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หัวใจสมถกัมมัฏฐาน
มีพระบรมพุทโธวาทประทานไววา " สมาธึ ภิกขฺ เว ภาเวถ
สมาหิโต ยถาภูต ปชานาติ" ดังนี้ แปลความวา ภิกษุทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงยังสมาธิใหเกิด ชนผูม ีจิตเปนสมาธิแลว ยอมรู
ตามจริง.
เพราะเหตุอะไร พระศาสดาจึงทรงชักนําในอันบําเพ็ญสมาธิ.
เพราะในที่ไดรับอบรมดีแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอันใหญ. คน
เราจะทําจะพูดดีหรือเสียก็เพราะใจ ลําพังกายเหมือนรูปหุน ใจเหมือน
คนชัก รูปหุน จะกระดิกพลิกแพลงไปเทาไร ก็สอ ใจของคนชัก ฉันใด
อาการกายและวาจาจะเปนไปอยางไร ก็สออาการของใจ ฉันนั้น. อีก
อยางหนึ่ง กายเหมือนเรือ ใจเหมือนนายเรือ ถานายเรือไมได
รับความฝกหัดชํานิชํานาญหรือประมาทไป ก็จะพาเอาเรือไปเปน
อันตรายเสีย ตอเปนผูไดศึกษาและมีสติ จึงจะสามารถพาไปถึงทา
ฉันใด ใจก็ฉันนั้น ทีช่ ั่วและปลอยใหและมีสติ จึงจะสามารถพาไปถึงทา
ฉันใด ใจก็ฉันนั้น ทีช่ ั่วและปลอยใหละเลิง ก็จะชักจูงใหประพฤติ
ชั่วทางกายทางวาจามีประการตาง ๆ ลวนแตเปนสวนเสียหาย ถา
ไดรับอบรมในทางดี จึงจะชักจูงในทางดี. ทานกลาววา ใจที่ไมได
อบรม อาจทําใหคนฉิบหายเสียได ยิ่งกวาโจรหรือคนมีเวรจะทําให
เสียอีก ใจที่ไดรับอบรม อาจําใหคนดี ยิ่งกวามารดาบิดาและญาติ
ผูรักใครจะพึงทําใหได เพราะเหตุนั้น พระศาสดาผูทรงพระกรุณาใหญ
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แสวงหาประโยชนแกประชาชน จึงไดทรงชัดนําในอันบําเพ็ญสมาธิ.
สมาธินนั้ พึงรูอยางนี้ ใจนี้อบรมดีแลว ยอมเห็นอรรถเห็นธรรม
แจงชัด ทําอะไรยอมจะสําเร็จ. แตใจนี้ โดยปกติมีอารมณไมดีเขา
ขัดขวางไมใหแนแนวลงได ซึ่งเรียกวานีวรณ. นีวรณทานแจกเปน ๕
ความกําหนัดดวยอํานาจกิเลสกาม เรียกกามฉันทะ ๑ ความงุนงาน
ดวยกําลังโทสะ อยางสูงถึงใหจองลางจองผลาญผูอื่น เรียกชื่อ
ตามอาการถึงที่สุดวาพยาบาท ๑ ความทอแทหรือครานและความงวง
งุน รวมเรียกวาถีนมิทธะ เพราะเปนเหตุหดหูแหงจิตเหมือนกัน
นี้จัดเปนนิวรณอีก ๑ ความฟุงซานหรือคิดพลานและความจืดจากเร็ว
รวมเรียกวาอุทธัจจกุกกุจจะ เพราะเปนเหตุกําเริบไมอยูที่แหงจิต
เหมือนกัน นี้จัดเปนนีวรณอีก ๑ ความลังเลไมแนลงได เรียก
วิจิกิจฉา ๑. สมัยใดนีวรณ ๕ อยางนี้ แตอยางใดอยางหนึ่ง ครอบงํา
จิต บุคคลยอมไมอาจคิดเห็นอรรถธรรม เมื่อเปนเชนนี้ ยอมไมอาจ
ประกอบกิจใหสําเร็จประโยชนตนประโยชนทาน. การทําจิตใหปลอด
จากนีวรณเหลานี้ รักษาใหแนแนว ชือ่ วาสมาธิ.
พระศาสดาประทานพระธรรมเทศนา เพื่อเปนอุบายชําระจิตให
ปลอดจากนีวรณมีประการตาง ๆ พระโบราณาจารยจัดรวบรวมเขา
เปนหมวด เรียกวากัมมัฏฐาน มีประเภทตางกัน โดยสมเปน
อุบายสําหรับชําระนีวรณชนิดหนึ่ง ๆ. คิลานเภสัชเพงเฉพาะกิจคือ
แกโรค ยอมเปนของมีคุณ แตโรคมีตาง ๆ ชนิด เภสัชก็จํามีตาง ๆ
ขนาดใหถูกกันฉันใด กัมมัฏฐานก็ฉันนั้น เพงเฉพาะกิจคือชําระจิต
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จากนีวรณ ยอมเปนธรรมอันดี แตนีวรณมีหลายอยาง กัมมัฏฐาน
จึงตองมีตางประเภทใหเปนคูปรับกัน.
อันผูจะเจริญกัมมัฏฐาน ตองรูจักเลือกประเภทอันเปนสบายของ
ตน. เหมือนคนใชยา ตองรูจักชนิดอันเปนสบายแกโรค ไมใชวา
เปนยาแลวเปนของสบายทุกขนาน บางอยางอาจเปนของแสลงแกโรค
บางอยาง เชนยารอนเปนของแสลงแกโรคไข กัมมัฏฐานก็เหมือน
กัน ไมใชเปนธรรมสบายแกทุกคน ไมถูกเหมาะอาจใหโทษ เชน
คนมีมิทธะคืองวงงุนเปนเจาเรือน กัมมัฏฐานที่ใหนึกหรือเพงเฉพาะ
อารมณอันเดียวยอมจะชักใหงวงหนักเขา.
บุคคลผูมีกามฉันทเปนเจาเรือน มักรักสวยรักงาม ควรเจริญ
อสุภกัมมัฏฐานพิจารณาซากศพ หรือเจริญกายคตาสติพิจารณารางกาย
อันยังเปนใหเห็นเปนของนาเกลียด. บุคคลผูมีพยาบาทเปนเจาเรือน
มักโกรธขึ้งเกลียดชัง ควรเจริญเมตตา กรุณา มุทติ า ๓ พรหมวิหาร
หัดจิตใหกลับคิดในทางใหเกิดรัก เกิดสงสาร เกิดยินดี. บุคคลมี
ถีนะก็ดี มีมทิ ธะก็ดี เปนเจาเรือน มักยอทอในกิจการ ควรเจริญ
อนุสสติกัมมัฏฐาน พิจารณาความดีของตนบาง พิจารณาคุณของพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆบางเพื่อใหมีแกใจหวนอุตสาหะ เปนอุบาย
แกถีนะ เพื่อใชความนึกกวาง ๆ เปนทางแกมิทธะ. บุคคลผูมอี ุทธัจจะ
ก็ดี มีกกุ กุจจะก็ดี เปนเจาเรือน ควรเพงกสิณ เพื่อหัดผูกใจไวใน
อารมณอันเดียว หรือเจริญกัมมัฏฐานอันจะใหใจเหี่ยวดวยสังเวชเชน
มรณัสสตินึกถึงความตาย. บุคคลผูมีวิจิกิจฉาเปนเจาเรือน ควรเจริญ
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ธาตุกัมมัฏฐานหรือวิปสสนากัมมัฏฐาน เพื่อกําหนดรูสภาวธรรมที่เปน
อยูอยางไร.
ในบุคคลผูเดียว นีวรณเหลานี้ อาจเขาครอบงําในตางขณะ. ใน
สมัยใด นีวรณชนิดใดครอบงํา ในสมัยนั้น ควรเจริญกัมมัฏฐาน
อันเปนเครื่องแกนีวรณชนิดนั้น พึงขมจิตลงในสมัยที่เปนไปพลาน
พึ่งยกจิตขึ้นในสมัยที่หดหู พึงประคองจิตไวในสมัยที่เปนไปสม่ําเสมอ
พึงทําจิตใหอาจใหควรแกการงาน.
อาการที่รูจักทําจิตใหปลอดจากนีวรณเปนจิตอาจ เปนจิตควร
แกการงานในคราวตองการ ดังนี้ ชื่อวาสมาธิ แปลตามศัพทวา
ตั้งจิตไวมั่น.
สมาธินี้ เปนกําลังสําคัญในอันจะใหคิดเห็นอรรถธรรมและเหตุ
ผลอันสุขุมลึกลับ พระศาสดาจึงตรัสไวในพระบาลีวา "สมาหิโต
ยถาภูต ปชานาติ" ผูมีใจตั้งมั่นแลว ยอมรูตามเปนจริง ใจดวงเดียว
นึกพลานไปในอารมณตาง ๆ ยอมคิดติดแลไมเห็นทาง ตอนึกดิ่งลงไป
ในอารมณเดียวเปนสมาธิ จึงจะคิดเห็นปรุโปรง ดุจดังน้ําบาไป
หลายทาง จะใหกําลังพัดเครื่องจักรไมไดแรงเหมือนทําใหบาลงทาง
เดียวฉะนั้น. สมาธิก็คือรวมความคิดของใจใหดิ่งลงไปในทางเดียว
จึงเปนกําลังอันใหญใหแทงตลอดอรรถธรรม และเหตุผลอันสุขุม.
สมาธินนั้ ที่เปนอยางต่ํา ไมแนแนวจริง ๆ ทําไดเปนอยางดี
ก็เปนแตเฉียด ใกล ๆ เรียก อุปจารสมาธิ ที่เปนอยางสูง เปนสมาธิ
อยางแนนแฟน แนแนวลงไปจริง ๆ เรียก อัปปนาสมาธิ สมาธิ
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อยางต่ํา มีไดแกสามัญชน ทานจัดเปนแตกามาวจรธรรม คือเปน
อารมณของสัตวผูหนวงกามคุณ. สมาธิอยางสูง คืออัปปนาสมาธิ
เฉพาะมีแกบางคนที่เปนผูวิเศษ ทานจัดวารูปาวจรธรรม คือเปน
อารมณของทานผูหนวงรูปธรรม ยกเปนคุณสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เรียก
วาฌานโดยมากกวาอยางอื่น แจกเปน ๔ ตามทีน่ ิยมมากในพระ
พุทธศาสนา เรียกวารูปฌาน เพราะมีรูปธรรมอยางใดอยางหนึ่งเปน
อารมณ. ฌาน ๔ นั้น เรียกชื่อตามลําดับปูรณสังขยาวา ที่ ๑ ที่ ๒
ที่ ๓ ที่ ๔ หรือใชศัพทเชนนั้นในภาษามคธวา ปฐมะ ทุติยะ ตติยะ
จตุตถะ ทานกําหนดดวยองคสมบัติดังนี้ :๑. ปฐมฌาน มีองค ๕ คือ ยังมีตรึก ซึ่งรียกวาวิตก และ
ยังมีตรอง ซึ่งเรียกวาวิจาร เหมือนอารมณแหงจิตของคนสามัญ
แตไมประกอบดวยกิเลสกามและอกุศลธรรม ซ้ํามีปติคือความอิ่มใจ
และสุขคืนความสบายใจเกิดแตวิเวกคือความเงียบ กับประกอบดวย
จิตมีอารมณเปนหนึ่งลงไป ซึ่งเรียกวาเอกัคคตา.
๒. ทุตยิ ฌาน มีองค ๓ ลิวิตกวิจารเสียได คงอยูแตปติและ
สุขอันเกิดแตสมาธิกับเอกัคคตา.
๓. ตติยฌาน มีองค ๒ คงอยูแตสุขกับเอกัคคตา.
๔. จุตตถฌาน มีองค ๒ เหมือนกัน ละสุขเสียได กลางเปน
อุเบกขา คือเฉย ๆ กับเอกัคคตา.
ฌาน ๔ นี้ จัดเปนอุตตริมนุสสธรรมประเภทหนึ่งในพระพุทธ
ศาสนา. แตในเวลาทุกวันนี้ ธรรมอยางสูงเชนฌาน ก็เปนคุณที่เกิน
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ตองการของคนทั้งหลาย หรือจะเรียกวาผลที่เอื้อมไมถึง แมเชนนั้น
สมาธิอยางต่ํา ก็ยังมีประโยชนมากดังกลาวแลว เปนคุณที่ยังควร
ปรารถนา เหตุดังนั้น จักกลาวกัมมัฏฐานบางอยาง อันเปนคูปรับแก
นีวรณ ๕ เพือ่ เปนอุบายอบรมสมาธินั้น.
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กายคตาสติ
ศัพทนี้ แปลวา สติไปในกาย. กัมมัฏฐานนี้เปนคูปรับแก
กามฉันท. กมฉันทมีปกติใหรักสวยรักงาม. กัมมัฏฐานนี้มีปกติ
ใหเห็นนาเกลียดเห็นโสโครก. กุลบุตรผูมาบรรพชา ยอมไดรบั สอน
กัมมัฏฐานนี้ไวกอนจากพระอุปชฌายะ เหมือนดังไดรับมอบศัสตราวุธ
ไวสําหรับตอสูกับขาศึก คือกามฉันท อันจะทําอันตรายแกพรหมจรรย
พวกภิกษุจึงเรียกกัมมัฏฐานนี้วามูลกัมมัฏฐาน แปลวา กัมมัฏฐานเดิม
ในที่นี้จักแสดงโดยสังเขป.
สาธุชนผูจะเจริญกัมมัฏฐานนี้ พึงกําหนดตจปญจกะ คือหมวด
แหงอาการ ๕ อยาง มีหนังเปนที่สุดใหจําไดกอน ทั้งโดยอนุโลม
คือตามลําดับ ทั้งโดยปฏิโลม คือยอนลําดับ. อาการ ๕ อยางนั้น
คือ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ นีเ้ ปนอนุโลม. ตโจ ทนฺตา
นขา โลมา เกสา นี้เปนปฏิโลม. ทานสอนใหจําโดยอนุโลมและ
ปฏิโลมดังนี้ เพื่อจะใหแมนยํา. และพึงรูจักอาการทั้ง ๕ นั้นดวย.
๑. เกสา นั้น คือสิง่ ที่เปนเสน ๆ งอกอยูบนศีรษะ เบื้องหนา
เพียงหนาผาก เบื้องทายเพียงปลายคอตอ เบื้องขวางเพียงหมวกหู
ทั้ง ๒ ขาง.
๒. โลมา คือสิ่งที่เปนเสน ๆ เหมือนกันอีกสวนหนึ่ง อันมิใช
เกสา เสนหยาบบางละเอียดบาง งอกอยูตามตัวทุกแหง เวนฝายมือ
ฝาเทา.
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๓. นขา ไดแกสิ่งที่เปนเกล็ด งอกอยูตามปลายมือปลายเทา
ทุก ๆ แหง.
๔. ทนฺตา สิ่งที่เปนซีก ๆ งอกอยูในเหงือกเบื้องลางเบื้องบน
สําหรับบดเคี้ยวอาหาร.
๕. ตโจ ไดแกสิ่งที่หุมอยูทั่วสรรพางคกาย.
พึงกําหนดรูงาย ๆ ดังนี้ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง.
ครั้นรูจกั สิ่งทั้ง ๕ อยางนี้แลว พึงพิจารณานอมใจใหเห็นเปน
ของนาเกลียดโสโครก โดยปกติของมันทั้งในกายตน ทั้งในกาย
ผูอื่น. ถายังไมเห็นโดยทันที พึงพิจารณาขยายออกไปโดยสี โดย
สัณฐาน คือรูปราง โดยกลิ่น โดยที่เกิด โดยที่อยู. อันผม ขน เล็บ
ฟง หนัง นัน้ มีสีก็ไมงาม มีสัณฐานก็ไมนารัก มีกลิ่นก็เหม็น มี
ที่เกิดที่อยูลวนแตเปนที่โสโครก เพราะเปนของปฏิกูล เขาจึงตอง
ตกแตงทํานุบํารุง ไมเชนนั้น ก็จะปรากฏเปนของปฏิกูลยิ่งนัก เปน
ของนาสะอิดสะเอียน. ความเห็นนาเกลียดนั้น มิใชไมปรากฏแกสามัญ
ชนเมื่อไร เปนแตเมื่อปรากฏแลว เขานอมใจนึกไปเสียโดยทางอื่น
ปรารภแตของที่เขาตกแตงไวแลว นึกเห็นเปนงาม. ความนึกเห็น
เชนนั้น เปนเหตุชักนําการฉันทที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ยั่วยวนกามฉันท
ที่เกิดขึ้นแลวใหแกกลา ไมใชอารมณของกัมมัฏฐานนี้. ความนอมใจ
แสเห็นเปนขางไมงาม เปนของสกปรก สุดแตจะปรากฏไดอยางไร นี้
เปนอารมณของกัมมัฏฐานนี้. ผูเจริญกัมมัฏฐานนี้ พึงนึกถึงอาการ
อันหนึ่งขึ้นกอนโดยปกติของมัน หรือโดยสีสันฐาน กลิ่น ที่เกิด ที่อยู
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และโดยอยางอื่น นอมใจใหเห็นวานาเกลียดแลวเลื่อนนึกถึงอาการอื่น ๆ
ตอไป. เมื่อความชํานาญมีขึ้น นึกเพียงชื่อไปตามลําดับและยอนลําดับ
ความเห็นปฏิกูลยอมจะปรากฏ คุมจิตไดงายเขา. ในขณะใด ความ
ปฏิกูลปรากฏ ในขณะนั้น จัดวาไดผลที่มุงหมายแหงกัมมัฏฐานนี้.
เพราะเหตุนั้น พึงรักษาอารมณนี้ไวอยางใหจืดจาง จะไดเปนที่ตั้งแหง
สมาธิ. แตสมาธิในกัมมัฏฐานนี้ เปนแตเพียงอุปจาร เพราะเหตุใหจิต
ทองเที่ยวอยูไมแนแนวลงแท.
กัมมัฏฐานนี้ เปนประโยชนแกคนมีกามฉันทเปนเจาเรือน หรือ
เรียกวาราคจริต. มีอานิสงสไมใหของอยูในกายตนและกายผูอื่น.
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เมตตา
ศัพทนี้ แปลวา คุณสมบัติเปนเหตุสนิทสนม. กัมมัฏฐานนี้เปน
คูปรับแกพยาบาท. พยาบาทมีปกติใหคิดลางผลาญ กัมมัฏฐานนี้มีปกติ
ใหชอบพอ. สาธุชนผูเจริญกัมมัฏฐานนี้ พึงนึกถึงคนอื่นเทียบกับตน
วา เรารักสุขเกลียดทุกข ฉันใด คนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกขฉันนั้น
สิ่งที่ชอบใจของเรา ยอมเปนของที่ชอบใจของคนอื่น สิ่งไมเปนที่ชอบ
ใจของเรา ยอมไมเปนที่ชอบใจของคนอื่นดวยเหมือนกัน เราจะหาผล
ที่ชอบใจ ในทางเสียผลเชนนั้นของผูอื่น ยอมไมเปนธรรม. แตนั้นพึง
ปรารถนาความอยูดวยไมมีภัยไมมีเวรกับผูอื่น. ถาคนที่ตนไมชอบมีอยู
ก็พึงนึกนอมใจเพื่อใหหายเกลียดชังโดยโยนิโสมนสิการ คือความทําในใจ
ถูกทาง. พึงเลือกความประพฤติทางกายก็ตาม ทางวาจาก็ตาม ทางใจ
ก็ตาม. เชนคนมักพูดบาดหูคนอื่น แตไมใชคนดุรายถึงลงมือดวยกาย
ก็ดี คนมักโกรธแตไมทําจริงก็มี คนดุราย แตอีกฝายหนึ่งมีน้ําใจ
เผื่อแผ อนุเคราะหแกผูอื่นก็มี เชนนี้เปนตัวอยาง พึงนึกถึงความดี
ที่มีอยูในเขา บางทีจะระงับความเกลียดชังใหเบาลงหรือใหหายได. ถา
ไมมีความดีอยางใดอยางหนึ่งของเขา ที่จะพึงเอาขึ้นนึก ก็พึงยังกรุณา
คือสงสารใหเกิด คนยากจนทรัพย ขาดกําลังเปนเครื่องทํานุบํารุงชีวิต
และรางกายใหเปนสุข และไมไดชองที่จะอนุเคราะหคนอื่นดวยกําลัง
ทรัพย ควรไดรับกรุณาของคนมีทรัพยฉันใด คนไรคุณสมบัติขาด
กําลังเปนเครื่องบํารุงใจใหเปนสุข ไมไดชองที่จะชักจูงคนอื่นในความดี
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ซ้ํากลับเบียดเบียนเพื่อมนุษยใหไดรับทุกขภัยตาง ๆ ควรไดรับความ
กรุณาของผูประพฤติธรรมมีสติสัมปชัญญะฉันนัน้ อันจะเกลียดชังคน
เชนนั้น เทากับคนดีทะเลาะกับคนเมา. เมื่อนึกอยางนี้บางทีก็จะยัง
กรุณาใหเกิดขึ้นได. ถานอมใจไมลง ก็พึงนึกถึงความที่สัตวมีกรรม
เปนของ ๆ ตน ผูใดทําดีหรือชั่ว ผูน ั้นจงปรากฏดวยกรรมของตนเอง
พึงวางจิตลงเปนอุเบกขา. แมอยางนั้นก็ไมสําเร็จ อยานึกปรารภถึงผู
นั้นเสียเลย. ถาเขาเกลียดชังตนตางหาก ก็พึงหาชองแสดงกายวาจาใจ
หรืออนุเคราะหเพื่อผูกไมตรี. เมื่อเปนเชนนี้ ก็จะไดอยูดวยไมมีภัยไมมี
เวรกับผูอื่น. แตนั้น พึงนอมจิตใหคิดชอบกับคนซึ่งเฉยอยูแตเดิม
ดวยถอยที่ถอ ยทําสาราณียธรรมแกกนั พึงทําคนผูชอบกันหาง ๆ ให
สนิทสนม พึงทําคนผูชอบกันสนิทสนมแลวใหมั่นเขา. ความ
ปรารถนาแหงจิต เพื่อชอบพอสนิทสนมกับคนอื่นดังนี้ ชื่อวาเมตตา.
โดยความก็คือปรารถนาสุขแกเขา. ความนึกแผนเมตตานี้ จัดวาเปน
กัมมัฏฐานอันหนึ่ง. สาธุชนผูเจริญเมตตา พึงแผโดยเจาะจงกอน
ตั้งตนแตคนที่รักใครสนิท เชนมารดา บิดา สามี ภรรยา บุตร
บุตรี และทานผูมีอุปการะ อุปชฌายะ อาจารย เจานายเปนตนไป
ตลอดถึงญาติมิตร คนรูจ ักคุนเคย และคนอื่น ๆ ที่ควรจะไดรับ
ความปรารถนาอันดีตอ. เมื่อทําใจใหชํานาญในการแผโดยเจาะจงนั้น
แลว พึงแผโดยไมเจาะจง เชนไมนิยมเฉพาะบุคคลชื่อนั้น ชื่อนี้
ที่ตนรูจัก. พึงปลูกความรักใครในคนรวมบานรวมวัดรวมเมืองรวม
ประเทศรวมชาติเปนลําดับไปตลอดถึงเพื่อนมนุษยทั่วไป ลงมาจนถึง
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สัตวดิรัจฉานเปนที่สุด ตามแตจะทําไดเพียงไร. แผเมตตาโดยเจาะจง
เปนไปโดยแรงกลา เปนเหตุใหชวยเหลือกันแข็งแรง แตเปนไป
ในทางที่แคบ ทั้งเขตแหงความไมมีภัยไมมีเวร ทัง้ เขตแหงความ
สําเร็จประโยชนแกผูอื่น. แผเมตตาโดยไมเจาะจง เปนไปโดยเพลา
แตเปนไปในทางที่กวาง เชนคนรวมบานรวมวัดตลอดถึงรวมชาติ
รักใครปรองดองชวยเหลือกัน แมไมแข็งแรงเหมือนทําใหแกครอบครัว
ยอมมีผลกวางกวา พาคนหมูนั้นใหไดสุขทั่วถึงกัน. เหตุนั้น ในพระ
พุทธศาสนาจึงนิยมแผเมตตา โดยไมเจาะจงวาเปนเมตตาอยางสูงอยาง
กวาง ในการเจริญกัมมัฏฐาน ทานผูกบทไวใหนึกวาดังนี้ "สพฺเพ
สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตุ"
แปลวา ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงเปนผูไมมีเวร ไมมีความลําบาก ไม
มีทุกข มีสุขรักษาตนเถิด. ในชั้นตน นอมใจใหปรารถนาความสุขแก
ผูอื่นมาไดแลว นึกถึงบทสําหรับบริกรรมนี้ จะคุมจิตใหมีเมตตาขึ้น
ไดในขณะนึก. ในขณะใด เมตตาเปนไปอยู ในขณะนั้น จัดวาได
ผลที่มุงหมายแหงกัมมัฏฐานนี้. จิตสัมปยุตดวยเมตตาตั้งมั่นแนแนว
ลงไป จัดเปนอุปจารสมาธิ.
กัมมัฏฐานนี้ เปนประโยชนแกคนมีพยาบาทเปนเจาเรือน หรือ
เรียกวาโทสจริตตลอดคนเหลาอื่นทั่วไป มีอานิสงสใหอยูดวยความ
ไมมีภัยไมมีเวร รักใครปรองดองชวยเหลือกัน. เหตุนั้น จึงควร
เจริญตามกาล ถึงคราวควรแผเมตตาโดยเจาะจง ก็พึงเจริญโดยเจาะจง
ถึงคราวแผโดยไมเจาะจง. ก็พึงเจริญโดยไมเจาะจง.
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พุทธานุสสติ
ศัพทนี้ แปลวา ระลึกถึงพระพุทธเจา. อธิบายวา ระลึกถึง
ปรารภความดีของพระองค ไมไดระลึกถึงโดยอาการยกโทษ หรือ
ขอนขอด. กัมมัฏฐานนี้เปนคูปรับกับถีนมิทธนีวรณ ถีนมิทธะมี
ปกติใหทอแทและงวงงุน กัมมัฏฐานนี้ มีปกติใหอุตสาหะปรารภ
พระคุณของพระพุทธเจา และใหจิตนึกแลนอยู. สาธุชนผูจะเจริญ
กัมมัฏฐานนี้ ควรอานหนังสือแสดงพระพุทธจรรยา เปนตนวา เรื่อง
ปฐมสมโพธิ และใครควรถึงพุทธจรรยาซึ่งทรงบําเพ็ญเปน
อยาง ๆ ไป อันสอพระคุณสมบัติในพระองค และทรงพระมหากรุณา
อุปการะแกประชาชน ก็จะหยั่งเห็นพระคุณทั้ง ๒ สวนนี้โดยวิสัย ในทีน่ ี้
จะแสดงเฉพาะพระคุณบทที่ทานผูกไวสําหรับนึกสําหรับสายายเรียกวา
อนุสสรณนัย คือ "อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทโฺ ธ ภควาติ."
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงรูแจงโลก คือปฐพี พรอมดวย
สัตวผูอาศัย และสังขารอันปรุงแตงแผนดินและสัตวเหลานั้น วามี
ความเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา จึงเจริญในกาลบางครั้ง เสื่อมในกาล
บางคราว สุดแตเหตุปจจัย. อนึ่ง ในโลกนี้ ยอมมีสิ่งตาง ๆ อัน
จะลอจิตใหรักใหชังใหหลงใหกลัง คนไมรูเทา ยอมจะวุนไปตาม
ดวยความทะเยอทะยานบาง ดวยความตกใจกลัวบาง แลวและเฉไป
ประพฤติจากทางอันชอบอันถูก นี้เปนเหตุแหงความเสื่อมของโลกได

นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาที่ 14

อยางหนึ่ง ความมีกําลังสามารถตานทานแตมาร ๒ ประเภทนั้น เปน
ปจจัยแหงความเจริญของโลกไดอยางหนึ่ง.พระองคทรงรูแจงโลกโดย
นัยนี้เปนอาทิ บัณฑิตจึงไดถวายพระนามตามพระคุณวา "โลกวิทู"
แปลวาทานผูรูแจงโลก. เมื่อพระองคทรงรูแจงโลกอยางนั้นแลว จึงไม
รักไมหลงไมมัวเมาในอารมณอันยวนจิต ไมสะดุงหวาดหวั่น เพราะ
อารมณอันคุกคามใหตกใจกลัว ทรงมั่นอยูในปฏิปทาอันชอบ ยัง
ความเปนไปของพระองคใหลุลวงมาโดยสวัสดี ตลอดพระชนมายุกาล
บัณฑิตจึงไดขนานพระนามถวายวา "สุคโต" แปลวาทานผูไปดีแลว
หรือทานผูดําเนินดีแลว. ปฏิปทาของทานผูดําเนินดีแลว เรียกวา
จรณะ เพราะเปนเครื่องกาวไปหาวิชชา คือ ความรูพิเศษ. พระองค
ทรงมั่นในปฏิปทานั้นอยู จึงไดบรรลุวิชชาความรูอยางสูง อันทําจิต
ใหพนจากหมูมาร คือ กิเลสอันคอยนําสัตวโลกลงในที่ต่ํา จึงไดพระ
นามโดยพระคุณธรรมวา "วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน" แปลวาทานผูถึง
พรอมดวยวิชชาคือความรู และจรณะคือปฏิปทา. วิชชานั้นเปนความ
รูอันชอบ เปนประโยชนแกพระองคแกผูอื่นทั้ง ๒ ฝาย พระองคเสาะ
หาไดเอง ไมไดมาแตสํานักผูอื่น. พระปญญาอยางสูงนี้ยังพระองค
ใหไดรับพระนามวา "สมฺมาสมฺพุทฺโธ" แปลวาทานผูรูชอบเอง
พระปญญานั้นยอมยังผลอยางสูงสุดใหสําเร็จแกพระองค คือทรงบริสุทธิ์
ดวยประการทั้งปวง ควรแกความนับถือของประชาชนทุกหมูเหลา
บัณฑิตจึงถือเอาพระคุณนี้เปนที่ตั้งถวายพระนามวาพระ "อรห"
แปลวาทานผูไกลกิเลสบาง ทานผูควรไดรับความนับถือบาง. คุณบท
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วา "อรห" นี้เปนนามเรียกไดทั้งพระศาสดาทั้งพระสาวก แตมีบท
อื่นตอทายใหแปลกกัน พระนามพระศาสดาวา "อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ"
แปลไวแลวขางตน นามสาวกวา "อรห ขีณาสโว" แปลวา พระ
อรหันตสิ้นอาสวะ พระคุณเหลานี้จัดเปนอัตตสมบัติ คือความดี
สวนพระองค.
พระผูมพี ระภาคเจา ทรงพระคุณที่เปนอัตตสมบัติเชนนั้นแลวจัด
วามีภัคยะ คือ สมบัติอันชักจูงคนอื่นเขามาคบหา. ผูใดเขามาคบ
พระองคยอมทรงสั่งสอนผูนั้น แจกอรรถแจกธรรมใหเขาใจชัด.
บัณฑิตหมายเอาพระคุณสมบัตินี้ ขนานพระนามไววา "ภควา" แปล
วา ทานผูมีภัคยะหรือวาทานผูมีภาค. พระองคทรงแจกธรรมสั่งสอน
ประชาชน ใหไดบรรลุผลอันดีงามทั้งสวนโลกิยะทั้งสวนโลกุดร ยัง
คนผูไมเคยเขาในใหเขาใจ ยังคนผูเคยเขาใจมาบางแลว ใหเขาใจ
กวางขวาง นําคามหลงอันเปนเหตุตื่นเตนและหวาดหวั่นเสีย จึงได
พระนามวา "พุทฺโธ" แปลวา ทานผูปลุกใหตื่น หรือวาทานผูปลุก
ใจ. พระองคทรงสั่งสอนอยางนี้ แกพุทธเวไนยทุกชั้น ตามสมควร
แกภูมิของเขา ยกขึ้นในปฏิปทาที่สูงกวาโดยลําดับ จึงไดรับพระนาม
วา "สตฺถา เทวมนุสฺสาน" แปลวาทานผูเปนครูสอนของเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย คือ ของคนทั้งเจาทั้งสามัญ. พระองคทรงสั่งสอน
คนเปนอันมากเชนนั้น ยอมทรงรูจักฉันทอัธยาศัย เขาพระหฤทัยใน
อุบาย ชักจูงนอมดัดเขาหาทางดีทางงาม ไมตองใหบังคับขูเข็ญ ก็จัดวา
เปนเอกอุไมมีคนสู บัณฑิตจึงไดถวายพระนามวา "อนุตฺตโร ปุริส-
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ทมฺมสารถิ" แปลวา ทานผูเปนสารถีฝกบุรุษควรทรมานไดไมมีผูอื่น
ยิ่งกวา พระคุณนี้จัดเปนปรหิตปฏิบัติ คือประพฤติเพื่อประโยชนผู
อื่น. พระคุณทั้งสองสวนนี้ มีในพระผูมีพระภาคเจา ใหสําเร็จพระ
นาม ๙ ประการ เรียกวา นวรหคุณ แปลวา คุณของพระอรหันต
๙ ประการ แตเรียกกลับกันมาเปนนวหรคุณ บัณฑิตผูกเปนบทตั้ง
ไวสําหรับระลึกตาม ในเวลาเจริญพุทธานุสสติ ทานเรียงบทที่เปน
ผลไวขางหนา เรียงบทที่เปนเหตุไวขางหลัง. เพื่อจะใหเขาใจงาย
ในที่นี้ จึงไดอธิบายความแหงบทอันเปนเหตุถอยหลังเขมา.
สาธุชนผูเจริญพุทธานุสสติ ไดอานหนังสือแสดงพระพุทธจรรยา
มามากแลว พบแตบทแสดงความไวสั้น ๆ ก็จะพึงเขาในไดโดยกวาง
ขวาง ฝายชนผูไมไดอานหนังสือเชนนั้นมาก คงจะเห็นความแต
เฉพาะบทเชนเดียวกับไดเห็นดวยตาเอง หรือเห็นแตรูปถาย ความ
กวางแคบยอมผิดกัน. เมือ่ จะเจริญพึงยังศรัทธาเลื่อมใสและเคารพให
เกิดในพระพุทธเจาแลว พึงบริกรรมนึกบทพระคุณนามเหลานี้แตเพียง
ลําพังหรือพรอมทั้งอธิบาย เลื่อนไปโดยลําดับ หรือเลื่อมใสมากใน
พระคุณบทใดจะจับเฉพาะพระคุณบทนั้นขึ้นนึกก็ได เชนเคยบริกรรม
กันมาวา "อรห ๆ" หรือ "พุทฺโธๆ" ดังนี้ แตพึงรูจักวากัมมัฏฐานนี้เปนคูปรับแกมิทธะ คือความงวงงุน ตองการนึกยาว ๆ
ในสมัยใด มิทธะครอบงํา ควรนึกไปโดยลําดับแมพรอมดวยอธิบาย.
ในสมัยใดจิตปลอดโปรง จะนึกแตบทที่ขึ้นในก็ได. หรือในเวลาไขหนัก
ความนึกสั้น จําตองนึกเฉพาะบทแท. ในสมัยใด พระคุณของพระ
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พุทธเจาปรากฏแกจิต เกิดอุตสาหะจะประพฤติตาม และหามมิทธะเสีย
ได ในสมัยนั้น เปนอันสําเร็จผลมุงหมายแหงกัมมัฏฐานนี้. เพราะ
ตองใชความนึกเปนเบื้องหนา กัมมัฏฐานนี้เจริญไดดี ก็เปนเพียง
อุปจารสมาธิ.
กัมมัฏฐานนี้เปนสบายแกชนมีถนี มิทธะเปนเจาเรือน และแกคน
เปนสัทธาจริต. มีอานิสงสใหตั้งใจไมยอทอตอเหตุขัดของ เพื่อประพฤติ
ความดีความงาม.
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กสิณ
ศัพทนี้ แปลวาวัตถุอันจูงใจ คือจูงใจใหเขาไปผูกอยู. เปนชื่อ
ของกัมมัฏฐาน แปลวามีวัตถุที่ชื่อวากสิณเปนอารมณ. กัมมัฏฐาน
นี้ เปนคูปรับแกอุทธัจจกุกกุจจนีวรณ อุทธัจจะมีปกติใหคิดพลาน
กุกกุจจะมีปกติใหจับจด. สวนกัมมัฏฐานนี้ มีปกติคุมใจใหมั่น. วัตถุ
ที่เปนกสิณนั้น ตองเปนของไมบาดตา เปนของทําใหใจของผูแล
แชมชื่น. ทานจัดไว ๑๐ ประการ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม ที่เปน
อยูโดยปกติ หรือบางอยางจัดขึ้นไวสําหรับ เรียกวาภูตกสิณ นับ
เปน ๔, สีขาว เหลือง แดง ขาบ ที่จัดขึ้นไวสําหรับ เรียก
วรรณกสิณ นับเปน ๔, แสงอากาศ แสงไฟที่เขาตามชอง เรียก
อากาสกสิณ และอาโลกกสิณโดยลําดับ. ในที่นี้ จะแสดงโอทาตกสิณ
คือสีขาวพอเปนตัวอยาง.
สาธุชนผูเจริญกสิณชนิดนี้ พึงขดไมใหเปนวงกลม กวางโดย
ศูนยไสสัก ๑๖ นิ้ว หรือราวนั้น พอตาจับไดถนัด อยาใหเล็กเกิน
ไปจนนัยนตาจับเอาอื่นดวย หรือใหญเกิดไปจนนัยนตาจับไมทั่ววง.
เอาผาขาวอันบริสุทธิ์หุม หรือเอาดอกไมขาวจัดในภาชนะอันกวาง
โดยศูนยไสไดราวเทานั้นก็ได แลวเอาวางหางจากที่นั่งสัก ๒ ศอกคืบ
หรือราวนั้น พอเพงดูถนัด อยาใหชิดเกินไป หรือหางเกินไป จน
นัยนตาจับไมถนัด และพึงนั่งเพงดู โดยอาการตามถนัด ตากําหนด
จํากสิณนั้น ใจนึกถึงสีวา "โอทาต ๆ" แปลวาขาว ๆ คุมนัยนตา
อันแลเห็น กับใจอันนึกใหอยูที่กสิณพรอมกัน. กิริยาที่ทําเรียกวา
บริกรรม ดวงกสิณเรียกวาบริกรรมนิมิต กิริยาทีน่ ึกวา "โอทาต ๆ"
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เรียกวาบริกรรมภาวนา. บริกรรมนี้เปนชั้นที่ ๑ ครั้นทําในชั้นนี้ชํานาญ
แลว พึงตั้งใจจากสิญนั้นใหติดตา ลองหลับตาดูในระหวาง ๆ ถายัง
ไมติดตาลืมดูใหม ในสมัยใดจําไดติดตา หลับตาลง ดวงกสิณปรากฏ
ในใจ เหมือนแลเห็น ในสมัยนั้น นิมิตที่ปรากฏในใจนั้น เรียกอุคคหนิมิต แปลวานิมิตที่จิตจําได หรือวามิมิตติดตา กิริยาที่นึกนั้น เรียก
บริกรรมสมาธิ แปลวาสมาธิในบริกรรม. นิมิตอันติดตา ที่กลาววา
ปรากฏในใจนั้น เชนกับคนขลาดไดพบสิ่งที่นากลัวอันใหตกใจ หรือ
คนที่ผูกพันอยูในสิ่งหนึ่งหลับตาลง ยอมแลเห็นสิ่งนั้นติดตา แตทานไม
จัดวาเปนอารมณของกัมมัฏฐาน เพราะเปนเหตุตกในหรือเปนเหตุติด
ของ. บริกรรมสมาธินี้เปนชั้นที่ ๒. ครั้นทําในชั้นนี้ช่ําชองแลว พึง
ลองหลับตานึกถึงนิมิตนั้นขยายใหใหญบางเล็กนอย แตอยาใหเสียสวน
ตามสัณฐาน. ตัวอยางเชนรูปถายมีขนาดตางกัน แตสวนแหงอวัยวะ
นั้น ๆ ของรูปทั้งปวงทุกชนิดคงสมกันกับกาย เหมือนคนผูเปนเจา
ของรูปนั้น. ในสมัยใด จิตจํานิมิตนั้นไดจนขยายออกหรือยนเขาได
ในสมัยนั้น นิมิตนั้นเรียกวา ปฏิภาคนิมิต แปลวานิมิตเทียบเคียง
ภาวนานั้นเรียกวา อุปจารภาวนา แปลวาภาวนาใกลอัปปนาสมาธิ
อุปจารสมาธินี้เปนชั้นที่ ๓. ผูที่ไดแมนยําจนถึงชั้นนี้แลว บําเพ็ญ
ภาวนาตอไปจนเขาองคกําหนดชั้นตน จัดไดวาบรรลุปฐมฌาน เปน
สมาธิชั้นสูง เรียกอัปปนาสมาธิ แปลวาสมาธิแนนแฟน. อัปปนาสมาธิ
นี้เปนชั้นที่ ๔. นี้อธิบายตามมติของพระคันถรจนาจารย ฝายขาพเจาเอง
ปรารถนาจะเขาใจวาชั้นที่ ๒ เปนอุปจารภาวนา หรืออุปจารสมาธิ
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ชั้นที่ ๓ เปนอัปปนาภาวนา หรือเปนอัปปนาสมาธิ เพราะละนีวรณ ๕
ไดในชั้นที่ ๓ แลวก็เปนอัปปนาอยูเอง เพราะในปฐมฌาน ก็ยังมี
วิตกวิจารอยูเหมือนกัน.
กัมมัฏฐานนี้ทานพรรณนา ใหบรรลุไดถึงชั้นอัปปนา เพราะ
คุมจิตใหแนวอยูที่เดียว. ผูศึกษาในกัมมัฏฐาน ไมควรมุงเฉพาะคุณ
ที่สูงอยางเดียว ควรมุงเฉพาะคุณที่เปนวิสัยของตน. พึงเจริญ กัมมัฏฐาน
อันเปนสบายแกตน. เชนคนสามัญปรารถนาฐานันดรเปนมหาอํามาตย
จะไดสมหวังทั้งนั้นเทียวหรือ ถาไมได พยายามนั้นก็ไมมีผล ใชใน
ทางอื่นยังจะดีกวา เพราะเหตุนั้น คนมุงจะเปนมหาอํามาตย ตอง
รูจักกําลังของตน ทั้งแลเห็นชองทางกอน อุปมานี้ฉันใด ผูเจริญ
กัมมัฏฐานก็พึงประพฤติฉันนั้น ไมควรจะเลยคุณเบื้องต่ํา ซึ่งตนควร
จะถือเอาไดกอน.
แมแตเพียงในชั้นบริกรรม ในสมัยใด คุมจิตไวที่กสิณแหงเดียว
ได ไมคิดพลานในทางอื่น ไดใหความแชมชื่นไมอึดอัดเบื่อหนาย
ในสมัยนั้น จัดวาเปนอันสําเร็จผลมุงหมายแหงกัมฏฐานนี้.
กัมมัฏฐานนี้ เปนสบายแกคนมีอุทธัจจกุกกุจจะเปนเจาเรือนหรือ
เปนวิตกจริต. มีอานิสงสใหพินิจอดทน ในการงานที่ปรารภ.
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จตุธาตุววัตถานะ
บทนี้ แปลวากําหนดธาตุ ๔. กัมมัฏฐานนี้ เปนคูปรับแก
วิจิกิจฉา. วิจิกิจฉามีปกติใหลังเลไมแนใจลงได สวนกัมมัฏฐานนี้มีปกติ
ใหกําหนดรูโดยสภาวะ คนผูไมกําหนดรูโดยสภาวะ ไมรูจักสิ่งนั้น ๆ
โดยความเปนจริงอยางไร จึงมีสงสัย เมื่อเขาใจตามจริงแลว ก็สิ้น
สงสัยไปไดอยางหนึ่ง ๆ พระอาจารยเจาแสดงกัมมัฏฐานนี้ไว ก็เพื่อ
จะใหเขาใจความเปนจริงของรางกาย เปนอุบายกําหนดรูสภาวธรรม
อยางหนึ่ง เปนเหตุคืบออกไปกําหนดสภาวธรรมอยางอื่นอีก.
สาธุชนผูจะเจริญกัมมัฏฐานนี้ พึงกําหนดรูจักธาตุและสังขารกอน
สภาวะที่มีอยูโดยธรรมดาอันจะแยกออกไปอีกไมได เรียกวาธาตุ. ธาตุ
เหลานั้น คุมกันเขาเองโดยธรรมดา หรือมนุษยปรุงขึ้นเรียกวาสังขาร.
แสดงอุทาหรณพอเปนตัวอยาง เชนกระดูก เนื้อ เลือด ความอุน
และลมอากาศ ถาไมประสงคจะกลาวใหละเอียดตอไป เปนธาตุ
ละอยาง ๆ รางกายคือประชุมธาตุเหลานี้ เปนสังขาร. ฝายและสีเปน
สัมภาระอันหนึ่ง ๆ ดุจเดียวกับธาตุ ผาที่คนเอาฝายมาปนใหเปนดาย
ยอมดวยสีแลวทอขึ้นนั้น เปนสังขาร. ธาตุหรือสัมภาระที่แสดงมา
เปนอุทาหรณนั้น ยังเรีย่ ราดกระจัดกระจายกําหนดรูยาก นักปราชญ
จึงไดยนใหสั้นเขา เพื่อกําหนดรูงาย ครั้งโบราณทานจัดธาตุที่เปนสวน
รูป ๔ กระดูกก็ดี เนื้อก็ดี ฝายก็ดี สีก็ดี ดังกลาวไวในอุทาหรณ
ขางตนนั้น ทานรวมเรียกเปนธาตุอันเดียววาปฐวีหรือดิน ดวยเหตุวา
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ธาตุเหลานั้น แมจะปรากฏวาตางกันโดยชนิด ก็ยังจัดวาเปนอัน
เดียวกันเขาไดโดยลักษณะ คือความเปนของแขน สวนเลือด เหงื่อ
มัน ทานจัดเปนธาตุอันเดียวกันกับน้ํา เรียกอาโป เพราะเปนของ
เหลวเหมือนกัน. ไออุนแหงรางกาย ความรอนที่เกิดแตของถูกัน เกิด
แตไฟฟา เกิดแตแสงแดดแหงดวงอาทิตย ทานจัดเปนธาตุอันเดียวกัน
กับไฟ เรียกวาเตโช เพราะมีความรอนเปนลักษณะเหมือนกัน. ลม
อันพัดมาแตทิศนั้น ๆ ตามฤดู พายุใหญอันตั้งขึ้นเปนครั้งเปนคราว
และลมอันเดินอยูในรางกายของสัตว ทานจัดรวมเขาเปนธาตุอันเดียวกัน
เรียกวาวาโย เพราะมีความพัดเปนลักษณะเหมือนกัน. ครั้งโบราณ
นักปราชญจดั ธาตุอันเปนสวนรูปเปน ๔ อยางนี้ ดังมาในกายานุปสสนาสติปฏฐาน หมวดธาตุ ในมหาสติปฏฐานสูตร. ตอนั้นมา รูจักธาตุ
ขึ้นอีกอยางหนึ่งซึ่งเรียกวาอากาศ ธาตุนี้กําหนดรูไดยาก เพราะเปน
ของสุขุม ไมเห็นไดดวยจักษุ อาจจะรูไดดวยสัมผัส แตก็ยังรูไ ดยาก
เหมือนกัน ในที่วางเปนชอง ไมวาเล็กไมวาใหญ อากาศยอมเดินเขา
ขังอยูเต็มทั้งนั้น แตเพราะเปนธาตุเบาและขยายตัว คนเดินไมรูสึก
ปะทะ ซ้ําเปนอุปการะแกชีวิตของสัตวดวย ทั้งมนุษยทั้งดิรัจฉาน
สัตวหายใจ สูดอากาศเขาไปปรุงโลหิตสําเร็จเปนไออุน ถาใครจะ
รูจักธาตุนี้ พึงเอากระบอกกรองน้ําลองกรองน้ําดูในหองไวน้ําที่สงัดลม
ในคราวแรกเอานิ้วมืออุดทอขางบนกระบอกเสีย จุมปากกระบอกลง
ไปในน้ํา คงจะรูสึกวาน้ําเขาไปหนอยหนึ่ง แลวมีอะไรปะทะอยู นั่น
คืออากาศนี้เองอันเขาขังอยูในกระบอก น้ําเขาไปไดหนอยหนึ่งนั้น
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เพราะอากาศตองปะทะน้ํา อัดตัวเขา น้ําเขาไปอีกไมไดนั้น เพราะ
อากาศอัดตัวเต็มที่แลวปะทะอยู คราวนี้เปดนิ้วมือจาทอขางบนแตวาง
ไวตรงปากทอ จุมกระบอกลงไปอีก คงจะรูสึกวาน้ําเขาไปไดอีก ใน
ขณะเดียวกันนิ้วมือไดรับสัมผัสเย็นฉิว ๆ ขึ้นมาจากทอ ธาตุที่ขึ้นมา
ถูกนิ้วมือนี้คืออากาศ. อีกอยางหนึ่ง ขณะที่ไปในยานที่แลนโดยเร็ว
ไดสัมผัสลมเปนอันมาก แตขางทาง ตนไมนิ่งอยู ไมไหว ลมที่
กระทบวู ๆ นั้น อากาศนี้เอง ยานเดินโดยเร็วปะทะอากาศโดยแรงจน
รูสึกสัมผัส หากจะเดินเทาก็ไมรูสึก. ทานพบอากาศธาตุเขาแลว
จึงไดเติมขึ้นอีกอยางเปนธาตุ ๕ ดังแสดงไวในจุลลราหุโลวาทสูตร
แตนักปราชญในชั้นหลังกลาววา วาโยกับอากาศเปนธาตุเดียวกัน วาโย
ก็คืออากาศที่เดินกําลังแรงนั้นเอง ขอนี้เปนความจริงอุดหนุนการจัด
ธาตุ ๔ ของเดิมใหมั่นเขา. ในที่นี้จักกลาวเปนธาตุ ๔ พอสมแตชื่อ
ของกัมมัฏฐานบทนี้.
