
บทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย ์

ชุดที่ ๙  เรื่องสมถกรรมฐาน 

ตอนที่ ๑    กสิณ ๑๐  อสุภะ ๑๐ 

 

 บทเรียนชุดที่ ๙ สมถกรรมฐาน  เป็นการศึกษาในหมวดธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสมถกรรม -
ฐาน ๔๐ อย่าง คือ  กสิณ ๑๐   อสุภะ ๑๐   อนุสสติ ๑๐    อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑  จตุธาตุววัฏฐาน ๑  
อัปปมัญญา ๔   อรูปกรรมฐาน ๔    

 บทเรียนชุดที่ ๙ ตอนท่ี ๑ จะศึกษาเรื่อง กสิณ ๑๐ และ อสุภะ ๑๐    การศึกษาปริยัติในเร่ือง
สมถกรรมฐานมีความส าคัญอย่างมาก   เพราะว่าเม่ือศึกษาแล้วจะได้ทราบว่าสิ่งที่เป็นเครื่องมือใน      
การปฏิบัติมีอะไรบ้าง   เมื่อศึกษาถูก เข้าใจถูก  ก็ปฏิบัติถูก รู้ว่าอารมณ์ชนิดใดเป็นอารมณ์ส าหรับเจริญ
สมถกรรมฐานจนได้บรรลุฌาน อภิญญา    และการปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานซ่ึงยัง 
ผลส าเร็จจากการปฏิบัติ คือ ให้ได้บรรลุมรรคผล  

 

 

บทที่ ๑  

ความรู้เบื้องต้น 

ค าว่า กรรมฐาน หมายถึง ที่ตั้งของการกระท า หรือว่าการกระท าที่เ กิดขึ้นทางจิตใจ ซึ่งรวม
แล้วมี ๒ อย่าง  คือ ๑) สมถกรรมฐาน ๒ ) วิปัสสนากรรมฐาน   ฉะนั้นค าว่ากรรมฐาน ก็หมายรวมถึง
สมถะและวิปัสสนาได้ทั้ง ๒ อย่าง แต่ถ้าหาก จะเจาะจงลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องระบุให้ชัดลงไปว่า 
“เจริญสมถกรรมฐาน หรือ  เจริญวิปัสสนากรรมฐาน” ถ้าบอกเพียงว่าปฏิบัติกรรมฐาน ความหมายก็จะ
คลุมทั้งสมถะและวิปัสสนา 

 

 การเจริญสมถกรรมฐาน คือ การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงซึ่งความสงบ การเจริญวิปัสสนา คือ 
การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงซึ่งปัญญา  ส่วนความสงบที่เกิดจากการเจริญสมถะนั้นไม่ใช่ปัญญา แต่ความสงบก็
เป็นธรรมชาติเป็นของจริงเหมือนกัน   ความสงบอันเน่ืองจากการเจริญสมถกรรมฐานมีลักษณะที่จิตมี
สมาธิเข้าถึงความสงบคือจิตน้ันต้ังมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวซึ่งเป็นฝ่ายกุศล นิ่งแนบแน่นอยู่ในอารมณ์
เดียวอย่างสม่ าเสมอ และโดยถูกทางด้วย   จากคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้แบ่งสมาธิไว้หลายนัย เช่น สมาธิมี
อย่างเดียวคือ มีลักษณะไม่ฟุ้ง  สมาธิมีสองอย่าง คือ หมวดที่ ๑ แยกเป็นอุปจารสมาธิ และ อัปปนาสมาธิ  



 ๒ 

หมวดที่ ๒ แยกเป็นโลกียสมาธิ และ โลกุตตรสมาธิ  (ยังมีการแบ่งสมาธิออกเป็น ๓ , ๔ , ๕ อย่างอีก ใน
ที่น้ีขอยกมาอธิบายเพียงบางส่วน) 

สมาธิ ๒ อย่าง หมวดที่ ๑ แยกเป็นอุปจารสมาธิ และ อัปปนาสมาธิ   
๑. อุปจารสมาธิ   หมายถึง  การพิจารณาอารมณ์กรรมฐานด้วยภาวะท่ีจิตเป็นเอกัคคตา   

(เอกัคคตาเป็นเจตสิกในอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง ซึ่งโดยปกติย่อมเข้า
ประกอบกับจิตทุกดวง แต่มีก าลังอ่อน ในที่นี้มีก าลังแรงกล้าสามารถจะท าให้
สัมปยุตตธรรมตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้นาน ๆ ซึ่งจัดเป็นองค์ฌานองค์
หนึ่ง)  โดยไม่มีความคิดตามความเคยชินอื่นมากีดขวาง  ความคิดตาม
ความเคยชินเหล่านั้น ได้แก่ นิวรณ์ ๕ 

๒. อัปปนาสมาธิ   หมายถึง  ภาวะของจิตที่เกิดขึ้นต่อจากอุปจารสมาธิ สมาธิในข้ันน้ีเป็น
สมาธิที่เป็นความก้าวหน้าทางใจ   

อุปจารสมาธิ กับ อัปปนาสมาธิ ต่างกันอย่างไร ?    ต่างกันคือ   

อุปจารสมาธิ  เป็นสมาธิที่บุคคลเอาชนะนิวรณ์ ๕ ได้    เมื่อบุคคล
เอาชนะนิวรณ์ได้ จึงเกิดความแตกฉานในสมาธิ คล่องแคล่วในสมาธิ  
สมาธิที่เจริญมาถึงขั้นนี้เรียกว่า อัปปนาสมาธิ    

สมาธิ ๒ อย่าง หมวดที่ ๒ แยกเป็นโลกียสมาธิ และโลกุตตรสมาธิ 

๑.  โลกียสมาธิ หมายถึง  เอกัคคตา ที่ประกอบกับกุศลจิต ในภูมิ ๓ คือ กามภูมิ รูปภูมิ
และอรูปภูมิ  

๒.  โลกุตตรสมาธิ หมายถึง เอกัคคตาที่ประกอบกับอริยมัคคจิต        

นิมิต ๓  อย่าง 

๑. บริกรรมนิมิต  เป็นนิมิตขั้นเตรียมการหรือเริ่มต้น  หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ก าหนดเป็น
อารมณ์ในการเจริญกรรมฐาน เช่น ดวงกสิณที่ถูกน ามาใช้ก าหนดในการ
เจริญสมถกรรมฐาน  อสุภะหรือซากศพ เป็นต้น สิ่งนั้นเรียกว่าบริกรรม
นิมิต 

๒.  อุคคหนิมิต   (นิมิตติดตา) คือนิมิตที่ผู้ปฏิบัติเพ่งองค์กสิณที่เรียกว่าบริกรรมนิมิตนั้น 
ด้วยจิตไม่ฟุ้งซ่าน จนเห็นภาพกสิณนั้นอย่างติดตา  และมองเห็นดวง
กสิณนั้นเหมือนกับลอยอยู่ในอากาศ บางครั้งก็ลอยไกลออกไป บางครั้ง
อยู่ใกล้ อยู่ทางซ้าย อยู่ทางขวา บางครั้งมีขนาดใหญ่ บางครั้งมีขนาดเล็ก 
บางครั้งมีลักษณะน่าเกลียด บางครั้งมีลักษณะน่ารัก (ความน่าเกลียด 
น่ารัก  ข้ึนอยู่กับอารมณ์กรรมฐานท่ีเลือก ถ้าเลือกอสุภะ คือ ซากศพเป็น



 ๓ 

องค์กสิณ   อุคคหนิมิต ก็เป็นภาพน่าเกลียดเช่นเดียวกับศพ )  ผู้ปฏิบัติ
พึงท าอุคคหนิมิต คือ นิมิตที่ติดตานี้ให้เกิดขึ้นโดยการเพ่งที่คล่องแคล่ว 
โดยไม่ต้องอาศัยองค์กสิณแล้ว 

๓. ปฏิภาคนิมิต  (นิมิตที่เกิดขึ้นทางใจ)  เพราะการก าหนดอุคคหนิมิตนั้นซ้ าแล้วซ้ าอีก 
ปฏิภาคนิมิตจึงเกิดขึ้น  ปฏิภาคนิมิตนี้เห็นได้ถึงแม้หลับตา จะเห็น
เหมือนกับลืมตาดู คือปรากฏในความคิดเท่านั้น  คือ นิมิตที่เป็นภาพ
คล้ายอุคคหนิมิต แต่เป็นภาพที่บริสุทธิ์ย่อได้ขยายได้  ไม่ด่างพร้อย ใส
สะอาด งามกว่าอุคคหนิมิต เช่น การเพ่งซากศพที่พองอืด   ในระดับ
อุคคหนิมิต  จะเห็นซากศพนอนพองอืดอยู่  แต่ในระดับปฏิภาคนิมิตแล้ว  
จะปรากฏเป็นภาพคนอ้วนพี สมบูรณ์ นอนน่ิงอยู่เหมือนคนนอนหลับ ไม่
น่ากลัว ไม่น่าสะอิดสะเอียนแต่อย่างใด  นิมิตนั้นปรากฏพร้อมกับจิต 

 

ภาวนา ๓ อย่าง 
๑. บริกรรมภาวนา คือ การเจริญจิตในข้ันแรกเริ่มปฏิบัติ  เช่น การเจริญปฐวีกสิณ  ต้อง

เพ่งองค์กสิณ และ ท่องค าบริกรรมว่า ปฐวี ๆ  จิตที่เพ่ง และ ท่องค า
บริกรรมนั้น คือ บริกรรมภาวนา  ( สิ่งที่ถูกเพ่ง คือ บริกรรมนิมิต ) 

๒. อุปจารภาวนา คือ   จิตที่มีความแนบแน่นในอารมณ์ในข้ันใกล้กับอัปปนาฌานแล้ว ใน
ขั้นนี้ เป็นขั้นตอนท่ีจิตมีนิมิตเกิดขึ้น ๒ อย่าง คือ อุคคหนิมิต และ 
ปฏิภาคนิมิต 

 
๓. อัปปนาภาวนา คือ  ขั้นตอนท่ีจิตมีองค์ฌานเกิดขึ้นประกอบพร้อมแล้ว กล่าวคือ เมื่อ

ส าเร็จปฐมฌาน ก็จะประกอบด้วยองค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข 
เอกัคคตา  จิตในขั้นนี้คือ อัปปนาภาวนา  

การรักษานิมิต 

 นิมิตเกิดยากแต่เสื่อมง่าย   ฉะนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อได้นิมิตแล้วต้องรักษาไว้อย่างดีดุจพระมเหสี
ผู้รักษาพระครรภ์   จากคัมภีร์วิมุตติมรรคได้แสดงวิธีการรักษานิมิตด้วยการกระท า ๓ อย่าง คือ ด้วยการ
งดเว้นจากความชั่ว ด้วยการปฏิบัติกุศลธรรม และด้วยการพากเพียรอย่างต่อเนื่อง 

 การงดเว้นจากความชั่ว   งดเว้นจากความยินดีในการงาน งดเว้นจากความยินดีในการพูด
โต้แย้งแบบต่าง ๆ งดเว้นจากความยินดีในการหลับ การอยู่กับหมู่คณะ  ลักษณะนิสัยที่ผิดศีลธรรม การไม่
ส ารวมอินทรีย์ ๖ มีการเห็น การได้ยิน เป็นต้น   ความไม่รู้จักประมาณในอาหาร  การไม่บ าเพ็ญฌาน  
การไม่มีสติในกาลต่าง ๆ    

 การปฏิบัติกุศลธรรม  การเอาชนะความชั่วทั้งปวงดังที่กล่าวมานั้น  ก็คือการปฏิบัติกุศล
ธรรมให้เกิดขึ้น เป็นการรักษานิมิตให้เกิดขึ้นและตั้งม่ัน 



 ๔ 

 ความเพียรอย่างต่อเน่ือง   คือ เมื่อผู้ปฏิบัติก าหนดนิมิตได้แล้ว ต้องรักษานิมิตนั้นเสมอ  
เปรียบประดุจว่านิมิตนั้นเป็นเพชรที่มีค่ามาก  เพียรปฏิบัติกรรมฐานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และปฏิบัติ
อย่างมาก มีความพอใจในการปฏิบัติ นั่งก็เป็นสุข  นอนก็เป็นสุข  ท าใจให้ออกห่างจากวิธีการท่ีปฏิบัติ
แบบผิด ๆ การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างดี จะท าให้ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้น นั่นก็แสดงว่าผู้ปฏิบัติได้สมาธิถึง
ขั้นใกล้จะส าเร็จปฐมฌาน 
 
เมื่อสมาธิไม่ก้าวหน้าจะท าอย่างไร 
 

 บุคคลที่ปฏิบัติแล้วได้เพียงอุปจารสมาธิไม่ก้าวหน้าถึงอัปปนาสมาธิ  จากคัมภีร์วิมุตติมรรค
และวิสุทธิมรรคได้แสดงวิธีฝึกให้ก้าวหน้าด้วยวิธีการ ๑๐ อย่าง เรียกว่า อัปปนาโกศล ๑๐  มีด้งนี ้

๑. โดยเอาใจใส่ท าความสะอาดวัตถุทางกาย    

 การท าวัตถุทั้งหลายท้ังภายในและภายนอกให้มีความสะอาด มีผลต่อการเจริญสมาธิ ในเวลาใด
ที่ผู้ปฏิบัติมีผม , เล็บ ยาวสกปรก หรือร่างกายมีเหงื่อไคล เวลานั้นคือมีวัตถุภายในท่ีไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์  
ในกาลใดที่ผู้ปฏิบัติมีจีวรเก่า สกปรก และเหม็นสาบ หรือมีเสนาสนะรกรุงรัง กาลนั้น ชื่อว่ามีวัตถุภายนอก
ไม่สะอาด เม่ือจิตและเจตสิกทั้งหลายเกิดขึ้นในวัตถุภายในและภายนอกที่ไม่สะอาดเช่นนั้น แม้ฌานก็
พลอยไม่สะอาดไปด้วย เช่นเดียวกับแสงตะเกียงอันเกิดเพราะอาศัยตะเกียง ไส้ และน้ ามันท่ีไม่สะอาด เม่ือ
ผู้ปฏิบัติที่มีวัตถุไม่สะอาดเช่นน้ีย่อมมีอุปสรรค แม้จะเพียรท ากรรมฐานไปก็ไม่ส าเร็จ  

๒.  โดยเอาใจใส่เรื่องการปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน   

 ผู้ปฏิบัติควรปรับอินทรีย์ทั้ง ๕ ให้เสมอกัน ท าปัญญากับศรัทธาให้เสมอกัน ท าสมาธิกับวิริยะให้
เสมอกัน  ส่วนสติยิ่งมากยิ่งดี (ดูทบทวนเร่ืองอินทรีย์ ๕ ในบทเรียนชุดที่ ๘.๓ และชุดที่ ๘.๔) 

๓.  โดยความเป็นผู้ฉลาดในการก าหนดนิมิต    

 คือ  ก าหนดนิมิตทางใจไว้ให้ดี ไม่เร่งด่วนเกินไป และไม่ช้าเกินไป 

๔.  โดยการควบคุมจิตในการปฏิบัติให้สม่ าเสมอ   
 มีวิธีการอยู่ ๒ อย่างคือ   การเพียรอย่างสม่ าเสมออย่างแรงกล้า  และด้วยการใคร่ครวญ
ตรวจสอบอารมณ์   มิฉะนั้นแล้วจิตจะกวัดแกว่งเที่ยวแสวงหาอารมณ์อื่นๆ อันไม่สมควรและเกิดความ
วุ่นวายใจ  ถ้ากระท าทั้ง ๒ วิธีแล้ว จิตยังเที่ยวเตร็ดเตร่ไปหาอารมณ์ไม่เหมาะสม  ก็ต้องควบคุมจิตนั้นโดย
พิจารณาผลเสียของจิตที่ไม่ตั้งอยู่ในสมาธิ ท าให้จิตไหลไปสู่กามและกิเลส  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ 

๕. โดยการก าจัดเสียซึ่งความประมาท   



 ๕ 

 ความประมาทของจิต หรือความเลินเล่อของจิต   เพราะเหตุ ๒ อย่าง คือ เพราะขาดความ
เชี่ยวชาญในสมาธิ และเพราะความเฉื่อยชาของจิต  เมื่อมีความเลินเล่อมาก จิตก็เฉื่อยชาและเซื่องซึม  ผู้
ปฏิบัติต้องก าจัดอุปสรรคเหล่านี้  ด้วยการพิจารณาคุณความดีของการเจริญสมาธิ และด้วยการปรารภ
ความเพียรในการปฏิบัติอยู่เนือง ๆ   

๖.  โดยพยุงจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง  
  เมื่อผู้ปฏิบัติมีจิตไม่เบิกบานเพราะการขวนขวายน้อย หรือเพราะไม่ได้รับความสงบสุข ก็ควร
พิจารณาถึง ชาติ ชรา มรณะ และโทษทุกข์ในอบายภูมิ ทุกข์ในการต้องเวียนตายเวียนเกิด เมื่อพิจารณา
ถึงทุกข์ โทษ ภัยต่างๆ นี้แล้ว ย่อมท าให้เห็นความส าคัญของการรีบขวนขวายปฏิบัติ  

๗. โดยเพ่งดูจิตเฉยในสมัยที่ควรเพ่งดูเฉย    

  ในระหว่างที่ปฏิบัติอยู่จิตย่อมมีลักษณะต่าง ๆ เช่น ไม่หดหู่ ไม่ฟุ้งซ่าน มีความแช่มชื่นเบิกบาน
เป็นไปโดยสม่ าเสมอในอารมณ์ ในเวลานั้นก็ให้พิจารณาสภาพจิตอย่างนั้นๆ อย่างวางเฉย นี่คือการเพ่งดู
จิตเฉยในสมัยท่ีควรเพ่งดูเฉย ไม่ต้องกังวลว่าท าไมจิตจึงหดหู่ ท าไมจึงฟุ้งซ่าน  เพราะเม่ือผู้ปฏิบัติท าอุปา-
จารสมาธิให้สมบูรณ์ได้แล้ว  จิตก็จะแน่วแน่ได้เพราะสามารถก าจัดนิวรณ์ทั้งหลาย  ก็ให้พากเพียรก าหนด
อยู่ในอารมณ์กรรมฐาน 

๘. โดยการหลีกเว้นบุคคลผู้ไม่ฝึกสมาธิ  ๙.  การคบบุคคลที่ฝึกสมาธิ   

  คือ  ไม่ควรคบหาบุคคลผู้ไม่ได้บรรลุอัปปนาสมาธิ  อุปจารสมาธิ หรือขณิกสมาธิ  และบุคคลผู้
ไม่ฝึกฝนตัวเองในข้อปฏิบัติเหล่านี้  

๑๐.  โดยการน้อมจิตไปในสมาธินั้น  
 คือ การเคารพเอื้อเฟื้อ ชอบใจสมาธิ และปฏิบัติสมาธินั้นมากเป็นประจ า 

 การอาศัยการปฏิบัติในอัปปนาโกศล ๑๐ ประการน้ี ก็จะยังความส าเร็จให้ได้ถึงอัปปนาสมาธิ เพื่อ
ไปสู่ความส าเร็จฌานแรก คือ ปฐมฌาน    

 
 
 
 

