
“กาย” ในภาษาบาลี เครื่องมือการพัฒนาปัญญา
พระมหาโกมล กมโล 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

บทน�า 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นด้วยพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตและ

พฒันาสงัคมให้ดขีึน้ พระพทุธศาสนาจงึเป็นเสมอืนน�า้ทิพย์ชโลมสังคมให้ขาวสะอาดมากข้ึน ค�าสอนของ

พระพทุธศาสนาท�าให้สงัคมโดยทัว่ไปสงบร่มเยน็ เป็นศาสนาแห่งความรู้ เพราะเป็นศาสนาแห่งการตรสัรู้

ของพระพุทธเจ้าจากพระปัญญาของพระองค์ และพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้คือ อริยสัจ ๔ ก็เป็น 

ความจริงอย่างแท้จริง ทรงตรัสรู้โดยไม่มีใครสั่งสอน เป็นศาสนาที่เชื่อในความสามารถของคนว่า 

มีศักยภาพเพียงพอโดยไม่ต้องพึ่งพาอ�านาจใด ๆ ภายนอก เป็นศาสนาแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง  

เพราะไม่ปรากฏว่ามีสงครามเกิดขึ้นในนามของศาสนา หรือเผยแผ่ศาสนาโดยการบังคับผู้คนให้นับถือ 

แต่ให้เสรีภาพในการพิจารณา ให้มีปัญญาก�ากับการศรัทธา ลักษณะพิเศษดังกล่าวมานั้น เป็นการ 

กล่าวถึงภาพรวมของพระพุทธศาสนา ซึ่งจุดก�าเนิดของการเผยแผ่ศาสนาให้รู้แจ้งตามค�าสอนของ

พระพทุธเจ้านัน้ ต้องมสีือ่ในการเผยแผ่ซึง่อาจมสีือ่หลาย ๆ  อย่างด้วยกนั และสือ่ทีย่อมรบักนัมากทีข่าด

ไม่ได้คือภาษาที่เป็นค�าพูดใช้สื่อสารกัน

ภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 ค�าว่า “ศาสนา” มาจากภาษาบาลีว่า “สาสน�” แปลว่า “ค�าสั่งสอน” อันหมายเอาค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า ฉะนั้น ค�าว่า “พระพุทธศาสนา” จึงหมายถึงพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง  

และหมายเอาค�าสอนหมวดส�าคัญยิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระด�ารัสตรัสส่ังให้คณะสงฆ์ในยุคพุทธกาล

ท�าการสงัคายนา คอื โพธปัิกขยิธรรม ๓๗ ประการ ธรรมอนัเป็นฝักฝ่ายแห่งการบรรลุเป็นพระอริยบคุคล

โดยตรงไม่เกี่ยวกับการเกิดใหม่โดยสิ้นเชิง
1
 พระธรรมค�าสอนตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ทรงใช้ภาษา

ในการสื่อสารเพื่อเผยแผ่ศาสนา

 ภาษาคือเครื่องมือการสื่อสารอันทรงอิทธิพลต่อวิถีชีวิตที่คนจะต้องเรียนรู้ และตระหนักว่า 

ภาษานั้นเป็นเพียงเครื่องมือสื่อให้เข้าถึงความจริงและความประสงค์ที่ผู ้ใช้ต้องการส่ือสาร ซึ่งมี 

 1
 ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๗๗/๑๑๐.
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รูปวิเคราะห์ว่า ภาสนฺติ อตฺถ� เอตายาติ ภาสา, มาคธภาสาทิ
2
 แปลว่า ชื่อว่า ภาษา เพราะเป็นเครื่อง

กล่าวเนื้อความ มีภาษามคธเป็นต้น อันเป็นภาษารักษาพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ประกาศ 

ค�าสอนที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เข้าถึง มรรค ผล และพระนิพพาน ซึ่งผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนา

ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษามคธอย่างแตกฉาน เพราะค�าศัพท์ภาษามคธมีความหลากหลาย

ทั้งด้านความหมายและค�าศัพท์ที่ใช้

 พระพุทธเจ้าทรงใช้ “ภาษามคธ” ปัจจุบันเรียกว่า “ภาษาบาลี” ในการเผยแผ่ศาสนา ดังปรากฏ

หลักฐานในคัมภีร์สัมโมหวิโนทนีว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธปิ เตปิฏก� พุทฺธวจน� ตนฺตึ อาโรเปนฺโต มาคธ- 

ภาสายเมว อาโรเปสิ
3
 แปลว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษามคธซึ่งเป็นภาษาที่มีแบบแผนประกาศ 

พระพทุธพจน์คอืพระไตรปิฎก คมัภร์ีสทัธมัมปกาสินว่ีา ธมมฺนิรุตฺติสญฺญิตาย สภาวนิรุตฺตยิา มาคธกิาย 

สพฺพสตฺตาน� มูลภาสาย ฯ
4
 แปลว่า ด้วยภาษามคธอันเป็นภาษาดั้งเดิมของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ใช ้

พดูกันตามปกติเป็นท่ีรูก้นัว่า พระชนิเจ้าทรงใช้ประกาศพระธรรม ฯ ภาษาบาลจีงึได้รบัเกยีรตแิละได้รบั

การยกย่องว่าเป็น “สัมพุทธโวหารภาสา” คือ ภาษาที่เป็นโวหารของพระพุทธเจ้า “อริยโวหารภาสา” 

คือ ภาษาที่เป็นโวหารของพระอริยะ และ “ยถาภุจฺจพฺรหฺมโวหารภาสา” คือ ภาษาบันทึกสภาวธรรม

 ภาษาบาลทีีท่่านแสดงไว้ในคมัภร์ียคุต้นๆ นัน้ มชีือ่เรยีกหลายอย่างมหีลกัฐานทีแ่สดงไว้ต่างๆ กนั 

ดังนี้ :-

 ในบทภาชนีย์ปฐมปาราชิกมีแสดงไว้ว่า อริยเกน มิลกฺขสฺส สนฺติเก สิกฺข� ปจฺจกฺขาติ โส จ น  

ปฏิวิชานาติ อปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา
5
 ภิกษุบอกลาสิกขา ในส�านักของชนชาวมิลักขะด้วยอริย-ภาษา 

หากชนชาวมิลักขะไม่เข้าใจ สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกลา ค�าว่า อริยภาษา ในบทภาชนีย์ปฐมปาราชิก 

ในปาราชิกกัณฑ์นั้น ไม่ใช่ภาษาอื่นที่ไหน พระอรรถกถาจารย์กล่าวรับรองว่า อริยก� นาม อริยโวหาโร 

มาคธภาสา
6
 เป็นภาษามคธที่ชาวอริยะทั้งหลายใช้กันอยู่ในแคว้นมคธนั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ ภาษาบาลี

ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ คือ อริยกภาษา = ภาษาของชนชาวอริยะ หรือชนผู้ประเสริฐ ส่วนใน 

ปฏิสัมภิทามรรค สัมโมหวิโนทนีอรรถกถาและมูลฎีกานั้นได้พบการเรียกภาษาบาลีว่า ธัมมนิรุตตบิ้าง 

 2
 พระอัครวังสเถระ, สัททนีติธาตุมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ.์ พระธรรมโมลี ตรวจช�าระ, พระมหา

นิมิตร ธมฺมสาโร และจ�ารูญ ธรรมดา แปล, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๖), ๔๗๘.

 3
 อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๒/๔๑๕, องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๔๓๖.

 4
 ขุ.ป.อ.(บาลี) ๑/๕-๖.

 5
 วิ.มหา.(บาลี) ๑/๕๔/๓๖.