ธาตุ ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย นี้ มีทั้งภายนอกภายใน
ธาตุภายนอก เชนภูเขา แมน้ํา กองไฟ ลมพัด โดยลําดับกัน ธาตุ
เปนภายในนั้น คือที่คุมเขาเปนรางกายของสัตว สวนที่แขนที่แข.
มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เปนตน เปนปฐวีธาตุ.
สวนที่เหลวไมแขนเหมือนปฐวี เอิบอาบอยูในปฐวี รักษาปฐวีใหสด
อยู เชนโลหิต มันขน มันเปลว และเหงื่อเปนตน เปนอาโปธาตุ.
สวนที่รอนอบอุนรักษาปฐวีไมใหเนา คือไออุนเกิดแตหายใจสูดอากาศ
เขาไปปรุงโลหิตที่เปนไปโดยปกติ หรือที่แรงจัดขึ้นในเวลาเปนไข
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ความรอนที่เกิดขึ้นเพราะรางกายบดฝน และแรงในอาโปธาตุสําหรับ
ละลายอาหาร เปนเตโชธาตุ. สวนทีพ่ ัดไปมาเปนเครื่องค้ําจุนปฐวี มีลม
พัดขึ้นพัดลง และอากาศอันขังอยูในชองวางแหงรางกายแรงขับโลหิต
ใหเดินและแรงสูบอากาศเขาไปและขับออก คือหายใจ เปนวาโยธาตุ. ธาตุทั้ง ๔ นี้คุมกันเขาเปนรางกายฉันใด ในสวนอันหนึ่ง ๆ
แหงรางกายก็มีธาตุเหลานี้เจือกันอยู เชนน้ํายอมมีอยูในเนื้อ น้าํ มันมี
อยูในกระดูก แตเพราะเปนของมีอยูนอยไมถึงซึ่งอันนับ จึงเรียกแต
ธาตุที่มีมาก.
มีคําถามสอดเขามาวา อยางไรรางกายนี้จึงเดินไดพูดได ทําอะไร
ไดตาง ๆ แปลกจากรูปตุกตาที่เขาปนไว ? มีคําแกวา จะอธิบาย
ละเอียดก็จะยืดยาว ขอกลาวแตเพียงวา เกิดเพราะความพรอมมูล
ปรองดองกัน. ตุกตากลยังรูจักเดินได หีบเสียงยังรูจักพูดได เครื่องจักร
ยังเลื่อยไมหรือสีขาวได เปนอะไรสังขารมีวิญญาณครองจะทําไมได.
ความพรอมมูลปรองดองแหงธาตุทั้ง ๔ นั้น เกิดกําลังหรืออํานาจอัน
สําคัญขึ้นอยางหนึ่ง ซึ่งเรียกวามโน และแปลวาใจ มโนนี้มีสายอยู
๕ สาย เรียกวาวิถี ที่ปากหรือที่ปลายแหงสายเหลานี้เรียกวาทวาร
คือ นัยนตาเรียกวาจักขุ ๑ หูเรียกวาโสตะ ๑ จมูกเรียกฆานะ ๑ ลิ้น
เรียกชิวหา ๑ กาย ๑. จักษุเห็นรูป โสตะฟงเสียง ฆานะสูบกลิ่น
ชิวหาลิ้มรส กายถูกตองโผฏฐัพพะแลว มโนไดรบั ความรูสึกทางวิถีทั้ง ๕
นี้, รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนเหมือนเงาฉายมาปรากฏแกมโน
เรียกธรรมหรือธรรมารมณ แลวมโนสั่นไปตามวิถีแหงกาย หรือตาม
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วิถีอื่นในอวัยวะทํากิจนั้น ๆ เพงความรูที่มโนไดรับทางทวาร ๕ ทาน
เรียกจักขุวิญญาณบาง โสตวิญญาณบาง ฆานวิญญาณบาง ชิวหาวิญญาณบาง กายวิญญาณบาง เพงความรูของมโนเอง เรียกมโนวิญญาณ. เหลานี้เรียกธาตุละอยาง ๆ ที่เปนทวาร ๖ ที่เปนอารมณ ๖
ที่เปนวิญญาณ ๖ รวมเปน ๑๘ ทานยนใหสั้นเขาอีกเปน ๑ เรียก
วิญญาณธาตุ เติมเขากับธาตุ ๕ ซึ่งเปนรูป รวมเรียกวาธาตุ ๖ ดัง
แสดงไวในธาตุวิภังคสูตร. ธาตุ ๖ นี้สงเคราะหเขาทั้งรูปธรรมทั้ง
นามธรรม.
การแจกธาตุเปนตาง ๆ นั้น เปนไปตามความเขาใจของนัก
ปราชญในยุคหนึ่ง ๆ จะเอาเปนยืนที่ไมได. แตผลของการแจกธาตุ
ใหกําหนดรูนั้น คือนําใหเขาใจวา สภาวะที่เปนรูปธรรมนอย ๆ รวม
กันเขาเปนรูปใหญขึ้นโดยลําดับ สภาวะที่เปนนามธรรม เกิดเพรา
ความพรอมมูลปรองดองแหงรูปธรรม. นี้ควรจับเปนหลักในกัมมัฏฐานนี้.
สาธุชนผูจะเจริญกัมมัฏฐานนี้ เขาใจธาตุและสังขารโดยลักษณะ
และประเภทอยางนี้แลว พึงนึกถึงกายนี้อันธาตุทั้ง ๔ คุมกันเขา โดย
บทบาลีวา "อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ" แปลวา มีอยูใ นกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุ
ลม. ในชั้นแรกนึกถึงธาตุใด ควรกําหนดลักษณะ หรือแมประเภท
ดวย ครั้นชํานาญแลว นึกเพียงแตชื่อธาตุ ลักษณะและประเภทก็จะ
ปรากฏเอง. ในสมัยใด ปลงใจเห็นลงเปนธาตุคุมกัน ในสมัยนั้นเปน
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อันไดผลที่มุงหมายแหงกัมมัฏฐานนี้.
กัมมัฏฐานนี้ เปนสบายแกชนมีวิจิกิจฉาเปนเจาเรือน. มีอานิสงส
ใหหายหลงในสภาวธรรม.

นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาที่ 27

สมถภาวนา
ลําดับนี้จักไดเรียบเรียงเรื่องสมถภาวนานี้ตอไป ความวา ธรรม
เปนเครื่องสงบระงับของจิตชื่อสมถะ อนึ่ง วาธรรมอันใหจิตสงบรํางับ
ไปจากนีวรณูปกิเลสชื่อสมถะ อนึ่ง ความสงบรํางับของจิตในภายใน
ชื่อสมถะ.
กุลบุตรผูมีศรัทธามาเจริญสมถะ. ทําใหเกิดมีขึ้นดวยเจตนาอันใด
เจตนานั้นชื่อสมถภาวนา อนึ่ง ทําสมถะเปนอุบายเครื่องสงบรํางับ
ของจิตใจใหเกิดมีขึ้น ชื่อสมถภาวนา.
เมื่อกลาวโดยเนื้อความแลว เจตนาอันเปนไปในสมถกัมมัฏฐาน
หมดทั้งสิ้นชื่อสมถภาวนา สมถภาวนานี้เปนอุบายเครื่องสํารวมปดกั้น
นีวรณูปกิเลส มิใหเกิดครอบงําจิตสันดานได ดังบุคคลปดนํานบกั้น
น้ําไว มิใหไหลไปไดฉะนั้น. อนึ่ง วาเปนอุบายขมขี่สะกดจิตไวมิให
ดิ้นรนฟุงซานได ดังนายสารถีฝกมาใหเรียบรอย ควรเปนราชพาหนะ
ไดฉะนั้น ก็ธรรมซึ่งเปนอารมณ เครื่องสงบรํางับของจิตใหสําเร็จเปน
สมถภาวนานี้ ในพระบาลีซึ่งเปนพุทธภาษิต ที่พระพุทธเจาตรัสเทศนา
มีมากหลายอยางหลายประการ เหมือนอยางอภิณหปจจเวกขณวิธีให
พิจารณาที่ทั้ง ๕ สถาน คือกําหนดวา ตนและสัตวอื่นมีความแก
ความเจ็บความตายเปนธรรมดา ไมลว งพนความแกความเจ็บความตาย
ไปได และจะตองวิโยคพลัดพรากจากสัตวและสังขารสิ่งของที่รักใคร
และมีกรรมคือบุญบาปที่ตนทําไวเปนของ ๆ ตน เปนตนฉะนี้ จนละ
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นีวรณูปกิเลสไดขณะหนึ่งครูหนึ่งก็ดี ก็จัดเปนสมถภาวนา อนึ่ง ใน
สติปฏฐานทั้ง ๔ กายนุปสสนา ปญญาพิจารณาตามเห็นซึ่งกายโดย
บัพพะ ๑๑ ขอ คือกําหนดรูลมหายใจเขาออกยาวสั้นหยาบละเอียด
เปนตน เรียกวาอานาปานบัพพะขอ ๑ กําหนดรูอ ิริยาบถ ๔ เดิน
ยืน นั่ง นอน วาสําเร็จเปนไปไดเพราะลมและจิตที่คิดเรียกวาอิริยาบถบัพพะขอ ๑ กําหนดรูรอบคอบในวิการของกาย มีกาวไปขางหนา
และถอยกลับมาขางหลังเปนตน ทุกขณะวิการของกายมิไดลืมหลงเรียก
วาสัมปชัญญบัพพะขอ ๑ กําหนดพิจารณากายตนและกายผูอื่นโดยเห็น
เปนของปฏิกูลไมงามไมสะอาด เต็มไปดวยอสุภเปนของไมงามนาเกลียด
๓๑ สวน มี ผม ขน เล็บ ฟง หนัง เปนตนเรียกวาปฏิกูลบัพพะขอ ๑
พิจารณากายตนและกายผูอื่น โดยเปนธาตุ ๔ คือสิ่งที่แข็งที่กระดาง
กําหนดวาเปนธาตุดิน สิ่งที่ออนที่เหลวซึมซาบไปในดิน ทําดินให
เหนียวเปนกอนอยูได กําหนดวาเปนธาตุน้ํา สิ่งที่ทําดินและน้ํานั้น
ใหอุนใหรอนใหแหงเกรียมไป กําหนดวาเปนธาตุไฟ สิ่งที่อุปถัมภ
อุดหนุนพยุงดินและน้ําไวและทําใหไหวติงไปมาไดและรักษาไฟไวมิให
ดับไปได กําหนดวาเปนธาตุลม เรียกวาธาตุบัพพะขอ ๑ อนึ่ง เมื่อ
ไดเห็นอสุภ ๙ อยาง คือซากศพที่เขาทิ้งไวในที่ตาง ๆ มีปาชาเปนตน
อันตายแลววันหนึ่งหรือ ๒ วัน ๓ วัน ขึ้นพองมีสีเขียวและมีบุพโพ
ไหลออกอยาง ๑ คือซากศพที่เขาทิ้งไว อันสัตวทั้งหลายมีสุนัขเปนตน
กัดเคี้ยวกินแลว ๑ คือซากศพที่เขาทิ้งไวโทรมลงเปนรางกระดูก มีเนื้อ
และเลือดและเสนเอ็นรึงรัดผูกพนอยู ๑ คือซากศพที่เขาทิ้งไวโทรมลง
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เปนรางกระดูก มีเนื้อและเลือดหมดไปแลวยังแตเสนเอ็นรึงรัดผูกพัน
อยู ๑ คือซากศพที่เขาทิ้งไวโทรมลงเปนรางกระดูก มีเนื้อและเลือด
และเสนเอ็นรึงรัดหมดสิ้นไปแลว เหลือแตกระดูก ๑ คือซากศพที่
เขาทิ้งไว มีกระดูกเคลื่อนหลุดออกจากที่ผูกที่ตอเรี่ยรายกระจัดกระจาย
อยูในที่ตาง ๆ ๑ คือซากศพที่เขาทิ้งไวเปนกระดูกมีพรรณขาวดังสังข ๑
คือซากศพที่เขาทิ้งไวเปนกระดูกเรี่ยรายเปนกอง ๆ ทนแดดทนฝนอยู
มีเห็ดราเกิดขึ้นทิ้งอยูลวง ๑ ปไปแลว ๑ คือซากศพที่เขาทิ้งไวเปน
กระดูกผุยอยปนละเอียดเปนจุณณไป ๑ อสุภ ๙ อยาง ซึ่งวามานี้
เรียกวาสีวถิกาบัพพะ ๙ ขอ รวมเปน ๑๔ ขอดวยกันเรียกวากาย เพราะ
เปนเอกเทศของการอยางหนึ่ง ๆ.
กุลบุตรมาตามเห็นดวยปญญา พิจารณาซึ่งกายโดยบัพพะ ๑๔
ขอ ขอใดขอหนึ่งซึ่งวามานี้ จนละองค ๕ คือนีวรณ ๕ เสียได และ
ประกอบดวยองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา อยางนี้
เปนตัวสมาธิ เกิดขึ้น ชื่อวาสมถภาวนา.
อนึ่ง เวทนานุปสสนา ปญญาตามเห็นพิจารณาซึ่งเวทนาเปน
อารมณก็ดี จิตตานุปสสนา ปญญาตามเห็นพิจารณาซึ่งจิตเปนอารมณก็ดี
ธัมมานุปสสนา ปญญาตามเห็นพิจารณาซึ่งธรรมเปนอารมณก็ดี ถา
อนัตตายังไมปรากฏแจงชัดในสันดานเพียงใด ก็ยังเปนสมถภาวนาอยู
เพียงนั้น.
ธรรมทีเ่ ปนอารมณของสมถภาวนานี้ มีมากหลายอยางหลาย
ประการนัก เพราะเหตุนั้น กุลบุตรผูท ี่จะเจริญสมถภาวนานี้พึงสันนิษ-
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ฐานทราบเถิดวา ธรรมเหลาใดเปนเครื่องสงบรํางับของจิต เมื่อจิต
ตรึกคิดอยูเนือง ๆ แลว ยอมละองค ๕ และประกอบดวยองค ๕ ให
สําเร็จเปนสัมมาสมาธิขึ้นไดแลว ธรรมเหลานั้นก็จัดเปนอารมณของ
สมถภาวนาหมดทั้งสิ้น.
ก็แตในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะและคัมภีรวิสุทธิมัคค ทานแสดง
ธรรมที่เปนอารมณของสมถภาวนาไว ๗ หมวด แจกออกเปนอยาง ๆ
จัดได ๔๐ ประการ ธรรม ๗ หมวดนั้นคือ กสิณ ๑๐ หมวด ๑
อสุภ ๑๐ หมวด ๑ อนุสสติ ๑๐ หมวด ๑ พรหมวิหาร ๔ หมวด ๑
อาหารเรปฏิกูลสัญญา หมวด ๑ จตุธาตุวัตถาน หมวด ๑ อรูป ๔
หมวด ๑ รวมเปน ๗ หมวด.
กสิณ ๑๐ นั้น คือปฐวีกสิณ ๑ อาโปกสิณ ๑ เตโชกสิณ ๑
วาโยกสิณ ๑ นีลกสิณ ๑ ปตกสิณ ๑ โลหิตกสิณ ๑ โอทาตกสิณ ๑
อาโลกกสิณ ๑ อากาสกสิณ ๑ รวมเปนกสิณ ๑๐.
อสุภ ๑๐ นั้น คือซากศพที่เนาพองขึ้น ๑ คือซากศพที่มีสีเขียว ๑
คือซากศพที่มีน้ําเหลืองไหลออกอยู ๑ คือซากศพขาดกลางตัว ๑ คือ
ซากศพที่มีสัตว มีแรง กา สุนัข เปนตนยื้อแยงจิกกัดกินแลว ๑
คือซากศพที่มีมือและเทาและศีรษะขาดไปอยูขาง ๆ ๑ คือซากศพที่คนมี
เวรเปนขาศึกสับฟนบั่นเปนทอน ๆ ๑ คือซากศพที่ตองประหารดวย
ศัสตรามีโลหิตไหลอาบอยู ๑ คือซาบศพที่มีตัวหนอนคลาคล่ําไปอยู ๑
คือซากศพที่ยังเหลืออยูแตรางกระดูก ๑ รวมเปนอสุภ ๑๐.
อนุสสติ ๑๐ นั้น คือพุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจาเปน
อารมณ ๑ ธัมมานุสสติ ระลึกถึงคุณพระธรรมเปนอารมณ ๑ สังฆา-
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นุสสติ ระลึกถึงคุณพระสงฆเปนอารมณ ๑ สีลานุสสติ ระลึกถึงศีล
ที่ตนรักษาเปนอารมณ ๑ จาคานุสสติ ระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแลว
เปนอารมณ ๑ เทวตานุสสติ ระลึกถึงเทพดาที่มีสีลาทิคุณเสมอเหมือน
กับดวยตน ตั้งเทพดาเหลานั้นไวเปนพยานแลว กลับระลึกถึงสีลาทิคุณของตนเปนอารมณ ๑ อุปสมานุสสติ ระลึกถึงนิพพานวาเปนที่
รํางับดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข เปนบรมสุขอยางยิ่งเปนอารมณ ๑
มรณัสสติ ระลึกถึงความตายของตนและสัตวอื่นเปนอารมณ ๑
กายคตาสติ ระลึกไปในกายมีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน โดยความ
เปนของปฏิกูลเปนอารมณ ๑ อานาปานัสสติ ระลึกถึงลมหายใจ
เขาออก ยาวสั้นเปนตนเปนอารมณ ๑ รวมเปนอนุสสติ ๑๐.
พรหมวิหาร ๔ นั้น คือเมตตาพรหมวิหาร คิดใหสัตวทั้งปวง
เปนสุข ๆ ทั่วไปหมด ๑ กรุณาพรหมวิหาร คิดใหสัตวทั้งสิ้นที่เปน
ทุกขอยูใหพนจากทุกขทั้งสิ้น ๑ มุทติ าพรหมวิหาร คิดใหสัตวทั้งปวง
ที่ไดสุขสมบัติแลว จงดํารงอยูในสุขสมบัติของตน ๆ อยาไดวิโยค
พลัดพรากจากสุขสมบัติที่ตนไดแลว ๑ อุเบกขาพรหมวิหาร มีความ
เพิกเฉยเปนกลาง ไมดใี จไมเสียใจในสัตวทั้งสิ้นที่ไดสุขไดทุกข ๑
รวมเปนพรหมวิหาร ๔.
อาหารปฏิกูลสัญญานั้นวา ความหมายรูสําคัญในอาหารที่เปน
ของบริโภค เห็นวาเปนของปฏิกูลนาเกลียดจนไมยินดีในรส.
จตุธาตุววัตถานะนั้นวา กําหนดพิจารณาซึ่งกายโดยเปนธาตุ
ทั้ง ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม ใหเห็นจริง จนถอนสัตตูปลัทธิสัตตสัญญา
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เสียได.
อรูป ๔ นั้น คืออากาสานัญจายตนะ เพงอากาศที่มีดวงกสิณ
เดาะเพิกขึ้นแลวเหลืออยูแตอากาศเปลา ดวยบริกรรมนึกวา อากาศ
มีไมมีที่สุด ดังนี้ เปนอารมณเปนบอเกิด ๑ คือวิญญาญัญจายตนะ
เพงอรูปวิญญาณที่แรก บริกรรมนึกวาวิญญาณไมมีที่สุด ดังนี้
เปนอารมณเปนบอเกิด ๑ คืออากิญจัญญายตนะ เพงความไมมีของ
อรูปวิญญาณที่แรกดวยบริกรรมนึกวา หนอยหนึ่งนิดหนึ่งไมมี ดังนี้
เปนอารมณเปนบอเกิด ๑ คือเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพงอรูปวิญญาณที่ ๓ ดวยบริกรรมนึกวา นี่ละเอียดนัก ที่ประณีตนัก จะวามี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช ดังนี้เปนอารมณเปนบอเกิด ๑
รวมเปนอรูป ๔ ฉะนี้.
กุลบุตรผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญสมถภาวนานี้ เมื่อนึกถึง
ธรรม ๗ หมวดแจกออกเปน ๔๐ ประการเลานี้ใหเปนอารมณแลวจะ
ตองศึกษาในธรรม ๗ หมวด แจกออกเปน ๔๐ ประการเหลานั้น ใหรู
ใหเขาใจจําไดแมนยําชํานาญ ครั้นศึกษารูเขาใจจําไดแมนยําชํานาญ
แลว กัมมัฏฐานบทใดเปนที่ชอบอัธยาศัยควรแกจิตของตน ก็พึงเพง
นึกกัมมัฏฐานบทนั้นเปนอารมณเถิด.
แทจริง จริตของคนในโลกนี้มีอยู ๖ ประการ คือราคจริต
ประพฤติไปตามราคะ ๑ คือโทสจริต ประพฤติไปตามโทสะ ๑ คือ
โมหจริต ประพฤติไปตามโมหะ ๑ คือสัทธาจริต ประพฤติไปตาม
ความเชื่อ ๑ คือพุทธิจริต ประพฤติไปตามความรูจริง ๑ คือวิตกจริต

นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาที่ 33

ประพฤติไปตามวิตก ๑ รวมเปนจริต ๖ ฉะนี้.
ก็คนทีม่ ีจิตมักโอโถงภาคพูม รักใครในความสวยความงาม
สันดานมากไปดวยความกําหนัดยินดี ในรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส
ที่เปนอิฏฐารมณ ใหเกิดความสุขแกกายและใจได จัดเปนราคจริต
มีราคะเปนเครื่องประพฤติเปนปกติของตัว. คนมีจิตมักฉุนเฉียวโกรธ
เคืองงาย ๆ สันดานหนักไปในโทสะ มักกอนทุกขโทมนัสใหแกผูอื่น
จัดเปนโทสจริต มีโทสะเปนเครื่องประพฤติเปนปกติของตัว. คนที่มีจิต
มักลืมหลง สติไมมั่นคง พูดจาก็มักพลั้งพลาด ถูกบางผิดบาง จัดเปน
โมหจริต มีโมหะเปนเครื่องประพฤติเปนปกติของตัว. คนที่มีสันดาน
มักเชื่องาย ๆ ในถอยคําวาจาที่กลาวดีและชั่ว เปนบุญและเปนบาป
เปนตน จัดเปนสัทธาจริต มีศรัทธาเปนเครื่องประพฤติเปนปกติ
ของตัว. คนที่มีปญญาเฉียบแหลมวองไว ไดยินไดฟงสิ่งใดมักจําได
และรูแจงแทงตลอดไปโดยเร็ว จัดเปนพุทธิจริต มีความรูเปนเครื่อง
ประพฤติเปนปกติของตัว. คนที่มีสนั ดานมักคิด ตรึกครองไปไมใคร
จะแนลงไดไมใครจะรูแจงแทงตลอดไปได จัดเปนวิตกจริต มีวิตก
เปนเครื่องประพฤติเปนปกติของตัว.
ก็คนที่เปนราคจริตนั้น ควรเจริญกัมมัฏฐาน ๑๑ ประการ คือ
อสุภ ๑๐ กายคตาสติ ๑ เพราะกัมมัฏฐานเหลานี้เปนที่สบายของคน
ที่เปนราคจริตนั้น. คนที่เปนโทสจริตนั้น ควรเจริญกัมมัฏฐาน ๘
ประการ คือวรรณกสิณ ๔ กับพรหมวิหาร ๔ วรรณกสิณ ๔ นั้น คือ
นีลกสิณ ปตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ. พรหมวิหาร ๔ นั้น คือ

นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาที่ 34

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เพราะกัมมัฏฐาน ๘ เหลานั้น เปน
ที่สบายของคนที่เปนโทสจริตนั้น. คนที่เปนโมหจริตกับคนที่เปนวิตกจริตนั้น ควรเจริญอานาปานัสสติ เพราะอานาปานัสสติกัมมัฏฐานนี้
เปนที่สบายของคนที่เปนโมหจริตและคนที่เปนวิตกจริตนั้น. คนที่เปน
สัทธาจริตนั้น ควรเจริญอนุสสติ ๖ คือพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ
สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ เพราะอนุสสติ ๖
เหลานี้ เปนที่สบายของคนที่เปนสัทธาจริตนั้น. คนที่เปนพุทธิจริตนั้น
ควรเจริญกัมมัฏฐาน ๔ คือมรณัสสติ อุปสมานุสสติ อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัตถานะ เพราะกัมมัฏฐาน ๔ เหลานี้ เปนทีส่ บาย
ของคนที่เปนพุทธิจริตนั้น. กัมมัฏฐาน ๘ คืออรูปกัมมัฏฐาน ๔ ภูตกสิณ ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย เหลานี้ เปนที่สบายแหง
จริตทั้งสิ้น แตอรูปกัมมัฏฐานทั้ง ๔ นั้น กุลบุตรไมควรจะเจริญกอน
พึงเจริญกัมมัฏฐานอื่น ๆ เสียกอน เมื่อไดกัมมัฏฐานอื่น ๆ อยางใด
อยางหนึ่งเปนพื้นเสียกอนแลว จึงควรเจริญอรูปกัมมัฏฐานนั้นไดตอ
ภายหลัง.
ก็แลในกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการ มีนิมิต ๓ อยาง มีภาวนา ๓
อยาง นิมิต ๓ อยางนั้น คือบริกรรมนิมิต ๑ อุคคหนิมิต ๑ ปฏิภาคนิมิต ๑ บริกรรมนิมติ และอุคคหนิมิต ๒ อยางนี้ ไดทั่วไปใน
กัมมัฏฐานทั้งสิ้น ปฏิภาคนิมิตนั้น เฉพาะในกัมมัฏฐาน ๒๒ ประการ
คือกสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ กายคตาสติ ๑ อานาปานัสสติ ๑ เหลานี้เทานั้น.
ภาวนา ๓ นั้น คือบริกรรมภาวนา ๑ อุปจารภาวนา ๑ อัปปนา-
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ภาวนา ๑ บริกรรมภาวนานั้น ไดทั่วไปในกัมมัฏฐานทั้งสิ้น ก็อุปจารภาวนานั้นไดในกัมมัฏฐาน ๑๐ ประการ คือพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ
สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคนุสสติ เทวตานุสสติ อุปสมานุสสติ
มรณัสสติ อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัตถานะ เหลานี้ยอมให
ไดสําเร็จแตเพียงอุปจารภาวนาเทานั้น ไมถึงอัปปนาภาวนา เพราะ
เปนกัมมัฏฐานสุขุมละเอียดยิ่งนัก ไมปรากฏชัดได อันจิตและเจตสิก
ไมแอบแนบติดสนิทตั้งอยูไดนาน จึงเปนแตอุปจารภาวนาเทานั้น
ก็อัปปนาภาวนานั้น ไดในกัมมัฏฐาน ๓๐ คือ กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐
อานาปานัสสติ ๑ กายคตาสติ ๑ พรหมวิหาร ๔ อรูป ๔ เหลานี้
ยอมใหไดสําเร็จตลอดถึงอัปปนาภาวนา เพราะกัมมัฏฐานเหลานี้เปน
อารมณหยาบปรากฏชัด อันจิตและเจตสิกแอบแนบติดสนิทตั้งอยูได
นาน จึงเปนอัปปนาภาวนา แตรูปฌานและอรูปฌานนี้เปนตัวอัปปนาภาวนาอยูแลว.
ก็กัมมัฏฐาน ๓๐ ซึง่ สําเร็จเปนอัปปนาภาวนานั้น จะไดมี
อานุภาพเสมอกันก็หามิได อสุภ ๑๐ กับกายคตาสติ ๑ สิบเอ็ดประการนี้ มีอานุภาพใหไดแตเพียงรูปาพจรปฐมฌานอยางเดียวเทานั้น
พรหมวิหาร ๓ คือเมตตา กรุณา มุทติ า เหลานี้ มีอานุภาพใหได
รูปาพจรฌานตั้งปฐมฌานขึ้นไปจนถึงจตุตถฌาน อุเบกขาพรหมวิหารที่ ๔ นัน้ มีอานุภาพใหไดแตเพียงปญจมรูปาพจรฌานอยางเดียว
อรูปกัมมัฏฐาน ๔ มีอานุภาพเฉพาะใหไดแตอรูปฌานอยางเดียว
นับกัมมัฏฐานอันสําเร็จรูปพจรฌาน ๒๖ และใหสําเร็จอรุปพจร-

นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาที่ 36

ฌาน ๔ จึงรวมเปนกัมมัฏฐานอันใหสําเร็จอัปปนาภาวนา ๓๐ ดวย
ประการฉะนี้.
ลําดับนี้ จะแสดงวิธีที่จะภาวนาในกัมมัฏฐาน ๗ หมวด แจกออก
เปน ๔๐ ประการนั้นใหพิสดาร จะวินิจฉัยในปฐวีกสิณกอน กุลบุตร
ผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญกัมมัฏฐานอันชื่อวาปฐมวีกสิณนั้น พึงตัด
ปลิโพธกังวลหวงใยนอยใหญเสียใหสิ้น แลวไปยังที่เงียบสงัด เพง
พิจารณาดินที่ตนตกแตงเปนดวงกสิณเปนอารมณ หรือจะเพงพิจารณา
ดินที่แผนดิน และดินทีล่ านขาวเปนตนเปนอารมณก็ตาม เมื่อจะ
พิจารณาดินที่มิไดตกแตงเปนดวงกสิณนั้น พึงกําหนดใหมีที่สุดโดยกลม
เทาตะแกรง กวางคืบ ๔ นิ้วเปนอยางใหญ เทาขอบปากขันเปน
อยางเล็ก อยากําหนดใหใหญใหเล็กไปกวานั้น แลวพึงทําบริกรรมนึก
วา ปฐวี ๆ ดิน ๆ ดังนี้ร่ําไปอยาหยุด ถามีวาสนาบารมีเคยไดสั่งสม
อบรมมาแตชาติกอน ๆ แลว ก็อาจไดสําเร็จฌาน ถาหาวาสนา
บารมีมิได ยากที่จะสําเร็จฌานดวยเพงแผนดินอยางวามานี้ จะ
ตองทําเปนดวงกสิณ เมื่อจะทําเปนดวงกสิณนั้น พึงหาดินที่มีสีแดง
ดังแสงพระอาทิตยเมื่อแรกอุทัยขึ้นมาทํา และเมื่อจะทํานั้น อยาทําใน
ที่คนสัญจรไปมา พึงทําในที่สงัดเปนที่ลับที่กําลัง และดวงกสิณจะทํา
ใหเปนของตั้งอยูที่เดียวก็ตาม จะทําใหเปนของยกไปไดก็ตาม และ
ดินที่จะทําใหเปนดวงกสิณนั้น พึงชําระใหบริสุทธ ทําใหเปนวงกลม
กวางคืบ ๔ นิ้ว ขัดใหราบเสมอดังหนากลองแลว พึงปดกราดที่นั้น
ใหเตียนสะอาดปราศจากหยากเยื่อเชื้อฝอยแลว พึงอาบน้ําชําระกายให
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หมดเหงื่อไคล เมื่อจะนั่งภาวนานั้น พึงนั่งบนตั่งที่มีเทาสูงคืบ ๔ นิ้ว
นั่งใหไกลดวงกสิณออกไปประมาณ ๒ ศอกคืบ อาการที่นั่งนั้นใหนั่ง
ขัดสมาธิ เทาขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือซาย ตั้งกายใหตรงผินหนา
ไปขางดวงกสิณแลว พึงพิจารณาโทษของกามคุณตาง ๆ และตั้งจิต
ใหยินดีในฌานธรรม อันเปนอุบายที่จะยกตนออกจากกามคุณและจะ
ลวงเสียซึ่งกองทุกขทั้งสิ้น และพึงระลึกคิดไปในคุณของพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ยังปรีดาปราโมทยใหเกิดขึ้นแลว พึงทําจิตให
เคารพรักใครในพิธีทางปฏิบัติใหมั่นวาปฏิบัติดังนี้ ไดชื่อวาเนกขัมมปฏิบัติ พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน จะไดละเวนเสียหามิได
แตลวนปฏิบัติดังนี้ทุก ๆ พรองค ครั้นแลวพึงตั้งจิตวา เราจะไดเสวย
สุขอันเกิดแตวิเวกดวยปฏิบัติอันนี้โดยแท ยังอุตสาหะใหเกิดขึ้นแลว
จึงลืมจักษุขึ้นดูดวงกสิณ เมื่อลืมจักษุขึ้นนั้น อยาลืมขึ้นใหกวางนักจะ
ลําบากจักษุ อนึ่ง มณฑลแหงดวงกสิณจะปรากฏแจงนัก ครั้นลืมจักษุ
ขึ้นนอยนัก มณฑลแหงดวงกสิณจะไมปรากฏแจง จิตที่จะถือเอาดวง
กสิณนิมิตเปนอารมณนั้นก็จะยอหยอนทอถอยเกียจครานไป เหตุฉะนี้
จึงตองลืมจักษุดวยอาการอันเสมอ เหมือนอยางบุคคลอันสองกระจกดู
เงาหาของตน ที่ปรากฏในพื้นกระจกฉะนั้น.
อนึ่ง เมือ่ แลดูดวงกสิณนั้น อยาพิจารณาสี พึงกําหนดวา สิ่งนี้
เปนดินเทานั้น แตสีดินนัน้ จะละเสียก็มิได เพราะวาสีกับดวงกสิณนั้น
เปนอันเดียวกัน ดูดวงกสิณก็เปนอันดูสีอยูดวย เหตุฉะนี้ พึงรวมดวง
กสิณกับสีนั้นเขาดวยกัน แลดูดวงกสิณและสีนั้นพรอมกันกําหนด
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วาสิ่งนี้เปนดินแลวจึงบริกรรมนึกวา ปฐวี ๆ ดิน ๆ ดังนี้ร่ําไปรอยครั้ง
พันครั้ง เมื่อกระทําบริกรรมวา ปฐวี ๆ นั้น อยาลืมจักษุเปนนิตย
ลืมดูอยูหนอยหนึ่งแลวพึงหลับลงเสีย หลับลงสักหนอยหนึ่งแลวพึงลืม
ขึ้นดูอีกเลา พึงปฏิบัติดังนี้ไปกวาจะไดอุคคหนิมิต ก็แลกสิณนิมิต
อันเปนอารมณเปนที่ตั้งแหงจิตในกาลเมื่อทําบริกรรม ชื่อวาบริกรรมนิมิต กิริยาที่ทําบริกรรมวา ปฐวี ๆ นั้น ชื่อวาบริกรรมภาวนา เมื่อ
ตั้งจิตในกสิณนิมิตกระทําบริกรรมวา ปฐวี ๆ นั้น ถากสิณนิมิตมา
ปรากฏในมโนทวาร หลับจักษุลง กสิณนิมิตก็ปรากฏอยูอยางนั้นใน
มโนทวาร ดังลืมจักษุแลว ณ กาลใด ชื่อวาไดอุคคหนิมิต ณ กาลนั้น
เมื่อไดอุคคหนิมิตแลว พึงตั้งจิตไวในอุคคหนิมิตนั้น กําหนดใหยิ่ง
โดยวิเศษขึ้นไป.
เมื่อปฏิบัติอยูดังนี้ ก็จะขมนีวรณธรรมเสียไดโดยลําดับ ๆ กิเลส
ก็จะสงบรํางับจากสันดาน สมาธิก็จะกลาหาญเปนอุปจารสมาธิ ปฏิภาคนิมิตก็จะเกิดปรากฏขึ้น อุคคหนิมิตกับปฏิภาคนิมิตนี้ตางกัน อุคคหนิมิต
นั้นยังประกอบดวยกสิณโทษ คือยังปรากฏเปนสีดินอยูอยางนั้น ปฏิภาคนิมิตนั้น ปรากฏบริสุทธิง์ ามกวาอุคคหนิมิต ดังแวนกระจกที่บุคคลถอด
ออกจากฝกออกจากถุงฉะนั้น จําเดิมแตปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นแลว นิวรณธรรมทั้งสิ้นก็ระงับไป จิตนั้นก็ไดชื่อวาตั้งมั่นเปนอุปจารสมาธิ สําเร็จ
กิจเปนกามาพจรสมาธิภาวนา เมื่อไดอุปจารสมาธิแลว ถาพากเพียร
พยายามตอขึ้นไปไมหยุดหยอน ก็จะไดสําเร็จอัปปนาสมาธิ ซึ่งเปน
ตัวฌานสวนรูปาพจร และเมื่อกระทําเพียรจนบรรลุถึงอัปปนาฌานเกิด
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ขึ้นในสันดานแลว ก็พึงกําหนดไววา เราประพฤติอิริยาอยางนี้ ๆ
อยูในเสนาสนะอยางนี้ ๆ โภชนาหารอันเปนที่สบายอยางนี้ ๆ จึงได
สําเร็จฌาน โยคาพจรกุลบุตรที่ไดฌานสมาบัติดวยวิธีดังวามานี้นั้น ซึ่ง
ใหกําหนดอิริยาบถและเสนาสนะและอาหารนี้ไว เพื่อจะไดสืบตอเมื่อ
ภายหนา เกลือกจะมีความประมาท ฌานเสื่อมไป เมื่อจะเจริญสืบตอไป
ใหมนั้น จะไดประพฤติอิริยาบถ และเสพเสนาสนะและโภชนาหาร
เหมือนอยางแตกอน ฌานที่เสื่อมไปแลวนั้นก็จะไดเกิดขึ้นได บริบรู ณ
ในสันดานอีก.
ครั้นเมือ่ โยคาพจรเจาไดสําเร็จปฐมฌานแลว ก็พึงปฏิบัติใน
ปฐมฌานนั้นใหชํานาญคลองแคลวดวยดีกอน แลวจึงจะเจริญทุติยฌาน
สืบตอไปได ก็ปฐมฌานนั้นจะชํานาญคลองแคลวดวยดี ก็ตอง
ประกอบดวยวสีทั้ง ๕ คือ อาวัชชนวสี ๑ สมาปชชนวสี ๑ อธิฏฐานวสี ๑ วุฎฐานวสี ๑ ปจจเวกขณวสี ๑ รวมเปน ๕ อาวัชชนวสี
คือชํานาญคลองแคลวในการนึก ถาปรารถนานึกถึงองคฌานที่ตนได
ก็อาจนึกไดโดยเร็วพลันมิไดเนิ่นชา ไปจนถึงเบื้องหนาแตชนจิตที่
ครบ ๔ ที่ครบ ๕ ตกลงยังภวังคจิต ๒ ขณะ ๓ ขณะ สมาปชชนวสี
นั้น คือชํานาญคลองแคลวในการที่จะเขาฌาน อาจเขาฌานไดในลําดับ
อาวัชชนจิต อันพิจารณาซึ่งอารมณ คือปฏิภาคนิมิต มิไดเนิ่น
ชา อธิฏฐานวสีนั้น ชํานาญคลองแคลวในการที่จะรักษาไวมิใหฌานจิตนั้นตกภวังค ตั้งฌานจิตไวไดตามกําหนด ปรารถนาจะตั้งไว
เทาใดก็ตั้งไวไดเทานั้น วุฏฐานวสีนั้น คือชํานาญคลองแคลวในการที่
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จะออกจากฌาน กําหนดไววาเวลานั้น ๆ จะออก ก็ออกไดตามกําหนด
ไมคลาดเวลาที่กําหนดไว ปจจเวกขณวสีนั้น คือชํานาญคลองแคลว
ในการที่จะพิจารณา ปรารถนาที่จะพิจารณาองคฌานที่ตนได ก็อาจ
พิจารณาโดยเร็วมิไดเนิ่นชา มีนัยดังกลาวมาในอาวัชชนวสีนั้น เมื่อ
พระโยคาพจรเจา อันไดสําเร็จปฐมฌานชํานิชํานาญเปนอันดีดวย
วสีทั้ง ๕ ดังวามานี้แลว จึงจะสามารถเจริญทุติยฌานตอขึ้นไปได
ถาไมชํานาญในปฐมฌานกอนแลว จะเจริญทุติยฌานตอขึ้นไป ก็จะ
เสื่อมเสียจากปฐมฌานและทุติยฌานทั้ง ๒ ฝาย เพราะอาศัยเหตุฉะนี้
จึงหามไววา ถายังไมชํานาญในปฐมฌานแลว อยาพึงเจริญทุติยฌาน
กอน ตอเมื่อชํานาญคลองแคลวในปฐมฌานดวยวสี ๕ ประการแลว
จึงควรเจริญทุติยฌานสืบตอขึ้นไปได เมื่อชํานาญในทุติยฌานแลว
จึงควรเจริญตติยฌาน จตุตถฌาน ปญจมฌานสืบตอ ๆ ขึ้นไปได
โดยลําดับดังกลาวแลวนั้น.
แลปฐมฌานนั้นมีองค ๕ คือ วิตก ความตรึกคิด มีลักษณะ
ยกจิตขึ้นสูอารมณเปนองคที่ ๑ คือ วิจาร ความพิจารณา มีลักษณะ
อันตรองซึ่งอารมณเปนองคที่ ๒ คือ ปติ เจตสิกอันยังกายและจิตให
อิ่มใหเต็ม มีประเภท ๕ คือ ขุททกาปติ กายและจิตอิ่มจนขนพอง
ชูชัน ทําน้ําเนตรใหไหล ๑ ขณิกาปติ กายและจิตอิ่มมีแสงสวางดังสง
ฟาแลบปรากฏในจักษุ ๑ โอกกันติกาปติ กายและจิตอิ่มปรากฏดัง
คลื่นและละลอกใหไหวใหสั่นไป ๑ อุพเพงคาปติ กายและจิตอิ่มให
กายเบาเลื่อนลอยไปได ๑ ผรณาปติ กายและจิตอิ่มใหเย็นสบายแผ
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ซาบซานไปทั่วกาย ๑ ปติ มีประเภท ๕ ดังนี้ รวมเขาเปนองคหนึ่ง
จัดเปนที่ ๓ คือ สุข อันเปนไปในกายและจิต ๑ จัดเปนองคที่ ๔
คือ เอกัคคตา ความเปนจิตมีอารมณเปนอันเดียวไปฟุงซาน ๑ จัด
เปนองคครบ ๕. ทุติยฌานนั้นมีองค ๓ คือ ปติ ๑ สุข ๑ เอกัคคตา ๑
ตติยฌานมีองค ๒ คือ สุข ๑ เอกัคคตา ๑ จตุตถฌานมีองค ๒
คือ เอกัคคตา ๑ อุเบกขา ๑ อันนี้จัดโดยจตุกกนัย. ถาจัดโดย
ปญจกนัย ปฐมฌานมีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
เหมือนกัน ทุติยฌานมีองค ๔ คือ วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา ตติยฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา จตุตถฌานมีองค ๒ คือ
สุข เอกัคคตา ปญจมฌานมีองค ๒ คือ เอกัคคตา เอเบกขา กุลบุตร
ผูจะเจริญกสิณนั้น อาจไดสําเร็จฌานสมาบัติ โดยจตุกกนัย ปญจกนัย
ดังพรรณนามานี้ วินิจฉัยในปฐวีกสิณยุติแตเทานี้.
จักวินิจฉัยในอาโปกสิณตอไป โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธา
ปรารถนาจะเจริญอาโปกสิณนั้น ถาเปนผูมีวาสนาบารมีเคยไดสั่งสม
อาโปกสิณมาแตชาติกอน ๆ บางแลว ถึงจะมิไดตกแตงกสิณเลย แต
เพงแลดูน้ําในที่ใดที่หนึ่ง เปนตนวาน้ําในสระในบอ ก็อาจไดสําเร็จ
อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตโดยงาย ถากุลบุตรอันหาวาสนาบารมี
มิได ไมไดเคยสั่งสมอาโปกสิณมาแตชาติกอน ๆ บางแลว เพิ่มจะได
เจริญในปจจุบันชาตินี้ ก็พึงทําอาโปกสิณดวยน้ําใสบริสุทธิ์ น้าํ สีดํา
แดงขาวเหลือง ๔ อยางนี้ไมบริสุทธิ์ เปนกสิณโทษ อยาเอามาทํา
เปนอาโปกสิณ พึงเอาผาขาวขึงออกในที่แจง รองน้ําฝนที่บริสุทธิ์
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ในเวลาเมื่อฝนตกมาทําเปนอาโปกสิณ ถาไมไดน้ําฝนอยางนั้น ไดน้ํา
อยางอื่น แตใสบริสุทธิ์เหมือนดังนั้นก็ใชได นํามาใสภาชนะมีบาตร
หรือขันเปนตน ใหเต็มเสมอขอบปากอยาใหบกพรอง แลวยกไป
ตั้งไวในที่กําบัง และตั้งมา ๔ เหลี่ยม เทาสูงคืบ ๔ นิ้ว กระทําพิธี
ทั้งปวงตามที่กลาวแลวในปฐวีกสิณนั้นเถิด พึงนั่งบนมา ขัดสมาธิ
ใหหางกสิณออกมา ๒ ศอกคืบ ตั้งจิตกําหนดวา สิ่งนี้คืออาโปธาตุ
แลวพึงบริกรรมวา อาโป ๆ น้ํา ๆ ดังนี้ร่ําไปอยางหยุด ถาพากเพียร
พยายามกระทําบริกรรมอยูอยางนี้ไมหยุดไมหยอนแลว ก็จะไดสําเร็จ
อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต และอัปปนาฌานโดยลําดับ ๆ ก็อุคคหนิมิต
ในอาโปกสิณนี้ ปรากฏดุจไหว ๆ กระเพื่อม ๆ อยู ถาน้ํานั้นประกอบ
ดวยกสิณโทษ เจือไปดวยเปยกตมและฟอง ฟองนั้นก็ปรากฏใน
อุคคหนิมิต และปฏิภาคนิมิตนั้น ปราศจากกสิณโทษ ปรากฏดังกาบ
ขั้วตาลแกวมณีที่ตั้งอยูในอากาศ มิดังนั้นดุจมณฑลแวนแกวมณี เมื่อ
ปฏิภาคนิมิตเกิดแลว โยคาพจรกุลบุตรทําปฏิภาคนิมิตนั้นเปนอารมณ
บริกรรมไปวา อาโป ๆ น้ํา ๆ ดังนี้ ก็จะถึงจตุกกฌาน ปญจกฌาน
ตามลําดับมา โดยนัยที่แสดงแลวในปฐวีกสิณนั้น. วินิจฉัยในอาโปกสิณยุติแตเทานี้.
จักวินิจฉัยในเตโชกสิณตอไป โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธา
ปรารถนาจะเจริญเตโชกสิณนั้น ถาเปนผูมีวาสนาบารมีเคยไดเจริญ
เตโชกสิณมาแตชาติกอน ๆ แลว ถึงจะมิไดกระทําดวงกสิณเลย จะ
แลดูแตเปลวเพลิงในที่ใดที่หนึ่ง เปนตนวาเปลวเพลิงประทีปหรือเปลว
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เพลิงในเตา หรือเปลวเพลิงอันไหมปา ก็อาจสําเร็จอุคคหนิมิตและ
ปฏิภาคนิมิตไดโดยงาย ถาเปนผูไมเคยไดบําเพ็ญมาแตชาติกอน ๆ
แลว เพิ่งจะไดเจริญในปจจุบันชาตินี้ ตองกระทําเตโชกสิณ เมื่อจะ
ทํานั้น ตองหาไมแกนที่สนิทมาตากไวใหแหง ปนออกไวเปนทอน ๆ
แลวจึงนําไปยังภายใตตนไม หรือประเทศใดประเทศหนึ่งเปนประเทศ
อันสมควรแลว จึงทําฟนนั่นใหเปนกอง ๆ มีอาการดังจะระบมบาตร
จุดเพลิงใหรุงเรืองแลว จึงเอาเสื่อลําแพนหรอทอนหนังหรือทอนผา
มาเจาะใหเปนชองกลม กวางประมาณคืบ ๔ นิ้วแลว เอาขึงออก
ไวตรงหนา นั่งตามพิธีที่กลาวแลวในปฐวีกสิณนั้น แลวกําหนด
พิจารณาแลดูดวยจักษุ โดยอาการอันเสมอเหมือนอยางพิจารณาใน
ปฐวีกสิณนั้น และตั้งจิตกําหนดวา อันนี้เตโชธาตุ แลวจึงบริกรรม
วา เตโช ๆ ไฟ ๆ ดังนี้ร่ําไป กวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต. อุคคหนิมิตในเตโชกสิณนี้ ปรากฏดุจเปลวเพลิงลุกอยูไม
เสมอไหว ๆ ถาโยคาพจรกุลบุตรมิไดทํากสิณ พิจารณาเพลิงในเตา
เปนตนนั้น กาลเมื่ออุคคนิมิตเกิดขึ้น กสิณโทษจะปรากฏ คือจะ
เห็นทอนฟนที่ไฟติดอยูหรือกองถานหรือเถาหรือควัน ปฏิภาคนิมิต
มิไดหวั่นไหวปรากฏแกโยคาพจรกุลบุตรนั้น ดุจทอนผากําพลแดงอัน
ประดิษฐานอยู ณ อากาศ ถามิดังนั้นก็เหมือนกาขั้วตาลทองคํา
เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิดแลว โยคาพจรกุลบุตรก็จะไดสําเร็จจตุกกฌาน
ปญจกฌานตามลําดับ เหมือนกับนัยที่กลาวมาแลวในปฐวีกสิณนั้น.
วินิจฉัยในเตโชกสิณยุติแตเทานี้.
