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โยนิ โสมนสิ การ

1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 

2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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ดั งน้ั น ข อความที่ ว า ชาวสาวั ตถี เข าไปในพระเชตวั นวิ หาร ในวั น
อุ โบสถ เพื่ อพอกพู นโยนิ โสฯ ข อความนี้ ทํ าให เห็ นภาพการปฏิ บั ติ ธรรม
ของบุ คคลสมั ยพุ ทธกาล ว าท านปฏิ บั ติ ธรรมกั นอย างไร

ความหมายของโยนิ โสมนสิ การ

โดยศ ัพท  โยน ิโสมนส ิการ ประกอบไปด วยคํ า โยน ิโส กั บ มนสิ การ
โยนิ โส มาจาก โยนิ  แปลว า เหตุ , แหล งเกิ ด, ป ญญา แยบคาย ส วน 
มนส ิการ อรรถกถา ธรรมส ังคณ ี (หน า ๓๕๐) แปลว า การกระทํ าไว ในใจ
รวมความแล ว แปลว า การกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย หรื อ การใส ใจ
โดยอุ บายแยบคาย

โยนิ โสมนสิ การเป นความคิ ด

ความหมายตามพยั ญชนะดั งกล าว แสดงว า โยนิ โสฯ เป นเรื่ องของ
ความคิ ด ดั ง อรรถกถา ม.มู . สั พพาสวสั งวรสู ตร (หน า ๑๕๗) แสดง
ไว ชั ดเจนว า โยนิ โสฯ เป นความคิ ด ดั งน้ี 

ท่ี ช่ื อว า โยนิ โสมนสิ การ ได แก การกระทํ าไว ในใจโดยถู กอุ บาย 
การกระทํ าไว ในใจโดยถ ูกทาง การน ึก การน อมน ึก การผ ูกใจ การใฝ ใจ
การทํ าไว ในใจ ฯลฯ
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ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ ง ใน อรรถกถา ข ุ.อิ ติ . ปฐมเสขส ูตร (หน า ๑๑๘)
แสดงว า โยนิ โสฯ เป นเรื่ องการตรึ กนึ กคิ ด ดั งน้ี 

บทว า เอวํ  พหุ ปการํ  ยถยิ ทํ  โยนิ โสมนสิ กาโร ได แก  มนสิ การ
โดยอุ บาย มนสิ การโดยคลองธรรม มนสิ การโดยน ัย ในอน ิจจล ักษณะ
เป นต นว า เป นของไม เท่ี ยง หรื อ การพิ จารณา การตามพิ จารณา 
การรํ าพึ ง การใคร ครวญ การใส ใจ อนุ โลมในของไม เท่ี ยง นี้ ช่ื อว า 
โยนิ โสมนสิ การ

คํ าว า คิ ด มาในศั พท ต างๆ ที่ ปรากฏในพระไตรป ฎก เช น จิ นตะ 
อาวั ชชนะ วิ ตั กกะ สั งกั ปปะ เป นต น

อิ ทธิ พลของความคิ ด
บรรดาป จจั ยทั้ งหลายที่ มี ผลต อชี วิ ตสั ตว โลกน้ั น ความคิ ดมี 

อิ ทธิ พลมาก สั ตว จะไปเกิ ดในภพภู มิ ใดก็ เพราะความคิ ดพาไป ถ าใกล 
ตายคิ ดไม ดี  อกุ ศลจิ ตก็ พาไปสู ทุ คติ  ถ าคิ ดดี  กุ ศลจิ ตก็ พาไปสู สุ คติ  ครั้ น
เกิ ดมาแล ว จะเป นส ัตว ประเภทใด ร ูปร างอย างไร จะส ุขหร ือท ุกข อย างไร
ก็ เป นผลมาจากความคิ ด แม มรรคผลก็ มาจากความคิ ด

ความคิ ดของป ุถุ ชนทั ่วไป ม ี ๒ ประเภท ดั งน้ี 
ความคิ ดฝ ายกุ ศล เรี ยกว า กุ ศลวิ ตก ได แก  เนกขั มมวิ ตก 

อพยาบาทวิ ตก อวิ หิ งสาวิ ตก ความคิ ดนี้  ยิ่ งคิ ด ยิ่ งตรึ ก ยิ่ งทํ าไว ในใจ
เสมอ ก็ ทํ าให อกุ ศลหายไป กุ ศลเจริ ญขึ้ น
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โยนิ โสมนสิ การ

1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย

โยนิ โสมนสิ การ
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ความคิ ดฝ ายอกุ ศล เรี ยกว า อกุ ศลวิ ตก เช น กามวิ ตก พยาบาท-
วิ ตก วิ หิ งสาวิ ตก ความคิ ดประเภทนี้  ยิ่ งคิ ด ยิ่ งตรึ ก ก็ ทํ าให กุ ศลหายไป 
อกุ ศลเจริ ญขึ้ น

ใน ม.มู . เทฺ วธาว ิตั กกสู ตร (ข อ ๒๕๒ หน า ๒๑๖-๒๑๗) พระ
พ ุทธองค ทรงแสดงให เห ็นอ ิทธ ิพลของความค ิดไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย ภิ กษุ ย่ิ งตรึ ก ย่ิ งตรอง ถึ งวิ ตกใดมากๆ 
เธอก็ จะน อมใจไปข างวิ ตกนั้ นๆ ฯลฯ

เช น ถ าตรึ กถึ งกามวิ ตกมากๆ ก็ จะทํ าให ใจโน มไปใน รู ป เสี ยง 
กลิ่ น รส สั มผั ส ซ่ึ งจะทํ าให ละเนกขั มมวิ ตก เป นต น

ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย หากเราจะตรึ กตรองถึ งเนกขั มมวิ ตกนั้ น 
ตลอดทั้ งกลางวั นท้ั งกลางคื น เราก็ ไม เห็ นภั ยอั นบั งเกิ ดขึ้ นจาก
เนกขั มมวิ ตกนั้ นเลย

โยนิ โสฯ ตามนั ย พระอภิ ธรรม-พระสู ตร
โยนิ โสฯ ตามนั ยพระอภิ ธรรม กล าวเป นหลั กการทั่ วๆ ไป ว า      

“ความคิ ดใดๆ ของบ ุคคลใดๆ ที ่เป นเหตุ ให เกิ ดก ุศลจ ิต เช น เกิ ดเมตตา
เป นต น ความคิ ดนี้ เป น โยนิ โสฯ” ดั งน้ั นไม ว าบุ คคลใด เชื้ อชาติ ใด 
ศาสนาใด ต างเคยโยนิ โสฯ มาแล วทั้ งน้ั น เพราะทุ กคนเคยมี กุ ศลจิ ต  
มาแล ว เช น เคยให ทาน เป นต น
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พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 

2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 

พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 
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ในคั มภี ร มิ ลิ นทป ญหา พระนาคเสนเถระกล าวว า แม สั ตว 
เดรั จฉาน เช น แพะ แกะ โค กระบื อ ก็ มี โยนิ โสฯ บ างในบางครั้ ง เช น 
กุ ศลจิ ตเกิ ดเมื่ อให นมลู ก เป นต น โยนิ โสฯ ดั งกล าว เป นไปตาม
ธรรมชาติ  โดยไม รู ตั ว ย อมเกิ ดไม มาก เกิ ดไม บ อย โอกาสพั ฒนาให 
เพิ่ มขึ้ นจึ งไม มี 

ส วนโยนิ โสฯ ตามนั ยพระสู ตร แม มี หลั กการเดี ยวกั นกั บพระ
อภิ ธรรม แต โยนิ โสฯ ในพระสู ตร มุ งไปที่  โยนิ โสฯ ให เกิ ดกุ ศลขั้ นสู ง 
ต้ั งแต กามาวจรกุ ศล ข้ั นทาน ข้ั นศี ล ไปจนถึ งโลกุ ตตรกุ ศล

ในพระสู ตรทั่ วไป พระพุ ทธองค ทรงแสดง ลั กษณะ เหตุ เกิ ด  
ความดั บ คุ ณโยนิ โสฯ โทษอโยนิ โสฯ เพื่ อยั งพุ ทธบริ ษั ทให เกิ ดป ญญา   
รู วิ ธี เพิ่ มพู นโยนิ โสฯ เพื่ อให เกิ ดโลกุ ตตรกุ ศล

ประเภทโยนิ โสมนสิ การ
ในพ ุทธธรรม ฉบ ับป  ๔๑ (หน า ๖๗๐) พระเดชพระค ุณพระพรหม

คุ ณาภรณ  (ป.อ. ปยุ ตฺ โต) ได รวบรวมความหมายของโยนิ โสฯ จากพระ
บาลี  จากอรรถกถาและฎี กา แสดงลั กษณะความคิ ดที่ เป นเหตุ ใกล ให 
กุ ศลเกิ ดไว  ๔ ประเภท ดั งน้ี 

๑. อุ ปายมนสิ การ เป นการกระทํ าไว ในใจ หรื อความใส ใจด วย
ความแยบคาย หรื อฉลาดคิ ด อั นเป นเหตุ ใกล ให กุ ศลเกิ ด เช น คิ ดแล ว 
ทํ าให เข าถึ งความจริ ง หรื อคิ ดแล ว เปลี่ ยนอกุ ศลมาเป นกุ ศลได  หรื อทํ า
ให กุ ศลที่ มี อยู  มี มากยิ่ งข้ึ น เป นต น
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย

โยนิ โสมนสิ การ

7

๒. ปถมนสิ การ เป นการกระทํ าไว ในใจ หรื อความใส ใจให อยู ใน 
แนวทางที่ ถู กต อง เช น คิ ดในกรอบของกุ ศลกรรมบถ ๑๐ หรื อคิ ดอยู ใน
ครรลองของไตรสิ กขา หรื อในกรอบของไตรลั กษณ  ความคิ ดนี้ เป นเหตุ 
ใกล ให กุ ศลจิ ตเกิ ด เป นต น

๓. การณมนสิ การ เป นการกระทํ าไว ในใจ ในเชิ งวิ เคราะห วิ จั ย 
เป นการคิ ดค นหาความจริ ง หรื อคิ ดสอบสวนหาเหตุ ผล ดั งในคื นตรั สรู  
พระโพธิ สั ตว  มี ปฏิ จจสมุ ปบาทเป นอารมณ  ทรงวิ จั ยค นหาสั จจะว า 
อะไรหนอ เป นเหตุ ให อุ ปาทานขั นธ  ๕ เกิ ด ชาติ แล วชาติ เล า เป นต น

๔. อุ ปปาทกมนสิ การ เป นความคิ ดที่ ทํ าให เกิ ดผล เช น กลั วภั ย
ในวั ฏฏะ เมื่ อคิ ดถึ ง ชาติ  ชรา มรณะ หรื อเกิ ดวิ ริ ยะ เมื่ อได อ าน
จริ ยาป ฎก เล าถึ งสมั ยพระโพธิ สั ตว สละราชสมบั ติ ออกบวชเป นฤาษี อยู 
ในป า ต องเสวยแต ผลไม  ใบไม  รากไม  อยู ในกระท อมใบไม  แต ก็ 
บํ าเพ็ ญเพี ยรจนได ฌานสมาบั ติ  แต ยุ คนี้  เราเจริ ญสมาธิ ในห องแอร  มี 
อาหารบริ บู รณ  แล วเราจะไม เพี ยรปฏิ บั ติ ให ได ฌานบ างหรื อ?

รายละเอี ยดของแต ละประเภทความคิ ด จั กได กล าวในบทต อไป

................................................
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2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 

พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 

8

บทที่  ๒

อุ ปายมนสิ การ

อุ ปายมนสิ การ เป นความคิ ดที่ ฉลาด คิ ดได แยบคาย คิ ดแล วแก 
อกุ ศลจิ ตมาเป นกุ ศลจิ ต หรื อเปลี่ ยนอกุ ศลวิ บากมาเป นกุ ศลวิ บากได  
หร ือคิ ดแล วแก ป ญหาช ีวิ ตได  ดั งเรื ่องเพชฌฆาตเคราแดง ใน ค ัมภ ีร  ข ุ.ธ.
(ข อ ๑๘) ดั งน้ี 

มี บุ รุ ษผู หน่ึ งชื่ อ ตั มพทาฐิ กะ มี ตาเหลื อกเหลื อง มี เคราแดง เขามี 
อาชี พร วมกั บโจร ๕๐๐ ต อมาชาวเมื องราชคฤห ร วมกั บราชบุ รุ ษช วยกั น
จั บโจรเหล าน้ั นไว หมด พระราชาและมหาอํ ามาตย วิ นิ จฉั ยโทษ ตั ดสิ น
ลงโทษให ตั ดศี รษะโจรเหล าน้ั นด วยขวาน จึ งประกาศกั บโจรเหล าน้ั นว า 
ถ าผู ใดรั บอาสาเป นคนฆ า ผู น้ั นก็ จะไม ต องรั บโทษ ปรากฏว า บุ รุ ษผู มี 
ฉายาโจรเคราแดงคนเดี ยวที่ รั บอาสา เขาจึ งไม ต องรั บโทษ และยั งได รั บ
การแต งต้ั งเป นเพชฌฆาตฆ าโจรประจํ าเมื องด วย เขาทํ าหน าที่ น้ี อยู จน
แก เฒ า ได ประหารโจรอยู  ๕๐ ป  จึ งถู กปลดออกจากหน าที่ 

ในวั นที่ พ นหน าที่  เขาฉลองด วยการอาบนํ้ าแต งตั ว นุ งห มผ าใหม  
จั ดเตรี ยมอาหารที่ ประณี ต มี ยาคู เจื อน้ํ านมเป นต น และในวั นนั้ นเอง 
พระสาร ีบ ุตรเถระออกจากสมาบ ัติ  พ ิจารณาแล วเห ็นว า ควรไปสงเคราะห 
นายตั มพทาฐิ กะ จึ งถื อบาตรไปยื นที่ ประตู บ าน เมื่ อนายตั มพทาฐิ กะ
เห็ นพระเถระ ก็ เกิ ดความเลื่ อมใส เขามนสิ การโดยแยบคายว า
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย

โยนิ โสมนสิ การ

9

“เราได ฆ ามนุ ษย เป นจํ านวนมาก บั ดนี้ เราก็ มี ยาคู ท่ี ประณี ต 
พระเถระก็ มายื นอยู ท่ี ประตู เรื อนของเรา เราควรถวายไทยธรรมแก 
พระคุ ณเจ า”

เขาจึ งถวายยาคู แก พระสารี บุ ตร พระเถระรั บถวายยาคู แล ว เมื่ อทํ า
ภั ตตกิ จเสร็ จ ได อนุ โมทนาแก เขา แต นายตั มพทาฐิ กะมี จิ ตฟุ งซ าน 
เพราะสั่ งสมอกุ ศลกรรมมายาวนาน ไม อาจทํ าจิ ตให ไปตามกระแสธรรม
เทศนาน้ั น พระเถระจึ งถามเขา ดั งน้ี 

พระสาร ีบ ุตร “เหต ุใดท านจึ งไม อาจทํ าจิ ตให ไปตามธรรมเทศนา”
ตั มพทาฐิ กะ “ท านผู เจริ ญ ข าพเจ าทํ ากรรมหยาบช า มาส้ิ นกาล

นาน มนุ ษย เป นอั นมากถู กข าพเจ าฆ าตาย ข าพเจ ามั วระลึ กถึ งกรรม
ของตนนั้ นอยู  (อโยนิ โสฯ) จึ งไม อาจทํ าจิ ตให ไปตามเทศนาของ 
พระผู เป นเจ าได ”

พระสารี บุ ตรผู มี ป ญญา ได อนุ เคราะห นายตั มพทาฐิ กะ โดยออก
อุ บาย แก ไขเปลี่ ยนความคิ ดที่ เป น อโยนิ โสมนสิ การ ของเขา ให มาคิ ด
แบบ โยนิ โสมนสิ การ ด วยการตั้ งคํ าถาม ดั งน้ี 

พระสารี บุ ตร “อุ บาสก ท านได กระทํ าตามชอบใจตน หรื อถู ก 
คนอ่ื นให กระทํ าเล า?”

นายตั มพทาฐิ กะ “ท านผู เจริ ญ พระราชาให ข าพเจ าทํ า”
พระสาร ีบ ุตร “อุ บาสก เม่ื อเป นเช นนั ้น อก ุศลกรรม จะม ีแก ท าน

อย างไรหนอ?”
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2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 

พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 

10

นายตั มพทาฐิ กะฟ งพระเถระแล ว วิ ปฏิ สาร คื อ ความร อนใจใน
ปาณาติ บาตของเขาก็ หมดไป จึ งกล าวกั บพระเถระว า

“ท านผู เจริ ญ ถ ากระนั้ น ขอท านจงกล าวธรรมเถิ ด”
อุ บาสกนั ้น เม่ื อพระเถระแสดงธรรมและทํ าอน ุโมทนา จิ ตของเขา

มี อารมณ เป นหนึ ่ง ฟ งธรรมอยู  ยั งข ันติ เป นไปโดยอน ุโลม (คล อยตาม
อริ ยสั จ)

อรรถกถาเล าว า เมื ่อนายต ัมพทาฐ ิกะฟ งธรรมแล ว ขณะเด ินกล ับ
จากไปส งพระสาร ีบ ุตรเถระ เขาถู กโคแม ลู กอ อนขวิ ดตาย เมื่ อทํ ากาละ
แล ว ก็ ไปบั งเกิ ดในสวรรค ชั้ นดุ สิ ต

การที่ อุ บาสกผู น้ี  ได ทํ าบาปมาตลอดชี วิ ต ครั้ นตายลง ได ไปเกิ ดใน
สุ คติ ภู มิ  บั นเทิ งอยู ในสวรรค ชั้ นสู งเช นนี้  ด วยอาศั ย โยนิ โสฯ ที่ เปลี่ ยน 
อกุ ศลวิ บาก มาเป นก ุศลวิ บากนั ่นเอง

จากต ัวอย างที ่ยกมานี ้ ท ําให เห ็นความสํ าคั ญของความคิ ด พระผู ม ี
พระภาคเจ าตร ัสว า ผู ใดม ีป ญญา รู วิ ธ ีจ ัดการก ับความค ิดของตนได  ผู น้ั น
เล ือกที ่เกิ ดได  ผู น้ั นทํ าที ่ส ุดแห งท ุกข ได 

............................................
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โยนิ โสมนสิ การ

1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย

โยนิ โสมนสิ การ

11

บทที่  ๓

อุ ปปาทกมนสิ การ

อุ ปปาทกมนสิ การ เป นความคิ ดที่ ทํ าให เกิ ดผล เช นเกิ ด หิ ริ    
โอตตั ปปะ เกิ ดความเพี ยรในการเจริ ญไตรสิ กขา โดยเฉพาะการเจริ ญ   
ป ญญาสิ กขาในระดั บสู ง โยนิ โสฯ น้ี เป นป จจั ยให เกิ ดป ติ  ในระดั บ       
ป ติ สั มโพชฌงค  ดั งประวั ติ พระอริ ยสงฆ องค หน่ึ ง ในคั มภี ร  ขุ .เถร.     
อุ สภเถรคาถา (ข อ ๒๔๗) ดั งน้ี 

ก ุลบุ ตรชื ่ออุ สภะ เป นชาวแคว นโกศล มี ความเล่ื อมใสในพระธรรม
คํ าสอนของพระศาสดา จึ งออกบวช เม่ื อทํ าบ ุรพก ิจเสร ็จแล ว ไปเจริ ญ
สมณธรรม ณ เชิ งเขาในป าแห งหนึ่ ง อยู มาวั นหนึ่ ง หลั งจากที่ ฝนตก 
ลงมาใหม ๆ  พระเถระออกมาย ืนท่ี ปากถํ ้า มองเห ็นรุ กขชาต ิ เห ็นป าเขา
น าร่ื นรมย  คิ ดอยู  โดยโยนิ โสมนสิ การ ว า ธรรมชาติ ของต นไม มี ช่ื อ
เช นนี ้หาเจตนาม ิได  ย อมถ ึงความเจร ิญงอกงาม เพราะความสมบ ูรณ 
ของฤดู  (อุ ตุ ) เม่ื อเป นเช นนี้  เหตุ ไฉนเม่ื อเราก็ ได ฤดู  ท่ี สบายแล ว    
(อุ ตุ สั ปปายะ) จั กไม เจริ ญด วยค ุณธรรมทั ้งหลายเล า...”