รูปฌาน  คือ การก าหนดสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นอารมณ์ เช่น ปถวีกสิณ เป็นต้น ขณะท่ีฌานจิตเกิด
นั้นจิตจะต้องเป็นอัปปนาสมาธิ ลักษณะของอัปปนาสมาธิ ก็คือนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียว จะไม่ไหวไปรับรู้
อารมณ์อื่น จิตมีอารมณ์เป็นบัญญัตินิมิต มีนิมิตเป็นอารมณ์ ก็อยู่อย่างนั้นตลอดเวลา ไม่สามารถจะคิดนึก
ไปอย่างอื่น ไม่สามารถไปรับส ีรับ เสียง รับกลิ่น รับรส รับสัมผัส  อย่างอื่น  เรียกว่าดับความรู้สึกทาง

รูปฌาน 



 ๖ 

ประสาททั้ง ๕ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ไม่รับรู้เลย แม้ทางใจก็รู้เฉพาะอารมณ์เดียวคือ
นิมิตกรรมฐานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีการจะไปคิดไปนึกไปรับเรื่องราวต่าง ๆ   

 
 

 
ผู้ปฏิบัติพึงท าความเพียรในการเจริญสมถกรรมฐานมีปฐวีกสิณเป็นต้นเป็นอารมณ์ ด้วยก าลังแห่ง

สมาธิที่ตั้งม่ัน เป็นกุศล และถูกทาง ประคองจิตให้จดจ่อในปฏิภาคนิมิต  จิตมีปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นอารมณ์ 
สมาธิตั้งม่ันในข้ันอัปปนาสมาธิ จิตบรรลุถึงปฐมฌาน มีองค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา   
องค์ฌาน ๕ เป็นปฏิปักษ์แก่นิวรณ์ ๕ 

 

เม่ือเจริญฌานถึงขั้นฌานจิตเกิดขึ้น  องค์ฌานจะสามารถระงับนิวรณ์  คือ  

  วิตก    ข่ม  ถีนะและมิทธนิวรณ์     

  วิจาร   ข่ม วิจิกิจฉานิวรณ์       

  ปีติ  ข่ม  พยาปาทนิวรณ์    

   สุข   ข่ม  อุทธัจจะและกุกกุจจนิวรณ์   

  เอกัคคตา  ข่ม กามฉันทนิวรณ์ 

 

ความหมายขององค์ฌาน ๕  

๑. วิตก หมายถึง   การยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ ความนึกถึงอารมณ์  การก าหนดอารมณ์   ( ในขณะท่ีได้
ฌานนั้นก็คือ ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นนิมิตอยู่) 

๒. วิจาร     หมายถึง การเคล้าคลึงอารมณ์  วิตกและวิจาร เป็นองค์ฌานที่ต่อเนื่องกัน วิตก คือ เอาจิต
จรดกับอารมณ์ที่เป็นนิมิต  วิจาร คือ เอาจิตไปผูกหรือไปเคล้ากับอารมณ์นั้น  

๓. ปีติ  หมายถึง  อิ่มใจ อิ่มในอารมณ์ ดื่มด่ า ซาบซ่านไปท่ัวกายและใจ   

๔.  สุข   หมายถึง ธรรมชาติใดย่อมขุดออกซึ่งความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ธรรมชาตินั้นชื่อ  
   ว่า สุข    

สุขและปีติแตกต่างกัน  แยกกันได้ยาก  ปีติกับสุขน้ันเปรียบเทียบได้ว่า  คนผู้
หนึ่งเดินทางมาในทะเลทรายเหนื่อยอ่อน แสนจะร้อนและหิวกระหาย  ต่อมาเขา
เห็นหมู่ไม้และแอ่งน้ า หลังจากเขาได้เข้าไปพักผ่อนและดื่มน้ า  อาการดีใจ ที่ได้

ปฐมฌาน 



 ๗ 

เห็นหมู่ไม้และแอ่งน้้า เรียกว่า “ปีติ”   เมื่อได้เข้าไปพักและได้ดื่มน้้า 
เรียกว่า “สุข” 

อุเบกขา หมายถึง ความวางเฉย มีใจเป็นกลางไม่ติดแม้แต่สุขอันประณีตในฌาน  
และหมายถึงวางทีดูเฉยเมื่อทุกอย่างด าเนินไปด้วยดี ไม่ต้องขวนขวายก าจัดธรรม
ที่เป็นข้าศึกในฌานอีก เพราะหมดจดจากธรรมที่เป็นข้าศึกแล้ว (เมื่อเจริญถึงปัญ
จมฌานแล้ว องค์ฌานก็จะเปลี่ยนจากสุขเป็นอุเบกขา)  

๕. เอกัคคตา   หมายถึง ความตั้งม่ันในอารมณ์ 

 ผู้ที่ได้เข้าถึงปฐมฌานนั้นจะต้องมีองค์ฌาน ๕ เกิดขึ้นในจิต   ซึ่งเป็นอาการในจิตเองหรือว่าเป็น
เจตสิกต่างๆ ที่ท าหน้าที่รวมกันอยู่ เรียกว่าตั้งมั่นในอารมณ์เดียว จะมีองค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ 
สุข เอกัคคตา  ฌานที่ ๒ ก็เหลือเพียงวิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา  ฌานที่ ๓  มีแต่ปีติ สุข เอกัคคตา ฌานที่ ๔ 
มีแต่สุขกับเอกัคคตา  ฌานที่ ๕ ก็ มีองค์ฌาน ๒ เหมือนกันแต่เปลี่ยนจากสุขเป็นอุเบกขา  คือความวาง
เฉย ตั้งม่ันอยู่ในอารมณ์เดียว  สุดยอดของการเจริญรูปฌานได้แค่นั้น  ได้แค่อุเบกขา เอกัคคตา  ได้
แค่ปัญจมฌาน  

 รูปฌานแบ่งตามระดับปัญญา แบ่งออกเป็น ๒ นัย คือ                   

                       รูปฌานแบง่โดยปญัจกนัย ม ี๕                                     รูปฌานแบ่งโดยจตุกกนัย มี ๔ 

 ๑. ปฐมฌาน มีองค์ ๕ คือ   วิตก  วิจาร ปีติ สุข  เอกัคคตา      ๑. วิตก วิจาร  ปีติ สุข  เอกัคคตา 
 ๒.  ทุติยฌาน มีองค์ ๔ คือ   วิจาร   ปีติ สุข เอกัคคตา      ๒.                 ปีติ สุข  เอกัคคตา 
 ๓.  ตติยฌาน มีองค์ ๓ คือ    ปีติ สุข เอกัคคตา  ๓.                      สุข  เอกัคคตา 
 ๔. จตุตถฌาน มีองค์ ๒ คือ     สุข เอกัคคตา  ๔.                อุเบกขา  เอกัคคตา  
 ๕. ปัญจมฌาน มีองค์ ๒ คือ                 อุเบกขา เอกัคคตา  

นั่นก็หมายถึงว่าการปฏิบัติของแต่ละท่านน้ันมีสติปัญญาต่างกัน  บางท่านปัญญาน้อยก็จะละองค์
ฌานไปทีละอย่าง (โดยปัญจกนัย) ปฐมฌานมีวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา พอขึ้นฌานที่ ๒ ก็ละวิตกเหลือ
องค์ฌาน ๔   แต่ส าหรับผู้ที่มีปัญญามาก (โดยจตุตกนัย) จะละทีเดียว ๒ คือเมื่อขึ้นฌานที่ ๒ ก็สามารถละ
วิตกวิจารได้พร้อมกัน ท าให้ฌานที่ ๒ เหลือองค์ฌานเพียง ปีติ สุข เอกัคคตา    ฌานที่ ๓ เหลือองค์ฌาน 
คือ สุข  เอกัคคตา   ฌานที่ ๔ ก็มีองค์ฌาน คือ อุเบกขา เอกัคคตา    

ฉะนั้นฌานสมาบัติ ๘ นับโดยจตุกกนัย  หรือ ฌานสมาบัติ ๙ นับโดยปัญจกนัย นี้คือผลของการ
เจริญสมถกรรมฐาน ส่วน ผลอย่างอื่นของการเจริญสมถกรรมฐานท่ีจะเกิดขึ้นได้ คือ อภิญญา  อภิญญา
เป็นความรู้พิเศษ (อธิบายรายละเอียดของอภิญญา หน้า ๒๒ )   ********************** 

 
 



 ๘ 

 
 
อธิบายองค์ฌาน ๕ เพ่ิมเติม 
วิตกและวิจาร 
 วิตก  คือ  การหมายรู้อารมณ์  การคิด ความเป็นผู้ตั้งมั่น การนึกตามและการปรารถนา
ถูกต้อง ลักษณะของวิตก  คือ การตรึก  ส าหรับผู้เพ่งปฐวีกสิณและใส่ใจในปฐวีนิมิตอย่างดี อย่าง
สม่ าเสมอ อย่างไม่มีที่สุด เหล่านี้คือลักษณะของวิตกนั่นเอง  เปรียบได้กับการท่องจ าบทสวดมนต์ 

 วิจาร คือ  เมื่อผู้ปฏิบัติใช้วิจาร  จิตด ารงอยู่ในความไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งที่วิจารน้ันก าลัง
ใคร่ครวญ  สภาวะน้ี เรียกว่า วิจาร   ผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานท่ีเพ่งปฐวีกสิณ ใส่ใจอาการหลายอย่างที่จิต
ของเขาหยั่งเห็นในขณะที่เพ่งปฐวีนิมิตนี้เรียกว่า วิจาร    ลักษณะของวิจาร  คือ การไตร่ตรองหลังการ
พิจารณา  

ความต่างกันของวิตกและวิจาร 
 จากลักษณะของวิตกและวิจาร จะเห็นว่ามีความใกล้เคียงกันมาก อาจจะท าให้เข้าใจ
ได้ยากว่าลักษณะอย่างไรคือวิตกหรือวิจาร  ความต่างกันของวิตกวิจารก็มีอุปมาเปรียบเทียบ
ดังนี ้

 

วิตก วิจาร 
เปรียบเหมือนการตีระฆัง เสียงท่ีเกิดขึ้นครั้งแรก 
เปรียบได้กับวิตก   

เสียงกังวานท่ีเกิดขึ้นตามมา เปรียบได้กับ
วิจาร 

เปรียบเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับ 
อารมณ์ของจิต  ตอนเริ่มต้นเป็นวิตก  

ตอนที่เหลือเป็นวิจาร 

ความประสงค์ท่ีจะได้ฌานเป็นวิตก การรักษาฌานไว้เป็นวิจาร    

การหวนระลึกถึงเป็นวิตก การหวนระลึกถึงต่อไปเป็นวิจาร 

สภาพจิตท่ีหยาบเป็นวิตก สภาพจิตท่ีละเอียดเป็นวิจาร 

ท่ีใดมีวิตกท่ีนั่นมีวิจาร แต่ที่ใดมีวิจารท่ีนั้นอาจไม่มีวิตกก็ได้ 

จิตท่ีเริ่มคิดถึงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นวิตก เมื่อได้วิตกแล้ว จิตยังไม่แน่วแน่ นี้เป็นวิจาร 

การมองเห็นบุคคลก าลังเดินมาในที่ไกลออกไป
โดยไม่รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุรุษหรือสตรี และจ าแนก
ว่าเป็นบุรุษหรือสตรี นี้เป็นวิตก 

เมื่อพิจารณาว่า เขาหรือเธอเป็นคนดี
หรือไม่ มั่งมีหรือยากจน นี้เป็นวิจาร 

วิตกต้องการ(สิ่งของ) ดึงเอาสิ่งนั้นเข้ามาใกล้ตัว วิจารรักษาสิ่งนั้น ถือไว้ ติดตามสิ่งนั้นไป 



 ๙ 

 

 
ปีติ 
 ปีติ คือ ในขณะท่ีจิตมีความเอิบอิ่มสบายอย่างเหลือเกินประกอบด้วยความเย็นสนิท   ลักษณะ
ของปีติ  คือ  ความเพียบพร้อมด้วยความเอิบอิ่ม ปีติมีหลายประการโดยนัย ๖  และโดยนัย ๕  
 ปีติมี ๖ ประการ คือ  

๑) ปีติเกิดจากราคะ  ความอิ่มใจ เพราะความชอบ หลงใหล และความอิ่มใจ  
     ที่ประกอบด้วยกิเลส 

๒) ปีติเกิดจากศรัทธา ความอิ่มใจ ของบุคคลผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้า  
๓) ปีติเกิดจากความไม่ดื้อด้าน  ความอิ่มใจ อย่างยิ่งของคนดี มีใจบริสุทธิ์ 
๔) ปีติเกิดจากวิเวก ความอิ่มใจ ของบุคคลผู้เข้าปฐมฌาน 
๕) ปีติเกิดจากสมาธิ ความอิ่มใจ ของบุคคลผู้เข้าทุติยฌาน (ตามจตุกนัย) 
๖) ปีติเกิดจากโพชฌงค์   ความอิ่มใจ ที่เกิดจากการด าเนินตามโลกุตตรมรรคในทุติยฌาน 
  (ตามจตุกนัย) 
ปีติมี ๕ ประการ คือ 
๑) ขุททกาปีติ ปีติเล็กน้อย เปรียบเหมือนการท่ีขนตามร่างกายตั้งชันขึ้นเมื่อถูก  
     ละอองน้ าฝน  
๒) ขณิกาปีติ  ปีติชั่วขณะ    เป็นปีติที่เกิดขึ้นและดับไปทันที เปรียบเหมือนละอองน้ า 
     ในเวลากลางคืน  
๓) โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นระลอก เป็นปีติที่เกิดขึ้นกระทบกายแล้วหายไป  กระทบกาย 
     แล้วหายไป เปรียบเหมือนลูกคลื่นกระทบฝั่ง  
๔) อุพเพงคาปีติ ปีติโลดโผน เป็นปีติที่มีก าลังมาก  ท ากายให้ลอยขึ้นได้ ถึงขนาดท า  
     ให้ลอยไปบนอากาศก็ได้    

 ๕) ผรณาปีติ            ปีติซาบซ่าน  เป็นปีติที่แผ่ไปทั่วร่างกาย  เหมือนก้อนเมฆหนาทึบท่ี  
      เต็มไปด้วยเม็ดฝน  

 ฉะนั้น  ขุททกาปีติและขณิกาปีติ สามารถเข้าถึงได้ด้วยศรัทธา   โอกกันติกาปีติ ที่มีมากย่อมท า
อุปจารสมาธิให้เกิดขึ้น   อุพเพงคาปีติที่ยึดอยู่กับดวงกสิณท าให้ทั้งกุศลและอกุศลเกิดขึ้น  และขึ้นอยู่กับ
ความเชี่ยวชาญ   ผรณาปีติอันบุคคลท าให้เกิดขึ้นในสภาวะแห่งอัปปนาสมาธิ 

สุข 

 สุข คือ ลักษณะการประสบสิ่งน่ารักน่าชอบใจ  รสของสุขก็เป็นลักษณะของสุข  ภาวะท่ีขึ้นอยู่
กับอารมณ์อันน่าพอใจน้ีเป็นรสอันพึงประสงค์ของสุข  สุขมี ๕ ชนิด คือ 

๑)  สเหตุกสุข    คือสุขตามนัยแห่งค าสอนของพระพุทธเจ้าว่า “สุขอันเกิดจากคุณ
ความดี ย่อมย่ังยืน”  หมายถึง สุขที่เกิดจากผลของบุญกุศล  



 ๑๐ 

๒)  มูลิกสุข คือสุขตามนัยแห่งค าสอนของพระพุทธเจ้าว่า  “พระพุทธเจ้าท าให้
เกิดสุขขึ้นในโลก”   

๓)  วิเวกสุข เป็นพัฒนาการแห่งตัตรมัชฌัตตตา และการขจัดกิเลสของฌาน  
๔)  นิกกิเลสสุข คือสุขตามนัยแห่งค าสอนของพระพุทธเจ้าว่า  “ นิพพานเป็นสุข

อย่างยิ่ง ” 
 ๕)  สุขวิหาร เป็นความสุขเกิดจากการอยู่ หมายถึง สุขวิหารเป็นสุขท่ีควรเสวย  

ความต่างกันของ ปีติ และ สุข 

ปีติ สุข 
ความร่าเริง ความสบายใจ 
ความสงบแห่งจิต ความตั้งม่ันแห่งจิต 
เป็นธรรมชาติที่หยาบ เป็นธรรมชาติที่ละเอียด 
จัดอยู่ในสังขารขันธ์ จัดอยู่ในกลุ่มเวทนาขันธ์ 
ในที่ใดมีปีติที่น้ันมีสุข แต่ในที่ใดมีสุข ที่นั้นอาจจะมีปีติหรือไม่มีก็ได้ 

เอกัคคตา 

          เอกัคคตา คือ ความที่จิตมีอารมณ์เลิศเป็นหน่ึง  ตั้งม่ัน ไม่ฟุ้งซ่านซัดส่าย  ความตั้งอยู่แห่งจิต  
เหมือนการตั้งอยู่แห่งเปลวประทีปท้ังหลายท่ีปราศจากลม  ฉะนั้น 
 

ความหมายของนิวรณ์  ๕ 

 นิวรณ์ คือสิ่งที่ขวางกั้นจิตท าให้สมาธิไม่อาจเกิดขึ้นได้ นิวรณมี์ ๕ อย่าง คือ 

๑.  กามฉันทะ    

 กามฉันทะ คือความยินดี พอใจ เพลิดเพลินในกามคุณอารมณ์ ได้แก่ ความยินดี พอใจในรูป เสียง 
กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ(สิ่งสัมผัสทางกาย) อันน่ายินดี น่ารักใคร่พอใจ  รวมท้ังความคิดอันเกี่ยวเนื่องด้วยรูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะนั้น (ค าว่ากามในทางธรรมนั้น ไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศเท่าน้ัน)  

๒.  พยาปาทะ  

 พยาปาทะ คือ ความโกรธ ความพยาบาท ความไม่พอใจ ขัดเคืองใจ 
 

๓. ถีนมิทธะ  

 แยกเป็นถีนะ คือ ความหดหู่ท้อถอย และ มิทธะ คือ ความง่วงเหงาหาวนอน  



 ๑๑ 

 ถีนะและมิทธะนั้นมีอาการแสดงออกที่คล้ายกันมาก คือท าให้เกิดอาการเซื่องซึมเหมือนกัน แต่มี
สาเหตุที่ต่างกันคือ ถีนะเป็นกิเลสชนิดหนึ่ง เกิดจากการปรุงแต่งของจิต  ท าให้เกิดความย่อท้อ เบื่อหน่าย  
ไม่มีก าลังที่จะท าความเพียรต่อไป    ส่วนมิทธะนั้นเกิดจากความเมื่อยล้าอ่อนเพลียของร่างกาย หรือ
จิตใจจริงๆ เนื่องจากตรากตร ามามาก หรือขาดการพักผ่อนท่ีเพียงพอ  หรือการรับประทานอาหารท่ีมาก
เกินไป  

๔. อุทธัจจกุกกุจจะ  

 แยกเป็นอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านของจิต  และ กุกกุจจะ คือ ความร าคาญใจ   

