
                 JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.8  No.1  January – June  2014              . 

 

 

65 

บทความวิชาการ 
 

1นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 

การปล่อยวางบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนา 
 

                                                                                  พระเทพรัตนสุธี  (สมศักดิ์  โชตินฺธโร)1 
 

บทคัดย่อ 
ค าว่า “การวางเฉย” เป็นค าที่ชาว

พุทธคุ ้นเคยมานาน แต่เชื ่อว ่า เราอาจไม่
ทราบ แม้ในขณะที่วางเฉยต่อสิ่งต่างๆ ก็อาจ
เป็นการเพิ่มพูนอาสวะได้ เพราะเป็นการวาง
เฉย มีที่เป็นการ “เฉยไม่รู้” หรือ “เฉยรู้” หรือ
แม้แต่เป็นการวางเฉยเพราะรู้แล้ว เรา “เฉย” 
ด ้วย  “ความทนทานของจ ิต ”หร ือ  “ด ้วย
ปัญญา” การวางเฉยในที่นี้ไม่ได้หมายความ
ว่าการนิ่งเฉยเมย ความเกียจคร้าน ความนิ่ง
เฉยๆ ไม่ได้ท าอะไร ถ้ามีมากก็จะท าให้เฉื่อย
ชาได้จริง อุเบกขาเป็นคุณธรรม ไม่มีเสียมีแต่
ทางดี อ ุเบกขาเป็นธรรมะมักคู ่ก ับพรหม
วิหาร เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อุเบกขา
จะใช ้ก ็ต ่อเมื ่อ  เมตตาไม่ได ้ กร ุณาไม่ได้ 
มุทิตาไม่ได้ เราจึงใช้อุเบกขา เนื่องจากโลกนี้
เต็มไปด้วยทุกข์ ที่เราไม่สามารถช่วยเหลือ
ได้ทุกคน อุเบกขา คือวางใจเป็นกลางปล่อย
วางเสียบ้าง ไม่ต้องไปยุ่งกับทุกเรื่อง ไม่ไป
แทรกแทรงทุกเรื่อง บางอย่างก็เป็นกฏแห่ง
กรรม เราเองก็ฝืนไม่ได้ ได้แต่ตั ้งใจ
ปรารถนาดีเท ่านั ้น  เมตตา กร ุณา ม ุท ิตา 
อุเบกขา คือพรหมวิหารสี่ เป็นธรรมของพระ
พรหม  
 

บทน า 
เป้าหมายของพระพุทธศาสนา คือ 

ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิง   
(ขุ.ม.(ไทย) 29/177/506) ดับพบชาติเพื่อ
เข้าถึงการเวียนว่ายตายเกิด อันเป็นสาเหตุ
น ามาซึ่งความเดือดร้อนในความไม่รู้จริงใน
กองสังขารอันหาที่สุดแห่งทุกข์ได้ยาก เพราะ
เมื่อไม่เกิดอีกเราก็ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่
ต้องตาย ไม่ต้องตกนรก และไม่ต้องทุกข์กาย
ทุกข์ใจอีกต่อไป ส่วนการท าบุญให้ทางที่
นิยมท ากันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันมีอานิสงส์
สูงสุดเพียงแค่ความสุขในเทวโลกเท่านั้น ไม่
สามารถก าจัดกิเลสตัณหาพาสู่ความพ้นทุกข์
ได้ เพราะแม้จะได้เกิดเป็นเทวดาแล้ว แต่เมื่อ
หมดบุญก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก  
(ส .ม. (ไทย) 19/1178/654, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
21/193/125) คือ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่
ในภพทั้ง 5 คือ เทพ มนุษย์ เดรัจฉาน เปรต 
อสุรกายนรก อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (องฺ.สตฺตก
..(ไทย) 23/44/67) ฉะนั้น เมื่อเรายังต้องเกิด
อีกสิ่งที่จะตามมาด้วยคือ ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ความทุกข์กายทุกข์ใจ และการตก
นรก ดังพระนางปฏาจาราภิกษุณีกล่าวว่า 
“ความตายย่อมมีแก่ผู้ที่เกิดมาแล้ว” ผู้ที่เกิด
มาแล้วย่อมประสบทุกข์ เพราะเหตุนี้แล เรา
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จึงไม่ชอบความเกิด (ส .ส. (ไทย) 15/167/223) 
เพราะเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดในการเข้า
ไปยึดถือและเข้าใจผิดในรูปนามที่เป็นการ
ยึดถือว่าเป็นจริงเป็นจังในอุปาทานขันธ์ 5 ว่า
ด้วยการก าหนดรู้ในธรรม.คือ อุปาทานขันธ์ 5 
ได้แก่การเจริญสติปัฏฐานในขันธบรรพ
อุปทานขันธ์ แปลว่ากองอันเป็นอารมณ์แห่ง
ความยึดมั่นถือมั่นซึ่งอุปาทาขันธ์ 5 กับ 
อริยสัจ 4 ข้อที่ 1 คือ ทุกขอริยสัจนั้นเป็นเรื่อง
เดียวกัน ดังพุทธพจน์ว่า ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้
เป็นทุกขอริยสัจ คือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้
ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์ แม้
ความตายก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งอันไม่
เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอัน
เป็นที่รักก็เป็นทุกข ์ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็
เป็นทุกข์ โดยย่นย่ออุปทานขันธ์ 5 ก็เป็นทุกข์   
(วิ.ม. (ไทย) 4/14/21. อธิบายความ “อุปทาน
ขันธ”์ดูใน ที.ม.(ไทย) 10/383/318) 

หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้
เพื่อความดับทุกข์นั้น คือ “สติปัฏฐาน” แปลว่า 
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ หมายถึง อารมณ์ของ
สติ ได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม (พระสัทธัมม
โชติกะ ธัมมาจริยะ, 2543 : 131) ต้องตั้งสติ
เอาไว้ที่ฐานทั้ง 4 ซึ่งมีปรากฏในมหาสติปัฏฐาน
สูตร เป็นสูตรใหญ่ที่รวมหลักการที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติไว้โดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานดังที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฏก ทีฆ
นิกายมหาวรรคว่า 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ 
ณ นิคมของชาวกุรุ ชื่อกัมมาสธัมมะแคว้นกุรุ 
ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทาง นี้เป็น

ทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อ
ล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส 
เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อท าให้แจ้งนิพพาน ทาง
นี้คือสติปัฏฐาน (สติปัฏฐานแปลว่า ธรรมเป็น
ที่ตั้งแห่งสติ หรือการปฏิบัติมีสติเป็นประธาน 
ที.ม.อ. (ไทย) 373/368, ม.มู.อ. (ไทย) 12 
/106/253) 4 ประการ สติปัฏฐาน 4 ประการ 
อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

1) พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้ 

2) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
ก าจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 

3) พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌา และ
โทมนัสในโลกได้ 

4) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ ก าจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ (ที.ม. (ไทย)
10/302/372) 
การปล่อยวางในสมัยพระพุทธเจ้า 

สมัยพุทธกาล มีพระเถระรูปหนึ่งนาม
ว่า พระโปฏฐิละ เคยได้บวชเรียนทรงจ า
พระไตรปิฎกและสอนปริยัติธรรมในสมัย
พระพุทธเจ้า 6 พระองค์มีพระวิปัสสี เป็นต้น 
แม้ในชาตินี้ท่านก็บวชเรียนทรงจ าพระไตรปิ 
ฎกเช่นกัน แต่ยังมิได้บรรลุคุณธรรมพิเศษ เป็น
พระอริยบุคคล วันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรียก
ท่านว่า ตุจฉโปฏฐิละ (พระโปฏฐิละผู้ว่างเปล่า) 
ท่านจึงเกิดความสลดใจด าริว่า แม้ตัวเราจะเป็น
ผู้สอนพระไตรปิฎกแก่ภิกษุ 500 รูปอยู่
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เนืองนิตย์ แต่ก็ยังมิได้บรรลุฌานหรือมรรคผล
ใดๆพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกเช่นนั้น ท่านจึง
ตัดสินใจออกเดินทางไป    จากวัดพระเชตวัน
ไกลออกไป.120.โยชน์ (ประมาณ 1,920 ก.ม.) 
เพื่อปฏิบัติธรรม พอถึงวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีพระ
อรหันต์ 30 องค์ ท่านได้ขอกัมมัฏฐานกับพระ
มหาเถระ แต่เพื่อให้ท่านลดมานะในความรู้ที่มี
พระมหาเถระจึงให้ท่านไปขอกัมมัฏฐานกับ
พระเถระรูปที่ 2 พระเถระนั้นก็ให้ไปขอกับ
พระเถระอีกรูปซึ่งได้แนะให้ไปขอกัมมัฏฐาน
จากพระรูปอื่น ๆ อีก จนกระทั่งถึงสามเณรน้อย
อายุ 7 ขวบ ท่านผู้ซ่ึงตอนนั้นได้หมดทิฏฐิมานะ
ในปริยัติแล้ว ก็ได้ประนมมือขอกัมมัฏฐาน จาก
สามเณรน้อยกล่าวชี้แจงว่า กระผมอายุยังน้อย 
การศึกษาก็น้อย ยังต้องเรียนรู้จากท่านอีกมาก 
จึงสอนท่านไม่ได้ แต่พระโปฏฐิละยืนยันว่าจะ
ขอกัมมัฏฐานจากสามเณรน้อยสามเณรจึงตั้ง
เงื่อนไขว่า หากท่านยอมท าตามที่กระผมสั่ง 
กระผมก็จะสอนกัมมัฏฐานให้ เมื่อพระเถระ
ยืนยันว่า จะปฏิบัติตามที่สอนทุกอย่าง สามเณร
จึงทดสอบโดยบอกให้เดินลงไปในน้ า ท่านก็
เดินลงน้ าตามที่สามเณรสั่ง พอปลายจีวรของ
ท่านเปียกน้ า สามเณรก็ให้ท่านขึ้นจากน้ า แล้ว
ให้กัมมัฏฐานว่า “ท่านขอรับ..จอมปลวกแห่ง
หนึ่งมีรูอยู่ 6 แห่ง ถ้าอยากจะจับเหี้ยในจอม
ปลวกก็ให้ปิดรู 5 แห่ง แล้วคอยจับอยู่ที่รูเดียว 
การปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน เมื่ออารมณ์ 6 มา
ปรากฏทางทวาร 6 โยคีควรปิดทวาร 5 แล้วเปิด
มโนทวารเพียงแห่งเดียว” ค าว่า “ปิดทวาร 5” 
ในที่นี้ หมายถึง การไม่ให้เกิดชวนจิตในทวาร
เหล่านั้น มิได้ หมายถึง ห้ามมิให้ดูหรือฟัง 
เพราะไม่อาจห้ามการดูหรือการฟังทางทวารได้ 

