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คาํนาํ 
ของผูเรยีบเรยีง 

 
 
 เมื่อในพรรษา พ.ศ.๒๔๙๓ ขณะพักวิเวกอยูในปาแหงเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ระลึก
ขึ้นไดถึงคําอาราธนาของบุคคลหลายคน คําอาราธนาน้ันๆ เราใจใหคิดแตงหนังสือเลมน้ีขึ้น. 
  พระอาจารยกันตสีลเถระ (เสาร) อาราธนาใหแตงอธิบายโพธิปกขิยธรรม ดวยสํานวนและ
ภาษางายๆ เพื่อประโยชนแกนักปฏิบัติ ผูมีการศึกษาปริยัติธรรมนอย จะไดอาศัยศึกษาและปฏิบัติ 
หลวงประฑิตกรณี อาราธนาใหแตงสมาธิวิธีท่ีพอจะถือเปนคูมือในการทําสมาธิได. ภิกษุรูปหนึ่ง
อาราธนาใหแตงวิธีบําเพ็ญฌานและเจริญญาณทัสนะในพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชนแกผู
ตองการปฏิบัติในดานน้ี และศิษยผูอาราธนาใหแตงวิธีสรางทิพยอํานาจตั้งแตขั้นต่ําๆ ขึ้นไปถึงขั้น
สูงสุด เพื่อเปนคูมือของผูตองการสรางทิพยอํานาจขึ้นไวบําเพ็ญประโยชน เมื่อประมวลคํา
อาราธนาเหลาน้ีเขาดวยกัน เห็นวาเปนความตองการในแนวเดียวกัน พอจะทําเปนหนังสือเลม
เดียวได จะไดปลดเปลื้องคําอาราธนาน้ันใหเสร็จสิ้นไปเสียที ในขณะที่มีกําลังพอทําไดน้ี. 
  อน่ึง เมื่อไดเรียบเรียงและพิมพพรหมจรรยคืออะไร? เผยแผไป สังเกตไดวามีผูสนใจในการ
ฝกฝนจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนามากขึ้น หนังสือพรหมจรรยคืออะไร? ไดประมวลหลัก
พรหมจรรยในพระพุทธศาสนาไวเพียงยอๆ ไมพอที่จะอาศัยเปนเครื่องมือของผูเริ่มศึกษา จึงเปน
โอกาสดีที่จะรีบเรียบเรียงวิธีฝกฝนอบรมจิตใจ ตามหลักพระพุทธศาสนาไวเสียในขณะนี้. 
  จึงประมวลเรื่องท่ีตองการมาเรียบเรียงเขาลําดับและพิจารณาหาคําที่จะใชเปนช่ือหนังสือนี้ 
ไดคําวา “ทิพยอํานาจ” ซึ่งเปนคํามีความหมายซึ้งชวนสนใจ และยังไมมีใครเคยใชเปนชื่อหนังสือ
ประเภทน้ีมากอน แลวตรวจสอบเร่ืองเหลานี้ในพระไตรปฎก เชน หมวดพระสุตตันปฎกเทาที่
สามารถจะคนได นํามาเรียบเรียงเขาหมวดหมู ตามความเหมาะสมของเรื่องน้ันๆ สวนหนังสืออื่นๆ 
แมมีความตองการจะคนเรื่องมาเรียบเรียงบาง ก็ไมมีอยูใกลมือสักเลมเดียว เพียงแตอาศัยความ
จดจําเรื่องน้ันๆ บางประการที่เคยอานมาแลวเทานั้น แมเพียงเทานี้ก็ตองถือวาเปนหน้ีบุญคุณของ
หนังสือเหลานี้แลว ขาพเจาขอขอบคุณไวในที่น้ีดวย. 
  สํานวนโวหารและคําศัพทแสงตางๆ ที่นํามาใช ไดพยายามใชสํานวนงายๆ และใชคําที่มี
ความหมายตายตัว และใชกันดื่นแลว ทั้งน้ีมุงใหสําเร็จประโยชนแมแกผูพออานออกเขียนไดแลว. 
แตก็ไมพนไปจากความยาก เพราะเน่ืองดวยหลักวิชาช้ันสูง จะอธิบายใหงายเกินไปก็ไมไดอยูเอง 
ถาผูอาน อานดวยความสนใจพินิจพิจารณาสักหนอยก็คงผานพนความยากไปไดบาง. 
  ผลมุงหมายของการฝกฝนจิตใจ ทางพระพุทธศาสนา คือ อาสวักขยญาณ (ญาณเปนเหตุ
ทําอาสวะกิเลสใหสิ้นไป) โดยตรง นอกนั้นเปนผลพลอยได   ในเมื่ออบรมจิตใจไปถึงขั้นที่ควรมี
ทิพยอํานาจบางประการนั้นๆ มิใชผลมุงหมายโดยตรง ถึงอยางนั้นผูมุงบําเพ็ญประโยชนกวางขวาง 
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ก็จําเปนตองฝกใชทิพยอํานาจตางๆ ไปดวย เพราะคนโดยมากชอบอํานาจ ยิ่งเปนอํานาจ
มหัศจรรยเทาใด ยิ่งชอบเทาน้ัน  ที่มีผูเขาใจวาสมัยน้ีคนตองการเหตุผล ไมจําเปนตองมีฤทธิ์เดช
อํานาจมหัศจรรย ก็สามารถทําการเผยแผพระพุทธศาสนาได ขาพเจาไดยินแลวก็นํามาไตรตรอง 
แลวมองดูโลกทั่วๆ ไปในปจจุบันน้ี ก็ยังเห็นวาอํานาจมหัศจรรยเปนสิ่งจําเปนอยูน่ันเอง มีคน
จํานวนนอยที่สุดท่ีตองการเหตุผล คนสวนมากแมมีการศึกษาสูงสักเพียงไรก็ตาม มักไมคอยเช่ือ
เหตุผลเทาที่พูดสูกันฟงไดน้ันเลย ยิ่งเร่ืองที่ลึกลับเกินเหตุผลธรรมดา ซึ่งไมสามารถหาเหตุผล
สามัญธรรมดามาพูดใหฟงไดแลว เขายิ่งไมยอมเช่ือวามีไดเปนได เมื่อหาเหตุผลมาพูดใหฟงไมได
เขาก็หาวาทางพระศาสนาหลอกลวงเขาใหเช่ือเขาไว เพื่อพระศาสนาและคนของพระศาสนาจะ
ดํารงอยูไดเทาน้ัน เขาไมเห็นวาศีลธรรมตามที่ทางพระศาสนาสั่งสอนเขานั้นเปนประโยชนของเขา
เอง ทั้งๆ ที่เขาอยูสบายดวยรมเงาของศีลธรรม คนจําพวกนี้ตองอาศัยอํานาจมหัศจรรยเขาชวย จึง
จะสามารถปลูกศรัทธาในพระศาสนา หรือศีลธรรมอันดีแกเขาได. 
  พระพุทธศาสนาผานพนภัยพิบัติรายแรงมาไดจนถึงปจจุบัน ก็ดวยอํานาจมหัศจรรย สมัย
พุทธกาลไมตองพูดถึงก็ได เพราะเปนสมัยเริ่มตั้งพระพุทธศาสนา ยอมเปนความจําเปนอยูดี ที่ตอง
ใชอํานาจมหัศจรรยเขาชวยในการเผยแผพระพุทธศาสนาสมัยหลังพุทธปรินิพพานมา ปรากฏใน
ประวัติของพระพุทธศาสนาวา ไดผานพนภัยพิบัติรายแรงมาดวยอํานาจมหัศจรรยหลายครั้ง เทาที่
นึกเห็นพอจะนํามาเลาได ดังน้ี 
  คร้ังหน่ึง เมื่อพระพุทธศาสนาลวงไดประมาณ ๒๓๖ ป พระเจาศรีธรรมาโศกราชหันมานับ
ถือพระพุทธศาสนา และทํานุบํารุงเปนการใหญ ก็เพราะอํานาจมหัศจรรยของพระภิกษุรูปหนึ่ง 
และอํานาจมหัศจรรยของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ถึงกับทําใหพระเจาศรีธรรมาโศกราช ทรง
มอบพระกายถวายพระชีวิตในพระพุทธศาสนา และแผพระพุทธศาสนาเปนการใหญ. 
  อีกคร้ังหน่ึง เมื่อพระพุทธศาสนาลวงไปประมาณ ๕๐๐ ป คณะสงฆตองแตกพาย 
พระพุทธศาสนาถูกทําลายลงดวยมือของพระราชาชาวกรีก ที่มารุกรานและครอบงําอินเดีย
แหลงกําเนิดของพระพุทธศาสนา พระอัศวคุตตเถระ ซึ่งเปนหัวหนาสงฆฝายเหนือ ถึงตองไป
อัญเชิญเทพบุตรใหจุติลงมาเกิด แลวใหพระผูสามารถไปพยายามเอามาบวชในพระพุทธศาสนา 
อบรมใหสําเร็จความรูสูงสุดในพระพุทธศาสนา พรอมดวยอํานาจมหัศจรรยหลายประการ แลว
สงไปปราบพระราชาชาวกรีก แหงสาคลนคร ประเทศมัจฉะ ซึ่งทรงพระนามวา พระเจามลิินท 
พระราชาชาวกรีกทรงเห็นอํานาจมหัศจรรยของพระนาคเสนเถระ ทั้งทรงจํานนตอคําแกปญหา
ของพระเถระ จึงบังเกิดพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงมอบพระกาย ถวายพระชีวิต
รับใชพระพุทธศาสนา ทรงทํานุบํารุงและปองกันภัยแหงพระพุทธศาสนาดวยพระราชอํานาจ. 
   เมื่อหันมามองดูเหตุการณของโลกในปจจุบันน้ีแลว พิจารณาดูทางที่จะรอดพนภัยพิบัติของ
พระพุทธศาสนา ก็เห็นมีแตอํานาจมหัศจรรยเทาน้ันที่จะชวยได เพราะเพียงแตปากพูดปาวๆ 
ช้ีแจงเหตุผลเปนการไมเพียงพอเสียแลว คนของพระพุทธศาสนาจะตองเปนคนศักด์ิสิทธิ์มีฤทธิ์เดช
มหัศจรรย จึงจะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาใหดํารงอยูและแผไพศาลไปได  ความจริง
พระพุทธศาสนาเปนพระศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ในดานเหตุผลอยูแลว คนของพระพุทธศาสนาตอง
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ศักด์ิสิทธิ์ สามารถเปนพยานในเหตุผลตามที่ทางพระพุทธศาสนากลาวไวดวยจึงจะสมกัน คือ ตอง
พูดไดและทําไดตามพูดดวย เมื่อเปนไดดังวานี้จะทําใหพระพุทธศาสนาเดน และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น 
เพียงแตพูดได แตทําไมไดตามพูด ก็จะไมศักดิ์สิทธิ์ จะเขาทํานองที่วา “จงทําตามที่ฉันพูด แตอยา
ทําตามฉัน” ในเมื่อไปสั่งสอนผูอื่น ถึงแมไมพูดคําน้ีออกมาตรงๆ ก็ตาม การทําและพฤติการณที่
แสดงออกมา มันบอกอยูโดยตรงแลว  คนมีความคิดยอมรูจักอยูดี เมื่อเปนเชนนี้ คําพูดสั่งสอน
ยอมไมมีนํ้าหนักพอจะจูงใจผูฟงใหเชื่อถือได ก็จะเปนเพียงสักวาพูดและฟงกันไปเทานั้นเอง จะหา
คนทําตามคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาจริงๆ ไมได เมื่อเปนถึงขั้นนี้ จะช่ือวายังมีพระพุทธศาสนา
อยูหรือ?  ขอเชิญชวนพุทธบริษัท มาชวยกันคิดอานหาทางทํานุบํารุง และปองกันภัย
พระพุทธศาสนา มาชวยกันทําใหเกิดมีบุคคล ซึ่งมีตนเปนพยานในคําสั่งสอนของพระบรมศาสดา-
จารย สามารถยืนยันไดเต็มปากวา พระพุทธศาสนาอํานวยผลสูงสุดแกผูปฏิบัติตามไดจริง ไม
ลาสมัย มรรค ผล นิพพาน ธรรมวิเศษมีจริง แมในสมัยปจจุบัน  ขาพเจาเรียบเรียงทิพยอํานาจน้ี
ขึ้น มุงหมายหาบุคคลไดเปนพยานในคําสั่งสอนของพระบรมศาสดา หวังวาจะไดรับความสนใจ
จากสาธุชนทั่วกัน. 
  บุญกุศลอันเกิดจากการเรียบเรียงหนังสือนี้ทั้งหมด ขาพเจาขออุทิศถวายแด พระมหา
กษัตริยาธิราชเจา ผูเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกทุกพระองค และแกพระโบราณาจารย ผูบริหาร
พระพุทธศาสนาสืบตอกันมาทุกทาน จนถึงสมัยปจจบุันน้ี. 
  อน่ึง การคัดจากตนราง สําเร็จดวยนํ้าพักน้ําแรงของ พระภิกษุไกรลาส คนฺธรโต ทั้งสิ้น จึง
ขอขอบคุณเธอไวในที่นี้ดวย. 
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วิธีเดินจงกรม          
อานิสงสจงกรม          
น่ังเจริญฌาน          



ทิพยอํานาจ ๖ 

 

นอนเจริญฌาน          
วิธีเจริญฌาน          
บริกรรมนิมิตต 
อุคคหนิมิตต 
ปฏิภาคนิมิตต 
ฌายีบุคคล 
วิธีเลื่อนฌาน 
ทิพยภาวะ          

 
บทที่ ๓           ๓๗ 
  บุพพประโยคแหงฌาน         

กรรมฐาน ๒ 
กรรมฐาน ๔๐          
กสิณ ๑๐ 
วิธีปฏิบัติในกสิณ 
อสุภ ๑๐          
วิธีปฏิบัติในอสุภ ๑๐         
อนุสสติ ๑๐ 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา         
จตุธาตุววัตถาน          
พรหมวิหาร ๔ 
อรูปกรรมฐาน ๔ 
จริต ๖ 
อัธยาศัย ๖ 
ปธานิยังคะ ๕ 
สัปปายะ ๔ 

 
บทที่ ๔           ๕๒ 
  อุปกรณแหงทิพยอํานาจ 

ลักษณะความดี ๓ อยาง 
ลักษณะความชั่ว ๓ อยาง 
โลกุตตรธรรมในมนุษย 
สรีรศาสตร 
ลักษณะอบรมอินทรีย 



ทิพยอํานาจ ๗ 

 

สังวร ๕ 
เจริญสติปฏฐาน ๔ 
เจริญอิทธิบาท ๔ 
สรางอินทรีย  
โพชฌงค ๗ 
เจริญอริยมรรค 
เจริญอรูปฌาน 
เจริญสัญญาเวทยิตนิโรธ 
กีฬาในพระพุทธศาสนา 
๑. ฌานกีฬา 
๒. จิตตกีฬา 

 
บทที่ ๕            ๗๔ 
  วิธีปลูกสรางทิพยอํานาจ 

อภิญญา ๖ 
อิทธิวิธิ ฤทธิ์ตางๆ 
ฤทธิ์ ๑๐ 
อธิษฐานฤทธิ์ ๑๐ 
วิกุพพนาฤทธิ์ 
มโนมัยฤทธิ์ 
ญาณวิปผาราฤทธิ ์
สมาธิผาราฤทธิ์ 
อริยฤทธิ์ 
กัมมวิปากชาฤทธิ์ 
ปุญญฤทธิ์ 
วิชชามัยฤทธิ์ 
สัมมัปปโยคปจจัยอิชฌนฤทธิ์ 
พหุภาพ 
เอโกภาพ 
อาวีภาพ 
ติโรภาพ 
ติโรกุฑฑาสัชชมานภาพ 
ปฐวีอุมมุชชภาพ 
อุทกาภิชชมานภาพ 



ทิพยอํานาจ ๘ 

 

อากาสจังกมนภาพ 
สันติเกภาพ 
ทูเรภาพ 
โถกภาพ 
พหุกภาพ 
กายวสิกภาพ 
จิตตวสิกภาพ 
ธูมายิกภาพ 
ปชชลิกภาพ 
กําลังหนุนของอธิษฐานบารมี 

 
บทที่ ๖           ๙๐ 
  วิธีสรางทิพยอํานาจ มโนมัยฤทธิ์ 
 
บทที่ ๗          ๙๗ 
  วิธีสรางทิพยอํานาจ 

 เจโตปริยญาณ รูจักใจผูอื่น 
พุทธกิจประจําวัน ๕ 
ปาฏิหาริย ๓ 
สังขาร ๓ 
เปรียบจิตตสังขารเหมือนคลื่นวิทยุ 
เปรียบวจีสังขารเหมือนคลื่นเสียง 
โสฬสจิต 
อธิบายลักษณะกระแสจิต 
ความกําหนดรูเหตุการณและอุปนิสัยใจของผูอื่น ๓ อยาง 

 
บทที่ ๘          ๑๐๖ 
  ทิพพโสต หูทิพย 

ธาตุวิเศษในกายมนุษย ๖ 
อารมณอันเปนวิสัยของธาตุ ๖ 
อธิบายวิธีปลูกสรางหูทิพย 

 
บทที่ ๙            ๑๑๓ 
  วิธีสรางทิพยอํานาจ 



ทิพยอํานาจ ๙ 

 

บุพเพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติกอนได 
เขตของจิต 
ระลึกชาติได รายที่ ๑ 
ระลึกชาติได รายที่ ๒ 
ระลึกชาติได รายที่ ๓ 
อานิสงสของการระลึกชาติได 
วิธีเอาชนะความหลับ 
วิธีทําเพื่อระลึกชาติได 
วัฏฏะ ๓ 

 
บทที่ ๑๐          ๑๒๒ 
  ทิพพจักขุ ตาทิพย 

จักษุ ๘ 
ตาแกว 
ทิพพจักขุเทียบกับศาสตรตางๆ 
พระพุทธศาสนาแผมาในประเทศไทย 
โบราณวัตถุสมัยพระเจาอโศกมหาราช 
พุทธทํานาย 
คําทํานายของบุคคลยุคใหม 
ทิพพจักขุญาณ เทียบนักปราชญทางโบราณคดี 
ลักษณะญาณ ๓ 
อตีตังสญาณ  
เรื่องราวสมัยดึกดําบรรพ 
พระเถระที่นําพระพุทธศาสนามาในสุวรรณภูม ิ
อนาคตังสญาณ 
วิธีกําหนดรูเหตุการณในอนาคต 
ปจจุปนนังสญาณ 
ภาพนิมิตตในขณะหลับ 
วิธีฝกสมาธ ิ
สัมปยุตตจิต 
เจริญกสิณ 

 
บทที่ ๑๑          ๑๓๙ 
  วิธีสรางทิพยอํานาจ รูสัตวเกิดตาย 



ทิพยอํานาจ ๑๐ 

 

กรรมมีอํานาจใหผล 
เหตุเราใจใหสัตวทํากรรม 
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม 
อานิสงสพรหมจรรย ๙ 
อุปปชชเวทนียกรรม 
อปราปรเวทนียกรรม อโหสิกรรม 
ชนกกรรม 
กําเนิด ๔ 
อุปตตถัมภกกรรม อุปปฬกกรรม 
อุปฆาตกกรรม 
ครุกรรม 
พหุลกรรม 
อาสันนกรรม 
กตัตตากรรม 
กรรมมีลักษณะ  

 
บทที่ ๑๒          ๑๔๘ 
  วิธีสรางทิพยอํานาจ รูจักทําอาสวะใหสิ้น 

กรรมเกิดจากความรูสึกแหงใจ ๓ อยาง 
สภาวะที่สมปรารถนา ๗ ประการ 
ปฏิปทาเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด ๗ ประการ 
หลักอนุมานพระนิพพาน 
คน ๒ จําพวกไมเห็นพระนิพพาน 
วิธีเจริญวิปสสนา เพื่อญาณทัสสนะ 
ความบริสุทธิ์ ๗ ประการ 
กิเลสของวิปสสนา ๑๐ 
วิปสสนาญาณ ๙ ประการ 
อารมณของวิปสสนา 
วิธีเจริญวิปสสนาอยางพิสดาร 
วิธีเจริญวิปสสนาอยางลัด 
พระไตรลักษณญาณ 
พระอาสวักขยญาณ 
วิธีเจริญอาสวักขยญาณอยางรวบยอด 
สัญโญชน ๑๐ 



ทิพยอํานาจ ๑๑ 

 

อริยวาส ๑๐ 
อินทรียแกว  

 
บทที่ ๑๓          ๑๖๙ 
  วิธีรักษาทิพยอํานาจ 

สิ่งเสียดแทรกใจไมใหสงบ 
นิวรณ ๕ 
สัมพาธเครื่องคับใจ ๑๐ 
ความฉลาดในสมาธิ ๗ 

 
บทที่ ๑๔          ๑๗๔ 
  วิธีใชทิพยอํานาจบําเพ็ญประโยชน 

คุณอนันต โทษมหันต 
พุทธจริยา ๓ 
การบําเพ็ญประโยชน 
วิธีใชทิพยอํานาจคุมครองตน 
ภัยในโลก ๔ ประเภท 
วิธีใชทิพยอํานาจกําจัดภัยอันตรายแกตน 
วิธีใชทิพยอํานาจบําบัดอาพาธแกตน 
วิธีใชทิพยอํานาจระงับกิเลสของตน 
วิธีใชทิพยอํานาจคุมครองผูอื่น 
วิธีใชทิพยอํานาจบรรเทาภัยแกผูอื่น 
วิธีใชทิพยอํานาจบําบัดอาพาธผูอื่น 
วิธีใชทิพยอํานาจปลูกศีลธรรมแกผูอื่น 

 
 

 
 

 
(การคนหาเนื้อเรื่องท่ีตองการ ใหกดปุม Ctrl+f แลวพิมพคําที่ตองการคนหาลงไป) 

 



ทิพยอํานาจ ๑๒ 

 

ทิพยอํานาจ 
พระอริยคุณาธาร 

เรียบเรียง 
.................................................... 

 

บทนํา 
ทิพยอํานาจคืออะไร? 

.................................................... 
 
  เมื่อไมนานมานี้ มีขาวในหนาหนังสือพิมพฉบับหน่ึงวา มีสตรีในตางประเทศ เกิดมีหูทิพย
ตาทิพย สามารถรูเห็นเหตุการณในที่ไกล เกินวิสัยตามนุษยธรรมดาจะมองเห็น และสามารถ
สนทนากับวิญญาณของคนที่ตายไปแลวรูเรื่องกันได   หนังสือพิมพฉบับน้ันใหขาวตอไปวา มี
นักวิทยาศาสตรไปพิสูจนความจริงก็ประจักษวา สตรคีนน้ันซึ่งไมเคยรูจักนักวิทยาศาสตรคนนั้นมา
กอน แตสามารถบอกความจริงบางอยางของนักวิทยาศาสตรคนน้ัน ถูกตองเปนที่นาพิศวง แต
นักวิทยาศาสตรก็ไมกลาลงความเห็นรับรองวาเปนไดดวยความรูของสตรีคนนั้นเอง สงสัยวาจะมี
อะไรสิงใจอยางพวกแมมดหมอผี ซึ่งมีดกดื่นในอัสดงคตประเทศ และเขาพากันรังเกียจถึงกับมี
กฎหมายลงโทษผูฝาฝน  หนังสือพิมพฉบับน้ันใหขาวรายละเอียดตอไปวา สตรีคนนั้นเกิดหูทิพยตา
ทิพยขึ้นโดยบังเอิญ หลังจากปวยหนักมาแลว. 
  เรื่องคลายคลึงกันน้ี ก็มีอยูแมในเมืองไทยเรา ขาพเจาไดรูจักกับสตรีคนหน่ึง เมื่อปที่แลวมา
น้ีเอง เมื่อคุนเคยกันแลว สตรีคนนั้นไดเลาใหขาพเจาฟงวา ไดปวยหนักมาแรมเดือน ในระหวาง
ปวยหนักนั้นใครจะมาหาหรือพูดจาวากระไรรูลวงหนาหมด คร้ันหายปวยแลวก็ยังมีไดเปนบางครั้ง
บางคราว แตไมบอยนัก เน่ืองจากไมคอยไดสงบใจเหมือนในคราวยังปวยอยู เพราะตองวุนวายกับ
ธุรกิจประจําวัน ซึ่งเปนธรรมดาของผูครองเรือน. 
 เรื่องท่ีนํามาเลานี้ เปนพยานใหเราทราบวา ภายในรางกายของมนุษยเราน้ี มีอํานาจสิ่ง
หน่ึงแปลกประหลาดวิเศษเกินกวาอํานาจของคนธรรมดาซอนอยู ที่เมื่อทราบวิธีปลุกหรือปลูก
สรางขึ้นใหมีประจําแลว จะเปนสิ่งที่มหัศจรรย โดยสามารถรูเห็นสิ่งตางๆ ซึ่งมนุษยธรรมดาไมอาจ
รูเห็นได. 
  ในทางพระพุทธศาสนา ไดกลาวถึงอํานาจที่วาน้ี และเรียกช่ือวา ทิพพจักขุ-ตาทิพย, ทิพพ
โสต-หูทิพยคลายจะยืนยันวามีอํานาจทิพยในรางกายมนุษยน้ีดวยแตนักศึกษาทางพระพุทธศาสนา



ทิพยอํานาจ ๑๓ 

 

โดยสวนมากมองขามไป ไมไดสนใจศึกษาเพื่อพิสูจนความจริงเร่ืองน้ี เมื่อมีใครพูดถึงเรื่องน้ี ก็มัก
ตําหนิหาวางมงาย เช่ือในสิ่งซึ่งไมอาจเปนไปได หาไดเฉลียวใจไมวา พระบรมศาสดาเปนผูทรง
แสดงไว ทั้งปรากฏในพระประวัติของพระองควาทรงสามารถใชอํานาจน้ันไดอยางดีดวย นาที่เรา
พุทธศาสนิกชนจะพึงศึกษาคนควาพิสูจนความจริงกันดูบาง จะเปนสิ่งไรสาระเทียวหรือ ถาจะทํา
การพิสจูนวิชาหูทิพยตาทิพย ใหทราบความจริงอยางมีหลักฐาน ขาพเจากลับเห็นวาจะเปนทาง
ชวยใหพระพุทธศาสนาเดนขึ้นอีก  เพราะสิ่งใดที่พระบรมศาสดาตรัสไว ซึ่งปรากฏมีอยูใน
พระไตรปฎกหากเราพิสจูนใหเห็นจริงวา สิ่งนั้นเปนไดตามที่ดํารัสไว ก็ยอมเปนพยานแหงพระ
ปญญาของพระบรมศาสดา เปนทางใหเราเกิดความเช่ือมั่นในพระปญญาตรัสรูของพระบรมศาสดา
อยางแนนแฟน จะเพิ่มกําลังใหเราปฏิบัติตามพระบรมพุทโธวาทไดโดยไมลังเลใจ ทั้งเปนหลักฐาน
ตอตานปรัปวาทดวย  เพราะในโลกสมัยวิทยาศาสตรเฟองฟูน้ี เขาไมคอยเช่ือในอํานาจลึกลับน้ี 
เมื่อพระพุทธศาสนากลาวถึงเขาจึงนาจะยิ้มเยาะอยูแลว แมแตเราซึ่งเปนศาสนิกชนแทๆ ก็ยังไม
เช่ือ แลวจะใหนักวิทยาศาสตรเขาเชื่ออยางไร?  เพราะเขาตั้งหลักเกณฑของเขาไววา เขาจะเช่ือ
เฉพาะสิ่งที่เขาไดพิสูจนทราบความจริงแนชัดแลวเทานั้น  หลักเกณฑที่เขาตั้งไวน้ีเปนหลักเกณฑที่
ดี เปนวิสัยแหงนักศึกษาความจริง ซึ่งจะไมยอมใหความเช่ือของเขาไรเหตุผล แมพระบรมศาสดา
ของเราก็ปรากฏวาทรงดําเนินปฏิบัติมาทํานองเดียวกับนักวิทยาศาสตรในสมัยปจจุบัน คือทรงทํา
การพิสจูนความจริงทางใจ จนไดหลักฐานแนนอนแลว จึงทรงพอพระหฤทัยวาไดตรัสรูแลว มิได
ทรงไปเท่ียวเก็บเอาความรูของผูอื่น ที่เขาคนควาไวมารอยกรองเขาเปนหลักแหงศีลธรรมจรรยาที่
ทรงสั่งสอน และมิไดทรงอางวาใครเปนศาสดา หรือผูบังคับบัญชาเหนือใหประกาศธรรมสั่งสอน
มหาชน  พระองคทรงคนพบความจริงดวยพระองคเอง แมหลักความรูน้ันๆ จะมีมาในลัทธิศาสนา 
หรือในความเช่ือถือของมหาชนมาแลวแตโบราณกาลก็ตาม  ถายังไมไดพิสูจนดวยความรูของ
พระองคเองกอนแลวก็มิไดนํามาบัญญัติสั่งสอนมหาชนแตประการใด  เปนแตไมมีความรูสวนใดท่ี
เกินพระปญญาของพระองคไปเทานั้นเอง  เราจึงไดพบวาบรรดาบัญญัติธรรมท่ีถูกตองตามหลัก
เหตุผลน้ันๆ ไดมาปรากฏในพระบัญญัติของพระองคทั้งหมด ที่ปรากฏวามีบางอยางที่ไมทรง
พยากรณไว ก็มิใชวาไมทรงทราบ เปนแตทรงเห็นวาไมเปนประโยชน จึงไมทรงกลาวแกหรือแสดง
ไว เชน อันตคาหิกทิฏฐิ หรือ นิยตมิจฉาทิฏฐิ ไมทรงกลาวแก เปนแตทรงแสดงธรรมโดยปริยายอื่น
ใหฟง  เมื่อผูฟงพจิารณาตามก็ทราบความจริงในเรื่องน้ันดวยตนเอง แลวสิ้นสงสัยไปเอง  วิธีการ
แกความเห็นของคนที่พระบรมศาสดาทรงใช คลายวิธีการรักษาโรคของแพทยผูเช่ียวชาญ ที่
ตรวจหาสมุฏฐานของโรคกอนแลว จึงรักษาแกที่สมุฏฐาน ไมตามรักษาที่อาการเจ็บปวดซึ่งเปน
ปลายเหตุ เพราะเมื่อแกสมุฏฐานถูกตองแลวโรคก็สงบ อาการเจ็บปวดก็หายไปเอง  ฉะน้ันเรื่องที่
ไมทรงกลาวแกอันตคาหิกทิฏฐิก็เชนเดียวกัน เพราะความเห็นน้ันเปนเพียงปลายเหตุ มิใชสมุฏฐาน
อันเปนตัวเหตุดั้งเดิม จึงทรงแสดงธรรมโดยปริยายอื่นอันสามารถแกตัวเหตุเดิมซึ่งเปนสมุฏฐาน. 
  อํานาจลึกลับมหัศจรรย เกินวิสัยสามัญมนุษยน้ันแมมิไดตรัสเรียกวา ทิพยอํานาจ โดยตรง
ก็ตาม ก็ไดทรงกลาวถึงอํานาจนั้นไวแลวอยางพรอมมูล และตรัสบอกวิธีปลูกสรางอํานาจนั้นขึ้นใช
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อยางดีดวย เปนการเพียงพอที่เราจะสันนิษฐานวา พระบรมศาสดาไดทรงบรรลุอํานาจน้ันทุก
ประการ และทรงใชใหเกิดประโยชนอยางมหาศาลมาแลวในสมัยทรงพระชนมอยู. 
  ความขอน้ีมีหลักฐานในพระไตรปฎกมากมาย จะนํามาเลาพอเปนอุทาหรณ ดังตอไปน้ี 
  ๑.๑ เมื่อตรัสรูแลวใหมๆ เสด็จไปโปรดภิกษุเบญจวัคคียที่สวนกวาง อันเปนท่ีพักของฤษี ณ 
เมืองพาราณสี แลวเสดจ็จําพรรษาที่น่ัน. 
  ในภายในพรรษา ทานพระยศเถระเมื่อยังมิไดบวช บังเกิดความคิดเห็นขึ้นวา ฆราวาสคับ
แคบวุนวายสุดท่ีจะทานทนได จึงหนีออกจากบานไปเฝาพระบรมศาสดาที่สวนกวางนั้น เดินบนไป
ตามทางวา ที่น่ีคับแคบ ที่น่ีวุนวาย พระบรมศาสดาไดทรงสดับ จึงทรงขานรับวา ที่น่ีไมคับแคบ 
ที่น่ีไมวุนวาย เชิญมาที่นี่ เราจะแสดงธรรมใหฟง ทานพระยศเถระก็เขาไปตามเสียงที่ทรงเรียก เมื่อ
ไดถวายบังคมและน่ังเรียบรอยแลว ก็ไดรับฟงพระธรรมเทศนาอันนาจับใจ จนไดบรรลุดวงตาเห็น
ธรรมข้ึนในใจ  ทันใดน้ันบิดาของทานก็ติดตามไปถึง พระบรมศาสดาเกรงวา เมื่อพระยศเถระกับ
บิดาไดเห็นกัน ก็จะเปนอันตรายแกธรรมาภิสมัย จึงทรงทํา ติโรภาพปาฏิหาริย คือทรงทําฤทธิ์
กําบังมิใหบิดากับบุตรเห็นกัน แลวทรงแสดงธรรมใหทั้งสองนั้นฟง จนทานพระยศเถระไดบรรลุถึง
พระอรหัตตผล ถึงความเปนผูบริสุทธิ์แลว  และบิดาของทานไดบรรลุดวงตาเห็นธรรมแลวจึงทรง
คลายฤทธ์ิใหบิดากับบุตรเห็นกัน ทันใดน้ันบิดาของทานพระยศเถระก็แจงใหทราบวา ทางบานพา
กันตามหา ขอใหทานกลับบาน พระบรมศาสดาจึงชิงตรัสวายศะไดฟงธรรม ถึงความเปนผูไมควร
แกการครองเรือนแลว บิดาของทานพระยศเถระจึงทูลอาราธนาพระบรมศาสดากับทานพระยศ
เถระไปฉันที่เรือน   คร้ันบิดากลับไปแลว ทานพระยศเถระจึงทูลขอบรรพชาอุปสมบทเปนภิกษุใน
พระพุทธศาสนา แลวเปนปจฉาสมณะตามหลังพระบรมศาสดาไปฉันภัตตาหารที่เรือนของบิดา 
เรื่องน้ีเปนอุทาหรณแหงอิทธิวิธี ชนิดที่เรียกวา ติโรภาพ หรือท่ีสามัญชนเรียกวา กําบังหรือหายตัว 
  ๒.๒ เมื่อออกพรรษาแรกน้ันแลว เสด็จไปสูอุรุเวลา ตําบลเสนานิคม แควนมคธ เพื่อโปรด
ชฎิล ๓ พี่นอง พรอมดวยบริวาร เสด็จเขาไปขอพักอาศัย ทานอุรุเวลกัสสปะ ผูเปนหัวหนาชฎิล
ตอบขัดของ พระบรมศาสดาตรัสขอรองดวยเหตุผลทางสมณวิสัยถึง ๓ คร้ัง ทานจึงยอมรับใหพัก
อาศัย พระบรมศาสดาขอพักในโรงไฟ ทานก็หามวามีนาคราย เกรงจะเปนอันตราย ขอใหพักในท่ี
อื่น พระบรมศาสดาตรัสรับรองวาไมเปนไร แลวเสด็จไปพัก ไดทรงทําฤทธิ์สูกับนาครายจนมันหมด
พยศ  รุงเชาทรงจับนาครายใสบาตรมาใหทานอุรุเวลกัสสปะดู ทานก็อัศจรรย แตยังไมปลงใจเชื่อ
วาเปน “พระอรหันต” ผูวิเศษกวาตน จึงไมยอมเปนสาวก. 
  วันตอมาอีก เสด็จไปบิณฑบาตอุตตรกุรุทวีป ไดผลหวาลูกใหญมาสูทานอุรุเวลกัสสปะฉัน 
ซึ่งเปนที่รูกันในสมัยนั้นวา ผลหวาชนิดน้ันไมมีในที่ใกลๆ น้ัน นอกจากในปาหิมพานต   ในวัน
ตอมาอีก เวลากลางคืนมีแสงสวางในบริเวณที่ประทับตลอดราตรีท้ังสามยาม แตละยามก็มีแสง
สวางตางสีกันดวย  รุงเชาทานอุรุเวลกัสสปะจึงทูลถาม ตรัสพฤติการณวา ปฐมยามทาวมหาราชทั้ง  
๔ มาเฝา  มัชฌิมยามทาวสักกเทวราชลงมาเฝา  ปจฉมิยามทาวมหาพรหมลงมาเฝา   ทานอุรุเวล- 
.......................................................................................................................................................... 
๑. วิ. มหา. ๔/๑๕.  ,  ๒. วิ. มหา. ๔/๕๔ 
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กัสสปะหลากใจแสดงความอัศจรรย  อยากจะยอมตนลงเปนสาวกแลว     แตยังมีมานะเกรงจะได  
ความอับอายแกสานุศิษย   รุงข้ึนอีกวันหน่ึง ฝนพรํา อากาศเย็นจัด พวกชฎิลหนาวพากันผาฟน
เพื่อกอไฟผิง พระบรมศาสดาทรงทําปาฏิหาริยใหผาฟนไมแตก และกอไฟไมติด พวกชฎิลพากัน
หลากใจและลงความเห็นวาเปนดวยฤทธิ์ของพระบรมศาสดา จึงพากันไปออนวอนอาจารยขอให
พาพวกตนถวายตัวเปนศิษยพระบรมศาสดา ทานอุรุเวลกัสสปะไดโอกาส จึงพาศิษยบริวารเขาขอ
บรรพชาอุปสมบทในสํานักพระบรมศาสดา   นองชายทั้งสองซึ่งอยูในอาศรมทางใตลงไปพาบริวาร
มาเยี่ยมพี่ชาย เห็นบวชเปนภิกษุแลวก็พากันบวชตามพี่ชาย พระบรมศาสดาทรงเทศนาอบรมทาน
ทั้งสาม พรอมดวยบริวารพันหน่ึง โดยปริยายตางๆ จนเห็นวามีอินทรียแกกลา พอจะรับฟงพระ
ธรรมเทศนาเพื่อปญญาชนช้ันสูงแลว จึงพาไปสูตําบลคยาสีสะ๑ ทรงแสดงอาทิตตปริยาย โปรดให
บรรลุอรหัตตผลทั้ง ๑,๐๐๐ องคพรอมกัน  พอเวลาอันสมควรแลวจึงพาพระอรหันตท้ัง ๑,๐๐๐ 
องค เสด็จยาตราเขาสูกรุงราชคฤห เพื่อโปรดพระเจาพิมพิสารตอไป. 
  เรื่องท่ีเลามาน้ี เปนอุทาหรณแหงปาฏิหาริยทั้งหลายประการ คือ ทรงทรมานนาครายให
หายพยศไดน้ันทรงใชปาฏิหาริยบังควันกอน แลวจึงทรงใชปาฏิหาริยเปลวเพลิงภายหลัง ที่ทรง
แหวกนํ้าจงกรมน้ัน ทรงใช ปาฏิหาริยติโรปาการภาพ คือทรงเนรมิตกําแพงขึ้นกั้นนํ้าไว ที่เสด็จไป
บิณฑบาตอุตตรกุรุทวีปน้ัน ทรงใชปาฏิหาริยเหาะไป  ทรงทราบวามีเทวดามาเฝายามทั้งสามของ
ราตรีน้ัน เปนดวยทิพพจักขุญาณ และ ทิพพโสตญาณ ที่ทําใหพวกชฎิลผาฟนไมแตก กอไฟไมติด
น้ัน เปนดวยอธิษฐานฤทธิ์. 
  ๓.๒ ในสมัยพระธรรมวินัยกําลังแผไปท่ัวมัชฌิมชนบทน้ัน พราหมณพาวรีซึ่งตั้งอาศรมอยูฝง
นํ้าโคธาวารี ในแดนทักษิณาบถ คือ อินเดียภาคใต ไดทราบกิตติศัพทของพระบรมศาสดาวา เปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา จึงผูกปริศนาใหศิษยผูใหญ ๑๖ คนไปเฝาทูลถาม เพื่อหยั่งภูมิของ
พระบรมศาสดาวาจะจริงอยางคําเลาลือหรือไม  เวลาน้ันพระบรมศาสดาเสด็จประทับที่ปาสาณ-
เจดีย ประเทศโกศล มาณพศิษยพราหมณพาวรีทั้ง ๑๖ คน พรอมดวยบริวารไปถึงเขาเฝาในเวลา
เย็น ณ รมเงาปาสาณเจดียน้ัน พระบรมศาสดาทรงปฏิสันถารดวยสัมโมทนียกถาพอสมควรแลว 
จึงทรงแสดงพระปาฏิหาริยเปนประเดิมกอนเปดโอกาสใหถามปริศนา ดวยทรงชมโฉมพาวรี
พราหมณ ผูเปนอาจารยของมาณพเหลาน้ันกอนวา มีลักษณะของมหาบุรุษ ๓ ประการ  และตรัส
บอกความคิดของพาวรีท่ีผูกปริศนามาถามวามีความประสงคเชนไร แลวจึงเปดโอกาสใหถาม
ปริศนาทีละคนจนจบทั้ง ๑๖ คน ทานเหลาน้ันก็เกิดอัศจรรยใจขนพองสยองเกลา จนเกือบจะไม
ทูลถามปริศนา แตพระบรมศาสดาเห็นวาการแกปริศนานั้นจะเกิดสําเร็จประโยชนใหญหลวง จึง
ทรงบัญชาใหถามปริศนาตอไปแลว ทรงแกปริศนานั้นๆ ไดอยางคลองแคลวไมมีการขัดของอึดอัด 
ในที่สุดแหงการแกปริศนาของแตละทาน ทานเจาของปริศนาพรอมดวยบริวาร ก็ไดบรรลุพระ
อรหัตตผลทั้งหมด เวนแตปงคิยะ หลานทานพาวรีเทานั้น เพราะโทษที่มีใจหวงใยถึงทานพาวรีผู
เปนลุง. 
.......................................................................................................................................................... 
๑. คือ คชาสีสะ เขาหัวชาง. พ.ม.ส.  ,  ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๕๒๔ 
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  เรื่องน้ี เปนอุทาหรณแหงอิทธิปาฏิหาริยหลายประการ คือ ทรงทราบลักษณะพาวรี
พราหมณดวยทิพยจักษุญาณ ทรงทราบความคิดของพาวรีพราหมณดวยปรจิตตวิชชาญาณ หรือที่
เรียกวา เจโตปริยญาณ ทรงแกปริศนาไดคลองแคลวไมติดขัดน้ัน เปนดวยพระปรีชาญาณหลาย
ประการ มีพระปฏิสัมภิทาญาณ เปนตน. 
  ๔.๑ สมัยหนึ่ง ทรงรับนิมนตของพกาพรหมแลว เสด็จไปพรหมโลก ทรงทรมานพกาพรหม
ดวยอิทธิปาฏิหาริยหลายหลาก มีการเลนซอนหาเปนตน แลวทรงแสดงธรรมสั่งสอนใหพกาพรหม
ละพยศรายไดดวยวิธีท่ีเรียกวา ญาณคทา. 
  ๕. สมัยหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานะ ไปทําความเพียร ณ บานกัลลวาลมุตตคาม ถูกถีน-
มิทธะครอบงํา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบดวยเจโตปริยญาณ จึงเสด็จไปดวยพระ
มโนมัยกาย ทรงแสดงวิธีแกถีนมิทธะแกพระเถระ แลวเสด็จกลับที่ประทับ. 
  ๖.๒ อีกคร้ังหน่ึง ทรงทรมานทานพระองคุลีมาลเถระ เมื่อยังเปนโจร ดวยพระปาฏิหาริย
ทูเรภาพ คือ ทรงดําเนินโดยปกติ แตทานพระองคุลีมาลตามไมทัน เห็นพระองคอยูในระยะไกลอยู
เสมอ จึงตะโกนบอกใหหยุด ทรงตอบไปวา พระองคหยุดแลว ทานเองสิไมหยุด พระองคุลีมาลรอง
ตะโกนไปวา ตรัสมุสา เดินอยูแทๆ บอกวาหยุดได ตรัสตอบวาทรงหยุดทําบาปแลวตางหาก ทาน
เองสิไมหยุดทําบาปใสตัว พระองคุลีมาลไดสติ จึงทิ้งอาวุธเขาไปเฝาทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระ
บรมศาสดาก็โปรดใหบรรพชาอุปสมบท แลวพามาวัดพระเชตวันในวันนั้น. 
  ๗.๓ อีกคร้ังหน่ึง ซึ่งเปนคร้ังที่มีประวัติการณโดงดังที่สุด คือ คร้ังทรงทํา ยมกปาฏิหาริย 
เพื่อทรมานเดียรถียนิครนถ ที่มาแขงดีทาทายดวยประการตางๆ  คร้ังน้ันทรงทําที่กรุงสาวัตถี ณ 
ตนไมมะมวงช่ือคัณฑามพฤกษ โดยแสดงพระองคใหมีหลากหลาย มีอิริยาบถและทํากิจตางๆ กัน 
บางนั่ง บางนอน บางแสดงธรรม บางจงกรมกลางหาว และทรงทําทอนํ้า ทอไฟ และรังสีสลับสีให
พุงออกจากพระวรกายเปนคูๆ แลวเสด็จลับพระองคไปในอากาศ ณ ยอดเขาพระสุเมรุ นัยวาเสด็จ
ไปจําพรรษา ณ ดาวดึงส ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา วันออกพรรษาจึงเสด็จลง ณ 
ประตูนครสังกัสสะ ทางทิศเหนือกรุงสาวัตถี แลวทรงทําอาวีภาพปาฏิหาริย คือทรงเปดโลกใหคน
และเทวดาเห็นกันได พระองคเสด็จลงโดยบันไดแกวที่เทวดานฤมิต มีพระอินทรกับพระพรหมตาม
เสด็จทั้งสองขาง ดวยบันไดเงินและทอง มหาชนไดประชุมกันตอนรับโดยสักการะมโหฬาร นัยวามี
ผูปรารถนาเปนพระพุทธเจากันในคร้ังน้ันมากมาย ประมาณเทาเมล็ดทรายในแมนํ้าคงคา คนและ
เทวดาไดเห็นกันชัดแจงในคร้ังน้ัน. 
  ยมกปาฏิหาริย เปนสิ่งที่ทําไดยากที่สุด ไมมีพระสาวกรูปใดทําได ไมมีใครสามารถเปน
คูแขงได จึงเปนปาฏิหาริยท่ีนาอัศจรรยที่สุด. 
  เรื่องเหลาน้ีเปนเพียงสวนนอย นํามาเลาพอเปนอุทาหรณเทาน้ัน ถาจะเลาเรื่องที่ทรงทํา
ปาฏิหาริยในคราวตางๆ ใหสิ้นเชิงแลว ก็จะกลายเปนหนังสือเลมใหญ ซึ่งมิใชจุดหมายของหนังสือ
เลมนี้. 
.......................................................................................................................................................... 
๑. ม. มู. ๑๒/๕๙๐.  ,  ๒. ม. ม. ๑๓/๔๗๙.  ,  ๓. ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ ธมฺมปทฏฐกถา ๖/๒๑๑ 



ทิพยอํานาจ ๑๗ 

 

  ปาฏิหาริยน้ี ทรงแสดงไววามี ๓ ประการ คือ 
  ๑. อิทธิปาฏิหาริย ฤทธิ์อัศจรรย 
  ๒. อาเทสนาปาฏิหาริย ดักใจถูกตองอยางนาอัศจรรย 
  ๓. อนุสาสนปีาฏิหาริย คําสั่งสอนที่นาอัศจรรย  โดยมีเหตุผลพรอมมูล  และปฏิบัติไดผล
จริงๆ ดวย.  
  ในปาฏิหาริยท้ัง ๓ ประการนี้ ทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริยวาเปนเยี่ยม เพราะยั่งยืน
ดํารงอยูหลายชั่วอายุคน และสําเร็จประโยชนแมแกคนรุนหลังๆ สวนปาฏิหาริยอีก ๒ ประการนั้น 
เปนประโยชนเฉพาะแกผูไดประสบพบเห็นเทาน้ัน และเปนสิ่งที่สาธารณะ แมชาวโลกบางพวกเขา
ก็ทําได เชน ชาวคันธาระ และชาวมณีปุระ เปนตน ที่เรียกกันในคร้ังน้ันวา คันธารวิชา มณีวิชา 
พระบรมศาสดาจึงไมทรงแสดงบอยนัก เวนแตจําเปน และเห็นวาจะสําเร็จประโยชนจึงทรงทํา
อิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนาปาฏิหาริย นัยวาทรงหามพระสาวกมิใหแสดงอิทธิปาฏิหาริย
เชนเดียวกัน แตก็ปรากฏวามีพระสาวกแสดงปาฏิหาริยกันเรื่อยๆ มา ตั้งแตสมัยพระบรมศาสดายัง
ทรงพระชนมอยู จนถึงสมัยหลังพุทธปรินิพพานมานาน ที่ตรัสสั่งใหแสดงก็มี เชน ทรงแนะอุปเทศ
แหงฤทธิ์แกพระมหาโมคคัลลานะ ใหทรมานนันโทปนันทนาคราช และตรัสสั่งพระมหาโกฏฐิตะไป
ทรมานพญานาค ที่ทาปยาคะ เปนตน   เมื่อคราวจะทํายมกปาฏิหาริยก็มีพระสาวกสาวิกาหลาย
องคขอแสดงฤทธิ์แทน แตไมทรงอนุญาต โดยทรงอางวา เปน พุทธวิสัย และ พุทธประเพณี. 
  อํานาจอันแปลกประหลาดมหัศจรรย ดังท่ีเลามาน้ี เปนสิ่งเกินวิสัยสามัญมนุษยจะทําได 
เปนเหมือนเทพบันดาลฉะนั้น   ขาพเจาจึงพอใจเรียกอํานาจชนิดน้ีวา ทิพยอํานาจ  แตมิได
หมายความวาอํานาจน้ีเปนของเทวดาหรือเทวดาดลใจใหทํา  ขาพเจาหมายถึงภาวะหน่ึงซึ่งเปน
ภาวะทิพย มีอยูในภายในกายของมนุษยธรรมดานี่เอง  หากแตไมทําการปลุกหรือปลูกสรางขึ้นให
มีประจักษชัด จึงไมมีสมรรถภาพทําการอันนาอัศจรรยได  สวนผูรูจักปลุกหรือปลูกอํานาจชนิดน้ัน
ขึ้นใช ยอมสามารถทําอะไรๆ ท่ีนาอัศจรรยไดเกินมนุษยธรรมดา. 
  ทิพยภาวะนั้น จะปรากฏขึ้นแกบุคคลในเมื่อเจริญสมาธิจนไดฌาน ๔ แลว และฌาน ๔ 
น้ันเองเปนทิพยวิสัย คือ แดนทิพย ซึ่งเมื่อบุคคลเขาไปถึงแดนทิพยน้ีแลวทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของ
กับตนโดยฐานเปนเครื่องใช ของกิน ความคิดนึกรูสึกและความรู ก็ยอมกลายเปนทิพยไปหมด ดังที่
ตรัสแกพราหมณและคหบดี ชาวเวนาคปุระวา เราเขาฌานที่ ๑-๒-๓-๔ ถาจงกรมอยูที่จงกรมก็
เปนทิพย ถายืนอยูที่ยืนก็เปนทิพย ถาน่ังอยูที่น่ังก็เปนทิพย ถานอนอยูที่นอนก็เปนทิพย ... ดังน้ี  
และมีในท่ีอื่นอีกหลายแหงท่ีตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งเมื่อรวมความแลว ก็ทรงรับรองวาเมื่อเขาฌาน
ที่ ๑-๒-๓-๔ แลว ทุกสิ่งจะกลายเปนทิพย อาหารที่ไดดวยการบิณฑบาตก็เปนทิพย ผาบังสุกุลก็
เปนทิพย โคนไมที่อาศัยก็เปนทิพยวิมาน ยาดองดวยนํ้ามูตรเนาก็กลายเปนยาทิพยไป เคร่ืองใช
สอยตางๆ ก็เปนทิพย ภาวะแหงจิตใจในสมัยนั้นก็บริบูรณไปดวยทิพยภาวะ สิ่งที่ไดประสพพบเห็น 
สัมผัสถูกตอง ลวนแตนาชื่นใจ ประหนึ่งวาไดเขาไปอยูในโลกทิพยอยางเต็มท่ีแลวฉะน้ัน. 
 
 



ทิพยอํานาจ ๑๘ 

 

  ฌานทั้ง ๔ เปนที่ตั้งแหงทิพยอํานาจทั้งปวง คือ ทิพยอํานาจทั้งปวงจะเกิดขึ้นแกบุคคล 
ยอมตองอาศัยฌาน ๔ เปนบาทฐาน  เพราะฌาน ๔ เปนทิพยวิสัย ที่บริบูรณดวยภาวะทิพย ซึ่งจะ
เปนกําลังหนุนใหเกิดทิพยอํานาจไดงาย. 
  ทิพยอํานาจน้ี เมื่อวาโดยลักษณะอยางต่ํา ยอมหมายถึงโลกียอภิญญา ๕ ประการ แตเมื่อ
วาโดยลักษณะอยางสูง ยอมหมายถึงโลกุตตรอภิญญา ๖ ประการ หรือวิชชา ๘ ประการ คือ 
  ๑. อิทธิวิธิญาณ ฉลาดในวิธีทําฤทธิ์ 
  ๒. มโนมยิทธิ ฤทธิ์สําเร็จดวยใจ 
  ๓. ทิพพโสตญาณ ฉลาดในโสตธาตุทิพย 
  ๔. เจโตปริยญาณ ฉลาดในการรูใจผูอื่น 
  ๕. บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฉลาดในการระลึกชาติกอนได 
  ๖. ทิพพจักขุญาณ ฉลาดในทางตาทิพย 
  ๗. จุตูปปาตญาณ ฉลาดรูจุติและอุปบัติ ตลอดถึงการไดดีตกยากของสัตวตามกําลังกรรม 
   ๘. อาสวักขยญาณ ฉลาดในการทําอาสวะใหสิ้นไป. 
  ขอ ๑-๓-๔-๕-๖ และ ๘ เปนอภิญญา  ถาขาดขอ ๘ ไปก็เปนเพียงโลกิยอภิญญา  ถามีขอ 
๘ ก็เปนโลกุตตรอภิญญา อภิญญา ๖ หรือวิชชา ๘ ประการนี้ขาพเจาจะเรียกวาทิพยอํานาจตอไป. 
  ทิพยอํานาจน้ี พระบรมศาสดาและพระสาวกสาวิกาไดทรงมี และไดใชบําเพ็ญประโยชน
มาแลว มีหลักฐานมากมายในพระไตรปฎก เราผูอนุชนหรือปจฉิมชนไมควรจะมองขามไป หรือไม
ควรดูหมิ่นวาไมนาเช่ือ แลวแหละทอดธุระเสีย.  
 บุคคลผูฝกฝนอบรมตนจนไดทิพยอํานาจน้ี แมเพียงบางประการ จะตองมีศีลธรรมเปน
หลักประจําใจมาแลวอยางพอเพียง อยางต่ําก็จะตองมีศีล ๕ และกัลยาณธรรมประจําใจ เปนผูรัก
ดีเกลียดบาปกลัวบาป ชอบสงบตามวิสัยของคนดีไมเปนภัยแกสังคม เขาจึงควรไดช่ือวา “นรเทพ”  
สวนบุคคลผูสมบูรณดวยทิพยอํานาจทุกประการน้ัน ยอมบริบูรณดวยศีลธรรมช้ันสูงสุด เปนอุดม
บุรุษในพระพุทธศาสนา ไมเปนขาศึกตอโลก ทานผูเชนน้ีควรไดช่ือวา เทวาติเทพ ไดแลว. 
  บุคคลทั้งสองจําพวกนี้ เมื่อมีทิพยอํานาจขึ้น ยอมวางใจไดวาจะไมนําอํานาจน้ันไปใช
ในทางที่เปนโทษหรือผิดศีลธรรม ยอมใชบําเพ็ญประโยชนตน ประโยชนทาน และประโยชน
สวนรวมของชาติและพระศาสนา ดังท่ีพระบรมศาสดาและพระสาวกสาวิกา ไดบําเพ็ญมาแลว. 
  ทีน้ีมีปญหาเกิดข้ึนวา ในสมัยปจจุบันน้ี จะสรางทิพยอํานาจขึ้นใชไดหรือไม? ขาพเจาขอ
ตอบเพียงสั้นๆ วา เมื่อทิพยอํานาจมีไดในความบังเอิญ ก็ยอมจะมีไดในการทําจริง และขอช้ีแจงวา 
พระบรมศาสดาทรงแสดงไววา พระธรรมเปนอกาลิโก คือไมจํากัดกาล มรรค ผล ธรรมวิเศษ มีอยู
ทุกยุคทุกสมัย มิไดสูญหายไปไหน เปนแตเมื่อบุคคลไมปฏิบัติบําเพ็ญ มรรค ผล ธรรมวิเศษก็ไม
ปรากฏ เพราะมรรค ผล ธรรมวิเศษ ขึ้นอยูกับการปฏิบัติของบุคคล เมื่อบุคคลเปนผูปฏิบัติจริงจัง 
ยอมจะตองไดธรรมวิเศษหรือมรรค ผล อยางใดอยางหนึ่งเปนแน  และจะถึงความเปนสักขีพยาน
ของพระบรมศาสดาจารยในธรรมน้ันๆ   สมัยนี้ปฏิปทาเพื่อไดเพื่อถึงมรรคผลธรรมวิเศษน้ันๆ ยังมี
บริบูรณ ยังไมอันตรธานไปจากโลก. 



ทิพยอํานาจ ๑๙ 

 

  ขาพเจาขอเชิญชวนสาธุชนมารวมกัน พิสูจนความจริงดวยการปฏิบัติ ขาพเจาจะประมวล
ปฏิปทามาไวในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกแกผูตองการปฏิบัติ ดังจะกลาวในบทตอไป. 
 

.............................................. 
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทิพยอํานาจ ๒๐ 

 

บทที ่๑ 
อะไรเปนทีต่ัง้แหงทพิยอาํนาจ 

 
  ไดกลาวเกริ่นไวในบทนําวา ฌาน ๔ เปนทิพยวิสัย และเปนท่ีตั้งแหงทิพยอํานาจดวย 
ดังน้ันในบทนี้ จึงจะแสดงฌานไวเพื่อเปนหลักปฏิบัติสืบไป. 
  สมาธิและฌานในพระพุทธศาสนามีมากประเภท แตที่ตรัสไวเปนมาตรฐานในการเจริญ
เพื่อเปนที่ต้ังแหงทิพยอํานาจน้ัน ไดแกฌาน ๔ ประการ ที่เรียกช่ือตามลําดับปูรณะสังขยาวา 
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน  ฌาน ๔ ประการนี้ตรัสเรียกวา สัมมาสมาธ ิ
จัดเปนองคหน่ึงของมรรค ๘ และเปนองคประธาน มีองค ๗ นอกน้ันเปนบริขาร คือเปน
สวนประกอบ แตเมื่อวาโดยกิจตัดกิเลสแลว สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนาเปนองคนํา องค ๗ นอกนั้นเปน
สวนประกอบ.  
 สมาธิกับฌานมีความหมายกวางแคบกวากัน คือ สมาธิมีความหมายกวางกวาฌาน ความ
สงบมั่นคงของใจตั้งแตช้ันต่ําๆ ช่ัวขณะหน่ึง จนถึงความสงบข้ันสูงสุด ไมมีอารมณเปนเครื่อง
กําหนด เรียกวาสมาธิไดท้ังน้ัน เชน ขณิกสมาธิ สงบชั่วขณะนิดหนอยมีไดแกสามัญชนทั่วไป,  
อุปจารสมาธิ สงบใกลตอความเปนฌาน คือเฉียดฌาน,   อัปปนาสมาธิ สงบแนวแนเปนฌาน, 
สุญญตสมาธิ สงบวางโปรง,  อนิมิตตสมาธิ สงบไมมีอารมณปรุงแตง,  อัปปณิหิตสมาธิ สงบไมมี
ที่ต้ังลง คือหาฐานรองรับความสงบเชนนั้นไมมี  สมาธิเหลาน้ีเปนช้ันสูง มีไดแกบางคนเทานั้น. 
  สวนฌานมีความหมายจํากัดอยูในวง คือ มีองคหรืออารมณเปนเคร่ืองกําหนดโดยเฉพาะ
เปนอยางๆ ไป ฌานที่ ๑-๒-๓-๔ น้ันมีอารมณขั้นตนไมจํากัด แตมีองคเปนเคร่ืองกําหนดหมาย คือ
จิตเพงพินิจจดจอ อยูในอารมณอยางเดียวจนสงบลง  มีองคของฌานปรากฏขึ้นครบ ๕ ก็เปน
ปฐมฌาน,  มีองค ๓ ครบบริบูรณก็เปนทุติยฌาน,  มีองค ๒ ครบบริบูรณก็เปนตติยฌาน,  มีองค 
๒ ครบบริบูรณก็เปนจตุตถฌาน   พระอาจารยในปูนกอนทานเรียกช่ือฌานทั้ง ๔ น้ีไปตามอารมณ
ขั้นตนก็มี เชน อสุภฌาน มีอสุภะเปนอารมณ,  เมตตฌาน มีเมตตาเปนอารมณ,  สติปฏฐานฌาน 
มีสติปฏฐานเปนอารมณ,  อนุสสติฌาน มีอนุสสติเปนอารมณ ฯลฯ  ฌานช้ันสูงมีอารมณเปน
เครื่องกําหนดเฉพาะอยางๆ ไป เชน อากาสานัญจายตนะ มีอากาศเปนเคร่ืองกําหนด,   
วิญญาณัญจายตนะ มีวิญญาณเปนเครื่องกําหนด,  อากิญจัญญายตนะ มีความไมมีอะไรเปนเครื่อง
กําหนด,  เนวสัญญานาสัญญายตนะ มีความสงบประณีตเปนเคร่ืองกําหนด ฯลฯ   ฌานช้ันสูงนี้จะ
ไวกลาวในบทวาดวยอุปกรณแหงทิพยอํานาจขางหนา  บทน้ีจะกลาวแตฌาน ๔ ประการ ซึ่งเปน
ฌานมาตรฐานและเปนที่ต้ังแหงทิพยอํานาจเทาน้ัน. 
  กอนท่ีจะวินิจฉัยลักษณะของฌาน ๔ ช้ันน้ี จะขอนําพระบาลีอันเปนหลักฐานแสดง
ลักษณะฌาน ๔ ช้ันน้ีมาตั้งไวเปนหลักกอน  พระบาลีอันเปนหลักฐานแสดงฌาน ๔ น้ีมีมากแหง 
และแสดงลักษณะไวตรงกันหมด ทั้งแสดงวาฌาน ๔ ช้ันน้ีเปนสมาธิพละ สมาธสิัมโพชฌงค และ
สัมมาสมาธิองคแหงมรรคดวย  พระบาลีมีดังตอไปน้ี 



ทิพยอํานาจ ๒๑ 

 

  ๑. ปฐมฌาน – วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจจฺ อกุสเลห ิธมฺเมหิ สวิตกฺกํ สวิจารํ วิเวกชํ ปติสุขํ ปมํ 
ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ.  สงัดเงียบจากกาม สงัดเงียบจากอกุศลธรรม แลวเขาปฐมฌาน ซึ่งมีวิตก 
มีวิจาร มีปติ และมีสุขเกิดจากวิเวกอยู. 
  ๒. ทุติยฌาน – วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา อชฺฌตฺตํ สมฺปสาทนํ เจตโส เอโกทิภาวํ อวิตกฺก ํ  
อวิจารํ สมาธิชํ ปติสุขํ ทุติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ.  ระงับวิตกวิจาร แลวเขาทุติยฌาน ซึ่งมีความ
ผองใสในภายใน มีความปรากฏเดนเปนดวงเดียวแหงจิตใจ ไมมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแต
สมาธิอยู. 
  ๓. ตติยฌาน – ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิส-ํ
เวเทติ ยนฺตํ อริยา อาจิกฺขนฺติ “อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ”  สํารอก
ปติ และเขาตติยฌาน ซึ่งเปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยกาย ที่พระอริยเจากลาว
วา ผูวางเฉยมีสติอยูเปนสุข ดังนี้. 
  ๔. จตุตถฌาน – สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปาหนา ปุพฺเพว โสมนสสฺโทมนสฺสาน ํ 
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุขํ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ.  ละสุขละทุกข และดับ
โสมนัสโทมนัสกอนน่ันเทียว แลวเขาจตุตถฌาน ซึ่งไมมีสุขไมมีทุกข มีแตอุเบกขากับสติ และความ
บริสุทธิ์ของจิตเทาน้ัน. 
   
 

นิวรณ ๕ 
 ในเบื้องตนที่จะทําความเขาใจลักษณะของฌาน ควรทําความเขาใจลักษณะของกิเลสที่กั้น
กางจิตมิใหบรรลุฌานกอน เพราะเมื่อกิเลสชนิดท่ีเรียกวานิวรณ ยังมีอํานาจครองใจอยูแลว จิตจะ
เขาถึงฌานไมได  นิวรณน้ัน มี ๕ ประการ คือ 
  ๑. กามฉนฺโท  ความติดใจในกามคุณ 
  ๒. พยาปาโท  ความคุมแคน 
  ๓. ถีนมิทฺธํ  ความทอใจและซึมเซา 
  ๔. อุทฺธจฺจกุกฺกุจจฺํ  ความฟุงซานและรําคาญใจ 
  ๕. วิจิกิจฺฉา  ความลังเลใจ 
  กิเลสทั้ง ๕ ประการนี้ แมแตประการใดประการหน่ึงเขาครองอํานาจในจิตใจ ใจจะเสีย
คุณภาพออนกําลัง เสียปญญาไปทันที และจะมีลักษณะหมองมัว คิดอานอะไรไมไดเหตุผลที่แจม
แจง บางทีถึงกับมืดต้ือ คิดอะไรไมออกเอาทีเดียว. 
  กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ  ตรัสเรียกวา สัมพาธ คือ สิ่งแคบ เมื่อใจ
ไปติดพันอยูกับสิ่งคับแคบ ก็ยอมเกิดความรูสึกคับแคบขึ้นในใจ เหมือนเขาไปอยูในที่แคบฉะน้ัน  
ฌานตั้งแตปฐมฌานไป ตรัสเรียกวา โอกาสาธิคม คือ สภาพวางโปรง หรือชองวาง ในที่เขาถึง
ความสงบ เปนฌานยอมรูสึกปลอดโปรง เหมือนเขาไปอยูในที่วางโปรงฉะน้ัน  เมื่อกามคุณทั้ง ๕ 
ยังมีอํานาจเหนือใจ ยั่วใหใจเกิดกําหนัดขัดเคืองคุมแคน ขูใหเกิดความทอใจ ออนใจ หมดหวัง ให
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เปนใจออนปวเปยซึมกะทือ เผยอหัวไมข้ึนหรือกลัวหงอ คํารามใหเกิดความตื่นเตนตกใจคิดเพอไป 
และใหเกิดรําคาญใจหงุดหงิด ปนใหเขาใจผิด เกิดสองจิตสองใจขึ้น รวนเรไมแนใจวาจะทําอยางไร
ดี เหมือนยืนที่ทางแยก ไมรูจะไปทางไหนถูกฉะนั้น  กามคุณและกิเลสอันมีลักษณะดังกลาวน้ี ยังมี
อํานาจเหนือจิตใจอยูเพียงไร จิตใจจะสงบเปนสมาธ-ิเปนฌานไมไดเพียงนั้น  เมื่อใดกามคุณและ
กิลสเหลานี้สงบลงไป ไมมีกําลังเหนือจิตใจแลว เมื่อน้ันจิตจะสงบเปนสมาธิและเปนฌาน จะถึง
สภาพโปรงใจที่เรียกวา โอกาสาธิคม ทันที  ปฐมฌานน้ันทานกําหนดลักษณะเบื้องตนวา สงัดจาก
กามและอกุศลธรรม ก็หมายถึงสงัดจากกามคุณ ๕ และนิวรณ ๕ น่ันเอง แลวจึงสงบใจลงได 
เขาถึงความเปนฌานตอไป  ลักษณะของจิตท่ีสงัดจากกามและอกุศลธรรมน้ี ทานไมจัดเปนองค
ฌาน จัดเปนเพียงบุพพปโยคฌาน ซึ่งนาจะไดแกอุปจารสมาธิ อันเปนความสงบเฉียดฌาน คือใกล
ตอความเปนฌานน่ันเอง  สวนองคของปฐมฌานน้ัน ทานจัดไว ๕ คือ วิตก ความตรึก คือความคิด,  
วิจาร ความตรอง คือ ความอาน,  ปติ ความอิ่ม คือความชุมช่ืน,  สุข คือความสบาย,  และ
เอกัคคตา คือความเปนหน่ึง ซึ่งหมายถึงสมาธิน่ันเอง  เมื่อใจเปนสมาธิประกอบดวยลักษณะทั้ง ๕ 
น้ีแลว ช่ือวาเขาปฐมฌานได องคฌาน ๕ ประการนี้ทานวาเปนปฏิปกษกันกับนิวรณ ๕ ดังน้ี 
  ๑. วิตก–ความคิด  เปนปฏิปกษกับ  ถีนมิทธะ 
  ๒. วิจาร–ความอาน   เปนปฏิปกษกับ  วิจิกิจฉา 
  ๓. ปติ–ความชุมช่ืน   เปนปฏิปกษกับ  พยาปาทะ 
  ๔. สุข–ความสบาย   เปนปฏิปกษกับ  อุทธัจจกุกกุจจะ 
  ๕. เอกัคคตา–ความเปนหน่ึง  เปนปฏิปกษกับ  กามฉันทะ 
 
  ทั้งน้ีทานใหอรรถาธิบายไววา 
   วิตก = ความคิด ยอมมีลักษณะยกจิตข้ึนสูอารมณ และเคลาคลึงอารมณนั้น ซึ่งตรงกันขาม
กับถีนมิทธะ ซึ่งมีลักษณะหดหูทอถอย ซึมเซา ปลอยอารมณ ไมอยากคิดอะไร  เมื่อความคิดกับ
ความไมอยากคิดประจันหนากัน ก็ยอมจะมีการตอสูหักลางกันข้ึน และฝายใดฝายหนึ่งจะถึงแก
พายแพไป ฝายชนะก็เขาครองความเปนใหญในจิตตอไป  ถาความคิดมีกําลังแรงกวา ความไม
อยากคิดก็จะตองตกไปจากจิตทันที  สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงแนะนําพระมหาโมคคัลลานเถระ
ใหแกถีนมิทธะก็ใหใชความคิดนี้เอง เปนแตใชโวหารวา สัญญา คือวากอนแตยังไมงวงซึมไดกําหนด
หมายในอะไร พอความงวงมาถึงก็พึงใชสัญญาน้ันอีกใหมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งบงความวาใหใช
ความคิดเปนเคร่ืองแกถีนมิทธะ. 
  วิจาร = ความอาน มีลักษณะตรวจตราพจิารณาเหตุผล และขอเท็จจริงใหไดความแนชัด 
ยอมเปนลักษณะตรงกันขามกับวิจิกิจฉา ซึ่งมีลักษณะสงสัย ไมแนใจในเหตุผลหรือขอเท็จจริงน้ันๆ 
เมื่อลักษณะทั้งสองนี้มาประจันหนากันเขาก็จะเกิดการตอสูกัน และฝายใดฝายหนึ่งจะตองพายแพ
ไป ถาความอานมีกําลังเหนือกวาก็ยอมชนะ ครองความเปนใหญในจิตตอไป ขอน้ีมองเห็นงาย เรา
สงสัยในเรื่องใด เมื่อตั้งใจพินิจเรื่องนั้นอยางเอาจริงเอาจัง เราก็สิ้นสงสัยทันที. 
- 



ทิพยอํานาจ ๒๓ 

 

  ปติ = ความชุมช่ืน มีลักษณะชื่นฉ่ํา สดใส ทํากายใหผองใส จิตใจสดช่ืน ยอมเปนลักษณะที่
ตรงกันขามกับพยาปาทะ ซึ่งมีลักษณะรุมรอน เหี่ยวแหง จืดชืด ซีดเผือด เมื่อลักษณะทั้งสองมา
ประจันหนากันเขา ก็จะตองเกิดตอสูกันขึ้น และจะตองพายแพไปฝายหนึ่ง ถาปติมีกําลังมากกวาก็
ยอมชนะ และครองความเปนใหญในจิตใจตอไป  ความจริงขอน้ีพอมองเห็นได คนใจดีนิสัยสดช่ืน
รื่นเริง ไมโกรธงาย ถึงโกรธความถือโกรธคุมแคนในใจก็มีกําลังออน พลันที่จะจางตกลงไปจากใจ. 
  สุข = ความสบาย มีลักษณะปลอดโปรง ไมอึดอัดกลัดกลุม เปนลักษณะตรงกันขามกับ
อุทธัจจะ และกุกกจุจะ ซึ่งมลีักษณะเดือดพลาน พุพลุง และหลุกหลิก ลุกลน รําคาญ เหมือนนํ้า
เปนคลื่นระลอกฉะน้ัน  เมื่อลักษณะทั้งสองฝายนี้มาประจันหนากันเขา ก็จะตองเกิดการตอสู
หักลางกัน และจะตองปราชัยไปฝายหน่ึง ถาความสุขสบายมีกําลังเหนือกวา ก็ขมอุทธัจจะ  และ
กุกกุจจะลงได และเขาครองความเปนใหญในจิตใจตอไป  คนมีความสุขยอมสงบอยูได ไมลุกลน
เหมือนคนมีทุกข เชน น่ังสบายก็มักน่ังนานๆ ได แตถาไมสบายแลว แมเวลานิดหนอยก็รูสึกนาน 
ถาจําเปนตองน่ังตอไปก็เกิดรําคาญหงุดหงิดข้ึนในใจ. 
  เอกัคคตา หรือ สมาธิ = ความมีใจเปนหน่ึง หรือความสงบ มีลักษณะนิ่งๆ เที่ยงตรง ไมซัด
สาย หรือสั่นไหว เปนลักษณะตรงกันขามกับกามฉันทะ ซึ่งมีลักษณะกระสับกระสาย ดิ้นรน 
กระดุกกระดิกเราจิตใหสั่นสะเทือน  เมื่อลักษณะทั้งสองนี้มาประจันหนากัน ก็จะตองเกิดการตอสู
กันข้ึน และจะตองพายแพไปฝายหนึ่ง  เมื่อเอกัคคตามีกําลังกวา ก็ยอมชนะและครองอํานาจในจิต  
เอกัคคตาเปนลักษณะอยางออนของอุเบกขา พูดฟงกันงายๆ ก็คือวาเอกัคคตาคืออุเบกขาอยาง
ออนๆ น่ันเอง  พระบรมศาสดาตรัสวา กามราคะละไดดวยอุเบกขา กามฉันทะ กับกามราคะก็มี
ความหมายอยางเดียวกัน ฉะน้ัน กามฉันทะจึงระงับดวยเอกัคคตาในปฐมฌาน สมจริงกับพระพุทธ
อุทานวา สุขา วิราคตา โลเก กามานํ สมติกฺกโม ความไมกําหนัดกามคุณ ครอบงํากามราคะได 
เปนความสุข ดังนี้. 
  เทาที่อธิบายมานี้ ไดความวา ปฐมฌาน มีลักษณะ ดังน้ี 
  ๑. จิตสงบเงียบ  กามคุณและอกุศลธรรมสงบไป เปนใจปลอดโปรง วังเวงเหมือนอยูปา
เปลี่ยวคนเดียวฉะน้ัน.   
  ๒. จิตคิดอารมณหนึ่ง  คือขอกัมมัฏฐาน ทําการเคลาคลึงคลอเคลียอยูกับอารมณนั้น. 
  ๓. จิตอานอารมณ  คือพินิจขอกัมมัฏฐาน ทําการไตสวนสืบสวนอยูในอารมณนั้น. 
  ๔. จิตชุมช่ืน คือเบิกบานเพราะผานพบความสงัดเงียบจากกามคุณ และอกุศลธรรมซึ่งไม
เคยผานมากอน. 
  ๕. จิตมีความสุข  คือสบายใจ โลงใจ เพราะไมมกีามคุณ และอกุศลธรรมกอกวนใจให
วุนวาย. 
  ๖. จิตมีความเปนหน่ึง  คือจิตเปนอิสระแกตัว มีสิทธิ์ทํากิจอันเปนประโยชนตนไดอยาง
สบายไมตองพะวงวา จะมีนายมาบังคับใหละทิ้งการงานของตนไปเพื่อประโยชนของนาย หมาย 
ความสั้นๆ วา จิตเสรี. 
  เมื่อไดความในปฐมฌานเชนน้ีแลว จะไดอธิบายลักษณะทุติยฌานสืบไป. 



ทิพยอํานาจ ๒๔ 

 

  ทุติยฌาน  ซึ่งปรากฏตามพระบาลีที่ยกมาตั้งไวเปนหลักนั้น และแสดงลักษณะไววา ระงับ
วิตกวิจารแลว จึงเขาทุติยฌาน ซึ่งมีความผองใสในภายใน ฯลฯ ดังน้ี  แปลวา ทุติยฌาน ละองค ๒ 
ขางตนของปฐมฌานเสีย เหลือแตเพียง ๓ องค คือ ปติ สุข กับเอกัคคตา และมีลักษณะพิเศษ
เพิ่มขึ้น คือ ผองใสกับเปนหน่ึงเดนของใจ ซึ่งยังไมมีในปฐมฌาน เพราะในปฐมฌานน้ัน จิตตองคิด
อานอารมณ คือ ขอธรรมกัมมัฏฐานงวนอยู ยังไมวางมือในอารมณได จิตจึงตองสังโยคกับอารมณ
อันเปนภายนอกอยูตลอดเวลา จึงยังไมมีลักษณะผองใส และเปนหน่ึงเดนได  คร้ันมาถึงฌานที่ ๒ 
น้ี วิตกวิจารระงับไป อารมณภายนอกก็ตองระงับไปดวย จึงมีแตจิตดวงเดียวเสวยอารมณภายใน 
คือ ปติ สุข อันเกิดจากความสงบน่ันเองอยางช่ืนฉ่ํา  ผูดํารงอยูในฌานช้ันนี้จึงเปนผูนิ่งๆ ช่ืนบาน 
ณ ภายในใจ ถาจะพูดใหชัดวา น่ังอมยิ้มก็ได  สมเด็จพระบรมศาสดาทรงอธิบายคําวา อริยดุษณี ก็
ทรงช้ีเอาอาการของผูเขาทุติยฌาน โดยใจความวา ภิกษุเขาทุติยฌาน มีใจผองใสในภายใน ไมคิด
อานอะไร และไมสงใจไปอื่น มีหนาตาชื่นบาน ไมพูดจา และไมเคลื่อนไหวอิริยาบถ หรือ
อากัปกิริยาใดๆ น่ังน่ิงๆ อยูอยางน้ีแล เรียกวา อริยดุษณี ดังน้ี  เมื่อวาตามหลักทุติยฌานในพระ
บาลีน้ี ตองวาประกอบดวยองค ๕ เหมือนกัน  แตพระโบราณาจารยทานกําหนดไวเพียง ๓ องค
เทาน้ัน เปนอันไดความวาทุติยฌานมีลักษณะแหงจิตที่พึงสําเหนียกไว ดังน้ี 
  ๑. จิตไมคิดอานอะไร  วางความคิดอานอารมณ คือ กัมมัฏฐานแลว เหมือนคนทําธุระเสร็จ
แลว กําลังพักผอนฉะน้ัน. 
  ๒. จิตผองใสและเปนหน่ึงเดน  คือจิตไมสังโยคกับอารมณอันเปนภายนอก ที่จะทําใหมี
อาการกระเพื่อม เปนริ้วระลอกนอยๆ จึงเกิดมีอาการผองแผวและเดนชัดขึ้น เหมือนดวงจันทรพน
จากเมฆฉะนั้น. 
  ๓. จิตชื่นบาน  ดวยอํานาจความสงบ. 
  ๔. จิตสบาย  ดวยอํานาจความสงบ. 
  ๕. จิตเปนหน่ึงยิ่งข้ึน  เพราะปราศจากอารมณอันเปนภายนอกเขาควบคูกับจิต  คงมีแต
อารมณภายใน คือ ปติ สุข เทานั้น. 
  เมื่อไดความในทุติยฌานแลวเชนน้ี  จะไดอธิบายลักษณะตติยฌานสืบไป. 
  ตติยฌาน  ตามลักษณะที่ปรากฏในพระบาลีที่อัญเชิญมาตั้งไวเปนหลักนั้น คือ สิ้นกําหนัด
ในปติแลว จึงเขาตติยฌาน ซึ่งเปนผูมีอุเบกขา มีสติ สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย (คือนามกาย) 
อยู โดยนัยน้ีเปนอันวาตองละองคที่ ๓ ของปฐมฌานเสียอีก คงเหลือแต ๒ องค คือ สุขกับ
เอกัคคตา แตมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นในฌานช้ันน้ีอีก ๓ คือ อุเบกขา สติ และสัมปชัญญะ ฉะน้ันจึง
คงมีองค ๕ เหมือนกัน  แตพระโบราณาจารยทานกําหนดไวเพียง ๒ องคเทานั้น. 
  ทําไมในฌานช้ันน้ีจึงตองกําจัดปติ เปนเรื่องที่ควรรูไว  ปติน้ันมีลักษณะทั้งออนและรุนแรง 
ทานจําแนกตามลักษณะที่พอกําหนดได ๕ ลักษณะ ดังน้ี 
  ๑. ขุทฺทกาปติ  ปติเล็กนอย มีลักษณะชื่นๆ เพียงนิดหนอย เหมือนฝอยน้ํากระเซ็นถูกกาย
ฉะน้ัน. 
 



ทิพยอํานาจ ๒๕ 

 

  ๒. ตรุณาปติ  ปติออนๆ มีลักษณะเย็นกาย เย็นใจ ช่ืนใจ เหมือนลมออนๆ พัดมาเฉื่อยๆ 
ตองกายพอเย็นสบายฉะน้ัน. 
  ๓. ผรณาปติ  ปติซาบซาน มีลักษณะชุมช่ืน แผซานไปท่ัวสรรพางคกายทั่วทุกเสนขน 
เหมือนอาบน้ําเย็นทั่วท้ังตัว ไดรับความชุมเย็นดีฉะน้ัน. 
  ๔. โอกฺกนฺติกาปติ  ปติซูซามีลักษณะช่ืนฉ่ํา  ทําใหเกิดอาการขนพองสยองเกลา นํ้าตาไหล 
หัวใจเตนแรงตึ้กต้ัก เหมือนคนลงแชในนํ้าเย็นนานๆ เกิดอาการหนาวสั่นข้ึนฉะน้ัน. 
  ๕. อุพฺเพงฺคาปติ  ปติตื่นเตน มีลักษณะฟูขึ้น ทําใหจิตใจเบากายเบาและพองโตข้ึน บางที
ถึงกับทําใหลอยไปในอากาศได เหมือนคนที่ไดรับสิ่งที่นาตื่นเตนที่สุดในชีวิต เชน ไดรับการยกยอง
หรือบําเหน็จรางวัลจากผูหลักผูใหญโดยไมนึกไมฝน ยอมเกิดความตื่นเตนลิงโลด ถึงกับกระโดด
โลดเตนอยางเด็กๆ ก็ไดฉะนั้น. 
  เมื่อปติมีลักษณะดังกลาวมา แมเพียงปติเล็กนอยก็สามารถทําใจใหกระเพื่อมหรือไหวนิดๆ 
เหมือนนํ้าใสๆ ที่ใสไวในภาชนะตั้งไวในที่ไมมั่นคง เมื่อคนเดินไปเดินมายอมทําใหนํ้าในภาชนะนั้นมี
ริ้วนอยๆ ขึ้นได ปติจึงเปนอันตรายของอุเบกขาสุข ซึ่งเปนองคสําคัญของตติยฌาน จําเปนตอง
กําจัดเสีย ปติดํารงอยูไดดวยอํานาจความพอใจยินดีรับเสวยอยู ไมดํารงใจใหเปนกลางไว เมื่อเห็น
โทษของปติแลว ตองการเสวยสุขประณีตสุขุม จึงวางความพอใจในปติเสีย ทําสติสัมปชัญญะกํากับ
ใจใหเปนกลางยิ่งข้ึน ปติก็คอยจางไปโดยลําดับ ในที่สุดปติก็หายหมดไปจากใจ คงยังเหลือแตสุข
สุขุมประณีตกระชับกับอุเบกขา ทานจึงเรียกวา อุเบกขาสุข และใชเปนชื่อฌานของช้ันนี้ในที่บาง
แหงดวย เมื่อปติจางไปหมดแลว ก็สามารถเขาตติยฌาน และดํารงฌานไวตามตองการได. 
  สวนสุขในฌานช้ันน้ีตางจากสุขในฌานที่ ๑-๒ ซึ่งผานมาแลว สุขในฌานที่ ๑-๒ เปนสุข
เวทนาชัดๆ แผคลุมทั้งทางกายทางใจ สวนสุขในฌานที่ ๓ น้ี เปนสุขเวทนาที่สุขุมใกลไปทาง
อุเบกขา เปนความสุขทางใจโดยเฉพาะ ไมคลุมไปถึงรูปกาย ที่วาเสวยสุขดวยกายนั้นหมายนาม
กาย มิใชรูปกาย ฌานช้ันนี้พระอริยเจาชมเชยวาเปน สุขวิหาร ก็โดยฐานที่เปนสุขประณีตสุขุมใน
ภายใน ไมกระเทือนถึงรูปกาย สามารถหลบทุกขเวทนาทางกายได ทั้งอาจระงับอาพาธไดดวย. 
  เปนอันไดความวา ตติยฌานมีลักษณะเปนที่สังเกต ดังตอไปน้ี 
  ๑. จิตจางปติ  คือหมดความรูสึก ดูดด่ืมชุมช่ืนดังในฌานกอน. 
  ๒. จิตเปนกลาง  คือวางเฉยไมรับเสวยปติ. 
  ๓. จิตมีสติควบคุม  คือสติมีกําลังแกกลาขึ้น มีอํานาจควบคุมใจใหดํารงเปนกลางเท่ียงตรง. 
  ๔. จิตมีสัมปชัญญะกํากับ  คือจิตมีความรูสึกตัวเองชัดข้ึน รูเทาอาการของจิตใจในขณะนั้น 
ทันทุกอาการ. 
  ๕. จิตเสวยสุขุมสุข  คือเสวยสุขประณีต ณ ภายในดวยนามกาย ปราศจากความรูสึกทาง
รูปกาย ตัดกระแสสัมพันธทางรูปกายได. 
  ๖. จิตถึงความเปนหน่ึง  คือเปนจิตดวงเดียว มีอารมณนอย สุขุมประณีต. 
  เมื่อไดความในตติยฌานเชนน้ีแลว ควรทําความเขาใจในจตุตถฌานตอไป. 
 



ทิพยอํานาจ ๒๖ 

 

  จตุตถฌาน ตามลักษณะที่ปรากฏในพระบาลี ดังท่ียกมาตั้งไวเปนหลักนั้น คือ ละสุข ทุกข 
และดับโสมนัส โทมนัส ไดกอนแลว จึงเขาจตุตถฌาน ซึ่งไมมีสุข ทุกข มีแตอุเบกขา กับสติและ
ความบริสุทธิ์ของจิตอยู. 
  เปนปญหาที่นาคิดขอหน่ึง คือ ทุกข และโทมนัส นาจะละได และดับไปต้ังแตฌานช้ันตนๆ 
มาแลว ไฉนจึงจะตองมาละและดับในช้ันนี้อยูอีก?  การที่จะแกปญหาขอน้ีตก จะตองนึกถึงความ
จริงขอหน่ึงวา สุข ทุกข และโสมนัส โทมนัส เปนเวทนา ซึ่งมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไมคงที่ เมื่อสุข
เวทนามีในที่ใด ทุกขเวทนาก็ตองมีในที่น้ัน โสมนัสมีในที่ใด โทมนัสก็จะตองมีในที่น้ันดวย ในเมื่อ
มันเปลี่ยนแปลงไป ฉะน้ันในฌานที่ ๔ น้ี จึงตองมีการละสุข ทุกข และโสมนัส โทมนัส เปน
เบื้องตนกอน สุขทุกขและโสมนัสโทมนัสในเบ้ืองตนนี้เกิดมาจากลมอัสสาสะ ปสสาสะ คือลม
หายใจเขา-ออกน่ันเอง เพราะลมหายใจนี้เปนหนามของจตุตถฌาน คือ คอยเสียดแทงใหเกิดสุข
ทุกข และโสมนัสโทมนัสอยูเสมอ ถายังระงับลมหายใจเขา-ออกไมไดตราบใด สุขทุกขและโสมนัส
โทมนัสก็จะตองบังเกิดมีอยูตราบนั้น  เมื่อเปนเชนน้ีเราจึงจับจุดไดวา ลมหายใจเปนสิ่งที่ควรผอน
บรรเทาใหละเอียดลงไปโดยลําดับ จนกวามันจะระงับไป เมื่อลมหายใจระงับไปก็ช่ือวาละสุขทุกข 
และดับโสมนัสโทมนัสไดโดยปริยาย แลวยอมเขาถึงฌานที่ ๔ ได ซึ่งฌานในช้ันน้ี จิตใจจะรูสึกไม
สุขไมทุกข มีความเปนกลาง กับความมีสติและความบริสุทธิ์กํากับใจอยูเทานั้น เปนฌานที่มีเวทนา
จืดชืด ใจบริสุทธิ์ผุดผอง น่ิมนวล ไมมีสิ่งยวนใจ ปราศจากหมองมัวในภายใน ควรแกการนอมไป
เพื่อทิพยอํานาจไดแลว เมื่อวาตามลักษณะที่ปรากฏในพระบาลี จตุตถฌานก็ประกอบดวยองค ๕ 
เหมือนกัน แตพระโบราณาจารยกําหนดไวเพียง ๒ คือ อุเบกขา กับ เอกัคคตา. 
  เปนอันไดความวา จตุตถฌานมีลักษณะที่ควรสังเกต ดังตอไปน้ี 
  ๑. ละสุข ทุกข ได  คือ ระงับลมหายใจอันเปนที่ตั้งแหงสุขทุกขได. 
  ๒. ดับโสมนัสโทมนัสได  คือ ระงับลมหายใจเปนที่ต้ังของมันไดน่ันเอง. 
  ๓. จิตไมมีทุกข  คือ จิตเสวยเวทนาที่จืดชืด ซึ่งไมกวนความรูสึก. 
  ๔. จิตเปนกลาง  คือ จิตมีความรูสึกเปนกลาง เที่ยงธรรม ซึ่งขอน้ีเปนขอสําคัญท่ีสุดในองค
ฌานที่ ๔ นี้ ทานจึงเรียกช่ือฌานน้ีวา อุเบกขาฌาน. 
  ๕. จิตมีสติพละกํากับ  คือ สติในช้ันนี้เปนสติพละ สติสัมโพชฌงค และสติสัมมาสติ ซึ่งเปน
องคของมรรค เขาควบคุมจิตใจไวอยางกระชับที่สุด จึงมีพละกาํลังเพียงพอที่จะเปนบาทฐานแตง
สรางทิพยอํานาจได. 
  ๖. จิตมีความบริสุทธิ์ผุดผอง. 
หมายเหต:ุ องค ๕ ของจตุตถฌาน ตามลักษณะในพระบาลี คือ 
  ๑. อทุกขมสุขเวทนา  รูสึกไมสุขไมทุกข. 
 ๒. อุเบกขา  ใจเปนกลางเท่ียงธรรม. 
  ๓. สติ  สติมีกําลังควบคุม. 
  ๔. ปาริสุทธิ  จิตใจบริสุทธิ์ผุดผอง. 
  ๕. เอกัคคตา  จิตใจสงบเปนหน่ึง. 
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บทที ่๒ 
วิธเีจรญิฌาน ๔ 

 
  เมื่อไดทราบลักษณะของฌาน ๔ ดังกลาวมาในบทที่ ๑ พอสมควรแลว จึงควรทราบวิธี
เจริญฌาน ๔ น้ันสืบไป  เพื่อเปนขอสังเกตในเวลาปฏิบัติจริงๆ  เหมือนเรียนวิชาแผนที่ไวเปน
ขอสังเกตในเวลาไปสํารวจภูมิประเทศฉะน้ัน. 
  ขอสําคัญควรทราบไวในเบื้องตน คือ การเจริญฌานเปนการอบรมจิตใหสุขุมประณีต และ
บริสุทธิ์   จิตที่ตองอบรมน้ันคืออะไร ก็ไมควรเปนปญหายุงยาก เพราะทุกคนมีจิตใจอยูแลว ตัวท่ี
รูจักสุขทุกขดีช่ัวน่ันแหละคือจิต  หมายถึงธรรมชาติชนิดหน่ึงซึ่งมีความรูเปนลักษณะ และครอง
ความเปนใหญในอัตภาพของตน  ธรรมชาติชนิดน้ีจะเรียกชื่อวากระไรบางไมสําคัญ ความสําคัญอยู
ที่รูวาเปนธรรมชาติที่มีอํานาจในรางกาย ถาไดฝกใหดีแลว จะนําประโยชนมาใหเหลือหลาย  การที่
พยายามจะรูลักษณะที่แทจริงของจิตกอนการอบรมจิตนั้น เปนสิ่งเปนไปไมได เพราะจิตเปน
ธรรมชาติละเอียด ทั้งมีสวนประกอบหลายซับหลายซอน ถาขืนพยายามจะไปรูเขาจะเกิดยุง ซึ่งเขา
ทํานองวา “รูกอนเกิด สะเดิดกอนตาย” เปนเรื่องยุงยาก มีแตพาใหเกิดกังขาสงสัยร่ําไป ทั้งเปน
ทางพอกพูนทิฏฐิคาหะใหแนนแฟน ซึ่งยากแกการชําระเปนอันมาก. 
  จิตใจเปนท่ีตั้งของกิเลส-ความไมมีกิเลส, ของความดี-ความไมดี, ของความสุข-ความทุกข, 
ของความรูผิด-และรูถูก. 
  ความรูผิดเปนปจจัยของกิเลส กิเลสเปนปจจัยของความไมดี ความไมดีเปนปจจัยของความ
ทุกข โดยนัยตรงกันขาม ความรูถูกเปนปจจัยของความไมมีกิเลส ความไมมีกิเลสเปนปจจัยของ
ความดี ความดีเปนปจจัยของความสุข  เมื่อเปนดังน้ีเราก็ปนแดนออกไดเปน ๒ แดน คือ แดนสุข
กับแดนทุกข  ทางที่จะนําไปสูแดนทั้งสองนี้ ก็ปนออกเปน ๒ ทางไดเชนกัน คือ ทางสุขกับทาง
ทุกข ทางสุขไปสูแดนสุข ทางทุกขไปสูแดนทุกข  เมื่อเปนเชนนี้จะมุงไปแดนสุขหรือแดนทุกขกัน
แน?  ถามุงไปแดนไหนก็จงรีบตัดสินใจ แลวรีบเรงปฏิบัติดําเนินไป  เมื่อเดินไมหยุด ก็จะตองถึง
ที่สุดของทางเขาสักวันหน่ึงเปนแน  ที่สุดของทางน่ันแหละเปนแดนที่ทานมุงไปละสุขหรือทุกขก็รู
เอง ไมตองถามใคร. 
  เมื่อจับหลักสําคัญไดวา จิตเปนที่ต้ังของสุขและทุกขเชนน้ีแลว ก็ลงมืออบรมจิตไดทันที ไม
ตองรีรอ เพราะตางก็มีจิตซึ่งตองเสวยทุกขและสุขทุกวัน  ทําอยางไรจึงจะมีสุขสมบูรณสม
ปรารถนา ก็ควรรีบทําอยางนั้น ดีกวาจะปลอยไปตามยถากรรม ซึ่งไมแนวาจะไปสุขหรือไปทุกข. 
  วิธีการเจริญฌาน ซึ่งเปนการอบรมจิตใจนั้น ทานมิไดจํากัดกาลเวลาและอิริยาบถ คือ ให
ทําไดทุกเมื่อและทุกอิริยาบถ คือ ยืน เดิน น่ัง นอน แตถึงอยางนั้นก็ยังมีวิธีการจําเพาะกาล และ
อิริยาบถอยูดวย ซึ่งเราจําตองศึกษาใหรูไว เพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามวิธีน้ันๆ ดังตอไปน้ี 
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๑. วิธีการเกี่ยวกับเวลา 
 ชีวิตของคนเราเน่ืองอยูกับเวลา คือ ชีวิตจะตองผานเหตุการณตางๆ ไปทุกระยะวินาที สิ่ง
ที่ผานมาสัมผสัเขากับตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจของเราน้ัน ทานเรียกวาอารมณ  เปนสิ่งที่มีอยู
เต็มโลก และจะตองประกอบกับชีวิตของเราเสมอไป  เวลาที่สิ่งเหลาน้ีผานมาสัมผัสทวาร คือ ตา 
หู ฯลฯ ของเราน่ันแหละเปนเวลาที่สําคัญที่สุด ถานายประตู คือ สติ เปนผูรอบคอบระมัดระวังดี 
ก็ไมเกิดโทษ  แตถานายประตูเผลอไมระมัดระวังใหดีก็เกิดโทษข้ึน  โทษที่เกิดขึ้นก็มีทั้งอยางออนๆ 
และอยางรายแรง ทําใหจิตผูเปนเจาของเสียคุณภาพไป  ถาอารมณที่ผานมาสัมผัสเปนสิ่งที่จะนํา
ใจไปทางบุญกุศล ยอมทําใจใหเกิดมีคุณภาพดีขึ้น  เมื่อเปนเชนนี้ ทานจึงกําหนดวิธีการเกี่ยวกับ
เวลาไว มีท้ังวิธีการแก วิธีการปองกัน และวิธีการสงเสริม. 
 

วิธีการแก 
  ๑. รีบปฏิบัติการที่ตรงกันขามกับโทษน้ันทันที เชน ความกําหนัดเกิดขึ้น เพราะเหตุเห็น
หรือ นึกคิดอารมณที่สวยงามเปนตน ก็รีบสลัดอารมณนั้นเสีย แลวคิดถึงสิ่งไมสวยไมงาม หรือรีบ
สงบใจใหไดถึงข้ันเอกัคคตา ความกําหนัดก็จะสงบไป ฯลฯ 
  ๒. รีบเปลี่ยนอิริยาบถทันที เชน น่ังอยู เกิดอารมณขุนหมองขึ้นในใจโดยเหตุใดเหตุหน่ึง 
พึงลุกยืนหรือเดินเสีย อารมณเชนน้ันก็จะสงบไป. 
  ๓. รีบทํากิจอยางใดอยางหนึ่งทันที เชน อยูวางๆ ความรูสึกฝายต่ําเกิดข้ึน พึงรีบทํากิจการ
งานอยางใดอยางหนึ่งเสีย ใสใจอยูกับกิจที่ทํานั้น ความรูสึกฝายต่ําก็จะตกไปจากจิตทันที. 
   

วิธีการปองกัน 
  สํารวมอินทรีย ๖ (อินทริยสังวร) ดวย 
  ๑. ทําสติควบคุมอินทรียเสมอทุกขณะไป (สติสังวร). 
  ๒. ทําความรูเทาอารมณใหทันทวงที (ญาณสังวร). 
  ๓. ทําความอดทนตออารมณที่สัมผัส (ขันติสังวร). 
  ๔. ทําความพากเพียรละกิเลสลวงหนาไว (วิริยสังวร). 
 

วิธีการสงเสริม 
  ๑. รีบประคับประคองความรูสึกฝายสูงใหดําเนินไปจนสุดกระแสของมัน  ถาสามารถตอ
กระแสความรูสึกนั้นใหสูงยิ่งๆ ขึ้นได ก็รีบทําทันที อยาละโอกาส. 
  ๒. รีบทํากิจตามความคิดฝายสูงที่เกิดขึ้นนั้นใหสําเร็จไปโดยเร็ว อยาผัดเวลาไป เพราะจิต
เปนธรรมชาติกลับกลอกไว อาจละทิ้งความคิดที่ดีน้ันในภายหลังได. 
  ๓. รีบทําความพากเพียรอบรมจิต ในเวลาที่จิตปลอดโปรง จะไดผลดีรวดเร็ว เพราะเวลา
เชนนั้นทานวา เปนเวลามารใหโอกาส  ถาปลอยใหเวลาเชนน้ันผานไปเปลาๆ จะเสียใจภายหลัง. 
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  ๔. รีบทําความพากเพียรกาวหนาเรื่อยไป ในเมื่อไดสมาธิขั้นตนๆ แลว อยาวางใจและทอด
ธุระเสีย และพึงระมัดระวังอันตรายของสมาธิดวย. 
  

๒. วิธีการเกี่ยวกับอิริยาบถ 
  อิริยาบถ คือ อาการเคลื่อนไหวของรางกาย ในความควบคุมของใจ มี ๔ ประการ คือ ยืน 
เดิน น่ัง นอน วิธีการอบรมจิตเกี่ยวกับอิริยาบถ เปนดังน้ี 
  ๑. ยืนอบรมจติ  มักใชปฏิบัติค่ันในระหวางการเดินจงกรม เพื่อพักผอนรางกายเปนระยะๆ 
ไป คือ ยืนพักขาขางหน่ึง โดยผลัดเปลี่ยนกันไป ในเมื่อขาหน่ึงเมื่อย ก็เปลี่ยนพักอีกขาหนึ่ง ในขณะ
ที่ยืนน้ันก็ทําการอบรมจิตเรื่อยไป  เมื่อปฏิบัติในอิริยาบถยืนพอสมควรแลว ควรใชอิริยาบถอื่น
ตอไป.  
 ๒. เดนิจงกรม  คือ เดินสํารวมจิตไปมา บนทางที่ทําไวอยางดี ราบรื่นสะอาด กวาง
ประมาณ ๒ ศอก ยาวประมาณ ๒๐ ศอก หรือ ๒๐ กาว  ทางเชนน้ีเรียกวา ทางจงกรม ตองทําไว
ในที่เงียบสงัด ไมเปดเผยเกินไป และไมทึบเกินไป อากาศโปรง ถามีที่เหมาะพอทําไดพึงทําเปนทาง
เฉียงตะวัน เงาของตัวเองไมรบกวนตัวเอง และทานวาเปนการตัดกระแส แตถาจะทําที่จงกรมตาม
ลักษณะที่วานี้ไมได แมท่ีเชนใดเชนหน่ึงก็พึงใชเถิด ขอสําคัญอยูที่การเดินสํารวมจิตเทานั้น. 
  วิธีจงกรมนี้ พระบาลีไมแสดงไว แตที่ปฏิบัติกัน ใหเอามือทั้งสองกุมกันไวขางหนา ปลอย
แขนลงตามสบาย ทอดสายตาลงต่ํา มองประมาณชั่ววาหนึ่ง ทําสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใหอยูใน
ความสงบ  จะเอากัมมัฏฐานบทหน่ึงมาเปนอารมณหรือไมก็ตาม แลวกาวเดินชาๆ ไปสุดหัวจงกรม 
แลวหยุดยืนนิดหนอย จึงกลับหลังหันกาวเดินมาสูที่ต้ังตน  คร้ันถึงท่ีตั้งตนหยุดยืนนิดหนอย แลว
กลับหลังหันกาวเดินไปอีก โดยทํานองน้ีเรื่อยๆ ไป เมื่อเมื่อยขาพึงยืนพักดังที่กลาวไวในอิริยาบถ
ยืน  หรือจะน่ังพักในอิริยาบถน่ัง ซึ่งจะกลาวตอไปก็ได. 
  อานิสงสที่ไดในการจงกรมน้ี พระบรมศาสดาตรัสวา๑ 

  ๑. เดินทางไกลทน. 
  ๒. ทําความเพียรทน. 
  ๓. เจ็บปวยนอย เดือดรอนนอย. 
  ๔. อาหารที่ด่ืมกินแลว คอยๆ ยอยไปไมบูดเนา. 
  ๕. สมาธิที่ไดดวยการจงกรม ดํารงมั่นนาน ไมเคลื่อนงาย. 
 สวนการเดินยืดแขงยืดขานั้นไมมีแบบ  แลวแตอัธยาศัยและความถนัด การเดินชนิดน้ัน
ทานเรียก ชังฆวิหาร เปนชนิดการเดินเลนเรื่อยเปอยไปตามอัธยาศัยน่ันเอง  ถึงอยางนั้นนักปฏิบัติ
ก็ไมละโอกาสเหมือนกัน ยอมมีสติควบคุมจิตใจ หรือคิดอานอะไรๆ ซึ่งเปนเคร่ืองอบรมใจไปดวย. 
- 
- 
.......................................................................................................................................................... 
๑. มาใน สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย เลม ๒๒ หนา ๓๑. 