 อุทธัจจะนั้นคือการที่จิตไม่สามารถยึดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานาน  จึงเกิดอาการฟุ้งซ่าน 
เลื่อนลอยไปเร่ืองนั้นที เรื่องนี้ที   ส่วนกุกกุจจะนั้นเกิดจากความกังวลใจ หรือไม่สบายใจถึงอกุศลที่ได้ท า
ไปแล้วในอดีต  ว่าไม่น่าท าไปอย่างน้ันเลย หรือบุญกุศลต่างๆ ที่ควรท าแต่ยังไม่ได้ท า ก็จะคิดกังวลไป 

๕. วิจิกิจฉา  

 วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย ไม่แน่ใจ คือ สงสัยในเร่ืองกรรมและผลของกรรม  สงสัยว่าบุญบาป
มีจริงหรือไม่  นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ ตายแล้วไปไหน ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ ตลอดจนสงสัยในข้อปฏิบัติ  
ท าให้จิตไม่อาจมุ่งม่ันในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้อย่างเต็มที่  สมาธิจึงไม่เกิดขึ้น 

 นิวรณ์ทั้ง ๕  เป็นอุปสรรคส าคัญในการเจริญสมาธิ ถ้านิวรณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างเกิดขึ้น สมาธิก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้    แต่นิวรณ์เป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาได้  ถ้านิวรณ์
เกิดขึ้นกับผู้เจริญวิปัสสนาและผู้น้ันมีสติรู้เท่าทัน สติจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาในการรู้เท่าทัน 
ธรรมชาติของนิวรณ์เหล่าน้ัน เพราะการเจริญวิปัสสนานั้นเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของสรรพสิ่ง  (ซึ่ง
นิวรณ์ทั้ง ๕ ก็จัดเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้)   เพื่อให้เห็นถึงสภาวะความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่อยู่
ในอ านาจของจิต เม่ือทราบธรรมชาติตามความเป็นจริงแล้ว ปัญญาในวิปัสสนาก็เกิดขึ้นได้โดย
อาศัยการโยนิโสมนสิการเพื่อให้รู้เท่าทันในสภาวะของนิวรณ์ทั้ง ๕  

 ผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจนส าเร็จฌาน เป็นเพียงการท าความพ้นออก สลัดออกจากกามและอกุศล
ธรรมทั้งปวงให้สงบระงับ  ข่มนิวรณ์ธรรมทั้งหลายให้สงบลงได้เท่านั้น แต่ยังไม่สามารถประหาณนิวรณ-
ธรรม  เพราะไม่ได้ท าลายรากเหง้าของกามและอกุศลธรรมเหล่านั้นลงไปได้  แต่ส าหรับผู้ที่เจริญวิปัสสนา
จนมรรคจิตเกิดขึ้น  มรรคจิตจะท าหน้าที่ตัดขาดรากเหง้าของกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิง 

วิธีแก้ไขนิวรณ์ ๕ 

๑.  กามฉันทะ แก้ได้หลายวิธีตามลักษณะของกามฉันทะที่เกิดขึ้น ดังนี้ 



 ๑๒ 

 ๑.๑ พิจารณาถึงความจริงที่ว่ากามคุณทั้งหลายนั้นมีสุขน้อยมีทุกข์มาก   คือ ให้ความสุข
ในช่วงที่ได้มาใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเสมือนเหยื่อล่อให้ติด  ครั้นเมื่อติดในสิ่งนั้นๆ แล้ว ความทุกข์ทั้งหลายก็จะ
ตามมา ถ้ายิ่งถูกใจมากเท่าใด  ก็จะยิ่งน าความทุกข์มาให้มากขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทุกข์จากการแสวงหา
เพื่อให้ได้มากยิ่งขึ้น ทุกข์จากการพยายามรักษาสิ่งนั้นเอาไว้ ทุกข์จากความหวงแหน  ความกลัวว่าจะต้อง
สูญเสียสิ่งนั้นไป และเมื่อต้องสูญเสียสิ่งนั้นไป  ก็จะยิ่งเป็นทุกข์ย่ิงขึ้นไปอีก เพราะเราทั้งหลายล้วนจะต้อง
พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจ ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

๑.๒ พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายมีความแปรปรวนไปตลอดเวลา สิ่งที่ให้ความสุขในวันน้ีก็อาจ 
จะน าความทุกข์มาให้ได้ในวันข้างหน้า เช่น  คนที่ท าดีกับเราในวันน้ี ต่อไปถ้าเขาเบื่อ หรือไม่พอใจอะไรเรา
ขึ้นมา เขาก็อาจจะร้ายกับเราอย่างมากก็ได้ 

๑.๓ พิจารณาถึงความเป็นอสุภะ คือ เป็นของไม่สวยไม่งาม เต็มไปด้วยของไม่สะอาด ร่างกาย
ที่เห็นว่าสวยงามในตอนน้ี จะคงสภาพอยู่ได้นานสักเท่าใด พอแก่ตัวขึ้นก็ย่อมจะหย่อนยาน เหี่ยวย่นไม่
น่าดู ถึงแม้ในตอนน้ีเอง ก็เต็มไปด้วยของสกปรกไปทั้งตัว ตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้า  ถ้าถึงเวลาที่กลาย
สภาพเป็นซากศพแล้วจะมีสภาพอย่างไร 

๑.๔ พิจารณาถึงคุณของการออกจากกามหรือประโยชน์ของสมาธิ  เช่น   เป็นความสุขที่
ประณีต ละเอียดอ่อน เบาสบายไม่หนักอึ้งเหมือนกาม คนที่ได้สัมผัสกับความสุขจากสมาธิสักครั้ง  ก็จะรู้ได้
เองว่าเหนือกว่าความสุขจากกามมากเพียงใดเป็นความสุขที่ไม่ต้องแสวงหาจากภายนอก   เพราะเกิดจาก
ความสงบภายใน  จึงไม่ต้องมีการแย่งชิง  ไม่ต้องยื้อแย่งแข่งขัน  ไม่ต้องกลัวถูกลักขโมย  เป็นความสุขที่
ไม่ต้องมีวัตถุใดๆ มาเป็นเครื่องล่อ จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

๒. พยาปาทะ  แก้ได้หลายวิธีตามลักษณะของพยาปาทะที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

๒.๑ พิจารณาถึงคุณของการให้อภัย ว่าอภัยทานน้ันเป็นบุญอันย่ิงใหญ่ เป็นการท าบุญโดยไม่
ต้องเสียอะไรเลย มองโลกในแง่ดีให้เห็นว่าคนท่ีท าให้เราไม่พอใจนั้นเขาคงไม่ได้ตั้งใจ เขาอาจจะท าไป
เพราะรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ หรือเข้าใจผิด หรือถูกเหตุการณ์บังคับ ถ้าเขารู้หรือว่าเขาเลือกได้ เขาคงไม่ท า
อย่างนั้น    หรือคิดถึงหลักความจริงท่ีว่า คนเราเมื่ออยู่ใกล้กัน ก็ย่อมมีโอกาสที่จะท าในสิ่งที่ไม่ถูกใจคนอื่น
ได้เป็นครั้งคราวอยู่แล้ว เพราะคงไม่มีใครสามารถท าให้ถูกใจคนอื่นได้ตลอดเวลา  แม้ตัวเราเองก็ยังเคยท า
ให้คนอื่นไม่พอใจเช่นกัน เพราะฉะน้ัน  เมื่อคนอื่นท าไม่ถูกใจเราบ้าง ก็ย่อมจะเป็นเรื่องธรรมดา  ไม่ควรจะ
ถือโทษโกรธกัน หรือ คิดเสียว่าเป็นการฝึกจิตของตัวเราเองให้เข้มแข็งข้ึน โดยการพยายามเอาชนะใจ
ตนเองเอาชนะความโกรธ และขอบคุณผู้ที่ท าให้เราโกรธที่ให้โอกาสในการฝึกจิตแก่เรา ให้เราได้สร้างและ
เพิ่มพูนขันติบารมี 
 

๒.๒ พิจารณาเร่ืองกฎแห่งกรรม ว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของๆ ตน ใครสร้างกรรมอันใดไว้ ย่อม
ต้องรับผลกรรมนั้นๆ สืบไป  การที่เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีในคร้ังนี้ ก็คงเป็นเพราะกรรมเก่าที่เราได้ท า



 ๑๓ 

เอาไว้ ส าหรับคนที่ท าไม่ดีกับเราในครั้งนี้น้ัน เขาก็จะได้รับผลกรรมนั้นเองในวันข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 

๒.๓ พิจารณาโทษของความโกรธ คนที่โกรธก็เหมือนกับจุดไฟเผาตัวเอง ท าให้ต้องเป็นทุกข์
เร่าร้อน หน้าตาก็ไม่น่าดู แถมยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจอีกด้วย เพราะฉะน้ันก็มีแต่คนโง่  กับคนบ้า
เท่าน้ันท่ีผูกโกรธเอาไว้  แผ่เมตตาให้กับคนที่เราโกรธ ถ้าท าได้นอกจากจะดับทุกข์จากความโกรธได้แล้ว 
ยังท าให้มีความสุขจากการแผ่เมตตานั้นอีก  และยังจะเป็นการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปด้วย 

๓.  ถีนมิทธะ  

 ๓.๑   ถีนะ คือ ความหดหู่ท้อถอย แก้โดยพิจารณาถึงโทษของกามและคุณของสมาธิ เพื่อท าให้
เกิดความเพียร ในการปฏิบัติให้พ้นจากโทษของกามเหล่านั้น  คบหากับคนที่มีความเพียร ฝักใฝ่ยินดีใน
การท าสมาธิ   หลีกเว้นจากคนท่ีไม่ชอบเจริญสมาธิ  หรือคนท่ีเบื่อหน่ายในสมาธิ    

 ๓.๒  มิทธะ คือ ความง่วงเหงาหาวนอน มีวิธีแก้หลายวิธีดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระโมคคัลลานะ 
สรุปได้เป็นขั้นๆ ดังนี้ 

- เพ่งสิ่งนั้นให้มาก หรือให้หนักแน่นขึ้นไปอีกก็จะท าให้หายง่วงได้ 

- พิจารณาธรรมที่ได้อ่านหรือได้ฟังโดยนึกในใจ ถ้ายังไม่หายง่วงให้สาธยายธรรมนั้นอาจ 
จะออกเสียงด้วย(ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย ถ้าสถานท่ีปฏิบัติใดไม่เหมาะสมที่
จะสาธยายโดยการออกเสียงก็ควรงดเสีย)  

- ยอนช่องหูทั้งสองข้าง(เอานิ้วไชเข้าไปในรูหู) เอามือลูบตัว   

- เอาน้ าล้างหน้าล้างตา เหลียวดูทิศทั้งหลาย  

- ให้ท าในใจถึงอาโลกสัญญา (นึกถึงแสงสว่าง) คิดว่ากลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้น ท า
ความรู้สึกเหมือนกับว่า กลางคืนนั้นสว่างราวกับเป็นกลางวัน  

- เดินกลับไปกลับมา ส ารวมอินทรีย์ มีใจไม่คิดไปในภายนอก (ควรเดินเร็วๆ ให้หายง่วง)  

- ให้ส าเร็จสีหไสยาสน์ คือ นอนตะแคงเบื้องขวา  ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า (เหมือนพระพุทธรูป
นอน) มีสติสัมปชัญญะ โดยบอกกับตัวเองว่าทันทีที่รู้สึกตัวตื่นแล้ว จะรีบลุกขึ้นทันที ด้วย
ตั้งใจว่าเราจักไม่ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอนข้าง  ความสุขในการ
เคลิ้มหลับ  ผู้ปฏิบัติควรแก้ไขความง่วงในวิธีการนับตั้งแต่ข้อต้นๆ มาเป็นล าดับก่อน มิใช่
ว่าเมื่อง่วงเมื่อไรก็เลือกวิธีแก้ง่วงในข้อสุดท้าย คือ การส าเร็จสีหไสยาสน์  

 

 



 ๑๔ 

 

 

๔.  อุทธัจจกุกกุจจะ  

 ๔.๑ อุทธัจจะ คือ ความฟุ้งซ่านของจิต แก้ไขโดยท าใจให้สบาย อย่ามุ่งม่ันมากเกินไปจนเครียด  
จะท าให้ฟุ้งซ่านหนักขึ้น อย่าหวัง อย่าก าหนดกฎเกณฑ์ว่าวันน้ีจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ ปล่อยวางให้มาก
ที่สุด อย่าคิดบังคับให้สมาธิเกิด ยิ่งบีบแน่นมันจะย่ิงทะลักออกมา ยิ่งฟุ้งไปกันใหญ่ 

๔.๒ กุกกุจจะ คือ ความร าคาญใจ แก้ได้โดยพยายามปล่อยวางในสิ่งนั้นๆ โดยคิดว่าอดีตก็ผ่าน
ไปแล้ว คิดมากไปก็เท่านั้นอนาคตก็ยังมาไม่ถึง ท าปัจจุบันให้ดีที่สุดดีกว่า ขณะนี้เป็นเวลาท ากรรมฐาน 
เพราะฉะน้ันอย่างอื่นพักไว้ก่อน ยังไม่ถึงเวลาคิดเรื่องเหล่านั้น ถ้าแก้ไม่หายจริงๆก็ไปจัดการเร่ืองเหล่านั้น
ให้เรียบร้อย แล้วถึงกลับมาเจริญกรรมฐานใหม่ 

๕. วิจิกิจฉา  แก้ไขได้โดย 

๕.๑ พยายามศึกษาหาความรู้ในข้อปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ให้เข้าใจโดยละเอียด 

๕.๒ ทดลองปฏิบัติตามที่ได้ศึกษามาอย่างดีอย่างถูกต้อง เพื่อทดสอบว่าข้อปฏิบัติใดเหมาะสม
กับจริตของตน 

 บุคคลผู้เจริญสมถกรรมฐาน เมื่อได้ปฏิบัติตามแนวทางท่ีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วนั้น
ย่อมข่มนิวรณธรรมได้บรรลุปฐมฌานท่ีประกอบด้วยองค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีตี สุข เอกัคคตา 

 ผลแห่งการบ าเพ็ญปฐมฌาน ย่อมยังให้บุคคลไปเกิดในปฐมฌานภูมิ ๓ คือ ปฐมฌานอย่างต่ า
หลังจากตาย จะบังเกิดในพรหมโลกชั้นปาริสัชชา มีอายุประมาณ ๑/๓ วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป   ปฐมฌาน
อย่างกลางหลังจากตาย จะบังเกิดในพรหมโลกชั้นปุโรหิตา  มีอายุประมาณ ๑/๒ วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป  
ปฐมฌานอย่างสูง หลังจากตายจะบังเกิดในพรหมชั้นมหาพรหมา มีอายุประมาณ ๑ วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป  

 

 

 ผู้ปฏิบัติเมื่อบรรลุปฐมฌานแล้ว  วิธีที่จะได้ทุติยฌาน คือ ต้องเห็นโทษของปฐมฌาน และเห็น
คุณหรืออานิสงส์ของทุติยฌาน จึงจะเป็นผู้ที่ด าเนินไปสู่ทุติยฌานได้ 

ทุติยฌาน 



 ๑๕ 

 ถ้าผู้ที่ยังไม่ได้ปฐมฌานเลย แต่ปรารถนาจะบรรลุทุติยฌาน ถึงแม้ว่าเขาจะทราบว่าการละวิตก
และวิจารได้ก็จะเป็นผู้บรรลุทุติยฌานและพยายามที่จะละวิตกและวิจาร   ผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ถึงแม้ว่าท าจน
ตายก็ไม่มีทางส าเร็จ  

 การเข้าทุติยฌาน  ต้องฝึกฝนปฐมฌานอย่างสม่ าเสมอ  อย่างต่อเนื่อง อย่างคล่องแคล่ว โดย
การเข้าฌาน ออกจากฌาน เมื่อฝึกจนคล่องแคล่วช านาญ  ก็พึงระลึกว่า “ปฐมฌานนี้ ยังหยาบ ทุติยฌาน
ละเอียด ”  และพิจารณาเห็นโทษของปฐมฌาน พิจารณาอานิสงส์ของทุติยฌานและโทษของ
ปฐมฌาน  ก็คือ นิวรณ์ที่เป็นศัตรูใกล้ชิดกับวิตกและวิจาร  วิตกและวิจารน้ีเป็นเหตุท าให้ร่างกายเฉื่อยชา  
และจิตฟุ้งซ่านร าคาญ  เพราะเหตุนั้นสมาธิจึงหยาบและไม่สามารถให้ความรู้ข้ันสูงเกิดขึ้นได้  เมื่อเห็น
โทษของปฐมฌาน และอานิสงส์ของทุติยฌานอย่างนี้จึงจะก้าวไปสู่ความส าเร็จขั้นทุติยฌานต่อไป 

 เมื่อจิตคิดที่จะพ้นไปจากปฐมฌาน  และยึดเอากสิณนิมิตเป็นต้น ไว้เป็นอารมณ์ของทุติยฌาน 
เพ่งอยู่ในอารมณ์นั้น จิตที่ปราศจากวิตกและวิจาร  มีความสบายเพราะปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิย่อม
บรรลุทุติยฌาน  ถ้าผู้ปฏิบัติพากเพียรให้มาก ก็ย่อมจะละวิตกและวิจารได้อย่างรวดเร็ว จะอยู่สบายในปีติ
และสุขอันเกิดจากสมาธิ และท าให้จิตอยู่อย่างสงบ 

 ผลแห่งการบ าเพ็ญทุติยฌาน ย่อมยังให้บุคคลไปเกิดในทุติยฌานภูมิ ๓ คือ ทุติยฌานอย่างต่ า 
หลังจากตายจะบังเกิดในพรหมโลกชั้นปริตตาภา มีอายุประมาณ ๒ มหากัป  ทุติยฌานอย่างกลาง
หลังจากตายจะบังเกิดในพรหมโลกชั้นอัปปมาณาภา  มีอายุประมาณ ๔ มหากัป  ทุติยฌานอย่างสูง
หลังจากตายจะบังเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสสรา  มีอายุประมาณ ๘ มหากัป 
 
 

 

 ผู้ปฏิบัติเมื่อบรรลุทุติยฌานแล้ว วิธีที่จะได้ตติยฌาน คือ ต้องเห็นโทษของทุติยฌาน และ
อานิสงส์ของตติยฌาน จึงจะเป็นผู้ที่ด าเนินไปสู่ตติยฌานได้ 

 ผู้ปฏิบัติต้องฝึกฝนในทุติยฌานอย่างสม่ าเสมอ อย่างต่อเนื่อง อย่างคล่องแคล่ว โดยการเข้าฌาน 
ออกจากฌาน เมื่อฝึกจนคล่องแคล่ว ช านาญ  ก็พึงระลึกว่า “ทุติยฌานนี้ ยังหยาบ ตติยฌานละเอียด ”  
พิจารณาเห็นโทษของทุติยฌาน อานิสงส์ของตติยฌานและโทษของทุติยฌาน  ก็คือ ฌานนี้มีวิตก
และวิจารเป็นเหตุใกล้ เพราะประกอบด้วยปีติจึงเป็นฌานหยาบ  จิตยินดีในการเป็นเจ้าของปีติ และไม่
สามารถท าองค์ฌานอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นได้ การยึดติดปีติยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในการเจริญฌาน  ผู้ปฏิบัติพึง
พิจารณาอย่างนี้เพื่อจะท าให้ฌานจิตเลื่อนข้ัน 