ข อความในเถรคาถาข างต นแสดงว า เมื่ อพระอุ สภเถระ เข ามาบวช
ในพระศาสนา ได บํ าเพ็ ญบุ รพกิ จ มี วั ตรปฏิ บั ติ ต างๆ มี การศึ กษาพระ
ธรรมวิ นั ย มี การเรี ยนกั มมั ฏฐานมาดี แล ว เมื่ อออกไปเจริ ญสมณธรรม
ในป า ได พบลมฟ าอากาศอ ันเป นธรรมชาต ิมาต ักเตื อนเช นนั ้น...
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2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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ประกอบก ับบุ ญบารมี ที่ ท านได สั่ งสมมา เป นอุ ปนิ สสยป จจั ย ทํ าให 
เกิ ดความคิ ดอั นก อให เกิ ดผล คื อ ความเพี ยรในการเจริ ญสมณธรรม 
จนเกิ ดป ติ  เกิ ดสมาธิ  บรรลุ ธรรมในที่ สุ ด

อาหาร หรื อป จจั ยให เกิ ดโยนิ โสฯ แบบอุ ปปาทกมนสิ การ คื อ    
สั งเวควั ตถุ  ๘ ได แก  ชาติ , ชรา, พยาธิ , มรณะ, ทุ กข ในอบาย, 
วั ฏฏทุ กข ในอดี ต, วั ฏฏทุ กข ในอนาคต, ทุ กข จากการแสวงหาอาหารใน
ป จจ ุบ ัน ผู ใดตร ึกไปในส ังเวคว ัตถ ุดั งกล าว ผลคื อ เกิ ดวิ ร ิยะ ห ิร ิ โอตต ัปปะ
น้ี คื อ โยนิ โสฯ แบบอุ ปปาทกมนสิ การ ซ่ึ งพระพุ ทธองค ตรั สให ภิ กษุ    
ทั้ งหลาย หมั่ นพิ จารณาไปในสั งเวควั ตถุ บ อยๆ เพราะเหตุ ใกล ของ
วิ ริ ยะ คื อ สั งเวควั ตถุ  ๘

อี กตั วอย างหนึ่ งของโยนิ โสฯ แบบ อุ ปปาทกมนสิ การ คื อประวั ติ 
พระตาลปุ ฏเถระ แสดงไว ในคั มภ ีร  ข ุ.เถร.ตาลปุ ฏเถรคาถา (หน า ๓๘๒-
๔๐๐) ดั งน้ี 

ในพุ ทธุ ปบาทนี้  พระตาลปุ ฏเถระ สมั ยที่ ยั งเป นฆราวาส ท านชื่ อ 
นายนฏคามณี  มี อาชี พเป นนั กฟ อนนั กแสดง ถู กอาจารย สอนว า อาชี พ
นั กฟ อนนั กแสดงทํ าให ผู อ่ื นหั วเราะ ทํ าให ผู อ่ื นสนุ กสนาน ด วยคํ าพู ด
จริ งบ างเท็ จบ าง เมื่ อละจากโลกนี้ ไป ย อมเข าถึ งความเป นสหายแห ง
เทพผู ร าเริ ง เมื่ อนายนฏคามณี ไปถามพระพุ ทธเจ าว า คํ าสอนดั งกล าว
ถู กต องหรื อไม  พระองค ทรงห ามไม ให ถามถึ ง ๓ ครั้ ง แต นายนฏคามณี 
ยื นยั นขอให ตอบ พระพุ ทธองค จึ งทรงตอบ ดั งน้ี 
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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ปกติ คนทั่ วไป ก็ ถู กราคะ โทสะ โมหะ ผู กอยู แล ว ถ าผู ใดไป  
ส งเสริ มให เกิ ดอกุ ศลเพ่ิ มขึ้ นไปอี ก เม่ื อตายไป เขาย อมมี คติ สอง คื อ 
ไม นรก ก็ กํ าเนิ ดเดรั จฉาน

นายนฏคามณี  ได ฟ งแล วเสี ยใจ ร องไห  แต ด วยบุ ญบารมี ที่ ท าน
เคยสั่ งสมอุ ปนิ สั ยแห งสั มมาทิ ฏฐิ ไว ในอดี ตชาติ  ท านเกิ ดความสั งเวช 
เพราะเห็ นโทษของโลภะ ที่ ประกอบด วยทิ ฏฐิ  และเห็ นภั ยในสั งสารวั ฏ
จึ งขอบรรพชา พากเพี ยรเจริ ญวิ ป สสนา ไม นานนั กก็ บรรลุ พระอรหั ต 
เมื่ อท านบรรลุ แล ว ได เล าว า ก อนท่ี บรรลุ ธรรม ท านได ประกอบ  
โยนิ โสมนสิ การ ประเภท อุ ปปาทกมนสิ การ โดยให โอวาทกั บตนเอง 
สอนตนเอง ปลุ กใจบ าง ให กํ าลั งใจบ าง บางครั้ งก็ ข มขู ให ตนกลั วภั ยใน
อบาย ดั งความคิ ดอั นแยบคายหรื อโยนิ โสฯ ของพระตาลปุ ฏเถระ ดั งน้ี 

เม่ื อไรหนอ เราจ ึงจั กได อยู แต ผู เดี ยว ไม มี ตั ณหาเป นเพื ่อน ณ ภ ูเขา
และซอกเขา เม่ื อไรหนอ เราจ ึงจั กพ ิจารณาเห ็นแจ งภพท้ั งปวง โดยความ
เป นของไม เท่ี ยง ความตรึ ก เช นนี้ ของเรา จั กสํ าเร็ จเม่ื อไรหนอ?....

เม่ื อไรหนอ เราจ ึงจั กได เห ็นแจ งซ่ึ งร างกายนี ้ อั นเป นของไม เท่ี ยง
เป นรั งของโรค คื อความตาย ถู กความตายและความเสื่ อมโทรม  
บี บคั้ นแล ว เป นผู ปราศจากภั ย อาศั ยอยู ในป าแต ผู เดี ยว ความตรึ ก
เช นนี้ ของเรา จั กสํ าเร็ จเม่ื อไรหนอ?.....
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2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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เม่ื อไรหนอ เราจึ งจั กประกอบด วยความสงบระงั บ จากเครื่ อง
เร าร อนใจ เพราะรู ป เสี ยง กล่ิ น รส โผฏฐั พพะและธรรมารมณ       
ท่ี เรายั งไม รู เท าถึ ง พิ จารณาเห็ นด วยป ญญา ความตรึ กเช นนี้ ของเรา 
จั กสํ าเร็ จเม่ื อไรหนอ?.....”

ท านยั งให โอวาท อบรมจิ ตของท านต อไปอี ก ด วยคาถา ดั งน้ี 
“ดู ก อนจิ ต ท านได อ อนวอนเรามาหลายป แล วว า ท านไม ควรอยู 

ครองเรื อนเลย บั ดนี้ เราได บวชสมประสงค แล ว เหตุ ไฉนท านจึ ง
ละทิ้ งสมถวิ ป สสนา มั วแต คร านเสี ยเล า”

“ดู ก อนจิ ต แต ก อนท านเคยแนะนํ าเรามิ ใช หรื อว า จงเจริ ญ    
อั ฏฐั งคิ กมรรค เพื่ อบรรลุ พระนิ พพาน อั นเป นทางนํ าสั ตว ให ถึ งความ
ส้ิ นทุ กข ท้ั งปวง เป นเคร่ื องชํ าระกิ เลสทั้ งปวง”

“ดู ก อนจิ ต ท านเคยแนะนํ าเราม ิใช หรื อว า จงพ ิจารณาเบญจข ันธ 
โดยอุ บายอั นแยบคายว า เป นของไม เท่ี ยง เป นทุ กข  เป นของว างเปล า
หาตั วตนมิ ได  ฯลฯ”

ข อความที่ พระตาลปุ ฏเถระ โยนิ โสฯ เป นเสมื อนขอสั บที่ ใช กั บช าง 
ทํ าให ท านเกิ ด หิ ริ  โอตตั ปปะ เกิ ดความเพี ยรในการเจริ ญสมณธรรม 
จนบรรลุ มรรคผลนิ พพานได ในที่ สุ ด

ใน คั มภี ร  อรรถกถา ขุ .เถรี . (ข อ ๔๒๒) แสดงตั วอย าง โยนิ โสฯ 
ไปในสั งเวควั ตถุ ข อหนึ่ ง คื อ พิ จารณาเห็ นความทุ กข  จากการแสวงหา
อาหารของส ัตว โลก...
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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ดั งประวั ติ พระส ุม ังคลเถร ี ผู ระล ึกถึ งความลํ าบากในการทํ ามาหา
เลี ้ยงช ีพ ท านเกิ ดในตระก ูลยากจนในกรุ งสาวั ตถี  เจร ิญวั ยแล ว บ ิดา
มารดายกให แก ช างจ ักสานคนหนึ ่ง ม ีบ ุตรห ัวป คนหน่ึ ง บุ ตรของท านเป น
พระอรหั นต  ต อมาท านได บวชในหมู ภิ กษุ ณี  วั นหนึ่ ง พระเถรี พิ จารณา
ความลํ าบาก สมั ยที่ อยู ครองเรื อน ต องอยู กั บสามี ผู ไม มี หิ ริ  ต องอยู กั บ
งานจั กสาน ทํ าร มเป นต น ต องอยู กั บครกสากตํ าข าว ท านเกิ ดความ
ส ังเวช เห ็นภ ัยในว ัฏฏะ จ ึงเจร ิญวิ ป สสนา ได บรรล ุพระอรห ัต พร อมด วย
ปฏิ สั มภิ ทา....

เป นที่ สั งเกต การบํ าเพ็ ญภาวนาขั้ นสู งน้ั น เต็ มไปด วยการตรึ ก  
การพิ จารณา และโยนิ โสมนสิ การ

.............................................
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2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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บทที่  ๔

การณมนสิ การ

โยน ิโสมนส ิการ แบบการณมนส ิการ เป นความค ิดเช ิงวิ เคราะห วิ จ ัย
ม ีล ักษณะ คิ ดต อเน่ื อง คิ ดแบบวิ จั ยค นหาอริ ยสั จ คิ ดจากเหตุ ไปหาผล 
หรื อจากผลสาวไปหาเหตุ  โดยอาศั ยปริ ยั ติ เป นแนวทางวิ จั ย ดั งในคั มภี ร  
ขุ .เถร.นาคสมาลเถรคาถา พระนาคสมาลเถระบรรลุ ธรรม เพราะมี 
โยนิ โสฯ แบบการณมนสิ การ ดั งน้ี 

เราเดิ นเข าไปบิ ณฑบาตในพระนคร เห็ นหญิ งฟ อนรํ าคนหนึ่ ง 
ตกแต งร างกายด วยอาภรณ  นุ งห มผ าที ่สวยงาม ทั ดทรงดอกไม  ลู บไล 
ด วยกระแจะจั นทน  ฟ อนรํ าอยู ในวงดนตรี ท่ี ถนนหลวง ท ามกลาง
พระนคร เป นดุ จบ วงแห งมั จจุ ราชอั นธรรมชาติ มาดั กไว  การกระทํ า
ไว ในใจโดยแยบคาย บั งเก ิดขึ ้นแก เรา อาท ีนวโทษ ปรากฏแก เรา ความ
เบ่ื อหน ายก็ ต้ั งม่ั น ลํ าดั บนั้ น จิ ตของเราก็ หลุ ดพ นจากสรรพกิ เลส

อรรถกถา นาคสมาลเถรคาถา อธิ บายว า
ขณะนั ้น พระนาคสมาลเถระ มนสิ การในแบบว ิเคราะห ว ิจั ย ค นหา

สั จจะว า วาโยธาต ุอั นกระทํ าให ว ิจิ ตรนี ้ ย อมเปลี ่ยนแปรกรั ชกาย ไปโดย
ประการนั้ นๆ ด วยอํ านาจความแผ ไป น าอั ศจรรย  สั งขารทั้ งหลาย 
ไม เท่ี ยง ดั งนี้ แล ว ได บํ าเพ็ ญขวนขวายวิ ป สสนา บรรลุ พระอรหั นต ”
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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ความคิ ดที่ มี ลั กษณะวิ เคราะห วิ จั ย เป นความคิ ดประเภทการณ-
มนสิ การ ของพระนาคสมาลเถระดั งกล าวนั้ น พระเถระประกอบ  
โยนิ โสฯ ไปตาม อุ ทเทสและปริ ปุ จฉาที่ ได รํ่ าเรี ยนมา

ถ ามองอ ีกม ุมหนึ ่งก็ จะเห ็นว า พระเถระกํ าล ังเจร ิญ กายาน ุป สสนา-
สติ ป ฏฐาน อิ ริ ยาบถบรรพ ซ่ึ งปกติ ภิ กษุ ส วนใหญ สมั ยพุ ทธกาล 
วิ หารธรรมของท าน คื อ เจริ ญกั มมั ฏฐานใดกั มมั ฏฐานหน่ึ งเป นประจํ า
อยู แล ว ครั้ นพระเถระมาเผชิ ญกั บอิ ริ ยาบถของมาตุ คามที่ อ อนช อยน าดู  
อั นเป นศั ตรู ของนั กบวชเช นนี้  อิ นทรี ยสั งวรและสติ สั มปชั ญญะที่ ฝ กมา 
ดี แล วก็ เกิ ดขึ้ น ท านโยนิ โสฯ ไปตาม อุ ทเทสและปริ ปุ จฉา (ปริ ยั ติ )   
ในเรื่ องกายานุ ป สสนาสติ ป ฏฐาน อิ ริ ยาบถบรรพ ประกอบกั บบารมี  
และอิ นทรี ย  ๕ ของพระเถระถึ งความสมบู รณ  ท านจึ งประจั กษ ชั ดใน
ความเป นจริ งของอิ ริ ยาบถของนางรํ า ดั งน้ี 

อั นอิ ริ ยาบถร ายรํ านั้ น หาใช ของใครไม  ไม มี สั ตว บุ คคลใดๆ 
ไปทํ าขึ้ น ท่ี แท เป นอาการไหวไปมาของมหาภู ตรู ป ด วยอํ านาจ
จิ ตตชวาโยธาตุ ....

แท จริ งแล ว วาโยธาตุ ดั งกล าว หาใช ของผู ใดไม  วาโยธาตุ เป น
ปรมั ตถธรรมชนิ ดหนึ่ ง มี จิ ตนางรํ าน่ั นแหละเป นสมุ ฏฐาน และจิ ตของ
นางรํ าก็ หาใช ของหล อนไม  เพราะจิ ตก็ เป นปรมั ตถธรรมอี กชนิ ดหนึ่ ง 
ไม ว าจะเป นของใคร จิ ตก็ มี ลั กษณะรู แจ งอารมณ ทั้ งน้ั น เกิ ดขึ้ นเพราะ
ป จจั ยต างๆ เช น โสตวิ ญญาณ คื อจิ ตได ยิ นของนางรํ า เป นต น
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2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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โสตวิ ญญาณ คื อจิ ตได ยิ นของนางรํ าน้ี เกิ ดขึ้ น เพราะมี เสี ยงดนตรี 
เป นป จจั ย (อารั มมณป จจั ย) แม เสี ยงดนตรี ก็ ไม ใช ของผู ใด เสี ยงดนตรี  
เป นรู ปปรมั ตถ ชนิ ดหนึ่ ง เกิ ดจากมหาภู ตรู ปกั บมหาภู ตรู ปกระทบกั น
เส ียงดนตร ี ส ูงๆ ต่ํ าๆ ดั งมาก ดั งน อย หร ือดั งเป นจ ังหวะ ก็ เพราะจิ ตของ 
นั กดนตร ีเป นป จจ ัยให มหาภ ูตร ูป ๔ คื อม ือของน ักดนตร ี เคลื ่อนไหวไปมา 
บนเครื ่องดนตร ี แม จิ ตของนั กดนตรี ก็ เกิ ดแต ป จจั ยอื่ นๆ เช นกั น ครั้ นจะ
สาวหาต ัวตนต อไป ก็ หาพบส ัตว บ ุคคลต ัวตนใดๆ ไม  คงพบแต ปรม ัตถ-
ธรรม คื อ จิ ต เจตสิ ก รู ป กํ าลั งทํ ากิ จเป นไปอยู 

เพราะพระนาคสมาลเถระ เป นผู มี  ศี ลวิ สุ ทธิ  จิ ตตวิ สุ ทธ ิ ตลอดจน
สุ ตตะ มาบริ บู รณ ดี แล ว เมื่ อท านประสบกั บอ ิร ิยาบถนางรํ า ที ่อ อนช อย 
น าดู  อั นเป นศ ัตร ูของนั กบวชเช นนั ้น จ ึงประกอบ โยน ิโสฯ ไปตาม อุ ทเทส-
ปริ ปุ จฉา (ปริ ยั ติ ) ที่ ท านได รั บการอบรมสั่ งสมมาจากอ ุป ชฌาอาจารย  
พระเถระจ ึงแทงตลอดอร ิยส ัจ ๔ บรรล ุมรรคผลน ิพพานได 

แม อิ ริ ยาบถ ๔ มี  ยื น เดิ น น่ั ง นอน ที่ เราเข าใจกั นว าเป น เรายื น 
เราเดิ น ฯลฯ เมื่ อนํ ามาวิ เคราะห ไปตาม อุ ทเทส-ปริ ปุ จฉาแล ว ก็ จะเกิ ด
ป ญญาเห ็นว า แท จร ิงแล ว ตั วเราหาม ีไม  ดั งน้ั น จ ึงไม ม ีใครไปย ืน เดิ น น่ั ง
นอน อิ ริ ยาบถ ๔ ไม ใช ของใคร ไม มี ใครไปทํ าข้ึ น คงมี แต ปรมั ตถธรรม 
ที ่ดํ าเนิ นไปตาม ธรรมน ิยาม กล าวคื อเป นไปตามธรรมชาต ิ ดั ง อรรถกถา
ขุ .สุ .วิ ชยสู ตร (หน า ๔๘๗) แสดงไว  ดั งน้ี ช



19

โยนิ โสมนสิ การ

1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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อิ ริ ยาบถยื น เม่ื อจิ ตเป นธรรมชาติ ชนิ ดหนึ่ งเกิ ดขึ้ นว า เรายื น 
วาโยธาตุ อั นเป นธรรมชาติ ชนิ ดหนึ่ ง มี จิ ตนั้ นเป นสมุ ฏฐาน ก็ แผ 
ไปตามร างกาย กายเป นมหาภู ตรู ป เป นธรรมชาติ ท่ี อยู ส วนเบ้ื องสู ง 
(ของกาย) ก ็ถ ูกยกขึ ้น ความเป นไปของธรรมชาต ิท้ั งสองนี ้ ถ ูกบั ญญั ติ 
ด วยคํ าว า “ยื น”

อิ ริ ยาบถนั่ ง ก็ เช นเดี ยวกั บอิ ริ ยาบถยื น คื อ เม่ื อจิ ตเกิ ดขึ้ นว า 
เรานั่ ง วาโยธาตุ ท่ี มี จิ ตนั้ นเป นสมุ ฏฐาน ก็ แผ ไปตามร างกาย กาย
เบ้ื องต่ํ าก็ จะคู เข า และกายเบื้ องสู งก็ จะมี การยกขึ้ น ความเป นไป
ของธรรมชาติ นี้  ถู กบั ญญั ติ ด วยคํ าว า “นั่ ง”

แม อิ ริ ยาบถอื่ นๆ เช น อิ ริ ยาบถเดิ น อิ ริ ยาบถนอน และอิ ริ ยาบถ
ย อยอ่ื นๆ มี คู เข าเหยี ยดออก ทรงสั งฆาฏิ  บาตร จี วร เป นต น ก็ เป น
ธรรมชาติ ที่ เกิ ดขึ้ นทํ านองเดี ยวกั น หามี สั ตว บุ คคลใดๆ ไม  เน่ื องจาก
อิ ริ ยาบถดั งกล าวเป นอาการของจิ ตตชรู ป ที่ เกิ ดพร อมกั บอุ ปาทขณะ
ของจิ ต เมื่ อเกิ ดพร อมกั น จึ งไม ใช จิ ตไปสั่ ง ให ยื น ให เดิ น เป นต น แต 
ท านใช คํ าว า “จิ ตเป นป จจั ยแก อิ ริ ยาบถนั้ นๆ”

เน่ื องจากการกํ าหนดหรื อการพิ จารณาอิ ริ ยาบถ ไม ใช ไปเจริ ญ
อิ ริ ยาบถ แต เป นการเจริ ญป ญญา โดยมี อิ ริ ยาบถนั้ นแหละเป นอารมณ  
การเจริ ญวิ ป สสนา เป นกิ จการงานทางมโนทวาร จึ งเป นเรื่ องการตรึ ก 
การใคร ครวญ การวิ จั ย การค นหาสั จจะ ดั งน้ั น ไม ว าพระโยคาวจรกํ าลั ง
อยู ในอิ ริ ยาบถใดๆ ก็ พิ จารณาอิ ริ ยาบถอื่ นได  เช น น่ั งอยู  ก็ พิ จารณา
อิ ริ ยาบถเดิ นได  หรื อนอนอยู  ก็ พิ จารณาอิ ริ ยาบถเดิ นได  เป นต น
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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แม อิ ริ ยาบถในอดี ตหรื อป จจุ บั น อิ ริ ยาบถของเราหรื อของผู อ่ื น
ก็ นํ ามาพิ จารณาได  ดั งพระนาคสมาละบรรลุ ธรรม ด วยการพิ จารณา
อิ ริ ยาบถนางรํ า เป นต น

