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                                หัวใจสมถกัมมัฏฐาน 
        มีพระบรมพุทโธวาทประทานไววา  " สมาธ ึ ภิกขฺเว  ภาเวถ  
สมาหิโต  ยถาภูต  ปชานาติ"  ดังนี้  แปลความวา  ภิกษุทั้งหลาย 
ทานท้ังหลายจงยังสมาธิใหเกิด  ชนผูมีจิตเปนสมาธิแลว  ยอมรู 
ตามจริง. 
        เพราะเหตุอะไร  พระศาสดาจึงทรงชักนําในอันบําเพ็ญสมาธิ. 
เพราะในท่ีไดรับอบรมดแีลว  ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอันใหญ.  คน 
เราจะทําจะพูดดีหรือเสียก็เพราะใจ  ลําพังกายเหมือนรูปหุน  ใจเหมือน 
คนชัก  รูปหุนจะกระดิกพลิกแพลงไปเทาไร  ก็สอใจของคนชัก  ฉันใด 
อาการกายและวาจาจะเปนไปอยางไร  ก็สออาการของใจ  ฉันน้ัน.  อีก 
อยางหน่ึง  กายเหมือนเรือ  ใจเหมือนนายเรือ  ถานายเรือไมได 
รับความฝกหัดชํานิชํานาญหรือประมาทไป  ก็จะพาเอาเรือไปเปน 
อันตรายเสีย  ตอเปนผูไดศึกษาและมีสติ  จึงจะสามารถพาไปถึงทา 
ฉันใด  ใจก็ฉันนั้น  ทีช่ั่วและปลอยใหและมีสติ  จึงจะสามารถพาไปถึงทา 
ฉันใด  ใจก็ฉันนั้น  ทีช่ั่วและปลอยใหละเลิง  ก็จะชักจูงใหประพฤติ 
ชั่วทางกายทางวาจามีประการตาง  ๆ  ลวนแตเปนสวนเสียหาย  ถา 
ไดรับอบรมในทางดี  จึงจะชักจูงในทางดี.  ทานกลาววา ใจท่ีไมได 
อบรม  อาจทําใหคนฉิบหายเสียได  ยิ่งกวาโจรหรือคนมีเวรจะทําให 
เสียอีก  ใจท่ีไดรับอบรม  อาจําใหคนดี  ยิ่งกวามารดาบิดาและญาติ 
ผูรักใครจะพึงทําใหได  เพราะเหตุนั้น พระศาสดาผูทรงพระกรุณาใหญ  
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แสวงหาประโยชนแกประชาชน  จึงไดทรงชัดนําในอันบําเพ็ญสมาธิ.  
        สมาธินัน้พึงรูอยางนี้  ใจน้ีอบรมดีแลว  ยอมเห็นอรรถเหน็ธรรม  
แจงชัด  ทําอะไรยอมจะสําเร็จ.  แตใจน้ี  โดยปกติมีอารมณไมดีเขา 
ขัดขวางไมใหแนแนวลงได  ซึ่งเรียกวานีวรณ.  นวีรณทานแจกเปน ๕ 
ความกําหนัดดวยอํานาจกิเลสกาม  เรยีกกามฉันทะ ๑  ความงุนงาน 
ดวยกําลังโทสะ   อยางสูงถึงใหจองลางจองผลาญผูอ่ืน  เรียกชื่อ 
ตามอาการถึงท่ีสุดวาพยาบาท ๑  ความทอแทหรือครานและความงวง 
งุน  รวมเรียกวาถีนมิทธะ  เพราะเปนเหตุหดหูแหงจิตเหมือนกัน 
นี้จัดเปนนิวรณอีก  ๑  ความฟุงซานหรือคิดพลานและความจืดจากเร็ว 
รวมเรียกวาอุทธัจจกุกกุจจะ   เพราะเปนเหตุกําเริบไมอยูที่แหงจิต 
เหมือนกัน  นี้จัดเปนนีวรณอีก  ๑  ความลังเลไมแนลงได  เรยีก 
วิจิกิจฉา  ๑.  สมัยใดนีวรณ  ๕  อยางนี้  แตอยางใดอยางหน่ึง  ครอบงํา 
จิต  บุคคลยอมไมอาจคิดเห็นอรรถธรรม  เมื่อเปนเชนนี้  ยอมไมอาจ 
ประกอบกิจใหสําเร็จประโยชนตนประโยชนทาน.  การทําจิตใหปลอด 
จากนีวรณเหลาน้ี  รกัษาใหแนแนว  ชือ่วาสมาธิ. 
        พระศาสดาประทานพระธรรมเทศนา  เพ่ือเปนอุบายชําระจิตให 
ปลอดจากนีวรณมีประการตาง  ๆ   พระโบราณาจารยจัดรวบรวมเขา 
เปนหมวด   เรียกวากัมมัฏฐาน  มีประเภทตางกัน  โดยสมเปน 
อุบายสําหรับชําระนีวรณชนิดหน่ึง ๆ.  คิลานเภสัชเพงเฉพาะกิจคือ 
แกโรค  ยอมเปนของมีคุณ  แตโรคมตีาง ๆ ชนิด  เภสัชก็จํามีตาง ๆ 
ขนาดใหถูกกันฉันใด  กมัมัฏฐานก็ฉันนั้น  เพงเฉพาะกิจคือชําระจิต  
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จากนีวรณ  ยอมเปนธรรมอันดี  แตนีวรณมีหลายอยาง  กัมมัฏฐาน  
จึงตองมีตางประเภทใหเปนคูปรับกัน.  
        อันผูจะเจริญกัมมัฏฐาน  ตองรูจักเลือกประเภทอันเปนสบายของ 
ตน.  เหมือนคนใชยา  ตองรูจักชนิดอันเปนสบายแกโรค  ไมใชวา 
เปนยาแลวเปนของสบายทุกขนาน  บางอยางอาจเปนของแสลงแกโรค 
บางอยาง   เชนยารอนเปนของแสลงแกโรคไข  กมัมัฏฐานก็เหมือน 
กัน  ไมใชเปนธรรมสบายแกทุกคน  ไมถูกเหมาะอาจใหโทษ  เชน 
คนมีมิทธะคืองวงงุนเปนเจาเรือน  กัมมัฏฐานท่ีใหนึกหรือเพงเฉพาะ 
อารมณอันเดียวยอมจะชักใหงวงหนักเขา. 
        บุคคลผูมีกามฉันทเปนเจาเรือน  มักรักสวยรกังาม  ควรเจริญ 
อสุภกัมมัฏฐานพิจารณาซากศพ  หรอืเจริญกายคตาสติพิจารณารางกาย 
อันยังเปนใหเห็นเปนของนาเกลียด.  บคุคลผูมีพยาบาทเปนเจาเรือน 
มักโกรธข้ึงเกลียดชัง  ควรเจริญเมตตา  กรุณา  มุทติา  ๓  พรหมวิหาร 
หัดจิตใหกลับคิดในทางใหเกิดรัก  เกดิสงสาร  เกิดยินดี.  บุคคลมี 
ถีนะก็ดี   มีมทิธะก็ดี  เปนเจาเรือน  มักยอทอในกิจการ  ควรเจริญ 
อนุสสติกัมมัฏฐาน  พิจารณาความดีของตนบาง  พิจารณาคุณของพระ 
พุทธ  พระธรรม  พระสงฆบางเพ่ือใหมีแกใจหวนอุตสาหะ  เปนอุบาย 
แกถีนะ  เพ่ือใชความนึกกวาง ๆ เปนทางแกมิทธะ.  บุคคลผูมอุีทธัจจะ 
ก็ดี  มีกกุกุจจะก็ดี   เปนเจาเรือน  ควรเพงกสิณ  เพ่ือหัดผูกใจไวใน 
อารมณอันเดียว  หรือเจรญิกัมมัฏฐานอันจะใหใจเห่ียวดวยสังเวชเชน 
มรณัสสตินึกถึงความตาย.  บุคคลผูมีวิจิกิจฉาเปนเจาเรือน  ควรเจริญ  



นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาท่ี 4 

ธาตุกัมมัฏฐานหรือวิปสสนากัมมัฏฐาน  เพ่ือกําหนดรูสภาวธรรมที่เปน  
อยูอยางไร.  
        ในบุคคลผูเดียว  นีวรณเหลาน้ี  อาจเขาครอบงําในตางขณะ.  ใน 
สมัยใด  นีวรณชนิดใดครอบงํา  ในสมัยนั้น  ควรเจริญกัมมฏัฐาน 
อันเปนเครื่องแกนีวรณชนิดนั้น  พึงขมจิตลงในสมัยที่เปนไปพลาน 
พ่ึงยกจิตข้ึนในสมัยที่หดหู  พึงประคองจิตไวในสมัยที่เปนไปสมํ่าเสมอ 
พึงทําจิตใหอาจใหควรแกการงาน. 
        อาการท่ีรูจักทําจิตใหปลอดจากนีวรณเปนจิตอาจ เปนจิตควร 
แกการงานในคราวตองการ  ดังนี้  ชื่อวาสมาธิ  แปลตามศัพทวา 
ต้ังจิตไวมั่น. 
        สมาธินี ้ เปนกําลังสําคัญในอันจะใหคิดเห็นอรรถธรรมและเหตุ 
ผลอันสุขุมลึกลับ  พระศาสดาจึงตรัสไวในพระบาลีวา  "สมาหโิต 
ยถาภูต  ปชานาติ"   ผูมีใจต้ังม่ันแลว  ยอมรูตามเปนจริง  ใจดวงเดียว 
นึกพลานไปในอารมณตาง  ๆ  ยอมคิดติดแลไมเห็นทาง  ตอนึกดิ่งลงไป 
ในอารมณเดียวเปนสมาธิ  จึงจะคิดเห็นปรุโปรง  ดุจดังนํ้าบาไป 
หลายทาง  จะใหกําลังพัดเครื่องจักรไมไดแรงเหมือนทําใหบาลงทาง 
เดียวฉะน้ัน.    สมาธิก็คือรวมความคิดของใจใหดิ่งลงไปในทางเดียว 
จึงเปนกําลังอันใหญใหแทงตลอดอรรถธรรม  และเหตุผลอันสุขุม. 
        สมาธินัน้  ที่เปนอยางตํ่า  ไมแนแนวจริง ๆ ทําไดเปนอยางดี 
ก็เปนแตเฉียด  ใกล ๆ  เรยีก  อุปจารสมาธิ  ที่เปนอยางสูง  เปนสมาธิ 
อยางแนนแฟน  แนแนวลงไปจริง ๆ  เรียก  อัปปนาสมาธิ  สมาธิ  
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อยางตํ่า   มีไดแกสามัญชน  ทานจัดเปนแตกามาวจรธรรม  คือเปน  
อารมณของสัตวผูหนวงกามคุณ.    สมาธิอยางสูง  คืออัปปนาสมาธิ  
เฉพาะมีแกบางคนท่ีเปนผูวิเศษ    ทานจัดวารูปาวจรธรรม  คือเปน 
อารมณของทานผูหนวงรูปธรรม   ยกเปนคุณสูงข้ึนอีกชั้นหน่ึง  เรียก 
วาฌานโดยมากกวาอยางอ่ืน   แจกเปน  ๔  ตามท่ีนิยมมากในพระ 
พุทธศาสนา  เรียกวารูปฌาน  เพราะมีรูปธรรมอยางใดอยางหน่ึงเปน 
อารมณ.  ฌาน  ๔  นั้น  เรยีกชื่อตามลําดับปูรณสังขยาวา  ที่ ๑  ที ่๒ 
ที่ ๓  ที่  ๔  หรือใชศัพทเชนนั้นในภาษามคธวา  ปฐมะ  ทุติยะ  ตติยะ 
จตุตถะ  ทานกําหนดดวยองคสมบัติดังนี้ :- 
        ๑.  ปฐมฌาน  มีองค  ๕  คือ  ยังมีตรึก  ซึ่งรียกวาวิตก  และ 
ยังมีตรอง  ซึ่งเรียกวาวิจาร  เหมือนอารมณแหงจิตของคนสามัญ 
แตไมประกอบดวยกิเลสกามและอกุศลธรรม  ซ้ํามปีติคือความอ่ิมใจ 
และสุขคืนความสบายใจเกิดแตวิเวกคือความเงียบ  กับประกอบดวย 
จิตมีอารมณเปนหน่ึงลงไป  ซึ่งเรียกวาเอกัคคตา. 
        ๒.  ทุติยฌาน  มีองค ๓  ลิวิตกวิจารเสียได  คงอยูแตปติและ 
สุขอันเกิดแตสมาธิกับเอกัคคตา. 
        ๓.  ตติยฌาน  มีองค  ๒  คงอยูแตสุขกับเอกัคคตา. 
        ๔.  จุตตถฌาน  มีองค  ๒  เหมือนกัน   ละสุขเสียได   กลางเปน 
อุเบกขา  คือเฉย ๆ  กับเอกัคคตา. 
        ฌาน  ๔  นี ้ จัดเปนอุตตริมนุสสธรรมประเภทหนึ่งในพระพุทธ 
ศาสนา.   แตในเวลาทุกวันนี้  ธรรมอยางสูงเชนฌาน  ก็เปนคุณท่ีเกิน 
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ตองการของคนทั้งหลาย  หรือจะเรียกวาผลท่ีเอ้ือมไมถึง  แมเชนนั้น 
สมาธิอยางตํ่า  ก็ยังมีประโยชนมากดังกลาวแลว  เปนคุณท่ียังควร   
ปรารถนา  เหตุดังน้ัน  จักกลาวกัมมัฏฐานบางอยาง  อันเปนคูปรับแก 
นีวรณ  ๕ เพ่ือเปนอุบายอบรมสมาธินั้น.  
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                                        กายคตาสติ   
        ศัพทนี้  แปลวา   สติไปในกาย.  กัมมัฏฐานน้ีเปนคูปรับแก  
กามฉันท.   กมฉันทมีปกติใหรักสวยรักงาม.   กมัมัฏฐานน้ีมีปกติ 
ใหเห็นนาเกลียดเห็นโสโครก.  กุลบุตรผูมาบรรพชา  ยอมไดรบัสอน 
กัมมัฏฐานน้ีไวกอนจากพระอุปชฌายะ  เหมือนดังไดรับมอบศัสตราวุธ 
ไวสําหรับตอสูกับขาศึก   คือกามฉันท  อันจะทําอันตรายแกพรหมจรรย 
พวกภิกษุจึงเรียกกัมมัฏฐานนี้วามูลกัมมัฏฐาน  แปลวา   กัมมัฏฐานเดิม 
ในที่นี้จักแสดงโดยสังเขป. 
        สาธุชนผูจะเจริญกัมมัฏฐานน้ี  พึงกําหนดตจปญจกะ  คือหมวด 
แหงอาการ  ๕  อยาง   มหีนังเปนที่สุดใหจําไดกอน  ทั้งโดยอนุโลม 
คือตามลําดับ  ทั้งโดยปฏิโลม  คือยอนลําดับ.  อาการ  ๕  อยางนั้น 
คือ  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ  นีเ้ปนอนุโลม.  ตโจ  ทนฺตา 
นขา  โลมา  เกสา  นี้เปนปฏิโลม.   ทานสอนใหจําโดยอนุโลมและ 
ปฏิโลมดังน้ี  เพ่ือจะใหแมนยํา.  และพึงรูจักอาการทั้ง ๕  นั้นดวย. 
        ๑.  เกสา  นั้น   คือส่ิงท่ีเปนเสน ๆ งอกอยูบนศีรษะ  เบื้องหนา 
เพียงหนาผาก  เบื้องทายเพียงปลายคอตอ  เบื้องขวางเพียงหมวกหู 
ทั้ง  ๒  ขาง. 
        ๒.  โลมา  คือส่ิงท่ีเปนเสน ๆ  เหมือนกันอีกสวนหนึ่ง  อันมิใช 
เกสา  เสนหยาบบางละเอียดบาง  งอกอยูตามตัวทุกแหง  เวนฝายมือ 
ฝาเทา. 
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         ๓.  นขา  ไดแกสิ่งท่ีเปนเกล็ด    งอกอยูตามปลายมือปลายเทา 
ทุก ๆ แหง.  
        ๔.  ทนฺตา  สิ่งที่เปนซีก ๆ งอกอยูในเหงือกเบ้ืองลางเบื้องบน 
สําหรับบดเค้ียวอาหาร. 
        ๕.  ตโจ  ไดแกสิ่งท่ีหุมอยูทั่วสรรพางคกาย. 
        พึงกําหนดรูงาย  ๆ  ดังน้ี  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง. 
        ครั้นรูจักสิ่งท้ัง ๕  อยางนี้แลว  พึงพิจารณานอมใจใหเห็นเปน 
ของนาเกลียดโสโครก  โดยปกติของมันทั้งในกายตน  ทั้งในกาย 
ผูอ่ืน.   ถายังไมเห็นโดยทันที  พึงพิจารณาขยายออกไปโดยสี  โดย 
สัณฐาน  คือรูปราง  โดยกลิ่น  โดยที่เกิด  โดยที่อยู.  อันผม  ขน  เล็บ 
ฟง  หนัง  นัน้  มีสีก็ไมงาม  มีสัณฐานก็ไมนารัก  มกีลิ่นก็เหม็น  ม ี
ที่เกิดที่อยูลวนแตเปนที่โสโครก  เพราะเปนของปฏิกูล  เขาจึงตอง 
ตกแตงทํานุบํารุง  ไมเชนนั้น  ก็จะปรากฏเปนของปฏิกูลยิ่งนัก  เปน 
ของนาสะอิดสะเอียน.  ความเห็นนาเกลียดนั้น  มใิชไมปรากฏแกสามัญ 
ชนเมื่อไร   เปนแตเมื่อปรากฏแลว  เขานอมใจนึกไปเสียโดยทางอื่น 
ปรารภแตของที่เขาตกแตงไวแลว  นึกเห็นเปนงาม.  ความนึกเห็น 
เชนนั้น  เปนเหตุชักนําการฉันทที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน  ยั่วยวนกามฉันท 
ที่เกิดข้ึนแลวใหแกกลา  ไมใชอารมณของกัมมัฏฐานน้ี.  ความนอมใจ 
แสเห็นเปนขางไมงาม  เปนของสกปรก  สุดแตจะปรากฏไดอยางไร  นี้ 
เปนอารมณของกัมมัฏฐานน้ี.  ผูเจริญกัมมัฏฐานน้ี  พึงนึกถึงอาการ 
อันหน่ึงข้ึนกอนโดยปกติของมัน  หรือโดยสีสันฐาน  กลิ่น  ที่เกิด  ที่อยู  
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และโดยอยางอ่ืน  นอมใจใหเห็นวานาเกลียดแลวเลื่อนนึกถึงอาการอ่ืน ๆ  
ตอไป. เมื่อความชํานาญมีข้ึน  นึกเพียงชื่อไปตามลําดับและยอนลําดับ  
ความเห็นปฏิกูลยอมจะปรากฏ  คุมจิตไดงายเขา.  ในขณะใด  ความ 
ปฏิกูลปรากฏ   ในขณะนั้น  จัดวาไดผลที่มุงหมายแหงกัมมัฏฐานน้ี. 
เพราะเหตุนั้น  พึงรักษาอารมณนี้ไวอยางใหจืดจาง  จะไดเปนที่ต้ังแหง 
สมาธิ.  แตสมาธิในกัมมัฏฐานน้ี  เปนแตเพียงอุปจาร  เพราะเหตุใหจิต 
ทองเท่ียวอยูไมแนแนวลงแท. 
        กัมมฏัฐานน้ี  เปนประโยชนแกคนมีกามฉันทเปนเจาเรือน  หรือ 
เรียกวาราคจริต.  มีอานิสงสไมใหของอยูในกายตนและกายผูอ่ืน.  
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                                            เมตตา  
        ศัพทนี้  แปลวา  คุณสมบัติเปนเหตุสนิทสนม.  กัมมัฏฐานน้ีเปน    
คูปรับแกพยาบาท.  พยาบาทมีปกติใหคิดลางผลาญ  กัมมัฏฐานน้ีมีปกติ 
ใหชอบพอ.  สาธุชนผูเจริญกัมมัฏฐานน้ี  พึงนึกถึงคนอ่ืนเทียบกับตน 
วา  เรารักสุขเกลียดทุกข  ฉันใด  คนอ่ืนก็รักสุขเกลยีดทุกขฉันนั้น 
สิ่งท่ีชอบใจของเรา  ยอมเปนของท่ีชอบใจของคนอ่ืน  สิ่งไมเปนที่ชอบ 
ใจของเรา  ยอมไมเปนที่ชอบใจของคนอ่ืนดวยเหมือนกัน  เราจะหาผล 
ที่ชอบใจ  ในทางเสียผลเชนนั้นของผูอ่ืน  ยอมไมเปนธรรม.  แตนั้นพึง 
ปรารถนาความอยูดวยไมมีภัยไมมีเวรกับผูอ่ืน.  ถาคนท่ีตนไมชอบมีอยู 
ก็พึงนึกนอมใจเพ่ือใหหายเกลียดชังโดยโยนิโสมนสิการ  คือความทําในใจ 
ถูกทาง.  พึงเลือกความประพฤติทางกายก็ตาม ทางวาจาก็ตาม  ทางใจ 
ก็ตาม.  เชนคนมักพูดบาดหูคนอ่ืน  แตไมใชคนดุรายถึงลงมือดวยกาย 
ก็ดี  คนมักโกรธแตไมทําจริงก็มี  คนดุราย  แตอีกฝายหน่ึงมีน้ําใจ 
เผ่ือแผ  อนุเคราะหแกผูอ่ืนก็มี  เชนนี้เปนตัวอยาง  พึงนึกถึงความดี 
ที่มีอยูในเขา  บางทีจะระงับความเกลียดชังใหเบาลงหรือใหหายได.  ถา 
ไมมีความดีอยางใดอยางหนึ่งของเขา  ที่จะพึงเอาข้ึนนึก  ก็พึงยงักรุณา 
คือสงสารใหเกิด  คนยากจนทรัพย  ขาดกําลังเปนเครื่องทํานุบํารุงชีวิต 
และรางกายใหเปนสุข  และไมไดชองท่ีจะอนุเคราะหคนอ่ืนดวยกําลัง 
ทรัพย  ควรไดรับกรุณาของคนมีทรัพยฉันใด  คนไรคุณสมบัติขาด 
กําลังเปนเครื่องบํารุงใจใหเปนสุข  ไมไดชองท่ีจะชักจูงคนอ่ืนในความดี  



นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาท่ี 11 

ซ้ํากลับเบียดเบียนเพ่ือมนุษยใหไดรับทุกขภัยตาง ๆ ควรไดรับความ   
กรุณาของผูประพฤติธรรมมีสติสัมปชัญญะฉันนัน้ อันจะเกลียดชังคน 
เชนนั้น    เทากับคนดีทะเลาะกับคนเมา.  เมื่อนึกอยางนี้บางทีก็จะยัง 
กรุณาใหเกิดข้ึนได.  ถานอมใจไมลง  ก็พึงนึกถึงความท่ีสัตวมีกรรม 
เปนของ ๆ  ตน  ผูใดทําดีหรือชั่ว  ผูนั้นจงปรากฏดวยกรรมของตนเอง 
พึงวางจิตลงเปนอุเบกขา.   แมอยางนั้นก็ไมสําเร็จ  อยานึกปรารภถึงผู 
นั้นเสียเลย.  ถาเขาเกลียดชังตนตางหาก  ก็พึงหาชองแสดงกายวาจาใจ 
หรืออนุเคราะหเพ่ือผูกไมตรี.  เมื่อเปนเชนนี้  ก็จะไดอยูดวยไมมีภัยไมมี 
เวรกับผูอ่ืน.  แตนั้น  พึงนอมจิตใหคิดชอบกับคนซ่ึงเฉยอยูแตเดิม 
ดวยถอยท่ีถอยทําสาราณียธรรมแกกนั   พึงทําคนผูชอบกันหาง ๆ  ให 
สนิทสนม    พึงทําคนผูชอบกันสนิทสนมแลวใหมั่นเขา.    ความ 
ปรารถนาแหงจิต  เพ่ือชอบพอสนิทสนมกับคนอ่ืนดังน้ี  ชื่อวาเมตตา. 
โดยความก็คือปรารถนาสุขแกเขา.  ความนึกแผนเมตตาน้ี  จัดวาเปน 
กัมมัฏฐานอันหน่ึง.  สาธุชนผูเจริญเมตตา   พึงแผโดยเจาะจงกอน 
ต้ังตนแตคนท่ีรักใครสนทิ  เชนมารดา  บิดา  สามี  ภรรยา  บุตร 
บุตรี  และทานผูมีอุปการะ   อุปชฌายะ  อาจารย  เจานายเปนตนไป 
ตลอดถึงญาติมิตร  คนรูจักคุนเคย  และคนอ่ืน ๆ  ที่ควรจะไดรับ 
ความปรารถนาอันดีตอ.  เมื่อทําใจใหชํานาญในการแผโดยเจาะจงนั้น 
แลว  พึงแผโดยไมเจาะจง  เชนไมนิยมเฉพาะบุคคลชื่อนั้น  ชื่อน้ี 
ที่ตนรูจัก.      พึงปลูกความรักใครในคนรวมบานรวมวัดรวมเมืองรวม 
ประเทศรวมชาติเปนลําดับไปตลอดถึงเพ่ือนมนุษยทั่วไป  ลงมาจนถึง  
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สัตวดิรัจฉานเปนที่สุด  ตามแตจะทําไดเพียงไร.   แผเมตตาโดยเจาะจง   
เปนไปโดยแรงกลา   เปนเหตุใหชวยเหลือกันแข็งแรง  แตเปนไป 
ในทางที่แคบ  ทั้งเขตแหงความไมมีภัยไมมีเวร  ทัง้เขตแหงความ 
สําเร็จประโยชนแกผูอ่ืน.  แผเมตตาโดยไมเจาะจง   เปนไปโดยเพลา 
แตเปนไปในทางที่กวาง   เชนคนรวมบานรวมวัดตลอดถึงรวมชาติ 
รักใครปรองดองชวยเหลือกัน   แมไมแข็งแรงเหมือนทําใหแกครอบครัว 
ยอมมีผลกวางกวา   พาคนหมูนั้นใหไดสุขทั่วถึงกัน.  เหตุนั้น  ในพระ 
พุทธศาสนาจึงนิยมแผเมตตา  โดยไมเจาะจงวาเปนเมตตาอยางสูงอยาง 
กวาง   ในการเจริญกัมมัฏฐาน   ทานผูกบทไวใหนึกวาดังน้ี  "สพฺเพ 
สตฺตา  อเวรา  อพฺยาปชฺฌา  อนีฆา  สุขี  อตฺตาน  ปริหรนฺตุ" 
แปลวา  ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงเปนผูไมมีเวร  ไมมีความลําบาก ไม 
มีทุกข  มีสุขรักษาตนเถิด.  ในชั้นตน  นอมใจใหปรารถนาความสุขแก 
ผูอ่ืนมาไดแลว  นกึถึงบทสําหรับบริกรรมนี ้ จะคุมจิตใหมีเมตตาข้ึน 
ไดในขณะนึก.  ในขณะใด  เมตตาเปนไปอยู  ในขณะน้ัน  จัดวาได 
ผลที่มุงหมายแหงกัมมัฏฐานน้ี.  จิตสัมปยุตดวยเมตตาต้ังม่ันแนแนว 
ลงไป  จัดเปนอุปจารสมาธิ. 
        กัมมฏัฐานน้ี เปนประโยชนแกคนมีพยาบาทเปนเจาเรือน  หรือ 
เรียกวาโทสจริตตลอดคนเหลาอ่ืนทั่วไป  มีอานิสงสใหอยูดวยความ 
ไมมีภัยไมมีเวร   รักใครปรองดองชวยเหลือกัน.  เหตุนั้น  จึงควร 
เจริญตามกาล  ถึงคราวควรแผเมตตาโดยเจาะจง  ก็พึงเจริญโดยเจาะจง 
ถึงคราวแผโดยไมเจาะจง.  ก็พึงเจริญโดยไมเจาะจง.  
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                                       พุทธานุสสติ   
        ศัพทนี้  แปลวา  ระลึกถึงพระพุทธเจา.  อธิบายวา   ระลึกถึง 
ปรารภความดีของพระองค  ไมไดระลกึถึงโดยอาการยกโทษ  หรือ 
ขอนขอด.   กัมมัฏฐานน้ีเปนคูปรับกับถีนมิทธนีวรณ   ถีนมิทธะมี 
ปกติใหทอแทและงวงงุน   กัมมัฏฐานน้ี  มีปกติใหอุตสาหะปรารภ 
พระคุณของพระพุทธเจา  และใหจิตนึกแลนอยู.    สาธุชนผูจะเจริญ 
กัมมัฏฐานนี้  ควรอานหนังสือแสดงพระพุทธจรรยา  เปนตนวา เรื่อง 
ปฐมสมโพธิ   และใครควรถึงพุทธจรรยาซึ่งทรงบําเพ็ญเปน 
อยาง ๆ  ไป  อันสอพระคุณสมบัติในพระองค  และทรงพระมหากรุณา 
อุปการะแกประชาชน  ก็จะหย่ังเห็นพระคุณท้ัง ๒  สวนน้ีโดยวิสัย  ในท่ีนี้ 
จะแสดงเฉพาะพระคุณบทที่ทานผูกไวสําหรับนึกสําหรับสายายเรียกวา 
อนุสสรณนัย  คือ  "อิติป  โส  ภควา  อรห  สมมฺาสมฺพุทฺโธ 
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ 
สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทโฺธ  ภควาติ." 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงรูแจงโลก  คือปฐพี  พรอมดวย 
สัตวผูอาศัย  และสังขารอันปรุงแตงแผนดินและสัตวเหลาน้ัน  วามี 
ความเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา  จึงเจริญในกาลบางครั้ง  เสื่อมในกาล 
บางคราว  สุดแตเหตุปจจัย.  อน่ึง  ในโลกน้ี  ยอมมีสิ่งตาง ๆ  อัน 
จะลอจิตใหรักใหชังใหหลงใหกลัง   คนไมรูเทา  ยอมจะวุนไปตาม 
ดวยความทะเยอทะยานบาง  ดวยความตกใจกลัวบาง  แลวและเฉไป 
ประพฤติจากทางอันชอบอันถูก   นี้เปนเหตุแหงความเส่ือมของโลกได  
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อยางหน่ึง  ความมีกําลังสามารถตานทานแตมาร  ๒  ประเภทน้ัน  เปน  
ปจจัยแหงความเจริญของโลกไดอยางหน่ึง.พระองคทรงรูแจงโลกโดย  
นัยนี้เปนอาทิ  บัณฑิตจึงไดถวายพระนามตามพระคุณวา  "โลกวิทู" 
แปลวาทานผูรูแจงโลก.  เมื่อพระองคทรงรูแจงโลกอยางนั้นแลว  จึงไม 
รักไมหลงไมมัวเมาในอารมณอันยวนจิต  ไมสะดุงหวาดหว่ัน  เพราะ 
อารมณอันคุกคามใหตกใจกลัว   ทรงมั่นอยูในปฏปิทาอันชอบ  ยัง 
ความเปนไปของพระองคใหลุลวงมาโดยสวัสดี  ตลอดพระชนมายุกาล 
บัณฑิตจึงไดขนานพระนามถวายวา  "สุคโต"   แปลวาทานผูไปดีแลว 
หรือทานผูดําเนินดีแลว.  ปฏิปทาของทานผูดําเนินดีแลว  เรียกวา 
จรณะ  เพราะเปนเครื่องกาวไปหาวิชชา  คือ  ความรูพิเศษ.   พระองค 
ทรงมั่นในปฏิปทาน้ันอยู   จึงไดบรรลุวิชชาความรูอยางสูง  อันทําจิต 
ใหพนจากหมูมาร  คือ  กเิลสอันคอยนําสัตวโลกลงในที่ตํ่า  จึงไดพระ 
นามโดยพระคุณธรรมวา  "วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน"  แปลวาทานผูถึง 
พรอมดวยวิชชาคือความรู  และจรณะคือปฏิปทา.  วิชชานั้นเปนความ 
รูอันชอบ  เปนประโยชนแกพระองคแกผูอ่ืนทั้ง  ๒  ฝาย  พระองคเสาะ 
หาไดเอง  ไมไดมาแตสํานักผูอ่ืน.  พระปญญาอยางสูงน้ียังพระองค 
ใหไดรับพระนามวา  "สมฺมาสมฺพุทฺโธ"  แปลวาทานผูรูชอบเอง 
พระปญญาน้ันยอมยังผลอยางสูงสุดใหสําเร็จแกพระองค  คือทรงบริสุทธิ์ 
ดวยประการทั้งปวง   ควรแกความนับถือของประชาชนทุกหมูเหลา 
บัณฑิตจึงถือเอาพระคุณน้ีเปนที่ต้ังถวายพระนามวาพระ  "อรห" 
แปลวาทานผูไกลกิเลสบาง ทานผูควรไดรับความนับถือบาง.  คุณบท  
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วา  "อรห"   นี้เปนนามเรียกไดทั้งพระศาสดาท้ังพระสาวก  แตมีบท   
อ่ืนตอทายใหแปลกกัน  พระนามพระศาสดาวา  "อรห สมมฺาสมฺพุทฺโธ" 
แปลไวแลวขางตน  นามสาวกวา  "อรห  ขีณาสโว"  แปลวา  พระ 
อรหันตสิ้นอาสวะ  พระคุณเหลาน้ีจัดเปนอัตตสมบัติ   คือความดี 
สวนพระองค. 
        พระผูมพีระภาคเจา  ทรงพระคุณที่เปนอัตตสมบัติเชนนั้นแลวจัด 
วามีภัคยะ  คือ  สมบัติอันชักจูงคนอ่ืนเขามาคบหา.  ผูใดเขามาคบ 
พระองคยอมทรงสั่งสอนผูนั้น  แจกอรรถแจกธรรมใหเขาใจชัด. 
บัณฑิตหมายเอาพระคุณสมบัตินี้  ขนานพระนามไววา  "ภควา" แปล 
วา  ทานผูมีภัคยะหรือวาทานผูมีภาค.  พระองคทรงแจกธรรมส่ังสอน 
ประชาชน  ใหไดบรรลุผลอันดีงามทั้งสวนโลกิยะท้ังสวนโลกุดร  ยัง 
คนผูไมเคยเขาในใหเขาใจ  ยังคนผูเคยเขาใจมาบางแลว  ใหเขาใจ 
กวางขวาง  นําคามหลงอันเปนเหตุต่ืนเตนและหวาดหวั่นเสีย  จึงได 
พระนามวา  "พุทฺโธ"  แปลวา  ทานผูปลุกใหต่ืน  หรือวาทานผูปลุก 
ใจ.  พระองคทรงสั่งสอนอยางนี้  แกพุทธเวไนยทุกชั้น  ตามสมควร 
แกภูมิของเขา  ยกข้ึนในปฏิปทาท่ีสูงกวาโดยลําดับ  จึงไดรับพระนาม 
วา  "สตฺถา  เทวมนุสฺสาน"  แปลวาทานผูเปนครูสอนของเทวดา 
และมนุษยทั้งหลาย  คือ  ของคนท้ังเจาท้ังสามัญ.  พระองคทรงสั่งสอน 
คนเปนอันมากเชนนั้น  ยอมทรงรูจักฉันทอัธยาศัย  เขาพระหฤทัยใน 
อุบาย  ชักจูงนอมดัดเขาหาทางดีทางงาม ไมตองใหบังคับขูเข็ญ  ก็จัดวา 
เปนเอกอุไมมีคนสู  บัณฑิตจึงไดถวายพระนามวา  "อนุตฺตโร  ปุริส-  
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ทมฺมสารถิ"   แปลวา  ทานผูเปนสารถีฝกบุรุษควรทรมานไดไมมีผูอ่ืน  
ยิ่งกวา  พระคุณน้ีจัดเปนปรหิตปฏิบัติ  คือประพฤติเพ่ือประโยชนผู  
อ่ืน.  พระคุณท้ังสองสวนนี้  มีในพระผูมีพระภาคเจา ใหสําเร็จพระ 
นาม  ๙  ประการ  เรียกวา  นวรหคุณ  แปลวา  คุณของพระอรหันต 
๙  ประการ  แตเรียกกลับกันมาเปนนวหรคุณ  บัณฑิตผูกเปนบทต้ัง 
ไวสําหรับระลึกตาม  ในเวลาเจริญพุทธานุสสติ  ทานเรียงบทท่ีเปน 
ผลไวขางหนา  เรียงบทท่ีเปนเหตุไวขางหลัง.  เพ่ือจะใหเขาใจงาย 
ในที่นี้  จึงไดอธิบายความแหงบทอันเปนเหตุถอยหลังเขมา. 
        สาธุชนผูเจริญพุทธานุสสติ  ไดอานหนังสือแสดงพระพุทธจรรยา 
มามากแลว  พบแตบทแสดงความไวสั้น ๆ  ก็จะพึงเขาในไดโดยกวาง 
ขวาง  ฝายชนผูไมไดอานหนังสือเชนนั้นมาก    คงจะเห็นความแต 
เฉพาะบทเชนเดียวกับไดเห็นดวยตาเอง  หรือเห็นแตรูปถาย  ความ 
กวางแคบยอมผิดกัน.  เมือ่จะเจริญพึงยังศรัทธาเลื่อมใสและเคารพให 
เกิดในพระพุทธเจาแลว  พึงบริกรรมนึกบทพระคุณนามเหลานี้แตเพียง 
ลําพังหรือพรอมท้ังอธิบาย  เลื่อนไปโดยลําดับ  หรือเลื่อมใสมากใน 
พระคุณบทใดจะจับเฉพาะพระคุณบทน้ันข้ึนนึกก็ได  เชนเคยบริกรรม 
กันมาวา  "อรห  ๆ"   หรอื  "พุทฺโธๆ"  ดังนี้ แตพึงรูจักวากัมมัฏ- 
ฐานน้ีเปนคูปรับแกมิทธะ  คือความงวงงุน  ตองการนึกยาว ๆ 
ในสมัยใด  มิทธะครอบงํา  ควรนึกไปโดยลําดับแมพรอมดวยอธิบาย. 
ในสมัยใดจิตปลอดโปรง  จะนึกแตบทที่ข้ึนในก็ได. หรือในเวลาไขหนัก 
ความนึกสั้น  จําตองนึกเฉพาะบทแท.   ในสมัยใด  พระคุณของพระ  
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พุทธเจาปรากฏแกจิต  เกดิอุตสาหะจะประพฤติตาม  และหามมิทธะเสีย  
ได  ในสมัยนั้น  เปนอันสําเร็จผลมุงหมายแหงกัมมัฏฐานน้ี.  เพราะ  
ตองใชความนึกเปนเบื้องหนา  กัมมัฏฐานน้ีเจริญไดดี  ก็เปนเพียง 
อุปจารสมาธิ. 
        กัมมฏัฐานน้ีเปนสบายแกชนมีถนีมิทธะเปนเจาเรือน  และแกคน 
เปนสัทธาจริต.  มีอานิสงสใหต้ังใจไมยอทอตอเหตุขัดของ  เพ่ือประพฤติ 
ความดีความงาม.  
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                                           กสิณ  
        ศัพทนี้  แปลวาวัตถุอันจูงใจ  คือจูงใจใหเขาไปผูกอยู.  เปนชื่อ  
ของกัมมัฏฐาน  แปลวามีวัตถุที่ชื่อวากสิณเปนอารมณ.  กัมมฏัฐาน 
นี้  เปนคูปรบัแกอุทธัจจกุกกุจจนีวรณ  อุทธัจจะมีปกติใหคิดพลาน 
กุกกุจจะมีปกติใหจับจด.  สวนกัมมฏัฐานน้ี  มีปกติคุมใจใหมั่น.  วัตถ ุ
ที่เปนกสิณน้ัน  ตองเปนของไมบาดตา  เปนของทําใหใจของผูแล 
แชมชื่น.  ทานจัดไว ๑๐ ประการ  คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ที่เปน 
อยูโดยปกติ  หรือบางอยางจัดข้ึนไวสําหรับ  เรียกวาภูตกสิณ  นับ 
เปน ๔,  สีขาว  เหลือง แดง  ขาบ  ที่จัดข้ึนไวสําหรับ  เรียก 
วรรณกสิณ  นับเปน  ๔,  แสงอากาศ  แสงไฟที่เขาตามชอง  เรียก 
อากาสกสิณ  และอาโลกกสิณโดยลําดับ.  ในที่นี้  จะแสดงโอทาตกสิณ 
คือสีขาวพอเปนตัวอยาง. 
        สาธุชนผูเจริญกสิณชนิดนี้  พึงขดไมใหเปนวงกลม  กวางโดย 
ศูนยไสสัก  ๑๖  นิ้ว  หรอืราวน้ัน  พอตาจับไดถนัด   อยาใหเล็กเกิน 
ไปจนนัยนตาจับเอาอ่ืนดวย   หรือใหญเกิดไปจนนัยนตาจับไมทั่ววง. 
เอาผาขาวอันบริสุทธิ์หุม  หรือเอาดอกไมขาวจัดในภาชนะอันกวาง 
โดยศูนยไสไดราวเทาน้ันก็ได   แลวเอาวางหางจากท่ีนั่งสัก  ๒  ศอกคืบ 
หรือราวน้ัน  พอเพงดูถนัด  อยาใหชิดเกินไป  หรือหางเกินไป  จน 
นัยนตาจับไมถนัด และพึงน่ังเพงดู  โดยอาการตามถนัด  ตากําหนด 
จํากสิณน้ัน  ใจนึกถึงสีวา  "โอทาต ๆ"  แปลวาขาว  ๆ  คุมนัยนตา 
อันแลเห็น  กับใจอันนึกใหอยูที่กสิณพรอมกัน.  กริิยาท่ีทําเรียกวา 
บริกรรม  ดวงกสิณเรียกวาบริกรรมนิมิต  กิริยาทีน่ึกวา  "โอทาต  ๆ"  
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เรียกวาบริกรรมภาวนา.  บริกรรมนี้เปนชั้นที่ ๑  ครั้นทําในชั้นนี้ชํานาญ 
แลว  พึงต้ังใจจากสิญนั้นใหติดตา  ลองหลับตาดูในระหวาง ๆ  ถายัง  
ไมติดตาลืมดูใหม ในสมยัใดจําไดติดตา  หลับตาลง  ดวงกสิณปรากฏ 
ในใจ  เหมือนแลเห็น  ในสมัยนั้น  นมิิตท่ีปรากฏในใจนั้น เรียกอุคคห- 
นิมิต  แปลวานิมิตท่ีจิตจําได  หรือวามิมิตติดตา กิริยาที่นึกนั้น  เรียก 
บริกรรมสมาธิ  แปลวาสมาธิในบริกรรม. นิมิตอันติดตา  ที่กลาววา 
ปรากฏในใจนั้น  เชนกับคนขลาดไดพบส่ิงที่นากลัวอันใหตกใจ  หรือ 
คนที่ผูกพันอยูในสิ่งหนึ่งหลับตาลง  ยอมแลเห็นสิ่งน้ันติดตา  แตทานไม 
จัดวาเปนอารมณของกัมมัฏฐาน  เพราะเปนเหตุตกในหรือเปนเหตุติด 
ของ.  บริกรรมสมาธินี้เปนชั้นที่  ๒.   ครั้นทําในชั้นนี้ช่ําชองแลว  พึง 
ลองหลับตานึกถึงนิมิตน้ันขยายใหใหญบางเล็กนอย  แตอยาใหเสียสวน 
ตามสัณฐาน.  ตัวอยางเชนรูปถายมีขนาดตางกัน   แตสวนแหงอวัยวะ 
นั้น ๆ  ของรูปทั้งปวงทุกชนิดคงสมกันกับกาย  เหมือนคนผูเปนเจา 
ของรูปนั้น.   ในสมัยใด  จิตจํานิมิตน้ันไดจนขยายออกหรือยนเขาได 
ในสมัยนั้น  นิมิตน้ันเรียกวา  ปฏิภาคนิมิต  แปลวานิมิตเทียบเคียง 
ภาวนานั้นเรียกวา  อุปจารภาวนา  แปลวาภาวนาใกลอัปปนาสมาธิ 
อุปจารสมาธินี้เปนชั้นที่  ๓.  ผูที่ไดแมนยําจนถึงชั้นนี้แลว บําเพ็ญ 
ภาวนาตอไปจนเขาองคกําหนดชั้นตน  จัดไดวาบรรลุปฐมฌาน  เปน 
สมาธิชั้นสูง  เรียกอัปปนาสมาธิ  แปลวาสมาธิแนนแฟน.  อัปปนาสมาธิ 
นี้เปนชั้นที่ ๔.  นี้อธิบายตามมติของพระคันถรจนาจารย   ฝายขาพเจาเอง 
ปรารถนาจะเขาใจวาชั้นท่ี  ๒  เปนอุปจารภาวนา  หรืออุปจารสมาธิ  
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ชั้นที่ ๓  เปนอัปปนาภาวนา  หรือเปนอัปปนาสมาธิ  เพราะละนีวรณ  ๕  
ไดในชั้นที่ ๓  แลวก็เปนอัปปนาอยูเอง  เพราะในปฐมฌาน  ก็ยังมี  
วิตกวิจารอยูเหมือนกัน. 
        กัมมฏัฐานน้ีทานพรรณนา  ใหบรรลุไดถึงชั้นอัปปนา   เพราะ 
คุมจิตใหแนวอยูที่เดียว.  ผูศึกษาในกัมมัฏฐาน  ไมควรมุงเฉพาะคุณ 
ที่สูงอยางเดียว  ควรมุงเฉพาะคุณท่ีเปนวิสัยของตน.  พึงเจริญ  กัมมัฏฐาน 
อันเปนสบายแกตน.  เชนคนสามัญปรารถนาฐานันดรเปนมหาอํามาตย 
จะไดสมหวังท้ังน้ันเทียวหรือ  ถาไมได  พยายามนั้นก็ไมมีผล  ใชใน 
ทางอ่ืนยังจะดีกวา   เพราะเหตุนั้น  คนมุงจะเปนมหาอํามาตย  ตอง 
รูจักกําลังของตน ทั้งแลเห็นชองทางกอน  อุปมานี้ฉันใด ผูเจริญ 
กัมมัฏฐานก็พึงประพฤติฉันนั้น ไมควรจะเลยคุณเบ้ืองตํ่า   ซึ่งตนควร 
จะถือเอาไดกอน. 
        แมแตเพียงในชั้นบริกรรม  ในสมัยใด  คุมจิตไวที่กสิณแหงเดียว 
ได  ไมคิดพลานในทางอ่ืน  ไดใหความแชมชื่นไมอึดอัดเบ่ือหนาย 
ในสมัยนั้น  จัดวาเปนอันสําเร็จผลมุงหมายแหงกัมฏฐานน้ี. 
        กัมมฏัฐานน้ี  เปนสบายแกคนมีอุทธัจจกุกกุจจะเปนเจาเรือนหรือ 
เปนวิตกจริต.  มีอานิสงสใหพินิจอดทน  ในการงานท่ีปรารภ.  
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                                     จตุธาตุววัตถานะ  
        บทนี ้ แปลวากําหนดธาตุ  ๔.  กมัมัฏฐานน้ี  เปนคูปรับแก 
วิจิกิจฉา.  วิจิกิจฉามีปกติใหลังเลไมแนใจลงได  สวนกัมมัฏฐานน้ีมีปกติ 
ใหกําหนดรูโดยสภาวะ   คนผูไมกําหนดรูโดยสภาวะ  ไมรูจักสิ่งน้ัน ๆ 
โดยความเปนจริงอยางไร  จึงมีสงสัย  เมื่อเขาใจตามจริงแลว  ก็สิ้น 
สงสัยไปไดอยางหน่ึง ๆ  พระอาจารยเจาแสดงกัมมัฏฐานน้ีไว  ก็เพ่ือ 
จะใหเขาใจความเปนจริงของรางกาย  เปนอุบายกําหนดรูสภาวธรรม 
อยางหน่ึง  เปนเหตุคืบออกไปกําหนดสภาวธรรมอยางอ่ืนอีก. 
        สาธุชนผูจะเจริญกัมมัฏฐานน้ี  พึงกําหนดรูจักธาตุและสังขารกอน 
สภาวะที่มีอยูโดยธรรมดาอันจะแยกออกไปอีกไมได  เรียกวาธาตุ. ธาตุ 
เหลาน้ัน  คุมกันเขาเองโดยธรรมดา  หรือมนุษยปรุงข้ึนเรียกวาสังขาร. 
แสดงอุทาหรณพอเปนตัวอยาง  เชนกระดูก  เนื้อ  เลือด   ความอุน 
และลมอากาศ  ถาไมประสงคจะกลาวใหละเอียดตอไป  เปนธาตุ 
ละอยาง ๆ รางกายคือประชุมธาตุเหลาน้ี  เปนสังขาร.  ฝายและสีเปน 
สัมภาระอันหนึ่ง ๆ ดุจเดียวกับธาตุ  ผาที่คนเอาฝายมาปนใหเปนดาย 
ยอมดวยสีแลวทอข้ึนนั้น  เปนสังขาร.  ธาตุหรือสัมภาระที่แสดงมา 
เปนอุทาหรณนั้น   ยังเรีย่ราดกระจัดกระจายกําหนดรูยาก  นกัปราชญ 
จึงไดยนใหสั้นเขา  เพ่ือกําหนดรูงาย  ครั้งโบราณทานจัดธาตุที่เปนสวน 
รูป  ๔  กระดูกก็ดี  เน้ือกด็ี  ฝายก็ดี  สกี็ดี  ดังกลาวไวในอุทาหรณ 
ขางตนนั้น  ทานรวมเรียกเปนธาตุอันเดียววาปฐวีหรือดิน  ดวยเหตุวา  
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ธาตุเหลาน้ัน  แมจะปรากฏวาตางกันโดยชนิด  ก็ยังจัดวาเปนอัน   
เดียวกันเขาไดโดยลักษณะ  คือความเปนของแขน   สวนเลือด เหง่ือ  
มัน  ทานจัดเปนธาตุอันเดียวกันกับน้ํา  เรียกอาโป  เพราะเปนของ 
เหลวเหมือนกัน.   ไออุนแหงรางกาย  ความรอนท่ีเกิดแตของถูกัน  เกิด 
แตไฟฟา  เกิดแตแสงแดดแหงดวงอาทิตย  ทานจัดเปนธาตุอันเดียวกัน 
กับไฟ  เรียกวาเตโช  เพราะมีความรอนเปนลักษณะเหมือนกัน.  ลม 
อันพัดมาแตทิศนั้น ๆ ตามฤดู  พายุใหญอันต้ังข้ึนเปนครั้งเปนคราว 
และลมอันเดินอยูในรางกายของสัตว  ทานจัดรวมเขาเปนธาตุอันเดียวกัน 
เรียกวาวาโย  เพราะมีความพัดเปนลักษณะเหมือนกัน.   ครั้งโบราณ 
นักปราชญจัดธาตุอันเปนสวนรูปเปน  ๔  อยางนี้  ดังมาในกายานุปสสนา- 
สติปฏฐาน  หมวดธาตุ  ในมหาสติปฏฐานสูตร.  ตอน้ันมา  รูจักธาตุ 
ข้ึนอีกอยางหน่ึงซึ่งเรียกวาอากาศ  ธาตุนี้กําหนดรูไดยาก  เพราะเปน 
ของสุขุม  ไมเห็นไดดวยจักษุ  อาจจะรูไดดวยสัมผัส  แตก็ยังรูไดยาก 
เหมือนกัน  ในที่วางเปนชอง  ไมวาเล็กไมวาใหญ  อากาศยอมเดินเขา 
ขังอยูเต็มทั้งนั้น  แตเพราะเปนธาตุเบาและขยายตัว  คนเดินไมรูสึก 
ปะทะ   ซ้ําเปนอุปการะแกชีวิตของสัตวดวย  ทั้งมนุษยทั้งดิรัจฉาน 
สัตวหายใจ  สูดอากาศเขาไปปรุงโลหิตสําเร็จเปนไออุน  ถาใครจะ 
รูจักธาตุนี้  พึงเอากระบอกกรองน้ําลองกรองนํ้าดูในหองไวนํ้าที่สงัดลม 
ในคราวแรกเอาน้ิวมืออุดทอขางบนกระบอกเสีย  จุมปากกระบอกลง 
ไปในน้ํา  คงจะรูสึกวานํ้าเขาไปหนอยหนึ่ง  แลวมีอะไรปะทะอยู  นั่น 
คืออากาศน้ีเองอันเขาขังอยูในกระบอก  น้ําเขาไปไดหนอยหนึ่งนั้น  
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เพราะอากาศตองปะทะนํ้า  อัดตัวเขา  น้ําเขาไปอีกไมไดนั้น  เพราะ  
อากาศอัดตัวเต็มที่แลวปะทะอยู  คราวนี้เปดนิ้วมือจาทอขางบนแตวาง  
ไวตรงปากทอ  จุมกระบอกลงไปอีก  คงจะรูสึกวาน้ําเขาไปไดอีก  ใน 
ขณะเดียวกันน้ิวมือไดรับสัมผัสเย็นฉิว ๆ  ข้ึนมาจากทอ  ธาตุที่ข้ึนมา 
ถูกน้ิวมือน้ีคืออากาศ.  อีกอยางหนึ่ง  ขณะที่ไปในยานที่แลนโดยเร็ว 
ไดสัมผัสลมเปนอันมาก  แตขางทาง  ตนไมนิ่งอยู  ไมไหว  ลมที่ 
กระทบวู ๆ นั้น  อากาศน้ีเอง  ยานเดินโดยเร็วปะทะอากาศโดยแรงจน 
รูสึกสัมผัส  หากจะเดินเทาก็ไมรูสึก.  ทานพบอากาศธาตุเขาแลว 
จึงไดเติมข้ึนอีกอยางเปนธาตุ  ๕  ดังแสดงไวในจุลลราหุโลวาทสูตร 
แตนักปราชญในชั้นหลังกลาววา  วาโยกับอากาศเปนธาตุเดียวกัน  วาโย 
ก็คืออากาศท่ีเดินกําลังแรงนั้นเอง  ขอน้ีเปนความจริงอุดหนุนการจัด 
ธาตุ  ๔  ของเดิมใหมั่นเขา. ในที่นี้จักกลาวเปนธาตุ  ๔  พอสมแตชื่อ 
ของกัมมัฏฐานบทนี้. 
        ธาตุ  ๔  คือ  ปฐวี  อาโป  เตโช  วาโย  นี ้ มีทั้งภายนอกภายใน 
ธาตุภายนอก  เชนภูเขา  แมน้ํา  กองไฟ  ลมพัด  โดยลําดับกัน  ธาตุ 
เปนภายในน้ัน  คือท่ีคุมเขาเปนรางกายของสัตว  สวนท่ีแขนที่แข. 
มี  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เนื้อ  เอ็น  กระดูก  เปนตน  เปนปฐวีธาตุ. 
สวนท่ีเหลวไมแขนเหมือนปฐวี  เอิบอาบอยูในปฐวี  รักษาปฐวีใหสด 
อยู  เชนโลหิต  มันขน  มนัเปลว  และเหง่ือเปนตน  เปนอาโปธาตุ. 
สวนท่ีรอนอบอุนรักษาปฐวีไมใหเนา  คือไออุนเกิดแตหายใจสูดอากาศ 
เขาไปปรุงโลหิตท่ีเปนไปโดยปกติ  หรือท่ีแรงจัดข้ึนในเวลาเปนไข  
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ความรอนท่ีเกิดข้ึนเพราะรางกายบดฝน  และแรงในอาโปธาตุสําหรับ  
ละลายอาหาร  เปนเตโชธาตุ.  สวนท่ีพัดไปมาเปนเครื่องคํ้าจุนปฐวี  มีลม 
พัดข้ึนพัดลง  และอากาศอันขังอยูในชองวางแหงรางกายแรงขับโลหิต 
ใหเดินและแรงสูบอากาศเขาไปและขับออก  คือหายใจ  เปนวาโย- 
ธาตุ.   ธาตุทั้ง  ๔  นี้คุมกนัเขาเปนรางกายฉันใด  ในสวนอันหน่ึง  ๆ 
แหงรางกายก็มีธาตุเหลานี้เจือกันอยู  เชนน้ํายอมมีอยูในเนื้อ  น้าํมันมี 
อยูในกระดูก  แตเพราะเปนของมีอยูนอยไมถึงซ่ึงอันนับ  จึงเรียกแต 
ธาตุที่มีมาก. 
        มีคําถามสอดเขามาวา  อยางไรรางกายนี้จึงเดินไดพูดได  ทําอะไร 
ไดตาง ๆ แปลกจากรูปตุกตาที่เขาปนไว ?  มีคําแกวา  จะอธิบาย 
ละเอียดก็จะยืดยาว  ขอกลาวแตเพียงวา  เกิดเพราะความพรอมมูล 
ปรองดองกัน.  ตุกตากลยังรูจักเดินได  หีบเสียงยังรูจักพูดได  เครื่องจักร 
ยังเลื่อยไมหรือสีขาวได  เปนอะไรสังขารมีวิญญาณครองจะทําไมได. 
ความพรอมมูลปรองดองแหงธาตุทั้ง ๔  นั้น  เกิดกําลังหรืออํานาจอัน 
สําคัญข้ึนอยางหน่ึง  ซึ่งเรียกวามโน  และแปลวาใจ  มโนนี้มีสายอยู 
๕  สาย  เรียกวาวิถี  ที่ปากหรือท่ีปลายแหงสายเหลาน้ีเรียกวาทวาร 
คือ  นัยนตาเรียกวาจักขุ  ๑  หูเรียกวาโสตะ  ๑  จมูกเรียกฆานะ  ๑  ลิ้น 
เรียกชิวหา  ๑  กาย  ๑.  จักษุเห็นรูป  โสตะฟงเสียง  ฆานะสูบกลิ่น 
ชิวหาลิ้มรส  กายถูกตองโผฏฐัพพะแลว  มโนไดรบัความรูสึกทางวิถีทั้ง ๕ 
นี้,  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  อันเปนเหมือนเงาฉายมาปรากฏแกมโน 
เรียกธรรมหรือธรรมารมณ  แลวมโนส่ันไปตามวิถีแหงกาย  หรือตาม  
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วิถีอ่ืนในอวัยวะทํากิจน้ัน ๆ  เพงความรูที่มโนไดรับทางทวาร  ๕  ทาน  
เรียกจักขุวิญญาณบาง  โสตวิญญาณบาง  ฆานวิญญาณบาง  ชิวหา-  
วิญญาณบาง  กายวิญญาณบาง  เพงความรูของมโนเอง  เรียกมโน- 
วิญญาณ.  เหลาน้ีเรียกธาตุละอยาง  ๆ  ที่เปนทวาร  ๖  ที่เปนอารมณ  ๖ 
ที่เปนวิญญาณ  ๖  รวมเปน  ๑๘  ทานยนใหสั้นเขาอีกเปน  ๑  เรียก 
วิญญาณธาตุ  เติมเขากับธาตุ  ๕  ซึ่งเปนรูป  รวมเรยีกวาธาตุ  ๖  ดัง 
แสดงไวในธาตุวิภังคสูตร.  ธาตุ ๖  นี้สงเคราะหเขาทั้งรูปธรรมท้ัง 
นามธรรม. 
        การแจกธาตุเปนตาง ๆ  นั้น   เปนไปตามความเขาใจของนัก 
ปราชญในยคุหน่ึง ๆ   จะเอาเปนยืนที่ไมได.  แตผลของการแจกธาตุ 
ใหกําหนดรูนั้น  คือนําใหเขาใจวา  สภาวะที่เปนรูปธรรมนอย  ๆ  รวม 
กันเขาเปนรูปใหญข้ึนโดยลําดับ  สภาวะที่เปนนามธรรม  เกิดเพรา 
ความพรอมมูลปรองดองแหงรูปธรรม.  นี้ควรจับเปนหลักในกัมมัฏ- 
ฐานน้ี. 
        สาธุชนผูจะเจริญกัมมัฏฐานน้ี  เขาใจธาตุและสังขารโดยลักษณะ 
และประเภทอยางนี้แลว  พึงนึกถึงกายนี้อันธาตุทั้ง  ๔  คุมกันเขา  โดย 
บทบาลีวา  "อตฺถิ  อิมสฺม ึ กาเย  ปวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ 
วาโยธาตุ"  แปลวา  มีอยูในกายน้ี  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุ 
ลม.  ในชั้นแรกนึกถึงธาตุใด  ควรกําหนดลักษณะ  หรือแมประเภท 
ดวย  ครั้นชํานาญแลว  นกึเพียงแตชื่อธาตุ  ลักษณะและประเภทก็จะ 
ปรากฏเอง.  ในสมัยใด  ปลงใจเห็นลงเปนธาตุคุมกัน  ในสมัยนั้นเปน  
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อันไดผลที่มุงหมายแหงกัมมัฏฐานน้ี.  
        กัมมฏัฐานน้ี  เปนสบายแกชนมีวิจิกิจฉาเปนเจาเรือน.  มอีานิสงส  
ใหหายหลงในสภาวธรรม.  
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                                         สมถภาวนา 
        ลําดับนี้จักไดเรียบเรียงเรื่องสมถภาวนาน้ีตอไป  ความวา  ธรรม    
เปนเครื่องสงบระงับของจิตชื่อสมถะ  อนึ่ง  วาธรรมอันใหจิตสงบรํางับ 
ไปจากนีวรณูปกิเลสชื่อสมถะ  อนึ่ง  ความสงบรํางับของจิตในภายใน 
ชื่อสมถะ. 
        กลุบุตรผูมีศรัทธามาเจริญสมถะ.  ทําใหเกิดมีข้ึนดวยเจตนาอันใด 
เจตนานั้นชื่อสมถภาวนา  อนึ่ง   ทําสมถะเปนอุบายเครื่องสงบรํางับ 
ของจิตใจใหเกิดมีข้ึน  ชื่อสมถภาวนา. 
        เมื่อกลาวโดยเนื้อความแลว  เจตนาอันเปนไปในสมถกัมมัฏฐาน 
หมดทั้งส้ินชื่อสมถภาวนา  สมถภาวนานี้เปนอุบายเครื่องสํารวมปดกั้น 
นีวรณูปกิเลส  มิใหเกิดครอบงําจิตสันดานได  ดังบุคคลปดนํานบกั้น 
น้ําไว  มิใหไหลไปไดฉะนั้น.  อน่ึง  วาเปนอุบายขมข่ีสะกดจิตไวมิให 
ดิ้นรนฟุงซานได  ดังนายสารถีฝกมาใหเรียบรอย  ควรเปนราชพาหนะ 
ไดฉะน้ัน  ก็ธรรมซึ่งเปนอารมณ  เครื่องสงบรํางับของจิตใหสําเร็จเปน 
สมถภาวนาน้ี  ในพระบาลีซึ่งเปนพุทธภาษิต  ที่พระพุทธเจาตรัสเทศนา 
มีมากหลายอยางหลายประการ  เหมือนอยางอภิณหปจจเวกขณวิธีให 
พิจารณาท่ีทั้ง  ๕  สถาน คือกําหนดวา  ตนและสัตวอ่ืนมีความแก 
ความเจ็บความตายเปนธรรมดา  ไมลวงพนความแกความเจ็บความตาย 
ไปได  และจะตองวิโยคพลัดพรากจากสัตวและสังขารสิ่งของท่ีรักใคร 
และมีกรรมคือบุญบาปท่ีตนทําไวเปนของ ๆ  ตน  เปนตนฉะน้ี  จนละ  
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นีวรณูปกิเลสไดขณะหนึ่งครูหน่ึงก็ดี  ก็จัดเปนสมถภาวนา  อนึ่ง  ใน 
สติปฏฐานท้ัง  ๔  กายนุปสสนา  ปญญาพิจารณาตามเห็นซึ่งกายโดย   
บัพพะ  ๑๑  ขอ  คือกําหนดรูลมหายใจเขาออกยาวสั้นหยาบละเอียด 
เปนตน  เรียกวาอานาปานบัพพะขอ  ๑  กําหนดรูอิริยาบถ  ๔  เดิน 
ยืน  นั่ง  นอน  วาสําเร็จเปนไปไดเพราะลมและจิตท่ีคิดเรียกวาอิริยาบถ- 
บัพพะขอ  ๑  กําหนดรูรอบคอบในวิการของกาย  มีกาวไปขางหนา 
และถอยกลบัมาขางหลังเปนตน  ทุกขณะวิการของกายมิไดลืมหลงเรียก 
วาสัมปชัญญบัพพะขอ  ๑ กําหนดพิจารณากายตนและกายผูอ่ืนโดยเห็น 
เปนของปฏิกูลไมงามไมสะอาด  เต็มไปดวยอสุภเปนของไมงามนาเกลียด 
๓๑  สวน  ม ี ผม  ขน  เลบ็  ฟง  หนัง  เปนตนเรียกวาปฏิกูลบัพพะขอ  ๑ 
พิจารณากายตนและกายผูอ่ืน  โดยเปนธาตุ  ๔  คือส่ิงท่ีแข็งท่ีกระดาง 
กําหนดวาเปนธาตุดิน  สิ่งที่ออนท่ีเหลวซึมซาบไปในดิน  ทําดินให 
เหนียวเปนกอนอยูได  กําหนดวาเปนธาตุน้ํา  สิ่งที่ทําดินและน้ําน้ัน 
ใหอุนใหรอนใหแหงเกรียมไป  กําหนดวาเปนธาตุไฟ   สิ่งที่อุปถัมภ 
อุดหนุนพยุงดินและน้ําไวและทําใหไหวติงไปมาไดและรักษาไฟไวมิให 
ดับไปได  กําหนดวาเปนธาตุลม  เรียกวาธาตุบัพพะขอ  ๑  อนึ่ง  เมื่อ 
ไดเห็นอสุภ  ๙  อยาง  คือซากศพท่ีเขาท้ิงไวในที่ตาง ๆ มีปาชาเปนตน 
อันตายแลววันหน่ึงหรือ ๒  วัน  ๓  วัน  ข้ึนพองมีสีเขียวและมีบุพโพ 
ไหลออกอยาง  ๑  คือซากศพท่ีเขาท้ิงไว  อันสัตวทั้งหลายมีสุนัขเปนตน 
กัดเค้ียวกินแลว  ๑  คือซากศพท่ีเขาท้ิงไวโทรมลงเปนรางกระดูก  มีเนื้อ 
และเลือดและเสนเอ็นรึงรัดผูกพนอยู  ๑  คือซากศพท่ีเขาท้ิงไวโทรมลง  



นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาท่ี 29 

เปนรางกระดูก  มีเนื้อและเลือดหมดไปแลวยังแตเสนเอ็นรึงรัดผูกพัน  
อยู ๑  คือซากศพท่ีเขาท้ิงไวโทรมลงเปนรางกระดูก  มีเนื้อและเลือด  
และเสนเอ็นรึงรัดหมดสิ้นไปแลว   เหลือแตกระดูก  ๑  คือซากศพท่ี 
เขาทิ้งไว  มีกระดูกเคลื่อนหลุดออกจากท่ีผูกท่ีตอเรี่ยรายกระจัดกระจาย 
อยูในที่ตาง ๆ  ๑  คือซากศพท่ีเขาท้ิงไวเปนกระดูกมีพรรณขาวดังสังข ๑ 
คือซากศพท่ีเขาทิ้งไวเปนกระดูกเรี่ยรายเปนกอง  ๆ ทนแดดทนฝนอยู 
มีเห็ดราเกิดข้ึนทิ้งอยูลวง ๑ ปไปแลว ๑  คือซากศพท่ีเขาท้ิงไวเปน 
กระดูกผุยอยปนละเอียดเปนจุณณไป  ๑  อสุภ  ๙  อยาง  ซึ่งวามานี้ 
เรียกวาสีวถิกาบัพพะ  ๙  ขอ  รวมเปน  ๑๔  ขอดวยกันเรียกวากาย  เพราะ 
เปนเอกเทศของการอยางหน่ึง ๆ. 
        กลุบุตรมาตามเห็นดวยปญญา  พิจารณาซ่ึงกายโดยบัพพะ  ๑๔ 
ขอ  ขอใดขอหนึ่งซ่ึงวามานี้  จนละองค ๕ คือนีวรณ  ๕  เสียได  และ 
ประกอบดวยองค  ๕  คือ  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา  อยางนี้ 
เปนตัวสมาธิ  เกิดข้ึน  ชื่อวาสมถภาวนา. 
        อน่ึง  เวทนานุปสสนา  ปญญาตามเห็นพิจารณาซึ่งเวทนาเปน 
อารมณก็ดี  จิตตานุปสสนา  ปญญาตามเห็นพิจารณาซึ่งจิตเปนอารมณก็ดี 
ธัมมานุปสสนา  ปญญาตามเห็นพิจารณาซึ่งธรรมเปนอารมณก็ดี  ถา 
อนัตตายังไมปรากฏแจงชัดในสันดานเพียงใด  ก็ยังเปนสมถภาวนาอยู 
เพียงนั้น. 
        ธรรมท่ีเปนอารมณของสมถภาวนานี้  มีมากหลายอยางหลาย 
ประการนัก  เพราะเหตุนั้น  กลุบุตรผูที่จะเจริญสมถภาวนานี้พึงสันนิษ-  
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ฐานทราบเถิดวา  ธรรมเหลาใดเปนเครื่องสงบรํางับของจิต  เม่ือจิต   
ตรึกคิดอยูเนือง ๆ แลว  ยอมละองค ๕  และประกอบดวยองค  ๕  ให 
สําเร็จเปนสัมมาสมาธิข้ึนไดแลว   ธรรมเหลาน้ันก็จัดเปนอารมณของ 
สมถภาวนาหมดทั้งส้ิน. 
        ก็แตในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะและคัมภีรวิสุทธิมัคค  ทานแสดง 
ธรรมที่เปนอารมณของสมถภาวนาไว ๗  หมวด  แจกออกเปนอยาง ๆ 
จัดได  ๔๐  ประการ  ธรรม  ๗  หมวดน้ันคือ  กสณิ  ๑๐  หมวด  ๑ 
อสุภ ๑๐  หมวด  ๑  อนุสสติ  ๑๐  หมวด  ๑  พรหมวิหาร  ๔  หมวด ๑ 
อาหารเรปฏิกูลสัญญา  หมวด  ๑  จตุธาตุวัตถาน  หมวด  ๑  อรปู ๔ 
หมวด  ๑  รวมเปน  ๗  หมวด. 
        กสิณ  ๑๐  นั้น  คือปฐวีกสิณ  ๑  อาโปกสิณ ๑  เตโชกสิณ  ๑ 
วาโยกสิณ ๑  นลีกสิณ  ๑ ปตกสิณ ๑ โลหิตกสิณ  ๑  โอทาตกสิณ  ๑ 
อาโลกกสิณ  ๑  อากาสกสิณ  ๑  รวมเปนกสิณ  ๑๐. 
        อสุภ  ๑๐  นั้น  คือซากศพท่ีเนาพองข้ึน  ๑  คือซากศพท่ีมีสีเขียว ๑ 
คือซากศพท่ีมีน้ําเหลืองไหลออกอยู  ๑  คือซากศพขาดกลางตัว ๑  คือ 
ซากศพท่ีมีสัตว  มีแรง  กา  สุนัข  เปนตนยื้อแยงจิกกัดกินแลว  ๑ 
คือซากศพท่ีมีมือและเทาและศีรษะขาดไปอยูขาง ๆ ๑  คือซากศพท่ีคนมี 
เวรเปนขาศึกสับฟนบั่นเปนทอน ๆ ๑  คือซากศพท่ีตองประหารดวย 
ศัสตรามีโลหิตไหลอาบอยู  ๑  คือซาบศพท่ีมีตัวหนอนคลาคล่ําไปอยู  ๑ 
คือซากศพท่ียังเหลืออยูแตรางกระดูก ๑  รวมเปนอสุภ  ๑๐. 
        อนุสสติ  ๑๐  นั้น  คือพุทธานุสสติ  ระลึกถึงคุณพระพุทธเจาเปน 
อารมณ  ๑  ธัมมานุสสติ  ระลึกถึงคุณพระธรรมเปนอารมณ ๑  สังฆา-  
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นุสสติ  ระลกึถึงคุณพระสงฆเปนอารมณ ๑  สลีานุสสติ  ระลกึถึงศีล   
ที่ตนรักษาเปนอารมณ  ๑  จาคานุสสติ  ระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแลว 
เปนอารมณ  ๑  เทวตานุสสติ  ระลึกถึงเทพดาที่มีสีลาทิคุณเสมอเหมือน 
กับดวยตน  ต้ังเทพดาเหลานั้นไวเปนพยานแลว  กลับระลึกถึงสีลาทิ- 
คุณของตนเปนอารมณ  ๑  อุปสมานุสสติ  ระลึกถึงนิพพานวาเปนที่ 
รํางับดับเพลิงกิเลส  เพลิงทุกข  เปนบรมสุขอยางยิ่งเปนอารมณ  ๑ 
มรณัสสติ   ระลึกถึงความตายของตนและสัตวอ่ืนเปนอารมณ  ๑ 
กายคตาสติ  ระลึกไปในกายมีผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เปนตน  โดยความ 
เปนของปฏิกูลเปนอารมณ ๑  อานาปานัสสติ  ระลึกถึงลมหายใจ 
เขาออก   ยาวส้ันเปนตนเปนอารมณ  ๑  รวมเปนอนุสสติ ๑๐. 
        พรหมวิหาร  ๔  นั้น  คือเมตตาพรหมวิหาร  คิดใหสัตวทั้งปวง 
เปนสุข  ๆ  ทั่วไปหมด ๑  กรุณาพรหมวิหาร  คิดใหสัตวทั้งสิ้นที่เปน 
ทุกขอยูใหพนจากทุกขทั้งส้ิน  ๑  มุทติาพรหมวิหาร  คิดใหสัตวทั้งปวง 
ที่ไดสุขสมบัติแลว  จงดํารงอยูในสุขสมบัติของตน ๆ  อยาไดวิโยค 
พลัดพรากจากสุขสมบัติที่ตนไดแลว  ๑  อุเบกขาพรหมวิหาร  มีความ 
เพิกเฉยเปนกลาง    ไมดใีจไมเสียใจในสัตวทั้งส้ินท่ีไดสุขไดทุกข  ๑ 
รวมเปนพรหมวิหาร  ๔. 
        อาหารปฏิกูลสัญญานั้นวา   ความหมายรูสําคัญในอาหารท่ีเปน 
ของบริโภค   เห็นวาเปนของปฏิกูลนาเกลียดจนไมยินดีในรส. 
        จตุธาตุววัตถานะนั้นวา   กําหนดพิจารณาซ่ึงกายโดยเปนธาตุ 
ทั้ง ๔  คือ  ดนิ  น้ํา  ไฟ  ลม  ใหเห็นจรงิ   จนถอนสัตตูปลัทธิสัตตสัญญา  
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เสียได.  
        อรูป ๔  นั้น  คืออากาสานัญจายตนะ  เพงอากาศที่มีดวงกสิณ   
เดาะเพิกข้ึนแลวเหลืออยูแตอากาศเปลา  ดวยบรกิรรมนึกวา  อากาศ  
มีไมมีที่สุด  ดังน้ี  เปนอารมณเปนบอเกิด  ๑  คือวิญญาญัญจายตนะ 
เพงอรูปวิญญาณที่แรก  บริกรรมนกึวาวิญญาณไมมีที่สุด  ดังน้ี 
เปนอารมณเปนบอเกิด  ๑  คืออากิญจัญญายตนะ  เพงความไมมีของ 
อรูปวิญญาณที่แรกดวยบริกรรมนึกวา  หนอยหน่ึงนิดหน่ึงไมมี  ดังนี ้
เปนอารมณเปนบอเกิด  ๑  คือเนวสัญญานาสัญญายตนะ  เพงอรูป- 
วิญญาณที่ ๓  ดวยบรกิรรมนึกวา  นี่ละเอียดนัก ที่ประณีตนัก  จะวามี 
สัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช  ดังน้ีเปนอารมณเปนบอเกิด  ๑ 
รวมเปนอรูป  ๔  ฉะนี้. 
        กลุบุตรผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญสมถภาวนานี้  เมื่อนึกถึง 
ธรรม ๗ หมวดแจกออกเปน ๔๐  ประการเลาน้ีใหเปนอารมณแลวจะ 
ตองศึกษาในธรรม ๗  หมวด แจกออกเปน ๔๐  ประการเหลาน้ัน  ใหรู 
ใหเขาใจจําไดแมนยําชํานาญ  ครั้นศกึษารูเขาใจจําไดแมนยําชํานาญ 
แลว กัมมัฏฐานบทใดเปนที่ชอบอัธยาศัยควรแกจิตของตน  กพึ็งเพง 
นึกกัมมัฏฐานบทน้ันเปนอารมณเถิด. 
        แทจริง  จริตของคนในโลกน้ีมีอยู  ๖  ประการ  คือราคจริต 
ประพฤติไปตามราคะ  ๑  คือโทสจริต  ประพฤติไปตามโทสะ  ๑ คือ 
โมหจริต   ประพฤติไปตามโมหะ ๑  คือสัทธาจริต  ประพฤติไปตาม 
ความเชื่อ  ๑  คือพุทธิจริต  ประพฤติไปตามความรูจริง  ๑  คือวิตกจริต 
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ประพฤติไปตามวิตก  ๑  รวมเปนจริต  ๖  ฉะน้ี.   
        ก็คนท่ีมีจิตมักโอโถงภาคพูม  รักใครในความสวยความงาม 
สันดานมากไปดวยความกําหนัดยินดี  ในรูป  เสียง กลิ่น  รส  เครื่องสัมผัส 
ที่เปนอิฏฐารมณ  ใหเกิดความสุขแกกายและใจได  จัดเปนราคจริต 
มีราคะเปนเครื่องประพฤติเปนปกติของตัว.  คนมีจิตมักฉุนเฉียวโกรธ 
เคืองงาย ๆ  สันดานหนักไปในโทสะ  มักกอนทุกขโทมนัสใหแกผูอ่ืน 
จัดเปนโทสจริต  มีโทสะเปนเครื่องประพฤติเปนปกติของตัว.  คนที่มีจิต 
มักลืมหลง สติไมมั่นคง  พูดจาก็มักพลั้งพลาด  ถกูบางผิดบาง  จัดเปน 
โมหจริต  มโีมหะเปนเคร่ืองประพฤติเปนปกติของตัว.  คนที่มีสันดาน 
มักเชื่องาย ๆ ในถอยคําวาจาที่กลาวดีและชั่ว   เปนบุญและเปนบาป 
เปนตน  จัดเปนสัทธาจริต  มีศรัทธาเปนเครื่องประพฤติเปนปกติ 
ของตัว.  คนท่ีมีปญญาเฉียบแหลมวองไว  ไดยินไดฟงสิ่งใดมักจําได 
และรูแจงแทงตลอดไปโดยเร็ว   จัดเปนพุทธิจริต  มีความรูเปนเครื่อง 
ประพฤติเปนปกติของตัว.  คนที่มีสนัดานมักคิด  ตรึกครองไปไมใคร 
จะแนลงไดไมใครจะรูแจงแทงตลอดไปได  จัดเปนวิตกจริต  มีวิตก 
เปนเครื่องประพฤติเปนปกติของตัว. 
        ก็คนท่ีเปนราคจริตน้ัน  ควรเจริญกัมมัฏฐาน  ๑๑ ประการ  คือ 
อสุภ  ๑๐  กายคตาสติ ๑  เพราะกัมมัฏฐานเหลาน้ีเปนที่สบายของคน 
ที่เปนราคจริตน้ัน.  คนที่เปนโทสจริตน้ัน  ควรเจริญกัมมัฏฐาน  ๘ 
ประการ  คือวรรณกสิณ ๔  กับพรหมวิหาร  ๔  วรรณกสิณ  ๔  นั้น  คือ 
นีลกสิณ  ปตกสิณ  โลหิตกสิณ  โอทาตกสิณ.  พรหมวิหาร  ๔  นั้น  คือ  
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เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  เพราะกัมมัฏฐาน  ๘  เหลาน้ัน  เปน   
ที่สบายของคนท่ีเปนโทสจริตน้ัน.  คนท่ีเปนโมหจริตกับคนท่ีเปนวิตก- 
จริตน้ัน  ควรเจริญอานาปานัสสติ  เพราะอานาปานัสสติกัมมัฏฐานน้ี 
เปนที่สบายของคนท่ีเปนโมหจริตและคนท่ีเปนวิตกจริตน้ัน.  คนที่เปน 
สัทธาจริตน้ัน  ควรเจริญอนุสสติ  ๖  คือพุทธานุสสติ  ธัมมานุสสติ 
สังฆานุสสติ  สลีานุสสติ  จาคานุสสติ  เทวตานุสสติ  เพราะอนุสสติ ๖ 
เหลาน้ี  เปนที่สบายของคนท่ีเปนสัทธาจริตน้ัน.  คนที่เปนพุทธิจริตน้ัน 
ควรเจริญกัมมัฏฐาน  ๔  คือมรณัสสติ  อุปสมานุสสติ  อาหาเรปฏิกูล- 
สัญญา  จตุธาตุววัตถานะ  เพราะกัมมัฏฐาน  ๔  เหลาน้ี  เปนทีส่บาย 
ของคนท่ีเปนพุทธิจริตน้ัน.  กัมมัฏฐาน  ๘  คืออรปูกัมมัฏฐาน  ๔  ภูต- 
กสิณ  ๔  คือ  ปฐวี  อาโป  เตโช  วาโย  เหลาน้ี  เปนที่สบายแหง 
จริตท้ังส้ิน  แตอรูปกัมมัฏฐานท้ัง ๔  นั้น กุลบุตรไมควรจะเจริญกอน 
พึงเจริญกัมมัฏฐานอ่ืน ๆ  เสียกอน  เมื่อไดกัมมัฏฐานอ่ืน  ๆ อยางใด 
อยางหน่ึงเปนพ้ืนเสียกอนแลว  จึงควรเจริญอรูปกมัมัฏฐานน้ันไดตอ 
ภายหลัง. 
        ก็แลในกัมมัฏฐาน  ๔๐  ประการ มีนิมิต  ๓  อยาง  มีภาวนา  ๓ 
อยาง  นิมิต  ๓ อยางนั้น  คือบริกรรมนิมิต  ๑  อุคคหนิมิต ๑  ปฏ-ิ 
ภาคนิมิต  ๑  บริกรรมนิมติและอุคคหนิมิต  ๒  อยางนี้  ไดทั่วไปใน 
กัมมัฏฐานท้ังส้ิน  ปฏิภาคนิมิตน้ัน  เฉพาะในกัมมัฏฐาน  ๒๒  ประการ 
คือกสิณ  ๑๐  อสุภ  ๑๐  กายคตาสติ ๑ อานาปานัสสติ  ๑ เหลาน้ีเทาน้ัน. 
        ภาวนา ๓  นั้น  คือบริกรรมภาวนา  ๑  อุปจารภาวนา  ๑ อัปปนา-  
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ภาวนา  ๑  บริกรรมภาวนานั้น ไดทั่วไปในกัมมัฏฐานท้ังส้ิน  ก็อุปจาร-   
ภาวนานั้นไดในกัมมัฏฐาน  ๑๐  ประการ  คือพุทธานุสสติ  ธัมมานุสสติ  
สังฆานุสสติ  สลีานุสสติ  จาคนุสสติ  เทวตานุสสติ  อุปสมานุสสติ 
มรณัสสติ  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  จตุธาตุววัตถานะ  เหลาน้ียอมให 
ไดสําเร็จแตเพียงอุปจารภาวนาเทาน้ัน  ไมถึงอัปปนาภาวนา เพราะ 
เปนกัมมัฏฐานสุขุมละเอียดยิ่งนัก  ไมปรากฏชัดได  อันจิตและเจตสิก 
ไมแอบแนบติดสนิทต้ังอยูไดนาน  จึงเปนแตอุปจารภาวนาเทานั้น 
ก็อัปปนาภาวนานั้น  ไดในกัมมัฏฐาน  ๓๐  คือ กสณิ  ๑๐  อสุภ  ๑๐ 
อานาปานัสสติ  ๑  กายคตาสติ ๑  พรหมวิหาร  ๔  อรูป ๔  เหลาน้ี 
ยอมใหไดสําเร็จตลอดถึงอัปปนาภาวนา  เพราะกัมมัฏฐานเหลาน้ีเปน 
อารมณหยาบปรากฏชัด  อันจิตและเจตสิกแอบแนบติดสนิทต้ังอยูได 
นาน  จึงเปนอัปปนาภาวนา  แตรูปฌานและอรูปฌานน้ีเปนตัวอัปปนา- 
ภาวนาอยูแลว. 
        ก็กัมมฏัฐาน  ๓๐  ซึง่สําเร็จเปนอัปปนาภาวนานั้น  จะไดมี 
อานุภาพเสมอกันก็หามิได  อสุภ  ๑๐  กับกายคตาสติ  ๑  สิบเอ็ดประ- 
การน้ี   มีอานุภาพใหไดแตเพียงรูปาพจรปฐมฌานอยางเดียวเทาน้ัน 
พรหมวิหาร  ๓  คือเมตตา  กรุณา  มุทติา  เหลาน้ี  มีอานุภาพใหได 
รูปาพจรฌานต้ังปฐมฌานข้ึนไปจนถึงจตุตถฌาน  อุเบกขาพรหม- 
วิหารท่ี ๔  นัน้  มีอานุภาพใหไดแตเพียงปญจมรูปาพจรฌานอยางเดียว 
อรูปกัมมัฏฐาน  ๔  มีอานุภาพเฉพาะใหไดแตอรูปฌานอยางเดียว 
นับกัมมัฏฐานอันสําเร็จรูปพจรฌาน  ๒๖  และใหสําเร็จอรุปพจร-  
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ฌาน  ๔  จึงรวมเปนกัมมัฏฐานอันใหสําเร็จอัปปนาภาวนา  ๓๐  ดวย  
ประการฉะน้ี. 
        ลําดับนี้  จะแสดงวิธีที่จะภาวนาในกัมมัฏฐาน  ๗  หมวด  แจกออก 
เปน  ๔๐  ประการน้ันใหพิสดาร  จะวินิจฉัยในปฐวีกสิณกอน  กลุบุตร 
ผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญกัมมฏัฐานอันชื่อวาปฐมวีกสิณน้ัน  พึงตัด 
ปลิโพธกังวลหวงใยนอยใหญเสียใหสิ้น  แลวไปยังท่ีเงียบสงัด  เพง 
พิจารณาดินที่ตนตกแตงเปนดวงกสิณเปนอารมณ  หรือจะเพงพิจารณา 
ดินที่แผนดิน  และดินทีล่านขาวเปนตนเปนอารมณก็ตาม เมื่อจะ 
พิจารณาดินที่มิไดตกแตงเปนดวงกสิณน้ัน  พึงกําหนดใหมีที่สุดโดยกลม 
เทาตะแกรง  กวางคืบ  ๔  นิ้วเปนอยางใหญ  เทาขอบปากขันเปน 
อยางเล็ก  อยากําหนดใหใหญใหเล็กไปกวานั้น  แลวพึงทําบริกรรมนึก 
วา  ปฐวี ๆ  ดนิ  ๆ  ดังน้ีร่ําไปอยาหยุด  ถามีวาสนาบารมีเคยไดสั่งสม 
อบรมมาแตชาติกอน ๆ แลว  ก็อาจไดสําเร็จฌาน  ถาหาวาสนา 
บารมีมิได   ยากท่ีจะสําเร็จฌานดวยเพงแผนดินอยางวามานี้  จะ 
ตองทําเปนดวงกสิณ  เมื่อจะทําเปนดวงกสิณน้ัน  พึงหาดินที่มีสีแดง 
ดังแสงพระอาทิตยเมื่อแรกอุทัยข้ึนมาทํา  และเม่ือจะทําน้ัน  อยาทําใน 
ที่คนสัญจรไปมา  พึงทําในท่ีสงัดเปนที่ลับที่กําลัง และดวงกสิณจะทํา 
ใหเปนของต้ังอยูที่เดียวก็ตาม    จะทําใหเปนของยกไปไดก็ตาม  และ 
ดินที่จะทําใหเปนดวงกสิณน้ัน  พึงชาํระใหบริสุทธ  ทําใหเปนวงกลม 
กวางคืบ  ๔  นิ้ว   ขัดใหราบเสมอดังหนากลองแลว พึงปดกราดที่นั้น 
ใหเตียนสะอาดปราศจากหยากเย่ือเชื้อฝอยแลว  พึงอาบน้ําชําระกายให  
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หมดเหง่ือไคล  เมื่อจะน่ังภาวนาน้ัน  พึงนั่งบนต่ังที่มีเทาสูงคืบ  ๔ นิ้ว    
นั่งใหไกลดวงกสิณออกไปประมาณ  ๒  ศอกคืบ  อาการท่ีนั่งนั้นใหนั่ง 
ขัดสมาธิ   เทาขวาทับเทาซาย  มือขวาทับมือซาย  ต้ังกายใหตรงผินหนา 
ไปขางดวงกสิณแลว  พึงพิจารณาโทษของกามคุณตาง ๆ  และต้ังจิต 
ใหยินดีในฌานธรรม  อันเปนอุบายท่ีจะยกตนออกจากกามคุณและจะ 
ลวงเสียซึ่งกองทุกขทั้งส้ิน    และพึงระลึกคิดไปในคุณของพระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ  ยังปรีดาปราโมทยใหเกิดข้ึนแลว  พึงทําจิตให 
เคารพรักใครในพิธีทางปฏิบัติใหมั่นวาปฏิบัติดังนี้   ไดชื่อวาเนกขัมม- 
ปฏิบัติ  พระอริยะท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตน  จะไดละเวนเสียหามิได 
แตลวนปฏิบัติดังน้ีทุก ๆ พรองค  ครั้นแลวพึงต้ังจิตวา  เราจะไดเสวย 
สุขอันเกิดแตวิเวกดวยปฏิบัติอันนี้โดยแท  ยังอุตสาหะใหเกิดข้ึนแลว 
จึงลืมจักษุข้ึนดูดวงกสิณ  เมื่อลืมจักษุข้ึนนั้น  อยาลืมข้ึนใหกวางนักจะ 
ลําบากจักษุ  อนึ่ง  มณฑลแหงดวงกสิณจะปรากฏแจงนัก ครั้นลืมจักษุ 
ข้ึนนอยนัก  มณฑลแหงดวงกสิณจะไมปรากฏแจง  จิตที่จะถือเอาดวง 
กสิณนิมิตเปนอารมณนั้นก็จะยอหยอนทอถอยเกียจครานไป  เหตุฉะน้ี 
จึงตองลืมจักษุดวยอาการอันเสมอ   เหมือนอยางบุคคลอันสองกระจกดู 
เงาหาของตน  ที่ปรากฏในพ้ืนกระจกฉะน้ัน. 
        อน่ึง  เมือ่แลดูดวงกสิณน้ัน  อยาพิจารณาสี  พึงกําหนดวา  สิ่งนี้ 
เปนดินเทาน้ัน  แตสีดินนัน้จะละเสียก็มิได  เพราะวาสีกับดวงกสิณน้ัน 
เปนอันเดียวกัน  ดูดวงกสิณก็เปนอันดูสีอยูดวย  เหตุฉะนี้  พึงรวมดวง 
กสิณกับสีนั้นเขาดวยกัน   แลดูดวงกสิณและสีนั้นพรอมกันกําหนด  
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วาสิ่งน้ีเปนดินแลวจึงบริกรรมนึกวา  ปฐวี ๆ  ดิน ๆ  ดังน้ีร่ําไปรอยครั้ง 
พันครั้ง  เมื่อกระทําบริกรรมวา  ปฐวี  ๆ  นั้น  อยาลมืจักษุเปนนิตย  
ลืมดูอยูหนอยหน่ึงแลวพึงหลับลงเสีย  หลับลงสักหนอยหน่ึงแลวพึงลืม  
ข้ึนดูอีกเลา  พึงปฏิบัติดังนี้ไปกวาจะไดอุคคหนิมิต  ก็แลกสิณนิมิต 
อันเปนอารมณเปนที่ต้ังแหงจิตในกาลเมื่อทําบริกรรม  ชื่อวาบริกรรม- 
นิมิต  กิริยาที่ทําบริกรรมวา  ปฐวี ๆ  นั้น  ชื่อวาบริกรรมภาวนา  เมื่อ 
ต้ังจิตในกสิณนิมิตกระทําบริกรรมวา  ปฐวี ๆ         นั้น  ถากสิณนิมิตมา 
ปรากฏในมโนทวาร  หลับจักษุลง  กสิณนิมิตก็ปรากฏอยูอยางนั้นใน 
มโนทวาร  ดงัลืมจักษุแลว  ณ  กาลใด  ชื่อวาไดอุคคหนิมิต  ณ  กาลน้ัน 
เมื่อไดอุคคหนิมิตแลว พึงต้ังจิตไวในอุคคหนิมิตน้ัน  กําหนดใหยิ่ง 
โดยวิเศษข้ึนไป. 
        เมื่อปฏบิัติอยูดังน้ี  ก็จะขมนีวรณธรรมเสียไดโดยลําดับ ๆ กิเลส 
ก็จะสงบรํางับจากสันดาน  สมาธิก็จะกลาหาญเปนอุปจารสมาธิ  ปฏิภาค- 
นิมิตก็จะเกิดปรากฏข้ึน  อุคคหนิมิตกับปฏิภาคนิมิตน้ีตางกัน  อุคคหนิมิต 
นั้นยังประกอบดวยกสิณโทษ  คือยังปรากฏเปนสีดินอยูอยางนั้น  ปฏิภาค- 
นิมิตน้ัน  ปรากฏบริสุทธิง์ามกวาอุคคหนิมิต  ดังแวนกระจกที่บุคคลถอด 
ออกจากฝกออกจากถุงฉะน้ัน  จําเดิมแตปฏิภาคนิมิตเกิดข้ึนแลว นิวรณ- 
ธรรมทั้งส้ินก็ระงับไป  จิตนั้นก็ไดชื่อวาต้ังมั่นเปนอุปจารสมาธิ  สําเร็จ 
กิจเปนกามาพจรสมาธิภาวนา  เมื่อไดอุปจารสมาธิแลว  ถาพากเพียร 
พยายามตอข้ึนไปไมหยุดหยอน  ก็จะไดสําเร็จอัปปนาสมาธิ   ซึ่งเปน 
ตัวฌานสวนรูปาพจร  และเมื่อกระทําเพียรจนบรรลุถึงอัปปนาฌานเกิด  
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ข้ึนในสันดานแลว  ก็พึงกําหนดไววา   เราประพฤติอิริยาอยางน้ี ๆ 
อยูในเสนาสนะอยางนี้ ๆ โภชนาหารอันเปนที่สบายอยางนี้ ๆ จึงได   
สําเร็จฌาน  โยคาพจรกุลบุตรที่ไดฌานสมาบัติดวยวิธีดังวามาน้ีนั้น  ซึ่ง 
ใหกําหนดอิริยาบถและเสนาสนะและอาหารน้ีไว  เพ่ือจะไดสืบตอเมื่อ 
ภายหนา  เกลือกจะมีความประมาท  ฌานเสื่อมไป  เมื่อจะเจริญสืบตอไป 
ใหมนั้น  จะไดประพฤติอิริยาบถ  และเสพเสนาสนะและโภชนาหาร 
เหมือนอยางแตกอน  ฌานท่ีเสื่อมไปแลวน้ันก็จะไดเกิดข้ึนได  บริบรูณ 
ในสันดานอีก. 
        ครั้นเมือ่โยคาพจรเจาไดสําเร็จปฐมฌานแลว ก็พึงปฏิบัติใน 
ปฐมฌานน้ันใหชํานาญคลองแคลวดวยดีกอน  แลวจึงจะเจริญทุติยฌาน 
สืบตอไปได  ก็ปฐมฌานน้ันจะชํานาญคลองแคลวดวยดี  ก็ตอง 
ประกอบดวยวสีทั้ง  ๕  คือ  อาวัชชนวสี  ๑  สมาปชชนวสี  ๑  อธิฏฐาน- 
วสี  ๑  วุฎฐานวสี  ๑  ปจจเวกขณวสี  ๑  รวมเปน  ๕  อาวัชชนวสี 
คือชํานาญคลองแคลวในการนึก  ถาปรารถนานึกถงึองคฌานท่ีตนได 
ก็อาจนึกไดโดยเร็วพลันมิไดเนิ่นชา  ไปจนถึงเบ้ืองหนาแตชนจิตท่ี 
ครบ  ๔  ที่ครบ  ๕  ตกลงยังภวังคจิต  ๒  ขณะ  ๓  ขณะ  สมาปชชนวส ี
นั้น  คือชํานาญคลองแคลวในการที่จะเขาฌาน  อาจเขาฌานไดในลําดับ 
อาวัชชนจิต  อันพิจารณาซึ่งอารมณ  คือปฏิภาคนิมิต  มิไดเนิ่น 
ชา อธิฏฐานวสีนั้น  ชํานาญคลองแคลวในการที่จะรักษาไวมิใหฌาน- 
จิตน้ันตกภวังค  ต้ังฌานจิตไวไดตามกําหนด   ปรารถนาจะต้ังไว 
เทาใดก็ต้ังไวไดเทาน้ัน  วุฏฐานวสีนั้น  คือชํานาญคลองแคลวในการที่  
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จะออกจากฌาน  กําหนดไววาเวลานั้น ๆ จะออก  ก็ออกไดตามกําหนด   
ไมคลาดเวลาท่ีกําหนดไว  ปจจเวกขณวสีนั้น  คือชํานาญคลองแคลว 
ในการท่ีจะพิจารณา  ปรารถนาที่จะพิจารณาองคฌานท่ีตนได  ก็อาจ 
พิจารณาโดยเร็วมิไดเนิ่นชา  มีนัยดังกลาวมาในอาวัชชนวสีนั้น  เมื่อ 
พระโยคาพจรเจา  อันไดสําเร็จปฐมฌานชํานิชํานาญเปนอันดีดวย 
วสีทั้ง  ๕  ดงัวามานี้แลว  จึงจะสามารถเจริญทุติยฌานตอข้ึนไปได 
ถาไมชํานาญในปฐมฌานกอนแลว  จะเจริญทุติยฌานตอข้ึนไป  ก็จะ 
เสื่อมเสียจากปฐมฌานและทุติยฌานท้ัง  ๒  ฝาย  เพราะอาศัยเหตุฉะน้ี 
จึงหามไววา  ถายังไมชํานาญในปฐมฌานแลว  อยาพึงเจริญทุติยฌาน 
กอน  ตอเม่ือชํานาญคลองแคลวในปฐมฌานดวยวสี  ๕  ประการแลว 
จึงควรเจริญทุติยฌานสืบตอข้ึนไปได   เมื่อชํานาญในทุติยฌานแลว 
จึงควรเจริญตติยฌาน  จตุตถฌาน  ปญจมฌานสืบตอ ๆ  ข้ึนไปได 
โดยลําดับดังกลาวแลวน้ัน. 
        แลปฐมฌานน้ันมีองค  ๕  คือ วิตก  ความตรึกคิด  มีลักษณะ 
ยกจิตข้ึนสูอารมณเปนองคที่   ๑  คือ  วิจาร  ความพิจารณา  มีลักษณะ 
อันตรองซึ่งอารมณเปนองคที่  ๒  คือ  ปติ  เจตสิกอันยังกายและจิตให 
อ่ิมใหเต็ม  มีประเภท  ๕  คือ  ขุททกาปติ  กายและจิตอ่ิมจนขนพอง 
ชูชัน  ทําน้ําเนตรใหไหล  ๑ ขณิกาปติ  กายและจิตอ่ิมมีแสงสวางดังสง 
ฟาแลบปรากฏในจักษุ ๑ โอกกันติกาปติ  กายและจิตอ่ิมปรากฏดัง 
คลื่นและละลอกใหไหวใหสั่นไป  ๑  อุพเพงคาปติ  กายและจิตอ่ิมให 
กายเบาเลื่อนลอยไปได ๑  ผรณาปติ  กายและจิตอ่ิมใหเย็นสบายแผ  
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ซาบซานไปท่ัวกาย  ๑  ปติ  มีประเภท  ๕  ดังน้ี  รวมเขาเปนองคหน่ึง    
จัดเปนที่ ๓  คือ สุข  อันเปนไปในกายและจิต  ๑    จัดเปนองคที่ ๔ 
คือ  เอกัคคตา  ความเปนจิตมีอารมณเปนอันเดียวไปฟุงซาน  ๑  จัด 
เปนองคครบ  ๕.  ทุติยฌานนั้นมีองค ๓ คือ  ปติ ๑  สุข  ๑  เอกคัคตา ๑ 
ตติยฌานมีองค  ๒ คือ  สขุ  ๑  เอกัคคตา ๑  จตุตถฌานมีองค ๒ 
คือ  เอกัคคตา  ๑  อุเบกขา ๑  อันนี้จัดโดยจตุกกนัย.  ถาจัดโดย 
ปญจกนัย  ปฐมฌานมีองค  ๕  คือ  วิตก  วิจาร ปติ  สุข  เอกัคคตา 
เหมือนกัน  ทุติยฌานมีองค  ๔ คือ  วิจาร  ปติ   สขุ  เอกัคคตา  ตติย- 
ฌานมีองค ๓  คือ  ปติ  สุข  เอกัคคตา  จตุตถฌานมีองค  ๒  คือ 
สุข  เอกัคคตา  ปญจมฌานมีองค  ๒  คือ  เอกัคคตา  เอเบกขา  กุลบุตร 
ผูจะเจริญกสิณน้ัน  อาจไดสําเร็จฌานสมาบัติ  โดยจตุกกนัย ปญจกนัย 
ดังพรรณนามานี้  วินิจฉัยในปฐวีกสิณยุติแตเทานี้. 
        จักวินิจฉัยในอาโปกสิณตอไป   โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธา 
ปรารถนาจะเจริญอาโปกสิณน้ัน  ถาเปนผูมีวาสนาบารมีเคยไดสั่งสม 
อาโปกสิณมาแตชาติกอน  ๆ  บางแลว  ถึงจะมิไดตกแตงกสิณเลย  แต 
เพงแลดูน้ําในท่ีใดที่หน่ึง  เปนตนวาน้ําในสระในบอ  ก็อาจไดสําเร็จ 
อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตโดยงาย  ถากุลบุตรอันหาวาสนาบารมี 
มิได  ไมไดเคยสั่งสมอาโปกสิณมาแตชาติกอน  ๆ บางแลว  เพ่ิมจะได 
เจริญในปจจุบันชาตินี้  กพึ็งทําอาโปกสิณดวยนํ้าใสบริสุทธิ์  น้าํสีดํา 
แดงขาวเหลือง  ๔  อยางนี้ไมบริสุทธิ์  เปนกสิณโทษ  อยาเอามาทํา 
เปนอาโปกสิณ  พึงเอาผาขาวขึงออกในที่แจง  รองน้ําฝนท่ีบริสุทธิ์  
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ในเวลาเมื่อฝนตกมาทําเปนอาโปกสิณ  ถาไมไดน้ําฝนอยางนั้น  ไดน้ํา  
อยางอ่ืน   แตใสบริสุทธิ์เหมือนดังนั้นก็ใชได  นํามาใสภาชนะมีบาตร 
หรือขันเปนตน ใหเต็มเสมอขอบปากอยาใหบกพรอง  แลวยกไป 
ต้ังไวในที่กําบัง  และต้ังมา  ๔  เหลี่ยม  เทาสูงคืบ  ๔  นิ้ว  กระทําพิธี 
ทั้งปวงตามท่ีกลาวแลวในปฐวีกสิณนั้นเถิด  พึงนั่งบนมา ขัดสมาธิ 
ใหหางกสิณออกมา  ๒  ศอกคืบ  ต้ังจิตกําหนดวา  สิ่งนี้คืออาโปธาตุ 
แลวพึงบริกรรมวา  อาโป  ๆ  น้ํา ๆ  ดังน้ีร่ําไปอยางหยุด  ถาพากเพียร 
พยายามกระทําบริกรรมอยูอยางนี้ไมหยุดไมหยอนแลว  ก็จะไดสําเร็จ 
อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต  และอัปปนาฌานโดยลําดับ ๆ  กอุ็คคหนิมิต 
ในอาโปกสิณน้ี  ปรากฏดุจไหว  ๆ  กระเพ่ือม ๆ  อยู  ถานํ้าน้ันประกอบ 
ดวยกสิณโทษ  เจือไปดวยเปยกตมและฟอง  ฟองน้ันก็ปรากฏใน 
อุคคหนิมิต  และปฏิภาคนิมิตน้ัน  ปราศจากกสิณโทษ  ปรากฏดังกาบ 
ข้ัวตาลแกวมณีที่ต้ังอยูในอากาศ  มิดังนั้นดุจมณฑลแวนแกวมณี  เม่ือ 
ปฏิภาคนิมิตเกิดแลว  โยคาพจรกุลบตุรทําปฏิภาคนิมิตน้ันเปนอารมณ 
บริกรรมไปวา  อาโป  ๆ น้ํา  ๆ  ดังนี้  ก็จะถึงจตุกกฌาน  ปญจกฌาน 
ตามลําดับมา  โดยนัยที่แสดงแลวในปฐวีกสิณน้ัน.  วินิจฉัยในอาโป- 
กสิณยุติแตเทาน้ี. 
        จักวินิจฉัยในเตโชกสิณตอไป  โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธา 
ปรารถนาจะเจริญเตโชกสิณน้ัน  ถาเปนผูมีวาสนาบารมีเคยไดเจริญ 
เตโชกสิณมาแตชาติกอน ๆ  แลว  ถึงจะมิไดกระทําดวงกสิณเลย  จะ 
แลดูแตเปลวเพลิงในท่ีใดท่ีหน่ึง  เปนตนวาเปลวเพลิงประทีปหรือเปลว  
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เพลิงในเตา  หรือเปลวเพลิงอันไหมปา  ก็อาจสําเร็จอุคคหนิมิตและ   
ปฏิภาคนิมิตไดโดยงาย    ถาเปนผูไมเคยไดบําเพ็ญมาแตชาติกอน ๆ   
แลว  เพ่ิงจะไดเจริญในปจจุบันชาตินี้  ตองกระทําเตโชกสิณ  เมื่อจะ 
ทําน้ัน  ตองหาไมแกนที่สนิทมาตากไวใหแหง  ปนออกไวเปนทอน ๆ 
แลวจึงนําไปยังภายใตตนไม  หรือประเทศใดประเทศหน่ึงเปนประเทศ 
อันสมควรแลว  จึงทําฟนนั่นใหเปนกอง ๆ  มีอาการดังจะระบมบาตร 
จุดเพลิงใหรุงเรืองแลว  จึงเอาเสื่อลําแพนหรอทอนหนังหรือทอนผา 
มาเจาะใหเปนชองกลม  กวางประมาณคืบ  ๔  นิ้วแลว  เอาขึงออก 
ไวตรงหนา  นั่งตามพิธีที่กลาวแลวในปฐวีกสิณน้ัน  แลวกําหนด  
พิจารณาแลดูดวยจักษุ   โดยอาการอันเสมอเหมือนอยางพิจารณาใน 
ปฐวีกสิณน้ัน  และต้ังจิตกําหนดวา  อันนี้เตโชธาตุ   แลวจึงบริกรรม 
วา  เตโช ๆ  ไฟ  ๆ  ดังนี้ร่ําไป  กวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาค- 
นิมิต.   อุคคหนิมิตในเตโชกสิณน้ี  ปรากฏดุจเปลวเพลิงลุกอยูไม 
เสมอไหว  ๆ  ถาโยคาพจรกุลบุตรมิไดทํากสิณ  พิจารณาเพลิงในเตา 
เปนตนนั้น  กาลเม่ืออุคคนิมิตเกิดข้ึน  กสิณโทษจะปรากฏ  คือจะ 
เห็นทอนฟนท่ีไฟติดอยูหรือกองถานหรือเถาหรือควัน  ปฏิภาคนิมิต 
มิไดหว่ันไหวปรากฏแกโยคาพจรกุลบุตรนั้น  ดุจทอนผากําพลแดงอัน 
ประดิษฐานอยู  ณ  อากาศ  ถามิดังน้ันก็เหมือนกาข้ัวตาลทองคํา 
เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิดแลว   โยคาพจรกุลบุตรก็จะไดสําเร็จจตุกกฌาน 
ปญจกฌานตามลําดับ  เหมือนกับนัยที่กลาวมาแลวในปฐวีกสิณน้ัน. 
วินิจฉัยในเตโชกสิณยุติแตเทาน้ี.  
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        จักวินิจฉัยในวาโยกสิณตอไป  โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธา   
ปรารถนาจะเจริญวาโยกสิณน้ัน    พึงถือเอาวาโยนิมิตเปนอารมณ   
อาการท่ีจะยึดเอาวาโยนิมิตเปนอารมณ  จะถือเอาดวยไดเห็นหรือถูก 
ตองก็ได  อาการท่ีถือเอาวาโยกสิณดวยสามารถไดเห็นนั้น  คือเห็นลม 
พัดตองยอดออยหรือยอดไมไผหรือยอดไม  หรอืปลายผมไหว ๆ อยู 
ดวยลมอยางใดอยางหน่ึงเปนอารมณ  ไดชื่อวาถือเอาวาโยกสิณดวย 
สามารถไดเห็น.  อาการที่ถือเอาวาโยกสิณดวยสามารถถูกตองนั้น  คือ 
กําหนดลมที่พัดมาถูกตองกายของตน  เหตุดังนั้น  โยคาพจรกุลบุตร 
ผูจะเจริญวาโยกสิณน้ัน   พึงเล็งแลดูซึ่งยอดออยหรือยอดไผ  หรือ 
ยอดไมหรือปลายผม  ทีล่มพัดตองไหวอยูอยางใดอยางหน่ึง แลวก็ 
พึงต้ังสติไววา  ลมพัดตองในท่ีนี้ ๆ  มดิังน้ันลมพัดเขามาโดยชองหนา 
ตางหรือชองฝาถูกตองกายในท่ีใด  กพึ็งต้ังสติไวในท่ีนั้น  แลวพึง 
บริกรรมวา  วาโย  ๆ  ลม  ๆ  ดังน้ี   ไปกวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตและ 
ปฏิภาคนิมิต  อุคคหนิมิตในวาโยกสิณน้ี  นิมิตเกิดไหว  ๆ  ปรากฏ 
ดุจไอแหงขาวปายาสอันบุคคลเพ่ิงปลงจากเตา  ปฏิภาคนิมิตน้ัน  สงบ 
อยูเปนอันดีมิไดหว่ันไหว  เมื่ออุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตเกิดแลว 
โยคาพจรกุลบุตรนั้นก็จะไดสําเร็จฌาน  ดุจกลาวแลวในปฐวีกสิณน้ัน 
วินิจฉัยในวาโยกสิณยุติแตเทาน้ี. 
        จักวินิจฉัยในนีลกสิณตอไป  โยคาพจรกุลบตุรผูมีศรัทธาปรารถนา 
จะเจริญนีลกสิณน้ัน  พึงพิจารณานิมิตในสีเขียวเปนอารมณ  ถาโยคา- 
พจรกุลบุตรที่มีวาสนาบารมีเคยเจริญนีลกสิณมาแตชาติกอน ๆ แลว  
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จะเพงแลดูแตดอกไมสีเขียวหรือผาเขียวเปนตน   ก็อาจใหอุคคนิมิต     
และปฏิภาคนิมิตเกิดข้ึนได  โยคาพจรกุลบุตรที่เปนผูเพ่ิงจะไดเจริญนีล- 
กสิณในปจจุบันชาตินี้   จะเพงแลดูแตดอกไมสีเขียวเปนตนเชนน้ัน 
หาอาจใหอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตเกิดข้ึนไดไม.  ตองทําเปนกอง 
กสิณกอน   เมื่อจะทํากองกสิณน้ัน   พึงเอาดอกไมอยางใดอยางหนึ่ง 
ที่มีสีเขียวลวนอยางเดียว  มาลําดับลงในผอบหรือฝากลองใหเสมอ 
ขอบปาก  อยาใหเกษรและกานน้ันปรากฏ  ใหเห็นแตกลีบที่เขียวอยู 
สิ่งเดียว   หรอืจะเอาผาเขียวมามวนเขา   ใสใหเต็มในผอบหรือฝากลอง 
ทําใหเสมอดังหนากลองก็ได  หรือจะเอาของที่เขียวเปนตนวาครามมา 
ทําเปนดวงกสิณเหมือนอยางปฐวีกสิณน้ันก็ได   เม่ือทําดวงกสิณเสร็จ 
แลว  ก็พึงนั่งตามพิธีที่กลาวมาแลวในปฐวีกสิณน้ันเถิด  ทําบรกิรรมวา 
นีล ๆ  เขียว  ๆ  ดังน้ีร่ําไป  กวาอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตจะเกิดข้ึน 
อุคคหนิมิตในนีลกสิณน้ี   มีกสิณโทษอันปรากฏ  ถากสิณทําดวยดอก 
ไม  ก็เห็นเกสรและกานและระหวางกลีบนั้นปรากฏ  ปฏิภาคนิมิตน้ัน 
ปรากฏดุจกาบข้ัวตาลแกวมณีที่ต้ังอยูในอากาศ  เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิด 
แลวอุปจรฌาน   อัปปนาฌานก็จะเกิดดังกลาวแลวไปปฐวีกสิณนั้น. 
วินิจฉัยในนีลกสิณยุติแตเทาน้ี. 
        วินิจฉัยในปตกสิณและโลหิตกสิณและโอทาตกสิณตอไป   ใน 
ปตกสิณน้ัน  เพงดูสีเหลืองบริกรรมวา  ปตก  ๆ  เหลือง  ๆ  ดังนี ้
โลหิตกสิณนั้น  เพงดูสีแดงบริกรรมวา  โลหิตก  ๆ  แดง  ๆ  ดงัน้ี  
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โอทาตกสิณน้ัน   เพงดูสีขาวบริกรรมวา  โอทาต  ๆ  ขาว  ๆ  ดงัน้ี  
ลักษณะวิธีที่จะทําดวงกสิณ  ในกสิณท้ัง  ๓  นี้  อยางเดียวกันกับนีลกสิณ  
นั้น  ลักษณะอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตน้ัน  ก็ปรากฏเหมือนกันกับ 
นีลกสิณน้ัน  ตางกันแตสีอยางเดียวเทาน่ัน.         
        ในอาโลกกสิณน้ัน  เพงแลดูแสงสวางเปนอารมณ  ถาโยคาพจร- 
กุลบุตรผูมีวาสนาบารมีเคยไดเจริญอาโลกกสิณมาแตชาติกอน ๆ แลว 
จะเพงดูแตแสงพระจันทรหรือแสงพระอาทิตยหรือแสงไฟ  อันสองเขา 
มาตามชองฝาหรือชองหนาตางเปนตน   ที่ปรากฏเปนวงกลมอยูที่ฝา 
และพ้ืนนั้น  ก็สามารถจะไดสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตโดยงาย 
โยคพจรกุลบุตรเพ่ิงแรกเรียน ตองหาหมอมาเจาะใหเปนชอง  กลม 
ประมาณ  ๔  นิ้ว  เอาประทีปตามไวขางใน   ปดปากหมอเสียใหดี 
ผินชองหมอนั้นไปขางฝา   แสงสวางที่ออกมาโดยชองนั้น  กจ็ะปรากฏ 
เปนวงกลมอยูริมฝา  และพึงน่ังตามวิธีที่กลาวแลวในปฐวีกสิณนั้น 
แลวเพงดูดวงวงกลมท่ีปรากฏในริมฝาน้ันเปนอารมณ  บริกรรมวา 
อาโลโก ๆ  แสงสวาง ๆ   ดังน้ีร่ําไป  กวาจะไดสําเร็จอุคคหนิมิต 
และปฏิภาคนิมิต  อุคคหนิมิตในอาโลกกสิณน้ี  ปรากฏดุจดวงกลมอัน 
ปรากฏในฝานั้นและพ้ืนแผนดิน  ปฏิภาคนิมิตน้ัน  ผองใสเปนแทง 
หนาทึบ  ปรากฏดังกองแหงแสงสวาง.   วินิจฉัยในอาโลกกสิณยุตริ 
แตเทาน้ี.   
        ในอากาสกสิณน้ัน  เพงอากาศวางเปลาเปนอารมณ  ถาโยคา- 
พจรกุลบุตรผูมีวาสนาบารมี  เคยไดเจริญอากาสกสิณมาแตชาติกอน ๆ  
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แลว  จะเพงแลดูแตชองฝาหรือชองดาล  หรือชองหนาตางเปนตน  ก็   
อาจใหสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตได  ถาหากเปนผูหาวาสนา- 
บารมีมิได  ตองทําเปนดวงกสิณ  สําหรับจะไดเปนท่ีต้ังแหงจิต  เมื่อ 
จะทําดวงกสิณน้ัน  พึงตัดชองฝาทําใหเปนวงกลมกวางคืบ ๔  นิว้  หรือ 
เอาทอนหนังเสือหรือเสื่อลําแพนมาเจาะทําใหเปนวงกลม  กวางคืบ  ๔  นิ้ว 
แลวเอามาขึงไวที่ตรงหนา  ทําวิธีทั้งปวงดังกลาวแลวในปฐวีกสิณน้ัน 
แลวต้ังจิตกําหนดในชองนั้น  ทําบริกรรมวา อากาโส ๆ ดังน้ีร่ําไป 
กวาจะไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต  อุคคหนิมิตในอากาสกสิณน้ี  ที่สุด 
แหงชองฝาเปนตนที่โยคาพจรกุลบุตรกระทําน้ันปรากฏอยู  ปฏิภาค- 
นิมิตน้ันปรากฏอากาศเปลา   ที่สุดแหงชองฝาเปนตนนั้นมิไดปรากฏ 
ปรากฏเปนอากาศกลมอยูเทากันกับวงกสิณน้ัน  แตวามีวิเศษที่แผออก 
ได   เมื่อยังเปนอุคคหนิมิตอยูนั้นแผออกมิได  ตอเปนปฏิภาคนิมิต 
แลว  จึงแผออกได.  วินิจฉัยในอากาสกสิณยุติแตเทาน้ี. 
        วิธีจะต้ังเตียงต้ังมาและนั่งบัลลังกสมาธิ  หลบัตาลืมตาพิจารณา 
โทษแหงกามคุณ  และอานิสงสแหงฌาน  และระลึกถึงคุณพระรัตน- 
ตรัยเปนตนในกสิณท้ัง  ๙  ต้ังตนแตอาโปกสิณจนถึงอากาสกสิณน้ี 
ใหพึงกระทําวิธีเหมือนท่ีกลาวแลวในปฐวีกสิณน้ันเถิด.  วินิจฉัยใน 
กสิณ  ๑๐  จบแตเทาน้ี. 
        จักวินิจฉัยในอสุภ  ๑๐  ตอไป  โยคาพจรผูมีศรัทธาปรารถนาจะ 
เจริญอุทธุมาตกอสุภนั้น  พึงไปสูที่พิจารณาอุทธุมาตกอสุภนิมิต  เมื่อ 
จะไปน้ันอยาไปใตลม  พึงไปขางเหนือลม  ถาทางขางเหนือลมไป  
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ไมได   โดยมีรั้วและหนามเปนตนกําลังอยู  หรือเปรอะเปอนเปน   
โคลนเลน  กพึ็งเอาผาหรือมือปดจมูกเสียไปเถิด  เมื่อไปถึงแลว  อยา 
เพ่ิงแลดูอสุภนิมิตกอน  พึงกําหนดทิศกอน  ยืนอยูในทิศใดเห็นซาก 
อสุภไมถนัด  น้ําจิตไมควรแกภาวนากรรม พึงเวนเสีย  อยายืนในทิศ 
นั้น  พึงไปยืนในทิศที่ไดเห็นซากอสุภถนัด  น้ําจิตจะไดควรแหกัมมัฏ- 
ฐาน  อนึ่ง อยายืนในที่ใตลม  กลิ่นอสุภจะเบียดเบียน  อยายืนในทิศ 
นั้น  หมูอมนุษยที่สิงอยูในซากอสุภจะโกรธเคือง  พึงหลีกเลี่ยงเสีย 
สักหนอย  อน่ึง  อยายืนใหไกลนักใกลนัก ยืนไกลนักซากอสุภจะ 
ไมปรากฏแจง ครั้นยืนใกลนัก  จะไมสบายดวยกลิ่นอสุภและปฏิกูล 
ดวยซากศพ  ยืนชิดเทาชิดศีรษะนัก  จะมิไดเห็นซากอสุภส้ินทั้งกาย 
เหตุดังนั้น  จงอยายืนใหใกลนักไกลนัก  ชิดเทาชิดศีรษะนัก  พึงยืนใน 
ที่ทามกลางตัวอสุภอันเปนที่สบาย  เมื่อยืนอยูดังน้ีแลว  ถากอศิลา 
หรือจอมปลวก  หรือตนไมและกอหญาเปนตน  ที่ปรากฏแกจักษุ  จะ 
เล็กใหญดําขาวยาวสั้นสูงตํ่า  อยางใด  ๆ  ก็พึงกําหนดรูอยางนั้น ๆ  
แลวตอไป  พึงกําหนดอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยอาการ  ๖  อยาง  คือ 
กําหนดโดยสี  ๑  โดยเพศ  ๑  โดยสณัฐาน  ๑ โดยทิศ ๑   โดยที่ต้ัง ๑ 
โดยปริจเฉท  ๑.  กําหนดโดยสีนั้น  คือใหกําหนดวา  ซากอสุภนี้เปน 
รางกายของคนดําคนขาวเปนตน.  กาํหนดโดยเพศนั้น  คือใหกําหนด 
ซากอสุภนี้เปนรางกายของคนท่ีต้ังอยูในปฐมวัย  มัชฌิมวัย  ปจฉิม- 
วัย.  กําหนดโดยสัณฐานนั้น  คือใหกาํหนดสัณฐานแหงอุทธุมาตกอสุภ 
วา  นี่เปนสัณฐานศีรษะ  นี่เปนสัณฐานคอ  นี่เปนสัณฐานทอง  นี่เปน  
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สัณฐานสะเอวเปนตน.  กําหนดโดยทิศนั้น  คือใหกําหนดวา  ในซาก   
อสุภน้ีมีทิศ  ๒  ทิศ   คือทิศเบ้ืองตํ่า  ทิศเบ้ืองบน  ทอนกายต้ังแตนาภี 
ลงมาเปนทิศเบ้ืองตํ่า  ต้ังแตนาภีข้ึนไปเปนทิศเบ้ืองบน.  ซึ่งใหกําหนด 
อสุภนิมิตโดยที่ต้ังน้ัน  คือใหกําหนดวา  มีอยูขางนี้  เทาอยูขางนี้ 
ศีรษะอยูขางน้ี  ทอนกลางกายอยูที่นี้.  กําหนดโดยปริจเฉทนั้น  คือให 
กําหนดวา  ซากอสุภนี้มีกําหนดในเบื้องตํ่าดวยพ้ืนเทา  มีกําหนดในเบื้อง 
บนดวยปลายผม  มีกําหนดในเบื้องขวางดวยหนัง  เต็มไปดวยเครื่อง 
เนา  ๓๑  สวน.  โยคาพจร  พิจารณาท่ีเทาใดวาเปนอุทธุมาตกอสุภนิมิต 
