัย คือเพื่อการยังสมาธิใหเจริญข้ึน  และการ
เส่ือมลงแหงกิเลส และเปาหมายสูงสุดของการบําเพ็ญโยคะคือ  การเขาถึงเขตแดนแหงโลกุตตระ  
ซึ่งในคัมภีรโยคสูตรเรียกวา  ไกวัลย   (ไกวลฺย)  ทานโยคีไดละกาละ  เทศะ  และเขาถึงภูมิอัน
ปราศจากกาละ  และเทศะ  นั่นคือ  เมื่อทานไดผานพนไปจากาละแลเทศะแลวทานก็เปนอันเขาถึง
อสัมปรัชญาตสมาธินั้นเอง  ซึ่งเปนเสมือนประตูนําเขาไปในไกวัลยภูมิ เปนที่สุดแหงโยคะ  ที่สุด
แหงการปฏิบัติ ที่สุดแหงการเดินทาง ทานโยคีทานฤาษีปตัญชลิไดแสดงลักษณะแหง            ไก
วัลย  อันนับวาเปนขั้นที่สุดแหงโยคะไวในสูตรที่ ๓๔ แหงจตุตถบาทวา๖๖ 

ปุรุษารฺถศูนฺยานํา  คุณานํา  ปฺรติปฺรสวะ  ไกวลฺยํ  สฺวรูปปฺรติษฺฐา  วา           
จิตฺตศกฺติริติ 

ไกวัลย  คือปฏิโลมภาวะ๖๗  แหงเหลาคุณ  อันศูนยจากความมุงประสงคของ
บุรุษ  เปนความตั้งมั่นอยูในภาวะของตน  หรือวาเปนญาณศักดิ์๖๘ก็ได 

อธิบายวา  เมื่อเหลาคุณขาด  หรือศูนยจากความมุงประสงคทุกประการ  ที่จะรับใช
บุรุษ อีก  ก็เปนอันวาหนาที่ของคุณก็จะหมดสิ้นสุดลงทันที  ผลก็คือ  เหลาคุณไมจําเปนที่จะตอง

                                                 
๖๕ สุนทร ณ  รังษี, ปรัชญาอินเดีย: ประวัติและลัทธิ  (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

๒๕๔๕), ๒๔๔. 
๖๖ สวามี สัตยานันท ปุรี,   ปรัชญาฝายโยคะ ,  ๖๖๕.   
๖๗หลาคุณกลับคืนสูสภาพเดิมของตน  ( Going  back  into  the  original  form). BKS. Iyengar, 

Light on the Yoga Sutras of Patanjali  (India: Harper Collins Publishers,1993), 236. 
๖๘พลังจิตที่บริสุทธิ์  (The  power  of  pure  consciousness). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๘ 

ทรงตัวอยูอีก  อุปมาเชน  เมื่อดวงอาทิตยอัศดงคตแลว  เราอาศัยประทีปเปนเครื่องอํานวยความ
สวาง  ประทีปจึงมีหนาที่ที่จะรับใชเรา  โดยสองแสงใหความสวางตามมีตามเกิด  แตวา  เมื่อดวง
อาทิตยอุทัยขึ้นมา  ความสวางก็จะมีอยูตามธรรมชาติ  ประทีปจึงหมดหนาที่ที่จะรับใชเราอีกตอไป  
ผลก็ก็คือประทีปนั้นก็จะถูกดับเสียที  ฉันใด  เมื่อบุรุษะตั้งมั่นอยูในสภาพสมบูณของตน  คุณก็จะ
หมดหนาที่ในการรับใชบุรุษะ  เพราะบุรุษะในตอนนี้ไมมีความบกพรองแมแตประการใดที่จะตอง
อาศัยผูรับใช  หรือคุณเปนเครื่องชวยเหลือหรือเครื่องเกื้อกูล  คุณจะตองหมดสิ้นหรือสูญไปโดย
ทันที  ภาวะซึ่งปรากฏประจักษข้ึนเพราะความดับสนิทแหงเหลาคุณนั้น  ก็คือไกวัลยนั่นเอง 

หรือจะกลาวตามปฏิโลมนัย  ก็หมายความวา  ไกวัลยไดแกภาวะซึ่งปรากฏประจักษ
ข้ึน  ขณะเมื่อเหลาคุณไดดับสูญไปแลวอยางสนิท  เพราะความดับลงแหงความมุงประสงคที่จะรับ
ใชบุรุษะอีก  นั่นคือปฏิโลมภาวะ  (คือภาวะตามปฏิโลมนัย)  แหงเหลาคุณซึ่งขาดความมุงประสงค
ที่จะรับใชบุรุษอีก  ดังนี้ 

เมื่อบุรุษะไดผานพนไปจากประชุมแหงคุณ  หรือประกฤติทุกประการแลว  ก็แปลวา  
บุรุษะตั้งอยูในความโดดเดี่ยว  โดยไมมีส่ิงใดเปนที่พึ่งอาศัย  นั่นคือบุรุษตั้งอยูในภาวะแหงความ
โดดเดี่ยว  เปนเอกภาพลวน  โดยไมมีวัตถุใด  คุณใด  กริยาใด  เขามาระคนเจือปนอยูดวย  เมื่อไม
มีส่ิงใดเขามาระคนเจือปนอยูดวยแลว  ก็เปนอันวา  บุรุษยอมไมตั้งอยูในภาวะของสิ่งอื่นๆ    คือต้ัง
มั่นอยูในภาวะของตนเอง  ทานจึงกลาวไววา  ไกวัลยคือ  ความตั้งมั่นอยูในภาวะของตน ลวน 

อนึ่ง  เมื่อบุรุษะตั้งอยูในภาวะของตนดังนี้  ก็แปลวาบุรุษะนั้น  ไดกําจัดเสียซึ่งสภาพ
แหงอวิชชาหรืออัชญาณมาแลวกอน  ฉะนั้นภาวะของบุรุษ  จึงเปนภาวะที่ปราศจากอัชญาณ  
คือเปนภาวะที่เต็มไปดวยญาณอยางครบถวน  เหตุนั้น  ภาวะของบุรุษก็คือ  ญาณสภาพหรือ
ญาณศักดิ์       นั่นเอง๖๙ 

อีกอยางหนึ่ง  เราสามารถที่จะสันนิษฐานลักษณะแหงไกวัลยได  โดยอาศัย       
อวิชชมานบัญญัติ๗๐ กับแงมุมแหงอวิชชมานบัญญัติ  ในแงมุมแหงอวิชชมานบัญญัติ  
ตัวอยางเชน  ผูมั่งมีหมายถึงผูปราศจากความยากจน  ตามแงมุมแหงวิชชมานบัญญติแสดงถึง
ความมีทรัพย  ผูยากจนมองเห็นผูมั่งมีโดยอาศัยอวิชชมานบัญญัติเปนเกณฑ  เพราะเขารูจักความ
ยากจน  แตทวา  ผูมั่งมี  ไมรูจักความยากจน  แตรูจักความมั่งมี  จึงมองเห็นผูมั่งมีอีกคนหนึ่งวา

                                                 
๖๙ตอนนี้  คงจะสังเกตไดวา  ตามมติฝายโยคะ  ไกวัลยมีลักษณะอยู  ๒  ประการคือ  สัตสภาพ  

 ( คือสภาพที่ตั้งมั่นอยูโดยไมมีความศูนย  หมายถึงความตั้งมั่นอยูในภาวะของตน )  กับญาณสภาพ  แตตามมติ
ฝายเวทานตะ  ไกวัลยมีลักษณะ  ๓  ประการ  คือสัตสภาพ  ญาณสภาพ  และสุขภาพ. 

๗๐อวิชชมานบัญญัติ  คือบัญญัติที่เปนเครื่องสมมุติเนื้อความที่ไมปรากฏ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๙ 

เปนผูมีทรัพย  นี่ก็มีหลักอยูอยางเดียวกัน  คือถือภาวะของคนที่ตนรูจักมาตรฐาน  แลวมองไปตาม
แนวแหงวิชชมานบัญญัติเปนแงพิจารณา   ทั้งนี้โดยมีหลักทั่วๆ ไปอยูหลักหนึ่งวา  ส่ิงใดที่เรารูจัก
อยู  เรายอมถือเอาหลักนั้นเปนมาตรฐาน 

ในทํานองเดียวกัน  ปุถุชนไมรูจักโลกุตรภูมิ  จึงตองพิจารณาถึงไกวัลย  โดยอาศัย 
อวิชชมานบัญญัติเปนแงเล็ง  แลวจึงกําหนดลักษณะลงตามความรูเห็นวา  ไกวัลยคือภาวะอัน
ปรากฏประจักษข้ึนขณะเมื่อคุณไมมีอยู  คือไดดับสูญไปอยางสนิทสิ้นเชิงแลว 

สวนทานผูรูจักโลกุตรธรรมแลว  ทานอาศัยวิชชมานบัญญัติเปนแนวทาง  แลวทานจึง
วางความบัญญัติลงทันทีวา  ไกวัลยคือ  ความตั้งมั่นลงอยูในภาวะของตนลวน  คือเปนญาณ
สภาพลวน  โดยไมมีวัตถุใด  คุณใด  กริยาใด  เขามาระคนเจือปนอยูแมแตนอยหนี่ง  เปนสภาพที่
ขาวสะอาดดวยความบริสุทธิ์  เปนสภาพที่รุงโรจนสุกใสดวยญาณ  เปนสภาพที่นอกเหนือไปกวา 
กาละ เทศะ และกริยา  เปนสภาพอันเลอเลิศ  ดํารงอยูเหนือการบรรยายดวยรสภาษาของปุถุชน
ใหส้ินเชิงได   

สรุปไดวา ปรัชญาโยคะมุงไปในการฝกจิตใหสงบ และบรรลุถึงความหลุดพน คือ
ไกวัลยะเปนเปาหมายสูงสุด  ดังที่ไดกลาวแลววาตราบใดที่จิตยังแสดงพฤตติการตางๆ  ตราบนั้น 
ปุรุษะก็ยังสําคัญตนผิดเรื่อยไป เปนเหตุใหจิตยังตองเวียนวายอยูในสังสารวัฏฏอยางไมมีที่ส้ินสุด  
เพราะจิตนั้นเปนผลผลิตของประกฤติ  โดยอาศัยแรงสะทอนจากบุรษะ  จิตจึงทําหนาที่ตางๆ  ได  
จิตแตเดิมนั้นบริสุทธิ์  แพรอยูทั่วไป แตเมื่อมาสัมพันธกับรางกาย  เลยถูกจํากัดเหมือนถูกขัง  และ
แสดงพฤตติการตางๆ  ไปตามสวนรางกายและสิ่งแวดลอม  ปรัชญาโยคะจึงสอนวา  ควรจะทําให
จิตบริสุทธิ์เหมือนเดิม  เมื่อจิตกลับเขาสูสภาพเดิมแลว  ปุรุษะก็จะเริ่มสะทอนแรงเขาหาจิตทันที  
เมื่อนั้นแหละจิตจะไมมีพฤตติการใดๆ  เพราะไมมีกิเลส  ๕  คือ  อวิทยา  (อวิชชา)  อสฺมิตา  
(มิจฉาทิฏฐิ)  ราคะ  (อุปาทาน)  เทฺวษะ  (โทสะ)  และ  อภินิเวศะ  (ภวตัณหา  และวิภวตัณหา)  
ฉะนั้นผูปฏิบัติจึงควรหาทางขจัดกิเลส  ๕  นี้เสียดวยการปฏิบัติตามหลักโยคะ  ๘  เทียบไดกับ
มรรคมีองค  ๘  ของพระพุทธศาสนา๗๑  
 
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิ 

เชื่อกันวาผูปฏิบัติโยคะจะไดอํานาจพิเศษในการปฎิบัติโยคะในขั้นตางๆ  ดังนั้นจึงเปน
ที่รูกันวา  ผูปฏิบัติโยคะสามารถทําใหสัตวปาดุรายเชื่องได  สามารถมองทะลุประตูที่ปด  ผานเขา
ไปในกําแพงหินได  หายตัวได  ปรากฏตัวหลายแหงในเวลาเดียวกันได  และยังมีอํานาจเหนือ

                                                 
๗๑ อดิศักดิ์  ทองบุญ,  ปรัชญาอินเดีย  (กรุงเทพ ฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖), ๒๗๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๐ 

ธรรมชาติอีกมาก  ดังนั้น  ระบบปรัชญาโยคะ ไดเตือนผูศรัทธาในศาสนาทั้งหลายวา  อยาได
ปฏิบัติโยคะเพื่อจุดประสงคอยางนั้น  แตจงปฏิบัติเพื่อการหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง  ผูปฏิบัติโยคะ
จะตองไมติดอยูในอํานาจพิเศษที่ไดมา  ผูปฏิบัติจะตองทําตนใหขามพนจากความหลงในอํานาจ
เหลานั้น  และปฏิบัติตอไปจนกระทั่งถึงจุดหมายสูงสุดของโยคะ  คือ  การบรรลุโมกษะ  หรือไก
วัลย  ดังนั้น  ผลที่เกิดจากการปฏิบัติโยคะ  มีทั้งผลที่เปนโลกีย  และผลที่เปนโลกุตระ 
 
ผลที่เปนโลกยีะ 

ผลที่เกิดจากการบริกรรมสังยมะ  (สํยม)  ทั้งนี้เพื่อจะแนะนําใหทานโยคีเขาใจอยาง
ชัดเจนขึ้น  ทานฤาษีปตัญชลิ  ไดชี้แจงถึงผลแหงสังยมะ  (สํยม)  ไวในสูตรที่  ๕  แหงตติยบาท   
วา๗๒ 

ตชฺชยาตฺ  ปรชฺฺาโลกะ 
จากชยัชนะแหง  (สังยม)  นั้น  (จะบรรลุถึง)  ปญญาโลก๗๓ 
เมื่อโยคีไดตั้งสังยมะ  (สํยม)  (ธารณา  ฌาน  และสมาธิ   สามข้ันรวมกัน) ตาม

เทศะตางๆ  ที่ฝายโยคะไดกําหนดไวแลว  สภาพที่จะเกิดมีข้ึนจากการตั้งสังยมะนั้น  คือ  สมาธิ  
เชนวา เมื่อเราตั้งจิตไวในบทเรียน  เอกัคคตาในบทเรียนนั้นก็ยอมจะเกิดมีข้ึน  ความจริง  
เอกัคคตา  มิใชส่ิงที่เราเพง  หรือต้ังจิต  ส่ิงที่เราเพง  หรือต้ังจิตนั้นไดแกบทเรียน  เมื่อจิตไดตั้งขึ้น
แลว  สภาพที่เกิดขึ้น  ณ  บัดนี้ก็คือ  เอกัคคตา 

เมื่อโยคีบรรลุถึงสวิตรรกสมาธิ  (สวิตรฺกสมาธิ) แลว  ทานจะรูสึกเอิบอ่ิมในโลกุตรป
ติอยางหาที่เปรียบมิได  บรรดาอาการแหงปติอันเปนภายนอก  จะปรากฏประจักษข้ึนตาม  ที่นั้น  
ปติแหงโลกียจะมีอุปมาเหมือนอยางวาแสงหิ่งหอย  ในทามกลางแสงพระอาทิตยตั้งแสนๆ  ดวง
รวมกัน 

ในตอนนี้โยคีจะไดรับอิทธิฤทธิ์ตางๆ  เชน  อํานาจเหนือบรรดาส่ิงที่ประกอบดวยปฐวี-
ธาตุ  ความสามารถอยางเลิศในการประพันธ  การสะกดจิตของคนอื่น  มีความสามารถในการ
เขาใจในศาสตรทุกๆ  ประการ  และทั้งสามารถเห็นอตีต  อนาคต  และปจจุบัน  เปนตนได  แต
ในตอนนี้  โยคีจะตองระมัดระวัง  หรือสํารวมตนอยางเครงครัด  ไมควรจะแสดงอิทธิฤิทธิ์เกินกวา
ธรรมดา  อิทธิฤทธิ์จะเกิดข้ึนในตอนนี้  คือความสามารถในการมองเห็นสิ่งทั้งหลายที่อยูในที่ลับ  

                                                 
๗๒ สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๓๒๖. 
๗๓ ขอใหเทียบดูกับหลักฝายพระพุทธศาสนา  ซึ่งไดวางลําดับขั้นไวดังนี้  คือ  ศีล  (เทียบไดกับยมะ

และนิยมะ)  สมาธิ  และปญญา. สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๓๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๑ 

หรือกําบังแมที่อยูใตดิน  ความสามารถในการพาวิญญาณของตนเขาไปในรางกายของคนอื่น  
สัตวอ่ืน เปนตน 

ข้ันตอไป  คือการนําสังยมะ  (สํยม)  มาตั้งที่ดอก  อนาหตะ  (anāhata  cakra)  ซึ่ง
จะทําใหเกิดสมาธิ  ที่เรียกวาอัสมิตา (asmitā)  อิทธิฤทธิ์ในขั้นนี้มีอยูดังนี้  คือสมรรถภาพในการ
มองเห็นสิ่งของในระยะไกล  ไดยินเสียงไกล  สมรรภภาพในการเหาะเหิรเดินอากาศ  และการพบ
เห็นบรรดาทวยเทพ  เปนตน 

ในลําดับตอไป  คือการนําสังยม  (สํยม)  มาตั้งที่ดอก  วิศุทธ  (νiśudda  cakra)  จะ
ทําใหเกิดสมาธิที่ เรียกวา  นิรวิตรรกสมาธิ๗๔  (นิรฺวิตรฺกสมาธิ) อิทธิฤทธิ์ในลําดับนี้  คือ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยู  แมเปนเวลานานตั้งปๆ  และสามารถตั้งอยูในสมาธิไดตลอดไป  
โดยรางกายไมเสื่อมเสียทรุดโทรมลงแมแตประการใดๆ   

ลําดับข้ันตอไป  คือการนําสังยมมาตั้งที่ดอก  อาชญา (ājñā  cakra) ซึ่งจะทําใหเกิด     
นิรวิจารสมาธิ  (นิรฺวิจารสมาธิ)  ข้ึน  อิทธิฤทธิ์ที่จะเกิดจากขั้นนั้น  คือการมีอํานาจเหนือโลก  หรือ
โลกียธรรมทุกประการ  อิทธิฤทธิ์เหลานี้มีอยู  ๘  ประการ  คือ   

๑. อณิมา  (aṇimā) หมายถึงสมรรถภาพ  ที่จะทําใหรางกายเล็กลงเทาอณูได  
ฉะนั้น  ทานโยคีจึงสามารถเขาไปชําแรกอยูแมในทุกๆ ส่ิงได 

๒.  ลฆิมา (laghimā)  หมายถึงสมรรถภาพที่จะทําใหรางกายเบาที่สุด  ฉะนั้น  ทาน
โยคีจึงสามารถเหาะเหิรไปในทางอากาศไดโดยสะดวก 

๓.  มหิมา  (mahimā)  หมายถึงสมรรภาพที่จะทําใหรางกายใหญโตที่สุด  จนถึง
สามารถจับตองพระจันทรไวดวยมือของตน   

๔.  ปราปติ  (ปฺราปฺติ prāpti)  หมายถึงสมรรถภาพที่จะทําใหส่ิงใดๆที่โยคีตอง
ประสงคนั้นเขามาใกลมือได 

๕.  ปฺรากามฺยะ  (prākāmya)  หมายถึง  สมรรถภาพ  ที่จะทําใหความปรารถนา
ทุกๆ  ประการสําเร็จ 

                                                 
๗๔ ลําดับขั้นตางๆ  ของสมาธิ  ตั้งแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด  ซึ่งสามารถเรียงลําดับไดดังนี้  คือ  สวิ

ตรรกะ  สวิจาระ  สานันทะ  อัสมิตา  นิรวิตรรกะ  นิรวิจาระ  และนิรพีชะสมาธิ  ตั่งแตสวิตรรกะ  จนถึงอัสมิตา  
จัดไวในประเภทสัมปรัชญาตสมาธิ  และนิรวิตรรกะกับนิรวิจาระ  เปนอสัมปรัชญาตสมาธิ  สวนนิรพีชะสมาธิ  
คือสมาธิอันปราศจากพืช  เปนสมาธิที่บริสุทธิ์ดวยโลกุตตรธรรมเปนภูมิขั้นสุดทายฝายโยคะ,  สวามี สัตยานันท 
 ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๓๓๐-๓๓๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๒ 

๖.  วศิตฺวะ  (vaśitva)  หมายถึงสมรรถภาพที่จะทําใหทุกๆ  ส่ิงตกอยูในในการบังคับ
บัญชาของตน  ถึงกับสามารถบังคับใหธรรมชาติดําเนินไปตามความประสงคของทานโยคี 

๗.  อีศตฺวะ  (īśatva)  หมายถึงธรรมชาติที่จะปกครองสรรพสิ่งทั้งหลาย  ใหดําเนินไป
ตามความประสงคของโยคี 

๘. กามาวสยิตฺวะ (กามวสายิตา) หมายถึงสมรรถภาพที่จะทําใหสรรพสิ่งทั้งหลาย  
ดําเนินไปหรือต้ังมั่นตามที่โยคีปรารถนา 

ยาพิษ  ซึ่งเปนสิ่งทําลายชีวิตของปวงสัตว  ก็จะกลับกลายเปนน้ําอมฤต  ถาทานโยคี
ประสงคใหเปน  ดังนี้เปนตน 

ความจริงวัตถุประสงคของทานโยคี  มิใชเปนไปเพื่อการแสวงหาอิทธิฤทธิ์  ความมุง
หมายการฝกสังยมะ  คือเพื่อการขจัดเครื่องปกปดญาณของทานใหหมดสิ้นไป  อิทธิฤทธิ์เปนเพียง
อํานาจเกินความจําเปน  คือผลอดิเรกเทานั้น 
 
ผลที่เปนโลกตุตระ 

เมื่อผูปฏิบัติโยคะไดบรรลุถึงอิทธิซึ่งเปนอํานาจพิเศษที่เปนโลกียะมาแลว  ทานโยคีจะ
ไดเขาถึงเขตแดนแหงโลกุตตระ  ซึ่งมีไกวัลยภูมิเปนฐานะดํารง  เมื่อโยคีบรรลุภาวะที่เรียกวา  อสัม
ปรัชญาตสมาธิ  หรือโยคะขั้นสูงสุด  สมาธินี้จะทําใหการเปลี่ยนแปลงของจิตยุติหมด  และไมติด
อยูในอารมณใดๆ  เลย  นี้คือข้ันสุดทายของสมาธิ  เพราะเมื่อจิตไดเขาถึงภาวะดังนั้นแลว  อารมณ
ตางๆ  ก็จะหยุดใหผลทันที  และจะไมปรากฏแกโยคีอีกตอไป  ในสภาวะเชนนี้  อาตมันจะแฝงตัว
อยูในเนื้อแทของตัวมันเองในฐานะเปนความรูบริสุทธิ์  มีความสงบและความโชติชวงในตัวเองโดย
ลําพัง   

เมื่อเราบรรลุถึงสภาวะเชนนี้แลว  เราก็จะเขาถึงจุดหมายปลายทางของชีวิต กลาวคือ
หลุดพนจากความทุกขทรมานทั้งมวล  ชีวิตทั้งหมดยอมตองการความสงบสุข  และเสาะแสวงหา
หนทางที่จะนําไปสูความสงบสุข  โยคะจึงเปนหนทางที่จะนําไปสูหนทางความดับทุกข โดยการรู
แจงความแตกตางระหวาง  อาตมันกันรางกาย  จิตและอหังการ 

อนึ่ง  เมื่อญาณแหงความแตกฉานเกิดมีข้ึนแลว  ก็เปนอันวา สภาพแหงตนและพุทธิ 
ยอมจะปรากฏประจักษข้ึนแกทานโยคีทันที  อํานาจอัชญาณ ซึ่งไดทําใหพุทธิแปดเปอนไปดวย
โลกียมลทินโดยแยกตัวออกจากตนนั้นยอมพลันดับละลายไปตาม  ความแตกตางกันระหวางตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๓ 

กับพุทธินั้นก็ยอมจะดับส้ินสูญอยางรวดเร็ว  และทานโยคีก็จะไดดํารงตั้งมั่นอยูในไกวัลยภูมิ  ดัง
ทานฤาษีปตัญชลิไดชี้แจงไวในสูตรที่  ๕๔  แหงตติยบาทวา๗๕ 

สตฺว-ปุรุษโยะ  ศุทธฺสิามฺเย  ไกวลฺยม ฺ
เมื่อมีความเสมอแหงความบริสุทธิ์ของพุทธกิับบุรษุ  (ยอมเกิด)  ไกวลัยะ 
บรรดาการดําเนินไปในโลกียธรรม  ยอมดําเนินไปไดตอเมื่อ  ตนหรือบุรุษกับพุทธิ  

ตางแยกออกจากกัน  เหตุที่ทําใหตนกับพุทธิแยกออกจากกันนั้น  ไดแกอวิชชานั่นเอง  เนื่องจาก
อวิชชาปกปดบุรุษและพุทธิไวไมใหสภาพที่แทปรากฏประจักษข้ึนได  บุรุษกับพุทธิจึงตางปรากฏ
เปนคนละอยางไป  แตเมื่อญาณแหงความแตกฉานเกิดมีข้ึนแลว  สภาพปลอมดังวานี้ไมสามารถ
จะทรงตัวอยูไดอีก  ประหนึ่งวาเมื่อพระอาทิตยอุทัยข้ึนแลว  ความมืดมนแหงราตรีกาลก็ยอม
อันตรธานไปฉันใด  สภาพปลอมแหงบุรุษะกับพุทธิก็เปนแนนั้น  คือยอมดับสูญไปเพราะความ
อุทัยแหงญาณ  ที่นั้นความบริสุทธิ์เดิมจะปรากฏประจักษข้ึนอยางรุงเรือง  ความตระหนี่ที่ไดแยกบุ
รุษะกับพุทธิไวเปนคนละฐานก็จะถูกกําจัดลง  ความเสมอภาคจะปรากฏสถิตขึ้นแทน  เมื่อเปน
ดังนี้  คือ  เมื่อบุรุษกับพุทธิ  ดํารงอยูในความเสมอภาพเพราะความบริสุทธิ์เดิมดังนี้แลว  ก็
เปนอันวาไมมีส่ิงใดที่จะสามารถแทรกเขาไปแยกพุทธิกับตนใหแตกแยกออกจากกันไดอีก  นั่นคือ
ตอนนี้  บุรุษกับพุทธิ  ดํารงอยูในฐานะเปนอันเดียวกันอยางสนิทสนมกลมกลืนกันทีดียว  หรือจะ
กลาวอีกนัยหนึ่ง  ตอนนี้ทานโยคี  ดํารงสถิตอยูในไกวัลยภูมินั่นเอง  เมื่อโยคีบรรลุถึงไกวัลยภูมิ  
บรรดาพฤตติการทั้งหลายแหงจิต ก็เปนอันไดบรรลุถึงนิโรธทันที  ทั้งนี้เพราะเหตุที่ทานไดบัญญัติ
ความหมายแหงโยคะไวในเบี้องตนแลววา  โยคะคือนิโรธแหงพฤตติการแหงจิต 
 
การฝกโยคะในปจจุบัน 
เหตุผลและแรงจูงใจการฝกโยคะในปจจุบัน 

ปจจุบันโยคะไดรับการยอมรับวาเปนศาสตรแขนงหนึ่ง  ซึ่งใหผลดีตอสุขภาพรางกาย
และจิตใจหลายๆ  ดาน อาทิ  ชวยในการผอนคลายความตึงเครียด  และลดการปวดเมื่อยตามสวน
ตางๆ  ของรางกาย  โยคะในประเทศไทยไดรับความสนใจมากขึ้น  มีศูนยฝกโยคะเพิ่มมากขึ้น
เร่ือยๆ  โยคะจัดเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการฝกกรรมฐานและฝกสมาธิของสํานักปฏิธรรมหลาย
แหง  โยคะเริ่มไดรับการบรรจุไวในหมวดวิชากีฬาและการออกกําลังกายระดับมหาวิทยาลัย  และ
หลักสูตรกายภาพบําบัด  จุดประสงคของการฝกโยคะมีหลายประการที่ทําใหคนในวัยตางๆ  ให
ความสนใจตอโยคะและหันมาฝกฝนอยางจริงจังพอจะสรุปไดดังนี้ 

                                                 
๗๕ สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ , ๕๒๖-๕๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๔ 

๑.  ปญหาดานสุขภาพ  โยคะมีผลในการบําบัดโรคตางๆ  ชวยใหเลือดไหลเวียนไป
เลี้ยงสวนตางๆ  ของรางกายไดดีข้ึน  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการยืดเหยียดกลามเนื้อดวยทาตางๆ  
ตามแบบโยคะ  ประกอบกับการฝกหายใจเขาออกชาๆ  และลึกๆ  อยางเปนระบบ  โดยปกติแลว
กลามเนื้อสวนที่ไมคอยไดใชงานจะมีเลือดไปเลี้ยงนอย  การยืดเหยียดทําใหหลอดเลือดขยายตัว
และเลือดสามารถไหลเวียนไปยังสวนนั้นไดมากขึ้น  และกลามเนื้อเกร็งและตึง  (เชน ปวดไหล)  
สามารถบรรเทาลงไดดวยการฝกโยคะ 

๒. ชวยผอนคลายและลดความตึงเครียดที่เกิดจากการทํางานในชีวิตประจําวัน  โยคะ
เปนการฝกการหายใจใหสอดคลองกับการปฏิบัติทาโยคะ  นอกจากนี้ยังมีการฝกการหายใจที่
เรียกวา  ปราณ  ซึ่งใหผลโดยตรงในดานการผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ 

๓.  ชวยทําใหสมาธิดีข้ึน  ทั้งนี้เพราะการฝกสมาธิก็คือการฝกสมาธิรูปแบบหนึ่ง  
รางกายจะมีการประสานความเคลื่อนไหวใหสัมพันธกับความคิด  (จิต)  และลมหายใจเขาออก  
ทําใหจิตใจสงบ  ไมโกรธงายหงุดหงิด หรือหวั่นไหวงายตอสภาพความกดดันรอบขาง  นักกีฬา
จํานวนหนึ่งเลือกฝกโยคะควบคูไปกับการฝกซอมประจําวันเพื่อฝกจิตใหมีสมาธิดีข้ึน  เมื่อจิตนิ่ง  
ความกลัวคูตอสู  ความวิตกกังวล  หวั่นไหวตอสถานการณการแขงขันก็ลดนอยลง  สงผลให
นักกีฬาแสดงความสามารถสูงสุดในการแข็งขันครั้งนั้นๆ  ได  โยคะมีทาเปนจํานวนมาก  การ
เปล่ียนทาไปเร่ือยๆ  ทําใหการกําหนดจิตตามลมหายใจเขาออกทําไดงายขึ้น  เมื่อกลับไปฝกสมาธิ
ในทา  ยืน  เดิน  นั่ง  นอนก็สามารถทําไดดีกวาเดิม 

๔.  ชวยแกไขทรวดทรง  (Posture)  ใหดูดีข้ึนเพราะในขณะที่ปฏิบัติโยคะ  ผูฝกจะ
เรียนรูเกี่ยวกับการทรงตัวที่ดี  ฝกการกระจายน้ําหนักผานแขน  ขาและกระดูกสันหลังอยาง
เหมาะสม 

๕.  ชวยเพิ่มความสามารถในการทรงตัวเพราะทาโยคะหลายทา  เชน  ทาภูเขา  ทา
นักรบ  เนนในเรื่องการรักษาสมดุลขณะที่อยูในทา  ทั้งทาที่ตองที่การยืนทรงตัวบนเทาขางเดียว  
เชนทาตนไม๗๖  

สรุปไดวา  การฝกโยคะไมวาผูฝกจะมุงหวังผลอยางไรก็ตาม ส่ิงที่โยคีจะตองพิจารณา
ถึงอยางนอยสองประการคือ  ความมีสติ  รูสึกตัวในขณะที่ปฏิบัติทาหรือคงอยูในทาที่กําลังฝก  
รับรูกับลมหายใจที่ผานเขาออกดวยการหายใจชาๆ  และลึกๆ  สวนประการที่สอง  คือการผอน
คลาย  ซึ่งเปนความสามารถในการคงอยูในทาอยางสบายๆ  โดยไมเกร็ง  ถาขาดสติและการผอน
คลาย  ซึ่งเปนตัวกําหนดคุณภาพของการฝกโยคะแลว  กายฝกโยคะนั้นก็เหมือนกายกรรม  คือ  
                                                 

๗๖ สาลี  สุภาภรณ,  ตําราไอเยนกะโยคะ  (กรุงเทพฯ : เฟองฟา พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), ๒๑-๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๕ 

เปนการฝกทางดานรางกายเพียงอยางเดียว  ยังไมเรียกวาฝกโยคะ  หากสามารถดํารงความมี
สมาธินั้นไวไดอยางตอเนื่องจากทาหนึ่งไปยังอีกทาหนึ่ง  จิตยอมสงบลง  ขณะนั้นกาย  จิต  และ
วิญญาณยอมถูกรวมเปนหนึ่งเดียวกันอยางแทจริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๖ 

 

 
 

บทที่  ๓ 
คําสอนเรื่องสมาธิในพระสุตตันตปฎก 

 
การปฏิบัติสมาธิถือวาเปนหนาที่หลักในพระพุทธศาสนา  ที่เรียกวา  วิปสสนาธุระ  

การศึกษาเรื่องสมาธิ  มีเนื้อหา  และสาระสําคัญที่นาศึกษามาก  เพราะเปนเรื่องของการอบรมจิต
ข้ันลึกซึ้ง  เปนเรื่องละเอียดประณีต  ทั้งในแงที่เปนเรื่องของจิตอันเปนของละเอียด  และในแงของ
การปฏิบัติที่มีรายละเอียดกวางขวางซับซอน๑  การทําสมาธิหรือคําวาใหจิตจดจออยูในอารมณ  
หรือการตั้งมั่นแหงจิต    (Meditation  หรือ  Condensed  thought  หรือ  Intensive  thinking  
หรือ  concentration)  การฝกสมาธิเปนการฝกจิตใจใหมีความเขมแข็ง และมีพลัง สมาธิเปนจิต
ระดับสูงของจิตสํานึก  (Higher  state  of  consciousness)  ซึ่งจะทําใหเกิดการผอนคลายความ
ตึงเครียดทั้งรางกายและจิตใจ  การฝกสมาธิมีความสําคัญมากในชีวิตประจําวัน  ชวยพัฒนาจิตใจ  
ทําใหจิตสงบและ  มีสมาธิในการทํางาน คําวาสมาธิ  มีปรากฏในพระไตรปฎกและคัมภีรอรรถกถา  
 
ความหมายของสมาธิ 

สมาธิ  แปลวา  ความตั้งมั่นของจิต  หรือภาวะที่จิตแนวแนตอส่ิงที่กําหนด  คําจํากัด
ความของสมาธิที่พบเสมอคือ  “จิตตสฺเสกคฺคตา”  หรือเรียกสั้นๆ  วา  “เอกัคคตา”  ซึ่งแปลวา  
ภาวะที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง  คือการที่จิตกําหนดแนวแนอยูกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ไมฟุงซานหรือสายไป 

คัมภีรรุนอรรถกถาระบุความหมายจํากัดลงไปอีกวา  สมาธิ  คือภาวะมีอารมณหนึ่ง
เดียวของกุศลจิต  และไขความออกไปวา  หมายถึงการดํารงจิตและเจตสิก๒  ไวในอารมณหนึ่ง
เดียว 

                                                                                                                                                  

                                                  
๑ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม   (กรุงเทพฯ :  มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑), ๘๒๔. 
๒ เจตสิก  หมายถึง  ธรรมที่ประกอบกับจิต,สภาวธรรมที่เกิดดับพรอมกับจิต  มีอารมณและวัตถุ

ที่อาศัยเดียวกันกับจิต,  อาการและคุณสมบัติตางๆ  ของจิต  เจตสิกมี  ๕๒  ดวง  เชน  เอกัคคตาเจตสิก  วิตก
เจตสิก  โทสะเจตสิก เปนตน,  พระธรรมปฎก  [ ป.อ.  ปยุตฺโต ],  พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม  
พิมพครั้งที่  ๘  (กรุงเทพฯ :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๘), ๓๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๗ 

 

อยางเรียบสม่ําเสมอและดวยดี๓ ในพระอภิธรรมปฎกไดใหความหมายของคําวาสมาธิไววา    
ยา  ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตสฺส  ฐิติ  สณฺฐิติ  อวฏฐิติ  อวิสาโร  อวิกฺเขโป  อวิสาหฏมานสตา  สมโถ 
สมาธินฺ- ทฺริยํ  สมาธิพลํ  สมฺมาสมาธิ  อยํ  ตสฺมึ  สมเย  สมฺมาสมาธิ  โหติฯ ๔  

การตั้งอยูแหงจิต  ความดํารงอยูแหงจิต  ความมั่นอยูแหงจิต  ความไมสายไปแหง
จิต  ความไมฟุงซานแหงจิต  ภาวะที่จิตไมสายไป  ความสงบ  สมาธินทรีย  สมาธิพละ  ความตั้งใจ
ชอบ  ในสมัยนั้นอันใด  นี้ชื่อวา  สัมมาสมาธิ  มีในสมัยนั้น๕ 

สวนคําจํากัดความในคัมภีรวิสุทธิมรรค  วาดังนี้ 
...สมาธานฏเฐน  สมาธิฯ  กิมิทํ  สมาธานํ  นาม  ฯ  เอการมฺมเณ  จิตฺตเจตสิกานํ  สม ํ 

สมฺมา  จ  อาธานํ  ฐปนนฺติ  วุตฺตํ  โหติ ฯ  ตสฺมา  ยสฺส  ธมฺมสฺสานุภาเวน  เอการมฺมเณ                
จิตฺตเจตสิกา  สมํ  สมฺมา  จ  อวิกฺขิปมานา  อวิปฺปกิณฺรา  จ  หุตฺวา  ติฏฐนฺติ  อิทํ  สมาธานนฺติ           
เวทิตพฺพํ  ฯ๖   

ชื่อวาสมาธิ  เพราะมีความหมายวา  วาตั้งมั่น  ตั้งมั่นนี้เปนอยางไร  ชื่อวาตั้งมั่น   คอื
การดํารงอยู  อธิบายวาตั้งอยูอยางสม่ําเสมอดวย  ถูกทางดวย  แหงจิตและเจตสิกทั้งหลายใน
อารมณอันเดียว  เพราะเหตุนั้นพึงทราบวาจิตและเจตสิกเปนธรรมชาติไมซัดสายและไมซานไป  
ตั้งอยูสม่ําเสมอและถูกทาง  ดวยอานุภาพแหงธรรมใด  การตั้งอยูแหงจิตและเจตสิก  สม่ําเสมอแล
ถูกทาง  ดวยอานุภาพแหงธรรมนั้น  นี้ชื่อวาความตั้งมั่น๗ 
 

วาโดยสาระสําคัญ  สมาธิที่ใชถูกทาง  เพื่อจุดหมายในทางหลุดพน  เปนไปเพื่อ
ปญญาที่รูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง  มิใชเพื่อผลในทางสนองความอยากของตัวเอง  
                                                  

๓  วิสุทธิ.๑/๑๐๕,  นิทฺ.อ.๒/๙๙,  ปฏิ.สํ.อ.๑๙  ในอกุศลจิต  เอกัคคตา  หรือสมาธิก็เกิดขึ้นได  
ดังที่  อภิ.สํ.๓๔/๒๗๕-๓๓๗/๑๐๘-๑๒๗  แสดงการที่เอกัคคตา  สมาธินทรีย  และมิจฉาสมาธิ  ประกอบรวมอยู
ในจิตที่เปนอกุศล  และอรรถกถาไดยกตัวอยางเชน  คนที่มีจิตแนวแนในขณะเอาศัสตราฟาดฟนลงที่รางกายของ
สัตวไมใหผิดพลาด  ในเวลาตั้งใจลักของเขา  และในเวลาประพฤติกาเมสุมิจฉาจารเปนตน  อยางไรก็ตาม  
 เอกัคคตาในฝายอกุศลนี้มีกําลังนอย  ออนแอ  ไมเขมแข็งทนทานเหมือนในฝายกุศล  เปรียบดังเอาน้ําราดในที่
แหงฝุนฟุง  ฝุนสงบลงชั่วเวลาส้ัน  ไมนานที่ก็จะแหงมีฝุนขึ้นตามเดิม  (ดู  สงฺคณี.อ.๒๔๓,๓๘๐,๓๘๕),         
พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ], พุทธธรรรม,  ๘๒๔. 

๔ อภิ.  ธมฺมสงฺคิณี  (บาลี )  ๓๔/๓๙/๑๒. 
๕  อภิ. สํ.  (ไทย) ๓๔/๓๙/๓๐. 
๖ วิสุทธิ.  ๑/๑๐๕. 
๗ วิสุทธิ. แปล  ปฐมภาโค ตอน ๒, ๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๘ 

 

เชน  จะอวดฤทธิ์  อวดความสามารถ  เปนตน  นั่นเอง  เปนสัมมาสติ๘  ดังหลักการที่ทานแสดงไว
วา  ผูปฏิบัติธรรมสามารถเจริญวิปสสนาไดโดยใชสมาธิข้ันตนๆ  ที่เรียกวา  วิปสสนาสมาธิ  คือ
สมาธิที่ใชประกอบกับวิปสสนา  หรือเพื่อสรางปญญาที่รูแจง  อันเปนสมาธิในระดับระหวางขณิกส
มาธิกับอุปจารสมาธิ  เทานั้น๙   

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ไดใหความหมายของคําวาสมาธิ  วา  คือ
ความตั้งมั่นแหงจิต  ความสํารวมใจแนวแน  เพื่อเพงเล็งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยพิจารณาอยางเครงครัด  
เพื่อใหเกิดปญญาเห็นแจงในสิ่งนั้น๑๐ 

พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพทของพระธรรมปฏก   ไดใหความหมาย
วาสมาธิคือ  ความตั้งมั่นแหงจิต  การทําใจใหสงบแนวแน  ไมฟุงซาน  การมีจิตกําหนดแนวแนอยู
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ๑๑ 

                          
ระดับของสมาธิ 
ในชั้นอรรถกถา  ทานจัดแยกสมาธิออกเปน  ๓  ระดับคือ 
๑.  ขณิกสมาธิ  สมาธิชั่วขณะ  (momentary  concentration)  เปนสมาธิข้ันตน  

ซึ่งคนทั่วไปอาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่การงานในชีวิตประจําวันใหไดผลดี  และจะใชเปน
จุดตั้งตน  ในการเจริญวิปสสนาก็ได 

๒ .  อุปจารสมาธิ   สมาธิ เ ฉี ยดๆ   ห รือสมาธิ จ วนจะแน ว แน   ( access  
concentration)  เปนสมาธิข้ันระงับนิวรณได  กอนที่จะเขาสูภาวะแหงฌาน  หรือสมาธิกอนหนา
แหงอัปปนาสมาธิ 

                                                  
๘ สังเกตความหมายที่อรรถกถาแสดงไวอีกแหงหนึ่งวา  สัมมาสมาธิ  ไดแก  ยาถาวสมาธิ  

 ( สมาธิที่แทหรือสมาธิที่ตรงตามสภาวะ )  นิยานิกสมาธิ  (สมาธิที่นําออกจากวัฏฏะ  คือนําไปสูความหลุดพน
จากทุกขหรือสูความเปนอิสระ)  กุศลสมาธิ  (สมาธิที่เปนกุศล)  เชน  สงฺคณี.อ.๒๔๔. พระธรรมปฎก  [ป.อ.ปยุตฺ
โต ],  พุทธธรรม,  ๘๒๕. 

๙ ขุ.ปฏิ.  ๓๑/๙๒/๗๐,  องฺ.อ.๒/๓๒๔,  ปฏิ.สํ.อ.๑๒๕.  อยางไรก็ตาม  พึงถือ
ความหมายเชนนีว้าเปนกรณียกเวน  ซึ่งตามปกติไมตองคํานงึถงึเลย. 

๑๐  พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน,  พิมพครั้งที่ ๒ ( กรุงเพทฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๒๕), 
๗๗๔. 

๑๑ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.  ปยุตฺโต ],  พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม,  พิมพครั้งที่  
๑๐, (กรุงเทพฯ :  เอส.อาร.พริ้นติ้ง,  ๒๕๔๖),  ๒๕๔. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๙ 

 

๓ .   อัปปนาสมาธิ   สมาธิ แน วแน   ห รือสมาธิที่ แนบสนิท   ( attainment 
concentration)  เปนสมาธิระดับสูง  ซึ่งมีในฌานทั้งหลาย  ถือเปนผลสําเร็จที่ตองการของการ
เจริญสมาธิ๑๒ 

 
ลักษณะของจิตที่เปนสมาธิ  

...พุทธพจนวา  “จิตนี้ประภัสสร  (ผุดผอง  ผองใส  บริสุทธิ์)  แตเศราหมองเพราะ
อุปกิเลสที่จรมา”  มีความหมายวา  จิตนี้โดยธรรมชาติของมันเอง  มิใชเปนสภาวะที่แปดเปอน
สกปรก  หรือมีส่ิงเศราหมองเจือปน  แตสภาพเศราหมองนั้นเปนของแปลกปลอมเขามา  ฉะนั้น
การชําระจิตใหหมดจดจึงเปนสิ่งที่เปนไปได;  จิตประภัสสรนี้  พระอรรถกถาจารยอธิบายวา  ไดแก
ภวังคจิต๑๓  

สภาวะของจิตที่ไดรับการฝกจนถึงขั้นสงบนิ่ง  จะตองมีศีลเปนพื้นฐาน  กลาวคอื  เมือ่
มีความบริสุทธิ์ในทางความประพฤติ  เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตน  ไมหวาดหวั่นตอการลงโทษ  
ไมสะดุงหวาดระแวงตอการประทุษรายของคูเวร  ไมหวั่นใจ  เสียวใจตอเสียงตําหนิหรือความรูสึก
ไมยอมรับของสังคม  และไมมีความฟุงซานวุนวายใจ  เพราะความรูสึกเดือดรอนรังเกียจใน
ความผิดของตนเอง  จิตใจจึงจะปลอดโปรงสงบแนวแนมุงมั่นตอส่ิงที่คิด  คําที่พูด  และการที่ทําได  
จิตที่ไมฟุงซาน  สงบ  มุงมั่น  แนวแนเทาใด  การคิดการพิจารณา  การรับรูส่ิงตางๆ  ก็ยิ่งชัดเจน  
แลนและคลองตัว  เปนผลดีในทางปญญามากขึ้นเทานั้น   

พระพุทธเจาไดตรัสลักษณะของจิตที่เปนสมาธิไววา  “สีลปริภาวิโต  สมาธิ  มหปฺผโล  
โหติ  มหานิสํโส    สมาธิปริภาวิตา  ปฺญา   มหปฺผลา  โหติ  มหานิสํสา    ปฺญาปริภาวิตํ   จิตฺตํ  
สมฺมเทว  อาสเวหิ  วิมุจฺจติ”  สมาธิที่ศีลทําใหเกิดขึ้น ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก  ปญญาที่
สมาธิทําใหเกิดขึ้น  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก  จิตที่ปญญาอบรมแลว  ยอมพนจากอาสวะ๑๔  
การที่     จิตจะสงบเปนสมาธิไดตองอาศัยการฝกปรืออบรมทางจิตใจ  การปลูกฝงคุณธรรม  สราง
เสริมคุณภาพชีวิต  และรูจักความสามารถในกระบวนสมาธิ  (Training  in  Higher  Mentality  

                                                  
๑๒   นิท.อ.  ๑/๑๕๘;  ปฏิ.สํ.อ.  ๒๒๑;  สงคณี.อ.  ๒๐๗;  วิสุทธิ.  ๑/๑๘๔.  
๑๓ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.  ปยุตฺโต ],  พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม,  ๑๖๘.  
๑๔ ที.ม.  ๑๐/๑๑๑/๑๔๓. อาสวะ  คือสภาวะอันหมักดองสันดาน,  ส่ิงที่มอมพื้นจิต,  กิเลสที่ไหล

ซึมซานไปยอมใจเมื่อประสบอารมณตางๆ  ไดแก ๑. กามาสวะ  อาสวะคือกาม  ๒.ภวาสวะ  อาสวะคือภพ  ๓.  
อวิชชาสวะ  อาสวะคืออวิชชา  หรืออาสวะ  ๔  ไดแก  กามาสวะ  ภวาสวะ  ทิฏฐาสวะ  อวิชชาสวะ,  อภิ.วิ.๓๕/
๙๖๑๕๐๔: ที.ม.๑๐/๗๖/๙๖.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๐ 

 

หรือ Mental  Discipline)  สมาธิ  จึงหมายถึง  ภาวะจิตที่มีคุณภาพ และมีสมรรถภาพดีที่สุด  จติที่
เปนสมาธิ  หรือมีคุณภาพดีมีสมรรถภาพสูงนั้น มีลักษณะที่สําคัญดังนี้คือ 

๑.  แข็งแรงมีพลังมาก  เปรียบไดกับกระแสน้ําที่ควบคุมใหพุงไปในทิศทางเดียว ยอม
มีพลังสูงกวาน้ําที่สูง  ปลอยใหพรากระจายออกไป 

๒.  ราบเรียบ  สงบซึ้ง  เหมือนสระน้ํา  หรือบึงน้ําใหญ  ที่มีน้ําสงบนิ่ง  ไมมีลมพัด
ตอง  ไมมีส่ิงรบกวนใหกระเพื่อมไหว 

๓.  ใส  กระจาง  มองเห็นอะไรๆ  ไดชัด  เหมือนน้ําสงบนิ่ง  ไมเปนร้ิวคลื่น  และฝุน
ละอองที่มีก็ตกตะกอนนอนกนหมด 

๔.  นุมนวล  ควรแกการงาน  เหมาะแกการใชงาน  เหมาะแกการเรียนรู  มีความ
พรอมที่จะรับการอบรมสั่งสอน  เพราะไมเครียด  ไมกระดาง  ไมวุนวาย  ไมขุนมัว  ไมสับสน  ไม 
เรารอน  ไมกระวนกระวาย   

ไวพจนที่แสดงความหมายของสมาธิคําหนึ่งคือ  เอกคฺคตา  แปลกันวา  ภาวะที่จิตมี
อารมณหนึ่งเดียว  เอกัคคตา=  เอก+อัคค+ตา  (ภาวะ)  คําวา  อัคคะ  ในที่นี้ทานใหแปลวา
อารมณ  แตความหมายเดิมแทก็คือ  จุดยอด  หรือจุดปลาย  โดยนัยนี้จิตเปนสมาธิ  ก็คือจิตที่มี
ยอดหรือมีจุดปลายจุดเดียว  มีลักษณะแหลมพุง  แทงทะลุสิ่งตางๆ  ไปไดงาย๑๕  จิตที่เปนสมาธิ
ข้ันสมบูรณเฉพาะอยางยิ่งสมาธิถึงขั้นฌาน  พระอรรถกถาจารยเรียกวา  จิตประกอบดวยองค  ๘  
องค  ๘  นั้น  ทานนับจากคําบรรยายที่เปนพุทธพจนนั่นเอง  กลาวคือ  “โส  เอวํ  สมาหิเต  จิตฺเต  
ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต     อนงฺคเณ  วิคตูปกฺกิเลเส  มุทุภูเต  กมฺมนิเย  ฐิเต  อเนฺชปฺปตฺเต  อาสวานํ  
ขยญาณาย  จิตฺตํ  อภินินฺนาเมติ”๑๖   

๑.  สมาหิตะ  ตั้งมั่น  ๒.  ปริสุทธะ  บริสุทธิ์  ๓.  ปริโยทาตะ  ผองใส  ๔.  อนังคณะ  
โปรงโลงเกลี้ยงเกลา  ๕.  วิคตูปกิเลส  ปราศจากสิ่งมัวหมอง  ๖.  มุทุภูตะ  นุมนวล  ๗.  กัมมนียะ  
ควรแกการงาน  ๘.  ฐิตะ  อาเนญชัปปตตะ  อยูตัวไมวอกแวกหวั่นไหว  ทานวาจิตที่องคประกอบ
เชนนี้  เหมาะแกการเอาไปใชไดดีที่สุด  ไมวาจะเอาไปใชงานทางปญญาพิจารณาใหเกิดความรู
ความเขาใจถูกตองแจงชัด  หรือใชในทางสรางพลังจิตใหเกิดอภิญญาสมาบัติอยางใดๆ  ก็ได๑๗    
ตามที่กลาวมานี้  มีขอควรย้ําวา  ลักษณะเดนที่สุดของจิตที่เปนสมาธิ  ซึ่งสัมพันธกับความมุง
หมายของสมาธิดวยก็คือ  ความควรแกการงาน  หรือความเหมาะแกการใชงาน  และงานที่ถูกตอง
                                                  

๑๕ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม, ๘๓๐. 
๑๖ ที.สี.  ๙/๑๓๑/๑๐๑;  ม.มู.  ๑๒/๔๙๘/๓๘ ;  องฺ.ติก.  ๒๐/๔๙๘/๒๑๐; วิสุทฺธิ.  ๒/๒๐๓. 
๑๗ ที.สี.  ๙/๑๓๑/๑๐๑,  ม.มู.  ๑๒/๔๘/๓๘,  องฺ.ติก.  ๒๐/๔๙๘/๒๑๐,  วิสุทฺธิ.  ๒/๒๐๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๑ 

 

ตามหลักแหงพระพุทธศาสนาก็คือ  งานทางปญญา  อันไดแกการใชจิตที่พรอมดีเชนนั้น  เปน
สนามปฏิบัติของปญญา  ในการพิจารณาสภาวธรรมใหเกิดความรูแจงตามความเปนจริง  และ
โดยนัยนี้  จึงควรย้ําเพิ่มไวอีกดวยวา  สมาธิที่ถูกตอง  ไมใชอาการที่จิตหมดความรูสึก  ปลอย
ตัวตนเขารวมหายไปในอะไรๆ  แตเปนภาวะที่ใจสวาง  โลงโปรง  หลุดออกจากสิ่งบดบงับบีคัน้  กัน้
ขวาง  เปนอิสระ  เปนตัวของตัวเอง  ตื่นอยู  เบิกบาน  พรอมที่จะใชปญญา๑๘   

พึงพิจารณาพุทธพจนตอไปนี้๑๙ 
ปฺจิเม  ภิกฺขเว  อาวรณา  นีวรณา  เจตโส  อชฺฌารูหา  ปฺญาย  ทุพฺพลีกรณา   

กตเม  ปฺจ  กามฉนฺโท...พฺยาปาโท...ถีนมิทฺธํ ...อุทธจฺจกุกฺกุจฺจํ...วิจิกิจฉา...ภิกฺขุ  อิเมปฺจ   
อาวรเณ  นีวรเณ  เจตโส  อชฺฌารูเห  ปฺญาย  ทุพฺพลีกรเณ  อปฺปหาย  อพลาย  ปฺญาย          
ทุพฺพลาย  อตฺตตฺถํ  วา  ญสฺสติ  ปรตฺถํ  วา  ญสฺสติ  อุภยตฺถํ  วา  ญสฺสติ  อุตฺตรึ  วา  มนุสฺสธมฺมา  
อลมริยญาณทสฺสนวิเสสํ     
          สจฺฉิกริสฺสตีติ  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  นที  ปพฺพเตยฺย  ทูรงฺคมา  สีฆโสตา  
หารหารินี    ตสฺสา  ปุริโส  อุภโต  นงฺคลมุขานิ  วิวเรยฺย    เอวํ  หิ  โส  ภิกฺขเว  มชฺเฌ  นทิยา  โสโต  
วิกฺขิตฺโต  วิสโฏ  พฺยาทินฺโน  เนว  ทูรโม  อสฺส  น  สีฆโสโต  หารหารี 

“ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๕  ประการตอไปนี้  เปนเครื่องปดกั้น  เปนนิวรณ  เปนสิ่งที่
กดทับจิต  ทําใหปญญาออนกําลัง  หาประการ  กลาวคือ  กามฉันท...พยาบาท...ถีนมิทธะ...
อุทธัจจกุกกุจจะ...วิจิกิจฉา...ภิกษุไมละธรรม  ๕  ประการที่เปนเครื่องปดกั้น  เปนนิวรณ  เปนสิ่ง
ที่กดทับจิต  ทําปญญาใหออนกําลัง  แลวจักรูจักประโยชนตน  ประโยชนผูอ่ืน  ประโยชนทั้งสอง
ฝาย  หรือจักประจักษแจงซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษ  ที่สามารถทําใหเปนอริยะ  ซึ่งยิ่งกวาธรรมของ
มนุษยสามัญ  ดวยปญญาที่ทุรพลไรกําลัง  ขอนี้ยอมมิใชฐานะที่จะเปนไปได  เปรียบเหมือน
แมน้ําที่เกิดบนภูเขา  ไหลลงเปนสายยาวไกล  มีกระแสเชี่ยวพัดพาสิ่งที่พอจะพัดเอาไปได  บุรุษ
เปดปากเหมืองออกทั้งสองขางของแมน้ํานั้น  เมื่อเปนเชนนั้น  กระแสน้ําทามกลางแมน้ํานั้น  ก็
กระจายสายพรา  เขวควาง  แลนไหลไปไกล  ไมมีกระแสเชี่ยว  และพัดพาสิ่งที่พอจะพัดพาไปได”  

ยสฺมึ  สมเย...  กามราคปริยุฏฐิเต  เจตสา  วิหรติ  กามราคปเรเตน    อุปฺปนฺนสฺส  จ   
กามราคสฺส  นิสฺสรณํ  ยถาภูตา  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ    อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูตํ          
นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ    ปรตฺตถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูตํ  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ    ปรตฺตถมฺป    

                                                  
๑๘พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม, ๘๓๑. 
๑๙ อง. ปญจก.๒๒/๕๑/๗๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๒ 

 

ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูตํ  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ    ทีฆรตฺตํ  สชฺฌายกตาป  มนฺตา  นปฺปฏิภณฺติ    
ปเคว  อสชฺฌายกตาฯ        

พระพุทธเจาตรัสวา  “ในเวลาใด  บุคคลมีใจกลุมรุมดวยกามราคะ  ถูกกามราคะ
ครอบงําอยู  และไมรูชัดตามเปนจริงซึ่งทางออกแหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว  ในเวลานั้นเขายอมไม
รูชัด  มองไมเห็นตามเปนจริง  ทั้งที่เปนประโยชนตน  ประโยชนผูอ่ืน  และประโยชนทั้ง  ๒  ฝาย  
มนตทั้งหลายแมที่ไดสาธยายมาตลอดเวลายาวนาน  ก็ยอมไมแจมแจง  ไมจําเปนตองกลาวถึง
มนตที่มิไดสาธยาย” 

(บุคคลมีใจกลุมรุมดวยพยาบาท๒๐  ถีนมิทธะ  อุทธัจจกุกกุจจะ  และวิจิกิจฉา  ก็
เชนเดียวกัน  และทรงเปรียบจิตที่ถูกนิวรณขอตางๆ  ครอบงําดังตอไปนี้)   

๑.  เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  สํสฏโฐ  ลาขาย  วา  หลิทฺทิยา  วา  นีลิยา  วา    
มฺชิฏฐาย  วา    ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สกํ  มุขนิมิตฺตํ  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูตํ  นปฺปชาเนยฺย  น   
ปสฺสติฯ     

(จิตที่ถูกกามราคะครอบงํา)  เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําซึ่งเอาสีคร่ังบาง  สีขมิ้นบาง  
สีน้ําเงินบาง  สีแดงออนบาง  ผสมลงไป  คนตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะมีน้ํานั้น  ก็มองไม
เห็นหนาตนเองตามความเปนจริง 

๒.  ยสฺมึ  สมเย  พฺยาปาทปริยุฏฐิเตน  เจตสา   วิหรติ  พฺยาปาทปเรเตน...เสยฺยถาป  
อุทปตฺโต  อคฺคินา  สนฺตตฺโต  อุกฺกุฏฐิโต  อุสมาทกชาโต...  ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สกํ  มุขนิมิตฺตํ      
ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูตํ  นปฺปชาเนยฺย  น  ปสฺเสฺยฯ   

จิตที่ถูกพยาบาทครอบงํา  เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําที่ใชไฟตมใหรอน  เดือดพลาน  
มีไอพลุง  คนตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะน้ํานั้น  ก็ไมเห็นตามความเปนจริง 

๓.  ยสฺมึ  สมเย  ถีนมิทฺธปริยุฏฐิเตน  เจตสา   วิหรติ  ถีนมิทฺธปเรเตน... เสยฺยถาป     
อุทปตฺโต  เสวาลปณกปริโยนทฺโธ...  ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สกํ  มุขนิมิตฺตํ  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูตํ  
นปฺปชาเนยฺย  น  ปสฺเสฺยฯ   

จิตที่ถูกถีนมิทธะครอบงํา   เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําที่ถูกสาหรายและจอกแหนปก
คลุม  คนตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะน้ํานั้น  ก็ไมเห็นตามเปนจริง 

๔.  ยสฺมึ  สมเย  อุทธจฺจกุกกุจฺจาปริยุฏฐิเตน  เจตสา   วิหรติ  อุทธจฺจกุกกุจจปเร-
เตน... เสยฺยถาป  อุทปตฺโต  วาเตริโต  จลิโต  ภงฺโค  อูมิชาโต    ตตฺถ  จกฺขุมา  ปริุโส  สก ํ มขุนมิติตฺ ํ        
ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูตํ  นปฺปชาเนยฺย  น  ปสฺเสฺยฯ   
                                                  

๒๐ ดูคําอธิบายความหมายของคําเหลานี้หนา  ๘๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๓ 

 

จิตที่ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําเปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําที่ถูกลมพัดไหวกระเพื่อม
เปนคลื่น  คนตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะน้ํานั้น  ก็ไมเห็นตามเปนจริง 

๕.  ยสฺมึ  สมเย  วิจิกิจฺฉาปริยุฏฐิเตน  เจตสา   วิหรติ  วิจิกิจฺฉาปเรเตน...เสยฺยถาป   
อุทปตฺโต  อาวิโลลุพิโต  กลลีภูโต  อนฺธกาเร  นิกฺขิตฺโต  ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สกํ  มุขนิมิตฺตํ           
ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูตํ  นปฺปชาเนยฺย  น  ปสฺเสฺยฯ   

จิตที่ถูกวิจิกิจฉาครอบงํา   เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําที่ขุน  มัว  เปนตม  ซึ่งวางไวใน
ที่มืด  คนตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะน้ํานั้น  ก็ไมเห็นตามเปนจริง 

ยสฺมิฺจ  โข  สมเย  น  นีวรเณน  เจตสา  วิหรติ  น  นิวรณปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ       
นิวรณสฺส  นิสฺสรณํ  ยถาภูตํ  ปชานาติ  ปสฺสติ   อตฺตตฺถมฺป...ปรตฺถมฺป...ปรตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  
ยถาภูตํ  ปชานาติ  ปสฺสติ    ทีฆรตฺตํ  อสชฺฌายกตาป  มนฺตา  ปฏิภณฺติ    ปเคว  สชฺฌายกตาฯ        

 
สวนบุคคลที่ใจไมมีนิวรณ  ๕  ครอบงํา  และรูทางออกจากนิวรณ  ๕  ที่เกิดขึ้นแลว  

ยอมรูเห็นตามเปนจริงทั้งประโยชนตน  ประโยชนผูอ่ืน  และประโยชนทั้ง  ๒  ฝาย  มนตแมที่ไมได
สาธยายตลอดเวลายาวนาน  ก็แจมแจงได  ไมจําเปนตองกลาวถึงมนตที่ไดสาธยาย  และมีอุปมา
ตางๆ  ตรงขามกับที่ไดกลาวมาแลว๒๑  

 มีพระพุทธพจนบางแหงมีความวา  “ถาภิกษุปราศจากนิวรณทั้ง  ๕  และไดเร่ิมทํา
ความเพียรไมยอหยอน  มีสติกํากับอยูไมเลือนหลง  กายผอนคลายสงบ  ไมเครียดกระสับกระสาย  
จิตตั้งมั่น  มีอารมณหนึ่งเดียว  ไมวาเธอจะเดินอยูก็ตาม  ยืนอยูก็ตาม  นั่งอยูก็ตาม  นอนอยูก็ตาม  
ตื่นอยูก็ตาม  ก็เรียกไดวาเปนผูมีความเพียร  มีโอตตัปปะ  ไดเร่ิมระดมความเพียรอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ  และเปนผูอุทิศตัวเด็ดเดี่ยวแลวดังพระบาลีวา๒๒  ”จรโต  เจป  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อภิชฺ
ชา…พยาปาโท  วิคโต  โหติ…อารทฺธํ  โหติ  วิริยํ  อสลฺลีนํ    อุปฏฐิตา  สติ  อปฺปมุฏฐา    ปสฺสทฺโธ      

                                                  
๒๑ สํ.ม.  ๑๙/๖๐๒-๖๒๔/๑๖๗-๑๗๔;  องฺ.ปฺจก.  ๒๒/๑๙๓/๒๕๗  (ไมแจมแจงหมายถึงนึกไม

ออก  หรือคิดไมออก):  อีกแหงหนึ่งตรัสถึงจิตที่ไมขุนมัว  เหมือนหวงน้ําใสมองเห็นกอนหิน  กอนกรวด  หอย  
และปลาที่แหวกวายในน้ํา  สวนจิตที่ขุนมัวก็เหมือนหวงน้ําขุนที่ตรงขาม  (องฺ. เอก.๒๐/๔๖-๔๗/๑๐),  อางจาก  
พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม,  ๘๓๒. 

