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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่ วนหนึ่งของสารนิพนธ์ ซึ่งมีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษาเนื้อหาและ
หลักธรรมสำคัญในอาสีวิโสปมสูตร และ วิเคราะห์แนวทางการเจริญวิปัสสนาภาวนาในอาสี
วิโสปมสูตร โดยการศึก ษาข้อมูลจากไตรปิฏกและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อง รวบรวม สรุป
วิเคราะห์ เรียบเรียงบรรยายเชิงพรรณนา และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ อาสีวิโสปมสูตรเป็น
พระสู ต รที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงแสดงอุ ป มาสภาพธรรมทั้ ง หลายเชิ ง ให้ เห็ น โทษเพื่ อ ชั ก นำให้
พระภิกษุ 500 รูปที่ได้ฌานเพื่อพัฒนาจิตเข้าสู่วิปัสสนาญาณ เพื่ออริยมรรค อริยผล เป็น พระ
สู ต รที่ เกิ ด จากอั ธ ยาสั ย ของพระพุ ท ธเจ้ า จั ด อยู่ ใ นประเภท สุ ต ตะ ทรงใช้ ห ลั ก การอุ ป มา
แบบสัททคัมมูปมา เนื้อหาของพระสูตรมีความย่อว่า พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกพระภิกษุ 500
รูป ที่ได้ฌานสมาบัติ และทรงเล่าเรื่องชายคนหนึ่งถูกอสรพิษทั้ง 4 ไล่ล่า (มหาภูตรูป 4) วิ่งหนี
ไปพบเพชรฆาต 5 คน (ขันธ์ห้า) ตามล่าอีก และเจอสายลับ (นันทิราคะ) ที่เดินทางติดตามมา
เพื่อฆ่าตลอดเวลา จึงพบบ้านร้าง (อายตนะภายใน 6) จึงหนีไปพบห้วงน้ำใหญ่ (โอฆะ 4) และ
เห็นว่าฝั่งนี้ (สักกายะ) ไม่ปลอดภัยจึงทำแพ (อริยมรรคมีองค์ 8) ด้วยความเพียรพยายามด้วย
การเกาะแพแล้วใช้มือและเท้าต่างพายเพื่อหนีภัยข้ามไปยังฝั่งโน้น (นิพพาน) เนื้อหาทั้งหมดทำ
ให้ เห็ น ภาพของการปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนาภาวนาได้ อ ย่ า งชั ด เจน พระสงฆ์ ทั้ ง 500 รู ป น้ อ มจิ ต
ตามลำดับคำสอนเจริญวิปัสสนาภาวนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด
คำสำคัญ: (อาสีวโิ สปมสูตร), (อสรพิษ 4), (อุปมาแบบสัททคัมมูปมา)
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Abstract
This research paper contains 2 main objectives; to study of the contents and teachings in
Āsīvisopamasutta, and analyze the insight meditation found in ĀsĪvisopamasutta. The data research
was conducted by collecting the authentic teachings of the Buddha from Tipitaka as well as its
commentaries, texts concerned, then being analyzed, summarized and finally compiled in descriptive
style, approved by supervisor. Its findings were that Āsīvisopamasutta is a discourse delivered by the
Buddha in simile style in order to visualize the unpleasant conditions for encouraging those Bhikkhus
with Jhāna to further practice of insight in advance. It is a type of self-manner of the Buddha called
Sutta. The Saddagammupama or word metaphor was applied to the teaching. In the discourse, the
Buddha called Bhikkhus, then told the story that once, a man who was hunted by 4 dangerous snakes
(Dhātu), ran away then, met the 5 murders (Upādānakkhanddha) who want to kill him, then again
associated with enemy spy (lust) who follows him, then he escaped, staying in 6 empty shelters
(Sensual contacts), surrounded by 4 oceans (Ogha). Then he saw this riverbank (Self-clinging) as
danger, unsafe, and tried to make the raft (8 noble paths), with continued striving for other safe
riverbank with hands and feet, finally he reached the peaceful bank (Nibbāna). This story visualizes the
gradual practice of insight clearly. In the end of teaching, those Bhikkhus attained Arahantaship through
insight following while listening the Buddha’s words.