แม้จะปิดตาหรือปิดหูไม่ให้เห็นและได้ยิน ก็ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ดังที่พระพุทธองค์ได้
ทรงแสดงไว้ในอินทริยภาวนาสูตรว่าเพียงแค่
ปิดตา ภาวนาไม่เกิด ความว่า อุตตระ ถ้าการไม่
ดูไม่ฟังเป็นการอบรมอินทรีย์อย่างนั้น คนตา
บอดจักเป็นผู้ที่ได้อบรมอินทรีย์ คนหูหนวกจัก
เป็นผู้ที่ได้อบรมอินทรีย์มาแล้ว ตามค าของ
พราหมณ์ปาราสิวิยะ อุตตระ สาเหตุเพราะว่า 
คนตาบอดนั้นเห็นรูปด้วยตาไม่ได้.คนหูหนวก
ได้ยินเสียงด้วยหูไม่ได้ 

นอกจากนี้ พระพุทธองค์ยังได้ตรัสถึง
การส ารวมทวารเมื่อรู้อารมณ์ 6 ด้วยพระด ารัส
ว่า จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา (เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว) โส
เตน สทฺท  สุตฺวา (ฟังเสียงด้วยหูเป็นต้น) ทั้งใน
อินทริยภาวนาสูตร และในพระสูตรอื่นมิได้
ตรัสถึงการส ารวมโดยยังไม่รู้อารมณ์ 6 ด้วยเหตุ
นี้ การส ารวมดังกล่าว จึงหมายถึงการไม่ปล่อย
ให้ชวนจิตเกิดขึ้นในทางปัญจทวารนั่นเอง ซึ่ง
เป็นการแสดงที่มีความสอดคล้องต้องกันทุก
ต ารา ส่วนค าว่า “เปิ ดมโนทวาร” นั้น หมายถึง
ให้โยคีท าการภาวนาวิปัสสนาชวนจิตอยู่แต่ใน
ทวารนี้เท่านั้น นั่นหมายความว่าขอให้โยคี
เจริญวิปัสสนาจนกระทั่งได้ฉฬังคุเปกขา 

เมื่อพระโปฏฐิละได้สดับค าสอน
เพียงแค่นี้ก็เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเหมือน
พบดวงประทีบในความมืด สมกับที่เป็นผู้ทรง
พระไตรปิ ฎกโดยแท้ ในขณะนั้นพระบรม
ศาสดาประทับอยู่ห่าง 120 โยชน์ ได้ทรงแสดง
พระองค์ให้ประจักษ์ราวกะว่าเหมือนประทับ
อยู่เฉพาะหน้า แล้วตรัสพระคาถาธรรมบทว่า 
ปัญญาเจริญขึ้นเพราะความเพียร เสื่อมไปเพราะ
ความเกียจคร้าน เมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อม



               JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.8  No.1  January – June  2014               . 
. 

 

68 

ของปัญญาแล้วควรท าตนให้ด ารงอยู่โดย
วิถีทางที่ปัญญาจะเจริญ  เมื่อฟังพระธรรม
เทศนานี้จบ พระโปฏฐิละก็ได้บรรลุอรหัตผล 
ข้อความนี้กล่าวไว้ใน คัมภีร์ธรรมปทัฏฐกถา 
เรื่องราวของพระเถระท่านนี้เป็นตัวอย่างของ
การได้วิปัสสนาญาณที่แก่กล้าจากการที่ก าหนด
ในขณะที่เห็น ได้พยายามเจริญจนกระทั่ง
ถึงฉฬังคุเปกขาวิปัสสนา ต่อด้วยการละกิเลส
ได้ในที่สุด แม้ในขณะอื่น ๆ เช่น ขณะที่ได้ยิน
เสียง เป็นต้น ก็พึงปฏิบัติโดยนัยเดียวกันนี ้

สรุปว่า ฉฬังคุเปกขา คือ อุเบกขาของ
พระอรหันต์เท่านั้นไม่ใช่อุ เบกขาทั่วไป.ท่ี
แสดงออกถึงคุณของพระอรหันต์ที่ไม่ยินดี ยิน
ร้าย ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตของท่านในขณะ
รับรู้อารมณ์ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่เป็น
อุเบกขาปัญญาแท้ ๆ หรืออุเบกขาบารมีที่
สมบูรณ์ 
ความหมายของอเุบกขา 