 6
 วิ.อ.(บาลี) ๑/๕๔/๒๗๓.
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สภาวนิรุตติบ้าง
7
 ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาอื่น ๆ กลับได้พบการเรียกชื่อภาษาบาลีต่าง ๆ เช่น  

มคธภาษาบ้าง ตันติภาษาบ้าง แต่ที่พบใช้มากที่สุดคือ มคธภาษา

 ในอรรถกถาธรรมบทได้พบว่าท่านใช้ชือ่บาลเีป็นตนัตภิาษา, ทีใ่ช้ชือ่ว่า มลูภาษา พบในอรรถกถา

ปฏิสัมภิทามรรค ที่ใช้ชื่อว่า ปกติภาษา พบในวชิรพุทธิฎีกา
8
 ฉะนั้น เมื่อรวมชื่อท่ีได้พบท้ังหมดแล้ว  

จะปรากฏตามหลักฐานดังนี้ ในบาลี อรรถกถา และฎีกา พบการใช้ภาษาบาลีโดยใช้ชื่อว่า อริยภาษา  

ธัมมนิรุตติ สภาวนิรุตติ มาคธภาษา ตันติภาษา มูลภาษา และปกติภาษา

 ภาษาบาลนีีม้คีวามหมายว่า “ภาษาทีเ่ป็นระเบยีบแบบแผน” หรอื “ภาษาทีร่กัษาพระพทุธพจน์” 

เป็นค�าที่ใช้เจาะจงเรียกเฉพาะภาษาบาลีที่ใช้บันทึกพระไตรปิฎกเท่านั้น ส่วนภาษาบาลีที่ใช้ในคัมภีร์

อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์ปกรณ์อื่น ๆ เช่นพงศาวดารเป็นต้น พอจะอนุโลมเรียกว่า “ภาษาบาลี”  

ได้ในฐานะทีเ่ป็นคมัภีร์อธิบายพระพทุธพจน์ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม ดงันัน้ ในปัจจบุนัเมือ่เอ่ยถึง “ภาษา

บาลี” จึงหมายรวมเอาทั้งภาษาบาลีที่ใช้ในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์ภาษาบาลีอื่น ๆ 

ทั้งหมด

 เหตุผลที่พุทธศาสนิกชนในประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเชื่อว่าภาษาบาลีคือภาษา

มคธ เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่พุทธคยา แคว้นมคธ และประกาศศาสนาในตอนแรกที่แคว้นมคธ 

ดนิแดนแคว้นมคธจงึเป็นเวททีีพ่ระพทุธเจ้าทรงประสบผลส�าเรจ็ในการประกาศพระพทุธศาสนาในระยะ

เริ่มแรก พระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่ได้เป็นชาวมคธ แต่ก็ทรงสามารถตรัสภาษามคธได้ เพราะพระองค์ทรง

เป็นพระสัพพัญญูในนิรุกติศาสตร์
9
 

 ดังนัน้ ในการแสดงแนวทางการปฏบิัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผล พระพุทธเจ้าทรงใช้ค�าที่คนทั่วไป

ใช้กันอยู่ แต่ทรงขยายความหมายให้ตรงตามสภาวะความเป็นจริง ดังค�าว่า “กาย” เป็นต้น

 7
 ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป ญาเณ (อภิ.วิ. ๓๐๗) นฺติ ตสฺมึ อตฺเถ จ ธมฺเม จ สภาวนิรุตติ. ตสฺสา อภิลาเปตุ  

สภาวนิรุตฺตึ สทฺท� อารมฺมณ� กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ตสฺมึ สภาวนิรุตฺตาภิลาเป ปเภทคต� ญาณ� นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา.  
(อภิ.อ. ๒/๓๗๐-๑) สภาวนิรุตฺตีติ มาคธภาสา อธิปฺเปตา. (มูลฎี. ๑/๕)

 8
 อาโรปยิตฺวาน ตนฺติภาส� มโนรม�. (ธมฺม.อฏฺ. ๑/๒) เอว� ตสฺสา ธมฺมนิรุตฺติสญฺญิตาย สภาวนิรุตฺติยา มาคธิกาย 

สพฺพสตฺตาน� มูลภาสาย ปเภทคต� ญาณ� นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา. (ปฏิส�.อฏฺ. ๑/๕) ในมหาวังสคาถา ๓๗/๒๔๔ เรียกภาษา
บาลีว่า ปกติภาษา เช่นกัน. อฏฺกถานิสฺสิโตติ อฏฺกถานิสฺสิตวเสน โิต. ปุพฺเพ ปกติภาสาย วุตฺต� อฏฺกถ� สนฺธาย. 
(วชิร.ฏีกา ๒๙๑, สารตฺถ. ฏีกา ๓/๖)

 9
 พัฒน์ เพ็งผลา, บาลีสันสกฤตในภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง, ๒๕๓๓), หน้า ๑๔.
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ความหมายของค�าว่า “กาย”
 ค�าว่า “กาย” ในภาษาบาลีนั้น มาจากรากศัพท์ว่า กุ บทหน้า + อิ ธาตุ + ณ ปัจจัย, ลง ณ ปัจจัย 

ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ, พฤทธิ์ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อส�โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต, เปลี่ยน เอ เป็น อาย 

ด้วยสูตร เต อาวายา การิเต, แยก-ลบ-รวม ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ ฯ สรโลโป ฯ นเย ปร� ฯ ส�าเร็จรูปเป็น 

กาย
10

 

 ท่านแสดงความหมายตามรูปวิเคราะห์ไว้ว่า

 กุจฺฉิตาน� อาโย อุปฺปตฺติฏฺานนฺติ กาโย แปลว่า ชื่อว่า กาย เพราะเป็นที่เกิดของสิ่งสกปรก 

ทั้งหลาย 

 เอเกกาเปกฺขาย อปฺปฏฺเน สงฺขาตา อวยวา อายนฺติ ยสฺมึ โส กาโย แปลว่า ชื่อว่า กาย  

เพราะเป็นที่เป็นไปของอวัยวะทั้งหลายที่ชื่อว่า กะ เหตุมีน้อยเมื่อมุ่งถึงแต่ละส่วน 

 กุจฺฉิตาน� เกสาทีน� อาโยติ กาโย, โส วิยาวยวานมุปฺปตฺติฏฺาน� กาโยติ อิธ สมูโห วุตฺโต
11

 แปลว่า 

กอง ท่านกล่าวไว้ในที่นี้ว่า “ส่วนของสิ่งสกปรกมีผมเป็นต้น ชื่อว่า กาย เปรียบเหมือนร่างกายนั้นเป็นที่

เกิดขึ้นของอวัยวะทั้งหลาย”

 องฺคปจฺจงฺคาน� เกสาทีนญฺจ ธมฺมาน� สมูหฏฺเน หตฺถิกายรถกายาทโย วิย กาโย
12

 แปลว่า ชื่อว่า 

กาย เพราะมีความหมายว่าหมู่ของอวัยวะน้อยใหญ่และธรรมทั้งหลายเหมือนร่างกายช้างและตัวถังรถ

เป็นต้น

 อายนฺติ เอเตนาติ อาโย ธมฺมา เอเตน วิญฺญตฺติสงฺขาเตน ธมฺเมน การณภูเตน อายนฺติ  

อุปฺปชฺชนฺติ อิติ ตสฺมา โส ธมฺโม อาโย วิญฺญตฺติ ฯ กุจฺฉิโต อาโย กาโย ฯ อิธ กายสทฺโท กายวิญฺญตฺติ- 

วาจโก ฯ
13

 ชื่อว่าอายะ เพราะวิเคราะห์ว่า อายนฺติ เอเตน ความว่า ธรรมทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยธรรม

คือเหตุ กล่าวคือวิญญัตินั่น เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่าอายะ หมายถึงวิญญัติ ฯ ความเกิดขึ้น 

ที่น่ารังเกียจ ชื่อว่ากายะ ฯ ในที่นี้ กาย-ศัพท์ มีความหมายว่ากายวิญญัติ ฯ

 ดังนั้น โดยสรุป ค�าว่า กาย ตามความหมายศัพทศาสตร์ มี ๒ อย่าง คือ เทหะ-ร่างกาย และ  

ราสิ-หมู่, กอง เป็นศัพท์ท่ีมีความหมายตามท่ีคนทั่วไปใช้กัน แต่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการก�าหนดรู ้

การเกิดดับของรูปนามที่เป็นปัจจุบันขณะเพ่ือการบรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีความหมาย

นอกเหนือไปจาก ๒ อย่างตามที่กล่าวมา

 10
 วิ.โยชนา (บาลี) ๑/๑๕๑.

 11
 อภิธาน.สูจิ. (บาลี) ๑๕๑, ๖๓๐, ๑๐๘๔/๓๔๗.

 12
 ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๓/๓๗๑.