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จักวินิจฉัยในวาโยกสิณตอไป โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธา
ปรารถนาจะเจริญวาโยกสิณนั้น พึงถือเอาวาโยนิมิตเปนอารมณ
อาการที่จะยึดเอาวาโยนิมิตเปนอารมณ จะถือเอาดวยไดเห็นหรือถูก
ตองก็ได อาการที่ถือเอาวาโยกสิณดวยสามารถไดเห็นนั้น คือเห็นลม
พัดตองยอดออยหรือยอดไมไผหรือยอดไม หรือปลายผมไหว ๆ อยู
ดวยลมอยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณ ไดชื่อวาถือเอาวาโยกสิณดวย
สามารถไดเห็น. อาการที่ถอื เอาวาโยกสิณดวยสามารถถูกตองนั้น คือ
กําหนดลมที่พัดมาถูกตองกายของตน เหตุดังนั้น โยคาพจรกุลบุตร
ผูจะเจริญวาโยกสิณนั้น พึงเล็งแลดูซึ่งยอดออยหรือยอดไผ หรือ
ยอดไมหรือปลายผม ทีล่ มพัดตองไหวอยูอยางใดอยางหนึ่ง แลวก็
พึงตั้งสติไววา ลมพัดตองในที่นี้ ๆ มิดังนั้นลมพัดเขามาโดยชองหนา
ตางหรือชองฝาถูกตองกายในที่ใด ก็พึงตั้งสติไวในที่นั้น แลวพึง
บริกรรมวา วาโย ๆ ลม ๆ ดังนี้ ไปกวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตและ
ปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในวาโยกสิณนี้ นิมิตเกิดไหว ๆ ปรากฏ
ดุจไอแหงขาวปายาสอันบุคคลเพิ่งปลงจากเตา ปฏิภาคนิมิตนั้น สงบ
อยูเปนอันดีมิไดหวั่นไหว เมื่ออุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตเกิดแลว
โยคาพจรกุลบุตรนั้นก็จะไดสําเร็จฌาน ดุจกลาวแลวในปฐวีกสิณนั้น
วินิจฉัยในวาโยกสิณยุติแตเทานี้.
จักวินิจฉัยในนีลกสิณตอไป โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธาปรารถนา
จะเจริญนีลกสิณนั้น พึงพิจารณานิมิตในสีเขียวเปนอารมณ ถาโยคาพจรกุลบุตรที่มีวาสนาบารมีเคยเจริญนีลกสิณมาแตชาติกอน ๆ แลว
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จะเพงแลดูแตดอกไมสีเขียวหรือผาเขียวเปนตน ก็อาจใหอุคคนิมิต
และปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นได โยคาพจรกุลบุตรที่เปนผูเพิ่งจะไดเจริญนีลกสิณในปจจุบันชาตินี้ จะเพงแลดูแตดอกไมสีเขียวเปนตนเชนนั้น
หาอาจใหอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นไดไม. ตองทําเปนกอง
กสิณกอน เมื่อจะทํากองกสิณนั้น พึงเอาดอกไมอยางใดอยางหนึ่ง
ที่มีสีเขียวลวนอยางเดียว มาลําดับลงในผอบหรือฝากลองใหเสมอ
ขอบปาก อยาใหเกษรและกานนั้นปรากฏ ใหเห็นแตกลีบที่เขียวอยู
สิ่งเดียว หรือจะเอาผาเขียวมามวนเขา ใสใหเต็มในผอบหรือฝากลอง
ทําใหเสมอดังหนากลองก็ได หรือจะเอาของที่เขียวเปนตนวาครามมา
ทําเปนดวงกสิณเหมือนอยางปฐวีกสิณนั้นก็ได เมื่อทําดวงกสิณเสร็จ
แลว ก็พึงนั่งตามพิธีที่กลาวมาแลวในปฐวีกสิณนั้นเถิด ทําบริกรรมวา
นีล ๆ เขียว ๆ ดังนี้ร่ําไป กวาอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตจะเกิดขึ้น
อุคคหนิมิตในนีลกสิณนี้ มีกสิณโทษอันปรากฏ ถากสิณทําดวยดอก
ไม ก็เห็นเกสรและกานและระหวางกลีบนั้นปรากฏ ปฏิภาคนิมิตนั้น
ปรากฏดุจกาบขั้วตาลแกวมณีที่ตั้งอยูในอากาศ เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิด
แลวอุปจรฌาน อัปปนาฌานก็จะเกิดดังกลาวแลวไปปฐวีกสิณนั้น.
วินิจฉัยในนีลกสิณยุติแตเทานี้.
วินิจฉัยในปตกสิณและโลหิตกสิณและโอทาตกสิณตอไป ใน
ปตกสิณนั้น เพงดูสีเหลืองบริกรรมวา ปตก ๆ เหลือง ๆ ดังนี้
โลหิตกสิณนั้น เพงดูสีแดงบริกรรมวา โลหิตก ๆ แดง ๆ ดังนี้
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โอทาตกสิณนั้น เพงดูสีขาวบริกรรมวา โอทาต ๆ ขาว ๆ ดังนี้
ลักษณะวิธีที่จะทําดวงกสิณ ในกสิณทั้ง ๓ นี้ อยางเดียวกันกับนีลกสิณ
นั้น ลักษณะอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตนั้น ก็ปรากฏเหมือนกันกับ
นีลกสิณนั้น ตางกันแตสีอยางเดียวเทานั่น.
ในอาโลกกสิณนั้น เพงแลดูแสงสวางเปนอารมณ ถาโยคาพจรกุลบุตรผูมีวาสนาบารมีเคยไดเจริญอาโลกกสิณมาแตชาติกอน ๆ แลว
จะเพงดูแตแสงพระจันทรหรือแสงพระอาทิตยหรือแสงไฟ อันสองเขา
มาตามชองฝาหรือชองหนาตางเปนตน ที่ปรากฏเปนวงกลมอยูที่ฝา
และพื้นนั้น ก็สามารถจะไดสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตโดยงาย
โยคพจรกุลบุตรเพิ่งแรกเรียน ตองหาหมอมาเจาะใหเปนชอง กลม
ประมาณ ๔ นิ้ว เอาประทีปตามไวขางใน ปดปากหมอเสียใหดี
ผินชองหมอนั้นไปขางฝา แสงสวางที่ออกมาโดยชองนั้น ก็จะปรากฏ
เปนวงกลมอยูริมฝา และพึงนั่งตามวิธีที่กลาวแลวในปฐวีกสิณนั้น
แลวเพงดูดวงวงกลมที่ปรากฏในริมฝานั้นเปนอารมณ บริกรรมวา
อาโลโก ๆ แสงสวาง ๆ ดังนี้ร่ําไป กวาจะไดสําเร็จอุคคหนิมิต
และปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอาโลกกสิณนี้ ปรากฏดุจดวงกลมอัน
ปรากฏในฝานั้นและพื้นแผนดิน ปฏิภาคนิมิตนั้น ผองใสเปนแทง
หนาทึบ ปรากฏดังกองแหงแสงสวาง. วินิจฉัยในอาโลกกสิณยุตริ
แตเทานี้.
ในอากาสกสิณนั้น เพงอากาศวางเปลาเปนอารมณ ถาโยคาพจรกุลบุตรผูมีวาสนาบารมี เคยไดเจริญอากาสกสิณมาแตชาติกอน ๆ
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แลว จะเพงแลดูแตชองฝาหรือชองดาล หรือชองหนาตางเปนตน ก็
อาจใหสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตได ถาหากเปนผูหาวาสนาบารมีมิได ตองทําเปนดวงกสิณ สําหรับจะไดเปนที่ตั้งแหงจิต เมื่อ
จะทําดวงกสิณนั้น พึงตัดชองฝาทําใหเปนวงกลมกวางคืบ ๔ นิว้ หรือ
เอาทอนหนังเสือหรือเสื่อลําแพนมาเจาะทําใหเปนวงกลม กวางคืบ ๔ นิ้ว
แลวเอามาขึงไวที่ตรงหนา ทําวิธีทั้งปวงดังกลาวแลวในปฐวีกสิณนั้น
แลวตั้งจิตกําหนดในชองนั้น ทําบริกรรมวา อากาโส ๆ ดังนี้ร่ําไป
กวาจะไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอากาสกสิณนี้ ที่สุด
แหงชองฝาเปนตนที่โยคาพจรกุลบุตรกระทํานั้นปรากฏอยู ปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏอากาศเปลา ที่สุดแหงชองฝาเปนตนนั้นมิไดปรากฏ
ปรากฏเปนอากาศกลมอยูเทากันกับวงกสิณนั้น แตวามีวิเศษที่แผออก
ได เมื่อยังเปนอุคคหนิมิตอยูนั้นแผออกมิได ตอเปนปฏิภาคนิมิต
แลว จึงแผออกได. วินิจฉัยในอากาสกสิณยุติแตเทานี้.
วิธีจะตั้งเตียงตั้งมาและนั่งบัลลังกสมาธิ หลับตาลืมตาพิจารณา
โทษแหงกามคุณ และอานิสงสแหงฌาน และระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเปนตนในกสิณทั้ง ๙ ตั้งตนแตอาโปกสิณจนถึงอากาสกสิณนี้
ใหพึงกระทําวิธีเหมือนที่กลาวแลวในปฐวีกสิณนั้นเถิด. วินิจฉัยใน
กสิณ ๑๐ จบแตเทานี้.
จักวินิจฉัยในอสุภ ๑๐ ตอไป โยคาพจรผูมีศรัทธาปรารถนาจะ
เจริญอุทธุมาตกอสุภนั้น พึงไปสูที่พิจารณาอุทธุมาตกอสุภนิมิต เมื่อ
จะไปนั้นอยาไปใตลม พึงไปขางเหนือลม ถาทางขางเหนือลมไป
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ไมได โดยมีรั้วและหนามเปนตนกําลังอยู หรือเปรอะเปอนเปน
โคลนเลน ก็พึงเอาผาหรือมือปดจมูกเสียไปเถิด เมื่อไปถึงแลว อยา
เพิ่งแลดูอสุภนิมิตกอน พึงกําหนดทิศกอน ยืนอยูใ นทิศใดเห็นซาก
อสุภไมถนัด น้ําจิตไมควรแกภาวนากรรม พึงเวนเสีย อยายืนในทิศ
นั้น พึงไปยืนในทิศที่ไดเห็นซากอสุภถนัด น้ําจิตจะไดควรแหกัมมัฏฐาน อนึ่ง อยายืนในที่ใตลม กลิ่นอสุภจะเบียดเบียน อยายืนในทิศ
นั้น หมูอมนุษยที่สิงอยูในซากอสุภจะโกรธเคือง พึงหลีกเลี่ยงเสีย
สักหนอย อนึ่ง อยายืนใหไกลนักใกลนัก ยืนไกลนักซากอสุภจะ
ไมปรากฏแจง ครั้นยืนใกลนัก จะไมสบายดวยกลิ่นอสุภและปฏิกูล
ดวยซากศพ ยืนชิดเทาชิดศีรษะนัก จะมิไดเห็นซากอสุภสิ้นทั้งกาย
เหตุดังนั้น จงอยายืนใหใกลนักไกลนัก ชิดเทาชิดศีรษะนัก พึงยืนใน
ที่ทามกลางตัวอสุภอันเปนที่สบาย เมื่อยืนอยูดังนี้แลว ถากอศิลา
หรือจอมปลวก หรือตนไมและกอหญาเปนตน ที่ปรากฏแกจักษุ จะ
เล็กใหญดําขาวยาวสั้นสูงต่ํา อยางใด ๆ ก็พึงกําหนดรูอยางนั้น ๆ
แลวตอไป พึงกําหนดอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยอาการ ๖ อยาง คือ
กําหนดโดยสี ๑ โดยเพศ ๑ โดยสัณฐาน ๑ โดยทิศ ๑ โดยที่ตั้ง ๑
โดยปริจเฉท ๑. กําหนดโดยสีนั้น คือใหกําหนดวา ซากอสุภนี้เปน
รางกายของคนดําคนขาวเปนตน. กําหนดโดยเพศนั้น คือใหกําหนด
ซากอสุภนี้เปนรางกายของคนที่ตั้งอยูในปฐมวัย มัชฌิมวัย ปจฉิมวัย. กําหนดโดยสัณฐานนั้น คือใหกาํ หนดสัณฐานแหงอุทธุมาตกอสุภ
วา นี่เปนสัณฐานศีรษะ นี่เปนสัณฐานคอ นี่เปนสัณฐานทอง นี่เปน
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สัณฐานสะเอวเปนตน. กําหนดโดยทิศนั้น คือใหกําหนดวา ในซาก
อสุภนี้มีทิศ ๒ ทิศ คือทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องบน ทอนกายตั้งแตนาภี
ลงมาเปนทิศเบื้องต่ํา ตั้งแตนาภีขึ้นไปเปนทิศเบื้องบน. ซึ่งใหกําหนด
อสุภนิมิตโดยที่ตั้งนั้น คือใหกําหนดวา มีอยูขางนี้ เทาอยูขางนี้
ศีรษะอยูขางนี้ ทอนกลางกายอยูที่นี้. กําหนดโดยปริจเฉทนั้น คือให
กําหนดวา ซากอสุภนี้มีกําหนดในเบื้องต่ําดวยพื้นเทา มีกําหนดในเบื้อง
บนดวยปลายผม มีกําหนดในเบื้องขวางดวยหนัง เต็มไปดวยเครื่อง
เนา ๓๑ สวน. โยคาพจร พิจารณาที่เทาใดวาเปนอุทธุมาตกอสุภนิมิต
โดยอาการ ๖ อยางนั้น แตรางกายที่เปนสภาคกัน คือชายสิ่งเดียว.
เมื่อพิจารณาอุทธุมาตกอสุภนั้น จะนั่งจะยืนก็ไดไมกําหนด แต
วาอยาอยูใหใกลนัก อยูแตพอประมาณ แลวใหพิจารณาเห็นอานิสงส
ในอสุภกัมมัฏฐานนั้น สําคัญวาเปนดังดวงแกว ตั้งไวซึ่งความเคารพ
รักใครยิ่งนัก ผูจิตไวในอารมณคืออสุภนั้นใหมั่นดวยคิดวา อาตมะ
จะพนจากชาติชรามรณทุกขดวยวิธีปฏิบัตินี้ แลวพึงลืมจักษุขึ้นแลดู
อสุภถือเอเปนนิมิต แลวจึงเจริญบริกรมภาวนาไปวา อุทฺธุมาตก
ปฏิกูล ซากศพพองขึ้น เปนของนาเกลียด ดังนี้ร่ําไปรอยครั้งพนครั้ง
ลืมจักษุขึ้นแลดูแลวพึงหลับจักษุลงพิจารณาเลา เมื่อโยคาพจรปฏิบัติ
อยูดังนี้ ถาอสุภนิมิตปรากฏในวิถีจิตของโยคาพจร เหมือนเมื่อแลดู
ดวยจักษุ เมื่อหลับจักษุลงก็เห็นอสุภนิมิตปรากฏนั้น เหมือนเมื่อลืม
จักษุในกาลใด ชื่อวาไดสําเร็จอุคคหนิมิตในกาลนั้น ครั้นไดอคุ คหนิมิตแลว ถาไมละความเพียรเสีย พยายามตอไป ก็จะไดอุคคหนิมิต
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และปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตตางกัน อุคคหนิมิต
นั้นปรากฏโดยเห็นเปนของพึงเกลียดพึงกลัว และแปลกประหลาดยิ่งนัก
ปฏิภาคนิมิตนั้น ปรากฏดุจบุรุษมีกายอันอวนพี กิจอาหารอิ่มแลว
และนอนอยู เมื่อโยคาพจรไดปฏิภาคนิมิตแลว นีวรณธรรมทัง้ ๕ มี
กามฉันทเปนตน ก็จะปราศจากสันดาน สําเร็จเปนอุปจารฌานและ
อัปปนาฌาน อัปปนาคือปฐมฌานและความคลองแคลวชํานาญใน
ปฐมฌานก็ดี เบื้องหนาแตอุปจารฌานนี้ก็ดี ใหพงึ รูโดยนัยดังกลาว
แลวในปฐวีกสิณนั้นเถิด. วินิจฉัยในอุทธุมาตกอสุภโดยสังเขปเทานี้.
จักวินิจฉัยในวินีลกอสุภเปนตนตอไป ในวินีลกอสุภนั้น มีขอ
อธิบายวา ใหโยคาพจรพิจารณาซากอสุภมีสีเขียวตาง ๆ เปนอารมณ
วิธีที่จะพิจารณาวินีลกอสุภกัมมัฏฐานนี้ ก็เหมือนกันกับอุทธุมาตกอสุภกัมมัฏฐานนั้น แปลกกันแตบทบริกรรม ในวินีลกอสุภกัมมัฏฐาน
นี้ใหบริกรรมวา วินีลก ปฏิกูล อสุภมีสีเขียวตาง ๆ เปนของนาเกลียด
ดังนี้ร่ําไป กวาจะไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต และในวินีลกอสุภกัมมัฏฐานนั้น อุคคหนิมิตปรากฏมีสีตาง ๆ แปลกกัน ปฏิภาคนิมิต
นั้น ปรากฏดวยสีแดงสีขาวสีเขียวเจือกัน.
ในวิบุพพกอสุภกัมมัฏฐานนั้น ใหโยคาพจรพิจารณาซากศพมี
น้ําหนองน้ําเหลืองไหลอยูเปนอารมณ พึงบริกรรมวา วิปุพฺพก ปฏิกูล
ซากอสุภมีน้ําหนองน้ําเหลืองไหลอยู เปนของนาเกลียด ดังนี้รา่ํ ไป
กวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิต ในวิบุพพกกัมมัฏฐานนี้ ปรากฏดุจมีน้ําหนองน้ําเหลืองไหลอยูมิขาด ปฏิภาค-
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นิมิตนั้น ปรากฏดุจเปนรางอสุภสงบนิ่งอยูมิไดหวั่นไหว.
ในวิจฉิททกอสุภกัมมัฏฐานนั้น ใหโยคาพจรพิจารณาซากศพที่
คนเปนขาศึกสับฟง หรือสัตวรายขบกัดขาดเปนทอน ๆ ทิ้งอยูในที่
ทั้งหลายมีสนามรบและปาชาเปนตน บริกรรมวา วิจฺฉิทฺทก ปฏิกูล
ซากอสุภขาดเปนทอน เปนของนาเกลียด ดังนี้ร่ําไป กวาจะได
สําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในวิจฉิททกอสุภนี้ ปรากฏ
ดุจมีอาการอันขาดในทามกลาง ปฏิภาคนิมิตนั้น ปรากฏเหมือน
อสุภมีอวัยวะบริบูรณ มิไดเปนชองขาดอยางอุคคหนิมิตนั้น.
ในวิกขายิตกอสุภนั้น ใหโยคาพจรพิจารณาซากศพอันสัตวมี
แรงกาสุนัขเปนตนกัดกินแลวที่อวัยวะตาง ๆ บริกรรมวา วิกฺขายิตก
ปฏิกูล ซากศพที่สัตวกัดกินที่อวัยวะตาง ๆ เปนของนาเกลียด ดังนี้
ร่ําไป กวาจะไดสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตใน
วิกขายิตกอสุภนี้ ปรากฏเหมือนรางอสุภอันสัตวกัดกินกลิ้งอยูในที่
นั้น ๆ ปฏิภาคนิมิตนั้น ปรากฏบริบรู ณสิ้นทั้งกาย จะปรากฏเหมือน
ที่สัตวกัดกินหามิได.
ในวิกขิตตกอสุภนั้น ใหโยคาพจรพึงนํามาเอง หรือใหผูอื่น
นํามา ซึ่งซากศพที่ตกทิ้งเรี่ยรายอยูในที่ตาง ๆ กองไวในที่เดียวกัน
แลวกําหนดพิจารณาบริกรรมวา วิกขฺ ิตฺตก ปฏิกลู  ซากศพทีช่ ัดไปใน
ที่ตาง ๆ เปนของนาเกลียด ดังนี้ร่ําไป กวาจะไดอุคคหนิมิตและ
ปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในวิกขิตตกกัมมัฏฐานนี้ ปรากฏเปน
ชอง ๆ เปนระยะ ๆ เหมือนรางอสุภนั้น ปฏิภาคนิมิตนั้น ปรากฏดัง
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วากายบริบูรณ จะมีชองมีระยะหามิได.
ในหตวิกขุตตกอสุภนั้น ใหโยคาพจรพึงนํามาเอง หรือใหผู
อื่นนํามา ซึ่งซากศพที่คนเปนขาศึกสับฟงบั่นเปนทอนนอยทอนใหญ
ทิ้งไวในที่ตาง ๆ ลําดับใหหางกันประมาณนิ้วมือหนึ่งแลว กําหนด
พิจารณาบริกรรมวา หตวิกฺขิตฺตก ปฏิกูล ซากศพขาดเปนทอนนอย
ใหญ เปนของนาเกลียด ดังนี้ร่ําไป กวาจะไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในหตวิกขิตตกอสุภกัมมัฏฐานนี้ ปรากฏดุจรอยปาก
แผลอันบุคคลประหาร ปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏดังเต็มบริบูรณทั้งกาย
มิไดเปนชองเปนระยะ.
ในโลหิตกอสุภนั้น ใหโยคาพจรพิจารณาซากศพ ที่คนประหาร
สับฟงในอวัยวะมีมือและเทาเปนตน มีโลหิตไหลออกอยู และทิ้งไว
ในที่ทั้งหลายมีสนามรบเปนตน หรือพิจารณาอสุภที่มีโลหิตไหลออก
จากแผลมีแผลฝเปนตน แลวและบริกรรมวา โลหิต ปฏิกูล อสุภมี
โลหิตไหลเปรอะเปอน เปนของนาเกลียด ดังนี้รา่ํ ไป กวาจะได
อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในโลหิตกอสุภกัมมัฏฐานนี้
ปรากฏดุจผาแดงอันตองลมแลวและไหว ๆ อยู ปฏิภาคนิมิตนั้น
ปรากฏเปนอันดีจะไดไหวหามิได.
ในปุฬุวกอสุภนั้น ใหโยคพจรพิจรณาซึ่งซากศพมนุษยหรือ
สัตวมีสุนัชเปนตนที่มีหนอนคลาคล่ําอยู และบริกรรมวา ปุฬุวก
ปฏิกูล อสุภมีหนอนคลาคล่ําอยู เปนของนาเกลียด ดังนี้ร่ําไป
กวาจะไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในปุฬุวกอสุภกัมมัฏ-
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ฐานนี้ เมื่อปรากฏมีอาการอันหวั่นไหวดังหมูหนอนอันสัญจรคลานอยู
ปฏิภาคนิมิตนั้น ปรากฏมีอาการอันสงบเปนอันดีดุจกองขาวสาลีอัน
ขาวนั้น ๆ.
ในอัฏฐิกอสุภนั้น ใหโยคาพจรพึงพิจารณาซึ่งซากศพที่เหลือแต
กระดูกอยางเดียว จะพิจารณารางกระดูกที่ติดกันอยูทั้งหมดยังไมเคลื่อน
หลุดไปจากกันเสียก็ได จะพิจารณารางกระดูกที่เคลื่อนหลุดไปจากกัน
แลว โดยมากยังติดกันอยูนอยก็ได จะพิจารณาทอนกระดูกอันเดียว
ก็ได ตามแตจะเลือกพิจารณา และกระทําบริกรรมวา อฏิก ปฏิกูล
กระดูกเปนของนาเกลียด ดังนี้ร่ําไป กวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ถาโยคาพจรพิจารณาแตทอนกระดูกอันเดียว อุคคหนิมิต
และปฏิภาคนิมิตปรากฏเปนอยางเดียวกัน ถาโยคาพจรพิจารณาราง
กระดูกที่ยังติดกันอยูทั้งสิ้น อุคคหนิมิตนั้นปรากฏเปนชอง ๆ เปน
ระยะ ๆ ปฏิภาคนิมิตนั้น ปรากฏดังเปนรางกายอสุภบริบูรณสิ้นทั้งนั้น.
วินิจฉัยในวิธีเจริญอสุภ ๑๐ โดยสังเขปเทานี้.
จักวินิจฉัยในวิธีเจริญอนุสสติ ๑๐ มีพุทธานุสสติเปนตนตอไปวา
โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญพุทธานุสสติระลึกถึงคุณ
ของพระพุทธเจานั้น พึงทําศีลใหบริสุทธิ์ ตัดปลิโพธเครื่องกังวลใจ
เสียใหหมด อาศัยเสนาสนะที่สงัดสมควรแกภาวนานุโยคแลว พึง
นั่งบัลลังกขัดสมาธิตั้งกายใหตรงแลว พึงระลึกตรึกคิดไปในคุณของ
พระพุทธเจา. แทจริงคุณของพระพุทธเจานั้น ถาจะกลาวพรรณนาไป
เปนอยางแลว พระคุณมากนักไมมีที่สุดไมมีประมาณ ใครมีปญญา
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มากรูมาก ก็ระลึกตรึกคิดไปไดมาก ใครมีปญ
 ญานอยรูนอย ก็ระลึก
ตรึกคิดไปไดนอย เหมือนอยางคนที่มีเชือกสายสมอยาว ทอดสมอ
ลงไปไดในที่น้ําลึก คนที่มีเชือกสายสมอสั้น ทอดไดแกในที่น้ําตื้น ๆ
ฉะนั้น ก็พระคุณของพระพุทธเจานั้น เมื่อจะยนเขากลาวใหสั้นแลว
ก็ ๒ อยาง คือ พระปญญาคุณและพระกรุณาเทานั้น พระปรีชาญาณ
ที่รอบรูทั่วไปสภาวธรรมที่จริงและไมจริง สภาวธรรมที่ไมจริงนั้น
คือสมมติวา สัตว มนุษย สตรี บุรุษ เรา เขา เปนตน สภาวธรรมที่
จริงนั้น คือ ขันธ อายตนะ ธาตุ อินทรีย อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท ครั้น
พระองคตรัสรูสภาวธรรมที่จริงและไมจริงฉะนี้แลว สภาวธรรมที่ไม
จริงนั้น พระองคละเสียไมเอามาเปนอารมณ สภาวธรรมที่จริงนั้นเอา
มาเปนอารมณ พิจารณาดวยปญญาเห็นวา ไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา จนกิเลสกับทั้งวาสนาของพระองคไดแลว และทรงสั่งสอนสัตว
อื่นใหรูตามเห็นตาม ในสภาวธรรมที่พระองคตรัสรูนั้น จนไดบรรลุ
มรรคผลทําใหแจงซึ่งพระนิพพานไดดวย ตามภูมิปญญาและวาสนา
บารมีของตน ๆ เมื่อทรงสั่งสอนสัตวอื่น เพื่อจะใหตรัสรูตามในสภาวธรรมที่พระองคตรัสรูนั้น หาไดยอหยอนทอถอยเกียจครานในการที่
จะสั่งสอนสัตวอื่นไม ขอนี้จัดเปนพระกรุณาคุณ ก็พระปญญาคุณ
และพระกรุณาคุณของพระผูมีพระภาคเจานี้ ไมมีที่สุด ไมประมาณ
โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญพุทธานุสสตินั้น จะพึงระลึกตรึกคิดไปในพระ
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ปญญาคุณ และพระกรุณาคุณ ของพระผูมีพระภาคเจาที่กลาวมาแลวนี้
ก็ได หรือจะระลึกตรึกคิดไปในพระคุณของพระผูมีพระภาคเจา โดย
คุณนาม ๑๐ ประการอยางใดอยางหนึ่งก็ได.
เมื่อจะระลึกโดยคุณนาม ๑๐ ประการ พึงระลึกดังนี้วา พระ
ผูมีพระภาคเจานั้นทรงพระนามวา อรห เพราะเปนผูไกลจากกิเลส
อยาง ๑ เพราะเปนผูควรอยาง ๑ ซึ่งวาเปนผูไกลจากกิเลสนั้น คือ ไม
มีกิเลสเครื่องเศราหมองใจ คือโลภ โกรธ หลง และมายาสาไถยเปนตน
มิไดมีในพระสันดานของพระองค เพราะพระองคละกิเลสกับทั้งวาสนา
เสียไดแลวดวยมรรคญาณนั้น ๆ วาสนานั้น คือปกติอาการกายวาจา
อันกิเลสอบรมมาแตชาติกอน ๆ วาสนานี้ พระสัพพัญูพุทธเจา
จําพวกเดียวจึงมละไดขาดพรอมกับกิเลส ดวยพระอรหัตมรรคญาณ
แตพระปจเจกพุทธเจาและพรอรหันตขีณาสพอื่น ๆ มละวาสนาไมได
มละไดแกกิเลสอยางเดียว พระผูมีพระภาคเจาเพราะไกลจากกิเลสดังนี้
พระองคจึงมีพระหฤทัยบริสุทธิ์ใสสะอาด ไมหวาดไหวในโลกธรรม ๘
คือ ลาภและใชลาภ ยศและใชยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข
มาถึงเฉพาะพระองค ๆ ไมยินดียินราย ยอมเพิกเฉย ประกอบดวย
ฉฬังคุเปกขา แม รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณที่ดีชั่ว
ใด ๆ มากระทบ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ พระองคไม
โสมนัสโทมนัส ยอมเพงโดยอุปบัติดวยญาณุเปกขาฉะนี้ ก็เพราะ
พระองคไกลจากกิเลสแลว. ซึ่งวาเปนผูควรนั้น คือพระองคควรใน
ลาภ ยศ ความสรรเสริญ ความสุข เพราะพระองคไมมียินดี อนึ่ง
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พระองคควรรับซึ่งปจจัย ๔ มีจีวรเปนตน และบูชาพิเศษอันประชุมชน
ในโลกถวายบูชาดวยความเลื่อมใส เพราะพระองคเปนยอดของทักขิไณยบุคคล ยอมกระทําผลของทานการบูชานั้นใหไพบูลวิเศษยิ่ง ๆ ได
พระผูมีพระภาคเจามีคุณความดีดังพรรณนามาฉะนี้ จึงทรงพระนามวา
อรห เปนผูไกล เปนผูควร ดังนี้.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ เพราะ
พระองคตรัสรูซึ่งธรรมทั้งสิ้นแตลําพังพระองคชอบแท ไมวิปริตแปรผัน
ถึงผูใดไดรูซึ่งธรรมที่พระองคตรัสรูแลว และทรงจําไวดวยปญญาแลว
และปฏิบัติตามซึ่งธรรมนั้นไมวิปริต เปนความชอบ เพราะมละทุจริต
และกิเลสคือโลภ โกรธ หลง ไดจริง ก็พระผูมีพระภาคเจานั้น รูอยางนี้แล
จึงชื่อวาชอบ ไมมีใครสอนพระองค ๆ ตรัสรูเอง เพราะเหตุนั้น จึง
ทรงพระนามวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ รูตรัสรูแลวชอบเองซึ่งธรรมทั้งสิน
บทวา อรห นั้น สําเร็จดวยความเปนผูบริสุทธิ์ ไกลจากกิเลส ดวย
อันมละเปนสมุจเฉทปหาน บทวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ นั้น สําเร็จดวย
ภาวนาความทําอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใหเกิดเจริญขึ้นดวยดี.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน
เพราะพระองคถึงพรอมบริบูรณแลวดวยวิชชาและจรณะเครื่องประพฤติ
เพื่อวิชชา วิชชานั้นทานแจกเปน ๓ อยางบาง ๘ อยางบาง วิชชา ๓
นั้น คือ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ปญญาที่ตามระลึกรูซึ่งขันธที่ตนอยู
แลวในภพกอน ๆ คือระลึกชาติกอน ๆ ได ๑ จุตูปปาตญาณ ปญญา
อันกําหนดรูซึ่งจุติปฏิสนธิอุปบัติของสัตวทั้งสิ้น ๑ อาสวักขยญาณ
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ปญญาอันรูในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวกิเลส ๑ รวมเปน ๓ ฉะนี้.
วิชชา ๘ นัน้ คือ วิปสสนาญาณ ปญญาอันเห็นกายนี้สักวาเปนธาตุ ๔
คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม มีวญ
ิ ญาณอาศัยอยู ใชสัตวใชบุคคลเปนตน ๑
มโนมยิทธิ ฤทธิ์ที่สําเร็จดวยใจ คือนิรมิตซึ่งรูปอื่นออกจากกายนี้
ดังชักไสหญาปลองออก ๑ อิทธิวิธิ ฤทธิ์สําเร็จ อธิบายตามประสงค
คือคนเดียวอธิษฐานใหเปนคนมาก คนมากอธิษฐานใหเปนคนเดียวได
เปนตน ๑ ทิพพโสตธาตุ โสตเปนดังทิพย คิดจะฟงเสียงมนุษยหรือเสียง
ทิพยในที่ไกลหรือใกลยอ มไดยิน ๑ เจโตปริยญาณ รูกําหนดจิตของ
ผูอื่นวาดีและชั่ว มีกิเลสและไมมีกิเลส ๑ กับวิชชา ๓ ที่กลาวแลวกอน
นั้นจึงรวมเปน ๘ ฉะนี้. ธรรมมีประเภท ๓ ประเภท ๘ เหลานี้เรียกวา
วิชชา เพราะวาเปนความรูพิเศษยิ่งกวาความรูอื่น ๆ. จรณะเครื่อง
ประพฤติเพื่อวิชชา ๑๕ นั้น คือ สีลสังวร สํารวมกายวาจาใหเปนปกติ
ดีงามอยูเสมอ มิใหทุจริตความประพฤติชั่วเกิดขึ้นได ๑ อินทรียสังวร ระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไว มิใหอภิชฌาโทมนัสบาปธรรม
เกิดขึ้นครอบงําจิตได ๑ โภชเน มัตตัญุตา ความเปนผูรูประมาณ
ในอันกินอาหารและของบริโภคตาง ๆ ๑ ชาคริยานุโยค ประกอบ
ตามความเพียรเปนของคนผูตื่นอยูดวยสติ ๑ สัทธา ความเชื่อกรรม
เชื่อผลแหงกรรม ๑ หิริ ความเกลียดละอายแตทุจริตบาปธรรม ๑
โอตตัปปะ ความสะดุงกลัวแตทุกจริตบาปธรรม ๑ พาหุสัจจะ ความเปน
พหุสูต สดับฟงจําทรงธรรมไวไดมาก ๑ วิริยะ ความเพียรละบาป
บําเพ็ญบุญ ๑ สติ ความระลึกซึ่งเปนเหตุใหบาปอกุศลนอยเบาบาง
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หมดสิ้นไป ใหกุศลเกิดเจริญทวีมากขึ้น ๑ ปญญา ความรูทั่วไปใน
บาปบุญและสุขทุกขและเหตุเกิดบาปบุญและสุขทุกข ๑ ปฐมฌาน ๑
ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑ รวมเปนจรณะเครื่องดําเนิน
ไปยังวิชชา ๑๕. วิชชา ๓ วิชชา ๘ และจรณะ ๑๕ เหลานี้ ยอมมีพรอม
บริบูรณในพระผูมีพระภาคเจานั้น เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระ
นามวา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ผูถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา สุคโต เพราะพระองค
ไปแลวสูที่อันดีคือนิพพานเปนอมตสถาน อนึ่งเพราะพระองคไปแลว
ชอบ คือกิเลสเหลาใดที่พระองคมละไดแลว พระองคมิไดกลับคืน
มายังกิเลสเหลานั้นอีกเลย อนึ่งเพราะพระองคดําเนินดี คือพระองค
มละฆราวาสสมบัติออกทรงผนวชแลว ก็พากเพียรพยายามไปจนได
สําเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ อนึ่งเพราะพระองคดําเนินตาม
ทางพระอัษฎางคิกมรรค มิไดเขาใกลกุมรรคมิจฉาปฏิบัติทางผิด คือ
กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมาถานุโยค อนึ่งเพราะพระองคมีวาจา
ดี คือกลาวแตคําที่จริงที่แท และประกอบดวยประโยชน และกลาว
ในกาลที่ควรกลาว และกลาวแกบุคคลที่ควรกลาว คุณความดีของ
พระผูมีพระภาคเจานั้น มีอยูจริงดังพรรณนามาฉะนี้ เพราะเหตุดังนั้น
พระองคจึงทรงพระนามวา สุคโต เปนผูไปดีแลว ดังนี้.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา โลกวิทู เพราะรูแจง
ซึ่งโลกดวยประการทั้งสิ้น โลกนั้นวาโดยประเภทมี ๓ คือ สังขารโลก
ไดแกนามและรูปเปนตน ๑ สัตวโลก ไดแกเทพดามนุษยเปนตน ๑
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โอกาสโลก ไดแกแผนดินและอากาศเปนตน ๑ พระผูมีพระภาคเจานั้น
ยอมรูซึ่งโลกทั้ง ๓ นี้วา เปนปลุชชนธรรม มีความทรุดโทรมหลุด
ทลายหักพังไมยั่งยืนเปนธรรมดา พระองคเมื่อรูแจงโลกไดฉะนี้ จึง
ขามโลกเสียได ไมติดอยูในโลกดวยยางคือตัณหา เพราะเหตุนั้น
พระองคจึงทรงพระนามวา โลกวิทู ผูร ูแจงซึ่งโลก.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา อนุตฺตโร เพราะไมมี
ใครในโลกจะเสมอและยิ่งกวาพระองค ดวยคุณ คือ ศีล สมาธิ ปญญา
วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ เหตุดังนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา
อนุตฺตโร มีผูอื่นเลิศกวาพระองคไมมี.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา ปุรสิ ทมฺมสารถิ ผู
ทรมานคนที่ควรทรมาน แทจริง พระผูมีพระภาคเจานั้น ยอมทรง
ทรมานสัตวโลกที่ควรทรมาน ดวยอุบายอันวิจิตรตาง ๆ คือ สัตว
เหลาใดชอบคําละเอียดไพเราะ พระองคทรงทรมานดวยคําละเอียด
คือแสดงสุจริต ๓ มีกายสุจริตเปนตน และทรงแสดงผลแหงสุจริตให
สัตวนั้นยินดีประพฤติตาม สัตวพวกใดชอบคําหยาบ พระองคก็ทรง
ทรมานดวยคําหยาบ คือประกาศทุจริต ๓ และผลแหงทุจริตนั้น
ใหสัตวเกลียดกลัวละเสีย สัตวพวกใดชอบทั้งคําละเอียดและคําหยาบ
พระองคก็ทรงทรมานดวยคําละเอียดและคําหยาบ คือทรงชี้แจงซึ่ง
สุจริตและทุจริต และผลของสุจริตและทุจริต ใหสัตวละเสียซึ่ง
ทุจริตดํารงอยูในสุจริต พระผูมีพระภาคเจาฉลาดในการทรมานสัตวโลก
ใหมละพยศอันรายเสียได ดังนี้ พระองคจึงทรงพระนามวา ปุริส-
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ทมฺทสารถิ ผูทรมานซึ่งคนควรทรมาน ดังนี้.
อนึ่ง อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ๒ พระนามนี้ ทานรวมเปน
พระนามเดียวกันวา พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ ผูทรมานซึ่งคนที่ควรทรมาน ไมมีใครเสมอและยิ่ง
กวาพระองคไดดังนี้. แทจริง เหมือนอยางคชสารอัสดร ทีนายควาญ
ทรมานคลองแคลวดวยดีแลว นายควาญประสงคจะใหเลนไปในทิศ
ใด ๆ ก็เลนไปไดยังทิศนั้น ๆ อยางเดียวในวาระอันหนึ่ง สวนคน
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรมานแลวนั้น แมนั่งอยูดวยบัลลังกอันเดียว
ยอมใหแลนไปไดยังทิศทั้ง ๘ คือสมาบัติ ๘ และทิศทั้ง ๘ คือมรรค ๔
ผล ๔ เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ผูยังคนที่ควรทรมานใหแลนไป ไมมีใครเสมอและยิ่งกวา
พระองคได ดังนี้. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ทรงทรมานสัตวโลกที่
ควรทรมานนั้น เปนกระบวนทรมานไมกดขี่ขมเหงดวยอาชญา ทําให
สัตวไดทุกขไดลําบาก ดังควาญชางควาญมาและคนที่เปนอิสราธิบดี
ทรมานคชสารอัสดรและคนที่อยูในอํานาจของตน ดวยคําหยาบและ
อาชญา คือจําจองเฆี่ยนตีตาง ๆ เชนนั้นหามิได พระองคยอม
ทรงทรมานสัตวบางพวก ดวยอิทธิปาฏิหาริยและอาเทสนาปาฏิหาริย
บางเหลาก็เปนกระบวนทรมานขมขี่ใหสิ้นพยศอันราย และมานะทิฏฐิ
อันกระดางเสียกอนแลว ก็ทรงทรมานดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย เทศนา
สั่งสอนใหสัตวปฏิบัติตาม จนมละพยศอันรายคือทุจริตสังกิเลสธรรม
เสียได ดวยมรรคภาวนานั้น เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระนาม
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วา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ผูทรมานซึ่งคนควรทรมาน ไมมีใคร
เสมอและยิ่งกวาพระองคได ดังนี้.
พระผูมพี ระภาคเจานั้นทรงพระนามวา สตฺถา เทวมนุสฺสาน
ผูศาสดาสั่งสอนของเทพดาและมนุษยทั้งสิ้น พระผูมีพระภาคเจายอม
สั่งสอนสัตวใหไดบรรลุประโยชนทงั้ ๓ คือ ประโยชนในชาตินี้ และ
ประโยชนในภพหนา และประโยชนอยางยิ่งคือนิพพาน ตามควรแก
อัธยาศัยของเวไนยสัตวนั้น ๆ เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระนาม
วา สตฺถา เทวมนุสฺสาน ผูศาสดาสั่งสอนของเทวดาและมนุษยทั้งสิ้น
ดังนี้.
พระผูมพี ระภาคเจานั้นทรงพระนามวา พุทฺโธ ผูบานแลวเต็มที่
ดวยตรัสรูสัจจะของจริงทั้ง ๔ ดวยพระองคเองแลว และสั่งสอนใหสัตว
อื่นตรัสรูตามดวย ดังนี้.
พระผูมพี ระภาคเจานั้นทรงพระนามวา ภควา ผูมีภาค ภาคนั้น
คือกุศลธรรมมีทานศีลเปนตน ซึ่งเปนธรรมถึงซึ่งสวนอันอุมอยางยิ่ง
อุกฤษฏ และเปนธรรมยังโลกิยสุขโลกุตรสุขใหเกิดขึ้น ภาคนั้นยอม
มีแกพระผูมีพระภาคเจา เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา
ภควา ดังนี้.
อนึ่ง พระองคทรงพระนามวา ภควา เพราะพระองคทรงแจก
ประเภทธรรมเปนแผนกตาง ๆ จนถึงโลกุตรธรรมมรรคผลนิพพาน
เปนที่สุดแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนาม
วา ภคนา ผูจ ําแนก ดังนี้ พระนามคือ ภควา นี้เปนพระนามของ
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พระผูมีพระภาคเจา สําหรับกลาวดวยความเคารพในพระผูมีพระภาคเจา
ของผูเปนสาวก พิเศษอุดมกวาสัตวทั้งสิ้น.
อนึ่ง พระนามตั้งแต อรห จนถึง ภควา เหลานี้ พระพุทธมารดาหรือพระพุทธบิดาหรือพระญาติ หรือผูวิเศษในโลกผูใดผูหนึ่ง
ก็ดี หรือเทพดาและพรหมก็ดี จะไดถวายแกพระองคหามิได พระนาม
เหลานี้เปนเนมิตตกนาม มาแตนิมิตคืออรหัตคุณ และอนุตรสัมมาสัมโพธิคุณ เกิดขึ้นพรอมกันกับดวยความเกิดดวยนามกายในอริยชาติ
และทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรของพระองค.
อนึ่ง พระนามตั้งแต อรห จนถึง โลกวิทู เหลานี้แสดง
พระปญญาคุณ พระนามคือ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา
เทวมนุสฺสาน แสดงพระกรุณาคุณ พระนามคือ พุทฺโธ ภควา
นี้แสดงพระปญญาและพระกรุณาคุณทั้งสอง อนึ่ง พระนามตั้งแต
อรห จนถึง โลกวิทู เหลานี้ แสดงพระคุณคือตรัสรูสําเร็จ
ประโยชนของพระองคผูเดียว พระนามคือ อนุตฺตโร ปริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน นี้แสดงพระคุณคือตรัสรูสําเร็จประโยชน
ของผูอื่น พระนามคือ พุทฺโธ ภควา ดังนี้ แสดงพระคุณคือตรัสรู
สําเร็จประโยชนของตนและของผูอื่นทั้งสอง อนึ่ง พระนามวา อรห
แสดงซึ่งความบริสุทธิ์ ไกลจากกิเลส ดวยอันละเปนสมุจเฉทปหาน
พระนามวา สมฺมาสมฺพุทโฺ ธ แสดงซึ่งภาวนาความทําอรหัตคุณ
และสัมมาสัมโพธิคุณใหเกิดมีขึ้น เพราะเหตุนั้นพระนามทั้งสองนี้
จึงเปนพระนามใหญ พระผูมีพระภาคเจานั้นไดตรัสออกชื่อพระนามนี้
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มีในสุตตันตประเทศนั้น ๆ โดยมาก โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญพุทธานุสสติระลึกถึงคุณพระเจา พึงถือเอาเนื้อความขึ้นรําพึง ใหเห็นคุณ
ของพระพุทธเจาตามเนื้อความที่กลาวมาแลวนี้ อยาถือเอาแตพยัญชนะ
ขึ้นบริกรรมบงดวยปาก ทําอยางนี้จะไมเห็นคุณพระพุทธเจา อนึ่ง
ระลึกถึงคุณพระพุทธเจานั้น จะระลึกทุก ๆ บทก็ได หรือบทใด
บทหนึ่งก็ได ตามถนัดเทอญ เมื่อโยคาพจรกุลบุตรระลึกถึงคุณของ
พระพุทธเจา โดยนิยมดังกลาวมาแลวนั้น ราคะ โทสะ โมหะ นีวรณธรรมก็จะมิไดครอบงําซึ่งจิตของโยคาพจรกุลบุตร ๆ นั้น ก็มีจติ สงบ
รํางับ ตั้งมั่นเปนอุปจารสมาธิ. วินิจฉัยในพุทธานุสสติ ยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในธัมมานุสสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูมศี รัทธา
ปรารถนาจะเจริญธัมมานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงอาศัยอยูในเสนาสนะ
อันสมควรโดยนัยที่กลาวมาแลวนั้น พึงระลึกตรึกคิดไปในคุณของ
พระธรรม ก็แลพระธรรมนั้นมีประเภทเปน ๓ คือ ปริยัติธรรม ๑
ปฏิบัติธรรม ๑ ปฏิเวธธรรม ๑. พุทธวจนะคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจานั้น ซึ่งไดเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว หรือเปลงออกเปนอุทาน
วาจา และบัญญัติแตงตั้งเปนสิกขาบทพุทธอาณาชินมริยาทแกสาวกก็ดี
พุทธวจนะทั้งสิ้นนี้ชื่อวา ปริยัติธรรม เพราะเปนธรรมตองเลาเรียน
ศึกษาใหรูรอบคอบดวยดี ก็ปริยัติธรรมนั้น มีศลี สมาธิ ปญญา
เปนประโยชนเปนอานิสงส ศีล สมาธิ ปญญานัน้ มี มรรค ผล
นิพพาน เปนประโยชนเปนอานิสงส อนึ่ง ปริยัตธิ รรมนั้น แสดงขอ
ปฏิบัติคือ ศีล สมาธิ ปญญา ใด อันไปสูนิพพานโดยลําดับ ศีล
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สมาธิ ปญญา นั้นชื่อวา ปฏิปตติธรรม เพราะเปนธรรมอันกุลบุตร
ไดปฏิบัติทําใหบริบูรณ เมื่อกุลบุตรมาปฏิบัติทําใหบริบูรณในศีลสมาธิ
ปญญานั้นแลว ไดบรรลุธรรมวิเศษคือ มรรค ผล นิพพาน ก็มรรค
ผล นิพพานนั้น ชื่อวา ปฏิเวธธรรม เพราะเปนธรรมอันกุลบุตร
ตองทําใหแจงแทงตลอดดวยมรรคภาวนานั้น ๆ .
ก็ปริยัติธรรมนั้น ยอมมีคุณแกผูศึกษาเลาเรียนสดับฟงจําทรงไว
ใหเกิดความฉลาดรอบรูในขอปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปญญา ศีล
สมาธิ ปญญานั้น ยอมมีคุณแกผูที่ปฏิบัติ คือ ๑. ผูปฏิบัติดํารงอยูใน
ศีล รักษาศีลไวไดแลว ความเดือดรอนใจและทุกขภัยตาง ๆ ที่จะพึง
เกิดขึ้น เพราะความเปนผูมีศีลชั่ว ไมรกั ษาศีลไวใหดี ก็จะไมมี.
๒. ผูปฏิบัตใิ นสมาธิ ทําสมาธิจิตใหเกิดมีอยูเนือง ๆ แลว นีวรณธรรม ๕ ก็จะไมอาจครอบงําจิตได ความเดือดรอนใจและทุกขภัยตางๆ
ที่จะพึงเกิดขึ้น เพราะจิตฟุงซาน เพราะกิเลสครอบงํา ก็จะไมมี.