อารมณ วิ ป สสนานั้ น ไม จํ าเป นต องเป นอารมณ ที่ เป นป จจุ บั นแต 
อย างเดี ยว ทั้ งน้ี  แล วแต อุ ปนิ สั ยหรื อป ญญาของโยคาวจรนั้ นๆ ดั งที่ 
พระพุ ทธองค ตรั สกั บป ญจวั คคี ย ภิ กษุ  ในคั มภี ร  สํ .ข.ป ญจวั คคิ ยสู ตร     
(ข อ ๑๒๙) ดั งน้ี 

ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย เพราะเหตุ นั้ นแหละ รู ปอย างใดอย างหนึ่ ง 
ท้ั งท่ี เป น อดี ต อนาคต ป จจุ บั น เป น ภายในหรื อภายนอก ฯลฯ เธอ
ท้ั งหลาย พ ึงพ ิจารณาด วยป ญญาอ ันชอบตามความเป นจริ งว า นั ่นไม ใช 
ของเรา เราไม เป นนั่ น นั่ นไม ใช ตั วตนของเรา ฯลฯ

อน่ึ ง โยน ิโสฯ เป นความค ิด ม ี ๔ ประเภท ตามที ่พระพรหมค ุณาภรณ 
สร ุปไว น้ั น เมื ่อประกอบโยน ิโสฯ ครั ้งหน่ึ งๆ ของแต ละคน อาจเข าล ักษณะ
มากกว าหน่ึ งประเภทก ็ได  ดั งเรื ่องราวใน สาร ิปุ ตตเถรคาถา (ข อ ๓๙๖) ดั งน้ี 

พราหมณ หนุ มสองคน ช่ื อ อุ ปติ สสะและโกลิ ตะ ท้ั งสองเป น
สหายก ัน เจริ ญว ัยแล ว ได สํ าเร็ จการศ ึกษาท ุกอย างของพราหมณ แล ว
ว ันหนึ ่งท้ั งสองไปด ูการเล นมหรสพบนยอดภ ูเขาแห งหนึ ่ง ในกรุ งราชคฤห 
เห็ นมหาชนประชุ มกั นแล ว โยนิ โสมนสิ การเกิ ดผุ ดขึ้ น เพราะค าที่ ตน
มี ญาณแก กล าแล ว จึ งค ิดว า คนทั ้งหมด ท้ั งคนด ู ท้ั งคนแสดงเหล านั ้น
ไม ถึ งร อยป  ก็ จั กต้ั งอยู ในปากแห งมั จจุ ราช ดั งนี้ แล วได ความสั งเวช.
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นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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ด วยความค ิดอ ันแยบคายหร ือโยนิ โสมนส ิการน้ี เอง เป นเหตุ ให สอง
สหายเกิ ดความส ังเวช เห ็นภ ัยในว ัฏฏะ จ ึงเที ่ยวแสวงหาโมกขธรรม ได พา
กั นไปบวชในสํ านั กคร ูสั ญชั ยปริ พาชก เรี ยนลั ทธิ น้ั นจบเพี ยง ๒-๓ วั น ก็ 
ไม เห็ นสาระ จึ งเที่ ยวแสวงหาอาจารย อ่ื นๆ ต อไป วั นหนึ่ ง อุ ปติ สสะได 
พบกั บพระอั สสชิ เถระ เมื่ อได ฟ งธรรมย อๆ แค  ๒ บาทแรก คื อ เย   
ธมฺ มา เหต ุปฺ ปภวา เตสํ  เหต ุง ตถาคโต อาห เป นต น ท านก ็บรรล ุธรรม   
(เป น พระโสดาบั น)

การบรรลุ ธรรมของพระสารี บุ ตรครั้ งน้ี  กล าวได ว า มาจากความคิ ด
ที่ เป น โยนิ โสฯ ที่ เข าลั กษณะหลายแบบ เช น อุ ปายมนสิ การ การณ-
มนส ิการ และอ ุปปาทกมนส ิการ กล าวคื อ คิ ดแยบคาย คิ ดอยู ในแนวทาง
ออกจากวั ฏฏะ คิ ดกลั วภั ยในสั งสารวั ฏ เป นต น

.............................................
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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บทที่  ๕

ปถมนสิ การ
คํ าว า ปถ แปลว า ทาง หนทาง เส นทาง หรื อแนวทาง ในที่ น้ี เป น

เรื่ องของโยนิ โสฯ ปถ จึ งหมายถึ งทางดี  หรื อแนวทางถู กต อง ดั งน้ั น 
ปถมนสิ การ จึ งหมายถึ ง ความคิ ดที่ อยู ในแนวทางที่ ถู กต อง เช น

- ความคิ ดที่ อยู ในแนวทางของกุ ศลระดั บศี ล หรื อระดั บบุ ญกิ ริ ยา
วั ตถุ  ๑๐ อั นเป นทางนํ าชี วิ ตไปสู สุ คติ ภู มิ  เป นมนุ ษย  เป นเทวดา

- ความคิ ดที่ อยู ในแนวทางของสมถกั มมั ฏฐาน อั นเป นทางนํ าชี วิ ต 
ไปสู พรหมโลก เป นรู ปพรหม อรู ปพรหม

- ความคิ ดที่ อยู ในแนวทางอริ ยมรรคมี องค  ๘ หรื อแนวทาง 
อริ ยสั จ ๔ อั นเป นทางนํ าชี วิ ตไปสู โลกุ ตตรภู มิ 

ปถมนสิ การตามแนวทางอริ ยสั จ๔
โยนิ โสมนสิ การแบบปถมนสิ การ เป นความคิ ดที่ อยู ในแนวทาง 

อริ ยมรรค หรื ออยู ในกรอบของอริ ยสั จ ๔ ดั งใน อรรถกถา ขุ .อิ ติ .    
ปฐมเสขสู ตร (หน า ๑๑๘) แสดงไว  ดั งน้ี 

บทว า โยนิ โส มนสิ กโรนฺ โต ความว า ยั งโยนิ โสฯ ให เป นไปใน
อริ ยสั จ ๔ ว า นี้ ทุ กขอริ ยสั จ นี้ ทุ กขสมุ ทยอริ ยสั จ นี้ ทุ กขนิ โรธอริ ยสั จ 
นี้ ทุ กขนิ โรธคามิ นี ปฏิ ปทาอริ ยสั จ
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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อี กตั วอย างหน่ึ ง อรรถกถา ที .ม.ชนวสภสู ตร (หน า ๕๕๖) แสดง 
โยน ิโสมนส ิการ แบบปถมนส ิการ อั นเป นความค ิดที่ อยู ในกรอบของ 
อร ิยส ัจ ๔ ดั งน้ี 

โยน ิโสมนส ิการ ค ือ การกระทํ าไว ในใจโดยครรลอง, การกระทํ าไว 
ในใจ โดยอนุ โลมตามสั จจะ เช น ในความไม งามว าไม งาม ในความ
ไม เท่ี ยงว าไม เท่ี ยง ในความท ุกข ว าเป นทุ กข  ในอน ัตตาว าเป นอน ัตตา

อี กตั วอย างหน่ึ งของปถมนสิ การ เป นความคิ ดที่ อยู ในแนวทาง  
ของสติ ป ฏฐาน คื อ พระพุ ทธพจน ในคั มภี ร  ขุ ททกนิ กาย มหานิ ทเทส
(หน า ๑๑๔) ดั งน้ี 

....ภิ กษุ ใดได เห็ นสุ ขโดยความเป นทุ กข  ได เห็ นทุ กข โดยความ
เป นดั งลู กศร ได เห ็นอท ุกขมส ุขซึ ่งมี อยู นั ้นโดยความเป นของไม เท่ี ยง
ภิ กษุ นั้ นแลเป นผู เห็ นชอบ ย อมกํ าหนดรู เวทนาทั้ งหลายได 

อนึ่ ง เวทนาเหล านั้ นท้ั งหมดนั่ นเที ยว พึ งพิ จารณาแม โดยความ
เป นทุ กข  สมจริ งดั งพระดํ ารั สที่ ตรั สไว ว า

เรากล าว เวทนาอย างใดอย างหนึ่ งท้ั งหมดนั้ นว าเป นทุ กข     
พึ งพิ จารณาสุ ขเวทนาแม โดยความเป นทุ กข  เหมื อนอย างท่ี ตรั สว า 
สุ ขเวทนาเป นสุ ขเพราะดํ ารงอยู  เป นทุ กข เพราะแปรปรวนไป 
ทุ กขเวทนาเป นทุ กข เพราะดํ ารงอยู  เป นสุ ขเพราะแปรปรวนไป   
อทุ กขมสุ ขเวทนา เป นสุ ขเพราะรู  เป นทุ กข เพราะไม รู ....

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

ช
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 

พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 
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บทที่  ๖

อโยนิ โสมนสิ การ

อโยนิ โสมนส ิการ ก็ เป นความค ิดเช นก ัน แต เป นความคิ ดตรงกั น
ข าม กั บ โยน ิโสฯ ดั งตั วอย างใน อภ ิธรรมป ฎก ว ิภ ังค  (ข อ ๙๖๐) แสดง
ล ักษณะ อโยนิ โสฯ ดั งน้ี 

อโยนิ โสมนสิ การ ความทํ าไว ในใจโดยไม แยบคายเป นไฉน 
ความทํ าไว ในใจโดยไม แยบคาย ในส่ิ งท่ี ไม เท่ี ยงว าเท่ี ยง ความทํ าไว 
ในใจโดยไม แยบคาย ในส่ิ งท่ี เป นทุ กข ว าเป นสุ ข ความทํ าไว ในใจ
โดยไม แยบคาย ในส่ิ งท่ี ไม ใช อั ตตาตั วตนว าเป นอั ตตาตั วตน ความ
ทํ าไว ในใจโดยไม แยบคาย ในส่ิ งท่ี ไม งามว างาม หรื อความนึ ก, 
ความนึ กเนื องๆ, ความคิ ด, ความพิ จารณา, ความทํ าไว ในใจโดย   
ผิ ดจากความจริ ง นี้ เรี ยกว า อโยนิ โสมนสิ การ

ความคิ ดที่ ไม แยบคาย ไม อยู ในแนวทางที่ นํ าไปสู มรรคผล เป น
ความคิ ดวิ ปลาส เป นความคิ ดที่ นํ าไปสู ทุ คติ ภู มิ  คิ ดไปในอกุ ศลทั้ งปวง 
คิ ดไม ตรงตามสภาวะ เช น คิ ดว ากายนี ้งาม ซ่ึ งความเป นจร ิง กายที ่ประกอบ
ไปด วย ผม ขน เล็ บ ฟ น หนั ง ฯลฯ หางามไม  หรื อคิ ดว าโลกเที่ ยง, 
วั ตถุ กาม-กิ เลสกามไม มี โทษ, กรรม-วิ บากไม มี , นรก-สวรรค ไม มี , 
หนทางบรรลุ มรรคผลไม มี  ฯลฯ ความคิ ดนี้ เป น อโยนิ โสฯ
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นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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จ ึงกล าวได ว า ความค ิดใดที ่คิ ดแล วไม ถู กต อง ไม ตรงตามสภาวธรรม
คิ ดนอกพระธรรมคํ าสอน เป นไปในอกุ ศล หรื อเป นเหตุ ให อกุ ศลเกิ ด 
เช น ความคิ ดของพวกมิ จฉาทิ ฏฐิ ทั้ งหลาย ความคิ ดเหล าน้ั นเป น 
อโยนิ โสฯ ดั งในคั มภี ร  สํ .ม.กายสู ตร พระพุ ทธองค ทรงแสดงตั วอย าง
ความคิ ดที่ เป น อโยนิ โสมนสิ การ ไว ดั งน้ี 

ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย ปฏิ ฆนิ มิ ตมี อยู  การกระทํ าให มากซ่ึ ง 
อโยนิ โสมนสิ การ ในปฏิ ฆนิ มิ ตนั้ น นี้ เป นอาหารของพยาบาทที่ ยั ง
ไม เกิ ด ให เก ิดขึ ้น หรื อที ่เก ิดขึ ้นแล ว ให เจริ ญไพบ ูลย ย่ิ งขึ ้น แม อก ุศล
ประเภทโลภะ ถ ากระทํ าให มากซ่ึ ง อโยนิ โสมนสิ การ ในศุ ภนิ มิ ต 
ราคะก็ เกิ ดขึ้ น....

ผลของ โยนิ โสฯ กั บ อโยนิ โสฯ
กุ ศลกั บอกุ ศลนั้ นเป นปฏิ ป กษ ซ่ึ งกั นและกั น ดั งน้ั นโยนิ โสฯ กั บ

อโยนิ โสฯ ก็ เป นปฏ ิป กษ ซ่ึ งกั นและก ันด วย ดั งในคั มภ ีร  ม.มู .สั พพาสว-
สั งวรสู ตร พระพุ ทธองค ตรั สไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย ภิ กษุ มนสิ การโดยไม แยบคาย อาสวะ    
ท้ั งหลายที่ ยั งไม เกิ ดย อมเกิ ดขึ้ น และที่ เกิ ดขึ้ นแล วย อมเจริ ญ

แต เม่ื อภิ กษุ มนสิ การโดยแยบคาย อาสวะทั้ งหลายที่ ยั งไม เกิ ด 
ย อมไม เกิ ดขึ้ น และที่ เกิ ดขึ้ นแล ว เธอย อมละเสี ยได ....
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 

พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 
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ใน ขุ .อิ ติ .ปฐมเสขสู ตร พระพุ ทธองค ตรั สกั บภิ กษุ ว า
“ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย ภิ กษุ มนสิ การโดยแยบคาย ย อมละอกุ ศล

เสี ยได  ย อมยั งกุ ศลให เกิ ด...”

เมื่ อโยนิ โสมนสิ การเป นธรรมฝ ายกุ ศล นอกจากทํ ากิ จในการขจั ด
อกุ ศลแล ว ยั งเป นป จจั ยให กุ ศลเพิ่ มพู นขึ้ นด วย ดั งพระพุ ทธองค ตรั สใน 
สํ .ม.อาหารสู ตร (ข อ ๕๒๒-๕๔๖) ว า

ภิ กษุ ประกอบโยนิ โสมนสิ การแล ว นิ วรณ  ๕ (ธรรมฝ ายอกุ ศล) 
มี กามฉั นทนิ วรณ  พยาปาทนิ วรณ  เป นต น ไม เกิ ด ท่ี เกิ ดแล ว  
ย อมหมดไป

ภิ กษุ เม่ื อประกอบโยนิ โสมนสิ การแล ว โพชฌงค  ๗ (ธรรมฝ าย
กุ ศล) มี สติ สั มโพชฌงค  ธั มมวิ จยสั มโพชฌงค  เป นต น ท่ี ยั งไม เกิ ด 
ย อมเกิ ด และที่ เกิ ดแล ว ย อมเจริ ญยิ่ งๆ ขึ้ น

............................................
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย

โยนิ โสมนสิ การ
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บทที่  ๗

โยนิ โสมนสิ การยอดแห งธรรม

โยน ิโสมนส ิการเป นธรรมที ่ม ีบทบาทสํ าคั ญยิ ่ง ในการเจร ิญไตรส ิกขา
ดั งพระผู มี พระภาคเจ าตรั สกั บภิ กษุ  ในคั มภี ร  สํ .ม.ทุ ติ ยกุ ศลสู ตร    
(ข อ ๔๖๕) ดั งน้ี 

ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย ธรรมที่ เป นกุ ศลเหล าใดเหล าหนึ่ ง ธรรม
เหล านั ้นท้ั งหมด มี โยน ิโสมนส ิการเป นมู ล ประช ุมลงในโยน ิโสมนส ิการ
เรากล าวว า โยนิ โสมนสิ การเป นยอดของธรรม เหล านั้ น...

พระพุ ทธพจน ใน ทุ ติ ยกุ ศลสู ตรดั งกล าว แสดงว า โยนิ โสฯ เป น
ป จจั ยที่ สํ าคั ญอย างยิ่ ง เพราะเป นมู ลแห งกุ ศลธรรมทุ กระดั บ ต้ั งแต 
กามาวจรกุ ศล, มหั คคตกุ ศล, ไปจนถึ ง โลกุ ตตรกุ ศล ล วนมี โยนิ โสฯ 
เป นมู ล ดั งปรากฏในพระสู ตรต างๆ ต อไปนี้ 

โยนิ โสฯ เป นนิ มิ ตแห งอริ ยมรรค
ในคั มภ ีร  สํ .ม. ปฐมโยน ิโสมนส ิการ สั มปทาส ูตร (ข อ ๑๓๖-๑๗๒)

แสดงให เห็ นว า โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ นํ าไปสู โลกุ ตตรกุ ศล ดั งน้ี 
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย เม่ื อพระอาทิ ตย จะขึ้ น ส่ิ งท่ี ขึ้ นมาก อน ส่ิ งท่ี  
เป นน ิมิ ตมาก อน ค ือ แสงเง ินแสงทอง ฉ ันใด ส่ิ งท่ี เป นเบ้ื องต น เป นน ิมิ ต
มาก อน เพื ่อความบ ังเก ิดแห งอริ ยมรรค อั นประกอบด วยองค  ๘ ของ
ภิ กษุ  คื อ ความถึ งพร อมแห งการกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย ฉั นนั้ น
เหมื อนกั น

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เราย ังไม เล็ งเห ็นธรรมอ ันอ่ื นแม สั กอย างหนึ ่ง
ซ่ึ งจะเป นเหตุ ให อริ ยมรรค อั นประกอบด วยองค  ๘ ท่ี ยั งไม เกิ ด  
ย อมเกิ ดขึ้ น หรื อที่ เกิ ดขึ้ นแล ว ย อมถึ งความเจริ ญบริ บู รณ  เหมื อน
ความถึ งพร อมแห งการกระทํ าไว ในใจโดยแยบคายเลย

โยนิ โสมนสิ การ กั บโสตาป ตติ ยั งคธรรม

ใน สํ .ม.ทุ ติ ยสาริ ปุ ตตสู ตร (ข อ ๑๔๒๘) พระพุ ทธองค ตรั สถาม
พระสารี บุ ตร เรื่ องโสตาป ตติ ยั งคธรรม ว ามี อะไรบ าง

พระสารี บุ ตรเถระกราบทู ลว า โสตาป ตติ ยั งคธรรม (องค ธรรม
เครื่ องบรรลุ โสดาบั น) มี  ๔ ประการ ดั งน้ี 

๑. สั ปปุ ริ สสั งเสวะ การเสวนาก ับสั ตบุ รุ ษ (บุ คคลที ่แสดงคํ าสอน
อริ ยสั จ ๔ ได )

๒. สั ทธั มมสวนะ (การฟ งพระสั ทธรรมคํ าสอนของสั ตบุ รุ ษ)
๓. โยนิ โสมนสิ การ (การกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย)
๔. ธ ัมมาน ุธ ัมมปฏ ิป ตต ิ (ปฏ ิบั ติ ธรรมสมควรแก โลก ุตตรธรรม)
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย

โยนิ โสมนสิ การ
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จากพระสู ตรนี้  ทํ าให เห็ นได ว า โยนิ โสฯ เป นยอดแห งธรรม เพราะ
เป นข อปฏิ บั ติ ที่ ทํ าให บรรลุ ความเป นพระอริ ยบุ คคล มี โสดาบั นเป น
เบื้ องต น ดั งน้ั น ผู ใดจะบรรลุ ธรรม ผู น้ั นต องเป นผู ชํ านาญในการตรึ ก 
ในการใคร ครวญธรรม ดั งพระสารี บุ ตรกล าวไว ใน ที .ปา.สั งคี ติ สู ตร ว า

“ค ุณสมบ ัติ สํ าค ัญประการหนึ ่งใน ๗ ประการ ของผู จะบรรล ุธรรมได 
ผู นั้ นต องเป นผู มี ฉั นทะอย างแรงกล า ในการไตร ตรองธรรม....”