 13
 วิ.โยชนา (บาลี) ๑/๑๕๑.
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การบรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนา
 การปฏิบัติธรรมเป็นการรับรู้สภาวธรรมในปัจจุบันขณะตามความเป็นจริง การมีสติ หายใจเข้า

และหายใจออกกเ็ป็นการรบัรูว้าโยธาตตุามความเป็นจรงิตามหลกัธาตกุรรมฐาน แต่เนือ่งจากสมาธิของ

โยคีผู้ปฏิบัติยังไม่ปรากฏชัดเจน เขาจึงรับรู้สภาวะกระทบของกองลมที่ปลายจมูก เป็นหลักโดยไม่อาจ

เห็นประจักษ์สภาวะของธาตุ ๔ หรือไตรลักษณ์ของกองลมได้ ด้วยเหตุนี้ โบราณาจารย์จึงสอนให้รับรู้

ว่า “กระทบรู้” หรือ “ถูกรู้” โดยเป็นการกระทบระหว่างวาโยธาตุกับ ปลายจมูกหรือริมฝีปากบน

 การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๒ สาย คือ

 ๑. สมถยานกิ ผูเ้จรญิสมถะเป็นหลกั คอื ผู้ทีเ่จริญสมถะอย่างใดอย่างหนึง่มลีมหายใจ กสิณ หรือ

เมตตาเป็นต้นจนกระท่ังจิตสงบในระดับอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิแล้วจึงเจริญวิปัสสนาด้วยการ

ก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าออก องค์ฌาน (ส�าหรับผู้ได้บรรลุฌานแล้ว) หรือรูปนามทั่วไป (ปกิณณกสังขาร) 

ที่ปรากฏในปัจจุบันขณะให้เห็นประจักษ์ไตรลักษณ์

 ๒. วปัิสสนายานกิ ผูเ้จรญิวิปัสสนาเป็นหลกั คอื ผูเ้จรญิวิปัสสนาด้วยการรูเ้ห็น รปูนามในปัจจบุนั

ขณะตามความเป็นจริงว่าไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน โดยอาศัยขณิกสมาธิ คือ สมาธิชั่วขณะ  

เป็นเครื่องอุปถัมภ์การปฏิบัติ

 อาจมีบางคนเข้าใจว่าการเจริญวิปัสสนาต้องอาศัยสมถะเป็นบาทอย่างแน่นอน โดยต้องบรรลุ

ฌานก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาได้ โดยอ้างข้อความจากคัมภีร์อรรถกถาทีฆนิกายมหาวรรคว่า 

 โส ฌานา วุฏฺหิตฺวา อสฺสาสปสฺสาเส วา ปริคฺคณฺหาติ ฌานงฺคานิ วา.
14

 “ภิกษุนั้นออกจากฌานนั้นแล้ว ย่อมก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือองค์ฌาน”

 ข้อความข้างต้น กล่าวถึงผู้บรรลุฌานด้วยการเจริญอานาปานสติกรรมฐานแล้วเจริญ วิปัสสนา

โดยก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือองค์ฌาน มิได้มุ่งแสดงว่าถ้าไม่บรรลุฌานก็เจริญวิปัสสนาไม่ได้  

เพราะธรรมที่เป็นกามาวจรทั้งหมดควรเป็นอารมณ์ของสมถยานิกและวิปัสสนายานิกทั้งสองจ�าพวก

 การเจรญิสมถกรรมฐานจนกระท่ังบรรลฌุานแล้วเจรญิวปัิสสนาต่อมา เป็นวธิปีฏบิตัทิีใ่ช้เวลานาน

ส�าหรับคนทั่วไป เพราะโยคีผู ้ปฏิบัติต้องสร้างสมาธิจนถึงระดับปฏิภาคนิมิตจึงจะได้บรรลุฌาน  

นอกจากนั้น เขาต้องเคยได้บรรลุฌานมาแล้วในภพก่อน เพราะฌานเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุ ๒ ประการ 

คือ ความเพียรในภพนี้ และบารมีในภพก่อน ถ้าไม่เคยสั่งสมบารมีในสมถภาวนาก็อาจไม่ได้ บรรลุฌาน

ตลอดชีวิต ดังนั้น ในปัจจุบันจึงนิยมเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยตรง อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ปฏิบัติเจริญ

สมถกรรมฐานก่อนด้วยการเจริญเมตตาหรือระลึกถึงพระพุทธคุณจนกระทั่งบรรลุอุปจารสมาธิ แล้วจึง

 14
 ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๔/๓๗๙.
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เจริญวิปัสสนาต่อมา ก็จะท�าให้การปฏิบัติวิปัสสนาด�าเนินไปได้โดยง่ายเพราะสามารถข่มนิวรณ์ได้  

ด้วยก�าลังอุปจารสมาธิ

 ในเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะการปฏิบัติอานาปานสติเพื่อให้โยคีผู้ปฏิบัติได้บรรลุฌานก่อน 

แล้วเจริญสมถะหรือวิปัสสนาที่เหลือในเวลาต่อมา วิธีปฏิบัติเช่นนี้ส่งผลให้บรรลุความก้าวหน้า  

ในวิปัสสนาอย่างรวดเร็วด้วยก�าลังของฌานสมาธิในสมถภาวนา ในคัมภีร์อรรถกถาอุปริปัณณาสก์  

กล่าวว่า ผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจนกระทั่งบรรลุฌานก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนา เหมือนคนอาศัยเรือ 

หรือแพเป็นต้นข้ามฝั่ง ส่วนผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานล้วน ๆ เหมือนคนว่ายน�้าข้ามฝั่งด้วยก�าลังแขน 

ของตน ดังข้อความว่า

 สมาปตฺตึ ตาว ปทฏฺาน� กตฺวา วิปสฺสน� วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต� คณฺหนฺโต ภิกฺขุ นาว� วา อุฬุมฺปาทีนิ 

วา นิสฺสาย มโหฆ� ตริตฺวา ปาร� คจฺฉนฺโต วิย น กิลมติ. สุกฺขวิปสฺสโก ปน ปกิณฺณกสงฺขาเร สมฺมสิตฺวา 

อรหตฺต� คณฺหนฺโต พาหุพเลน โสต� ฉินฺทิตฺวา ปาร� คจฺฉนฺโต วิย กิลมติ.
15

 

 “ภิกษุผู้ท�าสมาบัติให้เป็นปทัสถานก่อนแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุอรหัตตผล ย่อมไม่ล�าบาก  

เหมือนบุรุษที่อาศัยเรือหรือแพเป็นต้นข้ามห้วงน�้าใหญ่ไปสู่ฝั่ง ส่วนผู้เจริญวิปัสสนาล้วน ๆ พิจารณา 

ปกิณณกสังขาร (สังขารทั่วไปที่ปรากฏทางทวาร ๖) แล้วบรรลุอรหัตตผล เหมือนบุรุษที่ว่ายไปสู่ฝั่ง  

ตัดกระแสน�้าด้วยก�าลังแขน”

 การทีจ่ะบรรลมุรรคผลตามท่ีกล่าวมานัน้ เป็นการกล่าวถงึการเจริญวปัิสสนากรรมฐานทีต่่อยอด

จากการได้ฌานแล้ว และการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยตรง แต่การจะบรรลุมรรคผลได้ต้องผ่านการ

รู้แจ้งรูปนามตามความเป็นจริง อันเป็นผลมาจากการพิจารณาการเกิดดับของรูปนามที่มีกายเป็น 

บาทฐาน ดังนั้น จึงควรท�าความเข้าใจในค�าว่า “กาย” เป็นเบื้องต้นก่อน

ค�าว่า “กาย” ในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผล

 ข้อความว่า กาเย กายานุปสฺสนา หรือ กาเย กายานุปสฺสี พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยทุกฉบับ 

แปลว่า “พิจารณาเห็นกายในกาย” ผู้เขียนขอแปลว่า “ตามรู้กองรูปว่าเป็นกองรูป” ด้วยเหตุผล ๓ 

ประการ คือ

 ๑. กาย-ศัพท์ใน กาเย และ กายานุปสฺสี มิได้หมายถึงร่างกาย แต่หมายถึงกองรูป ๑๘ อย่าง  

คือ หมวดอานาปานะ หมวดอิริยาบถ หมวดสัมปชัญญะ หมวดปฏิกูลมนสิการ หมวดธาตุ-มนสิการ 

หมวดป่าช้า ๙ และนีลกสิณเป็นต้น ๔ ที่ปรากฏด้วยการเจริญกรรมฐานภายใน ดังข้อความ ว่า

 15
 ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๗๓/๔๕.
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 กาเย กายานุปสฺสีติ อานาปานปพฺพ� อิริยาปถปพฺพ� จตุสมฺปชญฺญปพฺพ� ปฏิกูล-มนสิการปพฺพ�  

ธาตุมนสิการปพฺพ� นวสิวถิกปพฺพาน ิอชฺฌตฺตปริกมฺมวเสน จตฺตาริ นีลาทิกสิณานีติ อิมสฺมึ อฏฺารสวิเธ 

