
                                                
                                                  คํานํา 
                                        ในการพิมพคร้ังท่ี ๒ นี ้
        คูมือการศึกษา กัมมัฏฐานสังคหวภิาค พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉท 
ท่ี ๙ นี้ ไดพิมพเปนเลมคร้ังแรกเม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๐๗ โดยคณะนักศึกษา 
พระอภิธรรมไดรวมกนับริจาคทรัพยตามศรัทธา จัดพิมพข้ึนเปนธรรมทานจํานวน 
๕๐๐ เลม ตามเจตนจํานงของผูรวบรวม และไดแจกจายกันไปจนหมดจํานวน 
แลว ตอจากนัน้มาก็ยังมีผูปรารถนาจะไดไวเปนผูมืออีก แตก็หมดโอกาสท่ีจะได 
ตามความประสงคเสียแลว และไมมีทางท่ีจะหาซ้ือไดดวย เพราะวาไมมีจําหนาย 
ท่ีไหนเลย ท้ังนี้เปนเพราะการรวบรวมพิมพเปนเลมข้ึน ก็ดวยเจตนาท่ีจะใหเปน 
ธรรมทาน ดังปรากฏในคําปรารภและคํานาํท่ีพิมพคร้ังแรก ซ่ึงไดนํามาลงไวตอ 
ทายคํานํานี้ดวยแลว 
        บัดนี้ คณะนักศึกษาพระอภิธรรมและผูท่ีมีธรรมฉันทะ ปรารถนาท่ีจะให 
พระธรรมไดเผยแผใหแพรหลาย และเพื่อสนองความตองการของผูท่ีประสงคจะได 
คูมือการศึกษาพระอภิธรรมปริจเฉทท่ี ๙ ไวเปนคูมือ จึงไดรวมใจกันดวยศรัทธา 
อันแรงกลา บริจาคทรัพยพมิพคูมือเลมนี้เปนคร้ังท่ี ๒ จาํนวน ๒,๐๐๐ เลม เพื่อ 
มอบใหคณะธรรมสากัจฉา ลานอโศก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เปนจํานวน 
๑,๐๐๐ เลม ไวจําหนาย นํารายไดท้ังหมดบาํรุงกิจการสถานธรรมสากัจฉา 
ลานอโศก นั้น สวนอีก ๑,๐๐๐ เลม สําหรับเปนธรรมบรรณาการ 
        ในการทีค่ณะนกัศึกษาพระอภิธรรมและผูใครในธรรมท้ังหลาย ไดบําเพ็ญ 
มหากุศลในครั้งนี้ เปนการใหปรมัตถธรรมเปนทาน ซ่ึงเปนทานท่ีประเสริฐกวา 
ทานท้ังปวง สมดังพุทธภาษติวา สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ  เพราะปรมัตถ 
ธรรมนี้จะทําใหชาวพุทธท้ังหลายเกดิสติปญญาเขาใจเหตุผลท่ีถูกตองตามคําส่ังสอน 
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนการสืบพระพุทธศาสนาใหสถิตเสถียรสถาพร 
อยูจนช่ัวกัลปาวสานอีกประการหนึ่งดวย ขออนุโมทนาสาธุการในกุสลทานคร้ังนี้ 
ดวย ความปติ และเต็มใจในการพิมพคูมือเลมนี้ข้ึนเปนคร้ังท่ี ๒ จํานวน ๒,๐๐๐ เลม 
ไดตามความประสงค 
        ในการพมิพคร้ังนี้ ไดมีโอกาสแกไขขอความบางแหง และเพิ่มเติม 
คําอธิบายเพียงเล็กนอยเทานัน้ สวนหลักธรรมนั้นคงมีเนือ้ความตามเดิม ไมมีการ 



เปล่ียนแปลงแกไขแตอยางใด ในการดําเนนิการพิมพตลอดจนการตรวจพิสูจน 
ตัวอักษรขณะพิมพนั้น ไดมอบให พ.ต.ต. สุจินต สงวนหมู แหงกองการส่ือสาร 
กรมตํารวจ เปนผูรับไปดําเนนิการโดยตลอด จึงขอขอบคุณไว ณ ท่ีนีด้วย 
        เนองจากเจตนารวบรวมและเรียบเรียงคูมือเลมนี้ข้ึนเพื่อเปนธรรมทาน จึง 
ขอใหอานภุาพแหงเจตนาในมหากุศลนีจ้งเปนพลัวปจจยัใหผูบริจาคทรัพย, ผูมีสวน 
ชวยในการพิมพหนังสือนี,้ ผูศึกษาธรรมเลมนี้ ตลอดจนผูท่ีมีธรรมฉันทะทั้งหลาย 
จงสมบูรณพูนสุข เจริญดวย อายุ วณัณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ 
และใหเกดิปญญาญาณแตกฉานในหลักธรรม จนนอมนําไปปฏิบัติใหบรรลุถึงซ่ึง 
อมตธรรม จงท่ัวกันทุกทานเทอญ. 
                                                 ขุนสรรพกิจโกศล 
                                                     นักศึกษาพระอภิธรรม 
                                                         กรกฎาคม ๒๕๐๙ 
 
    ๑๒ ซอยสวสัดิ์อํานวย 
ถนนประดิพัทธ สามเสนใน ดุสิต 
            พระนคร 
            พระนคร  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี reface1 
                                         
                                            คํานํา 
                                    ในการพิมพคร้ังแรก 
        สมุดคูมือเลมนี้ ไดรวบรวมคําสอนพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๙ 
ท่ีช่ือวา กัมมัฏฐานสังคหวภิาค อันเปนปริจเฉทสุดทายแหงพระอภิธัมมัตถสังคหะ 
ท่ีพระอนุรุทธาจารย เปนผูรจนา ปริจเฉทนี้เปนปริจเฉทท่ีสําคัญมาก และ เปน 
ประโยชนอยางยิ่ง เพราะแสดงถึงการงานทางใจท่ีจะใหบรรลุถึงฌาน และถึง  
มัคค ผล นิพพาน 
        อันการบรรลุถึง มัคค ผล นิพพาน นัน้ เปนยอดแหงความประพฤติ 
ปฏิบัติศาสนกิจท่ีมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาแตเพยีงศาสนาเดียวเทานัน้ ซ่ึงศาสนา 
อ่ืนใดไมมีการสอนใหทําใจใหบริสุทธิหมดจดจนหลุดพนโดยส้ินเชิงอยางนี้เลย นี ่
เปนประการแรกท่ีพระพุทธศาสนาประเสริฐกวาศาสนาอ่ืน 
ความประเสริฐกวาศาสนาอ่ืนอีกประการหนึ่ง ก็คือพระพุทธศาสนาสอน 
ใหเช่ือดวยเหตุดวยผล ไมไดมีการ ขอรอง วิงวอน หรือบังคับใหเชื่อแตอยาง 
ใดๆ ท้ังส้ิน ดงัปรากฏในกาลามสูตร แสดงไววา 
        เอถ  ตุมฺเห  กาลามา          กาลามชนท้ังหลายจง 
        มา  อนุสฺสเวน                  อยาไดเช่ือโดยฟงตามกันมา 
        มา  ปรมฺปราย                 อยาไดเช่ือโดยถือวาเปนของเกาสืบๆ กันมา 
        มา  อิติกิราย                   อยาไดเช่ือโดยต่ืนขาวเลาลือ 
        มา  ปฏกสมฺปทาเนน          อยาไดเช่ือโดยอางตํารา 
        มา  ตกฺกเหตุ                   อยาไดเช่ือโดยนึกเดาเอา 
        มา  นยเหตุ                     อยาไดเช่ือโดยความคาดคะเน 
        มา  อาการปริวิตกฺเกน        อยาไดเช่ือโดยตรึกตามอาการ 
       มา  ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺตยิา     อยาไดเช่ือโดยชอบใจวา ตองกันกับลัทธิ 
                                            ของตน 
        มา  ภพฺพรูปตาย               อยาไดเช่ือโดยถือวาผูพูดควรเช่ือได 
        มา  สมโณ  โน  ครูติ         อยาไดเช่ือโดยนับถือวา ทานเปนครูของเรา 
แตสอนวา บรรดาคําส่ังสอนตางๆ ไมวาจะเปนของผูใดท้ังนั้น จงอยาเพอรับ 



รองและอยาเพอคัดคาน แตใหพินิจพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบกอน ตอเม่ือ 
ไดพิเคราะหโดยถ่ีถวนแลวและเหน็วาเหตุกับผลสมกัน ลงกันได จึงควรปลงใจ 
เช่ือถือตอไป 
        อนึ่ง  มีคาถาใน ธรรมบท แสดงไววา 
        กิจฺโฉ  มนุสฺสปฏิลาโภ       ความไดเปนมนุษย พึงไดแสนยาก 
        กิจฺฉ  มจฺจาน  ชีวิต         ชีวิตความเปนอยู ของสัตวท้ังหลาย  
                                          พึงไดแสนยาก 
        กิจฺฉ  สทฺธมฺมสฺสวน        ความไดฟงพระสัทธรรม พึงไดแสนยาก 
        กิจฺโฉ  พทฺุธานมุปฺปาโท    ความบังเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย 
                                          พึงไดแสนยาก 
        ก็การท่ีเราทานไดบังเกดิมาเปนมนษุย ดํารงชีวิตสืบมาไดจนตราบเทา 
ทุกวันนี้ อยูในยุคท่ียังมีพระพุทธศาสนา ซํ้ายังไดสดับตรัวฟงพระสัทธรรม ได 
ศึกษาพระอภธัิมมัตถสังคหะ จนถึงปริจเฉทท่ี ๙ นี้แลว นับวาประเสริฐพรอมท่ี 
จะเจริญกัมมัฏฐาน เพอใหถึงซ่ึง โมกขธรรม อันเปนธรรมท่ีประเสริฐยิง่ จึงไม 
ควรที่จะใหพลาดโอกาสอันประเสริฐนี้ไปโดยเปลาประโยชน เพราะเพียงแตศึกษา 
พระปรมัตถธรรม ก็ทําใหเกดิความรูถึงสภาวธรรมตามเหตุผลท่ีทานกลาวไวเทา 
นั้นเอง สวนการปฏิบัติธรรมจนถึงเจริญกัมมัฏฐาน เฉพาะอยางยิ่งการเจริญ 
วิปสสนากับมัฏฐาน เปนการเขาไปพิสูจนความรูดังท่ีไดกลาวแลวนัน้ ใหประจักษ 
แจงแกตนเองโดยไมตองเช่ือเหตุผลท่ีทานไดกลาวไวแตเพียงถายเดียว วิธีการ 
เจริญกัมมัฏฐานก็มีแนวทางท่ีจะประพฤติปฏิบัติดังท่ีแสดงไวใน พระอภิธัมมัตถ 
สังคหะปริจเฉทท่ี ๙ นั้นแลว ซ่ึงหนังสือคูมือเลมนี้ไดพยายามเก็บยอขอคําสอน 
เทาท่ีไดศึกษาและพบเห็นจากหนังสือตางๆ มารวบรวมไวในหนังสือเลมนี้เพื่อ 
ใหสะดวกแกการศึกษา 
        หนังสือเลมนี้จึงเปนเพยีงคูมือสําหรับศึกษา ไมถึงข้ันท่ีเปนตํารับตํารา 
ฉะนั้นการศึกษาจากคูมือเลมนี้ จําตองศึกษาดวยความพนิิจพิจารณาไตรตรองให 
ถองแทถึงเหตุถึงผล ตอเม่ือไดพิเคราะหจนเห็นเหมาะสมท้ังเหตุท้ังผลแลว จึง 
ควรปลงใจเช้ือ เวนขอความที่ผิดพลาดคลาดเคล่ือนอันพงึมีนั้นเสีย ซ่ึงเขาใจวา 
คงมีขอบกพรองคลาดเคล่ือนไปบาง อันเปนความผิดพลาดท่ีเกิดจากความเบา 
ปญญาของขาพเจาผูรวบรวมแตผูเดียว เพราะเปนผูท่ียังอยูในฐานะเปนนักศึกษา 



พระอภิธรรมอยู และเปนนกัศึกษาพระอภิธรรมท่ีไมไดเรียนรูบาลี ท้ังยังไมได 
อุปสมบทเลย 
       เปนการสมควรอยางยิ่งท่ีจะกลาววา ท่ีไดเก็บยอขอคําสอนพระอภิชัย 
มัตถสังคหะ มาจนครบท้ัง ๙ ปริจเฉทนี้ ก็เพราะบรรดาครูบาอาจารยผูพรํ่าสอน 
พระอภิธัมมัตถสังคหะ ไดกรุณาถายทอดความรูใหโดยมิไดเหน็แกความเหนื่อย 
ยากท้ังๆ ท่ีมิไดมีส่ิงตอบแทนในการสอน ตลอดจนทานท่ีไดรจนาหนังสือบรรดา 
ท่ีไดใชประกอบในการรวบรวมเปนคูมือนี้ดวย จึงขอกราบขอบพระคุณครูบา 
อาจารยท้ังหลายและผูรจนาหนังสือเหลานั้นไว ณ ท่ีนี้ดวย 
   และการท่ีหนังสือคูมือชุดนี้สําเร็จเปนรูปเลมข้ึนมาไดท้ัง ๙ ปริจเฉท ก็ 
ดวยความสมานฉันทของบรรดาทานท่ีเปนนักศึกษาพระอภิธรรม ไดรวมใหความ 
อุปการะท้ังกําลังกาย กําลังใจ กําลังปญญา และกําลังทรัพย ดวยสัทธาอัน 
สูงสง จึงขออนุโมทนาสาธุการในธรรมทานน้ีเปนอยางยิ่ง เพราะ 
               ยาทิส  วปเต  พีช        หวานพืชเชนใดไว 
               ตาทิส  ลภเต  ผล       ยอมไดผลเชนนัน 
               กลฺยาณการี  กลฺยาณ   ผูทําเหตุดี ยอมไดผลด ี
        ในท่ีสุดนี ้ดวยกุสลเจตนาท่ีรวบรวมคูมือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ 
ชุดนี้ข้ึนเพื่อเปนธรรมทาน จึงขออนุภาพแหงมหากุสลนีจ้งเปนพลวปจจัยให 
ทานท่ีไดกรุณาและอุปการะดังกลาวแลว ตลอดจนผูมีพระคุณท้ังหลาย และสรรพ 
สัตวท้ังมวล จงปราญจากภัยพิบัติดวยประการท้ังปวง คงต้ังมันอยูในความ 
สมบูรณพูนสุขดวย อายุ วณัณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และ 
เฉพาะอยางยิ่งผูท่ีใฝใจศึกษาพระอภิธรรม จงเกิดปญญาญาณใหเช่ียวชาญแตก 
ฉานในพระอภิธรรม จนนอมนําไปประพฤติปฏิบัติใหบรรลุถึงซ่ึง โมกขธรรม 
โดยท่ัวกันทุกทาน เทอญ 
                                                   ขุนสรรพกิจโกศล 
                                                นักศึกษาพระอภิธรรม 
 
๑๒  ซอยโรงเรียนสวัสดิ์อํานวยเวทย 
    ถนนประดพิัทธ สามเสนใน ดุสิต 
         พระนคร 



                          สารบาญ  กัมมัฏฐานสังคหวภิาค 
พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๙ 
หนา          ๑     ความเบ้ืองตน 
  "            ๒     กัมมัฏฐานมี 2 ประการ 
  "            ๓     สมถกัมมัฏฐาน 
  "            ๔     หมวดท่ี ๑  กสิณ ๑๐ 
  "            ๕         "      ๒  อสุภะ ๑๐     
  "            ๙         "      ๓  อนุสสติ ๑๐     
  "            ๙         "      ๔  อัปปมัญญา ๔     
  "            ๑๙       "      ๕  อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑     
  "            ๒๐         "    ๖  จตุธาตุววัตถาน ๑   
  "            ๒๐        "     ๗  อรูปกัมมัฏฐาน ๔     
  "            ๒๒     จริต หรือ จริยะ 
  "            ๓๑     อัชฌาสัย 
  "            ๓๒     กัมมัฏฐานท่ีเหมาะกับจริต 
  "            ๓๕     ภาวนาและนิมิต 
  "            ๓๙     ปลิโพธ 
  "            ๔๑     สัปปายะ 
  "            ๔๒     กัลยาณมิตร 
 หนา          ๔๕     ขอท่ีควรเวนในการเจริญกัมมัฏฐาน 
   "           ๔๕     ขอท่ีควรปฏิบัติในการเจริญกัมมัฏฐาน 
   "           ๔๗     การเจริญกสินกัมมัฏฐาน 
   "           ๔๙     วสิตา หรือ วสีภาวะ 
   "           ๕๑     การเจริญอสุภกัมมัฏฐาน 
   "           ๕๒     การเจริญอนุสสติกัมมัฏฐาน 
   "           ๖๐     การเจริญอัปปมัญญากัมมัฏฐาน 
   "           ๖๑        เมตตากัมมัฏฐาน                                    
   "           ๖๙        กรุณากัมมัฏฐาน 
   "           ๗๒       มุทิตากัมมัฏฐาน 



   "           ๗๔       อุเบกขากมัมัฏฐาน     
   "           ๗๗   อัปมัญญากัมมัฏฐานถึงฌานไมเทากนั 
   "           ๗๘   การเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน 
   "           ๘๐    การเจริญจตุธาตุวัตถานกัมมัฏฐาน 
   "           ๘๒   การเจริญอรูปกัมมัฏฐาน 
   "           ๘๙   อภิญญา 
   "           ๙๐   การอบรมสมาธิเพื่อทําอภิญญา 
   "           ๙๗     กสิณใดแสดงฤทธิอะไรได       
   "           ๙๙     อภิญญา ๕ 
   "           ๑๐๕   อภิญญา ญาณ วิชา 
   "           ๑๐๗   สรุปอารมณของอภิญญา 
   "           ๑๐๘   อานิสงสของสมาธิ 
หนา          ๑๐๙   วิปสสนากมัมัฏฐาน 
   "           ๑๑๑   วิสุทธิ ๗ 
   "           ๑๑๓   อานุภาพแหงญาณทัสสนวิสุทธิ 
   "           ๑๑๓   ปริญญากิจ 
   "           ๑๑๓   ปหานกจิ 
   "           ๑๑๔   ภาวนากจิ 
   "           ๑๑๔   สัจฉิกริยกจิ 
   "           ๑๑๔   ผังวิสุทธิ ๗ 
   "           ๑๑๕   โสฬสญาณ 
   "           ๑๑๗   ไตรลักษณ 
   "           ๑๒๑   วปิสสนาภมิู 
   "           ๑๒๒   วิปลลาสธรรม 
   "           ๑๒๔   ส่ิงท่ีปดบังไตรลักษณ 
   "           ๑๒๗   อนุปสสนา 
   "           ๑๒๙   วิปสสนาญาณ 
   "           ๑๓๐   วิโมกข และ วิโมกขมุข 
   "           ๑๓๑   การเจริญวปิสสนากัมมัฏฐาน 



   "           ๑๓๒   สีลวิสุทธิ และจิตตวิสุทธิ 
   "           ๑๓๕   ทิฏฐิวิสุทธิ และนามรูปปริจเฉทญาณ 
   "           ๑๔๓   ปญญา 
หนา          ๑๔๔   กังขาวิตรณวิสุทธิ และปจจยปริคคหญาณ 
   "           ๑๔๙   มัคคามัคคญาณทัสสนวสุิทธิ และ 
                         สัมมสนญาณ กับ อุทยัพพยญาณ 
   "           ๑๕๔   วิปสสนูปกิเลส 
   "           ๑๕๙   ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 
   "           ๑๖๐   อุทยัพพยญาณ 
   "           ๑๖๑   ภังคญาณ 
   "           ๑๖๒   ภยตูปฏฐานญาณ หรือภยญาณ 
   "           ๑๖๓   อาทีนวญาณ 
   "           ๑๖๕   นิพพิทาญาณ 
   "           ๑๖๗   มุญจิตุกมยตาญาณ 
   "           ๑๖๘   ปฏิสังขาญาณ 
   "           ๑๖๙   สังขารุเบกขาญาณ 
   "           ๑๗๒   อนุโลมญาณ 
   "           ๑๗๕   วุฏฐานคามินี 
   "           ๑๗๗   ญาณทัสสนวิสุทธิ 
   "           ๑๗๘   วโคตรภูญาณ 
   "           ๑๘๐    มัคคญาณ 
   "           ๑๘๒   ผลญาณ 
   "           ๑๘๓   ปจจเวกขณญาณ 
  หนา          ๑๘๕   มัคคญาณ ผลญาณ เบ้ืองบน 
   "           ๑๘๙   กิเลสท่ีพระอริยประหาณ 
   "           ๑๙๒   ฌานลาภบุีคคลเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน 
   "           ๑๙๘   สรุป 
   "           ๑๙๙   วิปสสนาภูมิ 
   "           ๑๙๙   ญาณ ๑๖ วิสุทธิ ๗ ปรับเขากัน 



   "           ๒๐๒   อริยบุคคล ๘ 
   "           ๒๐๔   จําแนกพระอริยะแตละช้ัน 
   "           ๒๐๗   ปฏิปทา ๔ 
   "           ๒๐๙   ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ 
   "           ๒๑๐   อานิสงสของปญญา 
   "           ๒๑๓   พระอริยสุกขวิปสสกเขาผลสมาบัติไดหรือไม 
   "           ๒๒๐   บารมี ๑๐ ทัส 
   "           ๒๓๙   ลําดับของบารมี 
   "           ๒๔๓   บารมีจัดเปน ๓ ข้ัน 
   "           ๒๔๔   อานิสงสของบารมี 
   "           ๒๔๖   อวสานคาถาปริจเฉทท่ี ๙ 
   "           ๒๔๗  อวสารแหง ปกรณ 
       
         มตฺตานฏ�งฺติโก  เสฏโ� 
                    บรรดาทางท้ังหลาย ทางมีองค ๘ ประเสริฐสุด 
        สจฺจาน  จตุโร  ปหา 
                    บรรดาสัจจท้ังหลาย สัจจ ๔ ประเสริฐสุด 
       วิราโต  เสฏโ�  ธมฺมาน 
                   บรรดาธรรมท้ังหลาย วิราคธรรม ประเสริฐสุด 
       ทิปทานตฺจ  จกฺขุมา 
บรรดาสัตวท้ังหลาย พระตถาคต มีพระจักขุ ประเสริฐสุด  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 1 
                                       คูมือการศึกษา 
                                  กัมมัฏฐานสังคหวภิาค 
                                  พระอภธัิมมัตถสังคหะ 
                                        ปริจเฉทท่ี ๙ 
 
                  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
                                      ความเบ้ืองตน 
        คูมือการศึกษาเลมนี้ รวบรวมคําสอนพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๙ 
ท่ีช่ือวา กัมมัฏฐานสังคหวภิาค อันเปนปริจเฉทสุดทายแหงพระอภิธัม- 
มัตถสังคหะ ท่ีพระอนุรุทธาจารย  เปนผูรจนา 
        กัมมัฏฐาน แปลตามพยญัชนะ ตามตัวอักษรวา ท่ีตั้งแหงการทํางาน 
แตตามอรรถ ตามความหมาย ในท่ีนี้หมายถึง ท่ีตั้งแหงการงานทางใจที่จะให 
ถึงฌานและถึงมัคคถึงผล ไมไดหมายถึงการงานอ่ืนใดท่ีนอกจากนี้เลย 
        สังคหะ  แปลวา  รวบรวมโดยยอ 
        วิภาค   แปลวา  สวน 
        กัมมัฏฐานสังคหวภิาค จึงรวมแปลตามความหมายวา เปนสวนท่ี 
รวบรวมโดยยอซ่ึงท่ีตั้งแหงการงานทางใจ อันจะใหถึงฌานและถึงมัคคถึงผล 
                                                                                              (1)  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 2 
                                               - ๒ - 
        ดังปราฏตามนัย มูลฎีกา แสดงวจนัตถะ ของคํากัมมัฏฐานวา 
        กมฺมเมว  วิเสสาธิคมสฺส �านนฺติ  กมฺมฏ�าน 
        การกระทําท่ีเปนเหตุแหงการไดบรรลุ ฌาน มัคค ผล นิพพาน ท่ีเปน 
ธรรมพิเศษนัน่เทียว จึงช่ือวา กัมมัฏฐาน 
        กมฺเม  ภาวนา  รพฺโพ  �านนฺติ  กมฺมฏ�าน 
        การเจริญภาวนาท้ัง ๒ อยาง เปนเหตุแหงการไดบรรลุ ฌาน มัคค ผล 
นิพพาน จึงช่ือวา กัมมัฏฐาน 
                                   กัมมัฏฐาน มี ๒ ประการ 
        ภาเวตพพฺา  ปุนปฺปุน  วฑฺเฒตพฺพาติ  ภาวนา 
        ธรรมชาติใดอันบุคคลพึงอบรมใหเจริญ ธรรมชาตินั้นช่ือวา  ภาวนา 
        กิเลเส  สเมตีติ สมโถ 
        อันวา เอกัคคตาเจตสิก สมาธิใด ยังกิเลสท้ังหลายใหสงบ เพราะ 
เหตุดังนัน้ อันวา เอกัคคตาเจตสิก สมาธินั้น ช่ือวา สมถะ 
        ขนฺธาทิสงฺขตธมฺเม อนิจฺจาทิววิิธากาเรน ปสฺสตีติ วิปสฺสนา 
        อันวา ปญญา รูดวยประการใด ยอมเห็นสังขตธรรม มีขันธเปนตน 
ดวยอาการตางๆ มีความไมเท่ียงเปนตน อันวา ปญญาน้ัน ช่ือวา วิปสสนา 
        มีคาถาสังคหะ อันเปนคาถาท่ี ๑ แหงปริจเฉทนี้แสดงวา  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 3 
                                              - ๓ - 
        ๑  สมถวิปสฺสนาน           ภาวนานมิโต  ปร 
            กมฺมฏ�าน  ปวกฺขามิ   ทุวิธมฺป  ยถากฺกม ฯ 
        เบ้ืองหนาแต ปจจยนิเทสนี้ จักแสดงกมัมัฏฐาน แมท้ัง ๒ อยางแหง 
ภาวนา คือ สมถะ และวิปสสนา ตอไปตามลําดับ 
        มีความหมายวา เม่ือพระอนุรุทธาจารยไดแสดง ปจจยสังคหวิภาค 
อันเปนปริจเฉทท่ี ๘ จบไปแลว ตอไปขางหนานี้ จักไดแสดง ภาวนา ๒ ประการ 
คือ สมถกัมมัฏฐาน และ วิปสสนากัมมัฏฐาน ตามลําดับ 
 
                                       สมถกัมมัฏฐาน 
        ๒  เยนเยนุปเกฺลสาป        สมนฺติ  วูปสมนฺติ  ห ิ
            โส  โส  วูปสโมปาโย    สมโถติ  ปวุจฺจติ ฯ 
        แมอุปกิเลสท้ังหลาย ยอมสงบระงับดวยอุบายใดๆ อุบายอันเปน 
เคร่ืองสงบระงับนั้นๆ ทานเรียกวา สมถะ 
        มีความหมายวา ถามีอุบายหรือวิธีการใดๆ ท่ีทําใหอุปกิเลส อันเปน 
เคร่ืองเศราหมองและเรารอน ซ่ึงมีแตจะใหโทษน้ัน สงบระงับลงไปได 
อุบายหรือวิธีการอยางนั้นๆ แหละเรียกวา สมถะ 
        กลาวอีกนัยหนึ่งกว็า สมถะ คือ การทําใหจิตสงบระงับจากกิเลสเคร่ือง 
เศราหมองเรารอนท้ังหลาย จนจิตใจไมมีอาการดิ้นรน ไมกระสับกระสาย 
ตลอดเวลาท่ีกิเลสเหลานั้นสงบระงับอยู  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 4 
                                              - ๔ - 
        อุบายหรือวิธีการนั้นก็ไดแกการเจริญกัมมัฏฐาน การเพงกัมมัฏฐาน 
คือ หนวงเอากมัมัฏฐานมาเปนอารมณสําหรับเพง ซ่ึงสมถกัมมัฏฐานนัน้ 
มีจํานวนถึง ๔๐ จัดไดเปน ๗ หมวด ดังคาถาท่ี ๓ ท่ี ๔ แสดงวา 
        ๓  กสิณาสุภานุสฺสติ              ทสธา  nสธา � ิตา 
            จตสฺโส อปฺปมตฺตาโย        สตฺเตกาหาร  นิสฺสิตา ฯ 
        กสิณ  อสุภะ  อนุสสติ  ตั้งอยูแลวโดยประเภทอยางละ ๑๐ อยางละ ๑๐, 
อัปปมัญญา ๔ม สัญญาท่ีอาศัยอาหารเปนอารมณ ๑ 
        ๔  เอกตฺจ  ววตฺถานมฺป         อรูปา  จตุโร  อิติ 
            สตฺตธา  สมถกมฺมฏ          �านสฺส  ตาว  สงฺคโห ฯ 
        แมการเพงธาตุ ๑,  อรูป ๔ นั้น (ก็นับ) ดวย รวมสมถกัมมัฏฐาน 
เปน ๗ หมวด (จํานวน ๔๐) ดังกลาวมาฉะนี้ 
        มีความหมายวา ในการเจริญสมถภาวนานั้น มีอารมณสําหรับเพง 
ท่ีเรียกวา สมถกัมมัฏฐาน รวม ๗ หมวดเปนกัมมัฏฐาน ๔๐ คือ 
หมวดท่ี  ๑  กสิณ ๑๐                      กัมมัฏฐานวาดวย   ท้ังปวง 
     "      ๒  อสุภะ ๑๐                      "             "   ไมงาม 
     "      ๓  อนุสสติ ๑๐                   "             "   ตามระลึก 
     "      ๔  อัปปมัญญา ๔                "             "   แผไปไมมีประมาณ 
     "      ๕  อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑    "              "   หมายรูความปฏิกูลในอาหาร 
     "      ๖  จตุธาตุววัตถานะ ๑         "              "   กําหนดธาตุท้ัง ๔ 
     "      ๗  อรูป ๔                         "             "   อรูปกัมมัฏฐาน 
 
 
 