โดยอาการ ๖  อยางนั้น  แตรางกายท่ีเปนสภาคกัน  คือชายส่ิงเดียว. 
        เมื่อพิจารณาอุทธุมาตกอสุภนั้น  จะน่ังจะยืนก็ไดไมกําหนด  แต 
วาอยาอยูใหใกลนัก  อยูแตพอประมาณ แลวใหพิจารณาเห็นอานิสงส 
ในอสุภกัมมัฏฐานน้ัน  สาํคัญวาเปนดังดวงแกว  ต้ังไวซึ่งความเคารพ 
รักใครยิ่งนัก  ผูจิตไวในอารมณคืออสุภน้ันใหมั่นดวยคิดวา  อาตมะ 
จะพนจากชาติชรามรณทุกขดวยวิธีปฏิบัตินี้  แลวพึงลืมจักษุข้ึนแลดู 
อสุภถือเอเปนนิมิต  แลวจึงเจริญบริกรมภาวนาไปวา  อุทฺธุมาตก 
ปฏิกูล  ซากศพพองขึ้น  เปนของนาเกลียด  ดังน้ีร่ําไปรอยครั้งพนครั้ง 
ลืมจักษุข้ึนแลดูแลวพึงหลับจักษุลงพิจารณาเลา  เมื่อโยคาพจรปฏิบัติ 
อยูดังน้ี   ถาอสุภนิมิตปรากฏในวิถีจิตของโยคาพจร  เหมือนเมื่อแลดู 
ดวยจักษุ เมื่อหลับจักษุลงก็เห็นอสุภนิมิตปรากฏนั้น  เหมือนเมื่อลืม 
จักษุในกาลใด  ชื่อวาไดสําเร็จอุคคหนิมิตในกาลนั้น  ครั้นไดอุคคห- 
นิมิตแลว  ถาไมละความเพียรเสีย  พยายามตอไป  ก็จะไดอุคคหนิมิต  
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และปฏิภาคนิมิต   อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตตางกัน  อุคคหนิมิต    
นั้นปรากฏโดยเห็นเปนของพึงเกลียดพึงกลัว และแปลกประหลาดย่ิงนัก 
ปฏิภาคนิมิตน้ัน  ปรากฏดุจบุรุษมีกายอันอวนพี  กิจอาหารอ่ิมแลว 
และนอนอยู  เมื่อโยคาพจรไดปฏิภาคนิมิตแลว  นวีรณธรรมทัง้ ๕  ม ี
กามฉันทเปนตน  ก็จะปราศจากสันดาน  สําเร็จเปนอุปจารฌานและ 
อัปปนาฌาน อัปปนาคือปฐมฌานและความคลองแคลวชํานาญใน 
ปฐมฌานก็ดี  เบื้องหนาแตอุปจารฌานนี้ก็ดี  ใหพึงรูโดยนัยดังกลาว 
แลวในปฐวีกสิณน้ันเถิด.  วินิจฉัยในอุทธุมาตกอสุภโดยสังเขปเทาน้ี. 
        จักวินิจฉัยในวินีลกอสุภเปนตนตอไป   ในวินีลกอสุภน้ัน  มีขอ 
อธิบายวา   ใหโยคาพจรพิจารณาซากอสุภมีสีเขียวตาง ๆ  เปนอารมณ 
วิธีที่จะพิจารณาวินีลกอสุภกัมมัฏฐานน้ี  ก็เหมือนกันกับอุทธุมาตก- 
อสุภกัมมัฏฐานน้ัน  แปลกกันแตบทบริกรรม  ในวินีลกอสุภกัมมัฏฐาน 
นี้ใหบริกรรมวา  วินีลก  ปฏิกูล  อสุภมีสีเขียวตาง ๆ เปนของนาเกลียด 
ดังน้ีร่ําไป  กวาจะไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต  และในวินีลกอสุภ- 
กัมมัฏฐานน้ัน  อุคคหนิมิตปรากฏมีสีตาง  ๆ  แปลกกัน  ปฏิภาคนิมิต 
นั้น  ปรากฏดวยสีแดงสีขาวสีเขียวเจือกัน. 
        ในวิบุพพกอสุภกัมมัฏฐานน้ัน  ใหโยคาพจรพิจารณาซากศพมี 
น้ําหนองน้ําเหลืองไหลอยูเปนอารมณ  พึงบริกรรมวา  วิปุพฺพก ปฏิกูล 
ซากอสุภมีน้ําหนองน้ําเหลืองไหลอยู  เปนของนาเกลียด  ดังน้ีร่าํไป 
กวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต  อุคคหนิมิต  ในวิบุพพก- 
กัมมัฏฐานน้ี  ปรากฏดุจมีน้ําหนองน้ําเหลืองไหลอยูมิขาด  ปฏภิาค-  
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นิมิตน้ัน  ปรากฏดุจเปนรางอสุภสงบน่ิงอยูมิไดหว่ันไหว.    
        ในวิจฉิททกอสุภกัมมัฏฐานน้ัน  ใหโยคาพจรพิจารณาซากศพท่ี 
คนเปนขาศึกสับฟง  หรือสัตวรายขบกัดขาดเปนทอน ๆ  ทิ้งอยูในท่ี 
ทั้งหลายมีสนามรบและปาชาเปนตน   บริกรรมวา  วิจฺฉิทฺทก  ปฏิกูล 
ซากอสุภขาดเปนทอน  เปนของนาเกลียด  ดังน้ีร่ําไป  กวาจะได 
สําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต  อุคคหนิมิตในวิจฉิททกอสุภน้ี  ปรากฏ 
ดุจมีอาการอันขาดในทามกลาง  ปฏภิาคนิมิตน้ัน  ปรากฏเหมือน 
อสุภมีอวัยวะบริบูรณ  มไิดเปนชองขาดอยางอุคคหนิมิตน้ัน. 
        ในวิกขายิตกอสุภน้ัน  ใหโยคาพจรพิจารณาซากศพอันสัตวมี 
แรงกาสุนัขเปนตนกัดกินแลวท่ีอวัยวะตาง ๆ  บริกรรมวา  วกิฺขายิตก 
ปฏิกูล  ซากศพที่สัตวกัดกินที่อวัยวะตาง ๆ  เปนของนาเกลียด  ดังน้ี 
ร่ําไป  กวาจะไดสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต  อุคคหนิมิตใน 
วิกขายิตกอสุภน้ี  ปรากฏเหมือนรางอสุภอันสัตวกัดกินกลิ้งอยูในท่ี 
นั้น ๆ  ปฏิภาคนิมิตน้ัน ปรากฏบริบรูณสิ้นทั้งกาย  จะปรากฏเหมือน 
ที่สัตวกัดกินหามิได. 
        ในวิกขิตตกอสุภนั้น  ใหโยคาพจรพึงนํามาเอง  หรือใหผูอ่ืน 
นํามา  ซึ่งซากศพท่ีตกท้ิงเรี่ยรายอยูในที่ตาง  ๆ  กองไวในที่เดียวกัน 
แลวกําหนดพิจารณาบริกรรมวา  วิกขฺิตฺตก  ปฏิกลู  ซากศพทีช่ัดไปใน 
ที่ตาง  ๆ  เปนของนาเกลียด  ดังน้ีร่ําไป  กวาจะไดอุคคหนิมิตและ 
ปฏิภาคนิมิต  อุคคหนิมิตในวิกขิตตกกัมมัฏฐานน้ี  ปรากฏเปน 
ชอง  ๆ  เปนระยะ ๆ  เหมือนรางอสุภนั้น  ปฏิภาคนิมิตน้ัน  ปรากฏดัง  
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วากายบริบูรณ  จะมีชองมีระยะหามิได.   
        ในหตวิกขุตตกอสุภนั้น  ใหโยคาพจรพึงนํามาเอง   หรือใหผู 
อ่ืนนํามา  ซึ่งซากศพที่คนเปนขาศึกสับฟงบั่นเปนทอนนอยทอนใหญ 
ทิ้งไวในที่ตาง ๆ    ลําดับใหหางกันประมาณน้ิวมือหน่ึงแลว กําหนด 
พิจารณาบริกรรมวา  หตวิกฺขิตฺตก  ปฏิกูล   ซากศพขาดเปนทอนนอย 
ใหญ   เปนของนาเกลียด   ดังน้ีร่ําไป  กวาจะไดอุคคหนิมิตและปฏิภาค- 
นิมิต  อุคคหนิมิตในหตวิกขิตตกอสุภกัมมัฏฐานน้ี  ปรากฏดุจรอยปาก 
แผลอันบุคคลประหาร  ปฏิภาคนิมิตน้ันปรากฏดังเต็มบริบูรณทั้งกาย 
มิไดเปนชองเปนระยะ. 
        ในโลหิตกอสุภน้ัน  ใหโยคาพจรพิจารณาซากศพ  ที่คนประหาร 
สับฟงในอวัยวะมีมือและเทาเปนตน  มีโลหิตไหลออกอยู  และทิ้งไว 
ในที่ทั้งหลายมีสนามรบเปนตน    หรอืพิจารณาอสุภท่ีมีโลหิตไหลออก 
จากแผลมีแผลฝเปนตน  แลวและบรกิรรมวา  โลหิต  ปฏิกูล  อสุภมี 
โลหิตไหลเปรอะเปอน   เปนของนาเกลียด  ดังน้ีร่าํไป  กวาจะได 
อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต  อุคคหนิมิตในโลหิตกอสุภกัมมัฏฐานน้ี 
ปรากฏดุจผาแดงอันตองลมแลวและไหว  ๆ อยู       ปฏิภาคนิมิตน้ัน 
ปรากฏเปนอันดีจะไดไหวหามิได. 
        ในปฬุุวกอสุภน้ัน   ใหโยคพจรพิจรณาซ่ึงซากศพมนุษยหรือ 
สัตวมีสุนัชเปนตนที่มีหนอนคลาคล่ําอยู  และบรกิรรมวา ปุฬุวก 
ปฏิกูล  อสุภมีหนอนคลาคล่ําอยู  เปนของนาเกลียด  ดังน้ีร่ําไป 
กวาจะไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต  อุคคหนิมิตในปุฬุวกอสภุกัมมัฏ-  
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ฐานน้ี  เม่ือปรากฏมีอาการอันหว่ันไหวดังหมูหนอนอันสัญจรคลานอยู  
ปฏิภาคนิมิตน้ัน  ปรากฏมีอาการอันสงบเปนอันดีดุจกองขาวสาลีอัน   
ขาวน้ัน ๆ. 
        ในอัฏฐิกอสุภน้ัน   ใหโยคาพจรพึงพิจารณาซ่ึงซากศพท่ีเหลือแต 
กระดูกอยางเดียว  จะพิจารณารางกระดูกที่ติดกันอยูทั้งหมดยังไมเคลื่อน 
หลุดไปจากกันเสียก็ได  จะพิจารณารางกระดูกที่เคลื่อนหลุดไปจากกัน 
แลว  โดยมากยังติดกันอยูนอยก็ได   จะพิจารณาทอนกระดูกอันเดียว 
ก็ได  ตามแตจะเลือกพิจารณา  และกระทําบริกรรมวา  อฏ ิก  ปฏิกูล 
กระดูกเปนของนาเกลียด  ดังน้ีร่ําไป  กวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏ-ิ 
ภาคนิมิต  ถาโยคาพจรพิจารณาแตทอนกระดูกอันเดียว  อุคคหนิมิต 
และปฏิภาคนิมิตปรากฏเปนอยางเดียวกัน  ถาโยคาพจรพิจารณาราง 
กระดูกที่ยังติดกันอยูทั้งส้ิน  อุคคหนิมิตน้ันปรากฏเปนชอง  ๆ  เปน 
ระยะ  ๆ  ปฏภิาคนิมิตน้ัน ปรากฏดังเปนรางกายอสุภบริบูรณสิ้นทั้งน้ัน. 
วินิจฉัยในวิธีเจริญอสุภ  ๑๐  โดยสังเขปเทาน้ี. 
        จักวินิจฉัยในวิธีเจริญอนุสสติ  ๑๐  มีพุทธานสุสติเปนตนตอไปวา 
โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญพุทธานุสสติระลึกถึงคุณ 
ของพระพุทธเจาน้ัน  พึงทําศีลใหบรสิุทธิ์  ตัดปลโิพธเครื่องกังวลใจ 
เสียใหหมด  อาศัยเสนาสนะท่ีสงัดสมควรแกภาวนานุโยคแลว  พึง 
นั่งบัลลังกขัดสมาธิต้ังกายใหตรงแลว  พึงระลึกตรกึคิดไปในคุณของ 
พระพุทธเจา.   แทจริงคุณของพระพุทธเจาน้ัน   ถาจะกลาวพรรณนาไป 
เปนอยางแลว  พระคุณมากนักไมมีที่สุดไมมีประมาณ  ใครมีปญญา  
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มากรูมาก   ก็ระลึกตรึกคิดไปไดมาก  ใครมีปญญานอยรูนอย  กร็ะลึก 
ตรึกคิดไปไดนอย  เหมือนอยางคนท่ีมีเชือกสายสมอยาว   ทอดสมอ   
ลงไปไดในที่น้ําลึก  คนที่มีเชือกสายสมอส้ัน  ทอดไดแกในที่น้ําต้ืน ๆ 
ฉะน้ัน  ก็พระคุณของพระพุทธเจาน้ัน  เมื่อจะยนเขากลาวใหสั้นแลว   
ก็  ๒   อยาง  คือ  พระปญญาคุณและพระกรุณาเทาน้ัน  พระปรีชาญาณ 
ที่รอบรูทั่วไปสภาวธรรมท่ีจริงและไมจริง  สภาวธรรมที่ไมจรงิน้ัน 
คือสมมติวา  สัตว  มนุษย  สตร ี บรุุษ  เรา  เขา  เปนตน  สภาวธรรมที่ 
จริงน้ัน  คือ  ขันธ  อายตนะ  ธาตุ  อินทรีย  อริยสัจ  ปฏิจจสมุปบาท  ครั้น 
พระองคตรัสรูสภาวธรรมที่จริงและไมจริงฉะน้ีแลว  สภาวธรรมท่ีไม 
จริงน้ัน  พระองคละเสียไมเอามาเปนอารมณ  สภาวธรรมที่จริงน้ันเอา 
มาเปนอารมณ  พิจารณาดวยปญญาเห็นวา  ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 
อนัตตา  จนกิเลสกับทั้งวาสนาของพระองคไดแลว  และทรงสั่งสอนสัตว 
อ่ืนใหรูตามเห็นตาม  ในสภาวธรรมท่ีพระองคตรัสรูนั้น  จนไดบรรล ุ
มรรคผลทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานไดดวย  ตามภูมิปญญาและวาสนา 
บารมีของตน ๆ  เมื่อทรงสั่งสอนสัตวอ่ืน  เพื่อจะใหตรัสรูตามในสภาว- 
ธรรมที่พระองคตรัสรูนั้น  หาไดยอหยอนทอถอยเกียจครานในการท่ี 
จะส่ังสอนสัตวอ่ืนไม   ขอนี้จัดเปนพระกรุณาคุณ  ก็พระปญญาคุณ 
และพระกรุณาคุณของพระผูมีพระภาคเจาน้ี  ไมมีที่สุด  ไมประมาณ 
โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญพุทธานุสสตินั้น  จะพึงระลึกตรึกคิดไปในพระ  
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ปญญาคุณ  และพระกรุณาคุณ  ของพระผูมีพระภาคเจาท่ีกลาวมาแลวน้ี  
ก็ได  หรือจะระลึกตรึกคิดไปในพระคุณของพระผูมีพระภาคเจา  โดย 
คุณนาม  ๑๐  ประการอยางใดอยางหน่ึงก็ได.   
        เมื่อจะระลึกโดยคุณนาม  ๑๐ ประการ  พึงระลึกดังน้ีวา  พระ 
ผูมีพระภาคเจาน้ันทรงพระนามวา  อรห  เพราะเปนผูไกลจากกิเลส 
อยาง ๑  เพราะเปนผูควรอยาง  ๑  ซึ่งวาเปนผูไกลจากกิเลสนั้น คือ ไม 
มีกิเลสเครื่องเศราหมองใจ  คือโลภ  โกรธ  หลง  และมายาสาไถยเปนตน 
มิไดมีในพระสันดานของพระองค  เพราะพระองคละกิเลสกับทั้งวาสนา 
เสียไดแลวดวยมรรคญาณนั้น ๆ  วาสนานั้น  คือปกติอาการกายวาจา 
อันกิเลสอบรมมาแตชาติกอน ๆ  วาสนานี้  พระสัพพัญูพุทธเจา 
จําพวกเดียวจึงมละไดขาดพรอมกับกิเลส  ดวยพระอรหัตมรรคญาณ 
แตพระปจเจกพุทธเจาและพรอรหันตขีณาสพอ่ืน ๆ  มละวาสนาไมได 
มละไดแกกิเลสอยางเดียว  พระผูมีพระภาคเจาเพราะไกลจากกิเลสดังนี้ 
พระองคจึงมีพระหฤทัยบริสุทธิ์ใสสะอาด  ไมหวาดไหวในโลกธรรม ๘ 
คือ   ลาภและใชลาภ  ยศและใชยศ  นนิทา  สรรเสริญ  สุข  ทกุข 
มาถึงเฉพาะพระองค  ๆ  ไมยินดียินราย  ยอมเพิกเฉย  ประกอบดวย 
ฉฬังคุเปกขา  แม  รูป  เสยีง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณที่ดีชั่ว 
ใด ๆ  มากระทบ  จักษุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา   กาย  ใจ  พระองคไม 
โสมนัสโทมนัส  ยอมเพงโดยอุปบัติดวยญาณุเปกขาฉะนี้  ก็เพราะ 
พระองคไกลจากกิเลสแลว.  ซึ่งวาเปนผูควรน้ัน  คือพระองคควรใน 
ลาภ  ยศ  ความสรรเสริญ  ความสุข  เพราะพระองคไมมียินดี  อน่ึง  
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พระองคควรรับซึ่งปจจัย  ๔  มีจีวรเปนตน  และบูชาพิเศษอันประชุมชน    
ในโลกถวายบูชาดวยความเลื่อมใส  เพราะพระองคเปนยอดของทักขิ- 
ไณยบุคคล  ยอมกระทําผลของทานการบูชานั้นใหไพบูลวิเศษยิ่ง ๆ  ได 
พระผูมีพระภาคเจามีคุณความดีดังพรรณนามาฉะน้ี จึงทรงพระนามวา 
อรห  เปนผูไกล เปนผูควร  ดังนี้. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงพระนามวา   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เพราะ 
พระองคตรัสรูซึ่งธรรมท้ังสิ้นแตลําพังพระองคชอบแท  ไมวิปริตแปรผัน 
ถึงผูใดไดรูซึ่งธรรมที่พระองคตรัสรูแลว  และทรงจําไวดวยปญญาแลว 
และปฏิบัติตามซ่ึงธรรมนั้นไมวิปริต  เปนความชอบ  เพราะมละทุจริต 
และกิเลสคือโลภ  โกรธ  หลง  ไดจริง  ก็พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  รูอยางนี้แล 
จึงชื่อวาชอบ  ไมมีใครสอนพระองค  ๆ  ตรัสรูเอง  เพราะเหตุนั้น จึง 
ทรงพระนามวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  รูตรัสรูแลวชอบเองซึ่งธรรมทั้งสิน 
บทวา  อรห  นั้น  สําเร็จดวยความเปนผูบริสุทธิ์  ไกลจากกิเลส  ดวย 
อันมละเปนสมุจเฉทปหาน  บทวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  นั้น  สําเรจ็ดวย 
ภาวนาความทําอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใหเกิดเจริญข้ึนดวยดี. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงพระนามวา  วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน 
เพราะพระองคถึงพรอมบริบูรณแลวดวยวิชชาและจรณะเครื่องประพฤติ 
เพ่ือวิชชา  วิชชานั้นทานแจกเปน  ๓  อยางบาง  ๘  อยางบาง  วิชชา ๓ 
นั้น  คือ  บุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ปญญาท่ีตามระลึกรูซึ่งขันธที่ตนอยู 
แลวในภพกอน ๆ  คือระลึกชาติกอน ๆ  ได  ๑  จุตูปปาตญาณ   ปญญา 
อันกําหนดรูซึ่งจุติปฏิสนธิอุปบัติของสัตวทั้งสิ้น ๑    อาสวักขยญาณ  
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ปญญาอันรูในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวกิเลส  ๑  รวมเปน ๓  ฉะนี้.   
วิชชา  ๘  นัน้  คือ  วิปสสนาญาณ  ปญญาอันเห็นกายน้ีสักวาเปนธาตุ ๔ 
คือ ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  มีวิญญาณอาศัยอยู  ใชสัตวใชบุคคลเปนตน  ๑ 
มโนมยิทธิ  ฤทธ์ิที่สําเร็จดวยใจ  คือนิรมิตซ่ึงรูปอ่ืนออกจากกายน้ี 
ดังชักไสหญาปลองออก  ๑  อิทธิวิธิ  ฤทธิ์สําเร็จ  อธิบายตามประสงค 
คือคนเดียวอธิษฐานใหเปนคนมาก  คนมากอธิษฐานใหเปนคนเดียวได 
เปนตน  ๑  ทิพพโสตธาตุ โสตเปนดังทิพย  คิดจะฟงเสียงมนุษยหรือเสียง 
ทิพยในที่ไกลหรือใกลยอมไดยิน  ๑  เจโตปริยญาณ  รูกําหนดจิตของ 
ผูอ่ืนวาดีและชั่ว  มีกิเลสและไมมีกิเลส  ๑  กับวิชชา  ๓  ที่กลาวแลวกอน 
นั้นจึงรวมเปน  ๘  ฉะนี้.  ธรรมมีประเภท ๓  ประเภท  ๘  เหลาน้ีเรียกวา 
วิชชา  เพราะวาเปนความรูพิเศษยิ่งกวาความรูอ่ืน ๆ.   จรณะเครื่อง 
ประพฤติเพ่ือวิชชา  ๑๕  นั้น  คือ  สีลสังวร  สํารวมกายวาจาใหเปนปกติ 
ดีงามอยูเสมอ  มิใหทุจรติความประพฤติชั่วเกิดข้ึนได  ๑  อินทรีย- 
สังวร  ระวังตา  หู  จมูก ลิ้น  กาย  ใจ  ไว  มิใหอภิชฌาโทมนัสบาปธรรม 
เกิดข้ึนครอบงําจิตได  ๑  โภชเน  มัตตัญุตา   ความเปนผูรูประมาณ 
ในอันกินอาหารและของบริโภคตาง  ๆ  ๑  ชาคริยานุโยค  ประกอบ 
ตามความเพียรเปนของคนผูต่ืนอยูดวยสติ  ๑  สัทธา  ความเชื่อกรรม 
เชื่อผลแหงกรรม  ๑  หิริ  ความเกลียดละอายแตทุจริตบาปธรรม  ๑ 
โอตตัปปะ  ความสะดุงกลัวแตทุกจริตบาปธรรม ๑  พาหุสัจจะ  ความเปน 
พหุสูต  สดับฟงจําทรงธรรมไวไดมาก ๑  วิริยะ  ความเพียรละบาป 
บําเพ็ญบุญ ๑  สติ  ความระลึกซึ่งเปนเหตุใหบาปอกุศลนอยเบาบาง  
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หมดสิ้นไป  ใหกุศลเกิดเจริญทวีมากข้ึน  ๑  ปญญา  ความรูทั่วไปใน   
บาปบุญและสุขทุกขและเหตุเกิดบาปบุญและสุขทุกข  ๑  ปฐมฌาน  ๑ 
ทุติยฌาน ๑  ตติยฌาน  ๑  จตุตถฌาน ๑  รวมเปนจรณะเครื่องดําเนิน 
ไปยังวิชชา  ๑๕.  วิชชา  ๓  วิชชา  ๘  และจรณะ ๑๕  เหลาน้ี  ยอมมีพรอม 
บริบูรณในพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงทรงพระ 
นามวา  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  ผูถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงพระนามวา  สุคโต  เพราะพระองค 
ไปแลวสูที่อันดีคือนิพพานเปนอมตสถาน  อนึ่งเพราะพระองคไปแลว 
ชอบ  คือกิเลสเหลาใดท่ีพระองคมละไดแลว  พระองคมิไดกลับคืน 
มายังกิเลสเหลาน้ันอีกเลย  อนึ่งเพราะพระองคดําเนินดี  คือพระองค 
มละฆราวาสสมบัติออกทรงผนวชแลว   ก็พากเพียรพยายามไปจนได  
สําเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  อน่ึงเพราะพระองคดําเนินตาม 
ทางพระอัษฎางคิกมรรค  มิไดเขาใกลกุมรรคมิจฉาปฏิบัติทางผิด  คือ 
กามสุขัลลิกานุโยค  และอัตตกิลมาถานุโยค  อนึ่งเพราะพระองคมีวาจา 
ดี  คือกลาวแตคําท่ีจริงท่ีแท  และประกอบดวยประโยชน  และกลาว 
ในกาลท่ีควรกลาว  และกลาวแกบุคคลท่ีควรกลาว  คุณความดีของ 
พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  มีอยูจริงดังพรรณนามาฉะน้ี  เพราะเหตุดังน้ัน 
พระองคจึงทรงพระนามวา  สุคโต  เปนผูไปดีแลว  ดังนี้. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงพระนามวา  โลกวิทู  เพราะรูแจง 
ซึ่งโลกดวยประการท้ังสิ้น  โลกน้ันวาโดยประเภทมี  ๓  คือ สังขารโลก 
ไดแกนามและรูปเปนตน  ๑  สัตวโลก  ไดแกเทพดามนุษยเปนตน ๑  
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โอกาสโลก  ไดแกแผนดินและอากาศเปนตน  ๑  พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  
ยอมรูซึ่งโลกทั้ง  ๓  นี้วา  เปนปลุชชนธรรม  มีความทรุดโทรมหลุด   
ทลายหักพังไมยั่งยืนเปนธรรมดา  พระองคเมื่อรูแจงโลกไดฉะนี้  จึง 
ขามโลกเสียได  ไมติดอยูในโลกดวยยางคือตัณหา  เพราะเหตุนั้น 
พระองคจึงทรงพระนามวา  โลกวิทู  ผูรูแจงซ่ึงโลก.  
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงพระนามวา  อนตฺุตโร  เพราะไมมี 
ใครในโลกจะเสมอและยิ่งกวาพระองค  ดวยคุณ  คือ ศีล  สมาธิ ปญญา 
วิมุตติ  วิมุตติญาณทัสสนะ  เหตุดังนั้น  พระองคจึงทรงพระนามวา 
อนุตฺตโร  มีผูอ่ืนเลิศกวาพระองคไมมี. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงพระนามวา  ปุรสิทมฺมสารถิ  ผู 
ทรมานคนท่ีควรทรมาน  แทจริง  พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ยอมทรง 
ทรมานสัตวโลกที่ควรทรมาน  ดวยอุบายอันวิจิตรตาง ๆ  คือ  สัตว 
เหลาใดชอบคําละเอียดไพเราะ  พระองคทรงทรมานดวยคําละเอียด 
คือแสดงสุจริต  ๓  มีกายสุจริตเปนตน  และทรงแสดงผลแหงสุจริตให 
สัตวนั้นยินดีประพฤติตาม  สัตวพวกใดชอบคําหยาบ  พระองคก็ทรง 
ทรมานดวยคําหยาบ  คือประกาศทุจริต  ๓  และผลแหงทุจริตน้ัน 
ใหสัตวเกลียดกลัวละเสีย  สัตวพวกใดชอบท้ังคําละเอียดและคําหยาบ 
พระองคก็ทรงทรมานดวยคําละเอียดและคําหยาบ  คือทรงชี้แจงซ่ึง 
สุจริตและทุจริต  และผลของสุจริตและทุจริต  ใหสัตวละเสียซึ่ง 
ทุจริตดํารงอยูในสุจริต  พระผูมีพระภาคเจาฉลาดในการทรมานสัตวโลก 
ใหมละพยศอันรายเสียได  ดังนี้  พระองคจึงทรงพระนามวา   ปุริส-  
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ทมฺทสารถิ  ผูทรมานซึ่งคนควรทรมาน  ดังนี้.     
        อน่ึง อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  ๒  พระนามน้ี  ทานรวมเปน 
พระนามเดียวกันวา  พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ทรงพระนามวา  อนุตฺตโร 
ปุริสทมฺมสารถิ  ผูทรมานซ่ึงคนท่ีควรทรมาน  ไมมีใครเสมอและยิ่ง 
กวาพระองคไดดังน้ี.  แทจริง  เหมือนอยางคชสารอัสดร  ทีนายควาญ 
ทรมานคลองแคลวดวยดีแลว  นายควาญประสงคจะใหเลนไปในทิศ 
ใด ๆ ก็เลนไปไดยังทิศนั้น  ๆ  อยางเดียวในวาระอันหน่ึง  สวนคน 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรมานแลวน้ัน แมนั่งอยูดวยบัลลังกอันเดียว 
ยอมใหแลนไปไดยังทิศท้ัง  ๘  คือสมาบัติ  ๘  และทิศทั้ง  ๘  คือมรรค ๔ 
ผล  ๔  เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงทรงพระนามวา  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺม- 
สารถิ   ผูยังคนท่ีควรทรมานใหแลนไป  ไมมีใครเสมอและยิ่งกวา 
พระองคได  ดังนี้. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา  ทรงทรมานสัตวโลกที ่
ควรทรมานน้ัน  เปนกระบวนทรมานไมกดข่ีขมเหงดวยอาชญา  ทําให 
สัตวไดทุกขไดลําบาก  ดงัควาญชางควาญมาและคนที่เปนอิสราธิบดี 
ทรมานคชสารอัสดรและคนที่อยูในอํานาจของตน  ดวยคําหยาบและ 
อาชญา  คือจําจองเฆ่ียนตีตาง ๆ  เชนนั้นหามิได  พระองคยอม 
ทรงทรมานสัตวบางพวก  ดวยอิทธปิาฏิหาริยและอาเทสนาปาฏิหาริย 
บางเหลาก็เปนกระบวนทรมานขมข่ีใหสิ้นพยศอันราย  และมานะทิฏฐิ 
อันกระดางเสียกอนแลว ก็ทรงทรมานดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย  เทศนา 
สั่งสอนใหสัตวปฏิบัติตาม จนมละพยศอันรายคือทุจริตสังกิเลสธรรม 
เสียได  ดวยมรรคภาวนาน้ัน  เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงทรงพระนาม  
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วา  อนุตฺตโร   ปุริสทมฺมสารถิ  ผูทรมานซ่ึงคนควรทรมาน  ไมมีใคร   
เสมอและยิ่งกวาพระองคได  ดังนี้.   
        พระผูมพีระภาคเจานั้นทรงพระนามวา  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน 
ผูศาสดาส่ังสอนของเทพดาและมนุษยทั้งส้ิน  พระผูมีพระภาคเจายอม 
สั่งสอนสัตวใหไดบรรลปุระโยชนทัง้ ๓  คือ  ประโยชนในชาตินี้  และ 
ประโยชนในภพหนา  และประโยชนอยางยิ่งคือนิพพาน  ตามควรแก 
อัธยาศัยของเวไนยสัตวนั้น ๆ  เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงทรงพระนาม 
วา  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  ผูศาสดาส่ังสอนของเทวดาและมนุษยทั้งส้ิน 
ดังน้ี. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้นทรงพระนามวา  พุทฺโธ  ผูบานแลวเต็มที่ 
ดวยตรัสรูสัจจะของจริงทั้ง  ๔  ดวยพระองคเองแลว  และส่ังสอนใหสัตว 
อ่ืนตรัสรูตามดวย  ดังนี้. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้นทรงพระนามวา  ภควา  ผูมีภาค  ภาคน้ัน 
คือกุศลธรรมมีทานศีลเปนตน  ซึ่งเปนธรรมถึงซ่ึงสวนอันอุมอยางยิ่ง 
อุกฤษฏ  และเปนธรรมยังโลกิยสุขโลกุตรสุขใหเกิดข้ึน  ภาคนั้นยอม 
มีแกพระผูมีพระภาคเจา  เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงทรงพระนามวา 
ภควา  ดังนี้. 
        อน่ึง  พระองคทรงพระนามวา  ภควา  เพราะพระองคทรงแจก 
ประเภทธรรมเปนแผนกตาง ๆ  จนถงึโลกุตรธรรมมรรคผลนิพพาน 
เปนที่สุดแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น  จึงทรงพระนาม 
วา  ภคนา  ผูจําแนก  ดังนี้  พระนามคือ  ภควา  นี้เปนพระนามของ 
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พระผูมีพระภาคเจา  สําหรับกลาวดวยความเคารพในพระผูมีพระภาคเจา   
ของผูเปนสาวก  พิเศษอุดมกวาสัตวทั้งส้ิน. 
        อน่ึง  พระนามตั้งแต  อรห จนถึง  ภควา  เหลาน้ี  พระพุทธ- 
มารดาหรือพระพุทธบิดาหรือพระญาติ  หรือผูวิเศษในโลกผูใดผูหน่ึง 
ก็ดี  หรือเทพดาและพรหมก็ดี  จะไดถวายแกพระองคหามิได  พระนาม 
เหลาน้ีเปนเนมิตตกนาม  มาแตนิมิตคืออรหัตคุณ  และอนุตรสัมมา- 
สัมโพธิคุณ  เกิดข้ึนพรอมกันกับดวยความเกิดดวยนามกายในอริยชาติ 
และทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรของพระองค. 
        อน่ึง  พระนามตั้งแต   อรห  จนถงึ  โลกวิทู  เหลาน้ีแสดง 
พระปญญาคุณ  พระนามคือ  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา 
เทวมนุสฺสาน    แสดงพระกรุณาคุณ  พระนามคือ  พุทฺโธ  ภควา 
นี้แสดงพระปญญาและพระกรุณาคุณท้ังสอง  อนึ่ง พระนามต้ังแต 
อรห  จนถึง  โลกวิทู  เหลาน้ี  แสดงพระคุณคือตรัสรูสําเร็จ 
ประโยชนของพระองคผูเดียว  พระนามคือ  อนุตฺตโร  ปริสทมฺม- 
สารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  นี้แสดงพระคุณคือตรัสรูสําเร็จประโยชน 
ของผูอ่ืน   พระนามคือ  พุทฺโธ  ภควา ดังน้ี  แสดงพระคุณคือตรัสรู 
สําเร็จประโยชนของตนและของผูอ่ืนทั้งสอง  อนึ่ง  พระนามวา  อรห 
แสดงซ่ึงความบริสุทธิ์   ไกลจากกิเลส  ดวยอันละเปนสมุจเฉทปหาน 
พระนามวา  สมฺมาสมฺพุทโฺธ  แสดงซ่ึงภาวนาความทําอรหัตคุณ 
และสัมมาสัมโพธิคุณใหเกิดมีข้ึน   เพราะเหตุนั้นพระนามท้ังสองน้ี 
จึงเปนพระนามใหญ  พระผูมีพระภาคเจาน้ันไดตรัสออกชื่อพระนามน้ี 
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มีในสุตตันตประเทศน้ัน  ๆ  โดยมาก  โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญพุทธา-    
นุสสติระลึกถึงคุณพระเจา  พึงถือเอาเน้ือความข้ึนรําพึง  ใหเห็นคุณ 
ของพระพุทธเจาตามเนื้อความท่ีกลาวมาแลวน้ี  อยาถือเอาแตพยัญชนะ 
ข้ึนบริกรรมบงดวยปาก   ทําอยางนี้จะไมเห็นคุณพระพุทธเจา  อนึ่ง 
ระลึกถึงคุณพระพุทธเจานั้น  จะระลกึทุก  ๆ  บทก็ได  หรือบทใด 
บทหน่ึงก็ได  ตามถนัดเทอญ  เมื่อโยคาพจรกุลบุตรระลึกถึงคุณของ 
พระพุทธเจา  โดยนิยมดังกลาวมาแลวน้ัน  ราคะ  โทสะ  โมหะ  นีวรณ- 
ธรรมก็จะมิไดครอบงําซ่ึงจิตของโยคาพจรกุลบุตร  ๆ  นั้น  ก็มีจิตสงบ 
รํางับ  ต้ังมั่นเปนอุปจารสมาธิ.  วินิจฉัยในพุทธานุสสติ  ยุติแตเทาน้ี. 
        จะวินิจฉัยในธัมมานุสสติตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตรผูมศีรัทธา 
ปรารถนาจะเจริญธัมมานุสสติกัมมัฏฐานน้ัน  พึงอาศัยอยูในเสนาสนะ 
อันสมควรโดยนัยที่กลาวมาแลวน้ัน  พึงระลึกตรกึคิดไปในคุณของ 
พระธรรม  กแ็ลพระธรรมนั้นมีประเภทเปน ๓  คือ  ปริยัติธรรม ๑ 
ปฏิบัติธรรม  ๑  ปฏิเวธธรรม  ๑.  พุทธวจนะคําส่ังสอนของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาน้ัน  ซึ่งไดเทศนาส่ังสอนเวไนยสัตว  หรือเปลงออกเปนอุทาน 
วาจา และบัญญัติแตงต้ังเปนสิกขาบทพุทธอาณาชินมริยาทแกสาวกก็ดี 
พุทธวจนะท้ังส้ินนี้ชื่อวา  ปริยัติธรรม  เพราะเปนธรรมตองเลาเรียน 
ศึกษาใหรูรอบคอบดวยดี  ก็ปริยัติธรรมนั้น  มีศลี  สมาธิ  ปญญา 
เปนประโยชนเปนอานิสงส  ศีล  สมาธิ   ปญญาน้ัน  ม ี มรรค  ผล 
นิพพาน  เปนประโยชนเปนอานิสงส  อน่ึง  ปริยัติธรรมนั้น  แสดงขอ 
ปฏิบัติคือ  ศลี   สมาธิ  ปญญา  ใด  อันไปสูนิพพานโดยลําดับ  ศีล  
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สมาธิ  ปญญา  นั้นชื่อวา  ปฏิปตติธรรม  เพราะเปนธรรมอันกลุบุตร     
ไดปฏิบัติทําใหบริบูรณ  เมื่อกุลบุตรมาปฏิบัติทําใหบริบูรณในศีลสมาธิ 
ปญญาน้ันแลว  ไดบรรลธุรรมวิเศษคือ  มรรค  ผล  นิพพาน  กม็รรค 
ผล  นิพพานน้ัน  ชื่อวา  ปฏิเวธธรรม  เพราะเปนธรรมอันกุลบุตร 
ตองทําใหแจงแทงตลอดดวยมรรคภาวนานั้น  ๆ . 
        ก็ปริยัติธรรมนั้น  ยอมมีคุณแกผูศึกษาเลาเรียนสดับฟงจําทรงไว 
ใหเกิดความฉลาดรอบรูในขอปฏิบัติ  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ศลี 
สมาธิ  ปญญานั้น  ยอมมีคุณแกผูที่ปฏิบัติ  คือ  ๑.  ผูปฏิบัติดํารงอยูใน 
ศีล   รกัษาศีลไวไดแลว  ความเดือดรอนใจและทุกขภัยตาง  ๆ  ที่จะพึง 
เกิดข้ึน  เพราะความเปนผูมีศีลชั่ว  ไมรกัษาศีลไวใหดี  ก็จะไมมี. 
๒.  ผูปฏิบัติในสมาธิ  ทําสมาธิจิตใหเกิดมีอยูเนือง  ๆ  แลว  นีวรณ- 
ธรรม  ๕  กจ็ะไมอาจครอบงําจิตได  ความเดือดรอนใจและทุกขภัยตางๆ 
ที่จะพึงเกิดข้ึน  เพราะจิตฟุงซาน  เพราะกิเลสครอบงํา  ก็จะไมมี. 
๓.  ผูที่ปฏิบติัในปญญา  คือทําปญญาความรูทั่วไปใหเกิดมีอยูในจิตแลว 
ความเดือดรอนใจและทุกขโทมนัสหวาดเสียวสะดุงกลัวภัยตาง  ๆ  ที่จะ 
พึงเกิดข้ึน  เพราะความโงไมรูรอบคอบก็จะไมมี  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
ยอมมีคุณแกผูที่ปฏิบัติดวยประการดังน้ี.   ฝายปฏิเวธธรรมคือ  มรรค 
ผล  นิพพานน้ัน  ยอมมีคุณแกผูที่ไดรูแจงแทงตลอด  ไดสําเร็จอริย- 
มรรค   อริยผล  มละกิเลสเหลาใด ๆ  ไดตามมรรคภาวนานั้น ๆ แลว 
ความเดือดรอนใจและทุกขภัยตาง  ๆ  ที่จะพึงเกิดข้ึนเพราะกิเลสเหลา- 
นั้น ๆ ก็จะไมมี  ผูที่ไดรูแทงตลอดพระนิพพานแลว  ก็พนจากทุกข  
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ไมตองเกิด  แก  ตายตอไปอีกในเบ้ืองหนา  ปฏิเวธธรรมยอมมีคุณแก   
ผูที่ไดรูแทงตลอด  มรรค  ผล  นิพพาน  ดวยประการดังนี้.  อนึ่ง 
ปริยัติธรรมน้ัน  ยอมมีคุณ  คือทําใหบริบูรณใน  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
ศีล  สมาธิ  ปญญาน้ัน  ยอมมีคุณ  คือ  ทําใหกาย  วาจา  ใจบริสุทธ 
จนบรรลุมรรคผลนิพพาน  มรรคผลนั้น  ยอมมีคุณ  คือละกิเลสเปน 
สมุขเฉทปหาน  นิพพานน้ัน  ยอมมีคุณ  คือดับเพลิงกิเลสและกองทุกข 
ทั้งหมด  ความเกิด  แกเจ็บ  ตายไมมี  เปนความสุขอยางยิ่ง. 
        โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญธัมมานุสสติกัมมัฏฐานน้ัน  จะพึงระลึก 
ตรึกคิดไปในคุณของพระธรรม  โดยนัยดังกลาวมาแลวน้ีก็ได  หรือจะ 
ระลึกถึงคุณของพระธรรมตามพระบาลีวา  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม 
ดังน้ี  เปนตนก็ได  ตามถนัดใจ  เมื่อจะระลึกตามพระบาลีนั้นพึงระลึก 
ดังน้ีวา  ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคกลาวแลวดี  คือเพราะในเบื้องตน 
คือศีล  เพราะในทามกลางคือสมาธิ เพราะในท่ีสุดคือปญญา  พรอมท้ัง 
อรรถทั้งพยญัชนะ  บริบรูณสิ้นเชิงเต็มที่  บริสุทธไมมีพิรุธอันใด 
อันหน่ึง  และเปนไปเพ่ือมละราคะ  โทสะ  โมหะเสียได  เหตุนั้นจึง 
ชื่อวา  สฺวากขฺาโต  ทานกลาวแลวดี.  อนึ่ง  ธรรมท่ีพระผูมีพระภาค 
กลาวแลวดี  เพราะชี้ทางขอปฏิบัติดี  ซึ่งเปนเหตุจะใหสัตวถึงซึ่งความ 
สุขพนจากทุกขภัย  เหตุนั้นจึงชื่อวา  สฺวากฺขาโต  อน่ึง  พระธรรม 
นั้นใหผูที่ปฏิบัติดีไดเห็นผลรูแจงดวยตนเอง  ไมตองไตถามใคร  เหตุนั้น 
จึงชื่อวา  สนฺทิฏ ิโก  ผูปฏิบัติเห็นเอง.  อน่ึง  พระธรรมนั้นทาน 
ใหผลไมมีกาลไมมีสมัย  ปฏิบัติทานดีจริง  ๆ  เมื่อใด  ทานก็ใหผลได  
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ความชอบเย็นใจหายความรอนเมื่อน้ัน  ไมมีกาลไมมีเวลา  พฤกษชาติ    
มีไมมะมวงเปนตน  ยอมใหผลตามฤดูกาล  พระธรรมหาเปนเชนนั้นไม 
ใครปฏิบัติทานดีจริงเมื่อใด  ทานก็ใหผลเมื่อน้ัน   จะใหผลตามกาลเวลา 
เหมือนอยางพฤษชาติอันใหผลตามฤดูกาลน้ันไมมีเลย  เหตุนั้นจึงชื่อ 
วา  อกาลิโก  ใหผลไมมีกาล.  อน่ึง  พระธรรมนั้นทานอาจรองเรียก 
ทาทายผูปฏิบัติวา  ทานจงมาดูเถิด  ๆ  ดังน้ี  เพราะพระธรรมน้ันเมื่อ 
ผูใดไดดูทานเห็นทานเขาแลวดวยตาปญญา  กิเลสเครื่องเศราหมองซึ่ง 
เปนเหตุใหเกิดความรอนเหลาใด  ทีม่ีอยูในสันดานผูนั้น กิเลสเหลาน้ัน 
ยอมสงบรํางับดับหายไปจากสันดาน  ในขณะเม่ือไดดูไดเห็นพระธรรม 
นั้น  แทจริง   ทานท่ีมละกิเลสบาปธรรมไดตามมรรคภาวนา  มีคุณ 
ปรากฏเรียกวา  โสดาบน  สกิทาคามี  อนาคามี  อรยิบุคคลพระอรหันต- 
ขีณาสพ  ดังนี้นั้น  ก็เพราะไดดูไดเปนธรรมน้ัน  ความท่ีมละกิเลสได 
โดยตทังค  วิกขันภน  สมจุเฉทปหาน  ของผูที่ไดดูไดเห็นพระธรรม 
นั้น  ยอมมีจริงมีแทไมเปลาเลย  เพราะเหตุนั้น  พระธรรมนั้นจึงชื่อวา 
เอหิปสฺสิโก  ความจะรองเรียกผูปฏิบัติวา  ทานจงมาดูเถิด  ทานจงมา 
เห็นเถิด  ดังนี้,  อน่ึง  พระธรรมอันบุคคลผูปฏิบัติจะพึงนอมเขาในใจ 
คือจะตองตรึกตรองมองดูดวยใจ  จะแลดูดวยตามิได  แลดวยใจแลว 
ก็เห็นพระธรรม  ทําใจใหบริสุทธิ์หลุดไปจากกิเลสได  เพราะเหตุนั้น 
จึงจะตองนอมพระธรรมเขาในใจ  ตรึกตรองพิจารณาไปดวยใจ. 
นัยหน่ึงวา  พระธรรมน้ันเปนของอันบุคคลจะนอมเขาใจได  อธิบาย 
วา  ผูที่บําเพ็ญเพียรรีบเรงภาวนาดังรีบดับผาและเศียรอันเพลิงไหมอยู  
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ฉะน้ัน  แลวทํามรรคและผลใหเกิดมีข้ึนในใจ  เพราะเหตุนั้น  พระธรรม   
จึงชื่อวา  โอปนยิโก  อันบุคคลจะพึงนอมเขาในใจได. พระธรรมน้ัน 
อันวิญูชนผูรูวิเศษทั้งหลายจะพึงรูแจงเฉพาะตัว  อธิบายวา  พระธรรม 
นี้ทานท่ีเปนนักปราชญทัง้หลายจะพึงเห็นแจงในตน ๆ ผูอ่ืนที่ไมไดรู 
จะพลอยมารูดวยทานนั้นไมได  เหมือนอยางวิชาศิลปศาสตรตาง  ๆ  
ผูที่ไดศึกษารูเขาใจแลว  ก็รูเขาใจเฉพาะตัวของผูนั้นเอง  ผูอ่ืนที่ไมได 
ศึกษาจะพลอยมารูในศิลปศาสตรวิชานั้นดวยไมไดฉะน้ัน  เมื่อโยคา- 
พจรกุลบุตรมาระลึกตรึกคิดไปในคุณของพระธรรมอยู  ก็จะมละเสียได 
ซึ่งนีวรณธรรม  จิตก็ต้ังม่ันเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลําดับ ๆ. 
วินิฉัยในธัมมานุสสติ  จบแตเทาน้ี. 
        จะวินิจฉัยในสังฆานุสสติตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ 
สังฆานุสสติกัมมัฏฐานน้ัน  พึงอาศัยอยูในเสนาสนะอันสมควร  โดย 
นัยที่กลาวมากอนน้ันแลว  จึงระลึกถึงคุณของพระสงฆ  พระสงฆนั้น 
มี  ๒  จําพวก  คือ  อริยสงฆจําพวกหน่ึง  สมมติสงฆจําพวกหน่ึง ทานท่ี 
ดํารงอยูในมรรค  ๔ ผล  ๔  ชื่อวาอริยสงฆ  หมูของพระอริยเจา  หมูเปน 
พระอริยเจา.  ภิกษุต้ังแต  ๔  รูปข้ึนไปน่ังอยูในภายในสีมา  ไมละหัตถ- 
บาสกันและกัน  มีอํานาจใหสําเร็จสังฆหรรมน้ัน  ๆ  ได  ชื่อวาสมมติ- 
สงฆ  ๆ  โดยสมมติ.   ก็พระสงฆนั้นยอมมีคุณแกสัตว   เพราะทานรักษา 
ปริยัติธรรมของพระพุทธเจาไว  ไดสังคีติรอยกรองไวเปนหมูเปนหมวด 
มิไดกระจัดพลัดพราย  จนถึงไดจารจารึกใสไวในใบลานเปนลําดับ ๆ มา 
หมูชนที่เกิด  ณ  ภายหลังไดศึกษาเลาเรียนสดับฟงทรงจําไว  จึงพากัน  
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ฉลาดรูจักพุทธวจนะและบุญบาป  เหตุเกิดสุขและทุกข  ถาพระพุทธเจา   
เสด็จดับขันธปรินิพพานแลว  พระสงฆมิไดรักษาปริยัติธรรมไว  มิได 
รอยกรองปรยิัติธรรมไวไซร  หมูชนทีเ่กิดมา  ณ ภายหลัง  ก็จะพากัน 
โงเขลา  หารูจักพุทธวจนะ  และบุญบาป  เหตุเกิดสุขและทุกขไม 
ซึ่งประชุมชนท่ีเกิดภายหลังมารูจักพุทธวจนะ  และบุญบาป  เหตุเกิด 
สุขและทุกข  ตามภูมิปญญาของตน ๆ ไดดี  เพราะพระสงฆเปนตนเหตุ 
ขอน้ีไดชื่อวาพระสงฆมีคุณแกสัตวอยางหน่ึง ๆ.   อน่ึง  พระสงฆนั้น 
ทานเปนบุญเขต  เนื้อนาบุญของโลก   หาเขตบุญอ่ืนยิ่งกวาและเสมอ 
ไมมี  บุคคลเหลาใดมีความตองการสมบัติที่เปนของมนุษยหรือเปน 
ของทิพย  หรือตองการสมบัติคือนิพพานแลว  และถวายทานบูชาและ 
ปฏิบัติตาม  ดวยความเชื่อและเลื่อมใสในพระสงฆ ๆ  ก็สามารถจะให 
บุคคลเหลานั้นไดสมบัตินั้น  ๆ  สมดงัจิตประสงคของตน ๆ ได  ขอน้ี 
พระสงฆไดชื่อวามีคุณแกสัตวอยางหน่ึงเพราะเปนบุญเขตอันยิ่ง. 
        โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญสังฆานุสสติ  จะพึงระลึกถึงคุณของ 
พระสงฆโดยนัยที่กลาวมาแลวน้ีก็ได  หรือจะระลึกถึงคุณพระสงฆตาม 
พระบาลีวา  สุปฏิปนฺโน  เปนตนไปท้ังหมด  หรือบทใดบทหน่ึงก็ได 
ความในบาลีนั้นวา  พระสงฆผูสาวกของพระผูมีพระภาคทานปฏิบัติดี 
ปตประตูอบายไดแลว  จึงชื่อวา  สุปฏิปนิโน  ปฏิบติัดีแลว  คือพระโสดา 
บัน๑.  อน่ึงทานปฏิบัติตรง  อยูอีกชาติเดียวทําที่สุดแหงทุกขได  จึงชื่อวา 
 