Keywords: (Āsīvisopamasutta), (4 dangerous snakes), (Saddagammupama)
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1.บทนำ
ในชีวิตจริงแล้วคนเรานีย้ ่อมไม่สามารถหนีพน้ จากทุกข์ได้ ดังคำกล่าวของวชิราภิกษุณีที่ว่า
“ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นที่ดำรงอยู่ และทุกข์เท่านั้นที่แปรผันไป นอกจากทุกข์แล้วไม่มีสิ่งอื่น
เกิดขึ้น นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรอื่นดั บไป”2 แต่ผู้คนส่วนใหญ่แล้วมักพยายามหนีทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วย
การหลงผิดยึดติดกับความเห็นผิดที่ว่า การสนองตัณหาและการครอบครองสิ่งของหรือบุคคลที่ตน
ปรารถนาที่เรียกว่า กามคุณเป็นเงื่อนไขให้ตนเองมีความสุขมากขึ้น ๆ แต่ความจริงคือ ยิ่งมีการสนอง
ตัณหาและครอบครองมากเท่าไรก็ยิ่งมีภาระ วุ่นวาย และเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นเพราะทำให้เหินห่างจาก
ตนเอง นับว่าจิตของคนมีมิจฉาทิฏฐิถูกมอมเมาด้วยกามสุข อันทำให้เกิดความลุ่มหลงและเข้าใจผิด
เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของสุขอย่างถูกต้อง พระพุทธเจ้าจึงจำแนกความสุขออกเป็น 3 ระดับ คือ 1)
กามสุข สุขจากการสนองความต้องการทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันเกิดจากตัณหา 2) สมาธิสุข
สุขจากความสงบของจิตใจ ถือเป็นความสุขอย่างประณีตที่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เพียงฝึกจิตให้อยู่กับสมาธิ
3) นิพพานสุข สุขจากความหลุดพ้น เป็นอิสระที่หลุดจากการถูกครอบงำของกิเลสอย่างสิ้นเชิง ดั่ งบัว
ที่ลอยพ้นจากน้ำ ดั่งนกที่พ้นจากกรง ดั่ งสัตว์ที่พ้นจากโซ่ และดั่งเนื้อที่พ้นจากบ่วง ด้วยการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน3 เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งความเป็นปรมัตถ์ เป็นสุขแท้และถาวร อันเป็นสุขจริงแล้ว
ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีก
ปัจจุบันแม้พระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานเป็นเวลาเกือบ 2,600 ปีแล้วแต่หลักคำสอนด้าน
การปฏิบัติธรรมยังคงเป็นที่ประจักษ์และให้ผลิตผลเช่นเดิม เนื่องจากคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่
บนพื้นฐานสัจธรรมที่ทุกคนสามารถรูแ้ ละปฏิบัติให้ได้ผลด้วยตนเองไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ดังนั้น ผู้ที่
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยการเจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นการเจริญไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ
และปัญญา จัดได้ว่าเป็นผู้ที่เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่าง ๆว่า ภพนี้มีภัยอันน่า
หวาดกลัว มีภัยเกิดขึ้นรอบตัวอยู่เสมอ จึงต้องการหลุดพ้นจากฝั่งนี้ ที่เปรียบได้กับภพที่มีอันตรายอยู่
มากมาย แล้วต้องการข้ามไปสู่ฝั่งโน้นอันเป็นดินแดนเกษมที่ปราศจากภัยอันตรายใด ๆ โดยต้องผ่าน
กระแสน้ำในโลกอันเชี่ยวกราก ที่เรียกว่าโอฆะ แม้กระแสกิเลสต่าง ๆ ก็เรียกว่าโอฆะเช่นกัน เพราะ
ท่วมทับสัตว์โลก ผู้ท่วี ่ายน้ำเก่งจึงจะสามารถว่ายข้ามกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากนี้ได้ ส่วนผู้ท่วี ่ายน้ำไม่เป็น
หรือไม่เก่งย่อมจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดพาไป ในกรณีเช่นนี้ผู้ท่ไี ด้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุ
มรรคผลเท่านั้น จึงจะก้าวข้ามพ้นไปจากกระแสของกิเลสเหล่านีไ้ ด้จริง ดังปรากฎในอาสีวโิ สปมสูตร

สํ.สคา.(ไทย) 15/167/223
3 พระมหาวุ ฒิ ชั ย วชิ ร เมธี (ว.วชิ ร เมธี ): การบริ ห ารจั ด การกิ เลส, พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 2, (นนทบุ รี :
สำนักพิมพ์ปราณ, 2555), หน้า 72-73.
