
                                               คํานํา  
        หนังสือสมถกัมมัฏฐานและวิปสสนากัมมัฏฐานเลมนี้  มีอัตถุป-  
ปตติคือเหตุเกิดข้ึนดังน้ี  เมื่อครั้งพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารง 
ราชานุภาพทรงเปนอธิบดีกรมศึกษาธิการ  ครั้นยังไมไดรวมเปนกระทรวง 
ธรรมการใน พ.ศ.  ๒๔๒๗  หรือ  พ.ศ.  ๒๔๒๘  ไดทรงอาราธนา 
พระเถระผูใหญผูทรงความรู  เพ่ือรจนาหนังสือธรรมตางเรื่องตามถนัด 
ทรงอาราธนาสมเด็จพระวันรัต  (ทับ  พุทฺธสิริ)  วัดโสมนัสวิหาร  เพ่ือ 
รจนาหนังสือหลายเรื่อง  มีสมถกัมมฏัฐานและวิปสสนากัมมัฏฐานรวมอยู 
ในนั้นดวย  ขาพเจาไดรับคําบอกเลาวา  บางเรื่องทานรจนาเอง  บางเรื่อง 
ทานขอแรงนิสิตของทานรจนา  บางเรื่องเอาหนังสือของเกามาดัด 
แปลง  หนังสือเลมนี้  ตอนสมถกัมมัฏฐาน  ทานขอแรงพระธรรมไตร- 
โลกาจารย  (เดช  ฐานจาระ)  รจนา  ตอนวิปสสนากัมมัฏฐาน  ไดรับ 
บอกวาทานรจนาเอง.  กมัมัฏฐาน ๒  ประเภทน้ีเปนหลักธรรมทาง 
ภาวนา  และเรื่องนี้ทานผูรูไดรจนา  สมควรจะเก็บรวบรวมไวเปน 
หมวดเดียวกัน  จังนํามาพิมพไวในธรรมสมบัติหมวดน้ี. 
                                        กรม - วชิรญาณวโรรส 
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                                      สมถกัมมัฏฐาน   
                                               ของ  
            พระธรรมไตรโลกาจารย  (เดช)  วัดเทพศิรินทราวาส  
        ศุภมัตถ ุ ขอความงามความดีจงมีแกกุลบุตรผูมีศรัทธาบําเพ็ญเพียร 
จะเจริญสมถภาวนานี้.  เมื่อทานจะเจริญ  พึงศึกษาเนื้อความแหงสมถ- 
ภาวนานี้  ใหรูดวยดีกอนดังนี้วา  ธรรมเปนเครื่องสงบระงับของจิต  ชื่อ 
วาสมถะ  อนึ่ง  วาธรรมอันใหจิตสงบระงับไปจากนิวรณูปกิเลส  ชื่อวา 
สมถะ  อน่ึง  ความสงบระงับของจิตในภายใน  ชื่อวาสมถะ  กุลบุตร 
ผูมีศรัทธามาเจริญสมถะ  ทําใหเกิดข้ึนดวยเจตนาอันใด  เจตนาอันนั้น 
ชื่อวาสมถภาวนา  อนึ่ง  ยงัสมถะเปนอุบายเครื่องสงบระงับของจิตให 
เกิดข้ึน  ชื่อวาสมถภาวนา. 
        เมื่อกลาวโดยเนื้อความแลว  เจตนาอันเปนไปในสมถกัมมัฏฐาน 
หมดทั้งส้ิน  ชื่อวาสมถภาวนา  สมถภาวนานี้เปนอุบายเครื่องสํารวมปด 
กั้นนีวรณูปกิเลส  มใิหเกดิข้ึนครอบงําจิตสันดานได  ดังบุคคลปด 
ทํานบกั้นน้ําไวมิใหไหลไปไดฉะน้ัน  อน่ึง  วาเปนอุบายขมสะกดจิตไว 
มิใหดิ้นรนฟุงซานไปได  ดังนายสารถีฝกมาใหเรียบรอย  ควรเปนราช- 
พาหนะไดฉะนั้น.  ก็ธรรมซึ่งเปนอารมณเครื่องสงบระงับของจิตให 
สําเร็จเปนสมถภาวนานี้  ในพระบาลีซึ่งเปนพุทธภาษิตท่ีพระพุทธเจา 
ตรัสเทศนา  มีมากหลายอยางหลายประการ  เหมือนอยางอภิณหปจจ- 
เวกขณวิธี  ใหพิจารณาท่ีทั้ง ๕ สถาน  คือกําหนดวาตนและสัตวอ่ืนมี  
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ความแก  เจ็บ  ตายเปนธรรมดา  ไมลวงพนความแก  เจ็บ  ตายไปได  และ   
จะตองวิโยคพลัดพรากจากสัตวและสังขาร  สิ่งของท่ีรักใคร  และมีกรรม  
คือบุญบาปท่ีตนทําไวเปนของ ๆ ตน  เปนตนฉะน้ีจนละนีวรณูปกิเลส 
ได  ขณะหนึ่งครูหน่ึงก็ดี  ก็จัดเปนสมถภาวนา.  อน่ึง  ในสติปฏฐาน 
ทั้ง ๔  คือ กายานุปสสนา  ปญญาพิจารณาตามเห็นซ่ึงกาย  โดยบรรพ 
๑๔ ขอ  คือ  กําหนดรูลมหายใจเขาออกยาวสั่นหยาบละเอียดเปนตน 
เรียกวาอานาปานบรรพขอ ๑ คือ กําหนดรู  อิริยาบถ  ๔ ยืน  เดิน  นั่ง 
นอน  วา  สําเร็จเปนไปได  เพราะลมและจิตท่ีคิด  เรียกวาอิริยาปถ- 
บรรพขอ  ๑  กําหนดรูรอบคอบในวิการของกาย มีกาวไปขางหนาและ 
ถอยกลับมาขางหลังเปนตน  ทุกขณะวิการของกายมิไดลุมหลง  เรียกวา 
สัมปชัญญบรรพขอ ๑ กําหนดพิจารณากายตน  และกายผูอ่ืนโดยความ 
เปนของปฏิกูลไมงามไมสะอาด  เต็มไปดวยอสุภะเปนของไมงามเนา 
เกลียด ๓๑ สวน  มีผมขนเล็บฟนหนังเปนตน  เรียกวาปฏิกูลบรรพขอ ๑ 
พิจารณากายตนและกายผูอ่ืนโดยธาตุ ๔  คือส่ิงแข็งกระดาง  กําหนดวา 
เปนธาตุดิน  สิ่งที่ออนท่ีเหลวซึมซาบไปในดิน  ทาํใหดินเหนียวติดกัน 
เปนกอนอยูได  กําหนดวาเปนธาตุน้ํา  สิ่งที่ทําดินและนํ้าน้ันใหอุนให 
รอนไหแหงเกรียมไปเปนตนกําหนดวาเปนธาตุไฟ  สิ่งท่ีอุปถัมภอุดหนุน 
พยุงดินและนํ้าไว  และทําใหไหวติงไปมาได  และรักษาไฟไวมิใหดับไป 
ได กําหนดวาเปนธาตุลม  เรียกวาธาตุบรรพขอ ๑  อน่ึงเมื่อไดเห็นอสุภ 
๙ อยาง  คือซากศพที่เขาท้ิงไวในตาง ๆ มีปาชาเปนตน  อันตายแลววัน 
หน่ึงหรือ ๒ วัน ๓ วัน  ข้ึนพองมีสีเขียวและมีบุพโพไหลออกอยู ๑ คือ 
ซากศพท่ีเขาท้ิงไว  อันสัตวทั้งหลายมีสุนัขเปนตนกัดกินแลว   ๑ คือซาก 
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ศพท่ีเขาทิ้งไวโทรมลงเปนรางกระดูกมีเนื้อและเสนเอ็นรึงรัดผูกพันอยู ๑    
คือซากศพท่ีเขาทิ้งไว  โทรมลงเปนรางกระดูกมีเนื้อและเลือดหมดไป 
แลว  ยังแตเสนเอ็นรึงรัดผูกพันอยู  ๑  คือซากศพท่ีเขาทิ้งไว  โทรมลง 
เปนรางกระดูกมีเนื้อและเลือดและเสนเอ็นที่รึงรัดหมดสิ้นไปแลวเหลือ 
แตกระดูก  ๑ คือซากศพท่ีเขาทิ้งไว  มีกระดูกเคลื่อนหลุดขาดจากท่ีผูก 
ที่ตอ  เรี่ยรายกระจัดกระจายอยูในที่ตาง ๆ ๑  คือซากศพท่ีเขาทิ้งไวเปน 
กระดูกมีพรรณขาวดังสังข ๑  คือซากศพท่ีทิ้งอยูเปนกระดูกเรี่ยรายเปน 
กอง ๆ ทนแดดทนฝนอยู  มีเห็ดราเกิดข้ึนทิ้งอยูลวง ๓ ปไปแลว  ๑ คือ 
ซากศพท่ีทิ้งเปนกระดูกผุยอย  ปนละเอียดเปนจุณไป  ๑  อสุภ  ๙ อยางซึ่ง 
วามานี้  เรียกวาสีวถิกาบรรพ ๙ ขอ  รวมเปน ๑๔ ขอดวยกัน  เรยีกวากาย 
เพราะเปนเอกเทศของกายอยางหน่ึง  ๆ  กุลบุตรมาตามเห็นดวยปญญา 
พิจารณาซ่ึงกาย  โดยบรรพ ๑๔ ขอใดขอหนึ่งซ่ึงวามานี้  จนละองค ๕ คือ 
นีวรณ ๕ เสียได  และประกอบดวยองค ๕ คือ วิตก  วิจาร  ปติ  สุข 
เอกัคคตา  อยางนี้  เปนตัวสมาธิเกิดข้ึน ชื่อวาสมถภาวนา. อนึ่งเวทนานุ- 
ปสสนา  ปญญาตามเห็นพิจารณาซ่ึงเวทนาเปนอารมณก็ดี  จิตตานุปสสนา 
ปญญาตามเห็นพิจารณาซึ่งจิตเปนอารมณก็ดี  ธัมมานุปสสนา  ปญญา 
ตามเห็นพิจารณาซึ่งธรรมเปนอารมณก็ดี  ถาอนัตตายังไมปรากฏแจงชัด 
ในสันดานเพียงใด  ก็ยังเปนสมถภาวนาอยูเพียงนั้น. 
        ธรรมท่ีเปนอารมณของสมถภาวนานี้  มีมากหลายอยางหลายประ- 
การนัก  เพราะเหตุนั้น  กลุบุตรผูที่จะเจริญสมถภาวนานี้ พึงสันนิษฐาน 
ทราบเถิดวาธรรมเหลาใดเปนเครื่องสงบระงับของจิต  เมื่อจิตตรึกคิดอยู 
เนือง ๆ แลว  ยอมละองค ๕ และประกอบดวยองค ๕ ใหสําเร็จเปน  
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สัมมาสมาธิข้ึนไดแลว  ธรรมเหลาน้ันก็จัดเปนอารมณของสมถภาวนา    
หมดทั้งส้ิน. ก็แตในคัมภีรอภิธรรมสังคหะ และคัมภีรวิสุทธิมรรค ทาน 
แสดงธรรมที่เปนอารมณของสมถภาวนาไว  ๗ หมวด  แตกออกเปน 
อยาง ๆ จัดได  ๔๐ ประการ.  ธรรม ๗ หมวดน้ัน  คือ  กสิณ ๑๐ 
หมวด ๑ อสุภ  ๑๐ หมวด  ๑  อนุสสติ  ๑๐ หมวด ๑ พรหมวิการ ๔ 
หมวด ๑ อาหาเร  ปฏิกลูสัญญา หมวด ๑  จตุธาตุววัตถาน  หมวด ๑ 
อรูป ๔ หมวด ๑ รวมเปน ๗ หมวด. 
        กสิณ ๑๐ นั้น คือปฐวีกสิณ  เพงดูดิน ณ ที่ใดท่ีหน่ึง  บริกรรม 
นึกวาดิน  ๆ ดังน้ีร่ําไป  จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตข้ึน ๑ คือ 
อาโปกสิณ  เพงดูน้ํา ณ ที่ใดท่ีหน่ึง  บริกรรมนึกวานํ้า ๆ ดังน้ีร่ําไป 
จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตข้ึน ๑  คือเตโชกสิณ  เพงดูไฟ 
ณ  ที่ใดท่ีหน่ึง  บริกรรมนกึวาไฟ ๆ ดังน้ีร่ําไป  จนเกิดอุคคหนิมิต 
และปฏิภาคนิมิตข้ึน ๑ คือวาโยกสิณ  เพงดูลมที่ปรากฏ ณ ทีใ่ดท่ีหน่ึง 
บริกรรมนกึวาลม  ๆ ดังน้ีร่ําไป  จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต 
ข้ึน ๑ คือนีลกสิณ  เพงดูสีเขียว  ณ ที่ใดที่หน่ึง  บริกรรมวาสีเขียว ๆ 
ดังน้ีร่ําไป  จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตข้ึน ๑ คือปตกสิณ  เพงดู 
สีเหลือง ณ ที่ใดท่ีหน่ึง  บริกรรมนกึวาสีเหลือง ๆ ดังน้ีร่ําไป  จน 
เกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตข้ึน ๑ คือโลหิตกสิณ  เพงดูสีแดง 
ณ  ที่ใดท่ีหน่ึง  บริกรรมนกึวาสีแดง  ๆ ดังน้ีร่ําไป  จนเกิดอุคคหนิมิต 
และปฏิภาคนิมิตข้ึน  ๑  คือโอทาตกสิณ  เพงดูสีขาว ณ ที่ใดท่ีหน่ึง 
บริกรรมนกึวาสีขาว ๆ ดงัน้ีร่ําไป  จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต  
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ข้ึน ๑  คืออาโลกกสิณ  เพงดูแสงสวาง ณ ที่ปรากฏ ณ ทีใ่ดท่ีหน่ึง   
บริกรรมนกึวาแสงสวาง ๆ ดังน้ีร่ําไป  จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาค- 
นิมิตข้ึน ๑ คืออากาสกสิณ  เพงอากาศ บริกรรมนกึวาอากาศ ๆ ดังน้ี 
ร่ําไป  จนเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตข้ึน ๑  รวมเปนกสิณ ๑๐ 
ก็อุคคหนิมิตในกสิณน้ัน  คืออารมณเปนที่เพงดูเห็นติดตาปรากฏอยู ก ็
ปฏิภาคนิมิตในกสิณน้ัน  คืออารมณที่เห็นติดตาอยูนั้นปรากฏแจงชัดข้ึน 
ในใจดวยบริกรรมนึกไป. 
        อสุภ ๑๐ นั้น คือซากศพท่ีเนาพองข้ึน ๑ คือซากศพที่มีสีเขียว ๑ 
คือซากศพท่ีมีน้ําเหลืองไหลออกอยู ๑ คือซากศพท่ีขาดกลางตัว ๑ คือ 
ซากศพท่ีแรงกาสุนัขเปนตนยื้อแยงกัดกินแลว ๑ คือซากศพท่ีมีมือและ 
เทาและศีรษะขาดไปอยูขางหน่ึง ๑ คือซากศพท่ีคนมีเวรเปนขาศึกสับ 
ฟนบั่นเปนทอน ๆ ๑ คือซากศพท่ีตองประหารดวยศัสตรา มีโลหิต 
ไหลอาบอยู ๑ คือ ซากศพท่ีมีตัวหนอนคลายคล่ําไปอยู ๑ คือซากศพ 
ที่ยังเหลือแตรางกระดูก ๑ รวมเปนอสุภ ๑๐.  ก็ในอสุภ ๑๐ นี้  อสุภ 
อยางใดอยางหนึ่ง  โยคาพจรกุลบุตรไดเห็นแลวเพงดูใหติดตาอยูอยางนี้ 
ชื่อวาไดอุคคหนิมิต  แลวก็นึกใหเห็นปรากฏแจงชัดข้ึนในใจอยางน้ีอีก 
ชื่อวาไดปฏิภาคนิมิต. 
        ก็อนุสสติ  ๑๐ นั้น คือพุทธานุสสติ  ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา 
เปนอารมณ ๑   ธัมมานุสสติ  ระลึกถึงคุณพระธรรมเปนอารมณ ๑ 
สังฆานุสสติ  ระลึกถึงคุณพระสงฆเปนอารมณ ๑ สีลานุสสติ  ระลึก 
ถึงศีลที่ตนรกัษาเปนอารมณ ๑ จาคานุสสติ  ระลกึถึงทานที่ตนบริจาค  
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แลวเปนอารมณ ๑  เทวตานุสสติ  ระลึกถึงเทวดาที่มีสีลาทิคุณเสมอ    
เหมือนกับดวยตน  ต้ังเทพดาเหลาน้ันไวเปนพยานแลว  กลับระลึกถึง 
สีลาทิคุณของตนเปนอารมณ ๑  อุปสมานุสสติ  ระลึกถึงนิพพานวา 
เปนที่ระงับดับเพลิงกิเลสและกองทุกขเปนบรมสุขอยางยิ่งเปนอารมณ ๑ 
มรณัสสติ  ระลึกถึงความตายของตนและสัตวผูอ่ืนเปนอารมณ ๑ กาย- 
คตาสติ ระลึกไปในกายมีผมขนเล็บฟนหนังเปนตน  โดยความเปนของ 
ปฏิกูลเปนอารมณ ๑ อานาปานัสสติ ระลึกถึงลมหายใจเขาออกยาวสั้น 
เปนตนเปนอารมณ ๑  รวมเปนอนุสสติ ๑๐. 
        พรหมวิหาร ๔ นั้น คือ  เมตตาพรหมวิหาร  คิดใหสัตวทั้งสิ้น 
เปนสุข ๆ ทัว่ไปหมด ๑ กรุณาพรหมวิหาร  คิดใหสัตวทั้งสิ้นที่เปน 
ทุกขอยูใหพนจากทุกขทั้งส้ิน ๑ มุทิตาพรหมวิหาร  คิดใหสัตวทั้งส้ิน 
ที่ไดสุขสมบัติแลว  จงดํารงอยูในสุขสมบัติของตน ๆ อยางไดวิโยค 
พลัดพรากจากสุขสมบัติที่ตนไดแลว ๑  อุเบกขาพรหมวิหาร  มคีวาม 
เพิกเฉยเปนกลาง  ไมดีใจไมเสียใจในสัตวทั้งส้ินท่ีไดสุขไดทุกข ๑ รวม 
เปนพรหมวิหาร ๔. 
        อาหาเร  ปฏิกูลสัญญา  นั้นวา  ความหมายรูสําคัญในอาหารที่เปน 
ของบริโภค  เห็นวาเปนของปฏิกูลนาเกลียดจนไมยินดีในรส. 
        จตุธาตุววัตถานน้ันวา  กําหนดพิจารณาซ่ึงกายโดยเปนธาตุทั้ง ๔ 
คือ ดิน  น้ํา  ไฟ ลม  ใหเห็นจริงจนถอนสัตตูปลัทธิสัตตสัญญา 
เสียได. 
        อรูปทั้ง ๔ นั้น คือ  อากาสานัญจายตนะ  เพงดูอากาศท่ีมีดวง  
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กสิณเดาะเพิกข้ึนแลว เหลืออยูแตอากาศเปลา  ดวยบริกรรมนึกวา   
อากาศไมมีที่สุดดังนี้  เปนอารมณเปนบอเกิด ๑ คือ  วิญญาณัญจา- 
ยตนะ  เพงอรูปวิญญาณทีแรก  ดวยบริกรรมนึกวา  วิญญาณไมมีที่สุด 
ดังน้ี  เปนอารมณเปนบอเกิด ๑ คือ อากิญจัญญายตนะ  เพงความไม 
มีแหงอรูปวิญญาณทีแรก  ดวยบริกรรมนึกวานอยหน่ึงนิดหน่ึงไมมีดังน้ี 
เปนอารมณเปนบอเกิด ๑ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ  เพงอรูป 
วิญญาณที่ ๓ ดวยบริกรรมนึกวา  นี่ละเอียดนัก  ที่ประณีตนัก  จะวามี 
สัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช ดังน้ี  เปนอารมณเปนบอเกิด ๑ 
รวมเปนอรูป  ๔  ฉะนี้. 
        กลุบุตรผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญสมถภาวนานี้  เมื่อนึกถึง 
ธรรม  ๗ หมวด แตกออกเปน ๔๐ ประการเหลาน้ีใหเปนอารมณแลว 
จะตองศึกษาในธรรม ๗ หมวด  แตกออกเปน ๔๐ ประการเหลาน้ันให 
รูใหเขาใจจําไดแมนยําชํานาญ  ครั้นศกึษารูเขาใจจําไดแมนยําชํานาญ 
แลว  กัมมฏัฐานบทใดเปนที่ชอบอัธยาศัยควรแกจิตของตน  กพึ็งเพง 
แลว กัมมัฏฐานบทน้ันเปนอารมณเถิด. 
        แทจริงจริตของคนในโลกน้ีมีอยู ๖ ประการ คือ  ราคจริต 
ประพฤติไปตามราคะ ๑ คือ โทสจริต  ประพฤติไปตามโทสะ ๑ คือ 
โมหจริต  ประพฤติไปตามโมหะ ๑ คือ  สัทธาจิต  ประพฤติไปตาม 
ความเชื่อ ๑  คือพุทธิจริต  ประพฤติไปตามความรูจริง ๑ คือ  วิตักกจริต 
ประพฤติไปตมวิตก  ๑  รวมเปนจริต ๖ ฉะน้ี. 
        ก็คนท่ีมีจิตมักโอโถงภาคภูมิ  รักใครในความสวยความงาม  
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สันดานมากไปดวยความกําหนัดยินดีในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  เครื่องสัมผัส  
ที่เปนอิฏฐารมณใหเกิดความสุขแกกายและใจได  จัดเปนราคจริต  ม ี
ราคะเปนเครื่องประพฤติเปนปรกติของตน.  คนที่มีจิตมักฉุนเฉียวโกรธ  
เคืองงาย ๆ สันดานหนักไปในโทสะ  มักกอทุกขโทมนัสใหแกผูอ่ืน 
จัดเปนโทสจริต  มีโทสะเปนเครื่องประพฤติเปนปกติของตน.  คนที่ 
จิตมักลืมหลงสติไมมั่นคง  พูดจาก็มักพลั้งพลาดถูกบางผิดบาง  จัดเปน 
โมหจริต  มโีมหะเปนเคร่ืองประพฤติเปนปรกติของตน.  คนที่มี 
สันดานมักเชื่อคนงาย ๆ ในถอยคําวาจาที่กลาวคือและชั่วเปนบุญและ 
เปนบาปเปนตน  จัดเปนสัทธาจริต  มีศรัทธาเปนเครื่องประพฤติเปน 
ปรกติของตน.  คนที่มีปญญาเฉียบแหลมวองไวไดยินไดฟงสิ่งใดเปนมักจํา 
ได  และรูแจงแทงตลอดไดโดยเร็ว  จัดเปนพุทธิจริต  มีความรูเปน 
เครื่องประพฤติเปนปรกติของตน.  คนที่มีสันดานมักคิดตรึกตรองไปไม 
ใครจะแนลงได  ไมใครจะรูแจงแทงตลอดไปได  จัดเปนวิตักกจริต 
มีวิตกเปนเคร่ืองประพฤติเปนปรกติของตน. 
        ก็คนท่ีเปนราคจริตน้ัน  ควรเจริญกัมมัฏฐาน ๑๑ ประการ  คือ 
อสุภ  ๑๐ กายคตาสติ  ๑ เพราะกัมมัฏฐานเหลาน้ีเปนที่สบายของคน 
ที่เปนราคจริตน้ัน.  คนที่เปนโทสจริตน้ัน ควรเจริญกัมมัฏฐาน ๘ 
ประการ  คือ  วัณณกสิณ  โลหิตกสิณ  โอทาตกสิณ.  พรหมวิหาร ๔ 
คือ  นีลกสิณ  ปตกสิณ  โลหิตกสิณ  โอทาตกสิณ.  พรหมวิหาร ๔ 
นั้น คือ  เมตตา  กรุณา  มทุิตา  อุเบกขา  เพราะกัมมัฏฐาน ๘ 
เหลาน้ี  เปนที่สบายของคนท่ีเปนโทสจริตน้ัน. คนที่เปนโมหจริตกับ  
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คนที่เปนวิตักกจริต ๒ นัน้ ควรเจริญอานาปานัสสติ เพราะอานาปา-   
นัสสติกัมมัฏฐานน้ี  เปนที่สบายของคนท่ีเปนโมหจริตและคนที่เปน 
วิตักจริตน้ัน.  คนที่เปนสัทธาจริตน้ัน  ควรเจริญอนุสสติ  คือพุทธา- 
นุสสติ  ธัมมานุสติ  สังฆานุสสติ  สีลานุสสติ  จาคานุสสติ  เทวตา- 
นุสสติ. เพราะอนุสสติ  ๖ เหลาน้ี  เปนที่สบายของคนท่ีเปนสัทธาจริต 
นั้น.  คนที่เปนพุทธิจริต  ควรเจริญกัมมัฏฐาน ๔ คือ  มรณัสสติ 
อุปสมานุสสติ  อาหาเร  ปฏิกูลสัญญา  จตุธาตุววัตถาน  เพราะ 
กัมมัฏฐาน ๔ เหลาน้ี   เปนที่สบายของคนท่ีเปนพุทธิจริตน้ัน.  กัมมัฏ- 
ฐาน ๘ คือ  อรูปกัมมัฏฐาน ๔ ภูตกสิณ ๔ คือ  ปฐวี  อาโป  เตโช 
วาโย  เหลาน้ี  เปนที่สบายของจริตท้ังส้ิน  แตอรูปกัมมัฏฐานท้ัง ๔ นั้น 
กุลบุตรไมควรเจริญกอน พึงเจริญกัมมัฏฐานคือ ๆ เสียกอน  เมือ่ได 
กัมมัฏฐานอ่ืน ๆ อยางใดอยางหน่ึงเปนพ้ืนเสียกอนแลว  จึงควรเจริญ 
อรูปกัมมัฏฐานไดตอภายหลัง. 
        ก็แลในกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการน้ี  มีนิมิต ๓ อยาง  มีภาวนา ๓ 
อยาง.  นิมิต ๓ อยางนั้น คือ บริกรรมนิมิต ๑ อุคคหนิมิต ๑ ปฏภิาค- 
นิมิต ๑.  บรกิรรมนิมิตและอุคคหนิมิต ๒ อยางนี้  ไดทั่วไปในกัมมัฏฐาน 
ทั้งส้ิน  ปฏิภาคนิมิตน้ันเฉพาะไดในกัมมัฏฐน ๒๒ ประการ  คือ 
กสิณ ๑๐ อสุภ  ๑๐  กายคตาสติ  ๑  อานาปานัสติ  ๑ เหลาน้ีเทานั้น. 
ภาวนา ๓ นั้น คือ  บรกิรรมภาวนา ๑  อุปจารภาวนา ๑  อัปปนา- 
ภาวนา ๑.  บริกรรมภาวนานั้น ไดทั่วไปในกัมมัฏฐานท้ังส้ิน  ก็อุป- 
จารภาวนานั้น  ไดในกัมมัฏฐาน ๑๐ ประการ คือ  พุทธานุสสติ  
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ธัมมาสุสติ  สังฆานุสสติ  สลีานุสสติ  จาคานุสสติ  เทวตานุสสติ  
อุปสมานุสสติ  มรณัสสติ  อาหาเร  ปฏิกูลสัญญา  จตุธาตุววัตถาน 
เหลาน้ียอมใหไดสําเร็จแตเพียงอุปจารภาวนาเทานั้น ไมถึงอัปปนา- 
ภาวนา  เพราะเปนกัมมัฏฐานสุขุมละเอียดยิ่งนักไมปรากฏชัดได  อัน 
จิตและเจตสิกไมแอบแนบติดสนิทต้ังอยูไดนาน  จึงเปนอุปจารภาวนา 
เทาน้ัน.  ก็อัปปนาภาวนานั้น ไดในกัมมัฏฐาน  ๓๐ คือ  กสิณ ๑๐ 
อสุภ ๑๐ อานาปานัสสติ  ๑ กายคตาสติ ๑ พรหมวิหาร ๔ อรูป ๔ 
เหลาน้ี  ยอมใหไดสําเร็จตลอดถึงอัปปนาภาวนา  เพราะกัมมัฏฐาน 
เหลาน้ันเปนอารมณปรากฏชัด  อันจิตและเจตสิกแอบแนบติดสนิทต้ัง  
อยูไดนาน  จึงเปนอัปปนาภาวนา  แตรูปฌานและอรูปฌานน้ี  เปนตัว 
อัปปนาภาวนาอยูแลว.  ก็กัมมัฏฐาน ๓๐ ซึ่งใหสําเร็จอัปปนาภาวนานั้น 
จะไดมีอานุภาพเสมอกันก็หามิได  อสุภ  ๑๐ กับกายคตาสติ ๑ สิบเอ็ด 
ประการนี้  มอีานุภาพใหไดแตเพียงรูปาพจรปฐมฌานอยางเดียวเทาน้ัน 
พรหมวิหาร  ๓ คือ  เมตตา กรุณา  มุทติา  เหลาน้ีมีอานุภาพใหได 
รูปหาพจรฌาน  ต้ังแตปฐมฌานข้ึนไปจนถึงจตุตถฌาน  อุเบกขาพรหม- 
วิหารท่ี ๔ นัน้ มีอานุภาพใหไดแตเพียงปญจมรูปาพจรฌานอยางเดียว. 
