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                                 วิปสสนากัมมัฏฐาน  
                 พระเถระแตปางกอนเคยถวายเทศนา 
                                    นมตฺถุ  สุคตสฺส 
        วิสฺสนา  นาม  ปฺา                ยถาภูตตฺถทสฺสนี 
ปฺา  นาเมตฺถ  จิตฺเตหิ                   สห  ชาโตว  เกหิจ ิ
เอโก  สภาวธมฺโม  ว                           ยถาภูตปฺปชานโน 
สพฺพายาปายุปายตฺถ-                        ธมฺเมสุ  เยสุ  เกสุจิ 
โกสลฺลตาย  ปวตฺโต                           รเูปโสฺวภาสสาทิโส. 
ต  ปฺ  ภาวยนฺเตหิ                         โยคาวจรสาธุภิ 
อุคฺคโห จ  ปริปุจฺฉา  จ                       ปริยาปุณนมฺป  จ 
ธารณฺจ  สซฺฌาโย จ                         อโถป  ปจฺจเวกฺขณ 
สุฏุ  สมฺปาทยิตพฺพ                          ปณฺฑิตาเจรสนฺติเก. 
ยา  ยา  นิรตฺถกา  โลเก                        มิจฺฉาคาหิกทิฏ ิโย 
สพฺพา  าเณน  โอคยฺห                     วชฺเชตพฺพาว  สพฺพโส 
ยา  สาสนาคตา  ปฺา                      สมฺโมทยตฺถคามินี 
อริยา  เสฏา  นิพฺเพธิกา                     ทุกฺขสงฺขยคามินี. 
สาเยว  ภาวยิตพฺพา                             นิยฺยานิกา  อสหิรา 
กตาณปริจฺจเยหิ                                เตหิ  ธีเรห ิ สาธุภิ 
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เวทิตพฺพ  อนิจฺจฺจ                      อโถ  อนิจฺจลกขฺณ  
ทุกฺข  ทุกฺขลกฺขณฺจ                   อนตฺตา  จ  สภาวโต 
อนตฺตลกฺขณฺจาติ                      เอว  านานิมานิ  ฉ 
วิปสฺสนาภิโยคีหิ                          เวทิตพฺพานิ  สพฺพโส. 
ต  ต  สงฺขารคต  ว                       ปจฺจเยหาภิสงฺขต 
อุปานินฺนานุปาทินฺน-                  นามรูปาทิเภทน 
ขนฺธายตนธาตฺวาทิปฺ-                 ปเภเทหิ  วิกชฺชิต 
หุตฺวา  หุตฺวา  อภาเวน                 อฺถา  คติยาป  จ 
อนิจฺจนฺติ  เวทิตพฺพ                     สงฺเขเปน  สุธีมตา. 
อนิจฺจลกฺขณ  นาม                       อุปฺปาโท จ  วโยป จ 
อฺถตฺตูปคโม จ                       สงฺขาราน  ปุนปฺปุน 
ทุกขเวทนาสนฺตาป-                    สนฺตตฺตตฺตา  ตถา  ตถา 
อภิณฺหสมฺปฬน  ว                       วิฺเยฺย  ทุกฺลกขฺณ. 
ยมานิจฺจฺจ  ทุกฺขฺจ                   สฺุ  วเส  น  วตฺตติ 
โส  อนตฺตา  เวทิตพฺโพ                น  โกจิ  น  จ  กสสฺจิ 
วเส  อวตฺตนเยว                           สภาวธมฺมมตฺตตา 
สฺุตาสฺสามิกตฺตา  จ                 วุจฺจตานตฺตลกฺขณ. 
เอวมิมานิ  านานิ                        วิทิตฺวาน   วิเสสโต 
สงฺเขปวิตฺถารนเยน                      นามรูปาทิเภทโต 
สงฺขาเร  ปรจิฺฉินฺทิตฺวา                 ยถาลทฺเธ  ติกาลิเก  
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เตส  ปริคฺคเหตพฺพา                      ปจฺจยาป  กถฺจิป.  
อตีตาทิกาลตฺตเย                           วิตริตฺวาน  สสย 
เต  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา                   อโรเปตฺวา   ติลกฺขณ 
ภยตุปฏานาณ                           อโถ  มุจฺจิตุกเมต 
อนุกฺกเมนุปฺปาเทตฺวา                      ยาวสงฺขารุเปกฺขน 
สมฺปาเทนฺเตน  โยเคน                     ภาเวตพฺพา  วิปสฺสนา 
สงฺขารุเปกฺขาสงฺขาต                       ปริปกฺกวิปสฺสน 
นิสฺสาย มคฺค  ภาเวยฺย                      โลกุตฺตร  วิวฏฏน 
วิวฏฏนาย  สิทฺธาย                          ปาริสุทฺธิป  สชิฺฌติ 
มคฺคจิตฺเต  นิรุทฺธมฺห ิ                       ผลานิ  สมฺปวตฺตยุ 
ปจฺจเวกฺขณาณานิ                         สย  สิชฺฌนฺติ  สพฺพโส. 
อริยภูม ึ สโมกฺกนฺโต                          เอว  การกปุคฺคโล 
นิพฺพาน  เตน  อริเยน                        โหติ  สจฺฉิกต  สทา 
เอตฺตาวตา  สมาเสน                          ปฺากถา  สุนิฏ ิตา. 
        บัดนี ้ จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนา  ในวิปสสนากัมมัฏฐาน 
ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปญญาบารมี ดําเนินความวา  กุศล 
ที่แลวดวยภาวนา  สาธุชนจะพึงบําเพ็ญใหเกิดข้ึนดวยภาวนาอันใด 
ภาวนาอันนั้นมีประเภทเปน ๒  คือ  สมถภาวนา  ๑  วิปสสนาภาวนา  ๑ 
ขอซ่ึงการกบุคคลมาทําอุบายเครื่องระงับจิตใหเกิดข้ึน  ชื่อวาสมถ- 
ภาวนา  และขอท่ีการกบุคคลทําวิปสสนาใหเกิดข้ึนในจิต  ชื่อวา 
วิปสสนาภาวนา.  
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        ก็แลวิปสสนานั้น คือปญญาอันแจงชัด  เห็นอรรถเห็นธรรม   
อันมีจริงอันเปนความจริงอยางไร  ปญญาอันเห็นตามเปนจริง  กําหนด 
สามัญญลักษณะทั้ง ๓ คือ ความเปนของไมเที่ยง  ๑  ความเปนทุกข ๑ 
ความเปนอนัตตา ๑ ถอนความถือม่ัน  ดวยตัณหา มานะ  ทิฏฐิเสียได 
ชื่อวาวิปสสนาปญญา  เห็นวิเศษ  เห็นแจง  เห็นชัด  ปญญานั้นก็เปน 
สภาวธรรมอยางหน่ึง  เกิดพรอมกับจิตบางเหลา  เปนสภาพรูชัดตามจริง 
เปนไปโดยความเปนผูฉลาด  ในความเจริญและความฉิบหายและอุบาย 
แหงความเจริญและความฉิบหาย  และความฉลาดในอรรถในธรรม 
ทั้งหลาย  เปนผูสองใหความชัชวาล  ประหน่ึงแสงสวางในรูปทั้งหลาย. 
         สาธุชนผูจะเจริญใหปญญาน้ันเกิดมีข้ึน  พึงประกอบการเรียน 
อุเทศ และไตถามความ  และทรงจํา  และทองสาธยาย  และพิจารณา 
ใหบริบูรณข้ึน  ณ  สํานักแหงอาจารยผูฉลาด  ทิฏฐิความเห็นทั้งหลาย 
อันไมมีประโยชน  เปนไปดวยถือผิดตาง ๆ อยางไร  เปนไปในโลก 
สาธุชนพึงหยั่งดวยปญญาพิจารณา และละเวนทิฏฐิเหลาน้ันเสียดวย 
ประการทั้งปวง  พึงเจริญปญญาอันมาในคําสอนของพระพุทธเจาให 
เกิดมีข้ึนในจิต  ปญญาซึ่งมาในพระพุทธศาสนานั้น  คืออุทยัตถคามินี 
ปญญาอันไปยังความอุทัยและอัสดง  พิจารณาความเกิดและความ 
เสื่อมส้ินแหงสังขารเปนอารมณ  เปนปญญาอันพิเศษไปจากขาศึก 
คือกิเลสเครื่องเศราหมองจิตได  อาจสามารถจะทําลายกิเลสที่ยังไมเคย 
ทําลายใหพินาศได  จะใหผูเจริญบรรลุความสิ้นทุกขไดโดยชอบ  นําผู 
ปฏิบัติออกไป  เพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบไดจริง  เปนปญญาอันมั่นคง  



นักธรรมเอก - วิปสสนากัมมัฏฐาน - หนาท่ี 5 

ยากท่ีขาศึกจะนําเสียได.   
        สาธุชนผูมีความสะสมในทางปญญาไดทําแลว  พึงบําเพ็ญให 
ปญญาน้ันเกิดในจิต  ใหไพบูลข้ึนตามอุบายท่ีชอบ  ที่จะใหเกิดอุท- 
ยัตถคามินีปญญาน้ัน  ใหผูเจริญวิปสสนาปญญาน้ัน  พึงรูฐานะทั้ง ๖ 
กอน  คือ  อนิจจะ  ของไมเที่ยง  ๑  อนิจจลักขณะ  เครื่องหมายท่ีจะ 
ใหกําหนดรูวาไมเที่ยง ๑  ทุกขะ  ของสัตวทนยาก ๑  ทุกขลักขณะ 
เครื่องหมายที่จะใหกําหนดรูวาเปนทุกข  ๑  อนัตตา  สิ่งสภาพไมใชอาตม 
ตัวตน  ๑  อนัตตลักขณะ  เครื่องหมายท่ีจะกําหนดรูวาเปนอนัตตา๑ 
ในฐานะท้ัง ๖ นั้น  สังขารที่ปจจัยแตงปจจัยปรุง  แตกตางเปน 
อุปาทินนะและอนุปาทินนะ  หรือเปนนามรูป  พุทธาทิบัณฑิตแจกโดย 
ประเภทเปนขันธ  อายตนะ  ธาตุ  เปนตนนี้  เปนของไมเที่ยง  เพราะ 
เกิดข้ึนดวย  เสื่อมส้ินไปดวย  แปรปรวนยกยายเปนอยางอ่ืน ๆ ไป 
ดวย.  ความเกิดข้ึนและความเสื่อมส้ิน  และความเขาไปถึงความ 
เปนอยางอ่ืน ๆ ไป เปนอนิจจลักขณะ  เครื่องหมายท่ีจะใหรูใหเห็น 
วาไมเที่ยง.  สังขารนามรูปนั้นเปนทุกข  เพราะเปนของอันความเกิด 
ข้ึนและความเสื่อมส้ินหากเบียดเบียนบีบค้ัน.  ขอซ่ึงความเกิดข้ึนและ 
ความเสื่อมส้ินมาเบียดเบียนบีบค้ันอยูนั้นแล  เปนทุกขลักขณะ  เครื่อง 
หมายท่ีจะใหรูใหเห็นวาเปนทุกข สิ่งใดไมเที่ยงและเปนทุกข  สิ่งน้ัน 
เปนของสูญจากความเปนตน  และความเปนของ ๆ  ตน ไมเปนไป 
ในอํานาจ  ไมเปนสัตวเปนบุคคลผูใด  ไมเปนของ ๆ  ผูใด  สังขาร 
นามรูปนั้นเปนอนัตตา  เพราะไมเปนไปในอํานาจ  ความไมเปนไป  
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ในอํานาจ  ความเปนของสูญสักวาเปนสภาวธรรม  ความเปนสภาพ  
ไมมีเจาของ  เปนอนัตตลักขณะ เครื่องหมายท่ีจะใหรูใหเห็นวาเปน  
อนัตตา.  ใหสาธุชนผูเจริญพระวิปสสนาปญญาน้ัน  พึงรูฐานะ  ๖ อยาง 
ดวยประการฉะน้ี. 
        เมื่อรูฐานะทั้ง ๖ ประการฉะน้ีแจงชัดแลว  พึงกําหนดสังขาร 
โดยประเภท  มีนามรูปเปนตน  กําหนดกายกับทั้งจิตเจตสิกนี้โดย 
กองทั้ง ๕ คือ รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ สวนมี  ผม ขน 
เล็บ  ฟน  หนัง  เปนตน  อันฉิบหายเพราะปจจัยเปนขาศึก  มีเย็นรอน 
เปนตน  เปนกองรูป, ความเสวยอารมณ  สุข  ทกุข  ไมทุกขไมสุข 
สวนน้ีกองเวทนา,  ความจําได  จําไว  จํารูป  จําเสียง  จํากลิ่น  จํารส 
จําสัมผัส  จําธรรมารมณก็ดี  สวนน้ีกองสัญญา,  สัญเจตนา ความ 
คิดอานตอใจก็ด  เจตสิกธรรมท่ีเกิดในจิตท้ังปวง  ยกเสียแตเวทนา 
และสัญญาแลว เหลือน้ันเปนกองสังขารธรรมท่ีปรงุใจ,  วิญญาณ 
ในที่รูอารมณตาง ๆ  ที่เปนไปในจักข  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  มนะ 
สวนน้ีกองวิญญาณ. เมื่อกําหนดเปนขันธ  ๕  ประการฉะน้ีแลว  ยน 
ลงเปน ๒ คือ  รูป ๑  นาม ๑  รูปขันธคงเปนรูป  แตอรูปขันธที่ ๔ 
คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  นั้นเปนนาม.  เมื่อกําหนด 
ธรรมเปนไปใน ๓ ภูมลิงได  โดยเปนนาม ๑ รูป  ๑ ฉะน้ี  ก็ไดความ 
สันนิษฐานวา  สัตวหรือบุคคล  เทวดาหรือพรหมอ่ืน ยิ่งข้ึนไปกวา 
นามรูปนี้ไมมี  สวนท่ี ๒ คือ  นาม ๑ รปู ๑ นี้อาศัยกันและกัน 
ประหน่ึงมนุษยเรืออาศัยกันและกันไป ณ  สมุทรสาครฉะนั้น.    
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        เมื่อเห็นนามรูปตามเปนจริงอยางไรไดฉะนี้แลว  ทฏิฐิความเห็น   
ของผูบําเพ็ญเพียรนั้นก็บริสุทธิ์  ควรเจริญวิปสสนาปญญาตอไป  แสวง 
หาเหตุและปจจัยแหงนามรูปนั้น ประหน่ึงแพทยเห็นโรคแลวแสวงหา 
สมุฏฐานแหงโรคฉะน้ัน  ดําเนินญาณอันโคจรมาเพราะสดับเปนตน 
ก็จะเห็นธรรม ๔ ประการ  คือ  อวิชชา  ๑  ตัณหา ๑  อุปาทาน ๑ 
กรรม ๑  นี้วา  เปนเหตุแหงรูป  เพราะเปนปจจัยแกความเกิดข้ึน 
แหงรูป  เห็นอาหารวาเปนปจจัยแหงรูป  เพราะเปนปจจัยแกความ 
อุปถัมภทํานุบํารุงรูปนั้น  ธรรมทั้ง ๓  คือ  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน 
เปนอุปนิสัยแหงกายนี้  ประหน่ึงมารดาที่อาศัยแหงทารกฉะน้ัน  กรรม 
เปนผูใหกายน้ีเกิด     ประหน่ึงบิดาแหงบุตรฉะน้ัน  อาหารเปนผูอุม 
ธารทางกายนี้ไว  ประหน่ึงพ่ีเลี้ยงอันอุมทรงทารกฉะน้ัน  กําหนด 
ปจจัยแหงรูปกายไดอยางนี้แลว กําหนดปจจัยแหงนามกายโดยนัยวา 
อาศัยจักษุกับรูปทั้งหลายมาประสบเกิดจักขุวิญญาณข้ึน  ดังนี้เปนตน 
ถึงความสันนิษฐานวา  นามรูปอาศัยเหตุและปจจัยอยางนี้  ถึงธรรม 
ทั้งหลายท่ีเปนอดีตอนาคตเลา  ก็ยอมเปนไปเพราะปจจัยอยางนี้แล. 
        ครั้นมาพิจารณาเห็นอยูอยางนี้  ก็ละความสงสัยใน ๓ กาล  คือ 
อดีต  อนาคต  ปจจุบัน  เสียได  และพิจารณาสังขารเหลาน้ัน  ยกข้ึน 
ยังลักษณะท้ัง ๓  พิจารณารูปขันธกอนวา  รูปที่เปนอดีต  รูปที่เปน 
อนาคต  และรูปที่เปนปจจุบัน  ภายในหรือภายนอก  หยาบหรอื 
ละเอียด  ตํ่าชาหรือประณีต  ไกลหรอืใกล  รูปทั้งปวงนั้นไมเที่ยง โดย 
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ความ  คือส้ินไปในความเปนนั้น  รปูใดที่เปนอดีตสวนลวงแลว รูปนั้น  
ก็สิ้นเสียแลวในภพในกาลอดีตน้ัน  หาถึงภพถึงกาลน้ีไม  รูปใดเปน  
อนาคต  สวนยังไมมาถึง  จะเกิด ณ  ภพ  ณ กาลเปนลําดับไป รูปนั้นก็จัก 
สิ้น ณ ภพ ณ กาลอนาคตน้ัน  จักไมไปเบื้องหนาแตภพแตกาลอนาคต 
นั้นได  รูปที่เปนปจจุบันเกิดข้ึนเฉพาะหนาบัดนี้เลา  ก็สิ้นไป ณ ภพ 
ณ กาลปจจุบันนี้  หาไปเบื้องหนาแตนี้ไม  รูปภายในก็สิ้นไป ณ รูป 
ภายใน  หาถงึความเปนรูปภายนอกไม  รูปภายนอกก็สิ้นไป ณ รูป 
ภายนอก  หาถึงความเปนรูปภายในไม  รูปหยาบกส็ิ้นไปในความเปนรูป 
หยาบน้ัน หาถึงความเปนรูปละเอียดไม  รูปละเอียดเลาก็สิ้นไปในความ 
เปนรูปละเอียดนั้น  หาถงึความเปนรูปหยาบไม รูปตํ่าชาก็สิ้นไปใน 
ความเปนรูปตํ่าชาน้ัน  หาถึงความเปนรูปประณีตไม  รูปประณีตเลา 
ก็สิ้นไปในความเปนรูปประณีต  หาถึงความเปนรูปตํ่าชาไม  รูป  ณ  ที ่
ไกลก็สิ้นไป ณ ที่ไกลน้ัน หาถึงความมี ณ ที่ไกลไม  รูป ณ  ที่ใกล 
ก็สิ้นไป ณ ทีใ่กลนั้น  หาถึงความมี ณ ที่ไกลไม  เพราะเหตุนั้น  รูป 
ทั้งปวงไมเที่ยง  เพราะมีแลวไมมีเลา  รูปทั้งปวงเปนทุกขเพราะเปน 
ของท่ีความเกิดข้ึนและความเสื่อมส้ินเบียดเบียนบีบค้ัน  รูปทั้งปวงเปน 
อนัตตา  เพราะไมเปนไปอํานาจ. พิจารณาเวทนา  สัญญา สังขาร 
วิญญาณ  ก็พิสดารดังพิจารณารูปขันธ  และเห็นลงวา  ทั้งรูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  นี้ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  เพราะ 
อยางนี้. 
        และเจรญิปญญาน้ันไปตามลําดับแหงวิปสสนาญาณทั้ง ๙ ประการ  
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คือ  อุทยัพพยญาณที่ ๑  ภังคานุปสสนาญาณที่คํารบ ๒  ภยตูปฏฐาน-  
ญาณที่คํารบ ๓  อาทีนวานุปสสนาญาณท่ีคํารบ  ๔  นิพพิทาญาณท่ี  
คํารบ ๕  มุจจิตุกามยตาญาณท่ีคํารบ ๖ ปฏิสังขานุปสสนาญาณท่ี 
คํารบ ๗ สังขารุเบกขาญาณทีคํารบ ๘ สัจจานุโลมิกญาณที่คํารบ ๙. 
ในญาณท้ัง ๙  นั้น  ปญญาอันรูความเกิดข้ึนดวย  ความเส่ือมสิ้นไปดวย 
แหงขันธทั้งหลาย  ชื่อวาอุทยัพพยานุปสสนาญาณ  ผูบําเพ็ญเพียงให 
เกิดข้ึนฉะน้ี  เห็นความเกิดข้ึนพรอมแหงขันธทั้ง ๕ โดยลักษณะ ๕ 
ประการ  เหน็ความดับก็โดยลักษณะ ๕ ประการ  จึงเปนลักษณะ ๕๐ 
ถวน  เห็นความเกิดแหงรูปขันธวา  เพราะเกิดข้ึนพรอมแหงอวิชชา 
รูปจึงเกิดพรอม ๑ เพราะเกิดข้ึนพรอมแหงตัณหา  รูปจึงเกิดข้ึน 
พรอม ๑  เพราะเกิดข้ึนพรอมแหงตัณหา  รูปจึงเกิดข้ึนพรอม ๑ เพราะ 
เกิดข้ึนพรอมแหงอาหาร  รูปจึงเกิดข้ึนพรอม ๑.  ๔ อยางนี้เปนปจจัย 
แหงรูป  กับเห็นลักษณะคือความเกิดแหงรูป ๑  เปน ๕  ประการฉะนี้ 
เห็นความดับแหงรูปขันธวา  เพราะดับไมเหลือแหงอวิชชา ๆ ดับจน 
สิ้นเชิงไมเปนไปได  รูปจึงดับไปโดยไมเหลือ ๑  เพราะดับเหลือ  
แหงตัณหา  ๆ  ดับจนส้ินเชิงไมเปนไปได  รูปจึงดับไปโดยไมเหลือ ๑ 
เพราะดับไมเหลือแหงกรรม ๆ  ดับจนสิ้นเชิงไมเปนไปได  รูปจึงดับ 
ไมเหลือ ๑  เพราะดับไมเหลือแหงอาหาร ๆ ดับจนส้ินเชิงไมเปนไป 
ได  รูปจึงดังไมเหลือ  ๑.  ๔  อยางนี้เปนความสงบระงับแหงปจจัย กับ 
เห็นลักษณะคือความแปรปรวนแหงรูป ๑  เปน ๕  ประการฉะนี้  ถึง 
พิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความดับไปแหงเวทนา  สัญญา สังขาร  
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วิญญาณเลา  ก็โดยลักษณะท้ังอุทัยและวัย  สวนละ ๕ ๆ  ดังในรูป-   
ขันธ  ตางแตในเวทนา  สัญญา  สังขาร  ใสผัสสะในท่ีอาหาร  ฝายใน 
วิญญาณใสนามรูปในที่อาหารเทาน้ัน  ญาณหย่ังรูความเกิดข้ึนและ 
ความเสื่อมส้ินแหงขันธทั้ง ๕ ฉะน้ี ชื่ออุทยัพพยานุปสสนาญาณ. 
ภังคานุปสสนาญาณที่คํารบ ๒ นั้น  ปญญาอันปลอยความเกิดเสีย 
หาพิจารณาไม มาตามเพงดูแตสักวาความหักความดับแตกทําลายอยาง 
เดียว ก็จิตอันใดรูปเปนอารมณเกิดข้ึนแลวแตกทําลายไป  ผูบําเพ็ญ 
เพียรพิจารณาเห็นความแตกหักทําลายแหงจิตน้ัน จิตใด ๆ มีเวทนา 
เปนอารมณ มีสัญญา  และสังขาร  และวิญญาณ เปนอารมณเกิดข้ึน 
แตกทําลายไป ๆ  ก็พิจารณาเห็นความแตกหักทําลายแหงจิตน้ัน ๆ 
อันนี้เปนกิจแหงภังคานุปสสนาญาณ.  ครั้นผูบําเพ็ญเพียรสองเสพ 
ภังคานุปสสนาญาณอยูอยางนี้ สังขารท้ังหลายก็ปรากฏเปนภัยอันใหญ 
อันนี้ชื่อวาภยตูปฏฐานญาณ. อาศัยความท่ีสังขารท้ังหลายเขาไปต้ังอยู 
โดยความเปนภัยใหญนั้น  ก็เกิดอาทีนวานุปสสนาญาณ  ปญญาพิจารณา 
เห็นโทษแหงสังขารท้ังหลาย  อันนี้อาทีนวญาณ  อาศัยปญญาเห็นโทษ 
แหงสังขารนั้น  ผูบําเพ็ญเพียรเจริญใหมากแลว  ก็เกิดนิพพิทาญาณ 
ทําสันดานแหงผูบําเพ็ญนั้นใหเบื่อหนาย  ไมรื่นรมยในสังขาร 
ทั้งหลาย  จิตของผูบําเพ็ญเพียรนั้น  ไมของไมพัวหัน  แม ณ  สังขาร 
อันหน่ึง  ปรารถนาจะใครออกไปเสียจากสังขารทั้งปวง  ประหน่ึง 
มัจฉาชาติอยู ณ ภายในแหงตาขาย  กบอยู ณ ปากแหงสัปปชาติเปนตน 
ฉะน้ัน  อันนี้มุจจิตุกามยตาญาณ.  ครั้งบําเพ็ญเพียงเกิดมุจจิตุกาม- 
ยตาญาณ  ปรารถนาจะใครพนจะใครปลดเปลื้องจากสังขารทั้งหลาย 
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ก็ยกสังขารทั้งหลายเหลานั้นนั่นแลข้ึนยังพระไตรลักษณ  กําหนด  
พิจารณาดวยปฏิสังขานุปสสนาญาณ  เพ่ือจะทําอุบายแหงความปลด 
เปลื้องใหบริบูรณข้ึนวา  สังขารทั้งปวงเปนของสูญ ๆ ดังน้ี  คือ 
เห็นวารูปไมมีสาระ  มีสาระอันออกเสียแลว  ปราศจารสาระ  สาระ 
คือความเปนของเที่ยง  หรือสาระคือความเปนของยั่งยืน  หรือสารคือ 
ความเปนสุข  หรือสาระคือความเปนอาตมตัวตน  ไมมี  ณ รูปนี้ ๆไม 
มีสาระเหลานี้ทุกสิ่ง  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ไมมีสาระ 
คือความเปนของเที่ยงและสุขและเปนอาตมตัวตน  ประหน่ึงวาไม 
เนื้อออนไมมีแกนฉะน้ัน. เมื่อเห็นสังขารโดยเปนของสูญฉะนี้แลวยกข้ึน 
ยังลักษณะ ๓  กําหนดสังขารทั้งหลายเปนอารมณอยู  กล็ะความกลัว 
และความเพลินเสียไดแลว  เปนผูมัธยัสถในสังขารทั้งหลาย   ไมถือวา 
เรา วาของเรา  ประหน่ึงบุรุษมีภริยาอันสละเสียแลวฉะน้ัน  เมื่อ 
กุลบุตรผูบําเพ็ญเพียรนี้  ไดบรรลุสังขารุเบกขาญาณแลว  วิปสสนา 
เปนวุฏฐานคามินี  ถึงยอด  ถึงความเปนปญญาอันอุดม  ในกาลเปน 
ที่สุดแหงสังขารุเบกขาญาณ  วิปสสนาจิต ๒ บาง  ๓ บาง  ปรารภ 
ลักษณะท้ัง ๓  อันใดอันหน่ึงเปนอารมณเกิดข้ึน  โดยชื่อวาบรกิรรม 
อุปจารอนุโลม  อันนี้ชื่อวาอนุโลมญาณ.  ญาณอันเนื้ออนุโลมตามแก 
อะไร?  อนุโลมตามแกวิปสสนาญาณท้ัง ๘ เบื้องตน  และโพธิปกขิย- 
ธรรม ๓๗  เบื้องบน  ในลําดับแหงอนุโลมจิตน้ัน  โคตรภูจิตหนวง 
นิพพานเปนอารมณ  กาวลวงโคตรปุถุชนอยู  หยั่งลงโคตรพระอริย- 
เจาเกิดข้ึน  วิปสสนาญาณท่ีพิจารณาสังขารโดยลักษณะ  ๓ จําเดิม 
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แตเบื้องตนจนถึงโคตรภูญาณ  เทาน้ีเปนสวนภาวนามัยกามาพจรกุศล   
ฝายโลกุตรกศุล  คือพระอริยมรรคเกดิข้ึน ณ ลําดับแหงโคตรภูจิตนั้น 
ในลําดับไมมีอันในค่ันแหงโคตรภูจิตน้ัน นั่นแลมรรค  คืออรยิมรรค 
เกิดข้ึนดวยอํานาจแหงอันเปนธรรมกําหนดรูทุกขสัจอยู  ละสมทุัยสัจอยู 
ทํานิโรธสัจใหแจงอยู  ใหมรรคสัจเปนข้ึนเกิดข้ึน   ลําดับนั้น  ผลจิต ๒ 
บาง ๓ บาง  เปนวิบากแหงมรรคจิต  หนวงนิพพานเปนอารมณเกิด 
ข้ึนแลว  เกิดปจจเวกขณญาณ  พิจารณามรรคผลและกิเลสที่ละแลว 
และกิเลสที่เหลืออยู  และพิจารณานิพพาน  การกบุคคลผูเจริญวิปสสนา 
ญาณหย่ังลงยังอริยภูมิแลว  พระอริยเจาน้ัน  ไดทํานิพพานใหแจงแลว 
ดวยประการฉะน้ี. 
        ปญญาอันเห็นวิเศษเห็นแจงชัดสังขารโดยลักษณะ  ๓  เปนเครื่อง 
บริสุทธิ์หมดจดรอบคอบ  แหงสัตวผูเศราหมองดวยเครื่องเศราหมอง 
ภายใน  ใหบริสุทธิ์โดยนปิปริยาย  ดวยประการฉะน้ี  เพราะเหตุนั้น 
สมเด็จพระโลกนาถผูฉลาดในมรรคาจึงไดตรัสโดยสังเขปวา  ปฺยาย 
ปริสุชฺฌติ  และอีก ๓  คาถาวา 
        สพฺเพ  สงฺขารา  อนจิฺจาติ           ยทา  ปฺาย  ปสฺสติ 
        อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข                  เอว  มคฺโค  วิสุทฺธิยา 
เปนตน  มีความวา  เมื่อใดบุคคลเห็นลงดวยปญญาวา  สังขารธรรม 
ที่ปจจัยปรุงแตทั้งปวงไมเที่ยง  ดังนี้  เมื่อน้ันบุคคลก็เบื่อหนายใน 
ทุกข  คือความบริหารขันธรางกาย  อันเปนมรรคาแหงความบริสุทธิ์ 
คือจะใหจิตพนไปจากอาสวะท้ังหลาย. เมื่อใดบุคคลเห็นดวยปญญา  
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วา สังขารท้ังปวงเปนทุกขอันสัตวทนยากฉะนี้  เมื่อน้ันบุคคลยอม   
เหน่ือยหนายในทุกข  คือบริหารทํานุบํารุงรักษาเบญจขันธ  อันนี้เปน 
มรรคาแหงความบริสุทธิ์. เมื่อใดบุคคลเห็นดวยปญญาวา  ธรรม 
ทั้งปวงเปนอนัตตา  ดังนี้  เมื่อน้ันบุคคลยอมเหนื่อยหนายในทุกข  คือ 
ความบริหารทํานุบํารุงเบญจขันธ  อันนี้เปนมรรคาแหงความบริสุทธิ์. 
วิปสสนาญาณท่ีพิจารณาสังขารโดยเปนธรรม  ไมเที่ยง เปนทุกข  เปน 
อนัตตาแลว  เกิดนิพพานความเบ่ือหนาย  เปนมรรคาอุบายแหงนิพพาน 
ดวยประการฉะน้ี. 
        เพระเหตุฉะน้ี  สมเด็จพระสุคตศักยมุนีโลกนาถ  จึงไดทรง 
แสดงอานิสงสในพระสูตรตาง ๆ เปนอเนกสถานวา  พระอริยสาวก 
ผูไดสดับแลว  เมื่อเห็นลงเปนยถาภูตญาณทัสสนะแลว  ถอนคาหะ 
๓ อยางเสีย  ก็ยอมเหนื่อยหนายในรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
ครบทั้ง ๕ ขันธ  เมื่อเหน่ือยหนายอยูฉะน้ัน  ก็วิราชปราศยอม  คือ 
บรรลุอริยมรรค  เปนสมุจเฉทปหาน  สยายกิเลสที่ยอมสันดานใหนิราศ 
ไป  เพราะวิราคะอริยมรรคเกิดแลว  อริยสาวกน้ัน  ก็วิมุตหลดุถอน 
จากสรรพอาสวะ คือบรรลุอริยผล  ใหจิตหลุดพนจากกิเลสลามกธรรม 
เปนวิสุทธสัตวสันดานหมดจดแลวดวยดี  ครั้นจิตพนกิเลสแลว  ก ็
ยอมมีญาณหย่ังรูวาจิตพนแลว  เธอน้ันก็รูสวางชัดวาส้ินชาติ  อยู 
จบพรหมจรรยแลว  กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กจิอ่ืนเพ่ือเหตุ 
อยางนี้ไมมี  เธอน้ันมีปจจเวกขณญาณหยั่งทราบฉะนี้.  
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        เมื่อบุคคลเจริญติลักขณานุปสสนาน้ี  ถาไมบรรลุอริยวิมุติอัจจันต-   
วิสุทธิเลา  ก็เปนแตมรรคาใหผูนั้นมีสติสัมปชัญญะไมฟนเฟอนทําลาย 
ขันธ  มีสุคติภพมนุษยกําเนิดและสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา  เพราะ 
เหตุนั้น  ติลักขณานุปสสนา   ปญญาที่พิจารณาเห็นสังขารโดยลักษณะ 
ทั้ง ๓ นี้  ควรท่ีบัณฑิตผูเห็นประโยชนตน  จะพึงเจริญใหเกิดข้ึนใน 
สันดาน  สองเสพใหคุนแกจิตส้ินกาลเนือง ๆ  ก็จะเปนมนุษยพิเศษ 
ถือเอาแกสารแหงรางกายอันนี้  ถือเอาคุณอันพิเศษแหงรางกายอันนี้ 
ที่ไมมีแกนสาร  คําน้ีจริงอยางน้ัน สมกับพระพุทธภาษิตตรัสบริหาร 
วา  ปฺจหิ ภกิฺขเว  วฑฺฒีหิ  วฑฺฒนาโน  อริยสาวก๑  เปนตน 
ความวา  อริยสาวกเจริญดวยธรรม  ๕ อยางแลว  เปนบุคคลผูพิเศษ 
ถือเอาแกนสารแหงรางกาย ถือเอาคุณพิเศษแหงรายกายน้ี คืออริยสาวก 
เจริญดวยสัทธา และสีล  และสุตะ  และจาคะ  และปญญา  อรยิสาวก 
เจริญอันพิเศษแหงรางกายได และในธรรม  ๕ ประการน้ัน ปญญา 
เปนประธานกวาธรรมทั้งหลาย  ยอมรวบรวมธรรมทั้ง ๔ คือ  สทัธา 
สีล  สุตะ  จาคะ  นั้นไวไมใหกระจัดกระจาย  เพราะฉะนั้น  จึงควร 
เจริญติลักขณานุปสสนาน้ีไว. 
        สมเด็จบรมพิตรพระราชาสมภารเจา  ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 
โดยธัมมัสสวนมัย  เปนธรรมจริยาสัมมาปฏิบัติ  เปนนิพัทธกุศล 
 