กาเย ตเมว กาย� ปญฺญาย อนุปสฺสนฺโต.
16

 “ค�าว่า กาเย กายานุปสฺสี (ตามรู้กองรูปว่าเป็นกองรูป) หมายความว่า ตามรู้กองรูปนั้น นั่นเอง

ด้วยปัญญาในกองรูป ๑๘ อย่างเหล่านี้ คือ หมวดอานาปานะ หมวดอิริยาบถ หมวด สัมปชัญญะ  

หมวดปฏกิลูมนสกิาร หมวดธาตมุนสกิาร หมวดป่าช้า ๙ และนลีกสิณเป็นต้น ๔ ทีป่รากฏด้วยการเจริญ

กรรมฐานภายใน”

 กาเย อนุปสฺสนา กายานุปสฺสนา. รูปกาเย รูปสมูเห อสฺสาสปสฺสาสาทิกสฺส อวยวกายสฺส  

ต�ต�กายภาเวน วา อนิจฺจาทิภาเวน วา ยาว ตสฺมึ ตสฺมึ กาเย สมฺโมโห ปหิยฺยติ, ตาว ปุนปฺปุน� นิรนฺตร�  

สมนุปสฺสนาติ อตฺโถ.
17

 “การตามรูภ้ายในกองรปู ช่ือว่ากายานปัุสสนา หมายความว่า การติดตามรูอ้ย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ

ในอาการที่เป็นไปของกองรูปส่วนใดส่วนหนึ่งมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้น โดยความเป็นกองรูปนั้น ๆ 

หรือโดยความเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นต้นภายในกองรูป ตราบจนขจัดความหลงผิด ในกองรูปนั้น ๆ ได้” 

 จะเห็นได้ว่า ในค�าอธิบายหมวดกายานุปัสสนาของมหาสติปัฏฐานสูตร พระพุทธเจ้าทรงอธิบาย 

กาย-ศัพท์มีความหมายว่า กองรูป ด้วยหมวดอานาปานะเป็นต้น เพราะลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ร่างกาย

ที่ประกอบด้วยอาการ ๓๒ แต่เป็นวาโยธาตุที่นับเข้าในกองรูป แม้อิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน ที่ตรัสไว้

ในหมวดอิริยาบถ ก็เป็นอากัปกิริยาทางร่างกาย แต่ไม่ใช่ร่างกาย ดังนี้เป็นต้น

 ๒. ค�าว่า อนุปสฺสนา และ อนุปสฺสี แปลตามศัพท์ว่า “เห็นเนือง ๆ” โดย อนุ มีความหมายว่า 

“เนือง ๆ” ส่วน ปสฺสนา และ ปสฺสี มีความหมายว่า “เห็น” แต่ในที่นี้แปลให้เข้าใจง่ายว่า “ตามรู้” 

เพราะเป็นการรูเ้หน็ด้วยปัญญาอนัเป็นตาใน ไม่ใช่การเห็นด้วยตาเนือ้ตามปกต ิและค�าว่า “ตาม” กร็ะบุ

ถึงการเกิดขึ้นบ่อย ๆ สม�่าเสมอ, ต่อเนื่อง

 ๓. ค�าว่า กายานุปสฺสนา หรือ กายานุปสฺสี อาจตั้งรูปวิเคราะห์ว่า กาโย อิติ อนุปสฺสนา  

(การตามรู้ว่าเป็นกองรูป ชื่อว่ากายานุปัสสนา) หรือ กาโย อิติ อนุปสฺสี กายานุปสฺสี (ผู้ตามรู้ว่าเป็น 

กองรูป ช่ือว่ากายานุปัสสี) ตามศัพท์ว่า อนิจฺจานุปสฺสนา (การตามรู้ว่าไม่เท่ียง) ดังข้อความในคัมภีร์

อรรถกถาว่า

 16
 องฺ.เอกก. (บาลี) ๑/๓๙๐/๔๓๙.

 17
 ปรมตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๗/๓๓๑.
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 อนิจฺจานุปสฺสนาติ ตสฺสา อนิจฺจตาย วเสน รูปาทีสุ อนิจฺจนฺติ อนุปสฺสนา.
18

 “ค�าว่า อนิจฺจานุปสฺสนา (การตามรู้ว่าไม่เที่ยง) หมายความว่า การตามรู้ว่าไม่เที่ยง ในรูปเป็นต้น

โดยเนื่องด้วยความไม่เที่ยงนั้น”

 ประโยคข้างต้นค�าว่า อนิจฺจนฺติ อนุปสฺสนา แสดงรูปวิเคราะห์ของ อนิจฺจานุปสฺสนา ว่า

 - อนิจฺจ� อิติ อนุปสฺสนา อนิจฺจานุปสฺสนา = การตามรู้ว่าไม่เที่ยง ชื่อว่า อนิจจานุปัสสนา

 ค�าว่า กายานุปสฺสี ในคัมภีร์อรรถกถาอังคุตตรนิกายข้างต้นอธิบายว่า ตเมว กาย� ปญฺญาย  

อนปุสสฺนโฺต (ตามรูก้องรปูนัน้นัน่เองด้วยปัญญา) ส่วนในคัมภร์ีอรรถกถามหาวรรค มหาสติปัฏฐานสูตร
19

 

อธิบายว่า กายานุปสฺสีติ กาเย อนุปสฺสนสีโล กาย� วา อนุปสฺสมาโน (ค�าว่า กายานุปสฺสี หมายความว่า 

ผู้ตามรู้ภายในกองรูปเสมอ หรือผู้ตามรู้กองรูป) ตามค�าอธิบายข้างต้น ค�าว่า กายานุปสฺสี มีความหมาย 

๒ ประการ คือ

 ๑. ตามรูภ้ายในกองรปูในกองรปู = ค�าว่า กายานปุสสฺนา หรอื กายานปุสสฺ ีเป็นสตัตม ีตปัปรุสิ-

สมาส

 ๒. ตามรู้กองรูปในกองรูป = ค�าว่า กายานุปสฺสนา หรือ กายานุปสฺสี เป็นทุติยา ตัปปุริสสมาส

 โดยเหตุที่ค�าแปลตามศัพท์ทั้งสองอย่างเหล่านี้เข้าใจยากตามภาษาไทยในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้เขียน

จึงแปลส�านวนใหม่ว่า “ตามรู้กองรูปว่าเป็นกองรูป” น่าจะฟังง่ายกว่า

 แม้โยคผีูป้ฏบิตัทิีเ่จรญิอานาปานสตกิรรมฐานจะต้องเพ่งจิตจดจ่อก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตาม

วิธี ๑๖ อย่าง มีลมหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าส้ันเป็นต้น แต่เมื่อจิตต้ังมั่นมีสมาธิขึ้นแล้ว เขาไม่เพียง 

รับรู้ลมหายใจเท่านั้น แต่ยังสามารถรับรู้ร่างกายอีกด้วยว่า ร่างกายนี้เป็นเหตุเกิดของลมหายใจ  

ส่วนลมหายใจเป็นผลของร่างกาย เพราะลมหายใจมีไม่ได้ถ้าไม่มีร่างกาย ดังนั้น วิสุทธิมรรค มหาฎีกา

จึงอธิบายว่า กาย-ศัพท์ คือ ลมหายใจเข้าออกและรูปกาย ในประโยคนี้ว่า ตาย สติยา เตน ญาเณน  

ต� กาย� อนุปสฺสติ (ภิกษุตามรู้กองรูป คือลมหายใจเข้าออก และรูปกายนั้นด้วยสติและปัญญา ดังกล่าว) 

ดังข้อความว่า

 ต� กายนฺติ ต� อสฺสาสปสฺสาสกายญฺเจว ตนฺนิสฺสยรูปกายญฺจ.
20

 

 “ค�าว่า ต�  กาย� (กองรูปนั้น) ได้แก่ กองรูปคือลมหายใจเข้าออกนั้นและรูปกาย อันเป็นที่อาศัย

ของลมหายใจเข้าออกนั้น”

 18
 วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๒๓๖/๓๑๖.

 19
 ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๓/๓๗๑.