อรูปกัมมัฏฐาน ๔ มีอานุภาพใหไดแตเพียงปญจมรูปาพจรฌานอยางเดียว. นับ 
กัมมัฏฐานอันใหสําเร็จรูปาพจรฌาน ๒๖  และใหสําเร็จอรูปพจร- 
ฌาน ๔  จึงรวมเปนกัมมัฏฐานอันใหสําเร็จอัปปนาภาวนา  ๓๐ ดวย 
ประการฉะน้ี. 
        ลําดับนี้จะแสดงวิธีที่จะภาวนาในอนุสสติกัมมัฏฐาน  ๑๐ ตอไป  
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ใหพิสดาร ความวา  โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธา  ปรารถนาจะเจริญ  
พุทธานุสสติ  ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาน้ัน  พึงทําศีลใหบริสุทธิ์  
ตัดปลิโพธเครื่องกังวลในเสียใหหมด  อาศัยเสนาสนะท่ีสงัดสมควร 
แกภาวนานุโยคแลว พึงนั่งบัลลังกขัดสมาธิต้ังกายใหตรงแลว  พึง 
ระลึกตรึกคือไปในคุณของพระพุทธเจา.  แทจริง  คุณของพระพุทธเจา 
นั้น  ถาจะกลาวพรรณนาไปเปนอยาง ๆ และ  พระคุณมากนักไมมี 
ที่สุด  ไมมีประมาณ  ใครมีปญญามากรูมาก  กร็ะลกึตรึกคิดไปได 
มาก  ใครมีปญญานอยรูนอย  กร็ะลึกตรึกคิดไปไดนอย  เหมือนอยาง 
คนมีเชือกสายสมอยาว  ทอดสมอลงไปไดในที่น้ําลึก  คนที่มีเชือกสาย 
สมอส้ัน  ทอดไดแตในที่น้ําต้ืน ๆ  ฉะนั้น. ก็พระคุณของพระพุทธเจา 
นั้น  เมื่อจะยนเขากลาวใหสั้น ๆ แลวมี ๒ อยาง  คือพระปญญาคุณ 
และพระกรุณาคุณเทาน้ัน.  พระปรีชาญาณท่ีรอบรูทั่วไปในสภาวธรรม 
ที่จริงและไมจริง  สภาวธรรมที่ไมจริงน้ัน  คือสมมติวาสัตวมนุษยสตรี 
บุรุษเราเขาเปนตน  สภาวธรรมที่จริงน้ัน  คือขันธ  อายตนะ  ธาตุ 
อินทรีย  อริยสัจ  ปฏิจจสมุปบาท  ครัน้พระองคตรัสรูสภาวธรรมที่จริง 
และไมจริงฉะนี้แลว  สภาวธรรมท่ีไมจริงน้ัน พระองคละเสียไมนํามา 
เปนอารมณ  สภาวธรรมที่จริงน้ันนํามาเปนอารมณ  พิจารณาดวย 
ปญญา  เห็นวาไมเที่ยง   เปนทุกข เปนอนัตตา  จนละกิเลสกับทั้ง 
วาสนาขาดจากสันดาน  เปนสมุจเฉทปหาน  ขอน้ีเปนพระปญญาคุณ. 
ครั้นพระองคมาตรัสรูในสภาวธรรมท่ีจริงและไมจริง  จนละกิเลสกับ 
ทั้งวาสนาของพระองคไดแลว  และทรงสั่งสอนสัตวอ่ืนใหรูตามเห็น  
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ตามในสภาวธรรมท่ีพระองคตรัสรูนั้น จนไดบรรลุมรรคผลทาํใหแจง  
ซึ่งพระนิพพานไดดวย  ตามปญญาและวาสนาบารมีของตน ๆ เมื่อ  
ทรงสั่งสอนสัตวอ่ืนเพ่ือจะใหตรัสรูตามในสภาวธรรมท่ีพระองคตรัสรูนั้น 
หาไดยอหยอนทอถอยเกียจครานในการท่ีจะทรงสั่งสอนสัตวอ่ืนไม  ขอ 
นี้จัดเปนพระกรุณาคุณ. ก็พระปญญาคุณและพระกรุณาคุณของพระผู 
มีพระภาคเจาน้ี  ไมมีที่สุดไมมีประมาณ  โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญพุทธา- 
นุสสตินั้น  จะพึงระลึกตรึกคิดไปในพระปญญาคุณและพระกรุณาคุณ 
ของพระผูมีพระภาคเจาที่กลาวมาแลวน้ีก็ได  หรอืจะระลึกตรึกคิดไป 
ในพระคุณของพระผูมีพระภาคเจาโดยพระคุณนาม  ๑๐ ประการ  อยาง 
ใดอยางหน่ึงก็ได เมื่อจะระลึกโดยพระคุณนาม ๑๐ ประการนั้น  พึง 
ระลึกดังน้ีวา 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงพระนามวา  'อรห'  เพราะเปนผูไกล 
อยาง ๑  เปนผูควรอยาง ๑.  ซึ่งวาเปนผูไกลน้ันคือพระองคเปนผูไกล 
จากกิเลส  คือไมมีกิเลสเครื่องเศราหมองใน  คือโลภ  โกรธ  หลง  และ 
มายาสาไถยเปนตน  มิไดมีในพระสันดานของพระองค  เพราะพระองค 
ละกิเลสกับทั้งวาสนาเสียไดแลวดวยมรรคญาณนั้น  ๆ.  วาสนานั้น  คือ 
ปรกติอาการกายวาจาอันกิเลสอบรมมาแตชาติกอน ๆ วาสนาน้ีพระ- 
สัพพัญูพุทธเจาจําพวกเดียว  จึงมละไดขาดพรอมกับกิเลสดวยพระ- 
อรหัตมรรคญาณ  แตพระปจเจกพุทธเจาและพระอรหันตขีณาสพ 
อ่ืน ๆ มละวาสนาไมได  มละไดแตกิเลสอยางเดียว.  พระผูมีพระภาค 
เพราะไกลจากกิเลสดังน้ี  พระองคจึงมีพระหฤทัยบริสุทธิ์ใสสะอาดไม 
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หวาดไหวในโลกธรรมท้ัง ๘ คือ  ลาภและมิใชลาภ  ยศและมิใชยศ   
นินทา  สรรเสริญ  สุข  ทกุข  มาถึงเฉพาะพระองค  พระองคไมยินดี 
ยินราย  ยอมเพิกเฉยประกอบดวยฉฬังคุเบกขา  แมรูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ  ที่ดีชั่วใด ๆ มากระทบจักษุ  โสตะ  ฆานะ 
ชิวหา  กาย  ใจ  พระองคไมโสมนัสโทมนัส  ยอมเพงโดยอุปบัติดวย 
ญาณุเบกขาฉะนี้  ชื่อวาพระองคไกลจากกิเลสแลว.  ซึ่งวาเปนผูควร 
นั้น  คือพระองคควรในลาภยศความสรรเสริญสุข  เพราะพระองคไมมี 
ความยินดี  อนึ่ง  พระองคควรรับซึ่งปจจัย ๔ มีจีวรเปนตน  และบูชา 
พิเศษอันประชุมชนในโลกถวายบูชาดวยความเสื่อมใส  เพราะพระองค 
เปนยอดของทักขิไณยบุคคล  ยอมกระทําผลขอทานการบูชานั้นให 
ไพบูลวิเศษยิ่งได.  พระผูมีพระภาค  พระองคมีพระคุณความดี  ดัง 
พรรณนามาฉะนี้  จึงทรงพระนามวา  ' อรห '  เปนผูไกล  ผูควร  ดังนี้. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงพระนามวา '  สมฺมาสมฺพุทฺโธ '  เพราะ 
พระองคตรัสรูซึ่งธรรมท้ังสิ้นแตลําพังพระองคชอบแท  ไมวิปริตแปรผัน 
ถึงผูใดไดรูซึ่งธรรมที่พระองคตรัสรูแลว  และทรงจําไวดวยปญญา 
แลวและปฏบิัติตามซ่ึงธรรมน้ัน  ไมวิปริต  เปนความชอบ  เพราะมละ 
ทุจริตและกิเลส  คือ  โลภ  โกรธ  หลง  ไดจริง  กพ็ระผูมีพระภาคเจา 
นั้นรูอยางนี้  จึงชื่อวารูชอบไมมีใครสอนพระองค พระองคตรัสรูเอง 
เพราะเหตุนั้น  จึงทรงพระนามวา ' สมฺมาสมฺพุทฺโธ '  ผูตรัสรูแลวชอบเอง 
ซึ่งธรรมทั้งส้ิน  บทวา  ' อรห '  นั้นสําเร็จดวยความเปนผูบริสุทธไกลจาก 
กิเลส  ดวยมละเปนสมุจเฉทปหาน  บทวา  ' สมฺมาสมฺพุทฺโธ ' นั้นสําเร็จ  
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ดวยภาวนา  ความทําอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใหเกิดเจริญข้ึนดวยดี.   
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงพระนามวา  ' วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 
เพราะพระองคถึงพรอมบริบูรณแลว ดวยวิชชาและจรณะ  เครื่องประ- 
พฤติเพ่ือวิชชา.  วิชชานัน้ทานแจกเปน  ๓ อยางบาง ๘ อยางบาง.  วิชชา ๓ 
นั้น คือ  บุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ปญญาท่ีตามระลึกรูซึ่งขันธที่ตนอยู 
แลวในภพกอน ๆ คือระลึกชาติกอนๆ  ได ๑  จุตูปปาตญาณ  ปญญา 
อันกําหนดรูซึ่งจุติและปฏิสนธิอุปบัติของสัตวทั้งสิ้น ๑  อาสวักขยญาณ 
ปญญาอันรูในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวกิเลส ๑ รวมเปน ๓ ฉะน้ี 
วิชชา  ๘ นั้น  คือวิปสสนาญาณ  ปญญาอันเห็นกายนี้สักวาเปนธาตุ ๔ 
คือ ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  มีวิญญาณอาศัยอยู  มิใชสัตวมิใชบุคคลเปน- 
ตน ๑  มโนมยิทธิ ฤทธิ์สําเร็จดวยใจ  คือนิรมิตซ่ึงรูปอ่ืนออกจากกายน้ี 
ดังชักไสหญาปลองออก ๑  อิทธิวิธิ  ฤทธิ์สําเร็จดวยอธิบายตามประสงค 
คือคนเดียวอธิษฐานใหเปนคนมาก  คนมากอธิษฐานใหเปนคนเดียวได 
เปนตน ๑ ทิพพโสต  โสตเปนดังทิพย  คิดจะฟงเสียงมนุษยหรือเสียง 
ทิพยในที่ไกลหรือใกลยอมไดยิน ๑  เจโตปริยญาณ  รูกําหนดจิตของผู 
อ่ืนวาดีและชั่ว  มกีิเลสและไมมีกิเลส ๑  กับวิชชา  ๓ ที่กลาวแลว 
กอนน้ันจึงรวมเปน ๘ ฉะน้ี.  ธรรมมีประเภท ๓ ประเภท ๘ เหลาน้ี 
เรียกวิชชา  เพราะเปนความรูวิเศษยิ่งกวาความรูอ่ืน ๆ. จรณะ เครื่อง 
ประพฤติเพ่ืออวิชชานั้นมี ๑๕ คือ  สลีสังวร  สํารวมกายวาจาใหเปน 
ปรกติดีงามอยูเสมอ  มิใหเปนทุจริตความประพฤติชั่วข้ึนได ๑  อินทริย- 
สังวร  ระวังตา  หู  จมูก ลิ้น  กาย จิต  ไวมิใหอภิชฌาโทมนัสบาป-  
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ธรรมเกิดข้ึนครอบงําจิตได ๑  โภชเน  มัตตัญุตา  ความเปนผูรู   
ประมาณในอันกินอาหารและของบริโภคตาง ๆ ๑  ชาคริยานุโยค 
ประกอบตามความเพียงเปนของผูต่ืนอยูดวยสติ ๑ สัทธา  ความเชื่อ 
กรรมเชื่อผลแหงกรรม ๑ หิริ  ความเกลียดละอายแตทุจริตบาปธรรม๑ 
โอตตัปปะ  ความสะดุงกลัวแตทุจริตบาปธรรม ๑  พาหุสัจจะ ความ 
เปนพหุสูต  สดับฟงธรรมไวไดมาก ๑ วิริยะ  ความเพียรละบาป 
บําเพ็ญบุญ ๑ สติ  ความระลึกซึ่งเปนเหตุใหบาปอกุศลนอยเบาบางสิ้น 
ไป  ใหบุญกศุลเกิดเจริญทวีมากข้ึน ๑ ปญญา  ความรูทั่วไปในบาป 
บุญและสุขทุกข  และเหตุเกิดบาปบุญและสุขทุกข ๑  ปฐมฌาน ๑ 
 ืทุติยฌาน ๑  ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑  รวมเปนจรณะ ๑๕ เครื่อง 
ดําเนินไปยังวิชชา. วิชชา ๓  วิชชา ๘ และจรณะ ๑๕ เหลาน้ี  พรอม 
บริบูรณในพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงทรง 
พระนามวา ' วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน' ผูถึงพรอมแลวดวยวิชชาและ 
จรณะ. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงพระนามวา  ' สุคโต'  เพราะพระองค 
ไปแลวสูที่อันดี คือนิพพานเปนอมฤตยสถาน อน่ึง  พระองคไปแลว 
ชอบ  คือกิเลสเหลาใดท่ีพระองคละไดแลว  พระองคก็มิไดกลับคืนมา 
ยังกิเลสเหลานั้นอีกเลย  อน่ึง  เพราะพระองคดําเนินดี  คือพระองค 
ละฆราวาสสมบัติออกทรงผนวชแลว  ก็พากเพียรพยายามไปจนได 
สําเร็จพระอนุตรสัมโพธิญาณ  อนึ่ง  เพราะพระองคดําเนินตามทาง 
พระอัษฎางคิกมรรค  มิไดเขาใกลกุมรรคมิจฉาปฏิบัติทางผิด  คือกาม-  
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สุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค  อน่ึง  เพราะพระองคมีวาจาดี คือ   
กลาวแตคําท่ีจริงท่ีแท  และประกอบดวยประโยชน  และกลาวในกาล 
ที่ควรกลาว  และกลาวแกบุคคลท่ีควรกลาว  คุณความดีของพระผูมี 
พระภาคเจานั้น  มีอยูดังพรรณนามาฉะน้ี  เพราะเหตุดังน้ัน  พระองค 
จึงทรงพระนามวา  'สุคโต'  เปนผูไปดีแลว  ดังนี้. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงพระนามวา ' โลกวิทู ' เพราะรูแจงซ่ึง 
โลกดวยประการท้ังสิ้น.  โลกนั้น  วาโดยประเภทมี ๓ คือสังขารโลก 
ไดแกนามและรูปเปนตน ๑ สัตวโลก  ไดแกเทพยดามนุษยเปนตน ๑ 
โอกาสโลก  ไดแกแผนดินและอากาศเปนตน ๑.  พระผูมีพระภาคเจาน้ัน 
ยอมรูซึ่งโลกทั้ง ๓ นี้วาเปนปลุชชนธรรม  มีความทรุดโทรมหลุดทลาย 
หักพัง  ไมยั่งยืนเปนธรรมดา  พระองคเมื่อรูแจงโลกไดฉะน้ี  จึงขาม 
โลกเสียได  ไมติดอยูในโลกดวยยางคือตัณหา  เพราะเหตุนั้น  พระองค 
จึงทรงพระนามวา  'โลกวิทู'  ผูรูแจงโลก. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา  'อนุตฺตโร'  เพราะไมมี 
ใครในโลกจะเสมอและยิ่งกวาพระองค  ดวยคุณคือศีล  สมาธิ ปญญา 
วิมุตติ  วิมุตติญาณทัสสนะ  เหตุดังนี้  พระองคจึงทรงพระนามวา 
' อนุตฺตโร '  มีผูอ่ืนยิ่งเลิศกวาพระองคไมมี. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงพระนามวา  ' ปุริสทมฺมสารถ'ิ  ผู 
ทรมานบุรุษท่ีควรทรมาน.  แทจริง  พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ยอมทรง 
ทรมานสัตวโลกที่ควรทรมาน  ดวยอุบายอันวิจิตรตาง ๆ คือ สัตวเหลา 
ใดชอบคําละเอียดไพเราะ  พระองคก็ทรงทรมานดวยคําละเอียด คือ  
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แสดงสุจริต ๓  มีกายสุจริตเปนตน และทรงแสดงผลแหงสุจริตใหสัตว   
เหลาน้ันยินดีประพฤติตาม  สัตวพวกใดชอบคําหยาบ  พระองคก็ทรง 
ทรมานดวยคําหยาบคือประกาศทุจริต ๓ และผลแหงทุจริตน้ันใหสัตว 
เกลียดกลัวมละเสีย  สัตวพวกใดชอบทั้งคําละเอียดและคําหยาบ พระ- 
องคก็ทรงทรมานดวยคําละเอียดและคําหยาบ  คือทรงชี้แจงซ่ึงสุจริต 
และทุจริต  และผลของสุจริตและทุจริต  ใหสัตวมละเสียซึ่งทุจริตดํารง 
อยูในสุจริต  พระผูมีพระภาคทรงฉลาดในการทรมานสัตวโลกใหมละ 
พยศอันรายเสียได ดังน้ี พระองคจึงทรงพระนามวา 'ปุริสทมฺมสารถิ ' 
ผูทรมานซึ่งบุรุษท่ีควรทรมาน  ดังนี้. 
        อน่ึง  ' อนุตฺตโร  ปรุิสทมฺมสารถิ ' ๒ พระนามน้ี  ทานรวมเปน 
พระนามเดียวกันวา  พระผูมีพระภาคเจาน้ันทรงพระนามวา  'อนุตฺตโร 
ปุริสทมฺมสารถิ '  ผูทรมานซึ่งบุรุษควรทรมาน  ไมมีใครเสมอและ 
ยิ่งกวาพระองคได  ดังนี้  แทจริง  เหมือนอยางคชสารอัสดร  ที่นาย 
ควาญทรมานคลองแคลวดวยดีแลว  นายควาญประสงคจะใหแลนไป 
ในทิศใด ๆ  ก็แลนไปในทิศนั้น ๆ  อยางเดียวในวาระอันหน่ึง  สวน 
บุรุษท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงทรมานแลวน้ัน  แมนั่งอยูดวยบัลลังกอัน 
เดียว  ยอมใหแลนไปไดยังทิศทั้ง ๘ คือสมาบัติ ๘ และทิศทั้ง ๘ คือ 
มรรค ๔ ผล ๔  เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงทรงพระนามวา  'อนุตฺตโร 
ปุริสทมฺมสารถ'ิ   ผูยังบุรุษท่ีควรทรมานใหแลนไป  ไมมีใครเสมอ 
และยิ่งกวาพระองคได  ดังนี้.  อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงทรมาน 
สัตวโลกท่ีควรทรมานน้ัน  เปนกระบวนทรมาน  จะไดกดข่ีขมเหงดวย  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ หมวด ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปสสนา - หนาท่ี 18 

อาญา  ทําใหสัตวไดทุกขลําบาก  ดังควาญชางควาญมาและคนท่ีเปน   
อิสราธิบดี ทรมานคชสารอัสดรและคนที่อยูในอํานาจของตนดวยคํา 
หยาบและอาญาคือจําจองเฆ่ียนตีตาง ๆ เชนนั้นหามิได  พระองคยอม 
ทรงทรมานสัตวบางพวก  ดวยอิทธปิาฏิหาริยและอาเทสนาปาฏิหาริย 
บางเหลาก็เปนกระบวนทรมานขมใหสิ้นพยศอันราย  และมานะอันกระ- 
ดางเสียกอนแลว  จึงทรงทรมานดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย  เทศนาสั่งสอน 
ใหสัตวปฏิบัติตาม  จนมละพยศอันรายคือทุจริต  สังกิเลสธรรมดวย 
มรรคภาวนาน้ัน ๆ เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงทรงพระนามวา 'อนุตฺตโร 
ปุริสทมฺมสารถิ '  ผูทรมานซึ่งบุรุษควรทรมานไมมีใครเสมอและยิ่งกวา 
พระองคได  ดังนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ทรงพระนามวา  ' สตฺถา  เทวมนุสฺสาน' 
ผูศาสดาส่ังสอนของเทวดาและมนุษยทั้งสิ้น พระผูมีพระภาคยอมส่ัง 
สอนสัตวใหไดบรรลุประโยชนทั้ง ๓  คือ  ประโยชนในชาตินี้ และ 
ประโยชนในภพหนา  และประโยชนอยางยิ่งคือพระนิพพาน  ตามสมควร 
แกอัธยาศัยของเวไนยสัตวนั้น ๆ เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงทรงพระ- 
นามวา  ' สตฺถา  เทวมนุสฺสาน '  ผูศาสดาส่ังสอนของเทวดาและมนุษย 
ทั้งส้ิน  ดังนี้. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น  ทรงพระนามวา 'พุทฺโธ' ผูบานแลวเต็มที่ 
 ดวยตรัสรูสัจจะของจริงทั้ง ๔ ดวยพระองคเองแลว และทรงส่ังสอน 
ใหสัตวอ่ืนตรัสรูตามไดดวย ดังน้ี. 
        พระผูมพีระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา ' ภควา ' ผูมีพระภาค 
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ภาคน้ันคือกุศลธรรมมีทานและศีลเปนตน  ซึ่งเปนธรรมถึงซ่ึงสวนอัน    
อุดมอยางอุกฤษฏ  และเปนธรรมยังโลกิยสุขและโลกุตรสุขใหเกิดข้ึน 
ภาคน้ันยอมมีแดพระผูมีพระภาค  เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงทรงพระ 
นามวา  'ภควา'  ดังน้ี.  อน่ึง พระองคทรงพระนามวา  ภควา  เพราะ 
พระองคทรงแจกประเภทธรรมเปนแผนกตาง ๆ จนถึงโลกุตรธรรม 
มรรค  ผล  นพิพานเปนที่สุดแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น 
จึงทรงพระนามวา 'ภวคา'  ผูจําแนก  ดังนี้. พระนามคือ  ภควา  นี้  เปน 
พระนามของพระผูมีพระภาค  สําหรับกลาวดวยความเคารพในพระผูมี- 
พระภาค  ผูเปนครูพิเศษอุดมกวาสัตวทั้งส้ิน. 
        อน่ึง  พระนามตั้งแต  อรห  จนถึง  ภควา  เหลาน้ี  พระพุทธมารดา 
หรือพระพุทธบิดาหรือพระญาติ  หรอืผูที่วิเศษในโลก  ผูใดผูหน่ึงก็ดี 
หรือเทวดาและพรหมก็ดี  จะไดถวายแดพระองคหามิได  พระนาม 
เหลาน้ีเปนเนมิตตกนาม  มาแตนิมิตคืออรหัตคุณและอนุตรสัมมา- 
สัมพุทธิคุณ  เกิดข้ึนพรอมกันกับดวยความเกิดดวยนามกายในอริยชาติ 
แลทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตรของพระองค  อนึ่ง  พระนามต้ัง 
แต  อรห  จนถึง  โลกวิทู  เหลาน้ี  แสดงพระปญญาคุณ  พระนามคือ 
อนุตฺตโร  ปรุิสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  นี้ แสดงพระกรุณา- 
คุร  พระนาม  คือ  พุทโฺธ  ภควา  นี้  แสดงพระปญญาคุณและพระ 
กรุณาคุณท้ังสอง อน่ึง  พระนามต้ังแต  อรห  จนถึง  โลกวิทู  เหลาน้ี 
แสดงพระคุณคือตรัสรูสําเร็จประโยชนของพระองคผูเดียว  พระนาม 
คือ  อนุตฺตโร  ปรุิมสมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  นี ้ แสดงพระคุณ  
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คือตรัสรูสําเร็จประโยชนของผูอ่ืน  พระนาม  อ่ืน พุทฺโธ  ภควา  นี้   
แสดงพระคุณคือตรัสรูสําเร็จประโยชนของตนและของผูอ่ืนทั้งสอง. อนึ่ง 
พระนามวา  อรห  แสดงซ่ึงความบริสุทธิ์  ไกลจากกิเลสดวยอันมละ 
เปนสมุจเฉทปหาน  พระนามวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  แสดงซ่ึงภาวนา 
ความทําอรหัตคุณและสัมมาสัมโพธิคุณใหเกิดข้ึน  เพราะเหตุนั้น 
พระนามท้ังสองน้ีจึงเปนพระนามใหญ  พระผูมีพระภาคเจาน้ันไดตรัส 
ออกซ่ึงพระนามน้ี  มีในสุตตันตประเทศน้ัน ๆ โดยมาก. โยคาพจร 
กุลบุตรเจริญพุทธานุสสติ  ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา  พึงถือเอาเนื้อความ 
ข้ึนรําพึง  ใหเห็นคุณของพระพุทธเจาตามเนื้อความที่กลาวมาแลวน้ี 
อยาถือเอาแตพยัญชนะข้ึนบริกรรมบนดวยปาก  ทําอยางนี้จะไมไดเห็น 
คุณพระพุทธเจา อน่ึง ระลึกถึงคุรพระพุทธเจาน้ัน  จะระลึกทุกบท ๆ 
ก็ได  หรือบทใดบทหน่ึงก็ไดตามถนัดเทอญ. 
        เมื่อโยคาพจรกุลบุตร  ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาโดยนิยมดัง 
กลาวมาแลวน้ัน ราคะโทสะโมหะนีวรณธรรมก็จะมิไดครอบงําซ่ึงจิต 
ของโยคาพจรกุลบุตร  ๆ นั้น  ก็มีจิตสงบระงับต้ังม่ันเปนอุปจารสมาธิ. 
                 วินิจฉัยในพุทธานุสสติ  ยุติแตเทาน้ี. 
        จะวินิจฉัยในธัมมานุสสติ  เครื่องระลึกถึงคุณพระธรรมตอไปวา 
โยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธา  ปรารถนาจะเจริญธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน 
นั้น  พึงอาศัยอยูในเสนาสนะอันสมควร  โดยนัยกลาวมาแลวน้ัน 
พึงระลึกตรึกคิดไปในคุณของพระธรรม  ก็แลพระธรรมนั้นมีประเภท 
เปน ๓ คือปริยัติธรรม ๑  ปฏิปตติธรรม  ๑ ปฏิเวธธรรม  ๑  พุทธวจนะ 
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คําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ซึ่งไดตรัสเทศนาส่ังสอนเวไนย-   
สัตว  หรือเปลงออกเปนอุทานวาจา  และบัญญัติแตงต้ังไวเปนสิกขาบท 
พุทธอาณาชินมริยาทแกสาวก็ดี  พุทธวจนะท้ังส้ินนี้ชื่อวาปริยัติธรรม 
เพราะเปนธรรมตองเลาเรียนศึกษาใหรูรอบคอบดวยดี.  ก็ปรยิัติธรรม 
นั้น  มีศลีสมาธิปญญาเปนประโยชนเปนอานิสงส.  ศลีสมาธิปญญาน้ัน 
มีมรรคผลนพิพานเปนประโยชนเปนอานิสงส อน่ึง  ปริยัติ  คือ  ศลีสมาธิ 
ปญญาใด  อันลุมลึกโดยลําดับ ศีลสมาธิปญญาน้ัน  ชื่อวาปฏิปตติ- 
ธรรม  เพราะเปนธรรมอันกุลบุตรตองปฏิบัติทําใหบริบูรณ  เมื่อกุลบุตร 
มาปฏิบัติทําใหบริบูรณ  ในศีลสมาธิปญญาน้ันแลว  ไดบรรลธุรรมวิเศษ 
คือมรรคผลนิพพาน  ก็มรรคผลนิพพานน้ันชื่อวาปฏิเวธธรรม  เพราะ 
เปนธรรมอันกุลบุตรตองทําใหแจงแทงตลอดดวยมรรคภาวนานั้น ๆ. ก ็
ปริยัติธรรมน้ันเปนยอมมีคูณแกผูศึกษาและเลาเรียนสดัลฟงจําทรงไวใหเกิด 
ความฉลาดรอบรูในขอปฏิบัติ  คือศีลสมาธิปญญา  ศลีสมาธิปญญาน้ัน 
ยอมมีคุณแกผูที่ปฏิบัติ  ๆ    ดํารงอยูในศีลรักษาไวแลว   ความ 
เดือดรอนใจและทุกขภัยตาง ๆ ที่จะพึงเกิดข้ึนเพราะความเปนผูมีศีลชั่ว 
ไมรักษาศีลไวใหดี  ก็จะไมมี  ผูปฏิบัติในสมาธิทําจิตใหเกิดมีอยูเนือง ๆ 
แลว  นีวรณธรรม ๕ ก็จะไมอาจครอบงําจิตได ความเดือดรอนใจ 
และทุกขภัยตาง ๆ ที่จะพึงเกิดข้ึนเพราะจิตฟุงซานเพราะกิเลสครอบงํา 
ก็จะไมมี  ผูปฏิบัติในปญญาคือการปญญาความรูทั่วไปใหเกิดมีอยูในจิตแลว 
ความเดือดรอนใจและทุกขโทมนัสหวาดเสียวสะดุงกลัว  ภัยตาง ๆ ที่จะ 
พึงเกิดข้ึนเพราะความโงไมรูรอบคอบก็ไมมี  ศลีสมาธิปญญา ยอมมีคุณ  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ หมวด ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปสสนา - หนาท่ี 22 

แกผูปฏิบัติดวยประการดังน้ี.  ฝายปฏิเวธธรรม คือ  มรรคผลนิพพานนั้น   
ยอมมีคุณแกผูที่ไดรูแจงแทงตลอดได  สําเร็จอริยมรรคอริยผลมละกิเลส 
เหลาใด  ๆ ไดตามมรรคภาวนานั้น ๆ แลว  ความเดือนรอนใจและ 
ทุกขภัยตาง ๆ ที่จะพึงเกิดข้ึนเพราะกิเลสเหลาน้ัน  ๆ ก็จะไมมี  ผูที่ไดรู 
แจงแทงตลอดพระนิพพานแลว  ก็พนจากทุกข ไมตองเกิดแกตาย 
ตอไปอีกในเบ้ืองหนา ปฏิเวธธรรมยอมมีคุณแกผูที่ไดรูแจงแทงตลอด 
มรรคผลนิพพานดวยประการดังน้ี.  อน่ึง ปริยัติธรรมนั้นยอมมีคุณ  คือ 
ทําใหบริบูรณในศีลสมาธิปญญา  ศลีสมาธิปญญาน้ัน  ยอมมีคุณ  คือ 
ทําใหกาย  วาจา  ใจบริสุทธิ์  จนไดบรรลุมรรคผลนิพพาน  มรรคผล 
นั้นยอมมีคุณ  คือละกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน  นิพพานนั้น  ยอมมีคุณ 
คือดับเพลิงกิเลสกองทุกขเสียหมด  ความเกิดแกเจ็บตายไมมี  เปนสุข 
อยางยิ่ง. 
        โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญธัมมานุสสติกัมมัฏฐานน้ี  จะพึงระลึก 
 ิคิดไปในคุณของพระธรรมโดยนัยดังกลาวมาแลวน้ีก็ได  หรือจะระลึก 
ถึงคุณของพระธรรมตามบาลีวา  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  ดงัน้ี 
เปนตนก็ไดตามใจถนัด  เมื่อระลึกตามบทพระบาลีนั้น  พึงระลึกดังน้ีวา 
ธรรมที่พระผูมีพระภาคกลาวแลวดี  คือเพราะในเบ้ืองตนคือศีล  เพราะ 
ในทามกลางคือสมาธิ  เพราะในท่ีสุดคือปญญา พรอมท้ังอรรถทั้ง 
พยัญชนะบรบิูรณสิ้นเชิงเต็มที่  บริสุทธ์ิไมมีพิรุธอันใดอันหน่ึง  และเปน 
ไปเพ่ือมละราคะ  โทสะ  โมสะเสียได  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  สฺวาก-ฺ 
ขาโต  ทานกลาวแลวดี  อน่ึง  ธรรมทีพ่ระผูมีพระภาคกลาวแลวดีเพราะ  
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ชี้ทางขอปฏิบัติ  ซึ่งเปนเหตุจะใหสัตวถึงซ่ึงความสุขพนจากทุกขภัย  
เหตุนั้นจึงชื่อวา  สฺวากฺขาโต. อนึ่ง  ธรรมน้ันทานใหผูที่ปฏิบัติดีได 
เห็นผล รูแจงดวยตนเองไมตองการไตถามใคร  เหตุนั้นจึงชื่อวา สนฺทิฏ- 
 ิโก  ผูปฏิบติัเห็นเอง. อนึ่ง  เพราะธรรมนั้นทานใหผลไมมีกาลไมมี 
สมัย  ปฏิบัติทานดีจริง  ๆ เมื่อใด  ทานก็ใหผลไดความเย็นใจ  หาย 
ความรอนเมื่อน้ัน  ไมมีกาลไมมีเวลา  พฤกษาชาติมีไมมะมวงเปนตน 
ยอมใหผลตามฤดูกาล  พระธรรมหาเปนเชนนั้นไม  ใครปฏิบติัทานดี 
จริงเมื่อใด  ทานก็ใหผลเมื่อน้ัน  จะไดใหผลตามกาลเวลาเหมือนอยาง 
พฤกษาชาติอันใหผลตามฤดูกาลน้ันไมมีเลย  เหตุนั้นจึงชื่อวา  อกาลิโก 
ใหผลไมมีกาล. อนึ่ง พระธรรมน้ันทานอาจจะรองเรียกทาทายผูปฏิบัติ 
วาทานจงมาดูเถิด ๆ ดังน้ี  เพราะพระธรรมน้ัน  เมื่อผูใดไดดูทานเห็น 
ทานเขาแลวดวยตาปญญา กิเลสเครื่องเศราหมองซ่ึงเปนเหตุใหเกิด 
ความรอนเหลาใด  ที่มีอยูในสันดานของผูนั้น  กิเลสเหลาน้ี  ยอม 
สงบระงับดับหายไปจากสันดาน  ในขณะเมื่อไดดูไดเห็นพระธรรมน้ัน. 
แทจริง  ทานที่มละกิเลสบาปธรรมไดตามมรรคภาวนา  มีคุณนาม 
ปรากฏเรียกวา  โสดาบัน  สกทาคามี  อนาคามีอริยบุคคล พระอรหันต- 
ขีณาสพ  ดังนี้  ก็เพราะทานมาไดดูไดเห็นธรรมน้ัน  ความที่มละ 
กิเลสไดโดยตทังคะ  วิกขัมภนะ สมุจเฉทปหาน  ของผูที่มาไดดูไดเห็น 
พระธรรมนัน้ ยอมจริงมีแทไมเปลาเลย  เพราะเหตุนั้น  พระธรรมน้ัน 
จึงชื่อวา  เอหิปสฺสิโก  ควรจะเรียกรองซึ่งผูปฏิบัติวา  ทานจงมาดูมาเห็น 
เถิด  ดังนี้.  อนึ่ง  พระธรรมน้ันอันบุคคลผูปฏิบัติจะพึงนอมเขาในใจ  
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คือจะตองตรึกตรองมองดูดวยใจ จะแลดูดวยตามิได  แลดูดวยใจแลว   
ก็อาจจะเห็นพระธรรม  ทําใจใหบริสุทธิ์หลุดไปจากกิเลสได  เพราะเหตุ 
นั้น จึงจะตองนอมพระธรรมเขาในใจ  ตรึกตรองพจิารณาไปดวยใจ 
นัยหน่ึงวา พระธรรมน้ันเปนของอันบุคคลจะพึงนอมเขาในใจได  อธิบาย 
วาผูที่บําเพ็ญเพียรรีบเรงภาวนา  ดังรีบดับผาและเศียรอันเพลิงไหมอยู 
ฉะน้ันแลว  ทํามรรคและผลใหเกิดข้ึนในใจ  เพราะเหตุนั้น พระธรรม 
จึงชื่อวา  โอปนยิโก  อันบุคคลจะพึงนอมเขาในใจได.  เพราะธรรมอัน 
นั้น  วิญูชนผูรูวิเศษทั้งหลายจะพึงรูแจงเฉพาะตัว  อธิบายวา  พระ- 
ธรรมนี้  ทานท่ีเปนนักปราชญทั้งหลายจะพึงเห็นแจงในตน ๆ ผูอ่ืนที่ไม 
ไดรูจะพลอยมารูดวยทานน้ันไมได  เหมือนอยางวิชาศิลปศาสตรตาง ๆ 
ผูใด  ไดศึกษารูเขาใจแลว ก็รูเขาใจเฉพาะตังของผูนั้นเอง  ผูอ่ืนที่ไม 
ไดศึกษา  จะมาพลอยรูในศิลปศาสตรวิชานั้นดวยไมไดฉะน้ัน. 
          เมื่อโยคาพจรกุลบตุรมาระลึกตรึกคิดไปในคุณของพระธรรมอยูก ็
จะมละเสียไดซึ่งนีวรณธรรม  จิตก็จะต้ังม่ันเปนขณิกสมาธิ  และอุปจาร- 
สมาธิโดยลําดับ. 
                         วินิจฉัยในธัมมานุสสติ  ยุติแตเทานี้. 
          จะวินิจฉัยในสังฆานุสสติ  เครื่องระลึกถึงคุณพระสงฆตอไปวา 
โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญสังฆานุสสติกัมมัฏฐานน้ัน  พึงอาศัยอยูในเสนา- 
สนะอันสมควร  โดยนับท่ีกลาวมาแลวกอนน้ัน  แลวจึงระลึกถงึคุณ 
ของพระสงฆ.  พระสงฆนั้นมี   ๒ จําพวก  คือ  พระอริยสงฆจําพวก ๑ 
สมมติสงฆจําพวก ๑.  ทานที่ดํารงอยูในมรรค  ๔ ผล ๔  ชื่อวาอริยสงฆ 
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หมูของพระอริยเจา  หมูเปนพระอริยเจา.  ภิกษุต้ังแต ๔ รูปข้ึนไป   
นั่งในภายในสีมาไมละหัตถบาสกันและกัน  มีอํานาจใหสําเร็จสังฆกรรม 
นั้น ๆ  ได ชือ่วาสมมติสงฆ  สงฆโดยสมมติ.  ก็พระสงฆนั้นยอมมี 
คุณแกสัตว  เพราะทานรักษาปริยัติธรรมของพระพุทธเจาไว  ไดสังคีติรอย 
กรองไวเปนหมูเปนหมวดมิใหกระจัดพลัดพราย  จนถึงไดจารลึกลงไว 
ในใบลานเปนลําดับมา  หมูชนที่เกิด ณ ภายหลังไดศึกษาเลาเรียน 
สดับฟงทรงไว  จึงไดพากันฉลาดรูพุทธวจนะและบุญบาปเหตุเกิด 
สุขและทุกข  ถาเม่ือพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระสงฆ 
มิไดรักษาปริยัติธรรมไว  มิไดรอยกรองเรียบเรียงปริยัติธรรมไวไซร 
หมูชนที่เกิด ณ ภายหลังก็พากันโงเขลา  หารูพุทธวจะและบุญบาปเหตุ 
เกิดสุดและทุกขไม  ซึ่งประชุมชน  ที่เกิดภายหลัง  มารูจักพุทธวจนะ 
และบุญบาปเหตุเกิดสุขและทุกขตามภูมิปญญาของตน ๆ ไดนี้  เพราะ 
พระสงฆเปนตนเหตุ  ขอน้ีชื่อวาพระสงฆมีคุณแกสัตวอยางหน่ึง  อนึ่ง 
พระสงฆนั้น  ทานเปนบุญเขตเนื้อนาบุญของสัตวโลก  หาเขตบุญอ่ืนยิ่ง 
กวาและเสมอไมมี  บุคคลเหลาใดมีความตองการสมบัติที่เปนของมนุษย 
หรือเปนของทิพย  หรือตองการสมบัติคือนิพพานแลว  และถวายทาน 
บูชาและปฏบิัติตามดวยความเชื่อและเส่ือมใสในพระสงฆ ๆ ก็สามารถ 
จะใหบุคคลเหลาน้ันไดสมบัตินั้น  สมดังจิตประสงคของตน ๆ ได ขอน้ี 
พระสงฆไดชื่อวามีคุณแกสัตวอยางหน่ึง  เพราะเปนบุญเขตอันยิ่ง. 
          โยคาพจรบุตรผูเจริญสังฆานุสสติ  จะพึงระลึกถึงคุณของพระ 
สงฆ  โดยนยัที่กลาวมาแลวน้ีก็ได  หรือจะระลึกถงึคุณของพระสงฆ  
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ตามเพระบาลีวา  สุปฏิปนฺโน  เปนตนไปท้ังหมดหรือบทใดบทหนึ่งก็ได    
ความในพระบาลีนั้นวา  พระสงฆหมูสาวกของพระผูมีพระภาค  ทาน  
ปฏิบัติดีปดประตูอบายไดแลว  จึงชื่อวา  สุปฏิปนโฺน  ปฏิบัติดแีลว คือ 
พระโสดาบัน.  อน่ึง  ทานปฏิบัติตรง  อยูอีกชาติเดียวทําที่สุดแหง 
ทุกขได  จึงชื่อวา  อุชุปฏปินฺโน  ปฏิบติัคตรงแลว  คือพระสกทาคามี. 
อน่ึง  ทานปฏิบัติออกจากกามธาตุแลวดับทุกขไดแลวในพรหมโลก  จึง 
ชื่อวา  ายปฏินฺโน  ปฏิบติัออกตัวไดแลว  คือพระอนาคามี.  อน่ึง 
 ทานปฏิบัติชอบยิ่งดับทุกขไดในชาตินี้แลว จึงชื่อวา  สามีจิปฏิปนฺโน 
ปฏิบัติขอบย่ิงแลว  คือพระอรหันต.  สงฆสาวกของพระผูมีพระภาค 
เปนผูปฏิบัติดีแลว  เพราะเปนผูปฏิบัติแลวชอบในธรรมวินัยขอพระ- 
ผูมีพระภาคเจาท่ีตรัสแลวดี  มิไดดําเนินโดยขอปฏิบัติอันผิดจากพุทธ- 
ศาสนา  จึงชื่อวา สุปฏิปนฺโน  ปฏิบัติแลวดี.  อน่ึง  เปนผูปฏิบัติ 
ตรงแลว  เพราะทานดําเนินตามทางกลางคือพระอัษฎางคิกมรรค  มิได 
เขาไปใกลซึ่งสวนอันลามก ๒ อยาง  คือ กามสุขัลลิกานุโยคและอัตต- 
กิลมถานุโยค  ซึ่งเปนขอปฏิบัติอันผิดจากทางพระนิพพาน  จึงชื่อวา  อุช-ุ 
ปฏิปนฺโน  ปฏิบัติตรงแลว.  อน่ึง  เปนผูปฏิบัติออกตัวได  คือทานไม 
ปฏิบัติเพ่ือลาภยศความสรรเสริญสุขในปจจุบันและสวรรคสุคติภพที่เสวย 
สุขนั้น  ๆ ในเบ้ืองหนา  ทานเปนผูปฏิบัติเพ่ือจะออกจากภาท้ังสิ้นจาก 
ทุกขทั้งส้ินอยางเดียว  จึงชื่อวา  ายปฏิปนฺโน  ปฏบิัติออกตัวไดแลว. 
อน่ึง  ทานเปนผูปฏิบัติชอบยิ่งแลว  เพราะทานปฏิบัติ  ทํากาย วาจา 
ใจ  ใหบริสทุธิ์ดวยไตรสิกขา  คือ ศีล  สมาธิ  ปญญา  ซึ่งเปนความ  
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ปฏิบัติชอบยิง่ควรแกโลกตุรธรรม พระสงฆสาวกองพระผูมีพระภาค    
ซึ่งเปนผูปฏิบัติดีแลว  ปฏิบัติตรงแลว  ปฏิบัติออกตัวไดแลว  ปฏิบัติ   
ชอบยิ่งแลวน้ัน  จัดเปนคู ๆ ได ๔ คู คือ  ทานที่ดํารงอยูในโสดา- 
ปตติมรรค  โสดาปตติผลคู ๑ ทานท่ีดํารงอยูในสกทาคามิมรรค  สกทา- 
คามิผลคู ๑ ทานท่ีดํารงอยูในอนาคามิมรรค   อนาคามิผลคู  ๑  ทานท่ี 
ดํารงอยูในอรหัตมรรค  อรหัตผลคู ๑ นับเรียงตัวบุคคลอออกไปโดย 
ลําดับมรรคและผลน้ัน ๆ  เปนพระอริยบุคคล ๘ จําพวก พระสงฆ 
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาน้ันจัดเปนคู ๆ ได  ๔ คู  นับเรียงเปนตัว 
บุคคลได ๘  จําพวกเหลานี้.  อน่ึง พระสงฆนั้นทานเปนผูควรเรื่อง 
สักการบูชาอันเทวดาและมนุษยพึงนํามาบูชา  เพราะทานอาจทําเทวดา 
และมนุษยผูบูชานั้นใหมีผลอันใหญยิง่ตามประสงคไดดวยคุณของตนท่ีมี 
สันดานบริสุทธิ์แลว  เปนเขตบุญอันยิ่ง  เหตุนั้น  จึงชื่อวา  อาหุเนยฺโย 
ผูควรซ่ึงเครื่องสักกาบูชาอันหมูประชุมชนพึงนํามาบูชา  อนึ่ง พระสงฆ 
นั้น  เปนผูควรซ่ึงเครื่องสักการะตอนรับกอนกวาญาติและมิตรสหายและ 
อาคันตุกะ แตบรรดาที่มาท้ังส้ิน  เพราะชนมีญาติเปนตนเหลานั้น  มีคุณ         
ซึ่งเสมอดวยพระสงฆนั้นไมมี   พระสงฆนั้นมีสันดานอันบริสุทธิ์  เปน 
เนื้อนาบุญอันยิ่ง  ยอมปรากฏมีแตในพุทธกาลอยางเดียว  ไมมีในกาล 
อ่ืน ๆ เพราะเหตุนั้น  พระสงฆนั้นจึงชื่อวา  ปาหุเนยฺโย  ผูควรซ่ึง 
เครื่องสักกาบูชาอันประชุมชนพึงนําบูชากอน. อน่ึง  พระสงฆนั้น 
เปนผูควรซ่ึงทักขิณาทานเครื่องเจริญผล คือ  สุขสมบัติ  อันประชุมชน 
เชื่อตอโลกหนา  หวังผลแลวจึงใหดวยความเลื่อมใส  เพราะพระสงฆ  
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นั้นอาจจะทําทิกขิณาทานของประชุมชนผูใหนั้นใหมีผลไพบูลใหญยิ่งได  
 ดวยคุณของตนท่ีมีสันดานบริสุทธิ์เปนเนื้อนาบุญอันยิ่ง.  อน่ึง  พระสงฆ 
นั้นทานเปนผูควรทําซ่ึงอัญชลีของประชุมชนผูเลื่อมใส  เพราะพระสงฆ 
นั้นมีสันดานบริสุทธิ์เปนเขตบุญอันยิ่งอาจจะทําอัญชลีกรรมของประชุม 
ชนนั้นใหเกิดผลวิเศษได เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา  อฺชลิกรณีโย  ผูควร 
ทําซ่ึงอัญชลีของประชุมชน  อน่ึง  พระสงฆทานเปนไรนาท่ีงอกที่ 
หวานพืช  คือบุญกุศลของประชุมชนในโลก  ไมมีไรนาอ่ืนจะยิ่งกวา 
หรือเสมอเหมือนได  เพราะพระสงฆนั้นมีสันดานบริสุทธิ์  ปราศ 
จากโทษคือกิเลสซึ่งเปนเครื่องประทุษราย  ทําสันดานตนใหเศราหมอง 
เพราะเหตุนั้น  พระสงฆจึงเปนเขตบุญอันยิ่งของเทวดาและมนุษยทั้ง 
หลาย.  ก็แลคุณของพระสงฆซึ่งไดพรรณนามาตามบทพระบาลีฉะน้ี 
เมื่อยนเขาแลวก็ ๒ อยางเทานั้น คือ คุณเกื้อกูลแกตน ๑ เกื้อกูลแก 
ผูอ่ืน ๑.  บทวา  สุปฏิปนโฺน  จนถึง  สามีปฏิปนฺโน  ๔  บทนี้เปน 
คุณเกื้อกูลแกตน  บทต้ังแต  อาหุเนยฺโย  ไปจนถึง  อนุตฺตร  บฺุกฺ- 
เขตฺต  นี้เปนคุณเกื้อกูลแกผูอ่ืน.  เมื่อโยคาพจรกุลบุตรมาระลึกตรึกไป 
ในคุณของพระสงฆอยู  นีวรณธรรมก็จะสงบระงับไปจากสันดาน  จิตก็ 
จะต้ังม่ันเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลําดับ. 
                          วินิจฉัยในสังฆานุสสติ  ยุติแตเทานี้. 
           เรื่องพระพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ  รัตนะทั้ง ๓ นี้ จงอุตสาหะ 
อานทุก ๆ วันเถิด เมื่ออานน้ันตรึกตรองนึกตามไปดวยปญญา  ใหเห็นจริง 
จนเกิดศรัทธาความเชื่อ  ความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย  เมือ่ไดศรัทธา  
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ความเชื่อความเสื่อมในอยางนี้แลว  กช็ื่อวาไดอริยทรัพย  เปนทรัพย   
อันประเสริฐ  ยอมทําอริยคุณอันเลิศใหเกิดแกตน  จะไดเปนอริยบุคคล 
ไมเสียทีที่มาเกิดเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนานี้ทีเดียว. 
          จะวินิจฉัยในสีลานุสสติตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญสีลา- 
นุสสตินั้น  ถาเปนคฤหัสถพึงชําระศีลของคฤหัสถใหบริสุทธ  ถาเปน 
บรรพชิตก็พึงชําระศีลของบรรพชิตใหบริสุทธิ์  ใหเปนศีลอันพระอริย- 
เจาชอบใจ  อยางใหเปนทอนคือขาดตนขาปลาย  อยาใหทะลุคือขาด 
กลาง  อยาใหดางคือขาดขางตนหรือขาดขางปลายเขาไป ๒ หรือ  ๓  โดย 
ลําดับ  อยาใหพรอยคือขาดในระหวาง  ๆ ค่ัน ๆ กนั พึงทําศีลของตน ๆ 
ใหบริสุทธิ์บริบูรณพรอมมูลดวยดีแลว  พึงเขาไปยังเสนาสนะท่ีสงัด 
ดุจกลาวแลวแตหนหลัง  แลวพึงพิจารณาซึ่งศีลของตน  ดวยสามารถ 
แหงคุณความบริสุทธิ์ อันพระอริยเจาชอบใจ  มีอันไมขาดเปนตน 
วาศีลของเรามิไดขาดในเบื้องตนและเบ้ืองปลาย  มิไดทําลายในทาม 
กลาง มิไดดางมิไดพรอย  เปนไทยมิไดเปนทาสของตัณหา  ศีลของ 
เรานี้เปนที่สรรเสริญของนักปราชญ  อันตัณหาและทิฏฐิไมเขายึดถือ 
และจับตองได  ยอมเปนไปเพ่ือจะใหสําเร็จอุปจารสมาธิ  เมื่อโยคา- 
พจรกุลบุตรระลึกเนือง ๆ  อยูถึงศีลของตน   โดยนัยดังกลาวมาแลวน้ี 
จิตก็จะสงบระงับจากนีวรณธรรม  ต้ังมั่นเปนขณิกสมาธิและอุปจาร- 
สมาธิ  โดยลาํดับ  สําเร็จเปนกามาพจรกุศล. 
                           วินิจฉัยในสีลานุสสติ  ยุติแตเทาน้ี. 
          จะวินิจฉัยในจาคานุสสติตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ  
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จาคานุสสติกัมมัฏฐานน้ัน  พึงทําใจใหยินดีรักใครในอันบริจาคทานกอน   
อน่ึง พึงต้ังจิตไววา  ต้ังแตนี้ไป  เมื่อปฏิคาหกผูจะรับทานมีอยู  เรา 
ไมไดใหทานโดยท่ีสุดแตขาวกอนหน่ึงแลว  เราจะไมบริโภคเลยเปน 
อันขาดทีเดียว ในวันเมื่อจะเจริญจาคานุสสติกัมมัฏฐานน้ัน พึงใหทาน 
แกปฏิคาหกอันทรงคุณเปนอันดี  แลวพึงถือเอาซ่ึงนิมิตคือออการใน 
ทานท่ีคนใหดวยบริจาคเจตนานั้น แลวพึงเขาไปยังเสนาสนะอันสงัด 
มีนัยดังกลาวแลวแตหลัง  แลวพึงระลึกถึงซ่ึงอันบริจาคทานของตน ที่ 
ประกอบดวยคุณมีความปราศจากตระหน่ีเปนตน  วาเปนลาภของเรา 
แลวหนอ  เราไดชาติเกิดเปนมนุษยนี้ ชื่อวาไดดวยดีแลวหนอ เพราะ 
เราอยูบัดนี้ดวยจิตปราศจากตระหน่ี  เรามีอันบริจาคสละปลอยออก 
แลว  มีมือลางเปยกอยูเปนนิตย  เพื่อจะหยิบไทยธรรมใหโดยเคารพ 
เราเปนผูยินดีแลวในอันบริจาคทาน  เราเปนผูควรเพ่ืออันขอของผูอ่ืน 
ผูอ่ืนมาของสิ่งไรเราก็ใหสิ่งน้ันตามประสงค เราเปนผูยินดีแลวใน 
อันใหและอันแจกเฉลี่ยของใหแกผูอ่ืน  เมื่อโยคาพจรกุลบุตรมาระลึก 
ถึงอันบริจาคทานของตนโดยนิยมดังนี้  จิตก็จะปราศจากนีสรณธรรม 
ต้ังม่ันเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดยลําดับ. 
                           วินิจฉัยในจาคานุสสติ  ยุติแตเทานี้. 
          จะวินิจฉัยในเทวตานุสสติตอไปวา โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ 
เทวตานุสสติกัมมัฏฐานน้ัน พึงทําจิตใหประกอบดวยคุณคือศรัทธา 
ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  กอน  แลวพึงไปยังท่ีสงัดเงียบ  แลวพึงต้ัง 
ไวซึ่งทานผูมีคุณท้ังหลาย  ที่เกิดในคติอันดี  บริบรูณดวยสุขสมบัติ  
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อิสริยยศ  บรวิารยศ  อันเปนทิพย  ซึ่งชาวโลกเรียกวาเทวดา  ที่ประกอบ   
ดวยคุณมีศรัทธาเปนตนไวในที่เปนพยาน  แลวจึงระลึกวาเหลาทาน 
เทวดาซึ่งเกิดในที่คติอันดี  บริบรูณดวยสุขสมบัติยศศักด์ิศฤงคารบริวาร 
เปนใหญเปนอธิบดีมีเดชานุภาพมากน้ัน  เพราะเมื่อชาติกอน ๆ ทา 
เทวดาเหลานั้น  ยอมประกอบดวยคุณคือศรัทธา ศีล สุตะ  จาคะ  ปญญา 
ก็คุณคือ  ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  ของเราน้ีก็มีเหมือนกัน 
เมื่อต้ังทานเทพดาที่เกิดในคติอันดีอันบริบูรณ  ดวยสุขสมบัติ  ลาภยศ 
ไวในท่ีเปนพยานฉะนี้แลว  ก็พึงระลึกถึงคุณคือศรัทธา  ศีล  สตุะ  จาคะ 
ปญญา ของตนเนือง ๆ ร่าํไป  เมื่อปฏิบัติอยูโดยนัยนี้  จิตก็จะสงบ 
ระงับปราศจากนีวรณธรรมทั้งปวง  ต้ังมั่นเปนขณิกสมาธิ  และอุปจาร- 
สมาธิโดยลําดับ สําเร็จเปนกามาพจรกุศลบุญราศี. 
                           วินิจฉัยในเทวตานุสสติ  ยุติแตเทาน้ี. 
          จะวินิจฉัยในอุปสมานุสสติตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ 
อุปสมานุสสติกัมมัฏฐานน้ัน  พึงเขาไปยังที่สงัดแลว จึงระลึกถึงคุณ 
พระนิพพานธรรมวา พระนิพพานน้ีย่ํายีเสียซึ่งความเมาตาง ๆ มีความ 
เมาในวัยเปนตน  หรือวาพระนิพพานนี้นําความหวังความอยากดัง 
กระหายนํ้าเสียใหพินาศ  หรือวาพระนิพพานน้ีถอนข้ึนซึ่งอาลัยรักใคร 
พัวพันอยูในกามคุณ ๕ เสียดวย  หรอืวาพระนิพพานนี้เขาตัดเสียได 
ซึ่งกิเลสและกรรมและวบิาก  อันเปนเหตุใหสัตวหมุนเวียนเกิดเวียนตาย 
อยูในภพท้ัง ๓  หรือวาพระนิพพานน้ีเปนที่สิ้นตัณหา สิ้นความสะดุง 
สิ้นความกลัวความอยากดวยดี หรือวาพระนิพพานนี้เปนที่ปราศจาก  
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กิเลสเครื่องยอมใจ  หรือวาพระนิพพานนี้เปนที่ดับราคะ  โทสะ  โมหะ  
โดยไมเหลือ  หรือวาพระนิพพานน้ีเปนที่ดับเพลิงกิเลสและกองทุกข  
เปนสุขอยางยิ่ง  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ๓ นีช้ื่อวาเพลิงกิเลส  เพราะเกิด 
ข้ึนกับจิต  ทําจิตใหเศราหมองขุนมัวดวย  ทําจิตใหรอนกระสับกระสาย 
ดวยชาติความเกิด  ชราความแก  มรณะความตาย  โสกะความแหง 
ใจ  ปริเทวะความร่ําไรพร่ําบนดวยวาจา  ทุกขความเจ็บกาย  โทมนัส 
ความเสียใจ  อุปยาสความคับแคนใน  ๘  นีช้ื่อวากองทุกข  เพราะ 
เปนเหตุแหงความทุกขตาง ๆ ดวย   เปนตัวทุกขเหลือทนดวยเพลิง 
กิเลสมีราคะเปนตน  กองทุกขมีชาติเปนตนเหลาน้ี  มาถึงพระนิพพาน 
แลว  ยอมดับสิ้นไปหมดไมเหลืออยูได  เหตุนั้นพระนิพพานน้ันจึงเปน 
สุขอยางยิ่ง,  ใหโยคาพจรกุลบุตรผูเจริญอุปมานุสติ  พึงระลึกถึงคุณ 
ของพระนิพพานบทใดบทหน่ึงเปนอารมณ  โดยนับดังกลาวมานี้  เมื่อ 
ระลึกถึงคุณของพระนิพพานนั้นอยูเนื่อง ๆ ร่ําไป  จิตก็จะสงบระงับ 
จากราคะ  โทสะ  โมหะ  ต้ังม่ันเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิโดย 
ลําดับ  สําเรจ็เปนกามาพจรกุศลบุญราศี. 