โยนิ โสมนสิ การ เป นป จจั ยแก ป ญญา

โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งให เกิ ดส ัมมาท ิฏฐิ  องค ธรรมค ือ ป ญญาเจตส ิก
ดั งใน องฺ .ทุ กนิ บาต (ข อ ๓๗๑) พระพุ ทธองค ตรั สว า

ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย ป จจั ยเพื่ อความเกิ ดขึ้ นแห งสั มมาทิ ฏฐิ  
๒ อย างนี้  ๒ อย างเป นไฉน คื อ

- การโฆษณาแต บุ คคลอื่ น (ป จจั ยภายนอก)
- โยนิ โสมนสิ การ (ป จจั ยภายใน)

ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย ป จจั ยเพื่ อความเกิ ดขึ้ นแห งสั มมาทิ ฏฐิ  
มี  ๒ อย าง ดั งนี้ 
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2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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พระส ูตรนี ้ พระพ ุทธองค ทรงแสดงป จจ ัยของส ัมมาท ิฏฐิ  องค ธรรม
ได แก  ป ญญา ๕ ระดั บ คื อ กั มมั สสกตาสั มมาทิ ฏฐิ , ฌานสั มมาทิ ฏฐิ , 
วิ ป สสนาสั มมาทิ ฏฐิ , มรรคสั มมาทิ ฏฐิ , ผลสั มมาทิ ฏฐิ  ล วนมี โยนิ โส-
มนสิ การเป นป จจั ย

สํ าหรั บบุ คคลทั่ วไป ป ญญา ๕ ข้ั นดั งกล าว เกิ ดจาก ป จจั ย ท้ั ง
ภายนอกและภายใน ส วนพระป จเจกพุ ทธะและพระสั มมาสั มพุ ทธะ 
เกิ ดจากป จจั ยภายในอย างเดี ยว

๑. ป จจั ยภายนอก คื อการฟ งพระส ัทธรรมที ่ผู อ่ื นแสดง เมื ่อฟ งแล ว
ทรงจํ าไว ได  สุ ตมยป ญญา ก็ เกิ ดขึ ้น ดั งพระสาร ีบ ุตรแสดงป ญญาขั ้นการฟ ง
คื อ สุ ตมยป ญญา ไว ในคั มภี ร ปฏิ สั มภิ ทามรรค (หน า ๓๓) ดั งน้ี 

“โสตาวธาเน ป ฺญา สุ ตมเย ญาณํ ”
แปลว า ป ญญาในการ ทรงจํ าธรรม ที ่ได ฟ งมาแล ว เป น สุ ตมยญาณ

จะเห็ นได ว า พระสารี บุ ตรเน นเรื่ องความทรงจํ า ก็ ธรรมที่ ทรงจํ า
ไว น้ี แหละมี ความสํ าคั ญ เพราะจะเป นข อมู ลที่ โยคาวจรผู ปฏิ บั ติ ธรรม
นํ าไปเพ ง กล าวคื อ นํ าไปประกอบโยนิ โสฯ เพื่ อให เกิ ดป ญญาขั้ น ๒  
ต อไป ดั งน้ี 

๒. ป จจั ยภายใน คื อ ป ญญาอั นเกิ ดจากการนํ าพระธรรมคํ าสอน   
ที่ ได รั บฟ งมา หรื อจากการศึ กษา เมื่ อทรงจํ าไว ได  จึ งนํ ามาตรึ ก นํ ามา 
โยน ิโสฯ ได  เมื ่อโยนิ โสฯ บ อยๆ เนื องๆ ความเข าใจเพิ ่มขึ ้น เห ็นตรงตาม
สภาวธรรมช ัดเจน ป ญญาที ่เกิ ดเพิ ่มขึ ้นนี ้แหละ คื อ จิ นตามยป ญญา
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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ป ญญาขั้ นต อไปคื อ ภาวนามยป ญญา พระมหากั จจายนเถระ
แสดงไว ในคั มภี ร  เนตติ ปกรณ  เทสนาหาระ (ข อ ๗–๘) ไว  ดั งน้ี 

เม่ื อบุ คคลผู เพี ยรพยายามฟ งเพิ่ มขึ้ นอี ก โยนิ โสมนสิ การอี ก 
ใคร ครวญอ ีก ป ญญาก ็จะเพิ ่มขึ ้นๆ จนเต็ มบร ิบู รณ  จึ งเป นภาวนามย-
ป ญญาได ในที่ สุ ด

จากพระเถรคาถาข างต น ป ญญาต องเกิ ดตามลํ าดั บขั้ นเสมอ เช น 
ผู ใดไม เคยฟ งธรรมมาก อน ส ุตมยป ญญาย อมไม ม ี เมื ่อไม ม ีส ุตมยป ญญา
แล ว จะนํ าอะไรมาโยนิ โสฯ ให เกิ ดจิ นตามยป ญญา เมื่ อจิ นตามยป ญญา 
ไม มี แล ว จึ งไม ต องกล าวถึ งภาวนาป ญญา พระพุ ทธพจน ใน อง.ทสก. 
อวิ ชชาสู ตร แสดงลํ าดั บการเกิ ดป ญญาไว  ดั งน้ี 

- เม่ื อได ฟ งพระสั ทธรรม ย อมเกิ ดศรั ทธา (เกิ ดสุ ตมยป ญญา)
- ศรั ทธาเป นอาหารของโยนิ โสฯ (เกิ ดจิ นตามยป ญญา)
- โยน ิโสฯ เป นอาหารของสต ิสั มปช ัญญะ ๔ (เกิ ดภาวนามยป ญญา)

โยนิ โสฯ เป นธรรมมี อุ ปการะมาก
โยนิ โสมนสิ การ เป นธรรมที่ น อมไปสู มหากุ ศลญาณสั มปยุ ตๆ   

เป นธรรมที่ น อมไปสู  สั จจานุ โลมิ กญาณ (วิ ป สสนาญาณขั้ นโลกิ ยะ)    
อั นเป นธรรมที่ ชี้ นํ าไปสู โลกุ ตตระ ดั งพระสารี บุ ตรเถระแสดงไว ใน  
คั มภี ร  ที .ปา.ทสุ ตตรสู ตร (ข อ ๔๕๕) ดั งน้ี 

ชชา
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2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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ธรรม ๙ อย างม ีอุ ปการะมาก ได แก ธรรมม ีโยน ิโสฯ เป นมู ล ๙ ค ือ
เม่ื อกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย ปราโมทย ย อมเก ิด (ป ติ อย างอ อน) ป ติ  
ย อมเก ิดแก ผู มี ปราโมทย  กาย (นามกาย-รู ปกาย) ของผู มี ใจประกอบ
ด วยป ติ  ย อมสงบ (กายป สสั ทธ ิ-จิ ตป สสั ทธ ิ) ผู มี กายสงบ ย อมเสวยสุ ข 
(สุ ขกาย-สุ ขใจ) จิ ตของผู เสวยสุ ขย อมต้ั งม่ั น (อุ ปจาระ-อั ปปนา) ผู มี 
จิ ตตั้ งม่ั น ย อมรู ย อมเห็ นตามเป นจริ ง (ยถาภู ตญาณทั สสนะ คื อ 
ป ญญาเห็ นนามรู ปพร อมป จจั ย) เม่ื อรู เห็ นตามเป นจริ ง ย อมหน าย   
(นิ พพิ ทา) เม่ื อหน ายย อมคลายกํ าหนั ด (วิ ราคา) เม่ื อคลายกํ าหนั ด
ย อมหลุ ดพ น (วิ มุ ตติ )

อี กหลั กฐานหนึ่ ง ที่ แสดงว าโยนิ โสฯ เป นธรรมมี อุ ปการะมาก ดั ง 
อรรถกถา ขุ .อิ ติ .ทุ ติ ยเสขสู ตร (หน า ๑๒๑) กล าวว า

...ธรรมไรๆ อ่ื น ท่ี มี อุ ปการะมากเหม ือนอย างโยน ิโสฯ เพื ่อให ภ ิกษุ  
ผู เป นเสกขะบรรลุ พระอรหั ต อั นมี ประโยชน อย างสู งสุ ด ย อมไม มี  
ถามว า เพราะเหตุ อะไร ตอบว า เพราะพระโยคาวจรมุ งมนสิ การ 
โดยอุ บายอั นแยบคายแล ว เร่ิ มตั้ งความเพี ยรด วยสั มมั ปปธาน ๔ 
พ ึงถ ึงความสิ ้นทุ กข ได  ค ือพ ึงถ ึง พ ึงบรรล ุ พระน ิพพานอ ันเป นท่ี ส้ิ นสุ ด
แห งว ัฏทุ กข อั นเศร าหมอง ฉะนั ้น โยน ิโสฯ จึ งเป นธรรมม ีอุ ปการะมาก
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โยนิ โสมนสิ การ

1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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โยนิ โสมนสิ การ ละนิ วรณ  ๕

ใน อรรถกถา ที .ม.มหาสต ิป ฏฐานส ูตร ธ ัมมาน ุป สสนา น ิวรณบรรพ
(หน า ๓๑๘-๓๒๖ นํ ามาโดยสรุ ป) กล าวถึ งการละนิ วรณ  ๕ ด วยการ
ตรึ ก การใคร ครวญธรรม ต อไปนี้ 

๑. ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย กามฉ ันท นั ้น ละได ด วย โยน ิโสมนส ิการ
ในอส ุภน ิมิ ต ฯลฯ โดยการถ ืออส ุภน ิมิ ตเป นอารมณ  โดยการร ักษาทวาร
ในอิ นทรี ย ท้ั งหลาย เป นต น

๒. ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย พยาปาทนิ วรณ  ละได ด วย โยนิ โส-
มนสิ การ ในเมตตาเจโตวิ มุ ตติ  ฯลฯ ด วยการประกอบเนื องๆ ซ่ึ ง
เมตตาภาวนา, โดยพิ จารณาถึ งสั ตว มี กรรมเป นของตน เป นต น

๓. ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย ถ ีนมิ ทธน ิวรณ  ละได ด วย โยน ิโสมนส ิการ
ในธรรมทั ้งหลาย มี  อารพ ฺภธาต ุ (ความเพ ียร เร่ิ มครั ้งแรก), น ิก ฺขมธาต ุ
(ความเพ ียรม ีกํ าล ังมากขึ ้น), ปรก ฺกมธาต ุ (ความเพ ียรก าวไปข างหน า)
ด วยการกํ าหนดน ิมิ ตในโภชนะส วนเกิ น, ด วยการผล ัดเปลี ่ยนอิ ริ ยาบถ,
ด วยการใส ใจในอาโลกสั ญญา เป นต น

๔. ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย อุ ทธั จจกุ กกุ จจนิ วรณ  ละด วย โยนิ โส-
มนสิ การ ในความสงบแห งใจ กล าวค ือ สมาธ ิ ฯลฯ ละด วยการสด ับมาก,
ละด วยการสอบถาม, ละด วยการคบกั ลยาณมิ ตร เป นต น



34

พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 

2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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๕. ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย วิ จิ กิ จฉานิ วรณ  ละด วย โยนิ โสมนสิ การ
ในธรรม มี  กุ ศลธรรม, อกุ ศลธรรม, ธรรมมี โทษ, ธรรมไม มี โทษ, 
ธรรมควรเสพ, ธรรมไม ควรเสพ ฯลฯ ด วยการสดั บมาก, ละด วย
ความน อมใจเชื่ อ, ละด วยการคบกั ลยาณมิ ตร เป นต น

...................................................
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โยนิ โสมนสิ การ

1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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บทที่  ๘

โยนิ โสมนสิ การกั บอิ นทรี ยสั งวร

ใน อง ฺ.เอกาทสก.โคปาลกส ูตร พระพ ุทธองค ตร ัสถึ งอาชี พผู ร ับจ าง 
เลี ้ยงโคว า นายโคบาลใดไม รู จ ักป ดแผลให โค ปล อยให แมลงกั ดก ิน ทํ าให 
โคไม เจริ ญเติ บโต หรื อโคอาจถึ งความพิ นาศ ในอริ ยวิ นั ย การป ดแผล 
ก็ คื อ การป ดก้ั นก ิเลสที ่เข ามาทางทวารทั ้ง ๖ ถ าผู ใดไม รู จ ักป ดแผล อั นม ี
จ ักขุ ทวาร เป นต น ปล อยให อกุ ศล ม ีอภ ิชฌา โทมน ัส ไหลเข าท วมท ับแล ว
ย อมทํ าให สุ จริ ต ๓ อั นเป นพื้ นฐานของการเจริ ญสติ ป ฏฐานไม บริ บู รณ  
ยั งทํ าให ชี วิ ตของนั กบวชต องเศร าหมอง หรื อต องหวนกลั บไปเป น
ฆราวาสอ ีก อรรถกถา ข ุ.เถร.ปาราปร ิยเถรคาถา แสดงเรื ่องการป ดแผล
คื อ อิ นทรี ยสั งวรไว  ดั งน้ี 

ว ันหนึ ่ง พราหมณ หนุ มชื ่อปาราปร ิยะ เข าไปในพระเชตว ันว ิหาร
นั่ งอยู ท ายบริ ษั ท ฟ งพระพุ ทธองค ทรงแสดง อิ นทริ ยภาวนาสู ตร
เกิ ดความเลื่ อมใสศรั ทธาจึ งออกบวช เม่ื อเรี ยนเร่ื องอิ นทรี ยสั งวร 
จากพระธรรมเทศนานั ้นแล ว ได กระทํ าเนื ้อความในพระส ูตรนั ้นไว ในใจ
เนื องๆ (โยนิ โสฯ เนื องๆ) เม่ื ออิ นทรี ย  ๕ คื อ ศรั ทธา วิ ริ ยะ สติ  
สมาธิ  ป ญญา แก กล า จึ งบรรลุ ธรรม คร้ั นบรรลุ แล ว พระเถระเห็ น
ความสํ าคั ญของอิ นทรี ยสั งวร อั นเป นเคร่ื องรองรั บให พระเถระเจริ ญ
สมณธรรม จนบรรลุ มรรคผล ท านได กล าวคาถาไว  ดั งนี้ 
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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“ความคิ ดได มี แล วแก ภิ กษุ ช่ื อ ปาราปริ ยะ ผู เป นสมณะ นั่ งอยู 
แต ผู เดี ยว มี จิ ตสงบสง ัด เพ งฌานอยู  (โยน ิโสฯ อยู ) บุ รุ ษพ ึงทํ าอะไร
โดยลํ าดั บ พ ึงประพฤต ิว ัตรอย างไร ประพฤต ิมารยาทอย างไร จึ งช่ื อว า
เป นผู ทํ าก ิจของตนและชื ่อว าไม เบี ยดเบี ยนใครๆ อิ นทรี ย ท้ั งหลาย (ตา 
ห ู จม ูก ล้ิ น กาย ใจ) ย อมมี เพื ่อประโยชน และไม ใช ประโยชน แก มน ุษย 
ท้ั งหลาย อิ นทรี ย ท่ี ไม รั กษา ย อมไม เป นไปเพื่ อประโยชน  อิ นทรี ย 
ท่ี รั กษาแล ว ย อมเป นไปเพื ่อประโยชน  บุ รุ ษผู รั กษาและคุ มครองอ ินทรี ย 
นั่ นแหละ จึ งช่ื อว า เป นผู กระทํ ากิ จของตน (สมณกิ จ) และชื่ อว า
ไม เบี ยดเบี ยนใครๆ อนึ่ ง หากผู ใดไม ห าม จั กข ุนทรี ย  (ตา) อั นเป น 
ไปในร ูปท้ั งหลาย ฯลฯ ไม ห ามมน ินทรี ย  (ใจ) อั นเป นไปในธรรม   
ท้ั งหลาย เขายั งไม เห็ นโทษ ผู นั้ นย อมไม พ นไปจากทุ กข  (วั ฏทุ กข ) 
ได เลย ฯลฯ ก็ ผู ใดไม อาจรั กษาใจจากธรรมเหล านี้  ทุ กข จากอารมณ 
ท้ั ง ๕ นั้ น ย อมติ ดตามผู นั้ นไป เพราะการไม รั กษาใจนั้ น ฯลฯ”

อรรถกถาอธิ บายคํ าว า กิ จ คื อ สมณกิ จ อั นเป นกิ จที่ โยคาวจร     
ผู บํ าเพ็ ญไตรสิ กขา ต องสั งวรระวั งมิ ให จิ ตเป นอกุ ศลเมื่ อได รั บอารมณ 
ทางทวารต างๆ น้ี แหละคื อ อิ นทรี ยสั งวร ๆ เป นป จจั ยเกื้ อกู ลต อการ
บํ าเพ็ ญสุ จริ ต ๓ ๆ เป นป จจั ยแก การเจริ ญสติ ป ฏฐาน ๔ ๆ เป นป จจั ย
แก การเจริ ญโพชฌงค  ๗ ๆ เป นป จจั ยแก วิ ชชาและวิ มุ ตติ 
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นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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อรรถกถาปาราปริ ยเถรคาถา (หน า ๒๕) แสดงวิ ธี รั กษา ตา หู 
จมู ก ลิ้ น กาย ใจ เมื่ อรั บอารมณ ต างๆ แล ว มิ ให จิ ตตกไปในอกุ ศล
ดั งข อความต อไปนี้ 

อิ นทรี ย ท้ั งหลายม ีจั กษุ เป นต น บุ คคลใดไม ป ดด วยประต ู ค ือ สต ิ
ย อมเป นไปเพื่ อความฉิ บหายแก บุ คคลนั้ น โดยความเป นประตู ให  
บาปธรรม มี  อภิ ชฌา พยาบาท ฯลฯ เกิ ดขึ้ น ถ าป ดประตู แล ว ย อม
เป นไปเพื่ อประโยชน  เพราะไม มี อภิ ชฌา พยาบาท ฯลฯ เกิ ดขึ้ น

วิ ธี สั งวรอิ นทรี ย ทั้ ง ๖ อรรถกถา ขุ .เถร. แสดงไว  ดั งน้ี 
เม่ื อมี การเห็ นเกิ ดขึ้ น ก็ ให ใช สติ ซ่ึ งเป นเสมื อนประตู ท่ี ป ดกั้ น 

บาปอก ุศล มี อภ ิชฌา พยาบาท เป นต น ไม ให เก ิด นั ่นหมายถ ึง การใช 
สติ สั มปช ัญญะเป นดุ จร้ั วบ าน ป องก ันโจร ค ือ บาปอก ุศลที ่เข ามาเย ือน

สติ  จะทํ ากิ จได บร ิบ ูรณ  ต องเกิ ดร วมก ับป ญญา ๆ ซ่ึ งเร ียกรวมๆ ว า
สติ ส ัมปช ัญญะ ๆ ม ี ๔ ระด ับคื อ สาตถกส ัมปช ัญญะ, ส ัปปายส ัมปช ัญญะ,
โคจรสั มปชั ญญะ, และ อสั มโมหสั มปชั ญญะ

สั มปชั ญญะแรก คื อ สาตถกสั มปชั ญญะ เป นป ญญาแรกที่ รู ว า 
อะไรผิ ดอะไรถ ูก อะไรเป น อั สสาทะ (ส ุข, โสมนั ส, อิ ฏฐารมณ , ตั ณหา)
อะไรเป น อาท ีนวะ (โทษ, ท ุกข , โทมน ัส) อะไรเป นประโยชน  หร ือไม เป น
ประโยชน  เช นทางตา อะไรควรดู  อะไรไม ควรดู  เป นต น สติ จะเตื อน 
ให รู ตั วแต แรก สติ เปร ียบเสม ือนนายทวาร ที ่ห ามคนแปลกหน าผ านเข า
ประต ูเม ือง โดยทํ าหน าที่ ให ความปลอดภั ยแก ชาวเมื องในชั้ นต น
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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ใน มิ ลิ นทป ญหา พระนาคเสนเปร ียบสต ิเสม ือนอุ ปนายกแก ว ผู ให 
ความอารั กขาแก พระเจ าจั กรพรรดิ  โดยทํ าหน าที่ เลื อกสรรเฉพาะบุ คคล
ที ่เป นม ิตร หร ือเป นประโยชน เข าเฝ าฉ ันใด สติ ก็ ทํ ากิ จอาร ักขา ป องกั นม ิให 
บาปอกุ ศล เกิ ดกั บโยคี บุ คคลในชั้ นต นฉั นนั้ น ดั งอรรถกถากล าวว า

“สติ  เป นตั วป ดกั้ นทวารต างๆ ในเบ้ื องต น ในลั กษณะอารั กขา  
ไม ให อกุ ศล คื อ โจรเข ามาปล นชาวบ าน”

พระพุ ทธองค ตรั สเรื่ องการตั้ งสติ กั บพระอานนท  ตอนใกล 
ปริ นิ พพาน ไว ใน มหาปริ นิ พพานสู ตร (ข อ ๑๓๒) ดั งน้ี 

ครั้ งน้ั น พระอานนท ทู ลถามพระพุ ทธองค ว า
“ข าแต พระองค ผู เจริ ญ พวกข าพระองค จะปฏิ บั ติ ในมาตุ คาม

อย างไร พระพุ ทธองค ตรั สว า ไม ดู อานนท , เม่ื อมี การดู จะปฏิ บั ติ 
อย างไร ไม พู ดด วยอานนท , เม่ื อมี การพู ด จะพึ งปฏิ บั ติ อย างไร, 
พึ งต้ั งสติ ไว  อานนท ...”