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อาสีวโิ สปมสูตร เป็นพระสูตรอุปมาว่าด้วยอสรพิษ ชีวติ รูปนามนี้ เมื่อเกิดมาแล้วก็บ่าย
หน้าสู่ความตายทุกขณะ บนเส้นทางระหว่างการเกิดไปจนกระทั่งถึงความตายนั้น มนุษย์จะต้อง
ประสพกับความทุกข์โศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ที่พระพุทธเจ้าทรงได้
กล่าวถึงให้พวกเราระลึกอยู่เสมอ พระองค์อุปมาเปรียบเที ยบเหมือนกับคนที่นอนอยู่ในกองอสรพิษ
มาตั้งแต่กำเนิด อสรพิษเหล่านี้พร้อมที่จะขบกัดให้ตายหรือทุกข์สาหัสได้ทุกขณะ แต่ว่าคนเราก็
ยังคงประมาทในความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้และความตาย หลงเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งอันว่าง
เปล่าที่ซ่อนอยู่ในความสุขเพียงชั่วขณะ และยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกยาวนาน อาสีวโิ สปมสูตร
จึงเป็นพระสูตรหนึ่งที่ชใี้ ห้เห็นทุกข์และวิธีการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ดังกล่าว อันจะนำไปสู่มรรค ผล
และนิพพาน แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อหาทางหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างตลอดไป
หลักคำสอนที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกมีเนื้ อความสั้น ๆ ซึ่งพระเถระใช้ท่องจำสืบกัน
มาและต้องจดจำพุทธพจน์จำนวนมากทำให้เนื้อหาสั้น ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เข้าใจว่าการบรรลุธรรมใน
พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งลี้ลับ ห่างไกลจากความเป็นไปได้สำหรับคนทั่วไป ตามความเป็นจริง การ
บรรลุธรรมจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาจิตตามลำดับวิปัสสนาญาณ แต่ในเนื้อหาของพระสูตรยัง
ไม่ปรากฏชัดในรายละเอียด ดังนั้นผู้ศึกษาจึงนำเอาอาสีวิโสปมสูตรมาศึกษาวิเคราะห์และค้นหา
แนวทางปฏิบัติในการเจริญ วิปัสสนาภาวนาให้กระจ่างชัดขึ้น อันจะนำไปสู่การศึกษาและปฏิบัติที่
ถูกต้องและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการเป็ นพุทธศาสนิกชน และจักได้เป็นประโยชน์ทั้ง
ต่อด้านวิชาการและต่อผู้สนใจที่จะได้ค้นคว้าศึกษาปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมในภายหน้าต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย/สารนิพนธ์เรื่อง “ศึกษาแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนาในอาสีวโิ สปมสูตร” สำหรับวัตถุประสงค์ในการนำเสนอบทความนีม้ ี 2 ข้อ คือ
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติวปิ ัสสนาภาวนาในอาสีวโิ สปมสูตร
2.2 เพื่อศึกษาเนือ้ หาและหลักธรรมสำคัญในอาสีวโิ สปมสูตร
3. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบ การวิจัยเอกสาร (Document Research) โดยมุ่งศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หาหลักธรรม การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงเอกสารเอกสารหลักที่
ใช้คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีวิธีการดำเนินการวิจัยตาม
กรอบของการศึกษา ดังนี้
3.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ จาก
คัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาต่าง ๆ ฎีกา ปกรณวิเสส อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คัมภีร์วสิ ุทธิมรรค
เป็นต้น ทำให้ได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานที่สำคัญเป็นเบื้องต้น
