คํานํา
หนังสือสมถกัมมัฏฐานและวิปสสนากัมมัฏฐานเลมนี้ มีอัตถุปปตติคือเหตุเกิดขึ้นดังนี้ เมื่อครั้งพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพทรงเปนอธิบดีกรมศึกษาธิการ ครั้นยังไมไดรวมเปนกระทรวง
ธรรมการใน พ.ศ. ๒๔๒๗ หรือ พ.ศ. ๒๔๒๘ ไดทรงอาราธนา
พระเถระผูใหญผูทรงความรู เพื่อรจนาหนังสือธรรมตางเรื่องตามถนัด
ทรงอาราธนาสมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ) วัดโสมนัสวิหาร เพื่อ
รจนาหนังสือหลายเรื่อง มีสมถกัมมัฏฐานและวิปสสนากัมมัฏฐานรวมอยู
ในนั้นดวย ขาพเจาไดรับคําบอกเลาวา บางเรื่องทานรจนาเอง บางเรื่อง
ทานขอแรงนิสิตของทานรจนา บางเรื่องเอาหนังสือของเกามาดัด
แปลง หนังสือเลมนี้ ตอนสมถกัมมัฏฐาน ทานขอแรงพระธรรมไตรโลกาจารย (เดช ฐานจาระ) รจนา ตอนวิปสสนากัมมัฏฐาน ไดรับ
บอกวาทานรจนาเอง. กัมมัฏฐาน ๒ ประเภทนี้เปนหลักธรรมทาง
ภาวนา และเรื่องนี้ทานผูรูไดรจนา สมควรจะเก็บรวบรวมไวเปน
หมวดเดียวกัน จังนํามาพิมพไวในธรรมสมบัติหมวดนี้.
กรม - วชิรญาณวโรรส
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สมถกัมมัฏฐาน
ของ
พระธรรมไตรโลกาจารย (เดช) วัดเทพศิรินทราวาส
ศุภมัตถุ ขอความงามความดีจงมีแกกุลบุตรผูม ีศรัทธาบําเพ็ญเพียร
จะเจริญสมถภาวนานี้. เมื่อทานจะเจริญ พึงศึกษาเนื้อความแหงสมถภาวนานี้ ใหรูดวยดีกอนดังนี้วา ธรรมเปนเครื่องสงบระงับของจิต ชื่อ
วาสมถะ อนึ่ง วาธรรมอันใหจิตสงบระงับไปจากนิวรณูปกิเลส ชื่อวา
สมถะ อนึ่ง ความสงบระงับของจิตในภายใน ชื่อวาสมถะ กุลบุตร
ผูมีศรัทธามาเจริญสมถะ ทําใหเกิดขึ้นดวยเจตนาอันใด เจตนาอันนั้น
ชื่อวาสมถภาวนา อนึ่ง ยังสมถะเปนอุบายเครื่องสงบระงับของจิตให
เกิดขึ้น ชื่อวาสมถภาวนา.
เมื่อกลาวโดยเนื้อความแลว เจตนาอันเปนไปในสมถกัมมัฏฐาน
หมดทั้งสิ้น ชื่อวาสมถภาวนา สมถภาวนานี้เปนอุบายเครื่องสํารวมปด
กั้นนีวรณูปกิเลส มิใหเกิดขึ้นครอบงําจิตสันดานได ดังบุคคลปด
ทํานบกั้นน้ําไวมิใหไหลไปไดฉะนั้น อนึ่ง วาเปนอุบายขมสะกดจิตไว
มิใหดิ้นรนฟุงซานไปได ดังนายสารถีฝกมาใหเรียบรอย ควรเปนราชพาหนะไดฉะนั้น. ก็ธรรมซึ่งเปนอารมณเครื่องสงบระงับของจิตให
สําเร็จเปนสมถภาวนานี้ ในพระบาลีซึ่งเปนพุทธภาษิตที่พระพุทธเจา
ตรัสเทศนา มีมากหลายอยางหลายประการ เหมือนอยางอภิณหปจจเวกขณวิธี ใหพิจารณาที่ทั้ง ๕ สถาน คือกําหนดวาตนและสัตวอื่นมี
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ความแก เจ็บ ตายเปนธรรมดา ไมลว งพนความแก เจ็บ ตายไปได และ
จะตองวิโยคพลัดพรากจากสัตวและสังขาร สิ่งของที่รักใคร และมีกรรม
คือบุญบาปที่ตนทําไวเปนของ ๆ ตน เปนตนฉะนี้จนละนีวรณูปกิเลส
ได ขณะหนึ่งครูหนึ่งก็ดี ก็จัดเปนสมถภาวนา. อนึ่ง ในสติปฏฐาน
ทั้ง ๔ คือ กายานุปสสนา ปญญาพิจารณาตามเห็นซึ่งกาย โดยบรรพ
๑๔ ขอ คือ กําหนดรูลมหายใจเขาออกยาวสั่นหยาบละเอียดเปนตน
เรียกวาอานาปานบรรพขอ ๑ คือ กําหนดรู อิริยาบถ ๔ ยืน เดิน นั่ง
นอน วา สําเร็จเปนไปได เพราะลมและจิตที่คิด เรียกวาอิริยาปถบรรพขอ ๑ กําหนดรูรอบคอบในวิการของกาย มีกาวไปขางหนาและ
ถอยกลับมาขางหลังเปนตน ทุกขณะวิการของกายมิไดลุมหลง เรียกวา
สัมปชัญญบรรพขอ ๑ กําหนดพิจารณากายตน และกายผูอื่นโดยความ
เปนของปฏิกูลไมงามไมสะอาด เต็มไปดวยอสุภะเปนของไมงามเนา
เกลียด ๓๑ สวน มีผมขนเล็บฟนหนังเปนตน เรียกวาปฏิกูลบรรพขอ ๑
พิจารณากายตนและกายผูอื่นโดยธาตุ ๔ คือสิ่งแข็งกระดาง กําหนดวา
เปนธาตุดิน สิ่งที่ออนที่เหลวซึมซาบไปในดิน ทําใหดินเหนียวติดกัน
เปนกอนอยูได กําหนดวาเปนธาตุน้ํา สิ่งที่ทําดินและน้ํานั้นใหอุนให
รอนไหแหงเกรียมไปเปนตนกําหนดวาเปนธาตุไฟ สิ่งที่อุปถัมภอุดหนุน
พยุงดินและน้ําไว และทําใหไหวติงไปมาได และรักษาไฟไวมิใหดับไป
ได กําหนดวาเปนธาตุลม เรียกวาธาตุบรรพขอ ๑ อนึ่งเมื่อไดเห็นอสุภ
๙ อยาง คือซากศพที่เขาทิ้งไวในตาง ๆ มีปาชาเปนตน อันตายแลววัน
หนึ่งหรือ ๒ วัน ๓ วัน ขึ้นพองมีสีเขียวและมีบุพโพไหลออกอยู ๑ คือ
ซากศพที่เขาทิ้งไว อันสัตวทั้งหลายมีสุนัขเปนตนกัดกินแลว ๑ คือซาก
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ศพที่เขาทิ้งไวโทรมลงเปนรางกระดูกมีเนื้อและเสนเอ็นรึงรัดผูกพันอยู ๑
คือซากศพที่เขาทิ้งไว โทรมลงเปนรางกระดูกมีเนื้อและเลือดหมดไป
แลว ยังแตเสนเอ็นรึงรัดผูกพันอยู ๑ คือซากศพที่เขาทิ้งไว โทรมลง
เปนรางกระดูกมีเนื้อและเลือดและเสนเอ็นที่รึงรัดหมดสิ้นไปแลวเหลือ
แตกระดูก ๑ คือซากศพที่เขาทิ้งไว มีกระดูกเคลื่อนหลุดขาดจากที่ผูก
ที่ตอ เรี่ยรายกระจัดกระจายอยูในที่ตาง ๆ ๑ คือซากศพที่เขาทิ้งไวเปน
กระดูกมีพรรณขาวดังสังข ๑ คือซากศพที่ทิ้งอยูเปนกระดูกเรี่ยรายเปน
กอง ๆ ทนแดดทนฝนอยู มีเห็ดราเกิดขึ้นทิ้งอยูลวง ๓ ปไปแลว ๑ คือ
ซากศพที่ทิ้งเปนกระดูกผุยอย ปนละเอียดเปนจุณไป ๑ อสุภ ๙ อยางซึ่ง
วามานี้ เรียกวาสีวถิกาบรรพ ๙ ขอ รวมเปน ๑๔ ขอดวยกัน เรียกวากาย
เพราะเปนเอกเทศของกายอยางหนึ่ง ๆ กุลบุตรมาตามเห็นดวยปญญา
พิจารณาซึ่งกาย โดยบรรพ ๑๔ ขอใดขอหนึ่งซึ่งวามานี้ จนละองค ๕ คือ
นีวรณ ๕ เสียได และประกอบดวยองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข
เอกัคคตา อยางนี้ เปนตัวสมาธิเกิดขึ้น ชื่อวาสมถภาวนา. อนึ่งเวทนานุปสสนา ปญญาตามเห็นพิจารณาซึ่งเวทนาเปนอารมณก็ดี จิตตานุปสสนา
ปญญาตามเห็นพิจารณาซึ่งจิตเปนอารมณก็ดี ธัมมานุปสสนา ปญญา
ตามเห็นพิจารณาซึ่งธรรมเปนอารมณก็ดี ถาอนัตตายังไมปรากฏแจงชัด
ในสันดานเพียงใด ก็ยังเปนสมถภาวนาอยูเพียงนั้น.
ธรรมทีเ่ ปนอารมณของสมถภาวนานี้ มีมากหลายอยางหลายประการนัก เพราะเหตุนั้น กุลบุตรผูที่จะเจริญสมถภาวนานี้ พึงสันนิษฐาน
ทราบเถิดวาธรรมเหลาใดเปนเครื่องสงบระงับของจิต เมื่อจิตตรึกคิดอยู
เนือง ๆ แลว ยอมละองค ๕ และประกอบดวยองค ๕ ใหสําเร็จเปน
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สัมมาสมาธิขึ้นไดแลว ธรรมเหลานั้นก็จัดเปนอารมณของสมถภาวนา
หมดทั้งสิ้น. ก็แตในคัมภีรอภิธรรมสังคหะ และคัมภีรวิสุทธิมรรค ทาน
แสดงธรรมที่เปนอารมณของสมถภาวนาไว ๗ หมวด แตกออกเปน
อยาง ๆ จัดได ๔๐ ประการ. ธรรม ๗ หมวดนั้น คือ กสิณ ๑๐
หมวด ๑ อสุภ ๑๐ หมวด ๑ อนุสสติ ๑๐ หมวด ๑ พรหมวิการ ๔
หมวด ๑ อาหาเร ปฏิกลู สัญญา หมวด ๑ จตุธาตุววัตถาน หมวด ๑
อรูป ๔ หมวด ๑ รวมเปน ๗ หมวด.
กสิณ ๑๐ นั้น คือปฐวีกสิณ เพงดูดิน ณ ที่ใดทีห่ นึ่ง บริกรรม
นึกวาดิน ๆ ดังนี้ร่ําไป จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตขึ้น ๑ คือ
อาโปกสิณ เพงดูน้ํา ณ ที่ใดที่หนึ่ง บริกรรมนึกวาน้ํา ๆ ดังนี้ร่ําไป
จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตขึ้น ๑ คือเตโชกสิณ เพงดูไฟ
ณ ที่ใดที่หนึง่ บริกรรมนึกวาไฟ ๆ ดังนี้ร่ําไป จนเกิดอุคคหนิมิต
และปฏิภาคนิมิตขึ้น ๑ คือวาโยกสิณ เพงดูลมที่ปรากฏ ณ ทีใ่ ดที่หนึ่ง
บริกรรมนึกวาลม ๆ ดังนี้ร่ําไป จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต
ขึ้น ๑ คือนีลกสิณ เพงดูสีเขียว ณ ที่ใดที่หนึ่ง บริกรรมวาสีเขียว ๆ
ดังนี้ร่ําไป จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตขึ้น ๑ คือปตกสิณ เพงดู
สีเหลือง ณ ที่ใดที่หนึ่ง บริกรรมนึกวาสีเหลือง ๆ ดังนี้ร่ําไป จน
เกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตขึ้น ๑ คือโลหิตกสิณ เพงดูสีแดง
ณ ที่ใดที่หนึง่ บริกรรมนึกวาสีแดง ๆ ดังนี้ร่ําไป จนเกิดอุคคหนิมิต
และปฏิภาคนิมิตขึ้น ๑ คือโอทาตกสิณ เพงดูสีขาว ณ ที่ใดที่หนึ่ง
บริกรรมนึกวาสีขาว ๆ ดังนี้ร่ําไป จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต
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ขึ้น ๑ คืออาโลกกสิณ เพงดูแสงสวาง ณ ที่ปรากฏ ณ ทีใ่ ดที่หนึ่ง
บริกรรมนึกวาแสงสวาง ๆ ดังนี้ร่ําไป จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตขึ้น ๑ คืออากาสกสิณ เพงอากาศ บริกรรมนึกวาอากาศ ๆ ดังนี้
ร่ําไป จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตขึ้น ๑ รวมเปนกสิณ ๑๐
ก็อุคคหนิมิตในกสิณนั้น คืออารมณเปนที่เพงดูเห็นติดตาปรากฏอยู ก็
ปฏิภาคนิมิตในกสิณนั้น คืออารมณที่เห็นติดตาอยูนั้นปรากฏแจงชัดขึ้น
ในใจดวยบริกรรมนึกไป.
อสุภ ๑๐ นั้น คือซากศพที่เนาพองขึ้น ๑ คือซากศพที่มีสีเขียว ๑
คือซากศพที่มีน้ําเหลืองไหลออกอยู ๑ คือซากศพที่ขาดกลางตัว ๑ คือ
ซากศพที่แรงกาสุนัขเปนตนยื้อแยงกัดกินแลว ๑ คือซากศพที่มีมือและ
เทาและศีรษะขาดไปอยูขางหนึ่ง ๑ คือซากศพที่คนมีเวรเปนขาศึกสับ
ฟนบั่นเปนทอน ๆ ๑ คือซากศพที่ตองประหารดวยศัสตรา มีโลหิต
ไหลอาบอยู ๑ คือ ซากศพที่มีตัวหนอนคลายคล่ําไปอยู ๑ คือซากศพ
ที่ยังเหลือแตรางกระดูก ๑ รวมเปนอสุภ ๑๐. ก็ในอสุภ ๑๐ นี้ อสุภ
อยางใดอยางหนึ่ง โยคาพจรกุลบุตรไดเห็นแลวเพงดูใหติดตาอยูอยางนี้
ชื่อวาไดอุคคหนิมิต แลวก็นึกใหเห็นปรากฏแจงชัดขึ้นในใจอยางนี้อีก
ชื่อวาไดปฏิภาคนิมิต.
ก็อนุสสติ ๑๐ นั้น คือพุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา
เปนอารมณ ๑ ธัมมานุสสติ ระลึกถึงคุณพระธรรมเปนอารมณ ๑
สังฆานุสสติ ระลึกถึงคุณพระสงฆเปนอารมณ ๑ สีลานุสสติ ระลึก
ถึงศีลที่ตนรักษาเปนอารมณ ๑ จาคานุสสติ ระลึกถึงทานที่ตนบริจาค
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แลวเปนอารมณ ๑ เทวตานุสสติ ระลึกถึงเทวดาที่มีสีลาทิคุณเสมอ
เหมือนกับดวยตน ตั้งเทพดาเหลานั้นไวเปนพยานแลว กลับระลึกถึง
สีลาทิคุณของตนเปนอารมณ ๑ อุปสมานุสสติ ระลึกถึงนิพพานวา
เปนที่ระงับดับเพลิงกิเลสและกองทุกขเปนบรมสุขอยางยิ่งเปนอารมณ ๑
มรณัสสติ ระลึกถึงความตายของตนและสัตวผูอื่นเปนอารมณ ๑ กายคตาสติ ระลึกไปในกายมีผมขนเล็บฟนหนังเปนตน โดยความเปนของ
ปฏิกูลเปนอารมณ ๑ อานาปานัสสติ ระลึกถึงลมหายใจเขาออกยาวสั้น
เปนตนเปนอารมณ ๑ รวมเปนอนุสสติ ๑๐.
พรหมวิหาร ๔ นั้น คือ เมตตาพรหมวิหาร คิดใหสัตวทั้งสิ้น
เปนสุข ๆ ทัว่ ไปหมด ๑ กรุณาพรหมวิหาร คิดใหสัตวทั้งสิ้นที่เปน
ทุกขอยูใหพนจากทุกขทั้งสิ้น ๑ มุทิตาพรหมวิหาร คิดใหสัตวทั้งสิ้น
ที่ไดสุขสมบัติแลว จงดํารงอยูในสุขสมบัติของตน ๆ อยางไดวิโยค
พลัดพรากจากสุขสมบัติที่ตนไดแลว ๑ อุเบกขาพรหมวิหาร มีความ
เพิกเฉยเปนกลาง ไมดีใจไมเสียใจในสัตวทั้งสิ้นที่ไดสุขไดทุกข ๑ รวม
เปนพรหมวิหาร ๔.
อาหาเร ปฏิกูลสัญญา นั้นวา ความหมายรูสําคัญในอาหารที่เปน
ของบริโภค เห็นวาเปนของปฏิกูลนาเกลียดจนไมยินดีในรส.
จตุธาตุววัตถานนั้นวา กําหนดพิจารณาซึ่งกายโดยเปนธาตุทั้ง ๔
คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม ใหเห็นจริงจนถอนสัตตูปลัทธิสัตตสัญญา
เสียได.
อรูปทั้ง ๔ นั้น คือ อากาสานัญจายตนะ เพงดูอากาศที่มีดวง
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กสิณเดาะเพิกขึ้นแลว เหลืออยูแตอากาศเปลา ดวยบริกรรมนึกวา
อากาศไมมีที่สุดดังนี้ เปนอารมณเปนบอเกิด ๑ คือ วิญญาณัญจายตนะ เพงอรูปวิญญาณทีแรก ดวยบริกรรมนึกวา วิญญาณไมมีที่สุด
ดังนี้ เปนอารมณเปนบอเกิด ๑ คือ อากิญจัญญายตนะ เพงความไม
มีแหงอรูปวิญญาณทีแรก ดวยบริกรรมนึกวานอยหนึ่งนิดหนึ่งไมมีดังนี้
เปนอารมณเปนบอเกิด ๑ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เพงอรูป
วิญญาณที่ ๓ ดวยบริกรรมนึกวา นี่ละเอียดนัก ที่ประณีตนัก จะวามี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช ดังนี้ เปนอารมณเปนบอเกิด ๑
รวมเปนอรูป ๔ ฉะนี้.
กุลบุตรผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญสมถภาวนานี้ เมื่อนึกถึง
ธรรม ๗ หมวด แตกออกเปน ๔๐ ประการเหลานี้ใหเปนอารมณแลว
จะตองศึกษาในธรรม ๗ หมวด แตกออกเปน ๔๐ ประการเหลานั้นให
รูใหเขาใจจําไดแมนยําชํานาญ ครั้นศึกษารูเขาใจจําไดแมนยําชํานาญ
แลว กัมมัฏฐานบทใดเปนที่ชอบอัธยาศัยควรแกจิตของตน ก็พึงเพง
แลว กัมมัฏฐานบทนั้นเปนอารมณเถิด.
แทจริงจริตของคนในโลกนี้มีอยู ๖ ประการ คือ ราคจริต
ประพฤติไปตามราคะ ๑ คือ โทสจริต ประพฤติไปตามโทสะ ๑ คือ
โมหจริต ประพฤติไปตามโมหะ ๑ คือ สัทธาจิต ประพฤติไปตาม
ความเชื่อ ๑ คือพุทธิจริต ประพฤติไปตามความรูจริง ๑ คือ วิตกั กจริต
ประพฤติไปตมวิตก ๑ รวมเปนจริต ๖ ฉะนี้.
ก็คนทีม่ ีจิตมักโอโถงภาคภูมิ รักใครในความสวยความงาม
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สันดานมากไปดวยความกําหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส
ที่เปนอิฏฐารมณใหเกิดความสุขแกกายและใจได จัดเปนราคจริต มี
ราคะเปนเครื่องประพฤติเปนปรกติของตน. คนที่มีจิตมักฉุนเฉียวโกรธ
เคืองงาย ๆ สันดานหนักไปในโทสะ มักกอทุกขโทมนัสใหแกผูอื่น
จัดเปนโทสจริต มีโทสะเปนเครื่องประพฤติเปนปกติของตน. คนที่
จิตมักลืมหลงสติไมมั่นคง พูดจาก็มักพลั้งพลาดถูกบางผิดบาง จัดเปน
โมหจริต มีโมหะเปนเครื่องประพฤติเปนปรกติของตน. คนที่มี
สันดานมักเชื่อคนงาย ๆ ในถอยคําวาจาที่กลาวคือและชั่วเปนบุญและ
เปนบาปเปนตน จัดเปนสัทธาจริต มีศรัทธาเปนเครื่องประพฤติเปน
ปรกติของตน. คนที่มีปญญาเฉียบแหลมวองไวไดยินไดฟงสิ่งใดเปนมักจํา
ได และรูแจงแทงตลอดไดโดยเร็ว จัดเปนพุทธิจริต มีความรูเปน
เครื่องประพฤติเปนปรกติของตน. คนที่มีสันดานมักคิดตรึกตรองไปไม
ใครจะแนลงได ไมใครจะรูแจงแทงตลอดไปได จัดเปนวิตักกจริต
มีวิตกเปนเครื่องประพฤติเปนปรกติของตน.
ก็คนที่เปนราคจริตนั้น ควรเจริญกัมมัฏฐาน ๑๑ ประการ คือ
อสุภ ๑๐ กายคตาสติ ๑ เพราะกัมมัฏฐานเหลานี้เปนที่สบายของคน
ที่เปนราคจริตนั้น. คนที่เปนโทสจริตนั้น ควรเจริญกัมมัฏฐาน ๘
ประการ คือ วัณณกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ. พรหมวิหาร ๔
คือ นีลกสิณ ปตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ. พรหมวิหาร ๔
นั้น คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เพราะกัมมัฏฐาน ๘
เหลานี้ เปนที่สบายของคนที่เปนโทสจริตนั้น. คนที่เปนโมหจริตกับ
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คนที่เปนวิตักกจริต ๒ นัน้ ควรเจริญอานาปานัสสติ เพราะอานาปานัสสติกัมมัฏฐานนี้ เปนที่สบายของคนที่เปนโมหจริตและคนที่เปน
วิตักจริตนั้น. คนที่เปนสัทธาจริตนั้น ควรเจริญอนุสสติ คือพุทธานุสสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ. เพราะอนุสสติ ๖ เหลานี้ เปนที่สบายของคนที่เปนสัทธาจริต
นั้น. คนที่เปนพุทธิจริต ควรเจริญกัมมัฏฐาน ๔ คือ มรณัสสติ
อุปสมานุสสติ อาหาเร ปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัตถาน เพราะ
กัมมัฏฐาน ๔ เหลานี้ เปนที่สบายของคนที่เปนพุทธิจริตนั้น. กัมมัฏฐาน ๘ คือ อรูปกัมมัฏฐาน ๔ ภูตกสิณ ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโช
วาโย เหลานี้ เปนที่สบายของจริตทั้งสิ้น แตอรูปกัมมัฏฐานทั้ง ๔ นั้น
กุลบุตรไมควรเจริญกอน พึงเจริญกัมมัฏฐานคือ ๆ เสียกอน เมือ่ ได
กัมมัฏฐานอื่น ๆ อยางใดอยางหนึ่งเปนพื้นเสียกอนแลว จึงควรเจริญ
อรูปกัมมัฏฐานไดตอภายหลัง.
ก็แลในกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการนี้ มีนิมิต ๓ อยาง มีภาวนา ๓
อยาง. นิมิต ๓ อยางนั้น คือ บริกรรมนิมิต ๑ อุคคหนิมิต ๑ ปฏิภาคนิมิต ๑. บริกรรมนิมิตและอุคคหนิมิต ๒ อยางนี้ ไดทั่วไปในกัมมัฏฐาน
ทั้งสิ้น ปฏิภาคนิมิตนั้นเฉพาะไดในกัมมัฏฐน ๒๒ ประการ คือ
กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ กายคตาสติ ๑ อานาปานัสติ ๑ เหลานี้เทานั้น.
ภาวนา ๓ นั้น คือ บริกรรมภาวนา ๑ อุปจารภาวนา ๑ อัปปนาภาวนา ๑. บริกรรมภาวนานั้น ไดทั่วไปในกัมมัฏฐานทั้งสิ้น ก็อุปจารภาวนานั้น ไดในกัมมัฏฐาน ๑๐ ประการ คือ พุทธานุสสติ
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ธัมมาสุสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ
อุปสมานุสสติ มรณัสสติ อาหาเร ปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัตถาน
เหลานี้ยอมใหไดสําเร็จแตเพียงอุปจารภาวนาเทานั้น ไมถึงอัปปนาภาวนา เพราะเปนกัมมัฏฐานสุขุมละเอียดยิ่งนักไมปรากฏชัดได อัน
จิตและเจตสิกไมแอบแนบติดสนิทตั้งอยูไดนาน จึงเปนอุปจารภาวนา
เทานั้น. ก็อปั ปนาภาวนานั้น ไดในกัมมัฏฐาน ๓๐ คือ กสิณ ๑๐
อสุภ ๑๐ อานาปานัสสติ ๑ กายคตาสติ ๑ พรหมวิหาร ๔ อรูป ๔
เหลานี้ ยอมใหไดสําเร็จตลอดถึงอัปปนาภาวนา เพราะกัมมัฏฐาน
เหลานั้นเปนอารมณปรากฏชัด อันจิตและเจตสิกแอบแนบติดสนิทตั้ง
อยูไดนาน จึงเปนอัปปนาภาวนา แตรูปฌานและอรูปฌานนี้ เปนตัว
อัปปนาภาวนาอยูแลว. ก็กัมมัฏฐาน ๓๐ ซึ่งใหสําเร็จอัปปนาภาวนานั้น
จะไดมีอานุภาพเสมอกันก็หามิได อสุภ ๑๐ กับกายคตาสติ ๑ สิบเอ็ด
ประการนี้ มีอานุภาพใหไดแตเพียงรูปาพจรปฐมฌานอยางเดียวเทานั้น
พรหมวิหาร ๓ คือ เมตตา กรุณา มุทติ า เหลานี้มีอานุภาพใหได
รูปหาพจรฌาน ตั้งแตปฐมฌานขึ้นไปจนถึงจตุตถฌาน อุเบกขาพรหมวิหารที่ ๔ นัน้ มีอานุภาพใหไดแตเพียงปญจมรูปาพจรฌานอยางเดียว.
อรูปกัมมัฏฐาน ๔ มีอานุภาพใหไดแตเพียงปญจมรูปาพจรฌานอยางเดียว. นับ
กัมมัฏฐานอันใหสําเร็จรูปาพจรฌาน ๒๖ และใหสําเร็จอรูปพจรฌาน ๔ จึงรวมเปนกัมมัฏฐานอันใหสําเร็จอัปปนาภาวนา ๓๐ ดวย
ประการฉะนี้.
ลําดับนี้จะแสดงวิธีที่จะภาวนาในอนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ ตอไป
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ใหพิสดาร ความวา โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธา ปรารถนาจะเจริญ
พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจานั้น พึงทําศีลใหบริสุทธิ์
ตัดปลิโพธเครื่องกังวลในเสียใหหมด อาศัยเสนาสนะที่สงัดสมควร
แกภาวนานุโยคแลว พึงนั่งบัลลังกขัดสมาธิตั้งกายใหตรงแลว พึง
ระลึกตรึกคือไปในคุณของพระพุทธเจา. แทจริง คุณของพระพุทธเจา
นั้น ถาจะกลาวพรรณนาไปเปนอยาง ๆ และ พระคุณมากนักไมมี
ที่สุด ไมมีประมาณ ใครมีปญญามากรูมาก ก็ระลึกตรึกคิดไปได
มาก ใครมีปญ
 ญานอยรูนอ ย ก็ระลึกตรึกคิดไปไดนอย เหมือนอยาง
คนมีเชือกสายสมอยาว ทอดสมอลงไปไดในที่น้ําลึก คนที่มีเชือกสาย
สมอสั้น ทอดไดแตในที่น้ําตื้น ๆ ฉะนั้น. ก็พระคุณของพระพุทธเจา
นั้น เมื่อจะยนเขากลาวใหสั้น ๆ แลวมี ๒ อยาง คือพระปญญาคุณ
และพระกรุณาคุณเทานั้น. พระปรีชาญาณที่รอบรูทั่วไปในสภาวธรรม
ที่จริงและไมจริง สภาวธรรมที่ไมจริงนั้น คือสมมติวาสัตวมนุษยสตรี
บุรุษเราเขาเปนตน สภาวธรรมที่จริงนั้น คือขันธ อายตนะ ธาตุ
อินทรีย อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท ครัน้ พระองคตรัสรูสภาวธรรมที่จริง
และไมจริงฉะนี้แลว สภาวธรรมที่ไมจริงนั้น พระองคละเสียไมนํามา
เปนอารมณ สภาวธรรมที่จริงนั้นนํามาเปนอารมณ พิจารณาดวย
ปญญา เห็นวาไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา จนละกิเลสกับทั้ง
วาสนาขาดจากสันดาน เปนสมุจเฉทปหาน ขอนี้เปนพระปญญาคุณ.
ครั้นพระองคมาตรัสรูในสภาวธรรมที่จริงและไมจริง จนละกิเลสกับ
ทั้งวาสนาของพระองคไดแลว และทรงสั่งสอนสัตวอื่นใหรูตามเห็น

นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ หมวด ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปสสนา - หนาที่ 12

ตามในสภาวธรรมที่พระองคตรัสรูนั้น จนไดบรรลุมรรคผลทําใหแจง
ซึ่งพระนิพพานไดดวย ตามปญญาและวาสนาบารมีของตน ๆ เมื่อ
ทรงสั่งสอนสัตวอื่นเพื่อจะใหตรัสรูตามในสภาวธรรมที่พระองคตรัสรูนั้น
หาไดยอหยอนทอถอยเกียจครานในการที่จะทรงสั่งสอนสัตวอื่นไม ขอ
นี้จัดเปนพระกรุณาคุณ. ก็พระปญญาคุณและพระกรุณาคุณของพระผู
มีพระภาคเจานี้ ไมมีที่สุดไมมีประมาณ โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญพุทธานุสสตินั้น จะพึงระลึกตรึกคิดไปในพระปญญาคุณและพระกรุณาคุณ
ของพระผูมีพระภาคเจาที่กลาวมาแลวนี้ก็ได หรือจะระลึกตรึกคิดไป
ในพระคุณของพระผูมีพระภาคเจาโดยพระคุณนาม ๑๐ ประการ อยาง
ใดอยางหนึ่งก็ได เมื่อจะระลึกโดยพระคุณนาม ๑๐ ประการนั้น พึง
ระลึกดังนี้วา
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา 'อรห' เพราะเปนผูไกล
อยาง ๑ เปนผูควรอยาง ๑. ซึ่งวาเปนผูไกลนั้นคือพระองคเปนผูไกล
จากกิเลส คือไมมีกิเลสเครื่องเศราหมองใน คือโลภ โกรธ หลง และ
มายาสาไถยเปนตน มิไดมีในพระสันดานของพระองค เพราะพระองค
ละกิเลสกับทั้งวาสนาเสียไดแลวดวยมรรคญาณนั้น ๆ. วาสนานั้น คือ
ปรกติอาการกายวาจาอันกิเลสอบรมมาแตชาติกอน ๆ วาสนานี้พระสัพพัญูพุทธเจาจําพวกเดียว จึงมละไดขาดพรอมกับกิเลสดวยพระอรหัตมรรคญาณ แตพระปจเจกพุทธเจาและพระอรหันตขีณาสพ
อื่น ๆ มละวาสนาไมได มละไดแตกิเลสอยางเดียว. พระผูมีพระภาค
เพราะไกลจากกิเลสดังนี้ พระองคจึงมีพระหฤทัยบริสุทธิ์ใสสะอาดไม
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หวาดไหวในโลกธรรมทั้ง ๘ คือ ลาภและมิใชลาภ ยศและมิใชยศ
นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข มาถึงเฉพาะพระองค พระองคไมยินดี
ยินราย ยอมเพิกเฉยประกอบดวยฉฬังคุเบกขา แมรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ที่ดีชั่วใด ๆ มากระทบจักษุ โสตะ ฆานะ
ชิวหา กาย ใจ พระองคไมโสมนัสโทมนัส ยอมเพงโดยอุปบัติดวย
ญาณุเบกขาฉะนี้ ชื่อวาพระองคไกลจากกิเลสแลว. ซึ่งวาเปนผูควร
นั้น คือพระองคควรในลาภยศความสรรเสริญสุข เพราะพระองคไมมี
ความยินดี อนึ่ง พระองคควรรับซึ่งปจจัย ๔ มีจีวรเปนตน และบูชา
พิเศษอันประชุมชนในโลกถวายบูชาดวยความเสื่อมใส เพราะพระองค
เปนยอดของทักขิไณยบุคคล ยอมกระทําผลขอทานการบูชานั้นให
ไพบูลวิเศษยิ่งได. พระผูมีพระภาค พระองคมีพระคุณความดี ดัง
พรรณนามาฉะนี้ จึงทรงพระนามวา ' อรห ' เปนผูไกล ผูควร ดังนี้.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา ' สมฺมาสมฺพุทฺโธ ' เพราะ
พระองคตรัสรูซึ่งธรรมทั้งสิ้นแตลําพังพระองคชอบแท ไมวิปริตแปรผัน
ถึงผูใดไดรูซึ่งธรรมที่พระองคตรัสรูแลว และทรงจําไวดวยปญญา
แลวและปฏิบัติตามซึ่งธรรมนั้น ไมวิปริต เปนความชอบ เพราะมละ
ทุจริตและกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง ไดจริง ก็พระผูมีพระภาคเจา
นั้นรูอยางนี้ จึงชื่อวารูชอบไมมีใครสอนพระองค พระองคตรัสรูเอง
เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามวา ' สมฺมาสมฺพุทฺโธ ' ผูตรัสรูแลวชอบเอง
ซึ่งธรรมทั้งสิ้น บทวา ' อรห ' นั้นสําเร็จดวยความเปนผูบริสุทธไกลจาก
กิเลส ดวยมละเปนสมุจเฉทปหาน บทวา ' สมฺมาสมฺพุทฺโธ ' นั้นสําเร็จ
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ดวยภาวนา ความทําอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใหเกิดเจริญขึ้นดวยดี.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา ' วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
เพราะพระองคถึงพรอมบริบูรณแลว ดวยวิชชาและจรณะ เครื่องประพฤติเพื่อวิชชา. วิชชานัน้ ทานแจกเปน ๓ อยางบาง ๘ อยางบาง. วิชชา ๓
นั้น คือ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ปญญาที่ตามระลึกรูซึ่งขันธที่ตนอยู
แลวในภพกอน ๆ คือระลึกชาติกอนๆ ได ๑ จุตูปปาตญาณ ปญญา
อันกําหนดรูซึ่งจุติและปฏิสนธิอุปบัติของสัตวทั้งสิ้น ๑ อาสวักขยญาณ
ปญญาอันรูในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวกิเลส ๑ รวมเปน ๓ ฉะนี้
วิชชา ๘ นั้น คือวิปสสนาญาณ ปญญาอันเห็นกายนี้สักวาเปนธาตุ ๔
คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม มีวญ
ิ ญาณอาศัยอยู มิใชสัตวมิใชบุคคลเปนตน ๑ มโนมยิทธิ ฤทธิ์สําเร็จดวยใจ คือนิรมิตซึ่งรูปอื่นออกจากกายนี้
ดังชักไสหญาปลองออก ๑ อิทธิวิธิ ฤทธิ์สําเร็จดวยอธิบายตามประสงค
คือคนเดียวอธิษฐานใหเปนคนมาก คนมากอธิษฐานใหเปนคนเดียวได
เปนตน ๑ ทิพพโสต โสตเปนดังทิพย คิดจะฟงเสียงมนุษยหรือเสียง
ทิพยในที่ไกลหรือใกลยอ มไดยิน ๑ เจโตปริยญาณ รูกําหนดจิตของผู
อื่นวาดีและชั่ว มีกิเลสและไมมีกิเลส ๑ กับวิชชา ๓ ที่กลาวแลว
กอนนั้นจึงรวมเปน ๘ ฉะนี้. ธรรมมีประเภท ๓ ประเภท ๘ เหลานี้
เรียกวิชชา เพราะเปนความรูวิเศษยิ่งกวาความรูอื่น ๆ. จรณะ เครื่อง
ประพฤติเพื่ออวิชชานั้นมี ๑๕ คือ สีลสังวร สํารวมกายวาจาใหเปน
ปรกติดีงามอยูเสมอ มิใหเปนทุจริตความประพฤติชั่วขึ้นได ๑ อินทริยสังวร ระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย จิต ไวมิใหอภิชฌาโทมนัสบาป-
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ธรรมเกิดขึ้นครอบงําจิตได ๑ โภชเน มัตตัญุตา ความเปนผูรู
ประมาณในอันกินอาหารและของบริโภคตาง ๆ ๑ ชาคริยานุโยค
ประกอบตามความเพียงเปนของผูตื่นอยูดวยสติ ๑ สัทธา ความเชื่อ
กรรมเชื่อผลแหงกรรม ๑ หิริ ความเกลียดละอายแตทุจริตบาปธรรม๑
โอตตัปปะ ความสะดุงกลัวแตทุจริตบาปธรรม ๑ พาหุสัจจะ ความ
เปนพหุสูต สดับฟงธรรมไวไดมาก ๑ วิริยะ ความเพียรละบาป
บําเพ็ญบุญ ๑ สติ ความระลึกซึ่งเปนเหตุใหบาปอกุศลนอยเบาบางสิ้น
ไป ใหบุญกุศลเกิดเจริญทวีมากขึ้น ๑ ปญญา ความรูทั่วไปในบาป
บุญและสุขทุกข และเหตุเกิดบาปบุญและสุขทุกข ๑ ปฐมฌาน ๑
ืทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑ รวมเปนจรณะ ๑๕ เครื่อง
ดําเนินไปยังวิชชา. วิชชา ๓ วิชชา ๘ และจรณะ ๑๕ เหลานี้ พรอม
บริบูรณในพระผูมีพระภาคเจานั้น เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรง
พระนามวา ' วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน' ผูถึงพรอมแลวดวยวิชชาและ
จรณะ.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา ' สุคโต' เพราะพระองค
ไปแลวสูที่อันดี คือนิพพานเปนอมฤตยสถาน อนึ่ง พระองคไปแลว
ชอบ คือกิเลสเหลาใดที่พระองคละไดแลว พระองคก็มิไดกลับคืนมา
ยังกิเลสเหลานั้นอีกเลย อนึ่ง เพราะพระองคดําเนินดี คือพระองค
ละฆราวาสสมบัติออกทรงผนวชแลว ก็พากเพียรพยายามไปจนได
สําเร็จพระอนุตรสัมโพธิญาณ อนึ่ง เพราะพระองคดําเนินตามทาง
พระอัษฎางคิกมรรค มิไดเขาใกลกุมรรคมิจฉาปฏิบัติทางผิด คือกาม-
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สุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค อนึ่ง เพราะพระองคมีวาจาดี คือ
กลาวแตคําที่จริงที่แท และประกอบดวยประโยชน และกลาวในกาล
ที่ควรกลาว และกลาวแกบุคคลที่ควรกลาว คุณความดีของพระผูมี
พระภาคเจานั้น มีอยูดังพรรณนามาฉะนี้ เพราะเหตุดังนั้น พระองค
จึงทรงพระนามวา 'สุคโต' เปนผูไปดีแลว ดังนี้.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา ' โลกวิทู ' เพราะรูแจงซึ่ง
โลกดวยประการทั้งสิ้น. โลกนั้น วาโดยประเภทมี ๓ คือสังขารโลก
ไดแกนามและรูปเปนตน ๑ สัตวโลก ไดแกเทพยดามนุษยเปนตน ๑
โอกาสโลก ไดแกแผนดินและอากาศเปนตน ๑. พระผูมีพระภาคเจานั้น
ยอมรูซึ่งโลกทั้ง ๓ นี้วาเปนปลุชชนธรรม มีความทรุดโทรมหลุดทลาย
หักพัง ไมยั่งยืนเปนธรรมดา พระองคเมื่อรูแจงโลกไดฉะนี้ จึงขาม
โลกเสียได ไมติดอยูในโลกดวยยางคือตัณหา เพราะเหตุนั้น พระองค
จึงทรงพระนามวา 'โลกวิทู' ผูรูแจงโลก.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา 'อนุตฺตโร' เพราะไมมี
ใครในโลกจะเสมอและยิ่งกวาพระองค ดวยคุณคือศีล สมาธิ ปญญา
วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ เหตุดังนี้ พระองคจึงทรงพระนามวา
' อนุตฺตโร ' มีผูอื่นยิ่งเลิศกวาพระองคไมมี.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา ' ปุริสทมฺมสารถิ' ผู
ทรมานบุรุษที่ควรทรมาน. แทจริง พระผูมีพระภาคเจานั้น ยอมทรง
ทรมานสัตวโลกที่ควรทรมาน ดวยอุบายอันวิจิตรตาง ๆ คือ สัตวเหลา
ใดชอบคําละเอียดไพเราะ พระองคก็ทรงทรมานดวยคําละเอียด คือ
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แสดงสุจริต ๓ มีกายสุจริตเปนตน และทรงแสดงผลแหงสุจริตใหสัตว
เหลานั้นยินดีประพฤติตาม สัตวพวกใดชอบคําหยาบ พระองคก็ทรง
ทรมานดวยคําหยาบคือประกาศทุจริต ๓ และผลแหงทุจริตนั้นใหสัตว
เกลียดกลัวมละเสีย สัตวพวกใดชอบทั้งคําละเอียดและคําหยาบ พระองคก็ทรงทรมานดวยคําละเอียดและคําหยาบ คือทรงชี้แจงซึ่งสุจริต
และทุจริต และผลของสุจริตและทุจริต ใหสตั วมละเสียซึ่งทุจริตดํารง
อยูในสุจริต พระผูมีพระภาคทรงฉลาดในการทรมานสัตวโลกใหมละ
พยศอันรายเสียได ดังนี้ พระองคจึงทรงพระนามวา 'ปุริสทมฺมสารถิ '
ผูทรมานซึ่งบุรุษที่ควรทรมาน ดังนี้.
อนึ่ง ' อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ' ๒ พระนามนี้ ทานรวมเปน
พระนามเดียวกันวา พระผูมีพระภาคเจานั้นทรงพระนามวา 'อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ ' ผูทรมานซึ่งบุรุษควรทรมาน ไมมีใครเสมอและ
ยิ่งกวาพระองคได ดังนี้ แทจริง เหมือนอยางคชสารอัสดร ที่นาย
ควาญทรมานคลองแคลวดวยดีแลว นายควาญประสงคจะใหแลนไป
ในทิศใด ๆ ก็แลนไปในทิศนั้น ๆ อยางเดียวในวาระอันหนึ่ง สวน
บุรุษที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทรมานแลวนั้น แมนั่งอยูดวยบัลลังกอัน
เดียว ยอมใหแลนไปไดยังทิศทั้ง ๘ คือสมาบัติ ๘ และทิศทั้ง ๘ คือ
มรรค ๔ ผล ๔ เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา 'อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ' ผูยังบุรุษที่ควรทรมานใหแลนไป ไมมีใครเสมอ
และยิ่งกวาพระองคได ดังนี้. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงทรมาน
สัตวโลกที่ควรทรมานนั้น เปนกระบวนทรมาน จะไดกดขี่ขมเหงดวย
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อาญา ทําใหสัตวไดทุกขลําบาก ดังควาญชางควาญมาและคนที่เปน
อิสราธิบดี ทรมานคชสารอัสดรและคนที่อยูในอํานาจของตนดวยคํา
หยาบและอาญาคือจําจองเฆี่ยนตีตาง ๆ เชนนั้นหามิได พระองคยอม
ทรงทรมานสัตวบางพวก ดวยอิทธิปาฏิหาริยและอาเทสนาปาฏิหาริย
บางเหลาก็เปนกระบวนทรมานขมใหสิ้นพยศอันราย และมานะอันกระดางเสียกอนแลว จึงทรงทรมานดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย เทศนาสั่งสอน
ใหสัตวปฏิบัติตาม จนมละพยศอันรายคือทุจริต สังกิเลสธรรมดวย
มรรคภาวนานั้น ๆ เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา 'อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ ' ผูทรมานซึ่งบุรุษควรทรมานไมมีใครเสมอและยิ่งกวา
พระองคได ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา ' สตฺถา เทวมนุสฺสาน'
ผูศาสดาสั่งสอนของเทวดาและมนุษยทั้งสิ้น พระผูมีพระภาคยอมสั่ง
สอนสัตวใหไดบรรลุประโยชนทั้ง ๓ คือ ประโยชนในชาตินี้ และ
ประโยชนในภพหนา และประโยชนอยางยิ่งคือพระนิพพาน ตามสมควร
แกอัธยาศัยของเวไนยสัตวนั้น ๆ เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา ' สตฺถา เทวมนุสฺสาน ' ผูศาสดาสั่งสอนของเทวดาและมนุษย
ทั้งสิ้น ดังนี้.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา 'พุทฺโธ' ผูบานแลวเต็มที่
ดวยตรัสรูสัจจะของจริงทั้ง ๔ ดวยพระองคเองแลว และทรงสั่งสอน
ใหสัตวอื่นตรัสรูตามไดดวย ดังนี้.
พระผูมพี ระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา ' ภควา ' ผูมีพระภาค
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ภาคนั้นคือกุศลธรรมมีทานและศีลเปนตน ซึ่งเปนธรรมถึงซึ่งสวนอัน
อุดมอยางอุกฤษฏ และเปนธรรมยังโลกิยสุขและโลกุตรสุขใหเกิดขึ้น
ภาคนั้นยอมมีแดพระผูมีพระภาค เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระ
นามวา 'ภควา' ดังนี้. อนึ่ง พระองคทรงพระนามวา ภควา เพราะ
พระองคทรงแจกประเภทธรรมเปนแผนกตาง ๆ จนถึงโลกุตรธรรม
มรรค ผล นิพพานเปนที่สุดแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น
จึงทรงพระนามวา 'ภวคา' ผูจําแนก ดังนี้. พระนามคือ ภควา นี้ เปน
พระนามของพระผูมีพระภาค สําหรับกลาวดวยความเคารพในพระผูมีพระภาค ผูเปนครูพิเศษอุดมกวาสัตวทั้งสิ้น.
อนึ่ง พระนามตั้งแต อรห จนถึง ภควา เหลานี้ พระพุทธมารดา
หรือพระพุทธบิดาหรือพระญาติ หรือผูที่วิเศษในโลก ผูใดผูห นึ่งก็ดี
หรือเทวดาและพรหมก็ดี จะไดถวายแดพระองคหามิได พระนาม
เหลานี้เปนเนมิตตกนาม มาแตนิมิตคืออรหัตคุณและอนุตรสัมมาสัมพุทธิคุณ เกิดขึ้นพรอมกันกับดวยความเกิดดวยนามกายในอริยชาติ
แลทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตรของพระองค อนึ่ง พระนามตั้ง
แต อรห จนถึง โลกวิทู เหลานี้ แสดงพระปญญาคุณ พระนามคือ
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน นี้ แสดงพระกรุณาคุร พระนาม คือ พุทโฺ ธ ภควา นี้ แสดงพระปญญาคุณและพระ
กรุณาคุณทั้งสอง อนึ่ง พระนามตั้งแต อรห จนถึง โลกวิทู เหลานี้
แสดงพระคุณคือตรัสรูสําเร็จประโยชนของพระองคผูเดียว พระนาม
คือ อนุตฺตโร ปุริมสมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน นี้ แสดงพระคุณ
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คือตรัสรูสําเร็จประโยชนของผูอื่น พระนาม อื่น พุทฺโธ ภควา นี้
แสดงพระคุณคือตรัสรูสําเร็จประโยชนของตนและของผูอื่นทั้งสอง. อนึ่ง
พระนามวา อรห แสดงซึ่งความบริสุทธิ์ ไกลจากกิเลสดวยอันมละ
เปนสมุจเฉทปหาน พระนามวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ แสดงซึ่งภาวนา
ความทําอรหัตคุณและสัมมาสัมโพธิคุณใหเกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น
พระนามทั้งสองนี้จึงเปนพระนามใหญ พระผูมีพระภาคเจานั้นไดตรัส
ออกซึ่งพระนามนี้ มีในสุตตันตประเทศนั้น ๆ โดยมาก. โยคาพจร
กุลบุตรเจริญพุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา พึงถือเอาเนื้อความ
ขึ้นรําพึง ใหเห็นคุณของพระพุทธเจาตามเนื้อความที่กลาวมาแลวนี้
อยาถือเอาแตพยัญชนะขึ้นบริกรรมบนดวยปาก ทําอยางนี้จะไมไดเห็น
คุณพระพุทธเจา อนึ่ง ระลึกถึงคุรพระพุทธเจานั้น จะระลึกทุกบท ๆ
ก็ได หรือบทใดบทหนึ่งก็ไดตามถนัดเทอญ.
เมื่อโยคาพจรกุลบุตร ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาโดยนิยมดัง
กลาวมาแลวนั้น ราคะโทสะโมหะนีวรณธรรมก็จะมิไดครอบงําซึ่งจิต
ของโยคาพจรกุลบุตร ๆ นั้น ก็มีจิตสงบระงับตั้งมั่นเปนอุปจารสมาธิ.
วินิจฉัยในพุทธานุสสติ ยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในธัมมานุสสติ เครื่องระลึกถึงคุณพระธรรมตอไปวา
โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธา ปรารถนาจะเจริญธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน
นั้น พึงอาศัยอยูในเสนาสนะอันสมควร โดยนัยกลาวมาแลวนั้น
พึงระลึกตรึกคิดไปในคุณของพระธรรม ก็แลพระธรรมนั้นมีประเภท
เปน ๓ คือปริยัติธรรม ๑ ปฏิปตติธรรม ๑ ปฏิเวธธรรม ๑ พุทธวจนะ
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คําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจานั้น ซึ่งไดตรัสเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว หรือเปลงออกเปนอุทานวาจา และบัญญัติแตงตั้งไวเปนสิกขาบท
พุทธอาณาชินมริยาทแกสาวก็ดี พุทธวจนะทั้งสิ้นนี้ชื่อวาปริยัติธรรม
เพราะเปนธรรมตองเลาเรียนศึกษาใหรูรอบคอบดวยดี. ก็ปริยัติธรรม
นั้น มีศลี สมาธิปญญาเปนประโยชนเปนอานิสงส. ศีลสมาธิปญญานั้น
มีมรรคผลนิพพานเปนประโยชนเปนอานิสงส อนึ่ง ปริยัติ คือ ศีลสมาธิ
ปญญาใด อันลุมลึกโดยลําดับ ศีลสมาธิปญญานั้น ชื่อวาปฏิปตติธรรม เพราะเปนธรรมอันกุลบุตรตองปฏิบัติทําใหบริบูรณ เมื่อกุลบุตร
มาปฏิบัติทําใหบริบูรณ ในศีลสมาธิปญญานั้นแลว ไดบรรลุธรรมวิเศษ
คือมรรคผลนิพพาน ก็มรรคผลนิพพานนั้นชื่อวาปฏิเวธธรรม เพราะ
เปนธรรมอันกุลบุตรตองทําใหแจงแทงตลอดดวยมรรคภาวนานั้น ๆ. ก็
ปริยัติธรรมนั้นเปนยอมมีคูณแกผูศึกษาและเลาเรียนสดัลฟงจําทรงไวใหเกิด
ความฉลาดรอบรูในขอปฏิบัติ คือศีลสมาธิปญญา ศีลสมาธิปญญานั้น
ยอมมีคุณแกผูที่ปฏิบัติ ๆ ดํารงอยูในศีลรักษาไวแลว ความ
เดือดรอนใจและทุกขภัยตาง ๆ ที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะความเปนผูมีศีลชั่ว
ไมรักษาศีลไวใหดี ก็จะไมมี ผูปฏิบัตใิ นสมาธิทําจิตใหเกิดมีอยูเนือง ๆ
แลว นีวรณธรรม ๕ ก็จะไมอาจครอบงําจิตได ความเดือดรอนใจ
และทุกขภัยตาง ๆ ที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะจิตฟุงซานเพราะกิเลสครอบงํา
ก็จะไมมี ผูปฏิบัติในปญญาคือการปญญาความรูทั่วไปใหเกิดมีอยูในจิตแลว
ความเดือดรอนใจและทุกขโทมนัสหวาดเสียวสะดุงกลัว ภัยตาง ๆ ที่จะ