๓. ผูที่ปฏิบตั ิในปญญา คือทําปญญาความรูทั่วไปใหเกิดมีอยูในจิตแลว
ความเดือดรอนใจและทุกขโทมนัสหวาดเสียวสะดุงกลัวภัยตาง ๆ ที่จะ
พึงเกิดขึ้น เพราะความโงไมรูรอบคอบก็จะไมมี ศีล สมาธิ ปญญา
ยอมมีคุณแกผูที่ปฏิบัติดวยประการดังนี้. ฝายปฏิเวธธรรมคือ มรรค
ผล นิพพานนั้น ยอมมีคณ
ุ แกผูที่ไดรูแจงแทงตลอด ไดสําเร็จอริยมรรค อริยผล มละกิเลสเหลาใด ๆ ไดตามมรรคภาวนานั้น ๆ แลว
ความเดือดรอนใจและทุกขภัยตาง ๆ ที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะกิเลสเหลานั้น ๆ ก็จะไมมี ผูที่ไดรแู ทงตลอดพระนิพพานแลว ก็พนจากทุกข
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ไมตองเกิด แก ตายตอไปอีกในเบื้องหนา ปฏิเวธธรรมยอมมีคุณแก
ผูที่ไดรูแทงตลอด มรรค ผล นิพพาน ดวยประการดังนี้. อนึ่ง
ปริยัติธรรมนั้น ยอมมีคณ
ุ คือทําใหบริบูรณใน ศีล สมาธิ ปญญา
ศีล สมาธิ ปญญานั้น ยอมมีคุณ คือ ทําใหกาย วาจา ใจบริสุทธ
จนบรรลุมรรคผลนิพพาน มรรคผลนั้น ยอมมีคณ
ุ คือละกิเลสเปน
สมุขเฉทปหาน นิพพานนั้น ยอมมีคณ
ุ คือดับเพลิงกิเลสและกองทุกข
ทั้งหมด ความเกิด แกเจ็บ ตายไมมี เปนความสุขอยางยิ่ง.
โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญธัมมานุสสติกัมมัฏฐานนั้น จะพึงระลึก
ตรึกคิดไปในคุณของพระธรรม โดยนัยดังกลาวมาแลวนี้ก็ได หรือจะ
ระลึกถึงคุณของพระธรรมตามพระบาลีวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
ดังนี้ เปนตนก็ได ตามถนัดใจ เมื่อจะระลึกตามพระบาลีนั้นพึงระลึก
ดังนี้วา ธรรมที่พระผูมีพระภาคกลาวแลวดี คือเพราะในเบื้องตน
คือศีล เพราะในทามกลางคือสมาธิ เพราะในที่สุดคือปญญา พรอมทั้ง
อรรถทั้งพยัญชนะ บริบรู ณสิ้นเชิงเต็มที่ บริสุทธไมมีพิรุธอันใด
อันหนึ่ง และเปนไปเพื่อมละราคะ โทสะ โมหะเสียได เหตุนั้นจึง
ชื่อวา สฺวากฺขาโต ทานกลาวแลวดี. อนึ่ง ธรรมที่พระผูมีพระภาค
กลาวแลวดี เพราะชี้ทางขอปฏิบัติดี ซึ่งเปนเหตุจะใหสัตวถึงซึ่งความ
สุขพนจากทุกขภัย เหตุนั้นจึงชื่อวา สฺวากฺขาโต อนึ่ง พระธรรม
นั้นใหผูที่ปฏิบัติดีไดเห็นผลรูแจงดวยตนเอง ไมตองไตถามใคร เหตุนั้น
จึงชื่อวา สนฺทิฏิโก ผูปฏิบัติเห็นเอง. อนึ่ง พระธรรมนั้นทาน
ใหผลไมมีกาลไมมีสมัย ปฏิบัติทานดีจริง ๆ เมื่อใด ทานก็ใหผลได
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ความชอบเย็นใจหายความรอนเมื่อนั้น ไมมีกาลไมมีเวลา พฤกษชาติ
มีไมมะมวงเปนตน ยอมใหผลตามฤดูกาล พระธรรมหาเปนเชนนั้นไม
ใครปฏิบัติทานดีจริงเมื่อใด ทานก็ใหผลเมื่อนั้น จะใหผลตามกาลเวลา
เหมือนอยางพฤษชาติอันใหผลตามฤดูกาลนั้นไมมีเลย เหตุนั้นจึงชื่อ
วา อกาลิโก ใหผลไมมีกาล. อนึ่ง พระธรรมนั้นทานอาจรองเรียก
ทาทายผูปฏิบัติวา ทานจงมาดูเถิด ๆ ดังนี้ เพราะพระธรรมนัน้ เมื่อ
ผูใดไดดูทานเห็นทานเขาแลวดวยตาปญญา กิเลสเครื่องเศราหมองซึ่ง
เปนเหตุใหเกิดความรอนเหลาใด ทีม่ ีอยูในสันดานผูนั้น กิเลสเหลานั้น
ยอมสงบรํางับดับหายไปจากสันดาน ในขณะเมื่อไดดูไดเห็นพระธรรม
นั้น แทจริง ทานที่มละกิเลสบาปธรรมไดตามมรรคภาวนา มีคุณ
ปรากฏเรียกวา โสดาบน สกิทาคามี อนาคามี อริยบุคคลพระอรหันตขีณาสพ ดังนี้นั้น ก็เพราะไดดูไดเปนธรรมนั้น ความที่มละกิเลสได
โดยตทังค วิกขันภน สมุจเฉทปหาน ของผูที่ไดดูไดเห็นพระธรรม
นั้น ยอมมีจริงมีแทไมเปลาเลย เพราะเหตุนั้น พระธรรมนั้นจึงชื่อวา
เอหิปสฺสิโก ความจะรองเรียกผูปฏิบัตวิ า ทานจงมาดูเถิด ทานจงมา
เห็นเถิด ดังนี้, อนึ่ง พระธรรมอันบุคคลผูปฏิบัติจะพึงนอมเขาในใจ
คือจะตองตรึกตรองมองดูดวยใจ จะแลดูดวยตามิได แลดวยใจแลว
ก็เห็นพระธรรม ทําใจใหบริสุทธิ์หลุดไปจากกิเลสได เพราะเหตุนั้น
จึงจะตองนอมพระธรรมเขาในใจ ตรึกตรองพิจารณาไปดวยใจ.
นัยหนึ่งวา พระธรรมนัน้ เปนของอันบุคคลจะนอมเขาใจได อธิบาย
วา ผูที่บําเพ็ญเพียรรีบเรงภาวนาดังรีบดับผาและเศียรอันเพลิงไหมอยู
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ฉะนั้น แลวทํามรรคและผลใหเกิดมีขึ้นในใจ เพราะเหตุนั้น พระธรรม
จึงชื่อวา โอปนยิโก อันบุคคลจะพึงนอมเขาในใจได. พระธรรมนั้น
อันวิญูชนผูรูวิเศษทั้งหลายจะพึงรูแจงเฉพาะตัว อธิบายวา พระธรรม
นี้ทานที่เปนนักปราชญทงั้ หลายจะพึงเห็นแจงในตน ๆ ผูอื่นที่ไมไดรู
จะพลอยมารูดวยทานนั้นไมได เหมือนอยางวิชาศิลปศาสตรตาง ๆ
ผูที่ไดศึกษารูเขาใจแลว ก็รูเขาใจเฉพาะตัวของผูนั้นเอง ผูอื่นที่ไมได
ศึกษาจะพลอยมารูในศิลปศาสตรวิชานั้นดวยไมไดฉะนั้น เมื่อโยคาพจรกุลบุตรมาระลึกตรึกคิดไปในคุณของพระธรรมอยู ก็จะมละเสียได
ซึ่งนีวรณธรรม จิตก็ตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลําดับ ๆ.
วินิฉัยในธัมมานุสสติ จบแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในสังฆานุสสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ
สังฆานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงอาศัยอยูในเสนาสนะอันสมควร โดย
นัยที่กลาวมากอนนั้นแลว จึงระลึกถึงคุณของพระสงฆ พระสงฆนั้น
มี ๒ จําพวก คือ อริยสงฆจําพวกหนึ่ง สมมติสงฆจําพวกหนึ่ง ทานที่
ดํารงอยูในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวาอริยสงฆ หมูของพระอริยเจา หมูเปน
พระอริยเจา. ภิกษุตั้งแต ๔ รูปขึ้นไปนั่งอยูในภายในสีมา ไมละหัตถบาสกันและกัน มีอํานาจใหสําเร็จสังฆหรรมนั้น ๆ ได ชื่อวาสมมติสงฆ ๆ โดยสมมติ. ก็พระสงฆนั้นยอมมีคุณแกสัตว เพราะทานรักษา
ปริยัติธรรมของพระพุทธเจาไว ไดสังคีติรอยกรองไวเปนหมูเปนหมวด
มิไดกระจัดพลัดพราย จนถึงไดจารจารึกใสไวในใบลานเปนลําดับ ๆ มา
หมูชนที่เกิด ณ ภายหลังไดศึกษาเลาเรียนสดับฟงทรงจําไว จึงพากัน
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ฉลาดรูจักพุทธวจนะและบุญบาป เหตุเกิดสุขและทุกข ถาพระพุทธเจา
เสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระสงฆมิไดรักษาปริยัติธรรมไว มิได
รอยกรองปริยัติธรรมไวไซร หมูช นทีเ่ กิดมา ณ ภายหลัง ก็จะพากัน
โงเขลา หารูจักพุทธวจนะ และบุญบาป เหตุเกิดสุขและทุกขไม
ซึ่งประชุมชนที่เกิดภายหลังมารูจักพุทธวจนะ และบุญบาป เหตุเกิด
สุขและทุกข ตามภูมิปญญาของตน ๆ ไดดี เพราะพระสงฆเปนตนเหตุ
ขอนี้ไดชื่อวาพระสงฆมีคุณแกสัตวอยางหนึ่ง ๆ. อนึ่ง พระสงฆนั้น
ทานเปนบุญเขต เนื้อนาบุญของโลก หาเขตบุญอื่นยิ่งกวาและเสมอ
ไมมี บุคคลเหลาใดมีความตองการสมบัติที่เปนของมนุษยหรือเปน
ของทิพย หรือตองการสมบัติคือนิพพานแลว และถวายทานบูชาและ
ปฏิบัติตาม ดวยความเชื่อและเลื่อมใสในพระสงฆ ๆ ก็สามารถจะให
บุคคลเหลานั้นไดสมบัตินั้น ๆ สมดังจิตประสงคของตน ๆ ได ขอนี้
พระสงฆไดชื่อวามีคุณแกสัตวอยางหนึ่งเพราะเปนบุญเขตอันยิ่ง.
โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญสังฆานุสสติ จะพึงระลึกถึงคุณของ
พระสงฆโดยนัยที่กลาวมาแลวนี้ก็ได หรือจะระลึกถึงคุณพระสงฆตาม
พระบาลีวา สุปฏิปนฺโน เปนตนไปทั้งหมด หรือบทใดบทหนึ่งก็ได
ความในบาลีนั้นวา พระสงฆผูสาวกของพระผูมีพระภาคทานปฏิบัติดี
ปตประตูอบายไดแลว จึงชื่อวา สุปฏิปนิโน ปฏิบตั ิดีแลว คือพระโสดา
บัน . อนึ่งทานปฏิบัติตรง อยูอีกชาติเดียวทําที่สุดแหงทุกขได จึงชื่อวา
๑

๑. แกวา สุปฏิปนฺโน คือพระโสดาบัน ฯ ล ฯ สามีจิปฏิปนฺโน คือพระอรหันต นี้ยงั ไมเคยพบที่มา
บางทีจะเปนความเห็นของทานเอง.
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อุชุปฏิปนฺโน ปฏิบัติตรงแลว คือพระสกิทาคามี. อนึ่ง ทานผูปฏิบัติ
ออกจากกามธาตุแลว ดับทุกขไดแลวในพรหมโลกจึงชื่อวา ายปฏิปนฺโน ปฏิบตั ิออกตัวไดแลว คือพระอานาคามี. อนึ่ง ทานปฏิบัติชอบยิ่ง
ดับทุกขไดในชาตินี้แล จึงชื่อวา สามีจิปฏิปนฺโน ปฏิบัติชอบยิ่งแลว
คือพระอรหันต.
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว เพราะ
เปนผูปฏิบัติชอบแลว ในธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคเจาที่ตรัสดี
แลว มิไดดาํ เนินโดยขอปฏิบัติอันผิดจากพุทธศาสนา จึงชื่อวา สุปฏิปนฺโน ปฏิบตั ิดีแลว. อนึง่ เปนผูปฏิบัติตรงแลว เพราะทานดําเนิน
ตามทางกลาง คืออัษฎางคิกมรรค มิไดเขาไปใกลซึ่งสวนลามก ๒
อยาง คือกามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค ซึ่งเปนขอปฏิบัติ
อันผิดจากพระนิพพานจึงชื่อวา อุชุปฏิปนฺโน ปฏิบัติตรงแลว. อนึ่ง
เปนผูปฏิบัติออกตัว คือทานไมปฏิบัติเพอลาภยศความสรรเสริญสุข
ในปจจุบัน แลสวรรคสคุ ติภพสุขนั้น ในเบื้องหนา ทานเปนผู
ปฏิบัติเพื่อจะออกจากภพทั้งสิ้นจากทุกขทั้งสิ้นอยางเดียว จึงชื่อวา
อุชุปฏิปนฺโน ปฏิบัติออกตัวไดแลว. อนึ่ง ทานเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง
แลว เพราะทานปฏิบัติทํากายวาจาใจใหบริสุทธิ์ ดวยไตรสิกขา ศีล
สมาธิ ปญญา ซึ่งเปนความปฏิบัติชอบยิ่ง ความแกโลกุตรธรรม
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคซึ่งเปนผูปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรงแลว
ปฏิบัติออกตัวไดแลว ปฏิบัติชอบยิ่งแลว นั้น จัดเปนคู ๆ ได ๔ คู คือ
ทานที่ดํารงอยูในโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล คู ๑ ทานที่ดํารงอยู
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ในสกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล คู ๑ ทานที่ดํารงอยูในอนาคามิมรรค
อนาคามิผล คู ๑ ทานทีด่ ํารงอยูในอรหัตมรรค อรหัตผล คู ๑
นับเรียงตัวบุคคลออกไปโดยลําดับมรรคและผลนั้น ๆ เปนพระอริยบุคคล ๘ จําพวก พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจานั้น
จัดเปนคู ๆ ได ๔ คู นับเรียงตัวบุคคลออกไปได ๘ จําพวกเหลานี้.
อนึ่ง พระสงฆนั้น ทานเปนผูควรเครื่องสักกาบูชา อันเทวดา
และมนุษยพึงนํามาบูชา เพราะทานอาจทําเทวดาและมนุษย ผูบ ูชานั้น
ใหมีผลอันใหญยิ่งตามประสงคได ดวยคุณของตนที่มีสันดานบริสุทธิ์
แลว เปนเขตบุญอันยิ่ง เหตุนั้นจึงชื่อวา อาหุเนยฺโย ผูควรซึ่งเครื่อง
สักการบูชาอันหมูชนพึงนํามาบูชา. อนึ่ง พระสงฆนั้นเปนผูควรซึ่ง
เครื่องสักการะของตอนรับ กอนกวาญาติและมิตรสหายและอาคันตุกะ
แขกแตบรรดาที่มาทั้งสิ้น เพราะชนมีญาติเปนตนเหลานั้น มีคุณซึ่งจะ
เสมอดวยพระสงฆนั้นไมมี พระสงฆนั้นมีสันดานอันบริสุทธ เปนเนื้อ
นาบุญอันนี้ ยอมปรากฏมีแตในพุทธกาลอยางเดียว ไมมีในกาลอื่น ๆ
เพราะเหตุนั้น พระสงฆนั้นจึงชื่อวา ปาหุเนยฺโย ผูควรซึ่งเครื่อง
สักการบูชา อันประชุมชนพึงนํามาบูชากอน. อนึ่ง พระสงฆนั้นเปน
ผูควรซึ่งทักขิณาทานเครื่องเจริญผลคือสุขสมบัติ อันประชุมชนเชื่อตอ
โลกหนา หวังผลแลวจึงใหดวยความเลื่อมใส เพราะพระสงฆนั้น อาจ
ทําทักขิณาทานของประชุมชนผูใหนั้น ใหมีผลไพบูลใหญยิ่งได ดวยคุณ
ของตนที่มีสันดานบริสุทธิ์ เปนเนื้อนาบุญอันยิ่ง. อนึ่ง พระสงฆนั้น
ทานเปนผูควรทําซึ่งอัญชลีของประชุมชนผูเลื่อมใส เพราะพระสงฆนั้น
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มีสันดานบริสุทธิ์ เปนเขตบุญอันยิ่ง อาจทําอัญชลีกรรมของประชุมชน
นั้น ใหเกิดผลวิเศษได เพราะเหตุนั้น พระสงฆจึงชื่อวา อฺชลิกรณีโย ผูควรทําซึ่งอัญชลีของประชุมชน. อนึ่ง พระสงฆเปนไรนา
ที่งอกที่หวานพืชคือบุญกุศล ของประชุมชนในโลกไมมีไรนาอื่นยิ่งกวา
หรือเสมอเหมือนได เพราะพระสงฆนั้น มีสันดานบริสุทธิ์ปราศจาก
โทษ คือกิเลสซึ่งเปนเครื่องประทุษรายทําสันดานตนใหเศราหมอง
เพราะเหตุนั้น พระสงฆนั้นจึงเปนเขตบุญอันยิ่ง ของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย.
ก็แลคุณของพระสงฆ ซึ่งไดพรรณนามาตามบทพระบาลีฉะนี้
เมื่อยนเขาแลว ๒ อยางเทานั้น คือคุณเกื้อกูลแกคน ๑ เกื้อกูลแกผู
อื่น ๑ บทวา สุปฏปนฺโน---- ๔ บทนี้ เปนคุณเกื้อกูลแกตน บทตั้งแต
อาหุเนยฺโย ไปจนถึง อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส นี้เปนคุณเกื้อ
กูลแกผูอื่น. เมื่อโยคาพจรกุลบุตรมาระลึกตรึกไปในคุณของพระสงฆอยู
นีวรณธรรมก็จะสงบรํางับไปจากสันดาน จิตก็จะตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิ
และอุปจารสมาธิโดยลําดับ ๆ วินิจฉัยในสังฆานุสสติ ยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในสีลานุสสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญสีลานุสสตินั้น ถาเปนคฤหัสถ ก็พึงชําระศีลของคฤหัสถใหบริสุทธิ์ ถาเปน
บรรพชิต ถาเปนชําระศีลของบรรพชิตใหบริสุทธิ์ ใหเปนศีลอันพระอริยะ
ชอบใจ อยาใหเปนทอน คือขาดตนขาดปลาย อยาใหทะลุคือขาดกลาง
อยางใหดาง คือขาดขางตนหรือขางปลายเขาไป ๒ หรือ ๓ โดยลําดับ
อยาใหพรอย คือขาดในระหวาง ๆ คัน่ ๆ กัน พึงทําศีลของตน ๆ นั้น
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ใหบริสุทธิ์บริบูรณพรอมมูลดวยดีแลว พึงเขาไปยังเสนาสนะที่สงัดดุจ
กลาวแลวแตพนหลัง พึงพิจารณาซึ่งศีลของตน ดวยสามารถแหงคุณ
ความบริสุทธิ์ ดันพระอริยเจาชอบใจ มีอันไมขาดเปนตนวา ศีลของเรา
มิไดขาดในเบื้องตนและเบื้องปลายมิไดทําลายในทามกลาง มิไดดาง
มิไดพรอย เปนไท มิไดเปนทาสของตัณหา ศีลของเรานี้เปนที่
สรรเสริญของนักปราชญ อันตัณหาและทิฏฐิไมเขาถือเอาจับตองได
ยอมเปนไปเพื่อจะใหสําเร็จอุปจารสมาธิ เมื่อโยคาพจรกุลบุตรระลึก
เนือง ๆ อยูถ ึงศีลของตนโดยนัยดังกลาวมานี้ จิตก็จะสงบรํางับจาก
นีวรณธรรม ตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลําดับ ๆ สําเร็จ
เปนกามาพจรกุศล. วินิจฉัยในสีลานุสสติ ยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในจาคานุสสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ
จาคานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงทําใจใหยินดีรับใครในการบริจาคทาน
กอน. อนึ่ง พึงตั้งจิตไววา ตั้งแตนี้ไปเมื่อปฏิคาหกผูจะรับทานมีอยู
เราไมไดใหทานโดยที่สุดแตขาวกอนหนึ่งแลว เราจะไมบริโภคเลยเปน
อันขาดทีเดียว ในเมื่อจะเจริญจาคานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงใหทานแก
ปฏิคาหกอันทรงคุณเปนอันดี แลวพึงถือเอาซึ่งนิมิต คืออาการในทาน
ที่ตนไดดวยบริจาคเจตนานั้น แลวพึงเขาไปในเสนาสนะอันสงัดมีนัย
ดังกลาวมาแลวแตหลัง พึงระลึกถึงซึ่งอันบริจาคทานของตนที่ประกอบ
ดวยคุณมีความปราศจากตระหนี่เปนตนวา เปนลาภของเราแลวหนอ
เราไดชาติเกิดเปนมนุษยนี้ ไดชื่อวาไดดวยดีแลวหนอ เพราะอยูบัดนี้
ดวยจิตปราศจากตระหนี่ เรานับบริจาคสละปลอยออกแลว มีมอื ลาง
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เปยกอยูเปนนิตย เพื่อจะหยิบไทยทานใหโดยเคารพ เราเปนผูยินดีแลว
ในการบริจาคทาน เราเปนผูควรเพื่ออันขอของผูอื่น ผูอื่นมาขอของ
สิ่งใด เราจะใหสิ่งนั้นตามประสงค เราเปนผูยินดีแลวในอันใหและ
อันแจกเฉลี่ยของใหแกคนอื่น เมื่อโยคาพจรกุลบุตรมาระลึกถึงอัน
บริจาคทานของตนโดยนิยมดังนี้ จิตก็จะปราศจากนีวรณธรรม ตั้งมั่น
เปนขณิกสมาธิและอุปจาสมาธิโดยลําดับ ๆ . วินิจฉัยในจาคานุสสติ
ยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในเทวดานุสสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ
เทวตานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงทําจิตใหประกอบดวยคุณคือศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปญญา กอนแลว ไปยังที่สงัดเงียบ พึงตั้งไวซึ่ง
ทานผูมีคุณทั้งหลายที่เกิดในคติอันดี บริบูรณดวยสุขสมบัติอิสริยยศ
บริวารยศซึ่งชาวโลกเรียกวาเทวดา ที่ประกอบดวยคุณมีศรัทธาเปนตน
ไวในที่เปนพยาน แลวจึงระลึกวา เหลาทานเทวดาซึ่งเกิดในที่คติอันดี
บริบูรณดวยสุขสมบัติยศศักดิ์ศฤงคารบริวาร เปนใหญเปนอธิบดีมี
เดชานุภาพมากนั้น ๆ เพราะเมื่อชาติกอน ๆ ทานเทวดาเหลานั้น
ยอมปฏิบัติประกอบดวยคุณ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ก็คุณคือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ของเรานี้ก็เหมือนกัน
เมื่อตั้งทานเทวดาที่เกิดในคติอันดี บริบูรณดวยสุขสมบัติลาภยศไวในที่
เปนพยานฉะนี้แลว ก็พงึ ระลึกถึงคุณคือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญาของตนนั้นเนือง ๆ ร่ําไป เมือ่ ปฏิบัติอยูโดยนัยนี้ จิตก็สงบ
รํางับปราศจากนีวณธรรม ตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดย
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ลําดับ ๆ สําเร็จเปนภามาพจรกุศลบุญราศี. วินิจฉัยในเทวตานุสสติ
ยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในอุปสมานุสสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ
อุปสมานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงเขาไปยังที่งัด แลวจึงระลึกถึงคุณ
พระนิพพานธรรมวา พระนิพพานย่ํายีเสียซึ่งความเมาตาง ๆ มีความ
เมาในวัยเปนตน หรือวา พระนิพพานนี้นําความหวังความอยากดัง
ระหายน้ําเสียใหวินาส หรือวา พระนิพพานนี้ถอนขึ้นซึ่งอาลัยรักใคร
พัวพันอยูในกามคุณ ๕ เสียดวยดี หรือวา พระนิพพานนี้เขาตัดเสีย
ไดซึ่งกิเลสและกรรมและวิบาก อันเปนเหตุใหสัตวหมุนเวียนเกิดตาย
อยูในภพทั้ง ๓ หรือวา พระนิพพานนี้เปนที่สิ้นตัณหา สิ้นความ
สะดุงความกลัวความอยากดวยดี หรือวา พระนิพพานนี้เปนที่ปราศจาก
กิเลสเครื่องยอมใจ หรือวา พระนิพพานนี้เปนที่ดับราคาโทสะโมหะ
โดยไมเหลือ หรือวา พระนิพพานนี้เปนที่ดับเพลิงกิเลสและกองทุกข
เปนสุขอยางยิ่ง ราคะโทสะโมหะ ๓ นี้ชื่อวาเพลิงคือกิเลส เพราะเกิดขึ้น
กับจิต ทําจิตใหเศราหมองขุนมัวดวย ทําจิตใหรอนกระสับกระสายดวย
ชาติความเกิด ชรา ความแก มรณะ ความตาย โสกะ ความแหงใจ
ปริเทวะ ความร่ําไรพร่ําบนดวยวาจา ทุกข ความเจ็บกาย โทมนัส
ความเสียใจ อุปายาส ความคับแคนใจ ๘ นี้ ชื่อวากองทุกข เพราะ
เปนเหตุแหงความทุกขตาง ๆ ดวย เปนทุกขเหลือทนดวย เพลิงคือ
กิเลสมีราคะเปนตน กองทุกขมีชาติเปนตนเหลานี้มาถึงพระนิพพาน
แลว ยอมดังสิ้นไปหมดไมเหลืออยูได เหตุนั้น พระนิพพานนั้นจึง
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เปนสุขอยางยิ่ง ใหโยคาพจรกุลบุตรผูเจริญอุปสมานุสสติ พึงระลึกถึง
คุณของพระนิพพานบทใดบทหนึ่งเปนอารมณ โดยนัยดังกลาวมานี้
เมื่อระลึกถึงคุณของพระนิพพานนั้นเนื่อง ๆ ร่ําไป จิตก็จะสงบรํางับ
จากระคะโทสะโมหะตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลดับ ๆ
สําหรับเปนกามาพจรกุศลบุญราศี. วินิจฉัยในอุปสมานุสสติ ยุติแต
เทานี้.
จะวินัยในมรณัสสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ
มรณัสสตินั้น พึงไปยังที่สงัด แลวกระทําบริกรรมนึกไปวา ความตาย
จักมีแกเรา เราจักตองตาย ดังนี้ หรือนึกวา ชีวิตของเราจักขาดไปดังนี้
หรือจะนึกวา เรามีความตายเปนธรรมดา ลวงความตายไปไมไดดังนี้
ก็ได เมื่อทําบริกรรมนั้น พึงทําในใจนึกดวยอุบาย อยาไดทําในใจ
นึกดวยหาอุบายมิได ซึ่งวาทําในใจนึกดวยอุบายนั้น คือใหเปนผูมีสติ
และปญญา กําหนดพิจารณาใหเกิดความสังเวชวา ความตายนี้จักมี
เปนแน ชีวิตที่เลี้ยงรางกายจิตใจใหสดใสเปนอยูนี้ จักขาดไปเปนแท
พึงเปนผูมีสติและปญญา กําหนดพิจารณาใหเกิดความสังเวชฉะนี้
อยางไดบริกรรมบนเพอพึมพําไปแตปาก ถาแลบนเพอพึมพําไป ไมไดตั้ง
สติพิจารณาดวยปญญา ธรรมสังเวชในความตายนั้นไมเกิดขึ้นได อยาง
นี้ชื่อวาทําในใจนึกดวยหาอุบายมิได แทจริง เมื่อโยคาพจรกุลบุตรมา
ทําในใจนึกดวยหาอุบายมิไดดังนั้น ขณะเมื่อระลึกถึงความตายของคน
ที่รักใคร มีมารดาบิดาเปนตน ก็มักจะโศกเศราเสียใจ ขณะเมื่อ
ระลึกถึงความตายของคนที่ไมรักไมชัง ก็มักจะเพิกเฉยเสีย มิไดมี
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ดังสัปเหรออันเห็นซากศพไมมีความสังเวชฉะนั้น ขณะเมื่อระลึก
ถึงความตายของคนที่มีเวร อันเปนขาศึกจะชื่นชมกันก็โสมนัส
ขณะเมื่อระลึกถึงความตายของตน ก็มักจะเกิดความสะดุงหวาดเสียว
ตกใจแลว ดังคนขลาดเห็นนายเพชฌฆาตถือดาบเงือดเงื้ออยูและมี
ความสะดุงตกใจกลัวฉะนั้น ความทําในใจโดยไมแยบคายดวยหาอุบาย
มิไดยอมประกอบไปดวยโทษตาง ๆ ดังพรรณนามาฉะนี้ เพราะเหตุ
นั้น เมื่อโยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญมรณัสสติกัมมมัฏฐานนี้ พึงระลึกถึง
ความตายโดยแยบคาย ดวยอุบายที่ชอบ ทําใหประกอบพรอมดวย
องค ๓ คือ สติ ระลึกถึงความตายอยู ๑ ญาณ รูวา ความตาย
จักมีเปนแน ตัวจักตองตายเปนแท ๑ เกิดสังเวชสลดใจ ๑. เมื่อระลึก
ถึงความตายประกอบพรอมดวยองคทั้ง ๓ นี้แลว ก็จะขมนีวรณธรรม
ทั้งสิ้นได จิตใจก็จะตั้งมั่น เปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลําดับ ๆ
สําเร็จเปนกามาพจรกุศลราศี โยคาพจรกุลบุตรผูระลึกถึงความตาย
เนือง ๆ อยูอยางนั้น ก็จะเปนผูไมประมาท ไมมัวเมาสิ้นกาลทั้งสิ้น
จะไมยินดียิ่งในภาพ ตัดความยินดียิ่งในภพทั้งสิ้นเสียได จะไมรักใคร
ในชีวิต มละความรักใครในชีวิตเสียได จะเวนเสียซึ่งกรรมที่เปนบาป
จะเปนผูมักนอย ไมสะสมเก็บเขาของไวมาก จะเปนผูมีมลทินคือ
ตระหนี่ปราศจากสันดาน มิไดหวงเสียดายในเครื่องบริขารทั้งสิ้น จะ
ถึงซึ่งอันคุนเคยในอนิจจสัญญา ความหมายรูวาสังขารคือรูปธรรม
นามธรรมรางกายจิตใจไมเที่ยง และทุกขสัญญา ความหมายรูวาสังขาร
เปนทุกข และอนัตตสัญญา ความหมายรูวาธรรมทั้งสิ้นเปนอนัตตา
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ใชตัว ใชตน ใชสัตว ใชบุคคล อนิจจฺ  ทุกขฺ  อนตฺตา นั้น
ก็จะเขาไปตั้งปรากฏอยูแจงชัดในสันดาน อนึ่ง เมื่อมีความตายมาถึง
ก็จะไมกลัวตาย เปนผูมีสติตาย มิไดเปนคนหลงตาย คนที่ไมได
เจริญมรณัสสตินั้น เมื่อใกลจะตาย มักจะสะดุงตกใจกลัวตายเปน
กําลัง ดังคนอันสัตวรายครอบจําไวจะกินเปนภักษาหาร มิฉะนั้นดังคน
อยูในเงื้อมมือของโจร หรือเงื้อมมือของเพชฌฆาต มีความสะดุง
ตกใจกลัวฉันนั้น. คุณคือเจริญมรณัสสติ เปนปจจัยที่จะใหไดสําเร็จ
พระนิพพาน ผูที่เจริญมรณัสสติกัมมัฏฐานนี้ ถายังมิสําเร็จพระนิพพาน
ในชาตินี้ เมือ่ สิ้นชีพทําลายขันธลง ก็จะมีสุคติภพเปนเบื้องหนา มรณัสสติภาวนายอมประกอบไปดวยคุณานิสงสเปนตนฉะนี้. เพราะฉะนั้น
ควรที่ผูปรีชา จะพึงมีอุตสาหะเจริญมรณัสสติกัมมัฏฐานนี้สิ้นกาลเนือง ๆ
เทอญ. วินิจฉัยในมรณัสสติยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในกายคตาสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญ
กายคตาสติกัมมัฏฐานนั้น พึงตั้งสติกําหนดพิจารณา ซึ่งกายเปนที่
ประชุมแหงสวนนาเกลียด ขางบน ตั้งแตพื้นเทาขึ้นมา ขางลาง ตั้งแต
ปลายผมลงไป มีหนังหุมอยูโดยรอบ ใหเห็นวาเต็มไปดวยของไม
สะอาด มีประการตาง ๆ ถาจะนับเปนสวน ๆ ๓๑ สวน คือ เกสา
ผมทั้งหลาย สวน ๑. โลมา ขันทั้งหลาย สวน ๑. นขา เล็บ
ทั้งหลาย สวน ๑. ทนฺตา ฟงทั้งหลาย สวน ๑. ตโจ หนัง สวน ๑.
มส เนื้อ สวน ๑. นหารู เสนเอ็นทั้งหลาย สวน ๑. อฏี กระดูก
ทั้งหลาย สวน ๑. อฏิมิฺช เยื่อในกระดูกในสมอง สวน ๑. วกฺก
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มาม สวน ๑. หทย หัวใจ สวน ๑. ยกน ตับ สวน ๑. กิโลมก
พังผืด สวน ๑. ปหก ไต สวน ๑. ปปฺผาส ปอด สวน ๑.
อนฺต ไสใหญ สวน ๑. อนฺตคุณ ไสนอย ทีร่ ัดเหนี่ยวไสใหญ
สวน ๑. อุทริย อาหารใหม สวน ๑. กรีส อาหารเกา สวน ๑.
ปตฺต น้ําดี สวน ๑. เสมฺห น้ําเสลด สวน ๑. ปุพฺโพ น้ําเหลือง
สวน ๑. โลหิต น้ําเลือด สวน ๑. เสโท น้ําเหงื่อ สวน ๑.
เมโท น้ํามันขน สวน ๑. อสฺสุ น้ําตา สวน ๑. วสา น้ํามัน
เหลว สวน ๑. เขโฬ น้ําลาย สวน ๑. สิงฺฆาณิกา น้ํามูก สวน ๑.
ลสิกา น้ําไขขอ สวน ๑. มุตฺต น้ําเยี่ยว สวน ๑. รวมเปน ๓๑
สวนดวยกัน.
ผมนั้น งอกขึ้นตามหนังศีรษะทั้งสิ้น. ขนนัน้ งอกขึ้นตามขุม
ขน เวนไวแตฝามือฝาเทา. เล็บนั้น งอกขึ้นตามปลายมือปลายเทา
สีขาวคลายเกล็ดปลา. ฟนนั้น งอกขึ้นตามกระดูกคางขางบนขางลาง
สําหรับบดเคี้ยวอาหาร. หนังนั้น หุมอยูทั่วกาย. เนื้อนั้น อยูถดั
หนังเขาไปเปนชิ้น ๆ พอกกระดูกไวดังดินทาฝา มีสีแดง ๆ. เสนเอ็น
นั้น สีขาว ใหญบางเล็กบาง เกี่ยวประสานผูกพันกระดูกไว ดัง
เถาวัลยผูกพันรัดฟนไวมิใหกระจัดกระจายฉะนั้น กระดูกนั้น เปนราง
โครงค้ําแข็งอยูในกาย ประมาณ ๓๐๐ ทอน มีสขี าว. เยื่อในกระดูกนั้น
มีสีขาวเหมือนยอดหวายที่บุคคลเผาใหออน แลวใสไวในกระบอกไม
ฉะนั้น. เยื่อในสมองศีรษะนั้น เปนยวงขาวเหมือนนุนคลุกกะทิ. มาม
นั้น เปนกอนเนื้อ ๒ กอน มีขั้วอันเดียวกัน ดังผลมะมวง ๒ ผลมีขั้ว
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อันเดียวกันฉะนั้น มีสีแดงคล้ํา ๆ. หัวใจนั้น มีสีแดง สัณฐานเหมือน
ดอกบัวตูม ตั้งอยูทามกลางอกคอนขางซาย. ตับนั้น เปนแผนเนื้อ ๒
แผน มีสีแดงคล้ํา ตั้งอยูระหวางงอกขางขวาเคียงเนื้อหัวใจ ถาคนมี
ปญญามาก ปลายตับเปนแฉก ๆ ๒ แฉกบาง ๓ แฉกบาง. พังผืด
นั้น มีสีขาว เหนี่ยวหนังกับเนื้อติดกันไวบาง เหนี่ยวเนื้อกับเอ็น
ติดกันไวบาง เหนี่ยวกระดูกกับเนื้อติดกันไวบาง. ไตนั้น เปนชิ้นเนื้อ
สีดําคล้ําเหมือนลิ้นโคดํา อยูขางชายโครงขางซาย. ปอดนั้น เปน
แผนเนื้อใหญสีแดงคล้ํา ตั้งอยูทามกลางอก ปกคลุมมามและหัวใจ
และตับอยูดุจฝาละมี ใหพึงเขาใจวา หัวใจอยูทามกลางอก มาม
อยูขางซายหัวใจ ตับอยูขางขวาหัวใจ ปอดปกคลุมปดมามหัวใจ
และตับอยูทั้งหมด. ไสใหญอยูใตมาม ไสนอยอยูใตหัวใจ ตับไต
อยูบนไส. ก็ไสใหญนั้น ปลายขางหนึ่งอยูคอหอย ปลายขางหนึ่ง
อยูทวาร ขดอยู ๒๑ ขดทบไปทบมา แชชุมอยูดว ยโลหิตในทอง
ดังปลาไหลเผือกอันบุคคลตัดศีรษะแลว และแชไวในรางเลือดฉะนั้น.
ไสนอยนั้น รัดไสใหญทที่ บไปทบมาอยูสีขาว ๆ. อาหารใหมนั้น คือ
สิ่งของที่บริโภคกลืนลงไปถึงทองแลว และอาเจียนออกมาเสียเชนนั้น.
อาหารเกานั้น คือของที่บริโภคคางอยูในทอง กลายเปนคูถ เชน
อุจจาระที่ถายออกมาฉะนั้น. น้ําดีนั้น สีเขียวคล้ํา ๆ ที่เปนฝกติด
อยูใตตับ ทีไ่ มเปนฝกซึมซาบอยูทั่วทั้งกาย เวนไวแต ผม ขน เล็บ
ฟง และกระดูก และหนังที่เปนแผนแข็งกระดางเสีย. น้ําเสลดนั้น
สีคล้ํา ๆ เปนมวก ๆ ขังอยูในไสใหญ ปกคลุมอยูขางบน กําบังกลิ่น
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ปฏิกูลมิใหฟงุ ขึ้นมาได ขณะเมื่อบุคคลกินอาหารกลืนลงไป น้ําเสลด
นั้นก็แหวกออกเปนชอง ครั้นอาหารจมลงไปแลว ก็กลับปดเขาดัง
เกา. น้ําเหลืองนั้น ตั้งอยูในสรีระทีม่ ีบาดแผล และชอกช้ําเปนตน.
น้ําเลือดนั้น ๒ อยาง เลือดขนมีสีสุกดั่งน้ําครั่งที่ขน ๆ ตั้งอยูในทอง
ทวมมามหัวใจตับปอด ไหลซึมซาบไปทีละนอย ๆ ชุมไปในมาม
และเนื้อหัวใจ และตับปอด อยาง ๑ เลือดเหลวใส มีสีแดงดังน้ําครั่ง
จาง ๆ ซึมซาบอยูทั่วกาย เวนไวแตหนังอันแหงกระดาง และผม
ขน เล็บ ฟน กระดูกเสีย. น้ําเหงื่อนั้น สีดังน้ํามันงาอันใส ไหล
ออกจากขุมผมและขน ในกาลเมื่อกายรอนดวยพิษเพลิง และแดด
หรือกินของเผ็ดรอน หรือธาตุอันหนึ่งอันใดวิการ. น้ํามันขนนั้น
สีดังขมิ้นติดอยูกับหนังตอเนื้อ. น้ําตานั้น สีดังน้ํามันงาอันใส ตั้งอยู
ในขุมตาทั้ง ๒ ยอมไหลออกมา ในกาลเมื่อรอยไห หรือหัวเราะหนัก
เปนตน. น้ํามันเหลวนั้น สีดังน้ํามันมะพราว ที่เปนไขอยูตามฝามือ
ฝาเทา หลังมือหลังเทา และภายในชองหูและหนาผาก และจะงอย
บาโดยมก เมื่อตองรอนดวยพิษเพลิงหรือแดดเปนตน จึงไหลออก
มา. น้ําลายนั้นอยูในปากสีขาว สัณฐานดังฟองน้ํา ไหลซึมอยูใน
กระพุงแกมทั้ง ๒ ชองที่เกิดน้ําลายนั้นอยูใตลิ้น. น้ํามูกนั้น อยูใน
สมองศีรษะ เปนยวงไหลออกทางนาสิก เหลวบางขนบาง. น้าํ ไขขอ
นั้น ติดอยูตามขอกระดูกที่ตอทั้งสิ้น. น้ํามูตรนั้น เกรอะออกจาก
อาหารใหมและอาหารเกา ขังอยูในกระเพาะที่อยูของปสสาวะ. กาย
ซึ่งแยกออกเปนอาการ ๓๑ สวนนี้ ตามพระบาลีพระพุทธเจาตรัสเทศนา
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แตในคัมภีรอรรถกถาทานแยกเยื่อในสมองศีรษะออกสวนหนึ่งตางหาก
เรียกวา มตฺถเก มตฺถลุงฺค จึงเปนอาการ ๓๒ อาการ ๓๒ นี้ ยอม
ปรากฏแกชาวโลกโดยมาก ชาวโลกยอมรองเรียกวา อาการ ๓๒
ดังนี้ อาการ ๓๑ ตามในพระบาลี อาการ ๓๒ ตามในพระอรรถกถานี้
ใหโยคาพจรกุลบุตรผูเจริญกายคตาสติ พึงพิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูล
โดยสีและสัณฐาน และกลิ่น และที่เกิด และที่อยูทุกสวน ๆ หรือสวน
ใดสวนหนึ่งก็ได พึงพิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลม ถอยหนาถอยหลัง
กลับไปกลับมา ใหเห็นเปนของปฏิกูลลงจงได ถาไมเห็นเปนของ
ปฏิกูลลงได ยังกําหนัดรักใครยินดีอยูในกายไซร ก็พึงถามไลไปในใจ
วา สิ่งไหนเปนของดีของงามในกาย จึงมากําหนัดรักใครยินดีเอา
เปนหนักหนา กายนี้เปนของปฏิกูลพึงเกลียดทั้งสิ้นไมใชหรือ แลว
ก็ใหพึงกําหนดไลไปในใจอีกวา นั่นก็ผม นั่นก็ขน นั่นก็เล็บ นั่นก็ฟน
นั่นก็หนัง จนจึงมูตรเปนที่สุด แลวจึงกลับถามไปในใจอีกวา สวน
ไหนเลาเปนของดีของงาม ถาไลไปในใจดับพรรณนามาฉะนี้ ก็จะเห็น
ลงวา เปนของปฏิกูลพึงเกลียดได ถาไมเห็นเปนของปฏิกูลทุกสวน
ไซร สวนไหนที่ปรากฏเปนของปฏิกูลชัด คือมูตรคูถหรือปุพโพโลหิต
เสมหะเหงื่อไคล ก็พึงนึกแตสวนนั้นร่ําไปจนปฏิกูลผุดขึ้น ครั้นเห็น
สวนใดสวนหนึ่งเปนปฏิกูลแลว สวนอื่น ๆ ก็จะเห็นเปนปฏิกูลไป
เหมือนกัน ดังตนผัก ตนหญา ที่งอกขึ้นบนคูถ คนทั้งหลายยอม
เกลียด ฉันใด ผม ขน เล็บ ฟน ก็อาศัยมูตรคูถปุพโพโลหิตชุม
อยูเปนของปฏิกูลพึงเกลียด ฉันนั้น.
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อนึ่ง เขาของผานุงหมเปนตน ซึง่ เปนของบริสุทธิ์สะอาดดี
ถาเปอนมูตรคูถน้ําเลือดน้ําหนองแลว คนผูที่สะอาดทั้งหลายก็เกลียด
และกลาวติเตียนวา ผานี้ปฏิกูลนัก เปอนมูตรคูถน้ําเลือดน้ําหนอง
ไมอยากจะจับตองนุงหม ฉันใด ผม ขน เล็บ ฟน หนังนี้ ถึงบุคคล
จะสําคัญวาดีวางาม ก็ติดเปอนอยูดวยมูตรคูถน้ําเลือดน้ําหนองเครื่อง
ปฏิกูล ชื่อวาเปนของปฏิกูล ไมควรกําหนัดยินดี ฉันนั้น.
อนึ่ง หมอขางในใสมูตรคูถน้ําเลือดน้ําหนองและของเนาตาง ๆ
ขางนอก แมจะวาดเขียนตกแตงใหงดงามสักเทาใด ๆ ก็ไมพนปฏิกูล
เพราะมูตรคูถและน้ําเลือดน้ําหนองและของเนาเหลานั้น ซึมออกมา
พาใหเห็นเปนปฏิกูล ฉันใด กายนี้เลา ถึงจะขัดสีตกแตงประดับประดา
ใหวิจิตรงามอยางไร ก็เหมือนกับหมอที่วิจิตตรงงามขางนอกขางในเต็ม
ไปดวยของไมสะอาด มีมูตรคูถเปนตน ฉันนั้น.
เมื่อพิจารณากายของตนเห็นเปนปฏิกูล ก็พึงพิจารณากายของผูอื่น
ใหเห็นปฏิกูลเหมือนกัน แลวรวมกายตนกายผูอื่นเปนอันเดียวกัน
เพงพิจารณาไปโดยนัยดังกลาวมานี้ เมื่อโยคาพจรกุลบุตรปฏิบตั ิอยู
ดังนี้ จิตใจก็สงบรํางับจากนีวรณธรรม ตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิกและ
อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ เพียงปฐมฌานโดยลําดับ ๆ สําเร็จเปน
กามาพจรกุศลและรูปาพจรกุศล อนึ่ง ถาโยคาพจรกุลบุตรอาศัยซึ่ง
อารมณประเภทคือสีตาง ๆ มีสีเขียวเปนตน ซึ่งปรากฏในอาการ ๓๑
อาการ ๓๒ นั้น พิจารณาเอาเปนกสิณบริกรรมไป ก็จะไดสําเร็จ
อัปปนาสมาธิตลอดขึ้นไปถึงจตุตถฌานปญจมฌาน และจะเปนอุปนิสัย
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ใหตรัสรูตลอดถึงฉฬภิญญาสมาบัติและมรรคผล เหตุนั้น ควรที่กุลบุตร
ผูมีศรัทธาอยาไดประมาท พึงอุตสาหะเจริญกายคตาสติกัมมัฏฐานนี้
อันประกอบดวยอานิสงสเปนอันมาก ดุจพรรณนามาฉะนี้เทอญ. วินิจฉัย
ในกายคตาสติยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในอานาปานัสสติกัมมัฏฐานตอไปวา โยคาพจรกุลบุตร
ผูเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงเขาไปอาศัยอยูในปา หรือ
อยูในรุงขมูลรมพฤกษา หรืออยูในเรือนโรงศาลากุฎีที่วางเปลาเปนที่
เงียบสงัดแหงใดแหงหนึ่ง สมควรแกภาวนานุโยคแลว พึงนั่งคู
บัลลังกขันสมาธิ เทาขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือซาย ตั้งกาย
ใหตรง ดํารงสติไวใหมั่น คอยกําหนดลมหายใจออกหายใจเขา
อยาใหลืมหลง เมื่อหายใจออก ก็พึงกําหนดรูวาหายใจออก เมื่อ
หายใจเขา ก็พึงกําหนดรูวาหายใจเขา เมื่อหายใจออกและเขายาว
หรือสั้น ก็ใหพึงกําหนดรูโดยประจักษชัดทุกครั้ง ๆ ไป อยางลืมหลง
อนึ่ง ทานสอนใหกําหนดนับ คือเมื่อลมหายใจออกและลมหายใจเขา
อันใดปรากฏแจง ก็ใหนึกนับวา ๑. ๑. เปนตนไปจนถึง ๑๐ ดังคนนับ
ตวงซึ่งขาวเปลือก ทานใหนับลมหายใจเขากอน ใหนับลมหายใจออก
ที่ ๒ ใหนับคู ๆ กันไปจนถึง ๑๐.
คือ เมือ่ ลมหายใจเขาหายใจออก นับวา ๑. ๑. แลว ลมเขาลม
ออก นับวา ๒. ๒. ลมเขาลมออก นับวา ๓. ๓. นับวา ๔. ๔. นับ
วา ๕.๕. เปนปญจกะ.
ลมเขาลมออก นับวา ๑. ๑. นับวา ๒. ๒. นับวา ๓. ๓. นับ
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วา ๔.๔. นับวา ๕.๕. นับวา ๖.๖. เปนฉักกะ.
ลมเขาลมออก นับวา ๑.๑. นับวา ๒.๒. นับวา ๓.๓. นับ
วา ๔.๔. นับวา ๕.๕. นับวา ๖.๖. นับวา ๗.๗. เปนสัตตกะ.
ลมเขาลมออก นับวา ๑.๑. นับวา ๒.๒. นับวา ๓.๓. นับ
วา ๔.๔. นับวา ๕.๕. นับวา ๖.๖. นับวา ๗.๗. นับวา ๘.๘.
เปนอัฏฐกะ.
ลมเขาลมออก นับวา ๑.๑. นับวา ๒.๒. นับวา ๓.๓. นับ
วา ๔.๔. นับวา ๕.๕. นับวา ๖.๖. นับวา ๗.๗. นับวา ๘.๘.
นับวา ๙.๙. เปนนวกะ.