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3.2 ค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล ชั้ น ทุ ติ ย ภู มิ (Second Source) คื อ ตำราวิ ช าการทาง
พระพุ ท ธศาสนาหนั งสือ งานนิพ นธ์ ทั่วไป รวมทั้งเอกสาร งานวิจั ยบทความ ตำราทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง
3.3 นำข้อมูลทัง้ หมดมาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงและเขียนงานวิจยั โดยวิธี
บรรยายเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงค์ท่ตี ั้งไว้ โดยปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วปรับปรุงแก้ไขเพื่อความ
ถูกต้อง
3.4 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิจัย และเผยแพร่ผลงานเพือ่
ประโยชน์ตอ่ การศึกษา

4. ผลการวิจัย
เนื้อหาและหลักธรรมสำคัญในอาสีวิโสปมสูตร พบว่า อาสีวิโสปมสูตรเป็นพระสูตรที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุปมาเปรียบเทียบสภาพธรรมทั้ง หลายกับสิ่งปรากฏที่ให้โทษเพื่อชักนำ
ให้พระภิกษุ 500 รูปที่ได้ฌานสมาธิเจริญวิปัสสนาเพื่อพัฒนาจิตตนเองให้บรรลุอริยมรรค อริ
ยผล เป็นพระสูตรที่เกิดจากอัธยาสัยของพระพุทธเจ้าเองที่ทรงประสงค์แสดงธรรมอุปมาและ
ทรงเฉลยคำอุปมาเอง จัดอยู่ในประเภทสุตตะ คือเป็นหลักคำสอนประกอบเนื้อเรื่อง เป็นเทศนา
โวหารแต่ทรงใช้หลักการอุปมาแบบสัททคัมมูปมา คือเปรียบเทียบคำศัพท์โดยเนื้อหาของพระ
สูตรมีความย่อว่า พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกพระภิกษุ 500 รูป ที่ได้ฌานสมาบัติ และทรงเล่า
เรื่องชายคนหนึ่งถูกอสรพิษทั้ง 4 ไล่ล่า (มหาภูตรูป 4) วิ่งหนีไปพบเพชรฆาต 5 คน (ขันธ์ห้า)
ตามล่าอีก และเจอสายลับทั้ง 6 (อายตนะ 6) ที่เดินทางติดตามมาเพื่อฆ่าตลอดเวลา จึงพบ
บ้านร้าง (อายตนะภายใน 6) จึงหนีไปพบห้วงน้ำใหญ่ (โอฆะ 4) และเห็นว่าฝั่งนี้ (สักกายะ) ไม่
ปลอดภัยจึงทำแพ (อริยมรรคมีองค์ 8) ด้วยความเพียรพยายามด้วยการเกาะแพแล้วใช้มือและ
เท้าต่างพายเพื่อหนีภัยข้ามไปยังฝั่งโน้น (นิพพาน) เนื้อหาทั้งหมดทำให้เห็นภาพของการปฏิบัติ
วิปัส สนาภาวนาได้อย่ างชัดเจนกระทั่งพระสงฆ์ทั้ง 500 รูป น้อมจิตตามลำดับ คำสอนเจริญ
วิปัสสนาภาวนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด
หลักธรรมสำคัญที่พบในอาสีวิโสปมสูตรคือ การเห็นโทษในสภาพธรรมทั้งหลายที่
จิตยึด ติดอยู่ด้วยสัก กายะ คือ ความคิดผิดว่าเป็นตัวตน ของตน ที่เกี่ยวข้องกับมหาภูตรูป 4
อุปาทานขันธ์ 5 อายตนะภายใน 6 อายตนะภายนอก 6 โอฆะ 4 วิรยิ ารัมภะ อริยมรรคมีองค์ 8
นิพพาน ลำดับของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นการนำลำดับ จิตของผู้ฟังให้คล้อยตาม
และน้อมเข้าสู่การเจริญวิปัสสนาตั้งแต่เริ่มต้นคือ การพิจารณาเห็นขันธ์ 5 โดยนำเอาอายตนะ
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มาเป็นอารมณ์ในการกำหนดรู้ให้เกิดเห็นความเป็นทุกขตาจนจิตของผู้ฟังเบื่อหน่ายน้อมเข้าสู่
อริยมรรคและนิพพานในที่สุด
อานิสงส์หรือผลที่เกิดตามมาของอาสีวิโ สปมสูตรที่เห็นชัดเจนคือการที่พระภิกษุทั้ง
500 รูปได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ นอกจากนั้นยังส่งผลให้เกิดคุณค่าทางการนำหลักธรรมไปใช้
ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะหลักการเจริญวิปัสสนาภาวนา คุณค่าทางวรรณกรรมที่สอนให้เกิด
สำนึกทางจริยธรรม ดำรงตนเองในความไม่ประมาทในชีวิต เข้าใจสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่
กำลั งเกิ ดขึ้นกั บตนเอง ละความยึดมั่นหรือสักกายะในขันธ์ทั้ง 5 มีใจน้อมไปสู่นิพพาน และ