ทิพยอํานาจ ๓๐ 

 

  ๓. นั่งเจรญิฌาน  อิริยาบถน่ังในการเจริญฌานน้ี พระบาลีบอกไวสั้นๆ เราเขาใจกันไม
คอยแจมแจง ที่ทรงแสดงไวในวิธีเจริญอานาปานสติวา ใหน่ังคูขา (บาลีวา ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา) จะคู
ขาแบบไหนก็ไมชัดอีก ทั้งน้ีคงเปนเพราะวิธีน่ังแบบน้ันเปนที่เขาใจงายในสมัยโนน  ที่ทรงใชคํา
สั้นๆ เชนน้ันพอรูเรื่องกัน  คําวา ปลฺลงฺกํ อาจตรงกับคําไทยวานั่งแทนก็ได  กิริยาน่ังแทนก็คือ 
น่ังขัดสมาธิน่ันเอง โดยวิธีน่ังคูขาทอนลางเขามา เอาขาขวาทอนลางทับขาซายทอนลาง พอให
ปลายเทาทั้งสองจดถึงเขาทั้งสองพอดี  วิธีน่ังแบบนี้ตรงกับแบบของโยคี ที่เขาเรียกวา ปทมาศนะ 
น่ังแบบกลีบบัว จะดวยเหตุน้ีกระมัง นักจิตรกรจึงวาดภาพพระพุทธเจาน่ังบนดอกบัว  การน่ังแบบ
น้ีบังคับใหตองน่ังตัวตรงจึงสบาย และนั่งทนดวย สตรีไทยรังเกียจการน่ังแบบน้ี โดยถือวาเปนการ
ขาดคารวะ จึงชอบน่ังแบบที่เรียกวา พับเพียบ คือ ขาคูขางหนึ่งพับไปขางหลัง อีกขางหน่ึงคูเขามา
ยันเขาขางหนึ่งไว ทานี้บุรุษเพศไมคอยถนัด ถึงจะนิยมใชอยูในหมูผูดีก็นั่งกันไมคอยทน แมในหมู
บรรพชิตที่ตองใชอยูบอยๆ ก็นั่งไมคอยทน สูแบบบัลลังกไมได  ยังมีแบบน่ังอีกแบบหน่ึงในการ
เจริญฌาน คือ แบบน่ังตั่ง ไดแกน่ังเกาอี้หอยเทานั่นเอง วิธีน้ีใชในการเจริญกสิณ สวนน่ังตามสบาย
น้ันไมมีแบบตายตัว แลวแตความถนัดของบุคคล. 
  เมื่อไดทราบแบบน่ังเชนนี้แลว พึงทราบวิธีปฏิบัติในการนั่งสืบไป. 
  ก. น่ังแบบบัลลังก  ตั้งตัวใหตรง อยาใหเอน วางหนาใหตรง อยากม อยาเงย และอยาเอียง 
วางมือบนตัก เอามือขวาวางทับมือซาย พอใหหัวแมมือจดกัน ตั้งสติใหมั่น สํารวมจิตเขามาตั้งไว
ตรงกลางทรวงอก เอาขอกัมมัฏฐานขอหน่ึงที่ตนเลือกแลวมาคิดและอานเร่ือยไปจนกวาจะไดความ 
เมื่อไดความแลวจิตจะสงบเปนหน่ึง มีปติและสุขเกิดข้ึนเลี้ยงจิตใหเกิดความชุมช่ืนกายใจ มี
ความสุขกายสบายจิต โปรงใจขึ้นมากนอยตามกําลังของความวิเวก และความสงบ  พึงดํารง
ความรูสึกเชนนี้ไวใหนานที่สุดท่ีจะนานได  เมื่อเห็นวาสมควรแลว พึงคอยๆ ถอยจิตออก คือ นึก
ขึ้นวาจะออกเทานั้น จิตก็จะเคลื่อนจากฐานทันที แลวคอยๆ ผอนความรูสึกใหจางออกทีละนอยๆ 
จนกลับมาสูความรูสึกอยางธรรมดา แลวจึงพจิารณาสิ่งแวดลอมในขณะนั้น จดจําเอาไวเปน
บทเรียนสําหรับคราวหนา และพิจารณาตรวจลักษณะองคฌานที่ปรากฏแกจิตในคราวน้ันใหแจม
ใจ แลวจึงเคลื่อนไหวอิริยาบถตอไป อยาออกจากสมาธิโดยรีบรอน จะทําใหประสาทไดรับความ
กระเทือนแรงไป เหมือนตื่นนอนแลวรีบลุกอยางตะลีตะลาน ยอมไมสบายฉะนั้น. 
   ข. น่ังแบบน่ังตั่ง  น่ังบนเกาอี้ หรือต่ัง หอยเทาลงจดพื้น ถาเทาไมจดถึงพื้นเพราะตั่งหรือ
เกาอี้สูง พึงหาอะไรรองเทาพอใหสบายๆ โดยไมตองหอยขาตองแตง วางมือแบบเดียวกับน่ัง
บัลลังกก็ได เอามือทั้งสองกุมกันไวบนตักก็ได วางตัวและหนาใหตรงเชนที่กลาวในขอ ก. (น่ังแบบ
บัลลังก) ตอน้ันไปพึงปฏิบัติโดยนัยที่กลาวในขอ ก.  ถาเจริญกสิณ ก็พึงตั้งดวงกสิณใหหางจากที่น่ัง
ประมาณวาหนึ่ง แลวนั่งตามแบบ ลืมตาดูดวงกสิณ พินิจใหแนแลวหลับตานึกดู จนเห็นภาพดวง
กสิณชัดเจนในตาใจ  วิธีปฏิบัติตอไปน้ีจะไดกลาวไวในขอวาดวยกสิณ พึงติดตามไปอานที่นั้นอีก. 
  ค. น่ังแบบพับเพียบ  แบบน้ีเปนแบบที่ถนัดของสตรีไทย พึงนั่งพับเพียบวางมือบนตัก 
วางตัวใหตรง วางหนาใหตรง ดํารงสติใหมั่น สํารวมจิตคิดอานขอกัมมัฏฐานที่เลือกไว โดยนัยที่
กลาวในขอ ก. น้ันทุกประการ.  



ทิพยอํานาจ ๓๑ 

 

 ง. น่ังแบบสบาย  คือ น่ังตามถนัดของตนๆ แลวคิดอานขอกัมมัฏฐานอันใดอันหน่ึง หรือไม
คิดอานอะไร เพียงแตตั้งสติสําเหนียกอยูที่จิต คอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของจิต หรือสังเกตลม
หายใจเขาออกตามแตอัธยาศัย. 
  การที่แนะนําขอน้ีไวก็โดยที่การบําเพ็ญฌาน ยอมทําไดทุกทา ผูไมประมาทยอมไมปลอยให
เวลาลวงไปเปลาๆ ยอมสําเหนียกจับตาดูจิตใจของตนเสมอๆ แมในเวลาทํากิจใดๆ อยูก็ไมละทิ้ง
เลย.  
  อน่ึง ในการน่ังเจริญฌานน้ี ก็มีการพักผอนกายในระหวางๆ ไดเชนเดียวกัน  วิธีพักกายใน
การนั่งคือ เมื่อน่ังตรงๆ เมื่อยแลว พึงนั่งยอตัวลงสักหนอย หายเมื่อยแลวจึงน่ังตัวตรงอีก  สวนการ
พักมือในระหวางก็ทําไดเชนกัน  คือ พักในทาวางมือพลิกควํ่าพลิกหงาย หรือประสานมือก็ได  แต
ตองระวังอยาใหจิตเคลื่อนจากฐานเทาน้ัน  คําวา ฐาน น้ีหมายถึงวาจิตดํารงอยูในอารมณเชนไร 
หรือในความสงบขนาดไหน ในขณะนั้น อันน้ันจัดเปนฐานคือที่ต้ังของจิตในขณะนั้น. 
  ๔. นอนเจรญิฌาน อิริยาบถนอนในการเจริญฌาน มี ๒ อยาง คือ นอนพักผอนรางกาย
กับนอนเพื่อหลับ มีวิธีปฏิบัติตางกัน ดังน้ี 
  ก. นอนพักผอนรางกาย  คือ เมื่อเจริญฌานในอิริยาบถทั้ง ๓ มาแลว เกิดความมึนเมื่อย 
หรือออนเพลียรางกาย พึงนอนเอนกายเสียบาง นอนในทาที่สบายๆ ตามถนัด จะหลับตาหรือลืม
ตาก็ได  กําหนดใจอยูในกัมมัฏฐานขอใดขอหนึ่ง  หรือเอาสติควบคุมใจใหสงบน่ิงอยูเฉยๆ ก็ได. 
  ข. นอนเพื่อหลับ  การนอนหลับ เปนการพักผอนที่จําเปนของรางกาย ใครๆ ก็เวนไมได 
แมแตพระอรหันตก็ตองพักผอนหลับนอนเชนเดียวกับปุถุชน ที่ทานวาพระอรหันตไมหลับเลยนั้น 
ทานหมายทางจิตใจตางหาก มิไดหมายทางกาย  การหลับนอนแตพอดี ยอมทําใหรางกายสดชื่น
แข็งแรง  ถามากเกินไปทําใหอวนเทอะทะไมแข็งแรง  ถานอยเกินไปทําใหอิดโรยออนเพลีย 
ความจําเสื่อมทรามและงวงซึม ประมาณทีพ่อดีนั้น สําหรับผูทํางานเบาเพียง ๔-๖ ช่ัวทุมเปน
ประมาณพอดี  ผูทํางานหนักตองถึง ๘ ช่ัวทุมจึงจะพอดี  ในเวลาประกอบความเปนผูตื่น 
(ชาคริยานุโยค) น้ัน ทรงแนะใหพักผอนหลับนอนเพียง ๔ ช่ัวทุม เฉพาะยามทามกลางของราตรี
เพียงยามเดียว  เวลานอกน้ันเปนเวลาประกอบความเพียรทั้งสิ้น  และทรงวางแบบการนอนไว 
เรียกวา สีหไสยา คือ นอนอยางราชสีห  การนอนแบบราชสีหนั้น คือ นอนตะแคงขางขวา เอนไป
ทางหลังใหหนาหงายนิดหนอย มือขางขวาหนุนศีรษะ แขนซายแนบไปตามตัว วางเทาทับเหลื่อม
กันนิดหนอยพอสบาย  แลวตั้งสติอธิษฐานจิตใหแข็งแรงวา ถึงเวลาเทาน้ันตองต่ืนขึ้นทําความเพียร
ตอไป  กอนหลับพึงทําสติอยาใหไปอยูกับอารมณภายนอก ใหอยูท่ีจิต ปลอยวางอารมณเรื่อยไป
จนกวาจะหลับ  ถาใหสติอยูกับอารมณภายนอกแลวจะไมหลับสนิทลงได คร้ันหลับแลวตื่นขึ้น พึง
กําหนดดูเวลาวาตรงกับอธิษฐานหรือไม? แลวพึงลุกออกจากที่นอน ลางหนา บวนปาก ทําความ
พากเพียรชําระจิตใจใหบริสุทธิ์จากนิวรณสืบไป  ถาสามารถบังคับใหต่ืนไดตามเวลาที่กําหนดไวไม
เคลื่อนคลาด ช่ือวาสําเร็จอํานาจบังคับตัวเองข้ันหน่ึงแลว พึงฝกหัดใหชํานาญตอไป ทั้งในการ
บังคับใหหลับ และบังคับใหตื่นไดตามความตองการ จึงจะชื่อวามีอํานาจเหนือกาย ซึ่งเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการปฏิบัติอบรมจิตใจขั้นตอๆ ไป. 



ทิพยอํานาจ ๓๒ 

 

  เมื่อไดทราบวิธีเจริญฌานโดยอิริยาบถท้ัง ๔ เชนน้ีแลว พึงสําเหนียกวิธีเจริญฌานทั่วไป ดัง
จะกลาวตอไปน้ี 
  ไดทราบมาแลววา การเจริญฌานเปนการอบรมจิตใหสงบ เพื่อใหจิตบริสุทธิ์ผุดผอง 
เหมือนการกลั่นนํ้าใหใสสะอาดฉะนั้น  ธรรมชาติของนํ้า มีความใสสะอาดเปนลักษณะดั้งเดิม ที่
กลายเปนนํ้าขุนเพราะถูกเจือดวยสิ่งอื่นในภายหลังฉันใด จิตใจโดยเน้ือแทก็เปนธรรมชาติใสผอง 
แตที่จิตน้ันมากลายเปนธรรมชาติเศราหมองไป เพราะอุปกิเลสจรเขามาเจือปนในภายหลังฉันน้ัน 
วิธีกลั่นกรองจิตใหบริสุทธิ์ผุดผองเปนสภาพแทน้ัน ยอมตองอาศัยเครื่องกรองที่เหมาะสม เครื่อง
กรองน้ันไดแกกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการ ดังจะกลาวในบทตอไป พึงเลือกใชบทหน่ึงหรือหลายบท
ตามควรแกเหตุ เพื่อขมกิเลสที่ฟูขึ้นในขณะนั้นใหสงบไป กัมมัฏฐานน้ันโดยทั่วไปก็เรียกวาอารมณ 
แตเมื่อนําเขามาอบรมจิตแลว กลับเรียกวานิมิตไป พึงทราบความหมายของนิมิตในการอบรมจิตซึ่ง
แปรสภาพไปตามระยะดังนี้ 
  ๑. บริกรรมนิมติ  ไดแกขอกัมมัฏฐานที่นํามาเปนขออบรมจิต ปรากฏอยูในหวงนึกคิดของ
บุคคลเปนเวลาชั่วขณะจิตหนึ่งแลวเคลื่อนไป ตองต้ังใหมเปนพักๆ ไป อยางนี้แลเรียกวา บริกรรม
นิมิต จิตในขณะน้ีเปนสมาธิเพียงช่ัวขณะจิตหนึ่ง จึงเรียกวา ขณิกสมาธิ. 
  ๒. อคุคหนิมิต  ไดแกขอกัมมัฏฐานน้ันเหมือนกัน ปรากฏอยูในหวงความนึกคิดของบุคคล
อยางชัดเจนข้ึน ดวยอํานาจกําลังของสติสัมปชัญญะควบคุม และดํารงอยูนานเกินกวาขณะจิตหน่ึง 
จิตไมตกภวังคงาย องคของฌานปรากฏขึ้นในจิตเกือบครบถวนแลว อยางนี้เรียกวา อุคคหนิมิต จิต
ในขณะนั้นเปนสมาธิใกลตอความเปนฌานแลว เรียกวา อุปจารสมาธิ  ถาจะพูดใหชัดอีกก็วา เขา
เขตฌานน่ันเอง. 
  ๓. ปฏิภาคนิมิต  ไดแกขอกัมมัฏฐานที่นํามาอบรมจิตน่ันเอง เขาไปปรากฏอยูในหวงนึกคิด
ของบุคคลแจมแจงชัดเจน ถาเปนรูปธรรมก็เปนภาพชัดเจนและผองใสสวยสดงดงามกวาสภาพเดิม
ของมัน ถาเปนอรูปธรรมก็จะปรากฏเหตุผลชัดแจงแกใจพรอมทั้งอุปมาอุปไมยหลายหลาก จะเห็น
เหตุผลที่ไมเคยเห็น และจะทราบอุปมาที่ไมเคยทราบอยางแปลกประหลาด อยางนี้แลเรียกวา 
ปฏิภาคนิมิต จิตใจในขณะนั้นจะดํารงมั่นคง มีองคฌานครบถวน ๕ ประการเกิดข้ึนในจิต บํารุง
เลี้ยงจิตใหสงบสุขแชมช่ืนอยางยิ่ง จึงเรียกวา อัปปนาสมาธิ จัดเปนฌานช้ันตนที่แทจริง จิตจะ
ดํารงอยูในฌานนานหลายขณะจิต จึงจะเคลื่อนจากฌานตกลงสูภวังค คือจิตปกติธรรมดา. 
   นิมิตท้ัง ๓ เปนเคร่ืองกําหนดหมายของสมาธิทั้ง ๓ ช้ัน ดังกลาวมาน้ัน ทานจึงเรียกช่ือ
เชนนั้น ผูปฏิบัติพึงสําเหนียกไวเปนขอสังเกตขีดขั้นของสมาธิสําหรับตนเองตอไป. 
  ทีน้ีจะไดเริ่มกลาวถึงวิธีเจริญฌานที่แทจริงสืบไป  เมื่อผูปฏิบัติทําการอบรมจิตมาจนถึงได
สมาธิ คือความเปนหน่ึงของจิตข้ันที่ ๓ ที่เรียกวา อัปปนาสมาธิแลว ช่ือวาเขาขั้นของฌาน เปน  
ฌายีบคุคล แลวในขั้นตอไป มีแตจะทําการเจริญฌานน้ันใหชํ่าชองยิ่งข้ึนโดยลําดับขั้นทั้ง ๕ 
ดังตอไปน้ี 
 
- 
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  ๑. ขั้นนกึอารมณ   
  ฝกหัดนึกอารมณที่ใชเปนเครื่องอบรมจิตจนไดฌานน้ันโดยชาๆ กอน เหมือนเมื่อไดคร้ัง
แรก ตองนึกคิดและอานอารมณตั้งนานๆ ใจจึงจะเห็นเหตุผลและหยั่งลงสูความสงบได แลวคอย
หัดนึกอารมณนั้นไวเขาโดยลําดับๆ จนสามารถพอนึกอารมณนั้นใจก็สงบทันที เชนน้ีช่ือวา มี
อํานาจในการนึกอารมณ ที่ทานเรียกวา อาวัชชนวสี = ชํานาญในการนึก. 
  ๒. ขั้นเขาฌาน   
  ฝกหัดเขาฌานโดยวิธีเขาชาๆ คือ คอยๆ เคลื่อนความสงบของจิต ไปสูความสงบยิ่งข้ึน
อยางเช่ืองชา คอยสังเกตความรูสึกของจิต ตามระยะที่เคลื่อนเขาไปน้ัน พรอมกับอารมณที่ใหเกิด
ความรูสึกเชนนั้นไปดวย  แลวหัดเขาใหไวขึ้นทุกทีๆ จนสามารถเขาไดทันใจ  ผานระยะรวดเร็ว
เขาถึงจุดสงบที่เราตองการเขาทันที เชนน้ีช่ือวา มีอํานาจในการเขาฌาน ที่ทานเรียกวา  สมาปช-
ชนวสี = ชํานาญในการเขา. 
  ๓. ขั้นดํารงฌาน 
  ฝกหัดดํารงฌานโดยวิธีกําหนดใจดํารงอยูในฌานเพียงระยะสั้นๆ ใหชํานาญดีเสียกอน แลว
จึงกําหนดใหยั้งอยูนานยิ่งขึ้นทีละนอยๆ จนสามารถดํารงฌานไวไดตั้งหลายๆ ช่ัวโมง ตั้งวัน จนถึง 
๗ วัน  เมื่อการกําหนดฌานเปนไปตามที่กําหนดทุกคร้ังไมเคลื่อนคลาดแลว ช่ือวามีอํานาจในการ
ดํารงฌาน ที่ทานเรียกวา อธิษฐานวสี = ชํานาญในการอธิษฐาน. 
  ๔. ขั้นออกฌาน 
  ฝกหัดออกฌาน โดยวิธีถอนจิตออกจากความสงบอยางชาๆ กอน คือ พอดํารงอยูในฌาน
ไดตามกําหนดที่ตั้งใจไวแลว พึงนึกขึ้นวา ออก เทานั้นจิตก็เริ่มไหวตัว และเคลื่อนออกจากจุดสงบ
ที่เขาไปยับยั้งอยูน้ัน พึงหัดเคลื่อนออกมาตามระยะโดยทํานองเขาฌานที่กลาวแลว และพึงสังเกต
ความรูสึกตามระยะนั้นๆ ไวดวย จนมาถึงความรูสึกอยางปกติธรรมดา ช่ือวาออกฌาน ในครั้งตอๆ 
ไปพึงหัดออกใหวองไวขึ้นทีละนอยๆ จนถึงสามารถออกทันทีท่ีนึกวาออก คือ พอนึกก็ออกไดทันที 
โดยไมมีการกระเทือนตอวิถีประสาทแตประการใด เชนน้ีช่ือวา มีอํานาจในการออกฌาน ที่ทาน
เรียกวา วุฏฐานวสี = ชํานาญในการออก. 
  ๕. ขั้นพิจารณาฌาน 
  ฝกหัดพิจารณาฌาน โดยวิธีเมื่อถอยจิตออกจากฌาน มาถึงขั้นความรูสึกปกติธรรมดาแลว 
แทนที่จะลุกโดยเร็วออกจากที่ หรือหันไปสนใจเรื่องอื่น ก็หันมาสนใจอยูกับฌานอีกที  นึกทวนดู
ลักษณะฌานพรอมทั้งองคประกอบของฌานน้ัน  แตละลักษณะใหแจมใสขึ้นอีกครั้ง โดยความสุขุม
ไมรีบรอน คร้ังตอไปจึงหัดพิจารณาใหรวดเร็วขึ้นทีละนอยๆ จนสามารถพอนึกก็ทราบทั่วไปใน
ฌานทันที เชนน้ีช่ือวา มีอํานาจในการพิจารณาฌาน ที่ทานเรียกวา ปจจเวกขณวสี = ชํานาญใน
การพิจารณา. 
  ในขั้นตอไปก็มีแตข้ันของ การเลื่อนฌาน คือกาวหนาไปสูฌานช้ันสูงกวา  ถาทานผูปฏิบัติ
ไมใจรอนเกินไป เมื่อฝกโดยขั้นทั้ง ๕ ในฌานขั้นหน่ึงๆ ชํานาญแลว การกาวไปสูฌานชั้นสูงกวาจะ
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ไมลําบากเลย และไมคอยผิดพลาดดวย  ขอใหถือหลักของโบราณวา “ชาเปนการ นานเปนคุณ” 
ไวเปนคติเตือนใจเสมอๆ. 
   วิธีการที่จะเลื่อนฌานไดสะดวกดังใจนั้น อยูที่กําหนดหัวเลี้ยวหัวตอของฌานไวใหดี คือ ขั้น
ตอไปจะตองละองคฌานท่ีเทาไร และองคฌานน้ันมีลักษณะอยางไร ดํารงอยูไดดวยอะไร ดังที่
ขาพเจาไดอธิบายไวแลวในตอนวาดวยลักษณะฌานทั้ง ๔ น้ัน  เมื่อกําหนดรูแจมชัดแลว พึง
กําหนดใจไวดวยองคท่ีเปนปฏิปกษกับองคท่ีตองละนั้นใหมาก เพียงเทาน้ีจิตก็เลื่อนขึ้นสูฌานช้ันสูง
กวาไดทันที  เมื่อเขาถึงขีดช้ันของฌานชั้นนั้นแลว พึงทําการฝกหัดตามขั้นทั้ง ๕ ใหชํานาญ แลวจึง
เลื่อนสูชั้นที่สูงกวาขึ้นไป โดยนัยน้ี ตลอดท้ัง ๔ ฌาน. 
  เพื่อสะดวกแกการกําหนดหัวตอ ของฌานดังกลาวแลวแกผูปฏิบัติ จึงขอชี้ “หนาม” ของ
ฌานใหเห็นชัด โดยอาศัยพระพุทธภาษิตเปนหลัก ดังตอไปน้ี 
   พระบรมศาสดาตรัสชี้หนามของฌานไววา เสียง เปนหนามของปฐมฌาน,  วิตก = 
ความคิด  วิจาร = ความอาน เปนหนามของทุติยฌาน,   ปต ิ= ความชุมช่ืน  เปนหนามของตติย-
ฌาน,  ลมหายใจ เปนหนามของจตุตถฌาน ดังน้ี. 
  ในขั้นปฐมฌาน จิตยังสังโยคกับอารมณอยู อายตนะภายในยังพรอมที่จะรับสัมผัสอายตนะ
ภายนอกไดอยูฉะน้ัน  เสียง จึงสามารถเสียดแทรกเขาไปทางโสตประสาทสูจุดรวมคือใจ แลวทําใจ
ใหกระเทือนเคลื่อนจากอารมณที่กําลังคิดอานอยู บรรดาอายตนะภายนอกที่สามารถเสียดแทรก
ทําความกระเทือนใจในเวลาทําฌานน้ัน เสียงนับวาเปนเยี่ยมกวาเพื่อน ยิ่งเปนเสียงที่กระแทก
แรงๆ โดยกะทันหัน ยิ่งเปนหนามที่แหลมที่สุด สามารถกระชากจิตจากฌานทันทีทันใด  แตถาดื่ม
ด่ําในอารมณของฌานใหมากยิ่งข้ึนเปนทวีคูณแลว เสียงก็จะทําอะไรใจเราไมได ไดยินก็เหมือน
ไมไดยิน ไมกระเทือนถึงใจนั่นเลย. 
  ในขั้นทุติยฌาน ความคิดความอาน จะกลายเปนหนามตําจิตข้ึนมาในทันที คือ เมื่อไรด่ิงลง
สูความสงบเงียบโดยไมคิดอานอะไรเลยน้ัน ใจก็จะผองแผวอยูโดดเด่ียวเดียวดาย ภาพนิมิตใน
ขณะนั้นคือ จิตจะใสแจวเหมือนนํ้าใสน่ิงๆ ฉะน้ัน  แตคร้ันแลวเพราะความเคยชิน คือ จิตเคย
ทองเที่ยวอยูในอารมณมานาน  หรืออารมณเคยคลอเคลียอยูกับจิตมานาน เมื่อมาพรากกันเชนน้ีก็
จะพรากกันนานไมได  ตองมาเยือนบอยๆ จะคอยๆ ปุดข้ึนในจิตเหมือนปุดฟองน้ํา ที่ปรากฏขึ้นมา
จากสวนใตสุดของพื้นนํ้าในเมื่อนํ้าเริ่มใสใหมๆ ฉะน้ัน  เมื่อความคิดอานปุดโผลขึ้นในจิต จิตก็ไหว 
ฉะน้ันทานจึงวาเปนหนามของฌานช้ันนี้  วิธีแกก็คือ ไมเอาใจใสเสียเลย เอาสติกุมใจใหน่ิงๆ ไว 
เหมือนแขกมาเยือน เหมือนเราไมเอาใจใสตอนรับ แขกก็จะเกอกลับไป และไมมาอีกบอยนัก 
หรือไมมาอีกเลยฉะน้ัน. 
  ในขั้นตติยฌาน  ปติ = ความชุมช่ืน ซึ่งเปนทิพยาหารในฌานที่ ๑-๒ น้ัน จะเกิดเปนหนาม
ของฌานช้ันน้ีทันที  จะคอยทําใหจิตใจฟองฟูอยูบอยๆ เหตุผลก็เหมือนในขั้นทุติยฌานนั่นเอง คือ 
ปติเคยเปนทิพยาหารของใจมานานแลว เมื่อมาพรากไปเสียเชนนี้ ก็อดจะคิดถึงและมาเยือนไมได  
วิธีแกก็ตองใชสติกุมใจใหวางเฉย ไมเอาใจใสถึงอีกเลย มันก็จะหายหนาไป ถาไมเรียก มันก็จะไม
มาอีก. 
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  ในขั้นจตุตถฌาน ลมหายใจ ซึ่งเปนเคร่ืองปรุงแตงกายสืบตอชีวิตน้ัน เปนที่ตั้งของสุขทุกข 
และโสมนัสโทมนัส เมื่อมาปรากฏในความรับรูของจิตอยูตราบใด สุขโสมนัส และทุกขโทมนัส ซึ่ง
อาศัยอยูกับมัน ก็จะปรากฏทําการรบกวนจิตอยูตราบน้ัน เพราะลมหายใจเปนพาหนะของมัน  ลม
หายใจมีอยูไดโดยธรรมดาเอง  แมจิตไมเขาไปเปนเจาการ ก็คงมีอยูเหมือนเวลานอนหลับ  แตใน
ความรูสึกของคนตื่นอยู คลายกะวามันเปนอันเดียวกันกับจิต จนไมอยากวางธุระในมัน เขาไปเปน
เจาการกับมันอยูเรื่อยไป  ผูเขาฌานไมเหมือนคนหลับ  ตรงกันขามเปนคนตื่น เมื่อเปนเชนน้ีลม
หายใจจึงคอยแหลมเขาไปหาจิตบอยๆ เมื่อแหลมเขาไปเมื่อไรจิตใจก็มักจะสัมปยุตตกับมัน หรือ
มิฉะน้ันก็สะเทือน จึงชื่อวาเปนหนามของจตุตถฌาน  วิธีการแกก็คือ เอาสติกุมจิตใหวางเฉยที่สุด 
ไมใสใจถึงสวนหน่ึงสวนใดของกายอีกเลย  ลมหายใจก็ไมปรากฏในความรับรูของจิต ทั้งจะ
กลายเปนลมละเอียดน่ิงเต็มตัว ไมมีอาการเคลื่อนไหวไปมา และเวลาน้ันจะรูสึกประหนึ่งวา ตนน่ัง
อยูในกลุมอากาศใสๆ สงบนิ่งแนอยู เหมือนนั่งเอาผาขาวสะอาดโปรงบางคลุมตัวตลอดศีรษะ
ฉะน้ัน.  
  ผูปฏิบัติพึงสําเหนียกตอไปอีกวา การเจริญฌานน้ัน เปรียบเหมือนการสํารวจภูมิประเทศ 
ซึ่งจําตองเดินสํารวจกลับไปกลับมา เที่ยวแลวเท่ียวเลาจนชํ่าชอง มองเห็นภูมิประเทศในหวงนึก
อยางทะลุปรุโปรงฉะนั้น  เพราะฉะน้ัน ตองเดินฌานที่ตนไดแลว ตั้งแตปลายจนตน เที่ยวแลว
เที่ยวเลา เปนเหตุใหเกิดความช่ําชองในฌานทะลุปรุโปรง. 
  

ทิพยภาวะ 
  กอนจบบทน้ี ขาพเจาขอช้ีแจงเรื่องทิพยภาวะที่ไดพูดเกร่ินไวในตอนตนของบทน้ีสัก
เล็กนอย ในคราวที่พระบรมศาสดาตรัสแกชาวบานเวนาคะปุระนั้น ทรงช้ีแจงวัตถุภายนอกในเมื่อ
เจริญฌานแลววาเปนทิพย น่ันเปนการชี้วัตถุที่เกี่ยวของเพื่อใหเห็นงาย ทั้งเปนเครื่องยืนยันถึง
ภาวะแหงจิตใจในขณะนั้นวาบริบูรณไปดวยทิพยสมบัติแลว จะมาไยดีอะไรกับสิ่งภายนอกซึ่งเปน
สิ่งที่หยาบกวาหลายเทาพันทวี เมื่อชีวิตจะตองเปนอยูไดดวยวัตถุปจจัย แมเชนใดเชนหน่ึง ก็เปนที่
เพียงพอแลว ไมจําเปนตองใชวัตถุปจจัยที่เลอคาและฟุมเฟอย. 
  ความสุขของคนมิไดอยูที่วัตถุอันเลอคา หรือฟุมเฟอย แตอยูที่ความอิ่มเต็มตางหาก เมื่อใจ
ยังไมอ่ิมเต็ม แมจะมั่งมีเหลือลนสักปานใด ก็มิไดรับความสุข ฉะน้ัน จุดที่เราควรเอาใจใสจึงอยูที่ใจ
ของเราเอง เมื่อแกใจใหหายหิว มีความอิ่มเต็มดวยอุบายวิธีใดวิธีหน่ึงไดแลว น่ันชื่อวา บรรลุถึง
ความสุขท่ีแทจริง. 
  พระบรมศาสดาทรงรําพึง เมื่อคราวจะเลิกทุกกรกริิยาวา “เราควรกลัวดวยหรือ ซึ่ง
ความสุขอันปราศจากอามิส ที่ปุถุชนเขาไมเสพกัน เราควรกลับไปเดินทางน้ัน ซึ่งมีสุขชุมช่ืนใจ ก็
แตวาบัดน้ีรางกายเราออนแอเต็มที ไมมีกําลังพอที่จะเริ่มความเพียร เพื่อบรรลุสุขชนิดน้ันได เรา
ควรบํารุงรางกายใหแข็งแรงพอสมควรกอน...” ดังน้ี  คร้ันแลว ภายหลังก็ทรงบรรลุถึงความสุขน้ัน 
และตรัสวาเปนความสุขท่ีปราศจากอามิส ผูประสพความสุขชนิดน้ีจะไมคํานึงถึงความเลอคา และ
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ฟุมเฟอยของวัตถุภายนอก วัตถุปจจัยแมเชนใดเชนหน่ึง ก็ดูเหมือนเปนของดีวิเศษไปหมด และพอ
แกความตองการ ด่ังที่ตรัสเรียกวา เปนทิพยนั้นแลว. 
  การที่วัตถุภายนอกในความรูสึกของผูเขาฌาน ๔ ปรากฏเปนทิพยไปน้ัน ก็ดวยมีทิพยภาวะ
อยูในจิตใจพอเพียง หาไมก็ปรากฏเปนทิพยไปไมได  ฉะน้ัน พึงทราบทิพยภาวะในจิตใจของผูได
ฌานไวบาง  การที่จะรูไดก็ตองอาศัยอนุมานจากความรูสึกของคนธรรมดาในบางครั้งบางคราวเปน
หลัก เวลาเราคิดอานเร่ืองอะไรอยางหน่ึงซึ่งเราพอใจ เราจะรูสึกเพลิดเพลิน เกิดความดูดดื่มไม
อยากหยุด และรูสึกวามีสุขเหลือลน ถาไดมีเวลาคิดอานอะไรเพลินๆ เชนนั้นนี้แหละที่พึงอาศัยเปน
หลัก อนุมานไปถึงความรูสึกของผูไดฌาน และพึงทราบวา อารมณของผูไดฌานประณีตกวา ดีกวา
ของคนธรรมดาสามัญหลายเทาพันทวี  อารมณประณีตที่ปรุงแตงจิตใจของผูไดฌานอยูในขณะนั้น
น่ันแหละเรียกวา “ทิพยภาวะ”  ที่ทําใหรูสึกสิ่งทั้งปวงภายนอกที่ตนบริโภคใชสอยอยู แมเปนเพียง
สิ่งพื้นๆ ไมวิเศษวิโส กลายเปนสิ่งวิเศษวิโส คือเปนทิพยไปดวย  และทิพยภาวะนี้แหละจะเปน
เครื่องเกื้อหนุนใหเกิดทิพยอํานาจตอไป  ผูตองการทิพยอํานาจจะมองขามไป แลวจะปลูกสราง
ทิพยอํานาจขึ้นไดน้ัน มิใชฐานะที่จะเปนไปได  เพราะฉะนั้น ผูตองการทิพยอํานาจจึงควรเจริญ
ฌาน ซึ่งเปนที่ต้ังแหงทิพยภาวะ ใหเปนผูบริบูรณดวยทิพยสมบัติกอน แลวจึงอาศัยเปนที่ปลูกสราง
ทิพยอํานาจตอไป จึงจะเปนไดสมปรารถนา. 
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บทที ่๓ 
บพุพประโยคแหงฌาน 

 
  ทานท่ีไดอานบทท่ี ๑-๒ มาแลว ยอมทราบวาภูมิจิตของผูไดฌานสูงยิ่งเพียงไร  และ
หางไกลจากลักษณะจิตใจของมนุษยสามัญปานฟากับดิน  การที่จะกาวพรวดพราดจากลักษณะ
จิตใจของคนสามัญขึ้นไปสูลักษณะจิตใจของผูไดฌานน้ัน ไมมีทางจะสําเร็จได จําจะตองปรับปรุง
ลักษณะจิตใจจากความเปนมนุษยผูไรศีลขึ้นไปสูความเปนผูมีศีลเสียกอน  เพราะทานวา ศีลเปน
ที่ต้ังของสมาธิและฌาน  ผูมีศีลสมบูรณดีจึงจะมีสมาธิและฌานได  ศีลน้ันเมื่อวาโดยตนเคาไดแก 
ความเปนปกติของจิต คือเปนจิตที่ปราศจากความคิดราย ความคิดเบียดเบียน ความคุมแคนคิดหา
ชองทางทํารายคนที่ตนเกลียด เปนจิตที่ปราศจากความคิดโลภเพงเล็งหาชองยองเบาเอาทรัพยสิน
ของผูอื่น และลวงกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่เขาหวงแหน และเปนจิตท่ีปราศจากความเห็นผิดไปจากคลอง
ของมนุษยธรรม มีความเห็นชอบอยางมนุษยที่ดีเขาเห็นกันอยู คือเห็นวาทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว  โลก
น้ีมี  โลกอื่นมี บิดามารดาผูใหกําเนิดมี  ผูเกิดผุดขึ้นเอง (เชน เทวดา) มี ฯลฯ 
  การรักษาปกติภาพของจิต เปนการรักษาตนศีล สวนการรักษาศีลตามสิกขาบทท่ีทรง
บัญญัติไวน้ัน เปนการรักษาปลายศีล เพราะตนเหตุของความดี-ความชั่วอยูที่จิต  ถาจิตชั่วคือมี
กิเลสและทุจริตแลว ยอมบังคับกายวาจาทําชั่ว  ถาจิตดีคือเปนปกติ กิเลสและทุจริตไมครอง
อํานาจเหนือจิต จิตยอมไมบังคับกายวาจาใหทําชั่ว  การรักษาจิตจึงเปนการรักษาตนเหตุ การ
รักษากายวาจาเปนการรักษาปลายเหตุ แตก็เปนความจําเปนอยูเหมือนกัน ที่จะตองรักษาตาม
สิกขาบทพุทธบัญญัติ เพื่อปดกั้นอกุศลบาปธรรม มิใหมันหลั่งไหลออกไปทางกายวาจา และ
ปองกันอกุศลบาปธรรม มิใหมันไดชองเขามาครอบงําย่ํายีจิตใจ หากแตวาการรักษาศีลตามขอหาม
น้ันไกลตอความเปนสมาธิ ไมพอจะเปนบาทฐานของสมาธิและฌานได ตองรักษาศีลที่จิตใจ คือ
รักษาความเปนปกติของจิตใจใหมั่นคงแข็งแรง เมื่อจิตใจดํารงอยูในความเปนปกตินานๆ เขา ก็
ยอมมีลักษณะผองแผว ช่ืนบาน เยือกเย็นและมั่นคง ควรแกความเปนพื้นฐานที่ตั้งของสมาธิตอไป 
การรักษาศีลอยางนี้แลเปนศีลในองคอริยมรรค ซึ่งเปนศีลเสมอภาค ผูเปนพระอริยบุคคลไมวา
บรรพชิตหรือคฤหัสถ ยอมมีศีลชนิดน้ีเสมอกัน  สวนศีลที่รักษาตามสิกขาบทพุทธบัญญัติน้ันยอม
ไมสม่ําเสมอกัน เปนการรักษาศีลใหเหมาะสมกับภาวะที่เปนบรรพชิตหรือคฤหัสถเทานั้น  เมื่อ
รักษาไดดีก็เปนทางเจริญปติปราโมทย ทําใหจิตใจผองแผวขึ้นได  รักษาศีลตามสิกขาบทมีวิธี
อยางไร ไมประสงคจะกลาวในที่น้ี  ผูประสงคจะทราบโปรดศึกษาจากหนังสืออื่นๆ ซึ่งมีผูเขียนไว
มากแลว. 
  อน่ึง การอบรมจิตใหเปนสมาธิและฌานน้ัน ยอมตองอาศัยอุบายอันแยบคายจึงจะสําเร็จ
งาย  อุบายอันแยบคายน้ันทานเรียกวา กรรมฐาน  ทานแยกไวเปน ๒ ประเภท คือ สมถกรรมฐาน
ประเภทหน่ึง,  วิปสสนากรรมฐานประเภทหน่ึง  จะกลาวในบทน้ีเฉพาะแตสมถกรรมฐาน ซึ่งเปน
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ประเภทอบรมจิตใจใหเปนสมาธิและฌาน  สวนวิปสสนากรรมฐานอันเปนประเภทอบรมจิตใจให
เกิดปญญานั้น จะกลาวในบทอื่น. 
  การอบรมจิตใจใหเปนสมาธิและฌานตามหลักสมถกรรมฐาน จัดเปนบุพพประโยคของ
ฌาน จะขามเลยไปเสียมิได จําเปนตองใชสมถกรรมฐานขอหน่ึงหรือหลายขอ เปนเคร่ืองอบรม
จิตใจเสมอไป จิตใจจึงจะเปนสมาธิและฌานไดดังประสงค. 
  สมถกรรมฐานน้ัน พระบรมศาสดาตรัสไวในที่ตางๆ โดยปริยายหลากหลาย พระโบราณา
จารยประมวลมาไวในที่เดียวกัน มีจํานวนถึง ๔๐ ประการ  จัดเปนหมวดได ๗ หมวด คือ  
  กสิณ ๑๐ 
  อสุภะ ๑๐ 
  อนุสสติ ๑๐ 
  อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
  จตุธาตุววัตถาน ๑ 
  พรหมวิหาร ๔ 
  อรูปกรรมฐาน ๔ 
 มีวิภาคดังจะกลาวตอไป  การที่แสดงอุบายทําความสงบจิตใจไวมากเชนน้ี ก็เพื่อใหเหมาะ
แกจริตอัธยาศัยของเวไนย ซึ่งมีจริตอัธยาศัยตางๆ กัน มิไดหมายใหทุกคนเจริญทั้ง ๔๐ ประการ
จนครบ. 
  กสณิ  คือวงกลมทําดวยวัตถุตางๆ ขนาดวัดผาศูนยกลางคืบ ๔ น้ิว สําหรับเปนเคร่ืองเพง
ทําจิตใจใหสงบ มี ๑๐ ประการ คือ 
  ๑. ปฐวีกสิณ  วงกลมทําดวยดินบริสุทธิ์สีอรุณ คือ สีเหลืองปนแดง เชน สีหมอใหม  วิธีทํา 
เอาดินบริสุทธิ์สีอรุณมาขยําใหเหนียวดีแลว ลาดลงบนแผนกระดานวงกลม ขนาดวัดผาศูนยกลาง
คืบ ๔ น้ิว ขัดใหเกลี้ยงงาม ปราศจากมลทินเชนเสนหญา เปนตน ทําใหเกลี้ยงเกลา เปนเงาไดยิ่งดี. 
  ๒. อาโปกสิณ  วงกลมทาํดวยนํ้าใสบริสุทธิ์ ปราศจากสีและตะกอน  วิธีทํา เอาน้ําบริสุทธิ์
ใสภาชนะที่มีขอบปากกวางกลมมน วัดผาศูนยกลางไดคืบ ๔ น้ิว ใสนํ้าเต็มขอบปาก. 
  ๓. เตโชกสิณ  วงกลมทําดวยไฟ  วิธีทํา กอไฟดวยฟนไมแกน ใหลุกโชนเปนเปลวสีเหลือง 
เหลืองแก และเอาแผนหนังหรือเสื่อลําแพนมาเจาะรเูปนวงกลม กวางขนาดวัดผาศูนยกลางคืบ ๔ 
น้ิว ต้ังบังกองไฟใหมองเห็นไดโดยชองวงกลมเทานั้น. 
  ๔. วาโยกสิณ  เพงลมที่พัดสัมผัสอวัยวะ หรือพัดยอดไมยอดหญาใหหวั่นไหว กสิณน้ีทํา
เปนวงกลมหรือดวงกลมไมได ทานจึงแนะใหเพงลมที่พัดอยูโดยธรรมชาติของมันนั้นเปนอารมณ 
จนมองเห็นกลุมลมหรือสายลมที่พัดไปมานั้นติดตา หลับตามองเห็น ทานหามเพงลมที่พัดปนปวน 
เชน ลมหัวดวน เปนตน. 
  ๕. นีลกสิณ  วงกลมทําดวยสีเขียว  วิธีทํา เอาสิ่งที่มีสีเขียวบริสุทธิ์ เชน ดอกบัวเขียว หรือ
ผาเขียว ฯลฯ มาทํา  ถาเปนดอกไมพึงบรรจุลงในภาชนะที่มีขอบปากกลม วัดผาศูนยกลางไดคืบ 
๔ น้ิว ใหเต็มขอบปาก อยาใหกานหรือเกสรปรากฏ ใหแลเห็นแตกลีบสีเขียว  ถาเปนผาพึงขึงกับ
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ไมวงกลมขนาดน้ันใหตึงดี อยาใหยูยี่ ถาไดผาเน้ือละเอียดเปนเหมาะดี สีเขียวน้ีหมายเขียวคราม ที่
เรียกวานิลนั่นเอง. 
  ๖. ปตกสิณ  วงกลมทําดวยสีเหลือง  วิธีทํา เอาสิ่งที่มีสีเหลืองบริสุทธิ์ เชน ดอกกรรณิการ
เหลือง หรือผาสีเหลืองเปนตน มาทําโดยทํานองเดียวกับนีลกสิณ  สีเหลืองนี้ หมายถึงสีเหลืองออน
หรือเหลืองนวลสีเขียวใบไมหรือมรกต เปนสีที่ใกลกับสีเหลืองออน ทานวาอนุโลมเขากับกสิณนี้ได. 
  ๗. โลหิตกสิณ  วงกลมทําดวยสีแดง  วิธีทํา เอาสิ่งที่มีสีแดง เชน ดอกบัวแดง ผาแดง ฯลฯ 
มาทํา โดยทํานองเดียวกันกับนีลกสิณ. 
  ๘. โอทาตกสิณ  วงกลมทําดวยสีขาว  วิธีทํา เอาสิ่งที่ขาวสะอาด เชน ดอกบัวขาว ผาขาว 
ฯลฯ มาทํา โดยทํานองเดียวกันกับนีลกสิณ. 
  ๙. อากาสกสิณ  วงกลมอากาศ  วิธีทํา เจาะฝาเปนรูปกลม วัดผาศูนยกลางคืบ ๔ น้ิว หรือ
เจาะเสื่อลาํแพนขนาดเดียวกันน้ันก็ได เพงดูอากาศภายในชองวงกลมนั้น หรือจะขดไมเปนวงกลม
ขนาดน้ันตั้งไวบนปลายหลักในท่ีแจง แลวเพงดูอากาศภายในวงกลมนั้นก็ได. 
  ๑๐. อาโลกกสิณ  วงกลมแสงสวาง  วิธีทํา เจาะกนหมอเปนรูกลม วัดผาศูนยกลางคืบ ๔ 
น้ิว ตามตะเกียงหรือเทียนไขไวภายในหมอ ใหแสงสวางสองออกมาตามรูที่เจาะไว  และหันทาง
แสงสวางนั้นใหไปปรากฏที่ฝาหรือกําแพง แลวเพงดูแสงสวางที่สองเปนลําออกไปจากรูที่ไปปรากฏ
ที่ฝาหรือกําแพงนั้น. 
  อาโลกกสณินี้ ปรากฏในสมถกรรมฐาน ตามที่พระโบราณาจารยประมวลไว  แตที่ปรากฏ
ในพระบาลี ในพระไตรปฎกหลายแหงแทนที่ ขอน้ีเปน วิญญาณกสิณ คือ เพงวิญญาณ ทั้งน้ีนาจะ
เปนเพราะกสิณ ๑-๘ เปนรูปกสิณ สวนกสิณ ๙-๑๐ เปนอรูปกสิณ ซึ่งใชเปนอารมณของอรูปฌาน 
คือ อากาสานัญจายตนะ และ วิญญาณัญจายตนะ ตามลําดับกัน  แสงสวางนาจะใกลตอเตโช หรือ
มิฉะน้ันก็ใกลตอวิญญาณ ซึ่งมีลักษณะสวางเชนเดียวกัน  เมื่อเพงลักษณะสวางแลวนาจะใกลตอ
วิญญาณมากกวา  ถาเปนวิญญาณกสิณจะทําวงกลมดวยวัตถุไมได ตองกําหนดดวงขึ้นในใจที่เดียว 
ใหเปนดวงกลมขนาดวัดผาศูนยกลางคืบ ๔ น้ิว  อาโลกะและวิญญาณมีลักษณะใกลกันมาก และ
อํานวยผลแกผูเพงทํานองเดียวกัน คือ นําทางแหงทิพยจักษุอยางดีวิเศษ  ผิดกันแตลักษณะการ
เพงเทานั้น คือ วิญญาณกสิณตองเพงขางในไมใชเพงขางนอกเหมือนอาโลกกสิณ  และอํานวยตา
ทิพยดีกวา วิเศษกวาอาโลกกสิณ.  
  วิธีปฏิบตัิ  พึงชําระตนใหสะอาด นุงหมผาสะอาด ไปสูที่เงียบสงัด ปดกวาดบริเวณให
สะอาด ตั้งต่ังสูงคืบ ๔ น้ิว สําหรับน่ังอันหน่ึง สําหรับวางวงกสิณอันหน่ึง น่ังหางจากวงกสิณ
ประมาณ ๕ ศอก น่ังในทาที่สบาย วางหนาใหตรง ทอดตาลงแลดูดวงกสิณพอสมควรแลวหลับตา
นึกดู ถายังจําไมไดพึงลืมตาขึ้นดูใหม แลวหลับตานึกดู โดยทํานองน้ี จนกวาจะเห็นวงกสิณในเวลา
หลับตาได  เมื่อไดแลวพึงไปน่ังเพงดวงกสิณในท่ีอยูใหชํานาญ จนสามารถทําการขยายดวงกสิณให
ใหญ และยนใหเล็กไดตามตองการ เพียงเทาน้ีช่ือวาสําเร็จกสิณแลว  จิตใจจะสงบเปนสมาธิ
ตามลําดับ คือ ช่ัวขณะ เฉียดฌาน และเปนฌาน ๑-๒-๓-๔ ตามลาํดับไป  ในการเลื่อนช้ันของ
ฌานน้ันตองคอยๆ เลื่อนไป อยาดวนกาวหนาในเมื่อฌานที่ไดแลวตนยังไมชํานาญในการเขาออก 



ทิพยอํานาจ ๔๐ 

 

การยั้งอยู การนึกอารมณของฌาน และการพิจารณาองคของฌาน  จะพลาดพลั้งแลวจะเสียผลทั้ง
ขางหนาขางหลัง. 
  สวนวาโยกสิณ เปนกสิณที่ทําวงกลมไมได และยกไปมาไมได  ทานแนะวาพึงแลดูลมที่พัด
ไปมาโดยปกติน้ัน แลวจดจําลักษณะอาการเอาไว แลวไปสูที่สงัด ปฏิบัติตนโดยนัยที่กลาวมาแลว 
น่ังนึกถึงอาการลมพัด จนอาการน้ันปรากฏชัดแกใจ ช่ือวาไดกสิณขอน้ีแลว ตอไปก็พึงปฏิบัติตาม
นัยที่กลาวมาแลว. 
  อสุภะ  คือ สิ่งที่ไมสวยงาม นาพึงเกลียดพึงหนาย  เมื่อนึกเปรียบเทียบกับอัตภาพที่ยังมี
ชีวิตอยูก็จะทําใหเกิดความสังเวช คือ ซาบซึ้งถึงความจริง อันเปนลักษณะประจําของสังขาร
รางกายเปนอยางดี ทานแนะใหนํามาพิจารณาเปนอารมณ เพื่อเกิดสังเวชและเบื่อหนาย บรรเทา
ราคะ คือความกําหนัดในอัตภาพ และบรรเทาอัสมิมานะ คือความสําคัญผิดคิดวาเปนตัวตนของ
ตนจริงจัง  อสุภะในท่ีน้ีหมายเฉพาะที่เปนซากศพ หรืออวัยวะสวนใดสวนหน่ึงของคนตายแลว 
ตลอดถึงของสัตวดวย  พระโบราณาจารยทานประมวลมาไว ๑๐ ชนิด คือ 
  ๑. อุทธุมาตกะ  ศพขึ้นอืด 
  ๒. วินีลกะ  ศพขึ้นพองเขียว 
 ๓. วิปุพพกะ  ศพเนาเฟะ นํ้าหนองไหล 
  ๔. วิฉินทกะ  ศพขาดเปนทอนๆ 
  ๕. วิขายิตกะ  ศพที่ถูกสัตวกัดกิน 
  ๖. วิขิตตกะ ศพที่กระจัดกระจาย 
  ๗. หตวิขิตตกะ  ศพที่ถูกสับฟนแทง 
  ๘. โลหิตกะ  ศพที่มีเลือดแดงๆ ไหล 
 ๙. ปุฬุวกะ  ศพที่หนอนไชคลาคล่ํา 
  ๑๐. อัฏฐิกะ  กระดูกชนิดตางๆ  
 
  ในมหาสติปฏฐานสูตร ทีฆนิกาย  ทรงแสดงไว ๙ ลักษณะ คือ 
  ๑. ศพที่ตายแลวขึ้นอืด พองเขียว-เนาเฟะ 
  ๒. ศพที่สัตวมีสุนัขเปนตน กําลังกัดกินอยู 
  ๓. โครงกระดูกสัตวมีเอ็นรัดยึดไว ยังมีเน้ือเลือด 
  ๔. โครงกระดูกสัตวมีเอ็นรัดยึดไว เปอนเน้ือเลือด 
  ๕. โครงกระดูกสัตวมีเอ็นรัดยึดไว ปราศจากเนื้อเลือด 
 ๖. กระดูกที่กระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง 
  ๗. กระดูกที่เปนสีขาวๆ  
 ๘. กระดูกที่เปนสีเหลืองๆ 
 ๙. กระดูกที่ผุยุยเปนผงละเอียดแลว 
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  สวนทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย ทรงแสดงไวโดยเปนสัญญา มี ๕ ลักษณะ คือ 
  ๑. อัฏฐิกสัญญา  กําหนดหมายกระดูก 
  ๒. ปุฬุวสัญญา  กําหนดหมายหมูหนอนไชศพ 
  ๓. วินีลกสัญญา  กําหนดหมายศพขึ้นพองเขียว 
  ๔. วิฉินทกสัญญา  กําหนดหมายศพที่เปนทอนๆ 
 ๕. อุทธุมาตกสัญญา  กําหนดหมายศพขึ้นอืด 
 พระโบราณาจารยคงประมวลเอาลักษณะที่ใกลกัน รวมเปนลักษณะเดียว และเพิ่มลักษณะ
บางอยางซึ่งนาจะมี จึงรวมเปน ๑๐ ลักษณะ  อยางไรก็ตามจุดหมายของการพิจารณาอสุภะอยูที่
ใหเกิดความรูสึกซาบซึ้งในความจริงของอัตภาพ  โดยมีอสุภะเปนประจักษพยานเทาน้ัน    จะใช
อสุภะในลักษณะใดก็ได แมท่ีสุดแตแผลในตัวของตัว ซึ่งเกิดจากเหตุตางๆ   ก็นํามาพิจารณาเปน
อสุภะได. 
  วิธีปฏิบัติในเรื่องน้ี ทานแนะนําไวหลายปริยาย ตามสมควรแกอสุภะนั้นๆ ประมวลแลว
เปนดังน้ี 
  ๑. ไปพิจารณาอสุภะในปาชา หรือในที่ใดที่หน่ึงซึ่งมีอสุภะ  ถาศพนั้นยังบริบูรณตองเปน
เพศเดียวกันจึงจะไมเกิดโทษ เมื่อไดนิมิตแลวพึงกลับมาน่ังนึกถึงภาพอสุภะนั้นในที่อยูใหแจมชัดใน
หวงนึกยิ่งขึ้น. 
  ๒. ไปนําเอาอสุภะที่พอนํามาได ประดิษฐานไวในที่อันสมควรแลว เพงพิจารณาใหเกิดภาพ
ติดตา นึกเห็นไดโดยนัยขอ ๑. 
   ๓. นึกหมายภาพอสุภะขึ้นในใจ ใหปรากฏเปนภาพที่นาเบื่อหนายในหวงนึกของตัวเอง 
โดยที่ไมตองไปดูอสุภะก็ได. 
  เมื่อจะเจริญกรรมฐาน พึงปฏิบัติตนโดยนัยที่กลาวไวในเรื่องกสิณ. 
  อนุสสติ  คือ การนึกถึงบุคคลและธรรม หรือความจริงอันจะกอใหเกิดความเลื่อมใส ความ
ซาบซึ้งเหตุผล หรือความสงบใจอันใดอันหน่ึง เปนอุบายวิธีท่ีพระผูมีพระภาคเจา ทรงวางไวให
สาธุชนทั่วไปทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ ก็ปฏิบัติไดสะดวก  แมจะมีภารกิจในการครองชีพ หรือธุรกิจ
ของหมูคณะ ของพระศาสนาลนมือก็อาจปฏิบัติได เพราะเปนอารมณที่หาไดงายสะดวกสบาย 
และทําไดในที่แทบทุกแหง ทั้งในบาน ทั้งในปา ทั้งในที่ชุมชน เวนอานาปานสติขอเดียวท่ีจําตองทํา
ในที่สงัดเงียบ ปลอดโปรง จึงจะสําเร็จผล  อนุสสติ ม ี๑๐ ประการ คือ 
  ๑. พุทธานุสสติ นึกถึงพระพุทธเจา  คือบุคคลผูหน่ึงซึ่งเปนอัจฉริยมนุษย เปนผูมีคุณธรรม
สูงสุดนาอัศจรรย และนาเคารพบูชา เปนพระบรมศาสดาผูชี้มรรคาแหงความพนทุกขแกเวไนย
นิกร เปนผูสองโลกใหสวาง ฯลฯ  ใหนึกดวยความเลื่อมใสไปในพระพุทธคุณตางๆ ตามที่ตนไดสดับ
มา โดยเฉพาะที่ขึ้นใจก็คือพุทธคุณ ๙ บท มี อรหํ เปนตน บทใดบทหน่ึงหรือทั้งหมด. 
  ๒. ธัมมานุสสติ นึกถึงพระธรรม  คือสภาวะที่จริงแท อันพระบรมศาสดาทรงคนพบ แลว
นํามาบัญญัติสั่งสอน เปนภาวะละเอียดประณีต ดํารงความจริงของตนยั่งยืน ไมเปลี่ยนแปลง เปน
สภาวะที่เที่ยงธรรมไมเขาใครออกใคร ใครปฏิบัติผิดธรรม ก็ไดรับโทษเปนทุกข ใครปฏิบัติถูกธรรม
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ก็ไดรับอานิสงสเปนสุข เปนเชนน้ีทุกกาลสมัย ไมมีใครเปลี่ยนแปลงหรือลบลางความจริงอันน้ีได 
ฯลฯ  โดยเฉพาะแลวพึงนึกไปตามพระธรรมคุณ อันเปนท่ีขึ้นใจ ๖ บท มี สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 
เปนตน บทใดบทหน่ึงหรือท้ังหมด. 
  ๓. สังฆานุสสติ นึกถึงพระสงฆ  คือชนหมูหน่ึงซึ่งเปนพระสาวกของพระผูมพีระภาคเจา 
เปนผูที่ปฏิบัติตามแบบแผนสิกขาสาชีพของสมณะทีพ่ระบรมศาสดาทรงบัญญัติไวเปนอยางดี ถึง
ความเปนสักขีพยานของพระบรมศาสดาจารยในธรรมที่ทรงบัญญัติไว คือเปนผูปฏิบัติตามได และ
ประจักษผลสมจริงตามที่ทรงบัญญัติไวน้ัน มีอยู ๔ จําพวก คือ (๑.) พระโสดาบัน (๒.) พระ
สกิทาคามี (๓.) พระอนาคามี (๔.) พระอรหันต  เปนบุคคลที่นากราบไหวเคารพสักการบูชา เปน
นาบุญของชาวโลก ฯลฯ  โดยเฉพาะพึงนึกไปตามคุณบทของพระสงฆ ๙ บท มี สุปฏิปนฺโน ภควโต 
สาวกสงฺโฆ เปนตน บทใดบทหน่ึงหรือท้ังหมดก็ได. 
   ๔. สีลานุสสติ นึกถึงศีล  คือคุณชาติอันหน่ึงซึ่งมีลักษณะทําใจใหเปนปกติ-ใหเย็น-ใหไม
เดือดรอนกินแหนงใจ และควบคุมความประพฤติทางกาย ทางวาจาใหปราศจากโทษ แผความสงบ
สุข-ความรมเย็นไปยังผูอื่น-สัตวอื่นๆ ทั่วไป แลวนึกถึงศีลของตนที่ตนไดปฏิบัติรักษาอยูน้ันวา 
ปฏิบัติรักษาไดดีเพียงไร. 
  ๕. จาคานุสสต ิ นึกถึงทานบริจาค  คือคุณชาติอันหน่ึงซึ่งมีลักษณะทําใจใหกวางขวาง-ให
เกิดเมตตากรุณา-ใหกลาสละของรักของหวงแหนเพื่อประโยชน เปนคุณชาติท่ีค้ําชูโลกใหดํารงอยู
ในสันติภาพ-สันติสุข โลกดํารงความเปนโลกที่มีสุขพอสมควร ดวยอํานาจความเสียสละของบุคคล
แตละบุคคลพอสมควร หากโลกขาดทานบริจาคคํ้าจุน โลกจะถึงความปนปวนและลมจม ชีวิตของ
มนุษยแตละชีวิตที่เปนมาได ก็ดวยอํานาจทานบริจาคของบิดามารดาหรือผูอุปถัมภ ไมมีชีวิตใดที่
ปราศจากการอุปถัมภอุมชูของผูมีเมตตาแลวดํารงอยูได แลวพึงนึกถึงทานบริจาคของตนเองวา ตน
ไดสํานึกในคุณทานบริจาคและไดทําทานบริจาคมาแลวอยางไรบาง. 
  ๖. เทวตานุสสติ นึกถึงเทวดา  หรือบุคคลผูทําความดีดวยกาย-วาจา-ใจ แลวอุบัติข้ึนใน
สวรรค ถึงความเปนผูบริบูรณดวยกามคุณอันเปนทิพย เลิศกวา ประณีตกวากามคุณอันเปนของ
มนุษย แลวนึกถึงคุณธรรมที่อํานวยผลใหไปเกิดในสวรรค มีศรัทธาความเช่ือกรรมวา ทําดีไดดี ทํา
ช่ัวไดช่ัว เปนตน แลวนึกเปรียบเทียบตนกับเทวดาวามีคุณธรรมเหมือนกันหรือไม. 
  ๗. อุปสมานุสสติ นึกถึงพระนิพพาน  คือธรรมชาติอันสงบประณีตอันหน่ึง ซึ่งเมื่อถึงเขา
แลว ยอมหมดทุกข-หมดโศก-หมดโรค-หมดภัย มีใจปลอดโปรงเย็นสบาย หมดความวุนวาย-
กระเสือกกระสนทุรนทุราย ตัดกระแสวงกลมไดขาดสะบั้น ไมตองหมุนไปในคติกําเนิดเกิดแกตาย
อีกเลย.  ธรรมชาติน้ัน พระบรมศาสดาทรงคนพบดวยพระองคเอง แลวนํามาบัญญัติเปดเผยให
ปรากฏขึ้น และบอกแนวทางปฏิบัติไวเปนอยางดี เพื่อใหเขาถึงธรรมชาติน้ัน. 
   ธรรมชาติน้ันเปน อมตะ-มีสุข-สิ้นสุด ซึ่งเปนสิ่งตรงกันขามกับโลก โลกมีลักษณะที่เรียกวา 
“ตาย” คือความแตก-ขาด-ทําลาย เปนลักษณะประจําตัว  โลกมีลักษณะที่เรียกวา “ทุกข” คือ
ความลําบาก-คับแคนบีบคั้น เปนลักษณะประจําตัว  โลกมีลักษณะที่เรียกวา “ไมแน” คือมีความ
เปลี่ยนแปลง ไมสิ้นสุด-ไมหยุดยั้ง เปนลักษณะประจาํตัว  โลกเปนดานนอก พระนิพพานเปนดาน
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ใน  คนสามัญมองเห็นแตดานนอกไมมองดานใน จึงไมไดความเย็นใจ  เมื่อใดบุคคลมามองดานใน 
ศึกษาสําเหนียกดวยดี พินิจดวยปญญาอันบริสุทธิ์แลว เมื่อน้ันเขาจะพบเห็นธรรมชาติอันปราศจาก
ทุกข คือ พระนิพพาน. 
  ในที่ใดมีทุกข ความสิ้นทุกขก็จะตองมีในที่น้ัน  ก็ในที่ใดมีความรุมรอน ความสิ้นแหงความ
รุมรอนจะตองมีในที่น้ัน  ความยอคือเมื่อมีรอนก็ยอมมีเย็นแก มีมืดก็ยอมมีสวางแก เมื่อมีทุกขก็
จะตองมีสุขแกเปนแท. 
  การนึกถึงพระนิพพานโดยบัดน้ีก็ดี โดยนัยที่ตนไดศึกษาเลาเรียนมาจากตําราแบบแผนก็ดี 
จักเปนอุบายทําใจใหสงบเย็นลงได. 
  ๘. มรณานุสสติ นึกถึงความตาย  คือสภาวะที่จริงแทอันหน่ึง ซึ่งเมื่อมาสูชีวิตแลวทําให
ชีวิตขาดสะบั้นลง แตกอนเคยไปมาได ดื่มกินได น่ังนอนได ทํากิจตางๆ ได หัวเราะและรองไหได  
คร้ันมรณะมาถึงแลว กิริยาอาการเหลานั้นยอมอันตรธานไปทันที มรณะนี้มีอํานาจใหญยิ่งที่สุด ไม
มีมนุษยคนใดเอาชนะมันได  นักวิทยาศาสตรท่ีเกงที่สุดก็ยังไมสามารถเอาชนะมันได  พระบรมครู
ของเราไดรับยกยองวา เปนยอดปราชญมีอํานาจใหญยิ่งกวาเทวาและมนุษยหลายเทาพันสวน ทรง
ยืนยันพระองควา “บรรลุถึงธรรมอันไมตาย” ก็ยังทรงตองทอดทิ้งพระสรีรกายไวในโลก ใหเปน
ภาระแกพุทธบริษัทจัดการถวายพระเพลิง มพีระบรมธาตุเปนสักขีพยานอยูในปจจุบันน้ี.  ใครเลา
ที่ไมตองตาย?  ตลอดกาลอันยืดยาวนานของโลกนี้ มีคนเกิดคนตายสืบเน่ืองกันมาจนนับประมาณ
ไมถวนแลว มีใครบางซึ่งเกิดแตแรกมีมนุษยในโลกยั่งยืนมาจนถึงบัดน้ี. 
  อน่ึง ความตายนี้ จะมาสูชีวิตของบุคคลโดยไมมีนิมิตบอกเหตุลวงหนาดวย ไมมีใครกําหนด
รูวันเวลาตายของตนไดลวงหนานานๆ ที่จะไดมีเวลาเตรียมตัว และกะการงานใหทันกําหนด  
ฉะน้ันจึงไมควรวางใจในชีวิต กิจใดท่ีควรทํา ควรรีบทํากิจน้ันเสีย อยาผัดวันประกันพรุง. 
   การนึกถึงความตายแลวเกิดใจฝอ หมดเยื่อใยในชีวิต ไมอยากจะทํากิจอะไร งอมืองอเทา
รอคอยความตายเชนนี้ ไมสําเร็จประโยชน เปนการคิดผิด พึงกลับความคิดเสียใหม พึงนึกถึงความ
ตายแลวเตือนสติตนใหต่ืนตัวขึ้น ไมประมาทหลับใหลอยู รีบทํากรณียที่ควรทําใหทันเวลา  รีบ
พากเพียรชําระลางจิตใจของตนใหสะอาด ปราศจากกิเลส กอนความตายมาถึง ดังน้ีจึงจะสําเร็จ
ประโยชนตามความประสงคของกรรมฐานบทน้ี. 
  ๙. กายคตาสติ นึกถึงสิ่งเปนกาย  คือสวนหน่ึงๆ ซึ่งประกอบกันขึ้นเปนอัตภาพรางกาย ที่
เรียกวา อาการ ๓๒ ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ 
พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน นํ้าตา 
มันเหลว นํ้าลาย นํ้ามูก ไขขอ มูตร สมอง๑  นึกถึงสิ่งเหลานี้แตละสวนๆ โดย วณฺโณ-สี คนฺโธ-กลิ่น 
รโส-รส โอโช-โอชะ สณฺฐาโน-สัณฐาน ใหปรากฏชัดเจนแกใจ. 
   ขั้นแรกพึงทองจําอาการ ๓๒ น้ีใหแมนยํา วาไดท้ังตามลําดับ ทั้งทวนลําดับ ขั้นสอง
สําเหนียกลักษณะของอาการ ๓๒ นั้นแตละสิ่ง โดยสี กลิ่น รส โอชะ สัณฐาน  ขั้นสามพึงดูของจริง 
.......................................................................................................................................................... 
๑. บางอาจารยวา เยื่อในสมอง. 
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ใหเห็นดวยตาแมสักอยางหนึ่งพอใหเปนภาพติดตาไวบาง  ขั้นสี่ทําการนึกถึงอาการ ๓๒ น้ีทั้งหมด
ไปตามลําดับ แลวทวนกลับหลายๆ เที่ยว  ขั้นหาเมื่ออาการใดใน ๓๒ น้ันปรากฏชัดเจนแกใจ ที่สุด
พึงถือเอาอาการน้ันทําการนึกเห็นใหมากติดตอเรื่อยๆ จนเกิดเปนภาพชัดเจนที่สุด  ขยายใหใหญ
ใหมากไดตามตองการ ช่ือวาสําเร็จกายคตาสติแลว. 
  กายคตาสติน้ี พระผูมีพระภาคทรงพรรณนาอานิสงสไวมากมาย มีอํานวยผลใหสาํเร็จ
อภิญญา ๖  ปฏิสัมภิทา ๔ เปนตน. 
  ๑๐. อานาปานสติ นึกถึงลมหายใจเขาออก  คือสภาพปรุงแตงกายใหดํารงสืบตอไปได  
เมื่อใดสภาพน้ีหยุดชะงักไป ไมทําการสืบตอ เมื่อน้ันชีวิตก็ขาด ที่เรียกวาตาย  วิญญาณธาตุอัน
อาศัยอยูในรางกายก็ออกจากรางไป น้ีวาโดยลักษณะสามัญ  สวนลักษณะพิเศษน้ันอาการไม
หายใจยอมมีไดแกบุคคล (๑.) ผูอยูในครรภมารดา  (๒.) ผูดําน้ํา  (๓.) ผูสลบชนิดหน่ึง และ (๔.) ผู
เขาจตุตถฌาน  ในเวลาปกติยอมตองมีอาการหายใจ คือ สูดลมเขาสูรางกาย ผายลมออกจาก
รางกายเสมอ แมในเวลาหลับ  สภาพปรุงแตงกายน้ีก็ทําหนาที่อยูเรื่อยๆ ไป. 
  วิธีปฏิบัติในกรรมฐานบทน้ี พึงอยูในปาในรมไม หรือในที่วาง ซึ่งเปนที่สงัด อากาศโปรงเย็น
สบาย อาบน้ําชําระกายใหสะอาด นุงหมผาสะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็นสาบ น่ังในทาที่เรียกวา
บัลลังก  ตั้งกายใหตรง ดํารงสติใหมั่น กําหนดลมหายใจเขา-ออก อันเปนไปอยูโดยปกติน้ันใหรูทัน 
ทั้งเวลาลมเขา เวลาลมออก แลวกาํหนดระยะเวลาลมเขาออกสั้นยาวใหรูทัน ตอน้ันกําหนดที่ท่ีลม
สัมผัส คือตนลมสัมผัสที่ปลายจมูก กลางลมสัมผัสทีท่รวงอก ปลายลมสัมผัสที่ตรงสะดือ ในเวลา
ลมออกตรงกันขามกับที่กลาวมาน้ี คือทวนลําดับออกไป ในระยะแรกๆ สติจะปรากฏประหนึ่งวา
แลนไปตามอาการของลมเขาลมออก แตเมื่อทําไปนานๆ ในระยะตอๆ ไปสติจะใหญโตครอบคลุม
รางกายแมทั้งหมดไว จะไมมีอาการแลนตามอาการอีกตอไป  และลมหายใจกจ็ะปรากฏละเอียด
เขาทุกที จนปรากฏวาไมมีในที่สุด  จะเห็นวาลมปรุงกายซานอยูทั่วทุกสวน แมกระทั่งปลายเสนขน 
เมื่อมาถึงข้ันนี้ช่ือวาไดผลในการเจริญอานาปานสติกรรมฐานขั้นตนแลว  พึงเจริญใหแคลวคลอง
เช่ียวชาญตอไป. 
  อานาปานสติกรรมฐานน้ี สามารถตัดกระแสวิตกไดดี เหมาะสําหรับคนวิตกจริต คือคน
ชอบคิดชอบนึก เปนกรรมฐานสุขุม ประณีต เหมาะสําหรับมหาบุรุษ พระบรมศาสดาทรงบําเพ็ญ
กรรมฐานขอน้ีมาก เวลาทรงพักผอน ที่เรียก “ปฏิสัลลีนวิหาร” ก็ทรงอยูดวยอานาปานสติสมาธิ
วิหารเสมอ  ทรงแสดงอานิสงสของกรรมฐานบทน้ีไวมากมายวา กายก็ไมลาํบาก จักษุก็ไมลําบาก 
จิตก็พนจากอาสวะ ละความคิดเกี่ยวกับเสียงที่เคยชินได  กําหนดนาเกลียดในสิ่งไมนาเกลียดได  
กําหนดไมนาเกลียดในสิ่งนาเกลียดได  กําหนดนาเกลียดไดท้ังในสิ่งไมนาเกลียด ทั้งในสิ่งไมนา
เกลียด  กําหนดไมนาเกลียดไดทั้งในสิ่งนาเกลียด ทั้งในสิ่งไมนาเกลียด ไดฌานสมบัติโดยไมยาก 
ตั้งแตฌานท่ี ๑ ถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ  กําหนดรูเวทนาไดดี ไดบรรลุอรหัตตผล หรืออนาคามีใน
ปจจุบัน ฯลฯ. 
   อาหารเรปฏกิูลสญัญา กําหนดความนาเกลียดในอาหาร สิ่งที่เรานํามากลืนกินเขาไปบํารุง
เลี้ยงรางกายเรียกวาอาหาร โดยปกติเปนสิ่งที่เราไมเกลียด ถารูสึกเกลียดข้ึนเมื่อไร ก็จะกลืนเขาไป
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ไมไดเมื่อน้ัน  สิ่งที่เราไมเกลียดน้ันเปนเครื่องสองใหรูวา เรามีฉันทะราคะในสิ่งนั้นอยูแลว  อาหาร
ที่เราพอใจเราก็จะอยาก เมื่อความอยากรุนแรงก็กอเกิดความโลภและทุจริตเปนลําดับไป  อาหาร
เปนสิ่งที่เราตองกินทุกวัน ถาเราไมพิจารณาใหดีก็จะเปนปากทางใหบาปอกุศลไหลเขาตัวเราทุกวัน  
ฉะน้ันจึงควรกําหนดความนาเกลียดในอาหาร เพื่อตัดตนเหตุแหงบาปอกุศลเหมือนตัดตนไฟแตหัว
ลมฉะนั้น  ที่จะเห็นความนาเกลียดของอาหารได ตองกําหนดเทียบเคียงเวลาทั้งสอง คือเวลาเขา
กับเวลาออก ไดแกเวลากินกับเวลาถาย  เวลากินรวมหมูกันกินได เวลาถายจะทําเชนนั้นไมได นา
เกลียด ฯลฯ  พึงเพงดูอาหารที่ระคนอยูในภาชนะเทียบกับอาหารเกาในทอง และในเวจกุฎีวามี
สภาพเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน แตน้ันก็จะเกิดปฏิกูลสัญญาขึ้น แทบจะกลืนกินอาหารน้ันไมได 
แตตองขืนใจกินดวยนึกเพียงวา เปนเครื่องยังชีพใหสืบตอไป  โดยนัยน้ีความอยากความติดรส
อาหาร ความโลภอาหารและความทุจริตเน่ืองดวยอาหารก็จะบรรเทาเบาบางลง และหายไปโดย
ลําดับ จิตใจยอมสงบระงับไมดิ้นรน จัดวาไดผลในกรรมฐานขอน้ีในขั้นตนแลว  พึงเจริญใหมาก ให
ชํานิชํานาญสืบไป. 
  จตุธาตุววัตถาน กําหนดธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุไฟ ธาตุลม อันมีอยูในกายของตน 
โดยกําหนดเอาวา สิ่งที่มีลักษณะแขนแข็งในรางกายรวมเปนธาตุดิน  สิ่งที่มีลักษณะเอิบอาบซึม
ซาบไหลไปมาไดในรางกายรวมเปนธาตุนํ้า  สิ่งที่มีลักษณะรอนอบอุนในรางกายรวมเปนธาตุไฟ  
สิ่งที่มีลักษณะพัดไปมาในรางกายรวมเปนธาตุลม  กําหนดใหมองเห็นสิ่งนั้นๆ ชัดเจน จนเห็นชัดใน
ใจวา กายนี้เต็มไปดวยธาตุท้ัง ๔ หรือเปนกลุมธาตุทั้ง ๔  แลวกําหนดสิ่งที่มีลักษณะเปนธาตุดิน 
นํ้า ไฟ ลม ในภายนอก ที่มาสัมผัสเขากับกายนี้ หรือที่เราตองกินดื่มใชสอยอยูทุกวันน้ันวา เปนแต
ธาตุทั้งสิ้น  จนเห็นชัดข้ึนในใจวา “ธาตุกินธาตุ” เมื่อใด เมื่อน้ันช่ือวาปฏิบัติกรรมฐานน้ีสําเร็จผล
ในขั้นตนแลว พึงปฏิบัติใหชํานิชํานาญตอไป. 
  พรหมวิหาร อยูอยางพรหม  บุคคลจําพวกหนึ่งซึ่งทําความดีแลวไดอุบัติในพรหมโลก 
เรียกวาพรหม  พรหมนั้นมีใจสะอาด น่ิมนวล ออนโยน ควบคุมใจไวในอํานาจไดดี  มีคุณธรรม
ประจําใจ ๔ ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา  ธรรม ๔ ประการนี้จึงไดนามวา 
“พรหมวิหาร”  การอบรมใจโดยยึดเอาลักษณะของพรหมเปนตัวอยาง และปลูกธรรม ๔ ประการ
น้ันขึ้นในใจของตน ทําตนใหเหมือนพรหม เรียกวาเจริญพรหมวิหาร พึงเจริญไปตามลําดับขอธรรม 
๔ ประการ คือ 
  ๑. เมตตา ความรักที่บริสุทธิ์  มีลักษณะมุงดี หวังดี ตรงกันขามกับความขึ้งเคียดเกลียดชัง 
และเปนความรักที่ปราศจากกามราคะ (คือความกําหนัด) เปนชนิดความรักระหวางมารดาบิดากับ
บุตรธิดา. 
  ๒. กรุณา ความเอ็นดู  มีลักษณะทนดูดายไมได พอใจชวยเหลือเกื้อกูลใหเขาไดรับสุข โดย
ไมเห็นแกเหน่ือยยากและสิ่งตอบแทน  ตรงกันขามกับความพยาบาทมาดราย. 
  ๓. มุทิตา ความชื่นใจ  มีลักษณะราเริงช่ืนบาน พลอยมีสวนในความสุขความเจริญของ
ผูอื่น  ตรงกันขามกับความริษยา ซึ่งไมอยากใหใครไดดีมีสุขกวาตนหรือเทาเทียมตน. 
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  ๔. อุเบกขา ความเที่ยงธรรม  มีลักษณะเปนผูใหญใจหนักแนน รูจักสิ่งเปนได-เปนไมได ดี
แลว มองเห็นความเปนไปตามกรรมของสัตวแจงชัดในใจ ควรชวยก็ชวย ไมควรชวยก็ไมชวย เปน
ผูรูจักประมาณ ทําใหคุณธรรม ๓ ขอขางตนสมดุลกันดวย ใจจะสงบเย็นดวยคุณธรรมขอน้ีอยาง
มากทีเดียว จึงสามารถขมกามราคะไดอยางดี. 
  วิธีปฏิบตัิ  ปลูกคุณธรรม ๔ ประการนี้ข้ึนในใจทีละขอกอน ทําใจใหมีลักษณะตาม
คุณธรรม ๔ ประการนี้ทีละขอแลว แผน้ําใจเชนน้ันไปยังผูอื่น ตั้งตนแตคนที่เรารักอยูแลว (เวนคน
ตางเพศกัน) ไป คนที่เปนกลาง – คนที่เกลียดชัง – คนทั่วไป – สัตวทั่วไปตลอดสากลโลกทุกทิศ
ทุกทาง เมื่อปฏิบัติไดถึงข้ันน้ีช่ือวาสําเร็จอัปปมัญญาเจโตวิมุตติ  ใจจะมีอิทธิพลเกิดคาดหมาย 
กําจัดศัตรูภาพไดดี  กรุณาพละกาํจัดทารุณภาพไดดี  มุทิตาพละกําจัดความทุกขโศกของผูอื่นไดดี  
อุเบกขาพละกําจัดกามราคะในเพศตรงกันขามไดดี  สตรีกับบุรุษผูมีอุเบกขาพละจะเปนมิตรสนิท
สนมกันได โดยไมละเมิดอธิปไตยของกันและกัน. 
  อรูปกรรมฐาน คือสิ่งมิใชรูป เปนนามธรรมที่ปรากฏแกใจ หรือที่รูสึกไดดวยใจ ทานให
นํามาเปนบทบริกรรม คือเปนขออบรมจิตใหสงบ มี ๔ ประการ คือ 
  ๑. อากาศ  ไดแกความเวิ้งวาง-วางเปลา-ปลอดโปรง-ไมมีที่สิ้นสุด-ไมติดขัด ไมอาจมองเห็น
ไดดวยตาเน้ือ และไมอาจสัมผสัไดดวยกาย  สิ่งที่เห็นไดหรือสัมผัสไดในอากาศน้ันเปน อากาสธาตุ 
คือธาตุในอากาศ เชน กอนเมฆ หรือละอองน้ํา ฯลฯ 
  ๒. วิญญาณ  ในที่นี้ไดแกธาตุรู ซึ่งเปนธาตุวิเศษศักดิ์สิทธิ์ มีรูเปนลักษณะ  ประกอบดวย
แสงสีคลายเปลวไฟฉะนั้น  ธรรมดาเปลวไฟยอมมีความรอนเปนลักษณะ ประกอบดวยแสง-สี คือมี
แสงสวางสีตางๆ ฉันใด วิญญาณก็มี “รู” เปนลักษณะ ประกอบดวยแสง-สี คือมีแสงสวาง สีตางๆ 
ฉันน้ัน  วิญญาณที่ยังมีสี เปนวิญญาณที่ยังไมบริสุทธิ์  วิญญาณที่ปราศจากสี เปนวิญญาณที่
บริสุทธิ์ ซึ่งมีลักษณะใสบริสุทธิ์ดุจแกวมณีโชติ. 
  ๓. ความไมมีอะไร  ไดแกความโปรงใจ ปราศจากความอึดอัด-ความคับแคน-ความรําคาญ  
เหมือนหน่ึง ตนคนเดียวอยูโดดเดี่ยวในสุญญวิมาน ฉะนั้น. 
  ๔. ความสงบ  ความประณีต ไดแกความดํารงมั่นคงของจิต ละเอียดออน ประณีต 
สละสลวย ไมเปนคลื่นระลอก กระฉอกกระฉอนวูบวาบ. 
  วิธีปฏิบตัิ  วางสัญญาในอารมณตางๆ ทั้งท่ีเปนรูปและอรูปเสีย กําหนดจิตใหอยูในอารมณ
อันเดียว คือ อรูปกรรมฐานน้ีอันใดอันหน่ึง เมื่อวางสัญญาในอารมณตางๆ ได และจิตกําหนดจด
จออยูแตอารมณอันเดียวนี้ได แมจะดํารงอยูไดเพียงช่ัวขณะหน่ึงก็ช่ือวาสําเร็จอรูปฌานน้ีแลว พึง
ฝกหัดใหเช่ียวชาญชํานาญยิ่งขึ้นไป. 
  อรูปฌานน้ี เปนฌานประณีตโดยอารมณ เรียกช่ือเชนน้ีตามอารมณที่เปนอรูปเทาน้ัน 
เขาใจกันโดยมากวา ผูจะเจริญอรูปฌานน้ีไดจะตองเจริญรูปฌานสําเร็จมากอน  ความจริงอรูป
กรรมฐานน้ี เปนอารมณของสมถะชนิดหน่ึง แตเปนอารมณละเอียดประณีตกวารูปกรรมฐาน
เทาน้ัน เมื่อเปนเชนน้ี จะจับตั้งตนเจริญอรูปกรรมฐานทีเดียวก็ยอมจะได เปนแตทําไดยากสัก
หนอย ไมเหมือนผูเคยผานรูปกรรมฐานมากอน. 
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  ความแปลกกันแหงอากาสกสิณ กับอากาสฌาน น้ีอยูที่อากาสกสิณ เพงวงกลมอากาศ พุง
ออกไปขางนอก  สวนอากาสฌานเพงอากาศโดยไมกําหนดขางหนาขางหลัง วางจิตเปนกลาง ใสใจ
แตอากาศอยางเดียว เมื่อจิตสงบก็จะเห็นมีแตอากาศเว้ิงวาง ไมมีขอบเขตจํากัด ไมมีอะไรซึ่งเปน
รูปธรรมปรากฏในความรูสึกในขณะนั้น ปรากฏประหนึ่งวา ตนคนเดียวอยูโดดเดี่ยวในนภากาศ 
ฉะน้ัน  อรูปฌานน้ีจะไวกลาวพิสดารในบทขางหนา. 
  สมถกรรมฐาน ๔๐ ประการนี้ แยกออกเปน ๒ ประเภท คือ รูปกรรมฐาน และอรูป
กรรมฐาน  ฌานที่สําเร็จขึ้นโดยอาศัยรูปกรรมฐานเปนอารมณ เรียกวารูปฌาน  ฌานที่สําเร็จขึ้น
โดยอาศัยอรูปกรรมฐานเปนอารมณเรียกวา อรูปฌาน. 
  และทานแบงออกโดยกิจเปน ๒ ประเภทเหมือนกัน คือ กรรมฐานที่เปนอารมณชนิดใช
ความคิดคํานึงใครครวญเหตุผลเขาประกอบเพื่ออบรมจิตใหสงบนั้นประเภทหน่ึง ผูบําเพ็ญสมถ-
กรรมฐานประเภทน้ีเรียกวา “วิปสสนายานิก” ซึ่งมีความหมายวา ผูบําเพ็ญภาวนาที่อาศัย
ความเห็นเหตุผลหรือความจริงในกรรมฐานขอน้ันชัดใจ เปนพาหนะนําจิตไปสูความสงบ อีก
ประเภทหน่ึง คือ กรรมฐานที่เปนอารมณสงบ-ประณีตโดยธรรมชาติ ไมตองใชความคิดคํานึง
ใครครวญเหตุผลเขาประกอบ เพียงแตกําหนดนิ่ง สําเหนียกอยูแตในอารมณเดียวน้ันเรื่อยไปจนจิต
สงบลง  ผูบําเพ็ญสมถกรรมฐานประเภทน้ี เรียกวา “สมถยานิก” ซึ่งมีความหมายวา ผูบําเพ็ญ
ภาวนาที่อาศัยความสงบเปนยานพาหนะนําจิตไปสูความสงบ  ทานจะเลือกบําเพ็ญประเภทไหนก็
แลวแตจริตอัธยาศัยของทานจะเหมาะกับกรรมฐานประเภทไหนเปนประมาณ จะถือเอาความยาก
งายเปนประมาณหาไดไม  ฉะน้ัน กอนแตทานจะเลือกกรรมฐานบทใดมาเปนบทบริกรรม คือ ขอ
อบรมจิตน้ัน ควรตรวจจริตอัธยาศัยของตนใหรูแนชัดเสียกอน ดังตอไปน้ี. 
   
 

จริต ๖ 
  พระบรมศาสดาทรงจําแนกจริต คือ กิเลส และคุณธรรมท่ีทองเที่ยวอยูในจิตใจของบุคคล
ฝายละ ๓  รวมเปน ๖ ประการ คือ 
  ๑. ราคจริต  คนกําหนัดกลา มีราคะ คือความกําหนัดในกามคุณทองเที่ยวอยูในจิตมาก 
จนเปนเจาเรือน คือ ครองความเปนใหญในจิตใจ ดลใจใหกําหนัดในกามคุณมาก ติดพันในกามคุณ
จนถึงลุมหลงมัวเมา ราคะเปนประดุจหนามยอกใจ การแกราคะก็ตองใชวิราคะ คือ หนามวิเศษ 
เหมือนหนามยอกก็เอาหนามบงฉะน้ัน  ราคะตั้งลงที่กามคุณ คือ รูปสวยงามนารักนาชื่นใจ, เสียง
ไพเราะ, กลิ่นหอม, รสอรอย, สัมผัสนุมละเอียดออน  ราคะทําใหมองไมเห็นตําหนิที่นาเบื่อหนาย
ของกามคุณ ซึ่งมีอยูโดยธรรมดาแลว วิธีแกจึงตองพลิกเหลี่ยมขึ้นมองดูความนาเบื่อหนายนา
เกลียดอันมีอยูในกามคุณน้ัน  ฉะน้ันกรรมฐานเน่ืองดวย อสุภะ-ปฏิกูล จึงเปนสัปปายะ คือเหมาะ
แกคนราคจริต เปนไปเพื่อความเจริญ แมปจจัยเลี้ยงชีพก็ตองเปนสิ่งปอนๆ-เศราหมอง-หยาบ จึง
จะเปนไปเพื่อถอนราคะออกจากใจได. 
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  ๒. โทสจริต  คนใจราย มีโทสะ คือความดุรายทองเท่ียวอยูในจิตใจมากจนเปนเจาเรือน 
คือ ครองความเปนใหญในจิตใจ ดลใจใหดุราย กริ้วโกรธ แมในเหตุเล็กๆ นอยๆ อันไมสมควรโกรธ
ก็โกรธ ประดุจผียักษสิงใจฉะน้ัน  ธรรมดาผียอมกลัวเทวดาฉันใด อธรรมคือโทสะก็ยอมพายแพแก
ธรรมฉันนั้น  ธรรมอันจัดเปนเคร่ืองแกโทสะนั้น ตองเปนธรรมฝายเย็น สุภาพ ออนโยน จึงมี
ลักษณะตรงกันขามกับโทสะ  เมื่อโทสะซึ่งเปรียบเหมือนผียักษสิงใจอยู จึงควรเชิญธรรมซึ้งเปรียบ
เหมือนเทวดามาสิงใจแทนที่เสีย เพราะธรรมดายักษยอมกลัวเทวดาฉันใด ธรรมจะกําจัดอธรรม
ออกไปฉันนั้น  ฉะน้ัน กรรมฐานอันเน่ืองดวยคุณธรรมฝายสูง เชน เมตตา กรุณา ฯลฯ พุทธคุณ 
ธรรมคุณ สังฆคุณ ฯลฯ จึงเปนสัปปายะ คือ เหมาะแกคนมีโทสจริต เปนไปเพื่อความเจริญ  แม
ปจจัยเลี้ยงชีพก็ตองเปนสิ่งสวยงาม-ประณีต-สุขุม จึงจะเปนไปเพื่อถอนโทสะออกจากจิตใจ. 
  ๓. โมหจริต  คนหลง มีโมหะ คือความหลงทองเที่ยวอยูในจิตใจมากจนเปนเจาเรือน คือ 
ครองความเปนใหญในจิตใจมาก ดลใจใหมืดมัว อั้นตู ไมรูจักผิดชอบช่ัวดี แมมีวัยผานมานานควร
เปนวิญูชนไดแลว ก็ยังคงมีลักษณะนิสัยเหมือนเด็กๆ อยู และดลใจใหมองเห็นในแงท่ีตรงกันขาม
กับเหตุผลและความจริงเสมอ ประดุจกลีสิงใจฉะนั้น  กลี คือผีชนิดหน่ึง มีลักษณะมืดดํา ทําใหเปน
คนหลง คลั่งเพอไปตางๆ ปราศจากความรูสึกผิดชอบช่ัวดีในเมื่อมันเขาสิงใจ  โมหะทานเปรียบ
เหมือนกลีนั้น  ผีกลีกลัวแสงสวาง ฉะน้ันการแกโมหะจึงตองอาศัยธรรมะ ซึ่งมีลักษณะสวาง-
กระจางแจงเปนปจจัย เชน การอยูใกลไดปรึกษาไตถามทานผูพหูสูตเนืองๆ ขอธรรมที่มีเหตุผล
กระจางในตัว ไมมีแงชวนใหสงสัย  กรรมฐานที่เหมาะแกคนจําพวกนี้ ตองเปนกรรมฐานที่เนื่อง
ดวยกสิณและอรูป ซึ่งเปนอุบายเปดใจใหสวาง แมปจจัยเลี้ยงชีพก็ตองเปนสิ่งโปรงบาง-เปดเผย-
สะดวก ที่อยูถาเปนที่โปรงๆ หรือกลางแจงเปนเหมาะที่สุด. 
  ๔. สัทธาจริต  คนเจาศรัทธา มีศรัทธาความเช่ือทองเที่ยวอยูในจิตมากจนเปนเจาเรือน คือ
ครองความเปนใหญในจิตใจ ดลใจใหเชื่อสิ่งตางๆ งายจนเกือบจะกลายเปนงมงายไป  ความจริง
ศรัทธาเปนคุณธรรม เมื่อมีอยูในใจยอมหนุนใหทําความดีไดงายเหมือนมีทุนสํารองอยูแลว ยอม
สะดวกแกการคาหากําไรฉะนั้น  คนเจาศรัทธาเปนคนใจบุญสุนทาน ชอบดี รักงาม ทําอะไรก็
ประณีตบรรจง เปนคนใจละเอียดออน บําเพ็ญกรรมฐานไดแทบทุกอยาง แตท่ีเหมาะที่สุด คือ 
อนุสสติ และกรรมฐานที่เกี่ยวกับการคิดคนหาเหตุผล เชน จตุธาตุววัตถาน ฯลฯ. 
  ๕. พุทธิจริต  คนเจาปญญา มีพุทธิคือความรูทองเที่ยวอยูในจิตมากจนเปนเจาเรือน คือ
ครองความเปนใหญอยูในจิตใจ ดลใจใหรูอะไรๆ ไดงายๆ จนเกือบจะกลายเปนคนสูรูไป  ความ
จริง พุทธิ เปนคุณธรรมนําใหรูเหตุผล และความจริงไดงาย คนจําพวกนี้ชอบทําอะไรๆ ดวยความรู
และก็มักผิดพลาดเพราะความรูเหมือนกัน  ฉะน้ัน กรรมฐานอันเปนที่สัปปายะแกคนจําพวกนี้ 
ตองเปนกรรมฐานที่ประคับประคองจิตใจไปในเหตุผลที่ถูกตอง ทําใหปญญามีหลักฐานมั่นคง เชน 
อุปสมานุสสติ เปนตน. 
  ๖. วิตักกจริต  คนเจาความคิด มีวิตักกะคือความคิดทองเท่ียวอยูในจิตใจมากจนเปนเจา
เรือน คือครองความเปนใหญในจิตใจ ดลใจใหคิดใหอานอยูเรื่อย จนกลายเปนฟุงซานหรือเลื่อน
ลอยไป  ความจริงวิตักกะเปนคุณธรรม เมื่อมีอยูในใจยอมหนุนใหเปนคนชางคิดชางนึกในเหตุผล 
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และความจริงจากแงตางๆ เปนทางเรืองปญญา แตถามากเกินไปจะตกไปขางฝายโมหะ กลายเปน
หลงทิศทางไปได ที่เขาเรียกวา “ความคิดตกเหว” ไมรูจักแกไขตนออกจากความผิด ไดแตคิดเพอ
ไปทาเดียว  กรรมฐานที่เหมาะแกคนจําพวกนี้ตองเปนกรรมฐานที่ไมตองใชความคิด เชน กสิณ-
อรูป และที่เหมาะที่สุดคือ อานาปานสติ. 
  จริต ๑ – ๓ เปนอกุศลเจตสิก  ๔ – ๖ เปนอัญญสมานาเจตสิก ใกลไปขางฝายกุศล คนมี
จริต ๑ – ๓ เปนเจาเรือนจึงมักทําความชั่วใหปรากฏ  สวนคนมีจริต ๔ – ๖ เปนเจาเรือนจึงมักทํา
ความดีใหปรากฏ. 
 

อัธยาศัย ๖ 
  ๑. โลภัชฌาสยะ  คนมีความโลภเปนเจาเรือน เปนคนมักได-ตระหนี่-หวงแหน. 
   ๒. โทสัชฌาสยะ  คนมีโทสะเปนเจาเรือน เปนคนดุราย โกรธงาย ใจรอนเหมือนไฟ. 
  ๓. โมหัชฌาสยะ  คนมีโมหะเปนเจาเรือน เปนคนหลงงายลืมงาย ใจมืดมัว ซบเซา มึนซึม. 
  ๔. อโลภัชฌาสยะ  คนมีอโลภะเปนเจาเรือน เปนคนใจบุญสุนทาน เอื้ออารี มีใจพรอมที่จะ
สละเสมอ. 
  ๕. อโทสัชฌาสยะ  คนมีอโทสะเปนเจาเรือน เปนคนใจดี-เยือกเย็น มีใจพรอมที่จะใหอภัย
เสมอ. 

 ๖. อโมหัชฌาสยะ  คนมีอโมหะเปนเจาเรือน เปนคนใจผองแผว-เปดเผย มีใจปราศจาก
มายาสาไถย พรอมที่จะรับผิดอยางหนาช่ืนใจบาน ในเมื่อทําความผิด. 

 คนมีอัธยาศัยฝายอกุศล คือ ๑ – ๓ น้ัน เปนคนหยาบ มักทําความชั่วหยาบทางกาย วาจา 
ใจ ใหปรากฏ คนมีอัธยาศัยฝายกุศล คือ ๔ – ๖ น้ัน เปนคนละเอียด ประณีต มีกิเลสนอยเบาบาง
ในขันธสันดาน มักไมทําความช่ัวหยาบทางกาย วาจา ใจ ใหปรากฏ มีแตทําคุณงามความดีให
ปรากฏทางกาย วาจา ใจ เสมอ คนจําพวกนี้งายแกการอบรมศีลธรรมในขั้นสูง  ถาไมประมาทและ
ไดกัลยาณมิตรแลว อาจปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานในชาติปจจุบันไดงาย. 
   เมื่อรวมจริตและอัธยาศัยเขากันแลว พิเคราะหดูก็จะไดบุคคล ๓ จําพวก คือ 
   (๑.) พวกจริตอัธยาศัยหยาบ อินทรียออน แนะนําในกุศลสัมมาปฏิบัติยาก. 
  (๒.) พวกจริตอัธยาศัยปานกลาง อินทรียปานกลาง อาจแนะนําในกุศลสัมมาปฏิบัติได. 
  (๓.) พวกจริตอัธยาศัยประณีต อินทรียกลา แนะนําในกุศลสัมมาปฏิบัติงาย. 
  

ปธานิยังคะ ๕ 
  เมื่อไดพิเคราะหดูจริตอัธยาศัยแลว พึงพิเคราะหดูอัตภาพวาสมบูรณพรอม เกิดมาจากกุศล
สมบัติหรือไม?  เพราะถาอัตภาพไมสมบูรณพรอม ธาตุไมแข็งแรงเน่ืองจากอกุศลสมบัติเปนปจจัย 
ขืนไปทําความพากเพียรอยางขะมักเขมนเขาเกิดเจ็บปวยรายแรงถึงธาตุพิการ สติวิปลาสขึ้น ก็จะ
ลงโทษขอปฏิบัติวาพาใหเปนเชนนั้น  เรื่องน้ีไดเกิดเปนขอหวาดหวั่นแกสาธุชนอยูมาก เลย
กลายเปนเครื่องมือขูอยางดีของมารไป  ความจริงขอสัมมาปฏิบัติมีแตใหคุณ ไมใหโทษเลย ผู
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ปฏิบัติตามขอสัมมาปฏิบัติแลวเกิดเจ็บปวยข้ึนน้ัน มิใชเปนเพราะขอปฏิบัติ เปนเพราะเหตุอื่น
ตางหาก เมื่อไดสอบสวนดูตัวเองแลว เห็นวาสมบูรณพรอม พอที่จะปฏิบัติพากเพียรไดแลว ก็ไม
ควรจะหวาดหวั่นวาจะเปนบาเปนหลังไป  นอกจากพิเคราะหอัตภาพแลว พึงพิเคราะหองคคุณอัน
เปนประธานและเปนกําลังหนุนในการปฏิบัติอีกดวย. 
  หลักที่ควรพิจารณาน้ัน สมเด็จพระผูมพีระภาคเจาทรงวางไวแลว ดังตอไปน้ี 
  ภิกษุทั้งหลาย องคคุณอันเปนที่ต้ังแหงความเพียร มี ๕ ประการ คือ 
  ๑. สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ  เปนผูมีศรัทธาเช่ือพระปญญาตรัสรูของตถาคต = 
เช่ือความรูของครู. 
  ๒. อปฺปาพาโธ โหติ อปฺปาตงฺโก สมเวปากินิยา คหณิยา สมนฺนาคโต  เปนผูมีอาพาธนอย 
มีความเดือดรอนนอย ประกอบดวยธาตุในรางกายอันสําเร็จมาแตวิบากแหงกรรมสม่ําเสมอ ไมเย็น
เกินไป ไมรอนเกินไป พอปานกลาง ทนทานตอการพากเพียร. 
  ๓. อสโฐ โหติ อมายาวี  เปนคนไมโออวด ไมมีมายา เปนผูเปดเผยตนตามเปนจริงในพระ
ศาสดา หรือในสพรหมจารีผูวิญูชน. 
  ๔. อารทฺธวิริโย วิหรติ  เปนผูพากเพียรละอกุศล เจริญกุศล ขยันขันแข็ง บากบั่นมั่นคง ไม
วางธุระในกุศลธรรม. 
  ๕. ปฺญวา โหติ  เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอันประเสริฐ ที่ใหเกิดความเบื่อ
หนาย เห็นความเกิด-ความตาย และใหถึงธรรมเปนที่สิ้นทุกขโดยชอบ.๑ 

   เมื่อไดพิเคราะหตามหลักนี้แลว เห็นวาตนเปนผูพรั่งพรอมเพื่อปฏิบัติพากเพียรแลว พึง
เลือกกรรมฐานอันเหมาะแกจริตอัธยาศัย แลวแสวงหาที่ประกอบความพากเพียรตอไป. 
    