 ผลแห่งการบ าเพ็ญตติยฌาน ย่อมยังให้บุคคลไปเกิดในตติยฌานภูมิ ๓ คือ ตติยฌานอย่างต่ า 
หลังจากตาย  จะบังเกิดในพรหมโลกชั้นปริตตสุภา มีอายุประมาณ ๑๖ มหากัป  ตติยฌานอย่างกลาง 
หลังจากตาย จะบังเกิดในพรหมโลกชั้นอัปปมาณสุภา  มีอายุประมาณ ๓๒ มหากัป  ตติยฌานอย่างสูง 
หลังจากตายจะบังเกิดในพรหมโลกชั้นสุภกิณหา มีอายุประมาณ ๖๔ มหากัป 

ตติยฌาน 



 ๑๖ 

 

 

 

 

 ผู้ปฏิบัติเมื่อบรรลุตติยฌานแล้ว  วิธีที่จะได้จตุตถฌาน คือ ต้องเห็นโทษของตติยฌาน และ
อานิสงส์ของจตุตถฌาน  จึงจะเป็นผู้ที่ด าเนินไปสู่จตุตถฌานได้ 

 ผู้ปฏิบัติต้องฝึกฝนในตติยฌานอย่างสม่ าเสมอ อย่างต่อเนื่อง อย่างคล่องแคล่ว โดยการเข้าฌาน 
ออกจากฌาน เมื่อฝึกจนคล่องแคล่ว ช านาญ  ก็พึงระลึกว่า “ตติยฌานน้ี ยังหยาบ จตุตถฌานละเอียด ”  
พิจารณาเห็นโทษของตติยฌาน อานิสงส์ของจตุตถฌานและโทษของตติยฌาน  ก็คือ ปีติเป็นศัตรูท่ี
อยู่ใกล้  สัมมาสมาธิพร้อมด้วยสุข ยังเป็นธรรมชาติหยาบ และเพียงตติยฌานน้ีไม่สามารถบรรลุถึง
อภิญญาได้ เม่ือรู้ในโทษของตติยฌาน และอานิสงส์ของจตุตถฌานแล้ว ย่อมเจริญกสิณนิมิตและก าจัดสุข  
หลังจากที่ก าจัดสุขแล้ว จิตจึงประกอบด้วยอุเบกขา จิตของเธอผู้บ าเพ็ญอย่างนั้น ย่อมบรรลุอัปปนาสมาธิ 
เนื่องด้วยอุเบกขา 

 ผลแห่งการบ าเพ็ญจตุตถฌาน หลังจากตายไปย่อมเกิดในพรหมโลกชั้นเวหัปผลามีอายุ
ประมาณ ๕๐๐ มหากัป   ถ้าจิตของผู้ปฏิบัติไม่ชอบความเพียรก็จะไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นอสัญญีสัตว์มี
อายุประมาณ ๕๐๐ มหากัป ๑   ถ้าผู้ปฏิบัติเป็นผู้ส าเร็จมรรคในอนาคามีมรรคด้วยแล้วก็จะไปเกิดใน
สุทธาวาส ๕   

 เพราะเหตุไร ฌานระดับต่ า กลาง สูง ในจตุตฌานนี้จึงไม่มี ?  เพราะว่า มีความแตกต่างระหว่าง
ฌานที่หยาบและละเอียดอยู่ในฌานตั้งแต่ระดับปฐมฌานถึงตติยฌาน แต่ในจตุตฌานนี้ไม่มีแล้ว 

 

 

 

  

 

 ๑ ในอสัญญีสัตว์ โดยนัยแห่งคัมภีร์วิมุตติมรรค
กล่าวไว้ว่า “........ถ้าจิตของผู้ปฏิบัติไม่ชอบความเพียรก็
จะไปบังเกิดในพรหมโลกช้ันอสัญญีสัตว”์ โดยนัยแห่ง
คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวไว้ว่า “...จริงอยู่เมื่อ

พระพุทธเจ้ายังมิได้เสด็จอุบัติขึ้น พวกที่บวชเป็น
เดียรถีย์ท าบริกรรมในวาโยกสิณ ยังจตุตถฌานให้
เกิดขึ้น ออกจากฌานนั้นแล้วก็เห็นว่าจิตนี้เป็นของน่าติ
เตียนมาก ความไม่มีจิตเสียเลย  เป็นการด.ี  เพราะทุกข์

จตุตถฌาน 



 ๑๗ 

มีการฆ่าและจองจ าเป็นต้น   ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยจิต,    
เมื่อไม่มีจิตทุกข์นั้นก็ย่อมไม่ม ี  เพราะฉะนั้นจึงเกิด
ความยินดีพอใจ ฌานไม่เสื่อมท ากาละแล้วเกิดใน
อสัญญีภพ.  ผู้ใดตั้งอยู่ในอิริยาบถใดในมนุษย ์  ผู้นั้นก็

ย่อมเกิดด้วยอิริยาบถนั้นสถิตอยู่ตลอด ๕๐๐ กัป.  เป็น
เหมือนนอน นั่ง หรือยืน ตลอดกาลยาวนานมีประมาณ
เพียงนั้น.” 

 

 

 
 

 
  

 ฌานลีภาบุคคลเม่ือได้รับสุขท่ีไม่มีที่สิ้นสุดในจตุตถฌาน แล้วปรารถนาที่จะบรรลุฌานที่สูงขึ้นไป
อีก คือ อากาสานัญจายตนฌาน  ก้าวพ้นวิสัยแห่งรูป และพิจารณาว่า  “ รูปฌานยังเป็นธรรมหยาบ  
อากาสานัญจายตนฌานเป็นธรรมละเอียด ”  พึงพิจารณาเห็น โทษของรูปฌาน เห็นอานิสงส์ของ
อากาสานัญจายตนฌาน และโทษของรูปฌาน   เช่น การถูกเข่นฆ่า เบียดเบียน การทะเลาะ การ
ส่อเสียด การพูดเท็จ  ความบกพร่องของอวัยวะต่าง ๆ เป็นต้น  โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากรูป   เห็นอานิสงส์
ของอากาสานัญจายตนฌานแล้วข้ามพ้นจากฌานนั้น โดยละปฐวีกสิณปฐวีนิมิต เจริญอากาสานัญจายตนะ 
คือ การไม่เอารูปอันมีปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์ แต่กลับไปเอาอากาศที่เพิกออกจากปฏิภาคนิมิตนั้นมาเป็น
อารมณ์ โดยบริกรรมว่า “ อากาโส อนนฺโต ๆ ” คือ อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ๆ จนจิตแนบแน่น อากานัญจาย-
ตนฌานจิตจึงเกิดขึ้น 

 ผลแห่งการเจริญอากาสานัญจายตนฌาน เมื่อตายจะได้ไปเกิดในอากาสานัญจายตนภูมิ มีอายุ
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ มหากัป 

 

 

 ฌานลาภีบุคคลผู้มีความช านาญในการเจริญอากาสานัญจายตนฌาน แล้วเห็นโทษของ         
อากาสานัญจายตนฌานว่าเป็นธรรมหยาบ โทษของอากาสานัญจายตนฌาน  คือ เป็นฌานท่ีมีศัตรูคือ
รูปฌานอยู่ใกล้ อารมณ์ของอากาสานัญจายตนฌาน เป็นธรรมหยาบ  ปฏิฆสัญญาและนานัตตสัญญา ยัง
ไม่แยกจากกันเลยในฌานน้ี  เนื่องจากความยึดม่ันถือม่ัน     ฌานลาภีบุคคลจึงไม่สามารถมีส่วนแห่งคุณ 
วิเสสได้ เมื่อพิจารณาถึงโทษอย่างนี้แล้ว ก็ค านึงถึงอานิสงส์ของวิญญาณัญจายตนะ   มองเห็นความ
ละเอียดแห่งวิญญาณัญจายตนฌาน โดยก าหนดไปที่จิตที่พิจารณาอากาศที่เพิกกสิณไปนั้นแหละเป็น
อารมณ์  

อรูปฌาน 

อากาสานัญจายตนฌาน 

วิญญาณัญจายตนฌาน 



 ๑๘ 

 เมื่อพิจารณาถึงคุณและโทษแล้ว  ก็พึงพิจารณาวิญญาณัญจายตนะว่า  “ สงบ”  และใส่ใจถึง
ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณที่พิจารณาในอากาศที่ว่างนั้นโดยใส่ใจวิญญาณที่แผ่ไปยังอากาศนั้นบ่อย ๆ   
พิจารณาอย่างนี้จนจิตม่ันคงอยู่ในวิญญาณัญจายตนะ ไม่นานนักจิตย่อมข้ามพ้นจากอากาสานัญจายตน-
สัญญาและก้าวเข้าสู่วิญญาณัญจายตนะ     

 ผลแห่งการเจริญวิญญาณัญจายตนฌาน  เมื่อตายจะไปบังเกิดในวิญญาณัญจายตนภูมิ มีอายุ
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ มหากัป 

 

 

 ฌานลาภีบุคคลผู้มีความช านาญที่ได้ประพฤติมาแล้วในวิญญานัญจายตนฌาน เห็นโทษของ
วิญญาณัญจายตนฌานว่าเป็นธรรมหยาบ  อากิญจัญญายตนฌานเป็นธรรมละเอียด  โทษก็คือ  
วิญญาณัญจายตนฌานน้ี  มีศัตรูคืออากาสานัญจายตนะอยู่ใกล้วิญญาณารมณ์เป็นธรรมหยาบ  ในที่น้ี
เนื่องจากความยึดม่ันถือม่ัน จึงไม่สามารถมีส่วนในคุณวิเสสโดยพิจารณาอนันตสัญญาได้  อานิสงส์ของอา
กิญจัญญายตนะอยู่ที่การเอาชนะโทษเหล่านี้  เมื่อข้ามพ้นวิญญาณัญจายตนะอย่างสงบ  ไม่ด าเนินไปตาม
วิญญาณนั้นอีก จึงเป็นผู้เห็นความหลุดพ้นของอากิญจัญญายตนะ ปรารถนาที่จะบรรลุอากิญจัญญายตนะ
จึงข้ามพ้นวิญญาณสัญญาทันที     

 ผลแห่งการเจริญอากิญจัญญายตนฌาน  เมื่อตายจะไปบังเกิดในอากิญจัญญายตนภูมิ มีอายุ
ประมาณ ๖๐,๐๐๐ มหากัป  

 

 

 

 ฌานลาภีบุคคลผู้พิจารณาเห็นโทษของอากิญจัญญายตนะว่าเป็นธรรมหยาบ  เนวสัญญานา-
สัญญายตนะเป็นธรรมละเอียด  โทษคือฌานนี้มีวิญญาณัญจายตนะอยู่ใกล้  ประกอบด้วยสัญญาที่หยาบ 
เนื่องจากความยึดม่ันถือม่ัน  สัญญาน้ีเป็นดุจโรค  เป็นดุจฝี เป็นดุจหนาม เนวสัญญานาสัญญายตนะนี้  
เป็นธรรมชอบ ธรรมละเอียด  และประณีต  เจริญในกรรมฐานอย่างนั้นแล้ว  ก้าวล่วงอากิญจัญญายตน-
สัญญา ไม่นานนักย่อมบรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  

 ผลแห่งการเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน   เมื่อตายจะไปบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญา-
ยตนภูมิ มีอายุประมาณ  ๘๔,๐๐๐ มหากัป 

 
หมายเหตุ  เนื่องจากการเจริญอรูปฌานเป็นเรื่องยาก อธิบายได้ยาก ตามเนื้อหาทั้งหมดที่สรุปมาข้างต้นนั้น ได้คัดมา

จากคัมภีร์วิมุตติมรรคซึ่งละเอียดมากและก็เกรงว่านักศึกษาจะเข้าใจยาก จึงได้สรุปอรูปฌานแบบย่อๆ ไว้ตอนท้ายนี้เพื่อใช้
อ่านประกอบ ดังนี้ :-   

อากิญจัญญายตนฌาน 

เนวสัญญานาสัญญายตนะ 



 ๑๙ 

ผู้เจริญรูปฌานจนส าเร็จขั้นสุดท้ายของรูปฌานแล้ว  ถ้าจะท าต่อขึ้นไปก็จะเป็นอรูปฌาน อารมณ์นั้นก็จะเพิกไปจาก
นิมิต จากกสิณ จากอารมณ์ที่เพ่งอยู่นั้น  

อรูปฌานที่ ๑ อากาสานัญจายตนฌาน เพ่งอากาศที่ว่างจากกสิณนั้นเป็นอารมณ์เรียกว่ามีกสิณุ ฆาฏิมากาสบัญญัติ 
เป็นอารมณ์  

อรูปฌานที่ ๒ คือ วิญญาณัญจายตนฌาน  ก็หันมาเอาจิต คือ อากาสานัญจายตนฌานจิตนั้นเป็นอารมณ์ในการเจริญ
วิญญาณัญจายตนะ 

อรูปฌานที่ ๓ คือ อากิญจัญญายตนฌาน  เพ่งนัตถิ -ภาวบัญญัติเป็นอารมณ์ คือความไม่มีอะไร ความว่างเปล่าเป็น
อารมณ์ ความว่างเปล่า หรือ ความไม่มีอะไรนี้เป็นบัญญัติชนิดหนึ่งเหมือนกัน ตรงนี้บางครั้งผู้ที่ปฏิบัติถึงระดับนี้ บางทีหลงไป
ว่าเป็นพระนิพพานแล้ว เพราะได้ยินได้ฟังว่านิพพานเป็นลักษณะที่ดับที่ว่างจากตัวตน พอรับนัตถิภาวบัญญัติ  คือ ความไม่มี
อะไรทั้งหมดเป็นอารมณ์ก็เลยนึกว่า นี่คือถึงนิพพานแล้ว แต่ความจริงยังเป็นบัญญัติชนิดหนึ่ง คือ ความไม่มีอะไร  

อรูปฌานที่ ๔ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ก็กลับมาเพ่งอากิญจัญญายตนฌานจิตเป็นอารมณ์  คือ ภาวะที่มี
สัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่   ผู้เจริญฌานจนส าเร็จก็ได้สุดยอดแค่นี้  เรียกว่าได้ฌานสมาบัติ ๙ นับโดยปัญจกนัย ถ้านับ
โดยจตุกกนัยก็เรียกว่า ฌานสมาบัติ ๘  จตุกกนัยก็หมายถึงว่านับรูปฌานแค่ ๔ คือคนที่ได้ถึงฌานที่ ๔ ก็จะมีอุเบกขากับ
เอกัคคตา 

 
  

 การเจริญสมถกรรมฐานท่ีได้รับผลโดยตรงก็คือ จิตบรรลุฌานขั้นต่าง ๆ  ผู้เจริญสมถกรรม-
ฐานท่ียังไม่บรรลุผลสูงสุดจนได้ฌานแต่การปฏิบัติก็ท าให้สมาธิจิตเกิดขึ้น  สัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นน้ันมี
ประโยชน์มากมายถึงแม้ว่าจะยังไม่บรรลุในฌานขั้นต่าง ๆ ก็ตาม 

 

ประโยชน์ของสมาธิ 

 ในยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนมีความเครียด  มีความวิตกกังวลกันมาก  มีผู้คนจ านวนไม่น้อยพยายาม
หาทางคลายความเครียดคลายความวิตกกังวลโดยการเจริญสมาธิ  สมาธิมีประโยชน์ท าให้จิตใจสงบนิ่ง  
ไม่สับสน ไม่กังวล ได้อย่างแท้จริง   แต่สมาธิไม่ได้มีประโยชน์เพียงเพื่อคลายความเครียด  ความวิตก
กังวลเท่านั้น ยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายประการ  ที่ส าคัญที่สุดคือ สมาธิ หรือสัมมาสมาธิเป็นสิ่ง
ส าคัญในการบรรลุมรรคผลนิพพาน    สมาธิเป็นองค์หนึ่งในอริยมรรรคมีองค์แปด  พระพุทธองค์ได้
ทรงแสดงไว้ว่า   “สมาธิภาวนาที่เจริญแล้ว  ท าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร 
(การอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน)   สมาธิภาวนาที่เจริญแล้ว  ท าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อการได้
ญาณทัสสนะ  สมาธิภาวนาที่เจริญแล้ว   ท าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ   สมาธิ
ภาวนาที่เจริญแล้ว  ท าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย” 

สรุปประโยชน์ของสมาธิทั้งทางตรงและทางอ้อม มี ๔ ประการ คือ 

ก. ประโยชน์ ที่เป็นจุดหมายทางศาสนา 

ข. ประโยชน์ ในการสร้างความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัย 



 ๒๐ 

ค. ประโยชน์ ด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

ง. ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน 

ก. ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายทางศาสนา   คือ สมาธิเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งในการปฏิบัติเพื่อให้หลุด
พ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวง 

๑. ประโยชน์ที่ตรงแท้ของข้อนี้ คือ   การเตรียมจิตให้พร้อมท่ีจะใช้ปัญญาพิจารณาให้
เห็นให้รู้แจ้งสภาวธรรมของความเป็นจริง (คือได้รู้ว่าชีวิตและสรรพสิ่งไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่ตัวตน)  เรียกว่า  สมาธิเป็นบาทฐานแห่ง
วิปัสสนา ซึ่งจะน้าไปสู่พระนิพพานได้ในที่สุด 

๒. ประโยชน์ที่รองลงมา   คือ  ท าให้จิตหลุดพ้นจากอ านาจของกิเลสชั่วคราว  ด้วยการ
กด  การข่มไว้   ด้วยก าลังของฌาน  ด้วยอ านาจของพลังจิตที่แน่วแน่ จะสามารถข่ม
นิวรณ์ ๕ ไว้ได้ตลอดเวลาที่ยังมีสมาธิ  เรียกตามศัพท์ว่า “วิกขัมภนวิมุตติ ” แต่พึง
ทราบว่าเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้ว กิเลสเหล่านั้น หรือนิวรณ์ ๕ ก็มีเช่นเดิม เพราะ
ไม่ได้ถูกก าจัด เป็นแต่ถูกกดถูกข่มไม่ให้แสดงตัวหรืองอกงามได้ในช่วงที่อยู่ในสมาธิ
เท่าน้ัน อุปมาเหมือนหินทับหญ้า ท าให้หญ้าไม่เจริญเติบโตชั่วคราว แต่เมื่อน าหิน
ออก หญ้าได้แดดได้น้ า ก็จะเจริญเติบโตตามปกติ 

ข. ประโยชน์ในการสร้างความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัย   เป็นผลส าเร็จอย่างสูงทางจิตใจ หรือ
เรียกว่าประโยชน์ในด้านอภิญญา  คือใช้สมาธิระดับฌานสมาบัติเป็นฐาน ท าให้เกิดฤทธิ์และอภิญญา
ขั้นโลกียะ    อภิญญาคือความรู้ยิ่ง หรือความรู้ขั้นสูง มี ๖ อย่าง คือ 

๑. อิทธิวิธิ    แสดงฤทธิ์ต่างๆ เช่น เนรมิตคนๆ เดียวให้เป็นหลายคนได้  
ล่องหนได้  ด าดิน  เดินบนน้ า  เดินทะลุก าแพงได้  เป็นต้น 

๒. ทิพพโสต  หรือ หูทิพย์  เช่น สามารถฟังเสียงในท่ีไกล ๆ ได้ ได้ยิน  
   สิ่งที่ต้องการได้ยินได้   