พระอุปติสสเถระ ได้รจนาเกี่ยวกับค า
ว่า อุเบกขาไว้ ถามว่าอะไรคืออุเบกขาอะไร
เป็นปัจจุปัฏฐานของอุเบกขาอะไรเป็นลักษณะ 
รส และปทัฏฐานของอุเบกขา อะไรคืออานิสงส์
ของอุเบกขา ตอบว่า เปรียบเหมือนมารดาบิดา 
ทั้งไม่เอาใจใส่เกินไป และไม่ละเลยบุตรของ
ตนเกินไป แต่เอาใจใส่พอประมาณ และคอยดู
บุตรเหล่านั้นอยู่ฉันใด โยคีคอยดูสรรพสัตว์
โดยอุเบกขา ฉันนั้น อุเบกขาบัณฑิตพึงทราบ
อย่างนี้ ความสงบนิ่งแห่งจิตในอุเบกขา
เรียกว่าปัจจุปัฏฐานของอุเบกขา ความไม่ยึดมั่น
ถือมั่น เป็นลักษณะของอุเบกขา ความเป็นกลาง 
เป็นรสของอุเบกขาการก าจัดความไม่ชอบและ
ความชอบเป็นปทัฏฐานของอุเบกขา อานิสงส์

ของอุเบกขาเหมือนกับอานิสงส์ของเมตตา
นั้นเอง 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)ได้
กล่าวถึงอุเบกขาในพุทธธรรมไว้ว่า ค าว่า 
อุเบกขา ความวางทีเฉยดู หมายถึงความมีใจเป็น
กลาง สามารถวางทีเฉยเรียบ นิ่งดูไป ในเมื่อจิต
แน่วแน่อยู่กับงานแล้ว และสิ่งต่างๆ ด าเนินไป
ด้วยดีตามแนวทางที่จัดวางไว้หรือที่มันควรจะ
เป็น ไม่สอดแส่ ไม่แทรกแซง (พระพรหมคุณา
ภรณ์, 2549 : 880) 

พระคันธสาราภิวังค์ ได้กล่าวถึง
อุเบกขาในโพธิปักขิยธรรมว่า อุเบกขาสัม
โพชฌงค์แปลว่า องค์แห่งการรู้แจ้งคือความวาง
เฉยความวางเฉยนี้มิใช่อุเบกขาเวทนาที่วางเฉย 
ไม่สุขไม่ทุกข์ แต่เป็นความวางเฉยในการ
ก าหนดรู้สภาวธรรมปัจจุบันได้อย่างสม่ าเสมอ 
ไม่ต้องปรับศรัทธากับปัญญา และปรับวิริยะ
กับสมาธิให้สม่ าเสมอกัน เพราะอินทรีย์
เหล่านั้น มีสภาวะสมดุลไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน
ด้วยอ านาจของโพชฌงค์ทั้ง 6 ที่ได้บ าเพ็ญมา
ต้ังแต่ต้น จึงท าให้เกิดอุเบกขาสมโพชฌงค์โดย
ความเป็นผลของโพชฌงค์ทั้ง 6 (พระคันธสา
ราภิวงศ,์ 2549 : 151) 

จ ารูญ ธรรมดาได้เขียนถึงอุเบกขาใน
หลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานไว้ว่ า 
อุเบกขา ธรรมที่เป็นกลางในการพินิจพิจารณา
ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ซึ่งมาใน
พระบาลีมัชฌิมนิกายอุปริปัณณาสและอัง
คุตตรนิกายว่า “สิ่งใดมีอยู่ สิ่งใดเกิดขึ้น บุคคล
ย่อมละสิ่งนั้นย่อมได้อุเบกขา”อุเบกขาชนิดนี้
ชื่อว่า วิปัสสนุเปกขา วิปัสสนุเปกขาและสังขารุ
เปกขาญาณทั้งสองนั้นนับโดยองค์ธรรมแล้ว
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ได้แก่ตัวปัญญานั้นเอง แบ่งเป็น 2 ประเภทตาม
อ านาจกิจหน้าที่ คือ ท าหน้าที่เป็นกลางในการ
พิจารณาสามัญญลักษณะและเป็นกลางใน
สังขาร หมายความว่า เปรียบเหมือนคนเห็นงู
เข้าบ้านในยามเย็นแล้วถือค้อนหมายจะตีงูนั้น 
ขณะที่ใช้สายตามองหางูตัวนั้น ก็เหลือบเห็นงู 
นอนขดอยู่ในกองแกลบจึงพยายามมองเพื่อให้
แน่ใจว่าใช่งูแน่นอนหรือไม่ พอเห็นเส้นลาย
หนังงู จึงมั่นใจว่าต้องเป็นงูแน่นอน แล้วจึงเกิด
ความเพิกเฉยในที่จะพิสูจน์ว่าเป็นงูหรือมิใช่งู 
(เพราะไหนๆ ทราบแน่แล้วว่า นั่นคืองู จึงไม่
ต้องดิ้นรนพิสูจน์เหมือนดังแต่ก่อน) ฉันใด
ความเพิกเฉยหรือความเป็นกลางในการที่จะ
พิสูจน์ความเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นต้นของนัก
ปฏิบัติผู้ได้เจริญวิปัสสนาจนเห็นไตรลักษณ์
ด้วยวิปัสสนาญาณของตนเอง ย่อมเกิดขึ้น ฉัน
นั้น อุเบกขาชนิดนี้ เรียกว่า วิปัสสนุเปกขา 
(พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหา
สีสยาดอ), 2546 : 127 – 128) 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ป.ธ. 9) 
ได้กล่าวถึงอุเบกขาในหลักปฏิบัติสมถะและ
วิปัสสนากรรมฐานไว้ว่า ค าว่า อุเบกขา แปลว่า.
ความวางเฉยในอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์
หมายความว่า ความวางเฉยต่อสัตว์ทั้งหลาย 
โดยมีจิตใจที่ปราศจากอาการทั้ง 3 กล่าวคือ ไม่
น้อมไปในความปรารถนาดี ในการที่จะบ าบัด
ทุกข ์ในการชื่นชมยินดีในความสุขของสัตว์แต่
อย่างใดทั้งสิ้นองค์ธรรม ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตา
เจตสิก ที่มีมัชฌัตตสัตวบัญญัติเป็นอารมณ์ 
(พระธรรมธีรราชมหามุนี  (โชดก ป.ธ.9), 
2546:96) 