  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 5 
                                              - ๕ - 
                                    หมวดท่ี ๑ กสิณ ๑๐  
        กสิณ คือกัมมัฏฐานท่ีวาดวย ท้ังปวง หมายความวา เชนเพง 
ปฐวีกสิณ ก็เหมือนกับวาเพงดินท้ังปวง หรือวาดินท้ังปวงก็เหมือนกับดนิท่ีดวง 
กสิณนี้เอง 
        อีกนัยหนึ่ง หมายวา ท่ัวไป ท้ังหมด คือการเพงดวงกสิณจะตองเพง 
ใหท่ัวท้ังดวงกสิณ เพงใหตลอดท่ัวถึงหมดท้ังดวงกสิณ เพงใหท่ัวถึงทุก 
กระเบียดนิว้ 
        กสิณ มี ๑๐ อยาง แมจะเพงอยางใดอยางหนึ่งอยางแนแนว ก็จะทํา 
ใหจิตไมดิ้นรน ไมกระสับกระสาย ทําใหกเิลสเคร่ืองเศราหมองเรารอนตางๆ 
สงบระงับ สามารถทําใหเกดิฌานจิตต้ังแตปฐมฌาน ข้ึนไปตามลําดบัจนถึง 
ปญจมฌานได กสิน ๑๐ คือ 
        ๑   ปฐวีกสิณ  คือเพงดนิ 
        ๒   อาโปกสิณ       "  น้ํา                 
กสิณท้ัง ๔ นี้ เนื่องดวยมหาภูตรูป 
        ๓   เตโชกสิณ       "  ไฟ                 
ท้ัง ๔ จึงรวมเรียกวา ภูตกสิณ 
        ๔   วาโยกสิณ       "  ลม 
        ๕   นีลกสิณ         "   สีเขียว 
        ๖   ปตกสิณ         "  สีเหลือง          
กสิณท้ัง ๔ นี้ เนื่องมาจากสี จึง 
        ๗   โลหิตกสิณ      "  สีแดง            
 รวมเรียกวา วณัณกสิณ 
        ๘   โอทาตกสิณ     "  สีขาว 
        ๙   อากาสกสิณ     "  ท่ีวางเปลา 
       ๑๐   อาโลกกสิณ     "  แสงสวาง  
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                                        ๑   ปฐวีกสิณ 
        การทําดวงปฐวีกสิณนั้น ใชดินสีแดงเหมือนแสงอาทิตยเม่ือแรกข้ึน มา 
ตําใหละเอียด รอนหรือกรองอยาใหมีเม็ดกรวดเม็ดทราย ใบไม ใบหญา หรือ 
เศษผงอยางใดๆ ติดอยูดวยเลย เอาดินนั้นผสมนํ้า ละเลงบนสะติง ใหเปนแผน 
กลม หนาพอประมาณ โตประมาณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว ทําใหเรียบเสมอกัน อยาให 
สูงๆ ต่ําๆ หรือเปนหลุมเปนบอ แลวขัดดวยไมใหเกล้ียงดังหนากลอง อยาใหมี 
แมแตรอยขีดรอยขวน เสร็จแลวตั้งไวเฉพาะหนา หางประมาณสัก ๒ ศอก สูงพอด ี
สายตาดูไดถนดั ไมตองกมไมตองเงย 
        ช้ันตนใหลืมตาเพงพรอมกับบริกรรมในใจวา ปฐวี ปฐวี หรือ ดนิ ดิน 
ตามความถนัด เพงไปจนกวาจะเกดิ อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต และจนกวาจะ 
เปน อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ 
        เร่ือง นิมิต และสมาธิ จะไดกลาวตอไปขางหนา 
                                       ๒   อาโปกสิณ 
        ใหตักนํ้าใสบาตร หรือจะใสหมอน้ํา อางน้ํา ขันน้ํา ก็ได ท่ีปากกวาง 
คืบเศษ ใสน้ําใหเสมอปากภาชนะน้ัน พอเต็มพอดี วางใหหางสักศอกคืบ พอ 
เพงไดถนัด ใหเพงพรอมกบับริกรรมในใจวา อาโป หรือ น้ํา น้ํา 
                                       ๓   เตโชกสิณ 
        กอไฟใหลุกเปนเปลว ใชเส่ือลําแพน หนังสัตว ผา หรือส่ิงใดก็ได 
เจาะใหเปนชองกลมโตสัก ๑ คืบ ๔ นิ้ว เอาต้ังบังไฟเขาเฉพาะหนา แลวเพง 
เปลวไฟตามชองนั้น พรอมกบับริกรรมวา เตโช เตโช หรือ ไฟ ไฟ  
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                                     ๔   วาโยกสิณ 
        ใหเพงดูลม โดยอาศัยความไหวของใบไม ยอดหญา เสนผม หรือส่ิงใด 
ก็ได เปนเคร่ืองกําหนด คือเอาความไหวของวัตถุนั้นๆ เปนอารมณ พรอมกับ 
บริกรรมวา วาโย วาโย หรือ ลม ลม 
                                    ๕   นีลกสิณ 
        ใหหาดอกไมท่ีมีกลีบสีเขียว เชนดอกอัญชัน (สีครามแก) เปนตน 
มาประดับในขัน โอ ชาม หรือภาชนะอะไรก็ได ปากกวางสัก ๑ คืบ ๔ นิ้ว 
ใหเรียบเสมอปากภาชนะน้ัน อยาใหเหน็กานและเกษร เพราะกานคงเปนสีเขียว 
ใบไม เกษรโดยมากสีเหลือง ซ่ึงไมใชสีเดียวกับกลีบท่ีเปนสีเขียวครามแก 
นํามาต้ังไวเฉพาะหนาหางสักศอกคืบ ใหเพงสีเขียวนั้นเปนอารมณ พรอมกับ 
บริกรรมวา นลี  นีล  หรือ เขียว เขียว ก็ได 
        นอกจากใชดอกไมสีเขียวแลว จะใชผาหรือกระดาษสีเขียว ตัดเปน 
แผนกลมโตคืบเศษ สําหรับเพงก็ไดเหมือนกัน 
        ๖   ปตกสิณ       ๗   โลหิตกสิณ        ๘   โอทาตกสิณ 
        ท้ัง ๓ กสิณนี้ มีวิธีทําเชนเดียวกับนีลกสิณนั่นเอง ตางกันแตวา 
นีลกสิณท่ีกลาวแลวนั้นใช ดอกไม ผา กระดาษ ท่ีเปนสีเขียว 
        สวน ปตกสิณ ใชดอกไม ผา กระดาษสีเหลืองเปนอารมณสําหรับเพง 
พรอมกับบริกรรมวา ปต  ปต  หรือ เหลือง เหลือง 
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        โลหิตกสิณ ใชดอกไม ผา หรือ กระดาษสีแดง เปนอารมณสําหรับเพง 
พรอมกับบริกรรมวา โลหิต  โลหิต หรือ แดง แดง 
        โอทาตกสิณ ใชดอกไม ผา เปนกระดาษสีขาว เปนอารมณสําหรับเพง 
พรอมกับบริกรรมวา โอทาต  โอทาต หรือ ขาว ขาว 
        โดยเฉพาะ โอทาตกสิณนี้เปนกสิณท่ีประเสริฐ เพราะสามารถทําให 
จิตใจของโยคีท่ีเจริญภาวนาอยูนั้น ผองใสปราศจาก ถีนะ มิทธะ เปนพเิศษ 
                                      ๙   อากาสกสิณ 
        ใหตัด ลําแพน แผนหนงั หรือ ผา ใหเปนชองกลมโตสัก ๑ คืบ ๔ นิ้ว 
แลวเพงความวางเปลาท่ีชองนั้น พรอมกับบริกรรมวา อากาโส อากาโส หรือ 
วางเปลา วางเปลา 
        มีขอท่ีควรทราบอยูวา อากาสกสิณนี้เพงความวางเปลาภายในชองนั้น 
อันเปนความวางเปลาท่ีมีขอบเขตโดยจํากดั ไมใชวางเปลาเวิ้งวางท่ัวไปท่ีไมมี 
ขอบเขตขีดค่ันนั้นเลย 
                                     ๑๐   อาโลกกสิณ 
        ใชความสวางเปนอารมณ หมายถึงแสงอาทิตย แสงจันทร แสงไฟ 
ท่ีสองลอดเขามาตามชองฝาเปนวงกลม ใหเพงความสวางท่ีเปนวงกลมนั้น ถา 
ไมมีอยางนีก้็ใหทําข้ึนโดยใชปบมาเจาะท่ีขางหนึ่งใหเปนวงกลม เอาไฟเชน 
ตะเกยีงใสลงไปในปบนั้น ปดฝาปบเสีย หนัปบใหดานทีเ่จาะเขาขางฝา ใหเพง 
แสงสวางท่ีสองออกมาจากปบเปนดวงกลมที่ติดอยูท่ีขางฝาน้ัน พรอมกับบริกรรม 
วา โอภาโส  โอภาโส หรือ อาโลโก  อาโลโก หรือ สวาง สวาง 
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                                    หมวดท่ี ๒ อสุภะ ๑๐ 
        อสุภะ หมายถึง เพงของ ไมงาม เปนกัมมัฏฐาน ซ่ึงจะปรากฏ 
อุคคหนิมิต  ปฏิภาคนิมิต  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิ  ตามควรแกการเพงนั้น 
        อสุภะ มี ๑๐ อยาง จะเพงอยางใดอยางหน่ึงกแ็ลวแตจะพึงมี อสุภะ 
สามารถใหเกดิฌานจิตไดแคปฐมฌานเทานั้นเอง อสุภะ ๑๐ คือ 
        ๑   อุทธุมาตกอสุภะ          ศพท่ีนาเกลียด     โดยมีอาการข้ึนพอง 
        ๒   วินีลกอสุภะ                  "          "         เนา ข้ึนเขียว 
        ๓   วิปุพพกอสุภะ               "          "         มีน้ําเหลืองน้ําหนองไหลออกมา 
        ๔   วิฉิททกอสุภะ                "           "        โดยถูกตดัขาดเปนทอนๆ 
        ๕   วิกขายิตกอสุภะ            "           "        ถูกสัตวแทะกัดกิน เหวอะหวะ 
        ๖   วิกขิตตกอสุภะ             "           "        มือ เทา ศีรษะอยูคนละทางสองทาง 
        ๗   หตวกิขิตตกอสุภะ        "           "        โดยถูกสับฟนยับเยิน 
        ๘   โลหิตกอสุภะ               "           "        มีโลหิตไหลอาบ 
        ๙   ปุฬุวกอสุภะ                "           "        มีหนอนไชท่ัวรางกาย 
       ๑๐  อัฏฐิกอสุภะ                 "           "        เหลือแตกระดูกกระจดักระจายไป 
                                     หมวดท่ี ๓  อนุสสติ ๑๐ 
        อนุสสติ แปลวา ตามระลึก หรือ ระลึกถึงเนืองๆ มีความหมายวา 
เอาความท่ีตามระลึกถึงเนืองๆ นั้นมาเปนอารมณกัมมัฏฐาน ซ่ึงมีจํานวน ๑๐ 
                                                                                               (2)  
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๑   พุทธานุสสติ      ระลึกเนอืงๆ ถึงคุณของ พระพุทธเจา 
๒   ธัมมานุสสติ        "           "            "    พระธรรม 
๓   สังฆานุสสติ        "           "            "    พระอริยสงฆ 
๔   ลีลานุสสติ          "           "            "    สีล 
๕   จาคานุสสติ         "           "            "   การบริจาค 
๖   เทวตานุสสติ       "           "            "   การเปนเทวดา  
๗   อุปสมานุสสติ     "           "            "   พระนิพพาน 
๘   มรณานุสสติ     ระลึกถึงบอยๆ ถึงความท่ีจะตองตาย 
๙   กายคตาสติ      ระลึกเนอืงๆ ถึง กายโกฏฐาส มี เกสา โลมา เปนตน 
๑๐  อานาปาณสติ   ระลึกถึงลมหายใจเขา ลมหายใจออก 
        อนุสสติ ๑๐ ประการนี้ ใชเพงใหเกดิฌานจิตไดเพียง ๒ ประการเทานั้น 
คือ กายคตาสติ เจริญไดเพยีงปฐมฌานเทานั้นเอง สวน อานาปาณสติ 
เจริญไดตั้งแตปฐมฌานข้ึนไปตามลําดับจนถึงปญจมฌาน 
        อนุสสติ ๑๐ มีรายละเอียดดังนี ้
                                     ๑   พุทธานุสสติ 
        พระคุณของพระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานัน้มีเปนเอนกประการ สุดท่ี 
จะพรรณนา แตเม่ือรวบรัดกลาวโดยยอแลวก็มี ๙ ประการ คือ 
        ๑  อรห  เปนผูท่ีไกลจากขาศึก คือ กิเลส อีกนัยหนึ่งวา เปนผูท่ีไมมี 
ท่ีรโหฐาน หมายความวา แมแตในท่ีลับ กไ็มกระทําบาป  
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        ๒   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เปนผูท่ีตรัสรูโดยชอบดวยพระองคเอง 
        ๓   วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  เปนผูท่ีถึงพรอมดวยวิชาและจรณะ วิชาและ 
จรณะนี้ไดแสดงแลวในปริจเฉทท่ี ๗ ตอน สัพพสังคหะ ตรงมัคคอริยสัจจ ขอให 
ดูท่ีนั่นดวย 
        ๔   สุคโต  แปลวา ทรงไปแลวดวยด ีซ่ึงในท่ีนี้มีความหมายถึง ๔ นัย คือ 
             ก.  เสด็จไปงาม คือไปสูท่ีบริสุทธ์ิ  อันเปนท่ีท่ีปราศจากโทษภยั 
ท้ังปวง ซ่ึงหมายถึง อริยสัจจ ๔ 
             ข.  เสด็จไปสูฐานะอันประเสริฐ คือ อมตธรรม อันเปนธรรมท่ีสงบ 
รํางับจากกิเลสและกองทุกขท้ังปวง 
             ค.  เสด็จไปในท่ีถูกท่ีควร คือพนจากวัฏฏะ ไมตองกลับมาเวียนวาย 
ตายเกดิอีกตอไป 
             ง.  ทรงตรัสไปในทางท่ีถูกท่ีชอบ คือ ทางเทสนาในส่ิงท่ีเปนความ 
จริงและเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกผูฟง ประมวลลักษณะแหงพระพทุธดํารัสได 
เปน ๖ ลักษณะ ดังจะแสดงโดยยอท่ีสุดดังนี้ 
(๑)   ไมจริง   ไมกอปรดวยประโยชน   ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน ไมตรัส 
(๒)       "           "                "         แมจะเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน ไมตรัส 
(๓)   จริง  แตไมกอปรดวยประโยชน   ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน ไมตรัส 
(๔)       "           "                "         แมจะเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน ก็ไมตรัส 
(๕)   จริง  และกอปรดวยประโยชน      ถึงจะไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน ก็รูกาล 
                                                   ท่ีจะตรัส 
(๖)       "           "                "         และเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืนดวย ก็รูกาล 
                                                   ท่ีจะตรัส         
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        ๕   โลกวทูิ  พระพุทธองคทรงรูโลกอยางแจมแจงดวยประการท้ังปวง 
คือ ทรงรูจักโลก รูจักเหตุเกดิของโลก รูจักธรรมท่ีดับของโลก และรูจกัทาง 
ปฏิบัติใหถึงธรรมท่ีดับของโลก 
        อีกนัยหนึ่ง หมายถึงการแจงโลกท้ัง ๓ คือ สังขารโลก สัตวโลก และโอกาสโลก 
        ก.  สังขารโลก หมายถึง สังขารธรรม คือ รูปนาม ไดแก จิต 
เขตสิก รูปท้ังหมด ซ่ึงเกิดข้ึนดวยเหตุปจจยั ดวยการปรุงแตง ทําใหหมุนเวยีน 
ไปในสังสารวฏัฏ จําแนกโลกไดเปนหลายนัย เชน 
        โลกนับวามี ๑ ไดแก สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏฐิกา สัตวท้ังหลาย 
ยอมอยูไดดวยตองอาศัยอาหารเหมือนกนัหมด 
        โลกนับวามี ๒ ไดแก นาเม จ รูเป จ คือ นาม ๑ รูป ๑ หรืออีก 
นัยหนึ่งวาไดแก อุปาทินนกสังขาร ๑ อนุปาทินนกสังขาร ๑ 
        โลกนับวามี ๓ ไดแก ตสุี  เวหนาสุ คือ เวทนา ๓ มี สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา และ อทุกขมสุขเวทนา 
        โลกนับวามี ๔ ไดแก จตูสุ อาหาเรสุ คือ อาหาร ๔ มี กพฬกีาราหาร 
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร และ วิญญาณาหาร อีกนัยหนึ่งวาไดแก 
สติปฏฐาน ๔ 
        โลกนับวามี ๕ ไดแก  ปตฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ คือ อุปาทานขันธ ๕ 
อีกนัยหนึ่งวาไดแก อินทริย ๕  
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        โลกนับวามี ๖ ไดแก  อสุ  อชฺฌตฺติเกสุ  อายตเนสุ คือ อายตนะ 
ภายใน ๖ อีกนยัหนึ่งวาไดแก นิสสรณียธาตุ ๖ 
        โลกนับวามี ๗ ไดแก  สตฺตสุ  วิตฺตาฏฐิตีสุ คือ วิญญาณฐีติ ๗ 
อีกนัยหนึ่งวาไดแก โพชฌงค ๗ 
        โลกนับวามี ๘ ไดแก  อฏ�สุ  โลกธมฺเมสุ คือ โลกธรรม ๘ อีกนัย 
หนึ่งวาไดแก อริยอัฏฐังคิกมัคค ๘ 
        โลกนับวามี ๙ ไดแก  นวสุ  สตฺตาวาเสสุ คือ สัตตาวาส ๙ อีกนยั 
หนึ่งวาไดแก โลกุตตรธรรม ๙ 
        โลกนับวามี ๑๐ ไดแก  ทสสุ  อกุสลกมฺมปเถสุ คือ อกุสลกรรมบถ ๑๐  
อีกนัยหนึ่งวาไดแก กุสลกรรมบถ ๑๐  
        โลกนับวามี ๑๒ ไดแก  อายตนะ ๑๒ 
        โลกนับวามี ๑๘ ไดแก  ธาตุ ๑๘ 
             ข.  สัตวโลก บาลีเปน สัตตโลก หมายถึง บุคคล คือสัตว 
ท้ังหลายท้ังปวง ซ่ึงทรงแจง ประเภท (บุคคล ๑๒), เหตุใหเกิด, นิสัย, จริต,  
บารมี, แหงสัตวเหลานัน้ท้ังส้ิน 
             ค.  โอกาสโลก หมายถึง ภูมิ อันเปนท่ีตั้งแหงสังขารธรรมคือ  
เปนท่ีอาศัยเกดิ อาศัยอยูของสัตวท้ังหลาย ซ่ึงมีจํานวนรวม ๓๑ ภูมิ 
        ๖.  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ ทรงสามารถฝกอบรมส่ังสอนแนะนํา 
ผูท่ีสมควรฝก ไดเปนอยางเลิศไมมีใครเสมอเหมือน ท้ังนีเ้พราะทรงทราบอัธยาศัย 
ของสัตวนั้นๆ 
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        ๗.  สตฺถา  เทวนนุสฺสาน ทรงเปนพระศาสดาของเทวดาและมนษุย 
ท้ังหลาย ซ่ึงไมมีศาสดาใดจะเทียบเทา เพราะทรงนําสัตวท้ังหลายใหพนจาก 
กองทุกขได 
        ๘.  พุทฺโธ ทรงเห็นทุกอยาง (สพฺพทสฺสาวี), ทรงรูทุกส่ิง (สพฺพญู) 
ทรงต่ืน, ทรงเบิกบานดวยธรรม 
        ๙.  ภควา ทรงเปนผูท่ีมีบุญที่ประเสริฐพูด ทรงสามารถจําแนกธรรม 
ส่ังสอนสัตวตามควรแกอัตตภาพของสัตวนั้นๆ 
                                       ๒   ธัมมานุสสติ 
        พระธรรมในท่ีนีห้มายถึง มัคค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ และพระปริยัตติธรรม 
รวมนับเปน ๑ จึงเปนธรรม ๑๐ ประการดวยกัน คุณของธรรม ๑๐ ประการนี้ 
เม่ือกลาวรวบยอดโดยยอแลว ก็มี ๖ อยาง คือ 
        ๑.  สวากขฺาโต  เปนธรรมท่ีทรงตรัสไวดแีลว สมบูรณท้ังอรรถและ 
พยัญชนะ ดีพรอมท้ังเบ้ืองตน ทามกลางและในท่ีสุด คุณธรรมขอนี้หมายถึง 
พระปริยัตติธรรม 
        ๒.  สนฺทิฏฐิโก  เปนธรรมท่ีผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง 
คุณธรรมขอนี้หมายถึงโลกุตตรธรรมท้ัง ๙ 
        ๓.  อกาลิโก  เปนธรรมท่ีพึงปฏิบัติไดและใหผลทันทีในลําดับนั้นเลย 
ทีเดียว โดยไมตองรอเวลาหรือมีระหวางค่ันแตอยางใด คุณธรรมขอนี้หมายถึง 
มัคคจิต ๔ 
        ๔.  เอหิปสฺสิโก  เปนธรรมท่ีใหผลไดอยางแทจริง จนสามารถท่ีจะ 
ทาใหพิสูจนได คุณธรรมขอนี้หมายถึงโลกตุตรธรรมท้ัง ๙ 
  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 15 
                                              - ๑๕ - 
       ๕.  โอปนยิโก เปนธรรมท่ีควรนอมนํามาใหบังเกิดแกตนและทําให 
แจงแกตน หมายความวา ควรบําเพ็ญเพียรใหเกดิมัคคจิต ผลจิต ก็จะแจง 
ซ่ึงพระนิพพาน คุณธรรมขอนี้หมายถึงโลกตุตรธรรมท้ัง ๙ เหมือนกัน 
       ๖.  ปจฺจตตฺ  เวทิตพฺโพ  วิญู  เปนธรรมท่ีผูรูก็รูไดเฉพาะตนเอง 
ผูอ่ืนหารูดวยไมวา มัคคเราเจริญ ผลเราบรรลุ นิโรธเราไดแจงแลว เปนการรู 
ดวยการประจกัษแจงอยางท่ีเรียกวา ประจักขสิทธิ 
                                     ๓   สังฆานุสสติ 
        สงฆในท่ีนี้ หมายถึง พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ท่ีเรียกวา 
พระอริยสงฆ คือผูท่ีบรรลุมัคคผล คุณของพระอริยสงฆ มี ๙ ประการคือ 
        ๑  สุปฏิปนฺโน         เปนสาวกท่ีปฏิบัติดแีลวชอบแลว 
        ๒  อุชุปฏิปนฺโน       เปนสาวกท่ีปฏิบัติตรงแลว 
        ๓  ญายปฏิปนฺโน    เปนสาวกท่ีปฏิบัติธรรมอันเปนเคร่ืองออกจากทุกข 
        ๔  สามีจิปฏิปนฺโน  เปนสาวกท่ีปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
        ๕  อาหุเนยฺโย       เปนสาวกท่ีควรแกสักการท่ีเขานาํมาบูชา 
        ๖  ปาหุเนยฺโย       เปนสาวกท่ีควรแกสักการท่ีเขาจดัไวตอนรับ 
        ๗  ทกฺขิเนยฺโย      เปนสาวกท่ีควรรับทักษิณาทาน 
        ๘  อฺชลีกรณีโย  เปนสาวกท่ีควรแกการกราบไหว 
        ๙  อนุตฺตร  ปฺุญกฺเขตฺต  โลกสฺส  เปนเนื้อนาบุญอยางยอดเยีย่ม 
ของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา    
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                                       ๔   ลีลานุสสติ 
        การระลึกถึงความบริสุทธ์ิของสีลท่ีไดสมาทานหรือรักษาอยูนัน้ วาให 
รักษาไวโดยปราศจากโทษ ๔ อยาง คือ อขณฺฑ ไมขาด ไมเปนทอน, อฉิทฺท 
ไมทะลุ, อสพล ไมดาง,  อกมฺมาส ไมพรอย และยิ่งเปน อนิสสิตสีล คือ 
ไมเจือปนดวยตัณหาหรือทิฏฐิดวยแลว ก็ยิ่งทรงคุณอันประเสริฐ ใหผลใหญหลวง 
ยิ่งนัก 
        สีลท่ีเจือปนระคนดวยตัณหา หรือทิฏฐินั้น ช่ือวา นิสสิตสีล ไดแก 
        ตัณหานสิสิตสีล เปนสีลท่ีเจือปนดวยตัณหา คือ มีความปรารถนา 
ในโภคสมบัติ และในภวสมบัติ จึงรักษาสีล 
        ทิฏฐินิสสิตสีล เปนสีลท่ีเจือปนดวยทิฏฐิ คือ มีความเห็นวาจะพน 
จากสังสารวัฏฏดวยอานิสงสของสีล จึงรักษาสีล 
        สวน อนสิสิตสีล นั้น เปนการรักษาสีลโดยไมไดหวงัวาตนจะไดรับผล 
ตอบแทนแตอยางใด แตรักษาสีลเพื่อมิใหมีการเบียดเบียนผูอ่ืน เพื่อมิใหเกิด 
เปนทุกขโทษภัยแกผูอ่ืน และเพื่อใหมีความปกติสุขโดยท่ัวหนากัน 
        เม่ือไดนกึถึงความบริสุทธ์ิของสีลท่ีตนรักษาแลว จงระลึกวา สีลนี้เปน 
คุณท่ียังใหสมาธิท้ังหลายไดเกิดข้ึน ถาปราศจากสีลเสียแลว สมาธิก็จะเกิดข้ึน 
หาไดไม 
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                                     ๕   จาคานุสสติ 
        ระลึกถึงการบริจาคทานของตน ท่ีเต็มไปดวยความบริสุทธ์ิ เกิดความ 
อ่ิมเอิบใจในการเสียสละ ปราศจากการนกึหวงแหน ไมหวังช่ือเสียง ไมหมาย 
ไดหนา และไมมีการโออวด 
        การบริจาคทานเปนบาทเบ้ืองตนที่ทําใหเปนผูทรงศีล และสีลเปนบาท 
ใหเกดิสมาธิอีกตอหนึ่ง 
                                    ๖   เทวตานุสสติ 
        การระลึกถึงกุสลธรรมของตนมีสัทธาเปนตนอยูเนืองๆ โดยนึกถึงเทวดา 
นึกถึงพรหมท้ังหลาย เปนตัวอยางหรือเปนองคพยานวา ผูบริบูรณดวยสัปปุริส- 
ธรรม ๗ ประการ มี สัทธา หิริ โอตตัปปะ พหุสัจจะ วิริยะ สติ ปญญา นี้ เม่ือ 
จุติจากโลกนีแ้ลว ยอมไมบังเกิดในเทวโลก ในพรหมโลกนั้น กุสลธรรม 
เหลานี้ในจิตใจของเราก็มีอยู คงจะสงผลใหไปสูสุคติไดเชนเดยีวกัน 
        เม่ือระลึกอยูเชนนี้ จิตใจก็จะไมดิ้นรน ไมกระสับกระสาย ไมฟุงซาน 
มีแตจะสงบระงับ ซ่ึงเปนทางใหเกดิสมาธิไดงาย 
                                     ๗   อุปสมานุสสติ 
        การระลึกถึงคุณของพระนิพพาน ท่ีมีสภาพเปนสันติสุข สงบจากกิเลส 
ท้ังหลาย และหมดส้ินจากความทุกขท้ังปวง เปนธรรมทีคลายความกาํหนด 
                                                                                             (3)  
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กําจัดความมัวเมา ดับความกระหาย คลายความอาลัย ส้ินตัณหา ตดัวัฏฏะ 
พนจากเคร่ืองรอยรัด ดับสนทิ พนจากการปรุงแตง 
        เม่ือระลึกถึงคุณของพระนิพพานอยูเนืองๆ จิตใจกส็งบ ไมกระสับ 
กระสาย อยางแนนอน 
                                     ๘   มรณานุสสติ 
        การระลึกถึงความตายวาตนจะตองตายแนนอน แมผูอ่ืน ไมวาจะเปน 
พรหม เปนเทวดา เปนพระมหากษัตริบ เปนเศรษฐีคหบดี นักปราชญ 
ราชบัณฑิต คนโงเขลาเบาปญญา กระยาจกเข็ญใจ สัตวใหญ สัตวนอย 
ท้ังหลาย จะตองตายดวยกนัท้ังหมดท้ังส้ิน เม่ือไดเกดิมาแลว ท่ีจะไมตายเปน 
ไมมีเลย 
        นึกเชนนีบ้อยๆ ก็จะเกดิความสลดใจ คลายความทะยานอยากลงไดไม 
ใชนอย ทําใหมีความสงบระงับมากข้ึน สมาธิเกิดไดงายเขา 
                                      ๙   กายคตาสติ 
        การระลึกถึงอาการ ๓๒ ของตนอยูเนืองๆ วาลวนแตเปนส่ิงปฏิกูลท้ังนั้น 
จึงไมเปนท่ีนาปรารถนาของบัณฑิต 
        ระลึกไดเชนนี้ ยอมจะคลายความมีทิฏฐิมานะ ถือตัวถือตนลงไดมาก 
ทีเดียว ทิฏฐิมานะนอยลง สมาธิยอมดีมากข้ึน 
        กายคตาสตินี้สามารถเจริญไดเพยีงปฐมฌานเทานัน้เอง ไมสูงไปกวานัน้ 
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                                   ๑๐   อานาปาณสติ 
         การระลึกถึงลมหายใจเขาลมหายใจออก ถาจิตใจจดจออยูแตท่ีลมหาย 
ใจอยางแนวแน ไมเผลอไปควาอารมณอยางอ่ืนแลว เปนการเจริญสมาธิได 
เปนอยางด ี
         อานาปาณสตินี้ สามารถเจริญใหถึงได ตั้งแตปฐมฌานข้ึนไปตามลําดับ 
จนถึง ปญจมฌาน 
                                หมวดท่ี ๔  อัปปมัญญา ๔ 
         อัปปมัญญา หมายความวา แผไปไมมีประมาณ แผไปในสัตวท้ังหลาย 
จนประมาณไมได โดยไมเลือกท่ีรักท่ีชังเลย บางก็เรียกวา พรหมวหิาร 
หมายความวา ธรรมอันเปนเคร่ืองสําราญอยูของพรหม อัปปมัญญามี ๔ คือ 
         ๑  เมตตา  การแผความรักใคร ความปรารถนาดีตอสัตวท้ังหลายใหมี 
ความสบายความสุขโดยท่ัวกนั ไมเลือกชาติ ช้ัน วณัณะ 
         ๒  กรุณา  การแผความสงสารตอสัตวท้ังหลายท่ีกําลังไดรับความทุกขอยู 
หรือท่ีจะไดรับความทุกขตอไปในภายหนา โดยไมเลือก ชาติ ช้ัน วณัณะ 
         ๓  มุทิตา  การแผความช่ืนชมยินดีตอสัตวท้ังหลายท่ีกําลังไดรับความสุขอยู 
หรือท่ีจะไดรับความสุขตอไปในภายหนา โดยไมเลือก ชาติ ช้ัน วณัณะ 
         ๔  อุเบกขา  การวางเฉยตอสัตวท้ังหลาย ดวยอาการวางตนเปนกลาง 
ไมรักใคร ไมสงสาร ไมช่ืนชมยินดี ไมมีอคติ แตประการใดๆ โดยไมเอลืก ชาติ 
ช้ัน วณัณะ  
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        อัปปมัญญา ๓ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา นั้น สามารถเจริญใหถึงได 
ตั้งแตปฐมฌานข้ึนไปตามลําดับจนถึงจตุตถฌาน สวน อุเบกขา นั้น เจริญได 
โดยเฉพาะเพ่ือใหเกดิ ปญจมฌาน อยางเดยีวเทานัน้ 
                            หมวดท่ี ๕ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
        การพิจารณาอาหารท่ีบริโภคเขาไปนั้น วาเปนของท่ีนาเกลียด จนมี 
ความรูสึกเปนไปตามท่ีพิจารณาเหน็นั้น 
        การพิจารณาความปฏิกลูของอาหารนี้ ไมสามารถท่ีจะใหเกดิฌานจิตได 
แตวาทําใหจิตแนแนวเปนสมาธิไดไมใชนอยเหมือนกัน 
                            หมวดท่ี ๖ จตุธาตุววัตถาน ๑ 
        การพิจารณาธาตุท้ัง ๔ มี ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ 
ท่ีปรากฏอยูในรางกาย เพื่อใหเห็นวารางกายนีก้็คือธาตุตางๆ ท่ีมาประชุมคุมกันอยู 
เทานั้น หาใชตัวตนเราเขาแตอยางใดไม 
        การกําหนดพิจารณาธาตุท้ัง ๔ นี้ กไ็มสามารถท่ีจะถึงฌานจิตได เพียง 
แตเปนสมาธิท่ีเฉียดฌานเขาไปแลวเหมือนกัน 
                            หมวดท่ี ๗ อรูปกัมมัฏฐาน ๔  
        อรูปกัมมัฏฐาน หมายความวา กัมมัฏฐานท่ีไมใชรูป ท่ีไมมีรูป ซ่ึง 
เปนกัมมัฏฐานท่ีเปนวิสัยของผูท่ีไดถึงรูปวจรปญจมฌานแลว จึงจะพึงกระทําใหเปน 
อารมณ เพื่อเจริญใหถึงอรูปฌานตอไป อรูปมมัฏฐาน ๔ นั้นไดแก  
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        ๑  อรูปกัมมัฏฐานเบ้ืองตน ช่ือ กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ คือเพง 
อากาศความวางเปลาเวิ้งวางไมมีท่ีส้ินสุดนัน้เปนอารมณ โดยบริกรรมวา 
อากาโส อนนฺโต ความวางไมมีท่ีสุด ซ่ึงสามารถใหเกิด อากาสานัญจายตน 
ฌานจิตได 
        ๒  อรูปกมัมัฏฐานท่ี ๒ ช่ือ อากาสานัญจายตนฌาน คือเพง 
วิญญาณความรูท่ีรูวาอากาศไมมีท่ีส้ินสุดนัน้เปนอารมณ โดยบริกรรมวา 
วิตฺตาณ  อนนตฺ  วิญญาณไมมีท่ีส้ินสุด ซ่ึงสามารถใหเกดิ วิญญาณัญ- 
จายตนฌานจิตได 
        ๓  อรูปกัมมัฏฐานท่ี ๓ ช่ือ นัตถิภาวบัญญัติ คือเพงความไมมีอะไร 
เปนอารมณ โดยบริกรรมวา นตฺถิ กิตฺจิ นดิหนึ่งก็ไมมี หนอยหนึ่งก็ไมมี 
ซ่ึงสามารถใหเกิด อากิญจัญญายตนฌานจิตได 
        ๔  อรูปกมัมัฏฐานท่ี ๔ ช่ือ อากิญจัญญายตนฌาน คือเพงความรู 
ท่ีรูวานิดหนึ่งก็ไมมี หนอยหน่ึงก็ไมมีนั้นเปนอารมณ ความรูถึงข้ันนี้เปนความรู 
ท่ีละเอียดออนมากเหลือเกนิ จึงบริกรรมวา เอต  สนฺต  เอต  ปณีต  สงบหนอ 
ประณีตหนอ ซ่ึงสามารถใหเกิด เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิตได 
  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 22 
                                              - ๒๒ - 
                                      จริต หรือ จริยะ 
        จริต เรียกวา จริยะ กไ็ดนั้น คือความประพฤติจนชินเปนนิสัย ซ่ึงมี 
ตางๆ กัน ๖ อยาง ดังคาถาท่ี ๕ แสดงวา 
        ๕  ราโค  โทส  จ  โมโห  จ      สทฺธา  วิตกฺก  พุทฺธิโย 
            อิเมส  อนนฺ  ธมฺมาน         วสา  จริต  สงฺคโห ฯ 
        สงเคราะหจริต ตามอํานาจแหงธรรมนั้น มี ๖ คือ ราคจริต โทสจริต 
โมหจริต วิตกจริต สัทธาจริต และพุทธิจริต 
        มีอธิบายวา ท่ีมนุษยมีจริตตางๆ กัน กเ็นื่องมาจากการบําเพ็ญบุญ 
กุสลแตชาติปางกอนนั้น ไดกระทําไปไมเหมือนกัน จึงไดรับผลไมเหมือนกัน 
กลาวคือ 
        ๑  ในขณะท่ีกําลังบริจาคทาน รักษาสีล หรือ เจริญภาวนาอยูนั้น 
จิตในปรารภไปในการมีหนามีตา ไดช่ือเสียง ไดเสวยมนษุยสมบัติ ทิพยสมบัติ 
เหลานี้เปนตน อันเปนตัวตัณหาราคะ, ครุนคิดไปในการถือเนื้อถือตัววาเปนนั่น 
เปนนี่ อันเปนตัว มานะ หรือนอมใจไปในการถือวาเปนตัวตนเราเขา อันเปน 
ตัว ทิฏฐิ กุสลท่ีเจือปนดวยตัณหา มานะ ทิฏฐิ เชนนี้ ยอมเปนเหตุใหผูท่ีเกิด 
มานั้นมีราคะจริต 
        อีกนัยหนึ่งแสดงวา ผูท่ีจุติมาจากสวรรค หรือ จุติมาจากเปรต จาก 
อสุรกายนั้น โดยมากเปนผูท่ีมีราคะจริต 
        ผูท่ีมีราคจริตนั้น ธาตุท้ัง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และ 
วาโยธาตุ นั้นมีกําลังเสมอทัดเทียมกนั 
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        ๒  ถาในขณะบําเพ็ญบุญกุสลนั้น เกิดมีความขุนเคือง เสียใจ เสียดาย 
อิสสา ริษยา รําคาญ เกิดข้ึนในจิตใจดวย กสุลท่ีเจือปนกบั โทสะ อิสสา 
มัจฉริยะ กุกกจุจะ เชนนี้ ยอมเปนเหตุใหผูท่ีเกิดมานัน้ มีโทสจริต 
        อีกนัยหนึ่งแสดงวา ผูท่ีมีพฤติกรรมมากไปดวยการฆา การทําลาย 
การจองจํา มาในชาติกอน หรือวา จุติมาจากนรกน้ัน โดยมากเปนผูท่ีมีโทสจริต 
        ผูท่ีมีโทสจริตนั้น เตโชธาตุและวาโยธาตุ มีกําลังมาก 
        ๓  ถาในขณะท่ีบําเพ็ญบุญกุสลนั้น ทําไปโดยไมไดคํานึงถึงเหตุผลใน 
การกระทํา เพงีแตทําไปตามธรรมเนียมท่ีเคยทํากันมา ทําไปตามสมัยนิยม 
หรือเกิดสงสัยในผลของกุสลนั้นข้ึนมา บางทีก็คิดฟุงไปในเร่ืองอ่ืน จิตใจไมได 
ตั้งม่ันอยูในการกุสลท่ีกําลังทําน้ันเลย กุสลท่ีเจือปนดวยโมหะ วจิิกจิฉา อุทธัจจะ 
เชนนี้ ยอมเปนเหตุใหผูท่ีเกดิมานั้นมี โมหจริต 
        อีกนัยหนึ่งแสดงวา ผูท่ีชาติกอนเพลิดเพลินในการดื่มน้ําเมาเปนนิจ 
ไมชอบศึกษา ไมไตถามสนทนากับบัณฑติ หรือ จุติมาจากสัตวดิรัจฉานนั้น 
โดยมากมักเปนผูท่ีมี โมหจริต 
        ผูท่ีมีโมหจริตนั้น ปฐวีธาตุและอาโปธาตุ มีกําลังมาก 
        ๔  ถาในขณะท่ีบําเพ็ญบุญกุสลนั้น มัวแตไปนึกถึงความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินในเร่ืองกามคุณอารมณ อันเปน กามวิตก, คิดไปในการเกลียดชัง 
ปองรายผูอ่ืน อันเปน พยาบาทวิตก หรือ คิดไปในทางเบียบเบียนทําลายความสุข 
ผูอ่ืนใหไดรับความเดือดเน้ือรอนใจ อันเปน วิหิงสาวิตก กุสลท่ีเจือปนดวยอาการ 
อยางนี้ ยอมเปนเหตุใหผูท่ีเกดิมานั้นมี วิตกจริต 
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        ๕  ในขณะท่ีบําเพ็ญบุญกุสลนั้น ยิ่งดวยความเล่ือมใสในพระรัตนตรัย 
ตลอดจนความเล่ือมในท่ีเกดิจาก เพราะเห็นรูปสมบัติสวยงาม (รูปปมาณ), 
เพราะเห็นความประพฤติเรียบรอย เครงในธรรมวินัย (ลูขปฺปมาณ), เพราะได 
ยินกิตติศัพทวาดีอยางนัน้อยางนี้ (โฆสปฺปมาณ), เพราะไดสดับตรับฟงธรรมท่ี 
ฉลาดในการแสดง (ธมฺมปฺปมาณ) เหลานี้เปนตน ซ่ึงลวนแตเปนสัทธาท้ังนั้น 
กุสลท่ีม่ันในสัทธาเชนนี้ ยอมเปนเหตุใหผูท่ีเกิดมานัน้มี สัทธาจริต 
         ๖  ถาในขณะท่ีบําเพ็ญบุญกุสลอยูนั้น ไดระลึกนึกคิดดวยวา การทําดี 
ยอมไดรับผลดี การทําช่ัวยอมไดรับผลชั่ว สัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตัว 
ตลอดจนตัวเราเอง สักแตวาเปนรูปเปนนาม มีความไมเท่ียง ทนอยูไมได 
ตองแตกดับไป ไมมีตัวมีตนท่ีจะบังคับบัญชาวากลาวใหเปนไปตามใจน้ันได 
อันเปนวิปสสนาปญญา หรือแมแตเพยีงต้ังใจปรารถนาวา ดวยอํานาจแหง 
กุสลผลบุญนี้ ขอจงไดเปนปจจัยใหไดเกดิเปนคนมีปญญาตอไป เหลานีเ้ปนตน 
ยอมเปนเหตุใหผูท่ีเกิดมานัน้มี พุทธิจริต 
         พุทธิจริตนี้บางก็เรียกวา ปญญาจริต 
         ๗  ดวยเหตุดังกลาวนี้ จริตของมนุษยแตละคนจึงไมเหมือนกนั และ 
แตละบุคคลกอ็าจมีจริตไดหลายอยาง คลุกเคลาปะปนกันมา แตวาจริตใดจะมีมาก 
ออกหนา เปนประธาน เปนประจํา เปนตัวนํา เปนเดนกวาจริตอ่ืน ก็เรียกวา 
เปนผูมีจริตนัน้  
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        ๘  ในจริตท้ัง ๖ อยาง ทานสงเคราะหดวยความเสมอภาคกันไดเปน ๓ คู คือ 
                      ราคาจริต     กับ     สัทธาจริต 
                      โทสจริต       กับ     ปญญาจริต 
                      โมหจริต       กับ     วิตกจริต 
        ๙  ราคจริต กับ สัทธาจริต ท่ีจัดวามีความเสมอภาคกันนั้น คือ ราคะ 
เปนหวัหนาในฝายกุสล สัทธา ก็เปนหวัหนาเหมือนกัน แตเปนหัวหนาทาง 
ฝายกุสล 
        ราคะ ยอมแสวงหากามในกามคณุ สัทธา ก็แสวงหาเหมือนกนั แต 
แสวงหาบุญคือกุสลธรรม มี สีล เปนตน 
        ราคะ นั้นติดใจในส่ิงท่ีไรสาระไรประโยชนฉันใด สัทธาก็เล่ือมใสในส่ิงท่ี 
เปนสาระเปนประโยชนฉันนั้น 
        ๑๐  โทสจริต กับ พุทธิจริต (หรือปญญาจริต) ท่ีจัดวามีความเสมอ 
ภาคกันนั้น คือ 
        โทสะ มีการเบ่ือหนาย แตเปนการเบ่ือหนายในส่ิงท่ีไมชอบ ถาส่ิงใด 
ยังชอบอยู กไ็มเบ่ือหนายในส่ิงนั้น สวน ปญญาก็มีการเบ่ือหนายเหมือนกัน 
คือเบ่ือหนายในสังขารธรรมท้ังปวง ไมใชวาเลือกเบ่ือหนายบางไมเบ่ือหนายบาง 
เหมือนอยางโทสะ 
        หรือกลาวอีกนยัหนึ่งวา โทสจริตน้ันเบ่ือหนายดวยอํานาจแหงโมหะ 
ซ่ึงเปนทางใหถึงอบาย สวนพุทธิจริตนั้นกเ็บ่ือหนายเหมือนกัน แตวาเบ่ือหนาย 
ดวยอํานาจแหงปญญา ซ่ึงเปนทางใหถึงสวรรค ตลอดจนถึงพระนิพพานก็ได 
นี่เปนประการหนึ่ง 
                                                                                              (4) 
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        อีกประการหนึ่ง โทสะเปนธรรมท่ีเกิดเร็ว ดุจไฟไหมฟางลุกโพลงข้ึน 
ในทันใด ฝายปญญาก็เปนธรรมท่ีเกิดเร็วเหมือนโทสะ คือเกิดสวางจารูแจงข้ึนมา 
ในทันใดน้ันเหมือนกนั 
        ๑๑  โมหจริต กับ วิตกจริต ท่ีจัดวามีความเสมอภาคกันนั้น คือ โมหะ 
มีอาการสงสัยลังเลใจอยู สวน วิตกก็คิดแลวคิดอีก อันเปนอาการท่ีคลายกับ 
ลังเลไมแนใจเชนเดียวกนั 
        อีกประการหนึ่ง โมหะ มีอาการฟุงซานไปในอารมณตางๆ สวน วิตก 
ก็คิดอยางนี้ คิดอยางนัน้ แลวก็คิดอยางโนน อันเปนอาการคิดพลานไปเชน 
เดียวกัน ดังนี้จงึวามีความเสมอภาคกัน 
        ๑๒  ผูใดมีจริตอยางใด มีลักษณะท่ีพอจะอาศัยใชเปนเคร่ืองสังเกตอยู 
๕ ประการ คือ 
        อริยาบถ ไดแก การเดนิ ยืน นั่ง นอน และอาการท่ีเคล่ือนไหวทํา 
กิจการงานตางๆ 
        กิจจะ  ไดแกการงานท่ีทํา 
        โภชนะ  ไดแกอาหารท่ีบริโภค 
        ทัสสนะ ไดแก การดู การฟง การดม การกิน การลูบไลแตงเนื้อแตงตัว 
        ธัมมปวัตติ ไดแก ความเปนไปตางๆ เปนตนวา ความประพฤติด ี
หรือเลว 
        ไดเขียนเปนแบบบัญชีดังตอไปนี้ เปนการเปรียบเทียบกันไปในตัว 
เพื่อใหเห็นความแตกตางกนัไดชัดวาเขียนอยางธรรดา และไดแสดงกมัมัฏฐาน 
ท่ีเหมาะแกจริตนั้นๆ ไวในชองสุดทายดวย  
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                                             จริต  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 28 
                                              - ๒๘ - 
อนึ่ง  ในวิสุทธิมัคค  ไดแสดงลักษณะแหงจริตตางๆ ดังนี้ 
                           ลักษณะของผูท่ีหนักในราคจริต 
๑  มายา                มารยา  เจาเลห 
๒  สาเถยฺย            โออวด 
๓  มาโน                ถือตัว 
๔  ปาปจฺฉตา        ปรารถนาลามก 
๕  มหิจฺฉตา          ปรารถนามาก มีความอยากใหญ 
๖  อสนฺตุฏฐิตา      ไมสันโดษ 
๗  สิงฺค               แงงอน 
๘  จาปลฺย           ข้ีโอ 
                         ลักษณะของผูท่ีหนักในโทสจริต 
๑  โกโธ               มักโกรธ 
๒  อุปนาโห          ผูกโกรธ 
๓  มกฺโข              ลบหลูคุณทาน 
๔  ปลาโส            ตีตนเสมอทาน 
๕  อิสฺสา             ริษยา 
๖  มจฺฉริย           ตระหนี่  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 29 
                                              - ๒๙ - 
                            ลักษณะของผูท่ีหนักในโมหจริต 
๑  ถีน                    หดหู 
๒  มิทฺธ                  เคลิบเคล้ิม 
๓  อุทฺธจฺจ              ฟุงซาน 
๔  กุกกฺุจฺจ              รําคาญ 
๕  วิจกิิจฺฉา             เคลือบแคลง 
๖  อาทานคฺคาหิตา  ถือม่ันในส่ิงท่ียึดถือ ถืองมงาย 
๗  ทุปฺปฏินิสฺสคฺคิตา สละ (ส่ิงท่ียึดถือ เชน อุปาทาน) ไดยาก 
                           ลักษณะของผูท่ีหนักในสัทธาจริต 
๑  มตฺตจาคตา                บริจาคทรัพยเปนนจิ 
๒  อริยาน  ทสฺสนกามตา    ใครเห็นพระอริยะ 
๓  สทฺธมฺม โสตุกามตา       ใครฟงพระสัทธรรม 
๔  ปาโมชฺชพหุลตา           มากดวยความปราโมทย 
๕  อส�ตา                     ไมโออวด 
๖  อมายาวิตา                  ไมมีมารยา 
๗  ปสาทนีเยสุ  �าเนสุ ปสาโท เล่ือมใสในส่ิงท่ีควรเล่ือมใส  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 30 
                                             - ๓๐ - 
                            ลักษณะของผูท่ีหนักในพุทธิจริต 
๑  โสวจสฺสตา                           วางาย 
๒  กลฺยาณมิตตฺตา                     มีมิตรดีงาม 
๓  โภชเน มตฺตฺุตา                รูประมาณในโภชนะ 
๔  สติสมฺปชฺญ                       ระลึกและรูสึกตัว 
๕  ชาคริยานุโยโค                       ประกอบความเพียร 
๖  สเวชนีเยสุ �าเนสุ สเวโค         สลดใจในส่ิงท่ีควรสลด 
๗  สวิคฺคสฺส โยนิโส ปธาน            เร่ิมต้ังความท่ีใจสลดไวโดยแยบคาย 
                            ลักษณะของผูท่ีหนักในวติกจริต 
๑  ภสฺสพหุลตา                          พูดมาก 
๒  คณารามตา                           ยินดีคลุกคลีในหมูคณะ 
๓  กุสลานุโยเค อรติ                    ไมยินดีในการประกอบกุสล 
๔  อนวฏฐกิิจจฺตา                       มีกิจไมม่ันคง  จับจด 
๕  รตฺติธูมายนา                         กลางคืนเปนควัน 
๖  ทิวาปชฺชลนา                         กลางวันเปนเปลว 
๗  หุราหุร  ธาวนา                      คิดพลานไปตางๆ นานา  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 31 
                                             - ๓๑ - 
                                           อัชฌาสัย 
        นอกจากจริต ๖ ท่ีกลาวแลว ยังมีคําวา อัชฌาสัย อีกคําหนึ่ง ซ่ึงมี 
ความคลายคลึงกัน คือ จริต หรือ จริยะ เปนความประพฤติท่ีเคยชินจนเปน 
นิสัย ซ่ึงมีท้ังเด็กและชัว่ สวน อัชฌาสัย เปนความประสงค เปนความนยิม 
เปน ความมุงหมาย ท่ีจะใหเปนไปเชนนั้น อันหมายความวาเปนนิสัย หรือความ 
มุงหมายในทางท่ีดีงาม ซ่ึงเกดิมาจากจติใจโดยตรง ไมเกีย่วไปในทางไมดีไมงาม 
หรือในทางช่ัวเลย อัชฌาสัย ก็มี ๖ เหมือนกัน ไดแก 
        ๑   อโลภชฺฌาสโย  มีความไมโลภเปนนิสัย  มีความพอใจในการ 
จําแนกแจกจายทาน 
        ๒   อโทสชฺฌาสโย  มีความโกรธ ไมประทุษรายเปนนิสัย มีความพอใจ 
พินิจถึงคุณ โทษ กุสล อกุสล และพิใจเจริญอัปปมาทธรรม 
        ๓   อโมหชฺฌาสโย  มีความไมหลงไมมัวเมาเปนนสัิย มีความพอใจ 
พินิจถึงคุณ โทษ กุสล อกุสล และพอใจเจริญอัปปมาทธรรม 
        ๔   เนกฺขมฺมชฺฌาสโย  มีนิสัยไมติดในกาม ไมติดในความพยาบาท 
ไมติดในความเบียดเบียน มีความพอใจออกบวช 
        ๕   ปวิเวกชฺฌาสโย  มีนิสัยชอบสงบ มีความพอใจออกจากหมูจากคณะ 
แลวและอยูในท่ีสงัด 
        ๖   นิสฺสรณชฺฌาสโย  มีความยินดียิ่งในนิพพาน อันเปนธรรม 
ท่ีหลุดพนจากทุกขเลย มีความพอใจท่ีจะใหพนจากภพท้ัง ๓ 
  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 32 
                                             - ๓๒ - 
                               กัมมัฏฐานท่ีเหมาะแกจริต 
        ผูเจริญภาวนา จะตองเลือกกัมมัฏฐานใหถูกแกจริตของตน จึงจะเปน 
ท่ีสบาย รูงาย ไดผลเร็ว ในคัมภีรวิสุทธิมัคค แสดงไววา 
        เร่ิมตนกก็ลาวถึง เสนาสนะ ท่ีอยูอาศัยในการเจริญกัมมัฏฐานของผู 
ท่ีมีราคจริตวา เตียงต่ังท่ีนั่งท่ีนอน ตองไมสวย ไมนาดู ไมเปนท่ีสบาย ใหรก 
รุงรังสักหนอยก็ได เส้ือผาเครื่องนุงหม ควรใชของเกาๆ สีซีดๆ มีขาดมีปะ 
บางก็ยิ่งดี อาหารการกินกจ็ัดใหอยางชนิดท่ีสีสรรไมชวนดู กล่ินและรสก็เปน 
อยางท่ีไมนยิมยินดี สักแตวาใหกนิพอใหหนักทองไปเทาน้ันเอง กัมมัฏฐานก ็
ตองเปนชนิดท่ีไมเกิดความเพลิดเพลินยนิดี ท้ังนี้เพราะเหตุวาผูท่ีมีราคจริต 
ยอมชอบส่ิงท่ีสวยงามเปนท่ีเจริญตาเจริญใจ เม่ือไดพบเหน็ส่ิงท่ีสวยส่ิงท่ีงาม 
อันเปนท่ีตั้งแหงความยินดีเพลิดเพลินแลว ราคะยอมไหลไปตามอารมณนั้นๆ 
ไดโดยงาย จึงตองใหไดเหน็ส่ิงท่ีไมดีไมงาม กามฉันทะจะไดไมเกิดมาทําให 
เปนเคร่ืองขัดขวางแกการเจริญภาวนา 
        เสนาสนะของผูเจริญกมัมัฏฐานท่ีมีโทสจริต ตองเรียบรอย สะอาด  
สวยงาม ประดับดวยดอกไมของหอมดวยก็ยิ่งดี ทุกส่ิงทุกอยางตองลวนแลวแต 
ส่ิงท่ีนาดู นาฟง นาสูดดม นารับประทาน นาสัมผัสถูกตอง จะไดขมไมให 
โทสะเกิดข้ึนมาทําลายสมาธิเสีย 
        เสนาสนะของผูท่ีมีโมหจริต ควรใหเปนสถานท่ีกวางขวาง มีอากาศ 
โปรง ไดรับแสงสวางมาก ถาสถานท่ีแคบ อากาศทึบ แสงสวางนอย ก็จะทํา 
ใหซึมเซา เหงางวง ไมอยากพินิจพจิารณาอะไร ทําใหขาดวิจารในการ 
ปูระหาณวิจกิจิฉา 
  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 33 
                                             - ๓๓ - 
        เสนาสนะของผูท่ีมีวิตกจริต ไมตองกวางขวางใหญโต แมจะกระเดยีด 
ไปขางเล็กสักหนอยก็ไมเปนไร และใหเรียบๆ ไมตองตกแตงใหมีส่ิงที่ชวนชม 
ชวนพิศ มิฉะนั้นวิตกจะพลานหนักข้ึน เม่ือไมพลานไปอ่ืน ก็จะวิตกอยูแตใน 
อารมณกัมมัฏฐาน 
        เสนาสนะของผูท่ีมีสัทธาจริต ก็เพียงขนาดกลาง ไมตองกวางใหญนัก 
แตก็อยาใหเล็กจนเกินไป ทุกอยางใหเปนแตเพยีงกลางๆ แมจะไมนาดู แตก็อยา 
ใหถึงกับนาเกลียด แมจะไมนาฟง แตก็อยาใหถึงกับหยาบคายรายกาจจนฟงไมได 
แมแตจะไมหอม แตก็อยาใหถึงกับเหม็น เหลานี้เปนตน ก็จะไมทําใหถึงกับฟุง 
ซานหรือกอใหเกดิความรําคาญ คงมีสุขสบายพอควรแกการเจริญภาวนาไปได 
        โดยเฉพาะผูท่ีมีพุทธิจริตหรือปญญาจริตนั้น มิไดเปนท่ีติดใจหรือหวงใย 
ในเสนาสนะใดๆ ท้ังส้ิน นอกจากปาและโคนไม อันเปนธรรมดาตามธรรมชาติ 
        สวนกัมมัฏฐานท่ีเหมาะแกจริตนัน้ เปนดังนี ้
        ๑  อสุภะ ๑๐ และ โกฏฐาส คือ อาการ ๓๒ ท่ีเรียกวา กายคตาสติ ๑ 
รวมกัมมัฏฐาน ๑๑ นี้ เหมาะสมแกบุคคลผูท่ีมี ราคจริต 
        ๒  วณัณกสิณ ๔ และ อัปปมัญญา ๔ รวมกัมมัฏฐาน ๘ นี้เหมาะสม 
แกผูท่ีมี โทสจริต 
        ๓  อานาปาณสติ ๑ ยอมเหมาะสมแกผูท่ีมี โมหจริต และ วิตกจริต 
        ๔  อนุสสติ ๖ มีพุทธานุสสติ เปนตน จถึง เทวตานุสสติ เหมาะสม 
แกผูท่ีมี สัทธาจริต 
        ๕  มรณานุสสติ ๑ อุปสมานุสสติ ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ และ  
จตุธาตุววัตถาน ๑ รวมกัมมัฏฐาน ๔ นี้ เหมาะสมแกผูท่ีมี พุทธิจริต 
                                                                                         (5) 
  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 34 
                                             - ๓๔ - 
        ๖  สวนกมัมัฏฐานท่ีเหลือท้ังหมด ไดแก ภตูกสิณ ๔ อากาสกสิณ ๑ 
อาโลกกสิณ ๑ และอรูปกัมมัฏฐาน ๔ รวมกัมมัฏฐาน ๑๐ อยางนี้ ยอมเหมาะ 
สมแกบุคคลท่ัวไป และแก ทุกจริต 
        ในบรรดาสมถกัมมัฏฐานท้ัง ๔๐ นั้น เฉพาะกสิณ ๑๐ องคกสิณ คือ 
ดวงกสิณสําหรับผูท่ีมีโมหจริต ตองมีขนาดกวางประมาณเทาลานขาว แตสําหรับ 
ผูท่ีมีวิตกจริต มีขนาดเล็กเพยีงเทากระดงกพ็อ 
               อนึ่ง   ใน  อภิธัมมาวตารอรรถกถา  แสดงวา 
               อสุภานิ  ทสาหาร        สฺญา  ภายคตาสติ 
               เทเวสุ  นปวตฺตนฺต ิ    ทฺวสทเสตานิ สพฺพทาฯ 
        กัมมัฏฐาน ๑๒ คือ อสุภะ ๑๐ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ กายคตาสต ิ๑ 
ยอมเจริญไมไดโดยประการใดๆ ในเทวภมิู ๖ ช้ัน 
        หมายความวา เทวดาท้ัง ๖ ช้ัน เจริญกัมมัฏฐานไดเพียง ๒๘ เวน 
อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ และอาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ ท้ังนี้เพราะ 
        เทวดาเปนสวนมาก เม่ือจุติแลวไมมีซากศพเหลืออยู รางกายสูญหายไป 
เหมือนหนึ่งไฟดับ 
        เทวดาท่ียงัไมจุติ สวนของรางกาย เชน ผม ขน เล็บ เปนตนก็สวยสด 
งดงาม ไมเปนปฏิกูล 
        อาหารก็เปนทิพย เปนสุทธาโภชน บริโภคแลวกไ็มมีกาก 
        กัมมัฏฐาน ๒๘ ท่ีเทวดาพึงเจริญภาวนาไดนัน้ คือ กสิณ ๑๐, อนุสสติ ๙ 
(เวนกายคตาสติ), จตุธาตุววตัถานะ ๑, อัปปมัญญา ๔, และอรูปกัมมัฏฐาน ๔.  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 35 
                                             - ๓๕ - 
                        ตานิ  ทฺวาทสเจตานิ      อานาปาณสฺสติ ปจ 
                        เตรส  จ  ปเนตานิ         พฺรหฺมโลเก  นวิชฺชาเร ฯ 
        กัมมัฏฐาน ๑๓ คือ กัมมัฏฐาน ๑๒ ท่ีเจริญไมไดในเทวภูมิ และ 
อานาปาณสติ ๑ ยอมไมมีในรูปภูมิ 
        มีความหมายวา ในรูปพรหม ๑๕ ช้ัน (เวนอสัญญสัตต) เจริญกัมมัฏฐาน 
ไดเพยีง ๒๗ เพราะ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ อาหาเรปฏิกลูสัญญา ๑ และ 
อานาปาณสติ ๑ รวม ๑๓ อยางนี้ ไมมีในรูปพรหม ๑๕ ช้ันนั้น ดวยเหตุวา 
สวนของรางกายแหงพรหมท้ังหลายน้ัน ไมเปนปฏิกูล และเม่ือจุติแลวก็ไมมี 
ซากศพเหลืออยูเชนเดียวกับเทวดา นอกจากนั้น พรหมกมี็ชีวิตอยูไดโดยไมตอง 
บริโภคขาวปลาอาหาร และไมมีลมหายใจดวย 
                        �เปตฺวา  จตุรารุปฺเป       นตฺถิ  กิตฺจิ  อรูปสุ 
                        มนุสฺสโลเก  สพฺพานิ        ปวตฺตนฺติ  น  สสโย ฯ 
        ในอรูปภมิูนั้น นอกจากอรูปกัมมัฏฐาน ๔ แลว กัมมัฏฐานอ่ืนๆ 
อยางหนึ่งอยางใด ยอมไมมีท้ังนั้น 
        สวนในมนุษยภูมิ ยอมเจริญกัมมัฏฐาน ๔๐ ได โดยไมตองสงสัยเลย 
                                      ภาวนา และ นิมิต 
                       ๖  ปริกมฺม  ภาวนา  จ       อุปจารปฺปนา  ตถา 
                           ปริกมฺม  อุคฺคหฺตฺจ        นิมิตฺต  ปฏิภาคิย ฯ 
                       ๗  ภาวนฺตฺจ นมิิตฺตฺ จ    ติธา  ติธา  วิภาวเย 
                           ตาฬีส  กมฺมฏ�าเนสุ     นโยย  ปริทีปโต ฯ 
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        บริกรรมภาวนา อุปจารภาวนา อัปปนาภาวนา บริกรรมนิมิต อุคคห 
นิมิต ปฏิภาคนิมิต 
        ประโยคาวจรพึงยังภาวนาและนิมิตใหเกิด โดยประเภทอยางละ ๓  
อยางละ ๓ นี้ ทานแสดงไวในกัมมัฏฐาน ๔๐ 
        มีความหมายดังกลาวตอไปนี ้
        ๑  บริกรรมนิมิต คําวา บริกรรมแปลวา การบําเพ็ญ ทองบน หรือ 
กําหนดใจ, นมิิต แปลวา เคร่ืองหมาย บริกรรมนิมิตจึงรวมแปลวา เคร่ืองหมาย 
ท่ีกําหนด เคร่ืองหมายท่ีเพง ในท่ีนี้กไ็ดแกกัมมัฏฐาน ๔๐ มี กสิณ เปนตนนั่นเอง 
        หรือจะกลาวอีกนยัหนึง่วา เพงกัมมัฏฐานใด กัมมัฏฐานนั้นแหละเปน 
บริกรรมนิมิต เชนเพง ปฐวีกสิณ ก็ปฐวีกสิณท่ีเพงนัน่แหละ คือ บริกรรมนิมิต 
        ๒  อุคคหนิมิต แปลวา นิมิตติดตา หมายความวาเม่ือเพงปฐวกีสิณ 
จนดวงกสิณนัน้ติดตา ไมวาจะลืมตาอยูหรือแมแตจะหลับตา ก็เหน็ดวงกสิณนั้น 
แจมแจงชัดเจนทุกกระเบียดนิ้ว จนกระท่ังวาถามีอะไรติดอยูหรือมีรอยขีดอยูท่ี 
ดวงกสิณนั้นสักนิดเดียวก็เหน็ไดแจมชัด เหมือนหนึ่งวา ลืมตามองเห็นอยูฉะนัน้ 
        ๓  ปฏิภาคนิมิต มีความหมายวา นิมิตคือดวงปฐวีกสิณนั้นติดตาอยู 
เหมือนกนั แตวาสแหงกสิณตลอดจนร้ิวรอยหรือตําหนิอยางใดๆ ท่ีดวงกสิณนั้น 
จะไมปรากฏเลย คงปรากฏวาดวงกสิณนัน้ใส สะอาด บริสุทธ์ิ ดุจดวงแกวมณ ี
ตลอดจนจะขยายปฏิภาคนิมิตนั้นใหใหญข้ึนหรือยอใหเล็กลง ก็ไดตามความ 
ปรารถนา 
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        ๔  นิมิตท้ัง ๓ ท่ีกลาวมาขางตนนี้ กลาวโดยอาศัยกัมมัฏฐานท่ีมี 
รูปพรรณสัณฐานสีสรรวัณณะน้ันเปนหลัก เชน กสิณ และอสุภะ เปนตน อันจะ 
ตองเร่ิมตนเพงดวยนัยนตา ท่ีเรียกวา บริกรรมนิมิต จึงจะเหน็ติดตาที่เรียกวา 
อุคคหนิมิต สวนกัมมัฏฐานท่ีไมมีรูปราง เชน อนุสสติ เปนตน ไมไดเร่ิมตนเพง 
ดวยนัยนตา แตเพงดวยใจ คือกําหนดใจใหระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ เปนตน คุณของพระพุทธเปนตนท่ีเพงดวยใจนี้ ก็เรียกวา 
บริกรรมนิมิต คร้ันจิตใจซาบซ้ึงถึงพระคุณนั้นอยางชัดเจนแนแนวจนกระชับจับ 
ใจเชนนี้ ก็เรียกวา อุคคหนิมิตเหมือนกนั แตเปนอุคคหนมิิตติดใจ ไมใช 
อุคคหนิมิตติดตาเหมือนอยางกอน 
         ๕  สมถกัมมัฏฐานท้ัง ๔๐ เปนบริกรรมนิมิต และอุคคหนิมิตทั้ง ๔๐ 
        สวนปฏิภาคนิมิตนัน้ มีไดในกัมมัฏฐาน ๒๒ เทานั้น คือ กสิณ ๑๐ 
อสุภะ ๑๐ กายคตาสิต ๑ อานาปาณสติ ๑ 
         แมแต อัปปมัญญา ๔ และอรูปกัมมัฏฐาน ๔  ท่ีถึงอัปปนาภาวนา 
(คือถึงฌาน) กไ็มถึง ปฏิภาคนิมิต เปนไดเพียง อุคคหนิมิต เทานั้น 
        ๖  บริกรรมภาวนา คําวา ภาวนา แปลวา อบรมใหมีข้ึน อบรม 
ใหเกดิข้ึน และใหเจริญยิ่งข้ึนดวย ดังนั้น บริกรรมภาวนา จงึรวมแปลวา 
อบรมใหมีการกําหนดใจข้ึน อบรมใหเกดิการทองบนในใจข้ึน การบําเพญ็ใหมีข้ึน 
        กัมมัฏฐานท่ีกําลังเพงอยูนั้นเรียกวา บริกรรมนิมิต, ภาวนาจิตท่ีมี  
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        นิมิตท่ีถึงกับติดตาติดใจนั้น เรียกวา อุคคหนิมิต แตภาวนาจิตท่ีมี 
อุคคหนิมิตเปนอารมณ กย็ังคงเรียกวา บริกรรมภาวนา (บริกรรมสมาธิ) 
อยูอยางเดิม 
        ๗  อุปจารภาวนา คําวา อุปจาระ แปลวา ใกล บริเวณรอบๆ 
ดังนั้น อุปจารภาวนา จึงรวมแปลวา อบรมใกลเขาไปแลว หมายความวาใกลจะได 
ฌานแลว ใกลจะถึงอัปปนาภาวนาแลว  
        การเพงกมัมัฏฐานจนถึงปฏิภาคนิมิตเมื่อใด เม่ือนัน้แหละไดช่ือวา 
อุปจารภาวนา และเม่ือกลาวโดยอํานาจแหงสมาธิ ก็มีช่ือวา อุปจารสมาธิ 
        ๘  อัปปนาภาวนา คําวา อัปปนา แปลวา แนบแนน หมายความวา 
แนบอยูกับอารมณนั้นจนแนนแฟน ไมโยกคลอน หรือแสไปในอารมณอ่ืน 
อีกนัยหนึ่งแปลวา ทําลายกิเลสมีนิวรณเปนตน ดังนัน้ อัปปนาภาวนาจงึรวมมี 
ความหมายวา อบรมจนแนบแนนในอารมณท่ีเพง กิเลสไมสามารถมารบกวนได 
        ตอจากท่ี อุปจารภาวนา เกิดข้ึนแลว กเ็พงปฏิภาคนิมิตนั้นโดย อุปจาร 
สมาธิใหเปนไปอยางสมบูรณ พยายามรักษาจนปฏิภาคนิมิตนั้นแนบแนน ไมให 
หายไปไดแลว ฌานจิตกย็อมจะเกิดข้ึน ตรงนี้แหละท่ีไดช่ือวา อัปปนาภาวนา 
เม่ือกลาวโดยอํานาจแหงสมาธิ ก็มีช่ือวา อัปปนาสมาธิ 
        ๙  กัมมัฏฐานท้ัง ๔๐ เปนอารมณของบริกรรมภาวนา ไดท้ังหมด 
        ในกัมมัฏฐานทั้ง ๑๐ ไดแก อนุสสติ ๘ (เวนกายคตาสติ ๑ อานาปาณ 
สติ ๑) อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ และจตุธาตวุวัตถานะ ๑ ยอมไดเพยีงอุปจาร 
ภาวนาเทานั้น อัปปนาภาวนา คือ ฌาน ไมเกิด  
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        สวนกัมมัฏฐานท่ีเหลืออีก ๓๐ อันไดแก กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ 
กายคตาสติ ๑ อานาปาณสติ ๑ อัปปมัญญา ๔ และอรูป ๔ ยอมสําเร็จได 
ถึงอัปปนาภาวนา คือ ฌาน 
                                          ปลิโพธ 
       ผูปรารถนาที่จะเจริญกัมมัฏฐาน จะเปน สมถกัมมัฏฐานหรือวิปสสนา 
กัมมัฏฐาน ก็ตาม เบ้ืองตนจะตองตัด ปลิโพธ คือเคร่ืองกังวลใจตางๆ อัน 
เปนส่ิงท่ีทําให หวงใย เปนกงัวล ไมสงบระงับ ไมสามารถท่ีจะต้ังม่ันอยูใน 
อารมณกัมมัฏฐานนั้นๆ ได ปลิโพธ มี ๑๐ ประการ คือ 
       ๑  อาวาสปลิโพธ หวงท่ีอยูท่ีอาศัย เชนเปนภกิษุกห็วงไปวา ถาไป 
เจริญกัมมัฏฐานเสีย กจ็ะมีภกิษุอ่ืนมาอยูกฏิุแทน เมื่อกลับไปก็จะไมมีท่ีอยู 
มิฉะนั้นก็เกรงไปวา ฝนจะร่ัว ปลวกจะข้ึน 
       ๒  กุลปลิโพธ หวงบริวาร วานเครือ ตลอดจนผูอุปถัมภ ผูอุปฏฐาก 
เกรงวาจะหางเหิน ขาดตอนกนัไปเสีย 
       ๓  ลาภปลิโพธ หวงรายได เกรงวาลาภผลท่ีตนเคยไดอยู จะลดนอย 
หรือเล่ือนลอยไปเลย 
       ๔  คณปลิโพธ หวงพวกพอง ลูกนอง ลูกศิษย และมิตรสหาย 
ท่ีเคยส่ังสอน ชวยเหลือ พึ่งพาอาศัยกนัอยู 
       ๕  กัมมปลิโพธ หวงการงานท่ีกําลังทําคางอยู หรือท่ีจะลงมือทํา 
ในเร็ววันนี้ เชน ปลูกบานปลูกเรือน ขุดบอ กอศาลา สรางโบสถ วิหาร 
การเปรียญ เปนตน  
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       ๖  อัทธานปลิโพธ หวงการเดินทางไกล กะไววาจะไปโนนไปนี ่
ตองมีเวลาเตรียมตัว เตรียมขาวของทองเงินตางๆ 
       ๗  ญาติปลิโพธ หวงพอแม ลูกเมีย พี่นอง ครูบาอาจารย จะขาด 
ผูปรนนิบัติ หรือผูปกครองดูแลอุมชู 
       ๘  อาพาธปลิโพธ หวงวากําลังไมสบายอยู หรือฤดนูีเ้คยไมสบาย 
เกรงวาจะเกิดเจ็บปวยข้ึน กลัวจะเปนลมเปนไขตางๆ นานา 
       ๙  คันถปลิโพธ หวงการศึกษาเลาเรียน ถาไปเจริญกัมมัฏฐานเสีย 
เกรงวาจะเรียนไมทันเขา สูเขาไมได ถาเปนครูอาจรย กห็วงการสอนศิษย 
       ๑๐ อิทธิปลิโพธ หวงการแสดงอิทธิฤทธิตางๆ อันการแสดงฤทธิ 
หรืออภินหิารตางๆ นั้น จําเปนตองบริหารอยูเนืองๆ ตองหม่ันอบรมสมาธิให 
ม่ันคงอยูเสมอ ถาละท้ิงไปนานนัก อาจเส่ือมไป จนไมสามารถแสดงฤทธิได 
       เฉพาะ อิทธิปลิโพธินี้ เปนเคร่ืองกังวลแกการวิปสสนาแตฝายเดยีว 
เทานั้น หาไดเปนเคร่ืองกีดขวางทางสมถะไม เพราะการทําสมาธิยิ่งมากเทาใด 
ก็ยิ่งเปนประโยชนแกสมถะมากเทานั้น สวนการเจริญวปิสสนา ถาสมาธิแกกลา 
เกินไป ก็ทําใหอินทรียไมเสมอกัน วิปสสนาไมสามารถจะเกิดได 
       เม่ือมีความต้ังใจเจริญภาวนา  คือ เจริญกัมมัฏฐาน จนถึงกับตัดเคร่ือง 
กังวลใจดังท่ีไดกลาวนีไ้ดแลว ยังจะตองพจิารณาธรรมอีกหลายประการท่ีเรียกวา 
สปายะ เสียกอน ดังจะกลาวตอไปนี ้
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                                         สัปปายะ 
       สัปปายะ แผลงมาเปน สปายะ คือ สบาย นั่นเอง หมายถึงธรรม 
อันเปนท่ีสบายท่ีเหมาะสมแกการเจริญกัมมัฏฐาน อันเปนสวนหนึ่งซ่ึงอุปการะ 
ใหมีความสงบระงับ ทําใหเกิดสมาธิไดงาย สปายธรรมมีหลายประการ จําแนก 
เปน ๔ บาง เปน ๕ บาง ในท่ีนี้ขอกลาววามี ๗ ประการ คือ 
       ๑  ท่ีอยูอันเปนท่ีสบาย ไมใกลทางสัญจรไปมา ไมใกลบอน้ํา อัน 
จะเกดิความรําคาญจากผูคนไปมาจอแจพดูจากันจอกแจกไมขาดสาย แตควรเปน 
สถานท่ีท่ีวิเวก สงัดจากส่ิงท่ีรบกวนความสงบ และมีร้ัวรอบขอบชิด ไมตอง 
หวงเร่ืองคนราย 
       ๒  ทางเดินอันเปนท่ีสบาย หมายถึงทางท่ีจะเดนิจงกรม ก็สะดวก 
สบาย ไมถูกแดดมากนกั ทางไปบิณฑบาตท้ังเท่ียวไปและเท่ียวกลับ กไ็มตอง 
เดินทวนตะวนัใหแดดสองหนาแสงเขาตา เพราะการถูกแดดมาก กจ็ะทําใหเกิด 
ทุกขเวทนา อันเปนปฏิปกษกับสมาธิ 
       ๓  การฟงการพูดอันเปนท่ีสบาย หมายความวา ควรฟงหรือควร 
พูดในเร่ืองท่ีจะโนมนาวจิตใจใหเกิด สัทธา วิริยะ และความสงบระงับ อันจะ 
เปนคุณแกการเจริญกัมมัฏฐาน ใหเวนการฟงการพูดที่ไมเปนสปายะนัน้เสีย 
       ๔  บุคคลเปนผูท่ีสบาย หมายถึงบุคคลท่ีจะติดตอคบหา ควรเปนผู 
ท่ีม่ันในสีลธรรม ชักจูงแนะนําไปในทางทีใ่หเกดิความมกันอย ความเพียร 
ความสงบระงับ ยิ่งเปนผูท่ีเคยเจริญกัมมัฏฐานมาแลว ก็ยิ่งจะเปนคุณมาก 
ใหเวนจากบุคคลท่ีฟุงซานและมากไปในทางกามรมณ ในทางโลกียสุข 
                                                                                         (6) 
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        ๕  ฤดูอันเปนท่ีสบาย หมายถึงความรอนความเย็นของอากาศตามฤดูกาล 
เชน บางฤดูก็รอนจัดมาก บางฤดูก็หนาวเสียเหลือเกนิ หรือ กลางวันรอนจัด 
แตกลางคืนก็เย็นมากจนถึงกบัหนาว อยางนี้คงไมสบายแน อาจเกดิเจ็บปวยไดงาย 
จําตองเลือกใหเหมาะสมแกความเคยชินของตนท่ีพอจะทนได 
        ๖  อาหารอันเปนท่ีสบาย หมายถึงวาควรบริโภคแตอาหารที่จะเปนคุณ 
เปนประโยชนแกรางกายเปนประมาณ โดยไมตองคํานึงถึงรสของอาหาร 
แมรสจะดแีตวาเสาะทองหรือทําใหทองข้ึนทองเฟอ ก็ควรงดเสีย เฉพาะภกิษ ุ
ควรพิจารณาดวยวาตําบลนั้น อัตคัดขาดแคลนจนถึงกับบิณฑบาตไดไมพอขบฉัน 
หรือไมดวย สวนผูท่ีมีผูสงเสียอาหาร กใ็หทําความเขาใจวาอาหารท่ีเปนช้ินใหญ 
ก็ใหหั่นใหเล็กพอควร ท่ีเปนผักก็ตัดหรือมวนใหพอดีคํา ท่ีมีกระดกูหรือกาง 
ก็ใหจัดการเอาออกเสียใหหมดดวย 
        ๗  อิริยาบถอันเปนท่ีสบาย หมายถึงอิริยาบถ ๔ เดนิ ยืน นั่ง นอน 
อิริยาบถใดทําใหจิตคิดพลานไป ไมสงบ ก็แสดงวาอิริยาบถนั้นไมเปนท่ีสบาย 
จึงไมควรใชอิริยาบถนั้น แตเม่ือจําเปนกใ็หใชแตนอย มีขอท่ีควรระวังใน 
อิริยาบถนอนอยูวา นอนเพ่ือกําหนด หรือเพราะรางกายตองการพักผอนอยาง 
แทจริง ไมใชนอนดวยอํานาจแหง โกสัชชะ เพราะหนายจากความเพียร 
                                        กัลยาณมิตร 
        กัลยาณมิตร ในท่ีนี้หมายถึง อาจาริยบุคคล ผูเจริญกัมมัฏฐานไมวา 
จะเปนทาง สมถะ หรือ วิปสสนา ควรมีอาจารยเปนผูแนะนําช้ีทางผิดและทาง 
ถูกให เพราะอาจารยก็นับเปนจํานวน ๑ ใน ๓ ท่ีโยคีบุคคลจะละเสียมไิด คือ 
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        อุปนิสฺสย        อยูในสํานักอาจารยผูสามารถ 
        อารกฺข           รักษาอินทรียใหสมบูรณ 
        อุปนิพทฺธ        ผูกจิตไวในอารมณกมัมัฏฐาน 
        เหตุนี้จึงนับวาอาจารยเปนบุคคลท่ีสําคัญยิ่ง ผูท่ีจะเขาเปนศิษยตองพินิจ 
พิจารณาใหจงหนัก แตไมควรวิพากษวิจารณไปในทางท่ีเปนโทษ เพราะ 
อาจารยทุกทานยอมพากเพยีรเก้ือกูล ใหเปนคุณแกศิษยดวยความเมตตากรุณา 
ในวิสุทธิมัคค แสดงองคคุณของอาจารยไววา 
        ๑  ปโย เปนผูมีสีล เปนท่ีรัก นาเล่ือมใส เปนท่ีรักใครของสรรพสัตว 
เพราะความสมบูรณแหงสีล 
        ๒  ครุ เปนผูมีใจคอหนกัแนน นาเคารพยําเกรง 
        ๓  ภาวนโีย เปนผูไดฝกฝนอบรมตนมาแลวดวยดี ท้ังการเรียนและ 
การปฏิบัติ มีสีลาจารวัตรอันดีงามควรแกการยกยองสรรเสริญ 
        ๔  วตฺตา เปนผูท่ีสามารถแนะนําช้ีแจงแสดงแนวทางแหงการปฏิบัติไดด ี
และถูกตองดวย 
        ๕  วจนกขฺโม เปนผูท่ีมีขันติอดทนพรํ่าสอน ศิษยไมเขาใจกพ็ยายาม 
ใหเขาใจตามแนวทางแหงการปฏิบัติ และอดทนตอการกลาวลวงเกนิของศิษย 
และผูอ่ืน ไมหวั่นไหวตออิฏฐารมณ และ อนิฏฐารมณนั้นๆ 
        ๖  คมฺภีรตฺจ กถ กตฺตา สามารถแสดงวิปสสนาภูมิใหผูปฏิบัติเขาใจ 
ไดดวยวิธีการท่ี สอนนอย แตใหทํามาก 
        ๗  โน  �ฏ�าเน นิโยชเย บอกทางท่ีถูกให 
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        นอกจากนี้แลว ใน มหาฎีกา ยังแสดงคุณสมบัติของผูท่ีควรเปนอาจารย 
ไวอีกดังนี้ คือ 
        ๑  สทฺธาสมฺปนฺโน โหติ เปนผูถึงพรอมดวย สัทธา เช่ือตอ 
พระปญญาตรัสรูของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เช่ือกรรม เช่ือผลของกรรม 
ตั้งใจบําเพ็ญประโยชนตอสรรพสัตว 
        ๒  สีลสมฺปนฺโม ถึงพรอมดวยสีล คือมีมารยาทอันดงีาม 
        ๓  สุตสมฺปนฺโน ถึงพรอมดวยการศึกษา สามารถแสดงแนวทางแหง 
การปฏิบัติไดดี 
        ๔  จาคสมฺปนฺโน ถึงพรอมดวยการบริจาค ยอมเสียสละ มักนอย 
สันโดษ ชอบสงัด ไมคลุกคลีดวยหมูคณะ 
        ๕  วิริยสมฺปนฺโน ถึงพรอมดวยความขยันหม่ันเพยีร ไดเคยเจริญ 
กัมมัฏฐานมาแลว 
        ๖  สติสมฺปนฺโน ถึงพรอมแลวดวยสติ ไมเผลอ ไมประมาท 
        ๗  สมาธิสมฺปนฺโน ถึงพรอมดวยสมาธิ มีจิตต้ังม่ัน ไมฟุงซาน 
ไมกระสับกระสาย 
        ๘  ปฺญาสมฺปนฺโน ถึงพรอมดวยปญญา 
ขอท่ีควรปฏิบัติในการเจริญกัมมัฏฐาน 
        ๑  กมฺมารามตา ประกอบกิจอ่ืนเสีย เชนเขียนหนังสือ อานหนังสือ 
สวดมนต เปนตน อันไมใชกจิในการเจริญกัมมัฏฐาน 
        ๒  ภสฺสรามตา มัวแตคุยกันเสีย ไมตั้งใจกําหนด 
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        ๓  นิทฺทารามตา มัวแตเห็นแกนอน นอนมากกวาความเพียรนอย 
โยคีบุคคลนอนแตนอยเพยีงคืนละ ๔ ช่ัวโมง ตั้งแต ๒ นาฬิกา ถึง ๖ นาฬิกา 
ก็พอ กลางวนัหามนอน จงนกึถึงคําเกาท่ีกลาวไววา คชาพี ฤๅษีผอม นัน้ 
เปนเคร่ืองเตือนใจ 
        ๔  สงฺคาณิการามตา พอใจคลุกคลีอยูกับหมูคณะ ไมชอบอยูตาม 
ลําพังโดยเฉพาะ 
        ๕  อคุตฺตทฺวารตา ไมสํารวมทวารท้ัง ๖ ดวยด ี
        ๖  โภชเน อมตฺตฺุตา ไมรูจักประมาณในการบริโภค คือกิน 
อ่ิมเกินไป คะเนวาอีก ๕ คําจะอ่ิม ใหหยดุ เปนพอด ี
        ๗  ยถาวมุิตฺต จิตฺต น ปจฺจเวกฺขติ จิตจับอารมณใด ไมกําหนด 
อารมณนั้น หรือจิตตกไปโดยอาการใด ไมกําหนดรูโดยอาการนั้น 
                           ขอท่ีควรปฏิบัติในการเจริญกัมมัฏฐาน 
        นอกจากตองปฏิบัติตามนัยท่ีตรงกนัขามกับขอท่ีควรเวน เชน ประกอบ 
แตกิจท่ีเพงกัมมัฏานโดยไมประกอบกิจอ่ืน, ตั้งใจกําหนดโดยไมคุยกับผูอ่ืน 
เปนตน ท้ัง ๗ ขอนั้นแลว ยังมีขอท่ีควรปฏิบัติอยูอีกมากมายหลายประการ 
ท่ีสําคัญอันควรยกข้ึนมากลาวในท่ีนี้นั้น ไดแก 
        ๑  ตองมีขันติ มีความอดทนพรอมท้ัง ๓ ประการ คือ 
            ก.  อดทนตอความยากความลําบาก 
            ข.  อดทนตอทุกขเวทนา 
            ค.  อดทนตอความเยายวนของกิเลส 
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       ๒  เพื่อใหขันติธรรมนั้นสมบูรณ จะตองต้ังใจแนแนวในการเจริญ 
กัมมัฏฐานวา แมเนื้อจะเหือด เลือดจะแหง คงเหลือแต หนัง เอ็น กระดกู ก็จะ 
ไมทอถอยละเลิกไป จนกวาจะบรรลุถึงธรรมท่ีกําลังบําเพ็ญเพียรอยูนี ้
       ๓  เพื่อใหสมประสงคตามขอ ๒ จะตองกระทําอินทรียใหเสมอกัน คือ 
สัทธากับปญญาจะตองเสมอกันคูหนึ่ง วิริยะกับสมาธิ อีกคูหนึ่งนีก้็จะตองให 
เสมอกันดวย ท้ังนี้เพราะ 
ถาสัทธา    กลา   ก็ทําใหเช่ืออยางงมงาย ไมคํานึงถึงเหตุผล 
สัทธา       ออน   ก็ทําใหความเล่ือมใสนอยเกินควร ชวนจะใหเลิกปฏิบัติ 
ปญญา     กลา    ทําใหคิดออกนอกลูนอกทาง 
ปญญา     ออน   ทําใหไมเขาถึงเหตุผลตามความเปนจริง 
วิริยะ        กลา   ทําใหคิดพลาน ฟุงซานไป 
วิริยะ        ออน   ทําใหเกียจคราน 
สมาธิ       กลา    ทําใหติดในความสุขนั้นเสีย 
สมาธิ       ออน   ทําใหไมถึงอุปจารภาวนา อัปปนาภาวนา 
สวนสติไมมีเกิน  มีแตขาดอยูรํ่าไป 
        เม่ือไดกลาวมาถึงเพียงนี ้นับวามีพืน้พอท่ีจะลงมือเร่ิมปฏิบัติไดแลว 
ในช้ันตนนี้ จะกลาวถึงวิธีเจริญสมถกัมมัฏฐานแตโดยยอพอเปนสังเขปตอไป 
  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 47 
                                            - ๔๗ - 
                               การเจริญกสิณกัมมัฏฐาน 
        จะไดกลาวถึงการเจริญปฐวีกสิณพอเปนตัวอยางโดยยอๆ แตอยางเดียว 
กสิณท่ีเหลืออ่ืนๆ อีก ๙ กสิณก็เจริญในทํานองเดียวกนั 
        ๑  เม่ือทําดวงปฐวีกสิณเสร็จเรียบรอบแลว ใหนํามาตั้งเฉพาะหนา 
ใหหางสัก ๒ ศอกพอมองเห็นไดถนัด แลวจงนั่งขัดสมาธิ เทาขวาทับเทาซาย 
มือขวาทับมือซาย ตั้งตัวใหตรง จึงจะน่ังไดทนนั่งไดนาน แลวลืมตาดดูวงกสิณ 
ใหใจจดจอจับอยูท่ีอารมณ คือท่ีดวงกสิณท่ีเพงนั้น อาการเชนนี้เรียกวา วิตก 
คือ ยกจิต ข้ึนสูอารมณ และจง ประคองจติ ไวไมใหแสคิดไปอยางอ่ืน ใหคงคิด 
และเพงอยูแตในอารมณ คือ ดวงกสิณนั้นแตอยางเดียว อาการเชนนี้เรียกวา วจิาร 
ดวงกสิณท่ีเพงนั้นเรียกวา บริกรรมนิมิต จิตท่ีเพงบริกรรมนิมิตนี้เรียกวา 
บริกรรมภาวนา บริกรรมภาวนานี้เปนไปไดดวยอํานาจ บริกรรมสมาธิ 
        ขอนี้เปนการเห็นดวยนยันตา เปนการเห็นทางจกัขุทวาร 
        ๒  ลืมตาเพงดวงกสิณใหท่ัวทั้งดวงกสิณ ใหเห็นชัดเจนแจมแจงทุก 
กระเบียดนิว้ วาตรงไหนเปนอยางไร เชนวามีเศษผงนิดหนึ่งติดอยูตรงนี ้มีรอย 
บุมตรงนั้น เปนรอยขีดตรงโนน ใหจิตแนวแนในดวงกสิณนั้นในอารมณนั้น  
ประคองไวไมใหจิตตกไปจากอารมณนั้น 
        ๓  ลืมตาเพงจนเห็นวาจาํไดท่ัวทกุสวนในดวงกสิณนั้นแลว ก็ใหลอง 
หลับตาดู จะติดตา คือ เห็นดวงกสิณเหมือนดังท่ีลืมตาเหน็นั้นหรือไม ถายังเห็น 
ไมชัดก็ใหลืมตาดูใหม ทําเชนนี้แลวเชนนีอี้ก จนเม่ือหลับตาก็เหน็ดวงกสิณนั้น 
ชัดเจนทกุสวนท่ัวท้ังดวงกสิณ แมจนกระท่ังเศษผง รอยบุม รอยขีดอยูตรงไหนบาง  
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ก็เห็นชดัหมดทุกส่ิงทุกอยาง นิมิตท่ีเห็นติดตาเชนนี้เรียกวา อุคคหนิมต จิตท่ี 
นึกเหน็อุคคหนิมิตนี้ยังคงเรียกวา บริกรรมภาวนา บริกรรมภาวนานี้เปนไปได 
ดวยอํานาจแหงบริกรรมสมาธิ ตอนนี้เปนการเห็นโดยทางมโนทวาร คือ ทางใจ 
       ๔  หลับตาเพงเชนนัน้ หรือลืมตาโดยไมไดมองดวงกสิณ ก็ติดตาเหน็ 
ดวงกสิณชัดเจนอยูอยางนั้น นิมิตไมคลาดคลายหายไป เพงหนักเขา อุคคหนิมิต 
นั้นจะชัดเจนจนกระท่ังใส สะอาด ประดุจดวงแกวมณี เศษผง รอยบุม รอยขีด 
ท่ีเคยเหน็ก็คอยจางหายไป ดวงกสิณจึงใสบริสุทธ์ิยิ่งนัก นิมิตท่ีเห็นเชนนี้เรียกวา 
ปฏิภาคนิมิต และปฏิภาคนิมิตนี้อาจขยายใหใหญ หรือยอใหเล็กลงไดตาม 
ความปรารถนาดวย จิตท่ีนกึเห็นปฏิภาคนิมิตนี้เรียกวา อุปจารภาวนา เปนไป 
ดวยอํานาจแหงอุปจารสมาธิ คือใกลจะไดฌานแลวละ เปนการเหน็ทางใจ 
ทางมโนทวารเชนเดยีวกับขอ ๓ 
       ถึงข้ันนี้กส็ามารถประหาณนวิรณท้ัง ๕ ท่ีเปนปฏิปกษกับสมาธินัน้ไดแลว 
แตยังเปนแค กามาวจรสมาธิ มีกําลังยังไมมาก ยังไมแนนอน ยังไมแนบแนน 
ม่ันคงถึง อัปปนาสมาธิ 
       ๕  เพงปฏิภาคนิมิตดวยอุปจารภาวนาเชนนั้น ใหเปนไปโดยสมบูรณ 
จนอารมณคือปฏิภาคนิมิตนัน้ไมหายไป แตแนบแนนในจิตประทับติดอยูในใจ 
ยิ่งนัก รูปาวจรปฐมฌาน กย็อมเกิดข้ึน ท่ีรูปาวจรปฐมฌานเกิดข้ึนนี้โดยอาศัย  
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        ฌานจิตนีส้ามารถขมนิวรณท้ัง ๕ ไวไดนานตราบเทาท่ีฌานยังไมเส่ือม 
การขมนิวรณไดดวยอํานาจแหงฌานนี้แหละท่ีเรียกวา วกิขัมภนปหาน 
        ๖  ปฐมฌาน มีองค ๕ และองคฌานท้ัง ๕ ท่ีทําหนาท่ีขมนิวรณท้ัง ๕ 
องคฌานใดขมนิวรณอะไร อยางนั้น ไดกลาวแลวในปริจเฉทท่ี ๑ ตอน 
รูปาวจรจิต ตรงนิวรณของฌานและการเผานิวรณ ขอใหดท่ีูนั่น จะไดไมตอง 
กลาวซํ้าในท่ีนีอี้ก 
                                  วสิตา หรือ วสีภาวะ 
        ๗ วสี คือความชํานาญ ความแคลวคลองวองไว 
        ผูท่ีไดรูปาวจรปฐมฌานดังท่ีไดกลาวแลว จะเขาฌานสมาบัติก็ดี จะเจริญ 
สมถภาวนาตอเพ่ือใหไดทุตยิฌานกด็ี จะตองมี วสี ในปฐมฌานนั้นเสียกอน คือตอง 
หม่ันเขาปฐมฌานจนชํานาญ มีความแคลวคลองวองไวถึง ๕ ประการ ไดแก 
        (๑)  อาวชฺชนวสิตา ชํานาญในการนกึเขาฌาน อีกนัยหนึ่งวา ชํานาญ 
ในการกําหนดพิจารณาองคฌานแตละองค โดยวิถีจิตท่ีติดตอกันไปตามลําดับ โดย 
มีภวังคจติค่ันไมมากนัก 
        (๒)  สมาปชฺชนวสิตา ชํานาญในการเขาฌานไดโดยรวดเร็ว 
        (๓)  อธิฏ�านวสิตา ชํานาญในการหยุดในฌานเปนเวลาชาเร็ว 
กี่ช่ัวโมง กีว่ัน ก็จะอยูในฌานสมาบัติไดตามกําหนดท่ีไดตั้งความปรารถนาอยาง 
แรงกลาไวนั้น 
        (๔)  วุฏ�านวสิตา ชํานาญในการออกจากฌานไดโดยวองไว ไมให 
เกินเวลาท่ีตนไดอธิฏฐานไว 
                                                                                           (7) 
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        (๕)  ปจจฺเวกฺขณวสิตา ชํานาญในการพิจารณาองคฌานดวยชวนจิต 
อันเกิดในลําดบัแหงมโนทวาราวัชชนะ ตดิตอกันเปนลําดับไป โดยมีภวังคค่ัน 
ไมมากนัก 
        อาวัชชนวสี กับ ปจจเวกขณวสี ท้ัง ๒ อยางนี้ ตองเกดิดวยกนัเสมอ 
เพราะท่ีเรียกวา อาวัชชนวสีนั้นยกเอามโนทวาราวัชชนจติเปนประธาน สวน 
ปจจเวกขณวสีนั้น ยกอเาชวนจิตเปนประธาน ซ่ึงก็อยูในวิถีจิตเดยีวกันนั่นเอง 
        เม่ือปฐมฌานลาภีบุคคล มีวสีในปฐมฌานแคลวคลองวองไวเปนอยาง 
ดีแลว ก็สามารถจะเขาฌานสมาบัติ หรือเจริญภาวนาตอไปเพื่อใหถึง 
ทุติยฌานได 
        ๘  ปฐมฌานลาภีบุคคล จะตองเขาปฐมฌานบอยๆ จนชํานาญใน 
วสีภาวะท้ัง ๕ ก็จะเห็นโทษของวิตก จึงประสงคจะละวิตกอันเปนส่ิงท่ีหยาบนัน้ 
เสีย เพื่อใหถึงทุติยฌานซ่ึงประณีตกวา ตอง เร่ิมเพงปฏิภาคนิมิต ท่ีตนเคย 
ไดนั้นแลว กระทําใหเปนอารมณอยางแนบแนนแนวแนในดวงใจ จนกระท่ัง 
ทุติยฌานจิตเกดิข้ึน 
        ๙  ฌานลาภีบุคคล ปรารถนาจะเจริญใหถึง ตติยฌาน จตุตถฌาน 
และปญจมฌาน ก็จะตองปฏิบัติใหเปนไปในทํานองเดยีวกันนี้ ตามลําดบัแหง 
ฌาน จะขามไปลัดไปหาไดไม 
        ๑๐  กสิณ ๑๐ นี้ ใชเปนกัมมัฏฐานในการเจริญสมถภาวนาไดตั้งแต 
ปฐมฌาน ตลอดไปตามลําดบัจนถึงปญจมฌาน คือถึงรูปฌานไดท้ัง ๕ ฌาน 
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                                การเจริญอสุภกัมมัฏฐาน 
        การเจริญอสุภกัมมัฏฐาน มีรายละเอียดในวิธีการอยูไมนอย เชน 
เบ้ืองตนจะตองรูวาศพอยูท่ีไหน ทิศใด ตายเม่ือไร เพราะถาตายใหมๆ ก็ไมให 
พิจารณา ดวยวาอาจเกิดราคะข้ึนมาได กอนไปก็ใหบอกเลาเกาสิบกับสหธัมมิก 
ดวยกันเพื่อเปนหลักฐาน ใหไปคนเดยีว จดจําทางและเคร่ืองหมายระหวางทาง 
ใหแมนยําไปถึงก็ใหสังเกตวา ศพอยูตรงไหน ใกลอะไรท่ีพอเปนท่ีสังเกตได 
ใหไปยืนท่ีเหนือลม ประมาณกึ่งกลางศพ อยาใกลนกั แลวพิจารณากําหนด 
โดยสี (เปนศพคนชาว คนดาํ), โดยวัย (แก หนุม), โดยสัณฐาน (ใหรูวานี่ศีรษะ 
นี่ทอง นี่เทา), โดยทิศ (แตสะดือข้ึนมาเปนทิศเบ้ืองบน แตสะดอืลงไป เปน 
ทิศเบ้ืองลาง), โดยท่ีตอ (ตอท่ีแขน, ขา, เอว), โดยชอง (ชองปาก 
จมูก ห)ู, โดยท่ีลุม (บอตา บอคอ บอทอง), โดยท่ีดอน (หนาผาก หนาอก 
ตะโพก), โดยรอบๆ ดาน (ท่ัวตัว), จนนิมิตเกิดข้ึน, นิมิตกลับเส่ือมหายไป 
และจําแนก อสุภะท่ีควรแกจริต เหลานี้เปนตน 
        เนื่องจากสภาพของบานเมืองและส่ิงแวดลอมท้ังหลาย แตกตางจากความ 
เปนอยูในสมัยกอนโนนมากมาย แมแตในชนบทก็เหน็จะหาอสุภะสําหรับเพง 
ไดยากเต็มท่ี ดงันั้นจึงของด ไมอธิบายรายละเอียดและวธีิการตามท่ีกลาวไว 
ขางบนน้ัน ถาตองการทราบรายละเอียด ขอใหดใูนหนังสือ วิสุทธิมัคค ตอน 
สมาธินิเทส 
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        ในท่ีนี้จึงขอรวบรัดกลาววา การเจริญอสุภกัมมัฏฐานก็เปนไปในทํานอง 
เดียวกับกสิณกัมมัฏฐานนั่นแหละ 
        อสุภกัมมัฏฐานนี้เจริญภาวนาไดเพยีง ปฐมฌาน เทานั้นเอง เพราะ 
เหตุวา อสุภะ เปนอารมณท่ีไมสวย ไมงาม ไมนาเกลียด นากลัว และเปนอารมณ 
ท่ีหยาบอีกดวย ภาวนาจติของผูเจริญกัมมัฏฐานเชนนี้จะต้ังม่ันอยูไดกต็องอาศัย 
วิตกเปนหลัก ซ่ึงเปนของธรรมดาเหลือเกนิท่ีส่ิงท่ีนาเกลียดนากลัว เชนศพคน 
เชนนี้ ใครๆ กไ็มอยากคิดอยากนึกอยากเหน็ ถาไมมีวิตกเปนหลักคอยคํ้าจุน 
ยกจิตข้ึนสูอารมณอสุภะแลว ภาวนาจิตนัน้ก็ไมสามารถตั้งม่ันอยูในอารมณนั้น 
ได เหตนุี้ อสุภะจึงเปนกัมมัฏฐานใหไดเพียงปฐมฌานท่ีมีวิตกประกอบอยูดวย 
แตไมสามารถที่จะใหไดถึงทุติยฌานข้ึนไป เพราะฌานเหลานั้นเปนฌานท่ี 
ปราศจากวิตก 
                                การเจริญอนุสสติกัมมัฏฐาน 
        อนุสสติ ๑๐ เจริญใหถึงฌานไดเพียง ๒ คือ กายคตาสติ ๑ และ 
อานาปาณสติ ๑ ดังไดกลาวแตตอนตนมาคร้ังหนึ่งแลว 
        ๑  การเจริญ กายคตาสติ เปนการกําหนดพิจารณากาย ซ่ึงหมาย 
ถึงส่ิงท่ีประชุมกันดวย โกฏฐาส ๓๒ หรือ อาการ ๓๒ มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 
เปนตน 
        โกฏฐาส ๓๒ คือ อาการ ๓๒ นั้น แบงเปน ๖ หมวด แตละหมวดได 
แกอะไรบาง มีรายละเอียดแจงในคูมือปริจเฉทท่ี ๖ ตอนมหาภูตรูป ตรงปฐว ี
ธาตุ มี ๔ หมวดเปนอาการ ๒๑, ตรงอาโปธาตุ มี ๒ หมวดเปนอาการ ๑๒ นั้น 
แลว ขอใหดูท่ีนั่นดวย 
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        ๒  โกฏฐาส ๓๒ นี้ ถาพิจารณาโดยความเปนธาตุ กเ็ปนวิปสสนา 
กัมมัฏฐาน วิปสสนาภาวนา แตถาพิจารณาโดยความเปนบัญญัติ โดยความ 
เปนส่ิงปฏิกูล ก็เปนสมถกัมมัฏฐาน สมถภาวนา ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะ 
สมถภาวนาเทานั้น 
        ๓  ในช้ันตนใหพึงทองจําโกฏฐาส ๓๒ นี้เปนหมวดๆ ไป และแตละ 
หมวดกใ็หคลองท้ังโดยอนุโลมและปฏิโลม กลับไปกลับมาจนข้ึนใจ แลวจึง 
พิจารณาในอาการ ๓๒ นั้นเปน ๕ นัย คือ 
            ก.  พิจารณาโดย   สี            วาเปนของปฏิกูล 
            ข.   "            "     สัณฐาน   วาเปนของปฏิกูล 
            ค.   "            "     ทิศ          วาต้ังอยูเบ้ืองสูงหรือเบ้ืองตํ่า 
            ง.   "            "      โอกาส     วาต้ังอยูตรงไหน 
            จ.   "            "     ปริจเฉท    วาไมปะปนกับสวนอ่ืน 
        ๔  พิจารณาอาการ ๓๒ แตละอาการโดยนยัท้ัง ๕ นัน้ตามลําดับไปทุก 
อาการ บางอาการก็จะเหน็ไดชัด บางอาการก็จะเห็นไมชัด ท่ีไมชัดกใ็หละไป 
จนเหลืออาการท่ีชัดท่ีสุดแตอาการเดียว ใหกําหนดอาการท่ีชัดนี้เปนบริกรรมนิมิต 
บริกรรมภาวนาไปจนกวา อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต จะปรากฏข้ึน ซ่ึงเปน 
อุปจารภาวนา และ อัปปนาภาวนา คือถึง ปฐมฌาน 
        ๕  กายคตาสตินี้ เปนกมัมัฏฐานในการเจริญสมถภาวนาไดเพยีงปฐม 
ฌานเทานั้น เพราะโกฏฐาสตางๆ ในรางกายมนุษบ ลวนแตเปนส่ิงปฏิกูล 
นาเกลียด จึงตองอาศัยวิตกเปนหลักคอยคํ้าจุนหนนุจิตใหยกข้ึนสูอารมณนั้นๆ 
ทํานองเดียวกบั อสุภมัฏฐานท่ีกลาวแลวขางตน ขอใหทบทวนดูท่ีนั่นดวย 
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        ๖  การเจริญอานาปาณสติ คือการกําหนดลมหายใจเขาและลม 
หายใจออก ซ่ึงดูๆ ก็ไมนาจะยากเยน็อะไรเลย แตกไ็มใชส่ิงท่ีทําไดสะดวก 
สบายนัก เพราะอาจเผลอตัว ไมมีความรูสึกตัว คือขาดสติสัมปชัญญะไดงาย 
จริงอยูการเจริญภาวนาไมวาจะอาศัยกัมมัฏฐานใดๆ จะตองมีสติสัมปชัญญะ 
อยูตลอดเวลา ขาดสติสัมปชัญญะ คือ เผลอตัวเม่ือใด เม่ือนั้นก็ขาดจากการ 
เจริญภาวนา จะเรียกวาเปนการเจริญภาวนาหาไดไม โดยเฉพาะการกําหนด 
ลมหายใจนี้ ลมหายใจยิ่งละเอียดสุขุมมากเทาใด กย็ิ่งเผลอตัวไดงายมากข้ึน 
เทานั้น เผลตัวไดงายกวากัมมัฏฐานอยางอ่ืน เหตุนีใ้นวิสุทธิมัคคจึงกลาววา 
การเจริญอานาปาณสตินี้ เหมาะสมแกผูท่ีมีปญญากลา และเฉียบแหลม 
หาควรแกผูท่ีมีปญญานอยไม 
        ๗  สถานท่ีท่ีจะเจริญอานาปาณสติกัมมัฏฐานนั้น ถาเลือกไดสถานท่ี 
ดังจะกลาวตอไปนี้ก็จะเปนท่ีสะดวกดีมาก คือ 
            ก.  เสนาสนะในปาท่ีสงัด เหมาะแกฤดูรอน เหมาะแกผูท่ีมี 
โมหจริต เหมาะแกผูท่ีเปนโรคเก่ียวแก เสมหะ 
            ข.  เสนาสนะท่ีอยูโคนตนไม หมายถึงใตรมไมใหญท่ีเงียบเชียบ 
เหมาะแกฤดหูนาว เหมาะแกผูท่ีมีโทสจริต เหมาะแกผูท่ีเปนโรคเก่ียวแกน้ําด ี
            ค.  เสนาสนะท่ีเปนเรือนวาง ท่ีไมมีคนอยูอาศัย อยูในท่ีวิเวก 
เหมาะแกฤดูฝน เหมาะแกผูท่ีมีราคาจริต เหมาะแกผูท่ีเปนโรคเก่ียวแกธาตุ 
        ๘  การกาํหนดลมหายใจน้ี จําแนกไวเปน ๔ หมวด แตละหมวดกมี็ 
๔ นัย จึงรวมเปน ๑๖ นยัดวยกัน 
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        หมวดท่ี ๑ 
              ก.  กาํหนดใหรูวาขณะนัน้ หายใจออกยาวและเขายาว 
              ข.  กําหนดใหรูวาขณะนัน้ หายใจออกส้ันและเขาส้ัน 
              ค.  กําหนดใหรูในกองลมท้ังปวงในเวลาหายใจออกและเขา คือ 
ใหรูวา เบ้ืองตนของลมหายใจออกน้ันอยูเหนือสะดือ เบ้ืองกลางอยูท่ีหนาอก 
เบ้ืองปลายอยูท่ีชองจมูก และเบ้ืองตนของลมหายใจเขานั้นอยูท่ีชองจมูก เบ้ือง 
กลางอยูท่ีหนาอก เบ้ืองปลายอยูท่ีเหนือสะดือ จะรูไดตอเม่ือต้ังใจกําหนดอยาง 
แนแนว 
             ง.  ใหรูในกายสังขาร คือ ลมหายใจออก ลมหายใจเขาท่ีสงบ 
คือ การหายใจนั้นแผว เบา ละเอียด ยิ่งข้ึนทุกที ถาไมตั้งใจกําหนดอยางจริงจัง 
ก็จะเผลอไมรูสึกตัว 
         หมวดท่ี ๒ 
                  ก.  กําหนดใหรูแจง ปติในเวลาหายใจออกและเขา หมายความวา 
กําหนดตามหมวดท่ี ๑ จนไดฌานแลว มีวสีภาวะท้ัง ๕ แลว กใ็หยกองค 
ฌาน คือ ปตินัน้เพงโดยวิปสสนาภาวนา จนเห็นปตใินลักษณะ ๓ คือ ไตรลักษณ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
                  ท่ีใหเพง ปติ เพราะผูท่ีไดฌานตนๆ นั้น ปติ มักจะปรากฏเดนชัดกวา 
องคฌานอ่ืน 
                  ข.  กําหนดใหรูแจง สุขเวทนา ในเวลาหายใจออกและเขา 
มีความหมายวา ผูท่ีได ทุติยฌาน หรือจตุตถฌานน้ัน ความสุขใน 
องคฌานยอมปรากฏชัด จึงกําหนดใหรูแจง สุขเวทนา ในเวลาหายใจออก 
และเขาไดสะดวก  
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             ค.  กําหนดใหแจงใน จิตตสังขาร คือ เวทนา สัญญา ในเวลา 
หายใจออกและเขา 
             ง.  กําหนดใหแจงในการยังจติตสังขารใหสงบ ในเวลาหายใจออก 
และเขา ซ่ึงผูท่ีไดฌานใดๆ กส็ามารถกําหนดรูได 
        หมวดท่ี ๓ 
             ก.  กําหนดใหแจงใจจิต ในเวลาหายใจออกและเขา คือใหรูจิต 
ท่ีเปนไปดวยรูปฌานท้ัง ๕ 
             ข.  กําหนดใหแจงในความบันเทิงของจิต ในเวลาหายใจออกและเขา 
หมายถึง ปติ ท่ีประกอบดวยฌานนัน้ๆ 
             ค.  กําหนดใหแจงในจิตท่ีเปนสมาธิ ในเวลาหายใจออกและเขา 
หมายท้ัง ขณิกสมาชิก อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ 
             ง.  กําหนดใหแจงในความพนของจิต ในเวลาหายใจออกและเขา 
หมายถึงความพนท้ัง ๒ อยาง คือ พนดวยสมาธิ ก็พนดวยนิวรณ ๕ หรือพน 
จาก วิตก วจิาร ปติ ตามลําดับขององคฌาน ถาพนดวยวปิสสนา ก็พนจาก 
วิปลลาสธรรม มีนิจจสัญญา เปนตน 
        หมวดท่ี ๔ 
             ก.  กําหนดตามเห็นอนิจจัง ในเวลาหายใจออกและเขา หมายถึง 
ตามเห็นความไมเท่ียงในรูปขันธ ในเวทนาขันธ ในสัญญาขันธ ในสังขารขันธ 
และในวิญญาณขันธ 
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            ข.  กําหนดตามเห็นวิราคะ ในเวลาหายใจออกและเขา หมายถึง 
พนจากราคะดวยอํานาจของวิปสสนา หรือ ดวยมัคคจิต ๔ ความพนท้ัง ๒ นี ้
เรียกวา วิราคานุปสสนา 
            ค.  กําหนดตามเห็นความดับ ในเวลาหายใจออกและเขา หมายถึง 
ความดับของ ทุกข สมุทัย หรือ ความดับของ วยะ ขยะ คือ ความดับส้ินไป 
ของสังขารนั้น 
            ง.  กําหนดตามเห็นความสละในการยึดม่ัน ในเวลาหายใจออก 
และเขา หมายถึง ละการยึดถือดวยอุปาทาน มีอัตตวาทุปาทาน เปนตน 
ดวยอํานาจของวิปสสนา 
        ใน อานาปาณสติ ๑๖ นยันี้ ตั้งแตหมวดท่ี ๑ ถึง ๓ รวม ๑๒ นยันั้น 
กลาวรวมทั้งสมถะและวิปสสนาดวย สวนในหมวดท่ี ๔ นั้น กลาวเฉพาะวิปสสนา 
อยางเดยีว 
        หมวดท่ี ๑  สงเคราะหดวย ปฐมฌาน และสงเคราะหในกายานุปสสนา 
สติปฏฐาน 
        หมวดท่ี ๒  สงเคราะหดวยปฐมฌาน ถึง จตุตถฌาน และสงเคราะหใน 
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
        หมวดท่ี ๓  สงเคราะหดวยฌานท้ัง ๕ และสงเคราะหในจิตตานุปสสนา 
สติปฏฐาน 
        หมวดท่ี ๔  กลาวเฉพาะ วิปสสนา 
        ๙  อานาปาณสตินี้ เปนกัมมัฏฐานท่ีสามารถเจริญสมถภาวนา ใหถึงได 
ตั้งแตปฐมฌานข้ึนไปตามลําดับจนถึง ปญจมฌาน 
                                                                                               (8)  
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         ๑๐  อนุสสติ ๑๐ นั้นไดกลาวมาแลว ๒ เฉพาะท่ีสามารถเขาถึงฌานได 
คือ กายคตาสติ ๑ และ อานาปาณสติ ๑ 
        สวนท่ีเหลืออีก ๘ ไมสามารถเขาถึงฌานได คือ 
            ก.  พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคา- 
นุสสติ เทวตานุสสติ และ อุปสมานุสสติ รวมอนุสสติ ๗ นี้ไมสามารถเขาถึง 
ฌานได เพราะเหตุวา เปนอารมณท่ีละเอียดลึกซ้ึงมาก และเปนอารมณท่ี 
กวางขวางมาก 
            ข.  มรณานุสสติ อีก ๑ นั้น นอกจากเปนอารมณท่ีลึกซ้ึงมากแลว 
ยังเปนอารมณปรมัตถอีกดวย สมถภาวนาไมสามารถจับอารมณปรมัตถได เวนแต 
อากาสานัญจายตนกุสล ๑ กริิยา ๑ และอากิญจัญญายตนสุล ๑ กิริยา ๑ 
รวมจิต ๔ ดวงนี้เทานั้น จึงจะเปนอารมณท่ีสามารถใหถึงฌานได นอกจากนี ้
ตองเปนอารมณบัญญัติจึงจะถึงฌาน 
        อนึ่ง มรณานุสสติ การระลึกถึงความตายท่ีจะพึงมาถึงตนนั้น ก็เพือ่ให 
เกิดความสลดใจ แตวาถาไมมีความแยกคายในการระลึกแลวอาจเปนโทษ เชน 
นึกถึงความตายของผูท่ีเรารักใคร ยอมเกดิความโศกเศรา นึกถึงความตายของ 
ผูท่ีเราเกลียด ยอมเกิดความชอบใจ คร้ันมานึกถึงความตายของตนเอง ก็จะเกิด 
ความกลัว ทําใหจิตใจหวาดหวั่นไป 
        เหตุนี้จึงมีขอแสดงวา การระลึกถึงความตาย ตองนกึดวยความแยบคาย 
โดยอาการ ๘ นัย คือ 
        (๑)  ความตายน้ีเปรียบดังเพชฌฆาตท่ีจองจะประหารอยูเปนนิจ แมตัวเรา 
ก็ถูกจองอยูตลอดเวลา 
  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 59 
                                             - ๕๙ - 
        (๒)  ความตายนีย้อมเขาถึง ความฉิบหาย วิบัติ พลัดพราก จาก 
ทรัพยสมบัติ ลาภ ยศ ญาติพีน่อง ซ่ึงเราก็จะเปนเชนนี้เขาสักวันหนึ่ง 
        (๓)  ความตายน้ีไมเห็นแกหนาไมเลือกบุคคล ไมวาจะเปนผูมีบุญ มี 
อํานาจ มีทรัพย มียศ มีปญญา ก็ตายไปแลวมากกวามาก เราเองก็จะตอง 
ตายแน 
        (๔)  ความตายมีอยูท่ัวกายในอวัยวะทุกสวน แมหมูสัตวท่ีอยูภายนอก 
และท่ีอาศัยเบียดเบียนอยูภายในรางกาย กส็ามารถทําใหตายไดทุกเม่ือ เราก็ไมพน 
อยางนี้ไปได 
        (๕)  อายนุี้เปนส่ิงท่ีไมถาวรแข็งแรง เปนของทุพพลภาพ ท่ียังคงดํารง 
อยูได ก็อาศัยอยูไดดวยธรรมท้ัง ๔ คือ ลมหายใจ, อิริยาบถท้ัง ๔, 
ความรอนความเย็น และ อาหาร หากธรรมท้ัง ๔ นี้แมแตเพียงอยางเดยีว 
ไมเปนไปตามปกติ เราก็จะตายเปนแนนอน 
        (๖)  ระลึกวา ความตายนี้ไมมีนิมิต ไมมีเคร่ืองหมายแตอยางใดเลย 
นิมิตนั้นมี ๕ อยาง คือ 
              ก.  ชีวิต          ไมมีนิมิตใหรูวา  ชีวิตนี่จะอยูนานสักปานใดจึงจะตาย 
              ข.  พฺยาธิ          "               "    จะตายดวยโรคอะไร 
              ค.  กาโล          "               "     จะตายเวลาไหน 
              ง.  เทหนิกฺเขปน "               "     จะตายท่ีตรงไหน 
              จ.  คติ            "               "      เม่ือตายแลวจะไปเกิดเปนอะไรทีไ่หน 
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         (๗)  ระลึกวาอายุของมนุษยนี้นอยนกั อยางมากไมใครถึง ๑๐๐ ป 
ก็จะตองตายไปแลว จึงควรทําความดี ประกอบการกุสล ประพฤติพรหมจรรย 
ไมตั้งอยูในความประมาท เพราะความตายจักมาถึงเราในบัดนี้ก็ได 
         (๘)  ระลึกวา ชีวิตน้ี เปนอยู มีอยู คงอยู ช่ัวขณะนดิเดียว กลาว 
โดยทางปรมัตถ ก็ปรากฏอยูช่ัวขณะจิตเดียวเทานัน้เอง เม่ือจิตเกิดข้ึนก็ไดช่ือวา 
สัตวเกิดแลว จติต้ังอยู ก็ไดช่ือวาสัตวนัน้เปนอยู และเม่ือจติดับไป จิตไมเกิด 
สืบตอไปอีกในภพนี้ ก็ไดช่ือวา สัตวนัน้ตายเสียแลว 
         พึงระลึกถึงความตาย โดยความแยบคายตามนยัแหงอาการ ๘ อยางนี้ 
อยางใดอยางหน่ึงก็ตาม ก็จะเปนท่ีตั้งแหงความสลด เปนเหตุใหเบ่ือหนาย 
ไมยินดใีนภพ ปราศจากความตระหน่ี เบิกบานในการบริจาคทาน มีการ 
ขวนขวายนอย มีความเปนอยูโดยความไมประมาท ตั้งหนาบําเพ็ญเพียรใน 
กุสลกรรม ไมหวาดหวั่นตอความตาย และไมงมงายในเวลาตายดวย 
                                 การเจริญอัปปมัญญากัมมัฏฐาน 
        อัปปมัญญากัมมัฏฐาน ซ่ึงมีจํานวน ๔ นั้น แตละกัมมัฏฐาน มีอารมณ 
มีองคธรรม และส่ิงท่ีประหาณ ดังนี ้
        ๑  เมตตา มี ปยมนาปสัตตบัญญัติ คือสัตวอันเปนท่ีรักเปนอารมณ 
ในการแผเมตตาจิต องคธรรมของเมตตาไดแก อโทสเจตสิก ซ่ึงประหาณโทสะ 
ความโกรธ ความพยาบาท ความมุงราย ความทําลาย  
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        ๒  กรุณา มี ทุกขิตสัตตบัญญัติ คือสัตวท่ีกําลังไดรับความทุกขเปน 
อารมณในการแผความกรุณา องคธรรมของกรุณา ไดแก กรุณาเจตสิก ซ่ึง 
ประหาณวหิิงสา ความเบียดเบียน ความซ้ําเติม 
        ๓  มุทิตา มี สุขิตสัตตบัญญัติ คือสัตวท่ีกําลังมีความสุขความสบาย 
อยูนั้นเปนอารมณในการที่พลอยช่ืนชมยินดีไปดวย องคธรรมของมุทิตา ไดแก 
มุทิตาเจตสิก ซ่ึงประหาณอิสสา ความริษยา เหน็เขาไดดีก็ทนอยูไมได อรติ 
ความไมยนิดีดวย 
        ๔  อุเบกขา มี มัชฌัตตสัตตบัญญัติ คือสัตวท่ีไมมีทุกข แตกไ็มถึง 
กับเปนสุขนั้น เปนอารมณในการที่วางเฉยตอสัตวนั้นๆ องคธรรมของอุเบกขา 
ไดแก ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ซ่ึงประหาณอคติ ความลําเอียงเพราะชอบกัน 
(ฉันทาคติ), เพราะชังกัน (โทสาคติ), เพราะลุมหลงเมามัว (โมหาคติ), หรือ 
เพราะกลัวเขา (ภยาคติ), 
        อนึ่ง ใน วิภังคอรรถกถา แสดงวา ความเฉยที่เรียกวา อุเบกขานั้น 
มีถึง ๑๒ ประการ ไดกลาวแลวในคูมือ ปริจเฉทท่ี ๗ ตอนโพชฌงค ตรง 
อุเบกขาสัมโพชฌงค ขอใหดท่ีูนั้นประกอบดวย 
                                       เมตตากัมมัฏฐาน 
หิตาการปฺปวตฺติลกฺขณา  มีความเปนไปแหงกายวาจาใจในอันท่ีจะเปนประโยชน 
                                  แกสัตวท้ังหลาย เปนลักษณะ 
หิตูปสหารรสา                มีการทําประโยชนใหแกสัตวท้ังหลายอยางใกลชิด 
                                  เปนกิจ 
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อาฆาตวิยนปจจฺุปฏ�านา     มีการบําบัดความแคน เปนอาการปรากฏแกผูท่ีทํา 
                                      การพิจารณาเมตตา 
มนาปภาวทสฺสนปทฏ�านา   การพิจารณาแตความดีท่ีนาพึงพอใจของสัตวท้ัง 
                                      หลาย โดยไมมีการนึกถึงส่ิงท่ีไมดี ไมงาม เปน 
                                      เหตุใกล 
พฺยาปาทูปสโม สมฺปตฺติ      สงบความพยาบาทลงไดเปนเวลานาน เปนความ 
                                     สมบูรณของเมตตา 
สิเนหสมฺภโว วิปตฺติ          การเกิดข้ึนแหงตัณหาที่เหนยีวแนน เปนความ 
                                    เส่ือมเสียของเมตตา 
ราโค อาสนฺนปจฺจตฺถิโก     ราคะ เปนขาศึกใกลของเมตตา 
พฺยาปาโท ทูรปจฺจตฺลิโก     พยาบาท เปนขาศึกไกลของเมตตา 
            ๑  เมตตามีอานิสงสถึง ๑๑ ประการคือ 
        (๑)  สุข  สุปฺปติ                     สบายในเวลาหลับ 
        (๒)  สุข  ปฏิพุชฺฌติ                สบายในเวลาตื่น 
        (๓)  น ปาปก  สุปน  ปสฺสติ      ไมฝนเห็นเร่ืองท่ีลามก 
        (๔)  มนสฺุสาน ป โย โหติ          เปนท่ีรักของมนุษยท่ัวไป 
        (๕)  อมนุสฺสาน ป โย โหติ        เปนท่ีรักของอมนุษย 
        (๖)  เทวตา รกฺขนฺติ               เทวดายอมคุมกันรักษา 
        (๗)  นาสฺส อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ วา กมติ ไฟ ยาพิษ ศัสตรา ก็ดี 
                                                  ยอมไมกลํ้ากลายตอผูนั้น 
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        (๘)  ตวุฏ จิตฺต สมาธิยติ      จิตผูนั้นยอมเปนสมาธิ คือต้ังม่ันไดเร็ว 
        (๙)  มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ       สีหนาผูนั้นยอมผองใส 
        (๑๐) อสมฺมุฬฺโห กาล กโรติ     ในเวลาใกลมรณะ ยอมเปนผูมีสติ 
        (๑๑) อุตตฺรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต   เม่ือมรณะแลว ยอมเปนผูเขาถึงสุคติอยาง 
                                                สูงสุด ถึงพรหมโลกได 
        ๒  เมตตา ท่ีวาองคธรรมไดแก อโทสเจตสิก นั้น พึงเขาใจวา อโทส 
เจตสิกท้ังหมดจะเปนเมตตาไปทุกคร้ัง ก็หาไม อโทสะเปนเจตสิกท่ีประกอบกับ 
โสภณจิตท่ัวไปไดอยูแลว เพียงแตสวดมนต ไหวพระ ใสบาตร รักษาสีล 
อานหนังสือธรรม เหลานี้อันเปนจิตมหากุสล อโทสเจตสิกก็เขาประกอบอยู 
ทุกขณะ แตวาขณะนัน้ เมตตา ไมมี ไมประกอบ เพราะเมตตาน้ัน นอกจาก 
ไมโกรธ ไมเกลียดชังแลว ยังประสงคใหสัตวท้ังหลายมีความสุขอีกดวย 
ยกตัวอยางเชน มีผูลอบตีนาย ก. เม่ือนาย ก. ถูกตีแลว อาจไมโกรธ เพราะ 
คิดวาเปนกรรมของตัวจึงไดถูกตี แคนี้เปน อโทสะ แตถานาย ก. ไมโกรธแลว 
ยังแผเมตตาใหแกผูท่ีลอบตีวา จงหมดเวรกรรมกันเสียที ขออยาใหถูกจับ 
และไดรับโทษเลย จงปลอดภัยและมีความสุขตอไปเถิด คิดไดดังนี้เปนเมตตา 
มีอานิสงสสูงกวาอโทสะมากนัก แตวาผูท่ีจะถึงข้ันนีก้็หาไดยากมาก นอกจาก 
จะไดฝกฝนอบรมมาเปนอยางดีแลว 
        ๓  กอนฝกแผเมตตา พึงทราบวา เมตตาน้ีทําลาย โทสะ และเมตตา 
นี้เปนท่ีตั้งม่ันแหงขันติ 
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        โทษของโทสะ ทําใหใจขุนมัว กลัดกลุม เรารอน กินไมได นอน  
ไมหลับ ถาไมมีความยับยั้งใจแลวก็ถึงข้ันทําลาย ทําลายผูอ่ืน ตลอดจนทําลาย 
ตนเอง ทําลายท้ังทรัพยสมบัติ ชีวิตและคุณงามความด ี
        คุณของขันติ ทําใหมีความอดทน อดทนตอความยากลําบากตรากตรํา 
อดทนตอความเจ็บใจ อดทนตอความทุกขเวทนา อดทนตอความยัว่เยาของกิเลส 
        เม่ือเห็นโทษของโทสะ และเหน็คุณของขันติแลว กฝ็กแผเมตตาโดยมี 
ขอท่ีพึงกําหนดดังตอไปนี้ จะเปนขอหนึ่งขอใดแตเพียงขอเดียวก็ได คือ 
            ก.  อเวรา         จงเปนผูไมมีเวรแกกันและกัน 
            ข.  อพฺยาปชฺชา   จงเปนผูไมพยาบาทตอกัน 
            ค.  อนีฆา          จงเปนผูท่ีปราศจากทุกข 
            ง.  สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตุ  จงมีแตความสุข รักษาตนใหพนจาก 
ทุกขภัยท้ังปวง 
        ๔  ผูท่ีมีเมตตาและแผเมตตาไดอยางสะดวกใจนั้น จะตองหม่ันฝกอยูเสมอ 
ในข้ันตนตองฝกแผเมตตาใหแกตนเองกอน เพื่อจะไดเปนสักขีพยานวาตนเอง 
ปรารถนาสุข เกลียดทุกข ตองการมีอายุยนื กลัวตาย ฉันใด ผูอ่ืนก็ฉันนัน้ 
ฝกดังนี้บอยๆ หนักเขา เมตตาจิตก็จะเกดิข้ึนไดโดยงาย 
        ๕  เม่ือแผเมตตาใหแกตนเองไดคลองดวยความสะดวกใจแลว กข็ยาย 
การแผใหเปนวงกวางออกไปตามลําดับ คือ 
            ก.  อัตตะ        แผใหแกตนเอง 
            ข.  ปยะ          แผใหแกผูท่ีรักใคร      
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            ก.  มัชฌัตตะ      แผใหแกผูท่ีไมรักไมชัง 
            ข.  เวรี              แผใหแกผูท่ีเปนศัตรู 
        ๖  บุคคลท่ีจะแผเมตตาให กอน ไมไดนั้น มี ๔ จําพวก คือ 
            ก.  อปยบุคคล  ผูท่ีเราไมรักใคร เมตตาจะไมเกิด เกิดแตความ 
ไมพอใจ เพราะเราไมมีความรักใครชอบพอนั่นเอง 
            ข.  อติปยบุคคล  ผูท่ีเรารักใครมาก เมตตาก็จะไมเกิด เกดิแต 
ความวิตกกังวลและโสกะ เพราะเรามีความรักใครมากนัน่เอง 
            ค.  มัชฌัตตบุคคล ผูท่ีเราไมรักและก็ไมชัง เมตตาจะไมเกิด 
เพราะส่ิงท่ีชวนจะใหเกิดความเคารพรักใครนั้นไมมี ดวยวาไมมีท้ังความยินด ี
และยนิราย 
            ง.  เวรีบุคคล   ผูท่ีเปนศัตรูแกเรา เมตตาจะไมเกดิ เกิดแต 
ความโกรธ ความเกลียด เพราะผูนั้นเปนศัตรูตอเรา 
        ๗  บุคคลท่ีจะแผเมตตาใหไมไดนั้น มี ๒ จําพวก คือ 
            ก.  ผูท่ีตายไปแลว เพราะถาจะแผใหแกบุคคลจําพวกนี้ก็จะไมถึง 
อุปจารสมาธิ และ อัปปนาสมาธิ 
            ข.  แผเจาะจงใหแกผูท่ีมีเพศตรงกันขามกับตนก็ไมได เพราะจะทํา 
ให ฉันทะ ราคะ เกิดข้ึน แตเมตตาจิต ไมเกดิ 
         ราคะ กบั เมตตา ตางกันตรงท่ี ราคะน้ันเพงเล็งถึงความ สวยงาม 
แหงรางกาย ของผูอ่ืนเปนฐานท่ีเกิด สวนเมตตาน้ันเพงเล็งถึงความ งดงาม 
แหงจิตใจ ของผูอ่ืนเปนฐานท่ีเกิด 
                                                                                             (9)  
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        ๘  เม่ือแผใหแกตนเอง แผใหแกผูอ่ืนตามลําดับดังกลาว จนสะดวกใจ 
แลว ก็ขยายใหกวางออกไปอีกเปน ๓ นยั ดงัท่ีมีช่ือเรียกวา อโนทิโสผลณา ๑ 
โอทิโสผรณา ๑ และทิสาผรณา ๑ 
        การแผเมตตาท่ีเรียกวา อโนทิโสผรณา นั้นเปนการแผไปโดยไมจาํกดั 
บุคคล ๕ จําพวก คือ 
        ก.  สพฺเพสตฺตา              สัตวท่ัวไปทั้งหลาย 
        ข.  สพฺเพปาณา              สัตวท่ีมีลมปราณ (มีชีวิต) ท้ังหลาย 
        ค.  สพฺเพภูตา                สัตวท่ีปรากฏทั้งหลาย 
        ง.  สพฺเพปุคฺคลา            สัตวท่ีเปนบุคคลท้ังหลาย 
        จ.  สพฺเพอตฺตภาวปริยาปนฺนา  สัตวท่ีครองอัตตภาพท้ังหลาย 
        การแผเมตตา ท่ีเรียกวา โอทิโสผรณา นั้นเปนการแผไปโดยจํากัด 
บุคคล ๗ จําพวก คือ 
        ก.  สพฺพาอิตฺถิโย            เพศหญิงท้ังหลาย        
โดย  ลิงฺค 
        ข.  สพฺเพปุริส                 เพศชายท้ังหลาย        
        ค.  สพฺเพอริยา               พระอริยท้ังหลาย         
โดย  ปุคฺคล 
         