๓. เจโตปริยญาณ  ทายใจผู้อื่นได้  รู้ว่าผู้อื่นคิดอะไร  

๔. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ระลึกชาติได้ 

๕. ทิพพจักขุ   ตาทิพย์ ดูเห็นสิ่งต่างๆ ได้ตามใจปรารถนา  

๖. อาสวักขยญาณ   ญาณที่ท าให้อาสวะกิเลสสิ้นไป  

 

อภิญญา ที่เกิดจากสมาธิ จนส าเร็จฌาน เป็นโลกียอภิญญา คืออภิญญาในข้อที่ ๑-๕  ส่วน
อาสวักขยญาณ เป็นโลกุตตรอภิญญา 



 ๒๑ 

ค. ประโยชน์ด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ  ท าให้เป็นผู้มีจิตใจและบุคลิกลักษณะเข้มแข็ง  
หนักแน่น  ม่ันคง  สงบ  เยือกเย็น สุภาพ  นิ่มนวล  สดชื่น  ผ่องใส  กระฉับกระเฉง  เบิกบาน  งาม
สง่า  มีเมตตากรุณา รู้จักตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง (ตรงข้ามกับลักษณะของคนมีนิวรณ์ เช่น 
อ่อนไหว  ติดใจหลงใหลง่าย   หยาบกระด้าง  ฉุนเฉียว   เกรี้ยวกราด   หงุดหงิด   วู่วาม วุ่นวาย  
จุ้นจ้าน   สอดแส่   ลุกลี้ลุกลน   หรือ หงอยเหงา เศร้าซึม หวาดระแวง ลังเล)  เตรียมจิตให้อยู่ใน
สภาพพร้อมและง่ายแก่การปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ เสริมสร้างนิสัยท่ีดี  ท าให้สงบ ผ่อนเบาความทุกข์
ที่เกิดขึ้นในใจได้  เรียกอย่างสมัยใหม่ว่า มีความม่ันคงทางอารมณ์    มีความคุ้มกันทางอารมณ์  
และมีภูมิคุ้มกันโรคทางจิต 

ง. ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

๑. ช่วยท าให้จิตใจผ่อนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ หายกระวนกระวาย ยั้งหยุดจากความ
กลัดกลุ้มวิตกกังวล  เป็นเครื่องพักผ่อนกาย ให้ใจสบายและมีความสุข  เช่นก าหนดลมหายใจ
เข้าออก เวลาที่รอคอยอะไร  หรือตอนรถติด หรือปฏิบัติเมื่อท างานใช้ความคิดมากๆ เป็นต้น   

๒. เป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการท างาน  การเล่าเรียน และการท ากิจทุกอย่าง เพราะจิตที่
เป็นสมาธิ  แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ก าลังกระท า ไม่ฟุ้งซ่าน  ไม่วอกแวก ไม่เลื่อนลอย ย่อมช่วยให้
เรียน ให้คิด ให้ท างานได้ผลดี  การงานก็เป็นไปด้วยความรอบคอบ  ไม่ผิดพลาด และป้องกัน
อุบัติเหตุได้ดี  เพราะเม่ือมีสมาธิก็ย่อมมีสติก ากับอยู่ด้วย  

๓. ช่วยเสริมสุขภาพกาย  ร่างกายกับจิตใจอาศัยกันและมีอิทธิพลต่อกัน ปุถุชนทั่วไปเมื่อกายไม่
สบาย  จิตใจก็พลอยอ่อนแอเศร้าหมองขุ่นมัว  ครั้นเสียใจไม่มีก าลังใจ ก็ยิ่งซ้ าให้โรคทางกาย
นั้นทรุดหนักลงไปอีก แม้ในเวลาที่ร่างกายเป็นปกติ พอประสบเรื่องราวให้เศร้าเสียใจรุนแรง ก็
ล้มป่วยเจ็บไข้ไปได้  ส่วนผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งสมบูรณ์ (โดยเฉพาะท่านท่ีมีจิตหลุดพ้นแล้ว)  
เมื่อเจ็บป่วยกายก็ไม่สบายอยู่แค่กายเท่าน้ัน จิตใจไม่พลอยป่วยไปด้วย  ยิ่งกว่านั้นกลับใช้ใจ
ที่สบายมีก าลังจิตเข้มแข็งน้ัน       หันกลับมาส่งอิทธิพลบรรเทาหรือผ่อนเบาโรคทางกายได้
อีกด้วย     อาจท าให้โรคหายง่ายและไวขึ้น   หรือแม้แต่ใช้ก าลังสมาธิระงับทุกขเวทนาทาง
กายไว้ก็ได้         ในด้านดีผู้มีจิตใจผ่องใสเบิกบาน  ย่อมช่วยให้กายเอิบอาบผิวพรรณผ่องใส 
สุขภาพกายดีเป็นภูมิต้านทานโรคไปในตัว 

 

ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคในการเจริญสมาธ ิ

ก. ตัดปลิโพธ   หรือ  ความวิตกกังวลท าให้จิตขัดข้อง มี ๑๐ ประการ 

ข. หากัลยาณมิตร หรือ  ครูอาจารย์ผู้ที่จะสอนการเจริญสมาธิ 

ค. รับกรรมฐานให้ถูกกับจริตของตน 

ง. อยู่ในสถานที่ที่เหมาะกับการเจริญสมาธิ 

จ. ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ 



 ๒๒ 

การอธิบายในเรื่องปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคในการเจริญสมาธินี้ กล่าวไว้ส าหรับผู้ที่จะเจริญ
สมาธิทั้งที่เป็นฆราวาส  และภิกษุสามเณร  ทั้งผู้จะเจริญสมาธิในช่วงสั้น ๆ  และผู้ที่มุ่งม่ันสละชีพเพื่อ  
การปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจัง 

ก. ปลิโพธ 
 ปลิโพธ หรือ ข้อติดขัดท าให้กังวล มีความค้างคาในใจ เมื่อเกิดกังวลหรือปลิโพธ  ก็ท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้า  ปลิโพธมี ๑๐ ประการ คือ   ๑) กังวลเรื่องที่อยู่หรือวัด   ๒) เรื่องตระกูล    
๓) เรื่องลาภ   ๔)เรื่องหมู่คณะ  ๕)เรื่องงาน   ๖) เรื่องการเดินทาง   ๗) เรื่อง ญาติ  ๘) เรื่อง อาพาธ  
๙)เรื่องคันถะ ๑๐) เรื่องอิทธิ คือฤทธิ์ของปุถุชนกังวลเรื่องรักษาฤทธิ์ แต่กังวลเรื่องนี้เป็นความกังวลของผู้
เจริญวิปัสสนาเท่าน้ัน เพราะผู้ที่เริ่มบ าเพ็ญสมาธิยังไม่มีฤทธิ์ จึงไม่ต้องกังวล  

ข.  แสวงหาอาจารย์หรือกัลยาณมิตร   

 ผู้ที่จะช่วยเหลือแนะน าสั่งสอนในการปฏิบัติ กัลยาณมิตร คือ ผู้ที่ประกอบไปด้วยกัลยาณมิตร
ธรรม ๗ ประการ คือ    ๑) น่ารัก  ๒) น่าเคารพ   ๓) น่าเจริญใจ  น่านับถือ  รู้คุณค่าของการเจริญสมาธิ  
เป็นผู้เที่ยงธรรม     ๔) สอนได้ดี   ๕) ยอมให้ศิษย์แนะน าท้วงติงได้  ๖) สอนเร่ืองที่ลึกซึ้งได้   ๗) ไม่
แนะน า ไม่ชักชวนในเร่ืองที่ไม่ถูกไม่ควร 

 การมีกัลยาณมิตรจะช่วยเป็นขวัญเป็นก าลังใจในเวลาปฏิบัติแล้วประสบอารมณ์ที่น่ากลัว ท าให้ไม่
ดื้อรั้น  เพราะมีอาจารย์คอยดูแลควบคุมความประพฤติอยู่  การแสวงหากัลยาณมิตรที่ดีท่ีสุด แนะน าข้อ
ปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาได้ถูกต้องที่สุดในปัจจุบันยังหาได้อยู่คือ  ค าสอนในพระไตรปิฎก และอรรถ-
กถา  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖๘-๖๙ ชื่อว่า ปฏิสัมภิทามรรค   อรรถกถา ได้แก่ คัมภีร์วิสุทธิมรรค และคัมภีร์
วิมุตติมรรค ทั้ง ๓ คัมภีร์น้ีจัดได้ว่าเป็นคู่มือส าหรับนักปฏิบัติอย่างดี 

ค. รับกรรมฐานให้ถูกกับจริตของตน 

 จริต หรือ จริยา หมายถึง พื้นเพของจิต ลักษณะนิสัยความประพฤติที่หนักไปทางใดทางหน่ึง คน
ที่มีจริตแบบใดลักษณะนิสัยจิตใจก็จะเป็นไปในทางนั้น  จริตแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ มี ๖ คือ 

๑. ราคจริต    นิสัยหนักไปทางราคะ รักสวย รักงาม ยืน เดินเยื้องย่างละมุนละไม ไม่รีบร้อน 
รักสะอาด พิถีพิถันเรื่องของใช้เครื่องแต่งตัวเครื่องประดับ  ชอบบริโภคอาหาร
รสกลมกล่อม ประณีตและหวาน ท าการใดๆ ก็ท าอย่างเรียบร้อยมีระเบียบ
สวยงาม 

๒. โทสจริต  นิสัยหนักไปทางโทสะ  ใจร้อนหงุดหงิด  อารมณ์รุนแรง  ท าการงานสะอาด แต่
ไม่เรียบร้อย  ตึงตัง โครมคราม ชอบอาหารรสเปร้ียว  รสจัด   รับประทาน
อาหารเร็ว  เดินเร็ว  ฝีเท้าหนัก ชอบวิวาท 



 ๒๓ 

๓. โมหจริต  นิสัยหนักไปทางโมหะ   ค่อนข้างเขลา   เชื่อง่ายงมงาย  เซื่องซึม ไม่
กระปร้ีกระเปร่า  เหม่อลอย  ท้อถอย  ไม่เข้มแข็ง    ท างานใดก็ท าอย่าง
หยาบๆ ไม่สะอาด  ไม่เรียบร้อย  ชอบเผลอสติ 

๔. สัทธาจริต  นิสัยหนักไปทางศรัทธา  น้อมใจเลื่อมใสได้ง่าย  ไม่มีมารยาสาไถย   เลื่อมใส
ในพระรัตนตรัย บิดา มารดา ครู อาจารย์ 

๕. วิตกจริต  นิสัยหนักไปทางวิตกกังวล ย้ าคิด ฟุ้งซ่าน วาดวิมานในอากาศ กลัวไปล่วงหน้า
ทั้งที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น 

๖. พุทธิจริต  นิสัยหนักไปทางชอบใช้เหตุผล สติปัญญา ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ชอบศึกษา 
ครุ่นคิด 

 คนแต่ละคนจะมีจริตอย่างเดียว  อาจมีจริตผสมกันได้ เช่น เป็นคนราคจริตและโทสจริต
ในคนๆเดียวกัน  เป็นคนโทสจริตและโมหจริตด้วย เป็นต้น 

 บุคคลที่เกิดมาในโลก มีจริตนิสัยแตกต่างกันไป แม้พี่น้องพ่อแม่เดียวกัน ก็มีอัธยาศัยจิตใจผิดแผก
กันไป ทั้งที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูเหมือนๆ กัน  พุทธศาสนาได้อธิบายสาเหตุ  ของความแตกต่างกันของ
นิสัยน้ีว่า มาจากกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่บุคคลผู้นั้นได้สั่งสมมาในชาติปางก่อนๆ ไม่ได้เกิดจาก
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมในชาติปัจจุบัน หรือ การอบรมเลี้ยงดูเพียงอย่างเดียว เหตุจากชาติปางก่อนมีส่วน
ด้วยและการเลี้ยงดูความประพฤติการปฏิบัติตนในชาตินี้ก็มีส่วนด้วยเช่นกัน  ทั้งน้ีพุทธศาสนาเห็นว่าคน
สามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปได้ แก้ไข ปรับปรุงตนเองได้ มิใช่ยินยอม ถูกกระท าหรือยอมรับทุก
สิ่ง หรือปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแส แต่คนมีศักยภาพ (potential)  ที่จะเป็นผู้ฝ่าฟัน ชนะสิ่งไม่ดีไม่งาม
ต่างๆ ในใจของตน และสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่ดีงามให้งอกงามผลิบานได้ ในจิตใจและชีวิตของตนเอง  
จริตนิสัยเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ เช่น คนโมหจริต โง่เขลา ด้อยปัญญา ก็สามารถแก้ไข  หรือปรับปรุงตัว  โดย
หมั่นไต่ถามผู้รู้  ขยันศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ สนทนาธรรม เป็นต้น การแก้ไขจริตนิสัยท่ีไม่ดีไม่งามต่างๆ 
นั้น   ถ้าบุคคลผู้นั้นเห็นโทษของมันและมุ่งม่ันจะเปลี่ยนแปลง  ก็สามารถบรรเทาหรือท าให้ดีขึ้นได้  เช่น 
เห็นโทษของโทสะ ก็หาอุบายวิธีระงับ หรือบรรเทาไม่ให้โทสะก าเริบ หรือแสดงออกมาให้เกิดผลเสียท้ังแก่
ตนเองและผู้คนรอบข้าง การเจริญเมตตาภาวนาซึ่งเป็นการเจริญสมาธิอย่างหนึ่ง  เป็นวิธีที่สามารถช่วยให้
จิตใจอ่อนโยนและบรรเทาโทสะลงได้ 

การเลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจริต  

ต้องพิจารณาว่าอุปนิสัยของเราโน้มเอียงหรือหนักไปทางใด มีหลักพิจารณาดังต่อไปนี้ 

๑. คนราคจริต  กรรมฐานท่ีถูกกับอุปนิสัย คือ อสุภะ ๑๐ (พิจารณาซากศพ)  
  และ กายคตาสติ (พิจารณากาย คือ พิจารณาอาการ ๓๒ ของกาย) 
๒. คนโทสจริต   กรรมฐานท่ีถูกกับอุปนิสัย คือ พรหมวิหาร ๔ (อัปปมัญญา ๔)  
  วรรณกสิณ ๔ ได้แก่ กสิณสีแดง กสิณสีขาว กสิณสีเขียว และกสิณสีเหลือง 
๓. คนโมหจริต   กรรมฐานท่ีถูกกับอุปนิสัย คือ อานาปานสติ (การดูลมหายใจเข้าออก)  



 ๒๔ 

๔. คนสัทธาจริต  กรรมฐานท่ีถูกกับอุปนิสัย คือ อนุสสติ ๖  (พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ 
  สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ และเทวตานุสสติ) 
๕. คนวิตกจริต   กรรมฐานท่ีถูกกับอุปนิสัย คือ อานาปานสติ  
๖. คนพุทธิจริต  กรรมฐานท่ีถูกกับอุปนิสัย คือ  มรณานุสติ   อุปสมานุสติ    จตุธาตุววัฏฐาน 

และอาหาเรปฏิกูลสัญญา 

 ส่วนอรูปฌาน ๔ และมหาภูตกสิณทั้ง ๔  คือ ปฐวีกสิณ (กสิณดิน) อาโปกสิณ (กสิณน้ า) เตโช
กสิณ (กสิณไฟ) และวาโยกสิณ (กสิณลม)  เหมาะกับคนทุกจริต เมื่อเจริญสมาธิแบบใดแล้วเห็นว่า
เหมาะกับจริตของตนเอง ก็ไม่ควรโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ท าวิธีโน้นบ้าง ท าวิธีนี้บ้าง จนท้ายท่ีสุดสมาธิก็
ไม่ตั้งมั่น ไม่เป็นเรื่องเป็นราว เมื่อได้สมาธิที่เหมาะกับจริตก็ควรตั้งใจปฏิบัติไปจนถึงที่สุดแห่งวิธีการหรือ
สมาธินั้นๆ  

ง.  อาวาสหรือที่อยู่ หรือวัดที่ไม่เหมาะกับการเจริญสมาธิ  

 ควรหลีกเลี่ยงวัดที่มีลักษณะ ๑๘ ประการน้ี คือ  (ในที่น้ีจะกล่าวถึงวัด แต่อันท่ีจริงแล้วจะเป็น
สถานท่ีใดก็ได้ที่สามารถจัดเป็นท่ีปฏิบัติ เช่น บ้าน ส านัก ฯลฯ) 

๑. วัดใหญ่      เพราะมีพระเณร มีคนมาก ต่างจิตต่างใจเรื่องก็มาก หาความสงบไม่ได้  
๒. วัดเก่า       มีเรื่องที่ต้องดูแลมาก ต้องซ่อมแซมรักษาโบราณวัตถุ  
๓. วัดใหม่       มีเรื่องต้องก่อสร้าง มีเรื่องต้องท าให้วัดสมบูรณ์  
๔. วัดใกล้ทางเดินทางสัญจร อาจหมายถึงวัดที่ติดถนนทางสัญจรจะมีคนมาบ่อย ท าให้ไม่สงบ 
๕. วัดใกล้สระน้ า  ท่าน้ า  คนจะพากันมาใช้น้ า ท าให้พลุกพล่าน ไม่สงบ  
๖. วัดที่มีผัก  หรือใบไม้ที่บริโภคได้  
๗. วัดที่มีดอกไม้ 
๘. วัดที่มีไม้ผล  หรือผลไม้ต่างๆ  
 

(วัดในข้อ ๖-๘ จะท าให้คนมาเก็บผัก ขอดอกไม้ ขอผลไม้คนจะพากันมาเสมอท าให้ไม่สงบ วัดที่สร้างไว้
เพื่อจะให้เป็นวัดส าหรับปฏิบัติสมาธิภาวนาจริงๆ จะไม่ตกแต่งท าสวนดอกไม้ เพราะผู้คนจะพากันมาเก็บ
ดอกไม้ มาเที่ยวอยู่ไม่ขาด) 

 

๙. วัดที่ใครๆ อยากไปมา  วัดที่มีชื่อเสียงในด้านวัตถุมงคล เป็นต้น 
๑๐. วัดที่อยู่ใกล้เมือง 
๑๑. วัดที่อยู่ใกล้ที่ไม้ที่ฟืน หมายถึง วัดที่อยู่ใกล้ป่าท่ีมีคนมาหาฟืนหาของป่ากันมาก 
๑๒. วัดอยู่ใกล้นา  ชาวนาก็จะนวดข้าว ท านา เสียงจะอื้ออึง  
๑๓. วัดที่มีคนไม่ถูกกัน ทะเลาะวิวาทกัน  
๑๔. วัดติดท่าน้ า  ผู้คนจะใช้สัญจรไปมามาก และมาอาบน้ าตักน้ ากัน  
๑๕. วัดในถิ่นห่างไกลที่คนไม่นับถือพุทธศาสนา 
๑๖. วัดติดพรมแดน  อยู่ระหว่างประเทศ ระหว่างรัฐ อาจเกิดสงคราม รบพุ่งไม่สงบ เป็น   



 ๒๕ 

  การเสี่ยงภัยและมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องได้  
๑๗. วัดที่ไม่สัปปายะ อยู่ไม่สบายมีอารมณ์ต่างๆ มารบกวน  
๑๘. วัดที่ไม่มีกัลยาณมิตร  หรือไม่มีอาจารย์คอยแนะน าดูแล  
 