 20
 วิสุทฺธิ.มหาฏีกา (บาลี) ๑/๒๑๙/๓๘๒.
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 ฉะน้ัน จึงเรยีกว่า การเจรญิสตปัิฏฐานทีต่ามรูก้องรปูและรปูกายว่า เป็นกองรปูและร่างกาย ไม่ใช่

ตัวตน บุคคล เรา เขา เป็นแต่เพียงธาตุ ๔ มารวมกัน

 โดยประการดังนี้ โยคีผู้ปฏิบัตินั้นรู้ชัดลมหายใจเข้าออกตามลักษณะเหล่านี้ด้วยลมยาวและ 

ลมสั้น พึงทราบว่า เมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่า หายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดว่า  

หายใจออกยาว

 เมื่อโยคีผู้ปฏิบัตินั้นรู้ชัดอย่างนี้ :-

    ทีโฆ รสฺโส จ อสฺสาโส  ปสฺสาโสปิ จ ตาทิโส

    จตฺตาโร วณฺณา วตฺตนฺติ  นาสิกคฺเค ว ภิกฺขุโน.

    “ลม ๔ อย่าง คือ ลมหายใจเข้ายาวและสั้น และลมหายใจออกยาว

    และสั้นเช่นนั้น ย่อมปรากฏที่ปลายจมูกของภิกษุหรือริมฝีปากบน”

 การแนะน�าให้โยคผีูป้ฏิบัตเิจรญิสตกิ�าหนดรูล้มหายใจทีป่ลายจมกูหรอืรมิฝีปากบนตามทีก่ล่าวไว้

ในพระบาลี อรรถกถา และฎีกา เป็นวิธีเจริญสมถกรรมฐานเพราะสมาธิของสมถะเกิดขึ้นจากการ 

ตัง้จติจดจ่อเพยีงสถานทีแ่ห่งเดยีว แต่ในการเจรญิวปัิสสนาอาจตามรู้ลมหายใจในสถานท่ีอืน่ จากท้ังสอง

แห่งนั้นได้ โดยมิได้จ�ากัดสถานที่ เหมือนลมขึ้นเบ้ืองบน (อุทธังคมวาโย) เป็นต้นท่ีอาจตามรู้ได้โดย 

ไม่จ�ากัดสถานที่

 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมีประโยคว่า ปสฺสมฺภย� กายสงฺขาร� อสฺสสิสฺสามีติ ฯเปฯ ปสฺสสิสฺสามีติ  

สิกฺขติ ค�าว่า สิกฺขติ (ส�าเหนียก) หมายความว่า เพียรพยายามอย่างนี้ว่า เราจักรู้ชัดกองลมทั้งหมด ขณะ

หายใจเข้า ขณะหายใจออก

 มีอธิบายขยายความของค�าว่า สิกฺขติ เพิ่มเติมว่า :-

 ก. การส�ารวม คอืสตสิงัวรและวริยิสงัวร ของโยคผู้ีปฏบัิติได้อย่างนัน้ คอืก�าหนด ให้รู้ชดัเบือ้งต้น 

ท่ามกลาง และที่สุดของกองลมเข้าออก เป็นอธิสีลสิกขาในไตรสิกขานี้

 ข. สมาธิ คือการตั้งจิตมั่น ของโยคีผู้ปฏิบัติอย่างนั้น เป็นอธิจิตตสิกขา

 ค. ปัญญาของโยคีผู้ปฏิบัติอย่างนั้น เป็นอธิปัญญาสิกขา

 รวมความว่าโยคีผู้ปฏิบัติธรรมได้ศึกษา เสพคุ้น เจริญ ส่ังสมในอารมณ์คือลมหายใจ เข้าออก 

ด้วยสตินั้น ด้วยความใส่ใจนั้น ต้องพยายามเพื่อให้ญาณเกิด

 ในสองวาระแรก ท่ีเกี่ยวกับลมหายใจยาวสั้นของวิธีเจริญกรรมฐานที่มีวิธี ๑๖ ประการ โยคี 

ผู้ปฏิบัติควรหายใจเข้าออกอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ควรท�ากิจอะไร ๆ อื่น แต่ว่าตั้งแต่วิธีที่ ๓ นี้ไป เขาควร

ท�าความเพยีรในการก่อให้เกดิญาณเป็นต้น ดงันัน้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสล�าดับเทศนา โดยเป็นปัจจุบนักาล
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ว่า อสฺสสามีติ ปชานาติ (รู้ชัดว่าหายใจเข้า) ปสฺสสามีติ ปชานาติ (รู้ชัดว่าหายใจ ออก) ในปฐมนัยและ

ทตุยินยัที่เกีย่วกบัลมหายใจยาวและสัน้นั้น แล้วยกล�าดบัเทศนาโดยเนือ่งด้วยวภิตัตทิีแ่สดงอนาคตกาล

ตามนยัว่า สพฺพกายปฏสิ�เวท ีอสสฺสสิสฺาม ิ(เราจกัรู้ชดักองลมทัง้หมด ขณะหายใจเข้า) เป็นต้น เพือ่แสดง

ลักษณะที่ก่อให้เกิดญาณเป็นต้น ซึ่งควรท�าตั้งแต่ตติยนัยนี้ เป็นต้นไป

 ในสองวาระแรก พระพุทธเจ้าทรงประกอบใช้วิภัตติที่แสดงปัจจุบันกาลว่า อสฺสสามิ (หายใจเข้า) 

และ ปสฺสสามิ (หายใจออก) เพราะการรู้เห็นลมหายใจเข้าออกท่ีมีลักษณะสั้นหรือยาวไม่ยากนัก  

แต่การรูเ้หน็กองลมทัง้หมด การผ่อนลมหายใจ และการรู้ชดัปีติ เป็นต้น เป็นส่ิงทีย่ากกว่า ดังนัน้ ในสอง

วาระหลังทรงประกอบใช้วิภัตติท่ีแสดงอนาคตกาลว่า อสฺสสิสฺสามิ (จักหายใจเข้า) ปสฺสสิสฺสามิ  

(จักหายใจออก) อันท่ีจริง โยคีผู้ปฏิบัติท่ีได้บรรลุอุคคหนิมิตหรือปฏิภาคนิมิตที่เป็นแสง เข้าไปภายใน

ร่างกายและออกจากร่างกายแล้วจึงจะสามารถรู้เห็นกองลมซึ่งปรากฏที่ปลายจมูก หัวใจ และสะดือได้ 

แต่ถ้ายังไม่เกิดนิมิตเช่นนี้ก็ควรก�าหนดรู้ลมหายใจว่าสั้นหรือยาวเท่านั้น ดังข้อความว่า

 “การก่อให้เกิดญาณเป็นต้นมีได้แม้ในสองนัยแรกนั้น เพราะมีการหยั่งเห็นลมหายใจเข้าออกว่า

ยาวหรือสั้นตามความเป็นจริง แต่การก่อให้เกิดญาณเป็นต้นนั้นไม่ยากนัก เพราะเพียงรับรู้ลมหายใจ

เหล่านั้นตามที่ด�าเนินไป จึงประกอบปัจจุบันกาลในสองนัยแรกนั้น แต่การก่อให้เกิดญาณ เป็นต้น 

ในตติยนัยเป็นต้นนี้ท�าได้ยาก เหมือนการเดินบนคมมีดของบุรุษ จึงประกอบอนาคตกาล เพื่อแสดงว่า 

ในตติยนัยเป็นต้นนี้มีการเตรียมการก่อนอย่างยิ่ง”
21

ค�าว่า “กาย” ในบทว่า ปสฺสมฺภย� กายสงฺขาร�

 ค�าว่า ปสฺสมภฺย� กายสงขฺาร� อสสฺสสิสฺามตี ิฯเปฯ ปสสฺสสฺิสามตี ิสกิขฺต ิหมายความว่า เธอส�าเหนยีก

ว่า เมื่อเราท�าลมหายใจ (กายสังขาร) ที่หยาบให้สงบ ให้ระงับ ให้ดับ ให้สงบเป็นพิเศษ ขณะหายใจเข้า 

ขณะหายใจออก พึงทราบความหยาบ ละเอียด และสงบในเรื่องนั้น ดังต่อไปนี้

 ค�าว่า กายสงฺขาร ในที่นี้แปลว่า ลมหายใจ ค�านี้แปลตามศัพท์ว่า “สภาวะที่ถูกร่างกาย ปรุงแต่ง” 

หมายความว่า ลมหายใจเนื่องด้วยร่างกาย ถ้าไม่มีร่างกาย ลมหายใจก็มีไม่ได้ ดังนั้น ลมหายใจจึงเป็น

สิ่งที่ร่างกายปรุงแต่งให้เกิดขึ้น มีรูปวิเคราะห์ว่า

 สงฺขรียตีติ สงฺขาโร = สภาวะที่ถูกปรุงแต่ง ชื่อว่า สังขาร 

 กายสฺส สงฺขาโร กายสงฺขาโร = สภาวะที่ถูกร่างกายปรุงแต่ง ชื่อว่า กายสังขาร
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 ดังข้อความว่า