๑.  องฺ.  ปฺจก. ๒๒/๙๑.  
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บริบูรณข้ึนในพระสันดานดวยอัปปมาทธรรม  ณ  บัดนี้  ขอความสวัสดี   
โสภณพระชนมสุขทุกประการ  สรรพอเนกสมบัติวิบูลไพศาล  จง 
ประสิทธิสําเร็จแดสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจา ดังพระราช- 
หฤทัยประสงคทุกประการ.  
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                                    วิปลลาสกถา  
                                  นมตฺถุ  สุคตสฺส. 
        จตฺตาโร  วิปลฺลาสา  อนิจฺเจ  นิจจฺนฺติ  ทุกฺเข  สุขนฺติ 
อนตฺตนิ อตฺตาติ  อสุเภ  สุภนฺติ  สฺาวิปลฺลาโส  จิตฺตวิปลฺลาโส 
ทิฏ ิวิปลฺลาโสติ. 
        บัดนี ้ จะถวายวิสัชนาในวิปลลาสกถา  พรรณนาวิปลลาส คือ 
ความเขาใจผิด  ๔  ประการ  ตามประสงค  ดําเนินความวา  สิ่ง 
ทั้งปวงในโลกน้ี  มชีีวิตอินทรียก็ดี  ไมมีก็ดี  ลวนเกิดแตเหตุ  เปนไป 
ตามเหตุ  สมดวยคําของพระอัสสชิกลาวแกพระสารีบุตร  เมื่อครั้ง 
พระสารีบุตรยังเปนปริพาชกอยูวา เย  ธมมฺา  เหตุปฺปภวา ธรรม 
เหลาใดมีเหตุเปนแดนเกิดมากอน  ดังนี้  สิ่งทั้งปวงน้ีจึงไดชื่อวาสังขาร 
แปลวาสภาพอันเหตุแตงข้ึนบาง ไดชื่อวาธรรม แปลวาสภาพทรงอยู 
ตามลักษณะน้ันเองบาง ใคร ๆ จะเขาใจถูกหรือผิด  ก็คงอยูตาม 
ลักษณะน้ันเอง  ไมยักยาย  แตผลแหงความเขาใจถูกและผิดยอมตาง 
กัน  ความเขาใจถูกยอมทําประโยชนใหสําเร็จ  ความเขาใจผิดยอมทํา 
ประโยชนใหเสีย  เชนเดียวกับการเดินทาง  ระยะทางที่จะไปน้ัน  ใกล 
ไกลเทาใด  ก็คงอยูเทาน้ันเอง  เมื่อเขาใจถูกก็ไปถูก  ดวยไมตองเสีย 
เวลา  ถาเขาใจผิดก็ไปไมถูกหรือหลง  ตองเดินวนเวียนออมคอมยืด 
ยาวเกินกวาระยะทางที่ควรเดิน ทําใหเสียเวลาเปลา  แมสัตวโลกเลา  
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ก็ไดชื่อวาเดินทางไกล  กลาวคือทองเท่ียวอยูในวัฏฏสงสาร  เวียน   
เกิดเวียนตายอยูไมรูจักคบ  ตอเม่ือไดพบพระพุทธเจาและไดสดับคํา 
สั่งสอนของทาน  ไดปญญาเห็นเหตุผลถองแท  จึงอาจบรรลุถึงที่สุด 
ชาติ  กลาวคือพระนิพพาน พระพุทธเจายอมแสดงเหตุผลสั่งสอน 
สัตวโลกใหเขาใจถูกตามเปนจริงอยางไร  ขอน้ีมีแจงอยูในธรรมนิยามสูตร 
เปนคําตรัสสอนของพระผูมีพระภาคเจาวา  อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว 
ตถาคตาน  อนุปฺปาทา  วา ตถาคตาน   ิตา  ว  สา  ธาตุ 
ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา๑  เปนตน ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเหตุวาพระตถาคตเกิดข้ึนก็ดี  ไมเกิดข้ึนก็ดี  ธาตุอันนั้น คือความ 
ต้ังอยูตามธรรมดา  ความเปนอยูตามธรรมดา  ก็ต้ังอยูอยางนั้นเอง 
ขอน้ี  คือสังขารทั้งหลายไมเที่ยง  เปนทุกข  ธรรมท้ังหลายไมใชตน 
แตพระตถาคตยอมรูถึงธาตุนั้นถูกตอง  ครั้นแลวยอบอกใหจะแจง 
สําแดงใหเห็นชัด  บัญญติัแตงต้ังเปนแบบ  เปดเผยจําแนก  ทําใหเขาใจ 
ไดงายดังน้ัน  เพราะพระพุทธเจาทรงรูเห็นเองแลว  สั่งสอนสัตวโลก 
ใหไดดวงจักษุ คือ  ปญญา  เขาใจถูกตามความเปนไปแหงธรรมดา 
จึงมีคําของผูเสื่อมในกลาวสรรเสริญไววา  เหมือนหงายของที่ควํ่า  เปด 
เผยของท่ีมีอ่ืนกําบังไว  บอกทางใหแกคนหลง  หรอืสองไฟในท่ีมืด 
ใหคนมีดวงตาไดเห็นแสง  คําเหลาน้ีลวนเปนขออุปมา  มีอรรถสาธก 
ดังน้ี. 
        ขอตน  สังขารทั้งหลาย  ยอมมีลักษณะเสมอท่ัวกันเปน 
 
๑. องฺ.  ติก.  ๒๐/๓๖๘.  
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๓ ประการคือ  อนิจจลักษณะ  อาการเครื่องหมายวาไมเที่ยงประการ ๑   
ทุกขลักษณะ อาการเครื่องหมายวาเปนทุกขประการ  ๑  อนัตตลักษณะ 
อาการเครื่องหมายวาไมใชของตัวประการ ๑.  ความเกิดข้ึนในเบื้องตน 
ความแปรปรวนในทามกลาง  ความแตกสลายในท่ีสุด  นี้เครื่องหมาย 
วาไมเที่ยง ความทนไดยาก  นี้เครื่องหมายวาเปนทุกข  ความไมได 
ตามใจหวัง  นี้เครื่องหมายวาไมใชของตัว  ลักษณะ ๓ ประการน้ี 
เรียกวาสามัญญลกัษณะ  แปลวา ลักษณะซ่ึงมีเสมอท่ัวกันไป. 
        [ควรขยายความสาธกดวยสังขารประณีตหรือตํ่าชา  ก็เกิดตาย 
เหมือนกัน]  ในสามัญญลกัษณะ ๓ ประการน้ัน  อนิจจลักษณะและ 
ทุกขลักษณะยังมีผูพิจารณาเห็น  แตอนัตตลักษณะเปนของลี้ลับ ไมมี 
ใครคิดเห็น  เปรียบเหมือนของที่ควํ่าอยู   แทจริง  เม่ือบุคคลไดเห็น 
หรือไดยินขาววาคนนั้นคนนี้ตาย  มีความสังเวช เปลงอุทานวาจาวา 
อนิจจัง ๆ หรือเมื่อไดเสวยทุกขกายทุกขใจอยางใดอยางหน่ึง  ก ็
เปลงอุทานวา  ทุกขเหลือทน ๆ ไมมีใครจะกลาววาไมใชของเรา  ชาง 
เถิด.  นักปราชญนอกพระศาสนาที่เปนคนมีปญญายังสามารถส่ังสอน 
มหาชน  ดวยอนิจจลักษณะ  แสดงอายุของสัตวทั้งหลายไมยืนนาน  เกิด 
แลวก็จะพลันดับไปบาง  ดวยทุกขลักษณะ แสดงทุกขภัยไขเจ็บของ 
สัตวทั้งหลายเปนตนบาง  แตไมมีใครจะเล็งเห็นอนัตตาลักษณะเลยสักคน 
ไมตองกลาวถึงวาจะสามารถยกข้ึนสั่งสอนชนเหลาอ่ืน  ขอน้ันเปนอัน 
ไมมีเลย  ความขอน้ีควรสาธกดวยอรกสูตร  ในคัมภีรสัตตกังคุตรวา๑ 