ลมเขาลมออก นับวา ๑.๑. นับวา ๒.๒. นับวา ๓.๓. นับ
วา ๔.๔. นับวา ๕.๕. นับวา ๖.๖. นับวา ๗.๗. นับวา ๘.๘.
นับวา ๙.๙. นับวา ๑๐.๑๐. เปนทสกะ.
ใหนับแตปญจกะหมวด ๕ ขึ้นไปจนถึงทสกะหมวด ๑๐ อีกเลาให
พึงนับดังนี้ร่ําไป เมื่อโยคาพจรกุลบุตรกําหนดนับลมอันเดินโดยคลอง
นาสิกดวยประการดังนี้ ลมหายใจเขาออกนั้น ก็ปรากฏแกโยคาพจร
กุลบุตรนั้น เมื่อลมหายในเขาออกปรากฏแลว ก็เดินโดยคลองนาสิก
เร็ว ๆ เขา ลําดับนั้นโยคาพจรกุลบุตรนั้น อยาเอาสติระลึกตามลม
เขาและลมออกเลย คอยกําหนดเอาซึ่งลมที่มากระทบซึ่งปลายนาสิก
และริมฝปากเบื้องบนแลว นับใหเร็วเขาตามลมวา ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.
ที่หนึ่ง. วา ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ที่สอง. วา ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ที่สาม.
วา ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ที่ส.ี่ วา ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ที่หา.
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วา ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ที่หก. พึงนับตามลมเขาออกโดย
นัยนี้ร่ําไป.
อานาปานัสสติกัมมัฏฐานนี้ เนื่องอยูดวยสติอันนับ เมื่อนับ
ไปโดยนิยมดังนี้แลว จิตของโยคาพจรกุลบุตรนั้นก็เปนเอกัคคตา
ถึงซึ่งความเปนธรรมชาติมีอารมณอันเดียว ดวยกําลังอันนับลม.
โยคาพจรบางพวก จําเดิมแตมนสิการซึ่งกัมมัฏฐานนี้ดวยสามารถ
อันนึกนับซึ่งลมนั้น ลมอัสสาสะปสสาสะก็ดับไปโดยลําดับ ๆ กระวน
กระวายก็สงบระงับลง เมื่อกระวนกระวายสงบระงับลงแลว จิตก็เบา
ขึ้น แลวกายก็เบาขึ้นดวย ดุจถึงซึ่งอาการอันลอดไปในอากาศ เมื่อ
ลมอัสสาสะปสสาสะหยาบดับลงแลว จิตของโยคาพจรนั้นก็มีแตนิมิต
คือลมอัสสาสะปสสาสะอันสุขุมเปนอารมณ เมื่อพยายามสืบตอไป
ลมอันสุขุมนั้นก็ดับลง เกิดลมที่สุขุมละเดียวหนักเขา โยคาพจรผูเจริญ
ซึ่งกัมมัฏฐานอื่น ๆ นั้น ครั้นมนสิการตรึกตรองไป ๆ ก็ยิ่งปรากฏแจง
ชัดเขา ๆ ก็อานาปานัสสติกัมมัฏฐานนี้มิไดเปนเชนนั้น ยิ่งเจริญไป ๆ
ลมก็ยิ่งละเอียดเขา ๆ ถึงซึ่งมิไดปรากฏแกโยคาพจรผูเจริญนั้น ลมนั้น
ดังประหนึ่งวาหายไป หมดไปโดยลําดับ ๆ ครั้นเมื่อลมหายไปหมดไป
มิไดปรากฏดังนั้นแลว โยคาพจรอยาพึงลุกจากอาสนะไปเสียดวยคิดวา
พระกัมมัฏฐานของเราฉิบหายเสื่อมเสียแลว ดังนี้เปนตน ถาลุก
จากอาสนะไปเสีย อิริยาบถนั้นกําเริบแลว พระกัมมัฏฐานนั้นก็จะ
เสื่อมไปเสียไป คือลมทีล่ ะเอียดสุขุมยิ่งนักนั้นก็จะเสื่อมหายไป จะเกิด
ลมหยาบขึ้น เหตุดังนั้น ใหโยคาพจรกุลบุตรอยางลุกไป นั่งอยูในที่นั้น
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พึงทํากัมมัฏฐานที่เสื่อมไปนั้นใหคืนมา แตประเทศอันลมเคยถูกตอง
เปนปกตินั้น.
อุบายที่จะทําลมที่เสื่อมไปนั้นใหคืนมาดังนี้ เมื่อโยคาพจรรูวา
ลมเสื่อมหายไปมิไดปรากฏแลว พึงพิจารณาคนควาดูวา ลมอัสสาสะ
ปสสาสะนี้มีในที่ไร ไมมีในที่ไร มีแกคนพวกไร ไมมีแกคนพวกไร
เมื่อพิจารณาดังนี้ก็จะรูวา ลมหายใจเขาออกนี้มิไดมีแกคนตายเปนตน
เมื่อรูดังนั้นแลว พึงตักเตือนตนเองวา ดูกอนบัณฑิต ตัวทาน
ก็มิใชคนตายเปนตน ลมจะสูญหายไปขางไหน คงจะมีอยูเปนแท แต
วาปญญาทานนอย จึงกําหนดไมได เมื่อตักเตือนตนดังนี้แลว พึง
ตั้งสติกําหนดที่ลมมากระทบ ครั้งจับลมอันมากกระทบเปนปกติไดแลว
พึงสติกําหนดที่ลมมากระทบ ครั้นจับลมอันมากระทบเปนปกติไดแลว
พึงมนสิการซึ่งลมนั้น แทจริงลมอัสสาสะปสสาสะนั้น ถาคนมีนาสิกยาว
ลมกระทบกระพุงจมูก ถาคนมีนาสิกสั้น ลมกระทบริมปลายปากเบื้อง
บน เหตุดังนั้น ใหโยคาพจรกุลบุตรเอาสติคอยกําหนดซึ่งลมวาจะมา
กระทบซึ่งที่อันนี้ ดุจบุรษุ ไถนาดวยโค และบุรุษผูไถนานั้น ครั้นไถ
ไปพอเต็มกําลังโคแลว ก็ปลดโคออกจากแอกปลอยไป สวนคนนั้น
ก็เขานั่งอยูใตรมไม เพื่อระงับกระวนกระวาย ฝายโคนั้นก็เขายังปาชัฏ
ดวยกําลังเร็ว บุรุษผูไถนานั้น ปรารถนาจะจับโคมาเทียมแยกไถนา
ตอไปอีก จะไดตามรอยเทาโคไปในปาชัฏนั้นมิได ถือเอาเชือก
และปฏักแลวก็ตงไปยังประเทศที่โคเคยลง นั่งคอยนอนคอยอยูใน
ที่นั้น ฝายโคเที่ยวไปหาอาหารกินอิ่มแลว ก็ลงไปยังทาน้ํา กินน้ําแลว
ก็กลับมา เจาของโคนั้นเห็นก็จับเอาโคนั้นมาผูกดวยเชือกแทงดวย
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ปฏักแลว ก็พามาเทียมแอกเขาไถนาไปอีกเลา ขอนี้แลฉันใด
โยคาพจรผูจะเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐานนี้ เมื่อลมอัสสาสะปสสาสะ
สูญหายไปแลว อยาพึงไปแสวงหาในที่อื่น พึงถือเอาซึ่งเชือกคือสติ
ปฏักคือปญญา ตั้งไวซึ่งจิตคอยประจําอยูในที่อันลมเคยถูกตองโดย
ปกติ อุตสาหมนสิการกําหนดไป ไมชาลมนั้นก็จะปรากฏดุจโคอันลง
มาสูทา ลําดับนั้นก็จะจับลมอัสสาสะปสสาสะได ผูกใหมั่นดวยเชือก
คือสติ เอามาประกอบเขาในที่อันลมเคยถูกตองนั้นแลว ก็แทงดวย
ปฏักคือปญญา แลวก็พงึ ประกอบซึ่งกัมมัฏฐานเนือง ๆ เมื่อโยคาพจรประกอบเนือง ๆ ดังนี้ มิชาอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตก็จะ
ปรากฏแกโยคาพรจนั้น อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ที่ปรากฏแก
โยคาพจรนั้น จะไดเหมือนกันทุกองคหามิได โยคาพจรบางองค
อุคคหนิมิตเมื่อเกิดนั้น มีสัมผัสอันสุขุม ปรากฏดังปุยนุนบาง ปุย
สําลีบาง และนิมิตทั้ง ๒ นี้ เมื่อปรากฏขึ้นดวยเพงเอาอุคคหนิมิต
อยางเดียว คําพิพากษาในอรรถกถานั้น อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตนี้
ปรากฏแกโยคาพจรบางองค เปนวงชวงรัศมีดาวและควงแกวมณี
แกวมุกดา โยคาพจรบางองค อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตมีสัมผัส
อันหยาบ ปรากฏดังเมล็ดในฝายบาง ดังเสี้ยนสะเก็ดไมแกนบาง
บางองคปรากฏดังดายสายสังวาลอันหยาบและเปลวควันบาง บางองค
ก็ปรากฏดุจหนึ่งใยแมลงมุมอันขึงอยู และแผนดินเมฆและดอกบัวหลวง
และจักรรถ บางทีปรากฎดังดวงพระจันทรพระอาทิตยก็มี ก็กมั มัฏฐานอันเดียวนั้นนิมิตเกิดขึ้นตาง ๆ กัน ดวยปญญาของพระโยคาพจร
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มีตาง ๆ กัน.
อนึ่ง ธรรม ๓ ประการ คือลมเขา ๑ ลมออก ๑ นิมิต ๑
จะไดเปนอารมณของจิตอันเดียวกันหามิได ลมเขาก็เปนอารมณของจิต
อันหนึ่ง ลมออกก็เปนอารมณของจิตอันหนึ่ง ตางกันดังนี้ ถาแถ
โยคาพจรองคใดมิไดรูซึ่งธรรมทั้ง ๓ คือ ลมเขาและลมออกและนิมิต
ฉะนี้แลว กัมมัฏฐานของพระโยคาพจรองคนั้น ก็มิไดสําเร็จซึ่งอุปจาระ
และอัปปนา ตอเมื่อใดธรรมทั้ง ๓ นีป้ รากฏแจง กัมมัฏฐานของ
พระโยคาพจรเจานั้น จึงจะถึงซึ่งอุปจารฌานและอัปปนาฌานในกาล
เมื่อนั้น อานาปานัสสติกัมมัฏฐานนี้ ยอมเปนไปเพื่ออันตัดเสียซึ่งวิตก
ตาง ๆ วินิจฉัยในอานาปานัสสติยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในเมตตาพรหมวิหารตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะ
เจริญเมตตาพรหมวิหารนั้น พึงอยูในเสนาสนะอันสงัดใหสบายแลว
พึงพิจารณาใหเห็นโทษของโทสะ และอานิสงสของขันติความอดทน
แลว จึงประกอบจิตไวในขันติ ขมเสียซึ่งโทสะแลว จึงเจริญเมตตาจิตไปในสัตวทั้งสิ้นไมมีประมาณ เมื่อเริ่มจะเจริญเมตตานั้น พึงตั้ง
เมตตาจิตในตนกอนวา เราจงเปนสุข ๆ เทอญ หรือวาเราอยามี
ทุกขเลย หรือวาเราอยามีเวรแกใครและใครเลย หรือวาเราอยาปวย
ไขเลย หรือวาเราอยามีทุกขกายทุกขใจเลย หรือวาเราจงเปนสุข ๆ
รักษาตนพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเทอญ ใหโยคาพจรเจริญเมตตาในตน
ดังกลาวมานี้เนือง ๆ กอน.
ขอซึ่งใหเจริญเมตตาในตนกอนนั้น ดวยสามารถจะใหกระทําซึ่ง
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ตนเปนพยาน จะใหเห็นวา ตนนี้อยากไดแตความสุข เกลียดชังทุกข
และภัยตาง ๆ ฉันใด สัตวทั้งหลายอื่น ๆ ก็อยากไดสุขเกลียดชัง
ทุกขและภัยตาง ๆ ฉันนั้น เมื่อเห็นดังนี้แลว จิตของโยคาพจรนั้นก็
ปรารถนาจะใหสัตวทั้งสิ้นอื่น ๆ มีความสุขความเจริญ ดวยเหตุดังนั้น
จึงใหโยคาพจรตั้งเมตตาจิตในตนกอน เมื่อตั้งเมตตาจิตในตนแลว
ลําดับนั้น พึงตั้งเมตตาจิตไปในสัตวทั้งหลายอื่นทั่วไป ไมมีประมาณ
วา สัตวทั้งหลายทั้งสิ้น จงอยามีเวรแกกันและกันเลย หรือวาสัตว
ทั้งหลายทั้งสิ้น จงอยามีพยาบาทแกดันและกันเลย หรือวาสัตว
ทั้งหลายทั้งสิ้น จงอยามีความปวยไขลําบากกายใจเลย หรือวาสัตว
ทั้งหลายทั้งสิ้น จงอยามีอุปทวะทุกขภัยเกิดขึ้นในกายในใจเลย หรือ
วาสัตวทั้งหลายทั้งสิ้น จงเปนสุข ๆ รักษาตนพนจากทุกขภัยทั้งสิ้น
ทุกอิริยาบถเทอญ.
เมตตาภาวนานี้ เปนขาศึกแกโทสะและพยาบาทโดยตรง เมื่อ
โยคาพจรเจริญเมตตานี้ จะมละโทสะและพยาบาทเสียไดดวยดี จิต
ก็จะตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ โดย
ลําดับ ๆ อนึ่ง ผูเจริญเมตตาภาวนานี้ จะหลับอยูก็เปนสุข จะตื่น
อยูก็เปนสุข จะฝนเห็นก็เปนมงคลไมลามก ยอมเปนที่รักใครยินดี
ของมนุษยและอมนุษยทั้งสิ้น ไฟก็ไมไหม ไมเผา ทําใหรอนได พิษ
ทั้งหลายคือพิษของสัตวที่มีพิษตาง ๆ และพิษวาน พิษยา ศัสตราวุธ
ตาง ๆ ก็ไมอาจประทุษรายทําอันตรายแกกายและชีวิตได สีหนายอม
ผองใสงาม จิตยอมตั้งมั่นไดเร็วพลัน เมื่อจะตายยอมไดสติ ไดหลงตาย
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ตายแลวแมจะเกิดอีก ก็ยอ มในที่ดีเปนที่เสวยสุข ถาไมเสื่อม
จากฌาน ก็ไปเกิดในพรหมโลก เมตตาภาวนมีอานิสงสคุณตางๆ
แกผูที่ไดเจริญฉะนี้ เหตุดังนั้น ควรที่กุลบุตรจะพึงมีอุตสาหะเจริญ
เมตตากัมมัฏฐานนี้. เมตตาพรหมวิหารยุติแตเทานี้.
จะอธิบายในกรุณาพรหมวิหารตอไปวา เมื่อโยคาพจรกุลบุตร
ไดเห็นมนุษยหรือสัตวที่ไดความทุกขลําบากอยู พึงถือเอาซึ่งมนุษย
และสัตวนั้นเปนอารมณแลว จึงแผกรุณาจิตไปวา สัตวผูนี้ถึงซึ่ง
ความทุกขลําบากยิ่งนักหนอ แมไฉนจะพึงพนจากทุกขเหลานี้ได ถาจะ
แผกรุณาจิตไปในสัตวไมมีประมาณ พึงบริกรรมวา สัตวทั้งหลาย
ทั้งสิ้น จงพนจากทุกขเทอญ เมื่อโยคาพจรกุลบุตรทําบริกรรมนึก
อยูดังนี้เนือง ๆ ร่ําไปไมหยุด ก็จะละเสียไดซึ่งวิเหสาความเบียดเบียน
สัตว นีวรณธรรมก็จะสงบรํางับไปจากจิต จิตก็จะตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิ
และอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ โดยลําดับ ๆ สําเร็จเปนกามาพจรกุศลและรูปาพจรกุศล. กรุณาพรหมวิหารยุติแตเทานี้.
จะอธิบายในมุทิตาพรหมวิหารตอไปวา เมื่อโยคาพจรกุลบุตร
ไดเห็นหรือไดยินซึ่งมนุษยหรือสัตว ที่เปนสุขสบาย เจริญอยูในสุข
สมบัติของตน ๆ แลว พึงทําจิตใหชื่นชมยินดี ในสุขสมบัติของ
มนุษยและสัตวเหลานั้น แผมุทิตาจิตไปวา สัตวผูนี้หนอ บริบรู ณ
ยิ่งนัก มีสุขสมบัติมาก จงเจริญยั่งยืนอยูในสุขสมบัติของตน ๆ เทอญ
ถาจะแผมุทิตาจิตไปในสัตวไมมีประมาณ พึงทําบริกรรมนึกวาสัตว
ทั้งหลายทั้งสิ้น จงอยาเสื่อมวิบัติไปจากสุขสมบัติที่ตนไดแลวเลย หรือ
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นึกวา สัตวทั้งหลายทั้งสิ้น จงยั่งยืนอยูในสุขสมบัติของตน ๆ เทอญ
เมื่อทําบริกรรมนึกอยูดังนี้ร่ําไปไมหยุด ก็จะมละเสียไดซึ่งความไมยินดี
ในสมบัติของสัตวอื่น ก็จะไดสําเร็จขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิ
และอัปปนาสมาธิ โดยลําดับ ๆ. มุทติ าพรหมวิหารยุติแตเทานี้.
จะอธิบายในอุเบกขาพรหมวิหารตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผู
จะเจริญอุเบกขาพรหมวิหารนั้น พึงแผอุเบกขาไปในหมูสัตว ทําจิต
ใหเปนกลาง ๆ อยาดีใจเสียใจเหตุสุขทุกขของสัตวทั้งสิ้น บริกรรม
นึกไปวา สัตวทั้งหลายทั้งสิ้น มีกรรมเปนของ ๆ ตน เปนอยูเชนใด
ก็จงเปนอยูเชนนั้นเทอญ พึงบริกรรมนึกดังนี้ร่ําไปอยาหยุด ก็จะมละ
เสียไดซึ่งราคะและปฏิฆะในสุขและทุกขของสัตว. อุเบกขาพรหมวิหาร
นี้ มีอานุภาพใหผูที่เจริญไดถึงจตุตถฌานในจตุกกนัย ถึงปญจมฌานใน
ปญจกนัย. อุเบกขาพรหมวิหารยุติแตเทานี้.
จะอธิบายในอาหาเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐานตอไปวา โยคาพจร
กุลบุตรผูมีศรัทธา ปรารถนาจะเจริญกัมมักฐานชื่อวา อาหาเรปฏิกูลสัญญา สําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหารนั้น พึงศึกษาในพิธีพิจารณา
อาหารใหเห็นเปนปฏิกูลนั้นใหชํานาญแลว พึงเขาไปในที่สงัด พิจารณา
อาหารดวยอาการปฏิกูล ๘ ประการ คือปฏิกูลโดยบริโภคประการ ๑
ปฏิกูลโดยประเทศที่อยูของอาหารนั้นประการ ๑ ปฏิกูลดวยสะสมอยู
นานประการ ๑ ปฏิกลู ในกาลเมื่อยังมิไดยอยประการ ๑ ปฏิกลู ในกาล
เมื่อยอยออกแลวประการ ๑ ปฏิกูลโดยผลประการ ๑ ปฏิกลู โดยการ
หลั่งไหลออกมาประการ ๑ ปฏิกูลดวยทําใหแปดเปอนประการ ๑ รวม
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เปน ๘ ประการดวยกัน.
ขอ ๑ ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยบริโภคนั้น
คือพิจารณาวา อาหารนี้เมื่อหยิบเอาวางลงในปาก แตพอตกถึงปลาย
ลิ้นก็ชุมดวยน้ําลายเหลว เขาไปถึงกลางลิ้นก็ชุมดวยน้ําลายขน มลทิน
อันติดอยูในทันตประเทศ ก็ติดแปดเปอนปฏิกูลพึงเกลียดยิ่งนัก ดังราก
สุนัขอันอยูในราง การซึง่ กลืนกินไดนั้น ก็เพราะไมไดเห็นดวยจักษุ
ถาเห็นดวยจักษุแลว ไมอาจกลืนกินได ใหโยคาพจรกุลบุตรพึงพิจารณา
อาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยบริโภค ดังพรรณนามาฉะนี้.
ขอ ๒ ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยประเทศที่
อยูนั้น คือใหปลงปญญาพิจารณาวา อาหารที่เราบริโภคประกอบ
ดวยอาการปฏิกูลเห็นปานดังนี้นั้น เมื่อเขาไปตั้งอยูในกระเพาะอาหาร
ภายในทองนั้น ยิ่งปฏิกลู นาเกลียดขึ้นไปกวานั้น เพราะระคนปนคละ
ไปดวยดีและเสมหะและบุพโพโลหิต ถาน้ําดีมาก สีอาหารนั่นก็ปฏิกูล
นาเกลียดดุจระคนดวยยางมะซางอันขน ถาเสมหะมาก อาหารนั้นก็
ปฏิกูลนาเกลียดดุจระคนดวยน้ําใบกากะทิง ถาบุพโพมาก อาหารนั้นก็
ปฏิกูลนาเกลียดดุจระคนดวยเปรียบบูดเปรียงเนา ถาโลหิตมาก อาหาร
นั้นก็ปฏิกูลนาเกลียดดุจระคนดวยน้ํายอม ใหโยคาพจรพึงพิจารณาอาหาร
ใหเห็นเปนปฏิกูลโดยประเทศที่อยู ดวยประการฉะนี้.
ขอ ๓ ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลดวยอันสะสม
อยูนานนั้น คือใหพิจารณาวา อาหารที่แปดเปอนดวยน้ําดี น้ําสลด
น้ําหนอง น้ําเลือดนั้น เมื่อตกเขาไปถึงทองแลว ก็ขังอยูในไสใหญ
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ของเกาของใหมสะสมกันอยู มีกลิ่นปฏิกูลพึงเกลียดยิ่งนัก ดุจคูถใน
เว็จกุฎีอันสะสมกันอยูทั้งเกาทั้งใหมฉะนั้น.
ขอ ๔ ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูล ในกาลเมื่อยัง
มิไดยอยนั้น คือใหพิจารณาวา อาหารเมื่อเขาไปสะสมอยูในประเทศ
แหงไสใหญนั้น แมยังมิไดยอม ก็เปนของปฏิกูลพึงเกลียดยิ่งนัก
เพราะเปนประเทศอันลามกสกปรกเหม็นนัก ดุจหลุมอันคนจัณฑาลขุด
ไวแทบประตูบาน สารพัดที่คนจัณฑาลทั้งสิ้นจะทิ้งจะเทลง ซึ่งหยากเยื่อและซากงูซากสุนัขเปนตนฉะนั้น ใหโยคาพจรพิจารณาอาหาร ให
เห็นเปนของปฏิกุลในกาลอันยังมิไดยอย โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้.
ขอ ๕ ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูล ในกาลอัน
ยอยออกแลวนั้น คือใหพิจารณาวา อาหารที่รอนดวยเพลิงธาตุเดือด
เปนฟองแลวและยอยออกนั้น เกรอะลงไปกลางเปนมูตรเปนคูถ หาก
วาลักจักษุอยูจึงเพิกเฉยเกลียดไม ถาปรากฏแกจักษุแลวก็จะเปน
ของนาเกลียดยิ่งนัก ไมยนิ ดี ใหโยคาพจรพิจารณาอาหารใหเห็นเปน
ปฏิกูลในกาลเมื่อยอยออกแลว โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้.
ขอ ๖. ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยผลนั้น คือ
ใหพิจารณาวา อาหารนี้ ถายอยออกเปนอันดีแลว ก็ยังสวนอสุภ
เปนตนวา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เสนเอ็น ใหชุมชืน่ เจริญ
ขึ้นเปนอันดี อาหารนั้น ถายอยออกมิได ก็ยังโรคตาง ๆ เปนตนวา
หิดดานและหิดเปอยใหเกิดขึ้น ไดทกุ ขเวทนาตาง ๆ เพราะเหตุอาหาร
ยอยออกมิดี ใหโยคคาพจรพึงพิจารณาอาหารใหเห็นเปนของปฏิกูลโดยผล
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ดุจพรรณนามาฉะนี้.
ขอ ๗ ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูล โดยทีห่ ลั่งไหล
ออกมานั้น คือใหพิจารณาวา อาหารอันเรากลืนกินนั้น เมื่อเขาไป
ยอมเขาไปโดยทวารอันเดียวกัน เมื่อจะไหลออก ยอมไหลออกตาม
ทวารทั้ง ๙ ที่เปนมูลหู ก็ไหลออกจากชองหู ที่เปนมูลตา ก็ไหล
ออกจากชองตา ที่เปนน้ํามูกน้ําลาย ก็ไหลออกชองจมูกชองปาก
ที่เปนมูตรเปนคูถ ก็ไหลออกโดยทวารเบาทวารหนัก กาลเมื่อกลืน
กินนั้น เอร็ดอรอยยินดีในรสอาหาร กาลเมื่อไหลออกมาเปนมูตร
คูถ ยอมเกลียดชังทั้งตนและผูอื่น ใหโยคาพจรพึงพิจารณาอาหาร
ใหเห็นเปนปฏิกูลโดยที่หลั่งไหลออก โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้.
ขอ ๘ ซึ่งวาใหพิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูลโดยอันแปดเปอน
นั้น คือใหพิจารณาวา อาหารนั้น จําเดิมแตบริโภคก็เปอนมือ
เปอนปาก เปอนลิ้น เปอ นเพดาน ทํามือและปากปละลิ้นและเพดาน
นั้นใหปฏิกูล ตองชําระลางมือและปาก เมื่อเขาไปอยูในทองนั้น พิษ
เพลิงธาตุอันซานอยูในสกลกายเผาใหรอน บูดขึน้ เปนปุมเปยก เปน
ฟองฟูดขึ้นมา จับชองตา ชองหู ชองจมูก ก็สําเร็จกิจเปนมูลตา
มูลหู มูลจมูก ที่เปนมูตรเปนคูถก็เปอนทวารหนักทวารเบาละอยาง ๆ
ลวนเปนของปฏิกูลพึงเกลียดทั้งสิ้น ใหโยคาพจรพึงพิจารณาอาหาร
ใหเห็นเปนปฏิกูลพึงเกลียดทั้งสิ้น ใหโยคาพจรพึงพิจารณาอาหาร
ใหเห็นเปนปฏิกูลโดยอันแปดเปอน ดวยประการฉะนี้.
เมื่อโยคาพจรพิจารณาอาหาร ใหเห็นเปนปฏิกูลทั้ง ๘ ประการ
เหลานี้ หรือแตอยางใดอยางหนึ่งอยูก็ดี นีวรณธรรมก็จะสงบรํางับ
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จิตก็จะตองมั่นเปนอุปจารสมาธิ ใหสําเร็จกิจเปนกามาพจรกุศล ซึ่งจะ
นําตนใหเกิดในสุคติภพ และเปนอุปนิสัยปจจัยแหงมรรคผลนิพพาน
ดวยเหตุดังนั้น กุลบุตรผูม ีศรัทธาและปญญา ควรจะเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐานนี้. อาหาเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐานยุติแตเทานี้.
จะอธิบายในจตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐานตอไปวา ความกําหนด
หมายซึ่งธาตุ โดยสภาวะความเปนเองของธาตุ ชือ่ วาธาตุววัตถานะ
กําหนดหมายทั้ง ๔ ธาตุ ชื่อวาจตุธาตุววัตถานะ จตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐานนี้ บางทานเรียกวา ธาตุกัมมัฏฐาน โยคาพจรกุลบุตร
ผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญธาตุกัมมัฏฐานนี้ พึงละกิจกังวลหวงใยเสีย
ใหสิ้น แลวเขาไปยังเสนาสนะที่สงัด ตั้งสติพิจารณานึกซึ่งกาย
แยกออกไปใหเห็นเปนแตธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม เห็นสิ่งที่แข็งที่
กระดางมีอยูในกาย ตั้งแตผม ขน เปนตน จนถึงกรีสเปนที่สุด จัดเปน
ธาตุดิน. สิ่งที่เหลวเอิบอาบซาบซึมไป มีอยูในกายตั้งแตน้ําดีเปนตน
จนถึงมูตรเปนที่สุด จัดเปนธาตุน้ํา. สิ่งทําใหกายอบอุนอยู เรียกวา
สันตัปปคคี ๑ สิ่งที่ทําใหกายยอมทรุดโทรมเหี่ยวแหงคร่ําคราวิกล
วิปริตไป ปราศจากงาม เรียกวาชีรณัคคี ๑ สิ่งทีท่ ําใหกายรอนกระวน
กระวายจนทนไมได ตองประพรมชโลมพนทา เรียกวาปริทัยหัคคี ๑
สิ่งที่ทําอาหารในกายใหแปรปรวนยอยไปเปนอันดี เรียกวาปริณามัคคี ๑ เพลิง ๔ อยางนี้ จัดเปนธาตุไฟ สิ่งที่อุปถัมภค้ําชูกาย ให
สําเร็จมีสั่นไหว ลุก เดิน ยืน นั่ง นอน ไดเปนตน จัดเปนธาตุลม
ธาตุลมนั้น มีอาการเปน ๖ อยาง คือลมพัดขึ้นเบื้องบน ทําใหเปน
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โทษมีประการตาง ๆ เปนตนวาใหวิงเวียน ใหราก ใหเรอ ๑ คือ
ลมพัดลงเบื้องต่ํา ใหสําเร็จกิจเปนตนวา ผายลม ถายอุจจาระปสสาวะ ๑
คือลมพัดอยูในทองนอกไส ใหลั่น ใหแนน ใหปวดทอง ๑ คือ
ลมพัดอยูในภายในไสใหญทําใหแข็งใหตึง ๑ คือลมพัดซานทั่วไป
ในอังคาพยพใหญนอย ใหสําเร็จกิจเปนตนวา คูกาย เหยียดกาย
ลุก เดิน ยืน นั่ง นอน ได โดยอันควรแกอัธยาศัย ๑ คือลม
หายใจเขาหายใจออก ๑ รวมเปนลม ๖ ฉะนี้. ก็พธิ ีกําหนดพิจารณา
ธาตุนี้ โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญธาตุกัมมัฏฐานนี้ จะกําหนดพิจารณา
โดยพิสดารหรือโดยยอก็ตามแตถนัด ทานที่มีปญ
 ญากลาเฉียบแหลม
จะพิจารณาแตโดยยอ ถือกําหนดสิ่งที่แข็งกระดางวาเปนดิน กําหนด
สิ่งที่เหลววาเปนน้ํา กําหนดสิ่งที่อุนที่รอนวาเปนไฟ กําหนดอาการที่
กายไหว วาจาไหว พูดออกไป วาเปนลม เทานี้ก็ได จะพิจารณาทั้ง
๔ ธาตุ หรือธาตุใดปรากฏแจง จะพิจารณาแตธาตุนั้นอยางเดียวก็ได
เมื่อกําหนดกายตนเห็นเปนแตสักวาธาตุแลว พึงกําหนดกายผูอื่นให
เห็นเปนแตสักวาธาตุดวย และพึงกําหนดใหรูจักธาตุภายในภายนอก
ดิน น้ํา ไฟ ลม ที่มีชีวิตจิตใจครองสิงอยู ที่ชาวโลกสมมติเรียก
กันวาสัตวบุคคลเปนตน จัดเปนธาตุภายใน ดิน น้ํา ไฟ ลม ที่ไมมี
อรูปชีวิตอินทรียจิตครองอยู จึงจัดเปนธาตุภายนอก แลวพึงกําหนด
ใหเห็นเปนแตสักวาธาตุไปหมดทั้งโลก จะถอนสัตตูปลัทธิสัตตสัญญา
เสียได เมื่อมนสิการกําหนดนึกอยูเนือง ๆ ดังนีแ้ ลว จิตก็จะตั้งมั่น
เปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลําดับ ๆ เมื่อจิตตั้งมั่นเปนอุปจาร
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สมาธิแลว นีวรณธรรมก็จะสงบรํางับไป หาอาจครอบงําจิตอยูไดไม.
กัมมฏฐานนี้ชื่อวาธาตุววัตถานะนั้น เพราะเหตุเกิดดวยอานุภาพปญญา
ที่กําหนดรูซึ่งธาตุ ๔ โยคาพจรกุลบุตรผูประกอบซึ่งธาตุววัตถานะ
นั้น ยอมมีจิตหยั่งลงยังสุญญตารมณ เห็นวารางกายนี้ มีสภาวะ
สูญเปลาจากสัตวจากบุคคล เมื่อไมเห็นวาเปนสัตวเปนบุคคลแลว
จิตก็จะเพิกเฉยเปนกลาง ๆ ไมยินดียนิ รายในอิฏฐารมณ อนิฏฐารมณ
จะประกอบดวยปญญาวิมุติเปนอันมาก และอาจไดสําเร็จพระนิพพาน
ในอวสานกาลที่สุด ถายังไมสําเร็จพระนิพพานก็จะมีสุคติเปนเบื้องหนา
เหตุดังนั้น กุลบุตรผูมีศรัทธา ควรเจริญธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน อัน
มีคุณานิสงสผลเปนอันมาก ดังพรรณนามาฉะนี้. จบธาตุววัตถานะ
โดยสังเขป.
จะวิสัชนาในอรูปกัมมัฏฐานทั้ง ๔ ตอไปวา โยคพจรกุลบุตร
ผูเจริญอรูปกัมมัฏฐานที่ ๑ พึงเพงกสิณนิมิตทั้ง ๙ มีปฐมวีกสิณเปนตน
อยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณ จนไดสําเร็จรูปาพจรฌานอันเปนที่สุด
แลวพึงเดาะพึงเพิกกสิณนั้นเสีย คืออยากําหนดนึกหมายเอากสิณมิมิต
นั้นเปนอารมณ ใหตั้งจิตเพงนึกพิจารณาเอาอากาศที่มีดวงกสิณเดาะ
เพิกขึ้นแลว เหลืออยูแตอากาศเปลานั้นเปนอารมณ เมื่อพิจารณาเอา
อากาศเปลานั้นเปนอารมณ พิจารณาไป ๆ จนอากาศเทาวงกสิณนั้น
ปรากฏในมโนทวารในกาลใด ในกาลนั้นก็ใหโยคาพจรพิจารณาอากาศ
นั้นเปนอารมณ บริกรรมวา อนนฺโต อากาโส อากาศไมมีที่สุด ๆ
ดังนี้ เมื่อบริกรรมนึกอยูดังนี้เนือง ๆ จิตก็จะสงบรํางับตั้งมั่นเปน
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อุปจารสมาธิ ตลอดขึ้นไปจนอัปปนาสมาธิโดยลําดับ ๆ สําเร็จเปน
ฌานที่แรก ชื่ออากาสานัญจายตนฌาน.
ถาจะเจริญอรูปกัมมัฏฐานที่ ๒ ตอไปอีก พึงละอากาสนิมิตที่เปน
อารมณของอรูปฌานที่แรกนั้นเสีย มากําหนดจิตที่ยึดหนวงเอาอรูปฌาน
ที่แรก คือจิตที่นึกอากาศ อาศัยตั้งอยูในอากาสนิมิตนั้นเปนอารมณ
ทําบริกรรมวา อนนฺต วิาณ วิญญาณไมมีที่สุด ดังนี้เนือง ๆ
ก็จะไดสําเร็จอรูปฌานที่ ๒ ชื่อวิญญาณัญจายตนฌาน.
ถาจะเจริญอรูปกัมมัฏฐานที่ ๓ ตอไปอีก พึงละอรูปวิญญาณ
ที่แรกที่เปนอารมณของอรูปฌาณที่ ๒ นั้นเสีย มายึดหนวงเอาความ
ที่ไมมีของอรูปฌานที่แรก คือกําหนดวา อรูปวิญญาณที่แรกนี้ ไมมีใน
ที่นี้ ดังนี้เปนอารมณแลว ทําบริกรรมวา นตฺถิ กิฺจิ อรูปวิญญาณ
ที่แรกนี้นิดหนึ่งไมมี มิไดเหลือติดอยูในอากาศ ดังนี้เนือง ๆ ก็จะได
สําเร็จอรูปฌานที่ ๓ ชื่อวาอากิญจัญญายตนฌาน.
ถาจะเจริญอรูปกัมมัฏฐานที่ ๔ ตอไปอีก พึงปลอยวางอารมณ
ของอรูปฌาณที่ ๓ คืออารมณที่สําคัญมั่นวา อรูปวิญญาณที่แรกไมมี
ดังนี้นั้นเสีย พึงกําหนดเอาแตความที่ละเอียดประณีตของอรูปฌานที่ ๔
เปนอารมณ ทําบริกรรมวา สมฺตเมต ปณีตเมต อรูปฌานที่ ๔
นี้ละเอียดนัก ประณีตนัก จะวามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
ดังนี้เนือง ๆ ก็จะไดสําเร็จอรูปฌานที่ ๔ ชื่อวาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน.
อรูปฌานที่ ๑ นั้น ยึดหนวงเอาอากาสนิมิต อันหาที่สุดฝายขางเกิด
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และขางดับมิไดเปนอารมณเปนบอเกิด จึงชื่อวาอากาสานัญจายตนะ
อรูปฌานที่ ๒ นั้น ยึดหนวงเอาจิตที่นึกเอาอากาศ ตั้งอยูในอากาศ
อันหาที่สุดฝายขางเกิดและขามดับมิไดเปนอารมณเปนบอเกิด จึงชื่อวา
วิญญาณัญจายตนะ. อรูปฌานที่ ๓ นัน้ ยึดหนวงเอาความที่ไมมี
ของจิต ที่ตั้งอยูในอากาศเปนอารมณเปนบอเกิด จึงชื่อวาอากิญจัญญายตนะ. อรูปฌานที่ ๔ นั้น ยึดหนวงเอาอรูปฌานที่ ๓ อันมี
สัญญาเวทนาและสัมปยุตธรรมทั้งสิ้นละเอียดประณีตนัก มีอยูเหมือน
อยางไมมี เปนอารมณเปนบอเกิด จึงชื่อวาเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
จบอรูปกัมมัฏฐานโดยสังเขป.
สมถกัมมัฏฐานที่แสดงมานี้ แสดงโดยนัยสังเขป ตัดเอาแต
ใจความ เพื่อจะใหกุลบุตรรูเขาใจงาย ๆ กุลบุตรผูมีศรัทธาปรารถนา
จะเจริญ ก็พงึ เลือกเจริญเอาตามใจของตน ๆ เทอญ.
เรียบเรียงเรือ่ งสมถภาวนายุติแตเทานี้.
ฌานสมาบัติ
จักวินิจฉัยในฌานและสมาบัติตอไป ฌานนัน้ วาโดยประเภท
เปน ๒ อยาง คือรูปฌานและอรูปฌาน รูปฌานนั้น ๔ อยาง อรูปฌาน
นั้น ๔ อยาง ไดแสดงมาแลวในรูปกัมมัฏฐานและอรูปกัมมัฏฐาน ก็
ฌานทั้ง ๘ นี้เปนเหตุใหเกิดสมาบัติ ๘ สมาบัติเปนผล บางแหงทานก็
กลาววา ผลสมาบัติ ตอไดฌานมีวสีชํานาญ คลองแคลวดวยดีแลวจึง
ทําใหสมาบัติบริบูรณขึ้นดวยดี เพราะเหตุนี้ สมาบัติจึงเปนผลของ
ฌาน ก็สมาบัติ ๘ ประการนี้ ในภายนอกพระพุทธศาสนาก็มี แตไมเปน
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ไปเพื่อดับกิเลสทําใหแจงซึ่งพระนิพพานได เปนแตทิฏฐธรรมสุขวิหาร
ยอมเปนไปเพื่อใหเกิดในพรหมโลกอยางเดียว เหมือนอยางสมาบัติ
ของอาฬารดาบสและอุททกดาบสรามบุตรฉะนั้น. ก็สมาบัติในพระพุทธศาสนานี้ ยอมเปนไปเพื่อรํางับดับกิเลสทําใหแจงซึ่งพระนิพพานได
วาโดยประเภทเปน ๒ อยาง คือผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติ ผล
สมาบัตินั้น ยอมสาธารณทั่วไปแกพระอริยเจาที่ไดสมาบัติทั้งสิ้น
นิโรธสมาบัติน้นั เฉพาะมีแตพระอริยบุคคล ๒ จําพวก คือพระอนาคามีบุคคล และพระขีณาสพที่ไดสมาบัติ ๘ เทานั้น อนึ่ง ฌานและ
สมาบัตินี้ ถาจะวาโดยอรรถ ก็เปนอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ
เทานั้น ก็ฌานชื่อวาสมาบัติ เพราะฌานนั้นเปนที่ถึงดวยดีของฌานลาภีบุคคล จริงอยู ในอรรถกถาทานจึงกลาวไววา ฌานลาภีบุคคลถึง
ดวยดีซึ่งสมาบัติ คือ ฌานเปนที่ถึงดวยดีมีปฐมฌานเปนตน ดังนี้ อนึ่ง
ในพระบาลีแสดงบุพพวิหารสมาบัติ ๙ ไว คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน
อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน สัญญาเวทยิตนิโรธ
ดับหมดแหงสัญญาและเวทนา ธรรม ๙ อยางนี้ ชื่อวาอนุบุพพวิหาร
สมาบัติ วาสมาบัติเปนที่อยูตามลําดับของฌานลาภีบุคคลฉะนี้ อนึ่ง
แสดงอนุบุพพนิโรธสมาบัติ ๙ ไววา ฌานลาภีบคุ คล เมื่อถึงดวยดี
ซึ่งปฐมฌาน กามสัญญาดับไป เมื่อถึงดวงดี ซึ่งทุติยฌาน วิตก
วิจารดับไป เมื่อถึงดวยดีซึ่งตติยฌาน ปติดับไป เมื่อถึงดวยดี
ซึ่งจตุตถฌาน ลมอัสสาสะและปสสาสะดับไป เมื่อถึงดวยดีซึ่งอากาสา-
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นัญจายตนฌาน รูปสัญญาดับไป เมื่อถึงดวยดีซึ่งวิญญาณัญจายตนฌาน
สัญญาในอากาสานัญจายตนะดับไป เมื่อถึงดวยดีซึ่งอากิญจัญญายตนฌาน สัญญาในวิญญาณัญจายตนะดับไป เมื่อถึงดวยดีซึ่งเนวสัญญนาสัญญายตนฌาน สัญญาในอากิญจัญญายตนะดับไป เมื่อถึงดวยดีซึ่ง
สัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาดับไป ธรรม ๙ อยางนี้ ชื่อ
อนุบุพพนิโรธสมาบัติ แปลวา สมาบัติเปนทีดับหมดแหงธรรม ที่
เปนปจจนึกแกตนตามลําดับฉะนี้ ดวยคําในอรรถกถาและบาลีทั้ง ๒ นี้
สองความไดชัดวาฌานและสมาบัติเปนอันเดียวกันโดยอรรถ ฌานเปน
เหตุของสมาบัติ วิเศษแปลกกันแตเทานี้.
องคฌานและสมาบัติยุติแตทานี้.
อาตมภาพสมเด็จพระวันรัต ไดเรียบเรียงวินัยและพระปรมัตถ
โดยยอ สมองพระเดชพระคุณตามสติกําลังปญญา ยุติแตเทานี้ ขอ
ถวายพระพร.
จบ สมถภานาโดยสังเขป.
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คํานํา
หนังสือพระพุทธคุณนี้ เปนพระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเรียบเรียงเปนธรรมภาษิตประทาน
เทศนในวันวิสาขบุรณมี ทรงไวได ๘ พระนาม ยังเหลือแตพระนาม
ที่สุด คือ ภควา แตไดทรงแตงไวในหนังสือธรรมวิภาคปริจเฉท
ที่ ๒ บาง ในหนังสือหัวใจสมถกัมมัฏฐานบาง เมื่อเวลาจวนจะสิ้น
พระชนม รับสั่งใหขาพเจาเรียบเรียงตามลําดับพระนามทั้ง ๙ ให
ถอนคําที่เกี่ยวกับพิธีวิสาขบูชาออกเสีย และใหรวบรวมพระนามวา
ภควา ตอเขาในที่สุดดวย เพื่อเปนหนังสือเรื่องหนึ่งเรียกวาพระพุทธคุณ สําหรับพุทธมามกบริษัทศึกษาเลาเรียบปฏิบัติเจริญพระพุทธานุสสติกัมมัฏฐานหรือบําเพ็ญโยนิโสมนสิการในเวลาไหวพระสวดมนต
เปนตน จะไดพิจารณาเปนอารมณ ดําเนินญาณโคจรตามพระนิพนธ
ที่ไดทรงไวดังตอไปนี้.
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
พระสาสนโสภณ (ญาณวร)
วัดเทพศิรินทราวาส
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พระพุทธคุณ
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้น ตั้งแตครั้งยังเสด็จ
อยูในฆราวาส ไดทรงรับความศึกษาเลาเรียนมา โดยสมควรแกพระ
ชาติและพระวงศดังปรากฏในพระพุทธประวัติวา ทรงศึกษาอักษรและ
ศิลปธนู และปรากฏตามพระพุทธจรรยา ครั้งตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลววา ทรงทราบความเปนไปของบานเมือง การปกครอง
และอื่น ๆ พระองคจึงอาจนํามาตรัสเปนอุปมาเปรียบกับความประพฤติ
ธรรมเปนอเนกประการ แตพระองคหาไดติดแนนในศึกษาตางประการ
นั้นเกินไป จนถอนพระองคไมออก. อันการศึกษานั้น ก็คือสําเหนียก
ตามความพบปะ ความคิดเห็น ความเขาใจ ความประพฤติและอื่น ๆ
ของคนปางหลังหรือแมยังมีตัวอยู เนื่องดวยธรรมดาคือความเปนเอง
บาง เนื่องดวยสังขารมีความปรุงความแตงบาง การศึกษานี้ เพิ่ม
ความรูแกผูเรียนมากกวาเพราะไดพบเห็นตามลําพังตน แตคนผูศึกษา
โดยมากเรียนรูอยางใดแลว เทียมทัน หรือขึ้นหนาคนทั้งหลายแลว
ยอมถือวาความรูอยางนั้นเปนดี ติดอยูในความรูอยางนั้น ถือเอา
ความรูอยางนั้นเปนทิฏฐานุคติ [คือสิ่งที่เอาเปนอยาง] พอใจอยูใน
ความรูเพียงเทานั้น ไมอาศัยความศึกษานั้น ใชความคิดของตนเพื่อ
ไดความรูอันสูง หรือกวางขวางกวานั้นอีก คนจําพวกใดติดแนน
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ในความศึกษาอยางนั้น คนจําพวกนั้นยอมไมทันคนจําพวกอื่นผูอาศัย
ความศึกษานั้น ใชความคิดของตนแลว และไดความรูที่เยี่ยมกวาหรือ
แปลกกวา มีอุทาหรณจะพึงเห็นในตํานาน ทั้งเปนอดีตก็มี ทั้งเปน
ปจจุบันก็มี สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย แมเกิดขึ้นใน
ครั้ง ๒๕๐๐ ปลวงมาแลว พระองคมีพระอัธยาศัยไมติดแนนในศึกษา
นั้น จึงกลาบากบั่นออกทรงผนวชแสวงหาความรูในทางศาสนาอีก
พระองคอยูศึกษาในสํานักอาฬารดาบสกาลมโคตร และอุททกดาบส
รวมบุตร ในปกรณกลาววา ทรงเรียนสมาบัติ พระองคไดความรู
อยางนั้นแลว ก็ไมติดแนนในความรูนั้น เหมือนอาจารยทั้ง ๒ จึงได
แสวงหาพระโพธิญาณ คือความตรัสรูตอไป จึงไดความรุธรรมที่
ทรงนํามาสอนมหาชน ซึง่ เรียกวาพระพุทธศาสนา ไดรับความยกยอง
ของผูนับถือวา "สมฺมาสมฺพุทฺโธ" ซึง่ แปลวา "ผูรูชอบเอง."
พวกพุทธศาสนิกโดยมาถือเอาอรรถแหงบทนี้วาเปนผูวิเศษ มี
ความรูอยางสูงสุด ไมไดเรียนมาจากผูอื่น แตความจริงเปนอยางนั้น
ไมไดเลย. ในธรรมจักกัปปวัตนสูตรประถมเทศนาระบุไวชัดทีเดียววา
"ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ" ซึ่งแปลวา "ในธรรมที่ไมเคยไดยิน
มาแลว" พระคันถรจนาจารยในปูนหลัง เขาใจความนี้ดีทีเดียว
แมกลาวยกยองวา "เปนเองหาอาจารยมิได" แตรวมความลงขาง
ทายวา "รูความจริงชอบเองในธรรมที่ไมเคยไดยินมาแลว." โดยนัยนี้
บทวา "สมฺมาสมฺพุทฺโธ" หมายความวา "รูธรรมที่ยังไมเคยได
เรียนมาจากผูอื่นตามลําพังโดยถูกทาง." มีตัวอยาง คนมีความรู
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ประดิษฐของบางอยางขึ้น อันคนอื่นยังไมเคยประดิษฐมากอน เชน
โทรเลขไมมีสาย เขาก็เรียกคนนั้นวา เปนตนคิดแตงของอยางนั้น มิใช
คนนั้นไมเคยเรียนกฎของธรรมดามาบางเลย เขายอมไดเคยเรียนมาเชน
รูจักลักษณะและคติแหงไฟฟา เขาจึงสามารถประดิษฐสิ่งนั้นขึ้นได.
สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงสั่งสอนพระพุทธศาสนา ประทาน
ธรรมอันล้ําเลิศ เปนคุณใชไดไมจํากัดกาลไวแกเราทั้งหลายเชนนี้ ก็
เพราะพระองคมีพระอัธยาศัยไมติดแนนในทางที่ไดเรียนและมัวเอาอยาง
เจาของเดิม และเสาะหาความรูอันยิ่งกวาจนไดพบเห็น ไมเชนนั้น
พระองคก็จะเปนพระราชาครองเมือง หรือเปนดาบสเทานั้นเอง ไมอาจ
ยังประโยชนอันยิ่งใหญใหสําเร็จแกโลก.