คุณค่าทางด้านเทคนิคการสอนโดยการใช้อุปมาอุปไมยประกอบในการสอนเพื่อให้เห็นภาพและ
ชักนำให้จติ มองเห็นโทษของธาตุ ขันธ์ อายตนะที่กำลังเกิดขึน้ กับจิตซึ่งยึ ดติดในฐานะเป็นตัวตน
ของตน (สักกายะ) ซึ่งเป็นเขตแดนน่าหวาดกลัวเพื่อให้เห็นความเป็นทุกขตาของสังขารทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง จนจิตมีความเพียรน้อมไปเพื่อข้ามฝั่งโน้นคือพระนิพพานที่เป็นเขตเสรี และ
ปลอดภัย
แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอาสีวิโสปมสูตร พบว่า วิปัสสนาภาวนาเป็น
กระบวนการพัฒ นาจิตให้เข้าสู่ การพ้นทุกข์ คือ การเข้าถึงมรรคผล นิพพาน เป็นวิธีก ารที่มี
เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น วิปัสสนา คือ การเห็นแจ้งซึ่งอารมณ์ท้งหลายตามความเป็น
จริง เป็นชื่อของปัญญาที่พิจารณาเห็นนามรูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ผู้เจริญวิ ปัสสนา
จะต้องเรียนรู้นามรูปที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเสียก่อนว่า นาม คือ จิต เจตสิก กับรูปนั้น มี
ลัก ษณะอย่างไรบ้าง แล้วจึงจะสามารถกำหนดพิจารณาอารมณ์ ที่ป รากฏทางทวาร 6 โดย
ความเป็นนามและรูปได้ เพราะฉะนั้น วิปัสสนากัมมัฏฐาน จึงแปลว่า กัมมัฏฐานเป็นอุบายให้รู้
แจ้งเห็นจริง หมายความว่า การรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งอารมณ์ คือ นามรูปโดยนัยต่าง ๆ หรือโดย
อาการพิเศษ วิปัสสนามีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ (1) องค์คุณของวิปัสสนา หมายถึง
สภาวธรรมที่เป็นตัวเพ่งอารมณ์กัมมัฏฐาน เพื่อให้เกิดสมาธิและวิปัสสนาญาณแต่ละขั้น มี 3
ประการ ได้แก่ (1) อาตาปี ความเพียรเผากิเลสให้เร้าร้อน (2) สัมปชาโน ความระลึกรู้เท่าทัน
สภาพของอารมณ์นั้น ๆตามความเป็นจริง และ (3) สติมา มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน
(2) ภูมิของวิปัสสนา หมายถึง สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา ได้แก่ ขันธ์ 5 อายตนะ 12
ธาตุ 18 อิน ทรีย์ 22 ปฏิจจสมุป บาท 22 และอริสัจจ์ 4 ซึ่งสรุป เป็นสภาวธรรม 2 ประการ
ได้ แก่ รูป ธรรม กั บ นามธรรม (3) มู ล ของวิปั ส สนา หมายถึ ง คุ ณ ธรรมที่ เป็ น พื้ น ฐานของ
วิปัสสนา ที่มี 2 ประการ ได้แก่ สีลวิสุทธิ ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีล และจิตตวิสุทธิ ความ

วารสาร มจร บาฬีศกึ ษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
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บริสุทธิ์ของจิต คือ จิตที่ตั้งมั่นด้วยสมาธิ (4) สรีระของวิปัสสนา หมายถึง คุณธรรมที่เป็นสภาพ
ตัวตนของวิปัสสนา มี 5 ประการ ได้แก่ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิ
สุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และญาณทัสสนวิสุทธิ
หลักการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดการบรรลุวิปัสสนาญาณ 16 ประการ นับตั้งแต่
นามรูปปริเฉทญาณ นามรูปปัจจยปริคคหญาณ สัมมสนญาณ เป็นต้น ถือเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติวิปัสสนา การเจริญวิปัสสนาภาวนาในอาสีวิโ สปมสูตรเป็นแนวการเจริญ
สติ แ บบธั ม มานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐานคื อ การพิ จ ารณาธรรมคื อ ธาตุ ขั น ธ์ 5 อายตนะ 12
อริยมรรค 8 ซึ่งเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาภาวนาซึ่งสอดคล้องกับบทความของพระ
จำลอง สุภาจาโร ที่พบว่าธัมมานุปัสสนาตามแนวสติสติปัฏฐานสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ
การพิจารณารู้กายในกาย การรู้สุข รู้ทุกข์ในเวทนา รู้จิตในจิต จนเกิดปัญญารู้สภาวธรรมใน
ธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่พระพุทธองค์รับรองว่าทางนี้เป็นทางสายเดียว4 ซึ่งเหมาะสำหรับ
ผู้ที่ได้ฌานเป็นอารมณ์คือเจริญสมถกรรมฐานก่อน แล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงเทศนาอบรมเพื่อ
กระตุ้นจิตของพระสงฆ์ให้เกิดความเบื่อหน่ายโดยให้เพ่งพิจารณาลักษณะของทุกข์คืออาการ
ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปทุกขณะจนทำให้จิตของพระภิกษุดำเนินไปสู่ลำดับของวิปัสสนา
ญาณจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นพระอริยบุคคคลชั้นอรหันต์ในที่สุด หลักการกระตุ้น
ให้ เกิ ด ความเพี ย ร ปรากฏชั ด ในข้ อ การใช้อุ ป มาเปรีย บเที ย บหลั ก ธรรมในเชิงให้ เกิ ด ความ
หวาดกลัวต่ออกุศลธรรมทั้งหลาย ที่สามารถทำอันตรายแก่ผู้ประมาทตลอดเวลา จนจิตเข้าสู่
ทางหลุดพ้นโดยอัปปณิหิตวิโมกข์ ด้วยการพิจารณาอารมณ์ของการทนอยู่ได้ยากเป็นอารมณ์
ก่อนเข้าสู่โคตรภูญาณ มัคคญาณ ซึ่งปรากฏเนื้ อหาของพระสูตรว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัส
เรี ย กพระภิ ก ษุ ม าเพื่ อ จะทรงแสดงพระธรรมเทศนา ซี่ งในอรรถกถาอธิ บ ายลั ก ษณะของ
พระสงฆ์เหล่านั้นว่า เป็นผู้มีปกติอยู่คนเดียวบ้าง 3-5 รูปบ้างและกำลังทำความเพียรปฏิบัติ
กรรมฐานอยู่ ซึ่งพากันกำหนดรู้เห็นทุกขลักษณะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ได้รับการสรรเสริญ
มา และเป็นธรรมที่เหมาะสมกับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นสมณะ เป็นปฏิปักษ์โดยตรงกับการยินดีใน
สุ ข มีล ำดั บ ของการเจริญ วิปัส สนาดังนี้ 1) พระพุท ธเจ้าทรงชัก จูงให้พ ระภิก ษุสงฆ์ เหล่านั้ น
กำหนดรู้ความทนอยู่กับอารมณ์เดิมไม่ได้คือภาวะของทุกขลักษณะเพื่อบรรลุเ ข้าสู่อัปปณิหิต
วิโมกข์งได้ทรงยกหัวข้อธรรม เพื่อแสดงให้เกิดความหวาดกลัวต่ออารมณ์ทั้งหลายตามลำดับ
ตั้งแต่ระดับหยาบคือ ร่างกายซึ่งประกอบด้วย ธาตุ 4 ซึ่งเปรียบได้กับอสรพิษ 4 ชนิด อุปาทาน

พระจำลอง สุภาจาโร “ธัมมานุปัสสนาตามแนวสติปัฏบานสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท: ศึกษา
เชิงวิเคราะห์”, วารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559).
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ขันธ์ 5 เหมือน นักฆ่า คำอุปมานี้ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย หวาดกลัวไม่ยึดมั่น กับขันธ์ใดขันธ์
หนึ่งที่กำลังปรากฏในฐานะของอารมณ์ปรมัตถ์อยู่เนือง ๆ สติและสัมปชัญ ญะของพระภิกษุ
สงฆ์ที่กำลังฟังย่อมเข้าสู่สัมมสนญาณ เกิดความเบื่อหน่าย ย่อมไม่ยึดติดกับอุปกิเลสทั้ง 10
ประการที่ผูกติดไว้กับความยินดีคือ นิกันติ เป็นความยินดีในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง จนทำให้
เกิ ด การหยุ ด ชะงัก ได้ ง่าย เมื่ อจิตของพระที่ฟั งไม่ มีความยิน ดีกั บ สิ่งใด ๆ ทั้ งรูป และนามซึ่ ง
ปรากฏในรูปของขันธ์ห้านั้น ย่อมดำเนินเข้าสู่วิปัสสนาญาณที่ 1 คืออุทธยัพยญาณ ภังคญาณ
และภยตูปัฏฐานญาณ เป็นการเห็นภัยและเกิดความหวาดกลัวต่อขันธ์ 5 ไม่ยินดีในนันทิราคะ
ซึ่งเป็นสภาพจิตยังติดอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ เป็นไตรลักษณ์ซึ่งเกิดจากความหลงอยู่ เมื่อเบื่อ
หน่ายด้วยนิพพิทานุปัสสนา ชื่อว่า ย่อมละนันทิ ความเพลิดเพลิน เมื่อคลายความกำหนัดด้วยวิ
ราคานุปัสสนา ชื่อว่าย่อมละราคะ
จากนั้ น ทรงแสดงสายลั บ คื อ นั น ทิ ร าคะเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยในขั น ธ์ 5