 
๑. องฺ.  สตฺตก. ๒๓/๑๓๘.  
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ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  อรโก  นาม  สตฺถา  อโหสิ  ติตฺถกโร  กาเมส ุ  
วีตราโค  เปนตน  มีความเปนกระแสพระพุทธภาษิตวา ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย เรื่องนี้ไดเคยมีมาแลว  มีศาสดาเจาลัทธิผูหน่ึงชื่ออรกะ  เปน 
คนปราศจากกําหนัดในกามคุณ  และสาวกของอรกศาสดาน้ันมีหลาย 
รอย  อรกศาสดาน้ัน  แสดงธรรมแกพวกสาวกวาดังน้ี  ชีวิตของมนุษย 
ทั้งหลายนอยนิดเดียว  พลันจะดับ  มทีุกขมาก  มคีวามคับแคนมาก 
ควรรูสึกดวยปญญา  ควรบําเพ็ญกุศล  ควรประพฤติพรหมจรรย  เกิด 
แลวจะไมตายไมมี.  ตอน้ีในพระสูตรแสดงอุปมาเปนหลายขอ  จะถวาย 
วิสัชนาพรอมท้ังอรรถาธิบายเปนลําดับไป. 
        ขอ ๑ วา  ชีวิตของมนุษยทั้งหลายเหมือนหยาดน้ําคาง ธรรมดา 
วาหยาดนํ้าคางที่ปลายใบหญา  เมื่อพระอาทิตยอุทัยตองไอรอน ก ็
พลันจะหายไป  ไมต้ังอยูนานฉันใด  ชีวิตของมนุษยทั้งหลายนี้เลา 
เมื่อชาติมีแลว  ก็มชีรา  พยาธิ มรณะ  คอยรุมเผาไมใหเปนไปนาน 
พลันสาบสูญอันตรธานเสียแตไมทันไร  เกิดแลวก็แกเฒาเจ็บตาย 
ในชั่วยังไมทันถึงรอยป  ขอน้ีก็อุปไมยฉันนั้น.         
        ขอ ๒ วา เหมือนตอมน้ํา  ธรรมดาวาตอมนํ้าอันต้ังข้ึนเพราะฝน 
เม็ดโตตกกระทบพ้ืนโดยกําลังแรง  ยอมพลันจะแตกไปไมต้ังอยูนาน 
ฉันใด  ชีวิตตนเกิดข้ึนเพราะความประชุมแหงเหตุ  เมื่อเหตุสลายจาก 
กันแลว  ก็พลันที่จะดับฉันนั้น. 
        ขอ ๓ วา  เหมือนรอยไมขีดลงในน้ํา  ธรรมดาวานํ้าเปนของไม 
แยกจากกัน เมื่อบุคคลเอาไมขีดใหแยกจากกัน  พอไมมีไมค่ัน  ก็กลับ  
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เลื่อนไหลเขาหากันอีน  รอยปรากฏในชั่วเวลาไมขีดกําลังลงฉันใด   
ชีวิตน้ียังเปนไปไดก็เพราะไดปจจัยอุดหนุน หมดปจจัยแลวก็หมดกัน 
สมดวยพระพุทธภาษิตวา 
                อายุ  อุสมฺา  จ  วิฺาณ             ยทา  กาย  ชหนฺติม 
                อปวิฏโ  ตทา  เสติ                    เอตฺถา  สาโร   น วิชชฺติ. 
ความวา  เมื่อใด  อายุ  ไออุน  และวิญญาณ ละกายนี้เสีย  เมื่อน้ัน 
กายน้ียอมนอนทอดหาแกนสารมิได  ขอน้ีก็มีอุปไมยฉันนั้น.         
        ขอ ๔ วา  เหมือนลําธารอันไหลมาจากภูเขา  ธรรมดาวากระแส 
น้ําในลําธารไหลไปไกล  กําลังเชี่ยว  นําเอาส่ิงที่อาจนําไดไปไมมีหยุด 
สักขณะ  มีแตจะไหลไปอยางเดียวฉันใด  วันคืนลวงไป ๆ  กน็ําเอา 
ชีวิตลวงตามไปดวย  ไมมพัีกสักขณะ  มีแตจะรุกไปสวนเดียวฉันนั้น. 
        ขอ ๕ วา  เหมือนกอนเขฬะ  ธรรมดาวาบุรุษมีกําลัง  จะถม 
กอนเขฬะที่ปลายสิ้นไดโดยไมยากฉันใด  ชีวิตน้ีก็เปนของจะดับไดงาย 
ฉันนั้น.         
        ขอ ๖ วา  เหมือนชิ้นเนื้อนาบไฟ  ธรรมดาวาชิ้นเนื้อท่ีบุคคล 
เอาลงในกะทะเหล็กอันรอนตลอดวันยังคํ่า   ยอมจะพลันไหม  ไมต้ัง 
อยูนานฉันใด  ชีวิตก็ตองเพลิงกิเลสและเพลิงทุกขเผาผลาญใหเห้ียม 
เกรียมไมทนอยูนานฉันนั้น. 
        ขอ ๗ วา   เหมือนโคที่เขาจะฆา  ตองนําไปสูที่ฆา  ยกเทา 
เดินไปเทาใด  ความตายก็ใกลเขามาเทาน้ัน  ชีวิตน้ีวันคืนลวงไปเทาใด 
ก็ใกลความตายเขาไปเทานั้นเหมือนกัน.  
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        นักปราชญนอกพระศาสนา  มีปญญาใหโอวาทแกประชุมชน  เพียง  
 ดวยยกอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะข้ึนพรรณนา  ดุจทานอรกศาสดา  
ซึ่งนํามาสาธกพอเปนตัวอยาง การยกอนัตตลักษณะข้ึนแสดงส่ังสอน 
เฉพาะมีแตในพระพุทธศาสนา  เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูแลว  ทรง 
แสดงธรรมจักรโปรดพระภิกษุเบญจวัคคีย  ๕  รปูเปนครั้งแรก  ให 
พระอัญญาโกณฑัญญะผูเปนประธานไดธรรมจักษุบรรลุพระโสดาปตติ- 
ผลแลว  ทรงสั่งสอนทานที่เหลืออีก  ๔  รูปดวยเทศนาตาง ๆ  ใหต้ัง 
อยูในพระโสดาปตติผลพรอมกันแลว ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรสอน 
ภิกษุ ๕ รูป  ใหกําหนดแยกอัตภาพเปน ๕ สวน  คือ  รางกายเปน 
รูปสวน  ๑  ความเสวยอารมณ  คือเปนสุขทุกขหรือไมทุกขไมสุข  เปน 
เวทนาสวน ๑  ความจํากําหนดหมายรูปเปนตนได  เปนสัญญาสวน ๑ 
อารมณอันเกิดกับจิต  คือความดําริคิดอาน  เปนสังขารสวน ๑ ดวงจิต 
เปนวิญญาณสวน ๑.  สวนท้ัง ๕ นี้เรียกวา เบญจขันธ  ครั้นแลวให 
กําหนดเห็นเบญจขันธเปนอนัตตา  คือไมใชตน  เปนวิปสสนาแลว แล 
บรรลุพระอรหัต  ดวยพระธรรมเทศนาวา รูป  ภกิฺขเว  อนตฺตา 
เปนตน  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูป เวทนา สัญญา  สังขาร 
 ิวิญญาณ ไมใชตน   ถาจะเปนตนแลว  ก็จะไมพึงเปนไปเพ่ือความเจ็บ 
ไขลําบาก  และใคร ๆ ก็จะพึงไดสมหวังวา ขอรูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  ของเราเปนอยางน้ีเถิด  อยาไดเปนอยางน้ันเลย 
เหตุใด  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วญิญาณ  ไมใชตน  เหตุนัน้ 
จึงเปนไปเพ่ือความเจ็บไขลําบาก  และใคร ๆ  ไมไดสมหวังวา ใหเปน 
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อยางนี้เถิด  อยาใหเปนอยางนั้นเลย  ตอนี้ตรัสถามใหภิกษุเบญจวัคคีย   
 ืทูลถามปฏิญญา  ตามความเห็นในเบญจขันธ  ดวยพระไตรลักษณญาณวา 
ต  กึ  มฺถ  ภิกขฺเว  รูป  นิจฺจ  วา  เปนตน  ความวา 
        ดูกอนภกิษุทั้งหลาย  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญาณ 
เท่ียงหรือไมเท่ียง ? 
        ขาแตพระองคผูเจริญ  เบญจขันธนั้นไมเท่ียง. 
        สิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งน้ันทุกข  หรือสุข ? 
        ขาแตพระองคผูเจริญ  สิ่งน้ันทุกข. 
        ก็สิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควร 
หรือท่ีจะพิจารณาเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นตัวของเรา 
ดังน้ี ? 
        ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอนั้นไมควรเลย. 
        เมื่อภิกษุเบญจวัคคีย  มีปญญาเห็นพระไตรลักษณแจงชดัดังน้ี 
แลว  พระองคตรัสสอนใหเจริญวิปสสนาวา  ตสฺมาติห  ภิกขฺเว 
เปนตน  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุดังน้ัน  ทานพึงพิจารณา 
เห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางไรเถิดวา  รูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  อันใดอันหน่ึงเปนอดีต  คือสวนท่ีลวงไปแลวก็ดี 
เปนอนาคต  คือสวนท่ียังไมมาถึงก็ด  เปนปจจุบัน  คือสวนท่ีเกิดอยู 
บัดน้ีก็ดี  เปนภายใน  คือท่ีสัตวถือวาเปนของตัวก็ดี  เปนภายนอก 
คือท่ีสัตวถือวาของผูอื่นก็ดี เปนของหยาบก็ดี  เปนของละเอียดก็ดี 
เปนของเลวก็ดี  เปนของดีก็ดี  อยูไกลก็ดี  อยูใกลกดี็  ลวนเปนแต 
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สักวารูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  นั่นไมใชของเรา  นั่นไม   
เปนเรา  นั่นไมใชตัวของเรา  ดังนี้  ลําดับนี้ พระองคทรงแสดงอานิสงส 
แหงวิปสสนาปญญาน้ันวา  เอว  ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา  อริยสาวโก 
เปนตน ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดฟงแลว  เมื่อเห็น 
อยางนี้  ยอมเหนื่อยหนายในรูป  เวทนา  สัญญา  สงัขาร  วิญญาณ 
เมื่อเหน่ือยหนาย  ก็ยอมฟอกจิตใหหมดจด  เพราะการฟอกจิตให 
หมดจดได  จิตนั้นก็พนจากอาสวะทั้งปวง  เมื่อจิตพนพิเศษแลว ก็ม ี
ญาณหย่ังรูวาพนแลว  และเธอรูประจักษวา ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรย 
คือกิจพระศาสนาไดประพฤติเสร็จ  กจิท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืน 
ที่จะตองทําเชนนี้ไมอีก  ขอน้ีสาธกใหเห็นวา การยกอนัตตลักษณะ 
ข้ึนแสดงส่ังสอนมีเฉพาะแตในพระพุทธศาสนา  และพระองคประทาน 
อนุศาสนีดวยขอน้ีมากกวาอยางอ่ืน เหตุวาความถือตน  ถือเรา ถือ 
เขา  ยังมีเพียงใด  ความพนจากทุกขก็ยังไมมีเพียงน้ัน อนัตตา  คือ 
ความไมใชตนก็เปนสามัญญลกัษณะมีเสมอท่ัวกันไปแกสังขารท้ังปวง 
แตไมมีใครพิจารณาเห็น  ไดชื่อวาเชนกับของท่ีควํ่าอยู  พระพุทธเจา 
ผูหยิบยกข้ึนแสดงสอน  ไดชื่อวาเหมือนหงายของท่ีควํ่าอยูนั้นข้ึน. 
        ขอ ๒  เมื่อผูมีปญญาไดฟงคําส่ังสอนพระพุทธเจา  เห็นอนันตต- 
ลักษณะชัดแลว  แตนั้นกส็ามารถชําแรกอวิชชา  คือความเขลาไมรู 
อันปดบังสภาวธรรมไว  ใหสําคัญเห็นเปนสัตวเปนบุคคลออกเสีย 
ไดแลว  เห็นเปนแตสภาวธรรมซ่ึงจะพึงกําหนดเห็นเปนขันธ ๕ คือ 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ซึ่งมีอาการดังกลาวแลว  หรือ  
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เปนอายตนะ ๖  คือเปนแตตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย ใจ  เชนจอมปลวก   
มีชองภายนอก  ๕  ภายใน  ๑  ซึ่งคอยรับอารมณ  รูป เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  เขาไปทําใหเกิดวิถีจิตและความคิดอานเปนลําดับ 
หรือเปนแตธาตุ  ๖  ปฐวี  คือธาตุดิน  ไดแกรูปที่เปนสวนแข็ง  อาโป 
คือธาตุน้ํา  ไดแกรูปที่เปนสวนเหลว  เตโช  คือธาตุไฟ  ไดแกความ 
อบอุนและรอน  วาโย  คือธาตุลม  ไดแกสวนท่ีพัดข้ึนพัดลง  อากาศ 
ไดแกชองวาง  วิญญาณ  ไดแกความรูแจง  หรือเปนแตอินทรีย ๖ คือ 
ตาเปนใหญในการเห็นรูป  หูเปนใหญในการฟงเสียง  จมูกเปนใหญ 
ในการสูดกลิ่น  ลิ้นเปนใหญในการลิ้มรส  กายเปนใหญในการรับ 
สัมผัส  ใจเปนใหญในการคิดอาน  หรือยนเขาเปนแตนามคือจิตและ 
เจตสิก กันรูปหรือรางกาย  สภาวธรรมเหลาน้ี  ตางอาศัยกันเปนไป 
เชนมนุษยกับเรือตางอาศัยกันไปไดในมหาสมุทรฉะน้ัน  ถาพรากออก 
จากกัน  ตางก็เปนไปไมได  ไมมีใครเกิดไมมีใครตาย  เปนแตสภาวธรรม 
ประชุมกันเขาและพรากออกจากกันเทาน้ัน  สภาวธรรมที่ไมปรากฏ 
เพราะอวิชชา  ไดชื่อวาเปนเหมือนของที่มีกําบัง  พระพุทธเจาผู 
จําแนกธรรมประเภทใหสัตวโลกเขาใจชัด  ไดชื่อวาเหมือนผูเปดเผย 
ของท่ีมีสิ่งอ่ืนกําบังไว. 
        ขอ ๓  สัตวโลกผูยังไมไดปญญาเห็นพิเศษในอนัตตลักษณะ 
โดยความเปนสภาวธรรมอยางหนึ่ง ๆ เชนนั้น  ยอมมีความสําคัญผิด 
คิดเห็นเปนตัวตนเปนสัตวเปนบุคคลไป  จึงถือเราถือเขาดวยอํานาจ 
ตัณหามานะทิฏฐิอันแรงกลา  พยายามมหาประโยชนเพ่ือตัว  ตัดประโยชน  
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ผูอ่ืน  ดวยโลภเจตนา  แตนั้นก็เกิดอาฆาตกอวิวาทประทุษราย  เพราะ   
ชวงชิงประโยชนแหงกันและกัน  ดวยโทสเจตนา  ดําเนินในทางผิดเปน 
มิจฉาปฏิบัติ  จะเห็นอะไร  จะดําริอะไร  จะพูดอะไร  จะทําอะไร  จะ 
เลี้ยงชีพอยางไร  จะเพ่ิมอยางไร  จะระลึกอยางไร  จะต้ังใจอยางไร  ก ็
วิปริตไปท้ังสิ้น ดวยโมหเจตนา  สัตวโลกจําพวกนี้  ไดชื่อวาผูหลง  เมื่อ 
ไดสดับคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเขาใจชัด  ขจัดความหลงซ่ึงเปนมูล 
เหตุลงได  มีอัชฌาสัยประกอบไปดวยหิริโอตตัปปะ  สิ้นความพอใจใน 
การปะพฤติไมเปนธรรม  ดําเนินแตในทางที่ชอบเปนสัมมาปฏิบัติ  จะ 
เห็นอะไร  จะดําริอะไร  จะพูดอะไร  จะทําอะไร  จะเลี้ยงชีพอยางไร 
จะเพียรอยางไร  จะระลึกอยางไร  จะต้ังใจอยางไร ก็ลวนเปนการถูก 
ชอบคลองธรรม  พระพุทธเจาส่ังสอนสัตวโลกใหดําเนินในทางที่ถูกฉะน้ี 
ไดชื่อวาชี้บอกทางใหแกคนหลง. 
        ขอ ๔  สัตวโลกผูตกอยูในที่มืด  คือความหลงดังกลาวแลว  ไม 
มีดวงตาคือปญญาจะเห็นอริยสัจ  มคีวามเห็นวิบัติจากภูมิธรรม  สําคัญ 
เห็นทุกขเปนสุข  แลวและพยายามในเหตุซึ่งเปนทางมาแหงทุกข  จึงไม 
พนไปจากทุกขได  สมดวยพระพุทธภาษิตในสัจจสังยุตตวา๑ 
                เย  ทุกฺข  นปฺปชานนฺติ            อโถ  ทุกขฺสฺส  สมฺภว 
                ยตฺถ  จ  สพฺพโส  ทุกฺข            อเสส  อุปริชฺฌติ 
                ตฺจ  มคฺค  น  ชานาติ           ทุกขฺูปสมคามิน 
เปนตน  ความวา  ชนจําพวกใด  ไมรูจักทุกข  ไมรูจักเหตุเปนแดน 
 
๑. ส.  มหาวาร. ๑๙/๕๔๓.  
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เกิดแหงทุกข  ไมรูจักธรรมท่ีดับทุกขดวยประการทั้งปวงไมมีเหลือ   
และไมรูจักทางที่ดําเนินถึงความระงับทุกข  ชนจําพวกนั้น เสื่อมจาก 
สมาธิและปญญา  อันทําใจใหพนจากกิเลสบาปธรรม  ซึ่งเรียกวา 
เจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ  เปนผูอาภัพ  คือไมอาจเพ่ือทําท่ีสุดทุกข 
ได  ชื่อวาเขาถึงชาติชราแท.  พระพุทธเจาตรัสรูอริยสัจดวยลําพัง 
พระปญญาของพระองคเองแลว  ทรงแสดงแกเวไนยสัตวใหไดปญญา 
รูแจงอริยสัจท้ัง ๔ ประการ  คือ  ไดญาณหยั่งรูวา  นี้ทุกข  นี้สมทุัย 
คือเหตุใหเกิดทุกข  นี้นิโรธคือธรรมท่ีดับทุกข  นีข้อปฏิบัติดําเนินถึง 
ธรรมที่ดับทกุข  พระพุทธเจาทรงส่ังสอนใหเวไนยสัตวไดปญญาเห็น 
ธรรมนั้น ไดชื่อวาทรงสองดวงไฟในท่ีมืดใหคนมีจักษุไดเห็นแสง  สม 
ดวยพระบาลีในธัมมจักกัปปวัตนสูตรวา  อิมสฺมิจฺ  ปน  เวยฺยา- 
กรณสฺม ึ ภฺมาเน  อายสฺมโต  โกณฺฑฺสฺส  วิรช  วีตมล 
ธมฺมจกขฺุ  อทุปาทิ  ยงฺกิฺจิ  สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต  นิโรธ- 
ธมฺมนฺติ  ความวา  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาพระสูรน้ี  ที ่
เปนคําไวยากรณลวน  คือคํารอยแกวไมระคนดวยคาถา  ธรรมจักษุ 
คือดวงตาเห็นธรรมซึ่งปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน  ไดเกิดข้ึนแก 
พระโกณฑัญญะผูมีอายุวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดเปนธรรมดา  สิ่ง 
นั้นลวนมีความดับเปนธรรมดา  ดังนี้. 
        คําสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจา  ผูสอนสัตวโลกใหรูจริง 
เห็นจริงดวยอุปมา ๔ ขอ  มีอรรถาธิบายพอเปนนิทัสสนนัยฉะน้ี. 
        ความสําคัญผิดดวยพิปลาส  ไมเปนแตปราศจากผลขางดี  ซ้ํา  
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จะชักนําบุคคลใหดําเนินผิดทาง  รายยิ่งกวาความไมรู  พระพทุธเจาผู   
ประกอบสัตวโลกในสิ่งท่ีเปนประโยชน  ไดเทศนาโปรดโดยนยัอัน 
วิจิตรตาง ๆ เทาไรก็ดี  เมือ่ยนกลาวก็มีความสอนใหรูจริงเปนที่ต้ัง 
ดังคําวา  เอวเมต  ยถาภูต  สมฺมปฺปฺาย  ทฏพฺพ  ขอน้ีทานพึง 
เห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางไรดังน้ีเถิด  ในพระบาลีประเทศ 
บางแหง  พระองคทรงแสดงพิปลาส ๔ ประการ  ซึ่งเปนไปในสันดาน- 
ของสัตว  เพ่ือวารูแลวจะไดบําบัดเสีย ดังมีแจงในคัมภีรจตุกกนิบาต 
อังคุตตรนิกาย๑  เปนพุทธภาษิตบรรยายวา  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สฺา- 
วิปลฺลาสา  จตฺิตวิปลฺลาสา  ทิฏ ิวิปลฺลาสา  เปนตน  ความวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  พิปลาสดวยอํานาจความสําคัญคิดเห็น  มี ๔ ประการ 
คือ  พิปลาสดวยอํานาจความสําคัญคิดเห็นในของที่ไมเที่ยงวาเที่ยง 
ประการ ๑  ในของที่เปนทุกขวาเปนสุขประการ ๑ ในของที่ไมใชตน 
วาเปนตนประการ ๑  ในของที่ไมงามวางามประการ ๑ นี้แลพิปลาส 
ดวยอํานาจความสําคัญคิดเห็น ๔ ประการ. 
        รับประทานถวายวิสัชนาความแหงพิปลาส ๔ ประการนัน้  ตาม 
ลําดับโดยยุกตินัย  คําวาพิปลาสนั้น  แปลวากิริยาที่ถือโดยอาการ 
วิปริตผิดจากความเปนจริง  เรียกชื่อตางกัน ดวยอํานาจจิตและเจตสิก 
ซึ่งวิปริตไปน้ัน  พิปลาสดวยอํานาจสําคัญผิด  เรียกวาสัญญาพิปลาส 
พิปลาสดวยอํานาจคิดผิด  เรียกวาจิตตพิปลาส  พิปลาสดวยอํานาจเห็น 
ผิด  เรียกวาทิฏฐิพิปลาส  กลาวดวยสามารถวัตถุที่ต้ังเปน  ๔ ประการ 
 
๑.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๖๖.  



นักธรรมเอก - วิปสสนากัมมัฏฐาน - หนาท่ี 29 

คือ  พิปลาสในของที่ไมเที่ยงวาเที่ยง ๑  พิปลาสในของที่เปนทุกขวา  
เปนสุข  ๑  พิปลาสในของที่ไมใชตนวาเปนตน ๑  พิปลาสในของที่  
ไมงามวางาม ๑. 
        สังขารทั้งหลายท้ังปวง  ทั้งสวนท่ีมีวิญญาณเครื่องประกอบดวย 
ความรูสึก  ซึง่เรียกวาอุปาทินนกสังขาร  กลาวโดยสมมติโวหาร 
ไดแกสัตวยังเปนอยูก็ดี  ทัง้สวนท่ีหาวิญญาณครองมิไดไมประกอบดวย 
ความรูสึก  ซึง่เรียกวาอนุปาทินนกสังขาร  ไดแกของไมเที่ยง  เพราะ 
มีความเกิดข้ึนในเบ้ืองตน  มีความแปรปรวนในทามกลาง  และมีความ 
แตกสลายในท่ีสุด  แทจรงิสังขารท้ังหลายทั้งปวงนั้นอาศัยเหตุอยาง 
หน่ึง ๆ แลวยอมเกิดข้ึน  เมื่อเหตุยังเปนไป  ก็ยังต้ังอยู  เมื่อเหตุ 
ไมเปนไป  ก็ยอมไมต้ังอยูได  สมดวยเทศนานัยที่สมเด็จพระบรมศาสดา- 
จารยประทานไววา 
                ยถาป  อ ฺตร  พีช              เขตฺเต  วุตฺต  วิรหูติ 
                ปวีรสฺจ  อาคมฺม                สิเนหฺจ  ตทฺภย 
        เปรียบเหมือนพืชอยางใดอยางหน่ึง  ซึ่งบุคคลหวานในไรนา 
ไดอาศัยรสแผนดินกับยางในพืชนั้น  รวมกันเปน ๒ ประการ  ยอมงอก 
ข้ึนต้ังลําตน  แตกกิ่งกาน  ออกใบ  เผล็ดดอกออกผลฉันใด 
                เอว  ขนฺธา  จ  ธาตุโย               ฉ  จ  อายตนา  อิเม 
                เหตุ  ปฏิจฺจ  สมฺภูตา                 เหตุภงฺคา  นิรุชฺฌเร 
        ขันธ  ธาตุ  อายตนะ  ๖  ก็ฉันนั้น  อาศัยเหตุเกิดข้ึนพรอมแลว  เพราะ  
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เหตุสลาย  กย็อมดวยไป  ยงฺกิฺจิ  สมทุยธมฺม  สพฺพนฺต   นิโรธธมฺม   
สิ่งใดมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนัน้ลวนมีความดับไปเปนธรรมดา 
ต  วต วา  มา  ปลุชฺชีติ  เนต  าน  วิชฺชติ  การท่ีจะปรารถนาวาสิ่ง 
นั้นอยาไดทําลายเสียหายเลย  ดังน้ี  ไมเปนฐานะท่ีต้ังท่ีจะหาได  ความ 
เกิดในเบ้ืองตน  กับความดับในที่สุด  เปนคูกันฉะน้ี. 
        และสังขารท้ังหลายทั้งปวงน้ี  เมื่อยังต้ังอยูก็มีความแปรปรวน 
ไปโดยลําดับกาล  ขอน้ีพึงเห็นในอุปาทินนกสังขารท่ีนับวามนุษยกอน 
จําเดิมแตเกิดข้ึนก็แปรไปเสมอ  แรกกย็ังออนนอนอยูในเบาะ  ตอมา 
ก็เติบข้ึนเปนเด็กเล็ก  เด็กใหญ  รุนหนุมสาว  เปนหนุมสาว  ในตอน 
นี้รูกายและจิตเจตสิกแปรไป  ดวยสามารถความเจริญแข็งแรงข้ึน 
แตนั้นก็เปนผูใหญ  แก  เฒา  ชรา  หาความสามารถเหมือน 
อยางกอนมิได  รูปกายก็ทรุดโทรมทุพพลภาพ  จิตเจตสิกก็ออนแอ 
ไมวองไว  ถึงกับฟนเฟอนหลงใหลกม็ีโดยมาก  ในตอนน้ีมีรูปกายและ 
จิตเจตสิกแปรไป  ดวยสามารถความเส่ือมถอย  ความแปรปรวนนี้  ม ี
อาการข้ึนแลก็ลง  ดุจบุคคลขามสะพาน ถึงสัตวดิรัจฉานก็เปนเชนเดียว 
กัน มิใชแตเทาน้ัน  อนุปาทินนกสังขารก็เหมือนกัน ดอกไมแรก 
ออกก็ยังออน แลวก็ตูม แยม บาน  เห่ียวโรย  ผลไมแรกออกก็ยัง 
ออน  แลวกแ็กข้ึน  หาม  สุก  งอม  หลน  เหยาเรือนทําข้ึนใหม 
ก็ยังเปนของม่ันคงแข็งแรง  ครั้นแลวกท็รุดโทรมหักพังรั่วนํ้า. 
        ความแปรแหงเจตสิกธรรม  อันเปนไปชั่วขณะ  เปนขอสาธา 
ใหเห็นความแปรปรวนเปนอยางยิ่ง  แทจริงอารมณหน่ึงเกิดข้ึนแลวก็ 
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อันตรธาน อารมณอ่ืนเกิดข้ึนใหมแทนกันไป  ดุจควันไฟอันข้ึนจาก   
ปลองเกาข้ึนแลวก็จางไป  ใหมข้ึนแทนกันไป  ใครไมทันคิด  ก็สําคัญ 
วาควันเกาน้ันเอง  สัตวทั้งปวงไดชื่อวามีชีวิตเปนอยู  ก็เพราะมีรูปธรรม 
นามธรรมเกิดสืบของเกาที่สิ้นไปน้ัน  สมัยใดรูปธรรมนามธรรมไมสืบกัน 
สมัยนั้นสัตวนั้นก็ไดชื่อวาตาย  สังขารทั้งหลายท้ังปวงไดชื่อวาของไม 
เที่ยงเพราะความเกิดข้ึนในเบื้องตน  มีความแปรปรวนในทามกลาง 
และมีความแตกสลายในที่สุดฉะน้ี. 
        เมื่อสังขารทั้งหลายนั้นเปนอยูอยางนี้  ก็ยังมีบุคคลผูไมไดสดับ 
ธรรมของสัตบุรุษ  หวังหาความเท่ียงถาวรในสังขารทั้งหลาย  มัว 
ประมาทระเริงหลง  มิไดคิดถึงอนิจจธรรมเปนอารมณดังน้ี  สมควรจัด 
วาพิปลาสในของท่ีไมเที่ยงวาเที่ยง ความขอน้ีพึงสาธกดวยเรื่องที่มาใน 
เทวตาสังยุตในคัมภีรสังยุตตนิกาย  สคาถวรรค๑  มีเรื่องเลาในน้ันวา 
เทวดาชั้นดาวดึงสองคหนึ่ง  มีหมูนางเทพอัปสรผูบริวารตามหอมลอม 
บําเรอ  ใหอ่ิมเอิบพรอมดวยเบญจกามาคุณารมณเที่ยวเพลินอยูในสวน 
นันทวัน  อันเปนที่ประพาสเลนแหงหมูเทวดา  เธอเปลงวาจากออกมา 
ในเวลาน้ันวา  ผูใดไมไดเห็นนันทวันอันเปนที่อยูของเหลาเทวดาชั้น 
ดาวดึงสผูมียศ  ผูนั้นยังไมเคยพบสุขเลย  เทวดาอีกองคหน่ึงกลาวตอบ 
แกเทวดาองคนั้นวา  ดูกอนเทวดาเขลา  เธอหารูตามคําของพระ- 
อรหันตเจาไม  ทานกลาว  อนิจฺจา  สพฺเพ  สงฺขารา  สังขารท้ังหลาย 
ทั้งปวงไมเที่ยง  อุปฺปาทวยธมฺมิโน  เพราะมีความเกิดข้ึนและเสื่อมไป 
 