พระพุ ทธดํ ารั สน้ี แสดงว า อิ นทรี ยสั งวรสํ าคั ญยิ่ ง แม ใกล เสด็ จดั บ
ขั นธปริ นิ พพาน พระองค ก็ ยั งทรงโอวาทเรื่ องอิ นทรี ยสั งวร แสดงว า
พระองค ทรงมี พระญาณหยั่ งรู ว าในอนาคตกาล มาตุ คามเป นอั นตราย 
อย างยิ่ งต อภ ิกษุ สาวกของพระองค  อิ นทรี ยสั งวรจึ งเป นป จจั ยสํ าคั ญที่ 
ช วยต ออายุ พระศาสนาของพระองค ให ยื นยาวออกไป
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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จากพระพุ ทธโอวาทดั งกล าวแสดงว า การสั งวรมี ต้ั งแต ข้ั นต นๆ 
คื อ สาตถกสั มปชั ญญะ เช น ไม ดู  ไม ฟ ง เป นต น แต เหตุ การณ บางอย าง
หลี กเลี่ ยงไม ได  จํ าเป นต องเผชิ ญกั บศั ตรู ที่ มาในรู ปสุ ภนิ มิ ต ถ าไม รู จั ก
สั งวร อภิ ชฌาย อมเกิ ด ถ ามาในรู ปปฏิ ฆนิ มิ ต พยาบาทย อมเกิ ด เมื่ อ
เป นเช นนี้  จึ งจํ าเป นต องอาศั ยวิ ธี สั งวรที่ สู งข้ึ นไปอี ก น่ั นคื อ ต องถึ งข้ั น 
อสั มโมหสั มปชั ญญะ ซ่ึ งเป นขั้ นญาณสั งวร ท านเปรี ยบญาณสั งวร 
เหม ือนใช ราชบ ุร ุษเข าไปจ ัดการก ับผู แปลกหน า หร ือจ ับโจรผู ร ายที ่เล ็ดลอด
เข ามาในเมื อง น่ั นคื อ การประกอบโยนิ โสมนสิ การ อั นเป นความคิ ด
ใคร ครวญที ่แยบคาย ที ่บ ุคคลนั ้นเคยฟ งพระธรรมมาก อน เคยฝ กเคยอบรม
จ ิตมาด ีแล ว เคยส ังวรมาจนชํ านาญ จนม ีป ญญาขั ้น อสั มโมหสั มปชั ญญะ
เขาจ ึงสามารถป ดกั ้นอก ุศลทั ้งปวงที ่อาจเป นอ ันตรายต อพรหมจรรย  น้ี คื อ
ญาณสั งวร ซ่ึ งอรรถกถาอธิ บายต อไปว า

อิ นทรี ยสั งวรมี  ๒ ระดั บ คื อ รั กษาด วยการอารั กขา มี สติ เป น 
เบ้ื องหน าเป นอั นดั บแรก และรั กษาโดยชอบซึ ่งอิ นทรี ย ท้ั งหลาย ด วย
โยน ิโสมนส ิการ ในลํ าด ับต อไป เพ ียงเท านี ้ ก ็จะป ดกั ้นอิ นทรี ย  (ทวาร ๖)
เหล านั้ นไว  โดยประการที่ โจร คื อ อกุ ศล ไม เข าทางทวารนั้ นๆ
ปล นทรั พย  คื อ กุ ศล ไปจากจิ ตสั นดาน

ช
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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อรรถกถา แสดงคุ ณวิ เศษของ อิ นทรี ยสั งวร ว า

เม่ื ออิ นทรี ยสั งวรบริ บู รณ  ย อมยั งศี ลสั มปทาให บริ บู รณ  เม่ื อ
ศ ีลสั มปทาบร ิบู รณ  ย อมย ังสมาธ ิสั มปทาให บริ บู รณ  เม่ื อสมาธ ิสั มปทา
บริ บู รณ  ย อมยั งป ญญาสั มปทาให บริ บู รณ  ฉะนั้ น การรั กษาอิ นทรี ย  
จึ งเป นมู ลรากแห งการปฏิ บั ติ  เพื่ อประโยชน ตนโดยแท 

ข อความข างต นม ีความสํ าคั ญยิ ่งต อภ ิกษ ุและฆราวาสผู เจร ิญวิ ป สสนา
จํ าเป นต องสร างมู ลรากแห งการปฏิ บั ติ ให มั่ นคงก อน น่ั นคื อ ต องมี 
อิ นทรี ยสั งวรขั้ นต างๆ ซ่ึ งอิ นทรี ยสั งวรจะมี ได  ก็ เพราะผู น้ั นรู จั กการ
ประกอบ โยนิ โสมนสิ การ

อาจกล าวได ว า ถ าไม มี อิ นทรี ยสั งวรเป นมู ลรากแห งการปฏิ บั ติ แล ว 
แม กุ ศลขั้ นศี ลก็ รั กษาให บริ สุ ทธิ์ ได ยาก และการประพฤติ พรหมจรรย  
ให บริ สุ ทธิ์ บริ บู รณ ติ ดต อกั นไปตลอดชี วิ ต ท ามกลางวั ตถุ กามที่ กํ าลั ง  
เบ งบานในยุ คนี้  ก็ ไม ใช ฐานะที่ จะมี ได 

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

ช
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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บทที่  ๙

โยนิ โสมนสิ การกั บการปฏิ บั ติ ธรรม

พระเจ ามิ ลิ นท ทรงเห็ นว า โยนิ โสฯ เก่ี ยวข องกั บการปฏิ บั ติ ธรรม 
ทรงสนทนากั บพระนาคเสนเถระ ดั งน้ี 

พระเจ าม ิลิ นท . พระค ุณเจ านาคเสน บ ุคคลใดไม ปฏ ิสนธ ิ บ ุคคลนั ้น
ย อมไม ปฏิ สนธิ เพราะมี โยนิ โสฯ ใช หรื อไม ?

พระนาคเสน. ขอถวายพระพรมหาบพิ ตร บุ คคลย อมไม ปฏิ สนธิ  
เพราะม ีโยน ิโสฯ เพราะม ีป ญญา และเพราะม ีกุ ศลธรรมทั ้งหลายอย างอ่ื น...
(เช น ศี ลสั มปทา, สมาธิ สั มปทา)

ใน สํ .ม. โยนิ โสมนสิ การสั มปทาสู ตร (ข อ ๑๕๔) กล าวว า  
ป ญญาขั้ นโลกุ ตตระ มี โยนิ โสฯ เป นอาหาร ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย ผู ถ ึงพร อมด วยการกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย
ย อมทํ าให มากซ่ึ งอริ ยมรรค อั นประกอบด วยองค  ๘

พระสู ตรข างต นแสดง โยนิ โสฯ เป นป จจั ยแก สั มมาทิ ฏฐิ  สั มมา
สั งกั ปปะ ฯลฯ ดั งน้ั น ผู ใดโยนิ โสฯ มาก ผู น้ั นชื่ อว าเป นผู เจริ ญ
อริ ยมรรคมาก น่ั นคื อ เป นผู ทํ าภาวนากิ จในมรรคสั จ ผู ใดทํ าภาวนากิ จ
ในมรรคสั จ ผู น้ั นชื่ อว า เป นผู ทํ ากิ จทั้ ง ๔ ในอริ ยสั จ ได แก  ทํ าปริ ญญา-
กิ จทุ กขอริ ยสั จ ทํ าปหานกิ จสมุ ทยอริ ยสั จ ฯลฯ (สํ .ม. ควั มปติ สู ตร ข อ 
๑๗๑๑ หน า ๔๔๗)
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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ใน ที .ม. อรรถกถา ปทานสู ตร (หน า ๑๔๘) กล าวว า
เนยยบุ คคล จะตรั สรู ได  ยั งต องเป นผู โยนิ โสฯ ท้ั งโดยอุ ทเทส

(ศ ึกษาพ ุทธพจน ) และปริ ปุ จฉา (สอบถามผู รู  หรื อศ ึกษาอรรถกถา)
เสพคบนั ่งใกล ก ัลยาณมิ ตร ต องเพ ียร ต องท อง จึ งตรั สรู ได 

เมื่ อหลั กฐานในพระคั มภี ร กล าวไว ชั ดๆ เช นนี้  จึ งไม ควรสงสั ยว า 
ผู เจริ ญวิ ป สสนาต องเรี ยนรู ปริ ยั ติ หรื อไม , ต องคิ ด, ต องตรึ ก, ต องเพ ง, 
ต องโยนิ โสฯ หร ือไม  อน่ึ งคํ าว า เพ ง ในที ่น้ี  ก็ ม ิได หมายถ ึงการไปจดจ อง
อะไรให นานๆ แต  เพ ง หมายถึ งการตรึ ก การพิ จารณาที่ แยบคาย ซ่ึ ง 
อรรถกถา ขุ .เถร.ปาราปริ ยเถรคาถา (หน า ๒๔) อธิ บาย ดั งน้ี 

บทว า ฌายิ โน ได แก  ผู มี การเพ งเป นปกติ  อธิ บายว า เป นผู 
ประกอบใน โยนิ โสมนสิ การ เป นปกติ 

ฌานแปลว า เผา หรื อเพ ง การเพ งมี  ๒ อย าง ดั งน้ี 
๑. อารั มมณู ปนิ ชฌาน เป นการเพ งอารมณ ของสมถภาวนา มี  ๓๘ 

ประเภท
๒. ลั กขณู ปนิ ชฌาน เป นการเพ งสภาวลั กษณะ และเพ งสามั ญญ-

ลั กษณะ ของธรรมต างๆ ได แก  ขั นธ  ธาตุ  อายตนะ สั จจะ ฯลฯ น้ี เป น
การเจริ ญวิ ป สสนา

เป นที ่น าส ังเกตว า การเจร ิญวิ ป สสนาย ุคนี ้ กล าวถ ึงการเพ ง หร ือการ
ตร ึกน อยมาก บางแห งให ดู เฉยๆ เพ ียงให รู ว าอะไรเกิ ดขึ ้น ก็ ให ตามด ูไป
หรื อให รู ว า น่ั นเป นรู ป น่ี เป นนาม แล วป ญญาก็ จะเกิ ดขึ้ นเอง เป นต น



43

โยนิ โสมนสิ การ

1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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จะเห็ นได ว า การเจริ ญวิ ป สสนา การเจริ ญสติ ป ฏฐาน ๔ และการ
เจริ ญอริ ยมรรคมี องค  ๘ น้ั น โยนิ โสฯ เป นป จจั ยสํ าคั ญยิ่ งป จจั ยหนึ่ ง   
ที ่ทํ าให โยคาวจรบรรล ุมรรคผล ดั งน้ั น โยน ิโสฯ จ ึงจ ัดอยู ในปฏ ิบั ติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ปาราปร ิยเถรคาถา เร ียกโยน ิโสฯ ว า สมณก ิจ เพราะเป น
กิ จการงานที่ สมณะทั้ งหลายพึ งกระทํ า กล าวคื อ สมณะทั้ งหลายควรมี 
โยนิ โสฯ เป นวิ หารธรรม ดั งใน องฺ .เอก.อรรถกถา เอกธั มมาทิ บาลี  
วรรคที่  ๓ (หน า ๒๐๓) กล าวไว  ดั งน้ี 

บุ คคลปรารภความเพ ียร จํ าเด ิมแต กาลที ่ได บวชมา ย อมกระทํ า
ให บริ บู รณ ในว ัตรทั ้งหลาย (อุ ป ชฌายว ัตร, อาจาร ิยว ัตร, โพธ ิยั งคณว ัตร,
เจติ ยวั ตร เป นต น) เรี ยนพระพุ ทธพจน  (ท้ั งอุ ทเทศและปริ ปุ จฉา) 
กระทํ ากรรมในโยนิ โสฯ ฯลฯ เม่ื อไม อาจบรรลุ พระอรหั ตในป จจุ บั น 
ย อมตรั สรู เร็ วในภพที่ เกิ ด

ความหมาย สมณกิ จ ข างต น หมายถึ ง กิ จในการฟ งธรรม การ
ศึ กษาธรรม ซ่ึ งเป นปริ ยั ติ ศาสนา มี โยนิ โสฯ เป นปฏิ บั ติ ศาสนา เมื่ อ
บรรลุ ธรรมขั้ นใดขั้ นหนึ่ ง เป นปฏิ เวธศาสนา จึ งกล าวได ว า การประกอบ
โยนิ โสมนสิ การ คื อ การปฏิ บั ติ ธรรม

อรรถกถา อง.ทสก.อภ ิณหป จจเวกขณธรรมส ูตรที ่ ๘ (หน า ๑๖๐)
แสดงว าการประกอบ โยนิ โสฯ เป นการปฏิ บั ติ ธรรม โดยสั งเกตจาก   
คํ าต อนรั บของอุ ป ชฌาย  กะภิ กษุ ผู มาเยี่ ยม ดั งน้ี 
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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“วั นคื นล วงไป เรากํ าลั งทํ าวั ตรปฏิ บั ติ อยู หรื อ? ท องบ นพระ
พุ ทธวจนะอยู หรื อ? ทํ ากิ จในโยนิ โสมนสิ การอยู หรื อ?”

อี กหล ักฐานหนึ ่งที ่พระพ ุทธองค ตร ัสว า การประกอบโยน ิโสฯ เป นการ
ปฏิ บั ติ ธรรม คื อในคั มภี ร  สํ .ม.ปฐมโยนิ โสมนสิ การสู ตร (ข อ ๑๗๓) 
พระผู มี พระภาคเจ าตรั สว า

ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย ภิ กษุ ผู ถึ งพร อมด วยการกระทํ าไว ในใจ 
โดยแยบคาย ย อมเจร ิญอร ิยมรรคอ ันประกอบด วยองค  ๘ อย างไรเล า

ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย ภิ กษุ ในธรรมวิ นั ยนี้  ย อมเจริ ญสั มมาทิ ฏฐิ 
อั นอาศั ยวิ เวก อาศั ยวิ ราคะ อาศั ยนิ โรธะ น อมไปในการสละ

ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย ภิ กษุ ผู ถึ งพร อมด วยการกระทํ าให มากซ่ึ ง
โยน ิโสมนส ิการ ย อมเจร ิญอร ิยมรรคอ ันประกอบด วยองค  ๘ อย างนี ้แล 
ฯลฯ ย อมทํ าสั มมาสมาธ ิ อั นอาศ ัยว ิเวก อาศ ัยว ิราคะ อาศ ัยน ิโรธะ
น อมไปในการสละ....

ความหมายวิ ป สสนา
ในพระค ัมภ ีร  ธรรมส ังคณ ี อภ ิธรรมป ฎก (ข อ ๗๐) แสดงความหมาย

ของวิ ป สสนา ดั งน้ี 
วิ ป สสนามี ในสมั ยนั้ นเป นไฉน?
ป ญญา กิ ริ ยาที่ รู ชั ด ความวิ จั ยธรรม ความเข าไปกํ าหนด    

ภาวะที่ รู ละเอี ยด ความค นคิ ด ความใคร ครวญ ความรู ชั ด ความ   
วิ จั ยธรรม ฯลฯ สมั ยนั้ นอั นใด นี้ ช่ื อว า วิ ป สสนามี ในสมั ยนั้ น
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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พระพุ ทธพจน ข างต น ทํ าให เห็ นว า การเจริ ญวิ ป สสนา เป นกิ จการ
งานทางมโนทวาร เป นเรื่ องของการตรึ ก ซ่ึ งไม ใช ความคิ ดธรรมดาๆ 
ของคนทั ่วไป แต เป นความค ิดของผู ได บํ าเพ ็ญ ศี ลส ิกขา จ ิตตส ิกขา ใน
พระพุ ทธศาสนามาดี แล ว และต องเป นความคิ ดที่ แยบคาย และคิ ดอยู 
ในแนวอริ ยมรรค (ปถมนสิ การ) เพราะความตรึ กน้ี เป นเหตุ ใกล ของ
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ั น โยนิ โสฯ จึ งเป นเรื่ องการตรึ ก การใคร ครวญ
ดั ง อรรถกถา ขุ .ปฏิ .สโตการิ ญาณนิ ทเทส (หน า ๒๐๗) แสดงไว ว า

“ว ิตก ฺก ํ ปน ว ินา ว ิปสฺ สนาก ิจฺ จเมว นตฺ ถ ิ. ว ิตก ฺกสหายา ห ิว ิปสฺ สนา
สกกิ จฺ จํ กโรติ .” แปลได  ดั งน้ี 

“กิ จแห งการเห็ นแจ ง เว นวิ ตกไม ได  เพราะวิ ป สสนา มี วิ ตก
เป นสหาย ย อมทํ ากิ จของตน”

อน่ึ ง อรรถกถา ที .สี . มหาลิ สู ตร (หน า ๑๑๐) กล าวว า
สั มมาสั งกั ปปะ หรื อวิ ตก เหมื อนช างถาก ถากไม ใหญ ท่ี มี คน 

จั บปลายข างหนึ ่ง พล ิกไปพล ิกมา จึ งถากด วยขวาน ย อมนํ าไปใช งานได 
ฉั นใด พระโยคาวจร กํ าหนดธรรมทั้ งหลาย (ทํ าปริ ญญากิ จใน
อุ ปาทานขั นธ  ๕) ท่ี วิ ตกตรึ กตรองให แล ว โดยนั ยว า ธรรมเหล านี้ 
เป นกามาวจร.... ด วยป ญญา ย อมนํ าไปใช งานได  ฉั นนั้ น

ดั งน้ั น พระพ ุทธพจน ในพระค ัมภ ีร  จะเน นให โยคาวจรประกอบ
โยน ิโสฯ มากๆ จนเป นวิ หารธรรม เช น คํ าปฏ ิส ันถาร ท ักทายก ันว า

“ท านยั งโยนิ โสมนสิ การอยู หรื อ? พระคุ ณเจ าจงอย าประมาทใน
โยนิ โสฯ”
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2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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แต วิ ป สสนายุ คนี้  ส วนใหญ เน นว า วิ ป สสนาต องมี  รู ปปรมั ตถ และ
นามปรมั ตถ เท าน้ั นเป นอารมณ  บ ัญญั ติ เป นอารมณ ไม ได  ซ่ึ งข อความนี ้
ย ังไม พบว าม ีอยู ในคั มภ ีร ใดๆ แต จะพบพ ุทธพจน เป นจํ านวนมาก แสดง
ว า สมณก ิจของโยคาวจร คื อ โยน ิโสฯ เพราะเป น เหต ุใกล  ให เกิ ดป ญญา
ท ุกระด ับ แม ป ญญาขั ้นมรรคจ ิต ซ่ึ งสอดคล องกั บ อรรถกถา ปุ คคลวรรค 
ท่ี  ๑๓ อง ฺ.เอก. (เล ม ๑ ภาค ๑ หน า ๑๘๔-๑๘๕) กล าวว า

....ในเทศนาสองอย างนั้ น ชนเหล าใดฟ งเทศนาเนื่ องด วยสมมติ  
สามารถเข าใจเนื้ อความ ละโมหะ บรรลุ คุ ณวิ เศษได  พระพุ ทธองค 
ย อมทรงแสดงสมมต ิเทศนาแก ชนเหล านั ้น ส วนชนเหล าใด ฟ งเทศนา
เนื่ องด วยปรมั ตถ  แล วเข าใจเนื้ อความ ละโมหะ บรรลุ คุ ณพิ เศษได  
พระพุ ทธองค ย อมทรงแสดงปรมั ตถ เทศนาแก ชนเหล านั้ น

อรรถกถากล าวต อไปว า
พระส ัมมาสั มพ ุทธเจ า เป นยอดของผู กล าวสอนท้ั งหลาย ได ตรั ส

สั จจะ ๒ อย าง คื อ สมมติ สั จจะและปรมั ตถสั จจะ ไม ตรั สสั จจะที่  ๓ 
คํ าท่ี ชาวโลกหมายรู กั น ก็ เป นสั จจะ เพราะมี โลกสมมติ เป นเหตุ  คํ าที่ 
ระบ ุถ ึงส่ิ งท่ี เป นปรม ัตถ  ก ็เป นสั จจะ เพราะม ีความจร ิงของธรรมทั ้งหลาย
เป นเหตุ  เพราะฉะนั้ นมุ สาวาท จึ งไม เกิ ดกั บพระโลกนาถ ผู ศาสดา   
ผู ฉลาดในโวหาร ผู ตรั สตามสมมติ 

จากพระพ ุทธดํ าร ัสข างต นแสดงว า ขณะเจร ิญวิ ป สสนา ม ีสภาพตร ึก 
ใคร ครวญธรรม สล ับอยู ด วย น่ั นคื อ ม ีโยน ิโสฯ
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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บ ัญญั ติ ม ีความสํ าคั ญมาก พระองค จะทรงแสดงบั ญญั ติ ในเบื้ องต น 
กั บบางบุ คคล เพื ่อพาเข าถึ งสภาวธรรม หร ือเข าถึ ง ปรม ัตถสั จจะ จ ึง
กล าวได ว า โยนิ โสฯ น้ี แหละ คื อ ปฏิ บั ติ ศาสนา