๒๒ องฺ.จตุกฺก.  ๒๑/๑๒/๑๙,  ขุ.อิติ. ๒๕/๒๙๒/๓๑๙  การพยายามชําระจิตไมใหมีนิวรณเปน
ความหมายอยางหนึ่งของหลักธรรมที่เรียกวา  ชาคริยานุโยค  (การประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู  หรือการ
ประกอบความตื่น) ดู  องฺ. ติก. ๒๐/๔๕๕/๑๔๓;  วิสุทธิ.ฏีกา  ๒/๑๗๓  อางจาก  พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  
พุทธธรรม,    ๘๓๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๔ 

 

กาโย  อสารทฺโธ  สมาหิตํ  จิตฺตํ  เอกคฺคํ  จรํป  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอวํภูโต…ฐิตสฺส  เจป  ภิกฺขเว          
ภิกฺขุโน…นิสินฺนสฺส…สยานสฺส…ชาครสฺส…อาตาป  โอตฺตปฺป  สตตํ  สมิตํ  อารทฺธวิริโย  ปหิตตฺโต
ติ  วุจฺจตีติ  

ขออุปมาของพระอรรถกถาจารยเกี่ยวกับสมาธินี้  ทานวา  สมาธิทําใหจิตตั้งอยูใน
อารมณอยางสม่ําเสมอ  ทําใหธรรมทั้งหลายที่เกิดรวมกับมันผนึกประสานกันอยู  ไมพรา  ไมฟุง
กระจาย  เหมือนน้ําผนึกประสานแปงเขาเปนกอนเดียวกัน  และทําใหจิตสืบตออยางแนวแนมั่นคง  
เหมือนเปลวเทียนในที่สงัดลม  ติดไฟสงบนิ่ง  ลุกไหมไปเร่ือยๆ  สองแสงสวางสม่ําเสมอเปน อยาง
ดี๒๓  

 
ธรรมที่เปนปญหาและอุปสรรค 

ธรรมที่เปนปฏิปกษ  เปนศัตรูของสมาธิ  เปนสิ่งที่ตองกําจัดเสีย  จึงจะเกิดสมาธิได  
หรือจะพูดวาเปนสิ่งที่ตองกําจัดเสียดวยสมาธิก็ได  ส่ิงเหลานี้มีชื่อเฉพาะเรียกวานิวรณ 

นิวรณ  แปลวา  เครื่องกีดกั้น  เคร่ืองกีดขวาง  แปลเอาความตามหลักวิชาวา  ส่ิงที่
กีดกั้นการทํางานของจิต  ส่ิงที่ขัดขวางความดีงามของจิต  ส่ิงที่ทอนกําลังปญญา  หรือแสดง
ความหมายใหเปนวิชาการยิ่งขึ้นวา  ส่ิงที่กั้นจิตไมใหกาวหนาในกุศลธรรม  ธรรมฝายชั่วที่กั้นจิต
ไมใหบรรลุคุณความดี  หรืออกุศลธรรมที่ทําจิตใหเศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง๒๔   

คําอธิบายลักษณะของนิวรณที่เปนพุทธพจนมีวา ปฺจิเม  อาวรณา  นีวรณา  เจตโส  
อุปกฺกิเลสา  ปฺญาย  ทุพฺพลีกรณาติฯ๒๕  “ธรรม  ๕  ประการเหลานี้  เปนเครื่องปดกั้น  (กุศล
ธรรม)  เปนเครื่องหาม  (ความเจริญงอกงาม)  ข้ึนกดทับจิตไว  ทําปญญาใหออนกําลัง” “เปน
อุปกิเลสแหงจิต  (สนิมใจ  หรือส่ิงที่ทําใหใจเศราหมอง) ”๒๖ “... ปฺจิเม  นีวรณา  อนฺธกรณา     
อจกฺขุกรณา  อฺญาณกรณา  ปฺญานิโรธิยา  วิฆาตปกฺขิยา  อนิพพานสํวตฺตนิกาฯ      และวา
ธรรม  ๕  ประการเหลานี้  เปนนิวรณทําใหมืดบอด  ทําใหไรจักษุ  ทําใหไมมีญาณ  (สรางความไม
รู)  ทําใหปญญาดับ  สงเสริมความคับแคน  ไมเปนไปเพื่อนิพพาน”๒๗   
                                                  

๒๓ ดู  สงฺคณี  อ.๒๐๙;  วิสุทธิ.๓/๓๗;  วิสุทธิ.ฎีกา ๑/๑๕๗;  ๓/๑๐๔  อางจาก  พระธรรมปฎก   
[ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม ,  ๘๓๓. 

๒๔ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม ,  ๘๒๘-๘๒๙. 
๒๕ สํ.ม. ๑๙/๔๙๙/๑๓๕.   
๒๖  สํ.ม.๑๙/๔๙๐/๑๓๓. 
๒๗ สํ.ม.๑๙/๕๐๑/๑๓๖. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๕ 

 

นิวรณ  ๕ 
นิวรณ  ๕  อยางนี้พึงระวังอยานํามาสับสนกับสมถะหรือสมาธิ  หากพบที่ใดพึง

ตระหนักไววานี้ไมใชสมถะ  นี้ไมใชสมาธิ  นิวรณ  ๕  อยางนั้นคือ   
๑.  กามฉันท  ความอยากได อยากเอา  (แปลตามศัพทวา  ความพอใจในกาม)  หรอื

อภิชฌา  ความเพงเล็งอยากได  หมายถึงความอยากไดกามคุณทั้ง  ๕  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  
โผฏฐัพพะ  ที่นาปรารถนานาใคร  นาพอใจ  เปนกิเลสพวกโลภะ  จิตที่ถูกลอดวยอารมณตางๆ  คดิ
อยากไดโนนอยากไดนี่  ติดใจโนนติดใจนี่  คอยเขวออกไปหาอารมณอ่ืน  ครุนของอยู  ยอมไมตั้ง
มั่น  ไมเดินเรียบไป  ไมอาจเปนสมาธิได 

๒.  พยาบาท  ความขัดเคืองแคนใจ  ไดแก  ความขัดใจ  แคนเคือง  เกลียดชัง  ความ
ผูกใจเจ็บ  การมองในแงราย  การคิดราย  มองเห็นคนอื่นเปนศัตรู  ตลอดจนความโกรธ  ความ
หงุดหงิด  ฉุนเฉียว  ความรูสึกขัดใจ  ไมพอใจตางๆ  จิตที่มัวกระทบนั่นกระทบนี่  สะดุดนั่นสะดุดนี่  
เดินไมเรียบ  ไมไหลเนื่อง  ยอมไมอาจเปนสมาธิ 

๓.  ถีนมิทธะ  ความหดหูและเซื่องซึม  หรือเซ็งและซึม  แยกเปนถีนะ  ความหดหู  
หอเหี่ยว  ถดถอยระยอ  ทอแท  ความซบเซา  เหงาหงอย  ละเหี่ย  ที่เปนอาการของจิตใจ  กับ
มิทธะ  ความเซื่องซึม  เฉื่อยเฉา  งวงเหงาหาวนอน  โงกงวง  อืดอาด  มึนมัว  ตื้อตัน  อาการซึมๆ  
เฉาๆ  ที่เปนไปทางกาย  จิตที่ถูกอาการทางกายและทางใจอยางนี้ครอบงํา  ยอมไมเขมแข็ง  ไม
คลองตัว  ไมเหมาะแกการใชงาน  จึงไมอาจเปนสมาธิได 

๔.  อุทธัจจกุกกุจจะ  ความฟุงซานและเดือดรอนใจ  แยกเปนอุทธัจจะ  ความที่จิต
ฟุงซาน  ไมสงบ  สาย  พรา  พลานไป  กับกุกกุจจะ  ความวุนวายใจ  รําคาญใจ  ระแวง  เดือดรอน
ใจ  ยุงใจ  กลุมใจ  กังวลใจ  จิตที่ถูกอุทธัจจะกุกกุจจะครอบงํา  ยอมพลาน  ยอมควางไป  ไมอาจ
สงบลงได  จึงไมเปนสมาธิ 

๕.  วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย  ไดแกความเคลือบแคลงไมแนใจ  สงสัย  เกี่ยวกับ
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เกี่ยวกับสิกขาบทเปนตน  พูดสั้นๆ  วาคลางแคลงในกุศลธรรม
ทั้งหลาย  ตัดสินไมไดเชนวา  ธรรมนี้  (สมาธิภาวนานี้  ฯลฯ)  มีคุณคา  มีประโยชนควรแกการ
ปฏิบัติหรือไม  จะไดผลจริงหรือไม  คิดแยกไปสองทาง  กําหนดไมลง  จิตที่ถูกวิจิกิจฉาขัดไว  กวน
ไวใหคางใหพราลังเลอยู  ยอมไมอาจแนวแนเปนสมาธ๒ิ๘ 

                                                  
๒๘ ที.สี.  ๙/๓๗๘/๓๐๖, อภ.ิสํ.  ๓๔/๗๔๙-๗๕๓/๒๙๕-๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๖ 

 

พึงศึกษาธรรมที่เปนอุปการะแกสมาธ ิ
อฏฐ  จ  อุปกาเร  ญาณานิฯ  ...เนกฺขมฺมํ  สมาธิสฺส  อุปการํ  ...อพยฺาปาโถ  สมาธสฺิส  

อุปการํ  ...อาโลกสฺญา  สมาธิสฺส  อุปการํ  ...อวิกฺเขโป  สมาธิสฺส  อุปการ๒ํ๙   
ธรรมอันเปนอุปการะ  ๘  ประการคือ  เนกขัมมะเปนอุปการะแกสมาธิ  ความไม

พยาบาทเปนอุปการะแกสมาธิ    อาโลกสัญญาเปนอุปการะแกสมาธิ    ความไมฟุงซานเปน
อุปการะแกสมาธิ    ความกําหนดธรรมเปนอุปการะแกสมาธิ    ญาณเปนอุปการะแกสมาธิ    
ความปราโมทยเปนอุปการะแกสมาธิ    กุศลธรรมเปนอุปการะแกสมาธิ  
 
วิปสสนูปกิเลส๓๐  ๑๐ 

ในการบํา เพ็ญกัมมัฏฐาน   ผูประกอบความเพียรพึงระวังวิปสสนูปกิ เลส  
ปรากฏการณทางจิตที่จะเกิดขึ้นแกผูนั่งสมาธิไดในระดับหนึ่ง  วิปสสนูกิเลสหากเกิดขึ้น  แสดงวาผู
บําเพ็ญมีความกาวหนาในการปฏิบัติ  แตหากติดอยูเพียงวิปสสนูปกิเลสก็เปนอุปสรรคอยางยิ่ง 
ดังปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรควา  อถสฺส  อิมาย  ตรุณวิปสฺสนาย  อารทฺธวิปสฺสกสฺส  ทส           
วิปสฺสนูปกิเลสา  อุปฺปชฺชนฺติฯ  วิปสฺสนูปกิเลสา  หิ  ปฏิเวธปฺปตฺตสฺส  อริยสาวกสฺส  เจว               
วิปฺปฏิปนฺนกสฺส  จ  ...สมฺมาปฏิปนฺนกสฺส  ปน  ยุตฺตปยุตฺตสฺส  อารทฺธวิปสฺสกสฺส  กุลปุตฺตสฺส     
อุปชฺชนฺติเยว ฯ  โอภาโส  ญาณํ  ปติ  ปสฺสทธิ  สุขํ  อธิโมกฺโข    ปคฺคโห มุปฏฐานํ  อุเปกฺขา        
นิกนตฺีติ ฯ๓๑   

๑. โอภาส   แสงสวาง   
๒. ญาณ     ปญญาเฉียบแหลมอยางพิเศษ 
๓. ปติ    ความอิ่มใจ 
๔. ปสสัทธิ   ความสงบกาย  สงบจิตอยางยิ่ง 
๕. สุข    ความสุขอยางเหลือลน 
๖. อธิโมกข   ความศรัทธาอยางแรงกลา 
๗. ปคคหะ   ความเพียรอยางแรงกลา 
๘. อุปฏฐานะ   ความตั้งใจมั่นอยางยิ่ง 

                                                  
๒๙ ขุทฺ.  ปฏิสมฺ. ๓๑/๓๖๓/๒๔๔. 
๓๐วิปสสนูปกิเลส  หมายถึง  อารมณที่เกิดแกผูไดตรุณวิปสสนา  หรือวิปสสนาอยางออนๆ  ทําให

เขาใจผิดวาตนบรรลุมรรคผลแลว  เปนเหตุขัดขวางไมใหกาวหนาตอไปในการปฏิบัติวิปสสนา  
๓๑วิสุทฺธิ  ๓/๒๖๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๗ 

 

๙. อุเปกขา   จิตวางเฉยไมยินดีตอส่ิงทั้งหล 
๑๐. นิกันติ     ความพอใจตอวิปสสนาญาณอยางแรงกลา 
ความชอบใจเปนวิปสสนูปกิเลสโดยแท  สวนแสงสวางเปนตนเรียกวาอุปสรรคของ

วิปสสนา  เพราะเปนที่ตั้งของความชอบใจ  เมื่อวิปสสนูปกิเลสเกิดขึ้นอยู  ความสําคัญในส่ิงที่มิใช
มรรควาเปนมรรค  และสิ่งที่ไมใชผลวาเปนผล  อันกอปรดวยความพอใจวา  “แสงสวางเชนนี้ไม
เคยเกิดข้ึนแกเราในกาลกอนจากนี้หนอ  ปติเชนนี้  อุเบกขาเชนนี้ไมเคยเกิดขึ้นแกเราในกาลกอน
จากนี้หนอ  เราบรรลุมรรคผลแลวเปนแน”  ลําดับนั้นนักปฏิบัติผูโงเขลาบางคนยอมสละกรรมฐาน  
เที่ยวฟุงซานอยูโดยสําคัญผิดคิดวาตนบรรลุธรรมแลว  สวนผูฉลาดยอมไดสติในกาลนั้นแลวดําริ
วา  อาการที่จิตพอใจวา  แสงสวางเปนตนเปนของเรา  ส่ิงนี้เปนเรา  ส่ิงนี้เปนอัตตาของเรา  ยอม
ปรากฏในบัดนี้  แมโลกุตรธรรมก็หาใชของความพอใจเชนนี้ไม  เมื่อวิปสสนูกิเลสเจริญอยู  จักทํา
เราใหเคลื่อนจากหนทางแหงความพนทุกขแลวผูกไวในทางแหงวัฏฏะ  เอาเถอะ  เราจักยกพระไตร
ลักษณข้ึนในวิปสสนูปกิเลสเหลานั้น  กําจัดความชอบใจแลวใหสําเร็จทางแหงวิปสสนาตามที่
ดําเนินไป  ยอมกําหนดรูแสงสวางเปนตนกอน  หมายความวายอมกําหนดรูตามนัยวา  แสงสวาง
ของเรานี้  ไมเที่ยงเพราะมีสภาพสิ้นไป  เปนทุกขเพราะมีสภาพนากลัว  และเปนอนัตตาเพราะเปน
สภาพปราศจากแกนสาร  เปนตน๓๒   
 
ธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติ 

มีธรรมหลายอยางที่เกี่ยวของกับการเจริญสมาธิ  บางอยางชวยเปนฐานค้ําและหนุน
ใหเกิดสมาธิ  บางอยางทั้งชวยเกื้อหนุนใหเกิดสมาธิ  และชวยในการใชสมาธิใหสําเร็จประโยชน
เพื่อจุดหมายที่สูงขึ้นไป  เชนในการบําเพ็ญวิปสสนา  เปนตน 

องคธรรมบางขอพบบอยๆ  ในฐานะตางๆ  กัน  เชน  วิริยะ  เปนอิทธิบาทก็มี  เปน
พละและเปนอินทรียก็มี  เปนโพชฌงคก็มี  ทําใหดูเหมือนซ้ําซาก  พึงทราบวาเปนการจัดตาม
คุณสมบัติและหนาที่  เชน  วิริยะ  เปนอิทธิบาทในกรณีที่เปนหัวแรงใหญซึ่งใหบรรลุผลสําเร็จนั้นๆ  
เปนพละในกรณีที่เปนพลังคุมกันตัว  ทําใหธรรมฝายตรงขามเขาครอบงําทําอันตรายไมได  เปน
อินทรียในกรณีที่เปนเจาการ  ซึ่งจะออกโรงทําหนาที่กําจัดกวาดลางอกุศลธรรมฝายตรงขาม  คือ
ความเกียจครานความหดหูทอถอย  หงอยซึม  เปนตน  และสรางความพรอมในการที่จะทํางาน  

                                                  
๓๒ พระคันธสาราภิวงศ,  ผูแปล,  อภิธัมมัตถสังคหะ  และปรมัตถที่ปนี  (กรุงเทพ: วัดทามะโอ;  

๒๕๔๖),  ๘๐๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๘ 

 

เปนโพชฌงคในกรณีที่เปนองคประกอบอยางหนึ่ง  ซึ่งเขารวมงานกับองคธรรมอื่นๆ  ทําหนาที่
สัมพันธสืบทอดกันเพื่อนําไปสูจุดหมาย  คือความรูแจงสัจธรรม๓๓   
 
ธรรมที่เปนพืน้ฐานของสมาธิ   
                  ศีล 

กลาวไดวา  ศีลเปนฐานของสมาธิ  คือเปนฐานรองรับใหการปฏิบัติ  เพื่อใหเกิด
สมาธิ  เชนเดียวกับที่เปนพื้นฐานรองรับการปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยทั่วไป  ในฐานะเปนลําดับตน
แหงไตรสิกขา  ดังพระพุทธพจนที่พระพุทธโฆษาจารยนํามาตั้งเปนกระทูสําหรับเขียนบรรยายเรียบ
เรียงเนื้อหาของคัมภีรวิสุทธิมรรคทั้งหมดวา 

“ภิกษุเปนคนมีปรีชา  ตั้งอยูในศีลแลว  อบรมซ่ึงจิตและปญญา  เธอมีความเพียร  
มีปญญาครองตน  พึงสางรกชัฏนี้ได” ๓๔ 

พุทธพจน อ่ืนๆ  ตรัสแสดงวา…ภิกฺขุ  สีลํ  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฐาย   อริยํ  
อฏฐงฺคิกํ  มคฺคํ  ภาเวติ… สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวนฺโต…อิเม  จตฺตาโร  สติปฎฐาเน  เอวํ  ติวิ
เธน            ภาเวสฺสติ…จตฺตาโร  สมฺมปฺปธาเน  ภาเวติ… ธรรมตางๆ  ไมวาจะเรียกเปนมรรค  
เปนโพชฌงค  เปนสติปฏฐาน  เปนสัมมัปปธานก็ตาม  คนตั้งอยูในศีลแลวจึงจะปฏิบัติไดผล๓๕   
ศีลกลางๆ  สําหรับคนทั่วไป  หมายถึงความประพฤติสุจริต  และการที่มิไดเบียดเบียนกอความ
เสียหายเดือดรอนแกใครๆ  ซึ่งจะกอใหเกิดความเดือดรอนวุนวายใจ  และเสียความมั่นใจในตนเอง  
เปนเสี้ยนหนามคอยทิ่มแทงขัดขวางรบกวนไวไมใหเขาสูความสงบเรียบสนิทได  สวนศีล
นอกเหนือจากนั้นไป  ก็สุดแตวินัยที่กํากับการดําเนินชีวิตตามภาวะแหงตน  เชน  พระภิกษุตอง
ปฏิบัติตามศีลสังวรตามวินัยของสงฆเปนตน  พนจากศีลข้ึนไป  แรงหนุนสําคัญในการปฏิบัติธรรม  
ซึ่งเปนตัวเดนที่พระพุทธเจาทรงย้ําบอยมาก  ก็คือความไมประมาท  ความมีกัลยาณมิตรดังพระ
บาลีวา…สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาทสโมสรณา  อปฺปมาโท  เตสํ  ธมฺมานํ  อคฺ
คมกฺขายติ ฯ  …กลฺยาณมิตฺตสฺเสตํ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺขํ    สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวสฺ
สติ…๓๖   

 
                                                  

๓๓ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม,  ๘๗๐. 
๓๔ วิสุทธิ. ๑/๑  จาก  สํ.ส. ๑๕/๖๑/๒๐. 
๓๕ สํ.ม. ๑๙/๒๖๔/๖๘ : ๑๙/๓๕๕/๙๓: ๑๙/๖๘๙/๑๙๓; ๑๙/๑๐๙๓/๓๒๑.     
๓๖ สํ.ม.  ๑๙/๔๖๓-๔๖๕/๑๒๙: ๕๑๖/๑๔๑,  อางถึงใน  พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],     

พุทธธรรม, ๘๗๐-๘๗๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๘๙ 

 

 
อินทรีย  ๕  หลักธรรมเครื่องวัดความพรอมในการบําเพ็ญสมาธิ 

หลักธรรมเครื่องวัดความพรอม  และบงชี้ความกาวหนาชาหรือเร็วของบุคคลในการ
ปฏิบัติธรรมไดแกอินทรีย  ๕  คือศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  และปญญา  หลักธรรมชุดนี้ใชสําหรับ
การปฏิบัติธรรมไดทั่วไปตั่งแตตนจนถึงที่สุด  มิใชเฉพาะสําหรับการเจริญสมาธิเทานั้น   

อินทรียแปลวาความเปนใหญในกิจของตน  คือธรรมที่เปนเจาการในการทําหนาที่
อยางหนึ่งๆ  ในที่นี้  หมายถึงเปนเจาการในการทําหนาที่กําจัดกวาดลางอกุศลธรรมซึ่งเปนฝายตรง
ขาม  เชนความเพียรกําจัดความเกียจคราน  ทําใหเกิดความพรอมในการทํางานและปฏิบัติธรรม
กาวหนาไปได  ความหมายของอินทรีย  ๕  อยางนั้น  ทานแสดงไวพอสรุปไดดังนี้ ๓๗ 

๑.  ศรัทธา  (สมาธินทรีย)  วาโดยสาระก็คือ  ศรัทธาในตถาคตโพธิสัตว หรือตถาคต
โพธิ สัทธานั่นเอง   ดังพระบาลีวา   อิธ   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   สทฺโธ   โหติ     สทฺทหติ         
ตถาคตสฺส  โพธึ… 

กิจหรือหนาที่ของศรัทธาคือ  ความโนมใจดิ่งหรือเด็ดเดี่ยว  (อธิโมกข)  ความหมาย
สามัญวา  ความเชื่อที่มีเหตุผล  มั่นใจในความจริง  ความดีของสิ่งที่นับถือหรือปฏิบัติ   

๒.  วิริยะ  (วิริยินทรีย)  พึงเห็นไดในสัมมัปปธาน  ๔  บางแหงวา  ความเพียรที่ได
ดวยปรารภสัมมัปปธาน  ๔  หรือตัวสัมมัปปธาน  ๔  นั่นเอง  ดังพระบาลี ยํ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร      
สมฺมปฺปธาเน  อารพฺภ  วิริยํ  ปฏิลภติ ฯ…  บางทีก็พูดใหส้ันลงวา  ความเพียรเพื่อละอกุศล
ธรรม  และทํากุศลธรรมใหถึงพรอม  การมีความแข็งขันบากบั่นมั่นคง  ไมทอดธุระในกุศลธรรม  
หนาที่ของวิริยะคือการยกจิตไว  (ปคคหะ) ดังพระบาลีวา  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อารทฺธวริโิย  
วิหรติ     อกุสลานํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  กุสลานํ  ธมฺมานํ  อุปสมฺปทาย    ถามวา        ทฬฺห
ปรกฺกโมอนิกฺขิตฺตธุโร    กุสเลสุ  ธมฺเมสุ ฯ  ความหมายสามัญวา  ความเพียรพยายาม  มี
กําลังใจ  กาวหนาไมทอถอย 

๓.  สติ  (สตินทรีย)  พึงเห็นไดในสติปฏฐาน  ๔  บางแหงวา  สติที่ไดดวยปรารภสติ
ปฏฐาน  ๔  หรือตัวสติปฏฐาน  ๔  นั่นเอง ดังพระบาลีวา  ยํ  โข  ภิกฺขเว จตฺตาโร  สติปฏฐาาเน      
อารพฺภ  สตึ  ปฏิลภติ ฯ…  บางที่ใหความหมายงายลงมาวา  การมีสติ  การมีสติครองตัวที่ยวด
ยิ่ง  สามารถระลึกนึกทวนถึงกิจที่ทําคําที่พูดแลวแมนานได  หนาที่ของกิจคือการดูแล  หรือคอย

                                                  
๓๗ สํ.ม.  ๑๙/๘๕๒-๘๗๕/๒๕๙-๒๖๕, ขุ.ปฏ.ิ  ๓๑/๓๒/๒๓: ๓๖๙/๒๗๐: ๔๕๒/๓๓๒,  อางจาก  

พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม, ๘๗๕. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๐ 

 

กํากับจิต  (อุปฏฐาน) ดังพระบาลีวา  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  สติมา  โหติ  ปรเมน             
สติเนปกฺเกน  สมนฺนาคโต  จิรกตํป  จิรภาสิตํป  สริตา  อนุสฺสริตา ฯ  ความหมายสามัญวา  
ความระลึกได  กํากับใจไวกับกิจ  นึกไดถึงสิ่งที่พึงทําพึงเกี่ยวของ 

 ๔.  สมาธิ  (สมาธินทรีย)  พึงเห็นไดในฌาน  ๔  บางแหงวาหมายถึงตัวฌาน  ๔  
นั้นเอง  หรือพูดอยางงายไดแก  การทําภาวะปลอยวางใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ  ไดเอกัคคตา
แหงจิต  หนาที่ของสมาธิคือ  การทําจิตไมใหสาย  (อวิกเขปะ)  ดังพระบาลีวา  อิธ  ภิกฺขเว  อริย-
สาวโก  โวสฺสคฺคารมฺมณํ  กริตฺวา  ลภติ  สมาธิ    ลภติ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคํ ฯ    ความหมาย
สามัญวา  ความมีใจต้ังมั่น  แนวแนในกิจ  ในสิ่งที่กําหนด 

๕.  ปญญา  (ปญญินทรีย)  พึงเห็นไดในอริยสัจ  ๔  คือการรูอริยะสัจ  ๔  ตามเปน
จริงหรือพูดอยางงายไดแก  การมีปญญา  ความประกอบดวยปญญาที่หยั่งถึงความเกิดขึ้น  และ
ความเสื่อมส้ินไปซึ่งเปนอริยะ  ทําลายกิเลสได  อันจะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ  ดังพระบาลีวา             
อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ปฺญวา  โหติ  อุทยตฺถคามินิยา  ปฺญาย  สมนฺนาคโต  อริยาย       
นิพฺเพธิกาย  สมฺมาทุกฺขกฺขยาคามินิยา ฯ หนาที่ของปญญาคือการเห็นความจริง  (ทัสสนะ)  
ความหมายสามัญวา  ความรูความเขาใจตามเปนจริง  รูส่ิงที่ทํา  ที่ปฏิบัติ  หยั่งรูหรือรูเทาทัน
สภาวะ 

มีพระพุทธพจนรับรองคํากลาวของพระสารีบุตรวา  อินทรีย  ๕  อยางนี้  สงผลเปน
ปจจัยตอเนื่องกัน  กลาวคือ  ศรัทธาทําใหเกิดความเพียร  ความเพียรชวยใหสติมั่นคง  เมื่อสติ
มั่นคงแลว  กําหนดอารมณ  ก็จะไดสมาธิ  เมื่อมีสมาธิแลว  ก็จะเกิดความเขาใจมองเห็นซึ้งถึงโทษ
ของอวิชชาตัณหาที่เปนเหตุแหงสังสารวัฏฏ  มองเห็นคุณคาของนิพพาน  คร้ันเมื่อรูชัดเขาใจแจม
แจงดวยตนเองแลว  ก็จะเกิดมีศรัทธาที่เปนศรัทธาอยางยิ่งหรือยิ่งกวาศรัทธา  หมุนเวียนกลับมา
เปนสัทธินทรียอีก  ดังพระพุทธพจนวา  โส  สารีปุตฺต  อริยสาวโก  เอวํ  ปทหิตฺวา  ปทหิตฺวา  เอวํ  
สริตฺวา  สริตฺวา  เอวํ  สมาทหิตฺวา  สมาทหิตฺวา  เอวํ  ปชานิตฺวา  ปชานิตฺวา    เอวํ  อภิสทฺทหติ     
อิเม  โข  เต  ธมฺมา  เย  เม  ปุพฺเพ  สุตาว  อเหสุ    เตนาหํ  เอตรหิ  กาเยน  จ  ผุสิตฺวา  วิหรามิ  
ปฺญาย  จ อติวิชฺฌ  ปสฺสามีติฯ๓๘ 

“ดูกอนสารีบุตร  อริยสาวกนั้นแล  เพียรพยายามอยางนี้  ครั้นเพียรพยายามแลวก็
ระลึกอยางนี้  คร้ันระลึกแลวก็ตั้งจิตมั่นอยางนี้  คร้ันตั้งจิตมั่นแลวก็รูชัดอยางนี้  คร้ันรูชัดแลวก็เชื่อ
ยิ่งอยางนี้วา:  ธรรมทั้งหลายที่แตกอนนี้เราเพียงแตไดยินไดฟงเทานั้น  ยอมเปนดังนี้แล  ดังเรา
สัมผัสอยูดวยตัว  และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญาอยูในบัดนี้”  
                                                  

๓๘ สํ.ม.  ๑๙/๑๐๑๐-๑๐๒๒/๒๙๗-๓๐๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๑ 

 

ในพระพุทธพจนแสดงปฏิปทา  ๔  วาดวยแนวการปฏิบัติธรรมของบุคคลที่แตกตาง
กันไป  ๔  ประเภท  คือบางพวกปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชา  บางพวกปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็ว  บาง
พวกปฏิบัติสะดวกแตรูไดชา  บางพวกปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว  พระพุทธองคทรงชี้แจงวาตัวการที่
กําหนดใหรูชาหรือรูเร็วก็คือ  อินทรีย  ๕  กลาวคือถาอินทรีย  ๕  ออนไปก็รูชา  ถาอินทรีย  ๕  แก
กลาก็รูไดเร็ว 

ดังพระพุทธพจนวา  จตสฺโส  ปฏิปทา    ทุกฺขา  ปฏิปทา  ทนฺธาภิฺญา  ทุกฺขา  
ปฏิปทา  ขิปฺปาภิฺญา    สุขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิฺญา  อิมา  โข  ภิกฺขเว  จตสฺโส  ปฏิปทาติ ฯ…
โส  อิเมสํ  ปฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  มุทุตา  ทนฺธํ  อนนฺตริยํ  ปาปุณาติ  อาสวานํ  ขยาย    อยํ  วุจจติ  
ภิกฺขเว  ทุกฺขา  ปฏิปทา  ทนฺทาภิฺญา ฯ…โส  อิเมสํ  ปฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  อธิมตฺตตฺตา  ขิปฺป   
อนนฺตริยํ  ปาปุณาติ  อาสวานํ  ขยาย    อยํ  วุจจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิฺญา ฯ๓๙  
หรือกวางออกไปอีก  ตามปกติ  ความพรั่งพรอมและความหยอนแหงอินทรีย  ๕  นี้แล  เปน
เครื่องวัดความสําเร็จ  มีคําสรุปวา  ความแตกตางแหงอินทรียทําใหมีความแตกตางแหงผล  ความ
แตกตางแหงผลทําใหมีความแตกตางแหงบุคคล  หรือวาอินทรียตางกันทําใหผลตางกัน  ผลตาง
กันทําใหบุคคลตางกัน  

ดังพระบาลีวา  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  สมตฺตา  ปริปูรตฺตา  อรหํ  
โหติ    ตโต  มุทุตเรหิ  อนาคามี  โหติ    ตโต  มุทุตเรหิ  สกทาคามี  โหติ    ตโต  มุทุตเรหิ             
โสตาปนฺโน  โหติ        ตโต  มุทุตเรหิ  ธมฺมานุสารี  โหติ    ตโต  มุทุตเรหิ  สทฺธานุสารี  โหติ ฯ  อิติ  
โข  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยเวมตฺตตา  ผลเวมตฺตตา  โหติ  ผลเวมตฺตตา  ปุคฺคลเวมตฺตตา ฯ ๔๐   

คัมภีรปฏิสัมภิทามรรค๔๑  แสดงอกุศลธรรมฝายตรงขามที่อินทรีย  ๕  จะกําจัดเปนคู
จะยกมากลาวไวพรอมทั้งหนาที่หรือกิจของอินทรียเหลานั้น 

อสฺสทฺธิยํ  ปชหนฺโต  สทฺธินฺทฺริยํ  ภาเวติ  สทฺธินฺทฺริยํ  ภาเวนฺโต  อสฺสทฺธิยํ  ปชหติ    
โกสชฺชํ  ปชหนฺโต  วิริยินฺทฺริยํ  ภาเวติ    วิริยินฺทฺริยํ  ภาเวนฺโต  โกสชฺชํ  ปชหติ    ปมาทํ  ปชหนฺโต  
สตินฺทฺริยํ     ภาเวติ    สตินฺทฺริยํ  ภาเวนฺโต  ปมาทํ  ปทหติ    อุทฺธจฺจํ  ปชหนฺโต  สมาธินฺทฺริยํ        

                                                  
๓๙ องฺ.จตุกฺก.  ๒๑/๑๖๙/๒๐๙.   
๔๐ สํ.ม.  ๑๙/๘๗๖-๙๐๐/๒๖๕-๒๗๑, อางถึงใน  พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],    พุทธธรรม,  

๘๗๖. 
๔๑ ขุ.ปฏ.ิ  ๓๑/๔๒๕/๓๐๒;  ๔๕๒/๓๓๒. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๒ 

 

ภาเวติ    สมาธินฺทฺริยํ  ภาเวนฺโต  อุทฺธจฺจํ  ปชหติ  อวิชฺชํ  ปชหนฺโต  ปฺญินฺทฺริยํ  ภาเวนฺโต  อวิชฺชํ  
ปชหติ      

  ๑.  ศรัทธา  เปนใหญในหนาที่นอมใจดิ่งหรือมุงไปเด็ดเดี่ยว  กําจัดอกุศล  คือความ 
ไมเชื่อถือ 

๒.  วิริยะ  เปนใหญในหนาที่ประคับประคองหรือคอยยกจิตไว  กําจัดอกุศล  คือ
ความ เกียจคราน 

๓.  สติ  เปนใหญในหนาที่คอยคุมหรือดูแลจิต  กําจัดอกุศล  คือความประมาท 
๔.  สมาธิ   เปนใหญในหนาที่ทําจิตไมใหซานสาย  กําจัดอกุศลคืออุทธัจจะ 
๕.  ปญญา  เปนใหญในหนาที่ดูเห็นตามสภาวะ  กําจัดอกุศลคืออวิชชา  
คัมภีรวิสุทธิมรรค  กลาวถึงความสําคัญของการปรับอินทรียทั้งหลายใหแสมอกัน  

โดยย้ําวาถาอินทรียอยางใดอยางหนึ่งแรงกลาเกินไป  และอินทรียอ่ืนออนอยู  อินทรียเหลานั้นก็จะ
สูญเสียความสามารถในการทําหนาที่ของตน  เชนถาศรัทธาแรงไป  วิริยะก็ทําหนาที่ยกจิตไมได  
สติก็ไมสามารถดูแลจิต  สมาธิก็ไมสามารถทําจิตใหแนวแน  ปญญาก็ไมสามารถเห็นตามเปนจริง  
ตองลดศรัทธาเสีย  ดวยการใชปญญาพิจารณาตามสภาวะแหงธรรม  หรือมนสิการในทางที่ไมเปน
การเพิ่มกําลังใหแกศรัทธา  ตามหลักทั่วไปทานใหปรับอินทรียเสมอกันเปนคูๆ  คือใหศรัทธาเสมอ
กับปญญา  และสมาธิเสมอกับวิริยะ  ถาศรัทธากลาปญญาออน  ก็อาจเลื่อมใสในสิ่งที่ไมนา
เลื่อมใส  ถาปญญากลาศรัทธาออนก็จะเอียงไปขางอวดดี  เปนคนแกไขไมไดเหมือนโรคเกิดจาก
ยาเสียเอง  ถาสมาธิกลาวิริยะออน  โกสัชชะคือความเกียจครานก็เขาครองงํา  เพราะสมาธิเขา
พวกกันไดกับโกสัชชะ  แตถาวิริยะแรงสมาธิออนก็เกิดความฟุงซานเปนอุทธัจจะ  เพราะวิริยะเขา
พวกกันไดกับอุทธัจจะ  เมื่ออินทรีย  ๒  คูนี้เสมอกันดี  การปฏิบัติธรรมก็เดินหนาไดผลดี  หลักนี้
ทานไดใชนํามาเจริญสมาธิดวย 

อยางไรก็ตาม  ทานวาถาเจริญแตสมาธิอยางเดียวลวน  คือบําเพ็ญสมถะ  ถึงศรัทธา
จะแรงกลา  ก็ไดผลเกิดอัปปนาสมาธิได  หรือสมาธิแกกลา  ก็เหมาะแกการเจริญสมาธิอยูดี  ตรง
ขามกับในการเจริญวิปสสนาถึงปญญาจะแรงไปก็ไมเปนไร  เพราะกับจะเกิดความรูแจงดีดวยซ้ํา  
นี้เปนกรณีพิเศษ  แตถาปฏิบัติตามหลักทั่วไปคือใหอินทรีย  ๒  คูเทาเสมอกัน  ก็ไดผลดีเชน  ให
เกิดอัปปนาสมาธิไดอยูนั่นเอง  สวนสติเปนขอยกเวน  ทานวายิ่งสติมีกําลังยิ่งดี  มีแตจะชวยองค
ธรรมอ่ืนๆ  ไดดียิ่งขึ้น  ชวยรักษาจิตไมใหตกไปทั้งขางอุทธัจจะและขางโกสัชชะ  การยกจิตขมจิต
ตองอาศัยสติทั้งนั้น  ทั้งนี้ทานอางพุทธพจนที่วา  อุทฺธตํ  ภิกฺขเว  จิตฺตํ    ตํ  เอเตหิ  ธมฺเมหิ           
สุวูปสมยํ  โหติ ฯ  สติฺจ  ขฺวาหํ     ภิกฺขเว  สพฺพตฺถิกํ  วทามีติ ฯ  สติมีประโยชนตองใชทุกที่ทุก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๓ 

 

กรณี๔๒ เมื่ออินทรียบางอยางแรงกลาไป  บางอยางออนไป  ตามปกติตองแกดวยการเจริญ
โพชฌงค  ขอที่ตรงเรื่องกัน  เชน  วิริยะแรงไป  แกใหลดลงดวยการเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค  เปน
ตน๔๓ 
 
โพชฌงค  ๗   

โพชฌงค เปนทั้งธรรมที่เกื้อหนุนในการเจริญสมาธิ  และเปนที่ใชสมาธิเพื่อประโยชนที่
สูงขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด  คือวิชชาและวิมุติ  โพชฌงคมี  ๗  ขอคือ  สติ  ธรรมวิจัย  วิริยะ  
ปติ  ปสสัทธิ  (ความผอนคลายสงบเย็นกายเย็นใจ)  สมาธิและอุเบกขา 

ความที่กลาวถึงนิวรณมาขางตน  วา  นิวรณเปนสิ่งที่ทําลายคุณภาพจิต    สวน
โพชฌงคเปนฝายตรงกันขาม  ชวยใหมีสุขภาพจิตดี  ดังพุทธพจนวา  สตฺติเม  โพชฺฌงฺคา    
อนาวรณา       อนีวรณา  เจตโส  อนุปกฺกิเลสา  ภาวิตา  พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริ-
ยาย  สํวตฺตนฺติ ฯ  “โพชฌงค  ๗  ประการเหลานี้  ไมเปนเครื่องปดกั้น  ไมเปนนิวรณ  ไมเปน
อุปกิเลสแหงจิต  เมื่อเจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งผลคือวิชชาและ
วิมุตติ" ๔๔ 

โพชฌงค  ๗  นั้นมีความหมายรายขอดังนี้ 
๑.  สติ  ความระลึกได  หมายถึงความสามารถหวนระลึกนึกถึง  หรือจะพึงกุมจิตไวกับ

ส่ิงที่จะพึงเกี่ยวของ  คือตองใชตองทําในเวลานั้น  ในโพชฌงคนี้  สติมีความหมายคลุมต้ังแตการมี
สติกํากับตัว  ใจอยูกับส่ิงที่กําลังกําหนดพิจารณาเฉพาะหนาดังพระบาลีวา  ยสฺมึ  สมเย  อานนทฺ  
ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ    อุปฏฐิตสฺส  ตสฺมึ  สมเย  สติ  โหต ิ อสมมฺฏุฐา ฯ๔๕  จนถงึ
การหวนระลึกรวบรวมเอาธรรมที่ไดสดับเลาเรียนแลว  หรือส่ิงที่จะพึงเกี่ยวของตองใชตองทํา  มา
นําเสนอตอปญญาที่ตรวจตรองพิจารณาดังพระบาลีวา    ยสฺมึ  สมเย…ภิกฺขุ  ตถา  วูปกฏโฐ    วิ
หรนฺโต  ตํ  ธมฺมํ  อนุสฺสรติ  อนุวิตกฺเกติ    สติสมฺโภชฺฌงโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ…
โส  ตถาสโต  วิหรนฺโต  ตํ  ธมฺมํ  ปฺญาย  ปวิจินติ  ปวิจรติ  ปรีวิมํสมาปชฺชติ ฯ๔๖ 
                                                  

๔๒ พุทธพจนนี้อยูในตอนวาดวยโพชฌงค  สํ.ม.  ๑๙/๕๗๒/๑๕๘  และสติเปนที่พึ่งอาศัยของใจ 
๔๓ เร่ืองการปรับอินทรียใหเสมอกันนี้จับความมาจาก  วิสุทธิ.  ๑/๑๖๔-๕  เขาใจวาความคิดในการ

วางหลักนี้  ทานคงตั้งเคาจากพุทธพจนวา  ใหตระหนักชัดถึงความสมเสมอกันแหงอินทรียที่  วินย.๕/๒/๗; 
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๕/๓๒๐, อางจาก  พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม , ๘๗๗. 

๔๔ สํ.ม.  ๑๗/๔๗๘/๑๓๑.  
๔๕ ม.อุ.  ๑๔/๒๙๐/๑๙๘:  สํ.ม.  ๑๙/๑๓๘๗/๔๒๐.   
๔๖ สํ.ม.  ๑๙/๓๗๔/๙๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๔ 

 

๒.  ธรรมวิจัย  ความเฟนธรรม  หมายถึง  การใชปญญาสอบสวนพิจารณาสิ่งที่สติ
กําหนดไว  หรือธรรมที่สติระลึกรวมมานําเสนอนั้น  ตามสภาวะ  เชน  ไตรตรองใหเขาใจ
ความหมาย  จับสาระของสิ่งที่พิจารณานั้นได  ตรวจตราเลือกเฟนเอาธรรมหรือส่ิงที่เกื้อกูลแกชีวิต
จิตใจ  หรือส่ิงที่ใชไดเหมาะดีที่สุดในกรณีนั้นๆ  หรือมองเห็นอาการที่ส่ิงที่พิจารณานั้นเกิดขึ้น  
ตั้งอยู  ดับไป  เขาใจตามสภาวะที่เปนไตรลักษณ  ตลอดจนปญญาที่มองเห็นอริยสัจจ๔๗ 

 ๓.  วิริยะ  ความเพียร  หมายถึงความแกลวกลา  เขมแข็ง  กระตือรือลนในธรรมหรือ
ส่ิงที่ปญญาเฟนได  อาจหาญในความดี  มีกําลังใจ  สูกิจ  บากบั่น  รุดไปขางหนา  ยกจิตไวได  
ไมใหหดหู  ถดถอยหรือทอแท 

๔.  ปติ  ความอิ่มใจ  หมายถึง  ความเอิบอ่ิม  ปลาบปลื้ม  ปรียเปรม  ดื่มดํ่า  ซาบซึ้ง  
แชมชื่น  ซาบซาน  ฟูใจ 

๕.  ปสสัทธิ  ความสงบกายใจ  หมายถึงความผอนคลายกายใจ  สงบระงับ  เรียบเย็น  
ไมเครียด  ไมกระสับกระสาย  เบาสบาย 

๖.  สมาธิ  ความมีใจตั้งมั่น  หมายถึงความมีอารมณหนึ่งเดียว  จิตแนวแนตอส่ิงที่
กําหนด  ทรงตัว  สม่ําเสมอ  เดินเรียบ  อยูกับกิจ  ไมวอกแวกไมสาย  ไมฟุงซาน 

๗.  อุเบกขา  ความวางทีเฉยดู  หมายถึงความมีใจเปนกลาง  สามารถวางทีเฉยเรียบ 
นิ่งดูไป  ในเมื่อจิตแนวแนอยูกับงานแลว  และสิ่งตางๆ  ดําเนินไปดวยดีตามแนวทางที่จัดวางไว
หรือที่มันควรจะเปน  ไมสอดแสไมแทรกแซง ๔๘  

โพชฌงค  ๗  นี้  จะเจริญคือปฏิบัติไปพรอมกับขอปฏิบัติอ่ืนๆ  เชนปฏิบัติไปพรอม
กับอานาปานสติ  พรอมไปกับอัปปมัญญา  หรือพรหมวิหาร  ๔  และสัญญาตางๆ  เชน  อนิจจ
สัญญา  อสุภสัญญ  วิราคสัญญา  และนิโรธสัญญาเปนตน  จะชวยใหขอปฏิบัติเหลานั้น  เปนไป
เพื่อประโยชนยิ่งใหญ  เพื่อความปลอดโปรง  เพื่อความสังเวชคือปลุกเราใจใหกระตือรือรนในกุศล
ธรรมเปนอยางมาก  เพื่อผาสุขวิหาร  คือความอยูผาสุกเปนอยางมาก๔๙   

ธรรมที่ชวยใหเกิดสมาธิ  ทานแสดงไวอีก  ๑๑  อยางคือ  ทําสิ่งตางๆ   ใหหมดจด
สดใส๕๐ ฉลาดในนิมิต  ปรับอินทรียใหเสมอกัน  ขมจิตในเวลาที่ควรขม  ยกจิตในเวลาที่ควรยก  

                                                  
๔๗ ม.อ.  ๓/๕๕๒/  และ  สํ.อ.  ๓/๓๘๕. 
๔๘ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม,  ๘๗๙-๘๘๐. 
๔๙ สํ.ม.๑๙/๖๔๓-๖๖๗/๑๘๐-๓. 
๕๐ เชน  ผม  ขน  เล็บ  ตัดใหเรียบรอย  รางกายอาบน้ําใหสะอาด  ผานุงหมซักใหสะอาดไม

เหม็นสาบเปรอะเปอน  ที่อยูไมใหรกรุงรัง  เปนตน,  พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม,  ๘๘๒.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๕ 

 

เมื่อใจไมสุขสดชื่นก็ทําใหราเริงดวยศรัทธาและสังเวช๕๑  เมื่อจิตดําเนินไปถูกตองดีแลว  กว็างทเีฉย
คอยดู  (อุเบกขา)  หลีกเวนคนจิตใจไมเปนสมาธิ  เสวนาคนมีใจเปนสมาธิ  พิจารณาฌานวิโมกข  
ทําใจใหนอมไปในสมาธิ 
 
องคมรรค  ๘ 

องคมรรค  ๘  ประการทํางานประสานสอดคลองสงเสริมกัน  โดยมีสัมมาทิฏฐิเปน
หัวหนานําทางไป  องคมรรคอื่นทั้ง  ๗  ขอ  เปนเครื่องเกื้อหนุนใหกําลังแกสมาธิ  ชวยใหสมาธิ
เกิดขึ้นได  ดํารงอยูไดดี  เปนสัมมาสมาธิ  คือสมาธิที่ถูกตองซึ่งจะใชงานไดผลตามตองการ  สงผล
คืบหนาตอไปอีกจนถึงจุดหมาย  โดยชวยใหเกิดองคธรรมเพิ่มข้ึนอีก  ๒  อยางในขั้นสุดทาย  
เรียกวาสัมมาญาณ  (หยั่งรูชอบ)  และสัมมาวิมุตติ  (หลุดพนชอบ)  เมื่อมองในแงนี้ทานเรียกองค
มรรคอื่นทั้ง  ๗  ขอวา  เปนสมาธิบริขาร  แปลวา  บริขารของสมาธิ  หมายความวาเปนเครื่อง
ประกอบ  เครื่องแวดลอม  เครื่องหนุนเสริม  หรือเครื่องปรุงของสมาธิ  สมาธิที่ประกอบดวยบริขาร
นี้แลว  เรียกวาเปนอริยสัมมาสมาธิ  นําไปสูจุดหมายได   

ดังพระบาลีวา  “ยาว  สุปฺญตฺตาปเม  เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา          
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  สตฺต  สมาธิปริกฺขารา  สมฺมาสมาธิสฺส  ภาวนาย  สมฺมาสมาธิสฺส  ปาริปูริยา   
กตเม  สตฺต  สมฺมาทิฏฐิ  สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายา
โม  สมฺมาสติฯ  ยา  โข  โภ  อิเมหิ  สตฺตหงฺเคหิ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา  ปริกฺขาตา  อยํ  วุจฺจติ  โภ    
อริโย  สมฺมาสมาธิ  สอุปนิโส  อิติป  สมปริขาโร”  สมาธิบริขาร  ๗  ประการเหลานี้  พระผูมีพระ
ภาคเจา  ผูรู  ผูเห็น  เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงจัดวางไวเปนอยางดีแลว  เพื่ออบรมบม
สัมมาสมาธิ  เพื่อความบริบูรณแหงสัมมาสมาธิ  ไดแก  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  
สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  เอกัคตาแหงจิต  ที่แวดลอมดวยองคทั้ง  
๗  เหลานี้  เรียกวาสัมมาสมาธิที่เปนอริยะ  ซึ่งมีอุปนิสัย  (มีที่อิงที่ยันหรือที่รองรับ)  บาง  มีบริขาร  
(มีเครื่องประกอบหรือเครื่องชวยหนุน)  บาง”๕๒ 

 
 

                                                  
๕๑ คําวา  สังเวชไมพึงเขาใจวาสลดหดหู  แตหมายถึงอาการกลับใหคิด  หรือแรงดลใจที่จะเรงทํา

ส่ิงดีงาม  (ตรงกับคําวา  สมุตเตชนะ  ซึ่งแปลวา  เราใหกลา  ตรงขามกับหงอยกอย  เชน  วิสุทธิ.๓/๒๙๙     พระ
ธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม ,  ๘๘๓. 

๕๒  ที.ม.๑๐/๒๐๖/๒๔๘.     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๖ 

 

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติสมาธ ิ
การฝกอบรมเจริญสมาธินั้น  แมวาโดยหลักการจะพูดไดส้ันนิดเดียว  แตในดาน

วิธีการมีเนื้อหารายระเอียดมากมาย  ยิ่งถาพูดออกไปจนถึงการใชสมาธิ  (คือจิตที่เปนสมาธิ)  ใน
การปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาดวยแลว  ก็กลายเปนเรื่องใหญมาก  มี
ขอบเขตกวางขวาง  รวมเรียกวา  สมถะและวิปสสนา๕๓  ซึ่งควรที่จะแยกศึกษาไวตางหาก  แต
เฉพาะในที่นี้  จะกลาวไวเฉพาะหลักสําคัญกวางๆ  พอเปนเคาใหเห็นแนวทาง 

๑).  การเจริญสมาธิตามวิธีธรรมชาติ   
การเจริญสมาธิในขอนี้  ก็คือการปฏิบัติตามหลักการเกิดขึ้นของสมาธิในกระบวน

ธรรมที่เปนไปเองตามธรรมชาติ  สาระสําคัญของกระบวนธรรมนี้ก็คือ  กระทําสิ่งที่ดีงามอยางใด
อยางหนึ่ง  ใหเกิดปราโมทยข้ึน  จากนั้นก็จะเกิดปติ  ซึ่งตามมาดวยปสสัทธิ  ความสุข  และสมาธิ
ในที่สุด  พูดเปนคําไทยวา  เกิดความปลาบปลื้มบันเทิงใจ  จากนั้นก็จะเกิดความเอิบอ่ิมใจ  
รางกายผอนคลายสงบ  จิตใจสบายมีความสุข  แลวสมาธิก็เกิดขึ้นไดเขียนใหดูงายๆ  ดังนี้ 

ปราโมทย    ปติ    ปสสัทธิ    สุข    สมาธิ 
หลักทั่วไปมีอยูอยางหนึ่งวา  การที่กระบวนการธรรมชาติเชนนี้จะเกิดขึ้นไดนั้น  ตามปกติจะตองมี
ศลีรองรับอยูกอน  สําหรับคนทั่วไป  ศีลนี้ก็หมายเอาการไมไปเบียดเบียนลวงละเมิดใคร  ที่จะเปน
เหตุใหใจคอวุนวาย  คอยหวาดระแวงหวั่นกลัวโทษ  หรือเดือดรอนใจในความผิดความชั่วรายของ
ตนเอง  มีความประพฤติสุจริตเปนที่สบายใจของตน  ทําใหเกิดความมั่นใจตัวเองได  สวนการ
กระทําที่จะใหเกิดความปราโมทยก็มีไดหลายอยาง  เชน อาจนึกถึงความประพฤติดีงามสุจริตของ
ตนเอง  แลวเกิดความปลาบปลื้มบันเทิงใจขึ้นก็ได  อาจระลึกถึงพระรัตนตรัยและสิ่งที่ดีงามอื่นๆ  
อาจหยิบยกเอาหลักธรรมบางอยางขึ้นมาพิจารณาแลวเกิดความเขาใจไดหลักไดความหมาย  เปน
ตน๕๔ แลวเกิดความปลาบปลื้มบันเทิงใจขึ้นมาก็ไดทั้งสิ้น องคธรรมสําคัญที่จะเปนบรรทัดฐาน 
หรือเปนปจจัยใกลชิดที่สุดใหสมาธิเกิดขึ้นได  ก็คือความสุข  ดังพระพุทธพจนที่ตรัสไววา  “สุขิโน  
จิตฺตํ  สมาธิยติ”  แปลวาผูมีความสุขจิตยอมเปนสมาธิ  ดังพระบาลีวา 

 “ตสฺส  อตฺถปฏิสํเวทิโน  ธมฺมปฏิสํเวทิโน  ปามุชฺชํ  ชายติ    ปมุทิตสฺส  ปติ  ชายติ  
ปติมนสฺส  กาโย  ปสฺสมฺภติ    ปสฺสทฺธกาโย  สุขํ  เวเทติ    สุขิโน  จิตฺตํ  สมาธิยติ  (เมื่อเธอรูแจง

                                                  
     ๕๓ ดูคําอธิบายในบทที่  ๔  หนา  ๑๖๐-๑๖๔.       