๑. ส.  ส.  ๑๕/๘.  
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เปนธรรมดา  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฺฌนฺติ  เกิดข้ึนแลวยอมดับไป  เตส   
วูปสโม  สุโข  ความสงบแหงสังขารท้ังหลายเหลาน้ันยอมเปนสุข  และ  
เรื่องนี้สาธกใหเห็นวา ผูไมคิดถึงอนิจจธรรมยอมประมาทมัวเมาเชนไร. 
        อน่ึง  สงัขารทั้งหลายเปนภาระที่จะตองบริหารประคับประคอง 
เปนนิตย  ขอน้ีพึงเห็นในอุปาทินนกสังขารท่ีนับวามนุษยกอน  รางกาย 
นี้  ม ี เย็น  รอน  หิว  ระหาย  ปวดอุจจาระ  ปวดปสสาวะ  เบียด 
เบียนอยูเสมอ เย็นหรือหนาวก็ตองหมผา  รอนกต็องอาบนํ้าหรือพัดวี 
หิวก็ตองบริโภคอาหาร  ระหายก็ตองดื่มน้ํา  ปวดอุจจาจะ  ปสสาวะ 
ก็ตองถาย  และยังตองบริหารดวยคอยผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเดิน  ยืน  นั่ง 
นอน  ใหพอควร  นี้เปนทุกขที่มีประจํา  นอกจากนี้ยังมีอาพาธตาง ๆ 
เกิดข้ึนเบียดเบียนในระหวาง ๆ ที่ตองการความแกไขเยียวยา  ขอน้ี 
พุทธาทิบัณฑิตพิจารณาเห็นอาทีนพ [โทษ]  ในรางกาย  ดังแสดงใน 
คิริมานันทสูตร  โดยเปนพุทธภาษิตตรัสแกพระอานนท  เพ่ือจําไป 
แสดงแกพระคิริมานนทวา กตมา  จานนฺท  อาทีนวสฺา  ดูกอน 
อานนท  อนึ่ง  อาทีนวสัญญา  ความกําหนดหมายวามีโทษเปน 
ไฉน ?  อิธานนฺท  ภิกขฺุ  อรฺคโต  วา  รุกขฺมูลคโต  วา 
สุ ฺาคารคโต  วา ดูกอนอานนท  ภิกษุในศาสนานี้  ไปสูปาก็ดี  ไป 
สูโคนไมก็ดี  ไปสูเรือนวางเปลาก็ดี  อิติ  ปฏิสฺจิกขฺติ  ยอมพิจารณา 
เห็นดังน้ีวา  พหุทุกฺโข  โข  อย  กาโย  พหุอาทีนโว  กายน้ีมีทุกข 
มากนัก  มีอาทีนพมาก  อติิ  อิมสมฺึ  กาเย  วิวิธา  อาพาธา  อุปฺปชฺชนฺติ 
อาพาธตาง ๆ ยอมเกิดข้ึนในกายนี้  ดังจะกลาวตอไปนี้  เสยฺยถีท  
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อาพาธตาง ๆ นั้นเปนไฉน  จกขฺุโรโค  โสตโรโค  ฯ  เป  ฯ  สีต   
อุณฺห  ชิฆจฉฺา  ปปาสา  อุจฺจาโร ปสฺสาโว  อาพาธตาง ๆ นั้น 
คือโรคในดวงตา  โรคในชองหู  โรคในจมูก  โรคในลิ้น โรคที่ตัว 
โรคในศีรษะ  โรคในหู  [ภายนอก]  โรคในปาก  โรคที่ฟน, ไอ 
หืด  หวัด  ไข ลงทอง  โรคในทอง ลมจับ อุจจารธาตุ  ยอก  เสียด, 
เรื้อน  ฝตาง ๆ  กลาก  มองครอ ลมบาหมู  หิดเปอย  หิดดาน  คัน... 
โรคเพื่อโลหิต  โรคเพ่ือดี  ปสสาวะหวาน...เริม  พุพอง  ริดสีดวง 
อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน [เหตุเกิดข้ึน]  อาพาธ  มีเสมหะเปนสมุฏฐาน 
อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน  อาพาธเกิดแตดีเสมหะและลมเจือกัน,  อาพาธ 
เกิดแตฤดูแปร  อาพาธเกิดแตรักษาอิริยาบถไมเสมอ  อาพาธเกิดแต 
พยายามภายนอก  [เชนถกูตีถูกฟน]  อาพาธเกิดแตผลแหงกรรม  [ เชน 
โรคเรื้อรังท่ีรักษาไมหาย ]  เย็น  รอน  หิว  ระหาย  ปวดอุจจาระ  ปวด 
ปสสาวะ  อิติ อิมสฺม ึ กาเย  อาทีนวานุปสฺสี  วิหรติ  ภิกษุพิจารณา 
เห็นอาทีนพในกายนี้อยูทุกเม่ือ  อย  วุจฺจตานนฺท  อาทีนวสฺา 
ดูกอนอานนท  นี้เรียกวาอาทีนวสัญญา  ความกําหนดหลายวามีโทษ 
ดังน้ีแล  พุทธาทิบัณฑิตพิจารณาเห็นอาพาธตาง ๆ เปนอาทีนพใน 
รางกายดวยประการฉะนี้  ทุกขที่มีประจําหรือเปนคราวเหลานั้น  มีแก 
สังขารทั่วไปไมเลือกวาวิเศษเลวทรามหรือมัชฌิมา  [ ปานกลาง ]. 
        อีกประการหน่ึง  สังขารนี้  ตองการความเลี้ยงดูปรนปรือดวย 
อาหารผานุงหมและเคหสถานท่ีอาศัย  การแสวงหาของเหลานี้ก็ไมใช 
เปนการงาย   ตองประกอบกิจมีประการตาง ๆ เหน็ดเหน่ือยลําบาก  
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กวาจะไปไดมาก็แสนยาก  บางพวกไมมีทางถึงกับตองประหัตประหาร   
แยงชิง  ตัดรอนประโยชนของผูอ่ืน  ทําบาปทํากรรม  เพราะเหตุแหง 
การเลี้ยงชีพ  พุทธาทิบัณฑิตยอมกลาวความแสวงหาอาหารเลี้ยงชีพใน 
ปจจุบันวา เปนวัตถุที่ต้ังแหงความสังเวชประการหนึ่ง  ซึ่งควรคํานึง 
ถึงอารมณ. 
        นี้เปนทกุขที่มีโดยธรรมดา  มีมาสําหรับชาติ 
        ยังมีทุกขอีกสวนหนึ่ง  เกิดเพราะความถือเปนเจาของแหงสังขาร 
นั้น  ผูใดเขาถือสังขารนั้นวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นตัวของเรา 
ผูนั้นก็ยอมทะยายหาอารมณสวนท่ีชอบใจอันยังไมไดไมถึง  เพ่ือตนและ 
ผูที่ตนถือวาเปนเจาของ  หรือเมื่อแลวสยบพัวพันอยู นี้กิเลสสวน 
ราคะ  คือความกําหนัด  เมื่อใดผูหน่ึงมาขัดขวางแกการแสวงหา 
หรือทําอันตรายแกสิ่งท่ีไดแลว  ผูนั้นยอมจะเกิดความขัดในโกรธแคน 
ถึงพยาบาทเปนที่สุด  นี้กเิลสสวนโทสะ  คือความประทุษราย  กิริยา 
ที่หลงถือเราถือเขา  อันเปนเหตุใหเกิดราคะและโทสะน้ัน  เปนกิเลส 
สวนโมหะ  ราคะ โทสะ  โมหะ  ๓ ประการน้ี  ทานกลาววาเปนเพลิง 
กิเลส  เผาขันธสันดานใหเรารอนกระวนกระงาย  จนถึงตองทะยาน 
หรือด้ินรนดวยกายาวาจาใจมีประการตาง ๆ เมื่อปรารถนาสิ่งใดส่ิงหน่ึง 
และไมไดสมหวัง  หรือไดสิ่งใดเปนที่พอใจแลว  แตสิ่งน้ันวิบัติไปเสีย 
หรือไมปรารถนาสิ่งใด  แตจําตองพบเห็น  ก็ยอมจะเกิดโศก  คือความ 
ที่ใจเห่ียวแหง  ปริเทวะ  คือความรําพันถึง  ทุกข  ความไมสบายกาย 
โทมนัส  ความไมสบายใจ  อุปายาส ความคับแคน  เพลิงกิเลสเผาขันธ-  
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สันดานใหเรารอน  และไดทุกขเมื่อปลายมือเชนนี้  เปรียบเหมอืนไฟ   
ไหมเผาผลาญเหยาเรือนใหมอดแลวและดับไป  เหลือถานเถาไวเปน 
รอยเครื่องหมายฉะน้ัน. ความเขาถือเปนเจาของสังขาร  เปนเหตุเกิด 
ทุกขเพ่ิมข้ึนอีกกวาธรรมดาฉะน้ี  สมดวยพระพุทธภาษิตวา  ภารา 
หเว  ปฺจกขฺนฺธา  เบญจขันธเปนดุจภาระ  คือของท่ีหนัก  ภารหาโร 
จ  ปุคฺคโล และกิริยาที่ถือเบญจขันธวาเปนสัตวเปนบุคคล  เปนดุจ 
แบกภาระนําไป  ภาราทาน  ทุกขฺ  โลเก  กริิยาที่แบกภาระเชนนั้น 
เปนทุกขในโลก  ภารนิกเฺขปน  สขุ  กริิยาท่ีวางของหนักลงเสีย 
เปนสุข  นิกฺขิปตฺวา  ครุ  ภาร  ทานผูวางภาระอันหนักนั้นเสีย  อฺ 
ภาร  อนาทิย  ไมถือเอาภาระอันอ่ืน  สมูต  ตณฺห  อพฺพุยฺห  ถอน 
ตัณหากับทั้งอวิชชาที่เปนมูลรากเสียแลว  นิจฉฺาโต  ปรินิพฺพุโต 
สิ้นความทะยานออก ดับความกระวนกระวายเสียสิ้นแลว ดังน้ี 
อุปาทินนกสังขารเปนทุกขโดยธรรมดา  และเปนทุกขเพ่ิมข้ึนเพราะ 
การถือ  ดวยประการฉะน้ี. 
        แมแตอนุปาทินนกสังขาร ก็ยังเปนภาระที่จะตองบริหารรักษา 
เหมือนกัน  เชนเหยาเรือน ถาผูเขาอยูเพิกเฉยไมคอยดูแลรักษาอยา 
ใหชํารุด  และไมซอมแซมของท่ีชํารุดไปแลว  เหยาเรือนน้ันจะรั่วร้ํา 
ทรุดโทรมหกัพังไป  ไมเปนที่อยูอาศัยได. 
        การท่ีพรรณนามาน้ี  มิใชจะทับถมสังขารใหเห็นเปนแตทุกข 
ไมมีสุขเลยก็หาไม  สุขโสมนัสอันใดอาศัยสังขารเกิดข้ึน นั้นเปน 
อัสสาทะความสําราญเกิดแตสังขาร  ทกุขโทมนัสอันใดอาศัยสังขาร  
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เกิดข้ึน  นั้นก็เปนอาทีนพโทษเกิดแตสังขาร  คงผลัดกันมีทั้ง ๒ ประการ    
ตามสมัย  แตสุขมีไดเฉพาะเมื่อต้ังใจเปนธุระอยู  และประกอบชอบแก 
อุบาย  ฝายทุกขมีไดเองตามธรรมดาของสังขารนั้น  เมื่อกลาวส้ัน  ม ี
ทุกขเปนพ้ืน  มีสุขเฉพาะเม่ือแกทุกขสงบเปนคราว  อนึ่ง สุข 
เปนที่ปรารถนา  เมื่อไดก็มักไมรูสึก  มีแตยังไมพอและปรารถนาตอไป 
อีก  ฝายทุกขไมเปนที่ปรารถนา  เมื่อเกดิข้ึนแมมีประมาณนอย  ผู 
เสวยก็ยอมรูสึกเหมือนมากมาย  ดวยเหตุทั้งหลายซึ่งกลาวแลวเหลาน้ี 
สังขารทั้งหลายไดชื่อวาเปนทุกข. 
        เมื่อสังขารทั้งหลายนั้นเปนอยูอยางนี้  ก็ยังมีบุคคลผูไมไดสดับ 
ธรรมของสัตบุรุษ  มัวหลงเพลิดเพลินในสังขารทั้งหลายน้ัน  ไมคิด 
หาอุบายอันเปนเครื่องระงับทุกขดังน้ี  สมควรจัดวาพิปลาสในขอท่ีเปน 
ทุกขวาเปนสุข  ความขอนี้พึงสาธกดวยเรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา 
มหาอุบาสิกา  ที่มาในอรรถกถาแหงพระธรรมบท  ตอนชราวรรค  ม ี
ความสังเขปวา  พวกหญิงสหายของนางวิสาขา  เมื่อถึงหนานักขัต- 
ฤกษคราวหน่ึง  ตามนางวิสาขาไปสูที่เฝาสมเด็จพระบรมศาสดาจารย 
ลวนเอาสุราไปดวยและชวนกันดื่ม  เมาปราศจากสติเปนเครื่องระวังตัว 
บางก็ลุกข้ึนตบมือหัวเราะ บางก็ลุกข้ึนรําในท่ีเฉพาะพระพักตร สมเด็จ 
พระบรมศาสดาจารย  พระองคทรงแสดงพุทธฤทธาภิสังขาร  [ คือฤทธิ์ 
ที่แตงข้ึนของพระพุทธเจา ]  ใหหญิงเหลาน้ันตกใจกลัวและสรางเมา 
แลวประทานพระบรมพุทโธวาทเตือนสติวา  ทานทั้งหลายมาสูสํานัก 
แหงเราผูตถาคต  และประมาทเชนนี้หาควรไม  เพราะความประมาท  
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ของทานท้ังหลาย  มารจึงไดชอง  ยังทานท้ังหลายใหทําทางตาง ๆ   
เชนนี้  ในท่ีไมควรจะทํา  ทานทั้งหลายพากเพียร  เพ่ือดับเพลิงกิเลสมี 
ราคะเปนตนประเสริฐกวา  ตอไปพระองคประทานพระบรมพุทโธวาท 
ที่พระสังคีติกาจารย  [ คือพระเถระผูรจนาพระบาลี ]  ประพันธไวเปน 
คาถาอีกวา  โก  น ุหาโส  กิมานนฺโท นจิฺจ  ปชฺชลิเต  สติ  เมื่อ 
โลกสันนิวาส  คือหมูสัตวผูอาศัยอยู  ณ โลกนี ้ อันเพลิงกิเลสและเพลิง 
ทุกขไหมโพลงแลวเปนนิตย  นาจะราเริงอะไร  นาจะเพลิดเพลินอะไร 
อนฺธกาเรน  โอนทฺธา  ปทีป  น  คเวสถ  ทานทั้งหลายอันมืด  คือ 
อวิชชา  [ ความเขลาไมรูแจง ]  หุมไวแลว  ไฉนไมแสวงหาประทีปคือ 
ปญญาไวสองเลา  เรื่องนี้สาธกใหเห็นวา  ผูไมคิดถึงทุกข  เพลิดเพลิน 
แตสุข  ยอมประมาทมัวเมาเชนไร. 
        อน่ึง สังขารทั้งหลายเหลาน้ัน  ก็เปนแตสภาวธรรมอยางหน่ึง ๆ 
ปจจัยแตงใหคุมกันเขา  สภาวธรรมเหลาน้ัน  ก็คือขันธ  ๕  อายตนะ ๖ 
ธาตุ ๖  อินทรีย ๖  หรือยนเขาเปนรูปธรรมกับนามธรรมดังกลาวแลว 
ในหนหลัง  ในที่นี้จะกลาวสาธกดวยขอความตามนัยที่แสดงไวในตํารา 
สรีรศาสตร  ที่อธิบายถึงรางกายฝายคดีโลก  ที่พวกนักปราชญผูคนหา 
ความจริงรจนาไว   จัดเขาเปนองคอันหนึ่งในวิชาแพทย  แตจะกลาว 
เพียงเอกเทศ. 
        รางกายนี้  มีกระดูกทอนนอยใหญเปนอันมาก  สัณฐานตาง ๆ 
กัน  ควบคุมกันเขาเปนโครง  สําหรับเปนแกนใหทรวดทรงคงท่ี  และ 
มีชิ้นมังสะกับเอ็นรัดรึงอยู  มีหนังและผิวหนังหุมนอกอีกชั้นหน่ึง  ชิ้น  
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มังสะกับเอ็นน้ีเปนดุจสายพานสําหรับชักใหไหวกาย  เชนคูเหยียดแขนขา   
เปนตน  สําเร็จอิริยาบถนั้น  ๆ และทําทาทางตาง ๆ ได  เชนเดียวกับ 
รูปหุนที่กระดุกระดิกไดเพราะคนชักสาย  นี้ตรงกับคําบาลีวา  กายวิฺ- 
ตฺติ  คือกิริยาที่ไหวกายได  และทําใหเปลงเสียงได เชนเดียวกันกับ 
คนดีดพิณ  ๆ  ดังเพราะสาย  ที่คอหอยก็มีสายเอ็นเหมือนกัน  นีต้รงกับ 
คําบาลีวา  วจีวิฺตฺติ  คือกิริยาที่ไหววาจาได  และภายในกายตอนบน 
ในโครงอก  มีหัวใจต้ังอยูทามกลางที่เตนอยูเสมอ  มีปอด  คือมังสะ  ๒ 
กอน  มีข้ัวอันเดียว ปกอยูทั้ง ๒  ขางเวนชองกลาง  หัวใจนั้น  ภายใน 
ปนเปนหอง ๆ  ซีกขางขวาอีก  ๒ หอง สําหรับฉีดโลหิตออกไปเลี้ยงท่ัว  
สรรพางคกาย  ซีกขางขวาอีก ๒  หอง  สําหรับรับโลหิตท่ีเดินวกกลับ 
มาจากสรรพางคกาย  และฉีดเขาไปในปอด  และปอดน้ันสําหรับสูบลม 
อากาศภายนอกเขาไป  ไดแกหายใจเขา  และระบายลมเสียออกภายนอก 
ไดแกหายใจออก  เมื่อโลหิตในปอดตองสัมผัสลมอากาศเขา  ก็มีสีแดง 
ก่ําและมีไอรอน ที่เรียกตามบาลีวา  สนฺตปฺปคฺคิ แปลวา  ไฟบอกาย 
ใหอุน  นับในหมวดเตโชธาตุ  เดินจากปอดเขาหัวใจ  ๆ ก็ฉีดไปท่ัว 
สรรพางคกาย  เมื่อโลหิตแลนไปท่ัวกายแลว  ก็เดนิวกลับเขาหัวใจ 
แตในขณะนี้สีคล้ําไป  เพราะไมไดลมอากาศ  โลหิตน้ีเดินตามเสน 
ใหญนอยท่ีแผซานไปทั่วสรรพางคกาย  สมดวยคําในคัมภีรวิสุทธิมรรค 
ที่เรียกชื่อโลหิตแดงวา สังสรณโลหิต  แปลวา โลหิตอันแลนไป  เรียก 
ชื่อโลหิตคล้าํวา สันนิจิตโลหิต  แปลวา  โลหิตอันสะสมเขา  และใน  
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กายตอนลาง  มชีิ้นมังสะบางเรียกสวาบ ๑  กั้นปนสวนจากตอนบน  ขาง   
ซายมีกระเพาะอาหาร  ขางบนมีสายกลวงในโยงข้ึนไปจดลําคอ  ขางลาง   
ตอกับลําไลนอยอันทบไปมาเต็มพ้ืนทอง  และไสนอยข้ึน  ขางปลาย 
ตอกับลําไสใหญอันวกออมรอบขนดไสนอย  และหยั่งปลายจดทวาร 
อวัยวะเหลานี้เปนอุปการะแกการรับอาหารและการถายกากอาหาร  ขาง 
ซายนั้น ยังมีมามปลายจดลําไสนอยสําหรับชวยละลายอาหาร  ขางขวา 
มีตับสําหรับทํานํ้าดีเพ่ือชวยละลายอาหาร  มฝีกดติีดอยูที่พ้ืนภายใตและ 
สําหรับรับรสอาหารปรุงโลหิตและกนัของเสียออกไป  ภายลางแหงพ้ืน 
ขนดไสนอย  มีไตสําหรับกรองโลหิตเสียเปนปสสาวะลงไปในกระเพาะ 
ปสสาวะ  เมื่อกระเพาะตองการอาหารสําหรับเลี้ยงกาย  ความหิวก็เกิด 
ข้ึนเปนเหตุบริโภคอาหาร  เมื่ออาหารตกเขาไปถึงปาก  ก็มีเขฬะซึม 
ออกมาจากขุมเขฬะทางกระพุงแกมทั้ง ๒ ทําอาหารใหชุม  และละลาย 
ของท่ีควรละลายในชั้นตนกอน  ในลาํดับ  ฟนก็เค้ียวบดอาหารใหแหลก 
ลง รับสงไปทางชองคอถึงกระเพาะ  อาหารท่ีตองน้ํากรดที่ซึมออก 
มาในกระเพาะ  ก็ยอมเปนน้ําขนเชนนํ้าขาวตม  เสนโลหิตในกระเพาะก็ 
ดูดรสอาหารน้ันเขาปนกับโลหิตในนัน้  สวนท่ีไมละลายในกระเพาะเชน 
ของเปนเมือกเปนมัน  กล็ื่นไหลลงไปทางลําไสนอย  ตองน้ําดีที่ไหล 
จากตับ  และน้ําท่ีไหลจากมาน  และน้ําท่ีซึมออกมาในลําไสก็ละลายซึม 
เขาปนกับเสนโลหิตตามเสนในลําไส  เหลือแตกากท่ีใชไมไดเลื่อนไหล 
ตอ ๆ  มาทางลําไสใหญจนถายเปนอุจจาระออกมา  แรงที่ละลายอาหาร 
 