สัปปายะ ๔ 
  สถานที่ท่ีเหมาะแกการพากเพียรน้ัน สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงไวหลายปริยาย เมื่อ
ประมวลแลว ตองเปนที่ซึ่งประกอบดวยสัปปายะ ๔ ประการ คือ 
  ๑. อาวาสสัปปายะ  ที่อยูเหมาะสม คือที่ซึ่งตนมีอิสระที่จะอยูไดสบาย กลางวันปราศจาก
คนพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด ปราศจากกลิ่นไอของมนุษย เปนที่ที่อมนุษยไมหวงแหน หรือ
ยินดีใหอยูดวยกันไดโดยปลอดภัย สัตวรายเชนยุงไมชุม พอทนได นํ้าใชนํ้ากินมีอยูใกล หาไดงาย 
โคจรคามไมใกลเกินไป และไมไกลเกินไป มีทางไปมาสะดวก มีพระเถระพหสููตซึ่งอาจแกความ
สงสัยใหได อยูใกลหรือยูดวยกันในที่น้ัน สะดวกแกการไตถามขอสงสัยของใจ อากาศปลอดโปรง
ถูกกับธาตุ ทั้งอํานวยผลทางใจคือโลงใจ สงบใจไดงาย ไดอุบายปญญาบอยๆ ชวนใหทําความเพียร
และกิเลสไมฟุง. 
  ๒. บุคคลสัปปายะ  บุคคลเหมาะสม คือผูอยูรวมกันก็ดี ผูไปมาหาสูชั่วครั้งคราวก็ดี เปนที่
ถูกอัธยาศัยกัน สามารถเกื้อกูลกันในทางสัมมาปฏิบัติได  อยางต่ําๆ ก็ตองไมเปนภัยแกกัน       ทั้ง 
.......................................................................................................................................................... 
๑. มาใน พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย เลม ๒๒ หนา ๗๔. 
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ผูปกครองเขตแดนที่ตนอยูน้ันเปนผูมีอัชฌาสัย อํานวยความสะดวกใหตามสมควร ไมเบียดเบียน
ขมเหง หรือกลาวเสียดสีใหเกิดความขุนหมองใจ. 
  ๓. อาหารสัปปายะ  อาหารเหมาะสม คืออาหารที่ถูกธาตุ กินแลวไมทําใหกิเลสฟุง ไมทํา
ใหรางกายออนเพลีย มึนเมื่อย งวงซึม  ทําใหรางกายมีกําลังแข็งแรง ทนทานตอการพากเพียร ทํา
ใหจิตใจแจม ไมทอแทออนแอ ชวนใหทําความเพียร. 
  ๔. ธัมมสัปปายะ  ขอปฏิบัติเหมาะแกจริต คือกรรมฐานที่เลือกมาเปนขอปฏิบัติเหมาะแก
จริต ขมปราบกิเลสอันเปนเจาเรือนลงได ไดฟงธรรม ฟงวินัยสะดวก และขอธรรมขอวินัยที่ไดฟงก็
ดี อุบายปญญาที่ปรากฏแกใจตนเองก็ดี สามารถขมปราบกิเลสไดดี. 
  สัปปายะ ๔ ประการนี้ ผูเปนบรรพชิตสามารถหาใหครบบริบูรณได เพราะมีชีวิตอิสระ ไม
มีธุระกังวล ในการอาชีพผูกพันตนอยูเหมือนผูเปนคฤหัสถ  แตในปจจุบัน ชีวิตของบรรพชิตก็ใกล
เขาไปทางฆราวาสมากแลว โดยที่ตองอยูรวมเปนหมูในอารามภายในละแวกบาน  ทั้งยังมีภาระ
กังวลในการบริหารหมูอีกดวย  สวนผูไมมีหนาที่ในทางบริหารหมูโดยตรงก็รับภารธุระของครูบา-
อาจารย ของเจาอาวาสบางประการ เปนภาระผูกพันตน เกือบจะเปนคนหมดอิสรภาพอยูแลว 
เคราะหดีอยูหนอยที่อารามสวนมากมีผูศรัทธาปลูกสรางใหพอเพียงที่จะอยูอยางไมคลุกคลีนัก คือ
สามารถจะอยูไดคนละหอง หรือคนละหลังไดอยางสบาย พอหายใจสะดวกอยูบาง เวลากลางคืนก็
เงียบพอสมควร ถาเปนผูไมประมาทก็พออาจหาเวลาทําความเพียรไดอยู  สวนคฤหัสถผูครองเรือน
เปนผูมีชีวิตคลุกคลี มีภาระผูกพันในการอาชีพ ยากที่จะหาสัปปายะใหบริบูรณ แตก็มิใชจะไร
โอกาสเสียทีเดียว เวลาวางงานและเวลาสงบเงียบก็ยงัมี พอจะปลีกตนปฏิบัติกิจอันประเสริฐนี้ได  
มหาบุรุษคือคนน้ําใจใหญ อดทน มีเพียร มีปญญา อัธยาศัยประณีต มีกุศลมูลแตงสรางสังขาร จะ
เปนบรรพชิตหรือคฤหัสถก็ตาม แมจะอยูในท่ีเชนไร ในหมูชนหมูไหน ไดอาหารถูกธาตุหรือไมก็
ตาม ก็ยอมมีอุบาย-ปญญา ปฏิบัติเอาตนพนทุกขได เปนแตยากลําบากและเนิ่นชาหนอย  ฉะน้ัน 
เมื่อไมไดสัปปายะบริบูรณ ก็ไมควรทอถอย พึงอธิษฐานใจใหรูสึกประหนึ่งวา ตนคนเดียวอยูในโลก 
แลวทําความพากเพียรพยายามเถิด. 
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บทที ่๔ 
อปุกรณแหงทพิยอาํนาจ 

 
  ทานไดอานบทท่ี ๑-๒-๓ มาแลว ยอมทราบวิธีปฏิบัติอบรมจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนา
พอสมควร หากจะใชวิธีเทาที่บอกไวใน ๓ บทน้ันเปนเครื่องมือปลูกสรางทิพยอํานาจก็พอเพียงแลว  
แตเพื่อใหสะดวกและงายยิ่งขึ้น ควรทราบวิธีอันเปนอุปกรณแกทิพยอํานาจไว สําหรับปฏิบัติ
ประกอบกัน ดังจะกลาวในบทน้ี 
  จิตใจเปนธรรมชาติละเอียดออนสุขุมาล นอมไปทางดีก็ได นอมไปทางช่ัวก็ได หรือพูดฟง
กันงายๆ วา เปนที่ตั้งแหงความดีและความชั่ว  ความดีและความชั่วน้ันตางก็มีพลังงานในตัวของ
มันเอง และพลังงานของท้ังสองฝายนั้นเปนปฏิปกษกันโดยธรรมชาติ มีการตอสูลางผลาญกันอยู
เนืองนิตย จิตใจเปนสนามตอสูของทั้งสองฝายน้ัน และเปนผูพลอยไดซึ่งผลแหงการตอสูนั้นดวย 
คือพลอยเปนสุขเมื่อความดีชนะ พลอยเปนทุกขเดือดรอนเมื่อความช่ัวชนะ จิตใจเองยอมมีอิสรเสรี
ที่จะเขากับฝายใดก็ได  ในเมื่อพิจารณาดวยปญญาแลวเห็นควรเขากับฝายใด และมีทางเอาตัวรอด
จากอํานาจทั้ง ๒ ฝายน้ันดวย ไมจําเปนจะยอมจํานนใหอํานาจของทั้งสองฝายน้ันมาครองความ
เปนเจาเปนใหญเสมอไปก็ได. 
  วิธีการที่จะเอาตัวรอดจากอํานาจของความดีและความช่ัวน้ัน เราตองรูเทาลักษณะอํานาจ
ทั้งสองนั้นอยางถูกตอง แลวเขากับฝายที่เปนธรรม เปดชองทางใหอํานาจที่เปนธรรมหลั่งไหลเขา
มามีอํานาจครองความเปนใหญในจิตใจของเราไปกอน แลวจึงผันผอนเพื่อความเปนอิสรเสรีในบั้น
ปลาย. 
  ในบทน้ี ขาพเจาจะไดช้ีลักษณะอํานาจความดีและความชั่วท้ังสองฝายนั้น เพื่อทราบและ
เลือกปฏิบัติในทางที่จะเพิ่มพูนอํานาจที่เปนธรรมใหมากขึ้นในตัวเรา เพื่อเราจะไดมีอิทธิพลเพียง
พอที่จะสลัดตนออกจากอํานาจของฝายอื่น บรรลุถึง “ความเปนตนของตน” เต็มที่ มีเสรีที่จะอยู
อยางสบายตอไป. 
  อน่ึง ไมวาในหมูชนหมูใดในโลกนี้ท่ีจะไมมีกีฬาชนิดใดชนิดหน่ึง เปนเคร่ืองเลนเพลิดเพลิน
และบํารุงพลานามัยนั้นเปนอันไมมี แมในหมูชนผูมีจิตใจสูงสงสักเพียงไรก็ตาม ก็ยอมมีกีฬาสําหรับ
เลนเพลิดเพลิน และเปนเคร่ืองบํารุงพลานามัยดวยเชนเดียวกัน  ฉะน้ันในบทน้ีก็จะไดอธิบายถึง
กีฬาในพระพุทธศาสนาไวดวย เพื่อวา เมื่อทานตองการเลนกีฬาเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อ
พลานามัยอยางใดอยางหนึ่ง ก็จะไดเลนตามตองการ. 
  ตอไปน้ีจะอธิบายลักษณะความดีและความช่ัว พรอมดวยวิธีเปดชองใหความดีมามีอํานาจ
ในจิตใจ และปดชองมิใหความชั่วมาเปนเจาจิตใจ  เพื่อเปนแนวทางสังเกตและปฏิบัติ  สวนวิธีการ
เอาตัวรอดจากอํานาจของท้ังสองเพื่อเปนตนของตนเต็มท่ีน้ัน จะไดรอไวกลาวในบทวาดวยวิธีปลูก
สรางทิพยอํานาจช้ันสูง. 
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  ความดีกับความชั่ว มีลักษณะตรงกันขามเสมอไป ตั้งแตช้ันต่ําที่สุดจนถึงช้ันสูงที่สุด เปรียบ
ประดุจน้ํากับไฟ ซึ่งมีลักษณะตรงกันขามเสมอไปฉะน้ัน  ความดีน้ันมีลักษณะที่พอประมวลมา
กลาวไดเฉพาะลักษณะใหญๆ เพียง ๓ ลักษณะ ดังน้ี 
  ๑. ความดีมีลักษณะทําจิตใจใหเย็น 
  ๒. ความดีมีลักษณะทําจิตใจใหปลอดโปรง 
  ๓. ความดีมีลักษณะทําจิตใจใหแจมใส  
  สวนลักษณะปลีกยอยของความดี ยอมมีมากมาย แตก็พอสังเกตไดโดยอาศัยลักษณะ
ใหญๆ ทั้ง ๓ ลักษณะนี้เปนเครื่องวินิจฉัยเทียงเคียง  ถาสังเกตใหดีก็จะไมหลงเขาใจผิดไปได. 
  ความชั่วมีลักษณะตรงกันขามกับความดี มีลักษณะที่พอจะประมวลมาไดเฉพาะลักษณะ
ใหญๆ เพียง ๓ ลักษณะ ดังน้ี 
  ๑. ความชั่วมีลักษณะทําจิตใจใหรอน 
  ๒. ความชั่วมีลักษณะทําจิตใจใหอึดอัด 
  ๓. ความชั่วมีลักษณะทําจิตใจใหมืดมัว 
  สวนลักษณะปลีกยอยของความชั่วก็มีมากมายเชนเดียวกัน แตก็พอสังเกตไดโดยอาศัย
ลักษณะใหญ ๓ ลักษณะน้ีเปนเครื่องวินิจฉัยเทียบเคียง ถาสังเกตใหดีก็จะไมหลงเขาใจผิดไปได. 
   ความดียอมอาศัยสิ่งที่ดีเปนปจจัย โดยนัยเดียวกัน ความชั่วก็ยอมอาศัยสิ่งที่ช่ัวเปนปจจัย  
สิ่งที่ดีและชั่วน้ันปนออกเปน ๒ ช้ันคือ ช้ันโลกและชั้นธรรม  ช้ันโลกไดแก รูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐพัพะ  ช้ันธรรมไดแกธรรมคือสภาวะที่มาสัมผัสกับจิตใจได. 
   จะอธิบายช้ันโลกกอน  โลกบริบูรณดวยรูปอันเปนวิสัยของตา  เสียงอันเปนวิสัยของหู  
กลิ่นอันเปนวิสัยของจมูก  รสอันเปนวิสัยของลิ้น  และโผฏฐัพพะอันเปนวิสัยของกาย  สิ่งเหลานี้
ยอมมีทั้งดีและไมดี  ทั้งเปนสิ่งที่มีประจําโลก  ถาโลกปราศจากสิ่งเหลานี้ โลกก็ไมเปนโลกอยูได  
โลกมนุษยก็ตองมีสิ่งทั้ง ๕ น้ี  โลกสวรรคก็ตองมีสิ่งทั้ง ๕ น้ีเต็มอยู  โลกที่ตํ่ากวาสวรรคและมนุษย
ลงไปก็ตองมีสิ่งทั้ง ๕ น้ีเชนเดียวกัน  สิ่งทั้ง ๕ น้ีเปนสวนประกอบใหเปนโลกสมบูรณ  ถาโลก
ปราศจากสิ่งทั้ง ๕ น้ีแลว จะเปนโลกที่สมบูรณไมได  แมแตอัตภาพของคนเราตลอดถึงสรรพสัตวที่
พระบรมศาสดาตรัสเรียกวาโลก ก็ประกอบดวยสิ่งทั้ง ๕ น้ีทุกประการ  ในที่ใดมีสิ่งทั้ง ๕ น้ี ในที่
น้ันตองเปนโลก จะเปนอื่นไปมิได  การพนโลกหรือถึงที่สุดโลกตามความหมายในพระพุทธศาสนา 
ก็หมายถึงพนจากอํานาจของสิ่งทั้ง ๕ น้ีน้ันเอง  คือสิ่งทั้ง ๕ น้ีไมมีอํานาจเหนือจิตใจ  คนธรรมดา
สามัญเมื่อประสพสิ่งทั้ง ๕ น้ีอันเปนสิ่งภายนอกตัวก็ดี ภายในตัวก็ดี ยอมเกิดความรูสึกขึ้นเปน ๒ 
ฝาย ฝายใดฝายหนึ่งเสมอ คือความรูสึกฝายดีกับฝายช่ัว  ความรูสึกฝายดีน่ันแหละคือความดี 
ความรูสึกฝายช่ัวน่ันแหละคือความชั่ว  ความดีความช่ัวดังวานี้เปนชั้นโลก ใหผลดีช่ัวอยูในโลกนี้
เอง  เมื่อเราพิเคราะหใหดีก็จะเห็นวา สิ่งที่ทําใหเราเกิดความรูสึกฝายดีน้ันเปนสิ่งที่ดี  สิ่งที่ทําให
เราเกิดความรูสึกฝายช่ัวน้ันเปนสิ่งที่ช่ัว  ที่วาน้ีหมายเฉพาะในกรณีสามัญธรรมดาทั่วไป  สวนใน
กรณีพิเศษสําหรับมีความรูสึกพิเศษอยูในใจนั้น ยอมเกิดความรูสึกผิดแปลกไปจากลักษณะสามัญ
ดังวานั้นได  เชนคนที่มีความรูสึกริษยาอยูในใจ พอเห็นกิริยาอาการแชมช่ืนของผูไดดิบไดดี แทนที่



ทิพยอํานาจ ๕๔ 

 

จะรูสึกแชมช่ืนไปดวย ก็กลับรูสึกเศราสรอยหงอยเหงา หรือรูสึกหมั่นไสไปก็ได  ในลักษณะฝาย
ตรงกันขามก็เหมือนกัน  บุคคลผูตั้งใจสังเกตความจริงของโลกในแงตางๆ พอไดเห็นรูปท่ีนาพึง
เกลียดพึงหนาย เชน ซากของคนหรือสัตวที่ตายแลว แทนที่จะเกิดความรูสึกเกลียดชังหรือเบื่อ
หนายอยางในกรณีธรรมดาสามัญ ก็จะเกิดความรูสึกซาบซึ้งในแงแหงความจริงของโลกขึ้นมาทันที  
จะวาเกลียดชังหรือเบ่ือหนายรูปน้ันก็ไมใช ทั้งยังผลใหเกิดความรูสึกหายกําหนัดในรูปไดทันที  ขอ
น้ีแล เปนเหตุผลใหทางพระพุทธศาสนาวางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับใหดูหรือพิจารณาอสุภะ เปนเครื่อง
สอนใจไว.  
 สวนช้ันธรรม ไดแกสิ่งซึ่งมาสัมผัสเขากับจิตใจโดยเฉพาะ และกอใหเกิดความรูสึกดีหรือช่ัว
ขึ้นในจิตใจนั้นเอง  ธรรมเปนสภาวะที่สุขุมประณีตเห็นไดยากรูไดยาก แตก็ไมเกินวิสัยที่จะรูจะเห็น
ได  ธรรมยอมมีหยาบ ปานกลาง และละเอียด เชนเดียวกับทางโลก  ธรรมช้ันหยาบยอมมีลักษณะ
ใกลตอความเปนโลก หรือคลายคลึงกับโลกที่สุด  ธรรมท่ีพอปานกลางมีลักษณะหางออกจากโลก
ไปบาง  สวนธรรมท่ีละเอียดประณีตยอมมีลักษณะหางไกลจากโลกถึงกับตรงกันขามทีเดียว  แตจะ
อยางไรก็ตามเมื่อกลาวโดยสวนสามัญทั่วไปแลว โลกกับธรรมตองอาศัยกันและกันเปนไป เกื้อกูล
อุดหนุนกันบาง ลางผลาญทําลายกันบาง พอแตอาศัยกันเฉยๆ บาง เปนเชนนี้อยูตลอดนิรันดรกาล  
จะช้ีใหเห็นโลกกับธรรมช้ันตื้นๆ ที่เกื้อกูลหรือหักลางกันใหเห็น  คนที่มีจิตใจเขมแข็ง มีความรูสึก
ฝายดีอยูในใจเสมอ ผิวพรรณวรรณะจะเปลงปลั่งสดใส มีพลานามัยดี ถึงหากจะเผอิญเกิดเจ็บปวย
ขึ้น ก็จะรักษาหายไดไว  ที่เปนดังน้ี เพราะกําลังใจนั้นเองเปนเหตุ  สวนผูมีจิตใจออนแอ มี
ความรูสึกฝายช่ัวอยูในใจเสมอ ผิวพรรณวรรณะเศราหมองซีดเผือด พลานามัยไมคอยดี หากมีอัน
เปนเกิดเจ็บปวยข้ึน จะรักษาหายยากที่สุด ที่เปนดังน้ีเพราะขาดกําลังใจอุดหนุน ซ้ํามิหนํา 
ความรูสึกออนแอของใจนั้นกลับทําลายสุขภาพทางกายลงเสียดวย  ความขอน้ียอมเปนจริง ไมเช่ือ
ลองถามนายแพทย เขาจะรับรองเหตุผลขอนี้ทันที. 
  ความดีความชั่วช้ันธรรมนี้ พึงสังเกตสภาวะอันเกิดกับใจโดยเฉพาะ ซึ่งไมไดอิงอาศัยสิ่งทั้ง 
๕ ซึ่งเปนโลกเกิดข้ึนแตประการใดประการหนึ่งเลย  ลักษณะแหงจิตใจในฌานช้ันตนๆ ยัง
ประกอบดวยสภาวะที่เกิดกับใจโดยอาศัยสิ่งทั้ง ๕ อยางใดอยางหนึ่ง  ฉะน้ันจึงนับวาเปนชั้นโลก  
คร้ันจิตสงบเขาถึงลักษณะฌานช้ันสูงขึ้นไป สภาวะที่เกิดกับใจนั้นๆ มิไดอิงอาศัยสิ่งทั้ง ๕ ประการ
ใดประการหนึ่งเลย  จึงนับวาเปนชั้นธรรม แตเปนธรรมช้ันหยาบ จึงมีลักษณะใกลตอโลกหรือ
คลายคลึงกับโลก  จิตในฌานช้ันประณีตประกอบดวยสภาวะที่สุขุมประณีต หางจากลักษณะของ
โลกออกไป แตยังมีสวนท่ีคลายคลึงกับโลกอยูบาง  สวนจิตใจในฌานช้ันสูงสุดหรือในธรรมช้ัน
สูงสุดน้ันประกอบดวยสภาวะที่สุขุมประณีตที่สุด  ไมมีลักษณะของโลกเจือปนอยูเลย เปนลักษณะ
ของธรรมลวนๆ ตรงกันขามกับโลกทุกอยาง  ช้ันนี้แลที่ทานเรียกวา “โลกุตตรธรรม”  มีไดในความ
เปนมนุษยน้ีแหละ ไมใชสิ่งที่เกินวิสัยของมนุษย  หากแตเปน “อัจฉริยมนุสสธรรม” คือธรรมของ
มนุษยมหัศจรรย  ผูบรรลุถึงธรรมช้ันน้ีเปนบุคคลที่เพียบพรอมไพบูลยดวยความสุขสมปรารถนา 
ลักษณะภาวะของโลก คือ ความเปลี่ยนแปลง ความบีบค้ัน ความเปนอื่น     จะไมมีเลยในธรรมช้ัน 
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น้ัน คงมีแตลักษณะตรงกันขาม คือ ความเที่ยงแท ความวางโปรง ความเปนตนของตนเองอยาง
สมบูรณที่สุด. 
  เมื่อทราบไดทราบลักษณะของความดี-ความชั่ว ทั้งที่เปนชั้นโลกและชั้นธรรมพอสมควร
เชนนี้แลว ควรทราบวิธีปดกั้นความชั่ว เปดชองความดี เพื่อใหความดีหลั่งไหลเขามาครองความ
เปนใหญในจิตใจตอไป. 
  ชองทางไหลเขาสูจิตใจของความดี และความชั่วก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งมีประสาทท่ี
ใหสําเร็จการเห็น ไดยิน รูสึกกลิ่น รูสึกรส และรูสึกเย็นรอนออนแข็งประจําอยู เวนแตผูมีประสาท
ทางชองน้ันๆ พิการเทาน้ัน เมื่อสิ่งที่เปนโลก คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐพัพะ ผานมาในวิถี
ประสาทท้ัง ๕ แลว จะเกิดวิญญาณสื่อคือความรูสึกเห็นเปนตน สงกระแสสะเทือนไปตามวิถี
ประสาทแลนเขาถึงใจ ซึ่งเปนเจาครองความเปนใหญในรางกาย ใจจะรับรูและเสวยรสของสิ่งนั้น 
แลวทําการพิจารณาวินิจฉัยวาควรทําอยางไรตอสิ่งนั้น ถาเปนสิ่งที่ชอบใจก็จะรับเอาไว และหาทาง
ไดมามากๆ ถาเปนสิ่งไมชอบใจก็จะผลักดันออก และหาทางกําจัดออกไปใหหาง  ถาเปนสิ่งไม
กอใหเกิดความชอบใจหรือไมชอบใจก็จะรูสึกเฉยๆ ไมเอาใจใสแตประการใด ปลอยใหมันตกไปเอง 
กระแสแหงความรูสึกทางวิถีประสาท ตลอดถึงความรูสึกในใจน้ันจะสงทอดถึงกันเร็วที่สุด และการ
พิจารณาวินิจฉัยก็เปนไปอยางรวดเร็วมาก เพราะอาศัยความเคยชินเปนประมาณ ถาเอาสติปญญา
เขาไปประกอบทําการพิจารณาวินิจฉัยอารมณแลวจะเปนไปโดยอาการเช่ืองชาสุขุม และเที่ยง
ธรรม  ตรงนี้เปนจุดสําคัญที่ผูปฏิบัติจะพึงสาํเหนียกใหตระหนักท่ีสุด และถือเปนจุดทําการปฏิบัติ
จิตใจจากลักษณะสภาพที่ต่ําทรามใหกาวขึ้นสูลักษณะสภาพที่ดีงามสูงสงยิ่งขึ้นไป. 
  สรีรศาสตรจะอธิบายใหทานทราบลักษณะหนาที่ของประสาททั้ง ๕ คือ ประสาทตา หู 
จมูก ลิ้น กาย แตไมสามารถบอกทานไดถึงจุดรวมของความรูสึกวาอยูตรงไหน  เมื่อวาถึงหัวใจ 
สรีรศาสตรก็บอกวามีหนาที่สูบฉีดโลหิตไปหลอเลี้ยงรางกาย  เมื่อวาถึงมันสมอง สรีรศาสตรก็บอก
วามีหนาที่คิดนึกรูสึก และลงความเห็นดวยวา “นั่นคือจิตใจ”  แตในทางพระพุทธศาสนาจะบอก
ทานวา หัวใจนอกจากจะมีหนาที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงรางกายแลว ยังมีหนาที่รับถายทอดความรูสึก
จากประสาททั้ง ๕ เขาสูจิตใจอีกดวย แลวจิตใจจึงจะทําการพจิารณาวินิจฉัยโดยอาศัยมันสมอง 
แลวสั่งการทางมันสมองอีกทีหนึ่ง ความขอน้ีพึงสังเกตเมื่อเวลาเราไดประสบสิ่งที่แปลกประหลาด
หรือนาตื่นเตนหวาดเสียว เราจะรูสึกหัวใจเตนแรงผิดปกติ ถาเปนสิ่งที่นากลัวที่สุดหัวใจจะถึงกับ
หยุดเตนเอาทีเดียว  เคยมีตัวอยางผูประสบเหตุที่นาตกใจที่สุดถึงกับสลบสิ้นสมปฤดีไปก็มี  
ความรูสึกในช้ันน้ีจะแสดงอาการอยูตรงหัวใจ หาไดแสดงที่มันสมองไม  ความรูสึกที่มันสมองนั้น
จะมีในตอนพิจารณาวินิจฉัยอารมณอันเปนขั้นตอไป  ฉะน้ันทางพระพุทธศาสนาจึงบัญญัติชองทาง
รับรูอารมณไวถึง ๖ ทาง เรียกวาทวาร ๖ หรืออินทรีย ๖ และสอนใหอบรมอินทรียทั้ง ๖ น้ันใหดี
ดวย จะยกเอาหลักคําสอนที่สอนใหอบรมอินทรียมาตั้งไวเปนหลักปฏิบัติปดกั้นความช่ัว และเปด
ชองความดี ดังตอไปน้ี 
  อานนท การอบรมอินทรียอยางเยี่ยมในอริยวินัยเปนอยางไร?  อานนท ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
เห็นรูปดวยจักษุ ฟงเสียงดวยโสตะ สูดกลิ่นดวยฆานะ ลิ้มรสดวยชิวหา สัมผัสโผฏฐพัพะดวยกาย รู
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ธรรมดวยใน สิ่งนาพอใจ สิ่งไมนาพอใจ สิ่งเปนกลางๆ ยอมเกิดขึ้นแกเธอ เธอรูอยางน้ีวา สิ่งนา
พอใจ สิ่งไมนาพอใจ สิ่งเปนกลางๆ น้ีเกิดแกเราแลว แตวามันเปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตง อาศัยสิ่ง
หยาบเกิดข้ึน อุเบกขาเปนสิ่งสงบ เปนสิ่งประณีตดังน้ี สิ่งนาพอใจ สิ่งไมนาพอใจ สิ่งเปนกลางๆ ที่
เกิดแกเธอแลวน้ันยอมดับไป อุเบกขายังคงดํารงอยู อยางนี้แล อานนท  การอบรมอินทรียอยาง
เยี่ยมในอริยวินัย. 
  อานนท พระเสขะเปนผูมีปฏิปทาอยางไร?  อานนท ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เห็นรูปดวยจักษุ 
ฟงเสียงดวยโสตะ สูดกลิ่นดวยฆานะ ลิ้มรสดวยชิวหา สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย รูธรรมดวยใจแลว 
สิ่งที่นาพอใจ สิ่งที่ไมนาพอใจ สิ่งที่เปนกลางๆ ยอมเกิดขึ้นแกเธอ เธอยอมเบื่อ ยอมหนาย ยอม
เกลียดมัน อานนท พระเสขะเปนผูมีปฏิปทาอยางน้ีแล. 
  อานนท พระอริยะผูอบรมอินทรียแลวเปนอยางไร?  อานนท ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เห็นรูป
ดวยจักษุ ฟงเสียงดวยโสตะ สูดกลิ่นดวยฆานะ ลิ้มรสดวยชิวหา สัมผัสโผฏฐพัพะดวยกาย รูธรรม
ดวยใจแลว สิ่งที่นาพอใจ สิ่งที่ไมนาพอใจ สิ่งที่เปนกลางๆ ยอมเกิดข้ึนแกเธอ ถาเธอหวังจะ... 
   ๑. กําหนดความไมนาเกลียด ในสิ่งนาเกลียด 
  ๒. กําหนดความนาเกลียด ในสิ่งไมนาเกลียด 
  ๓. กําหนดความไมนาเกลียด ทั้งในสิ่งนาเกลียด ทั้งในสิ่งไมนาเกลียด 
  ๔. กําหนดความนาเกลียด ทั้งในสิ่งไมนาเกลียด ทั้งในสิ่งนาเกลียด 
  ๕. เวนความนาเกลียดและไมนาเกลียดท้ัง ๒ น้ันแลว เปนผูมีสติสัมปชัญญะวางเฉยอยู 
ดังน้ี  เธอก็ปฏิบัติไดตามความหวังน้ันทุกประการ  อานนท พระอริยะผูอบรมอินทรียแลวเปน
อยางนี้แล.  
  อานนท การอบรมอินทรียอยางเย่ียมในอริยวินัย พระเสขะผูมีปฏิปทา พระอริยะผูอบรม
อินทรียแลว เราแสดงแลวอยางนี้ ซึ่งเปนกรณียะที่ศาสดาผูมีความเอ็นดู หวังความเกื้อกูลแกสาวก
ควรทํา เราไดอาศัยความอนุเคราะห ทําแลวแกเธอทั้งหลาย  เหลานั้นรุกขมูล เหลานั้นที่เรือนวาง 
เธอท้ังหลายจงเพงพินิจ อยาประมาท อยาเดือดรอนภายหลัง น้ีเปนอนุสาสนีของเราสําหรับเธอ
ทั้งหลาย ดังน้ีแล. 
  การที่จําลองเอาหลักวิธีการอบรมอินทรียมาตั้งไวทั้งดุนเชนน้ี ก็เพื่อใหทานผูอานไดทราบ
วิธีการ พรอมดวยสํานวนโวหารที่พระบรมศาสดาทรงสั่งสอนมาแลวอยางไร ตอไปน้ีขาพเจาจะ
ถอดใจความเพื่อทราบวิธีปฏิบัติใหจะแจงอีกชั้นหน่ึง. 
  การฝกจิตใจเน่ืองดวยอินทรีย มีพระบาลีแสดงไวในที่อื่น เปนวิธีการปฏิบัติข้ันตนกอนขั้นที่
จําลองเอาพระบาลีมาไวน้ี จะขอถอดใจความมาไวเพื่อทราบทีเดียว ดังน้ี 
  “เห็นรูปดวยจักษุ ฟงเสียงดวยโสตะ สูดกลิ่นดวยฆานะ ลิ้มรสดวยชิวหา สัมผัสโผฏฐัพพะ
ดวยกาย รูธรรมดวยใจแลว ไมยึดถืออารมณโดยนิมิต คือ รวมหมด หรือแยกสวนออกถือ ซึ่งจะ
เปนชองทางใหอกุศลบาปกรรมติดตามมาครอบงํา ปฏิบัติปดกั้นอินทรียน้ันไว”  วิธีน้ีเปนขั้นที่
เรียกวา สติสังวร = ระวังดวยสติเปนการปองกันบาป. 
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  สวนพระบาลีที่จาํลองมาไวแลวน้ี มีใจความดังตอไปน้ี คือ เมื่อเห็นรูปดวยจักษุ ฟงเสียง
ดวยโสตะ สูดกลิ่นดวยฆานะ ลิ้มรสดวยชิวหา สัมผสัโผฏฐัพพะดวยกาย รูธรรมดวยใจ  ความพอใจ 
ไมพอใจ และความรูสึกกลางๆ ยอมเกิดขึ้นเปนธรรมดา แตอาศัยปญญารูเทาวา มันเปนสิ่งที่ปจจัย
ปรุงแตง อาศัยสิ่งหยาบเกิดขึ้น  อุเบกขาเปนธรรมสงบประณีตกวา เมื่อรูเทาเชนน้ี ความรูสึกพอใจ 
ไมพอใจ และกลางๆ น้ันก็จะดับไป ใจเปนอุเบกขาดํารงอยู เชนน้ีเปนการอบรมอินทรียดวยปญญา 
ละความพอใจ ไมพอใจ และความรูสึกกลางๆ ดวยอํานาจปญญารูเทา เปนขั้นปฏิบัติท่ีเรียกวา 
ญาณสังวร = ระวังดวยญาณ  เปนการขจัดอกุศลบาปธรรมใหจางตกไปจากใจ บํารุงรักษาความดี 
คืออุเบกขาธรรมใหดํารงอยูเปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจใหเท่ียงธรรม มั่นคงแข็งแรงสืบไป. 
  ขั้นตอจากนั้นมา เปนขั้นใชความอดทนตอสูกับอารมณ ซึ่งเกิดข้ึนเพราะเห็นรูป ไดยินเสียง 
ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกตองโผฏฐัพพะ และรูธรรมดวยอินทรียท้ัง ๖ น้ัน ยอมอึดอัด ระอิดระอา เกลียด
ชังอยู ไมพอใจรับเอามันไวในจิตใจ ไมนานมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมัน  วิธีน้ีเปนการขม
ความรูสึกฝายช่ัวดวยอํานาจความอดทนที่เรียกวา ขันติสังวร = ระวังบาปดวยความอดทน เปนขั้น
ปราบอกุศลบาปธรรมใหตกไปจากใจ เรียกอีกอยางหนึ่งวา เสขปฏิปทา = วิธีปฏิบัติของพระเสขะ 
= นักศึกษา. 
  อีกขั้นหน่ึงซึ่งเปนขั้นสุดทายในวิธีการฝกอินทรีย ใชวิธีเปลี่ยนความรูสึกในสิ่งที่ไดประสพ
ดวยอินทรียทั้ง ๖ น้ันใหเปนไปตามตองการ คือใหรูสึกเกลียดก็ได ไมเกลียดก็ได ทั้งในสิ่งนาเกลียด 
ทั้งในสิ่งไมนาเกลียด และเวนความรูสึกทั้งสองนั้นเสีย ใหมีความรูสึกเปนกลางๆ มีสติสัมปชัญญะ
กํากับตนอยูเทานั้นก็ได  ขั้นน้ีเปนการใชความพากเพียรเอากําลังใจที่มีอยูกดความรูสึกอันเกิดข้ึน
เองน้ันเสีย เปลี่ยนเปนความรูสึกตามตองการ เปนวิธีขับไลอกุศลบาปธรรมใหออกไปจากใจที่
เรียกวา วิริยสังวร = ระวังบาปดวยอํานาจความเพียร เปนวิธีการที่พระอริยเจาใชอบรมอินทรีย
มาแลวเปนผลดี สมเด็จพระผูมพีระภาคจึงตรัสสอนใหใชวิธีน้ีอีกวิธีหน่ึง ในการอบรมอินทรีย. 
  เมื่อสรุปรวมแลว ไดวิธีอบรมหรือฝกอินทรีย ๔ ประการ คือ 
  ๑. สติสังวร  เอาสติระมัดระวังอินทรีย ซึ่งเปนชองทางไหลขาวของอกุศลบาปธรรม มิให
มันไดชองไหลเขามาครอบงําใจ. 
  ๒. ญาณสังวร  เอาความรูทําการพจิารณาอารมณ และความรูสึกที่เกิดข้ึนใหรูเทาทัน คัด
เอาไวแตอุเบกขา คือความมีใจเปนกลางเฉยอยูน้ันไว ปลอยใหความรูสึกดีรายจางตกไปจากใจ. 
  ๓. ขันติสังวร  เอาความอดทนเขาขมความรูสึกอันเกิดข้ึนจากอินทรียทั้ง ๖ น้ัน จนมันดับ
ไปเอง. 
  ๔. วิริยสังวร  เอาความพากเพียรเขาแกไขเปลี่ยนแปลงความรูสึกไปตามความตองการของ
ตน โดยทํานองหนามยอกเอาหนามบง จนสามารถทําความรูสึกเปนกลางในอารมณทั้งดีรายได
อยางดี. 
  วิธีท้ัง ๔ น้ี เปนวิธีอบรมอินทรียอยางประเสริฐในอริยวินัย คือ พระพุทธศาสนา ผูมุงความ
เจริญกาวหนาทางจิตใจควรถือเปนหลักอบรมจิตใจ จะไดผลดีโดยงาย เปนวิธีฝกใหจิตใจมีอํานาจ 
สามารถบังคับอารมณในใจของตนได ซึ่งเปนวิธีการบังคับตนเองวิธีหน่ึง เมื่อทําไดดี จิตใจยอมมี
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อิทธิพลเหนือความรูสึก สามารถวางสีหนาใหเปนปกติอยูได ทั้งในเวลานายินดี ทั้งในเวลานายิน
ราย จัดเปนบุคคลที่นาอัศจรรย ผิดแปลกไปจากมนุษยธรรมดาสามัญเปนไหนๆ. 
   

เจริญสติปฏฐาน 
  สติปฏฐาน ไดแกการบํารุงสติใหไพบูลยเปนมหาสติ เพื่อความบริสุทธิ์ เพื่อระงับความเศรา
โศก คร่ําครวญ เพื่อดับทุกขโทมนัส เพื่อบรรลุวิชชา เพื่อเปดเผยพระนิพพาน มีวิธีการดังตอไปน้ี 
  ๑. กายานุปสสนา  ต้ังสติดูความเปลี่ยนแปลง เกิด-ดับ ของกาย ตามลําดับขั้น ดังน้ี 
  (ก.) ตั้งสติตามดูลมหายใจเขา-ออก ใหรูทันระยะสั้น-ยาว,  แผความรูสึกไปทั่วรางกายทุก
สวน,  ผอนบรรเทาลมหายใจใหสงบลงจนเปนลมประณีตไมกระเทือนความรูสึก,  สําเหนียก
ธรรมดาประจํากาย คือความเกิด-ความเสื่อมสลายใหเห็นชัด ทั้งในกายภายใน ทั้งในกายภายนอก 
ทั้งสองสวนเทียบกัน,  ดํารงสติไววา กายมีเพียงเปนที่รูเปนที่ระลึก ไมติด และไมยึดถือสิ่งใดๆ ที่ได
พบเห็นในกายนั้น. 
  (ข.) ทําสติใหรูทันอาการเคลื่อนไหวกายโดยอิริยาบถท้ัง ๔ คือ ยืน เดิน น่ัง นอน,  
สําเหนียกธรรมดาประจํากาย ตั้งสติไวใหมั่นโดยทํานองขอ ก. 
  (ค.) ทําสัมปชัญญะใหรูทันอาการเคลื่อนไหวทุกๆ อาการของกาย เชน กาวไป ถอยกลับ 
เหลียวซาย แลดูขวา คู เหยียด พาดสังฆาฏิ ถือบาตร หมจีวร กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มรส ถายอุจจาระ-
ปสสาวะ เดิน ยืน น่ัง นอน หลับ ตื่น พูด น่ิง และสาํเหนียกธรรมดาประจํากาย กับตั้งสติโดยนัย
ขอ ก. 
  (ฆ.) ตั้งสติพิจารณาใหเห็นอาการ ๓๒ ในกาย คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก 
เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด 
หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา มันเหลว นํ้าลาย นํ้ามูก ไขขอ มูตร (และมันสมอง) แลวสําเหนียก
ธรรมดาประจํากาย กับต้ังสติดังนัยขอ ก. 
  (ง.) ตั้งสติกําหนดพิจารณาดูกายใหเห็น โดยความมีธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม ประชุม
กันอยูในกายเต็มอยู สามารถแยกออกไดตามลักษณะธาตุท้ัง ๔ แลวสําเหนียกธรรมดาประจํากาย 
และตั้งสติโดยนัยขอ ก. 
  (จ.) ดูสรีระที่ตายแลวในลักษณะตางๆ กัน ตั้งแตตายใหมๆ จนกระทั่งเหลือแตกระดูกผุยุย
เปนช้ินเล็กชิ้นนอย นอมเขามาเทียบกับสรีระของตนเองใหเห็นวาเชนเดียวกัน แลวกําหนดดู
ธรรมดาประจํากาย และตั้งสติโดยนัยขอ ก. 
  เมื่อปฏิบัติตามลําดับช้ันดังกลาวมานี้ ช่ือวาบํารุงสติใหไพบูลยในการติดตามดูกาย ที่
เรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน จะเกิดความสํานึกและรูเห็นความจริงของกายขึ้นอยางดีทีเดียว. 
  ๒. เวทนานปุสสนา ตั้งสติติดตามดูความรูสึกรสของผัสสะ ที่เรียกวาเวทนาทั้ง ๓ อาการ 
คือ สุข ทุกข และไมทุกขไมสุข ใหรูทันทุกอาการ  เวทนามีอามิสคือเกิดแตสัมผัสกับกามคุณก็รูทัน  
เวทนาปราศจากอามิสคือไมเกิดจากกามคุณก็รูทัน แลวสําเหนียกธรรมดาประจําเวทนา คือความ
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เกิดขึ้นแปรเปลี่ยน เสื่อมไปของเวทนา จนรูเห็นแจมแจงในใจ และตั้งสติไวเพียงเปนที่รูเปนที่ระลึก
วาเวทนามีเทานั้น ไมติดและไมยึดถือสิ่งไรๆ ที่ตนไดประสพพบเห็นในเวลานั้นๆ. 
  ๓. จิตตานปุสสนา ตั้งสติติดตามดูจิตใจของตน ใหรูทันอาการปกติ, มีกิเลสเจือ, ปราศจาก
กิเลสเจือ, ฟุง, ไมฟุง, ใหญ, ไมใหญ, เยี่ยม, ไมเยี่ยม, ตั้งมั่น, ไมต้ังมั่น, หลุดพน, ไมหลุดพน, ของ
จิตใจทุกๆ อาการไป แลวสําเหนียกธรรมดาประจําจติ คือ อาการเกิดขึ้น แปรเปลี่ยน เสื่อมสลาย
ไปใหรูทัน และตั้งสติไวเพียงเปนที่รู และเปนท่ีระลึกวาจิตมีเทานั้น ไมติด และไมยึดถืออะไรๆ ที่
ตนไดประสพพบเห็นในจิตใจทุกๆ ประการ. 
  ๔. ธัมมานุปสสนา ตั้งสติตามดูธรรม คือสภาวะที่ปรากฏแกจิตใจ ซึ่งทําลายคุณภาพของ
จิตใจบาง บํารุงจิตใจใหมีคุณภาพบาง หมุนจิตใจอยูโดยสภาวะปกติบาง จนรูเทาทันสภาวะนั้นๆ 
ตามเปนจริง แลวสําเหนียกธรรมดาของสภาวะนั้นๆ วามีอาการเกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงแปรไป
อยางไร ควรละหรือควรเจริญอยางไร หรือเพียงเปนสภาวะที่ควรกําหนดรูใหแจมแจง และพึงตั้ง
สติเพียงเปนที่รูเทาเปนที่ระลึกวา สภาวธรรมเปนสิ่งมีอยู ไมติด และไมยึดถืออะไรๆ ในธรรมที่ตน
ไดประสพพบเห็นน้ันๆ. 
  ผูเจริญสติปฏฐาน ตองประกอบดวยสติ สัมปชัญญะ และอาตปะความเพียรใหเปนไป
ดวยกัน จึงจะสามารถกําจัดความเศราโศกคร่ําครวญ ความทุกขโทมนัสออกไปจากใจได และจึงจะ
สามารถบรรลุถึงวิชชา และนิพพานสมประสงค. 
   

เจริญอิทธิบาทภาวนาและปธานสังขาร 
  อิทธิบาท คือ ธรรมท่ีเปนพื้นฐานของฤทธิ์ หรือธรรมที่ใหสําเร็จสิ่งประสงค เปนธรรมท่ี
จําเปนตองอบรม เพื่อเปนอุปกรณแกทิพยอํานาจ มี ๔ ประการ และมีวิธีอบรมดังตอไปน้ี 
  ๑. ฉันทะ ความพอใจ ไดแกความตองการทิพยอํานาจ มุงมั่นหมายมือที่จะไดจะถึงอยาง
แรงกลา. 
  ๒. วิริยะ ความเพียร ไดแกความบากบั่นมั่นคง ไมวางธุระในกุศลธรรม อันเปนบันไดไปสู
ทิพยอํานาจ พยายามไตไป คืบคลานไป ไมยอมถอยหลัง กาวหนาเรื่อยไป. 
  ๓. จิตตะ ความเอาใจฝกใฝ ไดแกความมีใจแนวแนในความมุงหมายของตน และแนวแนใน
การเจริญกุศลละอกุศล อันเปนวิธีกาวไปสูทิพยอํานาจทีละขั้นๆ. 
  ๔. วิมังสา ความไตรตรอง พิจารณา ไดแกความสอดสอง ไตสวน ทวนเหตุผล เลือกคัด
จัดสรรกุศล-อกุศลใหออกจากกัน เพื่อละกุศล-เจริญกุศลไดสะดวก และสอดสองแสวงหาวิธีการ
เจริญทิพยอํานาจใหทราบลูทางชัดใจอีกดวย. 
  ขั้นแรกอาศัยคุณธรรมทั้ง ๔ น้ี เจริญสมาธิกอน เมื่อไดสมาธิแลว จึงอาศัยสมาธิที่ไดเพราะ
อาศัยธรรม ๔ ประการนี้ ทําความพากเพียรละอกุศล-เจริญกุศลใหเต็มกําลังอีกทีหน่ึง ซึ่งทาน
เรียกวาปธานสังขาร=แตงความเพียร วิธีอาศัยอิทธิบาทเจริญสมาธิขั้นตนน้ัน เรียกวา อิทธิบาท
สมาธ=ิสมาธิเกิดดวยอิทธิบาท รวมกันเขาเรียกสั้นๆ วา อิทธิบาทภาวนา=เจริญอิทธิบาท. 
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 ทานพรรณนาคุณแหงอิทธิบาทภาวนามากวาผูที่ไดเจริญอิทธิบาทใหบริบูรณเต็มที่แลว  ถา
จํานงจะมีชีวิตอยูกัปปหน่ึงหรือเกินกวากัปปหนึ่ง  ก็สามารถอธิษฐานใหชีวิตดํารงอยูได  พระผูมี
พระภาคเจาตรัสแยมพรายหลายครั้ง  เพื่อใหพระอานนทกราบทูลอาราธนาใหทรงอธิษฐานพระ
ชนมชีพอยูถึงกัปหรือเกิน๑ กวา  แตพระอานนทรูไมทันอั้นตูเสียทุกครั้งที่ทรงแยมพราย นัยวา มาร
ดลใจจึงมิไดกราบทูลอาราธนา ภายหลังเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว  พระ
เถระทั้งหลาย มีพระมหากัสสปเถระเปนตนจึงพากันตําหนิพระอานนทในขอน้ีอยางมาก. 
 เรื่องอํานาจแหงอิทธิบาทภาวนาน้ี  มีผูยกขึ้นเปนปญหาคอนขอดในภายหลังวา สรรเสริญ
คุณไวเปลาๆ ถามีอํานาจทําไดถึงเพียงนั้นทําไมถึงไมทําเสียเอง จะรอใหคนอื่นตองอาราธนาทําไม  
พระนาคเสนเถระแกแทนวา ทรงมีอํานาจถึงเพียงนั้นมิไดตรัสมุสา อยากจะทําตามนั้น แตมีผู
ประสงคมิใหทรงลําบากพระกายไปนาน เหมือนพระเจาจักรพรรดิทรงพรรณนาถึงความสามารถ
ของมาอาชาไนยของพระองควา ฝเทาเร็วอาจขี่รอบโลกไดในวันเดียว และปรารถนาจะทรงทํา
เชนนั้น  บรรดาเสนามาตยราชเสวกทั้งหลายผูที่มีความจงรักภักดีกลัววา จะทรงลําบากพระกาย
เปลาๆ จึงกราบทูลหามเสียฉันใด เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาก็เปนฉันน้ัน  เพราะพระ
ธรรมวินัยทรงแสดงวาเพียงพอแลว อัตภาพเปนสิ่งประกอบไปดวยทุกขที่จําตองทน แมจะบริบูรณ
ดีเพียงไร ก็ไมพนที่ตองลําบากดวยภัยธรรมชาติทั้งภายในและภายนอก ปรากฏประหนึ่งคูถแกผู
วางอุปาทานในอัตภาพแลวฉะน้ัน ใครๆ ผูแลเห็นความลําบากของพระผูมีพระภาคเจาในขอน้ี จึง
ไมสามารถที่จะเห็นพระองคทรงลําบากพระกายไปนาน สวนการตําหนิพระอานนทในภายหลังก็
ทําไปพอเปนทีเทาน้ันดังน้ี. 
 

สรางอินทรียและพละ 
 อินทรีย คือสภาวะที่เกื้อกูลแกความเปนใหญรางกายธรรมดาของคน  ตองประกอบดวย
อินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  จึงใหสําเร็จกิจในการ ดู ฟง ดม ลิ้ม รับสัมผัส และรูเรื่อง
ไดฉันใด กายพิเศษซึ่งเปนสวนภายในกายธรรมดาน้ีอีกชั้นหน่ึง จะเปนกายที่มีอํานาจพรอมมูล   
เพื่อทํากิจใหสําเรจ็ไดก็ตองประกอบดวยอินทรียฉันน้ัน  อินทรียสําหรับกายช้ันในที่ตองเพิ่มเติมขึ้น 
มี ๕ สิ่ง คือ 
 ๑. ศรัทธา ความเช่ือมั่นในความรูของครูสั่งสอนตน สําหรับพระพุทธศาสนา ไดแกเช่ือพระ
ปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา.  
 ๒. วิริยะ ความเพียร คือความบากบั่นขยันขันแข็งไมทอดธุระในการละความช่ัว  ทําความ
ดียิ่งๆ ขึ้นไป.  
 ๓. สติ ความยั้งคิด หรือการตรวจตราควบคุมตนเอง มิใหพลั้งพลาดในการทํา พูด คิด ยัง
กิจที่ประสงคใหสําเร็จลลุวงไปดวยดี. 
 ๔. สมาธิ ความมีใจมั่นคง ไมเหลาะแหละ ไมงอนแงนคลอนแคลน หนักในเหตุผลเที่ยงตรง 
.......................................................................................................................................................... 
๑. คําวา กัป ในที่นี้ หมายถึง อายุกปฺโป คือเกณฑอายุขัยของคนแตละสมัย. 
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เหมือนเสาอินทขีล  ไมหวั่นไหวตอลมฉะนั้น. 
 ๕. ปญญา ความฉลาด คือรูสภาวธรรมตามความเปนจริงถูกตอง เปนความรูแจมกระจาง
ในใจตัดความสงสัยลงได  อยางสูงหมายถึงรูทางสิ้นทุกขถูกตอง. 
 ธรรมท้ัง ๕ น้ี เมื่อไดทําการอบรมใหบริบูรณขึ้นจนมีอํานาจในหนาที่ของแตละขอแลว   
จัดเปนพละและเปนอินทรีย หรือจะรวมเขากันเปนพละกําลังอันยิ่งใหญก็ได  ผูมีธรรมหมวดน้ีเต็ม
เปยมในตน เปนบุคคลผูสามารถจะรับทิพยอาํนาจไวในตนได ถาปราศจากธรรมหมวดนี้แลว จะไม
สามารถรับทิพยอํานาจไวไดเพราะกําลังไมพอนั่นเอง  ฉะน้ัน กอนจะกาวไปสูทิพยอํานาจ จึงควร
สรางทิพยพละและอินทรียขึ้นกอน. 
 ศรัทธาขอตน ตองไดรับการปลูกสรางเพิ่มเติมใหไพบูลยเปนศรัทธามั่นคง  วิริยะขอ ๒ น้ัน 
เมื่อไดอบรมตามหลักปธานสังขาร ในการเจริญอิทธิบาทแลวก็เปนอันไดสรางสําเร็จแลว สติขอ ๓ 
ตองอบรมตามหลักสติปฏฐาน ๔  คือใหมีสติตั้งมั่นในการรูเห็น กาย-เวทนา-จิต-ธรรม  จนมีสติ
ไพบูลยเปนมหาสติ  สมาธิขอ ๔ เมื่อไดเจริญฌานมาตรฐานทั้ง ๔ ประการสําเร็จแลว ก็ชื่อวามี
สมาธิบริบูรณในข้ันนี้แลว ปญญาขอ ๕ ตองอบรมใหมากขึ้น  และใหเปนสัมมาปญญาคือรูดีรูชอบ
จึงเปนคุณแกตน เมื่อมีอินทรีย ๕ บริบูรณขึ้นทุกประการแลว กายชั้นในคือนามกายจะเปลี่ยนรูป
เปนทิพยกายทันที  มีอินทรีย ๕ น้ันเปนสวนประกอบใหมีอํานาจเห็น-ไดยิน-ไดกลิ่น-ลิ้มรส-สัมผัส
และรูอะไรๆได เชนเดียวกับกายธรรมดาของคนเราผูฝกหัดชํานาญแลวสามารถถอดออกจากราง
หยาบๆ น้ีไปเที่ยวอยูในทิพยโลกได ขอน้ีจะไดกลาวในวิธีสรางทิพยอํานาจในบทขางหนา. 
 

เจริญโพชฌงค 
 โพชฌงค คือองคธรรมอันเปนเหตุใหเกิดการตรัสรูขึ้นในดวงจิต หรือเปนเหตุปลุกจิตใจให
ตื่นเต็มที่มี ๗ ประการ คือ 
 ๑. สติ ความยั้งคิด  มีลักษณะตรวจตราควบคุมจิตใจ และปรับปรุงธรรมขออื่นๆ ใหสมดุล
กัน เมื่อไดอบรมตามหลักสติปฏฐาน ๔ เพียงพอแลว ก็ช่ือวามีสติสัมโพชฌงค. 
 ๒. ธัมมวิจยะ ความวิจัยธรรม  คือพินิจคิดคนเหตุผลของสิ่งนั้นๆ จนทราบชัดแกใจจริงๆ 
เมื่อไดปฏิบัติตามปธานสังขารในการเจริญอิทธิบาทขอ ๔ ก็ช่ือวามีธรรมวิจยสัมโพชฌงคแลว. 
 ๓. วิริยะ ความเพียร  มีนัยเชนเดียวกับในปธานสังขาร ในการเจริญอิทธิบาทขอ ๒. 
 ๔. ปติ ความดูดด่ืม ไดแกปติในองคฌานน่ันเองเมื่อไดเจริญฌานมาตรฐาน ๔ ประการ 
รูจักปลูกปตีแลว ก็ชื่อวามีปติสัมโพชฌงคแลว. 
 ๕. ปสสัทธิ ความราบเรียบของกายใจ ไมเคลื่อนไหวกายใจในกริยาที่ไมจําเปน  เมื่อได
เจริญฌานมาตรฐานจนถึงช้ันจตุตถฌาน ระงับกายสังขารคือลมหายใจไดแลว ช่ือวามีปสสัทธิสัม-
โพชฌงคแลว. 
 ๖. สมาธิ ความมีใจมั่นคง  เมื่อไดเจริญฌานมาตรฐาน ๔ ประการใหบริบูรณแลว ก็ชื่อวามี
สมาธิสัมโพชฌงคแลว.  
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 ๗. อุเบกขา การเขาไปเพงดูดวยใจเปนกลางเที่ยงตรง  อันเปนเหตุใหรูจริงเห็นแจง  เมื่อได
เจริญอุเบกขาฌาน คือฌานที่ ๔ สําเร็จแลว  ก็นับวามีอุเบกขาสัมโพชฌงคพอสมควร  ถายิ่งได
เจริญถึงช้ันอุเบกขาฌานแลวยิ่งชื่อวามีอุเบกขาสัมโพชฌงคบริบูรณดี วิธีเจริญโพชฌงคท่ีจะให
ไดผลดี ตองอาศัยหลัก ๔ ประการ เปนเครื่องประกอบ คือ 
 ๑. อาศัยความเงียบเปนเคร่ืองประกอบ. 
 ๒. อาศัยความพรากจิตจากกามคุณเปนเครื่องประกอบ. 
 ๓. อาศัยความดับธรรมที่เปนขาศึกเปนเครื่องประกอบ. 
 ๔. อาศัยนอมจิตไปในทางสละโลกเปนเครื่องประกอบ. 
ความเงียบมี ๓ ช้ัน คือเงียบทางกาย เงียบทางจิต และเงียบจากกิเลสเปนเหตุยึดขันธ ๕ วาเปน
ตัวตนแกนสาร  ความพรากจิตจากกามคุณเปนขั้นตนของฌาน  ตอจากนั้นไปตองหัดพรากจาก
อารมณของฌานที่หยาบกาวไปสูฌานประณีตโดยลําดับ  จนถึงพรากจากอารมณไดเด็ดขาด ความ
ดับธรรมท่ีเปนขาศึกน้ันหมายตั้งแตช้ันต่ําที่สุดจนถึงสูงที่สุด สิ่งใดเปนปฏิปกษกับความดีตอง
พยายามดับสิ่งนั้นใหหมด สวนความนอมจิตไปในทางสละโลกนั้นเปนการหัดใจใหรูจักเสียสละ
ประโยชนนอยเพื่อประโยชนใหญโดยลําดับ ไมอาลัยติดอยูในความสุขช้ันต่ําๆ ที่ตนไดประสพใน
เมื่อยังมีทางจะไดความสุขดีกวาประณีตกวานั้นขึ้นไปจนถึงสละโลกทั้งสิ้น เพี่อบรรลุธรรมอันยิ่ง
กวาโลกในที่สุด  คําวาโลกในที่น้ี ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวมาแลวในตอนตนๆ ของบทนี้ มิไดหมาย
โลกคือแผนดินแผนฟาและประชาสัตวแตประการใด ผูตองการสิ่งใดที่ดีกวาประณีตกวาโลกเมื่อ
พบแลวก็จําตองสละโลกอยูดี แตเมื่อมีความอาลัยไมยอมสละ ก็จะไมไดประสพสิ่งที่ดีกวาประณีต
กวา ถาหากบังเอิญไดประสพก็จะหลุดมือไปโดยเร็ว คนผูไมยอมสละโลกเพื่อไดธรรมก็จะเปน
เหมือนบุรุษไมยอมทิ้งมัดปานในเมื่อพบแกวฉะน้ัน  มีนิทานเลามาวา มีชาย ๕-๖ คน ไดทราบขาว
วาบานรางแหงหน่ึง มีคนลมตายไปดวยโรคปจจุบันจนหมดจึงชวนกันไปเก็บเอาทรัพยที่ถูกทอดท้ิง
ไว ชายคนหน่ึงพอไปถึงเรือนหลังแรก  ไดเห็นมัดปานก็ดีใจเหลือลน คาที่ตนชอบถักแห จึงแบก
เอามัดปานน้ันไป คร้ันสอบคนไปยังเรือนหลังอื่นๆ ก็ไปพบเงินทองและแกวโดยลําดับกัน คนอื่นๆ 
เขาทิ้งสิ่งที่เขาถือมากอนซึ่งมีคานอยกวาเสีย แลวเก็บเอาสิ่งมีคามากกวาไป สวนตาที่ชอบมัดปาน
อางวาไดแบกมานานแลวจะทิ้งก็เสียดาย คร้ันจะเอาเงินทองหรือแกว ซึ่งเปนสิ่งมีคากวาเพิ่มขึ้น ก็
เหลือกําลังของตัว จึงคงแบกมัดปานกลับบาน คนอื่นๆ เขาร่ํารวยมีเงินทองแกวเลี้ยงชีพเปนสุข
สืบไป สวนตาที่ชอบปาน ก็ยังคงน่ังฟนปานถักแหไปตามเดิม นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูจักสละสิ่งมีคา
นอย เพื่อถือเอาสิ่งมีคามาก จึงจะมีสุขสมปรารถนา. 
 

เจริญอริยมรรค 
 อริยมรรค คือขอปฏิบัติสายกลาง ประกอบดวยองค ๘ เปนขอปฏิบัติประเสริฐนําไปสูแดน
สุขสมบูรณคือ 
 ๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกคือเห็นอริยสัจ ๔ เปนเหตุใหอยากพนทุกขไปสูแดนสุขสมบูรณ 
คือ พระนิพพาน. 
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 ๒. สัมมาสังกัปโป ความคิดชอบ คือคิดออกจากกามคุณ (= โลก)  คิดออกจากความเคียด
แคน คิดออกจากความเบียดเบียน. 
 ๓. สัมมาวาจา พูดชอบ คือประพฤติสุจริตทางวาจา ไมมีเจตนาพูดใหรายหรือทําลาย
ประโยชนใคร. 
 ๔. สัมมากัมมันโต ทําการงานชอบ คือประพฤติสุจริตทางกาย ไมมีเจตนาทํารายใคร ไม
ลวงละเมิดสิทธิ์ในทรัพยและสามีภรรยาของผูอื่น. 
 ๕. สัมมาอาชีโว เลี้ยงชีวิตชอบ คือเวนมิจฉาชีพประกอบสัมมาชีพเลี้ยงชีวิต ไมยอมใหชีวิต
บังคับใหประกอบกรรมบาปใสตัว คือไมยอมทําบาปเพราะชีวิตเปนเหตุ.   
  ๖. สัมมาวายาโม พยายามชอบ  คือพยายามละบาปอกุศล บําเพ็ญบุญกุศลใสตน ใหเปน
คนมีบุญมาก รุงเรืองดวยบุญ. 
  ๗. สัมมาสต ิ นึกชอบ  คือนึกดูความจริงอันมีในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม จนรูความ
จริงแจมแจง. 
  ๘. สัมมาสมาธ ิ ความมั่นคงของใจถูกทาง  คือจิตเปนสมาธิตามหลักฌานมาตรฐาน ๔ 
ประการ เวนการประกอบสมาธิในทางผิด ซึ่งเปนไปเพื่อความผิดของขอปฏิบัติทุกๆ ประการ. 
   พระบรมศาสดาจารยตรัสวา “มรรคมีองค ๘ น้ี สัมมาสมาธิเปนองคประธาน๑ เปนประมุข 
นอกนั้นเปนองคประกอบ”  เพราะเมื่อบุคคลมีใจมั่นคง เที่ยงตรง มุงในทางถูกชอบแลว ความรู
เห็น ความคิดอาน การพูด การทํา การเลี้ยงชีพ ความพากเพียรและความรอบคอบ ยอมเปนไป
ทางเดียวกันหมด พุงสูจุดหมายปลายทางที่ตนตั้งไว ยอมจะบรรลุผลที่มุงหมายสมประสงคโดย
รวดเร็ว  สัมมาสมาธิเปรียบเหมือนเข็มทิศประจําเรือเดินทะเลฉะนั้น  ถาเข็มทิศดีการเดินเรือยอม
บรรลุถึงท่ีหมายปลายทางสะดวกฉันใด การปฏิบัติธรรมก็เปนฉันน้ัน. 
  การฝกฝนอบรมจิตใจตามวิธีเทาที่ไดบรรยายมาในบทท่ี ๑ จนถึงบทท่ี ๔ น้ี ยอมเพียง
พอที่จะใชเปนเครื่องมือปลูกสรางทิพยอํานาจไดแลว เพราะจิตใจที่ไดรับการอบรมตามวิธีที่กลาว
มา เมื่อสําเร็จภูมิรูปฌานท่ี ๔ แลว ยอมเปนจิตใจที่มีลักษณะดีงาม น่ิมนวล เหนียวแนนมั่นคง 
และบริสุทธิ์ผุดผอง ควรแกการนอมไปเพื่อทิพยอํานาจอยางดี ถาทานประสงคทิพยอํานาจใดๆ จะ
เปนช้ันโลกียก็ตาม ช้ันโลกุตตระก็ตาม ก็ยอมจะสําเร็จไดดังประสงคทุกประการ.  
  แตวายังมีภูมิแหงจิตใจอีกบางประการ ซึ่งเปนอุปกรณอยางดีแกทิพยอํานาจ เปนเคร่ือง
เลนเพลิดเพลิน และบํารุงพลานามัยอยางดีในพระพทุธศาสนา ควรศึกษาอบรมเพิ่มเติมอีก ดังจะ
ไดอธิบายในลําดับตอไปน้ี. 
   

เจริญอรูปฌาน 
  อรูปฌาน เปนภูมิจิตใจที่ประณีตยิ่งกวาฌาน ๔ อันเปนฌานมาตรฐาน ที่ไดแสดงแลวใน
บทกอนๆ  ฌาน ๔ ประการนั้นทานเรียกชื่อรวมวารูปฌาน แปลตรงๆ วาเพงรูป  แตความจริง  
.......................................................................................................................................................... 
๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๒ 
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มิไดเพงรูปเสมอไป  อารมณ คือขอคิดคํานึงหรือพินิจเพื่ออบรมจิตใจใหเปนสมาธิและเปนฌาน
ขั้นตนน้ัน ยอมมีทั้งรูปธรรม ทั้งอรูปธรรม เชน หมวดอสุภะเปนรูปธรรม  อุปสมานุสสติในหมวด
อนุสสติเปนอรูปธรรม เปนตน  การที่ทานเรียกวารูปฌานยอมหมายถึงภูมิจิตใจเปนประมาณ คือ
จิตใจในภูมิน้ียังแลเห็นรูปธรรมในมโนทวารได  แมอัตภาพของตนเองก็เปนรูปธรรม และปรากฏ
แกจิตใจอยูตลอดมา จนถึงฌานที่ ๔ ซึ่งเปนชั้นสูงสุดในหมวดรูปฌาน สวนอรูปฌานน้ันอารมณที่
นํามาคิดคํานึงก็เปนอรูปธรรม เมื่อจิตใจสงบเขาถึงขีดข้ันของอรูปฌาน แมช้ันตนคืออากาสานัญ
จายตนะก็จะไมสามารถแลเห็นรูปธรรมในมโนทวาร แมอัตภาพของตนเองก็ปรากฏเปนอากาศไป 
ไมเห็นรูปรางเหมือนในรูปฌาน ฉะน้ัน ทานจึงเรียกวาอรูปฌาน  ความแปลกตางกันแหงรูปฌาน
กับอรูปฌานมีเพียงเทานี้  ตอไปน้ีจะไดอธิบายเปนขอๆ ผูตองการเจริญพึงศึกษาสําเหนียกตามใหดี 
ดังตอไปน้ี 
   

๑. อากาสานัญจายตนฌาน 
  การที่จะทําความเขาใจลักษณะฌานช้ันน้ีไดแจมแจง ผูศึกษาตองยอนไปสังเกตลักษณะ
ฌานช้ันที่ ๔ ในหมวดรูปฌานอีกที  จิตในฌานช้ันน้ัน ยอมสงบมั่นคง รวมลงเปนหน่ึง มีอุเบกขา
และสติควบคุมอยูเปนใจบริสุทธิ์ผองแผวปราศจากอุปกิเลส เปนใจนิ่มนวล ละมุนละไม ลมหายใจ
ระงับไป ปรากฏเปนกลุมอากาศโปรงๆ แมอัตภาพก็ปรากฏใสผองโปรงบางคลายแกวเจียระไน
ฉะน้ัน สัมพาธะของฌานช้ันนี้ก็คือลมหายใจ เมื่อระงับไปไมปรากฏอาการเคลื่อนไหว กลายเปน
อากาศหายใจแผซานคลุมตัวน่ิงอยู ที่ปรากฏเปนกลุมอากาศใสๆ น่ันเอง  ถากําลังแหงความสงบใจ
ออนลงเมื่อใดก็ปรากฏมีอาการเคลื่อนไหว ทําใหเกิดความรูสึกเปนทุกข-สุขสะเทือนถึงใจอยูเรื่อยๆ 
ไป ทานจึงจัดเปนเครื่องคับใจในฌานช้ันน้ี  ผูประสงคจะหลีกหางจากสัมพาธะขอน้ีจึงทําความ
สงบกาวหนายิ่งขึ้น โดยวางสัญญาที่กําหนดหมายในรูป คือ อัตภาพอันเปนที่ตั้งแหงลมหายใจนั้น 
และรูปอื่นๆ อันมาปรากฏในมโนทวาร ทั้งวางสัญญาที่กําหนดหมายในสิ่งตางๆ มีความรูสึกนึกเห็น
เปนตน ทั้งวางสัญญากําหนดหมายในสิ่งสะเทือนจิตใจใหรูสึกอึดอัดดวย ทําความกําหนดหมายอา-
กาสานะ คือ กลุมอากาศหายใจที่ปรากฏเปนกลุมอากาศโปรงใสนั้นไวในใจเรื่อยไป ใจก็จะสงบรวม
เปนหน่ึง มีอุเบกขากํากับกระชับแนนยิ่งขึ้น อากาสานะ คือ อากาศหายใจนั้นจะโปรงใสแผซาน
กวางขวาง ไมมีขอบเขตจํากัดเหมือนในจตุตถฌาน แมอัตภาพก็จะโปรงใสกลายเปนอากาศไป ไมมี
สิ่งใดๆ ที่ถึงความเปนรูปจะปรากฏในมโนทวารในขณะนั้น  ความสงบจิตใจขั้นน้ีแหละที่เรียกวา 
อากาสานัญจายตนฌาน   ผูเจริญฌานช้ันน้ีพึงสําเหนียกไววา รูปสัญญา คือความกําหนดหมายใน
รูปเปนสัมพาธะ คือสิ่งคับใจของฌานช้ันน้ี  วิธีเจริญฌานช้ันนี้จึงตองวางรูปสัญญาใหสนิท แลวใส
ใจแตอากาสานะอยางเดียว ก็จะสําเรจ็อากาสานัญจายตนฌานดั่งประสงค. 
   
- 
- 
- 
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๒. วิญญาณัญจายตนฌาน 
 อรูปฌานท่ี ๑ น้ันมีสิ่งทั้ง ๓ ปรากฏสัมพันธกันอยูคือ อากาสานะที่แผซานกวางขวางเปน
อากาศโปรงใส เปนที่ใสใจกําหนดหมายรูอยูน้ัน ๑  กระแสมโนวิญญาณคือความรูเห็นอากาศน้ัน 
๑  และธาตุรูซึ่งดํารงมั่นคง ณ ภายในน้ัน ๑  เมื่อสิ่งทั้ง ๓ น้ียังสัมพันธกันอยูตราบใด ความ
ปลอดภัยจากความสะเทือนก็ยอมยังหวังไมไดตราบนั้น เพราะอากาศเปนตัวธาตุ และวิญญาณเปน
ตัวสื่อสัมผัสนํากระแสสะเทือนเขาสูจิตใจไดอยู อากาสานัญจายตนสัญญาจึงเปนสัมพาธะ คือสิ่ง
คับใจไดอยูอีก ผูประสงคจะหลีกออกจากสิ่งคับใจใหยิ่งข้ึน จึงพยายามวางสัญญานั้นเสีย มา
กําหนดหมายใสใจเฉพาะกระแสวิญญาณทางใจสืบไป  เมื่อใจสงบรวมลงเปนหน่ึงมีอุเบกขากํากับ
มั่นคงแลว จะปรากฏเห็นกระแสมโนวิญญาณแผซานไพศาลไปทั่วอากาศทั้งหมด  อากาศปรากฏ
ไปถึงไหน มโนวิญญาณก็แผซานไปถึงน่ัน ไมมีขอบเขตจํากัด  ความสงบใจขั้นน้ีแหละทานเรียกวา 
วิญญาณัญจายตนฌาน  ผูตองการเจริญฌานช้ันน้ีพึงทราบวาอากาสานัญจายตนสัญาเปนสิ่งคับใจ
ของฌานช้ันน้ีไว  วิธีปฏิบัติก็ตองพยายามปลอยวางสัญญานั้นเสีย หันมาทําความกําหนดหมายใส
ใจแตวิญญาณ คือความรูทางใจอันเปนกระแสรับรูอากาศน้ันสืบไป อยาไปใสใจอากาศเลย โดยวิธี
น้ีก็จะสําเร็จวิญญาณัญจายตนฌานสมประสงค. 
   

๓. อากิญจัญญายตนฌาน 
  อรูปฌานท่ี ๒ วิญญาณกับอากาศยังมีสวนใกลชิดกัน ทําใหเกิดการสังโยคกันไดงาย ไมเปน
ที่ปลอดภัยจากสิ่งคับใจ ผูประสงคทําใจใหสงบประณีตหางจากสิ่งบังคับใจยิ่งขึ้น จึงปลอยวาง
สัญญาที่กําหนดหมายกระแสวิญญาณน้ันเสีย มากําหนดหมายตัวมโนธาตุ คือผูรูซึ่งดํารงอยู ณ 
ภายใน ไมกําหนดรูอะไรๆ อื่นๆ ในภายนอกแมแตนอย  เมื่อใจสงบรวมลงเปนหน่ึงมีอุเบกขากํากับ
อยูอยางมั่นคง จะปรากฏมีแตธาตุรูดํารงอยูโดดเดี่ยว ไมรับรูอะไรๆ อื่นๆ ทั้งหมด นอกจาก
ความรูสึกกลางๆ ทางใจเทานั้นปรากฏอยู จึงรูสึกวาไมมีอะไรแมนอยหน่ึง (นัตถิ กิญจิ) กอกวน
จิตใจใหรําคาญ  ความสงบจิตในขั้นน้ีทานเรียกวาอากิญจัญญายตนฌาน  ผูเจริญฌานช้ันนี้พึง
สังเกตสัมพาธะของฌานช้ันน้ีไวใหดี คือวิญญาณัญจายตนสัญญา ความกําหนดหมายกระแสมโน
วิญญาณน่ันเอง ปรากฏขึ้นทําความคับใจ คือมันอดที่จะรับรูอะไรๆ อื่นๆ ในภายนอกไมไดน่ันเอง  
เมื่อกระแสความรูเกิดข้ึนรับรูอารมณอื่นๆ จิตก็ตองถอยกลับจากอากญิจัญญายตนฌานทันที  วิธี
เจริญฌานช้ันน้ีจึงตองพยายามกําหนดวางสัญญาในกระแสวิญญาณใหเด็ดขาด จิตใจก็จะดํารงเปน
เอกภาพ มีความรูสึกกลางๆ ณ ภายในดังประสงค ช่ือวาสําเร็จอากิญจัญญายตนฌาน. 
   

๔. เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
  อรูปฌานท่ี ๓ จิตใจดํารงเปนเอกภาพ มีความรูสึกกลางๆ ณ ภายใน กระแสมโนวิญญาณ
คอยเกิดขึ้นรบกวน เปนเหตุใหรับรูอะไรๆ อื่นๆ ซึ่งทําใหรําคาญใจ คับใจ อึดอัดใจ ยังไมปลอดภัย
แท  ผูประสงคความสงบใจโปรงใจยิ่งขึ้น จึงสําเหนียกทราบวาการกําหนดหมายรูธาตุรูน่ันเองเปน
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ตัวเหตุภายใน กอใหเกิดกระแสมโนวิญญาณคอยรับรูอะไรๆ อยู จึงพยายามวางมโนสัญญาน้ันเสีย 
แลวมากําหนดหมายความสงบประณีตของจิตใจนั้นเองอยูเร่ือยไป เปนการผอนสัญญาใหออนลง 
ใจจะไดสงบวางโปรงเปนเอกภาพจริงจังขึ้น เมื่อใจสงบรวมลงเปนหน่ึง ถึงความเปนเอกภาพ
เดนชัดข้ึนกวาเดิม ความรูสึกอารมณเกือบดับหมดไปแลว หากแตยังมีสัญญาในความสงบประณีต
น้ันผูกมัดไวใหจิตใจแขวนตองแตงกับโลกอยูอีก ยังไมเปนเอกภาพสมบูรณจริงๆ สัญญายังเหลือ
นอย เกือบจะพูดไดวาไมมี เปนสัญญาละเอียดประณตีท่ีสุด เปนยอดสัญญา  พระบรมศาสดาตรัส
วา ฌานช้ันนี้เปนยอดอุปาทาน ดังน้ันเราจึงเห็นความในพระประวัติของพระองคตอนเสด็จไปทรง
ศึกษาลัทธิในสํานักอาฬารดาบสและอุทกดาบสน้ันวา ทรงบรรลุถึงฌานช้ันนี้ และทรงทราบวายังมี
อุปาทานไมใชนิพพานแท ดังน้ี  ความสงบแหงจิตใจชั้นน้ีแล ทานเรียกวาเนวสัญญานาสัญญายตน-
ฌาน  ผูประสงคเจริญฌานชั้นนี้ พึงกําหนดรูสัมพาธะ คือสิ่งที่ทําใหรูสึกคับใจแคบใจขึ้นในฌานช้ัน
น้ีไวใหดี ทานวาอากิญจัญญายตนสัญญา ซึ่งเมือ่กลาวใหชัดก็คือมโนสัญญาน่ันเองเปนตัวเหตุ
กอใหเกิดความอึดอัดใจขึ้น มันคอยจะโผลขึ้นในดวงจิต ทําใหมีความรูสึกเต็มตัวรับรูอะไรๆ ขึ้นมา
อีก  วิธีการในชั้นนี้คือพยายามดับมโนสัญญาเสียใหหายสนิทไปใสใจอยูแตความสงบประณีตของ
จิตใจสืบไป ใจก็สงบลงเปนหน่ึงถึงความเปนเอกภาพ มีความรูสึกกลางๆ กาํกับใจอยูเพียงนิด
หนอย แทบจะกลาวไดวาไมมีสัญญา ช่ือวาสําเร็จเนวสัญญานาสัญญายตนฌานดั่งประสงค  ฌาน
ช้ันน้ีแลที่เปนปญหากันมากในหมูภิกษุในสมัยพุทธกาลวา บุคคลมีสัญญาอยูแตไมรับรูอะไรๆ เลยมี
หรือไม?  ทานแกกันวามี และชี้เอาฌานช้ันน้ี ซึ่งพระอานนทตรัสความอัศจรรยไววา นาอัศจรรย
จริง! อินทรีย ๖ ก็มีอยู อารมณทั้ง ๖ มีรูปเปนตนก็มีอยู สัญญาของบุคคลก็มีอยู แตไมรับรูอะไรๆ 
ไดเลย ดังนี้. 
   รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ รวมกันตรัสเรียกวา วิโมกข ๘  เปนธรรมเครื่องพนจากโลก
ตามลําดับกัน คือพนจากโลกหยาบๆ จนถึงพนจากโลกชั้นละเอียดประณีต แตเปนความพนที่ยัง
กําเริบได ไมเปนความพนเด็ดขาด และตรัสเรียกวา สมาบัติ ๘ คือเปนภูมิธรรมสําหรับเขาพักผอน
ของจิต เปนการพักผอนอยางประเสริฐ ซึ่งทําใหเกิดพละอํานาจเพิ่มพูนขึ้นทุกๆ ที  ผูประสงค
ความมีอิทธิพลอันยิ่งพึงฝกฝนอบรมตนใหบริบูรณดวยฌานสมาบัติ ดังแสดงมานี้ แลวทําการเขา
ออกใหชํานาญแคลวคลองวองไวตามลําดับข้ันทั้ง ๕ ที่เรียกวาวสี ๕ ดังกลาวในบทที่ ๒ น้ันแลว 
ทานก็จะประสพความสาํเร็จแหงทิพยอํานาจสมหวัง. 
   

เจริญสัญญาเวทยิตนิโรธ 
  ยังมีสมาบัติช้ันพิเศษอีกช้ันหน่ีง ซึ่งสมเด็จพระบรมครู ไดทรงคนพบดวยพระองคกอนใครๆ 
แลวนํามาบัญญัติเรียกวา สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  และทรงวางวิธีปฏิบัติไว ดังจะกลาวตอไปน้ี 
  ทานไดทราบเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติน้ันแลว จะเห็นวาเปนภูมิจิตท่ีสูงมากแลว แม
ยังมีสัญญาก็เหมือนไมมีสัญญา ไมสามารถรับรูอารมณอะไรๆ ไดเลย ไฉนจะมีทางขึ้นตอไปอีก 
พระบรมครูของเราเมื่อไดเรียนรูจบในสํานักอาฬารดาบสและอุทกดาบส ทรงบรรลุถึงภูมิจิตที่
เรียกวา เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นแลว ก็ตรัสถามอาจารยวา ยังมีภูมิจิตที่สูงยิ่งกวานี้หรือไม? 
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ไดรับตอบวา สุดเพียงนี้  เมื่อทรงพิจารณาดวยพระปรีชาญาณอันเฉียบแหลมก็ทรงทราบวายังมี
อุปาทาน ดังไดกลาวมาแลว จึงลาอาจารยเสด็จไปทรงคนควาโดยลําพัง  บังเอิญไปพบภิกษุทั้ง ๕ 
ที่เรียกวาปญจวัคคีย ซึ่งออกบวชติดตามหาพระองค ทานท้ัง ๕ น้ี บางองคคือโกณฑัญญะ ไดเปนผู
รวมทํานายพระลักษณะของพระองค และลงความเหน็วาจะไดออกผนวชเปนศาสดาเอกในโลก จึง
คอยเวลาอยู คร้ันไดทราบขาวการเสด็จออกผนวชของพระศาสดา จึงไปชวนเพื่อนออกบวชตาม 
สวนองคอื่นๆ น้ันเปนหลานของพราหมณผูไดรวมทํานายพระลักษณะ และลงความเห็นรวมกันกับ
โกณฑัญญพราหมณ จึงไดสั่งลูกหลานไววา เมื่อพระศาสดาเสด็จออกทรงผนวชเมื่อไร จงรีบออก
บวชติดตามทันที  ฉะน้ันภิกษุทั้ง ๕ จึงไดติดตามมาพบพระองค ในเวลาที่กําลังทรงเสาะแสวง
สันติวรบทโดดเด่ียวพระองคเดียว จึงพากันเขาถวายตัวเปนศิษยเฝาปรนนิบัติตอไป  พระศาสดา
ทรงเห็นวาเปนผูไดผานการศึกษาลัทธิสมัยทางธรรมมาบาง จึงทรงปรึกษาหาทางปฏิบัติเพื่อรอด
พนจากสังสารวัฏ กะภิกษุทั้ง ๕ น้ัน ไดรับคําปรึกษาใหทรงทดลองปฏิบัติทรมานอยางอุกฤษฏ ที่
เรียกวาทุกกรกิริยา จึงทรงนอมพระทัยเชื่อและทดลองปฏิบัติ  วาระแรกทรงบําเพ็ญ อปาณกฌาน 
คือการเพงจนไมหายใจ ทรงทําไดอยางอุกฤษฏ สุดที่มนุษยธรรมดาจะทนทานได ก็ไมสําเร็จผลดี
อยางไร จึงเปลี่ยนวิธีใหม คือวาระที่ ๒ ทรงกลั้นลมหายใจไวใหนานที่สุดท่ีจะนานได จนปวดพระ
เศียรเสียดพระอุทรอยางแรง ก็ไมสําเร็จผลดีอีกเหมือนกัน จึงทรงเปลี่ยนวิธีใหม คือวาระที่ ๓ ทรง
อดพระกระยาหาร โดยทรงผอนเสวยใหนอยลง จนถึงไมเสวยเลย ทรงไดรับทุกขเวทนาในการน้ี
มากมาย ถึงกับสลบไสลสิ้นสมปฤดีไปหลายครั้ง จึงทรงสันนิษฐานแนพระทัยวาไมใชทางรอดพนที่
ดีแน จึงทรงหวนนึกถึงความสงบพระหฤทัยท่ีไดทรงประสพมาเองในสมัยทรงพระเยาววา จะเปน
หนทางที่ถูกเพื่อปฏิบัติใหรอดพนได จึงตัดสินพระทัยดําเนินทางนั้น ทรงกลับตั้งตนบํารุงพระกาย
ใหมีกําลังแลว ทรงดําเนินตามวิธีที่ทรงคิดไว คือทรงกําหนดลมหายใจอันเปนไปโดยปกติธรรมดา 
ไมทําการกดขมบังคับ เพียงแตมีพระสติตามรูทันทุกระยะการเคลื่นเขาออกของลมไปเทาน้ัน ก็
ไดรับความสงบพระหฤทัย ไดทรงบรรลุฌานสมาบัติทั้ง ๘ โดยลําดับ แลวทรงศึกษาสําเหนียก
จุดสําคัญของฌานสมาบัติน้ันๆ จนทรงทราบชัดตามความจริงทุกช้ัน  ดังท่ีตรัส สัมพาธะของฌาน
น้ันๆ ไวใหเปนที่กําหนดการโจมตี  เมื่อเปนเชนนี้ จึงทรงทราบทางข้ึนตอไปยังจุดสงบสูงสุด คือ 
สัญญาเวทยิตนิโรธไดถูกตอง  เมื่อทรงทราบวาสัญญาที่เขาไปกําหนดหมายในอะไรๆ ทุกอยาง แม
เพียงนิดหนอยก็เปนตัวอุปาทานท่ีเปนเช้ือ หรือเปนสื่อสัมพันธกับโลก กอใหเกิดการสังโยคกับ
อารมณเกิดการกระเทือนจิตในขึ้นได  ทรงทราบวาการไมทําสัญญากาํหนดหมายในอะไรเลยน่ัน
แหละเปนปฏิปทากาวไปสูจุดสงบสูงสุด จึงทรงปฏิบตัิตามนั้น ก็ไดบรรลุถึงสัญญาเวทยิตนิโรธสม
พระประสงคความสงบช้ันน้ี จิตใจบรรลุถึงความเปนเอกภาพสมบูรณ ไมมีสัญญากําหนดหมาย
อะไร และไมมีความรูสึกเสวยรสของอารมณแมแตอุเบกขาเวทนาเหมือนในฌานสมาบัติท่ีรองลงไป  
กระแสโลก คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ สงกระแสเขาไปไมถึง เพราะไมมีสื่อสังโยค จิต
กับโลกขาดออกจากกันอยูคนละแดนเด็ดขาด น้ีเปนความหลุดพนของจิตชั้นสูงสุดในฝายโลกียที่ยัง
ตองกําเริบอยู เรียกวา กุปปาเจโตวิมุตติ หรืออนิมิตตเจโตวิมุตติ เมื่อวาโดยลักษณะจิตใจแลวก็อยู
ในระดับเดียวกันกับโลกุตตรนิพพานน่ันเอง หากแตความพนของจิตช้ันน้ียังไมกําจัดอวิชชาสวะให
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สูญสิ้นหมดเช้ือได เมื่อใดกําจัดอวิชชาสวะใหสูญสิ้นหมดเช้ือไดดวยปญญา เมื่อน้ันความพนของจิต
จึงเปนอกุปปาเจโตวิมุตติ วิมุตติท่ีไมกําเริบ สิ้นชาติ จบพรหมจรรย เสร็จกิจกาํจัดกิเลสแลว ไมตอง
เกิดอีกตอไปในสังสารวัฏ หมดการหมุนเวียนเกิดตายเพียงนั้น  ที่ทานไมเรียกวิมุตติน้ีวาเปนปญญา
วิมุตติเพราะมีฌานเปนบาทมากอน ดั่งแสดงไวในจุฬสาโรปมสูตรเปนตัวอยาง  วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุ
ถึงภูมิธรรมอันสูงสุดน้ีจะไดแสดงในวาระแหงอาสวักขยญาณ ซึ่งเปนทิพยอํานาจสูงสุดในบทหนา. 
  สัญญาเวทยิตนิโรธน้ี เปนสมาบัติช้ันสูงสุดเปนที่พักผอนอยางประเสริฐที่สุด และเปนยอด
แหงโลกียวิโมกข  ทานกลาววาผูเขาสมาบัติช้ันน้ีแมเอาภูเขามาทับก็ไมรูสึก และไมตายดวย ในเมื่อ
ยังไมถึงกําหนดออก คือผูจะเขาสมาบัติช้ันน้ีตองกําหนดเวลาออกไวดวย เมื่อยังไมถึงกําหนดท่ีตั้ง
ไวก็จะไมออก เมื่อถึงกําหนดแลวจะออกเอง เวลาที่อยูในสมาบัติช้ันนี้รางกายจะหยุดเจริญเติบโต
และเสื่อมโทรม ดํารงอยูในสภาพเดิมจนกวาจะออก รางกายจึงจะทําหนาที่ตามปกติตอไป  ดวย
เหตุน้ีทานจึงวาผูชํานาญในอิทธิบาทภาวนา อาจอธิษฐานใหชีวิตดํารงอยูไดกัปหน่ึง หรือเกินกวา
กัปหน่ึงได. 
  ผูเขาสมาบัติช้ันน้ีได ทานวามีแตพระอนาคามีและพระอรหันตเทานั้น และตองเปนผูได
เจริญสมาบัติ ๘ บริบูรณมากอนดวย  ที่วาเปนยอดแหงโลกียวิโมกขน้ันหมายถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ
ของพระอนาคามี เพราะอวิชชายังเหลืออยู ยังมิไดถูกกําจัดใหหมดไปสิ้นเชิง แตทานเปนผูทําให
เต็มเปยมในอธิจิตตสิกขา จึงสามารถเขาสมาบัติช้ันน้ีได การที่นํามากลาวไวในอธิการนี้ก็เพื่อให
ทราบวา ฌานสมาบัติในพระพุทธศาสนามีถึง ๙ ช้ัน เปรียบประดุจปราสาท ๙ ช้ัน  ฉะน้ันสมาบัติ 
๙ ช้ันนี้ ทานเรียกอีกอยางวา อนุปุพพวิหาร ซึ่งแปลตรงศัพทวา ภูมิเปนที่เขาอยูตามลําดับช้ัน  
สวนช้ันที่ ๑๐ เรียกวา อริยวาส ภูมิเปนที่อยูของพระอรหันตโดยเฉพาะ ซึ่งจะแสดงไวในบทท่ี ๑๒.   
   

กีฬาในพระพุทธศาสนา 
  ไดกลาวมาในตนบทน้ีวา ในพระพุทธศาสนาก็มีกีฬาสําหรับเลนเพลิดเพลิน และบํารุง
พลานามัย  ฉะน้ันในวาระนี้จะไดกลาวถึงกีฬาในพระพุทธศาสนาไว เพื่อผูมีใจเปนนักกีฬาจะได
เลนเพลิน และบํารุงพลานามัยดังกลาวแลว. 
  ในพระวินัยหมวดอภิสมาจาร มีพระพุทธบัญญัติหามกิริยานอกรีตนอกรอยของสมณะไว  มี
การเลนอยางโลกๆ หลายประการ  ตรัสวาไมเปนการสมควรแกสมณะ แลวทรงแสดงกีฬาอัน
สมควรแกสมณะไว ๒ ประการ คือ ฌานกีฬา และ จิตตกีฬา  ฌานกีฬาไดแกการเลนฌาน  จิตต
กีฬาไดแกการเลนจิต มีอธิบายดังตอไปน้ี 
  ๑. ฌานกีฬา  ฌานและสมาบัติดังไดกลาวมาในบทท่ี ๑-๒ และบทนี้ นอกจากบําเพ็ญไว
เพื่อเปนบาทฐานแหงการเจริญทิพยอํานาจ และเปนอุปกรณแกทิพยอํานาจดังกลาวแลว ยังเปน
เครื่องมือในการกีฬาเพื่อเพลิดเพลินและเพื่อพลานามัยดวย  การเขาออกฌานตามปกติเปนไปโดย
ระเบียบ ไมมีการพลิกแพลงผาดโผน จัดวาเปนการเจริญฌานเพื่อประโยชนเจริญทิพยอํานาจ สวน
การเขาออกฌานโดยอาการพลิกแพลงผาดโผนน้ัน จัดเปนการกีฬาฌาน เปนไปเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และเพื่อพลานามัย. 
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    การเขาออกฌานเพื่อเปนการกีฬานั้น พระโบราณาจารยไดวางแบบไว ๔ แบบ มีช่ือเรียก
ดังตอไปน้ี 
  ก. เขาลําดับ  ไดแกฌานตามลําดับฌานและลําดับอารมณของฌาน  อารมณของฌานที่ใช
เลนกันโดยมากใชแตกสิณ ๘ ประการ คือ รูปกสิณ ๔ วรรณกสิณ ๔ รวม ๘ พอดีกับฌาน ๔ ช้ัน 
วิธีเขาคือใชปฐวีกสิณเปนอารมณเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลวเขาทุติยฌาน ออกจากทุติย
ฌานแลวเขาตติยฌาน ฯลฯ จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน แลวเปลี่ยนอารมณใหม
ตามลําดับกัน คือ ใชอาโปกสิณเปนอารมณ เขาออกฌานทั้ง ๘ ตามลําดับโดยนัยกอน ทําอยางนี้
จนหมดกสิณทั้ง ๘  วิธีของพระโบราณาจารยทานใชเทียนติดลูกสลักตั้งไวในบาตร จุดเทียนนั้นตั้ง
ไวขางหนาสําหรับกําหนดเวลา เมื่อลูกสลักตกลงในบาตรมีเสียงดังกั๊ก ก็เปลี่ยนฌานทีหนึ่ง จะทํา
กําหนดเขาฌานช้ันหน่ึงๆ นานสักเทาไรก็แลวแตความพอใจ แลวกําหนดเวลาโดยลูกสลักนั้นเอง 
ถาติดลูกสลักหางกัน เวลาในระยะฌานหน่ึงๆ ก็ตองหางกัน ถาติดลูกสลักถี่ เวลาในระยะฌาน
หน่ึงๆ ก็สั้น  ลูกสลักนั้นทําดวยตะกั่ว ทําเปนลูกกลมๆ ขนาดเทาลูกมะขามปอมหรือลูกมะยม ลูก
สลักนี้บางทีทานก็เรียกวาลูกสังเกต สําหรับสังเกตเวลาน่ันเอง  การเขาลําดับน้ีไดอธิบายมาแลวใน
วิธีเจริญรูปฌาน ๔ เพื่อความชํานาญในการเขาออกฌานตามลําดับช้ัน ทีน้ีตองลําดับฌานถึง ๘ 
ช้ัน และลําดับอารมณถึง ๘ อยาง คงตองกินเวลามิใชเล็กนอย แตคงไมรูสึกนานสําหรับผูเพลินใน
ฌาน เหมือนคนเลนหมากรุกหรือเลนไพเพลินยอมรูสึกวาเวลาคืนหน่ึงไมนานเลยฉะน้ัน ผูเลนฌาน
ก็ยอมเปนเชนเดียวกัน. 
  ข. เขาทวนลําดับ  ไดแกเขาฌานช้ันสูงกอน แลวทวนลงมาหาฌานช้ันตน  อารมณของ
ฌานก็เหมือนกัน ใชโอทาตกสิณกอน แลวจึงใชกสิณทวนลงมาถึงปฐวีกสิณ เปนการทวนลําดับท้ัง
ฌานและกสิณอันเปนอารมณของฌาน วิธีการกําหนดเวลาก็ใชลูกสลักหรือลูกสังเกตเชนเดียวกับ
วิธีในขอ ก. 
   ค. เขาสลับ  มี ๒ วิธีคือ สลับฌานวิธีหน่ึง สลับอารมณของฌานวิธีหน่ึง  วิธีตนใชอารมณ
ตามลําดับ แตสลับฌานในระหวางๆ คือ เขาปฐมฌาน ทุติยฌาน อากาสานัญจายตนะ อา
กิญจัญญายตนะ ทุติยฌาน จตุตถฌาน วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  สวน
วิธีท่ี ๒ เขาฌานตามลําดับแตสลับอารมณ คือฌานที่หน่ึงใชปฐวีกสิณเปนอารมณพอถึงฌานที่ ๒ 
ใชเตโชกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ตัวอยางเปนดังน้ี  
  ปฐม – ปฐวี, 
  ทุติย – เตโช,  
  ตติย – นีล, 
  จตุตถ – โลหิตะ, 
  อากาสานัญจายตนะ – อาโป, 
  วิญญาณัญจายตนะ – วาโย, 
  อากิญจัญญายตนะ – ปตะ,  
  เนวสัญญานาสัญญายตนะ – โอทาตะ  
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   แลวยังมีพลิกแพลงตอไปอีก คือ สลับทั้งฌานทั้งอารมณของฌาน การกําหนดเวลาใชลูก
สลักดังในขอ ก. 
  ง. เขาวัฏฏ  ไดแกการเขาฌานเปนวงกลม คือ เขาไปตามลําดับฌานถึงท่ีสุด แลวกลับ
เขาฌานที่ ๑ ไปอีก วนไปจะกี่รอบก็แลวแตความพอใจของผูเลน  การกําหนดเวลาใชลูกสลัก
เชนเดียวกับในขอ ก.   วิธีเขาฌานแบบวงกลมนี้ทานสมมุติเรียกอีกอยางวา “หวงลูกแกว” ดูก็
สมจริง เพราะจิตใจที่ดํารงอยูในฌานยอมผองใสเหมือนแกว เมื่อเขาฌานเปนวงกลมก็ยอมทําให
แกวคือใจนั้นเกิดเปนวงกลมขึ้น และวงกลมน้ันเกี่ยวเนื่องกันไปดุจสายสรอยสังวาล หากจะเรียกให
สละสลวยข้ึนอีกวา “สังวาลแกว” ก็นาจะเหมาะดี. 
  การใชลูกสลักเปนเครื่องกําหนดเวลาน้ัน ใชแตในเมื่อยังไมชํานาญในการกําหนดเวลา คร้ัน
ชํานาญในการกําหนดเวลาดวยใจแลว ก็เลิกใชลูกสลกัได. 
  ๒. จิตตกีฬา  จิตที่ไดรับการอบรมดวยสมาธิตั้งแตช้ันต่ําๆ เพียงความเปนหน่ึงของจิตช่ัว
ขณะหนึ่งข้ึนไป จนถึงความสงบประณีตของจิตชั้นสูงสุด และที่ไดอบรมดวยคุณธรรมตางๆ มี
ศรัทธาความเช่ือเปนตน ยอมเกิดมีพละอํานาจ สามารถทําการพลิกแพลงผาดโผนไดแปลกๆ ยอม
กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดพลานามัยเพิ่มพูนขึ้นดวย  การเลนกีฬาทางจิตน้ีไม
มีขอบเขตจํากัด อาจดัดแปลงพลิกแพลงเลนไดตามชอบใจ แตตองเปนกีฬาที่เปนประโยชนดวย 
จะกําหนดไวพอเปนแนวคิดดังตอไปน้ี 
  ก. แบบกายบริหาร  เปนการเลนเพื่อบริหารกายใหมีสุขภาพอนามัยดี และเพื่อเปนกายค
ตาสติดวย  วิธีเลน ใชจิตที่ประกอบดวยกระแสตางๆ พุงผานไปทั่วรางกายทุกๆ สวน ใหสัมผัสดวย
กระแสจิตตามชนิดท่ีตองการ ทานกําหนดกระแสจิตท่ีควรใชไว ดังน้ี 
  ๑. จิตประกอบดวยกระแสวิตก คือความคิด 
  ๒. จิตประกอบดวยกระแสวิจาร คือความอาน 
   ๓. จิตประกอบดวยกระแสที่ปราศจากวิตกวิจาร 
  ๔. จิตประกอบดวยกระแสปติ คือความชื่นบาน 
  ๕. จิตประกอบดวยกระแสปราศจากปติ 
  ๖. จิตประกอบดวยกระแสความสุขใจ 
  ๗. จิตประกอบดวยกระแสอุเบกขา คือความมีใจเปนกลาง. 
  ทําจิตใหประกอบดวยกระแสเหลาน้ีอันใดอันหน่ึง แลวแผกระแสนั้นไปยังสวนตางๆ ของ
รางกายจากบนถึงลาง จากลางถึงบน กลับไปกลับมาหลายๆ เที่ยว จะใชอิริยาบถนอนหรือน่ังก็ได 
ทางกายเมื่อไดรับสัมผัสกับกระแสจิตทั่วถึงเชนนี้ ยอมมีกําลังกระปรี้กระเปรา เลือดลมยอมเดิน
สะดวก ทําใหผิวพรรณสดใสขึ้น. 
  อน่ึง จิตที่นํากระแสแผซานไปตามสวนตางๆ ของรางกายนั้น จะบังเกิดความรูจักสวน
ตางๆ ของรางกายดีขึ้น เทากับเรียนรูกายวิภาควิทยาไปในตัว. 
  นอกจากกระแสจิต ๗ ประการ ดังกลาวแลว แสงสีตางๆ ก็ประกอบเปนกระแสจิตได
เชนเดียวกัน แสงสีนวลที่เรียกวา อาโลกะ ก็เปนประโยชนในทางบําบัดโรคในกายบางประการ ทั้ง
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ทําใหผิวพรรณผุดผองคลายทาดวยแปงนวลฉะนั้น  แสงสีเหลืองออนอีกหน่ึงเปนประโยชนทําให
รางกายสดช่ืน ผิวพรรณสดใสเปลงปลั่ง  วิธีทํา กําหนดจิตใหประกอบดวยแสงสวางสีนวล หรือสี
เหลืองออนดังกลาวแลว แลวแผกระจายแสงสีน้ันไปท่ัวสรรพางคกายทุกสวน ทวนขึ้น-ตามลง
หลายๆ เท่ียว ก็จะเกิดประโยชนดังกลาวแลว. 
  ข. แบบจิตตบริหาร  เปนการกีฬาเพื่อบริหารจิตใหมีสุขภาพอนามัยและอิทธิพล ควบไป
กับความเพลิดเพลิน เพราะธรรมชาติของจิตใจก็เปนสิ่งที่ตองการความบริหารเชนเดียวกับรางกาย 
จิตใจที่ไดรับการบริหารดี ยอมมีความสุข ปราศจากโรค และมีอิทธิพล ความฉลาดในกระบวนจิต
ยอมเปนประโยชนในการบริหารจิตอยางมาก การทําอะไรอยางเปนการเปนงานเสมอไป ยอมทํา
ใหรูสึกเหน็ดเหน่ือยและระอิดระอา ถาทําเปนการกีฬาเสียบาง แมจะตองเหน็ดเหน่ือยก็รูสึกวาให
เกิดกําลังใจ มีความแชมช่ืนเบิกบานดีขึ้น ฉะน้ัน ปราชญทางจิตใจทานจึงกําหนดใหมีกีฬาทาง
จิตใจขึ้นใช  จิตตกีฬาที่จะเปนประโยชนบริหารจิตใจนั้นก็ไดแก การแตงอารมณ คือแตงความรูสึก
ใหเปนไปในสิ่งตางๆ หรือโดยวิธีตางๆ ดังตอไปน้ี 
  ๑. แตงความรูสึกตามกระแส ทุกสิ่งยอมมีกระแสในตัวของมันเอง สิ่งที่นารักก็มีกระแส
ความรักเปนประจํา สิ่งที่นาเกลียดก็มีกระแสความเกลียดเปนประจํา  เมื่อเราไดประสบหรือนึกถึง
สิ่งที่นารักหรือนาเกลียด เราก็จะเกิดความรูสึกรักหรือเกลียดข้ึนทันที  การแตงความรูสึกอนุโลม
ตามกระแสของสิ่งนั้นๆ อยางน้ี เปนจิตตกีฬาขั้นแรกทําไดงายๆ. 
  ๒. แตงความรูสึกทวนกระแส ทุกสิ่งยอมมีกระแสดังกลาวในขอ ๑. ทีน้ีใหพยายามทํา
ความรูสึกทวนกระแสของสิ่งนั้นๆ ขึ้นไป คือ แทนที่จะรูสึกรักในสิ่งนารัก ก็ใหรูสึกเกลียด  แทนที่
จะรูสึกเกลียดในสิ่งนาเกลียด ก็ใหรูสึกไมเกลียด ดังน้ีเปนตน  ขั้นน้ีออกจะทําไดยาก  แตถาทําได
จะเปนประโยชนมาก. 
  ๓. แตงความรูสึกตัดกระแส คือใหรูสึกรักก็ได ไมรักก็ได ทั้งในสิ่งนารักทั้งในสิ่งไมนารัก ทํา
ใหรูสึกเกลียดก็ได รูสึกไมเกลียดก็ได ทั้งในสิ่งนาเกลียดท้ังในสิ่งไมนาเกลียด  ขั้นนี้ยิ่งทําไดยาก  ถา
ทําไดก็เปนประโยชนยิ่ง. 
  ๔. แตงความรูสึกเปนกลางระหวางกระแส คือ ใหมีความรูสึกเปนกลางในสิ่งนารักและนา
เกลียด  ในสิ่งนายินดีและนายินราย  ในสิ่งนาตื่นเตนและไมนาตื่นเตน ฯลฯ  ขั้นน้ีทําไดยากที่สุด 
และถาทําไดก็เปนประโยชนที่สุด.  
  ๕. กําหนดความรูสึกเห็นเปนอสุภะขึ้นในรางกายตนเอง หรือในรางกายของผูอื่นอยางใด
อยางหนึ่ง  ถาจิตตนเองมีกามราคะอยู กามราคะก็จะดับไปจากจิตทันที ถากามราคะมีอยูในจิต
ของผูอื่นซึ่งเปนผูถูกเพงใหเปนอสุภะนั้น กามราคะก็จะดับไปจากจิตผูนั้นทันที. 
  ๖. กําหนดความรูสึกเมตตาขึ้นในจิตใหเต็มเปยม แลวกระจายความรูสึกนั้นออกไปจากตัว
โดยรอบๆ ทุกทิศทุกทาง เปนปริมณฑลกวางออกไปโดยลําดับ จนไมมีขอบเขต ครอบคลุมโลกไว
ทั้งหมด แลวทวนกลับคืนเขาหาตัวเอง จะเกิดเมตตาพละขึ้นในตน สามารถระงับความเปนศัตรูที่มี
อยูในผูอื่นได และทําใหบังเกิดจิตเมตตาขึ้นในคนทั้งหลาย ในสัตวทั้งปวง. 
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  ๗. กําหนดความรูสึกกรุณา-มุทิตา-อุเบกขา ขึ้นในจิตใหเต็มเปยมแลวทําโดยนัยขอ ๖ จะ
เกิดกรุณาพละ มุทิตาพละ และอุเบกขาพละขึ้นในตน กรุณาพละสามารถกําจัดวิหิงสาคือความ
เบียดเบียนได  มุทิตาพละสามารถระงับความริษยา และปลูกความชื่นบานแกบุคคลได  อุเบกขา
พละสามารถระงับกามราคะ ความกําหนัดในเพศตรงกันขามใหสงบลงได. 
  ๘. กําหนดใหเห็นพละอํานาจ อันมีอยูในสิ่งตางๆ เชน กําลังชางสารเปนตน แลวนอมนึก
ใหรูสึกวากําลังอํานาจของสิ่งนั้นๆ ไดมามีอยูในตัวของตน จะบังเกิดมีกําลังขึ้น เสมอกับกําลังของ
สิ่งที่ตนกําหนดเห็นน้ัน. 
  ๙. กําหนดใหเกิดความรูสึกวา กายของตนเบาเหมือนสําลี และมีความรวดเร็วดั่งกําลังของ
จิต จะบังเกิดอิทธิพลขึ้น ทําใหการเดินทางถึงเร็ว ไมรูสึกเหน็ดเหน่ือย. 
  ๑๐. กําหนดความสวางแจมใสขึ้นในใจ แลวแผกระจายความสวางนั้นออกไปรอบๆ ตัวเปน
ปริมณฑล แผกวางออกไปโดยลําดับจนทั่วโลกทั้งสิ้น จะทําใหรูสึกปลอดโปรง แลเห็นโลก
กวางขวางไมคับแคบ. 
  ๑๑. กําหนดความรูสึกกลิ่นตางๆ ข้ึน ใหรูสึกประหนึ่งวากลิ่นน้ันๆ ไดมีอยู ณ ที่น้ัน ในขณะ
น้ันจะเกิดอิทธิพลในการสรางกลิ่นขึ้น ใหปรากฏในความรูสึกของผูอื่นไดดวย สามารถระงับกลิ่นท่ี
ไมพึงประสงค สรางกลิ่นที่พึงประสงคขึ้นใชไดดวยอํานาจใจ. 
  ๑๒. กําหนดความรูสึกนึกเห็นภาพของสิ่งตางๆ เชน ดอกไมเปนตน ใหชัดใจตนเอง แลวให
รูสึกประหนึ่งวาภาพน้ันไดปรากฏแกสายตาของผูอื่นดวย จะบังเกิดอิทธิพลสามารถเนรมิตภาพ
ของสิ่งตางๆ ข้ึนใหปรากฏแกสายตาของคนอื่นๆ ได. 
  การกีฬา เทาที่ไดกําหนดไวพอเปนตัวอยางนี้ ถาพยายามเลนทุกๆ วัน ยอมจะไดผลคุมคา
ของเวลาไมเหน่ือยเปลา ขอใหทานทดลองเลนดู แลวจะติดใจ. 
  ค. แบบอิทธิพล  เปนกีฬาชนิดท่ีเพิ่มพูนพละอํานาจสามารถในสิ่งตางๆ อยางนาอัศจรรย 
เปนการบริหารทั้งกายและจิตไปพรอมๆ กัน แบบน้ีตองใชอวัยวะเปนที่กําหนด คือเปนจุดเพงของ
จิต พระโบราณาจารยกําหนดไว ๙ แหง  โยคีกําหนดไวมากกวา ๙ แหง เมื่อเพงตรงอวัยวะนั้นๆ 
จะบังเกิดผลคือ อิทธิพลตางๆ กัน ดังตอไปน้ี 
  ๑. ตรงทองนอยใตสะดือประมาณ ๒ น้ิว จะบังเกิดผลผอนบรรเทาทุกขเวทนาทางกายลง
ได.  
 ๒. ตรงสะดือ จะบังเกิดรูเห็นสวนตางๆ ของรางกายขึ้นตามความเปนจริง.  
 ๓. ตรงเหนือสะดือประมาณ ๒ น้ิว จะบังเกิดความรูสึกกําหนัด และเกิดกําลังกาย
กระปรี้กระเปราข้ึน. 
  ๔. ตรงทรวงอกระดับหัวใจ จะบังเกิดการตรัสรูขึ้น. 
  ๕. ตรงคอกลวง ใตลูกกระเดือก จะทําใหหลับ.  
 ๖. ตรงคอกลวง เหนือลูกกระเดือก จะทําใหหายหิว. 
  ๗. ตรงปลายจมูก จะกอใหเกิดความปติยินดี ซาบซาน. 
  ๘. ตรงลูกตา จะบังเกิดจิตตานุภาพ. 
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   ๙. ตรงระหวางคิ้ว จะบังเกิดความตื่น หายงวงได. 
  ๑๐. ตรงกลางกระหมอม จะบังเกิดปฏิภาณผองแผว และสามารถเห็นทวยเทพไดดวย.  
  ๑๑. ตรงทายทอย จะไมรูสึกทุกขเวทนาทางกายแตประการใด เปนที่หลบเวทนาไดดี. 
  ๑๒. ตรงประสาทท้ัง ๕ จะบังเกิดสัมผัสญาณ มีความสามารถรับรูสิ่งที่มาสัมผสัทาง
ประสาทท้ัง ๕ ไดดี. 
  นอกจากที่ระบุไวน้ีก็มีอีกหลายแหง แตเห็นวาเกินความตองการ เทาที่ระบุไวน้ีก็พอสมควร
แลว เปนที่ที่ควรฝกหัดเพงจิตกําหนดเลนๆ ดูทุกวัน วันละ ๕ นาทีถึง ๑๕ นาที ก็จะเห็นผลบาง
ตามสมควร อยางนอยก็เปนการบริหารกายและจิต และเปนอันไดเจริญกายคตาสติไปในตัว ทาน
พรรณนาอานิสงสการเจริญกายคตาสติไวมากมาย มีใหสําเร็จอภิญญา ๖ ประการเปนตน  ฉะน้ัน
ขอเชิญทานหันมาเลนกีฬาทางจิตในพระพุทธศาสนานี้ดูบาง บางทีจะสนุกดีกวากีฬาทางกายเปน
ไหนๆ.  
 