๕๔ระลึกถึงส่ิงที่ดีงามและความดีที่ไดทํา  เชน  ม.มู.  ๑๒/๙๕/๖๘;  องฺ.ทสก.  ๒๔/๒๑๘/๓๕๕;  
พิจารณาธรรมเกิดความเขาใจ  เชน  ที.ปา.  ๑๑/๔๕๕/๓๒๙;   ขุ.ปฏิ.  ๓๑/๑๘๓/๑๒๖;  มองเห็นความหมดจด
ในจิตใจของตน  เชน  ที.สี.  ๙/๑๒๗/๙๘,  อางจาก  พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พทุธธรรม,  ๘๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๗ 

 

อรรถรูแจงธรรม)  ปราโมทยยอมเกิดขึ้น  เมื่อปราโมทย  ปติยอมเกิด  กายยอมผอนคลายความ
สงบ  ผูมีกายผอนคลายความสงบ  ยอมไดเสวยสุข  ผูมีความสุข  จิตยอมต้ังมั่น” ๕๕  

๒).  การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท 
อิทธิบาท  แปลวา  ธรรมเครื่องใหถึงอิทธิ  (ฤทธิ์  หรือความสําเร็จ)  หรือธรรมที่เปน

เหตุใหประสบความสําเร็จ  หรือแปลงายๆ  วาทางแหงความสําเร็จมี  ๔  อยางคือ  ฉันทะ  (ความ
พอใจ)  วิริยะ  (ความเพียร)  จิตตะ  (ความคิดจดจอ)  และวิมังสา  (ความสอบสวนไตรตรอง)  
แปลใหจํางายตามลําดับวา  มีใจรัก  พากเพียรทํา  เอาจิตฝกใฝ  ใชปญญาสอบสวน 

อิทธิบาทนี้พระพุทธเจาตรัสพัวพันไวกับเร่ืองสมาธิ  เพราะอิทธิบาทเปนขอปฏิบัติที่
ทําใหเกิดสมาธิ  และนําไปสูผลสําเร็จที่เปนจุดมุงหมายของสมาธิ  สมาธิเกิดจากอิทธิบาทขอใด  ก็
มีชื่อเรียกตามอิทธิบาทขอนั้น  โดยนัยนี้จึงมีสมาธิ  ๔  ขอ  คือ๕๖ 

๑. ฉันทะสมาธิ  สมาธิที่เกิดจากฉันทะ     หรือสมาธิที่มีฉันทะเปนใหญ  ดังพระบาลี
วา ฉนฺทํ  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิสฺสาย  ลภติ  สมาธึ    ลภติ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตํ ฯ  อยํ  วุจฺจติ        
ฉนฺทสมาธิ ฯ     

๒. วิริยะสมาธิ  สมาธิที่เกิดจากวิริยะ  หรือสมาธิที่มีวิริยะเปนใหญ  ดังพระบาลีวา  
วิริยํ  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิสฺสาย  ลภติ  สมาธึ   ลภติ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตํ ฯ  อยํ  วุจฺจติ  วิริยสมาธิ ฯ     

๓.  จิตตสมาธิ  สมาธิที่เกิดจากจิตตะ  หรือสมาธิที่มีจิตตะเปนใหญ  ดังพระบาลีวา     
จิตฺตํ  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิสฺสาย  ลภติ  สมาธึ    ลภติ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตํ ฯ  อยํ  วุจฺจติ  จิตฺตสมาธิ ฯ     

๔.  วิมังสาสมาธิ  สมาธิที่เกิดจากวิมังสา  หรือสมาธิที่มีวิมังสาเปนใหญ  ดังพระ
บาลีวา วิมํสํ  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิสฺสาย  ลภติ  สมาธึ   ลภติ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตํ ฯ  อยํ  วุจฺจติ  วิมํ
สาสมาธิ ฯ     

อนึ่ง  สมาธิเหลานี้  จะเกิดมีควบคูไปดวยกันกับความเพียรพยายาม  ที่เรียกวา  
ปธานสังขาร  ปธานสังขาร  แปลวา  สังขารที่เปนตัวความเพียร  หรือความเพียรที่เปนเครื่องปรุง
แตง  ขอแปลงายๆ  วา  ความเพียรที่เปนแรงสรางสรรค 

สมาธิเกิดจาก  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา  หรือจากความมีใจรัก  ความเพียรทํา  
เอาจิตฝกใฝ  ใชปญญาสอบสวนไดอยางไร  มีแนวความเขาใจดังนี้ 

๑.  ฉันทะ  ความพอใจไดแกความมีใจรักในสิ่งที่ทํา  และพอใจฝกใฝในจุดหมาย
ของสิ่งที่ทํานั้น  อยากทําสิ่งนั้นๆ  ใหสําเร็จ  พูดใหลึกลงไปในทางธรรมวา  ความรัก  ความใฝใจ
                                                  

๕๕ อง.ปญจก.  ๒๒/๒๖/๒๓.  อางจาก พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม ,  ๘๔๑. 
๕๖สํ.ม.  ๑๙/๑๑๕๐/๓๔๓ , อางใน  วิสุทธิ.  ๑/๑๑๑ . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๘ 

 

ปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณ  อยากใหส่ิงนั้นๆ  เขาถึงหรือดํารงอยูในภาวะที่ดี  ที่
งดงาม  ที่ประณีต  ที่สมบูรณที่สุดของมัน  เมื่อมีฉันทะนําแลวก็ตองทําสิ่งนั้นใหดีที่สุด  ไมพะวงกบั
ส่ิงลอเรา  หรือผลตอบแทนทั้งหลาย  จิตใจก็มุงแนวแนมั่นคงในการดําเนินสูจุดหมาย  เดินเรียบ
สม่ําเสมอ  ไมซาน  ไมสาย  ฉันทะสมาธิจึงเกิดขึ้นโดยนัยนี้  และพรอมกันนั้นปธานสังขาร  คือ
ความเพียรสรางสรรคก็ยอมเกิดควบคูมาดวย 

๒.  วิริยะ  ความเพียร  ไดแกความอาจหาญ  แกลวกลา  บากบั่น  กาวไป  ใจสู  ไม
ยอทอทอ  ไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก  เมื่อรูวาสิ่งใดควรคาแกการบรรลุถึง  
วิริยะเกิดขึ้นแกเขาแลว  แมวาจุดหมายนั้นจะลุถึงไดยาก  มีอุปสรรคมาก  หรืออาจจะใชเวลานาน
เปนเดือนเปนป  เขาก็ไมทอถอย  กลับเห็นเปนสิ่งทาทายที่เขาจะเอาชนะใหได  ทําใหสําเร็จ คนที่มี
ความเพียรเทากับมีแรงหนุน  เวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม  จิตใจจะแนวแน  มั่นคง  พุงตรง
ตอจุดหมาย  สมาธิก็เกิดขึ้นได  เรียกวาเปนวิริยะสมาธิ  พรอมทั้งมีปณิธานสังขาร  คือความเพียร
สรางสรรคเขาประกอบควบคูไปดวยกัน 

๓.  จิตตะ  ความคิดจดจอ  หรือเอาใจฝกใฝ  ไดแกความมีจิตผูกพัน  จดจอ  เฝาคดิ
เร่ืองนั้น  ใจอยูกับงานนั้น  ไมปลอย  ไมหางไปไหน  ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเร่ือง
หนึ่ง  หรืองานอยางใดอยางหนึ่ง  คนผูนั้นจะไมสนใจไมรับรูเร่ืองอ่ืนๆ  ใครพูดอะไรเรื่องอื่นๆ  ก็ไม
สนใจ  แตถาพูดเรื่องงานนั้นจะสนใจเปนพิเศษทันที  บางทีจัดทําเรื่องนั้น  งานนั้น    ขลุกงวนอยูได
ทั้งวันทั้งคืน  ไมเอาใจใสรางกาย  การแตงเนื้อแตงตัว  อะไรจะเกิดขึ้นก็ไมสนใจ  เรื่องอื่นเกิดขึ้น
ใกลๆ  บางทีก็ไมรู  ทําจนลืมวันลืมคืน  ลืมกินลืมนอน  ความมีใจจดจอฝกใฝเชนนี้  ยอมนําให
สมาธิเกิดขึ้น  จิตจะแนวแน  แนบสนิทในกิจที่ทํา มีกําลังมากเฉพาะสําหรับกิจนั้น  เรียกวาเปน
จิตตสมาธิ  พรอมกันนั้นก็เกิดปธานสังขาร  คือความเพียรสรางสรรครมสนับสนุนไปดวย 

๔.  วิมังสา  ความสอบสวนไตรตรอง  ไดแกการใชปญญาพิจารณาหมั่นใครครวญ
ตรวจตรา  หาเหตุผล  และตรวจสอบขอยิ่งหยอน  เกินเลยบกพรอง  หรือขัดของเปนตนในกิจที่ทํา  
รูจักทดลองและคิดคน  หาทางแกไขปรับปรุง  ขอนี้เปนการใชปญญาชักนําสมาธิ  ซึ่งจะเห็นไดไม
ยาก  คนมีวิมังสาชอบคิดคนหาเหตุผล  ชอบสอบสวนทดลอง  การคิดคนหาเหตุผล  ชอบสอบสวน
ทดลองอยางนี้  ยอมชวยรวมจิตใหคอยกําหนด  และติดตามเรื่องที่พิจารณาอยางติดแจ
ตลอดเวลา  เปนเหตุใหจิตแนวแน  แลนดิ่งไปกับเร่ืองที่พิจารณา  ไมฟุงซาน  ไมวอกแวก  และมี
กําลัง  เรียกวาเปนวิมังสาสมาธิ  ซึ่งก็จะมีปธานสังขาร  คือความเพียรสรางสรรคเกิดมาดวย  
เชนเดียวกับสมาธิขออ่ืนๆ   

สาระของการสรางสมาธิตามหลักอิทธิบาท  ก็คือเอางาน  ส่ิงที่ทําหรือจุดหมายที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๙๙ 

 

ตองการเปนอารมณของจิต  แลวปลุกเราระดมฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  หรือวิมังสา  เขานําหนุน  
สมาธิก็เกิดขึ้น  และมีกําลังเขมแข็ง  ชวยใหทํางานอยางมีความสุขและบรรลุผลสําเร็จดวยดี 

โดยนัยนี้ในการปฏิบัติธรรมก็ดี  ในการเลาเรียนศึกษา  หรือประกอบกิจการงานอื่น
ใดก็ดี  เมื่อตองการสมาธิ  เพื่อใหกิจที่ทํานั้นดําเนินไปอยางไดผลดี  ก็พึงปลุกเราและชักจูงอิทธิ
บาท  ๔ อยางนี้  ใหเกิดเปนธรรมเดนนําขึ้นสักขอหนึ่ง  แลวสมาธิความสุขสบายใจและการทํางาน
ที่ไดผล  ก็เปนอันหวังไดเปนอยางมากวาจะเกิดมีตามมาเอง  พรอมกันนั้น  การฝกสมาธิหรือการ
ปฏิบัติธรรมสวนหนึ่งก็จะเกิดมีข้ึนในหองเรียน  ในบานในทุงนาในที่ทํางาน  และในสถานที่ทุกๆ  
แหง๕๗  ขอยกขอความจากพระบาลีการเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาทวา   

...โย  มคฺโค  ยา  ปฏิปทา  อิทฺธิลาภาย  อิทฺธิปฏิลาภาย  สํวตฺตติ ฯ  อยํ  วุจฺจติ       
ภิกฺขเว  อิทฺธิปาโท ฯ 

...อิทฺธิปาทภาวนา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ   อิทฺธิ-
ปาทํ   ภาเวติ    วิริยสมาธิ    จิตฺตสมาธิ    วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ  อิทฺธิปาทํ  ภาเวติ ฯ  
อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทภาวนา ฯ๕๘ 

มรรคาใด  ปฏิปทาใด  ยอมเปนไปเพื่อการไดอิทธิ  เพื่อประสบอิทธิ,  มรรคา  
ปฏิปทานี้  เรียกวาอิทธิบาท” 

“อิทธิบาทภาวนา  (การเจริญอิทธิบาท) ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิ
บาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร  ยอมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิริยะสมาธิ
และปธานสังขาร  ยอมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร  ยอมเจริญอิทธิ
บาทที่ประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  นี้เรียกวาอิทธิบาทภาวนา”  
 

๓).  การเจริญสมาธิอยางสามัญ  หรือฝกสมาธิโดยใชจิตเปนตัวนํา 
องคธรรมที่ใชเปนเครื่องชักหรือฝกใหเกิดสมาธิ  ก็คือองคธรรมพื้นฐานที่เรียกวาสติ  

เพราะสติเปนเครื่องดึงและกุมจิตไวกับอารมณ  คือส่ิงที่เกี่ยวของและกิจที่ตองทําในเวลานั้น  ดังได
กลาวแลวขางตนวาสติเปนที่พึงพํานักของใจ  การฝกสมาธิดวยอาศัยสติเปนหลัก  แยกไดเปน  ๒  
วิธีใหญ คือ 

                                                  
๕๗ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],   พุทธธรรม,  ๘๔๒-๘๔๕.   
๕๘ สํ.ม.  ๑๙/๑๑๗๕-๗/๓๕๕. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๐ 

 

๓.๑  การฝกเพื่อใชงานทางปญญา  หรือมุงหมายประโยชนทางปญญา  
ไดแกการใชสตินําทางใหแกปญญา  หรือทํางานรวมกับปญญา  โดยคอยจับอารมณสงเสนอให
ปญญารูหรือพิจารณา  (พูดอีกอยางหนึ่งวาสติตึงหรือกุมจิตอยูกับอารมณแลวปญญาก็พิจารณา
หรือรูเขาใจอารมณนั้น)  ตามวิธีแบบนี้สมาธิไมใชตัวเนน  แตพลอยไดรับการฝกไปดวย  พลอย
เจริญไปดวยเอง  พรอมกับที่พลอยชวยสงเสริมการใชปญญาใหไดผลดียิ่งขึ้นไปดวย  การฝกแบบ
นี้ไดแกวิธีการสวนใหญของสติปฏฐาน  เปนการเจริญสมาธิในชีวิตประจําวัน 

๓.๒  การฝกเพื่อสรางสมาธิลวนๆ    หรือมุงลึกลงไปในทางสมาธิเพียงดาน
เดียว  ไดแกการใชสติคอยจับอารมณไวใหจิตอยูกับอารมณนั้นไมคลาดเคลื่อนจากกัน  หรือตรึงจิต
ใหอยูกับอารมณที่กําลังกําหนดนั้นเรื่อยไป  เปนวิธีการที่เนนสมาธิโดยตรง  แมหากบางครั้งจะใช
ปญญาบางก็เพียงเล็กนอยเปนเพียงสวนประกอบ  เชน  เพียงคิดพิจารณารูไปตามที่จําๆ  มา  ไม
มุงหยั่งถึงตัวสภาวะ  การฝกแบบนี้ใชไดแกสวนสาระสําคัญของวิธีฝกแบบที่  ๔  ที่จะกลาวตอไป๕๙ 

 
๔).  การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน 
คําวา  การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผนในที่นี้  หมายถึงวิธีฝกอบรมเจริญสมาธิ

อยางที่ไดปฏิบัติสืบๆ  กันมา  ในประเพณีการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท  ตามที่
ทานนําลงเขียนอธิบายไวในคัมภีรชั้นอรรถกถา  เฉพาะอยางยิ่งคัมภีรวิสุทธิมรรค๖๐  เปนวิธีการที่
ปฏิบัติกันอยางเอาจริงเอาจังเปนงานเปนการ  โดยมุงฝกเฉพาะตัวสมาธิแทๆ  ภายในขอบเขตที่
เปนระดับโลกียทั้งหมด๖๑  ซึ่งกําหนดวางไวเปนรูปแบบ  มีข้ันตอนที่ดําเนินไปตามลําดับ  เร่ิมต้ังแต
การตระเตรียมตัวเบื้องตนกอนฝก  วิธีเจริญกรรมฐานแตละอยางๆ  และความกาวหนาในการฝก  
จนไดรับผลในข้ันตางๆ  ตลอดถึงฌานสมาบัติและโลกียอภิญญาทั้งหลาย 

วิธีการเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผนนั้น  สรุปความตามที่ทานแสดงไว  เปน
ลําดับข้ันตอนใหญๆ  ไดคือ  เบื้องแรก  เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดี  หรือชําระศีลใหหมดจดแลว:  

กิจเบื้องตนสําหรับผูปฏิบัติ  
๑. ตัดปลิโพธ  คือขอติดของหรือเหตุกังวล  ๑๐  ประการ 

                                                  
๕๙ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม, ๘๔๘-๘๔๙.    
๖๐ วิสุทธิ.๑/๑๐๔-๒/๒๘๔.  
๖๑   สมาธิที่เปนโลกุตระ  ไดแกสมาธิที่ประกอบกับอริยมรรค  หรือมรรคสมาธิ  วิธีเจริญโลกุต-

ตระนั้น  รวมอยูดวยในตัวกับการเจริญปญญา  เมื่อเจริญปญญา  ก็เปนอันเจริญมรรคสมาธินั้นไปดวย  จึงไม
ตองพูดแยกไวตางหาก,  วิสุทธิ.  ๑/๑๑๒,  อางจาก  พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม,  ๘๔๙. 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๑ 

 

๒. เขาหากัลยาณมิตร  คือครูอาจารย  ผูมีคุณสมบัติเหมาะที่จะใหกรรมฐาน 
๓. รับเอากรรมฐานอยางใดอยางหนึ่งใน  ๔๐  อยาง  ที่เหมาะกับจริตของตน 
๔. ก.  เขาอยูในวัด  ที่อยูอาศัย  หรือสถานที่ปฏิบัติ  ซึ่งเหมาะแกการเจริญสมาธิ 
      ข.ตัดปลิโพธคือ  ขอกังวลเล็กๆ  นอยๆ  เสียใหหมด 
๕. ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ 
รายละเอียดของวิธีการปฏิบัติตามหัวขอเหลานี้  ทานกลาวไวสําหรับพระภิกษุจะทํา

การฝกสมาธิอยางจริงจัง  อาจเปนเวลาหลายเดือน  หรือหลายป  ถาคฤหัสถจะปฏิบัติ  หรือผูใดจะ
ฝกระยะสั้นๆ  ก็พึงจับเอาสาระมาใชเทาที่เหมาะ   

๑.๑  มหาปลิโพธ  ปลิโพธ  แปลวาเครื่องผูกพัน  หรือหนวงเหนี่ยว  ซึ่งเปนเหตุใหใจ
พะวักพะวนหวงกังวล  ไมโปรง  แปลกันงายๆ  วาความกังวล  ๑๐  ประการอันเปนอุปสรรคแกการ
เจริญสมาธิ  เมื่อมีความกังวล  ก็จะทําใหการปฏิบัติกาวหนาไปไดยาก  ไมอํานวยโอกาสแกการ
เกิดสมาธิ  จึงตองกําจัดเสีย  มหาปลิโพธ  คือความกังวลใหญ  ทานแสดงไว  ๑๐  อยางคือ 

อาวาโส  จ  กุลํ  ลาโภ คโณ  กมมฺจ  ปฺจมํ 
อทฺธานํ  ญาติ  อาพาโธ คนฺโถ  อิทฺธีติ  เต  ทสาติฯ  ๖๒ 
เครื่องกอกวนใหเกิดความกังวลมีอยู  ๑๐  ประการ  คือ  ที่อยูที่อาศัย    มีวัด  กฎี  

บาน  เปนตน  ทายกทายิกา  ลาภสักการะ  หมูคณะ  นวกรรม  การงานที่จัดซอมแซมปฏิสังขรณ  
การเดินทาง  ญาติโยม  อาพาธ  การศึกษา  การสอนปริยัติธรรม  การแสดงอิทธิฤทธิ์ 

๑. อาวาโส  หวงที่อยูวาจะทรุดโทรมเสียหาย  หวงของใชเกบ็สะสมไวมาก 
๒. กุลํ          หวงสกุลวาไมไดตดิตอเขาอาจหยุดบํารุง  หางเหิน 
๓. ลาโภ       หวงลาภมีคนเลื่อมใสมาก  ไมเปนอันปฏิบัติ  ควรปลีกตัวไปหาที่สงัด 
๔. คโณ        หวงหมูคณะ  วาญาติมิตร  อาจารย  บริวาร  จะเปนอยูลําบาก 
๕. กมฺมํ        หวงการงานวายงัทาํไมเสร็จ  จะคั่งคาง 
๖. อทฺธาน ํ  หวงการเดินทาง  วาเตรียมจะไปตอที่ใด  พรอมหรือไมพรอม 
๗. ญาติ       หวงญาติ  คูครอง  บิดามารดา  วาจะเดือดรอนเจ็บปวย 
๘. อาพาโธ  หวงสุขภาพ  วาโรคจะกําเริบ  จะรักษาอยางไร 
๙. คณฺโถ      หวงการศึกษา  วาจะเรียนไมสําเรจ็ 

                                                  
๖๒ วิสุทธิ.๑/๑๑๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๒ 

 

๑๐. อิทฺธิ  หวงฤทธิ์เดช  คือฤทธิ์ของปุถุชน  เปนภาระในการรักษา  แตเปนปลิโพธ
สําหรับผูบําเพ็ญวิปสสนาเทานั้น  ไมเปนปลิโพธแกการเจริญสมาธิโดยเฉพาะ  เพราะผูที่เจริญ
สมาธิยังไมมีฤทธิ์ที่จะหวง๖๓ 

๑.๒  ตัดขุททกปลิโพธ   
ตัดขุททกปลิโพธิเครื่องกังวล  เล็กๆ  นอยๆ   คือขอกังวลเกี่ยวกับรางกาย  เครื่องใช

ประจําตัว  ไมตองใหเปนขอกวนใจจุกจิกขึ้นอีก  กอนหนาจะลงมือปฏิบัติ  เชน  ตัดผม  ตัดเล็บ  
โกนหนวดเครา  ปะชุนเย็บจีวร  ยอมจีวร  ระบมบาตรที่เปนสนิม  ปดกวาด  เช็ดถู  เตียงและตั่ง  
เปนตน  ซึ่งเปนเครื่องกังวลหยุมหยิมเล็กๆ  นอยๆ  เหลานี้  ผูปฏิบัติควรตองจัดทําใหเสร็จเรียบรอย
เสียกอน  จึงจะสบาย  เพื่อจะไดไมตองกังวล  ถึงเรื่องเหลานี้ในเวลาที่ทําการปฏิบัติอยู 

 
๒.๑  แสวงกัลยาณมิตร  หมายถึงผูบอกกัมมัฏฐาน พระพุทธพจนวา  ดูกอน

อานนท  จริงอยูสัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดา  อาศัยเราเปนกัลยาณมิตรแลว  ยอมพน
จากความเกิดไดดังนี้เปนตน พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียว  จึงเปนกัลยาณมิตรที่ถึงพรอม
ดวยอาการทั้งปวง  เพราะเหตุนั้นเมื่อพระองคยังเสด็จอยู  กรรมฐานที่ถือเอาในสํานักของพระผูมี
พระเจานั้นเทานั้น  เปนอันถือเอาอยางดี  แตเมื่อพระองคเสด็จปรินิพพานแลว  พึงถือเอาในสํานัก
พระมหาสาวก  ๘๐  พระขีณาสพผูที่ทําจตุตฌาน  การไดอยางนี้นั่นเปนการดี ถาไมไดไซร  พึง
ถือเอาในสํานักของพระอริยบุคคล  ๔  ปุถุชนผูไดฌาน  ผูทรงพระไตรปฎก  ภิกษุผูชํานาญ  เปน
พหู-สูตรและเปนลัชชี ลดหล่ันกันลงมา เพราะภิกษุเชนนี้  ยอมเปนผูทรงไวซึ่งแบบแผน  ตามรักษา
วงศ  รักษาประเพณี  เปนอาจารยผูถือเอาตามอาจริยามัติ(เปนสําคัญ)    ไมถือแตอัตตโนมัติ   

ทานวาพระปุถุชนที่เปนพหุสูตรบางทีสอนไดดีกวาพระอรหันที่ไมเปนพหุสูตรเสียอีก  
เพราะพระอรหันตถนัดแตแนวปฏิบัติที่ทานผานมาเองเทานั้น  บอกทางไปไดแตเฉพาะตัว  และ
บางองคก็ไมถนัดเชิงสอนอีกดวย  สวนพระพหูสูตรไดคนความาก  สอบสวนมาหลายอาจารย  
แสดงทางไปใหเห็นขวางขวาง  และรูจักกลวิธียักเยื้องสอนใหเหมาะ  ยิ่งไดพระอรหันตที่เปน
พหูสูตรก็ยิ่งดี  เมื่อหากัลยาณมิตรไดแลวพึงเขาไปหา  ทําวัตรปฏิบัติตอทาน  แลวขอโอกาสเรียน
พระกัมมัฏฐาน๖๔   ทานที่สามารถสอนกัมมัฏฐานใหแกตนไดเรียกวา  กัลยาณมิตรผูมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

ปโย  ครุภาวนีโย  วตฺตา  จ  วจนกฺขโม 

                                                  
                      ๖๓ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม,  ๘๕๐. 

๖๔   เร่ืองเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๓ 

 

คมภีรฺจ  กถํ  กตฺตา โน จฏฐาเน  นิโยชเย๖๕ 

ขยายความจากพระบาลี  คําวา  ผูเปนกัลยาณมิตร  คือผูเปนมิตรที่ดี  ผูตั้งตนอยูใน
ฝายเจริญ  แสวงหาประโยชนเกื้อกูลผูอ่ืน  ประกอบดวยคุณลักษณะอยางนี้ 

๑. ปโย         เปนผูที่นารัก  นาเลื่อมใส  เพราะมีศีลบริสุทธ  
๒.  ครุ          เปนผูที่นาเคารพ  เพราะประกอบดวยคุณธรรมมีศีล  สมาธิ  และการ

ถือธุดงค  มีปงสุกูลิกังคธุดงค  เตจีวริกังคธุดงค    ปณฑปาติกังคธุดงค  เหลานี้  เปนตน   
๓.  ภาวนีโย  เปนที่นาสรรเสริญ   นายกยอง  เพราะมีจิตใจเที่ยงธรรม  ไมลําเอียง

ในบรรดาสหธรรมมิกและลูกศิษย 
๔. วตฺตา         เปนผูที่มีความสามารถพูดชี้แจงกัมมัฏฐานได   
๕. วจนกฺขโม  เปนผูยอมรับคําตักเตือน อดทนตอคําโตแยงจากสหธรรมิก  และลูก

ศิษยได 
๖.  คมฺภีรฺจ  กถํ  กตฺตา   เปนผูสามารถแสดงธรรมอันลึกซึ้ง  กลาวคือความ

เปนไปของรูปนาม  ขันธ  ๕  มีสัจจะ  ๔  ปฏิจจสมุปบาท  ไตรลักษณ  ไดอยางชัดเจน  แจมแจง 
ลึกซึ้งถึงสภาวะที่แทจริง 

๗.  อฏฐาเน  โน  จ  นิโยชเย  เปนผูเวนจากการชักชวนไปในสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน  แมที่สุดเพียงครั้งเดียวก็ไมทํา  มีแตคอยชักนําใหทําในสิ่งที่เปนประโยชนตน  และ
ประโยชนของพระพุทธศาสนาอยูเปนนิจ  

คุณ  ๗  ประการดังที่ไดกลาวมานี้  ยอมมีคุณแกผูปฏิบัติ  ถาหากผูที่เปน
อาจารยขาดคุณสมบัติ  ๗  ประการนี้  ไปเพียงประการใดประการหนึ่งแลว  จะเรียกวาเปนผูถึง
พรอมดวยกัลยาณมิตรที่แทนั้นยังไมได  โดยเหตุนี้  ผูที่เปนอาจารย  สมถะ  วิปสสนา ควรพยายาม
อบรมตนไวใหสมบูรณดวยคุณทั้ง  ๗  ประการนี้  เพื่อจะไดชื่อวาเปนกัลยาณมิตรที่ถูกที่แท  พรอม
มูล  โดยประการทั้งปวง  ผูปฏิบัติควรแสวงหาอาจารยที่ประกอบดวยคุณธรรมเหลานี้  จึงจะได
ประโยชนจากการปฏิบัตินี้อยางสมบูรณ 
 

๓.๑  รับหรือเรียนกรรมฐานที่เหมาะกับจริยา  (จริต)  ของตน  พึงเขาใจ
ความหมายของจริยาและกรรมฐานพอเปนเคาดังนี้ 

                                                  
๖๕ วิสุทธิ. ๑/๑๒๓. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๔ 

 

กรรมฐาน  แปลวา  ที่ตั้งแหงการทํางานของจิต  หรือที่ใหจิตทํางาน  มีความหมาย
เปนทางการวาสิ่งที่ใชเปนอารมณในการเจริญภาวนา  หรืออุปกรณในการฝกอบรมจิต  หรืออุบาย
หรือวิธีเหนี่ยวนําสมาธิ  พูดงายๆ  วา  ส่ิงที่เอามาใหจิตกําหนด  จิตจะไดมีงานทําเปนเรื่องเปนราว  
สงบอยูที่ได  ไมเที่ยววิ่งเลนเตลิด  หรือเลื่อนลอยฟุงซานไปอยางไรจุดหมาย  เฉพาะในกรณีนี้  ก็
คือส่ิงที่เอามาใหจิตกําหนด  เพื่อชักนําใหเกิดสมาธิ  หรืออะไรก็ไดที่พอจิตกําหนดจับเขาแลว  จะ
ชักนําจิตใหแนวแนอยูกับมันจนเปนสมาธิไดเร็วและมั่นคงที่สุด  พูดใหส้ันที่สุดวา  ส่ิงที่ใชฝกสมาธิ  
กรรมฐานเทาที่พระอรรถกถาจารยรวบรวมแสดงไวมี  ๔๐  อยางคือ๖๖  กสิณ  ๑๐    อสุภะ  ๑๐   
อนุสติ  ๑๐  อัปปมัญญา  ๔   อาหาเร  ปฏิกูลสัญญา  ๑ จตุธาตุววัฏฐาน  ๑   อรูปฌาน  ๔     

ทานวากรรมฐาน  ๔๐  อยางนั้น  แตกตางกันโดยเหมาะสมแกผูปฏิบัติ  ซึ่งควร
เลือกใชใหเหมาะกับลักษณะนิสัยความโนมเอียงของแตละบุคคลที่เรียกวาจริยาตางๆ  ถาเลือกให
ถูกกันเหมาะกัน  ก็ปฏิบัติไดผลดีและรวดเร็ว  ถาเลือกผิด  อาจทําใหปฏิบัติไดลาชาหรือไมสําเร็จ
ผล๖๗ 

 
พิธีขอกรรมฐาน 

ในการรับเอากรรมฐาน  ทานใหทําเปนพิธี  คือเมื่อเขาไปหาทานผูเปนกัลยาณมิตร
แลว 

๑.  กลาวคํามอบตัวแดพระพุทธเจา  ทํานองนี้วา  “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  
ขาพระพุทธเจาขอสละอัตภาพนี้แดพระองค”  (คําบาลีวา  อิมาหํ  ภควา  อตฺตภาวํ  ตุมฺหากํ          
ปริจฺจชามิ  จะแปลวาขอถวายชีวิตก็ได)  หรือมอบตัวแดพระอาจารยก็ไดวา  “ขาแตพระอาจารย  
ขาพเจาขอสละอัตภาพนี้แดทาน”  (คําบาลีวา  อิมาหํ  ภนฺเต  อตฺตภาวํ  ตุมฺหากํ  ปริจฺจชามิ  
จะแปลวาขอถวายชีวิตก็ได)    การมอบตัวใหนี้เปนกลวิธีสรางความรูสึกใหปฏิบัติอยางจริงจังเด็ด
เดี่ยว  ชวยทําลายความกลัว  ทําใหวางาย  ทําใหความรูสึกระหวางอาจารยกับผูปฏิบัติถึงกัน  และ
เปดโอกาสใหอาจารยสอน  และชวยในการฝกไดอยางเต็มที่  พรอมนั้นพึงทําพื้นใจใหประกอบดวย  
อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  เนกขัมมะ  ความไฝสงัด  และความรอดพน  กับทั้งทําจิตใหโนมนอมไป
ในสมาธิและนิพพานแลวขอกรรมฐาน 

 

                                                  
๖๖ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ข 
๖๗ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม,  ๘๕๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๕ 

 

๒.  ฝายพระอาจารย  ถารูจิตใจศิษยได  ก็กําหนดจริยาดวยญาณนั้น  ถามิฉะนั้นก็
สอบถามใหรู  เขนวาเธอเปนพวกจริตใด  ลักษณะอาการความรูสึกนึกคิดของเธอสวนมากเปน
อยางไร  เธอนึกถึงพิจารณาอะไรแลวสบาย  ใจเธอนอมใจไปในกรรมฐานไหน  เปนตน  แลวบอก
กรรมฐานที่เหมาะกับจริตของเขานั้น  ชี้แจงใหรูวาจะเริ่มตนปฏิบัติ  ทําอยางไร  วิธีกําหนด  และ
เจริญทําอยางไร  นิมิตเปนอยางไร  สมาธิมีข้ันตอนอยางไร  วิธีรักษา  และทําสมาธิใหมีกําลังขึ้น
ทําอยางไร  เปนตน๖๘  

๔.๑  อยูในวัดที่เหมาะแกการเจริญสมาธิ  ความจริงควรอยูวัดเดียวกับอาจารย  
แตถาไมผาสุกก็พึงไปหาวัดที่เปนสัปปายะ  คือหาสถานที่ที่เหมาะเกื้อกูลแกการปฏิบัติ 

เวนวัด  หรือสถานที่ที่เปนโทษแกการปฏิบัติมีอยู  ๑๘  ประการ   
๑.  มหนฺตตฺตํ  ความเปนวิหารใหญ  ที่อยูอาศัยที่กวางขวางใหญโตมาก  ภิกษุมาก

ดวยกันมีฉันทะตางๆ  กันรวมกันอยู ความผิดใจกันและกันยอมเกิดขึ้น  ไมมีใครทําวัตร  บริเวณ
ลานโพธิ์ไมมีใครกวาด  น้ําฉันน้ําใชไมมีใครตัก 

๒.  นวตฺตํ  ความเปนวิหารใหม  (ยังไมแลวดี)  การกอสรางมีมาก  ไมทําเขาก็
โพนทนาเอา  แตในวิหารใหมใด  ภิกษุทั้งหลายบอกวา  “ขอทานจงทําสมณธรรมตามสบายเถิด  
พวกขาพเจาจักทําการกอสรางเอง”  ดังนี้ในวิหารใหมเชนนี้ควรอยู 

๓.  ชิณฺณกตฺตํ  ความเปนวิหารเกาทรุดโทรมแลว  ส่ิงที่จะตองดูแลมีมาก  ดูแล
เฉพาะเสนาสนะสําหรับตน  เขาก็จะโพทนาเอา  มัวดูแลกรรมฐานก็จะเสีย 

๔ .  ปนฺถสนฺนิสฺสิตตฺตํ   ความเปนวิหารติดทางเดิน   คือวิหารติดทางหลวง  
อาคันตุกะพลุกพลานทั้งกลางวันและกลางคืน  เมื่อพวกเขามากันในเวลาวิกาล  ก็จําตองยก
เสนาสนะสําหรับตนใหเขาพัก  แลวตนเองไปอยูที่โคนไม  หรือไมก็ที่ลานหิน  แมวันรุงขึ้นตอไปก็
อยางก็เปนเชนนี้  โอกาสสําหรับกรรมฐานก็จะไมมี  แตในวิหารติดทางเดินใด  ความคับคั่งดวย
อาคันตุกะเชนนั้นไมมี  ก็ควรอยูในวิหารนั้นได 

                                                  
๖๘ ตามที่ทานแสดงในตอนวาดวยการเจริญอานาปานสติ  วาใหเรียนกรรมฐานที่มีสนธิ  ๕  คือ  

เรื่องเกี่ยวกับกรรมฐาน  ๕  ขอ  หรือ  ๕  ภาค  ไดแก  ๑.  อุคคหะ  เรียนหลักของกรรมฐานตามแบบแผนหรือ
ตํารา  ๒.  ปริปุจฉา  สอบถามความหมายและขอสงสัยใหเสร็จส้ิน  ๓.  อุปฏฐาน  การปรากฏแหงนิมิตกรรมฐาน
วาเปนอยางนั้นๆ  ๔.  อัปปนา  การที่กรรมฐานจะแนวแนถึงขั้นฌานไดเปนอยางนี้ๆ  ๕.  ลักษณะ  กําหนดสภาพ
ของกรรมฐานวา  กรรมฐานนี้มีลักษณะอยางนี้  จะสําเร็จดวยทําอยางนี้ๆ  (ดู  วิสุทธิ.๒/๖๗,   วิสุทธิ.ฎีกา  ๒/
๕๗). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๖ 

 

๕.  โสณฑึ  สระโบกขรณีโบกดวยหิน  ชื่อวา  ตระพัง  ในวิหารมีตระพังนั้น  ชนมา
ชุมนุมกันมากเพื่อตักน้ําดื่ม  พวกอันเตวาสิกของพระเถระทั้งหลาย  ผูอยูวัดในพระนคร  กจ็ะพากนั
มาเพื่อประโยชนดวยรชนกรรม  (การซักยอม)  เมื่อพวกเธอถามถึงเครื่องใช  มีภาชนะฟนและราง
เปนตน  ก็จําจะตองชี้ใหเห็นวา  (ส่ิงนั้นๆ  อยู)  ที่โนนๆ  การชวยขวนขวายเปนประจํายอมจะมีไป
ตลอดกาลดังนี้ 

๖.  ปณฺณํ  วิหารมีใบไม  (ที่เปนผัก)  ในวิหารใด  ใบไมที่เปนผักตางๆ  มีอยู  เมื่อ
พระโยคี  แมเรียนกรรมฐานแลวนั่งพักกลางวันอยูในวิหารนั้น  พวกหญิงหาผักจะมารองเพลง
พลางเลือกเก็บใบไมอยูใกลๆ  ยอมจะทําอันตรายแกกรรมฐานดวยการรบกวนดวยเสียงอันเปนวิ
สภาค  (เสียงที่ชอบใจ)  ได 

๗. ปุปฺผํ  วิหารมีไมดอก  ในวิหารใดมีไมดอก  กอไมดอกนานาพรรณมีดอกบาน
สะพร่ังอยู  แมในวิหารนั้น  ก็ยอมมีอุปทวะเชนนั้นเหมือนกัน 

๘.  ผลํ  ในวิหารใด  ไมผลนานาชนิดเชนมะมวง  ชมพู  ขนุนมีอยู  ในวิหารนั้น  พวก
คนที่ตองการผลไมก็จะพากันมาขอ  เมื่อไมใหเขาก็โกรธ  มิฉะนั้นเขาก็ถือเอาโดยพลการ  ตอนเย็น
เธอเดินจงกรมอยูพบเขาทําเชนนั้น  ทักขึ้นวา  ”พวกอุบาสกทําไมพวกทานทําเชนนั้นเลา”  เขาก็จะ
ดาเอาตามใจชอบ  ซ้ําจะพยายามหาเรื่องไมใหเธออยูในที่นั้นเสียอีก 

๙. ปฏฐนียตา  ความเปนวิหารที่คนทั้งหลายมุงมั่น  ภิกษุที่อยูในวิหารที่คนทั้งหลาย
มุงมั่น  คือที่ชาวโลกแตงตั้งให  (วาเปนวิหารวิเศษ)  เชน  ทักขิณาคิรีวิหาร  หัตถิกุจฉิวิหาร  จิตตล
บรรพตวิหาร  คนทั้งหลายยกใหวาเปนพระอรหันต  เขาใครจะไดไหว  และมาออกันอยูใหรอบไป  
เพราะเหตุนั้นความผาสุกก็จะไมมีแกเธอ  แตหากวิหารนั้นเปนสัปปายะ  สําหรับโยคีรูปใด  พระ
โยคีรูปนั้นก็พึงไปพักเสียที่อ่ืนในตอนกลางวัน  ตอนกลางคืนจงมาอยูเถิด 

๑๐. นครสนฺนิสฺสิตตา  ความเปนวิหารติดเมือง  ในวิหารติดเมืองวิสภาคารมณ
ทั้งหลาย  ยอมมาสูครองแหงทวารมีจักษุเปนตน  พวกกุมภทาสี  (นางทาสตักน้ํา)  ก็เดินถือหมอ
น้ํากระทบกันไป  (เดินสวนกัน)  ไมหลีกทางให  ขางพวกเจานายก็มาวงมานนั่งอยูกลางวิหาร 

๑๑.  ทารุสนฺนิสฺสิตตา  ความเปนวิหารติดปาไม  คือเปนที่มีไมแหงและมีตนไมที่ใช
เปนเครื่องเรือนได  พวกหาไมแหง ไปทําฟน  จะทําความไมผาสุกให  ดุจพวกหาผักและดอกไมที่
กลาวมาในขอกอน  คนทั้งหลายคิดกันวา  จะตองตัดไมที่มีอยูในวิหารมาทําเรือนกันเถิด  ก็พากัน
มาตัดในตอนเย็น  พระโยคีออกจากเรือนที่ทําความเพียรไป  จงกรมอยูกลางวิหาร  เห็นคน
เหลานั้นตัดตนไมอยู  ถาเธอทักขึ้นวา  “พวกอุบาสกทําไมพวกทานถึงทําอยางนั้นเลา”  พวกเขาก็
จะดาเอา  มิหนําจะพยายามหาเรื่องไมใหเธออยูในวิหารนั้นเสียอีก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๗ 

 

๑๒.  เขตฺตสนฺนิสฺสิตตา  ความเปนวิหารติดที่นาของชาวบาน  วิหารใดมีที่นาของ
ชาวบานลอมรอบอยู  ในวิหารนั้นคนทั้งหลายจะทําลานนวดขาวที่กลางวิหารนั้นเอง  และตากขาว
ที่หนาวิหารยังทําความไมผาสุขอีกอ่ืนอีกมาก  วิหารใดมีโภคสมบัติมาก  พวกคนไวกันฝูงโคของ
ตระกูลทั้งหลาย  (มิใหเขามาหากินที่วัด)  กั้นทางน้ํา  กักน้ําไวใชในที่ของทางทางวัด  น้ําไมไหล
ไปสูนาของชาวบาน  คนทั้งหลายก็จะมารองทุกข 

๑๓.  วิสภาคานํ  ปุคฺคลานํ  อตฺถิตา  ความเปนวิหารมีบุคคลผูเปนวิสภาคกันอยู  
ในวิหารใดมีบุคคลผูเปนวิสภาค  คือเปนขาศึกแกกันและกันอยู  ภิกษุพวกใดทะเลาะกันอยู  เมื่อ
พระโยคีหามวา  “ทานผูเจริญทั้งหลาย  ขอทานทั้งหลายอยาทําอยางนั้นเลย”  ภิกษุพวกนั้น จะ
เปนผูวาเอาวา  “ตั่งแตภิกษุถือบังสุกุลรูปนี้มา  พวกเรากลายเปนคนเสียไปเสียแลว” 

๑๔.  ปฏฎนสนฺนิสฺสิตตา  ความเปนวิหารติดทาน้ําหรือทาบก  ในวิหารนั้นพวกคน
ที่มาทางเรือก็ดี  ทางหมูเกวียนก็ดี  เนืองๆ  ยอมจะรบกวนทําความไมผาสุขใหดวยการออกปากขอ
โอกาส  ขอน้ําดื่ม  ขอเกลือ 

๑๕.  ปจฺจนตสนฺนิสฺสิตตา  ความเปนวิหารติดปลายแดน  (พึงทราบวา)  คน
ทั้งหลายในบานปลายแดน  เปนคนไมเลื่อมใสในพระรัตนตรัย  (แมหากไมทําอันตรายเอา  ก็ไม
อุปถัมภบํารุง  จะอยูผาสุกไดอยางไร) 

๑๖.  รชฺชสีมนฺตรสนฺนิสฺสิตตา  ความเปนวิหารติดที่ระหวางพรมแดน  ในวิหารที่
ติดระหวางพรมแดน ราชภัยมักจะมี  เพราะพระราชาองคหนึ่งก็วาที่ตรงนี้ยังไมไดอยูในอํานาจของ
เรา  ก็มาตีเอาที่นั้น  ขางพระราชาอีกฝายหนึ่งก็วาที่ตรงนี้ไมไดอยูในอํานาจของตน  ก็จะมาตีเอาที่
นั้น  โยคีอยูในวิหารนั้น  ลางครั้งก็เที่ยวไปในแวนแควนของพระราชองคนั้น  ลางคราวก็เที่ยวไปใน
แวนแควนของพระราชาอีกองคหนึ่ง  เมื่อเปนเชนนั้น  ทางการอาจสําคัญวาเธอเปนจารบุรุษ 

๑๗.  อสปฺปายตา  ความเปนวิหารไมเปนสัปปายะ๖๙  ความที่วิหารไมเปนสัปปายะ  
ก็เพราะเปนที่ชุกชุมไปดวยวิสภาคารมณ  มีรูปเปนตนบาง  เพราะเปนที่ๆ  อมนุษยหวงแหน 

๑๘. กลฺยาณมิตฺตานํ  อลาโภ  วิหารที่หากัลยาณมิตรไมได  ในวิหารใดพระ
โยคาวจรไมอาจหาอาจารยหรือ อุปชฌายผูเปนกัลยาณมิตรได  ความไมไดกัลยาณมิตรในวิหาร
นั้นมีโทษมากทีเดียว 

                                                  
๖๙ สัปปายะ  (ส่ิงที่เหมาะกัน  เกื้อกูล  ชวยสนับสนุน)  มี  ๗  คือ  อาวาส  (ที่อยู)  โคจร  (ที่เที่ยว

หาอาหาร)  ภัสสะ  (การพูดคุย)  บุคคล  โภชนะ  อุตุ  (ดิน  ฟา  อากาศ  ธรรมชาติแวดลอม)  อิริยาบถ  ที่ถูกกัน
หรือชวยเสริม;  สวนอสัปปาย  ก็คือส่ิงทั้ง  ๗  นั้นที่ไมเกื้อกูล  หรือไมเหมาะกัน  (วิสุทธิ.  ๑/๑๖๑,  วินย.อ.  ๑/
๕๒๔,  ม.อ.  ๓/๕๗๐) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๘ 

 

วิหารที่ประกอบดวยโทษ  ๑๘  อยางนี้  อยางใดอยางหนึ่ง  พึงทราบวาเปนวิหารไม
เหมาะสม  พึงหลีกเสียใหหาง  ดุจหลีกหนทางอันมีภัยฉะนั้น๗๐   

 
เลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ  คือเสนาสนะที่ประกอบดวยองค  ๕  

ไดแก 
๑.  นาติทูรํ  โหติ  นาจฺจาสนฺนํ   คมนาคมนสมปนฺนํ  มีหนทางไปมาสะดวกคือ  ไม

ไกลไมใกล  จากหมูบานเกินไป 
๒.  ทิวา  อปฺปกิณฺณํ  รตฺตึ  อปฺปสทฺทํ  อปฺปนิคโฆสํ  ไมมีเสียงอึกทึก  คือ  กลางวัน

ก็ไมจอแจดวยผูคน  กลางคืนก็เงียบสงัด  ไมมีคนสัญจรผานไปมา 
๓ .   อปฺป  ฑํส  มกส  วาตาตป  สิ รึสป  สมฺผ สฺ สํ   โหติฯ   ไมมีแมลงวัน   ยุ ง  

สัตวเลื้อยคลานมารบกวนกัดตอย  ไมมีลม  แดด  อากาศสบายดี   
๔.  ตสฺมึ  โข  ปน  เสนาสเน  วิหรนฺตสฺส  อปฺปกสิเรเนว  อุปฺปชฺชนฺติ  จีวรปณฺฑปาต

เสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา  สถานที่ที่บริบูรณดวยปจจัย  ๔  คือ  ผานุง  ผาหม  อาหาร  
ที่พักอาศัย  ยารักษาโรค  ซึ่งผูปฏิบัติแสวงหาไดโดยงาย  ไมลําบาก  

 
๕. ตสฺมึ  โข  ปน  เสนาสเน  เถรา  ภิกฺขู  วิหรนฺติ  พหุสฺสุตา  อาคตาคมา  ธมฺมธรา  

วินยธรา  มาติกาธรา    เต  กาเลน  กาลํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปริปุจฺฉติ  ปริปณฺหติ ๗๑ ในสถานที่นั้น  มี
ภิกษุผูเปนเถระที่เปนพหูสูตร  มีความรูอยางกวางขวาง  เปนผูมีความทองจําไวได  คือพระสูตร
พระธรรมพระวินัย  และหัวขอในพระไตรปฎก  พํานักอาศัยอยู  พระโยคีเขาไปหาทานตาม
กาลเวลาอันสมควร  แลวไตถามสอบสวนขอความเหลานั้นวา  บทนี้จะตองทําความเขาใจอยางไร  
มีความหมายวากระไร  ดังนี้  ทานเหลานั้นจะเปดเผยขอความลี้ลับ  และขอความที่ยังไมกระจาง

                                                  
๗๐ วิสุทธิ.  ๑/๘๐-๘๘. 
๗๑ ดูความเต็มใน  อง.ทสก.๒๔/๑๑/๑๖-๑๗  (ในบาลีกลาวถึงคุณสมบัติของตัวผูปฏิบัติที่จะ

บรรลุวิมุตติไดในเวลาไมนานไวดวยวา  ประกอบดวยองคคุณ  ๕  ประการคือ  ๑.  มีศรัทธาในตถาคตโพธิ  ๒.  มี
สุขภาพดี  โรคนอย  ระบบการเผาผลาญ(  ไฟธาตุ)  พอดี  ๓.  เปนคนเปดเผยตัวตามเปนจริงแดพระศาสดา  
และเพื่อนพรหมจารี  ไมมีมายา  ๔.  มีความเพียรบากบั่นจริงจัง  ๕.  มีปญญาที่จะชําแรกกิเลสได):  ดังพระบาลี
วา…ภิกฺขุ  ปฺจงฺคสมนฺนาคโต  โหติ ..นจิรสฺเสว  อาสวานํ  ขยา…ทิฏเฐว  ธมฺเม  สยํ  อภิฺญา  สจฺฉิกตฺวา  
อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺย…  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺโธ  โหติ  สทฺทหติ  ตถาคตสฺส  โพธึ…อปฺปาพาโธ  โหติ  อปฺปาตงฺโก  
สมเวปากินิยา  คหณิยา  สมนฺนาคโต…อสโฐ  โหติ  อมายาวี  ยถาภูตํ  อตฺตานํ  อาวิกตฺตา  สตฺถริ  วา  วิฺูสุ  
วา  สพฺรหฺมจารีสุ  อารทฺธวิริโย  วิหรติ…ถามวา  ทฬฺหปรกฺกโม  อนิกฺขิตฺตธุโร  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  ปฺญวา  โหติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐๙ 

 

ทานก็ทําใหกระจาง   และบรรเทาความสงสัยในขอธรรม  ที่สุขุมลุมลึกที่เปนเหตุใหเกิดความสงสัย  
อันจะทําใหโยคีบุคคลนั้นไดรับประโยชนอยางใหญมหาศาล  

  ๕.๑  ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ:  กรรมฐานแตละประเภทมีรายละเอียดวิธี
เจริญสมาธิแตกตางกันไป  แตกระนั้น  ก็พอจะสรุปเปนหลักการทั่วไปอยางกวางๆ  ดังที่บางคัมภีร
แสดงไวโดยจัดเปนภาวนาคือ  การเจริญหรือการฝก  ๓  ข้ัน  คือ  บริกรรมภาวนา  อุปจารภาวนา  
และอัปปนาภาวนา๗๒  แตกอนจะกลาวถึงภาวนา  ๓  ข้ัน  มีคําที่ควรทําความเขาใจ  คําหนึ่งคือ  
นิมิต 

นิมิต  หรือ  นิมิตต  คือเครื่องหมายสําหรับใหจิตสงบ  หรือภาพที่เห็นในใจซึ่งเปน
ตัวแทนที่ของสิ่งที่ใชเปนอารมณกรรมฐาน  แบงเปน  ๓  อยางตามลําดับความเจริญ  คือ 

๑.  บริกรรมนิมิต  นิมิตขั้นเตรียมหรือเร่ิมตน  ไดแกส่ิงใดก็ตามที่กําหนดเปน
อารมณในการเจริญกรรมฐาน  เชน  ดวงกสิณที่เพงดู  ลมหายใจที่กําหนด  หรือพุทธคุณที่กําหนด
นึกเปนอารมณวาอยูในใจเปนตน 

๒.  อุคคหนิมิต  แปลวา  นิมิตที่ใจเรียนหรือนิมิตติดตา  ไดแกบริกรรมนิมิตนั่นเอง  
ที่เพงหรือนึกกําหนดจนเห็นแมนยํากลายเปนภาพติดตาติดใจ  เชนดวงกสิณที่เพงจนตดิตาหลบัตา
มองเห็น  เปนตน 

๓.  ปฏิภาคนิมิต  แปลวา  นิมิตเสมือน  นิมิตคูเปรียบ  หรือนิมิตเทียบเคียง  ไดแก
นิมิตที่เปนภาพเหมือนของอุคหนิมิต  คือเปนภาพติดตาติดใจ  เชนดวงกสิณที่เพงจนติดตานั่นเอง  
แตติดลึกเขาไปอีกจนเปนภาพที่เกิดจากสัญญาของผูที่ไดสมาธิ  จึงบริสุทธิ์จนปราศจากสีเปนตน  
และไมมีมลทิลใดๆ  ทั้งสามารถนึกขยายหรือยอสวนไดตามปรารถนา 

นิมิตสองอยางแรกคือ  บริกรรมนิมิต  และอุคคหนิมิต  ไดทั่วไปในกรรมฐานทุก
อยาง  แตปฏิภาคนิมิต  ไดเฉพาะในกรรมฐาน  ๒๒  อยาง  ที่มีวัตถุสําหรับเพงคือ  กสิณ  ๑๐  อสุ
ภะ  ๑๐  กายคตาสติ  และอานาปานสติเทานั้น  (ดูตาราง)  ตอไปนี้พึงทราบภาวนา  ๓  ข้ัน 

๑.  บริกรรมภาวนา  การเจริญสมาธิข้ันเริ่มตน  แกการกําหนดถือเอานิมิตในส่ิงที่
ใชเปนอารมณกรรมฐาน  เชน  เพงดวงกสิณ  กําหนดลมหายใจเขาออกที่กระทบปลายจมูก  หรือ
นึกถึงพุทธคุณเปนอารมณ  วาอยูในใจ  เปนตน  พูดงายๆ  วากําหนดบริกรรมนิมิตนั่นเอง 

เมื่อกําหนดอารมณกรรมฐาน  (คือบริกรรมนิมิต)  นั้นไป  จนมองเห็นภาพสิ่งนั้นติด
ตาติดใจ  แมนยํา  ก็เกิดเปนอุคคหนิมิต  จิตก็เปนสมาธิข้ันตนที่เรียกวาบริกรรมสมาธิ  (คือขณิกส
มาธินั่นเอง) 
                                                  

๗๒ เร่ืองภาวนา  ๓  ดูสงฺคห.  ๕๒-๕๓.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๐ 

 

๒.  อุปจารภาวนา  การเจริญสมาธิข้ันอุปจาร  ไดแก  อาศัยบริกรรมสมาธิ  เอาจิต
กําหนดอุคคหนิมิตตอไป  จนกระทั่งแนวแนแนบสนิทในใจ  เกิดเปนปฏิภาคนิมิตขึ้น  นิวรณก็สงบ
ระงับ  (ในกรรมฐานที่ไมมีวัตถุเพง  เพียงแตนึกถึงอารมณอยูในใจ  ไมมีปฏิภาคนิมิต  กําหนดดวย
จิตแนวแนจนนิวรณระงับไปอยางเดียว)  จิตก็ตั้งมั่นเปนอุปจารสมาธิ  เปนขั้นสูงสุดของกามาวจร
สมาธิ 

๓.  อัปปนาสมาธิ  การเจริญสมาธิข้ันอัปปนา  ไดแก  เสพปฏิภาคนิมิตที่เกิดขึ้น
แลวนั้นสม่ําเสมอดวยอุปจารสมาธิ  พยายามรักษาไวไมใหเสื่อมหายไปเสีย  โดยหลีกเวนสถานที่  
บุคคล  อาหารเปนตน  ที่ไมเปนสัปปายะ  เสพแตส่ิงที่เปนสัปปายะ    และรูจักปฏิบัติตามวิธีที่จะ
ชวยใหเกิดอัปปนา  เชน  ประคับประคองจิตใหพอดีเปนตน๗๓  จนในที่สุดก็เกิดเปนอัปนาสมาธิ  
บรรลุปฐมฌานเปนขั้นเริ่มแรกของรูปาวจรสมาธิ 

กรรมฐานหลายอยางสุขุมละเอียด  เปนอารมณลึกซึ้ง  ไมมีวัตถุสําหรับเพงหรือ
สัมผัสดวยกายได  จึงไมชัดพอ  จิตไมสามารถแอบแนบติดสนิทอยูไดนาน  จึงไมมีปฏิภาคนิมิต  
และใหผลสําเร็จไดเพียงแคอุปจารสมาธิ  สวนกรรมฐานที่เปนอารมณหยาบ  เพงดูหรือสัมผัสดวย
กายได  กําหนดใหชัดเจน  จิตแนบสนิทตั้งอยูไดนาน  ก็ใหเกิดปฏิภาคนิมิตดวย  และสําเร็จผล
ถึงอัปปนาสมาธิได  ทั้งนี้มีแปลกแตอัปปมัญญา  (พรหมวิหาร)  ซึ่งแมจะไมมีปฏิภาคนิมิต  เพราะ
ไมมีวัตถุธรรมเปนอารมณ  แตก็มีสัตวเปนอารมณ  จึงมีความชัดเจนเพียงพอ  และใหเกิดอัปปนา
สมาธิได๗๔  เมื่อบรรลุปฐมฌานแลว  ตอจากนั้นก็เปนการบําเพ็ญความชํานาญ๗๕  ใหเกิดขึ้นใน

                                                  
๗๓ เรียกวาอัปปนาโกศล  ๑๐  อยาง  (วิสุทธิ.  ๒/๑๐๗).   
๗๔ ทานวาอัปปนาถึงจะไมมีปฏิภาคนิมิตอยางพวกกสิณเปนตน  แตก็มีสีมสัมเภท  (ภาวะที่จิต

เมตตาเปนตนนั้น  เจริญบริบูรณหมดความแบงแยก  เปนไปตอสัตวทั้งปวงเสมอเหมือนกัน)  เปนนิมิต  และ
เจริญนิมิตนั้นไปจนบรรลุอัปปนา  (ดวูิสุทธิ.  ๒/๑๐๗) 

๗๕ ความชํานาญนั้นเรียกวา  “วสี”  มี  ๕  อยางคือ  ๑.  อาวัชชนวสี  (ชํานาญในการนึกตรวจ
องคฌานที่ตนออกแลว  ๒.  สมาปชชนวสี  (ชํานาญในการเขาฌานนั้นๆ  ไดรวดเร็วในทันทีทุกที่ทุกเวลาที่
ตองการ)  ๓  อธิฏฐานวสี  (ชํานาญในการอธิฏฐานคือต้ังจิตยับยั้งอยูในฌานไดนานเทาที่ตองการ  ไมใหฌาน
จิตตกภวังคเสีย)  ๔.  วุฏฐานวสี  ชํานาญในการออกจากฌาน  ออกไดตามเวลาที่กําหนดไวและเมื่อใดก็ได
ตามที่ตองการ)  ๕.  ปจจเวกขณะวสี  (ชํานาญในการพิจารณาทบทวนองคฌาน  คือการทําอยางอาวัชนะวสี
นั่นเอง  ที่เปนครั้งหลังๆ  ตอนั้นมา)  ขุ.ปฏิ.  ๓๑/๒๒๕/๑๔๗;  นํามาอางและอธิบายใน  วิสุทธิ.  ๑/๑๙๖;  ปฏิสํ.  
อ.๓๗๕;  สงฺห.ฎีกา  ๑๕๐,๒๖๓;  ทานวาถายังไมไดวสีในฌานลําดับตน  ก็อยาพึงเจริญฌานขั้นตอไป  มิฉะนั้น
อาจเสื่อมทั้งฌานที่ไดแลวและยังไมได  ทั้งนี้ทานอางพระบาลีใน  องฺ.นวก.  ๒๓/๒๓๙/๔๓๓,  อางจาก  พระ
ธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม,  ๘๕๘.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๑ 

 

ปฐมฌานนั้น  และทําความเพียรเพื่อบรรลุฌานขั้นตอๆ  ข้ึนไปตามลําดับ  ภายในขอบเขต
ความสามารถใหสําเร็จผลของกรรมฐานชนิดนั้นๆ  เปนอันไดบรรลุผลของสมถะตามสมควร 

 
ตัวอยางวิธีเจริญสมาธิ 
เมื่อไดกลาวถึงหลักทั่วไปของวิธีเจริญสมาธิแลว  เห็นควรแสดงตัวอยางวิธีเจริญ

สมาธิไวสักอยางหนึ่งดวย  ในบรรดากรรมฐาน  ๔๐  อยางนั้น  ในที่นี้ขอเลือกแสดงอานาปานสติ 
เหตุผลที่เลือกแสดงอานาปานสติเปนตัวอยางมีหลายประการ  เชน 
-  เปนวิธีเจริญสมาธิที่ปฏิบัติไดสะดวกยิ่ง  เพราะใชลมหายใจซึ่งเนื่องอยูกับตัวของ

ทุกคน  ใชไดทุกเวลาทุกสถานที่ในทันทีที่ตองการ  ไมตองตระเตรียมวัตถุอุปกรณอยางพวกกสิณ
เปนตน  ในเวลาเดียวกัน  ก็เปนอารมณประเภทรูปธรรม  ซึ่งกําหนดไดชัดเจนพอสมควร  ไม
ละเอียดลึกซึ้งอยางกรรมฐานประเภทนามธรรมที่ตองนึกขึ้นมาจากสัญญา  และถาตองการปฏิบัติ
อยางงายๆ  ก็ไมจําเปนตองใชความคิดอะไร  เพียงเอาสติคอยกําหนดลมหายใจที่ปรากฏอยูแลว  
ไมตองคิดแยกแยะพิจารณาสภาวะธรรมอยางพวกธาตุมนสิการเปนตน  ผูที่ใชสมองเหนื่อยมาแลว  
ก็ปฏิบัติไดสบาย 

-  พอเริ่มลงมือปฏิบัติ  ก็ไดรับผลเปนประโยชนทันทีตั้งแตตนเรื่อยมา  ไมตองรอจน
เกิดสมาธิที่เปนขั้นตอนชัดเจน  กลาวคือกายใจผอนคลายไดพัก  จิตสงบลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆ  ทําให
อกุศลธรรมระงับ  และสงเสริมใหกุศลธรรมเกิดขึ้น 

-  ไมกระทบกระเทือนตอสุขภาพ  ดังที่พระพุทธเจาตรัสถึงประสบการณของ
พระองคเองวา  “ตสฺส  มยฺหํ  ภิกฺขเว  อิมินา  วิหาเรน  พหุลํ  วิหรโต  เนว  กาโย  กิลมติ  น      
จกฺขูนิ” “ เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ (คืออานาปานสติสมาธิ)  มาก  กายก็ไมเหนื่อย  ตาก็ไม
เหนื่อย ”๗๖ ไมเหมือนอยางกรรมฐานบางอยางที่อาศัยการยืน  การเดิน  หรือการเพงจอง  แต
ตรงกันขาม  อานาปานสติกรรมฐานนี้กลับเกื้อกูลแกสุขภาพ  ทั้งชวยใหรางกายไดรับการผักผอน
อยางดี  และระบบหายใจที่ปรับใหราบเรียบเสมอ  ประณีตดวยการปฏิบัติกรรมฐาน  ขอใหนึก
อยางงายๆ  ถึงคนที่วิ่งมาเหนื่อยๆ  คนตื่นเตนตกใจ  เกรี้ยวกราด  หวาดกลัวเปนตน  ลมหายใจ
หยาบแรงกวาคนปกติ  บางทีจมูกไมพอตองหายใจทางปากดวย  ในทางตรงกันขาม  คนที่กาย
ผอนคลาย  ใจสงบสบาย  ลมหายใจละเอียดประณีตกวาคนปกติ  การบําเพ็ญอานาปานสติชวย
ทําใหกายใจสุขสงบ  และลมหายใจละเอียดประณีตลงไปเรื่อยๆ  จนถึงขั้นจับไมไดเลยวามีลม

                                                  
๗๖  สํ.ม.  ๑๙/๑๓๒๙/๔๐๑.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๒ 

 

หายใจ  ในเวลานั้นรางกายดํารงอยูไดดีโดยใชพลังงานนอยที่สุด  ไมเรียกรองการเผาผลาญ  
เตรียมความสดชื่นไวใหแกการทํากิจในเวลาถัดไป  และชวยใหแกชาลง   

-  เปนกรรมฐานขอหนึ่งในจํานวนเพียง  ๑๒  อยางที่สามารถใหสําเร็จผลในดาน
สมถะไดจนถึงขั้นสูงสุด  คือจตุตถฌาน  และสงผลใหถึงอรูปฌาน  กระทั่งนิโรธสมาบัติก็ได  จึงจับ
เอาเปนขอปฏิบัติหลักไดตั่งแตตนจนตลอด  ไมตองพะวงที่จะหากรรมฐานอื่นมาสับเปลี่ยนหรือตอ
เติมอีก   

มีพระพุทธพจนเสริมวา  “ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย…จตุตฺถํ  ฌานํ  
อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ    อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ  สาธุกํ  มนสิกาตพฺโพ ฯ   …สพฺพโส  อากิ-
ฺจฺญายตนํ  สมติกฺกมฺม  เนวสฺญานาสฺญายตนํ…สฺญาเวทยิตนิโรธํ  อุปสมฺปชฺช          
วิหเรยฺยนฺติ    อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ  สาธุกํ  มนสิกาตพฺโพ ฯ” “เพราะฉะนั้นแล  หากภิกษุ
หวังวาเราพึงบรรลุจตุตถฌาน.....ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลใหดี.....หากภิกษุหวังวา  
เราพึงกาวลวงอากิญจัญญยตนะโดยประการทั้งปวง  แลวเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเถิด
.....เราพึงกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้ง  ปวง  แลวเขาถึงสัญญเวทยิตนิโรธ
เถิด  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลใหดี” ๗๗ 

-  ใชไดทั้งสมถะและวิปสสนา  คือจะปฏิบัติเพื่อมุงผลฝายสมาธิแนวไปอยางเดียวก็
ได  จะใชเปนฐานปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานจนครบทั้ง  ๔  อยางก็ได  เพราะเปนขอปฏิบัติที่
เอ้ืออํานวยใหสามารถปฏิบัติใชสมาธิเปนสนามปฏิบัติการของปญญาไดเต็มที่  ดังบาลีวา...”ภิกฺข
เว   ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ...นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ  อาภุชิตฺวา  อุชุ  กายํ  ปณิธาย  ปริมุขํ  สตึ      
อุปฏฐเปตฺวา  โส  สโตว  อสฺสสติ  สโต  ปสฺสสติ” ๗๘  ภิกษุพิจารณากายในกาย  นั่งคูบัลลังก  
(นั่งขัดสมาธิ)  ตั้งกายใหตรง  เอาสติมุงตรงตอกรรมฐาน  มีสติหายใจเขา  มีสติหายใจออก 

-  เปนวิธีเจริญสมาธิที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญมาก  ทรงสนับสนุนบอยครั้งให
พระภิกษุทั้งหลายปฏิบัติ  และพระองคเองก็ไดทรงใชเปนวิหารธรรมทั้งกอนและหลังตรัสรู  ดังพระ
พุทธพจนบางแหงวา   

 “อยํป  โข  อานาปานสติสมาธิ  ภาวิโต  พหุลีกโต  สนฺโต  เจว  ปณีโต  จ  อเสจนโก  
จ  สุโข  จ  วิหาโร  อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน   จ  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  ฐานโส  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมติ ฯ”  

“เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คิมฺหานํ  ปจฺฉิเม  มาเส  อูหตํ  รโชชลฺลํ    ตเมนํ  มหา  อกาล
เมโฆ  ฐานโส  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมติฯ”  
                                                  

๗๗  สํ.ม.  ๑๙/๑๓๔๐-๔๔/๔๐๓-๔. 
๗๘ ที.ม.  ๑๐/๒๗๔/๓๒๕:  ม.มู.  ๑๒/๑๓๓/๑๐๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๓ 

 

“อานาปานสติสมาธินี้แล  เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนสภาพสงบ  
ประณีต  สดชื่น  เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุข  และยังอกุศลธรรมชั่วรายที่เกิดขึ้นแลวๆ  ให
อันตรธานสงบไปไดโดยพลัน  เปรียบเหมือนฝนใหญที่ตกนอกฤดูกาล  ยังฝุนละอองที่ฟุงขึ้นใน
เดือนทายฤดูรอนใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน  ฉะนั้น”  ๗๙ 

 
วิธีปฏิบัติอานาปานสติ  ตามแนวพุทธพจนดังนี้ 

กถํ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติ  กถํ  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสํสา 
ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อรฺญคโต  วา  รุกฺขมูลคโตวา  สฺุญาคารคโต  วา  นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ          
อาภุชฺตฺวา     อุชํ  กายํ  ปณิธาย  ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฐเปตฺวา ฯ  โส  สโตว  อสฺสต  สโต  ปสฺสสติ  ทีฆํ  
วา  อสฺสนฺโต    ทีฆํ  อสฺสามีติ  ปชานาติ  ทีฆํ  วา  ปสฺสสนฺโต  ทีฆํ  ปสฺสามีติ  ปชานาติ ฯ  รสฺสํ  วา  
อสฺสสนฺโต    รสฺสํ  อสฺสสามีติ  ปชานาติ    รสฺสํ  วา  ปสฺสสนฺโต  รสฺสํ  ปสฺสามีติ  ปชานาติ ฯ      
สพฺพกายปฏิสํเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ   สพฺพกายปฏิสํเวที    ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  ปสฺสมฺภยํ  
กายสงฺขารํ   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ ปสฺสมฺภยํ  กายสงฺขารํ   ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  ปติปฏิสํเวที  
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ    ปติปฏิสํเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ    สุขปฏิสํเวที   อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ    
สุขปฏิสํเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ        สิกฺขติ ฯ    จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ    จิตฺตสงฺ-
ขารปฏิสํเวที    ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  ปสฺสมฺภยํ  จิตฺตสงฺขารํ   อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ   ปสฺสมฺภยํ  
จิตฺตสงฺขารํ   ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ         จิตฺตฏิสํเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ    จิตฺตปฏิสํเวที    
ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  อภิปฺปโมทยํ  จิตฺตํ  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ    อภิปฺปโมทยํ  จิตฺตํ  ปสฺสสิสฺ-
สามีติ  สิกฺขติ ฯ  สมาทหํ   จิตฺตํ  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  สมาทหํ  จิตฺตํ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ     
วิโมจยํ  จิตฺตํ  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ    วิโมจยํ  จิตฺตํ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  อนิจฺจานุปสฺสี  อสฺส
สิสฺสามีติ  สิกฺขติ    อนิจฺจานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ   วิราคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ        สิกฺข
ติ    วิราคานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  นิโรธานุปสฺสี    อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ    นิโรธานุปสฺสี    
ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺ-
สามีติ  สิกฺขติ ฯ  เอวํ  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติ  เอวํ  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหต ิ มหานสํิ
สาติ ฯ๘๐   

                                                  
๗๙ วินย.  ๑/๑๗๘/๑๓๑;  สํ.ม.  ๑๙/๑๓๕๒-๓/๔๐๗. 
๘๐ สํ.ม.  ๑๙/๑๓๐๖/๓๙๔  เปนตน  อานาปานสติครบกระบวนการอยางนี้  อรรถกถาเรียก  

โสฬสวัตถุอานาปานสติกรรมฐาน  (อานาปานสติกรรมฐานมีวัตถุคือหัวขอ  ๑๖)  แยกออกเปนจตุกก  (หมวดสี่)  
ส่ีหมวดดังไดแสดงแลว  ดู  วิสุทธิ.  ๒/๕๒,  อางจาก  พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม,  ๘๖๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๔ 

 

“ภิกษุทัง้หลาย  อานาปานสติ  เจริญอยางไร  ทําใหเพิม่มากขึน้อยางไร  จึงจะมีผล
มาก  มีอานิสงสมาก 

๑.  ภิกษุในพระธรรมวินยันี ้
ก. ไปสูปาก็ดี  ไปสูโคนไมก็ดี  ไปสูเรือนวางเปลาก็ด ี
ข. นั่งคูบัลลังก  (นั่งขัดสมาธิ)  ตั้งกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  (เอา

สติมุงตอกรรมฐาน  คือลมหายใจทีก่ําหนด) 
ค.  เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา๘๑   

๒.  หมวดสี่ที ่ ๑  ใชบาํเพญ็กายานุปสนาสติปฏฐานได 
๑)  เมื่อหายใจออกยาว  ก็รูชัดวาหายใจออกยาว 

เมื่อหายใจเขายาว    ก็รูชัดวาหายใจเขายาว 
๒)  เมื่อหายใจออกสั้น    ก็รูชัดวาหายใจ ออกสั้น 

เมื่อหายใจเขาสั้น     ก็รูชัดวาหายใจเขาสัน้ 
๓)  สําเหนียกวา  จักเปนผูรูตลอดกายทัง้หมด  หายใจออก 

สําเหนียกวา  จักเปนผูรูตลอดกายทั้งหมด  หายใจเขา 
๔)   สําเหนยีกวา  จกัเปนผูกายสงัขาร๘๒ หายใจออก 

สําเหนียกวา  จักเปนผูระงับกายสงัขาร  หายใจเขา  
หมวดทีส่ี่  ๒  ใชบาํเพ็ญเวทนานุปสนาสติปฏฐานได 
๕)  สําเหนียกวา  จักเปนผูรูชัดปติ  หายใจออก 

สําเหนียกวา  จักเปนผูรูชัดปติ  หายใจเขา 
๖)  สําเหนยีกวา  จักเปนผูรูชัดซึ่งสุข  หายใจออก 

สําเหนียกวา  จักเปนผูรูชัดซึง่สุข  หายใจเขา 
๗)  สําเหนียกวา  จักเปนผูรูชัดซึ่งจิตตสังขาร  หายใจออก 

 
 

                                                  
๘๑ อรรกถาวินัย  แปลอัสสาสะวาหายใจออก  ปสสาสะวาหายใจเขา  สวนอรรถกถาพระสูตร

แปลกลับกัน  อัสสาสะวาหายใจเขา  ปสสาสะวาหายใจออก  (วิสุทธิ.๒/๕๘)  ในที่นี้แปลไปตามนิยมในเมืองไทย  
คือตามอรรถกถาวินัย  ทานที่ชอบแนวพระสูตร  พึงเปลี่ยนเขา  เปนออก  ออกเปนเขา,  พระธรรมปฎก  [ ป.อ. 
ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม ,  ๘๖๑. 