ตั้งแตทรงลําเพ็ญพระพุทธกิจประกาศพระศาสนาแลว พระองค
ใชความรูของพระองคที่ไดทั้งทรงศึกษา ทั้งทางพระดําริคิด ทัง้ ทางที่
อบรมของเดิม อยางใดดีก็ทรงนํามาใช อยางใดไมดีก็ทรงขึ้นใหม
สุดแตอยางใดจะนําบริษัทใหไดความรูสูงขึ้นไป และกวางขวางออกไป
พึงเห็นในเรื่องอธิษฐานพระชนมายุ คือตั้งพระปณิธานใครจะดํารง
พระชนมอยูกวาจะประกาศพระศาสนาแพรหลายและพุทธบริษัทรูธรรม
ทั่วถึง. พระพุทธอัธยาศัยเปนอยางไร พึงสันนิษฐานตามพระพุทธภาษิต
วา "ภิกษุทงั้ หลาย แตเพียงหยุดในกุศลธรรมเรายังไมสรรเสริญแลว
เรายอมติความเสื่อมจากกุศลธรรมกอนแท"
ความรูอันยิ่งที่พระองคไดพบเห็นตามลําพังพระองคนี้ ยอมทํา
พระองคใหเปนผูบริสุทธิ์และเปนผูสมควร กลาวอีกโอหารหนึ่ง ยอม
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คุมพระองคและยอมสงพระองคขึ้นใหเปนผูสูงสุด. คนทั้งหลาย ผูรูจัก
ควรหรือไมควร รูจักผิดหรือชอบแลว แตยังทําการไมควรการผิด
ฝนความรูสึกของตนมากบางนอยบาง ดวยอํานาจความโลภความดุราย
และความหลงเปนเคามูล, คนผูโลภแลว ยอมแสวงหาโภคทรัพยใน
ทางไมเปนธรรม ทําโจรกรรมบาง อุดหนุนโจรกรรม คือรับซื้อของ
โจรบาง รับสินบนบาง หาเลี้ยงชีพในทางหลอกหลวงเขาบาง ผูมี
กําหนัดกลา ยอมแสวงหากามคุณในทางผิดถึงกาเมสุมิจฉาจารก็ได ที่
เปนผูตระหนี่ ยอมไมอยากใหผูอื่นมีเทียมตน หวงแหนทรัพยอยาง
เหนียวแนน แมเห็นสมควรหรือจําเปน ก็ไมกลาสละ ที่เปนคนมักอิสสา
เห็นคนอื่นเกินหนาตน อดทนอยูไมได ยอมทุรนทุรายจนถึงคิดตัด
รอนเขา คนผูดุราย ยอมโกรธงาย เมือ่ โกรธขึ้นมาแลว สติรั้งไมอยู
ยอมพูดคําหยาบ กอคําวิวาท ยอมทํารายเขา จนถึงผลาญชีวิตเขาก็มี
ที่เปนคนใจบึกบึน มักโกรธไมรูหาย ถึงพยาบาทปองรายเขาก็เปนได
แลจงใจทําการผิดเชนนั้น อาจลบหลูท านผูมีพระคุณดวยไมคิดตะขิด
ตะขวง. คนผูหลงแลว ที่เปนเจาทิฏฐิ ทําผิดไปแลว แมรูตัวเขา
ภายหลัง ก็ยงั ขืนทํา ใชทิฏฐิเลยตามเลย ที่เปนเจามานะ คือถือตัว
ยอมแสดงอาการจองหอง ดูหมิ่นคนอื่น ที่เปนเจาลัทธิ ยอมติดใน
ลัทธิ ถอนไมออก แมเห็นวาความสมควรเปนอยางอื่นก็ยังขืนทํารั้นอยู.
ความรูของคนเหลานั้น ยอมคุมเขาไมได ไมอาจสงเสริมใหเปนผู
สมควร. บางพวกยังปกติอยู ยอมเปนไปตามอํานาจแหงความรู ครั้น
พบปะความไมสะดวกเขา ยอมประพฤติไถลไปหาความสะดวก ไมใช
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ความอดทน ความเพียรและปญญา คิดแกอุปสรรคคือความติดขัด
เชนนี้ ความรูนั้นยอมคุมเขาชั่วคราวเทานั้น. สมเด็จพระบรมศาสดา
ของเราทั้งหลาย ทรงใชความรูเปนเครื่องคุมพระองคใหคงอยูในความ
บริสุทธิ์ ทั้งทางพระกาย ทางพระวาจา ทางพระมนัส ยั่งยืนไมกลับ
กลาย เปนผูม ีพระอัธยาศัยเบิกบานดวยพระคุณสมบัติ. พื้นเดิมของ
พระองค ทรงมีพระอัธยาศัยเผื่อแผมีพระมรรยาทอันงาม มีพระมนัส
ไมติดในกามคุณ ถึงเปนเหตุหวงใยไมอาจจาก มีพระปญญาพอจะไม
หลงหมกมุนอยูในกามสุข มีพระวิริยะพอจะกลาหาญบากบั่น เพื่อ
สําเร็จแหงผลซึ่งมุงหมาย มีพระขันติพอประคองพระวิริยะมิใหถอย
หลัง ทรงรักษาสัตยมั่นคงสามารถจะผูกไมตรี มีพระอัธยาศัยมั่นคงใน
กิจที่ปลงพระมนัสจะทํา ไมจืดจางเร็ว มีพระเมตตา พอจะพราสุข
ประโยชนของพระองคเพื่อผูอื่น ทรงรูจักวางพระมนัสเปนกลาง ไม
ใหตกไปในฝายความยินดี หรือความยินราย คามรูของพระองค
อบรมพระคุณเหลานี้ใหไพบูล พระองคจึงทรงนอมพระชนมของ
พระองคเพื่อทรงบําเพ็ญประโยชนใหสําเร็จแกสัตวโลก ดวยอํานาจพระ
เมตตา พระกรุณา มีพระมนัสปลอดโปรงไมติดอยูในลาภสักการ ใน
ถิ่นฐานหรือในบุคคล อาจเสด็จไปไหนไปได มีพระอัธยาศัยมั่นคงใน
อันจะโปรดสัตว ทรงพระอุตสาหะอดทนในอันเสด็จเที่ยวจาริกและ
สั่งสอนกลาหาญไมพรั่นพรึงตออันตรายอันจะพึงมีแตเวไนยผูมีอัธยาศัย
ดุราย อดทนไดซึ่งคําหยาบซายของคนเชนนั้น ทรงฉลาดรูอัธยาศัยของ
เวไนยนิกร และผอนปรนเทศนาใหถูกเหมาะ อนุโลมตามกาลเทศะ
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และอุบัติเหตุ มั่นในศีลในธรรมอันจะนําใหเห็นเปนตัวอยาง รักษา
พระมนัสเปนกลาง ไมใหออนแดดวยอํานาจความยินดียินราย อันใคร ๆ
ไมสามารถจะลอหรือขูใหสมประสงค ทรงประพฤติจริง เปนที่เชื่อถือ
ไดจึงไดคุณคณะติด. ความรูอบรมพระคุณเหลานี้ ยอมสงพระองคให
เปนผูสมควรอยางสูงสุด. คนผูสมควรเปนที่เคารพนับถือของเขา อัน
เขาจะพึงไหวและออนนอม ยอมเปนผูมีพื้นมา คือมีกําเนิดสูง มีอายุ
มาก หรือทีค่ ุณธรรม โดยที่สุดสักอยางหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดา
ของเราทั้งหลาย มีกําเนิดเปนเจา มีคุณธรรมเปนหลัก และภายหลัง
เจริญพระชนมายุ ครบ ๓ สถาน. คนผูสมควรจะเปนหัวหนาชักนํา
เขา ควรทําใหเขาเห็นเปนตัวอยางกอน สมเด็จพระบรมศาสดาตรัส
สอนเขาอยางใด พรองคยอมทรงทําอยางนั้นดวยเหมือนกัน. คนผู
สมควรจะปกครองเขา ควรเปนผูรูสึกรับผิดรับชอบ และตั้งใจทําธุระ
อันเปนหนาที่ของตนจริง ๆ เปนผูเที่ยงธรรมไมลาํ เอียง สมเด็จพระ
บรมศาสดา ทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชนแกสาวก ไดทรงบําเพ็ญ
พุทธกิจในทางอันสมควรตามหนาที่ จึงอาจเปลงพระสุรสิงหนาทวา
"กิจใดอันศาสดาผูกรุณาแสวงหาประโยชนแกสาวกจะพึงทํา กิจนั้น
อันเราทําแลวแกทานทั้งหลายทุกประการ." สมเด็จพระบรมศาสดาทรง
อาศัยความรูของพระองค คงอยูในความบริสุทธิ์สม่ําเสมอ เบิกบาน
ดวยพระคุณอันไพศาล เปนผูสมควรสูงสุด พุทธศาสนิกบัณฑิต
ประมวลอรรถเหลานี้เขากลาวยกยองวา "อรห" ซึ่งแปลทับศัพทวา
"พระอรหันต."
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พระสาวกผูไดรับยกยองวาเปนพระอรหันตก็มี ทานจึงใชคํา
หมายตางตอขางหลัง กลาวหมายเอาสมเด็จพระบรมศาสดาวา "อรห
สมฺมาสมฺพุทโฺ ธ" ซึ่งแปลวา "พระอรหันต ผูรูชอบเอง" กลาว
หมายเอาพระสาวกวา "อรห ขีณาสาโว" ซึ่งแปลวา "พระอรหันต
มีอาสวะสิ้นแลว."
พระองคทรงประกาศพระพุทธศาสนา สั่งสอนใหปฏิบัติธรรมเปน
ปานกลาง อยาใหตกไปขางยอหยอนเลวทราม อยาใหตึงเครียดที่ตอง
ลําบากเปลาหาประโยชนไมได ทรงชี้ทางที่พอดีไว ใหคุมความเห็น
ใหเปนไปในทางที่ถูก ใหใชความตริในทางชอบ ใหพูดแตวาจาอัน
สมควร ใหทําแตการอันปราศจากโทษ ใหเลี้ยงชีวิตโดยธรรม ใหรู
จักใชความเพียรในทางไมผิด ใหรูจักตั้งสติใหถูกทาง ใหตั้งใจในทาง
อันดี องค ๘ นี้เปนหลักแหงความปฏิบัติในพระพุทธศาสนา บัณฑิต
พิจารณาเห็นเปนธรรมที่พระองคตรัสชอบแลว.
พระสงฆสาวกผูเปนหลักในพระศาสนา ลวนแตดําเนินโดยทางนี้
มาแลวทั้งนั้น ไดรับสรรเสริญของผูนับถือวา เปนผูปฏิบัติดีแลว.
ขอสาธุชนผูอานผูฟงธรรมภาษิตนี้แลว จงคํานึงถึงพระพุทธคุณ
และพระพุทธจรรยาใหถกู ทาง จะไดสองแสงสวางนําใหดําเนินถึงความ
เกษมโดยมรรคากลางนั้น แลวจึงนึกนอมใจนมัสการวา "อรห
สมฺมาสมฺพุทโฺ ธ ภควา" พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตผูรู
ชอบเอง "สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม" พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคเจาตรัสชอบแลว "สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺฌฆ"
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พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ปฏิบัติดีแลว บํารุงศรัทธา
เลื่อมใสขึ้นตามคราว เชนนี้ จักไดรบั ประโยชนแหงการระลึกถึงพระ
พุทธคุณของสมเด็จพระบรมศาสดา.
พ.ศ. ๒๔๕๘
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บัดนี้ จักพรรณนาพระคุณบทหนึ่ง "วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน"
แปลวา "ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ" อันทานสงเคราะหไวใน
อนุสสติปาฐะ คือบาลีสําหรับระลึก.
วิชชาเปนสมบัติอันคนทั้งหลายนิยมกัน เพราะเปนความรูเปลื้อง
จากความเขลาไมหยั่งรูคติของธรรมดา พาใหหลีกจากอุปสรรค คือ
ทางติดขัด และใหเขาถึงสวัสดีคือทางปลอดโปรง มีประเภทมากมาย
หลายประการ ทั้งทางโลกและทางธรรม. ในทางพุทธศาสนาก็นิยม
วิชชาเหมือนกัน.
วิชชาในพระพุทธศาสนานั้น กลาวไวในพระคัมภีรบรรยายหนึ่ง
รูจักทุกข รูจกั เหตุแหงทุกข รูจักดับทุกข รูจักทางดับทุกข.
ทุกขโตง ๆ เปนผลแลเห็นงาย เชนความแก ความเจ็บ ความ
ตาย อันเปนอยูโดยธรรมดา ความประจวบกับคนหรือสิ่งอันไมเปนที่
รักใคร ความพลัดพรากจากคนหรือสิ่งอันเปนที่รักใคร ความปรารถนา
ไมไดสมหวังอันเกิดขึ้นเปนคราว ๆ ความยากจน ความเสื่อมลาภยศ
ความถูกนินทาและอื่น ๆ ยังมีฐานแหงทุกขอันแฝงอยูแลเห็นยาก ตอ
ใชความพิจารณาจึงจะเห็น เชนการติดสุรา การติดฝน และการติด
ของเมาอยางอื่นอีกประเภท ๑ ทุกขใจเกิดเพราะกําลังกิเลสประเภท ๑
ทุกขอันมีประจําตัวบุคคลนั้น ๆ ประเภท ๑.
คนติดของเมา มีปกติเปนคนไมสบาย ไมไดเสพยอมเงี่ยนทุรน
ทุราย ไดเสพก็พอสงบไปคราวหนึ่ง ผูติดจึงเห็นเปนของใหสุข เทียบ
กับคนผูไมติดยอมผิดกันมาก คนผูติดยอมไมเปนโสดแกตน เหมือน
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คนผูไมติด ไมอาจพรากจากของเหลานั้น ไมอาจทนความอดความอยาก
อันความอยากยอมบังคับใหอยูในอํานาจ อาจใชใหทําการนั้น ๆ แม
อันไมควรทําเพื่อสมปรารถนา นอกจากนี้ ผูติดยังมีโรคประจําตัวอีก
มีกําลังกายกําลังใจไมแข็งแรงไมมั่นคง.
คนมีกิเลสกลา ยอมไมคอยไดความสุขใจ คนโลภยอมทุรน
ทุรายอยู ดวยอํานาจความอยากได ไดอะไรไมรูจักพอ เห็นตนขาด
แคลนอยูเปนนิตย จัดวาเปนคนเจาทุกขไดผูหนึ่ง. คนผูกําหนัดดวย
อํานาจราคะ ยอมมีใจงุนงานอยูไมเปนสุข คนมักอิสสา เห็นคนอื่น
ไดดี ยอมมีใจทุรนทุรายอยูไมคอยได คนเจาโทสะ ยอมมีใจพลุงพลาน
ไมสงบ. คนพยาบาทคิดรายแกผูอื่น มักเห็นตนเปนคนมีภัยมีเวร ยอม
อยูดวยความหวาดเสียว ตองคอยระวังตัวอยู.
บุคคลนั้น ๆ ตองอยูในภาวะอยางไรก็ตาม แมปรากฏวาเปนผู
ไดสุข ยอมมีทุกขประจําอยูทุกคน คนยากจน ยอมเห็นตนเปนผูได
ทุกข แสนจะอัตคัด แสนจะอดอยาก แสนจะลําบาก เห็นคนมั่งมี
เปนผูไดสุข มีเงินเปนแกวสารพัตรนึก ปรารถนาสิ่งใดก็ไดสมหวัง
ฝายคนมั่งมี ก็ยอมเห็นตนเปนผูไดทุกขเหมือนกัน เปนคนใชเงินมาก
จําตองหาไดมาก ๆ ทางหาติดขัดอยางนั้นอยางนี้ ตองประชันขันแขง
กับคนนั้นพวกนั้น หาไดยังไมเทียมคนนั้นพวกนั้น ทั้งถูกคนอื่นขอ
รบกวนอยู ราษฎรยอมเห็นตนเปนผูไดทุกข มีการงานอันจะตองทํา
หนักหนา ตองหารเงินไวเสียภาษีอากรและขาราชการใหพอ ตองอยู
ในบังคับของขาราชการที่ทานแตงตั้งมา แมเปนคราวลูกคราวหลาน
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ยิ่งไมเปนผูสุภาพดวยแลวยิ่งใหญ สูเปนขาราชการไมได ฝายขาราชการ
ยอมเห็นตนเปนคนไดทุกข มีราชการติดขัดอยางนั้น ๆ ตองใชเงิน
มาก ไดเงินเดือนไมคอยพอใช ตองจําใจไปอยูรับราชการในถิน่ ฐาน
ที่ไมสมัคร ตองคอยระวังตัว กลัวคนอื่นเขาแยงตําแหนงหรือแยงขึ้น
หนา. โดยสูงสุด พระราชามหากษัตริยก็ยอมทรงพิจารณาเห็นพระองค
วาทรงไดทุกขเหมือนกัน ทําไฉนราษฎรจะอยูเย็นเปนสุข ทําไฉนการ
เงินของประชาชนจะเปนไปสะดวก ทําไฉนมหาชนจะบริบูรณดวย
ทรัพยสิน ไมตองเบียดเบียนเอาของเขา ทําไฉนโจรผูรายจะสงบ ทํา
ไฉนโรคภัยอันเกิดแกมนุษยและปศุสัตวจะสงบ ทําไฉนขาราชการจะ
รูสึกตอหนาที่ และทําราชการโดยสัตยสุจริต จงรับภักดีในพระองค
และเมตตากรุณาในราษฎร ทําไฉนมหาชนจะจงรักและนิยมในพระองค
ทําไฉนความปรองดองในพวกขาราชการดวยกันก็ดี ในระหวางผู
ปกครองกับราษฎรก็ดี จักเปนกลมเกลียวกัน ทําไฉนจะรักษาความ
เปนเอกราชและพระวงศใหถาวร ทําไฉนจะมีกําลังและอํานาจพอจะ
ระงับจลาจลภายในและศัตรูภายนอก ทําไฉนจะทําความรุงเรือนแหง
แผนดินใหเทียมทันประเทศอื่น ทําไฉนจะรักษาไมตรีกับประเทศอื่น
ใหสนิทสนมไมรูจักแตกราว.
ฐานะแหงทุกข ๓ ประเภทนี้แล เปนตัวอยางแหงทุกขอันแฝง
อยูและเห็นยาก ตอใชความพิจารณาจึงจะเห็น สวนในนิเทศแหงทุกขสัจ
ทานยกทุกขโตง ๆ อันเปนอยูโดยธรรมดาบาง เกิดเปนคราวบางขึ้น
แสดง ดูเหมือนเพื่อตัดความคัดคาน. รูจักสอดสองหยั่งเห็นทุกขอัน
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สุขุมใหละเอียดลงไปไดเทาใดยิ่งดี. ในพระพุทธศาสนานิยมการหยั่ง
เห็นทุกขดวยอาการอยางนี้ เพื่อจะไดสติเหนี่ยวรั้งความทะยานหาสุขให
เปนแตพอดี เพราะไมเลือกวาฐานะใด ๆ บรรดาเปนโลกีย ยอมมี
ทุกขเจืออยูดวยทั้งนั้นไป ไมใชใหพิจารณาเห็นตนเสวยทุกขจนเหลือ
ทน ที่คนพาเหียรกลาวถากถางวา เชนนั้นไฉนไมทําลายชีวิตเสียนอก
จากขลาด.
ทุกขนนั้ จะเกิดขึ้น ก็เพราะมีเหตุใหเกิด. และเหตุนั้นก็จะพึงมี
ตามประเภทของทุกข ในนิเทศแหงสมุทัยสัจ ทานรวบยอดวาตัณหา
คือความทะยานอยาก เปนเหตุยังทุกขใหเกิด. โดยนัยนี้ ดูเหมือน
ทานเพงเพียงเจตสิกทุกข คือทุกขใจ เกิดเพราะกําลังกิเลส ถาถือ
ความกวางกวานี้ ก็ตองหาทางเขาใจออมคอม.
ทุกขจักดับจักหาย ก็เพราะดับแหงเหตุ ที่ในนิเทศแหงนิโรธสัจ
ทานแสดงวา เพราะดับแหงตัณหาไดสิ้นเชิง คือละตัณหาได ก็ละ
ทุกขได.
จะตัดเหตุเพื่อระงับทุกข ก็จะตองทําทางใดทางหนึ่ง ที่ในนิเทศ
แหงมรรคสัจแสดงวา ทางมีองค ๘ คือ เห็นถูก ดําริถูก พูดถูก
ทําถูก เลี้ยงชีวิตถูก เพียรถูก ระลึกถูก ตั้งใจถูก.
รูจักหยัง่ เห็นทุกข รูจักกําหนดวาอะไรเปนเหตุแหงทุกข รูจัก
กําหนดวาอยางไรทุกขจักดับ รูจักทําถูกทาง เรียกโดยยอวา รูจักทุกข
รูจักเหตุแหงทุกข รูจักดับทุกข รูจักทางดับทุกข นับวาเปนวิชชาใน
พระพุทธศาสนาประเภทหนึ่ง.
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อีกบรรยายหนึ่ง รูจักอดีต รูจักอนาคต รูจัดทั้งอดีตทั้งอนาคต
รูจักปฏิจจสมุปบาท.
รูจักอดีตนั้น คือรูจักสาวหลัง เมื่อเห็นผลในปจจุบัน รูจักสาว
หาตนเคาวา อะไรเปนเหตุใหเกิดมีขึ้น. รูจักอนาคตนั้น คือรูจัก
คาดหนา ปรารภการที่ทําหรือเหตุอันเกิดขึ้นในปจจุบัน อาจคาดหนา
วาจักมีผลอยางนั้น ๆ. รูจ ักทั้งอดีตทั้งอนาคตนั้น คือรูจักโยงเหตุใน
อดีตและผลในอนาคตใหเนื่องถึงกัน. รูจักปฏิจจสมุปบาทนั้น คือรูจัก
กําหนดสภาวะนั้น ๆ โดยความเปนเหตุเปนผลแหงกันและกันเนื่องกัน
ไป ดุจลูกโซเกี่ยวกันเปนสายฉะนั้น. รูจัก ๔ อยางนี้ นับวาเปนวิชชา
ในพระพุทธศาสนาประเภทหนึ่ง.
รวม ๒ ประเภทนั้นเปนวิชชา ๘ รูไดโดยปฏิปกขนัยแหงวิชชา ๘.
อีกบรรยายหนึ่ง รูจกั กําเนิดในหนหลังของตนวา สืบเนื่องกัน
มาอยางไร รูจ ักคนอื่นผูเกิดแลวตายไปวา เปนตาง ๆ กันโดยกรม
รูจักทําอาสวะใหสิ้น คือรูจักทําใจใหบริสุทธิ์จากกิเลส แตละอยาง ๆ
นับวาเปนวิชชาในพระพุทธศาสนาประเภทหนึ่ง เรียกวิชชา ๓ มาใน
บาลีโดยชุกชุม.
ความรูที่ ๑ ในนิเทศแหงบุพเพนิวาสานุสสติญาณวา ระลึกชาติ
หนหลังได ในทางคดีโลก มีความรูพงศาวดารแหงตนเทียบ ในทาง
คดีธรรมไดแกความรูหยั่งเห็นขันธสันดาน คือประชุมแหงสภาวธรรม
อันไดชื่อวาสังขาร เกิดแลวดับไป ๆ คงเปนอยูไดดวยสันตติ คือ
ความสืบเนื่องกันมา. ความรูที่ ๒ ในนิเทศแหงจุตูปปาตญาณแสดงชัด
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ตามนั้น ในทางคดีโลก มีความรูตํานานแหงคนอื่นเทียบ ในทาง
คดีธรรม ไดแกความรูหยั่งเห็นขันธสันดานอื่นก็เปนเหมือนกัน แม
อยางนั้น ยังตกอยูในคติแหงธรรมดาคือ กรรมแตงใหเปนตาง ๆ กัน.
ความรูที่ ๓ ในนิเทศแหงอาสวักขยญาณวา ความรูอริยสัจ ๔ ที่รูจัก
ทําใหสิ้นอาสวะ มีความชัดอยูแลว.
อีกบรรยายหนึ่ง วิปสสนาญาณ คือเล็งเห็นสังขารทั้งปวงโดย
ไตรลักษณ คือ ไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตน มีฤทธิ์ทางใจ แสดง
ฤทธิ์ไดตาง ๆ มีหูทิพยอาจไดยินไกล รูจักกําหนดใจผูอื่น นับวาเปน
วิชชาในพระพุทธศาสนาประเภทหนึ่ง กลาวถึงในบาลีหาง ๆ และเปน
วิชชาอันไมกระจาง.
แตก็นาประหลาดวา มีวิชชาในปจจุบันเทียบโดยบรรยาย. มี
ฤทธิ์ทางใจ มีความรูบังคับใจผูอื่นเทียบ. แสดงฤทธิ์ไดตาง ๆ การ
เหาะได มีการไปโดยอากาศยานเทียบ. การเดินน้ําได มีการเดินบน
น้ําแข็งไดเทียบ. หูทิพย อาจไดยินไกล มีการฟงโดยโทรศัพทเทียบ.
รูจักกําหนดใจผูอื่น มีการทานใจเทียบ. อนึ่ง มีความรูในทางคดีโลก
เทียบ. มีฤทธิ์ทางใจนั้น เทียบดวยรูจักทําใจใหอยูในอํานาจ คือสมาธิ
แสดงฤทธิ์ไดตาง ๆ นั้น เทียบดวยรูจักการตาง ๆ ใหสําเร็จไดอยาง
นาพิศวง. หูทิพยนั้น เทียบดวยรูจักสังเกตกิริยาอัธยาศัยแลวรูใจได.
รวมวิชชา ๒ ประเภทนี้ เปนวิชชา ๘ อีกประเภทหนึ่ง.
จรณะนั้น ไดแกปฏิปทา คือทางเปนเครื่องบรรลุวชิ ชานัน้ เปน
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ศัพทแปลก ใชเฉพาะบทนี้แหงเดียว เทียบดวยศัพทจรณะที่แปลวา
อวัยวะเปนเครื่องเดิน ไดแกเทา ไมใชเรียกปฏิปทาทั่วไป มรรคมี
องค ๘ เปนจรณะแหงความรูอริยสัจ ๔. ฌาน ๔ เปนจรณะโดยลําดับ
กันแหงวิชชา ๓ วิชชาเบื้องตนเปนจรณะแหงวิชชาเบื้องปลาย สวน
ในเสขปฏิปทาสูตร แสดงจรณะเปนสาธารณะไว ๑๕ ประการ โดยชื่อ
วาเสขปฏิปทา ทางดําเนินแหงพระเสขะ. จรณะ ๑๕ ประการนั้น หมวด
ที่ตน ๔ ประการ ปาฏิโมกขสังวร สํารวมในพระปาติโมกข อินทรียสังวร สํารวมอินทรีย ๖ มีจักษุเปนตน โภชเนมัตตัญุตา ความรูพอ
ดีในการกินอาหาร ชาคริยานุโยค ประกอบความเพียรของผูตื่นอยู.
หมวดที่ ๒ สัทธรรม ๗ ประการ ศรัทธา ความเชื่อถูกทาง หิริ
ความละอายแตใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวผิด พาหุสัจจะ ความ
เปนผูไดฟงมาก [คือไดรับศึกษา] วิริยะ ความเพียร สติ ปญญา
หมวดที่ ๓ ฌาน ๔.
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงสอดสองดวยพระญาณ หลีกจาก
จรรยาอันมิใชทาง ทรงปฏิบัติดําเนินตามจรณะ ไดบรรลุวชิ ชาใน
พระพุทธศาสนา พึงเห็นในพุทธประวัติ ตอนบําเพ็ญทุกรกิรยิ าจนถึง
ตรัสรู บัณฑิตผูเลื่อมใสไดผูกบทแสดงพระคุณไววา "วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน" แปลวา "ผูถงึ พรอมดวยวิชชาและจรณะ" ดังนี้
คุณบทนี้ ก็หมายเอาวาเปนตนเดิมแหงพระพุทธศาสนาเชนเดียว
กับคุณบทวา "สมฺมาสมฺพุทฺโธ" คนรูวิชาไฟฟาและวิชาเนื่องจาก
นั้น เปนตนวา โทรเลขที่สาย ไมมีสาย และโทรศัพท รูจักใชแสง
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และกําลังแหงไฟฟา จะเรียกวาเปนคนประดิษฐวิชาอยางนั้นขึ้นหาได
ไม จะเรียกไดเฉพาะคนตนคิด ฉันใด พระสาวกแมไดบรรลุวชิ ชา ๓
มีคําเรียกวา "เตวิชฺโช" แปลวา "ผูบรรลุวชิ ชา ๓" ไมเรียกวา
"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน" เรียกเฉพาะพระศาสดาเทานั้น ก็ฉันนัน้ .
แตอยางไรในเสขปฏิปทาสูตรนั้น ทีว่ า เปนภาษิตของพระอานนท
แสดงแกทาวมหานามศากยะเฉพาะพระพักตรพระศาสดา จึงกลาววา
เรียกพระสาวกวา "วิชฺชาสมฺปนฺโน" "ผูถึงพรอมดวยวิชชา" ก็ได,
วา "จรณสมฺปนฺโน" "ผูถึงพรอมดวยจรณะ" ก็ได, วา
"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน" "ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ" ก็ได,
และจรณะนั้น ก็แสดงโดยเปนปฏิปทาของพระสาวก ขอบัณฑิต
พิจารณาหาเหตุดูเถิด ในที่อื่น แมในมัชฌิมนิกายนี้เองก็ยังไมพบวา
ไดใชเปนคุณบทของพระสาวกเลย.
พุทธบริษัทมาคํานึงถึงพระพุทธจรรยาและพระพุทธคุณโดยนัยดัง
แสดงมาเปนอาทิ เห็นดีเห็นงามเกิดขึ้นในใจ ชื่อวาทัสสนานุตตริยะ
ความเห็นอยางประเสริฐ ไมมีอื่นยิ่งไปกวา ในลําดับนั้น ฉันทะเกิด
ขึ้นแลวปฏิบัติตาม ชื่อวาปฏิปทานุตตริยะ ความปฏิบัติอยางประเสริฐ
ไมมีอื่นยิ่งไปกวา เมื่อไดรับผลแหงปฏิบัติ ขัดสังกิเลสบาปธรรมเสีย
ได นี้ชื่อวาวิมุตตานุตตริยะ ความผองพนอยางประเสริฐ ไมมีอื่นยิ่ง
ไปกวา เปนอันเจริญกุศลสมบัติ มีพระพุทธคุณเปนอารมณ.
พ.ศ. ๒๔๖๐
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สุคโต
บัดนี้ จักกลาวถึงพระคุณสมบัติของสมเด็จพระบรมศาสดา
ปรารภบท "สุคโต" ที่แปลวา "เสด็จไปดีแลว" เพื่อยังประโยชน
ใหสําเร็จแกสาธุชน.
พุทธศาสนิกบัณฑิต คํานึงถึงพระคุณสมบัติของพระองคแลว ได
กลาวสรรเสริญไวบทหนึ่งวา "สุคโต" แปลวา "เสด็จไปดีแลว"
บทนี้มีอรรถาธิบายดังตอไปนี้ :๑. คนผูพากเพียรจะตั้งตนในทางใดทางหนึ่ง เชน มุงจะหา
ทรัพยดวยการทํานาหรือดวยการคาขายก็ดี มุงจะหาชื่อเสียงดวยการทํา
ราชการก็ดี ยังไมทันจะไดบรรลุผลนัน้ ไดพบความไมสะดอกเขา
ถอยหลังเสียงาย ๆ กลาวคือ ยักยายมุงอยางอื่นไป หรือตั้งตนไดใน
ฐานะนั้น ๆ แลว รักษาฐานะของตนไวไมอยู เชนคฤหบดีผูตั้งตน
ไดในทางโภคทรัพย กลับเปนคนยากจน คนทําราชการขึ้น ไดรับ
พระราชทานลาภ ยศ และบรรดาศักดิ์ ภายหลังทําความผิด ตอง
ถูกถอดลงเปนคนสามัญ บางคนตองรับพระราชอาชญาดวย อยางนี้
เรียกวา "โชติ ตมปรายโน" "รุงเรืองมาแลวมีมืดขางหนา" คน
อยางนี้หาชื่อวาเปนผูไปดีไม. ฝายคนผูพากเพียรตั้งตนสําเร็จ และ
รักษาฐานะของตนไวอยู มีแตจะทําใหเจริญขึ้น ใหสูงขึ้นไมเสื่อมลง
ไมตกต่ํา อยางนี้เรียกวา "ตโม โชติปรายโน" "มีมืดแลว
มีรุงเรืองขางหนา" หรือ "โชติ โชติปรายโน" "รุงเรือง
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มาแลว มีรุงเรืองขางหนา." คนอยางนี้ ชื่อวาเปนผูไปดีแลว ใน
ฝายผูประพฤติธรรมก็เหมือนกัน ภิกษุผูบวชยั่งยืนมาได จนมีพรรษา
อายุเปนผูใหญ อาจจะครองตนไดแลว หรือแมเปนอุปชฌายะ เปน
อาจารยของเขาแลว มาจืดจางลง หรืออาศัยอารมณเปนวิสภาค ไม
อาจประพฤติพรหมจรรยใหตลอดไป หวนสึกออกมา บางรูปสึกเมื่อ
แกแลวก็มี ภิกษุเห็นปานนี้ เปนผูประพฤติถอยหลัง หาชื่อวาเปน
ผูไปดีแลวไม ตอประพฤติพรหมจรรยยั่งยืนไปตลอดชีวิต จึงชื่อวา
เปนผูไปดีแลว. อุบาสกอุบาสิกาผูแสดงตนวาเปนผูใครธรรม จําศีล
เครงครัด บําเพ็ญภาวนาแข็งแรง แตทําไปไมตลอด เพราะเหตุอยาง
เดียวกันกับของภิกษุ ละกุศลสมาทานนั้นเสีย อยางนี้ ชื่อวาประพฤติ
ถอยหลัง ไมใชผูไปดีแลว. ตอประพฤติยั่งยืนไปไดตลอดชีวิต จึง
ชื่อวา เปนผูไปดีแลว.
สมเด็จพระบรมศาสดาของพระเรา มีพระชาติเปนกษัตริย และ
เปนรัชทายาท ผูจําดํารงราชยสืบสันตติวงศ ครองพระนครกบิลพัสดุ
สักกชนบท แตพระองคทรงพระมหากรุณาในประชาชน พอพระ
หฤทัยจะเปนศาสดาสั่งสอนเขา ยิ่งกวาเปนผูปกครองเขา จึงกลาทรง
เปลี่ยนแปลงภาวะของพระองค เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต
แสวงหาทางพระโพธิญาณ คือปญญารูธรรม ทรงทดลองดวย
ประการตาง ๆ ตั้งความเพียรทรงมานพระกายดวยอุบายตาง ๆ ตาม
ความนับถือของคนในครั้งนั้น จนถึงทรงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะและ
อดพระอาหาร ไดรับความลําบากเดือดรอน และพระกายซูบผอม
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เปนการยากที่จะทําได เรียกวาทุกรกิริยา ก็ยังหาไดบรรลุพระโพธิญาณไม เปนชานานถึง ๖ ป ในระหวางนี้ โดยธรรมดาก็นาจะอิดหนา
ระอาพระหฤทัย ทรงหวนคํานึงถึงสุขในฆราวาส แตพระองคตั้ง
พระหฤทัยมั่น ทรงบากบั่นไมทอถอย ทรงคํานึงถึงพระคุณธรรมที่
ทรงอบรมมาถือเอาเปนเครื่องสนับสนุน ในที่สุดก็ไดทรงปฏิบัติถูกทาง
และไดบรรลุพระโพธิญาณ พระโบราณาจารยหมายเอาความหักพระ
หฤทัยหามความคิดถึงสุขในหนหลัง และความยอทอเสีย กลาววา
พระองคชํานะมารผูมาผจญดวยพระบารมีธรรม จริงอยู ถาพระองค
ไดความลําบากเขา หวนคิดถึงสุขในฆราวาส เลิกการแสวงหาพระ
โพธิญาณเสีย เสด็จกลับหลังไปสูภาวะเดิม ที่ไหนจักไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นได ในทางฆราวาส ก็
จักไมวิเศษอะไร คนทั้งหลายคงดูหมิ่นวา เปนผูหาความเพียรมิได
ทําอะไรไมตลอด เปนอันวาจักเสียทั้ง ๒ ทาง พระองคหามความ
ยอทอเสีย ใชความเพียรบากบั่นไปจนสําเร็จในทางพระโพธิญาณ จึง
ไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นได มี
พระเกียรติยศปรากฏจนบัดนี้ อยางนี้แล พระองคชื่อวาเปนผูเสด็จ
ไปแลวดี พระคันถรจนาจารยหมายความขอนี้กลาวไววา กิเลสใด
อันพระองคละไดแลว พระองคไมกลับมาสูกิเลสนั้นอีก คือไมยังกิเลส
นั้นใหเกิดขึ้นอีก พระองคถึงฐานะใดแลว ฐานะนั้นไมกลับกําเริบ
คือไมกลับตกจากฐานะนั้นอีก จึงชื่อวาเปนผูเสด็จไปดีแลว.
๒. อนึง่ คนผูไปขางไหน ๆ ไปรายก็มี ไปดีก็มี คนใดไปใน
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ที่ใด ทําความประทุษรายแกคนในที่นั้น คนสามัญผลาญชีวิตทําราย
รางกาย ลักปลนเอาทรัพยสมบัติของเขา โดยที่สุดกอความวิวาทขึ้น
ขาราชการใชอํานาจขมแหง เบียดเบียนราษฎร เกรี้วกราด บังคับ
ใชการเกินกวาพอดี ไมรูจักอารีเห็นความยากของเขา รีดรัดเก็บพลี
เกินพิกัด เอาเศษเลยเปนประโยชนของตนเสีย หรือแมใชในราชการ
โดยทางออม เขาจับจองครอบงําที่ดินทับที่ของเขา หรือซื้อเอาเสีย
ดังพลการ โดยที่สุด เปนผูเลนของบางอยาง เชนเครื่องกระเบื้อง
เคลือบของเกาก็ดี ตนไมก็ดี นกก็ดี เห็นของเหลานั้น ของผูใดมี
และชอบใจ ขอเอาเสียบาง ทําซื้อเทียมขอบาง ที่เขจําตองใหเปลา
หรือจําตองขายใหโดยไมเต็มใจ คนนั้นชื่อวาเปนผูไปราย. คนใด
เปนผูไปราย คนนั้นเปนผูกลับมารายเหมือนกัน เพราะฝงความรูสึก
เกลียดชังไวในคนที่นั้น. พวกขาศึกตางเมือง ยกเขาไปตีเมืองอื่น
ทําลายถิ่นฐานทรัพยสมบัติ ผลาญชีวติ ผูคนใหยับเยิน กวาดตอน
ครองครัวจับเอาไปเปนเชลย ชื่อวาเปนผูไปรายกลับมารายเหมือนกัน
คนใดไปในที่ใด ทําประโยชนใหเกิดแกคนในที่นั้น คนสามัญไปขาย
ไปซื้อสินคา ไปเยี่ยม ไปชวยธุระของกันและกัน ขาราชการไป
สอดสองสุขทุกขของราษฎร บําบัดทุกข เพิ่มพูนสุข ระงับวิวาทปราบ
โจรผูราย บําบัดโรคภัยไขเจ็บ แนะนําในทางทํามาหากิน ผูนั้นชื่อวา
ไปดี. ผูใดเปนผูไปดี ผูนั้นเปนผูกลับมาดีเหมือนกัน เพราะปลูก
ฝงความวิสาสะ และความรูสึกเมตตาอารีไวในใจของเขา ยังเขาให
เสียดายเมื่อกลับมา. ประเทศที่เปนอิสระ ปกครองเมืองนอย ๆ
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เมื่อเกิดภัยอันตรายแกเมืองนอย อันอยูใตปกครอง สงกองทัพ
ไประงับ หรือปองกันก็ดี ประเทศที่มีไมตรีตอกันเปนสัมพันธมิตร
เมื่อประเทศหนึ่งมีศึกมาติด สงกองทัพไปชวยรบชวยตานทานไว ชื่อ
วาไปดี และกลับมาดีเหมือนกัน. การไปดีและการมาดีนั้น เปน
ที่พอใจแหงเจาของถิ่น ชาวชมพูทวีปครั้งโบราณกาล ยกเอาขอ
ปฏิสันถารแกแขกที่ตนชอบใจ หรือเพื่อจะกันมิใหทําราย เลยกลาย
มาเปนธรรมเนียม ดังมีแจงในคําปฏิสันถารของพระเวสสันดรราชฤษี
ผูทรงปราศรัยแกชูชกบาง แกพระอินทรผูทรงจําแลงเปนพราหมณมา
บางวา "สฺวาคตนฺเต มหาพฺราหฺมเณ อโถ เต อทุรคติ" ที่แปล
วา "มหาพราหมณ ทานมาดีแลว และทานมิไดมาราย" ดังนี้.
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ทรงพระมหากรุณา
เสด็จพุทธจาริกไปในคามนิคมชนบทนั้น ๆ ทรงเทศนาโปรดมหาชน
ใหไดดวงตา คือปญญาเห็นธรรม ชัดนําในปฏิบัติอันชอบ ดวยใหเกิด
อุตสาหะและราเริง ยังผูปฏิบัติตามใหไดบรรลุประโยชนทั้ง ๓ คือ
ประโยชนชาตินี้ ประโยชนชาติหนา และประโยชนทางพระนิพพาน
โดยสมควรแกอุปนิสัยและปฏิบัติ ทรงทําปรัตถประโยชนอยางอื่นอีกก็มี.
ก. เมื่อตรัสรูใหม ทรงพระพุทธดําริเห็นความบริบูรณของ
มคธชนบท และอุปนิสัยของชาวมคธ ไดเสด็จพระพุทธดําเนินไป
ประทับ ณ ลัฏฐิวัน ที่แปลวาสวนตาลหนุม แขวงกรุงราชคฤห ทรง
เทศนาโปรดพระเจาพิมพิสารพระเจามคธกับราชบริวาร ใหไดธรรมคือ
บรรลุพระโสดาปตติผลบาง ใหไดเพียงศรัทธาเลื่อมใสตั้งอยูใน
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สรณคมนบาง ยังความยินดีใหเกิดแกพระองค ทรงประกาศวา ครั้ง
พระองคยังเปนพระราชกุมาร คือลูกหลวง ไดตั้งความปรารถนาไว
๕ อยาง คือ ๑. ขอใหไดทรงราชยสืบสันตติวงศ ๒. ขอใหสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา จงเสด็จมาสูแวนแควนของพระองค ๓. ขอ
พระองคจงไดเฝาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ๔. ขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจงตรัสเทศนาโปรดพระองค ๕. ขอพระองคจงรูทั่วถึงธรรม
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา; บัดนี้ ความปรารถนา ๕ ขอนั้น ของ
ทาวเธอสําเร็จบริบูรณแลว ในวันรุงขึ้น พระองคเชิญเสด็จพรอมดวย
ภิกษุสงฆ ไปเสวย ณ พระราชนิเวศน ทรงถวายเวฬุวันราชอุทยาน
เปนสังฆาราม เพื่อเปนที่ประทับ. ในลําดับนั้น พระสารีบุตรและพระ
โมคคัลลานะ เปนสหายแหงกันและกัน เหนื่อยหนายในฆราวาส
สมบัติ หวังจะแสวงหาโมกขธรรม คือธรรมเปนเครื่องระงับทุกข
รวมใจกันไปบวชเปนปริพพาชกในสํานักอาจารยสญชัยเวลัฏฐบุตร ผู
ตั้งสํานักอยูในกรุงราชคฤหนั้น ยังไมไดบรรลุโมกธรรมสมปรารถนา
ในสํานักอาจารยสญชัย จึงนัดหมายกันไววา ใครไดบรรลุโมกขธรรม
กอนจงบอกแกอีกคนหนึ่ง. พระสารีบุตรไดพบพระอัสสชิผูเนื่องในพระ
เบญจวัคคีย คือภิกษุพวก ๕ ผูไดรับประถมเทศนาเปนสาวกกอนพวก
อื่น ไดฟงธรรมภาษิตของทานที่แสดงหัวใจพระศาสนา เนื่องดวย
กําหนดเหตุและผล ไดธรรมจักษุ คือปญญาเห็นธรรมแลว กลับมา
เลาแกพระโมคคลลานะ ผูไดธรรมจักษุเหมือนกันแลว ลาอาจารย
สญชัย ไปทูลขออุปสมบทอยูในสํานักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
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ปฏิบัติสืบไป ไดบรรลุพระอรหัต อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย
เปนอันวาไดบรรลุโมกขธรรมสมปรารถนา. ๒. รูปนี้ไดเปนพระอัครสาวก เปนกําลังใหญของพระศาสดา ในอันแผพระศาสนา.
ข. คราวหนึ่ง เกิดอหิวาตกโรคที่เมืองไพศาลี นครหลวง
แหงแควนวัชชี คณะเจาลิจฉวีผูครอง สงทูตอาอัญเชิญเสด็จสมเด็จ
พระบรมศาสดา ครั้งเสด็จประทับอยู ณ กรุงราชคฤห ดวยหวังอยูใน
พุทธาภินิหารวา อาจจะบันดาลใหโรคระงับ พระองคทรงพระมหา
กรุณาในมหาชน ทรงรับนิมนตแลว เสด็จพระพุทธดําเนินไปสูกรุง
ไพศาลีโดยทางชลมารค ดวยอาจารพุทธาภินิหาร แตพอเสด็จถึงฝนหา
ใหญก็ตกลงมาชําระพื้นที่อันโสโครกใหสะอาด ตรัสสั่งพระอานนท
พุทธอุปฐากใหถือบาตรเต็มดวยน้ํา สวดรตนปริตตคาถาไปพลาง เดิน
ประพรมไปในระหวางกําแพงทั้ง ๓ แหงนครไพศาลีตลอดคืนยังรุง ซึ่ง
ปนเปนยาม ๓. ดวยอํานาจพระพุทธานุภาพบันดาล โรคนั้นไดระงับไป.
พระองคเสด็จกลับมาสูกรุงราชคฤห ฝงพระกรุณาไวในใจของมหาชน
ชาวนครไพศาลี อยางนี้ ก็ชื่อวา เสด็จไปดีแลว เสด็จกลับมาดีแลว.
ค. อีกครั้งหนึ่ง ในสักกชนบทฝนแลง น้ํานอยไมพอใชทํานา
ใหทั่วถึง คนงานของฝายศากยะและของฝายโกลิยะ เกิดแยงน้ําใน
แมน้ําโรหิณีขึ้น ตางจะกั้นทํานบกันไวสําหรับทํานาของตน นี้เปนมูล
แหงวิวาทกัน ตลอดขึ้นมาถึงพวกศากยะ และพวกโกลิยะผูเปนเจานาย
จนจะเกิดรบกับขึ้น สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงทราบขาวนั้นแลว
เสด็จไปทรงระงับวิวาท ทรงเกลี่ยไกลใหกลับปรองดองกัน ดวย
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ทรงแสดงโทษแหงการแตกราวแหงญาติวงศ และอานิสงสแหงความ
สามัคคี มีพระคุณอยูแกพระประยูรญาติทั้ง ๒ ฝาย. อยางนี้ ก็ชื่อวา
เสด็จไปดีแลว และเสด็จกลับมาดีแลว.
๓. อนึง่ คนผูไปขางไหน ๆ ไมมีภัยอันตราย กลับมาถึงถิน่ โดย
สวัสดี ก็ชื่อวา ผูไปดีมาดี การไปดีมาดีอยางนี้ เปนกิจพึงปรารถนา
ผูหลักผูใหญจึงยกขึ้นกลาวอํานวยพรแกผูจะลาไปขางไหนวา "ขอให
ไปดีมาดี." การไปดีมาดีอยางนี้ ยอมสําเร็จดวยอํานาจกระระวังของ
ผูไป กับโชคดีประกอบกัน.
สมเด็จพระสรรเพ็ชญพุทธเจาของเราทั้งหลาย พระองคทรงพระ
กรุณา แมในคนดุรายเหี้ยมโหด ยังทรงพระอุตสาหะเสด็จไปโปรด
เมื่อทรงเห็นอุปนิสัย เชนเสด็จไปโปรดอาฬวกยักษและองคุลิมาลโจร
ฝาอันตรายอันจะพึงมีแกพระองค แตดวยอํานาจอนุสาสนีปาฏิหาริย
พระองคสามารถสั่งสอนคนเชนนั้น ใหกลับใจเปนดี ละความดุรายเสีย
ได. องคุลิมาลโจรนั้น ถึงไดเขามาบวชในพระศาสนา กลับเปนพระ
มีใจดี แตยังมีคนครั่นครามเพราะกรรมเกา วันหนึ่ง หญิงมีครรภพง
ทานเขาตกใจกลัวตัวสั่น ทานตั้งสัตยาธิษฐานอํานวยพรวา "ตั้งแต
ทานเกิดในอริยชาติ คือตั้งแตเขาบวชในพระศาสนา ยังไมเคยรูสึก
เลยวา แกลงผลาญชีวิตสัตว ดวยอํานาจคําจริงนั้น ขอความสวัสดี
จงมีแกเจา และลูกในครรภของเจาเถิด. ภาษิตตั้งสัตยาธิษฐาน
อํานวยพรของพระเถระนี้ พระอาจารยเกาไดจัดเขาเปนพระปริตร
ตํานานหนึ่ง แหงพระปริตรเจ็ดตํานาน พระสงฆใชสวดในงานมงคล
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เพื่ออํานวยพรแกหญิงที่มีครรภมาจนทุกวันนี้ พระองคเสด็จเที่ยวโปรด
สัตว แมฝาอันตรายอยางนั้น ยังไมเคยถูกทํารายเลย นับวาเปน
ผูเสด็จไปดีมาดีไดเหมือนกัน.