   
 

 
 

หลวงปูมั่น  ภูริทตฺโต 
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บทที ่๕ 
วิธปีลกูสรางทิพยอาํนาจ 

 
  บัดน้ีมาถึงบทสําคัญ ซึ่งเปนจุหมายของหนังสือเลมน้ีแลว  ขาพเจาจะไดพาทานทําความ
เขาใจลักษณะ พรอมดวยวิธีปลูกสรางทิพยอาํนาจแตละประการ ตามหัวขอที่ไดยกขึ้นไวในบทนํา
น้ันแลว. 
  แตกอนท่ีจะนําทานไปทําความเขาใจลักษณะทิพยอํานาจแตละประการนั้นจะขอพาทาน
ทําความเขาใจในสวนทั่วไปเสียกอน เพราะเปนปญหาเฉพาะหนาซึ่งจาํตองเขาใจกระจางแจงเสีย
แตเบื้องตน จึงจะไมเกิดเปนปญหายุงยากในระหวางที่ทําความเขาใจทิพยอํานาจแตละประการ
น้ัน. 
  คําวา “ทิพยอํานาจ” เปนคําที่ขาพเจาบัญญัติข้ึนเอง เพื่อเรีกอภิญญาและวิชชาชั้นสูงใน
พระพุทธศาสนาอยางสั้นๆ เทาน้ัน  อภิญญาและวิชชาในพระพุทธศาสนานั้น เปนวิชชาที่แปลก
ประหลาดมหัศจรรย คลายสําเร็จดวยอํานาจเทพเจา ทั้งบางวิชชาก็มีชื่อเรียกวา “ทิพย....” เสีย
ดวย เชน ทิพพโสต ทิพพจักขุ  แตขาพเจามุงหมายจะรวมเรียกวิชชานั้นๆ ดวยคําสั้นๆ ใหเรียก
งายๆ และเหมาะสมเทานั้น  ฉะนั้น ขอทานผูอานอยาไดตีความหมายของช่ือน้ีไปเปนอยางอื่น. 
  อภิญญาในพระพุทธศาสนามี ๖ ประการ สวนวิชชาชั้นสูงในพระพุทธศาสนามีหลาย
ประเภท เรียกวาวิชชา ๓ ประการบาง  วิชชา ๘ ประการบาง  เมื่อประมวลอภิญญาและวิชชาเขา
กันแยกเรียกเฉพาะแตที่แปลกกันไดเพียง ๘ ประการ ดังจะยกชื่อมาไวอีก ดังน้ี 
  ๑. อิทธิวิธิ  ฤทธิ์ตางๆ  
  ๒. มโนมยิทธิ  ฤทธิ์สําเร็จดวยใจ 
  ๓. เจโตปริยญาณ  รูจักใจของผูอื่น 
  ๔. ทิพพโสต  หูทิพย 
  ๕. ปุพเพนิวาสานุสสติ  ระลึกชาติกอนได 
  ๖. ทิพพจักขุ  ตาทิพย 
  ๗. จุตูปปาตญาณ  รูสัตวเกิด-ตาย ไดดี-ตกยากดวยอํานาจกรรม 
  ๘. อาสวักขยญาณ  รูจักทําอาสวะใหสิ้นไป 
   ทิพยอํานาจ ๘ ประการนี้ มีขีดขั้นของความสําเร็จอยูสองขั้น คือขั้นโลกียและขั้นโลกุตตระ  
ตราบใดที่ยังไมบรรลุถึงอาสวักขยญาณ ตราบน้ันยังเปนขั้นโลกีย  เมื่อใดบรรลุถึงอาสวักขยญาณ
เมื่อน้ันชื่อวาสําเร็จถึงขั้นโลกุตตระ   ทิพยอํานาจขั้นโลกียไมมั่นคง อาจเสื่อมหายไปไดในเมื่อรักษา
ไมดีหรือพลั้งพลาดศีลธรรมรายแรงข้ึน เพราะยังไมมีอะไรเปนประกัน  คร้ันสําเร็จถึงข้ันโลกุตตระ
แลวทิพยอํานาจทั้งหมดกลายเปนมั่นคงสถาพร ไมเสื่อมสลาย เพราะมีอาสวักขยญาณเปนประกัน  
จิตใจของผูบรรลุถึงอาสวักขยญาณเปนจิตใจมั่นคง ไมหวาดสะดุง แมจะรายแรงสักปานใดก็ตาม 
เมื่อจิตมั่นคงเชนนั้นฌานอันเปนฐานรองของทิพยอํานาจก็มั่นคง ทิพยอํานาจจึงมั่นคงไปดวย. 
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  ผูจะปลกูสรางทิพยอํานาจ จะตั้งจุดหมายเอาเพยีงข้ันโลกียหรือมุงถึงขั้นโลกุตตระก็ได
ตามใจ เพราะเปนสิทธิของผูปฏิบัติแตละคนโดยเฉพาะ  ผูปฏิบัติจะบรรลุถึงจุดหมายที่ตนตั้งไว
หรือไม น่ันยอมแลวแตการปฏิบัติเปนประมาณ ถาการปฏิบัติเปนไปถูกตองตามวิธีและเปนไป
สม่ําเสมอดี พรอมทั้งวาสนาบารมีหนุนหลังอยูแลว ยอมจะบรรลุถึงจุดหมายประสงค ถาการ
ปฏิบัติไมเปนดังวามาแลว ก็ยากที่จะบรรลุถึงจุดหมายที่ต้ังไว  มีผูกลัววา ถาปฏิบัติเจริญภาวนาจะ
สําเร็จเปนพระอรหันตไปกอน ตนจะไมไดลิ้มรสของโลกียสุขสมปรารถนาดั่งน้ีก็มี  ขาพเจาขอ
แนะนําวาถาจะกลัวสําเร็จแลว กลัวไมสําเร็จยังดีกวา เพราะเมื่อใจไมเอาแลวจะใหไดพระอรหัต
โดยบังเอิญนั้นเปนไมมีเลย ขาพเจาเคยเห็นแตผูปฏิบัติไมบรรลุถึงจุดหมายที่ตนตั้งไวน่ันแหละ 
มากกวาผูบรรลุถึงจุดหมาย  ทั้งน้ีก็เพราะพระอรหัตผลหรืออาสวักขยญาณน้ัน เปนภูมิธรรมท่ี
สูงสุดในพระพุทธศาสนา ผูจะบรรลุถึงภูมิน้ันจะตองเปนบุคคลผูมีบุญลนเหลือ คนจนบุญไมอาจ
บรรลุถึงภูมิน้ันได  ผูกลัวจะบรรลุนั้นรูตัวแนนอนหรือวามีบุญเหลือลน คนที่กลัวความสุขก็คือคน
ไมมีสุข ภูมิพระอรหันตเปนภูมิที่มีสุขที่สุด ผูไมเคยลิ้มรสความสุขประณีต เคยประสบแตสุขเจือ
ทุกขจึงหวาดกลัวตอความสุขลวนๆ อันมีอยูในภูมิพระอรหันตน้ัน ถาบุคคลเปนผูมีบุญไดกอสราง
มามากแลวจะไมกลัวตอการบรรลุภูมิพระอรหัตตผลเลย  เมื่อเร่ิมลงมือปฏิบัติเจริญภาวนาก็จะ
บังเกิดปติ ดูดด่ืม อยากเจริญใหกาวหนายิ่งขึ้น ไมยอมถอยหลังเลยทีเดียว. 
   อน่ึง อยากขอทําความเขาใจกับผูศึกษาทิพยอํานาจนี้อีกวา ทิพยอํานาจเปนความรู
ความสามารถนามหัศจรรย เหนือความรูความสามารถของมนุษยสามัญ ยอมจะตองต้ังอยูบน
รากฐานอันสูงกวาธรรมดา คือวา กอนจะสําเร็จถึงข้ันทิพยอํานาจน้ี จะตองสําเร็จภูมิธรรมข้ันที่
เรียกวาฌานมาแลว ประกอบกับมีศีลธรรมดีงามประจําใจดวย  ฌานน้ันหมายถึง ฌานมาตรฐาน 
๔ ประการ ที่กลาวในบทท่ี ๑ – ๒ เปนสําคัญ  ฌานที่สูงกวานั้นเปนเคร่ืองอุปกรณชวยใหสําเร็จ
ทิพยอํานาจเร็วเขา  ฉะน้ัน ผูศึกษาอยาลืมความสําคัญของฌานและศีลธรรมอันดีในเมื่อจะทําการ
ปลูกสรางทิพยอํานาจ เปรียบเหมือนเราจะสรางบาน จําตองแสวงหาเครื่องเรือนมาใหพรอม แลว
ตองทําพื้นที่ตรงจะปลูกนั้นใหราบเรียบแนนหนาถาวรดวย  เรือนที่ปลูกขึ้นจึงจะมั่นคงฉันใด การ
ปลูกสรางทิพยอํานาจก็เปนฉันน้ัน เมื่อไดทําความเขาใจในสวนทั่วไปฉะนี้แลว ขาพเจาจะพาทาน
ไปทําความเขาใจกับทิพยอํานาจแตละประการนั้นตอไป  ทิพยอํานาจแตละประการ มีเหตุผลและ
วิธีการที่จําตองพูดมากจึงจะเขาใจกัน  ทิพยอํานาจมีถึง ๘ ประการ เมื่อบรรจุลงในบทเดียวก็จะ
เปนบทใหญมาก จึงไดแยกออกเปนบทๆ นับตั้งแตบทน้ีจนถึงบทที่ ๑๒ ดังทานจะไดอานตอไป
ขางหนา  แตทั้งน้ีมิไดหมายความวาตางจุดหมายกัน มีจุดหมายอันเดียวกัน คือ บอกวิธีปลูกสราง
ทิพยอํานาจทั้งสิ้น. 
  

อิทธิวิธิ ฤทธิ์ตางๆ 
  คําวาฤทธิ์ในภาษาไทยของเรา ยอมเปนที่เขาใจกันอยูวา หมายถึงการทําสิ่งที่นาอัศจรรย
สําเร็จไดเกินวิสัยของคนธรรมดา  ซึ่งมีความหมายตรงกับที่มาของคํานี้ในภาษาบาลีแลว      จึงไม 
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จําเปนตองอธิบายความหมายใหยืดยาว  ฉะน้ัน จะไดนําเอาประเภทของฤทธิ์ตามที่ทานจําแนกไว
ในพระบาลีมาตั้งไว แลวทําความเขาใจเปนอยางๆ ไปทีเดียว ดังตอไปน้ี 
  ฤทธิ์มี ๑๐ ประเภท คือ 
  ๑. อธิษฐานฤทธิ์  ฤทธิ์ท่ีตองอธิษฐานใหสําเร็จ 
  ๒. วิกุพพนาฤทธิ์  ฤทธิ์ท่ีตองทําอยางผาดแผลง 
  ๓. มโนมัยฤทธิ์  ฤทธิ์สําเร็จดวยกําลังใจ 
  ๔. ญาณวิปผาราฤทธิ์  ฤทธิ์สําเร็จดวยกําลังญาณ 
  ๕. สมาธิผาราฤทธ์ิ  ฤทธิ์สําเร็จดวยอํานาจสมาธ ิ
  ๖. อริยฤทธิ์  ฤทธิ์สําเร็จดวยวิสัยของพระอริยเจา 
  ๗. กัมมวิปากชาฤทธิ์  ฤทธิ์เกิดแตผลกรรม 
  ๘. ปุญญฤทธิ์  ฤทธิ์ของผูมีบุญ 
  ๙. วิชชามัยฤทธิ์  ฤทธิ์สําเร็จดวยวิทยา 
  ๑๐. สัมปโยคปจจยิชฌนฤทธิ์  ฤทธิ์ที่สําเร็จเพราะประกอบกิจกุศลใหสําเร็จไป. 
  จะไดทําความเขาใจเปนขอๆ ไป ดังตอไปน้ี 
  ๑. อธิษฐานฤทธิ ์  ฤทธิ์ที่ตองอธิษฐานใหสําเร็จนี้ เปนขอมุงหมายของอิทธิวิธีน้ีโดยเฉพาะ 
เพราะวา เมื่อกลาวถึงอิทธิวิธีแลว พระผูมีพระภาคทรงจําแนกไวแตประเภทอธิษฐานฤทธิ์ประเภท
เดียว ฤทธิ์ท่ีตองทําการอธิษฐานใหสําเร็จนี้มีหลายหลาก ลวนแตเปนฤทธิ์ท่ีนาอัศจรรยย่ิง เชน 
คนๆ เดียวอธิฐานใหเปนมากคนได  คนมากอธิษฐานใหเปนคนเดียวได  ที่กําบังไมเปดเผยอธิษฐาน
ใหเปนที่เปดเผยได  ที่เปดเผยอธิษฐานใหเปนที่กําบังได  อธิษฐานใหฝากําแพง ภูเขา กลายเปน
อากาศแลวเดินผานไปไดไมติดขัด เหมือนไปในที่วางฉะน้ัน  อธิษฐานใหดินเปนนํ้าแลวดําเลนได
เหมือนดํานํ้าฉะนั้น  อธิษฐานใหนํ้าเปนแผนดินแลวเดินไปบนนํ้าไดเหมือนเดินบนพื้นดินฉะน้ัน  
อธิษฐานใหอากาศเปนดินแลวนั่งขัดสมาธิลอยไปบนอากาศไดเหมือนนกฉะน้ัน  นอกจาก
น่ังขัดสมาธิแลวจะเดินยืนนั่งนอนไปในพื้นอากาศอยางปกติเหมือนบนดินก็ได  อธิษฐานใหดวง
จันทรดวงอาทิตยมาอยูใกลๆ มือแลวลูบคลําจับตองดวยมือเลนได เหมือนคนจับตองลูบคลํารูป
อยางใดอยางหนึ่งซึ่งอยูใกลๆ มือฉะน้ัน  และอธิษฐานใหที่ไกลเปนใกล ที่ใกลเปนไกล ของมากให
นอย ของนอยใหมาก  ตองการเห็นรูปพรหมดวยทิพยจักษุก็ได  ตองการฟงเสียงพรหมดวยทิพ-
ยโสตก็ได  ตองการูจิตของพรหมดวยเจโตปริยญาณก็ได  ตองการไปพรหมโลกแลวอธิษฐานใหกาย
เหมือนจิตใหจิตเหมือนกายแลวไปพรหมโลกโดยปรากฏกายก็ได ไมปรากฏกายก็ได  เนรมิตรูปให
มีอวัยวะครบถวนอินทรียบริบูรณสําเร็จดวยใจแลวไปปรากฏที่พรหมโลกก็ได  ถาจํานงจะเดินยืน
น่ังนอนในพรหมโลกนั้นก็ทําได  ถาจํานงจะบังควัน ทําเปลวเพลิง แสดงธรรมถามปญหาแกปญหา 
ยืนพูดจาสนทนากับพรหมก็ทําไดทุกประการ  อยางนี้แลเรียกวาอธิษฐานฤทธิ์. 
  ๒. วิกุพพนาฤทธิ์  ฤทธิ์ที่ตองทําอยางผาดแผลงน้ัน ทานยกตัวอยางพระสาวกของสมเด็จ
พระสิขีสัมมาสัมพุทธเจา มีนามวาอภิภู ไปยืนอยูในพรหมโลกแลวยังพันโลกธาตุใหรูแจงทางเสียง 
คือใหไดยินเสียง ปรากฏกายแสดงธรรมบาง ไมปรากฏกายแสดงธรรมบาง ปรากฏแตกึ่งกายทอน
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บนแสดงธรรมบาง  ทานละเพศปกติเสียแลวแสดงเพศเปนเด็กบาง เพศนาคบาง เพศครุฑบาง เพศ
ยักษบาง เพศอสูรบาง เพศพระอินทรบาง เพศเทพเจาบาง เพศพรหมบาง เพศสมุทรบาง เพศ
ภูเขาบาง เพศปาบาง เพศราชสีหบาง เพศเสือโครงบาง เพศเสือเหลืองบาง แสดงกองทัพเหลา
ตางๆ คือ พลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทาบาง อยางนี้เรียกวาวิกุพพนาฤทธิ์  ในพุทธสมัยแหง
พระผูมีพระภาคของเราก็ปรากฏวา มีพระสาวกแสดงฤทธิ์ชนิดน้ีเหมือนกัน แมพระภิกษุที่ยังเปน
ปุถุชนก็ทําได เชนพระเทวทัตทําฤทธิ์ชนิดน้ีใหพระเจาอชาตศัตรูเมื่อยังเปนยุพราชเกิดเลื่อมใสจน
ไดคบคิดกันทําอนันตริยกรรมอยางโหดรายเพราะความโลภ แลวถึงความวิบัติฉิบหายในปจจุบัน
ทันตา เวนแตพระเจาอชาตศัตรูเทานั้นที่กรรมมิใหผลทันตาเห็น เพราะกรรมไมรายแรงเทาพระ
เทวทัต ทั้งรูพระองคทันแลวรีบแกไข กอนที่กรรมจะใหผลในปจจุบัน  ตอมาเมื่อพระบรมศาสดา
เสด็จปรินิพพานแลว ก็ทรงไดเปนเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก ยกสังคายนาพระธรรมวินัยคร้ังแรก
ดวย จึงทําใหกรรมหนักกลายเปนเบาไดบาง. 
  ๓. มโนมัยฤทธิ์  ฤทธิ์สําเร็จดวยกําลังใจนี้ จัดเปนทิพยอํานาจอีกประการหนึ่งตางหาก จะ
ไดอธิบายภายหลัง. 
  ๔. ญาณวิปผาราฤทธิ์  ฤทธิ์สาํเร็จดวยกําลังญาณน้ัน ทานแสดงไววา การละความสําคัญ
วาเที่ยง เปนสุข อัตตา ฯลฯ ไดสําเร็จดวยปญญาเห็นตามเปนจริงของสังขารวาไมเที่ยง เปนทุกข 
เปนอนัตตา ฯลฯ น้ันเปนฤทธ์ิประเภทหน่ึง รวมความวา วิปสสนาญาณก็เปนฤทธิ์ เพราะสําเร็จกิจ
กําจัดกิเลสได. 
  ๕. สมาธิผาราฤทธิ ์  ฤทธิ์สําเร็จดวยอํานาจสมาธินั้น ทานแสดงไววา การละนิวรณได
สําเร็จดวยปฐมฌาน ฯลฯ การละอากิญจัญญายตนสัญญาไดสําเร็จดวยเนวสัญญานาสัญญายตน
สมาบัติ ก็จัดเปนฤทธิ์อีกประการหนึ่ง รวมความวา ฌานสมาบัติซึ่งทําหนาที่กําจัดกิเลสหรืออธรรม
อันเปนขาศึกของสมาบัติใหสําเร็จได ก็จัดเปนฤทธิ์ดวย  ฉะน้ัน ผูบรรลุฌานแมแตปฐมฌานก็ชื่อวา
สําเร็จฤทธิ์ประเภทน้ีแลว. 
  ๖. อริยฤทธิ์  ฤทธิ์สําเร็จดวยวิสัยของพระอริยเจาน้ัน ทานแสดงตัวอยางไววา สามารถ
กําหนดความไมรังเกียจในสิ่งนาเกลียด สามารถกําหนดความรังเกียจในสิ่งไมนาเกลียด สามารถ
กําหนดความไมรังเกียจทั้งในสิ่งนาเกลียด-ทั้งในสิ่งไมนาเกลียด  สามารถกําหนดความรังเกียจทั้ง
ในสิ่งไมนาเกลียด-ทั้งในสิ่งนาเกลียด  และสามารถวางใจเปนกลางอยางมีสติสัมปชัญญะ ทั้งในสิ่ง
นาเกลียดและไมนาเกลียดน้ันได  ทานอธิบายวา เปนดวยอํานาจเมตตา หรือเห็นเปนธาตุไปจึงไม
รังเกียจ และในดานรังเกียจนั้นเปนดวยอํานาจการเห็นโดยเปนสิ่งไมงามหรือไมเท่ียง  สวนสามารถ
วางใจเปนกลางไดน้ัน ทานวามีอุเบกขาในอารมณ ๖ โดยปกติซึ่งเปนคุณลักษณะของพระอรหันต
โดยเฉพาะ  บุคคลผูมีความสามารถบังคับความรูสึกของตนไดดีน้ันทานยอมยกใหพระอริยเจา 
เพราะไดผานการฝกฝนอบรมจิตใจมาอยางดีแลว  ปุถุชนไมสามารถบังคับความรูสึกของตนไดดี
เหมือนพระอริยเจา  ฉะน้ัน ความสามารถบังคับความรูสึกของตนไดจึงจัดเปนฤทธิ์ประเภทหน่ึง 
ซึ่งเปนผลของการประพฤติธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนฤทธ์ิประเสริฐโดยฐานะเปนเครื่อง
ปองกันตัวอยูทุกเมื่อ. 
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  ๗. กัมมวิปากชาฤทธิ์  เกิดแตผลกรรม ทานยกตัวอยางไววา เปนฤทธ์ิของนกทั้งปวง เทพ
เจาทั้งมวล มนุษยบางจําพวก และวินิบาตบางเหลา  แตทานมิไดช้ีลงไปวาไดแกฤทธิ์เชนไร 
ขาพเจาจะวาดภาพพอนึกเห็นดังน้ี ธรรมดานกบินไปในอากาศไดท้ังหมด ความสามารถเชนน้ีไมมี
ในสัตวดิรัจฉานเหลาอื่น แมในหมูมนุษยธรรมดาก็ไมมี จึงจัดวาเปนฤทธิ์ชนิดหน่ึงซึ่งมีในหมูนก  
เทพเจาทั้งปวงเปนกําเนิดวิเศษไมตองนอนในครรภของมารดา เกิดปรากฏเปนวิญูชนทันที ไปมา
ในอากาศไดโดยปกติธรรมดา แสดงกายใหปรากฏก็ได ไมใหปรากฏก็ได ความสามารถเชนน้ีไมมีใน
สัตวประเภทอื่น จึงจัดเปนฤทธิ์โดยกําเนิดของเหลาเทพเจา  สวนฤทธิ์ของมนุษยบางจําพวกน้ัน
เห็นจะหมายความสามารถเกิดคนธรรมดาในบางกรณี เชนเมื่อไมนานมานี้ มีขาวในหนา
หนังสือพิมพวา มีเด็กหญิงอายุ ๑๐ กวาขวบ สามารถรองเพลงและเลนเปยโนไดดีกวาคนที่ฝกหัด
มาตั้งนานๆ โดยที่เด็กหญิงคนนั้นไดรับการฝกหัดเพียงเล็กนอยเทานั้น เปนที่ต่ืนเตนกันในชาว
ตางประเทศวาเด็กหญิงคนนั้นคงเคยเปนนักรองเพลงและดนตรีมาแลวแตชาติกอนเปนแน จึง
สามารถทําไดดีในช่ัวเวลาเล็กนอยเชนน้ี  สวนวินิบาตน้ันเปนกําเนิดของผูตกต่ําจําพวกหน่ึง มีทุกข
เบาบางกวาเปรตบางจําพวก คงเน่ืองแตพลั้งพลาดในศีลธรรมเพียงเล็กนอย แลวตกต่ําไปสูกําเนิด
น้ัน ความดีที่ทําไวยังตามไปอุปถัมภอยู ทําใหเปนผูมีฤทธิ์เดชคลายเทพเจาในบางกรณี ฤทธิ์
ดังกลาวมาน้ีถาไมยอมยกใหวาเปนผลของกรรมเกาที่ทําเอาไวแตชาติกอนแลว ก็ไมทราบวาจะยก
ใหเปนอํานาจของอะไรดี เพราะไมปรากฏวามีการฝกฝนอบรมเปนพิเศษในปจจุบันที่จะทําใหมี
ความสามารถเชนน้ัน. 
  ๘. ปญุญฤทธิ ์  ฤทธิ์ของผูมีบุญ ทานยกตัวอยาง  เชน พระเจาจักรพรรดิสามารถเสด็จพา
จาตุรงคินีเสนา ตลอดถึงคนเลี้ยงมาเหาะไปในอากาศได โชติยเศรษฐี ชฎิลเศรษฐี เมณฑกเศรษฐี 
และโฆสิตเศรษฐีในสมัยพุทธกาล มีบุญสมบัติเกิดขึ้นผิดประหลาดกวามนุษยธรรมดา มิไดออกแรง
ทํามาหากิน แตมีสมบัติมั่งค่ัง ทั้งไมมีใครสามารถไปลักแยงเอาไดดวย  เรื่องบุญฤทธิ์น้ีเรายอมรับ
กันวามีได เชน พระมหากษัตราธิราชเจาผูมีบุญญาภิสมภาร ในประวัติศาสตรของชาติไทยหลาย
พระองค ที่ทรงมีพระประวัติมหัศจรรย เชน สมเด็จพระรวงเจา กรุงสุโขทัย,  สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช,  สมเด็จพระนารายณมหาราช,  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช,  สมเด็จพระปยมหาราช
เจา ร.๕ เปนตน  แมในหมูสามัญชนเราก็ยอมรับกันวา คนผูจะไดดีมีสุขน้ัน นอกจากการทําดีใน
ปจจุบันแลว ยอมตองอาศัยบุญบารมีอุดหนุนดวย จนมีคติวา “แขงอะไรแขงได แตแขงบุญวาสนา
แขงไมได” ดังน้ี  บุญที่ทําไวแตชาติกอนยอมติดตามอุปถัมภบุคคลผูทําในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ 
สงผลใหเปนบุคคลดีเดนในหมูชนเกินคาดหมาย สมพอเสียก็ไมเสีย สมพอตายก็ไมตาย ผูเชื่อมั่นใน
บุญไดผูกเปนคําสุภาษิตไววา “เมื่อบุญมาวาสนาชวย ที่ปวยก็หาย ที่หนายก็รัก เมื่อบุญไมมา 
วาสนาไมชวย ที่ปวยก็หนัก ที่รักก็หนาย” ดังน้ี  อํานาจบุญวาสนาทานจึงจัดวาเปนฤทธิ์ประเภท
หน่ึงดวยประการฉะน้ี. 
  ๙. วิชชามัยฤทธิ ์  ฤทธิ์สําเร็จดวยวิทยา ทานแสดงตัวอยางไววาวิทยาธร รายวิทยาแลว
เหาะไปในอากาศได แสดงกองทัพคือพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา ในทองฟาอากาศได ในสมัย
ปจจุบันเรามีพยานในขอน้ีอยางดีแลว คือผูทรงคุณวิทยาในวิทยาศาสตรแขนงตางๆ ไดสําแดงฤทธิ์
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เดชแหงคุณวิทยาประเภทน้ันๆ ใหประจักษแกโลกมากมาย เชน สรางอากาศยานพาเหินฟาไปได 
สรางเครื่องสงและรับวิทยุสามารถสงเสียงไปปรากฏทุกมุมโลก เมื่อต้ังเครื่องรับยอมสามารถรับฟง
เสียงนั้นได และสามารถสรางเครื่องสงและรับภาพในที่ไกลไดเชนเดียวกับสงและรับเสียง ฯลฯ  
เปนอันรับรองกันวา ฤทธิ์ประเภทนี้มีไดแนแลว. 
  ๑๐. สัมมัปปโยคปจจัยอิชฌนฤทธิ์  ฤทธิ์สําเร็จเพราะการประกอบกิจชอบ ทานอธิบายวา
ไดแกการละอกุศลมีกามฉันทะเปนตนไดดวยคุณธรรมมีเนกขัมมะเปนตน เปนผลสําเร็จอยางสูง 
ไดแกการละสรรพกิเลสไดดวยพระอรหัตมรรคเปนผลสําเร็จ จัดเปนฤทธิ์ประเภทหน่ึง. 
  ฤทธิ์ประเภทนี้ คลายฤทธ์ิประเภทหมายเลข ๔–๕ ซึ่งกลาวมาแลว แตประเภทน้ีกวางกวา 
โดยหมายถึงคุณธรรมทั่วไป อันมีอํานาจกําลังกําจัดความช่ัวได เมื่อความดีทําหนาที่กําจัดความชั่ว
ไปไดข้ันหน่ึงๆ ก็จัดวาเปนฤทธิ์หนน่ึงๆ ในประเภทน้ีได สวนฤทธิ์ประเภทหมายเลข ๔-๕ น้ัน
หมายถึงอํานาจวิปสสนาปญญากับอํานาจฌาน เฉพาะที่ทําหนาที่กําจัดปจจนึกของตนโดยตรง
เทาน้ัน  ฉะน้ัน บุคคลผูประกอบคุณงามความดีสําเร็จ กําจัดความชั่วออกจากตัวไดแมสักอยาง
หน่ึงก็ช่ือวามีฤทธิ์ในประเภทน้ีบางประการแลว เมื่อบรรลุถึงพระอรหัตตผลก็ชื่อวามีฤทธิ์ประเภทน้ี
อยางสมบูรณทันที. 
  บรรดาฤทธิ์ ๑๐ ประเภทน้ี ฤทธิ์ท่ีประสงคจะกลาวในทิพยอํานาจขั้นตนน้ี ไดแกฤทธิ์ ๓ 
ประเภทขางตนเทานั้น ฤทธิ์ประเภทหมายเลข ๓ ไดยกข้ึนเปนทิพยอํานาจประการหนึ่งตางหาก 
จึงยังเหลือสําหรับทิพยอํานาจขอนี้เพียง ๒ ประเภท คือ อธิษฐานฤทธิ์ กับ วิกุพพนาฤทธิ์เทาน้ัน  
ฉะน้ัน จะไดอธิบายลักษณะ เหตุผล พรอมดวยอุทาหรณ และวิธีปลูกสรางทิพยอาํนาจ ๒ ประเภท
น้ีตอไป. 
  อธิษฐานฤทธิ์ ปรากฏตามนิเทศที่ทานแจกไวมี ๑๖ ประการ คือ 
  ๑. พหุภาพ ไดแกการอธิษฐานใหคนๆ เดียวปรากฏเปนมากคน มีจํานวนถึงรอย พัน หมื่น
คนก็ได ทานยกตัวอยางทานพระจูฬปนถกเถระ  มีเรื่องเลาวา พระมหาปนถกเถระผูพี่ชายของ
พระจูฬปนถกเถระ ไดออกบวชในพระธรรมวินัยของพระศาสดา เมื่อไดลุถึงยอดแหงสาวกบารมี
แลวนึกถึงนองชาย จึงไปนํามาบวชในพระธรรมวินัยดวย นองชายคือพระจูฬปนถกเถระนั้นปรากฏ
วาสติปญญาทึบ พี่ชายใหเรียนคาถาสรรเสริญพระพทุธเจาเพียงคาถาเดียว ตั้ง ๔ เดือนก็จะไมได 
พี่ชายจึงขับไลไปตามธรรมเนียมอาจารยกับศิษย  พระบรมศาสดาทรงทราบวาเปนผูมีอุปนิสัย 
หากแตมีกรรมบางอยางขัดขวางอยูเล็กนอยจึงทําใหเปนคนทึบในตอนแรก แตตอไปจะเปนผู
เปรื่องปราดได จึงเสด็จไปรับมาอบรม ทรงประทานผาขาวผืนหน่ึงใหถือบริกรรมวา รโชหรณํ ๆ 
เรื่อยไป ทานปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทน้ัน ไดเห็นมลทินมือติดผาขาวเศราหมองขึ้น เกิดวิปสสนา
ญาณแจงใจขึ้นทันทีน้ันเอง  เมื่อเจริญวิปสสนาญาณไมทอถอยทานก็ลุถึงภูมิพระอรหัตตผล เกิด
ความรอบรูทั่วถึงในพระไตรปฎก และไดรับยกยองจากพระบรมศาสดาในภายหลังวา เปนยอดของ
ผูเชี่ยวชาญทางเจโตวิวัฏ คือการพลิกจิต  พี่ชายคงยังไมทราบวานองชายลุถึงภูมิพระอรหัตแลว 
เมื่อมีผูมานิมนตสงฆไปฉันภัตตาหารในบาน ทานก็มิไดนับนองชายเขาไปในจํานวนสงฆ  เมื่อพระ
บรมศาสดาพรอมดวยสงฆประทับ ณ ที่นิมนตแลว ทรงตรวจดูไมเห็นพระจูฬปนถกเถระจึงตรัส
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บอกทายกวายังมีพระตกคางอยูในวัดรูปหน่ึง ทายกก็ใหไปนิมนตมา คร้ันผูไปถึงวัด แทนที่จะเห็น
พระรูปเดียวด่ังพระพุทธดํารัสก็กลับเห็นพระตั้งพันรูป น่ังทํากิจตางๆ กันเต็มรมไม ไมทราบจะ
นิมนตองคไหนถูก จึงกลับไปกราบทูลใหทรงทราบ ตรัสสั่งใหไปนิมนตใหมระบุช่ือพระจูฬปนถก
เถระ ทายกก็ไปนิมนตอีก พอไปถึงก็ระบุชื่อตามตรัสสั่งวาขอนิมนตไปฉันภัตตาหาร พอจบคํา
นิมนตก็ไดยินเสียงตอบขึ้นพรอมกันตั้งพันเสียงวาตนชื่อพระจูฬปนถกเถระ  ทายกก็จนปญญาไม
ทราบวาจะนิมนตองคไหนอีก จึงกลับคืนไปเฝากราบทูล ทีน้ีตรัสสั่งวา จงมองดูหนา๑ องคไหนหนา
มีเหงื่อใหไปจับมือองคน้ันมา ทายกไปนิมนตและปฏิบัติตามที่ตรัสสั่ง ก็ไดพระจูฬปนถกเถระมาดั่ง
ประสงค ทันทีน้ันเอง พระจํานวนตั้งพันองคก็หายวับไป คงมีพระองคเดียวคือพระจูฬปนถกเถระ
เทาน้ัน  ทายกเห็นแลวเกิดอัศจรรยขนพองสยองเกลาจึงนําความกราบทูลพระบรมศาสดา ตรัสวา
เปนวิสัยของภิกษุผูมีฤทธิ์ในพระธรรมวินัยน้ี  เรื่องน้ีเปนตัวอยางในอิทธิปาฏิหาริยพหุภาพ  แม
พระบรมศาสดาก็ทรงทํา เชนในคราวทํายมกปาฏิหาริย ทรงเนรมิตพระองคข้ึนหลายหลาก ลวน
ทรงทํากิจตางๆ กันในทองฟาเวหาหนดั่งกลาวไวในบทนํา  การทําฤทธิ์พหุภาพน้ีใชมโนภาพเปน
เครื่องนําทําใจใหสงบ แลวอธิษฐาน ก็เปนไดดั่งน้ันทันที จะกําหนดใหเปนกี่รอยกี่พัน และจํานวน
เทาไร ใหทํากิจอะไร ก็กําหนดตามใจแลวอธิษฐานใหเปนเชนนั้น. 
  ๒. เอโกภาพ  ไดแกการอธิษฐานใหคนมากกลับเปนคนเดียว เปนวิธีตรงกันขามกับพหุ-
ภาพ และตองทําคูกันเสมอไป คือเมื่อทําใหมากแลวก็อธิษฐานกลับคืนเปนคนเดียวตามเดิม สวน
คนมากจริงๆ ทําใหปรากฏเพียงคนเดียวหรือนอยคนน้ันจะตองใชวิธีกําบังเขาชวย คือปดบังมิให
มองเห็นคนอื่นๆ มากๆ ใหเห็นแตเพียงคนเดียวหรือนอยคน  วิธีน้ีจะไดกลาวในขออื่น  ตัวอยาง
อิทธิปาฏิหาริยเอโกภาพนี้ก็ไดแกพระจูฬปนถกเถระนั่นเอง จึงเปนอันไดความชัดวา เอโกภาพ 
หมายถึงอธิษฐานกลับคืนเปนคนเดียวน่ันเอง. 
  ๓. อาวีภาพ  ไดแกการอธิษฐานใหที่กําบังเปนที่เปดเผย ดั่งท่ีพระบรมศาสดาทรงทําใน
คราวเสด็จลงจากดาวดึงส ทรงอธิษฐานใหโลกทั้งสิ้นสวางไสวทั่วหมด ทําใหมนุษยและเทวดาเห็น
กันได ที่เรียกวาปาฏิหาริยเปดโลก ดังเลาไวในบทนําน้ันแลว. 
  ปาฏิหาริยอาวีภาพน้ี ใชอาโลกสิณเปนเครื่องนําทําใจใหสงบเปนฌาน แลวอธิษฐานดวย
ญาณวาจงสวาง กําหนดไวในใจใหสวางเพียงใดก็จะสวางเพียงนั้นทันที ถากําหนดใหสวางหมดท้ัง
โลก โลกทั้งสิ้นก็จะสวางไสว แมจะอยูไกลกันตั้งพันโยชนก็จะแลเห็นกันไดเหมือนอยูใกลๆ กัน
ฉะน้ัน.  
  ๔. ติโรภาพ  หรือกําบัง-หายตัว  ไดแกการอธิษฐานที่โลงแจงใหเปนที่มีอะไรกําบัง เชนให
มีกําแพงกั้นเปนตน  ดั่งพระบรมศาสดาทรงทําปาฏิหาริยจงกรมในนํ้าคราวไปทรมานปุราณชฏิล 
และคราวทรงกําบังมิใหพระยศเถระกับบิดาเห็นกัน ซึ่งไดเลาไวในบทนํานั้นแลว. 
  ปาฏิหาริยติโรภาพน้ี ใชมโนภาพนึกถึงเครื่องกั้นโดยธรรมชาติ เชน ฝากําแพงเปนตน เปน
เครื่องนํา  หรือใชกสิณ เชนนีลกสิณ หรืออากาสกสิณเปนเคร่ืองนําก็ได  เพื่อทําใจใหสงบเปนฌาน  
.......................................................................................................................................................... 
๑. ในอรรถกถาธรรมบท องคไหนขานกอนใหจับชายจีวรขององคนั้น. 
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แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงกําบัง ดังน้ี ก็จะสําเร็จดงัอธิษฐานทันที. 
  ๕. ติโรกุฑฑาสัชชมานภาพ  หรือลองหน ไดแกการอธิษฐานที่ทึบซึ่งมีอะไรกั้นกางอยูโดย
ธรรมชาติ เชน ฝา กําแพง ภูเขา ใหกลายเปนที่โปรง สามารถเดินผานไปไดดั่งในที่วางๆ ฉะน้ัน  
อุทาหรณในขอน้ียังไมเคยพบจะมีผูทําหรือไมไมทราบ แตนาจะทําไดเชนเดียวกับอาวีภาพ
ปาฏิหาริย เปนแตปาฏิหาริยน้ีใชอากาสกสิณเปนเครื่องนําทําใจใหสงบเปนฌานแลวอธิษฐานดวย
ญาณวา จงเปนอากาศ ก็จะเปนไดดั่งอธิษฐานน้ันทันที  พระอาจารยภูริทัตตเถระ (มั่น) เคยเลาให
ฟงวา เมื่อคราวทานไปอยูถ้ําเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เมื่อไปอยูแรกๆ รูสึกอึดอัดคับแคบทั้งๆ ถ้ํา
น้ันก็กวางพอสมควร ทานจึงเขาอากาสกสิณเบิกภูเขาทั้งลูกใหเปนอากาศไป๑  จึงอยูไดสบาย ไม
รูสึกอึดอัดเหมือนแรกๆ แตทานมิไดเลาวาสามารถเดินผานภูเขาไปไดหรือไม?       ผูชํานาญทาง
อากาสกสิณนาจะทดลองทําดูบาง นาจะสนุกดี. 
  ๖. ปฐวีอุมมุชชภาพ  หรือดําดิน ไดแกการอธิษฐานแผนดินใหเปนแผนนํ้า แลวลงดําผุด
ดําวายไดสนุกๆ เหมือนทําในนํ้าธรรมดาเชนน้ัน  ตัวอยางในขอน้ียังไมเคยพบ ไดพบแตคํากราบ
ทูลของนางอุบลวรรณาเถรี ในคราวที่พระผูมีพระภาคจะทรงทํายมกปาฏิหาริยวานางสามารถทํา
ได แลวทูลอาสาจะทําปาฏิหาริยแทนพระบรมศาสดา เพื่อใหเดียรถียและมหาชนเกิดอัศจรรยวา 
แมแตสาวิกาของพระผูมีพระภาคเจาก็มีฤทธิ์นาอัศจรรยเพียงน้ี แลวพระบรมศาสดาจะมีฤทธิ์นา
อัศจรรยเพียงไหน. 
  ปาฏิหาริยขอน้ีบงชัดแลววา ตองใชอาโปกสิณเปนเครื่องนํา ทําใจใหสงบเปนฌาน แลวจึง
อธิษฐานดวยญาณวา จงเปนนํ้า ก็จะเปนไดดั่งอธิษฐานทันที. 
  ๗. อุทกาภิชชมานภาพ  หรือไตนํ้า ไดแกการอธิษฐานนํ้าใหเปนแผนดิน แลวเดินไปบนน้ํา
ไดเหมือนเดินบนแผนดินฉะน้ัน  ขอน้ีก็ไมปรากฏมีอุทาหรณ คงเน่ืองดวยหาที่นํ้าทําปาฏิหาริยขอน้ี
ไมไดกระมัง!   คร้ังหน่ึงพระบรมศาสดากับพระสาวก เดินทางไปจะขามแมนํ้าแหงหน่ึง ผูคนกําลัง
สาละวนจัดหาเรือแพเพื่อสงขามแกพระศาสดาและพระสาวก เมื่อจัดเสร็จพระบรมศาสดากับพระ
สาวกลงเรือแลวตรวจดูไมเห็นพระอีก ๒ รูป จึงคอยอยูนานก็ไมเห็นมา พระบรมศาสดาจึงตรัสวา
ไมตองคอยผูที่ขามไปแลว คร้ันขามไปถึงฝงโนนก็พบพระทั้งสองรูปน้ันน่ังรออยูกอนแลว สมจริงด่ัง
พระพุทธดํารัส  การขามน้ําของพระสองรูปนั้นปรากฏวาเหาะขามไป มิไดไตไปบนน้ํา จึงมิใช
อุทาหรณของปาฏิหาริยนี้. 
  ปาฏิหาริยขอน้ี บงความแจมแจงอยูวา ตองใชปฐวีกสิณเปนเครื่องนําทําใจใหสงบเปนฌาน 
แลวจึงอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนแผนดิน ก็จะเปนไดด่ังอธิษฐาน. 
  ๘. อากาสจังกมนภาพ  หรือปาฏิหาริยเหินฟา ไดแกการอธิษฐานอากาศใหเปนแผนดิน 
แลวนั่งขัดสมาธิบนอากาศได สําเร็จอิริยาบถเดิน ยืน น่ัง นอน ไดเหมือนบนแผนดินฉะนั้น  
อุทาหรณในขอน้ีมีมาก  พระผูมีพระภาคเจาทรงทํามากคร้ัง คร้ังทรงทํายมกปาฏิหาริยก็ทรงใช
ปาฏิหาริยน้ีประกอบดวย คือ ทรงเนรมิตพระองคขึ้นหลายหลาก ทํากจิตางๆ กันบนนภากาศกลาง 
.......................................................................................................................................................... 
๑. พระอาจารยมั่น เคยทําฤทธิ์หายตัวใหดู และบอกวาใชอากาสกสิณเหมือนกัน. 
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หาว บางทรงแสดงธรรม บางทรงจงกรม บางทรงน่ังสมาธิ บางทรงบรรทมสีหไสยาสน เปนตน บน
อากาศกลางหาวน้ันเอง กอนหนาที่จะไดทรงทํายมกปาฏิหาริยน้ี มีเรื่องเลาวา พระมหาโมคคัล-
ลานเถระกับพระปณโฑลภารทวาชเถระ ไปบิณฑบาตดวยกัน ไดยินคําโฆษณาของเศรษฐีคนหน่ึง
วาเขายังไมปลงใจเช่ือวามีพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก  ถามีจริงขอใหเหาะเอาบาตรไมแกนจันทนที่
แขวนอยูบนอากาศน้ีไป เขาพรอมดวยบุตรภรรยาจะถวายตัวแกผูนั้น ยอมเคารพนับถือ
สักการบูชาตลอดชีวิต  ถาพน ๗ วันไปไมมีใครเหาะมาเอาบาตรน้ีได เขาก็จะลงความเห็นวาไมมี
พระอรหันตในโลกแนแลว คําอวดอางของสมณคณาจารยน้ันๆ วาเปนอรหันตเปนมุสา เปนคําลวง
โลก  ดั่งน้ี  ทานท้ังสองจึงปรึกษากันวาเราจะทําอยางไรดี วันน้ีก็เปนวันที่ครบ ๗ วันแลว ถาจะ
ปลอยไป เขาก็จะปรามาสพระอรหันตเลนได เพราะเศรษฐีคนนี้มีอิทธิพล คนเช่ือถือถอยคําแกมาก
อยู เขาก็จะพากันลบหลูดูหมิ่นสมณะทั้งหลาย ไมสนใจฟงคําแนะนําสั่งสอนตอไป เวนแตผูมี
สติปญญารูจักคิดและพิจารณา ทานทั้งสองลงความเห็นวาควรทําปาฏิหาริย เพื่อปองกันเสี้ยน
หนามได จึงวางภาระนี้ใหแกพระปณโฑลภารทวาชเถระเปนผูทํา  ทานไดใชปลายเทาคีบแผนศิลา
แผนใหญ พาเหาะลอยข้ึนไปในอากาศสูง ๗ ช่ัวลําตาล เหาะลอยวนรอบพระนคร ๗ รอบ แลว
ปลอยแผนศิลาใหไปตกลงยังที่เดิมของมัน สวนตัวทานเหาะลอยไปเอาบาตรไมแกนจันทนยัง
เศรษฐีคนนั้นพรอมดวยบุตรภรรยาใหเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  มหาชนไดติดตามขอใหพระปณ-
โฑลภารทวาชเถระแสดงอิทธิปาฏิหาริยมีประการตางๆ อีกหลายครั้ง ความทราบถึงพระบรม
ศาสดา จึงตรัสประชุมสงฆสั่งหามแสดงอิทธิปาฏิหาริยพร่ําเพรื่อ ใหทุบบาตรแกนจันทนแจกกัน 
โดยตรัสวาเปนบาตรไมควรบริโภค  พอขาวการทรงสั่งหามแสดงอิทธิปาฏิหาริยนี้กระจายไป พวก
เดียรถียนิครนถก็ไดทาทายเปนการใหญ โดยเขาใจวา เมื่อทรงหามพระสาวกมิใหแสดงปาฏิหาริย
แลว พระบรมศาสดาก็คงไมทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยเชนเดียวกัน  แตเดียรถียนิครนถตองผิดหวัง
หมด เพราะพระบรมศรีสุคตทรงรับจะแสดงอิทธิปาฏิหาริยแขงกับเดียรถียนิครนถที่มาทาทาย ดั่ง
เรื่องปรากฏในยมกปาฏิหาริยท่ีนํามาเลาไวในบทนํานั้นแลว  พวกเดียรถียนิครนถหลงกลตก
หลุมพรางแทบจะแทรกแผนดินหนีก็มี. 
  อิทธิปาฏิหาริยเหินฟาน้ี นอกจากใชปฐวีกสิณเปนเครื่องนําดังกลาวแลว ทานวาใชลหุภาพ
คือความเบาเปนเครื่องนําก็ได  อธิบายวา เขาจตุตถฌานแลวอธิษฐานใหกายเบาเหมือนสําลี แลว
ลอยไปในอากาศได หรือลอยไปตามลมได เหมือนสําลีหรือปุยนุนฉะน้ัน เพราะลหุสัญญาปรากฏ
ชัดในจตุตถฌาน คือรูสึกเบากายเบาจิต กายก็โปรงบางเกือบจะกลายเปนอากาศอยูแลว ยอม
เหมาะที่จะใชทําปาฏิหาริยขอน้ีสะดวกดี. 
  ๙. สันตเิกภาพ  ไดแกการอธิษฐานใหสิ่งที่อยูในที่ไกลมาปรากฏในท่ีใกล เชน อธิษฐานให
ดวงจันทร ดวงอาทิตย ซึ่งอยูในที่ไกลมาปรากฏในท่ีใกลๆ มือ แลวลูบคลําจับตองได หรืออธิษฐาน
ใหที่ไกลเปนท่ีใกลที่เรียกวา ยนแผนดิน เชนสถานที่หางไกลหลายรอยโยชน อธิษฐานใหมาอยู
ใกลๆ เดินไปประเดี๋ยวเดียวก็ถึง เชนน้ีเปนตน. 
  อิทธิปาฏิหาริยน้ี มีอุทาหรณหลายหลาก  เชน คราวที่พระบรมศาสดาเสด็จไปทรมาน
ปุราณชฎิล ไดเสด็จไปบิณฑบาตถึงอุตตรกุรุทวีป ซึ่งเปนที่ไกล กลับมาถึงพรอมกับผูไปบิณฑบาต
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ในที่ใกลๆ ดังเลาไวในบทนําน้ันแลว  เมื่อคราวทรงทํายมกปาฏิหาริยเสร็จ เสด็จไปจาํพรรษา ณ 
ดาวดึงส  ปรากฏวากาวพระบาทเพียง ๓ กาวก็ถงึดาวดึงสเทวโลก  อน่ึง ปรากฏในตํานาน
พระพุทธเจาเสดจ็เลียบโลกก็วาไดเสด็จไปในที่ตางๆ ซึ่งเปนระยะทางหางไกลมากในช่ัวเวลาไมกี่
วัน สุดวิสัยที่คนธรรมดาจะเดินทางดวยเทาไดไกลถึงเพียงนั้น สถานบานเมืองในแควนสุวรรณภูมิ
มากแหงไดมีตํานานรับสมอางขอน้ี เชน พระพุทธบาทสระบุรี ก็วาเสด็จมาประทับเหยียบรอยพระ
พุทธบาทไวดวยพระองคเอง รอยพระพุทธบาทตามริมฝงแมนํ้าโขงอีกหลายแหง เชนที่ เวินกุม 
โพนสัน เปนตน ก็มีตํานานรับสมอางเชนเดียวกัน  ทางภาคเหนือก็มีรอยพระบาทหลายแหงที่มี
ตํานานเชนน้ี  แตขาพเจาไมไดไปเห็นสถานที่เหลาน้ันดวยตนเองท้ังหมด  ที่สระบุรี เวินกุม โพน
สัน ขาพเจาไดไปนมัสการ มีผูยืนยันรับรองวา เสด็จมาประทับรอยพระบาทไวดวยพระองคจริง. 
   อีกเรื่องหน่ึง พระเถระรูปหน่ึงอยูเกาะลังกา เวลาพระอาคันตุกะมาพักกะทานมาก ทานพา
ไปบิณฑบาตถึงกรุงปาฏลีบุตรในอินเดีย โดยทําอิทธิปาฏิหาริยยนแผนดินทะเลกั้นระหวางเกาะ
ลังกากับอินเดีย ปรากฏแกพระภิกษุผูไปดวย เปนลําคลองเล็กๆ นํ้าสีเขียวๆ เทาน้ัน ทานเนรมิต
เปนไมสะพานไตขามไป คร้ันไปถึงอินเดียแลวพระที่ไปดวยก็แปลกใจ จึงถามทานวาเปนเมืองอะไร 
ทานบอกวาเมืองปาฏลีบุตร พระที่ไปดวยติงวาก็ปาฏลีบุตรอยูในอินเดียมิใชหรือ น่ีเราอยูเกาะ
ลังกา ไฉนจึงจะมาถึงเมืองปาฏลีบุตรไดช่ัวเวลาไมนาน  พระเถระบอกความจริงใหทราบดังเลาไว
เบื้องตน พระเหลานั้นเกิดอัศจรรยขนพองสยองเกลา และไดความเช่ือมั่นในพระธรรมวินัย เปน
พลวปจจัยใหเรงความเพียรบําเพ็ญสมณธรรมย่ิงขึ้น จนไดบรรลุมรรคผลตามสมควรแกวาสนา
บารมีของตนๆ  เรื่องยนแผนดินไดน้ี แมในปจจุบันก็ปรากฏวามีผูทําได แตไมอาจนํามาเลาไวใน
ที่น้ีได. 
  อิทธิปาฏิหาริยสันติเกภาพน้ี ใชมโนภาพเปนเคร่ืองนํา คือนึกเห็นสถานที่หรือสิ่งที่อยูไกล
น้ันใหแจมชัด แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงอยูใกล ก็จะเปนไดดั่งอธิษฐานทันที. 
  ๑๐. ทูเรภาพ  ไดแกการอธิษฐานใหท่ีใกลเปนที่ไกล หรือใหสิ่งที่อยูใกลไปปรากฏอยูไกล 
ดั่งในคราวที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงทรมานพระองคุลีมาลเถระเปนตัวอยาง ดังไดเลาไวในบทนํา
น้ันแลว พระองคทรงพระดําเนินโดยปกติ แตพระองคุลีมาลเถระเมื่อยังเปนโจร วิ่งตามจนสุดฝเทา
ก็ไมทัน ปรากฏเห็นพระองคเสด็จอยูในท่ีไกลเสมอ จนถึงรองตะโกนใหทรงหยุด  อีกครั้งหน่ึงกําลัง
แสดงธรรมแกนางวิสาขามหาอุบาสิกา และหญิงสหาย ๔ – ๕ คน หญิงเหลานั้นซอนสุราไปดื่มใน
เวลาฟงเทศน เมื่อเมาเขาแลวทําทาจะฟอนรําตามวิสัยของคนเมา พระบรมศาสดาทรงสังเกตเห็น
จึงทรงทรมานดวยอิทธิปาฏิหาริยทูเรภาพ ทําใหหญิงเหลานั้นไปปรากฏอยูในที่ไกลสุดสายตา จน
เกิดความกลัวตัวสั่นงันงก และสรางเมา จึงทรงทําใหมาปรากฏในที่ใกลตามเดิม หญิงเหลานั้นทูล
ขอขมาคารวะ และรับพระไตรสรณคมน ตั้งอยูในศีล ๕ – ๘ ตลอดชีวิต. 
  ปาฏิหาริยน้ี ก็ใชมโนภาพเปนเคร่ืองนําเชนเดียวกับสันติเกภาพ คือนึกเห็นสิ่งที่อยูใกลหรือ
สถานที่ใกลใหแจมชัดในใจ และนึกเห็นเปนอยูไกล แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงอยูไกล ก็จะ
เปนไดดั่งอธิษฐานทันที. 
  



ทิพยอํานาจ ๘๔ 

 

  ๑๑. โถกภาพ  ไดแกการอธิษฐานใหของมากปรากฏเปนของนอยเพียงนิดหนอย๑  ขอน้ีไม
เคยพบตัวอยาง คงเปนเพราะไมมีเหตุจําเปนใหทําก็ได ปาฏิหาริยน้ี ใชมโนภาพนึกเห็นสิ่งของ
มากมายเปนเพียงนิดหนอยใหแจมชัดในใจ แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนนิดหนอย ก็จะเปนได
ดั่งอธิษฐาน หรือจะใชปาฏิหาริยกําบังใหเห็นแตเล็กนอยก็ไดเหมือนกัน. 
  ๑๒. พหกุภาพ  ไดแกการอธิษฐานใหของนอยปรากฏเปนของมาก มีตัวอยางหลายหลาก 
เชน ในครั้งหน่ึงพระบรมศาสดาตรัสสั่งพระมหาโมคคัลลานเถระใหไปทรมานเศรษฐีตระหนี่ ในกรุง
สาวัตถีคนหน่ึงไมปรากฏนาม เศรษฐีกับภรรยากําลงัทอดขนมเบื้องอยูช้ันบนของปราสาท โดย
เกรงจะมีผูขอกิน พระมหาโมคคัลลานเถระทําปาฏิหาริยเหาะไปปรากฏตัวอยูในอากาศตรงชอง
หนาตาง เศรษฐีเห็นแลวก็ไมพอใจ จึงกลาวคําประชดพระเถระ พระเถระก็เฉย ในที่สุดเศรษฐี
รําคาญใจหนักขึ้น จึงตกลงใจแบงใหครึ่งหน่ึง ๒ คนสามีภรรยาชวยกันดึงจนเหงื่อไหลไคลยอย ก็ไม
สามารถแบงขนมน้ันได ทั้งน้ีเปนดวยอํานาจปาฏิหาริยของพระเถระ เศรษฐีจึงตกลงใจถวายหมด 
คร้ันแลวพระเถระไมรับ บอกวาพระบรมศาสดาพรอมดวยพระสงฆสาวก ๕๐๐ รูป กําลังนั่งรอฉัน
อยูที่วัดพระเชตวัน ขอใหเศรษฐีกับภรรยานําไปอังคาสดวยตนเอง  เศรษฐีอิดเอื้อนอยูหนอยหน่ึง 
แตแลวก็ตกลงยอมไป พระเถระพาไปทางอากาศ ไปอังคาสพระบรมศาสดาและพระสงฆสาวก 
๕๐๐ รูป ดวยขนมเบื้องเพียงแผนเดียว จนอิ่มหนําสําราญหมดทุกรูป คร้ันแลวก็ยังปรากฏอยูเทา
เดิม เศรษฐีจึงกราบทูลวา จะใหทําอยางไรอีก ตรัสใหนําไปเททิ้งท่ีเงื้อมใกลซุมประตูพระเชตวัน  
สถานที่น้ันเลยตองเรียกวา เงื้อมขนมเบื้องสืบมา  เศรษฐีกับภรรยาเห็นความอัศจรรยใน
พระพุทธศาสนา บังเกิดศรัทธาเลื่อมใส ไดบริจาคทรัพยบํารุงพระพุทธศาสนามากมาย  เรื่อง
สําหรับปาฏิหาริยขอน้ีมีมาก ถาจะนํามาเลากจ็ะยืดยาว. 
  ปาฏิหาริยน้ี ใชมโนภาพเปนเครื่องนําทําใจใหสงบเปนฌาน แลวอธิษฐานดวยญาณวา จง
มาก ดังน้ีก็จะเปนไดดั่งอธิษฐาน. 
  ๑๓. กายวสกิภาพ ไดแกการโนมจิตและการอธิษฐานจิตใหเปนเหมือนกาย แลวหยั่งลงสู
สุขสัญญา และลหสุัญญา ทําใหกายเบา แลวไปปรากฏกายในพรหมโลกได ถาตองการสําเร็จ
อิริยาบถ คือ เดิน ยืน น่ัง นอน ก็ทําได ถาตองการจะเห็นพรหมดวยทิพพจักษุก็ได ฟงเสียงพรหม
ดวยทิพพโสตก็ได รูใจพรหมดวยเจโตปริยญาณก็ได ตองการสนทนาปราศรัยกับพรหมก็ได 
ตองการแสดงธรรมถามปญหาแกปญหา หรือตองการทําอยางใดๆ ก็ทําไดทุกประการ ณ พรหม-
โลกนั้น  เรื่องน้ีพระบรมศาสดาทรงทํา มีเรื่องเลาไวในพรหมนิมันตนิกสูตร ทรงเลาวา เมื่อคราว
เสด็จประทับที่ภควัน แควนอุกกัฏฐะ ทรงทราบความคิดผิดๆ ของทาวพกาพรหม จึงเสด็จไป
พรหมโลกชั่วพริบตาเดียวก็ถึง แลวไดสนทนากับพรหมถึงเรื่องที่คิดเห็นน้ันวาเปนความเห็นที่ผิด 
ทันทีก็มีมารช่ัวชามาขูพระองคดวยประการตางๆ เปนตนวา ผูไมเคารพนับถือพระพรหม ตายแลว
จะไปสูกําเนิดกายที่เลว พระบรมศาสดาตรัสตอบดวยพระวาจาที่สอวาทรงรูเทาทัน และตรัสวา
พระองคเปนผูยิ่งกวาพรหม แลวเกิดทากันขึ้นวา พรหมจะหายไปใหพระองคตามหา   พรหมก็หาย 
.......................................................................................................................................................... 
๑. ทรงอธิษฐานบาตรที่ทาวจตุโลกบาลนํามาถวาย ๔ ใบใหเปนใบเดียว. 



ทิพยอํานาจ ๘๕ 

 

 ไปไมได พระองคจึงตรัสทาวาจะหายไปใหพรหมตามหาบาง พรหมตามหาไมพบ ทั้งๆ ท่ีทรงแสดง
ธรรมใหไดยินกองอยู  พรหม พรหมปุโรหิต และพรหมปาริสัช เกิดอัศจรรยยอมยกใหวายิ่งกวา
พรหมจริงๆ ทีน้ันมีมารชั่วรายแทรกเขามาขูสําทับอีก หามวา เมื่อรูเองดีแลวก็อยาสอนผูอี่น เพราะ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายที่ตรัสรูมากอนแลว ผูสัง่สอนผูอื่นตายแลวไปดํารงอยูในกายเลว ผูไม
สั่งสอนผูอื่นตายแลวไปดํารงอยูในกายประณีต เราเตือนทานเพราะหวังดี อยาสอนผูอื่น ดังน้ี   
พระบรมศาสดาทรงทราบวาเปนคําของมารช่ัวรายแลวตรัสหามคําน้ัน ทรงยืนยันวาทรงทราบ
ธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายดีแลว จําตองสอนผูอื่น จึงจะสมกับความเปน
พระพุทธเจา ทรงนําเรื่องน้ีมาเลาที่วัดพระเชตะวัน กรุงสาวัตถี และตรัสสั่งใหเรียกวาพรหมนิมัน-
ตนิกสูตร เพราะเปนความเช้ือเชิญของพรหม มิใชของมารดังน้ี  พระโบราณาจารยนําเรื่องน้ีมา
ประพันธเปนคําฉันทถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งพระสงฆใชสวดพรพระอยูในทุกวันน้ี๑ ทานยอ
ใจความวา คราวทรมานพกาพรหมน้ันทรงใชพระคฑาวิเศษ คือพระปรีชาญาณ ทรงทรมานพกา-
พรหมพรอมทั้งบริษัทใหละความเห็นผิดได นับเปนชัยชนะที่เลื่องลือโดงดังคร้ังหน่ึง. 
  การไปพรหมโลกอยางปรากฏกาย เปนปาฏิหาริยท่ีทําไดยาก ตองมีเจโตวสี คือมีอํานาจ
ทางใจแรงกลา สามารถนอมนึกใหกายกับจิตมีสภาวะเทากัน ทั้งในทางความเบาและความเร็ว 
พรอมกับการอธิษฐานใหเปนดังน้ันดวย คร้ันแลวตองเขาฌานช้ันที่มีท้ังสุขสัญญาและลหุสัญญา 
คือ ตติยฌาน จึงจะไปพรหมโลกไดดั่งประสงค ถาจะเขาจตุตถฌานซึ่งมีแตลหุสัญญาก็จะเลยไป 
จะไมพบหมูพรหมสมหมาย พึงสังเกตวาภูมิของฌานซึ่งกําหนดไวเปนภูมิของฤทธิ์น้ัน เพื่อใหเลือก
เขาฌานที่มีภูมิเสมอกันกับโลกที่มุงจะไป และฤทธิ์ท่ีมุงจะทํา ไมใหเขาฌานเลยภูมิไป  เชน จะไป
เทวโลกซึ่งบริบูรณไปดวยความสุขแชมช่ืน ตองเขาปติสุขภูมิ คือ ทุติยฌาน จึงจะเห็นเทวโลก. 
  การทําใหกายกับจิตมีสภาวะเทากันน้ี อาจจะตรงกับที่ทางโยคี (คือ ทานปตัญชลี) กําหนด
จิตโดยวิสัยของกาย และอธิษฐานใหกายเบา สามารถเหาะลอยไปในอากาศชาๆ คลายไปดวยกาย
ธรรมดาดั่งน้ี. 
  ๑๔. จิตตวสิกภาพ  ไดแกการนอมกาย และอธิษฐานกายใหเปนเหมือนจิต แลวหยั่งลงสู
สุขสัญญาและลหุสัญญา แลวไปพรหมโลกโดยไมปรากฏกาย คร้ันแลวจึงเนรมิตรูปที่สําเร็จดวยใจมี
อินทรียบริบูรณใหไปปรากฏเบื้องหนาพรหม แลวทํากิจตางๆ มีสนทนาเปนตน กับพรหม ดังในขอ 
๑๓ ก็ทําไดทุกประการ. 
  ปาฏิหาริยน้ีตรงกันขามกับขอ ๑๓ คือ ขอน้ีใหนอมกายและอธิษฐานใหเปนเหมือนจิต 
ธรรมชาติจิตนั้นเบาและรวดเร็ววองไว เมื่อกายมีวิสัยเทาจิตก็ยอมเบา รวดเร็วและวองไว ไมเปน
วิสัยที่ใครๆ ผูไมมีตาที่วิเศษจะพึงเห็นได ปาฏิหาริยน้ีอาจจะตรงกับที่ทางโยคี (คือทานปตัญชลี) 
บัญญัติไววา ลหุภาพน่ันเอง เขาอธิบายวา ทําใหกายเบาและรวดเร็วเทาจิต สามารถไปมาไดวองไว 
และผานไปไดในที่ทุกแหงไมติดขัด เหมือนการไปมาของจิตฉะนั้น. 
  วิธีปฏิบัติในขอน้ี พึงเทียบเคียงกับที่กลาวไวในขอ ๑๓ นั้นทุกประการ. 
.......................................................................................................................................................... 
๑. มีผูสงสัยวาเหตุไรจึงเรียกวาถวายพรพระ  พรมี ๒ ประเภทคือ พรพระกับพรเทวดา  บทพาหุ เปนตน เปนพรพระ. 
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 ๑๕. ธูมายิกภาพ  หรือบังควัน ไดแกการอธิษฐานใหบังเกิดเปนควันกลุมคลุมตัวไว เพื่อ
ปดบังมิใหอีกฝายมองเห็นตัว โดยมากใชทรมานพวกนาค ซึ่งเปนพิษราย ปาฏิหาริยน้ีใชนีลกสิณก็
ได ใชมโนภาพนึกเอาควันไฟซึ่งเปนไปตามธรรมชาติน้ันก็ได มาเปนอารมณ ทําใจใหสงบเปนฌาน 
แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนควัน ก็จะเปนไดด่ังประสงค. 
  ๑๖. ปชชลกิภาพ  หรือเปลวเพลิง ไดแกการอธิษฐานใหเกิดเปลวเพลิงลุกรุงโรจนโชตนา
การทวมตัว เปนปาฏิหาริยท่ีใชทรมานนาครายโดยมาก เชนเดียวกับขอ ๑๕  ธรรมดานาคกลัวไฟ 
ใชปาฏิหาริยน้ีทรมานยอมไดผล ทําใหเขากลัวและยอมออนนอมไดงาย. 
   ปาฏิหาริยขอ ๑๕ และขอน้ีมักใชติดๆ กันเสมอ ในการทรมานนาครายใชขอ ๑๕ กอนแลว
จึงใชขอน้ีในภายหลัง  พระบรมศาสดาไดทรงทําคราวไปทรมานปุราณชฎิลดังกลาวไวในบทนําแลว 
คร้ังหน่ึง ทรงสั่งพระมหาโมคคัลลานเถระไปทรมานนันโทปนันทนาคราช โดยทรงแนะอุปเทศให
พระเถระไปทรมานดวยปาฏิหาริยหลายประการ มีปาฏิหาริย ๒ ประการนี้ดวย จึงทรมานสําเร็จ 
อีกเรื่องหน่ึงทรงสั่งพระมหาโกฏฐิตเถระ ไปทรมานพญานาคท่ีทาปยาคะ ก็ใชปาฏิหาริย ๒ 
ประการนี้ สามารถทรมานพญานาคสําเร็จ. 
  ปาฏิหาริยน้ีตองใชเตโชกสิณ เปนเครื่องนําทําใจใหสงบ แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปน
เปลวเพลิง ก็จะเปนไดด่ังอธิษฐาน  ปาฏิหาริยน้ีแมในปจจุบันก็มีผูทําได แตไมอาจนํามาเลาได. 
  สวนวิกุพพนาฤทธิ์ ปรากฏแจมแจงในนิเทศ ดังไดยกมากลาวในตอนแจกประเภทแหงฤทธิ์
น้ันแลว ฤทธิ์ประเภทน้ีไมมีขอบเขตจํากัด อาจดัดแปลงพลิกแพลงทําไดตางๆ ยิ่งกวาที่ปรากฏใน
นิเทศนั้นก็ได เปนฤทธิ์ท่ีตองใชมโนภาพกับกําลังใจเปนสําคัญ. 
  เมื่อพิจารณาถึงทางที่จะพึงเปนไดแหงฤทธิ์ ๔ ประเภทน้ีแลว ไดเหตุสําคัญ ๔ ประการ คือ 
  ๑. กําลังฌานอันเปนภูมิแหงฤทธิ์. 
  ๒. กําลังกสิณหรือมโนภาพ ซึ่งมีอิทธิบาท ๔ เปนกําลังหนุน. 
  ๓. กําลังใจซึ่งเปนตนตอของฤทธิ์ ๑๖ ประการ. 
  ๔. กําลังอธิษฐาน ซึ่งมีบทของฤทธิ์ ๘ ประการเปนกําลังอุดหนุน. 
  ฉะน้ัน จะไดขยายความแหงกําลังอันสําคัญ ๔ ประการนี้ ใหเปนที่เขาใจแจมแจง จะไดถือ
เปนหลักในการสรางฤทธิ์ ๒ ประเภทนี้สืบไป. 
  ๑. กําลังฌานอันเปนภูมิแหงฤทธิ์น้ัน ทานจําแนกไว ๔ ภูมิ คือ วิเวกชาภูมิ ภูมิแหงความ
เงียบจากกามคุณ และอกุศลธรรม ซึ่งไดแกปฐมฌาน ๑ , ปติสุขภูมิ ภูมิแหงปติสุข เกิดแตสมาธิ ซึ่ง
ไดแกทุติยฌาน ๑ , อุเบกขาสุขภูมิ ภูมิแหงอุเบกขาสุข ซึ่งไดแกตติยฌาน ๑ , อทุกขมสุขภูมิ ภูมิ
แหงจิตไมทุกขไมสุข ซึ่งไดแกจตุตถฌาน ๑  รวมความวาภูมิแหงฌานท้ัง ๔ ประการเปนที่ต้ังแหง
ฤทธิ์ไดทั้งหมด แลวแตกรณี ฤทธิ์บางประการอาศัยภูมิแหงจิตในฌานช้ันต่ํา แตบางประการตอง
อาศัยภูมิแหงจิตในฌานช้ันสูง จึงจะมีกําลังเพียงพอทีจ่ะทําได ฤทธิ์ชนิดใดควรใชฌานเพียงภูมิไหน
ตองอาศัยการฝกฝนทดลองแลวสังเกตเอาเอง  เรื่องของฌานไดกลาวมามากแลว คงเปนที่เขาใจ 
และคงเช่ืออํานาจของฌานบางแลว แมแตความสําเร็จในฌานน้ันเอง ทานก็จัดเปนฤทธิ์ประเภท
หน่ึงอยูแลว จึงไมตองสงสัยวาฌานจะไมเปนกําลังสําคัญในการทําฤทธิ์ประการหนึ่ง. 
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   ๒. กําลังกสิณ หรือมโนภาพ  ซึ่งมีอิทธิบาท ๔ เปนกําลังหนุนน้ัน คือ กสิณ ๑๐ ประการ
ดังกลาวไวในบทท่ี ๓ น้ัน ตองไดรับการฝกหัดใหชํานิชํานาญ สามารถใชเปนกีฬาไดดังกลาวในบท
ที่ ๔  สวนมโนภาพนั้นหมายถึงภาพนึกหรือภาพทางใจ ซึ่งจําลองมาจากภาพของจริงอีกทีหน่ึง 
คลายดวงกสิณนั่นเอง เปนแตมโนภาพมิไดจํากัดวัตถุและสีสันวรรณะอยางไร  ภาพนึกหรือภาพ
ทางใจนี้จะตองไดรับการฝกหัดอบรมไวใหชํ่าชอง เปนภาพแจมแจงเจนใจ สามารถนึกวาดขึ้นดวย
ทันทีทันใด เชนเดียวกับดวงกสิณ  การฝกหัดเพงกสิณและทํามโนภาพนี้ ตองอาศัยกําลังอุดหนุน
ของอิทธิบาทภาวนาเปนอยางมากที่สุด อิทธิบาทภาวนานี้ไดอธิบายไวแลวในบทท่ี ๔ เมื่อไดฝกเพง
กสิณ และฝกมโนภาพไวชํ่าชองแลว เปนที่มั่นใจไดทีเดียววาจะทําฤทธิ์ไดด่ังประสงค. 
  ๓. กําลังใจ ซึ่งเปนตนตอของฤทธิ์ ทานจําแนกไว ๑๖ ประการ คือ 
  (๑.) จิตมั่นคง ไมแฟบฝอเพราะเกียจคราน 
  (๒.) จิตมั่นคง ไมฟูฟุงเพราะความฟุงซาน 
  (๓.) จิตมั่นคง ไมรานเพราะความกําหนัด 
  (๔.) จิตมั่นคง ไมพลานเพราะพยาบาท 
   (๕.) จิตมั่นคง ไมกรุนเพราะความเห็นผิด 
  (๖.) จิตมั่นคง ไมติดพันในกามคุณารมณ 
  (๗.) จิตมั่นคง หลุดพนจากกามราคะ 
  (๘.) จิตมั่นคง พรากหางจากกิเลสแลว 
  (๙.) จิตมั่นคง ไมถูกกิเลสคลุมครอบทับไว 
  (๑๐.) จิตมั่นคง เปนหน่ึงไมสายไปเพราะกิเลสตางๆ 
   (๑๑.) จิตมั่นคง เพราะศรัทธาอบรม 
  (๑๒.) จิตมั่นคง เพราะความเพียรประคบประหงม 
  (๑๓.) จิตมั่นคง เพราะสติฟูมฟกไมพลั้งเผลอ 
  (๑๔.) จิตมั่นคง เพราะสมาธิครอบครองไว 
  (๑๕.) จิตมั่นคง เพราะปญญาปกครองรักษา 
  (๑๖.) จิตมั่นคง เพราะถึงความสวางไสวหายมืดมัว 
 จิตที่มั่นคงแข็งแรงดังกลาวมาน้ี นับวาเปนกําลังสําคัญท่ีสุดในการทําฤทธิ์ ทานจึงจัดเปน
ตนตอของฤทธ์ิ ผูประสงคสรางฤทธิ์ตองพยายามอบรมจิตใจดวยคุณธรรมตางๆ ดังกลาวไวในบทท่ี 
๔ นั้นทุกประการ. 
  ๔. กําลังอธิษฐาน ซึ่งมีบทของฤทธิ์ ๘ ประการเปนกําลังหนุน คือวา การบําเพ็ญอธิษฐาน
บารมีที่จะสําเร็จได ตองอาศัยกําลังหนุนของอิทธิบาท ๔ และสมาธิอันไดเพราะอาศัยอิทธิบาท ๔ 
ประการนั้น ประกอบกัน  บุคคลผูจะสามารถอธิษฐานใหเกิดฤทธิ์เดชตางๆ ไดน้ัน จะตองบําเพ็ญ
อธิษฐานบารมีมาอยางมากมาย เปนคนมีนํ้าใจเด็ดเดี่ยว ลงไดต้ังใจทําอะไรหรือเปลงวาจาปฏิญาณ
วาจะทําอะไรอยางไรไปแลวถาไมเปนผลสําเร็จจะไมยอมหยุดยั้งเลย แมจําตองสละชีวิตก็ยอม  ดั่ง
สมเด็จพระบรมศาสดาของเราเปนตัวอยาง ในสมัยเปนพระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญพระบารมีเพื่อพระ
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โพธิญาณ เคยตั้งพระหฤทัยไววา ใครประสงคดวงพระเนตรก็จะควักให ใครประสงคดวงหฤทัยก็จะ
แหวะให ภายหลังมีผูมาทูลขอดวงพระเนตรมิไดทรงอิดเอื้อนเลย ไดตรัสเรียกนายแพทยใหมาควัก
พระเนตรออกทําทานทันที  แมจะไดทรงรับทุกขเวทนาสาหัสจากการนั้น ก็มิไดปริปากบนแมสัก
คําเดียว  คร้ันมาในปจฉิมชาติที่จะไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระศาสดาเอกใน
โลก ก็ไดทรงบําเพ็ญพระอธิษฐานบารมีมั่นคง ทรงบากบั่นมั่นคงกาวหนาไมถอยหลังตลอดมา 
จนถึงวาระจะไดตรัสรู ก็ทรงอธิษฐานจาตุรงคมหาปธาน คือความเพียรใหญย่ิงประกอบดวยองค ๔ 
คือ ทรงตั้งพระหฤทัยเด็ดเดี่ยววา เน้ือเลือดจะเหือดแหง ยังเหลือแตหนัง เอ็น และกระดูกก็ตามที 
ถายังไมบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแลว เราจะไมยอมหยุดย้ังความเพียรเปนอันขาด ดังน้ี อาศัย
อํานาจนํ้าพระหฤทัยเด็ดเดี่ยวมั่นคงเปนกําลัง ก็ไดทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสม
ประสงค. 
  อธิษฐานบารมีที่จะดีเดนได ตองประกอบดวยอธิษฐานธรรมซึ่งเปนกําลังหนุน ๔ ประการ 
คือ 
  ๑. สัจจะ  ความสัตย มีมั่นหมายไมกลับกลอก 
  ๒. ทมะ  มีความสามารถบังคับจิตใจไดดี 
  ๓. จาคะ  มีนํ้าใจเสียสละอยางแรงกลา เมื่อรูวาสิ่งใดเปนประโยชนยิ่งใหญกวาที่มีอยูแลว 
จะไมรีรอเพื่อสิ่งน้ันเลย ยอมทุมเททุกสิ่งทุกอยางกระทั่งชีวิตเขาแลก และ 
  ๔. ปญญา  มีความฉลาดเฉลียว รูจักสิ่งที่เปนประโยชน-ไมเปนประโยชน, ควร-ไมควร, 
เปนได-และเปนไปไมได. 
  แลวดํารงในสัตยอันเปนประโยชน และเปนธรรมบังคับจิตใจใหเปนไปในอํานาจ ทุมเท
กําลังพลังลงเพื่อประโยชนที่มุงหมายน้ัน. 
  อธิษฐานบารมีที่ไดอบรมฝกฝน โดยทํานองดังกลาวน้ี ยอมเปนสิ่งมีพลานุภาพเกินที่จะ
คาดคิดถึงไดวามีประมาณเพียงใด ผูมีอธิษฐานบารมีไดอบรมแลวอยางนี้ เมื่อตั้งใจหรือมุงหมายที่
จะใหเกิดอํานาจมหัศจรรยอยางไร ก็ยอมจะสําเร็จไดทุกประการ เมื่อใจศักดิ์สิทธิ์เชนน้ัน แมการ
กระทําและคําพูดแตละคําที่เปลงออกมา ก็ยอมศักดิ์สิทธิ์เปนฤทธิ์เดชเชนเดียวกัน  ดังสมเด็จพระ
รวงเจา กรุงสุโขทัย มีพระวาจาศักดิ์สิทธิ์สามารถสาปขอมดําดินใหกลายเปนหินไปไดฉะน้ัน. 
  เมื่อไดทราบหนทางที่จะใหบังเกิดฤทธิ์อํานาจมหัศจรรยดังน้ีแลว ควรทราบวิธีทําฤทธิ์น้ัน
ตอไป เพื่อเมื่อถึงเวลาจําเปนตองทําฤทธิ์ ก็จะไดทําไดทีเดียว. 
  อธิษฐานฤทธิ์ทั้ง ๑๖ ประการนั้น เมื่อจะทําฤทธิ์ชนิดใด พึงสําเหนียกดูวา ควรใชกสิณ 
หรือมโนภาพชนิดใดแลว พึงอาศัยกสิณหรือมโนภาพชนิดน้ันเปนพาหนะนําใจใหสงบเปนสมาธิ
เขาถึงภูมิที่สามารถจะอธิษฐานฤทธิ์ชนิดน้ัน แลวพึงออกจากฌานในทันใด พึงอธิษฐานคือตั้งใจ
แนวแนวา จงเปน (อยางน้ัน)  คร้ันอธิฐานแลวพึงเขาสูความสงบอีก ก็จะสําเร็จฤทธิ์ตามที่อธิษฐาน
ทันที. 
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  สวนวิกุพพนาฤทธิ์ พึงอาศัยมโนภาพเปนพาหนะนําไปสูความสงบถึงขั้นของฌาน อันเปน
ภูมิของฤทธิ์น้ันๆ แลวนอมจิตไปโดยประการที่ตองการใหเปนน้ัน ก็จะสําเร็จฤทธิ์น้ันสมประสงค 
เชน ตองการแปลงกายเปนชาง พึงนึกวาดภาพชางขึ้นในใจใหแจมชัด จนจิตเปนฌานขั้นใดข้ันหน่ึง
แลวจึงนึกนอมใหภาพชางนั้นเดนชัดยิ่งขึ้น แลวแสดงกิริยาอาการตามใจประสงคใหเหมือนชาง
จริงๆ ตอไป ก็ช่ือวาสําเร็จฤทธิ์ขอน้ีได  สวนขออื่นๆ ก็พึงทราบโดยนัยเดียวกัน. 
  การทําฤทธิ์ท้ังสองประเภทน้ี เมื่อทําเสร็จแลวพึงอธิษฐานเลิกทุกครั้ง อยาปลอยทิ้งไวจะ
เปนสัญญาหลอกตนเองอยูรํ่าไป  ทานผูสนใจในทิพยอํานาจขอน้ีก็ดี ขออื่นๆ ที่จะกลาวขางหนาก็
ดี หากยังไมเขาใจแจมแจง ขาพเจายินดีชวยเหลือ โดยเฉพาะเปนรายๆ ไป เชิญติดตอไตถามไดทุก
เมื่อ. 
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บทที ่๖ 
วิธสีรางทิพยอาํนาจ มโนมยัฤทธิ ์ฤทธิส์าํเรจ็ดวยใจ 

 
  ฤทธิ์ประเภทนี้ ปรากฏในคําอธิบายเร่ืองฤทธิ์ในปฏิสัมภิทามรรค จัดไวในประเภทอิทธิวิธิ 
แตในอิทธินิเทศที่ทรงแสดงไวในพระบาลี มิไดมีปรากฏฤทธ์ิประเภทน้ี ในญาณทัสสนะ ๘  หรือที่
เรียกวาวิชชา ๘ ประการ ทรงยกขึ้นเปนขอหน่ึงตางหาก เรียกวา มโนมยาภินิมมนะ แปลวาการ
เนรมิตรูปสําเร็จดวยใจ มีลักษณะคลายคลึงกับวิกุพพนาฤทธิ์ คือ ฤทธิ์ผาดแผลง ดังแสดงแลวใน
บทท่ี ๕ แปลกกันแตวาฤทธิ์ประเภทน้ีไมมีลักษณะผาดแผลง เพียงแปลงรูปกายขึ้นอีกกายหนึ่งจาก
กายเดิมน้ีแลวไปปรากฏกายในที่อื่นอีกที  การจัดไวในประเภทอิทธิวิธิก็ชอบแกเหตุ แตขาพเจา
ประสงคจะจัดไวเปนทิพยอํานาจประการหนึ่งตางหาก ดังท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงไวในวิชชา 
หรือญาณทัสสนะ ๘ ประการ. 
  คําวามโนมัยฤทธิ์ หมายถึงฤทธิ์ทางใจที่ตองเนรมิตกายหรือรูปรางอันสมบูรณ มีอินทรีย
ครบเหมือนรูปรางตัวจริงข้ึน แลวสงกายหรือรูปรางนั้นไปทํากิจแทนตนยังที่ไกล หรือใหปรากฏขึ้น
ในที่เฉพาะหนาก็ได ทานเรียกรูปกายที่เนรมิตข้ึนน้ันวา มโนมัยกาย หรือนิรมานกาย  พระบรม
ศาสดาและพระสาวกชอบใช เพราะสะดวกในการบําเพ็ญประโยชนโปรดเวไนยในที่ไกล ไมเปน
ฤทธิ์ที่ทําใหมหาชนเกิดตื่นเตนตูมตาม เปนฤทธิ์เงียบๆ จะเห็นก็เฉพาะผูที่มุงไปโปรด หรือผูที่มี
ทิพยจักษุเทานั้น ถึงคนอื่นๆ จะเห็นบางก็เลือนราง เพราะไปมาโดยวิสัยใจ ยอมรวดเร็วมาก
ประมาณเพียงชั่วลัดนิ้วมือ หรือช่ัวพริบตาเดียวเทานั้น ยากที่คนธรรมดาสามัญจะทันสังเกตเห็น 
เวนแตทานผูทําฤทธิ์จะแสดงชาๆ เพื่อใหสามัญชนเห็นได ดังในกายวสิกภาพปาฏิหาริย ที่ได
อธิบายมาแลวในขอวาดวยอิทธิวิธิ. 
   พระบรมศาสดาเสด็จไปโปรดเวไนยซึ่งอยูหางไกลกัน จะเสด็จไปโดยธรรมดาก็ไดประโยชน
ไมคุมหรือไมทันกับเวลา โดยมากทรงเสด็จดวยพระมโนมัยกาย เชนคราวเสด็จไปโปรดพระมหา
โมคคัลลานเถระ ณ บานกัลลวาลมุตตคาม เพื่อทรงแสดงวิธีแกถีนมิทธะแกพระเถระ ซึ่งกําลังถูก
ถีนมิทธะครอบงํา ดังไดเลาเรื่องน้ีไวในบทนําแลว  ตามเรื่องปรากฏวาทรงเปลงพระรัศมีโอภาสไป
ปรากฏพระองคอยูตรงหนา ทรงแสดงธรรมใหฟง ผูไดรับโปรดแลเห็นพระองคชัดเจน เหมือน
พระองคเสด็จไปดวยพระกายธรรมดา ถึงกับปูลาดอาสนะถวาย และกราบถวายบังคมคอยฟงพระ
ธรรมเทศนา ดังเรื่องที่จะเลาตอไปน้ี 
  คร้ังหน่ึง สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับที่สวนกวาง ช่ือ เภสกลาวัน ใกลนคร
สุงสุมารคิระ ในภัคคะชนบท สมัยนั้นทานพระอนุรุทธเถระพักอยู ณ สวนกวาง ช่ือปาจีนวังสะ ใน
เจดียชนบท คนละประเทศกับพระบรมศาสดา    คร้ังน้ันทานพระอนุรุทธเถระ  กําลังดําริถึงมหา-
ปุริสวิตก ๗ ขอ พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบดํารินั้นแลว จึงเสด็จหายพระองคไปจากที่ประทับ 
เสด็จไปสูที่พักของทานพระอนุรุทธเถระเพียงชั่วเวลาคูแขนเหยียดแขนเทานั้นก็ถึง ไปปรากฏ
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พระองคเฉพาะพักตรทานพระอนุรุทธเถระ แลวประทับน่ังบนอาสนะที่ปูลาดถวาย สวนทานพระ
อนุรุทธเถระไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ท่ีอันสมควร. 
  คร้ันแลวพระบรมศาสดา  จึงทรงรับรองดําริ ๗ ขอของทานพระอนุรุทธเถระวา  เปนมหา-
ปุริสวิตก คือ เปนความคิดของมหาบุรุษ แลวทรงแสดงเพิ่มใหอีก ๑ ขอ รวมเปน ๘ ขอ เรียกวา
มหาปุริสวิตก ๘ ประการ และทรงแสดงอานิสงสตอไปวา เมื่อตรึกตรองตามมหาปุริสวิตก ๘ 
ประการนั้นแลวจะเขาฌานที่ ๑ – ๒ – ๓ – ๔ ไดโดยงาย ไมยากลําบาก และเมื่อไดฌาน ๔ 
ประการนั้นแลว เปรียบเทียบดูกับความสุขของคฤหบดี หรือบุตรของคฤหบดี ผูที่มีปจจัยเลี้ยงชีพ
อยางสมบูรณดีท่ีสุด ก็จะเห็นทันทีวาปจจัย ๔ ของสมณะ คือ ปณฑิยาโลปโภชนะ อาหารที่ไป
รับมาจากชาวบาน ผูมีศรัทธาคนละเล็กละนอยคลุกเคลาปนเปกันก็ดี,  ปงสุกุลจีวร ผาเปอนฝุนที่
ไปเก็บมาทําผานุงหมก็ดี,  รุกขมูลเสนาสนะที่อยูตามธรรมชาติภายใตรมไมก็ดี,   ปูติมุตตเภสัชยา
ดองดวยนํ้าปสสาวะเนาก็ดี เปนสิ่งดีกวา สะดวกสบายกวา ทั้งเปนไปเพื่อบรรลุพระนิพพานดวย
ดังน้ี.  คร้ันแลวจึงตรัสสั่งใหทานพระอนุรุทธเถระจําพรรษา ณ ที่น้ันตอไป สวนพระองคไดเสด็จ
กลับไปสวนกวางเภสกลาวัน ช่ัวครูเดียวก็ถึง แลวทรงแสดงมหาปุริสวิตก ๘ ประการนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลาย ณ ที่ประทับน้ันอีกคร้ังหน่ึง. 
  สวนทานพระอนุรุทธเถระ จําพรรษา ณ สวนกวางปาจีนวังสะ ในเจดียชนบทตอไป  ใน
ภายในพรรษารีบเรงความเพียรไมนานนักก็บรรลุถึงภูมิพระอรหัตตผล ไดเปนพระอรหันตพระองค
หน่ึงในพระพุทธศาสนาไดภาษิตคาถานี้ในเวลานั้นวา 
  “พระศาสดาผูเยี่ยมย่ิงในโลก ทรงทราบความคิดของเรา จึงเสด็จมาหาเราดวยพระฤทธิ์
มโนมัยกาย ทรงแสดงธรรมตามที่เราคิดเห็น เพิ่มเติมใหยิ่งข้ึนไป พระพุทธเจาผูทรงยินดีในธรรมไม
เน่ินชา ไดทรงแสดงธรรมท่ีไมเน่ินชาแกเรา เรารูแจงธรรมของพระองคแลว บรรลุวิชชา ๓ เสร็จกิจ
พระพุทธศาสนาแลว จึงยินดีอยูในพระพุทธศาสนาของพระศาสดาพระองคน้ัน” ดังน้ี. 
  ภายหลังมาทานพระอนุรุทธเถระ ไดรับยกยองจากพระบรมศาสดาวา ยอดเยี่ยมกวาภิกษุผู
มีทิพยจักษุทั้งหลาย. 
  อีกเรื่องหน่ึง มีกุลบุตรคนหน่ึงช่ือวักกลิ ไดเห็นพระบรมศาสดามีพระรูปโฉมสงางาม พระ
ฉวีวรรณผุดผอง ก็เกิดความเลื่อมใสออกบวชในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดา ติดตามดูพระผู-
มีพระภาคเจาอยูเนืองๆ ตอมาเมื่อทรงเห็นวามีอินทรียพอสมควรแลว จึงทรงแสดงธรรมเน่ืองดวย
อสุภะใหฟง ทานเกิดความคิดและไปเรงความเพียรในที่วิเวกใกลภูเขาแหงหน่ึง ครั้นตอมาเกิด
อาพาธหนัก โยมอุปฏฐากนําไปทําการรักษาพยาบาลอยูในบาน อาพาธยิ่งกําเริบหนัก อยากเห็น
พระผูมีพระภาคเปนขวัญตาครั้งสุดทายกอนตาย หากทรงพระกรุณาโปรดเสด็จมาเพราะกําลัง
อาพาธหนัก จะไปเฝาดวยตนเองมิได พระบรมศาสดาไดตรัสสั่งไปกับคนผูไปเฝาวาเธออยากจะ
เห็นทําไม ซึ่งรางกายอันเปนของเปอยเนาน้ี ผูใดเห็นธรรมผูนั้นช่ือวาเห็นเรา ผูใดเห็นเราผูนั้นชื่อวา
เห็นธรรม จงเรงทําความเพียรทางจิต เมื่อถึงเวลาอันควรเราจะไปเอง ดังน้ี  พอทานพระวักกลิได
รับทราบพระพุทธดํารัสแลว สั่งใหโยมอุปฏฐากหามเอาทานไปไว ณ ขางภูเขา ซึ่งเปนที่เงียบที่ทาน
เคยไปอาศัยทําความเพียรอยูกอนอาพาธ ทานไดเรงทําความเพียรทางใจตลอดวันและคืนโดยไม
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ประมาท อาพาธทวีหนักขึ้น ทานก็เรงทําความเพียรหนักขึ้นเปนทวีคูณ พระบรมศาสดาทรงรอ
เวลาอยู พอไดโอกาสจึงเปลงพระรัศมีโอภาสไปปรากฏพระกายในท่ีเฉพาะหนาของทานวักกลิทันที 
เมื่อทานแลเห็นก็เกิดปติปราโมทย พยายามจะลุกขึ้นกราบถวายบังคม แตพระบรมศาสดาผูมีพระ
มหากรุณาไดตรัสหาม และตรัสถามถึงอาการปวยพอสมควรแลว ทรงแสดงธรรมเพียงสั้นๆ วา 
ภิกษุผูมากไปดวยปราโมทย เปนผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา สามารถบรรลุสันติบทคือพระ
นิพพาน ซึ่งเปนที่ระงับสังขาร มีสุขจริงแท ดังน้ี แลวเสด็จกลับ พอพระผูมพีระภาคเสด็จไปแลวไม
นาน ทานทําการเจริญปติปราโมทย เกิดสุขกายสบายจิต จิตตั้งมั่นเปนสมาธิโดยงายแลวเจริญ
วิปสสนาตอ  ในคืนวันนั้นเองทานก็ลุถึงยอดแหงสาวกบารมีญาณ ไดเปนพระอรหันตองคหน่ึงใน
พระพุทธศาสนา ทันใดน้ันเทวดาไดไปเฝากราบทูลพฤติการณของพระวักกลิเถระใหทรงทราบ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา แมเราเองก็ทราบแลว ในคืนวันน้ันเองตอนใกลรุง ทานก็ปรินิพพานไป 
เพราะทนทานตออาพาธไมไหว  มารใจบาปไดไปพยายามคนหาดวงวิญญาณของพระวักกลิเถระวา
ไปไหนก็หาไมพบ เกิดเปนควันกลุมรอบบริเวณ  รุงเชาพระบรมศาสดาจึงพาพระสงฆจาํนวนหน่ึง 
ไปทําฌาปนกิจศพพระวักกลิเถระ แลวเก็บอัฐิไปกอสถูปบรรจุไวเพื่อเปนที่กราบไหวของคนและ
เทวดาตอไป  ครั้นในสมัยที่ทรงประกาศเอตทัคคฐานแกพระสาวก-สาวิกา วาใครเยี่ยมยอดในคุณ
ขอไหนบาง ก็ทรงยกยองพระวักกลิเถระวา เยี่ยมยอดกวาภิกษุทั้งหลายผูศรัทธาวิมุตติ คือผูพน
จากกิเลสดวยอํานาจความเช่ือมั่นในพระบรมศาสดา เช่ือฟงคําสั่งสอน ปฏิบัติตามคําสั่งอยางเด็ด
เด่ียวดังเรื่องที่เลามา ก็แสดงวาทานพระวักกลิเถระเช่ือฟงพระบรมศาสดาอยางดีเย่ียม จึงทรงยก
ยองไวในคุณขอน้ีใหเปนที่ปรากฏ เปนตัวอยางแกปจฉิมชนตาชน คือคนผูเกิดมาในภายหลัง เมื่อได
ฟงเรื่องราวน้ีแลว ก็จะไดถือเอาเปนคติประพฤติตาม ใหสามารถเปนพยานในพระพุทธดํารัสที่วา 
“ผูใดเห็นธรรมผูน้ันเห็นเรา ผูใดเห็นเราผูน้ันเห็นธรรม” ซึ่งมีความหมายวา พระผูมีพระภาคผูพระ
บรมศาสดาที่แทจริงนั้น มิใชรูปกายอันเปอยเนาผุพังไปเชนนั้นเลย หากแตเปนพระธรรมอันไมรูจัก
ตายน้ันตางหาก ผูหยั่งลงสูกระแสพระอมตธรรมน้ันแลว ยอมไดเห็นเฝาแหนพระผูมีพระภาค ผู
พระบรมศาสดาของตนสมดังประสงคแทจริง กลายเปนรัตนะดวงหน่ึง ซึ่งมีคติเสมอกันกับพุทธ
รัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ  รัตนะทั้ง ๓ น้ีเปนแกนสารไมรูจักสูญสลาย เปนสิ่งไมรูจักตาย 
มีอยูทุกกาลสมัย ผูสนใจในเรื่องน้ีโปรดดูในหนังสือพรหมจรรยคืออะไร? ตอนวาดวยพุทธปรัชญา 
ก็จะทราบไดวา จิตที่บรรลุถึงอมตธรรมแลว เปนวิมุตติสาร ซึ่งตายไมเปน คนและเทวดาสามัญไม
เห็น เวนแตพรหมบางพวกผูบรรลุวิสุทธิธรรมเทานั้นสามารถเห็นได. 
  พระมหาโมคคัลลานะ ซึ่งไดรับยกยองจากพระบรมศาสดาวา ยอดเยี่ยมกวาบรรดาพระ
สาวกผูมีฤทธิ์ และเปนอัคคสาวกเบื้องซายของพระบรมศาสดา เปนกําลังใหญในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประชาชนทั่วไปไดดี ทานมักใชมโนมัยฤทธิ์น้ีไปปรากฏในสวรรคบาง ในนรก
บาง แลวนําขาวหรือเรื่องราวในสวรรคและนรกน้ันมาบอกเลาแกชาวมนุษยใหทราบ เพื่อใหชาว
มนุษยบังเกิดความเช่ือมั่นในกรรมดี-กรรมช่ัว วาสามารถอํานวยผลในโลกไดจริง จะไดมั่นอยูใน
กรรมดีมีศีลธรรมงามยิ่งขึ้น ดังน้ี  เรื่องปรากฏที่ทานรวบรวมไวในพระไตรปฎก หมวดเปตวัตถุและ
วิมานวัตถุเปนสวนมาก จะนํามาเลาไวสัก ๒ เรื่อง ดังตอไปน้ี 



ทิพยอํานาจ ๙๓ 

 