 กายสงฺขารนฺติ อสฺสาสปสฺสาส�. โส หิ จิตฺตสมุฏฺาโนปิ สมาโน กรชกายปฺปฏิพทฺธวุตฺติตาย  

เตน สงฺขรียตีติ กายสงฺขาโรติ วุจฺจติ. โย ปน “กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโรติ เอวมาคโต กายสงฺขาโร  

เจตนาลกฺขโณ สติปิ ทฺวารนฺตรุปฺปตฺติย� เยภุยฺยวุตฺติยา, ตพฺพหุลวุตฺติยา จ กายทฺวาเรน ลกฺขิโต, โส  

อิธ นาธิปฺเปโต.
22

 “ค�าว่า กายสงขฺาร� คอื ลมหายใจเข้าออก เพราะลมนัน้แม้มจิีตเป็นสมฏุฐานกเ็รียกว่า กายสังขาร 

เพราะถูกร่างกายนั้นปรุงแต่ง เนื่องจากด�าเนินไปเนื่องด้วยรูปกายหยาบ ส่วนกายสังขารใดที่มีลักษณะ

คือเจตนาที่ประกอบกับกามาวจรกุศลจิต ๘ อกุศลจิต ๑๒ ที่เกิดทางกายทวาร ซึ่งพบอย่างนี้ว่า  

กายสังขาร วจีสังขาร ถูกก�าหนดด้วยกายทวาร เพราะเป็นไปโดยมากและด�าเนินไปเสมอ แม้จะมีการ

เกิดขึ้นทางทวารอื่นก็ตาม กายสังขารนั้นไม่ถูกประสงค์เอาในเรื่องนี้”

กาย คือลมหายใจเข้าออก มีลักษณะหยาบ ละเอียด และสงบ
 เมือ่ก่อนตอนทีย่งัมไิด้ก�าหนดลมหายใจเข้าออก กายและจิตของโยคผีูป้ฏบัิตินีย้งักระวนกระวาย 

หยาบ เมื่อกายและจิตยังหยาบไม่สงบ แม้ลมหายใจเข้าออกก็หยาบ คือเป็นไปอย่างรุนแรง จมูกไม่พอ

หายใจ ต้องหายใจเข้าออกทางปากอยู่ แต่เมื่อกายและจิตของเขาถูกก�าหนดแล้ว ลมหายใจเข้าออก 

เหล่านั้นย่อมสงบระงับ เมื่อกายและจิตนั้นสงบแล้ว ลมหายใจเข้าออกย่อมเป็นไปละเอียด ถึงลักษณะ

ที่ควรพิจารณาว่า มีอยู่หรือไม่มี

 ลมหายใจเข้าออกของคนท่ัวไปที่มีจิตซัดส่ายอยู่เป็นสภาวะหยาบไม่สงบ แต่เมื่อโยคีผู้ปฏิบัติ

ก�าหนดกายคือลมหายใจและจิตท่ีตามรู้ลมหายใจหรือจิตที่ประกอบด้วยราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น 

ตามหลักจิตตานุปัสสนา ลมหายใจจะค่อย ๆ  สงบละเอียดยิ่งขึ้นจนเกือบจะไม่มี อุปมาเหมือน คนวิ่งลง

จากภูเขาหรือวางของหนักลงจากศีรษะอยู่ ลมหายใจเข้าออกของเขาย่อมหยาบ จมูกไม่พอหายใจ  

ต้องหายใจเข้าออกทางปากอยู่ แต่เมื่อเขาบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยนั้นแล้วอาบและด่ืม แล้วเอาผ้า

เปียกวางไว้ที่อก นอนพักใต้ร่มไม้ ลมหายใจเข้าออกเหล่านั้นของเขาค่อยละเอียดลง ถึงลักษณะที่ควร

พิจารณาว่ามีอยู่หรือไม่มี ฉันใด เมื่อก่อนตอนที่ยังมิได้ก�าหนดลมหายใจเข้าออก กายและจิตของโยคี 

ผู้ปฏิบัตินี้ ... ถึงลักษณะที่ควรพิจารณาว่า มีอยู่หรือไม่มี ฉันนั้น

 ข้อนั้นเป็นเพราะเขาไม่มีความต้ังใจ ด�าริ ใส่ใจและพิจารณาว่า เราจักระงับลมหายใจหยาบ ๆ 

เมื่อก่อนตอนที่ยังมิได้ก�าหนดลมหายใจเข้าออก แต่มีอยู่ในเวลาที่ก�าหนดแล้ว ดังนั้น ลมหายใจของเขา

ในเวลาที่ได้ก�าหนดจึงละเอียดกว่าเวลาที่ยังมิได้ก�าหนด
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 ดังโบราณาจารย์กล่าวว่า :- 

    สารทฺเธ กาเย จิตฺเต จ อธิมตฺต� ปวตฺตติ

    อสารทฺธมฺหิ กายมฺหิ สุขุม� สมฺปวตฺตติ. 

    “เมื่อกายและจิตยังกระสับกระส่าย ลมหายใจหยาบย่อมเป็นไป 

    เมื่อกายและจิตไม่กระสับกระส่าย ลมหายใจละเอียดย่อมเป็นไปดี”

กาย คือลมหายใจเข้าออก มีวิธีผ่อนกองลมตามนัยทางวิปัสสนา

 วิธีผ่อนกองลมในวิปัสสนาคือ

 ก. ลมหายใจทีเ่ป็นไปในเวลามไิด้ก�าหนด คอืมไิด้เจริญสตริูส้ภาวธรรม หยาบ แต่ละเอยีดในเวลา

ก�าหนดมหาภูตรูป หมายถึงการเจริญวิปัสสนาโดยมีธาตุสี่เป็นหลัก

 ข. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในเวลาก�าหนดอุปาทายรูป

 ค. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในเวลาก�าหนดรูปทั้งสิ้น เพราะภาวนาประณีตยิ่ง ๆ 

ขึ้นไป

 ฆ. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในเวลาก�าหนดนาม

 ง. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในเวลาก�าหนดรูปนาม

 จ. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในเวลาก�าหนดปัจจัย 

 ฉ. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในเวลาก�าหนดรูปนามพร้อมทั้งปัจจัย

 ช. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในวิปัสสนาที่หยั่งเห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ คือ 

สัมมสนญาณที่พิจารณาเห็นรูปนามเป็นกลุ่ม

 ฌ. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบในวิปัสสนาที่มีก�าลังอ่อน คืออุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ 

และอาทีนวญาณ แต่ละเอียดในวิปัสสนาที่มีก�าลังมาก คือนิพพิทาญาณเป็นต้นไป

 วิปัสสนาที่หยั่งเห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ คือ สัมมสนญาณที่พิจารณาเห็นรูปนามเป็นกลุ่ม 

วิปัสสนาที่มีก�าลังอ่อน คือ อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ และอาทีนวญาณ ส่วนวิปัสสนาที่มี 

ก�าลังมาก คือ นิพพิทาญาณเป็นต้นไป ดังข้อความว่า

 ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนาติ กลาปสมฺมสนมาห. นิพฺพิทานุปสฺสนโต ปฏฺาย พลววิปสฺสนา. ตโต 

โอร� ทุพฺพลวิปสฺสนา.
23
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 “ค�าว่า ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนา (วิปัสสนาที่หยั่งเห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์) กล่าวถึง  

การพิจารณาเห็นเป็นกลุ่ม วิปัสสนาที่มีก�าลังมาก มีได้ตั้งแต่การหยั่งเห็นความเบื่อหน่ายเป็นต้นไป  

ต�่ากว่านั้นเป็นวิปัสสนาที่มีก�าลังอ่อน”

 นิพฺพิทาติ นิพฺพิทาญาณ�. เตน พลววิปสฺสนมาห.
24

 “ค�าว่า นิพฺพิทา (ความเบื่อหน่าย) คือ นิพพิทาญาณ ค�านั้นระบุถึงวิปัสสนาที่มีก�าลังมาก”

 อย่างไรก็ตาม ในฐานะบางแห่งวิปัสสนาที่มีก�าลังมาก (พลววิปัสสนา) ระบุถึงอุทยัพพยญาณ 

ระดับแก่กล้าเป็นต้นไปจนถึงสังขารุเปกขาญาณ ส่วนวิปัสสนาท่ีมีก�าลังอ่อน (ตรุณวิปัสสนา) คือ  