อาจารย์ ดร. ภัททันตะ อาสภมหาเถระ 
อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ ได้กล่าวถึง อุเบกขา
ในวิปัสสนาธุระไว้ว่า อุเปกขา ได้แก่วิปัสสนู
เปกขา เกิดความวางเฉยในสังขารอารมณ์ทั้ง 
ปวง ไม่ยินดียินร้ายต่อทุกส่ิงเหมือนคนไม่มี
กิเลส ไม่สะดุ้งสะเทือนต่ออารมณ์ทุกชนิด อุ
เปกขาที่มีก าลังแรงกล้า แม้จะมีอารมณ์ใดมา
กระทบก็ไม่หวั่นไหว วางเฉยเสียได้ทุกประการ 
จนตนเองก็แปลกใจในภาวะที่ เปลี่ยนแปรไป
เช่นนี้เป็นอย่างยิ่งนักถ้ามนสิการไม่ดีก็ท าให้
เข้าใจผิดคิดว่าตนเองเป็นพระอรหันต์แล้ว 
เพราะวางเฉยได้ไม่ยินดียินร้ายอะไรเลย ความ
หมดกิเลสได้มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนี้เอง
หนอ นี้เนื่องจากมีทิฏฐิเข้าต่อไปความคิดว่าตน
สบายแล้ว ไม่ต้องยินดียินร้ายอะไรทั้งหมดอีก
ต่อไปถึงออกจากกรรมฐานแล้วจะอยู่ในโลก
อย่างสงบสบาย ไม่ต้องรัก ไม่ต้องชัง ไม่ต้องดี
ใจ เสียใจ ให้วุ่นวายเหมือนคนทั้งหลายที่ก าลัง
เป็นอยู่ ขอให้ได้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเถิด
เรียกว่ามีตัณหาเข้ามาแทรก รวมความว่า อุเปก
ขานี้แท้จริงเป็นของดี แต่ถ้ามนสิการไม่ดี มี
ตัณหา มานะ ทิฏฐิเข้ามา แทรก จะกลายเป็น
วิปัสสนูกิเลสไปเลย (ดร.ภัททันตะ อาสภมหา
เถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ, 2536 : 270) 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้
กล่าวถึง อุเบกขาในสัมมาสมาธิและสมาธิแบบ
พุทธ ไว้ว่า อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง คือ 
วางจิตเรียบสงบสม่ าเสมอ เที่ยงตรงดุจตราชั่ง 
มองเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายได้รับผลดีร้ายตาม
เหตุปัจจัยที่ประกอบ ไม่เอนเอียงไปด้วยชอบ
หรือชัง (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547 : 
63) 
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พระกัมมัฏฐานาจารย์ พระปัณฑิตาภิ
วงศ์ ได้กล่าวถึงอุเบกขาในรู้แจ้งในชาตินี้ไว้ว่า 
อุเบกขา โพชฌงค์ที่เจ็ด ในภาษาบาลีค าว่า 
อุเบกขา แปลว่าวางเฉย ซึ่งหมายถึง ความสมดุล
ของพลังงาน เป็นสภาวะจิตที่ตั้งอยู่ตรงกลางไม่
เบี่ยงเบนไปข้างใดข้างหนึ่งอุเบกขานี้สามารถ
เจริญได้ในชีวิตปกติทั่วไปที่จะต้องตัดสินใจ
เป็นประจ าทุกวันเช่นเดียวกับในการเจริญ
กรรมฐาน (พระกัมมัฏฐานาจารย์ พระปัณฑิ
ตาภิวงศ,์ 2550 : 231) 
อุเบกขาแห่งการปล่อยวาง 

ความบริสุทธิ์ที่ เกิดจากการมองเห็น
ความจริงที่ปรากฏทางทวารในขณะที่รับรู้
อารมณ์ทางทวารที่เกิดจากการรับตามเป็นจริง
ในการรู้แจ้งภายใน การรู้แจ้งที่เป็นในอารมณ์
เหล่านั้น ท าให้ความบริสุทธิ์ในการรับรู้เกิดขึ้น
ด้วยปัญญาที่แสดงความจริงของรูปนาม ย่อม
ไม่ดีใจ ย่อมไม่เสียใจ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ
เห็นเสมอกันอยู่ อุเบกขาของพระอรหันต์ ใน
การที่กระทบกับอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์
นั้น ท าให้จิตวางเฉยได้ (พระมหาชินวัฒน์ 
จกฺกวโร, 2549 : 136) อุเบกขาอย่างนี้ชื่อว่า ฉฬัง
คุเปกขา 

