
“ภิกษทุั้งหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึน้แห่งสัมมาทิฐิมี ๒ ประการดังนีค้ือ      

ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ” 
 

ความหมายของโยนโิสมนสกิาร 
โยนิโส มาจาก โยนิ แปลวา่ เหตุ ตน้เคา้ แหล่งเกิด ปัญญา อุบาย วิธี ทาง 
มนสิการ แปลวา่ การทาํในใจ การคิดคาํนึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา 
โยนิโสมนสิการ แปลไดว้า่ การทาํในใจโดยแยบคาย 

 
ความสําคัญของโยนิโสมนสิการ 

“ภิกษทุั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึน้มาก่อน เป็น

บพุนิมิตฉันใด ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ กเ็ป็นตัวนาํ เป็นบพุนิมิต

แห่งการเกิดขึน้ของอริยอัษฏางคิกมรรค(มรรคมีองค์ ๘)  แก่ภิกษฉุันนั้น ภิกษผุู้

ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังสิ่งนีไ้ด้ คือ จักเจริญ จักทาํให้มากซึ่ง

อริยอัษฏางคิกมรรค” 
 
“ภิกษทุั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดกต็าม ที่เป็นกศุล อยู่

ในภาคกศุล อยู่ในฝ่ายกศุล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีโยนิโสมนสิการเป็นมลูราก 

ประชุมลงในโยนิโสมนสิการ, โยนิโสมนสิการ เรียกว่าเป็นยอดของธรรม

เหล่านั้น” 
 
“โดยกาํหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เลง็เห็นองค์ประกอบ

อื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย” 

 “เราไม่เลง็เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตใุห้กศุลธรรมที่ยงั
ไม่เกิด เกิดขึน้ หรือให้อกศุลธรรมที่เกิดขึน้แล้วเสื่อมไป เหมือนโยนิโส

มนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการแล้วกศุลธรรมที่ยงัไม่เกิดขึน้ ย่อมเกิดขึน้ 

และอกศุลธรรมที่เกิดขึน้แล้ว ย่อมเสื่อมไป” 
 
“เราไม่เลง็เห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตใุห้สัมมาทิฐิที่

ยงัไม่เกิด ได้เกิดขึน้ หรือให้สัมมาทิฐิที่เกิดขึน้แล้ว เจริญยิ่งขึน้ เหมือนโยนิโส

มนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ สัมมาทิฐิที่ยงัไม่เกิดย่อมเกิดขึน้ ลสััมมาทิฐิ

ที่เกิดขึน้แล้ว ย่อมเจริญยิ่งขึน้” 
 
“เราไม่เลง็เห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตใุห้โพชฌงค์

(องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้) ที่ยงัไม่เกิด ได้เกิดขึน้หรือให้โพชฌงค์ที่เกิดขึน้แล้ว 

ถึงความเจริญเตม็บริบูรณ์ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ 

โพชฌงค์ที่ยงัไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้ และโพชฌงค์ที่เกิดขึน้แล้ว ย่อมถึงความเจริญ

เตม็บริบูรณ์” 
 
“เมื่อใช้โยนิโสมนสิการ นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่เกิด ที่เกิดแล้วกถ็กูกาํจัดได้ 

ในขณะเดียวกนักเ็ป็นเหตใุห้โพฌชงค์ ๗ เกิดขึน้และเจริญเตม็บริบูรณ์” 
 

 
พทุธพจน์ 

 
 



สิ่งนี้มีเพราะอะไรเป็นปัจจยั สิ่งนี้ไม่มีเพราะอะไรเป็นปัจจยั   

สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจยั  สิ่งนี้ดบัไปขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจยั 

สิ่งนี้เป็นเพียงการประชุมกนัเขา้ของ

องคป์ระกอบต่างๆ ที่เรียกวา่ขนัธ์ ๕ 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โยนิโส