อี กตั วอย างหนึ ่ง แสดงว า โยน ิโสมนส ิการ เป นปฏ ิบ ัติ ศาสนา คื อใน
ข ุททกน ิกาย คาถาธรรมบท (ข อ ๓๐) กล าวถ ึงประวั ติ พระโปฏฐ ิละไว ดั งน้ี 

อดี ตชาติ  พระโปฏฐิ ลเถระเป นผู ทรงพระไตรป ฎก ในสมั ยพระ
พ ุทธเจ า ๗ พระองค มาแล ว แม ในป จจ ุบ ันชาติ  ก็ เป นอาจารย ใหญ  เป นผู 
บอกธรรมแก ภ ิกษ ุ ๕๐๐ ม ีศิ ษย บรรล ุธรรมจํ านวนมาก แต ถู กพระพ ุทธเจ า
ทรงเรี ยกท านว า “คุ ณใบลานเปล า” ท านเกิ ดความสั งเวช ลดมานะ    
เข าไปหาสามเณรองค หน่ึ ง ซ่ึ งเคยเป นศิ ษย  เพื่ อขอคํ าแนะนํ า สามเณร
ให ปริ ศนาธรรม แก พระโปฏฐิ ลเถระ ดั งน้ี 

จอมปลวกแห งหนึ่ ง มี ช อง ๖ ช อง เหี้ ยตั วหนึ่ งเข าไปอยู ในนั้ น 
ถ าจะจั บเหี้ ย ก็ ให อุ ดช องเสี ย ๕ ช อง แล วขุ ดช องท่ี  ๖ ก็ จั บเหี้ ยได 

พระโปฏฐิ ละผู ทรงพระไตรป ฎกฟ งแล วเข าใจทั นที  อรรถกถา
อธิ บายปริ ศนาธรรมดั งกล าวไว  ดั งน้ี 

การให อุ ดช องท้ั ง ๕ หมายถึ ง ให มี การสั งวรในป ญจทวาร
การให ขุ ดตามหาเหี้ ยในช องท่ี  ๖ หมายถึ ง ให กํ าหนดรู อารมณ 

(วิ ป สสนารมณ ) ทางมโนทวาร
เมื่ อพระศาสดาทรงทราบเหตุ การณ น้ั น จึ งทรงสงเคราะห ท าน 

ด วยคาถา ดั งน้ี 
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2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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ป ญญาย อมเกิ ด เพราะการประกอบแล ความสิ้ นไปแห งป ญญา 
เพราะไม ประกอบ บั ณฑิ ตรู ทาง ๒ แพร ง แห งความเจริ ญและความ
เส่ื อมนั้ นแล ว พึ งต้ั งตนไว โดยประการที่ ป ญญาจะเจริ ญขึ้ นได 

อรรถกถาพระส ูตรนี ้ อธ ิบายคํ าว า ประกอบ หมายถ ึง การกระทํ าไว 
ในใจโดยแยบคาย ในอารมณ  ๓๘ เมื่ อจบพระคาถา พระโปฏฐิ ละ    
ก็ บรรลุ ธรรม

ไวพจน ของ โยนิ โสฯ ที่ ปรากฏในพระสู ตร เช น ประกอบโยนิ โส-
มนสิ การ, กระทํ ากิ จในโยนิ โสมนสิ การ, กระทํ าไว ในใจโดยอุ บาย, 
พ ิจารณาโดยแยบคาย, ใส ใจโดยแยบคาย ฯลฯ คํ าเหล าน้ี ม ีความหมาย
เดี ยวกั น เป นคํ าที่ แสดงถึ งกิ จทางมโนทวาร ดั งน้ั น การเจริ ญวิ ป สสนา
กั มมั ฏฐาน ต องม ีอาวั ชชนะ ม ีการตร ึก ดั ง อรรถกถา อง ฺ.ทสก.อภ ิณห- 
ป จจเวกขณธรรมสู ตร พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ  ดั งน้ี 

“ภิ กษุ ท้ั งหลาย วั นคื นท่ี ล วงไป เรากํ าลั งทํ าวั ตรปฏิ บั ติ อยู หรื อ? 
กํ าล ังท องบ นพ ุทธวจนะอยู หรื อ? กํ าล ังทํ าก ิจ โยน ิโสมนส ิการอยู หรื อ?”

อี กตั วอย างหน่ึ งแสดงว า โยนิ โสฯ เป นการปฏิ บั ติ ธรรม คื อ    
อรรถกถา องฺ .จตุ กฺ ก.ตติ ยอั จฉริ ยสู ตร (หน า ๓๔๓) เป นถ อยคํ าที่    
พระอานนท  กล าวปฏิ สั นถารต อนรั บภิ กษุ อาคั นตุ กะผู มาเยี่ ยมว า

- ท านผู มี อายุ ท้ั งหลาย ท านสบายดี หรื อ?
- ท านพอยั งชี พให เป นไปได อยู หรื อ?
- ท านยั ง ทํ ากิ จ ในโยนิ โสมนสิ การอยู หรื อ?
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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จากคํ าปฏิ สั นถารดั งกล าว แสดงว า โยนิ โสฯ น่ี แหละเป นสมณกิ จ 
เป นการปฏิ บั ติ ธรรม เป นวิ หารธรรม คื อ เป นเครื่ องอยู ของโยคาวจร   
ผู ปฏิ บั ติ ธรรม

โยนิ โสฯ ขณะเจริ ญวิ ป สสนา

มี ข อความในพระคั มภี ร หลายแห ง ชี้ ให เห็ นว า โยคี บุ คคลประกอบ
โยนิ โสฯ ในขณะเจริ ญวิ ป สสนา เช นใน อรรถกถา ขุ .เถร.กุ ณฑธาน-
เถรคาถา (หน า ๑๓๔) พระเจ าปเสนทิ โกศล ตรั สกั บพระกุ ณฑธาน
เถระ ให หมั่ นเจริ ญวิ ป สสนา ดั งน้ี 

“....พระค ุณเจ า จํ าเด ิมแต นี ้ไป ไม ต องม ีก ิจที ่จะต องไปในที ่ไหนๆ
โยมจะบํ ารุ งพระคุ ณเจ าด วยป จจั ย ๔ ขอพระคุ ณเจ าจงอย าประมาท 
ในโยนิ โสมนสิ การ....”

อี กตั วอย างหนึ่ งคื อ ข อความใน อรรถกถา ขุ .สุ .เมตตสู ตร (หน า 
๓๖๕) กล าวว า

ในวั นใกล เข าพรรษา ภิ กษุ ชาวเมื องต างๆ เข าไปขอกั มมั ฏฐาน
ก ับพระพ ุทธเจ า แล วพาก ันไปหาที ่สั ปปายะเพื ่อเจร ิญว ิป สสนา เม่ื อได 
สถานที่ สงบแล ว ต างปรารภความเพี ยร นั่ งอยู ท่ี โคนไม  ตลอดคื น
และวั น เคาะระฆั งบอกยาม เป นผู อยู มากไปด วย โยนิ โสมนสิ การ
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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อี กตั วอย างหนึ ่งคื อ สม ัยที ่พระพ ุทธองค ย ังทรงบํ าเพ ็ญเพ ียรแสวงหา
โพธิ ญาณ พระองค ก็ ทรงประกอบกรรมในโยนิ โสฯ เช นกั น แม ในยาม
สุ ดท ายคื นวั นวิ สาขปุ รณมี  ภายใต ต นพระศรี มหาโพธิ์  พระพุ ทธองค ทรง
บรรลุ โพธิ ญาณด วยป จจั ยภายในคื อ ทรงประกอบปฏิ จจสมุ ปบาทไว ใน
พระทั ย จึ งทรงบรรลุ พระสั พพั ญ ุตญาณ ดั งพระองค ตรั สเรื่ องน้ี  ให 
ภิ กษุ ฟ งใน สํ .นิ .มหาศั กยมุ นี โคตมสู ตร (ข อ ๒๖) ดั งน้ี 

“ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย เม่ื อเรายั งเป นพระโพธิ สั ตว  ก อนตรั สรู  
ยั งมิ ได ตรั สรู  ได มี ความปร ิว ิตกว า โลกนี ้ถ ึงความยากแล วหนอ ย อมเก ิด
แก  ตาย ฯลฯ เม่ื ออะไรหนอมี อยู  ชราและมรณะจึ งมี ....

ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย เรานั้ นกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย จึ งรู 
ด วยป ญญาว า เม่ื อชาติ มี  ชรามรณะจึ งมี  ชราและมรณะย อมมี 
เพราะชาติ เป นป จจั ย....”

จากพระพ ุทธพจน ข างต นแสดงว า ป จจ ัยหนึ ่งในบรรดาป จจ ัยทั ้งหลาย
ที่ ทํ าให พระพุ ทธองค ตรั สรู  คื อ โยนิ โสฯ

อรรถกถา สํ .นิ .วิ ป สสี สู ตร ท่ี  ๔ (หน า ๔๓) ยั งยํ้ าให เห็ นความ
สํ าคั ญของโยนิ โสฯ ไว อี ก ดั งน้ี 

บทว า โยนิ โสมนสิ การา อหุ  ป ฺญาย ได แก  ตรั สรู  ด วยโยนิ โส-
มนสิ การ และด วยป ญญา
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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ดั งน้ั น ผู ใดปรารถนาจะตรั สรู ตามพระพุ ทธเจ า ก็ ให ฝ กโยนิ โสฯ
ไว เถิ ด แม การตรั สรู ยั งอยู ห างไกลก็ ตาม แต ในบั้ นปลายชี วิ ต ผู ชํ านาญ
โยน ิโสฯ ในวาระส ุดท ายใกล มรณะ ถ าสามารถประกอบโยน ิโสฯ ได  ทํ าให 
กุ ศลวิ ถี จิ ตเกิ ดในมรณาสั นนกาล สุ คติ ภู มิ ของผู น้ั นย อมมี หวั ง ส วนผู ใด
ไม รู เรื่ องโยนิ โสมนสิ การเลย ชํ านาญแต  อโยนิ โสฯ ทํ าให อกุ ศลจิ ตเกิ ด
ในมรณาสั นนกาล ทุ คติ ภู มิ ของเขาย อมมี หวั ง

โยนิ โสฯ เป นขั้ นตอนหนึ่ งในการปฏิ บั ติ ธรรม

ใน องฺ .ทสก.อวิ ชชาสู ตร กล าวถึ งลํ าดั บการปฏิ บั ติ ธรรม หรื อ
ข้ั นตอนการเจริ ญวิ ป สสนา ต องมี โยนิ โสฯ อยู ด วย ดั งน้ี 

การคบสั ตบุ รุ ษ เป นป จจั ยให ได ฟ ง พระสั ทธรรม ๆ เป นป จจั ย
ให เกิ ด ศรั ทธา ๆ เป นป จจั ยให  โยนิ โสมนสิ การ ๆ เป นป จจั ยให เกิ ด 
สติ สั มปชั ญญะ ๆ เป นป จจั ยให มี  อิ นทรี ยสั งวร ๆ เป นป จจั ยให เกิ ด 
สุ จริ ต ๓ ๆ เป นป จจั ยให เจริ ญ สต ิป ฏฐาน ๆ เป นป จจั ยแก การเจร ิญ
สั มโพชฌงค  ๆ เป นป จจั ยแก  วิ ชชาและวิ มุ ตติ 

จากพระพุ ทธพจน ข างต น ทํ าให เห็ นว า โยนิ โสฯ เป นขั้ นตอนหน่ึ ง
ที่ สํ าคั ญมาก ท านเปรี ยบจิ ตรกรผู วาดภาพบนผื นผ า ต องเตรี ยมซั กผ า
ให สะอาดก อนวาดภาพฉั นใด โยคาวจรผู เจริ ญสติ ป ฏฐาน ๔ ก็ ต องรู จั ก
ประกอบโยนิ โสฯ ให บริ บู รณ เสี ยก อน ฉั นนั้ น

ชชา
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2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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อั นงานศิ ลปะของจิ ตรกรนั้ น มี ลํ าดั บขั้ นตอนในการวาดภาพฉั นใด 
การเจร ิญสติ ป ฏฐาน ๔ หร ือการเจร ิญวิ ป สสนา ก็ ม ีลํ าดั บขั ้นตอนฉ ันนั ้น   
ดั งใน อง ฺ.อฏ ฐก.ปหาราทส ูตร (ข อ ๑๐๙) และอรรถกถา (หน า ๑๔๒)
พระพุ ทธองค ตรั สกั บท าวปหาราทะจอมอสู รว า

“....ดู ก อนปหาราทะ มหาสมุ ทรลาดลุ มลึ กลงไปตามลํ าดั บ    
ไม โกรกชั นเหมื อนเหว... ในธรรมวิ นั ยนี้ ก็ เหมื อนกั น มี การศึ กษาตาม
ลํ าดั บ มี การกระทํ าตามลํ าด ับ มี การปฏ ิบั ติ ตามลํ าด ับ มิ ใช ว าจะบรรล ุ 
อรหั ตตผลได โดยตรง...

...การปฏิ บั ติ ธรรมต องเป นไปตามลํ าดั บ การข ามขั้ นไปเป น 
พระอรหั นต แบบกบกระโดดย อมไม มี  ฯลฯ ก็ ภิ กษุ บํ าเพ็ ญ ศี ล สมาธิ  
ป ญญา ตามลํ าดั บเท านั้ น จึ งบรรลุ พระอรหั ต”

จากพระสู ตรนี้  ทํ าให เห็ นว า วิ ป สสนาแบบไม มี โยนิ โสฯ หรื อแบบ
ทางลั ดทางตรง น่ั นเป นการปฏิ บั ติ ธรรมข ามขั้ นตอนไปแล ว

เน่ื องจากพระสู ตรต างๆ ที่ ผ านมา ล วนบ งบอกว า โยนิ โสฯ เป น  
ข้ั นตอนหนึ่ งในการเจริ ญสมณธรรม เราจึ งควรหั นกลั บมาทบทวน   
การเจริ ญวิ ป สสนายุ คนี้ ว า มี โยนิ โสฯ หรื อไม  มี สุ จริ ต ๓ หรื อไม  เพราะ
บุ คคลทั่ วไปยุ คนี้  เคยชิ นอยู กั บอกุ ศล ชํ านาญยิ่ งในทุ จริ ต ๓ น่ั นคื อ 
ชํ านาญยิ ่งใน อโยนิ โสฯ ทั ้งน้ี เพราะป จจ ุบ ันเป นย ุคที ่วั ตถ ุกามกํ าล ังเฟ องฟ ู
การบํ าเพ็ ญสุ จริ ต ๓ ให บริ บู รณ  จึ งทํ าได ยาก
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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เรื่ องโยนิ โสฯ เป นการปฏิ บั ติ ที่ ยากยิ่ ง โดยเฉพาะฆราวาสสมั ยนี้ 
ต องยุ งอยู กั บการทํ ามาหากิ น ไม มี เวลาฟ งธรรม แม ฟ งแล วก็ ไม สามารถ
ทรงจํ าไว ได  เพราะต องใช สมองไปในเรื่ องการทํ ามาหากิ น เมื่ อไม มี การ
ทรงจํ าแล ว จะนํ าธรรมะอะไรมาเพ ง เมื่ อป ญญาขั้ นต น คื อสุ ตมยป ญญา 
ไม มี แล ว ป ญญาขั้ นสู งๆ ต อไป จึ งไม ต องกล าวถึ ง

.............................................
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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บทที่  ๑๐

อาหารของโยนิ โสมนสิ การ

เน่ื องจากโยน ิโสฯ เป นส ังขารธรรม เกิ ดมาแต เหตุ ป จจ ัย ดั งในคั มภ ีร 
อง ฺ.ทสก.อว ิชชาสู ตร แสดงเหตุ ใกล และเหตุ ไกลของ โยนิ โสฯ ไว ดั งน้ี    
(นํ ามาโดยสรุ ป)

“การได ทํ าบ ุญไว ในชาต ิแต ปางก อน และได ต้ั งอั ตตสั มมาปณ ิธ ิไว 
จึ งเกิ ดในปฏิ รู ปเทส การเกิ ดในปฏิ รู ปเทส ทํ าให ได พบสั ตบุ รุ ษ เม่ื อ
พบสั ตบุ รุ ษ จึ งได ฟ งพระสั ทธรรม เม่ื อได ฟ งพระสั ทธรรม จึ งเกิ ด
ศรั ทธา เม่ื อเกิ ดศรั ทธา จึ งประกอบโยนิ โสมนสิ การ....”

ข อความในอวิ ชชาสู ตร แสดงว า โยนิ โสฯ มี การฟ งพระสั ทธรรม 
และม ีศร ัทธาเป นเหตุ ใกล  นอกจากนี ้ย ังม ีเหตุ ไกลด วย ดั งพระพ ุทธพจน 
ใน อรรถกถา องฺ .เอกก. (หน า ๑๔) กล าวไว  ดั งน้ี 

“บุ คคลผู มิ ได ต้ั งตนไว ชอบ (อั ตตสั มมาปณิ ธิ ) และมิ ได ทํ าบุ ญ
ไว ในชาติ ปางก อน ก็ ไม มี โยนิ โสมนสิ การ...”

จากพระพ ุทธพจน ข างต น พระพ ุทธองค ทรงเต ือนพ ุทธบร ิษ ัท ให รู จ ัก
ต้ั งอั ตตสั มมาปณิ ธิ  เมื่ อทํ าบุ ญทํ ากุ ศลทุ กครั้ ง น่ั นเป นการเจริ ญ   
อธิ ษฐานบารมี  เพราะผู ไม ได ต้ั งความปรารถนาพระนิ พพานไว  แม จะ  
ทํ ากุ ศลมากเพี ยงใด ก็ ไม มี ทางบรรลุ ถึ งพระนิ พพาน

ชชา
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นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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ผลของโลกิ ยก ุศลนั ้น แม จะพาช ีวิ ตไปเก ิดไปตายในส ุคต ิภ ูม ิ แต ช ีวิ ต
ก็ ไม สามารถอยู ในส ุคติ ภ ูม ิน้ั นตลอดไป หมดบ ุญเมื ่อใด ช ีวิ ตก ็ต องเร ร อน
ไปเกิ ดไปตายในภพภู มิ อ่ื นอี ก ดั งน้ั น การต้ั งความปรารถนาให ถึ ง   
พระนิ พพาน เพื่ อให พ นจากการเวี ยนว ายตายเกิ ดจึ งควรทํ า ดั งคั มภี ร  
เถรคาถา กล าวถ ึงประวั ติ พระอร ิยสาวกท ุกองค  ล วนเคยตั ้งความปรารถนา
พระนิ พพานกั นทั้ งน้ั น

ข อความใน อรรถกถา สํ .นิ .เทสนาสู ตร (หน า ๙) แสดงอาหาร 
หรื อป จจั ยของโยนิ โสฯ ไว ดั งน้ี 

“เนยยบุ คคล เม่ื อใช โยนิ โสมนสิ การ โดยอุ ทเทศ, โดยปริ ปุ จฉา 
คบบั ณฑิ ต, นั่ งใกล กั ลยาณมิ ตร จึ งตรั สรู ธรรม...”