๑.  แกวา  สุปฏิปนฺโน  คือพระโสดาบัน  ฯ ล ฯ  สามีจิปฏิปนฺโน  คือพระอรหันต  นี้ยงัไมเคยพบที่มา 
บางทีจะเปนความเหน็ของทานเอง.  
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อุชุปฏิปนฺโน  ปฏิบัติตรงแลว  คือพระสกิทาคามี.  อนึ่ง  ทานผูปฏิบัติ  
ออกจากกามธาตุแลว  ดับทุกขไดแลวในพรหมโลกจึงชื่อวา  ายปฏิ-     
ปนฺโน  ปฏิบติัออกตัวไดแลว  คือพระอานาคามี.  อนึ่ง  ทานปฏิบัติชอบยิ่ง 
ดับทุกขไดในชาตินี้แล  จึงชื่อวา  สามีจิปฏิปนฺโน  ปฏิบัติชอบยิ่งแลว 
คือพระอรหันต. 
        พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว  เพราะ 
เปนผูปฏิบัติชอบแลว ในธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคเจาท่ีตรัสดี 
แลว   มิไดดาํเนินโดยขอปฏิบัติอันผิดจากพุทธศาสนา  จึงชื่อวา  สุปฏ-ิ 
ปนฺโน  ปฏิบติัดีแลว.  อน่ึง  เปนผูปฏิบัติตรงแลว  เพราะทานดําเนิน 
ตามทางกลาง  คืออัษฎางคิกมรรค  มิไดเขาไปใกลซึ่งสวนลามก  ๒ 
อยาง  คือกามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค  ซึ่งเปนขอปฏิบัติ 
อันผิดจากพระนิพพานจึงชื่อวา  อุชุปฏิปนฺโน  ปฏบิัติตรงแลว.  อน่ึง 
เปนผูปฏิบัติออกตัว  คือทานไมปฏิบัติเพอลาภยศความสรรเสริญสุข 
ในปจจุบัน  แลสวรรคสคุติภพสุขนั้น  ในเบื้องหนา  ทานเปนผู 
ปฏิบัติเพ่ือจะออกจากภพทั้งสิ้นจากทุกขทั้งส้ินอยางเดียว  จึงชื่อวา 
อุชุปฏิปนฺโน   ปฏิบัติออกตัวไดแลว.  อน่ึง  ทานเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง 
แลว  เพราะทานปฏิบัติทํากายวาจาใจใหบริสุทธิ์  ดวยไตรสิกขา  ศีล 
สมาธิ  ปญญา   ซึ่งเปนความปฏิบัติชอบยิ่ง  ความแกโลกุตรธรรม 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคซ่ึงเปนผูปฏิบัติดีแลว  ปฏิบัติตรงแลว 
ปฏิบัติออกตัวไดแลว  ปฏิบัติชอบยิ่งแลว  นั้น  จัดเปนคู  ๆ  ได  ๔  คู  คือ 
ทานท่ีดํารงอยูในโสดาปตติมรรค  โสดาปตติผล  คู  ๑  ทานท่ีดํารงอยู  
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ในสกิทาคามิมรรค   สกทิาคามิผล  คู  ๑  ทานท่ีดํารงอยูในอนาคามิมรรค     
อนาคามิผล  คู  ๑  ทานทีด่ํารงอยูในอรหัตมรรค  อรหัตผล  คู  ๑   
นับเรียงตัวบุคคลออกไปโดยลําดับมรรคและผลน้ัน ๆ  เปนพระอริย- 
บุคคล  ๘  จําพวก   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน 
จัดเปนคู  ๆ  ได  ๔  คู  นบัเรียงตัวบุคคลออกไปได  ๘  จําพวกเหลาน้ี. 
        อน่ึง  พระสงฆนั้น  ทานเปนผูควรเครื่องสักกาบูชา  อันเทวดา 
และมนุษยพึงนํามาบูชา  เพราะทานอาจทําเทวดาและมนุษย  ผูบูชานั้น 
ใหมีผลอันใหญยิ่งตามประสงคได  ดวยคุณของตนท่ีมีสันดานบริสุทธิ์ 
แลว  เปนเขตบุญอันยิ่ง  เหตุนั้นจึงชื่อวา  อาหุเนยฺโย  ผูควรซ่ึงเครื่อง 
สักการบูชาอันหมูชนพึงนํามาบูชา.  อน่ึง  พระสงฆนั้นเปนผูควรซ่ึง 
เครื่องสักการะของตอนรับ  กอนกวาญาติและมิตรสหายและอาคันตุกะ 
แขกแตบรรดาที่มาท้ังส้ิน  เพราะชนมีญาติเปนตนเหลาน้ัน  มีคุณซ่ึงจะ 
เสมอดวยพระสงฆนั้นไมมี  พระสงฆนั้นมีสันดานอันบริสุทธ  เปนเนื้อ 
นาบุญอันนี้  ยอมปรากฏมีแตในพุทธกาลอยางเดียว  ไมมีในกาลอ่ืน ๆ  
เพราะเหตุนั้น   พระสงฆนั้นจึงชื่อวา  ปาหุเนยฺโย  ผูควรซ่ึงเครื่อง 
สักการบูชา  อันประชุมชนพึงนํามาบูชากอน.  อน่ึง  พระสงฆนั้นเปน 
ผูควรซ่ึงทักขิณาทานเครื่องเจริญผลคือสุขสมบัติ   อันประชุมชนเชื่อตอ 
โลกหนา  หวังผลแลวจึงใหดวยความเลื่อมใส  เพราะพระสงฆนั้น  อาจ 
ทําทักขิณาทานของประชุมชนผูใหนั้น  ใหมีผลไพบูลใหญยิ่งได  ดวยคุณ 
ของตนท่ีมีสันดานบริสุทธิ์  เปนเนื้อนาบุญอันยิ่ง.  อน่ึง  พระสงฆนั้น 
ทานเปนผูควรทําซึ่งอัญชลีของประชุมชนผูเลื่อมใส  เพราะพระสงฆนั้น  
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มีสันดานบริสุทธิ์  เปนเขตบุญอันยิ่ง  อาจทําอัญชลีกรรมของประชุมชน   
นั้น  ใหเกิดผลวิเศษได เพราะเหตุนั้น พระสงฆจึงชื่อวา  อฺชลิ- 
กรณีโย  ผูควรทําซ่ึงอัญชลีของประชุมชน.  อนึ่ง  พระสงฆเปนไรนา 
ที่งอกท่ีหวานพืชคือบุญกุศล  ของประชุมชนในโลกไมมีไรนาอ่ืนยิ่งกวา 
หรือเสมอเหมือนได  เพราะพระสงฆนั้น มีสันดานบริสุทธิ์ปราศจาก 
โทษ   คือกิเลสซึ่งเปนเคร่ืองประทุษรายทําสันดานตนใหเศราหมอง 
เพราะเหตุนั้น  พระสงฆนั้นจึงเปนเขตบุญอันยิ่ง  ของเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย. 
        ก็แลคุณของพระสงฆ  ซึ่งไดพรรณนามาตามบทพระบาลีฉะน้ี 
เมื่อยนเขาแลว ๒  อยางเทาน้ัน  คือคุณเกื้อกูลแกคน  ๑ เกื้อกลูแกผู 
อ่ืน ๑  บทวา  สุปฏปนฺโน---- ๔  บทนี ้ เปนคุณเกื้อกูลแกตน  บทต้ังแต 
อาหุเนยฺโย  ไปจนถึง  อนุตฺตร  ปฺุกฺเขตฺต  โลกสฺส  นี้เปนคุณเกื้อ 
กูลแกผูอ่ืน.  เมื่อโยคาพจรกุลบุตรมาระลึกตรึกไปในคุณของพระสงฆอยู 
นีวรณธรรมก็จะสงบรํางับไปจากสันดาน  จิตก็จะต้ังม่ันเปนขณิกสมาธิ 
และอุปจารสมาธิโดยลําดับ ๆ  วินิจฉัยในสังฆานุสสติ  ยุติแตเทาน้ี. 
        จะวินิจฉัยในสีลานุสสติตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญสีลา- 
นุสสตินั้น  ถาเปนคฤหัสถ  ก็พึงชําระศีลของคฤหัสถใหบริสุทธิ์  ถาเปน 
บรรพชิต  ถาเปนชําระศีลของบรรพชิตใหบริสุทธ์ิ  ใหเปนศีลอันพระอริยะ 
ชอบใจ  อยาใหเปนทอน  คือขาดตนขาดปลาย  อยาใหทะลุคือขาดกลาง 
อยางใหดาง  คือขาดขางตนหรือขางปลายเขาไป ๒ หรือ ๓  โดยลําดับ 
อยาใหพรอย  คือขาดในระหวาง ๆ  ค่ัน ๆ  กัน  พึงทําศีลของตน ๆ  นั้น  
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ใหบริสุทธิ์บริบูรณพรอมมูลดวยดีแลว  พึงเขาไปยังเสนาสนะท่ีสงัดดุจ 
กลาวแลวแตพนหลัง  พึงพิจารณาซ่ึงศีลของตน  ดวยสามารถแหงคุณ   
ความบริสุทธ์ิ  ดันพระอริยเจาชอบใจ  มีอันไมขาดเปนตนวา  ศีลของเรา 
มิไดขาดในเบื้องตนและเบ้ืองปลายมิไดทําลายในทามกลาง  มิไดดาง 
มิไดพรอย  เปนไท  มิไดเปนทาสของตัณหา  ศีลของเรานี้เปนท่ี 
สรรเสริญของนักปราชญ  อันตัณหาและทิฏฐิไมเขาถือเอาจับตองได 
ยอมเปนไปเพ่ือจะใหสําเร็จอุปจารสมาธิ  เมื่อโยคาพจรกุลบุตรระลึก 
เนือง  ๆ  อยูถึงศีลของตนโดยนัยดังกลาวมานี้  จิตก็จะสงบรํางับจาก 
นีวรณธรรม  ต้ังม่ันเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลําดับ  ๆ  สําเร็จ 
เปนกามาพจรกุศล.  วินิจฉัยในสีลานุสสติ  ยุติแตเทาน้ี. 
        จะวินิจฉัยในจาคานุสสติตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ 
จาคานุสสติกัมมัฏฐานน้ัน  พึงทําใจใหยินดีรับใครในการบริจาคทาน 
กอน.  อน่ึง  พึงต้ังจิตไววา  ต้ังแตนี้ไปเมื่อปฏิคาหกผูจะรับทานมีอยู 
เราไมไดใหทานโดยที่สุดแตขาวกอนหนึ่งแลว  เราจะไมบริโภคเลยเปน 
อันขาดทีเดียว  ในเมื่อจะเจริญจาคานุสสติกัมมัฏฐานน้ัน  พึงใหทานแก 
ปฏิคาหกอันทรงคุณเปนอันดี   แลวพึงถือเอาซึ่งนิมิต  คืออาการในทาน 
ที่ตนไดดวยบริจาคเจตนานั้น  แลวพึงเขาไปในเสนาสนะอันสงัดมีนัย 
ดังกลาวมาแลวแตหลัง  พึงระลึกถึงซ่ึงอันบริจาคทานของตนท่ีประกอบ 
ดวยคุณมีความปราศจากตระหน่ีเปนตนวา  เปนลาภของเราแลวหนอ 
เราไดชาติเกิดเปนมนุษยนี้  ไดชื่อวาไดดวยดีแลวหนอ  เพราะอยูบัดนี้ 
ดวยจิตปราศจากตระหน่ี เรานับบริจาคสละปลอยออกแลว  มีมอืลาง  
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เปยกอยูเปนนิตย  เพ่ือจะหยิบไทยทานใหโดยเคารพ  เราเปนผูยินดีแลว   
ในการบริจาคทาน  เราเปนผูควรเพ่ืออันขอของผูอ่ืน  ผูอ่ืนมาขอของ 
สิ่งใด  เราจะใหสิ่งน้ันตามประสงค  เราเปนผูยินดีแลวในอันใหและ 
อันแจกเฉลี่ยของใหแกคนอ่ืน   เมื่อโยคาพจรกุลบุตรมาระลึกถึงอัน 
บริจาคทานของตนโดยนิยมดังนี้  จิตก็จะปราศจากนีวรณธรรม  ต้ังมั่น 
เปนขณิกสมาธิและอุปจาสมาธิโดยลําดับ ๆ .   วินิจฉัยในจาคานุสสติ 
ยุติแตเทาน้ี. 
        จะวินิจฉัยในเทวดานุสสติตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ 
เทวตานุสสติกัมมัฏฐานน้ัน  พึงทําจิตใหประกอบดวยคุณคือศรัทธา 
ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  กอนแลว  ไปยังท่ีสงัดเงียบ  พึงต้ังไวซึ่ง 
ทานผูมีคุณท้ังหลายท่ีเกิดในคติอันดี   บริบูรณดวยสุขสมบัติอิสริยยศ 
บริวารยศซ่ึงชาวโลกเรียกวาเทวดา  ที่ประกอบดวยคุณมีศรัทธาเปนตน 
ไวในท่ีเปนพยาน  แลวจึงระลึกวา  เหลาทานเทวดาซึ่งเกิดในที่คติอันดี 
บริบูรณดวยสุขสมบัติยศศักดิ์ศฤงคารบริวาร   เปนใหญเปนอธิบดีมี 
เดชานุภาพมากน้ัน  ๆ  เพราะเมื่อชาติกอน  ๆ  ทานเทวดาเหลาน้ัน 
ยอมปฏิบัติประกอบดวยคุณ  คือ  ศรทัธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา 
ก็คุณคือ  ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ ปญญา  ของเราน้ีก็เหมือนกัน 
เมื่อต้ังทานเทวดาที่เกิดในคติอันดี  บริบูรณดวยสุขสมบัติลาภยศไวในที่ 
เปนพยานฉะนี้แลว  ก็พึงระลึกถึงคุณคือ ศรัทธา ศีล  สุตะ  จาคะ 
ปญญาของตนนั้นเนือง  ๆ  ร่ําไป  เมือ่ปฏิบัติอยูโดยนัยนี้  จิตก็สงบ 
รํางับปราศจากนีวณธรรม  ต้ังมั่นเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดย  
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ลําดับ ๆ  สําเร็จเปนภามาพจรกุศลบุญราศี.  วินิจฉัยในเทวตานุสสติ    
ยุติแตเทาน้ี. 
        จะวินิจฉัยในอุปสมานุสสติตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ 
อุปสมานุสสติกัมมัฏฐานน้ัน  พึงเขาไปยังท่ีงัด  แลวจึงระลึกถึงคุณ 
พระนิพพานธรรมวา  พระนิพพานยํ่ายีเสียซึ่งความเมาตาง ๆ  มีความ 
เมาในวัยเปนตน  หรือวา  พระนิพพานน้ีนําความหวังความอยากดัง 
ระหายนํ้าเสียใหวินาส  หรือวา  พระนิพพานน้ีถอนข้ึนซึ่งอาลัยรักใคร 
พัวพันอยูในกามคุณ  ๕  เสียดวยดี  หรือวา  พระนิพพานน้ีเขาตัดเสีย 
ไดซึ่งกิเลสและกรรมและวิบาก  อันเปนเหตุใหสัตวหมุนเวียนเกิดตาย 
อยูในภพท้ัง  ๓  หรือวา   พระนิพพานน้ีเปนที่สิ้นตัณหา  สิ้นความ 
สะดุงความกลัวความอยากดวยดี  หรอืวา  พระนิพพานน้ีเปนท่ีปราศจาก 
กิเลสเครื่องยอมใจ  หรือวา  พระนิพพานน้ีเปนที่ดับราคาโทสะโมหะ 
โดยไมเหลือ  หรือวา  พระนิพพานน้ีเปนที่ดับเพลิงกิเลสและกองทุกข 
เปนสุขอยางยิ่ง  ราคะโทสะโมหะ ๓ นี้ชื่อวาเพลิงคือกิเลส  เพราะเกิดข้ึน 
กับจิต  ทําจิตใหเศราหมองขุนมัวดวย  ทําจิตใหรอนกระสับกระสายดวย 
ชาติความเกิด  ชรา  ความแก  มรณะ  ความตาย  โสกะ  ความแหงใจ 
ปริเทวะ  ความร่ําไรพร่ําบนดวยวาจา  ทุกข  ความเจ็บกาย  โทมนัส 
ความเสียใจ  อุปายาส  ความคับแคนใจ  ๘  นี้  ชื่อวากองทุกข  เพราะ 
เปนเหตุแหงความทุกขตาง ๆ  ดวย  เปนทุกขเหลือทนดวย  เพลงิคือ 
กิเลสมีราคะเปนตน  กองทุกขมีชาติเปนตนเหลาน้ีมาถึงพระนิพพาน 
แลว  ยอมดังสิ้นไปหมดไมเหลืออยูได  เหตุนั้น พระนิพพานน้ันจึง 
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เปนสุขอยางยิ่ง  ใหโยคาพจรกุลบุตรผูเจริญอุปสมานุสสติ  พึงระลึกถึง     
คุณของพระนิพพานบทใดบทหน่ึงเปนอารมณ   โดยนัยดังกลาวมานี้ 
เมื่อระลึกถึงคุณของพระนิพพานน้ันเนื่อง ๆ ร่ําไป  จิตก็จะสงบรํางับ 
จากระคะโทสะโมหะต้ังมั่นเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลดับ  ๆ 
สําหรับเปนกามาพจรกุศลบุญราศี.  วินิจฉัยในอุปสมานุสสติ  ยุติแต 
เทาน้ี. 
        จะวินัยในมรณัสสติตอไปวา  โยคาพจรกุลบตุรผูจะเจริญ 
มรณัสสตินั้น  พึงไปยังที่สงัด  แลวกระทําบริกรรมนึกไปวา  ความตาย 
จักมีแกเรา  เราจักตองตาย  ดังนี้ หรือนึกวา  ชีวิตของเราจักขาดไปดังน้ี 
หรือจะนึกวา  เรามีความตายเปนธรรมดา  ลวงความตายไปไมไดดังน้ี 
ก็ได  เมื่อทําบริกรรมน้ัน  พึงทําในใจนึกดวยอุบาย  อยาไดทําในใจ 
นึกดวยหาอุบายมิได  ซึ่งวาทําในใจนึกดวยอุบายน้ัน  คือใหเปนผูมีสติ 
และปญญา  กําหนดพิจารณาใหเกิดความสังเวชวา  ความตายน้ีจักมี 
เปนแน  ชีวิตที่เลี้ยงรางกายจิตใจใหสดใสเปนอยูนี้  จักขาดไปเปนแท 
พึงเปนผูมีสติและปญญา  กําหนดพิจารณาใหเกิดความสังเวชฉะน้ี 
อยางไดบริกรรมบนเพอพึมพําไปแตปาก  ถาแลบนเพอพึมพําไป  ไมไดต้ัง 
สติพิจารณาดวยปญญา  ธรรมสังเวชในความตายน้ันไมเกิดข้ึนได  อยาง 
นี้ชื่อวาทําในใจนึกดวยหาอุบายมิได  แทจริง  เมื่อโยคาพจรกุลบุตรมา 
ทําในใจนึกดวยหาอุบายมิไดดังน้ัน  ขณะเมื่อระลึกถึงความตายของคน 
ที่รักใคร  มีมารดาบิดาเปนตน  ก็มักจะโศกเศราเสียใจ  ขณะเมื่อ 
ระลึกถึงความตายของคนท่ีไมรักไมชัง  ก็มักจะเพิกเฉยเสีย  มิไดมี  
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ดังสัปเหรออันเห็นซากศพไมมีความสังเวชฉะนั้น ขณะเม่ือระลึก    
ถึงความตายของคนที่มีเวร   อันเปนขาศึกจะชื่นชมกันก็โสมนสั 
ขณะเม่ือระลึกถึงความตายของตน   ก็มักจะเกิดความสะดุงหวาดเสียว 
ตกใจแลว  ดงัคนขลาดเห็นนายเพชฌฆาตถือดาบเงือดเง้ืออยูและมี 
ความสะดุงตกใจกลัวฉะนั้น  ความทําในใจโดยไมแยบคายดวยหาอุบาย 
มิไดยอมประกอบไปดวยโทษตาง ๆ  ดังพรรณนามาฉะน้ี  เพราะเหตุ 
นั้น  เมื่อโยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญมรณัสสติกัมมมัฏฐานน้ี  พึงระลึกถึง 
ความตายโดยแยบคาย  ดวยอุบายท่ีชอบ  ทําใหประกอบพรอมดวย 
องค  ๓  คือ  สติ  ระลึกถึงความตายอยู  ๑  ญาณ  รูวาความตาย 
จักมีเปนแน  ตัวจักตองตายเปนแท  ๑  เกิดสังเวชสลดใจ  ๑.  เมื่อระลึก 
ถึงความตายประกอบพรอมดวยองคทั้ง ๓  นี้แลว  ก็จะขมนีวรณธรรม 
ทั้งส้ินได  จิตใจก็จะต้ังม่ัน  เปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลําดับ ๆ 
สําเร็จเปนกามาพจรกุศลราศี    โยคาพจรกุลบุตรผูระลึกถึงความตาย 
เนือง ๆ  อยูอยางนั้น  ก็จะเปนผูไมประมาท  ไมมัวเมาส้ินกาลทั้งส้ิน 
จะไมยินดียิ่งในภาพ  ตัดความยินดียิ่งในภพทั้งสิ้นเสียได  จะไมรักใคร 
ในชีวิต มละความรักใครในชีวิตเสียได จะเวนเสียซึ่งกรรมที่เปนบาป 
จะเปนผูมักนอย  ไมสะสมเก็บเขาของไวมาก  จะเปนผูมีมลทินคือ 
ตระหน่ีปราศจากสันดาน  มิไดหวงเสียดายในเครื่องบริขารท้ังส้ิน  จะ 
ถึงซ่ึงอันคุนเคยในอนิจจสัญญา  ความหมายรูวาสังขารคือรูปธรรม 
นามธรรมรางกายจิตใจไมเที่ยง  และทุกขสัญญา  ความหมายรูวาสังขาร 
เปนทุกข  และอนัตตสัญญา  ความหมายรูวาธรรมทั้งสิ้นเปนอนัตตา  
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ใชตัว  ใชตน  ใชสัตว  ใชบุคคล  อนิจจฺ  ทุกขฺ  อนตฺตา  นั้น 
ก็จะเขาไปต้ังปรากฏอยูแจงชัดในสันดาน  อนึ่ง  เมื่อมีความตายมาถึง    
ก็จะไมกลัวตาย  เปนผูมีสติตาย  มิไดเปนคนหลงตาย  คนที่ไมได 
เจริญมรณัสสตินั้น  เมื่อใกลจะตาย   มักจะสะดุงตกใจกลัวตายเปน 
กําลัง  ดังคนอันสัตวรายครอบจําไวจะกินเปนภักษาหาร  มิฉะน้ันดังคน 
อยูในเง้ือมมือของโจร   หรือเง้ือมมือของเพชฌฆาต  มีความสะดุง 
ตกใจกลัวฉันนั้น.  คุณคือเจริญมรณัสสติ  เปนปจจัยที่จะใหไดสําเร็จ 
พระนิพพาน  ผูที่เจริญมรณัสสติกัมมัฏฐานน้ี  ถายังมิสําเร็จพระนิพพาน 
ในชาตินี้  เมือ่ส้ินชีพทําลายขันธลง  ก็จะมีสุคติภพเปนเบื้องหนา  มรณัส- 
สติภาวนายอมประกอบไปดวยคุณานิสงสเปนตนฉะนี้.  เพราะฉะนั้น 
ควรท่ีผูปรีชา  จะพึงมีอุตสาหะเจริญมรณัสสติกัมมัฏฐานน้ีสิ้นกาลเนือง ๆ 
เทอญ.  วินิจฉัยในมรณัสสติยุติแตเทานี้. 
        จะวินิจฉัยในกายคตาสติตอไปวา   โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญ 
กายคตาสติกัมมัฏฐานน้ัน  พึงต้ังสติกําหนดพิจารณา  ซึ่งกายเปนที่ 
ประชุมแหงสวนนาเกลียด  ขางบน  ต้ังแตพ้ืนเทาข้ึนมา  ขางลาง  ต้ังแต 
ปลายผมลงไป  มีหนังหุมอยูโดยรอบ  ใหเห็นวาเต็มไปดวยของไม 
สะอาด  มีประการตาง ๆ  ถาจะนับเปนสวน ๆ ๓๑  สวน  คือ  เกสา 
ผมท้ังหลาย  สวน  ๑.  โลมา  ขันทั้งหลาย  สวน ๑.  นขา  เล็บ 
ทั้งหลาย  สวน  ๑.  ทนฺตา ฟงทั้งหลาย  สวน ๑.  ตโจ  หนัง  สวน ๑. 
มส  เนื้อ  สวน ๑.  นหาร ู เสนเอ็นทั้งหลาย  สวน ๑.  อฏ ี  กระดกู 
ทั้งหลาย  สวน  ๑.  อฏ ิมิ ฺช  เยื่อในกระดูกในสมอง  สวน ๑.  วกฺก  
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มาม  สวน  ๑.  หทย  หัวใจ  สวน ๑.  ยกน  ตับ  สวน  ๑.  กิโลมก 
พังผืด  สวน ๑.  ปหก  ไต  สวน ๑.  ปปฺผาส  ปอด  สวน  ๑.     
อนฺต  ไสใหญ  สวน ๑.  อนฺตคุณ  ไสนอย   ทีร่ัดเหน่ียวไสใหญ 
สวน  ๑.  อุทริย  อาหารใหม  สวน  ๑.  กรีส  อาหารเกา  สวน  ๑. 
ปตฺต  น้ําดี  สวน  ๑.  เสมฺห  น้ําเสลด  สวน  ๑.  ปุพฺโพ  น้ําเหลือง 
สวน  ๑.  โลหิต  น้ําเลือด  สวน  ๑.  เสโท  น้ําเหง่ือ  สวน  ๑. 
เมโท  น้ํามันขน  สวน ๑.  อสฺสุ  น้ําตา  สวน  ๑.  วสา  น้ํามัน 
เหลว  สวน  ๑.  เขโฬ  น้ําลาย  สวน  ๑.  สิงฺฆาณิกา  น้ํามูก  สวน  ๑. 
ลสิกา  น้ําไขขอ สวน  ๑.  มุตฺต  น้ําเย่ียว  สวน  ๑.  รวมเปน  ๓๑ 
สวนดวยกัน. 
        ผมน้ัน  งอกข้ึนตามหนังศีรษะทั้งส้ิน.  ขนนัน้  งอกข้ึนตามขุม 
ขน  เวนไวแตฝามือฝาเทา.  เล็บนั้น  งอกข้ึนตามปลายมือปลายเทา 
สีขาวคลายเกล็ดปลา.  ฟนนั้น  งอกข้ึนตามกระดูกคางขางบนขางลาง 
สําหรับบดเค้ียวอาหาร.  หนังนั้น  หุมอยูทั่วกาย.  เน้ือน้ัน  อยูถดั 
หนังเขาไปเปนชิ้น ๆ  พอกกระดูกไวดังดินทาฝา  มีสีแดง  ๆ.  เสนเอ็น 
นั้น  สีขาว  ใหญบางเล็กบาง  เกี่ยวประสานผูกพันกระดูกไว  ดัง 
เถาวัลยผูกพันรัดฟนไวมิใหกระจัดกระจายฉะนั้น  กระดูกนั้น    เปนราง 
โครงคํ้าแข็งอยูในกาย  ประมาณ ๓๐๐  ทอน  มีสขีาว.  เยื่อในกระดูกนั้น 
มีสีขาวเหมือนยอดหวายท่ีบุคคลเผาใหออน  แลวใสไวในกระบอกไม 
ฉะน้ัน.  เยื่อในสมองศีรษะนั้น  เปนยวงขาวเหมือนนุนคลุกกะทิ.  มาม 
นั้น  เปนกอนเน้ือ ๒  กอน  มีข้ัวอันเดียวกัน  ดังผลมะมวง  ๒  ผลมีข้ัว  
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อันเดียวกันฉะนั้น  มีสีแดงคล้ํา ๆ.  หัวใจนั้น  มีสีแดง  สัณฐานเหมือน      
ดอกบัวตูม  ต้ังอยูทามกลางอกคอนขางซาย.  ตับนั้น  เปนแผนเนื้อ ๒ 
แผน  มีสีแดงคล้ํา  ต้ังอยูระหวางงอกขางขวาเคียงเนื้อหัวใจ  ถาคนมี 
ปญญามาก  ปลายตับเปนแฉก ๆ  ๒  แฉกบาง  ๓  แฉกบาง.  พังผืด 
นั้น  มีสีขาว  เหนี่ยวหนังกับเนื้อติดกันไวบาง  เหน่ียวเนื้อกับเอ็น 
ติดกันไวบาง  เหนี่ยวกระดูกกับเนื้อติดกันไวบาง.  ไตนั้น  เปนชิ้นเนื้อ 
สีดําคล้ําเหมือนลิ้นโคดํา  อยูขางชายโครงขางซาย.  ปอดน้ัน   เปน 
แผนเนื้อใหญสีแดงคล้ํา  ต้ังอยูทามกลางอก  ปกคลุมมามและหัวใจ 
และตับอยูดุจฝาละมี  ใหพึงเขาใจวา  หัวใจอยูทามกลางอก  มาม 
อยูขางซายหัวใจ  ตับอยูขางขวาหัวใจ  ปอดปกคลมุปดมามหัวใจ 
และตับอยูทั้งหมด.  ไสใหญอยูใตมาม  ไสนอยอยูใตหัวใจ  ตับไต 
อยูบนไส.  กไ็สใหญนั้น  ปลายขางหน่ึงอยูคอหอย  ปลายขางหน่ึง 
อยูทวาร  ขดอยู  ๒๑  ขดทบไปทบมา  แชชุมอยูดวยโลหิตในทอง 
ดังปลาไหลเผือกอันบุคคลตัดศีรษะแลว  และแชไวในรางเลือดฉะน้ัน. 
ไสนอยนั้น  รัดไสใหญทีท่บไปทบมาอยูสีขาว ๆ.  อาหารใหมนั้น คือ 
สิ่งของท่ีบริโภคกลืนลงไปถึงทองแลว  และอาเจียนออกมาเสียเชนนั้น. 
อาหารเกาน้ัน  คือของที่บริโภคคางอยูในทอง  กลายเปนคูถ   เชน 
อุจจาระที่ถายออกมาฉะน้ัน.  น้ําดีนั้น  สีเขียวคล้ํา  ๆ  ที่เปนฝกติด 
อยูใตตับ  ทีไ่มเปนฝกซึมซาบอยูทั่วทั้งกาย  เวนไวแต  ผม  ขน  เล็บ 
ฟง  และกระดูก  และหนังท่ีเปนแผนแข็งกระดางเสีย.  น้ําเสลดน้ัน 
สีคล้ํา  ๆ  เปนมวก ๆ  ขังอยูในไสใหญ  ปกคลุมอยูขางบน  กําบังกลิ่น  
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ปฏิกูลมิใหฟุงข้ึนมาได  ขณะเมื่อบุคคลกินอาหารกลืนลงไป  น้ําเสลด  
นั้นก็แหวกออกเปนชอง  ครั้นอาหารจมลงไปแลว  ก็กลับปดเขาดัง  
เกา.  น้ําเหลืองนั้น  ต้ังอยูในสรีระทีม่ีบาดแผล  และชอกช้ําเปนตน. 
น้ําเลือดน้ัน ๒  อยาง  เลอืดขนมีสีสุกดั่งนํ้าครั่งท่ีขน  ๆ  ต้ังอยูในทอง 
ทวมมามหัวใจตับปอด   ไหลซึมซาบไปทีละนอย ๆ  ชุมไปในมาม 
และเน้ือหัวใจ  และตับปอด  อยาง ๑  เลือดเหลวใส  มีสีแดงดังนํ้าครั่ง 
จาง ๆ  ซึมซาบอยูทั่วกาย  เวนไวแตหนังอันแหงกระดาง   และผม 
ขน  เล็บ  ฟน  กระดูกเสีย.  น้ําเหง่ือน้ัน  สีดังน้ํามันงาอันใส  ไหล 
ออกจากขุมผมและขน  ในกาลเมื่อกายรอนดวยพิษเพลิง   และแดด 
หรือกินของเผ็ดรอน  หรอืธาตุอันหน่ึงอันใดวิการ.   น้ํามันขนนั้น 
สีดังขมิ้นติดอยูกับหนังตอเนื้อ.  น้ําตาน้ัน  สีดังน้ํามันงาอันใส  ต้ังอยู 
ในขุมตาทั้ง ๒ ยอมไหลออกมา  ในกาลเม่ือรอยไห  หรือหัวเราะหนัก 
เปนตน.  น้ํามันเหลวนั้น  สีดังน้ํามันมะพราว ที่เปนไขอยูตามฝามือ 
ฝาเทา  หลังมือหลังเทา  และภายในชองหูและหนาผาก  และจะงอย 
บาโดยมก  เมื่อตองรอนดวยพิษเพลิงหรือแดดเปนตน  จึงไหลออก 
มา.  น้ําลายนั้นอยูในปากสีขาว  สัณฐานดังฟองน้ํา  ไหลซึมอยูใน 
กระพุงแกมทั้ง  ๒  ชองท่ีเกิดน้ําลายนั้นอยูใตลิ้น.  น้ํามูกนั้น  อยูใน 
สมองศีรษะ  เปนยวงไหลออกทางนาสิก  เหลวบางขนบาง.  น้าํไขขอ 
นั้น  ติดอยูตามขอกระดูกที่ตอท้ังส้ิน.  น้ํามูตรนั้น  เกรอะออกจาก 
อาหารใหมและอาหารเกา  ขังอยูในกระเพาะท่ีอยูของปสสาวะ. กาย 
ซึ่งแยกออกเปนอาการ  ๓๑  สวนน้ี  ตามพระบาลีพระพุทธเจาตรัสเทศนา 
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แตในคัมภีรอรรถกถาทานแยกเยื่อในสมองศีรษะออกสวนหนึ่งตางหาก    
เรียกวา  มตฺถเก  มตฺถลุงฺค  จึงเปนอาการ  ๓๒  อาการ  ๓๒  นี้  ยอม 
ปรากฏแกชาวโลกโดยมาก  ชาวโลกยอมรองเรียกวา  อาการ  ๓๒ 
ดังน้ี  อาการ  ๓๑  ตามในพระบาลี  อาการ  ๓๒  ตามในพระอรรถกถานี้ 
ใหโยคาพจรกุลบุตรผูเจริญกายคตาสติ  พึงพิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูล 
โดยสีและสณัฐาน  และกลิ่น  และที่เกิด  และท่ีอยูทุกสวน ๆ หรือสวน 
ใดสวนหนึ่งก็ได  พึงพิจารณาโดยอนุโลมปฏโิลม  ถอยหนาถอยหลัง 
กลับไปกลับมา  ใหเห็นเปนของปฏิกูลลงจงได  ถาไมเห็นเปนของ 
ปฏิกูลลงได  ยังกําหนัดรักใครยินดีอยูในกายไซร  ก็พึงถามไลไปในใจ 
วา  สิ่งไหนเปนของดีของงามในกาย  จึงมากําหนัดรักใครยินดเีอา 
เปนหนักหนา  กายน้ีเปนของปฏิกูลพึงเกลียดทั้งส้ินไมใชหรือ  แลว 
ก็ใหพึงกําหนดไลไปในใจอีกวา  นั่นก็ผม  นั่นก็ขน  นั่นก็เล็บ  นั่นก็ฟน 
นั่นก็หนัง  จนจึงมูตรเปนท่ีสุด  แลวจึงกลับถามไปในใจอีกวา สวน 
ไหนเลาเปนของดีของงาม  ถาไลไปในใจดับพรรณนามาฉะน้ี  ก็จะเห็น 
ลงวา  เปนของปฏิกูลพึงเกลียดได  ถาไมเห็นเปนของปฏิกูลทุกสวน 
ไซร  สวนไหนท่ีปรากฏเปนของปฏิกูลชัด  คือมูตรคูถหรือปุพโพโลหิต 
เสมหะเหง่ือไคล  ก็พึงนึกแตสวนน้ันร่ําไปจนปฏิกูลผุดข้ึน  ครั้นเห็น 
สวนใดสวนหนึ่งเปนปฏิกูลแลว   สวนอ่ืน  ๆ  ก็จะเห็นเปนปฏิกูลไป 
เหมือนกัน  ดังตนผัก  ตนหญา  ที่งอกข้ึนบนคูถ  คนทั้งหลายยอม 
เกลียด  ฉันใด ผม  ขน  เล็บ  ฟน  ก็อาศัยมูตรคูถปุพโพโลหิตชุม 
อยูเปนของปฏิกูลพึงเกลียด ฉันนั้น.  
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        อน่ึง  เขาของผานุงหมเปนตน   ซึง่เปนของบริสุทธิ์สะอาดดี   
ถาเปอนมูตรคูถน้ําเลือดนํ้าหนองแลว  คนผูที่สะอาดท้ังหลายก็เกลียด  
และกลาวติเตียนวา  ผานี้ปฏิกูลนัก  เปอนมูตรคูถน้ําเลือดนํ้าหนอง 
ไมอยากจะจับตองนุงหม  ฉันใด  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนังนี้  ถงึบุคคล 
จะสําคัญวาดีวางาม  ก็ติดเปอนอยูดวยมูตรคูถน้ําเลือดนํ้าหนองเครื่อง 
ปฏิกูล  ชื่อวาเปนของปฏิกูล  ไมควรกําหนัดยินดี  ฉันนั้น. 
        อน่ึง  หมอขางในใสมูตรคูถน้ําเลือดนํ้าหนองและของเนาตาง ๆ  
ขางนอก แมจะวาดเขียนตกแตงใหงดงามสักเทาใด  ๆ ก็ไมพนปฏิกูล 
เพราะมูตรคูถและน้ําเลือดนํ้าหนองและของเนาเหลาน้ัน  ซึมออกมา 
พาใหเห็นเปนปฏิกูล  ฉันใด  กายน้ีเลา  ถึงจะขัดสีตกแตงประดับประดา 
ใหวิจิตรงามอยางไร  ก็เหมือนกับหมอที่วิจิตตรงงามขางนอกขางในเต็ม 
ไปดวยของไมสะอาด  มีมูตรคูถเปนตน  ฉันนั้น. 
        เมื่อพิจารณากายของตนเห็นเปนปฏิกูล  ก็พึงพิจารณากายของผูอ่ืน 
ใหเห็นปฏิกูลเหมือนกัน  แลวรวมกายตนกายผูอ่ืนเปนอันเดียวกัน 
เพงพิจารณาไปโดยนัยดังกลาวมาน้ี  เมื่อโยคาพจรกุลบุตรปฏิบติัอยู 
ดังนี้  จิตใจก็สงบรํางับจากนีวรณธรรม  ต้ังมั่นเปนขณิกสมาธิกและ 
อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ  เพียงปฐมฌานโดยลําดับ ๆ  สาํเร็จเปน 
กามาพจรกุศลและรูปาพจรกุศล  อน่ึง  ถาโยคาพจรกุลบุตรอาศัยซึ่ง 
อารมณประเภทคือสีตาง  ๆ  มีสีเขียวเปนตน  ซึ่งปรากฏในอาการ  ๓๑ 
อาการ  ๓๒  นั้น  พิจารณาเอาเปนกสิณบริกรรมไป  ก็จะไดสําเร็จ 
อัปปนาสมาธิตลอดข้ึนไปถึงจตุตถฌานปญจมฌาน  และจะเปนอุปนิสัย  
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ใหตรัสรูตลอดถึงฉฬภิญญาสมาบัติและมรรคผล  เหตุนั้น  ควรท่ีกุลบุตร    
ผูมีศรัทธาอยาไดประมาท  พึงอุตสาหะเจริญกายคตาสติกัมมัฏฐานน้ี 
อันประกอบดวยอานิสงสเปนอันมาก  ดุจพรรณนามาฉะน้ีเทอญ.  วินิจฉัย 
ในกายคตาสติยุติแตเทาน้ี. 
        จะวินิจฉัยในอานาปานัสสติกัมมัฏฐานตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตร 
ผูเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐานน้ัน   พึงเขาไปอาศัยอยูในปา  หรือ 
อยูในรุงขมูลรมพฤกษา  หรืออยูในเรือนโรงศาลากุฎีที่วางเปลาเปนที่ 
เงียบสงัดแหงใดแหงหน่ึง  สมควรแกภาวนานุโยคแลว  พึงนั่งคู 
บัลลังกขันสมาธิ  เทาขวาทับเทาซาย  มือขวาทับมือซาย   ต้ังกาย 
ใหตรง  ดํารงสติไวใหมั่น   คอยกําหนดลมหายใจออกหายใจเขา 
อยาใหลืมหลง  เมื่อหายใจออก  ก็พึงกําหนดรูวาหายใจออก  เมื่อ 
หายใจเขา  ก็พึงกําหนดรูวาหายใจเขา  เมื่อหายใจออกและเขายาว 
หรือส้ัน  กใ็หพึงกําหนดรูโดยประจักษชัดทุกครั้ง ๆ  ไป  อยางลืมหลง 
อน่ึง  ทานสอนใหกําหนดนับ  คือเมื่อลมหายใจออกและลมหายใจเขา 
อันใดปรากฏแจง  ก็ใหนึกนับวา  ๑.  ๑.   เปนตนไปจนถึง  ๑๐  ดังคนนับ 
ตวงซึ่งขาวเปลือก  ทานใหนับลมหายใจเขากอน  ใหนับลมหายใจออก 
ที่ ๒  ใหนับคู ๆ  กันไปจนถึง  ๑๐. 
        คือ  เมือ่ลมหายใจเขาหายใจออก  นับวา  ๑.  ๑.  แลว  ลมเขาลม 
ออก   นับวา  ๒. ๒.   ลมเขาลมออก   นับวา  ๓. ๓.    นับวา   ๔. ๔.   นับ 
วา  ๕.๕.  เปนปญจกะ. 
        ลมเขาลมออก  นับวา  ๑.  ๑.  นับวา  ๒.  ๒.  นับวา ๓. ๓.   นับ  
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วา  ๔.๔.  นบัวา  ๕.๕.  นับวา  ๖.๖.  เปนฉักกะ.    
        ลมเขาลมออก  นับวา  ๑.๑.  นับวา  ๒.๒.  นับวา  ๓.๓.  นบั 
วา  ๔.๔.  นบัวา  ๕.๕.  นับวา  ๖.๖.  นับวา ๗.๗.  เปนสัตตกะ. 
        ลมเขาลมออก  นับวา  ๑.๑.   นับวา  ๒.๒.    นับวา  ๓.๓.  นับ 
วา  ๔.๔.  นบัวา  ๕.๕.   นับวา  ๖.๖.  นับวา  ๗.๗.  นับวา  ๘.๘. 
เปนอัฏฐกะ. 
        ลมเขาลมออก  นับวา  ๑.๑.   นับวา  ๒.๒.  นบัวา  ๓.๓.  นับ 
วา  ๔.๔.   นบัวา  ๕.๕.   นับวา  ๖.๖.  นับวา  ๗.๗.  นับวา  ๘.๘. 
นับวา  ๙.๙.  เปนนวกะ. 
        ลมเขาลมออก   นับวา  ๑.๑.  นับวา  ๒.๒.  นับวา  ๓.๓.  นบั 
วา  ๔.๔.  นบัวา   ๕.๕.  นับวา  ๖.๖.  นับวา ๗.๗.  นับวา  ๘.๘. 
นับวา  ๙.๙.  นับวา  ๑๐.๑๐.  เปนทสกะ. 
        ใหนับแตปญจกะหมวด  ๕  ข้ึนไปจนถึงทสกะหมวด  ๑๐  อีกเลาให 
พึงนับดังน้ีร่ําไป  เมื่อโยคาพจรกุลบตุรกําหนดนับลมอันเดินโดยคลอง 
นาสิกดวยประการดังน้ี  ลมหายใจเขาออกนั้น  กป็รากฏแกโยคาพจร 
กุลบุตรนั้น  เมื่อลมหายในเขาออกปรากฏแลว  ก็เดินโดยคลองนาสิก 
เร็ว  ๆ  เขา  ลําดับนั้นโยคาพจรกุลบตุรนั้น  อยาเอาสติระลึกตามลม 
เขาและลมออกเลย  คอยกําหนดเอาซึ่งลมที่มากระทบซ่ึงปลายนาสิก 
และริมฝปากเบื้องบนแลว  นับใหเร็วเขาตามลมวา  ๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕. 
ที่หน่ึง.  วา  ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.  ที่สอง.  วา  ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ที่สาม. 
วา  ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘.  ที่สี.่  วา  ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ที่หา.  
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วา  ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗.  ๘. ๙. ๑๐.  ที่หก.  พึงนับตามลมเขาออกโดย   
นัยนี้ร่ําไป.  
        อานาปานัสสติกัมมัฏฐานน้ี  เนื่องอยูดวยสติอันนับ  เมื่อนับ 
ไปโดยนิยมดังน้ีแลว  จิตของโยคาพจรกุลบุตรนั้นก็เปนเอกัคคตา 
ถึงซ่ึงความเปนธรรมชาติมีอารมณอันเดียว  ดวยกําลังอันนับลม. 
โยคาพจรบางพวก  จําเดิมแตมนสิการซ่ึงกัมมัฏฐานน้ีดวยสามารถ 
อันนึกนับซึ่งลมนั้น  ลมอัสสาสะปสสาสะก็ดับไปโดยลําดับ  ๆ   กระวน 
กระวายก็สงบระงับลง  เมื่อกระวนกระวายสงบระงับลงแลว  จิตก็เบา 
ข้ึน  แลวกายก็เบาข้ึนดวย  ดุจถึงซ่ึงอาการอันลอดไปในอากาศ  เมื่อ 
ลมอัสสาสะปสสาสะหยาบดับลงแลว  จิตของโยคาพจรน้ันก็มีแตนิมิต 
คือลมอัสสาสะปสสาสะอันสุขุมเปนอารมณ  เมื่อพยายามสืบตอไป 
ลมอันสุขุมนั้นก็ดับลง  เกดิลมที่สุขุมละเดียวหนักเขา  โยคาพจรผูเจริญ 
ซึ่งกัมมัฏฐานอ่ืน ๆ  นั้น  ครั้นมนสิการตรึกตรองไป  ๆ  ก็ยิ่งปรากฏแจง 
ชัดเขา ๆ ก็อานาปานัสสติกัมมัฏฐานน้ีมิไดเปนเชนนั้น  ยิ่งเจริญไป ๆ 
ลมก็ยิ่งละเอียดเขา ๆ  ถึงซ่ึงมิไดปรากฏแกโยคาพจรผูเจริญน้ัน  ลมนั้น 
ดังประหน่ึงวาหายไป  หมดไปโดยลําดับ  ๆ  ครั้นเมื่อลมหายไปหมดไป 
มิไดปรากฏดังน้ันแลว  โยคาพจรอยาพึงลุกจากอาสนะไปเสียดวยคิดวา 
พระกัมมัฏฐานของเราฉิบหายเสื่อมเสียแลว  ดังน้ีเปนตน  ถาลุก 
จากอาสนะไปเสีย  อิริยาบถนั้นกําเริบแลว  พระกมัมัฏฐานน้ันก็จะ 
เสื่อมไปเสียไป  คือลมทีล่ะเอียดสุขุมยิ่งนักนั้นก็จะเส่ือมหายไป  จะเกิด 
ลมหยาบข้ึน  เหตุดังนั้น  ใหโยคาพจรกุลบุตรอยางลุกไป  นั่งอยูในที่นั้น  



นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาท่ี 86 

พึงทํากัมมัฏฐานท่ีเส่ือมไปน้ันใหคืนมา  แตประเทศอันลมเคยถูกตอง    
เปนปกตินั้น.    
        อุบายท่ีจะทําลมที่เส่ือมไปน้ันใหคืนมาดังน้ี  เม่ือโยคาพจรรูวา 
ลมเสื่อมหายไปมิไดปรากฏแลว  พึงพิจารณาคนควาดูวา  ลมอัสสาสะ 
ปสสาสะน้ีมีในที่ไร  ไมมีในท่ีไร  มแีกคนพวกไร ไมมีแกคนพวกไร 
เมื่อพิจารณาดังน้ีก็จะรูวา  ลมหายใจเขาออกนี้มิไดมีแกคนตายเปนตน 
เมื่อรูดังน้ันแลว  พึงตักเตือนตนเองวา  ดูกอนบัณฑิต  ตัวทาน 
ก็มิใชคนตายเปนตน  ลมจะสูญหายไปขางไหน  คงจะมีอยูเปนแท  แต 
วาปญญาทานนอย จึงกําหนดไมได  เมื่อตักเตือนตนดังน้ีแลว  พึง 
ต้ังสติกําหนดท่ีลมมากระทบ  ครั้งจับลมอันมากกระทบเปนปกติไดแลว 
พึงสติกําหนดท่ีลมมากระทบ  ครั้นจับลมอันมากระทบเปนปกติไดแลว 
พึงมนสิการซ่ึงลมนั้น  แทจริงลมอัสสาสะปสสาสะน้ัน  ถาคนมีนาสิกยาว 
ลมกระทบกระพุงจมูก  ถาคนมีนาสิกส้ัน  ลมกระทบริมปลายปากเบื้อง 
บน  เหตุดังนั้น  ใหโยคาพจรกุลบุตรเอาสติคอยกําหนดซึ่งลมวาจะมา 
กระทบซึ่งที่อันนี้  ดุจบุรษุไถนาดวยโค  และบุรุษผูไถนาน้ัน  ครั้นไถ 
ไปพอเต็มกําลังโคแลว  กป็ลดโคออกจากแอกปลอยไป  สวนคนนั้น 
ก็เขาน่ังอยูใตรมไม  เพื่อระงับกระวนกระวาย  ฝายโคน้ันก็เขายังปาชัฏ 
ดวยกําลังเร็ว  บุรุษผูไถนานั้น  ปรารถนาจะจับโคมาเทียมแยกไถนา 
ตอไปอีก  จะไดตามรอยเทาโคไปในปาชัฏนั้นมิได  ถือเอาเชือก 
และปฏักแลวก็ตงไปยังประเทศท่ีโคเคยลง  นั่งคอยนอนคอยอยูใน 
ที่นั้น  ฝายโคเท่ียวไปหาอาหารกินอ่ิมแลว  กล็งไปยังทานํ้า  กินน้ําแลว 
ก็กลับมา   เจาของโคน้ันเห็นก็จับเอาโคน้ันมาผูกดวยเชือกแทงดวย  
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ปฏักแลว  กพ็ามาเทียมแอกเขาไถนาไปอีกเลา  ขอน้ีแลฉันใด   
โยคาพจรผูจะเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐานน้ี  เมื่อลมอัสสาสะปสสาสะ  
สูญหายไปแลว  อยาพึงไปแสวงหาในท่ีอ่ืน  พึงถอืเอาซึ่งเชือกคือสติ 
ปฏักคือปญญา  ต้ังไวซึ่งจิตคอยประจําอยูในที่อันลมเคยถูกตองโดย 
ปกติ อุตสาหมนสิการกําหนดไป  ไมชาลมนั้นก็จะปรากฏดุจโคอันลง 
มาสูทา  ลําดับนั้นก็จะจับลมอัสสาสะปสสาสะได ผูกใหมั่นดวยเชือก 
คือสติ  เอามาประกอบเขาในท่ีอันลมเคยถูกตองนั้นแลว ก็แทงดวย 
ปฏักคือปญญา  แลวก็พึงประกอบซ่ึงกัมมัฏฐานเนือง ๆ  เมื่อโยคา- 
พจรประกอบเนือง  ๆ  ดงัน้ี มิชาอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตก็จะ 
ปรากฏแกโยคาพรจนั้น  อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต  ที่ปรากฏแก 
โยคาพจรน้ัน  จะไดเหมือนกันทุกองคหามิได   โยคาพจรบางองค 
อุคคหนิมิตเม่ือเกิดนั้น  มีสัมผัสอันสุขุม  ปรากฏดังปุยนุนบาง  ปุย 
สําลีบาง  และนิมิตท้ัง ๒  นี้  เมื่อปรากฏข้ึนดวยเพงเอาอุคคหนิมิต 
อยางเดียว  คําพิพากษาในอรรถกถานั้น  อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตน้ี 
ปรากฏแกโยคาพจรบางองค   เปนวงชวงรัศมีดาวและควงแกวมณี 
แกวมุกดา   โยคาพจรบางองค  อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตมีสัมผัส 
อันหยาบ  ปรากฏดังเมล็ดในฝายบาง  ดังเส้ียนสะเก็ดไมแกนบาง 
บางองคปรากฏดังดายสายสังวาลอันหยาบและเปลวควันบาง  บางองค 
ก็ปรากฏดุจหนึ่งใยแมลงมุมอันขึงอยู  และแผนดินเมฆและดอกบัวหลวง 
และจักรรถ  บางทีปรากฎดังดวงพระจันทรพระอาทิตยก็มี  ก็กมัมัฏ- 
ฐานอันเดียวน้ันนิมิตเกิดข้ึนตาง ๆ  กนั  ดวยปญญาของพระโยคาพจร  
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มีตาง ๆ กัน.     
        อน่ึง ธรรม  ๓  ประการ   คือลมเขา ๑  ลมออก  ๑  นิมิต  ๑ 
จะไดเปนอารมณของจิตอันเดียวกันหามิได  ลมเขาก็เปนอารมณของจิต 
อันหน่ึง  ลมออกก็เปนอารมณของจิตอันหน่ึง  ตางกันดังนี้  ถาแถ 
โยคาพจรองคใดมิไดรูซึ่งธรรมทั้ง ๓  คือ  ลมเขาและลมออกและนิมิต 
ฉะน้ีแลว  กมัมัฏฐานของพระโยคาพจรองคนั้น  ก็มิไดสําเร็จซึ่งอุปจาระ 
และอัปปนา  ตอเม่ือใดธรรมทั้ง  ๓  นีป้รากฏแจง  กัมมัฏฐานของ 
พระโยคาพจรเจานั้น  จึงจะถึงซ่ึงอุปจารฌานและอัปปนาฌานในกาล 
เมื่อน้ัน  อานาปานัสสติกัมมัฏฐานน้ี  ยอมเปนไปเพ่ืออันตัดเสียซึ่งวิตก 
ตาง ๆ  วินิจฉัยในอานาปานัสสติยุติแตเทาน้ี. 
        จะวินิจฉัยในเมตตาพรหมวิหารตอไปวา   โยคาพจรกุลบตุรผูจะ 
เจริญเมตตาพรหมวิหารน้ัน  พึงอยูในเสนาสนะอันสงัดใหสบายแลว 
พึงพิจารณาใหเห็นโทษของโทสะ  และอานิสงสของขันติความอดทน 
แลว  จึงประกอบจิตไวในขันติ  ขมเสียซึ่งโทสะแลว  จึงเจริญเมตตา- 
จิตไปในสัตวทั้งส้ินไมมีประมาณ  เมื่อเริ่มจะเจริญเมตตาน้ัน  พึงต้ัง 
เมตตาจิตในตนกอนวา  เราจงเปนสุข ๆ  เทอญ  หรือวาเราอยามี 
ทุกขเลย  หรอืวาเราอยามีเวรแกใครและใครเลย  หรือวาเราอยาปวย 
ไขเลย  หรือวาเราอยามีทุกขกายทุกขใจเลย  หรือวาเราจงเปนสุข ๆ 
รักษาตนพนจากทุกขภัยทั้งส้ินเทอญ  ใหโยคาพจรเจริญเมตตาในตน 
ดังกลาวมานี้เนือง ๆ  กอน. 
        ขอซ่ึงใหเจริญเมตตาในตนกอนนั้น  ดวยสามารถจะใหกระทําซ่ึง  



นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาท่ี 89 

ตนเปนพยาน   จะใหเห็นวา   ตนน้ีอยากไดแตความสุข  เกลียดชังทุกข  
และภัยตาง ๆ  ฉันใด สัตวทั้งหลายอ่ืน ๆ  ก็อยากไดสุขเกลียดชัง 
ทุกขและภัยตาง ๆ  ฉันนั้น  เม่ือเห็นดังน้ีแลว  จิตของโยคาพจรน้ันก็ 
ปรารถนาจะใหสัตวทั้งสิ้นอ่ืน ๆ  มีความสุขความเจริญ  ดวยเหตุดังน้ัน 
จึงใหโยคาพจรต้ังเมตตาจิตในตนกอน  เมื่อต้ังเมตตาจิตในตนแลว 
ลําดับนั้น  พึงต้ังเมตตาจิตไปในสัตวทั้งหลายอ่ืนท่ัวไป  ไมมีประมาณ 
วา  สัตวทั้งหลายทั้งสิ้น  จงอยามีเวรแกกันและกันเลย  หรือวาสัตว 
ทั้งหลายท้ังสิ้น  จงอยามีพยาบาทแกดันและกันเลย  หรือวาสัตว 
ทั้งหลายท้ังสิ้น  จงอยามีความปวยไขลําบากกายใจเลย  หรือวาสัตว 
ทั้งหลายท้ังสิ้น  จงอยามีอุปทวะทุกขภัยเกิดข้ึนในกายในใจเลย  หรือ 
วาสัตวทั้งหลายทั้งส้ิน  จงเปนสุข  ๆ  รักษาตนพนจากทุกขภัยทั้งส้ิน 
ทุกอิริยาบถเทอญ. 
        เมตตาภาวนานี้  เปนขาศึกแกโทสะและพยาบาทโดยตรง  เมื่อ 
โยคาพจรเจริญเมตตาน้ี  จะมละโทสะและพยาบาทเสียไดดวยดี  จิต 
ก็จะต้ังม่ันเปนขณิกสมาธิ  และอุปจารสมาธิ  และอัปปนาสมาธิ  โดย 
ลําดับ  ๆ  อน่ึง ผูเจริญเมตตาภาวนานี้  จะหลับอยูก็เปนสุข   จะต่ืน 
อยูก็เปนสุข   จะฝนเห็นก็เปนมงคลไมลามก  ยอมเปนที่รักใครยินดี 
ของมนุษยและอมนุษยทั้งส้ิน  ไฟก็ไมไหม  ไมเผา  ทําใหรอนได  พิษ 
ทั้งหลายคือพิษของสัตวที่มีพิษตาง ๆ  และพิษวาน  พิษยา  ศสัตราวุธ 
ตาง  ๆ  ก็ไมอาจประทุษรายทําอันตรายแกกายและชีวิตได  สีหนายอม 
ผองใสงาม  จิตยอมต้ังม่ันไดเร็วพลัน  เมื่อจะตายยอมไดสติ  ไดหลงตาย  
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ตายแลวแมจะเกิดอีก  ก็ยอมในท่ีดีเปนที่เสวยสุข  ถาไมเสื่อม  
จากฌาน  ก็ไปเกิดในพรหมโลก  เมตตาภาวนมีอานิสงสคุณตางๆ  
แกผูที่ไดเจริญฉะนี้  เหตุดังนั้น  ควรท่ีกุลบุตรจะพึงมีอุตสาหะเจริญ 
เมตตากัมมัฏฐานน้ี. เมตตาพรหมวิหารยุติแตเทาน้ี. 
        จะอธิบายในกรุณาพรหมวิหารตอไปวา  เมื่อโยคาพจรกุลบุตร 
ไดเห็นมนุษยหรือสัตวที่ไดความทุกขลําบากอยู  พึงถือเอาซึ่งมนุษย 
และสัตวนั้นเปนอารมณแลว  จึงแผกรุณาจิตไปวา  สัตวผูนี้ถึงซึ่ง 
ความทุกขลําบากยิ่งนักหนอ  แมไฉนจะพึงพนจากทุกขเหลาน้ีได  ถาจะ 
แผกรุณาจิตไปในสัตวไมมีประมาณ  พึงบริกรรมวา  สัตวทั้งหลาย 
ทั้งส้ิน  จงพนจากทุกขเทอญ  เมื่อโยคาพจรกุลบุตรทําบริกรรมนึก 
อยูดังน้ีเนือง ๆ  ร่ําไปไมหยุด  ก็จะละเสียไดซึ่งวิเหสาความเบียดเบียน 
สัตว  นีวรณธรรมก็จะสงบรํางับไปจากจิต  จิตก็จะต้ังม่ันเปนขณิกสมาธิ 
และอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ  โดยลําดับ ๆ  สําเร็จเปนกามา- 
พจรกุศลและรูปาพจรกุศล.  กรุณาพรหมวิหารยุติแตเทาน้ี. 
        จะอธิบายในมุทิตาพรหมวิหารตอไปวา  เมื่อโยคาพจรกุลบุตร 
ไดเห็นหรือไดยินซึ่งมนุษยหรือสัตว  ที่เปนสุขสบาย เจริญอยูในสุข 
สมบัติของตน ๆ แลว   พึงทําจิตใหชื่นชมยินดี  ในสุขสมบัติของ 
มนุษยและสัตวเหลาน้ัน  แผมุทิตาจิตไปวา  สัตวผูนี้หนอ  บริบรูณ 
ยิ่งนัก   มีสุขสมบัติมาก  จงเจริญยั่งยืนอยูในสุขสมบัติของตน ๆ  เทอญ 
ถาจะแผมุทิตาจิตไปในสัตวไมมีประมาณ   พึงทําบริกรรมนึกวาสัตว 
ทั้งหลายท้ังสิ้น  จงอยาเสื่อมวิบัติไปจากสุขสมบัติที่ตนไดแลวเลย  หรือ  
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นึกวา  สัตวทั้งหลายท้ังสิ้น  จงยั่งยืนอยูในสุขสมบัติของตน ๆ  เทอญ   
เมื่อทําบริกรรมนึกอยูดังนี้ร่ําไปไมหยุด  ก็จะมละเสียไดซึ่งความไมยินดี 
ในสมบัติของสัตวอ่ืน  ก็จะไดสําเร็จขณิกสมาธิ  และอุปจารสมาธิ 
และอัปปนาสมาธิ  โดยลาํดับ ๆ.  มุทติาพรหมวิหารยุติแตเทานี้. 
        จะอธิบายในอุเบกขาพรหมวิหารตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตรผู 
จะเจริญอุเบกขาพรหมวิหารน้ัน  พึงแผอุเบกขาไปในหมูสัตว  ทําจิต 
ใหเปนกลาง ๆ   อยาดีใจเสียใจเหตุสุขทุกขของสัตวทั้งส้ิน  บรกิรรม 
นึกไปวา  สัตวทั้งหลายทั้งส้ิน  มีกรรมเปนของ  ๆ  ตน  เปนอยูเชนใด 
ก็จงเปนอยูเชนนั้นเทอญ   พึงบริกรรมนึกดังน้ีร่ําไปอยาหยุด  ก็จะมละ 
เสียไดซึ่งราคะและปฏิฆะในสุขและทุกขของสัตว.  อุเบกขาพรหมวิหาร 
นี้  มีอานุภาพใหผูที่เจริญไดถึงจตุตถฌานในจตุกกนัย  ถึงปญจมฌานใน 
ปญจกนัย.  อุเบกขาพรหมวิหารยุติแตเทาน้ี. 
        จะอธิบายในอาหาเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐานตอไปวา  โยคาพจร 
กุลบุตรผูมีศรัทธา   ปรารถนาจะเจริญกัมมักฐานชื่อวา  อาหาเรปฏิกูล- 
สัญญา  สําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหารน้ัน  พึงศึกษาในพิธีพิจารณา 
อาหารใหเห็นเปนปฏิกูลน้ันใหชํานาญแลว  พึงเขาไปในท่ีสงัด  พิจารณา 
อาหารดวยอาการปฏิกูล  ๘  ประการ  คือปฏิกูลโดยบริโภคประการ  ๑ 
ปฏิกูลโดยประเทศท่ีอยูของอาหารนั้นประการ  ๑  ปฏิกูลดวยสะสมอยู 
นานประการ  ๑   ปฏิกลูในกาลเมื่อยังมิไดยอยประการ  ๑  ปฏกิลูในกาล 
เมื่อยอยออกแลวประการ  ๑  ปฏกิูลโดยผลประการ  ๑   ปฏิกลูโดยการ 
หลั่งไหลออกมาประการ  ๑  ปฏกิูลดวยทําใหแปดเปอนประการ  ๑  รวม  
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เปน  ๘  ประการดวยกัน.     
        ขอ  ๑  ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยบรโิภคนั้น 
คือพิจารณาวา  อาหารน้ีเมื่อหยิบเอาวางลงในปาก  แตพอตกถึงปลาย 
ลิ้นก็ชุมดวยนํ้าลายเหลว   เขาไปถึงกลางลิ้นก็ชุมดวยนํ้าลายขน  มลทิน 
อันติดอยูในทันตประเทศ  ก็ติดแปดเปอนปฏิกูลพึงเกลียดยิ่งนัก  ดังราก 
สุนัขอันอยูในราง  การซ่ึงกลืนกินไดนั้น  ก็เพราะไมไดเห็นดวยจักษุ 
ถาเห็นดวยจักษุแลว  ไมอาจกลืนกินได  ใหโยคาพจรกุลบุตรพึงพิจารณา 
อาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยบริโภค  ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
        ขอ  ๒  ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยประเทศท่ี 
อยูนั้น   คือใหปลงปญญาพิจารณาวา  อาหารท่ีเราบริโภคประกอบ 
ดวยอาการปฏิกูลเห็นปานดังนี้นั้น  เมื่อเขาไปต้ังอยูในกระเพาะอาหาร 
ภายในทองนั้น  ยิ่งปฏิกลูนาเกลียดข้ึนไปกวานั้น  เพราะระคนปนคละ 
ไปดวยดีและเสมหะและบุพโพโลหิต  ถานํ้าดีมาก  สีอาหารน่ันก็ปฏิกูล 
นาเกลียดดุจระคนดวยยางมะซางอันขน  ถาเสมหะมาก  อาหารน้ันก็ 
ปฏิกูลนาเกลยีดดุจระคนดวยนํ้าใบกากะทิง  ถาบุพโพมาก  อาหารน้ันก็ 
ปฏิกูลนาเกลยีดดุจระคนดวยเปรียบบูดเปรียงเนา  ถาโลหิตมาก  อาหาร 
นั้นก็ปฏิกูลนาเกลียดดุจระคนดวยนํ้ายอม  ใหโยคาพจรพึงพิจารณาอาหาร 
ใหเห็นเปนปฏิกูลโดยประเทศท่ีอยู  ดวยประการฉะน้ี. 
        ขอ ๓  ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลดวยอันสะสม 
อยูนานน้ัน  คือใหพิจารณาวา  อาหารท่ีแปดเปอนดวยนํ้าดี  น้ําสลด 
น้ําหนอง  น้ําเลือดน้ัน  เมื่อตกเขาไปถึงทองแลว  ก็ขังอยูในไสใหญ  
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ของเกาของใหมสะสมกันอยู  มีกลิ่นปฏิกูลพึงเกลียดย่ิงนัก  ดุจคูถใน  
เว็จกุฎีอันสะสมกันอยูทั้งเกาท้ังใหมฉะน้ัน. 
        ขอ  ๔  ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูล  ในกาลเมื่อยัง 
มิไดยอยน้ัน   คือใหพิจารณาวา  อาหารเมื่อเขาไปสะสมอยูในประเทศ 
แหงไสใหญนั้น  แมยังมไิดยอม  ก็เปนของปฏิกูลพึงเกลียดยิ่งนัก 
เพราะเปนประเทศอันลามกสกปรกเหม็นนัก  ดุจหลุมอันคนจัณฑาลขุด 
ไวแทบประตูบาน  สารพัดที่คนจัณฑาลทั้งส้ินจะทิ้งจะเทลง  ซึ่งหยาก- 
เยื่อและซากงูซากสุนัขเปนตนฉะนั้น  ใหโยคาพจรพิจารณาอาหาร  ให 
เห็นเปนของปฏิกุลในกาลอันยังมิไดยอย   โดยนยัดังพรรณนามาฉะน้ี. 
        ขอ  ๕  ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูล  ในกาลอัน 
ยอยออกแลวน้ัน   คือใหพิจารณาวา  อาหารท่ีรอนดวยเพลิงธาตุเดือด 
เปนฟองแลวและยอยออกน้ัน  เกรอะลงไปกลางเปนมูตรเปนคูถ  หาก 
วาลักจักษุอยูจึงเพิกเฉยเกลียดไม   ถาปรากฏแกจักษุแลวก็จะเปน 
ของนาเกลียดยิ่งนัก  ไมยนิดี  ใหโยคาพจรพิจารณาอาหารใหเห็นเปน 
ปฏิกูลในกาลเมื่อยอยออกแลว  โดยนยัดังพรรณนามาฉะน้ี. 
        ขอ ๖.  ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยผลน้ัน  คือ 
ใหพิจารณาวา  อาหารน้ี  ถายอยออกเปนอันดีแลว  ก็ยังสวนอสุภ 
เปนตนวา  ผม  ขน เล็บ  ฟน  หนัง  เนื้อ   เสนเอ็น   ใหชุมชืน่เจริญ 
ข้ึนเปนอันดี  อาหารน้ัน  ถายอยออกมิได  ก็ยังโรคตาง ๆ  เปนตนวา 
หิดดานและหิดเปอยใหเกิดข้ึน  ไดทกุขเวทนาตาง ๆ  เพราะเหตุอาหาร 
ยอยออกมิดี  ใหโยคคาพจรพึงพิจารณาอาหารใหเห็นเปนของปฏิกูลโดยผล  
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ดุจพรรณนามาฉะน้ี.  
        ขอ  ๗  ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูล  โดยทีห่ลั่งไหล   
ออกมาน้ัน  คือใหพิจารณาวา  อาหารอันเรากลืนกินนั้น  เม่ือเขาไป 
ยอมเขาไปโดยทวารอันเดียวกัน  เมื่อจะไหลออก  ยอมไหลออกตาม 
ทวารท้ัง  ๙ ที่เปนมูลหู  ก็ไหลออกจากชองหู  ที่เปนมูลตา   กไ็หล 
ออกจากชองตา  ที่เปนน้ํามูกน้ําลาย  กไ็หลออกชองจมูกชองปาก 
ที่เปนมูตรเปนคูถ   ก็ไหลออกโดยทวารเบาทวารหนัก  กาลเม่ือกลืน 
กินนั้น  เอร็ดอรอยยินดีในรสอาหาร  กาลเม่ือไหลออกมาเปนมูตร 
คูถ  ยอมเกลยีดชังท้ังตนและผูอ่ืน  ใหโยคาพจรพึงพิจารณาอาหาร 
ใหเห็นเปนปฏิกูลโดยที่หลั่งไหลออก  โดยนัยดังพรรณนามาฉะน้ี. 
        ขอ ๘  ซึ่งวาใหพิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูลโดยอันแปดเปอน 
นั้น  คือใหพิจารณาวา  อาหารน้ัน  จําเดิมแตบริโภคก็เปอนมือ 
เปอนปาก  เปอนลิ้น  เปอนเพดาน  ทํามือและปากปละลิ้นและเพดาน 
นั้นใหปฏิกูล  ตองชําระลางมือและปาก  เมื่อเขาไปอยูในทองนั้น  พิษ 
เพลิงธาตุอันซานอยูในสกลกายเผาใหรอน  บูดข้ึนเปนปุมเปยก  เปน 
ฟองฟูดข้ึนมา  จับชองตา  ชองหู ชองจมูก  ก็สําเร็จกิจเปนมูลตา 
มูลหู  มลูจมูก  ที่เปนมูตรเปนคูถก็เปอนทวารหนักทวารเบาละอยาง ๆ 
ลวนเปนของปฏิกูลพึงเกลยีดทั้งสิ้น  ใหโยคาพจรพึงพิจารณาอาหาร 
ใหเห็นเปนปฏิกูลพึงเกลียดท้ังส้ิน  ใหโยคาพจรพึงพิจารณาอาหาร 
ใหเห็นเปนปฏิกูลโดยอันแปดเปอน  ดวยประการฉะน้ี. 
        เมื่อโยคาพจรพิจารณาอาหาร  ใหเห็นเปนปฏิกูลท้ัง ๘  ประการ 
เหลาน้ี  หรือแตอยางใดอยางหนึ่งอยูก็ดี  นีวรณธรรมก็จะสงบรํางับ  
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จิตก็จะตองมั่นเปนอุปจารสมาธิ  ใหสําเร็จกิจเปนกามาพจรกุศล  ซึ่งจะ   
นําตนใหเกิดในสุคติภพ   และเปนอุปนิสัยปจจัยแหงมรรคผลนิพพาน  
ดวยเหตุดังน้ัน กุลบุตรผูมีศรัทธาและปญญา  ควรจะเจริญอาหาเรปฏิ- 
กูลสัญญากัมมัฏฐานน้ี.  อาหาเรปฏิกูลสัญญากัมมฏัฐานยุติแตเทาน้ี. 
        จะอธิบายในจตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐานตอไปวา  ความกําหนด 
หมายซ่ึงธาตุ  โดยสภาวะความเปนเองของธาตุ   ชือ่วาธาตุววัตถานะ 
กําหนดหมายทั้ง  ๔  ธาตุ  ชื่อวาจตุธาตุววัตถานะ  จตุธาตุววัตถาน- 
กัมมัฏฐานน้ี  บางทานเรียกวา  ธาตุกัมมัฏฐาน  โยคาพจรกุลบุตร 
ผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญธาตุกัมมัฏฐานน้ี  พึงละกิจกังวลหวงใยเสีย 
ใหสิ้น  แลวเขาไปยังเสนาสนะท่ีสงัด  ต้ังสติพิจารณานึกซึ่งกาย 
แยกออกไปใหเห็นเปนแตธาตุ  ๔  คือ  ดิน   น้ํา  ไฟ  ลม  เห็นสิ่งท่ีแข็งท่ี 
กระดางมีอยูในกาย   ต้ังแตผม  ขน  เปนตน  จนถึงกรีสเปนที่สุด  จัดเปน 
ธาตุดิน.  สิ่งที่เหลวเอิบอาบซาบซึมไป   มีอยูในกายต้ังแตน้ําดีเปนตน 
จนถึงมูตรเปนที่สุด  จัดเปนธาตุน้ํา.  สิ่งทําใหกายอบอุนอยู  เรยีกวา 
สันตัปปคคี  ๑  สิ่งที่ทําใหกายยอมทรุดโทรมเห่ียวแหงคร่ําคราวิกล 
วิปริตไป   ปราศจากงาม  เรียกวาชีรณัคคี  ๑  สิ่งทีท่ําใหกายรอนกระวน 
กระวายจนทนไมได  ตองประพรมชโลมพนทา  เรยีกวาปริทัยหัคคี  ๑ 
สิ่งท่ีทําอาหารในกายใหแปรปรวนยอยไปเปนอันดี   เรียกวาปริณา- 
มัคคี  ๑  เพลงิ  ๔  อยางนี้  จัดเปนธาตุไฟ  สิ่งท่ีอุปถัมภคํ้าชูกาย  ให 
สําเร็จมีสั่นไหว  ลุก  เดิน  ยืน  นั่ง  นอน  ไดเปนตน  จัดเปนธาตุลม 
ธาตุลมน้ัน   มีอาการเปน  ๖  อยาง  คือลมพัดข้ึนเบื้องบน  ทําใหเปน  
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โทษมีประการตาง ๆ  เปนตนวาใหวิงเวียน  ใหราก  ใหเรอ  ๑  คือ   
ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า  ใหสําเร็จกิจเปนตนวา  ผายลม  ถายอุจจาระปสสาวะ  ๑ 
คือลมพัดอยูในทองนอกไส  ใหลั่น  ใหแนน  ใหปวดทอง  ๑  คือ 
ลมพัดอยูในภายในไสใหญทําใหแข็งใหตึง  ๑  คือลมพัดซานท่ัวไป 
ในอังคาพยพใหญนอย  ใหสําเร็จกิจเปนตนวา  คูกาย  เหยียดกาย 
ลุก  เดิน  ยืน   นั่ง  นอน  ได  โดยอันควรแกอัธยาศัย  ๑  คือลม 
หายใจเขาหายใจออก  ๑  รวมเปนลม  ๖  ฉะน้ี.  ก็พิธีกําหนดพิจารณา 
ธาตุนี้  โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญธาตุกัมมัฏฐานน้ี  จะกําหนดพิจารณา 
โดยพิสดารหรือโดยยอก็ตามแตถนัด  ทานที่มีปญญากลาเฉียบแหลม 
จะพิจารณาแตโดยยอ  ถือกําหนดส่ิงที่แข็งกระดางวาเปนดิน  กําหนด 
สิ่งท่ีเหลววาเปนน้ํา  กําหนดส่ิงท่ีอุนที่รอนวาเปนไฟ  กําหนดอาการท่ี 
กายไหว  วาจาไหว  พูดออกไป   วาเปนลม  เทาน้ีก็ได  จะพิจารณาท้ัง 
๔  ธาตุ  หรอืธาตุใดปรากฏแจง  จะพิจารณาแตธาตุนั้นอยางเดียวก็ได 
เมื่อกําหนดกายตนเห็นเปนแตสักวาธาตุแลว  พึงกําหนดกายผูอ่ืนให 
เห็นเปนแตสักวาธาตุดวย  และพึงกําหนดใหรูจักธาตุภายในภายนอก 
ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ที่มีชีวิตจิตใจครองสิงอยู  ที่ชาวโลกสมมติเรียก 
กันวาสัตวบุคคลเปนตน  จัดเปนธาตุภายใน  ดิน  น้ํา ไฟ  ลม  ที่ไมมี 
อรูปชีวิตอินทรียจิตครองอยู  จึงจัดเปนธาตุภายนอก  แลวพึงกําหนด 
ใหเห็นเปนแตสักวาธาตุไปหมดทั้งโลก  จะถอนสัตตูปลัทธิสัตตสัญญา 
เสียได  เมื่อมนสิการกําหนดนึกอยูเนือง ๆ  ดังนีแ้ลว  จิตก็จะต้ังม่ัน 
เปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลาํดับ ๆ  เมื่อจิตต้ังม่ันเปนอุปจาร  



นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาท่ี 97 

สมาธิแลว  นีวรณธรรมก็จะสงบรํางับไป  หาอาจครอบงําจิตอยูไดไม.  
กัมมฏฐานน้ีชื่อวาธาตุววัตถานะนั้น  เพราะเหตุเกิดดวยอานุภาพปญญา  
ที่กําหนดรูซึ่งธาตุ  ๔  โยคาพจรกุลบตุรผูประกอบซึ่งธาตุววัตถานะ 
นั้น  ยอมมีจิตหยั่งลงยังสุญญตารมณ  เห็นวารางกายนี้   มีสภาวะ 
สูญเปลาจากสัตวจากบุคคล   เมื่อไมเห็นวาเปนสัตวเปนบุคคลแลว 
จิตก็จะเพิกเฉยเปนกลาง ๆ  ไมยินดียนิรายในอิฏฐารมณ  อนิฏฐารมณ 
จะประกอบดวยปญญาวิมุติเปนอันมาก  และอาจไดสําเร็จพระนิพพาน 
ในอวสานกาลท่ีสุด  ถายังไมสําเร็จพระนิพพานก็จะมีสุคติเปนเบ้ืองหนา 
เหตุดังนั้น  กุลบุตรผูมีศรทัธา  ควรเจริญธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน  อัน 
มีคุณานิสงสผลเปนอันมาก  ดังพรรณนามาฉะน้ี.  จบธาตุววัตถานะ 
โดยสังเขป. 
        จะวิสัชนาในอรูปกัมมัฏฐานท้ัง  ๔  ตอไปวา  โยคพจรกุลบุตร 
ผูเจริญอรูปกัมมัฏฐานท่ี ๑  พึงเพงกสิณนิมิตทั้ง  ๙  มีปฐมวีกสณิเปนตน 
อยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณ  จนไดสําเร็จรูปาพจรฌานอันเปนท่ีสุด 
แลวพึงเดาะพึงเพิกกสิณนั้นเสีย  คืออยากําหนดนึกหมายเอากสิณมิมิต 
นั้นเปนอารมณ  ใหต้ังจิตเพงนึกพิจารณาเอาอากาศท่ีมีดวงกสิณเดาะ 
เพิกข้ึนแลว  เหลืออยูแตอากาศเปลาน้ันเปนอารมณ  เมื่อพิจารณาเอา 
อากาศเปลานั้นเปนอารมณ  พิจารณาไป ๆ   จนอากาศเทาวงกสิณน้ัน 
ปรากฏในมโนทวารในกาลใด   ในกาลน้ันก็ใหโยคาพจรพิจารณาอากาศ 
นั้นเปนอารมณ  บริกรรมวา  อนนฺโต  อากาโส  อากาศไมมีที่สุด ๆ 
ดังน้ี   เมื่อบริกรรมนึกอยูดังน้ีเนือง  ๆ  จิตก็จะสงบรํางับต้ังม่ันเปน  
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อุปจารสมาธิ  ตลอดข้ึนไปจนอัปปนาสมาธิโดยลําดับ  ๆ  สําเร็จเปน    
ฌานท่ีแรก  ชื่ออากาสานัญจายตนฌาน. 
        ถาจะเจริญอรูปกัมมฏัฐานท่ี ๒  ตอไปอีก  พึงละอากาสนิมิตที่เปน 
อารมณของอรูปฌานท่ีแรกนั้นเสีย  มากําหนดจิตท่ียึดหนวงเอาอรูปฌาน 
ที่แรก  คือจิตท่ีนึกอากาศ  อาศัยต้ังอยูในอากาสนิมิตน้ันเปนอารมณ 
ทําบริกรรมวา  อนนฺต วิาณ  วิญญาณไมมีที่สุด  ดังน้ีเนือง ๆ 
ก็จะไดสําเร็จอรูปฌานท่ี ๒  ชื่อวิญญาณัญจายตนฌาน. 
        ถาจะเจริญอรูปกัมมฏัฐานท่ี ๓  ตอไปอีก  พึงละอรูปวิญญาณ 
ที่แรกที่เปนอารมณของอรูปฌาณท่ี  ๒  นั้นเสีย  มายึดหนวงเอาความ 
ที่ไมมีของอรูปฌานท่ีแรก  คือกําหนดวา  อรูปวิญญาณที่แรกนี้  ไมมีใน 
ที่นี้  ดังนี้เปนอารมณแลว  ทําบริกรรมวา  นตฺถิ  กิฺจิ  อรูปวิญญาณ 
ที่แรกนี้นิดหน่ึงไมมี  มิไดเหลือติดอยูในอากาศ  ดังนี้เนือง ๆ  ก็จะได 
สําเร็จอรูปฌานท่ี ๓  ชื่อวาอากิญจัญญายตนฌาน. 
        ถาจะเจริญอรูปกัมมฏัฐานท่ี  ๔  ตอไปอีก  พึงปลอยวางอารมณ 
ของอรูปฌาณที่ ๓  คืออารมณที่สําคัญม่ันวา  อรปูวิญญาณที่แรกไมมี 
ดังน้ีนั้นเสีย  พึงกําหนดเอาแตความที่ละเอียดประณีตของอรูปฌานท่ี  ๔ 
เปนอารมณ  ทําบริกรรมวา  สมฺตเมต  ปณีตเมต  อรูปฌานท่ี ๔ 
นี้ละเอียดนัก  ประณีตนัก  จะวามีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช 
ดังน้ีเนือง ๆ  ก็จะไดสําเร็จอรูปฌานท่ี  ๔  ชื่อวาเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนฌาน. 
        อรูปฌานที่  ๑  นั้น  ยึดหนวงเอาอากาสนิมิต  อันหาที่สุดฝายขางเกิด  
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และขางดับมิไดเปนอารมณเปนบอเกิด  จึงชื่อวาอากาสานัญจายตนะ   
อรูปฌานท่ี ๒  นั้น  ยึดหนวงเอาจิตท่ีนึกเอาอากาศ  ต้ังอยูในอากาศ 
อันหาที่สุดฝายขางเกิดและขามดับมิไดเปนอารมณเปนบอเกิด  จึงชื่อวา 
วิญญาณัญจายตนะ.  อรูปฌานที่  ๓  นัน้   ยึดหนวงเอาความท่ีไมมี 
ของจิต   ที่ต้ังอยูในอากาศเปนอารมณเปนบอเกิด  จึงชื่อวาอากิญ- 
จัญญายตนะ.   อรูปฌานท่ี ๔  นั้น  ยึดหนวงเอาอรูปฌานท่ี ๓  อันมี 
สัญญาเวทนาและสัมปยุตธรรมท้ังส้ินละเอียดประณีตนัก  มีอยูเหมือน 
อยางไมมี  เปนอารมณเปนบอเกิด  จึงชื่อวาเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
                          จบอรูปกมัมัฏฐานโดยสังเขป. 
        สมถกัมมัฏฐานท่ีแสดงมาน้ี  แสดงโดยนัยสังเขป  ตัดเอาแต 
ใจความ  เพ่ือจะใหกุลบุตรรูเขาใจงาย ๆ  กลุบุตรผูมีศรัทธาปรารถนา 
จะเจริญ  ก็พึงเลือกเจริญเอาตามใจของตน ๆ  เทอญ. 
                      เรียบเรียงเรือ่งสมถภาวนายุติแตเทานี้. 
                                      ฌานสมาบัติ 
        จักวินิจฉัยในฌานและสมาบัติตอไป   ฌานน้ันวาโดยประเภท 
เปน  ๒  อยาง  คือรูปฌานและอรูปฌาน  รูปฌานนั้น  ๔  อยาง  อรูปฌาน 
นั้น  ๔  อยาง  ไดแสดงมาแลวในรูปกมัมัฏฐานและอรูปกัมมัฏฐาน  ก็ 
ฌานท้ัง ๘  นี้เปนเหตุใหเกิดสมาบัติ ๘  สมาบัติเปนผล  บางแหงทานก็ 
กลาววา  ผลสมาบัติ  ตอไดฌานมีวสีชํานาญ  คลองแคลวดวยดีแลวจึง 
ทําใหสมาบัติบริบูรณข้ึนดวยดี  เพราะเหตุนี้  สมาบัติจึงเปนผลของ 
ฌาน  ก็สมาบัติ ๘  ประการน้ี  ในภายนอกพระพุทธศาสนาก็มี  แตไมเปน  
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ไปเพ่ือดับกิเลสทําใหแจงซึ่งพระนิพพานได  เปนแตทิฏฐธรรมสุขวิหาร    
ยอมเปนไปเพ่ือใหเกิดในพรหมโลกอยางเดียว  เหมือนอยางสมาบัติ  
ของอาฬารดาบสและอุททกดาบสรามบุตรฉะน้ัน.  ก็สมาบัติในพระพุทธ- 
ศาสนานี้  ยอมเปนไปเพ่ือรํางับดับกิเลสทําใหแจงซึ่งพระนิพพานได 
วาโดยประเภทเปน  ๒  อยาง  คือผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติ  ผล 
สมาบัตินั้น   ยอมสาธารณทั่วไปแกพระอริยเจาท่ีไดสมาบัติทั้งสิ้น 
นิโรธสมาบัตินั้น  เฉพาะมีแตพระอริยบุคคล  ๒  จําพวก  คือพระอนา- 
คามีบุคคล  และพระขีณาสพที่ไดสมาบัติ  ๘  เทาน้ัน  อนึ่ง  ฌานและ 
สมาบัตินี้  ถาจะวาโดยอรรถ  ก็เปนอันเดียวกัน  ตางกันแตพยัญชนะ 
เทาน้ัน  ก็ฌานชื่อวาสมาบัติ  เพราะฌานนั้นเปนที่ถึงดวยดีของฌานลาภี- 
บุคคล  จริงอยู  ในอรรถกถาทานจึงกลาวไววา  ฌานลาภีบุคคลถึง 
ดวยดีซึ่งสมาบัติ  คือ  ฌานเปนที่ถึงดวยดีมีปฐมฌานเปนตน  ดังนี้  อนึ่ง 
ในพระบาลีแสดงบุพพวิหารสมาบัติ ๙  ไว  คือ  ปฐมฌาน  ทุติยฌาน 
อากิญจัญญายตนฌาน  เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  สัญญาเวทยิตนิโรธ 
ดับหมดแหงสัญญาและเวทนา  ธรรม  ๙  อยางนี้  ชื่อวาอนุบุพพวิหาร 
สมาบัติ  วาสมาบัติเปนที่อยูตามลําดับของฌานลาภีบุคคลฉะน้ี  อนึ่ง 
แสดงอนุบุพพนิโรธสมาบัติ  ๙  ไววา  ฌานลาภีบคุคล  เมื่อถึงดวยดี 
ซึ่งปฐมฌาน  กามสัญญาดับไป  เมื่อถงึดวงดี  ซึ่งทุติยฌาน  วิตก 
วิจารดับไป  เมื่อถึงดวยดีซึ่งตติยฌาน   ปติดับไป  เมื่อถึงดวยดี 
ซึ่งจตุตถฌาน  ลมอัสสาสะและปสสาสะดับไป  เมื่อถึงดวยดีซึ่งอากาสา-  
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นัญจายตนฌาน  รูปสัญญาดับไป  เมื่อถึงดวยดีซึ่งวิญญาณัญจายตนฌาน   
สัญญาในอากาสานัญจายตนะดับไป   เมื่อถึงดวยดีซึ่งอากิญจัญญายตน- 
ฌาน   สญัญาในวิญญาณัญจายตนะดับไป  เมื่อถึงดวยดีซึ่งเนวสัญญ- 
นาสัญญายตนฌาน  สัญญาในอากิญจัญญายตนะดับไป  เมื่อถงึดวยดีซึ่ง 
สัญญาเวทยิตนิโรธ  สัญญาและเวทนาดับไป  ธรรม ๙  อยางนี้  ชื่อ 
อนุบุพพนิโรธสมาบัติ  แปลวา  สมาบัติเปนทีดับหมดแหงธรรม  ที ่
เปนปจจนึกแกตนตามลําดับฉะน้ี  ดวยคําในอรรถกถาและบาลีทั้ง ๒  นี ้
สองความไดชัดวาฌานและสมาบัติเปนอันเดียวกันโดยอรรถ  ฌานเปน 
เหตุของสมาบัติ  วิเศษแปลกกันแตเทาน้ี. 
องคฌานและสมาบัติยุติแตทาน้ี. 
        อาตมภาพสมเด็จพระวันรัต  ไดเรียบเรียงวินัยและพระปรมัตถ 
โดยยอ  สมองพระเดชพระคุณตามสติกําลังปญญา  ยุติแตเทาน้ี ขอ 
ถวายพระพร. 
                               จบ  สมถภานาโดยสังเขป.  
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                                              คํานํา  
        หนังสือพระพุทธคุณนี้  เปนพระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณ-  
เจา   กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงเรียบเรียงเปนธรรมภาษิตประทาน 
เทศนในวันวิสาขบุรณมี  ทรงไวได  ๘  พระนาม  ยงัเหลือแตพระนาม 
ที่สุด  คือ  ภควา  แตไดทรงแตงไวในหนังสือธรรมวิภาคปริจเฉท 
ที่  ๒  บาง  ในหนังสือหัวใจสมถกัมมัฏฐานบาง  เมื่อเวลาจวนจะส้ิน 
พระชนม  รบัสั่งใหขาพเจาเรียบเรียงตามลําดับพระนามท้ัง  ๙  ให 
ถอนคําท่ีเกี่ยวกับพิธีวิสาขบูชาออกเสีย  และใหรวบรวมพระนามวา 
ภควา  ตอเขาในท่ีสุดดวย  เพ่ือเปนหนังสือเรื่องหน่ึงเรียกวาพระพุทธ- 
คุณ  สําหรับพุทธมามกบริษัทศึกษาเลาเรียบปฏิบัติเจริญพระพุทธา- 
นุสสติกัมมัฏฐานหรือบําเพ็ญโยนิโสมนสิการในเวลาไหวพระสวดมนต 
เปนตน  จะไดพิจารณาเปนอารมณ  ดาํเนินญาณโคจรตามพระนิพนธ 
ที่ไดทรงไวดังตอไปนี้. 
                                                          วันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๖๕ 
                                                            พระสาสนโสภณ  (ญาณวร) 
                                                                   วัดเทพศิรินทราวาส  
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                                      พระพุทธคุณ    
                               อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
        สมเด็จพระบรมศาสดาของเราท้ังหลายน้ัน  ต้ังแตครั้งยังเสด็จ 
อยูในฆราวาส   ไดทรงรบัความศึกษาเลาเรียนมา  โดยสมควรแกพระ  
ชาติและพระวงศดังปรากฏในพระพุทธประวัติวา  ทรงศึกษาอักษรและ 
ศิลปธนู และปรากฏตามพระพุทธจรรยา  ครั้งตรสัรูเปนพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาแลววา  ทรงทราบความเปนไปของบานเมือง  การปกครอง 
และอ่ืน ๆ  พระองคจึงอาจนํามาตรัสเปนอุปมาเปรียบกับความประพฤติ 
ธรรมเปนอเนกประการ  แตพระองคหาไดติดแนนในศึกษาตางประการ 
นั้นเกินไป  จนถอนพระองคไมออก.  อันการศึกษานั้น  ก็คือสําเหนียก 
ตามความพบปะ  ความคิดเห็น  ความเขาใจ  ความประพฤติและอ่ืน ๆ 
ของคนปางหลังหรือแมยังมีตัวอยู  เนื่องดวยธรรมดาคือความเปนเอง 
บาง  เนื่องดวยสังขารมีความปรุงความแตงบาง  การศึกษานี้  เพ่ิม 
ความรูแกผูเรียนมากกวาเพราะไดพบเห็นตามลําพังตน   แตคนผูศึกษา 
โดยมากเรียนรูอยางใดแลว  เทียมทัน  หรือข้ึนหนาคนท้ังหลายแลว 
ยอมถือวาความรูอยางนั้นเปนดี  ติดอยูในความรูอยางนั้น  ถือเอา 
ความรูอยางน้ันเปนทิฏฐานุคติ  [คือส่ิงท่ีเอาเปนอยาง]  พอใจอยูใน 
ความรูเพียงเทาน้ัน  ไมอาศัยความศึกษาน้ัน ใชความคิดของตนเพื่อ 
ไดความรูอันสูง  หรือกวางขวางกวาน้ันอีก  คนจําพวกใดติดแนน  
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ในความศึกษาอยางนั้น  คนจําพวกน้ันยอมไมทันคนจําพวกอ่ืนผูอาศัย    
ความศึกษาน้ัน  ใชความคิดของตนแลว  และไดความรูที่เยี่ยมกวาหรือ 
แปลกกวา  มอุีทาหรณจะพึงเห็นในตํานาน  ทั้งเปนอดีตก็มี  ทั้งเปน 
ปจจุบันก็มี  สมเด็จพระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย  แมเกิดข้ึนใน 
ครั้ง  ๒๕๐๐  ปลวงมาแลว  พระองคมีพระอัธยาศัยไมติดแนนในศึกษา 
นั้น   จึงกลาบากบ่ันออกทรงผนวชแสวงหาความรูในทางศาสนาอีก 
พระองคอยูศึกษาในสํานักอาฬารดาบสกาลมโคตร  และอุททกดาบส 
รวมบุตร  ในปกรณกลาววา  ทรงเรียนสมาบัติ  พระองคไดความรู 
อยางนั้นแลว  ก็ไมติดแนนในความรูนั้น  เหมือนอาจารยทั้ง ๒ จึงได 
แสวงหาพระโพธิญาณ  คือความตรัสรูตอไป  จึงไดความรุธรรมที่ 
ทรงนํามาสอนมหาชน  ซึง่เรียกวาพระพุทธศาสนา ไดรับความยกยอง 
ของผูนับถือวา  "สมมฺาสมฺพุทฺโธ"  ซึง่แปลวา  "ผูรูชอบเอง." 
        พวกพุทธศาสนิกโดยมาถือเอาอรรถแหงบทน้ีวาเปนผูวิเศษ  มี 
ความรูอยางสูงสุด  ไมไดเรียนมาจากผูอ่ืน  แตความจริงเปนอยางนั้น 
ไมไดเลย.  ในธรรมจักกปัปวัตนสูตรประถมเทศนาระบุไวชัดทีเดียววา 
"ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ"  ซึ่งแปลวา    "ในธรรมท่ีไมเคยไดยิน 
มาแลว"  พระคันถรจนาจารยในปูนหลัง  เขาใจความน้ีดีทีเดียว 
แมกลาวยกยองวา  "เปนเองหาอาจารยมิได"  แตรวมความลงขาง 
ทายวา  "รูความจริงชอบเองในธรรมท่ีไมเคยไดยินมาแลว."  โดยนัยนี้ 
บทวา  "สมมฺาสมฺพุทฺโธ"  หมายความวา  "รูธรรมที่ยังไมเคยได 
เรียนมาจากผูอ่ืนตามลําพังโดยถูกทาง."  มีตัวอยาง  คนมีความรู  
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ประดิษฐของบางอยางข้ึน  อันคนอ่ืนยังไมเคยประดิษฐมากอน  เชน    
โทรเลขไมมีสาย  เขาก็เรียกคนน้ันวา  เปนตนคิดแตงของอยางน้ัน  มิใช 
คนนั้นไมเคยเรียนกฎของธรรมดามาบางเลย  เขายอมไดเคยเรียนมาเชน 
รูจักลักษณะและคติแหงไฟฟา  เขาจึงสามารถประดิษฐสิ่งน้ันข้ึนได. 
        สมเด็จพระบรมศาสดา  ทรงสั่งสอนพระพุทธศาสนา  ประทาน 
ธรรมอันล้ําเลิศ  เปนคุณใชไดไมจํากัดกาลไวแกเราทั้งหลายเชนนี้  ก ็
เพราะพระองคมีพระอัธยาศัยไมติดแนนในทางที่ไดเรียนและมัวเอาอยาง 
เจาของเดิม  และเสาะหาความรูอันยิ่งกวาจนไดพบเห็น  ไมเชนนั้น 
พระองคก็จะเปนพระราชาครองเมือง  หรือเปนดาบสเทาน้ันเอง  ไมอาจ 
ยังประโยชนอันยิ่งใหญใหสําเร็จแกโลก. 
        ต้ังแตทรงลําเพ็ญพระพุทธกิจประกาศพระศาสนาแลว  พระองค 
ใชความรูของพระองคที่ไดทั้งทรงศึกษา  ทั้งทางพระดําริคิด  ทัง้ทางที่ 
อบรมของเดิม  อยางใดดีก็ทรงนํามาใช  อยางใดไมดีก็ทรงข้ึนใหม 
สุดแตอยางใดจะนําบริษัทใหไดความรูสูงข้ึนไป  และกวางขวางออกไป 
พึงเห็นในเรื่องอธิษฐานพระชนมายุ  คือต้ังพระปณิธานใครจะดํารง 
พระชนมอยูกวาจะประกาศพระศาสนาแพรหลายและพุทธบริษัทรูธรรม 
ทั่วถึง.  พระพุทธอัธยาศัยเปนอยางไร  พึงสันนิษฐานตามพระพุทธภาษิต 
วา   "ภิกษุทัง้หลาย  แตเพียงหยุดในกุศลธรรมเรายังไมสรรเสริญแลว 
เรายอมติความเสื่อมจากกุศลธรรมกอนแท" 
        ความรูอันยิ่งที่พระองคไดพบเห็นตามลําพังพระองคนี้  ยอมทํา 
พระองคใหเปนผูบริสุทธิ์และเปนผูสมควร  กลาวอีกโอหารหนึ่ง ยอม  
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คุมพระองคและยอมสงพระองคข้ึนใหเปนผูสูงสุด.  คนทั้งหลาย  ผูรูจัก   
ควรหรือไมควร  รูจักผิดหรือชอบแลว  แตยังทําการไมควรการผิด 
ฝนความรูสึกของตนมากบางนอยบาง  ดวยอํานาจความโลภความดุราย 
และความหลงเปนเคามูล,  คนผูโลภแลว  ยอมแสวงหาโภคทรัพยใน 
ทางไมเปนธรรม ทําโจรกรรมบาง  อุดหนุนโจรกรรม  คือรับซื้อของ 
โจรบาง  รับสินบนบาง  หาเลี้ยงชีพในทางหลอกหลวงเขาบาง  ผูมี 
กําหนัดกลา  ยอมแสวงหากามคุณในทางผิดถึงกาเมสุมิจฉาจารก็ได  ที ่
เปนผูตระหน่ี  ยอมไมอยากใหผูอ่ืนมีเทียมตน   หวงแหนทรัพยอยาง 
เหนียวแนน  แมเห็นสมควรหรือจําเปน  ก็ไมกลาสละ  ที่เปนคนมักอิสสา 
เห็นคนอ่ืนเกินหนาตน  อดทนอยูไมได  ยอมทุรนทุรายจนถึงคิดตัด 
รอนเขา  คนผูดุราย  ยอมโกรธงาย  เมือ่โกรธข้ึนมาแลว  สติรั้งไมอยู 
ยอมพูดคําหยาบ  กอคําวิวาท  ยอมทํารายเขา   จนถึงผลาญชีวิตเขาก็มี 
ที่เปนคนใจบึกบึน  มักโกรธไมรูหาย  ถึงพยาบาทปองรายเขาก็เปนได 
แลจงใจทําการผิดเชนนั้น  อาจลบหลูทานผูมีพระคุณดวยไมคิดตะขิด 
ตะขวง.  คนผูหลงแลว  ที่เปนเจาทิฏฐิ  ทําผิดไปแลว  แมรูตัวเขา 
ภายหลัง  ก็ยงัขืนทํา  ใชทิฏฐิเลยตามเลย  ที่เปนเจามานะ  คือถือตัว 
ยอมแสดงอาการจองหอง  ดูหม่ินคนอ่ืน   ที่เปนเจาลัทธิ  ยอมติดใน 
ลัทธิ  ถอนไมออก  แมเห็นวาความสมควรเปนอยางอ่ืนก็ยังขืนทํารั้นอยู. 
ความรูของคนเหลาน้ัน  ยอมคุมเขาไมได  ไมอาจสงเสริมใหเปนผู 
สมควร.  บางพวกยังปกติอยู   ยอมเปนไปตามอํานาจแหงความรู ครั้น 
พบปะความไมสะดวกเขา  ยอมประพฤติไถลไปหาความสะดวก  ไมใช  
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ความอดทน  ความเพียรและปญญา  คิดแกอุปสรรคคือความติดขัด   
เชนนี้  ความรูนั้นยอมคุมเขาชั่วคราวเทาน้ัน.  สมเด็จพระบรมศาสดา 
ของเราท้ังหลาย  ทรงใชความรูเปนเครื่องคุมพระองคใหคงอยูในความ 
บริสุทธิ์  ทั้งทางพระกาย  ทางพระวาจา  ทางพระมนัส   ยั่งยืนไมกลับ 
กลาย  เปนผูมีพระอัธยาศัยเบิกบานดวยพระคุณสมบัติ.  พ้ืนเดิมของ 
พระองค  ทรงมีพระอัธยาศัยเผ่ือแผมีพระมรรยาทอันงาม  มีพระมนัส 
ไมติดในกามคุณ  ถึงเปนเหตุหวงใยไมอาจจาก  มีพระปญญาพอจะไม 
หลงหมกมุนอยูในกามสุข  มีพระวิริยะพอจะกลาหาญบากบ่ัน  เพ่ือ 
สําเร็จแหงผลซ่ึงมุงหมาย  มีพระขันติพอประคองพระวิริยะมิใหถอย 
หลัง  ทรงรักษาสัตยมั่นคงสามารถจะผูกไมตรี  มพีระอัธยาศัยมั่นคงใน 
กิจท่ีปลงพระมนัสจะทํา  ไมจืดจางเร็ว  มีพระเมตตา  พอจะพราสุข 
ประโยชนของพระองคเพื่อผูอ่ืน   ทรงรูจักวางพระมนัสเปนกลาง  ไม 
ใหตกไปในฝายความยินดี  หรือความยินราย  คามรูของพระองค 
อบรมพระคุณเหลาน้ีใหไพบูล  พระองคจึงทรงนอมพระชนมของ 
พระองคเพ่ือทรงบําเพ็ญประโยชนใหสําเร็จแกสัตวโลก  ดวยอํานาจพระ 
เมตตา  พระกรุณา  มีพระมนัสปลอดโปรงไมติดอยูในลาภสักการ  ใน 
ถิ่นฐานหรือในบุคคล  อาจเสด็จไปไหนไปได  มพีระอัธยาศัยมั่นคงใน 
อันจะโปรดสัตว  ทรงพระอุตสาหะอดทนในอันเสด็จเที่ยวจาริกและ 
สั่งสอนกลาหาญไมพรั่นพรึงตออันตรายอันจะพึงมีแตเวไนยผูมีอัธยาศัย 
ดุราย  อดทนไดซึ่งคําหยาบซายของคนเชนนั้น  ทรงฉลาดรูอัธยาศัยของ 
เวไนยนิกร  และผอนปรนเทศนาใหถูกเหมาะ  อนุโลมตามกาลเทศะ  
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และอุบัติเหตุ  มั่นในศลีในธรรมอันจะนําใหเห็นเปนตัวอยาง  รักษา   
พระมนัสเปนกลาง  ไมใหออนแดดวยอํานาจความยินดียินราย  อันใคร ๆ 
ไมสามารถจะลอหรือขูใหสมประสงค  ทรงประพฤติจริง  เปนที่เชื่อถือ 
ไดจึงไดคุณคณะติด.  ความรูอบรมพระคุณเหลาน้ี  ยอมสงพระองคให 
เปนผูสมควรอยางสูงสุด.  คนผูสมควรเปนที่เคารพนับถือของเขา  อัน 
เขาจะพึงไหวและออนนอม  ยอมเปนผูมีพ้ืนมา  คือมีกําเนิดสูง  มีอายุ 
มาก  หรือท่ีคุณธรรม  โดยท่ีสุดสักอยางหนึ่ง  สมเด็จพระบรมศาสดา 
ของเราท้ังหลาย  มีกําเนิดเปนเจา  มีคุณธรรมเปนหลัก  และภายหลัง 
เจริญพระชนมายุ   ครบ ๓  สถาน.  คนผูสมควรจะเปนหัวหนาชักนํา 
เขา  ควรทําใหเขาเห็นเปนตัวอยางกอน  สมเด็จพระบรมศาสดาตรัส 
สอนเขาอยางใด  พรองคยอมทรงทําอยางน้ันดวยเหมือนกัน.  คนผู 
สมควรจะปกครองเขา  ควรเปนผูรูสึกรับผิดรับชอบ  และต้ังใจทําธุระ 
อันเปนหนาท่ีของตนจริง ๆ  เปนผูเที่ยงธรรมไมลาํเอียง  สมเด็จพระ 
บรมศาสดา  ทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชนแกสาวก  ไดทรงบําเพ็ญ 
พุทธกิจในทางอันสมควรตามหนาที่   จึงอาจเปลงพระสุรสิงหนาทวา 
"กิจใดอันศาสดาผูกรุณาแสวงหาประโยชนแกสาวกจะพึงทํา  กิจน้ัน 
อันเราทําแลวแกทานท้ังหลายทุกประการ."  สมเด็จพระบรมศาสดาทรง 
อาศัยความรูของพระองค  คงอยูในความบริสุทธิ์สม่ําเสมอ  เบิกบาน 
ดวยพระคุณอันไพศาล   เปนผูสมควรสูงสุด  พุทธศาสนิกบัณฑิต 
ประมวลอรรถเหลานี้เขากลาวยกยองวา  "อรห"  ซึ่งแปลทับศัพทวา 
"พระอรหันต."  
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        พระสาวกผูไดรับยกยองวาเปนพระอรหันตก็มี   ทานจึงใชคํา   
หมายตางตอขางหลัง   กลาวหมายเอาสมเด็จพระบรมศาสดาวา  "อรห 
สมฺมาสมฺพุทโฺธ"  ซึ่งแปลวา  "พระอรหันต  ผูรูชอบเอง"  กลาว 
หมายเอาพระสาวกวา  "อรห  ขีณาสาโว"  ซึ่งแปลวา  "พระอรหันต 
มีอาสวะสิ้นแลว." 
        พระองคทรงประกาศพระพุทธศาสนา  สั่งสอนใหปฏิบัติธรรมเปน 
ปานกลาง  อยาใหตกไปขางยอหยอนเลวทราม  อยาใหตึงเครียดที่ตอง 
ลําบากเปลาหาประโยชนไมได  ทรงชี้ทางที่พอดีไว  ใหคุมความเห็น 
ใหเปนไปในทางที่ถูก  ใหใชความตริในทางชอบ  ใหพูดแตวาจาอัน 
สมควร  ใหทําแตการอันปราศจากโทษ  ใหเลี้ยงชวิีตโดยธรรม  ใหรู 
จักใชความเพียรในทางไมผิด  ใหรูจักต้ังสติใหถูกทาง  ใหต้ังใจในทาง 
อันดี  องค  ๘  นี้เปนหลกัแหงความปฏิบัติในพระพุทธศาสนา  บัณฑิต 
พิจารณาเห็นเปนธรรมที่พระองคตรัสชอบแลว. 
        พระสงฆสาวกผูเปนหลักในพระศาสนา  ลวนแตดําเนินโดยทางนี้ 
มาแลวท้ังน้ัน  ไดรับสรรเสริญของผูนับถือวา  เปนผูปฏิบัติดีแลว. 
        ขอสาธุชนผูอานผูฟงธรรมภาษิตน้ีแลว  จงคํานึงถึงพระพุทธคุณ 
และพระพุทธจรรยาใหถกูทาง  จะไดสองแสงสวางนําใหดําเนินถึงความ 
เกษมโดยมรรคากลางน้ัน  แลวจึงนึกนอมใจนมัสการวา   "อรห 
สมฺมาสมฺพุทโฺธ  ภควา"   พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตผูรู 
ชอบเอง  "สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม"  พระธรรมอันพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสชอบแลว  "สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺฌฆ" 
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พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  ปฏิบัติดีแลว  บํารุงศรัทธา      
เลื่อมใสข้ึนตามคราว  เชนนี้  จักไดรบัประโยชนแหงการระลึกถึงพระ 
พุทธคุณของสมเด็จพระบรมศาสดา. 
                                         พ.ศ.  ๒๔๕๘  
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        บัดนี ้  จักพรรณนาพระคุณบทหน่ึง  "วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน"  
 