๑.  สวนกายแหงหนึ่งระหวางโครงกับกระดูกตะโพก.  
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ในพระบาลีเรียก  ปริณามคฺคิ  แปลวา  ไฟแปรอาหาร  นับในพวก   
เตโชธาตุ  เมื่อโลหิตท่ีเจือดวยอาหารเดินซานไปทั่วสรรพางคกาย 
อวัยวะนั้น ๆ  ที่ตองการอาหารชนิดใดเปนเครื่องบํารุง  ก็ดูดเอาอาหาร 
ชนิดนั้นไวและคายของเสียออกแทน  ความรูสึกอ่ิมเอิบชื่นบานและ 
มีกําลังเกิดมีดวยเหตุนี้เอง  สวนของเสียที่ปนอยูในโลหิต ไตกรอง 
เปนปสสาวะออกไปบาง  เปนไอหรือเปนเหง่ือไหบออกมาตามขุมขน 
บาง  เมื่ออาหารในกระเพาะหมด  และกระเพาะตองการอาหารอีกก็ 
จับหาใหมข้ึน  ถาตองการนํ้าเขาไปทํากายใหเย็นเกิดระหายข้ึนเอง  เมื่อ 
อวัยวะเหลานี้พิการไมทําธุระเปนปกติ  ความเจ็บก็เกิดมีการแกไขรักษา 
ดวยกินยาและดวยวิธีอยางอ่ืน  ก็เพ่ือประโยชนจะทําอวัยวะเหลาน้ัน 
ใหกลับเปนปกติอยางเดิม. 
        อน่ึง  ในการน้ีมีทางสําหรับรูสึกอยูภายนอก  ๕  ทาง  คือ  ตา หู 
จมูก  ลิ้น  กาย  ตานั้น  มีเยื่อชนิดตาง ๆ หุมเปนชัน้ ๆ มีสัณฐาน 
กลมศูนยไสประมาณ ๑ นิ้ว  มีสีขาว ๆ  เวนไวแตชองที่รับแสงสวาง 
ที่เรียกวาตาดํา  ต้ังอยูในชองกระดูกแหงกระโหลกศีรษะ  มีเสนประสาท 
ใหญลามจากท่ีสุดขางในเขาไปถึงมัตถลุงค  คือกอนมันในกะโหลก 
ศีรษะ  ในดวงตานั้น  มีของใสเรียกวาแกวตา  รูปรแีละนูน  มีน้าํ 
ชนิดตาง ๆ ที่ใสเลี้ยงอยู  มีเยื่อสีบังอยูรอบในเรียกวาตาดํา  เวน 
ชองลมไวกลาง  ที่เปนทางรับแสงสวางที่เรียกวาแววตา  เยื่อสีนี้มี 
อาการดุจปากถุงมีหูรูด  ถาอยูในที่สวาง  ก็รูดเขาใหแววตาเล็ก  เพ่ือ 
กันแสงสวาง  ถาอยูในที่มืด  กร็ูดออกใหแววตาใหญ  เพ่ือรับแสงสวาง 
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เมื่อรูปมาปรากฏในคลอบของดวงตา  แสงสวางก็ฉายเขาไปทางแววตา  
ตลอดถึงเยื่อท่ีสุดขางในท่ีสายเอ็นโยงอยู  แตนั้นเสนประสาทก็รับสัมผัส  
สงไปถึงมัตถลุงค  สําหรบัเปนกิริยาเห็นรูป  ไดในคําบาลีวา  จกฺขฺุจ 
ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิฺาณ  อาศัยจักษุดวย  รูป 
ทั้งหลายดวย  เกิดจักษุวิญญาณ  คือความรูแจงอาศัยจักษุข้ึน  ดังน้ี 
ดวงตาที่รับเงารูปอันแสงสวางฉายเขาไปนั้น  ก็อยางเดียวกันกับกระจก 
ที่ทาปรอท  รับเงารูปที่แสงสวางฉายเขาไปปรากฏอยูนั้น  กริิยาที่เห็น 
รูปนั้น  เปรยีบเหมือนคนสองกระจกมีความรูสึกตามเงาที่เขาไปปรากฏ 
ถาแสงสวางนอยลงเพียงใด  รูปก็ไมชดัเจนลงเพียงน้ัน  เชนอยูในท่ีมืด 
แลเห็นของละเอียดไมใครจะได  ถามืดทีเดียวก็แลไมเห็นอะไรเลย 
เพราะไมมีแสงสวางจะฉาย  ถาแกวตาพิการหรือพิบัติ  ก็เห็นไมถนัด 
หรือไมเห็นเลยดุจเดียวกัน  แตเปนเพราะแสงสวางฉายเขาไปไมสะดวก 
หรือฉายเขาไปไมได. 
        หูนั้น  ปนเปน  ๓  ตอน  ตอนกลางเปนผังผืดมวนเปนชองลึก 
เขาไปประมาณน้ิว ๑  ถึงเย่ือบางขึงอุดอยูดุจพ้ืนกลอง  มีของเหนียวเปยก 
ดุจข้ีผ้ึงสีปากเลี้ยงใหสดอยู  ตอนกลางตอเยื่อกลองเปนชองเขาไปอีก 
มีกระดูกชิ้นเล็ก ๆ ๓ ทอน  สัณฐานดุจท่ัง  ๑ คอน  ๑  โกลนที ่
อานมา ๑  ตอกันเปนสายลามขวางชอง  ต้ังแตเยื่อกลองเขาไปถึงตอน 
ใน  ๆ นั้น  เปนกระดูกเลก็  สัณฐานมวนขดดุจหอยโขง  ขางบนมี 
เปนวง  ในนั้นมีน้ําและเยื่อชิ้นเล็ก  ๆ  สัณฐานตาง ๆ กัน  เปน 
อุปการะแกการรับเสียงทั้งส้ิน  พนตอนน้ีมีประสาทลามเขาไปถึงมัตถ- 
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ลุงค  เมื่อของส่ิงหนึ่งกระทบของส่ิงหน่ึง  เชนคนเอาไมคอนตีระฆัง  
อากาศธาตุรอบของน้ันก็กระเพ่ือม  เชนเดียวกันกับคนเอากอนอิฐทิ้ง 
ลงไปในน้ํา น้ํายอมกระเพ่ือมเปนวงลอมกันเปนชั้น  ๆ  ออกไป รอบ 
ศูนยกลางที่กอนอิฐจมลงไปน้ัน  คลื่นแหงอากาศธาตุนั้น  เดินเขาทาง 
ชองหูตอนนอกและกระทบเยื่อที่ขึงอุดอยูดุจพ้ืนกลอง  เยื่อน้ีกก็ระเทือน 
และความกระเทือนน้ี  ก็เดินไปตามกระดูกนอย ๓ ทอนท่ีตอกัน  เปน 
สายลามขวางชองตอนหูกลางตลอดถึงกระดูกที่เปนชองหูตอนใน แต 
นั้นก็รับสัมผัสสงเขาไปถึงมัตถลุงค  สําเร็จเปนกิริยาฟงเสียง  ไดในคํา 
บาลีวา  โสตฺจ  ปฏิจฺจ  สทฺเท  จ  อุปฺปชฺชติ  โสติวิฺาณ  อาศัย 
โสตดวย  เสยีงทั้งหลายดวย  เกิดโสตวิญญาณ  คือความรูแจงอาศัย 
โสตข้ึน   ดังนี้  ถาส่ิงของเหลาน้ันกระทบกันแรงอากาศก็กระเพ่ือมแรง 
การไดยินก็ดัง  เชนตีกลอง  เมื่อคนตีกลองในที่ใกล  ทุกคนยอมสังเกต 
ไดวาหัวอกของตัวกระเทือน  ขอน้ีเปนเพราะคลื่นแหงอากาศกระเพื่อม 
ไปกระทบ  ถาส่ิงของเหลานั้นกระทบกันเบา  อากาศก็กระเพ่ือนเบา 
การไดยินก็เบา  และของกระทบกันในท่ีใกลหรือหาง  ก็เปนเหตุแหง 
การไดยินดังหรือเบา  เพราะระยะอากาศธาตุที่กระเพ่ือมใกลหรอืหาง 
ถาเยื่อท่ีขึงอุดชองหูตอนนอกหรือกระดูกในตอนกลาง  หรือตอนใน 
พิการหรือพิบัติ  ก็ไดยินไมถนัดหรือไมไดยินเลย. 
        จมูกนั้น  ที่เพดานขางในมีเสนประสาทนอย ๆ ดาดเต็มลางเขา 
ไปทางชองกระดูกเพดานเปนรูปเล็ก ๆ  ดุจตะแกรงนอยสําหรับรอนของ 
แลวรวมกันเปนสายถึงมัตถลุงค  เมื่อกลิ่นระบือมาทางอากาศเขาไปใน 
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ชองจมูก  เสนประสาทเหลาน้ี  กร็ับสัมผัสสงเขาไปถึงมัตถลงุค  สําเร็จ    
เปนกิริยาสูดดม  ไดในคําบาลีวา  ฆานฺจ  ปฏิจฺจ  คนฺเธ  จ 
อุปฺปชฺชติ  ฆานวิฺาณ  อาศัยฆานะดวย  กลีนทั้งหลายดวย  เกิด 
ฆานวิญญาณ  คือความรูแจงอาศัยมานะข้ึน  ดังน้ี. 
        ลิ้นนั้น  ที่พ้ืนทั้งขางบนขางลางมีเสนประสาทนอย ๆ ดาดทั่วไป 
ที่เปนเม็ดเปนเสนตามพ้ืนนั้น  มีเสนประสาทเหลาน้ีอยูทั่ว  เสนประสาท 
เหลาน้ีรวมกันเปนสาย ๆ ออกจากขางลิ้นลามเขาไปถึงมัตถลุงค  เมื่อ 
รสอันใดอันหน่ึงเขาไปถึง  เสนประสาทเหลาน้ีก็รับสัมผัสสงเขาไปถุง 
มัตถลุงค  สําเร็จเปนกิริยาทราบรส  ไดในคําบาลีวา  ชิวฺหฺจ  ปฏิจฺจ 
รเส  จ  อุปฺปชฺชติ  ชิวฺหาวิฺาณ  อาศัยชิวหาดวย  รสทั้งหลาย 
ดวย  เกิดชิวหาวิญญาณ คือความรูอาศัยชิวหาข้ึน  ดังนี้. 
        กายน้ัน  มีเสนประสาทนอย ๆ ดาดบนพ้ืนหนังทั่วไป  และเสน 
ประสาทเหลาน้ีรวมกันเปนสาย ๆ   ที่ใหญลามข้ึนไปทางชองกระดูก 
สันหลังถึงมัตถลุงค  เมื่อกายกระทบพัสดุอันใดอันหน่ึงเชนมือจับ  เสน 
ประสาทเหลาน้ีก็รับสัมผัสสงไปถึงมัตถลุงค  สําเร็จเปนกิริยาถูกตอง 
ไดในคําบาลีวา  กายฺจ  ปฏิจฺจ  โผฏพฺเพ  จ  อปฺุปชฺชติ  กาย- 
วิฺาณ  อาศัยกายดวย  โผฏฐัพพะคือส่ิงท่ีจะพึงถูกตองทั้งหลายดวย 
เกิดกายวิญญาณ  คือความรูแจงอาศัยกายข้ึน ดังน้ี. 
        เมื่อมัตถลุงคไดรับสัมผัสโดยทางทั้ง ๕  นี้  ทางใดทางหน่ึงน้ีแลว 
ในลําดับนั้น  จิตและเจตสิกก็เกิดข้ึน ไดในคําบาลีวา  มนฺจ  ปฏิจฺจ 
ธมฺเม  จ  อุปฺปชฺชติ  มโนวิฺาณ  อาศัยมนะดวย  ธรรมคือ  
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อารมณดวย  เกิดมโนวิญญาณ  คือความรูแจงอาศัยมนะข้ึน  ดังนี้.   
        ในวาระน้ี  มีขอท่ีเขาใจเพ้ียนกันอยู  แตครั้นโบราณ  อาจารย 
ทั้งหลายท้ังในฝายวิชาแพทยทั้งในฝายศาสนา  เขาใจวามนะคือสิ่งท่ีเกิด 
จิตและเจตสิกนั้น  ไดแกหทัย  คือเนื้อหัวใจอันต้ังอยูทามกลางอก  แต 
ในชั้นหลัง  อาจารยในฝายวิชาแพทยสันนิษฐานวา  มนะนั้น  ไดแก 
มัตถลุงค  หาใชหทัยไม   ดวยเหตุเสนประสาทโยงจากทวารท้ัง ๕ เขา 
ไปถึงมัตถลงุค  หาไดเกี่ยวกับหทัยไม  และเสนประสาทเหลานี้วิบัติ 
ความรูทางทวารน้ันก็ไมมี  มัตถลุงคพิการ  เชนของคนบา  ความคิด 
อานก็ฟนเฟอน  เขาไดลองตัดของสัตวเชนนกพิราบแบงเอาออกเสีย 
สัตวนั้นก็มีอาการเนือยผิดจากเดิม  คนแกผูหลง  ก็วาเปนเพราะมัตถ- 
ลุงคเล็กลีบลงไป  เด็กออนยังไมมีความคิด  ก็วาเปนเพราะมัตถลุงค 
ยังไมบริบูรณ  สวนหทัยนี้  วาเปนแตอวัยวะมีหนาท่ีเฉพาะฉีดโลหิต 
ดําเขาปอด และรับโลหิตแดงจากปอดฉีดไปท่ัวสกลกายเทาน้ัน  อยางไร 
ก็ดี  ความเพ้ียนกันก็เฉพาะวัตถุเทาน้ัน  ความเกิดแหงจิตและเจตสิก 
ก็ตองกัน. 
        อน่ึง กายน้ีเปนของไมยืนที่  ดังคนเปนอันมากสําคัญเห็น สิ่งท่ี 
คร่ําคราใชไมไดแลวก็หลุดรวงไป  เชนผิวหนัง  อาศัยความครูดสีหรือ 
ขัดลางเช็ดถูเมื่อเวลาอาบนํ้า  ที่ไหนเกาแกก็หลุดรวงไปเปนขุย  ที่สุด 
ละเอียดเปนอณูและปรมาณู  แตเพราะมีของใหญเกิดข้ึนบุรณะกัน 
จึงไมแลเห็นสึกหรอไป  ถาใชความสังเกต  ก็เห็นไดงาย  เชนผม 
และเล็บ  ตัดเกาแลว  ใหมก็งอกข้ึนแทน  ทุกส่ิงก็เปนดุจเดียวกัน  
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เพราะฉะนั้น  กายน้ีไดชื่อวาต้ังอยูดวยความสืบตอแหงอังคาพยพนั้น ๆ   
ไดในคําบาลีวา  รูปสฺส  สนฺตติ  ความสืบตอไปแหงรูป. 
        เมื่อยังเล็ก  เปนสมัยที่กายคอยเกิดข้ึนโดยลําดับ  เมื่ออายุราว ๑๕ 
ปเปนคราวรุน  เปนสมัยท่ีกายกําลังเจริญเร็ว  เมื่ออายุถึง ๒๑  ปก็เจริญ 
เต็มที่  สมัยนี้ประถมวัยปูนตน  ตอนน้ีไดในคําบาลีวา รูปสฺส  อุจฺจโย 
ความเจริญข้ึนแหงรูป  ตอนี้ไปถึงอายุ ๖๐ ป  กายคงที่ไมเจริญสืบไป 
มีแตจะทรุดโทรมลง สมยันี้มัชฌิมวัยปูนกลาง  เมื่ออายุพน ๖๐ ป 
ไปแลว  กายก็ยิ่งทรุดโทรม  หรีล่งไปตามลําดับกาล  สมัยนี้ปจฉิมวัย 
ปูนหลัง  ๒ ตอนน้ี  ไดในคําบาลีวา รูปสฺส ชรตา  ความชํารุด 
ทรุดโทรมแหงรูป  ในทีสุ่ดอวัยวะนั้น ๆ ยอมหยุดไมทําหนาที่คราวหน่ึง 
เชนปอดไมสูบลมอากาศเขาไปบํารุงโลหิต  หัวใจก็หยุดฉีดโลหิต ๆ 
ก็หมด  ไอรอนก็ไมมี  กายก็เย็นชืด  ไหวกายไหววาจาไมได  เสน 
ประสาทก็ไมรับสัมผัส  กิริยาที่เห็นได  ฟงได  ดมได  รูรสได  ถูกตองได 
นึกได  ก็เปนหมดกัน  นี้มรณะมีตามธรรมดา  แตนัน้  ดินก็ไปตามเดิน 
น้ําก็ไปตามนํ้า  อากาศก็ไปตามอากาศ  ธาตุทั้งหลายคุมกันเขาใน 
เบื้องตนแลว ยอมสลายจากไปในอวสาน  ไดในคําบาลีวา  รปูสฺส 
อนิจฺจตา  ความไมเที่ยงแหงรูป. 
        ขอความในตําราสรีรศาสตร  เปนความรูของนักปราชญผูคน 
ควาหาความจริงรจนาไวสําหรับวิชาแพทย  เพื่อแพทยศึกษาเขาใจ 
จะไดฉลาดในอุบายรักษาโรค  แตเมื่อพิจารณาตามโดยโยนิโสมนสิการ 
(ทําในใจโดยอุบายชอบ)  นอมมาในภาวนาวิธี  กจ็ะเลยเห็นวาสังขาร  
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เปนแตสภาวธรรมอยางหน่ึง ๆ ควบคุมเขา  เปนไปตามธรรมดาไมใช   
ของใคร. 
        เมื่อสังขารเปนอยูอยางนี้  บุคคลผูไมไดสดับธรรมของสัตบุรุษ 
ยอมหลงถือเปนตัวเปนตน  เปนเราเปนเขา  ยิ่งกวาธรรมดาใหเปน 
ดังน้ี  ไดชื่อวาพิปลาสในของที่ไมใชตนวาเปนตน  แทจริง  ธรรมดา 
แสรงสรรใหสัตวทั้งหลายถือกันและกันวา  เปนมารดาบิดา  เปนบุตร 
ธิดา  เปนสามีภริยาและอ่ืน ๆ ก็เพ่ือประโยชนจะไดเกื้อกูลแกกนัและกัน 
เชนมารดามีบุตรหรือธิดาแลว  จะไดเลี้ยงใหทรงชวิีตอยู  ไมไดแสรง- 
สรรใหถือเปนเราเปนเขา  ดวยทิฏฐิมานะอันแรงกลา  แสหาทุกขภัย 
ใหแกกัน  ความสําคัญเห็นพิปลาส  เปนเหตุถือเราถือเขาอันแรงกลา 
นําความพินาศมาแกตัวและผูอ่ืน  ขอนี้  พึงสาธกดวยเรื่องพระนาง 
มาคัณฑิยา  พระราชเทวีของพระเจาอุเทนในกรุงโกสัมพี  ในอรรถ- 
กถาแหงพระธรรมบทตอนอัปปมาทวรรค  มีความสังเขปวา  พระนาง 
มาคัณฑิยานั้น  เปนธิดาของพราหมณมาคัณฑิยโคตร  มรีูปงามยิ่งนัก 
กอนแตไดเปนพระราชเทวีของพระเจาอุเทน  มีสกุลที่เสมอกันมาสูขอ 
เปนหลายราย  พราหมณผูบิดาไมพอใจ  ไมยอมยกให  ภายหลงั 
พราหมณไดเห็นสมเด็จพระบรมศาสดาจารย  พอใจในพระรูปสิริวิลาส 
จึงแตงธิดาพรอมท้ังสามีภริยา  พาธิดาไปทูลมอบถวายแดพระองค 
พระองคทรงแสดงความไมเยื่อใยในนาง  และตรัสอสุภกถา  พรรณนา 
ความท่ีกายเปนของปฏิกูลนาเกลียดมีประการตาง ๆ แลวทรงแสดง 
ธรรมเทศนาสั่งสอน  พราหมณและพราหมณีผูบิดามารดาไดสําเร็จ  
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พระอนาคามิผล  ฝายนางมาคัณฑิยาผูธิดา  ขัดใจในสมเด็จพระทศพล   
วา  ถาพระองคไมพอพระหฤทัยก็อยารับ  เหตุไฉน  จึงตองปรามาสติฉิน 
รูปกายของนางดวยเลา นางคิดผูกอาฆาตในสมเด็จพระศาสดาแตนั้นมา 
เปนธรรมดาของพระอนาคามีอริยสาวก  ทานยอมไมกังวลดวยกายเหยา 
เรือน  พราหมณและพราหมณีทั้ง ๒  จึงนํานางไปมอบแกมาคัณฑิย- 
พราหมณผูอาวของนางใหเลี้ยงไว  ภายหลังมาคัณฑิยพราหมณนํานาง 
ไปถวายพระเจาอุเทน  ทาวเธอพอพระหฤทัยในรูปโฉมและมารยาท 
ของนาง  จึงทรงยกยองข้ึนเปนพระราชเทวี  นอกจากน้ี  ทาวเธอมี 
พระราชเทวีอยูแลว ๒ องค  ทรงนามพระนางสามาวดี ๑  พระนาง 
วาสุทัตตา ๑ พระนางสามาวดีนั้น  เปนโสดาบันอริยสาวิกา เมื่อ 
ไดมาเปนพระราชเทวีของพระเจาอุเทนแลว  พระนางมาคัณฑิยา 
ดําริเห็นวา พระนางสามาวดี  นับถือพระศาสนาคําสั่งสอนของสมเด็จ 
พระบรมศาสดาจารย  ก็พลอยผูกอาฆาตในพระนางสามาวดีดวย 
พยายามหาโทษใหเปนหลายคราว  กไ็มสําเร็จความปรารถนา  เวลา 
วันหน่ึงลอบใหทิ้งไฟเผาตําหนักพระนางสามาวดี พระนางสมาวดีถึง 
ชีพิตักษัยในเพลิง พระเจาอุเทนทรงชําระไดความวา  พระนางมาคัณฑิยา 
เปนตนเหตุทิ้งไฟ  จึงตรัสสั่งใหประหารชีวิตนางเสีย  เรื่องนี้สาธกให 
เห็นวาผูหลงถือเราถือเขาดวยทิฏฐิมานะอันแรงกลา ยอมกระทําความ 
พินาศแกตัวและผูอ่ืนดวยประการฉะนี้. 
        อีกประการหน่ึง  รูปกายนี้  มีปกติเต็มไปดวยของไมสะอาด 
คายของไมสะอาดออกเปนนิตย  และลี้ยงตัวอยูไดดวยของไมสะดวก  
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แทจริง  กายน้ีเบ้ืองบนแตพ้ืนเทาข้ึนไป  เบื้องตํ่าแตปลายผมลงมา  มี  
หนังหุมเปนที่สุดรอบ  เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ ทั้ง  
ขางนอกขางใน  ของไมสะอาดขางนอกน้ัน คือ  ผม ขน  เล็บ  ฟน  หนัง 
โกฏฐาส  (สวน)  เหลาน้ีเปนของปฏิกูล  (นาเกลียด)  โดยสี  สัณฐาน 
กลิ่น  ที่เกิด  ที่อยู  สีก็ไมงาม  สัณฐานคือรูปรางก็ไมนาชม  กลิ่น 
ก็เหม็น  เกิดข้ึนดวยของไมสะอาด    ต้ังอยูดวยของไมสะอาด  เพราะ 
เปนของปฏิกูล  จึงตองคอยชําระและตกแตงอยูเปนนิตย  หาไมความ 
ปฏิกูลก็จะปรากฏ  ไมเกื้อกูลแกนัยนตา  เปนของนาเกลียดยิ่งนัก 
นอกจากน้ี  ยังตองแตดวยผานุงหมและเครื่องประดับตาง ๆ อีก  คน 
เขลาไมใชปญญาพิจารณาในทางที่ถองแท  เห็นแตของเขาแตงไวแลว 
ก็สําคัญวางาม  หลงรกัใครไปตาง ๆ  เมื่อพิจารณาในทรงที่ถูกกจ็ะเห็น 
เปนของปฏิกูล  การตกแตงน้ัน  ก็ดุจเดียวกับแตงภาชนะเต็มดวยของ 
ปฏิกูล  เชนแตหีบขางในมีศพกําลังเนาเหม็น  จะนาเปนที่เพลิดเพลิน 
ของใครเลา  สวนของไมสะอาดขางในนั้น  ผูใดไดเคยเห็นเขาผาศพ 
ผูนั้นคงเห็นชัดวา  เปนของปฏิกูลเชนไร  ผูใดไมเคยเห็นเขาผาศพคน 
แตไดเคยเห็นเครื่องในของสัตวไกสุกรเปนตน  ผูนั้นพึงเขาใจวา  มีเคา 
เง่ือนเหมือนกัน  ตางกันไปบางตามเหมาะแกกําเนิดของสัตวนั้น ๆ อน่ึง 
พึงลงสันนิษฐานของไมสะอาดขางใน  ตามของท่ีหลั่งไหลออกมาขาง 
นอกเถิด  กายน้ีคายของไมสะอาดเปนนิตย  เปนน้ําตาบาง  น้ํามูก 
บาง  เขฬะบาง  เหง่ือบาง  มันเหลวบาง  มูตรบาง  คูถบาง ยิ่งของ 
ที่ไมสะอาดท่ีหลั่งไหลออกเปนคราว  เปนอาเจียนบาง  เปนเสมหะบาง  
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เปนปุพโพบาง  เปนโลหิตบาง  ลวนเปนของปฏิกูลทุกอยาง  หนึ่ง  
กายน้ีเลี้ยงตัวอยูไดดวยเสพอาหาร  และอาหารนั้น  ก็เปนของปฏิกูล  
ตามกําเนิดแลว  เมื่อนําเขาถึงทวารปาก  ชุมดวยเขฬะ  ฟนบดให 
แหลกลง  เมื่อตกลงถึงกระเพาะ  ยอมระคนดวยนํ้ากรดในกระเพาะ 
เลื่อนลงไปถึงลําไส  ยอมระคนดวยนํ้าดีและน้ําในลําไสอยางอ่ืน ๆ อีก 
พึงเห็นตัวอยางในอาหารที่อาเจียนกลับออกมาเถิดเปนของปฏิกูลเชนไร 
เสนโลหิตดูดรสอาหารเชนนี้เขาไปเปนเครื่องเลี้ยงกาย ของท่ีเกิดใน 
กายและหลั่งไหลจากกาย  จึงเปนของปฏิกูลไปตามกัน  อีกประการหน่ึง 
เมื่อชีวิตดับแลว ธาตุทั้ง  ๔  สลายจากกัน  กายน้ียอมเปอยนา เสีย 
ทรวดทรง  มสีัณฐานทรุดโทรมไป  มกีลิ่นเหม็นปฏิกูลยิ่งนัก  ดวยเหตุ 
ทั้งหลายดังพรรณนามาน้ี   รูปกายน้ีไดชื่อวาเปนของไมงาม. 
        เมื่อรูปกายเปนอยูเชนนี้  บุคคลผูไมไดสดับธรรมของสัตบุรุษ 
สําคัญเห็นเปนงาม  หลงเพลิดเพลินทั้งในกายตัวหรือในกายผูอ่ืนดวย 
กิเลสกาม  ดงัน้ี  ไดชื่อวาพิปลาสในของที่ไมงามวางาม  ความขอน้ี 
พึงสาธกดวยนิทานนางรูปนันทาเถรี  ในอรรถกถาแหงพระธรรมบท 
ตอนชราวรรค  มีความสังเขปวา  นางรูปนันทาน้ันเปนพระกนิฏฐภคินี 
ของสมเด็จพระบรมศาสดาจารย  แตตางพระมารดา นางเปนพระบุตรี 
ของพระนามมหาปชาบดีโคตมี  นางเห็นพระมารดาและพระประยูรญาติ 
พากันบวช นางก็พลอยบวชเปนภิกษุบาง  หาไดบวชดวยศรทัธาไม 
นางเปนหญิงมีรูปรางงามและมัวเมาในรูปตน  ต้ังแตบวชแลว  มิได 
ไปสูที่เฝาสมเด็จพระบรมศาสดาจารย  ดวยกลัววา  พระองคจะตรัส  
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พรรณนาโทษในรูปของนาง  ครั้นนางไดฟงนางภิกษุณีบาง  อุบาสิกา   
บาง  กลาวสรรเสริญพระคุณของสมเด็จพระบรมศาสดาจารย  ดวย 
ประการตาง ๆ ก็ปรารถนาจะใครไปฟงธรรมบาง  วันหน่ึง  นางจึง 
ตามภิกษุณีสงฆไปดวย  สมเด็จพระบรมศาสดาจารย  ทรงพิจารณาหา 
ธรรมที่สบายแกนาง  ทรงกระทําสันนิษฐานวา  นางเปนหญิงหนักในรูป 
ที่ความรักในอัตภาพแรงกลา  ธรรมเทศนาอันย่ํายีความเมาในรูป 
เปนที่สบายแกนาง  ดุจหนามยอกตองเอาหนามบง  จึงทรงแสดงธรรม 
ดวยพุทธฤทธาภิสังขาร  มีอาการปรากฏแกนาง  เหมือนมีหญิงรุนสาว 
รูปงามอยูที่นั่น  มีอายุแกแปรไป  ๆ โดยลําดับจนแกหงอม  มีพยาธิ 
ครอบงํา  และทํากาลกิริยา  เปอยเนาทรุดโทรมไปตอหนา  นางได 
ความสังเวชสลดจิต  คิดนอมเขาเทียบดวยรูปของนาง  เห็นอนิจจัง 
ทุกขัง  อนัตตา  โดยลําดับ  สงจิตไปตามพระธรรมเทศนาก็ไดบรรล ุ
พระอรหัตตผล  เรื่องนี้นาํสาธกใหเห็นวาชายหญิงผูต้ังอยูในประถม 
วัย ไมไดสดับธรรมของสัตบุรุษ  ยอมมัวเมาในรูปเชนไร. 
        พิปลาส ๔ ประการนี้  มิใชจะเปนแตเพียงสําคัญวิปริตเทานั้น 
ก็หาไม  ยังเปนปจจัยใหประพฤติผิดไปตามสําคัญน้ันดวย  สมเด็จพระ 
บรมศาสดาจารย  จึงไดประทานธรรมเทศนาสั่งสอน  เพ่ือถอน 
พิปลาสเหลานั้นเสีย  พระองคทรงแสดงสัญญา ๓ ประการ  คือ  อนิจจ- 
สัญญา  ความกําหนดหมายโดยความไมเที่ยง  ๑  ทุกขสัญญา ความ 
กําหนดหมายโดยความเปนทุกข ๑  อนัตตสัญญา  ความกําหนดหมาย 
โดยความไมเปนตน ๑  เพ่ือเปนอุบายเครื่องถอนพิปลาส ๓ ในเบื้อง  