ง.  สพฺเพอนริยา              ผูไมใชอริยท้ังหลาย 
        จ.  สพฺเพเทวา                เทวดาท้ังหลาย 
        ฉ.  สพฺเพมนุสฺสา            มนุษยท้ังหลาย            
โดย  ปฏิสนฺธิ 
        ช.   สพฺเพวีนิปาติกา       อบายสัตวท้ังหลาย  
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        การแผเมตตา ท่ีเรียกวา ทิสาผรณา นั้น เปนการแผใหแกสัตวท่ัวไปท้ัง 
๑๐ ทิศ โดยไมคํานึงไมจํากดัถึงสัตวถึงบุคคลเปนท่ีตั้ง วาจะเปนสัตวเปนบุคคล 
ชนิดไหนประเภทใด 
        ๙  อโนทิโสผรณา แผไปโดยไมจํากัด บุคคลมี ๕ จําพวก เรียกวา 
มี ๕ ฐาน แตละฐานมีขอท่ีพงึกําหนดได ๔ ขอ คือ อเวรา อัพยาปชชา อนีฆา 
และสุขีอัตตานัง เรียกเสียวา ๔ กระแส ดังนั้น ๕ ฐานแตละฐานมี ๔ กระแส 
จึงเปน ๒๐ กระแส 
        โอทิโสผรณา แผไปโดยจํากดับุคคล มี ๗ จําพวก เรียกวา มี ๗ ฐาน 
แตละฐานมี ๔ กระแส จึงเปน ๒๘ กระแส 
        ทิสาผรณา แผไป ๑๐ ทิศ มีบุคคลท้ังท่ีไมจํากัด ๕ จําพวก และท่ีจํากัด 
๗ จําพวก รวมมี ๑๒ ฐาน แตละฐานมี ๔ กระแส ก็เปน ๔๘ ใน ๔๘ นี ้
มีทุกทิศ ท้ัง ๑๐ ทิศ จึงเปน ๔๘๐ กระแส 
        รวม อโนทิโสผรณา ๒๐ กระแส โอทิโสผรณา ๒๘ กระแส และ 
ทิสาผรณา ๔๘๐ กระแส เขาดวยกัน จึงเปนอันวา การแผเมตตาจิตท้ังหมดนั้น 
มีไดถึง ๕๒๘ กระแส 
        ท่ีวา ทิสาผรณา แผไป ๑๐ ทิศนั้น นับดังนี้ สัตวท้ังหลายท่ีมีจิตก็ด ี
ไมมีจิตก็ดี บรรดาท่ีมีชีวิต อันมีอยูใน ทิศเบ้ืองบน จนถึง อกนิฏฐพรหมนั้น 
๑ ทิศ ท่ีมีอยูใน ทิศเบ้ืองตํ่า ถึง อวีจิมหานรก นั้น ๑ ทิศ และท่ีมีอยูใน 
ทิศเบ้ืองขวาง นั้นอีก ๘ ทิศ จึงรวมเปน ๑๐ ทิศดวยกัน 
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        ๑๐  ผูอบรมการแผเมตตาท่ีปรารถนาใหถึงฌาน จะตองแผเมตตาจน 
ใหสําเร็จถึง สีมสัมเภท ดวย เพราะ สีมสัมเภทนี้ สงเคราะหประหนึ่งวา 
เปนปฏิภาคนมิิตแหงเมตตากัมมัฏฐาน 
        สีมสัมเภท แปลวา ทําลายขอบเขตของเมตตา หมายความวาผูสําเร็จ 
ในสีมสัมเภทนั้น ถึงซ่ึงความเปนผูมีจิตเสมอภาค ไมเอนเอียงไปใน ๔ บุคคล 
คือ อัตตะ ตนเอง, ปยะ ผูท่ีรักใคร, มัชฌัตตะ ผูท่ีไมรักและก็ไมชัง, เวรี 
ผูท่ีเปนศัตรู 
        มีตัวอยางแสดงไววา มีพวกโจรมาลอมบุคคลท้ัง ๔ ท่ีวามาน้ี จะจบั 
ไปฆาบูชายัญคนหนึ่ง โดยถามวาจะใหจับใครไป ถาจะบอกใหจับศัตรูหรือจับ 
ผูท่ีไมรักไมชังไป ก็แนชัดวาผูนั้นยังไมถึงสีมสัมเภท แมตนเองจะยอมใหจับ 
โดยรับกรรมนีเ้สียเอง อยางนีก้็นับวาไมถึงซ่ึงสีสัมเภทอยูนั่นเอง เพราะเมตตา 
นั้นยังมีขอบเขตอยู ตอเม่ือมีจิตเสมอภาค จนช้ีไมไดวาจะใหจับใคร เชนนี้ 
จึงจะกลาวไดวาถึงสีมสัมเภท อัน สงเคราะหหรือนับเนือ่ง เขาในปฏิภาค 
นิมิตแลว 
        ๑๑  สรุปการเจิญเมตตากัมมัฏฐาน ตามลําดับแตตนจนกระท่ังไดฌาน 
นั้นดังน้ี คือ 
              ก.  แผเมตตาใหแกตนเองกอน แลวแผใหแกปยบุคคล แก 
มัชฌถัตตบุคคล และแกเวรีบุคคล ตามลําดับ ระหวางท่ีแผเมตตาเชนนี้เปน 
บริกรรมนิมิต บริกรรมภาวนา บริกรรมสมาธิ 
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            ข.  เม่ือ มีเมตตาจิต ในบุคคลท้ัง ๔ ท่ีเปนนิมิตแกการภาวนานั้นแลว 
(แตยงัไมถึง สีมสัมเภท) เม่ือนั้นก็ไดช่ือวาเปน อุคคหนิมิต แตยังเปน บริกรรม 
ภาวนา บริกรรมสมาธิ อยู 
            ค.  คร้ันจิตของโยคีนั้นสําเร็จถึงสีมสัมเภทแลว ก็ ถือเหมือนวา 
เปนปฏิภาคนมิิต และเปนอุปจารภาวนา เปนอุปจารสมาธิ 
            ง.  พยายามเจริญเมตตาภาวนาตอไปโดย อโนทิโสผรณาเมตตา ๕, 
โอทิโสผรณาเมตตา ๗, ทิสาผรณาเมตตา ๑๐ จนกระท่ังไดฌาน ถึง อัปปนา 
สมาธิ 
        ๑๒  เมตตากัมมัฏฐาน เจริญสมถภาวนาไดถึง ปฐมฌาน เปนตน 
ไปตามลําดับจนถึงแค จตุตถฌานเทานั้น 
                                        กรุณากัมมัฏฐาน 
ปรทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺตลิกฺขณา   มีความเปนไปแหงกายวาจาใจในอันท่ีจะ 
                                            บําบัดทุกขของผูอ่ืนใหปราศไป เปนลักษณะ 
ปรทุกฺขาสหนรสา                     มีการอดกล้ันนิ่งดูดายอยูไมไดตอทุกขของผูอ่ืน 
                                            และอยากชวยเหลือ เปนกิจ 
อวิหึสาปจฺจุปฺ�านา                   มีการไมเบียดเบียนผูอ่ืน เปนอาการปรากฏแกผูท่ี 
                                           ทําการพิจารณากรุณา 
ทุกฺขาภภิูนาน  อนาถภาวทสฺสนปทฏ�านา   การพิจารณาเห็นบุคคลท่ีตกอยู 
                                           ในความทุกขไรท่ีพึ่ง เปนเหตุใกล 
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วิหึสูปสโม  สมฺปตฺติ            ความสงบลงแหงโทสจิตตุปปาท ในอันท่ีจะทําการ 
                                       เบียดเบียนสัตว เปนความสมบูรณแหงกรุณา 
โสกสมฺภโว  วปิตฺติ             การเกิดข้ึนแหงความเศราโศก เปนความเส่ือมเสีย 
                                       ของกรุณา 
เคหสิต  โทมนสฺส  อาสนฺน  ปจฺจตฺถิก   ความเสียใจท่ีเนือ่งดวยกามคุณ อารมณ 
                                       เปนศัตรูใกล 
วหิึสา  ทูรปจฺจตฺถิก              ความเบียดเบียนสัตว เปนศัตรูไกล 
        ๑  กรุณามี  มีอานิสงส ๑๑ ประการ เชนเดียวกนัและเหมือนกันกบั 
อานิสงสของ เมตตา 
        ๒  ในการแผกรุณานัน้ ช้ันตนใหกําหนดถึงผูท่ีไดรับความลําบากอยูวา 
ถาพนจากความลําบากนี้เสียไดก็จะดีมาก แลวก็บริกรรมวา  อย  สตฺโต  ทุกฺขา 
มุจฺจตุ  ขอใหผูนี้จงพนจากความทุกขเถิด 
        ถาไมมีผูท่ีกําลังไดรับความทุกขอยู กต็องแผใหแกผูท่ีจะไดรับความทุกข 
ในวนัขางหนา โดยบริกรรมเชนเดียวกนักับท่ีกลาวไวขางบนน้ี 
        ๓  ลําดับตอไปใหแผใหแก ปยบุคคล โดยบริกรรมวา มม ปยปุคฺคลา 
ทุกฺขา  มุจฺจตุ ขอบุคคลท้ังหลายอันเปนท่ีรักของขาพเจาจงพนจากความทุกข 
ท้ังปวงเถิด 
        ๔  ตอไปใหแผใหแก มัชฌัตตบุคคล โดยบริกรรมวา มม  มชฺฌตฺต 
ปุคฺคลา  ทุกฺขา  มุจฺจตุ  ขอบุคคลท้ังหลายท่ีขาพเจามิไดรักมิไดชัง จงพนจาก 
ความทุกขท้ังปวงเถิด  
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        ๕  คร้ันแลวใหแผใหแก เวรีบุคคล โดยบริกรรมวา มม  เวรีปุคฺคลา 
ทุกฺขา  มุจฺจตุ  ขอบุคคลท้ังหลายท่ีเปนศัตรูแกขาพเจา จงพนจากความทุกข 
ท้ังปวงเถิด 
        ๖  การแผเมตตา มีหัวขอท่ีพึงกําหนด ๔ อยาง แตการแผความกรุณา 
มีหัวขอท่ีพึงกาํหนดอยางเดยีววา จงพนจากความทุกข เทานั้น และแผขยาย 
ใหกวางออกไดเปน ๓ นยั คือ อโนทิโสผรณากรุณา ๑ โอทิโสผรณากรุณา ๑ 
และทิสาผรณากรุณา ๑ ทํานองเดียวกับเมตตา 
        อโนทิโสผรณากรุณา แผกรุณาไปโดยไมจํากัดบุคคล มี ๕ ฐาน แตละฐาน 
มีกระแสเดยีว จึงคงเปน ๕ กระแส 
        อโนทิโสผรณากรุณา แผกรุณาไปโดยจํากัดบุคคล มี ๗ ฐาน แตละฐาน 
มีกระแสเดยีว จึงคงเปน ๗ กระแส 
        ทิสาผรณากรุณา แผกรุณาไปท้ังจํากัดบุคคล ๗ และไมจํากัดบุคคล ๕ 
รวมเปน ๑๒ ฐาน แผไป ๑๐ ทิศ จึงเปน ๑๒๐ กระแส 
        รวมท้ัง ๓ นัยได ๑๓๒ กระแส จึงเปนอันวาการแผกรุณาท้ังหมดนั้นมีได 
๑๓๒ กระแส 
        ๗  การแผความกรุณา ก็ตองแผจนใหสําเร็จถึง สีมสัมเภท เชนเดยีวกัน 
ทํานองเดียวกบัเมตตา 
        ๘  ผูท่ีเราปรารถนาแผความกรุณาใหนั้น เปนอารมณ คือ เปนนิมิต 
จึงเรียกวา บริกรรมนิมิต คือเอาเปนอารมณพรํ่าบนในใจ จิตท่ีหนวงเอา 
บริกรรมนิมิตมาพรํ่าบนนั้นเรียกวา บริกรรมภาวนา และท่ีเปนบริกรรมภาวนา 
ข้ึนมาได กด็วยอํานาจแหงบริกรรมสมาธิ 
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        ๙  บริกรรมตามนัยแหงขอ ๒ ถึงขอ ๕ ตามท่ีกลาวมาแลวนี้ จนจติใจ 
แนวแนในการแผความกรุณาแกบุคคลเหลานั้นแลว แมจะยังไมถึง สีมสัมเภท 
ก็ตาม นิมิตนัน้ก็ไดช่ือวาเปน อุคคหนิมิตแลว แตทางฝายจิตยงัเปน บริกรรม 
ภาวนา บริกรรมสมาธิ อยู 
        ๑๐  คร้ันจิตของโยคีบุคคลนั้นสําเร็จถึง สีมสัมเภทกรุณา แลว ก็ถือ 
เสมือนวานิมิตนั้นเปน ปฏิภาคนิมิต สวนภาวนานัน้เปนอุปจารภาวนา สมาธินั้น 
เปนอุปจารสมาธิ 
        ๑๑  พยายามเจริญกรุณาภาวนาตอไปโดย อโนทิโสผรณากรุณา ๕ 
โอทิโสผรณากรุณา ๗ และ ทิสาผรณากรุณา ๑๐ จนกระท่ังไดฌาน นมิิตนั้น 
คงเรียกวา อุคคหนิมิต ภาวนาน้ันเรียกวา อัปปนาภาวนา และสมาธินั้นก็เรียก 
วา อัปปนาสมาธิ 
        ๑๒  กรุณากัมมัฏฐาน เจริญสมถภาวนาไดถึง ปฐมฌาน เปนตน 
ไปตามลําดับ จนถึงแค จตุตถฌาน เทานั้น 
มุทิตากัมมัฏฐาน 
ปโมทนลกฺขณา           มีการบันเทิงใจในคุณความดี ทรัพย บริวาร 
                               ความสุข ของผูอ่ืน เปนลักษณะ 
อนิสฺสายนรสา            มีการไมริษยาในคุณความดี ทรัพย บริวาร 
                               ความสุข ของผูอ่ืน เปนกิจ 
อรติวิฆาตปจฺจปุฏ�านา  ทําลาย ความริษยา เปนอาการปรากฏแกผูท่ี 
                               ทําการพิจารณามุทิตา 
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ปรสมฺปตฺติทสฺสนปทฏ�านา    มีการรูเห็นความเจริญดวยคุณความดี ทรัพย 
                                         บริวาร ความสุข ของผูอ่ืน เปนเหตุใกล 
อรติวูปสโม  สมฺปตฺติ            มีความสงบจากความไมพอใจในสมบัติของผูอ่ืน 
                                         เปนความสมบูรณ มุทิตา 
ปหาสสมฺภโว  วิปตฺติ            ความสุข ร่ืนเริง โออวด กําหนด เกดิข้ึน 
                                         เปนความเส่ือมเสียของมุทิตา 
เคหสิต  โสมนสฺส  อาสนฺน  ปจฺจตฺถิก  มีความดีใจท่ีเนื่องดวยกามคุณอารมณ 
                                         เปนศัตรูใกล 
อรติ  ทูรปจฺจตฺถิกา               ความไมยนิดี ไมสบายใจ ในความเจริญ 
                                         ของผูอ่ืน เปนศัตรูไกล 
        ๑  มุทิตา มีอานิสงส ๑๑ ประการ เชนเดียวกันและเหมือนกันกับอานิสงส 
ของเมตตา 
        ๒  ในการแผมุทิตาจิตนั้น ช้ันตนใหแผแ สุขิตสัตว ท่ีเปนสหาย รักใคร 
ชอบพอเปนอันมาก อติปยบุคคล กอน โดยบริกรรมวา  อย มม สหายโก  ยถา 
ลทฺธ  สมฺปตฺติโต  มา  วิคจฺฉนฺตุ  ขอผูท่ีเปนสหายท่ีรัก จงอยาสูญเสียความสุขท้ังปวง 
ท่ีกําลังไดรับอยูนั้นเลย 
        ๓  ตอไปก็แผใหแก ปยบุคคล โดยบริกรรมวา  มม  ปยปุคฺคลา  ยถา 
ลทฺธ  สมฺปตฺติโต  มา  วิคจฺฉนฺตุ  ขอใหบุคคลท้ังหลายอันเปนท่ีรักของขาพเจา 
จงอยาสูญเสียความสุขท้ังปวงท่ีกําลังไดรับอยูนั้นเลย 
                                                                                                 (10) 
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        ๔  จากนัน้แผใหแก มัชฌัตตบุคคล โดยบริกรรมวา  มม  มชฺฌตฺต 
ปุคฺคลา  ยถา  ลทฺธ  สมฺปตฺติโต  มา  วิคจฺฉนฺตุ  ขอบุคคลท้ังหลายท่ีไมใช 
ท่ีรักที่ชังของขาพเจา จงอยาสูญเสียความสุขท้ังปวงท่ีกําลังไดรับอยูนัน้เลย 
        ๕  ลําดับนั้นแผใหแก เวรีบุคคล โดยบริกรรมวา  มม  เวรีปุคฺคลา 
ยถา  ลทฺธ  สมฺปตฺติโต  มา  วคิจฺฉนฺตุ  ขอใหผูท่ีเปนศัตรูตอขาพเจาท้ังหลาย 
จงอยาสูญเสียความสุขท้ังปวงท่ีกําลังไดรับอยูนั้นเลย 
        ๖  การแผมุทิตา มีหัวขอท่ีพึงกําหนดแตอยางเดียววา จงอยาให 
สูญเสียความสุขท่ีกําลังไดรับอยู และแผขยายใหกวางออกไปไดเปน ๓ นัย 
อยางเดยีวกับกรุณา ดังนั้น มุทิตา นี้ จึงมีการแผไปได ๑๓๒ กระแส เทากัน 
กับ กรุณา 
        ๗  การแผมุทิตาจิต ก็ตองแผจนใหถึง  สีมสัมเภท  เชนเดียวกนั 
ทํานองเดียวกบั กรุณา และ เมตตา 
        ๘  การเจริญ มุทิตา จนถึง อัปปนาภาวนา อัปปนาสมาธิ คือเกิดฌาน 
จิตนั้น ก็เปนไปทํานองเดียวกับกรุณากัมมัฏฐาน 
        ๙  มุทิตา เจริญไดเพยีง จตุตถฌาน เชนเดียวกับ เมตตา และ กรุณา 
ดังท่ีไดกลาวแลวนั้นอีกเหมือนกัน 
                                         อุเบกขากัมมัฏฐาน 
สตฺเตสุมชฺฌตฺตาการปฺปวตฺตลิกุขณา  มีอาการเปนไปอยางกลางในสัตวท้ังหลาย 
                                                  เปนลักษณะ 
สตฺเตสุสมภาวทสฺสนรสา                   มีการมองดูสัตวท้ังหลายดวยความเสมอกัน 
                                                  เปนกิจ 
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ปฏิฆานุนยวูปสมปจฺจุปฏ�านา   มีการสงบจากความเกลียด และไมมีความรัก 
                                         ในสัตวท้ังหลาย เปนอาการปรากฏแกผูท่ีทําการ 
                                         พิจารณาอุเบกขา 
กมฺมสฺสกา  สตฺตา  เต  กมฺมสฺส  รุจิยา  สุขิตา  วา  ภวิสฺสนฺติ  ทุกฺขโต  วา 
มุจฺจิสฺสนฺติ  ปตฺตสมฺปตฺติโต  วา  น  ปริหายสฺิสนฺตีติ  เอว  ปวตฺตกมฺมสฺ- 
สกตาทสฺสนปทฏ�านา  ปญญาท่ีพิจารณาเห็นการกระทําของตนเปนของตนเอง  
เปนไปอยางนีว้า "สัตวท้ังหลายมีการกระทําของตนเปนของตนเอง สัตวท้ังหลาย 
เหลานั้น จะมีความสุขหรือพนจากความทุกข หรือจักไมเส่ือมจากโภคสมบัติ 
ของตนท่ีมีอยู เหลานี้ ดวยความประสงคของผูใดผูหนึ่งนัน้ ยอมเปนไป 
ไมไดเลย" เปนเหตุใกล 
ปฏิฆานุนยวูปสโม  สมฺปตฺติ   การสงบจากความเกลียด และไมมีความรัก 
                                        เปนความสมบูรณของ อุเบกขา 
เคหสิตาย  อฺญาณุเปกฺขาย  สมฺภโว  วิปตฺติ  การเกิดข้ึนแหงอญาณเุบกขา 
                                        โดยอาศัยกามคุณอารมณ เปนความเส่ือมเสีย 
                                        แกอุเบกขา 
อณาณุเปกฺขา  อาสนฺน  ปจฺจตฺถิกา  การวางเฉยดวยอํานาจแหงโมหะ เปน 
                                        ศัตรูใกล 
ราคปฏิฆา  ทูรปจฺจตฺถิกา         ราคะ และ โทสะ เปนศัตรูไกล 
        ๑  โยคีผูเจริญ  อุเบกขากัมมัฏฐาน จะตองเปนผูท่ีไดถึงรูปาวจร 
จตุตถฌานโดยอาศัย เมตตา กรุณา มุทิตา กัมมัฏฐาน อยางใดอยางหน่ึง 
มาเสียกอน จึงจะเจริญอุเบกขากัมมัฏฐานตอไปได 
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        ๒  เร่ิมตนใหแผใหแก มัชฌัตตบุคคลกอน โดยบริกรรมวา  อิเม 
ปุคฺคลา  กมฺมสฺสกา  บุคคลท้ังหลายมีกรรมเปนของตน ความสุขก็ดี ความ 
ทุกขก็ดี ความไมสูญเสียจากความสุขก็ดี ยอมแลวแตกรรมของตน อาศัย 
ผูอ่ืนทําใหเปนไปนั้น หาไดไม 
        ๓  ตอมาใหแผใหแก ปยบุคคล โดยบริกรรมวา มม อติ ปยปุคฺคลา   
กมฺมสฺสกา  บุคคลท้ังหลายอันเปนท่ีรัก ยอมมีกรรมเปนของของตน ความสุขก็ด ี
ความทุกขกด็ี ความไมสูญเสียจากความสุขก็ดี ยอมแลวแตกรรมของตน อาศัย 
ผูอ่ืนทําใหเปนไปตามนั้น หาไดไม 
        ๔  จากนัน้แผใหแก อติปยบุคคล โดยบริกรรมวา มม  ปยปุคฺคลา   
กมฺมสฺสกา บุคคลท่ีเปนท่ีรักใครเปนอยางมาก ยอมมีกรรมเปนของตน ฯลฯ 
        ๕  ลําดับนั้นแผใหแก เวรีบุคคล โดยบริกรรมวา มม อติ เวรีปุคฺคลา   
กมฺมสฺสกา บุคคลท้ังหลายท่ีเปนศัตรูตอขาพเจา ยอมมีกรรมเปนของของตน ฯลฯ 
        ๖  การแผอุเบกขา มีหวัขอท่ีพึงกําหนดแตอยางเดยีวดังกลาวแลวและแผ 
ขยายใหกวางออกไปไดเปน ๓ นัยอยางเดียวกับ กรุณา และมุทิตา ดังนัน้ 
อุเบกขา จึงแผไปได ๑๓๒ กระแสเทานั้น 
        ๗  การแผอุเบกขา ก็ตองแผจนใหถึง สีมสัมเภท เชนเดียวกนัทํานอง 
เดียวกับเมตตา กรุณา มุทิตา นั้น 
        ๘  การเจริญ อุเบกขา จนถึง อัปปนาภาวนา อปปนาสมาธิ คือเกิด 
ปญจมฌานจิตนั้น ก็เปนไปในทํานองเดยีวกับเมตตา กรุณา มุทิตา ดังท่ีกลาว 
แลวขางตนอีกเหมือนกนั 
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       ๙  อุเบกขากัมมัฏฐาน เปนการเจริญสมถภาวนาโดยเฉพาะ เพื่อใหเกิด 
ปญจมฌาน ฌานเดียวเทานั้นเอง 
                        อัปปมัญญากัมมัฏฐานถึงฌานไมเทากนั 
        ผูเจริญ เมตตา กรุณา มุทิตา กัมมัฏฐาน ๓ อยางนี้ สําเร็จอยางสูง 
ไดเพยีงรูปฌานเบ้ืองตํ่า ๔ คือแค จตุตถฌาน เทานั้นเอง ท้ังนี้เพราะ 
               เมตฺตาทโย  ตโต  ปุพฺพา      โทมนสฺส  ช  นิสฺสท 
               โสมนสฺสา  วิปฺปโยคา             เหฏ�า  จตุกฺกฌานิกา ฯ 
        พรหมวหิารเบ้ืองตนทั้ง ๓ มี เมตตาเปนตน เหลานีเ้ปนเหตุใหพนจาก 
โทสะอันเกิดจากโทมนัส จึงประกอบดวยโสมนัสอยูเสมอ แยกกันไมได 
ฉะนั้นจึงสําเร็จไดแตรูปฌานเบ้ืองตํ่า ๔ 
        มีความหมายวา 
        เมตตากัมมัฏฐาน  เปนเหตุใหพนจาก  การพยาบาทปองราย 
        กรุณากัมมัฏฐาน      "                 "     วหิิงสาความเบียดเบียน 
        มุทิตากัมมัฏฐาน      "                 "     อนภิรติ  ความไมช่ืนชมยินดีตอ 
ความสุขความดีของผูอ่ืน 
        อันการพยาบาทปอองรายก็ดี ความเบยีดเบียนซ่ึงกันและกันก็ดี ความ 
ไมช่ืนชมยนิดตีอความสุขหรือความดีของผูอ่ืนก็ดี ธรรมเหลานี้ก็ไดแกโทสะ 
อันเกิดจากโทมนัสเวทนา เม่ือไดเจริญกัมมัฏฐานอันเปนเหตุใหพนจากโทสะ  
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พนจากโทมนสัแลว จิตใจผูนั้นยอมจะตองเกิดโสมนัส ดวยเหตนุี้ ฌานท่ีเกิดจาก 
เมตตา กรุณา มุทิตา ภาวนาท้ัง ๓ นี้ จึงไดแตเพยีงรูปเานเบ้ืองตํ่า ๔ ซ่ึงเปน 
ฌานท่ีเกิดพรอมดวยโสมนสัเวทนา 
        สวนผูท่ีเจริญอุเบกขากมัมัฏฐาน สําเร็จไดเฉพาะรูปาวจรปญจมฌานอยาง 
เดียว เพราะอุเบกขาพรหมวหิารนี้ มีการวางเฉยตอสัตวท้ังหลาย แมสัตว 
นั้นจะกระทําการสักการบูชาตน ตนกไ็มมีความยินดี จะกระทํารายตน ตนก ็
ไมมีความยนิรายดังนี้ แมวาในขณะเจริญอุเบกขากัมมัฏฐานนี้ เบ้ืองตนท่ียัง 
อยูในกามชวนะน้ันอาจจะเกิดพรอมกับโสมนัสบาง อุเบกขาบางก็ตาม แตเม่ือ 
เขาถึง อัปปนาชวนะแลว จะตองเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา ดวยเหตุนี้ 
อุเบกขาพรหมวหิาร จึงสามารถถึงรูปาวารปญจมฌานโดยเฉพาะอยางเดียว 
                          การเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน 
        ๑  กัมมัฏฐานบทนี้เปนการพิจารณาอาหารดวยความเปนปฏิกูล พจิารณา 
โดยอาการ ๙ นัย คือ 
        (๑)  โดยการไปหา ก็ตองเหยยีบย่ําไปในส่ิงปฏิกูล บางทีถึงกับ 
ตองทองน้ําย่ําโคลนเลอะเทอะนาเกลียด 
        (๒)  โดยการบริโภค ตองเจือปนกับน้ําลายและมูลฟน ถาเค้ียว 
อาหารนั้นแลวคายออกมาดู ก็จะเห็นวานาเกลียดมาก  
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        (๓)  โดยท่ีอยู เม่ือกลืนอาหารลวงลําคอไปแลว กไ็ปอยูปนกับ 
น้ําลาย น้ําเหลือง น้ําดี น้ําเลือด ลวนเปนส่ิงปฏิกูลดวยกนัท้ังนั้น 
        (๔)  โดยเปนของหมักหมม เพราะบริโภคเพิ่มเติมอยูทุกวนัตลอด 
อายุ และไมมีการชําระลางลําไสหรือกระเพาะแตอยางใดๆ เลย ปลอยใหหมักหมม 
อยูไมรูวากี่ป 
        (๕)  โดยยังไมทันยอย เม่ืออาหารที่กลืนกินเขาไปนัน้ยังไมทันยอย 
อาจบูดเหม็น เพราะปะปนกันจนไมรูวาอะไรเปนอะไร 
        (๖)  โดยยอยแลว ก็เหลือแตกาก ท่ีจะถายออกมา แตเม่ือยัง 
ไมทันถายออก ถามองแลเห็น คงจะขยะแขยงไมนอย 
        (๗)  โดยผลของอาหาร อาหารสวนมากยอมสําเร็จผลมาจากเน้ือสัตว 
ซ่ึงเทากับบริโภคทรากอสุภะ อันเปนส่ิงปฏิกูลท้ังนั้น 
        (๘)  โดยการหล่ังไหล ขณะบริโภคเขาไป กระทําโดยเปดเผย 
มีความช่ืนชมยินดี ราเริง และบริโภคทางปากชองเดียว แตเม่ือเวลาไหล 
ออกมา ไหลออกมาเปนหลายทาง เปนข้ีไคล ข้ีตา ข้ีหู เปนอุจจาระ ปสสาวะ 
ลวนเปนส่ิงปฏิกูล จึงตองกระมิดกระเม้ียนและมีความสะอิดสะเอียนมาก 
        (๙)  โดยความเปรอะเปอน ในเวลาบริโภคก็เปรอะเปอน อยาง 
นอยก็เปอนปากเปอนมือ และในเวลาไหลออก ยิ่งเปอนเปรอะเลอะเทอะใหญ 
ลวนแตปฏิกูลท้ังเขาท้ังออก 
        ๒  เม่ือไดกําหนดพจิารณาดังนี้ จะเห็นไดวา กพฬกีาราหาร คือ อาหาร 
ท่ีกลืนเขาไป ลวนแตปฏิกูล ยิ่งเหน็ความปฏิกูลปรากฏชัดเทาใด ก็จะคลาย 
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ความกําหนัดยนิดีในการบริโภค ไมบริโภคดวยความอยาก ดวยหวังความ 
เอร็ดอรอย แตบริโภคเพื่อบรรเทาความทุกขเวทนาท่ีเกิดจากความหิว ดังท่ีวา 
กันเพื่อเปนเคร่ืองเตือนใจวา อยากอยากิน หิวจึงกิน 
        ๓  การเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐานนี้ อยางมากก็ไดเพียงอุปจาร 
ภาวนาเทานั้น ไมสามารถที่จะถึงอัปปนาภาวนา คือถึง ฌานได 
                         การเจริญจตุธาตุววัตถานกมัมัฏฐาน 
        ๑  กัมมัฏฐานบทนี้ไดแกการกําหนดพิจารณาธาตุ ๔ อันไดแก ปฐว ี
อาโม เตโช วาโย บางทีก็เรียกยอวา ธาตุกัมมัฏฐาน หรือเรียก ธาตุมนสิการะ 
(การใฝใจในธาตุ) ก็มี ซ่ึงมีความหมายเปนอยางเดยีวกันท้ัง ๓ ช่ือ 
        ๒  ถากําหนดพจิารณาธาตุท้ัง ๔ ถึงลักษณะของธาตุนั้นๆ อยางท่ีเรียก 
วาพิจารณาโดยความเปนปรมัตถวา ปฐวีมีลักษณะแข็งและออน อาโปมีลักษณะ 
เกาะกุมและไหล เตโชมีลักษณะเยน็และรอน วาโยมีลักษณะเครงตึงและไหว 
อยางนี้เปนวิปสสนาภาวนา 
        ๓  ถากําหนดพจิารณาธาตุท้ัง ๔ ถึง สสัมภาระ คือ ท่ีมีสะสมอยูภายใน 
รางกายกด็ี ภายนอกก็ดี พจิารณาโดยความเปนบัญญัติ หนวงมาเปนอารมณ 
มาเปนนิมิต มีบริกรรมนิมิต อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต อยางนี้ก็เปนสมถภาวนา 
สมถกัมมัฏฐาน 
        ๔  ในการกําหนดธาตุนี้ มีความพิสดารมาก ในท่ีนีจ้ะขอกลาวแต 
โดยยอพอเปนตัวอยางเทานัน้ คือ  
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            (๑)  พจิารณาโดยเน้ือความ คือใหรูช่ือ รูความหมาย รูความ 
ทรงไวของธาตุนั้นๆ 
            (๒)  พจิารณาโดยเปนหมวดๆ คือในรางกายคนเราน้ี หมวด 
ธาตุดิน มี ๒๐, ธาตุน้ํา ๑๒, ธาตุไฟ มี ๔, ธาตุลม มี ๖, รายละเอียดแจงใน 
ปริจเฉทท่ี ๖ ตอนมหาภูตรูป ๔ นั้นแลว 
            (๓)  พจิารณาโดยความท่ีอาศัยกัน คือ ปฐวีธาตุเปนท่ีรองรับไว 
ใหตั้งอยูได อาโปธาตุเกาะกมุยึดไวไมใหกระะจัดกระจาย เตโชรักษาไวไมให 
เนาเปอยไป วาโยทําใหทรงอยูและเคล่ือนไหวไปมาได 
            (๔)  พจิารณาโดยลักขณาทิจตุกะ คือ ลักษณะ หนาท่ีการงาน 
ผลปรากฏ และเหตุใกลท่ีใหเกิดธาตุนั้นๆ 
            (๕)  พจิารณาโดยสมฏุฐาน วาอาการ ๓๒ ของมนษุยนัน้ 
อาการใดเกิดจากอะไรเปนสมุฏฐาน 
            (๖)  พจิารณาโดยความตางกันและเหมือนกนั ตางกันเพราะ 
ลักขณาทิจตุกะตางกัน สมุฏฐานก็ตางกนั เหมือนกนัเพราะเปนรูปเหมือนกัน 
แตกดับดวยความเย็นความรอนเหมือนกัน 
            (๗)  พจิารณาโดยความเกิดรวมกัน ธาตุท้ัง ๔ นี้จะตองเกดิรวม 
กันเสมอในทุกสถานในกาลทุกเมื่อ 
            (๘)  พิจารณาโดยความเปนภายในและภายนอก เหลานี้เปนตน 
ความละเอียดนั้นหาดไูดในวิสุทธิมัคค ตอนสมาธินิเทศ 
                                                                                       (11) 
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        ๕  การเจริญจตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน โดยความเปนสมถภาวนานี้ 
สามารถใหถึงไดเพยีง อุปจารภาวนาเทานัน้ ไมสามารถเจริญไดถึงอัปปนา 
ภาวนา คือถึงฌานได 
                                การเจริญอรูปกัมมัฏฐาน 
        ๑  อรูปกัมมัฏฐาน หมายถึง เอาอารมณท่ีไมมีรูปเปนท่ีตั้งแหงการงาน 
ทางใจ ท่ีเจาะจงเอาอารมณท่ีไมมีรูปนั้น ก็เพราะปรารถนาจะไปเกิดในภูมิ 
ท่ีไมมีรูป ใหมีแตเพยีงนามเทานั้น ท่ีปรารถนาเชนนี้ดวยเหตุผลของบุคคล ๒ พวก 
        ๒  พวกหนึ่งมีความสําคัญวา บุคคลท่ีจะทุกขก็เพราะมีรูปกายเปนส่ือ 
นําทุกขมาให เชน การตีรันฟนแทงกนัก็ดี เปนโรคภัยไขเจ็บก็ดี เกิดความหิว 
ความกระหายก็ดี ตลอดจนการกําหนัดรักใครซ่ึงกันและกันก็ดี ลวนแตเกิดเนื่อง 
มาจากรูปรางกายท้ังส้ิน ถาปราศจากรูปรางกายแลว ส่ิงตางๆ เหลานี้กจ็ะไมเกิด 
เพราะไมมีท่ีอาศัยท่ีเกดิ ก็เกดิเบ่ือหนายในรูปรางกาย จึงปรารถนาจะเปน 
บุคคลท่ีไมมีรูป มีแตจิตใจเทานั้น 
        ๓  อีกพวกหนึ่งไมไดปรารภถึงโทษของรูปรางกายอยางท่ีกลาว แตเห็น 
วาฌานท่ีตองอาศัยรูปเปนอารมณนั้น หยากกวาฌานท่ีไมใชรูปเปนอารมณ 
สมาธิท่ีเกิดจากรูปก็ตองหยาบกวาสมาธิท่ีเกิดจากส่ิงท่ีไมใชรูป ดังนั้น สมาธิท่ี 
เกิดจากอรูปฌานตองมีกําลังม่ันคงและประณีตมาก ปรารถนาจะไดฌานท่ีประณีต 
ยิ่งและมีกําลังม่ันคง จึงเจริญอรูปกัมมัฏฐาน  
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        ๔  ผูท่ีจะเจริญอรูปกัมมัฏฐาน จะตองเปน รูปาวจรปญจมฌานลาภ ี
บุคคลคือบุคคลที่ไดรูปฌาน ๕ มาแลว และมีวสีภาวะในฌานท้ัง ๕ นั้นโดยสมบูรณ 
เปนอยางดดีวย จึงจะเจริญอรูปกัมมัฏฐานได อรูปกัมมัฏฐานมี ๔ ไดแก 
ก.  กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ  เปนอรูปกัมมัฏฐานใหถึง  อากาสานัญจายตนฌาน 
ข.  อากาสานัญจายตนฌาน     "             "            "   วิญญาณัญจายตนฌาน 
ค.  นัตถิภาวบัญญัติ              "             "            "   อากิจจญัญายตนเาน ุ
ง.  อากิญจัญญายตนฌาน       "             "            "   เนวสัญญานาสัญญาย 
                                                                          ตนฌาน 
        ๕  ผูตองการถึง อากาสานัญจายตนฌาน ตองกระทําอากาสบัญญัติ 
ท่ีไดมาจากการเพิกกสิณท้ัง ๙ (เวนอากาสกสิณ) ใหเปนอารมณ อากาสบัญญัติ 
ท่ีไดมาจากเพกิกสิณแลวนัน้มีช่ือวา กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ ซ่ึงบางทีก็เรียก 
กันส้ันๆ วา อากาสบัญญัติ เทานั้นก็ได หนวงเอากสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ 
เปนอารมณ โดยบริกรรมในใจวา อากาโส อนนฺโต อากาโส อนนฺโต 
อากาศไมมีท่ีส้ินสุดๆ 
        คําวา อากาสไมมีท่ีส้ินสุดนี้ มีความหมายวา ธรรมดาอากาสนั้นเปน 
บัญญัติ หาใชปรมัตถไม ฉะนั้น จึงไมมีเบ้ืองตน คือการอุบัติข้ึน และไมมี 
เบ้ืองปลาย คือการดับไป นีแ่หละท่ีเรียกวา อนนฺโต สวนการบริกรรมนั้น 
จะใชแตเพยีง อากาโส  อากาโส  หรือ  อากาส  อากาส  เทานี้ก็ได  
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        อนึ่ง  ใน  มิลินทปญหา  นิพพานปญหา ไดแสดงคุณของอากาสไว 
๑๐ ประการ ดงันี้ 
        (๑)  น  ชียติ         ไมแก 
        (๒)  น  มียติ         ไมตาย 
        (๓)  น  จวติ          ไมจตุิ 
        (๔)  น  อุปฺปชฺชติ    ไมเกิด 
        (๕)  อปฺปสยฺห         ไมมีใครขมเหง 
        (๖)  อโคจรคหณยี    ไมมีโจรลัก 
        (๗)  อนสฺิสิต          ไมมีท่ีพึ่งอาศัย 
        (๘)  วหิงฺคคมน        เปนทางไปของเหลาวิหงค (สัตวท่ีไปใน 
                                   อากาสเวหา) 
        (๙)  นิราวรณ         ไมมีอะไรกั้น 
        (๑๐)  อนนฺต            ไมมีแดนที่สุด 
        ๖  เม่ือบริกรรมวา อากาสไมมีท่ีส้ินสุด โดยไมพะวงถึงนิมิตของกสิณ 
ท่ีจะเพกิ แตมาใฝใจในความวางเปลาของอากาสบัญญัติ การใฝใจยอมทว ี
กําลังมากข้ึน สติก็จะต้ังม่ันดวยอุปจารสมาธิ 
        คร้ันสติตั้งม่ันแนแนวจนสามารถเพิกปฏิภาคนิมิตแหงกสิณ ซ่ึงเปนนิมิต 
กัมมัฏฐานท่ีตดิแนบแนนใจอยูนั้นเสียไดโดยเด็ดขาด ในเวลาใด อากาสบัญญัติ 
ก็ปรากฏขึ้นในเวลาน้ัน อากาสานัญจายตนฌานก็เกดิข้ึนพรอมกันในทันทีนั้นดวย 
เปนอันวาโยคีผูนั้นถึงซ่ึงอัปปนาสมาธิ สําเร็จเปนอากาสานัญจายตนฌานลาภ ี
บุคคล  
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        ๗  อากาสานัญจายตนฌานน้ี มีช่ือเรียกไดเปน ๓ อยาง คือ อรูปฌาน ๑ 
อากาสานัญจายตนฌาน ๑ และ ปฐมารุปปฌาน ๑ 
        ท่ีเรียกวา อรูปฌาน เพราะวา ปญจมฌานลาภีบุคคลนี้มิไดสนใจ 
เพงปฏิภาคนิมิตท่ีเปนรูปเปนอารมณแตประการใดเลย เม่ือฌานจิตเกดิข้ึน 
ฌานจิตนีก้็ปราศจากรูปเปนอารมณ ดังนั้นจึงเรียกวา อรูปฌาน 
        ท่ีเรียกวา อากาสานัญจายตน เพราะวาฌานจิตนี้มีความม่ันคง ตั้งอยู 
โดยไมหวั่นไหว เกิดข้ึนโดยอาศัยอากาสบัญญัติ ซ่ึงไมปรากฏเบ้ืองตนคือ 
ความเกิด เบ้ืองปลายคือความดับนั้นอยูท่ีไหน ดังนั้นจึงเรียกวา อากาสานัญ 
จายตนฌาน 
        ท่ีเรียกวา ปฐมารุปปฌาน เพราะวาภายหลังท่ีไดเวนจากบัญญัติ 
กัมมัฏฐานท่ีเกีย่วกับรูปไดแลว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ไดกาวลวงอารมณท่ี 
เปนรูปกัมมัฏฐานไดแลว และมาถึงฌานท่ีมีอารมณอันไมใชรูป เปนอันดับแรก 
เปนอันดับท่ี ๑ จึงไดช่ือวา ปฐมารุปปฌาน 
        ๘  อากาสานัญจายตนฌานลาภีบุคคล ผูมีวสีภาวะท้ัง ๕ ในอากาสา 
นัญจายตนฌาน คลองแคลวเปนอยางดแีลว จึงจะสามารถเจริญสมถภาวนา 
เพือใหถึง วิญญานัญจายตนฌานได 
        ๙  ในการเจริญใหถึง วญิญาณัญจายตนฌาน ก็มีนัยเปนทํานอง 
เดียวกับ อากาสานัญจายตนฌาน คือ 
        ช้ันตนตองไมพะวงใน กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ คือ อากาสบัญญัติ 
แตใหไปใสใจในอากาสานัญจายตนฌาน ท่ีตนถึงแลวและดับไปแลวนั้น โดยการ 
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พยายามพรากใจออกจากอากาสบัญญัตินั้นเสีย พากเพียรยึดหนวงใหอากาสานัญ 
จายตนฌานมาปรากฏแทน โดยบริกรรมวา  วิฺญาณ  อนนฺต  วิฺญาณ  
อนนฺต หรือ วฺิญาณ มีความหมายวา หนวงเอาวิญญาณ คือ 
ตัวท่ีรูวาอากาศไมมีท่ีส้ินสุดนั้นมาเปนอารมณ 
        ๑๐  เม่ือพยายามเจริญอยูอยางนีเ้ร่ือยๆ ไป จนจิตใจปราศจาก 
นิกันติตณัหาในกสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ คือ อากาสบัญญัติ ก็ไดช่ือวาภาวนาจิต 
นั้นข้ึนสูข้ัน อุปจาระ แลว 
        ๑๑  เจริญภาวนาตอไป จนอากาสบญัญัติท่ีเปนนมิิตกัมมัฏฐานสูญหาย 
ไปจากใจ กาวลวงอารมณท่ีเปนอากาสบัญญัติ ซ่ึงแนบแนนในจิตใจเสียได 
ในเวลาใดแลว เวลานั้นแหละ อากาสานัญจายตนฌานกป็รากฏเปนอารมณ 
ข้ึนแทน จิตท่ีมีอากาสานัญจายตนฌานเปนอารมณนีแ่หละ มีช่ือวาวิญญาณัญ 
จายตนเานจิต บุคคลท่ีไดถึงวิญญาณัญจายตนฌานจิตนั้นเรียกวาวิญญาณัญ 
จายตนฌานลาภีบุคคล 
        ๑๒  วิญญาณัญจายตนฌาน เรียกวา ทุติยารุปปฌาน ก็ได อันมี 
ความหมายวา เปนการไดการถึงฌานท่ีมีอารมณอันไมใชรูป คือ อรูปฌาน 
เปนอันดับท่ี ๒ เปนข้ันท่ี ๒ 
        ๑๓  ผูตองการเจริญสมถภาวนา เพื่อใหถึง กากิญจัญญายตนฌาน 
จะตองเปน วญิญาณัญจายตนฌานลาภีบุคคล ผูมีวสีในวญิญาณัญจายตนฌานน้ัน 
จนชํานาญคลองแคลวท้ัง ๕ ประการ 
        ๑๓  การเจริญใหถึง อากิญจัญญาตนฌาน ก็มีนยัเปนทํานองเดยีว 
กับ วิญญาณัญจายตนฌาน กลาวคือ  
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        ช้ันตนตองเลิกพะวงถึงการเอา อากาสานัญจายตนฌานมาเปนอารมณ 
พยายามพรากอารมณท่ีเปนอากาสานัญจายตนฌานนั้นใหได ดวยการหนวงเอา 
นัตถิภาวบัญญัติ หรือ อภาวบัญญัติ คือ ความไมมีอะไร มาเปนอารมณ 
โดยบริกรรมวา นตฺถิ  กิฺจิ  นตฺถิ  กิฺจิ นดิหนึ่งก็ไมมี หนอยหน่ึงก็ไมมี 
ถือเอาความไมมีมาเปนอารมณ มีความหมายวา ไมมีอากาสานัญจายตนฌาน 
มาเปนอารมณ แมแตสักนดิเดียวหนอยเดยีวก็ไมมี อันเปนการพยายามกาวลวง 
อารมณของทุติยารุปปฌานซ่ึงเปน  ธมฺมนิยม  คือเปนธรรมเนียม เปนภาวะ 
ตามธรรมชาติของอรูปฌานนั้นท่ีสูงกวา ยอมกาวลวงอารมณของอรูปฌานช้ันท่ี 
ต่ํากวา ตามลําดับไป 
        ๑๕  เม่ือไดพยายามบริกรรม นัตถิ กญิจิ อยูเร่ือยๆ ไป จนจิตใจ 
ปราศจากความคิดใจยนิดใีน อากาสานัญจายตนฌาน กไ็ดช่ือวาภาวนาจิตนั้น 
ข้ึนสูข้ัน อุปจาระแลว 
        ๑๖  คร้ันเจริญภาวนาตอไป จนอากาสานัญจายตนฌาน ท่ีเปนนิมิต 
กัมมัฏฐาน สูญหายไปจากใจ กาวลวงอารมณท่ีเปนอากาสานัญจายตนฌาน 
ซ่ึงแนบแนนในจิตใจเสียไดแลวในเวลาใด เวลานั้นแหละนัตถิกิญจิ กป็รากฏ 
เปนอารมณข้ึนมาแทน จิตท่ีมีนัตถิกิญจิเปนอารมณนี้ก็คือ อากิญจัญญายตน 
ฌาน เปนฌานท่ีมีความไมมีอารมณ โยคีท่ีไดถึงอากิญจญัญายตนฌานนี้ 
เรียกวา อากิญจัญญายตนฌานลาภีบุคคล 
        ๑๗  อากญิจัญญายตนฌาน เรียกวา ตติยารุปปฌาน ก็ได ซ่ึงมี 
ความหมายวา เปนการไดการถึงฌานท่ีมีอารมณอันมิใชรูป คือ อรูปฌาน เปน 
อันดับท่ี ๓ เปนข้ันท่ี ๓  
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        ๑๘  อากญิจัญญายตนฌานลาภีบุคคล ผูท่ีไดฝกฝนตานเองจนชํานิชํานาญ 
ในวสีภาวะท้ัง ๕ แหงอากิญจัญญายตนฌานโดยสมบูรณเปนอยางดแีลว จึงจะ 
สามารถเจริญสมถภาวนาใหถึง เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ได 
        ๑๙  ตองเร่ิมเจริญโดยการพยายามพรากใจออกมาจาก หรือใหกาว 
ลวงจาก นัตถิภาวบัญญัติ แตใหหนวงเอาอากิญจัญญายตนฌานเปนอารมณ 
กลาวอีกนยัหนึ่งวา ใหท้ิงอารมณของกากญิจัญญายตนเาน คือ นัตถิภาว 
บัญญัติเสีย และใหจับจิตท่ีมีอารมณ นัตถิภาวบัญญัติ คือ อากิญจัญญายตน 
ฌานจิตนัน้มาเปนอารมณในการบริกรรม โดยบริกรรมวา เอต สนฺต เอต ปณีต 
สงบหนอ ประณีตหนอ หรือ สนฺต สนฺต ปณีต เทานี้ก็ได 
        ท่ีบริกรรมวา สงบหนอ ประณีตหนอ เพราะอากิญจญัญายตนฌาน 
จิตท่ีหนวงเอาความไมมีมาเปนอารมณนั้น เปนจิตมีสัญญาท่ีละเอียดมาก ประณีต 
มาก และสงบมากดวย สัญญานั้นสงบและประณตีมากจนแทบจะไมรูสึกวามี 
        ๒๐  เม่ือบริกรรมดังกลาวนี้ดวยความพยายามเร่ือยไปไมทอดท้ิง จนจิตใจ 
ปราศจากความยินดี หมดความติดใจใน นตัถิภาวบัญญัต ิก็ไดช่ือวาภาวนา 
จิตนั้นข้ึนสูข้ัน อุปจาระแลว 
        ๒๑  คร้ันเจริญภาวนาตอไป จนนัตถิภาวบัญญัติ ท่ีเปนนิมิตกัมมัฏฐาน 
แกอากิญจัญญายตนฌานนั้นปาศจากไปจากจิตใจแลว กาวลวงนัตถิภาว 
บัญญัติอารมณซ่ึงแนบแนนในจิตใจเสยีไดในเวลาใดแลว เวลานั้นแหละ 
อากิญจัญญายตนฌาน กจ็ะปรากฏเปนอารมณข้ึนมาแทน นัตถิภาวบัญญัติ  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 89 
                                             - ๘๙ - 
จิตท่ีมี อากิญจญัญายตนฌานเปนอารมณนี้เอง ท่ีเรียกวา เนวสัญญานาสัญญา 
ยตนฌาน บุคคลท่ีไดท่ีถึง เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน นี่แหละท่ีมีช่ือวา 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานลาภ ี
        ๒๒  ท่ีเรียกวา เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน นัน้มีความหมายวา 
เปนฌานท่ีไมมีสัญญาหยาบ มีแตสัญญาท่ีละเอียดท่ีประณีต สมกับท่ีบริกรรมวา 
สงบหนอ ประณีตหนอ อีกนัยหนึ่งมีความหมายวา เปนฌานท่ีจะวาไมมีสัญญา 
ก็ไมใช จะวามีสัญญาก็ไมเชิง 
        ๒๓  เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เรียกวา จตุตถารุปปฌาน ก็ได 
ซ่ึงมีความหมายวาเปน อรูปฌานอันดับท่ี ๔ ข้ันท่ี ๔ อันเปนอันดับท่ีสูงสุดแหง 
อรูปฌาน และสูงสุดในบรรดาฌานสมาบัติท้ัง ๙ 
        ๒๔  ขอกลาวย้ําอีกสักคร้ังหนึ่งวา การเจริญอรูปกัมมัฏฐานนี้แมวาจะ 
เจริญใหถึงฌานไดกด็ี แตเม่ือกลาวโดยนิมิตแลว มีเพยีง อุคคหนิมิตเทานั้น 
หาถึงปฏิภาคนิมิตไม กลาวโดยภาวนา ถึง อัปปนาภาวนา กลาวโดยสมาธิก็ถึง 
อัปปนาสมาธิ 
                                            อภิญญา 
        ๘  � ิตา  ภิฺญาปาท  กนฺตุ      ฌาน  รูโป  จรนฺติม 
            ตตฺจ  ฌานา  วุฏ�ายาธิฏ    เ�ยฺยาทิก  วิจนิฺติย ฯ 
        ๙  ต  ลาภาย  ปริกมฺม            กุพฺพโต  ฌานลาภิโน 
            รูปาทิสิวาลมฺพเนสุ              สมปฺเปติ  ยถารห ฯ 
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        ก็ฌาน มีรูปาวจรเปนท่ีสุด มีอภิญญาเปนบาทท่ีตั้ง ยอมแนบแนน 
ดวยดีในอารมณ มีรูปารมณเปนตน ตามควรแกพระโยคาวจรผูมีปกติไดฌาน 
ผูออกจากฌานนั้นแลวพิจารณา ซ่ึงอารมณอันตนพึง อธิฏฐาน เปนตน ทํา 
บริกรรมอยูเพือ่ใหไดซ่ึง อภญิญานั้น 
       มีความหมายวา เม่ือผูไดฌานสมาบัตปิรารถนาทําอภิญญา ตองเขา 
รูปาวจรปญจมฌาน อันเปนท่ีสุดแหงรูปาวจรกอน ออกจากรูปาวจรปญจมฌาน 
แลวจึงอธิฏฐาน ตั้งความปรารถนาท่ีตนประสงคใหเกดิอภิญญาเพ่ือแสดงฤทธิ 
อยางนั้นๆ อธิฏฐานแลวกเ็ขารูปาวจรปญจมฌานอีกเพื่อเปนบาทใหเกิดอภิญญา 
ลําดับนั้นอภิญญาจิตก็จะเกิดและสําแดงฤทธิไดตามประสงค จนสุดกําลังแหง 
อภิญญา 
        ถาอภิญญาจิตยังไมเกดิ ใหตั้งตนเขารูปาวจรปญจมฌานใหม ทําการ 
อธิฏฐานอีก แลวเขารูปาวจรปญจมฌานเพือ่เปนบาทใหเกิดอภิญญา ทําอยาง 
นี้จนกวาอภิญญาจะเกดิ ดวยเหตุนี้จึงกลาววา มีรูปาวจรเปนท่ีสุด คือตอง 
อาศัยรูปาวจรปญจมฌาน จึงจะเกดิอภิญญาได 
        วิถีจิตท่ีใหเกิดอภิญญานั้น ไดกลาวแลวในคูมือปริจเฉทท่ี ๔ ท่ีแสดง 
วิถึจิต ตอนอภญิญาวิถี ขอใหทบทวนดูท่ีนัน่ดวย 
                                 การอบรมสมาธิเพื่ออภิญญา 
        ๑  ผูท่ีมีอภิญญาไดนัน้ ตามปกติตองเปนผูท่ีไดฌานและมีวสีภาวะ 
จนสามารถเขาฌานสมาบัติไดท้ังรูปฌานและอรูปฌาน ครบถวนท้ัง ๙ ฌาน 
มีบางเปนสวนนอยท่ีไดเพียง รูปฌานสมาบัติ ๕ ก็มีอภิญญาได แตวา ฌานลาภี 
ท่ีไดไมถึงรูปฌานท้ัง ๕ นั้น ยังไมปรากฏวามีอภิญญา  
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        ๒  แมแต ฌานลาภีบุคคลท่ีไดฌานสมาบัติท้ัง ๙ แลว จะมีอภิญญา 
โดยท่ัวหนากนัก็หาไม จะมีอภิญญาไดก็ตอเม่ือไดฝกฝนอบรมกันเปนพิเศษอีกถึง 
๑๔ นยักอน ดงัตอไปนี ้
           (๑)  กสิณนุโลมโต เขาฌานตามลําดบักสิณ ข้ันแรกเขาฌาน 
ใดฌานหนึ่งดวยปฐวีกสิณ ออกแลวเขาฌานนั้นดวยอาโปกสิณ แลวเตโช วาโย 
ตอๆ ไปตามลําดับ จนกระท่ังถึงโอทาตกสิณ ฝกอยางนี้ตัง้ ๑๐๐ คร้ัง ๑๐๐๐ คร้ัง 
จนกวาจะเปน วสี 
           (๒)  กสิณปฏิโลมโต เขา ฌานยอนกสิณ เร่ิมตนเขาฌานใด 
ฌานหนึ่งดวย โอทาตกสิณ ออกแลวยอนมาเขาดวยโลหิตกสิณ ยอนมาปตกสิณ 
ยอนมานีลกสิณ ยอนมาตนเร่ือยไปจนถึงปฐวีกสิณ ฝกจนใหชํานิชํานาญเปน 
อยางดียิ่ง 
           (๓) กสิณานุโลมปฏิโลมโต เขาฌานใดฌานหนึ่งตามลําดับ 
กสิณและยอนกสิณ คือ ทําอยาง (๑) หนึ่งเท่ียว แลวทําอยาง (๒) หนึ่งเท่ียว 
แลวทํา (๑), (๒), (๑), (๒), สลับกันเชนนีไ้ปจนกวาจะเปนวสี 
           (๔) ฌานานุโลมโต เขาตามลําดับฌาน โดยเร่ิมแตปฐมฌาน 
แลวทุติยฌาน ตติยฌาน เร่ือยไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฝก 
อยางนี้จนเปนวสี 
           (๕) ฌานปฏิโลมโต เขายอนลําดับของฌาน ตั้งตนท่ี 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน แลวยอนทวนมา อากิญจัญญายตนฌาน 
วิญญาณัญจายตนฌาน ทวนมาหาตนจนถึง ปฐมฌาน จนกวาจะเปนวสี 
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            (๖)  ฌานานุโลมปฏิโลมโต เขาตามลําดับฌาน และยอน 
ลําดับฌาน คือ ทําอยาง (๔) หนึ่งเท่ียว จบแลวทําอยาง (๕) หนึ่งเท่ียว 
แลวทํา (๔), (๕), (๔), (๕), อยางละเท่ียวสลับกันไป จนกวาจะเปนวสี 
            (๗)  ฌานุกฺกนตฺิกโต เขาฌานโดยขามลําดับของฌาน คือ 
                  เขาปฐมฌาน โดยเพงปฐวกีสิณ 
                  ขามทุติยฌานไปเขา ตติยฌาน โดยเพงปฐวีกสิณ 
                  ขามจตุตถฌานไปเขา ปญจมฌาน โดยเพงปฐวีกสิณ 
                  ขามอากาสานัญจายตนฌานไปเขา วิญญาณญัจายตนฌาน 
โดยเพง วิตฺตาณ อนนฺต 
                  ขามอากิญจัญญายตนฌานไปเขา เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
โดยเพง เอต สนฺต เอต ปณีต  
            ตองฝกอบรมอยางนีจ้นกวาจะเปนวสี 
            (๘)  กสิณุกฺกนตฺิกโต เขาฌานโดยขามลําดับกสิณ คือ 
                  เพง ปฐวีกสิณ เขา ปฐมฌาน 
                  ขามอาโปกสิณ เลยไปเพงเตโชกสิณ เขาปฐมฌาน 
                  ขามวาโยกสิณ เลยไปเพง นีลกสิณ เปนปฐมฌาน 
                  ขามปตกสิณ เลยไปเพง โลหิตกสิณ เขาปฐมฌาน 
           ฝกอยางนี้จนเปนวสี 
            (๙)  ฌานกสิณุกกฺนฺตกิโต ขามท้ังกสิณและขามท้ังฌานดวย คือ 
                  เพง ปฐวีกสิณ เขา ปฐมฌาน 
                  เพง เตโชกสิณ เขา ตติยฌาน 
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             เพง  นีลกสิณ  เขา  ปญจมฌาน 
             เพง  วติฺตาณ อนนฺต เขา วิญญานัญจายตนฌาน 
             เพง  เอต สนฺต เอต ปณีต เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
อบรมจนเปนวสี 
            (๑๐)  องฺคสงฺกนฺติโต เขารูปฌาน ๕ โดยกาวลวงองคฌานไป 
ตามลําดับ คือ 
เพงกสิณเปนอารมณ  เขา  ปฐมฌาน    ซ่ึงมีองคฌาน ๕ 
  "          "           "     "   ทุติยฌาน    "           "     ๔  โดยกาวลวงวิตก 
  "          "           "     "   ตติยฌาน    "           "     ๓    "    "   วิจาร  ไดอีก 
  "          "           "     "   จตุตถฌาน  "           "     ๒    "    "   ปติ    ไดอีก 
  "          "           "     "   ปญจมฌาน "           "     ๒    "    "   สุข     ไดอีก 
                ฝกจนเปนวสี 
            (๑๑)  อารมฺมณสงฺกนฺติโต เขาฌานโดยเปล่ียนอารมณกัมมัฏฐาน 
คือ เพง ปฐวกีสิณ เปนอารมณกมัมัฏฐาน เขาปฐมฌาน 
แลวเปล่ียนเปนเพง   อาโปกสิณ     เปนอารมณกัมมัฏฐาน  เขา  ปฐมฌาน 
 "                    "    เตโชกสิณ       "                      "       "   ปฐมฌาน   
 "                    "    วาโยกสิณ       "                      "       "   ปฐมฌาน 
 "                    "    นีลกสิณ          "                      "       "   ปฐมฌาน   
 "                    "    ปตกสิณ         "                      "       "   ปฐมฌาน  
 "                    "    โลหิตกสิณ      "                      "       "   ปฐมฌาน  
 "                    "    โอทาตกสิณ    "                      "       "   ปฐมฌาน  
                ฝกจนเปนวสี 
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         เพง   ปฐวีกสิณ       เขา  ปฐมฌาน 
           "    อาโปกสิณ      เขา  ทุติฌาน 
          "     เตโชกสิณ      เขา  ตติยฌาน 
          "     วาโยกสิณ      เขา  จตุตถฌาน 
          "     นีลกสิณ        เขา  ปญจมฌาน 
          "     ปตกสิณ       เพกิปตากสิณ มีอากาสที่วางเปลา ท่ีช่ือวา อากาสบัญญัติ 
เพงอากาสบัญญัตินี้จนเปน อากาสานัญจายตนญาน 
        เพง โลหิตกสิณ เพกิโลหิตกสิณ  มีอากาสที่วางเปลา แตไมสนใจใน 
อากาสบัญญัตินี้ กลับไปสนใจในอากาสานัญจายตนฌานท่ีเกิดในสันดานของตน 
ดวยการพิจารณาวา วิฺญาณ อนนฺต จนเปน วิญญาณัญจายตนฌาน 
        เพง โอทาตกสิณ  เพกิโอทาตกสิณ คงมีแตอากาสบัญญัติ แตไม 
สนใจในอากาสบัญญัติ กลับไปสนใจในนตัถิภาวบัญญัตดิวยการพิจารณาวา 
นตฺถิกิฺจิ จนเปน อากิญจัญญายตนฌาน 
        เพง อาโลกกสิณ เพกิอาโลกกสิณ คงมีแตอากาสบัญญัติ แตไมสนใจ 
ในอากาสบัญญัติ กลับไปสนใจในอากิญจัญญายตนฌานท่ีเกิดในสันดานของตน 
ดวยการพิจารณาวา เอต สนฺต เอต ปณีต จนเปน เนวสัญญานาสัญญา 
ยตนฌาน 
        ฝกอบรมจนเปนวสี 
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        หมายเหตุ  มีขอสังเกตท่ีควรกลาวตรงนี้วา ในการอบรมสมาธินี้ 
ตั้งแตขอ ๑ ถึงขอ ๑๑ ไดกลาวถึงองคกสิณแตเพยีง ๘ มี ปฐวีกสิณเปนตน 
จนถึงโอทาตกสิณเทานั้น คร้ันถึงขอ ๑๒ นีก้ลาวเลยไปถึง อาโลกกสิณดวย 
ท้ังนี้เพราะ 
            ก.  กสิณท้ัง ๑๐ นั้น อาโลกกสิณนีส้งเคราะหเขาใน โอทาต 
กสิณอยูแลว และอากาสกสิณก็ไมสามารถท่ีจะชวยอุดหนุนแกการเขาอรูปฌาน 
ได ดังนัน้จึงไมตองกลาวถึงกสิณท้ัง ๒ คือ อากาสกสิณ และ อาโลกกสิณนี้ดวย 
            ข. ในขอ ๑๒ นี้ แสดงรูปฌานโดยปญจกนัย จึงมี ๕ ฌาน 
อรูปฌานอีก ๔ ฌาน รวมเปน ๙ ฌานดวยกัน กสิณเพียง ๘ จึงไมพอ กต็องยก 
อาโลกกสิณ มากลาวดวย เพ่ือใหมีจํานวนพอกันดี แตถาจะแสดงรูปฌานโดย 
จตุกนยั ก็ไมตองกลาวถึงอาโลกกสิณดวย 
            ค. แมวาอากาสกสิณ ไมสามารถท่ีจะอุดหนุนแกการเขาอรูปฌาน 
แตก็เปนกัมมัฏฐานใหเกิดรูปฌานไดท้ัง ๕ ฌาน และใชเพงเพื่อประโยชนในอันท่ี 
จะเนรมิตอากาศใหเกดิข้ึนในแผนดนิหรือในน้ํา จนสามารถดําดินและอยูในน้ําได 
            (๑๓)  องฺคววฏ�าปนโต  กําหนดรูองคฌานไปตามลําดับ คือ 
พิจารณารูวา   ปฐมฌาน   มีองคฌาน ๕ ไดแก  วติก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
  "            "    ทุติยฌาน   "         "    ๔    "    วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
  "            "    ตติยฌาน  "         "    ๓    "     ปติ สุข เอกัคคตา 
  "            "    จตุตถฌาน"         "    ๒    "     สุข เอกัคคตา 
  "            "    ปญจมฌาน "         "    ๒    "     อุเบกขา เอกัคคตา 
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พิจารณารูวา  อากาสานัญจายตนฌาน มีองคฌาน ๒ ไดแก  อุเบกขา  เอกัคคตา 
 "             "   วญิญาณัญจายตนฌาน        "        ๒    "         "           " 
 "             "   อากิญจัญญายตนฌาน         "        ๒    "         "           " 
 "             "   เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน"       ๒    "         "           " 
                   ท้ังนี้จนกวาจะเปนวสี 
             (๑๔)  อารมฺมณววฏ�าปนโต  กําหนดรูอารมณกัมมัฏฐาน คือ 
       เม่ือเขาปฐมฌานโดยมีปฐวีกสิณเปนกมัมัฏฐาน ก็พิจารณารูวา ปฐว ี
กสิณ นีแ่หละเปนอารมณของ ปฐมฌาน 
       เม่ือเขา ปฐมฌาน โดยมี อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นีลกสิณ 
ปตกสิณ โลหติกสิณ หรือ โอทาตกสิณ เปนกัมมัฏฐาน กพ็ิจารณารูวา กสิณ 
นั้นๆ แหละเปนอารมณของ ปฐมฌาน 
       เม่ือเขา ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน หรือ ปญจมฌาน โดยมี 
กสิณใดเปนกมัมัฏฐาน ก็พิจารณาวา กสิณนั้นๆ เปนอารมณของฌานนัน้ๆ 
ตามนัยท่ีไดกลาวแลวขางตนนี ้
       เม่ือ อากสานัจายตนฌานเกิดข้ึน ก็พจิารณารูวามีอากาสบัญญัติเปน 
อารมณ 
       เม่ือ วิญญาณัญจายตนฌานเกิดข้ึน ก็พจิารณารูวามี อากาสานัญจาย 
ตนฌานเปนอารมณ 
       เม่ือ อากญิจัญญายตนฌานเกิดข้ึน กพ็ิจารณารูวามี นัตถิภาวบัญญัติ 
เปนอารมณ 
       เม่ือ เนวสัญญานาสัญญายตนฌานเกิดข้ึน ก็พิจารณารูวามี อากิญ 
จัญญายตนฌาน เปนอารมณ 
       ท้ังนี้ตองฝกฝนอบรมจนเปนวสี 
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        สรุปความวา การอบรมสมาธิเพื่อใหสามารถทําอภิญญาไดดังท่ีกลาว 
มาแลวรวม ๑๔ นัยนี้ ก็ประสงคจะใหฌานลาภีบุคคลนั้นมีความชํานชํิานาญใน 
กระบวนการเพงอารมณกัมมัฏฐาน ใหเขาฌานไดแคลวคลองวองไว ซ่ึงเปนส่ิง 
สําคัญยิ่งท่ีจะกอใหจิตมีสมาธิเขมแข็งเปนพิเศษ เปนเหตุใหมีอํานาจจนสามารถ 
ใหรูปาวจรปญจมฌานอภญิญาเกิดข้ึนตามความปรารถนา การฝกฝนอบรมสมาธิ 
ใหกลาแข็งนี้ ฌานลาภีบุคคลจะมีวิธีอ่ืนใดเพิ่มข้ึนอีกกไ็ด 
                                กสิณใดแสดงฤทธิอะไรได 
        เม่ือไดฝกฝนอบรมตามนัยท้ัง ๑๔ นั้น จนเปนวสีภาวะ คือ มีความชํานิ 
ชํานาญยิ่ง พอควรแกการท่ีจะสําแดงอิทธิฤทธิไดแลว กย็งัจะตองเลือกกสิณท่ีจะ 
ใชเปนอารมณสําหรับเขารูปาวจรปญจมฌานท่ีเปนบาทใหเกิดอภิญญานั้น ให 
ถูกตองเหมาะสมกับฤทธิท่ีจะแสดงนัน้ๆ ดวย คือ 
        ๑  ปฐวีกสิณ สามารถท่ีจะใหเกดิความแข็งในอากาศหรือในน้ํา จน 
เดิน ยนื นั่ง นอน ในอากาศในนํ้าได ทําทางท่ียาวไกลใหส้ันและใกล ทําทาง 
ท่ีส้ันใกลใหยาวใหไกล เนรมิตใหเปนวัตถุตางๆ เชน ภูเขา ปาไม บานเรือน 
ตลอดจนเนรมติคนๆ เดียวใหเปนหลายคนได 
        ๒  อาโปกสิณ สามารถทําใหดนิเหลว จนดําดินและโผลข้ึนมาจาก 
ดินได ทําใหฝนตก ทําใหเปนคลอง หนอง บึง แมน้ํา ทะเล ตลอดจนทําให 
เปนน้ําพวยพุงออกจากรางกายได 
                                                                                            (13)  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 98 
                                            - ๙๘ - 
        ๓  เตโชกสิณ สามารถทําใหเกดิวนั เกิดไฟไหมอะไรๆ ก็ได ทํา 
ใหเกดิแสงสวางเห็นอะไรๆ ได ทําใหผูอ่ืนรอน เม่ือตายกทํ็าใหเกดิไฟเผาศพ 
ตนเองได ตลอดจนทําใหเปนไฟพุงพนออกจากรางกายได 
        ๔  วาโยกสิณ สามารถทําใหเกดิความหวั่นไหว เชน แผนดนิไหว 
ทําใหเกดิลม เกิดพายุ ทําใหลมหยุด ทําใหตัวเบา เหาะลอยไปได ทําใหเร็ว 
เหมือนลม ตลอดจนทําใหของหนักเปนของเบา และของเบาทําใหหนกัก็ได 
        ๕  นีลกสิณ สามารถทําใหรัศมีสีเขียว ออกจากกายได ทําใหเกิด 
มืดคลุมเหมือนเวลากลางคืน เนรมิตวัตถุตางๆ ใหเปนสีเขียว สีมรกตได 
        ๖  ปตกสิณ สามารถทําใหรัศมีสีเหลืองออกจากกายดุจทองคํา ทําให 
วัตถุตางๆ เปนสีเหลือง ตลอดจนเนรมิตใหเปนทองคําก็ได 
        ๗  โลหิตกสิณ สามารถทําใหรัศมีสีแดงออกจากกาย ทําวัตถุตางๆ 
ใหเปนสีแดง เปนแกวมณีสีแดงได 
        ๘  โอทาตกสิณ สามารถทําใหรัศมีสีขาวออกจากกาย ทําใหวัตถุ 
ตางๆ เปนสีขาว ทําใหเกิดเปนเงิน ทําใหเกดิแสงสวาง กําจัดความมดืได 
        อนึ่ง ขอกลาวย้ําอีกคร้ังหนึ่งวา การเจริญโอทาตกสิณนี้ยอมหามเสียซ่ึง 
ถีนมิทธะ ท่ีจะมาทําใหเกิดความหดหุทอถอยตออารมณท่ีเพงนั้นไดดวย 
        ๙  อากาสกสิณ  สามารถทําใหเกิดเปนชองวาง เชน ในนํ้า ในดนิ 
ในภเูขา ในกําแพง เปนตน จนสามารถเดินผานไป หรือ ยนื นั่ง นอนในที่นั้นๆ 
ได โดยไมติดขัดอยางใดๆ เลย 
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        ๑๐  อาโลกสิณ สามารถทําใหเกดิความสวางในท่ีท่ีตองการได ทํา 
ใหเห็นส่ิงตางๆ ในท่ีท่ีมีส่ิงปกปด เชนใน ภูเขา ใตดิน ในหอง ในหีบ เหมือน 
กับตาทิพย 
        เม่ือมีวสีภาวะและเลือกกสิณไดถูกตองแลว ก็สามารถใหเกิดอภิญญา 
สําแดงฤทธิไดสมตามความปรารถนา 
                                        อภญิญา ๕ 
        อภิญญา ท่ีตองอาศัยรูปาวจรปญจมฌานเปนบาทใหเกิดนัน้มี ๕ ประการ 
ดังปรากฏในคาถาสังคหะ คาถาท่ี ๑๐ วา 
        ๑๐  อิทฺธิวิธ  ทิพฺพโสต      ปรจิตฺตวิชฺชานนา 
              ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ      ทิพฺพจกขฺูติ  ปตฺจธา ฯ 
        อภิญญา ๕ คือ อิทธิวิธ ทิพพโสต ปรจิตตวิชชานน ปุพเพนวิาสา 
นุสสติ ทิพพจกัขุ 
                                          อธิบาย 
        อภิญญา แปลวา รูยิ่ง รูพิเศษ ซ่ึงมีความหมายในท่ีนี้วา เปนญาณ 
ท่ีประกอบดวยรูปาวจรปญจมฌาน สามารถใหเกิดความรูอันยิ่งใหญ เกิดความ 
รูพิเศษ ถึงกับบันดาลใหเกิดส่ิงท่ีตนปรารถนาได 
        อภิญญา มี ๒ ประเภท คือ โลกุตตรอภิญญา และ โลกียอภิญญา 
        โลกุตตรอภิญญา มีอยางเดียว คือ อาสวักขยญาณ รูวชิาท่ีทําให 
ส้ินกิเลสอาสวะ องคธรรมไดแก ปญญาเจตสิกท่ีในอรหตัตมัคคจิตโดยเฉพาะ 
เทานั้น เปนอภิญญาท่ีไมตองอาศัยรูปาวจารปญจมฌานเปนบาท 
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        สวน โลกียอภิญญา เปนอภิญญาท่ี ตองอาศัย โลกียจิต คือ รูปาวจร 
ปญจมฌานเปนบาท มี ๕ อยาง มีช่ือดังกลาวแลวขางบนนั้น และมีราย 
ละเอียดแตละอยาง คือ 
        ๑  อิทธิวิธอภิญญา หรือ อิทธิวิธญาณ เปนความรูท่ีแสดงฤทธ์ิได 
(ฤทธิ = ความสําเร็จ) ซ่ึงจําแนกออกไดเปน ๑๐ คือ 
          (๑)  อธิฏฐานอิทธิ ความสําเร็จท่ีเกิดจากการอธิฏฐาน การตั้ง 
ความปรารถนาอยางแรงกลา เชน คนเดยีวเนรมิตใหเปนหลายคน ตวัอยาง 
พระจฬุปณถกเถระเจา อธิฏฐานใหเปนพระหลายรูปจนเต็มไปท้ังวัด 
          (๒)  วิกพัพนอิทธิ ความสําเร็จดวยการจําแลงกายใหเปนคนแก 
ใหเปนเด็ก ใหเปนเสือ เปนชาง เชน พระโมคคัลลาน แปลงกายเขาไป 
ทางปากไปเดนิอยูในทองของ นันโทปนนัทพญานาค แมพญานาคนัน้จะมีฤทธิ 
และมีพิษมากเพียงใด ก็ไมสามารถทําอันตรายได 
          (๓)  มโนมยอิทธิ ความสําเร็จดวยอํานาจกําลังใจท่ียิ่งใหญเปน 
พิเศษ เชน พระพุทธองคทรงบันดาลใหพระสรีระใหญโตมา เปนการสําแดง 
ใหอสุรินทรยกัษผูตําหนพิระองควาทรงมีรูปรางเล็ก เพราะเปนมนษุยนั้นไดเห็น 
ท่ีพระพุทธองคทรงกระทําไดดังนี้ กเ็พราะทรงมีอิทธิทางมโนสูงยิ่ง 
       อิทธิท้ัง ๓ ขอนี้เปน อิทธิวิธญาณโดยตรง อันจะเกิดข้ึนไดกด็วย 
อํานาจแหงอภญิญา ท่ีมีรูปาวจรปญจมฌานเปนบาท 
          (๔)  ญาณวิปผารอิทธิ ความสําเร็จท่ีปองกันอันตรายตางๆ 
ได เชน พวกโจรจับ สามเณรสังกิจจะไปเพื่อจะฆาทําเครื่องเซนสังเวย ขณะท่ี 
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โจรจะฆา สังกจิจะสามเณรไดเขานิโรธสมาบัติ โจรจึงฆาไมตาย ท้ังไมเปน 
อันตรายแตอยางใดๆ ดวย พวกโจรเลยยอมเปนศิษย 
            (๕)  สมาธิวิปผารอิทธิ  ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจสมาธิ 
เชน นันทยักษตีพระสารีบุตรดวยกระบองเพ็ชร แตพระสาริบุตรไมเปนอันตราย 
แมแตจะรูสึกเจ็บก็ไมมี สวนนันทยกัษเม่ือตีแลวก็ถูกธรณีสูบไปเลย 
            (๖)  อริยอิทธิ ความสําเร็จท่ีเกิดจากความไมหวัน่ไหวตอกิเลส 
เชน พระอริยบุคคลท่ีสามารถวางเฉยตออิฏฐานรมณ อารมณอันเปนท่ีชอบใจ 
และอนิฏฐารมณ อารมณอันไมเปนท่ีชอบใจ 
            (๗)  กมัมชอิทธิ บางก็เรียกวา กัมมวิปากชอิทธิ ความสําเร็จ 
ท่ีเกิดจากกรรม เชน เทวดา วินิปาติกบางพวก และ นก ไปมาในโอกาสได 
โดยไมตองมีฌานมีอภิญญา เปนความสําเร็จดวยอํานาจกรรมในปฏิสนธิ 
            (๘)  บุญญวโตอิทธิ บางก็เรียกวา บุญญอิทธิ ความสําเร็จท่ี 
เกิดจากบุญของเขา เชน การเปนพระเจาจักรพรรดิเปนตน เปนความสําเร็จดวย 
อํานาจกรรมในปวัตติ 
            (๙)  วชิชามยอิทธิ ความสําเร็จท่ีเกดิข้ึนดวยวิชา มีคาถาอาคม 
ตางๆ ตลอดจนผีเขาเจาทรง 
            (๑๐)  ตัตถตัตถสมาปโยคปจจยอิทธิ บางก็เรียกวา อิชฌนัฏเฐน 
อิทธิ ความสําเร็จท่ีเกิดจากความพากเพียรอยางจริงจัง เปนความสําเร็จท่ีเกิด 
จากการกระทํา เชน พากเพียรเจริญสมถภาวนา ก็สําเร็จถึงฌาน เม่ือถึงฌาน 
แลวกใ็หสําเร็จไปเกดิเปนพรหม 
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        ไดกลาวแลววา อิทธิขอ (๑) ถึงขอ (๓) รวม ๓ ขอ เปนอิทธิวิธญาณ 
โดยตรง คือเปนอิทธิฤทธิท่ีเกิดข้ึนเพราะอภิญญา เปนอานิสงสของสมาธิ 
สวนอิทธิ ขอ (๔) ถึงขอ (๑๐) รวม ๗ ขอน้ัน สําเร็จดวยการกระทําอยางอ่ืน 
ท่ีไมใชฌาน ไมใชอภิญญา ไมใชอิทธิวิธญาณอันเกดิข้ึนดวยอํานาจแหงอภิญญา 
ท่ีมีรูปาวจรปญจมฌานเปนบาท แตท่ีนํามากลาวไวดวยก็เพื่อจะไดทราบครบจํานวน 
ของอิทธิ 
        ๒  ทิพพโสตฌาณ คือ หูทิพย ท่ีสามารถไดยินเสียงท่ีไกลมาก หรือ 
เสียงท่ีเบาท่ีสุดได ซ่ึงตามปกติแลวหูอยางธรรมดาสามัญไมสามารถท่ีจะไดยิน 
เสียงเชนนัน้ไดเลย 
        หูทิพย จาํแนกไดเปน ๒ จําพวก คือ เปนทิพยโดยกาํเนิด ดวยอํานาจ 
ของสุจริตกรรม เชน เปนเทวดา เปนพรหม นั้นเปนผูท่ีมีหทิูพย ไดยินเสียง 
ท่ีไกลมากนั้นได นี่พวกหนึ่ง อีกพวกหนึ่งเปนทิพยดวยอํานาจแหงภาวนา 
ท่ีกําลังกลาวถึงอยูนี ้
        วิธีบําเพญ็ใหเกดิทิพยโสตญาณนี้ ช้ันตนใหนกึถึงเสียงท่ีไกลๆ หยาบๆ 
เชนเสียง ฆองกลองระฆังเหลานี้เปนตนกอน ตอไปก็ใหใสใจในเสียงท่ีหยาบ 
และท่ีละเอียด ไกลมากข้ึนละเอียดยิ่งข้ึนทุกที จนทิพพโสตเกิดข้ึนทางมโนทวาร 
คือไดยินเสียงนั้นทางใจชัดเจนเหมือนหนึง่วาไดยินกับห ูไดยินท้ังเสียงท่ีใกล 
เสียงท่ีเบาจนกระซิบ เสียงไกล ท้ังเสียงธรรมดา และเสียงทิพยทุกอยาง 
ท่ีปรารถนาจะไดยิน 
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        ๓  ปรจิตตวิชานนญาณ หรือ เจโตปริยญาณ ญาณท่ีรูจิตใจผูอ่ืน 
ซ่ึงเกิดข้ึนไดดวยอาศัยทิพพจักขุอีกตอหนึง่ และทิพพจักขุก็เกิดข้ึนจากการเจริญ 
เตโชกสิณ โอทาตกสิณ อากาสกสิณ หรือ อาโลกกสิณ กสิณใดกสิณหนึ่งใน ๔ 
กสิณนี้เปนบาทมากอน เม่ือมีทิพพจักขุแลวจึงจะทําใหเกดิ เจโตปริยญาณได 
        วิธีบําเพญ็ใหเกดิ เจโตปริยญาณ ตองอาศัยเชน อาโลกกสิณ เปนตน 
เปนบาท ก็จะเกิดทิพพจักขุเห็นสีของนํ้า คือ หทยวัตถุอันเปนท่ีอาศัยใหเกิดจิต 
ถาเห็นน้ํานัน้เปนสีแดงขณะนั้นจิตใจของผูนั้นเปนโสมนสั น้ําเปนสีดําจิตเปน 
โทมนัส น้ําเปนสีน้ํามันงาจิตเปนอุเบกขา เม่ือรูสมุฏฐานดังนี้แลว ก็พึงกระทํา 
เพื่อใหรูแจงโดยเจโตปริยญาณ ในอาการของจิต ๑๖ อยาง มี จิตท่ีมีราคะ 
จิตท่ีไมมีราคะ จิตท่ีมีโทสะ จิตท่ีไมมีโทสะ เหลานี้เปนตน เชนเดยีวกับใน 
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ดังท่ีกลาวไวในคูมือ ปริจเฉทท่ี ๗ นั้นแลว ขอให 
ทบทวนดูท่ีนัน่ดวย 
        ๔  บุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติแตปางกอนได วาชาติ 
นั้นๆ ไดเกิดเปนอะไรมาแลว มีการจําแนกตามความสามารถในการระลึกชาติ 
ไดนั้นไวเปน ๖ อยาง ไดแก 
พวกเดียรถีย  คือ  นักบวชภายนอกพระพุทธศาสนา ระลึกชาติได ๔๐  กัปป 
ปกติสาวก    คือ  พระอริยบุคคลสามัญท่ัวๆ ไป         " ๑๐๐ ถึง ๑๐๐๐ กัปป 
มหาสาวก     คือ  พระอรหนัตท่ีมีวุฒิเปนเลิศในทางใดทางหน่ึง 
                        (ซ่ึงมีรวมจํานวน ๘๐ องค) ระลึกชาติได ๑ แสนกัปป 
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อัคคสาวก  คือ  พระโมคคัลลาน และพระสาริบุตร 
                     อัครสาวกซายขวา  ระลึกชาติได ๑ อสงขัยกับ ๑ แสนกัปป 
พระปจเจกพุทธเจา                               "        ๒  อสงขัยกบั ๑ แสนกัปป 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา                   "        โดยไมมีกําหนดขีดข้ัน 
        การระลึกชาติไดของพวกเดียรถียนั้น ระลึกไดตามลําดับของขันธติด 
กันไป ขามลําดับไมได คือ ระลึกไดตามลําดับชาติ จะระลึกขามไปชาติโนน 
ชาตินี้ตามชอบใจ ท่ีไมเรียงตามลําดับนั้นหาไดไม 
        วิธีบําเพญ็ใหเกดิบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ในช้ันแรกใหนกึถึงอิริยาบถ 
นั่งคร้ังสุดทายในวนันั้นกอน ตอจากนั้นก็ใหนึกถึงการงานท่ีไดกระทําไปแลวนั้น 
ยอนถอยหลังไป ตั้งแตวันหนึ่ง สัปดาหหนึ่ง เดือนหน่ึง ปหนึ่ง ตอๆ ข้ึนไป 
จนกระท่ังถึงปฏิสนธิ ตอไปอีกถึงรูปนามท่ีเปนไปในขณะจุติในภพกอน ดังนี ้
ตลอดจนรอยชาติพันชาติ 
        ถาหากตอนไหนระลึกไมไดหรือไมชัด ก็ตองเขาฌานบอยๆ ออกจาก 
ฌานแลวก็ระลึกอีก จนกวาจะชัดแจงตลอดไปตามกําลังของปญหา 
        ๕  ทิพพจักขุญาณ ตาเปนทิพย สามารถเห็นส่ิงท่ีอยูไกลมากหรือ 
อยูในท่ีกําบังตางๆ นั้นได ซ่ึงตามปกติแลวนัยนตาอยางธรรมดาสามัญไมสามารถ 
ท่ีจะเห็นเชนนัน้ไดเลย เปนการเห็นทางมโนทวารโดยชัดเจนเหมือนกับวาเปน 
ดวยนัยนตาจริงๆ (อยางฝนกไ็มไดเห็นดวยนัยนตา แตก็ชัดเจนแจมแจงเหมือน 
กัน) ทิพพจักขุจะเกดิไดดวยกสิณ ๔ คือ เตโชกสิณ โอทาตกสิณ อากาสกสิณ 
อาโลกกสิณ อยางใดอยางหนึ่งก็ได 
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        จุตูปปาตญาณ เปนอภญิญาท่ีสามารถรูจุติและปฏิสนธิของสัตว 
ท้ังหลายใน ๓๑ ภูมิ อภิญญานี้เกิดข้ึนโดยทิพพจักขุเปนบาท และไมตองมีการ 
บริกรรมเปนพเิศษอีกตางหากแตอยางใดเลย เม่ือทิพพจักขุเกิดข้ึนแลว ก็เปนแต 
เพียงต้ังอธิฏฐานนอมใจไปในการจุติและปฏิสนธิของสัตวท้ังหลายนั้นๆ ก็จะรูได 
        ดวยเหตุนี้ จึงถือวา ทิพพจักขุญาณและจุตูปปาตญาณ นี้เปนอภิญญา 
เดียวกัน จะเรียกช่ือใดช่ือเดยีวก็พึงเขาใจวามีความหมายท้ัง ๒ อยาง คือตาทิพย 
และรูจิตปฏิสนธิของสัตวท้ังหลายดวย 
        อนึ่ง ทิพพจักขุญาณ หรือ จุตูปปาตญาณ นี้ยงัมีญาณอ่ืนท่ีอาศัยเปน 
บาทใหเกิดอีก ๒ ญาณ คือ 
        ก.  ยถากมัมุปคญาณ เปนญาณท่ีรูวาสัตวท่ีเขาถึงความสุขและความ 
ทุกขนั้น เพราะไดกระทํากรรมอะไรมา 
        ข.  อนาคตังสญาณ เปนญาณท่ีรูในกาลตอไปท้ังของตนเองและของ 
ผูอ่ืนวาจะเปนไปอยางนั้นๆ นับต้ังแตลวงหนาไปอีก ๗ วัน จนถึงไมมีท่ีสุด 
แลวแตกําลังของสมาธิวาจะมีความสามารถเพียงใด 
                                    อภิญญา  ญาณ  วิชา 
        คําวา อภญิญา นี้บางทีก็ใชวา ญาณ หรือ วิชา แทนกันไดเพราะเปน 
ไวพจนแกกันและกัน เชนกลาววา ญาณ ๓ หรือ วิชา ๓ ซ่ึงเปนองคแหง 
พระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ไดแก 
        ๑  บุพเพนิวาสนุสสติญาณ ระลึกชาตไิด 
        ๒  ทิพพจักขุญาณ หรือ จุตูปปาตญาณ ตาทิพย และรูจุติปฏิสนธิของ 
สัตวท้ังหลาย 
                                                                                             (14) 
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        ๓  อาสวักขยญาณ  รูวชิาท่ีทําใหส้ินกิเลสและอาสวะ 
        ถากลาวถึง อภิญญา ๖ ญาณ ๖ หรือ วชิา ๖ ก็ใหเพิ่มอีก ๓ คือ 
        ๔  ปรจิตตวิชานน หรือ เจโตปริยญาณ รูจิตใจผูอ่ืน 
        ๕  ทิพพโสตญาณ  หูทิพย 
        ๖  อิทธิวธิญาณ  สําแดงฤทธิได 
        เฉพาะหมายเลข ๓ อาสวักขยญาณ เปนอภิญญาท่ีไมไดอาศัยรูปาวจร 
ปญจมฌานเปนบาทใหเกิด แตเปนอภิญญาท่ีอาศัยเกิดจาก อรหัตตมัคคจิต 
จึงเรียกวา โลกุตตรอภิญญา สวนท่ีเหลืออีก ๕ เปนอภิญญาท่ีตองอาศัย 
รูปาวจรปญจมฌาน อันเปนโลกียจิตเปนบาทใหเกดิ จึงเรียกวา โลกียอภญิญา 
        อยาวาแตจะไดถึงซ่ึงอภญิญาเลย แมการเจริญสมถกัมมัฏฐาน จนกวา 
จะไดฌานนัน้ ก็มิใชวาจะกระทําไดโดยงายดายนัก ตองมีใจรักอยางท่ีเรียกวา 
มีฉันทะมีความพอใจเปนอยางมาก มีความพากเพยีรเปนอยางยิ่ง ประกอบดวย 
เอาใจจิตใจจออยางจริงจัง ท้ังตองประกอบดวยปญญารูวาฌานนี้ก็เปนสวน 
หนึ่ง ซ่ึงเปนบาทท่ีกาวข้ึนไปสูความหลุดพน แลวจึงต้ังหนาเจริญภาวนาตาม 
วิธีการจนเกิดฌานจิต ฌานจติท่ีเกิดจากการปฏิบัติเชนท่ีไดกลาวแลวท้ังหมดนี ้
มีช่ือเรียกวา ปฏิปทาสิทธิฌาน เปนการไดฌานดวยการประพฤติปฏิบัติ ไดฌาน 
ดวยการเจริญสมถภาวนา 
        ยังมีบุคคลอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงไมไดจริญสมัถภาวนามากอน แตวา 
เม่ือไดเจริญวปิสสนาภาวนาแตอยางเดียวมาตามลําดับ จนบรรลุอรหัตตมัคค 
อรหัตตผล ก็ถึงพรอมซ่ึงฌานดวยก็มี อยางนี้มีช่ือเรียกวา มัคคสิทธิฌาน 
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เปนการไดฌานดวยอํานาจแหงมัคค บางองคก็ไดถึงอภญิญาดวย เชนพระจฬุ 
ปณถกเถระเจา เมื่อสําเร็จเปนพระอรหนัต ก็มีอภิญญาดวย คือมีอิทธิฤทธิถึง 
สําแดงปาฏิหาริยเปนพระภกิษุหลายรูปจนเต็มพระเชตวันวิหาร 
                               สรุปอารมณของอภิญญา 
        โลกียอภญิญา ๕ ซ่ึงรวมนับ ยถากัมมุปคญาณ ๑ และอนาคตังสญาณ ๑ 
ดวย ก็เปน ๗ ยอมเปนไปในอารมณ ๑๐ คือ 
             ๑  ปริตตารมณ          อารมณเล็กนอย หมายวาเปนกามอารมณ 
             ๒  มหัคคตารมณ        อารมณท่ีถึงซ่ึงความเปนใหญ หมายถึง 
                                            อารมณท่ีเปนมหัคคต             
             ๓  อัปปมาณารมณ      อารมณท่ีเปนนิพพาน หมายถึงผลอารมณ 
             ๔  มัคคารมณ             อารมณท่ีเปนมัคค 
             ๕  ปจจุบันอารมณ       อารมณท่ีกําลังมีอยู 
             ๖  อตีตารมณ             อารมณท่ีลวงไปแลว 
             ๗  อนาคตารมณ         อารมณท่ีจะมีมาภายหนา 
             ๘  อัชฌัตตารมณ       อารมณท่ีเปนภายใน 
             ๙  พหทิธารมณ           อารมณท่ีเปนภายนอก 
             ๑๐  นวัตตัพพารมณ    อารมณท่ีเปนบัญญัติ  
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                  อภญิญาใด มีอารมณไดกี่อยาง อะไรบาง ดังน้ี 
๑  อิทธิวิธญาณ 
๒  ทิพพโสตญาณ 
๓  เจโตปริยญาณ 
๔  บุเพนวิาสนุสสติญาณ 
๕  ทิพพจกัขุญาณ 
๖  ยถากัมมุปคญาณ 
๗  อนาคตังสญาณ 
                                     อานิสงสของสมาธิ 
        อานิสงสของสมาธินั้นมี ๕ ประการ คือ 
             (๑)  ทําใหเขาสมาบัติได เพื่อเปนสุขในภพปจจบัุน 
             (๒)  ทําใหเกดิวิปสสนา 
             (๓)  ทําใหไปเกิดเปนพรหม 
             (๔)  ทําใหเขานิโรธสมาบัติได 
        ๑๑  สมาสิโต จ  สมถ  กมฺมฏ�านนโย อย ฯ 
        นี่เปนนยัแหงสมถกัมมัฏฐาน อันแสดงแลวโดยยอแล 
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                                   วิปสสนากัมมัฏฐาน 
        วิปสสนากัมมัฏฐาน แปลวา อารมณอันเปนท่ีตั้งแหงการงาน 
ทางใจท่ีจะ ใหเห็นแจง ซ่ึงมีความหมายวา ใหเห็นแจง รูปนาม ใหเห็นแจง 
ไตรลักษณ ใหเห็นแจง อริยสัจจ ใหเหน็แจง มัคค ผล นิพพาน 
        ดังน้ีจะเห็นไดวาตางกบั สมถกัมมัฏฐาน ท่ีไดกลาวมาขางตนนัน้ เพราะ 
สมถกัมมัฏฐานเปนเพียงอารมณอันเปนท่ีตั้งแหงการงานทางใจท่ีจะ ใหเกิดความ 
สงบ แตอยางเดียวเทานั้น ไมถึงกับใหเกิดปญญาเห็นแจงดังท่ีกลาวนีด้วย 
        บางก็กลาวส้ันๆ วา สมถะ เปนอุบายสงบใจ วิปสสนาเปนอุบาย 
เรืองปญญา 
        มีคาถาท่ี ๑๒ ท่ี ๑๓ ท่ี ๑๔ เร่ิมตนกลาวถึง วิปสสนากัมมัฏฐานวา 
        ๑๒  วิปสฺสนา  กมฺมฏ�าเน        นโย  ปน  วิชฺชานโย 
              อาทิมฺหิ  สีลวิสุทฺธิ              ตโต จิตฺตวิสุทฺธิ จ ฯ 
        ๑๓  ตาโต  ตุ  ทิฏ� ิวิสุทฺธิ         กงฺขาวิตรณาป จ 
              ตโต  ปร  มคฺคามคฺค          ตาณทสฺสนนามิกา ฯ 
        ๑๔  ตถา  ปฏิปทาญาณ             ทสฺสนา  ตาณทสฺสนนามิกา ฯ 
              อิจฺจานุกฺกมโต  วุตตฺา        สตฺต  โหนฺติ  วิสุทฺธิโย ฯ 
        ตามนัยแหงวิปสสนากมัมัฏฐาน เพื่อใหเกดิปญญาเห็นแจงนั้น พึงทราบ 
วา ในเบ้ืองตนตรัสสีลวิสุทธิ ตอนั้นตรัส จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวสุิทธิ กังขาวิตรณ 
วิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสถทธิ และ ญาณ 
ทัสสนวิสุทธ์ิ รวมวิสุทธิ ๗ ประการ ท่ีสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดย 
ลําดับฉะน้ี 
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                                           อธิบาย 
        องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก ทรง 
แสดงวิปสสนากัมมัฏฐานญาณอันสูงสุด รูเห็นตามทัสสนะท่ีเปนจริง ประดุจ 
ดวงอาทิตยอุทัย ยังโลกใหสวางฉะน้ัน บรรดาสาวกของพระพุทธองคไดนอม 
รับฐานท่ีตั้งของการงานท่ีใหเกิดความรูแจงเห็นจริงดวยประการตางๆ มาศึกษา 
ปฏิบัติ จนประทับใจมนุษยและเทวดาท้ังหลายเปนอันมาก ยากท่ีจะหาส่ิงใดมา 
เปรียบปานได ส่ิงนั้นคือ วิปสสนากัมมัฏฐาน อันเปนไปเพื่อความบริสุทธิ 
หมดจดโดยสวนเดยีว ซ่ึงเรียกวา วิสุทธิมัคค คือ ทางบริสุทธิ ผูใดเดินทางนี้ 
จนถึงท่ีสุดแลว ยอมบรรลุจดุหมายปลายทาง อมตะมหานิพพาน อันเปนท่ี 
บริสุทธิส้ินกิเลสและพนจากกองทุกขท้ังปวง 
        อันคําวา มัคค หรือ ทาง มีความหมาย ๒ อยาง คือ ปกติมคฺโค 
ทางปกติ ไดแกทางน้ําทางบกเปนตน สําหรับคนและสัตวเดิน และปฏิปทามคฺโค 
ทางปฏิบัติ ไดแกบาปบุญท่ีบุคคลทํา อันเปนทางสําหรับกาย วาจา ใจ เดิน 
        ปฏิปทามัคค คือ ทางปฏิบัตินั้น จําแนกไดเปนหลายนัย แตในท่ีนี้ขอ 
จําแนกวามี ๕ สาย คือ 
        ๑  ทางสายไปอบายภูมิ ไดแกความทสีุล หรืออกุสลกรรมบถ ๑๐ มี 
โลภะ โทสะ โมหะ เปนมูล 
        ๒  ทางสายไปมนุษยภมิู ไดแกมนุษยธรรม คือ รักษาสีล ๕ สีล ๘  
หรือกุสลกรรมบถ ๑๐ 
        ๓  ทางสายไปกามาวจรสวรรค ไดแกมหากุสลจิต ๘ ดวง ท่ีมีหิริ 
และโอตตัปปะ เปนหัวหนา เชนใหทาน ฟงธรรม แสดงธรรม เปนตน 
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        ๔  ทางสายไปพรหมโลก  ไดแกการเจริญสมถภาวนาจนเกิดฌาน 
        ๕  ทางสายไปพระนิพพาน ไดแกการเจริญวิปสสนาภาวนา จนบรรลุ 
มัคค ผล นิพพาน 
        ในทาง ๕ สายน้ี สายท่ี ๕ เปนทางแหงสันติ เปนทางท่ีใหถึงซ่ึงความ 
บริสุทธิหมดจด อันเรียกวา วสุิทธิมัคค ท่ีจะกลาวตอไปนี้ ทางสายท่ี ๕ นี้เรียก 
อีกนัยหนึ่งวา เอกายนมัคค เพราะอรรถวา 
        ก.  เปนทางสายเดียว ท่ีจะใหถึงความหมดจดได ไมมีทางสายอ่ืนใด 
อีกเลย 
        ข.  เปนทางไปคนเดยีว คือ ตองละจากหมู ไปสูท่ีสงัด ปฏิบัติแตผูเดียว 
ใครจะมาชวยทําใหไมได และบรรลุแตผูเดียว จะจูงใครใหบรรลุตามไปดวยหา 
ไดไม 
        ค.  เปนทางท่ีผูเดียวคนพบ คือ เปนทางท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทางคนพบกวยพระองคเองแตผูเดียว ไมใชมีใครมาชวยคนหาดวยจึงไดพบ 
        ง.  เปนทางแหงเดียว คือ มีอยูในพระพุทธศาสนาแตแหงเดียวเทานั้น 
มิไดมีในศาสนาอื่นใดอีกเลย 
        จ.  เปนทางไปสูจุดหมายเดยีว คือ ไปสูพระนิพพานจุดเดยีวเทานัน้ ไม 
ไปสูจุดอ่ืนใดเลย 
                                          วสุิทธิ ๗ 
        วสุิทธิมัคค คือทางบริสุทธิท่ีนําไปสูความหมดจดจากกิเลสและกอง 
ทุกขท้ังปวง ซ่ึงจัดเปน ๗ ระยะคือ ๗ ข้ัน อันเรียกวา วิสุทธิ ๗ ประการน้ัน 
เปรียบเสมือนรถ ๗ ผลัด หรือบรรได ๗ ข้ัน จึงจะถึงซ่ึงความบริสุทธิ ๗ ไดแก  
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        ๑  สีลวิสุทธิ ความบริสุทธิแหงสีล บุคคลท่ีสมบูรณดวย จาตุปาริ 
สุทธิสีลนั้นช่ือวาถึงพรอมดวยสีล เปนสีลวิสุทธิ จาตุปาริสุทธิสีลไดแก 
ปาฏิโมกขสังวรสีล อินทริยสังวรสีล อาชีวปาริสุทธิสีล และ ปจจยนิสสิตสีล 
        ๒  จิตตวสุิทธิ ความบริสุทธิแหงจิต คือจิตท่ีบริสุทธิจากนวิรณ 
ท้ังหลาย ขณะใดท่ีจิตเปน ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ หรือ อัปปนาสมาธิ 
ขณะน้ันเปนจติท่ีปราศจากนิวรณ จึงไดช่ือวาเปนจติตวิสุทธิ 
        ๓  ทิฏฐิวิสุทธิ ความบริสุทธิแหงทิฏฐิ ปญญาท่ีรูแจง รูปนามตาม 
ความเปนจริง ไดช่ือวา ทิฏฐิวิสุทธิ กลาวโดย โสฬสญาณ คือ ญาณ ๑๖ 
ก็เห็นแจงญาณท่ี ๑ คือ นามรูปปริจเฉทญาณแลว (โสฬสญาณจะไดกลาว 
ตอไปขางหนา) 
        ๔  กังขาวิตรณวีสุทธิ ความบริสุทธิแหงการขามพนจากความสงสัย 
เพราะเกดิปญญาท่ีรูแจงปจจยัท่ีใหเกิดรูปนาม คือ รูปเกิดจาก กรรม จิต อุตุ 
อาหาร, นามเกดิจาก อารมณ วัตถุ มนสิการ กลาวโดยโสฬสญาณ ก็เหน็ 
แจงญาณท่ี ๒ ท่ีช่ือวา ปจจยปริคคหญาณแลว 
        ๕  มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิแหงญาณท่ีรูเห็นวาทาง 
หรือมิใชทาง กลาวโดยโสฬสญาณก็เหน็แจงญาณท่ี ๓ ท่ีช่ือวา สัมมสน 
ญาณแลว และถึงญาณที่ ๔ ท่ีช่ือวา อุทยัพพยญาณ เพยีง ตรุณะ คือ เพยีง 
อยางออนเทานั้น ยังไมถึง อุทยัพพยญาณ ท่ีเรียกวา พลวะ คืออยางกลา 
(ตรุณอุทยพัพยญาณ นีแ่หละท่ีจะเกิด วิปสสนูปกิเลส ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 
ขางหนา) 
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        ๖  ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิแหงญาณท่ีรูเห็นวา นี่แหละ 
เปนทางท่ีชอบแลว กลาวโดยโสฬสญาณก็เห็นแจง พลวอุทยัพพยญาณ 
(อยางกลา) นัน้แลว เปนตนไปถึง อนุโลมญาณ และนับ โคตรภูญาณ รวม 
ดวยโดยปริยายโดยออม 
        ๗  ญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิแหงญาณท่ีรูเห็น พระนิพพาน คือ 
มัคคญาณ และนับ ผลญาณ ปจจเวกขณญาณ รวมดวยโดยอนุโลม 
                      อานุภาพแหงญาณทัสสนวสุิทธิ ๕ ประการ 
๑  ปริปุณฺณโพธิปกฺขิยภาว      ปริบูรณดวยโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ 
๒  วุฏ�าน                           พนจากสังขารนิมิตอารมณ 
๓  ผลสมาโยค                      ประกอบดวยสมาธิพละและปญญาพละ 
๔  เตสปหาน                        ละสังโยชนเปนตนได 
๕  ปริตฺตาทีน ิ                      บรรลุซ่ึงกิจอันมีปริญญากิจเปนตน 
                                 ปริญญากิจ ๓ ประการ 
๑  ตาตปริฺญา  รูซ่ึงรูปนาม คือ นามรูปปริจเฉทญาณ, ปจจยปรคคหญาณ 
                         และ สัมมสนญาณ 
๒  ตีรณปริฺญา รูไตรลักษณ หมายถึง อุทยัพพยญาณ ญาณเดยีวเทานั้น 
๓  ปหานปริฺญ  รูละกิเลส นับต้ังแต ภังคญาณ ถึง มัคคญาณ 
                                  ปหานกิจ ๓ ประการ 
๑  วิกฺขมฺภนปหาน  ละนวิรณดวยโลกยีฌาน อุปมา หินทับหญา    
2 1 -1 1 0 0  
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ภาวนากิจ ๒ ประการ 
                         