อายตนะ เหมือ นเรือ นร้าง เมื่อ จิตของพระภิก ษุส งฆ์ ได้ แนบนิ่ งกั บ การวางเฉยต่ อขัน ธ์ และ
อายตนะทั้งหลาย เป็นฉฬังคุเบกขา ซึ่งเปรียบเหมือนเรือนร้างทำให้จิตสงบ ทรงเทศนานำจิต
ของผู้ปฏิบัติคือพระภิกษุที่กำลังเจริญ วิปัสสนาภาวนาให้ยินดีต่อฝั่งคือ พระนิพพาน โดยต้อง
อาศัยอริยมรรคเป็นเรือข้ามห้วงน้ำใหญ่ คือ โอฆะ 4 มี กาโมฆะ ทิฏโฐฆะ ภโวฆะ และอวิช
โชฆะ ทำให้ทราบว่าจิตของพระภิกษุสงฆ์มองเห็นความปลอดภัยอย่างไม่มีที่เลือกอย่างอื่นที่
ปลอดภัยกว่า จิตย่อมน้อมเข้าสู่โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ และอริยมรรคมีองค์ 8 เป็น
ทางหลุดพ้นจากอันตรายเหล่านั้น ซึ่งเป็นกระบวนการในการรู้แจ้งสัจธรรม เมื่อพระภิกษุสงฆ์
ซึ่ งกำลั งปล่ อ ยจิ ต พิ จ ารณาธรรมตามลำดั บ ของพระธรรมเทศนาอยู่ นั้ น ถื อ ได้ ว่ าได้ เจริ ญ
วิปัสสนาที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 ในทุกขณะที่กำหนดรู้สภาวธรรมในปัจจุบันทำให้จิต
ของพระภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ตามลำดับของพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า
การเทศนาแบบนี้ถือเป็นพุทธวิสัยที่ผฟู้ ังเมื่อได้ฟังและน้อมจิตไปตามลำดับของพระธรรมเทศนา
ย่อมนำไปสู่การรูแ้ จ้งสัจธรรม
5. บทสรุป
การเจริญวิปัสสนาภาวนาในอาสีวิโสปมสูตรเป็นแนวการเจริญสติแบบธั มมานุปัสส
นาสติปัฏฐานคือการพิจารณาธรรมคือ ขันธ์ 5 อายตนะ 12 อริยมรรค 8 ซึ่งเป็นอารมณ์ของ
การเจริญวิปัสสนาภาวนาซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ได้ฌานเป็นอารมณ์คือเจริญสมถกรรมฐานก่อน
แล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงเทศนาอบรมเพื่อกระตุ้นจิตของพระสงฆ์ให้เกิดความเบื่อหน่ายโดยให้
เพ่งพิจารณาลักษณะของทุกข์ คือ อาการทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปทุกขณะ จนทำให้จิต
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ของพระภิกษุดำเนินไปสู่ลำดับของวิปัสสนาญาณจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นพระ
อริยบุคคคลชั้นอรหันต์ในที่สุด หลักการกระตุ้นให้เกิดความเพียร ปรากฏชัดในข้อการใช้อุปมา
เปรีย บเทีย บหลั ก ธรรมในเชิงให้เกิ ดความหวาดกลัวต่ออกุ ศ ลธรรมทั้งหลาย ที่สามารถทำ
อัน ตรายแก่ ผู้ ป ระมาทตลอดเวลา จนจิ ต เข้ าสู่ ท างหลุ ด พ้ น โดย อั ป ปณิ หิ ต วิโมกข์ด้ ว ยการ
พิจารณาอารมณ์ ของการทนอยู่ ได้ย าก เป็ นอารมณ์ ก่ อนเข้าสู่โคตรภูญ าณ มัคคญาณ ซึ่ ง
ปรากฏเนื้อหาของพระสูตรว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเรี ยกพระภิกษุมาเพื่อจะทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนาซี่งในอรรถกถาอธิบายลักษณะของพระสงฆ์เหล่านั้นว่าเป็นผู้มีปกติอยู่คนเดียวบ้าง
3-5 รูปบ้าง และกำลังทำความเพียรปฏิบัติกรรมฐานอยู่ ซึ่งพากันกำหนดรู้เห็นทุกขลักษณะ
กรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ได้รับการสรรเสริญมา และเป็นธรรมที่เหมาะสมกับพระภิกษุสงฆ์ซึ่ง
เป็ น สมณะ เป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ โ ดยตรงกั บ การยิ น ดี ใ นสุ ข มี ล ำดั บ ของการเจริ ญ วิ ปั ส สนาดั ง นี้
1) พระพุทธเจ้าทรงชักจูงให้พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นกำหนดรู้ความทนอยู่กับอารมณ์เดิมไม่ได้ คือ
ภาวะของทุกขลักษณะเพื่อบรรลุเข้าสู่อัปปณิหิตวิโมกข์ ได้ทรงยกหัวข้อธรรมเพื่อแสดงให้เกิด
ความหวาดกลัวต่ออารมณ์ทั้งหลายตามลำดับตั้งแต่ระดับหยาบคือ ร่างกายซึ่งประกอบด้วย