จะเห็นได้ว่า ความรู้ที่ปรากฏสภาวะ
ของอุเบกขาที่เป็นไปในทวารของพระอริยผู้
เป็นอรหันต์แล้วนั้น แสดงออกถึงการรับรู้ทาง
ทวารที่เกิดการกระทบสัมผัสทั้งอายตนะภายใน
กับภายนอกที่เกิดขึ้นในขณะที่รับคือ ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย และใจ ที่อาศัยปัจจัยที่ปรากฏอาการ
รับรู้ที่เป็นไปในขณะกระทบคือ รูป เสียง กลิ่น 
รส สัมผัส และธัมมารมณ์ที่ขึ้น ไม่ตกไปใน
ความยินดียินร้ายในอาการนั้นๆ ขณะเห็นรูป

ทางตาแล้ว เป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขามี
สติสัมปชัญญะอยู่ เมื่อการปฏิบัติของผู้ภิกษุผู้
เข้าถึงสภาวะที่เป็นผู้วางใจได้ถึงความไม่ยินดี
ยินร้ายความเป็นมุนีตามที่พระพุทธองค์ทรง
แสดงย่อมปรากฏออกมาให้เห็นตามคุณสัมบัติ
ที่ตนเองเข้าถึงนั้นดังมีปรากฏดังนี้ว่า เป็นผู้วาง
เฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่ ฟังเสียงทางหู..เป็นผู้
อบรมแล้ว เป็นผู้สงบ รอคอยอยู่แต่เวลาเท่านั้น 
รวมความว่า เมื่อคนทั้งหลายไม่สงบ มุนีนั้น 
เป็นผู้สงบ..วางเฉย ความเป็นกลางแห่งอินทรีย์ 
6 เช่น เมื่อเห็นรูป บุคคลก็วางใจเป็นกลาง ไม่ดี
ใจและไม่เสียใจ(พระอุปติสสเถระ, 2551 : 103) 

ความเพิ่มพูนของอุ เบกขาที่แสดง
ออกมาด้วยองค์คุณของอรหัตตมรรค ที่เป็น ไป
ในลักษณะที่เกิดขึ้นตามคุณสัมบัติของจิตที่
สร้างความรู้ความเท่าทันจนคุณสมับัติเหล่านี้
ปรากฏดังนี้ คือ มีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 

(1) เพ่งเฉยจิตที่หมดจด 
(2) เพ่งเฉยจิตที่ด าเนินไปในสมถะ 
(3) เพ่งเฉยความปรากฏในสภาวะเดียว 
ความเพิ่มพูนอุเบกขาที่เป็นท่ามกลาง

แห่งอรหัตตมรรคเพ่งเฉยจิตที่หมดจด แห่งจิต
เพ่งเฉยจิตที่ด าเนินไปในสมถะ อันมีอาการเพ่ง
เฉยความปรากฏในสภาวะเดียว เพราะเหตุนั้น 
ท่านจึงกล่าวว่า อรหัตตมรรคเป็นธรรมมีความ
งามในท่ามกลางและถึงพร้อมด้วยลักษณะ 
การปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การปล่อยวาง 

การเข้าถึงสภาวะของ อุเบกขา คือ มี
อันเป็นไปโดยอาการเป็นกลางๆ ในสัตว์
ทั้งหลายเป็นลักษณะมีอันเห็นภาวะที่สม่ าเสมอ
กันในสัตว์ทั้งหลายเป็นกิจ มีอันสงบความ
เสียใจและความดีใจเป็นผลปรากฏ มีอัน
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พิจารณาเห็นภาวะที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรม
เป็นของแห่งตนเป็นบรรทัดฐาน ซึ่งมีอาการ
เป็นไปอย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรม
เป็นของแห่งตน สัตว์เหล่านั้นจะได้ประสบ
ความสุขก็ดี จะพ้นจากทุกข์ก็ดี จักเสื่อมจาก
สมบัติที่ตนมีอยู่แล้วก็ดี เพราะความชอบใจของ
ใครเล่า (นอกจากของกรรมเท่านั้น) มีการสงบ
แห่งความเสียใจและความดีใจเป็นสมบัติ มีอัน
เกิดความเพิกเฉยเพราะความไม่รู้อันอาศัยกาม
คุณเป็นความวิบัติของอุเบกขานี้ จะเป็นเครื่อง
แสดงออกถึงลักษณะของอุเบกขาให้ปรากฏ
ออกมาเด่นชัดขึ้นตามอาการ ดังนี้ 

ลักษณะ 7 ประการของอุเบกขาพรหม
วิหาร 

(1) สัตตะ กลางในสัตว์ทั้งหลาย เป็น
ลักษณะ 

(2) รส มีการมองดูในสัตว์ทั้งหลาย
ด้วยความเสมอกัน เป็นหน้าที ่

(3) ปัจจุปัฏฐาน มีการสงบความเกลียด 
และไม่มีความรักในสัตว์ทั้งหลาย เป็นผล
ปรากฏ แก่ผู้ท าการพิจารณาอุเบกขาปัญญาที่
พิจารณาเห็นการกระท าของตน ว่าเป็นของ
ตนเองอาการที่รู้ เกิดขึ้นก็จะท าให้อุ เบกขา
เกิดขึ้น 