2 1 -1 1 0 0  
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                                        โสฬสญาณ 
        เพื่อใหสะดวกแกการศกึษา จึงขอกลาวถึงโสฬสญาณ คือ ญาณ ๑๖ 
พรอมท้ังความหมายโดยยอ เสียในท่ีนี้เลยทีเดียว 
        ๑  นามรูปปริจเฉทญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเหน็รูปเห็นนามวาเปน 
คนละส่ิงคนละสวน ซ่ึงไมไดระคนปนกันจนแยกจากกันไมได 
        ๒  ปจจยปริคคหญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเหน็ถึงปจจัยท่ีใหเกิดรูป 
เกิดนาม คือ รูปเกิดจาก กรรม จิต อุตุ อาหาร สวนนามเกดิจาก อารมณ 
วัตถุ มนสิการ 
        ๓  สัมมสนญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเห็นไตรลักษณ คือ ความ 
เกิดดับของรูปนาม แตท่ีรูวารูปนามดับไปก็เพราะเห็นรูปนามใหมเกิดสืบตอแทน 
ข้ึนมาแลว เหน็อยางนี้เรียกวา สันนติยังไมขาดและยังอาศัยจินตามยปญญาอยู 
อีกนัยหนึ่งวา สัมมสนญาณ เปนญาณท่ียกรูปนามข้ึนสูไตรลักษณ 
        ๔  อุทยัพพยญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเห็นไตรลักษณชัดเจน โดย 
สันตติขาด คือ เห็นรูปนามดบัไปในทันทีท่ีดับ และเห็นรูปนามเกิดข้ึนในขณะ 
ท่ีเกิด หมายความวาเห็นทันท้ังในขณะท่ีเกดิและขณะท่ีดบั 
        อุทยัพพยญาณนี้ยังจําแนกไดเปน ๒ คือ ดรุณอุทยพัพยญาณ เปนญาณ 
ท่ียังออนอยู และ พลวอุทยพัพยญาณ เปนญาณท่ีแกกลาแลว 
        ๕  ภังคญาณ ปญญาท่ีกาํหนดจนรูเหน็ความดับแตอยางเดยีว เพราะ 
ความดับของรูปนามเปนส่ิงท่ีตื่นเตนกวาความเกดิ 
 