๘๒ ส่ิงที่ปรุงแตงกาย ไดแกลมหายใจเขาออก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๕ 

 

สําเหนียกวา  จักเปนผูรูชัดซึง่จิตตสังขาร๘๓ หายเขา 
๘)  สําเหนียกวา  จักเปนผูรูระงับจิตตสังขาร หายใจออก 

สําเหนียกวา  จักเปนผูระงับจิตตสังขาร  หายใจเขา 
หมวดทีส่ี่ที่  ๓  ใชบําเพญ็จิตตานุปสสนาสติปฏฐานได 
๙)  สําเหนียกวา  จักเปนผูรูชัดซึ่งจิต  หายใจออก 

  สําเหนียกวา  จักเปนผูรูชัดซึง่จิต  หายใจเขา 
๑๐)  สําเหนียกวา  จกัยงัจิตใหบันเทิง  (พงึพอใจ) หายใจออก 

สําเหนียกวา  จักยังจิตใหบนัเทงิ หายใจเขา 
๑๑)  สําเหนียกวา  จกัตั้งจิตมั่น หายใจออก 

สําเหนียกวา  จักตั้งจิตมัน่ หายใจเขา 
๑๒)  สําเหนยีกวา  จกัเปลื้องจิต หายใจออก 

สําเหนียกวา  จักเปลื้องจิต หายใจเขา 
หมวดทีส่ี่ที่  ๔  ใชบาํเพญ็ธรรมานุปสสนาสติปฏฐานได 
๑๓)  สําเหนยีกวา  จกัพิจารณาเหน็วา  ไมเที่ยงหายใจออก 

สําเหนียกวา  จักพิจารณาเห็นวา  ไมเที่ยงหายใจเขา 
๑๔)  สําเหนยีกวา  จกัพิจารณาเหน็ความคลายออกได  หายใจออก 

สําเหนียกวา  จักพิจารณาเห็นความคลายออกได  หายใจเขา 
๑๕)  สําเหนยีกวา  จกัพิจารณาเหน็ความดับไป หายใจออก 

สําเหนียกวา  จักพิจารณาเห็นความดับไป หายใจเขา 
๑๖)  สําเหนียกวา  จกัพิจารณาเหน็ความสลัดเสียได  หายใจออก 

สําเหนียกวา  จักพิจารณาเห็นความสลัดเสีย  (ปลอยวาง)  ได  
หายใจเขา”  

 
 
 
 

                                                  
๘๓ ส่ิงที่ปรุงแตงจิต  ไดแก  สัญญาความจําไดหมายรู,  เวทนาความรูสึกอารมณวาเปนสุข,  

ทุกข  หรือไมทุกข  ไมสุข.  สุชีพ  ปุญญานุภาพ.  พจนานุกรมศัพทพระพุทธศาสนา  ไทย-อังกฤษ  (กรุงเทพฯ:  
มหามกุฎราชวิทยาลัย  ๒๕๓๘),  ๒๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๖ 

 

ในที่นี้จักชี้แจงประกอบโดยยอ  เฉพาะภายในขอบเขตที่สมถะของจตุกกะแรก  คือ
หมวดสี่ที่๑  เทานั้น ๘๔ 

เตรียมการ 
ก.  สถานที่  เร่ิมตน  ถาจะปฏิบัติอยางจริงจัง  พึงหาสถานที่สงบสงัด  ไมใหมีเสียง

และอารมณอ่ืนรบกวน  เพื่อใหบรรยากาศแวดลอมเกื้อกูลแกการปฏิบัติ  โดยเฉพาะผูเร่ิมใหม  
เหมือนคนหัดวายน้ําไดอาศัยอุปกรณชวย  หรือเร่ิมหัดในน้ําสงบไมมีคลื่นลมแรง  แตถาขัดของโดย
เหตุจําเปน  หรือปฏิบัติเพื่อประโยชนจําเพาะสถานการณก็จํายอม๘๕ 

ข.  ทานั่ง  หลักการอยูที่วาอิริยาบถใดก็ตามที่ทําใหรางกายอยูในภาวะผอนคลาย
สบายที่สุด  แมปฏิบัติอยูนานๆ  ก็ไมเหมื่อยลา  และทั้งชวยใหการหายใจคลองสะดวก  ก็ใช
อิริยาบถนั้น  การณปรากฏวา  อิริยาบถที่ทานผูสําเร็จนับจํานวนไมถวนไดพิสูจนกันมาตลอดกาล
นานนักหนา  ไดผลดีที่สุดตามหลักการนั้นก็คือ  อิริยาบถนั่งในทาที่เรียกกันวาขัดสมาธิ  หรือที่พระ
เรียกวานั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  คือใหรางกายทอนบนตั้งตรง  กระดูกสันหลัง  ๑๘  ขอมีปลาย
จรดกัน  ทานวาการนั่งอยางนี้  เนื้อหนังและเอ็นไมขด  ลมหายใจเดินสะดวก  เปนทานั่งที่มั่นคง  
เมื่อเขาที่ดีแลว  จะมีดุลยภาพอยางยิ่ง  กายจะเบาไมรูสึกเปนภาระ  นั่งอยูไดแสนนานโดยไมมี
ทุกขเวทนารบกวน  ชวยใหจิตเปนสมาธิไดงายขึ้น  กรรมฐานไมตกแตงเดินหนาไดเร่ือย  ตามที่
สอนสืบกันมา  ยังมีเพิ่มวา  ใหสนเทาชิดทองนอย  ถาไมเอาขาไขวกัน  (ขัดสมาธิเพชร)  ก็เอาขา
ขวาทับขาซาย  วางมือบนตักชิดทองนอย  มือขวาทับมือซาย  นิ้วหัวแมมือจดกัน  หรือนิ้วชี้ขวาจด
หัวแมมือซาย  แตรายระเอียดเหลานี้ข้ึนตอดุลยภาพแหงรางกายของแตละบุคคลดวย  ผูที่ไมเคย

                                                  
๘๔ มติของอรรถกถาวา  ผูเริ่มตนพึงปฏิบัติไดเฉพาะจตุกกะแรก  คือหมวดส่ีที่  ๑  นี้เทานั้น  สวน

จตุกกะที่เหลือจากนี้  ปฏิบัติไดตอเมื่อบรรลุฌานแลว  อนึ่งเฉพาะ  ๓  จตุกกะตนเทานั้นใชไดทั้งสมถะและ
วิปสสนา  จตุกกะสุดทายใชไดเฉพาะวิปสสนาอยางเดียว  (วิสุทธิ.  ๒/๖๖-๘๔) 

๘๕ พระอรรถกถาจารย  ทานถือวาอานาปานสติเปนกรรมฐานที่หนัก  เจริญยาก  ทานถึงกับ
สําทับความสําคัญไววา  อานาปานสติเปนยอดในประเภทกรรมฐาน  เปนภูมิมนสิการของพระพุทธเจา  พระ
ปจเจกพุทธเจา  และพระพุทธบุตรชนิดมหาบุรุษเทานั้น  ไมใชการนิดหนอย  มิใชการที่สัตวเล็กนอยจะสองเสพ
ได  ถาไมละที่มีเสียงอื้ออึง  ก็บําเพ็ญไดยาก  เพราะเสียงเปนขาศึกแหงฌาน  และในการมนสิการตอๆ  ไป  ก็
จะตองใชสติปญญาที่กลาแข็งดวย  ทานอางพระพุทธพจนที่  ม.อุ.  ๑๔/๒๘๙/๑๙๖  มาสนับสนุนวา  “นาหํ  
ภิกฺขเว  มุฏฐสติสฺส  อสมฺปชานสฺส  อานาปานสตึ  วทามิ”  ภิกษุทั้งหลาย  เราไมกลาวอานาปานสติแกคนที่มีสติ
เลอะเลือน  ไรสัมปชัญญะ  (ดู  วิสุทธิ.  ๒/๕๕,๗๕);  อยางไรก็ตาม  นาสังเกตวา  ในเมื่อทานวาอานาปานสติ
ยิ่งใหญทํายากอยางนี้  เหตุไฉนทานจึงวาเปนกรรมฐานที่เหมาะแกคนโมหจริตดวย  พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺ
โต ],  พุทธธรรม,   ๘๖๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๗ 

 

นั่งเชนนี้  หากทนหัดทําไดก็คงดี  แตถาไมอาจทําได  ก็อาจนั่งบนเกาอ้ีใหตัวตรงสบาย  หรืออยูใน
อิริยาบถอื่นที่สบายพอดี  มีหลักการสําทับอีกวา  ถายังนั่งไมสบาย  มีอาการเกร็งหรือเครียด  พึง
ทราบวาปฏิบัติไมถูกตอง  พึงแกไขเสียใหเรียบรอยกอนปฏิบัติตอไป  สวนตาจะหลับหรือลืมก็ได  
สุดแตสบาย  และใจไมซาน  ถาลืมตา  ก็อาจทอดลงหรือมองที่ปลายจมูกใหเปนที่สบาย   เมื่อนั่ง
เขาที่สบายดีพรอมแลว  กอนจะเริ่มปฏิบัติ  ปราชญบางทานแนะนําวาควรหายใจยาวลึกๆ  และ
ชาๆ  เต็มปอดสักสองสามครั้ง  พรอมกับต้ังความรูสึกใหตัวโลงและสมองโปรงสบายเสียกอน  แลว
จึงหายใจโดยกําหนดนับตามวิธีการ๘๖ 

๒.  ขั้นปฏิบัติคือลงมือกําหนดลมหายใจ  พระอรรถกถาจารยไดเสนอวิธีการ
เพิ่มเติม  เชน  การนับเปนตน  เขามาเสริมการปฏิบัติตามพุทธพจนที่ยกมาแสดงขางตนแลวดวย  
มีความที่ควรทราบดังนี้ 

ก.  การนับ  (คณนา)  เร่ิมแรกในการกําหนดลมหายใจออกเขายาวสั้นนั้น  ทานวาให
นับไปดวย  เพราะการนับจะชวยตรึงจิตใหดี  การนับแบงเปน  ๒  ตอน 

-  ชวงแรก  ทานใหนับชาๆ  การนับมีเคล็ดหรือกลวิธีวา  อยานับตํ่ากวา  ๕  แตอยาให
เกิน  ๑๐  และใหเลขเรียงตามลําดับ  อยาโจนขามไป  (ถาต่ํากวา  ๕   จิตจะดิ้นรนในโอกาสอัน
แคบ  ถาเกิน  ๑๐  จิตจะไปพะวงที่การนับ  แทนที่จะจับอยูกับกรรมฐานคือลมหายใจ  ถานบัขาดๆ  
ขามๆ  จิตจะหวั่นจะวุนไป)  ใหนับที่หายใจเขาออกอยางสบายๆ  เปนคูๆ  คือลมออกวา  ๑  ลมเขา
วา  ๑  ลมออกวา  ๒  ลมเขาวา  ๒  อยางนี้เร่ือยไปจนถึง  ๕,๕  แลวตั้งตนใหม  ๑,๑  จนถึง  ๖,๖  

                                                  
๘๖  อานาปานสติเปนกรรมฐานอยางเดียวในบรรดาขอปฏิบัติเปนอันมากในมหาสติปฏฐานสูตร  

ที่มีคําแนะนํากําหนดเกี่ยวกับอิริยาบถวา  ไมพึงนั่งอยางนี้  (ดู  กายคตาสติสูตร,    ม.อุ.๑๔/๒๙๒-๓๑๗/๒๐๓-
๒๑๖,  คิริมานนทสูตร,  องฺ.ทสก.๒๔/๖๐/๑๑๕-๑๒๐  ดวย)  สวนกรรมฐานอยางอื่น  ยอมเปนไปตามอิริยาบท
ตางๆ  ที่เขาเรื่องกัน  หากจะมีการนั่ง  ก็ยอมเปนไปเพราะความเหมาะสมกันโดยอนุโลม  กลาวคือเมื่อกรรมฐาน
ใดนั่งปฏิบัติไดดี  และในเมื่อการนั่งอยางนี้  เปนการนั่งที่ดีที่สุด  ก็เปนธรรมดาอยูเองที่พึงนั่งอยางนี้  ยกตัวอยาง
เชนการเพงกสิณ  และการพิจารณาธรรมมารมณตางๆ  นานๆ  เปนตน  เหมือนคนจะเขียนหนังสือ  ทานั่ง
ยอมจะเหมาะดีกวาการนอนเปนตน  พึงเขาใจความหมายของการนั่งอยางนี้  มิใชมองเห็นการนั่งเปนสมาธิไป  
พูดอีกอยางหนึ่งวา  การนั่งแบบคูบัลลังกนี้  เปนทานั่งที่ดีที่สุดแกสุขภาพและการงาน  ดังนั้น  เมื่อจะนั่งหรือใน
กรณีที่จะทําอะไรที่ควรจะตองนั่ง  ทานก็แนะนําใหนั่งทานี้  (แมแตนั่งคิด  นั่งพัก  นั่งสนทนา  นั่งทําใจ  เชน  ม.ม.  
๑๓/๕๘๙/๕๓๗;  ม.อุ.  ๑๔/๖๗๕/๔๓๔;  อง.จตุกฺก.  ๒๑/๓๖/๔๙;  ขุ.อุ.  ๒๕/๖๖/๑๐๒)  เหมือนที่แนะนําวา  
เมื่อจะนอนก็ควรนอนแบบสีหไสยา  หรือเมื่อจะเดินอยูลําพังก็ควรเดินแบบจงกรม  ดังนี้เทานั้นเอง    พระธรรม
ปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม ,   ๘๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๘ 

 

แลวตั้งตนใหม  เพิ่มที่ละคูไปจนครบ  ๑๐  คู  แลวกลับยอนที่  ๕  คูใหม  จนถึง  ๑๐  คูอยางนั้น
เร่ือยไป  พอจะเขียนใหดูไดดังนี้๘๗       

๑,๑   ๒,๒    ๓,๓    ๔,๔    ๕,๕    ๖,๖ 
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 

                            ฯลฯ 
-ชวงสอง  ทานใหนับเร็ว  กลาวคือ  เมื่อลมหายใจเขาออกปรากฏแก ใจชัดเจนดีแลว  

(จิตอยูกับลมหายใจ  โดยลมหายใจชวยตรึงไวได  ไมสายฟุงไปภายนอก)  ก็ใหเลิกนับชาอยาง
ขางตนนั้นเสีย  เปลี่ยนเปนนับเร็ว  คราวนี้ไมตองคํานึงถึงลมเขาในหรือออกนอก  กําหนดแตลมที่
มาถึงชองจมูก  นับเร็วๆ  จาก  ๑  ถึง  ๕  แลวขึ้นใหม  ๑  ถึง  ๖  เพิ่มทีละหนึ่งเรื่อยไปจน  ๑  ถึง  
๑๐  แลวเริ่ม  ๑  ถึง  ๕  ใหมอีก  จิตจะแนวแนดวยกําลังการนับ  เหมือนเรือตั้งลําแนวในกระแสน้าํ
เชี่ยวดวยอาศัยถอ  เมื่อนับเร็วอยางนั้น  กรรมฐานก็จะปรากฏตอเนื่องเหมือนไมมีชองวาง  พึงนับ
เร็วๆ  อยางนั้นเรื่อยไป  ไมตองกําหนดวาลมเขาในออกนอก  เอาสติกําหนด  ณ  จุดที่ลมกระทบ
คือที่ปลายจมูก  หรือริมฝปากบน  (แหงใดแหงหนึ่งแลวแตที่ใดรูสึกชัด)  เทานั้น ๘๘  ทั้งนี้  พอเขียน
ดูไดดังนี้ 

๑    ๒    ๓    ๔    ๕ 
๑    ๒    ๓    ๔    ๕    ๖ 
๑    ๒    ๓    ๔    ๕    ๖    ๗ 
๑    ๒    ๓    ๔    ๕    ๖    ๗    ๘ 

                                                  
๘๗ ตัวอยางวิธีการปฏิบัติที่แสดงในที่นี้  เขียนตามคัมภีรวิสุทธิมรรค  ใหเห็นแบบแผนเดิม  ผูปฏิบัติ

จะยักเยื้องไปอยางอื่นอีกก็ได  เชนอยางที่สํานักตางๆ  ในปจจุบันสอนใหวาพุทโธบาง  อยางอี่นบาง  กํากับลม
หายใจเขา-ออก  แทนการนับเปนตน  (สาระอยูที่เปนอุบายตรึงจิตไวเทานั้น) 

๘๘   ทานวาคนจมูกยาว  ลมกระทบชัดที่ปลายจมูก  คนจมูกส้ันลมกระทบชัดที่ริมฝปากบน  และ
ทานวาถาสงจิตตามลมเขาไปจะรูสึกอึดอัดอยูในทรวงอก  และถาสงจิตตามลมออกไปขางออก  จิตก็จะแพรสาย
ไปกับอารมณตางๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑๙ 

 

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

                  ฯลฯ 
กําหนดนับอยางนี้เร่ือยไป  จนกวาวาเมื่อแมไมนับแลว  สติยังตั้งแนวอยูไดในอารมณ  

(ส่ิงที่จิตไปยึดเกาะ)  คือลมหายใจเขาออกนั้น  (วัตถุประสงคของการนับก็เพื่อใหสติตั้งแนวอยูได
ในอารมณ  ตัดความคิดฟุงซานไปภายนอกไดนั่นเอง) 

ข.  การติดตาม  (อนุพนฺธนา)  เมื่อสติอยูที่แลวคือจิตอยูกับลมหายใจโดยไมตอง
นับแลว  ก็หยุดนับเสีย  แลวใชสติติดตามลมหายใจไมใหขาดระยะ  ที่วาติดตามนี้มิใชหมายความ
วาตามไปกับลมที่เดินผานจมูก  เขาไปจุดกลางตรงหัวใจลงไปสุดแถวสะดือ  แลวตามลมจากทอง
ข้ึนมาที่อก  แลวออกมาที่จมูก  เปนตนลม  กลางลม  ปลายลม  ถาทําอยางนั้น  ทั้งกายใจจะ
ปนปวนวุนวาย  เสียผล  วิธีติดตามที่ถูกตองคือใชสติตามลมอยูตรงจุดที่ลมกระทบ  (ปลายจมูก
หรือริมฝปากบน)  นั่นแหละ   เปรียบเหมือนคนเลื่อยไม  ตั้งสติไวตรงที่ฟนเลื่อยกระทบไมเทานั้น  
จะไดใสใจฟนเลื่อยที่มาหรือไม  สายตาไปตามหัวเรื่อย  กลางเลื่อย  ปลายเลื่อยก็หาไม  แตทั้งที่ตา
มองอยูที่ฟนเลื่อยกระทบไมแหงเดียว  ฟนเลื่อยที่มาหรือไป  เขาก็ตระหนักรู  และโดยวิธีนี้งานเขาก็
สําเร็จดวยดี  ผูปฏิบัติก็เหมือนกัน  เมื่อต้ังจิตไวที่จุดลมกระทบ  ไมสายใจไปตามลมที่มาหรือไป  ก็
รูตระหนักถึงลมทั้งที่มาและไปนั้นได  และโดยวิธีนี้การปฏิบัติจึงจะสําเร็จ 

ในระยะนี้ สําหรับผูปฏิบัติบางทาน  นิมิตจะเกิด  และสําเร็จอัปปนาสมาธิโดยเร็ว  แต
บางทานจะคอยเปนคอยไป  คือต้ังแตใชวิธีนับลมหายใจจะละเอียดยิ่งๆ  ข้ึน  รางกายผอนคลาย
สงบเต็มที่  ทั้งกายและใจรูสึกเบา  เหมือนดังตัวลอยอยูในอากาศ  เมื่อลมหายใจที่หยาบหมดไป
แลว  จิตของผูปฏิบัติจะยังมีนิมิตแหงลมหายใจที่ละเอียดเปนอารมณอยู  แมนิมิตนั้นหมดไป  ก็ยัง
มีนิมิตแหงลมที่ละเอียดกวานั้นอยูในใจตอๆ  ไปอีก  เปรียบเหมือนเมื่อเอาแทงโลหะเคาะกังสดาล
หรือเคาะระฆัง  ใหมีเสียงดังขึ้นฉับพลัน  จะมีนิมิตคือเสียงแววเปนอารมณอยูในใจไปไดนาน  เปน
นิมิตเสียงที่หยาบแลวละเอียดเบาลงไปๆ  ตามลําดับ  แตถึงตอนนี้  จะมีปญหาสําหรับกรรมฐาน
ลมหายใจนี้โดยเฉพาะ  กลาวคือแทนที่ยิ่งกําหนดไป  อารมณจะยิ่งชัดมากขึ้นเหมือนกรรมฐานอื่น  
แตสําหรับกรรมฐานนี้  ยิ่งเจริญไป  ลมหายใจยิ่งละเอียดขึ้นๆ  จนไมรูสึกเลย  ทําใหไมมีอารมณ
สําหรับกําหนด  เมื่อปรากฏการณอยางนี้เกิดขึ้น  ทานแนะนําวาอยาเสียใจอยาลุกเลิกไปเสีย  พึง
เอาลมกลับมาใหม  วิธีเอาลมคืนมาก็ไมยาก  ไมตองตามหาที่ไหน  เพียงตั้งจิตไว  ณ  จุดที่ลม
กระทบตามปกตินั่นแหละ  มนสิการคือกําหนดนึกถึงวา  ลมหายใจกระทบที่ตรงนี้  ไมชาลมก็จะ
ปรากฏแลว  กําหนดอารมณกรรมฐานนั้นตอเร่ือยไป  ไมนานนิมิตก็จะปรากฏ  นิมิตนั้นปรากฏแก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๐ 

 

ผูปฏิบัติไมเหมือนกัน  บางก็รูสึกเหมือนปุยนุน  บางเหมือนปุยฝาย  บางวาเหมือนสายลม  บาง
ทานปรากฏเหมือนดวงดาว  หรือเหมือนเม็ดมณีบาง  ไขมุกบาง  เม็ดฝายหรือเสี้ยนไมซึ่งมีสัมผัส
หยาบบาง  เหมือนสายสังวาลบาง  พวงดอกไมบาง  เปลวควันบาง  ขายใยแมงมุมบาง  แผนเมฆ
บาง  ดอกบัวบาง  ตลอดจนเหมือนวงพระจันทรหรือวงพระอาทิตยก็มี  ที่เปนเชนนี้เพราะนิมิตนั้น
เปนของที่เกิดจากสัญญา  และสัญญาของคนแตละคนก็ตางๆ  กันออกไป 

เมื่อไดนิมิตแลวก็ไปบอกอาจารยใหทราบ  (เปนการตรวจสอบไปในตัว  กันเขาใจผิด)  
ตอนั้นก็คอยตั้งจิตไวในนิมิตนั้นเรื่อยๆ  เมื่อนิมิตนี้  (ปฏิภาคนิมิต)  เกิดขึ้นนิวรณก็ระงับ  สติมั่นคง  
จิตตั้งแนวเปนอุปจารสมาธิ  ผูปฏิบัติตองพยายามรักษานิมิตนั้นไว  (ซึ่งก็คือรักษาสมาธิไวดวย
นั่นเอง)  โดยเวนอสัปปายะ  เสพสัปปายะ  ๗๘๙  มนสิการบอยๆ  ใหนิมิตเจริญงอกงาม  โดยปฏบิตัิ
ตามวิธีการที่จะชวยใหเกิดอัปปนา  (อัปปนาโกศล  ๑๐)  เชน  ประกอบความเพียรใหสม่ําเสมอ
เปนตน   จนในที่สุด  อัปปนาสมาธิก็จะเกิดขึ้น  บรรลุปฐมฌาน ๙๐ 
 
ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ 

ความมุงหมายของสมาธิที่ใชอยางถูกตอง  หรือพูดตามศัพทวาความมุงหมายของ
สัมมาสมาธินั้น  เพื่อเตรียมจิตใหพรอมที่จะใชปญญาอยางไดผลดี  พูดอยางงายๆ  วาสมาธิเพื่อ
ปญญา  ดังบาลีวา  “สมาธิ  ยถาภูตญาณทสฺทนตฺถาย”  สมาธิเพื่ออรรถคือยถาภูตญาณทัศนะ  
(สมาธิเพื่อจุดหมายคือการรูเห็นตามความเปนจริง) ๙๑  บาง 

สมาธิ  โข  อานนฺท  ยถาภูตญาณทสฺสนตฺโถ  ยถาภูตญาณทสฺสนานิสํโสฯ “สมาธิมี
ยถาภูตญาณทัสสนะเปนอรรถเปนอานิสงส  (ความมุงหมายและผลสนองที่พึงประสงคของสมาธิ  
คือการรูเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนจริง)” ๙๒  บาง   

การบําเพ็ญสมาธิใหจิตบริสุทธิ์  มีจุดมุงหมายอยูแค  จะทําความเห็นความเขาใจให
ถูกตองบริสุทธิ์  และจะอางพระพุทธพจนตอไปนี้มาสนับสนุน  “สีลปริภาวิโต  สมาธิ  มหปฺผโล  
โหติ  มหานิสํโส    สมาธิปริภาวิตา  ปฺญา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสํสา  ปฺญาปริภาวิตํ  
จิตฺตํ  สมฺมเทว  อาสเวหิ  วิมุจฺจติ  เสยฺยถีทํ  กามาสวา  ภวาสวา  อวิชฺชาสวาติฯ”  สมาธิที่
ศีลทําใหเกิดขึ้น  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก,  ปญญาที่สมาธิทําใหเกิดขึ้นยอมมีผลมาก  มี

                                                  
๘๙ ดูเชิงอรรถหนา  ๑๑๐. 
๙๐ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม,  ๘๖๖–๘๖๗. 
๙๑ วินย.  ๘/๑๐๘๔/๔๐๖. 
๙๒ องฺ.ทสก.  ๒๔/๑/๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๑ 

 

อานิสงสมาก,  จิตที่ปญญาทําใหเกิดขึ้นยอมหลุดพนโดยชอบจากอาสนวะทั้งหลาย  คือกามาสวะ  
ภวาสวะ  อวิชชาสวะ ๙๓   

สมาธิก็ยังมีคุณประโยชนอยางอื่นๆ  ที่นอกเหนือไปจากจุดมุงหมายดังกลาวนี้อีก  
ประโยชนบางอยางเปนผลพลอยไดในระหวางปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของสมาธินั่นเอง  
บางอยางเปนประโยชนสวนพิเศษออกไปซึ่งตองอาศัยการฝกฝนยิ่งกวาธรรมดา  บางอยางเปน
ประโยชนเกื้อกูลแกทานที่ไดบรรลุจุดหมายของสมาธิเสร็จส้ินไปแลว   

 
โดยสรุปพอจะประมวล  ประโยชนของสมาธิไดดังนี้ 
๑.  ประโยชนที่เปนจุดหมายหรืออุดมคติทางศาสนา  ประโยชนที่เปนความมุง

หมายแทจริงของสมาธิตามหลักพุทธศาสนา  คือเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งแหงการปฏิบัติเพื่อการ
บรรลุจุดหมายสูงสุด  อันไดแก  ความหลุดพนจากกิเลสละทุกขทั้งปวง 

๑.๑  ประโยชนที่ตรงแทของขอนี้ก็คือ  การเตรียมจิตใหพรอมที่จะใชปญญา
พิจารณาใหรูแจงสภาวะธรรมตามความเปนจริง  เรียกตามศัพทวาเปนบาทแหงวิปสสนา  หรือทํา
ใหเกิดยถาภูตญาณทัศนะ  ซึ่งจะนําไปสูปญญาและวิมุตติในที่สุด 

๑.๒  ประโยชนรองลงมาคือ  แมจะไมถือวาเปนจุดหมายที่แทจริง  คือการบรรลุ
ภาวะที่จิตหลุดพนจากกิเลสชั่วคราว  ที่เรียกวาเจโตวิมุตติประเภทยังไมเด็ดขาด  กลาวคือหลุด
จากกิเลสดวยอํานาจพลังจิต  โดยเฉพาะดวยกําลังของฌาน  กิเลสถูกกําลังสมาธิ  กด  ขม  หรือ
ทับไว  ตลอดเวลาที่อยูในสมาธินั้น  เรียกเปนศัพทวา  วิกขัมภนวิมุตติ 

๒.  ประโยชนในดานการสรางความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัย  ที่เปน
ผลสําเร็จอยางสูงในทางจิต  หรือเรียกสั้นๆ  วา  ประโยชนในดานอภิญญา  ไดแกการใชสมาธิ
ระดับฌานสมาบัติเปนฐาน  ทําใหเกิดฤทธิ์และอภิญญาขั้นโลกียอยางอื่นๆ  คือ  หูทิพย  ตาทิพย  
ทายใจคนอื่นได  ระลึกชาติได  จําพวกที่ปจจุบันเรียกวา  ESP  (Extrasensory  Perception) 

๓.  ประโยชนในดานสุขภาพจิต  และการพัฒนาบุคลิกภาพ  เชน  ทําใหเปนผู
มีจิตใจและมีบุคลิกภาพลักษณะเขมแข็ง  หนักแนน  มั่นคง  สงบ  เยือกเย็น  สุภาพ  นิ่มนวล  สด
ชื่น  ผองใส  กระฉับกระเฉง  กระปรี้กระเปรา  เบิกบาน  งามสงา  มีเมตตา  กรุณา  มองดูรูจัก
ตนเองและผูอ่ืนตามเปนจริง  เตรียมจิตใหอยูในสภาพพรอม  และงายตอการปลูกฝงคุณธรรม
ตางๆ  และเสริมสรางนิสัยที่ดี  รูจักทําใจใหสงบ  และสะกดยั้งผอนเบาความทุกขที่เกิดขึ้นในใจได  
มีความมั่นคงทางอารมณ  และมีภูมิคุมกันโรคทางจิต  ประโยชนขอนี้จะเพิ่มพูลยิ่งขึ้น  ในเมื่อใช
                                                  

๙๓ ที.ม.๑๐/๗๗/๙๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๒ 

 

จิตที่มีสมาธินั้น  เปนฐานปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน  คือดําเนินชีวิตอยางมีสติตามดูรูทัน
พฤติกรรมทางกายวาจา  ความรูสึกนึกคิดและภาวะจิตของตนที่เปนไปตางๆ    มองอยางเอามา
เปนความรูสําหรับใชประโยชนอยางเดียว  ยอมเปดชองใหประสบการณและความเปนไปเหลานั้น  
กอพิษเปนอันตรายแกชีวิตจิตใจของตนไดเลย  ประโยชนขอนี้ยอมเปนไปในชีวิตประจําวันดวย 

 
ประโยชนในชีวิตประจาํวนั   

๑.  ชวยทําใหจิตใจผอนคลาย  หายเครียด  เกิดความสงบ  หายกระวนกระวาย  
หยุดยั้งความกลัดกลุมวิตกกังวล  เปนเครื่องผักผอนกาย  ใหใจสบายและมีความสุข  เชนบางทาน
ทําอานาปานสติ  (กําหนดลมหายใจเขาออก)  ในเวลาที่จําเปนตองรอคอย  และไมมีอะไรที่จะทํา  
เหมือนดังเวลานั่งติดในรถประจําทาง  หรือปฏิบัติสลับแทรกในเวลาทํางานใชสมองหนัก  เปนตน  
หรืออยางสมบูรณแบบไดแกฌานสมาบัติที่พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย  ใชเปนที่พักผอน
กายใจเปนอยูอยางสุขสบายในโอกาสวาจากการบําเพ็ญกิจ  ซึ่งมีคําเรียกเฉพาะวา  เพื่อเปนทิฏฐ
ธรรมสุขวิหาร 

๒.  เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน  การเลาเรียน  การทํากิจกรรม
ทุกอยาง  เพราะจิตที่เปนสมาธิ  แนวแนอยูกับจิตที่กําลังทํา  ไมฟุงซาน  ไมวอกแวก  ไมเล่ือนลอย    
ยอมชวยใหเรียน  ใหคิด  ใหทํางานไดผลดี  การงานก็เปนไปโดยรอบคอบ  ไมผิดพลาด  และ
ปองกันอุบัติเหตุไดดี  เพราะเมื่อมีสมาธิก็ยอมมีสติกํากับอยูดวย  ดังที่ทานเรียกวาจิตเปนกัมมนยีะ  
หรือกรรมนีย  แปลวาควรแกงาน  หรือเหมาะแกการใชงาน   

๓.  ชวยเสริมสุขภาพกายและใชแกไขโรคได  รางกายกับจิตอาศัยกันและกันมี
อิทธิพลตอกัน  ปุถุชนทั่วไปเมื่อกายไมสบาย  จิตใจก็พลอยออนแอเศราหมองขุนมัว  สวนผูที่มี
จิตใจเขมแข็งสมบูรณ  (โดยเฉพาะทานที่มีจิตหลุดพนเปนอิสระแลว)  เมื่อเจ็บปวยก็ไมสบายอยูแค
กายเทานั้น  จิตใจไมพลอยปวยไปดวย  ยิ่งกวานั้นกลับใชพลังจิตที่เขมแข็งบรรเทาหรือผอนเบา
โรคทางกายไดอีกดวย  อาจทําใหโรคหายงายและไวขึ้น  หรือแมแตใชกําลังสมาธิระงับทุกขเวทนา
ทางกายไวก็ได ๙๔  ในดานดีผูมีจิตใจผองใสเบิกบาน  ยอมชวยใหกายเอิบอ่ิมผิวพรรณผองใส  
สุขภาพกายดี  เปนภูมิตานทานโรคไปในตัว  ประโยขนขอนี้จะสมบูรณตอเมี่อมีปญญาที่รูเทาทัน
สภาวธรรมประกอบอยูดวย….. 

 
 

                                                  
๙๔ ที.ม.  ๑๐/๙๓/๑๑๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๓ 

 

ประโยชนของสมาธิในพระสุตตันตปฎก 
ถาสรุปตามพระบาลีการฝกอบรมเจริญสมาธิมีวัตถุประสงคที่จะนําไปใช

ประโยชนในดานตางๆ  ดังที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎกวา จตสฺโส  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  
ภาวิตา  พหุลีกตา  ทิฏฐธมฺมสุขวิหาราย  สํวตฺตติ    อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา         
ญาณทสฺสนปฏิลาภาย  สํวตฺตติ    อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา  สติสมฺปชฺ-
ญาย  สํวตฺตติ...อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา       
ภาวิตา   พหุลีกตา  อาสวานํ  ขยาย  สํวตฺตติฯ๙๕   

สมาธิภาวนา  (การเจริญสมาธิ)  มี  ๔  อยางดังนี้  คือ 
๑. สมาธิภาวนาที่เจริญแลว  ทําใหเพิ่มมากขึ้นแลว  ยอมเปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุข

วิหาร  (การอยูเปนสุขในปจจุบัน) 
๒. สมาธิภาวนาที่เจริญแลว ทําใหเพิ่มมากข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อการไดญาณทัส

สนะ 
๓. สมาธิภาวนาที่เจริญแลว ทําใหเพิ่มมากขึ้นแลว  ยอมเปนไปเพื่อสติและ

สัมปชัญญะ 
๔. สมาธิภาวนาที่เจริญแลว  ทําใหเพิ่มมากขึ้นแลว  ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไป

แหงอาสวะทั้งหลาย  
แบบที่  ๑  บาลีขยายความวาไดแกฌาน  ๔  ขอนี้ก็คือ  การเจริญฌาน  ใน

ลักษณะที่เปนวิธีหาความสุขแบบหนึ่ง  ตามหลักที่แบงความสุขออกเปน  ๑๐  ข้ัน   ซึ่งประณีตขึ้น
ไปตามลําดับคือ  กามสุข  สุขในรูปฌาน  ๔  ข้ัน  สุขในอรูปฌาน  ๔  ข้ัน  และสุขในนิโรธสมาบัติ  
พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย  นิยมเจริญฌานในโอกาสวาง  เพื่อเปนการผักผอนอยางสุข
สบาย  ที่เรียกวา  ทิฏฐธรรมสุขวิหาร 

แบบที่  ๒  บาลีขยายความวา  ไดแกการมนสิการอาโลกสัญญา  (กําหนดหมายใน
แสงสวาง)  อธิษฐานทิวาสัญญา  (กําหนดหมายวาเปนกลางวัน)  เหมือนกันทั้งกลางวันและ
กลางคืน  มีใจเปดโลงไมถูกนิวรณหอหุม  ฝกใหเปนจิตที่มีความสวาง  อรรถกถาอธิบายวา  การได
ญาณทัสสนะในที่นี้  หมายถึงการไดทิพพจักขุ  และทานกลาววาทิพจักษุนั้นเปนยอดของโลกีย
อภิญญาทั้ง  ๕  (อีก  ๔  คือ  อิทธิวิธิ  ทิพโสต  เจโตปริยญาณ  และปุพเพนิวาสานุสติญาณ)  บาง
แหงทานกลาวถึงญาณทัสสนะนี้คําเดียว  หมายคลุมถึงโลกียอภิญญาหมดทั้งหา  ดังนั้นประโยชน

                                                  
๙๕ องฺ.จตุกฺก.  ๒๑/๔๑/๕๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๔ 

 

ขอนี้จึงหมายถึงการนําสมาธิไปใชเพื่อผลสําเร็จทางจิต  คือความสามารถพิเศษจําพวกอภิญญา  
รวมทั้งอิทธิปาฏิหาริย 

แบบที่  ๓  คือการตามดูรูทันความรูสึกนึกคิดตางๆ  ที่เกิดขึ้นดับไป  ในความ
เปนอยูประจําของตนดังที่บาลีไขความไววา  เวทนา  สัญญา  และวิตกทั้งหลาย  จะเกิดขึ้น  จะ
ตั้งอยู  จะดับไป  ก็เปนไปโดยรูชัด๙๖   

แบบที่  ๔  บาลีขยายความวา  ไดแกการเปนอยูโดยใชปญญาพิจารณาเห็นอยู
เสมอ  ถึงความเกิดข้ึน  และความเสื่อมส้ินไปในอุปาทานขันธ  ๕  วา  รูปเปนดังนี้  ความเกิดขึ้น
ของรูปเปนดังนี้  ความดับไปของรูปเปนดังนี้  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เปนดังนี้  ดับไป
ดังนี้  มองอยางกวางๆ  ก็คือ  การใชสมาธิเพื่อประโยชนทางปญญา  เปนอุปกรณในการเจริญ
วิปสสนา  อยางที่เรียกวา  เปนบาทฐานของวิปสสนา  เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดคือ  อาสวักขย
ญาณ  หรือวิชชาวิมุตต๙ิ๗   

ตามคําอธิบายของอรรถกถา  จะเห็นวา  ประโยชนอยางที่  ๑  และ  ๒  เปนดาน
สมถะ  สวนประโยชนอยางที่  ๓  และ  ๔  เปนดานวิปสสนา  ประโยชนอยางอื่นๆ  ที่ไดกลาว
ขางตน  แมจะไมมีระบุไวในพระบาลีนี้ ก็พึงเห็นวาเปนประโยชนพลอยไดสืบเนื่องออกไป  ซึ่งพึง
ไดรับในระหวางการปฏิบัติเพื่อประโยชน  ๔  อยางนี้บาง  เปนขอปลีกยอยกระจายออกไปไมตอง
ระบุไวใหเดนชัดตางหากบาง๙๘   
 
ประโยชนของสมาธิในคัมภีรอรรถกถา   

ทานก็ไดสรุปอานิสงส  คือผลไดตางๆ  ของสมาธิภาวนา  หรือการฝกสมาธิไว ดังที่
ไดแสดงไวในคัมภีรวิสุทธิมรรค  มี  ๕  ประการคือ ๙๙  

๑.  เปนวิธีการผักผอนอยางสุขสบายในปจจุบัน  (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร)  ขอนี้เปน
อานิสงคของสมาธิขั้นอัปปนา  (คือระดับฌาน)  สําหรับพระอรหันต  ซึ่งเปนผูทํากิจเพื่อความหลุด
พนเสร็จส้ินแลว  ไมตองใชฌานเพื่อการบรรลุภูมิใดๆ  ตอไปอีก  อางพระพุทธพจนวา  “ทิฏฐธมฺม

                                                  
๙๖ พระธรรมปฏก  [ป.อ. ปยุตฺโต],  พุทธธรรม,  ๘๓๕. 
๙๗ ดูคําอธิบายของอรรถกถาที่  ที.อ.  ๓/๒๕๗/; องฺ.อ.  ๒/๓๙๖; ม.อ.  ๒/๓๑๒  และพึง

เปรียบเทียบกับกับ  องฺ.ติก.  ๒๐/๒๒๖/๕๖  และ  องฺ.ฉกฺ.ก.  ๒๒/๓๐๐/๓๖๑.   
๙๘ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม,  ๘๓๖. 
๙๙ วิสุทธิ.  ๒/๑๗๕–๑๙๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๕ 

 

สุขวิหารา  เอเต  (ฌานานิ)  อริยสฺส  วินเย  วุจฺจนฺติ ฯ” ๑๐๐  ฌานเหลานี้เรียกวาเปนทิฏฐธรรมสุข
วิหาร  ในวินัย  (ระบอบหรือแบบแผน)  ของพระอริยะ  

๒. เปนบาทหรือเปนปทัฏฐานแหงอภิญญา  ขอนี้เปนอานิสงสของสมาธิข้ัน
อัปปนาสําหรับผูไดสมาบัติ  ๘ เมื่อตองการอภิญญา  ก็อาจทําใหเกิดขึ้นได  อางพระพุทธพจนวา  
“ตํ   โหติ   จิตฺตํ  มุทฺุจ  กมฺมนิยฺจ...อภิฺญากรณียสฺส  ธมฺมสฺส  จิตฺตํ  อภินินฺนาเมติ       
อภิฺยาสจฺฉิกิริยาย  ตตฺร  ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพตํ  ปาปุณาติ  สติ  อายตเน” ๑๐๑  จิตนุมนวลควรแก
การงาน….จะนอมจิตไปเพื่อประจักษแจงดวยอภิญญา  ซึ่งธรรมที่พึงประจักษแจงดวยอภิญญา
อยางใดๆ  ก็ถึงความเปนพยานในธรรมนั้นๆ  ได  ในเมื่อเหตุมีอยู   

๓.  ทําใหไดภพวิเศษ  คือเกิดในภพที่ดีที่สูง  ขอนี้เปนอานิสงสของสมาธิข้ันอัปป
นา  สําหรับปุถุชนที่ไดฌานแลว  และฌานมิไดเสื่อมไปเสีย  ทําใหไดเกิดในพรหมโลก  อางพระ
พุทธพจนวา  “ปฐมํ  ฌานํ  ปริตฺตํ  ภาเวตฺวา  กตฺถ  อุปปชฺชนฺติ  ปฐมํ  ฌานํ  ปริตฺตํ  ภาเวตฺวา  
พฺรหฺมปาริสชฺชานํ  เทวานํ  สหพฺยตํ  อุปปชฺชนฺติ” ๑๐๒   เจริญปฐมฌานขั้นปริตตกุศลแลว  เกิดที่
ใหน ?  ยอมเขารวมพวกเทพพรหมปาริสัชชา”  อยางไรก็ดีแมสมาธิข้ันอุปจารก็สามารถไดภพวิเศษ  
คือ  กามาวจรสวรรค  ๖  ได 

๕.  ทําใหเขานิโรธสมาบัติได  ขอนี้เปนอานิสงสของสมาธิข้ันอัปปนา  สําหรับ  
(พระอรหันตหรือพระอนาคามี)  ผูไดสมาบัติ  ๘  แลว  ทําใหเสวยความสุขอยูไดโดยไมมีจิต
ตลอดเวลา  ๗  วัน  อางญาณในนิโรธสมาบัติ  ในปฏิสัมภิทามรรค...อาวชฺชนาวสี  เนวสฺญา
นาสฺ-ญายตนสมาปตฺติ  ยทิจฺฉกํ  ยทิจฺฉกํ  ยาวติจฺฉกํ  สมาปชฺชติ ฯเปฯ  อธิฏฐาติ ...นวหิ 
สมาธิจริยาหิ  วสีภาวตาปฺญา  นิโรธสมาปตฺติยา  ญาณํ ฯ๑๐๓ 

 
ความเขาใจในเรื่องประโยชนหรือความมุงหมายในการเจริญสมาธิ  จะชวยปองกัน

และกําจัดความเขาใจผิดเกี่ยวกับเร่ืองสมาธิ  และชีวิตของพระสงฆในพระพุทธศาสนาไดเปนอัน
มาก  เชนความเขาใจผิดวา  การบําเพ็ญสมาธิเปนเรื่องของการถอนตัว  ไมเอาใจใสในกิจการของ
สังคม  หรือวาชีวิตของพระสงฆเปนชีวิตที่ปลีกตัวโดยสิ้นเชิง  ไมรับผิดชอบตอสังคมปฏิบัติสมาธิ
เพื่อประโยชนในชีวิตนั้น 

                                                  
๑๐๐ ม.มู.  ๑๒/๑๐๒/๗๓. 
๑๐๑ องฺ.ติก.  ๒๐/๕๔๒/๓๓๑. 
๑๐๒ อภิ.วิ.  ๓๕/๑๑๐๗/๕๗๐. 
๑๐๓ ขุ.ปฏิ.  ๓๑/๒๒๕/๑๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๖ 

 

 
ผลการปฏิบติั 

การเจริญสมาธินั้น  จะประณีตขึ้นไปเปนขั้นๆ  โดยลําดับ  ภาวะจิตที่มีสมาธิถึง
ข้ันอัปนาสมาธิแลว  เรียกวาฌาน  (absorption)  ฌานมีหลายขั้น  ยิ่งเปนชั้นสูงขึ้นไปเทาใด  องค
ธรรมตางๆ  ที่เปนคุณสมบัติของจิต  ก็ยิ่งลดนอยลงไปเทานั้น  ฌาน๑๐๔  โดยทั่วไปแบงเปน  ๒  
ระดับใหญๆ  และแบงยอยออกไปอีก  ระดับละ  ๔  รวมเปน  ๘  อยาง  เรียกวาฌาน  ๘  หรือ
สมาบัติ  ๘  ดังพระบาลีวา 

“จตฺตาริ   ฌานานิ...สวิตกฺกํ  สวิจารํ  วิเวกชํ    ปติสุขํ  ปฐมชฺฌานํ  อุปสมฺปชฺช        
วิหรติ   วิตกวิจารานํ  วูปสมา  อชฺฌตฺตํ  สมฺปสาทนํ  เจตโส  เอโกทิภาวํ  อวิตกฺกํ  อวิจารํ  
สมาธิชํ  ปติสุขํ  ทุติยชฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปติยา  จ  วิราคา  อุเปกฺขโก  จ  วิหรติ  สโต  จ   
สมฺปชาโน     สุขฺจ  กาเยน  ปฏิสํเวเทติ  ยนฺตํ  อริยา  อาจิกฺขนฺติ    อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวิหารี
ติ    ตติยชฺฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ    สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา  ปุพฺเพ  ว    
โสมนสฺสโทมนสฺสานํ    อตฺถงฺคมา  อทุกฺขมสุขํ  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถชฺฌานํ  อุปสมฺปชฺช      
วิหรติ  ฯ”๑๐๕   

๑. รูปฌาน  ๔  ไดแก 
๑.  ปฐมฌาน  (ฌานที ่  ๑) มีองคประกอบ ๕  คือ  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  

เอกัคคตา  
๒.  ทุติยฌาน  (ฌานที่  ๒)  มีองคประกอบ  ๓  คือ  ปต ิ สุข  เอกัคตา 
๓.  ตติยฌาน  (ฌานที่  ๓)  มีองคประกอบ  ๒  คือ  สุข  เอกัคคตา 
๔.  จตุตถฌาน  (ฌานที่  ๔)  มีองคประกอบ  ๒  คือ  อุเบกขา  เอกัคคตา 

 
๒.  อรูปฌาน  ๔  ไดแก   

๑.  อากาสานญัจายตนะ  (ฌานที่กําหนดอากาศ  -space  อันอนนัต) 
๒.  วิญญานญัจายตนะ  (ฌานที่กําหนดวิญญาณอันอนันต) 
๓.  อากิญนัญจายตนะ  (ฌานที่กาํหนดภาวะที่ไมมีส่ิงใดๆ) 
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ  (ฌานทีเลิกกาํหนดสิ่งใดๆ  โดยประการทัง้

ปวง  เขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช) 

                                                  
๑๐๔ คําวาฌานที่ใชกันทั่วไปโดยปกติ  เมื่อไมระบุระดับ  มักหมายถึงรูปฌาน  ๔ 
๑๐๕ ที.ปา.๑๑/๒๓๒/๒๓๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๗ 

 

ดังพระบาลีวา อรูปฌาน  ๔  คือ  “จตฺตาโร  อรูปา…นานตฺตสยฺยานํ  อมนสิการา     
อนนฺโต    อากาโสติ    อากาสานฺจายตนํ    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ  สพฺพโส  อากาสานัญจายตนํ  
สมติกฺกมฺม    อนนฺตํ  วิฺญาณนฺติ   วิฺญาณฺจายตนํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  สพฺพโส              
วิฺญานฺจายตนํ  สมติกฺกมฺม    นตฺถิ  กิฺจีติ    อากิฺจฺญายตนํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ     
สพฺพโส  อากิฺจฺญายตนํ  สมติกฺกมฺม   เนวสฺญานาสฺญายตนํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ”๑๐๖   

 
การเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิ  โดยใชกลวิธีใดๆ  ก็ตาม  เพื่อใหเกิดผลสําเร็จ

เชนนี้  ทานเรียกวา  สมถะ  มนุษยปุถุชนเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตาม  ยอมได
ผลสําเร็จอยางสูงสุดเพียงเทานี้  หมายความวา  สมถะลวนๆ  ยอมนําไปสูภาวะจิตที่เปนสมาธิได
สูงสุด  เพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะเทานั้น 

แตทานผูบรรลุผลสําเร็จควบทั้งฝายสมถะ  และวิปสสนา   เปนพระอนาคามีหรือ
พระอรหันตสามารถเขาถึงภาวะที่ประณีตสูงสุดอีกขั้นหนึ่ง  นับเปนขั้นที่  ๙  คือ  สัญญาเวทยิต
นิโรธ๑๐๗  หรือนิโรธสมาบัติ  เปนภาวะที่สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหนาที่  และเปนความสุข
ข้ันสูงสุด 

สมาธิเปนองคธรรมที่สําคัญยิ่งขอหนึ่งก็จริง  แตก็มีขอบเขตความสําคัญที่พึง
ตระหนักวา  สมาธิมีความจําเปนแคไหนเพียงใด  ในกระบวนการปฏิบัติ  เพื่อเขาถึงวิมุตติ  อันเปน
จุดหมายของพุทธธรรมขอบเขตความสําคัญนี้  อาจสรุปดังนี้ 

๑.  ประโยชนของสมาธิ  ในการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น  อยูที่
นํามาใชเปนที่ทําการสําหรับใหปญญาปฏิบัติการอยางไดผลดีที่สุด  และสมาธิที่ใชเพื่อการนี้ก็ไม
จําตองเปนขั้นที่เจริญถึงที่สุด  ลําพังสมาธิอยางเดียวแมจะเจริญถึงขั้นฌานสูงสุด  หากไมกาวไปสู
ข้ันการใชปญญาแลว  ยอมไมสามารถทําใหถึงจุดหมายของพุทธธรรมไดเปนอันขาด  

๒.  ณานตางๆ  ทั้ง  ๘  ขั้น  แมจะเปนภาวะจิตที่ลึกซึ้ง  แตเมื่อเปนผลของ
กระบวนการปฏิบัติที่เรียกวาสมถะอยางเดียวแลว  ยังเปนเพียงโลกียเทานั้น  จะนําไปปะปนกับ
จุดหมายของพุทธธรรมหาไดไม 

๓.  ในภาวะแหงฌานที่เปนผลสําเร็จของสมาธินั้น  กิเลสตางๆ  สงบระงับไป  
จึงเรียกวา  เปนความหลุดพนเหมือนกัน  แตความหลุดพนนี้มีชั่วคราวเฉพาะเมื่ออยูในภาวะนั้น
เทานั้น  และถอยกลับสูสภาพเดิมได  ไมยั่งยืนแนนอน  ทานจึงเรียกความหลุดพนชนิดนี้วา  เปน
                                                  

๑๐๖ ที.ปา.๑๑/๒๓๕/๒๓๕. 
๑๐๗ ความดับแหงสัญญาและเวทนา  (cessation  of  ideation  and  feeling) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๘ 

 

โลกียวิโมกข  (ความหลุดพนขั้นโลกีย)  เปนกุปปวิโมกข  (ความหลุดพนที่กําเริบ  คือยังไมมั่นคง
เปลี่ยนแปลงได) ดังบาลีวา  จตฺตาริ  ฌานานิ  จตสฺโส  จ  อรูปสมาปตฺติโย  อยํ  กุปฺโป  วิโมกฺโข 
ฯ   จตฺตาริ  ฌานานิ  จตสฺโส  จ  อรูปสมาปตฺติโย  อยํ  โลกิโย  วิโมกฺโข ฯ๑๐๘  และเปนวิกขัมภน
วิมุตติ  (ความหลุดพนดวยขมไว  คือกิเลสระงับไปเพราะถูกกําลังสมาธิขมไว  เหมือนเอาแผนหิน
ทับหญา  ยกแผนหินออกเมื่อใด  หญายอมกลับงอกงามขึ้นไดใหม)  ดังบาลีวา  ...วิกฺขมฺภนวิเวโก  
จ  นีวรณา  ปฐมชฺฌานํ  ภาวยโต…๑๐๙   จากขอพิจารณาที่กลาวมานี้  จะเห็นวา  ในการปฏิบัติ
เพื่อเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น  องคธรรมหรือตัวการสําคัญที่สุดที่เปนตัวตัดสินในขั้น
สุดทาย  จะตองเปนปญญา  และปญญาที่ใชในการปฏิบัติในขั้นนี้  เรียกชื่อเฉพาะไดวา  วิปสสนา  
ดังนั้นการปฏิบัติจึงตองกาวมาถึงขั้นวิปสสนาดวยเสมอ  สวนสมาธินั้นแมจะจําเปน  แตอาจ
ยืดหยุนเลือกใชข้ันใดขั้นหนึ่งก็ได  เร่ิมแตข้ันตนๆ  ที่เรียกวาวิปสสนาสมาธิ  ซึ่งอยูในระดับ
เดียวกับขณิกสมาธิ  และอุปจารสมาธิ  เปนตนไป  โดยนัยนี้  วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการใชสมาธิ  
๒  วิธีคือ 

๑.  เปนวิธีปฏิบัติที่สติมีบทบาทสําคัญ  คือใชสมาธิแตเพียงขั้นตนๆ  เทาที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติ  หรือใชสมาธิเปนเพียงตัวชวย  แตใชสติเปนหลักสําคัญสําหรับยึดจับ
หรือมัดสิ่งที่ตองการกําหนดไว  ใหปญญาพิจารณาตรวจสอบ  นี่คือวิธีปฏิบัติที่เรียกวาวิปสสนา  
(ความจริงสมถะก็มีดวยแตไมเนน) 

๒.  วิธีการปฏิบัติที่เนนการใชสมาธิ  เปนวิธีปฏิบัติที่สมาธิมีบทสําคัญ  คือ
บําเพ็ญสมาธิใหจิตใจสงบแนวแน  จนถึงภาวะที่เรียกวาฌาน  หรือสมาบัติข้ันตางๆ  เสียกอน  ทํา
ใหจิตดื่มด่ําแนนแฟนอยูกับส่ิงที่กําหนดนั้นๆ  จนมีความพรองอยูโดยตัวของมันเองที่จะใช
ปฏิบัติการตางๆ  อยางที่เรียกวาจิตนุมนวล  ควรแกการงาน  โนมไปใชในกิจที่ประสงคอยาง
ไดผลดีที่สุด  ในสภาพจิตเชนนี้  กิเลสอาสวะตางๆ  ซึ่งตามปกติฟุงขึ้นรบกวนบีบข้ันบังคับจิตใจให
พลานอยู  ก็ถูกควบคุมใหสงบนิ่งอยูในเขตจํากัด  เหมือนผงธุลีที่ตกตะกอนในเวลาน้ํานิ่ง  และ
มองเห็นไดชัดเพราะน้ําใส  เหมาะสมอยางยิ่งแกการที่จะกาวตอไปสูข้ันใชปญญาจัดการกําจัด
ตะกอนเหลานั้นใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง  ในชั้นนี้เปนวิธีการปฏิบัติที่เรียกวาสมถะ  ถาไมหยุดเพียง

                                                  
๑๐๘ ขุ.ปฏ.ิ  ๓๑/๔๗๘/๓๖๑-๓๖๒. 
๑๐๙ มาในคัมภีรอรรถกถามากแหง  เชน  ที.อ.  ๒/๒๖;  ม.อ.๓/๕๗๕;  สํ.อ.  ๓/๓๐๗;  วิสุทฺธิ.๒/

๒๔๙  เทียบกับที่เรียกในพระไตรปฎกวา  วิกขัมภนนิโรธ  ขุ.ปฏิ.  ๓๑/๗๐๔/๖๐๙,  อางจาก พระธรรมปฎก 
  [ ป.อ.ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม,  ๘๖๗-๘๖๙. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒๙ 

 

นี้  ก็จะกาวตอไปสูข้ันการใชปญญากําจัดกิเลสอาสวะใหหมดสิ้นเชิง  คือข้ันวิปสสนา  คลายกับใน
วิธีที่  ๑  แตกลาวตามหลักการวา  ทําไดงายขึ้นเพราะจิตพรอมอยูแลว  วิธีปฏิบัติอยางนี้ก็คือ  การ
ปฏิบัติที่ใชทั้งสมถะ  และวิปสสนา 

เมื่อแยกโดยบุคคลผูประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติตามวิธีทั้ง  ๒  นี้  ผูไดผลสําเร็จ
ตามวิธีแรกจึงเรียกวาปญญาวิมุต  คือผูหลุดพนดวยปญญา  (อยางเดียว)  สวนผูไดผลสําเร็จตาม
วิธีที่  ๒  เรียกวา  อุภโตภาควิมุติ  คือผูที่หลุดพนทั้ง  ๒  สวน  (ทั้งดวยสมาบัติ  และดวย
อริยมรรค)๑๑๐ 

เกี่ยวกับวิธีที่  ๒  คือวิธีที่ใชสมถะเต็มรูปแลวจึงเจริญวิปสสนาซึ่งไดผลสําเรจ็เปนอภุ
โตภาควิมุตินั้น  มีวา 

๑.  ผูปฏิบัติตามวิธีนี้  ยอมประสบผลไดพิเศษในระหวาง  คือความสามารถชนิด
ตางๆ  ที่เกิดจากฌานสมาบัติดวย  โดยเฉพาะที่เรียกวาอภิญญา  ซึ่งมี  ๖  อยาง  คือ  ๑๑๑  อิทธิวิธิ  
(แสดงฤทธิ์ตางๆ  ได  magical  powers) 

๑.๑  ทิพพโสต  (หูทิพย-clairaudience หรือ divine  ear) 
๑.๒.  เจโตปริยญาณ  (กําหนดใจหรือความคิดผูอ่ืนได-telepathy หรือ mind - 

reading) 
๑.๓.  ทิพพจักขุ  หรือ  จุตูปปาตญาณ  (ตาทิพย  หรือ  รูการจุติและการอุบัติ