 

จ. ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ   

 จะกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติต่างๆ ๔๐ วิธี ในบทต่อๆ ไป ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
วิธีการต่างๆ เหล่านั้นจึงจะได้ผลแห่งสมาธิวิธีนั้นๆ 

 ยังมีสิ่งที่ควรค านึงถึงอีกหลายประการ ที่จะช่วยในการปฏิบัติสมาธิให้ก้าวหน้า ช่วยให้กรรรมฐาน
เจริญ  นอกจากปัจจัยท้ัง ๔ ประการท่ีได้กล่าวไปแล้ว  ก็ยังมีข้อธรรมที่มีผลโดยตรงกับการอบรมจิต อัน
ได้แก่ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ นักศึกษาอ่านทบทวนได้ในบทเรียนชุดที่ ๘ ตอนท่ี ๓ ในที่น้ีจะ
กล่าวถึง  ธุดงควัตร ๑๓ ข้อ  

ธุดงควัตร ๑๓ 
 ธุดงค์ หมายถึง องค์คุณเครื่องก าจัดกิเลส เป็นช่ือของข้อปฏิบัติประเภทวัตร ที่ผู้สมัครใจจะ

พึงสมาทานประพฤติได้ เป็นอุบายขัดเกลากิเลส ส่งเสริมความมักน้อยสันโดษ เป็นต้น การปฏิบัติ    
ธุดงควัตรไม่ใช่สิ่งที่บังคับ แต่เป็นความสมัครใจ  ผู้ใดจะปฏิบัติหรือไม่ก็ได้  จะปฏิบัติเป็นครั้งคราว     
หรือตลอดไปก็ได้ จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอุกฤษฎ์ก็ได้   ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้กล่าวถึงธุดงควัตรว่า 
เป็นข้อปฏิบัติที่ช่วยให้กุศลธรรมเจริญ  อกุศลธรรมเสื่อม (ความดีเพิ่มพูน ความไม่ดีลดลง) ธุดงควัตร ๑๓ 
ข้อนั้น ได้แก่ 

๑. ใช้แต่ผ้าบังสุกุล คือผ้าห่อศพ หรือผ้าที่เขาทิ้งแล้วมาตัดเย็บจีวร 
๒. ใช้ผ้าเพียง ๓ ผืน ได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ 
๓. บิณฑบาตเป็นวัตร (บิณฑบาตเป็นประจ า) 
๔. บิณฑบาตตามล าดับเรือน (บ้าน) 
๕. ฉันม้ือเดียว 
๖. ฉันในบาตร 
๗. เมื่อลงมือฉันแล้วไม่รับเพิ่ม (ไม่รับอาหารท่ีเขาถวายภายหลัง) 
๘. อยู่ป่า 
๙. อยู่โคนไม้ 
๑๐. อยู่ป่าช้า 
๑๑. อยู่กลางแจ้ง 
๑๒. อยู่ในท่ีแล้วแต่เขาจะจัดให้ (ไม่จู้จ้ีเลือกที่พักที่ตนพอใจ) 
๑๓. ถือนั่งอย่างเดียวไม่นอน 

 ธุดงควัตรน้ันพระภิกษุ สามเณร สามารถปฏิบัติได้ทุกข้อ ในสมัยพุทธกาลนั้น ภิกษุณีก็มี  
การปฏิบัติธุดงควัตรเพื่อช่วยให้กรรมฐานเจริญเร็วเช่นกัน  แต่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีปฏิบัติ



 ๒๖ 

ธุดงควัตรเพียง ๘ ข้อ คือ ใช้แต่ผ้าบังสุกุล  ใช้เพียง ๓ ผืน ถือการบิณฑบาต บิณฑบาตไปตามล าดับเรือน 
ฉันม้ือเดียว ฉันเฉพาะในบาตร ถือนั่งอย่างเดียวไม่นอน  และอยู่ในที่แล้วแต่เขาจัดให้  ส่วนธุดงควัตรอีก 
๕ ข้อ คือ อยู่ป่า อยู่ป่าช้า อยู่โคนไม้ ไม่รับอาหารท่ีเขาถวายภายหลัง และอยู่กลางแจ้งน้ัน ทรงห้ามเพื่อ
สวัสดิภาพของภิกษุณีเอง  เพราะความเป็นหญิงถึงแม้จะบวชปฏิบัติธรรมแล้ว ก็ต้องระวังเรื่องสวัสดิภาพ
เป็นส าคัญ แม้แต่พระอุบลวรรณาเถรี พระภิกษุณีผู้บรรลุอรหัตตผล ก็ยังถูกย่ ายีข่มเหงได้  ผู้ปฏิบัติธรรม 
ที่เป็นฆราวาส สามารถปฏิบัติธุดงควัตรท่ีเหมาะสมกับตนและอยู่ในวิสัยที่ฆราวาสจะปฏิบัติได้ในบางข้อ
เช่น รับประทานอาหารม้ือเดียว รับประทานอาหารในภาชนะใบเดียว (เพราะอุบาสก อุบาสิกา ฆราวาสไม่
ใช้บาตร) อยู่ในท่ีแล้วแต่เขาจะจัดให้ ถือการนั่งไม่นอน   ดังที่ผู้ปฏิบัติมักจะไม่นอนตลอดคืนวันพระ หรือ
วันส าคัญทางศาสนา เพื่อเจริญสมาธิ หรือฟังธรรม บูชาพระพุทธองค์ เป็นต้น 

 

บทที่ ๒ 

มารู้จักกับอารมณ์สมถกรรมฐาน ๔๐ 

ธรรมชาติของผู้เริ่มปฏิบัติ 

จิตของคนท่ัวๆ ไปที่ไม่เคยท าสมาธินั้น  ก็มักจะมีสภาพเหมือนม้าป่าพยศที่
ยังไม่เคยถูกจับมาฝึกให้เชื่อง มีการซัดส่ายอยู่เป็นประจ า การท าสมาธินั้นก็เหมือนการจับ
ม้าป่านั้นมาล่ามเชือก หรือใส่ไว้ในคอกเล็กๆ  ไม่ยอมให้มีอิสระตามความเคยชิน เมื่อตก
อยู่ในสภาพเช่นน้ี ม้านั้นก็ย่อมจะแสดงอาการพยศออกมา มีอาการดิ้นรน  กวัดแกว่ง ไม่
สามารถอยู่อย่างนิ่งสงบได้ ถ้ายิ่งพยายามบังคับ ควบคุมมากขึ้นเท่าไ ร ก็จะยิ่งดิ้นรนมาก
ขึ้นเท่าน้ัน  การจะฝึกม้าป่าให้เชื่องโดยไม่เหนื่อยมากนั้นต้องใจเย็นๆ  โดยเริ่มจากการใส่
ไว้ในคอกใหญ่ๆ แล้วปล่อยให้เคยชินกับคอกขนาดนั้นก่อน  จากนั้นจึงค่อยๆ ลดขนาด
ของคอกลงเรื่อยๆ ม้านั้นก็จะเชื่องขึ้นเรื่อยๆ  โดยไม่แสดงอาการพยศอย่างรุนแรงเหมือน
การพยายามบีบบังคับอย่างรีบร้อน เมื่อม้าเชื่องมากพอแล้ว ก็จะสามารถใส่บังเหียนแล้ว
น าไปฝึกได้โดยง่าย 

การฝึกจิตก็เช่นกัน ถ้าใจร้อนคิดจะให้เกิดสมาธิอย่างรวดเร็วทั้งที่จิตยังไม่เชื่อง จิตจะดิ้นรนมาก  
และเม่ือพยายามบีบจิตให้นิ่งมากขึ้นเท่าไร จิตจะย่ิงเกิดอาการเกร็งมากขึ้นเท่านั้น นั่นจะหมายถึงความ
กระด้างของจิตที่เพิ่มขึ้น(จิตที่เกร็งจะเป็นจิตที่กระด้าง  ซึ่งต่างจากจิตที่ผ่อนคลายจะเป็นจิตที่ประณีต) แล้ว
ยังจะท าให้เหนื่อยอีกด้วย ถึงแม้บางครั้งอาจจะบังคับจิตไม่ให้ซัดส่ายได้ แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าจิตมี
อาการสั่น กระเพื่อมอยู่ภายใน  สิ่งที่ใช้ในการยึดจิตในการท าสมาธิ ที่เรียกว่าอารมณ์ของสมาธินั้น ในทาง
พระพุทธศาสนา รวบรวมไว้ ๔๐ วิธ ี



 ๒๗ 

 เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนักปฏิบัติก็เริ่มต้นศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอารมณ์กรรมฐานเพื่อจะ
ใช้ในการปฏิบัติให้เข้าใจ  สมถกรรมฐานมี ๔๐ คือ กสิณ ๑๐   อสุภะ ๑๐   อนุสสติ ๑๐    อาหาเรปฏิกูล-
สัญญา ๑  จตุธาตุววัฏฐาน ๑  อัปปมัญญา ๔  อรูปกรรมฐาน ๔   

 

 

 

 
 

            
   

 
 
  

 

กสิณ ๑๐ 
 กสิณ หมายถึง วัตถุอันจูงใจให้เข้าไปผูกอยู่ ท าให้คุมใจได้ม่ัน จิตใจไม่ฟุ้งซ่านซัดส่าย วัตถุที่
ใช้ในการเจริญกสิณมี ๑๐  อย่าง คือ 

๑. ปฐวีกสิณ กสิณ  ดิน  

๒. อาโปกสิณ กสิณ น้้า 

๓. เตโชกสิณ กสิณ  ไฟ 

๔. วาโยกสิณ กสิณ  ลม  

๕. นีลกสิณ    กสิณ  สีเขียว 

๖. ปีตกสิณ   กสิณ  สีเหลือง 

๗. โลหิตกสิณ    กสิณ  สีแดง 

๘. โอทาตกสิณ   กสิณ  สีขาว 

๙. อาโลกสิณ  กสิณ แสงสว่าง 

 ๑๐. อากาสกสิณ  หรือปริจฉินนากาสกสิณ   กสิณท่ีว่างหรือ

อากาศ 

๑. ปฐวีกสิณ   (กสิณดิน) 

 ต้องเตรียมดินท่ีจะใช้เป็นองค์กสิณ  โดยเลือกดินสีอรุณ  หรือสีพระอาทิตย์แรกขึ้น มี     
ความเหนียวพอประมาณ   เก็บสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับดินนั้นออกให้หมด  ผสมกับน้ านวดจนดินหมด     

 
รวมเรียกว่า มหาภูตกสิณ ๔ 

 
รวมเรียกว่า วรรณกสิณ ๔ 

 อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ 

จตุธาตุววัฏ

ฐาน ๑  

กสิณ ๑๐ 

อาหาเรปฏิกูลสัญญา 

๑ 

อัปปมัญญา  

๔ 

อรูปกรรมฐาน 

๔ 

สมถกรรม

ฐาน ๔๐ 

 



 ๒๘ 

ฝุ่นละออง   คลึงแผ่เป็นแผ่นวงกลมกว้าง ๑ คืบ ๔ นิ้ว   ท าหน้าดินให้เรียบเหมือนหน้ากลอง  แต่งวงขอบ
ของดินด้วยอีกสีหนึ่ง  จะเป็นสีเขียวหรือสีขาวก็ได้ให้มีขนาดประมาณ ¼ นิ้ว  
 ดวงกสิณนี้จะสร้างอยู่บนกระดาน บนผ้า บนก าแพง หรือบนดินก็ได้ แต่ต้องรักษาให้สะอาด
เรียบร้อย และเรียบอยู่เสมอ  เมื่อท าองค์กสิณเสร็จแล้วให้หาสถานท่ีสงบห่างไกลผู้คน  เพื่อเพ่งปฐวีกสิณ 
โดยตั้งองค์กสิณไว้เบื้องหน้าในระดับสายตาไม่สูงหรือต่ าเกินไป  นั่งห่างจากองค์กสิณประมาณ ๒ ศอก ๑ 
คืบ หรือไม่ใกล้ –ไกล เกินไปนัก   โดยน่ังขัดสมาธิ ท าจิตให้ระลึกถึงโทษของกามคุณว่า กามเป็นสิ่ง
น่ายินดีน้อย  มีทุกข์มาก ให้โทษต่างๆ เปรียบดังหัวงูมีพิษ เพราะเป็นของน่ากลัว จึงควรท าตนให้พ้น   
จากกามคุณอารมณ์ต่างๆ   ตั้งจิตให้ยินดีในฌาน  ระลึกพระคุณของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วจึง
ลืมตาดูดวงกสิณนั้น  บริกรรมว่า ปฐวีๆๆ (ดินๆๆ)  เป็นร้อยครั้งพันครั้ง    เมื่อลืมตาดูดวงกสิณแล้ว
หน่อยหนึ่งก็หลับตาลง แล้วจึงลืมตาขึ้นดูอีก  ปฏิบัติจนได้อุคคหนิมิต คือหลับตาเห็น ลืมตาเห็นดวงกสิณ 
จนคล่องแคล่ว ปฏิภาคนิมิตก็จะเกิดขึ้นเป็นสภาพที่สะอาด  ไม่ด่างพร้อย  จะใสเป็นกระจก    งามกว่า
อุคคหนิมิต จิตจะตั้งมั่น นิวรณ์ ๕ จะสงบระงับ  พากเพียรต่อไปก็จะได้อัปปนาสมาธิ หากรักษาปฏิภาค-
นิมิตให้ดี   พากเพียรปฏิบัติต่อไปก็จะได้ฌานเป็นล าดับขึ้นไป     แต่หากรักษาปฏิภาคนิมิตไม่ดี สมาธิ
หรือฌานที่ได้ก็จะเสื่อมหายไป 
 
๒.  อาโปกสิณ   (กสิณน้้า) 
 คือ การเพ่งน้ า ผู้ที่เคยปฏิบัติอาโปกสิณในชาติก่อนๆ เมื่อเพ่งน้ าที่ใดที่หนึ่ง เช่น ในสระหรือ
ในบ่อ ก็สามารถส าเร็จอุคคหนิมิตโดยง่าย หรือน าผ้าขาวขึงกลางแจ้งรองน้ าฝนบริสุทธิ์มาใส่ภาชนะเช่น 
ขัน ใส่เต็มขอบปากภาชนะ เพ่งดูน้ านั้นในที่สงบ บริกรรมว่า อาโปๆๆ (น้ าๆๆ)  จนเกิดอุคคหนิมิต และ
ปฏิภาคนิมิตตามล าดับ เช่นเดียวกับปฐวีกสิณ 

 
๓.  เตโชกสิณ   (กสิณไฟ) 
 คือการเตรียมเปลวเพลิง ผู้ที่เคยปฏิบัติเตโชกสิณในชาติก่อนๆ อาจเพ่งเปลวไฟในเตา หรือ  
ที่ใดๆ จนได้อุคคหนิมิต  ปฏิภาคนิมิต ตามล าดับ  โดยท่ัวไปการจะเพ่งเตโชกสิณต้องเตรียมการโดย      
ก่อไฟให้ลุกโพลง  น าเสื่อ หรือ แผ่นหนังกั้นไว้หน้ากองไฟ เจาะช่องกลมโตประมาณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว แล้วเพ่ง
ดูเปลวไฟ  อย่าพิจารณาสีของเปลวไฟ หรือเถ้าถ่าน หรือควันไฟ เพราะจะกลายเป็นวรรณกสิณไป      
ขณะเพ่งเปลวไฟให้บริกรรมว่า เตโชๆๆ (ไฟๆๆ) จนอุคคหนิมิตปรากฏขึ้น และได้ปฏิภาคนิมิต ได้      
ฌานตามล าดับ อุคคหนิมิตของเตโชกสิณจะปรากฏภาพของเปลวไฟที่คุแต่อาจมีการพัดไหว ส่วน   
ปฏิภาคนิมิตเปลวไฟจะน่ิง  มีสีทองหรือแดง 

 
๔. วาโยกสิณ   (กสิณลม) 
 คือ กสิณลม เจริญได้โดยต้องอาศัยการมองดู  ยอดไม้  ใบไม้  เส้นผม เป็นต้น ที่สั่นไหว
เพราะลมพัด หรือจะเจริญเม่ือลมพัดสัมผัสกายเราก็ได้  พร้อมบริกรรมว่า วาโยๆๆ (ลมๆๆ) จนเกิด   
อุคคหนิมิต เป็นลักษณะไอน้ า น้ าตกหรือควันท่ีไหวหวั่น    แต่เมื่อได้ปฏิภาคนิมิตจะไม่หวั่นไหวจะมี  
สภาพเป็นกลุ่มกอง เป็นเกลียวที่แน่น่ิง 



 ๒๙ 

๕. นีลกสิณ   (กสิณสีเขียว) 
๖. ปีตกสิณ   (กสิณสีเหลือง) 
๗. โลหิตกสิณ    (กสิณสีแดง) 
๘. โอทาตกสิณ  (กสิณสีขาว) 

จะกล่าวรวมถึงวรรณกสิณ ทั้ง ๔  เพราะมีการปฏิบัติและลักษณะใกล้เคียงกัน 

 นีลกสิณ คือ กสิณสีเขียว ผู้ที่มีวาสนาบารมีเคยเจริญกสิณนั้นมาก่อน เมื่อเห็นสีของใบไม้ ผ้า
หรือวัตถุอื่นก็สามารถเพ่งดู  และบริกรรมได้ทันที  แต่ถ้าจะท าองค์นีลกสิณ ต้องใช้ดอกไม้ ใบไม้ วัตถุใดๆ 
ก็ตามที่มีสีเขียว ถ้าใช้ดอกไม้ เช่น ดอกบัว ก็ต้องน ามาใส่พาน  หรือขันให้เต็มขอบภาชนะ หรือ ถ้าจะใช้
ผ้า, กระดาษ, ก็ต้องใช้ผ้า กระดาษ สีเขียว มาตัดเป็นวงกลมกว้าง ๑ คืบ ๔ นิ้ว เอาสีเขียวทาบน       
แผ่นวงกลมให้เรียบร้อย  ตัดขอบด้วยสีขาว  แดง เพื่อเน้นให้สีเขียวเด่นชัดขึ้น  เมื่อเพ่งก็บริกรรมว่า นีละ 
นีละ(เขียวๆๆ)  

 ส่วนกสิณสีอื่นๆ เช่น ปีตกสิณ กสิณสีเหลืองก็จัดท าเช่นเดียวกันโดยใช้ดอกไม้ หรือผ้า, 
กระดาษ บริกรรมว่า ปีตะ ปีตะ (เหลืองๆๆ)   โลหิตกสิณ  คือกสิณสีแดง ให้บริกรรมว่า โลหิตะ โลหิตะ 
(แดงๆๆ)   โอทาตกสิณ คือ กสิณสีขาว ก็บริกรรมว่า โอทาตะ โอทาตะ (ขาวๆ) ท าไปจนเกิดอุคคหนิมิต  
ก็ไม่จ าเป็นต้องเพ่งองค์กสิณอีก  ให้เพ่งแต่อุคคหนิมิตที่ได้มา  จนเกิดปฏิภาคนิมิตขึ้น และได้ฌานไป
ตามล าดับ 
 