  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 116 
                                           - ๑๑๖ - 
        ๖  ภยญาณ บางก็เรียกวา ภยตูปฏฐานญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเหน็ 
วารูปนามน้ีเปนภัย เปนท่ีนากลัว เหมือนคนกลัวสัตวราย เชน เส่ือ เปนตน 
        ๗  อาทีนวญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเห็นวารูปนามนี้เปนโทษ เหมือน 
ผูท่ีเห็นไฟกําลังไหมเรือนตนอยู จึงคิดหนีจากเรือนนั้น 
        ๘  นิพพทิาญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเห็นวาเกิดเบ่ือหนายในรูปนาม 
เบ่ือหนายในเบ็ญจขันธ 
        ๙  มุญจิตุกมยตาญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเห็นวาใครจะหนจีากรูปนาม 
ใครจะพนจากเบ็ญจขันธ เปรียบดังปลาเปนๆ ท่ีใครจะพนจากท่ีดอนท่ีแหง 
        ๑๐  ปฏิสังขาญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเห็นเพื่อหาทางท่ีจะหนี หาอุบาย 
ท่ีจะเปล้ืองตนใหพนไปจากเบ็ญจขันธ 
        ๑๑  สังขารุเบกขาญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเหน็วาจะหนไีมพนจึงเฉยอยู 
ไมยินดยีินราย ดุจบุรุษอันเพกิเฉยในภริยาท่ีท้ิงขวางหยารางกันแลว 
        ๑๒  อนุโลมญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเห็นใหคลอยไปตามอริยสัจจ 
ญาณน้ีเรียกวา สัจจานุโลมิกญาณ ก็ได 
        ๑๓  โคตรภูญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเห็นพระนิพพาน ตัดขาดจาก 
โคตรปุถุชนเปนโคตรอริยชน 
        ๑๔  มัคคญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเหน็พระนพิพาน และตัดขาดจาก 
กิเลสเปนสมุจเฉทประหาณ 
        ๑๕  ผลญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเหน็พระนพิพานโดยเสวยผลแหง 
สันติสุข 
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        ๑๖  ปจจเวกขณญาณ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเห็นใน มัคคจิต, ผลจิต, 
นิพพาน, กิเลสที่ละแลว และกิเลสท่ียังคงเหลืออยู 
        ตั้งแตญาณท่ี ๓ สัมมสนญาณ จนถึงญาณท่ี ๑๒ อนุโลมญาณ รวม 
๑๐ ญาณน้ี เรียกวา วิปสสนาญาณ เพราะสัมมสนญาณนัน้เร่ิมเห็น 
ไตรลักษณแลว 
        บางแหงก็จัดวา วิปสสนาญาณ มีเพยีง ๙ คือนับต้ังแตญาณท่ี ๔ 
อุทยัพพยญาณ จนถึงญาณท่ี ๑๒ อนุโลมญาณ เพราะอุทยพัพยญาณเปนญาณ 
แรกท่ีรูเหน็ไตรลักษณดวยปญญาชนิดท่ีเรียกวา ภาวนามยปญญา โดยตรง 
โดยไมตองอาศัย จินตามยปญญาเขามาชวย 
        วิปสสนาญาณ หมายถึง ปญญาท่ีกําหนดจนรูเห็นวาขันธ ๕ เปน อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา คือ เห็นประจกัษแจงซ่ึง ไตรลักษณ แหงรูปนาม 
                                         ไตรลักษณ 
        ไตรลักษณ คือ ลักษณะ ๓ ประการท่ีบรรดารูปธรรมนามธรรมท่ีเปน 
สังขารท้ังหลาย จะตองมีตองเปนไปเหมือนกันหมด ไมมียกเวน เหตุนีจ้ึงเรียก 
วา สามัญญลักษณะ ก็ได เพราะเปนลักษณะท่ีเปนธรรมดาตามธรรมชาติแหง 
สังขารท้ังหลายท่ีจะตองมีอันเปนไปอยางนี้ มีอาการอยางนี้ มีคาถาท่ี ๑๕ แสดงวา 
        ๑๕  อนิจจฺลกฺขณ  ทุกฺข        ลกฺขณ  กมโต  � ิต 
              อนตฺตลกฺขณฺเจติ        ตีเณว  ลกขฺณานิ จ ฯ 
        ก็อนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ อนัตตลักษณะ พึงต้ังอยูแลวโดยลําดับ 
แหงลักษณะ ๓ ดังท่ีกลาวนีน้ั่นเทียว 
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        มีความหมายวา อนิจจลักษณะ มีลักษณะหรือมีอาการที่ไมเท่ียง ไมม่ันคง 
ไมยั่งยนื ไมตัง้อยูไดตลอดกาล โดยมีความเกิดข้ึนแลวกเ็ส่ือมไปในท่ีสุด (อุปฺป 
ทวย ปวตฺตน), โดยความแปรปรวน (วิปริณาม), โดยเปนของช่ัวคราว 
(ตาวกาลิก), โดยคานกับความเท่ียง (นจิฺจปฏิกฺเขป) 
        ทุกขลักษณะ มีลักษณะหรือมีอาการที่ทนอยูไมได จาํตองเส่ือมสลาย 
ส้ินไป โดยความบีบค้ันอยูเสมอ (อภิณหฺสมฺปฏิปฬน), โดยความทนไดยาก 
(ทุกฺขม), โดยเปนท่ีตั้งแหงความทุกข (ทุกขฺวตฺถุ), โดยคานกับความสุข (สุขปฏิกฺเขป) 
        อนัตตลักษณะ มีลักษณะหรือมีอาการที่วางเปลาจากตัวตน ท่ีมิใชตวัตน 
จึงบังคับบัญชาไมได จะใหเปนไปตามท่ีใจปรารถนาก็หาไดไม โดยความเปนของสูญ 
(วางเปลา สุตตฺต), โดยความไมมีเจาของ (อสฺสามิก), โดยไมมีส่ิงอะรไท่ีจะ 
พึงทําตาม (อวสวตฺตน), โดยคานกับอัตตา (อตฺตปฏิกฺเขป) 
        ไตรลักษณนี้เปนลักษณะสามัญตามธรรมดาท่ีธรรมชาติแหงรูปนามท่ีเปน 
สังขารท้ังหลายจะตองเปนไปอยางนี้นัน่เทียว ถากลาวโดยพิสดารแลว อนิจจะ 
มีลักษณะ ๑๐ ประการ ทุกขะมีลักษณะ ๒๕ ประการ อนัตตะ มีลักษณะ ๕  
ประการ รวมเปน ๔๐ ประการ เม่ือปรับเขากับขันธ ๕ ก็เปนไตรลักษณ ถึง 
๒๐๐ ประการ คือ รูปขันธ ๔๐ ประการ เวทนาขันธ ๔๐ ประการ สัญญาขันธ 
๔๐ ประการ สังขารขันธ ๔๐ ประการ และ วิญญาณขันธ ๔๐ ประการ รวม 
เปน ๒๐๐ ประการ ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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                                    อนิจจลักษณะ ๑๐ 
๑.   อนิจฺจโต                  ไมเท่ียง 
๒.   อทฺธุวโต                  ไมยั่งยืน 
๓.   อสารกโต                ไมเปนแกนสาร 
๔.   จลโต                      เปนของหวั่นไหว ยุงยาก 
๕.   ปโลกโต                   แตกดับ 
๖.   วิปริณามธัมฺมโต       เปล่ียนแปลง กลับกลอก      
๗.   วิภวโต                   เปนธรรมเพ่ือความตาย 
๘.   สงฺขตโต                 เปนของฉิบหาย 
๙.   สงฺขตโต                 เปนของท่ีตองปรุงแตงเนืองๆ 
๑๐. ปภงฺคุโต                  ตองทําลาย ผุพัง แตกกระจัดกระจายไป 
                             รวม ๑๐ ประการ ๕ ขันธ ก็เปน ๕๐ 
                                      ทุกขลักษณะ ๒๕ 
๑.   ทุกฺขมโต                  เปนทุกข 
๒.   ภยโต                      เปนของนากลัว 
๓.   อีติโต                     เปนเสนียดจัญไร 
๔.   อุปทฺทวโต                เปนอันตาย ระทมทุกข อุบาทว 
๕.   อุปสคฺคโต                เปนความขัดของ 
๖.   โรคโต                     เปนส่ิงเสียดแทง 
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๗.   อาพาธโต              เปนสภาพท่ีปวยไข 
๘.   คณฺฑโต                เปนประดุจหวัฝ 
๙.   สลฺลโต                 เปนประดุจศรปกอก 
๑๐.  อฆโต                   เปนส่ิงหาคุณมิได 
๑๑.  อตาณโต             เปนส่ิงท่ีพนจากการตานทาน 
๑๒.  อเลณโต               เปนส่ิงท่ีพนจากการปองกัน 
๑๓.  อสรณโต              เปนส่ิงท่ีพึ่งไมได 
๑๔.  อาทีนวโต             เปนส่ิงท่ีมีแตโทษ 
๑๕.  อฆมูลโต               เปนมูลแหงความทุกข 
๑๖.  วธกโต                  เปนประดุจเพชฌฆาต 
๑๗.  สาสวโต                เปนไปเพื่ออาสวะ 
๑๘.  มารามิสโต             เปนเหยื่อแหงมาร 
๑๙.  ชาติธมฺมโต            เปนส่ิงท่ีใหเกดิ 
๒๐.  ชราธมฺมโต              เปนส่ิงท่ีทําใหแก 
๒๑.  พยาธิธมฺมโต            เปนส่ิงท่ีทําใหเจบ็ไขไดปวย 
๒๒.  โสกธมฺมโต               เปนส่ิงท่ีทําใหเศราโศก 
๒๓.  ปริเทวธมฺมโต            เปนส่ิงท่ีทําใหบนพร่ํารําพัน 
๒๔.  อุปายาสธมฺมโต         เปนส่ิงท่ีทําใหคับแคนใจ 
๒๕.  สงฺกิเลสิกธมฺมโต        เปนส่ิงท่ีเศราหมอง 
                           รวม ๒๕ ประการ ๕ ขันธ ก็เปน ๑๒๕ 
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                                    อนัตตลักษณะ ๕ 
        ๑  อนตฺตโต           ไมใชตัวตน 
        ๒  ปรโต                ไมใชเรา เปนส่ิงอ่ืน 
        ๓  ริตฺตโต             วางเปลาจากตัวเรา 
        ๔  ตุจฺฉโต             วางเปลาจากแกนสาร 
        ๕  สุตฺตโต            วางเปลาจากสัตวจากบุคคล 
                         รวม ๕ ประการ ๕ ขันธ กเ็ปน ๒๕ 
                รวมท้ังหมดเปน ๔๐ ประการ ๕ ขันธ ก็เปน ๒๐๐ 
        ไตรลักษณนี้เปนลักษณะสามัญหรืออาการตามปกติตามธรรมดาของรูปนาม 
ท่ีเปนสังขาร ดังนั้นกอนท่ีจะเหน็ไตรลักษณ จะตองรูจักรูปธรรมและ 
นามธรรมเสียกอน เพราะรูปธรรมนามธรรมนี่แหละเปนส่ิงเร่ิมตนแหงการเจริญ 
วิปสสนากัมมัฏฐาน รูปนามท่ีเปนกัมมัฏฐานในการเจริญวิปสสนานั้น เม่ือกลาว 
โดยพิสดารแลว เรียกวา วิปสสนาภูมิ คือ พืน้เพในการเจริญวิปสสนาภาวนา 
                                       วิปสสนาภูมิ 
        วิปสสนาภูมิ  คือ  พื้นเพในการเจริญวิปสสนาภาวนานั้น มี ๖  ไดแก 
        ๑   ขันธ  ๕         ๒  อายตนะ ๑๒           ๓  ธาตุ ๑๘ 
        ๔   อินทรีย ๒๒     ๕  ปฏิจจสมุปปาท ๑๒   ๖  อริยสัจจ ๔ 
แตขอ ๑ ถึงขอ ๔ และขอ ๖ รวม ๕ ขอนี้ ไดแสดงไวแลวในคูมือปริจเฉทท่ี ๗ 
สวนขอ ๕ ปฏิจจสมุปปาทนัน้ ก็ไดกลาวไวในคูมือปริจเฉทท่ี ๘ แลว จงึไมตอง 
กลาวซํ้าในท่ีนีอี้ก 
                                                                                              (16)      
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        วิปสสนาภูมิ ๖ นี้ เม่ือยอลงก็ไดแก รูปนาม เทานี้เอง ช้ันตนตอง 
พิจารณาใหเหน็รูปนามกอน แลวกําหนดดจูนเหน็ปจจยัท่ีใหเกดิรูปนาม ตอจากนี ้
จึงเพงใหเหน็แจงไตรลักษณวา รูปนามมีลักษณะท่ีไมเท่ียง ทนอยูไมได บังคับ 
บัญชาวากลาวใหเปนไปตามใจชอบกห็าไดไม เม่ือเพงจนเห็นไตรลักษณ ก็จะ 
ไดละความเห็นผิด เขาใจผิด จําผิด วารูปนามเปนของเท่ียง เปนสุข เปนตัวตน 
ท่ีพึงบังคับบัญชาได ตลอดจนวาเปนส่ิงท่ีสวยท่ีงาม การเห็นผิด เขาใจผิด จําผิด 
นี้เรียกวา วิปลลาสธรรม คือเปนส่ิงท่ีวิปลาสคลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริง 
                                       วิปลลาสธรรม 
        วิปลลาสธรรม หรือ วิปลาสธรรม คือ เห็นวิปลาสคลาดเคล่ือนไป 
จากสภาพแหงความเปนจริง ซ่ึงสภาพแหงความเปนจริงนั้น ส่ิงท้ังหลาย 
เปนอสุภะ ไมสวยไมงาม, เปนทุกขะ ไมสุขไมสบาย, เปนอนิจจะ ไมเท่ียง 
ไมยั่งยนื, เปนอนัตตะ ไมใชตัวตนท่ีจะพึงบังคับบัญชาวากลาวใหเปนไปตาม 
ใจชอบได 
        แตท่ีทําใหเกิดวิปลาสไปโดย 
             ทิฏฐิวปิลลาส        วิปลาสไปเพราะเหน็ผิด 
             จิตตวปิลลาส       วิปลาสไปเพราะเขาใจผิด 
             สัญญาวิปลลาส     วิปลาสไปเพราะจําผิด 
        ทิฏฐิวิปลลาส วิปลาสไปเพราะเห็นผิด ๔ ประการ คือ เห็นผิดวาเปน 
ของสวยของงาม วาเปนสุขสบาย วาเปนของเท่ียงยั่งยืน วาเปนตัวเปนตน 
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        จิตตวิปลลาส วิปลาสไปเพราะเขาใจผิด ๔ ประการ คือ เขาใจผิดวาสวย 
วางาม วาสุขสบาย วาเท่ียงยั่งยืน วาเปนตัวเปนตน 
        สัญญาวิปลลาส วิปลาสไปเพราะจําผิด ๔ ประการ คือ จําผิดวาสวย 
วางาม วาสุขสบาย วาเท่ียงยั่งยืน วาเปนตัวเปนตน 
        ดังน้ันจึงเปน วิปลลาสธรรม ๑๒ ประการดวยกัน 
        ความกระทําในใจโดยแยบคายวา ส่ิงท้ังหลาย เปนอสุภะ ลวนแต 
ไมสวยไมงาม, ส่ิงท้ังหลาย เปนทุกข ลวนแตไมสุขไมสบาย, ส่ิงท้ังหลาย 
เปนอนิจจัง ลวนแตไมเท่ียงไมยั่งยนื, ส่ิงท้ังหลาย เปนอนัตตา ลวนแตไมใช 
ตัวตนท่ีจะพึงบังคับบัญชาวากลาวใหเปนไปตามใจชอบได, การทําใจโดยแยบคาย 
เชนนี้เรียกวา โยนิโสมนสิการ 
        โยนิโสมนสิการ ๔ อยางนี้ เปนธรรมท่ีตัด ทิฏฐิวิปลลาส จิตต- 
วิปลลาส และ สัญญาวิปลลาส เม่ือตัด วิปลลาสธรรม เหลานี้ได กเ็ปน 
ประโยชนอันยิ่งใหญ เปนไปเพื่อพระนพิพาน เหตุนี้ พระพุทธองค จึงไดตรัส 
แกภกิษุท้ังหลายวา โยนิโสมนสิกาโร ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวัตฺตติ 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ความกระทําในใจโดยแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อประโยชน 
อันใหญหลวง 
        และทรงแสดงวา เปนไปเพื่อปราบวิจกิิจฉา ความสงสัยท่ียังไมเกดิข้ึน 
ก็ไมใหเกดิข้ึน ท่ีเกิดขึ้นแลวยอมอันตรธานไป 
        วาเปนธรรมท่ีสกัดกั้นอกุสลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน ไมใหมีโอกาสเกิดข้ึนได 
สวนท่ีเกดิแลว ก็ยอมอันตรธานไป 
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        วาเปนธรรมท่ียงกุสลธรรมท้ังหลายท่ียงัไมเกิดข้ึน ใหไดเกิดข้ึน กสุลธรรม 
ท่ีเกิดขึ้นแลว ก็ใหตั้งม่ันแลเจริญยิ่งข้ึน 
        วาเปนไปเพื่อทํา สัมมาทิฏฐิท่ียังไมเกดิข้ึน ไมเกดิข้ึน ท่ีเกิดขึน้แลว 
ก็ใหเจริญม่ันคงยิ่งข้ึน 
        วาเปนธรรมท่ียังโพชฌงค อันเปนองคเคร่ืองตรัสรู ท่ียังไมเกดิข้ึน 
ใหไดเกิดข้ึน ท่ีเกิดขึ้นแลว ก็ใหถึงซ่ึงความบริบูรณ 
        วาเปนไปเพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม เพื่อความไมลืมเลือน เพื่อ 
ความไมเส่ือมสูญอันตรธานไป 
        ถาหากมีความประมาท ขาดโยนิโสมนสิการ เปนอโยนิโสมนสิการ 
ก็ยังให วิปลลาสธรรม ๑๒ ประการนี้เกิดข้ึน เปนเหตุใหไมรูความจริงของรูป 
ของนามวาเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง เปนทุกข ไมใชตัวตน ลักษณะท่ีไมเท่ียง เปน 
ทุกข ไมใชตวัตน ๓ อยางนีแ้หละท่ีเรียกวา ไตรลักษณ แตบุคคลท่ัวๆ ไป 
ไมใครแจงในไตรลักษณ เพราะวา มีส่ิงท่ีปดบังไตรลักษณ อยู ใวแตเพลิด 
เพลินในส่ิงท่ีปดบังนั้นเสีย จึงทําใหไมไดมองและมองไมเห็น ไตรลักษณ 
                                    ส่ิงท่ีปดบังไตรลักษณ 
        ท่ีเกิดวิปลาส คือ มีความเห็นผิด เขาใจผิด จําผิด ข้ึนก็เพราะไมแจงใน 
ไตรลักษณ ท่ีไมแจงในไตรลักษณก็เพราะมีส่ิงท่ีปดบังไตรลักษณอยู ส่ิงท่ีปดบัง 
ไตรลักษณนั้น คือ 
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        ๑  สันตติ ปดบังอนิจจัง สันตติ คือ ความสืบตอของรูปนามท่ีเกิดข้ึน 
ติดตอกันอยางรวดเร็วเหลือเกิน จึงทําใหไมเห็นความเกดิข้ึนและความดับไปของ 
นามและของรูป ทํานองเดียวกับท่ีเห็นแสงไฟท่ีธูปซ่ึงแกวงหมุนเปนวงกลมอยาง 
เร็วๆ ในท่ีมืดๆ จึงทําใหเหน็ไปวาแสงไฟนั้นติดกนัเปนพืดเปนวงกลมไปเลย 
ฉะนั้น เม่ือไมเห็นความเกิดดบั ก็ทําใหเขาใจผิดไปวารูปนามนี้ไมมีการเกิดดับ 
เปนของเท่ียง เปนสุข เปนตัวตนเราเขา เปนของสวยงามนาช่ืนชมยินดี ตอ 
เม่ือไดกําหนดจนเกดิปญญาเห็นความดับไปของนามของรูปอยางชัดเจนแจมแจง 
แลว จึงจะทําลายความวิปลาสท่ีเห็นวาเท่ียงวายั่งยืน และประหาน มานะ ได 
        ๒  อิริยาบถ ปดบังทุกข อันความทุกขเวทนาท้ังหลายตามปกติเปน 
สวนมากนัน้เกิดจากอิริยาบถ เชน นั่งมากก็เม่ือยเกิดทุกขเวทนาข้ึนมาแลวทนอยู 
ไมได เดนิมากก็เหนื่อยทนไมได ยนืมากกท็นไมไหว แมแตนอนมากกลํ็าบาก 
ทนอยูไมไดนานเหมือนกัน อิริยาบถเกาเปนทุกขนั้นยอมรูเห็นกนัท่ัวไปไดโดยงาย 
เม่ือนั่งนานก็เม่ือยทนไมไดจึงลุกข้ึนเดนิ ก็นึกวาการเดนินั้นเปนสุขสบายเพราะ 
หายเม่ือย เดนินานหนอยกเ็หนื่อยทนไมไดอีกจึงนอน กน็ึกวาการนอนนั้นเปน 
สุขสบายเพราะหายเหนื่อย คือเห็นวาอิริยาบถท่ีเปล่ียนใหมนั้นเปนสุข เพราะ 
ขณะท่ีเปล่ียนใหมๆ นี้ ทุกขเวทนายงัไมทันเกิด แทจริงอิริยาบถเกาเปนทุกข 
อิริยาบถท่ีเปล่ียนใหมกจ็ะเปนทุกขอีเหมือนกัน รวมความวาหนีทุกขเกาไปสูทุกข 
ใหมนัน้เอง อิริยาบถเกานั้นเห็นทุกขไดงายเพราะทกุขเวทนากําลังมีอยู แต 
อิริยาบถใหมกไ็มสามารถพนทุกขไปได จะตองสําแดงใหทุกขปรากฏข้ึนมาอยาง 
แนนอนไมเร็วก็ชา  
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        อิริยาบถเกาท่ีกําลังมีทุกขเวทนาอยู เปนท่ีตั้งแหง โทมนัส อิริยาบถ 
ใหมท่ีนกึวาเปนสุขนั้น ก็เปนท่ีตั้งแหง ตณัหา คือ อภิชฌา แตวาการเจริญ 
วิปสสนากับมัฏฐานนั้นเพื่อกําจัด อภิชฌา และ โทมนัส ท้ังสองอยาง 
        ท่ีกลาวมานี้ เปนการกลาวถึงการเหน็ทุกขเวทนา ซ่ึงผูท่ีเจริญวิปสสนา 
กัมมัฏฐานยอมจะเห็นทุกขเวทนากอนเปนเบ้ืองตน เพราะทุกขเวทนาเปนของ 
หยาบ เห็นไดงาย ข้ันท่ีสองจึงจะเห็น สังขารทุกข ท่ีจะตองถูกเบียดเบียนโดย 
ความเกิดดับอยูเปนนจิ ตอไปก็เห็น ทุกขลักษณะ คือ ความเกิดดับเปนข้ันท่ีสาม 
และจะปรากฏ ทุกขสัจจ เปนข้ันสุดทาย 
        ทุกขเวทนา เห็นไดในอิริยาบถเกา เห็นสังขารทุกขไดในอิริยาบถใหม 
เห็นทุกขลักษณะไดเม่ือกําหนดนามรูปจนสันตติขาด และจะเห็น ทุกขสัจจ ไดใน 
สังขารุเบกขาญาณท่ีแกกลา มีกําลังพอท่ีจะอนุโลมใหเหน็ อริยสัจจ ท้ัง ๔ ได 
        เม่ือเห็น ทุกข ก็ทําลา วปิลลาสธรรมท่ีเห็นวาสุขวาสบายน้ันด และ 
ประหาณตัณหา ลงได 
        ๓  ฆนสัญญา ปดบังอนัตตา ฆนสัญญา คือ ความสําคัญวาเปนกอน 
เปนแทง ความสําคัญวาเปนกอนเปนแทงนั้นเปนส่ิงท่ีทําใหเห็นวาเปนตัวเปนตน 
เปนคนเปนสัตว ท่ีวาเปนคนก็สําคัญเอาหมดท้ังกอนหมดท้ังแทงนีว้าเปนคน ถา 
ยอยกอนนีแ้ทงนี้ออกไปแลว ก็จะมีแต รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
เทานั้นเอง หาส่ิงท่ีเปนคนเปนตนเปนตัวนัน้ไมมีเลย ถายงัถือท้ังกอนท้ังแทงวา 
เปนคนอยู ก็ยอมจะเขาใจผิดไปวาเปนของเที่ยง เพราะยังยืนอยูนับสิบๆ ป 
เปนสุข เปนสาระ สวยงามนารักนาใคร  
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        เม่ือเห็นอนัตตา ก็ทําลายวิปลาสวาเปนตัวเปนตนบังคับบัญชาน้ันได และ 
ประหาณทิฏฐิลงได 
        การทําลายส่ิงท่ีปกปดไตรลักษณ เพื่อใหเห็นไตรลักษณนัน้ มีวิธีเดยีว 
คือการกําหนดเพงรูปนามตามวิธีท่ีเรียกวา เจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน ท่ีกาํลัง 
ศึกษาอยูบัดนี ้
                                         อนุปสสนา 
        อนุปสสนา แปลวา ตามเห็น ตามดูใหเห็นแจง หรือดูบอยๆ ซ่ึง 
ก็มี ๓ อยางเหมือนกัน ดังมีคาถาท่ี ๑๖ แสดงวา 
        ๑๖  อนิจจฺานุปสฺสนา จ         ตโต  ทุกฺขานุปสฺสนา 
              อนตฺตานุปสฺสนา  ติ       ติสฺโส อนุปสฺสนา ฯ 
        แตนั้นพึงทราบ อนุปสสนา ๓ คือ อนิจจานุปสสนา ทุกขานุปสสนา 
อนัตตานุปสสนา 
        มีความหมายวา พระโยคาวจร ผูเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน มีความ 
เพียร หม่ันต้ังสติ มีสมาธิม่ันคงไมเผลอ บังเกิดปญญา เหน็แจงรูปธรรม 
นามธรรม มีความเกดิดับเปนลักษณะ ปรากฏใหเห็นตามความเปนจริงแหง 
สภาวธรรมวา 
                เปน   อนิจจัง   ไมเท่ียง                จึงตองดับไปๆ 
                เปน   ทุกขัง     ทนอยูไมได           จึงตองดับไปๆ 
                เปน   อนัตตา   บังคับบัญชาไมได   จึงตองดับไปๆ 
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อยูทุกขณะ ตอแตนี้ไปพระโยคาวจรพึงพิจารณาดวยปญญา ตามเห็นอยางใด 
อยางหนึ่งใน ๓ อยางคือ 
        ๑  อนิจจานุปสสนา ตามเห็นรูปธรรมนามธรรม ท่ีเกิดดับอยูทุกขณะ 
วาไมเท่ียง เพราะบุญญาธิการแตปางกอนแรงดวย สีล 
        ๒  ทุกขานุปสสนา ตามเห็นรูปธรรมนามธรรม ท่ีเกิดดับอยูทุกขณะ 
วาทนอยูไมได เพราะบุญญาธิการแตปางกอนแรงดวย 
สมาธิ 
        ๓  อนัตตานุปสสนา ตามเห็นรูปธรรมนามธรรม ท่ีเกิดดับอยูทุกขณะ 
วา บังคับบัญชาไมได เพราะบุญญาธิการแตปางกอน 
แรงดวย ปญญา 
        การกําหนดจนเห็นไตรลักษณนี้ ยอมเห็นแตอยางใดอยางหน่ึง เพียง 
อยางเดยีวเทานั้น ไมใชวาจะเหน็ท้ัง ๓ อยาง เม่ือเห็นอยางใดก็ไดช่ือวาเห็น 
แจงท้ัง ๓ อยาง เพราะท้ัง ๓ อยางนี้มีลักษณะท่ีสมคลอยกัน กลาวคือ 
        เพราะไมเท่ียง จึงทนอยูไมได ท่ีทนอยูไมไดก็เพราะไมเท่ียง ถาเท่ียง 
ก็ทนอยูได ถาทนอยูไดก็ถือวาเท่ียงได ท่ีไมเท่ียงทนอยูไมไดก็เพราะบังคับ 
บัญชาวากลาวไมได ถาบังคับบัญชาวากลาวได ก็จะบังคับใหเทีย่งใหทนอยูได 
        เม่ือเห็นลักษณะใด กใ็หตามดูลักษณะนั้นเร่ือยไป และนับต้ังแตไดเห็น 
ไตรลักษณ แหงรูปนามเปนตนไป ไดช่ือวามีปญญาถึงข้ัน วิปสสนาญาณ แลว 
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        วิปสสนาญาณ คือปญญาท่ีกําหนดดูจนรูแจง ไตรลักษณ มีจํานวน 
๑๐ ญาณ (ในจาํนวนญาณท้ังหมด ๑๖ ญาณ) ดังมีคาถาท่ี ๑๗ ท่ี ๑๘ แสดงวา 
        ๑๗   กลาปโต  สมฺมสน                อุทยพฺพยทสฺสน 
                ภงฺคตฺตาณ  ภยตฺตาณ         ตถาทีน  วนพิฺพิทา ฯ 
        ๑๘   มุตฺจิตุกมยตาตาณ              ปฏิสงฺขา  นุปสฺสนา 
               สงฺขานุเปกฺขานุโลม               มิจฺจานุกฺกมโต � ิตา 
               ทเสมานิ  วิปสฺสนา               ตาณานีติ  ปเวทิยา ฯ 
        สัมมนสนญาณ อุทยพัพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ 
นิพพิทาญาณ มุญจิตุกมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเบกขาญาณ และ 
อนุโลมญาณ ตั้งอยูแลวโดยลําดับกันดังนี้ พึงทราบวาท้ัง ๑๐ ญาณน้ี ช่ือวา  
วิปสสนาญาณ 
        มีความหมายวา พระโยคีผูเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน จนมีวิปสสนาญาณ 
เกิดข้ึน ยอมเปนไปตามลําดบัแหงวิปสสนาญาณ มีจํานวน ๑๐ ญาณ มีรายช่ือ 
ของแตละญาณดังกลาวขางบนนี ้
        แตอีกนยัหนึ่ง กแ็สดงวา วิปสสนาญาณ มีเพยีง ๙ โดยไมนบัสัมสน- 
ญาณดวย หากเร่ิมนับต้ังแต อุทยัพพยญาณ เปนตนไปจนถึงอนุโลมญาณ ดังจะ 
เห็นไดในคาถาท่ี ๒๗ ตอไปขางหนา 
                                                                                                (17) 
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                                  วิโมกข และ วิโมกขมุข 
        วิโมกข มีวิเคราะหศัพทวา ปฏิปกฺขโต วิมุจฺจตีติ วิโมกฺโข ได 
รอดพนจากกิเลส ซ่ึงเปนปฏิปกษ ฉะนั้นจึงเรียกวา วิโมกข เลยแปลกันให 
เขาใจงายๆ วา หลุดพน ขาดจากความพัวพนัแหงโลก วิโมกข ก็มี ๓ เชน 
เดียวกัน ดังมีคาถาท่ี ๑๙ แสดงวา 
        ๑๙   สฺุญโต  อนิมิตฺโต  จ        ตถาปฺปณิหิโตป  จ 
               ตโย  เม  วิโมกฺเข วตฺตา      ติสฺโส  จ  อนุปสฺสนา 
               วิโมกฺขัตฺตยวิโมกขฺ              มุกฺขตฺเตย หิ สตฺ� ิตา ฯ 
        วิโมกข ๓ ประการเหลานี้ คือ สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข 
อัปปณิหิตวิโมกข อันพระพทุธองคทรงตรัสแลว สวนอนุปสสนา ๓ อยางนั้น 
ตั้งอยูแลวใน วิโมกขมุข ๓ คือ วิโมกข ๓ นั้นแล 
        มีความหมายวา เม่ือกําหนดจนเกดิปญญารูเห็นวา รูปนามน้ีเปน 
อนิจจัง กใ็หตามเห็น อนจิจงั นั้น ก็ตามเหน็ อนิจจัง นี้เรียกวา อนิจจา 
นุปสสนา อนิจจานุปสสนานี้แหละ ท่ีไดช่ือวา วิโมกขมุข คือบายโฉมหนา 
ในการหลุดพนดวยการตามเห็น อนจิจัง และเพราะวาไดบายโฉมหนา เพื่อให 
หลุดพนดวยการตามเห็น อนิจจัง อันไมมีนิมิตเคร่ืองหมาย จึงไดช่ือวา 
อนิมิตตวิโมกขมุข เม่ือบายโฉมหนาตามเหน็ อนิจจัง จนถึงซ่ึงความหลุดพน 
ก็ไดช่ือวา อนิมิตตวิโมกข คือพนดวยการดบั อนิจจัง ปราศจากนิมิต 
เคร่ืองหมายใดๆ 
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        เม่ือกําหนดจนเกิดปญญารูเห็นวารูปนามนี้เปนทุกขัง ก็ใหตามเห็นทุกขัง 
นั้น การตามเห็นทุกขังนีเ้รียกวา ทุกขานุปสสนา ทุกขานุปสสนานี้แหละที ่
ไดช่ือวา วิโมกขมุข คือบายโฉมหนาในการหลุดพนดวยการตามเห็นทุกขัง และ 
เพราะวาไดบายโฉมหนาเพื่อใหหลุดพนดวยการตามเห็น ทุกขัง อันหาเปนปณิธิ 
ท่ีตั้งแหงตัณหาไมได จึงไดช่ือวา อัปปณหิติวิโมกขมุข คร้ันถึงซ่ึงความ 
หลุดพน ก็ไดช่ือวา อัปปณหิิตวิโมกข คือพนดวยการดบัทุกข วางจากกิเลส 
        ในทํานองเดียวกัน เม่ือกําหนดจนเกิดปญญารูเห็นวา รูปรามนี้เปน 
อนัตตา ก็ใหตามเห็นอนัตตานั้น การตามเห็น อนตัตา นี้เรียกวา อนัตตานุปสสนา 
อนัตตานุปสสนานี่แหละท่ีไดช่ือวา วิโมกขมุข คือ บายโฉมหนาในการหลุดพน 
ดวยการตามเห็น อนัตตา การบายโฉมหนาเพื่อใหหลุดพนดวยการตามเห็น 
อนัตตา อันเปนความวางเปลาจากตัวตน จึงไดช่ือวา สุญญตวิโมกขมุข 
คร้ันถึงซ่ึงความหลุดพน ก็ไดช่ือวา สุญญตวิโมกข เปนการพนดวยการดับสูญ 
แหงอัตตา 
                                การเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน 
        ไดกลาวความท่ีควรทราบเปนเบ้ืองตน สําหรับการเจริญวิปสสนา 
กัมมัฏฐาน หรือการเจริญวิปสสนาภาวนามาพอควรแลว บัดนี้จะไดกลาวถึง 
หลักการในการเจริญ วิปสสนา อยางกวางๆ แตโดยยอตามนัยแหงปริยตัิ 
ไมใชเปนการกลาวโดยละเอียด เหมือนกับการ กลาวถึงวธีิการ อยางถวนถ่ี 
ตามนัยแหงการปฏิบัติ โดยตรง ผูประสงคจะทราบวิธีการปฏิบัติอยางพิสดาร 
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จะตองหาความรูเปนพิเศษอีกตางหาก จากคูมือเลมนี้ เพราะหนังสือคูมือเลมนี้ 
จะกลาวถึงหลักการแตโดยยอเทานั้น 
        การเจริญวิปสสนาภาวนา ตองเร่ิมตนต้ังแต สีลวิสุทธิ อันเปนวิสุทธิมัคค 
ลําดับท่ี ๑ เปนตนไป 
                                สีลวิสุทธิ และ จิตตวิสุทธิ 
        ๒๐  ปริสุทฺธิมฺหิ  สีลสฺมึ                � ิโต  การกปุคฺคโล 
               สมถ  วิปสฺสน  วา                ภาวยนฺโต  ยถารห 
               อุปจาร  อปฺปน  วา               อุปฺปา  เทตฺวา  สมาหิโต ฯ 
        การกะบุคคล ผูตั้งอยูในสีลอันบริสุทธิแลว เจริญอยูซ่ึง สมถะ และ 
วิปสสนากัมมัฏฐาน ตามสมควร ยังอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิใหบังเกิด 
ข้ึนแลว เปนผูมีจิตม่ันคง (จติตวิสุทธิ) 
        มีความหมายวา การกะ แปลวา ผูกระทํา บุคคลผูกระทําความเพียร 
เพื่อบริสุทธิหมดจดจากกิเลส คือ พระโยคี หรือพระโยคาวาจร ไปสูสปายสถาน 
ท่ีปฏิบัติอันเปนท่ีสบาย มีอุตดุินฟาอากาศเหมาะสม เปนอารามท่ีร่ืนรมย 
บริบูรณดวยพชืพันธธัญญาหาร ไมฝดเคือง มีกัลยาณมิตรและผูอุปถัมภ ตลอด 
ธรรมอันเปนสปายะ เหมาะแกการปฏิบัตอัินเปนไปดวย กถาวัตถุ ส่ิงท่ีควรพูด 
        เม่ือเขาสูสปายสถานแลว นอมตนหาอาจารยผูเปนกัลยาณมิตร มอบ 
กายถวายอัตตภาพใหเปนผูควรแกการอบรมส่ังสอน ตอจากนั้นกเ็ปนหนาท่ีของ 
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กัลยาณมิตร จะพึงใหการอบรม โดยมุงหวงัใหถึงความบริสุทธิหมดจดจากกิเลส 
และดับทุกขโดยส้ินเชิงเปนประการสําคัญ 
        เบ้ืองตน พระโยคี พึงต้ังอยูในวิสุทธิมัคค ลําดับท่ี ๑ คือ สีลวิสุทธิ 
ความบริสุทธิแหงสีล 
        สีลสมฺปนฺโนติ จตุปาริสุทฺธิสีล สมฺปทายสมฺปนฺโน (วิสุทธิมัคค 
มหาฏีกา) บุคคลท่ีสมบูรณดวย จตุปาริสุทธิสีลนั้น ช่ือวาถึงพรอมดวยสีล 
        จตุปาริสุทธิสีล สีลท่ีบริสุทธิ ๔ ประการนั้นไดแก 
        ๑  ปาฏิโมกฺขสวรสีล การระวังรักษา กาย วาจา ตาม ปาฏิโมกข 
โดยการสมาทาน แลวตั้งอยูในวิรัติ เจตนางดเวน ไมลวงในสีล ๕ สีล ๘ 
สําหรับฆราวาส ถาเปนบรรพชิต ก็ใหตั้งอยูในสีล ๑๐ หรือสีล ๒๒๗ ตามควร 
แกฐานะ 
        ๒  อินฺทฺริยสวรสีล พึงสํารวมระวังอินทรียท้ัง ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ใจ เวนกัน้ไมใหบาป อกุสล เกิดข้ึนได 
        ๓  อาชีวปาริสุทฺธิสีล รักษากายวาจา เวนจาการทําการพูดเนื่อง 
ดวยมิจฉาชีพ เล้ียงชีวิต มีความเปนอยู ดวยความบริสุทธิ 
        ขณะพูดใหมีสติรูทันทุกคําพูด ขณะทําการงานมี เดิน ยืน นั่ง นอน 
คู เหยยีด เคล่ือนไหวกาย ใหมีสติรูทันทุกอิริยาบถนอยใหญ ขณะเล้ียงชีพมี 
ความเปนอยูดวยการรับประทานอาหาร สวมเคร่ือง นุงหม เปนตน กใ็หมีสติรูทัน 
ทุกขณะ  
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        ๔  ปจฺจยนิสฺสิตสีล บางก็เรียกวา ปจจฺยสนฺนิสฺสิตสีล เวนจากการ 
อาศัยปจจยัท่ีผิด คือ ไมไดพจิารณากอนบริโภคปจจัย ๔ ท่ีตนอาศัย มี อาหาร 
เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย และ ยารักษาโรค เปนการวเนจากการบริโภคดวย 
ตัณหา และ อวิชชา 
        ในการสํารวมระวังรักษาสีลใหบริสุทธินี้ ในวิสุทธิมัคคทานไดกลาว 
เตือนสติผูรักษาสีลใหระวังสีล ประดุจ 
        กิกี  ว  อณฺฑ                เหมือน  นกกระตอยตวีิด ระวังไข 
        จมรี  ว  พาลธิ             เหมือน  จามรี ระวังขนหาง 
        ปย  ว  ปุตฺต                เหมือน  มาดา ระวังบุตรสุดสวาท 
        นยน  ว  เอก                เหมือน  คนตาบอดขางเดียว ระวังนยันตาอีก 
                                         ขางหนึ่ง 
        เม่ือมีสีลบริสุทธิบริบูรณดีแลว ช่ือวามีรากฐานม่ันคงท่ีจะทําสมาธิเพื่อ 
ชําระใจใหบริสุทธิอีกตอไป แตถาสีลยังไมบริสุทธิ มีขาด ดางพรอย ทะลุอยู 
ก็ยากท่ีจะทําใหบังเกิดมีสมาธิข้ึนมาได 
        อนึ่ง สมาธิท่ีเกิดจากสีลบริสุทธินี้  มีกําลังมาก ดังปรากฏในปรินิพพาน 
สูตร แสดงวา พระบรมศาสดาไดตรัสไววา 
        สีลปริภาวิโต  สมธิ  มหปฺผโล  โหติ  มหานิสโส 
        สมาธิปริภาวิตา ปตฺต มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสา 
        ปตฺตาปริภาวิต  จิตฺต  สมฺมเทว  อาสเวหิ  วิมุจจฺติ  
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        สมาธิท่ีเจริญไวดวยศีล ยอมมีกําลังมากและมีผลานิสงสมาก ปญญา 
ท่ีไดเจริญไวดวยสมาธินั้น ยอมมีกําลังมาก มีอานิสงสมาก จิตใจท่ีไดเจริญไว 
ดวยปญญานัน้ ยอมหลุดพนจาก อาสวะ ท้ัง ๔ ไดโดยตนเอง 
        สีลวิสุทธิ นี้เปนวิสุทธิมัคคลําดับตนแหง วิสุทธิ ๗ ตอไปก็เปนจิตตวิสุทธิ 
ดังมีบาลีวา 
        อุปจารสมาธิ อปฺปนาสมาธิ เจติ ทุวิโธปสมาธิ จิตฺตวิสุทฺธินาม สมาธิ 
ท้ัง ๒ อยาง คือ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ นี้ช่ือวา จิตตวิสุทธิ 
        มีความหมายวา จิตตวิสุทธิในทางสมถภาวนา หมายถึง อุปจารสมาธิ 
คือ สมาธิท่ีแนวแนจวนจะหรือใกลจะไดฌานเขาไปแลว ตลอดจนถึง อัปปนา 
สมาธิ คือ สมาธิท่ีแนบแนนอยางแนวแนจนไดฌานนัน้ดวย 
        สวนในทาง วิปสสนาภาวนา นับต้ังแต ขณิกสมาธิ ท่ีเปนบาทของ 
วิปสสนา คือ มีสติรูทันปจจบัุนแหงรูปนาม ไมเผลอไปจากปจจุบันธรรม ดังนั้น 
โลภ โกรธ หลง ก็ไมสามารถเกิดข้ึนได เม่ือรูทันปจจุบันอยูทุกขณะอยางม่ันคง 
เชนนี้เรียกวา ขณิกสมาธิ ขณะนีจ้ิตใจก็บริสุทธิจากกิเลส จึงไดช่ือวา จิตตวิสุทธิ 
เชนเดยีวกัน 
        จิตตวิสุทธิ นี้เปนวิสุทธิมัคคลําดับท่ี ๒ 
                                              ทิฏฐิวิสุทธิ 
        ทิฏฐิวิสุทธิ เปนวิสุทธิมัคคลําดับท่ี ๓ ถากลาวโดยโสฬสญาณแลว 
ทิฏฐิวิสุทธิ ก็ไดแก ญาณตน ท่ีมีช่ือวา นามรูปปริจเฉทญาณ เปนญาณท่ี ๑ 
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ในจํานวนญาณท้ังหมดซ่ึงมี ๑๖ ญาณ มีคาถาท่ี ๒๑ แสดงวา 
        ๒๑   ปฺญาย  ภาวนาโยค       กุรุมาโน ตทุตฺตรึ 
               สมฺมเทฺว  นามรูป             ปริคฺคห  ลกฺขณาทิโต 
               สงฺขารมตฺตโต ทิสฺวา       � ิโต  ทิฏ� ิวิสุทฺธิย ฯ 
        ประกอบความพากเพียรในการเจริญปญญาใหยิ่งข้ึนไปกวานั้น (ยิ่งไปกวา 
สีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ) กําหนดจนเห็นข้ึนมาเองแหงลักษณะเปนตนของรูปนาม 
ท้ังสองโดยชอบ คือ เห็นสักแตวาเปนสังขารธรรมดังนี้ ไดช่ือวาต้ังอยูแลว 
ในทิฏฐิวิสุทธิ 
        มีความหมายวา 
        ๑  พระโยคีท่ีเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน จนถึง สีลวสุิทธิ และ จิตตวิสุทธิ 
แลว ตอจากนัน้ก็เปนกําลังท่ีจะใหถึง ทิฏฐิวิสุทธิ ความบริสุทธิแหงทิฏฐิ ซ่ึง 
เปนลําดับท่ี ๓ แหง วิสุทธิมัคค และเปนกาํลังท่ีจะสงใหถึง นามรูปปริจเฉท 
ญาณ คือ เห็นแจงในรูปและนาม ซ่ึงเปนญาณท่ี ๑ แหง โสฬสญาณ 
        ๒  ท่ีวาเห็นแจงในรูปและนามนัน้ มีบาลีวา ลกฺขณ รส ปจฺจุปฏ�าน 
ปทฏ�าน วเสน นามรูปปริคฺคโห ทิฏ� ิวิสุทฺธินาม การกําหนดรูรูปนามดวย 
สามารถ แหง ลักษณะ รสะ ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน นั้นช่ือวา ทิฏฐิวิสุทธิ คือ 
จะตองเห็นแจงในลักขณาทิจตุกะแหงรูปนาม จึงจะไดช่ือวา  เหน็แจงในรูปนาม 
        ลักขณาทิจตุกะ ของรูป (ตามนัยแหงปฏิจจสมุปปปาท) 
(๑)  รุปฺปนลกขฺณ                มีการสลาย แปรปรวน เปนลักษณะ 
(๒)  วิกิรณฺรส                     มีการแยกออกจากกันได (กบัจิต) เปนกิจ  
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(๓)  อพฺยากตปจฺจุปฏ�าน        มีความเปนอพยากตธรรมเปนอาการปรากฏ 
(๔)  วิตฺตาณปทฏ�าน           มีวิญญาณ เปนเหตุใกล 
      ลักขณาทิจตุกะของนามจติ (ตามนัยแหงปฏิจจสมุปปาท) 
(๑)  วิชฺชานนลกฺขณ               มีการรูอารมณ เปนลักษณะ 
(๒)  ปุพฺพงฺคมรส                    เปนประธานแกเจตสิกและรูป เปนกจิ 
(๓)  ปฏิสนฺธิปจฺจุปฏ�าน           มีการสืบตอระหวางภพเกากับภพใหม เปน 
                                         อาการปรากฏ 
(๔)  สงฺขารปทฏ�าน               มีสังขาร ๓ เปนเหตุใกล 
      (วา)  วตฺถารมฺมณ ปทัฏ�าน  (หรือ) มีวัตถุกับอารมณ เปนเหตุให 
      ลักขณาทิจตุกะของนามเจตสิก (ตามนัยแหงปฏิจจสมุปปาท) 
(๑)  นมนลกฺขณ                    มีการนอมไปสูอารมณ เปนลักษณะ 
(๒)  สัมฺปโยครส                     มีการประกอบกับจิต และประกอบกันเองโดย 
                                         อาการ เอกุปฺปาท เปนตน เปนกจิ 
(๓)  อวนิิพฺโภคปจฺจุปฏ�าน       มีการไมแยกออกจากจติ เปนอาการปรากฏ 
(๔)  วิตฺตาณปทัฏ�าน           มีวิญญาณ เปนเหตุใกล 
        ๓  ท่ีวากาํหนดรูรูปนามดวยสามารถแหงลักขณาทิจตุกะนั้น แมจะรูไม 
ครบหมดท้ัง ๔ ประการกต็าม เพียงแตรูอยางใดใน ๔ ประการนั้นสักอยางเดยีว 
ก็ไดช่ือวา รูแลว 
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        แตวา ในลักขณาทิจตุกะนี้ ปจจุปฏฐาน คือ อาการปรากฏ หรือ ผล 
ปรากฏ เปนการท่ีสําคัญกวาเพื่อน จึงเปนประการท่ีควรจกัตองรูโดยแท 
        ๔  กอนอ่ืน ตองทําความเขาใจไวอยางแนนอนวา การเจริญวิปสสนา 
ภาวนา นั้นตองมี ปรมัตถอารมณ เปน กัมมัฏฐาน จะมีอารมณเปนบัญญัติ 
หรือเอาบัญญัติมาเปนอารมณในการเจริญ วิปสสนา หาไดไม 
        ปรมัตถอารมณ ท่ีจะตองพิจารณาใหเห็นแจงเปนประเดิมเร่ิมแรกก็คือ 
รูปนาม การท่ีจะใหเหน็แจงใน รูปนาม กต็องดําเนินการตามนัยแหง สติปฏฐาน 
วิธีเดียว จะดําเนินการอยางอ่ืนใดใหปรากฏ รูปนาม ตามสภาพแหงความเปน 
จริงนั้น หาไดไม 
        สติปฏฐานนั้นกไ็ดจําแนกพิจารณาไวเปน ๑๔ ประการคือ 
        ก.  กายานุปสสนาสติปฏฐาน สติตั้งม่ันในการพิจารณาเนืองๆ ซ่ึงกาย 
อันหมายถึงท่ีประชุมแหงรูป คือ รูปขันธ แจกแจงไดเปน ๑๔ บัพพะ 
        ข.  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน สติตั้งม่ันในการพิจารณาเนืองๆ ซ่ึง 
เวทนา อันหมายถึงความรูสึกเปนทุกขเปนสุข คือ เวทนาขันธ แจกแจงไดเปน 
๙ บัพพะ 
        ค.  จิตตนุปสสนาสติปฏฐาน สติตั้งม่ันในการพิจารณาเนืองๆ ซ่ึงจิต 
อันหมายเฉพาะความรับรูอารมณท่ีเปนโลกีย คือ วิญญาณขันธ แจกแจงไดเปน 
๑๖ บัพพะ 
        ง.  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน สติตั้งม่ันในการพิจารณาเนืองๆ ซ่ึง 
ธรรม อันหมายรวมท้ังรูปท้ังนาม แจกแจงไดเปน ๕ บัพพะ คือ ขันธ ๕ 
นิวรณ ๕, อายตนะ ๑๒, โพชฌงค ๗, อริยสัจจ ๔,  
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        มีรายละเอียดพอประมาณ แจงอยูแลวในคูมือการศึกษา ปริจเฉทท่ี ๗ 
ตอน สติปฏฐาน ขอใหทบทวนดูท่ีนั่นดวย 
        ๕  ในช้ันตนตองพิจารณา กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ ใหมีสตติั้งม่ัน 
ในการพจิารณารูปกอน กําหนดูท้ังรูปท่ีเกิดจากอิริยาบถใหญ อันไดแก เดิน 
ยืน นั่ง นอน และอิริยาบถยอย อันไดแก การเคล่ือนไหวกายทําการงานตางๆ 
ทุกอยาง ท่ีใหดูรูปเหลานี้กอน ก็เพราะรูปเหลานี้เปนของหยาบ เห็นไดงาย 
กวารูปอ่ืนๆ 
        การดูก็จะตองดูดวยความมีสติสัมปชัญญะ คือ ใหรูตัวอยูทุกขณะจิตวา 
ขณะน้ีกําลังดรููปอะไร อยาใหเผลอไปนึกคิดอะไรอื่นเสีย 
        อิริยาบถใหญ คือ อิริยาบถบัพพะ อิริยาบถยอย คือ สัมปชัญญบัพพะ 
เหลานี้เปนรูปท้ังนั้น จิตท่ีรูอาการตางๆ แหงอิริยาบถเหลานี้เปนนาม 
        ๖  ในขณะท่ีกําลังกําหนด กําลังพิจารณาอิริยาบถตางๆ เหลานี้อยู 
อาจเกิด เวทนา ปรากฏขึ้นมา เชน นั่งนานไปหนอยก็เม่ือย หรือมีตัวแมลงมา 
กัดตอยเจ็บปวด ทําใหเกิดทุกขเวทนา ก็ใหมากําหนดในเวทนาท่ีกําลังปรากฏ 
อยู อันเปนการพิจารณาเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
        เวทนาทีก่ําลังปรากฏอยูนั้นเปนนาม (นามเจตสิก), จิตท่ีรูเวทนานัน้ก ็
เปนนาม (นามจิต), หทยวัตถุอันเปนท่ีอาศัยใหจิตเจตสิกเกิดนั้น เปนรูป ถาเวทนา 
นั้นปรากฏเกิดท่ีกาย กายท่ีเวทนาอาศัยเกดินั้นก็เปนรูป  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 140 
                                           - ๑๔๐ - 
        ๗  ในขณะท่ีกําหนดอิริยาบถตางๆ นั้นอยู อาจมีรูปารมณมาปรากฏ 
เฉพาะหนา กใ็หมากําหนดในการเหน็ อันเปนการพิจารณา จิตตานุปสสนาสติ- 
ปฏฐาน 
        การกําหนดการเห็นนัน้ ใหรูแคเห็น อันเปนปรมัตเทานั้น ไมใหคิดเลย 
ไปวารูปท่ีเหน็นั้นเปนอะไร อันจะเปนบัญญัติไป เพราะการเจริญวิปสสนาภาวนา 
เพื่อใหเห็นแจงรูปนามอันเปนปรมัตถ ไมไดมีความประสงคจะใหรูบัญญัติ ดังท่ี 
ไดกลาวแลวในขอ ๔ ขางตนนี ้
        ส่ิงท่ีเห็นนั้นเปนรูปและเปนธรรมภายนอก มากระทบประสาทตาอันเปน 
รูปเหมือนกนัแตเปนธรรมภายใน จึงทําใหเกิดการเห็นข้ึน การเหน็ คือ จักขุ 
วิญญาณน้ีเปนนาม จิตท่ีรูวาเห็นก็เปนนาม 
        ๘  ถามีเสียงมาปรากฏเฉพาะหนา กใ็หกําหนดในการไดยิน และใหรูแค 
ไดยินเสียงเทานั้น ไมใหคิดรูเลยไปวา เสียงนั้นเปนเสียงอะไร พูดเร่ืองอะไร ท้ัง 
นี้เพื่อจะไดเกดิปญญาใหรูวา เสียงเปนรูปภายนอก มากระทบประสาทหูอันเปน 
รูปภายใน จึงทําใหไดยิน คือ เกิดโสตวิญญาณ อันเปนนาม จิตท่ีรูวาไดยิน 
ก็เปนนาม 
        ๙  ถามี คันธารมณ รสารมณ โปฏฐัพพารมณ มาปรากฏเฉพาะหนา 
ก็ใหกําหนด ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ ตามควรแกกรณ ี
ทํานองเดียวกบั รูปารมณ สัททารมณ ท่ีกลาวมาแลวนัน้ 
        ๑๐  มีขอท่ีควรกลาวตรงนี้ เชน การกาํหนดทางกายทวารนั้น ถา 
กําหนดพิจารณา กายวิญญาณก็เปนจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน กายวิญญาณ 
เปนนาม กายปสาท ท่ีเปนท่ีตั้งเปนท่ีเกดิแหงกายวิญญาณ นั้นเปนรูป  
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        ถากําหนดพิจารณาทุกขสุขท่ีเกิดพรอมกับกายวิญญาณน้ัน ก็เปนเวทนา 
นุปสสนาสติปฏฐาน เวทนา เปนนาม กายปสาทอันเปนท่ีอาศัยเกิดแหงเวทนานี ้
ก็เปนรูป 
        ถากําหนดพิจารณาส่ิงท่ีมากระทบ คือ โผฏฐัพพารมณ อันไดแก เย็น 
รอน ออน แข็ง ซ่ึงเปนรูปขันธ ก็เปนธัมมนานุปสสนาสติปฏฐาน โผฏฐัพพารมณ 
ท่ีมากระทบกด็ี กายปสาทท่ีรับกระทบก็ดี เปนรูป จิตท่ีรูกระทบนั้นเปนนาม 
        ถากําหนดพิจารณาการกระทบถูกตอง คือ ผัสสะ ก็เปนธัมมานุปสสนา 
สติปฏฐาน ผัสสะก็ดี จิตท่ีเกดิพรอมกับผัสสะก็ดี เปนนาม กายปสาทท่ีเปนท่ี 
อาศัยเกิดแหงกายวิญญาณและเจตสิกนี้ เปนรูป 
        ๑๑  บางทีในเวลาท่ีกําหนดพจิารณาอิริยาบทอยู จติอาจเล่ือนลอยไป 
คิดอะไรอื่นท่ีไมใชอิริยาบทที่กําหนด ซ่ึงเรียกวาฟุงไปกด็ี หรือวาเกิดทอใจนอยใจ 
ท่ีไดพยายามกาํหนดมาเปนหนักหนา กย็ังไมไดเห็นธรรมอะไรสักอยาง อันเปน 
การเกิดโทสะข้ึนมาก็ดี หรืออยากรูอยากเหน็ธรรมอยางนั้นอยางนี้ อันเปน 
โลภะก็ด ี
        ถากําหนดดู จิตท่ีฟุง จติท่ีเปนโทสะ จิตท่ีมีโลภะ กเ็ปนจิตตานุปสสนา- 
สติปฏฐาน ถากําหนดดู ความฟุง ความไมพอใจ ความอยากได ก็เปนธัมมา- 
นุปสสนาสติปฏฐาน 
        จิตฟุง โทสจิต โลภจิต เปนนาม (นามจิต) ความฟุง ความไมพอใจ 
ความอยากได เปนนาม (นามเจตสิก) หทยวตัถุอันเปนท่ีอาศัยใหเกิด จิตเจตสิก 
เหลานี้นั้น เปนรูป  
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        ๑๒  อาจกลาวไดวา อันการกําหนดพจิารณากาย พิจารณาเวทนา 
พิจารณาจิต กไ็ดช่ือวาไดพิจารณา ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ไปดวยในตัว 
เพราะกายหมายถึงรูป รูปก็เปนธรรม เวทนาก็เปนธรรม จติก็เปนธรรม ลวน 
แตเปนธรรมท้ังนั้น ไมพนไปจากธรรมเลย 
        ๑๓  การท่ีใหรูตัวทุกขณะจติวาขณะนี้กําลังดูรูปอะไรอยูดูนามอะไรอยูก ็
เพื่อใหจิตใจจดจอต้ังสติอยางม่ันคงในการพิจารณารูปนามเหลานั้น จะไดไมแส 
ไปคิดเร่ือง โลภ โกรธ หลง อันรวมเรียกส้ันๆ วาจะไดไมเกิด อภิชฌา และ 
โทมนัส เพราะการเจริญสตปิฏฐานก็เพื่อปดกั้นหรือทําลาย อภิชฌา และโทมนัส 
นี่เอง ดังน้ันการกําหนดดูรูปนามก็จะตองดดูวยความ ไมยนิดี และไมยนิราย 
ดวย ถาเกิดความยินดีมีความปรารถนาวาคงเกิดผลอยางนั้นอยางนี้มาใหเห็นก็ด ี
เกิดความยินดตีิดใจในรูปนามนั้นก็ดี ก็เปนอภิชฌา แตถาเกิดความนอยใจข้ึนมา 
วาไดกําหนดดอูยูนานแลว กไ็มปรากฏธรรมอะไรข้ึนมาใหเห็นเสียบางเลยก็ด ี
เกิดความไมชอบใจในรูปในนามนั้นกด็ี ก็เปนโทมนัส อันไมตรงตามวตัถุประสงค 
ของการเจริญสติปฏฐาน 
        ๑๔  คร้ันสติตั้งม่ันในการพิจารณารูปนามดังกลาวแลว ก็จะเกดิปญญา 
ข้ึนมาเองวา รูปเปนอยางไร มีลักษณะอยางใด และนามท่ีนอมไปรูรูปนั้นเปน 
อยางไร มีลักษณะอยางใด เปนการเหน็อยางถูกตองตรงตามความเปนจริงแหง 
สภาพของรูปธรรมนามธรรม วาเปนคนละส่ิงคนละสวน หาใชเปนส่ิงเดียวกันไม 
โดยไมไดคิดเอา เดาเอา อนมุานเอาเอง แตเปนการเหน็อยางประจักษ 
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        ๑๕  เม่ือเห็นประจักษในรูปนาม ก็ทําใหคลายความเห็นผิดอันติดสันดาน 
มาส้ินเอนกอนันตชาติในสังสารวัฏฏ วาเปนตัวเปนตนเปนเราเปนเขาลงได 
เห็นเชนนี้ไดช่ือวา ทิฏฐิวิสุทธิ เปนความเหน็อันบริสุทธิถูกตอง จัดเปนญาณตน 
คือ นามรูปปริจเฉทญาณ แหงโสฬสญาณ 
        ๑๖  ท่ีเหน็ไดถึงเชนนี้ไมใชงายเลย เพราะจิตใจท่ียังไมไดฝกฝนอบรม 
นั้น มักจะมีอาการ ๓ อยาง คือ 
        ก.  ประเปรียว ชอบเท่ียว ไมอยูนิ่ง 
        ข.  เบ่ืออารมณงาย ใครแตอารมณใหมๆ เสมอ 
        ค.  บังคับไมได ยิ่งบังคับยิ่งฝาฝน 
แตก็ไมเหลือวสัิย ถาไดตั้งใจฝกฝนอบรมจริง ขนาดเน้ือจะเหือด เลือดจะแหง 
เหลือแตหนัง เอ็น กระดูก ก็ไมยอมทอถอย 
        อนึ่ง ทิฏฐิวิสุทธิ องคธรรมไดแก ปญญา ท่ีเรียกวา ภาวนามยปญญา 
เพราะเปนปญญาท่ีเกิดจาก วปิสสนาภาวนา ซ่ึงสามารถละ สักกายทิฏฐิ ความ 
เห็นผิดวาเปนตัวเปนตนเสียได 
                                            ปญญา 
        ปญญา มีลักษณะรูชัดรูแจง ซ่ึงสภาวแหงรูปธรรมนามธรรม มี 
อรรถธิบายกวางขวางมาก แจกแจงไดเปนหลายนัยหลายกระบวน ในวสุิทธิ 
มัคคอรรถกถา ก็จําแนกเปน ๖ หมวดรวม ๓๑ อยาง ท่ีเรียกวา ปญญา 
๓๑ ทัส แตในท่ีนี้จะแสดงแตนัยเดยีวท่ีเกีย่วแกเรองนี้วา ปญญามีอยู ๓ อยาง คือ 
สุตามยปญญ จินตามยปญญา และ ภาวนามยปญญา เทานั้น  
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        สุตามยปญญา เปนความรูท่ีเกิดจากการเรียน บางก็เรียกวา 
อุคคหโกสัลลญาณ แปลวาความรูท่ีฉลาดจากการเรียน ซ่ึงตองอาศัยธรรม ๕ ประการ 
คือ สัทธา ความเช่ือ, อโรคิกะ ความไมมีโรค, อาสาเฐยยะ ความไมโออวด, 
วิริยรัพภะ ความเพียร และ ปญญา ความรู 
        จินตามยปญญา เปนความรูท่ีเกิดจากความตรึกนกึคิด ความพินจิ 
ไตรตรอง 
        ภาวนามยปญญา เปนความรูท่ีเกิดจากการอบรมใหมีข้ึนและใหเจริญข้ึน 
ดวย ไดแกปญญาท่ีเกิดจาก สมถภาวนา และ วิปสสนาภาวนา 
                                    กังขาวิตรณวิสุทธิ 
        กังขาวิตรณวิสุทธิ เปนวสุิทธิมัคค ลําดับท่ี ๔ และเปนญาณท่ี ๒ 
แหงโสฬสญาณ มีช่ือวา ปจจยปริคคหญาณ มีคาถาท่ี ๒๒ แสดงวา 
        ๒๒  เตส  ว  นามรูปาน          ปจฺจย  ปริคฺคตฺหิย 
               ปจฺจย  สมฺปสฺสิตฺวาน      นาฆรูปสฺส  ตตโต 
               นามรูปสฺสิต  กงฺข          วิตรตฺวา  ติกาลิก ฯ 
        เม่ือกําหนดจับปจจัยแหงนามและรูปเหลานั้น และพิจารณาเหน็ปจจัย 
แหงนามและรูปโดยกวาง ชอบแลว จึงขามพนความสงสัย อันอาศัยนามและ 
รูปท่ีเปนไปในกาลท้ัง ๓  
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        มีความหมายวา เม่ือพระโยคีเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน ทิฏฐวิสุทธิ 
คือถึง นามรูปปริจเฉทญาณ เห็นแจงในรูปธรรมนามธรรมตามความเปนจริง 
แลวตั้งอยูในวสุิทธินั้นโดยไมเส่ือมถอย อันตรายตางๆ มี นิวรณ และนิมิต 
รายท้ังหลายไมอาจกลํ้ากลายได เพราะอํานาจท่ีมีอินทรียและพละแกกลา คือ 
        สัทธา        เช่ือตอการปฏิบัติแนนอน 
        วิริยะ         พากเพยีรปฏิบัติวิปสสนายิง่ข้ึน 
        สติ           ระลึกทันตอปจจุบันแหงรูปนามทุกขณะ 
        สมาธิ         ม่ันคง ไมเผลอจากรูปนาม 
        ปญญา       รูเห็นรูปนามแจมชัดยิ่งข้ึน 
        ดวยกําลังอันยิ่งใหญแหงธรรม ๕ ประการนี้ จึงยังใหพระโยคีแจงใน 
ปจจัยท่ีเกิดรูปนาม คือแจงวา 
        ปจจยัท่ีใหเกิดรูปนั้นไดแก กรรม จิต อุตุ อาหาร 
        ปจจัยท่ีใหเกิดนามนั้นไดแก อารมณ วัตถุ มนสิการ 
        อีกนัยหนึ่งแสดงโดยละเอียดออกไปตามนัยแหงปฏิจจสมุปปาทวา ปจจยั 
ใหเกดิรูปนั้นไดแก อวิชชา ตณัหา กรรม และอาหาร 
        ปจจัยท่ีใหเกิดจิตนัน้ไดแก อวิชชา ตณัหา กรรม และ นามรูป 
(นามรูปในท่ีนี้หมายถึงเจตสิกกับกัมมชรูป เทานั้น) 
        ปจจัยท่ีใหเกิดเจตสิก นัน้ไดแก อวิชชา ตัณหา กรรม และ ผัสสะ 
                                                                                        (19) 
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        เม่ือรูเชนนี้แลวกห็มดส้ินความสงสัยในกาลท้ัง ๓ คือ รูวารูปนาม 
ปจจุบันนี้ มีความหมายเปนอยูอยางนี้ อดตีท่ีลวงแลวมา กี่ภพกี่ชาติก็เปนมาอยางนี ้
ตอไปในอนาคตอีกกีภพกี่ชาติ ก็จักตองเปนไปอยางนี้อีก รวมหมดความสงสัย 
๑๖ ประการ คือ 
        ก.  ความสงสัยในอดีตกาล ๕ ไดแก 
๑   อโหสิ  นุโข  อห  อตีตมทฺธาน        เราไดเคยเกิดหรือ 
๒   น  นุโข  อโหสึ  อตีตมทฺธาน          เราไมเคยเกดิหรือ 
๓   กึ  นุโข  อโหสึ  อตีตมทฺธาน          เราไดเกดิเปนชาติใด 
๔   กถ  นุโข อโหสึ  อตีตมทฺธาน         เราไดเกดิเปนประการใด 
๕   กึ  หุตวฺา  กึ  อโหสึ  อตีตมทฺธาน   เราไดเกดิเปนใคร แลวเกดิตอเปนใคร 
        ข.  ความสงสัยในอนาคตกาล ๕ ไดแก 
๑   อโหสิ  นุโข  อห  อนาคตมทฺธาน        เราจะไดเกิดหรือ 
๒   น  นุโข  อโหสึ  อนาคตมทฺธาน          เราจะไมไดเกดิหรือ 
๓   กึ  นุโข  อโหสึ  อนาคตมทฺธาน          เราจะไดเกิดชาติใด 
๔   กถ  นุโข อโหสึ  อนาคตมทฺธาน         เราจะไดเกิดดวยประการใด 
๕   กึ  หุตวฺา  กึ  อโหสึ  อนาคตมทฺธาน   เราไดเกดิเปนใคร แลวเกดิตอใคร 
                                                        เปนใครอีก 
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        ค.  ความสงสัยในปจจบัุนกาล ๖ ไดแก 
๑   อห  นุโข  อสฺสมิ                       เรานี้เปนตัวเราหรือ 
๒   โน  นุโขสฺมิ                              เรานี้ไมใชตัวเราหรือ 
๓   กึ  นุโขสฺมิ                                เราเปนอยางไรเลา 
๔   กถ  นุโขสฺมิ                              เรานี้เปนประการใด 
๕   อย  นุโข  สตฺโต  กุโต  อาคโต   เรานี้เปนสัตวหรือ 
๖   โส  กุหึ  คามี  ภวีสฺสติ               เรามาจากไหน แลวจะไปไหนอีกเลา 
        ความสงสัย ๑๖ ประการน้ีเปนการแสดงตามนัยแหงพระสูตร สวนตาม 
นัยแหงพระอภิธรรมนั้นแสดงวา พระโยคีผูท่ีถึงแลว ซ่ึงกังขาวิตรณวิสุทธิ 
คือ ปจจยปริคคหญาณ ยอมพนจากความสงสัย ๘ ประการ คือ 
        ๑  ความสงสัยในพระพุทธเจา คือ สงสัยในพระพุทธคุณ ๙ ประการ 
มีรายละเอียดแจงอยูแลวท่ี พทุธานุสติ ขางตนนี ้
        ๒  ความสงสัยในพระธรรมเจา คือ สงสัยในพระธรรมคุณ ๖ ประการ 
มีรายละเอียดแจงอยูแลวท่ี ธัมมานุสสติ ขางตนนี ้
        ๓  ความสงสัยในพระสงฆเจา คือ สงสัยในพระสังฆคุณ ๙ ประการ 
มีรายละเอียดแจงอยูแลวท่ี สังฆานุสสติ ขางตนนี ้
        ๔  ความสงสัยในการศึกษา ในขอปฏิบัติ แหงพระพทุธศาสนา คือ 
สีล สมาธิ ปญญา 
        ๕  ความสงสัยในอดีตกาลแตชาติปางกอน  