พึงเกิดขึ้นเพราะความโงไมรูรอบคอบก็ไมมี ศีลสมาธิปญญา ยอมมีคุณ
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แกผูปฏิบัติดวยประการดังนี้. ฝายปฏิเวธธรรม คือ มรรคผลนิพพานนั้น
ยอมมีคุณแกผูที่ไดรูแจงแทงตลอดได สําเร็จอริยมรรคอริยผลมละกิเลส
เหลาใด ๆ ไดตามมรรคภาวนานั้น ๆ แลว ความเดือนรอนใจและ
ทุกขภัยตาง ๆ ที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะกิเลสเหลานั้น ๆ ก็จะไมมี ผูที่ไดรู
แจงแทงตลอดพระนิพพานแลว ก็พนจากทุกข ไมตองเกิดแกตาย
ตอไปอีกในเบื้องหนา ปฏิเวธธรรมยอมมีคุณแกผูที่ไดรูแจงแทงตลอด
มรรคผลนิพพานดวยประการดังนี้. อนึ่ง ปริยัติธรรมนั้นยอมมีคุณ คือ
ทําใหบริบูรณในศีลสมาธิปญญา ศีลสมาธิปญญานั้น ยอมมีคณ
ุ คือ
ทําใหกาย วาจา ใจบริสุทธิ์ จนไดบรรลุมรรคผลนิพพาน มรรคผล
นั้นยอมมีคุณ คือละกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน นิพพานนั้น ยอมมีคุณ
คือดับเพลิงกิเลสกองทุกขเสียหมด ความเกิดแกเจ็บตายไมมี เปนสุข
อยางยิ่ง.
โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญธัมมานุสสติกัมมัฏฐานนี้ จะพึงระลึก
ิคิดไปในคุณของพระธรรมโดยนัยดังกลาวมาแลวนี้ก็ได หรือจะระลึก
ถึงคุณของพระธรรมตามบาลีวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ดังนี้
เปนตนก็ไดตามใจถนัด เมื่อระลึกตามบทพระบาลีนั้น พึงระลึกดังนี้วา
ธรรมที่พระผูมีพระภาคกลาวแลวดี คือเพราะในเบื้องตนคือศีล เพราะ
ในทามกลางคือสมาธิ เพราะในที่สุดคือปญญา พรอมทั้งอรรถทั้ง
พยัญชนะบริบูรณสิ้นเชิงเต็มที่ บริสุทธิ์ไมมีพิรุธอันใดอันหนึ่ง และเปน
ไปเพื่อมละราคะ โทสะ โมสะเสียได เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา สฺวากฺขาโต ทานกลาวแลวดี อนึ่ง ธรรมทีพ่ ระผูมีพระภาคกลาวแลวดีเพราะ
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ชี้ทางขอปฏิบัติ ซึ่งเปนเหตุจะใหสัตวถึงซึ่งความสุขพนจากทุกขภัย
เหตุนั้นจึงชื่อวา สฺวากฺขาโต. อนึ่ง ธรรมนั้นทานใหผูที่ปฏิบัติดีได
เห็นผล รูแจงดวยตนเองไมตองการไตถามใคร เหตุนั้นจึงชื่อวา สนฺทิฏิโก ผูปฏิบตั ิเห็นเอง. อนึ่ง เพราะธรรมนั้นทานใหผลไมมีกาลไมมี
สมัย ปฏิบัติทานดีจริง ๆ เมื่อใด ทานก็ใหผลไดความเย็นใจ หาย
ความรอนเมื่อนั้น ไมมีกาลไมมีเวลา พฤกษาชาติมีไมมะมวงเปนตน
ยอมใหผลตามฤดูกาล พระธรรมหาเปนเชนนั้นไม ใครปฏิบตั ิทานดี
จริงเมื่อใด ทานก็ใหผลเมื่อนั้น จะไดใหผลตามกาลเวลาเหมือนอยาง
พฤกษาชาติอันใหผลตามฤดูกาลนั้นไมมีเลย เหตุนั้นจึงชื่อวา อกาลิโก
ใหผลไมมีกาล. อนึ่ง พระธรรมนั้นทานอาจจะรองเรียกทาทายผูปฏิบัติ
วาทานจงมาดูเถิด ๆ ดังนี้ เพราะพระธรรมนั้น เมื่อผูใดไดดูทานเห็น
ทานเขาแลวดวยตาปญญา กิเลสเครื่องเศราหมองซึ่งเปนเหตุใหเกิด
ความรอนเหลาใด ที่มีอยูใ นสันดานของผูนั้น กิเลสเหลานี้ ยอม
สงบระงับดับหายไปจากสันดาน ในขณะเมื่อไดดูไดเห็นพระธรรมนั้น.
แทจริง ทานที่มละกิเลสบาปธรรมไดตามมรรคภาวนา มีคุณนาม
ปรากฏเรียกวา โสดาบัน สกทาคามี อนาคามีอริยบุคคล พระอรหันตขีณาสพ ดังนี้ ก็เพราะทานมาไดดูไดเห็นธรรมนั้น ความที่มละ
กิเลสไดโดยตทังคะ วิกขัมภนะ สมุจเฉทปหาน ของผูที่มาไดดูไดเห็น
พระธรรมนัน้ ยอมจริงมีแทไมเปลาเลย เพราะเหตุนั้น พระธรรมนั้น
จึงชื่อวา เอหิปสฺสิโก ควรจะเรียกรองซึ่งผูปฏิบัติวา ทานจงมาดูมาเห็น
เถิด ดังนี้. อนึ่ง พระธรรมนั้นอันบุคคลผูปฏิบัติจะพึงนอมเขาในใจ
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คือจะตองตรึกตรองมองดูดวยใจ จะแลดูดวยตามิได แลดูดวยใจแลว
ก็อาจจะเห็นพระธรรม ทําใจใหบริสุทธิ์หลุดไปจากกิเลสได เพราะเหตุ
นั้น จึงจะตองนอมพระธรรมเขาในใจ ตรึกตรองพิจารณาไปดวยใจ
นัยหนึ่งวา พระธรรมนั้นเปนของอันบุคคลจะพึงนอมเขาในใจได อธิบาย
วาผูที่บําเพ็ญเพียรรีบเรงภาวนา ดังรีบดับผาและเศียรอันเพลิงไหมอยู
ฉะนั้นแลว ทํามรรคและผลใหเกิดขึ้นในใจ เพราะเหตุนั้น พระธรรม
จึงชื่อวา โอปนยิโก อันบุคคลจะพึงนอมเขาในใจได. เพราะธรรมอัน
นั้น วิญูชนผูรูวิเศษทั้งหลายจะพึงรูแจงเฉพาะตัว อธิบายวา พระธรรมนี้ ทานที่เปนนักปราชญทั้งหลายจะพึงเห็นแจงในตน ๆ ผูอื่นที่ไม
ไดรูจะพลอยมารูดวยทานนั้นไมได เหมือนอยางวิชาศิลปศาสตรตาง ๆ
ผูใด ไดศึกษารูเขาใจแลว ก็รูเขาใจเฉพาะตังของผูนั้นเอง ผูอื่นที่ไม
ไดศึกษา จะมาพลอยรูในศิลปศาสตรวิชานั้นดวยไมไดฉะนั้น.
เมื่อโยคาพจรกุลบุตรมาระลึกตรึกคิดไปในคุณของพระธรรมอยูก็
จะมละเสียไดซึ่งนีวรณธรรม จิตก็จะตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิโดยลําดับ.
วินิจฉัยในธัมมานุสสติ ยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในสังฆานุสสติ เครื่องระลึกถึงคุณพระสงฆตอไปวา
โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญสังฆานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงอาศัยอยูในเสนาสนะอันสมควร โดยนับที่กลาวมาแลวกอนนั้น แลวจึงระลึกถึงคุณ
ของพระสงฆ. พระสงฆนั้นมี ๒ จําพวก คือ พระอริยสงฆจําพวก ๑
สมมติสงฆจําพวก ๑. ทานที่ดํารงอยูในมรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวาอริยสงฆ
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หมูของพระอริยเจา หมูเปนพระอริยเจา. ภิกษุตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป
นั่งในภายในสีมาไมละหัตถบาสกันและกัน มีอํานาจใหสําเร็จสังฆกรรม
นั้น ๆ ได ชือ่ วาสมมติสงฆ สงฆโดยสมมติ. ก็พระสงฆนั้นยอมมี
คุณแกสัตว เพราะทานรักษาปริยัติธรรมของพระพุทธเจาไว ไดสังคีติรอย
กรองไวเปนหมูเปนหมวดมิใหกระจัดพลัดพราย จนถึงไดจารลึกลงไว
ในใบลานเปนลําดับมา หมูชนที่เกิด ณ ภายหลังไดศึกษาเลาเรียน
สดับฟงทรงไว จึงไดพากันฉลาดรูพุทธวจนะและบุญบาปเหตุเกิด
สุขและทุกข ถาเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระสงฆ
มิไดรักษาปริยัติธรรมไว มิไดรอยกรองเรียบเรียงปริยัติธรรมไวไซร
หมูชนที่เกิด ณ ภายหลังก็พากันโงเขลา หารูพุทธวจะและบุญบาปเหตุ
เกิดสุดและทุกขไม ซึ่งประชุมชน ที่เกิดภายหลัง มารูจักพุทธวจนะ
และบุญบาปเหตุเกิดสุขและทุกขตามภูมิปญญาของตน ๆ ไดนี้ เพราะ
พระสงฆเปนตนเหตุ ขอนี้ชื่อวาพระสงฆมีคุณแกสัตวอยางหนึ่ง อนึ่ง
พระสงฆนั้น ทานเปนบุญเขตเนื้อนาบุญของสัตวโลก หาเขตบุญอื่นยิ่ง
กวาและเสมอไมมี บุคคลเหลาใดมีความตองการสมบัติที่เปนของมนุษย
หรือเปนของทิพย หรือตองการสมบัติคือนิพพานแลว และถวายทาน
บูชาและปฏิบัติตามดวยความเชื่อและเสื่อมใสในพระสงฆ ๆ ก็สามารถ
จะใหบุคคลเหลานั้นไดสมบัตินั้น สมดังจิตประสงคของตน ๆ ได ขอนี้
พระสงฆไดชื่อวามีคุณแกสัตวอยางหนึ่ง เพราะเปนบุญเขตอันยิ่ง.
โยคาพจรบุตรผูเจริญสังฆานุสสติ จะพึงระลึกถึงคุณของพระ
สงฆ โดยนัยที่กลาวมาแลวนี้ก็ได หรือจะระลึกถึงคุณของพระสงฆ
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ตามเพระบาลีวา สุปฏิปนฺโน เปนตนไปทั้งหมดหรือบทใดบทหนึ่งก็ได
ความในพระบาลีนั้นวา พระสงฆหมูสาวกของพระผูมีพระภาค ทาน
ปฏิบัติดีปดประตูอบายไดแลว จึงชื่อวา สุปฏิปนฺโน ปฏิบัติดแี ลว คือ
พระโสดาบัน. อนึ่ง ทานปฏิบัติตรง อยูอีกชาติเดียวทําที่สุดแหง
ทุกขได จึงชื่อวา อุชุปฏิปนฺโน ปฏิบตั ิคตรงแลว คือพระสกทาคามี.
อนึ่ง ทานปฏิบัติออกจากกามธาตุแลวดับทุกขไดแลวในพรหมโลก จึง
ชื่อวา ายปฏินฺโน ปฏิบตั ิออกตัวไดแลว คือพระอนาคามี. อนึ่ง
ทานปฏิบัติชอบยิ่งดับทุกขไดในชาตินี้แลว จึงชื่อวา สามีจิปฏิปนฺโน
ปฏิบัติขอบยิ่งแลว คือพระอรหันต. สงฆสาวกของพระผูมีพระภาค
เปนผูปฏิบัติดีแลว เพราะเปนผูปฏิบัติแลวชอบในธรรมวินัยขอพระผูมีพระภาคเจาที่ตรัสแลวดี มิไดดําเนินโดยขอปฏิบัติอันผิดจากพุทธศาสนา จึงชื่อวา สุปฏิปนฺโน ปฏิบัตแิ ลวดี. อนึ่ง เปนผูปฏิบัติ
ตรงแลว เพราะทานดําเนินตามทางกลางคือพระอัษฎางคิกมรรค มิได
เขาไปใกลซึ่งสวนอันลามก ๒ อยาง คือ กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค ซึ่งเปนขอปฏิบัติอันผิดจากทางพระนิพพาน จึงชื่อวา อุช-ุ
ปฏิปนฺโน ปฏิบัติตรงแลว. อนึ่ง เปนผูปฏิบัติออกตัวได คือทานไม
ปฏิบัติเพื่อลาภยศความสรรเสริญสุขในปจจุบันและสวรรคสุคติภพที่เสวย
สุขนั้น ๆ ในเบื้องหนา ทานเปนผูปฏิบัติเพื่อจะออกจากภาทั้งสิ้นจาก
ทุกขทั้งสิ้นอยางเดียว จึงชื่อวา ายปฏิปนฺโน ปฏิบัติออกตัวไดแลว.
อนึ่ง ทานเปนผูปฏิบัติชอบยิ่งแลว เพราะทานปฏิบัติ ทํากาย วาจา
ใจ ใหบริสทุ ธิ์ดวยไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งเปนความ
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ปฏิบัติชอบยิง่ ควรแกโลกุตรธรรม พระสงฆสาวกองพระผูมีพระภาค
ซึ่งเปนผูปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรงแลว ปฏิบัติออกตัวไดแลว ปฏิบัติ
ชอบยิ่งแลวนั้น จัดเปนคู ๆ ได ๔ คู คือ ทานที่ดํารงอยูในโสดาปตติมรรค โสดาปตติผลคู ๑ ทานที่ดํารงอยูในสกทาคามิมรรค สกทาคามิผลคู ๑ ทานที่ดํารงอยูในอนาคามิมรรค อนาคามิผลคู ๑ ทานที่
ดํารงอยูในอรหัตมรรค อรหัตผลคู ๑ นับเรียงตัวบุคคลอออกไปโดย
ลําดับมรรคและผลนั้น ๆ เปนพระอริยบุคคล ๘ จําพวก พระสงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาคเจานั้นจัดเปนคู ๆ ได ๔ คู นับเรียงเปนตัว
บุคคลได ๘ จําพวกเหลานี้. อนึ่ง พระสงฆนั้นทานเปนผูควรเรื่อง
สักการบูชาอันเทวดาและมนุษยพึงนํามาบูชา เพราะทานอาจทําเทวดา
และมนุษยผูบูชานั้นใหมีผลอันใหญยงิ่ ตามประสงคไดดวยคุณของตนที่มี
สันดานบริสุทธิ์แลว เปนเขตบุญอันยิ่ง เหตุนั้น จึงชื่อวา อาหุเนยฺโย
ผูควรซึ่งเครื่องสักกาบูชาอันหมูประชุมชนพึงนํามาบูชา อนึ่ง พระสงฆ
นั้น เปนผูควรซึ่งเครื่องสักการะตอนรับกอนกวาญาติและมิตรสหายและ
อาคันตุกะ แตบรรดาที่มาทั้งสิ้น เพราะชนมีญาติเปนตนเหลานั้น มีคุณ
ซึ่งเสมอดวยพระสงฆนั้นไมมี พระสงฆนั้นมีสันดานอันบริสุทธิ์ เปน
เนื้อนาบุญอันยิ่ง ยอมปรากฏมีแตในพุทธกาลอยางเดียว ไมมีในกาล
อื่น ๆ เพราะเหตุนั้น พระสงฆนั้นจึงชื่อวา ปาหุเนยฺโย ผูควรซึ่ง
เครื่องสักกาบูชาอันประชุมชนพึงนําบูชากอน. อนึ่ง พระสงฆนั้น
เปนผูควรซึ่งทักขิณาทานเครื่องเจริญผล คือ สุขสมบัติ อันประชุมชน
เชื่อตอโลกหนา หวังผลแลวจึงใหดวยความเลื่อมใส เพราะพระสงฆ
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นั้นอาจจะทําทิกขิณาทานของประชุมชนผูใหนั้นใหมีผลไพบูลใหญยิ่งได
ดวยคุณของตนที่มีสันดานบริสุทธิ์เปนเนื้อนาบุญอันยิ่ง. อนึ่ง พระสงฆ
นั้นทานเปนผูควรทําซึ่งอัญชลีของประชุมชนผูเลื่อมใส เพราะพระสงฆ
นั้นมีสันดานบริสุทธิ์เปนเขตบุญอันยิ่งอาจจะทําอัญชลีกรรมของประชุม
ชนนั้นใหเกิดผลวิเศษได เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา อฺชลิกรณีโย ผูควร
ทําซึ่งอัญชลีของประชุมชน อนึ่ง พระสงฆทานเปนไรนาที่งอกที่
หวานพืช คือบุญกุศลของประชุมชนในโลก ไมมีไรนาอื่นจะยิ่งกวา
หรือเสมอเหมือนได เพราะพระสงฆนั้นมีสันดานบริสุทธิ์ ปราศ
จากโทษคือกิเลสซึ่งเปนเครื่องประทุษราย ทําสันดานตนใหเศราหมอง
เพราะเหตุนั้น พระสงฆจึงเปนเขตบุญอันยิ่งของเทวดาและมนุษยทั้ง
หลาย. ก็แลคุณของพระสงฆซึ่งไดพรรณนามาตามบทพระบาลีฉะนี้
เมื่อยนเขาแลวก็ ๒ อยางเทานั้น คือ คุณเกื้อกูลแกตน ๑ เกื้อกูลแก
ผูอื่น ๑. บทวา สุปฏิปนฺโน จนถึง สามีปฏิปนฺโน ๔ บทนี้เปน
คุณเกื้อกูลแกตน บทตั้งแต อาหุเนยฺโย ไปจนถึง อนุตฺตร บฺุกฺเขตฺต นี้เปนคุณเกื้อกูลแกผูอื่น. เมื่อโยคาพจรกุลบุตรมาระลึกตรึกไป
ในคุณของพระสงฆอยู นีวรณธรรมก็จะสงบระงับไปจากสันดาน จิตก็
จะตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลําดับ.
วินิจฉัยในสังฆานุสสติ ยุติแตเทานี้.
เรื่องพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ รัตนะทั้ง ๓ นี้ จงอุตสาหะ
อานทุก ๆ วันเถิด เมื่ออานนั้นตรึกตรองนึกตามไปดวยปญญา ใหเห็นจริง
จนเกิดศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย เมือ่ ไดศรัทธา
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ความเชื่อความเสื่อมในอยางนี้แลว ก็ชื่อวาไดอริยทรัพย เปนทรัพย
อันประเสริฐ ยอมทําอริยคุณอันเลิศใหเกิดแกตน จะไดเปนอริยบุคคล
ไมเสียทีที่มาเกิดเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนานี้ทีเดียว.
จะวินิจฉัยในสีลานุสสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญสีลานุสสตินั้น ถาเปนคฤหัสถพึงชําระศีลของคฤหัสถใหบริสุทธ ถาเปน
บรรพชิตก็พงึ ชําระศีลของบรรพชิตใหบริสุทธิ์ ใหเปนศีลอันพระอริยเจาชอบใจ อยางใหเปนทอนคือขาดตนขาปลาย อยาใหทะลุคือขาด
กลาง อยาใหดางคือขาดขางตนหรือขาดขางปลายเขาไป ๒ หรือ ๓ โดย
ลําดับ อยาใหพรอยคือขาดในระหวาง ๆ คั่น ๆ กัน พึงทําศีลของตน ๆ
ใหบริสุทธิ์บริบูรณพรอมมูลดวยดีแลว พึงเขาไปยังเสนาสนะที่สงัด
ดุจกลาวแลวแตหนหลัง แลวพึงพิจารณาซึ่งศีลของตน ดวยสามารถ
แหงคุณความบริสุทธิ์ อันพระอริยเจาชอบใจ มีอันไมขาดเปนตน
วาศีลของเรามิไดขาดในเบื้องตนและเบื้องปลาย มิไดทําลายในทาม
กลาง มิไดดางมิไดพรอย เปนไทยมิไดเปนทาสของตัณหา ศีลของ
เรานี้เปนที่สรรเสริญของนักปราชญ อันตัณหาและทิฏฐิไมเขายึดถือ
และจับตองได ยอมเปนไปเพื่อจะใหสําเร็จอุปจารสมาธิ เมื่อโยคาพจรกุลบุตรระลึกเนือง ๆ อยูถึงศีลของตน โดยนัยดังกลาวมาแลวนี้
จิตก็จะสงบระงับจากนีวรณธรรม ตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิ โดยลําดับ สําเร็จเปนกามาพจรกุศล.
วินิจฉัยในสีลานุสสติ ยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในจาคานุสสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ
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จาคานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงทําใจใหยินดีรักใครในอันบริจาคทานกอน
อนึ่ง พึงตั้งจิตไววา ตั้งแตนี้ไป เมื่อปฏิคาหกผูจะรับทานมีอยู เรา
ไมไดใหทานโดยที่สุดแตขาวกอนหนึ่งแลว เราจะไมบริโภคเลยเปน
อันขาดทีเดียว ในวันเมื่อจะเจริญจาคานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงใหทาน
แกปฏิคาหกอันทรงคุณเปนอันดี แลวพึงถือเอาซึ่งนิมิตคือออการใน
ทานที่คนใหดวยบริจาคเจตนานั้น แลวพึงเขาไปยังเสนาสนะอันสงัด
มีนัยดังกลาวแลวแตหลัง แลวพึงระลึกถึงซึ่งอันบริจาคทานของตน ที่
ประกอบดวยคุณมีความปราศจากตระหนี่เปนตน วาเปนลาภของเรา
แลวหนอ เราไดชาติเกิดเปนมนุษยนี้ ชื่อวาไดดวยดีแลวหนอ เพราะ
เราอยูบัดนี้ดวยจิตปราศจากตระหนี่ เรามีอันบริจาคสละปลอยออก
แลว มีมือลางเปยกอยูเปนนิตย เพื่อจะหยิบไทยธรรมใหโดยเคารพ
เราเปนผูยินดีแลวในอันบริจาคทาน เราเปนผูควรเพื่ออันขอของผูอื่น
ผูอื่นมาของสิ่งไรเราก็ใหสิ่งนั้นตามประสงค เราเปนผูยินดีแลวใน
อันใหและอันแจกเฉลี่ยของใหแกผูอื่น เมื่อโยคาพจรกุลบุตรมาระลึก
ถึงอันบริจาคทานของตนโดยนิยมดังนี้ จิตก็จะปราศจากนีสรณธรรม
ตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลําดับ.
วินิจฉัยในจาคานุสสติ ยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในเทวตานุสสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ
เทวตานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงทําจิตใหประกอบดวยคุณคือศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปญญา กอน แลวพึงไปยังที่สงัดเงียบ แลวพึงตั้ง
ไวซึ่งทานผูมีคุณทั้งหลาย ที่เกิดในคติอันดี บริบรู ณดวยสุขสมบัติ
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อิสริยยศ บริวารยศ อันเปนทิพย ซึ่งชาวโลกเรียกวาเทวดา ที่ประกอบ
ดวยคุณมีศรัทธาเปนตนไวในที่เปนพยาน แลวจึงระลึกวาเหลาทาน
เทวดาซึ่งเกิดในที่คติอันดี บริบรู ณดวยสุขสมบัติยศศักดิ์ศฤงคารบริวาร
เปนใหญเปนอธิบดีมีเดชานุภาพมากนั้น เพราะเมื่อชาติกอน ๆ ทา
เทวดาเหลานั้น ยอมประกอบดวยคุณคือศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ก็คุณคือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ของเรานี้ก็มีเหมือนกัน
เมื่อตั้งทานเทพดาที่เกิดในคติอันดีอันบริบูรณ ดวยสุขสมบัติ ลาภยศ
ไวในที่เปนพยานฉะนี้แลว ก็พึงระลึกถึงคุณคือศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา ของตนเนือง ๆ ร่าํ ไป เมื่อปฏิบัติอยูโดยนัยนี้ จิตก็จะสงบ
ระงับปราศจากนีวรณธรรมทั้งปวง ตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิโดยลําดับ สําเร็จเปนกามาพจรกุศลบุญราศี.
วินิจฉัยในเทวตานุสสติ ยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในอุปสมานุสสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ
อุปสมานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงเขาไปยังที่สงัดแลว จึงระลึกถึงคุณ
พระนิพพานธรรมวา พระนิพพานนี้ย่ํายีเสียซึ่งความเมาตาง ๆ มีความ
เมาในวัยเปนตน หรือวาพระนิพพานนี้นําความหวังความอยากดัง
กระหายน้ําเสียใหพินาศ หรือวาพระนิพพานนี้ถอนขึ้นซึ่งอาลัยรักใคร
พัวพันอยูในกามคุณ ๕ เสียดวย หรือวาพระนิพพานนี้เขาตัดเสียได
ซึ่งกิเลสและกรรมและวิบาก อันเปนเหตุใหสัตวหมุนเวียนเกิดเวียนตาย
อยูในภพทั้ง ๓ หรือวาพระนิพพานนี้เปนที่สิ้นตัณหา สิ้นความสะดุง
สิ้นความกลัวความอยากดวยดี หรือวาพระนิพพานนี้เปนที่ปราศจาก

นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ หมวด ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปสสนา - หนาที่ 32

กิเลสเครื่องยอมใจ หรือวาพระนิพพานนี้เปนที่ดับราคะ โทสะ โมหะ
โดยไมเหลือ หรือวาพระนิพพานนี้เปนที่ดับเพลิงกิเลสและกองทุกข
เปนสุขอยางยิ่ง ราคะ โทสะ โมหะ ๓ นีช้ ื่อวาเพลิงกิเลส เพราะเกิด
ขึ้นกับจิต ทําจิตใหเศราหมองขุนมัวดวย ทําจิตใหรอนกระสับกระสาย
ดวยชาติความเกิด ชราความแก มรณะความตาย โสกะความแหง
ใจ ปริเทวะความร่ําไรพร่ําบนดวยวาจา ทุกขความเจ็บกาย โทมนัส
ความเสียใจ อุปยาสความคับแคนใน ๘ นีช้ ื่อวากองทุกข เพราะ
เปนเหตุแหงความทุกขตาง ๆ ดวย เปนตัวทุกขเหลือทนดวยเพลิง
กิเลสมีราคะเปนตน กองทุกขมีชาติเปนตนเหลานี้ มาถึงพระนิพพาน
แลว ยอมดับสิ้นไปหมดไมเหลืออยูได เหตุนั้นพระนิพพานนั้นจึงเปน
สุขอยางยิ่ง, ใหโยคาพจรกุลบุตรผูเจริญอุปมานุสติ พึงระลึกถึงคุณ
ของพระนิพพานบทใดบทหนึ่งเปนอารมณ โดยนับดังกลาวมานี้ เมื่อ
ระลึกถึงคุณของพระนิพพานนั้นอยูเนื่อง ๆ ร่ําไป จิตก็จะสงบระงับ
จากราคะ โทสะ โมหะ ตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดย
ลําดับ สําเร็จเปนกามาพจรกุศลบุญราศี.
วินิจฉัยในอุปสมานุสสติ ยุติแตเทานี้.
จะวินิจฉัยในมรณัสสติตอไปนี้ โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ
มรณัสสตินั้น พึงไปยังที่สงัดแลว กระทําบริกรรมนึกไปวา ความตาย
จักมีแกเรา เราจักตองตายดังนี้ หรือนึกวา ชีวิตของเราจักขาด
ไปดังนี้ หรือจะนึกวา เรามีความตายเปนธรรมดา ลวงความตายไป
ไมได ดังนี้ก็ได เมื่อทําบริกรรมนั้น พึงทําในใจนึกดวยอุบาย อยาได
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ทําในใจนึกดวยหาอุบายมิได. ซึ่งวาทําในใจนึกดวยอุบายนั้น คือให
เปนผูมีสติและปญญากําหนดพิจารณาใหเกิดความสังเวชวา ความตายนี้
จักมีเปนแน ชีวิตทีเลี้ยงรางกายจิตใจใหสดใสเปนอยูนี้จักขาดไปเปน
แท พึงเปนผูมีสติและปญญากําหนดพิจารณา ใหเกิดความสังเวชฉะนี้
อยาไดบริกรรมบนเพอพึมพําไปแตปาก และถาบนเพอพึมพําไปไมได
ตั้งสติพิจารณาดวยปญญา ธรรมสังเวชในความตายนั้นก็ไมเกิดขึ้นได
ดังนี้ชื่อวาทําในใจนึกดวยหาอุบายมิได. แมจริงเมื่อโยคาพจรกุลบุตร
มาทําในใจนึกดวยปญญา ธรรมสังเวชในความตายนั้นก็ไมเกิดขึ้นได
คนที่รักใครมีมารดาบิดาเปนตน ก็มกั จะโศกเศราเสียใจ ขณะเมื่อ
ระลึกถึงความตายของคนที่ไมรักไมชัง ก็มักจะเพิกเฉยเสียมิไดมีความ
สังเวช ดังสัปเหรอเห็นซากศพไมมีความสังเวชฉะนั้น ขณะเมื่อระลึก
ถึงความตายของคนที่มีเวรอันเปนขาศึกกัน ก็จะชื่นชมโสมนัส ขณะ
เมื่อระลึกถึงความตายของตน ก็มักจะเกิดความสะดุงหวาดเสียวตกใจ
กลัว ดังคนขลาดเปนนายเพ็ชฌฆาตถือดาบเงือดเงื้ออยูและมีความสะดุง
ตกใจกลัวฉะนั้น ความทําในใจโดยไมแยบคาย ดวยหาอุบายมิได ยอม
ประกอบไปดวยโทษตาง ๆ ดังพรรณนามาฉะนี้. เพราะเหตุนั้น เมื่อ
โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญมรณัสสติกัมมัฏฐานนี้ พึงระลึกถึงความตาย
โดยแยบคายดวยอุบายที่ชอบ ทําใหประกอบพรอมดวยองค ๓ คือ สติ
ระลึกถึงความตาย ๑ ญาณรูความตายจักมีแน ตัวจะตองตายเปนแท ๑
เกิดสังเวชสลดใจ ๑ เมือ่ ระลึกถึงความตายประกอบพรอมดวยองคทั้ง ๓
นี้แลว ก็จะขมนีวรณธรรมทั้งสิ้นเสียได จิตใจก็จะตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิ
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และอุปจารสมาธิโดยลําดับ สําเร็จเปนกามาพจรกุศลบุญราศี โดยโยคาพจรกุลบุตร ผูระลึกถึงความตายเนือง ๆ อยูอยางนั้น ก็จะเปนผู
ไมประมาทไมมัวเมาสิ้นกาลทั้งสิ้น จะไมยินดียิ่งในภพ ตัดความยินดียิ่ง
ในภพทั้งสิ้นเสียได จะไมรักใครในชีวิต มละความรักใครในชีวิตเสียได
จะเวนเสียซึ่งกรรมที่เปนบาป จะเปนผูมักนอยไมสะสมเก็บขาวของไว
มาก จะเปนผูมีมลทิน คือตระหนี่ปราศจากสันดาน มิไดหวงเสียดาย
ในเครื่องบริขารทั้งสิ้น จะถึงซึ่งอันคุนเคยในอนิจจสัญญา ความหมายรูวา
สังขารคือรูปธรรมนามธรรมรางกายจิตใจไมเที่ยง และทุกขสัญญา ความ
หมายรูวาสังขารเปนทุกข และอนัตตาสัญญา ความหมายรูวาธรรมทั้งสิ้น
เปนอนัตตา ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชสัตว ไมใชบุคคล อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตานั้น ก็จะเขาไปตั้งปรากฏอยูแจงชัดในสันดาน อนึ่ง เมื่อความตาย
มาถึงก็ไมกลัวตาย เปนผูมีสติตาย มิไดเปนคนหลงตาย คนที่ไมไดเจริญ
มรณัสสติ เมื่อใกลจะตายมักจะสะดุงตกใจกลัวตายเปนกําลง ดังคนเปน
สัตวรายครอบงําไวจะกินเปนภักษาหาร มิฉะนั้นดังคนอันอยูในเงื้อมมือ
ของโจรหรือเงื้อมมือของเพ็ชฌฆาตมีความสะดุงตกใจกลัวฉะนั้น คุณคือ
เจริญมรณัสสตินี้ เปนปจจัยที่จะใหสําเร็จแกพระนิพพาน ผูที่เจริญ
มรณัสสติกัมมัฏฐานนี้ ถายังมิสําเร็จแกพระนิพพานในชาตินี้ เมื่อสิ้นชีพ
ทําลายขันธลง ก็จะมีสุคติภพเปนเบื้องหนา มรณัสสติภาวนา ยอม
ประกอบไปดวยคุณานิสงสเปนอันมากฉะนี้ เพราะฉะนั้น ควรที่ผูปรีชา
จะพึงมีอุตสาหะเจริญมรณัสสติกัมมัฏฐานนี้สิ้นกาลเนือง ๆ เทอญ.
วินิจฉัยในมรณัสสติ ยุติแตเทานี้.
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จะวินิจฉัยในกายคตาสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ
กายคตาสติกัมมัฏฐานนั้น พึงตั้งสติกําหนดพิจารณาซึ่งกายเปนที่ประชุม
แหงสวนนาเกลียด ขางบนตั้งแตพื้นเทาขึ้นมา ขางลางตั้งแต
ปลายผมลงไป มีหนังหุมอยูโดยรอบ ใหเห็นวาเต็มไปดวยของไม
สะอาดมีประการตาง ๆ ถาจะนับเปนสวน ๆ มี ๓๑ สวน คือ เกสา
ผมทั้งหลายสวน ๑ โลมา ขนทั้งหลายสวน ๑ นขา เล็บทั้งหลาย
สวน ๑ ทนฺตา ฟนทั้งหลายสวน ๑ ตโจ หนังสวน ๑ มส เนื้อ
สวน ๑ นหารู เสนเอ็นทั้งหลายสวน ๑ อฏี กระดูกทั้งหลายสวน ๑
อฏิมิฺช เยือ่ ในกระดูกหรือขมองสวน ๑ อฏี มามสวน ๑ หทย
หัวใจสวน ๑ ยกน ตับสวน ๑ กิโลมก พังผืดสวน ๑ ปหก ไต
สวน ๑ ปปฺผาส ปอดสวน ๑ อนฺต ไสใหญสวน ๑ ปหก ไส
นอยที่รัดเหนี่ยวไสใหญไวสวน ๑ อุทริย อาหารใหมสวน ๑ กรีส
อาหารเกาสวน ๑ ปตฺต น้ําดีสวน ๑ เสมฺห น้ําเสลดสวน ๑ ปุพฺโพ
น้ําเหลืองสวน ๑ โลหิต น้ําเลือดสวน ๑ เสโท น้ําเหงื่อสวน ๑
เมโท น้ํามันขนสวน ๑ อสฺสุ น้ําตาสวน ๑ วสา น้ํามันเหลวสวน ๑
เขโฬ น้ําลายสวน ๑ สิงฆฺ าณิกา น้ํามูกสวน ๑ ลสิกา น้ําไขขอ
สวน ๑ มุตฺต น้ําเยี่ยวสวน ๑ รวมเปน ๓๑ ดวยกัน.
ผมนั้นงอกขึ้นตามหนังศีรษะทั้งสิ้น ขนนั้นงอกขึ้นตามขุมขน
เวนไวแตฝามือฝาเทา เล็บนั้นงอกขึ้นตามปลายมือปลายเทา สีขาว
คลายเกล็ดปลา ฟนนั้นงอกขึ้นตามกระดูกคางขางบนคางขางลาง
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สําหรับบดเคี้ยวอาหาร หนังนั้นหุมอยูทั่วกาย เนื้อนั้นอยูถัดหนัง
เขาไปเปนชิ้น ๆ พอกกระดูกไวดังดินทาฝา มีสีแดง ๆ เสนเอ็นนั้น
สีขาว ใหญบาง เล็กบาง เกี่ยวประสานผูกพันกระดูกไว ดุจเถาวัลลิ์
ผูกพันรัดฟนไวมิใหกระจัดกระจายฉะนั้น กระดูกนั้นเปนรางโครงค้ํา
แข็งอยูในกาย ประมาณสามรอยทอน มีสีขาว เยื่อในกระดูกนั้น
มีสีขาว เหมือนกะยอดหวายที่บุคคลเผาออน แลวใสไวในกระบอกไม
ฉะนั้น เยื่อในขมองศีรษะนั้นเปนยางขาวเหมือนกะนุนคลุกกะทิ มาม
นั้นเปนกอนเนื้อ ๒ กอน มีขั้นอันเดียวกัน ดังผลมะมวง ๒ ผล มี
ขั้วอันเดียวกันฉะนั้น มีสีแดงคล้ํา ๆ หัวนั้นมีสีแดง สัณฐาน
เหมือนกับดอกบัวตูม ตั้งอยูทามกลางปอด ตับนั้นเปนแผนเนื้อ ๒ แผน
มีสีแดงคล้ํา ตั้งอยูระหวางอกขางขวาเคียงเนื้อหัวใจ ถาคนมีปญญา
มากปลายตับนั้นเปนแฉก ๆ ๒ แฉกบาง ๓ แฉกบาง พังผืดนั้นมีสีขาว
เหนี่ยวหนังกับเนื้อติดกันไวบาง เหนี่ยวเนื้อกับเอ็นติดกันไวบาง
เหนียวกระดูกกับเนื้อติดกันไวบาง "ไตนั้นเปนชิ้นสีดําคล้ําเหมือน
ลิ้นโคดํา อยูข างชายโครงขางซาย " ปอดนั้นเปนแผนเนื้อใหญ
สีแดงคล้ํา ตั้งอยูทามกลางอก ปกคลุมมาม หัวใจ และตับ อยู
ใหพึงเขาใจวา หัวใจอยูทามกลางอก มามอยูขางซายหัวใจ ตับ
อยูขางขวาหัวใจ "ปอดปกคลุมปดมาม หัวใจ และตับอยูทั้งหมด "
๑

๒

๓

๔

๑. สวนนี้ ในบัดนี้เรียกวาปอด. ๒. ในบัดนี้เรียกวามาม. ไตนั้นมีสณ
ั ฐานเมล็ดมะมวง
พิมพานต ๒ เมล็ด มีสายโยงถึงกัน ตั้งเกาะกระดูกสันหลังตรงบั้นเอว.
๓. ไดแกสวนที่เรียกวา วกฺก นั้นเอง แฉกหรือชิ้นทั้ง ๒ นั้นคลุมหัวใจทั้งซายขวา.
๔. ไมถึงมามและตับ. ว. ว.
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ไสใหญอยูใตมาน ไสนอยอยูใตหัวใจ ตับไตอยูบนไส " ก็ไสใหญ
นั้น ปลายขางหนึ่งอยูคอหอย ปลายขางหนึ่งอยูทวาร ขดอยู ๑๒ ขด
ทบไปทบมา แชชุมอยูดว ยโลหิตในทอง ดังปลาไหลเผือกอันบุคคล
ตัดศีรษะเสียแลวแชไวในรางเลือดฉะนั้น ไสนอยนั้นรัดไสใหญที่ทบ
ไปมาอยู สีขาว " อาหารใหมนั้น คือสิ่งของที่บริโภคกลืนลงไป
ถึงทองแลว และอาเจียนออกมาเสียเชนนั้น อาหารเกานั้น คือของ
ที่บริโภคคางอยูในทองกลายเปนคูถ เชนอุจจาระที่ถายออกมาฉะนั้น
"น้ําดีนั้นสีเขียวคลา ๆ" ที่เปนฝกติดอยูใตตับ "ที่ไมเปนฝกซึม
ซาบอยูทั่วกาย เวนไวแต ผม ขน เล็บ ฟน กระดูกและหนังที่เปน
แผนแข็งกระดางเสีย " น้ําแสลดนั้นสีขาวคล้ํา ๆ เปนมวก ๆ ขังอยู
ในไสใหญปกคลุมอยูขางบน กําบังกลิ่นปฏิกลู ไวมิใหพุงขึ้นมาได
ขณะเมื่อบุคคลกินอาหารกลืนลงไป น้ําเสลดนั้นก็แหวกออกเปน
ชอง ครั้นอาหารจมลงไปแลว ก็กลับปดเขาดังเกา น้ําเหลืองนั้น
ตั้งอยูในสรีระที่มีบาดแผลและชอกช้ําเปนตน "น้ําเหลืองนั้น ๆ อยาง
เลือดขนนั้นมีสสี ุกดังน้ําครั่งที่ขน ๆ ตั้งอยูในทอง ทวมมาน หัวใจ
ตับ ปอด ไหลซึมซาบไปทีละนอย ๆ ชุมไปในมานและเนื้อหัวใจ
และตับปอด อยางหนึ่ง เลือดเหลวใสมีสีแดงดังน้ําครั่งจาง ๆ ซึม
ซาบอยูทั่วทั้งกาย เวนไวแตหนังอันแหงกระดางและผม ขน เล็บ ฟน
๑

๒

๓

๑. ในบัดนี้ เขาใจดังนี้ ลําหลอดตั้งแตหอยลงมา ถึง อุทร คือกระเพาะอาหาร ไมใชไสเปน
หลอดอาหาร ไสนอยตอกระเพาะอาหารลงไปทบตามพืน้ ทอง ไสใหญตอไสที่ทองนอยขางขวา
วงออมขึ้นไปผานทองลมมาทางซาย ปลายจดทวาร. ๒. เหลือง. ๓. ซึมอยูตามสําไส
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กระดูกเสีย" น้ําเหงื่อนั้นสีดังน้ํามันงาอันใส ไหลออกจากขุมผมและ
ขนในกาลเมื่อกายรอนดวยเพลิงและแดด หรือกินของเผ็ดและรอน
หรือธาตุอันใดอันหนึ่งวิการ มันขนนั้นสีดังขมิ้น ติดอยูกับหนังตอ
เนื้อ น้ําตานั้นสีดังน้ํามันงาอันใส ตั้งอยูในขุมตาทั้ง ๒ ยอมไหล
ออกมาในกาลเมื่อรองไห หรือหัวเราะหนักเปนตน น้ํามันเหลวสีดัง
น้ํามันมะพราวที่เปนไข ตั้งอยูบนฝาเทา หลังมือ หลังเทา และ
ภายในชองหูและหนาผากและจะงอยบาโดยมาก เมื่อตองรอนดวย
เพลิงหรือแดดเปนตน จึงไดไหลออกมา น้ําลายนั้นอยูในปาก สีขาว
สัณฐานดังฟองน้ํา ไหลซึมอยูบนกระพุงแกมทั้ง ๒ ชอง ที่เกิดน้ําลาย
นั้นอยูใตลิ้น น้ํามูกนั้นอยูในขมองศีรษะ เปนยวงไหลออกทางนาสิก
เหลวบาง ขนบาง น้ําไขขอนั้นติดอยูติดอยูตามขอกระดูกที่ตอกันทั้งสิ้น
"น้ํามูตรนั้นเกรอะออกจากอาหารใหมและอาหารเกา" ขังอยูใน
กระเพาะที่อยูขางปสสาวะ. กายซึ่งแยกออกเปนอาการ ๓๑ สวนนี้
ตามพระบาลีพระพุทธเจาตรัสเทศนา แตในคัมภีรอรรถกถาทานแยก
เยื่อในขมองศีรษะออกสวนหนึ่งตางหาก เรียกวา มตฺถเก มตฺลุงฺค
จึงเปนอาการ ๓๒ อาการ ๓๒ นี้ ยอมปรากฏแกชาวโลกโดยมาก
ชาวโลกยอมรองเรียกวาอาการ ๓๒ ดังนี้. อาการ ๓๑ ตามนัยพระ
บาลี อาการ ๓๒ ตามนัยอรรถกถานี้ ใหโยคาพจรกุลุบุตรผูเจริญ
๑. ในบัดนี้ เขาใจวา เลือดเดินในลําหลอดที่เรียกวา เสนใหญนอยจะสุขุมละเอียด โลหิต
ที่เรียกวาขนในที่นี้ สีครามก่ํา เดินวกเขาตับ หัวใจ ปอด ตามอาการในที่นี้ ยกน หทย วกฺก
โลหิตที่เรียกวาจางนั้น สีแดงสด เดินอออกจาปอด หัวใจ ไปทั่วสรรพางค. ๒. ในบัดนี้ เขา
ใจวา เกรอะออกากโลหิต ทางไต ๒ ชิ้น.
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กายคตาสติ พึงพิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูล โดยมีสัณฐานและ
กลิ่นและที่เกิดและที่อยูทุกสวน ๆ หรือสวนใดสวนหนึ่งก็ได พึง
พิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลม ถอยหนาถอยหลัง กลับไปกลับมา
ใหเห็นเปนของปฏิกูลลงจงได ถาไมเปนของปฏิกูลลงได ยัง
กําหนัดรักใครยินดีอยูในกายไซร ก็พึงตามถามไลไปในใจวา สิ่ง
ไหนที่เปนของดีของงามในกายนี้ จึงจะกําหนัดรักใครยินดีเอาเปน
หนักหนา กายนี้เปนของปฏิกูลพึงเกลียดทั้งสิ้นมิใชหรือ แลวก็ให
พึงกําหนดไลไปในใจอีกวา นั่นก็ผม นั่นก็ขน นัน่ ก็เล็บ นั่นก็ฟน
นั่นก็หนัง จนเปนมูตรเปนที่สุด แลวจึงกลับถามไปในใจอีกวา สวน
ไหนเลาที่เปนของดีของงาม ถาไลไปในใจดังพรรณนามาฉะนี้ ก็จะ
เห็นลงวาเปนของปฏิกูลพึงเกลีอดได ถาไมเห็นเปนของปฏิกูลทุก
สวนไซร สวนไหนที่ปรากฏเปนของปฏิกูลชัด คือมูตรคูถหรือบุพโพ
โลหิต เสมหะ เหงื่อไคล ก็พึงนึกแตสวนนั้นร่ําไป จนปฏิกลู ผุดขึ้น
ครั้นเห็นสวนใดสวนหนึ่งเปนปฏิกูลแลว สวนอืน่ ๆ ก็จะเห็นเปน
ปฏิกูลไปเหมือนกัน ดังตนผักตนหญาที่งอกขึ้นบนคูถ คนทัง้ หลาย
ยอมเกลียดฉันใด ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ก็อาศัยมูตรคูถบุพโพโลหิต
ชุมอยูเปนของปฏิกูลพึงเกลียดฉันนั้น อนึ่ง ขาวของผานั่งผาหม
เปนตน ซึ่งเปนของบริสุทธสะอาดดี ถาเปอนมูตรคูถน้ําเหลือง
น้ําหนองแลว คนผูที่สะอาดทั้งหลายเกลียดและกลาวติเตียนวา ผานี้
ปฏิกูลนัก เปอนมูตรคูถน้ําเลือดน้ําหนองไมอยากจับตองและนุงหม
ฉันใด ผม ขน เล็บ ฟน หนัง นี้ ถึงบุคคลจะสําคัญวาดีงาม
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ก็ติดเปอนอยูดวยมูตรคูถน้ําเลือดน้ําหนองเครื่องปฏิกูล ก็ชื่อวาเปน
ของปฏิกูลไมควรกําหนัดยินดีฉันนั้น อนึ่ง หมอขางในใสมูตรคูถ
น้ําเลือดน้ําหนองและของเนาตาง ๆ ขางนอกแมจะวาดเขียนตกแตง
ใหงดงามสักเทาใด ๆ ก็ไมพนปฏิกูล เพราะมูตรคูถและน้ําเลือดน้ํา
หนองและของเนาเหลานั้น ซึมออกมาพาใหเห็นเปนปฏิกูลฉันใด
กายนี้เลา ถึงจะขัดสีตกแตงประดับประดาใหวิจิตรงามอยางไร ก็
เหมือนกับหมอที่วิจิตรงามขางนอก ขางในเต็มไปดวยของไมสะอาด
มีมูตรคูถเปนตนฉันนั้น. เมื่อพิจารณากายของตนเห็นเปนปฏิกูลแลว
ก็พึงพิจารณากายของผูอื่นใหเห็นเปนปฏิกูลเหมือนกัน แลวรวมกาย
ตนกายผูอื่นเปนอันเดียวกัน เพงพิจารณานึกไปโดยนัยดังกลาวมานี้
เมื่อโยคาพจรกุลบุตรเห็นเปนปฏิกูลดังนี้ จิตใจก็สงบระงับจากนีวรณธรรม ตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเพียง
ปฐมฌานโดยลําดับ สําเร็จเปนกามาพจรกุศลและรูปาพจรกุศล อนึ่ง
ถาโยคาพจรกุลบุตรอาศัยซึ่งอารมณประเภทคือสีตาง ๆ มีสีเขียวเปนตน
ซึ่งปรากฏในอาการ ๓๑ ในอาการ ๓๒ นั้น พิจารณาเอาเปนกสิณ
บริกรรมไป ก็จะไดสําเร็จอัปปนาสมาธิตลอดขึ้นไปถึงจตุตถฌาน
ปญจมฌาน และจะเปนอุปนิสัยใหตรัสรูตลอดถึงฉฬภิญญาสมาบัติและ
มรรคผล. เหตุนั้น ควรที่กุลบุตรผูมศี รัทธาอยาไดประมาทพึงอุตสาหะ
เจริญกายคตาสติกัมมัฏฐานนี้ อันประกอบดวยอานิสงสเปนอันมาก
ดังพรรณนามานี้ เทอญ.
วินิจฉัยในกายคตาสติ ยุติแตเทานี้.
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จะวินิจฉัยในอานาปานัสสติกัมมัฏฐานตอไปวา โยคาพจรกุลบุตร
ผูจะเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงเขาไปอาศัยอยูในปาหรืออยู
ในรุกขมูลรมพฤกษา หรือในเรือนโรงศาลากุฎีที่วางเปลา เปนที่
เงียบสงัดแหงใดแหงหนึ่ง สมควรแกภาวนานุโยคแลว พึงนั่งคู
บัลลังกขัดสมาธิ เทาขวาทับเทาซาย มือขาวทับมือซาย ตั้งกาย
ใหตรง ดํารงสติไวใหมั่น คอยกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก
อยาใหหลงลืม เมื่อหายใจเขาพึงกําหนดรูลมหายใจเขา เมื่อหายใจ
ออกก็พึงกําหนดรูวาหายใจออก เมื่อหายใจเขาและออกยาวหรือสั้น
ก็ใหพึงกําหนดรูโดยประจักษชัดทุกครั้ง ๆ ไปอยาลืมหลง อนึ่ง ทาน
สอนใหกําหนดนับ คือเมื่อลมหายใจเขาและหายใจออกอันใดปรากฏ
แจง ใหนึกนับวา ๑ ๆ เปนตนไปจนถึง ๑๐ ดังคนนับตวงซึ่งขาว
เปลือก ทานใหนับลมหายใจเขากอน ใหนับลมหายใจออก ๒ ที่ ๒
ใหนับเปนคู ๆ กันไปจนถึง ๑๐ คือเมื่อลมหายใจเจาหายใจออกนับวา ๑ ๆ
แลวลมเขาลมออกเปนนับวา ๒ ๆ ลมเขาออกนับวา ๓ๆ นับวา ๔ ๆ
นับวา ๕ ๆ เปนปญจกะ.
ลมเขาลมออกนับวา ๑ ๆ นับวา ๒ ๆ นับวา ๓ ๆ นับวา ๔ ๆ
นับวา ๕ ๆ นับวา ๖ ๆ เปนฉักกะ.
ลมเขาลมออกนับวา ๑ ๆ นับวา ๒ ๆ นับวา ๓ ๆ นับวา ๔ ๆ
นับวา ๕ ๆ นับวา ๖ ๆ นับวา ๗ ๆ เปนสัตตกะ.
ลมเขาลมออกนับวา ๑ ๆ นับวา ๒ๆ นับวา ๓ ๆ นับวา ๔ ๆ
นับวา ๕ ๆ นับวา ๖ ๆ นับวา ๗ ๆ นับวา ๘ ๆ เปนอัฏฐกะ.
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ลมเขาลมออกนับวา ๑ ๆ นับวา ๒ ๆ นับวา ๓ ๆ นับวา ๔ ๆ
นับวา ๕ ๆ นับวา ๖ ๆ นับวา ๗ ๆ นับวา ๘ ๆ นับวา ๙ ๆ เปนนวกะ.
ลมเขาลมออกนับวา ๑ ๆ นับวา ๒ ๆ นับวา ๓ ๆ นับวา ๔ ๆ
นับวา ๕ ๆ นับวา ๖ ๆ นับวา ๗ ๆ นับวา ๘ ๆ นับวา ๙ ๆ
นับวา ๑๐ ๆ เปนทสกะ.
แลวใหนับแตปญจกะหมวด ๕ ขึ้นไปจนถึงทสกะหมวด ๑๐
อีกเลา ใหพงึ นับดังนี้ร่ําไป. เมื่อโยคาพจรกุลบุตรกําหนดนับลมอัน
เดินโดยคลองนาสิกดวยประการดังนี้ ลมหายใจเขาหายใจออกนั้น
ก็ปรากฏแกโยคาพจรกุลบุตรนั้น เมือ่ ลมหายใจเขาหายใจออกปรากฏ
แลว ก็เดินโดยคลอดนาสิกเร็ว ๆ เขา ลําดับนั้น โยคาพจรกุลบุตรนั้น
อยาเอาสติระลึกตามลมเขาและลมออกเลย คอยกําหนดซึ่งลมที่มากระทบ
ซึ่งปลายนาสิกและริมฝปากเบื้องบน แลวใหนับเร็วเขาตามลมวา ๑, ๒,
๓, ๔, ๕, ที่หนึ่ง วา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ที่สอง วา ๑, ๒, ๓, ๔,
๕, ๖, ๗, ที่สาม วา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ ที่สี่ วา ๑, ๒, ๓, ๔,
๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ที่หา วา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ที่
หก พึงนับตามลมเขาออกโดยนัยนี้ร่ําไป.
อานาปานัสสติกัมมัฏฐานนี้ เนื่องอยูดวยสติอันนับ เมื่อนับไป
โดยนิยมดังนี้แลว จิตของโยคาพจรกุลบุตรนั้น ก็เปนเอกัคคตา ถึง
ซึ่งความเปนธรรมชาติมีอามรณอันเดียว ดวยกําลังนับลม. โยคาพจรกุลบุตรบางพวก จําเดิมแตมนสิการซึ่งกัมมัฏฐานนี้ ดวยสามารถ
อันนึกนับซึ่งลมนั้น ลมอัสสาสะก็นับไปโดยลําดับ กระวน
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กระวายก็สงบระงับลง เมื่อกระวนกระวายสงบระงับลงแลว จิตก็เบา
ขึ้นแลวกายก็เบาขึ้นดวย ดุจถึงซึ่งอาการอันลอยไปในอากาศ เมื่อลม
อัสสาสะปสสาสะหยาบดับลงแลว จิตของโยคาพจรนั้นก็มีแตนิมิต
คือลมอัสสาสะปสสาสะอันสุขุมเปนอารมณ เมื่อพยายามสืบตอไป ลม
อันสุขุมนั้นก็ดับลง เกิดลมที่สุขุมละเอียดหนักเขา โยคาพจรผูเจริญ
ซึ่งกัมมัฏฐานอื่น ๆ นั้น ครั้นมนสิการตรึกตรองไป ๆ ก็ยิ่งปรากฏ
แจงชัดเขา ๆ ก็อานาปานัสสติกัมมัฏฐานนี้ มิไดเปนเชนนั้น ยิ่ง
เจริญไป ๆ ลมก็ยิ่งละเอียดเขา ๆ ถึงซึ่งมิไดปรากฏแกโยคาพจร
ผูเจริญนั้น ลมนั้นดังประหนึ่งวาหายไปหมดไปโดยลําดับ. ครัน้ เมื่อ
ลมหายไปหมดไป มิไดปรากฏดังนี้แลว โยคาพจรอยาพึงลุกจาก
อาสนะไปเสีย ดวยคิดวาพระกัมมัฏฐานของเราฉิบหายเสื่อมเสียแลว
ดังนี้เปนตน ถาลุกจากอาสนะไปเสีย อิริยาบถนั้นกําเริบแลว พระ
กัมมัฏฐานนั้นก็จะเสื่อมไปเสียไป คือลมที่สุขุมละเอียดยิ่งนักนั้น ก็
จะเสื่อมหายไป จะเกิดลมหยาบขึ้น เหตุดังนั้น ใหโยคาพจรกุลบุตร
อยาลุกไป นัง่ อยูในที่นั้น พึงทํากัมมัฏฐานที่เสื่อมไปนั้นใหคืนมา
แตประเทศที่ลมเคยถูกตองเปนปรกตินั้น. อุบายที่จะทําลมที่เสื่อมไป
นั้นใหคืนมาดังนี้ เมื่อโยคาพจรรูวาลมเสื่อมหายไปมิไดปรากฏแลว
พึงพิจารณาคนควาดูวา ลมอัสสาสะปสสาสะนี้วา มีในที่ไร ไมมีในที่ไร
มีแกคนพวกไร ไมมีแกคนพวกไร เมื่อพิจารณาดังนี้ ก็จะรูวาลม
หายใจเขาออกนี้ มิไดมีแกคนตายเปนตน เมื่อรูดังนี้แลว พึงตักเตือน
ตนเองวา ดูกอนบัณฑิต ตัวทานก็มิใชคนตายเปนตน ลมจะสูญหาย
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ไปขางไหน คงจะมีอยูเปนแท แตทวาปญญาทานนอยจึงกําหนดไมได
เมื่อตักเตือนตนดังนี้แลว พึงตั้งสติกําหนดที่ลมมากระทบ ครัน้ จับลม
อันมากระทบเปนปรกติไดแลว พึงมนสิการซึ่งลมนั้นง แทจริงลมอัสสาสะ
ปสสาสะนั้น ถาคนมีนาสิกยาว ลมกระทบกระพุงจมูก ถาคนมีนาสิกาสั้น
ลมกระทบริมปลายปากเบื้องบน เหตุดังนั้น ใหโยคาพจรกุลบุตร
เอาสติคอยกําหนดซึ่งลมวาจะมากระทบซึ่งที่อันนี้ ดุจบุรุษไถนาดวยโค
แลวปลอยโคใหไปเที่ยวกินหญากินน้ํา สวนตนนั้นก็เขานั่งอยูใตรมไม
เพื่อระงับกระวนกระวาย ฝายโคนั้นก็เขาไปยังปาชัฏดวยกําลังเร็ว บุรุษ
ไถนานั้นปรารถนาจะจับโคมาเทียมแอกไถนาตองไปอีก จะไดตามรอยเทา
โคไปในปาชัฏหามิได ถือเชือกและปฏักแลว ก็ตรงไปยังประเทศที่โค
เคยลง นั่งคอยนอนคอยอยูในที่นั้น ฝายโคเที่ยวหาอาหารกินอิ่มแลว
ก็ลงไปยังทาน้ํา กินน้ําแลวก็กลับมา เจาของโคนั้นเห็นก็จับโคนั้นมาผูก
ดวยเชือกแทงดวยปฏักแลว ก็พามาเทียมแอกเขาไถนาไปอีกเลา ขอนี้
แลฉันใด โยคาพจรผูเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐานนี้ เมื่อลมอัสสาสะ
ปสสาสะสูญหายไปแลว อยาพึงไปแสวงหาในที่อื่น พึงถือซึ่งเชือกคือสติ
ปฏักคือปญญา ตั้งไวซึ่งจิตคอยประจําอยูในที่อันลมเคยถูกตองโดย
ปรกติ อุตสาหะมนสิการกําหนดไป ไมชาลมนั้นก็จะปรากฏ ดุจโค
อันลงมาสูทา ลําดับนั้นก็จะจับลมอัสสาสะปสสาสะได ผูกใหมั่นดวย
เชือกคือสติ เอามาประกอบเขาในที่อันลมเคยถูกตองนั้นแลว ก็แทง
ดวยปฏักคือปญญาแลว ก็พึงประกอบซึ่งกัมมัฏฐานเนือง ๆ เมื่อ
โยคาพจรประกอบเนือง ๆ ดังนี้ มิชาอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ก็

นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ หมวด ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปสสนา - หนาที่ 45

จะปรากฏแกโยคาพจรนั้น. อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตปรากฏแก
โยคาพจรนั้น จะไดเหมือนกันทุกองคหามิได "โยคาพจรบางองค
อุคคหนิมิตเมื่อเกิดนั้น๑" มีสัมผัสอันสุขุมปรากฏดังปุยนุนบาง ปุย
สําลีบาง "และนิมิตทั้ง ๒ นี้เมื่อปรากฏขึ้น ๒" ดวยเพงเอาอุคคหนิมิต
อยางเดียว คํา "พิพากษา๓" ในอรรถกถานั้นวาอุคคนิมิตและปฏิภาคนิมิตนี้ ปรากฏแกโยคาพจรบางองค เปนวงชวงดังรัศมีดาวและดวง
แกวมณีแกวมุกดา โยคาพจรบางองค ไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต มีสัมผัสอันหยาบ ปรากฏดังเมล็ดในฝายบาง ดังเสี้ยนสะเก็ด
ไมแกนบาง บางองคปรากฏดังดายสังวาลอันหยาบและเปลวควัน
บาง บางองคปรากฏดุลใยแมลงมุมอันขึงอยู และแผนเมฆ และดอก
บัวหลวง และจักรรถ บางทีปรากฎดังดวงพระจันทรพระอาทิตยก็มี
ก็กัมมัฏฐานอันเดียวนั้น มีนิมิตเกิดขึ้นตาง ๆ กัน ตามปญญาของ
พระโยคาพจรมีตาง ๆกัน อนึ่ง ธรรม ๓ ประการ คือลมเขา ๑ ลม
ออก ๑ นิมิต ๑ จะเปนอารมณของจิตอันเดียวกันหามิได ลมเขา
ก็เปนอารมณของจิตอัน ๑ ลมออกก็เปนอารมณของจิตอัน ๑ ตางกัน
ดังนี้. ถาแลโยคาพจรองคใด มิไดรูซึ่งธรรมทั้ง ๓ คือ ลมเขาและ
ลมออกและนิมิต. มิไดรธู รรม ๓ ประการฉะนี้แลว กัมมัฏฐานของ
พระโยคาพจรองคนั้น ก็มิไดสําเร็จซึ่งอุปจารแลวอัปปนา ตอเมื่อใด
ธรรมทั้ง ๓ นี้ปรากฏแจง กัมมัฏฐานของพระโยคาพจรเจานั้น จึงจะ
๑. อุคคหนิมิต เมื่อเกิดแกโยคาพจรบางองค. ๒. และปฏิภาคนิมิต ยอมปรากฏขึ้น.
๓. วินิจฉัย.
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ถึงซึ่งอุปจารฌาน และอัปปนาฌาน ในกาลเมื่อนั้น. อานาปานัสสติ
กัมมัฏฐานนี้ ยอมเปนไปเพื่ออันตัดเสียซึ่งวิตกตาง ๆ. วินิจฉัยใน
อานาปานัสสติ ยุติเทานี้.
จบอนุสสติ ๑๐ แตเทานี้.
จะวินิจฉัยในเมตตาพรหมวิหารตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะ
เจริญเมตตาพรหมวิหารนั้น พึงอยูในเสนาสนะอันสงัดใหสบายแลว
พึงพิจารณาใหเห็นโทษของโทสะ และอานิสงสของขันติความมอดทน
แลวจึงประกอบจิตไวในขันติขมเสียซึ่งโทสะ แลวจึงเจริญเมตตาจิต
ไปในสัตวทั้งสิ้นไมมีประมาณ เมื่อเริ่มจะเจริญเมตตานั้น พึงตั้ง
เมตตาจิตลงในตนกอนวา เราจงเปนสุข ๆ เทอญ หรือวาเราอยามี
ทุกขเลย หรือวาเราอยามีเวรแกใครและใครเลย หรือวาเราอยาเจ็บไข
เลย หรือวาเราอยามีทุกขกายทุกขใจเลย หรือวาเราจะเปนสุข ๆ รักษา
ตนพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเทอญ ใหโยคาพจรเจริญเมตตาในตนดังกลาว
มานี้เนือง ๆ กอน. ซึ่งใหเจริญเมตตาในตนกอนนั้น ดวยสามารถจะให
กระทําซึ่งตนเปนพยาน จะใหเห็นวาตนนี้อยากไดแตความสุขเกลียดชัง
ทุกขและภัยตาง ๆ ฉันใด สัตวทั้งหลายอื่น ๆ ก็อยากไดสุข เกลียดชัง
ทุกขและภัยตาง ๆ ฉันใด เมื่อเห็นดังนี้แลว จิตของโยคาพจรนั้น
ก็ปรารถนาจะใหสัตวทั้งสิ้นอื่น ๆ มีความสุขความเจริญดวย เหตุดังนั้น
จึงใหโยคาพจรตั้งเมตตาจิตในตนกอน เมื่อตั้งเมตตาจิตในตนแลว
ลําดับนั้น พึงตั้งเมตตาจิตไปในสัตวทั้งหลายอื่นทั่วไปไมมีประมาณวา
สัตวทั้งหลายทั้งสิ้นจงอยามีเวรแกกันและกันเลย หรือวาสัตวทั้งหลาย
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ทั้งสิ้นจงอยามีพยาบาทแกกันและกันเลย หรือวาสัตวทั้งหลายทั้งสิ้น
จงอยามีความเจ็บไขลําบากใจเลย หรือวาสัตวทั้งหลายทั้งสิ้นจงอยามี
อุปทวะทุกขภัยเกิดขึ้นในกายในใจเลย หรือวาสัตวทั้งหลายทั้งสิ้นจง
เปนสุข ๆ รักษาตนพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นทุกอิริยาบถ เทอญ.
เมตตาภาวนานี้ เปนขาศึกแกโทสะและพยาบาทโดยตรง เมื่อ
โยคาพจรเจริญเมตตานี้ จะมละโทสะและพยาบาทเสียไดดวยดี จิต
ก็จะตั้งมั่นเปนขสิกสมาธิ และอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ โดย
ลําดับ อนึ่ง ผูที่เจริญเมตตาภาวนานี้ จะหลับอยูก็เปนสุข จะตื่น
อยูก็เปนสุข จะฝนเห็นก็เปนมงคลไมลามก ยอมเปนที่รักใครยินดี
ของมนุษยและอมนุษยทั้งสิ้น ไฟก็ไมไหมไมเผาทําใหรอนได พิษทั้ง
หลายคือพิษของสัตวที่มีพิษตาง ๆ และพิษวานพิษยา และศัสตราวุธ
ตาง ๆ ก็ไมอาจประทุษรายทําอันตรายแกกายและชีวิตได สีหนายอม
ผองใสงาม จิตยอมตั้งมั่นไดเร็วพลัน เมื่อจะตายยอมไดสติ ไมหลง
ตาย ตายแลวแมจะเกิดอีกก็ยอมเกิดในที่ดีเปนที่เสวยสุข ถาไมเสื่อม
จากฌานก็ไปเกิดในพรหมโลก เมตตาภาวนามีอานิสงสคุณตาง ๆ แก
ผูที่ไดเจริญฉะนี้. เหตุดงั นี้ ควรที่กลุ บุตรจะมีอุตสาหะเจริญเมตตา
กัมมัฏฐานนี้ เมตตาพรหมวิหาร ยุติแตเทานี้.
จะอธิบายในกรุณาพรหมวิหารตอไปวา เมื่อโยคาพจรกุลบุตร
ไดเห็นมนุษยหรือสัตวที่ไดรับความทุกขลําบากอยู พึงถือเอาซึ่งมนุษย
และสัตวนั้นเปนอารมณแลวจึงแผกรุณาจิตไปวา สัตวผูนี้ถึงซึ่งความ
ทุกขลําบากยิ่งนักหนอ แมไฉนจะพึงพนจากทุกขเหลานี้ได ถาจะแผ
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กรุณาจิตไปในสัตวไมมีประมาณ พึงบริกรรมวา สัตวทั้งหลายทั้ง
สิ้นจงพนจากทุกขเทอญ. เมื่อโยคาพจรกุลบุตรทําบริกรรมนึกอยูดังนี้
เนือง ๆ ร่ําไปไมหยุด ก็จะมละเสียไดซึ่งวิเหสาความเบียดเบียนสัตว
นีวรณธรรมก็จะสงบระงับไปจากจิต จิตก็จะตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิ
และอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิโดยลําดับ สําเร็จเปนกามาพจรกุศล
และอรูปาพจรกุศล. กรุณาพรหมวิหาร ยุติแตเทานี้.
จะอธิบายในมุทิตาพรหมวิหารตอไปวา เมื่อโยคาพจรกุลบุตร
ไดเห็นหรือไดยินซึ่งมนุษยหรือสัตวเปนที่เปนสุขสบาย เจริญอยูในสมบัติ
ของตน ๆแลว พึงทําจิตใหชื่นชมยินดีในสุขสมบัติของมนุษยและสัตว
เหลานั้น แผมุทิตาจิตไปวา สัตวผูนี้หนอบริบูรณยิ่งนัก มีสขุ สมบัติมาก
จงเจริญยั่งยืนอยูในสุขสมบัติที่ตน ๆ เทอญ. ถาจะแผมุทิตาจิตไป
ในสัตวไมมีประมาณ พึงทําบริกรรมนึกวา สัตวทั้งหลายทั้งสิ้น
จงอยาเสื่อมวิบัติไปจากสุขสมบัติที่ตนไดแลวเลย. หรือนึกวาสัตวทั้ง
หลายทั้งสิ้น จงยั่งยืนอยูในสุขสมบัติของตน ๆ เทอญ. เมื่อบริกรรม
นึกอยูดังนี้ร่ําไปไมหยุด ก็จะมละเสียไดซึ่งความยินดีในสมบัติของสัตว
อื่น ก็จะไดสําเร็จขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิโดย
ลําดับ. มุทิตาพรหมวิหาร ยุติแตเทานี้.
จะอธิบายในอุเบกขาพรหมวิหารตอไปวา โยคาพจรกุลบุตร
ผูเจริญอุเบกขาพรหมวิหารนั้น พึงแผอุเบกขาไปในหมูสัตว ทําจิต
ใหเปนกลาง ๆ อยาดีใจเสียใจเหตุสุขทุกขของสัตวทั้งสิ้น บริกรรมนึก
ไปวา สัตวทั้งหลายทั้งสิ้นมีกรรมเปนของ ๆ ตน "เปนอยูเชนใดก็จง
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เปนอยูเชนนั้นเทอญ " พึงบริกรรมนักดังนี้ร่ําไปอยาหยุด ก็จะมลเสีย
ไดซึ่งราคะและปฏิฆะในสุขและทุกขของสัตว อุเบกขาพรหมวิหาร
มีอานุภาพในผูที่เจริญไดถึงจตุตถฌานในจตุกกนัย ถึงปญจมฌานใน
ปญจกนัย. อุเบกขาพรหมวิหาร ยุติแตเทานี้.
พรหมวิหาร ๔ จบโดยสังเขปแตเทานี้.
จะอธิบายในอาหาเรปฏิกูลกัมมัฏฐานตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธา ปรารถนาจะเจริญกัมมัฏฐานชื่อวา อาหาเรปฏิกูลสัญญา สําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหารนั้น พึงศึกษาในวิธีพิจารณา
อาหารใหเห็นเปนปฏิกูลใหชํานาญแลว พึงเขาไปในที่สงัด พิจารณา
อาหารดวยอาการปฏิกูล ๘ ประการ คือปฏิกูลโดยบริโภคประการหนึ่ง
ปฏิกูลโดยประเทศที่อยูของอาหารนั้นประการหนึ่ง ปฏิกลู ดวยสะสมอยู
นานประการหนึ่ง ปฏิกลู ในกาลเมื่อยังมิไดยอยประการหนึ่ง ปฏิกูลใน
กาลเมื่อยอยออกมาประการหนึ่ง ปฏิกูลโดยผลประการหนึ่ง ปฏิกลู
โดยหลั่งไหลออกมาประการหนึ่ง ปฏิกูลดวยอันทําใหแปดเปอนประการหนึ่ง รวมเปน ๘ ประการดวยกัน. ซึ่งวาใหพิจารณาใหเห็นเปน
ปฏิกูลโดยบริโภคนั้น คือพิจารณาวา อาหารนี้ เมื่อหยิบเอาวางลง
ในปาก แตพอตกถึงปลายลิ้น ก็ชุมไปดวยน้ําลายเหลว เขาไปถึง
กลางลิ้น ก็ชมุ ไปดวยน้ําลายขน มลทินอันติดอยูในทันตประเทศ
ก็แปดเปอนปฏิกูลพึงเกลียดยิ่งนัก ดังรากสุนัขอันอยูในราง ซึง่ กลืน
กินไดนั้น ก็เพราะไมเห็นดวยจักษุ ถาเห็นดวยจักษุแลวก็ไมอาจกลืน
๑

๑. นี้ไมใชทางนึก นึกวา "จักปรากฏตามกรรมของตน " ดังนี้ดีกวา.
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กินได โยคาพจรกุลบุตรพึงพิจารณาอาหารใหเห็นปฏิกูล โดย
อันบริโภคดังพรรณนามาฉะนี้. ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปน
ปฏิกูลโดยประเทศที่ตั้งอยูนั้น คือใหปลงปญญาพิจารณาวา อาหาร
ที่เราบริโภคประกอบดวยอาการปฏิกูลเห็นปานดังนี้นั้น เมื่อเขาไป
ตั้งอยูในกระเพาะอาหารภายในทอง ยิ่งปฏิกูลนาเกลียดขึ้นไปกวานั้น
เพราะระคนปนคละไปดวยดีและเสมหะและบุพโพโลหิต ถาน้ําดีมาก
สีอาหารนั้นก็ปฏิกูลนาเกลียดดุจระคนดวยยางมะซางอันขน ถาเสมหะ
มาก อาหารนั้นก็ปฏิกูลนาเกลียดดุจระคนดวยเปรียงบูด เปรียงเนา
ถาโลหิตมาก อาหารนั้นก็ปฏิกูลนาเกลียดดุจระคนดวยน้ํายอม ใหโยคาพจรพึงพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยประเทศที่อยู ดวยประการฉะนี้. ซึงใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลดวยอันสะสมอยูนั้น คือ
ใหพิจารณาวา อาหารที่แปดเปอนดวยน้ําดี น้ําเสลด น้ําหนอง น้ํา
เลือดนั้น เมือ่ ตกไปถึงทองแลวก็ขังอยูใน "ไสใหญ " ของใหม
ของเกาสะสมอยูทั้งเกาทั้งใหมฉะนั้น. ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปน
ปฏิกูลในกาลเมื่อยังไมไดยอยนั้นคือ ใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปน
สะสมอยูในประเทศแหง "ไสใหญ๒" นั้น แมยังมิไดยอยก็เปนของ
ปฏิกูลพึงเกลียดยิ่งนัก เพราะเปนประเทศอันลามกสกปรกเหม็นนัก ดุจ
สะสมกันอยูทั้งเกาทั้งใหมฉะนั้น. ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปน
ปฏิกูลในกาลเมื่อยังไมไดยอยนั้นคือ ใหพิจารณาวา อาหารเมื่อเขาไป
สะสมอยูในประเทศแหง "ไสใหญ " นั้น แมยังมิไดยอยก็เปนของ
ปฏิกูลพึงเกลียดยิ่งนัก เพราะเปนประเทศอันลามกสกปรกเหม็นนัก ดุจ
หลุมอันคนจัณฑาลขุดไวแถบประตูบาน สารพัดที่คนจัณฑาลทั้งสิ้นจะทิ้ง
จะเทลง ซึ่งหยากเยื่อและซากงูซากสุนัขเปนตนนั้น ใหโยคาพจรพิจารณา
๑

๒

๑-๒. ในกระเพาะอาหารซึ่งเรียกวา อุทร.
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อาหารใหเห็นเปนของปฏิกูล ในกาลอันยังมิไดยอยโดยนัยดังพรรณนา
มาฉะนี้. ซึ่งใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลในกาลอันยอยออก
แลวนั้น คือใหพิจารณาวา อาหารที่รอนดวยเพลิงธาตุเดือดเปนฟองแลว
และยอมออกนั้น เกรอะลงไปกลายเปนมูตรเปนคูถ หากวาลับจักษุอยู
จึงเพิกเฉยหาเกลียดไม ถาปรากฏแกจักษุแลว ก็จะเปนของนาเกลียด
ยิ่งนักไปไมนายินดี ใหโยคาพจรพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลในกาล
เมื่อยอยออกแลว โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้. ซึ่งใหพิจารณาอาหาร
ใหเห็นเปนปฏิกูลโดยผลนั้น คือใหพิจารณาวา อาหารนี้ถายอยออก
เปนอันดีแลว ก็ยังสวนอสุภ เปนตนวาผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
เสนเอ็น ใหชุมชื่นเจริญขึ้นเปนอันดี อาหารนั้น ถายอยออกามิดี ก็จะ
ยังโรคตาง ๆ เปนตนวา หิดดานหิดเปอยใหเกิดขึ้น ไดทุกขเวทนา
ตาง ๆ เพราะเหตุวาอาหารยอยออกมิดี ใหโยคาพจรพึงพิจารณาอาหาร
ใหเห็นเปนปฏิกูลโดยผล ดุจพรรณนามาฉะนี้. ซึ่งวาใหพิจารณาอาหาร
ใหเห็นเปนปฏิกูลโดยที่หลั่งไหลออกมานั้น คือใหพิจารณาวา อาหาร
อันเรากลืนกินนั้น เมื่อเขาไป ยอมเขาไปโดยทวารอันเดียวกัน เมื่อ
จะไหลออก ยอมไหลออกตามทวารทั้ง ๙ ที่เปนมูลหู ก็ไหลออกจาก
ชองหู ที่เปนมูลตา ก็ไหลออกจากคลองตา ที่เปนน้ํามูกน้ําลาย ก็ไหล
ออกจากชองจมูกชองปาก ซึ่งเปนมูตรเปนคูถ ก็ไหลออกโดยทวารเบา
ทวารหนัก กาลเมื่อกลืนกินนั้น เอร็ดอรอยยินดีในรสอาหาร กาลเมื่อ
ไหลออกเปนมูตรคูถ ยอมเกลียดชังทั้งตนทั้งผูอื่น ใหโยคาพจร
พึงพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยที่หลั่งไหลออก โดยนัยดัง
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พรรณนามาฉะนี้ใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลอันแปดเปอน
นั้น คือใหพิจารณาวา อาหารนั้น จะเดิมแตบริโภคก็เปอนมือปากลิ้น
เพดาน ทํามือและปากและลิ้นและเพดานนั้นใหเปนปฏิกูล ตองชําระลางมือ
และปาก เมื่อเขาอยูในทอง เพลิงธาตุอันซานอยูในสกนธากายเผาใหรอน
ฟูดขึ้นเปนปุมเปอกเปนฟอง ฟูดขึ้นมาจับชองหูชองตาจมูก ก็ใหสําเร็จ
กิจเปนมูลหู มูลตา มูลจมูก ที่เปนมูตรเปนคูถ ก็เปอนทวารหนัก
ทวารเบา ละอยาง ลวนเปนปฏิกูลพึงเกลียดทั้งสิ้น ใหโยคาพจรพึง
พิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยอันแปดเปอน ดวยประการฉะนี้.
เมื่อโยคาพจรพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลทั้ง ๘ ประการเหลานี้ หรือ
แตอยางใดอยางหนึ่งก็ดี นีวรณธรรมก็สงบระงับ จิตก็จะตั้งมั่นเปน
อุปจารสมาธิ ใหสําเร็จกิจเปนกามาพจรกุศล ซึ่งจะนําตนใหเกิดใน
สุคติภพ และเปนอุปนิสัยปจจัยแหงมรรค ผล นิพพานดวย. เหตุดังนี้
กุลบุตรผูมีศรัทธาและปญญา ควรจะเจริญอาหารเรปฏิกลู สัญญากัมมัฏฐาน.
อาหาเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน ยุติแตเทานี้.
จะอธิบายในจตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐานตอไปวา ความกําหนด
หมายซึ่งธาตุโดยสภาวะความเปนเองของธาตุ ชื่อวาธาตุววัตถาน
กําหนดหมายสิ้นทั้ง ๔ ธาตุ ชื่อจตุธาตุววัตถาน กัมมัฏฐานนี้บางที
ทานเรียกวาธาตุกัมมัฏฐาน. โยคาพจรกุลบุตรผูมศี รัทธาปรารถนาจะ
เจริญธาตุกัมมัฏฐานนี้ พึงมละกิจกังวลหวงใยเสียใหสิ้น แลวเขาไป
ยังเสนาสะที่สงัด ตั้งสติพิจารณานึกซึ่งรางกายแยกออกไปใหเห็นเปน
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แตธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม สิ่งทีแ่ ข็งกระดาง มีอยูในกาย
ตั้งแตผมขนเปนตนไปจนถึงกรีสเปนที่สุด จัดเปนธาตุดิน. สิง่ ที่เหลว
เอิบอาบซาบซึมไป มีอยูใ นกาย ตั้งแตน้ําดีเปนตนไปจนถึงมูตรเปน
ที่สุด จัดเปนธาตุน้ํา. สิง่ ที่ทําใหกายอบอุนอยู เรียกวาสันตัปปคคิ ๑
สิ่งที่ทํากายใหยอมทรุดโทรมเหี่ยวแหงคร่ําคราวิกลวิปริตไป ปราศจาก
งาม เรียกวาชีรณัคคิ ๑ สิง่ ที่ทํากายใหรอนกระวนกระวายจนทนไมได
ตองประพรมชะโลมพนทา เรียกวาปริทัยมัคคิ ๑ สิ่งที่ทําอาหารในกาย
ใหแปรปรวนยอมเปนอันดี เรียกวาปริณามัคคิ ๑ เพลิง ๔ อยางนี้จัด
เปนธาตุไฟ. สิ่งที่อุปถัมภค้ําชูกายใหสําเร็จกิจ คือสั่นไหว ลุก นั่ง
ยืน เดิน ไดเปนตน จัดเปนธาตุลม ๆ นั้นมีอาการเปน ๖ อยาง คือลม
พัดขึ้นเบื้องบน ทําใหเปนโทษมีประการตาง ๆ เปนตนวาใหเวียน
ใหรากใหเรอ ๑ คือ ลมพัดลงเบื้องต่ํา ใหสําเร็จกิจ เปนตนวาผายลม
ถายอุจจาระปสสาวะ ๑ คือ "ลมพัดอยูในทองนอกไสใหลั่นใหแนนให
ปวดทอง " ๑ คือลมพัดอยูภายในไสใหญทําใหแข็งใหตึง ๑ คือลมพัด
ซานทั่วไปในอังคาพยพใหญนอย ใหสําเร็จกิจ เปนตนวาคูกายเหยียด
กาย ลุก นั่ง ยืน เดิน ไดโดยควรแกอัธยาศัย ๑ คือลมหายใจเขา
หายใจออก ๑ รวมเปน ๖ ฉะนี้. ก็วธิ ีกําหนดพิจารณากําหนดธาตุนี้
โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญธาตุกัมมัฏฐานนี้ จะกําหนดพิจารณาโดยพิสดาร
หรือโดยยอก็ตามแตถนัด ทานที่มีปญ
 ญากลาเฉียบแหลม จะพิจารณา
แตโดยยอ คือกําหนดสิ่งที่แข็งกระดางวาเปนดิน กําหนดสิ่งที่เหลววา
๑

๑. ในบัดนี้เขาใจอากาศธาตุอันขังอยูในกระเพาะอาหารที่เรียกวา อุทร.

นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ หมวด ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปสสนา - หนาที่ 54

เปนน้ํา กําหนดสิ่งที่อุนที่รอนวาเปนไฟ กําหนดอาการที่กายไหววาจา
ไหวพูดออกไปวาเปนลม เทานี้ก็ได จะพิจารณาทั้ง ๔ ธาตุหรือธาตุ
ใดปรากฏแจง จะพิจารณาแตธาตุนั้นอยางเดียวก็ได เมื่อกําหนดกาย
ตนเห็นเปนแตสักวาธาตุแลว พึงกําหนดกายผูอื่นใหเห็นเปนสักวาแต
ธาตุดวย และพึงกําหนดใหรูจักธาตุภายในภายนอก. ดินน้ําไฟลมที่มี
ชีวิตจิตใจครองสิงอยู ที่ชาวโลกสมมติเรียกกันวาสัตวบุคคลเปนตน
จัดเปนธาตุภายใน. ดิน น้าํ ไฟ ลม ที่ไมมีรูปชีวิตอินทรียจิตใจครอง
สิงอยู จัดเปนธาตุภายนอก. แลวพึงกําหนดใหเห็นเปนแตสักวาธาตุไป
หมดทั้งโลก จนถอนสัตตูปลัทธิสัตตสัญญาเสียได. เมื่อมนสิการ
กําหนดนึกอยูเนืองๆ ดังนี้แลว จิตก็จะตั้งมั่นเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลําดับ เมื่อจิตตั้งมั่นเปนอุปจารสมาธิแลว นีวรณธรรมก็จะ
สงบระงับไป หาอาจครองงําจิตอยูไดไม. กัมมัฏฐานนี้ชื่อวาธาตุววัตถานะนั้น เพราะเหตุเกิดดวยอานุภาพปญญาที่กําหนดซึ่งธาตุทั้ง ๔ โยคาพจรกุลบุตรผูประกอบซึ่งธาตุวัตถานะนั้น ยอมมีจิตหยั่งลงยังสุญญตารมณ เห็นวารางกายนี้มีสภาวะสุญเปลาจากสัตวจากบุคคล เมื่อไมเห็น
เปนสัตวเปนบุคคลแลว จิตก็จะเพิกเฉยเปนกลาง ๆ ไมยินดียินรายใน
อนิฏฐารมณ จะประกอบไปดวยปญญาวิมุตติเปนอันมา และอาจได
สําเร็จพระนิพพานในอวสารกาลที่สุด ถายังไมสําเร็จพระนิพพานก็จะมี
สุคติเปนเบื้องหนา เหตุดังนั้น กุลบุตรผูมีศรัทธา ควรจะเจริญธาตุววัตถานกัมมัฏฐานอันมีคุณานิสงสผลเปนอันมาก ดังพรรณนาฉะนี้.
จบธาตุววัตถานโดยสังเขปแตเทานี้.
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เรื่องกัมมัฏฐานซึ่งวามานี้ ชื่อวาสมถะ เพราะใหเกิดสมาธิเปน
เครื่องสงบระงับกิเลสเปนวิกขัมภนปหาน เปนปจจัยใหเกิดวิปสสนาญาณ เปนยอดวิชาในพระพุทธศาสนานี้.
สมถภาวนาโดยสังเขป ยุติแตเทานี้.
ขอทานผูเปนสัปบุรุษ อยาใหเสียแรงที่เกิดมาเปนมนุษยประสบ
พบพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนของหาไดยากยิ่งนักฉะนี้แลว เมื่อแสวงหา
ประโยชนอนั ใหญยิ่งคืออมตธรรม ก็จงเจริญสมถภาวนานี้เนือง ๆ เถิด
เพราะวาสมถภาวนานี้ ก็เปนธรรมพุทธภาษิตนําผูปฏิบัติออกจากทุกข
ไดจริง เมื่อยังไมบรรลุอมตธรรมในปจจุบันชาตินี้ นิสัย มรรค ผล
นิพพาน ก็จะติดสันดานตอไปในอนาคตเบื้องหนา.
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วิปส สนากัมมัฏฐาน
สมเด็จพระวันรัต (พุทฺธสิริ) วัดโสมนัสวิหาร รจนา
ศุภมัตถุ ขอความงามความดีจงมีแกสาธุชนผูบําเพ็ญเพียรจะเจริญ
วิปสสนาภาวนานี้. เมื่อทานจะเจริญ พึงรูจักอรรถรูจักความของ
วิปสสนาภาวนาดังนี้วา ขอซึ่งสาธุชนมาทําวิปสสนาปญญาที่เห็นแจงชัด
ในอารมณใหเกิดมีขึ้นในจิตดวยเจตนาอันใด เจตนาอันนั้นชื่อวา
วิปสสนาภาวนานี้. ก็วิปส สนาภาวนานี้ เมื่อสาธุชนจะพึงเจริญพึงศึกษา
ใหรูจักธรรม ๓ อยาง คือธรรมเปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนานั้น ๑
คือ ธรรมเปนรากเงาเปนเหตุเกิดขึ้นตั้งอยูของวิปสสนานั้น ๑ ตัวคือ
วิปสสนานั้นดวย ๑. อะไรเลาเปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนานั้น สังขาร
ธรรมที่ปจจัยประชุมตกแตงสรางขึ้น เปนอุปาทินนะที่นามธรรมถือเอา
อาศัยอยู และเปนอนุปาทินนะที่นามธรรมไมถือเอาอาศัยอยู หรือ
เปนนามและรูปที่พุทธาทิบัณฑิตแจกอกโดยประการตาง ๆ มีขันธ ๕
และอายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘ และอินทรีย ๑๒ เปนตนทั้งสิ้นเหลานี้
เปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนานั้น ผูที่จะเจริญวิปสสนานั้น ตองเรียน
ธรรมที่เปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนานั้น และไตถามใหรูความจําทรง
ทองบนไวใหชํานาญดวยดีจึงควรจะเจริญวิปสสนานั้นได. อะไรเลาเปน
รากเงาเปนเหตุเกิดขึ้นตั้งอยูของวิปสสนานั้น สีลวิสุทธิ ความบริสุทธิ์
ของศีล จิตตวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ของจิต คืออุปจารสมาธิและอัปปนา-
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สมาธิ วิสุทธิทั้ง ๒ นี้ เปนรากเงาเปนเหตุเกิดขึ้นตั้งอยูของวิปสสนานั้น.
ผูที่จะเจริญวิปสสนานั้นตองปฏิบัติใหเปนผูมีศีลบริสุทธเปนผูมีจิตบริสุทธิ์
ดวยสมาธิเสียกอน จึงควรจะเจริญวิปสสนานั้นได ถาเปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์
ไมไดสมาธิ จิตฟุงซานอยูแลว ก็เปนผูอาภพไมควรจะเจริญวิปสสนานั้น
เลย เพราะศีลและสมาธิเปนเหตุแรงกลาใหเกิดวิปสสนานั้น. ก็อะไรเลา
เปนตัววิปสสนานั้น วิสุทธิ ๕ อยาง คือทิฏฐิวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ของ
ความเห็น กังขาวิตรณวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ของปญญาที่เห็นชัดขามลวง
กังขาเสียได มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ของความรูจริง
เห็นจริงวา นี่เปนทางและมิใชทาง ปฏิปาทญาณทัสสนวิสุทธิ ความ
บริสุทธิ์ของความรูความเห็นเปนขอปฏิบัติจะใหอริยมรรคเกิดขึ้น ญาณทัสสนาวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ของความรูความเห็นซึ่งเปนโลกุตร คือรูเห็น
ในมรรคทั้ง ๔. กําหนดรูเ ห็นนามและรูปที่มีจริงเปนจริงตามลักษณะ
เครื่องหมายแจงชัด ไมหลงในสมมติ วาสัตว วาบุคคล วาตัวตน ดังนี้
ชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ. กําหนดรูจริงเห็นซึ่งนามและรูปทั้งเหตุทั้งปจจัย
ขามลวงกังขาในกาลทั้ง ๓ เสียได ไมสงสัยวา เราจุติมาแตไหน เรา
เปนอะไร เราจะไปเกิดที่ไหน เทวดามีหรือไมมีเปนตน ดังนี้ ชื่อวา
กังขาวิตรณวิสุทธิ. ความรูจริงเห็นจริงวา นี่เปนตัววิปสสนาเปนทาง
มรรคผล นี่เปนอุปกิเลส มิใชทางมรรคผล ดังนี้ ชื่อวามัคคามัคคญาณทัสสนาวิสุทธิ. วิปสสนาญาณทั้ง ๙ มีอุทยัพพญาณเปนตน มีอนุโลมญาณเปนที่สุด ชื่อวาปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ. อริยมรรคทั้ง ๔ ชื่อวา
ญาณทัสสนวิสุทธิ, วิสุทธิทั้ง ๕ นี้เปนตัววิปสสนา. อนึ่ง ปญญาที่รูจริง
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เห็นจริงในสภาวะความเปนเองของสังขาร คือเปนของไมเที่ยงเปนทุกข
เปนอนัตตา รูเห็นแจงชัดวาสิ่งใดไมเที่ยงเกิดแลวดับไป สิ่งนั้นเปนทุกข
ทนยากจริง สิ่งใดเปนทุกขทนยาก สิ่งนั้นเปนอนัตตา มิใชตัวมิใชตน
จริง สิ่งใดเปนอนัตตามิใชตัวมิใชตน สิ่งนั้นไมควรจะถือวาของเรา
ดวยตัณหา ไมควรจะถือวาเราดวยมานะ ไมควรจะถือวาตัวตนดวย
ทิฏฐิจริง เพราะวาเราตัวตนไมมี ปญญาที่รูเห็นแจงชัดอยางนี้แกกลา
จนถึงนิพพิทาเบื่อเกลียดชังสังขาร ไมเพลิดเพลินในสังขาร และวิราคะ
หนายไมกําหนัดยินดีในสังขาร และวิมุตติปลอยวางสังขารเสีย หลุดพน
จากอาสวกิเลสทั้งสิ้น นีเ่ ปนตัววิปสสนาเหมือนกัน. สาธุชนผูบําเพ็ญ
เพียรปฏิบัติในตัววิปสสนาซึ่งวามานี้ ทําใหบริบูรณแลวก็เปนอันเจริญ
วิปสสนาดวยดี เปนผูถึงซึ่งยอดแหงวิปสสนานั้น อันนี้เปนความสังเขป
ในวิปสสนานั้น.
ก็ความพิสดารในวิปสสนานั้นอยางนี้วา สาธุชนผูจะเจริญวิปสสนา
นั้น พึงปฏิบตั ิใหเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ เปนผูมีจิตบริสุทธดวยสมาธิอันใด
อันหนึ่ง ทิฏฐิความเห็นวิปริตเปนเหตุใหถือผิดไปตาง ๆ เหลงใดมีอยู
ในโลก พึงหยั่งลงพิจารณาดวยปญญา เห็นวาทิฏฐิเหลานั้นผิด ไมมี
ประโยชน ไมใชทางวิปสสนาแลว พึงชะเวนเสียดวยประการทั้งปวง
อนึ่ง ใหสาธุชนผูเจริญวิปสสนา พึงรูจักลักษณะและกิจและผลและเหตุ
ของวิปสสนานั้นดวย พึงรูจักวิภาคความจําแนกอีก ๖ อยางของวิปสสนา
นั้นดวย. อะไรเปนลักษณะเครื่องหมายของวิปสสนานั้น สภาพความ
เปนเองของสังขาร คือเปนของไมเที่ยงเปนทุกข เปนอนัตตาจริงอยางไร
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ความรูความเห็นวาสังขารเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาแจง
ชัดจริงอยางนั้น อันนี้แลเปนลักษณะเครื่องหมายของวิปสสนานั้น เปน
ลักษณะใหรูจักตัววิปสสนานั้น ถารูเห็นเปนอยางอื่น ๆ ไป ไมถูกตอง
ตามลักษณะนี้แลว ก็ไมใชวิปสสนานั้น. อะไรเลาเปนกิจเปนคุณ
ของวิปสสนานั้น มืดคือโมหะความหลงในสังขารวาเปนของเที่ยง เปน
สุข เปนตัวเปนตนอันใด ปดบังปญญาไวไมใหเห็นความเปนจริงของ
สังขาร คือเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ความขจัดมืด
โมหะนั้นเสียสิ้น ไมหลงในสังขารวาเปนของเที่ยง เปนสุข เปนตัวเปน
ตน เปนของงาม อันนี้แลเปนกิจเปนคุณของวิปสสนานั้น. อะไรเลา
เปนผลของวิปสสนานั้น ความเห็นจริงสองสวางเห็นทั่วไปในความที่
สังขารเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มืดคือโมหะความหลง
ไมมี เขาตั้งอยูเฉพาะหนา ปรากฏอยูด ังดวงประทีปสองสวางอยูฉะนั้น
อันนี้แลเปนผลของวิปสสนานั้น. อะไรเลาเปนเหตุเกิดขึ้นตั้งอยูของ
วิปสสนานั้น จิตไมฟุงซานตั้งมั่นดวยสมาธิอันใดอันหนึ่ง อันนี้แลเปน
เหตุเกิดขึ้นตั้งอยูเฉพาะหนา ปรากฏอยูดังดวงประทีปสองสวางอยูฉะนั้น
ตั้งอยูได ถาไมเจริญใหสมาธิเกิดขึ้นกอนแลว ก็ไมสามารถจะเจริญ
วิปสสนานั้นใหเกิดขึ้นได เพราะสมาธิเปนเหตุใหเกิดวิปสสนานั้น โดย
นัยนี้ ผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ไมไดสมาธิ มีจิตฟุงานอยูแลว จะมาอวด
อางวาไดสําเร็จในวิปสสนาภาวนาอยางนั้น ๆ ไมควรจะเชื่อถือเลย
เพราะศีลที่บริสุทธิ์เปนเหตุใหเกิดสมาธิ สมาธิเลาก็เปนเหตุใหเกิด
วิปสสนา วิปสสนานั้นเลาก็เปนเหตุใหเกิดอริยมรรค อริยมรรคนั้นเลา
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ก็เปนเหตุใหเกิดผล เปนธรรมดานิยมมีอยูอยางนั้น ไมยักยายเปน
อยางอื่นไมไดเลย ใหผูทจี่ ะเจริญวิปสสนานั้น พึงรูจักลักษณะและกิจ
และผลและเหตุของวิปสสนานั้น ดวยประการดังวามาฉะนี้. ก็วิภาค
ความจําแนก ๖ อยาง คือ "อนิจฺจ" ของไมเที่ยง ๑ "อนิจฺจลกฺขณ"
เครื่องหมายที่จะใหกําหนดรูวาเปนของไมเที่ยง ๑ "ทุกฺข" ของที่สัตว
ทนยาก ๑ "ทุกฺขลกฺขณ" เครื่องหมายที่จะใหกําหนดรูวาเปนทุกข ๑
"อนตฺตา" สภาวะมิใชตัวมิใชตน ๑ "อนตฺตลกฺขณ" เครื่องหมาย
ที่จะใหกําหนดรูวามิใชตัวมิใชตน ๑. ในวิภาค ๖ นั้น สังขารของที่
ปจจัยประชุมแตสรางขึ้น เปนอุปาทินนะที่นามธรรมถือเอาอาศัยอยู
อยาง ๑ เปนอนุปาทินนะที่นามธรรมไมถือเอาอาศัยอยูอยาง ๑ หรือ
เปนนามและรูปที่พุทธาทิบัณฑิตแจกออกโดยประเภทตาง ๆ มีขันธ
อายตนะธาตุเปนตน ที่เปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนาทั้งสิ้น เปนตัว
"อนิจฺจ" เปนของไมเที่ยง เพราะเกิดขึ้นแลวดับไปดวย แปรปรวน
ยักยายเปนอยางอื่น ๆ ไปไมคงอยูอยางเดิมดวย ก็ความเกิดขึ้นแลว
เสื่อมสิ้นดับไป และผันแปรเปนอยางอื่น ๆ ไปนัน้ นั่นแลเปนตัวอนิจจลักษณะ เครื่องหมายที่จะใหรูใหเห็นวาเปนของไมเที่ยงจริง, สังขาร
และนามรูปที่เปนของไมเที่ยงนั้นนั่นแลเปนตัวทุกข เพราะเปนของอัน
ความเกิดดับ และผันแปรยักยายเปนอยางอื่น ๆ ไป ดวยเพลิงคือชรา
พยาธิ มรณะ บีบคั้นเบียดเบียนเผาผลาญอยูเปนนิตย. ก็อันความเกิด
ดับและผันแปรเปนอยางอื่น ๆ ไปดวยชรา พยาธิ มรณะเบียดเบียน
เผาผลาญอยูเปนนิตยนั้นนั่นแล เปนตัวทุกขลักษณะ เครื่องหมาย
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ใหรูใหเห็นวาเปนทุกขจริง. ธรรมหมดทั้งสิ้นที่เปนสังขารและวิสังขาร
คือนิพพานเปนตัวอนัตตา เพราะเปนธรรมสูญจากตนสูญจากสัตว
จากบุคคล ไมมีผูใดผูหนึ่งเปนเจาของ เปนแตสภาวธรรมดาอยางหนึ่ง ๆ
ไปหมดสิ้น. ก็ความเปนของสูญจากตัวจากตน สูญจากสัตวจากบุคคล
ไมมีเจาของ เปนแตสภาวธรรมอยางหนึ่ง ๆ ไปหมดสิ้นนั้นนั่นแล เปน
ตัวอนัตตลักษณะ เครื่องหมายที่จะใหรูใหเห็นวาเปนอนัตตาจริง. ใหผู
ที่จะเจริญวิปสสนานั้นพึงรูจักวิภาค ๖ อยางดวยประการดังวามานี้. สาธุชนผูบําเพ็ญเพียรเปนผูบริบูรณดวยคุณสมบัติมีศีลวิสุทธิเปนตนดังวา มา
แลวนี้ ก็เปนผูควรจะเจริญวิปสสนาดวยดี เปนผูสามารถจะยังวิปสสนา
นั้น ใหบริบรู ณไดดวยประการทั้งปวงทีเดียว.
ลําดับนี้ จะแสดงธรรมที่เปนอารมณของวิปสสนาและวิธีที่จะ
เจริญวิปสสนานั้น. ตามนัยที่มาในพระบาลีและอรรถกถา ความวา
สังขารของที่ปจจัยประชุมแตสรางขึ้นเปนอุปาทินนะ ที่เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ถือเอาอาศัยอยูแลว และเปนอนุปาทินนะ ที่เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณไมอาศัยอยูแลว สังขารทั้งสิ้นนั้นนั่นแลเปน
อารมณของวิปสสนา วิปสสนาที่มีสังขารทั้งสิ้นเปนอารมณนั้น ไดใน
อนิตตลักษณะทุกขลักษณะทั้ง ๒ มาแลวในพระบาลีวา "สพฺเพ สงฺขารา
อนิจฺจา" สังขารทั้งสิ้นเปนของไมเที่ยงเกิดขึ้นแลวดับไป "สพฺเพ สงฺขารา
ทุกฺขา" สังขารทั้งสิ้นเปนทุกข อันสัตวทนยาก ดังนี้. อนึ่ง ธรรม
ทั้งสิ้นที่เปนสังขารและวิสังขาร คือนิพพาน ก็เปนอารมณของวิปสสนา
วิปสสนาที่มีธรรมทั้งสิ้นเปนอารมณนั้น ไดในอนัตตลักษณะอยางเดียว
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มาแลวในพระบาลีวา "สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา" ธรรมทั้งสิ้นมิใชตัว
มิใชตน สูญจากตัวจากตน ดังนี้. นิพพานที่มีสังขารไปปราศแลว ไมได
ในคําวา "สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา" ดังนี้ เพราะ
นิพพานนั้นเปนธรรมเที่ยงถาวรมีอยูทุกเมื่อ และเปนบรมสุขดวย ก็แต
นิพพานนั้นเปนอนัตตา มิใชตัวมิใชตน มิใชสัตว มิใชบุคคล เปนแต
อสังขตธาตุอยางหนึ่งตางหาก จึงไดในคําวา "สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตร"
ดังนี้. สาธุชนเมื่อจะเจริญวิปสสนาที่มีสังขารและธรรมเปนอารมณ
นั้น พึงเจริญตามนัยที่มาในพระบาลีวา "สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา,
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา" ดังนี้ก็ได. อนึง่ ขันธวา
หมวดวากองมีอยู ๕ คือรูปกอง ๑ คือเวทนากอง ๑ คือสัญญากอง ๑ คือ
สังขารกอง ๑ คือวิญญาณกอง ๑. ในกอง ๕ นั้น รูป มีอันทรุดโทรม
ฉิบหายเพราะปจจัยที่เปนขาศึกแกตนมีเย็นรอนเปนตน เปนลักษณะ
เครื่องหมายเฉพาะตัว คือมหาภูตรูป ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม และ
รูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้ง ๔ นั้น รูปทัง้ สิ้นนี้เปนกองรูป. เวทนา
มีความรูแจงความเสวยอารมณเปนลักษณะเครื่องหมายเฉพาะตัว คือ
สุข ทุกข อุเบกขา เกิดแตสัมผัส ความเสวยอารมณทั้งสิ้นนี้เปนกอง
เวทนา. สัญญามีความรูจักอารมณจําอารมณได เปนลักษณะเครื่อง
หมายเฉพาะตัว คือรูจักรูปจํารูปได รูจ ักเสียงจําเสียงได รูจักกลิ่นจํากลิ่น
ได รูจักรสจํารสได รูจักสัมผัสจําสัมผัสได รูจักธัมมารมณจําธัมมารมณได
ความรูจักจํารสไดทั้งสิ้นนี้เปนกองสัญญา. สังขารมีอันตกแตงจิต ปรุงจิต
เปนลักษณะเครื่องหมายเฉพาะตัวคือสัญเจตนา ความคิดกับจิตในอารมณ
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มีรูปเปนตน คือเจตสิกธรรมที่เกิดในจิตทั้งสิ้น ยกแตเวทนาสัญญาเสีย
ก็ดี ธรรมเครื่องตกแตงจิต ปรุงจิตทั้งสิ้นนี้เปนกองสังขาร. วิญญาณมี
อันรูจักอารมณวิเศษ เปนลักษณะเครื่องหมายเฉพาะตัว คือจิตที่อาศัย
จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ เกิดขึ้นเปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง
เปนวิบากบาง เปนกิริยาบาง จิตทั้งสิ้นนี้เปนกองวิญญาณ. ขันธ ๕
กอง ซึ่งวามานี้เปนภูมิ เปนอารมณของวิปสสนา วิปสสนาที่มีขันธ ๕
เปนอารมณนั้นไดในอนิจจลักษณะและอนัตตลักษณะทั้ง ๒ มาแลวใน
พระบาลีวา "รูป อนิจฺจ" รูปไมเที่ยง "วิฺาณ อนิจฺจ" ความเสวย
อารมณไมเที่ยง "สฺา อนิจฺจา " ความจําหมายไวไมเที่ยง "สงฺขารา
อนิจฺจา" ธรรมที่ตกแตงจิต ปรุงจิตไมเที่ยง "วิฺาณ อนิจฺจ" จิตที่
รูจักอารมณวิเศษไมเที่ยง "รูป อนตฺตา" รูปนี้มิใชตัวมิใชตน "เวทนา
อนตฺตา " ความเสวยอารมณมิใชตัวมิใชตน "สฺา อนตฺตา " ความ
จําไดหมายไวมิใชตัวมิใชตน "สงฺขารา อนตฺตา" ธรรมที่ตกแตงจิต
ปรุงจิต มิใชตัวมิใชตน "วิฺาณ อนตฺตา" จิตที่รูจักอารมณวิเศษ
มิใชตัวมิใชตน "สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา" สังขารทั้งสิ้นไมเที่ยง เกิด
ขึ้นแลวดับไป "สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา" ธรรมทั้งสิ้นที่เปนสังขารและ
วิสังขารมิใชตัวมิใชตน ดังนี้ วิปสสนาที่มีขันธ ๕ เปนอารมณ ไดใน
อนิจจลักษณะอนิจจลักษณะทั้ง ๒ มาแลวในพระบาลีดวยประกาดังนี้
พระบาลีนี้แสดงอนิจจลักษณะอนัตตลักษณะทั้ง ๒ ไมแสดงทุกขลักษณะ
ไว เพราะทุกขลักษณะนั้นนับเขาเสียในอนิจจลักษณะนั้น เพราะวาสิ่งใด
ไมเที่ยงสิ่งนั้นเปนทุกข เมื่อเห็นอนิจจลักษณะแลว ทุกขลักษณะยอม
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ปรากฏดวย เพราะเหตุนี้ พระบาลีนี้จึงแสดงแตอนิจจลักษณะอนัตตลักษณะทั้ง ๒ เทานี้ สาธุชนผูบําเพ็ญเพียร พึงเจริญวิปสสนาที่มีขันธ ๕
เปนอารมณ ตามนัยที่มาแลวในพระบาลีดังวามานี้ก็ไดแล. อนึ่ง วิปสสนา
ที่มีขันธ ๕ เปนอารมณนั้นไดในลักษณะทั้ง ๓ คือ อนิจจลักษณะและ
ทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะ มาแลวในพระบาลีดังนี้วา "รูป อนิจฺจ"
รูปเปนของไมเที่ยง "ยทนิจฺจ ต ทุกฺข" รูปใดเปนของไมเที่ยง รูป
นั้นเปนทุกข "ย ทุกฺข ตทนตฺตา" รูปใดเปนทุกข รูปนั้นมิใชตวั
มิใชตน "ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เม โส อตฺตา"
รูปใดมิใชตัวมิใชตน รูปนั้นมิใชของเรา รูปนั้นมิใชเรา รูปนั้นมิใช
ตัวมิใชตนของเรา ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามเปนจริง
อยางไรของรูปนั้น ดังนี้เถิด, "เวทนา อนิจฺจา" ความเสวยอารมณเปน
ของไมเที่ยง "ยทนิจฺจ ต ทุกฺข" สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข
"ย ทุกฺข ตทนตฺตา" สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นมิใชตัวมิใชตน "ยทนตฺตา ต เนต มม โนโสหมสฺมิ น เม โส อตฺตา" สิ่งใด
มิใชตัวมิใชตน สิ่งนั้นมิใชเราของเรา สิ่งนั้นมิใชเรา สิ่งนั้นมิใชตัว
มิใชตนของเรา ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง
อยางไรของเวทนานั้น ดังนี้เถิด. "สฺา อนิจฺจา" ความจําไดหมาย
ไวเปนของไมเที่ยง "ยทนิจฺจ ต ทุกขฺ  " สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น
เปนทุกข "ย ทุกฺข ตทนตฺตา" สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นมิใชตัวมิใชตน
"ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เม โส อตฺตา " สิ่ง
ใดมิใชตัวมิใชตน สิ่งนั้นมิใชของเรา สิ่งนั้นมิใชเรา สิ่งนั้นมิใช
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ตัวมิใชตนของเรา ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปน
จริงอยางไรของสัญญานั้นดังนี้เถิด, "สงฺขารา อนิจฺจา" ธรรมที่ปรุง
จิตทั้งหลายเปนของไมเที่ยง "ยทนิจฺจ ต ทุกฺข" สิ่งใดเปนของไม
เที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข "ย ทุกฺข ตทนตฺตา" สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้น
มิใชตัวมิใชตน "ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เม โส
อตฺตา " สิ่งใดมิใชตัวมิใชตน สิ่งนั้นมิใชของเรา สิ่งนั้นมิใชเรา สิ่ง
นั้นมิใชตัวมิใชตนของเรา ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม
เปนจริงอยางไรของสังขารนั้น ดังนี้เถิด, "วิฺาณ อนิจฺจ" จิตรูจัก
อารมณวิเศษเปนของไมเที่ยง "ยทนิจฺจ ต ทุกฺข" สิ่งใดเปนของ
ไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข "ย ทุกฺข ตทนตฺตา" สิ่งใดเปนทุกข สิ่ง
นั้นมิใชตัวมิใชตน "ยทนตฺตา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เม
โส อตฺตา" สิ่งใดมิใชตัวมิใชตน สิ่งนั้นมิใชของเรา สิ่งนั้นมิใชเรา
สิ่งนั้นมิใชตัวมิใชตนของเรา ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ
ตามเปนจริงอยางไรของวิญญาณนั้น ดังนี้เถิด. อนึ่งวิปสสนาที่มีขันธ ๕
ทั้งเหตุทั้งปจจัยเปนอารมณ ไดในลักษณะทั้ง ๓ มาแลวในบาลีดังนี้วา
"รูป อนิจฺจ" รูปไมเที่ยง ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดรูปขึ้น
ถึงธรรมนั้นก็ไมเที่ยงเหมือนกัน รูปที่เกิดขึ้นพรอมดวยเหตุอันไมเที่ยง
แลว จะเปนของเที่ยงมาแตไหน "เวทนา อนิจฺจา" ความเสวย
อารมณไมเที่ยง ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหเวทนาเกิดขึ้น ถึง
ธรรมนั้นก็ไมเที่ยงเหมือนกัน เวทนาซึ่งเกิดขึ้นพรอมดวยเหตุอันไม
เที่ยงแลว จะเปนของเที่ยวมาแตไหน "สฺา อนิจฺจา" ความจําหมาย
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ไวไมเที่ยง ธรรมอันใดเปนเหตุปจจัยใหสัญญาเกิดขึ้น ถึงธรรม
นั้นก็ไมเที่ยงเหมือนกัน สัญญาที่เกิดขึ้นพรอมดวยเหตุอันไมเที่ยงแลว
จะเปนของเที่ยงมาแตไหน "สงฺขารา อนิจฺจา" ธรรมทั้งหลายที่ตก
แตงจิต ปรุงจิตไมเที่ยง ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหสังขาร
เกิดขึ้น ถึงธรรมนั้นก็ไมเที่ยงเหมือนกัน สังขารที่เกิดขึ้นพรอมดวย
เหตุอันไมเที่ยงแลวจะเปนของเที่ยงมาแตไหน "วิฺาณ อนิจฺจ" จิต
ที่รูอารมณวิเศษไมเที่ยง ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหวิญญาณ
เกิดขึ้น ถึงธรรมนั้นก็ไมเที่ยงเหมือนกัน วิญญาณที่เกิดขึ้นพรอมดวย
เหตุอันไมเที่ยงแลว จะเปนของเที่ยงมาแตไหน รูปเปนทุกขทนยาก
ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยรูปเกิดขึ้น ถึงธรรมนั้นก็เปนทุกขทน
ยากเหมือนกัน รูปที่เกิดขึ้นพรอมดวยเหตุอันเปนทุกขแลว จะเปนสุข
มาแตไหน เวทนาเปนทุกขทนยาก ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยให
เวทนาเกิดขึ้น ถึงธรรมนั้นก็เปนทุกขทนยากเหมือนกัน เวทนาที่เกิด
ขึ้นพรอมดวยเหตุอันเปนทุกขแลว จะเปนสุขมาแตไหน สัญญาเปน
ทุกขทนยาก ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหสัญญาเกิดขึ้น ถึงธรรม
นั้นก็เปนทุกขทนยากเหมือนกัน สัญญาที่เกิดขึ้นพรอมดวยเหตุอันเปน
ทุกขแลว จะเปนสุขมาแตไหน สังขารทั้งสิ้นเปนทุกขทนยาก ธรรม
อันใดเหตุเปนปจจัยใหสังขารเกิดขึ้น ถึงธรรมนั้นก็เปนทุกขทนยาก
เหมือนกัน สังขารที่เกิดขึ้นพรอมดวยเหตุอันเปนทุกขแลว จะเปนสุข
มาแตไหน วิญญาณเปนทุกขทนยาก ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยให
วิญญาณเกิดขึ้น ถึงธรรมนั้นก็เปนทุกขทนยากเหมือนกัน วิญญาณที่
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เกิดขึ้นพรอมดวยเหตุอันเปนทุกขแลว จะเปนสุขมาแตไหน รูปเปน
อนัตตามิใชตัวมิใชตน ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหรูปเกิดขึ้น ถึง
ธรรมนั้นก็เปนอนัตตา มิใชตัวมิใชตนเหมือนกัน รูปที่เกิดขึน้ พรอม
ดวยเหตุเปนอนัตตาแลว จะเปนตัวเปนตนมาแตไหน เวทนาเปนอนัตตา
มิใชตัวมิใชตน ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหเวทนาเกิดขึ้น ถึง
ธรรมนั้นก็เปนอนัตตา มิใชตัวมิใชตนเหมือนกัน เวทนาที่เกิดขึ้นพรอม
ดวยเหตุเปนอนัตตาแลว จะเปนตัวเปนตนมาแตไหน สัญญาเปนอนัตตา
มิใชตัวมิใชตน ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหสัญญาเกิดขึ้น ถึง
ธรรมนั้นก็เปนอนัตตา มิใชตัวมิใชตนเหมือนกัน สัญญาที่เกิดขึ้น
พรอมดวยเหตุเปนอนัตตาแลว จะเปนตัวเปนตนมาแตไหน สังขารเปน
อนัตตา มิใชตัวมิใชตน ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหสังขารเกิดขึ้น
ถึงธรรมนั้นก็เปนอนัตตา มิใชตัวมิใชตนเหมือนกัน สังขารที่เกิดขึ้น
พรอมดวยเหตุเปนอนัตตาแลว จะเปนตัวเปนตนมาแตไหน วิญญาณ
เปนอนัตตา มิใชตัวมิใชตน ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหวิญญาณ
เกิดขึ้น ถึงธรรมนั้นก็เปนอนัตตา มิใชตัวมิใชตนเหมือนกัน วิญญาณ
ที่เกิดขึ้นพรอมดวยเหตุเปนอนัตตาแลว จะเปนตัวเปนตนมาแตไหน
วิปสสนาที่มีขันธ ๕ ทั้งเหตุทั้งปจจัยเปนอารมณ ไดในลักษณะทั้ง ๓
มาแลวในพระบาลีดังนี้. สาธุชนผูบําเพ็ญเพียรพึงเจริญวิปสสนาที่มี
ขันธ ๕ ลวนเปนอารมณก็ดี ที่มีขันธ ๕ ทั้งเหตุทั้งปจจัยเปนอารมณ
ก็ดี โดยนัยที่มาแลวในพระบาลีดังวามานี้ ก็ไดดีทีเดียว.
ก็วิธีที่เจริญวิปสสนา ซึ่งมาในอรรถกถานั้น ดังนี้วา ผูบําเพ็ญ
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เพียรถาไดฌานแลวเปนสมถยานิก ยอมทําฌานที่ตนไดใหเปนบาทแหง
วิปสสนา คือ ออกจากฌานแลวกําหนดองคฌานทั้ง ๕ คือ วิตกและ
วิจาร และปติ และสุข และเอกัคคตา ทั้งสัมปยุตธรรมที่เกิดดวยองค
ฌานนั้น ถึงซึ่งสันนิษฐานเขาใจชัดแนวา องคฌานและสัปยุตธรรม
เหลานี้เปนนามธรรม เพราะเปนธรรมนอมไปยังอารมณ แลวจึงแสวง
หาที่อาศัยของนามธรรมนั้น จึงเห็นหทัยรูปเปนที่อาศัยของนามธรรม
นั้น มหาภูตรูปและอุปาทายรูปเปนที่อาศัยของหทัยรูปนั้น จึงสันนิษฐาน
เขาใจชัดวา หทัยรูปและมหาภูตรูปและอุปาทายรูปเหลานี้เปนรูปธรรม
เพราะเปนของทรุดโทรมฉิบหายไป ดวยปจจัยเปนขาศึกแกตนมีรอน
เย็นเปนตน ผูบําเพ็ญเพียรที่ไดฌานแลวเปนสมถยานิก ยอมมากําหนด
รูจักนามและรูปไดแจงชัดดวยประการฉะนี้. ฝายวิปสสนายานิก ผูมี
ญาณคือวิปสสนาไมไดฌานสมาบัติอันใด เมื่อเจริญวิปสสนา มา
กําหนดสังขารมีนามและรูปเปนตน อนึ่ง มากําหนดกายทั้งจิตเจตสิกนี้
โดยประเภทแหงกองทั้ง ๕ คือกองรูปเปนของทรุดโทรม ๑ คือกอง
เวทนความเสวยอารมณ ๑ คือกองสัญญาความจําหมายอารมณ ๑ คือ
กองสังขารเปนผูตกแตงจิต ๑ คือกองวิญญาณใจเปนผูรูอารมณวิเศษ ๑
บรรจบเปน ๕ กอง เมื่อกําหนดกายทั้งจิตและเจตสิกนี้ แตกออกเปน
๕ กอง ดังวามานี้. ผูบําเพ็ญเพียรรูจักขันธทั้ง ๕ แจงชัดตามลักษณะ
เฉพาะตัวฉะนี้แลว พึงยอขันธทั้ง ๕ นั้นเขาเปน ๒ คือนาม ๑ คือ
รูปขันธ ๑ รูปขันธกองรูปคงอยูเปนรูป เพราะเปนของทรุดโทรมอยู
โดยธรรมดา แตเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อรูปขันธ ๔ นั้น
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เปนนาม เพราะเปนธรรมนอมไปยังอารมณ เมื่อกําหนดสังขารที่เปน
ไปใน ๓ ภพ ยอลงโดยเปนนาม ๑ เปนรูป ๑ ฉะนี้แลว ก็ไดสันนิษฐานชัดวา สัตวหรือบุคคลวาตัวหรือวาตนวาเทวดาหรือพรหมอื่น นอก
จากนามและรูปไปแลวไมมี มีแตนามและรูปอยางเดียวเทานั้นเปนไปใน
๓ ภพ ก็คําวาสัตว วาบุคคล วาตัว วาตน วาเทวดา วาพรหมนั้นไมมี
โดยปรมัตถ มาบัญญัติสมมตินามรูปนั้นเองวา เปนสัตวเปนบุคคล
เปนตัวเปนตน เปนเทวดาเปนพรหม ประหนึ่งสมมติไมวาเปนกราบ
เปนมาดเปนเรือฉะนั้น ก็นามและรูปทั้ง ๒ นี้ อาศัยกันและกันแลนไป
ในสงสารสาคร ประหนึง่ มนุษยกับเรือทั้ง ๒ อาศัยกันและกันแลนไปใน
สมุทรสาคร ฉะนั้น เมื่อมากําหนดรูเห็นนามและรูปชัดตามเปนจริง
อยางไร ละสัตตูปลัทธิสัตตสัญญาเสียได ตั้งอยูในความเปนผูไมหลง
ในบัญญัติวาสัตววาบุคคล วาตัววาตน วาเทวดาวาพรหม ฉะนี้แลว
ทิฏฐิความเห็นของผูบําเพ็ญเพียรนั้นก็บริสุทธิ์ดวยดี ชื่อวา ทิฏฐิวิสุทธิ
เปนตัววิปสสนาที่ ๑.
สาธุชนผูบําเพ็ญเพียรใหทิฏฐิวิสุทธิบริบูรณขึ้นแลว ควรเจริญ
ิวิปสสนาปญญาตอไป แสวงหาเหตุและปจจัยของนามและรูปนั้น ประหนึ่งแพทยผูฉลาดในการรักษาโรค เมื่อเห็นโรคแลว ยอมแสวงหา
โรคนิทานเหตุเกิดขึ้นของโรคนั้น ฉันใด ผูบําเพ็ญเพียรเมื่อรูจักนาม
และรูปชัดแลว ควรแสวงหาเหตุและปจจัยของนามและรูปนั้น ฉันนั้น
เมื่อกําหนดรูเหตุและปจจัยของนามและรูปนั้นไดแจงชัดแลว ก็ยอม
ขามลวงกังขาในกาลทั้ง ๓ เสียได. ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยของนาม
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และรูปนั้น นามรูปและรูปนั้นอาศัยเหตุและปจจัยอะไรเกิดขึ้น กรรม
เปนเหตุเปนปจจัยของนามรูปนั้น นามและรูปนั้นเปนตัววิบากผล
สุขวิเศษของกรรมอาศัยกรรมเกิดขึ้น. กรรมนั้นเปน ๒ อยาง คือกุศลกรรมและอกุศลธรรม. นามและรูปใดเกิดดวยอกุศลกรรม นามและ
รูปนั้นเปนของหยาบทุรพลเลวทรามต่ําชา. นามและรูปใดเกิดขึ้นดวย
กุศลกรรม นามและรูปนั้นเปนของสุขุมละเอียดประณีตดีนัก ดวยเหตุนี้
กรรมจึงเปนเหตุเปนปจจัยของนามและรูปนั้น ก็แตวากรรมอยางเดียว
ไมเปนเหตุใหเกิดนามและรูปได ตองอาศัยอุปาทานเชื้อเครื่องถือมั่นคือ
ฉันทราคะความพอใจและความยินดี อุปาทานเลาก็ตองอาศัยตัณหา
ความอยากเปนเหตุใหสะดุงดิ้นรนไป ตัณหาเลาก็ตองอาศัยอวิชชา
ความไมรูแจง ความไมรูจริง เพราะเหตุนี้ อวิชชาเปนปจจัยของตัณหา
ตัณหาจึงเปนปจจัยของอุปทาน อุปาทานจึงเปนปจจัยของกรรมคือภาวะ
กรรมจึงเปนปจจัยของชาติ คือนามและรูป โดยนัยนี้จึงไดความสันนิษฐานเห็นชัดวา ธรรม ๔ อยาง คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม
เปนเหตุเปนปจจัยของนามและรูปนั้น นามและรูปนั้นอาศัยธรรม ๔
อยางนี้จึงเกิดขึ้นจึงเปนไป. มหาภูตรูปคือ ดิน น้าํ ลม ไฟ และอาหาร
เปนปจจัยของรูปธรรม ดวยอุปถัมภทํานุบํารุงรูปนั้นไว ผัสสะเปน
ปจจัยของนามธรรม คือเวทนา สัญญา สังขาร. เวทนา สัญญา สังขาร
๓ อยางนี้ อาศัยปจจัย คือ ผัสสะเกิดขึ้นเปนไป นามและรูปเปนปจจัย
ของนามธรรม คือ วิญญาณ เพราะเหตุวิญญาณนั้นอาศัยจักษุและรูป
ทั้ง ๒ เกิดขึ้น จึงชื่อวาจักขุวิญญาณ อาศัยโสตและเสียงทั้ง ๒ เกิดขึ้น
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จึงชื่อวาโสตวิญญาณ อาศัยฆานะและกลิ่นทั้ง ๒ เกิดขึ้น จึงชื่อวาฆานวิญญาณ อาศัยชิวหาและรสทั้ง ๒ เกิดขึ้น จึงชื่อวาชิวหารวิญญาณ
อาศัยกายและสัมผัสทั้ง ๒ เกิดขึ้น จึงชื่อวากายวิญญาณ อาศัยใจและ
ธัมมารมณทั้ง ๒ เกิดขึ้น จึงชื่อวามโนวิญญาณ. จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ ทั้ง ๕ นี้มรี ูป
อยางเดียวเปนปจจัย อาศัยรูปเกิดขึ้นเปนไป มโนวิญญาณมีนามและ
รูปทั้ง ๒ เปนปจจัย อาศัยนามและรูปทั้ง ๒ เกิดขึ้นเปนไป ดวยเหตุนี้
นามและรูปจึงเปนปจจัยของนามธรรมคือวิญญาณ วิญญาณอาศัยนาม
และรูปทั้ง ๒ นั้นเกิดขึ้นเปนไป ไดความสันนิษฐานรูเห็นชัดวา อวิชชา
ตัณหา อุปาทาน กรรม อาหาร เปนเหตุเปนปจจัยของรูปธรรม รูปธรรมอาศัยปจจัย ๕ อยางนี้เกิดขึ้นเปนไป อวิชชา ตัณหา อุปาทาน
กรรม ผัสสะ เปนเหตุเปนปจจัยของนามธรรม คือ เวทนา สัญญา
สังขาร. เวทนา สัญญา สังขาร อาศัยปจจัย ๕ อยางนี้เกิดขึ้นเปนไป
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม นามและรูปเปนเหตุเปนปจจัยของนาม
ธรรมคือวิญญาณ วิญญาณอาศัยปจจัย ๕ อยางนี้เกิดขึ้นเปนไป. เมื่อ
ผูบําเพ็ญเพียรมากําหนดเหตุปจจัยของนามและรูปนั้นแจงชัด ดวย
ประการฉะนี้แลว ก็เขาใจแนวา นามและรูปที่เปนปจจัยนั้น อาศัย
เหตุปจจัยเกิดขึ้นเปนไป ฉันใด ถึงนามและรูปที่เปนอดีตลวงแลวก็ดี
ที่เปนอนาคตยังไมมาถึงก็ดี ยอมอาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้นเปนไป ฉันนั้น
นั่นแล. เมื่อผูบําเพ็ญเพียรมากําหนดเหตุปจจัยของนามและรูปรูเห็น
แจงชัดฉะนี้แลว ยอมขางลวงกังขาความสงสัยในกาลทั้ง ๓ เสียได.
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กังขาในกาลทั้ง ๓ นั้น คือ กังขาอันปรารภสวนอดีตลวงแลว ๕ อยาง
คือ กังขาปรารภสวนอนาคตขางหนาที่ยังไมถึง ๕ อยาง คือ กังขา
ปรารภสวนปจจุบันที่เกิดเฉพาะหนาบัดนี้ ๖ อยาง จึงบรรจบเปนกังขา
๑๖ อยางในกาลทั้ง ๓. ก็กังขาอันปรารภสวนอดีตที่ลวงแลว ๕ อยาง
นั้นวา เราไดมแี ลวหรือหนอในชาติกอน หรือเราไมไดมีแลว เราได
มีแลวในชาติกอน เราเปนอะไรหนอ เราไดมีแลวในชาติกอน เรา
เปนผูมีทุกขเปนอยางไรหนอ เราไดเปนอะไรแลวจึงเปนอะไรอีกเลา
ในชาติกอน ๆ ดังนี้ กังขาอันปรารภสวนกาลที่ลว งแลว ๕ อยางดังวา
มานี้. ก็กังขาอันปรารภสวนอนาคต ๕ อยางนั้นวา เราจักมีหรือหนอ
ในชาติหนาหรือเราจักไมมี เราจักไมมีในชาติหนา เราจักเปนอะไรหนอ
เราจักมีในชาติหนา เราจักเปนผูมีสุขทุกขเปนอยางไรหนอ เราจักเปน
อะไร แลวจึงจักเปนเอระไรในชาติหนาตอไปอีกเลาหนอ ดังนี้ กังขา
อันปรารภสวนอนาคต ๕ อยาง ดังวามานี้. ก็กังขาอันปรารภสวน
ปจจุบัน ๖ อยางนั้นวา เดี๋ยวนี้เรามีหรือหนอ หรือเราไมมี เรามี
อยูเดี๋ยวนี้ เราเปนอะไรหนอ เรามีอยูเดี๋ยวนี้ เราเปนอยางไรหนอ
เราเปนสัตวมาแตไหนหนอ เราจักไปเกิดที่ไหนอีกเลาหนอ ดังนี้
กังขาอันปรารภสวนปจจุบัน ๖ อยาง ดังวามานี้, จึงบรรจบกังขา
ในอดีต ๕ อยาง ในอนาคต ๕ อยาง ในปจจุบัน ๖ อยาง เปน
กังขา ๑๖ อยางดวยกันดังนี้. เมื่อกําหนดเหตุปจจัยของนามและรูป
เห็นแจงชัดฉะนี้แลว ยอมขามลวงกังขา ๑๖ อยางเสียได เปนผูไม
มีกังขา ความสงสัยในสวนอดีต อนาคต ปจจุบันแลว ปญญาของผู
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บําเพ็ญเพียรกําลังกลา มากําหนดเห็นเหตุปจจัยของนามและรูปแจงชัด
ขามลวงกังขาความสงสัยในกาลทั้ง ๓ เสียไดดวยประการดังนี้ ชื่อวา
กังขาวิตรณวิสุทธิ เปนตัววิปสสนาที่ ๒.
ผูบําเพ็ญเพียรมากําหนดรูจักเหตุและปจจัยของและรูปแจงชัด
จนขามลวงกังขาความสงสัยในกาลทั้ง ๓ เสียไดดวยดี ฉะนี้แลว ควร
เจริญวิปสสนาปญญาตอไป มาพิจารณานามและรูปทั้งปจจัยที่เปนอดีต
ลวงแลว และอนาคตยังไมมาถึง และปจจุบันเกิดขึ้นเฉพาะหนาที่เปน
ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด ต่ําชาหรือประณีต ไกลหรือ
ใกล เห็นวานามและรูปกับทั้งปจจัยทั้งสิ้นนั้น เปนของไมเที่ยงจริง
ดวยความเปนสังขารเกิดขึ้นแลวสิ้นไปในกาลนั้น ๆ. ก็นามและรูปใด
เปนอดีตลวงแลว นามและรูปนั้นก็ดับสิ้นไปแลวในกาลอดีตนั้น หาถึง
ซึ่งกาลปจจุบันนี้ไม นามและรูปใดที่เปนอนาคตยังมาไมถึงเลา นาม
และรูปนั้นก็จะดับสิ้นไปในกาลอนาคตนั้น จักไมไปถึงกาลอนาคต
เบื้องหนานั้นได นามและรูปใดที่เปนปจจัยบังเกิดเฉพาะหนา บัดนี้เลา
นามและรูปนั้นก็จะดับสิ้นไปใสกาลปจจุบันนี้ หาไปถึงกาลอนาคตไม
นามและรูปที่เปนภายในเลา ก็ดับสิ้นไปในภายใน หาถึงความเปน
นามและรูปภายนอกไม นามและรูปภายนอกเลา ก็ดับสิ้นไปในภาย
นอก หาถึงความเปนนามและรูปไปภายในไม นามและรูปที่หยาบเลา
ก็ดับสิ้นไปในความเปนนามและรูปที่หยาบนั้น หาถึงความเปนนาม
และรูปที่ละเอียดไม นามและรูปที่ละเอียดเลา ก็ดับสิ้นไปในความเปน
นามและรูปที่ละเอียดนั้น หาถึงความเปนนามและรูปที่หยาบไม นาม
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และรูปที่ต่ําชาเลา ก็ดับสิ้นไปใสความเปนนามและรูปที่ต่ําชานั้น หา
ถึงความเปนนามและรูปที่ประณีตไม นามและรูปที่ประณีตเลา ก็ดับสิ้น
ไปในความเปนนามและรูปที่ประณีตนั้น หาถึงความเปนนามและรูปที่
ต่ําชาไม นามและรูปที่ไกลเลา ก็ดับสิ้นไปในที่ไกลนั้น หาถึงความ
เปนนามและรูปที่ใกลไม นามและรูปที่ใกลเลา ก็ดับสิ้นไปในที่ใกล
นั้น หาถึงความเปนนามและรูปที่ไกลไม เพราะเหตุฉะนี้ นามและรูป
ทั้งสิ้นนั้น จึงเปนของไมเที่ยงจริง เพราะเกิดขึ้นแลวดับสิ้นไปในกาล
นั้น ๆ ไมลวงกาลนั้น ๆ ไปไดฉะนั้น นามและรูปใดเปนของไมเที่ยง
นามและรูปนั้นเปนทุกขทนยากจริง เพราะเปนสังขารอันความเกิดขึ้น
แลวดับสิ้นไปเบียดบีบคั้นอยูเปนนิตยไมหยุดเลย นามและรูปใดเปน
ทุกขทนยากเลา นามและรูปนั้นเปนอนัตตามิใชตัวมิใชตน ตัวตนไมมี
จริง แตเปนนามและรูปนั้นเอง ก็นามและรูปนั้นมิใชของเรา มิใชเรา
มิใชตัวตนของเรา. เมื่อผูบําเพ็ญเพียรมาปรารภวิปสสนาอยูดวยดี ดังนี้
ธรรม ๑๐ อยางเกิดขึ้น คือ โอภาสแสงสวางเกิดแตวิปสสนาจิต ซาน
ออกจากสรีราพยพ ๑ คือปติ แผซานไปทั่วสรีรกาย ทํากาลและจิต
ใหอิ่มเกิดขึ้นดวยวิปสสนาจิต ๑ คือวิปสสนาญาณ อันแกกลานักเห็น
นามและรูปแจงชัดดวยดีเกิดขึ้น ๑ คือปสสัทธิ ความสงบกายและ
สงบจิตระงับกระวนกระวายเสียไดดวยดี เกิดขึ้นดวยวิปสสนาจิต ๑ คือ
สุขเปนไปในกาลและเปนไปในจิตอันประณีตนัก เกิดขึ้นดวยวิปสสนาจิต ๑ คืออธิโมกข ความเชื่อมั่น มีกําลังกลา เปนที่ผองใสของจิต
และเจตสิกยิ่งนักเกิดกับดวยวิปสสนาจิต ๑ คือปคคาหะ ความเพียร