  คร้ังหน่ึง ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ เขาสมาธิถอดมโนมัยกายไปชมสวรรค ไดพบ
เทพธิดาองคหน่ึงซึ่งมีวรรณะสดใสสวางรุงเรืองทั่วทิศ เหมือนดาวประกายพรึก จึงไตถามวาทํา
ความดีอะไรไว จึงไดสมบัติเห็นปานน้ี เทพธิดาน้ันเมื่อถูกพระมหาโมคคัลลานเถระถามถึงผลกรรม
ก็ดีใจ กราบเรียนทานวา ดิฉันเปนอุบาสิกาอยูเมืองสาเกต สมบูรณดวยทานและศีล ยินดีในการ
จําแนกแจกทานทุกเมื่อ ไดถวายเครื่องนุงหม ภัตตาหาร เสนาสนะ เครื่องตามประทีป โดยมีใจผอง
ใสยิ่ง ในทานผูมีจิตใจตรงแลว  วันดิถี ๑๔-๑๕ ค่ํา และดิถี ๘ ค่ํา กึ่งปกษ ดิฉันไดรักษาอุโบสถศีล
ประกอบดวยองค ๘ ประการตลอดปกษอยางนาอัศจรรย สํารวมดีในศีลทุกเมื่อ คือ เวนการฆา
สัตว, ลักทรัพย, ประพฤติลวงใจสามี, มุสาวาท, และการดื่มของมึนเมา  ยินดีในสิกขาบท ๕  
ประการ ฉลาดในอริยสัจ เปนอุบาสิกาของพระผูมพีระเนตรดี มีพระยศ ซึ่งทรงพระนามวา โคตมะ 
จึงไดสมบัติเห็นปานน้ี  ดิฉันไดฟงเรื่องราวสวนอุทยานในสวรรคช่ือนันทวันเนืองๆ จึงเกิดพอใจตั้ง
จิตไวในที่น้ัน แลวไดเกิด ณ นันทวันสมประสงค   ดิฉันไมเช่ือฟงพระพุทธดํารัสของพระศาสดาผู
อาทิตยพันธุ ตั้งจิตไวในที่ตํ่า จึงเกิดเดือดรอนภายหลัง ดิฉันจะอยูรักษาอุโบสถศีลในวิมานน้ีไมนาน
เทาไหร เมื่อถูกถามถึงกําหนดอายุในสวรรคของนาง นางบอกวาดิฉันจะอยูที่น้ีเพียง ๖ หมื่นป
เทาน้ันทานมหามุนี! แลวก็จะจุติจากนี้ไปเกิดรวมหมูมนุษย ดังน้ี  พระมหาเถระจึงกลาวเตือนวา 
ทานอยากลัวอุโบสถศีล ทานไดรับพุทธพยากรณแลววาเปนพระโสดาบัน เปนผูวิเศษแลว ทานละ
ทุคติไดแลว ดังนี้  สวนเรื่องเกี่ยวกับเปรตที่ทานไดไปพบเห็นในแดนนรก ดังตอไปน้ี 
  คร้ังหน่ึง ทานเขาสมาธิแลวไปสูแดนเปรต ซึ่งใกลกับแดนนรก ไดเห็นเหตุการณแปลก
ประหลาด จึงถามเขาวา ขางหนาไปโดยชางเผือก ทามกลางไปโดยรถเทียมดวยมาอัศดร เบื้องหลัง
หญิงสาวไปในวอ ยอมสวางรุงเรืองท่ัวทั้ง ๑๐ ทิศ  สวนทานทั้งหลายมีมือถือสาก หนารองไห ตัว
แตกแตน คร้ังเปนมนุษยทําบาปอะไรไว จึงตองดื่มเลือดของกันและกันดังน้ี  ไดรับคําตอบวา 
ขางหนาผูไปโดยชางเผือกตัวประเสริฐซึ่งกาวไปดวยเทาทั้ง ๔ น้ัน เปนบุตรคนโตของขาพเจา
ทั้งหลาย เขาใหทานแลวมีสุขราเริง ผูไปโดยรถเทียมมาอัศดร ๔ ตัว ซึ่งผูกเทียมกันเปนหมวดดีน้ัน
เปนบุตรคนกลางของขาพเจาทั้งหลาย เขาไมตระหน่ี เปนทานบดี ยอมรุงเรือง สวนหญิงผูไปในวอ
ขางหลังนั้นเปนลูกสาวคนเล็กของขาพเจาทั้งหลาย  นางมีปญญา ตาใสเหมือนตาเน้ือ  มีสุขราเริง
ดวยการจําแนกแจกทาน เขาเหลาน้ีมีจิตเลื่อมใสไดถวายทานแกสมณพราหมณในกาลกอน สวน
ขาพเจาทั้งหลายไดเปนคนตระหนี่ ดาทอสมณพราหมณที่เขาเหลาน้ันถวายทานบํารุงบําเรออยู จึง
ซูบผอม เหมือนไมออถูกไฟเผาฉะนั้น  พระมหาเถระจึงถามตอไปวา ทานท้ังหลายกินอะไร? นอน
อะไร? อยูอยางไร? ซึ่งเมื่อโภคะทั้งหลายเพียงพอมิใชนอย จึงคลาดความสุขถึงทุกขในบัดน้ี? ไดรับ
คําตอบวา ขาพเจาทั้งหลายฆากันและกัน แลวดื่มกินหนองและเลือด ครั้นดื่มมากแลวก็ไมใหทาน 
ทั้งไมบริโภคเอง อยางนี้น่ันเอง สัตวผูตองตายซึ่งมีโภคะมากมาย ไมบริโภคเอง ทั้งไมทําบุญ ตาย
แลวจึงไปครํ่าครวญอยูยมโลก เกิดเปนเปรตหิวกระหายเหลือประมาณในปรโลก ภายหลังตองถูก
เผาไหมอยูนาน เพราะทํากรรมซึ่งมีทุกขเปนกําไรไว จึงตองเสวยทุกขแสนเผ็ดรอน ทรัพยกับ
ขาวเปลือกก็สวนหน่ึง ชีวิตก็สวนหน่ึง ผูฉลาดรูวาเปนคนละสวนกันแลวควรทําที่พึ่ง นรชนเหลาใด
ฉลาดในธรรม รูอยางน้ี นรชนเหลานั้นยอมไมประมาทในทาน เพราะเชื่อฟงคําพระอรหันต ดังน้ี. 
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   สวนพระสารีบุตรเถระอัคคสาวกเบื้องขวา ซึ่งไดรับยกยองจากพระบรมศาสดาวา เลิศกวา
ภิกษุสาวกผูมีปญญายิ่งนั้น เปนกําลังยิ่งใหญของสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาในการเผยแผพระธรรม
วินัย ทรงยกยองวา สามารถประกาศอนุตตรธรรมจักรไดเทาเทียมกับพระองค ทรงแนะนําภิกษุ
ทั้งหลายใหคบหาสมาคม เคารพนับถือเชื่อฟง ทานก็เชี่ยวชาญทางจิต มีฤทธานุภาพไมนอย ไดเคย
ไปเห็นเปรตซึ่งเปนแดนเปรต หญิงเปลือยกาย ผิวพรรณทราม ผอมกะหรอง สะพรั่งดวยเสนเอ็น 
ทานจึงถามวาเปนอะไรอยูท่ีน่ี ไดรับตอบวา ดิฉันเปนนางเปรต ทานผูเจริญ! ตกทุกขไดยากอยู
ยมโลก เพราะทําบาปกรรมไว จึงจากยมโลกไปสูเปตโลก ทานถามตอไปวา ทํากรรมช่ัวไวดวยกาย 
วาจา ใจ อยางไรหรือ?  จากโลกนี้ไปสูโลกเปรตดวยผลกรรมอะไร? ไดรับตอบวา บิดามารดาหรือ
แมญาติซึ่งเปนผูมีจิตใจเลื่อมใสตอสมณพราหมณไมอนุเคราะหดิฉัน ไมชักชวนดิฉันวา จงใหทาน
บางเลย ดิฉันจากมาเปลาเปลือยอยูอยางน้ีถึง ๕๐๐ ป ตองถูกความหิวกระหายขบกัด น้ีเปนผล
บาปกรรมของดิฉัน ทานเจาคะ! ดิฉันขอไหวทาน ทานผูกลาหาญ! ทานผูมีอานุภาพมาก! โปรด
อนุเคราะหดิฉัน โปรดใหทานอะไรๆ แลวอุทิศแกดิฉันดวยเถิด โปรดปลดเปลื้องดิฉันจากทุคติบาง
เถิดเจาขา!  พระเถระรับคําแลวใหคําขาวคําหนึ่ง ผาเทาฝามือ นํ้าดื่มถาดนอยๆ ถาดหน่ึงแกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวอุทิศทักษิณาแกนางเปรตนั้น ผลก็เกิดในลําดับน้ันทันที โภชนะผานุงหมนํ้าดื่มน้ีเปน
ผลของทักษิณา  ลําดับน้ันนางก็เปนผูสะอาด นุงหมผาสะอาด ทรงผาผืนดีมาแตแควนกาสี มีผา
อาภรณงดงาม เขาไปหาพระสารีบุตร  พระเถระเห็นแลวจึงถามวา ทานมีวรรณะสดใส สวาง
รุงเรืองทั่วทุกทิศ เหมือนดาวประจํารุง วรรณะเชนนี้สําเร็จแกทานเพราะกรรมอะไร?  เมื่อเปน
มนุษยไดทําบุญอะไรไว? จึงมีอานุภาพรุงเรือง มีวรรณะสองสวางทั่วทุกทิศ  ไดรับคําตอบวา ทาน
มุนีผูกรุณาสัตวโลกไดเห็นดิฉันผูผอมเหลืองอดอยาก เปลาเปลือยผิว ถึงทุกข คร้ันแลวไดใหคําขาว 
ผาเทาฝามือ นํ้าดื่มถาดนอยๆ แกภิกษุทั้งหลายแลวอุทิศแกดิฉัน ทานจงดีผลแหงคําขาวคําเดียว 
กลายเปนภัตรท่ีจะตองกินถึงหมื่นป ดิฉันเปนผูไดกามสมบัติตามตองการ บริโภคโภชนะมีกับขาว
รสตางๆ มากอยาง ทานจงดูผลแหงแผนผาเทาฝามือซึ่งกลายเปนผานุงหมมากกวาของพระเจา
นันทราช ที่หมในประเทศ เปนผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน และผาฝายไพบลูย มีคามากหอยยอยอยู
เต็มอากาศ ดิฉันจะนุงหมผาน้ันๆ อันเปนที่รักแหงใจ ทานจงดูผลแหงน้ําดื่มถาดนอยๆ ซึ่ง
กลายเปนสระโบกขรณีสี่เหลี่ยมลึก ตบแตงดี มีนํ้าใส ทาราบรื่นเย็นดี อบอวลดวยกลิ่น ดาดาษดวย
ดอกปทุม บริบูรณดวยสัตวนํ้า ดิฉันยอมรื่นรมย ยอมเลน ยอมบันเทิง ไมมีภัยแตอยางใด จึงมาเพื่อ
ไหวทานมุนี ผูมีความกรุณาตอสัตวโลกเจาขา ดังน้ี! 
  อีกเรื่องหน่ึง ทานไดพบหญิงเปรตตนหน่ึง ซึ่งมีพรรณะเศราหมองซูบซีดเชนตนกอน 
สอบถามไดความวาเคยเปนมารดาของทานมาในชาติอื่นๆ มาเกิดในแดนเปรต หิวกระหาย
เหลือเกิน ตองกินนํ้าลายน้ํามูกและโลหิต ไมมีท่ีพึ่งพิงอาศัย ขอใหทานบริจาคทานอุทิศผลให เพื่อ
จะไดพนจากการกินนํ้าเลือดน้ําหนองบาง ทานไดฟงคํามารดาแลวมีใจสงสาร จึงปรึกษาพระมหา
โมคคัลลานะ ทานพระอนุรุทธะ และพระกัปปนะ พากันสรางกุฎี ๔ หลังถวายในสงฆจาตุรทิศ 
แลวอุทิศกุฎี ขาว นํ้าเปนทักษิณาแกมารดา ทันใดน้ันบังเกิดผลเห็นประจักษ มีวิมาน ขาว นํ้า 
ผาผอน เปนผลของทักษิณา นางมีกายสะอาด นุงหมผาสะอาด ทรงผาผืนดีมาแตแควนกาสี มีผา
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อาภรณงดงาม เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ เลาความจริงใหทราบวาเปนมารดาเดิมท่ีพระ
สารีบุตรทําบุญอุทิศให ไดรับผลพนทุกขรอนแลว มุงมาเพื่อไหวทานมุนี ผูมีความสงสารสัตวโลก
น้ัน เจาขา! ดังน้ี. 
  พระมหาเถระทั้งสอง เปนผูมีอํานาจทางจิตดวยกัน ยอมสามารถถอดใจออกจากราง 
เนรมิตกายหน่ึงขึ้นแลวไปบําเพ็ญประโยชนในที่ไกลได เรื่องที่เลามาก็เปนเรื่องในที่ไกล ไมใชในที่
อยูของทาน จึงสันนิษฐานวาจะตองใชมโนมัยกายไปพบเห็น กิตติศัพทที่ทานพระมหาเถระทั้งสอง
บําเพ็ญประโยชน เปนกําลังใหญของพระบรมศาสดา ดุจพระกรขวาซายน้ี ไดแพรกระจายไปจน
เปนที่ปองรายของเดียรถียนิครนถ  พระมหาเถระทั้งสองเคยถูกประทุษรายในกรุงราชคฤห คร้ัง
สุดทาย พระมหาโมคคัลลานเถระก็ถูกประทุษรายถึงตองนิพพาน ขาพเจาไดเลาเรื่องเกี่ยวกับ
มโนมัยฤทธิ์เหลิงเจิ้งไปไกลแลว จะขอวกเขาหาเรื่องตอไป. 
  การสามารถถอดดวงจิตออกจากราง และเนรมิตรูปกายขึ้นอีกรูปกายหน่ึง ซึ่งมีรูปลักษณะ
เหมือนรูปกายจริงของตน แลวสงไปทํากิจหรือปรากฏในที่ไกลไดน้ัน ยอมตองอาศัยกําลังใจและ
มโนภาพดังไดกลาวไวแลวในขอวาดวยอิทธิวิธิ จึงไมจําเปนตองกลาวในท่ีน้ีอีก. 
  วิธีถอดจิตน้ัน คลายแบงภาพจิตออกไปทําการ ความรูสึกแหงจิตในกายเดิมก็ยังมีอยู แตมี
สายโยงถึงกันตลอดเวลา อีกอยางหนึ่ง ถอดออกไปทั้งหมดโดยไมมีความรูสึกเหลืออยูในรางกาย
เดิมเลย คลายไปหมดทั้งตัวก็ได วิธีแรกทําไดงายโดยที่ไมตองเขาฌานอยางสูงชนิดท่ีหมดความรูสึก
ในกายเดิม คือเพียงแตทํามโนภาพขึ้น เนรมิตรูปรางของตนไปปรากฏ ณ เฉพาะผูที่เราตองการ
ชวยเหลือหรือพบปะนั้น แลวทํากิจตามประสงคแลวก็กลับ  ในขณะที่สงจิตไปน้ันรางกายเดิมจะ
อยูในทาหรืออิริยาบถใดๆ ก็ตาม สวนมโนมัยรูปตองใหอยูในทาหรืออิริยาบถปกติตามธรรมเนียม 
การพูดจา การแสดงธรรมก็ออกไปจากจิตในรางกายเดิมน้ี มโนมัยรูปเปนแตเพียงภาพปรากฏ และ
ถายทอดเสียงอีกทีหน่ึง สวนวิธีหลังตองเขาสมาธิ แลวสงจิตท้ังหมดออกไปจากราง แลวเนรมิตกาย
ขึ้นตามรูปลักษณะกายเดิมใหครบถวน แลวไปทํากิจหรือไปปรากฏกายในท่ีใดๆ โดยมีความรูสึก
เต็มตัวในมโนมัยกายนั้นทีเดียว สวนกายเดิมที่อยูเบื้องหลังนั้นไมมีความรูสึก ดํารงความเปนปกติ
อยูดวยอํานาจฌานรักษาเทานั้น วิธีน้ีไปไดนานๆ และรูสึกสนุกสนานดวย  พวกเขาฌานแบบไปดู
นรก สวรรคหรือโลกดานอื่นๆ ใชวิธีน้ีทั้งน้ัน มีขาววาโยคีสามารถถอดใจออกจากรางไปเที่ยวใน
โลกอื่นนับเปนเวลาตั้งเดือนๆ ก็ได โดยที่กายเดิมไมเปนอันตรายประการใด  วิธีถอดจิตออกจาก
รางตามวิธีหลังนี้เปนดังน้ี 
  (๑.)  ทําอาโลกกสิณ จนไดดวงสวาง-ใสดีแลว. 
  (๒.)  ยอดวงกสิณน้ันใหเล็กลงประมาณเทาลูกมะขามปอมแลว. 
  (๓.)  รวมกําลังใจสงดวงน้ันออกทางกระหมอมไปสูที่ที่ประสงคจะไป. 
  (๔.)  เมื่อรูสึกกายเบาวูบ และไปปรากฏตัวอยูในที่ซึ่งกําหนดจะไปน้ันแลว ช่ือวาถอดจิตไป
ไดแลว. 
  (๕.)  พึงขยายดวงกสิณใหโตตามเดิมอีก พรอมกับเนรมิตกายใหปรากฏชัดข้ึน แลวทํากิจมี
สนทนาเปนตน กับเทวดาหรือผูใดผูหนึ่งที่ไดพบในคราวนั้น. 
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  (๖.)  เมื่อจะกลับ พึงยนดวงกสิณใหเล็กลงเทาลูกมะขามปอมแลวจึงกลับ. 
  (๗.)  ถามีมารมากั้นกางในระหวางทาง เชนถูกอมเปนตน พึงรวมกําลังใจขยายดวงกสิณให
ใหญกวาง หรือแผจิตออกใหกวางที่สุดเทาที่จะทําได มารก็จะกระจายไปหรือเปดทางใหไป. 
  (๘.)  จุดเพงทําดวงกสิณน้ัน คือเพดานปากกับจมูกตอกัน เมื่อไดดวงแลวจึงรวมกําลัง
สงออกไปทางกระหมอม. 
  (๙.)  ภูมิจิตในขณะนั้น ถาจะไปสวรรค ตองใหเปนปติสุขภูมิ ถาจะไปพรหมโลกตองใหเปน
อุเบกขาสุขภูมิ  ถาจะไปมนุษยโลกและอบายโลก เขาฌานเพียงวิเวกชาภูมิเทานั้นก็ไปได. 
  วิธีถอดจิตตามแบบน้ี ใชกันอยูในหมูพุทธบริษัทในสมัยปจจุบัน. 
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บทที ่๗ 
วิธสีรางทิพยอาํนาจ เจโตปรยิญาณ รูจกัใจผูอืน่ 

 
  ทิพยอํานาจขอน้ี เปนอุปกรณในการแสดงธรรมอยางวิเศษ  การแสดงธรรมท่ีจะสบกับจริต
อัธยาศัยและความคิดเห็นของบุคคล จนถึงทําใหผูฟงเกิดอัศจรรยและยอมเชื่อฟงไดอยางน้ัน ยอม
อาศัยทิพยอํานาจขอน้ีเปนกําลังสําคัญอุดหนุนอยู  พระบรมครูของเราทรงใชทิพยอํานาจขอน้ี
เสมอในการทรมานเวไนย ใครควรไดรับการทรมานดวยวิธีใด ดวยพระธรรมเทศนาอยางไร ยอม
ทรงกําหนดไวในพระหฤทัยกอนแลว จึงทรงดําเนินการในภายหลัง ขอน้ียอมสมจริงกับพระพุทธกิจ
ที่ทรงปฏิบัติประจําวัน คือ 
  ๑. ปุพฺพณฺเห ปณฑฺปาตฺจ  เวลาเชาเสด็จบิณฑบาตโปรดสัตว สงเคราะหผูตองการบุญให
ไดทําทานในเขตดี ถาผูควรไดรับการสงเคราะหในวันน้ันอยูในที่ใกล ก็มักเสด็จไปสงเคราะหใน
เวลาบิณฑบาตน้ันเอง. 
  ๒. สายณฺเห ธมฺมเทสนํ  เวลาเย็นทรงแสดงธรรมแกประชาชนซึ่งพากันมาฟง คือในที่ใดท่ี
เสด็จไปประทับประจําอยูนาน ในที่นั้นประชาชนผูเคารพนับถือยอมถือเปนกรณีสําคัญ เวลาเย็น
ซึ่งเปนเวลาวางงาน และพระบรมศาสดาจารยก็ออกจากที่พักผอนในเวลากลางวัน ตางก็เขาเฝาฟง
พระธรรมเทศนาเสมอ เชนประชาชนในกรุงสาวัตถีเปนตัวอยาง. 
  ๓. ปโทเส ภิกฺขุ โอวาทํ  เวลาพลบค่ําทรงโอวาทพระภิกษุใหเขาใจในขอวัตรปฏิบัติอบรม
จิตใจ และใหฉลาดในขอธรรมท่ีจะนําไปสั่งสอนประชาชน หรือโตตอบปญหาทุกๆ เวลาค่ํา 
พระภิกษุทั้งหลายจะมาชุมนุมกันในโรงอุปฏฐาก  พระบรมศาสดาจารยจะทรงกําหนดจิตใจของ
ภิกษุทั้งหลายดวยเจโตปริยญาณแลวเสด็จไปท่ีโรงอุปฏฐาน ทรงโอวาทและแสดงธรรมแกความ
สงสัยของภิกษุทั้งหลายพอสมควรแลว จึงเสด็จกลับพระคันธกุฎีซึ่งเปนที่ประทับ  บางคราวถึงกับ
รุงสวาง ณ อุปฏฐานศาลาน้ันเอง. 
  ๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหนํ  เวลาเที่ยงคืนทรงแกปญหาเทวดา คือวาเทวดามาเฝาเวลาเที่ยง
คืนเสมอ และชอบนําปญหาตางๆ มาทูลถาม จึงเปนภารกิจที่ทรงแกปญหาเทวดาในเวลาน้ัน  คร้ัน
รุงเชาก็ตรัสเลาใหภิกษุทั้งหลายฟง เพื่อจดจําเอาไว. 
  ๕. ปจฺจูเส ว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ  เวลาจวนใกลรุง ทรงตรวจดูสัตวโลกผูควร
โปรด คือ พอจวนรุงสวางไมวาประทับ ณ ที่ใดๆ จะทรงเขาพระกรุณาสมาบัติเสมอ ทรงแผน้ํา
พระทัยสงสารสัตว อยากจะโปรดใหพนทุกขไปทั่วโลกทุกทิศทุกทาง  ใครเปนผูมีอุปนิสัยควรโปรด 
ก็จะมาปรากฏในขายพระญาณ  ทรงกําหนดจริตอัธยาศัยดวยเจโตปริยญาณแลวพอรุงเชาก็เสด็จ
ไปโปรดทันที  ถาเปนที่ใกลก็เสด็จไปในคราวบิณฑบาตน้ันเอง ถาเปนที่ไกลก็เสด็จไปภายหลัง
บิณฑบาตแลว  การที่ทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพระกรุณาสมาบัติน้ี ทรงถือเปนธรรมเนียมที่ตอง
ปฏิบัติเปนอาจิณ มิไดละเวนเลย. 
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  การกําหนดรูจริตอัธยาศัยเสียกอนแลว จึงแสดงธรรมสั่งสอน ยอมไดผลศักด์ิสิทธิ์ 
เหมือนกับบงหนามดวยหนาม หรือเกาถูกท่ีคันฉะน้ัน.  พระบรมศาสดาและพระสาวกผูชํานาญ
ทางเจโตปริยญาณจึงทรงใชเสมอ. 
  อน่ึง การสามารถกําหนดรูจิตใจ แลวบอกไดวาผูน้ันมีจิตใจอยางไร มีความคิดเห็นอะไรใน
ขณะนั้น มีกิเลสหรือคุณธรรมอะไรแทรกซึมอยูในใจ ควรแกไขหรือสงเสริมอยางไรจึงจะเปนผลดี 
เชนนี้ทานจัดเปนปาฏิหาริยอันหน่ึง เรียกวา อาเทสนาปาฏิหาริย แปลวาการดักใจถูกตองเปนที่นา
อัศจรรย เปนปาฏิหาริย ๑ ใน ๓ คือวา ปาฏิหาริยมี ๓ ประการดังกลาวมาแลวในบทท่ี ๕ คือ 
  ๑. อิทธิปาฏิหาริย  ไดแกฤทธิ์เปนที่นาอัศจรรย. 
  ๒. อาเทสนาปาฏิหาริย  ไดแกการดักใจถูกตองเปนที่นาอัศจรรย. 
  ๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย  ไดแกคําสอนเปนที่นาอัศจรรย คือเปนคําสั่งสอนประกอบดวย
เหตุผล ความจริง และสามารถปฏิบัติตามได ทั้งใหผลสมจริงแกผูปฏิบัติดังตรัสไว ไมเปนการเกิน
วิสัย ทั้งเปนคําสั่งสอนเหมาะแกทุกสมัยดวย. 
  ในบรรดาปาฏิหาริย ๓ น้ี ทรงยกยองอนุสาสนีปาฏิหาริยวาเยี่ยมยอด ดวยประทานเหตุผล
วา ยั่งยืนเปนประโยชนนาน แมแกปจฉิมชนคนรุนหลังๆ สวนอิทธิปาฏิหาริยและอาเทสนา
ปาฏิหาริยน้ันเปนประโยชนเฉพาะผูไดประสบพบเห็น หรือคนรุนน้ันเทาน้ัน ไมเปนประโยชนแก
คนรุนหลังๆ ดังอนุสาสนี  ถึงอยางนั้นก็ดี พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงละการทําฤทธิ์และดักใจ ทรง
ใชปาฏิหาริยท้ัง ๓ น้ันอยูเสมอ  พระอนุสาสนียอมสําเร็จขึ้นดวยปาฏิหาริย ๓ ประกอบกัน  ฉะน้ัน
จึงสําเร็จประโยชนดี.  
  เปนความจริงที่แนนอนที่สุด ถาคนผูใหคําสั่งสอนเปนคนมีอานุภาพทางใจ ทั้งมีญาณหยั่งรู
อัธยาศัยของผูรับคําสั่งสอน และเปนผูทําไดในสิ่งที่ตนสั่งสอนแลว คําสั่งสอนยอมมีรสชาติดูดด่ืม 
และซาบซึ้งถึงใจของผูฟง เปนเหตุใหผูรับคําสั่งสอนบังเกิดสติและปญญาไดดี ดวยเหตุน้ีปาฏิหาริย
ทั้ง ๓ ประการจึงจําเปนตองใชในการแนะนําสั่งสอนผูอื่นเสมอไป  ผูมีอานุภาพทางใจแมมิไดจงใจ
ใชอิทธิปาฏิหาริยก็ตาม อํานาจใจนั้นยอมแผรัศมีครอบคลุมจิตใจผูฟงใหเกิดความสงบ ความ
เคารพยําเกรง ความตั้งใจฟงอยูโดยปกติแลว จึงเปนอันแสดงอิทธิปาฏิหาริยอยูในตัวแลว  สวน
การดักใจหรือกําหนดรูใจก็เหมือนกัน สําหรับผูมีใจผองแผวยอมสามารถรับสัมผัสกระแสจิตของ
ผูอื่นไดทุกขณะไป ถึงไมตั้งใจกําหนดรูก็ยอมรูไดอยูแลว  การแสดงธรรมหรือใหคําแนะนําสั่งสอน 
จึงอาจปริวัติไปตามอัธยาศัยของผูรับธรรมเทศนา หรือคําแนะนําสั่งสอนไดโดยปกติ  อนุสาสนีของ
ทานผูสามารถเชนน้ี ยอมมีรสชาติดูดดื่มซาบซึ้งถึงใจ เปนอนุสาสนีปาฏิหาริยแท.  ผูมีโอกาสไดรับ
คําสั่งสอนของผูเชนนั้น ยอมเทากับไดรับโสรจสรงดวยนํ้าทิพย หรือไดรับพรสวรรค ยอมแชมช่ืน
เบิกบานใจทันทีทันใด. 
  เจโตปริยญาณ นอกจากอํานวยประโยชนในการแสดงธรรมแลว ยังเปนประโยชนในการ
เลือกคบคาสมาคมกับคนไดดีดวย เพราะวาอาเสวนะ คือการคบคาสมาคมยอมเปนปจจัยนอม
เอียงอัธยาศัยใจคอของคนเราใหเปลี่ยนแปลงไปได  ถาจิตใจนอมเอียงไปในดานดีก็เปนศรีแกตัว 
ถานอมเอียงไปในดานรายก็เปนภัยแกตัว  นักปราชญทานจึงสอนใหเลือกคบคน เวนการคบคา
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สมาคมกับคนช่ัว สมาคมกับคนดี  คนดีและคนช่ัวทานวามีความประพฤติเปนเครื่องหมายใหรู คือ 
คนดีมีความประพฤติดี และคนชั่วมีความประพฤติช่ัวเปนลักษณะ  แตถึงกระนั้นก็มิใชรูไดงาย 
เพราะคนโดยมากยอมมีนิสัยปดช่ัวเปดดี เราจะหาคนเปดเผยตรงไปตรงมาไดยาก  ถาเรามีเจโต-
ปริยญาณแลว เราจะรูจักคนดีคนเลวไดไวที่สุด เพราะคนเราปดอะไรๆ ในสวนภายนอกนั้นยอมปด
ได แตจะปดใจปดไมอยู ผูรูสึกตัววามีความช่ัว พยายามปกปดเพื่อมิใหผูอื่นรูน้ัน ยอมมีความรูสึก
ในใจรุนแรง ทําใหเกิดกระแสทางใจขึ้น แลวเกิดเปนลูกคลื่นแผซานออกไปเปนปริมณฑล  คนผูมี
เจโตปริยญาณยอมรับทราบไดดี  ผูพยายามปกปดความชั่วของตัวจึงเทากับเปดเผยความชั่วในใจ
ยิ่งข้ึน สมกับคําวา “ยิ่งปดเทากับยิ่งเปด”  เพราะเหตุวากระแสจิตยอมเกิดจากความรูสึกสะเทือน
ใจนั่นเอง  กอนอื่น ทานแสดงสิ่งปรุงแตงไว ๓ ประการ คือ 
  ๑. กายสังขาร สิ่งปรุงแตงกาย ไดแกลมหายใจเขา-ออก ซึ่งเปนไปอยูโดยปกติธรรมดา ทํา
ใหรางกายเจริญอยูและเจริญเติบโตสืบตอกันไป  เมื่อใดลมหายใจขาดไป เมื่อน้ันกายก็หยุดดํารง
และหยุดเจริญเติบโต ถึงแกความขาดสิ้นชีวิตอินทรียลงทันที. 
  ๒. วจีสังขาร สิ่งปรุงแตงวาจา ไดแกวิตกคือความคิด และวิจารคือความอาน อันเปนไปอยู
ในจิตใจของคนปกติธรรมดาทุกคน กอนที่จะพูดจาปราศรัยยอมตองคิดอานเรื่องที่จะนํามาพูด 
และคิดอานปรุงแตงคําพูดเขาเปนพากย เปนประโยค ใหผูฟงรูเร่ืองที่ตนพูด  เมื่อคิดอานขึ้นยังมิ
ทันไดพูดออกมาทางปากก็ยอมเกิดเปนสัททชาติทันที  ผูมีทิพพโสต-หูทิพย ยอมไดยินเชนเดียวกับ
เสียงพูดทางปาก  สวนผูมีเจโตปริยญาณยอมรับทราบกระแสสัมผัสแหงความคิดอานน้ันได
งายดาย.  
  ๓. จิตตสังขาร สิ่งปรุงแตงจิต ไดแกสัญญาและเวทนา  สัญญาหมายถึงความรูสึกสัมผัสทาง
ทวาร ๖ จําไดวาเปนอะไร  เวทนาหมายถึงความรูสึกรสสัมผัส คือ เย็น รอน ออน แข็ง เปนที่
สบาย ไมสบาย หรือเฉยๆ น้ัน  ความรูสึก ๒ ประการนี้ปรุงแตงจิตใหเกิดความรูสึกดี-รายขึ้นในใจ
อยูเสมอ และเปนเหตุใหคิดอาน ตรึกตรองหาลูทางเพื่อไดสิ่งดี เวนสิ่งรายเสมอ เมื่อจะพูดก็ยอม
พูดไปตามความคิดอานน่ันเอง  สัญญาและเวทนาทําใหเกิดกระแสคลื่นขึ้นในจิตกอนสิ่งอื่นๆ ดังน้ี 
ผูมีเจโตปริยญาณจึงสามารถรับรูไดในเมื่อมาสัมผัสเขากับใจ  เพราะสิ่งใดที่เกิดเปนกระแสคลื่น
แลว สิ่งนั้นจะตองแผซานออกไปเปนปริมณฑลรอบๆ ตัว จะปดไวไมอยู เหมือนคลื่นนํ้าเกิดจาก
ความสะเทือน ยอมเปนกระแสคลื่นกระจายออกไปจนสุดกําลังของมันฉะน้ัน. 
  จิตตสังขาร และ วจีสังขาร ๒ ประการนี้ ถาจะเปรียบกับคลื่นภายนอก จิตตสังขารเปรียบ
ไดกับคลื่นวิทยุ  วจีสังขารเปรียบไดกับคลื่นเสียง ซึ่งแผกระจายไปในอากาศวิถีฉะนั้น  สมัยปจจุบัน
วิทยาศาสตรสามารถคนพบความจริงเร่ืองวิทยุและเสียง จึงประดิษฐเครื่องสงและรับคลื่นท้ังสองนี้
เปนผลสําเร็จ ทําใหเราไดฟงเสียงอันมาจากระยะไกลได  สวนคลื่นจิตตสังขารและวจีสังขารนี้ เมื่อ
จะบัญญัติศัพทใหคลายคลึงกับคลื่นทั้งสองนั้น ขาพเจาขอบัญญัติคลื่นจิตตสังขารวา คลื่นจิต, ขอ
บัญญัติคลื่นวจีสังขารวา คลื่นเสียง  คลื่นจิตและคลื่นเสียงยอมแผกระจายออกจากแหลง คือตัวเอง
เปนปริมณฑลอยูเสมอ กวางแคบตามกําลังของคลื่นจิต ซึ่งเปนแรงสงน่ันเอง  ถาความกระเทือน
ทางจิตแรง คลื่นก็แรง และสามารถสงไปไดไกลมากเชนเดียวกับคลื่นวิทยุฉะนั้น  ผูมีเครื่องรับคลื่น
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จิตและคลื่นเสียงยอมสามารถรับรูรับฟงได เหมือนผูมีเครื่องรับวิทยุฉะนั้น  จิตใจที่ไดรับการฝกฝน
จนใสแจวแลวนั้น จะเปนเครื่องรับรูคลื่นจิตเปนอยางดี  จิตใจที่ไดรับการฝกฝนเชนน้ันดวย มีทิพพ
โสตดวย จะสามารถรับฟงคลื่นเสียงไดเปนอยางดี เวนแตจะไมเปดรับรูรับฟงเทานั้น  ถามีความ
จํานงจะรับรูรับฟงแลวเปนตองรูและไดยินเสมอ. 
  นอกจากความสามารถในการรับรูคลื่นจิต และรับฟงคลื่นเสียงของจิตดังกลาวมาแลว 
ผูเชี่ยวชาญทางจิตอยางเย่ียม เชน พระบรมศาสดา สามารถรับรูสภาพของจิตกอนแตที่จะมีความ
กระเทือนจิตและคิดอานเสียดวยซ้ํา เชนในเวลาที่บุคคลอยูในฌานไดตั้งใจไวอยางไร มีความรูสึก
ในขณะนั้นอยางไร มีความนอมเอียงไปทางไหน เมื่อออกจากฌานแลวจะรูสึกรสสัมผัสอยางไร 
และจะคิดอานอยางไรตอไป เชนน้ี พระบรมศาสดาทรงสามารถคาดการณถูกตองหมด มีเรื่องหน่ึง
ในพระไตรปฎก ซึ่งควรเปนอุทาหรณแหงเจโตปริยญาณอยางดี จะนํามาเลาตอไปน้ี 
  สมัยหนึ่ง สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาประทับที่บุพพาราม กรุงสาวัตถี วันนั้นเปนวันอุโบสถ 
พระจันทรเพ็ญ พระมหาเถระที่มีช่ือเสียง คนรูจักมากมายหลายทาน อาทิเชน พระมหาโมคคัลลา-
นะ พระอนุรุทธะ ฯลฯ ตางก็มาเฝาและรอฟงพระปาฏิโมกข  พระอานนทไดจัดแจงชุมนุมสงฆ
พรอมเพรียงในเวลาเย็น แลวไปเฝากราบทูลเวลาใหทรงทราบ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงน่ิง 
คร้ันปฐมยามลวงไปแลวพระอานนทก็ไปเฝากราบทูลเตือนอีก ก็ทรงน่ิงอีก  ครั้นมัชฌิมยามลวงไป
แลวพระอานนทก็ไปเฝากราบทูลเตือนอีก จึงตรัสวาสงฆไมบริสุทธิ์ ไมสมควรจะสวดพระปาฏิโมกข 
พระอานนทจึงกลับไปแจงพระพุทธดํารัสแกพระมหาเถระในท่ีชุมนุม พระมหาเถระรูปหนึ่งไดลุก
ขึ้นประกาศพระพุทธดํารัสน้ัน แลวบอกใหสํารวจตัวเอง ใครเปนผูไมบริสุทธิ์จงออกไปจากที่ชุมนุม 
ภิกษุทั้งหลายตางก็น่ิง ไมมีใครแสดงตัววาไมบริสุทธิ์แลวออกจากที่ชุมนุมไป พระมหาเถระ
ประกาศซ้ําอีกเปนครั้งที่ ๒ และที่ ๓ โดยลําดับ ก็ไมมีใครแสดงตัววาไมบริสุทธิ์เชนเดิม จึงทันทีน้ัน
พระมหาโมคคัลลานเถระไดตรวจจิตภิกษุทั้งหลายดวยเจโตปริยญาณ ทราบวาภิกษุรูปหนึ่งเปนผู
ไมบริสุทธิ์สมจริงกับพระพุทธดํารัส จึงบอกระบุชื่อภกิษุนั้นใหออกไปจากที่ชุมนุม ภิกษุนั้นก็ยังน่ิง
อยูอีก พระอานนทจึงลุกขึ้นไปลากแขนเธอออกไปจากที่ชุมนุม แลวไปกราบทูลสมเด็จพระผูมีพระ
ภาควา บัดน้ีมีสงฆบริสุทธิ์แลว โปรดทรงแสดงพระปาฏิโมกขเถิดพระเจาขา  สมเด็จพระผูมพีระ
ภาคเจาเสด็จไปสูที่ชุมนุมแลวทรงแสดงปาฏิโมกขในทามกลางสงฆผูบริสุทธิ์ เมื่อทรงแสดงพระ
ปาฏิโมกขจบลงแลวจึงตรัสวา ไมเปนการสมควรเลยที่ตถาคตจะแสดงพระปาฏิโมกขในสงฆผูไม
บริสุทธิ์ ถาขืนแสดง ศีรษะของผูไมบริสุทธิ์น้ันก็จะพึงแตก ๗ เสี่ยง ดังน้ี. 
  ความจริง จิตใจโดยธรรมชาติยอมมีกระแสอยูเสมอ กระแสจิตใจของบุคคลยอมมีลักษณะ
ตางๆ กัน แลวแตสิ่งสัมปยุตตในขณะนั้น  ถาสิ่งสัมปยุตตเปนฝายดีกระแสจิตก็ยอมดี ถาสิ่ง
สัมปยุตตเปนฝายไมดีกระแสจิตก็ยอมไมดี  ผูมีความเชี่ยวชาญทางเจโตปริยญาณอยางเยี่ยม
สามารถรับรูกระแสจิตดังวานี้ไดดี เทากับรูใจตนเอง  เพราะทานผูเชนน้ันยอมไดผานการฝกฝนจิต
ในจิตตานุปสสนาสติปฏฐานมาเปนอยางดีแลว  กระแสจิตตามที่ทานกําหนดไวในจิตตานุปสสนา
สติปฏฐาน มี ๑๖ ลักษณะ ซึ่งเปนลักษณะใหญๆ แบงเปนฝายดีและฝายไมดี เพื่อทําการศึกษา
สําเหนียกใหทราบกันทุกลักษณะไป จะไดแกไขสวนชั่ว และปรับปรุงสวนดีใหดียิ่งขึ้นไปดังตอไปน้ี 
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โสฬสจิต 
 

กระแสจิตฝายชั่ว 
๑. สราคจิตต จิตเจือรัก 
๒. สโทสจิตต จิตเจือชัง 
๓. สโมหจิตต จิตเจือหลง 

กระแสจิตฝายชั่ว 
๔. สังขิตตจิตต๑  จิตหดหู 

กระแสจิตฝายด ี
๕. มหัคคตจิตต จิตกวางขวาง 
๖. อนุตตรจิตต จิตยิ่งใหญ 
๗. สมาหิตจิตต จิตตั้งมั่น 
๘. วิมุตตจิตต จิตอิสระ 

กระแสจิตฝายด ี
   วีตราคจิตต จิตหายรัก 
   วีตโทสจิตต จิตหายชัง 
   วีตโมหจิตต จิตหายหลง 

กระแสจิตฝายชั่ว 
   วิกขิตตจิตต จิตฟุงซาน 

กระแสจิตฝายชั่ว 
   อมหัคคตจิตต จิตคับแคบ 
   สอุตตรจิตต จิตไมยิ่งใหญ 
   อสมาหิตจิตต จิตซัดสาย 
   อวิมุตตจิตต จิตติดขัด. 

  
 

หมายเหตุ: น้ีเรียงลําดับตามมหาสติปฏฐานสูตร. 
 
  จะอธิบายลักษณะจิต ๑๖ น้ันพอเปนท่ีสังเกตของผูศึกษาตอไป แตจะอธิบายฝายดีกอน 
 จิตหายรัก หายชัง หายหลงนั้น เปนจิตที่จางจากความรัก ความชัง และความหลง กลับคืน
สูสภาพเดิมแทของจิต จึงจัดไวในฝายดี  ตามธรรมดาปุถุชนทุกคนยอมมีกิเลสเปนปกติ แตกิเลส
น้ันมิไดแสดงตัวใหปรากฏชัดๆ เสมอไปจะแสดงตัวใหปรากฏชัดก็ตอเมื่อมีอารมณมาสัมผัส ยั่วยวน
กอกวนขึ้นเทาน้ัน  โดยปกติกิเลสจึงเปนเพียงอนุสัย คือ นอนเน่ืองอยูในจิตของปุถุชนอยางมิด
เมี้ยนเหมือนไมมีกิเลสอะไรเลย ลักษณาการตอนน้ีแหละที่เรียกวาปกติจิตชนิดหน่ึง เปนจิตปกติ
ของปุถุชน แตมิใชปกติจิตของพระขีณาสพ  เพราะจิตของพระขีณาสพไมมีอนุสัย  จิตปกติของ
ปุถุชนนี้มีลักษณะไมรอน ไมรายแตประการใด คอนไปทางลักษณะเย็นเสียดวยซ้ํา เหมือนนํ้าที่มี
ตะกอนนอนอยูภายใต เมื่อนํ้านั้นไมกระเพื่อม ยอมมีลักษณะใส แตยังมีตะกอนจมนอนอยู จึงไม
เปนนํ้าใสสะอาดแท  ขออุปมานี้ฉันใด จิตใจที่หายรัก หายชัง หายหลงก็ฉันนั้น เพราะจิตยังไม
ปราศจากกิเลสอยางเด็ดขาด ยังมีสวนแหงกิเลสเจืออยู เปนแตกิเลสไมฟุง จิตจึงใสในสภาพปกติ
ของตนเทานั้น อาจจะกลับขุนข้ึนเมื่อไรก็ได ในเมื่อถูกกระเทือน  ฉะน้ัน จิตปกติชนิดนี้จึงหมายถึง
จิตที่ยังมีกิเลสอยู แตกิเลสนอนไมฟูฟุงขึ้นครอบคลุมจิต  จิตในลักษณะสภาพเชนน้ันยอมมีกระแส
ปกติไมรอนไมราย คอนขางมีกระแสเย็น  สวนจิตเจือราคะ โทสะ โมหะ เปนจิตผิดปกติ คือแปร
สภาพไปสูความรัก ความชัง ความหลง ถูกความรัก ความชัง ความหลง ครอบงํา ทําใหมีลักษณะ
รอนรุมกลัดกลุม ลุมหลงและขุนมัว เหมือนนํ้าเจือสีหรือสิ่งสกปรก ถูกกระทบกระเทือนเปนระลอก
กระฉอกกระฉอน ยอมขุนขนไมผองใส แลดูเงาไมเห็นฉะน้ัน.  จิตเจือความรัก ความชัง และความ
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หลง เปนจิตราย มีลักษณะรอนตางๆ กัน คือ จิตเจือราคะมีลักษณะรอนอบอุน จิตเจือโทสะมี
ลักษณะรอนแผดเผา  จิตเจือโมหะมลีักษณะรอนอบอาว. 
  สังขิตตจิตต จิตยอหยอน หมายเอาจิตซึ่งไมมีอารมณรอน อารมณเย็นมายั่วยวนกอกวน 
แตถูกอารมณมืดอารมณมัวมารบกวน  จิตปุถุชนน้ันเมื่อถูกอารมณมาสัมผัสยอมแตกกระจายซัด
สายฟฟูุงไปตามลักษณะของอารมณ เหมือนปุยนุนหรือสําลีที่ถูกลมพัดฉะนั้น  จิตที่ฟุงไปตาม
อารมณเปนจิตเสียปกติ ยอมมีกระแสรอนรุมตามลักษณะของอารมณหรือกิเลสที่สัมปยุตตน้ันๆ  
ถาสัมปยุตตดวยราคะก็คิดพลานไปในกามารมณ  ถาสัมปยุตตดวยโทสะก็คิดพลานไปในเรื่อง
หงุดหงิดขัดเคือง  ถาสัมปยุตตดวยโมหะอยางแรงก็คิดพลานไปในเรื่องสงสัย ทําใหเกิดอาการลังเล
ใจ หวาดระแวงไปตางๆ นานา  แตถาอยูกับโมหะที่ออนก็มืดก็หดตัว เปนจิตออนกําลังซบเซาเซื่อง
ซึมมืดมัวยอหยอน ไมปราดเปรียวกระฉับกระเฉงแข็งแรง  จิตใจตามสภาพธรรมดายอมมีลักษณะ
หดหูเปนพักๆ สวนจิตฟุงซานเปนจิตพลุงพลาน ไมดํารงตนเปนปกติ สัมปยุตตไปดวยอารมณ
วุนวายและกิเลส จึงจัดเปนฝายช่ัว มีกระแสผิดปกติเปนกระแสรอนอบอุน แผดเผา และอบอาว 
อยางใดอยางหนึ่ง ตามลักษณะกิเลสที่เจือน้ัน. 
  มหัคคตจิตต จิตกวางขวาง เปนจิตมีคุณธรรมเจือ คือ เปนสมาธิขั้นอุปจาระ มีกระแสจิต
แผกวางเปนปริมณฑลโดยรอบๆ ตัว มากนอยตามกําลังสมาธิ.  ผูฝกหัดสมาธิแบบน้ีเมื่อจิตสงบลง 
ยอมแผกระจายจิตออกไปโดยรอบๆ ตัว กําหนดเขตช่ัวรมไมหน่ึง บริเวณวัด บริเวณหมูบาน ตําบล 
อําเภอ จังหวัด โดยลําดับไปจนสุดสามารถที่จะทําได  ทานเรียกสมาธิชนิดน้ีวา มหัคคตเจโตวิมุตติ 
จิตหลุดพนจากลักษณะคับแคบ ถึงความใหญโตกวางขวาง คลายอัปปมัญญาเจโตวิมุตติ จิตหลุด
พนจากความชัง ถึงความรักในสรรพสัตว ไมมีเขตจํากัด ครอบคลุมโลกทั้งสิ้นหมด  มหัคคตจิตตน้ี
มีอาการแผจิตออกไปกวางเปนปริมณฑลโดยรอบ มิใชแผเมตตาในสรรพสัตว  จุดหมายของม
หัคคตจิตตอยูที่ตองการกําจัดความรูสึกคับแคบองจิตเปนสําคัญ  จิตคับแคบนั้นเปนจิตเจือดวย
โทษ เปนที่ตั้งแหงความเห็นแกตัว มีความรูสึกเศราหมองไมเบิกบาน เมื่อทําการเจริญจิตแบบแผ
กวาง ยอมแกโทษดังกลาวลงได.   อน่ึง จิตในขั้นอุปจารสมาธิแบบทั่วไปมีลักษณะกวางขวาง แก
ความคับแคบไดเชนเดียวกัน เปนแตไมมีปริมณฑลกวางไกลดังที่ต้ังใจทํา  ฉะน้ัน มหัคคตจิตตจึง
หมายเอาจิตเปนสมาธิขั้นอุปจาระ มีกระแสสงบและสวางเปนปริมณฑลโดยรอบๆ ตัว มากนอย
ตามกําลังของการกระจายออก  สวนอมหัคคตจิตตเปนจิตตรงกันขาม มีลักษณะคับแคบ ไมมี
กระแสสวาง เปนจิตซอมซอเศราหมอง. 
  อนุตตรจิตต จิตยิ่งใหญ เปนจิตมีคุณธรรมเจือ คือ เปนสมาธิขั้นอัปปนาถึงความเปน
เอกภาพ มีอํานาจในตัวเอง เปนอิสระในการงานของตน ไมรูสึกวามีอะไรเปนนายเหนือตนในขณะ
อยูในสมาธิน้ัน จึงจัดวาไมมีอะไรยิ่งใหญกวา  จิตในฌานต้ังแตช้ันปฐมฌานขึ้นไปจนถึงช้ันสัญญา-
เวทยิตนิโรธ ไดนามวาอนุตตรจิตตท้ังหมด เพราะจิตในฌานทั้งหมดเปนเอกภาพ ยิ่งในฌานช้ันสูง
ยิ่งมีเอกภาพสมบูรณ จิตที่เปนเอกภาพยอมมีลักษณะองอาจกลาหาญ ไมครั่นครามตออะไร หาย
หวาดหายกลัวหายสะดุง มีกระแสหนักแนนและสวางไสว  สวนจิตใจที่ไมเปนเอกภาพยอมรูสึก
เหมือนเปนทาสของสิ่งตางๆ อยูโดยปกติ มีหวาดมีกลัว มีสะดุงสะเทือนใจอยูเนืองๆ จึงเรียกวา 
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สอุตตรจิตต จิตที่ไมยิ่ง โดยความก็คือจิตเปนทาส ไมเปนไทยแกตัว ยอมมีลักษณะออนแอ อาจถูก
ปนถูกหมุนไปไดทุกๆ ทาง มีกระแสเบาๆ ไมหนักแนน และไมสวางไสว. 
  สมาหิตจิตต จิตตั้งมั่น เปนจิตเจือดวยคุณธรรม คือถึงความเปนอเนญชา เพราะไดรับการ
ฝกฝนอบรมดวยคุณธรรมตางๆ มีสติปญญาสามารถดํารงรักษาตัวไดดี ไมหวั่นไหวตออารมณหรือ
กิเลสใดๆ ที่มาสัมผัส มีอุเบกขาธรรมในสิ่งนั้นๆ เสมอไปท่ีทานกลาวไววาอเนญชจิตต ๑๖ ประการ
เปนเคามูลของฤทธิ์ ดังกลาวในบทที่ ๕ แลว  จิตดังกลาวน้ีมีลักษณะมั่นคง เที่ยงตรง ไมเอนเอียง 
ไมหวั่นไหวและแจมใสเสมอ มีกระแสหนักแนนดูดดื่มซาบซึ้งและเย็นๆ  สวนอสมาหิตจิตต จิตไม
ตั้งมั่นน้ันมีลักษณะตรงกันขามทุกประการ คือเปนจิตกลับกลอกเปนจิตใจที่ไมดี เสียคุณภาพ ไม
เปนตนของตน ตกเปนทาสของอารมณและกิเลส มีลกัษณะมืดมัว วูบวาบไปมา. 
  วิมุตตจิตต จิตเปนอิสระ เปนจิตเจือดวยคุณธรรมสูง คือหลุดพนจากสิ่งขัดของ ถึงความมี
อิสระแกตัว อยูไดตามใจประสงค ไมตองพะวงวาจะมีใครมาขมเหง ตองการอยูสบายดวยวิหาร
ธรรมใดๆ ก็อยูไดตามใจประสงค น้ีกลาวหมายถึงวิมุตตจิตตช้ันสูง สวนการพนจากกิเลสของจิตใจ
เพียงชั่วขณะก็ดี ขมปราบไวนานๆ ก็ดี พนเพียงบางสวนก็ดี ก็ยอมทําใจใหรูสึกปลอดโปรง เปน
อิสระตามสมควรแกความพนน้ันๆ ซึ่งตรงกันขามกับจิตขัดของ ติดขัดในสิ่งตางๆ ใหรูสึกวาตนไมมี
อิสรภาพแกตัว ไมเปนตนของตน ตองคอยฟงบังคับบัญชาของนายคือกิเลสหรืออารมณอยูเสมอ 
ความเปนอิสระของจิตเปนคุณธรรมที่ดี เปนที่พึงปรารถนาในพระพุทธศาสนา  พระบรมศาสดา
ทรงวางวิธีการปฏิบัติไวโดยอเนกปริยายก็เพื่อใหบรรลุถึงความมีอิสระของจิตน่ีเอง  ผูบรรลุถึงขั้น
อิสระสูงสุดแลว ยอมรูสึกตัววพนจากอํานาจถวงใหจมดิ่งลงสูเหวนรกแลว โลงใจ เบาใจที่สุด  พระ
พุทธองคเมื่อทรงบรรลุถึงภูมิอิสรภาพเต็มที่น้ีแลว ทรงยับย้ังอยูดวยความสงบเปนเวลานานถึง ๗ 
สัปดาห ที่เรียกวาเสวยวิมุตติสุข ไมปรากฏวาเสวยพระกระยาหารเลยตลอดเวลาทีพ่ักสงบอยูนั้น 
จนถึงสัปดาหสุดทายในวันคํารบ ๗ จึงทรงรับขาวสตูกอน-สตูผงของสองพาณิช คือตปุสสะ และ 
ภัลลิกะ ซึ่งบังเอิญเดินทางไปคาขายไปพบเขา เกิดความเลื่อมใสศรัทธาปฏิญาณตนเปนอุบาสก
แรกท่ีสุดในพระพุทธศาสนา จิตใจที่บรรลุถึงข้ันอิสรภาพสูงสุดยอมมีลักษณะสวางสดใสที่สุด ดุจดัง
แกวมณีโชติฉะน้ัน และมีกระแสดึงดูดอยางแปลกประหลาด สามารถโนมนาวจิตใจของผูไดพบเห็น
ใหออนโยนลงไดงาย สวนจิตที่มีลักษณะติดขัดไมเปนอิสระแกตัวน้ัน ยอมมีกระแสใหรูสึกอึดอัดใน
ใจ ไมปลอดโปรงในใจ มีกระแสมัวซัว. 
  บุคคลผูมีเจโตปริยญาณ ตองผานการฝกฝนอบรมจิตตามหลักจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
ดังกลาวมาน้ี เมื่อสามารถตามรูตามเห็นจิตใจของตนทุกๆ อาการที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งลักษณะ
ใหญๆ ๑๖ ลักษณะนั้นแลว แมลักษณะปลีกยอยออกไปก็จะรูเห็นไดทุกลักษณะไป เมื่อรูจักจิตใจ
ของตนดีแลวยอมรูจิตใจของผูอื่นไดดีเชนเดียวกัน เพราะจิตมีกระแสกระจายออกจากตัวเปน
ปริมณฑลโดยรอบดังกลาวมาแลว  ผูฝกจิตใจไดดีแลวยอมเหมือนสรางเครื่องรับวิทยุไวรับกระแส
เสียงที่กระจายมาตามอากาศฉะน้ัน  บุคคลผูไมฝกฝนอบรมจิตใหดีแตตองการรูจิตใจของผูอื่นน้ัน
ยอมมิใชฐานที่จะเปนได เหมือนไมมีเครื่องรับวิทยุ หรือเครื่องรับวิทยุเสียแตตองการฟงเสียงซึ่ง
กระจายมาตามอากาศจากระยะไกลเกินวิสัยหูธรรมดาน้ัน ยอมมิใชฐานะที่จะเปนไปไดฉะน้ัน เหตุ
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น้ัน ผูตองการรูจิตใจผูอื่นพึงฝกหัดสังเกตจิตใจตนเองใหทราบชัดทุกลักษณาการเสียกอน ตามหลัก
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน แกไขปรับปรุงลักษณาการที่ไมดีของจิตใจเสียใหม ใหกลายเปนจิตใจมี
ลักษณะดี สงเสริมสวนที่ดีใหดียิ่งข้ึนไปจนถึงท่ีสุดเปนจิตตวิมุตติ หลุดพนจากความเปนทาส ถึง
ความเปนไทย มีอิสรภาพเต็มที่ มีความเปนตนของตนทุกเมื่อ มีอํานาจเหนือกิเลสและอารมณทุก
ประการก็จะบรรลุถึงทิพยอํานาจ คือเจโตปริยญาณสมดังความประสงค. 
  ตามที่บรรยายมานี้ วาโดยเจโตปริยญาณอยางสูง เมื่อจะกลาวโดยปริยายอยางต่ํา ผูฝกฝน
อบรมจิตใจไดความสงบใจแมเพียงช้ันอุปจารสมาธิ ก็สามารถกําหนดรูกระแสจิตของผูอื่นในชั้น
เดียวกันและต่ํากวาลงไปได โดยนัยน้ีไดความวา ผูฝกฝนจิตยอมมีเจโตปริยญาณเปนบําเหน็จ
ความชอบเรื่อยไปจนถึงช้ันสูงสุด ไมตองทอใจวาเปนสิ่งเกินวิสัยของคนธรรมดา คนสามัญธรรมดา
ก็สามารถมีได ถาเอาใจใสสังเกตใจตนเองอยูบอยๆ ความขอน้ีพึงเห็นเชน คนเราเมื่อแรกพบปะกัน
ยอมรูสึกชอบหรือชังกันได ทั้งๆ ที่ยังมิไดแสดงกิริยาอาการหรือการกระทําใหเปนที่นาชอบหรือนา
ชัง ทั้งน้ีเปนเพราะจิตยอมรูจักจิตอยูโดยธรรมดาแลว บุคคลที่มีกระแสจิตไมดีเมื่อเราพบเห็นเขา
เราจะรูสึกไมชอบขึ้นมาทันที สวนผูมีกระแสจิตท่ีดีเมื่อเราพบเห็นเขาเราจะรูสึกชอบขึ้นมาทันที
เหมือนกัน  สวนผูมีกระแสจิตปกติไมดีไมรายน้ันเมื่อเราพบเห็นเขาเราก็รูสึกปกติเฉยๆ ไมเกลียด
ชัง ทั้งไมรูสึกชอบดวย แตผูศึกษาอยาลืมวา ความรูสกึชอบ ไมชอบ หรือเฉยๆ น้ีเกิดจากกิเลสของ
ตัวเองก็มี ที่จะรูไดแนวามิใชเกิดจากกิเลสของตัวเองก็ตองสังเกตรูปกติจิตของตนอยูเสมอ ซึ่ง
รับรองตัวเองไดวาความรูสึกที่เกิดขึ้นน้ันมิไดเกิดจากกิเลสของตัว เปนความรูสึกทางกระแสสัมผัส
ที่ผานมาสัมผสักับจิตใจของตนเขาเทานั้น. 
  การรูจักจิตใจของผูอื่น นอกจากรูไดทางกระแสสัมผสัอันเปนวิสัยของเจโตปริยญาณ
โดยเฉพาะแลว ยอมรูไดทางทิพพจักษุซึ่งจะกลาวขางหนา เพราะวาจิตใจของคนเราเปนธาตุชนิด
หน่ึง ซึ่งมีความรูเปนลักษณะ เรียกวามโนธาตุ แปลวาธาตุรู  ธาตุรูน้ีประกอบดวยแสงสีและกระแส 
ธรรมดาวาแสงยอมมีลักษณะตางๆ กัน สวางมากนอยตางกัน แสงยอมมีสีประกอบเปนลักษณะอีก
ดวย เหมือนแสงไฟยอมเจือดวยสีอันเกิดจากเชื้อตางกันฉะนั้น  เทวดารูจักกันวามีศักดานุภาพมาก
นอยกวากันดวยสังเกตแสงสีของจิตน่ีเอง  เพราะทวยเทพไมมีรางหยาบเปนเคร่ืองปดบัง แสงสีของ
จิตยอมปรากฏชัด  นอกจากแสงประกอบดวยสีแลวยังประกอบดวยกระแสดังกลาวมาแลวอีกดวย 
ถาเราสังเกตใหดีจะทราบไดวา ในขณะที่เราไดสัมผัสกับแสงนั้นๆ เราจะรูรสสัมผสัขึ้นตางๆ กัน 
เชนแสงสวางสีนวลใหเกิดความรูสึกชื่นใจ เบิกบานใจเปนตน ฉะน้ันจิตจึงประกอบดวยแสงสีและ
กระแสดังกลาวแลว ผูมีทิพพจักษุเห็นแสงจิตประกอบดวยสีชนิดใดๆ แลวยอมลงความเห็นไดวา
เปนจิตชนิดใด เจือราคะหรือโทสะโมหะประการใด โดยอาศัยความสังเกตแสงสีจิตของตนเอง
เชนเดียวกัน ขอน้ีจะไดกลาวละเอียดในบทวาดวยทิพพจักษุขางหนา. 
  การกําหนดรูจิตใจของผูอื่นน้ัน เมื่อวาโดยลักษณะของเจโตปริยญาณที่แทจริงแลว รูไดทาง
กระแสสัมผสัทางเดียว แตธรรมดาผูฝกฝนจิตใจยอมเกิดญาณความรูหลายประการดวยกัน จึงอาจ
รูแมโดยประการอื่นดวยอํานาจความรูอื่นๆ ก็ได  พระอาจารยภูริทัตตเถระ (มั่น) อาจารยของ
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ขาพเจาไดใหขอสังเกตไววา ญาณความรูที่เกิดข้ึนในการกําหนดรูเหตุการณ อุปนิสัยใจคอของผูอื่น
น้ันมี ๓ อยาง คือ 
  ๑. เอกวิธัญญา  รูโดยสวนเดียว หมายความวาเกิดความรูสึกขึ้นทางใจทีเดียว เชนรูวาจะมี
เหตุการณอยางน้ันๆ ในวันน้ันวันน้ี หรือเมื่อน้ันเมื่อโนน แมเหตุการณที่กลาวมาแลวแตครั้งไหนๆ 
ซึ่งคนในสมัยปจจุบันลืมกันหมดแลวก็เชนเดียวกัน  สวนอุปนิสัยจิตใจของคนก็รูไดทางใจขึ้นมา
เฉยๆ เชนเดียวกัน. 
  ๒. ทุวิธัญญา  รูโดยสวนสอง คือมีภาพนิมิตปรากฏขึ้นมากอน แลวจึงรูความหมายของ
นิมิตน้ันอีกที. 
  ๓. ติวิธัญญา  รูโดยสวนสาม คือมีภาพนิมิตปรากฏขึ้นกอนแลว แลวตองกําหนดถามในใจ
เสียกอนเขาสูความสงบจนถึงฐีติจิต ถอยออกมาถึงขั้นอุปจาระ จึงสามารถรูเร่ืองตามนิมิตท่ีปรากฏ
น้ัน. 
  ตามลักษณะความรู ดังท่ีทานอาจารยใหขอสังเกตไวน้ี มิใชรูดวยญาณเพียงอยางเดียว เปน
การรูดวยญาณหลายอยาง มีทั้งเจโตปริยญาณ มีทั้งทิพพจักษุญาณประกอบกัน นอกนั้นก็มีญาณ
เล็กๆ นอยๆ ที่ทานเรียกวา อนาคตังสญาณ และอตีตังสญาณ เปนตน  ซึ่งญาณความรูตางๆ น้ัน
ยอมเกิดแกผูมีจิตใจผองแผวเสมอ เมื่อจะกลาวถึงจุดรวมของญาณตางๆ ก็ไดแกจิตใจบริสุทธิ์ผอง
ใสนั่นเอง  เมื่อฝกฝนอบรมใจใหบริสุทธิ์ผองใสแลว มิใชแตเจโตปริยญาณเทานั้นจะเกิดขึ้น แม
ญาณอื่นๆ ก็จะเกิดข้ึนดวยตามสมควรแกกําลังวาสนาบารมี และประโยคพยายาม  จิตใจที่บริสุทธิ์
ผองใสน้ันถาจะสมมติชื่อข้ึนใหมใหสมกับลักษณะที่แทจริงแลว ก็อาจสมมติไดวา ใจแกว เพราะมี
ลักษณะใสเหมือนแกวมณีโชติ ถาฝกฝนใจถึงช้ันใจแกวแลว ภาพเหตุการณที่ผานมายอมแสดงเงา
ขึ้นที่ใจแกวเสมอไป เหมือนเงาปรากฏที่กระจกเงาฉะนั้น  ใจแกว จึงเปนจุดศูนยรวมของญาณทุก
ประการ ผูตองการญาณพิเศษตางๆ พึงฝกฝนจิตใจใหบริสุทธิ์ผุดผองเหมือนแกวมณีโชติ ก็จะ
สําเร็จดังมโนรถทุกประการ. 
  วิธีปลูกสรางเจโตปริยญาณ ไมมีอะไรดีวิเศษไปกวาจิตตานุปสสนาสติปฏฐานดังกลาวแลว 
ฉะน้ัน จึงเปนอันวจบเรื่องที่กลาวในบทนี้แลว  ผูศึกษาที่ตองการเจโตปริยญาณพึงฝกหัดตามหลกั
จิตตานุปสสนาสติปฏฐานน้ันเถิด จะสมหวังโดยไมยากเย็นเลย. 
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บทที ่๘ 
วิธสีรางทิพยอาํนาจ ทพิพโสต หทูพิย 

 
  ทิพยอํานาจขอน้ี หมายถึงความสามารถรับฟงเสียง ๒ อยาง คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย
ได ทั้งในที่ใกล ทั้งในที่ไกล ดวยโสตธาตุทิพยอันบริสุทธิ์เกินกวาโสตธาตุของมนุษย  ทานเรียกช่ือ
ทิพยอํานาจขอน้ีวา ทิพพโสตธาตุญาณ  แปลวาความรูทางโสตธาตุญาณทิพยบริสุทธิ์บาง เรียก
สั้นๆ ดังตั้งเปนหัวขอขางบนน้ีบาง รวมใจความเขาก็คือ หูทิพยน่ันเอง. 
  ธาตุวิเศษในรางกายมนุษย ซึ่งสามารถรับรูสิ่งที่เปนวิสัย ทานจัดไว ๖ ประการ คือ 
  ๑. จักขุธาตุ ธาตุตา  มีความสามารถในการเห็นรูป. 
  ๒. โสตธาตุ ธาตุหู  มีความสามารถในการฟงเสียง. 
  ๓. ฆานธาตุ ธาตุจมูก  มีความสามารถในการดมกลิ่น. 
  ๔. ชิวหาธาตุ ธาตุลิ้น  มีความสามารถในการลิ้มรส. 
  ๕. กายธาตุ ธาตุกาย  มีความสามารถในการรับสัมผัสสิ่งซึ่งมาสัมผสั และ 
  ๖. มโนธาตุ ธาตุใจ  มีความสามารถรับรูธรรม คือสิ่งที่เกิดขึ้นทางใจ. 
  ธาตุเหลานี้ทานเรียกวา อินทรียธาตุ แปลวาธาตุคืออินทรีย หรือธาตุท่ีเปนใหญ ทานวาเปน
ผลของกรรมที่ทําไวแตชาติกอน ผูทําบุญไวก็ไดธาตุเหลานี้สมบูรณดี ผูทําบาปไวก็ไดธาตุเหลานี้
บกพรอง  ธาตุทั้ง ๖ น้ีจึงมีดีเลวตามลักษณะของบุญบาป ซึ่งเปนผูแตง  อารมณอันเปนวิสัยของ
ธาตุทั้ง ๖ นั้น ทานก็จัดไว ๖ ประการเชนเดียวกัน คือ 
  ๑. รูปธาตุ ธาตุรูป  อันเปนวิสัยของตาจะพึงเห็น 
  ๒. สัททธาตุ ธาตุเสียง  อันเปนวิสัยของหูจะพังฟง 
  ๓. คันธธาตุ ธาตุกลิ่น  อันเปนวิสัยของจมูกจะพึงดม 
   ๔. รสธาตุ ธาตุรส  อันเปนวิสัยของลิ้นนะพึงลิ้ม 
  ๕. โผฏฐพัพธาตุ ธาตุที่พึงถูกตอง  อันเปนวิสัยของกายจะพึงสัมผัส 
  ๖. ธัมมธาตุ ธาตุธรรม  อันเปนวิสัยของใจจะพึงรู. 
  ธาตุทั้ง ๖ น้ี ยอมมีทั้งในรางกายตัวเอง ทั้งในรางกายของผูอื่น สิ่งอื่น เมื่อมาสัมผัสกับธาตุ
ภายในท้ัง ๖ น้ัน จะเกิดเปนกระแสสะเทือนใจ ก็ตอเมื่อวิญญาณธาตุ คือธาตุรับรูอารมณซึ่งมี
ประจําทวาร ๖ ทําหนาที่รับรูเสียกอน ถาวิญญาณธาตุไมทําหนาที่รับรูแมจะไดเห็นไดยินเปนตนก็
สักวาไดเห็นไดยินเปนตนเทาน้ัน ไมกอใหเกิดความรูสึกสะเทือนใจแตประการใด เชน ในเวลาเรา
กําลังคิดอะไรเพลินๆ อยู มีอะไรมาผานสายตาเราเราก็เห็น แตไมรูสึกวิเศษขึ้นไปกวาน้ัน  ฉะน้ัน 
วิญญาณธาตุจึงเปนสื่อสําคัญที่ใหเกิดความสะเทือนใจที่เรียกวาผัสสะ  วิญญาณธาตุน้ีทานก็จัดเปน 
๖ และเรียกชื่อตามทวาร ๖ เชน จักขุวิญญาณธาตุเปนตน  ๖ คูณดวย ๓ จึงเปน ๑๘ ธาตุน้ีจัดเปน
อารมณของวิปสสนาที่พึงทําการศึกษาสาํเหนียกใหรูแจงเห็นจริง เพื่อทําลายรังของอวิชชา 
เพราะวาเมื่อไมรูแจมแจงธาตุ ๑๘ ประการนี้แลว มักหลงใหลใฝฝนและสําคัญผิดในธาตุ ๑๘ น้ี ซึ่ง
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เปนสายชนวนแหงทุกขในสังสารวัฏสืบไปไมรูจักสิ้นสุด เมื่อศึกษาใหรูจริงในธาตุ ๑๘ น้ีแลว 
อวิชชาในธาตุ ๑๘ น้ีก็เปนอันถูกทําลายไป สายชนวนแหงทุกขก็ขาดสะบั้นลง เพราะเหตุน้ีทานจึง
ใหศึกษาสําเหนียกธาตุ ๑๘ นี้ใหรูแจงเห็นจริงเปนทางเรืองปญญา. 
  บรรดาธาตุ ๑๘ ประการนั้น มโนธาตุคือธาตุใจหรือธาตุรูเปนตัวการสําคัญท่ีสุด ในการ
กอใหเกิดสุขขึ้นในตน ถาใจรูจักตัวเองดี ใจก็ไมกอทุกขแกตัว ถาใจไมรูจักตัวเองดี มักกอทุกขใสตัว  
ฉะน้ัน ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนหนักในทางใหรูจักใจตามความเปนจริง เพราะวา เมื่อรูจักใจ
ตามความเปนจริงแลว ก็จะรูจักสิ่งอื่นงายขึ้น  ในการฝกเพื่อทิพพโสตธาตุน้ีทางพระพุทธศาสนาก็
แนะนําใหฝกใจกอน แลวจึงใหหันมากําหนดสําเหนียกเสียง เพื่อรับฟงดวยโสตธาตุอีกทีหน่ึง  เหตุ
ไรทางพระพุทธศาสนาจึงนิยมใหฝกใจกอนฝกประสาทท้ัง ๕ เปนเรื่องควรพิจารณา  ทาง
พระพุทธศาสนาถือวา ใจเปนจุดศูนยกลางที่รวมของความดี-ความชั่ว ใจเปนผูทําดีทําชั่วกอนสิ่งอื่น 
เมื่อใจดีก็บังคับกายวาจาใหทําดี เมื่อใจชั่วก็บังคับกายวาจาใหทําชั่ว ใจเองเปนผูดี-ผูชั่ว และเปนผู
เสวยผลของความดี-ความชั่วที่ตัวทําไว  ฉะน้ัน ใจจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด ควรไดรับการศึกษาอบรม
ใหดีที่สุดกอนสิ่งอื่น เมื่อใจไดรับการอบรมดีแลว ใจจะเปนที่ต้ังแหงทิพยภาวะ คือสิ่งเปนทิพยทั้ง
ปวง จะเกิดมีทิพยอินทรีย และทิพยอํานาจโดยลําดับ เมื่อมีทิพยสมบัติเหลาน้ีสมบูรณในใจแลว 
ยอมสามารถรับรูทิพยวิสัยทั้งปวงไดเกินกวาทิพยโสตเสียอีก ดวยเหตุน้ีทางพระพุทธศาสนาจึงนิยม
ใหฝกใจกอนฝกประสาท. 
  วิธีการฝกใจเพื่อใหเปนที่ต้ังแหงทิพยอํานาจน้ี ทางพระพุทธศาสนาสอนใหอาศัยอิทธิบาท
ภาวนา อบรมใจจนไดสมาธิ เขาถึงขีดขั้นของฌานที่ ๔ ดังไดกลาวมาแลวตั้งแตบทที่ ๑ ถึงบทท่ี ๔ 
ใจที่สงบเขาถึงขีดข้ันของฌานที่ ๔ เปนใจที่สมบูรณดวยทิพยภาวะ ยอมมีทิพยอินทรียสามารถรับรู
ทิพยวิสัยทั้งปวง ถานอมใจไปเพื่อรูในทางใดก็จะรูในทางนั้นไดทุกทาง คือ นอมใจไปในทางเห็นรูป
ก็จะเกิดตาทิพยสามารถเห็นรูปท้ังรูปทิพยและรูปมนุษยได  นอมใจไปในทางฟงเสียงก็จะเกิดหู
ทิพยสามารถฟงเสียงทิพยและเสียงมนุษยได  นอมใจไปในทางดมกลิ่นก็จะเกิดฆานทิพยสามารถ
สูดดมกลิ่นทิพยและกลิ่นมนุษยได  นอมใจไปทางลิ้มรสก็จะเกิดชิวหาทิพยสามารถลิ้มรสทิพยและ
รสมนุษยได  นอมใจไปในทางสัมผัสก็จะเกิดกายทิพยสามารถรับสัมผสัทิพยและสัมผสัมนุษยได  
ตกลงวา สามารถปลูกสรางทิพยอินทรียขึ้นใชไดทุกประการ. 
  อน่ึง เมื่อศึกษาอบรมใจจนไดสมาธิเขาถึงขีดขั้นของฌานที่ ๔ แลว จะรูวาใจกับกายเปนคน
ละสวน สามารถแยกออกจากกันไดเด็ดขาด  ความรูน้ีเปนปจจัยใหเกิดทิพยอํานาจ สามารถถอด
จิตออกจากกายไปได เนรมิตรูปกายขึ้นอีกกายหน่ึงตางหากจากกายเดิม ซึ่งมีลักษณะละมาย
เหมือนกายเดิมท่ีสุด แลวใชไปบําเพ็ญประโยชนในที่ไกลได ดังไดกลาวมาแลวในบทท่ี ๖ คือ 
มโนมัยฤทธิ์ เมื่อใจสามารถไปบําเพ็ญประโยชนในที่ไกลไดเชนน้ัน ใจก็ตองมีอินทรียทุกสวน
เชนเดียวกับกายนี้ เปนความรูสําหรับเปนปจจัยใหเกิดทิพยอํานาจขอน้ี (คือ ทิพพโสตธาตุ) เมื่อรู
วาใจมีทิพยอินทรียเชนน้ีแลวยอมสะดวกท่ีจะฝกฟงเสยีงในลําดับตอไป. 
  อน่ึง เมื่อมโนธาตุ คือธาตุใจไดรับการฝกฝนอบรมดีเชนน้ัน ขณะเดียวกันจักขุธาตุ โสตธาตุ 
ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ และกายธาตุ อันเปนสวนรูปกาย ก็พลอยไดรับการฝกฝนอบรมไปดวยในตัว 
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จะเกิดเปนธาตุผองใสขึ้นกวาปกติ สามารถรับรูอารมณอันเปนวิสัยของตนไดดีกวาปกติธรรมดา 
คนตาฝาฟางเมื่อไดรับอบรมทางจิตใจมากขึ้นจนเปนสมาธิ ตาจะหายฝาฟาง  คนหูตึงจะเกิดมีหูดี
ขึ้น  คนจมูกดานก็จะเกิดจมูกดีขึ้น  คนลิ้นชาก็จะเกิดลิ้นดีขึ้น  คนกายชาก็จะเกิดกายดีข้ึน  การ
ฝกจึงเปนประโยชนแมแกทางกายดวยประการฉะน้ี  จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะสนใจศึกษา
อบรมใจใหดี  ทางโยคีก็คงจะทราบเหตุผลอยางนี้เหมือนกัน จึงวางวิธีฝกเพื่อทิพยอํานาจไววา การ
ตั้งสังยมะในประสาทท้ัง ๕ จะบังเกิดผลทําใหประสาททั้ง ๕ ผองใส สามารถรับสัมผัสไดดี และ
อาจสามารถรับสัมผัสทพิยวิสัยไดดวย ดังน้ี  วิธีการทางพุทธศาสนาพุงสูจุดศูนยกลางคือใจกอนอื่น 
ใหฝกใจใหดีแลวจึงฝกกาย  สวนวิธีการทางโยคีพุงไปตามจุดที่หมายจะใหเกิดทิพยอํานาจประการ
น้ันๆ ทีเดียว ความแตกตางทางพุทธศาสนากับทางโยคีเปนเชนนี้  ผูศึกษาพึงสําเหนียกไวดวย. 
  ความสามารถในการฟงเสียงไกลและเสียงทิพยนั้น เปนวิสัยของทิพยอินทรีย มิใชวิสัยของ
โสตประสาทธรรมดา  ฉะน้ัน โสตประสาทธรรมดาเราจะทําใหสามารถยิ่งไปกวาธรรมดาเกินไป
ยอมไมอาจเปนไปได เพราะประสาทรูปสามัญนั้นเปนวิบากสมบัติ สําเร็จมาแตกรรมหนหลัง จะให
มันดีวิเศษยิ่งข้ึนไปกวากําลังกรรมซึ่งเปนผูตกแตงสรางกรรมน้ันยอมไมไดอยูเอง  เพียงแตทําใหดี
ขึ้นกวาปกติไดบางเล็กนอยเทาน้ัน  สวนทิพยอินทรียน้ันเปนสิ่งที่เราสามารถจะแตงสรางเพิ่มเติม
ใหดีวิเศษยิ่งขึ้นไปเทาไรก็ได เพราะเปนวิสัยของใจ เปนสิ่งมีในใจหรือเปนสิ่งประกอบกับใจ เปน
อินทรียที่เน่ืองกับใจเสมอไป ถาไดรับการฝกฝนอบรมดีเปนใจผองใส ทิพยอินทรียก็ผองใสไปดวย  
ถาใจไดรับอบรมดียิ่งเปนใจวิเศษเปนแกวไดแลว ทิพยอินทรียก็ผองใสที่สุด เปนอินทรียแกวทีเดียว 
ฉะน้ัน จุดของการฝกเพื่อรับฟงเสียงไกลและเสียงทิพยน้ันจึงอยูที่จิตใจโดยตรง เมื่อฝกจิตใจใหเปน
สมาธิขั้นจตุตถฌานไดแลวชื่อวาบรรลุถึงภูมิทิพย ยอมมีทิพยภาวะ มีทิพยอินทรียสมบูรณพอที่จะ
ฝกเพื่อฟงเสียงตอไปได. 
  จิตใจเปนธรรมชาติแปลกประหลาด ที่มีความสามารถท้ังในการเห็น การฟงเสียง การดม
กลิ่น การลิ้มรส การสัมผัส และการรับรูอารมณ เทากับมีอินทรียทั้ง ๖ พรอมมูลที่ดวงจิตน้ันเอง  
ฉะน้ัน เมื่อจิตใจบรรลุถึงภูมิทิพยเมื่อไร ทิพยอินทรียทั้ง ๖ ก็มีบริบูรณข้ึนเมื่อน้ัน ทานจะฝก
อินทรียในทางเห็น ทางฟง ก็ยอมจะสําเร็จไดดังประสงคทุกประการ  ทีน้ีมีปญหาตอไปวา ทิพย
วิสัยคือแดนทิพยหรือสิ่งเปนทิพยนั้นคืออะไร? มีจริงหรือไม? เปนปญหาที่ควรพิจารณาตอไป. 
  ทิพยวิสัยนั้น คือ สิ่งที่ละเอียดประณีต มองเห็นไมไดดวยตาธรรมดา ไดยินไมไดดวยหู
ธรรมดา ไดกลิ่นไมไดดวยจมูกธรรมดา ไดรสไมไดดวยลิ้นธรรมดา รูสึกสัมผัสไมไดดวยกายธรรมดา 
รูไมไดดวยใจหยาบๆ เปนวิสัยที่จะรับรูไดดวยทิพยอินทรียโดยเฉพาะ เปนสิ่งที่มีอยูทั่วไปแมในโลก
คือพิภพที่เราอาศัยอยูน้ีเอง หากแตเปนคนละแดน คนละวิสัย จึงไมสามารถเห็นกันได  สวนแดน
ทิพยที่แทจริงนั้นอยูหางไกลจากโลกของเราออกไปในทางสูงมากที่สุด ประมาณระยะทางไมถูกวา
เทาไร คือ อากาศผิวโลกที่เราอยูนี้ยอมไดรับแสงสวางจากดวงอาทิตยและดวงจันทรคนละเวลา คือ
พระอาทิตยสองโลกเวลากลางวัน พระจันทรสองโลกเวลากลางคืน  แดนที่ดวงจันทรดวงอาทิตย
สองแสงไปถึงไดจัดวาเปนโลกมนุษย พอพนรัศมีของดวงจันทรและดวงอาทิตยไปน้ันจะถึงพิภพมืด 
อากาศทึบ เปนแดนของราหูอสุรินทร เปนแดนที่มีอาณาเขตกวางไกลมิใชนอย เมื่อพนแดนมืดไป
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จึงจะถึงแดนทิพย มีแสงสวางตางสีมีรัศมีเย็นชื่นใจ ไมมีความรอนแผดเผาเหมือนในแดนมนุษย 
แดนทิพยนี้ก็กวางขวางและเปนช้ันสูงต่ําลดหลั่นกัน มีรัศมีสีสันตางกันดวย  ความใหญยิ่งต่ําตอย
ของเทพเจาในแดนทิพยน้ีเขาสังเกตกันไดดวยรัศมีสีสันน่ันเอง ยอมเคารพนับถือยําเกรงกันดวย
ศักดานุภาพแหงรัศมีสีสัน มิไดเคารพนับถือยําเกรงกันประการอื่น  ฉะน้ัน เราจึงไดทราบจากพระ
ประวัติของพระบรมศาสดาวา ถามีเทพเจามาเฝา เทพเจาคนใดศักดานอยก็ถอยออกไปๆ บางที
จนถึงสุดขอบจักรวาลก็มี  การกําหนดขอบจักรวาลน้ีมิไดหมายถึงสุดแผนดิน หมายถึงสุดรัศมีแหง
โลกที่แสงจันทรอาทิตยสองถึง เลยนั้นไปตองถือวาเปนจักรวาลอื่น มิใชจักรวาลนี้  โลกที่เราอยูนี้
ทานเรียกวามงคลจักรวาล เปนแดนที่เจริญ มีพระพทุธเจามาตรัสรูโปรดสัตวได สวนจักรวาลอื่นๆ 
ทานวาไมมีพระพุทธเจาไปตรัสรูโปรดสัตวเหมือนในจักรวาลนี้ จะไดติดตามเรื่องแดนทิพยตอไป 
ตอจากแดนสวรรคไปทางสูงดานเหนือจะพบแดนอีกแดนหน่ึงซึ่งมีแสงสวางแจมจา ยิ่งกวาแดน
สวรรค เปนแดนแหงความสงบสุข ปราศจากความโกลาหลวุนวายดวยประการใดๆ ทั้งสิ้น ตางคน
ตางอยูดวยความสงบสุข ปราศจากการวิวาทชิงดีกัน  แดนนี้เรียกวา พรหมโลก  เมื่อแดนทิพยคือ
โลกสวรรคและโลกพรหม อยูในที่หางไกลจากโลกมนุษยถึงเพียงนี้ จึงมิใชวิสัยที่มนุษยธรรมดาจะ
สามารถผานไปถึงได  ที่มีผูเขียนเรื่องถากถางเยาะเยยศาสนาที่พรรณนาวาโลกสวรรคอยูบนฟาน้ัน 
เมื่อเขาสามารถทําอากาศยานผานไปในฟาได เขาจึงพูดวาไมเห็นสวรรควิมานที่ไหนในฟา มีแต
อากาศเวหา เวิ้งวางวางเปลา เอาอากาศยานผานไปก็ไมติดขัด แตความจริงอากาศยานไปไดไมถึง
คร่ึงฟาเสียดวยซ้ํา จะคุยโตวาผานไปในฟาไมเห็นมีสวรรควิมานเมืองแมนที่ไหนน้ัน เปนการคุย
อยางคนตาบอดน่ันเอง  ซึ่งเมื่อคนตาดีไดฟงแลวก็อดขันไมไดฉะนั้น. 
  เทพเจาในแดนสวรรคและแดนพรหม ที่รวมเรียกวาแดนทิพยมีจริงหรือไมเพียงไรน้ัน จะช้ี
เหตุผลไวแตโดยสังเขป ธาตุที่ประกอบกันเขาเปนองคเทพเจาน้ัน เปนธาตุทิพยซึ่งละเอียดย่ิงกวา
อุตุธาตุโนโลกมนุษยหลายพันเทา  เมื่อเปนเชนนี้จึงมิใชวิสัยแหงตาธรรมดาจะพึงเห็นได  ไมตอง
พูดไกลแคแตธาตุในอากาศนี้เอง ตาธรรมดาก็มองไมเห็นเสียแลว ธาตุในอากาศเปนอุตุธาตุ 
นักวิทยาศาสตรใชกลองจุลทรรศนสองดู ก็เห็นอินทรียชนิดหน่ึงเล็กมาก รูจักเปนรูจักตายเหมือน
ชีวะทั้งหลาย จึงเรียกวาจุลินทรีย เมื่อเปนเชนนี้เราจะอวดอางเอาสายตาธรรมดามาเปนเครื่องวัด
วามี-ไมมี ดวยการเห็น-ไมเห็น ยอมไมไดอยูเอง ถาเราไมรูเรายอมรับวาไมรูยังดีกวาที่จะอวดรูในสิ่ง
ที่ตนไมสามารถรู แลวกลาวปฏิเสธหรือทับถมศาสนา ซึ่งเปนการละเมิดมรรยาทแหงสุภาพชน. 
  เมื่อธาตุท่ีประกอบกันเขาเปนองคเทพเจาละเอียดยิ่งเชนน้ัน องคเทพเจาจึงมิใชวิสัยแหง
อินทรียธรรมดาจะพึงรับรู เปนวิสัยแหงทิพยอินทรียจะพึงรับรูโดยเฉพาะ ทีน้ีลองถอยลงมา
พิจารณาดูสิ่งที่มีในผิวโลกเรานี้อีกที นอกจากมนุษยกับสัตวดิรัจฉานท่ีเราเห็นกันอยูแลวมีอะไรอีก 
อยางดีที่สุดมนุษยนักวิทยาศาสตรบอกไดแคจุลินทรียในอากาศ ซึ่งคนธรรมดาไมเห็น แตก็รับรอง
กันวามีจริง เพราะเช่ือภูมิของนักวิทยาศาสตร สวนทางศาสนาบอกไดวา มีพวกอทิสสมานกายซึ่งมี
รูปรางละมายคลายคลึงกับมนุษย มีความเปนอยูคลายมนุษย และปนเปอยูในหมูมนุษยก็มี อยูหาง
ออกไปจากแดนมนุษยก็มี พวกนี้มิใชพวกทิพยแท เพราะรูปกายหยาบกวาพวกทิพย มีความ
เปนอยูต่ําทรามกวาพวกทิพย จะเรียกวาครึ่งมนุษยครึ่งทิพยก็ได ทางศาสนาเรียกอีกช่ือวาอมนุษย 
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แปลวา แมนมนุษย คือคลายคลึงกับมนุษยน่ันเอง  คําสามัญที่รูกันทั่วไปสําหรับเรียกพวกนี้วา ผี 
คือไมรูวาอะไร ชักใหสงสัยและถามกันเสมอวาอะไรๆ น่ันเอง แมพวกน้ีมนุษยสามัญก็ไมคอยเห็น 
มีเห็นไดบางคร้ังบางคราว ผูไดเห็นแลวยอมปฏิเสธไมไดวาไมมีผี  แตผูไมเห็นก็ไมอยากเช่ือวามี ถึง
อยางนั้นก็นอยคนที่ไมกลัวผี ทั้งๆ ที่ตนเองปฏิเสธวาไมมีน่ันเอง  ถาไมเชื่อขอความนี้ โปรดไปเยี่ยม
ปาชาในเวลาดึกสงัดดูบาง ทานจะเกิดความหวาดเสียว ขนลุกเกรียวขึ้นไดอยางประหลาด ทั้งๆ ที่
ใจของเราไมเช่ือวามีผี  ขาพเจาจะยอมยกใหเฉพาะผูไดอบรมจิตใจอยางดีจนทราบความจริงเร่ืองน้ี 
และกําจัดความขลาดกลัวจากสันดานไดแลวเทาน้ันที่ไมรูสึกกลัว ในเมื่ออยูในปาชาเปลี่ยวๆ คน
เดียวในเวลาดึกสงัด มนุษยธรรมดานอกนี้ตอใหใจแข็งเทาแข็งก็จะอดหวาดสะดุงไมไดเลย ก็เมื่อใจ
ของทานไมยอมเช่ือวามีผี ทําไมทานจึงกลัวในปาชาเวลาดึกสงัด อะไรทําใหทานกลัว? ถาไมมีอะไร
ทานกลัวทําไม?  ปญหาเหลาน้ีทานจะตอบไมไดเลย จนกวาทานจะรับรองวามีผีจริงๆ เรื่องผีมี
หรือไม? เปนปญหาประจําโลก  ถึงอยางนั้นก็มีมนุษยไมนอยที่ยอมรับวามีผี  และมีการทรงเจาเขา
ผี แมในตางประเทศซึ่งเปนประเทศที่เจริญแลวก็ยังมีการทรงเจาเขาผี  บางประเทศถึงกับมีสมาคม
คนควาเรื่องวิญญาณของผูตายแลว แตหนักไปทางทรงเจาเขาผี จึงยังไมเปนที่เลื่อมใสของ
นักวิทยาศาสตรเทาไรนัก  ถาสมาคมคนควาวิญญาณนั้นหันมาศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาจะ
ไดผลดีกวาวิธีทรงเจาเขาผีอยางที่ทํากันอยู  แตถาสมาคมน้ันไดกาวหนาไปในทางที่ดีมีหลักวิชา
และเหตุผลดีกวาเดิม ขาพเจาขออภัยดวย. 
  เมื่อไมนานมานี้ หนังสือพิมพ “พิมพไทย” ลงขาวผีหวัขาด เปลงเสียงขอความชวยเหลือใน
ยามดึกสงัด ทําใหคนในละแวกน้ันบังเกิดความกลัว ไมกลาโผลหนาออกนอกบานตลอดคืน ถาผีไม
มี อะไรเลาที่เปลงเสียงขอความชวยเหลือ?  คลายเสียงมนุษยท่ีถูกทําราย แลวรองขอความ
ชวยเหลือฉะนั้น  มนุษยธรรมดาสามารถฟงเสียงผีไดในบางคราว เชนตัวอยางที่ยกมานี้  สวนผูมี
ทิพพโสตสามารถฟงเสียงผีไดทุกเมื่อในเมื่อจํานงจะฟง ตามเหตุผลและตัวอยางที่กลาวมานี้ พอจะ
ทําใหทานผูอานไดสํานึกบางแลววา นอกจากมนุษยและดิรัจฉานแลวยังมีอมนุษยและเทพเจาบน
สวรรคและพรหมโลกอีกดวย. 
  เสียงของอมนุษยเปนเสียงดังกวาเสียงทิพย ใกลไปทางเสียงมนุษย เพราะรางของเขาหยาบ 
และสัญญาของเขาก็คลายมนุษย กระแสเสียงของเขาจึงแรงกวาเสียงทิพย หูมนุษยธรรมดาไดยิน
ในบางคราว สวนเสียงทิพยเปนเสียงที่แผวเบา เพราะรางกายของเขาประณีต สําเร็จขึ้นดวยใจหรือ
ดวยสัญญา หูมนุษยธรรมดาฟงไมไดยิน ตองฟงดวยหูทิพยจึงจะไดยิน นอกจากนี้ยังมีเสียงธรรมอีก
เปนเสียงแผวเบายิ่งกวาเสียงทิพยหลายเทา  เสียงธรรมน้ีเปนเสียงของผูบรรลุภูมิธรรมอันบริสุทธิ์
ซึ่งละอัตภาพไปแลว ถาจะสมมติช่ือเรียกเสียใหมวา เสียงแกว ก็เหมาะดี เพราะเปนวิสัยแหงหูแกว
จะฟงไดยิน แมหูทิพยก็ฟงไมไดยิน ไมตองกลาวถึงหูมนุษยธรรมดาจะฟงไดยิน ทีน้ีลองหันกลับมา
สําเหนียกเสียงมนุษยอีกที เสียงมนุษยที่พูดจาโดยปกติ ยอมเปนวิสัยของหูธรรมดาฟงไดยิน เวนแต
คนประสาทหูพิการ เสียงพูดยอมมีคอยมีแรงแลวแตกรณี ในกรณีที่ใชเสียงแรงกระแสเสียง
สามารถกระจายไปตามอากาศวิถีไดราว ๑๐๐ เสนเปนอยางมาก เชน เสียงตะโกนอยางสุดเสียง 
แตโดยปกติไมถึงกําหนดที่วาน้ี  สวนเสียงคิดของคนเปนเสียงแผวเบาคลายเสียงทิพย หูธรรมดาฟง
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ไมไดยิน ตองฟงดวยหูทิพยจึงไดยิน  อยาวาแตเสียงคิดเลยแมเสียงเตนตุบๆ แหงหัวใจ หูมนุษย
ธรรมดาก็ฟงไมไดยิน ตองอาศัยเคร่ืองขยายเสียงฟงจึงไดยิน  กรณีในเสียงมนุษยเชนใด ในเสียง
ของสัตวดิรัจฉานก็เชนนั้น พึงทราบโดยเทียบเคียง ดิรัจฉานบางจําพวกมีฤทธิ์ปดบังตัวไดก็มี เชน 
นาค เราจะไดยินแตเสียงของเขา ไมสามารถเห็นตัวเขาได ยังมีนาคบางกําเนิดเปนอุปปาติกะคลาย
เทพเจา พวกนี้มีเสียงคลายเสียงทิพย รูปก็คลายรูปทิพย เปนวิสัยแหงทิพยอินทรีย เชนเดียวกับรูป
ทิพย-เสียงทิพยดังกลาวแลว  เมื่อไดกําหนดลักษณะเสียงไวพอเปนที่สังเกตเชนน้ีแลว ก็เห็นจะ
เพียงพอในการที่จะสําเหนียกวาเสียงชนิดใดเปนวิสัยแหงหูชนิดใดแลว  ตอไปน้ีจะไดอธิบายวิธี
ปลูกสรางหูทิพยเพื่อรับฟงเสียงทิพยดังกลาวมา  ทานแนะวิธีไวในปฏิสัมภิทามรรค ดังตอไปน้ี 
  ๑. เบื้องตน พึงฝกหัดทําใจใหเปนสมาธิ โดยอาศัยกําลังของอิทธิบาท ๔ ประการ จนได
สมาธิถึงขั้นฌานที่ ๔ ที่เรียกวาจตุตถฌาน อันมีลักษณะจิตใจผองใสนิ่มนวล ปราศจากเครื่องหมอง
มัวแลว. 
  ๒. พึงเขาสูความสงบจนถึงฌานที่ ๔ แลวสําเหนียกฟงเสียงคน – สัตวดิรัจฉาน หรือเสียง
ใดๆ ในทิศท้ัง ๔ โดยรอบๆ ในระยะใกลๆ ตัวเสียกอน แลวจึงขยายออกไปโดยลําดับใหไกลที่สุดท่ี
จะไกลไดจนถึงสุดขอบจักรวาลเปนที่สุด. 
  ๓. พึงเขาสูความสงบจนถึงฌานที่ ๔ แลวสําเหนียกฟงเสียแผวเบา เชน เสียงเตนแหงหัวใจ
ของตนเอง เสียงคลายทิพย เชน เสียงความคิดของตนเองและเสียงผี  เสียงทิพย เชน เสียงเทพเจา
ในฉกามาพจรสวรรค ๖ ช้ัน และเสียงพรหมในพรหมโลก. 
  ๔. พึงเขาสูความสงบจนถึงฌานที่ ๔ แลวสําเหนียกฟงเสียงแกวดวยหูแกวตอไป จน
สามารถฟงไดยินชัดเจนเหมือนฟงเสียงคนธรรมดาพูดกัน. 
  คําวาสําเหนียกฟงเสียงน้ัน หมายความวา ทําสติจดจอฟงเสียง คือพุงสติไปรวมอยูที่โสต
ประสาท คอยฟงเสียงที่เปนไปอยูโดยธรรมชาติน้ันเอง.  โสตประสาทจะคอยๆ ผองขึ้นทีละนอยๆ 
โดยอาศัยสติสมาธิอบรม จะสามารถฟงเสียงไดดีกวาปกติข้ึน เมื่อกําหนดสําเหนียกโดยนัยน้ีไปไม
หยุดย้ังเสียกลางคันก็จะบังเกิดทิพพโสตธาตุข้ึน สามารถรับฟงเสียงในระยะไกลเกินปกติ และฟง
เสียงทิพยไดโดยลําดับ  ทีน้ีพึงผอนกําลังของสติท่ีพุงไปสูจุดคือโสตประสาทนั้นใหออนลง ชักเขามา
กําหนดอยู ณ ทามกลางหทัยวัตถุตอไป กระแสเสียงจะผานเขาไปสัมผสักับโสตธาตุทิพย ณ ดวงใจ
โดยตรง ไมตองอาศัยโสตประสาทเปนทางเขาก็ได แมจะอุดหูไวก็คงไดยินดวยโสตธาตุทิพยอยู
ตามปกติ ช่ือวาสําเร็จโสตธาตุทิพยแลว มีทิพยอํานาจในทางฟงเสียงไดทุกชนิด สวนขั้นหูแกวน้ัน
พึงฝกหัดตอไป ทําใจใหบริสุทธิ์สะอาดยิ่งข้ึน จนมีลักษณะใสดุจแกวมณีโชติเปนปกติ ก็สามารถรับ
ฟงเสียงแกวได ช่ือวาสําเร็จหูแกว แตขั้นน้ีเปนขั้นสูงสุด ตองผานการเจริญวิปสสนาญาณดวยจึงจะ
สําเร็จผลดี. 
  ขาพเจารับรองไววา วิธีดังกลาวมานี้ เปนไปเพื่อสําเร็จหูทิพยไดจริง และขอยืนยันดวยวา
เปนสิ่งไมเกินวิสัย คนในสมัยปจจุบันก็สามารถสําเร็จได แตไมอาจหาพยานบุคคลมายืนยันได 
เน่ืองดวยบุคคลผูเชนน้ีไมคอยยอมแสดงตนโดยเปดเผยประการหนึ่ง กับอีกประการหนึ่งเปนบุคคล
ที่มีกฎขอบังคับมิใหแสดงตัวเปดเผยในวิชาประเภทน้ี  ผูสนใจพิเศษในวิชาประเภทน้ียอมจะพบ
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บุคคลผูสําเร็จวิชาหรือทิพยอํานาจประเภทตางๆ ดังท่ีกลาวน้ี ในเมื่อทําตนใหเปนที่ไววางใจของ
บุคคลประเภทน้ีแลว ถายังมีอะไรๆ แอบแฝงในใจอยู บุคคลประเภทน้ีจะไมแสดงอะไรใหปรากฏ
วาสําเร็จในวิชาประเภทน้ีเลย. 
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บทที ่๙ 
วิธสีรางทิพยอาํนาจ บพุเพนิวาสานสุสต ิระลกึชาตกิอนได 