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        ๖  ความสงสัยในอนาคตกาล ท่ีจะมีมาในชาติหนา 
        ๗  ความสงสัยในปจจบัุนกาลในชาตินี้ 
        ๘  ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาท คือ ธรรมท่ีเปนเหตุใหเกิดผลตอเนื่องกัน 
โดยไมขาดสาย ซ่ึงทําใหตองวนเวียนอยูในสังสารวัฏฏ 
        สรุปความแลว แมจะมีความสงสัยเอนกประการก็ตาม แตเม่ือถึง 
กังขาวิตรณวิสุทธิแลว แจงใน ปจจยปริคคหญาณแลว กพ็นจากการสงสัย 
๒ ประการ คือ สงสัยในพระพุทธศาสนา และสงสัยในปจจัยแหงรูปนาม 
        ปจจยปริคคหญาณ สามารถละ อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นผิดวาไมมีเหต,ุ 
ละ วิสมเหตุกทิฏฐิ เห็นผิดโดยยดึถือเหตุท่ีไมเหมาะ ไมสมควร และละ 
กังขามลทิฏฐิ มลทิน หรือความหมนหมองอันเกิดจากความสงสัย เหลานี้ 
เสียได 
        ผูท่ีขามพนความสงสัย คือไดปฏิบัติจนไดแจง กังขารวิตรณวิสุทธิ 
เปนวิสุทธิ ท่ี ๔ ในวิสุทธิท้ัง ๗ ซ่ึงตรงกับ ปจจยปริคคหญาณ อันเปนญาณ 
ท่ี ๒ แหงโสฬสญาณนี้แลว ผูนั้นไดช่ือวาเปน จูฬโสดาบัน ดังท่ี วิสุทธิมัคค 
ภาค ๓ หนา ๒๒๙ บรรทัดท่ี ๑๗ แสดงไววา 
        อิมินา ปน ตาเณน สมนฺนาคโต วิปสฺสโก พุทฺธสาสเน ลทฺธสฺสาโส 
ลทฺธปติฏโ� นิยตคติโก จฬูโสตาปนฺโน นาม โหติ ฯ 
        ผูเจริญวปิสสนาถึงญาณท่ี ๒ นี้แลว ไดความเบาใจ ไดท่ีพึ่งท่ีอาศัยใน 
พระพุทธศาสนา มีคติอันเท่ียง ช่ือวา จฬูโสดาบัน  
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                              มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 
        มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เปนวิสุทธิมัคค อันดับท่ี ๕ ตรงกับ 
โสฬสญาณท่ี ๓ และท่ี ๔ ท่ีช่ือวาสัมมสนญานและอุทยพัพยญาณ ดังมีคาถา 
ท่ี ๒๓ แสดงวา 
        ๒๓   ตโต  เตเสฺวว  ธมฺเมสุ        สมฺมส  ลกฺขณตฺตย 
               เตสุ  ปจฺจย  วเสน              เจว  ขณวเสน จ 
               อุทยพฺพย  ตาเณน             สมฺปสฺส  อุทยพฺพย ฯ 
        แตนั้นพิจารณาอยูซ่ึงพระไตรลักษณในธรรมท้ังหลายเหลานัน้แหละ แต 
คํานึงเห็นท้ังความเกดิท้ังความดับในธรรมเหลานั้นดวยอุทยัพพยญาณ ดวย 
สามารถแหงปจจัย และดวยสามารถแหงขณะจติ 
        มีความหมายวา เม่ือพระโยคีผูประกอบความเพียร เจริญวิปสสนา 
กัมมัฏฐาน จนถึงปจจยปริคคหญาณ เห็นปจจัยแหงรูปนามดังกลาวแลวโดย 
ไมเส่ือมถอย ตอจากนั้นดวยอํานาจแหงอินทรียและพละ เปนปจจัยสงใหกาว 
ข้ึนสู สัมมสนญาณ เห็นรูปนามโดยความเปนไตรลักษณ คือ เปนอนจิจัง 
เพราะอรรถวาไมเท่ียง ตั้งอยูไมได ตองส้ินไป ไมยั่งยืน ไมม่ันคง, เปนทุกข 
เพราะอรรถวา ทนอยูไมได ตองแตกดับไป, เปนอนัตตา เพราะอรรถวาไมเปน 
ไปตามอํานาจผูใด บังคับบัญชาไมได ไมเปนแกนสาร  
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        แมสัมมสนญาณ จะเหน็ไตรลักษณก็ดี แตการเหน็ในญานนี้ยังนับวา 
หยาบอยู ยังไมแนชัดทีเดียว เพราะตอเม่ือเห็นรูปนามใหมเกิดข้ึนมาแลว จึงได 
เกิดปญญารูข้ึนมาวารูปนามเกานั้นดับไปแลว เรียกวา สันตติยังไมขาด คือ 
ในขณะท่ีรูปนามดับไป ก็ไมทันไดเห็นในขณะท่ีดับไปในทันทีท่ีดับนัน้ ตอเม่ือมี 
รูปนามเกิดมาสืบตออีกใหมนั้นปรากฏแลว จึงจะรูวารูปนามเกาดับไปแลว อัน 
เปนความรูท่ียงัอิงอาศัย จินตามยปญญาอยู 
        สัมมสนญาณนี้สงเคราะหลงใน มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ซ่ึงเปน 
วิสุทธิมัคค ลําดับท่ี ๕ 
        อนึ่ง ในการพิจารณาไตรลักษณนี้ มีวธีิพิจารณาอยู ๔ แบบ ช่ือ 
กลาปสัมมสนนัย อัทธาสัมมสนนัย สันตติสัมมสนนัย และ ขณะสัมมสนนัย 
        ๑  พิจารณารูปนามโดยความเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดย กลาป 
สัมมสนนัย นัน้ เปนการพจิารณาท้ังกลุมท้ังกอน จับเอาโดยสวนรวม เชนถา 
พิจารณาเปนขันธ ก็กําหนดใหรูในขันธ ๕ ไปจนไตรลักษณปรากฏ 
        ถาพิจารณา อายตนะ กก็ําหนดรูใน อายตนะ ๑๒ 
        ถาพิจารณา ธาตุ ก็กําหนดรูใน ธาตุ ๑๘ 
        ถาพิจารณา ทวาร กก็ําหนดรูใน ทวารท้ัง ๖ 
        หรือพิจารณาอารมณ ๖ วิญญาณ ๖ ผัสสะ ๖ เวทนา ๖ สัญญา ๖ 
เจตนา ๖ ตณัหา ๖ วิตก ๖ วิจาร ๖ หรือ ๓๒ โกฏฐาส หรือ โลกียอินทรีย ๑๙ 
หรือธาตุท้ัง ๓ คือ กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ หรือภพท้ัง ๙ อยางใด 
อยางหนึ่งจนไตรลักษณปรากฏ 
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        ปญญาของพระโยคีท่ีเกิดข้ึนในขณะพิจารณาอยูใน กลาปสัมมสนนัย 
นี่แหละ ช่ือวา สัมมสนญาณ การพิจารณาแบบนี้ เปนวิธีท่ีงายท่ีสุด 
        ๒  พิจารณารูปนามโดยความเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดย 
อัทธาสัมฆสนนัย เปนการกําหนดรูรูปนามท่ีเกิดข้ึนในภพกอนวา รูปนามท่ีเคย 
เกิดในภพกอนนั้น เดี๋ยวนี้กไ็มมีแลว ลวนเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
        รูปนามท่ีกําลังเกิดอยูในภพนี้ ก็ไมไปเกิดในภพหนา ยอมดับไปใน 
ภพนี้เทานั้น ลวนแตเปน อนจิจัง ทุกขัง อนัตตา 
        รูปนามท่ีจะเกดิในภพหนา ก็ยอมดับอยูในภพหนานัน้ ไมไดตดิตามไป 
ในภพตอๆ ไปอีก ลวนแตเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เชนเดียวกนัท้ังส้ิน 
        ปญญาของพระโยคีท่ีเกิดข้ึนในขณะพิจารณาอยูใน อัทธาสัมมสนนัยนี ้
ช่ือวา สัมมสนญาณ การพิจารณาแบบนี้ เปนวิธีท่ีละเอียดกวาแบบ กลาป 
สัมมสนนัย 
        ๓  พิจารณารูปนามโดยความเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดย 
สันตติสัมมสนนัย เปนการกําหนดรูปนามท่ีเกิดติดตอกนัเปนระยะๆ เชน 
        รูปท่ีเกิดอยูในขณะนอน เมื่อลุกข้ึนนัง่ รูปเหลานั้นก็หาไดติดตามมา 
ดวยไม ยอมดับไปในขณะท่ีนอนนั้นเอง 
        รูปท่ีเกิดอยูในขณะนั่ง เม่ือยืนข้ึนแลว รูปนั้นก็ไมไดตามมา คงดับไป 
ในขณะน่ังนัน้เอง 
        รูปท่ีเกิดอยูในขณะยืน เม่ือเดินแลว รูปนั้นก็ไมไดตามมา คงดับไปใน 
ขณะยืนนัน่เอง ซ่ึงลวนแตเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนตน 
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        ฝายเวทนา ในขณะท่ีกําลังสบายอยู แลวความไมสบายเกิดข้ึน ความ 
รูสึกสบายน้ันก็ดับไป ไมไดตามมา เม่ือมีความรูสึกวาไมสบายอยู คร้ันเปล่ียน 
เปนสบายข้ึนมาอีก ความรูสึกไมสบายกด็ับไปในขณะนั้นเอง ไมไดตามมา ลวน 
แตเปน อนจิจงั ทุกขัง อนัตตา อยางนี้ เปนตน 
        ฝายสัญญา ความจําในขณะท่ีเห็นรูปารมณอยู คร้ันไดยินเกิดข้ึน กม็าจํา 
ในเสียงนั้น ความจําในรูปารมณก็ดับไป และเม่ือมีการไดกล่ินเกิดข้ึนความ 
จําในสัททารมณก็ดับไป มาจาํกล่ินนั้นเสีย ลวนแตเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
        ฝายสังขาร ในขณะท่ีพอใจชอบใจอยู เม่ือมีความไมพอใจเกิดข้ึน 
ความชอบใจพอใจน้ันก็ดับไป หรือ กําลังมีความไมชอบใจอยู กลับมีความเมตตา 
กรุณาข้ึน ความไมชอบใจนัน้ก็ดับไป ซ่ึงลวนแตเปนอนจิจัง ทุกขัง อนัตตา 
        ฝายวิญญาณ ในขณะท่ีรูรูปารมณอยู มีความรูในสัททารมณเกิดข้ีน 
ความรูในรูปารมณนั้นก็ดับไป และขณะท่ีรูสัททารมณอยูนั้น หากวามีความรู 
ในคันธารมณเกิดข้ึน ความรูในสัททารมณนั้นก็ดบัไป ลวนแตเปน อนจิจัง 
ทุกขัง อนัตตา 
        ปญญาของพระโยคีท่ีเกิดข้ึนในขณะพิจารณาอยูใน สันตติสัมมสนนัยนี ้
ช่ือวา สัมมสนญาณ การพิจารณาแบบนี้เปนวิธีท่ีละเอียดกวา อัทธาสัมมสนนัย 
ข้ึนไปอีก 
        ๔  พิจารณารูปนามโดยความเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาโดย 
ขณะสัมมสนนัย เปนการพจิารณาความเกิดข้ึนและดับไปของรูปหนึ่งตออีกรูปหนึ่ง 
การเกิดข้ึนและดับไปของจติดวงหนึ่งตอจิตอีกดวงหนึง่ อยางไมขาดสาย ซ่ึงลวน 
แตเปน อนจิจงั ทุกขัง อนัตตา ดวยกันท้ังส้ิน        
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        ปญญาของพระโยคีท่ีเกิดข้ึนในขณะพิจารณาอยูใน ขณะสัมมสนนัยนี ้
ช่ือวา สัมมสนญาณ เชนเดียวกัน การพจิารณาแบบนีเ้ปนวิธีท่ีละเอียดท่ีสุดแลว 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแตพระองคเดยีวเทานั้น จึงสามารถพิจารณาได 
        การเห็นไตรลักษณนัน้ ยอมประจักษในขณะท่ี รูปนามดับ เพราะวา 
ดับไปจึงเปนอนิจจังไมเท่ียง ถาเท่ียงอยูกไ็มดับ, เพราะวาดับไปจึงเปนทุกข 
ทนอยูไมได ถาทนอยูไดก็ไมดับ และเพราะวาดับไป จึงเปนอนัตตา บังคับบัญชา 
ใหคงอยูก็ไมได ถาบังคับบัญชาได ก็ไมใหดับไปได แตวา สัมมสนญาณนี้ เห็น 
ความเกิดของรูปนามท่ี เกิดใหม ข้ึนมาแทนแลว จึงไดรูวารูปนามเกานั้นดับไป 
แลว เปนการรูไดโดยอนุโลมดวยอาศัยจนิตามยปญญาเขามาชวย ไมได 
ประจักษในขณะท่ีดับ ดังนัน้จึงกลาววา สัมมสนญาณ เปนญาณ ท่ียกรูปนาม 
ข้ึนสูไตรลักษณ 
        สัมมสนญาณนี้ สามารถละ สมูหัคคาหะ การยึดเรายึดเขา เสียได 
        ตั้งแต นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณท่ี ๑, ปจจยปริคคหญาณ ญาณท่ี ๒ 
จนถึง สัมมสนญาณ ญาณท่ี ๓, นี้ ลวนแตยังเปนญาณท่ี ตองอาศัย จินตามย 
ปญญา เขาชวยอยูท้ัง ๓ ญาณ และนับแต อุทยัพพยญาณ เปนตนไป ไมตอง 
อาศัย จินตามยปญญา เขามาชวยอีกเลย 
        เม่ือพระโยคี กําหนดพิจารณาจนถึง สัมมสนญาณ ท่ีสงเคราะหใน 
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ อันเปนวิสุทธิมัคคลําดับท่ี ๕ แลว และต้ังม่ันใน 
การพิจารณาเห็นรูปนามท่ีเกิดใหม ซ่ึงทําใหเกดิ ปญญา รูเห็นวารูปนามเกานั้น 
ดับไปแลว ท่ีเรียกวา สันตติยังไมขาด นัน้ตอไปโดยไมทอถอย ดวยอํานาจแหง 
                                                                                                (20)  
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อินทรียและพละก็จะเปนปจจัยใหเหน็ชัดข้ึน จนเห็นใน ขณะท่ีดับ โดยรูปนาม 
ใหมยังไมทันเกิดข้ึนมาแทน และเหน็ใน ขณะท่ีเกิด ของรูปนามใหมนัน้ดวย 
อันเปนการเหน็ท้ังความดับของรูปนามเกา และเหน็ความเกิดของรูปนามใหม 
จึงเรียกวาเห็นท้ังความเกิดและความดับ เห็นอยางนี้เรียกวาเห็นอยาง สันตติขาด 
ไดช่ือวาเปน อุทยัพพยญาณ เปนญาณท่ีประจักษแจงไตรลักษณโดยชัดเจน 
        อุทยัพพยญาณ ญาณท่ีเห็นไตรลักษณ คือเห็นท้ังการเกิดการดับนัน้ 
ยังจําแนกไดเปน ๒ มีช่ือวา ตรุณอุทยัพพยญาณ เปนอุทยพัพยญาณ ท่ียงั 
ออนอยู และ พลวอุทยัพพยญาณ เปนอุทยพัพญาณท่ีแกกลา มีสติระลึกรู 
เฉพาะรูปธรรมนามธรรม ไมเลยถึงบัญญัติ รูปตปรมัตถลวนๆ อุทยัพพยญาณ 
ท่ียังออนอยู นีแ่หละท่ีถึงคราวท่ีบังเกดิ วิปสสนูปกิเลส 
                                        วิปสสนูปกิเลส 
        วิปสสนูปกิเลส เปนเคร่ืองเศราหมองของวิปสสนา และเปนสหชาต 
ธรรมของวิปสสนาดวย เพราะผูเจริญวิปสสนากัมมัฏฐานจนเกิดญาณแกกลาถึง 
ตรุณอุทยัพพยญาณแลว เปนท่ีแนนอนท่ีตองเกิดวปิสสนูปกิเลส อันเปน อมัคค 
ไมใชทางท่ีใหถึงความบริสุทธิหมดจด วปิสสนูปกิเลสนั้นมี ๑๐ อยาง ดังมีคาถา 
ท่ี ๒๔ แสดงวา 
        ๒๔   โอภาโส  ปติ  ปสฺสทฺธิ        อธิโมกฺโข  จ  ปคฺคโห 
               สุข  ญาณมุปฏฐาน            มุเปกฺขา  จ  นิกนตฺิ  จ  ฯ 
        โอภาส  ปติ ปสสัทธิ อธิโมกข ปคคหะ สุข ญาณ อุปฏฐาน อุเบกขา 
นิกันติ  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 155 
                                           - ๑๕๕ - 
        มีความหมายวา เคร่ืองเศราหมองของวิปสสนา ท่ีช่ือวา วิปสสนูปกิเลส 
ซ่ึงมีจํานวน ๑๐ ประการนั้น ไดแก 
        ๑  โอภาส        มีแสงสวางรุงโรจนแรงกลา สวางกวาแตกาลกอน 
        ๒  ปติ            อ่ิมใจเปนอยางยิ่งกวาท่ีไดเคยพบเหน็มา 
        ๓  ปสสัทธิ       จิตสงบเยือกเย็นมาก 
        ๔  อธิโมกข      นอมใจเช่ือ อยางเล่ือมใสเด็ดขาด ปญญาก็เกิดไดยาก 
        ๕  ปคคหะ       พากเพยีรอยางแรงกลา 
        ๖  สุข             มีความสุขสบายเหลือเกิน ชวนใหติดสุขเสีย 
        ๗  ญาณ         มีปญญามากไป จะทําใหเสียปจจุบัน 
        ๘  อุปฏฐาน      ตั้งม่ันในอารมณรูปนามจนเกินไปทาํใหปรากฏนิมิตตางๆ 
        ๙  อุเบกขา       วางเฉยมาก เปนเหตุใหหยอนความเพียร 
       ๑๐  นิกันติ        ชอบใจติดใจในกเิลส ๙ อยางขางบนนั้น 
        วิปสสนูกิเลส ๙ ประการ ตั้งแต โอภาส ถึง อุเบกขานั้น แมวาจะ 
เกิดปรากฏข้ึนมาแลว ถานิกนัติยังไมเขารวมดวย คือ ไมชอบใจ ติดใจ 
เพลิดเพลินไปดวย ก็ไมเปนอุปกิเลสของวิปสสนา ตอเม่ือใด 
        มี   นิกันติ  เขาไปชอบใจติดใจ  โอภาส     ก็ดี 
        "                "                "       ปติ          " 
        "                "                "        ปสสัทธิ   " 
        "                "                "        อธิโมกข  " 
        "                "                "        ปคคหะ    " 
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        มี  นิกันต ิ เขาไปชอบใจติดใจ    สุข          ก็ด ี
        "                "                "        ญาณ        "         
        "                "                "        อุปฏฐาน    " 
        "                "                "        อุเบกขา     " 
        เม่ือนั้นจงึนับวาองคประกอบท้ัง ๙ นีเ้ปน วิปสสนูปกิเลส ทําใหวปิสสนา 
เศราหมอง ยินดีพอใจอยูเพยีงแคนี้ โดยเขาใจเสียวาตนเองสําเร็จมัคคผลแลว 
เปนปจจยัใหเกิดกิเลส เปนท่ีอาศัยแหงคาหธรรม คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ และ 
เปนชองใหอกสุลธรรมเหลาอ่ืนเกิดข้ึนอีกมากมาย ผูมีปญญายอมพิจารณาองค 
ประกอบของวิปสสนูปกิเลสท้ั ๙ และองควิปสสนูปกิเลสแทๆ อีก ๑ คือ 
นิกันติ วาสักแตเกิดขึ้นแลวดบัไป เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เชนนี้แลว 
วิปสสนาก็ไมเศราหมอง แตจะเจริญข้ึนตามลําดับ 
        ๒๕  อิจฺเจว  ทสุปเกฺลาสา      ปริปนฺถ ปริคฺคหา 
              อมคฺคา  ว  อิเมธมฺมา      ธมฺมสฺส  ปริปนฺติกา ฯ 
        อุปกิเลส ๑๐ ประการดงับรรยายมาฉะนี้ กําหนดถือวาเปนอันตราย 
ธรรมเหลานี้เปนอันตรายแหงวิปสสนาธรรม เปนอมัคค มิใชทางเลย 
        มีความหมายวา วิปสสนูปกิเลส ที่ไดกลาวมาแลวนี ้เปนอันตราย 
ของวิปสสนาโดยแท แตจะบังคับบัญชามิใหเกดิข้ึนกไ็มได เม่ือเจริญถึงตรุณ 
อุทยัพพยญาณ วิปสสนูปกิเลสยอมเกิดข้ึนตามธรรมชาติคูกับวิปสสนา จะเรียก 
วาเปนสหายของวิปสสนากไ็ด แตวา วิปสสนูปกิเลสจะไมเกิดแกบุคคล ๓ จําพวก 
คือ  
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        ๑  พระอริยบุคคล เพราะไดเคยดําเนินในทางท่ีถูกแลว 
        ๒  ผูปฏิบัติผิดจากทางวิปสสนา 
        ๓  ผูมีความเพียรออน เพราะความเพยีรท่ีแรงกลาเทานั้นจึงจะเปน 
วิปสสนูปกิเลส 
        เม่ือวิปสสนูปกิเลสเกิดข้ึน พระโยคีผูท่ีไมประกอบดวยสปาย ๗ (โดย 
เฉพาะในท่ีนีห้มายถึง กัลยาณมิตร คืออาจารยผูอุปถัมภ) แลว กย็ากท่ีจะ 
ลวงพนไปได เพราะชอบใจ ติดใจ เพลิดเพลินในวิปสสนปูกิเลสนี้เสีย อุปมา 
เหมือนการเดนิทางไกลและกันดาร เม่ือเดนิไปพบศาลาพักรอนขางทาง ก็แวะ 
เขาไปพักผอนหลับนอนเสีย ไมเดินทางตอไป ก็ไมบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง 
ดวยเหตนุี้วิปสสนูปกิเลสจึงเปนเคร่ืองเศราหมอง เปนอันตราย เปนอมัคค คือ 
มิใชทางแหงวปิสสนา สวนทางของวิปสสนานั้นคือการเห็นแจงในรูปธรรมกับ 
นามธรรมโดยลักษณะท้ัง ๓ คือไตรลักษณ เห็นแตเกดิข้ึนแลวดับไปในอุทยัพพย 
ญาณน้ัน จึงจะพนอํานาจของวิปสสนูปกิเลส 
        ๒๖  สมฺมวีถิ  ปฏิปนฺน              ตตโต ญาณทสฺสน 
              มคฺโค  ธมฺมา  ธิกมาย          มคฺคามคฺค  วินิจฺฉย ฯ 
        ความรูความเหน็โดยปญญาอันกวางขวาง ดําเนนิข้ึนสูวิถีโดยชอบเปน 
ทางเพ่ือบรรลุธรรม ช่ือวา การวินิจฉัยวาทาง หรือ มิใชทาง (คือ มัคคา 
มัคคญาณทัสสนวิสุทธิ) 
        มีความหมายวา เม่ือพระโยคีผูเจริญวปิสสนากัมมัฏฐานจนเกิดญาณแกกลา 
เปนพลววิปสสนาในอุทยพัพยญาณแลว พนจากอํานาจของวิปสสนูปกิเลส ไมติด  
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ไมของอยูเลย เพราะมาวนิิจฉัยดูวามิใชทางเลย เปนสังขารธรรมท่ีเกิดข้ึน 
แทรกแซงใหวปิสสนาเศราหมองเทานั้น เกดิข้ึนแลวก็ดับไปเปนธรรมดาดั่งนี ้
เปนอันวาถึง มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เปนความบริสุทธิในขอท่ีรูวาทาง 
หรือมิใชทาง อุปมาเหมือนผูเดินทางมาถึงทาง ๒ แพรง วินิจฉัยแลวรูวาทางน้ี 
เปนทางท่ีถูก ปลอดภัย ควรเดิน ทางนั้นเปนทางท่ีผิด มีอันตราย ไมควรเดิน 
จึงมุงหนาเดินไปตามทางท่ีถูกตอง คือพิจารณาไตรลักษณแหงรูปนามโดยการ 
กําหนดเพงความเกิดดับดวยความพากเพียรตอไป 
        สรุปในอุทยัพพยญาณนี้ คงไดความวา จําแนกอุทยัพพยญาณไดเปน 
๒ คือ ตรุณอุทยัพพยญาณ และ พลวอุทยพัพยญาณ ตรุณอุทยัพพยญาณนี้ 
แหละท่ีวิปสสนูปกิเลสเกิด ตรุณอุทยัพพยญาณ ท่ียังมีวิปสสนูปกิเลสเกิดปะปน 
อยูดวยนัน้ เรียกวา มัคคญาณทัสสนวิสุทธิ คือกําลังอยูในระหวาง 
วินิจฉัยวาทางหรือมิใชทางกนัแน กลาวอยางสามัญก็วายงัอยูในระหวางลูกผีลูกคน 
ตอเม่ือวินิจฉัยไดเด็ดขาดแลววาวิปสสนูปกิเลสเปน อมัคค หาใชทางไม ก็เจริญ 
อุทยัพพยญาณตอไป อุทยัพพยญาณท่ีไมมีวิปสสนูปกิเลสเกิดปะปนดวยนัน้ช่ือวา 
พลวอุทยัพพยญาณ เปนอุทยพัพยญาณท่ีพนจากอํานาจแหงวิปสสนูปกเิลสแลว 
เชนนี้ จึงเปน ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 
        ตรุณอุทยพัพยญาณ บางก็เรียกวา มัคคมัคววัตถานญาณ นี้สามารถ 
ละ อมัคเคมัคคสัญญา สัญญาท่ีเขาใจผิดนัน้ได  
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                               ปฏิปทาญาณทัสสนวสุิทธิ 
        ปฏิปทาญาณทัสสนวสุิทธิ เปนวิสุทธิมัคคลําดับท่ี ๖ ซ่ึงตรงกับโสฬส 
ญาณ ถึง ๙ ญาณ คือต้ังแต พลวอุทยัพพยญาณ ท่ีปราศจากวิปสสนูปกิเลส 
รบกวนแลว ไปจนถึง อนุโลมญาณ มีคาถาท่ี ๒๗ แสดงวา 
        ๒๗   ปริปนฺถ  วมุตฺโต  ว        อุทยพพฺยญาณโต 
               ปฏ�สบ ยาวานโุลมา      นวญาณานิ  ภาวยิ 
               � ิโต  ปฏิปทาญาณ         ทสฺสนสฺมึ  วิสุทฺธิย ฯ 
        การกะบุคคล พนแลวจากอันตราย เจริญวิปสสนาท้ัง ๙ จําเดิม 
แตอุทยัพพยญาณไปตลอดถึงอนุโลมญาณ ช่ือวาต้ังอยูแลวใน ปฏิปทาญาณ 
ทัสสนวิสุทธิ 
        มีความหมายวา บุคคลผูกระทําความเพียรเจริญวิปสสนากัมมัฏฐานโดย 
ไมทอถอย ไมยึดถือนิมิตตางๆ พนแลวจากนิวรณท้ัง ๕ และปราศจาก 
วิปสสนูปกิเลสท้ัง ๑๐ ประการ อันเปนอันตรายของวิปสสนาน้ันมารบกวน เม่ือ 
นั้นวิปสสนาญาณ ก็จะเจริญแกกลาข้ึนในวิปสสนาญาณท้ัง ๙ อันไดแก 
อุทยัพพยาญาณ ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกมยตา 
ญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเบกขาญาณ และอนุโลมญาณ ตามลําดับ ซ่ึงญาณ 
ท้ัง ๙ นี้ เม่ือกลาวโดยวิสุทธิท้ัง ๗ แลว เรียกวาปฏิปทาณทัสสวิสุทธิ 
อันเปนวิสุทธิลําดับที ๖ เปนความบริสุทธิหมดจดโดยมีปญญารูวา การปฏิบัติ 
ดังนี้เปนทางท่ีจะดําเนินไปใหบรรลุถึง ญาณทัสสนวิสุทธิแลว ความหมายของ 
แตละญาณแหงวิปสสนาญาณท้ัง ๙ นัน้ มีดังนี ้
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                                      อุทยพัพยญาณ 
        อุทยัพพยญาณ เปนญาณท่ี ๔ แหง โสฬสญาณ และเม่ือนับวา 
วิปสสนาญาณ มี ๙ ตามนัยแหงคาถาท่ี ๒๗ ขางบนน้ีแลว ก็เปนญาณท่ี ๑ 
แหงวิปสสนาญาณ ๙ อันเปนญาณท่ีแจงไตรลักษณ ดวยการพิจารณาจนเห็น 
ความเกิดดับของรูปนาม 
        เม่ือเห็นอนิจจัง เพราะรูปนามน้ีดับไป สันตติก็ไมสามารถท่ีจะ 
ปดบังไวใหคงเห็นเปนนิจจังไปได ดังนั้นจงึประหาณมานะเสียได 
        เม่ือเห็นทุกขัง เพราะรูปนามน้ีดับไปๆ อริยาบถก็ไมสามารถท่ีจะ 
ปดบังไวใหคงเห็นเปนสุขไปได ดังนัน้จึงประหาณตัณหาเสียได 
        เม่ือเห็นอนัตตา เพราะรูปนามน้ีดับไปๆ ฆนสัญญาก็ไมสามารถท่ีจะ 
ปดบังไวใหคงเห็นเปน อัตตา ไปได ดงันั้นจึงประหาณทิฏฐิเสียได 
        อุทยัพพยญาณ นี้เทากับอารมณ ๓ ญาณขางตนรวมกันมาเปนปจจยั 
ใหเกดิ อุทยพัพยญาณ กลาวคือ 
        นามรูปปริจเฉทญาณ เปนญาณท่ีใหเกิดปญญาเห็นรูปและนาม วาเปน 
คนละส่ิงคนละสวน 
        ปจจยปริคคหญาณ เปนญาณท่ีใหเกดิปญญาเห็นปจจัยท่ีใหเกิดรูปและ 
เกิดนาม 
        สัมมสนญาณ เปนญาณท่ีใหเกิดของรูปนาม จึงไดเกิดปญญา 
รูข้ึนมาวา รูปนามกอนนีน้ั้นไดดับไปแลว  
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        คร้ันถึง อุทยัพพยญาณนี้ จึงทําใหเกดิปญหาเห็นแจงท้ังความเกิดและ 
ความดับ ของรูปนาม 
        และตอไปจะเปน ภังคญาณ เปนญาณท่ีเหน็แตความดับของรูปนาม 
แตถายเดยีว 
                                        ภังคญาณ 
        ภังคญาณ เปนญาณท่ี ๕ แหงโสฬสสญาณ เปนญาณท่ี ๒ แหง 
วิปสสนาญาณ ๙ และเปน ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ อันเปนวิสุทธิ ลําดับ 
ท่ี ๖ ในวิสุทธิท้ัง ๗ 
        ภังคญาณนี้เห็นแตความดับถายเดยีว ความดับแหงรูปนาม เปนท่ีนา 
หวาดกลัวและสะเทือนใจ ซ่ึงผิดกับความเกิด เพราะความเกิดนัน้นอกจากไม 
เปนท่ีนาหวาดกลัวแลว ยังกอใหเกดิกิเลส เชน ตัณหาเปนตนดวยซํ้าไป 
        การเห็น ก็เห็นความดับของรูปธรรมนามธรรม ท้ังท่ีเปนภายในท้ังท่ี 
เปนภายนอกดวย กลาวคือ รูปท่ีเปนอารมณซ่ึงเปนธรรมภายนอกนัน้ก็ดับไปๆ 
นามคือ จิตเจตสิกท่ีธรรมภายในอันเปนตัวรู ก็ดับไปๆ เชนเดียวกัน ลวน 
แตเปน อนจิจงั ทุกขัง อนัตตา ดวยกันท้ังนั้น 
        ความดับเปนส่ิงสะเทือนใจ จึงทําใหจติใจจดจอเหน็แตความดับชัดข้ึน 
เดนข้ึนทุกที จนเกิดปญญารูเห็นวารูปนามนี้ไมเปนแกนสาร หาสาระมิได ทําให 
คลายความกําหนัด คลายความยึดม่ัน ดังท่ีในวิสุทธิมัคคไดแสดงอานสิงสแหง 
ภังคญาณน้ีไวถึง ๘ ประการ คือ 
                                                                                                (21) 
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        ๑  ภวทิฏฐิปฺปหาน สละละเสียไดซ่ึงสัสสตทิฏฐิ คลายความใครในภพ 
คือ ขันธ 
        ๒  ชีวิตนกินฺติปริจฺจาโค สละละเสียไดซ่ึงความยินดใีนชีวิต คลาย 
ความใครในชีวิต 
        ๓  สทา ยุตตฺปยุตฺตตา มีความเพยีรบําเพ็ญกัมมัฏฐาน ส้ินกาลเปนนิจ 
        ๔  วิสุทฺธาชีวิตา ประพฤติเล้ียงชีวิตดวยความบริสุทธ์ิ ปราศจากโทษ 
        ๕  อุสฺสุกฺกปฺปหาน สละละเสียซ่ึงความขวนขวายในการแสวงหาเคร่ือง 
อุปโภค บริโภค และบริขารตางๆ โดยต้ังอยูในความมักนอย 
        ๖  วิคตภยตา ปราศจากความหวาดกลัว บมิไดสะดุงตกใจกลัวตอ 
ภยันตรายตางๆ 
        ๗  ขนฺติโสรจฺจปฏิลาโภ มีความอดทน อดกล้ัน และวางายสอนงาย 
บมิไดกระดางกระเดื่อง 
        ๘  อรติรตสิหนตา อดกล้ันไดซ่ึงความกระสันและความยินดี บมิไดลุ 
อํานาจแหงความกระสันและความยินด ี
        ภังคญาณ ท่ีเห็นแตความดับของรูปนามน้ี สามารถละ สัสสตทิฏฐิ 
ท่ีมีความเหน็ผิดวา สัตวบุคคลท้ังหลายมีความเท่ียงไมผันแปรเปนอยางอ่ืนเลย 
                                        ภยตูปฏฐานญาณ 
        ภยตูปฏฐานญาณ นี้มักจะเรียกส้ันๆ วา ภยญาณ เปนญาณท่ี ๖ 
แหงโสฬสญาณ เปนญาณท่ี ๓ แหงวิปสสนาญาณ ๙ และเปนวิสุทธิมัคค 
ลําดับท่ี ๖ ท่ีช่ือวา ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ แหงวิสุทธิท้ัง ๗ 
        ภยญาณ เปนญาณท่ีไดรับอารมณ สืบเนื่องมาจากภังคญาณ ท่ีเห็น 
รูปนามดับไปๆ ไมเปนแกนสาร หาสระมิได ก็เลยเกิดมีความรูสึกข้ึนมาวา  
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สังขารรูปนามน้ีเปนภยัอยางแนนอน เพราะส่ิงใดท่ีนากลัว นาหวาดเสียว ส่ิงนั้น 
ยอมเปนอันตราย เปนทุกข เปนภัย เม่ือมีความรูสึกเชนนีจ้ับจิตจับใจโดยอํานาจ 
แหงภาวนา กทํ็าใหมองเห็นภัยในความเกดิข้ึนของสังขารรางกาย อันมีรูปมีนามนี ้
ท่ีเปนไปในกําเนิด ๔, ในคติ ๕, ในวิญญาณฐิติ ๗ และในสัตตาวาส ๙ 
เหลานั้นวาลวนแตนากลัวนาหวาดเสียว เต็มไปดวยอันตรายและภัยพิบัติ สังขาร 
ท้ังหลายท่ีเปนมาแลวในอดีต ท่ีกําลังเปนอยูในปจจุบัน แมแตท่ีจะเปนไปใน 
อนาคต ก็ตองมีความยอยยับดับไปอยางนีเ้หมือนกนั ท่ีรูดังนี้เปนการรูตามความ 
เปนจริงแหงสภาวธรรม ดวยภาวนามยปญญา ขณะท่ีรูดังนี้อยูตราบใด ตัณหา 
คือตัว สมุทัย ก็จะเกิดรวมดวยไมได เปนการทําใหตัญหานั้นหยดุชะงักอยู 
ไมกําเริบข้ึนมาไดตราบนั้น แตวาความยนิราย ความกลัว คือ โทสะ อาจอาศัย 
แอบแฝงเกดิข้ึนได 
        ภยญาณ หรือ ภยตูปฏฐานญาณ ซ่ึงเปนญาณท่ีเหน็วารูปนามน้ีเปนภภยั 
จึงละ สภเยอภยสัญญา สัญญาที่ไมแจงในภยันั้นได 
                                        อาทีนวญาณ 
        อาทีนวญาณ เปนญาณท่ี ๗ แหงโสฬสญาณ เปนญาณท่ี ๔ แหง 
วิปสสนาญาณ ๙ และอยูใน ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ อันเปนวิสุทธิมัคค 
ลําดับท่ี ๖ แหงวิสุทธิ ๗ 
        ญาณน้ีไดรับอารมณตอเนื่องมาจาก ภยญาณ ท่ีเหน็รูปนามเปนภยั จึง 
เกิดปญญาเห็นวา รูปนามคือสังขารนี้เปนโทษ ซ่ึงส่ิงใดท่ีเปนภยัส่ิงนั้นยอม 
เปนโทษ นี่เปนไปอยางธรรมดาตามธรรมชาติ การเห็นโทษในท่ีนี้เหน็ถึง ๕ 
ประการ คือ  
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        ๑  เห็นความเกดิข้ึนของสังขารท่ีตนปฏิสนธิมา วาเปนโทษ 
        ๒  เห็นความเปนไปของสังขารในระหวางท่ีตั้งอยูในภพ และคติท่ีตน 
ไดนั้น วาลวนแตเปนโทษ 
        ๓  เห็นกรรมที่เปนปจจยัใหเกิดข้ึนมานั้นเปนโทษ มิใชคุณ 
        ๔  เห็นความเส่ือมความส้ินไปของสังขาร วาเปนโทษ 
        ๕  เห็นวาการท่ีจะตองไปเกิดอีกนั้น เปนโทษ 
        ดวยอํานาจของปญญาท่ีคอยๆ แกกลาข้ึนมาเปนลําดับ จึงทําใหเหน็วา 
รูปนามสังขารนี้เปนโทษ เปนส่ิงท่ีรายท่ีช่ัว ไมใชเปนส่ิงท่ีนาช่ืนชมยนิดีเลย 
แมแต สติ และ ปญญา ท่ีทําใหเห็นเชนวานี้ ก็ยังถือวา ญาณคือปญญา 
ก็เพียงสักแตวารู สติท่ีระลึกก็เพียงแตอาศัยระลึก ไมอิงอาศัย ตัณหา ความ 
อยาก ไมอิงอาศัย ทิฏฐิ ความเห็นผิด มาปรุงแตงใหเกิดความยินดีในสติ 
ปญญาท่ีทําใหรูแจงถึงปานน้ี ไมถือวาส่ิงใดส่ิงหนึ่งในสังขารนี้เปนคุณเลย ลวน 
แตเปนโทษท้ังนั้น 
        เม่ือเห็นโทษของสังขาร ก็ทําใหเกิดปญญาข้ึนมาวา ถาไมมีความเกิด 
แก เจ็บ ตาย ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ไมมีรูปนาม ไมมีสังขารเลย ก็จะ 
ปลอดภัย ไมมีโทษ ปญญาท่ีคิดจะใหพนจากทุกขโทษภยัท้ังหลายนี้แหละ คือ 
อาทีนวญาณ เปนปญญาท่ีริเร่ิมจะใหพนทกุข บายหนาไปหาสันติสุข นอมใจ 
ไปสูพระนิพพาน ซ่ึงจะไมตองกลับมาวนเวียนในสังสารวัฏฏอีก 
        อารมณของทีนวญาณนี ้จึงแยกไดเปน ๒ นัย นัยหนึง่เห็นโทษของ 
สังขาร อันเปนธรรมในสังสารวัฏฏ อีกนัยหนึ่งเห็นคุณของพระนิพพาน อัน 
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เปนธรรมท่ีพนจากสังสารวฏัฏ อารมณท้ัง ๒ นี้ จะวาตางกันเปนขาศึกกันก็ได 
เพราะเม่ือเห็นโทษของสังขารมากเทาใด กพ็อใจในการทีจ่ะพนโทษมากเทานั้น 
หรือเห็นคุณในการพนโทษมากเทาใด ก็ยิง่มีความอยากท่ีจะจากสังขารท่ีมีโทษ 
มากเทานั้น แตจะวาอารมณท้ัง ๒ นี้เหมือนกันและชวยอุปการะแกกนัก็ได 
เพราะความมุงหมายของอารมณท้ัง ๒ นี้ มุงไปสูความพนจากสังสารวฏัฏ 
เหมือนกนั และตางก็เปนปจจัยอุปการะใหเกิดปญญาแกกลา จนนําออกจาก 
สังสารวัฏฏไดเชนเดยีวกัน 
        ท่ีคิดจะพนทุกข ก็เพราะเหน็ทุกขเห็นโทษของสังขาร ถาหากวายังเห็น 
สังขารรูปนามท้ังหลายเปนของดี เปนของสวยงาม เปนของเท่ียง เปนสุข 
เปนตัวตนอยู จะติดอยูในตัณหา ติดอยูในกองทุกข ซ่ึงจะนําไปสูสังสารทุกข 
อีกไมมีท่ีส้ินสุด จะพนทุกขไดก็ตอเม่ือใชปญญาพิจารณาทุกขใหเห็นทุกข แลว 
อาศัยทุกขนั้นแหละไตไปตามความทุกข ไมใชเพงสุข อาศัยสุข ดําเนินไปตาม 
ทางท่ีสุขสบาย ซ่ึงกลับจะติดแนนอยูในสุข ไมมีวันท่ีจะพนทุกขไปไดเลย 
       อาทีนวญาณ ปญญาท่ีเห็นวารูปนามนี้ลวนแตเปนโทษนั้นสามารถละ 
อัสสาทสัญญา สัญญาท่ีช่ืนชมยินดนีั้นได 
                                            นิพพิทาญาณ 
        นิพพิทาญาณ เปนญาณท่ี ๘ แหงโสฬสญาณ เปนญาณท่ี ๕ แหง 
วิปสสนาญาณ ๙ และอยูใน ฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ซ่ึงเปนวิสุทธิมัคค  
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        เม่ือเห็นรูปนามเปนภัยและเปนโทษดวยประการตางๆ ท้ังพิจารณาเห็น 
ซํ้าเห็นซากอยูอยางนี้ กย็ิ่งเหน็ภัยเหน็โทษชัดข้ึน ก็เปนธรรมดาท่ีจะตองเกิด 
ความเบ่ือหนายตอรูปนามท้ังปวง 
        การเบ่ือหนายตอรูปนาม ท่ีช่ือวา นิพพิทาญาณ นี้ เปนการเบ่ือหนาย 
อันเกิดจากปญญาท่ีเห็นแจงถึงภัยและโทษ ของสังขารรูปนามท้ังปวง มิใช 
เบ่ือหนายในอารมณอันไมเปนท่ีนารักท่ีนาช่ืนชมยินดี หรืออารมณท่ีไมชอบใจ 
อันเนื่องดวยโทสะ เพราะความเบ่ือหนายอันเนื่องจากโทสะน้ันเปนการเลือก 
เบ่ือหนาย ส่ิงใดท่ีไมชอบก็เบ่ือหนาย แตส่ิงใดท่ียังชอบอยูก็ไมเบ่ือหนาย เวลา 
อ่ิมก็เบ่ือหนายแตเวลาหิวก็ไมเบ่ือหนาย เชนนี้เปนตน แตวาการเบ่ือหนายดวย 
ปญญา เปนการเบ่ือหนายตอส่ิงท้ังปวง ไมใชเลือกเบ่ือบางไมเบ่ือบางเหมือน 
อยางเนื่องดวยโทสะ นิพพิทาญาณนี้เบ่ือหนายตอสังขารรูปนามในทุกๆ ภูมิ 
ไมใชเลือกเบ่ือหนายเฉพาะอบายภูมิ แตภมิูในสวรรคไมเบ่ือหนาย ท่ีเบ่ือหนาย 
สังขารรูปนามในทุกๆ ภูมิก็เพราะสังขารรูปนามไมวาจะอยูในภูมิไหน ก็เปนภัย 
เปนโทษท้ังนัน้ 
        เม่ือเบ่ือหนายในรูปนาม จึงปลงใจขะมักเขมนในการเจริญวิปสสนา 
กัมมัฏฐาน ซ่ึงเปนเคร่ืองนําออกจากสังสารทุกข มุงไปสูสันติสุข คือ พระนิพพาน 
        นิพพิทาญาณ ปญญาท่ีเบ่ือหนายตอสังขารรูปนามน้ี สามารถละ 
อภิรติสัญญา สัญญาท่ีเพลิดเพลินเสียได  
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        อนึ่ง  ภยญาณ ปญญาท่ีเห็นสังขารรูปนามวาเปนภยั อาทีนวญาณ 
ปญญาท่ีเห็นสังขารรูปนามวาเปนโทษ และ นิพพิทานญาณ ปญญาท่ีเห็นสังขาร 
รูปนามวาเปนส่ิงท่ีนาเบ่ือหนาย รวม ๓ ญาณนี้ เปนสภาพเดียวกนั เปนอรรถ 
อันเดียวกนั คือ 
                เปนภัย        ก็เพราะไมดี  ช่ัว  มีโทษ  ควรเบ่ือหนาย 
                เปนโทษ       ก็เพราะไมดี  ชัว  มีภัย   ควรเบ่ือหนาย 
                ท่ีเบ่ือหนาย   ก็เพราะไมดี  ช่ัว  มีภัย   มีโทษ 
        ดังมีบาลีวา ยาจะ ภยะ ตุปฏ�านปตฺตา ยตฺจ อาทีนวณาณ  ยาจ 
นิพฺพิทา อิเม ธมฺมา เอกตฺถา พยตฺชนเมวนาม 
        ภยญาณที่ไดเหน็เปนภยัก็ดี อาทีนวญาณที่ไดเห็นเปนโทษก็ดี นิพพิทา 
ญาณท่ีเบ่ือหนายก็ดี รวม ๓ ประการนี้ เปนสภาพเดยีวกนั เปนอรรถเดียวกัน 
ตางกันแตช่ือพยัญชนะเทานั้น 
                                        มุญจิตุกมยตาญาณ 
        มุญจิตุกมยตาญาณ เปนญาณท่ี ๙ แหงโสฬสญาณ เปนญาณท่ี ๖ 
แหงวิปสสนาญาณ ๙ และอยูใน ปฏิปทาญาณทัสสนวสุิทธิ ซ่ึงเปนวิสุทธิมัคค 
ลําดับท่ี ๖ แหงวิสุทธิ ๗ 
        โยคีบุคคลผูเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน จนเกิดปญญาถึงกับมีความเบ่ือหนาย 
ตอรูปธรรมนามธรรมอันเปนสังขารธรรม ตั้งหนาเจริญภาวนาตอไปโดยปราศจาก 
ความทอถอย มีความเบ่ือหนายในรูปนามยิง่ข้ึน ก็เกดิความมุงหมาย 
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ท่ีจะใหพนส่ิงท่ีไมดี ส่ิงท่ีช่ัว เปนภยั เปนโทษ นาเบ่ือหนาย คือ สังขารรูปนาม 
ท่ีมุงจะใหพนจากสังขารรูปนาม ท่ีจะหนีจากสังขารรูปนามน่ีแหละเรียกวา 
มุญจิตุกยตาญาณ 
        การพนจากรูปนาม การหนีจากรูปนาม ก็คือ การพนจากทุกขโทษภยั 
นั่นเอง เปนความมุงม่ันท่ีจะพนอยางแรงกลา อันเกิดจากปญญาท่ีเรียกวา 
ภาวนามยปญญา ไมใชนึกจะพนอยางเล่ือนลอย โดยไมไดมีการเจริญภาวนา 
แตอยางใด 
        มุญจิตุกมยตาญาณ ปญญาท่ีใครจะหนีจากรูปนามนี้สามารถละ อมุญจิตุ 
กามภาวะ การติดการของอยูในกามภาวะได 
                                        ปฏิสังขาญาณ 
        ปฏิสังขาญาณ เปนญาณท่ี ๑๐ แหงโสฬสญาณ เปนญาณท่ี ๗ แหง 
วิปสสนาญาณ ๙ และอยูใน ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ซ่ึงเปนวิสุทธิมัคค 
ลําดับท่ี ๖ แหงวิสุทธิ ๗ 
        ญาณท่ีแลวคือมุญจิตุกมยตาญาณ เปนญาณท่ี ปรารถนาจะพน จาก 
สังขารรูปนาม สวนญาณน้ีเปนญาณท่ี หาอุบายใหพน จากรูปนาม หาทาง 
หนีใหพนจากสังขาร 
        เม่ือปรารถนาจะพนจากสังขารรูปนาม ก็พยายามเจริญภาวนาโดยไม 
ยั้งหยุด ดวยการเพงไตรลักษณ เพงความเกดิดับของรูปนาม ก็จะเกิดปญญา 
แจงข้ึนมาเองวาจะตองหาอุบายอยางใดอยางหนึ่ง และดําเนินการตามอุบายน้ัน 
จึงจะพนได ปญญานี่แหละเรียกวา ปฏิสังขาญาณ 
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        ปฏิสังขา มาจากคําวาปฏิสังขรณ แปลวา การซอมแซม การตกแตง 
คือตกแตงซอมแซมความปรารถนาท่ีจะพนจากสังขารรูปนามน้ันใหสมบูรณจนเปน 
ผลข้ึนมา ถึงกระนั้นในขณะนี้ก็ยังมองไมเห็นอุบายท่ีจะทําใหพนจากรูปนาม คง 
เห็นแตเพยีง อนิจจลักษณะ ๑๐ ทุกขลักษณะ ๒๕ อนัตตลักษณะ ๕ รวม ๔๐ 
ประการท่ีไดกลาวแลวขางตนนั้น อยางใดอยางหนึ่งเทานั้นเอง แมจะยงัไมเห็น 
อุบายแตไมวายท่ีจะไตรตรองมองหาอุบายอยู 
        ปฏิสังขาญาณ ปญญาท่ีไตรตรองมองหาอุบายใหพนจากรูปนามนี้ 
สามารถละ อปฏิสังขาน การยึดโดยไมไตรตรองนั้นได 
                                      สังขารุเบกขาญาณ 
        สังขารุเบกขาญาณ เปนญาณท่ี ๑๑ แหงโสฬสสญาณ เปนญาณท่ี ๘ 
แหงวิปสสนาญาณ ๙ และอยูในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ซ่ึงเปนวิสุทธิมัคค 
ลําดับท่ี ๖ แหงวิสุทธิ ๗ 
        สังขารุเบกขาญาณ เปนความวางเฉยตอสังขาร โดยประจักษแจง 
ความเกิดดับของรูปนามในขณะเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน องคธรรมไดแก 
ปญญาเจตสิก ท่ีในมหากุสลญาณสัมปยุตตจิต หาใช อุเบกขาเวทนาเจตสิก 
ไม สังขารุเบกขาญาณนี้อาจเกิดพรอมกับเวทนาท่ีเปนโสมนัสก็ได หรือเกิด 
พรอมกับเวทนาท่ีเปนอุเบกขาก็ได 
        ท่ีวา ญาณน้ีวางเฉยตอสังขารรูปนามน้ันมีคําอธิบายเปน ๒ นยั นยัหนึ่ง 
นั้นวา เพราะมีความปรารถนาท่ีจะหนีใหพนจากรูปนาม ไตรตรองมองหาอุบาย 
                                                                                                (22)  
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ท่ีจะใหพนจากรูปนาม ก็เกดิปญญารูเห็นข้ึนมาวา รูปนามน้ีเปนวิบากที่เกิดมา 
จากเหตุจากปจจัย ตอเม่ือทําใหเหตุปจจยัหมดส้ินไปเสียกอน รูปนามอันเปนวบิาก 
จึงจะไมเกิดข้ึน แตวา ณ บัดนี้มีรูปนามอยูแลว จะเบ่ือหนายอยากหนสัีกเพียงไร 
ก็ยังหนีไมพน จําตองวางเฉย อยางท่ีเรียกวา หวานอมขมกลืน ไมยินดียินราย 
คือ ไมมีอภิชฌาและโทมนสัในสังขารรูปนาม แตกไ็มละเลยในการพยายามตอ 
การเพง ความเกิดดับของรูปนาม ซ่ึงมาถึงตอนน้ี ไตรลักษณ คือ อนิจจงั ทุกขัง 
อนัตตา ปรากฏชัดมาก 
        อีกนัยหนึ่งก็มีเนื้อความทํานองเดียวกัน ตางกนัท่ีโวหารเทานัน้ คือกลาว 
วา ปญญาท่ีไดพิจารณาเห็นความจริงมาแลวแตในญาณตนๆ นั้นมีกําลังแกกลา 
ข้ึน เห็นความไมเปนสาระ ไมเปนแกนสาร วางเปลาจากตัวตน โดยอาการ 
๑๒ คือ 
        ๑   เห็นเบ็ญจขันธนี้มิใชสัตว        ๒   มิใชบุคคล         
        ๓   มิใชชีวะ                               ๔  มิใชอัตตะ 
        ๕   ไมมีตัวตน                            ๖  ไมใชเรา 
        ๗   มิใชของเรา                          ๘  มิใชของผูอ่ืน 
        ๙   มิใชหญิง                            ๑๐ มิใชชาย 
        ๑๑  มิใชส่ิงท่ียั่งยืน                   ๑๒ มิใชส่ิงท่ีควรช่ืนชมยินด ี
เหตุนี้ จึงวางเฉยตอรูปนาม 
        รวมความวา เม่ือประจกัษเหน็ปานนี้ จึงไมมีความยนิดียนิราย 
ตอสังขารรูปนาม ตลอดจน คาหธรรม คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ซ่ึงตามนัยแหง 
อนัตตลักขณสูตร แสดงวา  
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        เอต  มม  นั้นเปนของเรา ดวยอํานาจแหง ตัณหา 
        เอโส  หมสฺมิ นั้นเปนเรา ดวยอํานาจแหง มานะ 
        เอโส  เม  อตฺตา นั้นเปนตัวเปนตนของเรา ดวยอํานาจแหง ทิฏฐ ิ
ซ่ึงอาศัยเกิดข้ึนตามทวารท้ัง ๖ อารมณท้ัง ๖ และ วิญญาณท้ัง ๖ เหลานีก้็เกิดขึน้ 
ไมได เพราะดวยอํานาจแหงปญญาท่ีทําใหเกิดรูแจงข้ึนมาวา 
        เนต  มม                นี่ไมใชของเรา 
        เนโส หมสฺมิ             นี่ไมใชเรา 
        นเอโส เม อตฺตา      นี่ไมใชตัวตนของเรา 
ดังนี้ กิเลสจึงไมมีกําลังพอท่ีจะเหนี่ยวร้ังจติใจใหกลับมาชื่นชมยินดีในสังขาร 
รูปนาม อันจะตองวนเวียนอยูในสังสารวัฏฏนี้อีก มีใจดิ่งไปสูนิพพานท่ีสงบสงัด 
ปราศจากนิมิตท้ังหลาย 
        สังขารุเบกขาญาณ ปญญาท่ีวางเฉยตอสังขารนี้ สามารถละ 
อนุเปกขณะ การยึดถือโดยไมวางเฉยเสียได 
        อนึ่ง มุญจิตุกมยตาญาณ ปญญาท่ีใครหนีจากรูปนาม ปฏิสังขาญาณ 
ปญญาท่ีไตรตรองมองหาอุบายหนจีากรูปนาม และสังขารุเบกขาญาณ ปญญา 
ท่ีวางเฉยตอรูปนาม รวม ๓ ญาณน้ี พยัญชนะตางกนัจริง แตวา อรรถเหมือนกนั 
คือ จะหนีจากรูปนาม ดังมีบาลีวา 
        ยาจ มุตจติุกมฺยตา ยาจ ปฏิสงฺขานุปสฺสนา ยาจ สงฺขารุเปกฺขา 
อิเม ธมฺเม เอกตฺถา พยตฺชนเมวนาม  
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        มุญจิตุกมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ และ สังขารุเบกขาญาณ ท้ัง ๓ ญาณ 
นี้ มีอรรถเดียวกัน แตช่ือพยญัชนะนั้นตางกัน 
                                        อนุโลมญาณ 
        อนุโลมญาณ เปนญาณท่ี ๑๒ แหงโสฬสญาณ เปนญาณท่ี ๙ คือญาณ 
สุดทายแหงวปิสสนาญาณ ๙ และเปนญาณสุดทายของ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 
อันเปนลําดับท่ี ๖ แหงวิสุทธิ ๗ 
        เม่ือครุนคิดจะหนี หาอุบายหนี เม่ือหนียังไมพน ก็เฉยอยูกอน แตยัง 
เพงความเกิดดบัโดยไมลดละ ก็จะถึงอนุโลมญาณน้ีโดยเกิดปญญาข้ึนมาเองวา 
ตองอนุโลม คือ ตองคลอยตาม อริยสัจจ จงึจะหนีพน 
        ก็อริยสัจจ คือ ทุกขสัจจ สมุทยสัจจ นิโรธสัจจ และ มัคคสัจจ นัน้ มี 
ญาณกํากับไว สัจจละ ๓ ญาณ ไดแก สัจจญาณ กิจจญาณ และ กตญาณ 
        สัจจญาณ ไดแกปญญาท่ีรูแจงวา ทุกข คือรูปนามท่ีเปนโลกี, สมุทัย 
คือ ตัณหา, นิโรธ คือ นิพพาน และ มัคค คือ อริยมัคคมีองค ๘ รูอยางนีเ้ปน 
การรูตามความเปนจริง จึงไดเรียกวา สัจจญาณ 
        กิจจญาณ ไดแกปญญาท่ีรูแจงวา ทุกขพึงกําหนดรู สมุทัยพึงละ นโิรธ 
พึงทําใหแจง มัคคพึงเจริญ รูอยางนี้เปนการรูตามหนาท่ีการงาน จึงไดเรียกวา 
กิจจญาณ 
        กตญาณ ไดแกปญญาท่ีรูแจงวา ทุกขท่ีพึงกําหนดรูนั้นก็ไดกําหนดจนรู 
แลว สมุทัยท่ีพึงละนั้นก็ไดละแลว นิโรธท่ีพึงทําใหแจงนั้นก็ไดแจงแลว และ 
มัคคท่ีพึงเจริญนั้น ก็ไดเจริญจนเปนสมังคีแลว รูอยางนีเ้ปนการรูตามการกระทํา 
จึงไดเรียกวา กตญาณ 
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        ทุกขสัจจ ไดแกรูปนาม ดังนั้นปญญาท่ีเห็นแจงในรูปนาม ก็ไดช่ือวา 
ไดกําหนดรูทุกขแลว ในขณะท่ีกําหนดดูรูปนามอยู ขณะนั้นตัณหากไ็มมีมาเกิด 
รวมดวย กไ็ดช่ือวาละสมุทัยแลว เพราะตัณหานัน้ละไดดวยการเหน็ทุกข ยิ่ง 
เห็นรูปนามเปนทุกขมากเพียงใด ก็ละตัณหาไดมากเพียงนั้น ละตัณหาไดมาก 
เทาใด กใ็กลท่ีจะแจงนิโรธมากย่ิงข้ึนเทานัน้ เพราะนิโรธเปนธรรมท่ีดับตัณหา 
นั้นก็ทํากิจใหมัคคสัจจเจริญข้ึนดวย เพราะวา มัคคสัจจเปนมรรคาท่ีใหถึงนิโรธ 
แจงนิโรธขณะใด ขณะนั้นมัคคสัจจก็สมบูรณอยางพรอมเพรียง หรือจะกลาววา 
มัคคสัจจเปนสมังคีเม่ือใด เม่ือนั้นก็แจงนโิรธ กลาวอยางยอท่ีสุดกว็า เห็นทุกข 
ตัณหาก็ดับ นโิรธก็แจง มัคคก็เปนสมังด ี
        ในญาณทั้ง ๓ คือ สัจจญาณ กิจจญาณ และ กตญาณ นั้น 
สัจจญาณ และ กิจจญาณ เปนญาณในโลกีย สวน กตญาณ เปนญาณ 
ในโลกุตตร โลกียญาณท้ัง ๒ สมบูรณมาแตสังขารุเบกขาญาณแลว 
        ดังน้ัน อนุโลมญาณนี้จงึกลาววาเปนปญญาท่ีแจงในการคลอยตาม 
อนุโลมตามอริยสัจจ และเปนญาณท่ีสามารถละ สัจจปฏิโลมคาหะ การยึด 
โดยไมคลอยตามสัจจะ นัน้เสียได 
        ๒๘   เอว  ปฏิปชฺชนฺตสฺส        สมฺมา ธมฺเม วิปสฺสโต 
              วิปสฺสนา ปรีปาก            อาคมฺม  ตสฺส โยคีโน ฯ 
        ๒๙   ทุเว ตีณี วิปสฺสนา         จิตฺตานิ ป ตลิกฺขเณ 
               ย กิตฺเจวา นจิฺจตาที       อารพฺภ ปน ลกฺขณ 
               ปริกมฺโม ปจารานุ           โลมนาเมน วุตฺตเร ฯ 
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        ก็เม่ือพระโยคีนั้นปฏิบัติอยูอยางนี้ อาศัยความสุกรอบแหงวิปสสนา เห็น 
แจงธรรมท้ังหลายโดยชอบ แมจิตอันสัมปยุตตดวย วิปสสนาท้ังหลาย ยอม 
ปรารภซ่ึงลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง มีอนิจจลักษณะเปนตน ในพระไตรลักษณ 
เปนไป ๒-๓ ขณะโดยช่ือวา บริกรรม อุปจาระ และ อนุโลม 
        มีความหมายวา เม่ือพระโยคีผูประกอบความเพียร เจริญวิปสสนา 
กัมมัฏฐาน ตั้งอยูแลวในวิปสสนาญาณท้ังปวงท่ีกลาวมาโดยบริบูรณ ถึงแลว 
ซ่ึงความแหงไปแหงยาง คือ ตัณหา มีผลอันไพบูลย รอบรูในสภาวรูปธรรม 
นามธรรมโดยถูกตอง มีความสุกรอบ ดุจผลไมท่ีสุกงอมใกลจะหลนจากข้ัว 
ฉะนั้น จติมหากุสลท่ีประกอบดวยวิปสสนาญาณ ยอมแจงเฉพาะรูปธรรมนาม 
ธรรมท่ีดับไปๆ มีลักษณะเปนอนิจจัง ตั้งอยูไมไดบาง เหน็รูปนามดับไปๆ 
เปนทุกขัง ทนอยูไมไดบาง เห็นรูปนามดับไปๆ เปน อนตัตา บังคับบัญชา 
ไมไดบาง อยางใดอยางหน่ึงมาเปนอารมณตามควรแกบารมีท่ีไดสรางสม 
มาแตปางกอน ถาบุญญาธิการแตปางกอนแรงดวยสีล ยอมประจักษอนจิจัง 
แรงดวยสมาธิ ยอมประจักษทุกขัง และแรงดวยปญญา ยอมประจักษอนัตตา 
ดังท่ีกลาวแลวแตตนตอน อนุปสสนา 
        เม่ือ วิปสสนาญาณต้ังอยูแกกลาฉะน้ีแลว ดวยอํานาจแหงอินทรียและ 
พละก็จะสงใหข้ึนสูอนุโลมญาณตามกําลังแหงอริยสัจจ คือจะไปจากขาศึกอยาง 
จริงจังเด็ดขาด เปนความจริงท่ีประเสริฐยอดเยีย่มในวิปสสนากัมมัฏฐาน ดวย 
อาการที่กาวข้ึนสู มัคควิถี อันเปนวิถีจิตทางมโนทวาร มีมโนทวาราวัชชนจิต 
เปนจิตนําวิถีเปนดวงแรก เกดิข้ึนขณะหน่ึง เพื่อเปนปจจัยใหเกดิชวนจิต 
ตอจากนั้น ถาเปนมันทบุคคล ผูมีปญญารูชา 
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        ชวนจิตดวงท่ี ๑ กเ็กิดข้ึน เปนจิตมหากุสลญาณสัมปยุตต ดวงใด 
ดวงหนึ่งในจํานวน ๔ ดวง จะเปนโสมนัสเวทนา หรืออุเบกขาเวทนากต็าม 
เห็นรูปนามดบัไปๆ เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรียกจิตดวงนีว้า 
บริกรรมชวนะ คร้ันบริกรรมชวนจิตดับไปแลว 
        ชวนจิตดวงท่ี ๒ ก็เกดิข้ึน เปนอยางเดียวกับชวนจิตดวงท่ี ๑ แตเรียก 
จิตดวงนี้วา อุปจารชวนะ เม่ืออุปจารชวนจติดับไปแลว 
        ชวนจิตดวงท่ี ๓ ก็เกิดข้ึน เปนอยางเดียวกับชวนจิตดวงท่ี ๒ และดวง 
ท่ี ๑ นั้น เรียกจิตดวงนี้วา อนุโลมชวนะ อนุโลมจิต หรือ อนุโลมชวนจติ 
        เม่ืออนุโลมจิตดับไปแลว ชวนจิตท่ีเกิดตอๆ ไปอีก ๔ ขณะก็เปน 
โคตรภู มัคค ผล ซ่ึงจะกลาวตอไปขางหนา 
        ชวนจิต ๓ ดวง คือ บริกรรมชวนะ อุปจารชวนะ และอนุโลมชวนะ 
นี่แหละท่ีเรียกวา อนุโลมญาณ อนุโลมญาณนี้บางกเ็รียกวา สัจจานุโลมิกญาณ 
แปลวา ญาณท่ีอนุโลมตามอริยสัจจ 
        แตถาโยคีนั้นเปน ตกิขบุคคล คือผูมีปญญาไว ก็ไมมีบริกรรมชวนะ 
คงมีแตอุปจารชวนะ และอนโุลมชวนะ รวม ๒ ขณะเทานั้น 
                                        วุฏฐานคามิน ี
        ๓๐   วิปสฺสนา  สิกฺขปฺปตฺตา        สานุโลมา อุเปกฺขนา 
               วุฏ�านคามินี นาม              วิปสฺสนาติ วุจฺจติ ฯ 
        วิปสสนาท่ีถึงแลวซ่ึงความเปนยอด เปนไปกับดวยอนุโลมญาณ วาง 
เฉยในสังขารนั้น เรียกช่ือวา วุฏฐานคามิน ี
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        คําวา วุฏฐานคามินี แปลวา เปนท่ีตั้งของการออก เปนเคร่ืองออก 
เปนทางออก คือออกจากวิปสสนาญาณ อันหมายไปถึง ออกจากกเิลส ออก 
จากทุกข ออกจากสังขารวัฏฏ ออกจากสังสารทุกขดวย 
        และท่ีวา ถึงแลวซ่ึงความเปนยอดนั้น หมายความวา ถึงท่ีสุดแหง 
วิปสสนาญาณ คือปญญาท่ีเห็นการเกดิดับของรูปนามแตเพียงแคนี้ ผละออก 
จากการเห็นรูปนามเกิดดับในตอนนี้ ท้ิงอารมณไตรลักษณท่ีญาณน้ีแหละ เพราะ 
ญาณตอไป คือ โคตรภูญาณนั้นมีพระนิพพานเปนอารมณแลว 
        สังขารุเบกขาญาณ และ อนุโลมญาณ รวมท้ัง ๒ ญาณน่ีแหละ 
เปนวิปสสนาที่ถึงแลวซ่ึงความเปนยอด จึงมีช่ือวา วุฏฐานคามินี เปนเคร่ืองออก 
เปนท่ีตั้งแหงการออกจากทุกข ดังมีบาลีกลาววา 
        ยา สิขาปตฺตา สา สานุโลมา สงฺขารุเปกฺขา วุฏ�านคามินิ- 
วิปสฺสนาติ จ ปวุจฺจติ ฯ 
        สังขารุเบกขาญาณอันใด เขาถึงกําลังอันยอดยิ่ง สังขารุเบกขาญาณ 
พรอมท้ังอนุโลมญาณอันนัน้ ทานเรียกวา วุฏฐานคามินวีิปสสนา 
        ตโต ปร โคตรภุจิตฺต นิพฺพานมาลมฺพติฺวา ปุถุชนโคตฺตม 
ภิภวนฺติ อริยโคตฺตมพิสมฺโกนฺตตฺจ ปวตฺตติ ฯ 
        ตอจาก อนุโลมญาณไป โคตรภูมิซ่ึงกระทํานิพพานใหเปนอารมณ 
และครอบงําเสียซ่ึงโคตรปุถุชน ยังจิตใหไปสูความเปน อริยะ ยอมเกิดข้ึน  
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                                     ญาณทัสสนวิสุทธิ 
        กลาวมาถึงเพียงนีแ้ลว วิสุทธิ ๗ ก็เหลือเพียง ๑ คือ ญาณทัสสนวสุิทธิ 
โสฬสญาณ ก็เหลืออีก ๔ คือ โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ และ ปจจเวก- 
ขณญาณ 
        โคตรภูญาณ เปนญาณท่ี ๑๓ แหงโสฬสญาณ นั้น ตั้งอยูระหวาง 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ กับญาณทัสสนวิสุทธิ แตสงเคราะหเขาใน 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ อันเปนวิสุทธิท่ี ๖ เพราะโคตรภูญาณน้ีแมวาโคตรภ ู
จิตจะมี พระนิพพาน ซ่ึงเปนโลกุตตรธรรม เปนอารมณกจ็ริง แตวาจิต 
ยังเปน โลกยีจติอยู 
        มังคคญาณ เปนญาณท่ี ๑๔ แหงโสฬสญาณ ญาณเดียวเทานี้ท่ีเรียก 
วาเปน ญาณทัสสนวสุิทธิ โดยแท ไมไดเปนโดยปริยายหรือโดยอนุโลม ดังมี 
คาถาแสดงไวโดยชัดแจง ซ่ึงจะไดกลาวตอไปขางหนาอีก 
        ผลญาณ ญาณท่ี ๑๕ แหงโสฬสญาณ นั้น แมวาผลจติจะเปนโลกุตตร- 
จิต มีอารมณเปนโลกุตตรธรรม คือ มีพระนิพพานเปนอารมณ ถึงกระนั้นกย็ังจัด 
วาเปน ญาณทัสสนวิสุทธิ โดยอนุโลมโดยปริยายเทานัน้ หาใชโดยตรงโดยแทไม 
        สวน ปจจเวกขณญาณ อันเปนญาณท่ี ๑๖ คือญาณสุดทายแหง 
โสฬสญาณน้ัน จิตก็เปนโลกีย แตวาปญญาไดผานความรูมาจาก มัคค ผล 
นิพพาน คือผานโลกุตตรธรรมมาแลว จึงสงเคราะหเปนญาณทัสสนวสุิทธินี้ดวย 
                                                                                                (23)  
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                                        โคตรภูญาณ 
        ๓๑  โคตฺรภูจิตฺต  นิพฺพาน        อาลมฺพิตฺวา  ตโต  ปร 
             ปุถุชนโคตฺต  อภิ             ภวนฺต  อริยตฺตน 
             สมฺโพชฺฌาวหน  อภิ            สมฺโภนฺตตฺจ  ปวตฺตติ ฯ 
        เบ้ืองหนาแตนั้น โคตรภูมิจิตจึงหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณ ครอบงํา 
เสียซ่ึงโคตรปุถุชน บรรลุถึงความเปนพระอริยบุคคล อันนํามาซ่ึงความตรัสรู 
มัคค ผล นิพพาน 
        มีความหมายวา เม่ือจิตของพระโยคีตัง้อยูแลวในอนโุลมญาณ ตอ 
จากนั้นก็กาวข้ึนสูโคตรภูญาณ ทําหนาท่ีโอนจากโคตรปุถุชน ท่ีหนาแนนไปดวย 
กิเลส ไปสูโคตรอริยชนท่ีหางไกลจากกิเลส กลาวโดยวถีิจิต เม่ืออนุโลมชวนะ 
ซ่ึงมีไตรลักษณ คือความเกดิดับแหงรูปนามเปนอารมณนั้นดับไปแลว ก็เปนปจจัย 
ใหเกดิโคตรภจูิต ยึดหนวงพระนิพพานเปนอารมณ นํามาซ่ึงปญญาท่ีรูยิ่งใน 
สันติลักษณะ คือ พระนิพพาน ตามลําดับแหงวิถีจิตท่ีช่ือวา มัคควิถี ดังภาพนี ้
                                  มัคควิถี ของ มันทบุคคล ผูรูชา    
                                กามชวนะ                อัปปนาชวนะ 
                 มหากุสล ญาณสัมปยุตต ๔        โลกุตตรจิต ๘ 
                 