(4) สัมปัตติ สงบความเกลียดและไม่มี
ความรักเป็นความสมบูรณ์แห่งอุเบกขา 

(5) วิปัตติ การเกิดขึ้นของอญาณุเบกขา 
โดยอาศัยกามคุณอารมณ์ เป็นความเสียหายแห่ง
อุเบกขา 

(6) อาสันนปัจจัตถิกะ ความวางเฉย
ด้วยอ านาจโมหะ เป็นศัตรูใกล้ของอุเบกขา 

(7) ทูรปัจจัตถิกะ ราคะและโทสะ เป็น
ศัตรูไกลของอุเบกขา (พระธรรมธีรราชมหามุนี 
(โชดก ป.ธ. 9), 2546 : 102 – 103) 

การเข้าใจในลักษณะที่ เกิดขึ้นของ
อุเบกขาทั้งหมดแล้ว จะได้รับประโยชน์ตามมา 

การเข้าถึงความจริงของ อุเบกขา ย่อม
เหตุเกิดความคงที่ เสมอกันไปด้วยจิตที่เท่าทัน
คือ เป็นประโยชน์ในอันปราบราคะคือความ
ก าหนัด ก็เท่ากับเป็นการเข้าถึงสภาวะของ
อุเบกขาที่เกิดขึ้นข้อนี้สมด้วยพระบาลีในคัมภีร์
ทีฆนิกายปาฏิกวรรค มีอาทิว่า “เมตตาวิมุตตินี้
นั้นเป็นเครื่องสลัดออกเสียซึ่งพยาบาท กรุณาเจ
โตวิมุตตินี้นั้นเป็นเครื่องสลัดออกเสียซึ่ ง
วิหิงสา มุทิตาเจโตวิมุตตินี้นั้นเป็นเครื่องสลัด
ออกเสียซึ่งอรติ อุเบกขาเจโตวิมุตตินี้นั้นเป็น
เครื่องสลัดออกเสียซึ่งราคะ 

การไม่เข้าใจความชัดเจนใน อัญญา
อุเบกขา คือ ความเพิกเฉยเพราะความไม่รู้อาศัย
กามคุณ เป็นข้าศึกใกล้ของอุเบกขาพรหมวิหาร 
เพราะมีส่วนเข้ากันได้โดยไม่พิจารณาถึงโทษ
และคุณเหมือนกัน อัญญนุเบกขาอาศัยกามคุณ 
มาในบาลีมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ มีอาทิว่า 

“เพราะเห็นรูปด้วยตา อุเบกขาความ
เพิกเฉยย่อมเกิดแก่ปุถุชนผู้ยังเขลา ยังหลง ยัง
ชนะกิเลสไม่ได้เป็นส่วน ๆ ยังไม่ชนะวิบาก
กรรมยังมองไม่เห็นโทษ ศึกษายังไม่ถึงขีด ยัง
เป็นอันธปุถุชน อุเบกขาชนิดนี้ยังไม่ล่วงพ้น
กิเลส ฉะนั้น อุเบกขานี้เรียกว่า อุเบกขาอาศัย
กามคุณ” จึงเกิด ราคะ ความก าหนัด ปฏิฆะ 
ความขัดเคือง เป็นข้าศึกไกลของอุเบกขาพรหม
วิหาร เพราะมีส่วนเข้ากันไม่ได้โดยส่วนของ
ตน ด้วยเหตุดังนั้น ผู้ปฏิบัติจึงจ าต้องเพิกเฉย



               JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.8  No.1  January – June  2014               . 
. 

 

72 

โดยไม่ต้องเกรงกลัวแต่ราคะและปฏิฆะนั้น แต่
ที่จักเพิกเฉยด้วย จักก าหนัดหรือขัดเคืองกันใน
ขณะเดียวกันด้วย เมื่อเป็นเช่นผู้ปฏิบัติเพียงใส่
ใจรู้ความเป็นกลางอยู่เท่าทัน ไม่ตกไปในฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งพอความเป็นกลางย่อมเกิดขึ้นเอง 

เมื่ อสามารถเข้ าถึ งความเป็นไป
ตามล าดับ อุเบกขาพรหมวิหาร คือ จะไม่มี
ฉันทะในอันที่จะแสวงหาประโยชน์ให้แก่สัตว์
ทั้งหลายเลยก็ตาม แต่ยังเป็นไปโดยอาการที่เพ่ง
พิจารณาว่าการที่ไม่ขวนขวายช่วยเหลือในสัตว์
นั้น หาเป็นการปฏิบัติที่ผิดจากท านองคลอง
ธรรมไม่ เหมือนมารดาเพ่งดู เฉยในบุตรผู้
ขวนขวายประกอบการด้วยล าพังเองได้แล้ว 
เข้าถึงความวางใจว่าเป็นอย่างนั้นเอง 