ของสัตวทั้งหลายตามกรรมของตน-divine  eye  หรือ  clairvoyance  
๑.๔.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  (การระลึกชาติได-reminiscence  of  

previous  lives) 
๑.๕.  อาสวักขยญาณ  (ญาณหยั่งรูความสิ้นอาสวะ-knowledge  of  the  

extinction  of  all  biases)  สวนผูปฏิบัติตามวิธีแรกจะไดเพียงความสิ้น
อาสวะ  หาไดผลสําเร็จพิเศษตางๆ  ที่จะเกิดจากฌานไม 

๒.  ผูปฏิบัติตามวิธีที่  ๒  จะตองปฏิบัติใหครบทั้ง  ๒  ข้ันของกระบวนการปฏิบัติ  
การปฏิบัติตามวิถีของสมถะอยางเดียว  แมจะไดฌาน  ไดสมาบัติข้ันใดก็ตาม  ถาไมกาวหนา
ตอไปถึงขั้นวิปสสนา  หรือควบคูไปกับวิปสสนาดวยแลว  จะไมสามารถเขาถึงจุดหมายของพุทธ
ธรรมเปนอันขาด 

                                                  
๑๑๐เร่ืองเดียวกัน,  ๘๖๗–๘๖๙. 
๑๑๑ ดูวิสุทธิมรรค  ๒/๑๙๗-๒๘๔.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๐ 

 
 

บทที  ๔ 
การศึกษาเปรียบเทียบสมาธิในโยคสตูร  กับสมาธิในพระสุตตันตปฎก 

 
การศึกษาเรื่องของสมาธิในโยคสูตรไดนําเสนอในบทที่  ๒  และการศึกษาเรื่องของ

สมาธิในพระสุตตันตปฎกไดนําเสนอในบทที่  ๓  ในบทที่  ๔  นี้จะไดทําการศึกษาเปรียบเทียบคํา
สอนทีสําคัญ โดยจะวิเคราะหใหเห็นสวนที่คลายคลึงกัน  และในสวนที่แตกตางกัน  ซึ่งจะได
วิเคราะหเปรียบเทียบในประเด็นที่สําคัญ  ซึ่งไดจําแนกหัวขอออกเปน  ๖  ประเด็นหลัก ดังนี้  

๔.๑  การเปรยีบเทียบหลกัการปฏิบัติ  ยมะ  นิยมะกับหลักของศีล 
๔.๒  การเปรียบเทียบการปฏิบัติปราณายามะและการเจริญอานาปานสติ 
๔.๓  การเปรียบเทียบทานัง่อาสนะและการปฏิบัติกรรมฐาน 
๔.๔  การเปรียบเทียบความคลายคลึงกนัของการเพงกสิณ 
๔.๕  การเปรียบเทียบความคลายคลึงกนัของการบําเพ็ญฌาน   
๔.๕  การเปรียบเทียบสภาวะแหงธารณา  ธยานะ  สมาธิกับสมาธิจิต 
๔.๖  การเปรยีบเทียบสภาวะแหงนพิพานกับไกวัลยะ 
        ทรรศนะเกี่ยวกับพระเปนเจาของโยคะ 

 
๔.๑  การเปรยีบเทียบความคลายคลึงกนัของ ยมะ  กับหลกัของศีล  ๕ 

ยมะ  (Yama)  เปนคําเฉพาะ  หมายถึง การบังคับ  การยับยั้ง  การหักหามตนเอง  (self-

restraint) หรือการควบคุมกิริยาตางๆ ซึ่งอาศัยอิริยาบถเปนเครื่องนํา เชน การบังคับอิริยาบถไมให
เบียดเบียนคือ  อหิงสา  ยมะ  เปนขอปฏิบัติข้ันแรกของโยคะ  ผูปฏิบัติจะตองปฏิญาณการงดเวน  
(vows  of  abstention)  ในของดเวน  ๕  ขอ  มีอหิงสา  เปนตนอยางเครง 
ครัด  เทียบไดกับศีล  ๕  ซึ่งเปนพื้นฐานเบื้องตนในการปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนา 

ศีล  ๕  หรือ  เบญจศีล  หมายถึง  ความประพฤติชอบทางกาย  และวาจา,  การ
รักษากาย  วาจา  ใหเรียบรอย,  การรักษาปกติตามระเบียบวินัย,  ขอปฏิบัติในการเวนจากความ
ชั่ว,  การควบคุมคุมตนใหตั้งอยูในความไมเบียดเบียน  (the Five Precepts; rules  of  morality)  

ศีล  ๕  ขอนี้  ในบาลีชั้นเดิมสวนมากเรียกวา  สิกขาบท  ๕  (ขอปฏิบัติในการฝกตน  
training  rules)  บาง  ธรรม  ๕  บาง  เมื่อปฏิบัติไดตามนี้ก็ชื่อวาเปนผูมีศีล  คือเปนเบื้องตนที่จัดวา
เปนผูมีศีล  (virtous)  คําวา  เบญจศีลที่มาในพระไตรปฎก  ปรากฏในคัมภีรชั้นอปาทาน  และพุทธ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๑ 

วงศ ตอมาในสมัยหลัง  มีชื่อเรียกเพิ่มข้ึนวาเปนนิจศีล  (ศีลที่คฤหัสถควรรักษาเปนประจํา)  บาง  
วาเปน  มนุษยธรรม  (ธรรมของมนุษยหรือธรรมที่ทําใหเปนมนุษย  (virtues  of  man)   

บาง๑  
หลักปฏิบัติยมะ  ๕  ขอเปรียบเทียบกับศีล  ๕  ขอ  ไดแก 
๑. อหิงสา  (อหึสา)  หมายถึง  การไมเบียดเบียนสัตว  การไมฆาสัตว ตรงกับ       

ปาณาติปาตาเวรมณี 
๒. สัตยะ  (สตฺย)  หมายถึง  การพูดความจริงที่เปนไปเพื่อความเจริญของเราและ

ของคนอื่นดวย  การพูดความจริงนั้น  จึงจะนับวาเปนสัตย ตรงกับมุสาวาทาเวรมณี 
๓. อัสเตยะ  (อสฺเตย)    แปลตามตัววาการไมขโมย  สวนคําวาขโมย  หมายถึง  

การถือเอาสิ่งของๆ  คนอื่นมาเปนของตน  โดยทางที่ไมชอบธรรม  โดยทางลวงละเมิดกรรมสิทธิ์
ของเขา  ดังนั้น  อัสเตยะ  ในที่นี้จึงหมายถึงความไมอยากไดส่ิงของๆ  คนอื่นโดยทางที่ไมชอบ
ธรรม  หรือโดยการลวงละเมิดกรรมสิทธิ์ของคนอื่น  ตรงกับอทินนาทานาเวรมณี 

๔. พรหมจรยะ  (พฺรหฺมจรฺย)  หมายถึง  การถือพรตเพื่อจะไมเสวยกามารมณ  การ
เสวยกามารมณมีลักษณะอยู  ๘  ประการ  คือการฟง  การพูดเรื่องที่เกี่ยวกับกามารมณ  การเลน
กีฬา  ซึ่งบันดาลใหเกิดกามารมณ  เชน  เตนรํา  เปนตน   การมองเพศตรงขาม  การสนทนากับ
เพศตรงขาม  การกอดจูบสัมผัสเพศตรงขาม  การนึกใฝฝนถึงเพศตรงขาม  และการเสพเมถุน  ตรง
กับอพรหมจริยาเวรมณี 
 
ความแตกตางกันของ ยมะ  กับหลักของศีล  ๕ 

หลักปฏิบัติยมะ  ขอที่  ๕  คือ  อปริคครหะ  (อปริคฺรห)  หมายถึง  การไมรับเอา
สิ่งของหรือไทยทาน  ซึ่งเกินความจําเปนหรือเกินความตองการของนักพรตโดยมีความมุงหมาย  
หรือประสงคที่จะหาความสุขสําราญจากสิ่งของนั้นๆ  หลักปฏิบัตินี้ ไมมีในพุทธศาสนา  สวนสุรา
เมรย-มัชชปมาทัฏฐานาเวรมณี  ก็ไมมีในขอหามของหลักการปฏิบัติโยคะเชนเดียวกัน  

ในทางพระพุทธศาสนาไดแบงศีลออกไปในระดับตางๆ  เชน  ศีลของคฤหัสถ  และศีล
ของบรรพชิต  การละเมิดศีลทั้ง  ๕  จัดเปนอกุศลกรรม  การฆาสัตวทุกชนิดเปนบาป 

                                                 
๑  พระธรรมปฎก  [ ป.อ.  ปยุตฺโต ],  พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม,  พิมพครั้งที่  ๘  

(กรุงเทพฯ :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๘),  ๒๐๖-๒๐๗.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๒

ยมะ  แปลวาของดเวน  ๕  ขอในโยคสูตร  โดยหลักการใหญๆ  แลวจะคลายคลึงกับ
ศีล  ๕  ในทางพุทธศาสนาแตในรายละเอียดทางการปฏิบัติแลวแตกตางกัน  ในทางปฏิบัติ
โดยทั่วไปของยมะ  ถูกจํากัดดวยชาติ  เทศะ  กาละ  และสมัย  เชน  บางคนถึอพรตวาฆาสัตว
บางชนิดเปนบาป  ฆาสัตวบางชนิดเปนบุณย  เชนนี้เปนการถือตามโอกาสหรือตามกาล  อหิงสา
ตามเทศะ เชน  บางคนถือการไมฆาสัตวในโบสถ  แตการฆาในที่อ่ืนนอกจากโบสถ  เขาไมถือเปน
บาปหรือการกระทําที่ไมควร  อหิงสาเชนนี้ถือวาเปนอหิงสาที่ถูกจํากัดดวยชาติ 

อหิงสาที่ถูกจํากัดดวยสมัย  เชนบางคนถือวา  การฆามนุษยในสงคราม  ไมนับเปน
อกุศลกรรม  นี่แสดงวา  การถืออหิงสาของเขา  ยอมถูกจํากัดอยูดวยสมัยแหงสงครามดังนี้เปนตน  
การถือยมะ  ที่ถูกจํากัดดวยชาติ  เทศะ  กาละ  และสมัย  ดังกลาวนี้ไมนับวาเปนการถืออยาง
ประเสริฐแท  การถือเชนนี้ยอมไมอํานวยผลใหโยคีสมตามประสงค  การถือโดยไมเลือกชาติ  
เทศะ  กาละ  และสมัย  ยอมนับวาเปนการประเสริฐ  การถือพรตตามการเชนนี้ทานเรียกวามหา
พรต  ดังที่ทานปตัญชลิไดกลาวไวในสูตรที่  ๓๑  แหงทุติยบาทวา๒ 

ชาติเทศกาลสมยานวจฺฉินฺนาะ  สารฺวะเภามา  มหทฺวฺรตมฺ 
(ยมะ)  อันไมถูกขัดขวางดวย  ชาติ  เทศะ  กาละ  และสมัย  เปนยมะ  โดยทั่ว 
ไป  คือ  มหาพรต  

 
ความคลายคลึงกันของ หลักปฏิบัตินิยมะกับคําสอนของศาสนาพุทธ   

นิยมะ  (Niyama)  แปลวา  ธรรมเนียมปฏิบัติอยางเครงครัด (fixed  observance) 
กฎ  วินัย  (fixed  rules)  ขอกําหนด  ขอปฏิบัติตาม  หรือการปลูกฝงนิสัยที่ดีใหมีข้ึน  มี  ๕  ขอ  
เทียบไดกับอิทธิบาท  ๔  ในทางพระพุทธศาสนา 

๑. เศาจะ  การทําใจใหสะอาดบริสุทธิ์  ซึ่งตรงกับโอวาท  ๓  ขอของพระพุทธเจาคือ 
การทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมองใจมี  โลภ  โกรธ  หลง  เปนตน  บาลีวา            
สจิตฺตปริโยทปนํ  ความในทางกัลยาณธรรม  คือการมีจิตใจที่ดีงามประกอบดวย  เมตตา  กรุณา 

๒. สันโตษะ  (สนฺโตษะ)  ความพอใจในความมีความเปนของตน  เทียบไดกับ  จิต
ตะ  คือการเอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น 

๓. ตปะ  การบําเพ็ญตบะ  หรือความเพียรเผากิเลส  เชน  การทําทุกรกริยาแบบ
ตางๆ  เพื่อเผากิเลสใหเรารอน  เทียบไดกับ  วิริยะ 

                                                 
๒ สวามี  สัตยานันทะ  ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ  (พระนคร ฯ :  อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารตะ,  

๒๕๑๑), ๒๔๒.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๓

๔. สวาธยายะ  (สฺวาธฺยาย)  การศึกษาเลาเรียน  และการสาธยายมนตเทียบไดกับ  
วิมังสา 

๕. อีศวรปณิธานะ (อีศฺวรปฺรณิธาน) การอุทิศตนตอพระเปนเจาเทียบไดกับฉันทะ 
อิศวรปณิธานะ  หมายถึงการเพงพระอิศวร อุบายเปนเครื่องนําใหบรรลุถึงสมาธิ

ในทางพุทธศาสนาอาจจะใชวิธีของพุทธานุสสติ  การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาอยางตอเนื่องซึ่ง
อยูในอารมณกรรมฐาน  ๔๐  อันเปนอุบายยึดเหนี่ยวใหจิตแนวแนเปนสมาธิ ของดเวน  ๕  ขอ  
และขอปฏิบัติ  ๕  อยางนี้แหละ  พวกโยคีถือวาเปนกฏเบื้องตนที่ผูปฏิบัติทุกคนตองทําใหไดกอนที่
จะปฏิบัติในขั้นตอไป 
 
หลักศีล  ๕  ในทางพระพุทธศาสนา 

ในทางพระพุทธศาสนาไดแบงศีลออกไปในระดับตางๆ  เชน  ศีลของคฤหัสถ  และศีล
ของบรรพชิต  การละเมิดศีลทั้ง  ๕  จัดเปนอกุศลกรรม  การฆาสัตวทุกชนิดเปนบาป 

ศีลเปนพื้นฐานเบื้องตนในการปฏิบัติสมาธิในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึง  
สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  และสัมมาอาชีวะ  องคมรรค  ๓  ขอนี้เปนขั้นศีลดวยกัน  เมื่อ
พิจารณาความหมายตามหลักฐานในคัมภีรปรากฏคําจํากัดความดังนี้  ...สมฺมาวาจา    มุสาวาทา  
เวรมณี    ปสุณาย  วาจาย  เวรมณี    ผรุสาย วาจาย  เวรมณี    สมฺผปฺปลาปา    เวรมณี    อยํ      
วุจฺจตาวุโส  สมฺมาวาจา  ฯ   ... สมฺมากมฺมนฺโต  ปาณาติปาตา   เวรมณี   อทินฺนาทานา  เวรมณี  
กาเมสุมิจฺฉาจารา  เวรมณี    อยํ  วุจฺจตาวุโส  สมฺมากมฺมนฺโต  ฯ  ...อริยสาวโก  มิจฉาอาชีวํ    
ปหาย  สมฺมาอาชีเวน  ชีวิกํ  กปฺเปติ    อยํ     วุจฺจตาวุโส  สมฺมาอาชีโว  ฯ ๓ 

๑. “สัมมาวาจา  คือ 
๑) เจตนางดเวนจากการพูดเทจ็ 
๒) ,, ,,  วาจาสอเสยีด  (กลาวใหรายผูอ่ืน) 
๓) ,, ,,  วาจาหยาบคาย  (ไมไพเราะ) 
๔) ,, ,,   การพูดเพอเจอ” 

๒. “สัมมากมัมนัตะ  คือ 
๑) เจตนางดเวนจากการตัดรอนชีวิต 
๒) ,,         ,, การถอืเอาของที่เขาไมไดให 
๓) ,,        ,, การประพฤติผิดในกามทั้งหลาย” 

                                                 
๓ ม.อุ.  ๑๔/๗๐๔/๔๕๔;  อภ.ิวิ.  ๓๕/๑๖๕-๗/๑๓๖; ๕๗๒-๔/๓๑๗/๗๕๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๔

๓. “สัมมาอาชีวะ  คือ  อริยสาวกละมจิฉาอาชีวะ..เสียหาเลี้ยงชพีดวยสมัมาอาชีวะ”   
นอกจากนี้ยังมีคําจํากัดความแบบแยกเปนระดับโลกียะและโลกุตตระอีกดวย  เฉพาะ

ระดับโลกียะมีคําจํากัดความอยางเดียวกับขางตน  สวนระดับโลกุตตระ  มีความหมายดังที่ปรากฏ
ในพระบาลีดังนี๔้ 

…สมฺมาวาจา  อริยา  อนาสวา  โลกุตฺตรา  มคฺคงฺคา ฯ.. อริยจิตฺตสฺส  อนาสวจิตฺตสฺส  
อริยมคฺคสมงฺคิโน  อริยมคฺคํ  ภาวยโต  จตูหิป  วจีทุจฺจริเตหิ  อารติ  วิรติ  ปฏิวิรติ  เวรมณี   

๑.  สัมมาวาจาเปนขั้นอริยะขั้นไมมีกิเลสเปนองคประกอบของมรรค ไดแก  “ความงด  
ความเวน  ความเวนขาด  เจตนางดเวนจากวจีทุจริตทั้ง  ๔  ของทานผูมีจิตเปนอริยะ  มีจิตไรอา
สวะ๕  มีอริยะมรรคเปนสมังคีอยูในตัว  กําลังทําอริยมรรคขั้นโลกุตตระใหเกิดขึ้นอยู” 

 
...สมฺมากมฺมนฺโต อริโย อนาสโว  โลกุตฺตโร  มคฺคงฺโค ฯ ...อริยจิตฺตสฺส  อนาสวจิตฺต-

สฺส  อริยมคฺคสมงฺคิโน  อริยมคฺคํ  ภาวยโต  จตูหิป  กายทุจฺจริเตหิ  อารติ  วิรติ  ปฏิวิรติ  เวรมณี   
๒  สัมมากัมมันตะขั้นอริยขั้นไมมีกิเลสเปนองคประกอบของมรรคที่เปนโลกุตตระ  

ไดแก  “ความงด  ความเวน  ความเวนขาด  เจตนางดเวนจากกายทุจริตทั้ง  ๓  ของทานผูมีจิตเปน
อริยะ....” 

 
…สมฺมาอาชีโว อริโย  อนาสโว  โลกุตฺตโร  มคฺคงฺโค  ฯ…อริยจิตฺตสฺส  อนาสวจิตฺตสฺส  

อริยมคฺคสมงฺคิโน  อริยมคฺคํ  ภาวยโต  มิจฺฉาอาชีวา  อารติ  วิรติ  ปฏิวิรติ  เวรมณ๖ี   
๓.  สัมมาอาชีวะขั้นอริยข้ันไมมีกิเลสเปนองคประกอบของมรรคที่เปนโลกุตตระ  

ไดแก  “ความงด  ความเวน  ความเวนขาด  เจตนางดเวนจากมิจฉาอาชีวะ ของทานผูมีจิตเปน
อริยะ”  

นอกจากนี้แลวยังทรงแสดงศีลไวสําหรับบุคคลตางๆ  เชนศีล  ๕  สําหรับคฤหัสถ  ศีล  
๘  สําหรับอุบาสก  อุบาสิกา  ศีล  ๑๐  สําหรับสามเณร  และศีล  ๒๒๗  สําหรับภิกษุ 
                                                 

๔ ม.อุ.๑๔/๒๖๘/๑๘๔: /๒๗๓/๑๘๔: /๒๗๘/๑๘๔. 
๕ อาสวะ  คือสภาวะอันหมักดองสันดาน,  ส่ิงที่มอมพื้นจิต,  กิเลสที่ไหลซึมซานไปยอมใจเมื่อ

ประสบอารมณตางๆ  ไดแก ๑. กามาสวะ  อาสวะคือกาม  ๒.  ภวาสวะ  อาสวะคือภพ  ๓.  อวิชชาสวะ  อาสวะ
คืออวิชชา  หรืออาสวะ  ๔  ไดแก  กามาสวะ  ภวาสวะ  ทิฏฐาสวะ  อวิชชาสวะ,  อภิ.วิ.๓๕/๙๖๑๕๐๔: ที.ม.๑๐/
๗๖/๙๖. 

๖  ม.อ.  ๑๔/๒๖๗-๒๑๘/๑๘๔-๑๘๖  เทียบ  อภิ.วิ.  ๓๕/๑๗๘-๑๘๐/๑๓๙;  ๕๘๓-๕๘๕/๓๒๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๕

พระอรรถกถาจารย  ไดประมวลหลักเกณฑบางอยางไวสําหรับกําหนดวาการกระทํา
แคไหนเพียงใดจึงจะช่ือวาเปนการละเมิดศีลแตละขอ  เปนการใหความสะดวกแกผูรักษาศีล  โดย
จัดเปนองคประกอบของการละเมิด  เรียกวาสัมภาระ  หรือเรียกกันงายๆ  วาองค  บุคคลจะชื่อวา
ละเมิดศีล  (เรียกกันงายๆ  วาศีลขอนั้นจะขาด)  ตอเมื่อกระทําการครบองคประกอบทั้งหมดของ
การละเมิด ดังนี้๗ 

ศีลขอ  ๑  ปาณาติบาต  มีองคประกอบ  ๕  คือ  ๑.  สัตวมีชีวิต  ๒.  รูวาสัตวมีชีวิต  
๓.  จิตคิดจะฆา  ๔.  มีความพยายามเพื่อจะฆา  ๕.  สัตวตายดวยความพยายามนั้น 

ศีลขอ  ๒  อทินนาทาน  มีองคประกอบ  ๕  คือ  ๑.  ของผูอ่ืนหวงแหน  ๒.  รูอยูวา
เขาหวงแหน  ๓.  จิตคิดจะลัก  ๔.  มีความพยายาม  ๕.  ลักของไดดวยความพยายามนั้น 

ศีลขอ  ๓  กาเมสุมิจฉาจาร  มีองคประกอบ  ๔  คือ  ๑.  อคมนียวัตถุ  ไดแกสตรีหรอื
บุรุษที่ไมควรละเมิด  ๒.  จิตคิดจะเสพ  ๓.  มีความพยายามในการเสพ  ๔.  ยังมรรคคืออวัยวะ
สืบพันธุใหถึงกัน 

ศีลขอ  ๔  มุสาวาทา  มีองคประกอบ  ๔  คือ  ๑.  เร่ืองไมจริง  ๒.  จิตคิดจะกลาวให
คลาดเคลื่อน  ๓.  มีความพยายามเกิดจากจิตคิดจะกลาวใหคลาดเคลื่อนนั้น  ๔.  ผูอ่ืนเขา
ใจความที่พูดนั้น 

ศีลขอ  ๕  สุราเมรัยฯ  มีองคประกอบ  ๔  คือ  ๑.  ส่ิงนั้นเปนของเมา  ๒.  จิตใครจะ
ดื่ม  ๓.  มีความพยายามเกิดจากจิตที่ใครจะดื่มนั้น  ๔.  กลืนใหลวงลําคอเขาไป 

สําหรับศีลขอที่  ๑  แมวาการฆาสัตวทานจะมุงเอาสัตวที่เรียกวามนุษยเปนหลัก  แต
สัตวจําพวกที่เรียกวาดิรัจฉาน  ก็รักชีวิต  รักสุขเกลียดทุกขเปนเพื่อนรวมโลก  เกิดแกเจ็บตาย
เหมือนกัน  ไมควรเบียดเบียนเชนเดียวกัน  ศีลขอนี้  ทานจึงไดแผคลุมไปถึงสัตวจําพวกดิรัจฉาน
ดวย  แตยอมรับวาฆาสัตวจําพวกดิรัจฉานมีโทษนอยกวาการฆาสัตวจําพวกมนุษย  และพระอรรถ
กถาจารยไดแสดงหลักสําหรับวินิจฉัยวาการฆาสัตวใดมีโทษนอยหรือโทษมากคือ 

๑.  คุณ  สัตวมีคุณมากฆาก็มีโทษมาก  สัตวมีคุณนอยหรือไมมีคุณก็มีโทษนอย  เชน 
ฆาพระอรหันตมีโทษมากฆากวาปุถุชน  ฆาสัตวชวยงานมีโทษมากกวาฆาสัตวดุราย  เปนตน 

๒.  ขนาดกาย  สําหรับสัตวจําพวกดิรัจฉานที่ไมมีคุณเหมือนกัน  ฆาสัตวใหญมีโทษ
มาก  ฆาสัตวเล็กมีโทษนอย 
                                                 

๗ ครบเฉพาะศีล  ๕  มาใน  อิติ.อ.  ๒๙๙-๓๐๔  มีเฉพาะ  ๔  ขอตน  แลวกลาวถึงกรรมบทขอ
อื่นๆ  ตอไปคือ  ม.อ.  ๑/๒๗๖-๗;  นิท.อ.  ๑/๑๔๐-๔;  สงฺคณี.อ.  ๑๘๐-๕  และคัมภีรรุนหลังนํามาอางตอเชน  
มงฺคล.  ๑/๒๑๐-๙ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๖ 

๓.  ความพยายาม  มีความพยายามมากในการฆามีโทษมาก  มีความพยายามนอย
มีโทษนอย 

๔.  กิเลสหรือเจตนา  กิเลสหรือเจตนาแรงมีโทษมาก  กิเลสหรือเจตนานอยมีโทษ
นอย  เชนฆาสัตวดวยโทสะหรือจงใจเกลียดชัง  มีโทษมากกวาฆาสัตวดวยปองกันตัว  เปนตน 

แมในศีลขออ่ืนๆ  ทานก็กลาวถึงการละเมิดที่มีโทษมากหรือนอยไวแนวเดียวกัน  เชน
อทินนาทานมีโทษมากหรือนอยตามคุณคาของสิ่งของ  คุณความดีของเจาของ  และความ
พยายามในการลัก  กาเมสุมิจฉาจารมีโทษมากหรือนอยตามคุณความดีของคนที่ถูกละเมิด  ความ
แรงของกิเลสและความเพียรพยายาม  มุสาวาทมีโทษมากหรือนอย  แลวแตประโยชนที่จะถูกตัด
รอนเปนเรื่องใหญหรือเร่ืองเล็กและแลวแตผูพูดนอย  เชนคฤหัสถจะไมใหของๆ  ตน  พูดไปวาไมมี  
ก็ยังมีโทษนอย  ถาเปนพยานเท็จมีโทษมาก  สําหรับบรรพชิตพูดเลนมีโทษนอย  จงใจบอกของที่
ไมเคยเห็นวาเห็น  มีโทษมาก  สําหรับการดื่มน้ําเมา  มีโทษมากนอยตามอกุศลจิตหรือกิเลสในการ
ที่จะดื่ม  ตามปริมาณที่ดื่ม  และตามผลที่จะกอใหเกิดการกระทําผิดพลาดชั่วราย  ที่มาเดียวกับ
เร่ืององคของการละเมิดศีล 

ในยุคหลังตอมา  ปราชญไดนําเอาธรรมบางขอที่เขาคูกันกับสิกขาบทหรือศีล  ๕  นั้น  
มาจัดวางเปนหมวดขึ้น  สําหรับแนะนําใหคฤหัสถปฏิบัติคูกันไปกับ  เบญจศีล  โดยเรียกชื่อวา  
เบญจธรรม  หรือเบญจกัลยาณธรรม  ขอธรรมที่นํามาจัดนั้น  ก็เดินตามแนวที่เรียกวากุศล
กรรมบถนั่นเอง  แตในเลือกขอธรรมมาจัดเขามีความแตกตางกันอยูบาง  โดยเฉพาะในแงธรรมที่มี
ความหมายกวางแคบกวากัน  หัวขอของเบญจธรรมนั้นเรียงตามลําดับใหเขาคูกับศีล  ๕  คือ 

๑.  เมตตาและกรุณา  ๒.  สัมมาอาชีวะ  (บางทานเลือกเอาหรือรวมเอาทานเขาดวย)  
๓.  กามสังวร  คือความรูจักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณหรือเร่ืองรักใครไมใหผิดศีลธรรม  
(บางทานเลือกเอาสทารสันโดษ  คือความยินดีดวยคูครองของตน)  ๔.  สัจจะ  ๕.  สติสัมปชัญญะ  
(บางทานเลือกเอาอัปปมาทธรรมคือความไมประมาท  ซึ่งไดความเกือบไมตางกัน)๘  

ศีลสําหรับพระภิกษุสงฆ  พระอรรถกถาจารยประมวลเขาและจัดเปนประเภทได  ๔  
อยาง  เรียกวา  ปาริสุทธิศีล  (ศีลเครื่องใหบริสุทธิ์  หรือความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเปนศีล)          
๔  ประการคือ ...อิทํ  ภิกฺขุสีลํ...อิธ  ภิกฺขุ  ปาฏิโมกฺขสํวรสํวุโต  วิหรติ    อาจารโคจรสมฺปนฺโน    
...สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสูติ  เอวํ  วุตฺตํ  สีลมิทํ  ปาฏิโมกฺขสํวรสีลํ  นาม ฯ...จกฺขุนฺทฺริเย  สํวรํ     
อาปชฺชติ  มนินฺทฺริเยสํวรํ  อาปชฺชตีติ  วุตฺตํ    อิทํ  อินทฺรียสํวรสีลํ  นาม ฯ...กุหนา  ลปนา     

                                                 
๘ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.  ปยุตฺโต ],   พุทธธรรม  (กรุงเทพ:ฯ :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๑), ๗๗๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๗

เนมิตฺติกตา  นิปฺเปสิกตา  ลาเภน  ลาภํ  นิชิคึสนฺตาติ  เอวมาทีนฺจ  ปาปธมฺมานํ  วเสน       
ปวตฺตา  มิจฺฉาชีวา  วิรติ    อิทํ  อาชีวปาริสุทฺธสีลํ ฯ  ปาฏิสงฺขา  โยนิโส  จีวรํ  ปฏิเสวติ     
ยาวเทว  สีตสฺส  ปฏิฆาตายาติอาทินา    นเยน  วุตฺโต  ปฏิสงฺขานปริสุทฺโธ  จตุปจฺจยปริโภโค    
อิทํ  ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลํ  นาม ฯ๙ 

๑.  ปาฏิโมกขสังวรศีล  ศีล  คือความสํารวมในพระปาฏิโมกข  เวนขอหาม  ทําตาม
ขออนุญาตประพฤติเครงครัดในสิกขาบททั้งหลาย  ทานวา  ศีลขอนี้รักษาสําเร็จดวยศรัทธา 

๒.  อินทรียสังวรศีล  ศีล  คือความสํารวมอินทรีย  ระวังไมใหบาปอกุศลธรรมเชน
ความชอบ  ชัง  ติดใจ  หรือขัดใจครอบงําเมื่อรับรูอารมณดวยอินทรียทั้ง  ๖  คือ  เมื่อตาเห็นรูป  หู
ฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ล้ินลิ้มรส  กายถูกตองสิ่งกระทบ  และใจรูคิดเรื่องราวตางๆ  ทานวา  ศีลขอ
นี้สําเร็จดวยสติ 

๓.  อาชีวปาริสุทธิศีล คือ  เวนจากมิจฉาอาชีวะที่เปนไปดวยอํานาจแหงปาปธรรม 
(การกระทําที่ผิด)  คือ  ในการทํากุหนา  ไดแกการหลอกลวง  เชน  ปนแตงทาทางหนาตาเครงครัด
ใหเขาเลื่อมใสถวายปจจัย  ๔  ไมกระทําลปนา  คือประจบเขากิน  ไมกระทํานิมิต  คือเลสนัย
ตางๆ  ใหเขาถวายปจจัย  ไมกระทํานิปเปสิกตา  คือขูเข็ญกลั่นแกลงเพื่อใหเขายอมถวายปจจัย  
และไมเอาลาภตอลาภ  เชน  ใหของนอยแกเขาไป  เขาจะไดถวายมากตอบมาเปนตน  ทานวา  ศลี
ขอนี้สําเร็จดวยวิริยะ  

๔.  ปจจัยสันนิสิตศีล  ศีลที่เกี่ยวกับปจจัย  ๔  ไดแกปจจเวกขณ  คือใชสอยปจจัย  
๔  ดวยพิจารณาใหเปนไปตามความหมาย  และประโยชนหรือคุณคาที่แทจริงของสิ่งนั้นๆ  ไม
บริโภคดวยตัณหา  เชน  ฉันอาหารเพื่อหลอเลี้ยงรางกายใหสุขภาพดี  มีชีวิตผาสุขทํากิจไดสบาย  
มิใชเพื่อปรนเปรอหรือสนุกสนานมัวเมา  ทานวา  ศีลขอนี้สําเร็จดวยปญญา 

ศีลเปนวิธีการเพื่อกาวหนาไปสูความเจริญขั้นสมาธิ  สมาธิจึงเปนจุดหมายเฉพาะของ
ศีล  โดยนัยนี้ศีลจึงมีความสําคัญมาก  คุณคาของศีลก็คือ  เจตนาที่จะงดเวน  หรือการไมมีความ
ดําริในการที่จะทําความชั่วใดๆ  อยูในใจ  ซึ่งทําใหจิตใจบริสุทธิ์ปลอดโปรง  ไมมีความคิดวุนวาย
ขุนมัวหรือกังวลใดๆ  มารบกวน  จิตใจจึงสงบเกิดสมาธิไดงาย  เมื่อมีจิตใจสงบเปนสมาธิแลว  ก็
เกิดความคลองตัวที่จะใชปญญา  คิดหาเหตุผล  และหาทางดําเนินการสรางสรรคความดีตางๆ  
ใหเกิดผลในข้ันตอไป 

                                                 
๙ วิสุทธิ.  ๑/๑๙-๕๖;  พึงสังเกตวา  อินทรียสังวรนั้น  ในบาลี  (พระไตรปฎก)  ทานจัดเขาในหมวด

สมาธิ  เชน  ที.สี.  ๙/๓๒๑/๒๕๕.  น. ๗๙๓ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๘

 
๔.๒  เปรียบเทียบความคลายคลึงกนัของการปฏิบติัปราณายามะ  และอาณาปานสต ิ

คําวา  “ปราณายามะ”  ประกอบขึ้นดวยคํา  ๒   คํา  คือ  ปราณะ  (หรือ  มคธ-ปาณ)  
กับอายามะ  ปาณะ  แปลวา  ลมปราณ  อายามะ  แปลวาการบังคับ  ฉะนั้น  คําวา  ปราณายา
มะ  จึงแปลวา  การบังคับลมปราณ  แตความบัญญัติดังวามานี้  เกิดปญหาขึ้นอีกสายหนึ่งวา  
ลมปราณหมายถึงอะไรเลา ?  อธิบายวา  ความจริงลมซึ่งมีอยูทั่วสรรพางคกายลวนเปนลมอยาง
เดียวกันทั้งสิ้น  แตวาทําหนาที่หลายประการโดยตั้งอยูในที่ตางๆ  กัน  อาศัยที่ตั้งและหนาที่นั้นๆ  
เปนเกณฑ  จึงแบงลมไวเปนสวนสําคัญๆ  ๕  ประการ  คือ  ปราณะ  อปานะ  วยานะ  อุทานะ  
และสมานะ๑๐ 

คําวา  “ปราณะ”  เปนภาษาสันสกฤต  หมายถึง  พลังชีวิต  ลมหายใจ  “อายามะ”  
การควบคุม  การฝกปราณายามะจึงเปนการฝกควบคุมการหายใจ  (Breath  Control)  เพื่อให
รางกายไดรับพลังชีวิต  ไดรับออกซิเจนเต็มที่  ทําใหรางกายสดชื่น  มีสุขภาพดี  มีความสมดุลย  
ระบบประสาทจะตื่นตัว  จิตใจจะมั่นคง  มีความสงบ  (Peaceful  mind)  และเปนสมาธิ  ๑๑ 

การฝกปราณายามะถือวาเปนสวนสําคัญอยางมากในวิชาโยคะ  เซอร  พอล  ดุก  
(Sir  Paul  Dukes)  ชาวตะวันตกผูศึกษาและสอนโยคะอยูในอินเดียไดกลาววา  ขบวนการการทํา
จิตบริสุทธิ์นั้นคือการฝกปราณายามะนั่นเอง  ซึ่งเปนสวนสําคัญมากกวาอาสนะ  แตก็ใชรวมกัน  
๑๒ ปราณายามะเปนขั้นตอนที่ส่ี  ของวิถีแหงการพัฒนาแบบโยคะ  ตอจาก  ยมะ  นิยมะ  และ
อาสนะ  เปนขั้นตอนของการเตรียมจิตสําหรับการทําสมาธิ  โดยเหตุที่การใชลมหายใจเปนอุปกรณ
ในการทําสมาธิ  (Breathing  Meditation)  จะพบไดทั่วไปในระบบปรัชญาทางตะวันออก  เชน  
ฮินดู  เตา  ไซนะ  พุทธ  ปราณายามะจึงเปนสิ่งที่ควรฝกหัดใหชํานาญเพื่อการพัฒนาในขั้นที่สูงขึ้น
ไป 

ตามหลักของโยคะ  ปราณายามะเปนพลังชีวิตที่แทรกซึมอยูทั่วไปในสิ่งมีชีวิต (The  
vital  force  in  every  being)    การฝกปราณยามะจึงเปนการสะสมพลังชีวิตอันเปนเหตุให
รางกายพนจากโรคภัยตางๆ  มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางกายและทางจิต  นอกจากนั้นตามหลัก
โยคะพลังปราณจะรวมตัวอยูในรางกาย  พลังอันนี้เรียกวา  “พลังกุณฑลินี”   (Kundalini)  ซึ่งสงบ

                                                 
๑๐ สวามี  สัตยานันทะ  ปุรี,  ปรัชญาโยคะสูตร, ๒๕. 
๑๑ Gupta,  RD,  Yoga  Rashmi  ( India :  Gupta  Prakashan, 1994).  9 
๑๒ Paul,  Dukes,  The  Yoga  of  Health  Youth  and  Joy  ( London : Souvenir  

Press,1993),  60. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๙

นิ่งอยู  การฝกอาสนะ  ปราณยามะ  สมาธิ  เปนสิ่งที่กระตุนพลังกุณฑลินี  ใหตื่นขึ้น  (Awarkened  
Kundalini)  และพลังอันนี้จะวิ่งจากจักรที่  ๑  คือ  มูลธาร  (Muladhara)  ซึ่งอยูในอุงเชิงกราน
บริเวณกระดูกกนกบขึ้นไปจนถึงจักรที่  ๗  คือ  สหัสรระ  (Sahasrara)  ที่ศีรษะ  จะทําใหมีสภาวะ
จิตที่ถึงความหลุดพน  (Enlightenmenment)  ตามความหมายของโยคะ๑๓ 

ในวิชาโยคะศาสตร  ถือวาลมหายใจ  (Prana)  และจิตใจ  (Citta)  เปนสิ่งที่
เกี่ยวเนื่องกันอยางใกลชิด  ไมสามารถจะแยกกันได  ทั้งสองสวนนี้เปนรูปแบบภายนอกที่ตางกัน
ของของสิ่งเดียวกัน  จิตใจเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด  ที่จะนํามาซึ่งความสุข  ความสวัสดีของชวีติ  ดงันัน้
การฝกหัดจิตใจจึงเปนเรื่องสําคัญ  การฝกลมหายใจก็คือการฝกใจนั่นเอง  เพราะการควบคุมจิตใจ
เปนเรื่องยากที่สุด  โยคีจึงฝกลมหายใจเขาไปหาจิตใจ  ในคัมภีรโยควสิษฐะ    (Yogavasis ṭฺ ฺha,  
V.78,46)  กลาววา  “เมื่อเราฝกปราณยามะอยางตอเนื่องกัน  การสั่นไหวของลมหายใจก็จะสงบ
นิ่ง  ใจเราก็นิ่งไปดวย  จนกระทั่งสงบนิ่งโดยดุษฎี  นั่นคือสภาพของนิรฺวาณ  (Nir ฺvān ฺa)”   ใน  อนาน
ปูรโณปนิษัท (Anānapūrṇ ฺopaṇis ฺad) (กลาววา  “โยคีควบคุมลมหายใจเพื่อใหเกิดสันติสุขในจิตใจ  ผล
พลอยไดของการฝกปราณายามะ  คือสุขภาพที่แข็งแรง  โรคตางๆ  โดยเฉพาะ  โรคทางเดินหายใจ  
และอ่ืนๆ  เชน  หอบหืด  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  จะหายไปได  ๑๔ 

 
การเจริญอานาปานสติในพระพุทธศาสนา 

สมัยหนึ่งที่พระพุทธองค  ทรงปลีกวิเวกออกจําพรรษาแตพระองคเดียว  คร้ันออก
พรรษาแลว  ไดตรัสในที่ประชุมสงฆวา  “ถานักบวชในศาสนาอื่นถามวา  พระสมณโคดมอยูจํา
พรรษาดวยธรรมขอใดเปนเครื่องอยูโดยมาก  พึงตอบวา  ทรงอยูดวยสมาธิอันประกอบดวยอานา
ปานสติ  เมื่อภิกษุจะกลาวธรรมอันเปนเครื่องอยูของพระอริยเจาบาง  พรหมบาง  พระตถาคตบาง  
พึงกลาวถึงสมาธิอันอันประกอบดวยอานาปานสติ  วาเปนเครื่องอยู  ภิกษุผูยังเปนเสขะ  ยังไม
บรรลุอรหัตตผล  ภิกษุเหลานี้ยอมเจริญอานาปานสติ  เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะ  ภิกษุผูเปนพระ
อรหันต  ยอมเจริญอานาปานสติเพื่อความผาสุกในปจจุบัน  และเพื่อสติสัมปชัญญะฯ”   

ดังปรากฏในพระบาลีวา  อถ  โข  ภควา  ตสฺส  เตมาสสฺส  อจฺจเยน  ปฏิสลฺลานา      
วุฏฐิโต  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  สเจ  โว  ภิกฺขเว  อฺญติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอวํ  ปุจฺเฉยฺยุ  กตเมนาวุโส  

                                                 
๑๓ Kavin  Kinsiand ,  Complete Hatha  yoga  (London :  David  &  Charies, 1976),  39.;   

Paul  Dukes,  The  Complete  yoga  book  (London:  Cresset  press, 1977),  59.  
๑๔ Joshi  KS., Yogic  Pranayama,  Breathing  for  long  life  and  good  health  ( Dalhi:  

Orient  Paperbacks,  1995), 65. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๐ 

วิหาเรน  สมโณ  โคตโม  วสฺสาวาสํ  พหุลํ  วิหาสีติ ฯ  เอวํ   ปุฏฐา  ตุมฺเห...อานาปานสฺสติสมาธิ-
นา...ภควา  วสฺสาวาสํ  วิหาสีติ ฯ 

ยฺหิ  ตํ  ภิกฺขเว  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย    อริยวิหาโร  อิติป  พฺรหฺมวิหาโร  อิติป    
ตถาคตวิหาโร  อิติป    อานาปานฺสติสมาธึ  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  ...ภิกฺขู  เสกฺขา  อปฺปตฺตมาน
สา...เตสํ  อานาปานสฺสติสมาธิ   ภาวิโต  พหุลีกโต  อาสวานํ  ขยาย  สํวตฺตติ ฯ 

...ภิกฺขู  อรหนฺโต  ...เตสํ  อานาปานสฺสติสมาธิ  ภาวิโต  พหุลีกโต  ทิฏฐธมฺมสุข-วิหา
ราย  เจว  สํวตฺตติ  สติสมฺปชฺญาย  จ ฯ ๑๕   

อานาปานสติ  คือ  การระลึกรูลมหายใจเขา  และลมหายใจออกในปจจุบันแตละ
ขณะ  อานะ  (อัสสาสะ)  ลมหายใจเขา  อาปานะ  (ปสสาสะ)  ลมหายใจออก  อานะ + อาปานะ=  
อานาปาน  สติ  ความระลึก  การกําหนดรู ๑๖ 

อานาปานสติ  โดยพฤตินัย  ถาเราระลึกถึงอะไรอยู  ทุกลมหายใจเขา  ลมหายใจออก 
ก็เรียกวา  อานาปานสติทั้งนั้น  เชน  ตัวลมหายใจก็ดี  ความรูสึกนึกคิดก็ดี  อารมณที่พอใจ  ไม
พอใจ  ดีใจ  เสียใจ  นอยใจ  หงุดหงิด  กลัว  โกรธ  หรือหัวขอธรรมขอใด  ขอหนึ่งที่นํามากําหนด  
กระทําไวในใจ  ใครครวญ  พินิจ  พิจารณา  เห็นอยูในใจ  ทุกครั้งที่หายใจเขา  หายใจออก  ก็
เรียกวา  อานาปานสติ 

กําหนดลมหายใจขณะวิ่งเพื่อสุขภาพ  ฝกโยคะ  รํามวยจีน  หรือ  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  
ก็เรียกวา  อานาปานสติ  สมถกรรมฐาน  วิปสสนากรรมฐาน  สติปฏฐาน  ๔  เมื่อปฏิบัติตามหลัก
อานาปานสติสูตร  ก็เรียกวา  อานาปานสติ 

ทั้งการปฏิบัติปราณายามะ  และอาณาปานสติ  ใชลมหายใจเปนตัวกําหนดใหจิต
เปนสมาธิเหมือนกันแตในทั้งสองคัมภีรมีข้ันตอนการปฏิบัติที่แตกตางกัน 
 
ความแตกตางกันของการปฏิบัติปราณายามะ  และอานาปานสติ 

การปฏิบัติปราณายามะและอาณาปานสติ ใชลมหายใจเปนตัวกําหนดเพื่อใหจิตเปน
สมาธิเหมือนกัน  แตวาขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติมีรายละเอียดที่แตกตางกัน  วิธีบริกรรมปราณา-
ยามะ  โยคีจะตองใชนิ้วมือเพื่อควบคุมการปดเปดรูจมูก  ในการฝกการหายใจผานรูจมูกขางเดียว  

                                                 
 ๑๕ สํ. มหา.  ๑๙/๑๓๖๔-๖๗/๔๑๒-๔๑๓. 
 ๑๖ อรรถกถาพระสูตรแปล  อัสสาสะวาหายใจเขา  ปสสาสะวาหายใจออก  (วิสุทธิ.  ๒/๕๘)  

สวนอรรถกถาวินัย  แปลกลับกัน  อัสสาสะวาหายใจออก  ปสสาสะวาหายใจเขา  ในที่นี้แปลตามอรรถกถาพระ
สูตร. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๑ 

วิธีบริกรรมนอกจากการควบคุมลมหายใจเขา  ออก  ใหสม่ําเสมอแลวยังมีการอัดลมหายใจหรือ
กลั้นลมหายใจไวอีกดวย  (ดูคําอธิบายการบริกรรมปราณายามะไดกลาวมาแลวในหนา ๕๖)  การ
บริกรรมเชนนี้จะแตกตางจากการกําหนดอานาปานสติในพระพุทธศาสนา 
โยคสูตรแบงการการหายใจออกเปน ๔ ระยะ (The four stages of Breathing)  

๑. การหายใจเขาเรียกวา “ปูรกะ” (Pūraka) 
๒. กลั้นหายใจ เมื่อส้ินสุดการหายใจเขา เรียกวา “อนฺตระ กุมฺภกะ” (Antara 

Kumbhaka) 
๓. การหายใจออก เรียกวา “เรจกะ” (Rechaka) 
๔. การกลั้นหายใจ เมื่อส้ินสุดการหายใจออก เรียกวา “พาหยะ กุมฺภกะ) (Bahya 

Kumbhaka)๑๗   

การหายใจเขา (Puraka,ปูรกะ) จะมีลักษณะดังนี้คือ 
๑. การหายใจจะตองลึก และสมบูรณ เมื่อส้ินสุดการหายใจเขาอากาศจะเขาไปบรรจุ

อยูเต็มปอด 
๒. การหายใจจะตองเปนไปอยางชา ๆ ไมตองออกแรงพยายาม ที่จะสูดลมหายใจเขา

ปอด 
๓. กระแสอากาศที่สูดเขาไป  จะตองติดตอกันสม่ําเสมอ  (Uniform)  ไมกระตุก  

(Jerky) 
๔. การหายใจเขาในแตละครั้ง  ควรใชเวลาเทากัน๑๘   
ดังนั้นการหายใจเขา  จึงเปนการควบคุมลมหายใจ  ใหมีลักษณะ  ๔  ประการดังกลาว

และเปนการนําพลังชีวิต  (Prāṇ aฺ)  เขาสูรางกาย  ซึ่งรางกายจะไดรับออกซิเจนอยางเต็มที่ 
การหายใจออก  ก็เชนเดียวกัน  จะตองควบคุมลมหายใจ  ใหมีลักษณะชาๆ  ลึก  

สม่ําเสมอ  ตอเนื่องกัน  และเมื่อส้ินสุดการหายใจออก  ลมก็จะถูกขับออกจากปอดจนหมดโดย
สมบูรณ  คารบอนไดออกไซดจะถูกขับออกจากปอดจนหมด  และจะเกิดความสงบในจิตใจ  เวลา
ที่ใชในการหายใจออกควรเปนสองเทาของการหายใจเขา 

                                                 
๑๗ สวามี  สัตยานันทะ  ปุรี,  ปรัชญาโยคะสูตร, ๒๕. 
๑๘ Joshi  KS,  Yogic  Pranayama  Breathing  for  long  life  and  good  healt.  (Delhi:  

Orient  Paperbacks,  1995)  อางถึงใน  แพทยพงษ  วรพงศพิเชษฐ  โยคะเพื่อการพัฒนารางกายและจิตใจ, 
พิมพครั้งที่  ๑  (กรุงเทพ ฯ : เอส.ที.พี.เพลส.,  ๒๕๒๔), ๗๖-๗๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๒

การกลั้นหายใจ  หรือกุมภกะ  มีสองชวงคือหลังการหายใจเขา  และหลังการหายใจ
ออก  เมื่อการหายใจสงบนิ่ง  ความรูสึกตางๆ  ก็สงบไปดวย  ใจก็สงบลงดวย  ลมหายใจจึงเปน
สะพานเชื่อมระหวางรางกาย  ความรูสึกและจิตใจ  

ปราณายามะเปนศิลปะที่ละเอียดออน  นํามาซึ่งความสงบรมเย็น  นําไปสูสมาธิ  การ
ฝกลมหายใจก็คือการฝกใจนั่นเอง  นอกจากนี้ปราณายามะยังเปนการฝกเพื่อปองกันและรักษา
โรคตางๆ  ดังนั้นการฝกหัดจึงควรทําดวยความนุมนวล  ถาฝกอยางรุนแรงจึงควรทําดวยความ
นุมนวล  ถาฝกอยางรุนแรงอาจจะทําใหเกิดอันตรายได  ดังนั้นเมื่อส้ินสุดการฝก  จะรูสึกสดชื่นเบา
สบาย  เกิดสันติสุขขึ้นในจิตใจ๑๙   
 
วิธีมนสิการในอานาปานสติกรรมฐาน 

สวนอานาปานสติ  เปนการเอาสติกําหนดลมหายใจเขาออก   เอาสติมุงตอลมหายใจ
ที่กําหนด  มีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา  หายใจเขาก็รู  หายใจออกก็รู  รูลมหยาบ  ลมละเอียด
พระอรรถกถาจารยไดแสดงวิธีมนสิการในอานาปานสติกรรมฐานไวในคัมภีรวิสุทธิมรรควา ตตรายํ  
มนสิการวิธิ    คณนา  อนุพนฺธนา  ผุสนา  ฐปนา  สลฺลกฺขณา  วิวฏฏนา  ปาริสุทฺธิ  เตสฺจ  
ปฏิปสฺสนาติ  ตตฺถ  คณนาติ  คณนาเยว ฯ  อนุพนฺธนาติ  อนุวหนา ฯ  ผุสนาติ  ผุฏฐฏฐานํ ฯ  
ฐปนาติ  อปฺปนา ฯ  สลฺลกฺขณาติ  วิปสฺสนา ฯ  วิวฏฏนาติ  มคฺโค ฯ  ปาริสุทฺธีติ  ผลํ ฯ  เตสฺจ  
ปฏิปสฺสนาติ  ปจฺจเวกฺขณา ฯ๒๐ 

๑.  คณนา          นับลม 
๒.  อนพุนธฺนา    ติดตามลม 
๓.  ผุสนา           ที่ลมกระทบ 
๔.  ฐปนา           ตัง้จิตมัน่ 
๕.  สลฺลกฺขนา     กําหนดไดชัด 
๖.  ววิฏฏนา       หยุด 
๗.  ปาริสุทธฺิ       หมดจด  และ 
๘.  เตสํ  ปฏิปสฺสนา  ยอนดู  วิวฏฏนาและปาริสุทฺธนิั้น 
 

                                                 
๑๙ Iyengar  BKS,  Light  on  Pranayama  (India:  An  imprint  of  Harper  Collins  Publisheres,  1996). 

69. 
๒๐ วิสุทธิ. ๒/๖๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๓

  คณนา  การนับ  เร่ิมแรกในการกําหนดลมหายใจออกเขายาวสั้นนั้น  ทานวา
ใหนับไปดวย  เพราะการนับจะชวยตรึงจิตใหดี  การนับแบงเปน  ๒  ตอน 

-  ชวงแรก  ทานใหนับชาๆ  การนับมีเคล็ดหรือกลวิธีวา  อยานับตํ่ากวา  ๕  แตอยาให
เกิน  ๑๐  และใหเลขเรียงตามลําดับ  อยาโจนขามไป  (ถาต่ํากวา  ๕   จิตจะดิ้นรนในโอกาสอัน
แคบ  ถาเกิน  ๑๐  จิตจะไปพะวงที่การนับ  แทนที่จะจับอยูกับกรรมฐานคือลมหายใจ  ถานบัขาดๆ  
ขามๆ  จิตจะหวั่นจะวุนไป)  ใหนับที่หายใจเขาออกอยางสบายๆ  เปนคูๆ  คือลมออกวา  ๑  ลมเขา
วา  ๑  ลมออกวา  ๒  ลมเขาวา  ๒  อยางนี้เร่ือยไปจนถึง  ๕,๕  แลวตั้งตนใหม  ๑,๑  จนถึง  ๖,๖  
แลวตั้งตนใหม  เพิ่มที่ละคูไปจนครบ  ๑๐  คู  แลวกลับยอนที่  ๕  คูใหม  จนถึง  ๑๐  คูอยางนั้น
เร่ือยไป   

-ชวงสอง  ทานใหนับเร็ว  กลาวคือ  เมื่อลมหายใจเขาออกปรากฏแกใจชัดเจนดีแลว  
(จิตอยูกับลมหายใจ  โดยลมหายใจชวยตรึงไวได  ไมสายฟุงไปภายนอก)  ก็ใหเลิกนับชาอยาง
ขางตนนั้นเสีย  เปลี่ยนเปนนับเร็ว  คราวนี้ไมตองคํานึงถึงลมเขาในหรือออกนอก  กําหนดแตลมที่
มาถึงชองจมูก  นับเร็วๆ  จาก  ๑  ถึง  ๕  แลวขึ้นใหม  ๑  ถึง  ๖  เพิ่มทีละหนึ่งเรื่อยไปจน  ๑  ถึง  
๑๐  แลวเร่ิม  ๑  ถึง  ๕  ใหมอีก  จิตจะแนวแนดวยกําลังการนับ  กําหนดนับอยางนี้เร่ือยไป  
จนกวาวาเมื่อแม ไมนับแลว   สติยังตั้ งแนวอยู ได ในอารมณ   คือลมหายใจเขาออกนั้น  
(วัตถุประสงคของการนับก็เพื่อใหสติตั้งแนวอยูไดในอารมณ  ตัดความคิดฟุงซานไปภายนอกได
นั่นเอง) 

  การติดตาม  (อนุพนฺธนา)  เมื่อสติอยูที่แลวคือจิตอยูกับลมหายใจโดยไมตองนับ
แลว  ก็หยุดนับเสีย  แลวใชสติติดตามลมหายใจไมใหขาดระยะ  ที่วาติดตามนี้มิใชหมายความวา
ตามไปกับลมที่เดินผานจมูก  เขาไปจุดกลางตรงหัวใจลงไปสุดแถวสะดือ  แลวตามลมจากทอง
ข้ึนมาที่อก  แลวออกมาที่จมูก  เปนตนลม  กลางลม  ปลายลม  ถาทําอยางนั้น  ทั้งกายใจจะ
ปนปวนวุนวาย  เสียผล  วิธีติดตามที่ถูกตองคือใชสติตามลมอยูตรงจุดที่ลมกระทบ  (ปลายจมูก
หรือริมฝปากบน)๒๑   

สรุปไดวา  การบริกรรมปราณายามะ  เปนการควบคุมลมหายใจ  หรือการบังคับ
ลมปราณใหสม่ําเสมอ  เมื่อหายใจเขา-ออกสม่ําเสมอแลว  ก็เปนการงายที่จะควบคุมจิตใหเปน
สมาธิ  ลมที่ไดรับการฝกแลวจะเปนลมที่ยาว  และละเอียด  การบริกรรมปราณายามะ  มี  ๓  ข้ัน 
คือ       เรจกะ  การหายใจออก  ปูรกะ  การหายใจเขา  กุมภกะ  การอัดลมหายใจ  โยคี
จะตองดําเนินการบริกรรมทั้ง  ๓  ข้ันนี้ไปพรอมๆ  กัน 
                                                 

๒๑ วิสุทธิ.  ๒/๑๑๓-๑๑๘  (ไทย) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๔

สวนอานาปานสติ  เปนการเอาสติกําหนดลมหายใจเขาออก   เอาสติมุงตอลมหายใจ
ที่กําหนด  มีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา  หายใจเขาก็รู  หายใจออกก็รู  รูลมหยาบ  ลมละเอียด
การบําเพ็ญอานาปานสติชวยทําใหกายใจสุขสงบ  ลมหายใจละเอียดประณีตลงไปเรื่อยๆ  จนถึง
ข้ันจับไมไดเลยวามีลมหายใจ  วิธีมนสิการในอานาปานสติกรรมฐานคือ  คณนา  การนับ  เริ่มแรก
ในการกําหนดลมหายใจออก  เขา  ยาว  ส้ันนั้น  ทานวาใหนับไปดวย  เพราะการนับจะชวยตรึงจิต
ใหดี  และ การติดตาม  (อนุพนฺธนา)  เมื่อสติอยูที่แลวคือจิตอยูกับลมหายใจโดยไมตองนับแลว  
ก็หยุดนับเสีย  แลวใชสติติดตามลมหายใจไมใหขาดระยะ วิธีติดตามที่ถูกตองคือใชสติตามลมอยู
ตรงจุดที่ลมกระทบ   
 
๔.๓  เปรียบเทียบความคลายคลึงกันของการบําเพ็ญสมาธิแบบเพงกสิณ 

กสิณ  หมายถึง  วัตถุอันจูงใจ  หรือวัตถุสําหรับเพง  (meditation  device;  object  
of  meditation) เพื่อจูงจิตใจใหเปนสมาธิ  เปนวิธีที่ใชวัตถุภายนอกเขาชวย  โดยวิธีเพงเพื่อใหจิต
เปนหนึ่ง ๒๒ 

คําวา  กสิณ  เปนไวพจน  ของคําวา  สกล  (ทั้งหมด)  เหมือนคําวา  กสิเณน     ชมพู
ทีปสฺส  (มลฑลทั้งหมดของชมพูทวีป)  ดังนั้น  เมื่อถือเอาอารมณ  ในวงปฐวีกสิณเพียงใด  ก็พึงใช
จิตรับรูใหทั่วถึงทุกสวนเพียงนั้น  ไมพึงดํารงอยูในเพียงบางสวนของวงปฐวีกสิณ  (ดังพระฎีกา
จารย)  กลาววา  “คําวาปฐวีกสิณ  คือพื้นวงของดิน  จัดเปนกสิณเพราะควรเพงทุกสวน”  กสิณอื่น
ก็มีนัยเดียวกัน  ๒๓   

กสิณ  เทียบไดกับ  ธารณา  เปนขั้นตอนการปฏิบัติอัษฏางคโยคะในลําดับที่  ๖  คือ
การทําจิตใหมั่นคง  จดจออยูกับอารมณหรือวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง  จนเปนสมาธิ  อารมณที่จิต
เพง  อาจจะเปนสวนหนึ่งของรางกาย  เชน  จุดสะดือ  จุดกลางระหวางคิ้ว  เปนตน  หรืออาจจะ
เปนสิ่งภายนอกรางกายก็ได  เชน  ดวงจันทร  รูปเทพเจา  วงกสิณ ในระยะเริ่มแรกกสิณของ
ปรัชญาโยคะ  สันนิษฐานวามีอยู  ๑๐  ประการ ซึ่งมีความคลายคลึงกันกับกสิน  ๑๐  ในการทํา
สมถกรรมฐานในพระพุทธศาสนา  มี  ๔๐  วิธีคือ  กสิณ  ๑๐ อสุภ  ๑๐  อนุสสติ  ๑๐  อัปมัญญา  

                                                 
๒๒ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.  ปยุตฺโต ],  พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม,  พิมพครั้งที่  

๘ (กรุงเทพ ฯ :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๘), ๒๗๒. 
๒๓ พระคันธสาราภิวงศ,  ผูแปล,  อภิธัมมัตถสังคหะ  และ  ปรมัตถทีปนี,  พิมพครั้งที่  ๒  

(กรุงเทพฯ : ไทยรายวันการพิมพ,  ๒๕๔๖), ๗๖๒-๗๖๓. 
๒๓ วิสุทธิ.  ๑/๑๕๖-๒๒๓     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๕

๔  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  ๑  จตุธาตุววัตถาน  ๑  อรูป  ๔ จะเห็นวา  กสิณ  ๑๐  ในปรัชญาโยคะ   
จะตรงกับกสิณ  ๑๐  ในพระพุทธศาสนาดังปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรค๒๔  

ปฐวีกสิณํ   อุคฺคณฺหนฺโต  ปฐวิยํ  นิมิตฺตํ  คณฺหติ ...ตเทว  นิมิตฺตํ  ปฐวี  ปฐวีติ   
ปุนปฺปุนํ  มนสิกโรโต...อาโปกสิณํ...อาโปนาเมสุ    ปากฏนามวเสเนว  อาโป  อาโปติ  ภาเวตพฺพํ  
ฯ..เตโชกสิณํ  ภาเวตุกาเมนาป  เตชสฺมึ  นิมิตฺตํ  คณฺหิตพฺพํ ฯ...  อคฺคินาเมสุ  ปากฏนามวเสเนว  
เตโช  เตโชติ  ภาเวตพฺพํ  ฯ...วาโยกสิณํ  ภาเวตุกาเมนาป  วายฺสฺมึ  นิมิตฺตํ  คณฺหิตพฺพํ ฯ...       
วาตนาเมสุ    ปากฏนามวเสเนว  วาโต  วาโตติ  ภาเวตพฺพํ  ฯ...นีลกสิณํ  อุคฺคณฺหนฺโต  นีลกสฺมึ  
นิมิตฺตํ  คณฺหาติ...นีลํ  นีลนฺติ  มนสิกาโร  ปวตฺเตตพฺโพ ฯ...ปตกกสิณํ...  ปตกํ  ปตกนฺติ  มนสิกา
โร  ปวตฺเตตพฺโพ ฯ...โลหิตกสิณํ  อุคฺคณฺหนฺโต...โลหิตกํ  โลหิตกนฺติ  มนสิกาโร  ปวตฺเตตพฺโพ ฯ...
โอทาตกสิเณป    โอทาตกสิณํ   อุคฺคณฺหนฺโต...โอทาตํ  โอทาตนฺติ   มนสิกาโร  ปวตฺเตตพฺโพ ฯ...
อาโลกกสิเณ  ปน  อาโลกกสิณํ  อุคฺคณฺหนฺโต...โอภาโส  โอภาโสติ  วา  อาโลโก  อาโลโกติ  วา  
ภาเวตพฺพํ ฯ 