ธาตุ 4 ซึ่งเปรียบได้กับอสรพิษ 4 ชนิดซึ่งสอดคล้องกับบทความของสมพรนุช ตันศรีสุขที่พบว่า
การใช้ภาพพจน์เกี่ยวกับงูในความหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอันตรายที่พึงละเว้น 5 อุปาทานขันธ์ห้า
เหมือน นักฆ่า คำอุปมานี้ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย หวาดกลัวไม่ยึดมั่นกับขันธ์ใดขันธ์หนึ่งที่
กำลังปรากฏ ในฐานะของอารมณ์ปรมัตถ์อยู่เนือง ๆ สติและสัมปชัญ ญะของพระภิกษุสงฆ์ที่
กำลังฟังย่อมเข้าสู่สัมมสนญาณ เกิดความเบื่อหน่าย ย่อมไม่ยึดติดกับอุปกิเลสทั้ ง 10 ประการ
ที่ผูกติดไว้กั บความยินดีคือ นิกันติคือ ความยินดีในอารมณ์ ใดอารมณ์ หนึ่งจนทำให้เกิดการ
หยุดชะงักได้ง่าย เมื่อจิตของพระที่ฟังไม่มีความยินดีกับสิ่งใด ๆ ทั้งรูปและนามซึ่งปรากฏในรูป
ของขันธ์ 5 นั้น ย่อมดำเนินเข้าสู่วิปัสสนาญาณที่ 1 คืออุทธยัพยญาณ ภังคญาณ และภยตูปัฏ
ฐานญาณ คือ เห็นภัยและเกิดความหวาดกลัวต่อขันธ์ 5 ไม่ยินดีในนันทิราคะ ซึ่งเป็นสภาพจิต
ยังติดอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ เป็นไตรลักษณ์ซึ่งเกิดจากความหลงอยู่ เมื่อเบื่อหน่ายด้วยนิพพิทา
นุปัสสนา ชื่อว่าย่อมละนันทิ ความเพลิดเพลิน เมื่อคลายความกำหนัดด้วยวิราคานุปัสสนา ชื่อ
ว่าย่อมละราคะ
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จากนั้ น ทรงแสดงสายลั บ คื อ นั น ทิ ร าคะเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยในขั น ธ์ ห้ า
อายตนะ เหมือ นเรือ นร้าง เมื่อ จิตของพระภิก ษุส งฆ์ ได้ แนบนิ่ งกั บ การวางเฉยต่ อขัน ธ์ และ
อายตนะทั้งหลาย เป็นฉฬังคุเบกขา ซึ่งเปรียบเหมือนเรือนร้างทำให้จิตสงบ ทรงเทศนานำจิต
ของผู้ปฏิบัติคือพระภิกษุที่กำลังเจริญ วิปัสสนาภาวนาให้ยินดีต่อฝั่งคือ พระนิพพาน โดยต้อง
อาศัยอริยมรรคเป็นแพข้ามห้วงน้ำใหญ่คือ โอฆะ ทั้ง 4 มี กาโมฆะ ทิฏโฐฆะ ภโวฆะ และอวิช
โชฆะ ทำให้ทราบว่าจิตของพระภิกษุสงฆ์มองเห็นความปลอดภัยอย่างไม่มีที่เลือกอย่างอื่ นที่
ปลอดภัยกว่า จิตย่อมน้อมเข้าสู่โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ และอริยมรรคมีองค์ 8 เป็น
ทางหลุดพ้นจากอันตรายเหล่านั้น ซึ่งเป็นกระบวนการในการรู้แจ้งสัจธรรม เมื่อพระภิกษุสงฆ์
ซึ่ งกำลั งปล่ อ ยจิ ต พิ จ ารณาธรรมตามลำดั บ ของพระธรรมเทศนาอยู่ นั้ น ถื อ ได้ ว่ าได้ เจริ ญ
วิปัสสนาที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 ในทุกขณะที่กำหนดรู้สภาวธรรมในปัจจุบัน ทำให้
จิ ต ของพระภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ได้ บ รรลุ เ ป็ น พระอรหั น ต์ ต ามลำดั บ ของพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้า การเทศนาแบบนี้ถือเป็นพุทธวิสัยที่ผู้ฟังเมื่อได้ฟังและน้อมจิตไปตามลำดับของ
พระธรรมเทศนาย่อมนำไปสู่การรูแ้ จ้งสัจธรรม
6. องค์ความรู้ท่ไี ด้จากการวิจัย
อาสีวิโสปมสูตรให้องค์ความรู้คือ 1) ด้านวิชาการ คือ เนื้อหาพระสูตรพระพุทธเจ้า
ทรงแสดงให้พระภิกษุที่ติดสุขกับฌาน เพื่อนำไปสู่การเจริญวิปัสสนา โดยใช้ไตรลักษณ์คือ ทุก
ขลักษณะ เป็นอารมณ์กำหนดรู้ 2) คุณค่าด้านการปฏิบัติในขณะเจริญวิปัสสนา พระพุทธเจ้า
จะทรงแสดงธรรมโดยการนำจิตเข้าสู่อริยมรรค 3) ในด้านการปฏิบัติ สามารถนำองค์ความรู้
การเจริญวิปัสสนาโดยกำหนดรู้เท่าทันสิ่งที่กำลังเกิดขึน้ โดยใช้ทุกขลักษณะ และยังนำไปพัฒนา
จิ ต สำหรั บ ผู้ ที่ ไ ด้ ฌ านสมาธิ ส ำหรั บ หน่ ว ยงาน องค์ ก ร สำหรั บ การ พั ฒ นาจิ ต ด้ า น
พระพุทธศาสนา
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