สรุปว่า พหรมวิหารุเปกขา คือ เป็น
อุเบกขาที่มีความวางเฉยในขณะรับรู้ความยิน
และไม่ยินดี ที่มีเหตุเกิดขึ้นกับสัตว์ทั้งหลายที่มี
กรรมเป็ นของของตนรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่
ประกอบด้วยอุเบกขาปัญญา ที่เกิดข้ึนเพราะ
เหตุปัจจัยของสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้กระท าด้วย
ตนเอง 

 
สรุป 

สภาวะอุเบกขาปัญญาความเป็นอิสระ
ตามคาว่าความหลุดพ้น ภาวะนี้สืบเนื่องมาจาก
ปัญญา คือ เมื่อเห็นตามจริง รู้เท่าทันสังขารแล้ว 
จิตก็พ้นจากอ านาจครอบง าของกิเลส ท่าน
กล่าวถึงการเข้าถึงสภาวะนี้ว่า “จิตที่ปัญญาบ่ม
งอมแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย” 
หรือ “เมื่อเธอรู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้ จิตย่อมหลุด

พ้นแม้จากกามสวะ จิตย่อมหลุดพ้นจากแม้
จากภวาสวะ จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากอวิชชา
สวะ” 

การปล่อยวาง  คือปล่อยวางความยึด
มั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง  ข้อนี้ส าคัญที่สุดในการ
คลายเครียดทุกวิธีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  เพราะ
เป็นการตัดต้นตอของความทุกข์ทั้งมวลลง
ได้  เมื่อยึดมั่นถือมั่นมากก็ต้องทุกข์มาก ถ้า
ปล่อยวางลงได้มากก็ เบามากสุขมาก  แล้ว
ความเครียดก็ลดลงหรือหายไปเลยยึดมั่นสิ่ง
ใด ก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเมื่อยึดมั่นในสิ่งใด ก็เป็น
ทุกข์เพราะสิ่งนั้น 

ฉะนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า...
“สพฺเพ ธมฺมานาล   อภินิเวสาย” แปลว่า “สิ่งทั้ง
ปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น” นี้เป็น
ห ลั ก ธ ร ร ม ชั้ น สู ง ขั้ น วิ ปั ส ส น า ใ น
พระพุทธศาสนาแต่ส าหรับเราปุถุชนนั้น ยังยึด
มั่นถือมั่นอยู่ เพราะยังมีกิเลสอยู่ จะปล่อยวาง
ให้เด็ดขาดนั้นยังท าไม่ได้ 

เพราะฉะนั้นใครจะยึดมั่นในเรื่องอะไร
ก็ยึดเถิด แต่อย่ายึดให้มากเกินไป เพราะสิ่งทั้ง
ปวงในโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน มัน
เป็นทุกข ์มันตกอยู่ในสภาพเดิม 

ไม่ได้ ต้องพังสลายไปในที่สุด และไม่
มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงเลย เห็นได้ชัดเมื่อ
คนเราตาย เราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดสิ้น
แล้วจากโลกนี้ไป น าไปได้แต่บุญและบาปติด
ตัวไปได้เท่านั้น นอกนั้นต้องทิ้งไว้ทั้งสิ้น มอบ
ให้โลกเขาไป แม้แต่ร่างกาย เพราะได้ยืมของ
โลกเขามาใช้ชั่วคราว  

 



                 JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.8  No.1  January – June  2014              . 

 

 

73 

เอกสารอ้างอิง 
พระกัมมัฏฐานาจารย์ พระปัณฑิตาภิวงศ์. (2550). รู้แจ้งในชาตินี้. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. 
พระคันธสาราภิวงศ์. (2549). โพธิปักขิยธรรม.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร : บริษัท บุญศิริกา

รพิมพ์ จ ากัด.  
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ป.ธ.9). (2546). หลักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).(2547). สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 
พระพรหมคณุาภรณ์. (2549). พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที ่11. กรุงเทพฯ :บริษทั สหธรรมกิ จ ากัด.  
พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร.(2549). คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 2 เจตสิกปรมัตถ์. พิมพ์

ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์. 
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). (2553). วิปัสสนาชุนี (หลักการปฏิบัติวิปัสสนาฉบับสมบูรณ์). 

แปลโดย จ ารูญ ธรรมดา. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ.์ 
พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ). (2546). หลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน. 

แปลโดย จ ารูญ ธรรมดา. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยรายวันการพิมพ์. 
พระอุปติสสเถระ. (2541). วิมุตติมรรค. แปลโดยพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะแปล

จากฉบับภาษาอังกฤษ ของพระเอฮารา พระโสมเถระ และพระพระเขมินทเถระ. พิมพ์ครั้งที่ 
5. กรุงเทพฯ : บริษัทเคล็ดไทย จ ากัด. 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. (2543). ปรมัตถโชติกะ ปริเฉทที่ 1-2-6 จิต เจตสิก รูป นิพพาน 
หลักสูตรช้ันจูฬอาภิธรรมิกะตรี. พิมพ์ครั้งที ่9. กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธ์การพิมพ์. 

ภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ. (2536). วิปัสสนาธุระ. กรุงเทพฯ: จัดพิมพ์ที่ C 
100 DESIGN. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 