๑.  ปฐวีกสิณ    การเพงดินเปนอารมณ  ภาวนาวา  ปฐวี  ปฐวี  หรือ  ดิน  ดิน 
 ๒. อาโปกสิณ   การเพงน้ําเปนอารมณ  ภาวนาวา  อาโป  อาโป  หรือ  น้ํา  น้ํา 
๓.  เตโชกสิณ   การเพงไฟเปนอารมณ  ภาวนาวา  เตโช เตโช  หรือ  ไฟ  ไฟ 
๔. วาโยกสิณ   การเพงลมเปนอารมณ  ภาวนาวา  วาโย  วาโย  หรือ  ลม  ลม 
๕. นีลกสิณ    การเพงสีน้ําเงินเปนอารมณ  ภาวนาวา  นีลํ นีลํ หรือ สีน้ําเงิน สีน้ําเงิน 
๖. ปตกกสิณ  การเพงสีเหลืองเปนอารมณ  ภาวนาวา  ปตํ  ปตํ  หรือ  สีเหลือง  สี

เหลือง 
๗. โลหิตกสิณ  การเพงสีแดงเปนอารมณ  ภาวนาวา  โลหิตํ  โลหิตํ หรือ สีแดง สีแดง 
๘. โอทาตกสิณ  การเพงสีขาวเปนอารมณ  ภาวนาวา  โอทาตํ  โอทาตํ  หรือ  สีขาว  

สีขาว 
๙. อากาสกสิณ  การเพงที่วางเปลาเปนอารมณ  ภาวนาวา  อากาโส  อากาโส  หรือ  

ที่วาง  อากาศ 
๑๐. อาโลกกสิณ  คือการเพงแสงสวางเปนอารมณ  ภาวนาวา  อาโลโก  อาโลโก  

หรือ  แสงสวาง  แสงสวาง  ๒๕ 
 

                                                 
๒๔ วิสุทธิ.  ๑/๑๕๖.  
๒๕ วิสุทธิ.  ๑/๑๕๐-๒๑๗  (ไทย) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๖ 

ความแตกตางกันของกสณิ  กับ  ธารณา   
กสิณ  เทียบไดกับ  ธารณา  คือการทําจิตใหมั่นคง  จดจออยูกับอารมณหรือวัตถุ

อยางใดอยางหนึ่ง  จนเปนสมาธิ  อารมณที่จิตเพง  อาจจะเปนสวนหนึ่งของรางกาย  เชน  จุด
สะดือ  จุดกลางระหวางคิ้ว  เปนตน  หรืออาจจะเปนสิ่งภายนอกรางกายก็ได  เชน  ดวงจันทร  รูป
เทพเจา    วัตถุหรืออารมณที่จิตเพงในพระพุทธศาสนา  มี  ๔๐  วิธีคือ  กสิณ  ๑๐ อสุภ  ๑๐  
อนุสสติ  ๑๐  อัปมัญญา  ๔  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  ๑  จตุธาตุววัตถาน  ๑  อรูป  ๔ ในสวนกสิณ  
๑๐  ในปรัชญาโยคะจะตรงกับกสิณ  ๑๐  ในพระพุทธศาสนา    แต วัตถุหรืออารมณที่จิตเพงใน
ขออ่ืนๆ  จะแตกตางกัน  เชน  ในพระพุทธศาสนาไมนิยมเพงพระพุทธรูป  แตจะใชจิตกําหนดรูใน
พระคุณของพระพุทธเจาเปนอารมณของสมาธิ       

กสิณ  หมายถึง  วัตถุอันจูงใจ  หรือวัตถุสําหรับเพง  (meditation  device;  object  
of  meditation) เพื่อจูงจิตใจใหเปนสมาธิ  เปนวิธีที่ใชวัตถุภายนอกเขาชวย  โดยวิธีเพงเพื่อใหจิต
เปนหนึ่ง 

เมื่อโยคี  มีสมรรถภาพสมบูรณเพียงพอที่จะบังคับจิตใหตั้งอยูในอารมณ  หรือวัตถุที่
เพงไดดีแลว  ก็เปนอันวาโยคีไดกาวไปสูข้ันตอไปคือ  ข้ันธยานะ  หรือ  ฌาน  คําวา  ธยานะ  ตรง
กับ  ภาษาบาลีวา  ฌาน  แปลวา  การเพง  (Concentration) สมาธิ (Meditation)  ฌาน  (Contemplation)  
ธรรมชาติเผาธรรมอันเปนขาศึก  การเพงจนจิตสงบ  ตั้งมั่นอยางแนวแน  หรือการเพงจนจิตเปน
สมาธิ หรือการบําเพ็ญฌาน  เปนขั้นถัดจากธารณา  หมายถึงกระแสแหงความคิด  หรือกระแส
อารมณที่จิตใชพิจารณาอารมณติดตอกันโดยไมขาดระยะ  โดยลักษณะนี้จะเปนผลใหอารมณ
ปรากฏแกโยคีอยางเดนชัดเปนครั้งแรก  แตเปนระยะไป  แตเพื่อพิจารณาติดตอกันไปนานๆ  จิตก็
สามารถทําใหอารมณที่ปรากฏเปนระยะๆ  นั้น  ถึงความปรากฏเต็มที่และติดตอกันไป  ดังนั้น  
ธยานะ  จึงเปดเผยความจริงของอารมณที่พิจารณานั้น  แกจิตของผูบําเพ็ญโยคะ 

การทําสมถะ  เชน  กสิณ  เปนตน  ใชบัญญัต๒ิ๖  เปนอารมณ  ผลที่ไดก็คือสมาธิที่ลึก  
เขาสูระดับฌาน  ดังนั้นในการฝกตามแนวของโยคะทั้ง  ๘  ประการ  ผูฝกจนสําเร็จก็จะไดฌาน  
อภิญญา  ดังที่เราไดเคยอาน  บันทึกเรื่องราวของโยคีอินเดียสมัยโบราณ  สามารถแสดงปาฏิหาริย  
(Extraordinary  feats)  เชน  การฝงโยคีไวในดินหลายชั่วโมง  เมื่อขุดขึ้นมาก็ยังมีชีวิตอยู  (Burial  

                                                 
๒๖คําวา  บัญญัติ  คือส่ิงที่ชาวโลกสมมุตติขึ้น  กลาวคือส่ิงที่มหาชนบัญญัติไวทั้งใชพูดและ

ยอมรับวาส่ิงนี้เปนความหมายหนึ่งของศัพท  หมายถึงเนื้อความของศัพทที่เปนสมมุตติสัจจะอยางใดอยางหนึ่ง  
ในที่นี้บัญญัติอาศัยมหาภูตรูปเปนอารมณอันมีปฐวีกสิณอารมณเปนตน  และสีที่เปนอารมณ  (ของ
สมถ-กรรมฐาน)  มีกสิณสีน้ําเงินเปนตน, พระคันธสาราภิวงศ,  อภิธัมมัตถสังคหะ  และ  ปรมัตถทีปนี,  ๗๕๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๗

alive)  หรือในกรณีใหโยคีอยูในถ้ําน้ําแข็งโดยไมใสเส้ือผาก็สามารถทนความหนาวเย็นไดไมแข็ง
ตาย  หรือกรณีของการลอยตัวอยูในอากาศได  (Livitation)  ซึ่งมีการแสดงในที่สาธารณะและ
บันทึกไวมากมาย  ๒๗  แตการมีสมาธิ  ฌาน  และอภิญญา  นั้น  ยังอยูในขั้นมีตัวตน  (Self-
Realization  การรูอาตมัน)  เพราะสมาธิที่ไดสามารถขมกิเลสไวไดเทานั้นเปน  วิขัมภนประหาร  
ยังไมสามารถทําลายกิเลสที่ละเอียดได  เชนมานะ  ทิฏฐิอันเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเราตองทุกข
กาย  ทุกขใจ 
 
๔.๔  ศึกษาเปรียบเทียบความคลายคลึงกันของการบําเพ็ญฌาน  และ ธฺยานะ 
 

คําวา  ฌาน  แปลวาการเพง  ตรงกับคําศัพทภาษาสันสกฤตวา  ธฺยานะ  เพื่อให
สอดคลองกับความมุงหมายตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวา  (Meditation)  แปลวา  การเพง  
หมายถึงวิธีการอยางหนึ่งที่จะทําใหจิตใจสงบ  และเกิดปญญา  ดวยการใชตาเพงบาง  ใจเพงบาง  
ข้ึนอยูกับวัตถุที่กําหนดนั้น  อีกอยางหนึ่งคําวา  (Meditation)  แปลวา  ภาวนา  เพราะการเพงก็เปน
การภาวนาเหมือนกัน  คําวา  ภาวนา  ตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวา  (Development) แปลวา  ทาํให
เกิดมีข้ึน ถาเปนการทําสมาธิใหเกิดขึ้น เรียกวา  สมาธิภาวนา  หรือสมถภาวนา   ตรงกับคําศัพท
ภาษาอังกฤษวา  (Concentration  development)  สวนคําวา  (Concentration)  แปลวา  สมาธิ  และยัง
แปลวา   การตั้งจิตมั่น   ซึ่งตางกันแตเพียงโวหาร   แตความหมายก็เปนอันเดียวกัน   ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทคําวา  ฌาน  เปนศัพทภาษาบาลี  แปลวา  เพง  หมายถึงเพงอารมณของ
กรรมฐาน  ๔๐  เพื่อใหจิตตั้งมั่น  สงบ  จดจอ  ไมซัดสาย  เมื่อใจรวมเปนสมาธิความซัดสายไปกับ
ส่ิงกระทบยอมหมดไป  ใจเปนอิสระจากนิวรณ  คือส่ิงที่กีดขวางจิตไมใหบรรลุถึงคุณความดี๒๘ 

 

                                                 
๒๗ Hewilt J. ,   The  Complete  Yoga  Book ( London: Cresset  Press,  1977), 99.  อางถึง

ใน  แพทยพงษ  วรพงศพิเชษฐ,  โยคะเพื่อการพัฒนารางกายและจิตใจ,  ๗๖-๗๗. 
๒๘ ธีรวัฒน  บุญทอง,  “ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องธยานในพระพุทธศาสนามหายานและฌานใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาศาสนาเปรียบเทียบ  มหาวิทยาลัยมหิดล,  
๒๕๔๖),   ๙๖-๙๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๘

คําวา  ธยานะ  แปลวา  ความเพง  ธรรมชาติเผาซึ่งธรรมเปนขาศึก  การเพงจนจิต
สงบ  ตั้งมั่น  อยางแนวแน  หรือการเพงจนใจเปนสมาธิ  คํานี้ในภาษาจีนเปนเซี้ยม  และ
ภาษาญี่ปุนเปนเซน  ซึ่งมีความหมายอยางเดียวกัน ๒๙  

ในคัมภีรศุรางคมสูตร  (Surangama  Sutra)  ของพระพุทธศาสนามหายาน  ชาวพุทธใน
จีนที่นับถือพุทธศาสนาและเตาถือวาเปนคัมภีรที่มีความสําคัญ  ซึ่งอยูในพระไตรปฎกฉบับ
มหายาน  เลมที่  ๑๙  ผูกที่  ๑๐  กลาววา  ธยานะ  หมายถึง  การศึกษาการเขาฌาน  การเขาถึง
ความมีอยูเพื่อเขาถึงจิตเดิมแท  (Essence  of  mind)  อันหมายถึงจิตที่มีอะไรปรุงแตงและอะไรปรุงแตง
ไมได  ซึ่งจิตเดิมแทนั่นแหละคือ  อมิตาภะ๓๐  

ในคัมภีรโยคสูตร  ของปตัญชลิ  กลาววา  ธยานะ  หรือการบําเพ็ญฌานเปนขั้นถัด
จากธารณา  หมายถึงกระแสแหงความคิด  หรือกระแสอารมณที่จิตใชพิจารณาอารมณติดตอกัน
โดยไมขาดระยะ  โดยลักษณะนี้จะเปนผลใหอารมณปรากฏแกเราอยางเดนชัดเปนครั้งแรก  แต
เปนระยะๆ  ไป  แตเมื่อพิจารณาติดตอกันไปนานๆ  จิตก็สามารถทําใหอารมณที่ปรากฏเปนระยะๆ  
นั้นถึงความปรากฏเต็มที่  และติดตอกันไปไมขาดระยะ  ดังนั้นธยานะ  จึงเปดเผยความจริงของ
อารมณที่พิจารณานั้น แกจิตของผูปฏิบัติโยคะ  ทานปตัญชลิไดแนะนําลักษณะแหงฌานไวในสูตร
ที่  ๒  แหงตติยบาทวา 

ตตฺร  ปฺรตฺยไยกตานตา  ธฺยานมฺ 
ใน  (เทศะ)  นั้น  ความเปนเอกฉันทของอารมณหรือปจจัย  (ที่นึกอยู)    คือ  

ธยานะ 
ในขั้นธารณะ  นั้น  เรามีความสํานึกอยูในสิ่ง  ๒  ส่ิง กลาวคือ  ๑.  ตัวเราเองผูตั้งจิต  

๒..  อารมณหรือปจจัยซึ่งจิตตั้งอยู  ยอมสอใหเห็นชัดวาในธารณะ  ผูตั้งจิต  กับปจจัยหรืออารมณ
ที่จิตตั้งอยูนั้น  ตางยังแยกกันอยูคนละฐาน  ความเปนเอกฉันทในระหวางผูต้ังจิต  กับที่ต้ังของจิต  
ยังมิไดตั้งมั่นลงอยางสมบูรณ  เมื่อกระแสทั้ง  ๒  ผสมกลมกลืนกลายเปนสายเดียวกัน   

                                                 
๒๙ พจนานุกรมพุทธศาสนา  จีน-สันสกฤต-อังกฤษ-ไทย, ๒๕๑๙:๕๗๘,๖๔๐,  อางถึงในเรื่อง

เดียวกัน.   
๓๐ อางถึงใน  ธีรวัฒน  บุญทอง,  “ศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง ธยานะในพระพุทธศาสนามหายาน  

และฌานในพระพุทธศาสนาเถรวาท”.( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาศาสนาเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยมหิดล,  ๒๕๔๖),  ๑๔-๑๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๙

ความเปนเอกฉันท ในระหวางผูตั้งจิตกับที่ตั้ง  หรืออารมณของจิตดังวามานี้แหละ  คือลักษณะ
แหงฌาน๓๑ 

ในพระสุตตันตปฏกไดกลาวถึง ผลแหงการปฏิบัติฌานไววาเมื่อผูปฏิบัติรับเอา
กรรมฐานอยางใดอยางหนึ่งไปปฏิบัติอยางจริงจังดวยวิธีที่ถูกตองแลว  ก็จะไดผลเปนความสงบนิ่ง  
หรือความตั้งมั่นแหงจิตที่เรียกวาสมาธินั่นเอง  เร่ิมตนจากการเปนสมาธิชั่วขณะ  (ขณิกสมาธิ)  ที่
เกิดเพราะความตั้งใจจดจอในการเพงพินิจอารมณกรรมฐานตางๆ  ไปจนถึงปฏิภาคนิมิต  
(ภาพเสมือนซึ่งเกิดจากความทรงจําของผูปฏิบัติ)  แลวจิตก็จะตั้งมั่นเปนสมาธิจวนจะแนวแน  
(อุปจารสมาธิ)  จนในที่สุดแลวจิตก็จะเปนสมาธิแนวแนอยางยิ่ง  (อัปปนาสมาธิ)  เปนขั้นที่เรียกวา  
ฌาน  หรือภาวะที่จิตสงบประณีตแนวแน  มีสมาธิเปนองคธรรมเปนหลัก  ซึ่งฌานจะสงบประณีต
ข้ึนไปเปนลําดับ  มีองคประกอบ  ๘  ข้ัน  รูปฌานคือ  ฌานที่มีรูปธรรมเปนอารมณมี  ๔  อยาง  
สวนอรูปฌาน  ฌานที่มีอรูปฌานเปนอารมณ  มี  ๔  อยาง 

ในคัมภีรมหากาพยพุทธิจริตไดกลาวถึงการจะบําเพ็ญฌานไดนั้นตองมีสภาวจิตที่
เปนสมาธิ  และมีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  ดังปรากฏในโศลกที่  ๑๐๓-๑๐๕  ของ
สรรค  (บท)  ที่  ๑๒  วา 

กษุตฺปปาสาศฺรมกฺลานฺตะ  ศฺรมาทสฺวสฺถมานสะ⎟ 
ปฺราปฺนุยานฺมนสาวาปฺยํ  ผลํ  กถมนิรฺวฺฤตะ ⎟⎟๑๐๓⎟⎟ 
“คนผูไมมีความสุข  ผูออนเพลียเพราะความหิว  ความกระหาย  และความเหน็ด

เหนื่อย  และมีจิตใจไมมั่นคงเพราะความออนลาจะพึงไดรับผลที่ควรจะไดทางใจอยางไรเลา” 
สฺวสฺถปฺรสนฺนมนสะ  สมาธิรุปปทฺยเต⎟ 

สมาธิยุกฺตจิตฺตสฺย  ธฺยานโยคะ  ปฺรวรฺตเต⎟⎟๑๐๕⎟⎟ 
“สมาธิยอมเกิดแกจิตใจที่มั่นคงและผองใส  เมื่อบุคคลมีจิตใจเปนสมาธิ  การ

บําเพ็ญฌานจึงดําเนินตอไปได”๓๒ 
เมื่อกลาวโดยรวม  ผลแหงการทําสมาธิ  คือความสงบของจิต  จิตบริสุทธิ์สะอาด

ไมมีนิวรณตกคางอยู  มีแตอารมณดีที่เรียกวาองคฌาน  ประกอบอยูกับจิต  เปนอารมณภายในที่
ทําใหมีความสุขประณีตกวากันขึ้นไปเปนขั้นๆ    มีองคประกอบ  ๔  อยางดังปรากฏในพระบาลีวา   

                                                 
๓๑ สวามี  สัตยานันทะ  ปุรี,  ปรัชญาโยคสุตร  (พระนคร :  อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารตะ,  

๒๔๑๑),  ๑๒๓. 
๓๒ สําเนียง  เล่ือมใส,  ผู แปล,  มหากาพยพุทธจริต  (กรุงเทพฯ :  ศูนยสันสกฤตศึกษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๔๗), ๒๒๗-๒๓๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๐ 

ฌานนฺติ    วิตกฺโก  วิจาโร  ปติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา ฯ 
ฌานนฺติ    สมฺปสาโท  ปติ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา ฯ 
ฌานนฺติ    อุเปกฺขา  สติ  สมฺปชฺญํ  สุขํ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา ฯ 
ฌานนฺติ    อุเปกฺขา  สติ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา ฯ๓๓   

 
๑.  ฌานชั้นที่  ๑  เรียกวา  ปฐมฌาน  มีอารมณภายในประกอบกับจิต  ๕  ลักษณะ

ไดแก 
๑.๑  วิตก  ไดแก  ความตรึก   
๑.๒  วิจาร  ไดแก  ความตรอง   
๑.๓  ปติ  ไดแก  ความอิ่มใจ   
๑.๔  สุข  ไดแก  ความสุข 
๑.๕  เอกัคคตา  ไดแก  ความมีอารมณเดียว   

๒.  ฌานชั้นที่  ๒  เรียกวา  ทุติยฌาน  มีอารมณภายในประกอบกับจิต  ๓  ลักษณะ
ไดแก 

๒.๑  ปติ  ไดแก  ความอิ่มใจ 
๒.๒  สุข  ไดแก  ความสุข 
๒.๓  เอกัคคตา  ไดแก  ความมีอารมณเดียว 

ในภาพลักษณที่มีลักษณะเดนชัดขึ้น  อีกอยางหนึ่ง  คือ  ความเปนหนึ่งของจิต  จะ
ปรากฏขึ้นเดนชัดกวาในฌานขั้นที่  ๑  ปติ และสุข ก็ประณีตขึ้นเพราะเกิดจากสมาธิโดยตรงนั่นเอง 

๓.  ฌานชั้นที่  ๓   เรียกวา  ตติยฌาน  มีอารมณภายในประกอบกับจิต  ๓  ลักษณะ
ไดแก 

๓.๑  สุขุมสุข  ไดแก  สุขอยางละเอียด  เปนความสุขทางใจ  โดยเฉพาะใกลไป
ทางอุเบกขา  ซึ่งเรียกวาอุเบกขาสุข 

๓.๒  เอกัคคตา  ไดแก  ความมีอารมณเดียว 
๓.๓  อุเบกขา  ไดแก  ความรูสึกกลางๆ   

ในทางปฏิบัติแลว  สติ  และสัมปชัญญะ  จะมีกําลังยิ่งขึ้นกวาในฌานชั้นที่  ๒  
ประคองจิตใหดํารง  มั่นคง  เที่ยงตรง  และมีความสุขใจอยางลึกซึ้ง  ไมรูสึกทางรางกาย 

                                                 
๓๓ อภิ.วิ.  ๓๕/๖๕๖/๓๔๗: ๖๖๖/๓๔๙/; ๖๗๗/๓๕๑/; ๖๘๕/๓๕๓. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๑ 

๔.  ฌานชั้นที่  ๔  เรียกวา  จตุตถฌาน  มีอารมณภายในประกอบกับจิต  ๒  ลักษณะ
ไดแก 

๔.๑  เอกัคคตา  ไดแก  ความมีอารมณเดียว 
๔.๒  อุเบกขา  ไดแก  ความรูสึกกลางๆ   

ข้ันนี้ความสงบสุขของจิตจะมีข้ึนชัดเจน  สติ  และสัมปชัญญะจะมีกําลังที่สุด  
ความรูสึกสุข  ทุกข  ทั้งรางกายและจิตใจ  ไมมีเลย  เปนสันติภาพ  ซึ่งก็คือเปนสันติสุข  ตามหลัก
พุทธศาสนา  ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา  นตฺถิ  สนฺติ  ปรํ  สุขํ  ไมมีสุขใดเทียบเทาสันติสุข๓๔   

ผลแหงการทําสมาธิ  คือความสงบสุขของจิตสูงเกินกวารูปฌาน  เรียกวา  อรูปฌาน  
มี  ๔  ข้ัน  ไดแก 

อรูปสมาบัติ  หมายถึง  ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ  คือ  อรูปฌาน  ๔  ในปรัชญา
โยคะ  ก็มีสวนคลายคลึงกันกับอรูปฌาน  ๔  ในอารมณกรรมฐาน  ๔๐  ในทางพระพุทธศาสนา  
อรูปฌาน  ๔  ดังปรากฏในพระบาลีวา  จตฺตาโร  อรูปา…นานตฺตสยฺยานํ  อมนสิการา  อนนฺโต    
อากาโสติ    อากาสานฺจายตนํ    อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  สพฺพโส  อากาสานฺจายตนํ  สมติกฺกมฺม    
อนนฺตํ  วิฺญาณนฺติ   วิฺญาณฺจายตนํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ    สพฺพโส  วิฺญานฺจายตนํ  
สมติกฺกมฺม    นตฺถิ  กิฺจีติ    อากิฺจฺญายตนํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ    สพฺพโส  อากิฺจฺ-
ญายตนํ  สมติกฺกมฺม   เนวสฺญานาสฺญายตนํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ๓๕ 

๑.  อากาสานัญจายตนะ  (แดนแหงอากาศ)  กําหนดชองวางหาที่สุดมิได  (ซึ่งเกิด
จากการเพิกกสิณออกไป)  เปนอารมณ 

๒.  วิญญาณัญจายตนะ  (แดนแหงวิญญาณ)  ฌานอันกําหนดวิญญาณหาที่สุดมิได
เปน  (เลิกกําหนดที่วาง  เลยไปกําหนดวิญญาณที่แผไปสูที่วางแทน)  อารมณ 

๓.  อากิญจัญญายตนะ  (แดนที่ไมมีส่ิงใดๆ)  เลิกกําหนดวิญญาณเปนอารมณ  เลย
ไป กําหนดภาวะที่ไมมีอะไรเลย  เปนอารมณ 

                                                 
๓๔ ธีรวัฒน  บุญทอง,  “ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องธยานะในพระพุทธศาสนามหายานและฌานใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาศาสนาเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยมหิดล,  
๒๕๔๖),  ๑๑๒-๑๑๔. 

๓๕ ที.ปา.๑๑/๒๓๕/๒๓๕;  สํ.สฬ.  ๑๗/๕๑๙-๕๒๒/๓๒๖  เฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนะ  
วิสุทธิมรรควา  อากิฺจฺญายตนํ  สมติกฺกมฺม  เนวสฺญานาสฺญายตนํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ  วุจฺจติ  กําหนด
อากิญจัญญายตนะนั่นเอง  เปนอารมณ  แตกําหนดมิใชเพื่อเขา  แตเพื่อผานเลย  (ดูวิสุทธิ.  ๒/๑๔๖-๑๕๑) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๒

๔.  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  (แดนแหงการับรูอารมณภายนอกก็ไมใช  แดนแหง
การไมรับรูอารมณภายนอกก็ไมใช)  เลิกกําหนดภาวะที่ไมมีอะไรเลย  เขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช  
ไมมีสัญญาก็ไมใช  

 
ฌานที่  ๘  (สมาธิ)  เปนฌานสูงสุดในทางปรัชญาโยคะ  เห็นไดจากโพธิราชกุมาร

สูตร๓๖  ไดกลาวถึง  พระพุทธองคทรงบรรลุโยคะขั้น  อากิญจัญญายตนะ  จากการศึกษากับ
อาฬารดาบส  และบรรลุโยคะขั้น  เนวสัญญนาสัญญายตนะ  จากการศึกษากับอุทกดาบส  แต
ในการนี้พระองคก็ยอมทรงผานฌานขั้นต่ําๆ  มา  อันไดแกรูปฌาน  ๔  และอรูปฌานขัน้ที ่ ๑  และ
ที่  ๒  แลวอาฬารดาบสจึงสอนใหบรรลุอรูปฌานที่  ๓  และอุทกดาบสสอนใหบรรลุอรูปฌานที่  ๔  
ผลของแตละฌานซึ่งเกิดแกกายและจิตเรียกวา  สมาบัติ  และมีระบุวาอาฬารดาบสสอนใหพระ
พุทธองคบรรลุสมาบัติ  ๗  และอุทกดาบสสอนใหบรรลุสมาบัติ  ๘๓๗   

พระองคเห็นวาการบรรลุฌานที่  ๘  (สมาธิ)  ก็ยังไมใชหนทางแหงการดับทุกขโดย
ส้ินเชิง  เพราะเมื่อออกจากฌานแลว  จิตใจก็ยังมีกิเลสตัณหา  ยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู  จน
พระองคบําเพ็ญเพียรตามวิธีของพระองคเอง  คือการบําเพ็ญเพียรทางจิตดวยสติปฏฐาน  ๔  ใช
รูปนามเปนอารมณจนพบความจริง  คือหลักอนัตตา  มองเห็นสภาพของตัวทุกขอยางชัดเจนวา  
คืออุปาทานขันธ  เปนสาเหตุใหพระองคไดตรัสรูอริยสัจ  ๔  เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในที่สุด  
นักปราชญบางทานใหทัศนะวา  กอนที่เจาชายสิทธัตถะจะตรัสรูนั้น  พระองคยอมมีความชํานาญ
ในฌานสมาบัติตามลัทธิโยคะเปนอยางดีแลว  คือบรรลุฌาน  ๘  แลวจึงสามารถทําฌาน  ๙  คือ
นิโรธสมาบัติอันเปนฌานสูงสุดของพระพุทธศาสนาไดสําเร็จ  หลังจากพระองคไดตรัสรูแลวก็ได
ทรงระลึกถึงดาบสทั้งสอง  คืออาฬารดาบส  และอุททกดาบสวาจะเปนผูรูตามคําสอนของพระองค
ได  ก็แสดงวาปรัชญาโยคะสามารถทําใหผูปฏิบัติที่บรรลุฌานที่  ๘  แลวเปนผูมีกิเลสเบาบาง
มากกวาลัทธิอ่ืนๆ ๓๘  

 
ในคัมภีรมหากาพยพุทธจริตเปนกวีนิพนธที่บันทึกดวยภาษาสันสกฤต  กวีผูแตงคือ

อัศวโฆษ  ผูที่ไดรับการยกยองวาเปนมหากวี  และนักปราชญผูมีชื่อเสียง มหากาพยพุทธจริตเปน

                                                 
๓๖ ดูหลักฐานที่ปรากฏในพระบาลีในบทที่  ๑  หนา  ๔. 
๓๗ สมัคร  บุราวาส,  ปรัชญาพราหมณในสมัยพุทธกาล  (กรุงเทพฯ :  แพรพิทยา,  ๒๕๑๖),  

๒๔๔. 
๓๘ ทองหลอ  วงษธรรมา,  ปรัชญาอินเดีย   (กรุงเทพฯ :  โอเดียนสโตร,  ๒๕๓๖),  ๑๐๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๓

เปนวรรณกรรมชิ้นสําคัญทางพระพุทธศาสนาสันนิษฐานวา  อัศวโฆษไดรจนาขึ้น  ระหวาง  พ.ศ.  
๖๐๐-๗๐๐ ราวพุทธศตวรรษที่ ๗  เพื่อถายทอดเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแตประสูติจนกระทั่งเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานในสรรคที่  ๑๒  อราฑทรฺศน  โศลกที่  ๘๐-๙๕   กลาวถึงพระกุมารโพธิสัตว
เสด็จไปศึกษากับพระมุนีอราฑะ  และพระมุนีอุทรกะ  ทรงปฏิเสธทรรศนะของพระมุนีทั้งสอง 
                                อิติ  ธรฺมมราฑสฺย  วิทิตฺวา  น  ตุโตษ  สะ ⎟ 
                                อกฺฤตฺสฺนมิติ  วิชฺญาย  ตตะ  ปฺรติชคาม  ห ⎪⎜๘๓⎪⎜ 
พระกุมารโพธิสัตวคร้ันเรียนรูหลักธรรมของพระมุนีอราฑะดังนี้แลวก็ไมทรงยินดี  เมื่อทรงทราบวา
นี้ยังไมถูกตองทั้งหมด  พระองคจึงเสด็จหลีกไปจากที่นั้น 
                               ยสฺมาจฺจาลมฺพเน  สูกฺษฺม  สํชฺญาสํชฺญ  ตตะ  ปรม⎟ฺ 
                               นาสํชฺญี  ไนว  สํชฺญีติ  ตสฺมาตฺตตฺรคตสฺปฺฤหะ⎪⎜๘๖⎪⎜ 
เนื่องจากฌานขั้นที่มีความรูสึกและไมมีความรูสึก  (สชฺญาสํชฺญ)  เปนสภาวะที่ละเอียดออน  เมื่อรู
ถัดจากฌานนั้นไปไมมีทั้งผูรูและไมมีทั้งผูไมรู  (ไนวสํชฺญีนาสํชญี)  ดังนั้น  เขาจึงปรารถนาที่จะ
บรรลุฌานนั้น 
                               ยสฺมาจฺจ  ตทป  ปฺราปฺย  ปุนราวรฺตฺเต  ชคต⎟ฺ 
                                โพธิสตฺตฺวะ  ปรํ  เปฺรปฺสุสฺตสฺมาทุทฺรกมตฺยชตฺ⎪⎜๘๘⎪⎜ 
  และเนื่องจากเขายังตองกลับมาสูโลกนี้อีกหลังจากไดบรรลุฌานนั้นแลว  ดังนั้น  พระกุมาร
โพธิสัตวผูปรารถนาความหลุดพนขั้นสูงสุดจึงไดทรงอําลาพระมุนีอุทรกะไป๓๙  
ความแตกตางกันของฌานทางพุทธศาสนาและธฺยานะในโยคสูตร 

การบําเพ็ญฌานหรือธฺยานะฝายโยคะในยุคแรกๆ  สันนิษฐานวายังไมบรรลุถึงขั้น
สมาธิในความหมายของโยคะสูตร  การบําเพ็ญรูปฌาน  และอรูปฌาน  ดวยการยึดอากาศ  ยึด
วิญญาณ  ความวาง  และความสงบอันประณีตที่ปรากฏในหลักการปฏิบัติของปรัชญาโยคะ  ที่
เจาชายสิทธัตถะเคยไปศึกษา  ถือวาเปนฌานสูงสุดในฝายโยคะ ยังไมใชหนทางแหงการดับทุกข
โดยสิ้นเชิง  เพราะเมื่ออออกจากฌานแลว  จิตก็ยังติดอยูใน  กิเลส  ตัณหา  และอัตตา  เชนเดิม  
จึงขอลาอาจารยออดแสวงธรรมโดยการบําเพ็ญเพียรดวยวิธีการของพระองคเอง  จนกระทั่งตรัสรู
ในอริบสัจจ  ๔  สําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  ดวยการบรรลุฌาน  ๙  คือนิโรธสมาบัติ  ซึ่งทาง
พระพุทธศาสนาถือวาเปนฌานสูงสุดที่ยังไมปรากฏอยูในคําสอนของปรัชญาโยคะหรือในปรัชญา
อ่ืนใด 
 
 
                                                 

๓๙ สําเนียง  เล่ือมใส,  ผู แปล,  มหากาพยพุทธจริต,  ๒๒๗-๒๓๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๔

ฌานสมาบัติ ๘  ทางพุทธศาสนา  เนวสัญญานาสัญญายตนะ ใชทําวิปสสนา
ไมได 

เนวสัญญานาสัญญายตนะ  และสัญญาเวทยิตนิโรธ  จัดไดวาเปนสมาบัติจําพวก
เสวยผล  มิใชประเภทสําหรับใชทํากิจ  สมาบัติที่ต่ํากวานั้น  คือต่ังแตอากิญจัญญายตนะลงไป  
จึงจะใชไดสําหรับเสวยผลและสําหรับทํากิจ  ทั้งนี้เพราะมีสัญญาและธรรมอื่นๆ  ที่ประกอบรวมอยู
ชัดเจนพอ  ดังที่ทานเรียกอากิญจัญญายตนะวา  เปนยอดแหงสัญญาสมาบัติ ๔๐  

เนวสัญญานาสัญญายตนะ  เปนภาวะที่ละเอียดเกินไปจนเรียกวามีสัญญา  (การ
รับรูส่ิงภายนอก)  ก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใชดังกลาวแลวขางบน  และไดชื่ออีกอยางหนึ่งวา  
สังขารวเสสสมาบัติ  แปลวา  สมาบัติที่มีสังขารสักวาเหลืออยู  หรือเรียกอยางงายๆ  วา  สมาบัติ
เศษสังขาร  เพราะมีสังขารซึ่งอยูในภาวะละเอียดเปนที่สุด  ตามปกติถือวาไมชัดพอหรือไมหยาบ
พอที่จะใชทํากิจของวิปสสนา  ไมตองพูดถึงอยูในสมาบัติ  แมออกจากสมาบัตินั้นแลว  จะกลับยก
เอาองคธรรมตางๆ  ที่มีในสมาบัตินี้ข้ึนมาพิจารณา  ก็แทบไมมีผูใดทําได  เวนแตผูมีปญญาอยาง
พระสารีบุตรขึ้นไป  และแมแตพระสารีบุตรเองก็พิจารณาไดอยางเหมารวม  หรือรวมเปนกลุมๆ  ที่
เรียกวา  กลาปวิปสสนา  อยางเดียว  มีแตพระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น  ที่จะกําหนดองคธรรมแยก
ออกพิจารณาเปนรายขอตามลําดับ  คือทําอนุปทธรรมวิปสสนาได ดังพระบาลีวา...เอตํ  สนฺตํ  
เอตํ  ปณีตํ  ยทิทํ  เนวสฺญานาสฺญาติ ฯ...สมณพฺราหฺมณา  เนวสฺญึ  นาสฺญึ  อตฺตานํ       
ปฺญาเปนฺติ...น  เหตํ  ภิกฺขเว  อายตนํ  สงฺขารสมาปตฺติปตฺตพฺพมกฺขายติ สงฺขารวเสสสมาปตฺ-
ติปตฺตพฺพเมตํ    ภิกฺขเว  อายตนมกฺขายติ ฯ๔๑   

แมวาโดยหลักการทั่วไปทานมักกลาวคลุมๆ  รวมๆ  กันไปวา  สมาบัติทั้ง  ๘  หรือรูป
ฌาน  ๔  และอรูปฌาน  ๔  เปนพื้นฐานแหงวิปสสนาไดทั้งหมด๔๒    แตภาวะที่เนวสัญญานา
สัญญายตนะเปนพื้นฐาน  หาเหมือนกับเอาฌานสมาบัติอ่ืนๆ  เปนบาทไม  คือไมใชเปนตัวทํากิจที่
แทจริง  ดังเห็นไดชัดในการเขานิโรธสมาบัติ  ทานชี้แจงใหเห็นวา  สมาบัติที่เปนขั้นทําการก็คือ  อา

                                                 
๔๐ ขุ.จุ.  ๓๐/๒๖๐/๑๓๔  และพึงดู  สํ.นิ.  ๑๖/๓๕๔/๑๘๑;  สํ.อ. ๒/๑๗๑;  องฺ.อ. ๓/๓๕๓  

ประกอบดวย  คือเปนสมาบัติขั้นสูงสุดที่ยังมีสัญญา  หรือบางทีเรียกวาสัญญัคคะ  แปลวายอดแหงสัญญา  หรือ
สัญญาอยางยอด  เพราะเปนสมาบัติโลกียขั้นสูงสุดที่ใชทํากิจได  (ที.อ. ๑/๔๒๔) 

๔๑ ดู  ม.อุ.  ๑๔/๓๒/๓๒;  สํ.นิ.  ๑๖/๓๕๔/๑๘๑;  ที.อ.  ๑/๔๒๓;  ม.อ.๓/๔๙๘  สํ.อ.๒/
๑๗๑;  สงฺคณี อ.๓๒๗-๓๓๐;  วิสุทธิ.๒/๑๔๖-๑๔๘;  วิสุทฺธิ.ฎีกา  ๒/๑๖๘,๑๗๔ 

๔๒ ปฏิสํ.อ.๒๓๖  องฺ.อ.๓/๓๕๗;  วินย.อ.๑/๒๙๐,  อางถึงใน  พระธรรมปฏก  [ป.อ.  ปยุตฺโต] 
พุทธธรรม,  (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,   ๒๕๔๑), ๓๖๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๕

กิญจัญญายตนะ  สวนเนวสัญญนาสัญญาตนะ  แมจะเปนขั้นตอนที่จําเปน  แตก็มีสภาพเปน
ทางผานเทานั้น  ๔๓ 

ในการเจริญวิปสสนา  เมื่อออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะ  มาพิจารณาสังขาร
ธรรม  ก็มิใชออกเพียงเพื่อเปลี่ยนอารมณเหมือนอยางออกจากฌานสมาบัติขออ่ืน  (ความจริงเนว
สัญญานาสัญญายตนะสมาบัติไมมีอารมณของมันเองดวยซ้ํา  คนที่จะเขาสมาบัติขอนี้  กําหนด
เอาอากิญญจัญญายตนะนั่นเองเปนอารมณ  เพื่อจะกาวลวงไปเสีย  เมื่อกาวลวงหรือผละจาก
อารมณนั้นไดจึงเขาสูสภาวะที่เรียกวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินี้)   

ดังพระบาลีวา  สพฺพโส  อากิฺจฺญายตนํ  สมติกฺกมฺม   เนวสฺญานาสญฺายตน ํ 
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ    สพฺพโส  เนวสฺญานาสฺญายตนํ  สมติกฺกมฺม   สฺญาเวทยิตนิโรธํ   
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ๔๔   

เมื่อพนแดนที่ไมมีส่ิงใดๆ  โดยสิ้นเชิงเขาก็จะเขาไปอยูในแดนที่มีการรูอารมณ
ภายนอกก็ไมใช  และที่ไมมีการรูอารมณภายนอกก็ไมใช  เมื่อพนแดนที่มีการรูอารมณภายนอกก็
ไมใช  และแดนที่ไมมีการรูอารมณภายนอกก็ไมใชโดยสิ้นเชิงแลว  เขาก็จะเขาไปอยูในภาวะดับ
จากการรูสึก  (ทางประสาทสัมผัส) 
 
๔.๕  เปรียบเทียบความคลายคลึงกันของทานั่งแบบอาสนะ  กับการทํากรรมฐาน 

พระพุทธองคทรงศึกษาโยคะมา  แลวมาดัดแปลงเปนสมถกรรมฐานนั้นเห็นไดจาก
โพธิราชกุมารสูตรในคัมภีรพระสุตตันตปฎกพุทธศาสนาฝายเถรวาท และหลักฐานที่ปรากฏใน
คัมภีรลลิตวิสตระ  เปนคัมภีรพุทธประวัติพุทธศาสนาฝายมหายาน  ไดบันทึกไวเปนภาษา
สันสกฤต  ราวพุทธศตวรรษที่  ๕-๖ ซึ่งแจงวา  พระพุทธองคทรงบรรลุโยคะขั้น  “อากิญจัญญายต
นะ”  จากการศึกษากับอุทกดาบส  แตในการนี้พระองคก็ยอมทรงผานฌานขั้นต่ําๆ  มา  อันไดแก
รูปฌาน  ๔  และอรูปฌานขั้นที่  ๑  และที่  ๒  แลวอาฬารดาบสจึงสอนใหบรรลุอรูปฌานที่  ๔  ผล
ของแตละฌานซึ่งเกิดแกกายและจิตเรียกวาสมาบัติ  และมีระบุวาอาราฬดาบสสอนใหพระพุทธ
องคบรรลุสมาบัติ  ๗  แลวอุทกดาบสสอนใหพระพุทธองคบรรลุสมาบัติ  ๗  แลวอุทกดาบสสอนให
บรรลุสมาบัติ  ๘ ๔๕  

                                                 
๔๓ ที.อ.๑/๔๒๔ 
๔๔ ที.ปา.  ๑๑/๓๕๕/๒๘๐;  อภ.ิวิ.  ๓๕/๕๙๙/๓๓๐;  วิสุทธิ.  ๒/๑๔๔-๑๕๑. 
๔๕ สมัคร  บุราวาศ,  ปรัชญาพราหมณในสมัยพุทธกาล,   ๒๔๒-๒๔๔.  ดูหนา  ๕  บทที่  ๑.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๖ 

พระพุทธเจาไดทรงเคยปฏิบัติโยคะมาทั้ง 2 แนวทาง กลาวคือ พระองคไดทรง
ประพฤติอัตตกิลมถานุโยค (ไดแก   การประพฤติแบบทรมานรางกาย) และบําเพ็ญทุกรกิริยา ใน
คัมภีร ลลิตวิสตร (พุทธประวัติฝายมหายาน)  ไดกลาวไววา พระองคไดทรงบําเพ็ญโยคะในรปูแบบ
ตาง ๆ ซึ่งมีจํานวนมากมายที่เปนที่นิยมในสมัยนั้น อาฬารดาบสซึ่งเปนผูมีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติโยคะ ก็เปนครูของพระองค พระสูตรทางพุทธศาสนาที่มีความคลายคลึงกันกับวิธีการปฏิบัติ
โยคะ คือลักษณะฌาน ๔ อยางของการบําเพ็ญฌานทางพุทธศาสนา ก็มีความสอดคลองกันอยาง
ชัดเจนตอข้ันตอนทั้ง ๔ ของฌานในการปฏิบัติโยคะแบบดั้งเดิม ในทางพุทธศาสนา การจะบรรลุ
ที่สุดของโยคะไดนั้นตองประกอบดวยคุณสมบัติทั้ง ๕ อยาง คือ ความศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ 
ปญญา 

แนวความคิดเรื่องโยคะในมุมมองนี้ นิกายโยคาจารของพุทธศาสนาก็รวมเอาคําสอน
ของพุทธศาสนากับรายละเอียดตางๆ  ของการบําเพ็ญโยคะไวดวยกัน การทํากัมมัฏฐานหรือการ
ทําสมาธิของพุทธศาสนา ก็สันนิษฐานวาพัฒนาการมาจากเทคนิคตางๆ ของการบําเพ็ญโยคะ๔๖ 

อาสนะ  แปลวา  ที่นั่ง  (Seat)  ทานั่งที่สบาย  (comfortable  postures)  เมื่อปฏิบัติ
แลวทําใหรูสึกมั่นคง ตั้งมั่น (firmness,  steadiness)  สะดวกสบายตอรางกาย  เอื้ออํานวยตอ
ความสวางไสว (illuminative)  ของสติปญญา  ถือวาเปนอาสนะหรือทานั่งที่เหมาะแกการทํา
สมาธิ  ถาปฏิบัติดวยทานั่งที่ไมเหมาะสมการปฏิบัตินั้นก็จะไรผล  (stale)  และทําใหเกิดโรคได  
diseased, (a  rogi)  อาสนะอยูในขั้นตอนที่  ๓  ของการปฏิบัติอัษฏางคโยคะ๔๗ 

 อาสนะ  แปลวา  ทาของรางกาย  เชน  ทานั่ง  ทายืน  ทานอน  นักปรัชญาโยคะ
สมัยกอนไดระบุชื่ออาสนะไวมากมาย  และไดอธิบายสรรพคุณของทานั้นๆ  ไวดวย  แตนักปรัชญา
ผูเขียนโยคสูตรไดกลาวถึงอาสนะที่สะดวกแกการบังคับลมปราณมีอยู  ๓  ประการ ซึ่งทานปตัญช
ลิไดแนะนําลักษณะ  และวิธีนั่งอาสนะไวในสูตร ที่  ๔๖ ในทุติยบาท  กลาวดวยสาธนนิเทศตอไปนี้
คือ 

                                                 
๔๖ S., Radhakrishanan,  Indian  Philosophy,  Vol.2  (New  Delhi :  Oxford  University, 

1994),  399. 
๔๗ B. K. S.  Iyengar,  Light  on  the  Yoga  Sūtras  of  Patañjali  (London :  Harper  

Collins  Publishers, 1997). 59. 
๔๗ สวามี  สัตยานันทะ  ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ,  ๖๗.  ดูรายละเอียดหนา  ๕๒-๕๓.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๗

สฺถิรสุขมาสนมฺ 
อาสนะ  คือ  (การนั่ง)  ไดนานและสบาย 
อาสนะ  ซึ่งนับวาเปนอาสนะที่ไดนั่งนานและสบายตามแนวแหงโยคะนี้   ยอมบงถึง

อาสนะที่สามารถจะอํานวยการนั่งไดนานและสะดวกสบายแกลมปราณ  ตามหลักแหงโยคะ  วิธี
นั่งเชนนี้มีอยูส่ืลานแปดแสน  ในระหวางแหงอาสนะสื่ลานแปดแสนนั้น  อาสนะที่สะดวกแกการ
บังคับลมปราณ  มีอยู  ๓  ประการ  ซึ่งมีระเบียบแหงการนั่งดังตอไปนี้ 

๑.  สิทธาสนะ  สิทธาสนะนับเปนอาสนะที่ประเสริฐที่สุดในระหวางบรรดาอาสนะ
ทั้งหลาย  เพราะเมื่อนั่งลงตามแบบสิทธาสนะแลว  การบังคับลมปราณจะสะดวกขึ้นมากยิ่งกวา
การนั่งตามแบบอาสนะอื่นๆ 

๒.  ปทมาสนะ นั่งเหมือนอยางพระอิริยาบถนั่งของพระพุทธเจา  คือเอาเทาเบือ้งขวา
วางซอนบนขาออนเบื้องซาย และเอาเทาซายวางทับลงบนเทาขวา  ปลายเทาวางบนขาออน
ทางขวา  (นั่งขัดสมาธิเพชร)  สวนอิริยาบถอื่นๆ  เปนไปในทํานองเดียวกันสิทธาสนะ 

๓.  สวัสติกาสนะ  เอาปลายเทาเบื้องซายวางไวระหวางขาออนกับนองหรือระหวาง
ขาพับเบื้องขวา  คือใหปลายเทาซายจดขาออนเบื้องขวา  แลวเอาปลายเทาขวาทับลงบนเทาซาย  
โดยวางปลายเทาไวจรดสวนกลางระหวางขาออนกับเขาอิริยาบถอื่นๆ เปนไปดังสิทธาสนะทั้งสิ้น๔๘ 

หลักการปฏิบัติตามปรัชญาโยคะไดรับการยอมรับจากปรัชญาอินเดียเกือบทุกระบบ  
นาสังเกตวา  การนั่งสมาธิในปรัชญาพุทธ  ก็นาจะนํามาจากหลักการปฏิบัติของปรัชญาโยคะ  แต
การบําเพ็ญวิปสสนาถือเปนเอกลักษณเฉพาะของทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองคทรงคนพบ
จากการตรัสรูกอนประกาศศาสนาเมื่อ  ๒๕๐๐  กวาปมาแลว  ๔๙ 

การนั่งกรรมฐานในพระพุทธศาสนา 
กรรมฐานในอิริยาบถนั่ง (Sitting  Meditation) 
นั่งกําหนดอานาปานสติ  ใครเคยฝกนั่งสมาธิในทาไหน  หรือถนัดนั่งทาไหน  กใ็หนัง่

อยางนั้น  นั่งขัดสมาธิ  นั่งขัดสมาธิเพชร  นั่งพับเพียบกับพื้น  หรือนั่งบนเกาอ้ีก็ได  ขอสําคัญอยูที่
หลังตั้งตรง  และไมควรพิงหลังกับส่ิงใด  เพราะจะทําใหเกิดความสบายมากไป  ทําใหงวงนอนได
งาย 

                                                 
๔๘ เร่ืองเดียวกัน ๖๗.  ดูคําอธิบาย หนา  ๕๒-๕๓.   
๔๙ สุวัฒน  จันทรจํานง,  ความเชื่อของมนุษยเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา  พิมพครั้งที่  ๑  

(กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพสุขภาพใจ,  ๒๕๔๐),  ๑๐๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๘

ครูอาจารยสอนไววา  ลักษณะการนั่งที่เรียบรอยนั้น  ใหเอาขาขวาทับขาซาย  มือ
ขวาทับมือซาย  ตั้งกายใหตรง  พอเหมาะ  พอดี  พองาม  ไมใหเอียงขวา  เอียงซาย  ไมกมหนา
เกินไป  และไมเงยหนาเกินไป  ใหเอาทานั่งของพระพุทธรูปเปนตัวอยาง  พยายามนั่งใหเรียบรอย
อยางนั้น  เมื่อใครไดเห็น  ยอมรูสึกศรัทธา  เกิดความชื่นอกชื่นใจดวย 

นั่งขัดสมาธิ  ตั้งกายตรง  ดํารงสติใหมั่น  หายใจเขาลึกๆ  หายใจออกยาวๆ  
สบายๆ  หายใจเขาลึกๆ  สุดๆ  ยืดตัว  หายใจออกยาวๆ  สบายๆ  ทําอยางนี้  ๓-๔  คร้ัง  แลว
คอยๆ   ปลอย  หายใจสบายๆ  แบบธรรมชาติ  หายใจเขาสบาย  หายใจออกสบาย  ปลอยวาง
สัญญา  อารมณตางๆ  มีสติสัมปชัญญะ  มีความรูสึกตัวทั่วถึงลมหายใจเขา  ลมหายใจออก  
ติดตอกัน  ตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ 
ความตางกันของทานั่งแบบอาสนะ  กับการทํากรรมฐาน 

อาสนะ  ของโยคะเทียบไดกับทาทําสมาธิที่ใชอารมณกรรมฐาน  ๔๐  เชน  เพงกสิณ
หรือรูปนามของพุทธศาสนา  ซึ่งมีการนั่งขัดสมาธิบาง  การยืนบาง  การนอนแบบพุทธไสยาสน
บาง  แตไมปรากฏวามีการเดินจงกรมในโยคะ 

ตามหลักแหงโยคะ  วิธีนั่งมีอยูส่ีลานแปดแสนหมื่น  ดังที่กลาวมาแลวขางตน  การฝก
โยคะดวยการยืนและการนอนก็มีมากมายเชนเดียวกัน  นักปรัชญาสันนิษฐานวาการที่โยคี
ออกไปบําพ็ญตบะอยูในปาอยูตามภูเขาลําเนาไพร อยูกับฟา  อยูกับธรรมชาติ  แวดลอมดวยสัตว  
และแมลงตางๆ  ทําใหโยคีนําชีวิตความเปนอยูของสัตวเหลานั้นมาดัดแปลงเปนทาฝกโยคะเชน  
ทากิ่งไม  ทาจระเข   ทางู  ทาตั๊กแตน  ทาผีเสื้อ  ทาปลาดัดแปลง  ทาสุริยะนมัสการ  อาสนะ
เหลานี้มีความยากงายแตกตางกันไปเปนตน 

๑. ทากิ่งไม  (Stick  Posture  หรือ  Yastikasana)  
นอนหงายแขนเหยียดตรงขึ้นเหนือศีรษะ  ฝามือหงาย  การนอนในทานี้กอนการฝก  

๒-๓  นาที  จะชวยผอนคลายไดมาก  หนาทองจะแบนราบทําใหเกิดความมั่นคง  ในขณะนอนพัก
หายใจเขาออก  เจริญสติไปกับอาการพองยุบของหนาทองดวย 

๒. ทาจระเข  (Crocodile  Posture  หรือ  Makarasana)  
ทานี้ทําโดยนอนคว่ํา  เทาเหยียดตรง  หางกันเล็กนอย  หนาผากวางบนหลังมือที่วาง

ทับซอนกันบริเวณใบหนา  ทิ้งน้ําหนักตัวลงบนกับพื้น  ไมเกร็งสวนใดๆ  ในรางกายพักหายใจเขา
ออก  เจริญสติไปกับอาการพองยุบของหนาทองดวย  

๓. ทาศพอาสนะ  หรือศวาสนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๙

ทานี้เรียกอีกชื่อหนึ่งวา  “มฤตาสนะ”  คําวา  “ศวะ”  หรือ  “มฤต”  หมายถึง  ซากศพ  
ในอาสนะนี้ผูปฏิบัติจะนอนทอดกายแนนิ่งไมไหวติง  เชนเดียวกับซากศพ  ถารังเกียจคําวา  
ซากศพ  อาจใชเรียกวา  ทาพัก  หรือทาผอนคลาย (total  Relaxation  pose)  ก็ได 

วิธีปฏิบัติ 
๑.  นอนราบกับพื้น  สนเทาหางกันพอใหหัวแมเทาหันมาชนกันได  ปลายเทาแยก

ออก  วางตามสบาย 
๒. คว่ําฝามือใหหัวแมมือชิดตนขา  แลวหงายมือออก 
๓. หลับตา  ทิ้งน้ําหนักตัวลงกับพื้นไมเกร็ง 
๔. หายใจเขา  ออก  เบาๆ  และ  ชาๆ  ทําความรูสึกตัวไปที่หนาทอง  ที่พอง  และที่

ยุบไปเร่ือยๆ 
ขอสังเกต 
๑.  ทาศพอาสนะ  เปนทาที่สําคัญ  ทานี้ดูงายๆ  ทางรางกาย  แตทานี้เปนทาฝกใจ  

ใหมีความผอนคลาย  จึงควรใหความสําคัญ  และพยายามฝกใหมีความชํานาญ  ทานี้เนนทาง
จิตใจมากกวารางกาย  เปนการฝกการเจริญสติ  หรือเปนการนอนสมาธินั่นเอง 

๒. ทานี้ใชเปนทาพักหลังการทําอาสนะใดอาสนะหนึ่งเรียบรอยแลว  จึงคอยทํา
อาสนะอื่นตอไป 
 
ลําดับทาอาสนะตางๆ  (Sequence  of  Āsana) 

ในการฝกโยคะ  จะฝกทาตางๆ  เรียงลําดับกันไป  ซึ่งมีหลายรูปแบบแลวแตครูแตละ
ทาน  หรือสํานักตางๆ  ก็จะแตกตางกันไป  เชน  ของสํานักศิวะนันทะ  (Ashram  of  Swami  
Sivananda)  เมืองฤษีเกษ  (Rishikesh)  ซึ่งเปนสํานักมาตรฐานแหงหนึ่งในอินเดียจะลําดับดังนี๕้๐ 

๑. ทาศพอาสนะ  ๒-๓  นาที 
๒. นั่งในทาสุขอาสนะ  (Easy  Posture)  บริหารคอและไหล  และบริหารตาแลว

ทําทาสิงหาสนะ  (Lion  Pose) 
๓. ทาสุริยะนมัสการ  (Sun  Salutation)  ๔-๑๒  รอบ 
ลําดับทาแบบฤษีเกษ (Rishikesh  series)  ใชเวลาประมาณ  ๑  ชั่วโมงหรือกวานั้น  

โดยหลักการแลวทาที่ทําตอกันนั้นควรจะเปนทาที่มีทิศทางกลับกัน  (Counter  Position)  เชนทา

                                                 
๕๐

 Kevin,  Kingsland  V. Complete  Hatha  Yoga  (London : David  &  Charles,  
1976),  99,  อางถงึใน แพทยพงษ  วรพงศพิเชษฐ,  โยคะเพื่อการพัฒนารางกายและจิตใจ  ๑๑๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๐ 

ยืนดวยไหล  หรือทาคันไถ  ซึ่งกมคางชิดอก  ควรตามดวยทาปลา  ซึ่งเปนทาเงยคาง  เพื่อปรับให
รางกายมีความสมดุลย  

ทาปลาขัดสมาธิ  หรือทามัสยาสนะ๕๑ 
ทานี้จะชวยใหเราวายน้ําไดเหมือนปลา  ทานี้อุทิศใหแกปลา  (matsya)  ซึง่จตุมิาจาก

พระวิษณุผูเปนแหลงกําเนิด  และความดํารงอยูของจักวาล  และสรรพสิ่งทั้งปวง  มีตํานานเลาวา
เมื่อโลกเผชิญอยูกับความเลวราย  จึงเกิดน้ําทวมโลกขึ้น  โดยการออนวอนของพระมนู  พระวิษณุ
ในรางของปลาจึงชวยพาพระมนูและครอบครัวพรอมทั้งเทพผูยิ่งใหญทั้งเจ็ดขึ้นเรือไปพนจากภัย
พิบัติ  และรักษาคัมภีรพระเวทจากน้ําทวมโลกไวได 

วิธีปฏิบัติ 
๑.  นั่งในทาปทุมอาสนะ  หายใจเขาเต็มที่  หายใจออก  คอยๆ  เอนตัวลงไปดานหลัง  

โดยใชขอศอกขวายันพื้น  ใชศีรษะตั้งกับพื้น  แหงนคอไปดานหลังมากๆ  แอนหนาอกขึ้นใหสูงสุด    
มือทั้งสองวางไวบนขาทั้งสอง  หรือจับที่นิ้วหัวแมเทาทั้งสอง  ขอศอกยันพื้นไว  หายใจเขาและออก  
คางอยูในทานี้  ๑๐  วินาที  แลวนอนราบลงกับพื้น  แขนทั้งสองเหยียดตรงไปทางศีรษะ 

๒.  นั่งในทาปทมาสนะ  แตสลับเทากับคร้ังแรก  แลวบริหารในลักษณะเดียวกับในขอ
หนึ่ง  ผลดี  คือ ชวยใหกายเย็นลง  ชวยบรรเทาอาการปวดจากหมอนรองกระดูกทับเสน   

การที่โยคะมีทาสําหรับการฝกมากมาย  ก็เพื่อเปนการผอนคลายกลามเนื้อ  และ
กระดูกขอตอตางๆ  การฝกโยคะเปนการฝกที่อันตรายตองมีครูอาจารยคอยแนะนํา  เนนการฝกทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ  เพื่อใหรางกายและจิตใจผสมกลมกลืนเปนอันเดียวกัน การฝก
กรรมฐานในพระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการฝกจิตใจมากกวาไมไดเนนการฝกทางรางกาย
มากนัก  ซึ่งการฝกจิตสามารถทําไดตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน  เชน  เวลาทํางาน  เวลาขับรถ
และการศึกษาเลาเรียน   

 
การทํากรรมฐานในพระพุทธศาสนาสามารถทําไดในอิริยาบถทั้ง  ๔  คือ  ยืน  เดิน  นั่ง  
นอน  ในที่นี้จะขอยกอิริยาบถแหงอานาปานสติข้ึนแสดงเปนตัวอยาง 

 
กรรมฐานในทาเดินจงกรม (Walking  Meditation) 

แบบกําหนดมหาสติปฏฐาน  
                                                 

             ๕๑ RD. Gupta.   Yoga  Rashmi  (Engish  version)  (India :  Gupta  Prakashan,  
1994),  45. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๑ 

การเดินจงกรมเปนการเจริญสติจดจออยูกับอาการเคลื่อนไหวของเทาตั้งแตยกเทาขึ้น  
การเคลื่อนไหวเทาไปขางหนา  การวางเทาลงแตะพื้น  โดยตามรูอาการเคลื่อนไหว  จากระยะหนึ่ง
ไปสูระยะหนึ่งอยางชาและตอเนื่องกัน  ในการปฏิบัติระยะแรกจะตองเดินจงกรมใหมากกวาการนั่ง
กรรมฐาน  อยางนอย  ๑  ชั่วโมง  แลวจึงนั่ง  แลวคอยๆ  ปรับใหเทาๆ  กัน  การปฏิบัติจะตองเดิน
จงกรมกอนเสมอ  เพราะสมาธิจากการเดินจงกรมจะตั้งอยูไดนาน  ทําใหนั่งกรรมฐานไดดี  สมาธิ
ตั้งมั่นและอยูนาน 
 

การเดินจงกรมมี  ๖  ระยะ๕๒ 
 ระยะที่  ๑  ขวายางหนอ-ซายยางหนอ (RIGHT GO THUS-LEFT GO THUS) 
ระยะที่  ๒  ยกหนอ-  เหยียบหนอ  (LIFTING-TREADING) 
ระยะที่  ๓  ยกหนอ-ยางหนอ-เหยียบหนอ (LIFTING-MOVING-TREADING) 
ระยะที่  ๔  ยกสนหนอ-ยกหนอ-ยางหนอ-เหยียบหนอ (HEEL UP- LIFTING-MOVING-TREADING) 

ระยะที่  ๕  ยกสนหนอ-ยกหนอ-ยางหนอ-ลงหนอ-ถูกหนอ (HEEL-UP- LIFTING-MOVING-
DROPPING-THOUCHING) 

ระยะที่  ๖  ยกสนหนอ-ยกหนอ-ยางหนอ-ลงหนอ-ถูกหนอ-กดหนอ  (HEEL UP- LIFTING-
MOVING-DROPPING-THOUCHING-PRESSING) 

 
เมื่อผูปฏิบัติมีความเพียร  พยายามกําหนดรูที่อาการเคลื่อนไหวของเทาตลอดเวลา  

จนในที่สุดจะเหลือแตความรูสึกวา  มีอาการเคลื่อนไหว  และจิตที่ตามรู  ไมมีรูปพรรณสณัฐานของ
เทาความรูสึกนี้ถือวากําจัด  “สักกายทิฏฐิ๕๓”  ไมมีความรูสึกวาตัวเราในขณะนั้น  ตอไปก็จะเห็น
การเกิดดับ  หรือความเปลี่ยนแปลงของอาการเคลื่อนไหวของเทาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  เปน
ปญญาที่รูแจงถึงไตรลักษณ  คือความไมเที่ยง  ความเปนทุกข  ความเปนอนัตตาของสภาวธรรม
นั้น 

                                                 
๕๒ พระธรรมธีรราชมหามุนี  (โชดก  ญาณสิทฺธิ),  หลักปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  (กรุงเทพฯ :

กองทุนมูลนิธิพระธรรมธีรราชมหามุนี, ๒๕๓๑);  พระคันถสาราภิวงศ   การเจริญสติปฏฐาน  (กรุงเทพฯ :  
ห.จ.ก.  ฟนนี่  พับบลิชช่ิง),  ๒๕๔๐;  Yupho  D  Self-study  Insight  Meditation.  
(Mahachulalongkornrajvidyalaya  Press,)  1994, อางจาก  แพทยพงศ วรพงศพิเชษฐ   โยคะเพื่อการพัฒนา
รางกายและจิตใจ , ๑๘๑-๑๘๓. 