นักธรรมเอก - วิปสสนากัมมัฏฐาน - หนาท่ี 51 

ตน  ดวยบรรยายตาง ๆ โดยสมมติบาง  โดยปรมัตถบาง  ทรงแสดง   
โดยสมมตินั้น ดังตรัสสอนใหพิจารณาอภิณหปจจเวกขณ  ๓  สถาน 
เบื้องตน  แสดงโดยสตรีเพศ  สถานที่ ๑ วา  ชราธมมฺามฺห ิชร  อนตีตา 
เรามีชราเปนธรรมดา  ไมลวงพนชราไปได  สถานท่ี ๒ วา  พฺยาธิ- 
ธมฺมามหฺิ พฺยาธิ  อนตีตา  เรามีพยาธิเปนธรรมดา ไมลวงพนพยาธิ 
ไปได  สถานที่ ๓  วา  มรณธมมฺามฺห ิ มรณ  อนตีตา  เรามีมรณะ 
เปนธรรมดา  ไมลวงพนมรณะไปได  เม่ือพิจารณาเห็นชรา  พยาธิ 
มรณะ  ก็จะหย่ังเห็นอนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา  โดยปริยาย  ทรงแสดง 
โดยปรมัตถนั้น  ไดกลาวในหนหลังก็มี  ในวาระน้ี  จะแสดงพอเปน 
นิทัสสนนัย. 
        สวนอนิจจสัญญา  ดังตรัสแกพระอานนทในคิริมานันทสูตรวา 
กตมา  จานนฺท  อนิจฺจสฺา  ดูกอนอานนท  อนิจจสัญญาเปนไฉน ? 
อิธานนฺท  ภกิฺขุ  ดูกอนอานนท  ภิกษุในศาสนานี้  อร ฺคโต วา 
รุกฺขมลูคโต  วา สฺุาคารคโต  วา เขาไปสูปาก็ดี  เขาไปสูโคนไม 
ก็ดี  เขาไปสูสุญญาคารคือเรือนวางเปลาก็ดี  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ 
เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา รูป อนิจฺจ  รปูไมเที่ยง  เวทนา  อนิจฺจา 
เวทนาไมเที่ยง  สฺา  อนิจฺจา  สัญญาไมเที่ยง  สงฺขารา อนจิฺจา 
สังขารทั้งหลายไมเท่ียง  วิฺาณ  อนจิฺจ  วิญญาณไมเที่ยง  อิติ 
อิเมสุ    ปฺจสุ    อุปาทานกฺขนฺเธสุ   อนิจฺจานุปสฺสี    วิหรติ 
เธอพิจารณาเห็นไมเที่ยงในอุปาทานักขันธ  [ คือกองเปนที่ถือม่ัน ] ๕ 
เหลาน้ี  เชนนี้อยูทุกอิริยาบถ  อย  วุจฺจตานนฺท  อนิจฺจสฺา  ดกูอน  
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อานนท  นี้เรียกวา อนิจจสัญญา.   
        สวนทุกขสัญญา  ดงัตรัสเทศนาอาทิตตปริยายสูตรแกพระภิกษุ 
ปุราณชฎิล  ๓ องคพ่ีนองกับทั้งบริวารเดิมวา สพฺพ  ภิกขฺเว  อาทิตฺต 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สิ่งทั่วปวงเปนของรอน  กิฺจ  ภิกฺขเว  สพฺพ 
อาทิตฺต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาชื่อวาส่ิงท้ังปวงท่ีเปนของ 
รอน?  แตนี้ทรงแสดงส่ิงท้ังปวงน้ัน   คืออายตนะภายใน  อายตนะ 
ภายนอก  วิญญาณ  สัมผัส  เวทนา อยางละ ๖ๆ  เปนหมวด ๆ 
ยนแสดงดังนี้  จกขฺุ  ภิกขฺเว  อาทิตฺต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักขุ 
คือนัยนตา  รูปทั้งหลาย [ ที่เปนวิสัยของจักษุ ]  จักขุวิญญาณ  คือ 
ความรูแจงอาศัยจักษุ  จักขุสัมผัส  คือความรูสึกอาศัยจักษุ  และ 
เวทนา  คือความเสวยอารมณ  เปนสุขก็ดี  ทุกขก็ด ี ไมทุกขไมสุขก็ดี 
ที่เกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  นี้หมวดท่ี ๑  โสตะ คือ  หู  เสียง 
ทั้งหลาย [ ทีเ่ปนวิสัยของโสตะ ]  โสตวิญญาณ  คือความรูแจงอาศัย 
โสตะ โสตสัมผัส  คือความรูสึกอาศัยโสตะ  และเวทนา  สุข  ทกุข  ไม 
ทุกขไมสุข  ที่เกิดข้ึนเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย  นี้หมวดท่ี ๒  ฆานะ 
คือจมูก  กลิน่ทั้งหลาย  [ ที่เปนวิสัยของฆานะ]  ฆานวิญญาณ คือ 
ความรูแจงอาศัยฆานะ  ฆานสัมผัส  คือความรูสึกอาศัยฆานะ และ 
เวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย  นี้หมวดท่ี ๓ ชิวหา  คือลิ้น 
รสท้ังหลาย  [  ที่เปนวิสัยของชิวหา ]  ชิวหาวิญญาณ  คือความรูแจง 
อาศัยชิวหา  ชิวหาสัมผัส  คือความรูสึกอาศัยชิวหา  และเวทนาท่ีเกิดข้ึน 
เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย  นี้หมวดท่ี ๔  กาย คือตัว  โผฏฐัพพะ  
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คือส่ิงท่ีจะพึงจับตองทั้งหลาย   [ ที่เปนวิสัยของกาย ]  กายวิญญาณ   
คือความรูแจงอาศัยกาย  กายสัมผัส  คือความรูสึกอาศัยกาย  และ 
เวทนาท่ีเกิดข้ึน  เพราะกายเปนปจจัย  คือหมวดครบ  ๕ มนะ คือใจ 
ธรรม คืออารมณทั้งหลาย [  ที่เปนวิสัยของมนะ ] มโนวิญญาณ คือ 
ความรูแจงอาศัยมนะ  มโนสัมผัส  คือความรูสึกอาศัยมนะ และ 
เวทนาท่ีเกิดข้ึน  เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  นี้หมวดครบ  ๖  สภาพ ๖ 
หมวดน้ี  เปนของรอนแตละอยาง ๆ เกน  อาทิตฺต  รอนเพราะ 
อะไร ๆ เผาใหรอน  อาทิตฺต  ราคคฺคินา  โทสคฺคินา  โมหคฺคินา 
เราตถาคตกลาววา  รอนเพราะเพลิง  คือราคะ  เพราะเพลิง  คือโทสะ 
เพราะเพลิง คือโมหะ  รอนเพราะชาติ  ชรา  มรณะ  รอนเพราะโสกะ 
ปริเทวะ  ทุกข โทมนัส  อุปายาส  เพลิงกิเลสและกองทุกขเหลานี้ 
เผาใหรอน  ดังนี้. 
        สวนอนัตตสัญญา  ดังทรงแสดงธาตุกัมมัฏฐาน  แกพระราหุล 
พุทธวโรรส  ในมหาราหุโลวาสูตรวา ๑  ปฺจิมา ราหุล  ธาตุโย 
ดูกอนราหุล  ธาตุเหลาน้ี  ๕  ประการ  ปฐวีธาตุ  ๑  อาโปธาตุ ๑ 
เตโชธาตุ  ๑  วาโยธาตุ ๑  อากาสธาตุ ๑. 
        กตมา  จ  ราหุล  ปวีธาตุ  ดูกอนราหุล  ปฐวีธาตุเปนไฉน ? 
ปวีธาตุ  สิยา  อชฺฌตฺติกา  สิยา  พาหริา  ปฐวีธาตุนั้น  เปนภายใน 
ก็มี  เปนภายนอกก็มี. 
        กตมา  จ  ราหุล  อชฌฺตฺติกา ปวีธาต ุ  ดูกอนราหุล  ก ็
 
๑.  ม.  ม   ๑๓/๑๓๔.  



นักธรรมเอก - วิปสสนากัมมัฏฐาน - หนาท่ี 54 

ปฐมวีธาตุเปนภายในน้ันเปนไฉน  ไดแกสิ่งอะไรเลา ?  ย  อชฌฺตฺต  
ปจฺจตฺต  กกฺขฬ  ขริคต  อุปาทินฺน  สิง่ใดเน่ืองในตัว  อาศัยตัว 
เปนของแขน  เปนของแข็ง  มีวิญญาณครอง  เชน  เกสา  ผมท้ังหลาย 
โลมา  ขนทั้งหลาย  นขา  เล็บทั้งหลาย  ทนฺตา  ฟนทั้งหลาย  ตโจ 
หนัง  มส  เนือ้  นหาร ู เอ็นทั้งหลาย อฏ ี  กระดูกท้ังหลาย 
อฏ ิมิฺช เยื่อในกระดูก  วกฺก  ปอด  [  แปลตามคัมภีรวิสุทธิมรรค 
อธิบายวา  มังสะ ๒ กอนปลายติดกัน  สัณฐานดังมะมวง  ๒ ผล  ม ี
ข้ัวเดียวกัน  ต้ังอยูทามกลาง  ปกหัวใจ  แตแปลกันวามามท้ังน้ัน ] 
หทย  เนื้อหัวใจ  ยกน  ตับ  กิโลมก  พงัผืด  ปหก  ไต  ปปฺผาส 
กระเพาะอาหาร [  แปลตามคัมภีรวิสุทธิมรรค อธิบายวา  มีสัณฐาน 
ดังพอลม  ต้ังอยูในสวนรางกายเบื้องลาง  เมื่อไมไดอาหาร  เหี่ยวแฟบ 
เมื่อไดอาหาร  พองข้ึน  แตแปลกันวาปอดทั้งน้ัน ]  อนฺต  ไสใหญ 
อนฺตคุณ  ไสนอย  [ อันทบัอยูที่พ้ืนทอง ]  อุทริย  อาหารใหม 
[ ที่ยังอยูในกระเพาะ ]  กรีส  อาหารเกา  [ คือกากอาหาร  ไดแก 
อุจจาระ ]  หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอ่ืนจากโกฏฐาสเหลาน้ี  ที่เนื่องในตัว 
อาศัยตัว  เปนของแขน  เปนของแข็ง  มีวิญญาณครอง อย  วุจจฺติ 
ราหุล  อชฺฌตฺติกา  ปวีธาตุ  ดูกอนราหุล  นี้เรยีกวา  ปฐวีธาตุ 
เปนภายใน  ยา  เจว  โข  ปน อชฺฌตฺติกา  ปวีธาตุ ปฐวีธาตุ 
อันใด  ทั้งที่เปนภายใน  ทั้งท่ีเปนภายนอก  ปฐวีธาตุนั้น   ก็เปนแต 
ปฐวีธาตุ  พึงเห็นเราดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางไร  ดังนี้วา  เนต 
มม  นั่นไมใชของเรา  เนโสหมสฺม ิ เราไมเปนนั่น  น  เมโส  อตฺตา  
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นั่นไมใชตัวของเรา  ผูเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางไร  เชนนี ้ 
แลว ยอมเหนื่อยหนายในปฐวีธาตุ  ยอมทําจิตใหปราศจากกําหนัด 
ในปฐวีธาตุ. 
        กตมา  จ  ราหุล  อาโปธาตุ  ดูกอนราหุล  อาโปรธาตุนั้นเปน 
ไฉน    อาโปธาตุนั้น  เปนภายในก็มี  เปนภายนอกก็มี  และอาโปรธาตุ 
อาโป  อาโปคต  อุปาทินฺน  สิ่งใดเน่ืองในตัว  อาศัยตัว  เปนของ 
เหลว  เอิบอายไป  มีวิญญาณครอง  เชน  ปตฺต  ด ี เสมฺห  เสมหะ 
ปุพฺโพ  หนองและน้ําเหลือง  โลหิต  เลือด  เสโท  เหง่ือ  เมโท  มันขน 
อสฺสุ  น้ําตา  วสา  มันเหลว  เขโฬ  น้ําลาย  สิงฺฆาณิกา  น้ํามูก 
อสิกา  ไขขอ  มุตฺต  มูตร  หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอ่ืนจากโกฏฐาสเหลาน้ี 
ที่เนื่องในตัว  อาศัยตัว  เปนของเหลว  เอิบอาบไป มีวิญญาณ 
ครอง  นี้เรียกวา  อาโปธาตุ  เปนภายใน  อาโปธาตุอันใด  ทั้งที่เปน 
ภายใน   ทั้งที่เปนภายนอก  อาโปธาตุนั้น ก็เปนแตอาโปธาตุ  พึง 
เห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางไร  ดังนี้วา  นั่นมิใชของเรา 
เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชตัวของเรา  ผูเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปน 
จริงอยางไร เชนนี้แลว  ยอมเหนื่อยหนายในอาโปธาตุ  ยอมทําจิตให 
ปราศจากกําหนัดในอาโปธาตุ. 
        กตมา  จ  ราหุล  เตโชธาตุ  ดูกอนราหุล  เตโชธาตุนั้นเปน 
ไฉน ?  เตโชธาตุนั้น  เปนภายในก็มี  เปนภายนอกก็มี  และเตโชธาตุ 
ที่เปนภายในน้ันเปนไฉน  ไดแกสิ่งไรบาง ? ย  อชฌฺตฺต  ปจฺจตฺต  
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เตโช  เตโชคต  อุปาทินฺน  สิ่งใดเน่ืองในตัว  อาศัยตัว เปนของ   
รอน  รอยอบไป  มีวิญญาณครอง  เชน  เยน  จ  สนฺตปฺปติ 
ความรอนเปนเหตุอบอุนแหงกาย ๑  เยน  จ  ชรีติ ความรอนเปน 
เหตุทรุดโทรมแหงกาย ๑  เยน  จ  ปรฑิยฺนติ ความรอนเปนเหตุ 
กระวนกระวายแหงกาย ๑  เยน  จ  อสติ  ปต  ขายิต  สายิต 
สมฺมา  ปริณาม  คจฺฉติ ความรอนเปนเหตุถึงความแปรไปโดยชอบ 
แหงของท่ีกินแลว  ดื่มแลว  เค้ียวแลว  ลิ้มแลว หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอ่ืน 
จากโกฏฐาสเหลานี้  ที่เนื่องในตัว  อาศัยตัว  เปนของรอน  รอนอบไป 
มีวิญญาณครอง  นี้เรียกเตโชธาตุ  เปนภายใน  เตโชธาตุอันใด  ทั้งท่ี 
เปนภายใน  ทั้งที่เปนภายนอก  เตโชธาตุนั้นก็เปนแตเตโชธาตุ  พึงเห็น 
ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางไร  ดังนี้วา  นั่นไมใชของเรา  เราไม 
เปนนั่น  นั่นไมใชตัวของเรา  ผูเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางไร 
เชนนี้แลว ยอมเหนื่อยหนายในเตโชธาตุ  ยอมทําจิตใหปราศจาก 
กําหนัดในเตโชธาตุ. 
        กตมา  จ  ราหุล  วาโยธาตุ  ดูกอนราหุล  วาโยธาตุนั้น 
เปนไฉน ?  วาโยธาตุนั้น  เปนภายในก็มี  เปนภายนอกก็มี  และวาโยธาตุ 
ที่เปนภายในน้ันเปนไฉน  ไดแกสิ่งอะไรเลา ?  ย  อชฺฌตฺต  ปจฺจตฺต 
วาโย  วาโยคต  อุปาทินฺน  สิ่งใดเน่ืองในตัว  อาศัยตัว  เปนลม 
เปนของพัดไป  มีวิญญาณครอง  เชน อุทฺธงฺคมา  วาตา  ลมทั้งหลาย 
อันข้ึนไป  ณ เบื้องบน  ๑  อโธคมา วาตา  ลมท้ังหลาย  อันลงไป 
ณ เบื้องลาง  ๑  กุจฺฉิสยา  วาตา  ลมทั้งหลาย อันนอนในกุจฉิ  
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ประเทศ  [ กระเพาะอาหาร ] ๑  โกฏาสยา  วาตา  ลมทั้งหลาย   
อันนอนในลําไส  ๑  องฺมงฺคานุสาริโน  วาตา  ลมทัง้หลาย  อันแลน 
ไปท่ัวอวัยวะนอยใหญ  ๑  อสฺสาสปสฺสาสา  ลมหายใจออกและหายใจ 
เขาทั้งหลาย ๑ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  อ่ืนจากโกฏฐาสเหลานี้  ที่เนื่อง 
ในตัว  อาศัยตัว  เปนลม  เปนของพัดไป  มีวิญญาณครอง  นี้เรียก 
วาโยธาตุ  เปนภายใน  วาโยธาตุอันใด  ทั้งที่เปนภายใน  ทั้งที่เปน 
ภายนอก  วาโยธาตุนั้น  กเ็ปนแตวาโยธาตุ  พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ 
ตามเปนจริงอยางไร  ดังนี้วา   นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใช 
ตัวของเรา  ผูเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางไร  เชนนี้แลว ยอม 
เหน่ือยหนายในวาโยธาตุ  ยอมทําใหปราศจากกําหนัดในวาโยธาตุ. 
        กตมา  จ  ราหุล  อากาสธาตุ  ดูกอนราหุล  อากาสธาตุ 
เปนไฉน ?  อากาสธาตุนั้น  เปนภายในก็มี  เปนภายนอกก็มี  และ 
อากาสธาตุที่เปนภายในน้ันเปนไฉน  ไดแกสิ่งอะไรเลา  ?  ย  อชฺฌตฺต 
ปจฺจตฺต  อากาส  อากาสคต  อฆ  อฆคต  วิวร  วิวรคต 
อสมฺผุฏ  มสโลหิเตหิ  อปุาทินฺน  สิ่งใดเน่ืองในตัว  อาศัยตัว 
เปนอากาศ  เปนอากาศไป เปนของวาง  เปนของวางไป  เปนชอง 
เปนชองไป  อันมังสะและโลหิตท้ังหลาย  ไมถกูตองกันสนิทแลว  ม ี
วิญญาณครอง  เชน  กณณฺจฺฉิทฺท  ชองหู  ๑  นาสจฺฉิทฺท  ชองจมูก ๑ 
มุขทฺวาร  ทวารปาก ๑  เยน จ  อสิต  ปต  ขายิต  สายิต อชฺโฌ- 
หรติ  ทางสําหรับกลืนของท่ีกินแลว  ดื่มแลว  เค้ียวแลว ลิ้มแลว ๑ 
ยตฺถ  จ  อสติ  ปต  ขายิต  สายิต  สนฺติฏติ  ประเทศท่ีของที่กิน 
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แลว  ดื่มแลว  เค้ียวแลว ลิม้แลว  ต้ังอยูเปนอันดี  ๑  เยน จ อสิต   
ปต  ขายิต สายิต  อโธภาคา  นิกฺขมติ  ทางสําหรับของท่ีกินแลว 
ดื่มแลว เค้ียวแลว  ลิ้มแลว  ออกจากสวนลาง ๑  หรอืส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
อ่ืนจากโกฏฐาสเหลาน้ี  ที่เนื่องในตัว  อาศัยตัว  เปนอากาศ  เปนอากาศ 
ไป  เปนของวาง  เปนของวางไป  เปนชอง  เปนชองไป  อันมังสะ 
และโลหิตท้ังหลาย  ไมถกูตองกันสนิทแลว  มีวิญญาณครอง  นี้เรียก 
อากาสธาตุ  เปนภายใน  อากาสธาตุอันใด  ทั้งที่เปนภายใน  ทั้งที่เปน 
ภายนอก  อากาสธาตุนั้น  ก็เปนแตอากาสธาตุ  พึงเห็นดวยปญญา 
อันชอบตามเปนอยางไร  ดังนี้วา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น 
นั่นไมใชตัวของเรา  ผูเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนอยาไร  เชนนี ้
แลว ยอมเหนื่อยหนายในอากาสธาตุ  ยอมทําจิตใหปราศจากกําหนัดใน 
อากาสธาตุ. 
        ปวีสม  ราหุล  ภาวน  ภาเวห ิ ดกูอนราหุล  ทานจงเจริญ 
ภาวนาทําใจใหเสมอดวยดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  อากาศ  เสยฺยถาป  ราหุล 
ดูกอนราหุล  ชนทั้งหลาย  ยอมท้ิงลงบนแผนดิน  ยอมเทลงในนํ้า  ซึ่ง 
ของสะอาดบาง ของไมสะอาดบาง  คูถบาง  มูตรบาง  เขฬะบาง 
บุพโพบาง  โลหิตบาง  และไฟยอมไหม  ลมยอมพัดเขาไป  สูของ 
สะอาดบาง ของไมสะอาดบาง...ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ยอมไมอิดหนา 
ระอาใจ  เกลียดหนายแตของเชนนั้น  และอากาศไมติดในที่ไหน ๆ 
ฉันใด  ทานจงเจริญภาวนา  ทําใจใหเปนอุเบกขา  เสมอดวยดิน  น้ํา 
ไฟ  ลม  และทําใจอยาใหของอยูในส่ิงใดส่ิงหน่ึง  เสมอดวยอากาศ  