                         วินิจฉัยในอุปสมานุสสติ  ยุติแตเทาน้ี. 
        จะวินิจฉัยในมรณัสสติตอไปนี้  โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ 
มรณัสสตินั้น  พึงไปยังที่สงัดแลว  กระทําบริกรรมนึกไปวา  ความตาย 
จักมีแกเรา  เราจักตองตายดังน้ี  หรือนึกวา  ชีวิตของเราจักขาด 
ไปดังนี้  หรอืจะนึกวา  เรามีความตายเปนธรรมดา  ลวงความตายไป 
ไมได  ดังนี้ก็ได  เมื่อทําบริกรรมน้ัน  พึงทําในใจนึกดวยอุบาย  อยาได 
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ทําในใจนึกดวยหาอุบายมิได.  ซึ่งวาทําในใจนึกดวยอุบายน้ัน  คือให   
เปนผูมีสติและปญญากําหนดพิจารณาใหเกิดความสังเวชวา ความตายน้ี 
จักมีเปนแน  ชีวิตทีเลี้ยงรางกายจิตใจใหสดใสเปนอยูนี้จักขาดไปเปน 
แท  พึงเปนผูมีสติและปญญากําหนดพิจารณา  ใหเกิดความสังเวชฉะน้ี 
อยาไดบริกรรมบนเพอพึมพําไปแตปาก  และถาบนเพอพึมพําไปไมได 
ต้ังสติพิจารณาดวยปญญา  ธรรมสังเวชในความตายน้ันก็ไมเกิดข้ึนได 
ดังน้ีชื่อวาทําในใจนึกดวยหาอุบายมิได. แมจริงเมื่อโยคาพจรกุลบุตร 
มาทําในใจนึกดวยปญญา  ธรรมสังเวชในความตายน้ันก็ไมเกิดข้ึนได 
คนที่รักใครมีมารดาบิดาเปนตน  ก็มกัจะโศกเศราเสียใจ  ขณะเม่ือ 
ระลึกถึงความตายของคนท่ีไมรักไมชัง  ก็มักจะเพิกเฉยเสียมิไดมีความ 
สังเวช  ดังสัปเหรอเห็นซากศพไมมีความสังเวชฉะน้ัน  ขณะเม่ือระลึก 
ถึงความตายของคนที่มีเวรอันเปนขาศึกกัน  ก็จะชื่นชมโสมนัส  ขณะ 
เมื่อระลึกถึงความตายของตน  ก็มักจะเกิดความสะดุงหวาดเสียวตกใจ 
กลัว  ดังคนขลาดเปนนายเพ็ชฌฆาตถือดาบเงือดเง้ืออยูและมีความสะดุง 
ตกใจกลัวฉะน้ัน  ความทําในใจโดยไมแยบคาย  ดวยหาอุบายมิได  ยอม 
ประกอบไปดวยโทษตาง ๆ  ดังพรรณนามาฉะน้ี.  เพราะเหตุนั้น  เมื่อ 
โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญมรณัสสติกัมมัฏฐานน้ี  พึงระลึกถึงความตาย 
โดยแยบคายดวยอุบายท่ีชอบ  ทําใหประกอบพรอมดวยองค ๓ คือ  สติ 
ระลึกถึงความตาย ๑  ญาณรูความตายจักมีแน  ตัวจะตองตายเปนแท ๑ 
เกิดสังเวชสลดใจ  ๑  เมือ่ระลึกถึงความตายประกอบพรอมดวยองคทั้ง ๓ 
นี้แลว  ก็จะขมนีวรณธรรมทั้งส้ินเสียได  จิตใจก็จะต้ังม่ันเปนขณิกสมาธิ  
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และอุปจารสมาธิโดยลําดับ  สําเร็จเปนกามาพจรกุศลบุญราศี  โดยโยคา-   
พจรกุลบุตร  ผูระลึกถึงความตายเนือง ๆ อยูอยางนั้น  ก็จะเปนผู 
ไมประมาทไมมัวเมาส้ินกาลทั้งส้ิน  จะไมยินดียิ่งในภพ  ตัดความยินดียิ่ง 
ในภพท้ังสิ้นเสียได  จะไมรักใครในชวิีต  มละความรักใครในชวิีตเสียได 
จะเวนเสียซึ่งกรรมท่ีเปนบาป  จะเปนผูมักนอยไมสะสมเก็บขาวของไว 
มาก จะเปนผูมีมลทิน  คือตระหน่ีปราศจากสันดาน  มิไดหวงเสียดาย 
ในเครื่องบริขารท้ังส้ิน จะถึงซ่ึงอันคุนเคยในอนิจจสัญญา ความหมายรูวา 
สังขารคือรูปธรรมนามธรรมรางกายจิตใจไมเที่ยง  และทุกขสัญญา  ความ 
หมายรูวาสังขารเปนทุกข  และอนัตตาสัญญา ความหมายรูวาธรรมทั้งสิ้น 
เปนอนัตตา  ไมใชตัว  ไมใชตน  ไมใชสัตว  ไมใชบุคคล  อนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตาน้ัน  ก็จะเขาไปต้ังปรากฏอยูแจงชัดในสันดาน  อนึ่ง  เมื่อความตาย 
มาถึงก็ไมกลัวตาย  เปนผูมีสติตาย  มิไดเปนคนหลงตาย  คนที่ไมไดเจริญ 
มรณัสสติ  เมื่อใกลจะตายมักจะสะดุงตกใจกลัวตายเปนกําลง  ดังคนเปน 
สัตวรายครอบงําไวจะกินเปนภักษาหาร  มิฉะนั้นดงัคนอันอยูในเง้ือมมือ 
ของโจรหรือเง้ือมมือของเพ็ชฌฆาตมีความสะดุงตกใจกลัวฉะนั้น  คุณคือ 
เจริญมรณัสสตินี้  เปนปจจัยที่จะใหสําเร็จแกพระนิพพาน  ผูที่เจริญ 
มรณัสสติกัมมัฏฐานน้ี  ถายังมิสําเร็จแกพระนิพพานในชาตินี้  เมื่อส้ินชีพ 
ทําลายขันธลง  ก็จะมีสุคติภพเปนเบื้องหนา  มรณัสสติภาวนา  ยอม 
ประกอบไปดวยคุณานิสงสเปนอันมากฉะน้ี  เพราะฉะนั้น  ควรท่ีผูปรีชา 
จะพึงมีอุตสาหะเจริญมรณัสสติกัมมัฏฐานน้ีสิ้นกาลเนือง ๆ เทอญ. 
                             วินิจฉัยในมรณัสสติ  ยุติแตเทานี้.  
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          จะวินิจฉัยในกายคตาสติตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตรผูจะเจริญ   
กายคตาสติกัมมัฏฐานน้ัน  พึงต้ังสติกําหนดพิจารณาซ่ึงกายเปนท่ีประชุม  
แหงสวนนาเกลียด  ขางบนต้ังแตพ้ืนเทาข้ึนมา  ขางลางต้ังแต 
ปลายผมลงไป  มีหนังหุมอยูโดยรอบ ใหเห็นวาเต็มไปดวยของไม 
สะอาดมีประการตาง ๆ ถาจะนับเปนสวน ๆ ม ี๓๑  สวน คือ  เกสา 
ผมท้ังหลายสวน ๑  โลมา  ขนทั้งหลายสวน ๑  นขา  เล็บทั้งหลาย 
สวน ๑  ทนตฺา  ฟนทั้งหลายสวน ๑  ตโจ หนังสวน ๑ มส  เนื้อ 
สวน ๑ นหารู  เสนเอ็นทั้งหลายสวน ๑  อฏ ี  กระดูกทั้งหลายสวน ๑ 
อฏ ิมิฺช  เยือ่ในกระดูกหรือขมองสวน ๑  อฏ ี  มามสวน  ๑  หทย 
หัวใจสวน ๑ ยกน  ตับสวน ๑  กิโลมก  พังผืดสวน ๑  ปหก  ไต 
สวน ๑  ปปผฺาส  ปอดสวน ๑ อนฺต  ไสใหญสวน ๑  ปหก  ไส 
นอยท่ีรัดเหน่ียวไสใหญไวสวน  ๑  อุทริย อาหารใหมสวน ๑  กรีส 
อาหารเกาสวน ๑  ปตฺต  น้ําดีสวน ๑  เสมฺห  น้ําเสลดสวน ๑  ปพฺุโพ 
น้ําเหลืองสวน ๑  โลหิต  น้ําเลือดสวน  ๑ เสโท  น้ําเหง่ือสวน ๑ 
เมโท  น้ํามันขนสวน  ๑ อสฺสุ  น้ําตาสวน ๑ วสา น้ํามันเหลวสวน ๑ 
เขโฬ  น้ําลายสวน ๑  สิงฺฆาณิกา  น้ํามูกสวน ๑  ลสิกา  น้ําไขขอ 
สวน ๑ มุตฺต  น้ําเยี่ยวสวน ๑ รวมเปน ๓๑  ดวยกัน. 
          ผมน้ันงอกข้ึนตามหนังศีรษะทั้งส้ิน  ขนนั้นงอกข้ึนตามขุมขน 
เวนไวแตฝามือฝาเทา  เล็บนั้นงอกข้ึนตามปลายมือปลายเทา สีขาว 
คลายเกล็ดปลา  ฟนนั้นงอกข้ึนตามกระดูกคางขางบนคางขางลาง  
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สําหรับบดเค้ียวอาหาร  หนังนั้นหุมอยูทั่วกาย  เนื้อน้ันอยูถัดหนัง   
เขาไปเปนชิ้น ๆ พอกกระดูกไวดังดินทาฝา  มีสีแดง ๆ เสนเอ็นนั้น 
สีขาว  ใหญบาง  เล็กบาง เกี่ยวประสานผูกพันกระดูกไว  ดุจเถาวัลลิ์ 
ผูกพันรัดฟนไวมิใหกระจัดกระจายฉะน้ัน  กระดูกนั้นเปนรางโครงคํ้า 
แข็งอยูในกาย  ประมาณสามรอยทอน  มีสีขาว  เยื่อในกระดูกนั้น 
มีสีขาว  เหมือนกะยอดหวายท่ีบุคคลเผาออน  แลวใสไวในกระบอกไม 
ฉะน้ัน เยื่อในขมองศีรษะนั้นเปนยางขาวเหมือนกะนุนคลุกกะทิ  มาม 
นั้นเปนกอนเนื้อ ๒ กอน   มีข้ันอันเดียวกัน  ดังผลมะมวง ๒ ผล  ม ี
ข้ัวอันเดียวกันฉะน้ัน มีสีแดงคล้ํา๑ๆ  หัวน้ันมีสีแดง  สัณฐาน 
เหมือนกับดอกบัวตูม  ต้ังอยูทามกลางปอด  ตับนั้นเปนแผนเนื้อ ๒ แผน 
มีสีแดงคล้ํา  ต้ังอยูระหวางอกขางขวาเคียงเน้ือหัวใจ  ถาคนมีปญญา 
มากปลายตับนั้นเปนแฉก ๆ ๒ แฉกบาง ๓  แฉกบาง  พังผืดนั้นมีสีขาว 
เหน่ียวหนังกับเนื้อติดกันไวบาง เหนี่ยวเนื้อกับเอ็นติดกันไวบาง 
เหนียวกระดูกกับเนื้อติดกันไวบาง  "ไตน้ันเปนชิ้นสีดําคล้ําเหมือน 
ลิ้นโคดํา  อยูขางชายโครงขางซาย๒"  ปอดน้ันเปนแผนเนื้อใหญ 
สีแดงคล้ํา  ต้ังอยูทามกลางอก  ปกคลมุมาม  หัวใจ  และตับ๓อยู 
ใหพึงเขาใจวา  หัวใจอยูทามกลางอก  มามอยูขางซายหัวใจ  ตับ 
อยูขางขวาหัวใจ  "ปอดปกคลุมปดมาม  หัวใจ  และตับอยูทั้งหมด๔" 
 
๑.  สวนนี้ ในบัดนี้เรียกวาปอด.  ๒.  ในบัดนี้เรียกวามาม.  ไตนั้นมีสัณฐานเมล็ดมะมวง 
พิมพานต  ๒ เมล็ด มีสายโยงถึงกัน  ตั้งเกาะกระดูกสันหลังตรงบ้ันเอว. 
๓.  ไดแกสวนท่ีเรียกวา  วกฺก นั้นเอง  แฉกหรือช้ินท้ัง ๒ นั้นคลุมหัวใจทั้งซายขวา. 
๔.  ไมถึงมามและตับ. ว. ว.  
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ไสใหญอยูใตมาน  ไสนอยอยูใตหัวใจ  ตับไตอยูบนไส  " ก็ไสใหญ   
นั้น  ปลายขางหน่ึงอยูคอหอย  ปลายขางหน่ึงอยูทวาร  ขดอยู ๑๒ ขด 
ทบไปทบมา  แชชุมอยูดวยโลหิตในทอง  ดังปลาไหลเผือกอันบุคคล 
ตัดศีรษะเสียแลวแชไวในรางเลือดฉะน้ัน  ไสนอยน้ันรัดไสใหญที่ทบ 
ไปมาอยู สีขาว๑"  อาหารใหมนั้น คือส่ิงของท่ีบริโภคกลืนลงไป 
ถึงทองแลว  และอาเจียนออกมาเสียเชนนั้น  อาหารเกาน้ัน  คือของ 
ที่บริโภคคางอยูในทองกลายเปนคูถ  เชนอุจจาระท่ีถายออกมาฉะน้ัน 
"น้ําดีนั้นสีเขียวคลา๒ ๆ"  ที่เปนฝกติดอยูใตตับ "ที่ไมเปนฝกซึม 
ซาบอยูทั่วกาย  เวนไวแต ผม  ขน เล็บ  ฟน  กระดูกและหนังท่ีเปน 
แผนแข็งกระดางเสีย๓"  น้ําแสลดนั้นสีขาวคล้ํา ๆ เปนมวก ๆ ขังอยู 
ในไสใหญปกคลุมอยูขางบน  กําบังกลิ่นปฏิกลูไวมิใหพุงข้ึนมาได 
ขณะเม่ือบุคคลกินอาหารกลืนลงไป น้ําเสลดน้ันก็แหวกออกเปน 
ชอง  ครั้นอาหารจมลงไปแลว  กก็ลับปดเขาดังเกา  น้ําเหลืองนั้น 
ต้ังอยูในสรีระที่มีบาดแผลและชอกช้ําเปนตน  "น้ําเหลืองนั้น ๆ อยาง 
เลือดขนนั้นมีสสีุกดังนํ้าครั่งท่ีขน ๆ ต้ังอยูในทอง  ทวมมาน  หัวใจ 
ตับ  ปอด  ไหลซึมซาบไปทีละนอย ๆ ชุมไปในมานและเน้ือหัวใจ 
และตับปอด  อยางหน่ึง เลือดเหลวใสมีสีแดงดังนํ้าครั่งจาง ๆ  ซึม 
ซาบอยูทั่วท้ังกาย  เวนไวแตหนังอันแหงกระดางและผม  ขน เล็บ  ฟน 
 
๑.  ในบัดนี้  เขาใจดังนี้  ลําหลอดต้ังแตหอยลงมา ถึง  อุทร  คือกระเพาะอาหาร ไมใชไสเปน 
หลอดอาหาร  ไสนอยตอกระเพาะอาหารลงไปทบตามพืน้ทอง  ไสใหญตอไสท่ีทองนอยขางขวา 
วงออมข้ึนไปผานทองลมมาทางซาย  ปลายจดทวาร. ๒.  เหลือง. ๓. ซึมอยูตามสําไส  
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กระดูกเสีย"  น้ําเหง่ือน้ันสีดังนํ้ามันงาอันใส ไหลออกจากขุมผมและ   
ขนในกาลเม่ือกายรอนดวยเพลิงและแดด  หรือกินของเผ็ดและรอน 
หรือธาตุอันใดอันหน่ึงวิการ  มันขนนั้นสีดังขม้ิน  ติดอยูกับหนังตอ 
เนื้อ  น้ําตานั้นสีดังน้ํามันงาอันใส  ต้ังอยูในขุมตาท้ัง ๒ ยอมไหล 
ออกมาในกาลเมื่อรองไห  หรือหัวเราะหนักเปนตน น้ํามันเหลวสีดัง 
น้ํามันมะพราวที่เปนไข  ต้ังอยูบนฝาเทา  หลังมือ  หลังเทา  และ 
ภายในชองหูและหนาผากและจะงอยบาโดยมาก เมื่อตองรอนดวย 
เพลิงหรือแดดเปนตน  จึงไดไหลออกมา  น้ําลายน้ันอยูในปาก สีขาว 
สัณฐานดังฟองนํ้า  ไหลซึมอยูบนกระพุงแกมทั้ง ๒ ชอง  ที่เกดิน้ําลาย 
นั้นอยูใตลิ้น  น้ํามูกนั้นอยูในขมองศีรษะ เปนยวงไหลออกทางนาสิก 
เหลวบาง  ขนบาง น้ําไขขอน้ันติดอยูติดอยูตามขอกระดูกที่ตอกันทั้งส้ิน 
"น้ํามูตรนั้นเกรอะออกจากอาหารใหมและอาหารเกา" ขังอยูใน 
กระเพาะที่อยูขางปสสาวะ.  กายซ่ึงแยกออกเปนอาการ ๓๑  สวนน้ี 
ตามพระบาลีพระพุทธเจาตรัสเทศนา  แตในคัมภีรอรรถกถาทานแยก 
เยื่อในขมองศีรษะออกสวนหนึ่งตางหาก  เรียกวา  มตฺถเก  มตฺลุงฺค 
จึงเปนอาการ ๓๒  อาการ ๓๒ นี ้ยอมปรากฏแกชาวโลกโดยมาก 
ชาวโลกยอมรองเรียกวาอาการ ๓๒ ดังน้ี.  อาการ ๓๑  ตามนัยพระ 
บาลี  อาการ ๓๒ ตามนัยอรรถกถานี้  ใหโยคาพจรกุลุบุตรผูเจริญ 
 
๑.  ในบัดนี้  เขาใจวา  เลือดเดินในลําหลอดท่ีเรียกวา  เสนใหญนอยจะสุขุมละเอียด  โลหิต 
ท่ีเรียกวาขนในท่ีนี้  สีครามก่ํา  เดินวกเขาตับ  หัวใจ ปอด  ตามอาการในท่ีนี้  ยกน  หทย  วกฺก 
โลหิตท่ีเรียกวาจางนั้น  สีแดงสด  เดินอออกจาปอด  หัวใจ  ไปท่ัวสรรพางค.  ๒.  ในบัดนี้  เขา 
ใจวา เกรอะออกากโลหิต ทางไต ๒ ช้ิน.  
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กายคตาสติ  พึงพิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูล  โดยมสีัณฐานและ  
กลิ่นและที่เกดิและท่ีอยูทุกสวน ๆ หรอืสวนใดสวนหนึ่งก็ได  พึง  
พิจารณาโดยอนุโลมปฏโิลม  ถอยหนาถอยหลัง  กลับไปกลับมา 
ใหเห็นเปนของปฏิกูลลงจงได  ถาไมเปนของปฏิกูลลงได  ยัง 
กําหนัดรักใครยินดีอยูในกายไซร  กพึ็งตามถามไลไปในใจวา สิ่ง 
ไหนท่ีเปนของดีของงามในกายนี้  จึงจะกําหนัดรักใครยินดีเอาเปน 
หนักหนา  กายน้ีเปนของปฏิกูลพึงเกลยีดทั้งส้ินมิใชหรือ แลวกใ็ห 
พึงกําหนดไลไปในใจอีกวา  นั่นก็ผม  นั่นก็ขน  นัน่ก็เล็บ  นั่นก็ฟน 
นั่นก็หนัง  จนเปนมูตรเปนที่สุด  แลวจึงกลับถามไปในใจอีกวา  สวน 
ไหนเลาท่ีเปนของดีของงาม  ถาไลไปในใจดังพรรณนามาฉะน้ี  ก็จะ 
เห็นลงวาเปนของปฏิกูลพึงเกลีอดได ถาไมเห็นเปนของปฏิกูลทุก 
สวนไซร  สวนไหนท่ีปรากฏเปนของปฏิกูลชัด  คือมูตรคูถหรือบุพโพ 
โลหิต  เสมหะ  เหง่ือไคล  ก็พึงนึกแตสวนน้ันร่ําไป  จนปฏิกลูผุดข้ึน 
ครั้นเห็นสวนใดสวนหนึ่งเปนปฏิกูลแลว  สวนอ่ืน  ๆ ก็จะเห็นเปน 
ปฏิกูลไปเหมือนกัน  ดังตนผักตนหญาที่งอกข้ึนบนคูถ  คนทัง้หลาย 
ยอมเกลียดฉันใด  ผม  ขน  เล็บ ฟน หนัง  ก็อาศัยมูตรคูถบุพโพโลหิต 
ชุมอยูเปนของปฏิกูลพึงเกลียดฉันนั้น  อนึ่ง  ขาวของผาน่ังผาหม 
เปนตน  ซึ่งเปนของบริสุทธสะอาดดี  ถาเปอนมูตรคูถน้ําเหลือง 
น้ําหนองแลว  คนผูที่สะอาดท้ังหลายเกลียดและกลาวติเตียนวา ผาน้ี 
ปฏิกูลนัก  เปอนมูตรคูถน้ําเลือดนํ้าหนองไมอยากจับตองและนุงหม 
ฉันใด  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  นี ้ ถึงบุคคลจะสําคัญวาดีงาม  
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ก็ติดเปอนอยูดวยมูตรคูถน้ําเลือดนํ้าหนองเครื่องปฏิกูล ก็ชื่อวาเปน   
ของปฏิกูลไมควรกําหนัดยินดีฉันนั้น  อนึ่ง  หมอขางในใสมูตรคูถ 
น้ําเลือดนํ้าหนองและของเนาตาง ๆ ขางนอกแมจะวาดเขียนตกแตง 
ใหงดงามสักเทาใด  ๆ  กไ็มพนปฏิกูล    เพราะมูตรคูถและน้ําเลือดนํ้า 
หนองและของเนาเหลาน้ัน  ซึมออกมาพาใหเห็นเปนปฏิกูลฉันใด 
กายน้ีเลา  ถึงจะขัดสีตกแตงประดับประดาใหวิจิตรงามอยางไร  ก ็
เหมือนกับหมอท่ีวิจิตรงามขางนอก ขางในเต็มไปดวยของไมสะอาด 
มีมูตรคูถเปนตนฉันนั้น. เม่ือพิจารณากายของตนเห็นเปนปฏิกูลแลว 
ก็พึงพิจารณากายของผูอ่ืนใหเห็นเปนปฏิกูลเหมือนกัน  แลวรวมกาย 
ตนกายผูอ่ืนเปนอันเดียวกัน เพงพิจารณานึกไปโดยนัยดังกลาวมานี้ 
เมื่อโยคาพจรกุลบุตรเหน็เปนปฏิกูลดังน้ี  จิตใจก็สงบระงับจากนีวรณ- 
ธรรม  ต้ังม่ันเปนขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเพียง 
ปฐมฌานโดยลําดับ สําเร็จเปนกามาพจรกุศลและรปูาพจรกุศล  อน่ึง 
ถาโยคาพจรกุลบุตรอาศัยซึ่งอารมณประเภทคือสีตาง ๆ มีสีเขียวเปนตน 
ซึ่งปรากฏในอาการ ๓๑ ในอาการ ๓๒ นั้น  พิจารณาเอาเปนกสิณ 
บริกรรมไป  ก็จะไดสําเร็จอัปปนาสมาธิตลอดข้ึนไปถึงจตุตถฌาน 
ปญจมฌาน  และจะเปนอุปนิสัยใหตรัสรูตลอดถึงฉฬภิญญาสมาบัติและ 
มรรคผล.  เหตุนั้น  ควรท่ีกุลบุตรผูมศีรัทธาอยาไดประมาทพึงอุตสาหะ 
เจริญกายคตาสติกัมมัฏฐานน้ี อันประกอบดวยอานิสงสเปนอันมาก 
ดังพรรณนามานี้  เทอญ. 
                               วินิจฉัยในกายคตาสติ  ยุติแตเทาน้ี.  
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          จะวินิจฉัยในอานาปานัสสติกัมมัฏฐานตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตร  
ผูจะเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐานน้ัน  พึงเขาไปอาศัยอยูในปาหรืออยู  
ในรุกขมูลรมพฤกษา  หรือในเรือนโรงศาลากุฎีที่วางเปลา  เปนที่ 
เงียบสงัดแหงใดแหงหน่ึง  สมควรแกภาวนานุโยคแลว  พึงนั่งคู 
บัลลังกขัดสมาธิ  เทาขวาทับเทาซาย  มือขาวทับมือซาย  ต้ังกาย 
ใหตรง  ดํารงสติไวใหมั่น  คอยกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก 
อยาใหหลงลืม เมื่อหายใจเขาพึงกําหนดรูลมหายใจเขา  เมื่อหายใจ 
ออกก็พึงกําหนดรูวาหายใจออก  เมื่อหายใจเขาและออกยาวหรือส้ัน 
ก็ใหพึงกําหนดรูโดยประจักษชัดทุกครั้ง ๆ  ไปอยาลืมหลง  อน่ึง  ทาน 
สอนใหกําหนดนับ  คือเมื่อลมหายใจเขาและหายใจออกอันใดปรากฏ 
แจง  ใหนึกนับวา  ๑  ๆ  เปนตนไปจนถึง ๑๐ ดังคนนับตวงซ่ึงขาว 
เปลือก ทานใหนับลมหายใจเขากอน  ใหนับลมหายใจออก ๒ ที่ ๒ 
ใหนับเปนคู    ๆ  กันไปจนถึง  ๑๐ คือเมื่อลมหายใจเจาหายใจออกนับวา  ๑ ๆ 
แลวลมเขาลมออกเปนนับวา  ๒ ๆ  ลมเขาออกนับวา ๓ๆ  นับวา  ๔ ๆ 
นับวา ๕ ๆ  เปนปญจกะ. 
          ลมเขาลมออกนับวา ๑ ๆ  นับวา  ๒ ๆ  นับวา ๓ ๆ  นับวา  ๔ ๆ 
นับวา  ๕ ๆ นับวา  ๖ ๆ เปนฉักกะ. 
          ลมเขาลมออกนับวา ๑ ๆ  นับวา  ๒ ๆ  นับวา  ๓ ๆ  นับวา ๔ ๆ 
นับวา  ๕ ๆ นับวา  ๖ ๆ  นับวา  ๗ ๆ เปนสัตตกะ. 
          ลมเขาลมออกนับวา ๑ ๆ นับวา  ๒ๆ  นับวา  ๓ ๆ  นับวา  ๔ ๆ  
นับวา ๕ ๆ นับวา ๖ ๆ นบัวา ๗ ๆ นบัวา ๘ ๆ เปนอัฏฐกะ.  
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          ลมเขาลมออกนับวา ๑ ๆ นับวา  ๒ ๆ นับวา  ๓ ๆ นับวา  ๔ ๆ   
นับวา  ๕ ๆ นับวา  ๖ ๆ นับวา ๗ ๆ  นับวา ๘ ๆ  นับวา ๙ ๆ เปนนวกะ. 
          ลมเขาลมออกนับวา ๑ ๆ นับวา  ๒ ๆ นับวา  ๓ ๆ นับวา ๔ ๆ 
นับวา  ๕ ๆ  นับวา ๖ ๆ  นับวา ๗ ๆ  นับวา ๘ ๆ  นับวา  ๙ ๆ 
นับวา ๑๐ ๆ  เปนทสกะ. 
          แลวใหนับแตปญจกะหมวด  ๕  ข้ึนไปจนถึงทสกะหมวด  ๑๐ 
อีกเลา  ใหพึงนับดังน้ีร่ําไป.  เมื่อโยคาพจรกุลบุตรกําหนดนับลมอัน 
เดินโดยคลองนาสิกดวยประการดังน้ี  ลมหายใจเขาหายใจออกน้ัน 
ก็ปรากฏแกโยคาพจรกุลบุตรนั้น  เม่ือลมหายใจเขาหายใจออกปรากฏ 
แลว  ก็เดินโดยคลอดนาสิกเร็ว ๆ เขา ลําดับนั้น  โยคาพจรกุลบุตรนั้น 
อยาเอาสติระลึกตามลมเขาและลมออกเลย  คอยกาํหนดซ่ึงลมท่ีมากระทบ 
ซึ่งปลายนาสิกและริมฝปากเบื้องบน  แลวใหนับเร็วเขาตามลมวา 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 ที่สี่  วา ๑, ๒, ๓, ๔, 
๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ที่หา  วา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ที่ 
หก  พึงนับตามลมเขาออกโดยนัยนี้ร่ําไป. 