๔. อนึง่ คนผูเกิดมาในโลกนี้ ในที่สุด ก็ตองละโลกไปเหมือน
กันทั้งนั้น แตไปชั่วก็มี ไปดีก็มี. คนใดเกิดมาลางผลาญสกุลก็ดี
ประทุษรายชาติและแผนดินของตนก็ดี เบียดเบียนพระศาสนาก็ดี คน
นั้นตายไปแลว ชื่อวาไปชั่ว ไวรอยคือความเสียหายอยูในโลก ดุจ
ไฟไหมดับไปแลว ไวรอยคือเถาถานของที่ไหมเกรียม และสิ่งปรัก
หักพังฉะนั้น คนใดเกิดมาแลว เปนกุลบดี ทํานุบํารุงสกุลของตนที่ยัง
ไมรุงเรืองขึ้น ที่รุงเรืองมแลวไมใหเสื่อมถอย มีแตใหรุงเรืองยิ่งขึ้น
เปนพระราชา ปกครองราชอาณาจักรใหปราศจากภยันตราย ทํานุบํารุง
ใหรุงเรือง เปนบรมนารถของประชาชนผูเปนพสกนิกร เปนผูทํา
ราชการ ทําโดยซื่อตรง ไมลําเอียงดวยอํานาจอคติ ๔ ไมถือเอาหนาที่
ในราชการเปนเครื่องมือแสวงผลสวนตัว ทําโดยรอบคอบ เพื่อสําเร็จ
ประโยชนแกการปกครองจริง ๆ เปนศาสดาผูสอนศาสนา ตั้งใจสอน
สาวกดวยเมตตากรุณา เพงความดีความงามของเขาเปนที่ตั้ง ไม
เพงประโยชนสวนตัวเปนใหญ เปนคณาจารยรองลงมาตั้งใจสั่งสอน
ศิษย ไมถวงไวใหเสียเวลาเพราะอาศัยตน รูสึกสํานองในความได
ความเสียประโยชนของศิษย คนนั้นตายไปแลว นับวาไปดี ไวรอย
คือการหรือสิ่งที่ไดทํานั้นขางหลัง ดุจฝนตกลงแลวยังพืชใหเผล็ดผล
เปนประโยชนแกคนและสัตวผูพึ่งแผนดินเปนอยู.
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สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย เสด็จอุบัติขึ้นในโลก
นี้ เสด็จออกทรงผนวชบําเพ็ญเพียร ไดตรัสรูเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ทรงบําเพ็ญพุทธกิจสั่งสอนประชาชนพุทธเวไนย ทั้ง
บรรพชิตทั้งคฤหัสถใหปฏิบัติธรรมอันชอบไดบรรลุประโยชนทั้ง ๓ อัน
เปนผลแหงการปฏิบัติ ตามหนาที่อันผูเปนศาสดาจะพึงทํา พระองค
ไดทรงทําเต็มที่แลวไมบกพรอง ทรงอาจเปลงพระสุรสิงหนาทวา "ธุระ
อยางใด อันผูเปนศาสดามีใจกรุณาแสวงหาประโยชนแกสาวกจะพึงทํา
ธุระอยางนั้น อันเราไดทําแลวแกทานทั้งหลายทุกประการ" ดํารง
พระชนมอยูถึงอวสานแลวเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาไว เพื่อประโยชนแกประชุมชนผูเกิดมา ณ ภายหลัง
ดังนี้ นับวาเสด็จไปดีแลว.
พระสงฆสาวกผูปฏิบัติตามปฏิปทาของพระองค ไดชื่อวา
"สุปฏิปนฺโน" "ผูดําเนินไปโดยดีแลว."
อันบุคคลเกิดมาในโลก ผูอาจยังประโยชนใหสําเร็จแกโลก
เปนอยางใหญ ในฝายศาสนา คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใน
ฝายอาณาจักร คือ พระเจาจักรพรรดิราช พระบาลีแสดงความขอนี้
ไววา "บุคคล ๒ คนเมื่ออุบัติขึ้นในโลก ยอมอุบัติขึ้นเพื่อหิตสุขแก
มหาชน เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและสุขแกเทวดา
มนุษย บุคคล ๒ คนนี้ คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระเจา
จักรพรรดิราช ๑." ความอุบัติของทานทั้ง ๒ นั้น จักเปนไดจริงดุจ
บาลีนั้น ก็เพราะพรกรณียะที่ไดทรงทําเพื่อยังประโยชนใหสําเร็จแก
อันบุคคลเกิดมาในโลก ผูอาจยังประโยชนใหสําเร็จแกโลก
เปนอยางใหญ ในฝายศาสนา คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใน
ผายอาณาจักร คือ พระเจาจักรพรรดิราช พระบาลีแสดงความขอนี้

ไววา "บุคคล ๒ คนเมื่ออุบัติขึ้นในโลก ยอมอุบัติขึ้นเพื่อหิตสุขแก
มหาชน เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและสุขแกเทวดา
มนุษย บุคคล ๒ คนนี้ คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระเจา
จักรพรรดิราช ๑." ความอุบัติของทานทั้ง ๑ นั้น จักเปนไดจริงดุจ
บาลีนั้น ก็เพราะพระกรณียะที่ไดทรงทําเพื่อยังประโยชนใหสําเร็จแก
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โลก ไมอยางนั้น พระสยัมภูก็จักเปนเพียงพระปจเจกพุทธเจาเงียบ
หายไป พระเจาจักรพรรดิราชก็จักเปนเพียงพระราชา มีผูรักก็มี มีผู
ชัดก็มี สุดแลวแตพระราชจรรยา. พระเจากรุงพาราณสี พระชนก
ของพระอลีนจิตตกุมาร เปนที่รักของมหาชน ทิวงคตไปแลว มี
ศึกโกศลมาติดพระนคร ราษฎรชาวกาสีมีความจงรักภักดีในพระราชกุมาร พรอมใจกันออกตานทานตอสู ปลอยพระยาเศวตคชสารออก
ลุยไลศัตรูพายแพ จับพระเจาโกสลราชได. อีกฝายหนึ่ง พระเจาปงคละ เรียกอีกนัยหนึ่งวา อกัณหเนตร ผูครองนครเดียวกันในตางสมัย
ไมเปนที่พอใจของประชาชน ทิวงคตแลวราษฎรมีปติยินดี ตกแตง
บานเรือน เลนนักขัตฤกษแทนเศราโศกไวอาลัย.
เราทั้งหลายผูเปนพุทธศาสนิก ทราบปฏิปทาของสมเด็จพระ
บรมศาสดา อันนับเขาในบท "สุคโต เสด็จไปดี" นั้นแลว พึง
อนุวัตรตาม ผูยังตั้งตนไมได พึงพากเพียรเพื่อตั้งตนใหได ผูตั้งตน
ไดแลวในทางโลกก็ดี ในทางธรรมก็ดี พึงตั้งใจเพื่อรักษาฐานะของ
ตนไวใหอยู มุงในทางหนึ่งแลว อยาถอยหลังงาย ๆ ไปในที่ใด
อยาเบียดเบียนคนในที่นั้น พึงทําความวิสาสะผูกไมตรี ทําประโยชน
ใหแกเขา พึงทําตนใหเปนประโยชนแกสกุล แกชาติ และแผนดิน
แกพระพุทธศาสนา อยาเกิดมาเปลา พึงทําความเกิดของตนใหสําเร็จ
ประโยชนแกคนอื่น อยางนี้จักชื่อวา เปนพุทธบริษัทผูสมควรกันแก
พระศาสดา พระศาสนาจะไดรุงเรืองสถาพรไปเมื่อหนา.
พ.ศ. ๒๔๖๑
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โลกวิทู
จักสําแดงพระคุณแหงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานั้น เพื่อเจริญ
ศรัทธาและเลื่อมใสแหงทานทั้งหลาย ในวาระนี้ จักพรรณนาบทวา
"โลกวิทู" ที่แปลวา "ผูรูโลก" อันทานจัดไวในอนุสสรณปาฐะ
คือ บาลีสําหรับระลึก นับวาเปนพระคุณที่ทานเชิดชู.
สมเด็จพระผูมีพระเจา ไดทรงรับยกยองวาเปน "โลกวิทู"
ผูรูโลกนั้น พึงเห็นดังนี้ :โลก คือ สัตวนิกายอันอาศัยแผนดิน กลาวเฉพาะที่ถือกําเนิด
เปนมนุษย ยอมแยงกันอยู ยอมตอสูตอผูขัดขวางทางแหงความ
เปนอยูของตน เมื่อไมมีที่ขัดขวาง ยอมขยายทางของตนกวางออก
ไปทุกที โดยนัยนี้ ยอมรุกทางของผูอื่นเขาไป อีกฝายนึ่งก็จําตอ
สู ฝายใดมีกําลัง ฝายนั้นยอมครอบงําอีกฝายหนึ่งได ตางจักตั้ง
อยูไดตองมีกําลังทานกันอยู ตางจึงตองหาอุบายรวมกําลังกันเขาไว
ใหมาก ไมเพียงเพื่อทานเขาเทานั้น ยังเพื่อครอบงําเขาดวย เปน
ครอบครัว เปนเพื่อนบาน ในหมูบาน เปนเมือง ตลอดขึ้นไปจน
เปนอาณาจักร แมอาณาจักรเลา ก็ยังเขากันเปนคณะอีก ฝายหนึ่ง
คิดทําอยางใดอยางหนึ่งขึ้นไดเพื่อเพิ่มกําลัง เชน ศัสตราวุธยุทธภัณฑ
และยุทธวิธี ฝายนอกนี้ ตองขวนขวายคิดทําขึ้นไดบาง เพื่อทันกัน
ไมอยางนั้น ยอมทนฝายมีกําลังกวามิได แมคณะใดครอบงําฝายอื่น
ไดมาก ยังตองมุงรักษากําลังและอํานาจไวไมใหมีใครทาน แตสังขาร
เปนสภาพไมคงที่ ยอมเปลี่ยนไปตามยุคตามคราว ดวยอํานาจแหง
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ปจจัยนั้น ๆ คณะใหญ ๆ ยอยยับกลับลงเปนคณะนอยก็มี ดังไดยิน
มา ราชธานีอันมีนามวากุสาวดี เปนที่สถิตแหงพระเจามหาสุทัศนจักรพรรดิราชในครั้งโบราณกาล กลางมาเปนเมืองกุสินารานครนอย
ในพุทธกาล คณะนอยเจริญขึ้นเปนคณะใหญก็มี เชนเมืองปาตลีบุตร
ในครั้งพุทธกาลเปนแตเมืองทา ภายหลังแตนั้นมา ครั้งรัชกาลแหง
พระเจาอโศกมหาราชขึ้นเปนราชธานี เปนที่สถิตแหงบรมกษัตริยผู
เปนเจาแหงชมพูทวีป ความเปนไปของโลกสันนิวาสเปนอยูอยางนี้.
แมอยางนั้น ประมุขของคณะผูมีธุระปองกันความเปนอยูแหงคณะ
ของตน ที่เปนผูมักใหญใฝสูงเชื่ออํานาจของตน ไมคํานึงถึงวิปริณามธรรม ยอมปรารถนาจะครอบงําคณะเหลาอื่น เพื่อเปนเจาเปนใหญ
เหนือเขา อบรมนิสัยสืบบุรุษยุคลงมา.
สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย พระองคทรงอุบัติใน
ขัตติยสกุล เปนพระเชฏฐโอรสของพระเจาสุทโธทนะ ผูครองพระ
นครกบิลพัสดุในศากยชนบท ตั้งอยูในที่เปนรัชทายาท ไดทรงรับ
อบรมนิสัยมาในทางนี้เหมือนกัน ดังไดยินมา แตพอประสูติใหมก็
ไดรับคําทํานายวา ถาเสด็จอยูในฆราวาส จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
ถาเสด็จออกทรงผนวช จักไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา แตพระองค
ทรงทราบความเปนไปแหงโลกสันนิวาสวาเปนอยางไร จึงไมทรงมัก
ใหญเพื่อจะเปนพระเจาจักรพรรดิ กลับทรงเลือกเอาทางที่ตรงกันขาม
คือ ทรงผนวช เพื่อแผสุขประโยชนใหแกมหาชนทั่วไป แทนลางผลาญ
และทําทุกขภัยใหแกเขา.
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อนึ่ง คนเรายอมมีสุขและทุกขเปนคูกัน คนผูปรากฏวา ตัง้ อยู
ในสุข เชนคนมีทรัพย มียศ มีอํานาจ ตลอดถึงพระราชผูครอง
อาณาจักร ยอมมีทุกขสําหรับกับฐานะเหมือนกัน คนชั้นต่ํา ผูไ ม
เคยมี ไมเคยเปน ยากที่จะเห็นตามจริง ยากที่จะหามความอดอยากมี
อยากเปน. สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ทรงทราบความ
เปนไปแหงโลกสันนิวาสอยางนี้ แมพระองคมีพระชาติสูงเปนกษัตริย
ยอมไมทรงทะนงดวยอหังการ ทรงพิจารณาเห็นทุกขอันมีประจํา
สังขาร ไมมัวเมาเฉพาะในสุข พระคันถรจนาจารยแสดงความขอนี้
ดวยกลาววา พระองคทอดพระเนตรเห็นปราสาทอันดาดาษดวยนาง
บําเรอผูนอนหลับเหมือนปาชา และทรงพิจารณาถึงคนทั้งหลาย ผูเกิด
มาแลวแก เจ็บ ตายไป พระญาณปรีชานี้ เปนเหตุใหพระองคตั้งพระ
หฤทัยจะทําพระชนมมิใหเปนหมัน จึงไดเสด็จออกทรงผนวช แสวง
หาความรูมาเผื่อแผแกมหาชน.
อนึ่ง อารมณเปนที่ปรารถนา เรียกวา วัตถุกามบาง วากามคุณ
บาง ยนลงเปน ๕ อยาง คือรูปพรรณอันจะพึงเห็นดวยตา เสียง
อันจะพึงฟงดวยหู กลิ่นอันจะพึงสูดดวยจมูก รสอันจะพึงลิ้นดวยลิ้น
รูปสัณฐานอันจะพึงถูกตองดวยกาย ยอมเปนเครื่องยวนใจใหติดพัน
อยู เปนดุจสายบังเหียนจูงติดพนไปสูอํานาจ อาจใหทําตามปรารถนา
ของผูจูง กามคุณนี้ แมใหสุขสวนหนึ่ง ยอมใหทุกขอีกสวนหนึ่ง
เจือกันอยู ถึงอยางนั้น คนโดยมากดวยกัน เพงแตสุขสวนเดียว
ยอมทะยานถึงสิ่งอันประณีตขึ้นไปกวาที่ตนไดเคยพบมา. สมเด็จพระ
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บรมศาสดาของเราทั้งหลาย ไดทรงรับบําเรอดวยกามคุณอยางประณีต
มาแตยังทรงพระเยาว ตราบเทาทรงพระเจริญ พระองคทรงทราบ
ภาวะแหงกามคุณนั้นเปนอยางไร ? อันกามคุณนั้นไมอาจผูกพัน
พระองคใหติดอยู จึงอาจเสด็จออกทรงผนวช ทรงมุงสันติบทคือ
ทางแหงความสงบเปนเบื้องหนา.
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระปรีชาญาณหยั่งทราบโลก
มากอนแตตรัสรู ดวยประการดังนี้ พระปรีชาญาณนี้ ยังพระองค
ใหมั่นในปฏิปทาไมกลับหลัง เมื่อครั้งตรัสรูแลว ไดตรัสแนะใหพุทธบริษัทกําหนดรูโลกอยางนี้วา
"เอถ ปสฺสถิม โลก
จิตตฺ  ราชรถูปม
ยตฺถ พาลา วิสีทนฺติ
นตฺถิ สงฺโค วิชานต"
แปลวา "ทานทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันวิจิตรเปรียบดวยราชรถ ที่
ชนเขลาทั้งหลายจมอยู แตพวกผูรูไมติดของ" ดังนี้.
จําเดิมแตตรัสรูแลว พระองคไดเสด็จจาริกเทศนาโปรดมหาชน
ในบานเมืองใหญนอยในตางแควนแหงชมพูทวีป ทรงรูจักหนทาง
ในระหวางประเทศสถานนั้น ๆ ปรุโปรง ในครั้งนั้น การสัมพันธใน
ระหวางคนตางดาวยังไมกวางขวาง เพราะทางไปมาถึงกันไมสะดวก
หรือแมไมตรีในระหวางทานผูปกครองแควนทั้งหลาย ยังไมแผไปไกล
นอกจากนักบวชและพอคา ยากที่จะหาผูชํานาญในถิ่นฐานตาง ๆ แม
แตพระสาวกที่พระศาสดาทรงสงไปเที่ยวสั่งสอน ยังไมพนจากความ
ลําบากในหนทาง มาเฝาพระศาสดาไมสะดวก ทรงพระปรารภขอนี้
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ทรงพระอนุญาตใหพระสาวก รับอุปสมบทกุลบุตรตางพระองคได ผู
ใดไดเคยไปถึงตางถิ่นตางฐานไกล ๆ หลาย ๆ แหง ผูนั้นยอมไดรับ
ความยกยอง ไมพักกลาวถึงในครั้งนั้น แมในสมัยนี้ ผูเคยไปถึง
ตางดาวตางแดนหลายแหงหลายหน ยังเปนผูวิเศษกวาคนไมเคยไป
หรือไปแตนอยแหง เพราะผูเคยไปหลายแหง ยอมพบเห็นคนบาง
ของบาง การบาง ตาง ๆ ยอมไดรับความรูความเขาใจกวางขวาง
ออกไป. เพราะอยางนี้ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา จึงไดทรงรับความ
ยกยองของพุทธบริษัทวา "โลกวิทู" ผูรูโลก. นี้ไดแกโอกาสโลก
คือ พื้นแผนดิน.
เมื่อเสด็จจาริกอยางนั้น ไดทรงพบชนนิกรตางถิ่น ตางชั้น ตาง
คณะ ทรงทราบกิริยาอัธยาศัยและความเปนไปของเขาประจักษ คน
เหลาใดมีกิเลสหนาหรือมีกเิ ลสเบาบาง มีปญญาตื้นหรือลึก จะพึงให
รูยากหรืองาย จะพึงฝกไดหรือไม มีฉันทะไปในทางไหน ทรงทราบ
คนเหลานั้นตามเปนอยางไร เพราะอยางนั้น จึงทรงสมารถสั่งสอนให
ถูกอัธยาศัย ใหไดศรัทธาเชื่อถือในพระองคถึงสรณะก็มี ไดธรรมจักษุ
คือดวงตาอันเห็นธรรมก็มี บรรลุธรรมอันสูงกวานั้นก็มี ประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาขึ้น ณ ที่นั้น ๆ แพรหลายออกไป. พระปรีชาญาณกําหนด
รูอัธยาศัยของชนนิกรนี้ ทานเรียกวา เจโตปริยาณ คือพระญาณ
กําหนดใจ สงเคราะหเขาในอภิญญา ๖ บาง เรียกวา นานาธิมุตฺติกาณ คือพระญาณกําหนดรูความนอยใจตาง ๆ สงเคราะหเขาใน
ทศพลญาณบาง แตในทศพลญาณเรียกแยกพระปรีชาญาณกําหนดรู
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ลําพังใจวา เจโตปริยาณ. การรูจักใจ รูจักอัธยาศัยนี้ ที่เปนแต
เพียงของคนสามัญ ยังเปนประโยชนใหทําถูกใจผูอื่น เจายอมอาจใช
ขาใหทําการสําเร็จ ขายอมทําการใหเปนที่พอใจของเจา. เพราะอยางนั้น
สมเด็จพระสัพพัญูจึงไดทรงรับยกยองวา "โลกวิทู" ผูรโู ลก. นี้ได
แกสัตวโลก.
โลกสันนิวาสพรอมทั้งปฐพีที่อาศัย อันพระองคไดทรงพบเมื่อ
เสด็จไปถึงถิ่นฐานนั้น ๆ วา เปนตางกันอยางไร ไดความเจริญก็มี
ไดความเสื่อมก็มี มีอะไรแตงใหเปนอยางนั้น ทรงทราบประจักษแก
พระญาณ พรองคไดเคยตรัสแกโตเทยยมาณพวา กรรมคือการที่ทํา
ยอมจําแนกสัตวโลกใหเปนตางกัน เลวบาง ดีบาง. พระญาณปรีชา
นี้เรียกวา วิปากาณ คือพระญาณกําหนดรูวิบากคือผลแหงกรรม
สงเคราะหเขาใจทศพลญาณ. การรูจกั เหตุและผลอันเนื่องถึงกัน
อยางไร เปนความรูอยางสูง นําใหหลีกจากสิ่งอันใหโทษ และใหถือเอา
สิ่งอันใหคุณ เปนหัวใจพระพุทธศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงสั่งสอนบริษัท ทรงมุงจะใหไดความรู ความเขาใจเหตุและผล
จึงมีคําสรรเสริญของผูเลื่อมใสวา พระองคทรงแสดงธรรมชี้เหตุผล
พระสารีบุตรมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาก็เพาะไดฟงจากพระอัสสชิ
พุทธสาวกวา พระศาสดาตรัสสอนใหกําหนดสภาวธรรมทั้งปวง โดย
ความเปนเหตุและผลแหงกัน. เพราะอยางนั้น สมเด็จพระสรรเพ็ชญ
พุทธเจา จึงไดทรงรับยกยองวา "โลกวิทู" ผูรโู ลก. นี้ไดแก
สังขารโลก คือธรรมผูปรุงผูแตง.
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อีกบรรยายหนึ่ง โดยปรมัตถ คือธรรมอยางสูง ธาตุตาง ๆ
อันเปนสวนนอย ๆ ยอมคุมกันเขาเปนสวนใหญ ๆ ขึ้นไปโดยลําดับ
ตกอยูในคติแหงความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ ไดชื่อวาสังขาร คือ
ธรรมอันปจจัยปรุงขึ้นแตงขึ้น โอกาสโลกก็เปนสังขารอยางหนึ่ง
สัตวโลกก็เปนสังขารอยางหนึ่ง. สมเด็จพระธรรมสวามิศรทรงทราบ
สภาวธรรมทั้งปวงนั้นโดยเคามูล จึงไดตรัสพระธรรมเทศนากระจาย
อัตภาพออกเปนขันธบาง เปนอายตนะบาง เปนธาตุบาง เปนอินทรีย
บาง เปนอาทิ. พระญาณปรีชานี้ จัดเปน นานาธาติาณ คือ
พระญาณกําหนดรูธาตุตางๆ สงเคราะหเขาในทศพลญาณ. เพราะ
อยางนั้น พระองคจึงไดทรงรับยกยองวา "โลกวิทู" ผูรโู ลก. นี้
ไดแกสังขารโลก คือ ธรรมอันปจจัยปรุงขึ้นแตงขึ้น.
พระคุณบทวา "โลกวิทู" มีอรรถาธิบายดังพรรณนามา ดวย
ประการฉะนี้.
พระองคทรงรูโลกวาเปนอยางไร จึงหายตื่นหายหลงหายอยาก
ในอิฏฐารมณ หายตกใจกลัวตออนิฏฐารมณ นําพระองคใหเปน
" สุคโต " ผูเ สด็จไปดีแลว ทรงบากบั่นไปจนสําเร็จ ทรงประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาไวเพื่อประโยชนแกประชาชนแลวจึงปรินิพพาน.
พุทธบริษัทมาคํานึกถึงพระคุณแหงสมเด็จพระบรมศาสดา เห็น
ประจักษแกจิต แมพระองคทรงดับขันธปรินิพพานมานานแลว ก็
จักเปนเหมือนไดเห็นพระองคทรงปรากฏอยูเฉพาะหนา สําเร็จเปน
ทัสสนานุตตริยะ ความเห็นอยางประเสริฐ เมื่อปฏิบัติตามปฏิปทา
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ของพระองคนั้น จัดเปนปฏิปทานุตตริยะ ความปฏิบัติอยางประเสริญ
เปนทางแหงวิมุตตานุตตริยะ ความพนอยางประเสริฐ คืนพนจาก
สังกิเลสบาปธรรมเปนผลานิสงส.
พ.ศ. ๒๔๖๒
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อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
ในวาระนี้ จักอธิบายความแหงบทวา "อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ" ที่แปลวา "ผูเปนสารถี ฝกคนที่ฝกได ไมมีผูอื่นยิ่งกวา."
พระคุณบทนี้ทานจัดไวในอนุสสรณปาฐะ คือบาลีสําหรับระลึกประการ
หนึ่ง ซึ่งพวกพุทธมามกะทรงไวขึ้นปากเจนใจ.
พุทธมามกบัณฑิต กลาวยกยองสมเด็จพระบรมสวามิศรวา
"อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ" ผูเปนสารถี ฝกคนที่ฝกได ไมมีผูอื่น
ยิ่งกวา พึงรูอรรถาธิบายดังนี้ :ดิรัจฉานบางชนิดเปนสัตวที่ฝกได มนุษยยอมฝกไดเพื่อใชการ
ของตน หรือเพื่อบํารุงความสุขแหงตน ในจําพวกนี้ มีสัตวที่ฝกฝน
ไวใชเปนพาหนะดวยเหลาหนึ่ง มี ชาง มา โค กระบือ เปนตน. สัตว
ตัวใดรับฝกหัด มนุษยอาจบังคับใหทําตามปรารถนา สัตวตัวนั้นชื่อวา
"ทมฺโม" แปลวา ที่ฝกได เปนชางก็เรียกวา "หตฺถิทมฺโม" ชาง
ที่ฝกได เปนมาก็เรียกวา "อสฺสทมฺโม" มาที่ฝกได สัตวตัวใด
ไมรับฝกหัด บังคับใหทําตามปรารถนาไมสําเร็จ สัตวตัวนั้นชื่อวา
"อทมฺโม" แปลวา ที่ฝกไมได เปนชางก็เรียกวา "หตฺถฺยทมฺโม"
ชางที่ฝกไมได เปนมาก็เรียกวา "อสฺสาทมฺโม" มาที่ฝกไมได.
ชนผูฝกชื่อวา "สารถิ" แปลวา ผูใหแลนไป คือผูขับ เปนผูฝก
สัตวชนิดใด เติมชื่อสัตวชนิดนั้นเขาขางหนา เชน "หตฺถิทมฺมสารถิ อสฺสทมฺมสารถิ" สารถีฝกชางที่ฝกได สารถีฝกมามีฝกได.
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ชางมานอกจากเปนพาหนะใชการในคราวปกติ ในครั้งโบราณ
ใชขึ้นออกรบกับขาศึกดวย จัดเขาเปนองคแหงเสนาคือกองทัพละ
อยางๆ เสนาครั้งนั้น จัดชางเปนกอง ๑ มาเปนกอง ๑ รถเปนกอง ๑
พลเดินเทาเปนกอง ๑. กําหนดอยางนอย กองชาง ๓ เชือก มีคน
ประจํา ๓๖ คน เรียกหัตถานิก กองมา ๓ ตัว คนประจํา ๙ คน
เรียกอัสสานิก กองรถ ๓ คัน คนประจํา ๑๒ คน เรียกรถานิก
พลเดินเทามีศัสตราวุธสําหรับมือ ๔ คน นาจะเปน ๑๒ เรียก
ปตถานิก. ในรัตนะ ๗ เกิดสําหรับพระบารมีพระเจาจักรพรรดิ ก็จัดชาง
มาเปนรัตนะละอยาง ๆ. คนรูจักฝก รูจักขับชางมาออกรบเปนผูมี
ชื่อเสียง ความนิยมนี้ ยังมีสืบมาถึงครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดทรงทําคชยุทธกับพระมหาอุปราชากรุง
หงสาวดี พระมหาอุปราชาเสียทีขาดคอชาง สมเด็จพระนเรศวรมีชัย
ไดพระเกียรติยศสืบมาจนกาลนี้. ในเวลาปกติ พระราชายอมทรงใช
ชางบางมาบางเปนราชพาหนะ พระมหาบุรุษเมื่อออกมหาภิเนษกรมณ
ทานกลาววาทรงมา. รถที่ใชออกรบก็ดี ที่ใชในคราวปกติก็ดี ใชมา
เทียม สารถีผูขับยอมใชคนสําคัญ ในการทําสงคราม ความมีชัยหรือ
ปราชัยเนื่องดวยสารถีผูขับรถเปนหรือไมเปน เชนเดียวกับควาญเปน
สําคัญในการชนชางฉะนั้น. ในพราหมณสมัยกลาวถึงผูวิเศษ เชน
กฤษณะเปนสารถีขับรถใหนักรบเชนอรชุน. ในพุทธสมัยก็มี กลาวถึง
พระมาตลีเปนสารถีของพระอินทรทั้งในคราวรบกับอสูรทั้งในคราวปกติ.
พุทธมามกบัณฑิต กลาวยกยองสมเด็จพระบรมศาสดาวา
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"ปุริสทมฺมสารถิ" สารถีแหงบุรุษที่ฝกได เทียบดวยสารถีแหงสัตว
ที่ฝกไดดังกลาวมา.
มนุษยเปนผูที่ฝกไดก็มี เปนผูทฝี่ กไมไดก็มี. ผูไดรับความ
ฝกหัด อันผูสั่งสอนฝกปรือ นําใหเปนไปตามปรารถนา ผูนั้นชื่อวา
"ปุริสทมฺโม" คนที่ฝกได ปุริส ศัพท อันหมายความวาคน นอก
จากนี้ พึงเห็นในคําวา "สทฺธีธ วิตฺต ปุริสสฺส เสฏ" ศรัทธา
เปนทรัพยอันประเสริฐของคนในโลกนี้ "ปฺฺุเจ ปุริโส กยิรา
กยิราเถน ปุนปฺปุน" ถาคนพึงทําบุย เขาพึงทําบุญนั้นบอย ๆ
เพราะขอความเหลานี้สาธารณแหหญิงดวย เพราะอยางนี้กระมัง จึง
ไมมีบทวา "อิตฺถีทมฺมา" หญิงที่ฝกได เปนคูกัน. ผูใดไมรับฝกหัด
ชักนําใหเปนไปตามปรารถนาไมสําเร็จ ผูนั้นชื่อวา "ปุริสาทมฺโม"
คนที่ฝกไมได. ชนผูฝกเรียกวาอาจารย หาไดเรียกวาสารถีไม นอก
จากบทวา "ปุริสทมฺมสารถิ." คนใดมีทิฏฐิมานะกลา ไมฟงคํา
แนะนําเสียเลย คนนั้น ในพระพุทธศาสนาเรียกวา "ปุริสาทมฺโม"
คนที่ฝกไมได. คนใดยังมุงฟง แมดวยหมายจะจับผิดแลวกลาวขม
ทานไมปรับเปนอยางนั้น. คนใด ดวยอํานาจความโงเขลา ทําตาม
คําชักนําของอาจารยไมสําเร็จ ทานไมจัดเปนอยางนั้น ทานเรียกอีก
อยางหนึ่งวา "ปทปรโม" แปลวาผูมีบทเปนอยางยิ่ง อธิบายวา
เปนแตสักวาไดยินบทอันทานกลาว ไมไดปรับเปน "ปุริสาทมฺโม."
ครั้งสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูแลว ปรารภจะทรงแสดง
พระธรรมเทศนาสั่งสอนชุมนุมชน ทรงพิจารณาถึงอัธยาศัยของชน
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ทั้งหลายที่เปนตาง ๆ กัน มีกิเลสเบาบางบาง มีกิเลสหนาบาง เปน
ผูพอจะรูตามบาง เปนผูไมพอจะรูตามบาง มีอาการดีบาง มีอาการ
ชั่วบาง จะพึงใหรูงายบาง จะพึงใหรูยากบาง ตาง ๆ กัน เปรียบ
เหมือนดอกบัวตางชนิด ที่ขึ้นพนน้ําแลวพอไดแสงอาทิตยจักบายก็มี
ที่ปริ่มน้ําจักบานในวันพรุงก็มี ที่ยังจมอยูในน้ํา อันน้ําเลี้ยงอยู จัก
บานในวันตอไปอีกก็มี ที่เปนภักษาแหงปลาและเตาเสีย จักไมบานเลย
ก็มี "ปุริสาทมฺโม" คนที่ฝกไมได ปรากฏในพระญาณของพระองค
โดยความเปนอภัพพบุคคล ผูไมพอจะรูตาม เหมือนดอกบัว ที่เปน
ภักษาแหงปลาและเตาเสียไมอาจบานฉะนั้น.
บทวา "ปุริสทมฺมสารถิ" เปนสารถีแหงคนที่ฝกได ให
สันนิษฐานลงวา ทานยอมวา สมเด็จพระบรมศาสดาทรงฝกสอนคน
ทั้งหลายทั่วไปไมได ทรงฝกสอนไดเฉพาะคนที่ฝกได ที่เรียกวา
"ปุริสทมฺโม" คนพวกนี้และรียกอีกโอหารหนึ่งวาเวไนยสัตว แปลวา
คนอันจะพึงแนะนําได.
สมเด็จพระโลกนาถเจา ทรงฝกคนที่ฝกไดดวยอาการอยางไร
พึงรูแจงโดยพระวาจาที่ตรัสแกนายเกสี ผูเปนสารถีฝกมา ครั้งหนึ่ง
เมื่อพระองคเสด็จอยู ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี นายเกสีสารถีผูฝกมา
เขไปเฝา พระองคตรัสถามวา นายเกสีฝกมาดวยอาการอยางไร ?
นายเกสีกราบทูลวา เขาฝกดวยอุบายอันละเอียด คือใชการปลอบ
โยนบาง ดวยอุบายอันหยาบ คือใชการขูการเฆี่ยน หรือการทรมาน
อยางอื่นบาง ดวยอุบายทั้งสองอยางบาง ตรัสถามวา ถามานั้นไม
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รับความฝกดวยอุบายนั้น ๆ เขาทําอยางไร ? ทูลวา เมื่อเปนเชนนี้
เขายอมฆามานั้นเสีย เพื่อมิใหเกิดคําครหาแกสกุลอาจารยของเขา.
ในลําดับนั้น เขากราบทูลถามพระองคบางวา พระองคก็เปนสารถี
ฝกคนที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งไปกวา พระองคทรงฝกเขาอยางไร ?
ตรัสตอบวา ทรงฝกดวยอุบายอันละเอียดบาง ดวยอุบายอันหยาบบาง
ดวยอุบายทั้งสองประการบาง ทรงแสดงการฝกดวยอุบายอันละเอียด
นั้น คือทรงแสดงสุจริตกายวาจาใจ ผลแหงสุจริต แกเทวดาและ
มนุษยอันเปนสัตวประณีต ทรงแสดงการฝกดวยอุบายอันหยาบนั้น
คือ แสดงทุจริตใน ๓ ทวาร ผลของทุจริต และอบาย ๓ คือ นรก
กําเนิดดิรัจฉาน และวิสัยแหงเปรต อันเปนที่เกิดแหงสัตวเลวทราม
ทรงแสดงการฝกดวยอุบายทั้งสองประการนั้น คือทรงแสดงสวนขาง
ไมดีกอน แลวทรงแสดงสวนขางดี. นายเกสีทูลถามวา ถาคนนั้นไมรับ
ความฝกหัดดวยอุบายทุกชนิด พระองคทรงทําอยางไร ? ทูลถามวา
ปาณาติบาต ยอมไมควรแกพระองคมิใชหรือ เหตุไฉนจึงตรัสวาทรง
ฆาเขาเสีย ? ตรัสตอบวา ปาณาติบาต ไมควรแกพระองคจริงอยู
พระวาจาที่ตรัสวาทรงฆาเขาเสียนั้น เปนโวหารใชพูดในธรรมวินัย
ความวา คนใดไมรับฝกหัดดวยอุบายนั้น ๆ พระศาสดาก็ดี พระ
สาวกก็ดี ไมวากลาวสั่งสอนคนนั้นอีกเลย อยางนี้แลเรียกวาฆาผูนั้นเสีย
ความมุงหมายของสมเด็จพระบรมศาสดา ในอันฝกคนที่ฝกได
นั้น ก็เพื่อนําใหหลีกจากการณและผลอันเลวทรามอันเปนทางมาแหง
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ทุกข และเพื่อชักจูงใหตั้งอยูในการณอันชอบและไดผลอันประณีต
โดยลําดับขึ้นไปเปนชั้น ๆ กลาวโดยยอ ประโยชนภายนี้ ประโยชน
ภายหนา และประโยชนทางพระนิพพาน. อยางนี้แลการฝกคน ยอม
แผกจากการฝกสัตวดิรัจฉาน. มนุษยผูฝกสัตวดิรัจฉานยอมฝกเพื่อ
เปนการอุปการะแกตน สวนสมเด็จพระโลกนาถเจา ยอมทรงฝกคน
เพื่อประโยชนแกเขาเอง.
ขอวา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเปนสารถีฝกคนที่ฝกได ไมมี
ผูอื่นยิ่งกวานั้น มีอธิบายวา การฝกสัตวดิรัจฉาน ยอมงายกวาฝก
มนุษย นายเปสสะบุตรนายฝกมาผูหนึ่ง ก็ไดกราบทูลสมเด็จพระบรมศาสดา ปรารภการฝกมาและฝกคนวา สัตวของเลี้ยงเปนผูตื้น คือ
มีอาการตรงไปตรงมารูไดงาย ๆ ฝายมนุษยเปนดุจชัฏ คือมีอัธยาศัย
อยางหนึ่ง มีอาการกายวาจาอยางหนึ่ง รูไดยาก. อีกประการหนึ่ง
สารถีฝกสัตวดิรัจฉาน ยอมใชอุบายทรมานตาง ๆ เพื่อเข็ดหลาบ
ฝายสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทรงฝกคนดวยลําพังพระวาจาแนะนําให
เห็นโทษและคุณ ไมไดใชความบังคับใหจําใจทําตาม คนที่ไดรับฝกดี
แลวยอมเปน "ธมฺมจารี" ผูประพฤติธรรม ไมหนั เหไปในทาง
อธรรม มั่นคงในพระพุทธศาสนา ไมอุทิศศาสดาอื่น คือไมเขารีต
ศาสนาอื่น. มีคํากลาวในพระธรรมบทวา มาอัสสดร มาอาชาไนย
มาสินธพ ชางกุญชร ชางมหานาค ที่ฝกแลว เปนสัตวประเสริฐ
ฝายมนุษยผูฝกตนแลว ยังเปนผูประเสริฐกวาสัตวเหลานั้นอีก เพราะ
ใคร ๆ จะพึงไปไดสูทิศที่ไมเคยไป คือพระนิพพาน ดวยยานเหลานั้น
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เหมือนชนผูไดรับฝกแลว มีตนฝกเรียบรอยดีแลว หาไดไม. โดย
ปริยายดังสําแดงมา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา จึงเปนสารถีฝกคน
ที่ฝกได ไมมีผูอื่นยิ่งกวา.
พระคุณบทวา "อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ" มีอรรถาธิบาย
ดังพรรณนามา ดวยประการฉะนี้.
พุทธบริษัทมาคํานึกถึงพระคุณแหงสมเด็จพระบรมศาสดา เห็น
ประจักษแกจิต แมพระองคทรงดับขันธปรินิพพานนานมาแลว ก็จัก
เปนเหมือนไดเห็นพระองคทรงปรากฏอยูเฉพาะหนา สําเร็จเปนทัสสนานุตตริยะ ความเห็นอยางประเสริฐ เมื่อปฏิบัติตามปฏิปทาของพระองค
นั้น จักเปนปฏิปทานุตตริยะ ความปฏิบัติอยางประเสริฐ เปนทาง
แหงวิมุตตานุตตริยะ ความพนอยางประเสริฐ คือพนจากสังกิเลสบาปธรรมเปนผลานิสงส.
พ.ศ. ๒๔๖๓
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สตฺถา เทวมนุสฺสาน
ในวาระนี้ จักอธิบายความแหงบทวา "สตฺถา เทวมนุสฺสาน"
ที่แปลวา "ผูเปนพระศาสดา แหงเทวดาและมนุษยทั้งหลาย."
พระคุณบทนี้ทานจัดไวในอนุสสรณปาฐะ คือบาลีสําหรับระลึกประการ
หนึ่ง ซึ่งพวกพุทธมามกะทรงไวขึ้นปากเจนใจ.
บทวา "สตฺถา" ในบาลีที่แปลทับศัพท เพี้ยนมาจากสันสกฤต
วา "ศาสดา" นั้น โดยอรรถสามัญ แปลวา "ผูส อน" แตได
อรรถพิเศษ หมายเอผูสอนที่เปนเจาลัทธิ เชน "สุเนตฺโต สตฺถา"
สุเนตรศาสดา ผูสอนลักทธิอันชอบในอดีตนอกพุทธุปบาทกาล และ
"ฉ สตฺถาโร" ศาสดา ๖ ผูสอนลักทธิผิดในพุทธกาล. ในพระ
พุทธศาสนา ครั้งพุทธกาลตลอดมาถึงครั้งรจนาบาลี พระสาวกไมได
เรียกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวาพระศาสดา เรียกวา "ภควา"
ที่เราแปลทับศัพทวาพระผูมีพระภาค [ที่เพี้ยนมาจากภัค] อันเปนคํา
เรียกฤษีทั่วไป แมอยางนั้น คํานั้นก็ไดใชมาแลวในครั้งพุทธกาล ในที่
ระบุวาครู เชนพระสาวกผูเคยเปนคณาจารยมากอน ภายหลังเลื่อมใส
มาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ มีพระอุรุเวลกัสสปะเปนตน ปรารถนา
จะใหคนทั้งหลายทราบ กราบทูลประกาศตนวา "สตฺถา เม ภนฺเต.
ภควา สาวโกหมสฺมิ" พระเจาขา พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดา
ของขาพระบาท ๆ เปนสาวก ดังนี้. ในคุณบทวา "สตฺถา เทว
มนุสฺสาน" ก็เชนเดียวกัน มาเรียกวา "สตฺถา" พระศาสดา ใน
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ครั้งรจนาอรรถกถา ชะรอยบทวา "สตฺถา" พวกลัทธิอื่นจักหาได
ใชเรียกเจาลัทธิของตนไม จักเรียกวา "ภควา" เหมือนกัน ดูนา
จะเปนบทใชเรียกหัวหนาลัทธิอื่นจากของตัว แตพวกอื่น ตามบาลี
เขาเรียกสมเด็จพระผูมีพระภาคของเราวา "สมโณ โคตโม" พระ
สมณโคดม ไมเรียก "สตฺถา" โดยนัยนี้ นาเปนบทอันพวก
พุทธศาสนิกใชเรียกหัวหนาลัทธิตาง เชนนี้ก็เปนได พวกพระสาวก
จึงไมเรียกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา "สตฺถา."
บทวา "เทวมนุสฺสาน" แหงเทวดาและมนุษยทั้งหลาย นา
หมายเอาอุปปตติเทวดา คือเทวดาโดยกําเนิด และมนุษยทั้งหลาย
ทั่วไป เพราะในบาลีก็ไดกลาวถึงทาวสักกเทวราช ทาวจาตุมหาราช
และเทวดาอื่น ๆ วา ลงมาเฝาสมเด็จพระผูมีพระภาค ทูลถามปญหา
บาง ฟงพระธรรมเทศนาบาง เชนนี้ พระองคชื่อวาเปนพระศาสดา
แหงเทวดาเหลานั้นดวย. แตพระอรรถกถาจารยแกอรรถแหงบทนี้วา
"แหงสมมติเทวดา คือมนุษยที่ราชาและชั้นเจาที่จัดเปนเทวดาโดย
สมมติและมนุษยสามัญ" ทานเทียบดวยบทวา "สเทวมนุสฺส" อัน
มีบทวา "สเทวก" หมายเอาอุปปตติเทวดาอยูขางตน ในที่นี้ไม
ไดมุงจะวิจารณอรรถแหงปาฐะนั้น จักไมปรารภถึง. อยางไรก็ดีอธิบาย
ของพระอรรถกถาจารยรดั กุมดีอยู. จักถือเอาตาม.
พระคุณนามบทนี้ เทาที่แปลไว ดูเปนที่ยกยองดวยความตื่นเตน
วา พระองคเปนครูบาแหงพระราชา แหงเจานาย ตลอดลงมาถึง
คนสามัญ โกตุหลิกชน [คนตื่นเตน] จักเห็นเปนพระอภินิหาร เชน
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กลาวในพระสูตรวา ทานผูมีอํานาจวาสนาเขารีตลัทธิใด พวกลัทธินั้น
ยอมตื่นเตน ฝายปริกขนชน คนวิจารณ จักไมตื่นเตนดวยวาสนา
เพียงเทานั้น จักสอดสองตอไปถึงปฏิปทาอันนํามาซึ่งผลอยางนั้น. ใน
ที่นี้ จักแสดงพระพุทธจรรยาแหงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เนื่อง
ดวยทรงสั่งสอนมหาชนตามที่นึกได ยนเปนหัวขอได ๔ ขอ คือ
๑. ทรงพระกรุณาหวังจะใหผูที่ทรงสั่งสอน ไดความรูอันจะ
สําเร็จประโยชน.
๒. ทรงมุงความจริงกับประโยชนเปนที่ตั้ง.
๓. ทรงทํากับตรัสเปนอยางเดียวกัน.
๔. ทรงฉลาดในวิธีสั่งสอน.
อธิบายขอ ๑ วา สมเด็จพระผูมีพระภาคนั้น ทรงพระกรุณาใน
สรรพสัตว หวังจะใหผูที่ทรงสั่งสอนไดความรูอันจะสําเร็จประโยชน
พึงเห็นในคราวแรกตรัสรู ทรงพระพุทธดําริจะแสดงพระธรรมเทศนา
โปรดสัตวโลก ทรงพิจารณาเห็นสัตวโลกผูมีอุปนิสัยตาง ๆ กัน
ดุจดอกบัวที่ขึ้นพนน้ํา พอรัศมีพระอาทิตยมาตอง จักบานก็มี ดุจดอก
บัวอยูในน้ําตื้นและลึกอันจักบานตาม ๆ กัน ในวันพรุงและวันตอไปก็มี
ทรงตั้งพระหฤทัยเพื่อเทศนาโปรดผูมีอุปนิสัยแกใหสําเร็จอริยธรรม
และเพื่อจะอบรมผูมีอุปนิสัยออนใหแกขึ้น และไดทรงทํามาตามนี้.
มีคําสรรเสริญสมเด็จพระผูมีพระภาควา "อภิฺาย โข โส ภควา
ธมฺม เทเสติ โน อนภิ
ฺ าย" พระผูมีพระภาคนั้น ยอมทรงแสดง
ธรรมเพื่อรูยงิ่ แล หาไดทรงแสดงเพื่อไมรูยิ่งไม. อาจารยบางคนยอม
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เปนผูหวงวิชาและยังตกอยูในอํานาจแหงอคติ ยอมบอกวิชาใหแกศิษย
ไมสม่ําเสมอกัน รักศิษยใดมาก ยอมบอกใหแกศิษยนั้นมาก แนะทาง
สังเกตและเทียบเคียงให อยางไรก็ยังไมเปดเผยสิ้นเชิง ดวยเกรงศิษย
จะทันตน. ฝายสมเด็จพระทศพลทรงปรารถนาจะใหผูที่ทรงสั่งสอน
รูธรรมทั่วถึง ทรงสั่งสอนไมมีนอกไมมีใน. พระองคตรัสวา พระ
ธรรมวินัยของพระองค เปนคุณเปดเผยจึงจะแจมใส ทรงเปรียบดวย
ดวงอาทิตยและดวงจันทรอันเมฆมิไดกําบัง พระองคทรงพระกรุณา
และมุงประโยชนอยาไรแกผูรับสั่งสอน พึงเห็นเมื่อคราวจะนิพพาน.
พระองคตรัสแกพระอานนท "อานนท พระตถาคตไมชื่อวาอันบริษัท
สักการบูชาแลว ดวยเครือ่ งสักการะมีประมาณเทานี้ ชนใด ภิกษุก็ตาม
ภิกษุณีก็ตาม อุบาสกก็ตาม อุบาสิกาก็ตาม มาปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมสมควร ชนนั้นชื่อวายอม
สักการบูชาพระตถาคตดวยบูชาอยางยิ่ง." พระพุทธดํารัสนี้สองความวา
พระองคทรงสั่งสอนดวยพระกรุณามุงจะใหผูที่ทรงสั่งสอนไดประโยชน
ไมมุงจะไดรับสักการบูชาลาภผลและชื่อเสียง ผูใดปฏิบัติธรรม ธรรม
นั้นยอมจะรักษาผูนั้นไว มิใหตกลงสูฐ านะอันเลยทราม. พระองค
ก็ไดประทานพระอนุสาสนีไวแกพระธรรมกถึกขอหนึ่งวา "เมื่อแสดง
ธรรมแกผูอื่น พึงตั้งเมตตาจิต ไมพึงมุงอามิสคือลาภผล" ดังนี้
นี้เปนพระพุทธจรรยาเนื่องดวยทรงสั่งสอนอยางหนึ่ง.