น  ท  มโน  บริ  อุป  อนุ  โค     มัคค  ผล  ผล  ภ 
                มีไตรลักษณแหงรูปนาม        มีนพิพานเปนอารมณ 
                        เปนอารมณ 
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                            อนุโลมญาณ        มัคคญาณ 
              
น   ท   มโน   บร   อุป   อนุ   โค   มัคค   ผล   ผล   ภ 
                                        โคตรภูญาณ        ผลญาณ 
                        มัคควิถี ของ  ติกขบุคคล  ผูมีปญญาไว 
                                กามชวนะ        อัปปนาชวนะ 
                   มหากุสล ญาณสัมปยุตต ๔        โลกุตตรจิต ๘ 
                 
น   ท   มโน   อุป   อนุ   โค   มัคค   ผล   ผล   ผล   ภ 
                มีไตรลักษณแหงรูปนาม        มีนพิพานเปนอารมณ 
                        เปนอารมณ 
                               อนุโลมญาณ        มัคคญาณ 
                
         น   ท   มโน   อุป   อนุ   โค   มัคค   ผล   ผล   ผล   ภ 
                                        โคตรภูญาณ        ผลญาณ 
        อักษรยอ น = ภวังคจลนะ,  ท = ภวังคุปจเฉทะ,  มโน = มโนทวารา 
วัชชนะ, บริ = บริกรรม, อุป = อุปจาระ, อนุ = อนุโลม, โค = โคตรภู, 
ภ = ภวังค  
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        โคตรภูจติ แมวาจะมีพระนิพพานเปนอารมณ แตกย็ังปราบกิเลสใหเปน 
สมุจเฉทไมได เพราะจิตยังเปนโลกียจิตอยู หาใชโลกุตตรจิตไม เหตุนี้จงึเรียก 
โคตรภูจิตวาเปน เอกวุฏฐาน คือ ออกไดแตสวนเดียว ออกจากอารมณท่ีเปน 
สังขาร ออกจากอารมณท่ีเปนโลกียธรรม ไปมีอารมณเปนโลกตุตรธรรม คือ 
พระนิพพาน แตอีกสวนหนึง่คือจิตยังหาไดออกจากโลกยจิต เปนโลกุตตรจิตไม 
ยังคงเปนโลกยีจิตอยูตามเดมิ 
                                        มัคคญาณ 
        ๓๒   ตสฺเสวนนฺตร  มคฺโค                จตุสจฺจตฺถ  สาธโก 
                ทุกฺขสจฺจ  ปริชาน                   ชห  ทุกฺขสโมทย ฯ 
        ๓๓   สจฺฉิ  กุพฺพนฺโต  นิโรธ              ตณฺหุ  ปจฺเฉทน  ปท 
              มคฺค  สจฺจ  วภิาวาย                  อปฺเปติ  อปฺปนุตตฺม ฯ 
        ในลําดับแหงโคตรภูจตินั่นแหละ อริยมัคคจึงยังอรรถแหงอริยสัจจ ๔ ให 
สําเร็จ กําหนดรูทุกขสัจจ ๑ ละสมุทยสัจจ ๑ กระทํานิโรธสัจจ (อันเปนธรรม 
เคร่ืองถึงความเขาไปตัดตัณหา) ใหแจง ๑ ยอมถึงซ่ึง อัปปนาวิถี อันอุดมดวย 
การเจริญมัคคสัจจ ๑ 
        อธิบายวา มัคคญาณ เปนปญญาท่ีเกิดข้ึนในจิตท่ีมีช่ือวา มัคคจิต 
ซ่ึงเกิดตอจากโคตรภู โดยอาศัยไดปจจัยจากดคตรภูจติ ดงัท่ีไดกลาวแลวใน 
โคตรภูญาณขางตนนี ้
        มัคคญาณ มีนิพพานเปนอารมณเชนเดียวกับโคตรภูญาณ แตจิตเปน 
โลกุตตรจิต เพราะออกจากกิเลส พนจากกิเลส เหตุนี้มัคคญาณ จึงไดช่ือวา 
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อุภโตวุฏฐาน แปลวา ออกท้ัง ๒ ขาง คือ ออกจากอารมณท่ีเปนโลกีย และ 
ออกจากกเิลสดวย เปนผูถึงพรอมดวยปริวัฏฏ ๓ หมุนรอบท้ัง ๑๒ ประการใน 
อริยสัจจธรรมท้ัง ๔ คือ 
        ๑  ทุกขสัจจ ไดแกรูปนามอันเปนตัวทุกข ก็ไดกําหนดจนแจงวา 
ทุกขนี้มีอยูจริง (สัจจญาณ), ทุกขนี้ควรกําหนดรู (กิจจญาณ) และไดทําการ 
กําหนดจนรูแจงในทุกขแลว (กตญาณ)  
        ๒  สมุทยสัจจ ไดแกตณัหา อันเปนเหตุใหเกิดทกุข ก็ไดกําหนดจน 
แจงวา ตัณหานี้มีอยูจริง, ตัณหานี้ควรละ และไดทําการละตัณหาแลว 
        ๓  นิโรธสัจจ ไดแกนิพพาน ซ่ึงเปนความดับส้ินแหงทุกข ก็ได 
กําหนดจนแจงแลววา ความดับส้ินแหงทุกขนี้มีจริง, ธรรมท่ีดับส้ินแหงทุกขนี ้
ควรทําใหแจง และไดทําการจนแจงในความดับส้ินแหงทุกขแลว 
        ๔  มัคคสัจจ ไดแกอัฏฐงัคิกอริยมัคค คือ อริยมัคคมีองค ๘ ซ่ึงเปน 
ขอปฏิบัติท่ีใหถึงความดับส้ินแหงทุกขนั้น ก็ไดกําหนดจนแจงแลววา ขอปฏิบัติ 
ท่ีใหถึงความดบัส้ินแหงทุกขนั้นมีจริง, เปนธรรมท่ีควรเจริญ และก็ไดดาํเนินการ 
จนเจริญเปน สมังคี คือพรอมเพรียงกนัเปนอันดีแลว 
        ปริวัฏฏ ๓ หมุนรอบท้ัง ๑๒ ประการนี้ ไดกลาวมาแลวในคูมือปริจเฉท 
ท่ี ๗ นั้น ขอใหดูทบทวนประกอบอีกดวย 
        กลาวอีกนัยหนึ่ง มัคคญาณ คือ มัคคจิตนี้ มีกจิ ๔ ประการ ไดแก 
        ปริญญากิจ        สามารถรูทุกขสัจจ 
        ปหานกจิ           สามารถประหาณ สมุทยสัจจ 
        สัจฉิกิริยกิจ       สามารถเห็น นิโรธสัจจ และ  
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        ภาวนากจิ สามารถเจริญอัฏฐังคิกมัคคจนเปนสมังคี กิจ ๔ ประการน้ีมี 
ขออุปมาวาเหมือนประทีป ซ่ึงทํากิจ ๔ อยางเหมือนกนั คือ ทําใหไสไหม 
ประหารความมืด แสดงความสวาง และทําใหน้ํามันหมด 
        มัคคญาณ ท่ีเกดิข้ึนเปนคร้ังแรกนี้เรียกวา ปฐมมัคค หรือ โสดาปตติ 
มัคคญาณ เปนมัคคจิตดวงแรกท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในสังสารวัฏฏของบุคคลนั้น และจะ 
ไมเกิดซํ้าข้ึนอีกเลยจนกระท่ังดับขันธเขาสูปรินิพพาน 
        แมมัคคจติจะเกิดเพยีงขณะเดียว ก็สามารถประหาณกิเลสชนิดท่ีนอน 
เนื่องอยูในจิตตสันดานท่ีเรียกวา อนุสยกิเลสไดเปนสมุจเฉท สามารถปดประตู 
อบายท้ัง ๔ ได ท้ังยังสามารถตัดวัฏฏะใหเกดิในกามสุคติอีกอยางมากเพียง ๗ 
ชาติเทานั้นกด็บัขันเขาสูปรินิพพาน รายละเอียดไดกลาวแลวในคูมือปริจเฉท 
ท่ี ๑ นั้น จึงไมตองกลาวซํ้าในท่ีนี้อีก 
                                           ผลญาณ 
        ๓๔   เทฺว  ตีณิ  ผลจิตฺตานิ        ปวตฺติตวฺา นรุชฺฌเร 
              ตโต  ภวงฺค  ปาโต  ว          ตมฺ  ผลุปฺปตฺติโต  ปร ฯ 
        ๓๕  ภวงฺคนฺตุ  วิจฺฉินฺทิตฺวา        ปตฺจ  ตาณานิ  ตณีิ  วา 
              เยส  อุปฺปตฺติยา  เจส          ผลปฺปตฺตาริโย  มุนิ ฯ 
        ผลจิตเปนไป ๒-๓ ขณะแลวยอมดับไป แตนั้นจึงเปนภวังคบาต  
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        มีความหมายวา เม่ือมัคคญาณ ซ่ึงมีพระนิพพานเปนอารมณนั้นเกิดข้ึน 
ขณะจิตหนึ่ง ทําการประหารกิเลสใหส้ินไปตามควรแกอํานาจแหงมัคคนั้นแลว 
ก็ดับลงและเปนปจจยัใหเกิดผลญาณ ซ่ึงไดแกผลจิตเกดิติดตามข้ึนมาในทันที 
โดยไมมีระหวางค่ัน ดังนั้นจงึเรียกวา อกาลิโก 
        ผลญาณน้ีเปนวบิากจิต เสวยสิมุตติสุข ตามท่ีมัคคจิตไดทําไวใหแลว 
ถาเปนผูท่ีตรัสรูชา ท่ีเรียกวา มันทบุคคล ผลจิตก็เกิดเพียง ๒ ขณะ ถาปญญาไว 
ตรัสรูเร็ว เปน ติกขบุคคล ผลจิตก็เกดิถึง ๓ ขณะ 
        ผลจิตท่ีเกิดภายหลัง ปฐมมัคคน้ี เรียกวา โสดาปตติผลจิต เปนโสดา 
ปตติผลบุคคล หรือ พระโสดาบัน มีภพชาติท่ีจะเปนไปในกามสุคติภูมิอีก ๗ ชาติ 
เปนอยางชา กจ็ะถึงท่ีสุดแหงทุกข คือ เขาสูปรินิพพาน 
        เม่ือผลจิตเกิดครบถวนตามจํานวนท่ีควรเกิด (คือ ๒ หรือ ๓ ขณะ) แลว 
ก็เปนอันส้ินสุดวิถีจิตท่ีเรียกวา มัคควิถี ซ่ึงวิถีนี้มี อนโุลมญาณ โคตรภญูาณ 
มัคคญาณ และ ผลญาณ รวม ๔ ญาณดวยกัน คร้ันจบมคัควิถีแลวก็เปนภวังค 
ตามควร จึงถึง ปจจเวกขณญาณตอไป 
                                      ปจจเวกขณญาณ 
        ๓๖   มคฺค  ผลตฺจ  นิพฺพาน        ปจฺจเวกฺขติ  ปณฺฑโิต 
               ปหีเน  เกฺลส  เสเส  จ         ปจฺจเวกฺขนจิ  วา  น  วา ฯ 
        บัณฑิต ยอมพิจารณาซ่ึง มัคคธรรม ผลธรรม นิพพานธรรมแนนอน 
แตพระอริยบุคคลบางก็พิจารณา บางก็ไมพิจารณา ซ่ึงกิเลสท้ังหลาย อันตนละ 
แลว และท่ียังคงเหลืออยู 
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        คําวา บัณฑิต ในท่ีนีห้มายเฉพาะพระอริยเจาเทานัน้ 
        เม่ือมัคควิถีส้ินสุดลงและมีภวังคตามสมควรแลว ตองมีปจจเวกขณวิถี 
ติดตอกันไป เพื่อทําหนาท่ีพจิารณา มัคค ผล นิพพาน กเิลสท่ีละแลว และ 
กิเลสท่ียังคงเหลืออยู รวมพจิารณา ๕ ประการดวยกัน 
        ปจจเวกขณญาณ คือ ปญญาท่ีพิจารณาใหรูเหน็ตามสภาพธรรมท่ีเปน 
จริงนี้ เปนมโนทวารวิถี มีมโนทวาราวัชชนจิตเปนจิตนําวิถี แลวมหากุศล 
ญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดวง สําหรับพระอเสกขบุคคล ดวงใดดวงหนึ่งก็เกดิทํากิจชวนะ 
๗ ขณะ พจิารณาใหเกิดปจจเวกขณญาณ 
        ก.  ใหแจงในมัคคจิตท่ีตนไดประสบมาเม่ือกี้นี้อยางหนึ่ง 
        ข.  ใหแจงในผลจิตอยางหนึ่ง 
        ค.  ใหแจงในพระนิพพานอยางหนึ่ง 
        ง.  ใหแจงในกิเลสที่ละแลวอยางหน่ึง 
        จ.  ใหแจงในกิเลสที่ยังคงเหลืออยูอยางหนึ่ง 
        การพิจารณา มัคค ผล  นิพพาน รวม ๓ ประการนี้จะตองมีแนนอน 
สวนลําดับแหงการพิจารณานั้นไมมีกําหนดกฎเกณฑวาจะตองพิจารณา มัคคกอน 
หรือผลกอน หรือนิพพานกอน จะพจิารณาอะไรกอนก็ได แตขอสําคัญนั้นตอง 
พิจารณาครบท้ัง ๓ ประการนี้อยางแนนอน 
        สําหรับการพิจารณา กิเลสท่ีละแลวและกิเลสท่ียังคงเหลืออยู รวม ๒ 
ประการนี้ จะพิจารณาไดเฉพาะพระอริยเจาท่ีไดศึกษาพระปริยัติ ผูท่ีไมไดศึกษา  
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พระปริยัติกไ็มมีความรูพอท่ีจะพิจารณาได ดังนั้นการพจิารณา ๒ ประการหลังนี ้
จึงกลาววาไมแนนอน บางกพ็ิจารณา บางก็ไมพิจารณา 
        อนึ่ง การพิจารณากิเลสท่ียังคงเหลือนัน้ เฉพาะผูท่ีบรรลุมัคคจิตคร้ังท่ี ๔ 
สําเร็จเปนพระอรหันต ก็ไมตองมีการพิจารณา เพราะพระอรหันตไมมีกเิลส 
เหลืออยูเลย จงึคงพิจารณาเพียง ๔ ประการ คือ มัคค ผล นิพพาน และกิเลส 
ท่ีละแลว เทานั้น 
        รวมปจจเวกขณวิถี ท่ีเกดิภายหลังมัคควิถีนั้น ถาคิดจาํนวนอยางเต็มท่ี 
ก็ได ๑๙ ประการ คือ 
        ปจจเวกขณวิถีท่ีเกดิภายหลัง        โสดาปตติมัคควิถี  มี   ๕  ประการ 
        "        "        "                "        สกทาคามิมัคควิถี    "   ๕        " 
        "        "        "                "        อนาคามิมัคควิถี      "   ๕        "  
        "        "        "                "        อรหัตติมัคควิถี      "   ๕        " 
                                     มัคคญาณและผลญาณเบ้ืองตน 
        วิสุทธิ ๗ และญาณ ๑๖ ท่ีกลาวมาแลวนี้ แสดงถึงการเกิดข้ึนของมัคค 
ญาณเปนคร้ังแรก ท่ีเรียกวา โสดาปตติมัคคญาณ หรือ ปฐมมัคค เทานัน้ 
ยังมีมัคคญาณ ผลญาณ เบ้ืองบนอีก ดังมีคาถาท่ี ๓๗ แสดงวา 
        ๓๗   ฉพฺพิ  สุทฺธิกฺกเมเนว        ภาเวตพฺโพ  จตุพฺพิโธ 
                ตาณทสฺสนวิสุทฺธิ           นาม  มตฺดต  ปวุจจฺติ ฯ 
                                                                                                (24)       
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        อริยมัคคท้ัง ๔ จะพึงมีข้ึนโดยตอจากลําดับแหงวิสุทธิท้ัง ๖ นี้ เรียกวา 
ญาณทัสสนวสุิทธิ 
        ไดกลาวมาขางตนคร้ังหนึ่งแลววา ญาณทัสสนวิทุทธินั้น ไดแกมัคคญาณ 
โดยตรงแตญาณเดยีวเทานี้เอง และมัคคญาณ เปนปจจัยใหเกิดโสดาปตติ 
ผลญาณ โดยไมมีระหวางค่ัน สําเร็จเปนพระโสดาบัน 
        ๑  ปฐมมัคค ไดแก โสดาปตติมัคคญาณ เปนปจจัยใหเกิดโสดาปตติ 
ผลญาณ โดยไมมีระหวางค่ัน สําเร็จเปนพระโสดาบัน 
        ๒  ทุติยมัคค ไดแก สกทาคามิมัคคญาณ เปนปจจัยใหเกดิสกทาคามิ 
ผลญาณ โดยไมมีระหวางค่ัน สําเร็จเปนพระสกทาคามี 
        ๓  ตติยมัคค ไดแก สกทาคามิมัคคญาณ เปนปจจัยใหเกดิสกทาคามิ 
ผลญาณ โดยไมมีระหวางค่ัน สําเร็จเปนพระสกทาคามี 
        ๔  จตุตถมัคค ไดแก อรหัตตมัคคญาณ เปนปจจยัใหเกิดอรหัตตผล 
ญาณ โดยไมมีระหวางค่ัน สําเร็จเปนพระอรหันต 
        มัคคญาณท้ัง ๔ นีเ้รียกวา ญาณทัสสนวิสุทธิ อันเปนวิสุทธิลําดับท่ี ๗ 
ซ่ึงเปนลําดับสุดทายนี้ ยอมเกดิข้ึนภายหลังจากปฏิปทาญาณทัสสวิสุทธิ อัน 
เปนวิสุทธิลําดบัท่ี ๖  
        บัดนี้จะไดกลาวถึงการเจริญวิปสสนากัมมัฏฐานเพื่อใหบรรลุถึงมัคคญาณ 
ผลญาณ เบ้ืองบนๆ นั้นตอไป 
        ผูท่ีผานปฐมมัคคเปนพระโสดาบันแลว เจริญวิปสสนากัมมัฏฐานเพื่อ 
ใหบรรลุมัคคเบ้ืองบน คือ ทุติยมัคค เปนพระสกทาคามีตอไปนั้น ใหเร่ิมกําหนด 
พิจารณาไตรลักษณความเกิดดับของรูปนามตามนัยแหงอุทยัพพยญาณ อันเปน  
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วิปสสนาญาณตนแหงวิปสสนาญาณ ๙ นัน้ทีเดียว ตอจากนั้นก็กําหนดพจิารณา 
ไปตามลําดับญาณ จนกวาจะบรรลุถึงมัคคญาณ ผลญาณ และปจจเวกขณ 
ญาณ อันเปนญาณสุดทาย 
        ผูท่ีผานทุติยมัคคเปนพระสกทาคามีแลวก็ดี ผูท่ีผานตติยมัคค เปนพระ 
อนาคามีแลวกด็ี เจริญวิปสสนากัมมัฏฐานเพื่อใหบรรลุมัคคเบ้ืองบน กใ็หเร่ิม 
ตนท่ีอุทยัพพยญาณ เชนเดียวกัน 
        กลาวถึงวถีิจิต มัคควิถีของพระโสดาบัน ท่ีบรรลุสกทาคามิมัคคก็ดี 
มัคควิถีของพระสกทาคามีท่ีบรรลุถึง อนาคามิมัคคก็ดี และมัคควิถีของพระ 
อนาคามีท่ีบรรลุถึง อรหัตตมัคคก็ดี เหมือนกับมัคควิถีของติเหตุกบุคคลท่ีบรรลุ 
โสดาปตติมัคค ดังท่ีไดแสดงไวขางตน (หนา ๑๗๘-๑๗๙) นั้นทุกประการ ผิดกัน 
นิดหนึ่งตรงท่ีวา โคตรภู นั้นไมเรียก โคตรภู แตเรียกวา โวทาน เทานั้นเอง 
        ท่ีไมเรียก โคตรภู เพราะไมตองเปล่ียนโคตรใหม ดวยวาเปนโคตร 
อริยเหมือนกนัอยูแลว และที่เรียก โวทาน ซ่ึงแปลวา บริสุทธิ หรือ ผองแผวนัน้ 
พระอนาคามี ก็มีธรรมท่ีบริสุทธิยิ่งกวา ผองแผวยิ่งกวา พระสกทาคามี 
สวนพระอรหนัตนั้นเปนผูท่ีขาวสะอาดบริสุทธิหมดจดผองแผวดวยประการทั้งปวง 
        อนึ่ง ขอความท่ีวาผูเจริญเพื่อใหบรรลุมัคคญาณ ผลญาณ เบ้ืองบน  
ใหเร่ิมท่ี อุทยพัพญาณทีเดียวนั้น เพราะเหตุวา 
        เปนผูท่ีผานปฐมมัคคแลว เปนพระโสดาบันแลว เปนผูท่ีม่ันในสีล ๕ 
แนนอน จึงช่ือวาเปนผูมีสีลวสุิทธิแลว          
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        เปนผูมีสมาธิดีแลว จึงผานญาณตางๆ มาไดโดยตลอดรอดฝง จึงได 
ช่ือวา จิตตวิสุทธิแลว 
        เปนผูท่ีไดผาน นามรูปปริเฉทญาณมาแลว เคยประจักษแจงในรูป 
นามมาแลว หมดความสงสัยในรูปนาม หมดความสังสัยในพระพุทธศาสนา 
จึงไดช่ือวามี กงัขาวิตรณวิสุทธิ แลว 
        ท้ังยังไดผาน สัมมสนญาณ ท่ียกรูปนามข้ึนสูไตรลักษณ โดยเหน็ 
ความเกิดของรูปนาม จึงอาศัยจินตาญาณทําใหรูวารูปนามกอนนั้นดับไปแลว 
ซ่ึงเปนสวนเดยีวในการเห็นท้ังความเกิดและความดับ ญาณนี้จึงไดช่ือวา มัคคา 
มัคคญาณทัสสนวิสุทธิ อันเปนญาณท่ีไตรตรองวาใชทางท่ีชอบหรือมิใชกันแน 
        ดังน้ันจึงใหเร่ิมท่ี อุทยพัพยญาณ อันเปนญาณตนท่ีตัดสินไดเด็ดขาด 
แลววา นี่เปน ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ นี่เปนทางปฏิบัติอันถูกตองแลวท่ีจะ 
ใหถึงซ่ึงความดับทุกข ท่ีตัดสินไดเดด็ขาด เชนนี้เพราะ 
        ๑  อุทยัพพยญาณ เปนญาณท่ีปราศจากความวิปลาศคลาดเคล่ือนแลว 
        ๒  เปนญาณท่ีไมไดอาศัยปริยัติมาเปนเคร่ืองใหรู แตเปนความรูท่ีเกิด 
ข้ึนจากปปทา คือการปฏิบัติท่ีถูกตองอยางแทจริง 
        ๓  เปนญาณท่ีประจักษในขณะเกดิขณะดับ อยางท่ีเราเรียก รูทัน 
ปจจุบัน ไมไดอาศัยกาลเวลาอยางสัมมสนญาณมาเปนเคร่ืองใหรู 
        ๔  เปนญาณท่ีรูแจงชัดจริงอยางท่ีเยกวา ประจักขสิทธิ โดยไมได 
อาศัยจินตาญาณอยางสัมมสนญาณ 
        ๕  เปนญาณตนของวิปสสนาญาณในข้ันโลกีย 
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                                กิเลสที่พระอริยประหาณ 
        กิเลส คือธรรมท่ีเศราหมองและเรารอน เม่ือเกิดพรอมกับนามธรรม 
รูปธรรมใด ก็ทําใหนามธรรมและรูปธรรมนั้นๆ เศราหมองและเรารอนไปดวย 
กิเลสจัดไดเปน ๓ ข้ัน คือ 
        ก.  วิตกิกมกิเลส เปนกิเลสท่ีกาวลวงออกมาถึงภายนอก กาวลวง 
ออกมาทางกายทางวาจา จนถึงกับลงมือกระทําการดวยกายดวยวาจาตามอํานาจ 
แหงกเิลสนั้นๆ แลว วิตกิกมกิเลสนี้ระงับไวไดดวยสีลวสุิทธิ อันเปนการ 
ระงับยับยั้งไวไดเพยีงช่ัวคราวช่ัวขณะท่ียังคงรักษาสีลนั้นๆ อยู การระงับยับยั้ง 
เชนนี้ เรียกวา ตทังคปหาน เปนการยับยั้งไวไดช่ัวขณะจติท่ียังเปนมหากุสล 
อยู กิเลสเหลานั้นก็ไมสามารถกอใหเกดิกายทุจจริต หรือ วจีทุจจริตไดใน 
ขณะน้ัน 
        ข.  ปริยุฏฐานกิเลส เปนกิเลสท่ีลุกข้ึนมาครอบงําจิตใจแลว เกิดข้ึน 
ในมโนทวาร คือ คิดอยูในใจ แตไมถึงกับกาวลวงออกมาทางกายหรือทางวาจา 
ตัวเองยอมรูวากิเลสนั้นๆ เกดิข้ึนในใจแลว สวนผูอ่ืนนั้นบางทีก็รู บางทีก็ไมรู 
ปริยุฎฐานกเิลสนี้ ขมไวไดดวยจติตวิสุทธิ อันหมายถึงสมาธิ คือ ฌาน การ 
ระงับดวยการขมไวเชนนี้เรียกวา วกิขัมภนปหาน ขมไวไดนานตราบเทาท่ีฌาน 
ยังไมเส่ือม 
        ค.  อนุสยกิเลส มักจะเรียกกันวา อนุสัยกิเลส เปนกเิลสท่ีนอนเนื่อง 
อยูในขันธสันดาน ยังไมไดลุกข้ึนมาครอบงําจิตใจ ซ่ึงผูอ่ืนและแมแตตนเองก ็
ไมสามารถรูได อนุสยกิเลสนี้ตองประหาณดวยญาณทสัสนวิสุทธิ คือ ปญญาโน 
มัคคญาณ อันหมายถึงมัคคจติ ซ่ึงมัคคจิต สามารถประหาณไดจนหมดสิ้นสูญ 
เช้ือโดยส้ินเชิงท่ีเรียกวา สมุจเฉทปหาน 
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        การยับยั้ง การขม การประหาณ นี้จัดไดถึง ๕ ประการ เรียกวา 
ปหาน ๕ วิมุตติ ๕ ดังนี ้
        ปหาน ๕                        วิมุตติ ๕                        ไดแก 
ตทังคปหาน        (สีล)        ตทังควิมุตติ              พนชั่วคราว 
วิกขัมภนปหาน    (สมาธิ)     วิกขัมภนวิมุตติ           พนดวยการขมไว 
สมุจเฉทปหาน     (มัคค)      สมุจเฉทวิมุตติ            พนเด็ดขาด 
ปฏิปสสัทธิปหาร   (ผล)      ปฏิปสสัทธิวิมุตติ         พนสนิท 
นิสสรณปหาน     (นิพพาน)  นิสรรณวิมุตติ            พนเลย 
        พระอริยช้ันใด ประหารกิเลสอะไรไดบางนั้น ดังนี ้
        กลาวโดยอกุสลจิต ๑๒ พระโสดาบัน ประหาณ โลภมูลจิตท่ีเปน 
ทิฏฐิคตสัมปยุตต ๔ ดวง และโมหมูลจิตท่ีสัมปยุตตดวย วจิกจิฉา ๑ ดวง 
        พระสกทาคามี ไมไดประหาณอกุสลจิตท่ีเหลือนั้นเปน สมุจเฉท เพิ่ม 
ข้ึนอีก เปนแตไดกระทําใหอกุสลท่ีเหลือนั้นเบาบางลง ซ่ึงเรียกวา ตนุกรปหาน 
        พระอนาคามี ประหาณโทสมูลจิตท้ัง ๒ ดวงลงไดอีก 
        พระอรหนัต ประหาณอกุสลจิตท่ีเหลืออีก ๕ ดวง คือ โลภมูลจิตท่ีเปน 
ทิฏฐิวิปปยุตต ๔ ดวง และโมหมูลจิตท่ีเปน อุทธัจจสัมปยตุต อีก ๑ ดวง 
        กลาวโดยอกุสลกรรมบถ ๑๐ นั้น พระโสดาบัน ประหาณ ปาณาติปาต 
อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท และ มิจฉาทิฏฐิ 
        พระสกทาคามี ไมไดประหาณอกุสลกรรมบถ ท่ีเหลือนั้นเปน สมุจเฉท 
เพิ่มข้ึนอีก เปนแตไดกระทําอกุสลกรรมบถ ท่ีเหลือนั้นใหเบาบางลงไป ซ่ึงเรียก 
วา ตนุกรปหาน              
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        พระอนาคามี  ประหาณ  ปสุณาวาจา  ผรุสวาจา  และพยายาท  ลงไดอีก 
        พระอรหนัต  ประหาณอกุสลกรรมบถที่เหลืออีก ๒ คือ สัมผัปปลาป และ 
อภิชฌา 
        กลาวโดยสังโยชน ๑๐ 
                                ตามนัยแหงพระอภิธรรม        ตามนัยแหงพระสูตร 
พระโสดาบัน ประหาณ   ทิฏฐิสังโยชน                        ทิฏฐิสังโยชน 
                                สีลัพพตปรามาส                   สีลัพพตปรามาส 
                                วิจิกจิฉาสังโยชน                    วิจิกจิฉาสังโยชน 
                                 อิสสาสังโยชน 
                                 มัจฉริยสังโยชน 
พระอนาคามี ประหาณ   กามราคสังโยชน                   กามราคสังโยชน 
                                 ปฏิฆสังโยชน                        ปฏิฆสังโยชน 
พระอรหันต ประหาณ    ภวราคสังโยชน                     รูปราคสังโยชน 
                                 มานสังโยชน                         อรูปราคสังโยชน 
                                 อวิชชาสังโยชน                      มานสังโยชน 
                                                                           อุทธัจจสังโยชน 
                                                                           อวิชชาสังโยชน 
        สวนพระสกทาคามี ไมไดประหาณสังโยชนท่ีเหลือจากพระโสดาบันนั้น 
เปนสมุจเฉทเพิ่มข้ึนอีก เปนแตไดกระทําใหสังโยชนท่ีเหลือนั้นใหเบาบางลง 
อยางท่ีเรียกวา ตนุกรปหาน  
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                        ฌานลาภีบุคคลเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน 
        ๑  พอเอยคําวา ฌาน ก็มักจะนึกถึง รูปาวจรจิต แทจริงคําวา 
ฌาน แปลวา การเพงอารมณ และการเพงอารมณก็มี ๒ ประการ ซ่ึง 
อัฏฐสาลินีอรรถกถา แสดงวา 
        ฌานนฺติ ทุวิธ ฌาน อารมฺมณูปนิชฌาน ลกฺขณูปนิชฺฌานนฺต ิ
        อันวา ฌาน นั้นมี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิชฌาน อยางหนึ่ง และ 
ลักขณูปนิชฌาน อีกอยางหน่ึง 
        ตตฺถ อฏ�วีกสิณาทิอารมฺมณ อุปนชฺิฌายนฺตีต ิ
อารมฺมณูปนิชฺฌานนฺติ สงฺขย ตตา 
        ในฌาน ๒ อยางนี้ สมาบัติ ๘ จัดเขาใน อารัมมณูปนิชฌาน เพราะ 
เปนผูเขาไปเพงซ่ึงอารมณ มีปฐวีกสิณ เปนตน 
        วิปสฺสนามคฺคผลานิ ปน ลกฺขณูปนิชฺฌาน นาม 
        แตวา วิปสสนาญาณ มัคคญาณ ผลญาณ ท้ัง ๓ นี้ ช่ือวา 
ลักขณูปนิชฌาน 
        ตตฺถ วิปสฺสนาอนิจฺจาทิลกฺขณสฺส อุปนิชฺฌานโต ลกฺขณูปนิชฺฌาน 
        ในญาณทั้ง ๓ นั้น วปิสสนาญาณ ท่ีไดช่ือวา ลักขณูปนิชฌาน เพราะ 
เขาไปกําหนดรูแจงไตรลักษณ มีอนิจจลักษณะ เปนตน 
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        วิปสฺสนาย กตกจิฺจสฺส มคฺเคน อิชฺฌนโต มคฺโต ลกฺขณ-ู 
ปนิชฺฌาน 
        มัคคญาณท่ีไดช่ือวา ลักขณูปนิชฌาน เพราะเปนผูทําใหกจิท่ีรูแจง 
ไตรลักษณของวิปสสนาญาณสําเร็จลง 
        ผล ปน นิโรธสจฺจ ตถลกฺขณ อุปนิชฺฌายตีติ ลกฺขณูปนิชฺฌาน 
นาม 
        สวนผลญาณ ท่ีไดช่ือวา ลักขณูปนชิฌาน เพราะเขาไปรูแจงลักษณะ 
อันแทจริงของนิโรธสัจจะ 
        ๒  มีอธิบายความแตกตางกันระหวาง อารัมมณูปนชิฌาน กับลักข 
ฯูปนิชฌาน เพือ่ใหเขาใจงายๆ ดังน้ี คือ 
        กลาวโดยอารมณ อารัมมณูปนิชฌาน มีสมถกัมมัฏฐาน เชน ปฐวีกสิณ 
คือบัญญัติ เปนตน เปนอารมณ สวนลักขณูปนิชฌานนัน้ วิปสสนาญาน มี 
วิปสสนากัมมัฏฐาน คือ รูป นาม ไตรลักษณ สังขตธรรม เปนอารมณ มัคคญาณ 
ผลญาณ มี อสังขตธรรม คือ นิพพาน เปนอารมณ 
        กลาวโดยองคธรรม อารัมมณูปนิชฌาน มี วิตก วิจาร ปติ เวทนา 
เอกัคคตา ท่ีประกอบกับมหคัคตฌานท้ัง ๙ เปนองคธรรม สวน ลักขณูปนิชฌาน 
ก็มีวิตก วิจาร ปติ เวทนา เอกัคคตา ท่ีประกอบกับมหากสุลจิต มัคคจิต ผลจิต 
เปนองคธรรม 
        ๓  ผูบรรลุ มัคค ผล นิพพาน นั้นมีอยู ๒ จําพวกดวยกัน คือ 
สุกขวิปสสกจาํพวกหนึ่ง และฌานลาภีบุคคลอีกจําพวกหน่ึง 
                                                                                                (25)  
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        สุกขวิปสสกบุคคล นั้น เปนผูมีวิปสสนาญาณอันแหงแลงจากโลกยี- 
ฌาน คือ พระอริยบุคคลจําพวกนีไ้มไดเจริญสมถภาวนาจนเกดิฌานจิตมาแตกอน 
เลย เร่ิมเจริญวปิสสนาภาวนาอยางเดยีวจนเปนพระอริยบุคคล 
        สวน ฌานลาภีบุคคล นั้น หมายถึงผูท่ีไดเจริญสมถภาวนาจนเกดิ 
ฌานจิต มีปฐมฌานเปนตนมากอนแลว เปนฌานลาภีบุคคลมาแลว จงึไดมา 
เจริญวิปสสนาภาวนาอีกจนเปนพระอริยบุคคล 
        ๔  ท่ีจะกลาวตอไปนี้ กเ็พื่อแสดงใหเหน็วา ผูท่ีไดฌานแลว มาเจริญ 
วิปสสนาภาวนาอยางไร จึงไดเปนพระอริยบุคคล 
        ๕  ฌานลาภีบุคคล ท่ีบําเพ็ญเพียรเจริญวิปสสนาภาวนา จนเกิดมัคคจิต 
ผลจิตนั้น มีวิธีท่ีเจริญภาวนาเปน ๓ วิธี คือ 
        ก.  ปาทกฌานวาท หมายถึงถือการเขาฌานท่ีเปนบาทเบ้ืองตนแหง 
การเจริญภาวนานั้น เปนสําคัญ 
        ข.  สัมมสิตฌานวาท หมายถึงถือการพิจารณาฌานเปนสําคัญ 
        ค.  บุคคลลัชฌาสยวาท หมายถึงถือความประสงคของฌานลาภผูีเจริญ 
ภาวนานั้น เปนสําคัญ 
        ๖  ปาทกฌานวาท คือ กอนท่ีฌานลาภีบุคคลจะเจริญวิปสสนาภาวนา 
นั้น ไดเขาฌานกอน จะเปนฌานช้ันใดก็แลวแต ท้ังนี้เพือ่ใหสมาธิมีกําลังดีข้ึน 
ฌานท่ีเขากอนนี้เรียกวา ปาทกฌาน เม่ือออกจากปาทกฌาน ก็พิจารณารูปนาม 
ตอไปจนแจงไตรลักษณ และบรรลุถึงมัคคถึงผล ขอนี้สําคัญท่ีปาทกฌาน ถาเขา 
ปฐมฌานเปนปาทกฌาน มัคคจิตผลจิตท่ีเกดิข้ึนเปนคร้ังแรกนี้ก็เรียกวา ปฐมฌาน 
โสดาปตติมัคค ปฐมฌานโสดาปตติผล สําเร็จเปนปฐมฌานโสดาบันบุคคล  
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        ถาเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน หรือ ปญจมฌาน เปนปาทกฌาน 
มัคคจิตท่ีเกิดข้ึนเปนปฐมมัคค ก็เรียกไปตามข้ันของฌาน เชน ทุติยฌานโสดาปตติ 
มัคค ตติยฌานโสดาปตติมัคคเปนตน ทํานองเดียวกับปฐมฌานโสดาปตติมัคค- 
จิตนั้น 
        แมมัคคจติผลจิตเบ้ืองสูง คือ สกทาคามิมัคค-ผล อนาคามิมัคค-ผล 
อรหัตตมัคค-ผล ก็เปนไปในทํานองเดียวกบัปฐมมัคคจิตดังกลาวแลวนีแ้หละ 
        ขอสําคัญถือฌานท่ีเปนปาทกฌานนัน้เปนใหญ เม่ืออกจากปาทกฌาน 
แลว จะพิจารณาองคฌานโดยความจริง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาก็ได หรือจะ 
พิจารณาสังขารธรรม รูปนามท่ีนอกจากองคฌาน โดยความเปน อนจิจัง ทุกขัง 
อนัตตา ก็ได เพราะถือฌานท่ีเปนบาทเบ้ืองตนนั้นเปนใหญเปนสําคัญ 
        ๗  สัมมสิตฌานวาท คือ ฌานลาภีบุคคลผูเจริญวิปสสนาภาวนาน้ัน 
พิจารณาฌาน ท่ีตนเคยไดมาแลว จะเปนฌานช้ันใดก็ตาม พิจารณาฌานนั้น 
โดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะเขาฌานกอนก็ได หรือจะไมเขาฌาน 
กอนก็ได ไมถือการเขาฌานเปนสําคัญ แตถือการพิจารณาฌานนั้นเปนใหญ 
เชน เขา ปญจมฌาน คร้ันเวลาท่ีพิจารณาโดยความเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
นั้นมาพิจารณาปฐมฌาน มัคคจิตท่ีเกิดข้ึนกเ็ปนปฐมฌานมัคคจิต หาใชปญจม 
ฌานมัคคจิตไม โดยทํานองเดียวกันเวลาเขานั้นเขา ทุติยฌาน แตเวลาพิจารณา 
กลับไปพิจารณา จตุตถฌาน มัคคจิตท่ีเกิดข้ึนก็เปน จตุตถฌานมัคคจิต 
        ๘  บุคคลัชฌาสยวาท มุงหมายถึง ความปรารภ ความประสงค ความ 
ปรารถนา ของฌานลาภีบุคคลผูเจริญวิปสสนาภาวนาน้ัน เปนใหญเปนสําคัญ เชน 
ปรารภตติยฌานมัคคจิต ก็จะตองเจริญภาวนาอยางใดอยางหนึ่งใน ๒ อยางนี้คือ  
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        ก.  ตองเขาตติยฌาน ซ่ึงเปนช้ันท่ีตรงตามความประสงคของตน เม่ือ 
ออกจากตตยิฌานแลว จะพจิารณารูปนามท่ีเปนกามธรรม โดยความเปน อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา ก็ได 
        ข.  จะไมเขา ตติยฌาน ก็ได แตตองพจิารณาองคฌานของตติยฌาน 
โดยความเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงจะตรงกับช้ันท่ีตนปรารถนา 
        พิจารณาไปจนมัคคจิตเกิด มัคคจิตนัน้ก็เปน ตติยฌานมัคคจิต 
        ๙  คัมภีรวิสุทธิมัคค ไดกลาวถึงเร่ืองอริยมัคค ประกอบดวยกําลัง ๒ 
ประการไววา 
        ทีนี้จะจําแนกในพละสมาโยคะ คือ พระอริยมัคค อันประกอบดวยกําลัง ๒ ประการ 
จึงออกจาก นมิิต และ ปวัตติได 
        กําลัง ๒ ประการนั้นคือ พระสมถพละ ๑ และพระวปิสสนาพละ ๑ สมถ 
พละน้ันคือสมาธิ วิปสสนาพละนั้นคือปญญา 
        ขณะเม่ือพระโลกุตตรมัคคญาณบังเกิดนั้น พระสมถะกับพระวปิสสนา มี 
กําลังเสมอกัน จะยิ่งหยอนกวากันอยางโลกยีภาวนา หาบมิได 
        แทจริงกาลเม่ือพระโยคาวจรเจา จําเริญโลกียสมาบัติท้ัง ๘ นั้น ยิ่งดวย 
กําลังพระสมถะ กาลเม่ือพิจารณาสังขารธรรมดวยอนิจจานุปสสนา เปนอาทินั้นยิ่ง 
ดวยกําลังพระวิปสสนา ค้ันถึงขณะเม่ือพระอริยมัคคญาณบังเกดินั้น กาํลัง ๒ 
ประการมีพระนิพพานเปนอารมณ เปน เอกรสะ มีกิจเสมอกัน เหตุสภาวะบมิได 
ลวงซ่ึงกัน เหตุดังนั้น อันวากิริยาอันประกอบดวยพละท้ัง ๒ ประการ ก็มีในพระ 
อริยมัคคญาณท้ัง ๔ ดวยประการฉะนี ้
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        ๑๐  ขอยอนกลับมากลาวถึง สุกขวิปสสกบุคคล ผูมีวิปสสนาญาณอัน 
แหงแลงหลังจากโลกียฌาน เปนผูท่ีไมเคยไดเจริญสมถภาวนาจนบรรลุถึงฌานธรรม 
เลย บุคคลจําพวกนีเ้วลาเจริญวิปสสนาภาวนา จึงไมสามารถกําหนดเพงฌานได 
ไดแตกําหนดเพงรูปนามท่ีเปนกามธรรมเพียงอยางเดียว ถึงกระนั้นเม่ือมัคคจิต 
เกิดข้ึน ก็ยอม บริบูรณ และ พรอมมูล ดวยองคฌานท้ัง ๕ เหตุนี้จึงจัดวา 
เปน ปฐมฌานโสดาปตติมัคคจิตเสมอไป 
        สกทาคามิมัคค อนาคามิมัคค อรหัตตมัคค ของสุกขวิปสสกบุคคล 
ก็จัดเขาเปนปฐมฌานดวยกนัท้ังส้ิน 
        ดังมีหลักฐานใน อัฏฐสาลินีอรรถกถา แสดงไววา 
        วิปสฺสนานิยาเมน สุกฺขวิปสฺสกสฺส อุปฺปนฺนมตฺโคป ป� ฺมชฺฌา- 
นิโก โหติ ฯ 
        ตามธรรมเนียมของวิปสสนา มีหลักอยูวา มัคคท่ีเกดิข้ึนแกผูท่ีเจริญ 
วิปสสนาภาวนาลวนๆ กย็อมประกอบดวยปฐมฌาน 
        ๑๑  พระอริยท่ีเปนสุกขวิปสสกบุคคล เรียกอีกช่ือหนึ่งวา ปญญา 
วิมุตติ นั้นมีจํานวนมากกวา พระอริยท่ีเปนฌานลาภีบุคคล เรียกอีกช่ือหนึ่งวา 
เจโตวิมุติ นัน้มากมาย ดังใน สังยุตตพระบาลี แสดงไววา 
        อิเมส หิ สารีปุตฺต ปตฺจนฺน ภิกฺขุสตาน สฏ� ิ ภิกฺขุ เตวิชฺชา 
สฏ� ิ ภิกฺขู ฉฬาภิตฺตา สฏ� ิ ภิกฺขู อุภโตภาควิมุตฺตา อถ อิตเร 
ปตฺตาวิมุตฺตา ฯ        
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        ดูกร สารีบุตร ในพระภกิษุ ๕๐๐ องค, ๖๐ องคเปน เตวิชชบุคคล, 
๖๐ องคเปน ฉฬาภิญญาบุคคล, ๖๐ องคเปนอุภโตภาควมุิตติบุคคล เหลือ 
นอกนั้นท้ังหมดเปน ปญญาวมุิตติบุคคล ฯ 
        ดังน้ันจึงไดกลาววา ผูท่ีกาวข้ึนสูมัคคผลเพราะเห็นอนิจจัง และเพราะ 
เห็นอนัตตา มีมากกวาผูท่ีเหน็ทุกขัง เพราะผูท่ีเห็นทุกขังเปนผูท่ีบุพพาธิการ 
แตปางกอนยิ่งดวยสมาธิ 
        เตวิชชบุคคล หมายถึง พระอรหันตผูมีวิชา ๓ คือ บุพเพนวิาสานุสสติ 
ญาณ ทิพพจกัขุญาณ และ อาสวักขยญาณ 
        ฉฬาภิญญาบุคคล หมายถึง พระอรหนัต ผูมีอภิญญา หรือ วิชา ๖ 
คือ บุพเพนวิาสานุสสติญาณ ทิพพจักขุญาณ อาสวักขยญาณ เจโตปริยญาณ 
ทิพพโสตญาณ และ อิทธิวธิญาณ 
        อุภโตภาควิมุตติบุคคล หมายถึง พระอรหันต ผูเปนฌานลาภีบุคคล 
ดวย คือ มีฌานดวย บางก็เรียกวา เจโตวิมุตติบุคคล 
        ปญญาวิมุตติบุคคล หมายถึง สุกขวปิสสกพระอรหันต คือ พระ 
อรหันตผูแหงแลงจากฌาน ผูไมไดฌาน 
                                                สรุป 
        สรุปความวา วิปสสนากัมมัฏฐาน ท่ีตัง้แหงการงานทางใจ เพื่อใหรู 
แจงประจักษซ่ึงปรมัตถธรรมนั้น  
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        กลาวโดยภูมิ ท่ีเรียกวา วิปสสนาภูมิ กมี็ ๖ 
        กลาวโดยญาณ ท่ีเรียกวา โสฬสญาณ ก็มี ๑๖ 
        กลาวโดยความบริสุทธิ ท่ีเรียกวา วิสุทธิ ก็มี ๗ 
        กลาวโดยบุคคล ท่ีเรียกวา อริยบุคคล ก็มี ๘ 
                                        วิปสสนาภูมิ 
๑  ขันธ ๕                ๒  อายตนะ ๑๒                ๓  ธาตุ ๑๘ 
๔  อินทรีย ๒๒           ๕  ปฏิจจสมุปปาท ๑๒         ๖  อริยสัจจ ๔ 
                        ญาณ ๑๖  วิสุทธิ ๗ ปรับเขากันไดดังนี ้
สีลวิสุทธิ  จตุปาริสุทธิสีล        ๑  ปาฏิโมกขสังวรสีล  ใหตั้งอยูในสีล 
                                         ๒   อินทรียสังวรสีล    สํารวมระวังอินทรียท้ัง ๖ 
                                         ๓   อาชีวปาริสุทธิสีล  มีความเปนอยูโดยบริสุทธ์ิ 
                                         ๔   ปจจยสันนิสสิตสีล พิจารณากอนบริโภค 
จิตตวิสุทธิ  ขณิกสมาธิ  ไมเผลอไปจากปจจุบันธรรม 
ทิฏฐิวิสุทธิ    นามรูปปริจเฉทญาณ  กําหนดแจงในรูปและนาม 
                                        ละ  สักกายทิฏฐิ  เห็นผิดวาเปนตัวเปนตน 
                                        เปน ญาตปริญญา 
กังขาวิตรณวิสุทธิ  ปจจยปริคคหญาณ  รูแจงปจจยัแหงรูปและนาม 
                                        ละ  อเหตุกทิฏฐิ  เห็นผิดวาไมมีเหต ุ
                                        ละ  วิสมเหตุกทิฏฐิ ยึดในเหตุท่ีไมเหมาะสม 
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                                        ละ  กังขามลทิฏฐิ  หมนหมองเพราะสงสัย 
                                        เปน  ญาตปริญญา 
                                สัมมสนญาณ  เห็นความเกิดของรูปนาม 
มัคคามัคคญาณ                  ละ  สมูหัคคาหะ การยึดเรา ยึดเขา 
ทัสสนวิสุทธิ                        เปน  ญาตปริญญา 
                                ตรุณอุทยัพพยญาณ  เห็นท้ังความเกดิและความดับของ 
                                        รูปนาม แตยังมีวปิสสนูปกิเลสมารบกวนอยู 
                                        ละ อมัเคมัคคสัญญา สัญญาท่ีเขาใจผิด 
                                        เปน ตีรณปริญญา 
ปฏิปทาญาณ        พลวอุทยพัพยญาณ  เหน็ท้ังความเกดิและความดับของ 
ทัสสนวิสุทธิ                         รูปและนาม โดยปราศจากวปิสสนูปกิเลสแลว 
                                        ละ อุจเฉททิฏฐิ เห็นผิดวาตายแลวสูญ 
                                        เปน ตีรณปริญญา 
"        "                ภังคญาณ  เห็นแตความดบัของรูปและนาม 
                                        ละ สัสสตทิกฐิ เห็นผิดวาเท่ียง 
                                        เปน ปหานปริญญา 
"        "                กยญาณ เกดิปญญารูแจงวา รูปและนามน้ีเปนภัย 
"        "                              ละ สภเยอภยสัญญา สัญญาท่ีไมแจงในภยั 
                                        เปน ปหานปริญญา  
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ปฏิปทาญาณ        อาทีนวญาณ  เกดิปญญารูแจงวา รูปและนามนี้เปนโทษ 
ทัสสนวิสุทธิ                        ละ อัสสาทสัญญา สัญญาท่ียินด ี
                                        เปน ปหานปริญญา 
"        "                นิพพิทาญาณ เกดิปญญาเบ่ือหนายในรูปนาม 
                                        ละ อภิรติสัญญา สัญญาท่ีเพลิดเพลิน 
                                        เปน ปหานปริญญา 
"        "                มุญจิตุกมยตาญาณ  อยากพนจากรูปนาม 
                                        ละ อมุญจิตุกามภาวะ การของอยูในกาม 
                                        เปน ปหานปริญญา 
"        "                ปฏิสังขาญาณ  หาอุบายท่ีจะใหพนจากรูปนาม 
                                        ละ อปฏิสังขาน การยึดโดยไมไตรตรอง 
                                        เปน ปหานปริญญา 
"        "                สังขารุเบกขาญาณ  วางเฉยตอรูปนาม 
                                        ละ อนุเปกขณะ การยึดโดยไมวางเฉย 
                                        เปน ปหานปริญญา 
"        "                อนุโลมญาณ  คลอยตามใหเห็นอริยสัจจ 
                                        ละ สัจจปฏิโลมคาหะ การยดึโดยไมคลอยตามสัจจะ 
                                        เปน ปหานปริญญา 
                                                                                           (26)  
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จัดเปนปฏิปทาญาณทัสสน  โคตรภูญาณ  ปญญาแจงในพระนิพพาน 
วิสุทธิ  โดยปริยาย                        เปน   ปหานปริญญา 
ญาณทัสสนวสุิทธิ             มัคคญาณ      ประหาณกิเลสเปนสมุจเฉท 
                                                เปน   ประหานปริญญา 
จัดเปน  ญาณทัสสน          
ผลญาณ  เสวยอารมณพระนิพพานตามมัคค 
วิสุทธิ   โดยอนุโลม            
ปจจเวกขณญาณ  พิจารณา มัคค ผล นิพพาน 
                                                    
 และกิเลสท่ีละแลว กิเลสท่ียังคงเหลือ 
                                          อริยบุคคล ๘ 
        อริยบุคคล ๘ จัดไดเปน ๔ คู ดังนี้         
                โสดาปตติมัคค        โสดาปตติผล          คูหนึ่ง 
                สกทาคามิมัคค         สกทาคามิผล                " 
                อนาคามิมัคค           อนาคามิผล                 " 
                อรหัตตมัคค           อรหัตตผล                 " 
        ใน  วิสุทธิมัคค  ยังจําแนกอริยบุคคล ๘ นี้เปน ๗ ประเภท คือ 
                ๑  สัทธานุสารี                ๒  สัทธาวิมุตติ 
                ๓  กายสักขี                   ๔  อุภโตภาควิมุตติ 
                ๕  ธัมมานุสารี                ๖  ทิฏฐิปตตะ 
                ๗  ปญญาวิมุตติ  
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        ทานผูท่ียิง่ดวยสัทธา เม่ือบรรลุโสดาปตติมัคค เรียกวา สัทธานุสารี 
ตั้งแตโสดาปตติผลข้ึนไปจนถึง อรหัตตผล เรียกวา สัทธาวิมุตติ 
        ทานที่ไดรูปฌาน แลวเจริญวิปสสนาภาวนาจนบรรลุมัคคผล เรียกวา 
กายสักขี เหมือนกันท้ัง ๗ บุคคล 
        ทานที่ไดท้ังรูปฌานและอรูปฌานดวย แลวเจริญวิปสสนาภาวนาจน 
บรรลุมัคคผล เรียกวา อุภโตภาควิมุตติ เหมือนกันท้ัง ๘ บุคคล 
        ทานผูท่ียิง่ดวยปญญา พจิารณาโดยอนตัตลักษณะ เม่ือบรรลุโสดา 
ปตติมัคค เรียกวา ธัมมานุสารี ตั้งแตโสดาปตติผลข้ึนไปจนถึง อรหัตตมัคค 
เรียกวา ทิฏฐิปตตะ เฉพาะอรหัตตผล เรียกวา ปญญาวิมุตติ 
        ท่ีจําแนกเชนนี้ ก็โดยอาศัย สีล สมาธิ ปญญา เปนหลัก กลาวคือ 
        ทานที่เปน สัทธานุสารี และ สัทธาวิมุตติ ๒ ประเภทน้ีมีสีล เปนอธิบดี 
        ทานที่เปน กายสักขี และ อุภโตภาควมุิตติ ๒ ประเภทนี้มี สมาธิ เปน 
อธิบดี 
        ทานที่เปน ธัมมานสุารี ทิฏฐิปตตะ และ ปญญาวิมุตติ ๓ ประเภทนี้มี 
ปญญา เปนอธิบดี 
        อีกนัยหนึ่งแสดงวา ทานท่ีหนกัไปในทางพระวินัยก็ไดแก สัทธานั้นมี 
สีล เปนอธิบดี 
        ทานที่หนักไปในทางพระสูตร ก็ไดแกประเภทท่ีมี สมาธิ เปนอธิบดี 
        ทานที่หนักไปในทางพระอภิธรรม ก็ไดแกทานท่ีมี ปญญา เปนอธิบดี 
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                               จําแนกพระอริยะแตละชั้น 
        พระอริยบุคคล คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามิ พระอนาคามี และ 
พระอรหันต นี้ ยังมีการจําแนกอีกนยัหนึ่งดังตอไปนี ้
        พระโสดาบัน จําแนกไดเปน ๓ จําพวก คือ 
        ๑  เอกพชีีโสดาบัน เปนพระโสดาบันท่ีมีพืชกําเนดิอีกเพยีงหนึ่งเทา 
นั้น หมายความวา พระโสดาบันนั้นเม่ือจตุิแลว จะตองปฏิสนธิเปนมนุษยหรือ 
เทวดาอีกชาติเดียว ก็จะบรรลุอรหัตตมัคคอรหัตตผล 
        ๒  โกลังโกลโสดาบัน คือ พระโสดาบันผูท่ีจะตองปฏิสนธิในกามภูมิ 
อีกถึง ๗ ถึง ๖ ชาติ จึงจะบรรลุอรหัตตผล 
        ๓  สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน คือ พระโสดาบันผูท่ีจะตองปฏิสนธิใน 
กามภูมิอีกถึง ๗ ชาติ จึงจะบรรลอรหัตตผล 
        ท่ีแตกตางกันเชนนี้ เปนเพราะอินทรียแกกลายิ่งหยอนกวากัน จึงทําให 
ความมุงม่ันในการบรรลุอรหัตตมัคคอรหัตตผลนั้นเนิ่นนานกวากันไปดวย แต 
อยางไรก็ดี เพราะโสดาบันกไ็มตองปฏิสนธิในชาติท่ี ๘ เพราะแมจะเปนผูท่ีเพลิด 
เพลินมีความประมาทอยูบาง ก็ตองบรรลุอรหัตตผลในชาติท่ี ๗ อยางแนนอน 
        พระสกทาคามี จําแนกไดเปน ๕ จําพวก คือ 
        ๑  อิธ ปตฺวา อิธ ปรินิพฺพายี เปนพระสกทาคามีท่ีบรรลุสกทาคามิผล 
ในมนุษยโลก และจะปรินิพพานในมนุษยโลกน้ี 
        ๒  ตตฺถ ปตฺวา ตตฺถ ปรินิพฺพายี เปนพระสกทาคามีท่ีบรรลุสกทา 
คามิผลในเทวโลก และปรินพิพานในเทวโลกน้ัน 
        ๓  อิธ ปตฺวา ตตฺ ปรินพิฺพายี สําเร็จเปนพระสกทาคามี ในมนุษยโลก 
นี้ แตไปปรินพิพานในเทวโลกโนน 
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        ๔  ตตฺถ ปตฺวา อิธ ปรินิพฺพายี สําเร็จเปนพระสกทาคามีในเทวโลก 
โนน และมาปรินิพพานในมนุษยโลกนี ้
        ๕  อิธ ปตฺวา ตตฺถ นิพพฺตฺติตฺวา อิธ ปรินิพฺพายี สําเร็จเปน 
พระสกทาคามีในมนุษยโลกนี้ ไปบังเกดิในเทวโลกโนน แลวกลับมาปรินิพพาน 
ในมนุษยโลกนี้ 
        พระอนาคามี จําแนกได ๕ จําพวกคือ 
        ๑  อนฺตรปรินิพฺพายี พระอนาคามี ผูถึงซ่ึงปรินิพพานในกึ่งแรกแหง 
อายุกาลในภูมินั้น 
        ๒  อุปหจฺจปรินิพฺพายี พระอนาคามี ผูถึงซ่ึงปรินิพพานในกึ่งหลัง 
แหงอายกุาลในภูมินัน้ 
        ๓  อสงฺขารปรินิพฺพายี พระอนาคามี ผูไมตองใชความเพียรอยาง 
แรงกลา ก็ถึงซ่ึงปรินิพพาน 
        ๔  สสงฺขารปรินิพฺพายี พระอนาคามี ผูตองขะมักเขมนพากเพียรอยาง 
แรงกลา จึงจะถึงซ่ึงปรินิพพาน 
        ๕  อุทฺธโสตอกนิฏ�คามี พระอนาคามี ผูมีกระแสไปถึงอกนิฏฐภูมิ 
จึงจะถึงซ่ึงปรินิพพาน 
        พระอรหนัต หมายความวาเปนบุคคลท่ีควรสักการะบูชายิ่ง บางทีก็ 
เรียกวา พระขีณาสพ หมายความวาเปนบุคคลท่ีส้ินอาสวกิเลสโดยส้ินเชิงแลว  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 206 
                                            - ๒๐๖ - 
        บางทีก็เรียกวา พระอเสกขบุคคล ซ่ึงหมายถึงวาเปนผูท่ีไมตองศึกษาปฏิบัติ 
ตอไปอีกแลว เพราะมี สีลสิกขา จิตตสิกขา ปญญาสิหขา โดยบริบูรณ 
บริสุทธิหมดจดแลว พระอรหันตนีจ้ัดไดวามี ๓ ประเภท คือ 
        ๑  พระอรหันตท่ีตรัสรู พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดวยพระองคเอง 
สามารถโปรดเวไนยสัตวใหพนทุกข คือใหถึงอริยมัคคอริยผลไดดวย เพราะ 
ทรงเปนผูท่ีถึงพรอมดวย อาสยานุสยญาณ ญาณท่ีสามารถรูอัธยาศัยของ 
เวไนยสัตวท้ังหลาย ประการหน่ึง อินทริยปโร ปริยัตติญาณ ญาณท่ีรู 
อินทรียของสัตวท้ังหลายวายิ่งหรือหยอนเพียงใด ประการหน่ึง และ สัพพัญุ- 
ตญาณ ญาณท่ีสามารถรอบรูส้ินซ่ึงปวงสังขตะและอสังขตะรรม อีกประการหนึ่ง 
จึงไดช่ือวา พระสัพพัญตูพุทธเจา คือท่ีขนานพระนามกันวา พระอรหนัต 
สัมมาสัมพุทธเจา หรือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
        ๒  พระอรหันตท่ีตรัสรูดวยพระองคเองเหมือนกนั แตไมสามารถโปรด 
สัตวใหพนทุกขได เพราะไมถึงพรอมดวยญาณท้ัง ๓ ดังท่ีกลาวแลวในขอ ๑ นั้น 
ท้ังไมรูบัญญัติท่ีจะแสดงสภาวธรรมใหแจมแจงไดดวย พระอรหันตประเภทนี ้
ไดช่ือวา พระอรหันตปจเจกพุทธเจา ซ่ึงเรียกกนัส้ันๆ วา พระปจเจกพทุธเจา 
        อยากจะกลาวโดยอัตโนมัติวา ท่ีพระปจเจกพุทธเจาไมสามารถโปรดสัตว 
ใหพนทุกขไดนั้น เปนดวยเหตุอีกประการหนึ่ง คือ ในยคุนั้นไมมีผูมีบารมีแกกลา 
พอท่ีจะเขาถึงธรรมอันประเสริฐช้ันนั้นได เพราะพระปจเจกพุทธเจาบังเกิดมีได 
เฉพาะในยุคท่ีวางพระพุทธศาสนาเทานั้น ก็ในกาลท่ีวางพระพุทธศาสนาเชนนัน้ 
บุคคลท้ังหลายยอมปราศจากสีลธรรม ประกอบแตกรรมอันเปนอกุสล ใครเลาจะ  
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สามารถส่ังสอนผูท่ีไรสีลธรรมใหบรรลุถึงธรรมอันประเสริฐยิ่งปานน้ันได แมแต 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ทรงพระมหากรุณาไดเฉพาะผูท่ีทรงโปรดไดเทานั้น 
ไมใชโปรดไดท่ัวไปทั้งหมด 
        ๓  พระอรหันตท่ีตรัสรูอรหัตตมัคคอรหัตตผล ตามคําส่ังสอนของสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา (คือไมไดตรัสรูเอง) นั้น ไดช่ือวา พระอรหันต 
ไดแกพระอรหันตท่ัวๆ ไป ท่ีนอกจาก พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา และ 
พระอรหันตปจเจกพุทธเจา 
        พระอรหนัตท่ัวๆ ไปนี้ ยังจําแนกไดเปน ๓ ประเภท คือ อัคคสาวก 
มหาสาวก และ ปกติสาวก 
        ก.  อัคคสาวก หมายถึง พระอรหันต ๒ องค คือ พระสาริบุตร 
และ พระโมคคัลลานะ พระสาริบุตร เปนอัคคสาวกเบ้ืองขวา ผูยิ่งดวยปญญา 
เปนเลิศ พระโมคคัลลานะ เปนอัคคสาวกเบ้ืองซาย ผูยิ่งดวยฤทธิเปนยอด 
        ข.  มหาสาวก หมายถึงพระอรหันต ๘๐ องค (นับอัคคสาวก ๒ องค 
รวมในจาํนวน ๘๐ นี้ดวย) ซ่ึงมีคุณธรรมเปนยอดเยี่ยมเปนเลิศ คือเปน 
เอกทัคคะ ในทางใดทางหน่ึง 
        ค.  ปกติสาวก หมายถึง พระอรหันตสามัญท่ีนอกจาก อัคคสาวก 
และ มหาสาวก แลว เรียกวาเปน ปกติสาวก ท้ังส้ิน 
                                        ปฏิปทา ๔ ประการ 
        อีกนัยหนึ่งทานจําแนกพระอริยเจาไวโดยอาศยัการปฏิบัติเปนหลักในการ 
จําแนก เปน ๔ ประการ คือ  
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        ๑  ทุกฺขา  ปฏิปทา  ทนฺธาภิตฺตา  ปฏิบัติดวยความลําบาก ท้ังรูไดชา 
        ๒  ทุกฺขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิตฺต     "                          "   แตรูไดเร็ว 
        ๓  สุขา  ปฏิปทา  ทนฺธาภิตฺตา  ปฏิบัติไดสะดวก  แตรูไดชา 
        ๔  สุขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิตฺต      "               "   ท้ังรูไดเร็ว 
        ประเภทท่ี ๑ ปฏิบัติดวยความลําบาก ท้ังรูไดชา เชนพระจักขุปาลเถระ 
ทานถือ เนสัชชิกธุดงค ไมนอนตลอดพรรษา จนจกัษุบอด ไดความยากลําบาก 
ไมนอยเลย ท้ังไดบรรลุธรรมพิเศษก็ชากวาพวกสหาย 
        ประเภทท่ี ๒ ปฏิบัติดวยความลําบากก็จริง แตวารูธรรมพิเศษไดเร็ว 
เชนพระภิกษผูุถูกเสือกัด ไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส จึงเจริญเวทนานุปสสนา 
สติปฏฐาน จนสําเร็จอรหัตตมัคคอรหัตตผลในขณะท่ีอยูในปากเสือ พอสําเร็จ 
เปนพระอรหนัตก็เขาสูปรินพิพานเลย อยางท่ีเรียกวา ชีวติสมสีสี 
        ประเภทท่ี ๓ ปฏิบัติดวยความสะดวกสบาย แตกวาจะรูธรรมพิเศษก็เสีย 
เวลาชามาก เชนพระจฬุปณถก เรียนกัมมัฏฐานท่ีไมถูกไมเหมาะแกจริตมาเปน 
เวลาชานาน กมิ็ไดบรรลุธรรมพิเศษเลย จนภายหลังจึงกําหนดกัมมัฏฐานท่ีถูก 
กับจริต กับบรรลุธรรมพิเศษไดในเวลาไมนาน 
        ประเภทท่ี ๔ ปฏิบัติดวยความสะดวกสบาย ท้ังรูธรรมพิเศษไดโดยเร็ว 
ดวย เชนพระพาหิยะ ผูไดฟงพระธรรมเทสนาของพระศาสดาในระหวางทาง 
ท่ีพระพุทธองคทรงออกบิณโบาต ก็ไดบรรลุธรรมพิเศษ  
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                                ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ ประการ 
        ปฏิสัมภิทาหาณ หมายความวา ถึงพรอมดวยความรูอันแตกฉาน 
จึงแปลกัน ส้ันๆ วา ปญญาแตกฉาน 
        ผูท่ีไมใชพระอริยะ ไมสามารถที่จะมีปฏิสัมภิทาญาณเลย พระอริยบุคคล 
นับแตพระโสดาบันเปนตนไปเปนบางองค เฉพาะท่ีไดสรางสมบุญบารมีมาแต 
ชาติปางกอนเปนอันมากเทานั้น จึงจะมีปฏิสัมภิทาญาณน้ีได บางองคกมี็ครบ 
ท้ัง ๔ ประการ บางก็มีเพียง ๑ หรือ ๒ เทานั้น แตสวนมาก พระอริยะ ท่ีไมมี 
ปฏิสัมภิทาญาณน้ันมากกวาท่ีมี ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ ประการ คือ 
        ๑  อตฺถปฏิสมฺภิทาตาณ ปญญาแตกฉานในผลท้ังปวงอันบังเกิดมา 
จากเหตุ อัตถุ หรือ ผล นั้น ไดแกธรรม ๕ ประการ คือ 
        ก.  ย กิตฺจิ ปจฺจยสมฺภูต คือ รูปธรมท้ังปวงท่ีเกดิข้ึนโดยมีปจจัย 
ประชุมปรุงแตง 
        ข.  ภาสิตตฺโถ คือ อรรถท่ีกลาวแกใหแจงในโลกยีวิบากจิต ๓๒ ดวง 
        ค.  กิริยาจิตฺต คือ กิริยาจิต ซ่ึงมี ๒๐ ดวง 
        ง.  ผลจิตฺติ คือ ผลจิต ซ่ึงมี ๔ ดวง 
        จ.  นิพฺพาน คือ พระนิพพาน 
        ๒  ธมฺปฏิสมฺภิทาตาณ ปญญาแตกฉานในเหตุท่ีทําใหบังเกิดผล 
ธรรม หรือ เหตุ นั้น ไดแกธรรม ๕ ประการคือ 
        ก.  โย โกจิ ผลนิพฺพตฺตโกเหตุ คือ เหตุท้ังปวงบรรดาที่ยังผลใหเกดิข้ึน 
        ข.  ภาสิต คือ พระธรรมท้ัง ๓ ปฎก 
                                                                                             (27)  
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        ค.  อกุสลจิตฺต  คือ  อกสุลจิต  ซ่ึงมี ๑๒ ดวง 
        ง.  กุลสจิตฺต  คือ  โลกียกุสลจิต  ซ่ึงมี ๑๗ ดวง 
        จ.  อริยมคฺโค คือ  มัคคจิต  ซ่ึงมี ๔ ดวง 
        ๓.  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาตาณ ปญญาแตกฉานในภาษา คือ บัญญัติ 
แหงอัตถปฏิสัมภิทาและธัมมปฏิสัมภิทา ยอมมีดวยนิรุตติใด ความรูแตกฉานใน 
อันกลาวนิรุตตินั้น ช่ือวา นรุิตติปฏิสัมภิทาญาณ หมายความวา รูจกัใชถอยคํา 
ในภาษานั้นๆ อันเปนบัญญัตท่ีิเรียกกนัวา โวหาร ในการอธิบายขยายความแหง 
อัตถปฏิสัมภิทา และ ธัมมปฏิสัมภิทา ใหผูสดับตรับฟงรูและเขาใจไดแจมแจง 
ลึกซ้ึงโดยถวนถ่ีเชนนี้ เปนตน 
        ๔.  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาตาณ ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ คือ มี 
ปญญาวองไว ไหวพริบ เฉียบพลัน คมคาย ในการโตตอบ อัตถปฏิสัมภิทา 
ธัมมปฏิสัมภิทา และ นิรุตติปฏิสัมภิทา ท้ัง ๓ นั้น ไดอยางถูกตอง คลองแคลว 
ชดแจงโดยฉับพลันทันที ความรูแตกฉานเชนนี้แหละ ท่ีช่ือวา ปฏิภาณปฏิสัมภิ 
ทาญาณ 
                                        อนิสงสของปญญา 
        ปญญาในท่ีนี้หมายถึงปญญาท่ีในโลกุตตรจิต ซ่ึงมีอานิสงสดังตอไปนี ้
        ๑  กําจัดกิเลสตางๆ ใหเปนสมุจเฉทไดโดยส้ินเชิง 
        ๒  เสวยรสแหงอริยผล คือ ตั้งอยูในผลสมาบัติได 
        ๓  เขานิโรธสมาบัติ คือ ดับจิตเเละเจตสิกได 
        ๔  ควรแกการตอนรับ บูชา ของมนุษย และเทวดา  
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        ๑  กําจัดกิเลส อะไรไดบางนั้น ไดกลาวมาแตตนแลว ในท่ีนี้จะขอ 
กลาวเพิ่มเติมอีกเล็กนอยวา การกําจัดกิเลสจนเปนสมุจเฉทนั้น เปนอํานาจหนาท่ี 
ของมัคคญาณ คือ ปญญาในมัคคจิตโดยเฉพาะ แตวาไดเร่ิมกําจัดหรือเร่ิม 
ประหาณกิเลสเร่ือยมาตั้งแต ภังคญาณอันเปนญาณท่ี ๕ แหง โสฬสญาณน้ันแลว 
กิเลสตางๆ ก็เร่ิมออนกําลังลงตามลําดับ คร้ันมาถึง มัคคจิต กิเลสนั้นๆ จึงดับ 
สนิทพอด ี
        มัคคจิตจะปรากฏข้ึนมาก็ดวยอกนาจแหงญาณตางๆ เปนปจจยั ญาณ 
ตางๆ เหลานั้นเกิดข้ึนไดเพราะการเจริญสติปฏฐาน การเจริญสติปฏฐานจึงเปน 
หัวใจใหถึงมัคคถึงผล 
        การเจริญสติปฏฐานก็เพื่อใหสติตั้งม่ันในอารมณกมัมัฏฐาน ท่ีปรากฏ 
อยูเฉพาะหนาในปจจุบันนั้น ไมคิดยอนหลังไปถึงอารมณท่ีลวงไปแลว ไมคิด 
ลวงหนาไปถึงอารมณท่ียังไมมีมา อันจะเปนเหตุใหเกิด อภิชฌา และ โทมนัส 
ผูปฏิบัติจึงจะตองระวังใหจงหนัก อยาให อภิชฌา และ โทมนัสอาศัยเกดิข้ึนใน 
อารมณเหลานัน้ได เชน เกิดมีธรรมท่ีไมดีไมชอบใจมาปรากฏข้ึน ผูท่ีไมเขาใจ 
ก็จะพยายามไมรับอารมณนัน้ เพราะอยากจะรับแตอารมณท่ีดีท่ีชอบใจ ซ่ึงขณะ 
นั้นยังไมมีมาถึงเลย คร้ันเม่ืออารมณท่ีดีท่ีชอบใจเกดิข้ึน ก็พยายามท่ีจะรักษา 
อารมณนั้นไว อยางนี้ไมช่ือวาเขาถึงสติปฏฐาน เพราะยังมีความยินดียนิรายอยู 
คือยังมีอภิชฌาและโทมนัสอยู จึงยังไมเปน มัชฌิมาปฏิปทา 
        ขอสําคัญตองมีสติกําหนดอารมณท่ีปรากฏเฉพาะหนา คือในอารมณท่ี 
เปนปจจุบันเทานั้น จึงจะปดก้ันอภิชฌาและโทมนัสได เม่ืออารมณอะไรปรากฏ 
ข้ึน ก็กําหนดเพงเฉพาะอารมณนั้น จนกวาจะเกดิปญญาใหเห็นตามความเปนจริง 
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วา เปนรูป เปนนาม เปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ในการที่ไมเห็น 
วารูปนามเปนอนิจจังนัน้ก็เพราะสันตติปดบังไว ท่ีไมเหน็วารูปนามเปนทุกขก ็
เพราะวาอิริยาบถปดบังไว ท่ีไมเห็นวารูปนามเปนอนัตตาก็เพราะวาฆนสัญญา 
ความท่ีรวมกนัเปนกลุมเปนกอนปดบังไว จึงสําคัญไปวาเปนตัวเปนตนขึ้น คือมี 
สักกายทิฏฐิ ซ่ึงแมวาจะเปนทิฏฐิสามัญ เพราะมีประจําอยูท่ัวทกุตัวสัตว แตก ็
สักกายทิฏฐินีแ่หละท่ีเปนพชืพันธใหเกิดมิจฉาทิฏฐิอ่ืนๆ อีกมากมาย 
        ๒  การเสวยรสแหงอริยผล คือต้ังอยูในผลสมาบัติได เปนการเขา 
อยูในอารมณพระนิพพาน ท่ีไดมาจากอริยผลญาณอันบังเกิดแลวแกตน เพื่อเสวย 
โลกุตตรสุข ซ่ึงเปนความสงบสุขท่ีพึงประจักษไดในปจจุบัน อันมีความหมายดังนี ้
        (๑)  ปรารภจะเสวยซ่ึงความสงบสุขในผลสมาบัติ 
        (๒)  ไมมีนิมิต รูปนาม ขันธ ๕ เปนอารมณ 
        (๓)  ไดพระนิพพานเปนอารมณแตอยางเดยีว 
        (๔)  กําหนดเวลาเขา เวลาออก ดวยการอธิฏฐาน 
        (๕)  เม่ือยังไมครบกําหนดเวลาออก กค็งต้ังอยูในผลสมาบัติ 
        (๖)  เวลาเขาก็เจริญวิปสสนา เร่ิมแตอุทยัพพยญาณ จนอนุโลมญาณ 
ดับอารมณจากโลกีย แลวถึงผลญาณ ไดพระนิพพาน เปนอารมณตลอดไปจน 
ครบกําหนดเวลาออก ตามท่ีไดอธิฏฐานไว 
        ท่ีมัคคจิตไมเกิด ก็เพราะเหตุวา แรงอธิฏฐานนอมไปในผลสมาบัติ 
ปรารถนาทิฏฐธัมมสุขวิหาร อยูในธรรมท่ีสงบสุขในปจจุบันชาตินี ้
        บุคคลท่ีเขาผลสมาบัติไดตองเปนพระอริยเจา คือเปน พระโสดาบัน 
พระสกทาคานี พระอนาคามี พระอรหันต สวนปุถุชนจะเขาผลสมาบัติไมไดเลย 
เปนอันขาด          
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        พระอริยเจาท่ีเขาผลสมาบัติ ก็เขาไดเฉพาะอริยผลที่ตนไดตนถึงคร้ัง 
สุดทายเทานั้น แมอริยผลที่ตนไดและผานพนเลยมาแลว ก็ไมสามารถจะเขาได 
กลาวคือ 
        พระโสดาบัน เขาผลสมาบัติไดเฉพาะ โสดาปตติผล 
        พระสกทาคามี เขาผลสมาบัติไดเฉพาะ สกทาคามิผล เทานั้น จะเขา 
โสดาปตติผลท่ีตนเคยไดเคยผานพนมาแลวนั้น กห็าไดไม 
        ในทํานองเดียวกัน พระอนาคามี ก็เขาผลสมาบัติไดเฉพาะ อนาคามิผล 
อยางเดยีว 
        พระอรหนัต ก็เขาผลสมาบัติไดแตอรหัตตผลโดยเฉพาะ เชนเดียวกัน 
                        พระอริยสุกขวิปสสกเขาผลสมาบัติไดหรือไม 
        ไดเกดิมีปญหาวา ผูท่ีไดมัคคผล คือ พระอริยบุคคลน้ัน สามารถเขา 
สมาบัติไดทุกทานหรือหาไม หรือวาเขาผลสมาบัติไดเฉพาะพระอรยิบุคคลผูท่ีได 
ฌานดวยเทานัน้ 
        วิปสสนาสาร ฉบับปท่ี ๑ เลม ๑ มกราคม ๒๔๙๘ ไดลงคําตอบปญหา 
นี้อันเปนคําตอบของ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ สํานักวดัระฆังโฆสิตาราม 
ธนบุรี วา  
        มีหลักฐานแสดงไวใน ปญญาภาวนานิสังสนิทเทส แหง วิสุทธิ 
มัคคปกรณ วา 
        (๑)  สพฺเพป ปุถุชฺชนา น สมาปชฺชนฺติ กสฺมา อนธิคตตฺตา ฯ 
        ปุถุชนแมท้ังหมดเขาผลสมาบัติไมได เพราะเหตุวา ปุถุชนเหลานั้น 
ไมไดบรรลุ มัคค ผล  
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        (๒)  อริยปน สพฺเพป สมาปชฺชนฺติ กสฺมา อธิคตตฺตา ฯ 
        สวนพระอริยบุคคล แมท้ังหมด ยอมเขาผลสมาบัติได เพราะเหตุวา 
พระอริยบุคคลเหลานั้น บรรลุ มัคค ผลแลว 
        ในหนังสือ ปดประตูอบาย ของพระอุดมวิชาญาณเถร พิมพเปน 
กตัญูกตเวทิตานุสรณ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระภาวนาภิรามเถร 
(สุข ปวโร) เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๔๙๘ กมี็กลาวถึงเร่ืองนี้เปนคําถามคําตอบวา 
        ถาม อะไรเรียกวา ผลสมาบัติ พวกไหนเขาได พวกไหนเขาไมได 
เพราะเหตุไร ตอบอางหลักฐานประกอบดวย 
        ตอบ ตามหลักฐานในพระไตรปฎก กมี็ ในวิสุทธิมัคค ก็มี วา 
        กา ผลสมาป ตฺตีติ ยา อริยผลสฺส นิโรเธ อปฺปนา อัปปนา 
ในเพราะความดับแหงอริยผลอันใด อันนัน้แหละเรียกวา ผลสมาบัติ 
        เก ต สมาปชฺชนฺติ พวกไหนเขาได เขาไดเพราะเหตุไร 
        เก น สมาปชฺชนฺติ พวกไหนเขาไมได เขาไมไดเพราะเหตุไร 
        อริย ปน สพฺเพป สมาปชฺชนฺติ พระอริยเจาเขาได ทุกจําพวก 
เพราะทานไดบรรลุ มัคค ผล นิพพานแลว 
        สพฺเพป ปุถุชฺชนา น สมาปชฺชนฺติ ปุถุชนทุกจําพวกเขาไมได 
เพราะตนไมไดบรรลุ มัคค ผล นิพพาน 
        (โปรดดคูวามพิสดารใน วิสุทธิมัคค และในพระไตรปฎก เลม ๓๑) 
        แตใน บันทึกหวัขอพระอภิธรรม เลม ๙ ตามท่ีสอน ณ พุทธสมาคม 
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ พิมพคร้ังท่ี ๑ วนัท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๐๕ 
หนา ๗๔ กลาวถึงเร่ืองนี้วา  
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        ฯลฯ การเขาผลสมาบัตินั้น จะตองเขาดวยกําลังของวิปสสนาปญญา 
ลําพังแตสมถะอยางเดียวก็เขาผลสมาบัติไมได เขาไดแตฌานสมาบัติอยางเดยีว 
เทานั้น ฉะนั้นการเขาผลสมาบัติ จึงตองเปนผูท่ีเคยไดฌานมาแลว และทั้ง 
เปนผูท่ีเคยไดวสีมาแลวในการเขาฌานสมาบัติ แลวมาเจริญวิปสสนาไดสําเร็จ 
มัคค ผล ซ่ึงเรียกวาโลกุตตรธรรมน้ัน แลวจึงเขาสมาบัติดวยผลจิตได ฯลฯ 
        ดังน้ี อันเปนขอความท่ีไมตรงกัน กลาวคือ ฝายหนึง่วาพระอริยนัน้ 
ตองเคยไดฌานดวย จึงจะเขาผลสมาบัติได สวนอีกฝายหนึ่งวา ลงไดเปน 
พระอริยแลว เขาผลสมาบัติไดท้ังส้ิน ในฐานะท่ีหนังสือนีเ้ปนคูมือสําหรับใช 
ในการศึกษา จงึไดรวบรวมความเห็นท้ัง ๒ ฝายมาไว ณ ท่ีนี้ เพื่อทานผูรูจะ 
ไดพิจารณาหาหลักฐานตอไป 
        สําหรับความเหน็ของผูรวบรวมคูมือเลมนี้ มีความเห็นดังนี ้
        แมจะถือหลักวา พระอริยผูนั้นจะตองเคยไดฌานมาแลว เปนประการ 
สําคัญ จึงจะเขาผลสมาบัติไดก็ดี ก็คงเห็นวา ลงไดเปนพระอริยแลว ก็เขาผล 
สมบัติไดท้ังนัน้ เพราะแมวาพระอริยผูนั้นจะไมไดเจริญสมถภาวนามากอน ไมเคย 
ไดฌานมากอนก็ตามที แตเม่ือเจริญวิปสสนาภาวนามาจนถึงมัคคญาณ มัคคจิตนั้น 
ตองประกอบดวยองคท้ัง ๕ ซ่ึงเปนองคของปฐมฌานโดยบริบูรณอยางพรอมมูล 
เสมอไป เหตุนี้โลกุตตรจิตจึงยอมประกอบดวยปฐมฌานแนนอน ดังมีหลักฐานใน 
อัฏฐสาลินิอรรถกถา ซ่ึงไดอางมาขางตนคร้ังหนึ่งแลว วา 
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        วิปสฺสนานิยาเมน สุกฺขวิปสฺสกสฺส อุปฺปนฺนมคฺโคป ป�มชฺฌา- 
นิโก โหติ ฯ 
        ตามธรรมเนียมของวิปสสนา มีหลักอยูวา มัคคท่ีเกดิข้ึนแกทานท่ีเจริญ 
วิปสสนาลวนๆ ก็ยอมประกอบดวยปฐมฌาน ฯ 
        อนึ่ง ตามนัยแหงอริยสัจจ ๔ ตอนท่ีแสดงมัคคอริยสัจจ ก็กลาวไววา อริย 
มัคคนั้นเปนสมถะดวยเปนวปิสสนาดวย คือ สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ ๒ องค 
นี้สงเคราะหดวยวิปสสนา ยาน (พาหนะ) เคร่ืองนําไปคือวิปสสนา ท่ีเหลืออีก ๖ 
องคอันไดแกสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
และสัมมาสมาธินั้นสงเคราะหดวยสมถะ ยาน (พาหนะ) เคร่ืองนําไปคือสมถะ พระ 
อริยสาวกทานเวนสวน ๒ คือ เวนกามสุขัลลิกานุโยค ดวยวิปสสนายาน และเวน 
อัตตกิลมถานุโยค ดวยสมถยาน ดําเนินไปไตไปยัง มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสาย 
กลาง ทําลายกองโมหะดวยปญญาขันธ ทําลายกองโทสะดวยสีลขันธ ทําลายกอง 
โลภะดวยสมาธิขันธ ถึงปญญาสัมปทาดวยอธิปญญาสิกขา ถึงสีลสัมปทาดวยอธิสีล- 
สิกขา ถึงสมาธิสัมปทาดวยอธิจิตตสิกขา ทันทีท่ีถึงพรอมดวยสิกขา ๓ นี้ก็แจงซ่ึง 
พระนิพพาน มีความดั่งนี้ ก็เปนขอสนับสนุนวา โลกุตตรจิตนั้นยอมไดฌานดวย 
อํานาจแหงมัคค ซ่ึงมีช่ือวา มัคคสิทธิฌาน 
        สมตามนัยแหงพระอภธิรรมท่ีแสดงวา โลกุตตรจิตอยางพิสดาร มีจํานวน 
๔๐ ดวง โดยนับโลกุตตรจติของสุกขวิปสสกอริยบุคคลนั้นเปนปฐมฌานดวย ถาหาก 
ไมนับโลกุตตรจิตของสุกขวปิสสกอริยบุคคลเปนปฐมฌานดวยแลว โลกุตตรจิตอยาง 
พิสดารก็จะตองเปน ๔๘ ดวง คือ  
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        โลกุตตรจิต  ท่ี  ไม  ประกอบดวยฌานเลย  ๘  ดวง 
        "              "   ท่ีประกอบดวย  ปฐมฌาน      ๘  ดวง 
        "              "                  "     ทุติยฌาน     ๘  ดวง 
        "              "                  "     ตุติยฌาน    ๘  ดวง   
        "              "                  "     จตุตถฌาน  ๘  ดวง 
        "              "                  "     ปญจมฌาน   ๘  ดวง 
        อีกประการหนึ่ง ยังไมเคยพบหลักฐานท่ีอ่ืนอีกวา ไดมีการกลาวอางไว ณ 
ท่ีใดวา การเขาผลสมาบัติจะตองอาศัยอํานาจแหงฌานจิตประกอบดวย ไมเหมือน 
กับการเขานิโรธสมาบัติ ซ่ึงไดกลาวไวโดยแนชัดวา ตองมีสมถพละและวิปสสนาพละ 
คือ มีสมาธิและปญญาเปนกาํลังชํานาญ ชํานาญในโสฬสญาณ (คือญาณท้ัง ๑๖) 
ชํานาญในฌานสมาบัติ ๘ (คือท้ังรูปฌานและอรูปฌาน) มากอน ถาการเขา 
ผลสมาบัติจําตองเปนผูไดฌานมากอนดวย ก็นาจะมีการกลาวไวโดยชัดแจง เพราะ 
คําสอนในพระพุทธศาสนายอมกลาวอยางชัดเจนเสมอ เชน 
        วิส ชีวิตุกาโม ปาปานิ ปริวชฺชเย บุคคลพึงเวนบาปท้ังหลาย เหมือน 
คน ท่ีตองการเปนอยู เวนยาพิษ 
        และใน ทุกมาติกา กก็ลาววา วิชฺชูปมทุเก ตาว จกฺขุมา กิร ปุริโส 
เมฆนฺธกาเร รตฺตึ มคฺค ปฏิปชฺชิ ตสฺส อนฺธการตาย มคฺโค น ปตฺตยติ 
วิชฺชุ นิจฺฉริตฺตวา อนฺธการ วิทฺธเสติ อทสฺส อนุธการวิคมา มคฺโค 
ปากโฏ อโหสิ พึงอธิบายใน วิชชูปมาทุก กอน สมมติวาบุรุษมีจักษุ เปนปกติ 
เดินทางกลางคืน ท่ีมีเมฆบังมืด เพราะความมืด หนทางยอมไมปรากฏแกเขา 
                                                                                           (28) 
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สายฟาแลบออกกําจัดความมืด เพราะความมืดหายไปในขณะน้ัน หนทางไดปรากฏ 
แลวแกเขา 
        ๓  เขานิโรธสมาบัติ คือ ดับจิตเจตสิกได เปนการเขาสูความดับ 
สนิทแหงนามขันธ มีสัญญาและเวทนาเปนตน โดยปราศจากอันตรายใดๆ 
ท้ังส้ิน และอยูไดตั้ง ๗ วนั ดวยความปรารถนาท่ีจะหนีจากทุกขรูปทุกขนาม 
ในเม่ือยังไมเขาสูปรินิพพาน 
        ผูท่ีเขานิโรธสมาบัติได ตองเปนผูท่ีเพยีบพรอมดวยคุณธรรมดังจะหลาว 
ตอไปนี้ คือ 
        (๑)  ตองเปนพระอนาคามี หรือ พระอรหันต 
        (๒)  ตองไดฌานสมาบัติครบถวน คือไดรูปฌาน และ อรูปฌาน 
ดวยทุกฌาน 
        (๓)  ตองมีวสี ชํานาญคลองแคลาวในสัมปทา คือความถึงพรอม ๔ 
ประการ ไดแก 
        ก.  มี สมถพละ และวิปสสนาพละ คือ มีสมาธิ และปญญา 
             เปนกาํลังชํานาญท้ัง ๒ อยาง 
        ข.  ชํานาญในการระงับ กายสังขาร (คือลมหายใจเขาและออก) 
             ชํานาญในการระงับ วจีสังขาร (คือ วิตก วิจาร ท่ีปรุงแตง 
             วาจา)          
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                ชํานาญในการระงบั จิตตสังขาร (คือ สัญญา และเวทนา 
                ท่ีทําให เจตนา ปรุงแตงจิต) 
        ค.  ชํานาญใน โสฬสญาณ 
        ง.  ชํานาญใน ฌานสมาบัติ 
        (๔)  ตองเปนบุคคลในภูมิท่ีมีขันธ ๕ (คือปญจโวการภูมิ) เพราะ 
ในอรูปภูมิเขานิโรธสมาบัติไมได ดวยเหตวุาไมมีรูปฌาน 
        ดังน้ีจะเห็นไดวา การเขานิโรธสมาบัติ จําตองใชกําลังท้ัง ๒ ประการ 
คือ กําลังสมถภาวนา ตองถึง เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน และกําลังวปิสสนา 
ก็ตองถึง ตติยมัคค เปนอยางตํ่า กลาวคือ ตองใชท้ังกําลังสมาธิ และ กําลัง 
ปญญา ควบคูกันดวย 
        ๔  เปนผูท่ีควรแกการตอนรับบูชา เพราะเปนผูท่ีมีความพากเพียร 
เปนอยางยิ่งในการเจริญวิปสสนา จนไดบรรลุ มัคค ผล นิพพาน อันเปนการ 
ปฏิบัติธรรมท่ีประเสริฐสุดยอดแลว เปนพระอริยบุคคล เปนพระอริยสงฆเจาท่ี 
สมบูรณดวยสังฆคุณ ๙ ประการ มีสุปฏิปนโน เปนตน จึงเปนผูท่ีควรตอนับ 
ควรสักการะควรบูชาโดยแท 
        สังฆคุณ ๙ มีรายละเอียดขางตนตรง สังฆานุสสติ 
        ๓๘ สมาสิโต วิปสฺสนา กมฺมฏ�านนโย อย ฯ 
        นี่คือ นัยแหงวิปสสนากัมมัฏฐาน อันแสดงแลวโดยยอ 
        วิปสสนากัมมัฏฐาน ตามนัยแหง พระอภิธัมมัตถสังคหะ ท่ีพระอนุรุท- 
ธาจารยไดรจนาไวโดยยอนัน้ มีเพียงเทานี ้
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        ๓๙  ภาเวตพฺพ  ปนิจฺเจว                ภาวนา  ทฺวยมุตฺตม 
              ปฏิปตฺติ  รสสฺสาท                   ปตฺถยนฺเตน  สาสเน  ฯ 
        ก็ผูปรารถนายินดใีนรสแหงการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา จึงเจริญภาวนา 
ท้ัง ๒ อยางอันอุดม มีนยัดังบรรยายมาดวยประการ ฉะนี้แล 
        ภาวนาท้ัง ๒ อยางอันอุดม คือ 
        ๑  สมถภาวนา เปนการทําใหเกดิข้ึนใหมีข้ึนและใหเจริญยิ่งข้ึนดวย 
ซ่ึงความ สงบระงับจากกิเลส สมถภาวนามีสมถกัมมัฏฐาน คือบัญญัติเปนตน 
อันเปนท่ีตั้งแหงการงานทางใจเปนส่ิงสําหรับเพงพินจิเพื่อใหเกิดความสงบ 
        ๒  วิปสสนาภาวนา เปนการทําใหเกดิข้ึนใหมีข้ึนและใหเจริญยิ่งข้ึน 
ดวยปญญา ให พนจากกิเลสโดยเด็ดขาด วปิสสนาภาวนามีวิปสสนากมัมัฏฐาน 
คือ รูปนาม เปนส่ิงสําหรับพิจารณาใหเกดิปญญา 
        ความปรารถนาและความยินดใีนรสแหงการปฏิบัติกัมมัฏฐานก็ดี การ 
เจริญวิปสสนาภาวนาจนบรรลุมัคคผลก็ดี ยอมมี บารมี เปนปจจยัสําคัญท่ีสุด 
ในอันท่ีจะใหเปนไปเชนนั้น เหตุนี้จึงเห็นเปนการสมควรท่ีจะไดทราบเร่ือง บารมี 
ไวบาง แมแตจะเปนเพียงโดยยอ ดังตอไปน้ี 
                                        บารมี ๑๐ ทัส 
        บารมี คือ คุณงามความดีท่ีควรบําเพ็ญ คุณความดีท่ีไดบําเพ็ญมา คุณ 
สมบัติท่ีทําใหยิ่งใหญ เปนธรรมสวนหนึ่งท่ีสําคัญในอันท่ีชวยเหลือเกือ้หนุนให 
ถึงซ่ึง โพธิญาณ ดังท่ีใน ชินลังการฎีกา แสดงวา ปาร นิพพาน อยนฺต ิ
คจฺฉนฺติ เอตาหีติ ปารมีโย การกระทําท่ีประกอบดวย กุสลเจตนา ท่ียังใหถึง 
ฟากฝงพระนพิพานนัน้ เรียกวา บารมี  
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        บารมี = ปรม (ประเสริฐ) + อิ (การกระทํา) = การกระทําท่ีประเสริฐ 
        จริยปฎกอรรถกถา แสดงลักษณะของบารมีวา สพฺเพป ปารมิโย 
ปรานุคฺคหลกฺขณา ปวงบารมียอมมีการอนุเคราะหแกบุคคลอ่ืน เปนลักษณะ 
        บารมี ๑๐ ทัส ก็คือ บารมี ๑๐ ประการนั้นเอง ไดแก 
        ๑  ทานบารมี                ปฏิปกขธรรมคือ     มัจฉริยะ 
        ๒  สีลบารมี                            "               ทุสีล   
        ๓  เนกขัมมบารมี                     "               กามะ 
        ๔  ปญญาบารมี                      "                อญาณะ 
        ๕  วิริยบารมี                          "                โกสัชชะ 
        ๖  ขันติบารมี                         "                 อขันติ 
        ๗  สัจจบารมี                          "                วิสังวาทะ (ตบตา, หลอก- 
                                                                                  ลวง, พูดปก) 
        ๘  อธิฏฐานบารมี                    "                 อนธิฏฐาน 
        ๙  เมตตาบารมี                     "                 โทสะ 
       ๑๐  อเบกขาบารมี                    "                 โลกธรรม 
                                        ๑  ทานบารมี 
        ปุตฺตทารธนานิ อุปกรณ  ปริจาโค  ทานปารมี ฯ  (จริยปฎก- 
อรรถกถา) 
        เจตนาทีส่ามารถสละใหซ่ึง บุตร ภรรยา ธนสารสมบัติ เปนตนนัน้ 
เรียกวา ทานบารมี 
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        คําวา ทาน หมายถึงการใหส่ิงท่ีเปนประโยชนสุขแกผูรับ จัดเปนให 
เพื่ออนุเคราะห ใหเพื่อสงเคราะห ใหเพื่อบูชาคุณ 
        ใหเพื่ออนุเคราะห เปนการใหแกผูท่ีดอยกวาตนในอายุ กําลังกาย 
กําลังทรัพย กําลังปญญา เชนการเล้ียงดูบุตรธิดา ใหแกผูท่ียากจนขัดสน คน 
พิการทุพพลภาพ เปนตน การใหเพื่ออนเุคราะหมีความเมตตากรุณาเปนมูล 
        ใหเพื่อสงเคราะห เปนการใหแกบุคคลในช้ันเดยีวกนัเสมอกัน เชน 
เพื่อนฝูงมิตรสหาย เปนตน การใหเพื่อสงเคราะหนี้มีความรักความนับถือเปนมูล 
        ใหเพื่อบูชาคุณ เปนการใหแกบุคคลท่ีทรงคุณควรคารวะบูชา ไดแก 
บิดา มารดา ครู อาจารย อุปชฌาย ทานผูมีคุณแกตน หรือ ผูทรงคุณวฒุิ 
การใหเพื่อบูชาคุณนี้ มีความกตัญตู ความเคารพบูชา เปนมูล 
        อนึ่ง การบริจาคทรัพยเพื่อบํารุงพระพุทธศาสนาก็ดี บํารุงสาธารณกุสล 
ท่ัวไป เชน โรงพยาบาล โรงเรียน สรางถนน สรางสะพานตางๆ เหลานีก้็ด ี
ก็อนุโลมเขาในการใหเพื่อบูชาคุณ คือบูชาคุณความดแีหงบุญกุสลท่ีทําใหตนได 
เกิดมาเปนมนษุย อันเปนความกตัญูตอบุญกุสลนั่นเอง 
        ทานนี้จําแนกประเภทไดเปนอยางหลายกระบวน ในท่ีนี้ขอนํามา 
แสดงเพยีง ๒ นัย คือ 
        นัยหนึ่งจาํแนกทานออกเปน ๓ ประเภท ไดแก วัตถุทาน อภัยทาน 
และ ธรรมทาน 
        วัตถุทาน เปนการทําบุญใหทานดวยการใหส่ิงของตางๆ ส่ิงของท่ีให 
นั้นเม่ือสรุปแลวก็มี ๕ อยางคือ 
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                ก.  ธนปริจาค        การสละซ่ึง        ธนสารสมบัติ 
                ข.  ปุตฺตปริจาค          "                บุตร 
                ค.  ภริยาปริจาค          "                ภรรยา 
                ง.  องฺคปริจาค            "                สวนของรางกาย 
                จ.  ชีวิตปริจาค           "                ชีวิต 
        อภัยทาน เปนการทําบุญดวยการชวยชีวิตคนหรือสัตวใหพนจาก 
อันตราย ชวยปองกันภยัท่ีจะทําลายทรัพยสมบัติใหสูญเสียไป ตลอดจนการให 
ความไมมีภยัแกผูท่ีทําใหตนเดือดรอนเสียหาย 
        ธรรมทาน เปนการทําบุญดวยการสอน การแสดงธรรม ใหผูอ่ืน 
เขาใจถึงบาปบุญคุณโทษ ตลอดจนการสรางหนังสือธรรมตางๆ เพื่อประโยชน 
แกพระพุทธศาสนา 
        อีกนัยหนึ่ง จําแนกทานออกเปน ๓ ช้ัน ไดแกหนีทาน เปนทานช้ันต่ํา 
มัชฌิมทาน เปนทานช้ันกลางๆ และปณีตทาน เปนทานช้ันสูง 
        หีนทาน กลาวโดยเจตนาในการให ก็เปนการบริจาคดวยความมุง 
หวังในช่ือเสียงเกียรติคุณ กลาวโดยวัตถุส่ิงของท่ีให กใ็หวัตถุส่ิงของท่ีเลวกวา 
ท่ีดอยกวาท่ีตนเคยบริโภคใชสอยเปนประจําตามปกติ 
        มัชฌิมทาน กลาวโดยเจตนาในการให ก็เปนการบริจาคท่ีมุงหวัง 
ความสุขในมนุษยสมบัติในเทวสมบัติ กลาวโดยวัตถุส่ิงของท่ีให กใ็หวัตถุส่ิงของ 
ท่ีดีทัดเทียมกบัท่ีตนเคยบริโภคใชสอยอยูเสมอๆ นั้น 
  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 224 
                                            - ๒๒๔ - 
        ปณีตทาน กลาวโดยเจตนาในการให ก็เปนการบริจาคท่ีมุงพระนพิพาน 
หวังพนจากกองทุกขท้ังมวล กลาวโดยวัตถุส่ิงของท่ีให ก็ใหวัตถุส่ิงของท่ีประณีต 
กวาดกีวาท่ีตนเคยบริโภคใชสอยอยูเปนประจํา 
        อานิสงสแหงทานกุสล อังคุตตรอรรถกถา แสดงวา 
                ทาน สคฺคสฺส โสปาน 
                        ทานกุสลจัดเปนบันไดข้ันแรกท่ีจะนําข้ึนสูสวรรค 
                ทาน ปาเถยฺยมุติตม 
                        ทานกุสลจัดวาเปนเสบียงอันประเสริฐ 
                ทาน อุชุคต มคฺค 
                        ทานกุสลจัดวาเปนทางสายตรงไปสูพระนิพพาน 
                ทาน โมกฺขปท วร 
                        ทานกุสลจัดวาเปนบาทใหถึงซ่ึงความหลุดพน 
        ในคัมภีร สัททสารัตถชาลินี  แสดงวา 
                ปุพฺเพ ทานาทิก กตฺวา        อิทานิ อภตี สุข 
                มูเลว สิตฺจิต โหติ             อคฺเค จ ผลทายก ฯ 
        บุคคล บําเพ็ญบุญ มีทานเปนตน ในปางกอน ยอมไดความสุขในบัดนี ้
เหมือนคนรดน้ําท่ีโคนตนไม (ตนไมนัน้) ยอมใหผลท่ียอด (คือปลายกิ่ง) ฉะนั้น 
        ปริจาคลกฺขณา ทานปารมี ฯ (จริยปฎกอรรถกถา) 
        ทานบารมี มีการบริจาค เปนลักษณะ  
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        ทานบารมี นี้กลาวยืดยาวไปหนอย เพราะทานบารมีเปนเคร่ืองอุปการะ 
ใหเกดิบารมีอ่ืนๆ คือ ความสําเร็จแหงบารมีอ่ืนๆ นั้น ตองอาศัยทานบารมีนี้ 
เปนพื้นฐาน 
                                        ๒ สีลบารมี 
        อกตฺตพฺพวิรติ กตฺตพฺพกรณ เจตนา ทโย จ สีลปารมิตา ฯ 
(จริยปฎกอรรถกถา) 
        เจตนาที่เวนจากส่ิงท่ีพึงเวน และกระทาํในส่ิงท่ีควรทํานั้น เรียกวา 
สีลบารมี 
        ส่ิงท่ีพึงเวน เรียกวา ปฏิกเขปะ สีลท่ีพงึเวนช่ือวา วาริตตสีล ถาไม 
เวนแลวเปนบาป เปนส่ิงช่ัว ถูกปรับโทษทางวินยั 
        วาริตตสีล ของ ฆราวาส ก็ไดแก สีล ๕ สีล ๘ วาริตตสีล ของ 
บรรพชิต ก็ไดแก สีล ๑๐ สีล ๒๒๗ 
        ผูรักษา วาริตตสีล นั้นเปรียบไววาเหมือนกับดอกไมท่ีมีกล่ินหอม 
        ส่ิงท่ีควรทํานั้น เรียกวา อนุญตาตะ สีลท่ีควรทํา ช่ือวา จาริตตสีล 
ถาไมกระทํากไ็มถึงกับเปนบาปตองถูกปรับโทษแตอยางใด แตวาถาทําไดกย็ิ่ง 
พอกพูนคุณงามความดี เพิ่มบุญบารมียิ่งข้ึน จาริตตสีล นี้ ไดแก ธุดงค ๑๓, 
การเจริญสมถภาวนา, การเจริญวิปสสนาภาวนา ตลอดจนการสอน การเรียน 
การเขียน การแสดงธรรม 
        ผูรักษา จาริตตสีลนั้นเปรียบไววาเหมือนกับดอกไมท่ีมีสีสวยสดงดงาม 
                                                                                                (29) 
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        สัทธา ความเล่ือมใสแตอยางเดยีวก็เปนปจจยันํา ทําให วาริตตสีล 
สําเร็จลงได แต จาริตตสีล นั้นจะสําเร็จลงไดก็ตองประกอบท้ัง สัทธา และ 
วิริยะ เปนปจจยันําดวยกันท้ังคู 
        ทาน ยอมเปนเคร่ืองอุปการะใหเกดิสีล กลาวคือ เม่ือการใหไดสําเร็จ 
ลงแลว ก็ยังใหจิตใจแชมช่ืนเบิกบาน มีกายวาจาเรียบรอยออนโยน เพื่อมิให 
กายวาจาตกไปในทางท่ีไมดีอันจะมีแตความหมองหมน จึงพึงเวนในส่ิงท่ีควรเวน 
และกระทําในส่ิงท่ีควรทํา นั่นคือ การรักษาสีล 
        ปฏิคาหก ผูรับทานเปนผูไมมีสีล ทานนั้นก็ไมมีผลใหญหลวง ดวยวา 
สีลนั้นเหมือนพื้นแผนดิน 
        ตอเม่ือ ทายก ผูให ปฏิคาหก ผูรับ มีสีลอันบริบูรณดวยกันแลวไซร 
ทานนั้นจึงจะมีผลไพบูลยยิง่นัก ประหนึ่งพืชดีเกดิในเน้ือนาอันดีฉะนัน้ 
        สีลนลกฺขณา สีลปารมี ฯ (จริยปฎกอรรถกถา) 
        สีลบารมี มีการรักษาไวซ่ึงกายวาจา เปนลักษณะ 
                                        ๓  เนกขัมมบารมี 
        กามภเวห ินิกฺขมฺมนจิตตฺุปฺปาโท เนกขฺมฺมปารมิตา ฯ 
(จริยปฎกอรรถกถา) 
        จิตตุปปาท ท่ีใครพนจากกามและภพนั้น เรียกวา เนกขัมมบารมี  
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        จิตท่ีใครพนจากกามนัน้ คําวา กาม ในท่ีนี้จําแนกเปน ๒ ประการ 
        ก.  วัตถุกาม หมายถึง อารมณท่ีอยูในภพท้ัง ๓ คือ อารมณ ๖ นั้นเอง 
ซ่ึงมี รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัสถูกตอง และความนึกคิด 
        ข.  กิเลสกาม หมายถึง เคร่ืองเศราหมองและเรารอน รวมยอดแลว 
มี ๓ ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ 
        จิตท่ีใครพนจากภพนั้น คําวา ภพ ในท่ีนี้จําแนกเปน ภพ ๓ คือ 
                ก.  กามภพ        ไดแก        กามภูมิ ๑๑ ภูมิ 
                ข.  รูปภพ              "        รูปภูมิ    ๑๖   " 
                ค.  อรูปภพ            "        อรูปภูมิ    ๔   " 
        เนกขัมมะ ความใครหลุดพนนั้น ก็จาํแนกไดเปน ๓ เหมือนกนั คือ 
                ก.  ปพพัชชะ ออกบวช (ป = ท่ัว + วช = เวน) 
                ข.  เพื่อเจริญสมถภาวนา วิปสสนาภาวนา 
                ค.  เพื่อใหถึงซ่ึงความหลุดพน คือ พระนิพพาน 
        เนกขัมมบารมี ยอมมีทานบารมีเปนเคร่ืองอุปการะ กลาวคือ บุคคล 
บางคนมี สัทธา เล่ือมในในพระพุทธศาสนาอยากจะสละเวลามาถือสีล ฟงธรรม 
เลาเรียนศึกษาธรรม แตก็ติดขัดเพราะไมมีทุนทรัพยเพยีงพอ ตองทํามาหากิน 
ตัวเปนเกลียวก็ยังไมใครจะคุมปากคุมทอง ท้ังนี้เปนเพราะไมไดสรางสมทานบารมี 
มาแตปางกอน ในชาตินีจ้ึงตองยากจน ถาเปนผูท่ีไดสรางสมทานบารมีมาพอควร 
ก็จะไมถึงกับขัดสน ไปฟงเทศนศึกษาธรรมไดสะดวก อันจะเปนเหตุใหเกิด 
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สติปญญาเห็นโทษในการหมกมุนอยใูนกามคุณ มีความเบ่ือหนายตอความเปน 
อยูในทางโลก สละบานเรือนอันเปนสมบัตินอกกาย ไปแสวงหาทรัพยภายใน 
คือการออกบวชเรียน บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกพระศาสนาสืบไป 
        กามโต จ ภวโต จ นิกฺขมฺมลกฺขณา เนกฺขมฺปารมีฯ 
(จริยปฎกอรรถกถา) 
        เนกขัมมบารมี ยอมมีการใครพนจากกามและภพ เปนลักษณะ 
        ในบรรดาบารมี ๑๐ ทัส จัดวา เนกขัมมบารมีนี้เปนหัวใจของบารมี 
ดวยเหตุผลประการใด จะไดกลาวตอไปขางหนา 
                                        ๔ ปญญาบารมี 
        ธมฺมาน สามณฺณวิเสสลกฺขณาวโพโธ ปตฺตาปารมิตา ฯ 
(จริยปฎกอรรถกถา) 
        การรอบรูสามัญญลักษณะ และ วเิสสลักษณะของรูปธรรมนามธรรมนั้น 
เรียกวา ปญาบารมี 
        สามัญลักษณะ เปนลักษณะธรรมดาสามัญท่ัวๆ ไป ท่ีรูปธรรม 
นามธรรมอันเปนสังขาร จะตองมีตองเปนไปอยางนั้น ซ่ึงมี ๓ ลักษณะ จึง 
เรียกวา ไตรลักษณ คือ 
        ก.  อนิจจลักษณะ เปนลักษณะท่ีไมเท่ียง ตั้งอยูไมไดตลอดไป เม่ือ 
เกิดข้ึน คือ อุปปาทะ แลวก็มี ฐีติ การตั้งอยู ในท่ีสุดก็ ภังคะ ดับไป 
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        ข.  ทุกขลักษณะ เปนลักษณะท่ีไมคงทน ทนอยูไมได มี อุปปาทะ 
ฐีติ แลวกภ็ังคะ ดับไปเหมือนกัน 
        ค.  อนัตตลักษณะ เปนลักษณท่ีไมใชตัวตน บังคับบัญชาใหเปน 
ไปตามใจชอบหาไดไม มีอุปปาทะ มีฐีติ แลวก็ ภังคะ ดับไปเชนเดยีวกนั 
        สวนวิเสสลักษณะนั้น เปนลักษณะจําเพาะตวัแหง รูปะรรมนามธรรม 
แตละอยาง ซ่ึงแตกตางกนั ไมเหมือนกนั ตวัอยางเชน 
                ปฐว ี               มีลักษณะ        แข็ง        กกฺขฬ 
                อาโป                     "             เกาะกุม    อาพนฺธน 
                เตโช                     "             รอน        อุณฺห 
                วาโย                     "              เครงตึง   วิตฺถมฺภน 
                ผัสสะ                    "              กระทบ     ผุสน 
                เวทนา                   "              เสวยอารมณ   เวทยติ 
เหลานี้เปนตน 
        นอกจากนี้ แมจะเปนการเรียนรูวิชาทางโลกท่ีไมมีโทษ ก็ไดช่ือวาได 
อบรมใหเกดิปญญาเหมือนกนั 
        ทาน ก็เปนเคร่ืองอุปการะใหเกิดปญญา กลาวคือ คฤหัสถ ผูครองเรือน 
หรือ บรรพชิต ผูครองวัด ก็ตาม ถาขัดสนเงินทองของกิน ท่ีอยู มีปจจยั ๔ 
ไมเพียงพอแกความเปนอยูตามสมควรแลว ยอมขาดการศึกษาเลาเรียน หรือวาได 
ศึกษาเลาเรียนบาง แตก็ไมสูจะสมบูรณ เม่ือขาดการศึกษาก็ดอยปญญา ท้ังนี้ก ็
เปนเพราะขาดทานบารมีท่ีจะมาอุปถัมภใหเกิดปญญาบารมี ขาดปญญาก็ยากท่ีจะ 
บริสุทธิ ดังท่ีในธรรมบท แสดงวา  
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        ปฺญาย ปริสุชฺฌติ ยอมบริสุทธิไดดวยปญญา 
        ยถา สภาวปฏิเวธลกฺขณา ปตฺตาปารมี ฯ (จริยปฎกอรรถกถา) 
        ปญญาบารมี ยอมมีการรูแจงในสภาวธรรมตามความเปนจริง เปน 
ลักษณะ 
                                        ๕ วิริยบารมี 
        กายจิตเฺตหิ ปรหิตารมฺโภ วิริยปารมิตา ฯ (จริยปฎกอรรถกถา) 
        ความเพยีรเพ่ือประโยชนผูอ่ืนดวยกายใจนั้น เรียกวา วิริยบารมี 
        วิริยบารมี จัดไดเปน ๓ ช้ัน 
        ก.  หีนวิริยะ ความเพยีรตํ่า เปนความเพียรประกอบการกุสล 
ท่ีมุงหวังช่ือเสียงเกยีรติคุณ 
        ข.  มัชฌิมวิริยะ ความเพียรอยางกลาง เปนความเพยีรประกอบการ 
กุสลท่ีมุงหวังความสุขในมนุษยและในสวรรค 
        ค.  อุกกัฏ�วิริยะ ความเพียรอยาง อุกฤษฎ เปนความเพียรประกอบ 
วิวัฏฏนิสสิตกสุล หวังใหพนจากความเวยีนวายตายเกดิในสังสารวัฏฏ 
        วิริยะ นี้เปนธรรมท่ีใหผลอยางกวางขวางและสําคัญมาก เพราะแมแต 
จะมีความต้ังใจกระทําสักเพยีงใดก็ตาม ถาหากวา ขาดความพากเพียรเสียแต 
อยางเดยีวเทานั้น การงานตางๆ ก็จะไมเปนผลสําเร็จดังท่ีไดตั้งใจไว สวนมาก 
มักจะไมใครไดคํานึงถึงความเพียรกนัอยางจริงจัง ดังน้ันเม่ือประสบกบัความ 
คับขันเขาบาง ก็มักจะทอถอยเสีย ยิ่งเปนการบําเพ็ญเพียรเจริญวิปสสนาภาวนา 
อันเปนการประกอบววิัฏฏนสิสิตกุสลดวยแลว ก็จะตองเปนความเพยีรท่ีสมบูรณ 
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ดวยองค ๔ ท่ีเรียกวา จตุรังควิริยะ คือ แมเนื้อจะเหือดเลือดจะแหง ๑ จะเหลือ 
แตเพยีงหนัง ๑ จะเหลือแตเพียงกระดูก ๑ จะเหลือแตเพยีงเอ็น ๑ ก็จะไมละ 
เสียจากความเพียรท่ีกําลังกระทําอยูนัน้เลย ผูท่ีพากเพียรยิง่อยางนี้ยอมลวงทุกข 
ได ดังในธรรมบทแสดงไววา วิริเยน ทุกขฺมจฺเจติ ยอมลวงทุกขไดเพราะ      
ความเพยีร 
        (จตุรังควริิยะ ตามนยัแหงสัมมัปปธานน้ัน หมายถึง ๑ เพียรละอกสุลท่ีเกิด 
แลว, ๒ เพียรไมกออกุสลใหมใหเกิดข้ึน, ๓ เพียรประกอบกุสลใหมใหเกิดข้ึน, 
๔ เพียรเจริญกสุลใหมนั้นใหภิญโญยิ่งๆ ข้ึนไป) 
        ผูท่ีเคยสรางทานกุสลไว ทานกุสลนัน้ยอมสงผลใหเกิดมาเปนผูท่ี 
สมบูรณดวยทรัพยสินเงินทอง ไมตองมีความลําบากกังวลในเร่ืองเงินทอง ก็ 
สามารถทําความเพียรพยายามในการเจริญ สีล สมาธิ ปญญา ไดโดยสะดวก 
ขอนี้ช้ีใหเห็นวา วิริยบารมีจะเกิดมีไดก็ดวยอาศัยทานบารมีเปนเคร่ืองอุดหนุน 
        อุสฺสาหลกฺขณา วิริยปารมี ฯ  (จริยปฎกอรรถกถา) 
        วิริยบารมี ยอมมีการอุตสาหะ เปนลักษณะ 
                                        ๖ ขันติวารมี 
        สตฺตสงฺขาราปราธสหน อโทสปฺปธาโน ตทาการปฺปวตฺตตา 
จิตฺตุปฺปาโท ขนฺติ ปารมิตา ฯ (จริยปฎกอรรถกถา) 
        การอดทนในการลวงเกินของปวงสัตว และสังขารธรรม ดวยอโทส- 
จิตตุปปทะนัน้ เรียนกวา ขันติบารมี 
        ตามปกติ ผูท่ีประสบกับ อิฏฐวิสยะ คือ อารมณท่ีชอบใจ ยอมแสดง 
อาการที่แจมใสราเริงออกมาใหปรากฏ คร้ันไดประสบกบั อนิฏฺวิสยะ คือ 
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อารมณท่ีไมชอบ ยอมแสดงความบ้ึงตึงมึนชาออกมาใหเห็นเชนเดียวกนั ท้ังนี้ถา 
เกี่ยวกับบุคคลหรือสัตวเปนส่ิงท่ีทําใหเกดิความหวั่นไหวดังกลาวนั้น ก็จําแนกได 
เปน ๓ ประเภท คือ ปยบุคคล ผูท่ีเปนท่ีรักท่ีชอบใจ, เวรีบุคคล ผูท่ีเกลียดชัง 
กันเปนศัตรูตอกัน และ มัชฌัตตบุคคล ผูท่ีไมเปนท่ีรักท่ีชัง 
        สวนอโทสจิตตุปปาทะ เปนจิตท่ีเกิดข้ึนโดยไมมีความโกรธเคือง ไมเพียง 
แตไมแสดงออกทางกายและวาจาเทานั้น แมในจิตใจก็ไมโกรธเกลียดชังเลยแม 
แตสักนอยหน่ึง ท้ังนี้เพราะไมไดปลอยกายวาจาใจใหเพลิดเพลินหลวอยูแตใน 
อารมณท่ีชอบจนเกนิไป เลยหมดความยับยั้งใจในเม่ือกระทบกับอารมณท่ีชังท่ี 
ไมชอบ แตถาไดอบรมฝกฝนจนมีสติและรูตัวเปนอยางดี จึงสามารถมีความอดทน 
ตอความดีใจหรือเสียใจไดในทันทีท่ีประสบกับอารมณนั้นๆ ดังนี้จึงจะไดช่ือวา 
เปนผูมี ขันต ิ
        ขนฺตฺยา ภยิฺโย น วิชฺชติ ส่ิงอ่ืนๆ ไมยิ่งไปกวา ขันติ ความอดทน 
        ผูมีทรัพย อันเปนผลที่ไดรับมาจากทานกุสลท่ีตนไดเคยทําไวนั้น มักจะ 
เปนผูท่ีมีจิตใจผองใสช่ืนบาน เพราะไมตองกังวลหรือมีความเดือดรอนในเร่ือง 
อาชีพ และยอมมีโอกาสไดศึกษาวิชาท้ังทางโลกและทางะรรม ซ่ึงทําใหจิตใจ 
ของผูนั้นสูงและใฝดี มีใจคอหนักแนน จงึเปนผูท่ีมีขันติอดทน ไมเหลิงไปตามคํา 
สรรเสริญ และไมวูวามไปตามคํานินทา ดงันี้จึงกลาวไดวา ทานบารมีอุปการะ 
ใหเกดิ ขันติบารมี 
        ขมนลกฺขณา  ขนฺตีปารมี ฯ (จริยปฎกอรรถกถา) 
        ขันติบารมี ยอมมีการอดทน เปนลักษณะ  
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                                        ๗ สัจจบารมี 
        วีรตีเจตนาทิเภท อวิสวาทน สจฺจปารมิตา ฯ (จริยปฎกอรรถกถา) 
        บรรดาเจตนาอันมีวิรตีเจตนาเปนตนท่ีไมคดโกงนัน้ เรียกวา สัจจบารมี 
        วิรตี แปลวา การงดเวน วัตถุท่ีเวนมี ๓ คือ 
        มิจฉาวาจาวิรตี เวนจากวจีทุกจจริต ๔ มี มุสา พูดปด, ปสุณา พูดสอ 
เสียด, ผรุสวาจา พูดหยาบคาย และ สัมผัปปลาป พูดเพอเจอไรสาระ 
        มิจฉากัมมันตวิรตี เวนจากกายทุจจริต ๓ มี ปาณา ฆาสัตว, อทินนา 
ลักทรัพย และ กาเม ลวงประเวณ ี
        มิจฉาอาชีววิรตี เวนจากมีความเปนอยูดวยวาจาทุจจริต ๔ กาย 
ทุจจริต ๓ 
        อาการที่งดเวน ก็มี ๓ คือ 
        สัมปตตวิรตี เวนจกความช่ัวในขณะท่ีมีอารมณ อันพึงจะลวงมา 
ปรากฏเฉพาะหนา 
        สมาทานวิรตี เวนจากความช่ัวโดยต้ังปณิธาน ตั้งความปรารถนา ไว 
เปนเคร่ืองสํานึกเปนเคร่ืองเตือนใจ จะสมาทานกับพระสงฆ พระพุทธรูป ตนโพธิ 
หรือแมแตกับตัวเองกไ็ด 
        สมุจเฉทวิรตี เวนจากการตัดกิเลสไดอยางเด็ดขาด ดวยอํานาจแหง 
ปญญาในมัคคจิต 
        วิรตีเจตสิก ท่ีไมคดโกงนั้น มีความหมายวา ซ่ือตรงตอความต้ังใจใน 
อันท่ีจะเวนกลาววาจาช่ัว เวนกระทําช่ัวและเวนความเปนอยูอยางช่ัวๆ  
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        ความซ่ือตรงตอความต้ังใจเวนส่ิงช่ัวๆ ดังกลาวนีแ่หละ เรียกวา 
สัจจบารมี 
        ผูใดขัดสน ขาดทรัพยสมบัติ ผูนั้นยอมรักษาสัจจะไดยาก สวนผูท่ี 
มีทรัพย ยอมสะดวกในการท่ีจะบําเพ็ญสัจจบารมี จะเปนผูท่ีมีทรัพย ก็ตองเปน 
ผูท่ีไดเคยสรางสมทานบารมีมาแตกอน กลาวแตเพยีงเทานี้ก็พอจะเห็นไดแลววา 
ทาน ก็เปนปจจัยแก สัจจะ 
        อวิสวาทนลกฺขณา สจฺจปารมี ฯ (จริยปฎกอรรถกถา) 
        สัจจบารมี ยอมมีความไมคดโกง เปนลักษณะ 
                                    ๘  อธิฏฐานบารมี 
        อจล สมาทานาธิฏ�าน ตทาการปวตฺโต จิตฺตุปฺปาโท อธิ�าน- 
ปารมิตา ฯ (จริยปฎกอรรถกถา) 
        จิตตุปปาทะ ท่ีตั้งใจแนนอนในการกระทํานั้น เรียกวา อธิฏฐานบารมี 
        ทานอรรถกถาจารย ไดจําแนกการ อธิฏฐาน คือ การตั้งความปรารถนา 
อยางแรงกลานี้ไวเปน ๔ ประการ คือ 
        ๑  สัจจาธิฐาน เปนความต้ังใจอันแนนอนเพื่อรูแจงแทงตลอดใน 
สัจจธรรม ๔ ประการ มีทุกข สมุทัย นิโรธ และอัฏฐังคิกมัคค 
        ๒  จาคาธิฏฐาน เปนความตั้งใจอันแนนอนท่ีจะสละละท้ิงกิเลสให 
หมดไปจกตนอยางเด็ดขาด 
        ๓  อุปสมาธิฏฐาน เปนความตั้งใจอันแนนอนเพื่อใหบรรลุถึงซ่ึง 
พระนิพพาน 
        ๔  ปญญาธิฏฐาน เปนความตั้งใจอันแนนอนเพื่อใหแจง อนาวรณ- 
ญาณ (น=ไม, อาวรณ=หวงใย, ปดบัง, ญาณ=ความรู) ซ่ึงหมายถึง 
พระสัพพัญุตญาณ อันเปนญาณท่ีรูส้ินปวงสังขตธรรมและอสังขตธรรม 
 