แปลวา  "ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ"   อันทานสงเคราะหไวใน 
อนุสสติปาฐะ คือบาลีสําหรับระลึก. 
        วิชชาเปนสมบัติอันคนท้ังหลายนิยมกัน  เพราะเปนความรูเปลื้อง 
จากความเขลาไมหยั่งรูคติของธรรมดา   พาใหหลกีจากอุปสรรค  คือ 
ทางติดขัด  และใหเขาถึงสวัสดีคือทางปลอดโปรง  มีประเภทมากมาย 
หลายประการ  ทั้งทางโลกและทางธรรม.  ในทางพุทธศาสนาก็นิยม 
วิชชาเหมือนกัน. 
        วิชชาในพระพุทธศาสนานั้น  กลาวไวในพระคัมภีรบรรยายหนึ่ง 
รูจักทุกข  รูจักเหตุแหงทุกข  รูจักดับทุกข  รูจักทางดับทุกข. 
        ทุกขโตง ๆ  เปนผลแลเห็นงาย  เชนความแก  ความเจ็บ  ความ 
ตาย  อันเปนอยูโดยธรรมดา  ความประจวบกับคนหรือส่ิงอันไมเปนที่ 
รักใคร  ความพลัดพรากจากคนหรือสิ่งอันเปนที่รักใคร  ความปรารถนา 
ไมไดสมหวังอันเกิดข้ึนเปนคราว  ๆ  ความยากจน  ความเส่ือมลาภยศ 
ความถูกนินทาและอ่ืน ๆ ยังมีฐานแหงทุกขอันแฝงอยูแลเห็นยาก  ตอ 
ใชความพิจารณาจึงจะเห็น   เชนการติดสุรา  การติดฝน  และการติด 
ของเมาอยางอ่ืนอีกประเภท ๑  ทกุขใจเกิดเพราะกําลังกิเลสประเภท  ๑ 
ทุกขอันมีประจําตัวบุคคลน้ัน ๆ  ประเภท  ๑. 
        คนติดของเมา  มีปกติเปนคนไมสบาย  ไมไดเสพยอมเง่ียนทุรน 
ทุราย  ไดเสพก็พอสงบไปคราวหนึ่ง  ผูติดจึงเห็นเปนของใหสุข  เทียบ 
กับคนผูไมติดยอมผิดกันมาก  คนผูติดยอมไมเปนโสดแกตน  เหมือน  
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คนผูไมติด  ไมอาจพรากจากของเหลาน้ัน  ไมอาจทนความอดความอยาก  
อันความอยากยอมบังคับใหอยูในอํานาจ  อาจใชใหทําการน้ัน ๆ  แม  
อันไมควรทําเพ่ือสมปรารถนา  นอกจากน้ี  ผูติดยังมีโรคประจําตัวอีก 
มีกําลังกายกําลังใจไมแข็งแรงไมมั่นคง. 
        คนมีกิเลสกลา  ยอมไมคอยไดความสุขใจ  คนโลภยอมทุรน 
ทุรายอยู  ดวยอํานาจความอยากได  ไดอะไรไมรูจักพอ  เห็นตนขาด 
แคลนอยูเปนนิตย  จัดวาเปนคนเจาทุกขไดผูหน่ึง.  คนผูกําหนัดดวย 
อํานาจราคะ  ยอมมีใจงุนงานอยูไมเปนสุข  คนมักอิสสา  เห็นคนอ่ืน 
ไดดี  ยอมมีใจทุรนทุรายอยูไมคอยได  คนเจาโทสะ  ยอมมีใจพลุงพลาน 
ไมสงบ.  คนพยาบาทคิดรายแกผูอ่ืน  มักเห็นตนเปนคนมีภัยมีเวร  ยอม 
อยูดวยความหวาดเสียว  ตองคอยระวังตัวอยู. 
        บุคคลนั้น ๆ  ตองอยูในภาวะอยางไรก็ตาม  แมปรากฏวาเปนผู 
ไดสุข  ยอมมีทุกขประจําอยูทุกคน   คนยากจน  ยอมเห็นตนเปนผูได 
ทุกข  แสนจะอัตคัด  แสนจะอดอยาก  แสนจะลําบาก  เห็นคนม่ังมี 
เปนผูไดสุข   มีเงินเปนแกวสารพัตรนึก  ปรารถนาสิ่งใดก็ไดสมหวัง 
ฝายคนม่ังมี  ก็ยอมเห็นตนเปนผูไดทุกขเหมือนกัน  เปนคนใชเงินมาก 
จําตองหาไดมาก ๆ ทางหาติดขัดอยางนั้นอยางนี้  ตองประชันขันแขง 
กับคนน้ันพวกน้ัน  หาไดยังไมเทียมคนน้ันพวกนั้น   ทั้งถูกคนอ่ืนขอ 
รบกวนอยู  ราษฎรยอมเห็นตนเปนผูไดทุกข  มีการงานอันจะตองทํา 
หนักหนา  ตองหารเงินไวเสียภาษีอากรและขาราชการใหพอ  ตองอยู 
ในบังคับของขาราชการท่ีทานแตงต้ังมา  แมเปนคราวลูกคราวหลาน  
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ยิ่งไมเปนผูสุภาพดวยแลวยิ่งใหญ  สูเปนขาราชการไมได  ฝายขาราชการ     
ยอมเห็นตนเปนคนไดทุกข  มีราชการติดขัดอยางนั้น ๆ  ตองใชเงิน 
มาก  ไดเงินเดือนไมคอยพอใช  ตองจําใจไปอยูรับราชการในถิน่ฐาน 
ที่ไมสมัคร  ตองคอยระวังตัว  กลัวคนอ่ืนเขาแยงตําแหนงหรือแยงข้ึน 
หนา.  โดยสงูสุด  พระราชามหากษัตริยก็ยอมทรงพิจารณาเห็นพระองค 
วาทรงไดทุกขเหมือนกัน  ทําไฉนราษฎรจะอยูเย็นเปนสุข ทําไฉนการ 
เงินของประชาชนจะเปนไปสะดวก    ทําไฉนมหาชนจะบริบูรณดวย 
ทรัพยสิน  ไมตองเบียดเบียนเอาของเขา  ทําไฉนโจรผูรายจะสงบ  ทํา 
ไฉนโรคภัยอันเกิดแกมนุษยและปศุสัตวจะสงบ  ทําไฉนขาราชการจะ 
รูสึกตอหนาท่ี  และทําราชการโดยสัตยสุจริต  จงรับภักดีในพระองค 
และเมตตากรุณาในราษฎร  ทําไฉนมหาชนจะจงรักและนิยมในพระองค 
ทําไฉนความปรองดองในพวกขาราชการดวยกันก็ดี  ในระหวางผู 
ปกครองกับราษฎรก็ดี  จักเปนกลมเกลียวกัน  ทําไฉนจะรักษาความ 
เปนเอกราชและพระวงศใหถาวร  ทําไฉนจะมีกําลังและอํานาจพอจะ 
ระงับจลาจลภายในและศัตรูภายนอก  ทําไฉนจะทําความรุงเรือนแหง 
แผนดินใหเทียมทันประเทศอ่ืน  ทําไฉนจะรักษาไมตรีกับประเทศอ่ืน 
ใหสนิทสนมไมรูจักแตกราว. 
        ฐานะแหงทุกข  ๓ ประเภทน้ีแล  เปนตัวอยางแหงทุกขอันแฝง 
อยูและเห็นยาก  ตอใชความพิจารณาจึงจะเห็น  สวนในนิเทศแหงทุกขสัจ 
ทานยกทุกขโตง ๆ  อันเปนอยูโดยธรรมดาบาง  เกิดเปนคราวบางข้ึน 
แสดง  ดูเหมือนเพ่ือตัดความคัดคาน.  รูจักสอดสองหยั่งเห็นทุกขอัน  
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สุขุมใหละเอียดลงไปไดเทาใดย่ิงดี.  ในพระพุทธศาสนานิยมการหยั่ง    
เห็นทุกขดวยอาการอยางน้ี  เพ่ือจะไดสติเหน่ียวรั้งความทะยานหาสุขให 
เปนแตพอดี  เพราะไมเลือกวาฐานะใด  ๆ  บรรดาเปนโลกีย  ยอมมี 
ทุกขเจืออยูดวยท้ังนั้นไป  ไมใชใหพิจารณาเห็นตนเสวยทุกขจนเหลือ 
ทน  ที่คนพาเหียรกลาวถากถางวา  เชนนั้นไฉนไมทําลายชีวิตเสียนอก 
จากขลาด. 
        ทุกขนัน้จะเกิดข้ึน  ก็เพราะมีเหตุใหเกิด.  และเหตุนั้นก็จะพึงมี 
ตามประเภทของทุกข  ในนิเทศแหงสมุทัยสัจ  ทานรวบยอดวาตัณหา 
คือความทะยานอยาก  เปนเหตุยังทุกขใหเกิด.  โดยนัยนี้  ดูเหมือน 
ทานเพงเพียงเจตสิกทุกข  คือทุกขใจ  เกิดเพราะกําลังกิเลส  ถาถือ 
ความกวางกวาน้ี  ก็ตองหาทางเขาใจออมคอม. 
        ทุกขจักดับจักหาย  ก็เพราะดับแหงเหตุ ที่ในนิเทศแหงนิโรธสัจ 
ทานแสดงวา  เพราะดับแหงตัณหาไดสิ้นเชิง  คือละตัณหาได  ก็ละ 
ทุกขได. 
        จะตัดเหตุเพ่ือระงับทุกข  ก็จะตองทําทางใดทางหน่ึง  ที่ในนิเทศ 
แหงมรรคสัจแสดงวา  ทางมีองค ๘  คือ  เห็นถูก  ดําริถูก  พูดถกู 
ทําถูก  เลี้ยงชีวิตถูก  เพียรถูก  ระลึกถกู  ต้ังใจถูก. 
        รูจักหยัง่เห็นทุกข  รูจักกําหนดวาอะไรเปนเหตุแหงทุกข  รูจัก 
กําหนดวาอยางไรทุกขจักดับ  รูจักทําถกูทาง  เรียกโดยยอวา  รูจักทุกข 
รูจักเหตุแหงทุกข  รูจักดบัทุกข  รูจักทางดับทุกข  นับวาเปนวิชชาใน 
พระพุทธศาสนาประเภทหน่ึง.  
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        อีกบรรยายหนึ่ง  รูจักอดีต  รูจักอนาคต  รูจัดทั้งอดีตท้ังอนาคต   
รูจักปฏิจจสมุปบาท. 
        รูจักอดตีน้ัน  คือรูจักสาวหลัง เมื่อเห็นผลในปจจุบัน  รูจักสาว 
หาตนเคาวา   อะไรเปนเหตุใหเกิดมีข้ึน.  รูจักอนาคตน้ัน  คือรูจัก 
คาดหนา  ปรารภการที่ทําหรือเหตุอันเกิดข้ึนในปจจุบัน  อาจคาดหนา 
วาจักมีผลอยางนั้น  ๆ.  รูจักทั้งอดีตท้ังอนาคตน้ัน  คือรูจักโยงเหตุใน 
อดีตและผลในอนาคตใหเนื่องถึงกัน.  รูจักปฏิจจสมุปบาทน้ัน  คือรูจัก 
กําหนดสภาวะนั้น  ๆ  โดยความเปนเหตุเปนผลแหงกันและกันเน่ืองกัน 
ไป  ดุจลูกโซเกี่ยวกันเปนสายฉะน้ัน. รูจัก  ๔  อยางนี้  นับวาเปนวิชชา 
ในพระพุทธศาสนาประเภทหน่ึง. 
        รวม ๒  ประเภทน้ันเปนวิชชา  ๘  รูไดโดยปฏปิกขนัยแหงวิชชา  ๘. 
        อีกบรรยายหนึ่ง   รูจักกําเนิดในหนหลังของตนวา  สืบเนื่องกัน 
มาอยางไร  รูจักคนอ่ืนผูเกิดแลวตายไปวา  เปนตาง ๆ กันโดยกรม 
รูจักทําอาสวะใหสิ้น  คือรูจักทําใจใหบริสุทธิ์จากกิเลส  แตละอยาง ๆ 
นับวาเปนวิชชาในพระพุทธศาสนาประเภทหน่ึง  เรียกวิชชา  ๓  มาใน 
บาลีโดยชุกชุม. 
        ความรูที่  ๑  ในนิเทศแหงบุพเพนิวาสานุสสติญาณวา  ระลึกชาติ 
หนหลังได  ในทางคดีโลก  มีความรูพงศาวดารแหงตนเทียบ  ในทาง 
คดีธรรมไดแกความรูหยั่งเห็นขันธสันดาน  คือประชุมแหงสภาวธรรม 
อันไดชื่อวาสังขาร  เกิดแลวดับไป ๆ  คงเปนอยูไดดวยสันตติ   คือ 
ความสืบเนื่องกันมา.   ความรูที่  ๒  ในนิเทศแหงจุตูปปาตญาณแสดงชัด  
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ตามน้ัน  ในทางคดีโลก   มีความรูตํานานแหงคนอ่ืนเทียบ  ในทาง   
คดีธรรม  ไดแกความรูหยั่งเห็นขันธสันดานอ่ืนก็เปนเหมือนกัน  แม 
อยางนั้น  ยังตกอยูในคติแหงธรรมดาคือ  กรรมแตงใหเปนตาง ๆ  กัน. 
ความรูที่ ๓  ในนิเทศแหงอาสวักขยญาณวา  ความรูอริยสัจ  ๔  ที่รูจัก 
ทําใหสิ้นอาสวะ  มีความชัดอยูแลว. 
        อีกบรรยายหน่ึง  วิปสสนาญาณ  คือเล็งเห็นสังขารทั้งปวงโดย 
ไตรลักษณ  คือ  ไมเที่ยง  เปนทุกข  ไมใชตน  มฤีทธ์ิทางใจ  แสดง 
ฤทธิ์ไดตาง ๆ มีหูทิพยอาจไดยินไกล  รูจักกําหนดใจผูอ่ืน  นับวาเปน 
วิชชาในพระพุทธศาสนาประเภทหน่ึง  กลาวถึงในบาลีหาง ๆ  และเปน 
วิชชาอันไมกระจาง. 
        แตก็นาประหลาดวา  มีวิชชาในปจจุบันเทียบโดยบรรยาย.  ม ี
ฤทธิ์ทางใจ  มีความรูบังคับใจผูอ่ืนเทียบ.  แสดงฤทธิ์ไดตาง  ๆ  การ 
เหาะได  มีการไปโดยอากาศยานเทียบ.  การเดินน้ําได  มีการเดินบน 
น้ําแข็งไดเทียบ.  หูทิพย  อาจไดยินไกล    มีการฟงโดยโทรศัพทเทียบ. 
รูจักกําหนดใจผูอ่ืน   มีการทานใจเทียบ. อนึ่ง  มีความรูในทางคดีโลก 
เทียบ.  มฤีทธ์ิทางใจนั้น  เทียบดวยรูจักทําใจใหอยูในอํานาจ  คือสมาธิ 
แสดงฤทธิ์ไดตาง ๆ นั้น เทียบดวยรูจักการตาง ๆ  ใหสําเร็จไดอยาง 
นาพิศวง.  หูทิพยนั้น  เทยีบดวยรูจักสังเกตกิริยาอัธยาศัยแลวรูใจได. 
        รวมวิชชา  ๒  ประเภทน้ี  เปนวิชชา  ๘  อีกประเภทหน่ึง. 
        จรณะน้ัน  ไดแกปฏปิทา  คือทางเปนเครื่องบรรลุวิชชานัน้  เปน  
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ศัพทแปลก  ใชเฉพาะบทน้ีแหงเดียว  เทียบดวยศัพทจรณะท่ีแปลวา   
อวัยวะเปนเครื่องเดิน  ไดแกเทา  ไมใชเรียกปฏิปทาท่ัวไป  มรรคมี 
องค  ๘  เปนจรณะแหงความรูอริยสัจ  ๔.  ฌาน  ๔  เปนจรณะโดยลําดับ 
กันแหงวิชชา  ๓  วิชชาเบื้องตนเปนจรณะแหงวิชชาเบื้องปลาย  สวน 
ในเสขปฏิปทาสูตร  แสดงจรณะเปนสาธารณะไว  ๑๕  ประการ  โดยชื่อ 
วาเสขปฏิปทา  ทางดําเนินแหงพระเสขะ.  จรณะ  ๑๕  ประการน้ัน  หมวด 
ที่ตน  ๔  ประการ  ปาฏิโมกขสังวร  สํารวมในพระปาติโมกข  อินทรีย- 
สังวร  สํารวมอินทรีย  ๖  มีจักษุเปนตน  โภชเนมัตตัญุตา  ความรูพอ 
ดีในการกินอาหาร  ชาคริยานุโยค  ประกอบความเพียรของผูต่ืนอยู. 
หมวดท่ี ๒  สัทธรรม  ๗  ประการ  ศรทัธา  ความเช่ือถูกทาง  หิริ 
ความละอายแตใจ  โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวผิด  พาหุสัจจะ  ความ 
เปนผูไดฟงมาก  [คือไดรับศึกษา]   วิริยะ  ความเพียร  สติ  ปญญา 
หมวดท่ี  ๓  ฌาน  ๔. 
        สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงสอดสองดวยพระญาณ  หลีกจาก 
จรรยาอันมิใชทาง  ทรงปฏิบัติดําเนินตามจรณะ  ไดบรรลุวิชชาใน 
พระพุทธศาสนา  พึงเห็นในพุทธประวัติ    ตอนบําเพ็ญทุกรกิรยิาจนถึง 
ตรัสรู  บัณฑิตผูเลื่อมใสไดผูกบทแสดงพระคุณไววา  "วิชฺชาจรณ- 
สมฺปนฺโน"  แปลวา  "ผูถงึพรอมดวยวิชชาและจรณะ"  ดังน้ี 
        คุณบทน้ี  ก็หมายเอาวาเปนตนเดิมแหงพระพุทธศาสนาเชนเดียว 
กับคุณบทวา  "สมฺมาสมพฺุทฺโธ"  คนรูวิชาไฟฟาและวิชาเนื่องจาก 
นั้น  เปนตนวา  โทรเลขท่ีสาย  ไมมีสาย  และโทรศัพท  รูจักใชแสง  
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และกําลังแหงไฟฟา   จะเรียกวาเปนคนประดิษฐวิชาอยางนั้นข้ึนหาได   
ไม  จะเรียกไดเฉพาะคนตนคิด  ฉันใด  พระสาวกแมไดบรรลุวิชชา  ๓ 
มีคําเรียกวา  "เตวิชฺโช"  แปลวา  "ผูบรรลุวิชชา ๓"  ไมเรียกวา 
"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน"  เรียกเฉพาะพระศาสดาเทานั้น  ก็ฉันนัน้. 
แตอยางไรในเสขปฏิปทาสูตรนั้น  ทีว่า  เปนภาษิตของพระอานนท 
แสดงแกทาวมหานามศากยะเฉพาะพระพักตรพระศาสดา  จึงกลาววา 
เรียกพระสาวกวา  "วิชฺชาสมฺปนฺโน"  "ผูถึงพรอมดวยวิชชา"  ก็ได, 
วา  "จรณสมฺปนฺโน"   "ผูถึงพรอมดวยจรณะ"  ก็ได,  วา 
"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน"   "ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ"  ก็ได, 
และจรณะนั้น  ก็แสดงโดยเปนปฏิปทาของพระสาวก ขอบัณฑิต 
พิจารณาหาเหตุดูเถิด  ในที่อ่ืน  แมในมัชฌิมนิกายนี้เองก็ยังไมพบวา 
ไดใชเปนคุณบทของพระสาวกเลย. 
        พุทธบรษัิทมาคํานึงถึงพระพุทธจรรยาและพระพุทธคุณโดยนัยดัง 
แสดงมาเปนอาทิ  เห็นดีเห็นงามเกิดข้ึนในใจ  ชื่อวาทัสสนานุตตริยะ 
ความเห็นอยางประเสริฐ   ไมมีอ่ืนยิ่งไปกวา  ในลําดับนั้น  ฉันทะเกิด 
ข้ึนแลวปฏิบัติตาม  ชื่อวาปฏิปทานุตตริยะ  ความปฏิบัติอยางประเสริฐ 
ไมมีอ่ืนยิ่งไปกวา  เมื่อไดรับผลแหงปฏิบัติ  ขัดสงักิเลสบาปธรรมเสีย 
ได  นี้ชื่อวาวิมุตตานุตตริยะ  ความผองพนอยางประเสริฐ  ไมมีอ่ืนยิ่ง 
ไปกวา  เปนอันเจริญกุศลสมบัติ  มีพระพุทธคุณเปนอารมณ. 
                                        พ.ศ.  ๒๔๖๐  
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                                            สุคโต   
        บัดนี ้  จักกลาวถึงพระคุณสมบัติของสมเด็จพระบรมศาสดา 
ปรารภบท  "สุคโต"  ที่แปลวา  "เสด็จไปดีแลว"  เพ่ือยังประโยชน 
ใหสําเร็จแกสาธุชน. 
        พุทธศาสนิกบัณฑิต  คํานึงถึงพระคุณสมบัติของพระองคแลว  ได 
กลาวสรรเสริญไวบทหน่ึงวา     "สุคโต"    แปลวา     "เสด็จไปดีแลว" 
บทนี้มีอรรถาธิบายดังตอไปนี้ :- 
        ๑.  คนผูพากเพียรจะต้ังตนในทางใดทางหน่ึง  เชน  มุงจะหา 
ทรัพยดวยการทํานาหรือดวยการคาขายก็ดี  มุงจะหาชื่อเสียงดวยการทํา 
ราชการก็ดี  ยังไมทันจะไดบรรลุผลนัน้  ไดพบความไมสะดอกเขา 
ถอยหลังเสียงาย ๆ  กลาวคือ  ยักยายมุงอยางอ่ืนไป  หรือต้ังตนไดใน 
ฐานะน้ัน  ๆ  แลว  รักษาฐานะของตนไวไมอยู   เชนคฤหบดีผูต้ังตน 
ไดในทางโภคทรัพย  กลบัเปนคนยากจน  คนทําราชการข้ึน  ไดรับ 
พระราชทานลาภ  ยศ  และบรรดาศักดิ์  ภายหลังทําความผิด  ตอง 
ถูกถอดลงเปนคนสามัญ  บางคนตองรับพระราชอาชญาดวย  อยางนี้ 
เรียกวา  "โชติ  ตมปรายโน"   "รุงเรืองมาแลวมีมืดขางหนา"  คน 
อยางนี้หาชื่อวาเปนผูไปดีไม.   ฝายคนผูพากเพียรต้ังตนสําเร็จ และ 
รักษาฐานะของตนไวอยู  มีแตจะทําใหเจริญข้ึน  ใหสูงข้ึนไมเสื่อมลง 
ไมตกตํ่า    อยางนี้เรียกวา      "ตโม  โชติปรายโน"    "มีมืดแลว 
มีรุงเรืองขางหนา"      หรอื     "โชติ  โชติปรายโน"     "รุงเรือง  
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มาแลว  มีรุงเรืองขางหนา."   คนอยางนี้  ชื่อวาเปนผูไปดีแลว  ใน      
ฝายผูประพฤติธรรมก็เหมือนกัน  ภิกษุผูบวชย่ังยืนมาได  จนมีพรรษา  
อายุเปนผูใหญ  อาจจะครองตนไดแลว  หรือแมเปนอุปชฌายะ  เปน 
อาจารยของเขาแลว  มาจืดจางลง  หรืออาศัยอารมณเปนวิสภาค  ไม 
อาจประพฤติพรหมจรรยใหตลอดไป  หวนสึกออกมา  บางรูปสึกเม่ือ 
แกแลวก็มี  ภิกษุเห็นปานนี้  เปนผูประพฤติถอยหลัง  หาชื่อวาเปน 
ผูไปดีแลวไม   ตอประพฤติพรหมจรรยยั่งยืนไปตลอดชีวิต  จึงชื่อวา 
เปนผูไปดีแลว.  อุบาสกอุบาสิกาผูแสดงตนวาเปนผูใครธรรม  จําศีล 
เครงครัด  บําเพ็ญภาวนาแข็งแรง  แตทําไปไมตลอด  เพราะเหตุอยาง 
เดียวกันกับของภิกษุ  ละกุศลสมาทานนั้นเสีย  อยางนี้  ชื่อวาประพฤติ 
ถอยหลัง  ไมใชผูไปดีแลว.  ตอประพฤติยั่งยืนไปไดตลอดชีวิต  จึง 
ชื่อวา  เปนผูไปดีแลว. 
        สมเด็จพระบรมศาสดาของพระเรา  มีพระชาติเปนกษัตริย และ 
เปนรัชทายาท  ผูจําดํารงราชยสืบสันตติวงศ   ครองพระนครกบิลพัสดุ 
สักกชนบท  แตพระองคทรงพระมหากรุณาในประชาชน  พอพระ 
หฤทัยจะเปนศาสดาส่ังสอนเขา  ยิ่งกวาเปนผูปกครองเขา  จึงกลาทรง 
เปลี่ยนแปลงภาวะของพระองค   เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต 
แสวงหาทางพระโพธิญาณ  คือปญญารูธรรม  ทรงทดลองดวย 
ประการตาง  ๆ   ต้ังความเพียรทรงมานพระกายดวยอุบายตาง  ๆ ตาม 
ความนับถือของคนในคร้ังน้ัน  จนถงึทรงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะและ 
อดพระอาหาร  ไดรับความลําบากเดือดรอน  และพระกายซูบผอม 
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เปนการยากท่ีจะทําได  เรียกวาทุกรกริิยา   ก็ยังหาไดบรรลุพระโพธิ-     
ญาณไม  เปนชานานถึง  ๖ ป  ในระหวางนี้  โดยธรรมดาก็นาจะอิดหนา 
ระอาพระหฤทัย  ทรงหวนคํานึงถึงสุขในฆราวาส  แตพระองคต้ัง 
พระหฤทัยมั่น  ทรงบากบั่นไมทอถอย  ทรงคํานึงถึงพระคุณธรรมท่ี 
ทรงอบรมมาถือเอาเปนเครื่องสนับสนุน  ในท่ีสุดก็ไดทรงปฏิบัติถูกทาง 
และไดบรรลพุระโพธิญาณ  พระโบราณาจารยหมายเอาความหักพระ 
หฤทัยหามความคิดถึงสุขในหนหลัง และความยอทอเสีย  กลาววา 
พระองคชํานะมารผูมาผจญดวยพระบารมีธรรม  จริงอยู  ถาพระองค 
ไดความลําบากเขา  หวนคิดถึงสุขในฆราวาส  เลิกการแสวงหาพระ 
โพธิญาณเสีย  เสด็จกลับหลังไปสูภาวะเดิม  ที่ไหนจักไดเปนพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา  ผูประดิษฐานพระพุทธศาสนาข้ึนได  ในทางฆราวาส  ก ็
จักไมวิเศษอะไร  คนทั้งหลายคงดูหมิ่นวา  เปนผูหาความเพียรมิได 
ทําอะไรไมตลอด  เปนอันวาจักเสียทั้ง ๒ ทาง  พระองคหามความ 
ยอทอเสีย  ใชความเพียรบากบั่นไปจนสําเร็จในทางพระโพธิญาณ  จึง 
ไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ประดิษฐานพระพุทธศาสนาข้ึนได  ม ี
พระเกียรติยศปรากฏจนบัดนี้  อยางนี้แล  พระองคชื่อวาเปนผูเสด็จ 
ไปแลวดี  พระคันถรจนาจารยหมายความขอน้ีกลาวไววา  กิเลสใด 
อันพระองคละไดแลว  พระองคไมกลับมาสูกิเลสน้ันอีก  คือไมยังกิเลส 
นั้นใหเกิดข้ึนอีก  พระองคถึงฐานะใดแลว  ฐานะน้ันไมกลับกาํเริบ 
คือไมกลับตกจากฐานะน้ันอีก  จึงชื่อวาเปนผูเสด็จไปดีแลว. 
        ๒.  อน่ึง  คนผูไปขางไหน  ๆ  ไปรายก็มี  ไปดีก็มี  คนใดไปใน  
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ที่ใด  ทําความประทุษรายแกคนในท่ีนั้น  คนสามัญผลาญชีวิตทําราย  
รางกาย  ลักปลนเอาทรัพยสมบัติของเขา  โดยที่สุดกอความวิวาทข้ึน 
ขาราชการใชอํานาจขมแหง  เบียดเบียนราษฎร  เกรี้วกราด  บงัคับ   
ใชการเกินกวาพอดี  ไมรูจักอารีเห็นความยากของเขา  รีดรัดเกบ็พลี 
เกินพิกัด  เอาเศษเลยเปนประโยชนของตนเสีย  หรือแมใชในราชการ 
โดยทางออม  เขาจับจองครอบงําท่ีดินทับที่ของเขา  หรือซ้ือเอาเสีย 
ดังพลการ  โดยท่ีสุด  เปนผูเลนของบางอยาง  เชนเครื่องกระเบ้ือง 
เคลือบของเกาก็ดี   ตนไมก็ดี  นกก็ดี  เห็นของเหลาน้ัน  ของผูใดมี 
และชอบใจ  ขอเอาเสียบาง  ทําซื้อเทียมขอบาง  ที่เขจําตองใหเปลา 
หรือจําตองขายใหโดยไมเต็มใจ  คนนั้นชื่อวาเปนผูไปราย.  คนใด 
เปนผูไปราย  คนนั้นเปนผูกลับมารายเหมือนกัน เพราะฝงความรูสึก 
เกลียดชังไวในคนท่ีนั้น.  พวกขาศึกตางเมือง  ยกเขาไปตีเมืองอ่ืน 
ทําลายถิ่นฐานทรัพยสมบัติ  ผลาญชีวิตผูคนใหยับเยิน    กวาดตอน 
ครองครัวจับเอาไปเปนเชลย  ชื่อวาเปนผูไปรายกลับมารายเหมือนกัน 
คนใดไปในท่ีใด  ทําประโยชนใหเกิดแกคนในท่ีนั้น  คนสามัญไปขาย 
ไปซ้ือสินคา  ไปเยี่ยม  ไปชวยธุระของกันและกัน  ขาราชการไป 
สอดสองสุขทุกขของราษฎร  บําบัดทุกข  เพ่ิมพูนสุข  ระงับวิวาทปราบ 
โจรผูราย  บาํบัดโรคภัยไขเจ็บ  แนะนําในทางทํามาหากิน  ผูนั้นชื่อวา 
ไปดี.  ผูใดเปนผูไปดี  ผูนั้นเปนผูกลับมาดีเหมือนกัน  เพราะปลูก 
ฝงความวิสาสะ  และความรูสึกเมตตาอารีไวในใจของเขา  ยังเขาให 
เสียดายเมื่อกลับมา.  ประเทศท่ีเปนอิสระ  ปกครองเมืองนอย ๆ  
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เมื่อเกิดภัยอันตรายแกเมืองนอย  อันอยูใตปกครอง  สงกองทัพ   
ไประงับ  หรอืปองกันก็ดี  ประเทศท่ีมีไมตรีตอกันเปนสัมพันธมิตร 
เมื่อประเทศหนึ่งมีศึกมาติด  สงกองทัพไปชวยรบชวยตานทานไว  ชื่อ 
วาไปดี  และกลับมาดีเหมือนกัน.  การไปดีและการมาดีนั้น   เปน 
ที่พอใจแหงเจาของถิ่น  ชาวชมพูทวีปครั้งโบราณกาล  ยกเอาขอ 
ปฏิสันถารแกแขกท่ีตนชอบใจ  หรือเพ่ือจะกันมิใหทําราย  เลยกลาย 
มาเปนธรรมเนียม  ดังมีแจงในคําปฏิสันถารของพระเวสสันดรราชฤษี 
ผูทรงปราศรัยแกชูชกบาง  แกพระอินทรผูทรงจําแลงเปนพราหมณมา 
บางวา  "สฺวาคตนฺเต  มหาพฺราหฺมเณ  อโถ  เต  อทุรคติ"  ที่แปล 
วา  "มหาพราหมณ  ทานมาดีแลว  และทานมิไดมาราย"  ดังน้ี. 
        สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย  ทรงพระมหากรุณา 
เสด็จพุทธจาริกไปในคามนิคมชนบทนั้น ๆ  ทรงเทศนาโปรดมหาชน 
ใหไดดวงตา  คือปญญาเห็นธรรม  ชดันําในปฏิบัติอันชอบ  ดวยใหเกิด 
อุตสาหะและราเริง  ยังผูปฏิบัติตามใหไดบรรลุประโยชนทั้ง ๓  คือ 
ประโยชนชาตินี้  ประโยชนชาติหนา  และประโยชนทางพระนิพพาน 
โดยสมควรแกอุปนิสัยและปฏิบัติ  ทรงทําปรัตถประโยชนอยางอ่ืนอีกก็มี. 
        ก.  เมื่อตรัสรูใหม  ทรงพระพุทธดําริเห็นความบริบูรณของ 
มคธชนบท  และอุปนิสัยของชาวมคธ  ไดเสด็จพระพุทธดําเนินไป 
ประทับ  ณ  ลัฏฐิวัน  ที่แปลวาสวนตาลหนุม  แขวงกรุงราชคฤห  ทรง 
เทศนาโปรดพระเจาพิมพิสารพระเจามคธกับราชบริวาร  ใหไดธรรมคือ 
บรรลุพระโสดาปตติผลบาง ใหไดเพียงศรัทธาเลื่อมใสต้ังอยูใน  
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สรณคมนบาง  ยังความยินดีใหเกิดแกพระองค  ทรงประกาศวา  ครั้ง    
พระองคยังเปนพระราชกุมาร  คือลูกหลวง  ไดต้ังความปรารถนาไว 
๕  อยาง  คือ  ๑.  ขอใหไดทรงราชยสืบสันตติวงศ   ๒.  ขอใหสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  จงเสด็จมาสูแวนแควนของพระองค  ๓.  ขอ 
พระองคจงไดเฝาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ๔.  ขอสมเด็จพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาจงตรัสเทศนาโปรดพระองค  ๕.  ขอพระองคจงรูทั่วถึงธรรม 
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา;   บัดนี้  ความปรารถนา  ๕  ขอนั้น  ของ 
ทาวเธอสําเร็จบริบูรณแลว   ในวันรุงข้ึน  พระองคเชิญเสด็จพรอมดวย 
ภิกษุสงฆ  ไปเสวย  ณ  พระราชนิเวศน  ทรงถวายเวฬุวันราชอุทยาน 
เปนสังฆาราม  เพ่ือเปนที่ประทับ.  ในลําดับนั้น  พระสารีบุตรและพระ 
โมคคัลลานะ  เปนสหายแหงกันและกัน  เหน่ือยหนายในฆราวาส 
สมบัติ  หวังจะแสวงหาโมกขธรรม  คือธรรมเปนเครื่องระงับทุกข 
รวมใจกันไปบวชเปนปริพพาชกในสํานักอาจารยสญชัยเวลฏัฐบุตร  ผู 
ต้ังสํานักอยูในกรุงราชคฤหนั้น   ยังไมไดบรรลโุมกธรรมสมปรารถนา 
ในสํานักอาจารยสญชัย  จึงนัดหมายกันไววา  ใครไดบรรลโุมกขธรรม 
กอนจงบอกแกอีกคนหน่ึง.  พระสารบีุตรไดพบพระอัสสชิผูเนื่องในพระ 
เบญจวัคคีย  คือภิกษุพวก  ๕  ผูไดรับประถมเทศนาเปนสาวกกอนพวก 
อ่ืน   ไดฟงธรรมภาษิตของทานที่แสดงหัวใจพระศาสนา  เนื่องดวย 
กําหนดเหตุและผล  ไดธรรมจักษุ  คือปญญาเห็นธรรมแลว  กลับมา 
เลาแกพระโมคคลลานะ  ผูไดธรรมจักษุเหมือนกันแลว  ลาอาจารย 
สญชัย  ไปทูลขออุปสมบทอยูในสํานักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  
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ปฏิบัติสืบไป  ไดบรรลุพระอรหัต  อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย    
เปนอันวาไดบรรลโุมกขธรรมสมปรารถนา.  ๒.  รูปนี้ไดเปนพระอัคร- 
สาวก  เปนกําลังใหญของพระศาสดา  ในอันแผพระศาสนา. 
        ข. คราวหน่ึง  เกิดอหิวาตกโรคท่ีเมืองไพศาลี   นครหลวง 
แหงแควนวัชช ี คณะเจาลิจฉวีผูครอง  สงทูตอาอัญเชิญเสด็จสมเด็จ 
พระบรมศาสดา   ครั้งเสด็จประทับอยู  ณ  กรุงราชคฤห  ดวยหวังอยูใน 
พุทธาภินิหารวา  อาจจะบันดาลใหโรคระงับ  พระองคทรงพระมหา 
กรุณาในมหาชน  ทรงรับนิมนตแลว  เสด็จพระพุทธดําเนินไปสูกรุง 
ไพศาลีโดยทางชลมารค  ดวยอาจารพุทธาภินิหาร  แตพอเสด็จถึงฝนหา 
ใหญก็ตกลงมาชําระพ้ืนที่อันโสโครกใหสะอาด  ตรัสสั่งพระอานนท 
พุทธอุปฐากใหถือบาตรเต็มดวยนํ้า  สวดรตนปริตตคาถาไปพลาง  เดิน 
ประพรมไปในระหวางกําแพงทั้ง ๓  แหงนครไพศาลีตลอดคืนยังรุง  ซึ่ง 
ปนเปนยาม  ๓.  ดวยอํานาจพระพุทธานุภาพบันดาล  โรคนั้นไดระงับไป. 
พระองคเสด็จกลับมาสูกรุงราชคฤห  ฝงพระกรุณาไวในใจของมหาชน 
ชาวนครไพศาลี  อยางนี้  ก็ชื่อวา  เสด็จไปดีแลว  เสด็จกลับมาดีแลว. 
        ค.  อีกครั้งหนึ่ง  ในสักกชนบทฝนแลง  น้ํานอยไมพอใชทํานา 
ใหทั่วถึง   คนงานของฝายศากยะและของฝายโกลิยะ  เกิดแยงนํ้าใน 
แมน้ําโรหิณีข้ึน  ตางจะกั้นทํานบกันไวสําหรับทํานาของตน  นี้เปนมูล 
แหงวิวาทกัน  ตลอดข้ึนมาถึงพวกศากยะ  และพวกโกลิยะผูเปนเจานาย 
จนจะเกิดรบกับข้ึน  สมเด็จพระบรมศาสดา  ทรงทราบขาวนั้นแลว 
เสด็จไปทรงระงับวิวาท   ทรงเกลี่ยไกลใหกลับปรองดองกัน  ดวย  
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ทรงแสดงโทษแหงการแตกราวแหงญาติวงศ  และอานิสงสแหงความ    
สามัคคี  มีพระคุณอยูแกพระประยูรญาติทั้ง  ๒  ฝาย.  อยางนี้  กช็ื่อวา 
เสด็จไปดีแลว  และเสด็จกลับมาดีแลว. 
        ๓.  อน่ึง  คนผูไปขางไหน ๆ  ไมมีภัยอันตราย  กลับมาถึงถิน่โดย 
สวัสดี  กช็ื่อวา  ผูไปดีมาดี  การไปดีมาดีอยางนี้  เปนกิจพึงปรารถนา 
ผูหลักผูใหญจึงยกข้ึนกลาวอํานวยพรแกผูจะลาไปขางไหนวา  "ขอให 
ไปดีมาดี."  การไปดีมาดีอยางนี้  ยอมสําเร็จดวยอํานาจกระระวังของ 
ผูไป  กับโชคดีประกอบกัน. 
        สมเด็จพระสรรเพ็ชญพุทธเจาของเราทั้งหลาย  พระองคทรงพระ 
กรุณา   แมในคนดุรายเห้ียมโหด  ยังทรงพระอุตสาหะเสด็จไปโปรด 
เมื่อทรงเห็นอุปนิสัย  เชนเสด็จไปโปรดอาฬวกยักษและองคุลิมาลโจร 
ฝาอันตรายอันจะพึงมีแกพระองค   แตดวยอํานาจอนุสาสนีปาฏิหาริย 
พระองคสามารถสั่งสอนคนเชนนั้น  ใหกลับใจเปนดี  ละความดุรายเสีย 
ได.  องคุลิมาลโจรน้ัน  ถงึไดเขามาบวชในพระศาสนา  กลับเปนพระ 
มีใจดี  แตยังมีคนครั่นครามเพราะกรรมเกา  วันหน่ึง  หญิงมีครรภพง 
ทานเขาตกใจกลัวตัวส่ัน  ทานต้ังสัตยาธิษฐานอํานวยพรวา  "ต้ังแต 
ทานเกิดในอริยชาติ  คือต้ังแตเขาบวชในพระศาสนา  ยังไมเคยรูสึก 
เลยวา  แกลงผลาญชีวิตสัตว  ดวยอํานาจคําจริงน้ัน  ขอความสวัสดี 
จงมีแกเจา  และลูกในครรภของเจาเถิด.   ภาษิตต้ังสัตยาธิษฐาน 
อํานวยพรของพระเถระนี้   พระอาจารยเกาไดจัดเขาเปนพระปริตร 
ตํานานหน่ึง   แหงพระปริตรเจ็ดตํานาน  พระสงฆใชสวดในงานมงคล  
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เพ่ืออํานวยพรแกหญิงท่ีมีครรภมาจนทุกวันนี้  พระองคเสด็จเท่ียวโปรด   
สัตว  แมฝาอันตรายอยางนั้น  ยังไมเคยถูกทํารายเลย  นับวาเปน 
ผูเสด็จไปดีมาดีไดเหมือนกัน. 
        ๔.  อน่ึง  คนผูเกิดมาในโลกน้ี  ในท่ีสุด  ก็ตองละโลกไปเหมือน 
กันทั้งน้ัน  แตไปชั่วก็มี  ไปดีก็มี.  คนใดเกิดมาลางผลาญสกุลกด็ี 
ประทุษรายชาติและแผนดินของตนก็ดี  เบียดเบยีนพระศาสนาก็ดี  คน 
นั้นตายไปแลว  ชื่อวาไปชั่ว  ไวรอยคือความเสียหายอยูในโลก  ดุจ 
ไฟไหมดับไปแลว  ไวรอยคือเถาถานของที่ไหมเกรียม  และสิ่งปรัก 
หักพังฉะน้ัน   คนใดเกิดมาแลว  เปนกุลบดี  ทํานุบํารุงสกุลของตนท่ียัง 
ไมรุงเรืองข้ึน  ที่รุงเรืองมแลวไมใหเสื่อมถอย  มแีตใหรุงเรืองยิ่งข้ึน 
เปนพระราชา  ปกครองราชอาณาจักรใหปราศจากภยันตราย  ทาํนุบํารุง 
ใหรุงเรือง  เปนบรมนารถของประชาชนผูเปนพสกนิกร  เปนผูทํา 
ราชการ  ทําโดยซื่อตรง  ไมลําเอียงดวยอํานาจอคติ ๔  ไมถือเอาหนาท่ี 
ในราชการเปนเครื่องมือแสวงผลสวนตัว  ทําโดยรอบคอบ  เพ่ือสําเร็จ 
ประโยชนแกการปกครองจริง ๆ  เปนศาสดาผูสอนศาสนา  ต้ังใจสอน 
สาวกดวยเมตตากรุณา   เพงความดีความงามของเขาเปนที่ต้ัง  ไม 
เพงประโยชนสวนตัวเปนใหญ  เปนคณาจารยรองลงมาต้ังใจส่ังสอน 
ศิษย  ไมถวงไวใหเสียเวลาเพราะอาศัยตน  รูสึกสํานองในความได 
ความเสียประโยชนของศิษย  คนนั้นตายไปแลว  นบัวาไปดี  ไวรอย 
คือการหรือส่ิงท่ีไดทําน้ันขางหลัง  ดุจฝนตกลงแลวยังพืชใหเผล็ดผล 
เปนประโยชนแกคนและสัตวผูพ่ึงแผนดินเปนอยู.  
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        สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย  เสด็จอุบัติข้ึนในโลก  
นี้  เสด็จออกทรงผนวชบําเพ็ญเพียร  ไดตรัสรูเปนสมเด็จพระสัมมา-  
สัมพุทธเจาแลว  ทรงบําเพ็ญพุทธกิจสั่งสอนประชาชนพุทธเวไนย  ทั้ง 
บรรพชิตท้ังคฤหัสถใหปฏิบัติธรรมอันชอบไดบรรลุประโยชนทั้ง ๓ อัน 
เปนผลแหงการปฏิบัติ  ตามหนาที่อันผูเปนศาสดาจะพึงทํา  พระองค 
ไดทรงทําเต็มที่แลวไมบกพรอง  ทรงอาจเปลงพระสุรสิงหนาทวา  "ธุระ 
อยางใด  อันผูเปนศาสดามีใจกรุณาแสวงหาประโยชนแกสาวกจะพึงทํา 
ธุระอยางนั้น  อันเราไดทําแลวแกทานทั้งหลายทุกประการ"  ดาํรง 
พระชนมอยูถึงอวสานแลวเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ทรงประดิษฐาน 
พระพุทธศาสนาไว  เพ่ือประโยชนแกประชุมชนผูเกิดมา  ณ  ภายหลัง 
ดังน้ี  นับวาเสด็จไปดีแลว. 
        พระสงฆสาวกผูปฏิบัติตามปฏิปทาของพระองค  ไดชื่อวา 
"สุปฏิปนฺโน"    "ผูดําเนินไปโดยดีแลว." 
        อันบุคคลเกิดมาในโลก   ผูอาจยังประโยชนใหสําเร็จแกโลก 
เปนอยางใหญ  ในฝายศาสนา  คือ  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ใน 
ฝายอาณาจักร  คือ  พระเจาจักรพรรดิราช  พระบาลีแสดงความขอน้ี 
ไววา  "บุคคล  ๒  คนเมื่ออุบัติข้ึนในโลก  ยอมอุบัติข้ึนเพ่ือหิตสุขแก 
มหาชน  เพ่ืออนุเคราะหโลก  เพ่ือประโยชนเกื้อกูลและสุขแกเทวดา 
มนุษย  บุคคล  ๒  คนนี้  คือ  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ๑  พระเจา 
จักรพรรดิราช  ๑."   ความอุบัติของทานท้ัง ๒  นั้น   จักเปนไดจริงดุจ 
บาลีนั้น   ก็เพราะพรกรณียะท่ีไดทรงทําเพ่ือยังประโยชนใหสําเร็จแก 
 