          อานาปานัสสติกัมมัฏฐานน้ี  เนื่องอยูดวยสติอันนับ  เมื่อนับไป 
โดยนิยมดังน้ีแลว  จิตของโยคาพจรกุลบุตรนั้น  ก็เปนเอกัคคตา  ถึง 
ซึ่งความเปนธรรมชาติมีอามรณอันเดียว  ดวยกําลังนับลม.  โยคา- 
พจรกุลบุตรบางพวก  จําเดิมแตมนสิการซ่ึงกัมมัฏฐานน้ี  ดวยสามารถ 
อันนึกนับซึ่งลมนั้น  ลมอัสสาสะก็นับไปโดยลําดับ  กระวน  
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กระวายก็สงบระงับลง  เมื่อกระวนกระวายสงบระงับลงแลว จิตก็เบา    
ข้ึนแลวกายก็เบาข้ึนดวย  ดุจถึงซ่ึงอาการอันลอยไปในอากาศ  เมื่อลม 
อัสสาสะปสสาสะหยาบดับลงแลว  จิตของโยคาพจรน้ันก็มีแตนิมิต 
คือลมอัสสาสะปสสาสะอันสุขุมเปนอารมณ  เมื่อพยายามสืบตอไป ลม 
อันสุขุมนั้นก็ดับลง  เกิดลมท่ีสุขุมละเอียดหนักเขา  โยคาพจรผูเจริญ 
ซึ่งกัมมัฏฐานอ่ืน ๆ นั้น  ครั้นมนสิการตรึกตรองไป ๆ ก็ยิ่งปรากฏ 
แจงชัดเขา ๆ ก็อานาปานัสสติกัมมัฏฐานน้ี  มิไดเปนเชนนั้น  ยิ่ง 
เจริญไป  ๆ  ลมก็ยิ่งละเอียดเขา ๆ ถึงซ่ึงมิไดปรากฏแกโยคาพจร 
ผูเจริญน้ัน  ลมนั้นดังประหน่ึงวาหายไปหมดไปโดยลําดับ. ครัน้เมื่อ 
ลมหายไปหมดไป  มิไดปรากฏดังน้ีแลว  โยคาพจรอยาพึงลุกจาก 
อาสนะไปเสีย  ดวยคิดวาพระกัมมัฏฐานของเราฉิบหายเสื่อมเสียแลว 
ดังน้ีเปนตน  ถาลุกจากอาสนะไปเสีย  อิริยาบถนั้นกําเริบแลว  พระ 
กัมมัฏฐานน้ันก็จะเส่ือมไปเสียไป  คือลมที่สุขุมละเอียดยิ่งนักนั้น ก ็
จะเสื่อมหายไป  จะเกิดลมหยาบข้ึน  เหตุดังนั้น  ใหโยคาพจรกุลบุตร 
อยาลุกไป  นัง่อยูในที่นั้น  พึงทํากัมมัฏฐานท่ีเส่ือมไปน้ันใหคืนมา 
แตประเทศท่ีลมเคยถูกตองเปนปรกตินั้น.  อุบายท่ีจะทําลมที่เส่ือมไป 
นั้นใหคืนมาดังน้ี  เมื่อโยคาพจรรูวาลมเส่ือมหายไปมิไดปรากฏแลว 
พึงพิจารณาคนควาดูวา  ลมอัสสาสะปสสาสะน้ีวา  มีในท่ีไร  ไมมีในที่ไร 
มีแกคนพวกไร  ไมมีแกคนพวกไร เมื่อพิจารณาดังน้ี  ก็จะรูวาลม 
หายใจเขาออกน้ี  มิไดมีแกคนตายเปนตน  เมื่อรูดังน้ีแลว  พึงตักเตือน 
ตนเองวา  ดูกอนบัณฑิต  ตัวทานก็มิใชคนตายเปนตน  ลมจะสูญหาย  
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ไปขางไหน  คงจะมีอยูเปนแท  แตทวาปญญาทานนอยจึงกําหนดไมได   
เมื่อตักเตือนตนดังน้ีแลว  พึงต้ังสติกําหนดท่ีลมมากระทบ  ครัน้จับลม 
อันมากระทบเปนปรกติไดแลว  พึงมนสิการซ่ึงลมนั้นง  แทจริงลมอัสสาสะ 
ปสสาสะน้ัน  ถาคนมีนาสิกยาว  ลมกระทบกระพุงจมูก  ถาคนมีนาสิกาส้ัน 
ลมกระทบรมิปลายปากเบ้ืองบน  เหตุดังนั้น  ใหโยคาพจรกุลบุตร 
เอาสติคอยกําหนดซ่ึงลมวาจะมากระทบซึ่งท่ีอันนี้ ดุจบุรุษไถนาดวยโค 
แลวปลอยโคใหไปเที่ยวกินหญากินน้ํา  สวนตนน้ันก็เขานั่งอยูใตรมไม 
เพ่ือระงับกระวนกระวาย  ฝายโคน้ันกเ็ขาไปยังปาชัฏดวยกําลังเร็ว  บุรุษ 
ไถนาน้ันปรารถนาจะจับโคมาเทียมแอกไถนาตองไปอีก  จะไดตามรอยเทา 
โคไปในปาชัฏหามิได  ถือเชือกและปฏักแลว  กต็รงไปยังประเทศท่ีโค 
เคยลง  นั่งคอยนอนคอยอยูในที่นั้น  ฝายโคเที่ยวหาอาหารกินอ่ิมแลว 
ก็ลงไปยังทาน้ํา  กินน้ําแลวก็กลับมา  เจาของโคน้ันเห็นก็จับโคนั้นมาผูก 
ดวยเชือกแทงดวยปฏักแลว  ก็พามาเทียมแอกเขาไถนาไปอีกเลา ขอน้ี 
แลฉันใด  โยคาพจรผูเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐานน้ี  เม่ือลมอัสสาสะ 
ปสสาสะสูญหายไปแลว  อยาพึงไปแสวงหาในท่ีอ่ืน  พึงถือซ่ึงเชือกคือสติ 
ปฏักคือปญญา  ต้ังไวซึ่งจิตคอยประจําอยูในที่อันลมเคยถูกตองโดย 
ปรกติ  อุตสาหะมนสิการกําหนดไป  ไมชาลมน้ันก็จะปรากฏ  ดุจโค 
อันลงมาสูทา  ลําดับนั้นก็จะจับลมอัสสาสะปสสาสะได  ผูกใหมั่นดวย 
เชือกคือสติ  เอามาประกอบเขาในท่ีอันลมเคยถูกตองนั้นแลว  ก็แทง 
ดวยปฏักคือปญญาแลว  ก็พึงประกอบซ่ึงกัมมัฏฐานเนือง ๆ เม่ือ 
โยคาพจรประกอบเนือง ๆ ดังน้ี  มิชาอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ก็  
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จะปรากฏแกโยคาพจรน้ัน.  อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตปรากฏแก   
โยคาพจรน้ัน  จะไดเหมือนกันทุกองคหามิได  "โยคาพจรบางองค 
อุคคหนิมิตเม่ือเกิดนั้น๑"  มีสัมผัสอันสุขุมปรากฏดังปุยนุนบาง  ปุย 
สําลีบาง "และนิมิตท้ัง ๒  นี้เมื่อปรากฏข้ึน ๒" ดวยเพงเอาอุคคหนิมิต 
อยางเดียว คํา "พิพากษา๓"  ในอรรถกถานั้นวาอุคคนิมิตและปฏิภาค- 
นิมิตน้ี  ปรากฏแกโยคาพจรบางองค  เปนวงชวงดังรัศมีดาวและดวง 
แกวมณีแกวมุกดา  โยคาพจรบางองค  ไดอุคคหนิมิตและปฏิภาค- 
นิมิต  มีสัมผัสอันหยาบ  ปรากฏดังเมล็ดในฝายบาง  ดังเส้ียนสะเก็ด 
ไมแกนบาง  บางองคปรากฏดังดายสังวาลอันหยาบและเปลวควัน 
บาง  บางองคปรากฏดุลใยแมลงมุมอันขึงอยู  และแผนเมฆ  และดอก 
บัวหลวง และจักรรถ  บางทีปรากฎดังดวงพระจันทรพระอาทิตยก็มี 
ก็กัมมัฏฐานอันเดียวนั้น  มีนิมิตเกิดข้ึนตาง ๆ กัน  ตามปญญาของ 
พระโยคาพจรมีตาง ๆกัน   อน่ึง ธรรม ๓ ประการ คือลมเขา  ๑ ลม 
ออก ๑  นิมิต  ๑ จะเปนอารมณของจิตอันเดียวกันหามิได  ลมเขา 
ก็เปนอารมณของจิตอัน  ๑ ลมออกกเ็ปนอารมณของจิตอัน ๑  ตางกัน 
ดังน้ี. ถาแลโยคาพจรองคใด  มิไดรูซึ่งธรรมท้ัง ๓ คือ  ลมเขาและ 
ลมออกและนิมิต. มิไดรูธรรม ๓ ประการฉะน้ีแลว  กัมมฏัฐานของ 
พระโยคาพจรองคนั้น ก็มิไดสําเร็จซ่ึงอุปจารแลวอัปปนา ตอเมื่อใด 
ธรรมทั้ง ๓ นี้ปรากฏแจง กัมมัฏฐานของพระโยคาพจรเจาน้ัน  จึงจะ 
 
๑.  อุคคหนิมิต  เม่ือเกิดแกโยคาพจรบางองค.  ๒.  และปฏิภาคนิมิต  ยอมปรากฏข้ึน. 
๓.  วินิจฉัย.  
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ถึงซ่ึงอุปจารฌาน  และอปัปนาฌาน  ในกาลเมื่อนั้น. อานาปานัสสติ   
กัมมัฏฐานน้ี  ยอมเปนไปเพ่ืออันตัดเสียซึ่งวิตกตาง ๆ. วินิจฉัยใน 
อานาปานัสสติ  ยุติเทาน้ี. 
                                จบอนุสสติ ๑๐ แตเทาน้ี. 
         จะวินิจฉัยในเมตตาพรหมวิหารตอไปวา  โยคาพจรกุลบตุรผูจะ 
เจริญเมตตาพรหมวิหารน้ัน พึงอยูในเสนาสนะอันสงัดใหสบายแลว 
พึงพิจารณาใหเห็นโทษของโทสะ  และอานิสงสของขันติความมอดทน 
แลวจึงประกอบจิตไวในขันติขมเสียซึ่งโทสะ  แลวจึงเจริญเมตตาจิต 
ไปในสัตวทั้งสิ้นไมมีประมาณ  เมื่อเริ่มจะเจริญเมตตานั้น  พึงต้ัง 
เมตตาจิตลงในตนกอนวา เราจงเปนสุข ๆ  เทอญ  หรือวาเราอยามี 
ทุกขเลย  หรอืวาเราอยามีเวรแกใครและใครเลย  หรือวาเราอยาเจ็บไข 
เลย หรือวาเราอยามีทุกขกายทุกขใจเลย หรือวาเราจะเปนสุข ๆ รกัษา 
ตนพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเทอญ  ใหโยคาพจรเจริญเมตตาในตนดังกลาว 
มาน้ีเนือง ๆ กอน.  ซึ่งใหเจริญเมตตาในตนกอนน้ัน ดวยสามารถจะให 
กระทําซ่ึงตนเปนพยาน  จะใหเห็นวาตนนี้อยากไดแตความสุขเกลียดชัง 
ทุกขและภัยตาง ๆ ฉันใด สัตวทั้งหลายอ่ืน ๆ ก็อยากไดสุข  เกลยีดชัง 
ทุกขและภัยตาง ๆ ฉันใด  เมื่อเห็นดังนี้แลว  จิตของโยคาพจรน้ัน 
ก็ปรารถนาจะใหสัตวทั้งสิ้นอ่ืน ๆ มีความสุขความเจริญดวย  เหตุดังนั้น 
จึงใหโยคาพจรต้ังเมตตาจิตในตนกอน  เมื่อต้ังเมตตาจิตในตนแลว 
ลําดับนั้น  พึงต้ังเมตตาจิตไปในสัตวทั้งหลายอ่ืนท่ัวไปไมมีประมาณวา 
สัตวทั้งหลายทั้งส้ินจงอยามีเวรแกกันและกันเลย  หรือวาสัตวทั้งหลาย  
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ทั้งส้ินจงอยามีพยาบาทแกกันและกันเลย  หรือวาสัตวทั้งหลายทั้งส้ิน   
จงอยามีความเจ็บไขลําบากใจเลย  หรอืวาสัตวทั้งหลายทั้งส้ินจงอยามี 
อุปทวะทุกขภัยเกิดข้ึนในกายในใจเลย  หรือวาสัตวทั้งหลายท้ังสิ้นจง 
เปนสุข  ๆ รกัษาตนพนจากทุกขภัยทั้งส้ินทุกอิริยาบถ  เทอญ. 
          เมตตาภาวนานี้  เปนขาศึกแกโทสะและพยาบาทโดยตรง  เมื่อ 
โยคาพจรเจริญเมตตาน้ี  จะมละโทสะและพยาบาทเสียไดดวยดี  จิต 
ก็จะต้ังม่ันเปนขสิกสมาธิ  และอุปจารสมาธิ  และอัปปนาสมาธิ  โดย 
ลําดับ  อนึ่ง  ผูที่เจริญเมตตาภาวนานี้  จะหลับอยูก็เปนสุข  จะต่ืน 
อยูก็เปนสุข  จะฝนเห็นก็เปนมงคลไมลามก ยอมเปนที่รักใครยินดี 
ของมนุษยและอมนุษยทั้งส้ิน  ไฟก็ไมไหมไมเผาทําใหรอนได พิษท้ัง 
หลายคือพิษของสัตวที่มีพิษตาง ๆ และพิษวานพิษยา  และศัสตราวุธ 
ตาง ๆ ก็ไมอาจประทุษรายทําอันตรายแกกายและชีวิตได สีหนายอม 
ผองใสงาม จิตยอมต้ังม่ันไดเร็วพลัน  เมื่อจะตายยอมไดสติ  ไมหลง 
ตาย  ตายแลวแมจะเกิดอีกก็ยอมเกิดในที่ดีเปนที่เสวยสุข  ถาไมเสื่อม 
จากฌานก็ไปเกิดในพรหมโลก เมตตาภาวนามีอานิสงสคุณตาง ๆ แก 
ผูที่ไดเจริญฉะนี้.  เหตุดงัน้ี  ควรท่ีกลุบุตรจะมีอุตสาหะเจริญเมตตา 
กัมมัฏฐานน้ี  เมตตาพรหมวิหาร  ยุติแตเทาน้ี. 
          จะอธิบายในกรุณาพรหมวิหารตอไปวา  เมื่อโยคาพจรกุลบุตร 
ไดเห็นมนุษยหรือสัตวที่ไดรับความทุกขลําบากอยู  พึงถือเอาซึ่งมนุษย 
และสัตวนั้นเปนอารมณแลวจึงแผกรุณาจิตไปวา  สัตวผูนี้ถึงซึ่งความ 
ทุกขลําบากย่ิงนักหนอ  แมไฉนจะพึงพนจากทุกขเหลานี้ได  ถาจะแผ  
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กรุณาจิตไปในสัตวไมมีประมาณ  พึงบริกรรมวา  สัตวทั้งหลายทั้ง   
สิ้นจงพนจากทุกขเทอญ.  เมื่อโยคาพจรกุลบุตรทาํบริกรรมนึกอยูดังน้ี 
เนือง ๆ ร่ําไปไมหยุด  กจ็ะมละเสียไดซึ่งวิเหสาความเบียดเบียนสัตว 
นีวรณธรรมก็จะสงบระงับไปจากจิต  จิตก็จะต้ังม่ันเปนขณิกสมาธิ 
และอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิโดยลําดับ  สําเร็จเปนกามาพจรกุศล 
และอรูปาพจรกุศล.  กรณุาพรหมวิหาร  ยุติแตเทานี้. 
          จะอธิบายในมุทิตาพรหมวิหารตอไปวา  เมื่อโยคาพจรกุลบุตร 
ไดเห็นหรือไดยินซึ่งมนุษยหรือสัตวเปนที่เปนสุขสบาย เจริญอยูในสมบัติ 
ของตน  ๆแลว  พึงทําจิตใหชื่นชมยินดีในสุขสมบัติของมนุษยและสัตว 
เหลาน้ัน  แผมุทิตาจิตไปวา  สัตวผูนี้หนอบริบูรณยิ่งนัก  มีสขุสมบัติมาก 
จงเจริญยั่งยืนอยูในสุขสมบัติที่ตน ๆ เทอญ.  ถาจะแผมุทิตาจิตไป 
ในสัตวไมมีประมาณ  พึงทําบริกรรมนึกวา  สัตวทั้งหลายท้ังสิ้น 
จงอยาเสื่อมวิบัติไปจากสุขสมบัติที่ตนไดแลวเลย. หรือนึกวาสัตวทั้ง 
หลายทั้งส้ิน  จงยั่งยืนอยูในสุขสมบัติของตน  ๆ เทอญ. เมื่อบรกิรรม 
นึกอยูดังนี้ร่ําไปไมหยุด  ก็จะมละเสียไดซึ่งความยินดีในสมบัติของสัตว 
อ่ืน  ก็จะไดสําเร็จขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิโดย 
ลําดับ. มุทิตาพรหมวิหาร ยุติแตเทาน้ี. 
          จะอธิบายในอุเบกขาพรหมวิหารตอไปวา  โยคาพจรกุลบุตร 
ผูเจริญอุเบกขาพรหมวิหารนั้น  พึงแผอุเบกขาไปในหมูสัตว ทําจิต 
ใหเปนกลาง ๆ อยาดีใจเสียใจเหตุสุขทุกขของสัตวทั้งสิ้น  บริกรรมนึก 
ไปวา  สัตวทั้งหลายท้ังส้ินมีกรรมเปนของ ๆ ตน  "เปนอยูเชนใดก็จง  
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เปนอยูเชนนั้นเทอญ๑"  พึงบริกรรมนักดังน้ีร่ําไปอยาหยุด  ก็จะมลเสีย  
ไดซึ่งราคะและปฏิฆะในสุขและทุกขของสัตว  อุเบกขาพรหมวิหาร  
มีอานุภาพในผูที่เจริญไดถึงจตุตถฌานในจตุกกนัย  ถึงปญจมฌานใน 
ปญจกนัย.  อุเบกขาพรหมวิหาร  ยุติแตเทาน้ี. 
                   พรหมวิหาร  ๔  จบโดยสังเขปแตเทานี้. 
          จะอธิบายในอาหาเรปฏิกูลกัมมัฏฐานตอไปวา  โยคาพจร- 
กุลบุตรผูมีศรัทธา  ปรารถนาจะเจริญกัมมัฏฐานชื่อวา  อาหาเรปฏิกูล- 
สัญญา  สําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหารน้ัน  พึงศึกษาในวิธีพิจารณา 
อาหารใหเห็นเปนปฏิกูลใหชํานาญแลว  พึงเขาไปในที่สงัด  พิจารณา 
อาหารดวยอาการปฏิกูล ๘ ประการ  คือปฏิกูลโดยบริโภคประการหน่ึง 
ปฏิกูลโดยประเทศท่ีอยูของอาหารนั้นประการหนึ่ง  ปฏิกลูดวยสะสมอยู 
นานประการหน่ึง  ปฏิกลูในกาลเมื่อยังมิไดยอยประการหนึ่ง  ปฏิกูลใน 
กาลเม่ือยอยออกมาประการหนึ่ง  ปฏิกูลโดยผลประการหน่ึง  ปฏิกลู    
โดยหลั่งไหลออกมาประการหน่ึง  ปฏิกูลดวยอันทําใหแปดเปอนประ- 
การหนึ่ง  รวมเปน  ๘ ประการดวยกัน. ซึ่งวาใหพิจารณาใหเห็นเปน 
ปฏิกูลโดยบริโภคนั้น  คือพิจารณาวา อาหารน้ี  เมื่อหยิบเอาวางลง 
ในปาก  แตพอตกถึงปลายลิ้น  กช็ุมไปดวยนํ้าลายเหลว  เขาไปถึง 
กลางลิ้น  กช็ุมไปดวยนํ้าลายขน  มลทินอันติดอยูในทันตประเทศ 
ก็แปดเปอนปฏิกูลพึงเกลยีดยิ่งนัก ดังรากสุนัขอันอยูในราง  ซึง่กลืน 
กินไดนั้น  กเ็พราะไมเห็นดวยจักษุ  ถาเห็นดวยจักษุแลวก็ไมอาจกลืน 
 
๑.  นี้ไมใชทางนึก  นกึวา "จกัปรากฏตามกรรมของตน "  ดังนี้ดีกวา. 
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กินได  โยคาพจรกุลบุตรพึงพิจารณาอาหารใหเห็นปฏิกูล  โดย    
อันบริโภคดังพรรณนามาฉะน้ี.  ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปน 
ปฏิกูลโดยประเทศท่ีต้ังอยูนั้น คือใหปลงปญญาพิจารณาวา  อาหาร 
ที่เราบริโภคประกอบดวยอาการปฏิกูลเห็นปานดังน้ีนั้น  เมื่อเขาไป 
ต้ังอยูในกระเพาะอาหารภายในทอง  ยิ่งปฏิกูลนาเกลียดข้ึนไปกวานั้น 
เพราะระคนปนคละไปดวยดีและเสมหะและบุพโพโลหิต  ถานํ้าดีมาก 
สีอาหารน้ันก็ปฏิกูลนาเกลียดดุจระคนดวยยางมะซางอันขน ถาเสมหะ 
มาก  อาหารน้ันก็ปฏิกูลนาเกลียดดุจระคนดวยเปรียงบูด  เปรยีงเนา 
ถาโลหิตมาก  อาหารน้ันก็ปฏิกูลนาเกลียดดุจระคนดวยนํ้ายอม  ใหโยคา- 
พจรพึงพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยประเทศท่ีอยู  ดวยประการ- 
ฉะน้ี.  ซึงใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลดวยอันสะสมอยูนั้น  คือ 
ใหพิจารณาวา  อาหารท่ีแปดเปอนดวยน้ําดี  น้ําเสลด  น้ําหนอง  น้ํา 
เลือดน้ัน  เมือ่ตกไปถึงทองแลวก็ขังอยูใน "ไสใหญ๑"  ของใหม 
ของเกาสะสมอยูทั้งเกาท้ังใหมฉะนั้น.  ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปน 
ปฏิกูลในกาลเมื่อยังไมไดยอยน้ันคือ  ใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปน 
สะสมอยูในประเทศแหง "ไสใหญ๒" นั้น  แมยังมิไดยอยก็เปนของ 
ปฏิกูลพึงเกลยีดยิ่งนัก  เพราะเปนประเทศอันลามกสกปรกเหม็นนัก  ดุจ 
สะสมกันอยูทั้งเกาท้ังใหมฉะน้ัน.  ซึ่งวาใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปน 
ปฏกิูลในกาลเมื่อยังไมไดยอยน้ันคือ  ใหพิจารณาวา  อาหารเม่ือเขาไป 
สะสมอยูในประเทศแหง  "ไสใหญ๒"  นั้น  แมยังมิไดยอยก็เปนของ 
ปฏิกูลพึงเกลยีดยิ่งนัก  เพราะเปนประเทศอันลามกสกปรกเหม็นนัก  ดุจ 
หลุมอันคนจัณฑาลขุดไวแถบประตูบาน  สารพัดที่คนจัณฑาลทั้งส้ินจะทิ้ง 
จะเทลง  ซึ่งหยากเย่ือและซากงูซากสุนัขเปนตนนั้น  ใหโยคาพจรพิจารณา 
 
๑-๒.  ในกระเพาะอาหารซ่ึงเรียกวา อุทร. 
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อาหารใหเห็นเปนของปฏิกูล  ในกาลอันยังมิไดยอยโดยนัยดังพรรณนา   
มาฉะนี้.  ซึ่งใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลในกาลอันยอยออก 
แลวน้ัน คือใหพิจารณาวา อาหารท่ีรอนดวยเพลิงธาตุเดือดเปนฟองแลว 
และยอมออกน้ัน เกรอะลงไปกลายเปนมูตรเปนคูถ  หากวาลบัจักษุอยู 
จึงเพิกเฉยหาเกลียดไม  ถาปรากฏแกจักษุแลว  ก็จะเปนของนาเกลียด  
ยิ่งนักไปไมนายินดี  ใหโยคาพจรพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลในกาล 
เมื่อยอยออกแลว โดยนัยดังพรรณนามาฉะน้ี.  ซึ่งใหพิจารณาอาหาร 
ใหเห็นเปนปฏิกูลโดยผลน้ัน คือใหพิจารณาวา  อาหารน้ีถายอยออก 
เปนอันดีแลว ก็ยังสวนอสุภ  เปนตนวาผม  ขน เล็บ  ฟน  หนัง เนื้อ 
เสนเอ็น  ใหชุมชื่นเจริญข้ึนเปนอันดี  อาหารน้ัน  ถายอยออกามิดี  ก็จะ 
ยังโรคตาง ๆ เปนตนวา หิดดานหิดเปอยใหเกิดข้ึน  ไดทุกขเวทนา 
ตาง ๆ เพราะเหตุวาอาหารยอยออกมิดี  ใหโยคาพจรพึงพิจารณาอาหาร 
ใหเห็นเปนปฏิกูลโดยผล  ดุจพรรณนามาฉะน้ี.  ซึ่งวาใหพิจารณาอาหาร 
ใหเห็นเปนปฏิกูลโดยที่หลั่งไหลออกมานั้น  คือใหพิจารณาวา  อาหาร 
อันเรากลืนกินนั้น เมื่อเขาไป  ยอมเขาไปโดยทวารอันเดียวกัน  เมื่อ 
จะไหลออก ยอมไหลออกตามทวารท้ัง ๙  ที่เปนมูลหู  ก็ไหลออกจาก 
ชองหู  ที่เปนมูลตา  ก็ไหลออกจากคลองตา  ที่เปนน้ํามูกน้ําลาย  ก็ไหล 
ออกจากชองจมูกชองปาก ซึ่งเปนมูตรเปนคูถ  ก็ไหลออกโดยทวารเบา 
ทวารหนัก กาลเมื่อกลืนกินนั้น  เอร็ดอรอยยินดีในรสอาหาร  กาลเม่ือ 
ไหลออกเปนมูตรคูถ  ยอมเกลียดชังท้ังตนท้ังผูอ่ืน  ใหโยคาพจร 
พึงพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยที่หลั่งไหลออก  โดยนัยดัง  
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พรรณนามาฉะน้ีใหพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลอันแปดเปอน    
นั้น คือใหพิจารณาวา อาหารน้ัน  จะเดิมแตบริโภคก็เปอนมือปากลิ้น 
เพดาน  ทํามือและปากและลิ้นและเพดานน้ันใหเปนปฏิกูล ตองชําระลางมือ 
และปาก  เมื่อเขาอยูในทอง  เพลิงธาตุอันซานอยูในสกนธากายเผาใหรอน 
ฟูดข้ึนเปนปุมเปอกเปนฟอง  ฟูดข้ึนมาจับชองหูชองตาจมูก  ก็ใหสําเร็จ 
กิจเปนมูลหู  มูลตา  มลูจมูก  ที่เปนมตูรเปนคูถ ก็เปอนทวารหนัก 
ทวารเบา  ละอยาง  ลวนเปนปฏิกูลพึงเกลียดทั้งส้ิน  ใหโยคาพจรพึง 
พิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลโดยอันแปดเปอน ดวยประการฉะน้ี. 
เมื่อโยคาพจรพิจารณาอาหารใหเห็นเปนปฏิกูลท้ัง ๘ ประการเหลาน้ี  หรือ 
แตอยางใดอยางหนึ่งก็ดี  นีวรณธรรมก็สงบระงับ  จิตก็จะต้ังม่ันเปน 
อุปจารสมาธิ  ใหสําเร็จกิจเปนกามาพจรกุศล  ซึ่งจะนําตนใหเกิดใน 
สุคติภพ  และเปนอุปนิสัยปจจัยแหงมรรค  ผล นพิพานดวย.  เหตุดังนี้ 
กุลบุตรผูมีศรัทธาและปญญา  ควรจะเจริญอาหารเรปฏิกลูสญัญากัมมัฏ- 
ฐาน. 
                    อาหาเรปฏิกูลสัญญากัมมฏัฐาน  ยุติแตเทาน้ี. 
          จะอธิบายในจตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐานตอไปวา  ความกําหนด 
หมายซ่ึงธาตุโดยสภาวะความเปนเองของธาตุ ชื่อวาธาตุววัตถาน 
กําหนดหมายสิ้นทั้ง ๔  ธาตุ ชื่อจตุธาตุววัตถาน กัมมัฏฐานน้ีบางที 
ทานเรียกวาธาตุกัมมัฏฐาน.  โยคาพจรกุลบุตรผูมศีรัทธาปรารถนาจะ 
เจริญธาตุกัมมัฏฐานน้ี พึงมละกิจกังวลหวงใยเสียใหสิ้น  แลวเขาไป 
ยังเสนาสะท่ีสงัด  ต้ังสติพิจารณานึกซึ่งรางกายแยกออกไปใหเห็นเปน  
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แตธาตุ ๔ คือ  ดิน น้ํา  ไฟ  ลม  สิ่งทีแ่ข็งกระดาง  มีอยูในกาย   
ต้ังแตผมขนเปนตนไปจนถึงกรีสเปนที่สุด  จัดเปนธาตุดิน.  สิง่ท่ีเหลว 
เอิบอาบซาบซึมไป  มีอยูในกาย  ต้ังแตน้ําดีเปนตนไปจนถึงมูตรเปน 
ที่สุด  จัดเปนธาตุน้ํา.   สิง่ท่ีทําใหกายอบอุนอยู เรียกวาสันตัปปคคิ ๑ 
สิ่งที่ทํากายใหยอมทรุดโทรมเห่ียวแหงคร่ําคราวิกลวิปริตไป  ปราศจาก 
งาม เรียกวาชีรณัคคิ ๑ สิง่ท่ีทํากายใหรอนกระวนกระวายจนทนไมได 
ตองประพรมชะโลมพนทา  เรียกวาปริทัยมัคคิ ๑ สิ่งท่ีทําอาหารในกาย 
ใหแปรปรวนยอมเปนอันดี  เรียกวาปริณามัคคิ ๑  เพลิง ๔ อยางนี้จัด 
เปนธาตุไฟ.  สิ่งท่ีอุปถัมภคํ้าชูกายใหสําเร็จกิจ  คือส่ันไหว  ลกุ  นั่ง 
ยืน  เดิน  ไดเปนตน  จัดเปนธาตุลม ๆ นั้นมีอาการเปน ๖  อยาง คือลม 
พัดข้ึนเบื้องบน  ทําใหเปนโทษมีประการตาง ๆ เปนตนวาใหเวียน 
ใหรากใหเรอ ๑ คือ  ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า ใหสําเร็จกิจ  เปนตนวาผายลม 
ถายอุจจาระปสสาวะ ๑ คือ  "ลมพัดอยูในทองนอกไสใหลั่นใหแนนให 
ปวดทอง๑" ๑ คือลมพัดอยูภายในไสใหญทําใหแข็งใหตึง ๑ คือลมพัด 
ซานท่ัวไปในอังคาพยพใหญนอย  ใหสําเร็จกิจ  เปนตนวาคูกายเหยียด 
กาย  ลกุ  นั่ง  ยืน  เดิน  ไดโดยควรแกอัธยาศัย  ๑ คือลมหายใจเขา 
หายใจออก  ๑  รวมเปน ๖ ฉะน้ี.  ก็วิธีกําหนดพิจารณากําหนดธาตุนี้ 
โยคาพจรกุลบุตรผูเจริญธาตุกัมมัฏฐานน้ี  จะกําหนดพิจารณาโดยพิสดาร 
หรือโดยยอก็ตามแตถนัด  ทานที่มีปญญากลาเฉียบแหลม  จะพิจารณา 
แตโดยยอ  คือกําหนดส่ิงที่แข็งกระดางวาเปนดิน  กําหนดส่ิงท่ีเหลววา 
 
๑.  ในบัดนี้เขาใจอากาศธาตุอันขังอยูในกระเพาะอาหารท่ีเรียกวา อุทร.  
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เปนน้ํา  กําหนดส่ิงท่ีอุนที่รอนวาเปนไฟ  กําหนดอาการท่ีกายไหววาจา   
ไหวพูดออกไปวาเปนลม  เทาน้ีก็ได  จะพิจารณาท้ัง ๔ ธาตุหรือธาตุ 
ใดปรากฏแจง  จะพิจารณาแตธาตุนั้นอยางเดียวก็ได  เมื่อกําหนดกาย 
ตนเห็นเปนแตสักวาธาตุแลว พึงกําหนดกายผูอ่ืนใหเห็นเปนสักวาแต 
ธาตุดวย  และพึงกําหนดใหรูจักธาตุภายในภายนอก.  ดินน้ําไฟลมท่ีม ี
ชีวิตจิตใจครองสิงอยู  ที่ชาวโลกสมมติเรียกกันวาสัตวบุคคลเปนตน 
จัดเปนธาตุภายใน. ดิน น้าํ  ไฟ ลม ที่ไมมีรูปชีวิตอินทรียจิตใจครอง 
สิงอยู  จัดเปนธาตุภายนอก. แลวพึงกําหนดใหเห็นเปนแตสักวาธาตุไป 
หมดทั้งโลก  จนถอนสัตตูปลัทธิสัตตสัญญาเสียได.  เมื่อมนสิการ 
กําหนดนึกอยูเนืองๆ ดังน้ีแลว จิตก็จะต้ังม่ันเปนขณิกสมาธิและอุปจาร- 
สมาธิโดยลําดับ  เมื่อจิตต้ังม่ันเปนอุปจารสมาธิแลว  นีวรณธรรมก็จะ 
สงบระงับไป  หาอาจครองงําจิตอยูไดไม.  กัมมัฏฐานน้ีชื่อวาธาตุววัต- 
ถานะน้ัน  เพราะเหตุเกิดดวยอานุภาพปญญาท่ีกําหนดซ่ึงธาตุทั้ง ๔  โยคา- 
พจรกุลบุตรผูประกอบซึ่งธาตุวัตถานะนั้น  ยอมมีจิตหยั่งลงยังสุญญตา- 
รมณ  เห็นวารางกายนี้มีสภาวะสุญเปลาจากสัตวจากบุคคล  เมื่อไมเห็น 
เปนสัตวเปนบุคคลแลว  จิตก็จะเพิกเฉยเปนกลาง ๆ ไมยินดียินรายใน 
อนิฏฐารมณ  จะประกอบไปดวยปญญาวิมุตติเปนอันมา  และอาจได 
สําเร็จพระนิพพานในอวสารกาลท่ีสุด  ถายังไมสําเร็จพระนิพพานก็จะมี 
สุคติเปนเบื้องหนา  เหตุดังน้ัน  กุลบุตรผูมีศรัทธา  ควรจะเจริญธาตุววัต- 
ถานกัมมัฏฐานอันมีคุณานิสงสผลเปนอันมาก  ดงัพรรณนาฉะน้ี. 
                             จบธาตุววัตถานโดยสังเขปแตเทาน้ี.  
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          เรื่องกมัมัฏฐานซ่ึงวามานี้  ชื่อวาสมถะ  เพราะใหเกิดสมาธิเปน    
เครื่องสงบระงับกิเลสเปนวิกขัมภนปหาน  เปนปจจัยใหเกิดวิปสสนา- 
ญาณ  เปนยอดวิชาในพระพุทธศาสนานี้. 
                            สมถภาวนาโดยสังเขป  ยุติแตเทาน้ี. 
          ขอทานผูเปนสัปบุรุษ  อยาใหเสียแรงท่ีเกิดมาเปนมนุษยประสบ 
พบพระพุทธศาสนา  ซึ่งเปนของหาไดยากยิ่งนักฉะนี้แลว  เมื่อแสวงหา 
ประโยชนอันใหญยิ่งคืออมตธรรม  ก็จงเจริญสมถภาวนานี้เนือง ๆ เถิด 
เพราะวาสมถภาวนานี้  ก็เปนธรรมพุทธภาษิตนําผูปฏิบัติออกจากทุกข 
ไดจริง  เมื่อยังไมบรรลุอมตธรรมในปจจุบันชาตินี้  นิสัย  มรรค  ผล 
นิพพาน  ก็จะติดสันดานตอไปในอนาคตเบื้องหนา. 
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                                  วิปสสนากัมมัฏฐาน  
              สมเด็จพระวันรัต (พุทฺธสิริ)  วัดโสมนัสวิหาร รจนา  
        ศุภมัตถ ุ ขอความงามความดีจงมีแกสาธุชนผูบําเพ็ญเพียรจะเจริญ 
วิปสสนาภาวนาน้ี.  เมื่อทานจะเจริญ  พึงรูจักอรรถรูจักความของ 
วิปสสนาภาวนาดังนี้วา  ขอซ่ึงสาธุชนมาทําวิปสสนาปญญาท่ีเห็นแจงชัด 
ในอารมณใหเกิดมีข้ึนในจิตดวยเจตนาอันใด  เจตนาอันนั้นชื่อวา 
วิปสสนาภาวนาน้ี.  ก็วิปสสนาภาวนาน้ี  เมื่อสาธุชนจะพึงเจริญพึงศึกษา 
ใหรูจักธรรม ๓ อยาง  คือธรรมเปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนานั้น ๑ 
คือ  ธรรมเปนรากเงาเปนเหตุเกิดข้ึนต้ังอยูของวิปสสนานั้น ๑  ตัวคือ 
วิปสสนานั้นดวย ๑. อะไรเลาเปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนาน้ัน  สังขาร 
ธรรมที่ปจจัยประชุมตกแตงสรางข้ึน  เปนอุปาทินนะท่ีนามธรรมถือเอา 
อาศัยอยู  และเปนอนุปาทินนะท่ีนามธรรมไมถือเอาอาศัยอยู  หรือ 
เปนนามและรูปที่พุทธาทิบัณฑิตแจกอกโดยประการตาง ๆ มีขันธ ๕ 
และอายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘ และอินทรีย ๑๒ เปนตนทั้งส้ินเหลาน้ี 
เปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนานั้น  ผูที่จะเจริญวิปสสนานั้น ตองเรียน 
ธรรมที่เปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนานั้น  และไตถามใหรูความจําทรง 
ทองบนไวใหชํานาญดวยดีจึงควรจะเจริญวิปสสนานั้นได.  อะไรเลาเปน 
รากเงาเปนเหตุเกิดข้ึนต้ังอยูของวิปสสนานั้น สีลวิสุทธิ  ความบริสุทธิ์ 
ของศีล  จิตตวิสุทธิ  ความบริสุทธิ์ของจิต  คืออุปจารสมาธิและอัปปนา-  
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สมาธิ  วิสุทธิทั้ง ๒ นี้ เปนรากเงาเปนเหตุเกิดข้ึนต้ังอยูของวิปสสนานั้น.   
ผูที่จะเจริญวิปสสนานั้นตองปฏิบัติใหเปนผูมีศีลบรสิุทธเปนผูมีจิตบริสุทธิ์ 
ดวยสมาธิเสียกอน จึงควรจะเจริญวิปสสนานั้นได  ถาเปนผูมีศีลไมบริสุทธิ ์
ไมไดสมาธิ  จิตฟุงซานอยูแลว  ก็เปนผูอาภพไมควรจะเจริญวิปสสนานั้น 
เลย  เพราะศีลและสมาธิเปนเหตุแรงกลาใหเกิดวิปสสนานั้น.  ก็อะไรเลา 
เปนตัววิปสสนาน้ัน  วิสุทธิ  ๕ อยาง  คือทิฏฐิวิสุทธิ  ความบริสุทธิ์ของ 
ความเห็น  กงัขาวิตรณวิสุทธิ  ความบริสุทธิ์ของปญญาท่ีเห็นชัดขามลวง 
กังขาเสียได  มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ของความรูจริง 
เห็นจริงวา  นี่เปนทางและมิใชทาง  ปฏิปาทญาณทัสสนวิสุทธิ  ความ 
บริสุทธิ์ของความรูความเห็นเปนขอปฏิบัติจะใหอริยมรรคเกดิข้ึน  ญาณ- 
ทัสสนาวิสุทธิ  ความบริสุทธิ์ของความรูความเห็นซึ่งเปนโลกุตร  คือรูเห็น 
ในมรรคท้ัง ๔.  กําหนดรูเห็นนามและรูปที่มีจริงเปนจริงตามลักษณะ 
เครื่องหมายแจงชัด ไมหลงในสมมติ  วาสัตว  วาบุคคล  วาตัวตน  ดังนี้ 
ชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ.  กําหนดรูจริงเห็นซึ่งนามและรูปท้ังเหตุทั้งปจจัย 
ขามลวงกังขาในกาลท้ัง ๓  เสียได  ไมสงสัยวา เราจุติมาแตไหน  เรา 
เปนอะไร  เราจะไปเกิดที่ไหน  เทวดามีหรือไมมีเปนตน  ดังนี้  ชื่อวา 
กังขาวิตรณวิสุทธิ. ความรูจริงเห็นจริงวา  นี่เปนตัววิปสสนาเปนทาง 
มรรคผล  นี่เปนอุปกิเลส  มิใชทางมรรคผล  ดังนี้ ชื่อวามัคคามัคคญาณ- 
ทัสสนาวิสุทธิ.  วิปสสนาญาณท้ัง ๙  มีอุทยัพพญาณเปนตน  มีอนุโลม- 
ญาณเปนที่สุด  ชื่อวาปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ.  อริยมรรคทั้ง ๔ ชื่อวา 
ญาณทัสสนวิสุทธิ,  วิสุทธิทั้ง ๕ นี้เปนตัววิปสสนา. อนึ่ง  ปญญาที่รูจริง  
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เห็นจริงในสภาวะความเปนเองของสังขาร คือเปนของไมเที่ยงเปนทุกข  
เปนอนัตตา  รูเห็นแจงชัดวาส่ิงใดไมเที่ยงเกิดแลวดับไป  สิ่งนั้นเปนทุกข  
ทนยากจริง  สิ่งใดเปนทุกขทนยาก  สิ่งนั้นเปนอนัตตา  มิใชตัวมิใชตน 
จริง  สิ่งใดเปนอนัตตามิใชตัวมิใชตน  สิ่งนั้นไมควรจะถือวาของเรา 
ดวยตัณหา  ไมควรจะถือวาเราดวยมานะ  ไมควรจะถือวาตัวตนดวย 
ทิฏฐิจริง  เพราะวาเราตัวตนไมมี  ปญญาที่รูเห็นแจงชัดอยางนี้แกกลา 
จนถึงนิพพิทาเบื่อเกลียดชังสังขาร  ไมเพลิดเพลินในสังขาร  และวิราคะ 
หนายไมกําหนัดยินดีในสังขาร  และวิมุตติปลอยวางสังขารเสีย  หลุดพน 
จากอาสวกิเลสทั้งส้ิน  นีเ่ปนตัววิปสสนาเหมือนกัน. สาธุชนผูบําเพ็ญ 
เพียรปฏิบัติในตัววิปสสนาซึ่งวามานี้  ทําใหบริบูรณแลวก็เปนอันเจริญ 
วิปสสนาดวยดี  เปนผูถึงซ่ึงยอดแหงวิปสสนานั้น  อันนี้เปนความสังเขป 
ในวิปสสนานั้น. 
         ก็ความพิสดารในวิปสสนานั้นอยางนี้วา  สาธุชนผูจะเจริญวิปสสนา 
นั้น  พึงปฏิบติัใหเปนผูมีศีลบริสุทธิ์  เปนผูมีจิตบริสุทธดวยสมาธิอันใด 
อันหน่ึง  ทิฏฐิความเห็นวิปริตเปนเหตุใหถือผิดไปตาง ๆ เหลงใดมีอยู 
ในโลก  พึงหยั่งลงพิจารณาดวยปญญา  เห็นวาทิฏฐิเหลาน้ันผิด ไมมี 
ประโยชน ไมใชทางวิปสสนาแลว พึงชะเวนเสียดวยประการทั้งปวง 
อน่ึง  ใหสาธุชนผูเจริญวิปสสนา   พึงรูจักลักษณะและกิจและผลและเหตุ 
ของวิปสสนานั้นดวย  พึงรูจักวิภาคความจําแนกอีก  ๖ อยางของวิปสสนา 
นั้นดวย. อะไรเปนลักษณะเครื่องหมายของวิปสสนานั้น สภาพความ 
เปนเองของสังขาร  คือเปนของไมเที่ยงเปนทุกข  เปนอนัตตาจริงอยางไร  
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ความรูความเห็นวาสังขารเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตาแจง   
ชัดจริงอยางนั้น  อันนี้แลเปนลักษณะเครื่องหมายของวิปสสนาน้ัน  เปน 
ลักษณะใหรูจักตัววิปสสนาน้ัน  ถารูเห็นเปนอยางอ่ืน ๆ ไป  ไมถูกตอง 
ตามลักษณะน้ีแลว ก็ไมใชวิปสสนานั้น. อะไรเลาเปนกิจเปนคุณ 
ของวิปสสนานั้น  มืดคือโมหะความหลงในสังขารวาเปนของเท่ียง  เปน 
สุข  เปนตัวเปนตนอันใด  ปดบังปญญาไวไมใหเห็นความเปนจริงของ 
สังขาร  คือเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  ความขจัดมืด 
โมหะน้ันเสียสิ้น  ไมหลงในสังขารวาเปนของเที่ยง  เปนสุข  เปนตัวเปน 
ตน  เปนของงาม  อันนี้แลเปนกิจเปนคุณของวิปสสนานั้น.  อะไรเลา 
เปนผลของวิปสสนานั้น   ความเห็นจริงสองสวางเห็นทั่วไปในความที่ 
สังขารเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  มืดคือโมหะความหลง 
ไมมี  เขาต้ังอยูเฉพาะหนา  ปรากฏอยูดังดวงประทีปสองสวางอยูฉะน้ัน 
อันนี้แลเปนผลของวิปสสนาน้ัน.  อะไรเลาเปนเหตุเกิดข้ึนต้ังอยูของ 
วิปสสนานั้น  จิตไมฟุงซานต้ังม่ันดวยสมาธิอันใดอันหน่ึง  อันนี้แลเปน 
เหตุเกิดข้ึนต้ังอยูเฉพาะหนา  ปรากฏอยูดังดวงประทีปสองสวางอยูฉะนั้น 
ต้ังอยูได  ถาไมเจริญใหสมาธิเกิดข้ึนกอนแลว  ก็ไมสามารถจะเจริญ 
วิปสสนานั้นใหเกิดข้ึนได  เพราะสมาธิเปนเหตุใหเกิดวิปสสนาน้ัน  โดย 
นัยนี้  ผูมีศีลไมบริสุทธิ์  ไมไดสมาธิ  มีจิตฟุงานอยูแลว  จะมาอวด 
อางวาไดสําเร็จในวิปสสนาภาวนาอยางนั้น  ๆ  ไมควรจะเชื่อถือเลย 
เพราะศีลที่บริสุทธิ์เปนเหตุใหเกิดสมาธิ  สมาธิเลาก็เปนเหตุใหเกิด 
วิปสสนา  วิปสสนานั้นเลาก็เปนเหตุใหเกิดอริยมรรค  อริยมรรคนั้นเลา  
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ก็เปนเหตุใหเกิดผล เปนธรรมดานิยมมีอยูอยางนั้น  ไมยักยายเปน   
อยางอ่ืนไมไดเลย  ใหผูทีจ่ะเจริญวิปสสนานั้น  พึงรูจักลักษณะและกิจ 
และผลและเหตุของวิปสสนาน้ัน  ดวยประการดังวามาฉะนี้.  ก็วิภาค 
ความจําแนก ๖ อยาง คือ  "อนิจฺจ"  ของไมเที่ยง ๑ "อนิจฺจลกฺขณ" 
เครื่องหมายที่จะใหกําหนดรูวาเปนของไมเที่ยง ๑  "ทุกฺข"   ของท่ีสัตว 
ทนยาก ๑  "ทุกฺขลกฺขณ"  เครื่องหมายท่ีจะใหกําหนดรูวาเปนทุกข ๑ 
"อนตฺตา"   สภาวะมิใชตัวมิใชตน ๑  "อนตฺตลกฺขณ"  เครื่องหมาย 
ที่จะใหกําหนดรูวามิใชตัวมิใชตน ๑.  ในวิภาค  ๖ นั้น สังขารของที่ 
ปจจัยประชุมแตสรางข้ึน  เปนอุปาทินนะท่ีนามธรรมถือเอาอาศัยอยู 
อยาง ๑  เปนอนุปาทินนะท่ีนามธรรมไมถือเอาอาศัยอยูอยาง ๑  หรือ 
เปนนามและรูปที่พุทธาทิบัณฑิตแจกออกโดยประเภทตาง ๆ มีขันธ 
อายตนะธาตุเปนตน  ที่เปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนาทั้งส้ิน  เปนตัว 
"อนิจฺจ"  เปนของไมเที่ยง  เพราะเกิดข้ึนแลวดับไปดวย  แปรปรวน 
ยักยายเปนอยางอ่ืน ๆ ไปไมคงอยูอยางเดิมดวย ก็ความเกิดข้ึนแลว 
เสื่อมส้ินดับไป  และผันแปรเปนอยางอ่ืน ๆ ไปน้ัน  นั่นแลเปนตัวอนิจจ- 
ลักษณะ  เครื่องหมายที่จะใหรูใหเห็นวาเปนของไมเที่ยงจริง, สังขาร 
และนามรูปที่เปนของไมเที่ยงนั้นนั่นแลเปนตัวทุกข   เพราะเปนของอัน 
ความเกิดดับ  และผันแปรยักยายเปนอยางอ่ืน  ๆ ไป ดวยเพลิงคือชรา 
พยาธิ  มรณะ  บีบค้ันเบียดเบียนเผาผลาญอยูเปนนิตย.  ก็อันความเกิด 
ดับและผันแปรเปนอยางอ่ืน ๆ ไปดวยชรา  พยาธิ  มรณะเบียดเบียน 
เผาผลาญอยูเปนนิตยนั้นนั่นแล  เปนตัวทุกขลักษณะ  เครื่องหมาย  
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ใหรูใหเห็นวาเปนทุกขจริง. ธรรมหมดท้ังสิ้นที่เปนสังขารและวิสังขาร   
คือนิพพานเปนตัวอนัตตา  เพราะเปนธรรมสูญจากตนสูญจากสัตว 
จากบุคคล  ไมมีผูใดผูหน่ึงเปนเจาของ  เปนแตสภาวธรรมดาอยางหน่ึง ๆ 
ไปหมดส้ิน.  ก็ความเปนของสูญจากตัวจากตน สูญจากสัตวจากบุคคล 
ไมมีเจาของ  เปนแตสภาวธรรมอยางหน่ึง ๆ ไปหมดส้ินนั้นนั่นแล  เปน 
ตัวอนัตตลักษณะ  เครื่องหมายท่ีจะใหรูใหเห็นวาเปนอนัตตาจริง.  ใหผู 
ที่จะเจริญวิปสสนานั้นพึงรูจักวิภาค  ๖ อยางดวยประการดังวามานี้.  สาธุ- 
ชนผูบําเพ็ญเพียรเปนผูบริบูรณดวยคุณสมบัติมีศีลวิสุทธิเปนตนดังวา มา 
แลวน้ี  ก็เปนผูควรจะเจริญวิปสสนาดวยดี  เปนผูสามารถจะยังวิปสสนา 
นั้น  ใหบริบรูณไดดวยประการทั้งปวงทีเดียว. 