มนสกิาร

สืบสาวเหตุ

ปัจจยั แยกแยะ

สว่นประกอบ

สามญัลกัษณ์

อริยสจัจ์ / 

แก้ปัญหา

อรรถธรรม

สมัพนัธ์เห็นคณุ โทษ 

และทางออก

รู้คณุคา่แท้ 

คณุคา่เทียม

เร้าคณุธรรม

อยูก่บัปัจจบุนั

วภิชัชวาท

- สิ่งทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นแลว้ตอ้งดบัไป ไม่

คงที่ ไม่ย ัง่ยนื อนิจจัง 
- สิ่งทั้งปวงมีสภาวะถกูบีบคั้นกดดนั ไม่

อาจคงอยูส่ภาพเดิมได ้ทุกขัง 
- สิ่งทั้งปวงไม่อาจเป็นไปตามความ

ปรารถนาของใคร อนัตตา

ทุกขต์อ้งกาํหนดรู้ 
เหตุที่ทาํใหเ้กิดทุกข ์(สมุทยั) ตอ้งละ 
การสิ้นทุกข ์(นิโรธ) ตอ้งทาํใหแ้จง้ 
ทางสู่การสิ้นทุกข ์(มรรค) ตอ้งเจริญ 

หลกัปฏิบตัิหรือหลกัการ (ธรรม) นี้มีเพื่อประโยชน์

อะไร หรือความมุ่งหมาย (อรรถ)อะไร 
สิ่งนี้มีด้านด ี-ด้านเสีย หรือ คุณ-โทษอยา่งไร  
และมีทางออกที่ไปพน้จากโทษนั้นอยา่งไร 

คุณค่าที่แทจ้ริงของสิ่งนี้คืออะไร 
คุณค่าที่เสริมเติมแต่งขึ้นมาคืออะไร 

เจริญพรหมวหิารธรรม 
คิดถึงส่วนดีงามของสิ่งนั้น 
คิดกระตุน้ใหเ้กิดความเพียร 
คิดถึงโทษของการคิดอกศุล 
           ฯลฯ 

สิ่งเป็นอดีตกล็ะไปแลว้ 
สิ่งเป็นอนาคตกย็งัไม่มา 
ความเพียรเป็นกิจที่ตอ้งทาํวนันี้

ใครจะรู้ความตายแมพ้รุ่งนี้ 

คิดจาํแนกแยกแยะ พิจารณาให้

ครบถว้นทุกแง่ทุกมุม ทุกลาํดบั
ขั้นตอน ทุกเงื่อนไข ทุกทางเลือก 



ตัวอยางการใชโยนโิสมนสกิาร 
 

วธิีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั 
 “... เพราะเราโยนิโสมนสิการ จึงได้รู้ด้วยปัญญาว่า เมื่อตัณหามีอยู่ อุปาทานจึงมี 

อุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ... เมื่อเวทนามีอยู่ตัณหาจึงมี ตัณหามีเพราะเวทนาเป็น

ปัจจัย ฯลฯ” 
 

วธิีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
 “... ช่องว่างอาศัยเครื่องไม้ เถารัด ดินฉาบและหญ้ามงุล้อมเข้า ย่อมถึงความ

นับว่าเรือน ฉันใด ช่องว่างอาศัยกระดูก เอน็ เนือ้และหนังแวดล้อมแล้วย่อมถึงความนับว่า 

รูป ฉันนั้น เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ... การคุมเข้า การประชุมกัน การประชุม

เข้าด้วยกันแห่งอุปาทานขนัธ์ ๕ เหล่านี ้เป็นอย่างนี”้ 
 

วธิีคิดแบบสามญัลกัษณ์ 
 “ภิกษผุู้มีสุตะ พึงมนสิการโดยแยบคาย ซึ่งอุปาทานขนัธ์ ๕ โดยความเป็นของ

ไม่เที่ยง โดยความเป็นของถกูปัจจัยบีบคั้น โดยความเป็นของมิใช่อัตตา…” 
 

วธิีคิดแบบอริยสัจจ ์
 “ภิกษยุ่อมมนสิการโดยแยบคายว่า ทุกข์คือดังนี;้ ย่อมมนสิการโดยแยบคายว่า
เหตเุกิดแห่งทุกข์คือดังนี;้ ย่อมมนสิการโดยแยบคายว่าความดับแห่งทุกข์คือดังนี;้ ย่อม