ใน องฺ .สตฺ ตก.อรรถกถาภาวนาสู ตร (หน า ๒๕๘) แสดงอาหาร
ของ โยนิ โสฯ ไว อี ก ดั งน้ี 

ก็ อาสวะทั้ งหลายของบรรพชิ ต ย อมส้ิ นไปตลอดกาลเป นนิ ตย  
ด วยอุ ทเทศ ด วยปริ ปุ จฉา และด วยโยนิ โสมนสิ การ

อุ ทเทศ คื อ ศึ กษาพระพุ ทธพจน จากพระโอษฐ  หรื อจากพระบาลี  
มี พระสู ตรต างๆ เป นต น

ปริ ปุ จฉา ได แก การศึ กษาพระพ ุทธพจน จากอรรถกถา หร ือศึ กษาด วย
การสอบถามครู อาจารย  ตลอดจนผู รู ทั้ งหลาย
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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จากพระพุ ทธพจน ข างต น ทํ าให เห็ นว า ผู ใดเจริ ญวิ ป สสนา ผู น้ั น
ต องรู ปริ ยั ติ ก อน เว นแต อุ คฆติ ตั ญ ูบุ คคล เพราะอุ คฆติ ตั ญ ูบุ คคล 
เป นผู เคยสั ่งสมส ุตะมาด ีแล วในอด ีตชาติ  ดั งประวั ติ พระอรห ันต ทั ้งหลาย
ที่ ปรากฏในคั มภี ร เถระคาถา

การเจร ิญก ัมม ัฏฐาน ม ีความจํ าเป นต องม ีทั ้งปร ิย ัติ และปฏ ิบ ัติ  ดั งใน
คั มภี ร  ขุ .ธ. (ข อ ๑๑) กล าวถึ งกุ ลบุ ตรชาวสาวั ตถี  ๒ คน เป นสหายกั น 
ได ฟ งธรรมแล วเกิ ดศร ัทธา ชวนก ันออกบวช เมื ่อถื อนิ ส ัยและทํ าวั ตรปฏ ิบ ัติ 
ต างๆ จนบร ิบ ูรณ  และศ ึกษาพระธรรมว ิน ัย ก ับพระอุ ป ชฌาย  ครบ ๕ ป  
ตามพระว ิน ัยกํ าหนดแล ว จ ึงพากั นไปเฝ าพระพ ุทธเจ า เพื ่อขอคํ าแนะนํ า
ในการเจริ ญสมณธรรม ที่ สู งยิ่ งๆ ข้ึ นไป

พระผู มี พระภาคเจ าทรงแนะนํ าภิ กษุ ทั้ งสองว า ธุ ระในพระศาสนา 
มี คั นถธุ ระ และวิ ป สสนาธุ ระ

ภิ กษุ หนุ มเลื อกบํ าเพ็ ญคั นถธุ ระ จึ งเพี ยรเรี ยนพุ ทธพจน  จน
สามารถบอกธรรมแก ภิ กษุ  ๕๐๐ เป นอาจารย ของคณะใหญ  ๑๘ คณะ 
เป นคั นถิ กภิ กษุ  สอนศิ ษย จํ านวนมาก

ภิ กษุ ผู มี อายุ มาก เลื อกบํ าเพ็ ญวิ ป สสนาธุ ระ เมื่ อได รั บกั มมั ฏฐาน
จากพระศาสดาแล ว ก็ พากเพ ียรบํ าเพ ็ญวิ ป สสนา ไม ช าก็ บรรล ุพระอรห ัต
พร อมด วยปฏิ สั มภิ ทา เป นวิ ป สสกภิ กษุ  มี ผู เคารพเลื่ อมใสเป นจํ านวน
มากเช นกั น

ช
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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ข าววิ ป สสกภิ กษุ มี ผู เลื่ อมใสจํ านวนมาก ทํ าให พระคั นถิ กภิ กษุ  
สงส ัยว า สหายของท านรู ปร ิย ัติ น อยกว า แต ทํ าไมม ีผู เลื ่อมใสมากเช นนั ้น
ท านคิ ดจะทดสอบป ญหาธรรมกั บพระวิ ป สสกภิ กษุ  จึ งมี การนั ดพบกั น 
ณ สถานที่ แห งหน่ึ ง

เมื่ อพระผู มี พระภาคเจ าทรงรู เหตุ การณ น้ั นตลอดแล ว ทรงเอ็ นดู 
คั นถิ กภิ กษุ  เกรงจะตกนรก เพราะไปเบี ยดเบี ยนพระขี ณาสพ พระองค 
ทรงกระทํ าประหน่ึ งเสด็ จจาริ กไป ณ ที่ น้ั น ครั้ นประทั บบนพุ ทธอาสน    
ที่ จั ดไว แล ว ทรงถามป ญหากะภิ กษุ ทั้ งสอง ปรากฏว า พระคั นถิ กภิ กษุ 
ตอบไม ได  แต พระว ิป สสกภิ กษ ุตอบได หมด ทั ้งป ญหาล ึกซ้ึ งในอรห ัตต-
มรรค อรหั ตผล พระพุ ทธองค จึ งทรงสาธุ การแก พระวิ ป สสกภิ กษุ 

เหล าอั นเตวาสิ กของพระคั นถิ กภิ กษุ แปลกใจ พากั นสนทนาว า 
ทํ าไมอาจารย ของเราเป นผู ทรงปริ ยั ติ  บอกธรรมแก ภิ กษุ  ๕๐๐ แต พระ
พุ ทธองค ไม ทรงสาธุ การ เมื่ อพระพุ ทธองค ทรงทราบเช นนั้ น จึ งตรั ส
คาถากั บภิ กษุ เหล าน้ั น ดั งน้ี 

“หากว า นรชนผู ถึ งพร อมด วยศี ล กล าวพระพุ ทธพจน  อั นมี 
ประโยชน เกื ้อก ูลแม มาก แต เป นผู ประมาท ไม ทํ าตามพระพ ุทธพจน  นั ้น
(ไม นํ ามาโยนิ โสฯ) เขาย อมไม มี ส วนแห งสามั ญญผล เหมื อนคน  
รั บจ างเล้ี ยงโค ย อมไม มี ส วนแห งป ญจโครส ส วนนรชนผู ถ ึงพร อมด วยศ ีล
กล าวพระพุ ทธพจน อั นมี ประโยชน เกื้ อกู ล แม จะกล าวน อย แต เป นผู 
มี ปกต ิประพฤต ิธรรมสมควรแก ธรรม (สมควรแก  โลก ุตตรธรรม ๙) 
ไซร  เขาละราคะ โทสะ โมหะแล ว มี จิ ตหลุ ดพ นดี แล ว เขาย อมมี ส วน
แห งสามั ญญผล”
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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อรรถกถาพระสู ตรข างต น อธิ บายว า
ผู มี สุ ตะมาก แต มี ปกติ อยู ด วยความประมาท ไม กระทํ าไว ในใจ

โดยแยบคาย ด วยอํ านาจแห งไตรลั กษณ  จึ งไม บรรลุ ธรรม ส วนผู มี  
สุ ตะน อย แต  กระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย ย อมบรรลุ ธรรมได 

จากเรื่ องภิ กษุ สองสหายดั งกล าว ทํ าให เห็ นว า ทั้ งปริ ยั ติ และปฏิ บั ติ 
มี ความสํ าคั ญเท ากั น อน่ึ งพระคาถาที่ พระพุ ทธองค ตรั สน้ั น มี เง่ื อนไขว า 
ผู ที่ โยนิ โสฯ แล วบรรลุ ธรรมได  ผู น้ั นต องมี ปริ ยั ติ พอเพี ยง มี การปฏิ บั ติ 
ธรรมสมควรแก ธรรม และป จจ ัยอื ่นๆ ม ีศี ลวิ ส ุทธ ิ จ ิตตว ิส ุทธ ิ เมื ่อ
ประกอบ โยนิ โสฯ จึ งบรรลุ  ทิ ฏฐิ วิ สุ ทธิ  ได 

ด วยเหตุ น้ี เอง พระวิ นั ยจึ งกํ าหนดให ผู บวชใหม  ต องถื อนิ สั ยกั บ
อุ ป ชฌาย หรื ออาจารย  ๕ ป  ต องทํ าวั ตรต างๆ มี การบํ าเพ็ ญศี ลสิ กขา  
ให บริ บู รณ  สั่ งสมสุ ตะให พอเพี ยงเสี ยก อน อุ ป ชฌาย อาจารย จึ งอนุ ญาต
ให ออกไปบํ าเพ็ ญสมถวิ ป สสนาได โดยลํ าพั ง แม กระนั้ นในครั้ งแรกๆ    
ก็ ไม ให ไปไกลนั ก ถ ามี ป ญหา ก็ กลั บมาหาอุ ป ชฌาย อาจารย ได สะดวก 
ส วนภิ กษุ ใดไม ฉลาด ต องอยู กั บอุ ป ชฌาย อาจารย ตลอดไป

ในกรณ ีของวิ ป สสกภิ กษ ุ ท านก ็ถื อนิ ส ัยก ับพระอ ุป ชฌาย มาครบ ๕ ป 
ได สั่ งสมสุ ตะพอเพี ยงที่ จะนํ าไปโยนิ โสฯ ส วนคั นถิ กภิ กษุ  เป นผู มี ปริ ยั ติ 
ระด ับคร ูอาจารย  เมื ่อฟ งธรรมที ่พระพุ ทธองค ทรงแสดงเพี ยงย อๆ ก็ 
บรรล ุได เร ็วพล ัน สร ุปแล ว ปร ิย ัติ จํ าเป นก ับท ุกคน เพราะการเจร ิญ
วิ ป สสนานั ้น กล าวอ ีกนั ยหนึ ่งก็ คื อ การประกอบโยน ิโสฯ ใน ขั นธ  ธาตุ  
อายตนะ ส ัจจะ ปฏ ิจจสม ุปบาท ฯลฯ เป นช ีวิ ตจ ิตใจ โดยทํ าเป นประจํ า 
หร ือเป นเครื ่องอยู  น่ั นเอง
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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ดั งน้ั นเราจ ึงไม ควรค ิดว า ไม ต องรู ปร ิย ัติ ก็ เจร ิญวิ ป สสนาได  สํ าหร ับ
ผู บรรล ุเร ็วในสม ัยพ ุทธกาล เพราะอดี ตชาติ  ท านเหล าน้ั นเคยสั ่งสมปริ ยั ติ 
มาแล วทั้ งน้ั น เช น พระนางเขมา พระเทวี ของพระเจ าพิ มพิ สาร พระ
นางมี มานะในรู ปสมบั ติ ของตนเองมาก ไม ชอบคํ าสอนที่ พระพุ ทธองค 
ทรงตํ าหนิ ร ูปกายอยู เสมอ และในป จจุ บั นชาติ  พระนางก็ ไม ได ศึ กษา
ปร ิย ัติ  แต อรรถกถากล าวประว ัติ อดี ตชาติ ของพระเถร ีว า ในสม ัยพระก ัส
สปพ ุทธเจ า พระนางได ประพฤติ กุ มารี พรหมจรรย อยู นานถึ ง ๒๐,๐๐๐ 
ป  แตกฉานในปริ ยั ติ  เป นธรรมกถึ ก เป นผู ทรงพระไตรป ฎก ด วย
อุ ปนิ สั ยนั้ นเอง ในชาต ิป จจ ุบ ัน แม พระนางจะไม ได เร ียนปร ิย ัติ มาเลย เมื ่อ
ได ฟ งพระธรรม จากพระโอษฐ ด วยเทศนาเพี ยงครั้ งเดี ยว ก็ บรรลุ ธรรม 
เป นอั ครสาวิ กา ผู เลิ ศด วยป ญญายิ่ งกว าภิ กษุ ณี ทั้ งหลาย

ดั งน้ั น เราจึ งไม ควรประมาทว า ในอดี ตเราก็ เคยเรี ยนปริ ยั ติ มา  
พอแล ว หรื อเข าใจผิ ดว า ไม ต องรู ปริ ยั ติ ก็ ปฏิ บั ติ ได  หรื ออย าเข าใจว า 
เมื่ อลงมื อปฏิ บั ติ แล วจะรู ปริ ยั ติ ได เอง หรื อบางท านคิ ดว า เมื่ อจิ ตเป น
สมาธิ แล ว ป ญญาจะเกิ ดขึ้ นเอง และไม ควรกล าวว า ปริ ยั ติ ไม สํ าคั ญ 
ปฏิ บั ติ สํ าคั ญกว า หรื อกล าวว า ปริ ยั ติ มากเกิ นไป เป นต น อั นเป นคํ า
กล าวหมิ่ นพระธรรมของพระพุ ทธองค โดยไม รู ตั ว เมื่ อหมิ่ นพระธรรม   
ก็ เท ากั บหมิ่ นพระพุ ทธเจ าด วย ซ่ึ งมี โทษอย างยิ่ ง ไม ควรทํ า

.........................................
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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บทที่  ๑๑

โยนิ โสมนสิ การมากน อยเพี ยงใด

การกระทํ าไว ในใจโดยอุ บายอั นแยบคายนั้ น พระพุ ทธองค ทรงให 
กระทํ าตลอดเวลาและตลอดช ีวิ ต ใน ค ัมภ ีร  มิ ลิ นทป ญหา สู ริ ยั งคป ญหา
(กั ณฑ ที่  ๕ วรรคที่  ๓ ป ญหาที่  ๘) พระเจ ามิ ลิ นท ถามป ญหา ว าด วย 
องค  ๗ แห งพระอาทิ ตย  กะพระนาคเสน พระเถระตอบ ดั งน้ี 

ขอถวายพระพร ยั งมี อี กองค หนึ่ ง พระอาทิ ตย  ย อมโคจร 
เป นประจํ า ฉั นใด ขอถวายพระพร พระโยคาวจรผู บํ าเพ็ ญเพี ยร 
ก็ พึ งกระทํ าโยนิ โสฯ เป นประจํ า ฉั นนั้ นเหมื อนกั น

โยน ิโสฯ ม ิได เจร ิญเพ ียงชั ่วครั ้งชั ่วคราว แท จร ิงพระโยคาวจรย ุคก อน
ท านโยน ิโสฯ เป นประจํ า กล าวอ ีกนั ยหนึ ่ง ท านม ีโยน ิโสฯ เป นวิ หารธรรม
ทั้ งน้ี เพราะผู เจริ ญวิ ป สสนาต องเพี ยรทํ ากิ จ ๔ มี ปริ ญญากิ จในทุ กขสั จ 
เป นต น โดยทํ าอย างต อเน่ื อง การทํ าปริ ญญากิ จนั้ น เป นการกํ าหนดรู 
หรื อการประกอบโยนิ โสฯ ในอุ ปาทานขั นธ  ๕ น่ั นเอง

เหตุ ที่ พระโยคาวจร ประกอบโยนิ โสฯ ตลอดเวลา ในขณะเจริ ญ
สมถะวิ ป สสนา เพราะท านไม ยอมให วิ ปลาส ๔ ซ่ึ งเป นอาหารของ 
อวิ ชชา ได แก  นิ จจวิ ปลาส, สุ ขวิ ปลาส, สุ ภวิ ปลาส, อั ตตวิ ปลาส เกิ ดขึ้ น 
เพราะจะทํ าให วิ ป สสนากั มมั ฏฐานของท านเสี ยหาย
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นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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พระสู ตรหลายสู ตรกล าวว า สมั ยพุ ทธกาล พระโยคาวจรผู มี จิ ต  
เด็ ดเดี่ ยว ท านทํ ากิ จนี้ ตลอดวั นตลอดคื น จะเว นเฉพาะตอนหลั บเท าน้ั น 
และทํ าตลอดช ีวิ ตด วย หร ือทํ าจนกว าจะเก ิดป ญญา เห ็นข ันธ  ๕ โดยความ
เป นโทษเป นภ ัย จนกว าจะเก ิดป ญญาเบื ่อหน าย (นิ พพ ิทา) จนกว าจะ
คลายกํ าหนั ด (วิ ราคา) หร ือจนกว าจะหล ุดพ น (วิ ม ุตต ิ) แม บรรล ุเป น
พระเสขบุ คคล หรื อพระอเสขบุ คคลแล ว ท านก็ ยั งโยนิ โสมนสิ การ ไปใน
อุ ปาทานขั นธ  ๕ เป นประจํ าต อไป ดั งใน สํ .ข.สี ลสู ตร (ข อ ๓๑๐)  
กล าวว า

ณ ป าอิ สิ ปตนมฤคทายวั น กรุ งพาราณสี  ท านพระมหาโกฏฐิ ตะ   
ผู เป นเอตทั คคะ เลิ ศกว าภิ กษุ ท้ั งหลายผู บรรลุ ธรรมพร อมด วย
ปฏิ สั มภิ ทา ได ออกจากที่ พั กในเวลาเย็ น เข าไปหาท านพระสารี บุ ตร
เถระ ผู เลิ ศกว าภิ กษุ ท้ั งหลายผู มี ป ญญา พระเถระทั้ งสองสนทนากั น
ในแบบธรรมสากั จฉา ดั งนี้ 

พระมหาโกฏฐ ิตะ. ภ ิกษุ ผู มี ศ ีล ควรกระทํ าธรรมเหล าไหนไว ในใจ
โดยแยบคาย

พระสารี บุ ตร. ท านโกฏฐิ ตะ ภิ กษุ ผู มี ศี ล ควรกระทํ าอุ ปาทาน-
ขั นธ  ๕ ไว ในใจโดยแยบคาย โดยความเป นของไม เท่ี ยง เป นทุ กข  
เป นดั งโรค เป นดั งฝ  เป นดั งลู กศร เป นความคั บแค น เป นอาพาธ 
เป นดั งผู อ่ื น เป นของทรุ ดโทรม เป นของสู ญ เป นอนั ตตา....

พระมหาโกฏฐ ิตะ. พระโสดาบ ัน พระสกทาคาม ี พระอนาคาม ี
ควรทํ าธรรมเหล าไหนไว ในใจโดยแยบคาย
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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พระสาร ีบุ ตร. แม พระอร ิยเจ าทั ้ง ๓ ก ็ควรกระทํ าอุ ปาทานข ันธ  ๕
ไว ในใจโดยแยบคาย โดยความเป นทุ กข  เป นดั งโรค เป นดั งฝ  เป น
ดั งลู กศร ฯลฯ

พระมหาโกฏฐิ ตะ. พระอรหั นต  ควรกระทํ าธรรมเหล าไหน ไว 
ในใจโดยแยบคาย

พระสาร ีบุ ตร. แม พระอรห ันต  ก ็กระทํ าอุ ปาทานข ันธ  ๕ ไว ในใจ
โดยแยบคาย โดยความเป นทุ กข  เป นดั งโรค เป นดั งฝ  เป นดั ง   
ลู กศร ฯลฯ

อรรถกถาอธิ บายต อไปว า
แม พระอรหั นต จะทํ ากิ จเสร็ จแล ว บรรลุ แล ว แต ก็ ยั งกระทํ า 

อุ ปาทานข ันธ  ๕ ไว ในใจโดยแยบคายนั ้น เพราะเพื ่อเข าน ิโรธสมาบ ัติ 
เพื่ ออยู เป นสุ ขในป จจุ บั น และเพื่ อสติ สั มปชั ญญะของพระพุ ทธเจ า
และของพระอรหั นต ท้ั งหลาย

พระส ูตรด ังกล าวแสดงว า การกระทํ าอุ ปาทานข ันธ  ๕ อั นเป นอารมณ  
ของวิ ป สสนาไว ในใจโดยแยบคายนั้ น โยคี บุ คคลในสมั ยพุ ทธกาลทํ าอยู 
เสมอ ทํ ากั นตลอดช ีวิ ต ก็ เมื ่อพระอรห ันต ผู ทํ ากิ จเสร ็จแล ว ย ังประกอบ
โยนิ โสมนสิ การอยู เสมอเช นน้ี  จึ งไม ต องกล าวถึ งการปฏิ บั ติ ธรรมเพื่ อ
ความพ นทุ กข ของโยคี บุ คคลยุ คนี้ ว า จะต องโยนิ โสมนสิ การหรื อไม 
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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ตั วอย างโยนิ โสมนสิ การตลอดชี วิ ต
ใน มิ ลิ นทป ญหา จั กกวาก ังคป ญหา พระเจ าม ิล ินท ถามป ญหาองค  ๓

แห งนกจากพราก ซ่ึ งควรถื อเป นเยี่ ยงอย าง พระนาคเสนเถระตอบว า
ขอถวายพระพรมหาบพิ ตร เปรี ยบเหมื อนว า นกจากพราก 

ย อมไม ละทิ้ งคู ของตน จนกว าจะส้ิ นชี วิ ตฉั นใด ขอถวายพระพร  
พระโยคาวจรผู บํ าเพ็ ญเพี ยร ก็ ไม พึ งละทิ้ งโยนิ โสมนสิ การ จนกว า
ชี วิ ตจะสิ้ นสุ ดลง ฉั นนั้ น

สมั ยพุ ทธกาล พระโยคาวจรประกอบโยนิ โสฯ กั นเป นชี วิ ตจิ ตใจ    
ที เดี ยว ทํ าติ ดต อกั นไป เพื่ อไม ให อกุ ศลแม เล็ กน อยเกิ ดแทรกขึ้ นมาใน
ระหว างบํ าเพ ็ญศ ีลส ิกขา จ ิตตส ิกขา โดยเฉพาะในเวลาเจร ิญป ญญาส ิกขา
ดั งพระพุ ทธองค ตรั สไว ว า อุ จจาระแม เล็ กน อยก็ เหม็ นฉั นใด กิ เลสแม 
เล็ กน อย ก็ ม ีกลิ ่นไม สะอาดฉ ันนั ้น ดั ง อรรถกถา สํ .ส.สุ สิ มสู ตร แสดงถ ึง
พระโยคาวจรสม ัยพ ุทธกาล ท านเพ ียรละอก ุศลก ันอย างเข มงวดและ    
จริ งจั ง ดั งน้ี 

ภิ กษุ ผู ปรารถนาความเพี ยรให บริ บู รณ  ย อมไม ยอมให กิ เลส    
ท่ี เกิ ดขณะเดิ น ติ ดตามมาถึ งขณะยื น แม ขณะยื น ก็ ไม ยอมให กิ เลส  
ท่ี เกิ ดขณะยื น ติ ดตามมาถึ งขณะเดิ น เป นต น