๙. อาโลกกสิณ  (กสิณแสงสว่าง) 
 คือ กสิณแสงสว่าง เป็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรือดวงไฟเป็นต้น แต่เมื่อมิอาจ
เพ่งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรือดวงไฟต่างๆโดยตรง ก็ต้องท าองค์กสิณ โดยการหารอยแตกของฝาเรือน 
หลังคาที่พักอาศัย   หรือเจาะให้แสงสว่างลอดเข้ามาปรากฏที่ฝาหรือพื้นเรือน  หรือจุดตะเกียง หรือเปิด
ไฟไว้ เอาม่านกั้นให้มิดชิด  เจาะรูม่านให้แสงลอดออกมาเป็นดวงที่ฝา แล้วเพ่งดูแสงสว่างนั้น บริกรรมว่า 
โอภาโส โอภาโส (แสงๆๆ)   หรือ อาโลโก อาโลโก (สว่างๆๆ) จนอุคคหนิมิตเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างไม่ต่าง
จากบริกรรมนิมิต   ส่วนปฏิภาคนิมิตแสงสว่างจะเป็นกลุ่มก้อนคล้ายดวงไฟในโป๊ะไฟสีขาวสว่างรุ่งโรจน์
กว่าอุคคหนิมิตหลายเท่า 
 

๑๐.  อากาสกสิณ หรือปริจฉินนากาสกสิณ (กสิณที่ว่างหรืออากาศ) 
 คือ การเพ่งอากาศว่างเปล่าเป็นอารมณ์ ท าองค์กสิณโดยเจาะฝาให้เป็นช่องว่างประมาณ ๑ คืบ ๔ 
นิ้ว หรือใช้ช่องหน้าต่าง ประตู เพ่งดูอากาศที่ปรากฏตามช่องนั้นๆ แล้วบริกรรมว่า อากาโสๆๆ (แจ้งๆๆ) 
เกิดอุคคหนิมิตเห็นอากาศที่ปรากฏตามช่อง  มีขอบเขต  เหมือนกับบริกรรมนิมิตทุกประการ   แต่เมื่อได้
ปฏิภาคนิมิตแล้ว  จะปรากฏแต่อากาศอย่างเดียวไม่ปรากฏขอบเขต  ทั้งยังสามารถขยายขอบเขตให้ 
กว้างใหญ่เพียงไรก็ได้    
 
คุณลักษณะพิเศษของกสิณ ๑๐  



 ๓๐ 

 กสิณมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น เมื่อได้รูปฌาน ๔ การเพ่งกสิณอย่างหนึ่งแล้ว ถ้าต้องการ
อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิตจากกสิณอีก ๙ อย่างที่เหลือ ก็ไม่ต้องจัดท าองค์กสิณขึ้นใหม่ให้มองดูสิ่งอื่นๆตาม
ธรรมชาติ เช่นมองดูดิน (ปฐวีกสิณ) แล้วบริกรรมปฐวีๆๆ(ดินๆๆ) หรือ ดูแม่น้ า ไฟ ลม สีต่างๆ แสงสว่าง 
อากาศ แล้วบริกรรมตามค าบริกรรมตรงกับสิ่งที่เราเพ่งนั้นๆ อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต ก็จะเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ กสิณยังเป็นกรรมฐานท่ีท าให้ถึงฌานเร็วกว่ากรรมฐานอื่นๆ เพราะการเพ่งกสิณนั้น 
อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต เกิดขึ้นง่าย  ได้ฌานเร็ว โดยเฉพาะกสิณที่เกี่ยวกับสีทั้ง ๔ แล้วจะย่ิงเกิดอุคคห-
นิมิต ปฏิภาคนิมิต และฌานได้เร็วยิ่งกว่ามหาภูตกสิณ พระพุทธองค์ทรงยกย่องโอทาตกสิณ (กสิณสีขาว) 
ว่าเลิศกว่ากสิณสีอื่นๆ เพราะท าให้จิตใจของผู้ที่เจริญกสิณนั้นผ่องใส ไม่เซื่องซึมง่วงเหงา  ทั้งยังท าให้ผู้
เจริญกสิณนี้ทราบเหตุการณ์ต่างๆคล้ายผู้ทรงอภิญญาท้ังที่ยังไม่ได้อุคคหนิมิต 

อานุภาพแห่งกสิณ ๑๐ ท้าให้เกิดฤทธ์ิต่างๆ 
๑. ปฐวีกสิณ มีอานุภาพ คือ 

๑.๑ เนรมิตคน ๆ เดียวให้กลายเป็นหลายร้อยหลายพันคน  
๑.๒ เนรมิตตนเองให้เป็นพญานาค พญาครุฑ  
๑.๓ ท าท้องอากาศ แม่น้ า มหาสมุทร ให้เป็นพื้นแผ่นดิน ให้ยืน เดิน นั่ง นอน ได้  
๑.๔ เนรมิต วิมาน วัดวาอาราม บ้านเรือน วัตถุสิ่งของต่างๆ ตามความประสงค์ของตน  
๑.๕ ท าสิ่งที่เบาให้หนัก  
๑.๖ ท าให้วัตถุติดแน่นตั้งม่ันอยู่ มิให้โยกย้ายเคลื่อนท่ีไป  
๑.๗ ได้ อภิภายตนะ  คือ  สามารถข่มท าลายธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อจิตใจ และสามารถ

ข่มอารมณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นอิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่น่าปรารถนา อยากได้ อยากพบ) 
และอนิฏฐารมณ์  (อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่อยากได้ ไม่อยากพบ) มิให้มาปรากฏ
ภายในจิตใจของตนได้ 

๒. อาโปกสิณ มีอานุภาพ คือ 
๒.๑ แทรกแผ่นดินไปแล้ว ผุดขึ้นมาได้  
๒.๒ ท าให้ฝนตก  
๒.๓ ท าพื้นแผ่นดินให้เป็นแม่น้ า และมหาสมุทร  
๒.๔ ท าน้ าธรรมดาให้เป็น น้ ามัน น้ านม น้ าผึ้ง  
๒.๕ ท าให้กระแสน้ าพุ่งออกมาจากร่างกาย  
๒.๖ ท าให้ภูเขา ปราสาท วิมาน สะเทือนหวั่นไหว  

๓. เตโชกสิณ มีอานุภาพ คือ 
๓.๑ เกิดควันก าบังตน และท าให้เปลวไฟโชติช่วงขึ้นจากร่างกาย หรือวัตถุอื่นๆ  
๓.๒ ท าให้ฝนถ่านเพลิงตกลงมา  
๓.๓ ใช้ไฟที่เกิดจากฤทธิ์ของตนดับไฟที่เกิดจากฤทธิ์ของผู้อื่นให้ดับลง  
๓.๔ สามารถเผาผลาญบ้านเมือง วัตถุสิ่งของต่างๆได้  



 ๓๑ 

๓.๕ ท าให้แสงสว่างเกิดขึ้น เพื่อจะได้แลเห็นรูปด้วยทิพพจักขุอภิญญา  
๓.๖ ท าให้เตโชธาตุ หรือไฟลุกไหม้สรีระในสมัยท่ีปรินิพพาน  
๓.๗ ท าให้ความมืดหายไป  

๔. วาโยกสิณ มีอานุภาพ คือ 
๔.๑ เหาะไปได้  
๔.๒ สามารถไปถึงสถานท่ีที่ตนต้องการจะไปได้อย่างรวดเร็ว  
๔.๓ ท าสิ่งที่หนักให้เบา  
๔.๔ ท าให้พายุใหญ่เกิดขึ้น  

๕. นีลกสิณ มีอานุภาพ คือ 
๕.๑ ท าวัตถุสิ่งของให้เป็นสีเขียว  
๕.๒ ท าเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น ให้เป็นมรกต  
๕.๓ ท าความมืดให้เกิดขึ้นไม่ว่าเวลาใด  
๕.๔ ได้อภิภายตนะ  
๕.๕ ได้สุภวิโมกข์ คือ บรรลุ มรรค ผล นิพพานโดยง่ายและสะดวกสบาย  

๖. ปีตกสิณ มีอานุภาพ คือ 
๑.๑ ท าให้วัตถุสิ่งของเป็นสีเหลือง 
๑.๑ ท าเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น ให้เป็นทอง 
๑.๑ ได้อภิภายตนะ 
๑.๑ ได้สุภวิโมกข์ 

๗. โลหิตกสิณ มีอานุภาพ คือ 
๑.๑ ท าให้วัตถุสิ่งของเป็นสีแดง 
๑.๑ ท าเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น ให้เป็นแก้วทับทิม 
๑.๑  ได้อภิภายตนะ 
๑.๑ ได้สุภวิโมกข์ 

๘. โอทาตกสิณ มีอานุภาพ คือ 
๑.๑ ท าให้วัตถุสิ่งของเป็นสีขาว 
๑.๑ ท าเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น ให้เป็นเงิน 
๑.๑ ท าให้หายจากความง่วงเหงาหาวนอน 
๑.๑ ท าให้ความมืดหายไป แล้วท าแสงสว่างให้เกิดขึ้น เพื่อเห็นรูปด้วยทิพพจักขุอภิญญา 

๙. อาโลกกสิณ มีอานุภาพ คือ 
๑.๑ ท าให้วัตถุสิ่งของเกิดแสงสว่าง หรือท าให้ร่างกายเกิดแสงสว่างเป็นรัศมีพวยพุ่งขึ้นมา 



 ๓๒ 

๑.๑ เนรมิตเป็นรูปต่างๆประกอบด้วยแสงสว่างอย่างรุ่งโรจน์ 
๑.๑ ท าให้ไม่ง่วงเหงาหาวนอน 
๑.๑ ท าความมืดให้หายไป ท าความสว่างให้เกิดขึ้น เพื่อเห็นรูปด้วยทิพพจักขุอภิญญา 

๑๐. อากาสกสิณ มีอานุภาพ คือ 
๑.๑ เปิดเผย สิ่งที่หลบซ่อนลี้ลับให้ปรากฏให้เห็นได้ 
๑.๑ ท าให้มีอากาศเป็นอุโมงค์ช่องว่างเกิดขึ้นภายในพื้นแผ่นดิน ภูเขา มหาสมุทร แล้วยืน 

เดิน นั่ง นอนได้ 
๑.๑ เข้าออกทางฝา หรือก าแพงได้ 

กสิณทั้ง ๑๐ อย่าง มีอานุภาพท้าให้เกิดฤทธิ์ที่เหมือนๆ กัน คือ 
ก. สามารถก าบังสิ่งต่างๆไม่ให้ผู้ใดแลเห็น 
ข. ท าวัตถุสิ่งของเล็กให้กลับใหญ่ หรือที่ใหญ่ให้กลับเล็ก 
ค. ท าระยะทางใกล้ให้ไกล และย่นระยะทางที่ไกลให้กลับเป็นใกล้ 
ง. กสิณ เมื่อเจริญแล้วท าให้ส าเร็จรูปฌานและอรูปฌานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทที่ ๓  
อสุภะ ๑๐ 

 
 อสุภะ หมายถึง ไม่สวยงาม มุ่งหมายถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคนท่ีตายไป การเจริญ
อสุภกรรมฐานคือ การพิจารณาซากศพในลักษณะต่างๆกัน ๑๐ ลักษณะ ให้เห็นความน่าเกลียดไม่
สวยงาม โดยจะพิจารณาซากศพอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ใน ๑๐ ลักษณะ ได้แก่ 

  ๑. อุทธุมาตกะ ซากศพที่ขึ้นอืดพอง    (อ่านว่า อุด-ทุ-มา-ตะ-กะ)  
  ๒. วินีลกะ ซากศพที่มีสีเขียวคล้ า   (อ่านว่า วิ-นี-ละ-กะ)  
  ๓. วิปุพพกะ ซากศพที่มีน้ าเหลือง แตกปริ    (อ่านว่า วิ-ปุบ-พะ-กะ)  
  ๔. วิจฉิททกะ ซากศพที่ถูกฟันขาดออกจากกันเป็น ๒ ท่อน  (อ่านว่า วิด-ฉิด-ทะ-กะ)  



 ๓๓ 

  ๕. วิกขายิตกะ ซากศพที่ถูกสัตว์ เช่น สุนัข กา แร้ง ทึ้งแย่ง (อ่านว่า วิก-ขา-ยิ-ตะ-กะ)  
  ๖. วิกขิตตกะ ซากศพที่กระจายเร่ียราด ศีรษะ มือ เท้า อยู่คนละทาง (วิก-ขิด-ตะ-กะ)  
  ๗. หตวิกขิตตกะ ซากศพที่ถูกสับฟันด้วยมีด  ถูกแทงด้วยหอก (หะ-ตะ-วิก-ขิด-ตะ-กะ)  
  ๘. โลหิตกะ ซากศพที่มีเลือดไหลอาบ  (อ่านว่า โล-หิ-ตะ-กะ)  
  ๙. ปุฬุวกะ ซากศพที่มีหนอนไชอยู่ทั่วร่าง   (อ่านว่า ปุ-ลุ-วะ-กะ)  
 ๑๐. อัฏฐิกะ ซากศพที่เหลือแต่กระดูก   (อ่านว่า อัด-ถิ-กะ) 

 
การพิจารณาซากศพหรือเจริญอสุภกรรมฐานทุกชนิด    ผู้ปฏิบัติต้องยืนอยู่เหนือลม   อย่ายืนใต้

ลม เพราะกลิ่นเน่าเหม็นของศพจะรบกวน   หากหลีกเลี่ยงไม่ได้   ควรใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก   อย่ายืนใกล้
หรือไกลเกินไป   ต้องยืนในระยะให้เห็นซากศพชัดเจนทั้งร่าง  ควรยืนกลางล าตัวศพ  อย่ายืน      ด้าน
ศีรษะหรือปลายเท้าของศพ   ศพที่ใช้พิจารณาควรเป็นเพศเดียวกับผู้พิจารณา เช่น ผู้พิจารณาหรือเจริญ
อสุภกรรมฐานเป็นหญิง ก็ใช้ศพหญิง  เป็นชายก็ใช้ศพชายในการพิจารณา  นอกจากจะพิจารณาศพใน
แนววิปัสสนาจึงจะใช้ศพเพศใดก็ได้  เช่นในกรณีของพระกุลลเถระ ที่หลงรูปโฉมนางสิริมาหญิงงามเมือง 
ครั้นนางสิริมาสิ้นชีวิตลง   พระพุทธเจ้าทรงให้พระกุลลเถระผู้มีราคจริตพิจารณาศพของนางสิริมา  ที่
พระภิกษุหนุ่มหลงรักจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ  จนมองเห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ่ายถอนความ
ลุ่มหลงรักใคร่ได้ในท่ีสุด การเจริญอสุภกรรมฐาน เป็นไปได้ทั้งในแง่สมถกรรมฐาน และวิปัสสนา-กรรมฐาน 
หากเจริญในแง่สมถะ ก็ให้เห็นความเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่สวยงาม ปฏิบัติแล้วท าให้ฌานเกิดขึ้นได้   ส่วน
ในแง่วิปัสสนาให้พิจารณาความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือไตรลักษณ์ คือ ให้เห็นว่าตัวของเราก็เป็น
สิ่งไม่เที่ยงเหมือนซากศพที่นอนอยู่ต่อหน้านั้นเช่นกัน   เพียงแต่ศพนี้  ชายน้ี หญิงนี้ ตายก่อนเราเท่าน้ัน 
ชีวิตร่างกายของเราแม้จะผ่านทุกข์ทรมาน  ได้รับความยากล าบากต่างๆนานามาเพียงใด ก็ไม่
ทุกข์เท่าตอนที่จะตายร่างกายแตกดับ  ในขณะนั้นจะทุกข์ที่สุด   คือทุกข์จนทนอยู่ไม่ได้ต้องตาย
ไปเช่นศพนี้  

ดังพุทธด ารัสที่ว่า สังขารท้ังปวงเป็นทุกข์ และพิจารณาศพที่อยู่ตรงหน้าของเรานี้ว่า เมื่อศพนี้ยังมี
ชีวิตอยู่ เขาหรือเธอผู้นี้ไม่เคยปรารถนาที่จะตาย  ไม่เคยต้องการจะเจ็บป่วยหรือแก่เฒ่า  แต่ก็หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ต้องเป็นไปเช่นนี้   ใจปรารถนาแต่กายไม่เป็นไปตามความปรารถนา   ไม่อาจบังคับบัญชาได้ เขา
หรือเธอก็ไม่ใช่เจ้าของร่างกายนี้โดยแท้จริง   เพราะหากเป็นเจ้าของร่างกายนี้ก็ต้องไม่แก่  ไม่เจ็บ ไม่ตาย 
ตามค าสั่งตามบัญชา   แม้ร่างกายของเราเองก็ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเรา   รูปนาม  ทั้งหลายเป็น
อนัตตา เมื่อสังขารร่างกายเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ คืออนิจจัง (ไม่เที่ยง) ทุกขัง (เป็นทุกข์) อนัตตา 
(ไม่ใช่ตัวตน) จะไปยึดม่ันถือม่ันได้อย่างไร  

ส่วนการพิจารณาซากศพโดยนัยของสมถะต้องพิจารณาศพโดยอาการ ๖ และอาการ ๕ 
 

พิจารณาซากศพโดยอาการ ๖  
๑. พิจารณาสี   โดยก าหนดดูว่า ศพนี้เป็นคนผิวสีอะไร ด า ขาว หรือผิวเหลือง 
๒. พิจารณาวัย โดยก าหนดดูว่า ศพนี้เป็นเด็ก วัยกลางคนหรือคนชรา โดยไม่ต้องสนใจว่าเป็น

เพศหญิงหรือเพศชาย 



 ๓๔ 

๓. พิจารณาสัณฐาน โดยก าหนดดูว่า นี่คือศีรษะ คอ แขน มือ ท้อง อก เอว แข้ง ขา เท้า เป็นต้น 
๔. พิจารณาทิศ โดยก าหนดว่าตั้งแต่สะดือขึ้นไปจนถึงศีรษะเป็นส่วนบน  จากใต้สะดือลงมาเป็น

ส่วนล่าง หรืออีกนัยหนึ่ง คือให้รู้ว่าเรายืนอยู่ทางทิศนี้ ซากศพอยู่ทางทิศนี้ 
๕. พิจารณาที่ตั้ง โดยก าหนดว่า มืออยู่ตรงน้ี เท้าอยู่ตรงนี้ ศีรษะอยู่ตรงน้ี เป็นต้น หรืออีกนัย

หนึ่งให้รู้ว่าเรายืนอยู่ตรงน้ี ศพอยู่ตรงน้ัน 
๖. พิจารณาขอบเขต ให้รู้ว่าเบื้องต่ าสุดของซากศพคือพื้นเท้า เบื้องบนสุดเพียงปลายผม ทั่วตัว

สุดแค่ผิวหนัง เต็มไปด้วยของเน่าเหม็น ๓๒ อย่าง  เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เป็นต้น 
 

 
พิจารณาโดยอาการ ๕  
๑. ดูส่วนต่อหรือที่ต่อ ให้รู้ว่าในสรีระร่างของศพมีส่วนต่อใหญ่ๆอยู่ ๑๔ แห่ง คือมือขวามีที่ต่อ ๓ 

แห่ง มือซ้ายมีที่ต่อ ๓ แห่ง เท้าขวามีที่ต่อ ๓ แห่ง เท้าซ้ายมีที่ต่อ ๓ แห่ง  คอมีที่ต่อ ๑ แห่ง
และเอวมีที่ต่อ ๑ แห่ง 