๕๓สักกายทิฏฐิ  ความเห็นเปนเหตุยึดในกายของตน,  ความแยกเขาแยกเราเพราะยึดในกายของ
ตน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๒ 

พระพุทธเจาตรัสอานสิงสของการเดินจงกรม  มีอยู  ๕  ประการคือ 
๑. อดทนตอการเดินทางไกล 
๒. อดทนในการทําความเพียร 
๓. มีอาพาธนอย 
๔. อาหารที่กนิ  ดื่ม  เคี้ยว  ล้ิมรสแลวยอมยอยไปดวยดี 
๕. สมาธทิี่ไดมาดวยการจงกรมยอมต้ังอยูไดนาน  
ดังพระพุทธพจนวา  ปฺจิเม  ภิกฺขเว  จงฺกเม  อานิสํสา กตเม ปญจ  อทฺธานกฺขโม  

โหติ    ปธานกฺขโม  โหติ    อปฺปาพาโธ  โหติ    อสิตํ  ปตํ  ขายิตํ  สายิตํ  สมฺมาปริณามํ  คจฺฉติ  
จงฺกมาธิคโต  สมาธิ  จิรฏฐิติโก  โหติ    อิเม  โข  ภิกฺขเว  ปฺจ  จงฺกเม  อานิสํสาติ ฯ๕๔  

 
กรรมฐานในอิริยาบถยืน  (Standing  Meditation) 

แบบกําหนดอานาปานสติ 
ยืนอยางสํารวม  เทาทั้งสองหางกันพอสมควร  ประมาณ  ๒๐  เซนติเมตร  เพื่อให

ยืนไดอยางมั่นคง  เอามือขวาทับมือซาย  วางลงประสานที่หนาทอง  เพื่อใหดูเรียบรอยแตถาอยูคน
เดียวจะปลอยมือขางๆ  ตัว  ตามสบายแบบโครงกระดูกที่แขวนไวก็ได  จากนั้นถอดสายตาใหยาว
พอดีๆ  ประมาณเมตรครึ่ง  แตไมใหจองอะไร  กําหนดสายตาไวคร่ึงๆ  ระหวางพื้นดินกับตัวของเรา
เองเพื่อไมใหดูอะไรเปนพิเศษ  หรืออาจกําหนดดูที่ปลายจมูกก็ได  บางครั้งอาจจะกําหนดสายตา
ไวที่ๆ  สบายตา  เชนกําหนดที่สนามหญาสีเขียว  ตนไม  ดอกไม  แตไมใหคิดปรุงแตงเปนเรื่องราว 

การกําหนดลมหายใจ  นอมจิตเขามาดูการยืน  ไมใหสงจิตออกไปขางนอก  มีความ
รูตัวชัดๆ  ในการยืน  ทุกอยางใหเปนธรรมดาๆ    การระลึกรูลมหายใจเขา  ลมหายใจออก  คือการ
รักษาใจไมใหคิดฟุงซาน  ใหอยูกับปจจุบัน  การหายใจออกใหปลอยตามธรรมชาติและธรรมดา
ที่สุด  สบายๆ  ที่สุด  กําหนดเบาๆ  ใหพยายามมีความรูสึกวามีลมเขา  มีลมออก  ทุกครั้งไป
เทานั้น    จิตไมตองตามลมหายใจตลอด  เพียงแตใหรูลมเขา  ลมออก  ถาสบาย  สงบ  มีความสุข  
แสดงวากําหนดไดถูกตอง   ถากําหนดลมหายใจแลวรูสึกเหนื่อย  เครียดและสับสน  แสดงวา
กําหนดไมถูกตอง  ใหพิจารณาทบทวนใหม    ยืนเฉยๆ  กอน  ปลอยลมหายใจ  ไมตองกงัวลกบัลม
หายใจ  สักพักหนึ่ง  ยืนสบายๆ  หายใจสบายๆ  แลวกําหนดลมหายใจใหม  อยาบังคับลมหายใจ
มากมาย  หายใจสบายๆ  เปนธรรมชาติที่สุด  
 

                                                 
๕๔ องฺ.ปฺจก.  ๒๒/๒๙/๑๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๓ 

กรรมฐานในอิริยาบถนอน  (Lying  down  Meditation) 

นอนกําหนดอานาปานสติ  เราสามารถฝกอานาปานสติในอิริยาบถนอนไดงายๆ  
โดยการนอน  สบายๆ  ธรรมดาๆ  แบบที่นอนอยูตามแบบปกติ  พยายามทําความรูสึกใหผอน
คลายมากที่สุด  จากนั้นใหสํารวมรางกายทั้งหมด  โดยเริ่มจากปลายเทาขึ้นมา  ผอนคลาย
กลามเนื้อของรางกายทุกสวน  ไมใหมีกลามเนื้อของสวนใดเกร็งอยูเลย  จนกระทั่งมีความรูสึกตัว
เบาเหมือนสําลี  เวลาหายใจเขา  หายใจออก  ใหกําหนดความรูสึกเหมือนกับวา  หายใจเขา  
หายใจออก  ทางเทา  เมื่อหายใจเขา  ตั้งสติไวที่เทา  ใหความรูสึกสะอาดบริสุทธิ์ผานเขามาทาง
รางกาย  จนถึงใบหนาและจมูก  สุขภาพของใจจะดีข้ึนและทําใหสุขภาพกายดีข้ึนพรอมๆ  กัน๕๕ 

พระพุทธองคทรงนําเอาโยคะของพราหมณ  มาดัดแปลงเปนสมถกรรมฐานใน
พระพุทธศาสนา  สมถกรรมฐานผิดกับโยคะก็ตรงที่โยคะเพงพระอีศวร  เอาพระอีศวรเปนอารมณ  
สวนผูเจริญสมถภาวนาเพงกสิณตางๆ  ที่เปนรูป  และเพงอากาศหรือชองวางบาง  จิตบาง  
ความรูสึกบาง  ซึ่งไมใชส่ิงที่สูงอะไร  เปนของธรรมดาสามัญนั่นเอง  แตก็มีนักเจริญสมถภาวนา  
บางคนเพงพระพุทธรูป  ซึ่งก็หาผิดกับพระอีศวรไม  การเพงพระพุทธคุณดูจะถูกตองกวา  การเพง
พระพุทธรูป  และพุทธคุณ  เปนอารมณที่จัดเปนกสิณในสมถภาวนาดวย 
 
การทํากรรมฐานของพุทธศาสนา 

การทํากัมมัฏฐานเปนการทํางานของจิตที่เรียกวา  อธิจิตตสิกขา  คือการฝกจิตใหมี
สมาธิ  ในระดับสูงสุด  ไดแกสมถวิธี  หรือวิธีบําเพ็ญกรรมฐาน  (ฝายสมถะ) แบบตางๆ ซึ่งมาก
อาจารยมากสํานักปฏิบัติ  ไดเพียรจัด  เพียรกําหนดกันขึ้น  และวิวัฒนาการเรื่อยมาใน
ประวัติศาสตรพุทธศาสนา ๕๖ แลวขยายดัดแปลงตอๆ  กันมา  แตเมื่อมองอยางกวางๆ  ใหคลุมไป
ทุกระดับ  ก็ยอมกินความถึงวิธีการและอุปกรณทั้งหลายที่จะชวยชักจูงจิตใจของคนใหสงบ  ใหมี

                                                 
๕๕ มิตซูโอะ  คเวสโก,  ชั่วโมงแหงความคิดดี   ธรรมบรรยายเลมที่  ๑๘,  พิมพครั้งที่  ๔ 

(กรุงทพฯ : เฟองฟา  พริ้นติ้ง,  ๒๕๔๖), ๒๘-๓๔.  มิตซูโอะ  คเวสโก  เปนชาวญี่ปุน  เปนสัทธิวิหาริกรุนแรกของ
หลวงพอพระโพธิญาณเถระ  (ชา  สุภทฺโท)  ทานบวชเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  อยูในคณะผูบุกเบิกวัดปานานาชาติ  
ปจจุบันเปนเจาอาวาสวัดสุนันทวนาราม  จังหวัดกาญจนบุรี  สาขาที่  ๑๑๗  ของวัดหนองปาพง   
จ.  อุบลราชธานี  ปจจุบันทานไดสอนวิปสสนากรรมฐาน  โดยจัดอบรมอานาปานสติที่วัดสุนันทวนาราม  

๕๕ สวามี  สัตยานันท  ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคสูตร,  ๑๕๖. 
๕๖ ดังที่ปรากฏเปนแบบแผนในชั้นอรรถกถา  ...สมาธิ  พหุวิโธ  นานปฺปการโก ฯ  ตํ  สพฺพํ  วิภาวยิ

ตุมารพฺภมานํ  วิสชฺชนํ  อธิปฺเปตฺจ  อตฺถํ  น  สาเธยฺย  อุตฺตริฺจ  วิกฺเขปาย  สํวตฺเตยฺย    ตสฺมา  อิธาธิปฺเปต
เมว  สนฺธาย  วทาม  กุสลจิตฺเตกคฺคตา  สมาธีติ    วิสุทธิ.  ๑/๑๐๕-๒/  ๒๘๔   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๔ 

จิตใจยึดมั่นและมั่นคงในคุณธรรม  เราใจใหฝกใฝและมีวิริยะอุตสาหะในการสรางความดีงาม
ยิ่งขึ้นไป  ตลอดจนอุบายวิธีตางๆ  ที่จะชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต  เชนการมีสถานที่ผักผอนหยอน
ใจอันสงบรมร่ืน  ชวนใหอยากทําความดี  และทําใหมีคุณภาพจิตประณีตยิ่งขึ้น  ฝกจิตใหเขมแข็ง
หนักแนนมั่นคงมีสมรรถภาพสูง๕๗   

การทาํสมาธิพระพุทธเจาตรสัเรียกวา  ทาํกรรมฐาน  คาํวา  กรรมฐาน  แปลวา  ฐาน
แหงการงาน  หมายถงึการทาํงานแหงจิต   

กรรม  คือ  การกระทํา 
ฐานะ  คือ  ที่ต้ัง 
กรรมฐาน  ๒  ประเภท  คือ 
๑. สมถกรรมฐาน 
๒.  วิปสสนากรรมฐาน  ดังพระบาลวีา  กตเม  เทวฺ  ธมมฺา  ภาเวตพพฺา  ฯ  สมโถ  

จ  วิปสฺสนา  จ ฯ๕๘   
สมถกรรมฐาน  หมายถงึ  การทาํสมาธิเพื่อใหใจสงบจากความชัว่ของจิต  ซึ่ง

ไดแกนิวรณ  ๕  ประการ   
วิปสสนากรรมฐาน  หมายถึงการทาํสมาธิเพื่อการรูแจงความจริง  เปนการกําจัด

กิเลสอยางละเอียดคืออวิชชา๕๙ 
 

ความแตกตางระหวางสมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน   
สมถะ  แปลงายๆ  วาความสงบ  แตที่ใชทั่วไปหมายถึงวิธีทําใจใหสงบ  ขยายความ

วา  ขอปฏิบัติตางๆ  ในการฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบ  จนตั้งมั่นเปนสมาธิ  ถึงขั้นไดฌานระดับ
ตางๆ  จุดมุงหมายของสมถะคือสมาธิ  ซึ่งหมายเอาสมาธิข้ันสูงที่ทําใหเกิดฌาน  หลักของสมถะ
คือ  กําหนดใจไวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  (เรียกวาอารมณ)๖๐  ใหแนวแนจนจิตนอมด่ิงอยูในสิ่งนั้นสิ่งเดียว  
(เรียกกันวา  จิตมีอารมณเปนหนึ่ง  หรือจิตมีอารมณอันเดียว)  ความแนวแนหรือต้ังมั่นของจิตนี้
เรียกวา  สมาธิ  เมื่อสมาธิแนบสนิทเต็มที่แลว  ก็จะเกิดภาวะจิตที่เรียกวาฌาน  ซึ่งแบงเปนระดับ

                                                 
๕๗ พระธรรมปฏก  [ป.อ.  ปยุตฺโต],  พุทธธรรม,  ๖๐๕. 
๕๘ ที.ปา.  ๑๑/๓๗๙/๒๙๐;  องฺ.ทุก.  ๒๐/๒๗๕/๗๗. 
๕๙ พระธรรมปฎก  [ป.อ.  ปยุตฺโต]  พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม,  ๘๑. 
๖๐ อารมณของสมถกรรมฐาน  ๔๐  ชนิดไดแก  กสิณ  ๑๐  อสุภะ  ๑๐  อนุสสติ  ๑๐  พรหมวิหาร  

๔  อรูปสมาบัติ  ๔  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  ๑  จตุธาตุววัตฐาน ๑,  วิสุทฺธิ ๑/๑๓๙.  ดูในภาคผนวก  ข 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๕ 

ตางๆ  ระดับที่กําหนดเอารูปธรรมเปนอารมณ  เรียกวารูปฌาน  หรือเรียกวาฌานมี  ๔  ข้ัน  ระดับ
ที่กําหนดอรูปธรรมเปนอารมณเรียกวา  อรูปฌาน  มี  ๔  ข้ัน  ทั้งรูปฌาน  ๔  และอรูปฌาน  ๔  
เรียกรวมกันวา  สมาบัติ  (๘)  ภาวะจิตในฌานนั้น  เปนภาวะที่สุขสงบผองใส  ไมมีความเศรา
หมองขุนมัว  ไมมีส่ิงรบกวนใหสะดุดหรือติดของอยางใดๆ  เรียกวา  ปราศจากนิวรณ  ทานอนุโลม
เรียกวาเปนความหลุดพนจากกิเลสตลอดเวลาที่ยังอยูในฌานนั้นๆ  (แตเมื่อออกจากฌานแลว  
กิเลสกลับมีไดอยางเดิม  ทานจึงเรียกวาเปนวิกขัมภนนิโรธ  หรือวิกขัมภนวิมุตติ  คือดับกิเลส  หรือ
หลุดพนดวยสมาธิขมไว)  นอกจากฌานแลว  สมถะยังมีผลพลอยไดที่สืบเนื่องมาจากฌานนั้นอีก  
คืออาจทําใหเกิดความสามารถพิเศษที่เรียกวาอภิญญา  ๕  อยาง  ไดแสดงฤทธิ์ได  อานใจคนอื่น
ได  ระลึกชาติได  และหูทิพย  ตาทิพย  ไมวาจะเจริญสมถะจนไดฌานสมาบัติหรืออภิญญาเปน
ผลสําเร็จสูงเพิเศษเพียงไรก็ตาม  เนื้อแทของสมถะ  หรือแกนของสมถะ  ก็คือสมาธินั่นเอง 

วิปสสนา  แปลงายๆ  วา  การเห็นแจง  หรือวิธีทําใหเกิดความเห็นแจง  หมายความ
วา  ขอปฏิบัติตางๆ  ในการฝกฝนอบรมปญญาใหเกิดความเห็นแจงรูชัดสิ่งทั้งหลายตรงตอสภาวะ
ของมัน  คือใหเขาใจตามความเปนจริง  หรือตามที่ส่ิงเหลานั้นมันเปนของมันเอง  (ไมใชเปนไป
ตามที่เราวาดภาพใหมันเปนดวยความชอบความชัง  ความอยากได  หรือความขัดใจของเรา)  รู
แจงชัดเขาใจจริง  จนถอนความหลงผิด  รูผิดและยึดติดในสิ่งทั้งหลาย  ถึงขั้นเปลี่ยนทาทีหรือ
มุมมองตอโลกและชีวิตใหม  ทั้งทาทีแหงการมอง  การรับรู  การวางจิต  และความรูสึกทั้งหลาย  
ความรูความเขาใจถูกตองที่เกิดเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  ในระหวางการปฏิบัตินั้น  เรียกวา  ญาณ  มีหลาย
ระดับ  ญาณสําคัญขั้นสุดทายเรียกวา  วิชชา  เปนภาวะตรงขามที่กําจัดอวิชชา  คือความหลงผิด
ไมรูแจงไมรูจริงใหหมดไป  ภาวะจิตที่มีญาณหรือวิชชานั้น  เปนภาวะที่สุขสงบผองใสและเปน
อิสระ  เพราะลอยตัวพนจากอํานาจครอบงําของกิเลส  เชนความชอบความชัง  ความติดใจและ
ความขัดใจเปนตน  ไมถูกบังคับหรือชักจูงโดยกิเลสเหลานั้น  ใหมองเห็นหรือรับรูส่ิงตางๆ  อยาง
บิดเบือน  จนพาความคิดและการกระทําที่ติดตามมาใหหันเหเฉไป  และไมตองเจ็บปวดหรือเรา
รอน  เพราะถูกบีบค้ันหรือตอสูกับกิเลสเหลานั้น  ญาณและวิชชา  จึงเปนจุดมุงหมายของวิปสสนา  
เพราะนําไปสูวิมุตติ  คือความหลุดพนเปนอิสระที่แทจริงซึ่งยั่งยืนถาวร  (ทานเรียกวา  สมุทเฉท
นิโรธ  หรือสมุทเฉทวิมุตติ  แปลวา  ดับกิเลส  หรือหลุดพนโดยเด็ดขาด)๖๑ 

อารมณของวิปสสนากรรมฐาน  ผูที่จะบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐานเพื่อใหพนความ
หลงผิดจะตองยึดอารมณ  ๖  ประการ  เปนหลักในการปฏิบัติ  อารมณหรือหลักของวิปสสนา  ๖  

                                                 
๖๑ พระธรรมปฎก  [ป.อ.  ปยุตฺโต],  พุทธธรรม,  ๓๐๕-๓๐๖.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๖ 

ประการไดแกพิจารณาอริยสัจ  ๔  ขันธ  ๕  อายตนะ  ๑๒  ธาตุ  ๑๘  อินทรีย  ๒๒  และพิจารณา
ปฏิจจสมุปบาท๖๒   
 
ผลของการปฏิบัติสมถกรรมฐาน 

การปฏิบัติสมถกรรมฐาน  เปนอุบายวิธีเพื่อสรางจิตใหมีอารมณหนึ่งเดียว  เมื่อจิตมี
อารมณเปนหนึ่งเดียว  เมื่อนั้นฌานจะเกิดขึ้น  เมื่อไดฌานจิตจะมีกําลังมาก  เมื่อจิตมีกําลังมาก
เชนนี้  ยอมสามารถทํางานตางๆ  ไดตามที่ตนตองการ  งานของจิตดังกลาวนี้คือการแสดงฤทธิ์  
ดังนั้นผลไดของสมถกรรมฐานจึงแบงไดออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 

๑.  ผลโดยตรง 
๒.  ผลโดยออม 
ผลโดยตรงมี  ๔  ประการคือ 
๑. ปฐมฌาน 
๒. ทุติยฌาน 
๓. ตติยฌาน 
๔. จตุตถฌาน 
ผลโดยออมยอมไดอภิญญา  ๕  ประการคือ 
๑.  อิทธิวธิ ี              ความรูที่ทาํใหแสดงฤทธิ์ตางๆ  ได 
๒.  ทพิพโสต  ญาณที่ทาํใหมีหูทพิย 
๓.  เจโตปริยญาณ  ญาณที่ทาํใหกําหนดใจคนอื่นได 
๔.  ปุพเพนวิาสานุสสติ ญาณที่ทาํใหระลึกชาติได 
๕.  ทพิพจกัขุ  ญาณที่ทาํใหมีตาทพิย 
เมื่อพูดอยางกวางๆ  สมถะก็คือการทําใจใหสงบ  หรือการทําจิตใหเปนสมาธิ  และ

บางคราวก็หมายถึงตัวสมาธินั่นเอง  วาตามความจริง  ความหมายของสมถะที่วาคือ  ตัวสมาธินี้
แหละ  เปนความหมายที่ตรงตามหลักวิชาทั้งฝายอภิธรรมและฝายพระสูตร๖๓  เพราะไมวาจะ
เจริญสมถะจนไดฌานสมาบัติหรืออภิญญาเปนผลสําเร็จสูงพิเศษเพียงไรก็ตาม  เนื้อแทของสมถะ  
หรือแกนแทของสมถะที่ใหผลเชนนั้น  ก็คือสมาธินั่นเอง 

                                                 
๖๒ ที.ปา.  ๑๑/๓๐๔/๒๕๕; วิสุทฺธิ. ๓/๖๕-๗๒.  ดูในภาคผนวก  ค.  

๖๓อภิ. สํ.๓๔/๒๕๓/๙๖: ๒๒๓/๙๐:๒๐๖/๘๕  ฝายพระสูตร  เชน  องฺ.ทุก ๒๐/๒๗๕/๗๗.  อาง
จากใน พระธรรมปฎก  [ ป.อ.  ปยุตฺโต ],   พุทธธรรม, ๓๐๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๗ 

ผลของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
การปฏิบัติวิปสสนา  เปนวิธีปฏิบัติเพื่อใหพบความจริงในความเปนมนุษย  เพราะใน

หลักหรืออารมณของสมถภาวนานั้นจะนําผูปฏิบัติใหรูจกแยกแยะสวนตางๆ  ในรางกาย  แลวสรุป
ใหเห็นวาความเปนคนและสัตวเกิดขึ้นมาเพราะการรวมตัวกันของธาตุทั้ง  ๔  คือ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  
ตกอยูภายใตกฎของธรรมชาติคือ  การเกิดขึ้น  ตั้งอยู  และดับไป  เมื่อใดสวนตางๆ  นี้แยกออก
จากกัน  เมื่อนั้นความเปนคนและสัตวก็จะหมดไป  เมื่อผูปฏิบัติเห็นความจริงดวยญาณทัสสนะ  
คือเห็นดวยปญญาแลว  ผูนั้นจะเปลี่ยนจากปุถุชน  (คนมีกิเลส)  เปนพระอริยบุคคล  ดังนั้นผลของ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานก็คือการบรรลุเปนพระอริยบุคคลซึ่งมี  ๔  ประเภทดังนี้คือ 

๑. พระโสดาบนั   
๒. พระสกทาคามี   
๓. พระอนาคาม ี  
๔. พระอรหันต 
ผลที่เกิดจากการเจริญสมถอยางเดียว  โดยไมไดบําเพ็ญวิปสสนา  จะไดเฉพาะฌาน

กับอภิญญาเทานั้น  ไมวาฌานสมาบัติหรืออภิญญาที่สูงสงเพียงไร  ก็ยังเปนโลกีย๖๔  เปนของ
ปุถุชน  คือคนมีกิเลส  เสื่อมถอยได  เชน  ฤทธิ์ที่พระเทวทัตตได๖๕  เจโตวิมุตติของพระโคถิกะ๖๖  
สวนในผูบําเพ็ญวิปสสนาลวนๆ  จะไดเฉพาะการเปลี่ยนจากปุถุชนเปนพระอริยบุคคลและตดักเิลส
ไดเด็ดขาด   แตไมสามารถแสดงฤทธิ์อยางใดอยางหนึ่งได  สําหรับผูบําเพ็ญทั้งสองอยางจะไดผล
ทั้งสองอยาง  กลาวคือ  เปนพระอริยบุคคลที่ตัดกิเลสไดดวย  และสามารถแสดงฤทธิ์ไดดวย๖๗ 

นอกจากนี้ยังกลาวถึงเจโตวิมุตติ  คือความหลุดพนทางดานจิต  หรือความหลุด
พนดวยกําลังจิตคือสมาธิ  หมายถึง  ภาวะจิตที่ประกอบดวยสมาธิซึ่งกําราบราคะลงได  ทาํใหหลดุ
พนจากกิเลสเครื่องผูกมัดลงได  ปญญาวิมุตติ  คือความหลุดพนดวยปญญา  ซึ่งเกิดขึ้นแกผูบรรลุ
อรหัตตผล  ผูบรรลุอรหัตตผล  จะตองไดเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติทั้งสองอยางทุกคน 

ดังพระบาลีวา  “เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  จึงทําใหเห็นดวยปญญาอันประจักษ
อันยิ่งเอง  ซึ่งเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติที่ไมมีอาสวะในปจจุบันนี้ทีเดียว”  ดังปรากฏในพระบาลีวา  

                                                 
๖๔ วิสุทฺธิ. ๒/๑๙๕-๑๙๗. 
๖๕ วินย.๗/๓๔๕,๓๔๙/๑๖๑,๑๖๕. 
๖๖สํ.ส.๑๕/๔๘๙/๑๗๖.  
๖๗ พระธรรมปฎก  [ ป.อ.  ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม,  ๓๐๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๘ 

ปุน  จปรํ... อาสวานํ  ขยา  อนาสวํ  เจโตวิมุตฺตึ  ปญญาวิมุตฺตึ  ทิฏเฐ  ว  ธมฺเม  สยํ  อภิญญา  สจฺ
ฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรต๖ิ๘     

เจโตวิมุตติ  เปนผลของสมถะ  ปญญาวิมุตติเปนผลของวิปสสนา เจโตวิมุตติ  ก็
คือโลกียสมาบัติทั้ง  ๘  อันไดแกรูปฌานที่  ๔  และอรูปฌาน  ๔  ปุถุชนจะไดเจโตวิมุตติอยางสูง
เพียงขั้นนี้เทานั้น  ผูปฏิบัติธรรมจะบําเพ็ญแตสมถะอยางเดียวก็ได  และสมถะที่บําเพ็ญเชนนั้น  
ยอมสามารถใหเกิดสมาธิชั้นสูง  ถึงฌานสมาบัติ  ซึ่งในภาวะเชนนั้น  กิเลสทั้งหลายยอมสงบระงับ
ไป  เปนการหลุดพนไดอยางหนึ่ง  แตหลุดพนไดเพียงชั่วคราว  ผูบําเพ็ญสมถะจึงตองกาวตอไปสู
วิปสสนา  คือเจริญปญญาดวยจึงจะหลุดพนไดอยางแทจริง    ดังนั้นตัวตัดสินที่แทจริงจึงไดแก
ปญญาวิมุตติ  ซึ่งทําลายอวิชชา  กําจัดกิเลสไดเด็ดขาด๖๙ 

ความหลุดพนแหงใจอันไมกลับกําเริบ  ซึ่งใชคําภาษาบาลี  “อกุปฺปา  เจโตวิมุตฺติ”  
เจโตวิมุตติที่ไมกําเริบ คือวางจากราคะ  โทสะ  โมหะ 
 
๔.๖  เปรียบเทียบสภาวะแหงธารณา  ธยานะ  สมาธิ  กบัสมาธจิิต 

สภาวะแหงสมาธิในคัมภีรโยคสูตร  กับพระสุตตันตปฏกแตกตางกันอยางชัดเจน
สภาวะแหงสมาธิในคัมภีรโยคสูตร  อธิบายวา  สมาธิเปนขั้นสุดทายในการปฏิบัติโยคะ  สภาวะ
ของสมาธินั้นเปนสภาพศูนยจากรูปการแหงตนแตสวางไสวอยูดวย  โอภาสเพราะอรรถรส  ที่แผ
กระจายมาจากโลกุตระอารมณเทานั้น  ปราศจากอาการธรรมทุกๆ  ประการ  ตนกับโลกุตระไมมี
สวนใดสวนหนึ่งที่จะพึงแยกออกจากกันได  คือวาในสมาธินั้น  ตนกับโลกุตตระ  ยอมกลายเปนสิ่ง
เดียวกัน  ตามธรรมดาเรามักจะมองเห็นวาตนเปนสิ่งที่แตกตางไปจากโลกุตตระ  เราจึงตองเพงถึง
โลกุตระ  เพื่อจะขจัดเสียซึ่งโลกียะที่เรานึกวาเปนเครื่องผูกมัดตน  แตเมื่อเราไดบรรลุถึงภูมิแหง
สมาธิแลว  เราจะกลับเห็นวา  ความจริงโลกุตระก็คือตนนั่นเอง  หรือวาตนก็คือโลกุตระนั่นเอง  
ดังที่ทานปตัญชลิไดกลาวถึงลักษณะแหงสมาธิไวในสูตรที่  ๓  แหงตติยบาทวา 

ตเทวารฺถมาตฺรนิรภาสํ  สวฺรูปศนฺูยมวิ  สมาธิะ 
โอภาสเฉพาะอรรถของ  (อารมณซึ่งจิตตั้งอยู)  นั้น  อันเปนประดุจจะดังวา  เปนศูนย

ดวยรูปตนเอง  นั่นคือสมาธิ๗๐  

                                                 
๖๘ ที.สี.  ๙/๒๕๓/๒๐๐,  ที.ปา.๑๑/๘๕/๑๑๗.  อางจากเรื่องเดียวกัน,  ๓๑๐. 

  ๖๙ เร่ืองเดียวกัน,  ๓๑๐-๓๑๑. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๙ 

เปรียบเทยีบความคลายคลึงกันของธารณา  ธยานะ  และสมาธ ิ  
ในคัมภีรโยคสูตร  ธารณา  ธยานะ  และสมาธิ  ความจริงเปนขบวนการหรือ

ข้ันตอนเดียวกัน  คือในระยะแรกจิตจดจออยูกับวัตถุใดวัตถุหนึ่งก็เปน  ธารณา  ตอมามีสมาธิมาก
ข้ึนสามารถจดจออยูกับวัตถุนั้นๆ  นานๆ  ข้ึนก็เรียกวา  ธยานะ  จนสามารถทําจิตใหรวมเปนสมาธิ
เปนอันเดียวกับวัตถุนั้นๆ  ซึ่งเรียกวา  สมาธ๗ิ๑   

สวนความตางกันระหวาง  ธยานะ  กับสมาธิ  ก็คือ  ข้ันธยานะ  จิตกับอารมณยัง
ไมรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  คือจิตกับอารมณของสมาธิตางแยกกันอยูจําตองพยายามใหจิตจด
จออยูกับอารมณของสมาธิตอไปอีก  แตในขั้นสมาธิ  จิตกับอารมณของสมาธิกลายเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน  เหมือนเทสีลงในน้ําสะอาดแลวเขยาใหเขากัน  ก็จะแยกไมออกวาอันไหนเปนสีตรงไหน
เปนน้ําก็ฉันนั้น  ในขั้นสมาธิผูเขาสมาธิจะไมมีความรูสึกวา  จิตกําลังจับอยูกับอารมณของสมาธิ
อีกตอไป  คงมีแตส่ิงที่เปนอารมณของจิตเทานั้น  ข้ันนี้เปนขั้นที่ตัดความสัมพันธกับโลกภายนอก
ไดอยางเด็ดขาด  ก็ข้ันสมาธิเปนขั้นสูงสุด  เปนจุดหมายปลายทาง  (end)  ที่ลัทธิโยคะมุงหวัง  เมื่อ
รวมหลักปฏิบัติทั้ง  ๓  อยางนี้เขาดวยกัน  กลาวกันวาสามารถสราง  สังยมะ  ข้ึนมาซึ่งเปน
ส่ิงจําเปนมากสําหรับการเขาถึงโยคสมาธ๗ิ๒   

เชื่อกันวาผูปฏิบัติโยคะจะไดอํานาจพิเศษเปนผลพลอยไดของสมาธิ  ทําใหโยคีมีพลัง  
อภิญญา  (Extraordinary  Powers)  ซึ่งเรียกวา  สิทธิ  (Siddhi)  การมองทะลุกําแพงได  การ
ลองหน  หายตัวได  อานใจผู อ่ืนได  เปนตน  ระบบปรัชญาโยคะไดเตือนผูศรัทธาในศาสนา
ทั้งหลายวา  อยาไดปฏิบัติโยคะเพื่อจุดหมายอยางนั้น  แตจงปฏิบัติเพื่อหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง๗๓  

  
พุทธทาสภิกขุกลาวไวในหนังสือเวยหลางวา  คําวา  ธฺยานะ  คือ  การหลุดพนจาก

ความพัวพันดวยอารมณภายนอกทุกประการ  เพื่อเขาถึงความสงบภายใน  ถาเราพัวพันอยูกับ
อารมณภายนอก  จิตภายในก็จะปนปวน  เมื่อเราหลุดพนจากการพัวพันดวยอารมณภายนอก  จิต
ก็จะตั้งอยูในศานติ  ผูที่รักษาจิตของตนไวไมใหปนปวน  ไมวาจะอยูในทามกลางสิ่งแวดลอมชนิด
ไหน  นั่นแหละชื่อวาไดบรรลุถึงสมาธิ  การเปนอิสระไมพัวพันดวยอารมณภายนอกทุกอยาง  ชื่อวา  
ธยานะ  การบรรลุถึงศานติในภายในชื่อวาสมาธิ  เมื่อใดเราอยูในฐานะที่จะปฏิบัติฌาน  ดํารงจิต

                                                 
๗๑ สนั่น  ไชยานุกุล,  ปรัชญาอินเดีย  (กรุงเทพฯ :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๑๙). ๗๘. 
๗๒ ฟน  ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย  (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพศยาม, ๒๕๔๔),  ๒๐๓. 
๗๓ สนั่น  ไชยานุกุล,  ปรัชญาอินเดีย,  ๔๗๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๐ 

ในภายในใหตั้งอยูในสมาธิ  เมื่อนั้นชื่อวา  เราไดบรรลุถึงธยานะและสมาธิขอความในโพธิสัตวศีล
สูตร  มีอยูวา  จิตเดิมแทของเรานั้นเปนของบริสุทธิ์อยางแทจริง๗๔ 
 
ความแตกตางกันของสภาวะสมาธใินโยคะกับ สภาวะของสมาธใินพุทธศาสนา  

ลัทธโิยคะไดแบงสมาธิออกเปน  ๒  อยาง 
๑. สัมปรัชญาตสมาธ ิ
๒. อสัมสัมปรัชญาตสมาธ ิ

๑. สัมปรัชญาตสมาธ ิ  ม ี  ๔  ชนิด  แตกตางกนัออกไปตามอารมณที่โยคีใช
พิจารณา  ในเมื่อจิตเพงอยูในอารมณคือวตัถุอยางใดอยางหนึง่ 

๑.๑  สวิตรรกสมาธ ิ  จิตจับอยูที่อารมณหยาบของสมาธ ิ  เชนปลายจมูก  
หรือจุดกลางระหวางคิว้ทัง้  ๒  หรือเทวรูป  หรืออ่ืนๆ  ทีน่ํามาเปนอารมณของสมาธ ิ

๑.๒  สวิจารสมาธ ิ  จิตจับอยูที่อารมณละเอียดของสมาธิ  เชน  ตันมาตระ
หรือทรัพยสุขุมของวัตถุธาต ุ  (มูลธาตพุึ้นฐานอนัละเอียดออน  ๕  อยางคือ  สี  เสียง  กลิ่น  รส  
และสัมผัส) 

๑.๓ สานันทสมาธิ การพิจารณาอารมณที่สุขุมยิง่ขึ้นไปกวานัน้อกี เชน  
อายตนะ  และทําใจใหจดจออยูกับอายตนะเหลานั้น  จนกระทั่งลกัษณะอันแทจริงของอารมณนั้น
ปรากฏแกจิต 

๑.๔  สาสมิตา  อารมณของสมาธิในขั้นนี้  คืออัสมิตาไดแกการยึดถือวาเปน
ของเรา  ซึ่งโดยทั่วไปแลวก็คืออาตมันนั่นเอง  ผลสมาธิที่เกิดขึ้นในขั้นนี้  คือการรูแจงลักษณะอัน
แทจริงของอหังการ  แตสมาธิใหความรูเร่ืองอาตมันแกเราเพียงสลัวๆ  เทานั้น  วาอาตมันเกือบจะ
ไมตางจากอหังการเลย 

๒. อสัมสัมปรัชญาตสมาธิ  เปนโยคะขั้นสูงสุด  สมาธินี้จะทําใหการปลี่ยนแปลง
ของจิตยุติหมดและไมติดอยูในอารมณใดๆ  เลย  นี้คือข้ันสุดทายของสมาธิ เพราะเมื่อจิตไดเขาถึง
ภาวะดังนั้นแลว  อารมณตางๆ  ก็จะหยุดใหผลทันทีและจะไมปรากฏแกโยคีอีกตอไป  ในสภาวะ
เชนนี้  อาตมันจะแฝงอยูในเนื้อแทของตัวมันเองในฐานะเปนความรูบริสุทธิ์  มีความสงบและมี
ความโชติชวงในตัวเองโดยลําพัง 

                                                 
๗๔ พุทธทาสภิกขุ, สูตรของเวยหลาง  (กรุงเทพฯ :  สมชายการพิมพ,  ๒๕๒๐), ๖๕-๖๖. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๑ 

เมื่อเราบรรลุสภาวะนี้แลว  เราก็จะเขาถึงจุดหมายปลายทางของชีวิต  กลาวคือหลุด
พนหรือเปนอิสระจากความทุกขทรมานทั้งมวล  ชีวิตทั้งหมดยอมตองการความสงบสุข  และเสาะ
แสวงหาหนทางที่จะถึงความสงบสุขนั้น  โยคะเปนทางหนึ่งในบรรดาทางทั้งหลายที่จะนําไปสู
ความดับทุกข  โดยการรูแจงความแตกตางระหวาง  อาตมันกับรางกาย  จิตและอหังการ  แต
จุดหมายปลายทางขั้นสุดทายนี้  ไมสามารถบรรลุไดทั้งหมดในทันที  แมวาเราอาจจะเขาถึงสมาธิ
ไดสักครั้งหนึ่ง  โดยการเขาถึงนั้นเราก็พนจากความทุกข  และก็อาจเปนไปไดเหมือนกันวาความ
ทุกขและความเศราโศกนั้นจะกลับเกิดขึ้นอีกในเมื่อรอยประทับใจ  หรือความโนมเอียงของใจซึ่ง
เกิดจากกรรมในอดีตและปจจุบัน  ยังไมหมดสิ้นไป  เรายังตองพยายามตอไปอีกนานดวยศรัทธา
อันแรงกลาที่จะทําใหจิตอยูในสมาธิอยางมั่นคง  และทําลายผลของกรรมชนิดตางๆ  ในอดีต  และ
ปจจุบันใหส้ินไป  ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองปฏิบัติโยคะดวยความระมัดระวัง  และเสียสละเปน
เวลานานพอสมควร๗๕   

สรุปแลว  สัมปรัชญาตสมาธิ  กับอสัมปรัขญาตสมาธิ  มีความแตกตางกันก็ตรงที่  
สัมปรัชญาตสมาธิ  มีความรูสึกวามีวัตถุซึ่งเปนอารมณของสมาธิอยู  และเรียกความรูสึกนี้วา 
เอกาคระ  หรือในขั้นสัมปรัชญาตสมาธิ  จิตของโยคีแมจะดิ่งลงในอารมณของสมาธิ  แตจิตก็ยัง
รูสึกถึงการปรากฏของอารมณนั้นอยู  สวนอสัมปรัชญาตสมาธิ  ความรูสึกดังกลาวสิ้นไปหรือจิต
ขามพนความรูสึกอยางนั้น๗๖ 

จุดหมายปลายทางในการปฏิบัติสมาธิจึงมี  ๒  นัย  คือเพื่อการทําสมาธิใหเจริญขึ้น  
และทําใหกิเลสลดลง  และเปาหมายสูงสุดของการบําเพ็ญโยคะก็คือ  การเขาถึงแดนโลกุตตระ  ซึง่
ในคัมภีรโยคสูตรเรียกวา  ไกวัลยะ  ทานโยคีไดละกาละ  เทศะ  และเขาถึงภูมิอันปราศจากกาละ  
และเทศะ  นั่นคือเมื่อทานขามพนไปจากกาละ  และเทศ  แลวทานก็เปนอันเขาถึง  อสัมปรัญญาต
สมาธินั่นเอง  ซึ่งเปนเหมือนประตูนําไปในไกวัลยภูมิ  เปนที่สุดแหงโยคะ  ที่สุดแหงการปฏิบัติ  
ที่สุดแหงการเดินทางของทานโยคี 

 
สภาวะของสมาธิในพุทธศาสนา 
สวนพุทธศาสนากลาวา  สภาวะของจิตที่มีอารมณเปนหนึ่ง   คือการที่จิตกําหนดแนว

แนอยูกับอารมณ  หรือวัตถุส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ไมฟุงซานหรือสายไป  จิตสงบระงับจากนิวรณ  ตั้งอยู

                                                 
๗๕ สนั่น  ไชยานุกุล,  ปรัชญาอินเดีย ,  ๔๗๐-๔๗๑. 
๗๖ ฟน  ดอกบัว,  ปวงปรัชญาอินเดีย   (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศยาม,  ๒๕๔๔), ๒๐๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๒

สม่ําเสมอ  หมายถึง  การดํารงจิตและเจตสิก๗๗  ไวในอารมณหนึ่งเดียว  อยางเรียบสม่ําเสมอและ
ดวยดี  นั่นคือภาวะของจิตที่เปนสมาธิ  จิตที่เปนสมาธิข้ันสมบูรณเฉพาะอยางยิ่งสมาธิในขั้นฌาน  
พระอรรถกถาจารยเรียกวา  จิตประกอบดวยองค  ๘  คือ  ตั้งมั่น  บริสุทธิ์  ผองใส  โปรงโลงเกลี้ยง
เกลา  ปราศจากสิ่งมัวหมอง  นุมนวล  ควรแกการทํางาน  อยูตัวไมวอกแวกหวั่นไหว  ทานวาจิตที่
มีลักษณะเชนนี้เหมาะแกการเอาไปใชงานไดดีที่สุด  ตามที่กลาวมานี้    ลักษณะเดนที่สุดของจิตที่
เปนสมาธิ  ซึ่งสัมพันธกับความมุงหมายของสมาธิดวยก็คือ  ควรแกการใชงาน  งานที่ถูกตองตาม
หลักศาสนาก็คืองานทางปญญา  ในการพิจารณาสภาวธรรมใหเกิดความรูแจงตามความเปนจริง 

 
ในชั้นอรรถกถา  ทานจัดแยกสมาธิออกเปน  ๓  ระดับคือ  ดังบาลีวา   
ติวิธํ  สมาธึ  ปริปูเรติ  ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธึ  อปฺปนาสมาธนิฺต ิฯ  ตสฺเสวํ  ตสมึ  

นิมิตฺเต  ปนุปปฺุนํ  มานส ํ  จาเรนฺตสฺส  นีวรณานิ  วิกขฺมฺภนฺติ  สติ  สนฺติฏฐติ  อุปจาเร  จิตฺตํ  
สมาธิยต ิฯ ปฐมชฺฌานาทิวเสน  อปฺปนาปฺปตฺตจิตฺตสฺเสว  หิ  อยํ  วกิุพฺพนา  อปฺปนา  สมฺปชฺชติ 
ฯ๗๘ 

๑.  ขณิกสมาธิ  สมาธิชั่วขณะ  (momentary  concentration) เปนสมาธิข้ันตน  ซึ่งคนทัว่ไป
อาจใชประโยชนในการปฏบิัติหนาทีก่ารงานในชวีิตประจําวนัใหไดผลดี  และจะใชเปนจุดตั้งตนใน
การเจริญวิปสสนาได 

๒.  อุปจารสมาธิ  สมาธเิฉียดๆ  หรือสมาธิจวนจะแนวแน  (access  concentration)  
เปนสมาธิข้ันระงับนวิรณ๗๙ ได  กอนทีจ่ะเขาสูภาวะแหงฌาน   

๓.  อัปปนาสมาธิ  สมาธิแนวแน  หรือสมาธิแนบสนทิ  (attainment  concentration) 
เปนสมาธิระดบัสูงสุด  ซึ่งมีในฌานทัง้หลาย  ถือวาเปนผลสําเร็จที่ตองการของการเจริญสมาธิ   

                                                 
๗๗ เจตสิก  หมายถึง  ธรรมที่ประกอบกับจิต,สภาวธรรมที่เกิดดับพรอมกับจิต  มีอารมณและวัตถุ

ที่อาศัยเดียวกันกับจิต,  อาการและคุณสมบัติตางๆ  ของจิต  เจตสิกมี  ๕๒  ดวง  เชน  เอกัคคตาเจตสิก  วิตก
เจตสิก  โทสะเจตสิก เปนตน,  พระธรรมปฎก  [ ป.อ.  ปยุตฺโต ],  พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม,  
๓๒๕. 

๗๘ นิทฺ.อ.  ๑/๑๕๘;  ปฏิสํ. ๒๒๑;  สงฺคณี.อ.๒๐๗;  วิสุทธิ.  ๑/๑๘๔; ๒/๑๔๖; ๒/๑๐๙ 
๗๙ นิวรณ  หมายถึงส่ิงที่กั้นจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม,  ธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุความดี,  

อกุศลธรรมที่ทําจิตใหเศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง  นิวรณมี  ๕  ประการคือ  กามฉันทะ  ความพอใจ
ในกาม  ๒.  พยาบาท  ความคิดราย  ๓. ถีนมิทธะ  ความหดหุและเซื่องซึม  ๔.  อุทธัจจกุกกุจจะ  ความฟุงซาน
และรอนใจ  ๕.  วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๓

อุปจารสมาธิ  เปนสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นโดยละนิวรณทั้ง  ๕  ได      ถามองในแงการ
กําหนดอารมณกรรมฐาน  ก็เปนชวงที่เกิดปฏิภาคนิมิต  (ภาพที่มองเห็นในใจที่ใชเปนอารมณ
กรรมฐาน  ซึ่งประณีตลึกซึ้งเลยจากภาพขั้นที่เปนภาพติดตาไปอีกขั้นหนึ่ง  เปนของเกดิจากสญัญา
บริสุทธิ์  ปราศจากสีปราศจากมลทิน  สามารถขยายหรือยอสวนไดตามความปรารถนา)  เปน
สมาธิจวนเจียนจะแนวแนโดยสมบูรณ  ใกลจะถึงฌาน  เมื่อชํานิชํานาญคุนดีแลวก็จะแนวแน
กลายเปนอัปปนาสมาธิ ...ในอุปจารสมาธิ  นิวรณถูกละไดแลว  องคฌานก็เร่ิมเกิด  ดังบาลีวา  
ตตฺถ  อุปจารภูมิยํ  นีวรณปฺปหาเนน  จิตฺตํ  สมาหิตํ  โหติ  ฯ  ปฏิลาภภูมิยํ  องฺคปาตุภาเวน  ฯ๘๐  
คลายกับอัปปนาสมาธิ  มีขอแตกตางเพียงวา  องคฌานยังไมมีกําลังดีพอ  ไดนิมิตพักหนึ่งก็ตก
ภวังค๘๑ พักหนึ่ง  ข้ึนๆ  ตกๆ  เหมือนเด็กตั้งไข  เขาพยุงลุกก็คอยลม   

สวนในอัปปนาสมาธิ  องคฌานทั้งหลายมีพลังดีแลว  จิตตัดภวังคแลวคราวเดียว  ก็
ตั้งอยูไดทั้งวันทั้งคืน  เหมือนผูใหญที่ แข็งแรง  ลุกจากที่นั่งแลวก็ยืนเดินทํางานไดทั้งวัน  เปนองค
แหงฌานตอไป  แตสมาธิอยางแรกคือ  ขณิกสมาธิ  ดูเหมือนจะไมมีเครื่องกําหนดหมายที่ชัดเจน  
จึงจะนาพิจารณาพอใหเห็นเคารูปวาแคไหนเพียงไร   

ดังพระบาลีวา  ทุวิโธ  หิ  สมาธิ  อุปจารสมาธิ  จ  อปฺปนาสมาธิ  จ ฯ  ทวีหากาเรหิ  
จิตฺตํ  สมาธิยติ  อุปจารภูมิยํ  วา  ปฏิลาภภูมิยํ  วา ฯ  ตตฺถ  อุปจารภูมิยํ  นีวรณปฺปหาเนน      
จิตฺตํ  สมาหิตํ  โหติ ฯ  ปฏิลาภภูมิยํ  องฺคปาตุภาเวน ฯ  ทฺวินฺนํ  ปน  สมาธีนํ  อิทํ  นานากรณํ ฯ  
อุปจาเร  องฺคานิ  น  ถามชาตานิ  โหนฺติ  ฯ  องฺคานํ  อถามชาตตฺตา  ยถานาม  ทหโร  กุมาโร    
อุกฺขิปตฺวา  ฐปยมาโน  ปุนปฺปุนิ  ภูมิยํ  ปตติ  เอวเมว  อุปจาเร  อุปฺปนฺเน  จิตฺตํ  กาเลน  นิมิตฺตํ  
อารมฺมณํ  กโรติ  กาเลน  ภวงฺคํ  โอตรติ  ฯ  อปฺปนายํ  ปน  องฺคานิ  ถามชาตานิ  โหนฺติ  ฯ  เตสํ  
ถามชาตตฺตา    ยถา  นาม  พลิกปุริโส  อาสนา  อุฏฐาย  ทิวสมฺป  ติฏเฐยฺย    เอวเมว  อปฺปนา
สมาธิมฺหิ  อุปฺปนฺเน  จิตฺตํ  สกึ  ภวงฺควารํ  ฉินฺทิตฺวา  เกวลมฺป  รตฺตึ  เกวลมฺป  ทิวสํ  ติฏฐติ ๘๒   

                                                 
๘๐ วิสุทธิ.  ๑/๑๐๗,๑๗๕,๑๘๗;  วินย.อ.๑/๕๒๓. 
๘๑ ภวังค  หมายถึง องคประกอบของการมีชีวิตอยู  ภาวะที่ยังทํางานอยูของจิต,  จิตใตสํานึกเวลา

นอนหลับสนิท  (function  of  being,  functional  state  of  subconsciousness), T.W.  Rhys  Davids  and  
William  Stede,   The Pali  text  Society’s  Pali-English  Dictionary  (London: The Pali  text  Society, 
1972),499.   

๘๒ ดู วิสุทธิ.  ๑/๑๖๐,๑๘๗,  อางถึงใน  พระธรรมปฎก [ ป.อ.  ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม, ๘๒๖.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๔

คัมภีรปรมัตถมัญชุสา๘๓  กลาววามูลสมาธิ  (สมาธิข้ันมูล  สมาธิเบื้องตน  หรือสมาธิ
ตนเคา)  และบริกรรมสมาธิ  (สมาธิข้ันตระเตรียม  หรือเร่ิมลงมือ)  ที่กลาวถึงในคัมภีรวิสุทธ๘ิ๔

มรรค 
มูลสมาธทิี่วาเปนขณิกสมาธินั้น  ทานยกตัวอยางมาแสดงดังนี ้๘๕ 
“...อชฺฌตฺตํ  เม  จิตฺตํ  ฐิตํ  ภวิสฺสติ  สุสณฺฐิตํ    น  จปฺุนฺนา  ปาปกา  อกุสลา    ธมฺ

มา  จิตฺตํ  ปริยาทาย  ฐสฺสนฺติ    เอวหฺ ิ สิกฺขิตพพฺ”ํ  
๑.  “จิตของเราจักเปนจิตตั้งมั่น  ดํารงแนวแนเปนอยางดภีายใน  และธรรมทั้งหลายที่

ชั่วรายเปนอกศุล  จักไมเกาะกุมจิตตั้งอยูได,  พึงศึกษาดงันี ้
 
ยโต  โข  เต  ภิกฺขุ  อชฺฌตฺตํ  เม  จิตฺตํ  ฐิตํ  โหติ  สุสณฺฐิตํ    น  จปฺุนฺนา  ปาปกา  

อกุสลา  ธมฺมา  จิตฺตํ  ปริยาทาย  ติฏฐนฺติ    ตโต  เต  ภิกฺขุ  เอว ํ  สิกฺขิตพฺพ ํ     เมตฺตา  เม      
เจโตวิมุตฺติ  ภาวิตา  ภวิสฺสติ  พหุลีกตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  อนุฏฐิตา  ปริจิตา  สุสมารทธฺาติ    
เอวฺหิ  เต  ภิกฺขุ  สิกฺขิตพพฺ ํ

๒.  เมื่อใดแล  จิตของเธอ  เปนจิตตั้งมั่น  ดําลงแนวแนเปนอยางดีแลว  ในภายใน  
และธรรมทั้งหลายที่ชั่วรายเปนอกุศล  จักไมเกาะกุมจิตตั้งมั่นอยูได  เมื่อนั้นเธอพึงฝกใจอยางนี้วา  
เราจักเจริญ  จักเพิ่มใหมากขึ้น  ซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติ  ทําใหเปนดุจยาน  ทําใหเปนที่ตั้ง  ใหมั่นคง  
ส่ังสมจัดเจน  ทําใหสําเร็จไดเปนอยางดี  ภิกษุเธอพึงศึกษาอยางนี้แล 

 
ยโต  โข  เต  ภิกฺขุ  อยํ  สมาธิ  เอวํ  ภาวิโต  โหติ  พหุลีกโต  ตโต  ตวํ  ภิกฺขุ  อิมํ  

สมาธิ  สวิตกฺกมฺป  สวิจารํ  ภาเวยฺยาสิ  อวิตกฺกมฺป  วิจารมตฺตํ  ภาเวยฺยาสิ  อวิตกฺกมฺป  อวิจารํ  
ภาเวยฺยาสิ  สปฺปติกมฺป  ภาเวยฺยาสิ   นิปฺปติกมฺป  ภาเวยฺยาสิ สาตสหคตมฺป  ภาเวยฺยาสิ        
อุเปกฺขาสหคตมฺป  ภาเวยฺยาสิ     

๓.  เมื่อใดแล  สมาธินี้  เปนธรรมอันเธอไดเจริญ  จักเพิ่มใหมากขึ้น  อยางนี้แลว  เมื่อ
นั้นเธอพึงเจริญสมาธินี้  อันมีทั้งวิตกทั้งวิจารบาง    อันไมมีวิตกมีแตวิจารบาง  อันไมมีวิตกไมมี

                                                 
๘๓ วิสุทธิ.  ฎีกา ๒/๑๔๒,๓๐๐.   
๘๔ .วิสุทธิ.  ๒/๑๒๗,๒๔๕..เปนขณิกสมาธิ 
๘๕ อัง.อัฐฏก.  ๒๓/๑๖๐/๓๐๙;  สันนิษฐานวา  พระสูตรนี้เปนที่มาแหงหนึ่งของฌาน  ๕  แบบ

อภิธรรม, พระธรรมปฎก  [ ป.อ.  ปยุตฺโต ],  พุทธธรรม ,  ๘๒๗.   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๕

วิจารบาง   อันมีปติบาง  อันไมมีปติบาง  อันประกอบดวยความฉ่ําชื่นบาง  อันประกอบดวย
อุเบกขาบางฯลฯ”  

ทานอธิบายวา  อาการที่จิตพอแคมีอารมณหนึ่งเดียวลงได  โดยภาวะที่เปนตัวของ
ตัวเองอยูภายในตามความในขอที่  ๑.  ที่วาจิตตั้งมั่น  ดํารงแนวแนเปนอยางดีในภายใน  บาป
อกุศลธรรมไมอาจครอบงําได  ภาวะจิตขั้นนี้แหละเปนมูลสมาธิ  ความตอไปในขอที่  ๒.  เปนขั้น
เจริญคือพัฒนามูลสมาธินั้นใหมั่นคงอยูตัวยิ่งขึ้น  ดวยวิธีเจริญเมตตา  ทานเปรียบมูลสมาธิ
เหมือนกับไฟที่เกิดขึ้นจากการสีไมสีไฟ  หรือตีเหล็กไฟ  สวนการพัฒนามูลสมาธินั้นดวยการเจริญ
เมตตาเปนตน  ก็เหมือนกับเอาเชื้อไฟมาตอใหไฟนั้นลุกไหมตอไปไดอีก  สวนขอที่  ๓.  เปนขั้นทํา
ใหมูลสมาธิหรือขณิกสมาธินั้น  เจริญขึ้นไปจนกลายเปนอัปปนาสมาธิ  (ผานอุปจารสมาธิ)  ในขั้น
ฌาน  ดวยวิธีกําหนดอารมณอ่ืนๆ  เชนกสิณ  เปนตน 
 

ตัวอยางอื่นอีกเชน  ทีพ่ระพุทธเจาตรัสเลาถงึการบาํเพ็ญเพียรของพระองคเองวา๘๖ 
“ตสฺส  มยฺหํ  ภิกฺขเว  เอวํ  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน  ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  อุปฺปชฺชนฺ

ติ  เนกฺขมฺมวิตกฺโก...อพยาบาทวิตกฺโก...อวิหิงฺสาวิตกฺโก...โส  เอวํ  ปชานามิ    อฺปฺปนฺโน  โข  เม  
อยํ  เนกฺขมฺมวิตกฺโก...อพยาบาทวิตกฺโก...อวิหิงฺสาวิตกฺโก...โส  จ  โข  เนว  อตฺตพฺยาพาธาย    
สํวตฺตติ  น   ปรพฺยาพาธาย  สํวตฺตติ  น  อุภยพฺยาพาธายป  สํวตฺตติ  ปฺญานิวุฑฺฒิโก  
อวิฆาตปกฺขิโก  นิพฺพานสํวตฺตนิโก...รตฺตินฺทิวฺเจป  นํ  ภิกฺขเว  อนุวิตกฺเกยฺยํ  อนุวิจาเรยฺยํ     
เนว  ตโตนิทานํ  ภยํ  สมนุปสฺสามิ ฯ  อปจ  โข  เม  อติจิรํ  อนุวิตกฺกยโต  อนุวิจารยโต  กาโย  
กิลเมยฺย    กาเย  กิลนฺเต  จิตฺตํ  โอหฺเญยฺย    โอหเต  จิตฺเต  อารา  จิตฺตํ  สมาธิมฺหาติ    โส  
โข  อหํ  ภิกฺขเว  อชฺฌตฺตเมว  จิตฺตํ  สณฺฐเปมิ  สนฺนิสีเทมิ  เอโกทึ  กโรมิ  สมาทหามิ    ตํ  กิสฺส  
เหตุ    มา  เม  จิตฺตํ  อุคฺฆาฏีติ ฯ”  

๑.  “ภิกษุทั้งหลาย  เรานั้น  เมื่อเปนผูไมประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดี่ยวอยู  
มีเนกขัมมวิตก...อพยาบาทวิตก...อวิหิงสาวิตก...เกิดขึ้น  เรายอมรูชัดอยางนี้วา  เนกขัมมวิตก...

                                                 
๘๖ ม.,มู.  ๑๒/๒๕๒-๓/๒๓๔-๖  ความในขอ  ๒.  และขอ  ๓.  มาในที่อื่นดวย  เชน  ม.มู.  ๑๒/

๔๗/๓๘;  คําวาตั้งมั่นหรือเปนสมาธินี้ตามรูปศัพทจะแปลวาทรงตัวเรียบก็ได  ดูเหมือนวาถาแปลอยางนี้จะให
ความรูสึกเปนการเคลื่อนไหวดีกวา  คือคลายกับแปลวา  เดินแนวสม่ําเสมอ  เหมือนคนใจแนวแนเดินเรียบบน
เสนลวดซึ่งขึงในที่สูง;  คําวาไมกระสับกระสาย  จะแปลวา  ไมเครียดก็ได.  ,พระธรรมปฎก  [ ป.อ.  ปยุตฺโต ],  
พุทธธรรม,    ๘๒๘. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๖ 

อพยาบาทวิตก..อวิหิงสาวิตก  นี้เกิดขึ้นแลวแกเรา  ก็แลวิตกชนิดนั้น  ยอมไมเปนไปเพื่อ
เบียดเบียนตน  ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน  ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝาย  ชวยเพิ่มพูน
ปญญา  ไมสงเสริมความคับแคน  เปนไปเพื่อนิพพาน  ถึงหากเราจะเฝาตรึกเฝาตรองวิตกชนิดนั้น
ตลอดทั้งคืน  เราก็มองไมเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจากวิตกชนิดนั้นเลย  ถึงหากเราจะเฝาตรึกเฝาตรอง
วิตกชนิดนั้นตลอดทั้งวัน...ตลอดทั้งคืนและทั้งวัน  เราก็มองไมเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจากวิตกชนิดนั้น
เลย,  ก็แตวา  เมื่อเราเฝาตรึกตรองอยูเนิ่นนานเกินไป  รางกายก็จะเหน็ดเหนื่อย  เมื่อกายเหน็ด
เหนื่อย  จิตก็จะฟุงซาน  เมื่อจิตฟุงซาน  จิตก็หางจากสมาธิ,  ภิกษุทั้งหลายเรานั่นแล  จึงดํารงจิต
ไวในภายใน  ทําใหอยูตัวสงบ  ทําใหมีอารมณหนึ่งเดียว  ตั้งมั่นไว  ขอนั้นเพราะเหตุไร  เพราะ
หมายใจวาจิตของเราอยาไดฟุงซานไปเลยดังนี้.... 

“อารทฺธ ํ โข  ปน  เม  ภิกฺขเว  วิริยํ  อโหสิ  อสลฺลีน ํ อุปฏฐิตา  สติ  อปฺปมฺมุฏฐา    
ปสฺสทฺโธ  กาโย  อสารทฺโธ    สมาหิตํ  จิตฺตํ  เอกคฺค”ํ 

๒.  ภิกษุทัง้หลาย  ความเพียรเราก็ไดเรงระดมแลว  ไมยอหยอน  สติกํากับอยูไม
เลือนหลง  กายก็ผอนคลายสงบไมกระสับกระสาย  จิตกต็ั้งมั่นมีอารมณหนึง่เดียว 

 
“โส  โข  อห ํ  ภิกฺขเว  วิวจิฺเจว  กาเมห ิ  วิวจิฺจ  อกสุเลหิ  ธมฺเมหิ...ปฐมํ  ฌาน ํ 

อุปสมฺปชฺช  วหิาสึ ฯ” 
๓.  ภิกษุทั้งหลาย  เรานั้นแล  ปราศจากกามทั้งหลาย  ปราศจากจากอกุศลธรรม

ทั้งหลาย  บรรลุแลวซึ่งปฐมฌาน…   
ทานอธิบายวา ขอความในขอ  ๑.  วา  “ดํารงจิตไวในภายใน  ทําใหอยูตัวสงบ  ทําให

มีอารมณหนึ่งเดียวตั้งมั่น”  ก็ดี  ขอความในขอที่  ๒.  “วาจิตที่ตั้งมั่นมีอารมณเดียว”  ก็ดี  แสดงถึง
มูลสมาธิ  (คือขณิกสมาธิ)  อันมีมากอนหนาที่จะเกิดอัปปนาสมาธิในขั้นฌาน  ตามความในขอที่  
๓. 