นักธรรมเอก - วิปสสนากัมมัฏฐาน - หนาท่ี 59 

ปวีสมฺหิ  เต  ราหุล  ภาวน  ภาวยโต  ดูกอนราหุล  เมื่อทาน   
เจริญภาวนา  ทําใจใหเสมอดวยดิน  น้าํ  ลม ไฟ  อากาศ  เชนนี้ 
อุปฺปนฺนา  มนาปามนาปา  ผสฺสา  จิตฺต  น  ปริยาทาย สฺสนฺติ 
ผัสสะ  คือ ความรูสึกกระทบกระท่ัง  อันเกิดข้ึนแลว  ทั้งสวนที่ชอบใจ 
ทั้งสวนท่ีไมชอบใจ  จักไมอาจครอบงําจิตต้ังอยู  ดังนี้แล. 
          สมเด็จพระบรมศาสดาจารย  ประทานพระบรมพุทโธวาท  ตรัส 
สอนใหเจริญสัญญา  ๓  ประการนี้มากกวาอยางอ่ืน เพราะเปนอุบาย 
เครื่องบรรลุถึงความบริสุทธิ์ อันเปนคุณอยางยิ่ง  ดังแสดงในพระบาลีวา 
                สพฺเพ  สงฺขารา           อนิจจฺา  ฯ เป ฯ 
                สพฺเพ สงฺขารา            ทุกขฺา  ฯ เป ฯ 
        สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ       ยทา  ปฺาย  ปสฺสติ 
        อถ นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข           เอส  มคฺโค  วิสุทธฺิยา 
ความวา  เมื่อใด  บุคคลเห็นดวยปญญาวา สังขารท้ังหลายทั้งปวงไมเที่ยง 
เปนทุกข  และธรรมท้ังหลายท้ังปวง ไมใชตัว เมือ่น้ัน  บุคคลน้ัน 
ยอมเบื่อหนายในทุกข  นัน่เปนทางแหงความบริสุทธิ์  ดังนี้. 
        อน่ึง  ในทายพระสูตรหลายเรื่อง  สมเด็จพระบรมศาสดาจารย 
ทรงแสดงอานิสงสวิปสสนาปญญาไววา  เอว  ปสสฺ  ภิกขฺเว  สตุวา 
อริยสาวโก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เมื่อเห็น 
อยูอยางนี้ยอมเบื่อหนาย... เม่ือเบื่อหนาย  ยอมปราศจากกิเลสเคร่ือง 
ยอมใจ  เพราะปราศจากกิเลสเครื่องยอมใจ  ยอมพนพิเศษจากสรรพ- 
กิเลสและอาสวะทั้งหลายทั้งปวง เมื่อพนกิเลสแลวดังน้ี  ยอมมีญาณ  
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หยั่งรูวา จิตพนพิเศษแลว  อริยสาวกนั้น  ยอมรูชดัวา  ชาติสิ้นแลว   
พรหมจรรย  คือ  กิจพระศาสนาไดประพฤติเสร็จแลว กิจท่ีจําจะตองทํา 
ไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนเชนนี้ไมมีอีก  ความเจริญสัญญา 
๓ ประการ  เปนทางแหงความบริสุทธ์ิดวยประการฉะน้ี. 
        พระองคทรงแสดงอสุภสัญญา  เพ่ือเปนอุบายเครื่องถอนพิปลาส 
สุดทาย  มีบรรยายตาง ๆ ดังทรงแสดงปฏิกูลบัพพะ  และสิวัฏฐิกา- 
บัพพะ  หมวดกายานุปสสนา  ในมหาสติปฏฐานสูตร  ปฏิกูลบัพพะ 
นั้น  แสดงการพิจารณากายภายในมีพระบาลีวา  ปุน  จ  ปร  ภกิฺขเว 
ภิกฺขุ  อิมเมว กาย  อุทฺธ  ปาทตลาก  อโธ  เกสมตฺถกถา  ตจปริ- 
ยนฺต  ปูรนฺนานปฺปการสฺส  อสุจิโน  ปจฺจเวกฺขติ  อีกขอหนึ่ง ภิกษุ 
พิจารณากายน้ีแล  เบื้องบนแตพ้ืนเทาข้ึนไป  เบื้องตํ่าแตปลายผมลงมา 
มีหนังหุมรอบ  เต็มดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ    อตฺถิ  อมิสฺม ึ
กาเย  มีอยูในกายน้ี  เกสา  ผมท้ังหลาย  โลมา  ขนทั้งหลาย  นขา 
เล็บทั้งหลาย  ทนฺตา  ฟนทั้งหลาย  ตโจ  หนัง  มส  เนื้อ  นหาร ู
เอ็นทั้งหลาย  อฏ ี  กระดกูทั้งหลาย  อฏ ิมิฺช  เยือ่ในกระดูก  วกฺก 
ปอด  [ มานก็วา ]  หทย  หัวใจ  ยกน  ตับ  กิโลมก พังผืด  ปหก 
ไต  ปปฺผาส  กระเพาะอาหาร  [ ปอดก็วา ]  อนฺต  ไสใหญ  อนตฺคุณ 
ไสนอย  อุทริย  อาหารใหม  [ อาหารที่ยังอยูในกระเพาะ ]  กรสี  อาหาร 
เกา [ การอาหาร ]  [ ตอน้ีพระอรรถกถาจารยเติม   มตฺถเก  มตฺถลุงฺค 
กอนมันในขมองเขาอีก  จึงบรรจบเปนอาการ  ๓๒  ทั้งที่จะกลาวตอไป 
ชะรอยพวกแพทยในครั้งพระอรรถกถาจารย  จะพบมัตถลุงค  วาเปน 
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อวัยวะที่ทําธุระแกรางกายตางจากมันขน  จึงแยกออกไวเปนแผนก ]   
ปตฺต  ดี  เสมหฺ  เสมหะ  ปุพฺโพ  หนองและน้ําเหลือง  โลหิต  เลือด 
เสโท  เหง่ือ  เมโท  มันขน  อสฺส ุ น้ําตา  วสา  มันเหลว  เขโฬ 
น้ําลาย  สิงฺฆาณิกา  น้ํามูก  ลสิกา  ไขขอ  มุตฺต  มูตร  เสยฺยาถาป 
ภิกฺขเว  อุภโตมุขา  มูโตฬี ปูรา  นานาวิหิตสฺส  ธฺสฺส  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพิจารณากายแยกโกฏฐาสละอยาง ๆ เห็นเปนของ 
ปฏิกูล [ นาเกลียด ]  ไดทุกโกฏฐาส เหมือนไถ  มปีาก  ๒ ขาง  เต็ม 
ดวยธัญญชาติตางชนิด  คือ ขาวสาลี  ขาวเปลือก  ถั่วเขียว  ถั่วขาว 
งา ขาวสาร บุรุษมีจักษุแกไถนั้นออกแลว  แลเห็นประจักษวา  นี้ 
ขาวสาลี นี้ขาวเปลือก  นี่ถั่วเขียว  นี้งา  นี้ขาวสาร  ฉะน้ัน ... 
เอวมฺป  ภิกขฺเว  ภิกขฺุ  กาเย  กายานุปสสฺี  วิหรติ  ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  แมเชนนี้ภิกษุก็ไดชื่อวา  พิจารณาเห็นกายในกายอยู. สีวัฏฐิ- 
กาบัพพะนั้น  แสดงการพิจารณากายภายนอกนอมเขามาสูกายภายใน 
มีพระบาลีวา  ปุน  จ  ปร  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย 
สรีร  สีวถิกาย  ฉฑฑฺิต  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง  เหมือน 
ภิกษุเห็นสรีระเขาท้ิงในปาชา  ตายแลวได ๑  วันก็ดี  ๒ วันกด็ี ๓ วัน 
ก็ดี  ข้ึนพอง  เขียวคล้ํา  มีบุพโพไหลนอก็ดี  อันกา  แรง  นกตะกรุม 
สุนัขจ้ิงจอก  และกิมิชาติตางเหลา  กัดกินอยูก็ดี  เหลือแตรางกระดูก 
ยังมีมังสะโลหิต  หรือหลดุไปบางแลว  หรือหมดมังสะโลหิต  แตยังมี 
เอ็นผูกรัดคุมเปนรางอยูก็ดี  มีเอ็นที่ผูกรัดหลุดไปหมดแลว  กระดูก 
ทั้งหลายกระจัดกระจายท่ัวทิศานุทิศ  กระดูกมือ  เทา  แขง  ขา  
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สะเอว  สันหลัง  ซี่โครง  อก  แขน  บา  คอ  คาง  ฟน  กะโหลก-   
ศีรษะ  ตางแยกกันไปทางหน่ึง ๆ ก็ดี  โส อิมเมว  กาย  อุปสหรติ 
ภิกษุนั้นยอมนอมเขามาสูกายน้ีแล  อยมฺปโข  กาโย  เอวธมฺโม  เอว- 
ภาวี  เอวอนตีโตติ  แมวากายนี้แลก็มีเชนนั้นเปนธรรมดา  จะเปน 
เชนนั้น  ไมลวงพนความเปนเชนนั้นไปได..  เอวมฺป  ภกิฺขเว  ภิกขฺ ุ
กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมเชนนี้ ภิกษุกไ็ด 
ชื่อวา  พิจารณาเห็นกายในกายอยู. 
        อน่ึง  พระอาจารยเจาผูรูพระบรมพุทธาธิบายไดต้ังแบบไว  เพ่ือ 
สอนใหภิกษุสามเณรพิจารณาจตุปจจัย คือ  จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ 
แลเภสัช  ที่จะพึงเสพ  ใหเห็นเปนของปฏิกูลวาดังน้ี  สพฺพ  ปนิท... 
อชิคุจฺฉนีย  ของท้ังปวงน้ียังไมเปนของนาเกลียด  อิม  ปูติกาย ปตฺวา 
อติวิย  ชิคุจฉฺนีย  ชายติ  ครั้นมาถึงกายอันโสโครกน้ี กลายเปนของ 
นาเกลียดยิ่งนัก  นี้เปนวิธีพิจารณาของภายนอกท่ีปฏิกูลไปเพราะถึงกาย 
นี้  แบบน้ีก็ไดชื่อวาทานต้ังไวชอบ  เปนอุบายใหผูพิจารณาไดอสุภ- 
สัญญาเหมือนกัน. 
        ต  ธมมฺ  สุตฺวา  เมื่อชนท้ังหลายไดสดับฟงธรรมเทศนาของ 
พระพุทธเจาเขาใจถูกแลว ละพิปลาส ๔ ประการเหลาน้ีเสียไดแลว 
ยอมปฏิบัติกายวาจาใจ  ในทางที่ไมผิด  ต้ังอยูในสุจริตธรรม  ไดสุขกาย 
สบายจิตเปนนิจนิรันดร  สมดวยพระคาถาประพันธวา ธมฺโม  หเว 
รกฺขติ  ธมมฺจารึ  ธรรมน่ันแลยอมรักษาผูประพฤติธรรมไว  ธมฺโม 
สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ  ธรรมท่ีประพฤติดีแลวยอมนําสุขมา  เอสานิสโส  
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ธมฺเม สุจณิฺเณ  นี่เปนอานิสงสในธรรมท่ีประพฤติดีแลว  น   ทุคฺคตึ  
คจฺฉติ  ธมมฺจารี  ผูประพฤติธรรมยอมไมไปสูทุคติ  ดังนี้.  
        ตสฺมา  หิ  อตฺตกาเมน                 มหตฺตมภิกงฺขตา 
        สทฺธมฺโม  ครุกาตพฺโพ                  สร  พุทฺธาน  สาสน 
เพราะเหตุนั้น  กลุบุตรผูรักตัว  จํานงประโยชนอันใหญ  นึกถงึศาสน- 
ธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาอยู  พึงกระทําความเคาระพระสัทธรรม 
ทุกเม่ือเถิด. 
        ถวายวิสัชนาในวิปลลาสกถา  ฉลองพระคุณประดับพระปญญา- 
บารมี  ยุติกาลแตเพียงนี้  ขอถวายพระพร.  
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                                           พระติลักขณกถา 
                                พระเถระแตปางกอนเคยเทศนา  
                                            นมตฺถ ุ สคุตสฺส 
                สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ             ยทา  ปฺาย  ปสฺสติ 
                อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข                   เอส  มคฺโค  วิสุทธฺิยา. 
                สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺเข                   ยทา  ปฺาย  ปสฺสติ 
                อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข                    เอส  มคฺโค  วิสุทธฺิยา 
                สพฺเพ  ธมมฺา  อนตฺตาติ                 ยทา  ปฺาย  ปสฺสติ 
                อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข                    เอส  มคฺโค  วิสุทธฺิยาติ. 
        บัดนี ้ จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในติลักขณกถา  พรรณนา 
ลักขณะท้ัง ๓ ซึ่งเปนวิสัยแหงปญญาภาวนามัยกุศล  โดยสมควรแก 
การท่ีทรงปรารภปยวิปโยคสมาคม  ซึ่งบังเกิดมีมาพองพานในพระบาท 
ยุคล  แลวทรงบําเพ็ญพระราชากุศลทานมุขโดยอเนกัปปการ ดวย 
กําลังพระปรีชาทรงสันนิษฐานในกิจที่ควรประกอบ  ตามบัณฑิตวิสัย 
ทรงพระดําริโดยสุคโตวาทท่ีตรัสเทศนาไววา  ชราธมฺม  มา ชริีติ 
อลพฺภนียเมต  ของท่ีมีชราพยาธิมรณะเปนธรรมดา  ซึ่งผูใดผูหน่ึงจะ 
หามปรามวา  อยางชรา  อยาปวยไข อยามวยมรณ  ประลัยพินาศเลย 
ดังน้ี  ไมพึงไดดวยประการใดประการหน่ึง  เปนอันสิ้นวิสัยสามารถ 
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เสียดวยประการทั้งปวง  อันสังขารรางกายวิญญาณครองอยูอันนี้  ตกอยู   
ในวิสัยแหงชราพยาธิมรณะจะพึงนําไปยังอํานาจแหงตน  ซึ่งผูใดจะลวง 
พนนั้นไมมี  พระโลกนาถจึงตรัสเทศนา  ชรา  พยาธิ  มรณะ  ๓ อยางนี้ 
โดยปริยายเปนอันมากวา  อมาตาปุตติกภัย  ภัยทีม่ารดากับบุตรชวยกันไม 
ได  และอัปปาฏิโภค  ไมมีผูใดจะประกันไดเปนตน  ลวนเปนอุบายท่ีจะ 
ใหพุทธบริษัทมนุษยชนไดปญญาหยั่งรู  ซึ่งปกติประวัติสังขารแลว  และ 
หามเสียซึ่งโศกและร่ําไร  ทุกขโทมนสัอุปยาส  มิใหมีมาครอบงําจิตให 
แปรปรวนไดในการเมื่อพิบัติวิโยคตากสัตวสังขารอันเปนที่รักที่เจริญใจ. 
        สมเด็จพระโลกนาถเจาทรงส่ังสอนสัตวใหพิจารณา  ซึ่งลักษณะ 
๓ อยาง  คือความเปนของไมเที่ยง และเปนทุกข  และเปนอนัตตา 
โดยนัยตาง ๆ ที่หยาบบาง  ละเอียดบาง  ตามสมควร.  นัยที่หยาบน้ัน 
เหมือนท่ีทรงสั่งสอนในอภิณหปจจเวกขณ  ใหสตรีและบุรุษ  คฤหัสถ 
บรรพชิตถวนทุกหมูเหลาไมเลือกผูใด  ใหหม่ันคํานึงถึงตนเนือง ๆ วา 
ชราธมฺโมมหฺิ  ชร  อนตีโต  เรามีชราเปนธรรมดา  ไมลวงพนชรา 
ได  ดังนี้ขอ ๑  พฺยาธิธมฺโมมฺห ิ พฺยาธ ึ อนตีโต  เรามีพยาธิความ 
ปวยไขเปนธรรมดา  ไมลวงพนพยาธิความปวยไขได  ดังนี้ขอ ๑ 
มรณธมฺโมมหฺิ  มรณ   อนตฺโต  เรามีมรณะเปนธรรมดา  ไมลวงพน 
มรณะได ดังน้ีขอ ๑  แลวทรงแสดงอานิสงสอํานาจแหงประโยชนวา 
ผูมีมาหม่ันพิจารณาคํานึงฉะนั้น  ความเมาในวัย  และความเมาในความ 
ไมมีโรค  และความเมาในชีวิตอันใด  ซึ่งเปนเหตุระเริงจิต  ประพฤติ 
ทุจริตหมักหมมอยูมากในสันดานก็จักมละความเมา  ๓ ประการน้ันเสีย  
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ไดขาดสูญบาง  เมื่อไมขาดสูญเลา  ก็จะเบาบางถอยลดลงกวาแตกอน  
มีอํานาจแหงประโยชนอานิสงสคุณฉะน้ี.  เมื่อคํานึงถึงขอนี้วา ตนมี  
ชราเปนธรรมดาน้ันเนือง ๆ ก็จะหย่ังรูวาสังขารรางกายน้ี  ไมเที่ยง 
ยอมบังเกิดและเสื่อมทรามพิกลแปรปรวน  ชํารุดไปจากปกติเดิม 
ดวยชรา  เมือ่รําพึงถึงขอวา   ตนมีพยาธิเปนธรรมดาน้ันเนือง ๆ ก็จะ 
หยั่งรูวา  อัตภาพเบญจขันธนี้ เปนทุกข  อันความวิบัติโรคาพาธหาก 
มาเบียดเบียน  เมื่อกระทาํในจิตซ่ึงขอวาตนมีมรณะเปนธรรมดา  ไม 
ลวงพนไปไดนั้นอยูแลว ก็จะไดความสันนิษฐานลงวา  นามรูปสกล- 
กายท่ีมีสัญญาและใจน้ี  เปนอนัตตา  ไมเปนไปในอํานาจของผูใด 
สัตวนั้น  ๆ หามกันไวไมไดตามปรารถนา  เอวมิเมส  านาน 
ปจฺจเวกฺขเฌน  ดวยกําลังพิจารณาฐานะท้ัง ๓ นี้  กจ็ะไดเห็นลักษณะ 
๓ ประการ  ตามลําดับฉะนี้.  อันนี้เปนพุทธโอวาทในลักษณะ ๓ โดย 
อาการอันหยาบที่สัตวจะพึงเห็นงาย  พอเปนอุบายท่ีจะมละความมัวเมา 
ใหบางเบา  มละทุจริตในไตรทวาร  บําบัดเสียซึ่งความประมาท  เมื่อ 
กุลบุตรที่เปนบัณฑิตชาติมาเจริญใหกลาหาญ  กส็ามารถจะนอมไปโดย 
วิปสสนามุข  บรรลถุึงความบริสุทธิ์ได  เมื่อมิถึงวิปสสนานัย  เปนแต 
สมถะอยูฉะนั้น  ก็ใหเจรญิกุศลธรรมสําเร็จอานิสงสคุณ  มละความ 
มัวเมาเสียพินาศ  และเบาบางลงจากสันดาน. 
        แลซ่ึงพระโลกนาถ  ตรัสประทานโอวาทในติลักขณานุปสสนา 
โดยนัยอันละเอียดนั้น  ทรงสั่งสอนใหพิจารณาซ่ึงอัตภาพน้ี  โดยเบญจ- 
ขันธวา  รูป  อนิจฺจ  เวทนา  อนิจฺจา  สฺา  อนิจฺจา  สงฺขารา  อนิจฺจา  
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วิฺาณ  อนิจฺจ  รูป  ไมเที่ยง  เวทนา  ความเสวยอารมณไมเที่ยง   
สัญญา  ความจําไดจําไวไมเที่ยง  สังขาร  ธรรมท่ีตกแตงปรุงจิตไมเที่ยง 
วิญญาณ  ใจที่รูพิเศษซึ่งอารมณไมเที่ยง  รูป  อนตฺตา  เวทนา  อนตฺตา 
สฺา  อนตฺตา  สงฺขารา  อนตฺตา  วิ ฺาณ  อนตฺตา  รูป  ไมใช 
ตัวตน เวทนา  ไมใชตัวตน  สัญญา  ไมใชตัวตน  สังขาร  ไมใช 
ตัวตน  วิญญาณ  ไมใชตัวตน  ไมมีผูเปนอิสระครอบครอง  ไมเปน 
ไปในอํานาจบังคับบัญชาแหงผูใด  สพฺเพ สงฺขารา  อนิจฺจา  สังขาร 
ธรรมที่ประชุมแตงท้ังปวงไมเที่ยง  สพฺเพ  ธมมฺา  อนตฺตา  ธรรม 
ทั้งปวงที่เปนสังขารและวิสังขาร ลวนเปนอนัตตาสิ้น  เปนของสูญ 
ไมมีเจาของ  สมเด็จพระผูทรงพระภาคเจายอมฝกสอนสาวก  ใน 
วิปสสนานัยอยางนี้มาก  ก็คําส่ังสอนท่ีเปนไปโดยอนิจจาทิลักษณะดังนี้ 
แหงพระผูมีพระภาคนั้น  ยอมเปนไปในสาวกท้ังหลายมากกวาโอวาท 
อนุสาสนีอ่ืน ๆ เพราะเหตุปญญากิจที่พิจารณาเห็นเบญจขันธ  โดย 
ลักษณะ ๓ นี้  เปนไปตามแกนิยยานิกธรรมวินัย  วิมุตติความพนไป 
จากกิเลสาสวะและสังสารทุกขปวง  ซึ่งเปนแกนสารแหงพรหม- 
จรรย  ยอมมีเพราะปญญา  บมิไดมาโดยมุขอ่ืน  ศีลและสมาธิ  เปน 
แตจรณะบุรพาภาคปฏิบัติเบ้ืองตน  จะใหดําเนินถึงวิชชาปญญาท่ีตรัสรู 
แจงชัด  จนบรรลุวิมุตติไดเปนที่สุด  เปนตัววิชชา  ความบริสุทธิ์ 
แหงจิตของสัตวทั้งหลาย  ไมมีดวยอุบายอ่ืน  ยอมมีมาเพราะปญญา 
อยางเดียว  เพราะฉะนั้น  พระทศพลเจาจึงตรัสเทศนาวา ปฺตฺตร 
พรหมจรรยนี้มีปญญาเปนคุณอันยิ่ง เปนคุณเบื้องบน  ปฺาย  
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ปริสุชฺฌติ  สตัวยอมบริสุทธิ์ดวยปญญา  สีลสังวรบุคคลจะบําเพ็ญให  
บริบูรณ  ก็เพ่ือเปนภาคพ้ืนแหงสมาธิ  สมาธิเลาก็เพ่ือเปนปทัสถาน  
แหงปญญา  ปญญาก็เพ่ือวิมุตติ  ป ฺาปริภาวิต  จิตฺต  จิตเม่ือปญญา 
อบรมแลว  จึงวิมุตหลุดถอนพนไป  จากสรระอาสวะท้ังปวงท่ีเปน 
เครื่องดองสันดาน  ตสฺมา  เหตุการณดังน้ี  พระพุทธประสงคจะให 
เวไนยสัตวบรรลถุึงวิมุตติ  ซึ่งเปนแกนสารแหงธรรมวินัย  จึงไดทรง 
สั่งสอนดวยปญญาภาวนา  กําหนดสังขารเบญจขันธโดยลักษณะ ๓ นี ้
มากกวาโอวาทอนุสาสนีอ่ืน ๆ . 
        แลในพหุลานุสาสนีนี้  ตรัสสั่งสอนแตโดยอนิจจลักษณะอนัตต- 
ลักษณะ  หาไดตรัสทุกขลักษณะไม  แมบมิไดกลาว  ก็สําเร็จดวย 
อนิจจลักษณะแลว  เพราะเหตุลักษณะท้ัง ๓ นี้  เปนธรรมธาตุ  ธรรม 
นิยาม  ธรรมฐิติ  ความต้ังอยูแหงธรรมที่คงอยูบมิไดยักยายประการหนึ่ง 
ยทนิจฺจ  สิ่งใดไมเที่ยง  ต  ทุกฺข  สิ่งนั้นเปนทุกข  ย  ทุกฺข 
ตทนตฺตร  สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้นเปนอนัตตา  สิ่งใดเปนอนัตตาแลว 
ก็ไมควรท่ีจะถือม่ันซึ่งส่ิงน้ัน  ดวยตัณหามานะทิฏฐิอยางใดอยางหน่ึง 
เลย  ตสฺมา  เหตุนั้น  พหุลานุสาสโนวาทน้ี  จึงไดลักษณะครบท้ัง ๓ 
คือ  อนิจฺจตา  ความเปนของไมเที่ยง ทุกฺขตา  ความเปนทุกข  อนตฺตตา 
ความเปนอนัตตา. 
        แลซ่ึงอันพิจารณาเห็นโดยลักษณะ ๓ นี้  ก็ในอารมณ  คือ 
เบญจขันธอุปาทินนกสังขาร  เพราะเหตุสัตวทั้งหลายมาหลงมืดมนอยู 
โดยโมหะ  กระทําฉันทะสิเนหะอาลัยผูกพันมั่นนัก  ในอุปาทินนกสังขาร  
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คือ  รางกายที่เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ครองอยูนี้มากกวาท่ี  
อารมณอ่ืน  ครั้นมาเจริญจิต  มีความสําคัญกําหนดในรางกายกับทั้ง  
นามธรรมท่ีจิตผูกพันนักนั้น  เห็นลงตามความจริงวาไมเที่ยง  และเปน 
ทุกข  และเปนอนัตตาแลว ก็จะบําบัดบรรเทาโมหะฉันทะอาลัยที่ 
ผูกพันนั้น  ใหเสื่อมถอยเบาบางลง  และใหสิ้นใหดับขาดสูญเสียได 
ตสฺมา เหตุการณดังน้ี  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนพระศาสดา 
แหงเทวดามนุษยทั้งหลายในทางพระนิพพาน  เมื่อสัตวทั้งหลายผูกพัน 
ติดอยูในที่ใดแลว  จึงจะตองปลดเปลื้องแกเสียจากท่ีนั้น  จึงไดตรัส 
เทศนาสั่งสอนใหสาวกบริษัท  พิจารณากําหนดอุปาทานักขันธ  โดย 
ลักษณะท้ัง ๓ ประการ. 
        แลเทศนานัยพุทธ บรรหาร  ใหพิจารณาโดยลักษณะ ๓ นั้นเปน 
ปฏิปุจฉาถามเฉพาะ  ใหผูรับเทศนาน้ัน  ๆ  ปฏิญญาตามท่ีตนตรองเห็น 
บาง  แสดงตรง ๆ ครบทั้ง ๕ ขันธวา  ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 
อนัตตาน้ันบาง.  ซึ่งตรัสโดยปฏิปุจฉาน้ัน  เหมือนเทศนานัยในพระ 
สูตรเปนอันมาก  มีอนัตตลักขณสูตร  มหาปุณณมสูตร  สุสิมสูตร 
เปนตน  ดังนี้วา  ต  ก ึ มฺถ  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทาน 
จะสําคัญเนื้อความน้ันเปนไฉน  รูป  นิจฺจ  วา  อนจิฺจ  วา รูปเที่ยง 
หรือ ๆ  ไมเท่ียง ?  ภิกษุทั้งหลายตรองเห็นแลวตามเปนจริงแกจิตวา 
รูปนี้  ยอมบังเกิดดวย  เสื่อมส้ินไปดวย  แปรผันเปนอยางอ่ืนดวย  หา 
คงที่อยูไม  จึงกราบทูลวา  อนิจฺจ  ภนฺเต    ขาแตพระองคผูเจริญ  รูป 
ไมเที่ยง  ยมปฺนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข  วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
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ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นทุกขหรือ  ๆ สขุเลา  ?  ภิกษุทั้งหลายน้ันตรอง    
เห็นความจริงแกจิตวา  สิ่งใดอันความบังเกิดและฉิบหาย  เบียดเบียน 
บีบค้ันอยูแลว สิ่งน้ันเปนทุกข  ไมใชสุข  จึงกราบทูลวา  ทุกฺข  ภนฺเต 
ขาแตพระองคผูเจริญ สิ่งท่ีไมเที่ยงนั้นเปนทุกข ไมใชสุข  ยมฺปนานิจฺจ 
ทุกข  วิปริณามธมฺม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เออก็  สิ่งใดไมเที่ยง 
เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลว  กลลฺ  น ุต 
สมนุปสฺสิต ควรหรือท่ีจะพิจารณาตามเห็นพรอมวา  เอต  มม  นั่น 
ของของเรา  เอโสหมสฺม ิ เราเปนนั่น  เอโส  เม  อตฺตา  นั่นเปน 
อาตมตัวตนแกนสารแหงเรา  ดังนี้  ควรหรือท่ีทานท้ังหลายจะตามเห็น 
สิ่งน้ัน ดวยตัณหามานะทิฏฐิฉะน้ัน  ?  โน  เหต  ภนฺเต  ขาแตพระ- 
องคผูเจริญ  ซึ่งจะตามเห็นสิ่งนั้นดวยตัณหามานะทิฏฐิฉะน้ี  ควรก็หา 
มิได.  พระองคตรัสถามในรูปขันธ  ใหภิกษุทั้งหลายกราบทูลปฏิญญา 
ตามท่ีตนตรองเห็นฉะนี้ฉันใด แมในเวทนา  สัญญา สังขาร  สัญญาณ 
ก็ตรัสถามใหภิกษุผูรับเทศนากราบทูลปฏิญญาณตามท่ีตนตรองเห็นจริง 
เหมือนฉะนั้น. ครั้นเมื่อวิปสสนาญาณอันหยั่งรูดวยประการนั้นเกิดมี 
แลว  พระสคุตเจาจึงตรัสสอนในยถาภูตญาณทัสสนะ  ความรูความ 
เห็นตามท่ีเปนจริงอยางไร  ถอนเสียซึ่งคาหะความถือม่ันดวยตัณหา 
มานะทิฏฐิ  ใหนิราศจากสันดานวา  ตสฺมาติหา  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เพราะทานเห็นลงวา  ไมเที่ยงแลวเปนทุกขฉะน้ันแลว  พึง 
เห็นรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณนั้น ดวยปญญาอันชอบ 
ตามท่ีเปนจริงอยางไรนั้นเถิดวา  ย กิจฺิ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  
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รูปอันใดอันหน่ึง  ที่เปนอดีตลวงแลว  เปนอนาคตยังไมมาถึง  เปน   
ปจจุบันบังเกิดเฉพาะหนาในทันใด  อชฺฌตฺต  วา พหิทฺธา  วา 
เปนภายในท่ีสัตวกําหนดวาของเรา  หรือเปนภายนอกท่ีสัตวกําหนดวา 
ของผูอ่ืน  โอฬาริก วา สุขมุ  วา  เปนรปูหยาบหรือ ๆ  เปนรูป 
ละเอียด  หีน  วา  ปณีต  วา เปนรูปตํ่าชาหรือ  ๆ เปนรูปประณีต 
ย  ทูเร  สนฺติเก  วา รูปใดไกลหรือใกลก็ดี  สพฺพ รูป  อันรูป 
ทั้งปวงน้ี  ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางไร 
ดังน้ีเถิดวา เนต  มม  นั่นใชของของเรา  เนโสหมสฺมิ เราใชนัน่ 
น  เมโส  อตฺตา  นั่นใชอาตมตัวตนแกนสารแหงเรา  แมในเวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ทั้ง ๔  นามขันธเลา  ก็ทรงสั่งสอนให 
ถอนคาหะทั้ง ๓ เหมือนฉะนั้น.  ซึ่งทรงส่ังสอนในวิปสสนาโดยนัยนี้ 
ดวยปฏิปุจฉาถามเฉพาะ  ใหผูรับเทศนาปฏิญญาตามท่ีตรองเห็นแก 
จิตตน. 
        แลซ่ึงตรัสแสดงขันธ ๕ โดยลักษณะ ๓ ตรง ๆ ไมเปนปุจฉา 
นั้น เหมือนท่ีตรัสโอวาทในอรหันตสูตร๑เปนตนวา  รูป  ภิกฺขเว 
อนิจฺจ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูปไมเที่ยง  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข  สิ่งใด 
ไมเที่ยง  สิ่งนั้นทุกข  สัตวหนยาก  ย  ทุกฺข  ตนทตฺตา  สิ่งใดทุกข 
สิ่งน้ันอนัตตา  มิใชอาตมตัวตน  ไมเปนไปในอํานาจความบังคับบัญชา 
ของผูใด  ยทนตฺตา  สิ่งใดเปนอนัตตามิใชอาตมตัวตนแลว ต  เนต  มม 
 