 
  ทิพยอํานาจขอน้ี หมายถึงความสามารถในการนึกทวนคืนไปในเบื้องหลัง เพื่อสืบสาว
เรื่องราวของตนเองท่ีเปนมาแลวในอดีตกาลนานไกล สามารถรูไดวาตนเองเคยเกิดเปนอะไรมาแลว
บาง อยางถวนถี่ในสาระสําคัญของชีวิต เชน กําเนิดอะไร มีช่ือและสกุลวากระไร มผีิวพรรณ
อยางไร มีอาหารอยางไร เสวยสุขทุกขอยางไร อยู ณ ที่ไหน มีกําหนดอายุเทาไร ตายจากนั้นแลว
เกิดเปนอะไรตอมา ฯลฯ ดังน้ี  สามารถในการนึกทวนคืนเบื้องหลังน้ี ยอมเปนไปตามสมควรแก
กําลังของญาณ อันเน่ืองดวยวาสนาบารมี ตั้งแต ๑ ชาติไปถึง ๑๐๐-๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ 
ชาติ จนถึงจํานวนหลายอสงไขยกัป. 
  ความสามารถในการระลึกชาติน้ี เปนความรูรับรองเรื่องสังสารวัฏ คือการเวียนเกิดเวียน
ตายวาเปนความจริง ผูมีความรูในดานนี้แมระลึกชาติไดเพียง ๒ – ๓ ชาติ ก็บรรเทาความสงสัยใน
เรื่องสังสารวัฏลงไดเปนกายกอง เขาจะไมยอมเช่ือในเรื่องตายสูญเปนอันขาด  ความเห็นผิดใน
เรื่องชีพกับสรีระเปนอันเดียวกันหรือคนละอัน กับความเห็นผิดในเรื่องกรรมที่ทําไววาจะใหผล
สืบเนื่องไปในชาติหนาจริงหรือไมก็จะถูกบรรเทาลงเชนเดียวกัน  ความสงสัยและความเห็นผิดดัง
วานี้จะถูกกําจัดหมดสิ้นไปดวยอํานาจพระอรหัตตมรรคญาณ. 
  ความสําคัญของทิพยอํานาจขอน้ี อยูที่ตัว อนุสสติ คือความนึกลําดับเหตุการณของชีวิต
อยางละเอียดลออ สติธรรมดาสามารถนึกทวนเหตุการณในเบ้ืองหลังของชีวิต และทําการควบคุม
กิริยาการของชีวิตมิใหพลั้งพลาดไดเพียงในปจจุบันเทานั้น ถึงกระนั้นก็มิไดเปนอยางละเอียดลออ 
ผูมีการอบรมสติดีจึงจะสามารถนึกทวนเหตุการณของชีวิตไดละเอียด ทั้งสามารถควบคุมชีวิตใน
ปจจุบันไดดีดวยสติที่สามารถดังวานี้ ทานเรียกวา สติเนปกกะ  เปนสติที่สามารถรักษาตัวให
ปลอดภัยหรือปราศจากความผิดพลาดไดดี จัดเปนคุณธรรมอันหน่ึง ซึ่งทําใหไดท่ีพึ่งหรือเปนตัวที่
พึ่งทีเดียว ทั้งในดานการครองชีพ ทั้งในดานการประพฤติศีลธรรม สวนสติที่มิไดรับการอบรมดีจะ
ไมสามารถนึกทวนเหตุการณของชีวิตไดละเอียดลออ และหยอนความสามารถในการควบคุมชีวิตมิ
ใหผิดพลาดดวย  สิ่งที่ทําคําที่พูดแลวแมเพียงลวงมาปสองปก็ลืมเลือนเสียแลว เชนนี้เปนสติที่มิได
รับการอบรม  สวนสติที่ไดรับการอบรมจะสามารถนึกได ถึงสิ่งที่คิดกิจที่ทําคําที่พูดแลว แมลวงมา
ตั้งนานปดีดักก็ไมลืมเลือน  บางคนนึกไดดีจนถึงความเปนไปในวัยเด็กออนเพียง ๓ – ๔ ขวบ 
ความสามารถเชนน้ีมีไดนอยคน. 
  สตินี้ นักปราชญสมัยปจจุบันเรียกวา ความสํานึก เปนสิ่งควบคุมจิตใหอยูในระเบียบ เขา
แบงเขตของจิตออกเปน ๓ เขต คือ 
  (๑.)  จิตในสํานึก 
  (๒.)  จิตกึ่งสํานึก 
  (๓.)  จิตนอกสํานึก 
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  เขาใหอรรถาธิบายตอไปวา จิตในสํานึกเปนจิตในขณะมีความสํานึกรูสึกตัวเต็มที่ อยางใน
ปกติเวลาตื่นอยู  จิตกึ่งสํานึกไดแกจิตในขณะครึ่งหลับครึ่งต่ืน  สวนจิตนอกสํานึกหมายถึงจิต
ในขณะหลับสนิทซึ่งปราศจากสํานึกรูสึกตัว. 
  จิตในสํานึกมีสมองและประสาททั้ง ๕ เปนเครื่องมือในการรับรูสิ่งตางๆ และคิดอาน
วินิจฉัยเหตุการณ เมื่อชินตอการใชเครื่องมืออันมีความสามารถนอยเชนนี้ จึงมักคิดวา ตัวไมมี
ความรูสามารถพิเศษอะไรยิ่งขึ้นไปกวาปกติ ปราชญทางสรีรศาสตรจึงทึกทักเอาวาจิตคือสมอง 
หรือสมองเปนจิต  ความจริงสมองเปนเพียงเครื่องมือในการคิดอานวินิจฉัยอารมณหรือเหตุการณ
เทาน้ัน มิใชตัวจิต สวนตัวจิตที่แทจริงคืออะไรจะอธิบายตอไป  จิตกึ่งสํานึกซึ่งไดแกจิตในขณะครึ่ง
หลับครึ่งต่ืนนั้น อยูในความควบคุมของสติเพียงกึ่งเดียว รูสึกตัวไมเต็มที่ จิตในขณะนี้รูอะไรๆ 
อยางเลือนราง ทําการคิดอานไมได ไมมีความรูสึกทางสมอง แมในทางประสาทก็ออนเต็มที แทบ
จะไมรับรูอะไรอยูแลว  สวนจิตนอกสํานึกอันไดแกจิตใจในขณะหลับสนิทน้ัน ไมรับรูอะไรๆ เลยแต
ก็ปฏิเสธไมไดวาไมมีจิตอยูในขณะนั้น ทุกคนจะรับรองเปนเสียงเดียวกันวามีจิตอยูในขณะหลับ ถา
สามารถทําสติติดตามควบคุมจิตไดทุกขณะแมกระทั่งในขณะหลับ จะสามารถรับรูอะไรตางๆ ไดดี 
และจะรูวาจิตเปนคนละสวนกับสมอง  การฝกจิตใหเปนสมาธิเปนการทําสติอยางวิเศษ ความ
ไพบูลยแหงสตินั่นเองเปนปจจัยใหจิตเปนสมาธิอยางดี  สมาธิคือฌานที่ ๔ มีสติไพบูลยเต็มที่ ทํา
การควบคุมจิตใหดํารงมั่นคง มีความรูสึกเปนกลางๆ ไมรูสึกการหายใจ ถาจะเทียบก็จะเทากับคน
นอนหลับธรรมดา ผิดกันแตวาคนหลับไมรูสึกตัว คนเขาสมาธิมีความรูสึกตัว สวนสมาธิช้ันสูงสุด 
คือ สัญญาเวทยิตนิโรธ ดับความรูสึกกําหนดหมายและสุขทุกขเด็ดขาด แตยังมีสติควบคุมจิตอยู 
รูอยู ณ ภายในน่ันเอง  ถาจะเทียบจะเทากับคนสลบปราศจากสติสมปฤดี ผิดกันแตคนเขานิโรธยัง
มีสติ หากแตไมรับรูอะไรท้ังหมดอันเปนสวนนอกจากจิต คนสลบไมมีสติเลย ตามที่กลาวมาน้ีสอ
แสดงวา จิตกับกายเปนคนละสวนจริงๆ สามารถแยกออกจากกันได ดังไดกลาวมาแลวในบทที่ ๖ 
เรื่องมโนมัยฤทธิ์. 
  จิตเปนธรรมชาติรู และรองรับความรูตางๆ อันเกิดจากการศึกษาอบรมทุกประการ ทาง
พระพุทธศาสนาไดรูความจริงขอน้ี จึงสอนใหอบรมจิตดวยประการตางๆ เพื่อใหจิตรูดีรูชอบยิ่งขึ้น
กวาพื้นเพเดิม ความรูที่เกิดจากการศึกษาอบรมเปนสมบัติวิเศษประจําจิต สืบเนื่องไปถึงในชาติ
ตอๆ ไป ฉะน้ัน คนเกิดมาจึงมีพื้นความรูทางจิตไมสม่ําเสมอกัน เด็ก ๗ ขวบ มีความรูดีเทาเทียม
กับผูใหญที่ผานวัยมานาน ไดรับการศึกษาดีกวาก็มี   ในประเทศพมาปรากฏขาวมีเด็กอายุ ๗ ขวบ
มีความรูทางธรรม สามารถแสดงธรรมไดเทากับผูใหญที่ผานการศึกษาทางพระพุทธศาสนามานาน 
เรื่องเชนน้ีในสมัยพุทธกาลมีมากมาย พระบรมศาสดาของเราพอประสูติก็เสด็จดําเนินได และตรัส
ได ทรงประกาศความเปนเอกบุคคลในโลก เมื่อเปนพระกุมารก็ปรากฏวามีพระสติปญญาเกินคน
ธรรมดา สามารถเรียนและจําไดวองไว คร้ันไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว เสด็จไปเผยแผพระ
ศาสนาในนานาชนบท ปรากฏวามีเด็กอายุ ๗ ขวบไดบรรลุธรรมอันลึกซึ้งหลายคน เปนชายก็มี 
เปนหญิงก็มี  ฝายชายเชน บัณฑิตสามเณร, สังกิจจสามเณร, สานุสามเณร เปนตน  ฝายหญิงเชน 
นางวิสาขามหาอุบาสิกา เปนตน  การที่เปนไดเชนนั้นสองใหเห็นความจริงวา กายกับจิตเปนคนละ
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สวน จิตที่อยูในรางเด็กสามารถรูธรรมลึกซึ้งไดน้ัน ยอมจะตองมีการทองเที่ยวในสังสารวัฏมานาน 
และไดรับการศึกษาอบรมมามากแลว ถาไมมีพื้นเพแหงจิตใจสูงมากอน ตอใหมีสมองดีวิเศษสัก
ปานใด ก็มิอาจรูธรรมลึกซึ้งในวัย ๗ ขวบไดเลย. 
  อน่ึง บุคคลผูระลึกชาติได ในสมัยพุทธกาลมีมาก สมเด็จพระผูมพีระภาคเปนเยี่ยมท่ีสุด 
ปรากฏในพระประวัติท่ีตรัสเลาเอง ทรงยืนยันวาระลึกไปไดไกลถึงแสนโกฏิอสงไขยกัป  พระ
อรหันตท้ังหลายก็ระลึกไดองคละมากๆ เรื่องราวที่ปรากฏในอปทานลวนเปนความระลึกไดถึงกุศล
กรรมท่ีเคยสรางสมอบรมมาในปุเรชาติทั้งน้ัน  ทานนํามาเลาไวเพื่อเปนตัวอยางของกุศลกรรมวา 
สามารถอํานวยผลดีแกผูทําตลอดกาลยืดยาวนาน และเปนบารมีเกื้อหนุนใหจิตใจเลื่อนภูมิภาวะ
สูงขึ้นโดยลําดับ  ถาจะเลาเรื่องผูระลึกชาติไดในสมัยพุทธกาลก็จะเปนการเหลือเฟอ เปนพยานไกล
เกินไป จะเลาเรื่องผูระลึกชาติไดซึ่งยังมีชีวิตอยูในปจจุบันน้ีเปนพยานสัก ๒ – ๓ ราย ดังตอไปน้ี 
  รายที่ ๑ เปนเด็กหญิง ขาพเจาไดพบตั้งแตเขาเปนหญิงแมเรือนในชาติกอน เมื่อเขาตาย
แลวไดสัก ๕ ป มีเด็กหญิงคนหน่ึงเกิดกับลูกสาวของหญิงคนน้ัน พอพูดไดเดินได ไดไปเยี่ยมตาซึ่ง
เปนสามีเดิมของตน แตอยูเรือนอีกหลังหนึ่ง หางจากเรือนที่เกิดใหมประมาณ ๑๐ เสน เมื่อข้ึนไป
บนเรือน ไปเที่ยวมองดูโนนมองดูน่ีแลวก็รองไห ผูใหญถามจึงบอกความจริงใหทราบวา ตนคือ
ภรรยาของตานั่นเอง ไปเกิดกับลูกสาว ผูใหญตองการพิสจูนความจริงจึงใหบอกสิ่งของบางอยาง 
ซึ่งผูตายเปนผูเก็บไว เขาก็บอกได มีลูกกุญแจหีบหนึ่งซึ่งหาไมพบ เขาก็ไปช้ีใหไดถึงท่ีซอนลูกกุญแจ 
เมื่อขาพเจาไปท่ีน้ันเขาก็จําขาพเจาได เหมือนคร้ังเขาเปนหญิงแมเรือน เวลาน้ียังมีชีวิตอยู ณ 
หมูบานตาลโกน ตําบลตาลเนิ้ง อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร. 
  รายที่ ๒ เปนเด็กชาย ชาติกอนนั้นเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ไดมีตําแหนงทางคณะ
สงฆ เปนพระอุปชฌายะ และเจาคณะตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน  รับนิมนตไป
บวชนาค เกิดอุปทวเหตุถึงมรณภาพ แลวไปเกิดใหม ณ หมูบานแหงหน่ึง ในเขตอําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา ระลึกชาติได กลับมาคนเอาสิ่งของที่วัดเดิมได  บรรดาลูกศิษยลูกหาที่เคย
เคารพนับถือมาแตกอน พอทราบเขา ก็พากันมาเคารพกราบไหวตามเดิม. 
  รายที่ ๓ เปนหญิงช่ือนารี อายุประมาณ ๕๐ ป เวลานี้แกบวชเปนชี ไดมาหาขาพเจาเมื่อ
ตนปน้ีเอง แกไดเลาอดีตชาติของแกใหฟงอยางละเอียดลออวา ชาติกอนนี้แกเปนชาง เกิดอยูที่เขา
สวนกวาง ซึ่งเปนที่ท่ีขาพเจากําลังนั่งเขียนเรื่องทิพยอํานาจอยูเด๋ียวน้ี แกเลาวา ที่เขาสวนกวางน้ีมี
พญาชางตัวหน่ึงเปนนายของชางทั้งหมดในเทือกเขาภูพาน ทุกๆ ๑๕ วัน ชางทั้งหลายตลอดจนถึง
หมูนกจะมาประชุมฟงโอวาทของพญาชาง ณ ที่กอนหินใกลฝงลําธาร บนหลังเขาหางจากที่
ขาพเจาอยูไปประมาณ ๑๕ เสน  สัตวทั้งหลายฟงภาษาใจกันออก สวนภาษาปากนั้นเขาจะใชใน
กรณีพิเศษ เชน บอกเหตุอันตรายรองเรียกหากัน และรองดวยความคึกคะนองเทานั้น ตามปกติ
ธรรมดาพูดกันทางใจ แกเลาวาในคราวประชุมทุกๆ คร้ังแกก็ไดเขาประชุม แตเปนเวลายังเด็ก
เกินไป ไมไดใสใจฟง จึงจดจําไมได  ชางที่เขาประชุมทุกตัวอยูในระเบียบสงบเงียบ และเคารพ
พญาชางอยางยิ่ง เมื่อฟงโอวาทจบแลวกจ็ะพากันเดินผานหนาพญาชางเรียงกันไปทีละตัวเปนการ
แสดงคารวะ คลายการเดินสวนสนามของทหารฉะนั้น  พญาชางนั้นไปอยูตัวเดียวในที่เงียบ ชาง
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ทั้งหลายปนวาระกันไปปรนนิบัติคราวละ ๔ – ๕ ตัว พอถึงกําหนด ๑๕ วัน พญาชางจึงจะมา
ปรากฏตัวในที่ประชุม ใหโอวาทแกชางและนกทั้งหลาย  แกเลาเรื่องเฉพาะของแกตอไปวา เมื่อแก
เกิดมาทีแรก แมพามาอาบน้ําที่ลําธารตรงทางขามตอนเหนือของท่ีขาพเจาอยูเดี๋ยวน้ี รูสึกหนาว
มาก แกมีพี่ชาย ๑ ตัวกําลังรุน สวนพอไมปรากฏ การปรนนิบัติเลี้ยงดูลูกมีแตแมเทานั้น ซึ่งเปน
ธรรมเนียมของสัตวประเภทน้ี  เมื่อแกอายุไดประมาณ ๓ เดือน มีนายพรานชางมาคลองเอาแกไป
ได เขาผูกติดกับคอชางตอนําไปบานนาแอง ในเขตอําเภอหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี เขาเลี้ยงดู
แกอยางลูก ตั้งช่ือใหรูวาอีตุม ชอบเลนกับเด็กๆ และสามารถไปสงอาหารที่วัดแทนพอแมได คงจะ
ดวยอานิสงสไปสงอาหารไดน้ีเองทําใหแกไดมาเกิดเปนมนุษยในชาติปจจุบันน้ี  แกเลาตอวา ตอมา
มีเหตุบังเอิญทําใหลูกชายของพอเกิดบาดเจ็บ คือแกพาลอดเฟอยหนาม สําคัญวาพนแลวจึงลุกขึ้น 
ทําใหหนามครูดศีรษะของเขาเลือดไหลถึงกับพลัดตกจากคอของแก เขาโกรธมาก ไดใชขอสับแก
อยางไมปรานีปราศรัย แตแกวาไมคอยรูสึกเจ็บเทาไรนัก ถาเขาสับและงัดดวยจึงจะรูสึกเจ็บมาก 
ไมกี่วันแผลที่ถูกสับก็จะหาย พอมาถึงบานเขาก็บอกพอจะขายอีตุมทันที พอแมและยาก็หามปราม
วาไมใชความผิดของอีตุม มันเปนความผิดของตนเองที่ไมระมัดระวังตางหาก เจาลูกชายก็ดันทุรัง
แตจะขายทาเดียว  อยูมาไมนานมีชาวจังหวัดหลมสัก (เพชรบูรณเด๋ียวน้ี) มาขอซื้อ เขาตกลงขาย 
ยามีความอาลัยสงสารมาก ไดไปขอถอนเอาขนตาไวเปนที่ระลึก  และรําพันสั่งเสียดวยประการ
ตางๆ ตัวแกเองก็รูสึกอาลัยมากเหมือนกัน  คร้ันออกเดินทางไป ๑๕ วัน ถึงจังหวัดเลย เกิดความ
อาลัยคิดถึงพอแมเปนกําลังเลยตาย พอรางลมนั้นจิตก็ออก รูสึกตัวเปนมนุษยผูหญิงทันที จึงดึงเอา
ไสชางมาเปนผาสไบ สวนซิ่นสําหรับนุงมีแลว ไมทราบไดมาอยางไร พอออกจากตัวชางมาก็รูสึกวา
นุงซิ่นอยูแลว แกเลาวาพอไดผาสไบถือแลว ก็รีบออกเดินทางกลับตามทางที่ไปในเวลาประมาณ ๕ 
โมงเชา มาถึงบานเกาก็เปนเวลา ๕ โมงเชาเหมือนกัน ไปถามเขาทราบวาพอยายไปอยูบานใหม 
คือบานสามพราว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แกติดตามไป ผานตัวเมืองอุดรไป เห็นพระกําลัง
ฉันเพลอยูอีก พวกสุนัขเหาหอนกรรโชกไลขบกัดแกอยางชุลุมน แกพยายามหลบไปได ไปถึงบาน
สามพราวเปนเวลา ๕ โมงเชา พระกําลังฉันเพลอยูเหมือนกัน ไดเห็นพอและแมใหม คือเมียคนใหม
ของพอ ไตถามเขาก็ไมพูดดวย แกเอาซิ่นกับผาสไบไปซุกซอนไวที่ทางแยกแหงหน่ึง ขุดหลุมฝงไว
ลึกแคบั้นเอว มีตนไมตนหน่ึงเปนเคร่ืองหมาย คิดวาเกิดแลวจะมาขุดเอา ในระหวางที่ยังไมไดเกิด
น้ันแกเลาวาไปอาศัยอยูในวัด ถาพอแมไปวัดก็ติดตามพอแมมาบาน แตขึ้นเรือนไมได ไปยืนอยู
หนาเรือนนั่นเอง  วันหน่ึงเวลาค่ํา พอกินขาวแลวลุกออกมานอกชานเรือน กําลังยืนดื่มนํ้า แกเลย
ตามนํ้าเขาไปอยูกับพอ  ตอมาถูกจัดใหไปอยูในหองเล็กๆ หองหน่ึง ช้ันแรกๆ ก็รูสึกสบายดี คร้ัน
ตอมาถึง ๕ – ๖ เดือนรูสึกวาหองนอนนั้นคับแคบ รูสึกอึดอัดอยากออก แตก็ออกไมได พอครบ 
๑๐ เดือนก็คลานออกจากหองได แลวลืมภาวะเกาไปพักหนึ่ง มารูสึกตัวถึงภาวะเกาก็ตอเมื่ออายุ
ได ๒ – ๓ ขวบ พอพูดจาไดแลว พออายุได ๑๔ – ๑๕ ป ไดไปดูที่ซอนซิ่นกับผาสไบ เห็น
เครื่องหมายตามที่ทําเอาไว แกพยายามขุดหาเทาไรก็ไมพบสิ่งที่ซอนไว เห็นแตใบตองกลวยที่ใชหอ
ซึ่งผุแลวจับเขาก็เปอยหมด  เมื่อใหญโตพอมีเหยามีเรือนแกก็มีเหยามีเรือนไปตามประเพณี บัดน้ี
ไดสละเหยาเรือนมาบวชเปนชีอยูสํานักชี วัดบานสามพราว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จนถึง
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เด๋ียวน้ี  แกวาเรื่องที่ไดผานมาในชีวิตชางชั่วเวลาไมถึงป ยังจําไดดีหมดทุกอยางไมลืมเลือน เรื่อง
ขบขันในเวลาเปนชางแกก็ไดเลาใหฟงหมดแทบทุกเรื่อง กอนแตแกจะเลาไดใหแกปฏิญาณวาจะไม
โกหกแลวจึงใหเลาใหฟง  ฉะนั้นจึงเปนเรื่องระลึกชาติไดจริงๆ มิใชเรื่องคิดประดิษฐขึ้นเอง. 
  การระลึกชาติไดโดยทํานองนี้ โดยมากระลึกไดเพียงชาติเดียว ไมเหมือนการระลึกชาติได
อันเกิดขึ้นจากการฝกฝนอบรมจิต ซึ่งสามารถระลึกไดมาก บุคคลผูฝกฝนอบรมจิตแลวระลึกชาติได
ในสมัยปจจุบันน้ีก็มีอยู แตเปนบุคคลที่อยูในกฎวินัย ซึ่งไมควรจะนํามาเปดเผย แตมีอยูรายหนึ่งซึ่ง
ผูนั้นไดลวงไปแลวเมื่อเร็วๆ น้ี พอจะเปดเผยสูกันฟงได จะเลาแตเพียงที่รูๆ กันอยู เทาที่ขาพเจาได
ทราบมา ดังตอไปน้ี 
  พระอาจารยภูริทัตตเถระ (มั่น) อาจารยของขาพเจา ทานไดประพฤติสมณธรรมมานาน 
ตั้งแตอุปสมบทเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่ออายุยางขึ้นปที่ ๒๓ จนถึงวัยชราอายุ ๘๐ ปจึงถึง
มรณภาพเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒  ทานเปนอาจารยสอนธรรมทางวิปสสนามีศิษยานุศิษยมากหลาย ทาน
ไดเลาอดีตชาติของทานแกสหธรรมิกบางทาน ซึ่งเปนบุคคลที่ทานเคารพนับถือไววางใจ และแก
ศิษยบางคน แมขาพเจาก็ไดรับบอกเลาเปนบางตอน. 
  ตามที่ไดเลาเรื่องบุคคลผูระลึกชาติได ทั้งโดยบังเอิญหรือโดยธรรมดา ทั้งโดยการศึกษา
อบรมจิตใจมาเปนตัวอยางน้ี ก็พอที่จะสันนิษฐานไดแลววา การระลึกชาติไดน้ันเปนไดจริง ซึ่งเปน
การรับรองสังสารวัฏ  ทีน้ีจะไดกลาวถึงเหตุผลของการระลึกชาติไดอีกท่ีไดกลาวมาแลววา การ
ระลึกชาติไดน้ัน ความสําคัญอยูท่ี อนุสสติ คือความนึกลําดับ หรือความสํานึกได ซึ่งไดมีติดตอกัน
ในทุกขณะของจิตท้ัง ๓ เขต ดังปราชญปจจุบันแบงไวที่ไดกลาวมาแลว ถาทําไดตามน้ันจะเกิด
ผลดีหลายประการ. 
  (๑.) ทําใหมีสติ เปนสติรักษาตัวอยางเยี่ยม 
  (๒.) ทําใหมีอิทธิพล สามารถบังคับความหลับและความตื่นได 
  (๓.) ทําใหสามารถรูอะไรๆ ไดดีเปนพิเศษ 
  ความหลับหรือความปราศจากสติอันเปนปฏิปกษกับความตื่นตัว ความสํานึกตัวนั้นมี ๒ 
ประเภท คือ 
  (๑.) ความหลับโดยธรรมดา ซึ่งไดแกการพักผอนหลับนอนเพื่อบรรเทาความมึนเมื่อยของ
กายประเภทหน่ึง กับ 
  (๒.) ความหลับใหลดวยอํานาจกิเลส ซึ่งไดแกความประมาทมัวเมา ไมสํานึกตัว ปลอยตน
ไปตามอารมณระเริงไปตามเร่ืองจนลืมตนลืมตัวประเภทหน่ึง. 
  ความหลับประเภทแรก เปนสิ่งจําเปนของชีวิตทุกชีวิต แมแตพระอรหันตก็จําตองพักผอน
กายในการนอนหลับเหมือนกัน  ถาหลับมากเกินไปก็ใหโทษทําใหชีวิตเปนหมัน ถาหลับนอยเกินไป
ก็ใหโทษทําใหรางกายอิดโรยมึนเมื่อยออนแอ ไมสามารถในการงานทั้งทางกายและทางใจ ถาหลับ
พอดียอมบรรเทาความมึนเมื่อยของรางกายได ทําใหรางกายมีกําลังสามารถในการงานทั้งทางกาย
และทางใจ  ผูทํางานหนักตองหลับถึง ๘ ช่ัวโมงจึงจะพอดี  ผูทํางานเบาหลับเพียง ๔ – ๖ ช่ัวโมงก็
พอ  ความหลับถึงแมจะจําเปนแกชีวิตและใหคุณในเมื่อประกอบพอดีก็ตาม ปราชญทางจิตศาสตร
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ก็ถือวาเปนอุปสรรคอันหน่ึง กั้นกางมิใหเกิดความรูกระจางแจงทางจิตใจขึ้นได จึงหาหนทาง
เอาชนะใหได  วิธีเอาชนะความหลับนั้นมีหลายวิธี ดังตอไปน้ี 
  ๑. เอาสติกําหนดจดจอที่จุดหลับ คือซอกคอใตลูกกระเดือก ผอนสติใหออนลงๆ พอมี
อาการเคลิ้มๆ ใกลจะหลับ พึงรวมกําลังสติแลวเลื่อนขึ้นไปกําหนดจดจอที่จุดตื่น คือตรงหนาผาก
เหนือหวางคิ้วเล็กนอยจะรูสึกหายงวงทันที พอจิตใจแจมใสหายงวงแลวพึงกําหนดที่จุดหลับอีก 
คร้ันจะหลับพึงเลื่อนข้ึนไปกําหนดที่จุดตื่นอีก ทําอยางนี้วันละหลายๆ เที่ยว ก็จะเกิดอิทธิพลใน
การบังคับความหลับและความตื่นของตนไดตามตองการ ทีน้ีเวลาจะหลับจริงๆ ตองทําสติ
กําหนดเวลาตื่นใหแนนอนไว แลวเอาสติกําหนดจดจอตรงจุดหลับ บังคับดวยใจวาจงหลับ แลวทํา
สติตามจิตไปเรื่อยๆ จนกวาจะหลับไป ก็จะหลับอยางมีสติรูทันในขณะจะหลับ  เมื่อชํานาญดีก็จะ
รูทันในขณะหลับ และจะรูทันในขณะตื่น ทั้งต่ืนตรงเวลาที่กําหนดไวดวย เปนอันไดฝกทั้งสติทั้ง
ในขณะตื่นอยู ทั้งในขณะกําลังจะหลับ ทั้งในขณะหลับ เมื่อฝกชํานาญมีสติทันทั้ง ๓ ขณะนั้นแลว 
ช่ือวามีสติติดตอตามกํากับจิตทุกขณะใหอยูในระเบียบอันดี. 
  ๒. หรือฝกสติตามหลักสติปฏฐาน ดังกลาวแลวในบทที่ ๔ จนมีสติติดตอสืบเนื่องกัน ทัน
ความเคลื่อนไหวของกาย, ความรูสึกสุขทุกขเฉยๆ, จิตที่แปรลักษณะไปตามสิ่งสัมปยุตต, และเหตุ
ปจจัยที่ปรุงแตงจิตใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นๆ ตามความจริง สตินั้นก็จะมีกําลังใหญเปน
มหาสติ สามารถควบคุมความเปนไปของกาย วาจา ใจ ใหอยูในระเบียบ และใหจิตใจเกิด
คุณลักษณะดีเดนยิ่งข้ึนจนถึงดีที่สุด หลุดพนจากความเปนทาสของทุกสิ่ง ถึงความเปนอิสระที่สุด
ในอวสาน  ถาฝกสติไดดีตามหลักนี้แลว จะประสพผลสําเร็จในทางทิพยอํานาจทุกประการ. 
  ๓. หรือฝกสติตามหลักอนุสสติ ๑๐ ประการ มีพุทธานุสสติ เปนตน ดังกลาวไวในบทที่ ๓ 
น้ันประการใดประการหน่ึง หรือหลายประการตามแตจะเลือกใชอันใด ฝกสติใหตอเน่ืองดวยอาศัย
นึกถึงสิ่งที่จะปลุกเตือนจิตใจใหสํานึกตัวเปนเบื้องตนกอน เมื่อจิตใจเกิดสํานึกตัวแลว ดํารงอยูใน
ความสงบเปนระเบียบเรียบรอย เปนจิตใจสะอาดแจมใส ช่ือวาไดผลในการฝกสติตามแบบน้ี ตอ
น้ันพึงอาศัยจิตใจอันบริสุทธิ์น้ันเจริญทิพยอํานาจ หรือเจริญวิปสสนาญาณตามจิตใจประสงค ก็จะ
สําเร็จประสงคน้ันทุกประการ. 
  เมื่อปฏิบัติตามวิธีดังกลาวมานี้ รับรองไดวาสามารถเอาชนะความหลับไดแนนอน จะเกิดมี
อิทธิพลเหนือความหลับ จะใหหลับเวลาใดก็ได ไมใหหลับเลยก็ได แมจะรูสึกงวงแสนงวงถาตั้งใจ
จะไมหลับแลวความงวงจะวิ่งหนีทันที และในขณะเดียวกันกับที่ฝกสติเพื่อเอาชนะความหลับ
ประเภทธรรมดานี้ ก็เปนอันไดเอาชนะความหลับประเภทท่ี ๒ ไปในตัวดวย  ความประมาทซึ่งเปน
ความหลับภายในกินลึกถึงใจนั้น จะถูกกําจัดออกไปจากจิตใจ จิตใจจะเกิดสํานึกตัว ทําสิ่งควรทํา 
พูดคําควรพูด คิดเรื่องควรคิด บังคับจิตใจใหอยูในระเบียบวินัยอันดี ไมมีการปลอยตนไปตาม
อารมณสุดแตใคร จะรูจักพิจารณาหนาหลังยั้งคิดความผิดพลาดใหญหลวงในชีวิต ก็จะมีขึ้นไมได
ดวยอํานาจสติคุมครอง. 
  จิตใจที่สติ อนุสสติคุมครองแลวดวยดี จักเปนจิตใจผองใสบริสุทธิ์สะอาด มีพละอํานาจ
เขมแข็งมีเอกภาพสมบูรณ เปนจิตใจในระดับสูงพนจากภาวะต่ําตอย เมื่อตองการนึกลําดับถึง
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เหตุการณของชีวิตที่ลวงมาแลว ก็จะนึกเห็นไดตลอดทุกระยะทุกตอนของชีวิต เหมือนบุคคลปนขึ้น
ไปอยูบนที่สูง สามารถมองดูไดไกล แลเห็นอะไรๆ ในที่ตํ่าไดดีฉะนั้น  จิตใจอันสมบูรณดวย
คุณลักษณะดังกลาวน้ีแหละสามารถสรางอนุสสติญาณ ระลึกรูจักความเปนมาของตนในอดีตหลาย
รอยหลายพันชาติได ในเมื่อจํานงจะสรางขึ้น ซึ่งมีวิธีการโดยเฉพาะดังจะไดแสดงตอไปขางหนาน้ี. 
  เหตุการณที่ผานมาในชีวิต จะประทับภาพพิมพไวที่ดวงใจนั้นเอง ในระยะแรกๆ ภาพน้ัน
จะโผลขึ้นในความรูสึกใหนึกถึงอยูเนืองๆ คร้ันลวงกาลมานานภาพเหตุการณนั้นๆ ก็คอยจางไป
จากความรูสึกนึกเห็น แตไปสถิตมั่นอยูในดวงจิต เมื่อมีอะไรมาสะกิดก็จะนึกเห็นขึ้นมาไดใหมอีก น้ี
เปนเรื่องในภายในชีวิตปจจุบัน ทีน้ีเราลองทําความเช่ือตอไปอีกวาจิตใจเปนธรรมชาติไมรูจักตาย 
ไดผานการเกิดการตายมาแลวนับคร้ังไมถวน เหตุการณที่เขาไดผานพบมาในชีวิตน้ันๆ ก็ยอม
ประทับเปนภาพพิมพอยูที่จิตใจนั้นเอง ถามีอะไรมาสะกิดใหนึกขึ้นได ก็จะสามารถนึกเห็น
เหตุการณของชีวิตในชาติกอนๆ น้ัน เชนเดียวกับในชาติปจจุบัน  การที่คนโดยมากนึกถึง
เหตุการณแหงชีวิตในชาติกอนไมไดก็เพราะถูกชาติปจจุบันปกปดไว คือในระหวางปฏิสนธิในครรภ
มารดาเทากับเขาไปอยูในที่คับแคบมืดทึบเปนเวลานานถึง ๑๐ เดือน หรืออยางนอยก็ราว ๗ – ๘ 
เดือน คร้ันคลอดออกมาก็ตองอยูในอัตภาพที่ออนแอขาดความสามารถในการนึกคิดเปนเวลา
หลายป เมื่อเปนเชนน้ีจึงลืมเหตุการณที่ตนผานมาในชีวิตกอนๆ เสีย อัตภาพซึ่งเปนที่อาศัยของ
จิตใจนี้เปนสิ่งหยาบ มืดทึบ ไมมีสมรรถภาพเพียงพอที่จะใชนึกถึงเหตุการณยอนหลังไปไกลๆ ได 
ความบังเกิดของอัตภาพ พรอมกับความคิดนึกรูสึกอันสัมปยุตตในอัตภาพน้ันแหละเรียกวาชาติ 
เปนตัวปดบังความรูระลึกชาติหนหลัง หรือจะพูดอีกนัยหน่ึงก็วา ปฏิสนธิปดบังความรูระลึกชาติ
หนหลังได ถาสามารถทําสติใหทะลุปฏิสนธิไปไดเมื่อไรเปนระลึกชาติไดเมื่อน้ัน  ฉะน้ันจุดโจมตีสิ่ง
กั้นกางมิใหระลึกชาติได ก็คือปฏิสนธิ. 
  เมื่อไดทราบจุดโจมตีในการฝกเพื่อระลึกชาติไดเชนน้ีแลว ควรทราบวิธีโจมตีตอไป ทานให
คําแนะนําแกผูฝกเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ไววา 
  ๑. พึงฝกสติอบรมจิตใจตามนัยท่ีไดกลาวมาแลว ดวยอาศัยอิทธิบาทภาวนา ๔ ประการ 
จนไดสมาธิตามลําดับช้ัน ถึงฌานที่ ๔ เปนอยางนอย พึงใหชํานาญในฌานอยางดีดังกลาวไวในบท
ที่ ๒ จนมีเจโตวสี คือมีอํานาจทางใจเพียงพอ มีใจบริสุทธิ์สะอาดนิ่มนวลเหนียวแนน ไม
เปลี่ยนแปลงไปงาย ควรแกการทําความนึกทวนลําดับเหตุการณไดตั้งนานๆ หลายชั่วโมง. 
  ๒. เขาสูที่สงัดซึ่งเปนที่อากาศโปรง ปลอดภัย ตนมีอิสระที่จะอยูไดโดยไมถูกรบกวนใน
ระหวาง น่ังในทาที่สบายที่นั่งไดทนตามแบบดังกลาวไวในบทท่ี ๒ แลวทําความสงบใจถึงระดับ
ฌาน ๔ แลวจึงทําสตินึกทวนลําดับเหตุการณแหงชีวิตประจําวัน ถอยคืนไปในเบื้องหลังที่ผานมา
ในช่ัวชีวิตปจจุบันน้ีอยางละเอียดถ่ีถวน จับตั้งแตตอนตนเริ่มนั่งภาวนาน้ีคืนไปจนถึงวันวาน วัน
กอน สัปดาหกอน ปกษกอน เดือนกอน ปกอน โดยลําดับๆ จนถึงเวลานอนในครรภมารดา ถา
ติดขัดตรงไหนตองหยุดทําความสงบน่ิงนานๆ เสียกอน แลวจึงนึกตอไปจนเห็นสภาพของตนอยูใน
ครรภมารดา ตอนน้ีตองนึกใหเห็นแจมแจงที่สุด นึกแลวนึกอีก แจมแลวแจมอีกทุกระยะของสภาพ
ในครรภน้ันจนทะลุไป คือเห็นเหตุการณกอนเขาปฏิสนธิในครรภ ช่ือวาตีดานสําคัญสําเร็จแลว. 
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  ๓. พึงเขาสมาธิถึงฌานท่ี ๔ แลวนึกทวนเหตุการณของชีวิตโดยนัยขอ ๒ จนทะลุดาน
ปฏิสนธิ มองเห็นเหตุการณกอนเขาปฏิสนธิไดแลว พึงทําสติทวนตามไปวา กอนแตจะมาปฏิสนธิ
น้ันอยูไหน มีสภาพเปนอยางไร ก็จะเห็นเหตุการณตางๆ เปนภาพชีวิตท่ีลวงแลวเปนตอนๆ เหมือน
ภาพบนจอภาพยนตร ก็จะรูขึ้นพรอมกับภาพนั้นๆ วาเปนอะไรกับตน ถาไมรูพึงนึกถามขึ้นในใจ 
แลวสงบอยู ก็จะรูขึ้นตามความเปนจริง ช่ือวาสําเร็จบพุเพนิวาสานุสสติญาณสมปรารถนา 
ตอจากนั้นจะไมเปนการลําบากในการระลึกชาติหนหลัง เมื่อตองการทราบแลว ทําความสงบใจนึก
ถามดูภาพชีวิตในอดีตท่ีตองการทราบ ก็จะปรากฏแกตาใจเสมอไป เปนจํานวนหลายรอยหลายพัน
ชาติทีเดียว. 
  บุคคลผูระลึกชาติไดดวยอํานาจการฝกสติอบรมจิตใจดังกลาวมาน้ี จะระลึกไดหลายชาติ
และรูเหตุการณสําคัญๆ ในชาติน้ันๆ พรอมทั้งกรรมที่แตงกําเนิดใหเกิดใหมดวย ยอมจะเกิดศรัทธา
ความเชื่อมั่นในสังสารวัฏและอํานาจกรรม เปนศรัทธาพละ มีกําลังเหนี่ยวรั้งตนมิใหประมาทพลาด
พลั้งในศีลธรรมใหเกิดความขะมักเขมนพากเพียรในการประพฤติศีลธรรม บําเพ็ญกุศลกรรม สราง
บารมีธรรมย่ิงๆ ขึ้นไป  การระลึกชาติไดดวยอํานาจเจริญภาวนา มีประโยชนยิ่งใหญดังน้ี นอกจาก
เปนประโยชนแกตนแลวยังอํานวยประโยชนใหแกผูอื่นอีกดวย  ผูระลึกชาติตนเองไดเชนนี้ยอม
ระลึกชาติของผูอื่นที่เกี่ยวของกับตน หรือคนหางออกไปก็ไดตามสมควร แลวจะไดชวยเหลือคน
น้ันๆ ตามความสามารถ คนที่เคยรักเคยชอบหรือเคยเคารพเช่ือฟงกันมากอน ถึงมาเกิดใหมนิสัย
น้ันๆ ยอมติดตามมาเหมือนกัน ถาใหคนผูเขาเคยรักเคยชอบ เคยเคารพนับถือไปชวยเหลือกันเขา
จะทําไดดีโดยงาย ถาเห็นวาไมมีนิสัยที่ควรจะทรมานได จะไมพยายามใหเสียเวลาหรือเสีย
ประโยชน เวนแตเพื่อตอตานภัยของสวนรวมซึ่งจําเปนอยูเองท่ีผูมีตาดีแลวจะเพิกเฉยละเลยเสีย
มิไดในเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาสามารถตอตานได  ถาเห็นเหลือวิสัยจึงจะวางอุเบกขา รูวาคราว
วิบัติมาถึงแลว ไมดิ้นรนขวนขวายใหลําบากเหน่ือยยากเปลาๆ. 
  สังสารวัฏคือการเวียนเกิดเวียนตายเปนชาติกําเนิดตางๆ ที่ฝกอนุสสติเพื่อรูระลึกไดน้ันเปน
สวนใหญ เหมือนจักรตัวใหญฉะน้ัน  ยังมีสังสารวัฏซึ่งเปนสวนเล็กละเอียดซึ่งเปรียบเหมือนจักรตัว
เล็กที่หมุนเร็วจี๋ยิ่งกวาจักรตัวใหญน้ันอีก ทานกําหนดไวดังน้ี 
  ๑. กิเลสวัฏฏะ  ไดแกกิเลสคือความรูสึกฝายชั่ว ซึ่งเกิดข้ึนกับใจโดยอาศัยสิ่งยั่วเยาหรือเรา
ใจใหเกิดข้ึน มีอวิชชาความรูไมแจม ทําใหเกิดความเห็นผิดคิดผิด และพูดผิดทําผิดขึ้นเปนตัวตน 
เปนรากแกวของกิเลสแหงใจทั้งมวล เมื่อมีอวิชชาเปนตัวเหตุฝงอยูในจิต คร้ันอารมณมาสัมผัสรบ
เราขึ้น ก็เกิดราคะความกําหนัด โทสะความขัดเคือง โมหะความหลงใหลไปตามลักษณะของสิ่งเรา
น้ันๆ เปนเคามูลของบาปอกุศลขึ้นในใจ อันน้ีเปนจักรตัวเล็กๆ แตสําคัญท่ีสุดในบรรดาจักร ที่ทํา
ใหเกิดการหมุนเวียนเกิดตายในโลก. 
  ๒. กัมมวัฏฏะ ไดแกกรรมคือการจงใจทํา พูดคิด ดวยอํานาจกิเลสรบเราดลใจใหทํา เปน
กรรมดีบาง เลวบาง เมื่อทําไปแลวยอมเปนภาพพิมพใจอยางลึก และมีกําลังแรงสามารถหมุนจิตใจ
ไปในลักษณะดีหรือเลวตามลักษณะกรรมน้ันๆ อันน้ีก็เปนจักรตัวเล็กๆ ตัวหน่ึง แตสําคัญท่ีสุดใน
การกอกําเนิดและผลักดันจิตใจในดานดีหรือเลว. 
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  ๓. วิปากวัฏฏะ ไดแกผลกรรมคือความดีเลว ความสุขความทุกข ไดดีตกยาก อันเปนผล
สืบเนื่องมาแตกรรมดีเลวที่ตนทําไว คือกรรมดีแตงความดี คอยอุปถัมภบํารุงใหไดรับความสุขความ
เจริญ กรรมช่ัวแตงความเลว และคอยสงผลใหไดรับทุกขลําบากเดือดรอนเรื่อยไป คอยบั่นรอน
ความสุขในเมื่อกรรมดีแตงความดีแลว เมื่อผลกรรมปรากฏขึ้นแลวจิตผูเสวยผลกรรมยอมรูสึกติด
ใจหรือเกลียดชังผลกรรมน้ันๆ เกิดเปนกิเลสสืบเนื่องไปอีก ผลกรรมก็จัดเปนจักรตัวเล็กๆ ตัวหน่ึง 
ซึ่งมีความสําคัญในอันหมุนจิตใหวิ่งไปในโลก. 
  สังสารจกัร ๓ สวนน้ีแล เปนจักรตัวในที่มีความสําคัญยิ่ง การเกิดดีถึงสุขตกทุกขไดยากใน
ชาติกําเนิดตางๆ น้ัน ยอมเปนไปตามจักร ๓ ตัวน้ี  ผูระลึกชาติไดดวยอํานาจอนุสสติญาณแลว 
ยอมเกิดความเช่ือมั่นในสังสารวัฏและอํานาจกรรม   เมื่อทําการพิจารณาใหซึ้งลงไปอีก ก็จะพบ 
สังสารจกัร ๓ ตัวน้ีอันเปนไปในภายในจิตใจอีกทีหนึ่ง แลวจะเกิดญาณรูแจงขึ้นในเรื่องสังสารวัฏ
อยางทะลุปรุโปรง ตัดความสงสัยในเรื่องตายเกิดตายสูญเสียได และตัดความสงสัยในเรื่องอํานาจ
กรรมเสียไดดวยพอสมควร น้ีเปนผลสูงสุดท่ีจะพึงไดจากการระลึกชาติได ฉะน้ัน สาธุชนผู
ปรารถนาทิพยอํานาจขอนี้ พึงฝกฝนเอาตามวิธีท่ีกลาวมา ก็จะสําเรจ็สมความปรารถนา. 
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บทที ่๑๐ 
วิธสีรางทิพยอาํนาจ ทพิพจกัข ุตาทพิย 

 
  ทิพยอํานาจขอน้ี หมายถึงความสามารถในการเห็นรูปทิพย เห็นเหตุการณ หรือความ
เปนไปของสรรพสัตว และเห็นสิ่งลี้ลับไดดวยอํานาจตาทิพย อันบริสุทธิ์เกินกวาตามนุษยธรรมดา 
ทานเรียกทิพยอํานาจขอนี้วา ทิพพจักขุญาณ แปลวารูเห็นดวยตาทิพยหรือเห็นดวยตาทิพย เรียก
สั้นๆ ดังตั้งเปนช่ือขางบนน้ีบาง. 

สิ่งที่สามารถในการเห็น หรือมีลักษณะเห็นไดดังตา ทานเรียกวาจักษุทั้งน้ัน จะประมวลคํา
ช่ือจักษุที่ทานกําหนดไวในที่ตางๆ มาไวในที่น้ี พรอมกับอธิบายลักษณะความหมายไวพอเปนที่
สังเกต ดังตอไปน้ี 
   ๑. มังสจักษุ  ตาเน้ือ ไดแกตาธรรมดาของสามัญมนุษย ซึ่งสามารถมองเห็นรูปวัตถุทั้งปวง 
และสิ่งซึ่งเน่ืองดวยรูปวัตถุ เชน พยับแดดและแสงสวางเปนตน ความสําคัญของตาเน้ืออยูที่จักขุ
ประสาท หรือที่เรียกวาแกวตา มิไดอยูที่เนื้อตาทั้งหมด หากแตเปนสิ่งเนื่องกัน เมื่อสวนประกอบ
ของดวงตาเสียไปแมประสาทจักขุหรือแกวตายังดีก็จะทําใหรูสึกมัวฝาฟาง มองดูอะไรไมคอย
เห็นชัด. 
   ๒. ปญญาจักขุ  ตาปญญา ไดแกความรูความเห็นเหตุผลและความจริงสวนสามัญ อัน
สาธารณะทั่วไปแกวิญูชนทั้งปวง ผูมีปญญาดียอมมองเห็นเหตุผลและความจริงอันเปนสวน
สามัญไดงาย คลายมองเห็นดวยตาธรรมดา ผูมีปญญาทรามยอมมองเห็นเหตุผลและความจริงสวน
สามัญไดยาก เหมือนคนตาฟางมองเห็นอะไรไมถนัดชัดเจนฉะน้ัน. 
  ๓. ฌานจักขุ  ตาฌาน ไดแกการเห็นสรรพนิมิตในฌานของผูบําเพ็ญฌาน คลายเห็นดวยตา
ธรรมดาเปนที่รูกันอยูในหมูพุทธศาสนิกชนวา ตาใน น่ันเอง  ตาชนิดน้ีก็สามารถมองเห็นเหตุการณ
ในอดีต อนาคต และปจจุบันได คลายคลึงกับตาทิพย เปนแตยังไมบริสุทธิ์เทาเทียมตาทิพย เห็นได
แตสิ่งหยาบๆ และเห็นไดในระยะใกล คือถาเปนสวนอดีตก็เปนอดีตใกล ถาเปนอนาคตก็เปน
อนาคตใกล ถาเปนสวนปจจุบันก็เปนปจจุบันใกล. 
  ๔. ทิพพจักขุ  ตาทิพย ไดแกตาของเทพเจา หรือบุคคลผูเจริญฌานสมบูรณดวยทิพย
อินทรีย มีภาวะทางใจเสมอดวยเทพเจาแลว  ตาทิพยยอมสามารถเห็นทิพยรูปทั้งปวง เห็น
เหตุการณหรือความเปนไปของบุคคลในระยะไกล ทั้งในสวนอดีต อนาคต และปจจุบัน  และ
สามารถเห็นสิ่งซึ่งลี้ลับมีอะไรปกปดกําบัง กับมองทะลุไปในสิ่งกีดขวางทั้งปวงได เกินวิสัยตามนุษย
ธรรมดาหลายลานเทา  ตาทิพยน้ีเปนทิพยอํานาจที่มุงหมายจะอธิบายในที่น้ี. 
  ๕. ธัมมจักขุ  ตาธรรม ไดแกวิปสสนาญาณของพระอริยโสดาบัน ซึ่งมองเห็นทะลุความจริง
ในดานโลกวา ทุกสิ่งที่มีเกิดตองมีดับ และมองเห็นทะลุความจริงในดานธรรมวา ทุกสิ่งไมมีเกิดตอง
ไมมีดับ  หมายความวาเห็นโลกและธรรมทะลุแลวเช่ือมั่นวามีธรรมชาติไมมีทุกข ซึ่งตรงกันขามกับ 
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โลกซึ่งเปนธรรมชาติมีทุกข เปนผูหยั่งลงสูกระแสธรรม ดําเนินตรงไปสูดานปราศจากทุกขไดอยาง
ไมยอมถอยหลัง มีหวังบรรลุภูมิที่ปราศจากทุกขไดแนนอนแลว. 
  ๖. ญาณจักขุ  ตาญาณ ไดแกปรีชาสามารถหยั่งรูหย่ังเห็นเหตุผล และความจริงสวน
วิสามัญทั้งในดานโลกและดานธรรมยิ่งๆ ขึ้นของพระอริยบุคคลช้ันสูงกวาพระโสดาบัน ต่ํากวาพระ
อรหันต สามารถบรรเทาราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางไปจากขันธสันดานไดมากยิ่งกวาภูมิพระ
โสดาบัน ไตรลักษณญาณเกือบจะแจมแจงทุกประการแลว ความเห็นลักษณะความไมเที่ยง และ
ความเปนทุกขของโลกแจมแจงแกใจแลว แตความเห็นลักษณะความเปนอนัตตาของโลกยังไมแจม
แจงแกใจ ยังมัวซัวในบางสิ่ง อวิชชาจึงยังเหลืออยูในขันธสันดาน เปนเหตุใหมีอุปาทานในทุกขเปน
บางสวน. 
  ๗. พุทธจักขุ  ตาพุทธะ ไดแกปรีชาญาณที่สามารถมองเห็นโลกและธรรมตามความเปน
จริงไดหมดทุกแงทุกมุมแลว สามารถสังหารอวิชชาขาดเด็ดจากขันธสันดาน บรรลุถึงภูมิพระ
นิพพาน ดับทุกขโศกโรคภัยไดหมดแลว ถึง “ความเปนแกว” ดวงหน่ึงในจํานวนแกว ๓ ดวง คือ 
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ผูบรรลุถึงภมูิน้ีเรียกวาพระอรหันต มีจิตใจบริสุทธิ์ดุจแกว
มณีโชติ เปนผูตื่นตัวเต็มที่แลว หายละเมอเพอฝนแลว เมื่อใจบริสุทธิ์ดุจแกวมณีโชติ แมปรีชาญาณ
ของทานก็บริสุทธิ์ดุจแกวเชนเดียวกันฉะน้ัน  เมื่อจะสมมติใหเขาใจงาย ขาพเจาจึงพอใจเรียกวา 
ตาแกว เปนตาของทานผูตื่นตัวเต็มท่ีแลวจําพวกเดียว เปนตาที่สามารถมองเห็น “พระแกว”  คือ 
“วิสุทธิเทวา” บรรดาที่ปรินิพพานไปแลว ทั้งสามารถฟงเสียงพระแกวไดดวย เปนตาที่ดีวิเศษ
ประเสริฐสูงสงกวาตาทพิย เพราะเทพเจาธรรมดาซึ่งมีตาทิพยไมสามารถมองเห็นพระแกว คือพระ
อรหันต และไมสามารถไดยินเสียงของทานดวย เวนแตเทพเจาผูบรรลุถึงภูมิพระแกวบางพระองค
เทาน้ัน. 
  ๘. สมันตจักขุ ตารอบดาน ไดแกพระสัพพัญุตัญญาณ พระอนาวรญาณ พระทศพลญาณ 
และพระเวสารัชชญาณ ของพระบรมศาสดาจารยสมัมาสัมพุทธเจา ซึ่งเปนพระญาณครอบสากล
โลกสากลธรรม สมดวยคํายอพระเกียรติพระองควา โลกจักขุ โลกันตทัสสี ทรงเห็นโลก ทรงเห็น
ที่สุดโลก  คนธรรมดาอยูในโลกแตไมเห็นโลก จึงกระทบกระทั่งกับโลกร่ําไป สวนพระบรมศาสดา
ทรงเห็นโลกแลวจึงไมกระทบกระทั่งกับโลก นักธรรมสามัญทั้งหลายแมศึกษาธรรม ประพฤติธรรม 
แตก็ยังไมเห็นธรรมถูกถวนทุกแงทุกมุม จึงกระทบกระทั่งกับธรรมร่ําไป  สวนพระบรมศาสดาทรง
เห็นธรรมถูกถวนทุกแงทุกมุม จึงไมกระทบกระทั่งกับธรรม ทรงเปนอันหน่ึงอันเดียวกับธรรมเสมอ
ไป  พระเนตรคือพระปรีชาญาณของพระองคแจมใสที่สุด สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่สุด
โดยรอบทุกทิศทุกทาง มองทะลุไปทั่วสากลจักรวาล ยิ่งกวาตาของทาวพันตาหลายลานเทา ยิ่งกวา
ตาของทาวมหาพรหมผูเปนประชาบดีใหญยิ่งในหมูประชาสัตวหลายแสนเทา ทรงมองเห็น
เหตุการณเบื้องหลังที่ผานมาแลวไดไกลประมาณแสนโกฏิอสงไขยกัป ทรงเห็นเหตุการณเบื้อง
หนาที่จะมาถึงไดไกลประมาณแสนโกฏิอสงไขยกัปเชนเดียวกัน  ทรงเห็นเหตุการณจําเพาะหนาได
ถวนถี่ทุกประการ และทรงเห็นเหตุผลไดละเอียดถี่ถวนที่สุด จึงทรงสามารถบัญญัติพระธรรมวินัย
ไวเปนหลักศึกษาแกพุทธเวไนยไดประณีตบรรจง สมบูรณดวยอรรถพยัญชนะ พรอมพรั่งดวยเหตุ
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และผล ทนตอการพิสูจนของนักปราชญ ไมมีใครอาจคานติงได สมกับคํายอพระเกียรติวา สมันต-
จักขุ พระผูมีจกัษุรอบดานแทเทียว. 
  บรรดาจักขุดังไดกลาวมา มังสจักขุเปนตาธรรมดาของสามัญมนุษย สําเร็จมาแตกุศลกรรม
ที่ทําเอาไวแตบุพเพชาติ มิใชวิสัยที่จะพึงแตงสรางเอาไดในปจจุบัน หากจะฝกหัดใหดีบางก็เพียง
เล็กนอยคือทําใหจักษุประสาทผองใส ใชการไดดีกวาปกติบางเล็กนอย แตจะใหมังสจักขุกลายเปน
ทิพยจักขุน้ันเปนการเกินวิสัย มิใชฐานะที่จะเปนไปได, ปญญาจักขุเปนตาปญญาที่สาธารณะแก
สามัญชนอาจแตงสรางใหดีวิเศษขึ้นไดดวยการศึกษาสําเหนียกคําสอนของนักปราชญดวยการคิด
อานเหตุผลตนปลายของสิ่งทั้งหลาย และดวยการอบรมใจใหผองแผวหายขุนมัว,  ฌานจักขุเปนตา
ในของผูเจริญฌาน รูเห็นเหตุการณไดบางเปนบางประการ เปนสิ่งสามารทําใหเกิดมีข้ึนได ไมใชสิ่ง
เกินความสามารถของสามัญมนุษย,  ทิพพจักขุเปนตาใจที่แจมใส มองเห็นรูปทิพยและเหตุการณ
ไดดีวิเศษ เปนสิ่งเน่ืองกับใจ สามารถสรางขึ้นได ไมเกินวิสัยสามัญมนุษยเหมือนกัน, ธรรมจักขุเปน
ตัววิปสสนาญาณที่ประหารกิเลสขั้นตน สาธุชนผูไมประมาทอาจทําใหเกิดขึ้นได ไมเปนสิ่งเกินวิสัย
เชนเดียวกัน,  ญาณจักขุเปนตัววิปสสนาญาณขั้นสูงขึ้นไป อันอริยชนผูบรรลุภูมิธรรมขั้นตนแลวพึง
ขวนขวายสรางสืบตอข้ึนไป,  พุทธจักขุเปนตาแกวของพระอรหันตผูเสร็จกิจกําจัดกิเลสแลวอยูเย็น
ใจ ไมเปนสิ่งเกินวิสัยที่จะกาวไปถึงเหมือนกัน เพราะผูเปนพระอรหันตทานก็เปนปุถุชนมากอน 
มิใชเปนพระอรหันตแตกําเนิด,  สวนสมันตจักขุน้ัน เปนวิสัยของทานผูมีบารมีใหญยิ่งจะพึงไดพึง
ถึง มิใชวิสัยของสามัญชน  เมื่อไดทราบลักษณะจักขตุางๆ พอสมควรฉะน้ีแลว ควรเริ่มศึกษาทิพพ
จักขุโดยเฉพาะได  ฉะน้ัน จะไดกลาวถึงทิพพจักขุตอไป การที่จะเขาใจทิพพจกัขุไดงายน้ัน ตอง
เขาใจกําเนิดทิพยที่มีทิพพจักขุโดยกําเนิดพอสมควร ฉะน้ัน จะไดอธิบายกําเนิดทิพยและทิพพจักขุ
โดยกําเนิดกอน แลวจึงจะอธิบายลักษณะทิพพจักขุท่ีทําใหเกิดขึ้นตอไป. 
  เทพเจาเปนพวกกําเนิดทิพย มีทิพยอินทรียสมบูรณทุกประการ มีที่อยูคือฉกามาพจรสรรค 
และพรหมโลก ดังกลาวแลวในบทวาดวยทิพพโสต ยังมีพวกที่เปนทิพยและคลายทิพยบนพื้นโลก 
ใกลๆ กับแดนมนุษยนี้อีก พวกที่เปนทิพยนั้นเปนเทพเจาช้ันภาคพื้นดินและอากาศบางจําพวก 
สวนพวกคลายทิพยน้ันเปนพวกอทิสสมานกาย หรืออมนุษย มีความเปนอยูคลายคลึงกับมนุษย 
เปนแตรางของเขาละเอียดและเบากวารางของมนุษย ไปมาไดวองไว คนทั้งหลายรูจักพวกน้ีในช่ือ
วา พวกลับแลบาง พวกบังบดบาง พระภูมิเจาที่บาง อยางต่ําคือคําวาผี พวกนี้มีตาดีกวามนุษย
ธรรมดามาก มองเห็นทะลุเครื่องกีดขวางได และมองเห็นไดไกลเกินตาปกติของมนุษยหลายรอย
หลายพันเทา เชน เขาอยูกรุงเทพฯ มองไปเห็นถึงยุโรปและอเมริกา  ตาชนิดน้ีเรียกวาตาทิพย โดย
กําเนิดของพวกทิพยหรือพวกคลายทิพย  ทีน้ีเราลองหันมาดูจําพวกสัตวดิรัจฉานบาง ซึ่งมันอยู
ใกลๆ กับมนุษย มีรูประกอบขึ้นดวยธาตุหยาบๆ เหมือนมนุษย แตมันมีตาดีกวามนุษยหลายเทา 
เชน สุนัข ไก เห็นผีได สัตวปาหากินกลางคืนมันเห็นอาหารที่มันตองการได เห็นอันตรายของมันได 
เชน เสือเปนตน มดมองทะลุสิ่งกีดขวางได เคยมีผูทดลองเอาน้ําตาลวางไวในที่ปราศจากมด ช่ัว
เวลาไมถึงช่ัวโมงมดจะยกโขยงกันมาจากที่ไกล มากินนํ้าตาลน้ัน ภายหลังทดลองใหม เอาน้ําตาล
วางไวในที่มีนํ้ากั้นโดยรอบ มดจะไมมาเลยสักตัวเดียว แสดงวามันมองเห็นวามีอะไรกั้น ซึ่งไม
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สามารถเขาไปกินนํ้าตาลได มันจึงไมมา  ถาจะวามันมาครั้งแรกเพราะไดกลิ่น คร้ังที่ ๒ ซึ่งเอาน้ํา
หลอไวก็คงจะสงกลิ่นไปไดเชนกัน ทําไมมันจึงไมมากิน การที่มันไมมาในคร้ังที่ ๒ จึงสอแสดงวามัน
มีตาทิพย มองเห็นสิ่งกีดขวางในระยะไกลเกินสายตาธรรมดา เรื่องน้ีแมขาพเจาก็ไดทดลองและ
ประจักษผลเชนที่เลานี้เหมือนกัน  ทีน้ีหันมาดูในหมูมนุษยเราบาง คนที่มีตาดีวิเศษเกินคนธรรมดา
ดั่งมดหรือเทพเจามีบางหรือไม?  ไดเคยอานเรื่องคนที่มองเห็นเหตุการณอนาคตในตางประเทศ ที่
มีผูนํามาเขียนเลาไวมากราย จําไมไดตลอด จึงไมอาจเลาไวในที่น้ีได ทั้งเห็นวาเปนพยานไกล
เกินไป อยากจะไดพยานใกลๆ กวานี้สักหนอย   นักดาราศาสตรสามารถคํานวณเวลาจันทรคราส 
สุริยคราสไดถูกตองแมนยําทั้งวันเวลาเขาออก  นักอุตุนิยมศาสตรสามารถพยากรณอากาศ เมฆ 
ฝน พายุ ไดแมนยํา นักโหราศาสตรสามารถพยากรณเหตุการณของโลกและเหตุการณเฉพาะ
บุคคลไดถูกตองเปนสวนมาก และนักจิตศาสตรสามารถพยากรณเหตุการณของโลกและของบุคคล
ไดแมนยําเหมือนตาเห็น ที่เปนไดทั้งน้ีแมมิใชทิพพจักขุโดยตรงก็เปนเรื่องใกลเคียง พอจะ
สันนิษฐานไดวาทิพพจักขุอาจมีไดเชนกัน  นักศาสตรตางๆ ดังกลาวมาน้ีเขาอาศัยปญญาจักขุ รู
เหตุผลกฎเกณฑของสิ่งน้ันๆ แลวคํานวณคาดคะเนเหตุการณในอนาคตได  ปญญาจักขุเปนสิ่ง
เน่ืองดวยจิตใจ แมทิพพจักขุก็เปนสิ่งเนื่องกับจิตใจไฉนจึงจะมีไมได  นักฝกฝนจิตใจใน
พระพุทธศาสนาสมัยปจจุบันแมจะมิไดรับสมัญญาวานักจิตศาสตร ก็มิใชปราศจากความรูทาง
จิตใจ เปนแตไมไดแสดงความรูทางดานน้ีใหปรากฏแกโลกอยางผาดโผน คนทั้งหลายจึงไมรูวาชาว
พุทธเปนนักจิตศาสตร   สมัยพุทธกาลชาวพุทธมีช่ือเดนในทางจิตศาสตร  มีความสามารถทาง
ทิพยอํานาจหลายประการ พระบรมศาสดาจารยทรงเปนเยี่ยมที่สุด ทรงสามารถในทิพยอํานาจทุก
ประการ พระอัครสาวกซาย-ขวาเปนเยี่ยมรองลงมา พระอนุรุทธเถระทรงเปนเยี่ยมทางทิพพจักขุ
โดยเฉพาะ  ในสมัยพระบรมศาสดาเสด็จปรินิพพานน้ัน ทานทรงทราบไดดีวาเสด็จปรินิพพานแลว
หรือยัง คือในวาระที่ทรงเขาสูความสงบตามลําดับ และทวนลําดับอยูน้ัน ถาดูดวยตาธรรมดาก็วา
เสด็จปรินิพพานแลว แตพระอนุรุทธเถระบอกวายังไมเสด็จสูปรินิพพาน เปนแตทรงเขาฌาน
สมาบัติ  เมื่อพระบรมศาสดาทรงยับย้ังอยูในฌานพอสมควรแลว จึงเสด็จปรินิพพานในระหวาง
แหงฌานท่ี ๔ และที่ ๕ ทันทีน้ันพระอนุรุทธเถระจึงบอกวาเสด็จปรินิพพานแลว  พุทธบริษัทจึงได
จัดการพระบรมศพ เมื่อพระบรมศาสดาเสดจ็ปรินิพพานลวงมาไดประมาณ ๒๓๖ ปเศษ พระมหา
โมคคัลลีบุตรติสสเถระเล็งดูกาลอนาคตของพระพุทธศาสนา เห็นวาตอไปชมพูทวีปจะไมเปนที่ตั้ง
ของพระพุทธศาสนาๆ จะไปเจริญรุงเรืองในทวีปอ่ืน จึงไดถวายพระพรพระเจาอโศกมหาราชขอ
อุปถัมภ เพื่อจัดสงพระเถรานุเถระเปนคณะไปเผยแผพระพุทธศาสนายังนานาประเทศนอกชมพู
ทวีป ดานใตถึงเกาะลังกา ดานตะวันตกถึงเปอรเซีย ดานเหนือถึงประเทศแถบเชิงเขาหิมาลัย ดาน
ตะวันออกถึงสุวรรณภูมิ เหตุการณก็สมจริงดังคาด พอพระพุทธศักราชประมาณ ๑,๑๐๐ ปเศษ 
พระพุทธศาสนาก็อันตรธานจากชมพูทวีป ไปเจริญรุงเรืองยังนานานประเทศจริงๆ สุวรรณภูมิ คือ
แหลมทองซึ่งหมายถึงผืนแผนดินตั้งแตอาวเบ็งกอลมาถึงทะเลญวนไดเปนที่รับรองพระพุทธศาสนา
มาตั้งแตพระพุทธศักราชประมาณ ๒๓๖ ปเศษ มีโบราณวัตถุสมัยพระเจาอโศกมหาราชเปนสักขี
พยานในโบราณสถานน้ันๆ เชน พระปฐมเจดีย ที่จังหวัดนครปฐม มีวงลอธรรมจักรทําดวยศิลา
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ขนาดใหญโตมาก ซึ่งเปนที่นิยมในสมัยนั้น เพราะยังไมเกิดประเพณีสรางพระพุทธรูป  ที่เมืองเสมา 
(ราง) ในจังหวัดนครราชสีมาก็มีวงลอธรรมจักร ทําดวยศิลาขนาดเดียวกันกับที่นครปฐม  และที่
ตําบลฟาแดดสูงบาง จังหวัดกาฬสินธุมีภาพสลักศิลาเปนเรื่องพุทธประวัติ ซึ่งเปนพยานวา
พระพุทธศาสนาไดเจริญรุงเรือง ณ แหลมทอง โดยเฉพาะที่นครปฐมและนครราชสีมาในสมัย
เดียวกัน ประมาณวาในราวพุทธศตวรรษที่ ๔  การที่พระมหาโมคคัลลีบุตรติสสเถระสามารถคาด
เหตุการณไดถูกตองเปนระยะไกลถึงเกือบพันปเชนน้ี ยอมตองมีทิพพจักขุแจมใสจริงๆ แนนอน 
เมื่อทราบแลวทานก็ดําเนินการแกวิกฤตการณไวลวงหนาทันที ผลดีท่ีเกิดขึ้นคือ พระพุทธศาสนา
แพรหลายและดํารงอยูไดในนานานประเทศนอกชมพูทวีปมาจนถึงปจจุบัน  ชมพูทวีปคืออินเดียซึ่ง
เปนที่กําเนิดของพระพุทธศาสนาไดวางเปลาจากพระพุทธศาสนามานานประมาณพันปแลว เพิ่งจะ
มีพระภิกษุจากลังกา พมา และอาหม เขาไปทําการเผยแผพระพุทธศาสนาในชมพูทวีปอีกเมื่อ
ประมาณ ๖๐ ปมานี่เทานั้น ถึงกระนั้นก็ยังหวังความเจริญรุงเรืองเหมือนในสมัยพุทธกาลไดยาก 
เพราะสภาพเหตุการณของบานเมืองและประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ลัทธิศาสนาอื่นไดฝง
รากแทนที่พระพุทธศาสนามานาน บุคคลผูจะนําพระพุทธศาสนาไปปลูกฝงลงยังอินเดียไดอีก
จะตองเปนผูมีบุญญาภิสมภาร และอิทธาภินิหารเปนที่อัศจรรย ยิ่งกวาเจาลัทธิคณาจารยในถิ่นน้ัน
อยางมาก  คําทํานายโบราณช้ินหน่ึงไดเปนที่ต่ืนเตนสนใจกัน เมื่อประมาณ ๑๐ กวาปมานี้มีวา 
เมื่อพระพุทธศาสนาถึงกึ่ง ๕,๐๐๐ ปนับแตพุทธปรินิพพานมา พระพุทธศาสนาจะกลับ
เจริญรุงเรืองถึงขีดสูงสุดคลายสมัยพุทธกาล พระมหาเถระโพธิสัตวผูมีบุญญาภิสมภาร มีอิทธาภินิ-
หาร เช่ียวชาญทางอภิญญาในสุวรรณภูมิ จะไดเปนประธานาธิบดีสงฆ ทําการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศ เริ่มตนที่อินเดีย ไปยุโรปและอเมริกา ประชาชนชาวโลกจะหัน
มานับถือพระพุทธศาสนามากมาย คนทั้งหลายจะนิยมในการฝกฝนอบรมจิตใจในทาง
พระพุทธศาสนา ประเทศชาติบานเมืองก็จะรมเย็นเปนสุข ดวยรมเงาของพระพุทธศาสนา ดังน้ี  
บัดน้ีก็จวนจะถึงสมัยกึ่งพระพุทธศาสนาแลว๑  เงาเจริญแหงพระพุทธศาสนาเริ่มปรากฏแลว ชาว
อัศดงคตประเทศกําลังหันมาสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น แตใครเปนตัวการตามทํานายน้ัน ยัง
มิไดเปนที่ปรากฏแกวงการพระพุทธศาสนา ขอใหคอยดูตอไปวาจะจริงเท็จแคไหน ถาคําทํานาย
เปนจริงขึ้นก็แปลวา ชาวพุทธผูใหคําทํานายไวน้ันมีทิพพจักขุวิเศษท่ีสุดไดแนๆ ทีเดียว และตัวการ
ในคําทํานายน้ัน จะเปนบุคคลที่นาอัศจรรยที่สุดของโลกสมัยใหมดวย. 
   ทีน้ีลองหันไปพิจารณาเหตุการณตามพุทธทํานายดูบางวาเปนจริงเพียงไร จะไดนํามาให
พิจารณาเฉพาะขอที่พอจะมองเห็นความจริงได  คําทํานายน้ันปราชญทางภาคอิสานประพันธเปน
คําโคลงและใชโวหารเปนปริศนาโดยมาก ตองแปลความหมายถูกตอง จึงจะทราบวาคําทํานายน้ัน
ถูกตองกับความจริง คําทํานายเริ่มตนวา เมื่อพระพุทธศาสนาลวงไปถึง ๒,๐๐๐ ปเมื่อไร 
เหตุการณตางๆ แปลกประหลาดจะเกิดขึ้นในโลก คือภิกษุในพระพุทธศาสนาจะเกิดนิยมสะสมเงิน
ทองซื้อจายขายกิน ลูกศิษยจะไมยําเยงเกรงกลัวครูบาอาจารย คนแกคนเฒาจะถูกเด็กๆ เยาหยอก 
.......................................................................................................................................................... 
๑. ถึงแลว คือ พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๑๖.    
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เลนด่ังเพื่อนๆ  หญิงชายอายุ ๑๓ ปสามารถมีลูกได,  ฟองน้ําจะกลายเปนรูปชางแผดเสียงไปตาม
ลําแมนํ้า หมายถึงเรือยนตกลไฟ,  หินกอนเบอเรอจะฟูน้ําและไหลไปตามน้ําได หมายความวาจะมี
วัตถุทําดวยหินลอยน้ําได หรืออีกนัยหน่ึงคนซึ่งเคยเปนผูหนักแนนในศีลธรรมจะกลายเปนคนใจ
เบา ผันแปรไปตามกระแสกิเลสซึ่งเปรียบดวยหนองนํ้า,  นักปราชญจะทําการทดนํ้าตามหวยหนอง
คลองบึงบางตางๆ จนทําใหนํ้าไมไหลเหมือนแตกอน ในที่สุดที่ขังนํ้านั้นๆ ก็จะขาดเขินนํ้าแหงผาก
ไป, คางคกจะรองขัดฝน๑  หมายความวามนุษยจะประดิษฐเคร่ืองทําฝนเสียเองไมตองงอธรรมชาติ, 
ไสเดือนและปลากั้งจะบิน หมายความวาจะเกิดมีสายโทรเลข โทรศัพท ซึ่งมีลักษณะเหมือน
ไสเดือน และจะเกิดมีอากาศยานซึ่งมีรูปลักษณะคลายปลากั้งบินบนได,  หนูจะทําฤทธิ์ใหแมวกลัว 
หมายความวาคนจําพวกหนึ่งซึ่งเคยออนนอมยอมกลัวผูมีอํานาจยิ่งใหญ จะเกิดความฮึกหาญทํา
การใหคนผูยิ่งใหญยอมกลัวได,  หมาจิ้งจอกจะเหาชาง หมายความวาบุคคลจําพวกหน่ึงซึ่งมี
ลักษณะเหมือนหมาจิ้งจอกจะเกิดหาญ กลาวติเตียนบุคคลผูมีลักษณะเหมือนชาง, กุงจะกุมกิน
ปลาบึก หมายความวาคนโกงจะโกงกินคนดีมีศีลธรรม, ปลาซิวจะไลกัดจระเข จระเขจะหนีไปซอน
อยูตามเงื้อมผา หมายความวาคนใจเบาเหมือนปลาซิวจะทําการขับไลคนโตซึ่งเปรียบเหมือนจระเข
ใหตองหลบหลีกปลีกตัวไปหลบซอนอยูตามหุบผา ฯลฯ  ลองพิจารณาดูซิวาเปนจริงหรือไมใน
ปจจุบันน้ี  ทีน้ีลองหันมาพิจารณาดูคําทํานายของบุคคลยุคใหม ซึ่งพอจะรูเร่ืองกันไดอยูบาง คือ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑ แหงกรุงเทพฯ น้ีไดทรงพยากรณวา ความสุขสมบูรณ
ของพระราชวงศของพระองค จะดํารงอยูแค ๑๕๐ ป พอครบกําหนดก็เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง
การปกครองเปนแบบประชาธิปไตย กษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศทันที  เจาพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย (สิริจันทเถระ จันทร) เมื่อไปสรางวัดเขาพระ
งาม ที่จังหวัดลพบุรี สรางพระพุทธรูปไวบนไหลเขา ใหนามพระวากึ่งยุค คือ ทานคิดวาในสมัยกึ่ง
พระพุทธศาสนานั้น พระพุทธศาสนาจะเจริญรุงเรืองคลายกับสมัยพุทธกาล ทานพิจารณาดูชีวิต
ของทานจะไมไดอยูเห็นสมัยนั้น แตคิดอยากทําอะไรไวเปนที่ระลึกสําหรับกึ่งยุคบาง จึงคิดคํานวณ
นับแตวันตรัสรูมาจนถึงเวลาที่ทานสรางพระพุทธรูปใหญนั้นครบ ๒,๕๐๐ ปพอดี จึงไดจัดการ
ฉลองและขนานพระนามพระพุทธรูปน้ันวา พระกึ่งยุค ในคราวมีงานฉลองวัดและพระพุทธรูปใหญ
น้ัน มีผูตอวาทานวา มาสรางวัดไวในปาในดงใหญโต ตอไปจะมีใครมาดูแลรักษา ทําเสียเงินเสีย
ทองไปเปลาๆ ทานจึงกลาวตอบเปนคําทํานายวา ตอไปไมนานสถานที่น้ีจะมีบานเมืองคนอยูเต็ม มี
ไฟฟาใชสวางไสวทั่วไปแมกระทั่งในวัดน้ี ดังน้ี  บัดน้ีเหตุการณก็เปนจริงดังที่ทานทํานายไวทุก
ประการ ทานเหลาน้ีตองมีอนาคตังสญาณอันเปนสวนหน่ึงของทิพพจักขุญาณแนๆ จึงสามารถ
ทราบเหตุการณลวงหนาไดเชนนั้น. 
  ชาวประมงที่ลงหาปลาในทะเล ขณะที่เขาลงดํานํ้าหาปลาน้ัน ถาจะมีภัยจากปลาใหญ เชน 
ปลาฉลามหรือปลาหมอ เขาสังเกตเห็นคลื่นใตนํ้าเปนทางมากอน ถารีบข้ึนจากน้ําเสียทันทีก็พนภัย 
โดยนัยเดียวกันเหตุการณใหญๆ ที่จะมีมาในอนาคตยอมมีเงามากอน ผูมีตาดียอมสังเกตเห็น และ 
.......................................................................................................................................................... 
๑. ฝนเทียม    
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คาดการณถูกตองดังตัวอยางที่ใหไวแลว  สวนเหตุการณในอดีตไกลนั้นยอมทิ้งเงาหรือรองรอยไวใน
วัตถุสถาน หรือพื้นที่น้ันใหคนตาดีหยั่งทราบไดเชนเดียวกัน  นักปราชญทางโบราณคดีผูมีความรู
เช่ียวชาญ หยิบวัตถุโบราณขึ้นมาช้ินหน่ึงพิจารณาดูอยูครูเดียวก็บอกไดวาเปนของทําในสมัยไหน 
ชนชาติใดเปนคนทํา การที่นักโบราณคดีทราบไดเชนน้ัน นอกจากรูปลักษณะและความนานของ
วัตถุน้ันเปนเครื่องบอกแลว กระแสจิตของผูสรางวัตถุน้ันซึ่งยังตราติดอยูกับวัตถุน้ันเปนเคร่ืองบอก
อีกดวย คือพอสัมผัสวัตถุน้ันเขากระแสจิตอันตราติดอยูกับวัตถุก็แลนเขาสัมผัสกับจิตใจของผูจับ
ตองทันที  นักโบราณคดีซึ่งเปนผูละเอียดลออ มีสมาธิแนวแน จึงสามารถรับทราบสัมผัสกระแสจิต
น้ัน มองเห็นภาพความเปนไปในอดีต อาจวาดภาพพสิดารกวางขวางไดดวย เราจึงรูสึกแปลกใจใน
การที่นักโบราณคดีวาดภาพเหตุการณของบานเมืองในอดีตไดเปนคุงเปนแคว คลายไดเห็นมาดวย
ตาตนเองฉะน้ัน  ศาสตราจารยยอรชเซเดส ไดไปสํารวจเมืองอูทอง แรมคืนในที่น้ันเพียงคืนเดียว 
เขาสามารถบรรยายภาพเหตุการณของเมืองอูทองสมัยยังดี กับสมัยเมืองแตก ใหเราฟงอยางกะ
เขาไดเห็นกะตาของเขาเอง  การที่เปนไดเชนน้ันก็เน่ืองดวยความมีสมาธิแนวแนของเขา สามารถ
รับสัมผัสกับกระแสจิตของคนในอดีตได ทั้งมองเห็นภาพทางใจคลายเห็นดวยตาธรรมดาอีกดวย 
เขาจึงสามารถบรรยายภาพเหตุการณในอดีตไดดี และมีสวนถูกตองตรงกับความจริงเปนสวนมาก 
ดังเปนที่ยอมรับรองความจริงทางประวัติศาสตรน้ันแลว นอกจากความรูเห็นเหตุการณในสวนอดีต
และอนาคตแลว  ยังมีความรูเห็นเปนสวนปจจุบันเฉพาะหนาอีกดวย ผูมีจิตใจเปนสมาธิแนวแน 
จะสามารถรูเห็นเหตุการณอันจะเกิดขึ้นในวันหน่ึงๆ ไดลวงหนากอนที่เหตุการณนั้นจะมาถึง คลาย
ชาวประมงรูจักคลื่นภัยจากปลาใหญในทะเลฉะนั้น  เหตุการณประจําวันโดยมากเปนเหตุการณ
เล็กนอยไมสลักสําคัญ ถาเปนเหตุการณใหญโตสลักสําคัญ จะมีเงามาปรากฏลวงหนานานๆ ผูมี
ญาณจะเห็นภาพเหตุการณนั่นลวงหนาแตเวลาเนิ่นๆ   ญาณทั้ง ๓ สวนน้ีแหละเปนสวนประกอบ
ของทิพพจักขุญาณ ฉะน้ัน จะไดกําหนดลักษณะญาณ ๓ ประการนี้ไวพอเปนที่สังเกตของผูสนใจ
ศึกษา ดังตอไปน้ี 
  ๑. อตีตังสญาณ  ปรีชาหยั่งเห็นเหตุการณในสวนอดีตกาลนานไกล มีลักษณะใหมองเห็น
ภาพเหตุการณที่ลวงมาแลวขึ้นในมโนทวาร แลวรูวาเปนเหตุการณอะไร แตคร้ังไหน บุคคลผูมี
ญาณชนิดน้ีเมื่อไปท่ีไหนจะทราบเร่ืองราวของท่ีน้ันในสมัยอดีตตามความเปนจริง เหมือนตนเองได
เห็นมา ถาเปนนักประวัติศาสตรจะสามารถเขียนบรรยายเหตุการณบานเมืองน้ันๆ ในสมัยอดีตไดดี
เปนที่นาอัศจรรย เหตุการณที่ลวงมาแลวนับต้ังหลายพันป หรือยิ่งกวาก็ตาม ภาพของเหตุการณ
น้ันๆ ยังเหลือติดอยูกับที่น้ันไมลบเลือนไปตามกาลเวลา จิตใจของคนผูอยูอาศัยสถานที่น้ันในสมัย
น้ันเปนอยางไรก็ยอมท้ิงกระแสใหตราติดอยูกับวัตถุสถานหรือพื้นภูมิน้ัน ไมลบเลือนไปงายๆ 
เชนเดียวกัน  อน่ึงบุคคลผูเคยอยูอาศัยสถานที่น้ัน แมตายไปแลวตั้งนานๆ วิญญาณของเขาก็ยังเฝา
แฝงอยู ณ ที่น้ันก็มี สิ่งเหลานี้ทําใหผูมีญาณสามารถเห็นและรูสึกทางมโนสัมผัสได จึงสามารถรู
เรื่องราวขึ้นได ขาพเจาขอใหขอสังเกตสําหรับผูไดอบรมจิตในทางสมาธิเพื่อกําหนดรูเหตุการณใน
อดีต ดังตอไปน้ี 
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  ถาทานไปพัก ณ ที่ใด ถาที่น้ันเปนท่ีซึ่งทานเคยอยูอาศัย หรือเคยเกิดตายมาแลว เมื่อทาน
ทําความสงบใจแมเพียงขั้นอุปจารสมาธิเทานั้น ภาพเหตุการณในอดีตจะมาปรากฏเกิดข้ึนในมโน
ทวาร เหมือนภาพบนจอภาพยนตรฉะนั้น  แลวจะเกิดญาณหยั่งรูตามภาพนั้นขึ้นในลําดับ ถาไมรู
พึงกําหนดถามในใจวาเปนภาพอะไรเมื่อไร แลวทําความสงบตอไปใหเขาถึงขีดขั้นของฌานที่ ๔ 
แลวเคลื่อนจิตออกมาเพียงข้ันอุปจารสมาธิ ก็จะเกิดญาณหยั่งรูขึ้นตามเปนจริง  ถาทานเปน
ผูเชี่ยวชาญทางจิต จะกินเวลาเพียงไมกี่นาทีก็ทราบเรื่องตลอด ถาที่น้ันมิไดเกี่ยวของกับชีวิตของ
ทานในกาลอดีตมาเลย จะไมมีภาพเชนน้ันปรากฏขึ้นเอง ถาทานอยากทราบวาในอดีตที่น้ันเคย
เปนอะไร พึงทําความสงบใจถึงข้ันอุปจารสมาธิ แลวกําหนดถามในใจวา ที่น้ีเคยเปนอะไร แลวทํา
ความสงบใจตอไปจนถึงขีดขั้นของฌานท่ี ๔ ยั้งอยูในฌานพอสมควรแลว จึงเคลื่อนจิตถอยออก
มาถึงขั้นอุปจารสมาธิ ภาพเหตุการณในอดีตก็จะปรากฏขึ้นตามเปนจริง ถาที่น้ันเคยเปนอะไรมา
กอนก็จะปรากฏภาพ และจะเกิดญาณหยั่งรูขึ้น ถายังไมรูก็พึงปฏิบัติโดยนัยกอนก็จะรูเรื่องได. 
  เพื่อเปนประโยชนแกนักโบราณคดี และนักประวัติศาสตร จะไดสังเกตและคนความาเขียน
เรื่องราวในสมัยดึกดําบรรพของแหลมทองสูกันฟง ประดับสติปญญา จะวาดภาพแหลมทองในสมัย 
๔,๐๐๐ ปกอนโนนไว ดังตอไปน้ี 
  นับถอยหลังคืนไปจากปจจุบันน้ี ประมาณ ๔,๐๐๐ ป แผนดินที่รูกันวาสุวรรณภูมิน้ี มี
อาณาเขตตั้งแตฝงตะวันออกของอาวเบ็งกอลไปจดฝงอาวตังเกี๋ย ดานเหนือสุดจดถึงเทือกเขา
หิมาลัย  ดานตะวันออกดานใตจดถึงชวามลายู ดินแดนภายในเขตท่ีกําหนดน้ีเปนที่อยูของชนชาติ
เผาผิวเหลืองหรือขาวใส รูปรางสันทัดหนารูปไข ผิวพรรณละเอียดเกลี้ยงเกลามีชื่อเรียกวา มงเกา 
คือชาติมงคลเกานั่นเอง บาลีเรียกวาอริยกชาติ เรียกเสียใหมวาอารยันเกาก็ได เพราะมีอารยันใหม
เกิดขึ้นทางอินเดียแลว  แตเดิมน้ันชนชาติน้ีมีภูมิลําเนาอยูแถบเชิงเขาหิมาลัย ดานตะวันออก ตรง
เหนืออาวเบ็งกอล  เมื่ออารยันใหมคือชนชาติผิวขาวหลั่งไหลลงมาจากดานเหนือเขาหิมาลัย ขาม
ตรงที่ลาดต่ําของเขาหิมาลัยดานตะวันตก ยกเขาครอบครองผืนแผนดินเหนืออานเปอรเซีย แลวรน
มาทางตะวันออกจนถึงใจกลางชมพูทวีป รุกไลเจาของถ่ินเดิม คือชนชาติผิวดําใหรนลงไปทางใต
สุดของชมพูทวีป และรุกเบียดชาติมงเกาใหรุดหนามาสูสุวรรณภูมิยิ่งข้ึน  เมื่อชาติมงเกาเขามา
ครอบครองสุวรรณภูมิก็ไดครองความเปนเจาเปนใหญทั่วไป เพราะมีวัฒนธรรมดีกวาเจาของพื้นที่
ซึ่งเปนชนชาติปาเถื่อนทั่วไป  ไดมีการปกครองกันโดยระเบียบเรียบรอย เปนอาณาจักรหลาย
อาณาจักร คือผืนแผนดินที่เปนประเทศพมามอญเด๋ียวน้ี  ดานตะวันตกจดอาวเบ็งกอล  ดาน
ตะวันออกจดถึงเขาธงไชย  ดานใตจดถึงฝงทะเล  ดานเหนือจดถึงแดนภูตันตะ เชิงเขาหิมาลัย มี
ช่ือเรียกในคร้ังน้ันวาสุธรรมวดี มีนครหลวงชื่อสุธรรมนคร ตั้งอยูฝงทะเลใตปากอาวเบ็งกอลลงไป 
ที่เรียกในบัดน้ีวาเมืองสะเทิม ผืนแผนดินที่เปนแหลมยื่นลงไปในทะเล ตั้งแตเหนือจังหวัดนครปฐม
ลงไปจนถึงชาวมลายูอาณาจักรหน่ึง มีช่ือเรียกในครั้งน้ันวาศรีวิชัย มีนครหลวงชื่อนครชัยศรี ตั้งอยู
ที่ฝงทะเลตรงจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวน้ี เปนเมืองทาคาขาย ผืนแผนดินแถบเขาบรรทัดดานใต ตั้งแต
สุดแหลมทองตะวันออกไปจนจดเขาธงไชยทางตะวันตก ดานเหนือถึงท่ีตั้งจังหวัดอุตรดิตถเดี๋ยวน้ี 
ดานใตจนเขตศรีวิชัยราวเมืองสุพรรณบุรี เปนอาณาจักรหน่ึงมีช่ือเรียกในคร้ังน้ันวา ทวาราวดี มี
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นครหลวงชื่อสุรบุรี ตั้งอยูฝงอาวทางตะวันออกใตพระพุทธบาทสระบุรีลงไปหนอยหน่ึง เมืองลพบุรี
เวลานั้นเปนเมืองปากอาวภาคเหนือของประเทศไทยในปจจุบัน และเลยขึ้นไปจนถึงดินแดนที่
เปนมหรัฐตุงคราศรีเดี๋ยวน้ี เปนอาณาจักรหน่ึงมีช่ือเรียกในคร้ังน้ันวาโยนก มีนครหลวงช่ือชยเสนะ 
ตั้งอยูฝงแมน้ําโขงตอนเหนือภาคอิสานของประเทศไทยในปจจุบัน และดินแดนที่เปนประเทศลาว
บัดน้ี เปนอาณาจักรหน่ึงมีช่ือเรียกในคร้ังน้ันวาพนม มีนครหลวงช่ือโพธิสาร ตั้งอยูบนเกาะใน
ทะเลสาบตรงท่ีเปนเมืองสกลนครเดี๋ยวน้ี ผืนแผนดินในที่ลุมราบของแมนํ้าโขงตอนบนดาน
ตะวันออกเขาหิมาลัย มีทะเลสาบใหญ ๒ แหง คือหนองแส และกาหลง  ดานเหนือจดเขาลานชาง 
ดานใตจดเขาลานชอง ดานตะวันออกจดเขาอวายลาว ดานตะวันตกจดแดนภูตันตะเปนอาณาจักร
หน่ึง มีช่ือเรียกในคร้ังน้ันวาแถน  มีนครหลวงชื่อเมืองหนองแส หรือเมืองแถน ตั้งอยูริมทะเลสาบ
หนองแส ภายหลังมาแยกเปนสองอาณาจักร ตอนใตเรียกชื่ออาณาจักรวาแมน ตั้งอยูฝงทะเลสาบ
กาหลง แมนํ้าสําคัญของสองอาณาจักรน้ี นอกจากแมนํ้าโขงซึ่งไหลผานจากเหนือลงใตทางดาน
ตะวันตกของอาณาจักรแลว อาณาจกัรแถนมีแมนํ้าลูกยางไหลผานไปตะวันออก ตกทะเลจีน สวน
อาณาจักรแมนมีแมนํ้าบั้งลมกับบั้งไฟ ออกจากทะเลสาบกาหลงใหลไปตกทะเลกวางตุง อีก
อาณาจักรหน่ึงซึ่งเปนของชนชาติเผาผิวเหลืองเหมือนกัน ตั้งอยูตรงผืนแผนดินสุวรรณภูมิดาน
ตะวันออก มีแมนํ้าสําคัญคือแมนํ้าดําและแมนํ้าแดง ออกจากเขาลานชองไหลไปตกทะเลตังเกี๋ย 
ผืนแผนดินยาวไปตามชายทะเลจากเหนือลงใตถึงท่ีเปนประเทศเขมรบัดน้ี  เรียกช่ืออาณาจักรใน
คร้ังน้ันวาจุลลณี หรือณีเฉยๆ มีนครหลวงชื่ออารวี หรือวีเฉยๆ สมัยหลังตอมาเรียกเมืองหลาน้ํา 
ประชาชนชาติเผาผิวเหลืองในอาณาจักรดังกลาวทั้งหมดน้ีพูดภาษาเปนคําพยางคเดียวโดดๆ แต
ละคํามีความหมายตายตัว เปนถอยคําฟงเขาใจงายและไพเราะสละสลวย มีหลักภาษาเปนระเบียบ
แบบแผน เปนภาษาเดียวกันกับชนชาติเผาผิวเหลือง ซึ่งยังอยู ณ ดินแดนเดิมแถบเชิงเขาหิมาลัย 
เหนืออาวเบ็งกอลขึ้นไป  ในสมัยพุทธกาลหมอชีวกโกมารภัจจไปทูลลาพระผูมีพระภาคเจาไปอยูใน
ราชสํานักพระเจากรุงศรีวิชัย ในสุวรรณภูมินานถึง ๑๒ ป คร้ันกลับไปกรุงราชคฤห ประเทศมคธ
แลวไดไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากราบทูลสนทนาดวยภาษาชาวสุวรรณภูมิ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา
ก็ตรัสดวยไดอยางสนุกสนาน หมอชีวกหลากใจจึงกราบทูลถาม ตรัสตอบวาเปนภาษากําเนิดของ
พระองคเอง ชาวศากยะพูดกันดวยภาษานี้ หมอชีวกจึงกราบทูลชมวาเปนภาษาไพเราะสละสลวย
ฟงเขาใจงาย แตละคํามีความหมายตายตัว  หลังพุทธปรินิพพานตอมาประมาณ ๓๐๐ ปเศษ พระ
โสณเถระกับพระอุตรเถระเปนหัวหนาคณะ ถูกจัดสงมาทําการเผยแผพระพุทธศาสนาในสุวรรณ
ภูมิ ทานขามอาวเบ็งกอล ขึ้นบกที่เมืองสุธรรมนคร ประเทศสุธรรมวดี เดินมาสูนครชัยศรี ประเทศ
ศรีวิชัย แลวเลียบอาวขึ้นมาลพบุรี สุรบุรี ประเทศทวาราวดี ขึ้นเหนือไปโดยลําดับถึงประเทศโยนก 
ซึ่งมีเมืองชยเสนะเปนราชธานี ที่ทราบกันในภายหลังนี้วาเมืองเชียงแสน แลวลองลงไปตามลํา
แมนํ้าโขงถึงประเทศพนม ซึ่งมีเมืองโพธิสารเปนราชธานี ไดยับยั้งทําการอยูประเทศนี้นาน 
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองในประเทศน้ีมาก ไดจัดสงปราชญแหงประเทศน้ีไปทําการเผยแผ
พระพุทธศาสนายังอาณาจักรแถน แมน และจุลลณี จนถึงอาณาจักรจีนเปนที่สุด พระพุทธศาสนา
ไดหยั่งรากฐานลงในดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๔ เปนตนมาจนถึงปจจุบันบัดน้ี  
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ประชาชนเผาผิวเหลืองดูเหมือนจะถือวาเปนพระศาสนาของพระมหามุนี แหงเช้ือชาติของตนเอง
ซึ่งจะละทิ้งเสียมิไดทีเดียว. 
  ๒. อนาคตังสญาณ ปรีชาหยั่งเห็นเหตุการณในอนาคตไกล มีลักษณะมองเห็นภาพ
เหตุการณอันจะมีในอนาคตซึ่งปรากฏชัดในมโนทวาร แลวหยั่งรูวาเปนเหตุการณอะไร จะเกิดขึ้น
เมื่อไร ณ ที่ไหน บุคคลผูมีญาณชนิดน้ีสามารถพยากรณเหตุการณอนาคตไดแมนยําดุจตาเห็น ดัง
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพยากรณวา บานปาฏลีจะเปนที่แกหอสินคาในอนาคต และจะเปนมหา
นครเจริญรุงเรือง ซึ่งตอมาไมนานก็เปนจริงดังพยากรณ ทุกวันน้ีก็ยังคงเปนเมืองทาที่สําคัญแหง
หน่ึงของอินเดีย คือปฏนา ซึ่งแตกอนเรียกวาเมืองปาฏลีบุตร เปนนครหลวงของอินเดีย รุงเรือง
ที่สุดในสมัยพระเจาอโศกมหาราชครองชมพูทวีป  ไดทรงพยากรณวา พระอานนทจะทรงบรรลุภูมิ
พระอรหันตในวันเริ่มทําปฐมสังคายนา ก็สมจริงดังทรงพยากรณ  ไดทรงพยากรณเหตุการณ
เกี่ยวกับพระศาสนาของพระองคไวหลายเร่ืองหลายตอน ระบุช่ือบุคคลผูจะเปนหัวหนาทํา
สังคายนาไวถูกตองหมดทุกคร้ังทั้ง ๓ คร้ังที่ทําในชมพูทวีป ทรงพยากรณเหตุการณของพระ
ศาสนาในสมัย ๒,๐๐๐ ปไวก็ถูกตอง และทรงพยากรณเหตุการณของโลกไวก็ถูกตองมาแลวเปน
สวนมาก ดังไดเลาไวในเบื้องตนของเรื่องน้ี  พระมหาโมคคัลลีบุตรติสสเถระเล็งเห็นวา ตอไปเบื้อง
หนาพระพุทธศาสนาจะอันตรธานจากชมพูทวีป ขอพระบรมราชูปถัมภจัดสงพระเถระไปทําการ
เผยแผพระพุทธศาสนายังนานาประเทศ เหตุการณก็เปนจริงตามนั้น ในเมื่อพระพุทธศักราชลวงได
พันปเศษ ประเทศอินเดียตองสูญจากพระพุทธศาสนามาประมาณเกือบพันป เราตองเปนหน้ีปรีชา
ญาณสวนน้ีของพระมหาโมคคัลลีบุตรติสสเถระอยางมากมาย มีคําทํานายวาสมัยกึ่ง
พระพุทธศาสนาจะมีขึ้นถึงขีดสูงสุดคลายสมัยพุทธกาล จะมีผูบรรลุมรรคผลนิพพานถึงภูมิพระ
อรหันต เช่ียวชาญทางอภิญญา และพระมหาเถระโพธิสัตวผูมีบุญญาภินิหารในสุวรรณภูมิจะไดรับ
เกียรติเปนประธานาธิบดีสงฆสากล จะทําการเผยแผพระพุทธศาสนาไปท่ัวโลก ตั้งตนที่อินเดียไป
ยุโรปและอเมริกา มหาชนชาวโลกจะหันมานับถือพระพุทธศาสนาเปนอันมาก โลกจะรมเย็นเปน
สุขดวยรมเงาของพระพุทธศาสนา ดังน้ี  ขาพเจาไดเรียนถามพระอาจารยภูริทัตตเถระ (มั่น) วาคํา
ทํานายโบราณนี้จะเปนจริงไหม ทานวา เจาพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย (สิรจิันทเถระ จันทร) 
บอกวาจริง เมื่อขาพเจาถามถึงความเห็นเฉพาะตัวของทาน ทานก็บอกวาเปนจริง เวลานี้ก็จวนถึง
แลว เราคอยดูตอไป. 
  วิธีการกําหนดรูเหตุการณในอนาคต สําหรับผูอบรมจิตใจนั้นเปนดังน้ี เมื่อตองการอยาก
ทราบเหตุการณในอนาคตของโลก ของพระศาสนา หรือของตนเอง พึงทําความสงบใจถึงข้ัน
อุปจารสมาธิ แลวนึกถามขึ้นในใจวาจะมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นแกโลก แกพระศาสนา หรือแก
ตนเอง แลวพึงทําความสงบตอไปจนถึงขีดขั้นของฌานที่ ๔ แลวพึงเคลื่อนจิตถอยออกมาถึงข้ัน
อุปจารสมาธิ ถาเหตุการณอะไรจะมีขึ้นก็จะปรากฏภาพเหตุการณนั้นขึ้นในมโนทวาร จะเกิดญาณ
หยั่งรูข้ึนในลําดับน้ันดวย    แตถาไมรูพึงกําหนดถาม แลวเขาสูความสงบดังวิธีท่ีกลาวแลวในขอ 
อตีตังสญาณนั้น ก็จะทราบได ทานผูเช่ียวชาญทางจิตใจอาจรูเห็นไดโดยมิตองทําการกําหนดรูดังที่
วานี้ เพราะจิตใจของทานบริสุทธิ์แจมใสประดุจกระจกเงาบานใหญ เหตุการณอะไรจะเกิดข้ึนที่
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ไหน เมื่อไร จะมีเงาปรากฏที่จิตใจของทานเสมอไป  บางทานอาจใชวิธีอธิษฐานไววา ถาจะมี
เหตุการณอะไรเกิดข้ึนขางหนา จงปรากฏใหทราบลวงหนา เมื่อถึงเวลาใกลเหตุการณจะเกิดข้ึนเงา
ของเหตุการณจะมาปรากฏที่จิตใหทานทราบดังน้ีก็มี  แตบางทานเกรงวา การกําหนดรูก็ดี การ
อธิษฐานไวก็ดี จะทําใหเกิดสัญญาลวงข้ึนได จึงไมยอมทําอะไรอยางอื่นนอกจากการทําการชําระ
จิตใจใหบริสุทธิ์ผองใสไวประดุจเงาบานใหญ ใหเงาเหตุการณมาปรากฏขึ้นเอง. 
  ๓. ปจจุปนนังสญาณ  ปรีชาหยั่งรูหยั่งเห็นเหตุการณในปจจุบัน มีลักษณะใหมองเห็นภาพ
เหตุการณอันจะเกิดขึ้นในระยะกาลใกลๆ และรูไดวาเปนเหตุการณอะไร จะเกิดขึ้นที่ไหน อยางไร 
กับมีลักษณะใหมองเห็นเหตุการณจําเพาะหนาไดแจมแจง มีปฏิภาณทันเหตุการณนั้นๆ ดวย 
บุคคลผูมีญาณชนิดน้ีจะสามารถนําชีวิตผานเหตุการณที่นาหวาดเสียวไปไดอยางนาอัศจรรย ซึ่งไม
นึกไมฝนวาจะเปนไปได จะมีปฏิภาณทันกับเหตุการณทุกครั้งไป เหตุการณที่จะมีขึ้นในชีวิต 
ประจําวันยอมปรากฏเปนภาพนิมิตในขณะหลับหรือในขณะทําสมาธิ มีลักษณะที่พึงสาํเหนียก
ดังตอไปน้ี 
  (๑.) กามคุณ คือลาภผลสักการะ มักจะปรากฏภาพนิมิตเปนภาพสตรี เด็ก ดอกไม มือ 
อุจจาระ นํ้าหลาก ขึ้นในมโนทวารขณะทําความสงบใจ หรือมิฉะน้ันก็ในขณะหยั่งลงสูความหลับ 
ถาภาพที่เห็นเปนสิ่งประณีตบรรจง ลาภผลสักการะที่จะบังเกิดก็ประณีตบรรจง ถาเปนภาพสิ่ง
สกปรกลามก ลาภผลสักการะที่จะบังเกิดก็สกปรกเศราหมอง ถาเปนภาพนํ้าหลากจะเกิดลาภผล
สักการะเหลือเฟอ ถาในขณะที่ภาพนิมิตปรากฏนั้นใจสะเทือน แสดงวาจะเกิดความยินดียินรายใน
ลาภผลสักการะ ถาใจเฉยๆ ก็จะมีอุเบกขาธรรมในอารมณคือลาภผลสักการะนั้น. 
  (๒.) นินทา ปสังสา คือความนินทาและสรรเสริญ เมื่อจะเกิดขึ้นมักจะปรากฏเปนภาพชาง 
เยี่ยมหนาตาง สองกระจก หรือมองเห็นหนาตาตัวเอง ขึ้นในมโนทวารขณะทําความสงบใจหรือ
ขณะหยั่งลงสูความหลับ ถาปรากฏวาใจสะเทือนตอภาพนิมิตน้ัน แสดงวาจะเกิดความยินดียินราย
ในนินทาหรือสรรเสริญนั้น ถาใจเฉยๆ แสดงวาจะมีอุเบกขาธรรมในนินทาและสรรเสริญ. 
  (๓.) สุขัญจทุกขัง คือความสุขและความทุกขจะเกิดขึ้น มักจะปรากฏภาพนิมิตเปนอากาศ
โปรง ที่อยูสวยงาม นํ้าพุพุงเปนฝอย แสดงวาจะอยูเย็นเปนสุขสบาย ถาภาพนิมิตปรากฏเปนภาพ
ลุยโคลนตม เดินที่ช้ืนแฉะ นอน แตงตัวดวยอาภรณใหมๆ ปลงผม กินอาหาร แสดงวาจะเกิด
เจ็บปวยไมผาสุกสบายขึ้น ถาปรากฏวาใจสะเทือนตอภาพนิมิตแสดงวาจะเกิดความยินดียินรายใน
สุขและทุกข ถาใจเฉยๆ แสดงวาจะมีอุเบกขาธรรมในสุขและทุกขน้ัน. 
  (๔.) กิจจากจิจัง คือการทําสิ่งเปนประโยชนและไรประโยชนจะเกิดขึ้น มักจะปรากฏภาพ
นิมิตเปนภาพเดินบนสะพาน เห็นรั้วเห็นสะพาน เห็นกําแพง ขามรั้วกําแพง มสีิ่งขวางหนา แสดง
วาจะไดทํากิจเปนประโยชนหรือไรประโยชนตามลักษณะนิมิตน้ัน  ถาใจสะเทือนในขณะภาพนิมิต
ปรากฏแสดงวาจะเกิดความยินดียินรายในการทํากิจ ถาใจเฉยๆ แสดงวาจะมีอุเบกขาธรรมในขณะ
ทํากิจน้ันๆ. 
  (๕.) ยสายสัง คือความมียศและความไรยศจะเกิดขึ้น มักปรากฏภาพนิมิตเปนภาพไตภูเขา 
ปนที่สูง ขั้นบันได ขึ้นปราสาท ขึ้นเจดีย แสดงวาจะไดยกยองเชิดชูไวในตําแหนงหรือเกียรติ ถา
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ปรากฏภาพวาไตปายปนหรือข้ึนที่น้ันๆ ดวยความลําบากและลื่นไถลพลัดตกลง แสดงวาจะเสื่อม
ความยกยองในตําแหนงหรือเกียรติ หรือถึงกับเสียยศเสียศักด์ิทีเดียว ถาใจสะเทือนในขณะปรากฏ
ภาพนิมิต จะเกิดความยินดียินรายในยศหรืออยศนั้น  ถาใจเฉยๆ ก็จะมีอุเบกขาธรรมในยศหรืออ
ยศที่เกิดขึ้นนั้น. 
  (๖.) ชยาชยัง คือความมีชัย-ปราชัยจะเกิดขึ้น  มักจะเกิดภาพนิมิตเปนภาพพายเรือในนํ้า
หรือบนบก ลอยคอในนํ้า ถาพายเรือในนํ้าจะปราชัย  ถาพายเรือบนบก หรือลอยคอในน้ําจะไดชัย
ชนะ  ถาในขณะปรากฏภาพนิมิตน้ันใจสะเทือนก็จะเกิดความยินดียินรายในชัยชนะหรือปราชัย 
ถาใจเฉยๆ ก็จะมีอุเบกขาธรรมในชัยชนะหรือปราชัยน้ัน. 
  ไดนําลักษณะภาพนิมิตและการตีความหมายมาไวใหสังเกตเพียงบางสวน ผูสนใจพึงศึกษา
สําเหนียกดวยตนเองก็จะทราบไดดี ขอสําคัญอยาตั้งความรังเกียจและอยาติดนิมิตอันเกิดขึ้น พึง
วางใจเปนกลางแลวศึกษาสําเหนียกเพื่อรูเทาทัน ก็จะเกิดญาณในสวนปจจุบันอยางดีในกาลตอไป. 
  เมื่อไดทําความเขาใจลักษณะญาณในกาลทั้ง ๓ กาลอันเปนสวนประกอบทิพพจักขุญาณ
ฉะน้ีแลว พึงทําความเขาใจลักษณะทิพพจักขุญาณโดยเฉพาะตอไป ทิพพจักขุญาณมีลักษณะเห็น
รูปทิพยทั้งปวง คือเห็นเทพเจาตั้งแตภาพพื้นดินขึ้นไปจนถึงพรหมโลก เห็นสิ่งในระยะไกล คือมอง
ทะลุไปในสากลจักรวาล เห็นสิ่งลี้ลับคือสิ่งมีอะไรกําบัง เห็นสภาพจิตใจของบุคคลอื่น สัตวอื่น มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
  ๑. เห็นรูปทิพย คือเทพเจาน้ัน มีลักษณะการเห็นเชนเดียวกับเห็นดวยจักษุธรรมดา เมื่อ
เทพเจามาหารือวาไปพบเขา ณ ที่ใดๆ ผูมทีิพพจักขุยอมเห็นและพูดจาสนทนากับเขาได 
เชนเดียวกับเห็นคนและพูดจาสนทนากับคนไดฉะนั้น สวนการเห็นผีนั้น แมผูมีฌานจักษุก็อาจเห็น
ได ไมตองถึงมีทิพพจักขุ. 
  รูปทิพย เปนรูปที่ผองแผว ใสสะอาดเหมือนแกวและเบาวองไว มีรัศมีสวางรุงเรืองเปน
ปริมณฑล ที่เรียกวาสวางทั่วทิศในสํานวนบาลี เพราะเปนรูปสําเร็จดวยใจหรือสัญญาของเขา ผูมี
ทิพพจักขุท่ีบริสุทธิ์ผองใสเทานั้นจึงจะเห็นรูปทิพยได    ขณะที่เทพเจามาปรากฏกายเฉพาะหนา
น้ันจะมีรัศมีสวางรุงเรืองมากอน ครั้นแลวก็จะเห็นเทพเจา โดยรูปลักษณะสสีันวรรณะตาม
บุญญานุภาพของเขา เหมือนเห็นคนในที่เฉพาะหนาฉะนั้น เมื่อเขามีกิจธุระอะไร เขาก็จะรีบบอก
ใหทราบ เพราะเขาอยูไมนาน  และอยากจะทราบอะไรจากเขา หรือมีกิจธุระอะไรที่จะพูดกับเขาก็
ตองรีบพูด พูดเสร็จธุระเขาจะลาและหายวับไปทันที  การที่เทพเจาไมสามารถยั้งอยูไดนานในแดน
มนุษย ก็เพราะทนกลิ่นไมไหว แตถามาหาผูมีศีลบริสุทธิ์แลวคอยยังช่ัว เพราะกลิ่นศีลกลบกลิ่น
สาบของมนุษยไดบาง ดังคําวา สีลคนฺโธ อนุตฺตโร กลิ่นศีลเยี่ยมกวากลิ่นทั้งหลาย มีจันทนและ
กฤษณาเปนตน เพราะหอมทวนลมไปไดไกล แลวมานมัสการและฟงธรรมตามเวลาอันควร ดังเทพ
เจาไปเฝาฟงพระธรรมเทศนาหรือถามปญหากะพระบรมศาสดาฉะน้ัน  วิธีฝกฝนจิตเพื่อใหเกิด
ญาณทัสสนะรูเห็นเทพเจาไดน้ัน ตรัสเรียกวา อธิเทวญาณทัสสนะ และตรัสยืนยันวา เมื่ออธิเทว
ญาณทัสสนะของพระองคยังไมบริสุทธิ์แจมใสเพียงใด ยังไมทรงปฏิญาณวาตรัสรูพระอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณเพียงนั้น ตอเมื่ออธิเทวญาณทัสสนะของพระองคบริสุทธิ์ผองใสดีแลว จึงทรงปฏิญาณ
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วาตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จะไดนําวิธีฝกเพื่ออธิเทวญาณทัสสนะมาตั้งไวพอเปน
แนวทางปฏิบัติของผูใครปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
  พระผูมีพระภาคเจา เมื่อคราวประทับตําบลคยาสีสะ ไดตรัสเลาวิธีฝกสมาธิเพื่ออธิเทว-
ญาณทัสสนะไววา 
  (๑.) เมื่อพระองคยังเปนโพธิสัตวกอนหนาตรัสรู ไดรูจักโอภาส (คือแสงสวางทางใจ) แตไม
เห็นรูปท้ังหลายได จึงทรงตั้งความมุงหมายเพื่อเห็นรูป. 
  (๒.) เมื่อพากเพียรไป ไดเห็นรูปดังพระประสงค แตไมสามารถยับย้ังสนทนาปราศรัยกับ
เทพเจาได จึงทรงต้ังความมุงหมายเพื่อสามารถยับย้ังสนทนาปราศรัยกับเทพเจา. 
  (๓.) เมื่อพากเพียรไป ไดสามารถยับย้ังสนทนาปราศรัยกับเทพเจาได แตไมทราบวาเทพ
เจาเหลานั้นมาจากเทพนิกายใด จึงทรงตั้งความมุงหมายเพื่อทราบ. 
  (๔.) เมื่อพากเพียรไป ไดทราบเทพเจาเหลานั้นวามาจากเทพนิกายนี้ เทพนิกายโนน สม
ปรารถนา แตไมทราบวาไดเปนเทพเจาดวยกรรมอะไร จึงทรงต้ังความมุงหมายเพื่อทราบ. 
  (๕.) เมื่อพากเพียรไป ก็ไดทราบตามความมุงหมายขอ ๔ แตยังไมทราบวาเทพเจาเหลานั้น
มีอาหารอยางไร เสวยสุขทุกขอยางไร จึงตั้งความมุงหมายเพื่อทราบ. 
  (๖.) เมื่อพากเพียรไป ไดทรงทราบตามความมุงหมายขอ ๕ แตยังไมทราบวาเทพเจา
เหลานั้นมีอายุเทาไร จะดํารงอยูนานเทาไร จึงทรงตั้งความมุงหมายเพื่อทราบ. 
  (๗.) เมื่อพากเพียรไป ไดทราบความมุงหมายขอ ๖ แตยังไมทราบวาเทพเจาเหลานั้นเคย
อยูรวมกับพระองคมาหรือไม จึงทรงต้ังความมุงหมายเพื่อทราบ. 
  (๘.) เพื่อพากเพียรไป ก็ไดทรงทราบตามความมุงหมายขอ ๗ น้ันสมดังปรารถนา. 
  แลวตรัสย้ําในที่สุดวา ภิกษุทั้งหลาย! อธิเทวญาณทัสสนะมีปริวัฏ ๘ ประการนี้ยังไมบริสุทธิ์
ดีเพียงไร เราก็ยังไมไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพียงนั้น เมื่อใดอธิเทวญาณทัสสนะมี
ปริวัฏ ๘ ประการนี้บริสุทธิ์ดีแลว เมื่อน้ันเราจึงไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแจงชัด 
ญาณทัสสนะไดเกิดแกเราวา เจโตวิมุตติของเราไมกําเริบ ชาติน้ีเปนชาติสุดทาย ภพใหมไมมีอีก 
ดังน้ี  รวมใจความของวิธีตามที่ตรัสน้ีไดวา 
  ก.  ทําใหเกิดโอภาส คือแสงสวาง โดยวิธีดังจะกลาวขางหนา. 
  ข.  ดํารงสมาธิไวใหไดนานที่สุดที่จะนานได. 
  ค.  สําเหนียกเพื่อรูเรื่องควรรูเกี่ยวกับเทพเจาน้ัน จนรูหมดทุกประการ. 
   เมื่อมีอธิเทวญาณทัสสนะ ๘ ประการนี้แลว ช่ือวามีทิพพจักขุ เห็นรูปทิพยได. 
   ๒. เห็นสิ่งในระยะไกลนั้น ไดแกมีความสามารถแผรัศมีความสวางทางใจ ไปท่ัวสากล
จักรวาล แลวมองเห็นสิ่งที่มีอยูภายในรัศมีแสงสวางนั้น โลกธาตุมีอยู ณ ที่ใดๆ ก็มองเห็นหมด 
รูปลักษณะสณัฐานของโลกเราน้ีก็มองเห็นไดชัด เหมือนมองเห็นสิ่งเล็กนอยบนฝามือไดฉะน้ัน 
สภาพบานเมือง ถนนหนทาง ถ้ําภูเขาเลากาหรือพื้นภูมิประเทศซึ่งยังไมเคยไปเห็นเลยก็จะมองเห็น
ตรงกับสภาพที่เปนจริงทุกประการ  พระบรมศาสดาเสด็จไปท่ีไหนไมตองตรัสถามทาง และไปถูกก็
ดวยญาณชนิดน้ี พระกัมมัฏฐานรุนเกาพวกหน่ึงฝกหัดเดินธุดงคไปในที่ตางๆ ไมยอมถามถึงหนทาง



ทิพยอํานาจ ๑๓๕ 

 