  



สังคหะ(๙) - หนาท่ี 235 
                                            - ๒๓๕ - 
        อธิฏฐานประการท่ี ๔ ยอมมีไดเฉพาะ สัมมาสัมโพธิญาณเทานั้น 
ท่ีเหลืออีก ๓ ประการเปนสาธารณะท้ัง สัมมาสัมโพธิญาณ ปจเจกโพธิญาณ 
และ สาวกโพธิญาณ (อัคคสาวก, มหาสาวก และ ปกติสาวก) 
        พึงเห็นไดวา อธิฏฐาน ท้ัง ๔ ประการนี้ เปนการต้ังความปรารถนา 
อยางแรงกลาแนนอนในอันท่ีจะใหบรรลุถึงซ่ึงพระนิพพาน 
        ผูมีทรัพย เม่ือไดตั้งความปรารถนาอยางแรงกลาวาจะบําเพ็ญกุสลอยาง 
นั้นอยางนี้ ก็ยอมกระทําตามความต้ังใจนั้นไดโดยสะดวก ไมใครมีอุปสัคขอ 
ขัดของใหตองเลิกลมความต้ังใจนั้นๆ ซ่ึงตรงกันขามกับผูท่ีขัดสนจนยาก แมจะ 
ตั้งความปรารถนาอยางแรงกลาวาจะกระทํากุสล ก็มักจะขัดๆ ของๆ เพราะ 
ตองมีกังวลในการขวนขวายประกอบการเล้ียงชีพอยู ทานจึงเปนสวนหนึ่งท่ี 
อุปการะใหการอธิฏฐานนั้นเปนผลสําเร็จ 
        อนึ่งมีขอท่ีควรกลาววา อธิฏฐานบารมีนี้ จะตองเกิดรวมกับบารมีอ่ืนๆ 
เสมอ เพราะลําพังแตอธิฏฐานบารมีอยางเดียว ยอมสําเร็จประโยชนไปไมได 
เชน เพยีงแตตัง้ใจวาจะทํา แตไมไดลงมือทําสักที อยางนี้ไมจัดวาเปน 
อธิฏฐานบารมี เพราะอธิฏฐานบารมีนั้นตองประกอบไปดวยอาการ ๒ อยาง คือมี 
ความปรารถนาอยางแรงกลาดวย และมีการกระทําทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ให 
สําเร็จสมความต้ังใจนัน้ดวย อยางนี้จึงจัดวาเปน อธิฏฐานบารมี 
        โพธิสมฺภาเรสุ อธิฏฐานลกฺขณา อธิฏ�านปารมี ฯ (จริยปฎก 
อรรถกถา) 
        อธิฏฐานบารมี ยอมมีการต้ังใจอันแนนอนเพื่อโพธิญาณ เปนลักษณะ  
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                                    ๙  เมตตาบารมี 
        โลกสฺส หิตสุขูปสหาโร อตฺถโต อพฺยาปาโท เมตฺตาปารมี ฯ 
(จริยปฎกอรรถกถา) 
        จิตตุปปาทะ ท่ียังใหโลกไดรับประโยชนสุขโดยพนจากการพยาบาท 
ปองรายนั้น เรียกวา เมตตาบารมี 
        เมตตาบารมี เปนบารมีท่ีสรางไดไมงายนัก เพราะบุคคลสวนมากไมมี 
ความอิสระ เนือ่งจากตองตกเปนทาษของอารมณท่ีเกิดทางทวารท้ัง ๖ นัน้ ความ 
วูวามจึงมักเกดิข้ึนเสมอ ทําใหขาดการเมตตาท่ีมีความประสงคดีตอกันและกัน 
ดังนั้นเพื่อใหเมตตาธรรมน้ีไดเกิดข้ึนและดาํรงคงเจริญอยูในขันธสันดาน จึงจํา 
ตองหม่ันแผเมตตาใหแกปวงสัตว โดยไมมีการกําหนดขีดค่ันประการใดๆ โดยถือ 
หลักในการแผ ๔ ประการ คือ 
        อเวรา โหนฺตุ จงอยามีเวรแกกันและกนัเลย 
        อพฺยาปชฌฺา โหนตฺุ จงอยาพยาบาทเบียดเบยีนซ่ึงกนัและกนัเลย 
        อนีฆา โหนฺตุ จงอยาไดมีความทุกขรอนกันเลย 
        สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตุ จงมีความสุขทุกอัตตภาพโดยท่ัวกัน เทอญ 
        ดังท่ีไดกลาวไวตอนตน ตรงเมตตากัมมัฏฐาน มีขอความละเอียดพอ 
สมควร ขอใหทบทวนดูท่ีนัน่ดวย 
        เมตตาบารมี เปนความรักท่ีเกิดข้ึนโดยมิไดเกีย่วแกตณัหาเปนเหตุ แต 
เปนความรักใครเอ็นดูตอเพ่ือนมนุษยตลอดจนสัตวท้ังหลายท้ังปวง ไมมีจํากัด 
โดยเฉพาะๆ มีเจตนาจะใหเขาท้ังหลายไดมีความสุขความสบายโดยท่ัวหนากนั  
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สวนความรักใครเอ็นดูตอลูกหลาน ญาติพีน่อง ภริยาสามี บิดามารดา เหลานี้ 
เปนตน เปนเมตตาตามธรรมดาสามัญ ไมใชเมตตบารมี เพราะเมตตานีเ้กิด 
จาก ตัณหาเปมะ คือ ความรักดวยตัณหา จงึเกิดเมตตาข้ึนในวงแคบโดยเฉพาะ 
พวกของตัว 
        เมตตา เกดิข้ึนมาไดก็ดวยมีทานเปนส่ิงอุปการะเกื้อหนุน เพราะผูท่ียาก 
จนก็มักจะคิดเสียวา ไมมีใครเขาจะมารักใครใยดีตอคนยากจนเชนเรา เราก็ไมจํา 
เปนจะไปรักใครคนอ่ืนเขา ดังนี้เมตตาจิตจึงไมเกดิ สวนผูมีทรัพยมักจะไดรับ 
ความเคารพนับถือจากผูอ่ืน ก็ยอมจะเกิดความเอ็นดูรักใครเปนการตอบแทน การ 
มีใจรักใครเอ็นดู ปรารถนาใหผูอ่ืนไดรับความสุขเชนนี ้นับวามีเมตตาจิตเกิดข้ึน 
แลว เรียกไดวาเปนเมตตาบารมีอันสืบเนื่องมาจาก ทานบารมี เปนปจจัย 
        หิตาการปวตฺติลกฺขณา เมตฺตาปารมี ฯ (จริยปฎกอรรถกถา) 
        เมตตาบารมี ยอมมีการทําใหเกดิประโยชนสุข เปนลักษณะ 
                                    ๑๐  อุเบกขาบารมี         
        อนุนยปฏิฆวิทฺธสนี อิฏ�านิฏเ�สุ สตฺตสงฺขาเรสุ สมปวตฺติ 
อุเปกฺขาปารมี ฯ (จริยปฎกอรรถกถา) 
        การทําลายอารมณรักและชัง อันเกดิแกสัตวหรือสังขารธรรม เพื่อทรง 
ไวซ่ึงความสมํ่าเสมอนั้น เรียกวา อุเบกขาบารมี 
        อุเบกขาธรรม มีโลกธรรม ๘ คือ ลาภ อลาภ ยส อยส นินฺน ปสนฺน 
สุข ทุกฺข เปนศัตรู คอยทําลายการทําจิตมิใหลําเอียงนั้น ลมเหลวลง  
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        ศัตรูเหลานี้ยอมสอดแทรกในอารมณ โดยมีสัตวหรือสังขารธรรม คือ 
ขันธ ๕ รูปนาม เปนส่ือชักนาํมาใหเกิดความลําเอียงไป ถาเปน อิฏฐารมณ 
ก็เปนส่ือใหเกดิความชื่นชมยินดี หากเปน อนิฏฐารมณ กเ็ปนส่ิงใหเกิดความวูวาม 
หมดความยั้งคดิ ท้ังนี้ก็ดวยอํานาจแหงความหลง คือ โมหะเม่ือจติถูกครอบงํา 
ไวดวยอํานาจแหงโมหะแลว ก็ขาดสติท่ีจะพิจารณาบยั้งมิใหเหลิงไปตามอิฏฐา- 
รมณ และวูวามไปตาม อนิฏฐารมณ 
        ท่ีกลาวมาเชนนี้ ดูเหมือนวาเหมือนกบัลักษณะของขันติบารมี จะวาเปน 
อยางเดยีวกันก็ได หรือจะวาเนื่องกันก็ได กลาวคือ ถา อดทนไวได ไมหวั่น 
ไหวเอนเอียงไปในความชอบความชัง ก็เปน อุเบกขา ถา ทนไมไหว และเอน 
เอียงไปในความชอบความชัง ก็ไมใช อุเบกขา 
        อุเบกขาบารมีนี้ เปนบารมีท่ีไมเกี่ยวกับทานบารมีเปนเหตุ เพราะผูท่ีมี 
จิตใจเปนอุเบกขาไดนัน้ ตองการกระทําตนใหเปรียบประดุจพืน้แผนดนิ รองรับ 
ส่ิงตางๆ ไมวาจะดีหรือไมดีไดท้ังนั้น โดยไมมีอาการผิดแปลกแตอยางใด 
ปราศจากอาการยินดหีรือยินราย เชนไดรับคํากลาวสรรเสริญ ก็ไมตื่นเตนยินด ี
เม่ือไดรับคํานนิทาวาราย ก็ไมเกิดความสะดุงสะเทือนข้ึน อาการอยางนี้ก็เปน 
การยากท่ีผูท่ีม่ังมีทรัพยแตอยางเดยีวจะวางเฉยตออารมณเหลานี้ เหตนุี้ ทาน 
บารมีจึงไมเปนเคร่ืองอุปการะอุดหนนุใหเกิดอุเบกขาบารมีได 
        มชฺฌตฺตาการปวตฺติลกฺขณา อุเปกฺขาปารมี ฯ (จริยปฎกอรรถกถา) 
        อุเบกขาบารมี ยอมมีอาการใหสมํ่าเสมอเปนกลางๆ ไมเอนเอียง เปน 
ลักษณะ  
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                                      ลําดับของบารมี 
        ตอนท่ีกลาวถึง เนกขัมมบารมี อันเปนลําดับท่ี ๓ นั้น ไดกลาววา 
เนกขัมมบารมี เปนหวัใจแหงบารมี ๑๐ ทัส ก็นาจะสงสัยวาเหตุใดจึงไมยก 
หัวใจข้ึนมาแสดงกอนเปนลําดับแรก แตแสดง ทานบารมี และ สีลบารมี 
กอนเปนลําดบัท่ี ๑ และ ๒ ท่ีเปนเชนนีก้็ดวยเหตวุา 
        บุคคลท้ังหลาย ยอมมีความตระหนี่เปนนิสสัยสันดานดวยกนัท้ังนัน้ ตาง 
กันแตวามีมากหรือนอย การสรางบารมีตองทําลายความตระหนีใ่หลดลงเสียกอน 
ดังนั้นจึงไดทรงยกเอา ทาน เปนปฐมบารมี 
        การบริจาคทานนี้เอง ทําใหจิตนอมเขาหาสีลธรรมจรรยา ประพฤตปิฏิบัติ 
ตนใหมีกิริยาวาจาตามปกติ ไมเปนการทําใหผูอ่ืนเดือดรอนวุนวาย ดังนีจ้ึงได 
ทรงเทสนา สีล เปนลําดับท่ี ๒ 
        เม่ือไดรักษาสีลไมมีดางพรอยแลว ก็จะเกิดความสงบ ทําใหตระหนัก 
ในความสับสนยุงยากของความเปนอยูในโลก จึงคิดใครจะหลีกปลีกตวัใหพนจาก 
ความโกลาหลนั้นๆ พระพุทธองคจึงทรงแสดง เนกขัมมะ เปนลําดับท่ี ๓ 
        การใครหนีใหพนจากความสับสนยุงยาก จะม่ันคงอยูไดกต็องมีปญญา 
เขาไปแจงในความจริงนั้นๆ จึงทรง เทสนา ปญญาบารมี ในลําดับท่ี ๔ 
        ปญญาท่ีเขาไปแจงในความจริงนั้น ตองประกอบดวยความเพยีรเปน 
อยางมาก ขนาดท่ีถึงเนื้อจะเหือดเลือดจะแหง จนเหลือแตเพียงหนัง เพยีงเอ็น 
เพียงกระดกู กไ็มละจากความเพียรที่กําลังปฏิบัติอยูนั้น จึงไดทรง เทสนา 
วิริยะ ในลําดบัท่ี ๕  
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        แมจะเปยมไปดวยความพากเพียรดังท่ีไดกลาวมาแลว หากขาดความ 
อดทน ไมประกอบดวยความอดทนแลว ความสําเร็จก็จะเกิดข้ึนไมไดเลย ดวย 
เหตุนี้จึงทรงยก ขันติ มาแสดงเปนลําดับท่ี ๖ 
        ความอดทนจะต้ังม่ันอยูไดโดยไมโยกคลอน ในเม่ือถูกปฏิปกษธรรมเขา 
เบียดเบียนนั้น ยอมตองอาศัยความสัตยซ่ือถือม่ันวาจะเวนจากความช่ัว อันเปน 
ปฏิปกษท่ีทําใหคลายความอดทน คลายจากคุณงามควมดีท้ังหลาย จึงทรง 
เทสนาสัจจะ เปนลําดับท่ี ๗ 
        สัจจธรรม ก็จะม่ันคงอยูไดดวยความปรารถนาอันแรงกลาอยางแนนอน 
ไมปรวนแปรไปเปนอ่ืน จึงทรงแสดง อธิฏฐานบารมี เปนลําดับท่ี ๘ 
        การตั้งความปรารถนาอันแรงกลาแนนอน จะยืนยงอยูได ไมหวัน่ไหว 
ไปตามอารมณท่ีจะทําใหเกดิความวูวามนัน้ ยอมตองอาศัยความไมโกรธเปนหลัก 
จึงทรงเทสนา เมตตา เปนลําดับท่ี ๙ 
        บารมีท้ัง ๑๐ ประการนี้ ยอมตอเนื่องกนั ไมขาดจากกันไปไดและไม 
จําตองเร่ิมบําเพ็ญทานกอน ดังท่ีทานปรมัตถทีปนีฎีกาจารยไดขยายอรรถาธิบายของ 
ทานอรรถกถาจารยวา กุสลกรรมใดท่ีกระทําดวย สมฺปชานกต คือเกดิมีปญญา 
แจงในผลบุญแลว บารมีท้ัง ๑๐ ทัส ยอมบริบูรณดวยประการท้ังปวง โดยไม 
จําตองคํานึงวาตองเร่ิมดวย ทานบารมีกอน และไดยก มหากปชาดก คือ  
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พญาวานรโพธิสัตว ท่ีไดชวยชีวิตพราหมณหนอเทวทัต นั้นมาประกอบดวย ดัง 
มีเร่ืองโดยยอวา 
        ในสมัยหนึ่ง พราหมณหนอเทวทัตไดตามหาโคท่ีหาย จนหลงไปในปาลึก 
หาทางออกไมได มีความหิวโหยเปนกําลัง ไปพบตนอินทผลัมกําลังมีผลสุก 
จึงปนข้ึนไปบนตนเพื่อเก็บผลสุกมาแกหวิ ดวยความรีบรอนจึงพลัดตกจากตน 
อินทผลัมและหลนลงไปในเหว ข้ึนไมได 
        พญาวานรโพธิสัตว ผานไปทางนั้น เห็นพราหมณตกลงไปในเหวลึก ก็มี 
ความสงสาร รับปากวาจะชวยใหข้ึนมาจากเหวและนําไปสงใหพนปาลึกจนถึง 
ตนทางท่ีจะกลับบาน กอนท่ีจะนําพราหมณข้ึนมาจากเหว ดวยปฏิภาณอันเฉียบ 
แหลม ไดลองกําลังของตนดวยการแบกกอนหินท่ีมีน้ําหนักพอๆ กับพราหมณ 
กระโดดดูกอน เม่ือไดนําพราหมณข้ึนจากเหวลึกไดแลว ก็มีความออนเพลีย 
เพราะตองใชกาํลังมาก จึงขอใหพราหมณชวยพิทักษตนเพื่อจักไดนอนเอาแรง 
สักงีบหนึ่ง แลวลมตัวหลับลงบนตักพราหมณ 
        พราหมณกลับคิดราย หมายขะเอาเนื้อลิงไปกํานันแกภรรยา ก็ควากอน 
หินมาทุบศีรษะพญาวารท่ีกําลังหลับอยูบนตักของตน แตทุบพลาดไปไมถูกเหมาะ 
พญาวานรจึงไมถึงแกความตาย แตก็ศีรษะแตกเลือดไหลอาบไปท่ัวราง แมกระนั้น 
พราหมณออกจากปาลึกมาสงจนถึงตนทางที่จะกลับ 
        ชาดกเร่ืองนี้ พึงเหน็ไดวาพญาวานรโพธิสัตวไดบําเพ็ญบุญบารมีครบท้ัง  
๑๐ ทัส กลาวคือ 
                                                                                                (31)  
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        ความเมตตาปรานีตอพราหมณท่ีตกอยูในเหวลึกนัน้ ไดช่ือวา เมตตา 
บารมี 
        กอนท่ีจะนําพราหมณข้ึนมาจากเหว พญาวานรไดทดสอบกําลังของตน 
กอนนั้น เปนการใชปญญาเพ่ือใหเกดิผลสําเร็จ นับวาไดสรางสม ปญญาบารมี 
        ดวยปณิธานท่ีจะใหพราหมณไดพนข้ึนมาจากเหว ตองใชความเพยีร 
ไมใชนอย จึงเปนการสราง วริิยบารมี 
        การถูกทํารายในขณะท่ีกําลังหลับ และผุทําราย ก็คือผูท่ีตนไดชวยดวย 
ความเมตตาและพากเพียรนัน่เอง ถึงกระนัน้พญาวานรกห็าไดโกรธเคือง กลับ 
อดทนตอความเจ็บปวดไวได ดังนี้เปน ขันติบารมี และยังวางเฉยตอเหตุการณ 
ท่ีผานไปเหมือนหนึ่งวาไมมีอะไรเกดิข้ึน กไ็ดช่ือวาเปน อุเบกขาบารมี 
        ไดนําพราหมณออกจนพนจากปา ท้ังๆ ท่ีเลือดตกยางออกเชนนี้ เปน 
การเสียสละเปนการใหอภยัท่ียากจะหาผูเสมอเหมือนได ดังนี้เปน ทานบารมี 
        ตลอดเวลานับแตถูกทํารายเปนตนมา พญาวานรไมไดเอยวาจาหรือ 
แสดงกิริยาทาทางสอไปในทางตัดพอตอวาเลย คงรักษากายวาจาไวไดอยางปกติ 
นับวาเปน สีลบารมี 
        ความไมโกรธ ไมตัดพอตอวา คงรักษากายวาจาไดเปนปกติ กเ็ปนอันวา 
ตลอดเวลาน้ันพนจากกิเลสกาม อันเปนเคร่ืองเศราหมอง จึงเปน เนกขัมมบารมี 
        ดวยความปรารถนาอันแรงกลาอยางแนนอน ในอันท่ีจะนําสงพราหมณ 
ใหพนจากปา เชนนี้เปน อธิฏฐานบารมี  
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        การกระทําท่ีสมกับวาจาท่ีไดล่ันไววา จะชวยใหข้ึนจากเหว พาสงให 
พนจากปานั้น เรียกวา สัจจบารมี 
                                บารมีจัดไดเปน ๓ ช้ัน 
        บารมี ท่ีกลาวมาแลวนี้ ยงัจัดไดเปน ๓ ช้ันคือ 
        ก.  บารมี ๑๐ ทัส หรือ บารมี 
        ข.  บารมี ๒๐ ทัส หรือ อุปบารมี 
        ค.  บารมี ๓๐ ทัส หรือ ปรมัตถบารมี 
        บารมี ๓ ช้ันนี้ มี วัตถุ ทําใหแตกตางกัน กลาวคือ จาํแนกเปน วัตถุ 
ภายนอก (พหทฺิธ) และ วัตถุภายใน (อชฺฌตฺติก) 
        การสรางสมบารมีดวยการใหวัตถุภายนอกลวนๆ เชน การใหธนสาร 
สมบัติ บุตร ภริยา เหลานี้ไดช่ือวา สรางบารมี ทานอรรถกถาจารยไดให 
อรรถาธิบายเกี่ยวแกความแตกตางกันนี้ โดยยกเอาทานบารมีเปนท่ีตั้งเปนตัวอยาง 
แตอยางเดียว สวนบารมีอยางอ่ืนท่ีเหลือนอกนั้น ใหพึงเขาใจโดยอนุโลมตาม 
แนวทางของทานบารมี 
        ปุตฺตทาร ะนาทิ อุปกรณ ปริจฺจาโค ปน ทานบารมี ฯ 
        เจตนาทีส่ามารถสละใหซ่ึง บุตร ภริยา ธนสารสมบัติ เปนตนนัน้ 
เรียกวา ทานบารมี 
        องฺคปริจฺจาโค ทานอุปปารมี ฯ 
        เจตนาทีส่ามารถ สละ อุทิศ ซ่ึงสวนตางๆ ของรางกายนั้น เรียกวา 
ทานอุปบารมี 
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        อตฺตโน ชีวิต ปริจฺจาโค ทานปรมตฺถปารมี ฯ 
        เจตนาทีส่ามารถ สละ อุทิศ ซ่ึงชีวิตของตนนั้น เรียกวา ทานปรมัตถ- 
บารมี 
        ผูบําเพ็ญบารมีเพียงแคช้ัน บารมี เรียกวา บําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัส การ 
บําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัสนี้ ยอมสาธารณะแกบุคคลท่ัวไปที่ปรารถนา โพธิญาณ 
ซ่ึงไดแก อัคคสาวก มหาสาวก และปกติสาวก 
        ผูบําเพ็ญบารมีถึงช้ัน อุปบารมี เรียกวา บําเพ็ญบารมี ๒๐ ทัส เพราะ 
ผูบําเพ็ญบารมีมาถึงช้ันนี้ ยอมตองมีการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัส มาแลวอยางมาก 
มาย จึงสามารถบริจาคสวนของรางกายได การบําเพ็ญ อุปบารมี หรือบารมี 
๒๐ ทัสนี้ ยอมสาธารณะแกบุคคลผูปรารถนา ปจเจกโพธิญาณ 
        ผูบําเพ็ญบารมี จนถึงช้ัน ปรมัตถบารมี เรียกวา บําเพ็ญบารมี ๓๐ 
ทัส อันเปนการบําเพ็ญบารมีท่ีสุดยอดแลว การบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัสนี้ ยอม 
สมบูรณเฉพาะแตผูท่ีปรารถนา สัมมาสัมโพธิญาณ เทานัน้ 
                                        อานิสงสของบารมี 
        อานิสงสของบารมีนั้น มี ๖ ประการ คือ 
        ๑  อายุสมฺปทา                มีอายุยืน 
        ๒  รูปสมฺปทา                  มีรูปงาม 
        ๓  กุสมฺปทา                    เกิดในตระกูลสูง 
        ๔  อิสฺสริยสมฺปทา            มียศและมีเกียรติ 
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        ๕  อาเทยยฺวจนตา                ไดรับการยกยองโดยท่ัวไป 
        ๖  มหานภุาวตา                   เปนผูทรงอานุภาพ 
        เร่ืองบารมีนี้ ในพระอภธัิมมัตถสังคหะ ไมไดกลาวไวดวย จึงนํามา 
แทรกไว ณ ท่ีนี้แตโดยยอ ดวยมีความมุงหมายวาจะมีผลแกขอของใจในบางทาน 
ท่ีบุญบารมียังนอยอยู จึงไดลังเลใจจนถึงกับละเลยในการท่ีจะเจริญวปิสสนา- 
ภาวนา 
        พุทธสาสนิกชนผูมีบุญทั้งหลาย ท่ีไดศึกษาพระอภธัิมมัตถสังคหะมา 
จนถึงเพียงนี้แลว ไมเปนการสมควรเลยท่ีจะคาดคิดเอาเองวายังมีบุญบารมี 
นอยอยู เพราะการคาดคิดเชนนี้เปนการเดาเอาโดยแท และเปนการเดาที่ไม 
เปนคุณแกตนเลย แมจะ สมมติวาบารมียังมีนอยจริง กไ็มเปนการสมควร 
ละหรือท่ีจะเจริญวิปสสนาภาวนา เพื่อสรางสมบุญบารมีใหพอกพูนเพิม่มาก 
ยิ่งๆ ข้ึนไป จะไดเต็มเปยมในกาลภายหนาท่ีไมเนิ่นนานนัก 
        นักศึกษาพระอภิธรรมผุมีปญญาท้ังหลาย คงไดพิจารณาเห็นแลววา 
สังขารนี้ไมยั่งยืน จึงเปนการสมควรอยางยิง่ท่ีจะพากเพยีรใหถึงซ่ึงธรรมอัน 
ไมจุติ ตัดขาดจากความเย่ือใยในส่ิงท่ีผูกมัดอยูเสียไดจนหมดส้ินแลว ก็ไม 
ตองสืบตอภพใหมชาติใหมอีก จักเสวยแตวิมุตติสุข อันประเสริฐสุดกวา 
สุขท้ังปวง 
        มิฉะนั้นก็จะเปนเหมือนอยางท่ีปรากฏใน สัทธัมมัปปกาสินี วา มีเหมือน  
ไมมี ๔ ประการ คือ  
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        ทุกฺขเมว  น  โกจิ  ทุกฺขิโต 
                ทุกขมีจริง แตคนเปนทุกขไมมี 
        การโก   น  กิริยา  ว  วชฺิชติ 
                ผูทําไมมี แตการกระทํามีอยูแท 
        อตฺถิ นิพฺพุติ  น  นิพพฺุโต  ปุมา 
                ความดับมีอยู แตผูดับไมมี 
        มคฺโค อตฺถิ คม โก น วิชฺชติ 
                ทางมีอยู แตผูเดนิไมมี 
        ดังน้ัน จงเบ่ือหนายในกามใหสมตามนัยท่ี ขุทฺทกนกิาย  ธมฺมปท 
แสดงไววา 
        อปฺปสฺสาทา  ทุกฺขา                อิทิ  วิตฺตาย  ปณฺฑิโต 
        อป  ทิพฺเพสุ  กาเมสุ               รตึ  โส  นาธิคจฺฉติ ฯ 
        กามทั้งหลาย มีความยนิดีนอย มีทุกขมาก บัณฑิตรูอยางนี้แลว 
ยอมไมยนิดีในกาม แมเปนของทิพย 
                                อวสานคาถา  ปริจเฉทท่ี ๙ 
        ๔๐  อิจฺจานุรุขฺธรจิเต                อภิธมฺมตฺถสงฺคเห 
              นวโม  ปริจฺเฉโท                สมาเสเนว  นิฏ� ิโต ฯ 
        นี่ปริจเฉทท่ี ๙ (ช่ือ กัมมัฏฐานวังคหวิภาค) ในปกรณอันรวบรวม 
ซ่ึงอรรถแหงพระอภิธรรม ท่ีพระอนุรุทธาจารย รจนาไวนั้นจบแลวโดยยอ 
แตเพยีงเทานีแ้ล 
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                          อวสานแหงปกรณ (วสันตติลกฉันท) 
                        จาริตฺตโส - ภติวิส - ล  กุโลทเยน 
                        สทฺธาภิวุทฺ - ธปริสุทฺธ - คุโณทเยน 
                        นมฺพวหฺเย - น ปณิธา - ย ปรานุกมฺ ป 
                        ย  ปฏ� ิต  ปกรณ  ปรินิฏ� ิตนฺต ฯ         
        ปกรณ ซ่ึงอุบาสกช่ือวา นัมพะ ผูเกิดในตระกูลอันใหญไพศาล งามดวย 
มารยาท มีความบังเกิดข้ึนแหงคุณอันเจริญยิ่ง และบริสุทธิแลวดวยสัทธา หวัง 
ความเอ็นดแูกผูอ่ืน อาราธนาขาพเจาผูช่ือวาอนุรุทธาจารย ใหรจนาคัมภีรสัตต- 
ปกรณนัน้ ก็สําเร็จบริบูรณแลวดังความประสงค 
                        ปฺุเญน  เต-น  วิปุเล-น  ตมูุลโสม 
                        ธฺญาธิวา-สมุทิโต-  ทิตมายุคนฺค 
                        ปฺญาวทา-ตคุณโส-  ภิตลชฺชิ  ภิกฺขู 
                        มฺญนฺตุ  ปตฺ-  ตวภิโว-  ทยมงฺคลาย ฯ 
        ขอภิกษุท้ังหลาย ผูงามแลวดวยคุณอันขาวบริสุทธิดวยปญญาเปนลัชชี จง 
สําคัญซ่ึงมูลโสมวิหาร เปนท่ีเคารพสักการแทนองคพระอาจารยผูรจนาคัมภีรสังคหะ 
นี้ ดวยวามูลโสมวิหารเปนอธิวาสถานแหงพระอาจารยผูรสจนาคัมภีรสังคหะนี้ และ 
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แหงพระสมณะผูมีบุญทั้งหลาย องคอ่ืนๆ อีกดวย เพื่อไดเปนม่ิงมงคล ยังความ 
บังเกิดข้ึนแหงสมบัติ คือ กองบุญ ตลอดจนท่ีสุดแหงอายุ เทอญ 
        อิติ  อนุรุทฺธาจริเยน  วิรจิต  อภิธมฺมตฺถสงฺคหนฺนาม ปกรณ ฯ 
        คัมภีรช่ือ อภิธัมมัตถสังคหะ ท่ีพระอนุรุทธาจารย รจนาไวโดยวิเศษ 
ดวยความเพยีร จบบริบูรณแลว 
 
                                นิพฺ พาน  ปจจฺโยโหต ุ
                                อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ 
                จงยงัประโยชนใหถึงพรอม ดวยความไมประมาทเถิด  
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                                 รายนามผูบริจาคทรัพย 
                   รวมพิมพคูมือการศึกษา กัมมัฏฐานสังคหวภิาค 
                        พระอภิธรรมมัตถสังคหะ  ปริจเฉท ๙ 
                               รายละ ๘๔๐ บาท ๑ ราย                                                 
                        คุณเทียม  กาญจนจารี 
                               รายละ ๕๐๐ บาท ๒ ราย   
                        ๑.  คุณวัฒนี  กรีวงศ      ๒.  คุณวิเชียร  เชิดชูชาติ 
                             คุณธวัช  กบั  คุณเสริมศรี  ทานสัมฤทธ์ิ 
                               รายละ ๓๐๐ บาท ๑ ราย                                  
                             พ.ท. เผด็จ  บุนนาค 
                               รายละ ๒๖๗ บาท ๑ ราย        
                  มูลนิธิกุศลสงเคราะห อ.แกงคอย จ.ว.สระบุรี 
                       คุณสิทธ์ิ  กัลยาณมิตร  รวบรวมนําสง 
                               รายละ ๑๕๐ บาท ๒ ราย        
                        ๑.  คุณบุญมี  พรหมแกว   ๒.  ผูไมประสงคออกนามหลายราย 
                               รายละ ๒๐๐ บาท ๔ ราย        
                       ๑.  คุณลออ  มวงนอยเจริญ  ๒.  อุทิศใหนายชู โอสถาพันธ 
                       ๓.  คุณชุบ  ศาลยาชีวิน        ๔.  คุณเพีย้น  เพ็งปรีชา 
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                                รายละ ๑๐๐ บาท ๒๘ ราย 
       ๑.  พล.ต.ต. ชิต  อัมพะเตมีย       ๒.   พ.ต.ท. ถาวร  สถาวรินทุ 
       ๓.   คุณภกัดี  กาญจนกูล               ๔.   คุณเนยีน  กูรมะโรหิต 
       ๕.   คุณสุดา  อนันตกุล                ๖.   พ.ต.ต. ไพทูรย  ไวจรรยา 
       ๗.   พ.ต.ต. สุจินต  สงวนหมู        ๘.   คุณสงา  สงวนมณ ี
       ๙.   จ.ส.ต. พจน  เดชสิงห             ๑๐.  คุณหลุย  ธุระวนิช 
       ๑๑. สองพี่นองไมประสงคออกนาม   ๑๒.  คุณระเบียบ  ศรแมน 
       ๑๓.  คุณอุไรกาญจน  แสนสุข         ๑๔.  คุณถวิล  สังขวิจิตร 
       ๑๕.  คุณเสถียร  ลิมปสวัสดิ์           ๑๖.  พ.ท. จํารัส  ฤทธี 
       ๑๗.  คุณพยงค  รักษศิริ                ๑๘.  ผูใชนามสกุล "วรรณกูล" 
       ๑๙.  คุณสุณี  ลุยตระกูล              ๒๐.  คุณหญิงโพยม  เสนียรณฤทธ์ิ 
       ๒๑.  คุณวิวัฒน  เตมียพนัธ           ๒๒.  คุณอินทนา  ศิริเดช 
       ๒๓.  คุณเจริญ  สุวรรณ                ๒๔.  คุณสงวน  ชูจิตารมณ 
       ๒๕.  คุณไพโรจน กตัญูทวีทิพย    ๒๖.  คุณเล่ือน  ธารีลาภ 
       ๒๗.  พล.ร.ต. เขียน  กับ  คุณลออ  สุเสารัจ 
       ๒๘.  น.ต. จํานงค  กับ  คุณเยาวภา  เจตานนท 
                                        รายละ  ๖๐  บาท  ๑  ราย     
              คุณเธียร  ศิวะประดิษฐ 
                                         รายละ  ๕๐  บาท  ๒๔  ราย        
       ๑.  คุณเวก  ฤกษเกษม                  ๒.   คุณพุฒ  โกมารกุล ณ นคร 
       ๓.  คุณประชุม  พัฒนกลุ               ๔.   คุณประจวบ  ลิมพะสุต 
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       ๕.   คุณสาย  คุนวงศ                    ๖.   คุณโกวิท  กุลโกวิท 
       ๗.   คุณธรรมนูญ สิงคาลวนิช         ๘.   คุณลมัย  สิริภูบาล 
       ๙.   คุณฉลวย  พรหมแพทย           ๑๐.  คุณเฉลียว  ศิริโพธ์ิ 
       ๑๑.  คุณเท่ียง   คุนวงศ                 ๑๒.  คุณเล็ก  ตันติกาญจน 
       ๑๒.  พ.ต.อ.ตระหนกั เทพวัลย       ๑๔.  คุณพวงพยงค  สีจร 
       ๑๕.  คุณเพรียว  นันทมงคล           ๑๖.  คุณสุนทร  สุริยานนท 
       ๑๗.  ม.ล.เนื่อง  นิลรัตน               ๑๘.  พ.ต.ท. สุชาติ เผือกสกนธ 
       ๑๙.  ร.ท. พลอย  นิยมไทย             ๒๐.  คุณอํานวย  บุญญะฐี 
       ๒๑.  พ.ต.อ. เปรม พานชิผล          ๒๒.  คุณแมยี  ทุมาพร 
       ๒๓.  ร.ต.อ.ขาบ  กับ คุณถนอมศรี  สุทธิศรี 
       ๒๔.  คุณถม กับ คุณนายสาล่ี  โกศินานนท 
                                   รายละ  ๔๐  บาท  ๒  ราย     
      ๑.   ร.ต.อ. ประสงค ปาจรีย            ๒.   ผูไมประสงคออกนาม 
                                   รายละ  ๓๐  บาท  ๘  ราย     
       ๑.   คุณชูศรี  เทพานนท                ๒.   ด.ช. มหาตม   บัวแจง 
       ๓.   พ.ต.ท.สํานอง พีรานนท          ๔.   คุณหลวงศรสามารถ 
       ๕.   อุบาสิกาเล็ก ร่ืนวงษา              ๖.   ม.ร.ว.เกื้อกมล สวัสดิสรยุทธ 
       ๗.   คุณปวน  ปยะ                        ๘.   พ.ต.ต. วิทูร  พิทักษผล 
                                   รายละ  ๒๕  บาท  ๑  ราย     
        คุณพูล  อมาตยกุล  
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                                รายละ ๒๐ บาท ๔๕ ราย 
       ๑.  พ.ต.ต. สม  ทิพยรัตน            ๒.   พ.อ. สนิตร  ทองภูเบศร 
       ๓.   คุณมนูญ  บุญศะ                   ๔.   คุณชุมแสง  ลชิตาวงศ 
       ๕.   คุณนบ  สัมมาพันธ                 ๖.   น.ต. วงษ  อัมระพยาฆร 
       ๗.   ร.ต.ท. โกศล กะลันตะบุตร       ๘.   ร.ต.ท. สันติ  ศศะภูริ 
       ๙.   ร.ต.ท. ชูพันธ ตรันฝอง          ๑๐.  คุณกําพง  ประภาศะวัต 
       ๑๑.  ม.ร.ว.เกศินี  ทองแถม            ๑๒.  คุณเยือน  ยูรประเสริฐ 
       ๑๓.  คุณบุญลักษณ  ไชยวงศ         ๑๔.  คุณเกศินี  เจริญฤทธิศาสตร 
       ๑๕.  คุณยงยศ ศ.ม. ณ พัทลุง        ๑๖.  คุณเกลียว  บุนนาค 
       ๑๗.  คุณสุวีร สุวรรณประเสริฐ      ๑๘.  นายแพทยเยี่ยม  จันทรัคคะ 
       ๑๙.  ร.อ. คํารณ  รัตนบุตร           ๒๐.  คุณสงวนศักดิ์  คูหาสวรรค 
       ๒๑.  คุณวิเชียร  อินทรคูสิน           ๒๒.  คุณประณตี  กองสมุทร 
       ๒๓.  คุณสังข  รวยสําราญ             ๒๔.  คุณฉลวย  สุเสตานนท 
       ๒๕.  คุณสวัสดิ์  เตมียพนัธ           ๒๖.  คุณทัศนี  กุลโกวิท 
       ๒๗.  คุณฉออน เกษมสุวรรณ        ๒๘.  พล.อ. หลวงชาตินักรบ 
       ๒๙.  จ.ส.ต. ปราโมทย  ศิริทรัพย    ๓๐.  คุณไสว  เรืองพานิช 
       ๓๑.  คุณชนะ  ศกณุสิงห               ๓๒.  คุณเล็ก  เพิ่มจาย 
       ๓๓.  คุณโสภณ  ศรีเธียรอินทร       ๓๔.  คุณสวาง  แพงสภา 
       ๓๕.  คุณประสงค  รัตนพฤกษ        ๓๖.  พ.ต.ต. เชาว  ฉิมพลิกานนท 
       ๓๗.  คุณสงา  ยิ้มพัฒน                 ๓๘.  คุณบุญธรรม  ล้ิมสวัสดิ์  
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       ๓๙.  คุณทองใบ  แซเบ                 ๔๐.  พ.ต.ต.เทียม โคจรานนท 
       ๔๑.  คุณถวิล  จุฑาธรรม              ๔๒.  คุณอังกาบ  วสุนทราวสุ 
       ๔๓.  คุณทองปูน  วสุวานิช            ๔๔.  คุณเจียร  โฮมนคร      
       ๔๕.  ร.ต.ท.ประเดิม ชมอินทร       ๔๖.  คุณสมพร  บิณฑสันต 
       ๔๗.  คุณสอางคศรี อินทรคชลักษณ ๔๘. คุณเสริงรมณ  อมันตรกูล 
       ๔๙.  คุณผัน  พงษสัมณะ              ๕๐.  คุณสามเชย  กระเทศ 
       ๕๑.  คุณเล่ือน  ทัศนพันธ             ๕๒.  คุณสงศรี  จับจิตใจดล 
       ๕๓.  คุณสุพัฒน  อินทรเชียรศิริ      ๕๔.  คุณวิรัช  จงกลน ี
       ๕๕.  คุณลัดดาวัลย  จงวัฒนา 
                                  รายละ  ๑๕  บาท  ๒  ราย 
       ๑.   คุณจริะ  เจริญเลิศ                 ๒.   ผูไมประสงคออกนาม ๓ ราย 
                                  รายละ  ๑๐  บาท  ๔๔  ราย 
       ๑.   คุณหลวงพหลหาญศึก              ๒.   ทานขุนสิริสุขการ 
       ๓.   ร.ต.ท.อนุวัฒน  แกวอุบล         ๔.   คุณพพิัฒน  สิงหเสน 
       ๕.   คุณทองอยู  ธรรมศิริ                ๖.   ม.ล. สละ  ศิริวงศ 
       ๗.   ร.อ.ประยูร  นิรามัย บุนนาค       ๘.  คุณผอบ  นรเสรฐสนิท 
       ๙.   คุณเชา  ม่ันจันทร                   ๑๐.  คุณอนงค  กองสมุทร 
       ๑๑.  ม.ร.ว. ศรีคํา  ทองแถม            ๑๒.  คุณสําเนยีง  จงกลน ี
       ๑๓.  คุณฉออน  อารมณเกล้ียง        ๑๔.  คุณสุภาพ  โรจนธรรม 
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       ๑๕.  คุณทองอยู  สมุทรวานิช        ๑๖.  คุณสมคิด  จิตตระกูล 
       ๑๗.  คุณชิง  ทิพยรัตน                ๑๘.  คุณสําเนียง  พันธมงคล 
       ๑๙.  คุณบวย  เปรมมานนท          ๒๐.  พ.ต.ต.เฉลิม ศุขนพรัตน 
       ๒๑.  คุณสมพร  ลายประดิษฐ        ๒๒.  คุณนจิ  เหล่ียมอุไร 
       ๒๓.  ร.อ. ไฉน  กิจบุรี                  ๒๔.  คุณเต็ม  ฐาปโนสถ 
       ๒๕.  คุณสุรพล  วีรวรรณ             ๒๖.  พ.ต.อ.กระจาง มีเสียงศรี 
       ๒๗.  คุณจําลอง  สุคนธวัต           ๒๘.  จ.ส.ต.นอย วทิยประพัฒน 
       ๒๙.  พ.ต.ท. ทําเนียบ  บุนนาค      ๓๐.  ด.ช. วันชัย ลาภอนันต 
       ๓๑.  อุบาสิกาทองคํา  มลาสาณ     ๓๒.  คุณสมพงษ  วัตตรานนท 
       ๓๓.  คุณช้ัน  แยมสุข                    ๓๔.  คุณวิจยั  คําจิม่ 
       ๓๕.  คุณทรงพร  คูหา                  ๓๖.  คุณสุภา  เกษสุคนธ 
       ๓๗.  คุณปริพัตร  พงษธานี           ๓๘.  คุณถนอม  กรุณานนท 
       ๓๙.  คุณฉวี  ศิริพงษ                   ๔๐.  ร.ต.ต. เรือง ปญญาธร 
       ๔๑.  คุณเพี้ยน  อุปดิสสกุล           ๔๒.  ด.ช. บวรพจน  วรมันตะกุล 
       ๔๓.  คุณสมใจ  แซหาน                ๔๔.  คุณลําดวน  ชูโต 
                                        รายละ  ๕  บาท  ๕  ราย     
       ๑.   คุณสําราญ  โลหารชุน              ๒.  อุบาสิกา เล่ือม สีบุญเรือง 
       ๓.   คุณอิทธิชัย  ไวชนะ                  ๔.  คุณปราโมทย  นอยวฒัน 
       ๕.   คุณเผือก  นิลรัตน 
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                                 รายละ  ๓  บาท  ๑  ราย 
                            คุณเสาร  พวงราช 
                                   รวม ๑๘๓ ราย เปนเงิน ๙,๙๑๐ บาท 
                                   จายเปนคาพิมพหนังสือ ๘,๘๐๐ บาท 
                                   จายคาทําบลอกหนาปก ๑๑๐ บาท 
                                   คงเหลือเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
                                   จะไดสมทบการพิมพหนังสือคราวตอไป  
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                           โปรดแกคําผิดในหนังสือคูมือเลมนี้ 
หนา               บรรทัด             คําผิด                      คําถูก 
๙                      ๙               วฉิิททกอสุภะ       วิจฉิททกอสุภะ 
๑๑                    ๒               แล                     และ 
๒๗                   ๔ (นับข้ึน)    อุปมสานุสสติ      อุปสมานุสสติ 
๔๔                  ๑๗              ปฏิบัติ                เวน 
๗๐                   ๘               กรุณามี               กรุณา 
๗๖                   ๕               ขีดคําวา "อติ" ออก 
๗๖                   ๙               มม ปยปุคฺคลา        มม อติ ปยปุคฺคลา 
๗๘                 ๑๐              รูปาวาร               รูปาวจร 
๑๓๗               ๑๓              ปนตน                 เปนตน 
๑๓๘                 ๓ (นับข้ึน)   ธัมมานปสสนาสติปฏฐาน ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
๑๔๐                  ๔              ปรมัต                 ปรมัตถ 
๑๔๔                 ๔               วริิยรัพภะ            วิริยรัมภะ 
๑๕๒               ๑๙              พจิรณา               พิจารณา 
๑๖๑                 ๗ (นับข้ึน)    อธรรม                ธรรม 
๑๘๔               ๑๖               พิจารณ               พิจารณา 
๑๘๖                 ๓               วทุิทธิ                 วิสุทธิ 
๑๘๖               ๑๔               ทัสสวิสุทธิ           ทัสสนวิสุทธิ 
๒๒๓                ๘                เดือนรอน            เดือดรอน 
๒๓๑                ๓ (นับข้ึน)     จิตตุปปทะ          จิตตุปปาทะ 
 