นามรูปปริจเฉทญาณ ปัจจยปริคคหญาณ สัมมสนญาณ และอุทยัพพยญาณ ระดับอ่อน ดังข้อความว่า

 พลววิปสฺสนาติ ภยตุปฏฺาเน ญาณ� อาทีนวานุปสฺสเน ญาณ� มุญฺจิตุกมฺยตาญาณ� ภงฺคญาณนฺติ 

จตุนฺน� ญาณาน� อธิวจน�.
25

 “ค�าว่า พลววิปสฺสนา (วิปัสสนาท่ีมีก�าลังมาก) เป็นชื่อของญาณ ๔ คือ ปัญญาหยั่งเห็น  

ความปรากฏว่าน่ากลัว ปัญญาหยั่งเห็นโทษ ปัญญาต้องการจะหลุดพ้น และปัญญาหยั่งเห็นความดับ”

 ยถาภูตญาณทสฺสนนฺติ นามรูปปริจฺเฉทญาณ� อาทึ กตฺวา ตรุณวิปสฺสนา. นิพฺพิทา-วิราโคติ  

นิพฺพิทา จ วิราโค จ. ตตฺถ นิพฺพิทา พลววิปสฺสนา, วิราโค มคฺโค. วิมุตฺติญาณทสฺสนนฺติ ผลวิมุตฺติ จ  

ปจฺจเวกฺขณญาณญฺจ.
26

 “ค�าว่า ยถาภูตญาณทสฺสน� (การรู้เห็นตามความเป็นจริง) คือ วิปัสสนาระดับอ่อน เร่ิมต้ังแต่ 

นามรูปปริจเฉทญาณเป็นต้นไป ค�าว่า นิพฺพิทาวิราโค คือ ความเบื่อหน่ายและความคลายก�าหนัด 

ในเรื่องนั้น ความเบื่อหน่ายเป็นวิปัสสนาที่มีก�าลังมาก ความคลายก�าหนัด คือมรรค ค�าว่า วิมุตฺติญาณ-

ทสฺสน� (ความหลุดพ้นและปัญญารู้เห็น) คือ วิมุตติ ได้แก่ผล และปัจจเวกขณญาณ”

 ยถาภูตญาณทสฺสนนฺติ ยถาสภาวชานนสงฺขาต� ทสฺสน�. เอเตน ตรุณวิปสฺสน� ทสฺเสติ. ตรุณ- 

วิปสฺสนา หิ พลววิปสฺสนาย ปจฺจโย โหติ. ตรุณวิปสฺสนาติ นามรูปปริคฺคเห ญาณ� ปจฺจยปริคฺคเห  

ญาณ� สมฺมสเน ญาณ� มคฺคามคฺเค ววตฺถเปตฺวา ติญาณนฺติ จตุนฺน� ญาณาน� อธิวจน�. นิพฺพินฺทติ  

เอตายาติ นิพฺพิทา. พลววิปสฺสนาติ ภยตุปฏฺาเน ญาณ� อาทีนวานุปสฺสเน ญาณ� มุจฺจิตุกมฺยตาญาณ�  

สงฺขารุเปกฺขาญาณนฺติ จตุนฺน� ญาณาน� อธิวจน�. ปฏิสงฺขานุปสฺสนา ปน มุญฺจิตุกมฺยตาปกฺขิกา เอว.  

“ยาว มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ตาว ตรุณวิปสฺสนาติ หิ วจนโต อุปกฺกิเลสวิมุตฺตอุทยพฺพยญาณโต 

พลววิปสฺสนา.
27
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 “ค�าว่า ยถาภูตญาณทสฺสน�  (การรู้เห็นตามความเป็นจริง) หมายความว่า การหยั่งเห็น ที่เรียกว่า 

การรูเ้หน็สภาวะตามทีเ่ป็นจรงิ ค�านัน้ระบุถงึตรณุวปัิสสนา เพราะตรณุวปัิสสนาเป็นปัจจยั แก่พลววปัิสสนา 

ค�าว่า ตรุณวิปสฺสนา (วิปัสสนาที่มีก�าลังอ่อน) เป็นชื่อของญาณ ๔ คือ ปัญญาก�าหนด รูปนาม ปัญญา

ก�าหนดเหตุปัจจัย ปัญญาพิจารณาเห็น และปัญญาที่ก�าหนดเอาทางหรือมิใช่ทาง ค�าว่า นิพพิทา คือ 

ปัญญาท�าให้เบื่อหน่าย ค�าว่า พลววิปสฺสนา (วิปัสสนาที่มีก�าลังมาก) เป็นชื่อของญาณ ๔ คือ ปัญญา 

หยั่งเห็นความปรากฏว่าน่ากลัว ปัญญาหยั่งเห็นโทษ ปัญญาต้องการจะหลุดพ้น และ ปัญญาวางเฉย

สังขาร ส่วนปัญญาพิจารณาเห็นอี ก (ปฏิสังขาญาณ) นับเข้าในฝ่ายปัญญา ต้องการจะหลุดพ้น  

โดยแท้จริงแล้ว พลววิปัสสนามีไ ด้ตั้งแต่อุทยัพพยญาณที่พ้นไปจากอุปกิเลสแล้ว ดังข้อความว่า ยาว  

มคฺคามคฺคญาณทสสฺนวสิทุธฺ ิตาว ตรณุวปิสสฺนา (ตรณุวปัิสสนามไีด้จนถึงมคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธ)ิ”

 ขอน�าวิธีปฏิบัติที่ใช้สมถะน�าห น้าวิปัสสนาสายพาเอ้าในประเทศสหภาพเมียนม่าร์ มาเป็นกรณี

ศึกษา อาจสรุปได้ดังนี้ 

 โยคผีู้ปฏิบตัิที่ได้บรรลอุุคคหนิมิตหรือปฏภิาคนิมติตามวิธีสมถนัยแลว้ มักเห็นลมหายใจเป็นแสง

หรือลูกไฟเท่าลูกมะนาวหรือใหญ่กว่านั้นตามก�าลังสมาธิ ถ้าสมาธิมีก�าลังในระดับอุคคหนิมิต แสงหรือ

ลูกไฟมีลักษณะเป็นแสงขาว ๆ จาง ๆ ไม่สว่างมากนัก แต่ถ้าเป็นสมาธิในระดับปฏิภาคนิมิต แสงหรือ

ลูกไฟที่พบเห็นก็จะสว่างจ้า เมื่อเขาน้อมนึกแสงหรือลูกไฟให้เข้าไปในร่างกายก็จะรู้เห็นว่า ลมหายใจ

เป็นเพียงธาตุลม มิใช่เรา ของเรา บุรุษ หรือสตรี แม้ร่างกายทั้งหมดก็เป็นเพียงกองรูป เช่นเดียวกัน  

หลงัจากนัน้จะรูเ้หน็ลกัษณะเฉพาะของมหาภตูรปูและอุปาทายรปูตามทีก่ล่าวมาแล้ว ต่อมาเขาจะรูเ้ห็น

แม้กระทั่งความเกิดดับของรูปต่าง ๆ ภายในร่างกาย ในขณะนั้น เขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่ารูปไม่เที่ยง  

นี้คือปัญญาหยั่งเห็นความไม่เที่ยงเป็นล�าดับแรก ต่อจากนั้น จะรู้เห็นความเป็นทุกข์ว่ารูปนามอึดอัด 

น่าเบื่อหน่าย และรู้เห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวตน นี้คือปัญญารู้เห็นความเป็นทุกข์และความไม่ใช่

ตัวตน บางคนอาจรู้เห็นความเกิดดับของจิตได้ด้วยก�าลังสมาธิที่มากขึ้น เพราะความเกิดดับของจิต 

ไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนความเกิดดับของรูป เนื่องจากจิตเป็นนามธรรมที่เกิดดับเร็วกว่ารูปนั่นเอง อนึ่ง 

ความเกิดดบัของจิตน้ันมีความรวดเรว็มากจนกระทัง่บางคนรูส้กึว่า เหน็ดวงดาวมากมายกระพริบอย่าง

รวดเร็ว หลังจากนั้นวิปัสสนาญาณของเขาจะพัฒนาขึ้นตามล�าดับ โสฬสญาณจนกระทั่งบรรลุมรรคผล

ในที่สุด โยคีผู้ปฏิบัติท่ีสามารถรับรู้ธาตุ ๔ ได้อย่างชัดเจนแล้ว ย่อมเกิดสมาธิตั้งม่ันจนรู้สึกว่าร่างกาย