๑.  ส.  ส.  ๑๕/๒๐. 
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เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมต  ยถาภูต  สมฺมปฺปฺาย   
ทฏพฺพ  สิ่งนั้นทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ  ตามเปนจริง 
อยางไร  ดังนี้เถิดวา  เนต  มม  เนโสหมสฺม ิ น  เมโส  อตฺตา 
ถอนความถือม่ันดวยตัณหามานะทิฏฐิเสีย  ใหนิราศจากสันดาน  แม 
ในนามขันธทั้ง ๔  มีเวทนาเปนตน  ก็ตรัสโดยนัยนั้น  ซึ่งทรงส่ังสอน 
ดวยนามรูปครบทั้ง ๕  ขันธ  ดวยลกัษณะ ๓ โดยนัยนี้  ตรัสโดยตรง 
มิไดเปนปฏิปุจฉา  สุคโตวาทในวิปสสนา.  พระสุคตเจาตรัสดวย 
ธรรมคือขันธ  ๕  ใหพิจารณาท้ังรูปธรรมนามธรรมน้ี  มากกวาท่ี 
ตรัสดวยมาตรวารูปอยางเดียว  และในนามธรรมดวยมาตรวาเวทนา 
อยางเดียวนั้น. 
        ตฺจ  ติวิธ  ลกขฺณ  สามัญญลักษณะ ๓ อยาง คือ  ความท่ี 
เบญจขันธไมเที่ยง  และเปนทุกข  และเปนอนัตตาน้ัน  เปนยถาภูต- 
ลักษณะ เครื่องกําหนด  เครื่องหมาย  ที่เปนจริงอยูอยางนั้น  เมื่อ 
สัตวทั้งหลายจะมาสําคัญวาเที่ยง  วาสุข  วาอาตมตัวตน  ตามเขาใจผิด 
ดวยวิปลาสสัญญาประการใดก็ดี  ลักษณะ ๓ อยางนั้นก็คงที่ มิได 
ยักยายแปรผันไปตามสําคัญน้ันเลย  เพราะฉะน้ัน  ปญญาท่ีพิจารณา 
เห็นพิเศษซึ่งสังขารโดยลักษณะ ๓ นี้  พระทศพลเจาจึงตรัสวา 
ธมฺมฏ ิติาณ  ปญญาอันรูในความต้ังอยูแหงธรรม  เมื่อธรรมฐิติ- 
ญาณนั้น เกิดเจริญแกกลามีกําลังข้ึนกอนแลว  นิพพานญาณปญญาท่ีรู 
ในพระนิพพานจึงเกิดในภายหลัง  เหตุดังนี้  ลกฺขณตฺตยปริคฺคาหิกา 
ปญญาท่ีกําหนดนามรูปโดยลักษณะ ๓  จึงเปนมรรคาวิถีหนทางแหง  
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ความบริสุทธ์ิ  ซึ่งไดตรัสสังเขปในพระคาถาวา   
        สพฺเพ  สงฺขารา  อนจิฺจาติ              ยทา  ปฺาย  ปสฺสติ 
        อถ นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข                     เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยา 
เปนตน  เมื่อใดบุคคลเห็นดวยปญญาวา  สังขารธรรมท่ีปจจัยประชุม 
แตงต้ังท้ังปวงไมเที่ยง  ดังนี้แลว  เมื่อน้ันบุคคลก็เหนื่อยหนายในทุกข 
คือบริหารซ่ึงขันธรางกาย  อันนี้เปนมรรคาแหงความบริสุทธิ์ คือ  จะ 
ใหจิตพนจากอาสวะทั้งหลาย,  เมื่อใดบุคคลเห็นลงดวยปญญาวา  สังขาร 
ทั้งปวงเปนทุกข  อันสัตวทนยาก  ดังนี้แลว  เมื่อน้ันบุคคลยอม 
เหน่ือยหนายในทุกข  คือ  บริหารซ่ึงเบญจขันธ  อันนี้เปนมรรคาแหง 
ความบริสุทธ์ิ  เมื่อใดบุคคลเห็นลงดวยปญญาวา  ธรรมทั้งปวงเปน 
สังขารและวิสังขารลวนเปนอนัตตาสิ้น  ดังนี้แลว เมื่อน้ันบุคคลยอม 
เหน่ือยหนายในทุกข  คือ  บริหารทํานุบํารุงรักษาซึ่งขันธ  อันนี้เปน 
มรรคาแหงความบริสุทธิ์.  วิปสสนาญาณท่ีพิจารณาสังขารโดยเปนธรรม 
ไมเที่ยง  เปนทุกข  พิจารณาธรรมท้ังปวงโดยเปนอนัตตาแลว เกิด 
นิพพิทาความเหนื่อยหนาย  เปนมรรคา  เปนอุบายแหงพระนิพพาน 
ดวยประการฉะน้ี. 
        ตสฺมา  เหตุการณดังนั้น สมเด็จพระสุคตสักมุนีบรมโลกนาถ 
จึงไดตรัสแสดงอานิสงส  ในพระสตูรตาง ๆ เปนอเนกสถานวา เอว 
ปสฺส  ภิกขฺเว  สุตวา  อริยสาวโก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาบ  อริยสาวก 
ผูไดสดับแลว  เมื่อเห็นลงเปนยถาภูตญาณทัสสนะ  ถอนคาหะ  ๓  อยาง 
ดังน้ี  รูปสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ  ก็ยอมเหนื่อยหนายทั้งในรูป  เวทนา  
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สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ครบทั้ง ๕ ขันธ  นิพฺพินทฺ  วิรชฺชติ  
เมื่อเหน่ือยหนายอยูฉะน้ัน  ก็วิราชปราศยอม  คือ  บรรลุอริยมรรค  
สมุจเฉทปหาน  สยายกิเลสที่ยอมสันดานใหวิราศไป วิราคา  วมิุจฺจติ 
เพราะอริยมรรคเกิดแลว   อริยาสวกน้ันก็วิมุตหลุดถอนจากสรระอาสวะ 
คือบรรลุอริยผล  ใหจิตพนจากกิเลสลามาธรรม  เปนวิสุทธสัตว 
สันดานหมดจดแลวดวยดี  วมิุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมีติ  าณ  โหติ  ครัน้ 
จิตพนพิเศษแลว  กย็อมมีญาณหย่ังรูวา  จิตพนแลว  ปชานาติ  เธอ 
นั้นก็ยอมรูสวางชัดวา  สิ้นชาติ  อยูจบพรหมจรรยแลว กิจท่ีจําจะตอง 
ทํา  ไดทําเสร็จแลว กิจอ่ืนอีกเพ่ือเปนอยางนี้ไมมี  เธอน้ันมีปจจเวก- 
ขณญาณหย่ังทราบฉะนี้  เมื่อบุคคลมาเจริญติลักขณานุปสสนานี้  แม 
ไมบรรลุอริยวิมุตติอัจจันตวิสุทธิเลา ก็เปนแตมรรคาใหผูนั้นมีสติสัม- 
ปชัญญะไมฟนเฟอนทําลายขันธ  มสุุคติภพมนุษยกําเนิดและสวรรค 
เปนที่ไปเบื้องหนา  ตสฺมา  เหตุการณดังน้ันติลักขณานุปสสนา  ปญญา 
พิจารณาเห็นสังขาร  โดยลักษณะ ๓ นี้  ควรบัณฑิตผูเห็นประโยชน 
ตน  จะพึงเจริญใหเกิดในสันดาน  สองเสพใหคุนแกจิตส้ินกาล 
เนือง ๆ 
        ต ภาเวนฺเตน  เมื่อบัณฑิตจะเจริญติลักขณานุปสสนานั้น พึง 
รูจักฐานะทั้ง ๖  กอน  คือ อนิจฺจ  ของไมเที่ยง  อนิจฺจลกฺขณ 
ลักษณะเครื่องหมายที่จะใหรูวาไมเที่ยง  ทุกฺข  ทุกขฺลกฺขณ  ทกุข 
ของท่ีสัตวทนยาก  และลกัษณะเครื่องหมายท่ีจะใหรูวาทุกข  อนตฺตา 
อนตตลกฺขณ  ของเปนอนัตตา  และลักษณะเครื่องหมายท่ีจะใหรูวา  
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เปนอนัตตา. ตตฺถ  ขนฺธปฺจก  ในฐานะท้ัง ๖  นัน้  ขันธปญจก   
หมวด  ๕  แหงขันธ คือ รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เปน 
อนิจจังไมเที่ยง  เพราะบังเกิดข้ึนและฉิบหาย,  อุปฺปาทวยฺถตฺต 
ความบังเกิดและความเสื่อมส้ินแลวแปรปรวนเปนอยางอ่ืน  เปน 
อนิจจลักษณะ เครื่องหมายที่จะใหหยั่งรูวา  ขันธบัญจกน้ันไมเที่ยง 
ขันธปญจกเปนทุกข  เพราะความบังเกิดและความฉิบหายหากเบียด- 
เบียนบีบค้ัน  อภิณฺหสมฺปฬน  ขอซ่ึงความบังเกิดและฉิบหาย  หาก 
เบียดเบียนเนือง ๆ  ชื่อวา  ทุกขลักษณะ เครื่องหมายท่ีจะใหรูวาขันธ- 
บัญจกเปนทุกข. ขันธบัญจกเปนอนัตตา  เพราะมิไดเปนไปอํานาจ 
วเส  อวตฺตน  ความที่ไมเปนไปในอํานาจ  เปนอนัตตลักษณะ 
เครื่องหมายที่จะใหรูขันธบัญจกเปนอนัตตา  ใหบัณฑิตผูเจริญติลักขณา- 
นุปสสนา  พึงรูฐานะทั้ง ๖ ดังน้ี  โดยอาการอันละเอียดกอนแลวจะได 
พิจารณาสังขารเบญจขันธ ตามลักษณะ  ๓ นั้นโดยงาย. 
        อิเมส ุ หิ ตีสุ  ลกฺขเณสุ  แทจริงในลักษณะท้ัง ๓  นี ้อนิจจ- 
ลักษณะและทุกขลักษณะน้ัน  สัตวจะพึงเห็นไดงาย  แตอนัตต- 
ลักษณะเห็นยากยิ่งนัก  เพราะเหตุอัตตสัญญา  ความสําคัญวาตนนี้หนา 
นักในสันดานสัตว  ซึ่งจะพิจารณาเห็นลงวา  อนัตตามิใชตนได 
จริงๆ  นั้นยากยิ่งนัก. แทจริง  เมื่อพัสดุทั้งหลายมีภาชนะเครื่องใช 
สอยเปนตนแตกทําลายไป ชนทั้งหลายก็ยอมกลาววา  อโห  อนจิฺจ 
ไมเที่ยงเทียวหนอ ดังน้ี  แตผูใดผูหน่ึงซึ่งจะกลาววา  อโห  อนตฺตา 
อโห อนตฺตา  ดังนี้  ไมมีเลย.  อนึ่ง  เมือ่ฝและตอมเปนตนเกิด  
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ข้ึนในกาย  หรือหนามยอกก็ดี  ชนทัง้หลายก็ยอมกลาววา อโห  ทุกขฺ   
อโห  ทุกขฺ  ทุกข  ทุกขเทียวหนอ ๆ ลําบากนัก ๆ ดังน้ี  แตผูหน่ึงผูใด 
ซึ่งจะกลาววา  อโห  อนตฺตา  รางกายนี้เปนอนัตตามิใชตัวตน  ดังนี้ 
ไมมีเลย. กสมฺา  เหตุไฉนจึงเปนเชนนี้เลา ?  เพราะเหตุอนัตต- 
ลักษณะน้ีไมแจงชัด  และยากท่ีสัตวจะเห็นได  ยากท่ีบุคคลจะบัญญัติ 
ยกข้ึนสั่งสอนใหบุคคลผูอ่ืนเห็นตาม  สรภงฺคาทโย  บัณฑิตศาสดา 
ทั้งหลายท่ีเกิดมีแลวในอดีตกาล  มีสรภังคดาบสและอรกะและโควินทะ 
เปนตน  ซึ่งไดเปนศาสดาส่ังสอนมหาชน  ในภายนอกพุทธกาล ก ็
สั่งสอนแนะทําใหไดสังเวชและเหนื่อยหนาย  ดวยอนิจจกถา  พรรณนา 
ความไมเที่ยง  อายุของสัตวนอยไมยืนนาน และทุกขกถา  พรรณนา 
ทุกขตาง ๆ ใหสัตวทั้งหลายไดความเหน่ือยหนายและสังเวชสลดจิต 
มละเสียซึ่งทุจริตการอกุศล  ดํารงตนในบุญราศีมีทานศีลเปนตน  ให 
ไดสุขในกามภพ  รูปารปูภพ เทาน้ัน  นาทฺทสสุ  ศาสดาท้ังหลายนั้น 
มิไดปญญาเห็นซึ่งอนัตตาลักษณะน้ันเลย  แตจะเห็นยังไมอาจเห็นได 
แลว  ซึ่งจะยกบัญญัติข้ึนแนะนําสั่งสอนผูอ่ืน  โดยอนัตตรลักษณะจะ 
มีแตที่ใดเลา  เตน  เหตุการณดังน้ัน  สมเด็จพระผูทรงพระภาคเจา 
จึงตรัสแสดงอนัตตลักษณะน้ัน ดวยสามารถอนิจจลักษณะเปนประธาน 
บาง  ดวยสามารถทุกขลกัษณะเปนเบ้ืองตนบาง ดวยสามารถอนิจจ- 
ลักษณะทุกขลักษณะ  เปนเบื้องตนบาง  เพ่ือจะใหเวไนยสัตวไดเห็น 
อนัตตลักษณะน้ันไดโดยประจักษ  เพราะเหตุวา  ยทนิจฺจ  สิ่งใด 
ไมเที่ยง ต ทุกฺข  สิ่งน้ันก็เปนทุกข  สัตวทนยาก  ย  ทกุข  
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ตทนตฺตา สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งน้ันเปนอนัตตา  มิใชตัวมิใชตน  ไมมี   
ใครเปนเจาของปองกัน  ยทนตฺตา  สิ่งใดเปนอนัตตาแลว กุลบุตรผูมี 
ปญญาพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงเถิดวา เนต  มม 
นั่นใชของของเรา  เนโสหมสฺม ิ เราใชนั่น น  เมโล  อตฺตา  นัน่ 
มิใชตัวมิใชตน มิใชแกนสารแหงเรา เอวเมต  ยถาภูต  สมมฺปฺปฺาย 
ทฏพฺพ  กลุบุตรผูมีปญญาพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง 
อยางนี้เถิด. 
        อยฺจ  นามรูปปริจฺเฉทิกา  ปญญาที่กําหนดซ่ึงนามและรูป 
โดยลักษณะ ๓ นี้  เปนอุบาย  เปนหนทางที่จะใหสัตวบริสุทธิ์ดวย 
ความบริสุทธ์ิทั้ง ๒ สถาน  ที่เปนปรยิาย  และนิปปริยาย  ความ 
บริสุทธิ์อันใดที่มีข้ึนในสันดานสัตว  เพราะอภิสมัยตรัสรูอริยสจัดวย 
ปฏิเวธญาณ  กระทําใหกิเลสนั้น  ๆ  ปราศไป  ตามกําลังแหงมรรค 
ภาวนา  มิใหกลับเกิดในสนัดานไดอีก  โดยเอกเทศเพียงเสขภูมิ 
และนิปปเทสส้ินเชิงในอเสขภูมิก็ดี  ความท่ีจิตหมดจดไปเสียจากกิเลส 
ดวยสมุจเฉทปหานนี้  ชื่อวาความบริสุทธิ์โดยนิปปริยาย.   แลขอซ่ึง 
สัตวมีความพรอมเพรียงดวยโลกิยกุศล  มีจิตไมเศราหมองทําลายขันธ 
เปนสัตวไมหลงฟนเฟอนกระทํากาลกิริยา  เปนทีต้ั่งแหงความบังเกิด 
ในสุคติภพ  อันนี้เปนความบริสุทธิ์โดยปริยาย  ความบริสุทธิ์ทั้ง ๒ นี้ 
ยอมสําเร็จดวยปญญา  เหตุดังน้ัน  นรชาติผูเพงตออัจจันตวิสุทธิอนุตร- 
โยคักเขมนิพพาน  โดยนสิสรณัชฌาสัยก็ดี  บุคคลที่เปนวัฏฏาภิรตสัตว 
ยินดีอยูในวัฏฏะ  และมคีวามประสงคแตสุคติภพภวสมบัติก็ดี  ก็ควร 
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ที่จะสองเสพเจริญติลักขณานุปสสนาน้ีไว  เปนนิพัทธภาวนามัยกุศลให  
บริบูรณข้ึนในสันดาน ดวยอัปปมาทธรรม ก็จะเปนมนุษยวิเศษ  ถือ 
เอาแกนสารแหงรางกายอันนี้  ถือเอาคุณอันประเสริฐแหงรางกายอันนี้ 
ที่ไมมีแกนสาร.  
        ตถา  ห ิ คําน้ีจริงอยางนั้น  สมดวยพุทธภาษิตตรัสบรรหารใน 
ปญจกังคุตตรนิกายวา  ปฺจหิ  ภิกฺขเว  วฑฺฒีห ิ วฑฺฒมาโน 
อริยสาวโก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกเจริญดวยเครื่องเจริญ ๕ อยาง 
แลว  อรยิาย  วฑฺฒิยา  วฑฺฒติ  ยอมเจริญดวยเครื่องเจริญดีไมมีโทษ 
สาราทายี  จ  โหติ  วราทายี  จ  กายสฺส  เปนบุคคลผูพิเศษ  ถือ 
เอาซ่ึงแกนสารแหงรางกาย  ถือเอาซ่ึงคุณอันประเสริฐแหงรางกายน้ี 
สทฺธาย  วฑฒฺติ  คืออริยาสาวกเจริญดวย  ศรัทธาและศีล  สุตะ  ความ 
สดับ  จาคะ  ความบริจาค  ปฺาย วฑฺฒติ  เจริญดวยปญญา  อิเมห ิ
โข  ภิกขฺเว  ปฺจหิ วฑฒีฺหิ  วฑฺฒมาโน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกเจริญดวยเครื่องเจริญ  ๕ ประการเหลาน้ีแลว  ก็เปนบุคคล 
ถือเอาแกนสารคุณอันประเสริฐแหงรางกายได  เตสุ  จ  ปฺจส ุ
ธมฺเมสุ  และในธรรม ๕  ประการนั้น  ปญญาเปนประธานแหงธรรม 
ทั้งหลาย  ยอมรวบรวมธรรมทั้ง ๔  คือศรัทธา  ศีล สุตะ  จาคะ  นั้น 
ไวไมใหกระจักกระจาย  เพราะฉะนั้น  จึงควรเจริญติลัขณานุปสสนา 
นี้ไว  เปนนิพัทธภาวนามัยกุศลบริบรูณข้ึนในสันดานตน  ดวยอัปปมาท- 
ธรรม ดวยประการฉะน้ี. 
 
๑.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๙๑.   

 
 
 