๒. ให้ดูช่อง เช่น ช่องตา ช่องหู ช่องจมูก ช่องปาก ศพหลับตาหรือลืมตา  อ้าปากหรือหุบปาก 
๓. ให้ดูหลุม หรือส่วนท่ีเว้าลงไป พิจารณาว่าเป็นหลุมตา หลุมคอ เป็นต้น 
๔. ให้ดูที่ดอน หรือส่วนท่ีนูนขึ้น โดยให้ก าหนดรู้ว่าส่วนนูนน้ี คือหัวเข่า คือหน้าผาก  หน้าอก 

เป็นต้น 
๕. ให้ดูทั่วไป รอบๆ ด้านของศพ ส่วนใดปรากฏชัดตามลักษณะของศพ เช่นความพองอืดปรากฏ

ชัด ก็บริกรรมว่า อุทธุมาตกะ ปฏิกูละ ๆๆ (ศพพองอืดนี้น่าเกลียด น่าขยะแขยง) หรือเห็นศพ
ที่มีสีเขียวคล้ าปรากฏชัด ก็บริกรรมว่า วินีลกะ ปฏิกูละ ๆ ๆ (ศพวินีลกะ หรือศพเขียวคล้ านี้ 
น่าเกลียด  น่าขยะแขยง) ศพลักษณะอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน  ในขณะบริกรรมก็ให้ตั้งจิตก าหนด
ลงที่ลักษณะตรงส่วนน้ันๆ ของศพ 

 
วิธีการเจริญอสุภะ ๑๐ 

๑. อุทธุมาตกอสุภะ  
 พิจารณาความน่าเกลียดของศพว่าพองอืด พร้อมบริกรรมว่า อุทธุมาตกะ ปฏิกูละ ๆๆ (ศพที่พอง
อืดนี้ เป็นของน่าเกลียด น่าขยะแขยง) บริกรรมซ้ าแล้วซ้ าเล่า ลืมตาดูและหลับตาพิจารณาสลับไปเช่นนี้  
ถ้าเมื่อใดหลับตาแล้วปรากฏภาพซากศพนั้น  เหมือนเมื่อลืมตาก็จะได้อุคคห-นิมิต   อุคคหนิมิตเป็น
นิมิตที่ปรากฏทางใจ จะเห็นเป็นซากศพที่น่าเกลียดน่ากลัว ชวนให้ขยะแขยงสะอิดสะเอียน เมื่อปฏิบัติ
ต่อไปก็จะได้ปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นภาพคนอ้วนพีล่ าสันนอนน่ิงอยู่  ปฐมฌานก็จะเกิดขึ้น  ศพที่ขึ้นอืด
เป็นกรรมฐานท่ีหาเจริญได้ยากกว่าอสุภกรรมฐานอื่น ๆ เพราะศพที่พองอืดจะมีอาการพองเพียง ๑ หรือ 
๒ วัน ก็จะแปรสภาพเป็นเขียวคล้ า มีน้ าเหลืองไหลเยิ้มต่อไป หากขณะที่เจริญอุทธุมาตกอสุภะแล้วยัง
ไม่ได้อุคคหนิมิต หรือปฏิภาคนิมิต แต่ศพแปรสภาพไปแล้วก็ต้องไปหาศพใหม่ท่ีพองอืด 

๒. วินีลกอสุภะ  



 ๓๕ 

พิจารณาซากศพที่มีสีเขียวคล้ า บริกรรมว่า วินีลกะ  ปฏิกูละ ๆๆ (ศพที่มีสีเขียว น่าเกลียด น่า
ขยะแขยง) ซ้ าแล้วซ้ าเล่า จนได้อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตของวินีลกอสุภะ คือลักษณะของ
ศพมีสีเขียวคล้ า ส่วนปฏิภาคนิมิตจะไม่น่าเกลียดน่ากลัว จะเหมือนรูปป้ันมีสีแดง สีขาว สีเขียวเจือกัน 

๓. วิปุพพกอสุภะ  
พิจารณาซากศพที่มีน้ าเหลืองแตกปริ บริกรรมว่า วิปุพพกะ ปฏิกูละ ๆๆ  (ศพวิปุพพกะ มี

น้ าเหลืองไหลนี้ น่าเกลียด น่าขยะแขยง) บริกรรมซ้ าๆ อุคคหนิมิตที่เกิดขึ้นจะเป็นเหมือนตัวศพนั้น ส่วน
ปฏิภาคนิมิตจะเป็นเหมือนรูปปั้นนอนน่ิงไม่มีน้ าเหลืองไหล 

๔. วิจฉิททกอสุภะ  
พิจารณาซากศพที่ถูกฟันขาดเป็น ๒ ท่อน ถ้าศพที่จะพิจารณานั้น กระเด็นอยู่ห่างกันเกินไปให้น า

ส่วนท่ีขาดมาวางใกล้ให้ต่อกันห่างกันประมาณ ๑ องคุลี แล้วบริกรรมว่า วิจฉิททกะ ปฏิกูละๆๆ   (ศพ 
วิจฉิททกะ ถูกฟันขาด ๒ ท่อนนี้น่าเกลียด น่าขยะแขยง) อุคคหนิมิตปรากฏเป็นภาพศพขาด ๒ ท่อน
นั่นเอง ส่วนปฏิภาคนิมิตจะเป็นศพสภาพเรียบร้อยนอนแน่นิ่งอยู่ 

๕. วิกขายิตกอสุภะ  
พิจารณาซากศพที่ถูกสัตว์ทึ้งแย่งเรี่ยราด บริกรรมว่า วิกขายิตกะ ปฏิกูละ ๆๆ (ศพวิกขายิกตะนี้ 

น่าเกลียด น่าขยะแขยง) อุคคหนิมิตที่เกิดขึ้นจะเหมือนท่ีพิจารณา ส่วนปฏิภาคนิมิตจะเป็นสภาพ
เหมือนกับรูปปั้นที่ใสสะอาด เรียบร้อย วางไว้นิ่งอยู่เป็นท่อนเดียวกัน 

๖. วิกขิตตกอสุภะ  
พิจารณาซากศพที่กระจาย อวัยวะกระเด็นไปคนละทิศละทาง ต้องน าส่วนท่ีกระจายในท่ีต่างๆ มา

กองไว้ในที่เดียวกัน ก าหนดบริกรรมว่า วิกขิตตกะ ปฏิกูละ ๆๆ  (ศพวิกขิตตกะน้ี เป็นของน่าเกลียด  
น่าขยะแขยง)  อุคคหนิมิตเหมือนซากศพที่เห็นปรากฏแก่สายตา ปฏิภาคนิมิตจะเห็นว่า  อสุภะมีความ
สมบูรณ์ตลอดกาย 

๗. หตวิกขิตตกอสุภะ    
พิจารณาซากศพที่ถูกสับฟันด้วยมีด บริกรรมว่า หตวิกขิตตกะ ปฏิกูละ ๆๆ (ศพหตวิกขิตตกะน้ี 

เป็นของน่าเกลียด น่าขยะแขยง) อุคคหนิมิตที่เกิดขึ้น เป็นสภาพศพที่เป็นร้ิวรอยเพราะถูกฟัน ปฏิภาค
นิมิตจะเป็นศพที่เรียบร้อย สมบูรณ์ 

๘. โลหิตกอสุภะ   
พิจารณาซากศพที่มีเลือดไหล บริกรรมว่า โลหิตกะ ปฏิกูละ ๆๆ (ศพโลหิตกะน้ี เป็นของน่าเกลียด  

น่าขยะแขยง)  อุคคหนิมิตจะเป็นสภาพศพที่เลือดไหล  บางครั้งก็จะเหมือนผ้าแดงต้องลมพัดไหวๆ อยู่  
ส่วนปฏิภาคนิมิต จะเห็นซากศพเหมือนรูปป้ันก ามะหย่ีสีแดง 

๙.  ปุฬุวกอสุภะ  



 ๓๖ 

พิจารณาซากศพที่มีหนอนคลาคล่ าชอนไชอยู่ บริกรรมว่า ปุฬุวกะ ปฏิกูละ ๆๆ (ศพปุฬุวกะน้ี เป็น
ของน่าเกลียด น่าขยะแขยง) อุคคหนิมิตจะเห็นเป็นศพที่หมู่หนอนคลานไต่ไปมา แต่ปฏิภาคนิมิต จะ
เห็นเป็นสภาพศพที่เรียบร้อยเหมือนกองข้าวสาลีสีขาวกองอยู่ 

๑๐. อัฏฐิกอสุภะ    
พิจารณาซากศพที่เหลือแต่กระดูก บริกรรมว่า อัฏฐิกะ ปฏิกูละ ๆๆ (ศพอัฏฐิกะนี้ เป็นของน่า

เกลียด ) การพิจารณาจะพิจารณากระดูกที่ติดกันหมดทั้งร่างก็ได้  หรือจะพิจารณากระดูกที่มีลักษณะ
เป็นท่อนๆ เป็นช้ินๆ  ก็ได้  อุคคหนิมิตที่เกิดขึ้น ก็สุดแต่ว่าจะพิจารณากระดูกในลักษณะใด ถ้าพิจารณา
ทั้งร่าง อุคคหนิมิตก็จะปรากฏกระดูกทั้งร่าง ถ้าพิจารณาเป็นท่อน อุคคหนิมิตก็จะปรากฏกระดูกเป็น
ท่อนแต่ปฏิภาคนิมิตจะเหมือนกันคือ เป็นร่างกายที่สมบูรณ์   

อัฏฐิกอสุภะ  หรือ ซากศพที่เป็นกระดูก สามารถน ามาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานมีอยู่ ๕ 
อย่าง คือ 

๑. ร่างกระดูกที่ยังมีเนื้อ เลือด เส้นเอ็นรัดรึงเป็นรูปร่างอยู่ 
๒. ร่างกระดูกที่ไม่มีเนื้อ แปดเปื้อนด้วยเลือด ยังมีเส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ 
๓. ร่างกระดูกที่ไม่มีเนื้อและเลือด แต่ยังมีเส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ 
๔. กระดูกที่ไม่มีเส้นเอ็นรัดรึงแล้ว กระจัดกระจายท่ัวไป 
๕. กระดูกเป็นท่อนมีสีขาวดังสีสังข์ 

 การเจริญอสุภกรรมฐานน้ัน  ส าหรับผู้ที่มีนิสัยขลาดกลัวหรือกลัวผี เมื่อเกิดอุคคหนิมิต และขาด
อาจารย์คอยควบคุมสอนการปฏิบัติ หรือผู้ปฏิบัติศึกษาไม่ดี ไม่เข้าใจในรูปแบบหรือลักษณะของนิมิตนั้นๆ
อย่างแท้จริง ก็อาจเข้าใจผิดว่าตนเองถูกผีหลอก เกิดเจ็บป่วยได้ จึงควรท าความเข้าใจในการปฏิบัติให้ดี  
บางทีก่อนท่ีอุคคหนิมิตจะเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติอาจนึกคิดไปว่าศพนี้จะลุกขึ้นน่ัง จะลุกขึ้นยืน ควรมีเพื่อนไป
ร่วมปฏิบัติด้วย และให้ท าความเข้าใจว่าศพนั้นที่จริงไม่ต่างกับท่อนไม้ ไม่มีวิญญาณครอง ไม่มีจิตใจ จะลุก
ขึ้นมาหลอกหลอนไม่ได้ เป็นเพราะใจของเราคิดไปเอง วาดภาพไปเอง ในบางกรณีที่ศพยังใหม่ยังสดอยู่  
เส้นเอ็นยึดท าให้ลุกขึ้น ก็เป็นไปโดยธรรมชาติ ถ้าเป็นเช่นน้ีให้ใช้ไม้ตีให้ล้มลง 

  การพิจารณาอสุภะนั้น นอกจากพิจารณาซากศพ หรือร่างกายที่ปราศจากชีวิต ๑๐ ประการ
ดังกล่าวแล้ว  ยังสามารถพิจารณาความเป็นอสุภะ หรือความไม่สวยงามในร่างกายของมนุษย์ท่ียังมีชีวิตอยู่
ได้เช่นกัน  โดยจะพิจารณาร่างกายของตนเอง หรือผู้อื่นก็ได้ดังต่อไปนี้ 

๑. พิจารณาเมื่อร่างกาย  หรือ อวัยวะบวมขึ้น ให้พิจารณาโดยความเป็นอุทธุมาตกะ 
(พองอืด) 

๒. พิจารณาเมื่ออวัยวะเป็นแผล ฝี มีหนองไหลออกมา ให้พิจารณาโดยความเป็น         
วิปุพพกะ (น้ าเหลืองไหล แผลแตกปริ) 

๓. พิจารณาเมื่อ แขน ขา มือ เท้า หรืออวัยวะขาดด้วน เพราะอุบัติเหตุ หรืออย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้พิจารณาโดยความเป็นวิจฉิททกะ  (อวัยวะขาดเป็นท่อน) 



 ๓๗ 

๔. พิจารณาเมื่อมีโลหิตเปรอะเปื้อนร่างกาย  ให้พิจารณาโดยความเป็นโลหิตกะ     
(เลือดไหล) 

๕. พิจารณาขณะท่ีแลเห็นฟัน  ให้พิจารณาโดยความเป็นอัฏฐิกะ (กระดูก) 

หากจะพิจารณาไปแล้วความเป็นอสุภะหรือไม่สวยงาม  ไม่ได้เป็นเฉพาะเมื่อตาย
ลงหรือเป็นซากศพเท่าน้ัน  ร่างกายที่มีชีวิตอยู่น้ีหากพิจารณาให้ดีก็ไม่ใช่สิ่ง
สวยงาม แต่เพราะการตบแต่งประดับประดา และความหลงผิดท าให้คิดไปว่าเป็น
ของสวยงาม น่ารัก น่าใคร่ จึงเกิดความยึดม่ันถือม่ัน หวงแหน 

การเจริญอสุภะ สามารถให้บรรลุฌานขั้นปฐมฌานเท่าน้ัน การพิจารณาอสุภะในซากศพ  จะมี
ความน่ากลัว  อุคคหนิมิตจะเกิดได้เร็วกว่าการพิจารณาอสุภะในคนที่ยังมีชีวิตอยู่   การเจริญอสุภ-
กรรมฐานท าให้ได้ปฐมฌาน หรือฌานเบื้องต้น  หากต้องการจะได้ทุติยฌานต่อไปให้เปลี่ยนไปเพ่งสีที่
ปรากฏชัดท่ีศพ  เช่น  เพ่งสีแดงของเลือดที่ไหล จัดเป็นวรรณกสิณ หรือกสิณสี พร้อมบริกรรมว่าแดงๆ  
หรือศพสีเขียวก็เพ่งสีเขียว  บริกรรมว่าเขียว ๆ ตามวิธีการของวรรณกสิณ ก็จะได้บรรลุทุติยฌาน 

 

อานิสงส์ของการเจริญอสุภกรรมฐาน ได้แก่ 

๑. มีสติ 
๒. มองเห็นความไม่เที่ยงของร่างกาย (อนิจจสัญญา) 
๓. มองเห็นความตายว่าจะบังเกิดกับทุกคน (มรณสัญญา) 
๔. มีความรังเกียจในร่างกาย 
๕. ท าให้กามตัณหาไม่ครอบง า 
๖. ก าจัดความยึดม่ันถือม่ันในรูป 
๗. ก าจัดความยึดม่ันถือม่ันในสิ่งน่าเพลิดเพลิน (อิฏฐารมณ์) 
๘. อยู่เป็นสุข 
๙. เข้าถึงอมตธรรม คือ พระนิพพาน   เฉพาะส าหรับผู้ที่เจริญสมถะจนได้ฌาน แล้วเอาฌาน

เป็นบาทฐานในการเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ ส าหรับวิธีการจะมีอธิบายใน
บทต่อ ๆ ไป 

 

 ทั้งหมดนี้  เป็นความรู้ก่อนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติสมถกรรมฐาน  ในบทท่ี ๑ – ๒ นี้ เป็นความรู้
เบื้องต้นพื้นฐาน  เพื่อให้มีความรู้ก่อนลงมือปฏิบัติอย่างมีหลักที่ถูกต้อง   ในบทเรียนชุดน้ีกล่าวถึงกสิณ 
และ อสุภะ ซึ่งจัดว่าเป็นอารมณ์สมถะกรรมฐานท่ีค่อนข้างจะพิจารณายาก โดยเฉพาะในปัจจุบัน การที่จะ
หาศพมาพิจารณาก็ยาก ตลอดจนความเพียรของผู้ปฏิบัติเองก็อาจจะยังไม่มากพอ และท้ังกสิณ ๑๐ อสุภะ  
๑๐  ในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทยก็ไม่ใคร่นิยมปฏิบัติกัน  

 ฉะนั้น ถ้านักศึกษาจะปฏิบัติก็ต้องศึกษาทบทวน และสอบทานตัวเองก่อนว่าเข้าใจจริงหรือไม่ 
แล้วจึงลงมือปฏิบัติ   ในระหว่างการปฏิบัติก็ต้องทบทวน   สอบทานความรู้อยู่เสมอ    เพื่อป้องกันการ



 ๓๘ 

ปฏิบัติผิด   ต าราที่ผู้ปฏิบัติจะสอบทานผลการปฏิบัติของตนได้  คือ  ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค  คัมภีร์วิ-
สุทธิมรรค และวิมุตติมรรค 

********************************************** 
จบบทเรียนชุดที่ ๙ ตอนท่ี ๑ 

ต่อไปเป็นบทเรียนชุดที่ ๙ ตอนท่ี ๒ เรื่อง อนุสสติ ๑๐ 
จัดท าโดย :  มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม 

รวบรวมโดย อาจารย์ทองสุข  ทองกระจ่าง 
********************************************** 

 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 

๑) ปรมัตถโชติกะ  หลักสูตรช้ันมัชฌิมอาภิธรรมิกะโท :  พระสัทธัมมโชติกะ : อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : โรงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพยวิสุทธิ์ ; พิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒) วิมุตติมรรค  พระอุปติสสเถระ รจนา   
พระเทพโสภณ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) และคณะแปลจากฉบับภาษาอังกฤษ ของพระเอฮารา  
พระโสมเถระ และพระเขมินทเถระ 

๓)  วิสุทธิมรรค  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถร) แปลและเรียบเรียง 

๔)  พระสูตร และ อรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่มที่ ๗ ภาคที่ ๑- ๒   
๕) การเจริญสมาธิ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา BUDDHIST MEDITATION  ผศ.ดร.นฤมล มารคแมน 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๔   
 
 

********************************************** 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา        ค าอ่าน อา-หา-เร-ปะ-ติ-กู-ละ-สัน-ยา  
จตุธาตุววัฏฐาน  ” จะ-ตุ-ธา-ตุ-วะ-วัต-ถาน  
ถีนมิทธะ ” ถี-นะ-มิด-ธะ  
อุทธัจจกุกกุจจะ ” อุด-ธัด-จะ-กุก-กุด-จะ 
 

********************************************** 
 
 



 ๓๙ 

 
 
 

“ สมาธิอันศีลอบรมแล้ว  ย่อมมีผลใหญ่  มีอานิสงส์ใหญ่ 
จิตอันปัญญาอบรมแล้ว  ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบ 

คือ กามสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ ” 

จาก.. มหาปรินิพพานสูตร 