        ลําดับนี้  จะแสดงธรรมท่ีเปนอารมณของวิปสสนาและวิธีที่จะ 
เจริญวิปสสนานั้น.  ตามนัยที่มาในพระบาลีและอรรถกถา  ความวา 
สังขารของที่ปจจัยประชุมแตสรางข้ึนเปนอุปาทินนะ  ที่เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  ถือเอาอาศัยอยูแลว  และเปนอนุปาทินนะ  ที่เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณไมอาศัยอยูแลว  สังขารท้ังส้ินนั้นนั่นแลเปน 
อารมณของวิปสสนา  วิปสสนาที่มีสังขารทั้งส้ินเปนอารมณนั้น  ไดใน 
อนิตตลักษณะทุกขลักษณะท้ัง ๒  มาแลวในพระบาลีวา "สพฺเพ  สงฺขารา 
อนิจฺจา"  สังขารท้ังส้ินเปนของไมเที่ยงเกิดข้ึนแลวดับไป "สพฺเพ  สงฺขารา 
ทุกฺขา"  สังขารท้ังส้ินเปนทุกข  อันสัตวทนยาก  ดังนี้.  อน่ึง  ธรรม 
ทั้งส้ินที่เปนสังขารและวิสังขาร  คือนิพพาน  ก็เปนอารมณของวิปสสนา 
วิปสสนาที่มีธรรมทั้งส้ินเปนอารมณนั้น  ไดในอนตัตลักษณะอยางเดียว 
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มาแลวในพระบาลีวา  "สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา"  ธรรมท้ังส้ินมิใชตัว   
มิใชตน  สญูจากตัวจากตน ดังน้ี.  นิพพานท่ีมีสังขารไปปราศแลว ไมได 
ในคําวา  "สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา, สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขา"  ดงัน้ี  เพราะ 
นิพพานน้ันเปนธรรมเที่ยงถาวรมีอยูทุกเม่ือ  และเปนบรมสุขดวย  ก็แต 
นิพพานน้ันเปนอนัตตา  มิใชตัวมิใชตน  มิใชสัตว มิใชบุคคล  เปนแต 
อสังขตธาตุอยางหน่ึงตางหาก  จึงไดในคําวา "สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตร" 
ดังน้ี.  สาธุชนเมื่อจะเจริญวิปสสนาที่มีสังขารและธรรมเปนอารมณ 
นั้น  พึงเจริญตามนัยที่มาในพระบาลีวา "สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา, 
สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขา,  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา"  ดงันี้ก็ได.  อน่ึงขันธวา 
หมวดวากองมีอยู ๕ คือรูปกอง ๑ คือเวทนากอง ๑  คือสัญญากอง ๑ คือ 
สังขารกอง ๑ คือวิญญาณกอง ๑.  ในกอง ๕ นั้น  รูป  มีอันทรุดโทรม 
ฉิบหายเพราะปจจัยที่เปนขาศึกแกตนมีเย็นรอนเปนตน  เปนลกัษณะ 
เครื่องหมายเฉพาะตัว คือมหาภูตรูป ๔ คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  และ 
รูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้ง ๔ นั้น  รูปทัง้ส้ินนี้เปนกองรูป. เวทนา 
มีความรูแจงความเสวยอารมณเปนลักษณะเครื่องหมายเฉพาะตัว  คือ 
สุข  ทุกข  อุเบกขา  เกิดแตสัมผัส  ความเสวยอารมณทั้งส้ินนี้เปนกอง 
เวทนา.  สัญญามีความรูจักอารมณจําอารมณได  เปนลักษณะเครื่อง 
หมายเฉพาะตัว  คือรูจักรูปจํารูปได  รูจักเสียงจําเสียงได รูจักกลิ่นจํากลิ่น 
ได รูจักรสจํารสได รูจักสัมผัสจําสัมผัสได  รูจักธมัมารมณจําธัมมารมณได 
ความรูจักจํารสไดทั้งส้ินนี้เปนกองสัญญา. สังขารมีอันตกแตงจิต  ปรุงจิต 
เปนลักษณะเครื่องหมายเฉพาะตัวคือสัญเจตนา  ความคิดกับจิตในอารมณ  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ หมวด ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปสสนา - หนาท่ี 63 

มีรูปเปนตน  คือเจตสิกธรรมท่ีเกิดในจิตท้ังส้ิน  ยกแตเวทนาสัญญาเสีย   
ก็ดี  ธรรมเครื่องตกแตงจิต  ปรุงจิตท้ังสิ้นนี้เปนกองสังขาร.  วิญญาณมี 
อันรูจักอารมณวิเศษ  เปนลักษณะเครื่องหมายเฉพาะตัว  คือจิตท่ีอาศัย 
จักษุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  ใจ เกิดข้ึนเปนกุศลบาง  เปนอกุศลบาง 
เปนวิบากบาง   เปนกิริยาบาง จิตท้ังส้ินนี้เปนกองวิญญาณ. ขันธ ๕ 
กอง  ซึ่งวามานี้เปนภูมิ  เปนอารมณของวิปสสนา  วิปสสนาที่มีขันธ ๕ 
เปนอารมณนั้นไดในอนิจจลักษณะและอนัตตลักษณะท้ัง ๒  มาแลวใน 
พระบาลีวา "รูป  อนิจฺจ"  รูปไมเที่ยง  "วิฺาณ  อนิจฺจ" ความเสวย 
อารมณไมเที่ยง  "สฺา  อนิจฺจา " ความจําหมายไวไมเที่ยง  "สงฺขารา 
อนิจฺจา"  ธรรมท่ีตกแตงจิต ปรุงจิตไมเที่ยง  "วิฺาณ  อนิจฺจ"  จิตที่ 
รูจักอารมณวิเศษไมเที่ยง  "รูป  อนตฺตา" รูปนี้มิใชตัวมิใชตน  "เวทนา 
อนตฺตา "  ความเสวยอารมณมิใชตัวมิใชตน  "สฺา  อนตฺตา "  ความ 
จําไดหมายไวมิใชตัวมิใชตน  "สงฺขารา  อนตฺตา"  ธรรมท่ีตกแตงจิต 
ปรุงจิต  มิใชตัวมิใชตน  "วิฺาณ  อนตฺตา"  จิตที่รูจักอารมณวิเศษ 
มิใชตัวมิใชตน  "สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา"  สังขารทั้งส้ินไมเที่ยง  เกิด 
ข้ึนแลวดับไป  "สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา"  ธรรมท้ังส้ินที่เปนสังขารและ 
วิสังขารมิใชตัวมิใชตน  ดังน้ี  วิปสสนาที่มีขันธ ๕ เปนอารมณ  ไดใน 
อนิจจลักษณะอนิจจลักษณะท้ัง ๒ มาแลวในพระบาลีดวยประกาดังน้ี 
พระบาลีนี้แสดงอนิจจลักษณะอนัตตลักษณะท้ัง ๒  ไมแสดงทุกขลักษณะ 
ไว  เพราะทุกขลักษณะน้ันนับเขาเสียในอนิจจลักษณะน้ัน  เพราะวาสิ่งใด 
ไมเที่ยงสิ่งน้ันเปนทุกข  เมื่อเห็นอนิจจลักษณะแลว  ทุกขลักษณะยอม  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ หมวด ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปสสนา - หนาท่ี 64 

ปรากฏดวย  เพราะเหตุนี้  พระบาลีนี้จึงแสดงแตอนิจจลักษณะอนัตต-   
ลักษณะท้ัง ๒ เทาน้ี  สาธุชนผูบําเพ็ญเพียร  พึงเจริญวิปสสนาที่มีขันธ ๕ 
เปนอารมณ  ตามนัยที่มาแลวในพระบาลีดังวามาน้ีก็ไดแล.  อนึ่ง  วิปสสนา 
ที่มีขันธ  ๕  เปนอารมณนั้นไดในลักษณะท้ัง ๓ คือ  อนิจจลักษณะและ 
ทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะ  มาแลวในพระบาลีดังนี้วา  "รูป  อนิจฺจ" 
รูปเปนของไมเที่ยง  "ยทนิจฺจ  ต ทุกฺข"  รูปใดเปนของไมเที่ยง  รูป 
นั้นเปนทุกข  "ย  ทุกฺข  ตทนตฺตา" รูปใดเปนทุกข รูปนั้นมิใชตัว 
มิใชตน  "ยทนตฺตา  ต  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เม  โส  อตฺตา" 
รูปใดมิใชตัวมิใชตน  รูปนั้นมิใชของเรา  รูปนั้นมใิชเรา  รูปนั้นมิใช 
ตัวมิใชตนของเรา  ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ  ตามเปนจริง 
อยางไรของรูปนั้น ดังน้ีเถิด, "เวทนา  อนิจฺจา"  ความเสวยอารมณเปน 
ของไมเที่ยง  "ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข"  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข 
"ย  ทุกฺข  ตทนตฺตา"  สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้นมิใชตัวมิใชตน "ยท- 
นตฺตา  ต  เนต  มม  โนโสหมสฺมิ  น  เม โส  อตฺตา"  สิ่งใด 
มิใชตัวมิใชตน   สิ่งน้ันมิใชเราของเรา  สิ่งนั้นมิใชเรา  สิ่งนั้นมิใชตัว 
มิใชตนของเรา  ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง 
อยางไรของเวทนานั้น ดังนี้เถิด.  "สฺา  อนิจฺจา"  ความจําไดหมาย 
ไวเปนของไมเที่ยง  "ยทนิจฺจ  ต  ทุกขฺ  " สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งน้ัน 
เปนทุกข  "ย  ทุกฺข  ตทนตฺตา"  สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้นมิใชตัวมิใชตน 
"ยทนตฺตา  ต เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เม  โส  อตฺตา  " สิ่ง 
ใดมิใชตัวมิใชตน  สิ่งนั้นมิใชของเรา  สิ่งนั้นมิใชเรา  สิ่งนั้นมิใช  
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ตัวมิใชตนของเรา  ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปน   
จริงอยางไรของสัญญาน้ันดังนี้เถิด, "สงฺขารา  อนิจฺจา"  ธรรมท่ีปรุง 
จิตท้ังหลายเปนของไมเที่ยง  "ยทนิจฺจ  ต ทุกฺข"  สิ่งใดเปนของไม 
เที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  "ย  ทุกฺข  ตทนตฺตา"  สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้น 
มิใชตัวมิใชตน  "ยทนตฺตา  ต  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เม  โส 
อตฺตา "  สิ่งใดมิใชตัวมิใชตน  สิ่งนั้นมิใชของเรา  สิ่งนั้นมิใชเรา  สิ่ง 
นั้นมิใชตัวมิใชตนของเรา  ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม 
เปนจริงอยางไรของสังขารน้ัน  ดังนี้เถิด, "วิฺาณ  อนิจฺจ"  จิตรูจัก 
อารมณวิเศษเปนของไมเที่ยง  "ยทนิจฺจ  ต ทุกฺข"  สิ่งใดเปนของ 
ไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  "ย  ทุกฺข  ตทนตฺตา"  สิ่งใดเปนทุกข  สิ่ง 
นั้นมิใชตัวมิใชตน  "ยทนตฺตา  ต  เนต มม  เนโสหมสฺมิ น  เม 
โส  อตฺตา"  สิ่งใดมิใชตัวมิใชตน  สิ่งน้ันมิใชของเรา  สิ่งนั้นมิใชเรา 
สิ่งน้ันมิใชตัวมิใชตนของเรา  ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ 
ตามเปนจริงอยางไรของวิญญาณนั้น  ดังนี้เถิด.  อน่ึงวิปสสนาท่ีมีขันธ ๕ 
ทั้งเหตุทั้งปจจัยเปนอารมณ  ไดในลกัษณะท้ัง ๓  มาแลวในบาลีดังน้ีวา 
"รูป  อนิจฺจ"  รูปไมเที่ยง  ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดรูปข้ึน 
ถึงธรรมนั้นก็ไมเที่ยงเหมือนกัน  รูปที่เกิดข้ึนพรอมดวยเหตุอันไมเที่ยง 
แลว จะเปนของเที่ยงมาแตไหน  "เวทนา  อนิจฺจา"  ความเสวย 
อารมณไมเที่ยง  ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหเวทนาเกิดข้ึน  ถึง 
ธรรมนั้นก็ไมเที่ยงเหมือนกัน  เวทนาซ่ึงเกิดข้ึนพรอมดวยเหตุอันไม 
เที่ยงแลว  จะเปนของเที่ยวมาแตไหน  "สฺา  อนิจฺจา"  ความจําหมาย  
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ไวไมเที่ยง  ธรรมอันใดเปนเหตุปจจัยใหสัญญาเกิดข้ึน  ถึงธรรม   
นั้นก็ไมเที่ยงเหมือนกัน  สัญญาท่ีเกิดข้ึนพรอมดวยเหตุอันไมเที่ยงแลว 
จะเปนของเท่ียงมาแตไหน  "สงฺขารา  อนิจฺจา"  ธรรมท้ังหลายท่ีตก 
แตงจิต  ปรุงจิตไมเที่ยง  ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหสังขาร 
เกิดข้ึน  ถึงธรรมนั้นก็ไมเที่ยงเหมือนกัน สังขารที่เกิดข้ึนพรอมดวย 
เหตุอันไมเที่ยงแลวจะเปนของเที่ยงมาแตไหน  "วิฺาณ อนิจฺจ"  จิต 
ที่รูอารมณวิเศษไมเท่ียง  ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหวิญญาณ 
เกิดข้ึน  ถึงธรรมนั้นก็ไมเที่ยงเหมือนกัน  วิญญาณท่ีเกิดข้ึนพรอมดวย 
เหตุอันไมเที่ยงแลว จะเปนของเที่ยงมาแตไหน  รูปเปนทุกขทนยาก 
ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยรูปเกิดข้ึน ถึงธรรมน้ันก็เปนทุกขทน 
ยากเหมือนกัน รูปที่เกิดข้ึนพรอมดวยเหตุอันเปนทุกขแลว จะเปนสุข 
มาแตไหน เวทนาเปนทุกขทนยาก  ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยให 
เวทนาเกิดข้ึน  ถึงธรรมน้ันก็เปนทุกขทนยากเหมือนกัน  เวทนาท่ีเกิด 
ข้ึนพรอมดวยเหตุอันเปนทุกขแลว  จะเปนสุขมาแตไหน  สัญญาเปน 
ทุกขทนยาก  ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหสัญญาเกิดข้ึน ถึงธรรม 
นั้นก็เปนทุกขทนยากเหมือนกัน  สัญญาที่เกิดข้ึนพรอมดวยเหตุอันเปน 
ทุกขแลว  จะเปนสุขมาแตไหน สังขารท้ังส้ินเปนทุกขทนยาก  ธรรม 
อันใดเหตุเปนปจจัยใหสังขารเกิดข้ึน  ถึงธรรมนั้นก็เปนทุกขทนยาก 
เหมือนกัน  สังขารที่เกิดข้ึนพรอมดวยเหตุอันเปนทุกขแลว  จะเปนสุข 
มาแตไหน  วิญญาณเปนทุกขทนยาก  ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยให 
วิญญาณเกิดข้ึน ถึงธรรมน้ันก็เปนทุกขทนยากเหมือนกัน  วิญญาณท่ี  
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เกิดข้ึนพรอมดวยเหตุอันเปนทุกขแลว  จะเปนสุขมาแตไหน  รูปเปน   
อนัตตามิใชตัวมิใชตน  ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหรูปเกิดข้ึน  ถึง 
ธรรมนั้นก็เปนอนัตตา  มิใชตัวมิใชตนเหมือนกัน  รูปที่เกิดข้ึนพรอม 
ดวยเหตุเปนอนัตตาแลว จะเปนตัวเปนตนมาแตไหน  เวทนาเปนอนัตตา 
มิใชตัวมิใชตน  ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหเวทนาเกิดข้ึน  ถึง 
ธรรมนั้นก็เปนอนัตตา  มิใชตัวมิใชตนเหมือนกัน  เวทนาท่ีเกิดข้ึนพรอม 
ดวยเหตุเปนอนัตตาแลว  จะเปนตัวเปนตนมาแตไหน  สัญญาเปนอนัตตา 
มิใชตัวมิใชตน  ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหสัญญาเกิดข้ึน ถึง 
ธรรมนั้นก็เปนอนัตตา  มิใชตัวมิใชตนเหมือนกัน  สัญญาที่เกิดข้ึน 
พรอมดวยเหตุเปนอนัตตาแลว จะเปนตัวเปนตนมาแตไหน  สังขารเปน 
อนัตตา  มิใชตัวมิใชตน  ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหสังขารเกิดข้ึน 
ถึงธรรมนั้นก็เปนอนัตตา  มิใชตัวมิใชตนเหมือนกัน  สังขารท่ีเกิดข้ึน 
พรอมดวยเหตุเปนอนัตตาแลว จะเปนตัวเปนตนมาแตไหน  วิญญาณ 
เปนอนัตตา  มิใชตัวมิใชตน  ธรรมอันใดเปนเหตุเปนปจจัยใหวิญญาณ  
เกิดข้ึน  ถึงธรรมนั้นก็เปนอนัตตา  มิใชตัวมิใชตนเหมือนกัน  วิญญาณ 
ที่เกิดข้ึนพรอมดวยเหตุเปนอนัตตาแลว  จะเปนตัวเปนตนมาแตไหน 
วิปสสนาที่มีขันธ ๕  ทั้งเหตุทั้งปจจัยเปนอารมณ  ไดในลักษณะท้ัง ๓ 
มาแลวในพระบาลีดังน้ี.  สาธุชนผูบําเพ็ญเพียรพึงเจริญวิปสสนาที่มี 
ขันธ ๕  ลวนเปนอารมณก็ดี  ที่มีขันธ  ๕  ทั้งเหตุทั้งปจจัยเปนอารมณ 
ก็ดี  โดยนัยท่ีมาแลวในพระบาลีดังวามานี้  ก็ไดดีทีเดียว. 
        ก็วิธีที่เจริญวิปสสนา  ซึ่งมาในอรรถกถานั้น  ดังนี้วา  ผูบําเพ็ญ  
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เพียรถาไดฌานแลวเปนสมถยานิก  ยอมทําฌานท่ีตนไดใหเปนบาทแหง  
วิปสสนา  คือ  ออกจากฌานแลวกําหนดองคฌานทั้ง ๕ คือ  วิตกและ   
วิจาร  และปติ  และสุข  และเอกัคคตา  ทั้งสัมปยุตธรรมท่ีเกิดดวยองค 
ฌานน้ัน  ถึงซ่ึงสันนิษฐานเขาใจชัดแนวา  องคฌานและสัปยุตธรรม 
เหลาน้ีเปนนามธรรม  เพราะเปนธรรมนอมไปยังอารมณ  แลวจึงแสวง 
หาที่อาศัยของนามธรรมน้ัน  จึงเห็นหทัยรูปเปนที่อาศัยของนามธรรม 
นั้น  มหาภูตรูปและอุปาทายรูปเปนที่อาศัยของหทัยรูปนั้น  จึงสันนิษฐาน 
เขาใจชัดวา  หทัยรูปและมหาภูตรูปและอุปาทายรูปเหลาน้ีเปนรูปธรรม 
เพราะเปนของทรุดโทรมฉิบหายไป  ดวยปจจัยเปนขาศึกแกตนมีรอน 
เย็นเปนตน  ผูบําเพ็ญเพียรที่ไดฌานแลวเปนสมถยานิก ยอมมากําหนด 
รูจักนามและรูปไดแจงชัดดวยประการฉะน้ี.  ฝายวิปสสนายานิก  ผูม ี
ญาณคือวิปสสนาไมไดฌานสมาบัติอันใด  เมื่อเจริญวิปสสนา  มา 
กําหนดสังขารมีนามและรูปเปนตน  อน่ึง  มากําหนดกายท้ังจิตเจตสิกนี้ 
โดยประเภทแหงกองทั้ง ๕  คือกองรูปเปนของทรุดโทรม  ๑  คือกอง 
เวทนความเสวยอารมณ ๑ คือกองสัญญาความจําหมายอารมณ ๑ คือ 
กองสังขารเปนผูตกแตงจิต ๑  คือกองวิญญาณใจเปนผูรูอารมณวิเศษ ๑ 
บรรจบเปน ๕ กอง  เมื่อกําหนดกายทั้งจิตและเจตสิกนี้ แตกออกเปน 
๕ กอง  ดังวามานี้. ผูบําเพ็ญเพียรรูจักขันธทั้ง ๕ แจงชัดตามลักษณะ 
เฉพาะตัวฉะน้ีแลว  พึงยอขันธทั้ง ๕ นั้นเขาเปน ๒ คือนาม  ๑ คือ 
รูปขันธ  ๑  รูปขันธกองรูปคงอยูเปนรูป  เพราะเปนของทรุดโทรมอยู 
โดยธรรมดา  แตเวทนา สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อรูปขันธ  ๔ นั้น 
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เปนนาม  เพราะเปนธรรมนอมไปยังอารมณ  เมื่อกําหนดสังขารที่เปน    
ไปใน  ๓ ภพ  ยอลงโดยเปนนาม ๑ เปนรูป  ๑ ฉะน้ีแลว  ก็ไดสันนิษ- 
ฐานชัดวา สัตวหรือบุคคลวาตัวหรือวาตนวาเทวดาหรือพรหมอ่ืน นอก 
จากนามและรูปไปแลวไมมี  มีแตนามและรูปอยางเดียวเทาน้ันเปนไปใน 
๓ ภพ  ก็คําวาสัตว วาบุคคล  วาตัว  วาตน  วาเทวดา  วาพรหมน้ันไมมี 
โดยปรมัตถ  มาบัญญัติสมมตินามรูปนั้นเองวา  เปนสัตวเปนบุคคล 
เปนตัวเปนตน  เปนเทวดาเปนพรหม  ประหน่ึงสมมติไมวาเปนกราบ 
เปนมาดเปนเรือฉะนั้น  ก็นามและรูปทั้ง ๒ นี้  อาศัยกันและกนัแลนไป 
ในสงสารสาคร  ประหน่ึงมนุษยกับเรือท้ัง ๒  อาศัยกันและกันแลนไปใน 
สมุทรสาคร  ฉะนั้น เมื่อมากําหนดรูเห็นนามและรูปชัดตามเปนจริง 
อยางไร  ละสัตตูปลัทธิสัตตสัญญาเสียได ต้ังอยูในความเปนผูไมหลง 
ในบัญญัติวาสัตววาบุคคล  วาตัววาตน  วาเทวดาวาพรหม ฉะนี้แลว 
ทิฏฐิความเห็นของผูบําเพ็ญเพียรนั้นกบ็ริสุทธิ์ดวยดี  ชื่อวา  ทิฏฐิวิสุทธิ 
เปนตัววิปสสนาท่ี ๑. 
        สาธุชนผูบําเพ็ญเพียรใหทิฏฐิวิสุทธิบริบูรณข้ึนแลว  ควรเจริญ 
 ิวิปสสนาปญญาตอไป  แสวงหาเหตุและปจจัยของนามและรูปนั้น  ประ- 
หน่ึงแพทยผูฉลาดในการรักษาโรค  เมื่อเห็นโรคแลว  ยอมแสวงหา 
โรคนิทานเหตุเกิดข้ึนของโรคน้ัน  ฉันใด  ผูบําเพ็ญเพียรเมื่อรูจักนาม 
และรูปชัดแลว  ควรแสวงหาเหตุและปจจัยของนามและรูปนั้น ฉันนั้น 
เมื่อกําหนดรูเหตุและปจจัยของนามและรูปนั้นไดแจงชัดแลว  กย็อม 
ขามลวงกังขาในกาลท้ัง ๓ เสียได.  กอ็ะไรเปนเหตุเปนปจจัยของนาม  
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และรูปนั้น นามรูปและรูปนั้นอาศัยเหตุและปจจัยอะไรเกิดข้ึน กรรม   
เปนเหตุเปนปจจัยของนามรูปนั้น  นามและรูปนั้นเปนตัววิบากผล 
สุขวิเศษของกรรมอาศัยกรรมเกิดข้ึน.  กรรมนั้นเปน ๒ อยาง คือกุศล- 
กรรมและอกุศลธรรม. นามและรูปใดเกิดดวยอกุศลกรรม นามและ 
รูปนั้นเปนของหยาบทุรพลเลวทรามตํ่าชา.  นามและรูปใดเกิดข้ึนดวย 
กุศลกรรม  นามและรูปนั้นเปนของสุขุมละเอียดประณีตดีนัก  ดวยเหตุนี้ 
กรรมจึงเปนเหตุเปนปจจัยของนามและรูปนั้น  ก็แตวากรรมอยางเดียว 
ไมเปนเหตุใหเกิดนามและรูปได  ตองอาศัยอุปาทานเชื้อเครื่องถือม่ันคือ 
ฉันทราคะความพอใจและความยินดี  อุปาทานเลาก็ตองอาศัยตัณหา 
ความอยากเปนเหตุใหสะดุงด้ินรนไป  ตัณหาเลาก็ตองอาศัยอวิชชา 
ความไมรูแจง ความไมรูจริง  เพราะเหตุนี้  อวิชชาเปนปจจัยของตัณหา 
ตัณหาจึงเปนปจจัยของอุปทาน อุปาทานจึงเปนปจจัยของกรรมคือภาวะ 
กรรมจึงเปนปจจัยของชาติ  คือนามและรูป โดยนัยนี้จึงไดความสันนิษ- 
ฐานเห็นชัดวา ธรรม ๔ อยาง  คือ  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  กรรม 
เปนเหตุเปนปจจัยของนามและรูปนั้น  นามและรปูนั้นอาศัยธรรม ๔ 
อยางนี้จึงเกิดข้ึนจึงเปนไป.  มหาภูตรูปคือ  ดิน  น้าํ  ลม ไฟ  และอาหาร 
เปนปจจัยของรูปธรรม ดวยอุปถัมภทํานุบํารุงรูปนั้นไว ผัสสะเปน 
ปจจัยของนามธรรม  คือเวทนา  สัญญา  สังขาร.  เวทนา  สัญญา สังขาร 
๓ อยางนี้  อาศัยปจจัย  คือ  ผัสสะเกิดข้ึนเปนไป  นามและรูปเปนปจจัย 
ของนามธรรม  คือ  วิญญาณ  เพราะเหตุวิญญาณนั้นอาศัยจักษุและรูป 
ทั้ง ๒ เกิดข้ึน  จึงชื่อวาจักขุวิญญาณ  อาศัยโสตและเสียงทั้ง ๒ เกิดข้ึน  
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จึงชื่อวาโสตวิญญาณ อาศัยฆานะและกลิ่นทั้ง ๒ เกิดข้ึน  จึงชื่อวาฆาน-    
วิญญาณ อาศัยชิวหาและรสท้ัง ๒ เกิดข้ึน  จึงชื่อวาชิวหารวิญญาณ 
อาศัยกายและสัมผัสทั้ง ๒  เกิดข้ึน  จึงชื่อวากายวิญญาณ  อาศัยใจและ 
ธัมมารมณทั้ง ๒ เกิดข้ึน  จึงชื่อวามโนวิญญาณ.  จักขุวิญญาณ  โสต- 
วิญญาณ  ฆานวิญญาณ ชวิหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  ทั้ง ๕ นี้มรีูป 
อยางเดียวเปนปจจัย อาศัยรูปเกิดข้ึนเปนไป  มโนวิญญาณมีนามและ 
รูปทั้ง ๒ เปนปจจัย  อาศัยนามและรูปทั้ง ๒ เกิดข้ึนเปนไป  ดวยเหตุนี้ 
นามและรูปจึงเปนปจจัยของนามธรรมคือวิญญาณ  วิญญาณอาศัยนาม 
และรูปทั้ง ๒  นั้นเกิดข้ึนเปนไป  ไดความสันนิษฐานรูเห็นชัดวา  อวิชชา 
ตัณหา  อุปาทาน  กรรม  อาหาร  เปนเหตุเปนปจจัยของรูปธรรม  รูป- 
ธรรมอาศัยปจจัย  ๕ อยางนี้เกิดข้ึนเปนไป  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน 
กรรม  ผัสสะ เปนเหตุเปนปจจัยของนามธรรม  คือ  เวทนา  สญัญา 
สังขาร.  เวทนา  สัญญา  สังขาร  อาศัยปจจัย ๕ อยางนี้เกิดข้ึนเปนไป 
อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  กรรม  นามและรูปเปนเหตุเปนปจจัยของนาม 
ธรรมคือวิญญาณ  วิญญาณอาศัยปจจัย ๕ อยางนี้เกิดข้ึนเปนไป. เมื่อ 
ผูบําเพ็ญเพียรมากําหนดเหตุปจจัยของนามและรูปน้ันแจงชัด  ดวย 
ประการฉะน้ีแลว ก็เขาใจแนวา  นามและรูปที่เปนปจจัยนั้น  อาศัย 
เหตุปจจัยเกิดข้ึนเปนไป  ฉันใด  ถึงนามและรูปที่เปนอดีตลวงแลวก็ดี 
ที่เปนอนาคตยังไมมาถึงก็ดี  ยอมอาศัยเหตุปจจัยเกิดข้ึนเปนไป  ฉันนั้น 
นั่นแล.  เมื่อผูบําเพ็ญเพียรมากําหนดเหตุปจจัยของนามและรูปรูเห็น 
แจงชัดฉะน้ีแลว  ยอมขางลวงกังขาความสงสัยในกาลท้ัง ๓ เสียได.  
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กังขาในกาลทั้ง ๓ นั้น  คือ กังขาอันปรารภสวนอดีตลวงแลว ๕ อยาง    
คือ กังขาปรารภสวนอนาคตขางหนาท่ียังไมถึง ๕ อยาง คือ กังขา 
ปรารภสวนปจจุบันที่เกิดเฉพาะหนาบัดนี้  ๖ อยาง จึงบรรจบเปนกังขา 
๑๖ อยางในกาลทั้ง ๓.  กก็ังขาอันปรารภสวนอดีตท่ีลวงแลว  ๕ อยาง 
นั้นวา  เราไดมแีลวหรือหนอในชาติกอน  หรือเราไมไดมีแลว เราได 
มีแลวในชาติกอน  เราเปนอะไรหนอ เราไดมีแลวในชาติกอน เรา 
เปนผูมีทุกขเปนอยางไรหนอ  เราไดเปนอะไรแลวจึงเปนอะไรอีกเลา 
ในชาติกอน ๆ ดังน้ี  กังขาอันปรารภสวนกาลท่ีลวงแลว ๕ อยางดังวา 
มาน้ี.  ก็กังขาอันปรารภสวนอนาคต  ๕ อยางนั้นวา เราจักมีหรือหนอ 
ในชาติหนาหรอืเราจักไมมี  เราจักไมมีในชาติหนา เราจักเปนอะไรหนอ 
เราจักมีในชาติหนา  เราจักเปนผูมีสุขทุกขเปนอยางไรหนอ  เราจักเปน 
อะไร  แลวจึงจักเปนเอระไรในชาติหนาตอไปอีกเลาหนอ  ดังนี้  กังขา 
อันปรารภสวนอนาคต ๕ อยาง  ดังวามานี้.  ก็กังขาอันปรารภสวน 
ปจจุบัน ๖ อยางนั้นวา เดี๋ยวน้ีเรามีหรือหนอ  หรือเราไมมี  เรามี 
อยูเดี๋ยวน้ี  เราเปนอะไรหนอ  เรามีอยูเดี๋ยวน้ี  เราเปนอยางไรหนอ 
เราเปนสัตวมาแตไหนหนอ  เราจักไปเกิดที่ไหนอีกเลาหนอ  ดังนี้ 
กังขาอันปรารภสวนปจจุบัน  ๖ อยาง ดังวามานี้,  จึงบรรจบกังขา 
ในอดีต ๕ อยาง  ในอนาคต ๕ อยาง ในปจจุบัน ๖ อยาง เปน 
กังขา ๑๖ อยางดวยกันดังนี้.  เมื่อกาํหนดเหตุปจจัยของนามและรูป 
เห็นแจงชัดฉะน้ีแลว  ยอมขามลวงกังขา ๑๖ อยางเสียได  เปนผูไม 
มีกังขา ความสงสัยในสวนอดีต  อนาคต  ปจจุบันแลว  ปญญาของผู 
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บําเพ็ญเพียรกําลังกลา  มากําหนดเห็นเหตุปจจัยของนามและรูปแจงชัด  
ขามลวงกังขาความสงสัยในกาลท้ัง ๓  เสียไดดวยประการดังนี้  ชื่อวา 
กังขาวิตรณวิสุทธิ  เปนตัววิปสสนาที่ ๒. 