มนสิการโดยแยบคายว่าข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์มีดังนี;้ เมื่อเธอมนสิการโดยแยบ

คายอยู่อย่างนี ้สังโยชน์ ๓ อย่าง คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ย่อมถกูละ

เสียได้” 
 

วธิีคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ 
 “ภิกษทุั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี ้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา 

กล่าวคือ การเสวนาสัตบุรุษ การฟังสัทธรรม โยนิโสมนสิการ ธรรมานุธรรมปฎิบัติ” 

วธิีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 
 “ภิกษทุั้งหลาย อะไรคือส่วนดีของกามทั้งหลาย? ... ความสุข ความฉํา่ชื่นใจที่

เกิดขึน้อาศัยกามคุณ ๕ นีค้ือส่วนดีของกามทั้งหลาย อะไรคือส่วนเสียของกามทั้งหลาย? ... 

กองทุกข์ที่เห็นประจักษ์เอง กองทุกข์ที่มีในเบือ้งหน้า ...นีค้ือส่วนเสียของกามทั้งหลาย  

อะไรคือนิสสรณะ (ทางออก ทางรอด) แห่งกามทั้งหลาย ภาวะบาํราศฉันทราคะเป็นที่ละ

ฉันทราคะในกามทั้งหลายได้ (นิพพาน) นีค้ือนิสสรณะแห่งกามทั้งหลาย” 
 

วธิีคิดแบบเร้าคุณธรรม 
 คัมภีร์วิสุทธิมคัค์แสดงอุบายในการมนสิการเพื่อแก้ไขความโกรธไว้ดังเช่น 
๑. ระลึกถึงพทุธโอวาทที่สอนให้ระงับความโกรธและเตือนตนเองว่าการมวัโกรธอยู่เป็น

การมาปฏิบัติตามคาํสอนของพระพทุธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของตน 
๒.พึงนึกถึงความดีของเขา ถ้ามองไม่เห็นความดีของเขาเลย พึงตั้งจิตการุณย์ในการที่เขา

จะต้องประสบผลร้ายจากความชั่วของเขาเอง 
๓. พึงสอนตัวเองว่า การมวัโกรธเขาอยู่มีแต่จะทาํให้ตัวเองนั่นแหละเดือดร้อนเป็นทุกข์ 
๔. พึงพิจารณาตามหลกักรรมว่าแต่ละบุคคลมีกรรมเป็นของตน ทั้งเขาและเราต่างกจ็ะ

ได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆ 
๕. พึงระลึกถึงตัวอย่างของความเสียสละและขนัติบารมีของพระพทุธเจ้า 
๖. พึงพิจารณาความยาวนานแห่งสังสารวฏั ซึ่งท่านกล่าวว่าหาได้ยากที่ใครๆ จะไม่เคยเป็น

บิดา มารดา บุตรธิดา พี่น้อง ญาติ เพื่อนพ้องที่เคยมีอุปการะกันมา 
๗. พึงพิจารณาอานิสงส์แห่งเมตตา เช่นว่า หลบักเ็ป็นสุข ตื่นกเ็ป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รัก

ใคร่ของคนทั้งหลาย 
๘. พึงพิจารณาจาํแนกธาตใุห้เห็นว่าทั้งเราและเขาต่างมีแต่ธาตุต่างๆ  ขนัธ์๕ อายตนะ ๑๒ 

มาประชุมกัน ไม่ได้เป็นบุคลตัวตนที่ยัง่ยืน 
๙. พึงแสดงออกภายนอกในทางปฏิบัติ ด้วยการให้สิ่งของแสดงไมตรีจิต พร้อมด้วยคาํพูด

ที่เป็นปิยวาจา 
 



วธิีคิดแบบรู้คุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม 
 “ภิกษพุึงพิจารณาโดยแยบคายจึงฉันบิณฑบาท มิใช่เพื่อสนุกสนาน มิใช่เพื่อมวั

เมา มิใช่เพื่อประดับ มิใช่เพื่อตกแต่ง เพียงเพื่อความดาํรงอยู่แห่งร่างกาย เพื่อยงัชีวิต เพื่อ

กาํจัดความลาํบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดว่าเราจะกาํจัดเวทนาเก่าและไม่ให้

เวทนาใหม่เกิดขึน้ การมีชีวิตเป็นไปจักมีแก่เรา พร้อมทั้งความไม่เป็นโทษ และความอยู่

ผาสุก” 
 

วธิีคิดแบบอยูก่บัปัจจุบนั 
“บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ด้วยอาลยั และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยงั

ไม่มาถึง สิ่งที่เป็นอดีตกล็ะไปแล้ว สิ่งเป็นอนาคตกย็งัไม่มา ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึน้
เฉพาะหน้าในที่นั้น ๆ อย่างแจ่มแจ้ง ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน เขาควรพอกพูนอาการ

เช่นนั้นไว้ ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาํวันนี ้ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี ้เพราะการผดัเพีย้น
ต่อมจัจุราชซึ่งมีเสนามาก ย่อมไม่มีสาํหรับเรา มนุีผู้สงบ ย่อมกล่าวเรียก ผู้มีความเพียรอยู่

เช่นนั้น ไม่เกียจคร้าน ทั้งกลางวันกลางคืนว่า "ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียว กน็่าชม” 
 

วธิีคิดแบบวิภชัชขวาท 
อภัยราชกมุาร : พระองค์ผู้ เจริญ คาํพูดซึ่งไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของผู้ อื่น พระองค์

ตรัสหรือไม่? 
พระพุทธเจ้า :นี่แน่ะราชกมุารในเรื่องนีจ้ะตอบลงไปข้างเดียวไม่ได้ (จากนั้นได้ทรง

แยกแยะคาํพูดที่ตรัสและไม่ตรัสไว้ มีใจความดังต่อไปนี)้ 
๑. คาํพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้ อื่น – ไม่ตรัส 
๒. คาํพูดที่ไม่จริงไม่ ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้ อื่น – ไม่ตรัส 
๓. คาํพูดที่จริง ถกูต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้ อื่น – ไม่ตรัส 
๔. คาํพูดที่จริง ถกูต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้ อื่น - ไม่ตรัส 

๕. คาํพูดที่จริง ถกูต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้ อื่น - เลือกกาลตรัส 

๖. คาํพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้ อื่น - เลือกกาลตรัส 

โยนิโสมนสิการจาํแนกตามความมุงหมายหมาย 
แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ ดงันี้ 

๑.  โยนิโสมนสิการประเภทพฒันาปัญญาบริสุทธิ์ มุ่งใหเ้กิดความรู้แจง้

ตามสภาวะ คือรู้เขา้ใจมองเห็นตามความเป็นจริง เนน้ที่การขจดัอวิชชา เป็นฝ่าย

วิปัสสนา มีลกัษณะเป็นการส่องสวา่งทาํลายความมืด หรือชาํระลา้งสิ่งสกปรก 

ใหผ้ลไม่จาํกดักาล หรือใหผ้ลเดด็ขาดนาํไปสู่โลกตุตรสัมมาทฏิฐิ 
๒. โยนิโสมนสิการประเภทสร้างเสริมคุณภาพจิต มุ่งปลุกเร้าใหเ้กิด

คุณธรรมหรือกศุลธรรมอื่นๆ เนน้ที่การสกดัหรือข่มตณัหา เป็นฝ่ายสมถะ มี

ลกัษณะเป็นการเสริมสร้างพลงัหรือปริมาณฝ่ายดี ขึ้นมากดข่มทบัหรือบงัฝ่าย

ชัว่ไว ้ใหผ้ลขึ้นกบักาลชัว่คราว หรือเป็นเครื่องตระเตรียมหนุนเสริมคววาม

พร้อมและสร้างนิสยันาํไปสู่โลกยีสัมมาทฏิฐิ 
 
 

ที่มา : พระพรหมคุณาภรณ์.  วธิีคิดตามหลกัพทุธธรรม. สาํนกัพิมพส์ยาม.  ๒๕๕๑ 