ที่จะไป ใครจะไปท่ีไหนก็กําหนดในใจแลวไป ช้ันแรกจะหลงทางวนเวียนปวนเปยนไปมา แตก็
อดทนเอา ในที่สุดก็จะเกิดญาณทางดวงใจ รูจักทางไปกําหนดทิศทางไดแมนยํา เดินลัดตัดตรงไปสู
ที่หมายปลายทางไดดีกวาคนธรรมดาที่ชํานาญทางในทางน้ันเสียอีก จนถึงบางทานมีคนเลาลือวา
ยนหนทางได ซึ่งเปนฤทธิ์ประการหนึ่ง  แตความจริงเปนเพียงรูจักทางลัดตัดตรงเทานั้น. 
  ๓. เห็นสิ่งลี้ลับไดน้ัน คือสามารถมองทะลุเครื่องกีดขวางกําบังได เชน ฝา กําแพง ภูเขา
หรือวัตถุใดๆ ก็ตาม แลวมองเห็นสิ่งซึ่งตองการเห็น อันซอนเรนปดบังในภายในเครื่องกําบังน้ันๆ 
ความสามารถในการนี้สําเร็จขึ้นไดดวยอํานาจใจบริสุทธิ์ผุดผอง ปราศจากเครื่องหมองมัวในภายใน 
ใจเชนน้ันยอมเปนที่ต้ังแหงทิพยอินทรียอยางดี ธรรมชาติใจยอมไปไดในที่ท้ังปวง ไมมีติดขัด เมื่อ
ไปไดในที่ท้ังปวงไมติดขัด ก็ยอมเห็นไดในที่ท้ังปวงไมติดขัดเชนเดียวกัน  ฉะน้ันจึงสามารถเห็นสิ่งลี้
ลับไดในเมื่อประสงคจะดู  แตธรรมดาผูกาวขึ้นสูภูมิศีลธรรมอันดีจนถึงมีทิพพจักขุน้ี ยอมไม
ปรารถนาดูซอกแซกไปในสิ่งที่ไมควรดูควรเห็น ไมเหมือนคนธรรมดาผูไมมีตาชนิดน้ี มักจะ
ปรารถนาเห็นในสิ่งที่ไมควรเห็น เหมือนเด็กๆ ชอบดูอะไรตออะไรซอกแซก แตคร้ันบรรลุความเปน
ผูใหญแลวนิสัยชอบดูอยางเด็กๆ นั้นก็หายไปฉะน้ัน. 
  ๔. เห็นจิตใจของคนอื่นได คือสามารถมองเห็นลักษณะสภาพจิตใจของคนอื่น สัตวอื่น 
ถูกตองตรงกับความจริง จิตใจของบุคคลธรรมดายอมประกอบดวยรูปลักษณะแสงสี๑ และกระแส
อันเปนวิสัยแหงทิพพจักขุไดดังน้ี 
  ก. จิตสัมปยุตตดวยราคะ มีรูปลักษณะยั่วยวน ประกอบดวยสีแดงสดหรือสีเหลืองสม มี
กระแสสัมผสัอบอุน ยวนใจ. 
  ข. จิตสัมปยุตตดวยโทสะ มีรูปลักษณะนากลัว ประกอบดวยสีแดงเขมหรือเหลืองแก มี
กระแสสัมผสัเรารอน กดขมใจ. 
  ค. จิตสัมปยุตตดวยโมหะ มีรูปลักษณะนาเกลียด ประกอบดวยแสงสีมัว สีดําหรือสีเมฆ มี
กระแสสัมผสัรอนอบอาว อึดอัดใจ. 
   ฆ. จิตสัมปยุตตดวยคุณธรรม มีศรัทธา ศีล เปนตน มีรูปลักษณะนานิยม ประกอบดวยแสง
สีสวางสดใส มีกระแสสัมผสัชื่นๆ เย็นๆ เบาใจ. 
   ง. จิตสัมปยุตตดวยสมาธิ มีรูปลักษณะนาเคารพเกรงขาม ประกอบดวยแสงสวางเปน
ประกายสดใส มีกระแสสัมผัสดูดดื่ม ชุมช่ืน เย็นใจ. 
  จ. จิตสัมปยุตตดวยปญญา มีรูปลักษณะนาบูชา ประกอบดวยแสงสวางเปนประกายแวว
วาว มีกระแสสัมผัสจูงใจ โปรงใจ. 
  ฉ. จิตสัมปยุตตดวยวิมุตติ มีรูปลักษณะนาทัศนา ประกอบดวยแสงสวางแจมจา เปน
ประกายผองแผว มีกระแสสัมผัสซาบซาน เฟองฟูใจยิง่. 
  รูปลักษณะ แสงสี และกระแสของจิตใจตามที่กลาวน้ีเปนเพียงสังเขป กําหนดไวพอเปน
แนวสังเกตศึกษาของผูสนใจในทิพพจักขุญาณ ผูมีทิพพจักขุญาณมองเห็นจิตใจของคนของสัตวโดย 
.......................................................................................................................................................... 
๑. จิตใจแทๆ ไมมีสี แตจิตใจของคนมีกิเลสปรากฏมีสี แกผูมีทิพพจักษุ. 
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รูปลักษณะแสงสี และรูสึกกระแสสัมผัสทางใจเชนน้ันแลว ยอมวินิจฉัยไดถูกตองวา คนนั้น สัตวน้ัน
มีจิตใจอยางไร ควรไดรับการสงเคราะหดวยวิธีใดหรือไม ทั้งน้ีก็เปนดวยไดอบรมจิตใจตนเอง ได
สังเกตรูปลักษณะแสงสี และกระแสจิตของตนเองเปนอยางดีแลว เมื่อประสบกับจิตใจของผูอื่นจึงรู
เห็นได เชนเดียวกับรูเห็นจิตใจของตนเอง ดังกลาวไวในเจโตปริยญาณนั้นแลว. 
  นอกจากตาทิพยที่สามารถเห็นรูปทิพยเปนตน ดังกลาวมาแลว ยังมีตาชั้นสูงอีกชนิดหน่ึง ที่
ขาพเจาสมมติเรียกวา ตาแกว ยอมสามารถเห็นพระแกว คือวิสุทธิเทวา ซึ่งไดแกพระอรหันต ตา
ช้ันน้ีเปนของพระอรหันตผูตื่นเต็มที่แลว ไมประสงคจะกลาวพิสดารในที่น้ี เพียงเยืองความไวให
ทราบนิดหนอยเทานั้น. 
  เมื่อไดทราบลักษณะทิพพจักขพุอสมควรเชนนี้ ยอมเปนการเพียงพอที่จะทราบวิธีปลูก
สรางทิพพจักขุตอไป ไดกลาวไวหลายแหงแลววา ที่ต้ังของทิพยอินทรียน้ันคือจิตใจ เมื่อบริสุทธิ์ 
ทิพยอินทรียก็บริสุทธิ์เชนเดียวกัน  ฉะน้ัน จุดของการปลูกสรางทิพพจักขุคือจิตใจ ในการฝกจิต
เพื่อใหเกิดทิพพจักขุ มีลําดับข้ันดังตอไปน้ี 
  ๑. อาศัยอิทธิบาทภาวนา เปนกําลังฝกจิตใจใหไดสมาธิถึงฌานท่ี ๔ เปนอยางต่ํา ทําการ
เจริญฌานน้ันใหชํานิชํานาญดวยขั้นทั้ง ๕ ของฌานจนไดเจโตวสี มีอํานาจทางใจ ดังกลาวไวในบท
ที่ ๒. 
  ๒. เจริญกสิณ อันเปนเครื่องนําทิพพจักขุโดยเฉพาะ ชํ่าชองจนเปนปฏิภาคนิมิต กสิณ อัน
เปนเคร่ืองนําทิพพจักขุน้ีมี ๓ ประการ คือ 
    (๑) เตโชกสิณ. 
   (๒) โอทาตกสิณ. 
   (๓) อาโลกกสิณ. 
   วิธีปฏิบัติกสิณไดกลาวไวแลวในบทท่ี ๓ ในบรรดากสิณ ๓ ประการ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา อาโลกกสิณเปนเยี่ยมท่ีสุด ปราชญฝรั่งนิยมใชลูกแกวหรือนํ้าใสๆ เปนเครื่องนําทิพพจักขุก็
นาจะเขากันได เพราะแสงสวางกับแกวยอมคลายคลึงกัน ขาพเจาไมขอแนะนําในการเพงลูกแกว
และน้ําตามวิธีฝรั่ง เพราะไดมีผูเขียนไวแลว ผูตองการจะหาอานได. 
  ๓. เมื่อไดกสิณอันเปนเคร่ืองนําทิพพจักขุประการใดประการหนึ่งแลว ถาเปนเตโชกสิณ
และโอทาตกสิณพึงเจริญใหยิ่ง จนปรากฏดวงกสิณเปนสีขาวใสบริสุทธิ์กอน จึงจะฝกเพื่อทพิพจักขุ
ได  ถาเปนอาโลกกสิณเมื่อไดแมเพียงขั้นอุคคหนิมิตปรากฏก็เปนแสงใสพอควร เมื่อจิตสงบถึงข้ัน
อัปปนา ก็จะเปนแสงใสบริสุทธิ์ เปนที่ตั้งแหงทิพพจักขุได        ตอน้ันไปพึงฝกทิพพจักขุโดยวิธี 
อธิเทวญาณทัสสนะ ดังกลาวมาแลว คือ 
  (๑.) ทําโอภาสใหมีประมาณมาก และใหเปนแสงใสบริสุทธิ์ไดเทาไรยิ่งดี แผรัศมีโอภาสไป
เปนปริมณฑลรอบๆ ตัวใหไดกวางขวางที่สุด. 
  (๒.) สําเหนียกในใจเพื่อเห็นรูปทิพยไวเสมอ เมื่อเห็นแลวพึงพยายามยั้งอยูในสมาธิอันมี
สมรรถภาพใหเห็นรูปทิพยไดน้ันใหนานที่สุดเทาที่จะนานได  พึงศึกษาสําเหนียกเหตุใหสมาธิ
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เคลื่อน ดังท่ีตรัสแกพระอนุรุทธเถระนั้นใหดี แลวพยายามกําจัดเหตุเชนน้ันใหหายไป เหตุใหสมาธิ
เคลื่อนที่ตรัสแกพระอนุรุทธะ มีในอุปกกิเลสสูตร ตรัสไว ๑๐ อยาง คือ 
    (๑) วิจิกิจฉา ความสงสัย 
   (๒) อมนสิการ ความไมเอาใจใส 
   (๓) ถีนมิทธะ ความทอแทซบเซา 
   (๔) ฉัมภิตัตตะ ความหวาดสะดุง 
   (๕) อุมพิละ ความตื่นเตน 
   (๖) ทุฏุลละ ความหยาบกระดาง 
   (๗) อัจจารัทธวิริยะ ความเพียรเกินไป 
   (๘) อติลีนวิริยะ หยอนความเพียรเกินไป 
   (๙) นานัตตสัญญา ใสใจมากอยางยิ่ง 
  (๑๐) อติชฌายิตัตตัง รูปานัง เพงรูปมากเกินไป 
 (๓.) พึงสําเหนียกเพื่อรูเรื่องเกี่ยวกับเทพเจาที่ไดพบเห็นน้ันใหรูเรื่องตลอด อนุโลมตามวิธีท่ี
ขาพเจากลาวไวในขอวาดวยอตีตังสญาณ และอนาคตังสญาณ น้ันเรื่อยๆ ไป. 
 ๔. เพื่อปองกันมิใหหลงตนลืมตัว พึงเจริญอภิภายตนะ ๘ ประการ ตอไปน้ีดวย คือ 
  (๑) เมื่อทานใสใจรูปธรรมอันใดอันหน่ึง ณ ภายในจนจิตใจเปนหน่ึง จะเกิดเห็นรูปกาย
ภายนอกเพียงนิดหนอย ซึ่งมีพรรณะดีหรือเลวแลว พึงกําหนดใจไวเสมอวาเราเปนผูรูเห็นครอบงํา
รูปเหลาน้ันดังน้ีเสมอไป. 
  (๒) ทําดังขอหน่ึง ไดเห็นรูปกายภายนอกมากมายมีพรรณะดีหรือเลวแลว พึงกําหนดใจไว
ดังในขอ ๑ เสมอไป. 
  (๓) เมื่อทานใสใจอรูปธรรมอันใดอันหน่ึง ณ ภายในจนใจเปนหน่ึง เกิดเห็นรูปกายภายนอก
นิดหนอย มีพรรณะดีหรือเลวแลว พึงกําหนดใจไวดังในขอ ๑ เสมอไป. 
  (๔) ทําเหมือนขอ ๓ ไดเห็นรูปภายนอกมากมาย มีพรรณะดีหรือเลวแลว พึงกําหนดใจไว
ดังในขอ ๑ เสมอไป. 
  (๕-๘) ทําเหมือนขอ ๓ ไดเห็นรูปภายนอกประกอบดวยสีตางๆ คือ เขียว เหลือง แดง ขาว 
ผาสีเขียว เหลือง แดง ขาว และเครื่องประดับสีเขียว เหลือง แดง ขาว แลวพึงกําหนดใจไวเสมอไป
วา เรารูเห็นครอบงํารูปเหลานั้น ดังน้ี  ความหลงตนลืมตัวก็จะถูกกําจัดไป เปนไปเพื่อรูยิ่งเห็นจริง 
สิ่งควรรูควรเห็นยิ่งข้ึน ไมติดอยูในสิ่งไดรูไดเห็นนั้นๆ หรือไมหลงไปวาสิ่งน้ันๆ เปนตัวเปนตนของ
ตน หรือเปนของๆ ตน. 
  ๕. เมื่อเจริญกสิณอันเปนเคร่ืองนําทิพพจักขุโดยเฉพาะประการใดประการหนึ่ง จนถึงช้ัน
ฌานที่ ๔ ก็ดี เจริญกรรมฐานอันใดอันหน่ึงอื่นๆ จนไดฌานท่ี ๔ ก็ดี นับวาไดบรรลุภูมิอันเปนที่ต้ัง
แหงทิพยอํานาจแลว เมื่อจะนอมไปเพื่อทิพพจักขุตอไปพึงสําเหนียกกอนวาฌานที่ ๔ น้ัน จิตใจใส
สะอาดปราศจากราคีแลว มีรัศมีสวางแลเห็นกายและใจตนเองไดชัดเจนแลวพึงฝกแผรัศมีสวางนั้น
ใหเปนปริมณฑลออกไปรอบๆ ตัวใหกวางขวางไกลที่สุดจนสุดขอบจักรวาลไดยิ่งดี และพึงอยูดวย
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อาโลกสญัญานั้นทั้งกลางคืนและกลางวันเนืองๆ ทําใจใหเปดเผยทุกเมื่อ อยายอมใหความรูสึกที่ทํา
ใจใหหอเหี่ยวมัวซัวมาครอบงําเปนอันขาด จิตใจเมื่อไดรับอบรมดวยแสงสวางอยูอยางนี้ ยอมเปน
ใจบริสุทธิ์ผองใส มีรัศมีแจมใสยิ่ง เปรียบดังแกวมณีโชติฉะนั้น เมื่อน้ันทิพพจักขุอันบริสุทธิ์เกินกวา
จักขุสามัญมนุษยก็เกิดข้ึนได รูเห็นอะไรๆ เกินวิสัยสามัญมนุษยดังกลาวมาแลว ถาปุถุชนไดทิพพ
จักขุมักจะลาํบากเมื่อเห็นสิ่งนากลัว เชนยักษ ใจหวาดสะดุงแลวสมาธิยอมเคลื่อน ทิพพจักขุยอม
หายไปฉะนั้น เมื่อไดแลวอยาพึงวางใจ พึงเจริญธรรมยิ่งๆ ข้ึนไป. 
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บทที ่๑๑ 
วิธสีรางทิพยอาํนาจ จตุูปปาตญาณ  

รูสัตวเกดิตาย ไดดตีกยาก ดวยอาํนาจกรรม 
 
  ทิพยอํานาจขอน้ี หมายถึงความสามารถในการเห็นสรรพสัตว ซึ่งกําลังเกิดตายไดดีตกยาก 
และรูดวยวาเปนเพราะกรรมท่ีเขาทําไวน่ันเอง  ความสามารถดังน้ีประกอบดวยญาณ ๒ ประการ 
คือ ทิพพจักขุญาณดังกลาวแลวในบทกอน และยถากัมมูปคตญาณ รูวาสรรพสัตวเปนไปตามกรรม
ที่เขาทําไวเอง มิใชดวยอํานาจสิ่งอื่น ซึ่งจะกลาวในขอน้ี  การที่ยกบทน้ีขึ้นเปนทิพยอํานาจประการ
หน่ึงก็เพราะเปนวิชชาสําคัญในพระพุทธศาสนา ความรูเร่ืองอํานาจกรรมเปนความรูอันสําคัญย่ิงใน
พระพุทธศาสนา บรรดาพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาทรงสั่งสอนไมพนไปจากจากหลกักรรม 
ทรงสั่งสอนใหละกรรมเลว ใหประกอบกรรมดี และใหชําระจิตใจใหผองใส ซึ่งทั้ง ๓ น้ีเปนหลักการ
สั่งสอนที่ทรงมอบไวแกเหลาพุทธสาวกในคราวทรงประชุมสาวกครั้งใหญยิ่ง อันเปนประวัติการณ
ของพระพุทธศาสนา เมื่อแรกเริ่มทรงตั้งหลักพระพุทธศาสนา ณ นครราชคฤห ประเทศมคธ. 
  หลักกรรมเปนหลักแหงพุทธปรีชาอันใหญยิ่งในพระพุทธศาสนา เพราะพระผูมีพระภาคเจา
ทรงเปนกรรมวาที ทรงยืนยันวา กรรมเปนสิ่งมีอํานาจใหญยิ่งในการเกิดตาย ไดดีตกยากของสรรพ
สัตว ดังเปนที่รับรองในหมูพุทธบริษัทวา “แรงใดสูแรงกรรมไมมี”  พระมหาโมคคัลลานเถระได
บรรลุภูมิพระอรหันตแลว นาจะพนจากอํานาจกรรมโดยประการทั้งปวง ถึงอยางนั้นก็ยังตองรับ
สนองผลกรรมท่ีมันใหผลสืบเนื่องกันมาแตหลายชาติ ยังไมขาดกระแส ถูกพวกโจรทุบตีถึงตอง
ปรินิพพาน แมพระบรมศาสดาจารยผูโลกยกยองเปนเอกบุคคลแลวก็ยังตองทรงรับสนองผลกรรม
ในบางกรณี ผูมีความรูดีในเรื่องอํานาจกรรม ยอมอดทนในเมื่อตองเสวยผลของกรรม ไมยอมใหมัน
เราใจใหเกิดกิเลสสืบตอไป ใหมันสิ้นกระแสลงเพียงเทาน้ัน ไมเหมือนสามัญสัตวเมื่อไดเสวยผลของ
กรรมท่ีตนทําไวเอง แทนที่จะรูสํานึกและยอมรับเสวยผลแตโดยดี ก็กลับรูสึกไมพอใจ แลวทํากรรม
ใหมเพิ่มเติมลงไปอีก เปนเวรสืบเน่ืองกันไปไมขาดสายลงได อาจตั้งอยูตั้งกัปต้ังกัลป ดังเวรของกา
กับนกเคา และงูเหากับพังพอน ซึ่งมีมานานและมีอยูกระทั่งทุกวันน้ี  เมื่อพบปะกันเขาเขาไมเวนที่
จะประทุษรายกันและกัน  พระบรมศาสดาไดทรงทราบความจริงเร่ืองกรรมซัดพระทัยแลวจึงตรัส
สอนมิใหสืบตอกรรมเวร ใหอดทนเสวยผลของกรรมไปฝายเดียว แลวเวรจะระงับไมเวียนไปอีก ดัง
พระบาลีที่เปนหลักในความขอน้ีวา 
   น หิ เวเรน เวรานิ   สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ 
  อเวเรน จ สมฺมนฺติ   เอส ธมฺโม สนนฺตโน. 
  แปลวา ในกาลไหนๆ เวรในโลกนี้ ยอมไมระงับดวยเวรเลย แตจะระงับไดดวยไมทําเวร 
ธรรมคือวิธีระงับเวรดวยไมสืบเวรน้ี เปนวิธีเกาแก ดังน้ี. 
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   กรรมท่ีสัตวทําไว ซึ่งมีอํานาจใหผล ทานแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ กุศลกรรม ๑ 
อกุศลกรรม ๑  กุศลกรรมน้ันเปนกรรมท่ีทําดวยความฉลาด เปนความดีที่มีอํานาจบังคับความชั่ว
และลางความช่ัวได ทานจึงเรียกวากัลยาณธรรมและบุญกรรม สวนอกุศลกรรมเปนกรรมท่ีทําดวย
ความโง เปนความชั่วที่มีอํานาจเผาลนใหรอนรุมดังถูกไฟเผา ทานจึงเรียกวาบาปกรรม และมี
ลักษณะทําใหสกปรกเศราหมอง ทานจึงเรียกวาอบุญญกรรม  เมื่อเรียกสั้นๆ ทานเรียกกรรมฝายดี
วา กุศล, กัลยาณะ, บุญ,  เรียกกรรมฝายช่ัววาอกุศล, บาป, อบุญ  ในพระบาลีอันเปนหลักบาง
แหงตรัสเรียกกรรมดีวา สุกกะ=ขาว  ตรัสเรียกกรรมช่ัววา กัณหะ=ดํา ซึ่งทําใหมองเห็นลักษณะ
ของความดีและความช่ัวไดแจมใสยิ่งขึ้น คือ ความดีมีลักษณะขาวสะอาด ผองใส สดสวย ความชั่ว
มีลักษณะดํา สกปรก เศราหมอง หยาบกระดาง   และตรัสเหตุที่ทําใหสกปรกวา โอกะ = นํ้า ซึ่ง
หมายถึงกิเลสอันมีลักษณะเหมือนนํ้าที่ไมสะอาด ทําใหเศราหมองได  แลวตรัสสอนใหอาศัยสิ่งมิใช
นํ้า ละกามคือความกําหนัด แลวยินดีในพระนิพพานอันเงียบสงัด ซึ่งยากที่สามัญสัตวจะยินดีน้ัน 
ตอไปจะไดยกพระบาลีนั้นมาตั้งไว เพื่อเปนหลักพิจารณาดังตอไปน้ี 
  กณฺหํ ธมฺมํ วิปฺปหาย  สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺฑิโต 
  โอกา อโนกมาคมฺม  วิเวเก ยตฺถ ทูรมํ 
  ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย หิตฺวา กาเม อกิฺจโน. 
แปลวา บัณฑิตพึงละธรรมดําเสีย พึงเจริญธรรมขาว พึงอาศัยสิ่งมิใชนํ้า ออกจากน้ําแลว ละกาม
ทั้งหลาย หายกังวลแลว ยินดีในพระนิพพานอันเงียบสงัด ยากที่สัตวจะยินดีน้ัน ดังน้ี. 
  กิเลสอันเปนตัวเหตุเราใหสัตวทํากรรมใสตัวน้ัน ทานเปรียบดวยนํ้า  ธรรมดานํ้ายอมทําให
เปยก ผาที่เปยกนํ้ายอมเปรอะเปอน หมนหมองงายที่สุด ไมเหมือนผาแหงซึ่งถึงจะมีละอองฝุนปลิว
มาเกาะก็สลัดออกไดงายๆ ไมติดสกปรกเหมือนผาเปยก  จิตใจของสัตวเปนที่กําเนิดบุญและบาป 
เมื่อจิตใจไมเปยกดวยกิเลสยอมสั่งสมบุญใสตัว  กิเลสเปนเหตุใหทําความชั่วเปนตัวเหตุสําคัญ ณ 
ภายใน เหมือนนํ้าชุมแชอยูในจิตใจ จึงสอนใหทําความดีเพื่อทําใจใหแหงหายสกปรก แลวใหออก
จากน้ําเสียเลย ไปอยูในพระนิพพานซึ่งเปนภูมิที่พนนํ้าเด็ดขาด ที่เรียกวา อโนกะ=ไมใชนํ้า คือ
ตรงกันขามกับนํ้านั่นเอง  ธรรมชาติแหงความรูสึกในจิตใจของคน เมื่อพิเคราะหใหถ่ีถวนแลวจะ
เห็นลักษณะเดนๆ ๒ ลักษณะคือ ลักษณะที่ทําใหเปยกเหมือนนํ้า ๑  ลักษณะที่ทําใหแหงผาก ๑  
สวนลักษณะที่ไมเดนน้ันเปนความรูสึกกลางๆ  ความรูสึกที่มีลักษณะทําใหเปยกเหมือนนํ้านั่น
แหละ คือกิเลสที่แทรกซึมอยูในจิตใจ ความรูสึกที่มีลักษณะทําใหแหงผากน้ันคือคุณธรรมซึ่งเปน
คุณชาติประจําจิตใจ ตรัสสอนใหอาศัยคุณธรรมน้ีเองออกจากน้ําคือกิเลส แลวใหยินดียิ่งในพระ
นิพพาน ซึ่งเปนภูมิพนนํ้าเด็ดขาด มีแตคุณชาติประจําจิตใจที่มิใชสิ่งที่มีลักษณะเหมือนนํ้า อันจะ
ทําใหจิตใจเปยกปอนตอไป  เมื่อพิจารณาโดยนัยน้ียอมไดความวา กรรมท่ีทําดวยอํานาจกิเลสคือ
ความรูสึกที่มีลักษณะทําใหใจเปยก เปนบาปคือดําสกปรก  สวนกรรมท่ีทําดวยคุณธรรมคือ
ความรูสึกที่มีลักษณะทําใหใจแหงผากเปนบุญ คือขาวสะอาด  ผูยินดีในบาปจึงเทากับยินดีใน
ความสกปรกโสมมมืดดํา  ผูยินดีในบุญจึงเทากับยินดีในความสะอาดขาวผอง  ผูยินดีในกรรมทั้ง ๒ 
ฝายคือบุญก็ทํากรรมก็สราง จึงเปนบุคคลที่เรียกวา กําดํา กําขาว มีทั้งคราวดีและคราวชั่ว  สวนผู
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ยินดีในบุญเกลียดหนายบาป ยอมเลิกละบาปทําแตบุญ จึงเปนบุคคลที่เรียกวา กําขาว มีแตคราว
ทําดีและดีเรื่อยไป เปนบุคคลที่นาไววางใจเชื่อถือได เปนบุคคลที่นาคบคาสมาคม นานิยมนับถือ 
และนาเคารพบูชาสักการะยิ่ง. 
  เมื่อไดรูจักตัวเหตุใหทํากรรมเชนนี้แลว ยอมเปนการงายที่จะรูจักตัวการผูทํากรรม เพราะ
เมื่อพูดถึงความรูสึกเราก็ยอมทราบแลววาเปนกิริยาของจิตใจนั้นเอง เมื่อเปนเชนน้ี จิตใจจึงเปน
ตัวการทํากรรม สมกับพระพุทธดํารัสวา เจตนาหํ ภิกขฺเว กมฺมํ วทามิ  ภิกษุทั้งหลาย! เรากลาววา 
เจตนาเปนกรรม หมายความวา ความจงใจทํา พูด คิด เปนกรรม  เจตนาเปนกิริยาการของจิตใจ
ขั้นที่สองคือ เมื่อจิตใจถูกอารมณเราเกิดมีความรูสึกฝายกิเลสหรือคุณธรรมข้ึนเปนขั้นที่ ๑ แลวจึง
เกิดมีความจงใจทําพูดคิดตามความรูสึกนั้นเปนขั้นที่ ๒ เมื่อเปนเชนน้ีกรรมจึงเปนการกระทําของ
จิตใจ จิตใจจึงตองรับผิดชอบการกระทําของตัวเอง จะปดเสียไมยอมรับผิดชอบยอมเปนไปไมได 
ฉะน้ัน กรรมจึงเปนสิ่งเนื่องกับตัวเหมือนเงา ผลซึ่งผลิขึ้นจากกรรมก็ยอมเน่ืองกับตัวเชนเดียวกัน  
ตนทํากรรมแลวจะหลีกเลี่ยงไมยอมรับเสวยผล จึงเปนสิ่งเปนไปไมได เมื่อไดทราบวากรรมคือตัว
เจตนา ความจงใจเชนนี้ ยอมเปนการงายที่จะกําหนดลักษณะกรรมตางอยางตางประการ ซึ่งจะได
กลาวตอไป. 
  ธรรมดา เจตนาในการทํา พูด คิด ยอมมีนํ้าหนักตางๆ กัน ตามกําลังดันของความรูสึก ถามี
ความรูสึกแรงท่ีสุดเจตนาก็ยอมแรงที่สุด  ถามีความรูสึกแรงพอประมาณเจตนาก็ยอมแรง
พอประมาณ  ถามีความรูสึกเพลาเจตนาก็ยอมเพลาตามกัน ฉะน้ันทานจึงกําหนดกรรมหนักเบา
ดวยอํานาจเจตนาและความรูสึก กรรมจะใหผลเรว็หรือชาก็ยอมอาศัยกําลังของเจตนา และ
ความรูสึกเปนสวนประกอบดวยเชนกัน  ตามหลักธรรมดา สิ่งใดมีอํานาจผลักดันแรงสิ่งนั้นยอม
ปรากฏในลักษณะรุนแรงและเร็ว  โดยนัยเดียวกัน กรรมท่ีทําดวยเจตนาและความรูสึกแรง เวลา
ใหผลก็ยอมปรากฏในลักษณะรุนแรงและเร็ว เชน อนันตริยกรรมทั้ง ๕ มีการฆาบิดามารดาของตน
เปนตน คนที่จะทํากรรมบาปหยาบชาเชนน้ันไดลงคอจะตองมีความรูสึกฝายกิเลสรุนแรง และ
เจตนาที่ทําก็จะตองรุนแรงเชนกัน  กรรมน้ันจึงใหผลเร็วและรุนแรงที่สุดดวย  ทานกลาววาใหผล
ในลําดับท่ีทํานั้นเอง คือ เกิดความรุมรอนขึ้นในกายในใจ จนไมสามารถจะดํารงชีวิตอยูไดก็มี  ที่
แรงถึงที่สุดทานวาถูกธรณีสูบทันทีก็มี เมื่อตายแลวตองไปทนทุกขทรมานในสถานลําบาก คือ นรก 
แดนเปรต พวกกายใหญโต (อสุรกาย) และกําเนิดดิรัจฉานอีก กวาจะพนกรรมก็กินเวลานานนับ
กัปนับกัลป  สวนกรรมท่ีแรงในฝายกุศลทานเรียกวา สมนันตริกกรรม หรืออนันตริกกรรม ไดแก
สมาธิช้ันสูงคือฌานสมาบัติ ยอมใหผลทันทีเหมือนกัน เมื่อตายแลวยังอํานวยผลใหไปเสวยสุข
สมบัติในสถานที่สุขสบาย คือ โลกพรหม โลกสวรรค และโลกมนุษย เปนเวลานานหลายกัปหลาย
กัลปเชนเดียวกัน  กรรมที่มีกําลังแรงพอประมาณอาจใหผลในชาติปจจุบันน้ี สวนกรรมท่ีกําลัง
เพลายอมคอยใหผลในชาติหนาตอๆ ไป สุดแตจะไดชองเมื่อไร เมื่อไมไดชองเลยก็อาจสิ้นกําลัง 
เลิกใหผลก็ได  แตโดยเหตุที่คนและสัตวยอมทํากรรมไวหลายหลากมีทั้งดีมีทั้งช่ัว กรรมจึงมี
ลักษณะพิเศษขึ้นอีก คือ สนับสนุนกัน เบียดเบียนกัน ตัดรอนกัน เพราะกรรมดีกับกรรมช่ัวยอม
เปนปฏิปกษกันอยูในตัว เหมือนนํ้ากับไฟเปนปฏิปกษกันโดยธรรมชาติฉะน้ัน  เมื่อเปนเชนน้ีกรรม



ทิพยอํานาจ ๑๔๒ 

 

จึงอาจใหผลสับสนกัน ถาไมพิจารณาถึงหลักเหตุผลและความจริงอันถองแทแลว อาจเขาใจผิดไป
ได  หลักเหตุผลที่ควรถือเปนหลักในการพิจารณากรรมน้ัน คือ เหตุกับผลมีลักษณะเหมือนกัน เหตุ
ดีผลตองดี เหตุช่ัวผลตองช่ัว ทําดีไดดี ทําชั่วไดช่ัว เปนหลักเหตุผลที่ตายตัวไมมีเปลี่ยนแปลง เปน
ความจริงที่ยืนหยัดอยูตลอดอนันตกาลทีเดียว  พระบรมศาสดามิไดทรงสรางกฎนี้ข้ึน เปนแตทรง
ทราบกฎของกรรมน้ีตามเปนจริง แลวทรงบัญญัติช้ีแจงแสดงออกใหแจมแจง เพื่อเวไนยชนจะได
เช่ือถือและปฏิบัติกําจัดบาปออกจากตัว ทําดีใสตัว และชําระตัว คือจิตใจอันเปนที่สิงสถิตของ
กิเลสเปนที่เกิดบุญบาปนั้น ใหบริสุทธิ์ผุดผองปราศจากกิเลสอันเปนตัวเหตุเราใหทํากรรม เมื่อหมด
กรรมหมดกิเลสแลวก็เปนอิสระแกตัวเต็มที่  พระมหามุนีทรงย้ํานักย้ําหนาในการที่จะทําตัวใหเปน
อิสรภาพนี้  พระองคมิใชผูประกาศิตโลกใหเปนไปตามพระทัยประสงค ทรงประกาศความจริงให
เวไนยชนไดความสวางใจ หายหลงงมงายที่เช่ืออํานาจซึ่งไมอาจมีไดตางหาก  เมื่อเวไนยชนได
ความเชื่อถกทางแลว เขายอมจะไมเช่ืออํานาจอื่น นอกจากอํานาจกิเลสและกรรมช่ัวของตัวเอง ทํา
ตัวใหทุกขยากลําบากเดือดรอนในโลกไหนๆ โดยนัยเดียวกันเขาก็ไมเช่ืออํานาจอื่น นอกจาก
คุณธรรมและกรรมดีของตัว จะสรางตัวใหเจริญสุขสําราญบานใจในโลก และเขาจะเช่ือตอไปอีกวา 
เมื่อใจมีกิเลสและกรรมได ก็อาจทําใหสิ้นกิเลสและกรรมได เมื่อไมมีกิเลสและกรรมบังคับแลวก็ช่ือ
วาเปนอิสรภาพเต็มที่ น้ีคือทางสิ้นทุกขในสังสารวัฏแนนอน. 
  เมื่อไดทราบหลักเหตุผล เปนเครื่องวินิจฉัยกรรมเชนนี้แลว จึงควรทราบประเภทแหงกรรม 
ตามที่ทานจําแนกไว ดังตอไปน้ี 
  ๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  เปนกรรมท่ีสามารถใหผลในปจจุบันชาติน้ี ที่เรียกวาใหผลทัน
ตา โดยมากเปนกรรมประเภทประทุษรายผูทรงคุณ เชน มารดาบิดา พระอรหันต แมแตเพียงการ
ดาวาติเตียนทานผูทรงคุณเชนนั้น ก็เปนกรรมที่แรง สามารถหามมรรคผลนิพพานได ที่ทาน
เรียกวา อริยุปวาทกรรม การเบียดเบียนสัตว ทรมานสัตวบางจําพวกก็มักใหผลในปจจุบันทันตา
เหมือนกัน เชนการเบียดเบียนแมวเปนตน  สวนฝายกุศลที่สามารถใหผลในปจจุบันทันตา นาจะ
ไดแกพรหมจรรยในพระพุทธศาสนา ดังท่ีตรัสไวในสามัญผลสูตรวา “ผูประพฤติพรหมจรรยน้ี 
  (๑) ไดรับการอภิวาทกราบไหว. 
  (๒) ไดรับการยกเวนภาษีอากรจากรัฐบาล. 
  (๓) ไดรับการคุมครองจากรัฐบาล. 
  (๔) ไดรับปจจัยที่เขาถวายดวยศรัทธา เลี้ยงชีพเปนสุขในปจจุบัน. 
  (๕) ไดรับความไมเดือดรอนใจ เพราะมีศีลบริสุทธิ์. 
  (๖) ไดรับความเงียบสงัดใจ ความแชมช่ืนเบิกบานใจ ความสุขกายสบายใจ เพราะใจสงบ
เปนสมาธิ. 
  (๗) ไดฌานสมาบัติ. 
  (๘) ไดไตรวิชชาหรืออภิญญา สิ้นอาสวะในปจจุบันชาติน้ี. 
   (๙) ถายังมีกิเลสอยู ก็จะเขาถึงโลกที่มีสุขในเมื่อตายไป”. 
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  ในอรรถกถาธรรมบท ทานเลาถึงพราหมณคนหน่ึง ซึ่งเปนคนยากจนขนแคน อยากบําเพ็ญ
ทาน เพราะสํานึกไดวาที่ตนยากแคนในปจจุบันเพราะไมไดบําเพ็ญทานไวในชาติกอน จึงตัดสินใจ
บริจาคผาสไบผืนเดียวที่ตนกับภรรยาใชรวมกันอยูออกบําเพ็ญทาน ถวายแดพระบรมศาสดา ซึ่ง
เปนบุญเขตอันเลิศ ไดรับผลตอบแทนในปจจุบัน คือ พอแกบริจาคออกได แลรูสึกโลงใจและปติ
เหลือประมาณ จึงเปลงอุทานขึ้นในทันทีน้ันวา เราชนะแลว  บังเอิญพระเจาปสเสนทิโกศลก็เสด็จ
มาฟงธรรม ณ ที่น้ันดวย เมื่อไดทรงสดับจึงรับสั่งใหถามดู ทรงทราบแลวทรงอนุโมทนาดวย แลว
พระราชทานผาใหพราหมณ ๒ คู เพื่อเขาคูหน่ึง เพื่อภรรยาคูหน่ึง เขายังมีศรัทธานอมเขาไปถวาย
พระบรมศาสดาเสียอีก  พระเจาปสเสนทิโกศลจึงพระราชทานเพิ่มใหทวีข้ึน ในที่สุดทรง
พระราชทานสิ่งละ ๑๖ แกพราหมณ เขาไดรับความสุขเพราะกุศลกรรมของเขาในปจจุบันทันตา
ดังน้ี  แมเรื่องอื่นๆ ทํานองน้ีก็มีนัยเชนเดียวกัน. 
  ๒. อปุปชชเวทนียกรรม  เปนกรรมท่ีสามารถใหผลตอเมื่อเกิดใหมในชาติหนา ในกําเนิด
ใดกําเนิดหน่ึง ถาเปนกุศลกรรมก็อํานวยผลใหมีความสุข ตามสมควรแกกรรมในคราวใดคราวหน่ึง  
ถาเปนอกุศลกรรมก็ใหผลเปนทุกขเดือดรอนตามสมควรแกกรรมในคราวใดคราวหน่ึง  ตัวอยาง
สมมติวา เมื่อชาติปจจุบันน้ีเราเกิดเปนมนุษย ไดทํากรรมไวหลายอยางทั้งบุญและบาป ตายแลว
กลับมาเกิดเปนมนุษยอีกดวยอํานาจกุศลอยางหน่ึง ซึ่งสามารถแตงกําเนิดไดในช่ัวชีวิตใหมน้ี  เรา
ไดรับสุขสมบูรณเปนครั้งคราว น่ันคือกุศลกรรมในประเภทน้ีใหผล เราไดรับทุกขเดือดรอนเปน
บางครั้ง น่ันคืออกุศลกรรมในประเภทน้ีใหผล  การใหตัวอยางสมมติไวก็เพราะหาตัวอยางที่เปน
จริงมาแสดงไมได. 
  ๓. อปราปรเวทนียกรรม  เปนกรรมท่ีสามารถใหผลสืบเนื่องไปหลายชาติ ตัวอยางในขอน้ี
มีมาก ฝายกุศลกรรมเชน พระบรมศาสดาทรงแสดงบุพพกรรมของพระองคไววา ทรงบําเพ็ญ
เมตตาภาวนาเปนเวลา ๗ ป สงผลใหไปเกิดในพรหมโลกนานมาก แลวมาเกิดเปนพระอินทร ๓๗ 
คร้ัง เกิดเปนมนุษย เปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๗ คร้ัง ฯลฯ   ฝายอกุศลกรรม เชน พระมหาโมคคัล
ลาน-เถระ ในอดีตชาติหลงเมีย ฟงคํายุยงของเมียใหฆามารดาผูพิการ ทานทําไมลง เพียงแตทําให
มารดาลําบาก กรรมน้ันสงผลใหไปเกิดในนรกนาน คร้ันเกิดมาเปนมนุษยถูกเขาฆาตายมา
ตามลําดับทุกชาติ ถึง ๕๐๐ ชาติกับทั้งชาติปจจุบันที่ไดเปนพระอรหันต  อรรคสาวกเบื้องซายของ
พระบรมศาสดา. 
  ๔. อโหสิกรรม  เปนกรรมท่ีไมมีโอกาสจะใหผล เพราะไมมีชองที่จะเขาใหผลได เลยหมด
โอกาสสิ้นอํานาจสลายไป ในฝายอกุศลกรรมเชน พระองคุลีมาลเถระไดหลงกลของอาจารย เพราะ
ความโลภในมนต ไดฆาคนจํานวนถึงพันเพื่อจะนําไปขึ้นครูเรียนมนต  พระทศพลทรงเห็นอุปนิสัย
แหงพระอรหัตผลมีอยู ทรงเกรงวาจะฆามารดา แลวจะทําลายอุปนิสัยแหงอรหัตผล จึงรีบเสด็จไป
โปรด ทรงแสดงทูเรปาฏิหาริยและตรัสพระวาจาเพียงวา “หยุดแลว คือทรงหยุดทําบาปแลว สวน
ทานซิยังไมหยุดทําบาป” ทานเกิดรูสึกตัว เขาเฝาขอบรรพชาอุปสมบท ทรงประทานอุปสมบทแลว
พาไปฝกฝนอบรมจนไดบรรลุพระอรหัตผล สิ้นภพสิ้นชาติ      กรรมบาปซึ่งมีอํานาจจะใหผลไปใน 
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ชาติหนาหลายแสนกัลปก็เลยหมดโอกาส ใหผลเพียงเล็กนอยในชาติน้ี  สวนฝายกุศลกรรมไมอาจ
หาตัวอยางได. 
  ๕. ชนกกรรม  เปนกรรมท่ีสามารถแตงกําเนิดได กําเนิดของสัตวในไตรโลก มี ๔ คือ 
  (๑) ชลาพุชะ เกิดจากน้ําสัมภวะของมารดาบิดาผสมกันเกิดเปนสัตวในครรภ แลวคลอด
ออกมาเปนเด็ก แลวคอยเจริญเติบโตข้ึนโดยลําดับกาล ฝายดีไดแกกําเนิดมนุษย ฝายไมดีไดแก
กําเนิดดิรัจฉานบางจําพวก. 
  (๒) อัณฑชะ เกิดเปนฟองไขกอนแลวจึงเกิดเปนตัวออกจากกะเปาะฟองไขแลวเจริญเติบโต
โดยลําดับกาล ฝายดีไดแกกําเนิดดิรัจฉานมีฤทธิ์ เชน นาค ครุฑ  ประเภทอัณฑชะฝายช่ัวไดแก
กําเนิดดิรัจฉาน เชน นกสามัญทั่วไป ฯลฯ. 
  (๓) สังเสทชะ เกิดจากสิ่งโสโครกเหงื่อไคล ฝายดีเชน นาคและครุฑ ประเภทสังเสทชะฝาย
ช่ัวเชน กิมิชาติ มีหนอนที่เกิดจากน้ําครําเปนตน และเรือด ไร หมัด เล็น ที่เกิดจากเหงื่อไคล
หมักหมมเปนตน. 
  (๔) อุปปาติกะ เกิดผุดขึ้นเปนวิญูชนทีเดียว ฝายดีเชน เทพเจา  ฝายช่ัวเชน สัตวนรก 
เปรต อสุรกาย  กรรมดีแตงกําเนิดดี กรรมช่ัวแตงกําเนิดช่ัว น้ีเปนกฎแหงกรรมที่ตายตัว ไม
เปลี่ยนแปลงเปนอื่นไป. 
  ๖. อุปปตถัมภกกรรม  เปนกรรมที่คอยสนับสนุนกรรมอื่นซึ่งเปนฝายเดียวกัน กรรมดี
สนับสนุนกรรมดี กรรมช่ัวสนับสนุนกรรมช่ัว เชน กรรมดีแตงกําเนิดดีแลว กรรมดีอื่นๆ ก็ตามมา
อุดหนุนสงเสริมใหไดรับความสุขความเจริญยิ่งขึ้น กรรมช่ัวแตงกําเนิดทรามแลว กรรมช่ัวอื่นๆ ก็
ตามมาอุดหนุนสงเสริมใหไดรับทุกขเดือดรอนในกําเนิดน้ันยิ่งๆ ขึ้น หาตัวอยางที่เปนจริงมาแสดง
ไมได. 
  ๗. อุปปฬกกรรม  เปนกรรมท่ีเปนปฏิปกษกับกรรมอื่นที่ตางฝายกับตน คอยเบียดเบียน
ทําใหฝายตรงกันขามมีกําลังออนลง ใหผลไมเต็มเม็ดเต็มหนวย เชน กรรมดีแตงกําเนิดเปนมนุษย
แลว กรรมช่ัวเขามาขัดขวางรอนอํานาจของกรรมดีน้ันลง ทําใหเปนมนุษยที่ไมสมบูรณ หรือขาด
ความสุขในความเปนมนุษยที่ควรจะไดไป  ในฝายช่ัวก็นัยเดียวกัน เชน กรรมช่ัวแตงกําเนิดทราม
แลว กรรมดีเขามาขัด ถึงเปนสัตวก็มีผูเมตตากรุณาเลี้ยงดูมิใหไดรับความลําบาก เปนตน. 
   ๘. อุปฆาตกกรรม  เปนกรรมท่ีเปนปฏิปกษกับกรรมอื่น ที่ตางฝายกับตนเชนขอกอน แตมี
กําลังแรงกวา มิใหอํานวยผลสืบไป แลวตนเขาแทนที่ใหผลเสียเอง ตัวอยางในฝายอกุศล เชน 
กรรมดีแตงกําเนิดเปนมนุษยมาแลว กรรมฝายช่ัวที่มีกําลังเขาสังหาร เชนไปทํากรรมรายแรงข้ึนใน
ปจจุบัน หรือกรรมช่ัวรายแรงในอดีตตามมาทันเขาใหผลแทนที่ คนน้ันเสียความเปนมนุษยไปใน
ทันทีทันใด กลายรางไปเปนยักษหรือดิรัจฉานไปเลย หรือเพศเปลี่ยนไป เชน เดิมเปนบุรุษเพศ 
กลายเปนสตรีเพศไป ดังโสเรยยเศรษฐีบุตรฉะนั้น  ในฝายกุศล กรรมช่ัวแตงกําเนิดทรามแลว 
กรรมดีเขาสังหารกําลังของกรรมทรามนั้นใหสิ้นกระแสลง แลวเขาแทนที่ใหผลเสียเอง เชน เปรต
ไดรับสวนบุญแลวพนภาวะเปรต กลายเปนเทวดาทันทีทันใด เปนตน. 
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  ๙. ครกุรรม  เปนกรรมท่ีหนักมาก สามารถใหผลทันทีทันใด ฝายกุศลไดแกฌานสมาบัติท่ี
ทานเรียกวาอนันตริยกรรม  ฝายอกุศลไดแกอนันตริยกรรม ๕ มีฆามารดาบิดาเปนตน  บุคคลจะ
ทํากรรมช่ัวมามากมายสักเพียงไรก็ตาม ถารูสึกสํานึกตัวแลว กลับตัวทําความดี มีความสามารถทํา
ใจใหสงบเปนสมาธิ และเปนฌานสมาบัติไดแลว กรรมน้ีจะแสดงผลเรื่อยๆ ไปต้ังแตบัดน้ันจนกวา
จะสิ้นกระแสลง กรรมอื่นๆ จึงจะไดชองใหผล  บุคคลทํากรรมดีไวมากมายแลวสมควรจะไดมรรค
ผลขั้นใดข้ันหน่ึงในชาติปจจุบัน แตไปเสวนะกับคนพาลเกิดประมาททําความชั่วรายแรงข้ึน เชนฆา
พระอรหันต ฆามารดาบิดาเปนตน กรรมน้ีจะเขาใหผลทันทีทันใด อุปนิสัยแหงมรรคผลก็เปนอัน
พับไป ตองเสวยผลกรรมช่ัวน้ันไปจนกวาจะสิ้นกําลัง กรรมอื่นๆ จึงจะมีชองใหผลสืบไป. 
  ๑๐. พหุลกรรม หรืออาจิณณกรรม  เปนกรรมท่ีทํามาก ทําจนชินเปนอาจิณ เปนกรรม
หนักรองครุกรรมลงมา สามารถใหผลกอนกรรมอื่นๆ ในเมื่อไมมีครุกรรม เชน บุคคลบําเพ็ญทาน
หรือรักษาศีล หรือเจริญภาวนา มีเมตตาภาวนาเปนตนเปนอาจิณ แตไมถึงกับไดฌานสมาบัติ 
กรรมดีน้ีจะเปนปจจัยมีกําลังในจิตอยูเสมอ สามารถใหผลสืบเน่ืองไปนาน ถาบุคคลนั้นไมประมาท
ในชาติตอๆ ไป ทําเพิ่มเติมเปนอาจิณอยูเรื่อยๆ กรรมดีก็จะใหผลทวีและสืบเนื่องเรื่อยๆ ตัดโอกาส
ของกรรมอื่นๆ เสียได  ในฝายอกุศลก็นัยเดียวกัน เชน พรานเน้ือหรือชาวประมงทําปาณาติบาต
เปนนิตย ถึงแมไมหนักหนาเทาครุกรรม แตเพราะเปนกรรมติดเน่ืองกับสันดานมาก จึงสามารถ
อํานวยผลสืบเน่ืองไป ไมเปดชองใหกรรมอื่นมีโอกาสอํานวยผลได ทานยกตัวอยาง เชน คนฆาโค
ขายเน้ือทุกวัน เวลาจะตายรองอยางโค พอสิ้นใจก็ไปนรกทันที คนฆาสุกรขายเปนอาชีพ เวลาจะ
ตายรองอยางสุกร พอขาดใจก็ไปนรกเชนเดียวกัน. 
  ๑๑. อาสันนกรรม  เปนกรรมท่ีทําเวลาใกลตาย แมจะมีกําลังเพลาก็ไดชองใหผลกอน
กรรมอื่น ในเมื่อไมมีครุกรรมและพหุลกรรม  ตัวอยางในฝายดี เชน พวกสําเภาแตกไดสมาทานศีล
กอนหนามรณะเพียงเล็กนอย ตายแลวไดไปเกิดในสวรรค มีนามวาสตุลลปายิกาเทวา  ในฝาย
อกุศลเชน ภิกษุรูปหนึ่งในพระศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ตองอาบัติเพราะพรากภูต
คาม คือทําใบตะไครนํ้าขาด ประมาทวาเปนอาบัติเล็กนอยไมแสดงทันที ตอมาไมนานเกิดอาพาธ 
พอใกลมรณะก็นึกขึ้นไดวาตนมีอาบัติติดตัวจะแสดงก็หาภิกษุรับแสดงไมได เสียใจตายไป ไดไปเกิด
ในกําเนิดนาค มาในพุทธกาลน้ีไดฟงพระธรรมเทศนา และตั้งอยูในพระไตรสรณคมน ถามิใชเพราะ
อยูในกําเนิดดิรัจฉานแลวจะบรรลุภูมิพระโสดาบันในคร้ังฟงพระธรรมเทศนานั้นทีเดียว เพราะมี
กุศลไดสั่งสมมามากพอสมควร  ในคราวประพฤติพรหมจรรยในพระศาสนาของพระกัสสป
สัมมาสัมพุทธเจา  อีกเรื่องพระนางมัลลิกาเทวี มเหสีของพระเจาปสเสนทิโกศล เปนคนมีศรัทธาใน
พระศาสนาของพระบรมศาสดา ตอมาพลั้งพลาดในศีลธรรมเล็กนอย พระสวามีตอวากลับโกหก
และหาอุบายลวง และดาพระสวามีดวย ตอมามินานเกิดประชวร ทิวงคต ไดไปสูนรกถึง ๗ วัน จึง
ไดไปสวรรค อาสันนกรรมสําคัญเชนนี้  คนโบราณจึงนิยมใหพระไปใหศีลคนปวยหนัก หรือบอก
พระอรหังใหบริกรรมเพื่อชวยใหไดไปสูสุคติบาง. 
   ๑๒. กตตัตากรรม หรือกตัตตาวาปนกรรม เปนกรรมท่ีเพลาที่สุด ทําดวยเจตนาออนๆ 
แทบจะวาไมมีเจตนา เชนการฆามดแมลงของเด็กๆ ที่ทําดวยความไมเดียงสา ไมรูวาเปนบาปกรรม 
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ในฝายกุศลก็เชนกัน เชนเด็กๆ ที่ไมเดียงสาแสดงคารวะตอพระรัตนตรัยตามที่ผูใหญสอนใหทํา 
เด็กจะทําดวยเจตนาออนที่สุด จึงชื่อวาสักวาทํา ถาไมมีกรรมอื่นใหผลเลย กรรมชนิดน้ีก็จะให
ผลไดบาง แตไมมากนัก มีทางจะเปนอโหสิกรรมไดมากกวาที่จะใหผล เพราะกําลังเพลามาก. 
  เมื่อไดรูจักประเภทกรรม ซึ่งมีลักษณะสามารถใหผลตางขณะตางวาระตางกรรมเชนนี้แลว 
แมไดเห็นสัตวไดดีตกยากซึ่งเปนไปในลักษณะสับปลบั เชน ผูทําบาปในชาติน้ีแลวพอตายไดไปเกิด
ในสวรรค หรือผูทําบุญในชาติน้ีอยูแทๆ แตพอตายไดไปสูนรกเปนตน ก็จะไมเขาใจผิดไปตามความ
สับสนน้ัน คงเห็นถูกรูถูกตามหลักวินิจฉัยกรรมอยูเสมอไป  จัดเปนความรูเห็นที่ถองแทได. 
  อน่ึง กรรมที่สัตวทําไว ยอมใหผลตามลักษณะตางๆ กนัดังตอไปน้ี 
  ๑. กรรมคือการฆาสัตว สงผลใหไปสูอบาย ทุคติ วินิบาต นรก คร้ันมาสูความเปนมนุษยก็
เปนคนมีอายุนอย  สวนกรรมคือการไมฆาสัตว มีเมตตาปรานีในสรรพสัตว อํานวยผลใหไปสูสุคติ
โลกสวรรค คร้ันมาสูความเปนมนุษยก็เปนคนมีอายุยืน. 
  ๒. กรรมคือการเบียดเบียนสัตว ดวยการตบตีขวางปาแทงฟน สงผลใหไปสูอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก คร้ันมาสูความเปนมนุษยก็เปนคนอาพาธมาก  สวนกรรมคือการไมเบียดเบียนสัตว
ดวยการตบตีขวางปาแทงฟน อํานวยผลใหไปสูสุคติโลกสวรรค คร้ันมาสูความเปนมนุษยก็เปนคนมี
อาพาธนอย. 
  ๓. กรรมคือความมักโกรธ มากดวยความคับแคน ถูกวาเล็กนอยก็โกรธพยาบาทปองราย 
แสดงความโกรธความดุรายความนอยใจใหปรากฏออก  สงผลใหไปสูอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
คร้ันมาสูความเปนมนุษยก็เปนคนผิวทราม  สวนกรรมคือคือไมมักโกรธตรงกันขามกับที่กลาวแลว 
อํานวยผลใหไปสูสุคติโลกสวรรค คร้ันมาสูความเปนมนุษยก็เปนคนผิวงามนาเลื่อมใส คือเปนคน
ผิวผุดผองเกลี้ยงเกลา. 
  ๔. กรรมคือความมีใจริษยา อยากได เขาไปขัดขวางในลาภสักการะ ความเคารพนับถือ 
นบไหวบูชาของคนอื่น สงผลใหไปสูอบาย ทุคติ วินิบาต นรก คร้ันมาสูความเปนมนุษยก็เปนคนมี
ศักดานอย  สวนกรรมคือความไมมีใจริษยาอยากได ไมขัดขวางลาภสักการะ ความเคารพนับถือ 
นบไหวบูชาของผูอื่น อํานวยผลใหไปสูสุคติโลกสวรรค คร้ันมาสูความเปนมนุษยก็เปนคนมีศักดา
ใหญ. 
  ๕. กรรมคือการไมใหขาว นํ้า ผา ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่อาศัยหลับ
นอน เคร่ืองเกื้อกูลแกแสงสวางแกสมณะหรือคนดี สงผลใหไปสูอบาย ทุคติ วินิบาต นรก คร้ันมาสู
ความเปนมนุษยก็เปนคนมีโภคะนอย สวนกรรมคือการใหวัตถุดังกลาวนั้นแกสมณะหรือคนดี 
อํานวยผลใหไปสูสุคติโลกสวรรค คร้ันมาสูความเปนมนุษยก็เปนคนมีโภคะมาก. 
  ๖. กรรมคือความกระดางถือตัว ไมไหวคนควรไหว ไมลุกรับคนควรลุกรับ ไมใหอาสนะแก
คนควรไหว ไมหลีกทางแกคนควรหลีก ไมสักการะคนควรสักการะ ไมเคารพคนควรเคารพ ไมนับ
ถือคนควรนับถือ ไมบูชาคนควรบูชา สงผลใหไปสูอบาย ทุคติ วินิบาต นรก คร้ันมาสูความเปน
มนุษยก็เปนคนเกิดในตระกูลต่ํา  สวนกรรมคือความไมกระดาง ไมถือตัวโดยนัยตรงกันขามจากที่
กลาวแลวน้ัน อํานวยผลใหไปสูสุคติโลกสวรรค คร้ันมาสูความเปนมนุษยก็เปนคนเกิดในตระกูลสูง. 
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   ๗. กรรมคือการไมเขาหาศึกษาไตถามสมณพราหมณ ถึงกุศล-อกุศล สิ่งมีโทษ-ไมมีโทษ สิ่ง
ควรเสพ-ไมควรเสพ กรรมที่เปนไปเพื่อทุกขอันไมเกื้อกูลตลอดกาลนาน และกรรมที่เปนไปเพื่อสุข
เกื้อกูลตลอดกาลนาน  สงผลใหไปสูอบาย ทุคติ วินิบาต นรก คร้ันมาสูความเปนมนุษยก็เปนคนโง
เขลาเบาปญญา  สวนกรรมคือการเขาหาศึกษาไตถามสมณพราหมณถึงสิ่งตางๆ ดังกลาวมาน้ัน 
อํานวยผลใหไปสูสุคติโลกสวรรค คร้ันมาสูความเปนมนุษยก็เปนคนมีปญญามาก. 
  เมื่อไดรูลักษณะกรรมแตละชนิดที่ใหผลตางๆ กันตามสมควรแกกรรมน้ันๆ ดังน้ีแลว เมื่อ
เห็นสัตวเกิด ตาย ไดดี ตกยาก ผิวงาม ผิวทราม ดวยตาทิพยอันบริสุทธิ์แลว ยอมรูตามความเปน
จริงวา สัตวเปนไปตามกรรมของตนมั่นคงในหลักที่วา สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน เปนผูรับ
สนองผลกรรมท่ีตนทําไวกําเนิดแตกรรม ผูกพันในกรรม พึ่งกรรมของตนเอง กรรมยอมจําแนกสัตว
ใหเลวหรือประณีตตามควรแกกรรมน้ันๆ ดังน้ี.   ความรูเห็นเกี่ยวกับสัตวถูกตองกับความเปนจริงนี้
แล ทานเรียกวาจุตูปปาตญาณ  ญาณชนิดน้ีเปนตัววิปสสนา ที่รูเห็นเหตุปจจัยแหงชีวะตามความ
เปนจริง ทั้งมีพยานในการเกิดตายในสังสารวัฏอยางดีดวย  ผูมีญาณชนิดน้ียอมมั่นใจในการเวียน
เกิดเวียนตายวาเปนจริง และยอมรูแนชัดวากรรมเปนตัวปจจัยใหสัตวไดดีตกยากในระหวางเกิด
ตายในสังสารวัฏนั้น จึงสามารถถอนความเห็นผิดในเรื่องสังสารวัฏ และเรื่องอํานาจของสิ่งที่
บันดาลความสุขทุกขแกสรรพสัตวไดเด็ดขาด เมื่อวิปสสนาญาณแกกลาสามารถเห็นเหตุปจจัยของ
ชีวะถูกตองได ความมั่นใจเชนน้ีช่ือวาขามเหวแหงความสงสัยเสียได วิปสสนาญาณก็มีแตจะ
เจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป วิธีเจริญวิปสสนาญาณจะไดกลาวพสิดารในขอวาดวยอาสวักขยญาณ
ขางหนา  วิธีการเจริญจุตูปปาตญาณมีนัยดังการเจริญทิพพจักขุญาณที่กลาวมาแลว จึงเปนอัน
หมดขอความที่จะพึงกลาวในบทน้ีเพียงนี้. 
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บทที ่๑๒ 
วิธสีรางทิพยอาํนาจ อาสวกัขยญาณ รูจกัทาํอาสวะใหสิน้ไป 

 
  ทิพยอํานาจขอน้ี หมายถึงปรีชาญาณสูงสุด ซึ่งสามารถรูจักมูลเหตุของทุกขถูกถวน และ
รูจักวิธีทําใหสิ้นไปอยางเด็ดขาด เปนความรูสามารถปลดปลอยจิตใหหลุดพนจากอํานาจของกิเลส
และกรรม บรรลุถึงภูมิท่ีมีอิสรภาพทางจิตใจเต็มที่ มีเอกราชโดยสมบูรณ ถึงความเปนไทยอยาง
เต็มเปยม. 
  ความรูชั้นนี้จัดเปนพระพุทธปรีชาสูงสุดในพระพุทธศาสนา ผูจะกาวขึ้นสูภูมิพระพุทธปรีชา
สูงสุดน้ีไดตองไดผานการเจริญวิปสสนาญาณมาตามลาํดับขั้นอยางละเอียดลออ ที่เรียกวาเจริญ
ญาณทัสสนะ ฉะน้ัน จะแสดงวิธีเจริญวิปสสนาไวในเบื้องตน แลวจึงจะแสดงวิธีเจริญอาสวักขย-
ญาณในเบื้องปลาย พอเปนแนวทางของผูปฏิบัติ. 
  ผูจะปฏิบัติพึงแกปญหาขั้นตนใหตกเสียกอน มิฉะนั้นจะเกิดความลังเลสองจิตสองใจใน
ขณะที่ปฏิบัติร่ําไป  ปญหาขั้นตนน้ันคือจะดําเนินชีวิตไปตามทางทุกข หรือจําดําเนินชีวิตไปตาม
ทางสุข หรือจะดําเนินชีวิตไปตามทางกลาง ซึ่งเปนทางสิ้นสุดของสุขและทุกขในอวสาน  ขาพเจา
จะช้ีลักษณะทางทั้ง ๓ น้ีพอมองเห็น เพื่อสะดวกในการพิจารณาตัดสินใจ เมื่อเรามองดูชีวิตอยาง
กวางๆ และถวนถี่จะพบวาทุกชีวิตลวนแตประสบสิ่งไมสมหวัง หรือสิ่งไมปรารถนา ไมวาชีวิตน้ัน
จะอยูในรูปลักษณะดีประณีตเพียงไรก็ตาม  ความไมสมหวังก็คืบคลานเขามาสูชีวิตร่ําไป สิ่งนั้นคือ 
ความแก ความเจ็บ ความตาย ความโศกเศราเหี่ยวแหงใจ ความพิไรรําพัน ลําบากกาย ความคับใจ 
แคนใจ ไมมีชีวิตใดปราศจากสิ่งเหลานี้ไปไดสักชีวิตเดียว เมื่อสืบสาวราวเรื่องดูอยางละเอียดก็จะ
เห็นไดวา ทุกขหรือสิ่งไมพึงปรารถนาเหลาน้ี ยอมมีมาแตชาติคือกําเนิดกายขึ้นเปนตัวตนน่ันเอง 
ถาไมมีกําเนิดกายแลว สิ่งเหลานี้ก็ไมมีท่ีปรากฏ เมื่อสืบสวนตอไปวาชาติมาจากอะไร? ก็จะทราบ
วามาจากกรรมดังกลาวไวในจุตูปปาตญาณน่ันเอง  สัตวจะเกิดขึ้นเปนรูปกายในกําเนิดใดๆ ยอม
อาศัยกรรมเปนผูแตงท้ังสิ้น กรรมดีแตงกําเนิดดี กรรมเลวแตงกําเนิดเลว เมื่อสืบสวนตอไปอีกก็จะ
ทราบวา กรรมยอมกําเนิดจากความรูสึกแหงใจ ความรูสึกแหงใจนั้นมี ๓ ประเภทคือ 
  ๑. ความรูสึกฝายกิเลส. 
  ๒. ความรูสึกฝายคุณธรรม. 
  ๓. ความรูสึกกลางๆ. 
  ความรูสึกเหลาน้ีเกิดจากความเราของอารมณ คือ เมื่ออารมณมาสัมผสัจะเกิดความรูสึก
และสะเทือนใจขึ้นเปนสุข ทุกข หรือเฉยๆ แลวเราใจใหเกิดกิเลสหรือคุณธรรมข้ึนอีกทีหน่ึง เมื่อ
ดําเนินตามทางของกิเลสยอมกอกรรมเลวขึ้นใสตัว ไดรับทุกขเปนผลสืบเนื่องไป เมื่อดําเนินตาม
ทางของคุณธรรมยอมกอกรรมดีใสตัว ไดสุขเปนผลสืบเนื่องไปในกําเนิดฝายดี ซึ่งมีทุกขโดย
ธรรมชาติเจือปน ไมพนไปจากทุกขเด็ดขาดได เมื่อดําเนินไปตามทางกลางคือทางแหงความรูสึก
เปนกลาง ยอมไมกอกรรมใดๆ ใสตัว เปนทางสิ้นสุดแหงสุขและทุกขในอวสาน ตรงจุดศูนยกลาง
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คือใจนั่นแหละมีทางสามแยกอยูแลว เราจะเดินไปทางไหนก็จงรีบตัดสินใจแลวเดินไป ตั้งตนจาก
จุดศูนยกลางน่ันเองเรื่อยไป จิตใจเปนจุดศูนยกลางและเปนจุดตั้งตนของทางทุกข ทางสุข และทาง
นิพพาน หรือจะวาเปนจุดตั้งตนของทางนรก ทางสวรรค และทางนิพพานก็ได ถาจะเปรียบทาง
ทุกขเหมือนทางซาย ทางสุขเหมือนทางขวา และนิพพานก็เปนทางกลาง มีอยูแลวที่จุดศูนยกลาง
คือจิตใจ  พระบรมศาสดาทรงพบวา ทางกลางเปนทางตรงไปสูความปราศจากทุกขเด็ดขาดในบั้น
ปลาย จึงทรงบัญญัติขอปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายน้ันขึ้น เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา เมื่อรวมกําลังใจ
ดําเนินเปนกลางในทางสายกลางเรื่อยไป ก็จะบรรลุถึงปลายทางคือสภาวะไมมีทุกข ที่เรียกวา พระ
นิพพาน ในอวสาน  บรรดาทาง ๓ สายน้ี ทานจะเดินตามทางสายไหนจงรีบตัดสินใจแตบัดนี้ ถา
ทานตัดสินใจเดินตามทางสายทุกข ทานก็จะดิ่งไปสูนรก ขาพเจาไมมีคําแนะนําใหได ถาทาน
ตัดสินใจเดินตามทางสายสุข ทานก็จะตรงไปสูสวรรค ขาพเจาไดกลาวแนะนําไวมากแลว ถาทาน
จะตัดสินใจไปตามทางสายกลาง ทานก็จะตรงด่ิงไปสูสภาวะไมมีทุกขในเบื้องปลาย ขาพเจาพรอม
ที่จะใหคําแนะนําตอไปน้ีทีเดียว กอนแตจะใหคําแนะนําในวิธีเดินทางสายกลาง ขาพเจาจะวาด
ภาพพระนิพพานอันเปนภูมิที่สุดทุกข และจะวาดภาพทางสายกลางอันเปนทางดําเนินไปสูพระ
นิพพานน้ัน พอใหนึกเห็นภาพไวบาง ดังตอไปน้ี 
  ณ ที่สุดแหงทางสายกลางน้ัน บริบูรณไปดวยสภาวะสมปรารถนาทุกประการ เมื่อประมวล
แลวเปนดังน้ี คือ 
  (๑) เอกภาพไพศาล  ไดแกมีความเปนเอกราชสิทธิ์ขาดในการประกอบกรณียะทุกประการ 
ไมมีอํานาจอื่นใดเขามาสอดกาวกายได 
  (๒) เสรีภาพสมบูรณ  ไดแกมีสิทธิ์อํานาจในการดํารงอยูตามใจประสงคของตนอยางเต็มท่ี 
ไมมีกฎหมายหรืออํานาจใดจํากัดสิทธิ์ไดแมแตประการใด. 
  (๓) อิสรภาพเต็มเปยม  ไดแกมีความเปนตนของตนเต็มที่ พนจากอํานาจของกิเลสและ
กรรมเด็ดขาด กิเลสและกรรมไมมีอํานาจบังคับบัญชาไดอีกตอไป. 
  (๔) สมภาพไพบลู  ไดแกมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในความเปนแกว (=รัตนภาวะ) ไมมี
ความเหลื่อมล้ําต่ําสูงในลักษณะที่เรียกวา ขา จาว บาว นาย แมแตประการใด. 
  (๕) เอกีภาพไพบูล  ไดแกความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันจริงๆ ไมมีความแตกตางระหวาง
แกวดวยกัน ไมมีความรูสึกแกงแยงแขงดีใคร ไมมีการเอารัดเอาเปรียบใคร ไมมีความรูสึกริษยาใคร 
มีนํ้าใจพรอมที่จะอภัย และใหโอกาสแกผูอื่นเต็มที่ ไมขัดขวางใคร ในกรณียใดๆ มีความรักอยาง
เปนธรรมในสรรพสัตว มีความเปนสุภาพชนเต็มที่ พรอมที่จะชวยเหลือผูตกทุกขไดยากทุกเมื่อ 
และมีใจเที่ยงธรรม ไมนําความลําบากเดือดรอนมาสูตนและคนอื่นสัตวอื่นโดยประการใดๆ. 
  (๖) สันติภาพถาวร  ไดแกมีความสงบราบคาบ ไมมีเหตุทําใหเกิดการปนปวน ไมมีความ
โกลาหลวุนวายประการใด เพราะเปนสันตบุคคล ผูบริบูรณดวยความเกลียดกลัวบาป มีความ
ประพฤติทางกายวาจาใจขาวสะอาด มีความเปนคนดีพรอมทุกประการ และมั่นอยูในสันติธรรมทุก
เมื่อ ถึงความเปนเทพเจาผูบริสุทธิ์แลว. 
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  (๗) เอกันตบรมสุข  ไดแกมีความบรมสุขสวนเดียว ปราศจากสภาวะที่เรียกวา เกิด แก 
เจ็บ ตาย ทุกขกายคับแคนใจ และร่ําไรรําพันเพอโดยประการทั้งปวง มีแตสภาวะตรงกันขามกับ
ทุกขดังกลาวนั้น มีความอิ่มเต็มสิ้นหิวกระหายแลว มีความสมปรารถนาทุกประการแลว สภาวะ
ดังกลาวมาโดยสังเขปน้ี มีในที่ใด ที่น้ันแหละเรียกวาพระนิพพาน เปนจุดหมายสูงสุดตามหลักทาง
พระพุทธศาสนา. 
  สวนปฏิปทาเพื่อบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดน้ัน เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา เมื่อจะวาดภาพพอให
มองเห็นเปนแนวทาง ก็จะเปนดังน้ี คือ 
  (๑) เปนทางสวางไสว ไมมืดมัว ไมคดคอม เปนทางตรงลิ่วแลสุดสายตา. 
  (๒) เปนทางปลอดโปรง ปราศจากเสี้ยนหนามหลักตอ. 
  (๓) เปนทางสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกโสมม. 
  (๔) เปนทางราบเรียงเดินสบาย. 
  (๕) เปนทางลาดสูงขึ้นไปโดยลําดับ. 
  (๖) เปนทางรมรื่นปลอดภัยจากแดดฝนและสัตวราย. 
  (๗) เปนทางที่มีอากาศสดช่ืนมีดอกไมนานาพันธุสงกลิ่นตลบอบอวล มีผลไมโอชารสนานา
ชนิด มีสุธาโภชนะรสเลิศตางๆ พอไดกลิ่นก็หายหิวทันที มีประกายแสงสวางรุงเรืองสดใส ทําให
รูสึกเบิกบานใจยิ่งขึ้นในเมื่อจวนถึงที่สุดทาง มัชฌิมาปฏิปทามีลักษณะดังภาพที่วาดข้ึนน้ี เปนทาง
ที่นาดําเนินที่สุด และจะไมเปนทางดวนซึ่งทําใหผูดําเนินผิดหวังแตประการใด  เมื่อไดทราบ
ลักษณะสภาพของพระนิพพานและทางกลางพอสมควรเชนนี้แลว สมควรท่ีจะเตรียมพรอมเพื่อ
ดําเนินตอไป. 
  ความลังเลใจมักจะเกิดขึ้นแกผูจะไปสูทิศท่ีไมเคยไป วาจุดหมายที่มุงจะไปใหถึงน้ันมีแน
หรือ? ฉันใด บุคคลผูจะไปสูพระนิพพานก็มักจะลังเลใจฉันน้ันเหมือนกัน เพื่อชวยใหผูจะไปเกิด
ความมั่นใจ แนใจวา พระนพิพานมีจริง จึงวางหลักอนุมานและอุปมาไวพอเปนหลักคิดดังตอไปน้ี. 
  หลักอนุมาน คือ ทุกสิ่งยอมมีสภาวะตรงกันขามเสมอ เชน มีนอกยอมมีใน มีหนายอมมี
หลัง มีซายยอมมีขวา มีเย็นยอมมีรอน มีมืดยอมมีสวาง มีไมแนยอมมีแน มีทุกขยอมมีปราศจาก
ทุกข มีอนัตตาคือความไมเปนตนของตน ยอมมีอัตตาคือความเปนตนของตน มีความไมสม
ปรารถนา ยอมมีความสมปรารถนา มีสุขไมสมบูรณ ยอมมีสุขสมบูรณ มีกิเลสยอมมีปราศจาก
กิเลส ฯลฯ  เปนสภาพที่ตรงกันขามเสมอไป  พระบรมศาสดาไดทรงใชหลักอนุมานน้ี ทําความแน
พระหฤทัยในการเสาะแสวงหาพระนิพพานมาแลว เปนหลักที่ไมนําไปสูความผิดหวัง แมความเห็น
ของผูกาวขึ้นสูทางกลางจริงจังขั้นแรก คือพระโสดาบันก็ตรงกับหลักอนุมานน้ี คือเห็นวา ทุกสิ่งมี
เกิดตองมีดับ ไมมีหนทางใดจะฝาฝนกฎธรรมดานี้ได และในนัยตรงกันขามทานก็เห็นชัดอีกวา ทุก
สิ่งเมื่อไมมีเกิดก็ตองไมมีดับ ไมมีหนทางใดจะไปบังคับใหเปลี่ยนแปลงกฎความจริงอันน้ีได
เชนเดียวกัน ผูเห็นแจงชัดเชนนี้ยอมมั่นใจวาพระนิพพานคือภูมิพนทุกขเด็ดขาด ไมมีเกิดดับน้ันมี
แนนอน จึงเกิดอุตสาหะยิ่งขึ้น  เดินตามทางสายกลางน้ันไปโดยไมยอมถอยหลังเลยแมแตกาวเดียว  
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แลวก็บรรลุถึงภูมิพนทุกขเด็ดขาดเขาจริงๆ ในอวสานดวย  ผูเดินทางสุดสายแลวยอมยืนยันเปน
เสียงเดียวกันวา พระนิพพานมีจริง. 
  สวนหลักอุปมาคือ ธรรมดาไฟเผาไหม ณ ที่ใด ยอมทําที่นั้นใหรอน เมื่อดับไฟ ณ ที่น้ันแลว 
ที่น้ันยอมหายรอนกลายเปนที่เย็นฉันใด ธรรมดากิเลสเผาลนใจยอมทําใจใหรอน เมื่อดับกิเลสที่ใจ
ไดแลว ใจยอมหายรอนกลายเปนใจเย็นฉันน้ัน  นํ้าที่หลั่งไหลมาตามลาํธารจากทีสู่งถึงที่ตํ่า ยอมมี
ตนนํ้าคือแหลงขังนํ้าฉันใด ความสุขหรือความทุกขที่ปรากฏแกคนเราอยูทุกวันนี้ ก็ยอมมีตนคือ
แหลงที่เกิดฉันนั้น  กิเลสและทุกขยอมแสดงตัวอยูที่จิตใจ เมื่อดับกิเลสอันเปนตัวเหตุแหงทุกขได
แลว ใจก็ปราศจากกิเลสและทุกข กลายเปนใจเย็น มีสุขสมบูรณสมปรารถนา  มัชฌิมาปฏิปทา
ยอมกลมกลืนกับพระนิพพาน คือมีความเปนกลางในทางกลางเรื่อยไป ก็จะถึงสภาพที่เปนกลาง
ที่สุดคือพระนิพพานในอวสาน ไมมีท้ังทุกขไมมีท้ังสุขในลักษณะโลกในพระนิพพานน้ัน  แตเปนสุข
ในลักษณะที่ไมมีอะไรกอความเดือดรอนใหแมแตประการใดๆ มีแตดํารงอยูในสภาพที่เรียกวาสุข
สมบูรณหรือสุขโดยสวนเดียวจริงๆ  ความขอน้ีทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ไดกลาว
เปรียบเทียบใหเห็นวา คนที่สมบูรณไปดวยกามสุขทุกสิ่งนั้น ยอมมีทุกขเกิดข้ึนมาแทรกทําใหเสีย
ความสุขไป คนผูเขาฌานตั้งแตชั้นต่ําๆ ขึ้นไปจนถึงช้ันสูงสุดยังมีปจจนิกธรรมเกิดแทรกขัดขวาง
ความสุขในฌานน้ันๆ เนืองๆ สวนผูบรรลุถึงอาสวักขัยแลวจะไมมีทุกขเกิดแทรกแซงประการใด จึง
เปนอันวาพระนิพพานเปนบรมสุขจริงแท ในเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขในดานอื่นๆ แลว เมื่อ
พิจารณาตามหลักอุปมานี้ยอมไดความชัดวา ใจที่ปราศจากกิเลสสิ้นเชิงน่ันแหละพระนิพพาน เมื่อ
เปนเชนนี้พระนิพพานจึงมิใชสถานที่ หรือภูมิจิตใจชั้นต่ํา แตเปนภูมิจิตใจช้ันสูงสุด ซึ่งไมมีทางที่จะ
ขึ้นสูงไปกวานี้ไดอีก  ภูมิจิตใจอันสูงสุดน้ีมีผูบรรลุถึงมาแลว จึงมิใชภูมิที่เกินวิสัยสามารถของ
มนุษย เปนภูมิที่มนุษยอาจปฏิบัติบรรลุได  ธรรมชาติที่เปนกลางและอาจทําใหเปนกลางไดก็คือ
จิตใจ  ทุกคนก็มีจิตใจอยูแลว จึงไมเปนการยุงยากที่จะไปคนหา ลงมือปฏิบัติอบรมใจของตนไปให
ดีท่ีสุดจะดีได ก็จะประสบลักษณะที่เปนกลางเขาเอง  เมื่อลักษณะเปนกลางปรากฏเดนที่ใจเมื่อไร
ช่ือวาพบทางพระนิพพานที่แทจริงเมื่อน้ัน  เมื่อดําเนินตามทางน้ันไปไมหยุด ก็ยอมจะถึงท่ีสุดของ
ทางเขาสักวันหน่ึง เมื่อถึงที่สุดทางแลวยอมหมดปญหาที่จะถามวาอะไรคือพระนิพพาน และพระ
นิพพานอยูท่ีไหน?  ภูมิที่หมดสงสัยนั่นแหละคือพระนิพพาน  โบราณาจารยพูดไววา “สวรรคอยู
ในอก นรกอยูในใจ พระนิพพานอยูท่ีไหน ก็ที่ใจนั่นเอง” ดังน้ี ก็เพื่อยุติปญหาที่วาพระนิพพานอยู
ไหนน่ันเอง  และเพื่อปลดเปลื้องความเขาใจผิดที่วา “พระนิพพานเปนบานเปนเมืองท่ีเจริญรุงเรือง
มีสุขสมบูรณสมปรารถนาทุกประการ ผูปฏิบัติทางพระนิพพานตายแลวจึงจะไปอยูอยางมีชีวิตชีวา
เสวยสุขารมณในพระนิพพานน้ัน”  ซึ่งเปนความเขาใจผิดกับความจริงอยางลิบลับ ราวฟากับดิน
ทีเดียว. 
  ยังมีปญหาสืบไปวา เมื่อพระนิพพานหมายถึงภูมิจติใจอันสูงสุด หรือจิตใจอันบริสุทธิ์ 
ปราศจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเชนน้ีแลว เมื่อชีวิตยังมีอยูก็ไมเปนปญหาอะไร แตเมื่อรางกายนี้
สลายแลวจิตใจเชนน้ันเปนอยางไรตอไป?  ปญหานี้เปนปญหาใหญยิ่งที่สุดในหมูพุทธบริษัท แมใน
สมัยพุทธกาลปญหาน้ีก็ไดมีแลวเหมือนกัน. 
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  พระบรมศาสดาตรัสวา คน ๒ จําพวกไมเห็นพระนิพพาน คือ 
  พวกติดภพ ยินดีในภพ พอใจในภพ อาลัยในภพ เมื่อไดฟงธรรมวา พระนิพพานคือ
ธรรมชาติดับภพ ไมมีภพ ยอมถอยหลังไมติดใจในพระนิพพาน โดยเขาใจวาเมื่อไมมีภพจะมีสุขได
อยางไร  พระนิพพานก็คือความสูญเปลานั่นเอง. 
  อีกพวกหนึ่ง คือพวกแลนเลยไป เมื่อไดฟงวาพระนิพพานคือธรรมชาติดับภพดับชาติก็
เขาใจไปวาเมื่อตายแลวก็สิ้นเรื่องกันแคน้ัน สภาวะที่ไมมีอะไรอีกน้ันเปนสภาวะสงบประณีตจริงแท 
พวกนี้เขาใจวา ความไมมีอะไรเปนพระนิพพาน คนเกิดมาเพียงชาติเดียว ตายแลวก็จบเรื่องทุกข
รอนเพียงนั้น พวกเห็นวาตายสูญน้ีเปนพวกเลยธง ไมพบพระนิพพานที่จริงแท. 
  พวกติดภพก็ไมเห็นพระนิพพาน พวกเลยธงก็ไมเห็นพระนิพพานเชนกัน  สวนพวกที่เห็น
พระนิพพานไดคือ พวกมีตา รูวาอะไรเปนภพและมิใช ตามความเปนจริง เมื่อไดฟงวาพระนิพพาน
เปนธรรมชาติดับภพ ยอมเขาใจถูก เห็นถูกวาพระนิพพานเปนธรรมชาติปราศจากทุกข ปลอยวาง
ความอาลัยติดพันในภพไดเด็ดขาด แลวพอใจดําเนินทางปลอยวางเรื่อยไป ก็บรรลุถึงสภาวะที่
ปราศจากทุกขสมประสงค จิตใจยอมดํารงอยูในสภาพปราศจากทุกขเร่ือยไป เมื่อรางกายยังดํารง
อยู จิตใจก็ดํารงอยูในสภาพตางหากจากกายแลวแมเมื่อตายไป จิตใจก็ยอมดํารงอยูตางหากจาก
กายไดเชนเดียวกัน ความเปนพระอรหันตมิใชรูปกายและนามกาย ซึ่งเปนสิ่งเกิดจากเหตุปจจัย
และสลายเปนเลย จิตใจอันบริสุทธิ์น่ันตางหากเปนพระอรหันต สิ่งนั้นไมสลาย เมื่อกายสลายแลว 
เทวดาและมนุษยสามัญยอมไมเห็น แตผูบรรลุถึงภูมิสูงสุดดวยกันยอมเห็นกันไดเสมอไป จิตใจที่
พนพิเศษเชนนั้นแลว ยอมไมเปนอยางอื่นอีก ยอมดํารงความเปนเชนน้ันตลอดไป เปนภูมิที่
ปราศจากทุกขช่ัวนิรันดร สมกับคําที่วา พระนิพพานเปน อมตํ คือตายไมเปน เที่ยงแทถาวร 
ตรงกันขามกับโลกโดยประการทั้งปวง. 
  ทีน้ียังมีปญหาขอหน่ึง ซึ่งมักมาเปนอารมณขัดขวางผูจะเดินทางพระนิพพานเสมอๆ ถา
เกิดขึ้นในใจตนเองก็เปนไปในรูปท่ีวา การดําเนินทางพระนิพพานมิเปนการตัดชองนอยเอาตัวรอด
ไปหรือ?  ถาเกิดขึ้นในใจผูอื่นก็จะมาถึงผูดําเนินทางพระนิพพานในรูปลักษณะคําขูขวัญ เหมือนคํา
พญามารขูพระบรมศาสดาคราวตัดสินพระทัยจะเสดจ็ออกบรรพชา แสวงหาโมกขธรรมคือพระ
นิพพานวา “ทานเปนคนเห็นแกตัว เอาเปรียบเพื่อนมนุษย ไมชวยเหลือผูอื่น เอาแตตัวรอด ไมเห็น
แกผูอื่น ไมเห็นแกหมูคณะ ฯลฯ แตบางทีก็มาในรูปลักษณะคําลวง เปนตนวา รอกอน ยังไมถึง
เวลาจะรีบรอนไปไหน  สมบัติวิเศษหรือยศศักดิ์อยางน้ันๆ กําลังรอทานอยู มิชามินานก็จะมาถึง
เสวยสมบัติเห็นปานน้ันใหอิ่มหนําสําราญกอนเถิด จึงคอยไป ฯลฯ”  เพื่อแกปญหาของใจอันน้ีให
ตกไป ขาพเจาจะเยืองความใหเห็นเหตุผลพอเปนแนวคิดดังตอไปน้ี. 
  การชวยเหลือเพื่อนมนุษยหรือชวยหมูคณะ ยอมมีทางหลายทางมิใชทางเดียว แมผูปฏิบัติ
ทางพระนิพพานก็ทําได และอาจทําไดดีกวาเสียอีก ไมเห็นจะขัดของท่ีตรงไหน มนุษยยอมตองการ
ความชวยเหลือในสิ่งซึ่งเขามองไมเห็นมากกวาในสิ่งที่เขามองเห็น ทางขางหนานั้นมนุษยสวนมาก
มองไมเห็น จําเปนตองขอความชวยเหลือจากผูมีตามองเห็น แมแตในระยะช่ัวชีวิตหน่ึงเขาก็ตอง
พึ่งผูมีตา อยางต่ําก็วิ่งไปหาหมอดูใหชวยทํานายทายทักให ไฉนเลาในกรณียที่ไกลกวานั้นเขาจึงจะ
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ไมพึ่งผูมีตา เปนการแนนอนที่สุดท่ีมนุษยจะตองพึ่งพาอาศัยผูมีตาวันยังคํ่า ผูดําเนินทางพระ
นิพพานน้ันเปนบุคคลผูมีตา ยอมรูจักขางหนาขางหลังและปจจุบันไดดีกวาคนสามัญธรรมดา จึง
อาจชวยเหลือเพื่อนมนุษยในดานน้ีไดดี ในทางแนะนําใหเขาประกันภัยภายหนาของเขาเอง และ
ในบางคราวก็อาจตองนําเขาออกจากภัยภายหนานั้น แผคุณความดีใหเขา ดังพระผูเปนเจาธรรม
เสนาบดีดวยกรสารีบุตร ไดชวยเปรตใหพนจากความเปนเปรตมาแลวเปนตัวอยาง สวนในการ
ชวยเหลือหมูคณะที่ตนมีสวนสัมพันธอยูน้ันเลา ก็ยอมทําไดเชนเดียวกัน แมจะอยูหางไกลกันต้ัง
แสนโยชนก็อาจชวยเหลือกันได ไมจําเปนจะตองคลุกคลีในหมูคณะเสมอไป  พระมหากัสสปเถระ
ถืออยูปาเปนวัตร ทานก็สามารถนําหมูคณะในทางพระธรรมวินัยไดดี เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จ
ปรินิพพานแลวทานก็ไดเปนหัวหนาทําปฐมสังคายนาพระธรรมวินัย เปนแบบฉบับท่ียั่งยืนมาถึงทุก
วันน้ี  พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระหลบหนีจากความวุนวายไปอยูในถ้ําแหงอโธภาคบรรพต ปากน้ํา
คงคาเปนเวลานานถึง ๑๒ ป เมื่อคราวจําเปนแหงพระพุทธศาสนา หมูคณะตองการตัวทานมาเปน
หัวหนาทําการสังคายนาพระธรรมวินัย ทานก็ไปทําไดเปนอยางดี และดําเนินการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหแพรหลายไปยังนานาประเทศนอกชมพูทวีป สุวรรณภูมิ คือแหลมทองก็ไดรับ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติบานเมืองมาแตครั้งน้ัน  ทานที่ออกนามมาแลวก็ปฏิบัติทาง
พระนิพพาน ปลีกตนออกหางจากหมูที่วุนวาย ทําไมทานจึงทําประโยชนชวยเหลือเพื่อนมนุษย
และหมูคณะไดเลา?  ทานทําไดดีกวาผูวุนวายเหลาน้ันมิใชหรือ?  สวนขอที่มารลวงดวยคําหวาน
หวานลอม ไมมีเหตุผลอะไรท่ีจะพูดมาก ถาทานยังอาลัยอยูในกามสมบัติคือยศศักดิ์ศฤงคาร 
บริวารลาภสักการะทานก็ปฏิบัติตามทางพระนิพพานไมได  เพราะทางพระนิพพานกับทางใหเกิด
ลาภยศเปนคนละสาย มิใชทางเดียวกัน ทานควรพิจารณาและตัดสินใจเองวาจะเอาความสุขชั่ว
แลน หรือความสุขถาวร  ถาจะเอาความสุขช่ัวแลนก็จงทําตามคําของมาร  แตถาตองการความสุข
ถาวรก็จงเดินไปตามทางพระนิพพาน อยาอาลัยในลาภยศเพียงชั่วแลนน้ันเลย  ถาเราทําดีเปนคน
ดีท่ีหมูคณะตองการแลว ลาภยศมีมาเอง แมไมปรารถนาก็ตองไดอยูดี จะไปอาลัยตายอยากเอา
อะไรกัน  เทาที่เยืองความใหเห็นเหตุผลมาเพียงเทานี้คงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอน้ี
ได ตอไปน้ีก็หมดปญหาที่จะแกไข ควรเตรียมพรอมเพื่อรับคําแนะนําในวิธีเจริญวิปสสนา เพื่อ
ญาณทัสสนะที่ถูกตองตอไป. 
  วิปสสนาญาณ หยั่งรากฐานลงบนความบริสุทธิ์สะอาดของจิตใจ  ความบริสุทธิ์สะอาดของ
จิตใจนั้นยอมมีเปนขั้นๆ ตามลําดับกัน  ความบริสุทธิ์ขั้นตนคือศีล ความบริสุทธิ์ขั้นที่ ๒ คือสมาธิ 
ความบริสุทธิ์ขั้นที่ ๓ คือปญญาหรือญาณทัสสนะ ซึ่งคอยสุขุมประณีตไปโดยลําดับ   จนถึง
ญาณทัสสนะที่ประณีตที่สุด สามารถฉุดถอนตนออกจากโลกวุนวายไปสูภาวะที่บริสุทธิ์สะอาดที่สุด
ในอวสาน ปญญาญาณในข้ันตางๆ น้ันมีถึง ๕ ขั้นมีช่ือเรียกตางๆ กันตามลักษณะของความรูนั้นๆ. 
  การที่วาวิปสสนาญาณหยั่งรากฐานลงบนความบริสุทธิ์น้ัน อาศัยหลักเหตุผลในทางอุปมานี้
วา นํ้าใสบริสุทธิ์สงบนิ่งยอมสองดูเงาหนาชัดเจนฉันใด จิตใจบริสุทธิ์ใสสะอาดและสงบนิ่งก็ยอม
สองเห็นเหตุผลและความจริงไดถูกตองตามความเปนจริง  ฉะน้ัน ดวยเหตุผลขอน้ีพระผูมีพระภาค
จึงตรัสวา สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ  ภิกษุทั้งหลาย! เธอทั้งหลายจงเจริญ
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สมาธิ เพราะผูมีจิตเปนสมาธิยอมรูตามความเปนจริงไดดังน้ี.  สมาธิดีเดนไดดวยอํานาจศีลธรรม 
ปญญาแหลมคมดวยอํานาจสมาธิอบรม จิตรูจบสิ้นอาสวะไดเพราะปญญาบม สมดวยพระพุทธ
ภาษิตวา สีลปริภาวิโต สมาธิมหปฺผโล โหติ มหานิสํโส,  สมาธิปริภาวิตา ปฺา มหปฺผลา โหติ 
มหานิสํสา, ปฺา ปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ เสยฺยถีทํ กามาสวา ภวาสวา อวิชฺชา-
สวา  สมาธิอันศีลอบรมแลวมีผลานิสงสมาก ปญญาอันสมาธิอบรมแลวมีผลมีอานิสงสมาก จิตอัน
ปญญาอบรมแลวยอมพนจากอาสวะ คือ กาม ภพ อวิชชา  ดวยเหตุดังวามาน้ีทานจึงวางขั้นของ
การอบรมจิตใจใหบริสุทธิ์ตามลําดับตอไปน้ี 
   

วิสุทธิ ๗ ประการ 
  ๑. สีลวิสุทธิ  ศีลบริสุทธิ์ ไดแกมีความประพฤติทางกาย ทางวาจา และทางใจ บริสุทธิ์
สะอาด ปราศจากโทษนาติเตียน ตนเองก็ติเตียนตนเองไมได ผูรูใครครวญแลวก็ติเตียนไมได มี
ความเย็นใจ นึกถึงคราวไรก็เกิดปติปราโมทย ทําใหเกิดความสุขกายสบายใจ และมีความสงบใจ
ใกลตอความเปนสมาธิยิ่งข้ึน. 
  ๒. จิตตวิสุทธิ  จิตบริสุทธิ์ ไดแกจิตใจเปนสมาธิขั้นใดขั้นหน่ึง มีกําลังพอเปนท่ีตั้งแหง
ยถาภูตญาณทัสสนะได สมาธิที่จัดวามีกําลังเพียงพอเพื่อเปนท่ีตั้งแหงยถาภูตญาณทัสสนะไดน้ันคือ
ฌาน ๔ ซึ่งมีลักษณะจิตใจใสสะอาด มีความรูสึกเปนกลางๆ มีสติและความบริสุทธิ์ควบคุมกํากับ 
เปนจิตใจปราศจากกิเลสเครื่องทําใหหมองมัว มีความน่ิมนวลมั่นคงมีกําลังเพียงพอที่จะพิจารณา
สภาวะอันสุขุมได. 
  ๓. ทิฏฐิวิสุทธิ  ทฤษฎีบริสุทธิ์ ไดแกปญญาจักษุมีกําลังสามารถทําลายอัตตานุทิฏฐิเสียได 
มีความรูเห็นเหตุผลวา นามรูปเปนสิ่งเกิดจากเหตุปจจัยจะตองเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ตกอยู
ในลักษณะไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา ใครจะปรารถนาใหเปนไปตามใจประสงคยอมไมได 
ไมอยูในอํานาจและความปรารถนาของใคร ความรูเห็นตามไตรลักษณเชนน้ีเปนเคร่ืองชําระ
ความเห็นใหบริสุทธิ์ เปนยถาภูตญาณทัสสนะขึ้น รูเห็นชัดวารางกายประกอบดวยธาตุ ๔ อาศัย 
สัมภวธาตุของบิดามารดาผสมกัน มีกรรมเปนผูตกแตงเจริญเติบโตดวยอาหารมีวิญญาณอยู ณ 
ภายใน เปนที่รวมแหงความรูสึก ซึ่งสืบตอไปดวยอายตนะและผัสสะเสมอ น้ีเปนเริ่มแรกแหง
วิปสสนาญาณ. 
  ๔. กังขาวิตรณวิสุทธ ิ  ปญญาบริสุทธิ์สามารถขามความสงสัยได ไดแกวิปสสนาญาณ
เล็งเห็นเหตุปจจัยปรุงแตงนามรูปอันสําเร็จมาเปนตัวตนในปจจุบัน ซึ่งเปนที่ต้ังแหงความเขาใจผิด 
คิดวาเปนตัวตนแกนสารของตนจริงๆ เล็งเห็นชัดวา อวิชชา ตัณหา อุปาทานและกรรมเปนตัวเหตุ
แหงนามรูป เมื่อนามรูปเกิดขึ้นมาแลวยอมอาศัยอาหาร อายตนะ และผัสสะเปนปจจัยสืบตอให
เจริญเติบโตและดํารงอยูสืบไป เมื่อเหตุและปจจัยแหงนามรูปยังสืบตออยูเพียงใดนามรูปก็ตองสืบ
ตออยูเพียงนั้น  นามรูปในอดีต ในอนาคต และในปจจุบัน ยอมอาศัยเหตุปจจัยเชนเดียวกัน แมใน
ภพกําเนิดที่ประณีตสักเพียงไร ที่จะพนไปจากนามรูปมิไดมี เมื่อมีนามรูปอยูยอมจะประสบความ
ไมสมหวัง คือ แก เจ็บ ตาย ฯลฯ เสมอไป. 
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  ๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธ ิ  ญาณบริสุทธิ์สามารถรูจักทางผิดทางถูกได คือวาเมื่อได
รูเห็นเหตุปจจัยของนามรูปแจงชัดแกใจเชนนั้น จะเกิดอารมณวิเศษขึ้นในจิตใจอยางใดอยางหนึ่ง 
ที่ทานเรียกวาวิปสสนูปกิเลส คือ 
  (๑) โอภาส ความสวางแจมจาในจิตมองเห็นทุกทิศทางเหมือนบรรลุถึงอาสวักขยญาณแลว
ฉะน้ัน. 
  (๒) ญาณ ความรูเฉียบแหลมคมคายกวาเดิมหลายเทาพันทวี มีความรูเห็นเหตุผลทะลุปรุ
โปรงไมมีติดขัด คลายอรหัตตมรรคญาณฉะนั้น. 
  (๓) ปติ ความอิ่มเอิบชุมช่ืนกายใจ มีกําลังเหลือประมาณ ทําใหจิตใจมีประกายแวววาว
คลายพนจากอาสวะเด็ดขาดแลว. 
  (๔) ปสสัทธิ ความสงบ ไดแกความเขาระงับพักอยู ไมเจริญปญญาตอไป ติดอยูในความ
สงบนั้นดวยความสําราญแชมช่ืน ไมสามารถจะทิ้งความสงบนั้น. 
  (๕) สุข ความสบายใจ ปลอดโปรงใจ เปนไปอยางประณีตสุขุมและสม่ําเสมอ ประหน่ึงพน
ทุกขเด็ดขาดแลว. 
  (๖) อธิโมกข ตามรูปศัพทแปลวา ความพนของจิตใจปรากฏเดนชัดยิ่งนัก คลายกับพน
เด็ดขาดจากกิเลสอาสวะแลวฉะนั้น แตโดยความ หมายเอานอมใจเช่ือในเรื่องที่ประสบน้ัน โดย
ปราศจากญาณ. 
  (๗) ปคคาหะ ความเพียรกลาหาญเด็ดเด่ียว ประคองจิตไวในระดับสูง ไมใหจิตใจตกลงสู
ภวังคเลยแมแตนอย. 
  (๘) อุปฏฐาน สติดํารงมั่นคงแข็งแรงกํากับจิตใจเปนนิตย ไมมีพลั้งเผลอ คลายกับมีสติ
ไพบูลยแลวฉะน้ัน. 
  (๙) อุเบกขา ความวางเฉยในอารมณ และมีใจเปนกลางเท่ียงตรงอยางยิ่ง ประหน่ึงบรรลุ
ภูมิที่มีฉฬังคุเบกขาในอารมณ. 
  (๑๐) นิกันติ ความรูสึกพอใจในความเปนไปของจิตขณะนั้นอยางซึ้งๆ รูสึกหยิ่งในใจนิดๆ 
หรือภูมิใจหนอยๆ วาตนพนจากอํานาจของมารแลว เมื่อไดประสบกับภาวะทางจิตใจเชนน้ีแลว
หยั่งทราบวาเพียงเปนผลวิปสสนาญาณขั้นขามความสงสัย มิใชผลสูงสุดของวิปสสนาญาณที่
แทจริง จึงมิหยุดยั้งความเพียรเพียงนั้น ประคองจิตใจที่เห็นแจงนั้นในทางแหงวิปสสนายิ่งขึ้น ไม
ยอมใหเขวไปนอกทางแหงวิปสสนา. 
  ๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธ ิ  ญาณบริสุทธิ์สามารถรูเห็นทางดําเนินที่ถูกตองของจิตใจ 
และดําเนินจิตใจไปตามทางนั้นอยางถูกตองดวย คือรวบรวมความรูทางวิปสสนาใหปรากฏแจม
แจงแกใจทุกๆ ขั้นไปท้ัง ๙ ขั้นอยางละเอียดลออ ไดความรูเห็นแจมกระจางในทางเหตุผลตนปลาย
ของสังขารอยางดี จนมีใจดํารงเปนกลางเท่ียงตรงอยางยิ่ง. 
  ๗. ญาณทัสสนวิสุทธ ิ  ญาณทัสสนะบริสุทธิ์ คือเกิดความรู ความเห็นอริยสัจธรรมแจม
แจงขึ้นในใจ สามารถทําลายกิเลสออกจากใจไดเด็ดขาด ขาดเปนขั้นๆ ไปตามกําลังของญาณทัส-
สนะนั้นๆ รูสึกโลงใจเบาใจยิ่งขึ้นตามลําดับไป และรูไดดวยวากิเลสอะไรถูกกําจัดไปแลวงอกขึ้นอีก
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ไมได เพราะมูลรากของมันถูกขจัดแลวอยางเด็ดขาด ความรูความสามารถขั้นน้ีเปนขั้นสูงและ
เด็ดขาด มีอํานาจเหนือกิเลสอันเปนปจจนึกของตนๆ ความรูความสามารถข้ันสูงสุดน้ันทําลายอา
สวะไดสิ้นเชิงเด็ดขาด สิ้นชาติสิ้นภพจบกิจพรหมจรรย หมดกรณียะที่จําเปนตองทําแลว ความรู
เห็นเชนน้ีแหละเรียกวา ญาณทัสสนะบริสุทธิ์ เปนพระพุทธปรีชาสูงสุดของพระพุทธศาสนา. 
  ทานกลาววาวิสุทธิ ๗ ประการนี้ยอมเปนปจจัยสงตอผูปฏิบัติ ไปสูภูมิพนทุกขเด็ดขาดใน
อวสาน เปรียบเหมือนรถโดยสาร ๗ ระยะ ตางสงทอดผูโดยสารไปสูที่สุดของทางฉะน้ัน  เมื่อจะ
พูดใหเขาใจงายก็คือ วิสุทธิ ๗ น้ีเปนขั้นของการปฏิบัติ ๗ ขั้น คอยๆ สูงขึ้นไปโดยลําดับ ขั้นที่ ๗ 
เปนขั้นสูงสุดยอดของการปฏิบัติ การปฏิบัติตั้งแตขั้นที่ ๓ เปนตนมาถึงขั้นที่ ๗ ลวนเปนขั้นของ
การเจริญญาณทัสสนะ เพื่อรูจริงเห็นแจงทําลายรังของกิเลสทั้งสิ้น ทานเรียกวิธีการปฏิบัติน้ันวา
วิปสสนาวิธี เมื่อดําเนินไปตามทางของวิปสสนาถูกตองจะเกิดปญญาญาณขึ้นตามลําดับข้ันเรียกวา
วิปสสนาญาณ มีกาํลังพอแกการประหารอาสวะในขั้นน้ันๆ เรื่อยไป จนถึงขั้นสูงสุดสามารถทําลาย
อาสวะไดเด็ดขาด มีอํานาจเหนือกิเลสที่ท้ังปวงเรียกวาอาสวักขยญาณ วิปสสนาญาณมี ๙ ประการ
ดังตอไปน้ี 
 

วิปสสนาญาณ ๙ ประการ 
  ๑. อุทยพัพยานปุสสนาญาณ ปรีชาญาณเล็งเห็นนามรูปมีลักษณะเกิดขึ้นเสื่อมไปเสมอๆ 
เหมือนฟองน้ําและพยับแดด ที่ตั้งข้ึนจากเหตุปจจัยแลวแตกดับไปฉะน้ัน. 
  ๒. ภังคานุปสสนาญาณ ปรีชาญาณเล็งเห็นนามรูปที่มีลักษณะเคลื่อนไปสลายไป เหมือน
กระแสน้ําไหลตอกันไปเรื่อยๆ ฉะน้ัน  มองดูความเกิดกับความตายแลวเห็นเปนลักษณะเดียวกัน 
คือแปรจากสภาวะอยางหน่ึงไปสูสภาวะอีกอยางหนึ่ง สืบเนื่องกันไปเปนทอดๆ. 
  ๓. ภยตปุฏฐานญาณ ปรีชาญาณเล็งเห็นนามรูปเปนสิ่งนาสะพรึงกลัว ปรากฏประหนึ่ง
เสือหรือราชสีห เพราะเปนสิ่งมีภัย ประกอบไปดวยภัยนานาชนิด เมื่อมีนามรูปขึ้นมาแลวที่จะหวัง
ปราศจากภัยน้ันเปนไปไมได นามรูปจึงเปนตัวภัยอันนาหวั่นกลัวที่สุด. 
  ๔. อาทีนวานุปสสนาญาณ ปรีชาญาณเล็งเห็นนามรูปเต็มไปดวยโทษที่นาเบื่อหนายที่สุด 
เปนที่ประชุมของโรคาพาธนานาชนิด เปนที่กอใหเกิดความคับใจแคนในนานาประการ นา
ระอิดระอาใจ เต็มไปดวยสิ่งปฏิกูล เปนสิ่งเปอยเนาผุพัง สงกลิ่นเหม็นคละคลุงอยูเสมอ ไมนา
ภิรมยยินดีประการใด. 
  ๕. นิพพิทานุปสสนาญาณ ปรีชาเล็งเห็นนามรูปเปนสิ่งนาเบื่อหนายยิ่งขึ้น จนถึงถอนกาม
ราคะออกจากนามรูปได รูสึกเบื่อรูสึกหนายนามรูปเปนกําลัง. 
  ๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ ปรีชาญาณเล็งเห็นเหตุผลวา เมื่อไมมีนามรูป ภัยอันตรายสิ่งนา
เบื่อหนายทั้งหลายยอมไมมี จึงเกิดความพอใจใครจะพนไปจากนามรูปน้ัน. 
  ๗. ปฏิสังขานปุสสนาญาณ ปรีชาญาณเล็งเห็นเหตุผลเปนเคร่ืองปลดปลอยตนจากนามรูป 
คือเห็นเหตุปจจัยปรุงแตงนามรูปแจมแจงตามความเปนจริง เมื่อเหตุปจจัยของนามรูปยังมีอยู จะ
ปรารถนาใหนามรูปดับไปยอมเปนอฐานะ  เมื่อใดกําจัดเหตุปจจัยของนามรูปไดแลวเมื่อน้ันนามรูป
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ยอมดับไป อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม เปนเหตุแตงสรางนามรูปข้ึน อาหารเปนปจจัยสืบตอรูป
กายใหเปนไป  อายตนะและผัสสะเปนปจจัยสืบตอนามกายใหเปนไป  เมื่อพิจารณาเห็นเหตุผล
เชนนี้จิตใจยอมมีกําลังมั่นคง ดําเนินไปในแนวทางเพื่อกําจัดเหตุปจจัยของนามรูปยิ่งขึ้น. 
  ๘. สังขารุเปกขาญาณ ปรีชาญาณเล็งเห็นเหตุผลวา นามรูปเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน 
และมีธรรมดาที่ตองเปลี่ยนแปลงไป เปนสิ่งบีบคั้นและไมอยูในความหวังของใคร จะไปฝาฝน
ธรรมดาของมันยอมไมควร แลววางใจเปนกลางในนามรูป ไมดีใจไมเสียใจ ในความเปลี่ยนแปลง
แปรไปของสังขาร มีญาณรูเทาทันเสมอไป. 
  ๙. สัจจานุโลมิกญาณ ปรีชาญาณเล็งเห็นอริยสัจธรรม ๔ ประการ แจงชัดตามกําลังของ
ญาณทัสสนะนั้นๆ แลวกําจัดกิเลสใหขาดไปตามกําลังของอริยมรรคญาณ ที่เกิดข้ึนถึง ๔ ขั้น
ตามลําดับกัน ขั้นสุดทายสามารถทําลายอาสวะใหขาดเด็ดไปจากขันธสันดานสิ้นเชิง ผูบรรลุถึงขั้น
สูงสุดน้ีเปนพระอรหันตในพระพุทธศาสนา บรรลุถึงยอดของพระพุทธปรีชาคืออาสวักขยญาณ. 
 