        อันบุคคลเกิดมาในโลก   ผูอาจยังประโยชนใหสําเร็จแกโลก 
เปนอยางใหญ  ในฝายศาสนา  คือ  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ใน 
ผายอาณาจักร  คือ  พระเจาจักรพรรดิราช   พระบาลีแสดงความขอน้ี 



ไววา  "บุคคล  ๒  คนเมื่ออุบัติข้ึนในโลก  ยอมอุบัติข้ึนเพ่ือหิตสุขแก 
มหาชน  เพ่ืออนุเคราะหโลก  เพ่ือประโยชนเกื้อกูลและสุขแกเทวดา 
มนุษย  บุคคล  ๒  คนนี้  คือ  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ๑  พระเจา 
จักรพรรดิราช  ๑."  ความอุบัติของทานทั้ง  ๑  นั้น  จักเปนไดจริงดุจ 
บาลีนั้น  ก็เพราะพระกรณียะท่ีไดทรงทําเพ่ือยังประโยชนใหสําเร็จแก  
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โลก   ไมอยางนั้น   พระสยัมภูก็จักเปนเพียงพระปจเจกพุทธเจาเงียบ     
หายไป  พระเจาจักรพรรดิราชก็จักเปนเพียงพระราชา  มีผูรักกม็ี  มีผู  
ชัดก็มี  สุดแลวแตพระราชจรรยา.  พระเจากรุงพาราณสี  พระชนก 
ของพระอลีนจิตตกุมาร  เปนที่รักของมหาชน  ทิวงคตไปแลว  มี 
ศึกโกศลมาติดพระนคร  ราษฎรชาวกาสีมีความจงรักภักดีในพระราช- 
กุมาร  พรอมใจกันออกตานทานตอสู   ปลอยพระยาเศวตคชสารออก 
ลุยไลศัตรูพายแพ  จับพระเจาโกสลราชได.   อีกฝายหน่ึง  พระเจาปง- 
คละ  เรียกอีกนัยหน่ึงวา อกัณหเนตร  ผูครองนครเดียวกันในตางสมัย 
ไมเปนที่พอใจของประชาชน  ทิวงคตแลวราษฎรมีปติยินดี  ตกแตง 
บานเรือน  เลนนักขัตฤกษแทนเศราโศกไวอาลัย. 
        เราทั้งหลายผูเปนพุทธศาสนิก   ทราบปฏิปทาของสมเด็จพระ 
บรมศาสดา  อันนับเขาในบท  "สุคโต  เสด็จไปดี"  นั้นแลว  พึง 
อนุวัตรตาม  ผูยังต้ังตนไมได   พึงพากเพียรเพื่อต้ังตนใหได  ผูต้ังตน 
ไดแลวในทางโลกก็ดี  ในทางธรรมก็ดี  พึงต้ังใจเพ่ือรักษาฐานะของ 
ตนไวใหอยู  มุงในทางหน่ึงแลว  อยาถอยหลังงาย   ๆ   ไปในที่ใด 
อยาเบียดเบียนคนในที่นั้น  พึงทําความวิสาสะผูกไมตรี  ทําประโยชน 
ใหแกเขา  พึงทําตนใหเปนประโยชนแกสกุล  แกชาติ  และแผนดิน 
แกพระพุทธศาสนา  อยาเกิดมาเปลา  พึงทําความเกิดของตนใหสําเร็จ 
ประโยชนแกคนอ่ืน   อยางนี้จักชื่อวา  เปนพุทธบริษัทผูสมควรกันแก 
พระศาสดา  พระศาสนาจะไดรุงเรืองสถาพรไปเมื่อหนา. 
                                                                        พ.ศ.  ๒๔๖๑  
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                                           โลกวิทู    
        จักสําแดงพระคุณแหงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  เพ่ือเจริญ 
ศรัทธาและเลื่อมใสแหงทานท้ังหลาย  ในวาระน้ี จักพรรณนาบทวา 
"โลกวิทู"   ที่แปลวา  "ผูรูโลก"    อันทานจัดไวในอนุสสรณปาฐะ 
คือ  บาลีสําหรับระลึก  นับวาเปนพระคุณท่ีทานเชิดชู. 
        สมเด็จพระผูมีพระเจา  ไดทรงรับยกยองวาเปน  "โลกวทิู" 
ผูรูโลกนั้น  พึงเห็นดังน้ี :- 
        โลก  คือ  สัตวนิกายอันอาศัยแผนดิน  กลาวเฉพาะท่ีถือกําเนิด 
เปนมนุษย   ยอมแยงกันอยู  ยอมตอสูตอผูขัดขวางทางแหงความ 
เปนอยูของตน  เมื่อไมมีที่ขัดขวาง  ยอมขยายทางของตนกวางออก 
ไปทุกที   โดยนัยนี้  ยอมรุกทางของผูอ่ืนเขาไป  อีกฝายนึ่งก็จําตอ 
สู   ฝายใดมีกําลัง  ฝายนั้นยอมครอบงําอีกฝายหน่ึงได  ตางจักต้ัง 
อยูไดตองมีกําลังทานกันอยู  ตางจึงตองหาอุบายรวมกําลังกันเขาไว 
ใหมาก   ไมเพียงเพื่อทานเขาเทาน้ัน  ยังเพ่ือครอบงําเขาดวย  เปน 
ครอบครัว  เปนเพ่ือนบาน  ในหมูบาน  เปนเมือง  ตลอดข้ึนไปจน 
เปนอาณาจักร  แมอาณาจักรเลา  กย็ังเขากันเปนคณะอีก ฝายหน่ึง 
คิดทําอยางใดอยางหน่ึงข้ึนไดเพ่ือเพ่ิมกําลัง  เชน  ศัสตราวุธยุทธภัณฑ 
และยุทธวิธี  ฝายนอกน้ี  ตองขวนขวายคิดทําข้ึนไดบาง  เพ่ือทันกัน 
ไมอยางนั้น  ยอมทนฝายมีกําลังกวามิได  แมคณะใดครอบงําฝายอ่ืน 
ไดมาก  ยังตองมุงรักษากําลังและอํานาจไวไมใหมีใครทาน  แตสังขาร 
เปนสภาพไมคงที่   ยอมเปลี่ยนไปตามยุคตามคราว  ดวยอํานาจแหง 
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ปจจัยนั้น  ๆ  คณะใหญ  ๆ  ยอยยับกลับลงเปนคณะนอยก็มี  ดังไดยิน   
มา  ราชธานีอันมีนามวากุสาวดี  เปนที่สถิตแหงพระเจามหาสุทัศน- 
จักรพรรดิราชในครั้งโบราณกาล  กลางมาเปนเมืองกุสินารานครนอย 
ในพุทธกาล  คณะนอยเจริญข้ึนเปนคณะใหญก็มี   เชนเมืองปาตลีบุตร 
ในครั้งพุทธกาลเปนแตเมืองทา  ภายหลังแตนั้นมา  ครั้งรัชกาลแหง 
พระเจาอโศกมหาราชข้ึนเปนราชธานี   เปนที่สถติแหงบรมกษัตริยผู 
เปนเจาแหงชมพูทวีป  ความเปนไปของโลกสันนิวาสเปนอยูอยางนี้. 
แมอยางนั้น   ประมุขของคณะผูมีธุระปองกันความเปนอยูแหงคณะ 
ของตน  ที่เปนผูมักใหญใฝสูงเชื่ออํานาจของตน  ไมคํานึงถึงวิปริณาม- 
ธรรม  ยอมปรารถนาจะครอบงําคณะเหลาอ่ืน  เพ่ือเปนเจาเปนใหญ 
เหนือเขา  อบรมนิสัยสืบบุรุษยุคลงมา. 
        สมเด็จพระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย  พระองคทรงอุบัติใน 
ขัตติยสกุล  เปนพระเชฏฐโอรสของพระเจาสุทโธทนะ  ผูครองพระ 
นครกบิลพัสดุในศากยชนบท  ต้ังอยูในที่เปนรัชทายาท  ไดทรงรับ 
อบรมนิสัยมาในทางนี้เหมือนกัน  ดังไดยินมา  แตพอประสูติใหมก็ 
ไดรับคําทํานายวา  ถาเสด็จอยูในฆราวาส  จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
ถาเสด็จออกทรงผนวช  จักไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  แตพระองค 
ทรงทราบความเปนไปแหงโลกสันนวิาสวาเปนอยางไร  จึงไมทรงมัก 
ใหญเพ่ือจะเปนพระเจาจักรพรรดิ  กลบัทรงเลือกเอาทางท่ีตรงกันขาม 
คือ  ทรงผนวช  เพ่ือแผสุขประโยชนใหแกมหาชนท่ัวไป  แทนลางผลาญ 
และทําทุกขภัยใหแกเขา.  
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        อน่ึง  คนเรายอมมีสุขและทุกขเปนคูกัน  คนผูปรากฏวา  ต้ังอยู  
ในสุข   เชนคนมีทรัพย  มียศ  มีอํานาจ  ตลอดถึงพระราชผูครอง  
อาณาจักร  ยอมมีทุกขสําหรับกับฐานะเหมือนกัน  คนชั้นตํ่า  ผูไม 
เคยมี  ไมเคยเปน  ยากท่ีจะเห็นตามจริง  ยากท่ีจะหามความอดอยากมี 
อยากเปน.  สมเด็จพระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย  ทรงทราบความ 
เปนไปแหงโลกสันนิวาสอยางนี้  แมพระองคมีพระชาติสูงเปนกษัตริย 
ยอมไมทรงทะนงดวยอหังการ     ทรงพิจารณาเห็นทุกขอันมีประจํา 
สังขาร   ไมมัวเมาเฉพาะในสุข  พระคันถรจนาจารยแสดงความขอน้ี 
ดวยกลาววา  พระองคทอดพระเนตรเห็นปราสาทอันดาดาษดวยนาง 
บําเรอผูนอนหลับเหมือนปาชา  และทรงพิจารณาถึงคนท้ังหลาย  ผูเกิด 
มาแลวแก  เจ็บ  ตายไป  พระญาณปรีชานี้  เปนเหตุใหพระองคต้ังพระ 
หฤทัยจะทําพระชนมมิใหเปนหมัน  จึงไดเสด็จออกทรงผนวช แสวง 
หาความรูมาเผ่ือแผแกมหาชน. 
        อน่ึง  อารมณเปนที่ปรารถนา   เรียกวา  วัตถกุามบาง  วากามคุณ 
บาง  ยนลงเปน  ๕  อยาง  คือรูปพรรณอันจะพึงเห็นดวยตา  เสียง 
อันจะพึงฟงดวยหู  กลิ่นอันจะพึงสูดดวยจมูก  รสอันจะพึงลิ้นดวยลิ้น 
รูปสัณฐานอันจะพึงถูกตองดวยกาย   ยอมเปนเครื่องยวนใจใหติดพัน 
อยู  เปนดุจสายบังเหียนจูงติดพนไปสูอํานาจ  อาจใหทําตามปรารถนา 
ของผูจูง  กามคุณน้ี  แมใหสุขสวนหน่ึง  ยอมใหทุกขอีกสวนหนึ่ง 
เจือกันอยู  ถงึอยางนั้น  คนโดยมากดวยกัน   เพงแตสุขสวนเดียว 
ยอมทะยานถึงส่ิงอันประณีตข้ึนไปกวาท่ีตนไดเคยพบมา.  สมเด็จพระ  
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บรมศาสดาของเราท้ังหลาย   ไดทรงรบับําเรอดวยกามคุณอยางประณีต  
มาแตยังทรงพระเยาว  ตราบเทาทรงพระเจริญ   พระองคทรงทราบ  
ภาวะแหงกามคุณน้ันเปนอยางไร ?    อันกามคุณน้ันไมอาจผูกพัน 
พระองคใหติดอยู   จึงอาจเสด็จออกทรงผนวช  ทรงมุงสันติบทคือ 
ทางแหงความสงบเปนเบื้องหนา. 
        สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระปรีชาญาณหย่ังทราบโลก 
มากอนแตตรัสรู  ดวยประการดังนี้  พระปรีชาญาณน้ี  ยังพระองค 
ใหมั่นในปฏปิทาไมกลับหลัง  เมื่อครั้งตรัสรูแลว  ไดตรัสแนะใหพุทธ- 
บริษัทกําหนดรูโลกอยางนี้วา 
        "เอถ  ปสฺสถิม  โลก            จิตฺต   ราชรถูปม 
        ยตฺถ  พาลา  วิสีทนฺติ          นตฺถิ  สงฺโค  วิชานต" 
แปลวา   "ทานท้ังหลายจงมาดูโลกนี้   อันวิจิตรเปรียบดวยราชรถ  ที ่
ชนเขลาทั้งหลายจมอยู  แตพวกผูรูไมติดของ" ดังนี้. 
        จําเดิมแตตรัสรูแลว  พระองคไดเสด็จจาริกเทศนาโปรดมหาชน 
ในบานเมืองใหญนอยในตางแควนแหงชมพูทวีป  ทรงรูจักหนทาง 
ในระหวางประเทศสถานน้ัน ๆ  ปรโุปรง  ในครั้งน้ัน  การสัมพันธใน 
ระหวางคนตางดาวยังไมกวางขวาง  เพราะทางไปมาถึงกันไมสะดวก 
หรือแมไมตรีในระหวางทานผูปกครองแควนทั้งหลาย  ยังไมแผไปไกล 
นอกจากนักบวชและพอคา  ยากท่ีจะหาผูชํานาญในถิ่นฐานตาง  ๆ  แม 
แตพระสาวกท่ีพระศาสดาทรงสงไปเท่ียวส่ังสอน  ยังไมพนจากความ 
ลําบากในหนทาง  มาเฝาพระศาสดาไมสะดวก ทรงพระปรารภขอน้ี  
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ทรงพระอนุญาตใหพระสาวก  รับอุปสมบทกุลบุตรตางพระองคได  ผู  
ใดไดเคยไปถึงตางถิ่นตางฐานไกล  ๆ  หลาย ๆ แหง  ผูนั้นยอมไดรับ  
ความยกยอง  ไมพักกลาวถึงในครั้งน้ัน  แมในสมยันี้  ผูเคยไปถึง 
ตางดาวตางแดนหลายแหงหลายหน  ยังเปนผูวิเศษกวาคนไมเคยไป 
หรือไปแตนอยแหง  เพราะผูเคยไปหลายแหง  ยอมพบเห็นคนบาง 
ของบาง  การบาง  ตาง ๆ  ยอมไดรับความรูความเขาใจกวางขวาง  
ออกไป.  เพราะอยางนี้  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  จึงไดทรงรับความ 
ยกยองของพุทธบริษัทวา  "โลกวิทู"  ผูรูโลก.  นี้ไดแกโอกาสโลก 
คือ  พ้ืนแผนดิน. 
        เมื่อเสด็จจาริกอยางนั้น  ไดทรงพบชนนิกรตางถิ่น  ตางชั้น  ตาง 
คณะ   ทรงทราบกิริยาอัธยาศัยและความเปนไปของเขาประจักษ  คน 
เหลาใดมีกิเลสหนาหรือมีกเิลสเบาบาง  มีปญญาต้ืนหรือลึก จะพึงให 
รูยากหรืองาย  จะพึงฝกไดหรือไม  มฉัีนทะไปในทางไหน  ทรงทราบ 
คนเหลาน้ันตามเปนอยางไร   เพราะอยางนั้น จึงทรงสมารถสั่งสอนให 
ถูกอัธยาศัย  ใหไดศรัทธาเชื่อถือในพระองคถึงสรณะก็มี  ไดธรรมจักษุ 
คือดวงตาอันเห็นธรรมก็ม ี  บรรลุธรรมอันสูงกวาน้ันก็มี  ประดิษฐาน 
พระพุทธศาสนาข้ึน ณ ที่นั้น ๆ  แพรหลายออกไป.  พระปรีชาญาณกําหนด 
รูอัธยาศัยของชนนิกรน้ี  ทานเรียกวา  เจโตปริยาณ  คือพระญาณ 
กําหนดใจ  สงเคราะหเขาในอภิญญา  ๖  บาง  เรยีกวา  นานาธิมุตฺติก- 
าณ  คือพระญาณกําหนดรูความนอยใจตาง ๆ    สงเคราะหเขาใน 
ทศพลญาณบาง   แตในทศพลญาณเรียกแยกพระปรีชาญาณกําหนดรู  
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ลําพังใจวา   เจโตปริยาณ.  การรูจักใจ  รูจักอัธยาศัยนี้  ที่เปนแต    
เพียงของคนสามัญ  ยังเปนประโยชนใหทําถูกใจผูอ่ืน  เจายอมอาจใช 
ขาใหทําการสําเร็จ  ขายอมทําการใหเปนที่พอใจของเจา.  เพราะอยางนั้น 
สมเด็จพระสัพพัญูจึงไดทรงรับยกยองวา  "โลกวิทู"  ผูรูโลก.  นี้ได 
แกสัตวโลก. 
        โลกสันนิวาสพรอมทั้งปฐพีที่อาศัย  อันพระองคไดทรงพบเมื่อ 
เสด็จไปถึงถิ่นฐานน้ัน ๆ  วา  เปนตางกันอยางไร  ไดความเจริญก็ม ี
ไดความเสื่อมก็มี  มีอะไรแตงใหเปนอยางนั้น  ทรงทราบประจักษแก 
พระญาณ  พรองคไดเคยตรัสแกโตเทยยมาณพวา  กรรมคือการท่ีทํา 
ยอมจําแนกสัตวโลกใหเปนตางกัน  เลวบาง  ดีบาง.   พระญาณปรีชา 
นี้เรียกวา  วปิากาณ  คือพระญาณกําหนดรูวิบากคือผลแหงกรรม 
สงเคราะหเขาใจทศพลญาณ.  การรูจักเหตุและผลอันเนื่องถึงกัน 
อยางไร  เปนความรูอยางสูง  นําใหหลีกจากส่ิงอันใหโทษ และใหถือเอา 
สิ่งอันใหคุณ  เปนหัวใจพระพุทธศาสนา  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงสั่งสอนบริษัท  ทรงมุงจะใหไดความรู  ความเขาใจเหตุและผล 
จึงมีคําสรรเสริญของผูเลื่อมใสวา  พระองคทรงแสดงธรรมชี้เหตุผล 
พระสารีบุตรมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาก็เพาะไดฟงจากพระอัสสชิ 
พุทธสาวกวา  พระศาสดาตรัสสอนใหกําหนดสภาวธรรมทั้งปวง  โดย 
ความเปนเหตุและผลแหงกัน.  เพราะอยางนั้น  สมเด็จพระสรรเพ็ชญ 
พุทธเจา  จึงไดทรงรับยกยองวา  "โลกวิทู"  ผูรูโลก.  นี้ไดแก 
สังขารโลก  คือธรรมผูปรุงผูแตง.  
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        อีกบรรยายหนึ่ง  โดยปรมัตถ  คือธรรมอยางสูง  ธาตุตาง ๆ           
อันเปนสวนนอย ๆ  ยอมคุมกันเขาเปนสวนใหญ ๆ ข้ึนไปโดยลําดับ 
ตกอยูในคติแหงความเปล่ียนแปลงไปตามเหตุ  ไดชื่อวาสังขาร  คือ 
ธรรมอันปจจัยปรุงข้ึนแตงข้ึน   โอกาสโลกก็เปนสังขารอยางหน่ึง 
สัตวโลกก็เปนสังขารอยางหน่ึง.   สมเด็จพระธรรมสวามิศรทรงทราบ 
สภาวธรรมทั้งปวงน้ันโดยเคามูล  จึงไดตรัสพระธรรมเทศนากระจาย 
อัตภาพออกเปนขันธบาง   เปนอายตนะบาง  เปนธาตุบาง  เปนอินทรีย 
บาง  เปนอาทิ.  พระญาณปรีชานี้  จัดเปน  นานาธาติาณ  คือ 
พระญาณกําหนดรูธาตุตางๆ  สงเคราะหเขาในทศพลญาณ.  เพราะ 
อยางนั้น  พระองคจึงไดทรงรับยกยองวา  "โลกวิทู"  ผูรูโลก.  นี้ 
ไดแกสังขารโลก  คือ ธรรมอันปจจัยปรุงข้ึนแตงข้ึน. 
        พระคุณบทวา  "โลกวิทู"  มีอรรถาธิบายดังพรรณนามา  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
        พระองคทรงรูโลกวาเปนอยางไร  จึงหายต่ืนหายหลงหายอยาก 
ในอิฏฐารมณ  หายตกใจกลัวตออนิฏฐารมณ  นาํพระองคใหเปน 
" สุคโต "   ผูเสด็จไปดีแลว  ทรงบากบ่ันไปจนสําเร็จ  ทรงประดิษฐาน 
พระพุทธศาสนาไวเพ่ือประโยชนแกประชาชนแลวจึงปรินิพพาน. 
        พุทธบรษัิทมาคํานึกถึงพระคุณแหงสมเด็จพระบรมศาสดา  เห็น 
ประจักษแกจิต  แมพระองคทรงดับขันธปรินิพพานมานานแลว  ก ็
จักเปนเหมือนไดเห็นพระองคทรงปรากฏอยูเฉพาะหนา  สําเร็จเปน 
ทัสสนานุตตริยะ  ความเห็นอยางประเสริฐ   เมื่อปฏิบัติตามปฏิปทา  
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ของพระองคนั้น  จัดเปนปฏิปทานุตตริยะ  ความปฏิบัติอยางประเสริญ     
เปนทางแหงวิมุตตานุตตริยะ  ความพนอยางประเสริฐ  คืนพนจาก 
สังกิเลสบาปธรรมเปนผลานิสงส. 
                                       พ.ศ.  ๒๔๖๒  
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                               อนุตฺตโร   ปุริสทมฺมสารถิ   
        ในวาระน้ี  จักอธิบายความแหงบทวา  "อนุตฺตโร   ปุริสทมฺม- 
สารถิ"   ที่แปลวา   "ผูเปนสารถี  ฝกคนท่ีฝกได  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา." 
พระคุณบทน้ีทานจัดไวในอนุสสรณปาฐะ  คือบาลีสําหรับระลึกประการ 
หน่ึง  ซึ่งพวกพุทธมามกะทรงไวข้ึนปากเจนใจ. 
        พุทธมามกบัณฑิต  กลาวยกยองสมเด็จพระบรมสวามิศรวา 
"อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ"  ผูเปนสารถี  ฝกคนที่ฝกได  ไมมีผูอ่ืน 
ยิ่งกวา  พึงรูอรรถาธิบายดังน้ี :- 
        ดิรัจฉานบางชนิดเปนสัตวที่ฝกได  มนุษยยอมฝกไดเพ่ือใชการ 
ของตน  หรือเพ่ือบํารุงความสุขแหงตน  ในจําพวกนี้  มีสัตวที่ฝกฝน 
ไวใชเปนพาหนะดวยเหลาหนึ่ง  มี  ชาง  มา  โค กระบือ  เปนตน. สัตว 
ตัวใดรับฝกหัด  มนุษยอาจบังคับใหทําตามปรารถนา  สัตวตัวนั้นชื่อวา 
"ทมฺโม"   แปลวา  ที่ฝกได  เปนชางก็เรียกวา  "หตฺถิทมฺโม"  ชาง 
ที่ฝกได  เปนมาก็เรียกวา  "อสฺสทมฺโม"   มาท่ีฝกได  สัตวตัวใด 
ไมรับฝกหัด  บังคับใหทําตามปรารถนาไมสําเร็จ  สัตวตัวน้ันชื่อวา 
"อทมฺโม"  แปลวา  ที่ฝกไมได  เปนชางก็เรียกวา  "หตฺถฺยทมฺโม" 
ชางท่ีฝกไมได  เปนมาก็เรียกวา  "อสสฺาทมฺโม"  มาท่ีฝกไมได. 
ชนผูฝกชื่อวา  "สารถิ"  แปลวา  ผูใหแลนไป  คือผูขับ เปนผูฝก 
สัตวชนิดใด  เติมชื่อสัตวชนิดนั้นเขาขางหนา  เชน  "หตฺถิทมฺม- 
สารถิ  อสฺสทมฺมสารถิ"  สารถีฝกชางท่ีฝกได  สารถีฝกมามีฝกได.  
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        ชางมานอกจากเปนพาหนะใชการในคราวปกติ  ในครั้งโบราณ    
ใชข้ึนออกรบกับขาศึกดวย   จัดเขาเปนองคแหงเสนาคือกองทัพละ 
อยางๆ  เสนาครั้งน้ัน  จัดชางเปนกอง  ๑  มาเปนกอง ๑  รถเปนกอง ๑ 
พลเดินเทาเปนกอง  ๑.  กาํหนดอยางนอย  กองชาง  ๓  เชือก  มคีน 
ประจํา  ๓๖  คน  เรียกหัตถานิก  กองมา  ๓  ตัว  คนประจํา  ๙  คน 
เรียกอัสสานิก  กองรถ  ๓  คัน  คนประจํา  ๑๒  คน  เรียกรถานิก 
พลเดินเทามีศัสตราวุธสําหรับมือ  ๔  คน  นาจะเปน  ๑๒  เรยีก 
ปตถานิก.  ในรัตนะ  ๗  เกิดสําหรับพระบารมีพระเจาจักรพรรดิ  ก็จัดชาง 
มาเปนรัตนะละอยาง  ๆ.   คนรูจักฝก  รูจักขับชางมาออกรบเปนผูมี 
ชื่อเสียง   ความนิยมนี้  ยังมีสืบมาถึงครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ไดทรงทําคชยุทธกับพระมหาอุปราชากรุง 
หงสาวดี  พระมหาอุปราชาเสียทีขาดคอชาง  สมเด็จพระนเรศวรมีชัย 
ไดพระเกียรติยศสืบมาจนกาลนี้.  ในเวลาปกติ   พระราชายอมทรงใช 
ชางบางมาบางเปนราชพาหนะ  พระมหาบุรุษเมื่อออกมหาภิเนษกรมณ 
ทานกลาววาทรงมา.   รถท่ีใชออกรบก็ดี  ที่ใชในคราวปกติก็ดี  ใชมา 
เทียม  สารถผูีขับยอมใชคนสําคัญ   ในการทําสงคราม  ความมีชัยหรือ 
ปราชัยเน่ืองดวยสารถีผูขับรถเปนหรอืไมเปน  เชนเดียวกับควาญเปน 
สําคัญในการชนชางฉะน้ัน.  ในพราหมณสมัยกลาวถึงผูวิเศษ  เชน 
กฤษณะเปนสารถีขับรถใหนักรบเชนอรชุน.  ในพุทธสมัยก็มี  กลาวถึง 
พระมาตลีเปนสารถีของพระอินทรทั้งในคราวรบกับอสูรทั้งในคราวปกติ. 
        พุทธมามกบัณฑิต    กลาวยกยองสมเด็จพระบรมศาสดาวา  



นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาท่ี 140 

"ปุริสทมฺมสารถิ"   สารถแีหงบุรุษท่ีฝกได  เทียบดวยสารถีแหงสัตว 
ที่ฝกไดดังกลาวมา.    
        มนุษยเปนผูที่ฝกไดก็มี  เปนผูทีฝ่กไมไดก็มี.  ผูไดรับความ 
ฝกหัด  อันผูสั่งสอนฝกปรือ   นําใหเปนไปตามปรารถนา  ผูนั้นชื่อวา 
"ปุริสทมฺโม"  คนที่ฝกได ปุริส   ศัพท  อันหมายความวาคน  นอก 
จากน้ี  พึงเห็นในคําวา  "สทฺธีธ  วิตฺต  ปุริสสฺส  เสฏ"   ศรัทธา 
เปนทรัพยอันประเสริฐของคนในโลกน้ี  "ปฺุ ฺเจ  ปุริโส  กยิรา 
กยิราเถน  ปุนปฺปุน"  ถาคนพึงทําบุย  เขาพึงทําบุญน้ันบอย ๆ 
เพราะขอความเหลาน้ีสาธารณแหหญิงดวย  เพราะอยางนี้กระมัง  จึง 
ไมมีบทวา  "อิตฺถีทมฺมา"   หญิงท่ีฝกได  เปนคูกัน.  ผูใดไมรับฝกหัด 
ชักนําใหเปนไปตามปรารถนาไมสําเร็จ  ผูนั้นชื่อวา  "ปุริสาทมโฺม" 
คนที่ฝกไมได.  ชนผูฝกเรียกวาอาจารย   หาไดเรียกวาสารถีไม  นอก 
จากบทวา  "ปุริสทมฺมสารถิ."  คนใดมีทิฏฐิมานะกลา  ไมฟงคํา 
แนะนําเสียเลย  คนนั้น  ในพระพุทธศาสนาเรียกวา  "ปุริสาทมฺโม" 
คนที่ฝกไมได.  คนใดยังมุงฟง  แมดวยหมายจะจับผิดแลวกลาวขม 
ทานไมปรับเปนอยางนั้น.  คนใด  ดวยอํานาจความโงเขลา  ทําตาม 
คําชักนําของอาจารยไมสําเร็จ  ทานไมจัดเปนอยางนั้น  ทานเรียกอีก 
อยางหน่ึงวา  "ปทปรโม"   แปลวาผูมีบทเปนอยางยิ่ง  อธิบายวา 
เปนแตสักวาไดยินบทอันทานกลาว  ไมไดปรับเปน  "ปุริสาทมฺโม." 
        ครั้งสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูแลว   ปรารภจะทรงแสดง 
พระธรรมเทศนาสั่งสอนชุมนุมชน  ทรงพิจารณาถึงอัธยาศัยของชน  
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ทั้งหลายท่ีเปนตาง ๆ กัน   มีกิเลสเบาบางบาง  มีกิเลสหนาบาง  เปน    
ผูพอจะรูตามบาง  เปนผูไมพอจะรูตามบาง  มีอาการดีบาง  มีอาการ 
ชั่วบาง  จะพึงใหรูงายบาง   จะพึงใหรูยากบาง  ตาง ๆ  กัน  เปรียบ 
เหมือนดอกบัวตางชนิด  ที่ข้ึนพนน้ําแลวพอไดแสงอาทิตยจักบายก็มี 
ที่ปริ่มน้ําจักบานในวันพรุงก็มี  ที่ยังจมอยูในน้ํา  อันน้ําเลี้ยงอยู  จัก 
บานในวันตอไปอีกก็มี  ที่เปนภักษาแหงปลาและเตาเสีย  จักไมบานเลย 
ก็มี  "ปุริสาทมฺโม"   คนท่ีฝกไมได  ปรากฏในพระญาณของพระองค 
โดยความเปนอภัพพบุคคล  ผูไมพอจะรูตาม  เหมือนดอกบัว  ที่เปน 
ภักษาแหงปลาและเตาเสียไมอาจบานฉะน้ัน. 
        บทวา  "ปุริสทมฺมสารถิ"  เปนสารถีแหงคนท่ีฝกได  ให 
สันนิษฐานลงวา  ทานยอมวา  สมเด็จพระบรมศาสดาทรงฝกสอนคน 
ทั้งหลายท่ัวไปไมได   ทรงฝกสอนไดเฉพาะคนท่ีฝกได  ที่เรียกวา 
"ปุริสทมฺโม"   คนพวกน้ีและรียกอีกโอหารหน่ึงวาเวไนยสัตว  แปลวา 
คนอันจะพึงแนะนําได. 
        สมเด็จพระโลกนาถเจา  ทรงฝกคนท่ีฝกไดดวยอาการอยางไร 
พึงรูแจงโดยพระวาจาที่ตรัสแกนายเกสี  ผูเปนสารถีฝกมา  ครั้งหนึ่ง 
เมื่อพระองคเสด็จอยู  ณ  พระเชตวัน  กรุงสาวัตถี  นายเกสีสารถีผูฝกมา 
เขไปเฝา  พระองคตรัสถามวา  นายเกสีฝกมาดวยอาการอยางไร ? 
นายเกสีกราบทูลวา  เขาฝกดวยอุบายอันละเอียด  คือใชการปลอบ 
โยนบาง  ดวยอุบายอันหยาบ  คือใชการขูการเฆ่ียน  หรือการทรมาน 
อยางอ่ืนบาง  ดวยอุบายท้ังสองอยางบาง  ตรัสถามวา  ถามาน้ันไม  
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รับความฝกดวยอุบายน้ัน ๆ  เขาทําอยางไร  ?  ทูลวา  เมื่อเปนเชนนี้ 
เขายอมฆามาน้ันเสีย   เพ่ือมิใหเกิดคําครหาแกสกุลอาจารยของเขา.   
ในลําดับนั้น   เขากราบทูลถามพระองคบางวา  พระองคก็เปนสารถี 
ฝกคนท่ีควรฝก  ไมมีผูอ่ืนยิ่งไปกวา  พระองคทรงฝกเขาอยางไร  ? 
ตรัสตอบวา  ทรงฝกดวยอุบายอันละเอียดบาง  ดวยอุบายอันหยาบบาง 
ดวยอุบายท้ังสองประการบาง  ทรงแสดงการฝกดวยอุบายอันละเอียด 
นั้น  คือทรงแสดงสุจริตกายวาจาใจ  ผลแหงสุจริต  แกเทวดาและ 
มนุษยอันเปนสัตวประณีต  ทรงแสดงการฝกดวยอุบายอันหยาบนั้น 
คือ  แสดงทุจริตใน  ๓  ทวาร  ผลของทุจริต  และอบาย  ๓  คือ นรก 
กําเนิดดิรัจฉาน  และวิสัยแหงเปรต  อันเปนที่เกิดแหงสัตวเลวทราม 
ทรงแสดงการฝกดวยอุบายท้ังสองประการนั้น  คือทรงแสดงสวนขาง 
ไมดีกอน  แลวทรงแสดงสวนขางดี.  นายเกสีทูลถามวา  ถาคนน้ันไมรับ 
ความฝกหัดดวยอุบายทุกชนิด  พระองคทรงทําอยางไร ?  ทูลถามวา 
ปาณาติบาต  ยอมไมควรแกพระองคมิใชหรือ  เหตุไฉนจึงตรัสวาทรง 
ฆาเขาเสีย ?   ตรัสตอบวา  ปาณาติบาต  ไมควรแกพระองคจริงอยู 
พระวาจาที่ตรัสวาทรงฆาเขาเสียนั้น   เปนโวหารใชพูดในธรรมวินัย 
ความวา  คนใดไมรับฝกหัดดวยอุบายนั้น ๆ  พระศาสดาก็ดี  พระ 
สาวกก็ดี  ไมวากลาวสั่งสอนคนนั้นอีกเลย  อยางนี้แลเรียกวาฆาผูนั้นเสีย 
        ความมุงหมายของสมเด็จพระบรมศาสดา  ในอันฝกคนท่ีฝกได 
นั้น   ก็เพ่ือนําใหหลีกจากการณและผลอันเลวทรามอันเปนทางมาแหง  
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ทุกข  และเพ่ือชักจูงใหต้ังอยูในการณอันชอบและไดผลอันประณีต  
โดยลําดับข้ึนไปเปนชั้น ๆ   กลาวโดยยอ   ประโยชนภายน้ี  ประโยชน  
ภายหนา  และประโยชนทางพระนิพพาน.  อยางนี้แลการฝกคน  ยอม 
แผกจากการฝกสัตวดิรัจฉาน.   มนุษยผูฝกสัตวดิรัจฉานยอมฝกเพ่ือ 
เปนการอุปการะแกตน  สวนสมเด็จพระโลกนาถเจา  ยอมทรงฝกคน 
เพ่ือประโยชนแกเขาเอง. 
        ขอวา  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเปนสารถีฝกคนท่ีฝกได  ไมมี 
ผูอ่ืนยิ่งกวานั้น  มีอธิบายวา  การฝกสัตวดิรัจฉาน  ยอมงายกวาฝก 
มนุษย  นายเปสสะบุตรนายฝกมาผูหนึ่ง  ก็ไดกราบทูลสมเด็จพระบรม- 
ศาสดา   ปรารภการฝกมาและฝกคนวา  สัตวของเลี้ยงเปนผูต้ืน  คือ 
มีอาการตรงไปตรงมารูไดงาย ๆ ฝายมนุษยเปนดุจชัฏ  คือมีอัธยาศัย 
อยางหนึ่ง  มีอาการกายวาจาอยางหน่ึง   รูไดยาก.  อีกประการหนึ่ง 
สารถีฝกสัตวดิรัจฉาน   ยอมใชอุบายทรมานตาง ๆ  เพ่ือเข็ดหลาบ 
ฝายสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรงฝกคนดวยลําพังพระวาจาแนะนําให 
เห็นโทษและคุณ  ไมไดใชความบังคับใหจําใจทําตาม  คนที่ไดรับฝกดี 
แลวยอมเปน  "ธมฺมจาร"ี  ผูประพฤติธรรม  ไมหนัเหไปในทาง 
อธรรม  มั่นคงในพระพุทธศาสนา   ไมอุทิศศาสดาอื่น  คือไมเขารีต 
ศาสนาอื่น.  มีคํากลาวในพระธรรมบทวา  มาอัสสดร   มาอาชาไนย 
มาสินธพ   ชางกุญชร  ชางมหานาค   ที่ฝกแลว  เปนสัตวประเสริฐ 
ฝายมนุษยผูฝกตนแลว  ยังเปนผูประเสริฐกวาสัตวเหลาน้ันอีก  เพราะ 
ใคร  ๆ จะพึงไปไดสูทิศท่ีไมเคยไป  คือพระนิพพาน  ดวยยานเหลาน้ัน  
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เหมือนชนผูไดรับฝกแลว   มีตนฝกเรียบรอยดีแลว  หาไดไม.  โดย  
ปริยายดังสําแดงมา  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  จึงเปนสารถีฝกคน  
ที่ฝกได  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา. 
        พระคุณบทวา  "อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ"  มีอรรถาธบิาย 
ดังพรรณนามา  ดวยประการฉะน้ี. 
        พุทธบรษัิทมาคํานึกถึงพระคุณแหงสมเด็จพระบรมศาสดา  เห็น 
ประจักษแกจิต  แมพระองคทรงดับขันธปรินิพพานนานมาแลว  ก็จัก 
เปนเหมือนไดเห็นพระองคทรงปรากฏอยูเฉพาะหนา  สําเร็จเปนทัสสนา- 
นุตตริยะ  ความเห็นอยางประเสริฐ  เมื่อปฏิบัติตามปฏิปทาของพระองค 
นั้น   จักเปนปฏิปทานุตตริยะ  ความปฏิบัติอยางประเสริฐ   เปนทาง 
แหงวิมุตตานุตตริยะ  ความพนอยางประเสริฐ  คือพนจากสังกิเลสบาป- 
ธรรมเปนผลานิสงส. 
                                                                     พ.ศ.  ๒๔๖๓  
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                                     สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
        ในวาระน้ี  จักอธิบายความแหงบทวา  "สตฺถา   เทวมนุสฺสาน"  
ที่แปลวา  "ผูเปนพระศาสดา  แหงเทวดาและมนุษยทั้งหลาย." 
พระคุณบทน้ีทานจัดไวในอนุสสรณปาฐะ  คือบาลีสําหรับระลึกประการ 
หน่ึง ซึ่งพวกพุทธมามกะทรงไวข้ึนปากเจนใจ. 
        บทวา  "สตฺถา"  ในบาลีที่แปลทับศัพท  เพ้ียนมาจากสันสกฤต 
วา  "ศาสดา"  นั้น  โดยอรรถสามัญ  แปลวา  "ผูสอน"  แตได 
อรรถพิเศษ  หมายเอผูสอนที่เปนเจาลัทธิ  เชน  "สเุนตฺโต  สตฺถา" 
สุเนตรศาสดา  ผูสอนลักทธิอันชอบในอดีตนอกพุทธุปบาทกาล  และ 
"ฉ  สตฺถาโร"   ศาสดา  ๖  ผูสอนลักทธิผิดในพุทธกาล.  ในพระ 
พุทธศาสนา  ครั้งพุทธกาลตลอดมาถึงครั้งรจนาบาลี   พระสาวกไมได 
เรียกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวาพระศาสดา  เรียกวา  "ภควา" 
ที่เราแปลทับศัพทวาพระผูมีพระภาค  [ที่เพ้ียนมาจากภัค]  อันเปนคํา 
เรียกฤษีทั่วไป  แมอยางนั้น  คําน้ันก็ไดใชมาแลวในครั้งพุทธกาล  ในท่ี 
ระบุวาครู  เชนพระสาวกผูเคยเปนคณาจารยมากอน  ภายหลังเลื่อมใส 
มาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้  มีพระอุรุเวลกัสสปะเปนตน  ปรารถนา 
จะใหคนทั้งหลายทราบ  กราบทูลประกาศตนวา  "สตฺถา  เม  ภนฺเต. 
ภควา  สาวโกหมสฺมิ"  พระเจาขา  พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดา 
ของขาพระบาท ๆ  เปนสาวก  ดังนี้.  ในคุณบทวา  "สตฺถา  เทว 
มนุสฺสาน"  ก็เชนเดียวกัน  มาเรียกวา  "สตฺถา"  พระศาสดา   ใน  
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ครั้งรจนาอรรถกถา  ชะรอยบทวา  "สตฺถา"  พวกลทัธิอ่ืนจักหาได 
ใชเรียกเจาลัทธิของตนไม   จักเรียกวา  "ภควา"  เหมือนกัน  ดนูา    
จะเปนบทใชเรียกหัวหนาลัทธิอ่ืนจากของตัว  แตพวกอ่ืน  ตามบาลี 
เขาเรียกสมเด็จพระผูมีพระภาคของเราวา  "สมโณ  โคตโม"  พระ 
สมณโคดม  ไมเรียก  "สตฺถา"  โดยนยันี้  นาเปนบทอันพวก 
พุทธศาสนิกใชเรียกหัวหนาลัทธิตาง  เชนนี้ก็เปนได  พวกพระสาวก 
จึงไมเรียกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา  "สตฺถา." 
        บทวา  "เทวมนุสฺสาน"  แหงเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  นา 
หมายเอาอุปปตติเทวดา  คือเทวดาโดยกําเนิด  และมนุษยทั้งหลาย 
ทั่วไป  เพราะในบาลีก็ไดกลาวถึงทาวสักกเทวราช  ทาวจาตุมหาราช 
และเทวดาอ่ืน ๆ  วา  ลงมาเฝาสมเด็จพระผูมีพระภาค  ทูลถามปญหา 
บาง  ฟงพระธรรมเทศนาบาง  เชนนี้  พระองคชื่อวาเปนพระศาสดา 
แหงเทวดาเหลานั้นดวย.  แตพระอรรถกถาจารยแกอรรถแหงบทน้ีวา 
"แหงสมมติเทวดา  คือมนุษยที่ราชาและชั้นเจาท่ีจัดเปนเทวดาโดย 
สมมติและมนุษยสามัญ"  ทานเทียบดวยบทวา  "สเทวมนุสฺส"  อัน 
มีบทวา  "สเทวก"   หมายเอาอุปปตติเทวดาอยูขางตน  ในท่ีนี้ไม 
ไดมุงจะวิจารณอรรถแหงปาฐะนั้น  จักไมปรารภถงึ.  อยางไรก็ดีอธิบาย 
ของพระอรรถกถาจารยรดักุมดีอยู.  จักถือเอาตาม. 
        พระคุณนามบทน้ี   เทาท่ีแปลไว  ดูเปนที่ยกยองดวยความต่ืนเตน 
วา  พระองคเปนครูบาแหงพระราชา แหงเจานาย  ตลอดลงมาถึง 
คนสามัญ  โกตุหลิกชน  [คนต่ืนเตน]  จักเห็นเปนพระอภินิหาร  เชน  
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กลาวในพระสูตรวา  ทานผูมีอํานาจวาสนาเขารีตลัทธิใด  พวกลัทธินั้น  
ยอมต่ืนเตน  ฝายปริกขนชน  คนวิจารณ  จักไมต่ืนเตนดวยวาสนา   
เพียงเทาน้ัน  จักสอดสองตอไปถึงปฏิปทาอันนํามาซึ่งผลอยางน้ัน.  ใน 
ที่นี้  จักแสดงพระพุทธจรรยาแหงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เนื่อง 
ดวยทรงสั่งสอนมหาชนตามท่ีนึกได  ยนเปนหัวขอได  ๔  ขอ  คือ 
         ๑.  ทรงพระกรุณาหวังจะใหผูที่ทรงสั่งสอน  ไดความรูอันจะ 
สําเร็จประโยชน. 
        ๒.  ทรงมุงความจริงกับประโยชนเปนที่ต้ัง. 
        ๓.  ทรงทํากับตรัสเปนอยางเดียวกัน. 
        ๔.  ทรงฉลาดในวิธีสั่งสอน. 
        อธิบายขอ  ๑  วา   สมเด็จพระผูมีพระภาคน้ัน  ทรงพระกรุณาใน 
สรรพสัตว   หวังจะใหผูที่ทรงสั่งสอนไดความรูอันจะสําเร็จประโยชน 
พึงเห็นในคราวแรกตรัสรู  ทรงพระพุทธดําริจะแสดงพระธรรมเทศนา 
โปรดสัตวโลก   ทรงพิจารณาเห็นสัตวโลกผูมีอุปนิสัยตาง ๆ  กัน 
ดุจดอกบัวที่ข้ึนพนน้ํา  พอรัศมีพระอาทิตยมาตอง  จักบานก็มี  ดุจดอก 
บัวอยูในน้ําต้ืนและลึกอันจักบานตาม  ๆ  กัน  ในวันพรุงและวันตอไปก็มี 
ทรงตั้งพระหฤทัยเพ่ือเทศนาโปรดผูมีอุปนิสัยแกใหสําเร็จอริยธรรม 
และเพ่ือจะอบรมผูมีอุปนิสัยออนใหแกข้ึน   และไดทรงทํามาตามน้ี. 
มีคําสรรเสริญสมเด็จพระผูมีพระภาควา  "อภิฺาย  โข  โส  ภควา 
ธมฺม  เทเสติ  โน  อนภิฺาย"  พระผูมีพระภาคน้ัน  ยอมทรงแสดง 
ธรรมเพื่อรูยิง่แล  หาไดทรงแสดงเพ่ือไมรูยิ่งไม.  อาจารยบางคนยอม  
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เปนผูหวงวิชาและยังตกอยูในอํานาจแหงอคติ  ยอมบอกวิชาใหแกศิษย  
ไมสม่ําเสมอกัน  รักศิษยใดมาก  ยอมบอกใหแกศิษยนั้นมาก  แนะทาง   
สังเกตและเทียบเคียงให  อยางไรก็ยังไมเปดเผยส้ินเชิง  ดวยเกรงศิษย 
จะทันตน.   ฝายสมเด็จพระทศพลทรงปรารถนาจะใหผูที่ทรงส่ังสอน 
รูธรรมทั่วถึง  ทรงสั่งสอนไมมีนอกไมมีใน.  พระองคตรัสวา  พระ 
ธรรมวินัยของพระองค  เปนคุณเปดเผยจึงจะแจมใส  ทรงเปรียบดวย 
ดวงอาทิตยและดวงจันทรอันเมฆมิไดกําบัง   พระองคทรงพระกรุณา 
และมุงประโยชนอยาไรแกผูรับสั่งสอน  พึงเห็นเมื่อคราวจะนิพพาน. 
พระองคตรัสแกพระอานนท  "อานนท  พระตถาคตไมชื่อวาอันบริษัท 
สักการบูชาแลว  ดวยเครือ่งสักการะมีประมาณเทานี้  ชนใด  ภิกษุก็ตาม 
ภิกษุณีก็ตาม  อุบาสกก็ตาม  อุบาสิกาก็ตาม  มาปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติธรรมสมควร  ชนนั้นชื่อวายอม 
สักการบูชาพระตถาคตดวยบูชาอยางยิ่ง."  พระพุทธดํารัสนี้สองความวา 
พระองคทรงสั่งสอนดวยพระกรุณามุงจะใหผูที่ทรงสั่งสอนไดประโยชน 
ไมมุงจะไดรับสักการบูชาลาภผลและชื่อเสียง  ผูใดปฏิบัติธรรม  ธรรม 
นั้นยอมจะรักษาผูนั้นไว  มิใหตกลงสูฐานะอันเลยทราม.  พระองค 
ก็ไดประทานพระอนุสาสนีไวแกพระธรรมกถึกขอหนึ่งวา  "เมื่อแสดง 
ธรรมแกผูอ่ืน  พึงต้ังเมตตาจิต  ไมพึงมุงอามิสคือลาภผล"  ดังน้ี 
นี้เปนพระพุทธจรรยาเน่ืองดวยทรงสั่งสอนอยางหนึ่ง. 
        อธิบายขอ  ๒  คือทรงมุงความจริงกับประโยชนเปนที่ต้ังนั้น  พึง 
เห็นโดยพระพุทธดํารัสแกพระอภัยราชกุมารวา  "วาจาใด  ไมไดจริง  
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และไมเปนประโยชน  แมเปนที่ชอบใจของคนอ่ืน   พระตถาคต      
ไมกลาววาจาน้ันเลย  วาจาใด  แมไดจริง  แตไมเปนประโยชน  หรือ 
แมเปนประโยชน  แตไมไดจริง  ชนอ่ืนชอบใจก็ตาม  ไมชอบใจก็ตาม 
พระตถาคตไมกลาววาจาน้ัน  วาจาใด  ทั้งไดจริง  ทั้งเปนประโยชน 
แมไมเปนที่ชอบใจของชนอื่น  เมื่อเปนกาลอันสมควร  พระตถาคต 
ยอมกลาววาจานั้น."   พระพุทธดํารัสน้ีสองความวา  พระองคทรง 
สั่งสอนพระศาสนา  ไมไดมุงประโยชนสวนพระองค  แลวนําเรื่องอัน 
มิเปนจริงมาตรัส  ลวงใหคนท้ังหลายชอบใจแลวนอมใจเชื่อ  ดุจพวก 
เดียรถียเขหาความวา  พระองครูกลมายาเปนเครื่องกลับใจคน  พระ 
องคทรงตําหนิ   ผูสั่งสอนลวงโลกเพื่อประโยชนตนเชนนี้  อยางรุนแรง 
พึงเห็นในเรื่องนิทานแหงจตุตถปาราชิก   ทรงตําหนิพวกภิกษุผูลวง 
มหาชนใหหลงเชื่อวา  ตนเปนผูวิเศษดวยคุณอันไมมีจริง  ในคราวขาว 
แพงกันดารดวยอาหาร  เพ่ือไดอาหารมาเลี้ยงชีวิต  ในคราวจําพรรษา 
อยูแทบฝงแมน้ําวัคคุมุทา  วาเปนยอดมหาโจร  แลวทรงบัญญติัจตุตถ- 
ปาราชิกสิกขาบท  วางโทษภิกษุผูละเมิดถึงมูลเฉท  อีกฝายหน่ึง  แม 
จักเปนประโยชนแกผูที่ทรงสั่งสอน  พระองคก็มิไดเอาเรื่องเท็จมาตรัส 
ลวง   ตอเปนเรื่องจริงและเปนคราวท่ีสมควรจึงตรัส  จักถกูใจเขหรือ 
ไมก็ตามที    ทรงถือธรรมเปนหลัก  ไมโยกไปตามใจคน.  อน่ึง  ทรงแนะ 
นําเพ่ือเสาะคนหาความจริง  พึงเห็นในเรื่องกาลามสูตร  มีความยอวา 
ครั้งหนึ่ง  เสด็จเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท  ถึงเกสปุตตนิคม  พวก 
กาลามโคตรชาวบานน้ัน  พากันมาเฝา  กราบทูลวา  กอนแตนั้น  ม ี
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สมณพราหมณมาถึงบานนี้  กลาวแนะนําใหทําอยางนั้น ๆ  ครัน้พวก   
อ่ืนมาในลําดับ  กลับแนะนําใหทําอยางใหม   คานคําของพวกกอนเปน 
อยางนี้เสมอมา  จนไมทราบวาควรเชื่อคําของพวกไหน  ?  พระองค 
ตรัสวา   ควรแลวท่ีจะเปนเชนนั้น  ตรสัแนะมิใหเชื่อโดยอางอาการ 
ภายนอก  ๑๐  อยาง  เปนตนวา  อยาเชื่อโดยปรัมปรา  คือ  เชือ่โดยได 
ฟงสืบ  ๆ  กนัมา  อยาเชื่อโดยเสียงเลาลือเซ็งแซ   อยาเชื่อโดยอางคัมภีร 
หรือตํารับ  อยาเชื่อโดยคาดหนาหรือโดยนับถือบุคคล  พึงพิจารณาให 
เห็นถองแทดวยใจของตนเอง  ซึ่งบาปบุญคุณโทษประโยชน  มิใช 
ประโยชน  เห็นการใดเปนบาปมีโทษ  มิใชประโยชน  พึงเวนการนั้น 
เสีย  เห็นการใดเปนบุญ  มีคุณเปนประโยชน  พึงสมาทานการน้ัน. 
นี้เปนพุทธจรรยาเนื่องดวยทรงสั่งสอนอีกอยางหน่ึง. 
        อธิบายขอ  ๓  คือทรงทํากับตรัสเปนอยางเดียวกันนั้น  พึงเห็น 
โดยพระพุทธานุสาสนีตรัสสอนภิกษุวา  พึงต้ังตนน่ันแลไวในคุณอัน 
สมควรกอน  ภายหลังจึงคอยสอนผูอ่ืน  เชนนี้จักไมมัวหมอง.  อีก 
ขอหนึ่งวา  ถาสอนผูอ่ืนอยางใด  ควรทําตนอยางนั้น    เปนการ 
สมควรแลว  พึงฝกหัดตนใหดีแลว  จึงคอยฝกผูอ่ืน  เพราะตนยอม 
ฝกไดยาก.  พระพุทธจรรยาอยางนี้  มีเสียงสรรเสริญสมเด็จพระผูมี 
พระภาควา  "พุทฺโธ  โส  ภควา  โพธาย  ธมฺม  เทเสติ"  พระผูมี 
พระภาคนั้น  เปนผูรูแลว  ทรงแสดงธรรมเพ่ือใหรู  "ทนฺโต  โส  ภควา 
ทมถาย  ธมมฺ  เทเสติ"  พระผูมีพระภาคน้ัน   เปนผูฝกพระองค 
แลว  ทรงแสดงธรรมเพ่ือฝก  "สนฺโต  โส  ภควา  สมถาย  ธมฺม  
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เทเสติ"  พระผุมีพระภาคนั้นเปนผูสงบแลว  ทรงแสดงธรรมเพ่ือสงบ  
"ติณฺโณ  โส  ภควา  ตารณาย  ธมฺม  เทเสติ"  พระผูมีพระภาค  
นั้น  เปนผูขามพันแลว ทรงแสดงธรรมเพ่ือใหขามพน  "ปรินิพฺพุโต 
โส  ภควา  ปรินิพฺพานาย  ธมมฺ  เทเสติ"  พระผูมีพระภาคนั้น 
เปนผูดับเย็นแลว  ทรงแสดงธรรมเพ่ือดับเย็น.  นี้เปนพระพุทธจรรยา 
เนื่องดวยทรงสั่งสอนอีกอยางหน่ึง. 
        อธิบายขอ ๔  คือ  ทรงฉลาดในวิธีสั่งสอนนั้น  พึงรูดังน้ี  :- 
        ก.  ทรงกําหนดรู  ฉันทะ  อัธยาศัย  อุปนิสัย  และภูมิ  แหง 
ผูที่ทรงสั่งสอนกอนแลว   จึงทรงส่ังสอนดวยธรรมอันเหมาะแกเขา- 
พระธรรมกถึกในชั้นหลงัไมใชหลักน้ี  แสดงธรรมอันตนเองชอบใจบาง 
อันเขาชอบใจบาง  จึงไมสําเร็จประโยชนแกผูฟง. 
        ข.  ทรงแสดงธรรมเปนลําดับ  ต้ังแตชั้นตํ่าข้ึนไปหาชั้นสูง  หรือ 
ต้ังแตที่ต้ืนข้ึนไปหาที่ลึก  เพ่ือยังผูที่ทรงสั่งสอนใหปฏิบัติสะดวกและ 
บริบูรณดวยธรรมทุกชั้น   พึงเห็นเชนทรงสั่งสอนดวยประโยชนใน 
ปจจุบัน  ดวยประโยชนในสัมปารยะ    และดวยปรมัตถประโยชน 
คอยเลื่อนข้ึนไป  อีกอยางหนึ่ง   เชนทรงส่ังสอนดวยบุญกิริยาวัตถุ  ๓ 
ดวยใหทําทาน  ดวยใหรกัษาศีล  และดวยใหเจริญภาวนา  ต้ังตนแตที่ 
ทํางายข้ึนไปหาที่ทํายาก  อีกอยางหนึ่ง  ทรงสั่งสอนดวยสิกขา  ๓  อัน 
เปนปรมัตถปฏิปทา  ทรงสั่งสอนใหบําเพ็ญสีลสิกขา  หัดรักษาความ 
ประพฤติทางกายทางวาจาใหเรียบรอย   เพ่ือกําจักวิติกกมกิเลสอยาง 
หยาบเปนเบื้องตนกอน   แตนั้นทรงสั่นสอนใหบําเพ็ญจิตตสิกขา  หัด  
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รักษาจิตใหปราศจากนีวรณ  และอกุศลอ่ืน  เพ่ือกาํจัดปริยุฏฐานกิเลส  
อยางกลาง  ในที่สุด  ทรงสั่งสอนใหบําเพ็ญปญญาสิกขา  หัดใชปญญา 
พิจารณาเบญจขันธโดยไตรลักษณ   เพ่ือกําจัดอนุสัยกิเลสอยางสุขุม 
ผูปฏิบัติธรรมกาวกาย  มักไมไดผลไพบูล. 
        ค.  ทรงแสดงธรรมมีเหตุ  คือผูฟงอาจตริตรองเห็นจริง  พึงเห็น 
ในเรื่องกาลามสูตรนั้น  ทรงแนะนําพวกกาลมะใหใชความคิดพิจารณา 
โลภะ  โทสะ  โมหะสวนหนึ่ง  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะสวนหนึ่ง วาเกิด 
ข้ึนแลวทําคนใหเปนไปอยางไร  โดยนัยนั้นเปนกุศลหรืออกศุล  มีโทษ 
หรือหาโทษมิได  ประพฤติแลวเปนไปเพ่ือทุกขหรือเพ่ือสุข   เชนนั้น 
เปนธรรมควรประพฤติ  หรือควรละเสีย  แมพระองคก็ไดทรงส่ังสอน 
พระธรรมกถึกไวอีกขอหนึ่งวา  "แสดงธรรมแกผูอ่ืน  พึงใหบรรยาย 
คือ  ชักเหตุผลและอุปมาอุปไมยมาเทียบ"  ดังน้ี  เพราะพระพุทธจรรยา 
นี้  มีคําสรรเสริญพระองควา  "สนิทาน  ธมฺม  เทเสติ  โน  อนทิาน" 
พระผูมีพระภาคน้ัน  ทรงแสดงธรรมมีเหตุ  หาทรงแสดงธรรมไรเหตุ 
ไม. 
        ฆ.  ทรงเปนกาลลัญู  รูจักถือโอกาสยกข้ึนเปน  อตูถุปฺปตฺติ 
คือเกิดเรื่องเปนเหตุแสดงธรรม  ธรรมท่ีแสดงเหมาะแกโอกาสแลว 
ยอมใหเกิดผลเปนอยางดี.  พระพุทธจรรยานี้  พึงเห็นในเรื่องกาลาม- 
สูตรนั้น  เมือ่พวกกาลามะกราบทูลวา  ตนฟนเฝอเพราะคําแนะนําของ 
สมณพราหมณตางพวกอันแยงกันนั้น   พระองคทรงฉวยโอกาสนี้ตรัส 
สอนใหใชความคิดดวยตนเอง    อีกเรือ่งหน่ึง    ทอดพระเนตรเห็น  
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สิงคาลมาณพไหวทิศอยู  ทรงเห็นเปนโอกาส  ตรสัถามพอเกิดเรื่องแลว   
ทรงแสดงทิศในพระพุทธศาสนา  กลาวคือบุคคลตางพวกอันจะพึงบํารุง  
โดยนัยนี้  ทรงสามารถยังพวกกาลามะ  และสิงคาลมาณพใหเลื่อมใส 
แสดงตนเปนอุบาสกถือพระพุทธศาสนา. 
        ง.  ทรงแสดงธรรมเราใจ  ยังผูฟงมิใหเบื่อดวยอาการ  ๔  คือ 
สนฺทสฺสนา  อธิบายใหเห็นแจม  ใหเขาใจชัด  สมาทปนา  ชวน 
ใหมีแกใจสมาทาน  คือทําตาม  สมุตฺเตชนา   ชกันําใหเกิดอุตสาหะ 
อาจหาญเพื่อจะทํา  สมฺปหสนา  พยุงใหราเริงในอันทํา.  บาลีแสดง 
พระพุทธจรรยานี้   เปนอาจิณของพระองค  ในคราวทรงสั่งสอนท่ีมิได 
ระบุเรื่อง. 
        นี้เปนพระพุทธจรรยาเน่ืองดวยทรงสั่งสอนอีกอยางหนึ่ง. 
        สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงตั้งอยูในองคคุณของศาสดา 
และไดทรงทําหนาท่ีแกสาวก  ตามเย่ียงอยางของศาสดาท่ีดี  พระองค 
จึงกลาเปลงพระสุรสีหนาทวา  "กิจอยางใด  อันศาสดา  ผูกรุณาแสวง 
หาประโยชนเพ่ือพวกสาวก  อาศัยความเอ็นดูจะพึงทํา  กิจอยางนั้นอัน 
เราไดทําแลว  แกพวกทาน  ทุกประการ. 
        พุทธมามกบริษัท   มาสอดสองถึงพระพุทธจรรยา  อันนาํมาซึ่ง 
ผล  คือ  พระคุณนามบทนี้  โดยฐานเปนปริกขกชน  จักไดปรชีาเห็นวา 
พระองคเปนพระศาสดาผูสมควรแทจริง  แหงเทวดามนุษยทั้งหลาย 
จักไมต่ืนไปตามความมีวาสนาของพระองค  อยางโกตุหลิกชน  ความ  
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เลื่อมใสจักมีในฐานท่ีมั่นคงสถาพร   ทําใหเปนผูมาตามดวยอจลสัทธา    
คือความเชื่ออันไมไหวคลอน  ยั่งยืนในพระพุทธศาสนา. 
                                                                พ.ศ.  ๒๔๖๔  
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                                           พุทฺโธ  
        สมเด็จพระบรมศาสดาของเราท้ังหลายน้ัน   พระองคทรงพระ   
ปรีชาหลักแหลม  หยั่งเห็นเหตุการณทั้งปวง   ลวงสามัญชนในสมัย 
และทรงนําเวไนยนิกรใหไดปรีชา  และต้ังตนไวในทางที่ชอบ  บัณฑิต 
ผูนับถือ  จึงสรรเสริญพระองควาเปน  "พุทฺโธ"  ผูต่ืน  คือต่ืนนอน 
และ  "โพเธตา"   ผูปลกุ  มีอรรถาธิบาย  ดังจะกลาวในลําดับไป. 
        ชนใด  หลงงมงายอยูในความเปนไปของตนและของคนอ่ืน หรือ 
หมดมุนอยูอารมณเปนที่ต้ังแหงความกําหนัดยินดี  และความมัวเมา 
ไมมีปญญา  หยั่งเห็นคุณโทษ  ประโยชน  มิใชประโยชนอันเปนไป 
อยูแลว   และถอนตนจาภาวะอันประกอบดวยโทษ  หาประโยชนมิได 
ต้ังตนไวในภาวะอันเปนคุณเปนประโยชน  หรือไมหยั่งรูคติของธรรมดา 
หลงถืองมงายอยู  ชนนั้น  ชื่อวาเปนผูหลับโดยอรยิโวหาร  โดยอรรถ 
วา  ปราศจากความรูสึก  คือ  ความหย่ังเห็น.  ชนใดไมหลงงมงาย 
และไมหมกมุนอยูเชนนั้น  หรืออาจถอนตนจากอารมณที่ต้ังแหงความ 
หลง   และความหมกมุนเชนนั้น  ทําความเปนไปของตนใหสําเร็จ 
ประโยชนยิ่งข้ึน  หรือหยัง่รูคติของธรรมดา   และรูจักประพฤติให 
สมควรกัน  ชนนั้น  ชื่อวาเปนผูต่ืน  โดยอรรถวาเปนผูรูสึก  กลาวคือ 
หยั่งเห็น. 
        ชนใด   ชักนําผูอ่ืนใหไดปรีชาญาณรูจักทําตนใหเปนผูต่ืนดังกลาว 
แลว  ชนนั้น ชื่อวา  ผูปลุก  โดยอรรถวา  เปนผูทําเขาใหรูสึกหายหลง 
งมงาย.  
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        สมเด็จพระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย  เปนผูต่ืนนั้น  ไมใชวา    
ต้ังแตตรัสรูแลวไป  พระองคมีปกติเปนอยางนั้น  ต้ังแตครั้งยังเสด็จ  
อยูในฆราวาสมาแลว  แตความต่ืนของพระองคนั้น  ถึงท่ีสุดเม่ือตรัสรู 
แลว   ไดทรงทําพุทธกิจในทางสอนพระศาสนา  ยังพุทธเวไนยใหได 
ธรรมจักษุ  มีญาณเห็นธรรม  สําเร็จอรรถวา   เปนผูปลุก  พระอาจารย 
เจาจะพรรณนาพระคุณสมบัติ  จึงจับต้ังแตตรัสรูแลวไป. 
        พระองคมีปกติเปนผูต่ืน  ต้ังแตครั้งเสด็จอยูในฆราวาสมาแลว 
นั้น  พึงเห็นโดยอุทาหรณ  ดังนิมาสาธกไวบางเรื่อง. 
        ความเปนไปของพวกกษัตริยในครั้งน้ัน  ในสมัยที่วาสงคราม 
ก็อยูในหมูสตรีลวน  บําเรออยูดวยฟอนรําขับรองและประโคม  ยัง 
เวลาใหลวงไปดวยความสนุกเพลิดเพลิน  สมเด็จพระบรมศาสดาของ 
เราทั้งหลาย  มีคํากลาววา  เปนผูตองทํานายวา  ถาดํารงฆราวาส 
จักทรงอํานาจเปนพระเจาจักรพรรดิ  ถาออกผนวช  จักไดตรัสเปนพระ 
ศาสดาเอกในโลก  เปนธรรมดาอยูเอง   ที่พระชนกและพระญาติวงศ 
จะประสงคใหอยูครองฆราวาส  จึงไดคิดผูกพันไวในทางนี้  สุดแตจะ 
สนุกเพลิดเพลินอยูไดดวยประการไร  มีคําพรรณนาไววา  พระชนก 
ทรงสรางปราสาทข้ึน ๓ หลัง  เพ่ือเปนที่เสด็จอยูแหงพระราชโอรสใน 
๓  ฤดู  ในเวลาเสด็จอยูปราสาทสําหรับฤดูฝน  อันคณะสตรีลวน หา 
บุรุษปนมิได  บําเรอดวยฟอนรําขับรองประโคม  ประโลมพระหฤทัย 
มิไดเสด็จลงจากประสาทตลอดฤดู  แตสมเด็จพระบรมศาสดา  ก็หาได 
ทรงเพลิดเพลินเสมอไปไม   กลับทรงเห็นชีวิตของทานผูไดรับบําเรอ  
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เชนนั้น  แลมัวเมาอยูไมรูจักสรางวาไรผล  เกิดมาแลวตายไปเสียเปลา    
แลวสลดพระหฤทัย  เบื่อหนายในภาวะเปนเชนนั้น  พระคันถรจนา- 
จารยไดแสดงความน้ีไว  โดยนัยวา  ทรงพระปรารภชรา  พยาธ ิ มรณะ 
เปนอารมณ  ไดความสังเวชพระหฤทัย  ทรงสําคัญเห็นปราสาทราช- 
มนเทียร  อันเต็มไปดวยคณะนางบําเรอนอนหลับเกลื่อนกลาด มี 
อาการวิปลาสตาง  ๆ  วาเปนดุจปาชา  อันดาดาษไปดวยซากศพ  พระ 
ดําริจะเปลี่ยนภาวะของพระองค  ใหสําเร็จประโยชนแกโลก  เปนเหตุ 
นําใหเสด็จออกทรงผนวช. 
        เมื่อพระองคทรงผนวชดวยพระอัธยาศัยอยางนั้นแลว  เปน 
ธรรมดาอยูเองท่ีจะตองเลือกวา  จะเขาพวกบรรพชิตอ่ืน  หรอืจะ 
ประพฤติตามลําพังพระองค   ในชั้นตน  ทรงเลือกขางเขาพวกบรรพชิต 
อ่ืน  จึงไดเสด็จไปอยูในสํานักอาฬารดาบส  กาลามโคตร  และอุททก- 
ดาบส  รามบุตร  ผูเปนคณาจารยใหญในแวนแควนมคธ  ณ ครั้งน้ันโดย 
ลําดับกัน  แมพระองคไดศึกษาลัทธิช่ําชอง  จนสองอาจารยนั้นยกยอง 
วามีความรูเสมอดวยตน  และชวนอยูชวยดูแลฝกสอนบริษัท  พระ 
องคก็หาไดหลงงมงายอยูในลัทธินั้นไม  ทรงกําหนดเห็นไมเปนสาระ 
ที่พอพระหฤทัย   นี้เปนเหตุเปลี่ยนพระดําริไปขางประพฤติตามลําพัง 
พระองค. 
        แมในเวลาทรงบําเพ็ญทุกรกริิยาทรมานพระกาย  ก็มีพระสติ 
สัมปชัญญะจับแยบยล   วาจักใหผลอยางไรบาง  ไมไดทรงบําเพ็ญ 
อยางงมงาย  ดวยถือวาเปนบุญโดยสวนเดียว  ทรงเห็นไมเปนประโยชน  
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แลวและเลิกเสีย  ทดลองในทางทําใจตอไป  นี้เปนเหตุใหตรัสรูธรรม    
วิเศษ  สําเร็จเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ. 
        อุทาหรณเหลาน้ีสาธกความวา  สมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีปกติ 
เปนผูต่ืน  ต้ังแตครั้งยังเสด็จอยูในฆราวาสมาแลว. 
        ปฏิปทาของพระองคจําเดิมแตตรัสรูแลว  อันแสดงความเปนผู 
ต่ืนของพระองค  พึงเห็นโดยนัย  ดังจะกลาวพอเปนอุทาหรณ. 
        แรกทรงสั่งสอนพระศาสนา  ทรงชักนําในอนาคาริยปฏิบัติ   คือ 
ประพฤติเปนบรรพชิตเปนที่ต้ัง  ภายหลังทรงส่ังสอนเชื่อต้ังแตปฏิบัติ 
ของคนครองเรือนข้ึนไปโดยลําดับ  นบัวายังประโยชนใหสําเร็จแก 
เวไนย  ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต. 
        อีกอยางหนึ่ง   พระองคเกิดในตระกูลกษัตรยิผูครองเรือน  แม 
เปลี่ยนภาวะของพระองคมาเปนพระศาสดา  สอนพระศาสนา  ก็นาจะ 
พอพระหฤทัยปกครองบริษัทดวยพระองค  ทรงอํานาจสิทธิ์ขาด  แต 
ทรงพระปญญาสามารถหยั่งเห็นในอนาคตกาล  ประทานพระพุทธานุ- 
ญาตใหสงฆ  คือ  ประชุมภิกษุ  เปนใหญในกิจพระศาสนา. 
        อน่ึง  ในครั้งน้ัน  การขายทาส  เชนไปสงครามจับเชลยมาได 
แลวขายเอาสิน  และขายตอไปอีกดุจสัตวพาหนะ   ยังไมเห็นกันวา 
เปนดุราย  และยังไมมีกฎหมายหาม  สมเด็จพระบรมศาสดาไดทรงหาม 
ไวโดยเปนกิจ  อันอุบาสกคือคฤหัสถผูเครงในทางพระศาสนาไมควร 
ทํา  โดยที่สดุจนทาสสินไถ  ก็มิไดทรงอํานวยตาม  ทรงหามไมใหภิกษุ 
มีทาสเชนนั้น.  
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        อุทาหรณเหลาน้ีสาธกความวา  สมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีปกติ   
เปนผูต่ืน  เมื่อครั้งตรัสรูแลว  สําเร็จเปนพระคุณนามวา  "พุทฺโธ"   
        สมเด็จพระบรมศาสดาเปนผูปลุกนั้น  พึงเห็นโดยนัยดงัจะกลาว 
พอเปนอุทาหรณ. 
        ชนชาวชมพูทวีปครั้งน้ัน  ยอมปนเปนเหลากันโดยชาติ  ผูที่เขา 
สมมติวามีชาติสูง   คือพวกกษัตริยแลพวกพราหมณ  ยอมสมาคมคบหา 
กับเฉพาะกับคนมีชาติเสมอกัน ไมสังสรรคกับคนมีชาติตํ่ากวา   เปนตน 
วาพวกแพศยและพวกศูทร  กลาวคือพวกเจา  ก็สงัสรรคกันเฉพาะใน 
พวกเจา  ไมเขาหมูพวกพอคาและคนทํางาน  พวกพราหมณก็เปน 
ประดุจเดียวกัน  ความถอืชาติ  ยอมเปนไปรุนแรง  เปนอุปสรรคกั้นกาง 
ไมใหประชาชนรวมกําลังกันเขาได.  สมเด็จพระบรมศาสดาทรงชัดนํา 
พุทธศาสนิกบริษัทไมใหหนักในการถือชาติ  จนเปนเหตุดูหม่ินผูอื่น 
พึงเห็นอุทาหรณในอันรบัคนเขาอุปสมบท  ไมเลือกวาคนชาติใดชาติ 
หน่ึง  เปนคนดี  ไมตองหามตามกฎหมายหรือวินัยแลวเขามาขออุปสมบท 
ก็เปนอันใหเขาหมูได  เปนภิกษุ  มีสังวาส  คือการเขาสมาคม  และ 
สิทธิ  คืออํานาจอันชอบธรรม  เสมอกัน  อยูใตพระบัญญัติเสมอกัน 
ไมไดรับยกเวนเพราะเหตุแหงชาติ  เมื่อปฏิบัติโดยชอบยอมเปนภัพพ- 
บุคคล  อาจบรรลุธรรมพิเศษเหมือนกัน  ฝายคฤหัสถก็ไดทรงส่ังสอน 
แสดงโทษแหงความหยิ่งเพราะชาติ  และคุณแหงความสามัคคี  เพ่ือ 
บรรเทาความถือชาติเสีย  เพราะพระองคเปนผูปลุกในทางนี้  การถือ 
ชาติในหมูพุทธศาสนิก   จึงไมรุนแรงเหมือนในหมูพราหมณ.  
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        อน่ึง  ในครั้งน้ัน  มหาชนนับถือเทวดา  และวัตถุศักดิ์สิทธิ์วา     
มีฤทธิ์  บันดาลรายดีใหมีแกพวกมนุษยได  จึงบวงสรวงออนวอนขอให 
กําจัดภัย  และชวยใหสําเร็จปรารถนา.  สมเด็จพระบรมศาสดาทรง 
สั่งสอนใหสันนิษฐานเห็นวา  สิ่งทั้งปวงเปนผลเกิดมีข้ึนเพราะเหตุ  จะ 
สิ้นไป  ก็เพราะสิ้นแหงเหตุ  ทรงสั่งสอนใหได  กมัมัสสกตาญาณ 
คือความรูจักกําหนดเห็น  ความที่แหงสัตวมีกรรมอันตนทํา  เปนของตน 
กลาวคือ  ทําดีก็ไดผลดี  ทําชั่วก็ไดผลชั่ว  ขอน้ีพึงเห็นอุทาหรณใน 
การทรงแสดงวา  สุภวิบุลผล  คือ  อายุ  วรรณะ  สขุะ  ยศ  สวรรค  ยอม 
ไมไดดวยความปรารถนาและออนวอน  ยอมไดเพราะปฏิปทาเปนทาง 
มาแหงผลเหลาน้ันเอง  และทรงแสดงการถึงวัตถุศักดิ์สิทธิ์  เชนภูเขา 
วนะ  อาราม  และรุกขเจดีย  เปนสรณะของพวกมนุษย  ผูหวาดหว่ัน 
แตภัยวา  หาเปนสรณะที่แทไม  และทรงแสดงถึงเหตุผลอยางอ่ืนอีก. 
        เนื่องดวยความนับถือเทวดาน้ัน  คนในครั้งน้ัน  ไดทําพิธีบูชา 
ยัญฆาสัตวพาหนะ  เชนโคและมาบาง  ปศุสัตวเชนแพะ  แกะ  สุกร 
ไกบาง  เอาเน้ือเผาไฟเซนพระเพลิง  เพ่ือสะเดาะเคราะห  หรือเพ่ือใช 
บนในเม่ือมีโชคชัยไดลาภ  พิธีของทานผูมีอํานาจหรือม่ังมี  ยอมเปน 
การใหญข้ึนไปตามสวน  เกณฑผูคนเขามาขวนขวายในการน้ี  พลอย 
ไดรับความลําบากตามกัน  ไดยินวา  กอนแตนั้น  บูชายัญอันสําคัญ 
ถึงฆามนุษยบางก็มี.  สมเด็จพระบรมศาสดาทรงชักนําในทางบริจาคทาน 
อันจะสําเร็จประโยชนแกปฏิคาหกแลวอุทิศสวนกุศลแดเทวดาเปนสวน 
เทวดาพลีแทนบูชายัญญพิธี  และบวงสรวงอยางอ่ืน  ขอน้ีพึงเห็น  
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อุทาหรณ   ในการทรงแสดงโทษแหงการบูชายัญแกพระเจาปเสนทิ-   
โกศลผูเตรียมจะทําอยู  และทรงแสดงพิธีบําเพ็ญเทวดาพลี  ในทาง   
พระพุทธศาสนาแกวัสสการมหาพราหมณ  เปนอาทิ. 
        แมการบําเพ็ญบุพพเปตพลี  โดยอาการเซนโภชนาหารแกบุรพ- 
บุรุษและบุรพสตรีของตน  ก็ทรงชักนํามาในทางบริจาคทาน  แลว 
อุทิศสวนกุศลไปถึง  ขอน้ี   พึงเห็นอุทาหรณ  ในการทรงแสดงวิธี 
บําเพ็ญบุพพเปตพลีในทางพระพุทธศาสนา  แกพระเจาพิมพิสารมคธราช 
เปนตน. 
        อน่ึง   เนื่องดวยการถือชาติ  คนทั้งหลายยอมมีปกติเห็นแกตัว 
จะทําการอยางใดอยางหน่ึง  แมเปนประโยชนแกผูอ่ืน   ตัวตองได 
ประโยชนดวยจึงนะทํา  อัธยาศัยนี้ติดมาในสันดาน  แมแหงคนถือพระ 
พุทธศาสนา  ทําบุญใหทาน  ยังปรารถนาจะไดสมบัติอยางนั้นอยางนี้ 
สมเด็จพระบรมศาสดา  ทรงชักนําใหละความเห็นแกตัว  และต้ังใจ 
ทํา  มุงความสมควรเปนใหญ  ดวยทรงติการทําดวยอัตตาธิปไตย  ยก 
ตนเปนใหญ  และโลกาธิปไตย  เพงโลกเปนใหญ  และทรงสรรเสริญ 
ธรรมาธิปไตย  มุงธรรมเปนใหญ  แมในฝายบรรพชิต  ขอน้ีก็ติด 
อัธยาศัยมา  จึงไมพอใจจะเผ่ือแผประโยชนแกผูอ่ืน ประพฤติหาสุข 
เฉพาะตน  กลับถือวาเปนผูมักนอยสันโดษดี   แตปฏิปทาเชนนี้หาใชของ 
สมเด็จพระบรมศาสดาและพระสาวกไม  ต้ังแตไดตรัสรูแลวพระองค 
ทรงสั่งสอนพระศาสนาดวยพระองคเอง  และทรงสงพระสาวกใหเที่ยว 
ประกาศพระศาสนาดวย  พระองคยังเวลาใหลวงไป  ดวยทรงบําเพ็ญ  
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ปรัตถประโยชนเปนที่ต้ัง.  
        อีกประการหน่ึง   ความเขาใจของคนในครั้งกอนพุทธกาลวา  
มีธรรมชาติอยางหน่ึงสิงอยูในสรีระเหมือนคนอยูในเรือน  สําเร็จเปน 
อัตภาพ  เปนผูรูสึก  เปนผูเสวยทุกข  กลาวโดยรวบยอด  เปน 
ผูทํากิจของมโนธาตุ  เปนสภาพยั่งยืนไมรูจักดับ  ในเวลามรณะ 
ธรรมชาตินีอ้อกจากสรีระไปสิงในสระระอ่ืนที่แรกต้ัง  ลําพังสรีระยอม 
ทรุดโทรมไป.  ธรรมชาตินี้  เรียกในศัพทมคธวา  "อตฺตา"  ในศัพท 
สสกฤตวา  "อาตฺมนฺ"  แปลวา  "ตน"   ในบางปกรณเรียกวา 
"ชีวะ"  แปลวา  "สภาพเปน"   ไทยเราเรียกวา  "เจตภูต"  แปลวา 
"ภูตใจ"  หรอื  "ธาตุใจ"  ฝายสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดง 
ใหพุทธบริษัทเขาใจวา  เบญจขันธไดแกรูป  คือสรีระ  ๑  เวทนา  คือ 
ความรูสึกสุขทุกข  หรือไมทุกขไมสุข  ๑  สญัญา  คือความจําได  ๑ 
สังขาร  คือความคิดอาน  ๑  วิญญาณ  คือความรูแจงทางทวาร  ๑ 
อันธรรมดาคุมเขาเปนสังขาร  หาใชอัตตาไม.  เกิดข้ึนเพราะเหตุรูปกาย 
อันธาตุทั้ง  ๔  คุมกันเขา  เกิดสืบเนื่องมาจากมารดาบิดา  เติบข้ึนเพราะ 
ขาวสุกและขนมสด  [บาลวีา  อย  กาโย  รูป   จาตุมมฺหาภูติโก 
มาตาเปติกสมฺภโว   โอทนกุมฺมาสุจฺจโย]    สวนนามธรรมอาศัย 
ทวาร  ๕  ภายนอกมีจักษุเปนตน  และอารมณอันเปนวิสัย  มีรปูเปนตน 
ประจวบกันเขา      เกิดวิญญาณความรูแจงทางทวารข้ึน     อาศัยมโน 
[เรียกในภาษาสสกฤตวา  มนัส]   คือใจ  และธรรมคืออารมณ  มี 
รูปเปนตน  อันใจปรารภถึงในลําดับแหงการเกิดวิญญาณทางทวารภาย  
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นอกข้ึนแลว  เกิดมโนวิญญาณ  คือความรูแจงทางใจข้ึน  นี้เปน  
วิญญาณขันธ  ประชุม  ๓  ประการ  คือทวาร  อารมณ  และวิญญาณ  
เปนสัมผัส  อันเปนปจจัยใหเกิดเวทนา  สุข  ทุกข   ไมทุกขไมสุข 
อยางใดอยางหนึ่ง  นี้เปนเวทนาขันธ  ความกําหนดหมายอารมณอัน   
เกิดในลําดับ  จัดเปนสัญญาขันธ  สัญเจตนา  ความคิดอาน  กับวิตก 
ความตริ  วิจาร  ความตรอง   อันเกิดข้ึนในลําดับกัน  จัดเปนสังขาร- 
ขันธ  เบญจขันธนี้  ยอมสิ้นไปเพราะส้ินแหงธาตุ  แมมโนธาตุ  ก ็
ยอมมีคติอยางเดียวกัน  เปนสภาพไมยั่งยืน  อาศัยเหตุเกิดข้ึนแลว 
มีความส้ินความเส่ือมเปนธรรมดา.  ขอน้ีสาธกดวยพระพุทธพจน 
แสดงความเห็นของพระอริยาสาวกผูละสักกายทิฏฐิ  ความเห็นวากายของ 
ตนไดแลว  ทานยอมไมเห็นเบญจขันธเปนอันเดียวกันกับอัตตา  ยอมไม 
เห็นอัตตาวามีเบญจขันธ  ยอมไมเห็นเบญจขันธในอัตตา  ยอมไมเห็น 
อัตตาในเบญจขันธ. 
        อน่ึง  บรรพชิตในครั้งน้ัน  ยอมเขาใจวาโมกขะอันไดแกวิมุตติ 
ความพนจากกิเลสอาสวะ  เปนคุณจะพึงบรรลุไดดวยต้ังความเพียรทาง 
กายอยางตึงเครียด   ฝายสมเด็จพระบรมศาสดา   ทรงคานวาเปน 
อัตตกิลมถานุโยค  คือประกอบความลําบากตนเปลา  หาประโยชน 
มิได  ปฏิบัติแตพอเปนกลาง  ไมหยอนนักจนตกไปทางกาม  ไมตึง 
เครียดนักจนลําบากเปลา  จึงจะสําเร็จประโยชน. 
        ขอน้ี  สาธกดวยพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนา. 
        อุทาหรณเหลาน้ี  สาธกความวา  สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเปน  



นักธรรมเอก - สมถกัมมัฏฐาน - หนาท่ี 164 

ผูปลุกผูอ่ืนใหต่ืน  สําเร็จเปนพระคุณนามวา  "โพเธตา."  
        พระองคทรงคุณสมบัติเห็นปานน้ีแลว  ทรงแสดงพระธรรมใดไว  
เพ่ือเปนหลักแหงความประพฤติของมหาชน  พระธรรมนั้น  ยอมเปน 
คุณอันพระองคตรัสดีจริง  พึงเห็นอุทาหรณ  ในความไมประมาท  คือ 
ความไมเลินเลอ  อันมีอุปการะมาก  ทั้งในทางคดีโลก  ทั้งในทางคดี 
ธรรม.  พระสงฆสาวกอันพระศาสดาปลุกแลว ปฏิบัติตามธรรมน้ัน 
ยอมเปนผูปฏิบัติดีจริง. 
        ขอสาธุชนผูอานผูฟงธรรมภาษิตน้ีแลว  พึงคํานึงถึงพระพุทธคุณ 
และพระพุทธจรรยา  บํารุงศรัทธาเลื่อมใสใหเจริญข้ึนตามคราว  และ 
พึงถือเปนเนตติ  คือแบบอยาง  เพ่ืออนุวัตรตาม  ไมพึงเปนคนหลง 
งมงาย   พึงเปนผูใชความตรึกตรองหยั่งรูเทาถึงการณ  และพึงแนะนํา 
ผูอ่ืนใหไดความรูความเขาใจเชนนี้   ความระลึกถึงพระคุณของสมเด็๗ 
พระบรมศาสดาจักสําเร็จประโยชนทั่วกัน. 
                                                           พ.ศ.  ๒๔๕๙  
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                                              ภควา   
                      [จากหนังสือธรรมวิภาคปริเฉทท่ี  ๒]  
        บัดนี ้ จักพรรณนาบทวา  "ภควา"  ดูเหมือนพระคันถรจนา- 
จารยไมแนใจวา   ออกจากศัพทอะไรหรือธาตุอะไร  ทานพิจารณา 
แกไวตาง  ๆ  อยางหน่ึงวา  ออกจาก  ภชฺ  ธาตุ   ที่แปลวาแจก  วา 
แบง  อธิบายวา  แจกพระธรรมรัตนะ  สําเร็จรูปเปน  ภาค  หรอื ภค 
แปลวาสวน  วาสมบัติ  อธิบายวามีสวนแหงธรรม  มีคุณสมบัติ อีก 
อยางหน่ึงวา  ออกจาก  ภชฺ  ธาตุ   ที่แปลวาคบ  วาเสพ  อธิบายวา 
เสพเสนาสนะสงัด  หรือจะอธิบายวา  เสพสันติวิหาธรรม   ก็เขารูป 
สําเร็จรูปเปน  ภค   แปลวามีอาการนาคบ   อธิบายวา  ทรงนําผูเขา 
ไปคลใหไดประโยชนตามสมควร  อีกอยางหนึ่งวา  ออกจาก  ภฺช 
แปลวาหัก  อธิบายวาหักคือกําจัดกิเลสและปาปธรรมทั้งปวง.  ขาพเจา 
คนหาความเขาใจบทน้ีมานานแลว  ไดพบในพราหมณสมัย  เปนคํา 
เรียกฤษีทั่วไปก็ได  เรียกเทวดาบางก็ได  ที่ใชเรียกฤษีหลงเหลืออยู 
ในปกรณของเราก็มี  แหงหนึ่งพวกภัททวัคคิยกุมาร  ๓๐  คน  เท่ียว 
ตามหาหญิงคนหนึ่งผูลักของหนีไป  พบพระศาสดาเสด็จประทับอยู 
ใตรมไมตําบลไรฝาย  ไมรูจักพระองค  ถามวา  "อป  ภควา  อิตฺพึ 
ปสฺเสยฺย"  แปลวา  "ภควา  เห็นหญิงบางหรือ ?"   อีกแหงหนึ่ง 
ในชาดก  ราชอํามาตยตามเกสีดาบส  ผูอันพระเจาพาราณสีทรงบํารุง 
อยูในพระนคร  แตทูลลาไปอยูกับกัปปดาบสผูศิษย  ไดฉันแตของปาอัน 
จืดหารสเค็มมิได  ไมเหมือนอยูในพระนครที่ไดฉันของอรอยตาง  ๆ วา  
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"กถนฺนุ  ภควา   เกสิ  กปฺปสฺส  รมสิ  อสฺสเม"  แปลวา  "ภควา    
เกสี  ยินดีอยูไดในอาศรมแหงกัปปดาบสดวยอยางไร ?"  และไดรับ 
ตอบวา  ความคุนเคยนั้นแล  เปนรสอันเยี่ยม  สวนในพระพุทธศาสนา 
ใชเปนบทเรียกพระศาสดา  และพระพุทธเจาท้ังหลายอ่ืนเทาน้ัน  ไมใช 
เรียกพระสาวก.  ขาพเจาลงมติวา  ออกจาก  ภค  ศพัท  อันสําเร็จ 
มาจาก  ภชฺ  ธาตุ  ที่แปลวาแจก  วาแบง  มีคูเทียบวา  โสภคฺย 
โทภคฺย  ใชตามลําพังศัพทเปนขางดี  แปลวา  โชค  มีคําดีคําราย 
ประกอบ  เปนแตคํากลาง ๆ แปลวาเคราะห เชนเคราะหดี  เคราะหราย. 
โดยนัยนี้  แปลวา  ผูมีโชค  วาผูมีเคราะหดี  อธิบายวา  ครั้งยังไมได 
ออกทรงผนวช  ก็ไดรับทํานุบํารุงมาเปนอยางดี  ต้ังแตทรงพระเยาว 
จนทรงพระเจริญ  ออกผนวชแลวทรงแสวงหาทางตรัสรูอยูถึง  ๖  ป  นา 
กลัวไมสําเร็จ  มาสําเร็จเขาได  แตนั้นทรงประกาศพระศาสนา  สามารถ 
ยังผูอ่ืนใหบรรลุธรรมพิเศษเปนพระสงฆข้ึนได  และอาจยังเวไนยนอก 
จากน้ันใหไดศรัทธาเลื่อมใสยอมนับถือ  ประดิษฐานพระพุทธศาสนา 
ข้ึนไว   จัดวาเปนผูมีโชค  มีเคราะหดีทุกคราวมา  ในเวลาสอนพระ 
ศาสนา   ปรากฏวาพวกเดียรถียคิดราย  แตก็ไมอาจทํา  สอนโจรและ 
ยักษผูรายกาจ  ก็ไมถูกทําราย  และไมถูกผูครองนครท่ีเสด็จไปสอน 
ศาสนาระแวงวาเปนผีบุญและกําจัดเสีย   จัดวาเปนผูมีโชคมีเคราะหดี 
เหมือนกัน.  ควรจะเรียกวาพระผูมีพระภัต  แตเรียกพระผูมีพระภาค 
ชะรอยจะเห็นใกลตอเสียงวา  พระพักตรซึ่งแปลวาหนา  เกรงจะนําความ 
เขาใจเฉไปกระมัง  จึงเรียกตามท่ีทานสันนิษฐานไวโดยประการหน่ึง.  
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                          [จากหนังสือหัวใจสมถกัมมัฏฐาน]    
        พระผูมพีระภาคเจา  ทรงพระคุณที่เปนอัตตสมบัติเชนนั้นแลว จัด 
วามีภัคยะ  คือสมบัติอันชักจูงคนอ่ืนเขามาคบ.  ผูใดเขามาคบ  พระองค 
ยอมทรงสั่งสอนผูนั้น  แจกอรรถแจกธรรมใหเขาใจชัด  บัณฑิตหมาย 
เอาพระคุณสมบัตินี้  ขนานพระนามไววา  "ภควา"   แปลวา  ทาน 
ผูมีภัคยะหรือวาทานผูมีภาค  พระองคทรงแจกธรรมสั่งสอนประชาชน 
ใหไดบรรลผุลอันดีงาม  ทั้งสวนโลกียทั้งสวนโลกุดร  ยังคนผูไมเคย 
เขาใจใหเขาใจ  ยังคนผูเคยเขาใจมาบางแลวใหเขาใจกวางขวาง  นํา 
ความหลงอันเปนเหตุต่ืนเตนและหวาดหวั่นเสีย. 
                          [จากหนังสือบุพพสิกขาวัณณนา] 
        พระนามวา  ภควา  นั้น  แปลวา  ผูมีภาค  ก็ภาคนั้นไดแกกุศล 
ธรรมมีทานศีลเปนตน  ซึ่งเปนธรรมอันถึงซ่ึงสวนอันอุดมอยางอุกฤษฏ 
และเปนกุศลยังโลกิยสุขโลกุดรสุขใหบังเกิดข้ึน  ภาคนั้น  ยอมมีแก 
พระองค  เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงทรงพระนามวา  ภควา.  อนึ่ง 
ภควา   แปลวาเปนผูแจกออก  ก็แลพระผูมีพระภาคน้ัน  ยอมแจกออก 
ซึ่งสรรพธรรมทั้งปวง   โดยประเภทวา  เปนกุศลและอกุศล  และอัพยา- 
กฤตธรรม  มิใชกุศลและอกุศลเปนตนแลว   ก็แจกกระจายขยายธรรม 
เหลาน้ันเปนจิตเจตสิกแลว  ก็จัดแจกเปนภูมิ  ๔  เปนตน  เพ่ือใหกุลบุตร 
รูแจงชัดในธรรมมีกุศลเปนตนนั้น  แลวยกยายธรรมเหลาน้ันเปนขันธ 
อายตนะ  ธาตุ  อินทรีย อริยสัจ  ปฏิจจสมปบาท  เปนตน  เพ่ือเปน 
อารมณแหงวิปสสนาปญญา  และแจกสามัญญลักษณะ  เครื่องหมาย  
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เปนสามัญซ่ึงมีทั่วไปในธรรมเหลานั้น  คือ  อนิจจฺตา  ความที่ธรรมเหลา-   
นั้นเปนของไมเที่ยง  ทุกฺขตา  ความที่ธรรมเหลาน้ันเปนทุกข  อนตฺตตา 
ความท่ีธรรมเหลาน้ันเปนของไมใชตน.  ๓  นี้เปนลักษณะเครื่องหมาย  
แหงวิปสสนาปญญา  และประสงคจะชี้วา  ในธรรมท้ังปวงเหลาน้ันไดจริง 
อยู  ๔  จึงทรงแจกสัจจะของจริงแหงพระอริยเจา  ๔  คือ  ทุกข  สมุทัย 
นิโรธ  มรรค  แลวประสงคจะใหเห็นวาเปนทุกข  ดวยเหตุนี้  จึงทรงแจก 
อรรถแหงสัจจะ  ๔  นั้นวา  ธรรมมีขันธเปนตนนั้นเปนทุกข  ดวยอรรถ 
คือบีบค้ันสัตวอยาง  ๑  ดวยอรรถคือธรรมอันปจจัยทั้งหลายมีตัณหา 
เปนตนประชุมพรอมกันเขาไปทําใหเปนข้ึนอยาง  ๑   ดวยอรรถคือ 
ยังสัตวใหเรารอนพรอมอยาง  ๑   ดวยอรรถคือเปนของแปรปรวนไม 
ยั่งยืนอยาง   ๑  จึงเปนทุกข  ตัณหาเปนสมุทัย  เหตุเปนแดนเกิดแหง 
ทุกขนั้น  ดวยอรรถคือประมวลมาดวยสามารถยังทุกขใหเกิดอยาง ๑ 
ดวยอรรถคือเปนเหตุมอบใหซึ่งทุกขเปนผลของตนอยาง ๆ  ดวยอรรถ 
คือประกอบสัตวไวดวยทุกขอยาง ๑    ดวยอรรถคือหามกันไวไมให 
สัตวไดมรรคผลอยาง  ๑  จึงเปนสมุทัย.   ความดับตัณหาเปนนิโรธที่ดับ 
ทุกข   ดวยอรรถคือสลัดเสียซึ่งอุปธิ  ธรรมเปนที่เขาต้ังอยูแหงทุกข 
ทั้งปวงอยาง ๑  ดวยอรรถคือวิเวกสงัดจากสังขารทั้งปวงอยาง  ๑  ดวย 
อรรถคือเปนธรรมอันปจจัยสิ่งใดส่ิงหน่ึง  ไมไดประชุมพรอมกัน  กระทํา 
ใหเปนข้ึนอยาง  ๑  ดวยอรรถคือเปนของไมตาย  เพราะเปนของเที่ยง 
อยาง  ๑  จึงชื่อวานิโรธ.  สัมมาปฏิปทา  ชื่อวามรรค   วาทาง  ดวยอรรถ 
คือนําสัตวออกจากวัฏฏทุกขอยาง  ๑    ดวยอรรถคือเปนเหตุยังสัตวให 
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ถึงซ่ึงพระนิพพานอยาง  ๑  ดวยอรรถคือเห็นซึ่งนิพพานเปนธรรมอันสุขุม  
ลวงสวนอยาง ๑    ดวยอรรถคือเปนอธิบดีแหงสัมปยุตธรรมในการ  
เห็นซึ่งนิพพานอยาง  ๑  จึงชื่อวามรรค.   พระผูมีพระภาคทรงจําแนกซ่ึง 
ธรรมทั้งหลาย  โดยนัยดังน้ีเปนตน  เพราะเหตุนั้น   จึงทรงพระนามวา 
ภควา.  คําวา  ภควา  นี้เปนพระนามแหงพระผูมีพระภาค สําหรับกลาว 
ดวยสามารถความเคารพในพระผูมีพระภาค  ผูเปนศาสดาอันวิเศษและ 
อุดมกวาสัตวทั้งหลาย. 
                                        [นวรหคุณคาถา] 
        ภาคฺเยน   ภคธมฺเมหิ          สมงฺคี   จาตุโล  มนุิ 
        ครุคารวยุตฺโต  จ                  วิสฺสโุต  ภควา  อติิ. 
                                      [แปลนวรหคุณคาถา] 
        พระมุนผูีมีความพรอมเพรียงและไมมีผูใดชั่ง   (ไมมีผูใดเปรียบ) 
ดวยภาคยะ  (คือบุญ)  ดวยภคธรรมทั้งหลาย  และประกอบแลวดวย 
คารวะของผูหนัก  (ผูประกอบแลวดวยคารวะอันบุคคลพึงทําแกทาน 
ผูหนัก)   ปรากฏแลววา  ภควา  ดังนี้. 
        ภคธรรม  ๖  ประการคือ  อิสสรยิะ  ความเปนใหญในจิต  ๑  ธรรม 
โลกุตรธรรม  ๑  ยสะ  ยศที่ทราบท่ัวไปในโลกสาม  ๑  สิร ิ ความงามแหง 
องคาพยพ  ๑  กามะ  คุณท่ีพระองคปรารภนา  ๑  ปยัตตะ  ความเพียร  ๑ 
รวม  ๖  ประการดวยกัน  ดังนี้. 
        พุทธศาสนิกบริษัท  ควรระลึกถึงพระคุณสมบัติของสมเด็จพระ 
บรมศาสดา  โดยพระพุทธคุณดังพรรณนามาน้ันแลว  ดวยความเชื่อ  
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มั่นและความเลื่อมใส   โดยความเคารพนับถืออันสนิทใจ   ในกาลใด   
ธรรมมาปรากฏในจิต   ในกาลน้ัน  ชือ่วาไดเห็นพระตถาคตเจาดวยใจ  
การเห็นพระองคดวยญาณจักษุ   ยอมยังประโยชนใหสําเร็จยิ่งกวาการ 
เห็นดวยมังสจักษุเสียอีก  แมพระองคก็ไดตรัสวา  "ผูใดเห็นธรรมผู 
นั้นชื่อวาเห็นเรา"   ดังน้ี  สมเด็จพระบรมศาสดาจารย  แมเสด็จ 
ปรินิพพานมาแลว  แตยังมีพระคุณสมบัติทรงอยู  อันจะพึงหย่ังเห็น 
ดวยญาณ  ผูใดหยั่งเห็นพระคุณสมบัติของพระองคดวยนํ้าใจแจงชัด 
จนไดศรัทธาเลื่อมใส  ผูนัน้ไดชื่อวาไดเห็นพระองค  เพราะมีพระ 
พุทธภาษิตวา  "ผูใดเห็นเรา  ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม"   ในลําดับนั้นจักได 
ทัสสนานุตตริยะ  คือการเห็นอันเปนกุศลอยางเยี่ยม  เพ่ิมพูนธรรมปติ 
ใหเกิดข้ึนในใจ  สมควรแกพุทธมามกะ   คือผูรับเอาพระองคเปนที่ 
นับถือของตน  เปนทางเครื่องอบรมกุศลสัมมาปฏิบัติใหไพบูล. 
        พวกเราท้ังหลายเคารพนับถือพระองค  ก็เพราะทรงพระคุณและ 
มีพระพุทธจรรยาอันดีงาม  นําความปกระพฤติของพวกเราใหเปนไปใน 
ทางที่ชอบ  เราถึงพระองคเปนพระบรมศาสดา  สมควรจะระลึกถึง 
พระคุณสมบัติและพระพุทธจรรยาของพระองค  เพ่ือบํารุงศรัทธาและ 
เลื่อมใสใหเปนไปกลา  แมพระองคเสด็จปรินิพพานแลวนาน  ผลแหง 
ความต้ังจิตก็จักเปนเสมอกัน. 
        ขออํานวยพรแกพุทธบริษัททั้งคฤหัสถและบรรพชิต  จงเจริญดวย 
จตุรพิธธรรม  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  จงสถาพร  ในพระบวรพุทธ- 
ศาสนา  จงไดบรรลุวิบลุผลมีความสําราญปราศจากโรค  เจริญมั่นใน 
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พระศาสนาของพระองค  พรอมท้ังวงศวารพวกพอง  ขอพระพุทธา- 
นุภาพจงคุมครองใหปราศจากภัยเวร  อยาพบเห็นความลําบาก  อยา    
มีทุกขกายทุกขใจ  จงมีสุขรักษาตนใหสวัสดี เทอญ. 
                   จบพระพุทธคุณ  โดยอนุสสรณนัยเทานี้. 