สวนบริกรรมสมาธิ  ก็มีตัวอยางเชน  ผูที่ฝกทิพโสต  ออกจากฌานแลว  เอาจิต
กําหนดเสียงตางๆ  ตั่งแตเสียงที่ดังมาแตไกล  เชน  เสือสิงหคําราม  เสียงรถบรรทุก  หรือเสียงแตร
รถ  เปนตน  แลวกําหนดเสียงที่เบาผอนลงมาเชน  เสียงกลอง  เสียงระฆัง  เสียงดนตรี  เสียงสวด
มนต  เสียงคนคุยกัน  เสียงนก  เสียงลม  เสียงจิ้งจก  เสียงใบไม  เปนตนตามลําดับ  เสียงที่คน
จิตใจปกติพอไดยิน  แตคนที่มีบริกรรมสมาธิ  หรือขณิกสมาธินี้ไดยินจะดังชัดเจนกวาเปนอันมาก  
เร่ืองขณิกสมาธิพึงพิจารณาทําความเขาใจตามนัยที่กลาวมานี้ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๗

๔.๖  การเปรยีบเทียบสภาวะแหงนพิพาน  กับไกวลัยะ 
ความหมายของคําวา  นิพพาน  เปนภาษาบาลี  (สันสกฤต  เปน  นิรฺวาณ)  ประกอบ

ดวน  นิ  อุปสรรค  แปลวา  ออกไป  หมดไป  ไมมี  +  วาน  (VĀNA)  ที่หมายถึง  เครื่องรอยรัดคือ  
ตัณหา  รวมความก็แปลไดวา  การออกจากตัณหาเครื่องรอยรัด  ซึ่งเปนเหมือนเชือกหรือดายที่ผูก
สัตวใหอยูในสังสารวัฎฏ๘๗ 

มงคลทีปนี  แสดงความหมายของคําวา  นิพพาน  ไววามาจาก  นิ+วาน  นิ  เปน
อุปสรรค  แปลวา  ไมมี  วาน  หมายถึง  ปาคือกิเลส  กลาวคือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  จึงมี
ความหมายวา  ไมมีปาเพียงกิเลส๘๘   

อภิธรรมมัตถสังคหะ  วิเคราะหคาํวา  นพิพานไววา 
๑. ธรรมชาติที่ออกไปจากตัณหาคือ  วานะ  เพราะรอยรัด  คือ  รึงรัดภพนอยภพ

ใหญไว  ชื่อวา  นิพพาน  (แดนออกไปจากตัณหา) 
๒. เพลิงกิเลสคือราคะ  เปนตน  ยอมดับไปดวยบทนั้น  เหตุนั้น บท นั้นชื่อวา 

นิพพาน๘๙ 

จากคําจํากัดความขางตน  สรุปไดวา  นิพพานเปนสภาวะที่บริสุทธิ์  เปนสภาวะแหง
สุขที่ สูงสุด  เพราะเปนสภาวะที่ดับกิเลสและกองทุกขทั้งปวง  ทั้งยังเปนภาวะที่ไมอาจจะ
จินตนาการถึงไดทั้งในความหมายดานลบหรือบวก  เปนสภาวะที่ไมตกอยูภายใตอํานาจของ
สภาวะที่ถูกปรุงแตง  เปนสภาวะที่หลุดพนจากจากความทุกขทรมานเพราะเปนธรรมชาติแหง
ความบริสุทธิ์ดังพระบาลีวา  สพฺพทา  เว  สุขํ  เสติ  พฺรหฺมโณ  ปรินิพฺพุโต  โย  น  ลิปฺปติ  กาเมสุ   
สีติภูโต  นิรูปธิ  สพฺพา  อาสตฺติโย  เฉตฺวา  วิเนยฺย  หทเย  ทรํ  อุปสนฺโต  สุขํ  เสติ  สนฺติ  ปปฺปุยฺย  
เจตโสต๙ิ๐ 

ผูดับกิเลสแลว  อยูสบายทุกเมื่อ  ผูใดไมติดอยูในกาม  ผูนั้นเปนผูเยือกเย็น  หมด
อุปธิ  (กิเลส)  ตัดธรรมชาติเครื่องของทุกอยาง  ปราศจากความกระวนกระวายในใจ  เขาไปสงบ
แลว  ถึงความสงบใจ  อยูสบาย  

                                                 
๘๗ ขุ.จู.  ๓๐/๓๘๑/๑๘๔. 
๘๘ มงฺคล  ๒/๕๔๖. 
๘๙ สงฺคห.ฎีกา  ๖๘.  อางจาก   แกนเพชร  แฝงสีพล, “การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเรื่องโมกษะ

ในคัมภีรอุปนิษัทกับนิพพานในคัมภีรพระสุตตันตปฎก”  ( วิทยานิพนธมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาสันสกฤต  
บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๔๑),  ๔๑. 

๙๐ องฺ  ติก.  ๒๐/๔๗๔/๑๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๘

พระพทุธเจาทรงแสดงอริยสัจจขอที่  ๓  คือ  นิโรธ  ซึง่แปลวา  ความดับทกุนัน้ทรง
หมายถงึนพิพาน  เพราะเมือ่สาเหตุแหงทกุข  กลาวคือ  ตัณหาหมดไปแลว  ทุกขทัง้ปวงก็จะหมด
ไปดวย  ที่เปนเชนนีเ้พราะตัณหาเปนรากเหงาของทกุข  การดับตัณหาจึงเปนการดับทุกข        

ดังพระบาลวีา 
นนทฺิสฺโญชโน  โลโก        วิตกฺกสฺส  วจิารณา 
ตณฺหาย  วิปฺปหาเนน      นิพพฺานํ  อิติ  วุจจฺติ ฯ๙๑ 

ชาวโลกมีความเพลิดเพลินเปนเครื่องผูกมัดไว  เมื่อมีวิตก  (ความคิด)  ก็ยอมมีวิจารณ  (ความคิด
ไปเร่ือยๆ)  ที่เรียกวานิพพาน  เพราะละตัณหาเสียได  
นิพพานในฐานะเปนบรมสุข 

สภาวะหรือคุณลักษณะของนิพพาน  ที่ไดรับการอธิบายไวในพระไตรปฎก  และอรรถ
กถาหลายแหง  ก็คือ  นิพพานในฐานะเปนสภาวะของความสุข  เปนสภาวะสงบเย็นและสิ้นสุด
ความกระวนกระวายอันเนื่องมาจากความคลายกําหนัดยินดี  เพราะอํานาจของความอยาก 

พระนิพพานเปนอสังขตธรรม  เปนสภาวะที่ไมถูกปจจัยปรุงแตง  จึงเปนสภาวะที่ไม
ตกอยูใตอํานาจของเงื่อนไข  เปนสภาวะที่อยูเหนือไตรลักษณ  กลาวคือ  อนิจจัง  (ความไมเที่ยง)  
ทุกขัง  (ความเปนทุกข)  อนัตตา  (ความไมมีตัวตน)  ปราศจากกิเลสเครื่องทําใหเรารอนทั้งปวง  
อันไดแก  ความเรารอนเพราะราคะ  โทสะ  โมหะ  นิพพานจึงเปนสภาวะที่สงบเย็น  ไมมีความเรา
รอน  ความกระวนกระวาย  ความหิวกระหายดวยอํานาจของกิเลส  เปนสภาวะแหงความสุขที่
แทจริงดังพระพุทธพจนที่วา  ยฺจ  กามสุขํ  โลเก  ยฺจิทํ  ทิวิยํ  สุขํ 

ตณฺหกฺขยสุขสฺส  เต  กล ํ นคฆฺนฺติ  โสฬสนิตฺ๙ิ๒ 
ความสุขในโลกและสุขอันเปนทพิย  (สุขในเทวโลก)  ยอมไมถึงเสีย้วที่  ๑๖  แหงสุข

คือความสิ้นตณัหา 
ภาวะแหงไกวัลยะ 

ความหลุดพนของโยคะ  คือไกวัลยะ  (kaivalya)  เปนความหลุดพนชั่วนิรันดรจาก
เครื่องผูกมัด  (fetters)  ของปกฤติ  (prakr ฺti)  มันเปนเหมือนกับการสูสภาพเดิมของเหลาคุณ  เปน
การดับพฤตติกรรมของจิต  ในสภาวะเชนนี้โยคีจะตองปลดเปลื้อง  (Stripped)  ความคิด  จิตใจ  

                                                 
๙๑ ขุ.อฺ  ๒๕/๔๓๗๑๕๔๗. 
๙๒ ขุ.อุ. ๒๕/๕๒/๘๗-๘๘.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๙

สติปญญา  และอัตตาใหเปนอิสระจากการแสดงออกของบรรดาเหลาคุณ  คือ  สัตตวะ  รชะ  
และตมะ  แลวกลายเปนผูบริสุทธิ์  เปนคนไมมีมลทิล (flawless  person)๙๓    

ลัทธิโยคะ  มีทรรศนะอยางเดียวกับลัทธิสางขยะวา  ปุรุษะเขาใจผิดตามการสะทอน
ของจิต  คิดวาตัวเองเปนจิต  เปนรางกาย  จึงเกิดความยึดมั่นถือมั่น  มีอหังการ  มมังการ  คือตัวกู
ของกู  จึงตองเสวยสุข  เสวยทุกข  รับผลของกรรม  เวียนวายตายเกิดตอไป  ดังนั้นการที่ปุรุษะ
เขาใจผิดคิดวาตัวเองเปนจิตนั่นแหละที่เปนเหตุใหปุรุษะติดอยูในสังสารวัฏฏแตตรงกันขาม  ถาปุ
รุษะมีวิเวกญาณ  (discrimination)  แยกแยะออกวาตัวเองไมใชประกฤติไมใชจิต  ปุรุษะก็จะ
แยกตัวออกจากจิต  เมื่อจิตไมมีปุรุษะคอยสองแสง  ก็จะหยุดการสะทอนแสง  กลับคืนสูประกฤติ
ตามเดิม  สวนปุรุษะก็จะกลับคืนสูสภาวะที่บริสุทธิ์ของตนตามเดิมเชนกัน  นั่นก็คือไกวัลยะ
นั่นเอง  ลัทธิโยคะถือวา  ตามสภาวะเดิมของปุรุษะนั้นบริสุทธิ์แทไมมีกิเลสดังนั้นปุรุษะจึงไมไดมา
เกิด  ไมไดเปนนั่นเปนนี่  และไมไดเวียนวายตายเกิดทั้งไมไดขวยขวายเพื่อบรรลุไกวัลยะ  เพราะ
บรรลุอยูแลว๙๔ 

เปาหมายสูงสุดของการบําเพ็ญโยคะคือ  การเขาถึงเขตแดนแหงโลกุตตร  ซึ่งในคัมภีร
โยคสูตรเรียกวา  ไกวัลยะ   ทานโยคีไดละกาละ  เทศะ  และเขาถึงภูมิอันปราศจากกาละ  และ
เทศะ  นั่นคือ  เมื่อทานไดผานพนไปจากาละแลเทศะแลวทานก็เปนอันเขาถึงอสัมปรัชญาต
สมาธินั้นเอง  ซึ่งเปนเสมือนประตูนําเขาไปในไกวัลยภูมิ เปนที่สุดแหงโยคะ  ที่สุดแหงการปฏิบัติ  
ที่สุดแหงการเดินทางของทานโยคีทานปตัญชลิไดแสดงลักษณะแหงไกวัลย  อันนับวาเปนขั้นที่สุด
แหงโยคะไวในสูตรที่ ๓๔ แหงจตุตถบาทวา๙๕ 

ปุรุษารฺถศูนฺยานํา  คุณานํา  ปฺรติปฺรสวะ  ไกวลฺยํ  สฺวรูปปฺรติษฺฐา  วา           
จิตฺตศกฺติริติ 

ไกวัลย  คือปฏิโลมภาวะแหงเหลาคุณ  อันศูนยจากความมุงประสงคของบุรุษ  เปน
ความตั้งมั่นอยูในภาวะของตน หรือวาเปนญาณศักดิ์ก็ได (the power of  pure consciousness) 

อธิบายวา  เมื่อเหลาคุณขาด  หรือศูนยจากความมุงประสงคทุกประการ  ที่จะรับใช
บุรุษ อีก  ก็เปนอันวาหนาที่ของคุณก็จะหมดสิ้นสุดลงทันที  ผลก็คือ  เหลาคุณไมจําเปนที่จะตอง
ทรงตัวอยูอีก  อุปมาเชน  เมื่อดวงอาทิตยอัศดงคตแลว  เราอาศัยประทีปเปนเครื่องอํานวยความ
สวาง  ประทีปจึงมีหนาที่ที่จะรับใชเรา  โดยสองแสงใหความสวางตามมีตามเกิด  แตวา  เมื่อดวง

                                                 
๙๓ S.  Radhakrishanan,  Indian  Philosophy  (New Delhi:  Rekha Printers, 1994), 363. 
๙๔ ฟน  ดอกบัว,  ปวงปรัชญาอินเดีย,  ๒๐๔.  
๙๕ ดูคําอธิบายบทที่  ๒  หนา ๖๙-๗๐.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๐ 

อาทิตยอุทัยขึ้นมา  ความสวางก็จะมีอยูตามธรรมชาติ  ประทีปจึงหมดหนาที่ที่จะรับใชเราอีกตอไป  
ผลก็ก็คือประทีปนั้นก็จะถูกดับเสียที  ฉันใด  เมื่อบุรุษะตั้งมั่นอยูในสภาพสมบูณของตน  คุณก็จะ
หมดหนาที่ในการรับใชบุรุษะ  เพราะบุรุษะในตอนนี้ไมมีความบกพรองแมแตประการใดที่จะตอง
อาศัยผูรับใช  หรือคุณเปนเครื่องชวยเหลือหรือเครื่องเกื้อกูล  คุณจะตองหมดสิ้นหรือสูญไปโดย
ทันที  ภาวะซึ่งปรากฏประจักษข้ึนเพราะความดับสนิทแหงเหลาคุณนั้น  ก็คือไกวัลยนั่นเอง 

อนึ่ง  เมื่อบุรุษะตั้งอยูในภาวะของตนดังนี้  ก็แปลวาบุรุษะนั้น  ไดกําจัดเสียซึ่งสภาพ
แหงอวิชชาหรืออัชญาณมาแลวกอน  ฉะนั้นภาวะของบุรุษ  จึงเปนภาวะที่ปราศจากอัชญาณ  
คือเปนภาวะที่เต็มไปดวยญาณอยางครบถวน  เหตุนั้น  ภาวะของบุรุษก็คือ  ญาณสภาพหรือ
ญาณศักดิ์  นั่นเอง๙๖ 

ไกวัลยคือ  ความตั้งมั่นลงอยูในภาวะของตนลวน  คือเปนญาณสภาพลวน  โดยไมมี
วัตถุใด  คุณใด  กริยาใด  เขามาระคนเจือปนอยูแมแตนอยหนี่ง  เปนสภาพที่ขาวสะอาดดวยความ
บริสุทธิ์  เปนสภาพที่รุงโรจนสุกใสดวยญาณ  เปนสภาพที่นอกเหนือไปกวา กาละ เทศะ และกริยา  
เปนสภาพอันเลอเลิศ  ดํารงอยูเหนือการบรรยายดวยรสภาษาของปุถุชนใหส้ินเชิงได   
ทรรศนะเกี่ยวกับพระเปนเจาของโยคะ 

พระเจาในโยคสูตร หมายถึง  พระอีศวร  ปตัญชลีกลาววาความนิยมของปรัชญา 
พรามณ  โอมฺบางคราวแทนพระอีศวร  บางคราวก็แทนอาตมัน  คือวา  ผูที่ถือพระอีศวรเขาใชโอมฺ
แทน  และผูที่คงอยูในอาตมันก็ใชคําวา  โอมฺ  แทนเหมือนกัน  อยางไรก็ดีถาจะกลาวโดยยึดถือเอา
ลักษณะเปนมาตรฐาน  ทั้งพระอีศวรและอาตมัน ไมถูกขัดขวางดวยสิ่งใดๆ  เลย  ทั้งกาละและ
เทศะก็ไมสามารถขัดขวางหรือจํากัดที่ของพระอีศวรและอาตมันได   

ยังมีลักษณะสามัญของพระอีศวรอีกลักษณะหนึ่งคือ  ไมมีส่ิงใดในสากลจักรวาล  ซึ่ง
ตั้งอยูนอกเหนือไปกวาพระอีศวรหรืออาตมัน  คือวาบรรดาสิ่งทั้งหลายยอมดํารงอยูในพระอีศวร
หรืออาตมัน  บรรดานามซึ่งเปนเครื่องหมายของสิ่งทั้งหลาย  ยอมดํารงอยูในโอมฺ  โอมฺยอม
แพรหลายอยูทั่วที่เกิดของตัวอักษร  จึงเปนอันแพรหลายอยูทั่วที่เกิดของนามซึ่งประกอบขึ้นดวย
ตัวอักษรนั้นๆ  ดวย  คือยอมทรงไวซึ่งบรรดานามหรือเคร่ืองหมายของสรรพสิ่งทั้งหลายในสากล

                                                 
๙๖ คงจะสังเกตไดวา  ตามมติฝายโยคะ  ไกวัลยมีลักษณะอยู  ๒  ประการคือ  สัตสภาพ  (คือ

สภาพที่ตั้งมั่นอยูโดยไมมีความศูนย  หมายถึงความตั้งมั่นอยูในภาวะของตน)  กับญาณสภาพ  แตตามมติฝาย
เวทานตะ  ไกวัลยมีลักษณะ  ๓  ประการ  คือสัตสภาพ  ญาณสภาพ  และสุขภาพ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๑ 

โลกดวย  เพราะเหตุนี้แหละ  โอมฺ  จึงเปนเครื่องแสดงนามของพระอีศวรทานปตัญชลิไดแสดงไวใน
สูตรที่  ๒๗  แหงปฐมบาทวา๙๗ 

ตสฺส  วาจกะปฺรณวะ   
เครื่องแสดงนามของทานคือ  ประณพ  หรือโอมฺ     

และทานปตัญชลิไดกลาวลักษณะของพระอีศวรไวในสูตรที่  ๒๔  แหงปฐมบาทวา 
เกฺลศกรฺมวิปากาศไยรปรามฺฤษฏฺะ ปุรษุะ วิเศษอีศวฺระ 

พระอีศวร คือ บุรุษวิเศษ ซ่ึงไมติดของอยูดวยกิเลส กรรม วิบาก และตัณหา  (อาศยะ) ๙๘ 
ปรัชญาโยคะมีทรรศนะวาพระเปนเจาทรงเปนบุรุษพิเศษ  ที่ปราศจากขอบกพรองโดย

ประการทั้งปวง  ทรงสมบูรณดวยคุณสมบัติทุกอยาง  ทรงสถิตอยูในที่ทุกแหง  ทรงเปนสรรพพญัู
และสรรพเดชะ  ทรงดํารงอยูเหนือสามัญวิสัยของมนุษย  ทรงสมบูรณดวยความรูและอํานาจอนัไม
มีขอบเขตจํากัด 

ปรัชญาโยคะเห็นวาการรวมกันและการแยกกันของประกฤติและปุรุษะ  ไมอาจเกิดขึ้น
ไดโดยความบังเอิญ  จําตองมีส่ิงที่มีอํานาจสูงสุดดลบันดาลใหเกิดขึ้น  และผูดลบันดาลให
ประกฤติรวมกันและแยกกันก็คือพระเจา๙๙   

เปาหมายที่เปนความตองการของมนุษย  ไมไดไปรวมกับพระเจา  (union)  แตเปน
ความตองการที่จะแยกกันอยางเด็ดขาด  (absolute  separation)  จากปุรุษะและประกฤติ  การ
อุทิศตนตอพระผูเปนเจาเปนวิธีหนึ่งในหลายๆ  วิธีที่จะบรรลุถึงความหลุดพนขั้นสูงสุด  (ultimate  
freedom)  พระเจาเปนเพียงปุรุษวิเศษ  ที่มีแตพระคุณอยางเดียว  และไมไดเปนผูสรางและ
ผูรักษาสากลโลก  พระองคไมไดเปนผูใหรางวัลหรือลงโทษการกระทําของมนุษย  ปุรุษะที่มีอยู
จํานวนนับไมถวนและประกฤติไมไดเปนสิ่งสรางสรรคของพระองค  แตเปนสิ่งแทจริงอันติมะที่มีอยู
ตลอดกาลเชนเดียวกับพระองค  ๑๐๐ 

สรุปไดวา  พระเปนเจาของโยคะไมไดมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการหลุดพนหรือการบรรลุโมกษะ
ของปุรษะ  พระองคเพียงแตชวยใหบรรลุโมกษะงายขึ้น  โดยทรงชวยขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติโยคะใหแกผู
จงรักภักดีตอพระองค  อนึ่งการหลุดพนของโยคะที่เรียกวา  ไกวัลยะนั้นก็หาไดเปนการเขาถึงความเปนเอกภาพ
กับพระเปนเจาแตประการใดไม  หากเปนเพียงการแยกตัวของปุรุษะออกจากประกฤติตลอดไปเทานั้นเอง   
                                                 

๙๗ สวามี สัตยานันท ปุรี,  ปรัชญาฝายโยคะ ,  ๘๙-๙๓. 
๙๘ ดูคําอธิบายบทที่  ๒  หนา ๕๐-๕๑. 
๙๙ สุนทร  ณ  รังษี,  ปรัชญาอินเดีย:ประวัติและลัทธิ  (กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๕)๒๕๐ –๒๕๑. 
๑๐๐ S.  Radhakrishanan,  Indian  Philosophy  (New Delhi: Rekha Printers, 1994), 371. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๒

 
 

บทที่ ๕ 
สรุป  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบคําสอนเรื่องสมาธิในคัมภีรโยคสูตรกับพระสุตตันตปฎก  
ทําใหเกิดความรูและแนวคิดใหม  ซึ่งสามารถนําไปเปนแนวทางแหงการศึกษาและปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง  ในบทนี้จะไดสรุปคําสอนเรื่องสมาธิในทั้งสองคัมภีร  ในประเด็นที่สําคัญตางๆ  ที่ไดศึกษา
มา  ซึ่งประกอบไปดวยความหมาย  ความสําคัญ  หลักการปฏิบัติ  และผลที่ไดจากการปฏิบัติ
สมาธิในทั้งสองคัมภีร 

สมาธิในโยคสูตรมีสภาวะคลายคลึงกับสมาธิข้ันวิปสสนาในพระสุตตันปฎก  สมาธิใน
โยคสูตร  หมายถึงสภาวะจิตที่บรรลุความหลุดพน  เปนขั้นสุดทายในการปฏิบัติโยคะ  สมาธิเปน
ภูมิที่ปราศจากตน  ตนกับโลกุตระไมมีสวนใดสวนหนึ่งที่แยกออกจากกันได  คือวาในสมาธ ิ ตนกบั
โลกุตระยอมกลายเปนสิ่งเดียวกัน  ตามธรรมดาเรามักมองเห็นวา  ตนเปนสิ่งที่แตกตางไปจาก
โลกุตระ  สมาธิโยคะในระดับแรก  เปนการควบคุมพฤติกรรมทางใจ (จิตฺตพฺฤตฺตินิโรธ)  คือหยุด
หรือดับความฟุงซานแหงจิต  เปนเพียงวิธีที่จะเขาถึงโมกษะ  สวนสมาธิอันหลังคือโมกษะ  อันเปน
จุดหมายปลายทางของชีวิต  ทั้งนี้ ฤาษีปตัญชลิไดอธิบายวา  สมาธิหมายถึงโยคะ  และโยคะก็
หมายถึงสมาธิ  โยคะมีความสําคัญเทากับสมาธิ  ทั้ง  ๒  ศัพท  หมายถึงสภาวะของจิตที่สงบนิ่ง
ลํ้าลึกสุขุม  คัมภีรภาพ  และเปาหมายสูงสุดของการปฏิบัติโยคะ  คือการบรรลุโมกษะหรือไกวัลยะ  

พระเจาในโยคสูตร หมายถงึ  พระอีศวร  ปรุุษะที่มีอยูจํานวนนับไมถวนและประกฤติ
ไมไดเปนสิ่งสรางสรรคของพระองค  แตเปนสิ่งแทจริงอนัติมะที่มีอยูตลอดกาลเชนเดียวกับ
พระองค  พระเปนเจาของโยคะไมไดมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการหลดุพนหรือการบรรลุโมกษะ
ของปุรษะ  พระองคเพยีงแตชวยใหบรรลุโมกษะงายขึ้น  โดยทรงชวยขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติ
โยคะใหแกผูจงรักภักดีตอพระองค  อนึ่งการหลุดพนของโยคะที่เรียกวา  ไกวัลยะนัน้ก็หาไดเปน
การเขาถึงความเปนเอกภาพกับพระเปนเจาแตประการใดไม  หากเปนเพียงการแยกตัว
ของปุรุษะออกจากประกฤติตลอดไปเทานั้นเอง   

 
สมาธิในพระสุตตันปฎก  หมายถึง  ความตั้งมั่นของจิต  ภาวะที่จิตแนวแนตอส่ิงที่

กําหนด  ภาวะที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง  ไมฟุงซานหรือสาย ลักษณะของจิตที่เปนสมาธิคือ  จิตผอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๓

ใส  ผองแผว ตั้งมั่น  ควรแกการนําไปใชงาน  มีความสงบสุข  คือความสบายกาย  สบายใจอันเกิด
จากความสงบสุขนั่นเอง  การทําสมาธิในพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาตรัสเรียกวาการทํา
กรรมฐาน  แปลวาเปนฐานแหงการงาน  แตหมายถึงการทํางานทางจิต  พระองคตรัสกรรมฐานไว  
๒  ประเภท  คือ  สมถกรรมฐาน  หมายถึงการทําสมาธิเพื่อใหใจสงบจากความชั่วของจิตคือ  
นิวรณ  ๕  ประการ  วิปสสนากรรมฐาน  หมายถึง  การทําสมาธิเพื่อความรูแจงความจรงิในสภาวะ
ของสังขาร  แยกวิปสสนาคือการรูแจงในสิ่งที่ถูกปจจัยปรุงแตง  กรรมฐานนี้เปนวิธีการกําจัดกิเลส
อยางละเอียดคือความหลงผิด  เปาหมายสูงสุดของการทําสมาธิกรรมฐานคือ  การบรรลุนิพพาน
ดับกิเลสตัณหาที่เปนสาเหตุของสังสารวัฏฏอยางสิ้นเชิง 

ความสําคัญของสมาธิในทั้งสองคัมภีร  มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน  
กลาวคือสมาธิในพระสูตรเปนการปฏิบัติข้ันพื้นฐานที่จะนําไปสูการบรรลุธรรมขั้นสูงสุด  คือพระ
นิพพาน เปนความสําคัญดานที่เปนจุดหมายทางศาสนา  นอกจากนี้แลวสมาธิยังมีความสําคัญใน
ดานการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ชวยใหจิตผอนคลาย  บรรเทาความเครียด  ความเศรา
โศก  เกิดความสงบ  มีสติมั่นคงในการแกไขปญหาเฉพาะหนา  หยุดยั้งความวิตกกังวล  เปนเครือ่ง
ผักผอนกาย  ใหใจสบาย  และมีความสุข  เปนประโยชนในดานสุขภาพจิต  และพัฒนาบุคลิกภาพ
ใหนิ่มนวล  เขมแข็ง  สดชื่น  สงางาม 

สมาธิโยคะ  มีความสําคัญกลาวคือเปนการควบคุม  หรือหยุดความเคลื่อนไหวของ
จิต  ตรงกับความหมายทางพระพุทธศาสนา  คือดับความฟุงซานของจิต  การปฏิบัติสมาธิโยคะ
สามารถเปลี่ยนแปลงตั้งเอง  ชวยพัฒนาจิตใจใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของโยคะ  คือไกวัลยะ  หลุด
พนจากสิ่งผูกมัดที่เปนความตองการทางโลก  ปจจุบันนี้การฝกโยคะมีบทบาทสําคัญในการรักษา
โรคตางๆ  ที่เกี่ยวกับจิตใจเชน ความเครียด ความวิตกกังวล  และเพื่อสุขภาพกาย  ทําใหรางกายมี
ความกระชุม  กระชวย  มีชีวิตชีวา  การฝกโยคะนําไปสูการผอนคลาย  ปลอยวาง  ฝกการควบคุม
ลมหายใจหรือการฝกปราณายามะ  จะทําใหการหายใจลึก  นิ่งละเอียด  ซึ่งเปนการฝกอานาปาน
สติที่ฝกทั่วไปในหมูชาวพุทธ  เปนการปฏิบัติเขาไปหาสมาธิ  โดยอาศัยการทําความรูสึกตัวให
ตอเนื่อง  จิตจะเปนสมาธิไดงาย 

ข้ันตอนการปฏิบัติ  การปฏิบัติสมาธิโยคะมีข้ันตอนที่คลายคลึงกัน แตหลักการ
แตกตางกัน  การปฏิบัติสมาธิโยคะจะใหไดผลถึงขั้นบรรลุสภาวะของสมาธิซึ่งเปนขั้นตอนสุดทาย
นั้นจะเขาถึงไมไดหากไมปฏิบัติผานขั้นตนๆ  มาใหเปนลําดับเสียกอน  เปนตนวา  โยคีตองสําเร็จ
ข้ัน ยมะ  นิยมะเปนอยางดีแลวจึงจะสําเร็จข้ันอาสนะได  ตองสําเร็จข้ันอาสนะแลวจึงจะสําเร็จ
ข้ันปราณายามะได  เมื่อสําเร็จข้ันปราณายามะจึงจะสําเร็จข้ันปรัตยาหาร  และเมื่อสําเร็จข้ันตางๆ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๔

นี้แลวเปนลําดับๆ  ไป  จึงจะสําเร็จธยานะ  ธารณา  และถึงขั้นสมาธิในที่สุด  การฝกโยคะถา
ปราศจาก ยมะ  นิยมะแลวโยคะก็จะเปนเพียงการบริหารกายธรรมดา  เพราะขาดมิติทางจิต
วิญญาณ  คือการละความชั่วทางกายและจิตใจ  Dr. Pandit  Kanniah  Yoki  กลาววา  
“ปราศจากยมะ  และนิยมะของทาน ฤาษีปตัญชลิแลว  โยคะก็จะไมมี  มีแตยิมนาสติค” 

 สวนขั้นตอนการปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนา  เบื้องแรกผูปฏิบัติจะตองชําระศีลให
หมดจด  ตัดปลิโพธกังวลตางๆ  อยูในสถานที่ๆ  เหมาะสม แสวงหากัลยาณมิตร  และรับเอา
กรรมฐานอยางใดอยางหนึ่งที่เหมาะกับจริตของตน  ถาเลือกใหถูกกันก็ปฏิบัติไดผลเร็ว  ถาเลือก
ผิด  อาจทําใหปฏิบัติลาชา  หรือไมสําเร็จผล  พระพุทธเจาทรงบัญญัติอารมณกรรมฐานไว  ๔๐  
อยาง  แตละประเภทมีข้ันตอนการปฏิบัติที่แตกตางกันไป  ในการศึกษานี้เลือกเอาการเจริญอานา
ปานสติข้ึนแสดงเปนตัวอยาง  เพราะใชสติในการกําหนดลมหายใจเขาออกเปนการปฏิบัติที่
สะดวก  ใชไดทั้งสมถะและวิปสสนา  เปนวิธีการเจริญสมาธิที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ  ซึ่ง
หลักการปฏิบัติคลายคลึงกับการกําหนดปราณายามะ  คือการบังคับลมปราณในโยคสูตร 

ผลของการปฏิบัติสมาธิในโยคสูตร  และสมาธิในพระสุตตันตปฎก  มีผลที่แตกตางกัน
และคลายคลึงกัน  กลาวคือเมื่อผูปฏิบัติไปตามลําดับข้ันตอนแตละอยางที่ไดกําหนดไว  ผลที่เปน
โลกียะ  จะคลายคลึงกัน  ผูปฏิบัติจะไดอํานาจวิเศษ  หรืออิทธิฤทธิ์ในการปฺฏิบัติในขั้นตางๆ  คือมี
อํานาจเหนือโลก  หรือโลกียธรรมทุกประการ  เชน  ทําใหสัตวดุรายเชื่องได  มองทะลุผานไปใน
กําแพงหินได  ทําใหรางกายเล็กลงเทาอณู  ทําใหรางกายใหญโตสามารถจับตองพระจันทรไวดวย
มือของตนได  เปนตน  ในทั้งสองคัมภีรไดเตือนผูปฏิบัติไมใหหลงติด  และไมใหปฏิบัติเพื่อ
จุดประสงคอยางนั้น 

ผลที่เปนโลกุตระมีเปาหมายสูงสุดที่คลายคลึงกัน  จุดหมายสูงสุดของโยคะคือการ
บรรลุโมกษะ  หรือไกวัลยะ  เปนสภาวะที่เปนบรมสุข  เปนสภาวะที่มีความสมบูรณ  ไมสามารถที่
จะพรรณนาได  เมื่อโยคีปฏิบัติถึงสมาธิข้ันสูงสุด  โยคีจะบรรลุภาวะที่เรียกวา  อสัมปรัชญาตะ
สมาธิ  สมาธินี้จะทําใหการเปลี่ยนแปลงจิตยุติหมด  อารมณตางๆ  ก็จะหยุดใหผลทันที่  และจะไม
ปรากฏแกโยคีอีกตอไป  ในสภาวะนี้อาตมันจะแฝงตัวอยูในเนื้อแทของตัวมันเองในฐานะเปน
ความรูบริสุทธิ์  มีความสงบและโชติชวงในตัวมันเองโดยลําพัง  เมื่อบรรลุถึงสภาวะเชนนี้แลว  โยคี
ก็จะเขาถึงจุดหมายปลายทางของชีวิต  กลาวคือหลุดพนจากความทุกขทั้งมวล 

สวนผลการปฏิบัติสมาธิในพระสุตตันตปฎก  ข้ันสมถกรรมฐานเปนอุบายเพื่อใหจิต
สงบ  มีอารมณเปนหนึ่ง  เมื่อจิตเขาสูสภาวะที่มีอารมณเปนหนึ่งแลว  ก็จะเกิดฌานซึ่งเปนผล
โดยตรงของการปฏิบัติ  ไดแกฌาน  ๔  และผลโดยออมคือ  อภิญญา  ๕  ไดแกอิทธิวิธีสามารถ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๕

แสดงฤทธิ์ตางๆ  ได  ผลการปฏิบัติข้ันวิปสสนาสงผลใหผูปฏิบัติรูแจงถึงสภาวะธรรมตามความเปน
จริงสามารถแยกแยะสวนตางของรางกายและจิตใจไดวาประกอบขึ้นดวยธาตุทั้ง  ๔  และขันธ  ๕  
ความเปนตัวตนของคนและสัตวไมมี  เมื่อผูปฏิบัติเห็นตามความเปนจริงเชนนี้  นั่นเรียกวา  เห็น
ดวยญาณทัสสนะ  คือเห็นดวยปญญา  บุคคลนั้นยอมกลายเปนพระอริยะบุคคล  เปนผูตดักเิลสได
ตามลําดับ  จนกระทั่งตัดไดเด็ดขาดเปนพระอรหันต  บรรลุนิพพาน ดับเหตุปจจัยที่ทําใหเกิด
สังสารวัฏฏ 

ปจจุบันมีการปฏิบัติสมาธิกันอยางแพรหลายเพื่อนําผลของการฝกสมาธิไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ชวยทําใหจิตผอนคลายจากความวิตกวิตกกังวล  ความเศราโศก
เสียใจที่เกิดจากสถานการณตางๆ  ชวยทําใหมีสติในการดํารงชีวิต  ชวยเสริมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน  การศึกษา  การเลนกีฬา  การทํางานดานเทคโนโลยีตางๆ 
 
๕.๒  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบคําสอนเรื่องสมาธิในโยคสูตรและในพระ
สุตตันตปฎก  ถือวายังไมครอบคลุมในเนื้อหารายละเอียดตางๆ  อยางบริบูรณทุกประเด็น  
โดยเฉพาะหลักคําสอนเร่ืองสมาธิโยคะ  ถือวาเปนเรื่องที่ละเอียดออน  การปฏิบัติโยคะมีหลาย
สาขา  มีเนื้อหาสาระที่สําคัญอีกมาก  และในประเทศไทย  ไมคอยมีใครศึกษาระบบการปฏิบัติ
โยคะอยางจริงจัง  ทั้งที่การปฏิบัติโยคะเปนที่นิยมปฏิบัติกันมาก  จึงทําใหการคนควาอางอิงขอมูล
อาจไมสมบูรณ  ขอมูลสวนมากไดศึกษามาจากคัมภีรโยคสูตร  ศึกษาเฉพาะเรื่องสมาธิโดยตรง  
แตเร่ืองสมาธิในพุทธศาสนานั้นมีผูศึกษาไวมาก 

ผูวิจัยเห็นวาหลักคําสอนเรื่องสมาธิในทั้งสองคัมภีร  มีความใกลเคียงกันมากในดาน
ความหมายของคําวาโยคะและสมาธิ  ความสําคัญ  หลักการปฎิบัติ  และผลของการปฏิบัติ  แต
สภาวะของสมาธินั้นแตกตางกัน  สมาธิโยคะเปนผลที่เกิดจากการปฏิบัติถึงขั้นบรรลุเปาหมาย
สูงสุด  เปนสภาวะที่จิตบรรลุแลว  การปฏิบัติตามขั้นตอนของอัษฎางคโยคะเปนปทัฏฐานที่สําคัญ
ที่จะนําไปสูการบรรลุสมาธิ  อยางไรก็ตามการปฏิบัติโยคะ  และสมาธิในทั้งสองคัมภีร  ผูปฏิบัติ
จะตองศึกษาถึงขั้นตอนการปฏิบัติ  หลักธรรมที่สนับสนุนและสิ่งที่เปนอุปสรรคใหเขาใจอยางทอง
แทเสียกอน  แลวลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางจริง  มิฉะนั้นแลวการปฏิบัติจะไมไดผล  การปฏิบัติ
โยคะนั้นก็จะเปนเพียงการออกกําลังกายหรือเปนการเลนกีฬายิมนาสติกเทานั้น 

การปฏิบัติสมาธิในพระสูตรเปนพื้นฐานที่สําคัญที่จะนําไปสูการบรรลุธรรมขั้นสงู  เปน
เปาหมายสูงสุดของพุทธศาสนาทั้งนี้ไมใชวาจะบรรลุไดงายๆ  ตองใชความเพียรพยายามอยางแรง
กลา  จึงจะบรรลุเปาหมายนั้นได  สวนการปฏิบัติสมาธิเพื่อใหจิตสงบ  มีสติในการดํารงชีวิตควรแก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๘๖

การนําไปใชงาน  สามารถปฏิบัติไดทุกคน  เหมาะกับทุกเพศทุกวัย  และปฏิบัติไดทุกเวลา  อุบาย
การทําสมาธิเพื่อใหจิตสงบมีมากมาย  ในที่นี้ไดทําการศึกษาถึงการกําหนดลมหายใจเขาออก
เพื่อใหจิตมีสมาธิ  เพราะเปนวิธีที่ทําไดตลอดเวลา  ไมตองใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ  เร่ืองสมาธิจึง
เปนเรื่องสําคัญสําหรับผูตองการความสงบ และผูตองการความหลุดพนจากความทุกข  จาก
การศึกษาเชื่อวาการปฏิบัติโยคะและการบําเพ็ญสมาธิที่เรียกวาการทํากรรมฐาน  สามารถนํามา
ประยุกตใชรวมกันได  แตยังไมคอยมีการศึกษากันอยางแพรหลาย  ยังขาดผูที่มีความรูความเขาใจ
ในเรื่องทั้งสอง  ดังนั้นจึงควรมีการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติโยคะในสาขาตางๆ  เพื่อนําไป
ประยุกตใชกับการปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนา 

การศึกษาเรื่องสมาธิในทั้งสองคัมภีร  ที่ไดนําเสนอมานี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางคัมภีรทั้งสอง  ศึกษาในรายละเอียดเฉพาะเรื่องของสมาธิ  ซึ่งถือวายังไมสมบูรณและไม
ครอบคลุมเทาที่ควร  เปนการศึกษาคนควาในเอกสาร  และศึกษาเพียงทฤษฎี  การปฏิบัติโยคะมี
การปฏิบัติในหลายสาขา  ปจจุบันมีการปฏิบัติเพื่อการพัฒนารางกายและจิตใจ  ใหมีสุขภาพกาย
และใจแข็งแรง  เพื่อประโยชนทางการกีฬาใหรูจักเคลื่อนไหวรางกายอยางมีสติ  และถูกวิธี  ควรมี
การวิจัยเรื่องนี้  โดยการศึกษากลุมตัวอยางจากการปฏิบัติโยคะในปจจุบันกอใหเกิดผลอยางไร  
แตละคนมีการปฏิบัติที่แตกตางกันอยางไร  สามารถที่จะนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติสมาธิ
กรรมฐานในพระพุทธศาสนาไดหรือไม 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๙๓

ภาคผนวก  ก 
ภูมิหรือเทศะ  คือสถานที่ที่ตัง้อยูของจิต  ฝายโยคะไดบัญญัติคําเฉพาะวาดอกบวั  

หมายถงึ  ดวงหทยั  ดอกบัวทั้ง  ๗  ดอกนัน้คือ 
ดอกที่  ๑  มีชือ่วา  มูลาธาระ  เปนที่ตั้งแหงปถวธีาตุ  อยูตอนปลายของไขสันหลงั 
ดอกที่  ๒  มีชือ่วา  สวาธิษฐานะ  เปนที่ตั้งแหงอาโปธาต ุ อยูตรงปลายองคกําเนิด 
ดอกที่  ๓  มีชือ่วา  มณิปุระ  เปนที่ตั้งแหงเตโชธาตุ  ตั้งอยูตรงสะดือ 
ดอกที่  ๔  มีชือ่วา  อนาหตะ  เปนที่ตัง้แหงวาโยธาต ุ ตั้งอยูตรงอก 
ดอกที่  ๕  มีชือ่วา  วิศทุธะ  เปนที่ตัง้แหงอากาศธาตุ  ตั้งอยูตรงคอ 
ดอกที่  ๖  มีชือ่วา  อาชญา  เปนที่ตั้งแหงสรรพธาตุตั้งอยูตรงระหวางคิ้ว 
ดอกที่  ๗  มีชือ่วา  สหัสราระ  ตัง้อยูนอกเหนือไปกวาสรรพธาตทุั้งหลาย   ตั้งอยูเหนอื

สมอง   
การตั้งจิตไวที่ดวงหทัย  ธรรมดาจิตของปุถุชนไมสํานักอยู  ณ  ที่ของตนอันเปน

สถานที่บริสุทธิ์หมดจด  จิตของปุถุชนไหลลงไปสูสถานที่ต่ําเต็มไปดวยโลกียมลทิน  กลาวคือจิต
ดวงนั้นดํารงอยูระหวางองคกําเนิดคุยหยทวารและสะดือ  ทําใหจิตตกอยูในอาณาเขตแหงโลกีย
ธรรม  มีความทุกขโศกเปนอาทิ  แตทานโยคีอาศัยอัภยาสและวิราคธรรมเปนมรรคปฏิปทา  ยอม
คอยๆ  กาวขึ้นไปสูที่สํานักอันแทจริงของจิต  ก็เปนอันวาจิตไดพนไปจากความมืดมน  เปนสถานที่
ปราศจากความทุกขโศก๑ 

 

                                                 
๑สวามี สัตยานันท ปุรี, ปรัชญาฝายโยคะ (พระนคร: อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารตะ, ๒๕๑๑),  

๑๒๑-๑๒๕,๑๓๒-๑๓๓. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๙๔

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 
 
 
การวางนิ้วมือเพื่อควบคุมการปดเปดรูจมูก  ในการฝกการหายใจผานรูจมูกขางเดยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
ทานั่งแบบสขุอาสนะ  (สวัสติกาสนะ) ทานั่งแบบสทิธาสนะ 
 
 
 
 
 
 
 

 ทานั่งแบบปทมาสนะ๒ 

                                                 
๒

 ภาพจากแพทยพงศ  วรพงศพิเชษฐ.  โยคะเพื่อการพัฒนารางกายและจิตใจ  (กรุงเทพ:  อาร.
เอส.  พริ้นติ้ง,  ๒๕๒๔),  ๔๑,๗๙,๑๐๕,๑๐๗. 
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การฝกอาสนะโยคะเพื่อการพัฒนารางกายและจิตใจ 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทาศพอาสนะ หรือ ศวาสนะ (Shavasama) 

   ทางูเหา  หรือ  ทาภุชงคาสนะ (Bhujangasama  ) 

ทากิง่ไม (  Stick  posture) 
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   อิริยาบถแหงอานาปานสติ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         อานาปานสติในอิรยิาบถยืน  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     อานาปานสติในอิริยาบถนั่ง 
 
 
 
                                                                                                                                       
 

                                                                                            
 

อานาปานสติในอิริยาบถนอน 
 

 
ภาคผนวก  ข 

                                                 
  ๓ ภาพจากมิตซูโอะ  คเวสโก,  ช่ัวโมงแหงความคิดดี   ธรรมบรรยายเลมที่  ๑๘,  พิมพครั้งที่  ๔ (กรุงทพฯ : เฟองฟา  
พร้ินติ้ง,  ๒๕๔๖), ๒๘-๓๔.   

 อานาปานสติในเดิน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๙๗

อารมณของสมถกัมมฏัฐาน ๔๐ ประการ แบงออกเปน ๗ หมวด คือ 
หมวดที่ ๑ กสิณ (วัตถุสาํหรับเพงเพื่อจูงใจใหเปนสมาธิ ) มี ๑๐ ประการ คือ 

๑.  ปฐวีกสิณ  กสิณคือดิน 
๒.  อาโปกสณิ  กสิณคือน้ํา 
๓.  เตโชกสิณ  กสิณคือไฟ 
๔.  วาโยกสิณ  กสิณคือลม  
๕.  นีลกสิณ   กสิณคือสีน้าํเงิน 
๖.  ปตกสิณ  กสิณคือสีเหลอืง  
๗.  โลหิตกสณิ  กสิณคือสีแดง  
๘.  โอทาตกสณิ  กสิณคือสีขาว  
๙.  อากาสกสณิ  กสิณคือที่วางเปลา  
๑๐.  อาโลกกสิณ กสิณคือแสงสวาง๔ 

หมวดที่ ๒ อนุสสติ  ( อารมณควรระลกึถึงเนื่อง ๆ ) มี ๑๐ ประการ คือ 

๑.  พทุธานุสติ   การระลึกถงึคณุของพระพทุธเจา  
๒.  ธัมมานุสสติ   การระลึกถงึคณุของพระธรรม  
๓.  สังฆานุสสติ   การระลึกถงึคณุของพระสงฆ  
๔.  สีลานุสสติ   การระลึกถงึศลีของตน  
๕.  จาคานุสสติ   การระลึกถงึทานที่ตนบริจาคแลว  
๖.  เทวตานุสสติ  การระลึกถงึคณุที่ทาํบุคคลใหเปนเทวดา  
๗.  มรณานุสสติ  การระลึกถงึความตายที่จะมาถงึตน  
๘.  กายคตาสติ   ระลึกทั่วไปในกาย ใหเหน็วาไมงาม นาเกลยีด  
๙.  อานาปานสัสติ  การตั้งสติกาํหนดลมหายใจ เขาออก 
๑๐. อุปสมานสุสติ          การระลึกถึงคุณพระนพิพานซึง่เปนที่ระงับกเิลสและทุกข๕ 

หมวดที่ ๓ อสุภะ ( สภาพอันไมงาม ) มี ๑๐ ประการ คือ  

๑.  อุทธมาตถะ  ซากศพที่เนาพองขึ้นอืด  

                                                 
๔ วิสุทธิ.๑/๑๕๐ 
๕ องฺ.เอก.๒๐/๑๗๙-๑๘๐/๓๙-๔๐;๒๒๔/๕๔; วิสุทธิ.๑/๒๕๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๙๘

๒. วินิลกะ  ซากศพที่มีสีเขียวคล้ําคละดวยสีตาง ๆ     
๓. วิปุพพกะ  ซากศพที่มนี้ําเหลืองไหลเยิม้อยูตามที่ที่แตกปริออก  
๔. วิฉิททกะ  ซากศพทีท่ี่ขาดจากกนัเปน ๒ ทอน  
๕. วิกขายตกะ  ซากศพที ่ถูกสตัว เชน แรง กา สุนัข จิกทึ้งกัดกินแลว 
๖. วิกขิตตกะ  ซากศพที่กระจุยกระจาย มอืเทา ศีรษะหลุดออกไปขาง  
๗. หตวิกขิตตกt ซากศพที ่ถูกสบัฟนบัน่เปนทอน ๆ กระจายออกไป 
๘. โลหิตกะ  ซากศพที่มีโลหิตไหลอาบเรีย่ราดอยู  
๙. ปุฬุวกะ  ซากศพที่มหีนอนคลาคล่ําเตม็ไปหมด  
๑๐. อัฎฐิกะ  ซากศพที่ยงัเหลืออยูรางกระดูกหรือทอนกระดูก๖ 

หมวดที่ ๔ อัปปมัญญา  ( ธรรมที่แผไปไมมีประมาณ ) มี ๔ ประการ คือ 

๑. เมตตา  ความรักใครปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข  
๒. กรุณา  ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข  
๓. มุทิตา  ความยนิดี ในเมื่อผูอ่ืนมีความสุข มีจิตผองใสบันเทงิ  
๔. อุเบกขา             ความวางใจเปนกลาง๗ 

หมวดที่ ๕  อาหาเรปฏิกลูสัญญา ( กาํหนดหมายความเปนปฏิกลูในอาหาร ) 
มี ๑ ประการ คือ 

๑. ความสาํคัญหมายในอาหารวาปฏิกูลนาเกลียด๘ 
 

หมวดที่  ๖  จตุธาตุววฏัฐาน ( กาํหนดพิจารณาธาตุ ๔ ) มี ๑ ประการ คือ 
๑.  พจิารณารางกายของตนโดยสักวาเปนธาตุ ๔ ( ปฐว ีอาโป เตโช วาโย ) แตละอยาง ๆ๙ 

 
หมวดที่  ๗  อรูป ( ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ ) มี ๔ ประการ คือ 

๑. อากาสานัญจายตนฌาน   ฌานอันกําหนดอากาศคือชองวางหาที่สุด 
                                                                    มิไดเปนอารมณ                                                   

                                                 
๖ วิสุทธิ.๑/๒๒๖. 
๗ ที.ม.๑๐/๑๘๔/๒๒๕;  ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๒;  อภิ.สํ.๓๔/๑๙๐/๗๕;  วิสุทธิ.๒/๑๒๔. 
๘ องฺ.เอก.๒๐/๒๒๔/๓๑๐;  ที.ปา.๑๑/๒๓๔/๒๓๕. 
๙ อง.เอก.๒๐/๒๒๔/๕๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๙๙

๒. วิญญาณัญจายตนฌาน   ฌานอันกําหนดวิญญาณหาที่สุดมิไดเปน 
                                                                    อารมณ 

๓. อากิญจัญญายตนฌาน   ฌานอันกําหนดภาวะที่ไมมอีะไร ๆ เปน  
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฌานอันเขาถงึภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมม ี  

                                                                   สัญญาก็ไมใช  ๑๐   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
๑๐ที.ม.๑๐/๒๗๘/๓๒๙; ม.มู.๑๒/๑๓๗/๑๐๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๐๐

ภาคผนวก  ค 
อารมณของวิปสสนากัมมัฏฐาน 

  
อริยสัจจ ~๔   คือ ความจรงิอันประเสริฐ  ความจริงของพระอริยะ  ความจริงที่ทาํใหผู

เขาถึงกลายเปนอริยะ  
            ๑.  ทกุข  ความทุกข  สภาพทีท่นไดยาก  สภาวะที่บีบค้ัน ขัดแยง บกพรอง ขาดแกนสาร
และความเที่ยงแท ไมใหความพึงพอใจแทจริง  ไดแก ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกบัส่ิงอันไม
เปนที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาไมสมหวงั โดยยอวา อุปาทานขันธ ๕ เปนทกุข 

 ๒.  ทกุขสมุทยั  เหตุเกิดแหงทกุข  สาเหตใุหทุกขเกิด ไดแก ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา และวิภวตัณหา  
             ๓.  ทกุขนิโรธ  ความดับทุกข ไดแก ภาวะที่ตัณหาดับส้ินไป, ภาวะที่เขาถงึเมื่อกําจัด
อวิชชา สํารอกตัณหาสิน้แลว ไมถกูตอง ไมติดของ หลุดพน สงบ ปลอดโปรง เปนอิสระ คือนิพพาน 

 ๔.  ทกุขนิโรธคามีนิปฏิปทา  ปฏิปทาทีน่าํไปสูความดับแหงทุกข  ขอปฏิบัติใหถึงความ
ดับทุกข ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอยางหนึง่วา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสาย
กลาง มรรคมอีงค ๘ นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา๑๑  
 
             ขันธ ๕  หรือ เบญจขันธ   คือ กองแหงรูปธรรมและนามธรรม 5 หมวด ที่ประชุมกันเขา
เปนหนวยรวม ซึ่งบัญญัติเรียกวา สัตว บคุคล ตัวตน เรา เขา เปนตน, สวนประกอบ 5 อยางที่
รวมเขาเปนชีวติ 
              ๑.   รูปขันธ  กองรูป สวนที่เปนรูป รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติตางๆ ของสวนที่
เปนรางกาย สวนประกอบฝายรูปธรรมทัง้หมด ส่ิงที่เปนรางพรอมทั้งคณุและอาการ  
              ๒.   เวทนาขนัธ กองเวทนา สวนที่เปนการเสวยอารมณ ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉย ๆ 
              ๓.   สัญญาขันธ  กองสัญญา สวนที่เปนความกําหนดหมาย ความกาํหนดไดหมายรูใน
อารมณ ๖ เชนวา ขาว เขียว ดํา แดง เปนตน 
              ๔.   สังขารขันธ  กองสังขาร สวนที่เปนความปรุงแตง สภาพทีป่รุงแตงจิตใหดหีรือช่ัวหรือ
เปนกลางๆ คุณสมบัติตาง ๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ที่ปรุงแตงคุณภาพของจิต ใหเปนกุศล 
อกุศล อัพยากฤต 

                                                 
๑๑ วินย. ๔/๑๔/๑๘;   สํ.ม.๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘;  อภิ.วิ. ๓๕/๑๔๕/๑๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๐๑

            ๕. วญิญาณขันธ  กองวิญญาณ สวนที่เปนความรูแจงอารมณ ความรูอารมณทาง
อายตนะทัง้ ๖ มีการเหน็ การไดยิน เปนตน ไดแก วิญญาณ ๖ ๑๒ 
                     

 อายตนะ ๑๒  ส่ิงที่เชื่อมตอกันใหเกิดความรู แดนตอหรือแดนเกิดแหงความรู 
  อายตนะภายใน ๖  ที่เชื่อมตอใหเกิดความรู แดนตอความรูฝายภายใน   
             ๑. จักขุ  จักษ ุตา  
             ๒. โสตะ ห ู
             ๓. ฆานะ  จมูก  
             ๔. ชิวหา  ล้ิน  
             ๕. กาย  กาย  
             ๖. มโน  ใจ  
       ทั้ง ๖ นี ้เรียกอีกอยางวา อินทรีย ๖ เพราะเปนใหญในหนาที่ของตนแตละอยาง เชน จักษุเปน
เจาการในการเห็น เปนตน๑๓ 
     
 อายตนะภายนอก ๖  ที่เชื่อมตอใหเกิดความรู แดนตอความรูฝายภายนอก   
             ๑. รูปะ  รูป, ส่ิงที่เห็น หรือ วัณณะ คือสี  
             ๒. สัททะ  เสียง  
             ๓. คันธะ  กลิน่  
             ๔. รสะ  รส  
             ๕. โผฏฐัพพะ  สัมผัสทางกาย  ส่ิงทีถู่กตองกาย  
             ๖. ธรรม หรือ ธรรมารมณ  อารมณที่เกิดกบัใจ  ส่ิงที่ใจนึกคดิ  
       ทั้ง ๖ นี ้เรียกทัว่ไปวา อารมณ ๖ คือ เปนสิง่สําหรบัใหจิตยึดหนวง๑๔ 
 
          ธาตุ ๑๘  ส่ิงทีท่รงสภาวะของตนอยูเอง ตามที่เหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น เปนไปตามธรรม
นิยามคือกําหนดแหงธรรมดา ไมมีผูสรางผูบันดาล และมรูีปลักษณะกิจอาการเปนแบบจําเพาะตัว 
อันพงึกาํหนดเอาเปนหลักไดแตละอยางๆ 
 
                                                 

๑๒ สํ.ข.๑๗/๙๕/๕๘;  อภิ.วิ.๓๕/๑/๑. 
๑๓ที.ปา.๑๑/๓๐๔/๒๕๕;  ม.อุ.๑๔/๖๑๙/๔๐๐;  อภิ.๒๕/๙๙/๘๕.  
๑๔ ที.ปา.๑๑/๓๐๕/๒๕๕;  ม.อุ๑๔/๖๒๐/๔๐๐;  อภิ.๓๕/๙๙/๘๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๐๒

            ๑.   จกัขุธาต ุ   ธาตคุือจักขุปสาท 
            ๒.   รูปธาตุ      ธาตคุือรูปารมณ 
            ๓.   จกัขุวิญญาณธาตุ    ธาตุคือจักขุวิญญาณ  
            ๔.   โสตธาตุ    ธาตคุือโสตปสาท  
            ๕.   สัททธาตุ    ธาตคุือสัททารมณ  
            ๖.   โสตวิญญาณธาตุ    ธาตุคือโสตวิญญาณ  
            ๗.   ฆานธาตุ    ธาตุคือฆานปสาท  
            ๘.   คนัธธาตุ    ธาตคุือคันธารมณ  
            ๙.   ฆานวิญญาณธาตุ    ธาตุคือฆานวิญญาณ  
           ๑๐.  ชวิหาธาตุ    ธาตุคือชิวหาปสาท  
           ๑๑.   รสธาตุ    ธาตคุือรสารมณ  
           ๑๒.   ชิวหาวิญญาณธาตุ    ธาตคุือชิวหาวิญญาณ  
           ๑๓.  กายธาตุ    ธาตุคือกายปสาท  
           ๑๔.   โผฏฐัพพธาตุ  ธาตุคือโผฏฐพัพารมณ  
           ๑๕.   กายวิญญาณธาตุ    ธาตุคือกายวิญญาณ  
           ๑๖.   มโนธาตุ    ธาตุคือมโน  
           ๑๗.   ธรรมธาตุ    ธาตุคือธรรมารมณ  
           ๑๘.   มโนวิญญาณธาตุ    ธาตุคือมโนวิญญาณ๑๕ 
 
            อินทรีย ๒๒ ส่ิงทีเ่ปนใหญในการทํากิจของตน คือ ทําใหธรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเปนไป
ตามตน ในกิจนั้นๆ ในขณะที่เปนไปอยูนัน้  
       หมวดที่ ๑ 
           ๑.   จกัขุนทรีย      อินทรีย คือ จักขุปสาท  
           ๒.   โสตินทรีย      อินทรีย คือ โสตปสาท 
           ๓.   ฆานนิทรีย     อินทรีย คือ ฆานปสาท  
           ๔.   ชวิหนิทรีย      อินทรีย คือ ชวิหาปสาท  
           ๕.   กายินทรีย      อินทรีย คือ กายปสาท  
           ๖.   มนินทรีย       อินทรีย คือ ใจ ไดแก จิต ที่จําแนกเปน ๘๙ หรือ ๑๒๑ ก็ตาม  

                                                 
๑๕ อภิ.วิ.๓๕/๑๒๔/๑๐๘;  วิสุทธิ.๓/๖๕;  ศังคห.๔๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๐๓

       หมวดที ่๒ 
           ๗.   อิตถินทรีย     อินทรีย คือ อิตถีภาวะ 
           ๘.   ปริุสินทรีย     อินทรีย คือ ปุริสภาวะ  
           ๙.   ชวีิตินทรีย     อินทรีย คือ ชวีติ  
       หมวดที่ ๓ 
           ๑๐.   สุขินทรีย     อินทรีย คือ สุขเวทนา 
           ๑๑.   ทุกขินทรีย        อินทรยี คือ ทุกขเวทนา  
           ๑๒.   โสมนัสสินทรยี  อินทรีย คือ โสมนัสสเวทนา 
           ๑๓.   โทมนัสสินทรีย  อินทรีย คือ โทมนัสสเวทนา 
           ๑๔.   อุเปกขินทรยี     อินทรยี คือ อุเบกขาเวทนา  
       หมวดที ่๔ 
           ๑๕.  สัทธนิทรีย         อินทรีย คือ ศรัทธา 
           ๑๖.  วริิยินทรีย          อินทรีย คือ วิริยะ 
           ๑๗.   สตินทรีย           อินทรยี คือ สติ 
           ๑๘.  สมาธนิทรีย        อินทรีย คือ สมาธ ิไดแก เอกัคคตา 
           ๑๙.   ปญญินทรีย       อินทรีย คือ ปญญา  
       หมวดที่ ๕ 
            ๒๐.   อนัญญตัญญัตญัสสามีตินทรีย  อินทรยีแหงผูปฏิบัตดิวยมุงวาเราจกัรูสัจจธรรม ที่
ยัง   มิไดรู ไดแก โสตาปตตมิัคคญาณ 
            ๒๑.  อัญญินทรีย    อินทรีย คือ อัญญา หรือปญญาอันรูทัว่ถึง ไดแก ญาณ 6 ใน
ทามกลาง  คือ โสตาปตติผลญาณ ถงึอรหัตตมัคคญาณ 
            ๒๒.   อัญญาตาวนิทรีย    อินทรียแหงทานผูรูทั่วถึงแลว กลาวคือ ปญญาของพระอรหนัต 
ไดแก อรหัตตผลญาณ ๑๖ 
 
                ปฏิจจสมุปบาท มีองคหรือหัวขอ ๑๒  การเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมทั้งหลาย เพราะ
อาศัยกนั  ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพรอม  การที่ส่ิงทัง้หลายอาศัยกัน ๆ จึงเกิดมีข้ึน 
           ๑/๒.  อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา               เพราะอวชิชา เปนปจจัย สังขาร จึงม ี
           ๓.   สงฺขาราปจฺจยา วิฺญาณํ             เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณ จึงมี 

                                                 
                     ๑๖ อภิ.วิ.๓๕/๒๓๖/๑๖๑;วิสุทธิ.๓/๗๒;สังคห.๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๐๔

       ๔.   วิญฺาณปจฺจยา นามรูป              เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูป จึงมี  
       ๕.   นามรูปปจฺจยา สฬายตน ํ             เพราะนามรปูเปนปจจัย สฬายตนะ จึงมี 
       ๖.   สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส                 เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะ จึงมี 
       ๗.   ผสฺสปจฺจยา เวทนา                      เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนา จึงม ี       
       ๘.   เวทนาปจฺจยา ตณฺหา                   เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหา จงึม ี     
       ๙.   ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ํ               เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทาน จึงม ี     
       ๑๐.   อุปาทานปจจฺยา ภโว                  เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพ จึงม ี      
       ๑๑.   ภวปจฺจยา ชาติ                          เพราะภพเปนปจจัย ชาต ิจึงม ี
       ๑๒.   ชาติปจฺจยา ชรามรณํ                  เพราะชาตเิปนปจจัย ชรามรณะ จึงมี๑๗ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
                       ๑๗ วินย.๑/๑;สํ.นิ.๑๖/๑/๑;อภิ.วิ.๓๕/๒๗๔/๑๘๕;  วิสุทธิ.๓/๑๐๗;  สังคห.๔๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๒๐๕

ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ-สกุล      แมชีจําเนียร  แสงสิน 
ที่อยู            วดัชนะสงครามฯ  ๗๗/๑๗  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
ประวัติการศกึษา 
           พ.ศ.๒๕๒๓   ธรรมศึกษาเอก  วัดบษุยบรรพต จ.ประจวบคีรีขันธ 
           พ.ศ.๒๕๓๐   อภิธรรมบัณฑิต วัดกลาง  จ.สุพรรณบุรี 
           พ.ศ.๒๕๔๑  บาลีศึกษา ๙ ประโยค วัดสุวรรณภูมิ จ. สุพรรณบุรี 
            พ.ศ.๒๕๔๕  สําเรจ็ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาศาสนศกึษา) วทิยาลยัศาสนศึกษา  
                               มหาวทิยาลัยมหิดล 
            พ.ศ.๒๕๔๕  ศกึษาตอระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิา 

ภาษาสนัสกฤต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 
หนาที่การงาน 

                        พ.ศ.๒๕๔๑  เปนกรรมการบริหารแผนกบาลีศึกษา ของสถาบนัแมชีไทย  ถงึ 
          ปจจุบนั 

            พ.ศ.๒๕๔๖-๔๗  เปนบัณฑิตอาสาสมัครสอนวิชาหมวดสงัคมศึกษา  และวิชา 
           ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดชนะสงครามฯ   
          เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 
          พ.ศ.๒๕๔๘  เปนกรรมการบริหาร ของสถาบนัแมชีไทย 
 
ทุนการศึกษา 
              ทุนภาวนาภิมณฑอุปถัมภ  
              ทุนวดัไรขิง     
              ทุนคานธีตระกูล   
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