อารมณของวิปสสนา 
  บรรดากิเลสอันเกิดขึ้นครอบงําจิตใจของบุคคลยอมมีอวิชชาเปนเหตุ มีอารมณเปนปจจัย 
มีที่อาศัยคือสภาวธาตุในภายในรางกายและจิตใจ เมื่อไมรูจริงซึ่งสภาวะธาตุภายในและอารมณ
เพียงใดยอมเปนเหตุและเปนปจจัยใหเกิดกิเลสเพียงน้ัน  ฉะน้ัน การเจริญวิปสสนาจึงหมายถึงการ
พิจารณาสภาวธาตุภายในรางกายจิตใจและอารมณที่มาสัมปยุต ใหรูเห็นแจมแจงตามความเปน
จริง เพื่อทําลายรังของอวิชชา  สภาวธาตุและอารมณที่ควรพิจารณาน้ัน มีดังตอไปนี้ 
 
  ๑. ขันธ ๕ = 
   (๑) รูปขันธ  ไดแก สิ่งประกอบดวยธาตุ ๔ 
   (๒) เวทนาขันธ  ไดแก ความรูรสผัสสะ 
   (๓) สัญญาขันธ  ไดแก ความจําอารมณและรสผสัสะ 
   (๔) สังขารขันธ  ไดแก ความคิดอานอารมณ 
   (๕) วิญญาณขันธ  ไดแก ความรูจักอารมณ 
 
  ๒. อายตนะ ๑๒ = 
   (๑) อายตนะภายใน ๖ มีจักขุ เปนตน 
   (๒) อายตนะภายนอก ๖ มีรูป เปนตน 
 
   ๓. ธาตุ ๑๘ = 
   (๑) จักขุธาตุ  ไดแก จักขุประสาท มีหนาที่เห็น 
   (๒) โสตธาตุ  ไดแก โสตประสาท มีหนาที่ฟง 
   (๓) ฆานธาตุ  ไดแก ฆานประสาท มีหนาที่สูดดม 
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   (๔) ชิวหาธาตุ  ไดแก ชิวหาประสาท มีหนาที่ลิ้ม 
   (๕) กายธาตุ  ไดแก กายประสาท มีหนาที่สัมผัส 
   (๖) มโนธาตุ  ไดแก ธาตุรูคือจิตใจ มีหนาที่รับรู 
   (๗) รูปธาตุ  ไดแก สิ่งที่เปนรูปรางทั้งปวง 
   (๘) สัททธาตุ  ไดแก สิ่งที่เปนเสียงทั้งปวง 
   (๙) คันธธาตุ  ไดแก สิ่งที่เปนกลิ่นทั้งปวง 
   (๑๐) รสธาตุ  ไดแก สิ่งทั้งปวงที่เปนรส 
   (๑๑) โผฏฐพัพธาตุ  ไดแก สิ่งสัมผัสไดทั้งปวง 
    (๑๒) ธัมมธาตุ  ไดแก สิ่งเกิดกับใจทั้งปวง 
   (๑๓) จักขุวิญญาณธาตุ  ไดแก ธาตุรูอารมณทางจักขุประสาท 
   (๑๔) โสตวิญญาณธาตุ  ไดแก ธาตุรูอารมณทางโสตประสาท 
   (๑๕) ฆานวิญญาณธาตุ  ไดแก ธาตุรูทางฆานประสาท 
   (๑๖) ชิวหาวิญญาณธาตุ  ไดแก ธาตุรูทางชิวหาประสาท 
   (๑๗) กายวิญญาณธาตุ  ไดแก ธาตุรูทางกายประสาท 
   (๑๘) มโนวิญญาณธาตุ  ไดแก ธาตุรูทางมโน 
 
  ๔. อินทรีย ๒๒ = 
    หมวดที่ ๑ อินทรีย ๖ คอื 
   (๑) จักขุนทรีย  ไดแก จักขุประสาท มีหนาที่เห็น 
   (๒) โสตินทรีย  ไดแก โสตประสาท มีหนาที่ฟง 
   (๓) ฆานินทรีย  ไดแก ฆานประสาท มีหนาที่สูดดม 
   (๔) ชิวหินทรีย  ไดแก ชิวหาประสาท มีหนาที่ลิ้ม 
   (๕) กายินทรีย  ไดแก กายประสาท มีหนาที่สัมผัส 
   (๖) มนินทรีย  ไดแก มโน มีหนาที่รู 
     หมวดที่ ๒ อินทรีย ๓ คอื 
   (๑) อิตถินทรีย  ไดแก ความเปนสตรี (=อิตถีภาวะ) 
   (๒) ปุริสินทรีย  ไดแก ความเปนบุรุษ (=ปุริสภาวะ) 
   (๓) ชีวิตินทรีย  ไดแก ความมีชีวิต (=ชีวภาวะ) 
    หมวดที่ ๓ อินทรีย ๕ คอื 
   (๑) สุขินทรีย  ไดแก สภาวะเปนสุข 
   (๒) ทุกขินทรีย  ไดแก สภาวะเปนทุกข 
   (๓) โสมนัสสินทรีย  ไดแก สภาวะเปนความดีใจ 
   (๔) โทมนัสสินทรีย  ไดแก สภาวะเปนความเสียใจ 
   (๕) อุเปกขินทรีย  ไดแก สภาวะเปนความเฉยๆ  
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    หมวดที่ ๔ อินทรีย ๕ คอื 
   (๑) สัททินทรีย  ไดแก สภาวะเปนความเช่ือ 
   (๒) วิริยินทรีย  ไดแก สภาวะเปนความเพียร 
    (๓) สตินทรีย  ไดแก สภาวะเปนความสํานึก 
   (๔) สมาธินทรีย  ไดแก สภาวะเปนความมั่นใจ 
   (๕) ปญญินทรีย  ไดแก สภาวะเปนความรู 
    หมวดที่ ๕ อินทรีย ๓ คอื 
   (๑) อนัญญัตตัญญัสสามีตินทรีย ไดแก ความเปนพระโสดาบัน 
   (๒) อัญญินทรีย  ไดแก ความเปนพระอรหันต 
   (๓) อัญญาตาวินทรีย  ไดแก ความเปนพระอริยบุคคลชั้นสกิทาคามิมรรคขึ้นไป 
   จนถึงช้ันพระอรหัตตมรรค 
 
   ๕. อริยสัจ ๔ = 
   (๑) ทุกข  ไดแกสักกายะอันประกอบดวยความลําบาก มีอันแปรผันไปตามเหตุ 
   ปจจัยของมัน บีบค้ันเผาลนจิตใจ ไมเปนไปตามความหวังของใครๆ. 
    (๒) ทุกขสมุทัย  ไดแกตัณหา ความทะยานอยาก ซึ่งมีอวิชชาเปนรากแกว เปนตัว 
   เหตุกอทุกขเผาลนใจ เปนตัวเหตุใหเกิดตาย สืบเน่ืองไปในกําเนิดและภพตางๆ สูง 
   บางต่ําบาง. 
   (๓) ทุกขนิโรธ  ไดแกพระนิพพานอันเปนที่ปราศจากตัณหาพรอมทั้งอวิชชา เปนที่ 
   ดับสนิทของทุกข. 
   (๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ไดแกขอปฏิบัติเปนกลาง ซึ่งมีสมรรถภาพไปสูพระ 
   นิพพาน เปนที่ดับทุกขเด็ดขาด ที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติวาอริยมรรค 
   ประกอบดวยองค ๘ คือ 
   สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ คือเห็นอริยสัจ ๔ ถูกตอง 
   สัมมาสังกัปปะ ความคิดชอบ คือมโนสุจริต 
   สัมมาวาจา พูดชอบ คือวจีสุจริต 
   สัมมากัมมันตะ การงานชอบ คือกายสุจริต 
   สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ 
   สัมมาวายามะ เพียรพยายามชอบ คือเพียรละบาปบําเพ็ญบุญ 
   สัมมาสติ สํานึกชอบ คือสติปฏฐาน ๔ ประการ 
   สัมมาสมาธิ ความสงบใจชอบ คือฌานมาตรฐาน ๔ ประการ 
    หมวดที่ ๖ ปฏิจจสมุปบาท คอื 
   (๑) อวิชชา ไดแก ความรูไมแจมแจงตามความเปนจริง 
   (๒) สังขาร ไดแก ความคิดอานปรุงแตงทางใจ 
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   (๓) วิญญาณ ไดแก ธาตุรู ซึ่งไปถือปฏิสนธิในรูปธาตุตามความคิด 
   (๔) นามรูป ไดแก รางกายคือรูปกายและนามกาย 
   (๕) สฬายตะ ไดแก อายตนะ ๖ มีจักขุประสาทเปนตน ซึ่งเกิดมีในรูปกายดวย 
   อํานาจกุศลากุศลกรรมตามความจํานงของใจ 
    (๖) ผัสสะ ไดแก ความกระเทือนใจตออารมณ 
   (๗) เวทนา ไดแก ความรูรสผัสสะ 
   (๘) ตัณหา ไดแก ความชอบไมชอบรสผัสสะ   
   (๙) อุปาทาน ไดแก ความผูกใจไวในสิ่งที่ชอบที่ชัง 
   (๑๐) ภพ ไดแก การกอเรื่องตามความประสงค เปนรูปเปนรางขึ้นในจิตใจ คือ 
   โครงสรางของกรรม 
   (๑๑) ชาติ ไดแก ความปรากฏของเบญจขันธ 
   (๑๒) ชรามรณะ ไดแก ความแก และความตาย ตลอดถึงทุกขอื่นๆ อันเปนผลทั้ง 
   มวล ซึ่งปรากฏขึ้นแกสักกายะ คือเบญจขันธ เมื่อไมรูเทาก็เปนปจจัยแกสังขาร 
   วิญญาณวนไปอีก เกิดเปนวงกลมขึ้น นี่เปนฝายสมุทัยวาร  ฝายนิโรธวารก็มีการดับ 
   สืบเนื่องกันเปนทอดๆ นับแตดับอวิชชาตัวตนแลว ปจจัยอื่นๆ ก็พลอยดับตามกัน 
   ไปจนหมด เปนอันวากองทุกขท้ังสิ้นไดดับไป. 
 

วิธีเจริญวิปสสนา 
  ตามที่กลาวมาแลวในตอนตนน้ี เปนการกลาวตามหลกัปริยัติธรรม เพื่อเปนแนวทางทําการ
เจริญวิปสสนาใหเปนไปตามลําดับ ทีน้ีจะกลาวโดยทางปฏิบัติจริงๆ สืบไป     วิธีเจริญวิปสสนามี 
๒ วิธี คือ 
  ๑. เจริญวิปสสนาอยางพสิดารเพื่อญาณทสัสนะ หรือทิพยอํานาจหลายประการตามแตจะ
ประสงค. 
  ๒. เจริญวิปสสนาอยางลัดตัดตรงไปเพื่ออาสวักขัยโดยสวนเดียว จะอธิบายวิธีท้ังสองนี้ไว
พอเปนตัวอยาง ดังตอไปน้ี 
  

วิธีเจริญวิปสสนาอยางพิสดาร๑ 

  วิธีเจริญวิปสสนาแบบน้ี ผูเจริญมุงหมายใหมีความรูความเห็นแตกฉานหลายดานหลายมุม 
หรือมุงใหมีทิพยอํานาจหลายประการ เพื่อเปนเครื่องมือใชบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอื่น ในเมื่อ
บรรลุถึงประโยชนสูงสุดสําหรับตนแลว จึงดําเนินการวิปสสนาอยางกวางขวางละเอียดลออเปน
ขั้นๆ ไปคือ 
  (๑) เจริญสมาธิใหถึงฌานมาตรฐาน คือฌานที่ ๔ เปนอยางต่ํา ใหชํ่าชองชํานิชํานาญใน 
.......................................................................................................................................................... 
๑. ประมวลวิธีที่อาจเปนไดสําหรับผูมีบารมีใหญและอุตสาหะมากเทาน้ัน มิใชวิธีที่จะสาธารณะแกผูบําเพ็ญทุกๆ คน 
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ฌานอยางยิ่ง เพื่อเปนฐานในการเจริญญาณทัสสนะและทิพยอํานาจน้ันๆ อยางดี. 
  (๒) เพื่อปองกันมิใหหลงตนลืมตัวในเมื่อพบเห็นอะไรๆ อันเปนสวนภายนอกที่มาปรากฏใน
มโนทวาร ในขณะเขาฌานน้ันๆ พึงเจริญอภิภายตนะ ๘ ประการดังกลาวแลวในบทวาดวยทิพพ
จักขุญาณ.  
  (๓) เพื่อปองกันความเห็นผิด อันเปนเหตุยึดถือในอัตตา พึงเจริญยถาภูตญาณทัสสนะ ดังน้ี 
  เขาฌานถึงข้ันที่ ๔ แลวพิจารณากายอันปรากฏแกญาณจักษุในขณะนั้น ใหเห็นตามเปน
จริงวา เกิดจากสัมภวธาตุของบิดามารดาผสมกัน มีกรรมเปนเหตุ มีวิญญาณธาตุเขาถือปฏิสนธิ 
แลวเจริญเติบโตจนคลอดออกมา อาศัยอาหารหลอเลี้ยง อาศัยอายตนะและผัสสะปรนปรือจึง
ดํารงสืบตอกันไป เปนสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย เปนของเปอยเนาผุพังไมจีรังยั่งยืนเปนทุกข
บีบค้ัน ไมเปนไปตามความปรารถนาของใครๆ คือตกอยูใตอํานาจของไตรลักษณเสมอ  เมื่อรูเห็น
อยูโดยนัยน้ี อัตตานุทิฏฐิก็ไมมีที่อาศัย ช่ือวาไดกําจัดทิฏฐาสวะใหตกไป. 
  (๔) เจริญทิพยอํานาจประการนั้นๆ ดังกลาวมาในขอวาดวยการเจริญทิพยอํานาจน้ันๆ 
แลวจนไดความรูเหตุผลตนปลายของสิ่งทั้งหลาย และมีทิพยอํานาจตามความประสงค มีตนเอง
เปนพยานในธรรมน้ันๆ ไดดี. 
  (๕) เจริญเพื่อปฏิสัมภิทา ๔ ประการ คือทําการกําหนดพิจารณารูความจริงแหงธรรม อัน
เปนไปอยูปรากฏอยูในภายใน คือ 
  (๑) ความยอหยอนของจิต 
  (๒) ความสงบอยูภายในของจิต 
  (๓) ความฟุงไปภายนอกของจิต 
  (๔) เวทนาที่เสวยอยู กําลังเกิดข้ัน ตั้งอยู ดับไป 
  (๕) สัญญาที่กําลังเกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป 
  (๖) วิตกท่ีกําลังเกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป 
  (๗) นิมิตคือเครื่องหมายในธรรมทั้งหลาย ไดแกสบาย ไมสบาย เลว ประณีต ดํา ขาว  
  พรอมดวยสวนเปรียบของนิมิตน้ันๆ. 
  ทําการกําหนดรูใสใจใครครวญ สอบสวนทวนดูจนรูทะลุปรุโปรงแลวทุกประการ จะเกิด 
  ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ ประการ คือ 
  ก. ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ รูแตกฉานในธรรม คือ ตัวเหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลายและหลกัธรรม 
  น้ันๆ. 
  ข. อัตถปฏิสัมภิทาญาณ รูแตกฉานในอรรถ คือตัวผลของเหตุปจจัย ไดแกสิ่งที่เปนไปตาม 
  เหตุปจจัยและความหมายที่แนนอนของหลักธรรมน้ันๆ. 
  ค. นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ รูแตกฉานในสภาวะและภาษาที่จะใชบัญญัติสภาวะนั้นๆ ใหได 
  ความแนชัดตายตัวลงไป เปนที่ฟงเขาใจกันไดในหมูชนชาติภาษาเดียวกัน. 
 ฆ. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ รูแตกฉานในการกลาวธรรมโดยปฏิภาณ คือความผองแผว 
  ของจิตใจ สามารถมองเห็นเหตุผลและความจริงไดวองไวทันทีทันใด. 
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  (๖) เจริญเพื่ออาสวักขยญาณ คือเขาฌานช้ันใดช้ันหน่ึงตั้งแตฌานที่ ๑ ถึงเนวสัญญานา-
สัญญายตนะ ตลอดถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ (ถาได) แลวพิจารณาสิ่งที่ถึงความเปนรูป เปนเวทนา 
เปนสังขาร เปนวิญญาณ ในฌานน้ันๆ ใหเห็นโดยไตรลักษณะอยางถี่ถวน เห็นแลวเห็นอีก จนจิต
วางอุปาทานในสิ่งนั้นๆ ได ก็ชื่อวาบรรลุถึงอาสวักขยญาณ จะรูข้ึนในขณะนั้นเองวาสิ้นชาติ สิ้นภพ
จบพรหมจรรย เสร็จกิจที่ตองทําอีกแลว เฉพาะสมาบัติสองประการ คือเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
และสัญญาเวทยิตนิโรธน้ันเปนสมาบัติประณีตเกินไป จะเจริญวิปสสนาภายในสมาบัติน้ันไมได 
ทานวาพึงเขาและออกเสียกอน ในลําดับท่ีออกจากสมาบัติน้ัน พึงรีบทําการเจริญวิปสสนาทันที 
โดยยกเอาสัญญาเปนเคร่ืองกําหนดน้ันมาเปนอารมณ หรือสิ่งใดๆ มาปรากฏแกจิตใจในขณะออก
จากฌานใหมๆ น้ันก็พึงยกเอาสิ่งนั้นๆ มาพิจารณาโดยไตรลักษณใหเห็นชัดแจงแลวๆ เลาๆ จิตใจก็
จะถอนความยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงได. 
  

๒. วิธีเจริญวิปสสนาอยางลัด 
  วิธีเจริญวิปสสนาแบบน้ี ผูปฏิบัติมุงทําลายอาสวะใหเด็ดขาดเลยทีเดียว ไมพะวงถึง
คุณสมบัติสวนอื่นๆ โดยเช่ือวาถามีวาสนาเคยสั่งสมมาเมื่อบรรลุถึงอาสวักขัยแลว คุณสมบัติน้ันๆ 
จะมีมาเองตามสมควรแกวาสนาบารมี และเชื่อวาคุณสมบัติพิเศษนั้นเปนผลรายทางของการ
ปฏิบัติ เมื่อเดินตามทางอยางรีบลัดตัดตรงไปถึงที่สุดแลวก็จะตองไดคุณสมบัติน้ันๆ บางพอสมควร 
ไมจําเปนตองไปหวงใยใหเสียเวลา รีบรุดหนาไปสูเปาประสงคสูงสุดทีเดียว มีวิธีปฏิบัติดังตอไปน้ี 
  ๑. อาศัยสมาธิชั้นใดช้ันหน่ึงเปนฐานทําการพิจารณาอารมณของวิปสสนาไปตามลําดับๆ 
จนไดความรูกระจางแจงในอารมณนั้นๆ เปนอยางๆ ไป สมาธิที่มีกําลังเพียงพอคือฌานท่ี ๔ ถาต่ํา
กวานั้นจะมีกําลังออน จะไมเห็นเหตุผลแจมชัด จะเปนความรูกวัดแกวง    ไมมีกําลังพอจะกําจัด
อาสวะได ผูมีภูมิสมาธิช้ันต่ําพึงทําการเขาสมาธิสลับกับการพิจารณาเรื่อยไปจึงจะไดผล อยามีแต
พิจารณาหนาเดียว จิตจะฟุงในธรรมเกินไป แลวจะหลงสัญญาตัวเองวาเปนวิปสสนาญาณไป. 
  ๒. ตีดานสําคัญใหแตกหัก คือทําการพิจารณาขันธ ๕ อันเปนที่อาศัยของอาสวะนั้นใหเห็น
แจงชัดโดยไตรลักษณะ แจมแลวแจมอีกเรื่อยไปจนกวาจะถอนอาลัยในขันธ ๕ ไดเด็ดขาด จิตใจจึง
จะมีอํานาจเหนือขันธ ๕ รูเทาทันขันธ ๕ ตามเปนจริง อาสวะก็ตั้งไมติด จิตใจก็บรรลุถึงความมี
อิสระเต็มเปยม ช่ือวาบรรลุอาสวักขยญาณดวยประการฉะนี้. 
  

พระไตรลักษณญาณ 
  การเจริญวิปสสนา ไมวาวิธีใดและขั้นใด จะตองมีพระไตรลักษณญาณเปนเครื่องตัดสินช้ี
ขาดเสมอไป จึงจะเปนวิปสสนาญาณที่ถูกตอง ถาไมมีพระไตรลักษณญาณเปนเครื่องช้ีขาดแลว 
วิปสสนาญาณนั้นๆ ไมสมบูรณ อาจเปนไปเพื่อความหลงได เมื่อมีพระไตรลักษณญาณกาํกับอยู
แลวเปนอันรับประกันไดวาจะไมหลงทางไปได แมวิปสสนูปกิเลสเกิดขึ้นก็ไมหลงสําคัญวาเปนภูมิ
ธรรมสูงสุด แลวจะยับยั้งช่ังตรองวาธรรมที่ปรากฏขึ้นน้ันอยูในลักษณะของพระไตรลักษณหรือไม 
ถายังอยูในลักษณะพระไตรลักษณแลวชื่อวายังเปนสังขาร มิใชวิสังขาร ธรรมชาติของสังขารยอม
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ไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตาเสมอไป  สวนวิสังขารยอมพนอํานาจของพระไตรลักษณ คือ
เปนสภาวะเที่ยงแทแนนอนไมทุกข และเปนตนของตน พระไตรลักษณญาณน้ัน คือ 
  ๑. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ อนิจฺจลกฺขณาณํ  รูลักษณะไมเท่ียงวา สิ่งที่เกิดจากเหตุ
ปจจัยทั้งหมดเปนสิ่งไมเที่ยง มีลักษณะผันแปรไปตามเหตุปจจัยของมันน่ันเอง สังขารทุกชนิดท้ัง
อยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียด ทั้งภายในตัว ทั้งภายนอกตัวท่ัวไตรโลกธาตุ ยอมตกอยู
ใตอํานาจของความไมเท่ียงทั้งสิ้น เมื่อมีเกิด ยอมมีตาย เปนคูกันเสมอไป สิ่งใดไมเกิดสิ่งนั้นจึงจะไม
ตาย ความรูเชนน้ีแลเรียกวา อนิจจลักษณญาณ. 
  ๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ทุกฺขลกฺขณาณํ  รูในลักษณะทุกขวา สิ่งที่เกิดจากเหตุปจจัย
ทั้งหมดเปนสิ่งมีทุกข มีลักษณะเผาลนบีบค้ัน และผันแปรไปตามเหตุปจจัยของมันนั่นเอง สังขาร
ทุกชนิดทั้งอยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียด ทั้งภายในตัว ทั้งภายนอกตัวทั่วไตรโลกธาตุ  
ยอมตกอยูใตอํานาจของความทุกขท้ังสิ้น สังขารที่เที่ยงแทมิไดมี ขึ้นชื่อวาสังขารแลวตองมีทุกข
เสมอไป เหมือนไฟแมเพียงนอยนิดก็รอนฉะน้ัน  จะหาความสุขที่แทจริงในสังขารยอมหาไมได 
เหมือนจะหาความเย็นในไฟยอมไมไดฉะน้ัน  ความรูเชนน้ีแลเรียกวา ทุกขลักษณญาณ. 
  ๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ อนตฺตลกฺขณาณํ  รูในลักษณะอนัตตาวา สิ่งทั้งปวง คือตัวเหตุ
และปจจัยทั้งหมดเปนอนัตตา คือเปนสิ่งดํารงอยู และเปนไปตามลักษณะของมันเองเชนน้ัน เมื่อ
มันเปนตัวเหตุหรือตัวปจจัยปรุงแตงใหเกิดเปนสิ่งสังขารใดๆ ขึ้นมา ใหตกอยูในลักษณะไมเที่ยง 
และเปนทุกขแลว ตัวมันเองก็ตองไมเที่ยงและเปนทุกขเชนเดียวกัน เพราะเหตุกับผลยอมเปนสิ่ง
คลายคลึงกันเสมอไป เหตุเที่ยงผลตองเที่ยง เหตุทุกขผลตองทุกข เหตุมิใชตัวตนผลก็มิใชตัวตน
เชนเดียวกัน  สิ่งใดเปนไปตามสภาพของมัน อันใครๆ จะไปฝาฝนขัดขืนมิได สิ่งนั้นช่ือวาอนัตตา
ทั้งสิ้น  ความรูเชนนี้แลเรียกวา อนัตตลักษณญาณ. 
  ขอควรสังเกตของผูปฏิบัติ คือพระไตรลักษณครอบงําไปถึงไหน ที่น้ันยังมิใชภูมิพนทุกขจริง 
ภูมิพนทุกขจริงแทน้ัน ตองพนจากอํานาจของไตรลักษณเด็ดขาด ไตรลักษณหมดอํานาจที่จะ
ครอบงําถึง ภูมิจิตใจอันพนจากอํานาจของไตรลักษณนั้นมีไดอยางไร เปนสิ่งจะตองรูเองเห็นเอง
โดยสวนเดียว เมื่อไดรูเห็นภูมิอันพนอํานาจไตรลักษณแลว ทานพนทุกขเด็ดขาดแลว เย็นใจได
ทีเดียววาทานจะไมมีวันกลับมาสูอํานาจของไตรลักษณอีกตอไปตลอดนิรันดรกาล. 
   

พระอาสวักขยญาณ 
  ความรูวาอาสวะสิ้นไปแลว หรือยังอยูอยางไรเปนความรูสําคัญ ในชั้นสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา ฉะน้ันจึงควรรูจักหนาตาของอาสวะใหเปนขอสังเกตในข้ันพิจารณาดังตอไปน้ี 
  อาสวะคือธรรมชาติที่หมักดองจิตใจ ทําใหจิตใจแปรสภาพเปนสิ่งเศราหมองบูดเหม็น เปน
ทุกขเดือดรอน และกอทุกขเดือดรอนเพิ่มใหมแกตัวเปนทวีคุณ ทานจําแนกไว ๔ ประการคือ 
 ๑. ทิฏฐาสวะ อาสวะคือทิฏฐิ  ไดแกความเห็นเปนเหตุใหยึดถือสิ่งใดสิ่งหน่ึงวาเปนอัตตา
ตัวตน เปนแกนสาร ทิฏฐิที่เปนเหตุใหยึดถือตัวตนนั่น ไดแกภวทิฏฐิ คือเห็นวามีแน ไดแกเห็นวา
อัตตา=ตัวตน เปนสิ่งแนนอน แลว แลวยึดถือเอาสิ่งที่ตนเห็นอันใดอันหน่ึงเปนอัตตา แลวประพฤติ
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เพื่อความมีอัตตาตามที่ตนปรารถนา ฝายหน่ึงเห็นวาไมมีอัตตาโดยประการทั้งปวงเรียกวาวิภวทิฏฐิ 
คือเห็นวาไมมีแน ไดแกเห็นวาขาดสูญ ตายแลวก็สิ้นเรื่องทุกขรอนเพียงนั้น ความเห็นทั้งสอง
ประเภทน้ียอมเปนไปเพื่อกอทุกขดวยกัน จึงจัดเปนความเห็นผิดอันควรกําจัด เมื่อปฏิบัติเจริญ
วิปสสนาเห็นขันธ ๕ โดยไตรลักษณเมื่อใด ทิฏฐิเชนนี้ก็ถูกกําจัดไปเมื่อน้ัน. 
  ๒. กามาสวะ อาสวะคือกาม  ไดแกความติดใจในกามารมณ คือรูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐพัพะ (สิ่งสัมผสักาย) ที่เรียกวา กามราคะบาง กามฉันทะบาง มีความพอใจติดพัน หมายมุง
ลุมหลงในกามวัตถุ คร้ันไมสมหวังหรือไดสิ่งไมพึงใจ ยอมเกิดความโกรธแคนเกลียดชังหนายแหนง 
คร้ันไดสมหวังยอมเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งเหลานั้น  จนหลงตนลืมตัวไป ความรูสึก ๒ ฝายเน่ือง
ดวยกามารมณนี้แล เรียกวากามาสวะ เปนเครื่องหมักดองใจใหเศราหมอง แสดงตัวออกเปนกิเลส
อยางหยาบ คือ โลภะ ความเห็นแกได และกามราคะ ความใครในทางรวมประเวณี  ที่รุนแรงคือ 
กามมิจฉาจาร อยางกลางคือ กามฉันทะ  ความพออกพอใจในกามารมณสามัญทั่วไป มีลักษณะให
อาลัยหวงใยในสิ่งที่ตนพอใจน้ันๆ. 
  ๓. ภวาสวะ อาสวะคือภพ  ไดแกภวราคะความพอใจอาลัยในภพ คือภาวะที่เปนน้ันๆ 
ภายในจิตใจของตน ที่เรียกวา รูปราคะ๑  ความติดใจในรูปฌาน แสดงตัวออกเปนกิเลส อยาง
หยาบคือภวตัณหา ทะยานอยากไปเกิดในภพที่ตนพอใจ  อยางกลางคือโสมนัสความดีใจในเมื่อ
สมหวัง  โทมนัสความเสียใจในเมื่อไมสมหวัง  อยางละเอียดคืออุเบกขาสุขในตติยฌานภูมิ และ
มานะความถือตัว. 
  ๔. อวิชชาสวะ๒ อาสวะคืออวิชชา  ไดแกความรูไมแจมแจงซึ่งสิ่งน้ันๆ เปนเหตุใหหลงและ
สําคัญผิดเขาใจผิดเห็นผิดไปตางๆ แสดงตัวออกเปนกิเลสอยางหยาบคือมิจฉาทิฏฐิตางๆ และ
วิภวตัณหา อยากดับสูญไมอยากเกิดอีกโดยความเขาใจผิดไปวาตายแลวสิ้นเรื่องเพียงนั้น  อยาง
กลางคือ อรูปราคะความติดใจในอรูปฌาน  อยางละเอียดคืออุทธัจจะ ความฟุงของจิต หรือความ
สะเทือนใจตื่นเตนในธรรมคือภาวะที่เปนไปในจิตชั้นสูง ที่ทานเรียกวาธรรมอุทธัจจะ และตัว
อวิชชาเอง. 
  วัตถุอันเปนท่ีตั้งของอวิชชา มี ๘ ประการ คือ ทุกข ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา อดีต อนาคต ปจจุบัน และปฏิจจสมุปบาท (=ปจจยาการ ๑๒) เมื่อยังไมรูแจมแจงวัตถุทั้ง 
๘ น้ี ตามเปนจริงเพียงไร อวิชชาสวะยังมีอยูเพียงน้ัน เมื่อแจมแจงในวัตถุ ๘ ประการนี้แลว 
อวิชชายอมดับไปสิ้นเชิง อวิชชาอันเปนรากแกวของกิเลสทั้งหลายถูกกําจัดใหดับไปแลว กิเลส
ทั้งหลายยอมถูกกําจัดไป   เมื่อกิเลสถูกกําจัดแลว กรรมอันเปนตัวเหตุกอนามรูปในกําเนิดตางๆ ก็ 
ถูกทําลาย ทุกขทั้งหลายอันเปนผลของกิเลสและกรรมก็สิ้นสุดลง เมื่อนามรูปปจจุบันอันเปนวิบาก 
ขันธยังมีอยูก็เสวยผลของมันไปจนกวามันจะสลายไป  เมื่อนามรูปปจจุบันสลายแลว นามรูปใหมก็ 
ไมมีอีก เปนอันหมดสิ่งตองเกิดตายเพียงนั้น   ตอนั้นไปก็มีแตสภาวะที่ปราศจากทุกขโดยสวนเดียว 
.......................................................................................................................................................... 
๑. ในพระสูตรวา ความพอใจในรูปภาพวิจิตร เปนรูปราคะ. 
 ๒. อวิชชาเปนพาหนะของกิเลสทั้งหลาย ทานเปรียบเหมือนชางคีรีเมขลาสีหมอก. 
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ดํารงอยูในสภาพปราศจากทุกขตลอดกาลนิรันดร. 
  เมื่อรูจักอาสวะ ๔ ประการนี้ตามความเปนจริง รูเหตุเกิดอาสวะเหลานั้น รูจักที่สิ้นอาสวะ 
และรูจักทางใหสิ้นอาสวะไดแลว ยอมสามารถทําลายอาสวะเด็ดขาดได ช่ือวาไดบรรลุอาสวักขย-
ญาณ ดวยประการฉะน้ี. 
  วิธีเจริญอาสวักขยญาณอยางรวบยอด สําหรับผูปฏิบตัิจริงๆ คือ เขาฌานอันเปนที่ต้ังของ
วิปสสนา ทําใจใหบริสุทธิ์สะอาดผองแผว แลวกาํหนดสําเหนียกสิ่งที่ปรากฏในจิตใจขณะนั้นโดย
ไตรลักษณ เมื่อเกิดความรูเห็นโดยไตรลักษณแจมแจงขึ้น จิตก็ผองแผวพนอาสวะทันที การ
สําเหนียกพิจารณาในฌานเชนนี้จะเปนไปโดยอาการสุขุมประณีตแผวเบา ไมรูสึกสะเทือนทาง
ประสาทเลย ไมเหมือนการคิดการอานโดยปกติธรรมดา ซึ่งตองใชประสาทสมองเปนเครื่องมือ
ฉะน้ัน ผูปฏิบัติพึงทุมเทกําลังใจลงในการเจริญฌานมาตรฐานใหไดหลักฐานทางจิตใจกอนแลว จึง
สําเหนียกไตรลักษณดังกลาวแลว จะสาํเร็จผลเร็วกวาวิธีใดๆ. 
 

สัญโยชน ๑๐ ประการ 
  กิเลสอันเปนเหตุผูกมัดสัตวไวในวัฏฏสงสาร ๑๐ ประการ ทานเรียกวา สัญโยชน พึง
กําหนดรูลักษณะของมันไว ดังตอไปน้ี 
  ๑. สักกายทิฏฐิ  ความเห็นผิดในกายของตนเองที่แยกออกเปน ๕ สวนวาเปนอัตตาตัวตน 
หรือวาตน คือสิ่งเหลานั้น หมายความวายังไมเห็นอนัตตา ยังติดอัตตาอยู. 
  ๒. วิจิกิจฉา  ความไมแนใจวาพระนิพพานมีจริง เปนเหตุใหสองจิตสองใจ ไมกลาปฏิบัติ
ทางพระนิพพานอยางจริงจัง โดยใจความก็ไดแกยังไมเห็นอนัตตาแนชัดน่ันเอง. 
  ๓. สีลพัตตปรามาส  ขอน้ีแยกออกเปน ๒ บทคือ สีลวัตตะ บทหน่ึง,  ปรามาสะ บทหน่ึง  
สีลวัตตะนั้นทานแยกออกเปน ๒ อีกคือ เปนศีลอันใด วัตรอันนั้นอยางหน่ึง  ศีลอันใดไมใชวัตรอัน
น้ันหน่ึง  ศีล ๕ น้ันเปนศีลอันใดวัตรอันน้ัน คือเปนศีลดวยเปนวัตรดวย  สวนอริยมรรคขออื่น เชน 
สัมมาสติไมใชศีลอันใด วัตรอันนั้น คือเปนแตวัตร ไมใชศีล. 
  คําวา ปรามาสะ น้ันแปลวาการลูบคลําหรือการคลําหา ยังเควงควางอยู  พระโสดาละสัญ-
โยชนขอน้ีไมใชละศีลวัตร  ทานละการลูบคลําซึ่งศีล ๕ ซึ่งเปนศีลดวยเปนวัตรดวยน้ัน หมายความ
วาทานไมตองถือศีล ๕ เพราะมีศีล ๕ แลว และไมตองไปแสวงหามรรคธรรมในศาสนาอื่นอีก เปน
อันรูทางที่จะดําเนินขึ้นสูอริยผลเบื้องบนแนนอนแลว เปนแตจะบําเพ็ญขึ้นไปอีกเทาน้ัน. 
  ๔. กามราคะ ความกําหนัดในกามคุณ ติดใจในกามารมณ ความอยากไดใครดีในอารมณ
น้ันๆ. 
  ๕. ปฏิฆะ  คาวมคับใจ แคนใจ หงุดหงิดในใจ เน่ืองดวยประสบอารมณนาโกรธเคือง บาง
แหงเรียกพยาบาทก็มี. 
  ๖. รูปราคะ  ความติดใจในรูปฌาน หรือในรูปธรรม อันเปนอารมณของจิตใจสูง. 
  ๗. อรูปราคะ  ความติดใจในอรูปฌาน หรือในอรูปธรรม อันเปนอารมณของจิตใจชั้นสูง. 
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  ๘. มานะ  ความสําคัญตนผิดไปจากความเปนจริง ในที่น้ีคงหมายเอาความเคยชินที่เคยถือ
มาแลวแตกอน เหลือติดอยู ทานเปรียบเหมือนผาที่ฟอกสะอาดจากสิ่งโสโครกแลว แตกลิ่นนํ้าดาง
ยังติดเหลืออยูที่ผา จะตองอบใหหมดกลิ่นนํ้าดางน้ันอีกชั้นหน่ึง. 
  ๙. อุทธัจจะ  ความฟุงไมสงบราบคาบ เปนเหตุใหเห็นธรรมไมแจมแจงได ความตื่นเตน
สะเทือนใจในภาวะของจิตใจบางประการ ตลอดถึงความมุงพยายามเรงจะกาวหนาเลื่อนช้ันขึ้นไป 
อุทธัจจะในสัญโยชนไมเหมือนอุทธัจจะที่เปนนิวรณ. 
  ๑๐. อวิชชา  ความรูไมแจมแจงซึ่งสิ่งทั้งหลาย เปนเหตุหลงและสําคัญผิดไปจากความจริง. 
  สัญโยชน ๑ – ๓ พระโสดาบันละไดขาด พระสกทาคามีละสัญโยชน ๓ น้ันได และทําราคะ 
โทสะ โมหะ ใหเบาบางลงไดดวย  สัญโยชน ๑ – ๕ พระอนาคามีละไดเด็ดขาด  สัญโยชนทั้ง ๑๐ 
พระอรหันตละไดท้ังหมด. 
  ความจริงเมื่ออริยมรรคญาณเกิดขึ้นกําจัดกิเลสสวนใดแลว อริยผลญาณยอมเกิดขึ้นใน
ลําดับ ใหหยั่งรูวากิเลสสวนน้ันจะไมงอกข้ึนอีก เมื่อบรรลุถึงอาสวักขยญาณแลว ยอมเกิดญาณหยั่ง
รูข้ึนเองในลําดับน้ันทันทีวา ชาติสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรย คือปฏิบัติมรรคเสร็จแลว กิจที่ควรทํา
ไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อเปนอยางนี้ไมมีอีก ดังน้ี  ผูปฏิบัติยอมรูเองไมตองถามใคร และไมตอง
สอบสวนกับแบบแผนอะไรดวย ถายังตองทําช่ือวายังมีสงสัย ญาณตัดสินใจไมมี ไมช่ือวาบรรลุอาส
วักขยญาณ  การที่นําสัญโยชนมาตั้งไวในที่น้ี เพียงเพื่อเปนขอสังเกตกําหนดของผูปฏิบัติในการ
กําจัดกิเลสน้ันๆ เทาน้ัน ผูบรรลุอาสวักขยญาณอยางแทจริงแลวยอมมีธรรมเปนเครื่องอยู ซึ่งทําให
สังเกตไดวาเปนพระอรหันต  ธรรมเครื่องอยูน้ันเรียกวา อริยวาส ดังตอไปน้ี 
   

อริยวาส ๑๐ 
  ๑. ปญจังคปหีโน๑  ละองค ๕ แหงนิวรณไดแลว. 
  ๒. ฉฬังคสมันนาคโต  ประกอบดวยองค ๖ คือมีอุเบกขาในอารมณทั้ง ๖. 
  ๓. เอการักโข  มีอารักขาเอก คือ สติไพบูลย. 
   ๔. จตุราปสเสโน  มีธรรมเปนที่อิงอาศัย ๔ ประการ เหมือนกับมีเสนาปองกัน ๔ ดานคือ 
   (๑) พิจารณาแลวเสพ 
  (๒) พิจารณาแลวรับ 
  (๓) พิจารณาแลวเวน 
  (๔) พิจารณาแลวบรรเทา 
 ๕. ปนุนนปจเจกสัจโจ๒  บรรเทาความเห็นผิดตามที่สมณพราหมณเปนอันมากเห็นและถือ
มั่นกันอยูไดแลว. 
 
.......................................................................................................................................................... 
๑. หมายความวา บรรลุฌานแลว. 
๒. ความเห็นเขาขางตัว เห็นวาทัศนะของตนถูก ของผูอื่นผิด ยกทัศนะของตนขึ้นขมฝายตรงขามเสมอ. 
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 ๖. สมวยสัฏเฐสโน  ละการแสวงหากามและภพไดแลว การแสวงหาพรหมจรรยก็สงบ
ระงับลงแลว. 
  ๗. อนาวิลสังกัปโป  ละความคิดในทางกาม ความคิดพยาบาท และความคิดเบียดเบียนได
แลว เปนผูมีความคิดผองแผวอยูเสมอ. 
  ๘. ปสสัทธกายสังขาโร  มีกายสังขารระงับแลว คือบรรลุฌานที่ ๔ ซึ่งละสุข ทุกข โสมนัส 
โทมนัส ไดมีอุเบกขา สติ และความบริสุทธิ์กํากับใจอยูเสมอ. 
  ๙. สุวิมุตตจิตโต๑  มีจิตพนดีแลวจากราคะ โทสะ โมหะ. 
  ๑๐. สุวิมุตตปญโญ๒  มีความรูวาพนดีแลว กิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ ที่ละไดแลว
ถูกตดรากเหมือนตาลยอดดวน มีอีกไมได ไมเกิดขึ้นไดอีกตอไป. 
  อริยวาส ๑๐ น้ี เปนที่อยูของพระอริยเจาทั้งหลาย ในอดีตและปจจุบัน จักเปนที่อยูของ
พระอริยเจาทั้งหลายในอนาคตอีกดวย. 
 

อินทรียแกว 
  กอนจบบทน้ี จะพูดถึงอินทรียแกวซึ่งไดพูดแยมไวหลายแหงมาแลว พอเปนแนวศึกษา
คนควาของนักศึกษาพระพุทธศาสนา หวังวาจะเปนเรื่องท่ีสนใจอยากทราบเปนแน. 
  ปกรณฝายมหายานหรืออุตตรนิกาย เขาแบงภาคพระพุทธเจาเปนหลายช้ัน เชน 
  (๑) พระอาทิพุทธเจา เปนพระพุทธเจาเที่ยงแท มีพระรัศมีรุงเรืองที่สุดหาเขตจํากัดมิได ไม
มีเบื้องตนและเบื้องปลาย เปนอยูช่ัวนิรันดร. 
  (๒) พระฌานิพุทธเจา ไดแกพระนิรมานกาย ที่ทรงเนรมิตบิดเบือนขึ้นดวยอํานาจฌาน
สมาบัติ มีพระรัศมีรุงเรือง มิใชพระพุทธเจาที่มาตรัสรูโปรดสัตวในโลก. 
  (๓) พระมานุสีพุทธเจา ไดแกพระพุทธเจาซึ่งมาตรัสรูโปรดสัตวในโลก มีพระกายในความ
เปนมนุษยอยางสามัญมนุษยทั้งหลาย แตเปนพระกายดีวิเศษกวาของมนุษยสามัญ มีพระ
ฉัพพรรณรังสีพระกายแผซานออกขางละวา. 
  สวนปกรณของฝายทักษิณนิกาย หรือเถรวาท (คือฝายเรา) ทานโบราณาจารยก็แบงพระ
กายของพระพุทธเจาเปน ๓ ภาคเชนเดียวกัน แตเรียงลําดับจากต่ําไปหาสูง เมื่อเทียบดูแลวก็จะ
เห็นวาคลายคลึงกัน คือ 
  (๑) พระรูปกาย เปนพระกายซึ่งเอากําเนิดจากพระพทุธบิดา-พระพุทธมารดา ที่เปนมนุษย
ธรรมดา ประกอบดวยธาตุทั้ง ๔ เหมือนกายของสามัญมนุษย เปนแตบริสุทธิ์สะอาดสวยงาม พระ
ฉวีวรรณเปลงปลั่งเกลี้ยงเกลากวากายของมนุษยสามญั เปนวิบากขันธสําเร็จแตพระบุญญาบารมี. 
 
 
.......................................................................................................................................................... 
๑. มีจิตใจปลอดโปรง. 
๒. มีปญญาแจมใส. 
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 (๒) พระนามกาย ไดแกกายช้ันใน ปราชญบางทานเรียกวา กายทิพย และวาเปนกายที่มี
รูปรางสัณฐานเหมือนกายชั้นนอก เปนแตวองไวกวา และสามารถกวากายช้ันนอกหลายรอยเทา 
สามารถออกจากรางหยาบไปในที่ไหนๆ ไดตามตองการ เมื่อกายหยาบสลายแลวกายชั้นน้ียังไม
สลาย จึงออกจากรางไปหาที่เกิดใหมตอไป  นามกายเปนของมีทั่วไปแมแตสามัญมนุษย แตดีเลว
กวากันดวยอํานาจกุศลากุศลที่ตนทําไวกอน สวนพระนามกายของพระพุทธเจาทานวาดีวิเศษยิ่ง
กวาของสามัญมนุษยดวยอํานาจพระบุญญาบารมี ท่ีทรงบําเพ็ญมาเปนเวลาหลายอสงไขยกัป. 
 (๓) พระธรรมกาย ไดแกพระกายธรรมอันบริสุทธิ์ ไมสาธารณะทั่วไปแกเทวาและมนุษย 
หมายถึงพระจิตท่ีพนจากอาสวะแลว เปนพระจิตบรสิุทธิ์ผุดผอง มีพระรัศมีแจมจา เปรียบเหมือน
ดวงอาทิตยอุทัยไขแสงในนภากาศฉะนั้น พระธรรมกายน้ีเปนพระพุทธเจาที่จริงแท เปนพระกายที่
พนเกิด แก เจ็บ ตาย และทุกขโศกท้ังหลายไดจริง เปนพระกายที่เท่ียงแทถาวรไมสูญสลาย 
เปนอยูช่ัวนิรันดร เปนที่รวมแหงธรรมท้ังปวง แตทานมิไดบอกใหแจงชัดวาพระธรรมกายนี้มี
รูปพรรณสัณฐานเชนไรหรือไม. 
  ความเชื่อวาพระอรหันตนิพพานแลวยังมีอยูอีกสวนหน่ึง ซึ่งเปนพระอรหันตแท ไมสลายไป
ตามกาย คือความเปนพระอรหันตไมสูญ๑ ความเปนพระอรหันตน้ีทานก็จัดเปนอินทรียชนิดหน่ึง 
เรียกวาอัญญินทรีย  พระผูมีพระภาคเจาคงหมายเอาอินทรียน้ีเอง บัญญัติเรียกวาวิสุทธิเทพ เปน
สภาพที่คลายคลึงวิสุทธาพรหมในสุทธาวาสช้ันสูง เปนแตบริสุทธิ์ยิ่งกวาเทานั้น เมื่อมีอินทรียอยูก็
ยอมจะบําเพ็ญประโยชนได แตผูจะรับประโยชนจากทานได ก็จะตองมีอินทรียผองแผวเพียง
พอที่จะรับรูรับเห็นได เพราะอินทรียของพระอรหันตประณีตสุขุมที่สุด แมแตตาทิพยของเทวดา
สามัญก็มองไมเห็น๒  มนุษยสามัญซึ่งมีตาหยาบๆ จะเห็นไดอยางไร อินทรียของพระอรหันตน้ัน
แหละเรียกวาอินทรียแกว ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจของทานเปนแกว คือใสบริสุทธิ์ดุจแกวมณี
โชติ ผูบรรลุถึงภูมิแกวแลว ยอมสามารถพบเห็นพระแกวคือพระอรหันตที่นิพพานแลวได. 
  ความรูเรื่องน้ี เปนความรูลึกลับในพระธรรมวินัย ผูสนใจพึงศึกษาคนควาตอไป ถารูไมถึง
อยาพึงคาน อยาพึงอนุโมทนา เปนแตจดจําเอาไว เมื่อใดตนเองไดศึกษาคนควาแลวไดความรู ได
เหตุผลที่ถูกตองดีกวา เมื่อน้ันจึงคาน ถาไดเหตุผลลงกันจึงอนุโมทนา  ถารูไมถึงแลวดวนวิพากษ 
วิจารณ ติเตียน ผูพูดเรื่องเชนนี้ จะเปนไปเพื่อบอดตาบอดญาณตนเอง ปกติตาไมดีญาณไมโปรงอยู
แลว ถาดวนติเตียนในเมื่อตนเองรูไมถึง ก็ช่ือวาบอดตาบอดญาณตนเองยิ่งจะซ้ํารายใหญ ขาพเจา
นําเรื่องน้ีมาพูดไว ดวยมีความประสงคจะใหนักศึกษาพระพุทธศาสนาชวยกันคนควาความรูสวน
ลึกลับของพระพุทธศาสนาตอไป. 
 
.......................................................................................................................................................... 
๑. พระยมกะ เมื่อยังไมบรรลุอรหัตตผล ไดแสดงความเห็นวา พระอรหันตตายแลวสูญ ถูกพระสารีบุตรสอบสวน เมื่อบรรลุ
พระอรหัตตผลแลวจึงเห็นตามความเปนจริงวา “ส่ิงที่ปจจัยปรุงแตงยอมเปนไปตามปจจัย” คือสลายไป สวนพระอรหันตมิใช
สิ่งที่ปจจัยปรุงแตงจึงไมสลายไป แปลวาไมตาย. 
๒. โดยปกติ เทวดาสามัญและมนุษยืไมเห็นวิสุทธิเทพ แตถาทานเนรมิตใหเห็นอาจเห็นได บาลีวา “มารานํ อทสฺสนํ” หมายถึง
พระนิพพานประณีตที่สุด มารจึงมองไมเห็นพระนิพพาน ทั้งไมเห็นผูบรรลุพระนิพพานดวย. 
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 บทที ่๑๓ 
วิธรีกัษาทพิยอาํนาจ 

 
  บทกอนๆ ไดแสดงวิธีสรางทิพยอํานาจ ดังท่ีทานผูอานไดผานมาแลว ถาจะจบลงเพียงนั้นก็
จะเปนเรื่องไมสมบูรณ เพราะธรรมดาที่มีอยู สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นตองตาย สิ่งที่เกิดแตเหตุปจจัยยอม
เปนไปตามอํานาจของเหตุปจจัย เมื่อเหตุปจจัยยังเปนไปสิ่งน้ันก็ยังเปนไป เมื่อเหตุปจจัยสลายไป
สิ่งนั้นก็ยอมสลายไป  ทิพยอํานาจก็ยอมเปนไปตามหลักธรรมดานั้น เพราะเกิดแตเหตุปจจัย
เหมือนกัน เวนแตทิพยอํานาจช้ันสูงเทานั้นที่เมื่อบรรลุถึงแลวเปนอํานาจที่มั่นคง ดํารงยั่งยืน
ตลอดไป เพราะมีอาสวักขยญาณเปนประกัน  ทิพยอํานาจอื่นๆ เมื่อมีอาสวักขยญาณเปนประกัน
ยอมพลอยเปนอํานาจมั่นคงไปดวย  เพื่อประโยชนแกการรักษาทิพยอํานาจที่ไมมั่นคงใหดํารง
ยั่งยืนใชประโยชนไดดี จะไดแสดงวิธีรักษาไวในบทนี้. 
  ผูศึกษาทิพยอํานาจคงยังจําไดวา ทิพยอํานาจตั้งอยูบนรากฐาน ๒ ประการคือ ฌาน และ
กําลังใจอันมั่นคง ดังกลาวไวในบทที่ ๑ ซึ่งวาดวยท่ีตั้งของทิพยอํานาจ และบทที่ ๕ ตอนวาดวย
อิทธิวิธิฤทธิ์ตางๆ น้ันแลว  เมื่อทิพยอํานาจขึ้นอยูกับฌานและกําลังใจอันมั่นคงเชนนี้ การรักษา
ทิพยอํานาจจึงสําคัญท่ีการรักษาฌานและจิตใจ ฉะน้ัน จะไดแสดงวิธีรักษาฌานและจิตใจ 
ดังตอไปน้ี. 
  สิ่งซึ่งเปนเครื่องกั้นกางมิใหบรรลุความสงบแหงจิตใจ และคอยเสียดแทรกทําใหเกิด
ความรูสึกคับใจ ไมปลอดโปรงใจนั้น ไดแก กามคุณทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ 
(สัมผัส) ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยียวนชวนกําหนัด  พระบรมศาสดาตรัสวา สิ่งทั้ง 
๕ มีอํานาจเหนือจิตใจไดอยางแปลกประหลาด ทําใหคลาดแคลวจากการบรรลุธรรมอันเกษมได 
รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะของสตรี ก็มีอํานาจเหนือจิตใจของบุรุษ  รูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐพัพะของบุรุษ ก็มีอํานาจเหนือจิตใจของสตรี  ผูตกอยูภายใตอํานาจของสิ่งทั้ง ๕ น้ียอมเศรา
โศกไปนาน มิใชเพียงสิ่งทั้ง ๕ น้ันโดยตรงเทาน้ันที่มีอํานาจเหนือจิตใจได แมกิริยาอาการของเพศ
ตรงกันขาม เชน การเดิน ยืน น่ัง นอน หัวเราะ พูดจา ขับรอง รองไห ถูกฆา และตาย ก็ยอม
ครอบงําจิตใจของเพศตรงกันขามไดอยางแปลกประหลาด ควรเรียกไดอยางถูกตองวา “บวงมาร” 
ทีเดียว  เมื่อเพศทั้งสองไดมีโอกาสคลุกคลีกันเขา ยอมอดที่จะลวงละเมิดอธิปไตยของกันและกัน
ไมได แมมารดากับบุตรก็ยอมรวมประเวณีกันได ในเมื่อมีชอง และความมืดหนาบังเกิดข้ึน ฉะน้ัน 
พระบรมศาสดาจึงตรัสวา “ความใกลชิดมาตุคาม เปนหนามของพรหมจรรย” น่ีเปนดานที่ตรัส
สอนบุรุษ  สวนดานสตรีก็นัยเดียวกัน คือ ความใกลชิดบุรุษเปนหนามของพรหมจรรยเชนเดียวกัน  
พระอานนทเถรเจาคงเปนหวงใยในอนาคตของบรรพชิตหลังพุทธปรินิพพาน จึงกราบทูลถามถึงวิธี
ปฏิบัติตอมาตุคามไว  ตรัสแนะวา ไมดูไมแลไดเปนดี ถาจําเปนตองพบปะก็อยาพูด ถาจาํเปนตอง
พูดก็อยาพูดมาก ใหพูดเปนธรรมเปนวินัย น้ีเปนวิธีปฏิบัติตอมาตุคามของบรรพชิตฝายภิกษุ ใน
เพศตรงกันขามก็พึงเทียบเคียงปฏิบัติโดยนัยเดียวกัน แมคฤหัสถชนผูมุงประพฤติศีลธรรมใหดีงาม 
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ตองการใหมีทิพยอํานาจ ก็พึงประพฤติปฏิบัติโดยนัยเดียวกัน  ผูที่ตกอยูใตอํานาจของกามคุณ 
ละเมิดศีลธรรมอันดีเพราะกามคุณเปนเหตุแลว จะหวังความมีทิพยอํานาจดีเดนไมได  ที่มีการเช่ือ
วาสามารถมีได เชน รัสปูติน น้ันเปนการเช่ือที่ไรเหตุผล เพราะธรรมชาติของคนยอมเปนดังท่ีรูกัน
อยูแลว เมื่อมีเลหผูกมัดจิตใจกันไดแลว จะเปนสิ่งนาอัศจรรยอะไรในการสามารถอยางรัสปูติน 
การคลอยตามอํานาจของกามคุณเปนสิ่งงายดายเหมือนพายเรือตามนํ้า  สวนการฝนทางของกาม
คุณเพื่อความสงบใจนั้นเปนการยากลําบาก เหมือนพายเรือทวนนํ้า เมื่อทําสําเร็จไดจึงเปนการนา
อัศจรรยกวาหลายลานเทา. 
  นิวรณ ๕ ประการ คือ กามฉันทะ กําหนัดในกามคุณทั้ง ๕ น้ัน,  พยาปาทะ ความแคนใจ
เจ็บใจใครประทุษราย หรือทําความฉิบหายแกผูที่ตนไมชอบ,  ถีนมิทธะ ความทอใจและซึมเซา
ของจิตใจ,  อุทธัจจกุกกจุจะ ความฟุงซานของใจและความหงุดหงิดรําคาญใจ, และวิจิกิจฉา ความ
สองจิตสองใจ ไมเช่ือแนในทางแหงพระนิพพาน หรือความไมปลงใจลงไปในการใดการหน่ึง
โดยเฉพาะ ทั้ง ๕ ประการนี้เปนตัวกิเลสแหงใจที่รายกาจ มีอํานาจครอบงําใจ และทําใหเสียกาํลัง
ปญญาไป ถาปลอยใหมันมีอํานาจเหนือใจอยูตราบใด จะหวังรูประโยชนตน ประโยชนผูอื่น หรือ
ประโยชนทั้งสอง หรือจะหวังทําญาณทัสสนะอนัวิเศษใหเกิดขึ้นน้ันยอมเปนไปไมไดตราบน้ัน 
เหมือนแมนํ้าเชี่ยวชันไหลหลั่งลงมาจากเขาแตไกล เมื่อปดปากทางทั้ง ๒ ขางเสียแลว กระแสน้ํา
ถูกตัดขาดตรงกลางแลว ยอมไมไหลเชี่ยวมาแตไกลไดฉันใด ผูไมละนิวรณ ๕ ก็เปนฉันนั้น เมื่อใด
ละนิวรณ ๕ ไดแลว เมื่อน้ันจักรูจักประโยชนและทําญาณทัสสนะอันวิเศษใหเกิดได เหมือนเปด
ปากทางของแมนํ้าที่มีกระแสไหลเชี่ยวไหลหลั่งมาแตไกล ปลอยกระแสใหไปตามทางของมัน 
กระแสน้ํานั้นยอมไหลเช่ียวฉันใด ผูละนิวรณ ๕ ไดแลวก็ฉันน้ัน  นิวรณ ๕ น้ีเมื่อจะเรียกใหถูกตอง
ตามความจริง ตองเรียกวา กองอกุศล เพราะเปนกองแหงอกุศลทั้งหมด. 
  กามคุณและกองอกุศล อันตรายของฌานอยางเอก เปนสิ่งที่ตองละและบรรเทาใหสงบ
เงียบลงใหได จึงจะไดความสงบใจ  ปฐมฌานมีอํานาจสงบสิ่งเหลานี้ได ทําใหเกิดความวิเวกในใจ 
หายวุนวาย มีความปลอดโปรงโลงใจขึ้นแทนที่. 
  ภูมิปลอดโปรงโลงใจนี่แหละ ทานเรียกวา โอกาสาธิคม ช้ันตนๆ ยังมีเครื่องคับใจที่เรียกวา 
สัมพาธ คอยเสียดแทรกอยู คือ 
  ภูมิที่ ๑ ยังมีวิตกวิจารคอยเสียดแทรกใหคับใจ 
  ภูมิที่ ๒ ยังมีปติคอยเสียดแทรกใหคับใจ 
  ภูมิที่ ๓ ยังมีอุเบกขาสุขคอยเสียดแทรกใหคับใจ 
  ภูมิที่ ๔ ยังมีลมหายใจคอยเสียดแทรกใหคับใจ 
  ภูมิที่ ๕ ยังมีรูปสัญญาคอยเสียดแทรกใหคับใจ 
  ภูมิที่ ๖ ยังมีอากาศสัญญาคอยเสียดแทรกใหคับใจ 
  ภูมิที่ ๗ ยังมีวิญญาณสัญญาคอยเสียดแทรกใหคับใจ 
  ภูมิที่ ๘ ยังมีมโนสัญญาคอยเสียดแทรกใหคับใจ 
 



ทิพยอํานาจ ๑๗๑ 

 

 ภูมิที่ ๙ ดับสัญญาเวทนาหมด รูเทาทันดวยปญญา ทําลายรังของอวิชชา กําจัดอาสวะสิ้น
แลว ช่ือวาหมดความคับใจ บรรลุถึงภูมิปลอดโปรงโลงใจถึงท่ีสุด ภูมิสุดน้ีจึงพนอํานาจของกามคุณ 
และอกุศลเด็ดขาด เปนภูมิที่เย็นใจได ถายังไมบรรลุภูมิน้ีแลวอยาพึงนอนใจ พึงระมัดระวังอยาง
ยิ่งยวดทีเดียว  วิธีระวังอันตรายจากกามคุณและอกศุลธรรมน้ัน ก็คือ ระวังอินทรียทั้ง ๕ ซึ่งเปน
ชองทางผานของกามคุณ และเกิดอกุศลนั่นเองเปนประการตน,  ประการที่ ๒ ตองรูจักประมาณ
ในการกินอาหาร,  ประการที่ ๓ ตองประกอบความพากเพียรใหตื่นตัวอยูเสมอ  ถาจะหลับก็ตอง
หลับอยางมีสติ ไมปลอยใหหลับใหลไปเฉยๆ  เมื่อต่ืนขึ้นก็ตองรีบลุกประกอบความพากเพียรตอไป,  
ประการที่ ๔ ตองเจริญวิปสสนา เพื่อรูแจงเห็นจริงซึ่งกุศลธรรม,   ประการที่ ๕ ตองเจริญโพธิ-
ปกขิยธรรม ทั้งตนราตรี ทั้งปลายราตรี    โพธิปกขิยธรรมน้ันคือ สติปฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔ 
อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗  อริยมรรค ๘  ดังกลาวมาแลวในบทท่ี ๔  ซึ่งวา
ดวยอุปกรณแหงทิพยอํานาจ เมื่อปฏิบัติอยูโดยทํานองดังกลาวนี้เปนอันหวังไดวาจะไมตกไปสู
อํานาจของกามคุณและอกุศลธรรม  จะมีแตความปลอดโปรงใจ  ฌานสมาบัติท่ีไดไวแลวก็จะไม
เสื่อมเสียไป มีแตจะเจริญกาวหนายิ่งข้ึน. 
  อีกวิธีหน่ึง พึงเจริญสัมมาสมาธิ  ประกอบดวยองค ๕ เสมอ ดังน้ี 
  ๑. เขาปฐมฌาน โสรจสรงกายดวยปติสุขอันเกิดแตวิเวก แผปติสุขไปทั่วกายใหตลอดหมด
ทุกสวนของกาย อยาใหเหลือสวนใดสวนหน่ึงของกายเลย. 
  ๒. เขาทุติยฌาน โสรจสรงกายดวยปติสุขอันเกิดแตสมาธิ แผปติสุขไปทั่วกายท้ังหมด มิให
เหลือไวแมแตสวนใดสวนหน่ึงของกายเลย. 
  ๓. เขาตติยฌาน โสรจสรงกายดวยสุขปราศจากปติ แผสุขไปทั่วกายท้ังหมด มิใหเหลือไว
แมแตสวนใดสวนหน่ึงของกายเลย. 
   ๔. เขาจตุตถฌาน เอาใจอันบริสุทธิ์สะอาดผองแผว แผไปท่ัวกายทั้งหมด มิใหเหลือสวน
หน่ึงสวนใดของกายไวเลย  ใหใจอันบริสุทธิ์สะอาดน้ัน แผครอบคลุมตัวทั้งหมดเหมือนคลุมไวดวย
ผาขาวสะอาดฉะน้ัน. 
  ๕. กําหนดใสใจนิมิต ที่ปรากฏในมโนทวาร พิจารณาไวดี พยายามดํารงไวใหนาน แลวทํา
การพิจารณาสอบสวนดวยปญญาใหทะลุปรุโปรง. 
  เมื่อเจริญสัมมาสมาธ ิ ประกอบดวยองค ๕ น้ีอยูเสมอแลว จิตใจจะมพีละกําลังยิ่งใหญ มี
อิทธิพลมาก จะนอมไปเพื่อทิพยอํานาจใดๆ ก็ไดดั่งประสงคทุกประการ. 
  อีกประการหนึ่ง พึงศึกษาสําเหนียกเรื่องสมาธินี้ใหเกิดความฉลาดในเรื่องของสมาธิ ๗ 
ประการ คือ 
  ๑. สมาธิกุสโล  ฉลาดในสมาธิ คือรูจักวาจิตขนาดไหน เปนสมาธิขั้นไหน กําหนดไดถ่ีถวน. 
  ๒. สมาธิสฺส สมาปตฺติกุสโล  ฉลาดในวิธีเขาสมาธิขั้นนั้นๆ เขาชาๆ เขาโดยลําดับ เขาทวน
ลําดับ เขาสลับสมาธิ และเขาสมาธิอยางรวดเร็วไดตามใจประสงค. 
  ๓. สมาธิสสฺ  ิติกุสโล  ฉลาดในการยั้งสมาธิ คือจะดาํรงสมาธิไวใหไดนาน หรือไมนานแค
ไหนไดตามตองการ. 
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  ๔. สมาธิสฺส วุฏานกุสโล  ฉลาดในวิธีออกสมาธิ คือออกสมาธิชาๆ ก็ได ออกเร็วๆ ก็ได
ตามตองการ. 
  ๕. สมาธิสฺส กลลฺิตกุสโล  ฉลาดในความพรอมพรั่งของสมาธิ คือรูจักทําสมาธิใหเต็ม
บริบูรณตามองคกําหนดของสมาธิขั้นน้ันๆ  กําหนดองคสมาธิไดถูกถวนดีทุกๆ ขั้น. 
  ๖. สมาธิสสฺ โคจรกุสโล  ฉลาดในอาหารของสมาธิ คือรูจักอารมณเปนที่เกิดสมาธิ สองเสพ
อารมณนั้นๆ เนืองๆ จิตใจก็เปนสมาธิอยูเนืองๆ เพราะไดอาหารปรนปรือเสมอ. 
  ๗. สมาธิสฺส อภินิหารกุสโล  ฉลาดในอภินิหารของสมาธิ คือรูจักอํานาจแปลกประหลาด
อันเกิดจากสมาธิน้ันๆ สําเหนียกกําหนดจดจําไวใหดี และฝกใชอภินิหารน้ันใหเกิดประโยชนบอยๆ. 
 เมื่อปฏิบัติในเรื่องสมาธิ โดยทํานองน้ีอยูเนืองๆ แลว จะมีอํานาจบังคับจิตใจของตนเองไดดี 
สามารถรักษาฌานสมาบัติที่ไดไวแลวใหคงอยู ไมเสื่อมเสียไป เมื่อฌานสมาบัติดํารงอยูไดดี  ทิพย-
อํานาจที่ไดแลวก็ดํารงอยูดี และพรอมที่จะใชทําประโยชนไดตามใจประสงค. 
  สวนจิตใจนั้น เมื่อไดรักษาฌานสมาบัติท่ีไดแลวมิใหเสื่อมเสียไป ก็ชื่อวาไดรักษาอยูแลว แต
ถึงอยางนั้นก็ควรสําเหนียกเหตุท่ีทําใหจิตใจเสียกําลัง และคุณธรรมท่ีจะทําใหจิตใจมีกําลัง
สมรรถภาพไวใหดี และปฏิบัติหลีกเวนเหตุราย ดําเนินในคุณธรรมได จิตใจจึงจะมีกําลังมั่นคงเสมอ 
พรอมที่จะใชทําประโยชนไดทันทีในเมื่อตองการทํา หรือมีความจําเปนบังคับใหตองทํา ดังตอไปน้ี 
  ๑. ความเกียจคราน ทําใหใจฝอหอเหี่ยวได อยายอมใหความเกียจครานเกิดข้ึนครอบงําใจ
ไดเปนอันขาด ตองพากเพียรในการชําระจิตใจใหบริสุทธิ์อยูเสมอไป. 
  ๒. ความฟุงซาน ทําใจใหฟูฟุงไปตามอารมณไมรูจักยั้ง  ทําใหจิตใจเสียกําลัง อยายอมให
มันมามีอํานาจครอบงําใจได  อยาไปคิดอะไรๆ ใหเกินกวาจําเปน  ถาคิดก็ตองใหมีระเบียบเปน
เรื่องๆ ไปพอสมควรแลวก็หยุด อยาคิดอะไรใหพร่ําเพรื่อ ใหพยายามสงบใหมากที่สุดที่จะมากได. 
  ๓. ความกําหนัด ทําใจใหรานรน กระวนกระวาย ใครที่จะตกไปสูอํานาจของกามคุณ ตอง
ปองกันอยาใหจิตเกิดกําหนัด เมื่อมันเกิดข้ึนตองรีบแกไขโดยอุบายที่ชอบทันที อยาปลอยทิ้งไว
นาน  สําหรับผูไดฌานตองรีบเขาฌานใหไดถึงขั้นอุเบกขา กามราคะจะระงับทันที  อีกอยางหนึ่ง 
นําใจไปกําหนดต้ังไวตรงหวางคิ้ว ราคะก็จะระงับไปเหมือนกัน. 
  ๔. ความพยาบาท ทําใจใหพลุงพลาน เดือดดาลครุกรุนอยูในใจ เหมือนไฟสุมแกลบ ตอง
รีบสลัดความรูสึกเชนน้ีออกจากใจ อยายอมใหมันอาศัยอยูนาน การเจริญเมตตาเปนอุบายที่ดีที่สุด
สําหรับระงับพยาบาท  มีประโยชนอะไรท่ีเราจะเผาตัวเราเอง  ถามีใครทําความเสียหายใหเราก็ให
นึกวาเปนความชั่วของเขา ประโยชนอะไรที่จะขอแบงสวนความชั่วกับเขาดวย เรารักษาใจของเรา
ใหเย็นไวเปนดี ดวยอํานาจความเย็นน่ีแหละ เขาผูทํารายทําความเสียหายใหเราจะกลับรอนและ
แพภัยไปเอง จะประโยชนอะไรดวยการไปซ้ําเติมเขาในเมื่อเขาฉิบหายไปดวยความชั่วของเขาอยู
แลว. 
  ๕. ความเห็นผิด เปนตัวมารรายกาจของใจ มันมีกลมารยารอยแปดพันประการ ถาสมยอม
ใหมันเปนเจาจิตใจแลวจะเสียทีอยางยอยยับ กลับตัวไมทันเอาทีเดียว  ฉะน้ัน อยายอมให
ความเห็นผิดเขาครองใจ ความเห็นผิดมันมีมือ คือ วิจิกิจฉา สอดเขามากุมจิตใจเราไว ถามันจับมั่น
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ไวในมือไดแลว อยาหวังวาจะหลุดจากมือมันงายๆ ฉะนั้น ตองรีบแกไข เมื่อเกิดสงสัยในอะไร อยา
ทิ้งไวนาน. 
  ๖. จิตใจไมปฏิพัทธในกามคุณ เปนใจงาม รีบติดตามเจริญจิตใจเชนน้ันยิ่งๆ ข้ึน. 
  ๗. จิตใจหลุดพนจากกามราคะ เปนใจผองแผว ตองรีบเจริญจิตใจเชนน้ันใหผองแผวยิ่งขึ้น. 
  ๘. จิตใจพรากจากกิเลส ไมสัมปยุตดวยกิเลส เปนใจบริสุทธิ์ ควรรีบรุดเจริญใหกาวหนา
ยิ่งข้ึนทีเดียว. 
  ๙. จิตใจไมถูกกิเลสปกคลุมครอบงํา เปนใจสะอาดปลอดโปรง เปนเวลามารใหโอกาส ตอง
รีบฉวยโอกาสทําความปลอดโปรงใจยิ่งขึ้นจนถึงท่ีสุด. 
  ๑๐. จิตใจเปนหน่ึง ไมซัดสายไปตามกิเลส เปนใจมีเอกภาพ เปนเอกราช ไมอยูใตอํานาจ
ของกิเลส ตองรีบเจริญใหบรรลุถึงภูมิเอกภาพสมบูรณ. 
  ๑๑. จิตใจมีศรัทธา เช่ือแนในกุศลธรรม เปนใจมีสมรรถภาพในการปฏิบัติ ตองรีบดําเนิน
ปฏิบัติกาวหนา. 
  ๑๒. จิตใจมีความเพียร กลาหาญในการประกอบกุศลกิจ เปนใจมีอิทธิพล ตองรีบดําเนิน
ตามทันที. 
  ๑๓. จิตใจมีสติดี ไมพลั้งเผลอ ช่ือวามีองครักษประจําตัว ตองรีบรุดดําเนินไปสูความมีสติ
ไพบูลยยิ่งขึ้น จนถึงความเปนผูตื่นตัวเต็มที่. 
  ๑๔. จิตใจมีสมาธิ เปนใจมั่นคงแข็งแรง สามารถจะตั้งตัวเปนหลักฐานได จงรีบปฏิบัติ
เพื่อใหตั้งตัวไดเต็มที่ตอไป. 
  ๑๕. จิตใจมีปญญาปกครองรักษา เปนใจมีกองทัพแวดลอม พรอมที่จะยกเขาย่ํายีขาศึกได 
จงรีบปฏิบัติการทันที ใหสามารถทําลายรังของขาศึกได อยาใหขาศึกตั้งตัวติด รีบพิชิตขาศึกคือ
กิเลสใหไดชัยชนะขั้นสุดทาย. 
  ๑๖. จิตใจสวางไสวหายมืดมัว เปนใจที่มีอํานาจเดนดี มีอิทธิพลสูง สามารถกําจัดรากแกว
ของกิเลสไดแลว จงรีบรุดขุดรากกิเลสออกใหหมด อยาใหเหลือเศษแมแตนอย กระทั่งรากฝอยก็
อยาใหเหลือ. 
  เมื่อไดปฏิบัติรักษาจิตใจโดยนัยน้ีอยูเสมอ ไมละโอกาสอันดี ในเมื่อมีกําลังใจพอสมควรดวย
ประการนั้นๆ บํารุงกําลังใจอันมั่นคงไวไมหยุดย้ัง ยอมมีหวังบรรลุถึงความไพบูลยดวยทิพยอํานาจ
แนๆ ทีเดียว. 
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บทที ่๑๔ 
วิธใีชทพิยอาํนาจบาํเพญ็ประโยชน 

 
  ทิพยอํานาจที่ปลูกสรางขึ้นไดแลว เมื่อวาโดยลักษณะที่แทจริงของทิพยอํานาจประการ
น้ันๆ ยอมเปนอํานาจที่คุมครองรักษาตัว และอํานวยประโยชนแกตน แกผูอื่น แกโลก และแกพระ
ศาสนาอยูแลวโดยธรรมดา  ถึงอยางนั้นก็ตองรูจักใชจึงจะสําเร็จประโยชนดี พระมหาโมคคัลลาน
เถระทานเปนผูมีฤทธิ์เลิศอยูแลว แตในวิธีใชฤทธิ์น้ันบางคราวตองไดรับพระอุปเทศวิธีจากพระบรม
ศาสดาจึงใชไดดี  วิธีใชทิพยอํานาจหรือวาโดยเฉพาะวิธีใชฤทธิ์ที่เรียกวาอุปเทศนั้น มิไดทรงสั่งสอน
ไวโดยทั่วไป ตรัสแนะใหแกผูสมควรเทาน้ัน เพราะทิพยอํานาจมิใชเปนสิ่งสาธารณะ ยอมมีไดแก
บางคน  วิธีใชทิพยอํานาจจึงเปนไปโดยเฉพาะบุคคล มิไดตรัสไวโดยทั่วไป ถาจําเปนตองตรัสไว ก็
ทรงเพียงเลาเรื่องการใชทิพยอํานาจเทาน้ัน  แมเพียงเทานั้น ผูมีอุปนิสัยในทางใชทิพยอํานาจก็
เขาใจได และนําไปใชบําเพ็ญประโยชนได เชนที่ตรัสเลาเรื่องไปทรมาน พกาพรหม บนพรหมโลก 
เปนตน  เมื่อพิจารณาถึงเน้ือเรื่องแลวก็ไมเห็นมีธรรมปฏิบัติท่ีเปนสาธารณวิสัยอยูเลย คงเห็นแต
วิธีการอันเปนอสาธารณวิสัยเทานั้น  พระสูตรทํานองน้ีมีอยูในพระไตรปฎกหลายพระสูตร ที่พระ
ธรรมสังคาหกาจารยรวบรวมมารักษาไว ทานก็คงเขาใจถึงพระพุทธประสงคเปนอยางดี. 
  การที่พระบรมศาสดาไมตรัสสอนวิธีใชทิพยอํานาจไวโดยตรง ก็เพราะทิพยอํานาจเปนสิ่งไม
ทั่วไปดังกลาวแลวประการหน่ึง อีกประการหนึ่งเพื่อปองกันคนอันธพาลมิใหใชทิพยอํานาจทํา
ความพินาศฉิบหายแกตัวเขาเอง  ไดเคยมีเรื่องคนอันธพาลใชศิลปะเพื่อความฉิบหายแกเขาเอง
มาแลวเปนตัวอยาง  ถึงกับไดตรัสไววา ความรูเกิดขึ้นแกคนพาลก็เพียงเพื่อทําลายคุณธรรมของ
เขาเอง  และเพื่อกําจัดปญญาของเขาดวย ฉะน้ัน จึงทรงระมัดระวังหนักหนาในเรื่องน้ี ทรงถือ
เปนอสาธารณะตลอดมา แมจะมีผูอาราธนาใหทรงแนะนําอุปเทศแกภิกษุผูมีฤทธิ์ เพื่อทําฤทธิ์เผย
แผพระพุทธศาสนาก็ตาม ก็มิทรงอนุโลมตาม ตรัสยืนยันวาไดประโยชนนอย ไมคุมกับความ
เสียหายอันจะเกิดขึ้นในภายหลัง  การที่ขาพเจาจะแนะนําวิธีใชทิพยอํานาจน้ีก็รูสึกหวั่นๆ อยู
เหมือนกันวาจะเปนการเกินครู แตก็จะพยายามแนะนําวิธีใชบําเพ็ญประโยชนจริงๆ ซึ่งจะไมนํา
ความพินาศฉิบหายมาสูในภายหลังได  คติโบราณมีอยูวา สิ่งที่มีคุณอนันต ก็มีโทษมหันต ในเมื่อใช
ในทางผิด เชน ดาบเมื่อใชในทางถูกก็ใหคุณอนันต แตถาใชในทางผิดก็ใหโทษมหันต  ทิพยอํานาจ
ก็เชนเดียวกัน  ธรรมดาคนพาลมีสติและปญญาออนความยั้งคิดและความรอบคอบมีนอย ถามี
ทิพยอํานาจแลวก็อาจใชทิพยอํานาจในทางผิดได  ผลรายอันเกิดจากการใชทิพยอํานาจในทางผิด
น้ันยอมตกแกผูใชน้ันเองเปนสวนมาก ตกแกผูอื่นเพียงสวนนอย ดั่งพระเทวทัตในสมัยพุทธกาล 
หรือด่ังรัสปูตินในตางประเทศ (รัสเซีย). 
  การบําเพ็ญประโยชนจัดวาเปนความดีสวนหน่ึงที่ควรบําเพ็ญ ตรัสสอนใหบําเพ็ญเพื่อ
สงเคราะหแกผูอื่นเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน ใหเกิดความรักความนับถือมั่นคงในกันและกัน
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เรียกวา สังคหธรรม  พระบรมศาสดาก็ทรงบําเพ็ญเสมอ และทรงบําเพ็ญไดกวางขวางดวย  ดั่ง
พระโบราณาจารยไดแสดงพระพุทธจริยาในการบําเพญ็ประโยชนแกผูอื่นไวถึง ๓ ประเภท คือ 
  ๑. โลกัตถจริยา  ทรงบําเพญ็ประโยชนแกโลก ไดแกทรงแสดงธรรม ทรงบัญญัติวินัยไว
อยางถี่ถวนละเอียดลออ เพื่อประโยชนแกสัตวโลกทั่วๆ ไป. 
  ๒. ญาตัตถจริยา  ทรงบําเพ็ญประโยชนแกพระญาติวงศของพระองคโดยเฉพาะ เชน ทรง
สงเคราะหพระญาติ ผูแมเคยบวชในลัทธิอื่นมากอน ใหเขาบวชในพระธรรมวินัยของพระองคเอง
โดยสะดวก ไมตองใหประพฤติติตถิยปริวาสกอน  สวนคนผูมิใชพระญาติวงศของพระองคถาเคย
บวชในลัทธิอื่นมากอนตองใหประพฤติติตถิยปริวาส ถึง ๔ เดือน เมื่อลวง ๔ เดือนแลวภิกษุ
ทั้งหลายพอใจจึงจะใหบวชได. 
  ๓. พุทธัตถจริยา  ทรงบําเพ็ญประโยชนแกพุทธเวไนย คือผูควรแกการตรัสรู แมจะอยูในที่
ไกลแสนไกลก็เสด็จไปโปรด และแกผูตรัสรูแลว เชน ในเรื่องติตถิยปริวาสน้ัน  นอกจากทรงยกเวน
แกพระญาติวงศของพระองคแลว ทรงยกเวนแกผูบรรลุธรรมดวย ถาพระอรหันตอาพาธหนัก มัก
เสด็จไปเยี่ยมและทรงแสดงธรรมบําบัดอาพาธให เชน คราวพระมหาโมคคัลลานเถระอาพาธหนัก 
เสด็จไปเยี่ยมและทรงแสดงโพชฌงคใหฟง พระมหาโมคคัลลานเถระก็หายอาพาธ เหมือนไดรับ
ทิพยโอสถฉะนั้น. 
  เมื่อไดทราบพระพุทธจริยาในการบําเพ็ญประโยชนเชนน้ีแลว เราพุทธศาสนิกชนก็ควร
เจริญรอยตามพระบาทยุคลของพระพุทธองคบาง แตเรายังมีประโยชนตนเองที่ตองบําเพ็ญอยูดวย 
จริยาของเราจึงเปนไปทั้งในประโยชนตนเอง ทั้งในประโยชนผูอื่น ตลอดถึงประโยชนของโลกและ
ของพระพุทธศาสนา  การบําเพ็ญประโยชนน้ีก็จะตองพิจารณาอยางรอบคอบ เห็นวาจะไดผลคุม
กับกําลังที่ทุมเทลงไปจึงทํา  ถาจะเกิดโทษในภายหลัง แมจะไดประโยชนบางในปจจุบันก็ควรงด 
การแนะนําวิธีใชทิพยอํานาจบําเพ็ญประโยชนที่ขาพเจาจะใหตอไปน้ี ก็จะอนุวัติตามเหตุผลน้ัน จะ
แนะนําเฉพาะวิธีท่ีมีประโยชนจริงๆ ทั้งแกตนเอง ทั้งแกผูอื่น  จะเวนวิธีท่ีจะนําภัยพิบัติมาสูผูใช
ทิพยอํานาจ หากวาใครอุตรินําทิพยอํานาจที่ปลูกสรางขึ้นตามวิธีท่ีขาพเจาแนะนําไปใชในทางผิด
แลว ก็เปนการทําผิดเฉพาะตัวผูน้ัน ขาพเจาไมมีสวนรับผิด เพราะมิไดจงใจหรือแนะนําทางนั้นไว. 
  

การบําเพ็ญประโยชน 
  (๑) ดานประโยชนตน. 
   (๒) ดานประโยชนผูอื่น. 
  มีวิธีใชทิพยอํานาจ ดังตอไปน้ี 
 
  ๑. ดานประโยชนตน  
  ตนเองเปนแดนเกิดของประโยชนทั้งมวล ถาตนเองไมมีคุณธรรมและสมรรถภาพ ตนก็ทํา
ประโยชนผูอื่น ประโยชนของโลก และของพระศาสนาไมไดอยูดีฉะน้ัน  ประโยชนตนเองจึงเปนสิ่ง
ควรคํานึงถึงกอน  แตคําวาประโยชนตนมีความหมายกวางมาก จําเปนตองจํากัดความไวในที่น้ีให
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แนนอน เพื่อปองกันความเขาใจผิดในการบําเพ็ญประโยชนตน คําวาประโยชนตนตามความมุง
หมายของขาพเจา หมายถึง ผลดีท่ีพึงทําแกตนโดยสวนเดียว  ถาการใดสําเร็จประโยชนแกตนใน
ปจจุบัน แตผลสะทอนของการกระทําน้ันเปนผลรายแกตนในภายหลัง ในกรณีเชนน้ีไมช่ือวา
ประโยชนตน เพราะเปนอันตรายแกตนเอง  ถาการใดสําเร็จประโยชนแกตนเองในปจจุบัน ผล
สะทอนของการน้ันในภายหลังก็เปนผลดีแกตนดวย ในกรณีเชนน้ีช่ือวาประโยชนตนแทจริง  การ
กระทําซึ่งเปนผลสะทอนในทางรายแกตนนั้น พึงทราบวาเปนการกระทบกระเทือนถึงประโยชน
ผูอื่น ทําใหผูอื่นเสียหาย จึงไมจัดวาเปนประโยชนตนจริง เพราะเปนไปเพื่อพอกพูนภัยเวรแก
ตนเอง ถึงจะไดประโยชนปจจุบันก็ไมคุมกับผลรายอันจะเกิดขึ้นในภายหลัง จัดวาเปนการทําลาย
ประโยชนตนเสียดวยซ้ํา ฉะน้ัน ควรเขาใจใหถูกตองวาประโยชนตนตองเปนผลดีแกตนเอง ทั้งใน
ปจจุบัน ทั้งในภายหนา ไมกระทบกระเทือนประโยชนผูอื่น คือไมทําลายประโยชนผูอื่น  ผูเจริญ
ทิพยอํานาจก็ชื่อวาบําเพ็ญประโยชนตนอยูแลว  เมื่อยังไมสําเร็จถึงข้ันอาสวักขยญาณช่ือวายังไม
สําเร็จอยางสมบูรณ เปนภาระที่จะตองบําเพ็ญอยู  สวนผูสําเร็จทิพยอํานาจชั้นสูงสุดแลวชื่อวา
สําเร็จประโยชนตนอยางสมบูรณแลว  ภารกิจในการบําเพ็ญประโยชนตนก็ระงับไป ยังมีแตภารกิจ
ในการบําเพ็ญประโยชนผูอื่นที่ตองทําดวยความกรุณา และดวยมุงสนองบูชาคุณตามวิสัยของคนดี 
ผลสะทอนจากการบําเพ็ญประโยชนผูอื่นน้ัน ถึงจะเปนความดีแกตนก็มิใชผลมุงหมายโดยตรง เปน
เพียงผลพลอยไดของการทําประโยชนเทาน้ัน  ในดานประโยชนตนน้ี ขาพเจามุงแนะนําผูที่ยังมี
ภารกิจในการบําเพ็ญอยูเทานั้น  ฉะนั้นจะไดใหคําแนะนําไว ดังน้ี 
   

วิธีใชทิพยอํานาจคุมครองตน 
  (๑) โลกนี้บริบูรณดวยภัยนานาชนิด ผูเกิดมาในโลกน้ี จึงเทากับตกอยูทามกลางภัย  คน
โบราณที่รูเรื่องโลกดีถึงกับขนานนามโลกนี้วา โลกมาร  ผูจะไดนามวาอัจฉริยบุคคลก็เพราะผจญ
มารไดชัยชนะ สามารถบําเพ็ญประโยชนสําเร็จ ทั้งที่เปนประโยชนตน ทั้งท่ีเปนประโยชนผูอื่น 
ตลอดถึงประโยชนแกโลกทั้งสิ้น ถาจะพูดใหถูกตองเรียกโลกนี้วา สนามผจญภัย ยอมเหมาะที่สุด 
ภัยในโลกนี้มีหลากหลาย เมื่อประมวลใหสั้นมี ๔ ประเภทคือ 
  ก. ภัยธรรมชาติ  ไดแกภัยอันเกิดมีอยูโดยปกติธรรมดา เชนเกิดจากดินฟาอากาศวิปริต 
เกิดแตความเปลี่ยนแปลงของสังขาร ฯลฯ ภัยชนิดน้ีเปนภัยเหนืออํานาจ แตก็มีทางปองกันไดบาง. 
  ข. ภัยพาล ไดแกภัยอันเกิดจากคนอันธพาล คนจําพวกน้ีสันดานหยาบ มีนิสัยไมอนุโมทนา
ในการทําดีของผูอื่น ชอบขัดขวางตัดรอนการบําเพ็ญประโยชนของผูอื่น  มีการกลาวเสียดสี กลาว
เยาะเยย กลาวถากถาง ทํารายดวยพลการ หรือดวยอํานาจในเมื่อเขามีอํานาจ  ภัยประเภทน้ีก็พอ
มีทางหลีกเลี่ยงไดบาง แตถาหลีกไมพนก็ตองผจญดวยความอดทนที่สุด และดวยวิธีอันแยบคาย 
ซึ่งจะไดแนะนําในที่น้ี. 
  ค. ภัยมาร  ไดแกภัยอันเกิดจากมารใจบาป  มารนี้หมายถึงเทพเจาจําพวกหนึ่ง ซึ่งมีนิสัย
สันดานริษยา ไมอยากใหใครไดดียิ่งกวาตัว โดยมากเปนผูพลั้งพลาดในการสรางบารมี เกรงวาคน
อื่นจะเกินหนาตนไป จึงคอยขัดขวางการสรางบารมีของคนอื่นเสมอ     ถาจะทําประโยชนเพียงชั้น 
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ต่ํา เขาจะไมขัดขวาง เพราะยังอยูในอํานาจของเขา แตถาจะทําประโยชนอยางสูงเพื่อออกจากโลก
เขาจะขัดขวางเต็มท่ี ภัยประเภทน้ีจะตองผจญดวยความฉลาดที่สุด. 
  ฆ. ภัยเวรกรรม  ไดแกภัยอันเกิดจากเวรกรรมของตนเอง  ถามันใหผลสืบเนื่องกันมาแลว
หลายชาติมันยังไมสิ้นกระแสลง ยอมเปนภัยที่หลีกไมพน ถามันยังไมทันใหผล มีทางปองกันได ดัง
จะแนะนําตอไปน้ี 
  ในการคุมครองตนเพื่อใหพนภัยดังกลาวนี้ มีวิธีปฏิบัติดังน้ี 
  ก. มีสติคุมครองอินทรียเสมอ ปองกันมิใหเกิดบาปอกุศลขึ้นครอบงําใจ ทําใจใหผองใสไว
เปนนิตย ใหเหมือนกระจกเงาที่ขัดดีแลวฉะน้ัน. 
  ข. มีปญญาพิจารณาเหตุผลตนปลายของสิ่งทั้งหลายเปนนิตย พิจารณาดีแลวจึงเสพ 
พิจารณาดีแลวจึงรับ  พิจารณาแลวจึงบรรเทา  พิจารณาดีแลวจึงเวน  ทําใหปญญาเปนเหมือน
กองทัพพิทักษรักษาตัวเปนนิตย.  
 ค. เจริญเมตตาฌานเปนนิตย ทั้งกลางวันกลางคืน แผกระแสจิตประกอบดวยเมตตาไปยัง
สรรพสัตวทุกถวนหนาทั่วโลกธาตุ อยาใหจิตมีความรูสึกวามีศัตรูแตที่ไหนๆ  ใหรูสึกวามีมิตรรอบ
ดานอยูเสมอ. 
  ฆ. เจริญอสุภฌานบอยๆ เพื่อปองกันบวงมาร เพราะมารชอบใช รูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐพัพะเปนบวงเคร่ืองผูกมัดเสมอ. 
  ง. มีขันติ ความอดทนอยางดียิ่ง เย่ียงขันติวาทีดาบส ในสมัยดึกดําบรรพฉะนั้น. 
  จ. อยาเปดโอกาสใหเวรกรรมไดชองใหผล เมื่อรูสึกตนวามีเวรกรรมไดทํามาแลว จงมั่นใน
ศีลธรรมย่ิงขึ้นทุกขณะ ทําใจใหเปนศีลธรรมทุกเมื่อ อกุศลเวรกรรมจึงจะไมไดชองใหผล อาจผอน
บรรเทาเวรกรรมเกาที่ใหผลสืบตออยูน้ันใหเบาบางไป หรือเลิกใหผลเลยก็ได. 
  ฉ. เขาสมาธิประกอบดวยองค ๕ ดังกลาวไวในวิธีรักษาทิพยอํานาจนั้นเสมอ จะทําใหแคลว
คลาดจากภัยอันตรายทุกประการ. 
  ช. เจริญวิปสสนา เฉพาะอยางยิ่งคือ สุญญตานุปสสนาเปนนิตย ใหเห็นทุกสิ่งวางโปรง
เหมือนอากาศเสมอไป เปนวิธีปองกันภัยอยางดีเย่ียม  ภัยอันตรายเขาไมถึงตัวไดเลย. 
  เมื่อปฏิบัติตามวิธีท่ีกลาวมานี้ไดทุกๆ ประการ เปนอันหวังความปลอดภัยไดแนนอน
ทีเดียว. 
  (๒) วิธีใชทิพยอํานาจกําจัดภัยอันตรายแกตน เมื่อภัยอันตรายไดชองเกิดข้ึนแกตนแลว พึง
ปฏิบัติบรรเทาภัยอันตรายน้ันๆ โดยวิธีอันแยบคาย ดังตอไปน้ี 
  ก. กําจัดภัยธรรมชาติ ใชฤทธิ์ปชชลิกภาพเผาตัว หรือเพงแผดเผากายใหเกิดความอบอุน
ทั่วตัว หรือใชอากาสกสิณเพงขยายใหทั่วบริเวณที่อยู ในเมื่ออยูในที่อากาศทึบ หายใจฝด ซึ่งอาจ
เกิดโรคภัยไขเจ็บขึ้นได. 
  ข. กําจัดภัยพาล ใชเมตตาฌานเปนดีที่สุด  เมื่อรูวาใครเปนพาลชอบเกะกะระรานแลว พึง
พุงกระแสจิตประกอบดวยเมตตาไปยังผูนั้น จะทําใหเขาเกิดใจออนโยนลง และเลิกการเปนพาล 
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หันมาเปนมิตรได  หากจะใชฤทธิ์อยางอื่นบางก็ไดในเมื่อจําเปน ตองพิจารณาเอาเองวาควรใชฤทธิ์
ชนิดไหน ใหเหมาะสมกับเหตุการณ. 
  ค. กําจัดภัยมาร  ใชอสุภฌานแกความกําหนัดในเมื่อมีผูเกิดกําหนัดในตน หรือตนเกิด
กําหนัดในผูอื่น จะเพงตนหรือคนอื่นใหเปนอสุภะยอมไดทั้งสองประการ  สามารถบรรเทาความ
กําหนัดไดอยางดียิ่ง ถาเกิดภัยมารอยางรายแรงพึงใชสุญญตานุปสสนาพิจารณากายใหเห็นวาง
เปลาเปนอากาศไป หรือจะใชฤทธิ์ประการใดประการหน่ึง อันเหมาะสมกับเหตุการณก็ได. 
  ฆ. กําจัดภัยเวรกรรม  เมื่อเกิดภัยเวรกรรมขึ้น พึงใชความอดทนอยางดีเย่ียม อยายอมให
ใจเหออกนอกทางศีลธรรม อยาทํากรรมเวรสืบตอใหยืดยาว ทําใหมันสิ้นลงเสียเพียงแคน้ันเปนดี
ที่สุด และพึงแผกุศลผลบุญไปยังผูเปนเจากรรมนายเวรเนืองๆ เพื่อใหเขาใจออนเลิกจองกรรมจอง
เวรกันตอไป. 
  ในการกําจัดภัยอันตรายนี้ เมื่อจะใชวิธีใดๆ พึงพิจารณาใหแนนอนในใจเสียกอนวาจะไดผล
หรือไม เมื่อไดความแลวจึงใชวิธีน้ันๆ ตอไป. 
  (๓) วิธีใชทิพยอํานาจบําบัดอาพาธแกตนเอง  เมื่อเกิดอาพาธขึ้น พึงพิจารณาหาอุบาย
บําบัดอาพาธ เมื่อไดอุบายอยางใดพึงใชอุบายน้ันบําบัด ก็จะระงับได เวนแตอาพาธอันเกิดจากเวร
กรรม เมื่อกระแสกรรมยังไมสิ้นสุดลง อาพาธยังไมระงับ เมื่อพิจารณาไดความวาอาพาธเกิดจาก
เวรกรรมอะไรแลว พึงปฏิบัติในทางระงับเวรกรรมดังกลาวในขอ (๒) ฆ. อาพาธก็อาจระงับ หรือ
บรรเทาลงไดมาก  วิธีท่ัวไปสําหรับบําบัดอาพาธ คือ เขาฌานเปนอนุโลมปฏิโลมหลายๆ เที่ยว 
หรือเขาฌานแบบสมาธิประกอบดวยองค ๕ ดังกลาวไวในบทที่ ๑๓ ตอนวาดวยการรักษาฌานก็ได  
และตองปลุกกําลังใจใหแข็งแรงที่สุด ตองนึกวาตนเองแข็งแรงไมเจ็บปวยอยูเสมอ. 
  (๔) วิธีใชอํานาจระงับกิเลสของตน  กิเลสเปนภัยอันตรายภายในที่สําคัญที่สุด ยิ่งกวาภัย
ใดๆ ตองปฏิบัติในทางปองกันไวเปนดีท่ีสุด  วิธีปองกันภัยชนิดน้ีก็ไดแกขอสัมมาปฏิบัติทั้งปวง 
ดังกลาวไวในบทท่ี ๓-๔ น่ันแลว  แตถาหากมันเกิดข้ึนโดยที่ปองกันไมทัน ก็พึงบรรเทากิเลสน้ัน
ดวยขอสัมมาปฏิบัติตรงกันขามเสมอไป ทํานองหนามยอกเอาหนามบง เชน ราคะเกิดขึ้น พึงเจริญ
อสุภฌาน  โทสะเกิดขึ้นพึงเจริญเมตตาฌานเปนตน  กิเลสน้ันๆ ก็จะระงับไป อยาปลอยไวนานจะ
ละยาก เมื่อมันเกิดขึ้นตองรีบแกไขทันที แลวตองสังวรไวใหดี. 
 
  ๒. ดานประโยชนผูอืน่ 
  ผูอื่นหมายภายนอกตัวเองออกไป จะเปนคนสัตว ภูตผี ปศาจ หรือเทพเจาก็ตาม เรียกวา
ผูอื่นสิ้น ประโยชนใดเปนไปเพื่อความสุขสวัสดีแกผูอื่นน้ัน ประโยชนน้ันเรียกวาประโยชนผูอื่น  
การบําเพ็ญประโยชนเพื่อผูอื่นก็คือ ประกอบกิจการหรือประพฤติการอันจะเปนผลสะทอนกลับมา
หาตนก็เพียงเล็กนอย ไมคุมกับกําลังและเวลาที่ทุมเทลงไป  การบําเพ็ญประโยชนผูอื่นน้ีตรัส
สรรเสริญและทรงแนะนําใหบําเพ็ญ  แตถาทําแตประโยชนผูอื่น ละเลยประโยชนของตนก็ทรงติ
เตียน  เพราะเขาผูน้ันจะทําลายตัวเอง และผลที่สุดก็จะทําลายผูอื่นดวย  จึงทรงแนะนําใหบําเพ็ญ
ประโยชนอันจะสําเร็จผลดีทั้งแกตนทั้งแกผูอื่น เปนการทําที่มีผลไพศาล คือการประพฤติสจุริต
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ดวยกาย วาจา ใจ และชักชวนผูอื่นในการประพฤติสุจริตน้ัน โดยวิธีน้ีตนเองก็ไดประโยชน ผูอื่นก็
ไดรับประโยชนดวย ไมเสียผลทั้งสองฝาย  ผูมีปญญาชอบบําเพ็ญประโยชนชนิดน้ี  แตยังมี
ประโยชนบางอยางซึ่งตนเองจะตองเปนผูเสียสละฝายเดียว ผูอื่นเปนผูไดรับผล ในกรณีเชนนี้ทรง
แนะนําใหพิจารณาดวยปญญา ถาเห็นวาจักไมเปนไปเพื่อทําลายประโยชนของตนก็พึงทําตาม
กําลังความสามารถ แตถาเปนไปเพื่อทําลายประโยชนตนเองแลวไมควรทํา ทั้งน้ีมิใชสอนใหเปนคน
ใจแคบ แตทรงสอนใหเปนคนมีประโยชน รูจักทําประโยชนไมใหทําลายประโยชนใดๆ  เมื่อได
ทราบลักษณะประโยชนผูอื่น และหลักการบําเพ็ญประโยชนผูอื่นเชนน้ี พึงทราบวิธีการดังตอไปน้ี 
 
  (๑) วิธีใชทิพยอํานาจคุมครองผูอื่น 
  ในกรณีที่ผูอื่นไมสามารถจะคุมครองตนของเขาใหปลอดภัยได ถาเราเปนผูสามารถปองกัน
ภัยไดและเมตตากรุณาแกเขาก็พึงทําการคุมครองเขาดวยทิพยอํานาจประการใดประการหน่ึง เชน 
   ก. ทําฤทธิ์กําหนดเขตปลอดภัยแกเขา. 
  ข. ทําฤทธิ์อธิษฐานวัตถุใหเปนเคร่ืองคุมกันภัยแกเขา. 
  ค. แนะนําใหเขาระลึกถึงพระรัตนตรัย และตนซึ่งเปนสวนหน่ึงของพระรัตนตรัย ในเวลา
หวาดระแวงภัย. 
  ฆ. ทําฤทธิ์ดวยเมตตาพลกรุณาพล หรือประการอื่นๆ ปกคลุมไปคุมครองเขาในเมื่อจําเปน. 
 
  (๒) วิธีใชทิพยอํานาจบรรเทาภัยแกผูอืน่ 
  ในกรณีที่ผูอื่นประสบกับภัยอันตรายอยางใดอยางหน่ึง เมื่อเราเมตตากรุณาเขาอยู และมี
สมรรถภาพพอจะชวยได ก็พึงชวยดวยทิพยอํานาจประการใดประการหน่ึง ซึ่งเหมาะสมกับกรณี
น้ันๆ เชน 
  ก. ทําฤทธิ์กําจัดภัย ในเมื่อเห็นวาจําเปนตองทํา เพราะจะปฏิบัติโดยวิธีอื่นใดไมสําเร็จ. 
  ข. ทําบุญอุทิศ หรืออุทิศบุญที่มีอยูแลวไปใหแกเขา ผูกําลังตกทุกขไดยากอยูในปรโลก ให
พนทุกขยากไป. 
  ค. ใหคําแนะนําสั่งสอนอันศักดิ์สิทธิ์ เหมาะสมกับภัยที่เขาผจญอยูน้ัน ใหเขาเกิดกําลังใจ
ตอสูกับภัยดวยธรรมิกอุบาย และแผกระแสจิตประกอบดวยอานุภาพไปชวยเขาตามสมควร. 
  ฆ. ถาเขาเปนผูมีทิพยอํานาจพอจะขจัดภัยแกตัวเองไดอยู หากไมฉลาดในวิธีใช พึงแนะ
อุปเทศแหงทิพยอํานาจแกเขาตามควร. 
 
  (๓) วิธีใชทิพยอํานาจบําบดัอาพาธผูอืน่ 
  ในกรณีที่ผูอื่นเกิดอาพาธที่พอเยียวยา หรือผอนบรรเทาทุกขเวทนาได ก็พึงชวยเหลือตาม
สมควรแกกรณี เชน 
  ก. เขาสมาธิขั้นปติสุขภูมิ แลวแผกระแสปติสุขน้ันไปให หรือทําอธิษฐานฤทธิ์ก็ได. 
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  ข. ถาเปนผูมีกําลังใจ ไดเคยซาบซึ้งในพระธรรมอยูแลว แสดงธรรมอันวิเศษใหฟงก็บรรเทา
ได. 
  ค. ผูอาพาธเปนผูที่ควรสงเคราะหโดยประการทั้งปวง พึงเพงใหเกิดเปนทิพยโอสถข้ึน แลว
ใหเขาใชอาบกิน. 
  
  (๔) วิธีใชทิพยอํานาจปลกูศรัทธาในศีลธรรมแกผูอืน่ 
  ในกรณีชวยเหลือผูอื่นใหเกิดศรัทธาเช่ือมั่นในศีลธรรมน้ัน นอกจากการใหคําแนะนําสั่ง
สอนตามธรรมดาแลว ในบางกรณีจะตองอาศัยทิพยอํานาจเขาชวยจึงจะสําเรจ็ผล เพราะบางคน
มีทิฏฐิมานะกลา ถาไมเห็นคุณนาอัศจรรยประจักษตา เขาจะไมเช่ือถือถอยคําในการแนะนําสั่ง
สอน  แตถาเขาไดเห็นคุณนาอัศจรรยแลว เขาจะเช่ือถือถอยคําในการแนะนําสั่งสอนอยางดียิ่ง 
และทําใหเขามั่นใจในศีลธรรมวาเปนสิ่งดีวิเศษกวาสิ่งใดๆ เมื่อเขามั่นใจในศีลธรรมย่ิงๆ ขึ้นในกรณี
ที่ตองใชทิพยอํานาจน้ีตองพิจารณาโดยรอบคอบวา ควรใชทิพยอํานาจชนิดใดดวย อยาสักวามี
อํานาจใชก็ใชไปทีเดียว เพราะถาใชไมถูกวิธีก็อาจกลับเปนรายได และตองสังวรใหมาก อยาใชพร่ํา
เพรื่อ จะนําอันตรายมา. 
  อน่ึง นาค ยักษ คนธรรพ ปศาจ เปรต บางจําพวกมีฤทธิ์และโหดราย ถาไมใชฤทธิ์ทรมานก็
ยอมไมสําเร็จอยูดี ในกรณีทําฤทธ์ิทรมานพวกนี้พึงพิจารณาดูฤทธิ์อันจะปราบเขาได เชน นาค ตอง
ใชฤทธิ์สองประการทรมาน คือ ธมายิกภาพ กับ ปชชลิกภาพ นอกนั้นเพียงเมตตาฌานก็อาจ
ทรมานได ถาใชเมตตาไมลงจึงคอยใชฤทธิ์อื่นๆ ตอไปตามสมควร  เมื่อทรมานลงแลวตองสั่งสอน
ใหดํารงอยูในพระไตรสรณคมนและศีล ๕ ประการ เสมอไปทุกครั้ง อยาทรมานปลอย จะได
ประโยชนนอย. 
 

จบ. 
 
 

 