อธิบายขอ ๒ คือทรงมุงความจริงกับประโยชนเปนที่ตั้งนั้น พึง
เห็นโดยพระพุทธดํารัสแกพระอภัยราชกุมารวา "วาจาใด ไมไดจริง
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และไมเปนประโยชน แมเปนที่ชอบใจของคนอื่น พระตถาคต
ไมกลาววาจานั้นเลย วาจาใด แมไดจริง แตไมเปนประโยชน หรือ
แมเปนประโยชน แตไมไดจริง ชนอืน่ ชอบใจก็ตาม ไมชอบใจก็ตาม
พระตถาคตไมกลาววาจานั้น วาจาใด ทั้งไดจริง ทั้งเปนประโยชน
แมไมเปนที่ชอบใจของชนอื่น เมื่อเปนกาลอันสมควร พระตถาคต
ยอมกลาววาจานั้น." พระพุทธดํารัสนี้สองความวา พระองคทรง
สั่งสอนพระศาสนา ไมไดมุงประโยชนสวนพระองค แลวนําเรื่องอัน
มิเปนจริงมาตรัส ลวงใหคนทั้งหลายชอบใจแลวนอมใจเชื่อ ดุจพวก
เดียรถียเขหาความวา พระองครูกลมายาเปนเครื่องกลับใจคน พระ
องคทรงตําหนิ ผูสั่งสอนลวงโลกเพื่อประโยชนตนเชนนี้ อยางรุนแรง
พึงเห็นในเรื่องนิทานแหงจตุตถปาราชิก ทรงตําหนิพวกภิกษุผูลวง
มหาชนใหหลงเชื่อวา ตนเปนผูวิเศษดวยคุณอันไมมีจริง ในคราวขาว
แพงกันดารดวยอาหาร เพื่อไดอาหารมาเลี้ยงชีวิต ในคราวจําพรรษา
อยูแทบฝงแมน้ําวัคคุมุทา วาเปนยอดมหาโจร แลวทรงบัญญัติจตุตถปาราชิกสิกขาบท วางโทษภิกษุผูละเมิดถึงมูลเฉท อีกฝายหนึ่ง แม
จักเปนประโยชนแกผูที่ทรงสั่งสอน พระองคก็มิไดเอาเรื่องเท็จมาตรัส
ลวง ตอเปนเรื่องจริงและเปนคราวที่สมควรจึงตรัส จักถูกใจเขหรือ
ไมก็ตามที ทรงถือธรรมเปนหลัก ไมโยกไปตามใจคน. อนึ่ง ทรงแนะ
นําเพื่อเสาะคนหาความจริง พึงเห็นในเรื่องกาลามสูตร มีความยอวา
ครั้งหนึ่ง เสด็จเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท ถึงเกสปุตตนิคม พวก
กาลามโคตรชาวบานนั้น พากันมาเฝา กราบทูลวา กอนแตนั้น มี
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สมณพราหมณมาถึงบานนี้ กลาวแนะนําใหทําอยางนั้น ๆ ครัน้ พวก
อื่นมาในลําดับ กลับแนะนําใหทําอยางใหม คานคําของพวกกอนเปน
อยางนี้เสมอมา จนไมทราบวาควรเชื่อคําของพวกไหน ? พระองค
ตรัสวา ควรแลวที่จะเปนเชนนั้น ตรัสแนะมิใหเชื่อโดยอางอาการ
ภายนอก ๑๐ อยาง เปนตนวา อยาเชื่อโดยปรัมปรา คือ เชือ่ โดยได
ฟงสืบ ๆ กันมา อยาเชื่อโดยเสียงเลาลือเซ็งแซ อยาเชื่อโดยอางคัมภีร
หรือตํารับ อยาเชื่อโดยคาดหนาหรือโดยนับถือบุคคล พึงพิจารณาให
เห็นถองแทดวยใจของตนเอง ซึ่งบาปบุญคุณโทษประโยชน มิใช
ประโยชน เห็นการใดเปนบาปมีโทษ มิใชประโยชน พึงเวนการนั้น
เสีย เห็นการใดเปนบุญ มีคุณเปนประโยชน พึงสมาทานการนั้น.
นี้เปนพุทธจรรยาเนื่องดวยทรงสั่งสอนอีกอยางหนึ่ง.
อธิบายขอ ๓ คือทรงทํากับตรัสเปนอยางเดียวกันนั้น พึงเห็น
โดยพระพุทธานุสาสนีตรัสสอนภิกษุวา พึงตั้งตนนั่นแลไวในคุณอัน
สมควรกอน ภายหลังจึงคอยสอนผูอื่น เชนนี้จักไมมัวหมอง. อีก
ขอหนึ่งวา ถาสอนผูอื่นอยางใด ควรทําตนอยางนั้น เปนการ
สมควรแลว พึงฝกหัดตนใหดีแลว จึงคอยฝกผูอื่น เพราะตนยอม
ฝกไดยาก. พระพุทธจรรยาอยางนี้ มีเสียงสรรเสริญสมเด็จพระผูมี
พระภาควา "พุทฺโธ โส ภควา โพธาย ธมฺม เทเสติ" พระผูมี
พระภาคนั้น เปนผูรูแลว ทรงแสดงธรรมเพื่อใหรู "ทนฺโต โส ภควา
ทมถาย ธมฺม เทเสติ" พระผูมีพระภาคนั้น เปนผูฝกพระองค
แลว ทรงแสดงธรรมเพื่อฝก "สนฺโต โส ภควา สมถาย ธมฺม
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เทเสติ" พระผุมีพระภาคนั้นเปนผูสงบแลว ทรงแสดงธรรมเพื่อสงบ
"ติณฺโณ โส ภควา ตารณาย ธมฺม เทเสติ" พระผูมีพระภาค
นั้น เปนผูขามพันแลว ทรงแสดงธรรมเพื่อใหขามพน "ปรินิพพฺ ุโต
โส ภควา ปรินิพฺพานาย ธมฺม เทเสติ" พระผูมีพระภาคนั้น
เปนผูดับเย็นแลว ทรงแสดงธรรมเพื่อดับเย็น. นี้เปนพระพุทธจรรยา
เนื่องดวยทรงสั่งสอนอีกอยางหนึ่ง.
อธิบายขอ ๔ คือ ทรงฉลาดในวิธีสั่งสอนนั้น พึงรูดังนี้ :ก. ทรงกําหนดรู ฉันทะ อัธยาศัย อุปนิสัย และภูมิ แหง
ผูที่ทรงสั่งสอนกอนแลว จึงทรงสั่งสอนดวยธรรมอันเหมาะแกเขาพระธรรมกถึกในชั้นหลังไมใชหลักนี้ แสดงธรรมอันตนเองชอบใจบาง
อันเขาชอบใจบาง จึงไมสําเร็จประโยชนแกผูฟง.
ข. ทรงแสดงธรรมเปนลําดับ ตัง้ แตชั้นต่ําขึ้นไปหาชั้นสูง หรือ
ตั้งแตที่ตื้นขึ้นไปหาที่ลึก เพื่อยังผูที่ทรงสั่งสอนใหปฏิบัติสะดวกและ
บริบูรณดวยธรรมทุกชั้น พึงเห็นเชนทรงสั่งสอนดวยประโยชนใน
ปจจุบัน ดวยประโยชนในสัมปารยะ และดวยปรมัตถประโยชน
คอยเลื่อนขึ้นไป อีกอยางหนึ่ง เชนทรงสั่งสอนดวยบุญกิริยาวัตถุ ๓
ดวยใหทําทาน ดวยใหรกั ษาศีล และดวยใหเจริญภาวนา ตั้งตนแตที่
ทํางายขึ้นไปหาที่ทํายาก อีกอยางหนึ่ง ทรงสั่งสอนดวยสิกขา ๓ อัน
เปนปรมัตถปฏิปทา ทรงสั่งสอนใหบําเพ็ญสีลสิกขา หัดรักษาความ
ประพฤติทางกายทางวาจาใหเรียบรอย เพื่อกําจักวิติกกมกิเลสอยาง
หยาบเปนเบื้องตนกอน แตนั้นทรงสั่นสอนใหบําเพ็ญจิตตสิกขา หัด
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รักษาจิตใหปราศจากนีวรณ และอกุศลอื่น เพื่อกําจัดปริยุฏฐานกิเลส
อยางกลาง ในที่สุด ทรงสั่งสอนใหบําเพ็ญปญญาสิกขา หัดใชปญญา
พิจารณาเบญจขันธโดยไตรลักษณ เพื่อกําจัดอนุสัยกิเลสอยางสุขุม
ผูปฏิบัติธรรมกาวกาย มักไมไดผลไพบูล.
ค. ทรงแสดงธรรมมีเหตุ คือผูฟงอาจตริตรองเห็นจริง พึงเห็น
ในเรื่องกาลามสูตรนั้น ทรงแนะนําพวกกาลมะใหใชความคิดพิจารณา
โลภะ โทสะ โมหะสวนหนึ่ง อโลภะ อโทสะ อโมหะสวนหนึ่ง วาเกิด
ขึ้นแลวทําคนใหเปนไปอยางไร โดยนัยนั้นเปนกุศลหรืออกุศล มีโทษ
หรือหาโทษมิได ประพฤติแลวเปนไปเพื่อทุกขหรือเพื่อสุข เชนนั้น
เปนธรรมควรประพฤติ หรือควรละเสีย แมพระองคก็ไดทรงสั่งสอน
พระธรรมกถึกไวอีกขอหนึ่งวา "แสดงธรรมแกผูอื่น พึงใหบรรยาย
คือ ชักเหตุผลและอุปมาอุปไมยมาเทียบ" ดังนี้ เพราะพระพุทธจรรยา
นี้ มีคําสรรเสริญพระองควา "สนิทาน ธมฺม เทเสติ โน อนิทาน"
พระผูมีพระภาคนั้น ทรงแสดงธรรมมีเหตุ หาทรงแสดงธรรมไรเหตุ
ไม.
ฆ. ทรงเปนกาลลัญู รูจักถือโอกาสยกขึ้นเปน อตูถุปฺปตฺติ
คือเกิดเรื่องเปนเหตุแสดงธรรม ธรรมที่แสดงเหมาะแกโอกาสแลว
ยอมใหเกิดผลเปนอยางดี. พระพุทธจรรยานี้ พึงเห็นในเรื่องกาลามสูตรนั้น เมือ่ พวกกาลามะกราบทูลวา ตนฟนเฝอเพราะคําแนะนําของ
สมณพราหมณตางพวกอันแยงกันนั้น พระองคทรงฉวยโอกาสนี้ตรัส
สอนใหใชความคิดดวยตนเอง อีกเรือ่ งหนึ่ง ทอดพระเนตรเห็น
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สิงคาลมาณพไหวทิศอยู ทรงเห็นเปนโอกาส ตรัสถามพอเกิดเรื่องแลว
ทรงแสดงทิศในพระพุทธศาสนา กลาวคือบุคคลตางพวกอันจะพึงบํารุง
โดยนัยนี้ ทรงสามารถยังพวกกาลามะ และสิงคาลมาณพใหเลื่อมใส
แสดงตนเปนอุบาสกถือพระพุทธศาสนา.
ง. ทรงแสดงธรรมเราใจ ยังผูฟงมิใหเบื่อดวยอาการ ๔ คือ
สนฺทสฺสนา อธิบายใหเห็นแจม ใหเขาใจชัด สมาทปนา ชวน
ใหมีแกใจสมาทาน คือทําตาม สมุตฺเตชนา ชักนําใหเกิดอุตสาหะ
อาจหาญเพื่อจะทํา สมฺปหสนา พยุงใหราเริงในอันทํา. บาลีแสดง
พระพุทธจรรยานี้ เปนอาจิณของพระองค ในคราวทรงสั่งสอนที่มิได
ระบุเรื่อง.
นี้เปนพระพุทธจรรยาเนื่องดวยทรงสั่งสอนอีกอยางหนึ่ง.
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงตั้งอยูในองคคุณของศาสดา
และไดทรงทําหนาที่แกสาวก ตามเยี่ยงอยางของศาสดาที่ดี พระองค
จึงกลาเปลงพระสุรสีหนาทวา "กิจอยางใด อันศาสดา ผูกรุณาแสวง
หาประโยชนเพื่อพวกสาวก อาศัยความเอ็นดูจะพึงทํา กิจอยางนั้นอัน
เราไดทําแลว แกพวกทาน ทุกประการ.
พุทธมามกบริษัท มาสอดสองถึงพระพุทธจรรยา อันนํามาซึ่ง
ผล คือ พระคุณนามบทนี้ โดยฐานเปนปริกขกชน จักไดปรีชาเห็นวา
พระองคเปนพระศาสดาผูสมควรแทจริง แหงเทวดามนุษยทั้งหลาย
จักไมตื่นไปตามความมีวาสนาของพระองค อยางโกตุหลิกชน ความ
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เลื่อมใสจักมีในฐานที่มั่นคงสถาพร ทําใหเปนผูมาตามดวยอจลสัทธา
คือความเชื่ออันไมไหวคลอน ยั่งยืนในพระพุทธศาสนา.
พ.ศ. ๒๔๖๔
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พุทฺโธ
สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้น พระองคทรงพระ
ปรีชาหลักแหลม หยั่งเห็นเหตุการณทั้งปวง ลวงสามัญชนในสมัย
และทรงนําเวไนยนิกรใหไดปรีชา และตั้งตนไวในทางที่ชอบ บัณฑิต
ผูนับถือ จึงสรรเสริญพระองควาเปน "พุทฺโธ" ผูต ื่น คือตื่นนอน
และ "โพเธตา" ผูปลุก มีอรรถาธิบาย ดังจะกลาวในลําดับไป.
ชนใด หลงงมงายอยูในความเปนไปของตนและของคนอื่น หรือ
หมดมุนอยูอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี และความมัวเมา
ไมมีปญญา หยั่งเห็นคุณโทษ ประโยชน มิใชประโยชนอันเปนไป
อยูแลว และถอนตนจาภาวะอันประกอบดวยโทษ หาประโยชนมิได
ตั้งตนไวในภาวะอันเปนคุณเปนประโยชน หรือไมหยั่งรูคติของธรรมดา
หลงถืองมงายอยู ชนนั้น ชื่อวาเปนผูหลับโดยอริยโวหาร โดยอรรถ
วา ปราศจากความรูสึก คือ ความหยั่งเห็น. ชนใดไมหลงงมงาย
และไมหมกมุนอยูเชนนั้น หรืออาจถอนตนจากอารมณที่ตั้งแหงความ
หลง และความหมกมุนเชนนั้น ทําความเปนไปของตนใหสําเร็จ
ประโยชนยิ่งขึ้น หรือหยัง่ รูคติของธรรมดา และรูจักประพฤติให
สมควรกัน ชนนั้น ชื่อวาเปนผูตื่น โดยอรรถวาเปนผูรูสึก กลาวคือ
หยั่งเห็น.
ชนใด ชักนําผูอื่นใหไดปรีชาญาณรูจักทําตนใหเปนผูตื่นดังกลาว
แลว ชนนั้น ชื่อวา ผูปลุก โดยอรรถวา เปนผูทําเขาใหรูสึกหายหลง
งมงาย.
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สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย เปนผูตื่นนั้น ไมใชวา
ตั้งแตตรัสรูแลวไป พระองคมีปกติเปนอยางนั้น ตั้งแตครั้งยังเสด็จ
อยูในฆราวาสมาแลว แตความตื่นของพระองคนั้น ถึงที่สุดเมื่อตรัสรู
แลว ไดทรงทําพุทธกิจในทางสอนพระศาสนา ยังพุทธเวไนยใหได
ธรรมจักษุ มีญาณเห็นธรรม สําเร็จอรรถวา เปนผูปลุก พระอาจารย
เจาจะพรรณนาพระคุณสมบัติ จึงจับตั้งแตตรัสรูแลวไป.
พระองคมีปกติเปนผูตื่น ตั้งแตครั้งเสด็จอยูในฆราวาสมาแลว
นั้น พึงเห็นโดยอุทาหรณ ดังนิมาสาธกไวบางเรื่อง.
ความเปนไปของพวกกษัตริยในครั้งนั้น ในสมัยที่วาสงคราม
ก็อยูในหมูสตรีลวน บําเรออยูดวยฟอนรําขับรองและประโคม ยัง
เวลาใหลวงไปดวยความสนุกเพลิดเพลิน สมเด็จพระบรมศาสดาของ
เราทั้งหลาย มีคํากลาววา เปนผูตองทํานายวา ถาดํารงฆราวาส
จักทรงอํานาจเปนพระเจาจักรพรรดิ ถาออกผนวช จักไดตรัสเปนพระ
ศาสดาเอกในโลก เปนธรรมดาอยูเอง ที่พระชนกและพระญาติวงศ
จะประสงคใหอยูครองฆราวาส จึงไดคิดผูกพันไวในทางนี้ สุดแตจะ
สนุกเพลิดเพลินอยูไดดวยประการไร มีคําพรรณนาไววา พระชนก
ทรงสรางปราสาทขึ้น ๓ หลัง เพื่อเปนที่เสด็จอยูแหงพระราชโอรสใน
๓ ฤดู ในเวลาเสด็จอยูปราสาทสําหรับฤดูฝน อันคณะสตรีลวน หา
บุรุษปนมิได บําเรอดวยฟอนรําขับรองประโคม ประโลมพระหฤทัย
มิไดเสด็จลงจากประสาทตลอดฤดู แตสมเด็จพระบรมศาสดา ก็หาได
ทรงเพลิดเพลินเสมอไปไม กลับทรงเห็นชีวิตของทานผูไดรับบําเรอ
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เชนนั้น แลมัวเมาอยูไมรูจักสรางวาไรผล เกิดมาแลวตายไปเสียเปลา
แลวสลดพระหฤทัย เบื่อหนายในภาวะเปนเชนนั้น พระคันถรจนาจารยไดแสดงความนี้ไว โดยนัยวา ทรงพระปรารภชรา พยาธิ มรณะ
เปนอารมณ ไดความสังเวชพระหฤทัย ทรงสําคัญเห็นปราสาทราชมนเทียร อันเต็มไปดวยคณะนางบําเรอนอนหลับเกลื่อนกลาด มี
อาการวิปลาสตาง ๆ วาเปนดุจปาชา อันดาดาษไปดวยซากศพ พระ
ดําริจะเปลี่ยนภาวะของพระองค ใหสําเร็จประโยชนแกโลก เปนเหตุ
นําใหเสด็จออกทรงผนวช.
เมื่อพระองคทรงผนวชดวยพระอัธยาศัยอยางนั้นแลว เปน
ธรรมดาอยูเองที่จะตองเลือกวา จะเขาพวกบรรพชิตอื่น หรือจะ
ประพฤติตามลําพังพระองค ในชั้นตน ทรงเลือกขางเขาพวกบรรพชิต
อื่น จึงไดเสด็จไปอยูในสํานักอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร ผูเปนคณาจารยใหญในแวนแควนมคธ ณ ครั้งนั้นโดย
ลําดับกัน แมพระองคไดศึกษาลัทธิช่ําชอง จนสองอาจารยนั้นยกยอง
วามีความรูเสมอดวยตน และชวนอยูช วยดูแลฝกสอนบริษัท พระ
องคก็หาไดหลงงมงายอยูในลัทธินั้นไม ทรงกําหนดเห็นไมเปนสาระ
ที่พอพระหฤทัย นี้เปนเหตุเปลี่ยนพระดําริไปขางประพฤติตามลําพัง
พระองค.
แมในเวลาทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาทรมานพระกาย ก็มีพระสติ
สัมปชัญญะจับแยบยล วาจักใหผลอยางไรบาง ไมไดทรงบําเพ็ญ
อยางงมงาย ดวยถือวาเปนบุญโดยสวนเดียว ทรงเห็นไมเปนประโยชน

นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาที่ 158

แลวและเลิกเสีย ทดลองในทางทําใจตอไป นี้เปนเหตุใหตรัสรูธรรม
วิเศษ สําเร็จเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
อุทาหรณเหลานี้สาธกความวา สมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีปกติ
เปนผูตื่น ตั้งแตครั้งยังเสด็จอยูในฆราวาสมาแลว.
ปฏิปทาของพระองคจําเดิมแตตรัสรูแลว อันแสดงความเปนผู
ตื่นของพระองค พึงเห็นโดยนัย ดังจะกลาวพอเปนอุทาหรณ.
แรกทรงสั่งสอนพระศาสนา ทรงชักนําในอนาคาริยปฏิบัติ คือ
ประพฤติเปนบรรพชิตเปนที่ตั้ง ภายหลังทรงสั่งสอนเชื่อตั้งแตปฏิบัติ
ของคนครองเรือนขึ้นไปโดยลําดับ นับวายังประโยชนใหสําเร็จแก
เวไนย ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต.
อีกอยางหนึ่ง พระองคเกิดในตระกูลกษัตริยผูครองเรือน แม
เปลี่ยนภาวะของพระองคมาเปนพระศาสดา สอนพระศาสนา ก็นาจะ
พอพระหฤทัยปกครองบริษัทดวยพระองค ทรงอํานาจสิทธิ์ขาด แต
ทรงพระปญญาสามารถหยั่งเห็นในอนาคตกาล ประทานพระพุทธานุญาตใหสงฆ คือ ประชุมภิกษุ เปนใหญในกิจพระศาสนา.
อนึ่ง ในครั้งนั้น การขายทาส เชนไปสงครามจับเชลยมาได
แลวขายเอาสิน และขายตอไปอีกดุจสัตวพาหนะ ยังไมเห็นกันวา
เปนดุราย และยังไมมีกฎหมายหาม สมเด็จพระบรมศาสดาไดทรงหาม
ไวโดยเปนกิจ อันอุบาสกคือคฤหัสถผูเครงในทางพระศาสนาไมควร
ทํา โดยที่สดุ จนทาสสินไถ ก็มิไดทรงอํานวยตาม ทรงหามไมใหภิกษุ
มีทาสเชนนั้น.
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อุทาหรณเหลานี้สาธกความวา สมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีปกติ
เปนผูตื่น เมื่อครั้งตรัสรูแลว สําเร็จเปนพระคุณนามวา "พุทฺโธ"
สมเด็จพระบรมศาสดาเปนผูปลุกนั้น พึงเห็นโดยนัยดังจะกลาว
พอเปนอุทาหรณ.
ชนชาวชมพูทวีปครั้งนั้น ยอมปนเปนเหลากันโดยชาติ ผูท ี่เขา
สมมติวามีชาติสูง คือพวกกษัตริยแลพวกพราหมณ ยอมสมาคมคบหา
กับเฉพาะกับคนมีชาติเสมอกัน ไมสังสรรคกับคนมีชาติต่ํากวา เปนตน
วาพวกแพศยและพวกศูทร กลาวคือพวกเจา ก็สงั สรรคกันเฉพาะใน
พวกเจา ไมเขาหมูพวกพอคาและคนทํางาน พวกพราหมณก็เปน
ประดุจเดียวกัน ความถือชาติ ยอมเปนไปรุนแรง เปนอุปสรรคกั้นกาง
ไมใหประชาชนรวมกําลังกันเขาได. สมเด็จพระบรมศาสดาทรงชัดนํา
พุทธศาสนิกบริษัทไมใหหนักในการถือชาติ จนเปนเหตุดูหมิ่นผูอื่น
พึงเห็นอุทาหรณในอันรับคนเขาอุปสมบท ไมเลือกวาคนชาติใดชาติ
หนึ่ง เปนคนดี ไมตองหามตามกฎหมายหรือวินัยแลวเขามาขออุปสมบท
ก็เปนอันใหเขาหมูได เปนภิกษุ มีสังวาส คือการเขาสมาคม และ
สิทธิ คืออํานาจอันชอบธรรม เสมอกัน อยูใตพระบัญญัติเสมอกัน
ไมไดรับยกเวนเพราะเหตุแหงชาติ เมื่อปฏิบัติโดยชอบยอมเปนภัพพบุคคล อาจบรรลุธรรมพิเศษเหมือนกัน ฝายคฤหัสถก็ไดทรงสั่งสอน
แสดงโทษแหงความหยิ่งเพราะชาติ และคุณแหงความสามัคคี เพื่อ
บรรเทาความถือชาติเสีย เพราะพระองคเปนผูปลุกในทางนี้ การถือ
ชาติในหมูพุทธศาสนิก จึงไมรุนแรงเหมือนในหมูพราหมณ.
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อนึ่ง ในครั้งนั้น มหาชนนับถือเทวดา และวัตถุศักดิ์สิทธิ์วา
มีฤทธิ์ บันดาลรายดีใหมีแกพวกมนุษยได จึงบวงสรวงออนวอนขอให
กําจัดภัย และชวยใหสําเร็จปรารถนา. สมเด็จพระบรมศาสดาทรง
สั่งสอนใหสันนิษฐานเห็นวา สิ่งทั้งปวงเปนผลเกิดมีขึ้นเพราะเหตุ จะ
สิ้นไป ก็เพราะสิ้นแหงเหตุ ทรงสั่งสอนใหได กัมมัสสกตาญาณ
คือความรูจักกําหนดเห็น ความที่แหงสัตวมีกรรมอันตนทํา เปนของตน
กลาวคือ ทําดีก็ไดผลดี ทําชั่วก็ไดผลชั่ว ขอนี้พึงเห็นอุทาหรณใน
การทรงแสดงวา สุภวิบุลผล คือ อายุ วรรณะ สุขะ ยศ สวรรค ยอม
ไมไดดวยความปรารถนาและออนวอน ยอมไดเพราะปฏิปทาเปนทาง
มาแหงผลเหลานั้นเอง และทรงแสดงการถึงวัตถุศักดิ์สิทธิ์ เชนภูเขา
วนะ อาราม และรุกขเจดีย เปนสรณะของพวกมนุษย ผูหวาดหวั่น
แตภัยวา หาเปนสรณะที่แทไม และทรงแสดงถึงเหตุผลอยางอื่นอีก.
เนื่องดวยความนับถือเทวดานั้น คนในครั้งนั้น ไดทําพิธีบูชา
ยัญฆาสัตวพาหนะ เชนโคและมาบาง ปศุสัตวเชนแพะ แกะ สุกร
ไกบาง เอาเนื้อเผาไฟเซนพระเพลิง เพื่อสะเดาะเคราะห หรือเพื่อใช
บนในเมื่อมีโชคชัยไดลาภ พิธีของทานผูมีอํานาจหรือมั่งมี ยอมเปน
การใหญขึ้นไปตามสวน เกณฑผูคนเขามาขวนขวายในการนี้ พลอย
ไดรับความลําบากตามกัน ไดยินวา กอนแตนั้น บูชายัญอันสําคัญ
ถึงฆามนุษยบางก็มี. สมเด็จพระบรมศาสดาทรงชักนําในทางบริจาคทาน
อันจะสําเร็จประโยชนแกปฏิคาหกแลวอุทิศสวนกุศลแดเทวดาเปนสวน
เทวดาพลีแทนบูชายัญญพิธี และบวงสรวงอยางอื่น ขอนี้พึงเห็น
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อุทาหรณ ในการทรงแสดงโทษแหงการบูชายัญแกพระเจาปเสนทิโกศลผูเตรียมจะทําอยู และทรงแสดงพิธีบําเพ็ญเทวดาพลี ในทาง
พระพุทธศาสนาแกวัสสการมหาพราหมณ เปนอาทิ.
แมการบําเพ็ญบุพพเปตพลี โดยอาการเซนโภชนาหารแกบุรพบุรุษและบุรพสตรีของตน ก็ทรงชักนํามาในทางบริจาคทาน แลว
อุทิศสวนกุศลไปถึง ขอนี้ พึงเห็นอุทาหรณ ในการทรงแสดงวิธี
บําเพ็ญบุพพเปตพลีในทางพระพุทธศาสนา แกพระเจาพิมพิสารมคธราช
เปนตน.
อนึ่ง เนื่องดวยการถือชาติ คนทั้งหลายยอมมีปกติเห็นแกตัว
จะทําการอยางใดอยางหนึ่ง แมเปนประโยชนแกผูอื่น ตัวตองได
ประโยชนดว ยจึงนะทํา อัธยาศัยนี้ติดมาในสันดาน แมแหงคนถือพระ
พุทธศาสนา ทําบุญใหทาน ยังปรารถนาจะไดสมบัติอยางนั้นอยางนี้
สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงชักนําใหละความเห็นแกตัว และตั้งใจ
ทํา มุงความสมควรเปนใหญ ดวยทรงติการทําดวยอัตตาธิปไตย ยก
ตนเปนใหญ และโลกาธิปไตย เพงโลกเปนใหญ และทรงสรรเสริญ
ธรรมาธิปไตย มุงธรรมเปนใหญ แมในฝายบรรพชิต ขอนี้ก็ตดิ
อัธยาศัยมา จึงไมพอใจจะเผื่อแผประโยชนแกผูอนื่ ประพฤติหาสุข
เฉพาะตน กลับถือวาเปนผูมักนอยสันโดษดี แตปฏิปทาเชนนี้หาใชของ
สมเด็จพระบรมศาสดาและพระสาวกไม ตั้งแตไดตรัสรูแลวพระองค
ทรงสั่งสอนพระศาสนาดวยพระองคเอง และทรงสงพระสาวกใหเที่ยว
ประกาศพระศาสนาดวย พระองคยังเวลาใหลวงไป ดวยทรงบําเพ็ญ
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ปรัตถประโยชนเปนที่ตั้ง.
อีกประการหนึ่ง ความเขาใจของคนในครั้งกอนพุทธกาลวา
มีธรรมชาติอยางหนึ่งสิงอยูในสรีระเหมือนคนอยูในเรือน สําเร็จเปน
อัตภาพ เปนผูรูสึก เปนผูเ สวยทุกข กลาวโดยรวบยอด เปน
ผูทํากิจของมโนธาตุ เปนสภาพยั่งยืนไมรูจักดับ ในเวลามรณะ
ธรรมชาตินอี้ อกจากสรีระไปสิงในสระระอื่นที่แรกตั้ง ลําพังสรีระยอม
ทรุดโทรมไป. ธรรมชาตินี้ เรียกในศัพทมคธวา "อตฺตา" ในศัพท
สสกฤตวา "อาตฺมนฺ" แปลวา "ตน" ในบางปกรณเรียกวา
"ชีวะ" แปลวา "สภาพเปน" ไทยเราเรียกวา "เจตภูต" แปลวา
"ภูตใจ" หรือ "ธาตุใจ" ฝายสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดง
ใหพุทธบริษัทเขาใจวา เบญจขันธไดแกรูป คือสรีระ ๑ เวทนา คือ
ความรูสึกสุขทุกข หรือไมทุกขไมสุข ๑ สัญญา คือความจําได ๑
สังขาร คือความคิดอาน ๑ วิญญาณ คือความรูแจงทางทวาร ๑
อันธรรมดาคุมเขาเปนสังขาร หาใชอัตตาไม. เกิดขึ้นเพราะเหตุรูปกาย
อันธาตุทั้ง ๔ คุมกันเขา เกิดสืบเนื่องมาจากมารดาบิดา เติบขึ้นเพราะ
ขาวสุกและขนมสด [บาลีวา อย กาโย รูป จาตุมมฺ หาภูติโก
มาตาเปติกสมฺภโว โอทนกุมฺมาสุจฺจโย] สวนนามธรรมอาศัย
ทวาร ๕ ภายนอกมีจักษุเปนตน และอารมณอันเปนวิสัย มีรปู เปนตน
ประจวบกันเขา เกิดวิญญาณความรูแจงทางทวารขึ้น อาศัยมโน
[เรียกในภาษาสสกฤตวา มนัส] คือใจ และธรรมคืออารมณ มี
รูปเปนตน อันใจปรารภถึงในลําดับแหงการเกิดวิญญาณทางทวารภาย
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นอกขึ้นแลว เกิดมโนวิญญาณ คือความรูแจงทางใจขึ้น นี้เปน
วิญญาณขันธ ประชุม ๓ ประการ คือทวาร อารมณ และวิญญาณ
เปนสัมผัส อันเปนปจจัยใหเกิดเวทนา สุข ทุกข ไมทุกขไมสุข
อยางใดอยางหนึ่ง นี้เปนเวทนาขันธ ความกําหนดหมายอารมณอัน
เกิดในลําดับ จัดเปนสัญญาขันธ สัญเจตนา ความคิดอาน กับวิตก
ความตริ วิจาร ความตรอง อันเกิดขึ้นในลําดับกัน จัดเปนสังขารขันธ เบญจขันธนี้ ยอมสิ้นไปเพราะสิ้นแหงธาตุ แมมโนธาตุ ก็
ยอมมีคติอยางเดียวกัน เปนสภาพไมยั่งยืน อาศัยเหตุเกิดขึ้นแลว
มีความสิ้นความเสื่อมเปนธรรมดา. ขอนี้สาธกดวยพระพุทธพจน
แสดงความเห็นของพระอริยาสาวกผูละสักกายทิฏฐิ ความเห็นวากายของ
ตนไดแลว ทานยอมไมเห็นเบญจขันธเปนอันเดียวกันกับอัตตา ยอมไม
เห็นอัตตาวามีเบญจขันธ ยอมไมเห็นเบญจขันธในอัตตา ยอมไมเห็น
อัตตาในเบญจขันธ.
อนึ่ง บรรพชิตในครั้งนั้น ยอมเขาใจวาโมกขะอันไดแกวิมุตติ
ความพนจากกิเลสอาสวะ เปนคุณจะพึงบรรลุไดดวยตั้งความเพียรทาง
กายอยางตึงเครียด ฝายสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงคานวาเปน
อัตตกิลมถานุโยค คือประกอบความลําบากตนเปลา หาประโยชน
มิได ปฏิบัตแิ ตพอเปนกลาง ไมหยอนนักจนตกไปทางกาม ไมตึง
เครียดนักจนลําบากเปลา จึงจะสําเร็จประโยชน.
ขอนี้ สาธกดวยพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนา.
อุทาหรณเหลานี้ สาธกความวา สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเปน
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ผูปลุกผูอื่นใหตื่น สําเร็จเปนพระคุณนามวา "โพเธตา."
พระองคทรงคุณสมบัติเห็นปานนี้แลว ทรงแสดงพระธรรมใดไว
เพื่อเปนหลักแหงความประพฤติของมหาชน พระธรรมนั้น ยอมเปน
คุณอันพระองคตรัสดีจริง พึงเห็นอุทาหรณ ในความไมประมาท คือ
ความไมเลินเลอ อันมีอุปการะมาก ทั้งในทางคดีโลก ทั้งในทางคดี
ธรรม. พระสงฆสาวกอันพระศาสดาปลุกแลว ปฏิบัติตามธรรมนั้น
ยอมเปนผูปฏิบัติดีจริง.
ขอสาธุชนผูอานผูฟงธรรมภาษิตนี้แลว พึงคํานึงถึงพระพุทธคุณ
และพระพุทธจรรยา บํารุงศรัทธาเลื่อมใสใหเจริญขึ้นตามคราว และ
พึงถือเปนเนตติ คือแบบอยาง เพื่ออนุวัตรตาม ไมพึงเปนคนหลง
งมงาย พึงเปนผูใชความตรึกตรองหยั่งรูเทาถึงการณ และพึงแนะนํา
ผูอื่นใหไดความรูความเขาใจเชนนี้ ความระลึกถึงพระคุณของสมเด็๗
พระบรมศาสดาจักสําเร็จประโยชนทั่วกัน.
พ.ศ. ๒๔๕๙
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ภควา
[จากหนังสือธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒]
บัดนี้ จักพรรณนาบทวา "ภควา" ดูเหมือนพระคันถรจนาจารยไมแนใจวา ออกจากศัพทอะไรหรือธาตุอะไร ทานพิจารณา
แกไวตาง ๆ อยางหนึ่งวา ออกจาก ภชฺ ธาตุ ที่แปลวาแจก วา
แบง อธิบายวา แจกพระธรรมรัตนะ สําเร็จรูปเปน ภาค หรือ ภค
แปลวาสวน วาสมบัติ อธิบายวามีสวนแหงธรรม มีคุณสมบัติ อีก
อยางหนึ่งวา ออกจาก ภชฺ ธาตุ ที่แปลวาคบ วาเสพ อธิบายวา
เสพเสนาสนะสงัด หรือจะอธิบายวา เสพสันติวิหาธรรม ก็เขารูป
สําเร็จรูปเปน ภค แปลวามีอาการนาคบ อธิบายวา ทรงนําผูเขา
ไปคลใหไดประโยชนตามสมควร อีกอยางหนึ่งวา ออกจาก ภฺช
แปลวาหัก อธิบายวาหักคือกําจัดกิเลสและปาปธรรมทั้งปวง. ขาพเจา
คนหาความเขาใจบทนี้มานานแลว ไดพบในพราหมณสมัย เปนคํา
เรียกฤษีทั่วไปก็ได เรียกเทวดาบางก็ได ที่ใชเรียกฤษีหลงเหลืออยู
ในปกรณของเราก็มี แหงหนึ่งพวกภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ คน เที่ยว
ตามหาหญิงคนหนึ่งผูลักของหนีไป พบพระศาสดาเสด็จประทับอยู
ใตรมไมตําบลไรฝาย ไมรูจักพระองค ถามวา "อป ภควา อิตฺพึ
ปสฺเสยฺย" แปลวา "ภควา เห็นหญิงบางหรือ ?" อีกแหงหนึ่ง
ในชาดก ราชอํามาตยตามเกสีดาบส ผูอันพระเจาพาราณสีทรงบํารุง
อยูในพระนคร แตทูลลาไปอยูกับกัปปดาบสผูศิษย ไดฉันแตของปาอัน
จืดหารสเค็มมิได ไมเหมือนอยูในพระนครที่ไดฉันของอรอยตาง ๆ วา
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"กถนฺนุ ภควา เกสิ กปฺปสฺส รมสิ อสฺสเม" แปลวา "ภควา
เกสี ยินดีอยูไ ดในอาศรมแหงกัปปดาบสดวยอยางไร ?" และไดรับ
ตอบวา ความคุนเคยนั้นแล เปนรสอันเยี่ยม สวนในพระพุทธศาสนา
ใชเปนบทเรียกพระศาสดา และพระพุทธเจาทั้งหลายอื่นเทานั้น ไมใช
เรียกพระสาวก. ขาพเจาลงมติวา ออกจาก ภค ศัพท อันสําเร็จ
มาจาก ภชฺ ธาตุ ที่แปลวาแจก วาแบง มีคูเทียบวา โสภคฺย
โทภคฺย ใชตามลําพังศัพทเปนขางดี แปลวา โชค มีคําดีคําราย
ประกอบ เปนแตคํากลาง ๆ แปลวาเคราะห เชนเคราะหดี เคราะหราย.
โดยนัยนี้ แปลวา ผูมีโชค วาผูมีเคราะหดี อธิบายวา ครั้งยังไมได
ออกทรงผนวช ก็ไดรับทํานุบํารุงมาเปนอยางดี ตั้งแตทรงพระเยาว
จนทรงพระเจริญ ออกผนวชแลวทรงแสวงหาทางตรัสรูอยูถึง ๖ ป นา
กลัวไมสําเร็จ มาสําเร็จเขาได แตนั้นทรงประกาศพระศาสนา สามารถ
ยังผูอื่นใหบรรลุธรรมพิเศษเปนพระสงฆขึ้นได และอาจยังเวไนยนอก
จากนั้นใหไดศรัทธาเลื่อมใสยอมนับถือ ประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ขึ้นไว จัดวาเปนผูมีโชค มีเคราะหดีทุกคราวมา ในเวลาสอนพระ
ศาสนา ปรากฏวาพวกเดียรถียคิดราย แตก็ไมอาจทํา สอนโจรและ
ยักษผูรายกาจ ก็ไมถูกทําราย และไมถูกผูครองนครที่เสด็จไปสอน
ศาสนาระแวงวาเปนผีบุญและกําจัดเสีย จัดวาเปนผูมีโชคมีเคราะหดี
เหมือนกัน. ควรจะเรียกวาพระผูมีพระภัต แตเรียกพระผูมีพระภาค
ชะรอยจะเห็นใกลตอเสียงวา พระพักตรซึ่งแปลวาหนา เกรงจะนําความ
เขาใจเฉไปกระมัง จึงเรียกตามที่ทานสันนิษฐานไวโดยประการหนึ่ง.
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[จากหนังสือหัวใจสมถกัมมัฏฐาน]
พระผูมพี ระภาคเจา ทรงพระคุณที่เปนอัตตสมบัติเชนนั้นแลว จัด
วามีภัคยะ คือสมบัติอันชักจูงคนอื่นเขามาคบ. ผูใดเขามาคบ พระองค
ยอมทรงสั่งสอนผูนั้น แจกอรรถแจกธรรมใหเขาใจชัด บัณฑิตหมาย
เอาพระคุณสมบัตินี้ ขนานพระนามไววา "ภควา" แปลวา ทาน
ผูมีภัคยะหรือวาทานผูมีภาค พระองคทรงแจกธรรมสั่งสอนประชาชน
ใหไดบรรลุผลอันดีงาม ทั้งสวนโลกียทั้งสวนโลกุดร ยังคนผูไมเคย
เขาใจใหเขาใจ ยังคนผูเคยเขาใจมาบางแลวใหเขาใจกวางขวาง นํา
ความหลงอันเปนเหตุตื่นเตนและหวาดหวั่นเสีย.
[จากหนังสือบุพพสิกขาวัณณนา]
พระนามวา ภควา นั้น แปลวา ผูมีภาค ก็ภาคนั้นไดแกกุศล
ธรรมมีทานศีลเปนตน ซึ่งเปนธรรมอันถึงซึ่งสวนอันอุดมอยางอุกฤษฏ
และเปนกุศลยังโลกิยสุขโลกุดรสุขใหบังเกิดขึ้น ภาคนั้น ยอมมีแก
พระองค เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา ภควา. อนึ่ง
ภควา แปลวาเปนผูแจกออก ก็แลพระผูมีพระภาคนั้น ยอมแจกออก
ซึ่งสรรพธรรมทั้งปวง โดยประเภทวา เปนกุศลและอกุศล และอัพยากฤตธรรม มิใชกุศลและอกุศลเปนตนแลว ก็แจกกระจายขยายธรรม
เหลานั้นเปนจิตเจตสิกแลว ก็จัดแจกเปนภูมิ ๔ เปนตน เพื่อใหกุลบุตร
รูแจงชัดในธรรมมีกุศลเปนตนนั้น แลวยกยายธรรมเหลานั้นเปนขันธ
อายตนะ ธาตุ อินทรีย อริยสัจ ปฏิจจสมปบาท เปนตน เพื่อเปน
อารมณแหงวิปสสนาปญญา และแจกสามัญญลักษณะ เครื่องหมาย
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เปนสามัญซึ่งมีทั่วไปในธรรมเหลานั้น คือ อนิจจฺ ตา ความที่ธรรมเหลานั้นเปนของไมเที่ยง ทุกฺขตา ความที่ธรรมเหลานั้นเปนทุกข อนตฺตตา
ความที่ธรรมเหลานั้นเปนของไมใชตน. ๓ นี้เปนลักษณะเครื่องหมาย
แหงวิปสสนาปญญา และประสงคจะชี้วา ในธรรมทั้งปวงเหลานั้นไดจริง
อยู ๔ จึงทรงแจกสัจจะของจริงแหงพระอริยเจา ๔ คือ ทุกข สมุทัย
นิโรธ มรรค แลวประสงคจะใหเห็นวาเปนทุกข ดวยเหตุนี้ จึงทรงแจก
อรรถแหงสัจจะ ๔ นั้นวา ธรรมมีขนั ธเปนตนนั้นเปนทุกข ดวยอรรถ
คือบีบคั้นสัตวอยาง ๑ ดวยอรรถคือธรรมอันปจจัยทั้งหลายมีตัณหา
เปนตนประชุมพรอมกันเขาไปทําใหเปนขึ้นอยาง ๑ ดวยอรรถคือ
ยังสัตวใหเรารอนพรอมอยาง ๑ ดวยอรรถคือเปนของแปรปรวนไม
ยั่งยืนอยาง ๑ จึงเปนทุกข ตัณหาเปนสมุทัย เหตุเปนแดนเกิดแหง
ทุกขนั้น ดวยอรรถคือประมวลมาดวยสามารถยังทุกขใหเกิดอยาง ๑
ดวยอรรถคือเปนเหตุมอบใหซึ่งทุกขเปนผลของตนอยาง ๆ ดวยอรรถ
คือประกอบสัตวไวดวยทุกขอยาง ๑ ดวยอรรถคือหามกันไวไมให
สัตวไดมรรคผลอยาง ๑ จึงเปนสมุทัย. ความดับตัณหาเปนนิโรธที่ดับ
ทุกข ดวยอรรถคือสลัดเสียซึ่งอุปธิ ธรรมเปนที่เขาตั้งอยูแหงทุกข
ทั้งปวงอยาง ๑ ดวยอรรถคือวิเวกสงัดจากสังขารทั้งปวงอยาง ๑ ดวย
อรรถคือเปนธรรมอันปจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมไดประชุมพรอมกัน กระทํา
ใหเปนขึ้นอยาง ๑ ดวยอรรถคือเปนของไมตาย เพราะเปนของเที่ยง
อยาง ๑ จึงชื่อวานิโรธ. สัมมาปฏิปทา ชื่อวามรรค วาทาง ดวยอรรถ
คือนําสัตวออกจากวัฏฏทุกขอยาง ๑ ดวยอรรถคือเปนเหตุยังสัตวให
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ถึงซึ่งพระนิพพานอยาง ๑ ดวยอรรถคือเห็นซึ่งนิพพานเปนธรรมอันสุขุม
ลวงสวนอยาง ๑ ดวยอรรถคือเปนอธิบดีแหงสัมปยุตธรรมในการ
เห็นซึ่งนิพพานอยาง ๑ จึงชื่อวามรรค. พระผูมีพระภาคทรงจําแนกซึ่ง
ธรรมทั้งหลาย โดยนัยดังนี้เปนตน เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามวา
ภควา. คําวา ภควา นี้เปนพระนามแหงพระผูมีพระภาค สําหรับกลาว
ดวยสามารถความเคารพในพระผูมีพระภาค ผูเปนศาสดาอันวิเศษและ
อุดมกวาสัตวทั้งหลาย.
[นวรหคุณคาถา]
ภาคฺเยน ภคธมฺเมหิ
สมงฺคี จาตุโล มุนิ
ครุคารวยุตฺโต จ
วิสฺสโุ ต ภควา อิติ.
[แปลนวรหคุณคาถา]
พระมุนผี ูมีความพรอมเพรียงและไมมีผูใดชั่ง (ไมมีผูใดเปรียบ)
ดวยภาคยะ (คือบุญ) ดวยภคธรรมทั้งหลาย และประกอบแลวดวย
คารวะของผูหนัก (ผูประกอบแลวดวยคารวะอันบุคคลพึงทําแกทาน
ผูหนัก) ปรากฏแลววา ภควา ดังนี้.
ภคธรรม ๖ ประการคือ อิสสริยะ ความเปนใหญในจิต ๑ ธรรม
โลกุตรธรรม ๑ ยสะ ยศที่ทราบทั่วไปในโลกสาม ๑ สิริ ความงามแหง
องคาพยพ ๑ กามะ คุณที่พระองคปรารภนา ๑ ปยัตตะ ความเพียร ๑
รวม ๖ ประการดวยกัน ดังนี้.
พุทธศาสนิกบริษัท ควรระลึกถึงพระคุณสมบัติของสมเด็จพระ
บรมศาสดา โดยพระพุทธคุณดังพรรณนามานั้นแลว ดวยความเชื่อ
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มั่นและความเลื่อมใส โดยความเคารพนับถืออันสนิทใจ ในกาลใด
ธรรมมาปรากฏในจิต ในกาลนั้น ชือ่ วาไดเห็นพระตถาคตเจาดวยใจ
การเห็นพระองคดวยญาณจักษุ ยอมยังประโยชนใหสําเร็จยิ่งกวาการ
เห็นดวยมังสจักษุเสียอีก แมพระองคก็ไดตรัสวา "ผูใดเห็นธรรมผู
นั้นชื่อวาเห็นเรา" ดังนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาจารย แมเสด็จ
ปรินิพพานมาแลว แตยังมีพระคุณสมบัติทรงอยู อันจะพึงหยั่งเห็น
ดวยญาณ ผูใดหยั่งเห็นพระคุณสมบัติของพระองคดวยน้ําใจแจงชัด
จนไดศรัทธาเลื่อมใส ผูนนั้ ไดชื่อวาไดเห็นพระองค เพราะมีพระ
พุทธภาษิตวา "ผูใดเห็นเรา ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม" ในลําดับนั้นจักได
ทัสสนานุตตริยะ คือการเห็นอันเปนกุศลอยางเยี่ยม เพิ่มพูนธรรมปติ
ใหเกิดขึ้นในใจ สมควรแกพุทธมามกะ คือผูรับเอาพระองคเปนที่
นับถือของตน เปนทางเครื่องอบรมกุศลสัมมาปฏิบัติใหไพบูล.
พวกเราทั้งหลายเคารพนับถือพระองค ก็เพราะทรงพระคุณและ
มีพระพุทธจรรยาอันดีงาม นําความปกระพฤติของพวกเราใหเปนไปใน
ทางที่ชอบ เราถึงพระองคเปนพระบรมศาสดา สมควรจะระลึกถึง
พระคุณสมบัติและพระพุทธจรรยาของพระองค เพื่อบํารุงศรัทธาและ
เลื่อมใสใหเปนไปกลา แมพระองคเสด็จปรินิพพานแลวนาน ผลแหง
ความตั้งจิตก็จักเปนเสมอกัน.
ขออํานวยพรแกพุทธบริษัททั้งคฤหัสถและบรรพชิต จงเจริญดวย
จตุรพิธธรรม คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ จงสถาพร ในพระบวรพุทธศาสนา จงไดบรรลุวิบลุ ผลมีความสําราญปราศจากโรค เจริญมั่นใน
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พระศาสนาของพระองค พรอมทั้งวงศวารพวกพอง ขอพระพุทธานุภาพจงคุมครองใหปราศจากภัยเวร อยาพบเห็นความลําบาก อยา
มีทุกขกายทุกขใจ จงมีสุขรักษาตนใหสวัสดี เทอญ.
จบพระพุทธคุณ โดยอนุสสรณนัยเทานี้.