พระส ูตรข างต น ทํ าให เห ็นภาพผู บํ าเพ ็ญเพ ียรย ุคก อน ท านโยน ิโสฯ
กั นตลอดเวลา เว นเฉพาะตอนหลั บเท าน้ั น

ชีวิต
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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การบํ าเพ็ ญเพี ยรให ติ ดต อกั นเช นนี้ ได  ผู น้ั นต องมี สติ สั มปชั ญญะ
บริ บู รณ  ซ่ึ งสติ สั มปชั ญญะจะบริ บู รณ ได  ก็ ด วยการประกอบ โยนิ โส-
มนสิ การ ตลอดเวลา

เพราะเหตุ น้ั น ฆราวาสทั่ วไป โดยเฉพาะสมั ยนี้  จะปฏิ บั ติ ธรรมให  
บร ิส ุทธิ ์บร ิบ ูรณ ดุ จส ังข ขั ด จ ึงทํ าได ไม ง ายเลย เพราะช ีวิ ตฆราวาสค ับแคบ
ต องคลุ กคลี อยู กั บครอบครั ว ต องทํ ามาหากิ น จะหาเวลาและสถานที่ 
หลี กเร น ที่ เหมาะแก การกระทํ ากรรมในโยนิ โสฯ ย อมยาก ดั งตั วอย างที่  
อุ บาสกชาวเม ืองสาวั ตถ ี ย ังต องหาโอกาสเข าไปหล ีกเร นค างคื นในพระเชตว ัน
วิ หารในว ันอ ุโบสถ เพื ่อชํ าระศ ีลให บร ิส ุทธิ ์และเพื ่อพอกพ ูนโยน ิโสฯ

ด วยเหตุ น้ี เอง สมั ยพุ ทธกาล ฆราวาสผู มี ฐานะ มี วรรณะสู ง เช น 
พระญาติ ทั้ งหลายของพระพุ ทธองค  เมื่ อได ฟ งพระธรรมเทศนาที่ พระ
พุ ทธองค ทรงแสดงแล ว จึ งรู ว า การที่ จะปฏิ บั ติ ธรรมให ถึ งความบริ สุ ทธิ์ 
ดุ จสั งข ขั ด ให ถึ งความสิ้ นทุ กข ในเพศฆราวาสนั้ นทํ าได ยาก จึ งพากั น
สละเพศฆราวาส ละทิ้ งวั ตถุ กามอั นประณี ต ออกบวชเป นบรรพชิ ต
ได บรรลุ ธรรมเป นจํ านวนมาก

การเรี ยนปริ ยั ติ หรื อฟ งธรรม แล วไม ทรงจํ าไว  อาศั ยเพี ยงเข าใจ
อย างเดี ยวย อมไม พอ เมื่ อนํ าไปตรึ ก ก็ ตรึ กได ไม มาก ระลึ กก็ ไม ละเอี ยด 
ไม เป นขั้ นตอน ไม สมบู รณ เท าที่ แสดงไว ในพระคั มภี ร  ด วยเหตุ น้ี แหละ 
ในชั ้นต น การทรงจํ าพระธรรมคํ าสอน จ ึงม ีความจํ าเป นยิ ่ง ถ าทรงจํ าไม ได 
ก็ โยน ิโสฯ ไม ได  อั นความทรงจํ าสํ าคั ญเพ ียงใด ขอให ดู พระพ ุทธพจน    
ใน ขุ .ธ. ข อ ๒๘ ดั งน้ี 
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นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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“ดู ก อนภิ กษุ ท้ั งหลาย โลฬุ ทายี เรี ยนธรรม มี ประมาณน อยแท  
อนึ่ ง มิ ได ทํ าการท องเลย การเรี ยนปริ ยั ติ อย างใดอย างหนึ่ งแล ว    
ไม ทํ าการท องปริ ยั ติ นั้ น เป นมลทิ นแท ”

ในวงการปฏิ บั ติ ธรรมในเมื องไทยยุ คน้ี  ส วนมากไม ส งเสริ มให มี 
การทรงจํ าพระธรรมคํ าสอน เมื่ อไม ทรงจํ าก็ ไม มี ข อมู ล เมื่ อไม มี ข อมู ล 
ก็ ไม มี การตรึ ก เมื่ อไม มี การตรึ ก ก็ ไม มี โยนิ โสมนสิ การ เมื่ อไม มี โยนิ โสฯ 
แล ว นอกจากป ญญาจะไม เกิ ด ยั งทํ าให  อโยนิ โสฯ เจริ ญขึ้ นด วย

จะเห ็นได ว า การเจร ิญวิ ป สสนา โยน ิโสฯ ม ีบทบาทสํ าคั ญยิ ่ง โยน ิโสฯ
ไม ใช ธรรมที่ เกิ ดขึ้ นได ง ายๆ แต ฝ กได  อบรมให มี ได  ส วนอโยน ิโสฯ น้ั น 
ไม ต องเจริ ญ เพราะปุ ถุ ชนทั่ วไปชํ านาญยิ่ งในอโยนิ โสฯ อยู แล ว เมื่ อเกิ ด 
อกุ ศลจิ ตครั้ งใด น่ั นเป นการให อาหารแก อโยนิ โสฯ ดั งในชี วิ ตประจํ าวั น
ของคนย ุคนี ้ เมื ่อได ฟ งนั กการเม ืองโต ตอบก ันในสภา อ านข าวอาชญากรรม
ต างๆ จากหน ังส ือพ ิมพ หร ือจากโทรท ัศน  ถ าไม ต้ั งจ ิตไว ชอบ ไม รู จั กคิ ด   
ให แยบคายแล ว จิ ตก็ จะเร าร อนแปดเป อนไปกั บ ผรุ สวาจา มุ สาวาจา   
ป สุ ณาวาจา อั นเป นอาหารอั นโอชะของ อโยนิ โสมนสิ การ จึ งกล าวได ว า 
ปุ ถุ ชนเป นผู ชํ านาญยิ่ งใน อโยนิ โสฯ

ใน ที .ปา. อรรถกถา ทสุ ตตรสู ตร (หน า ๔๖๓) กล าวว า
อโยนิ โสฯ เป นเหตุ เป นป จจั ย เพื่ อความเศร าหมองแห งสั ตว    

ท้ั งหลาย โยนิ โสฯ เป นเหตุ เป นป จจั ยอย างหนึ่ ง เพื่ อความหมดจด
แห งสั ตว ท้ั งหลาย
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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วิ ป สสนาย ุคนี ้ กล าวถึ งโยนิ โสมนสิ การน อยที่ สุ ด แต ในพระ
ไตรป ฎกมี คํ าน้ี มากที่ สุ ด เช น คั มภี ร มั ชฌิ มนิ กาย มู ลป ณณาสก  เป น
คั มภี ร ที่ ได ชื่ อว าเป นมหาวิ ป สสนานั้ น พระพุ ทธพจน และอรรถกถา ที่ 
ปรากฏใน สั พพาสวสั งวรสู ตร เพี ยงสู ตรเดี ยว ก็ มี คํ า โยนิ โสมนสิ การ 
ถึ ง ๕๐ แห ง

ถ าสั งเกตให ดี ก็ จะพบว า พระธรรมคํ าสอนในพระไตรป ฎกน้ั น 
พระพุ ทธองค ทรงแสดงไว โดยอุ ทเทศ คื อโดยสั งเขปเป นส วนใหญ  ซ่ึ ง 
อุ คฆต ิตั ญ ูบ ุคคล ฟ งแล วบรรล ุได  แต บ ุคคลรองๆ ลงมา เช น เนยยบ ุคคล
เป นต น ต องนํ าพุ ทธพจน น้ั นไปศึ กษาค นคว าสอบสวนเพิ่ มเติ มจาก
กั ลยาณมิ ตร หรื อจากอรรถกถา ซ่ึ งเป นขั้ นปริ ปุ จฉา เมื่ อเข าใจถู กต อง
ทั้ งอุ ทเทศและปริ ปุ จฉาแล ว ยั งต องทรงจํ าไว ด วย แล วนํ ามาตรึ กบ อยๆ 
น่ั นคื อ นํ าไปเพิ่ มพู นความรู ความเข าใจยิ่ งๆ ข้ึ น ด วยวิ ธี นํ าพระธรรม   
คํ าสอนนั้ นมาโยนิ โสฯ บ อยๆ จึ งบรรลุ ธรรมได  ดั งพระพุ ทธพจน ใน 
อรรถกถา ภาวนาสู ตรที่  ๗ องฺ .สตฺ ตก. (หน า ๒๕๘) กล าวว า

“ก็ อาสวะทั้ งหลายของบรรพชิ ต ย อมส้ิ นไปตลอดกาลเป นนิ ตย  
ด วยอุ ทเทศ, ด วยปร ิปุ จฉา และด วยโยน ิโสมนส ิการ ด วยว ัตรปฏ ิบั ติ ....”

....................................................
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย

โยนิ โสมนสิ การ
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บทที่  ๑๒

องค ธรรม โยนิ โสมนสิ การ

องค ธรรมของโยนิ โสมนสิ การ อรรถกถาแสดงไว ดั งน้ี 

(๑) โยนิ โสมนสิ การ หมายถึ ง อาวั ชชนจิ ต มี หลั กฐานมาจาก 
คั มภี ร ฎี กาแห งอรรถกถา ที ฆนิ กายมหาวรรค มหาสติ ป ฏฐานสู ตร    
ธั มมานุ ป สสนา โพชฌั งคป พพวั ณณนา (ที .ฏี . ๒/๔๐๗ มจร.) ดั งน้ี 

“ตทาโภคตาย อาวชฺ ชนาป  ตคฺ คติ กา เอว”
คํ าแปล : แม แต อาวั ชชนจ ิตทั ้งหลาย ก็ ม ีสภาพที ่เป นไปเหม ือนก ับ

ญาณสั มปยุ ตจิ ตนั้ น เอาใจใส อารมณ อ่ื นจากอารมณ ของภวั งค 
[หมายความว า แม แต อาวั ชชนจ ิต ก็ ย ังได ชื ่อเร ียกว า “โยน ิโสมนส ิการ”

ในฐานะที ่อาวั ชชนจ ิตนั ้น เป นจ ิตที ่เปลี ่ยนกระแสจ ิตจากภว ังค มาเป นวิ ถี จ ิต
(วิ ถี ปฏ ิปาทกะ) เป นการเร ียกโดยอ ุปจารน ัย กุ ศลญาณส ัมปย ุตตจ ิต ได ชื ่อ
ว า “โยน ิโสมนส ิการ” โดยตรง ส วนอาว ัชชนจ ิต ซ่ึ งเป นป จจ ัยให เกิ ด
ญาณส ัมปย ุตจ ิตนั ้น ได ชื ่อว า “โยน ิโสมนส ิการ” โดยอ อม (โดยอุ ปจารน ัย)]

(๒) โยน ิโสมนส ิการ หมายถ ึง ว ิป สสนาชวนจิ ต ม ีหล ักฐานมาจาก
คั มภี ร ฎี กาแห งอรรถกถา ที ฆนิ กายมหาวรรค มหาสติ ป ฏฐานสู ตร    
ธั มมานุ ป สสนา โพชฌั งคป พพวรรณณนา (ที .ฏี . ๒/๔๐๗ มจร.) ดั งน้ี 

ชช

ช
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 

พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 
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“โยนิ โสมนสิ การพหุ ลี กาโรติ  กุ สลาที นํ  ตํ ตํ สภาวสรสสลกฺ ขณา- 
ทิ กสฺ ส ยาถาวโต อวพ ุชฺ ฌนวเสน อุ ปฺ ปน ฺโน ญาณสม ฺปย ุตฺ จิ ตฺ ตุ ปฺ ปาโท,
โส หิ  อวิ ปรี ตมนสิ การตาย โยนิ โสมนสิ กาโรติ  วุ ตฺ โต.”

คํ าแปล ในบทว า โยน ิโสมนส ิการพห ุล ีกาโร (การทํ าให โยน ิโสมนส ิการ
เกิ ดขึ ้นเน ืองๆ) น้ี พ ึงทราบว า โยน ิโสมนส ิการได แก  จ ิตต ุปบาท (จ ิตต ุปบาท
คื อจ ิต หร ือจ ิตและเจตส ิก) ที ่เกิ ดขึ ้นร วมก ับป ญญาเจตส ิก ทํ าหน าที ่รู แจ ง
เห็ นจริ งใน สภาวะ รสะ ลั กษณะ เป นต น ของธรรมทั้ งหลาย มี กุ ศล 
เป นต น ตามสภาพความเป นจริ ง

เหตุ ผลที ่เร ียก ญาณส ัมปย ุตจ ิตตุ ปบาท ว า โยน ิโสมนส ิการ เพราะว า
ญาณสั มปยุ ตจิ ตตุ ปบาท เป นจิ ตที่  มนสิ การอารมณ  พิ จารณาปรมั ตถ-
สภาวธรรม ที่ เกิ ดขึ้ น ตามความเป นจริ งน่ั นเอง

(๓) สภาวะโยน ิโสมนส ิการ หมายถ ึง การพ ิจารณาเห ็นจร ิงตามสภาวะ
มี หลั กฐานมาจาก อรรถกถา ที ฆนิ กาย มหาวรรค ชนวสภสู ตร ดั งน้ี 

โยนิ โสมนสิ กาโร นาม อุ ปายมนสิ กาโรปถมนสิ กาโร, อนิ จฺ เจ 
อนิ จฺ จนฺ ติ  อสุ เภ อสุ ภนฺ ติ  ทุ กฺ เข ทุ กฺ ขนฺ ติ  อนตฺ ตนิ  อนตฺ ตาติ  สจฺ จา-  
นุ โลมิ เกนวา จิ ตฺ ตสฺ ส อาวชฺ ชนา อนฺ วาวชฺ ชนา อาโภโค สมนฺ นาหาโร 
มนสิ กาโร, อยํ  วุ จฺ จติ  โยนิ โสมนสิ กาโรติ .

คํ าแปล โยน ิโสมนส ิการ หมายถ ึง การต้ั งอารมณ ไว ในใจ (การใส ใจ
อารมณ ) ได ถู กต องตามหลั กการและถู กทาง ที่ จะเป นเหตุ ให เกิ ดกุ ศล

ชฺ

ช

ชชฺ ชชฺ
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โยนิ โสมนสิ การ

1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย

โยนิ โสมนสิ การ
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อี กนั ยหนึ่ ง หมายถึ ง การมนสิ การเอาใจใส ใคร ครวญ พิ จารณาใน
อารมณ  ให สอดคล องกั บการรู แจ งอริ ยสั จ กล าวคื อ การมนสิ การสั งขาร 
ที่ มี สภาพไม เที่ ยงว า “เป นของไม เท่ี ยง” สั งขารที่ มี สภาพเป นทุ กข ว า    
“เป นทุ กข ” สั งขารที่ มี สภาพปราศจากอั ตตาตั วตนว า “ปราศจากอ ัตตา
ตั วตน” ส ังขารที ่ม ีสภาพไม งามว า “เป นของไม งาม” การเอาใจใส  หรื อ
พิ จารณาตามที่ กล าวมานี้  เรี ยกว า “โยนิ โสมนสิ การ”

(ด วยความกร ุณาจาก ท านอาจารย จํ าร ูญ ธรรมดา สาสนธชธ ัมมาจร ิยะ
หั วหน าฝ ายวางแผนและวิ ชาการ อภิ ธรรมโชติ กะวิ ทยาลั ย ช วยค นหา
หลั กฐานองค ธรรมของ โยนิ โสฯ จากอรรถกถาและฎี กา)

.....................................
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พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 

2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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โยนิ โสมนสิ การ

1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 

2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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โยนิ โสมนสิ การ

1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย



74

พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 

2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 



75

โยนิ โสมนสิ การ

1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย



76

พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 

2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 



77

โยนิ โสมนสิ การ

1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย



78

พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 

2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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โยนิ โสมนสิ การ

1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย



80

พั นเอกธงชั ย แสงรั ตน 

2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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2

หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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1

นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺ มาสมฺ พุ ทฺ ธสฺ ส

บทที่  ๑

โยนิ โสมนสิ การ กั บ ความคิ ด

พระธรรมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนา แบ งออกเป น ๓ ส วน คื อ 
ปริ ยั ติ ศาสนา ปฏิ บั ติ ศาสนา และปฏิ เวธศาสนา โยนิ โสฯ เป นธรรมที่ 
ปรากฏทั่ วไป โดยเฉพาะปฏิ เวธศาสนาและปฏิ บั ติ ศาสนา โยนิ โสฯ เป น
ธรรมที่ มี บทบาทสํ าคั ญยิ่ ง ดั งในคั มภี ร  ขุ .อิ ติ . ปฐมเสขสู ตร (ข อ ๑๙๔) 
พระพุ ทธองค ตรั สกะภิ กษุ ทั้ งหลายว า

ธรรมอย างอ่ื นอั นมี อุ ปการะมากเพื่ อบรรลุ ประโยชน อั นสู งสุ ด
แห งภิ กษุ ผู เป นเสขะ เหมื อนโยนิ โสมนสิ การไม มี เลย ภิ กษุ เร่ิ มตั้ งไว 
ซ่ึ งมนสิ การโดยแยบคาย พ ึงบรรล ุน ิพพาน อั นเป นท่ี ส้ิ นไป แห งทุ กข ได 

แม ในพระว ินั ยป ฎก มหาวรรค (ข อ ๓๕) พระพุ ทธองค  ก็ ทรง
แสดงความสํ าคั ญของ โยนิ โสมนสิ การ ไว  ดั งน้ี 

ดู ก อนภ ิกษุ ท้ั งหลาย เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้ง
ความเพ ียรไว โดยแยบคาย เราจ ึงบรรล ุอน ุตตรว ิมุ ตต ิ (อรห ัตตผลว ิมุ ตต ิ)
จึ งได ทํ าอนุ ตตรวิ มุ ตติ ให แจ ง แม พวกเธอก็ บรรลุ อนุ ตตรวิ มุ ตติ  
เพราะกระทํ าไว ในใจโดยแยบคาย เพราะตั ้งความเพ ียรไว โดยแยบคาย
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หล ักฐานอ ีกแห งหน่ึ งที ่แสดงให เห ็นว า โยน ิโสฯ เป นธรรมที ่ปฏ ิบ ัติ 
แล ว ทํ าให เข าถึ งปฏิ เวธศาสนา คื อ อรรถกถา ม.มู  สั พพาสวสั งวรสู ตร
(หน า ๑๕๘) กล าวไว โดยปริ ยายว า โยนิ โสฯ เป นเสมื อนประตู ไปสู 
มรรคผลนิ พพาน ดั งน้ี 

บั ณฑิ ตพ ึงเข าใจว า ความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งปวง ย อมม ีแก ภ ิกษุ 
ผู รู อยู  เพื่ อยั งโยนิ โสมนสิ การให เกิ ดขึ้ น

ข อความในอรรถกถาและพระส ูตรต างๆ ที ่นํ ามาข างต น แสดงว า
โยน ิโสฯ เป นป จจ ัยหนึ ่งที ่สํ าคั ญมาก ทํ าให การเจร ิญก ุศลไปถ ึงข้ั น มรรค 
ผล นิ พพานได  นอกจากนี ้ โยน ิโสฯ ย ังม ีบทบาทสํ าคั ญต อปฏ ิบ ัติ ศาสนา
ดั ง อรรถกถา ขุ .อุ . อุ ปาติ สู ตร (หน า ๖๕๑) กล าวดั งน้ี 

สม ัยพ ุทธกาล ตลอดหนึ ่งว ันหนึ ่งค ืนในว ันอุ โบสถ ชาวเม ืองสาว ัตถ ี
เข าไปในพระว ิหารเชตว ัน เพื ่อชํ าระอ ุโบสถ (อุ โบสถศ ีล) ให สะอาด และ
เพื่ อพอกพู นโยนิ โสมนสิ การ

ข อความในอรรถกถาดั งกล าว เป นเสมื อนลายแทงที่ ชี้ ขุ มทรั พย 
ให กั บชาวโลกย ุคนี ้ เพราะสม ัยนี ้ การปฏ ิบ ัติ ธรรมไม ม ีโยน ิโสมนส ิการเลย 
วิ ธ ีปฏ ิบ ัติ ก็ ต างๆ กั นไป ผู ไม ได ศึ กษาพระไตรป ฎก ตลอดจนอรรถกถา
และฎ ีกามาก อน ย อมยากที ่จะวิ นิ จฉ ัยว า แนวทางปฏิ บั ติ ใดผิ ดถู ก
ประการใด ตรงตามพระธรรมวิ นั ยหรื อไม  เพราะต างก็ อ างว ามาจาก
พระไตรป ฎกด วยกั นทั้ งน้ั น แต วิ ธี ปฏิ บั ติ กลั บต างกั นไป ดั งในวงการ
ปฏิ บั ติ ธรรม ยั งมี การโต เถี ยงกั นอยู 
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