เป็นเหมือนแสงสีขาวหรือก้อนน�้าแข็ง เมื่อเพ่งดูใกล้ชิดจะพบว่า แสงสีขาวนั้นใสขึ้นเรื่อย ๆ  เมื่อเพ่งดูลึก

เข้าไปจึงพบเห็นก้อนน�้าแข็งใสอย่างกระจกเงา สภาวะใส ที่พบเห็นทางใจนี้เรียกว่า กายประสาท  

เป็นธาตุใสที่ปรากฏทั่วร่างกาย ต่อจากนั้น โยคีผู้ปฏิบัติจะรู้เห็นว่าก้อนใสนั้นแตกสลายเป็นรูปกลาป 
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ทีเ่ลก็ละเอียด ถ้าก้อนใสไม่แตกออก โยคผีูป้ฏบิตัต้ิองเพ่งจติดชู่องว่าง (อากาสธาต)ุ ในก้อนใสนัน้จนกว่า

ก้อนใสจะแตกออกแล้วจะเหน็รปูกลาปดงักล่าวอนัเป็นทีร่วมของธาตุ ๔ และอปุาทายรูป ประกอบด้วย

รูปปรมัตถ์ ๘ อย่างเป็นอย่างน้อย คือ ธาตุ ๔ วรรณะ (สี) คันธะ (กลิ่น) รส และโอชา (สารอาหาร)

 ส่วนผู้ที่เจริญอานาปานสติกรรมฐานตามวิปัสสนานัยต้ังแต่ต้นตามพระด�ารัสว่า โส สโตว  

อสฺสสติ, สโต ปสฺสสติ (เธอมีสติ หายใจเข้า มีสติหายใจออก) ก็อาจเกิดปัญญารู้เห็นลักษณะเฉพาะ และ

ลักษณะทั่วไป ของรูปนามได้ เช่นเดียวกัน กล่าวคือ เขาจะรู้เห็นสภาวะของธาตุสี่ที่ปรากฏ ในลมหายใจ

ว่า มีลักษณะแข็งหรืออ่อน ไหลหรือเกาะกุม เย็นหรือร้อน หย่อนหรือตึง กล่าวคือ

 ก. บางขณะรู้สึกว่าร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วนแข็งเป็นหินหรืออ่อนเป็นปุยนุ่น นี้คือ ลักษณะ

เฉพาะของธาตุดิน

 ข. บางขณะรู้สึกว่าร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วนละลายเป็นน�้า หรือริมฝีปากดูดติดกันจนแยก 

ไม่ออก นี้คือลักษณะเฉพาะของธาตุน�้า

 ค. บางขณะรู้สกึว่าร่างกายทัง้หมดหรอืบางส่วนมคีวามร้อนกระจายออกมาชัว่ขณะ นีค้อืลักษณะ

เฉพาะของธาตุไฟ

 ฆ. บางขณะรู้สกึว่ามลีมเคลือ่นไหวอยูท่ีป่ลายจมกูตลอดเวลา หรอืรูเ้หน็ว่าลมทีท้่อง หย่อนลงใน

ขณะยุบ และตึงขึ้นในขณะพอง โดยไม่รับรู้ถึงรูปร่างสัณฐานของท้อง นี้คือลักษณะเฉพาะของธาตุลม

 ต่อจากนั้น เขาจะรู้เห็นว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมีเบื้องต้นและที่สุดอย่างชัดเจน ไม่ได้

เป็นสายเดียวเหมือนในเวลาเริ่มปฏิบัติ นี้คือการพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของ 

ลมหายใจตามสัมมสนญาณ หลังจากนั้นจะรู้สึกว่ากองลมเป็นเหมือนผงเล็ก ๆ ที่เกิดดับอย่างรวดเร็ว  

นี้คือการรู้เห็นความเกิดดับของลมหายใจตามอุทยัพพยญาณ บางครั้งเขารู้เห็นว่าร่างกายทั้งหมดหรือ

บางส่วน เช่น ผิวหนังตามใบหน้า แขน หรือขา เกิดดับอย่างรวดเร็ว นี้คือการรู้เห็นความเกิดดับของ 

รูปภายในร่างกายตามอุทยัพพยญาณเช่นกัน ครั้นแล้วเขาก็จะสามารถพัฒนาวิปัสสนาญาณให้สูงขึ้น 

ตามล�าดับต่อไป

 สรุปความว่า การผ่อนลมหายใจให้ละเอียดมีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายสงบนิ่ง ไม่โน้มไปข้างหน้า 

ด้านข้าง รอบด้าน ด้านหลัง ไม่โยกโคลง ไม่โอนเอน ไม่ส่ายสั่น ไม่หวั่นไหว ขณะหายใจเข้า ขณะ 

หายใจออก แต่ถ้าลมหายใจยังไม่ละเอียดเช่นนั้น ร่างกายก็จะโน้มไปข้างหน้า ด้านข้าง รอบด้าน  

ด้านหลัง โยกโคลง โอนเอน ส่ายสั่น หวั่นไหว ขณะหายใจเข้า และขณะหายใจออก

 นีเ้ป็นความหมายของค�าว่า “กาย” ท่ีโยคผีูป้ฏิบติัเจริญวปัิสสนาก�าหนดรูส้ภาวธรรมของรปูอย่าง

จริงจังจะมีประสบการณ์มากมายที่แสดงให้เห็นได้ชัดถึงความเบียดเบียนบีบคั้นของรูปที่เป็นส่วนของ

กายซึ่งเราไม่สามารถบังคับบัญชาหรือจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้
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บทสรุป

 พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาบาลีในการสื่อสารค�าสอนโดยทรงแสดงค�าว่า “กาย” ในมหาสติ- 

ปัฏฐานสูตรเป็นต้น บทบาลว่ีา “กาย” เป็นค�าหนึง่ทีค่นทัว่ไปคุน้เคย มคีวามหมายตามหลกัศพัทศาสตร์ 

๒ อย่าง คอื เทหะ-ร่างกาย และ ราส-ิหมู,่ กอง แต่ในค�าว่า กาเย กายานปุสฺสนา หรือ กาเย กายานปุสฺสี 

ทรงหมายถึงกองรูป ๑๘ อย่าง คือ หมวดอานาปานะ หมวดอิริยาบถ หมวดสัมปชัญญะ หมวดปฏิกูล-

มนสิการ หมวดธาตุมนสิการ หมวดป่าช้า ๙ และนีลกสิณเป็นต้น ๔ ที่ปรากฏด้วยการ เจริญกรรมฐาน

ภายใน ซึ่งเป็นเรื่องของรูปเป็นเบื้องต้นท่ีคนท่ัวไปมักเห็นว่าร่างกายทั้งหมดที่เกิดมาพร้อมกับตาและ

หูเป็นต้นนั้นเป็นอัตตาตัวตน เมื่อพูดตามแบบชาวโลกทั่วไป เราเรียกร่างกายทั้งหมดที่ประกอบด้วยตา

และหูเป็นต้นว่าเป็นตัวเรา เป็นวิญญาณของเรา แต่เมื่อว่าโดยสภาพปรมัตถ์แล้ว ร่างกายทั้งหมด 

เป็นเพียงองค์รวมท่ีประกอบด้วยรูปและนามเท่านั้น ดังนั้น โยคีผู้เริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงต้อง

เร่ิมต้นด้วยการสังเกตสภาวะการเกิดดับของรูปนามให้เป็นปัจจุบันขณะ ในระหว่างที่ก�าลังเจริญสติ 

ก�าหนดรู้สภาวธรรมทางกาย เช่น สภาวะพอง ยุบ นั่ง คู้ เหยียด อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบทว่า “กาย” 

ซึง่เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาน้ัน โยคผีูป้ฏิบัตจิะได้รูเ้ห็นทกุข์ทีเ่กดิขึน้เพราะรปู และความไม่อยูใ่นบงัคับ

บัญชาของรูปน้ัน วิปัสสนาปัญญารู้แจ้งย่อมเกิดขึ้นแก่โยคีผู้ปฏิบัติ เมื่อเกิดวิปัสสนาปัญญาได้รู้แจ้ง 

เห็นจริงในรูปนามอย่างนี้แล้ว ย่อมสามารถพัฒนาปัญญาที่จะส่งผลให้เกิดปฏิเวธได้ในที่สุดอันเป็น

อิทธิพลของภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ประกาศพระศาสนาเพ่ือให้รู้แจ้งความจริงที่ถูกปิดบังด้วย

อวิชชาในสังสารวัฏอันยาวนาน
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