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ไมยิ่งไมหยอน ประคองจิตไวดวยดีในอารมณ ทําจิตใหเปนไปเสมอ
อยูได เกิดขึ้นดวยวิปสสนาจิต ๑ คืออุปฏฐาน สติตั้งมั่นรักษาอารมณ
ไว ทําใหปรากฏดวยดี ดังปรโลกปรากฏแกผูมีทิพจักษุ ฉะนั้น เกิด
ขึ้นกับดวยวิปสสนาจิต ๑ คือ อุเบกขา ความเห็นธรรมมัธยัสถใน
สังขารทั้งสิ้น มีกําลังกลานัก เกิดขึ้นดวยวิปสสนาจิต ๑ คือนิกันติ
ความรักใคร มีอาการสุขุมละเอียด ทําความอาลัยในวิปสสนานักเกิด
ขึ้น ๑ บรรจบเปนธรรม ๑๐ อยาง ก็ธรรม ๑๐ อยางนั้น เปนอุปกิเลส
เครื่องเศราหมองของวิปสสนา เพราะเกิดขึ้นแลวทําผูเจริญวิปสสนานั้น
ใหพิศวงหลงไปวา มรรคผลเกิดขึ้นแกเรา เราไดสําเร็จมรรคผลแลว
ก็หยุดความเพียรเสียไมเจริญวิปสสนาตอไป กอใหเกิดตัณหา มานะ
ทิฏฐิวาของเรา วาเรา วาตัวตนของเราขึ้นดวย เพราะเหตุฉะนี้ ธรรม
๑๐ อยางนั้น จึงเปนอุปกิเลสเครื่องเศราหมองของวิปสสนา. ผูที่
บําเพ็ญเพียรมาปรารภวิปสสนาอยูดวยดี เมื่อธรรมที่เปนอุปกิเลส ๑๐
อยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ไมยินดีไมหลงในธรรมทีเ่ ปนอุปกิเลสอันเกิด
ขึ้นนั้น ไมหยุดความเพียรของตนเสีย ดวยเขาใจชัดวาไมใชทางมรรค
ผล ไมใชทางวิปสสนา ทางวิปสสนาอยางอื่นตางหากที่เราจะพึงดําเนิน
ไป วิปสสนาปญญาของผูบําเพ็ญเพียรมีกําลังแกกลานัก มารูเห็นแจง
ชัดวานี้เปนทางมรรคผล นี้ไมใชทางมรรคผล ไดดวยดี นี้ชื่อวามัคคามัคคญาณทัสสนาวิสุทธิ เปนตัววิปสสนาที่ ๓.
ผูบําเพ็ญเพียรเจริญวิปสสนาญาณแกกลา ทํามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิใหบริบูรณดวยดีแลว วินิจฉัยไดชัดวา นี้เปนตัวอริยมรรค นี้เปน
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อุปกิเลสมิใชอริยมรรค ฉะนี้แลว ควรเจริญวิปสสนาญาณทั้ง ๙ ประการ
อันบริสุทธพนจากอุปกิเลสแลว เพื่อจะใหไดอริยมรรคเบื้องบนตอไป.
วิปสสนาญาณ ๙ นั้น คืออุทยัพพยญาณที่ ๑ ภังคญาณที่ ๒ ภยตุปฏฐานญาณที่ ๓ อาทีนวญาณที่ ๔ นิพพิทาญาณที่ ๕ มุญจิตุกัมยตาญาณที่ ๖
ปฏิสังขาญาณที่ ๗ สังขารุเปกขาญาณที่ ๘ สัจจานุโลมิกญาณที่คํารบ ๙
ในญาณทั้ง ๙ นั้น ปญญาอันหยั่งรูความเกิดขึ้นดวย ความดับสิ้นไป
ดวย ของนามและรูปนั้น ชื่อวาอุทยัพพยญาณ นี้วาโดยสังเขป. วาโดย
พิสดาร ใหผูบําเพ็ญเพียรพึงพิจารณานิพพัตติลักขณะ คือความเกิด
ขึ้น ๕ และปริณามลักขณะ คือความดับสิ้นไป ๕ ของขันธ ๕ โดยนัย
นี้ ขันธ ๑ ไดลักษณะ ๑๐ ทั้งเกิดขึ้นทั้งดัง ๕ ขันธดวยกันบรรจบเปน
ลักษณะทั้งเกิดขึ้นทั้งดับ ๕๐ ถวน. ในรูปขันธนั้น ใหผูบําเพ็ญเพียรพึง
พิจารณาพิพพัตติลักขณะ คือความเกิดขึ้น ๕ อยาง คือรูปเกิดขึ้นก็
เพราะอวิชชาความไมรูแจงเกิดขึ้น ๑ คือรูปเกิดขึ้นก็เพราะตัณหาความ
อยากเปนเหตุสะดุงดิ้นรนเกิดขึ้น ๑ คือรูปเกิดขึ้นก็เพราะกรรมคือกุศล
และอกุศลเกิดขึ้น ๑ คือรูปเกิดขึ้นก็เพราะอาหารเปนผูอุปถัมภเกิดขึ้น ๑
คือความเกิดขึ้นของรูปอยางเดียวไมมีอาศัยเหตุปจจัย ๑ บรรจบเปน
นิพพัตติลักขณะ คือความเกิดขึ้นของรูปขันธ ๕ อยาง ดังนี้ พึงเห็น
ปริฌานลักขณะในรูปขันธ ๕ อยาง คือรูปดับสิ้นไปก็เพราะอวิชชา
ดับสิ้นไป ๑ คือรูปดับไปก็เพราะตัณหาดับสิ้นไป ๑ คือรูปดับสิ้นไป
ก็เพราะกรรมดับสิ้นไป ๑ คือรูปดับสิ้นสิ้นไปก็เพราะอาหารดับสิ้นไป ๑
คือ ความดับสิ้นไปของรูปอยางเดียวไมมีเหตุปจจัย ๑ บรรจบเปน
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ปริณามลักขณะ ๕ อยาง ดังนี้ ใหผูบาํ เพ็ญเพียรพึงพิจารณานิพพัตติลักขณะ ๕ ปริฌามลักขณะ ๕ เปน ๑๐ ดวยกันของรูปขันธดวยประการ
ดังนี้. พึงพิจารณานิพพัตติลักขณะ และปริณามลักขณะ ๕ ของเวทนา
ขันธและสัญญาขันธและสังขารขันธและวิญญาณขันธดวย ใหเหมือน
กับพิจารณาในรูปขันธ ฉะนั้น ตางกันแตในเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ในที่อาหารใหเปลี่ยนเอาผัสสะเขาแทนดังนี้วา เวทนาเกิดขึ้น
ก็เพราะเกิดขึ้นของผัสสะ เวทนาดับสิ้นไปก็เพราะดับสิ้นไปของผัสสะ
สัญญาเกิดขึ้นก็เพราะเกิดขึ้นของผัสสะ สัญญาดับสิ้นไปก็เพราะดับสิ้น
ไปของผัสสะ สังขารเกิดขึ้นก็เพราะเกิดขึ้นของผัสสะ สังขารดับสิ้น
ไปก็เพราะดับสิ้นไปของผัสสะ ฝายวิญญาณในที่อาหาร ใหเปลี่ยนเอา
นามและรูปเขาแทน ดังนี้วา วิญญาณเกิดขึ้นเพราะเกิดขึ้นของนาม
และรูป วิญญาณดับสิ้นไปก็เพราะดับสิ้นไปของนามและรูป นิพพัตติลักขณะ และปริฌามลักขณะของเวทนาและสัญญาและสังขารและวิญญาณแปลกตางกัน ไมเหมือนกันดวยลักษณะของรูปแตเทานี้. ปญญา
อันหยั่งรูนิพพัตติลักขณะและปริณามลักขณะ คือเกิดขึ้นและดับไปของ
ขันธทั้ง ๕ ดังวามานี้ ชื่อวาอุทยัพพญาณ อุทยัพพยญาณนี้ ใหผูบําเพ็ญ
เจริญเพื่อใหเห็นแจงชัดวา สังขารและนามรูปเปนของไมเที่ยงจริง.
ในภังคญาณที่ ๒ นั้น ปญญาอันปลอยวางความเกิดขึ้นเสียไมพิจารณา
มาพิจารณาแตความแตกดับของสังขารอยางเดียว ไมพิจารณาเหตุ
คือความเกิดขึ้น มาพิจารณาแตผล คือความแตกดับไปของสังขาร
อยางเดียวเปนอารมณอยางนี้วา สังขารทั้งสิ้นยอมแตดับไป ความ
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ที่ไมแตกดับไปของสังขารเหลานั้นไมมีเลย ดังฟองน้ํากอนใหญมีอัน
แตกดับไปเปนธรรมดา ฉะนั้น ก็จิตอันใดรูปอารมณเกิดขึ้นแลว
แตกดับไป ผูบําเพ็ญเพียรมาพิจารณาเห็นความแตกดับไปของจิตนั้น
เปนอารมณ อนึ่ง จิตใด ๆ มีเวทนาเปนอารมณก็ดี มีสัญญาเปน
อารมณก็ดี มีสังขารเปนอารมณก็ดี มีวิญญาณเปนอารมณก็ดี เกิด
ขึ้นแลวแตกดับไป ก็พิจารณาเห็นความแตกดับไปของจิตนั้น ๆ เปน
อารมณอยางเดียว. อันนี้เปนกิจของภังคญาณ. ในภยตุปฏฐานญาณ
ที่ ๓ นั้น ปญญาของผูบําเพ็ญเพียรอันหยั่งรูความแตกดับไปของสังขาร
แกกลา จนสังขารเหลานั้นปรากฏเปนภัยใหญนากลัว ดังเห็นสัตวราย
และเห็นเรือนไฟไหม อันชื่อวาภยตุปฏฐานญาณ. ในอาทีนวญาณทั้ ๔
นั้น แมผูบําเพ็ญเพียรมาสองเสพภยตุปฏฐานญาณ เห็นสังขารเปนภัย
ใหญนากลัวปรากฏชัดอยู จึงเห็นโทษในสังขารเหลานั้นยิ่งนัก ไมมี
ความอภิรมยยินดีในสังขารเหลานั้นเลย ราวกะบุรุษผูรักชีวิต รูว า
โภชนะเจือดวยยาพิษแลว กลัวเห็นโทษ ไมยินดีเพื่อจะบริโภคเลน รูวา
แมน้ําประกอบไปดวยจระเขรายมีภัยใหญ กลัวเห็นโทษ ไมยินดีเพื่อจะ
ลงอาบเลย ฉะนั้น. ปญญาที่เห็นโทษสังขารเหลานั้นแกกลา จนไมมี
ความอภิรมยยินดีในสังขารเหลานั้น ดังวามานี้ ชื่อวาอาทีนวญาณ. ใน
นิพพิทาญาณที่ ๕ นั้น ปญญาของผูบําเพ็ญเพียรมาเจริญอาทีนวญาณ
นั้น มีกําลังกลานัก จนเกิดนิพพิทาความเหนื่อยหนายชิงชังในสังขาร
ทั้งสิ้นนั้น ไมรื่นรมยยินดี ราวกะบุรษุ ผูเห็นโทษของภรรยา มีความ
เหนื่อยหนายชิงชังภรรยานั่น ฉะนั้น อันนี้ชื่อวานิพพิทาญาณ. ใน
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มุญจิตุกัมยตาญาณที่ ๖ วา จิตของผูบําเพ็ญเพียรนั้นไมพัวพันของอยู
แมในสังขารอันใดอันหนึ่ง อยากจะใครพนจะใครปลดเหลื้องออกจาก
สังขารเหลานั้น ดวยความเหนื่อยในสังขารเหลานั้นแกกลายิ่งนัก
ประหนึ่งมัจฉาชาติอยูภายในแหอยากจะใครพนจากแห อยูในปากอสรพิษอยากจะใครพนออกจากปากอสรพิษฉะนั้น ปญญาของผูบําเพ็ญเพียร
เห็นโทษของสังขารเหลานั้น จนเกิดนิพพิทาความเหนื่อยหนายยิ่งนัก
อยากจะใครพน อยากจะใครปลดเปลือ้ งออกจากสังขารเหลานั้น ดังวา
มานี้ชื่อวามุญจิตุกัมยตาญาณ. ในปฏิสังขาญาณที่ ๗ นั้น ผูบําเพ็ญ
เพียร ทํามุญจิตุกัมยตาญาณใหบริบูรณแลว ปรารถนาจะใครพนจาก
สังขารเหลานั้น ยกสังขารเหลานั้นขึ้นยังไตรลักษณ กําหนดพิจารณา
ดวยปฏิสังขานุปสสนาญาณ เพื่อจะทําอุบายของความปลดเปลื้องจาก
สังขารใหบริบูรณขึ้น จึงมาพิจารณาเห็นวา สังขารทั้งสิ้นเหลานั้นเปน
ของไมเที่ยงจริง เพราะเกิดขึ้นแลวดับไป มีขึ้นแลวแปรปรวนแตก
ทําลายหายไป อนึ่ง เพราะเปนสังขารตั้งอยูไมนาน ประกอบกาลเพียง
เทานั้น ๆ แลวดับไป ดังของยืมเขามาฉะนั้น อนึ่ง มาเห็นวาสังขาร
เหลานั้นเปนทุกขอันสัตวทนยากจริง เพราะเปนสังขารอันความเกิดขึ้น
แลวแปรปรวนดับไป เบียดเบียนบีบคั้นอยูเปนนิตย จึงเปนทุกข
ทนยากจริง เพราะเปนสังขารเรารอนอยูดวยเพลิงกิเลส คือ ราคะ
โทสะ โมหะ และเพลิงทุกขมีชาติชรามรณะเปนตน อนึ่ง เปนทุกข
ทนยากจริง เพราะเปนที่อาศัยของโรคาพาธตาง ๆ มีโรคในจักษุเปนตน
อนึ่ง มาเห็นวาสังขารเหลานั้น เปนอนัตตามิใชตน เปนธรรม
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สูญจากตัว จากตน จากสัตว จากบุคคล ไมมีผูหนึ่งผูใดเปนเจาของ
ปกครองปองกันรักษา ไมเปนไปในอํานาจของผูใดผูหนึ่ง ยอมไป
ตามวิสัยของตน คือเกิดขึ้นแลวแปรปรวนแตกทําลายดับไป ดวยชรา
พยาธิ มรณะ โดยธรรมดา เมื่อผูบําเพ็ญเพียรมาพิจารณาเห็นสังขาร
เหลานั้นทั้งสิ้นดวยลักษณะทั้ง ๓ อยูอยางนี้ เพื่อจะใหสําเร็จอุบายที่จะ
ปลดเปลื้องออกเสียจากสังขารเหลานั้น เปรียบเหมือนบุรุษผูหนึ่งคิด
จะจับมัจฉาชาติ ถือเอาสุมไปสุมในน้ํา หยอนมือลงไปตามปากสุม
จับอสรพิษเขาที่คอในภายในน้ําแลว มีจิตยินดีวาจับมัจฉาชาติได ยก
ึขึ้นดูแลเห็นแสกในศีรษะมีอยูรูวาอสรพิษแลวสะดุงกลัวเห็นโทษ เหนื่อย
หนายนักในความจับความยึดไดนั้น ปรารถนาจะใครปลอยวางอสรพิษ
นั้นเสีย จึงจับหางอสรพิษคลายขนดออกจากแขนแลว ยกขึ้นแกวง
บนศีรษะหลายรอบ ทําใหอสรพิษนั้นทุพพลภาพถอยกําลังไมอาจกัด
ได สลัดทิ้งปลอยไปจากมือแลว ก็รบี ขึ้นมายืนอยูบนฝง และดูทาง
ที่อสรพิษจะมา ไมเห็นแลวดีใจวาพนแลวจากภัยใหญคืออสรพิษ คํา
อุปไมยวา ผูบําเพ็ญเพียรไดอัตตภาพคือเบญจขันธนี้ ก็ยินดีถอื มั่น
วาเราวาของเรา ดังบุรุษจังอสรพิษไดในน้ํา สําคัญวามัจฉาชาติ ดีใจ
จับไวมั่นฉะนั้น เมื่อผูบําเพ็ญเพียรเห็นอัตตภาพคือเบญจขันธนี้วา ไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา แลว มีความสะดุงกลัวแตเบญจขันธนั้น
ดวยภยตุปฏฐานญาณ ดังบุรุษผูยกมือขึ้นจากชองสุม เห็นแสกศีรษะ
ของอสรพิษแลวสะดุงกลัวฉะนั้น เมื่อผูบําเพ็ญเพียรเห็นโทษของ
เบญจขันธนี้ดวยอาทีนวญาณแลว เหนื่อยหนายในเบญจขันธนี้ดวย
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นิพพิทาญาณนั้น ดังบุรษุ เห็นแสกศีรษะรูวาอสรพิษและมีความสะดุง
กลัว เห็นโทษเหนื่อยหนายในความจับยึดไวฉะนั้น เมื่อผูบําเพ็ญเพียร
พิจารณาเบญจขันธนี้ดวยลักษณะทั้ง ๓ ซ้ําอีกเลา เพื่อจะใหสําเร็จ
อุบายที่จะปลอยใหพนจากเบญจขันธนี้ดวยปฏิสังขาญาณนั้น ดังบุรุษ
แสวงหาอุบายที่จะปลอยอสรพิษใหพนจากตนฉะนั้น แทจริงขณะเมื่อ
บุรุษคลายขนดอออกจากแขนแลว แกวงอสรพิษบนศีรษะใหหลายรอบ
แลว ทําใหทุพพลภาพไมอาจกัดไดแลว ก็สละปลอยไปใหพนดวยดี
ฉันใด ผูบําเพ็ญเพียรพิจารณาเบญจขันธนี้ดวยลักษณะทั้ง ๓ ทําให
ทุพพลภาพไมอาจเขาตั้งปรากฏอยู ดวยเปนของเที่ยวเปนสุขเปนตัว
เปนตนเปนของงมไดแลว ก็ไดอุบายปลอยวางเบญจขันธนี้เสียได
ดวยดี ฉันนัน้ ปญญาของผูบําเพ็ญเพียรอันแสวงหาอุบายเพื่อจะปลด
เปลื้องออกจากสังขารดังพรรณนามานี้ ชื่อวาปฏิสังขาญาณ. ใน
อุเบกขาญาณที่ ๘ นั้น ผูบําเพ็ญเพียรกําหนดพิจารณาสังขารทั้งสิ้น วา
เปนของสูญจากตัวจากตน สูญจากสัตวจากบุคคล สูญจากสาระคือ
ความเปนของเที่ยง เปนสุขเปนตัวเปนตนเปนของงาม สาระเหลานี้
ไมมีในสังขารทั้งสิ้น ดังฟองน้ําพยับแดดและมายาหาแกนสารมิได
ฉะนั้น เมื่อผูบําเพ็ญเพียรมากําหนดสังขารทั้งสิ้น เห็นวาเปนของสูญ
เปลาเสียหมด ดวยปฏิสงั ขานุปสสนาปญญาฉะนี้แลว จึงกําหนดสังขาร
เปนของสูญมีเงื่อน ๒ อีกวา สังขารเหลานี้เปนของสูญจากตัวเปน
เงื่อน ๑ เปนของสูญจากของ ๆ ตัวเปนเงื่อน ๑ กําหนดเห็นสังขาร
เปนของสูญมีเงื่อน ๒ ฉะนี้แลว มากําหนดสังขารเปนของสูญมีเงื่อน
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๔ อีกวา ตัวก็ไมมี ของ ๆ ตัวก็ไมมี ผูอื่นก็ไมมี ของ ๆ ผูอื่นก็
ไมมี มีแตสังขารอยางเดียวเทานั้นทั่วไปหมด มากําหนดสังขารเปน
ของสูญมีเงื่อน ๔ ฉะนี้แลว จึงกําหนดสังขารทั้งสิ้นโดยลักษณะทั้ง ๓
ซ้ําอีก จิตของผูบําเพ็ญนั้น ก็สิ้นกลัวสิ้นสะดุงสิ้นรักใคร เปน
อุเบกขามัธยัสถอยูในสังขารเหลานั้น ไมถือวาเรา วาของเรา วาตัว
วาของตัว ประหนึ่งบุรุษมีภรรยาหยาขาดกันแลว ไปพบกันอีกก็มัธยัสถ
เฉยอยู ดวยสําคัญวาไมใชของตัวฉะนั้น ปญญาของผูบําเพ็ญเพียร
มาพิจารณาเห็นสังขารวาเปนของสูญ ทําจิตมัธยัสถอยูในสังขาร
ไมของพัวพนอยูในอารมณอันใดอันหนึ่งในที่ใดหนึ่ง ดังพรรณนามา
ฉะนี้ ชื่อวาสังขารุเบกขาญาณ. สังขารุเบกขาญาณนี้ กับมุญจิตุกัมยตาญาณ และปฏิสังขาญาณทั้ง ๓ วาโดยอรรถเปนอันเดียวกัน
แตพยัญชนะตางกัน ก็สังขารุเบกขาญาณนี้ ถึงซึ่งความเปนยอดแหง
วิปสสนาญาณทั้งสิ้น. ในอนุโลมญาณที่ ๙ นั้น ผูบ ําเพ็ญเพียรมา
สองเสพเจริญสังขารุเบกขาญาณนั้นอยู จึงเกิดศรัทธาและวิริยะและสติ
และสมาธิและสังขารุเบกขาญาณแกกลาดวยดี ขณะที่จะพึงกลาววา
อริยมรรคเกิดขึ้นในบัดนี้ ในขณะนั้นสังขารุเบกขาวิปสสนาเกิดขึ้น
พิจารณาสังขารโดยลักษณะทั้ง ๓ อันใดอันหนึ่งเปนอารมณแลว ตก
ลงยังภวังค ในลําดับของภวังคนั้น มโนทวาราวัชชนะเกิดขึ้น ทํา
ลักษณะทั้ง ๓ อันใดอันหนึ่งเปนอารมณอยางนั้นแลว ตกลงยังภวังค
ในลําดับภวังคนั้น ชวนจิตที่ ๑ ทําลักษณะทั้ง ๓ อันใดอันหนึ่งเปน
อารมณอยางนั้นเกิดขึ้น ชื่อบริกรรม ในลําดับของบริกรรมนั้น ชวน-
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จิตที่ ๒ ทําลักษณะทั้ง ๓ อันใดอันหนึ่ง เปนอารมณอยางนั้นเกิดขึ้น
ชื่ออุปจาร ในลําดับของอุปจารนั้น ชวนจิตที่ ๓ ทําลักษณะทั้ง ๓
อันใดอันหนึ่งเปนอารมณอยางนั้นเกิดขึ้น ชื่ออนุโลม ก็อนุโลมชวนะนี้
คืออนุโลมญาณนั้นเอง เพราะญาณนี้อนุโลมตามวิปสสนาญาณทั้ง ๘
เบื้องตน ดวยกิจจะตองทําอยางนั้นเหมือนกัน อนุโลมตามโพธิปกขิยธรรม ๓๗ เบื้องบนดวย จะตองถึงดวยทางปฏิบัติอันนั้น เพราะเหตุนั้น
อนุโลมญาณนี้ทานจึงกลาววาสัจจานุโลมิกญาณ. ก็วิปสสนาญาณทั้ง ๙
มีอุทยัพพญาณเปนตน อนุโลมญาณเปนที่สุด ชื่อวาปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เปนตัววิปสสนาที่ ๔.
ในลําดับของอนุโลมญาณนั้น โคตรภูจิตเหนี่ยวเอาพระนิพพาน
เปนอารมณ กาวลวงโคตรปุถุชน หยัง่ ลงยังโคตรพระอริยเจาผูเกิด
ขึ้น โครตภูญาณนั้นไมนับเขาในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ไมนับเขา
ในญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะตั้งอยูในที่เปนอาวัชชนะของมรรคญาณ
ตั้งอยูในระหวางกลาง ควรนับวาเปนวิปสสนาได เพราะตกลงในกระแส
ของวิปสสนา. ก็วิปสสนาญาณที่พิจารณาสังขารโดยลักษณะ ๓ จําเดิม
แตเบื้องตน จนถึงโคตรภูญาณเทานี้ เปนสวนภาวนามัยกามาพจรกุศล. ฝายโลกุตรกุศล คือมรรคจิตเกิดขึ้นในลําดับของโคตรภูจิต
นั้น ก็มรรคจิตนี้ เมื่อเกิดขึ้นเหนี่ยวเอาพระนิพพานเปนอารมณ
กําหนดทุกขละสมุทัยทํานิโรธใหแจงเจริญมรรคใหเกิดขึ้น ทํากิจใน
สัจจะทั้ง ๔ อยูเกิดขึ้น ทําลายกองกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ และ
สังโยชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ขาดเปนสมุจ
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เฉทปหาน ตามกําลังของตน เกิดขึ้นขณะจิตเดียวก็ดับไป. ผลจิต
หนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณเกิดขึ้นในลําดับของมรรคจิตนั้น. ก็
ผลจิตนั้นเกิดขึ้น ๒ ขณะบาง ๓ ขณะบาง แลวตกยังภวังค. ในมรรคชวนวีถี กําหนดชวนจิตแลนได ๖ ขณะเทานั้น พึงรูดังนี้ ถากุลบุตร
ที่มีปรีชาเปนทันธาภิญญาตรัสรูชาไซร ชวนจิตที่แรก ชื่อบริกรรม
ชวนจิตที่ ๒ ชื่ออุปจาร ชวนจิตที่ ๓ ชื่ออนุโลม ชวนจิตที่ ๔ ชื่อ
โคตรภู ชวนจิตที่ ๕ เปนตัวมรรค ชวนจิตที่ ๖ ที่ ๗ สองนี้เปนตัวผล
ถากุลบุตรผูม ีปรีชาเปนขิปปาภิญญาตรัสรูเร็วพลันไซร ชวนจิตที่แรก
ชื่ออุปจาร ชวนจิตที่ ๒ ชื่ออนุโลม ชวนจิตที่ ๓ ชือ่ โคตรภู ชวนจิตที่ ๔ เปนตัวมรรค ชวนจิตที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๗ สามตัวนี้เปนตัวผล อาศัย
เหตุอันนี้ทานจึงกลาวไววา ผลจิตเกิดขึ้นในลําดับของมรรคจิต ๒ ขณะ
บาง ๓ ขณะบาง แลวตกลงยังภวังคดังนี้, เบื้องหนาแตภวังคจิต
นั้น มีมโนทวาราวัชชนจิต ตัดกระแสภวังคเกิดขึ้น ก็ในลําดับของ
มโนทวาราวัชชนจิต ปจจเวกขณญาณเกิดขึ้น พิจารณามรรคผล
และกิเลสที่ละแลวและกิเลสที่เหลืออยูและนิพพาน. ปจจเวกขณญาณ
ทั้ง ๕ ประการนี้ยอมมีแกพระโสดาบันอริยสาวกดวยประการดังนี้ ถึง
พระสกทาคามีอริยสาวก และพระอนาคามีอริยาสาวก ก็มีปจ จเวกขณญาณ ๕ เหมือนกันกับพระโสดาบันนั้น แตพระอรหันต ปจจเวกขณญาณพิจารณากิเลสที่เหลืออยูไมมี เพราะทานมีกิเลสสละเสียสิ้นแลว
พระโสดาบันอริยสาวกยอมทําสังสารทุกขใหสิ้นไป ปดประตูอบายทั้ง ๔
เสียได ทําซึ่งความเปนผูมีหนาเฉพาะตออริยทรัพยทั้ง ๗ ประการ
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ละเสียไดซึ่งมิจฉามรรคทั้ง ๘ ทําภัยและเวรทั้งสิ้นใหสงบระงับเสียดวย
ดี เขาถึงซึ่งความเปนโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจา ยารสัมปยุต
ดวยอริยมรรคทั้ง ๔ มีโสดาปตติมรรคเปนตน ชื่อวาญาณทัสสนวิสุทธิ เปนตัววิปสสนาที่คํารบ ๕ เปนยอดของวิปสสนาญาณทั้งสิ้น.
ก็วิปสสนาญาณนี้ มีผลอานิสงสใหญยิ่งกวาทานศีลพรหมวิหาร
ภาวนา ยอมทําผูเจริญนั้นใหมีสติมั่นไมหลงทํากาลกิริยา มีสุคติภพ
คือมนุษยและโลกสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา อนึ่ง ก็เปนอุปนิสัย
มรรคผลนิพพาน ติดสันดานตอไปในภพหนาดวย นี้วาโดยยังไมบรรลุ
มรรคผลทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ถาอุปนิสัยมรรคผลนิพพานมี ก็
ยอมทําผูนั้นใหบรรลุมรรคผลทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ไดในชาตินี้นั่น
เทียว. เหตุนั้น เราทั้งหลายจงอยาประมาท อุตสาหะเจริญวิปสสนาภาวนามัยกุศลนี้เถิด จะไดไมเสียทีที่เกิดเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา
นี้ เทอญ.
จบวิธีเจริญวิปสสนาภาวนาตามพระบาลีและอรรถกถาแตเทานี้.