        ผูบําเพ็ญเพียรมากําหนดรูจักเหตุและปจจัยของและรูปแจงชัด 
จนขามลวงกังขาความสงสัยในกาลทั้ง ๓  เสียไดดวยดี  ฉะนี้แลว ควร 
เจริญวิปสสนาปญญาตอไป  มาพิจารณานามและรูปทั้งปจจัยท่ีเปนอดีต 
ลวงแลว  และอนาคตยังไมมาถึง  และปจจุบันเกิดข้ึนเฉพาะหนาท่ีเปน 
ภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด  ตํ่าชาหรือประณีต  ไกลหรือ 
ใกล  เห็นวานามและรูปกับทั้งปจจัยท้ังส้ินนั้น  เปนของไมเที่ยงจริง 
ดวยความเปนสังขารเกิดข้ึนแลวส้ินไปในกาลนั้น ๆ. ก็นามและรูปใด 
เปนอดีตลวงแลว นามและรูปนั้นก็ดับสิ้นไปแลวในกาลอดีตน้ัน หาถึง 
ซึ่งกาลปจจุบันนี้ไม  นามและรูปใดที่เปนอนาคตยังมาไมถึงเลา  นาม 
และรูปนั้นกจ็ะดับสิ้นไปในกาลอนาคตนั้น  จักไมไปถึงกาลอนาคต 
เบื้องหนาน้ันได  นามและรูปใดที่เปนปจจัยบังเกิดเฉพาะหนา บัดนี้เลา 
นามและรูปนั้นก็จะดับสิ้นไปใสกาลปจจุบันนี้  หาไปถึงกาลอนาคตไม 
นามและรูปที่เปนภายในเลา  ก็ดับสิ้นไปในภายใน  หาถึงความเปน 
นามและรูปภายนอกไม  นามและรูปภายนอกเลา  ก็ดับสิ้นไปในภาย 
นอก  หาถึงความเปนนามและรูปไปภายในไม  นามและรูปที่หยาบเลา 
ก็ดับสิ้นไปในความเปนนามและรูปที่หยาบน้ัน  หาถึงความเปนนาม 
และรูปที่ละเอียดไม  นามและรูปที่ละเอียดเลา ก็ดับสิ้นไปในความเปน 
นามและรูปที่ละเอียดนั้น  หาถึงความเปนนามและรูปที่หยาบไม  นาม  
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และรูปที่ตํ่าชาเลา  ก็ดับสิ้นไปใสความเปนนามและรูปที่ตํ่าชาน้ัน หา   
ถึงความเปนนามและรูปที่ประณีตไม นามและรูปที่ประณีตเลา  ก็ดับสิ้น 
ไปในความเปนนามและรูปที่ประณีตนั้น หาถึงความเปนนามและรูปที ่
ตํ่าชาไม  นามและรูปที่ไกลเลา ก็ดับส้ินไปในที่ไกลน้ัน  หาถงึความ 
เปนนามและรูปที่ใกลไม  นามและรูปที่ใกลเลา  กด็ับสิ้นไปในที่ใกล 
นั้น หาถึงความเปนนามและรูปที่ไกลไม  เพราะเหตุฉะน้ี นามและรูป 
ทั้งส้ินนั้น จึงเปนของไมเที่ยงจริง  เพราะเกิดข้ึนแลวดับสิ้นไปในกาล 
นั้น ๆ ไมลวงกาลนั้น ๆ ไปไดฉะน้ัน นามและรูปใดเปนของไมเที่ยง 
นามและรูปนั้นเปนทุกขทนยากจริง  เพราะเปนสังขารอันความเกิดข้ึน 
แลวดับสิ้นไปเบียดบีบค้ันอยูเปนนิตยไมหยุดเลย  นามและรูปใดเปน 
ทุกขทนยากเลา  นามและรูปนั้นเปนอนัตตามิใชตัวมิใชตน  ตัวตนไมมี 
จริง  แตเปนนามและรูปนั้นเอง ก็นามและรูปนั้นมิใชของเรา  มิใชเรา 
มิใชตัวตนของเรา. เมื่อผูบําเพ็ญเพียรมาปรารภวิปสสนาอยูดวยดี  ดังนี ้
ธรรม ๑๐  อยางเกิดข้ึน คือ  โอภาสแสงสวางเกิดแตวิปสสนาจิต  ซาน 
ออกจากสรีราพยพ ๑ คือปติ  แผซานไปทั่วสรีรกาย  ทํากาลและจิต 
ใหอ่ิมเกิดข้ึนดวยวิปสสนาจิต ๑ คือวิปสสนาญาณ  อันแกกลานักเห็น 
นามและรูปแจงชัดดวยดีเกิดข้ึน ๑  คือปสสัทธิ  ความสงบกายและ 
สงบจิตระงับกระวนกระวายเสียไดดวยดี เกิดข้ึนดวยวิปสสนาจิต ๑ คือ 
สุขเปนไปในกาลและเปนไปในจิตอันประณีตนัก  เกิดข้ึนดวยวิปสสนา- 
จิต ๑ คืออธิโมกข  ความเช่ือม่ัน  มกีําลังกลา  เปนที่ผองใสของจิต 
และเจตสิกยิ่งนักเกิดกับดวยวิปสสนาจิต ๑ คือปคคาหะ  ความเพียร  
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ไมยิ่งไมหยอน ประคองจิตไวดวยดีในอารมณ  ทําจิตใหเปนไปเสมอ   
อยูได  เกิดข้ึนดวยวิปสสนาจิต  ๑ คืออุปฏฐาน  สติต้ังม่ันรักษาอารมณ 
ไว  ทําใหปรากฏดวยดี  ดงัปรโลกปรากฏแกผูมีทิพจักษุ  ฉะนั้น  เกิด 
ข้ึนกับดวยวิปสสนาจิต ๑ คือ  อุเบกขา  ความเห็นธรรมมัธยัสถใน 
สังขารทั้งส้ิน  มีกําลังกลานัก  เกิดข้ึนดวยวิปสสนาจิต ๑ คือนิกันติ 
ความรักใคร  มีอาการสุขุมละเอียด  ทาํความอาลัยในวิปสสนานักเกิด 
ข้ึน ๑  บรรจบเปนธรรม ๑๐ อยาง  กธ็รรม ๑๐ อยางนั้น  เปนอุปกิเลส 
เครื่องเศราหมองของวิปสสนา  เพราะเกิดข้ึนแลวทําผูเจริญวิปสสนานั้น 
ใหพิศวงหลงไปวา  มรรคผลเกิดข้ึนแกเรา  เราไดสําเร็จมรรคผลแลว 
ก็หยุดความเพียรเสียไมเจริญวิปสสนาตอไป  กอใหเกิดตัณหา  มานะ 
ทิฏฐิวาของเรา  วาเรา  วาตัวตนของเราข้ึนดวย  เพราะเหตุฉะน้ี  ธรรม 
๑๐ อยางนั้น  จึงเปนอุปกิเลสเครื่องเศราหมองของวิปสสนา.  ผูที ่
บําเพ็ญเพียรมาปรารภวิปสสนาอยูดวยดี  เมื่อธรรมท่ีเปนอุปกิเลส ๑๐ 
อยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึน  ไมยินดีไมหลงในธรรมท่ีเปนอุปกิเลสอันเกิด 
ข้ึนนั้น  ไมหยุดความเพียรของตนเสีย  ดวยเขาใจชัดวาไมใชทางมรรค 
ผล  ไมใชทางวิปสสนา  ทางวิปสสนาอยางอ่ืนตางหากท่ีเราจะพึงดําเนิน 
ไป  วิปสสนาปญญาของผูบําเพ็ญเพียรมีกําลังแกกลานัก มารูเห็นแจง 
ชัดวาน้ีเปนทางมรรคผล  นี้ไมใชทางมรรคผล  ไดดวยดี  นี้ชื่อวามัคคา- 
มัคคญาณทัสสนาวิสุทธิ  เปนตัววิปสสนาที่ ๓. 
        ผูบําเพ็ญเพียรเจริญวิปสสนาญาณแกกลา  ทาํมัคคามัคคญาณทัสสน- 
วิสุทธิใหบริบูรณดวยดีแลว  วินิจฉัยไดชัดวา  นี้เปนตัวอริยมรรค  นี้เปน 
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อุปกิเลสมิใชอริยมรรค  ฉะน้ีแลว  ควรเจริญวิปสสนาญาณท้ัง ๙ ประการ  
อันบริสุทธพนจากอุปกิเลสแลว  เพ่ือจะใหไดอริยมรรคเบื้องบนตอไป.  
วิปสสนาญาณ ๙ นั้น  คืออุทยัพพยญาณที่ ๑  ภังคญาณท่ี ๒  ภยตุปฏฐาน- 
ญาณที่ ๓  อาทีนวญาณที่ ๔ นิพพิทาญาณที่ ๕  มญุจิตุกัมยตาญาณที่ ๖ 
ปฏิสังขาญาณท่ี ๗ สังขารุเปกขาญาณท่ี ๘ สัจจานุโลมิกญาณท่ีคํารบ ๙ 
ในญาณท้ัง ๙ นั้น  ปญญาอันหยั่งรูความเกิดข้ึนดวย  ความดับสิ้นไป 
ดวย  ของนามและรูปนั้น  ชื่อวาอุทยัพพยญาณ  นี้วาโดยสังเขป.  วาโดย 
พิสดาร  ใหผูบําเพ็ญเพียรพึงพิจารณานิพพัตติลักขณะ  คือความเกิด 
ข้ึน  ๕   และปริณามลักขณะ  คือความดับสิ้นไป ๕  ของขันธ ๕ โดยนัย 
นี้  ขันธ ๑ ไดลักษณะ ๑๐ ทั้งเกิดข้ึนทั้งดัง ๕  ขันธดวยกันบรรจบเปน 
ลักษณะท้ังเกิดข้ึนทั้งดับ ๕๐ ถวน.  ในรูปขันธนั้น ใหผูบําเพ็ญเพียรพึง 
พิจารณาพิพพัตติลักขณะ  คือความเกิดข้ึน ๕ อยาง  คือรูปเกิดข้ึนก็ 
เพราะอวิชชาความไมรูแจงเกิดข้ึน ๑  คือรูปเกิดข้ึนก็เพราะตัณหาความ 
อยากเปนเหตุสะดุงดิ้นรนเกดิข้ึน ๑  คือรูปเกิดข้ึนก็เพราะกรรมคือกุศล 
และอกุศลเกิดข้ึน ๑ คือรูปเกิดข้ึนก็เพราะอาหารเปนผูอุปถัมภเกิดข้ึน ๑ 
คือความเกิดข้ึนของรูปอยางเดียวไมมีอาศัยเหตุปจจัย ๑  บรรจบเปน 
นิพพัตติลักขณะ คือความเกิดข้ึนของรูปขันธ ๕ อยาง  ดังน้ี  พึงเห็น 
ปริฌานลักขณะในรูปขันธ ๕ อยาง  คือรูปดับสิ้นไปกเ็พราะอวิชชา 
ดับสิ้นไป ๑  คือรูปดับไปก็เพราะตัณหาดับสิ้นไป ๑  คือรูปดับสิ้นไป 
ก็เพราะกรรมดับสิ้นไป ๑ คือรูปดับสิ้นสิ้นไปก็เพราะอาหารดับสิ้นไป ๑ 
คือ  ความดับสิ้นไปของรูปอยางเดียวไมมีเหตุปจจัย ๑  บรรจบเปน  
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ปริณามลักขณะ ๕ อยาง  ดังน้ี  ใหผูบาํเพ็ญเพียรพึงพิจารณานิพพัตติ-   
ลักขณะ ๕ ปริฌามลักขณะ ๕ เปน ๑๐ ดวยกันของรูปขันธดวยประการ 
ดังน้ี.  พึงพิจารณานิพพัตติลักขณะ  และปริณามลักขณะ ๕ ของเวทนา 
ขันธและสัญญาขันธและสังขารขันธและวิญญาณขันธดวย  ใหเหมือน 
กับพิจารณาในรูปขันธ ฉะน้ัน  ตางกันแตในเวทนา สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ  ในที่อาหารใหเปลี่ยนเอาผัสสะเขาแทนดังน้ีวา  เวทนาเกิดข้ึน 
ก็เพราะเกิดข้ึนของผัสสะ  เวทนาดับสิ้นไปก็เพราะดับสิ้นไปของผัสสะ 
สัญญาเกิดข้ึนก็เพราะเกิดข้ึนของผัสสะ สัญญาดับสิ้นไปก็เพราะดับสิ้น 
ไปของผัสสะ  สังขารเกิดข้ึนก็เพราะเกิดข้ึนของผัสสะ  สังขารดับสิ้น 
ไปก็เพราะดับสิ้นไปของผัสสะ  ฝายวิญญาณในที่อาหาร  ใหเปลี่ยนเอา 
นามและรูปเขาแทน  ดังน้ีวา วิญญาณเกิดข้ึนเพราะเกิดข้ึนของนาม 
และรูป  วิญญาณดับสิ้นไปก็เพราะดับสิ้นไปของนามและรูป  นิพพัตติ- 
ลักขณะ  และปริฌามลักขณะของเวทนาและสัญญาและสังขารและวิญ- 
ญาณแปลกตางกัน ไมเหมือนกันดวยลักษณะของรูปแตเทาน้ี.  ปญญา 
อันหยั่งรูนิพพัตติลักขณะและปริณามลักขณะ  คือเกิดข้ึนและดับไปของ 
ขันธทั้ง ๕ ดังวามานี้  ชื่อวาอุทยัพพญาณ  อุทยัพพยญาณนี้  ใหผูบําเพ็ญ 
เจริญเพ่ือใหเห็นแจงชัดวา  สังขารและนามรูปเปนของไมเที่ยงจริง. 
ในภังคญาณท่ี ๒ นั้น  ปญญาอันปลอยวางความเกิดข้ึนเสียไมพิจารณา 
มาพิจารณาแตความแตกดับของสังขารอยางเดียว  ไมพิจารณาเหตุ 
คือความเกิดข้ึน  มาพิจารณาแตผล  คือความแตกดับไปของสังขาร 
อยางเดียวเปนอารมณอยางนี้วา  สังขารทั้งสิ้นยอมแตดับไป ความ  
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ที่ไมแตกดับไปของสังขารเหลาน้ันไมมีเลย  ดังฟองน้ํากอนใหญมีอัน  
แตกดับไปเปนธรรมดา  ฉะน้ัน  ก็จิตอันใดรูปอารมณเกิดข้ึนแลว 
แตกดับไป  ผูบําเพ็ญเพียรมาพิจารณาเห็นความแตกดับไปของจิตน้ัน 
เปนอารมณ  อนึ่ง  จิตใด ๆ มีเวทนาเปนอารมณก็ดี  มีสัญญาเปน 
อารมณก็ดี  มีสังขารเปนอารมณก็ดี  มีวิญญาณเปนอารมณก็ดี  เกิด 
ข้ึนแลวแตกดับไป  ก็พิจารณาเห็นความแตกดับไปของจิตน้ัน ๆ เปน 
อารมณอยางเดียว.  อันนี้เปนกิจของภังคญาณ.  ในภยตุปฏฐานญาณ 
ที่ ๓ นั้น  ปญญาของผูบําเพ็ญเพียรอันหยั่งรูความแตกดับไปของสังขาร 
แกกลา  จนสังขารเหลานั้นปรากฏเปนภัยใหญนากลัว  ดังเห็นสัตวราย 
และเห็นเรือนไฟไหม  อันชื่อวาภยตุปฏฐานญาณ.  ในอาทีนวญาณทั้ ๔ 
นั้น  แมผูบําเพ็ญเพียรมาสองเสพภยตุปฏฐานญาณ  เห็นสังขารเปนภัย 
ใหญนากลัวปรากฏชัดอยู  จึงเห็นโทษในสังขารเหลาน้ันยิ่งนัก  ไมม ี
ความอภิรมยยินดีในสังขารเหลาน้ันเลย  ราวกะบุรุษผูรักชีวิต  รูวา 
โภชนะเจือดวยยาพิษแลว  กลัวเห็นโทษ  ไมยินดีเพ่ือจะบริโภคเลน  รูวา 
แมน้ําประกอบไปดวยจระเขรายมีภัยใหญ กลัวเห็นโทษ  ไมยินดีเพ่ือจะ 
ลงอาบเลย  ฉะน้ัน.  ปญญาที่เห็นโทษสังขารเหลาน้ันแกกลา  จนไมมี 
ความอภิรมยยินดีในสังขารเหลาน้ัน  ดงัวามานี้  ชื่อวาอาทีนวญาณ.  ใน 
นิพพิทาญาณที่ ๕ นั้น  ปญญาของผูบําเพ็ญเพียรมาเจริญอาทีนวญาณ 
นั้น มีกําลังกลานัก จนเกิดนิพพิทาความเหน่ือยหนายชิงชังในสังขาร 
ทั้งส้ินนั้น  ไมรื่นรมยยินดี  ราวกะบุรษุผูเห็นโทษของภรรยา มีความ 
เหน่ือยหนายชิงชังภรรยานั่น  ฉะนั้น อันนี้ชื่อวานิพพิทาญาณ. ใน  
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มุญจิตุกัมยตาญาณท่ี ๖ วา จิตของผูบําเพ็ญเพียรนั้นไมพัวพันของอยู    
แมในสังขารอันใดอันหน่ึง  อยากจะใครพนจะใครปลดเหลื้องออกจาก 
สังขารเหลานั้น ดวยความเหน่ือยในสังขารเหลานั้นแกกลายิ่งนัก 
ประหน่ึงมัจฉาชาติอยูภายในแหอยากจะใครพนจากแห  อยูในปากอสร- 
พิษอยากจะใครพนออกจากปากอสรพิษฉะน้ัน  ปญญาของผูบําเพ็ญเพียร 
เห็นโทษของสังขารเหลานั้น จนเกิดนิพพิทาความเหนื่อยหนายยิ่งนัก 
อยากจะใครพน  อยากจะใครปลดเปลือ้งออกจากสังขารเหลาน้ัน  ดังวา 
มาน้ีชื่อวามุญจิตุกัมยตาญาณ. ในปฏสิังขาญาณท่ี ๗ นั้น ผูบําเพ็ญ 
เพียร ทํามุญจิตุกัมยตาญาณใหบริบูรณแลว ปรารถนาจะใครพนจาก 
สังขารเหลานั้น  ยกสังขารเหลาน้ันข้ึนยังไตรลักษณ  กําหนดพิจารณา 
ดวยปฏิสังขานุปสสนาญาณ  เพ่ือจะทําอุบายของความปลดเปลื้องจาก 
สังขารใหบริบูรณข้ึน  จึงมาพิจารณาเห็นวา  สังขารท้ังส้ินเหลานั้นเปน 
ของไมเที่ยงจริง  เพราะเกิดข้ึนแลวดับไป  มีข้ึนแลวแปรปรวนแตก 
ทําลายหายไป  อน่ึง  เพราะเปนสังขารต้ังอยูไมนาน  ประกอบกาลเพียง 
เทาน้ัน ๆ แลวดับไป  ดังของยืมเขามาฉะน้ัน  อนึ่ง  มาเห็นวาสังขาร 
เหลาน้ันเปนทุกขอันสัตวทนยากจริง เพราะเปนสังขารอันความเกิดข้ึน 
แลวแปรปรวนดับไป  เบียดเบียนบีบค้ันอยูเปนนิตย  จึงเปนทุกข 
ทนยากจริง  เพราะเปนสังขารเรารอนอยูดวยเพลิงกิเลส  คือ  ราคะ 
โทสะ  โมหะ  และเพลิงทุกขมีชาติชรามรณะเปนตน  อนึ่ง  เปนทุกข 
ทนยากจริง  เพราะเปนที่อาศัยของโรคาพาธตาง ๆ มีโรคในจักษุเปนตน 
อน่ึง  มาเห็นวาสังขารเหลาน้ัน  เปนอนัตตามิใชตน  เปนธรรม  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ หมวด ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปสสนา - หนาท่ี 80 

สูญจากตัว  จากตน  จากสัตว  จากบุคคล ไมมีผูหน่ึงผูใดเปนเจาของ   
ปกครองปองกันรักษา  ไมเปนไปในอํานาจของผูใดผูหน่ึง ยอมไป 
ตามวิสัยของตน  คือเกิดข้ึนแลวแปรปรวนแตกทําลายดับไป  ดวยชรา 
พยาธิ  มรณะ  โดยธรรมดา  เมื่อผูบําเพ็ญเพียรมาพิจารณาเห็นสังขาร 
เหลาน้ันทั้งสิ้นดวยลักษณะท้ัง ๓ อยูอยางนี้  เพ่ือจะใหสําเร็จอุบายท่ีจะ 
ปลดเปลื้องออกเสียจากสังขารเหลาน้ัน   เปรียบเหมือนบุรุษผูหน่ึงคิด 
จะจับมัจฉาชาติ  ถือเอาสุมไปสุมในน้ํา  หยอนมือลงไปตามปากสุม 
จับอสรพิษเขาท่ีคอในภายในน้ําแลว  มีจิตยินดีวาจับมัจฉาชาติได  ยก 
 ึข้ึนดูแลเห็นแสกในศีรษะมีอยูรูวาอสรพิษแลวสะดุงกลัวเห็นโทษ  เหนื่อย 
หนายนักในความจับความยึดไดนั้น  ปรารถนาจะใครปลอยวางอสรพิษ 
นั้นเสีย จึงจับหางอสรพิษคลายขนดออกจากแขนแลว  ยกข้ึนแกวง 
บนศีรษะหลายรอบ  ทําใหอสรพิษน้ันทุพพลภาพถอยกําลังไมอาจกัด 
ได  สลัดทิ้งปลอยไปจากมือแลว ก็รบีข้ึนมายืนอยูบนฝง  และดูทาง 
ที่อสรพิษจะมา  ไมเห็นแลวดีใจวาพนแลวจากภัยใหญคืออสรพิษ  คํา 
อุปไมยวา ผูบําเพ็ญเพียรไดอัตตภาพคือเบญจขันธนี้  ก็ยินดถีอืม่ัน 
วาเราวาของเรา  ดังบุรุษจังอสรพิษไดในน้ํา  สําคัญวามัจฉาชาติ ดีใจ 
จับไวมั่นฉะน้ัน  เมื่อผูบําเพ็ญเพียรเห็นอัตตภาพคือเบญจขันธนี้วา  ไม 
เที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  แลว มคีวามสะดุงกลัวแตเบญจขันธนั้น 
ดวยภยตุปฏฐานญาณ  ดังบุรุษผูยกมือข้ึนจากชองสุม  เห็นแสกศีรษะ 
ของอสรพิษแลวสะดุงกลัวฉะนั้น  เมื่อผูบําเพ็ญเพียรเห็นโทษของ 
เบญจขันธนี้ดวยอาทีนวญาณแลว  เหน่ือยหนายในเบญจขันธนี้ดวย 
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นิพพิทาญาณนั้น  ดังบุรษุเห็นแสกศีรษะรูวาอสรพิษและมีความสะดุง  
กลัว  เห็นโทษเหน่ือยหนายในความจับยึดไวฉะนั้น  เมื่อผูบําเพ็ญเพียร 
พิจารณาเบญจขันธนี้ดวยลักษณะท้ัง ๓ ซ้ําอีกเลา  เพ่ือจะใหสําเร็จ 
อุบายท่ีจะปลอยใหพนจากเบญจขันธนี้ดวยปฏิสังขาญาณน้ัน  ดังบุรุษ 
แสวงหาอุบายที่จะปลอยอสรพิษใหพนจากตนฉะน้ัน  แทจริงขณะเมื่อ 
บุรุษคลายขนดอออกจากแขนแลว  แกวงอสรพิษบนศีรษะใหหลายรอบ 
แลว  ทําใหทุพพลภาพไมอาจกัดไดแลว  ก็สละปลอยไปใหพนดวยดี 
ฉันใด  ผูบําเพ็ญเพียรพิจารณาเบญจขันธนี้ดวยลักษณะท้ัง ๓ ทําให 
ทุพพลภาพไมอาจเขาต้ังปรากฏอยู  ดวยเปนของเท่ียวเปนสุขเปนตัว 
เปนตนเปนของงมไดแลว ก็ไดอุบายปลอยวางเบญจขันธนี้เสียได 
ดวยดี  ฉันนัน้  ปญญาของผูบําเพ็ญเพียรอันแสวงหาอุบายเพ่ือจะปลด 
เปลื้องออกจากสังขารดังพรรณนามาน้ี  ชื่อวาปฏิสังขาญาณ. ใน 
อุเบกขาญาณท่ี ๘  นั้น  ผูบําเพ็ญเพียรกําหนดพิจารณาสังขารท้ังส้ิน  วา 
เปนของสูญจากตัวจากตน  สูญจากสัตวจากบุคคล  สูญจากสาระคือ 
ความเปนของเที่ยง  เปนสุขเปนตัวเปนตนเปนของงาม  สาระเหลาน้ี 
ไมมีในสังขารท้ังส้ิน  ดังฟองน้ําพยับแดดและมายาหาแกนสารมิได 
ฉะน้ัน  เมื่อผูบําเพ็ญเพียรมากําหนดสังขารทั้งส้ิน  เห็นวาเปนของสูญ 
เปลาเสียหมด  ดวยปฏิสงัขานุปสสนาปญญาฉะน้ีแลว  จึงกําหนดสังขาร 
เปนของสูญมีเง่ือน ๒ อีกวา สังขารเหลาน้ีเปนของสูญจากตัวเปน 
เง่ือน ๑ เปนของสูญจากของ ๆ  ตัวเปนเง่ือน ๑ กําหนดเห็นสังขาร 
เปนของสูญมีเง่ือน ๒ ฉะนี้แลว  มากาํหนดสังขารเปนของสูญมีเง่ือน  
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๔ อีกวา  ตัวก็ไมมี  ของ ๆ ตัวก็ไมมี  ผูอ่ืนก็ไมมี  ของ ๆ ผูอ่ืนก็   
ไมมี  มีแตสังขารอยางเดียวเทาน้ันทั่วไปหมด  มากําหนดสังขารเปน 
ของสูญมีเง่ือน ๔ ฉะน้ีแลว  จึงกําหนดสังขารทั้งส้ินโดยลักษณะท้ัง ๓ 
ซ้ําอีก จิตของผูบําเพ็ญน้ัน ก็สิ้นกลัวสิ้นสะดุงส้ินรักใคร  เปน 
อุเบกขามัธยัสถอยูในสังขารเหลาน้ัน  ไมถือวาเรา  วาของเรา  วาตัว 
วาของตัว  ประหน่ึงบุรุษมีภรรยาหยาขาดกันแลว  ไปพบกันอีกก็มัธยัสถ 
เฉยอยู  ดวยสําคัญวาไมใชของตัวฉะนั้น  ปญญาของผูบําเพ็ญเพียร 
มาพิจารณาเห็นสังขารวาเปนของสูญ  ทําจิตมัธยัสถอยูในสังขาร 
ไมของพัวพนอยูในอารมณอันใดอันหน่ึงในท่ีใดหนึ่ง  ดังพรรณนามา 
ฉะนี้  ชื่อวาสังขารุเบกขาญาณ.  สังขารุเบกขาญาณน้ี  กับมุญจิตุ- 
กัมยตาญาณ  และปฏิสังขาญาณท้ัง ๓  วาโดยอรรถเปนอันเดียวกัน 
แตพยัญชนะตางกัน  ก็สังขารุเบกขาญาณน้ี  ถึงซ่ึงความเปนยอดแหง 
วิปสสนาญาณท้ังส้ิน.  ในอนุโลมญาณที่ ๙ นั้น  ผูบําเพ็ญเพียรมา 
สองเสพเจริญสังขารุเบกขาญาณน้ันอยู  จึงเกิดศรัทธาและวิริยะและสติ 
และสมาธิและสังขารุเบกขาญาณแกกลาดวยดี  ขณะท่ีจะพึงกลาววา 
อริยมรรคเกดิข้ึนในบัดนี้  ในขณะน้ันสังขารุเบกขาวิปสสนาเกิดข้ึน 
พิจารณาสังขารโดยลักษณะท้ัง ๓ อันใดอันหน่ึงเปนอารมณแลว  ตก 
ลงยังภวังค  ในลําดับของภวังคนั้น มโนทวาราวัชชนะเกิดข้ึน  ทํา 
ลักษณะท้ัง ๓ อันใดอันหน่ึงเปนอารมณอยางนั้นแลว  ตกลงยังภวังค 
ในลําดับภวังคนั้น  ชวนจิตท่ี ๑  ทําลักษณะท้ัง ๓ อันใดอันหน่ึงเปน 
อารมณอยางน้ันเกิดข้ึน ชื่อบริกรรม  ในลําดับของบริกรรมน้ัน  ชวน-  
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จิตท่ี ๒  ทําลักษณะท้ัง ๓ อันใดอันหน่ึง  เปนอารมณอยางนั้นเกิดข้ึน   
ชื่ออุปจาร  ในลําดับของอุปจารน้ัน  ชวนจิตท่ี ๓  ทําลักษณะท้ัง ๓  
อันใดอันหน่ึงเปนอารมณอยางนั้นเกิดข้ึน  ชื่ออนุโลม  ก็อนุโลมชวนะนี้ 
คืออนุโลมญาณน้ันเอง  เพราะญาณนี้อนุโลมตามวิปสสนาญาณท้ัง ๘ 
เบื้องตน  ดวยกิจจะตองทําอยางนั้นเหมือนกัน  อนโุลมตามโพธิปกขิย- 
ธรรม ๓๗ เบ้ืองบนดวย  จะตองถึงดวยทางปฏิบัติอันนั้น  เพราะเหตุนั้น 
อนุโลมญาณน้ีทานจึงกลาววาสัจจานุโลมิกญาณ.  ก็วิปสสนาญาณท้ัง ๙ 
มีอุทยัพพญาณเปนตน  อนุโลมญาณเปนที่สุด  ชื่อวาปฏิปทาญาณ- 
ทัสสนวิสุทธิ  เปนตัววิปสสนาที่ ๔. 
        ในลําดับของอนุโลมญาณนั้น  โคตรภูจิตเหนี่ยวเอาพระนิพพาน 
เปนอารมณ  กาวลวงโคตรปุถุชน  หยัง่ลงยังโคตรพระอริยเจาผูเกิด 
ข้ึน  โครตภูญาณนั้นไมนับเขาในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  ไมนับเขา 
ในญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะต้ังอยูในท่ีเปนอาวัชชนะของมรรคญาณ 
ต้ังอยูในระหวางกลาง  ควรนับวาเปนวิปสสนาได เพราะตกลงในกระแส 
ของวิปสสนา.  ก็วิปสสนาญาณท่ีพิจารณาสังขารโดยลักษณะ ๓ จําเดิม 
แตเบื้องตน  จนถึงโคตรภูญาณเทานี้  เปนสวนภาวนามัยกามาพจร- 
กุศล.  ฝายโลกุตรกุศล  คือมรรคจิตเกิดข้ึนในลําดับของโคตรภูจิต 
นั้น ก็มรรคจิตน้ี  เมื่อเกิดข้ึนเหน่ียวเอาพระนิพพานเปนอารมณ 
กําหนดทุกขละสมุทัยทํานิโรธใหแจงเจริญมรรคใหเกิดข้ึน  ทํากิจใน 
สัจจะท้ัง ๔ อยูเกิดข้ึน  ทําลายกองกิเลสคือ โลภะ โทสะ  โมหะ  และ 
สังโยชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สลีัพพตปรามาส ขาดเปนสมุจ  
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เฉทปหาน  ตามกําลังของตน  เกิดข้ึนขณะจิตเดียวก็ดับไป.  ผลจิต   
หนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณเกิดข้ึนในลําดับของมรรคจิตน้ัน. ก ็
ผลจิตน้ันเกิดข้ึน  ๒  ขณะบาง ๓ ขณะบาง  แลวตกยังภวังค.  ในมรรค- 
ชวนวีถี  กําหนดชวนจิตแลนได  ๖ ขณะเทาน้ัน พึงรูดังน้ี  ถากลุบุตร 
ที่มีปรีชาเปนทันธาภิญญาตรัสรูชาไซร  ชวนจิตท่ีแรก  ชื่อบริกรรม 
ชวนจิตท่ี ๒ ชื่ออุปจาร  ชวนจิตท่ี ๓  ชื่ออนุโลม  ชวนจิตท่ี ๔  ชื่อ 
โคตรภู  ชวนจิตท่ี ๕ เปนตัวมรรค  ชวนจิตท่ี ๖ ที่ ๗ สองนี้เปนตัวผล 
ถากุลบุตรผูมีปรีชาเปนขิปปาภิญญาตรัสรูเร็วพลันไซร  ชวนจิตท่ีแรก 
ชื่ออุปจาร ชวนจิตท่ี ๒ ชื่ออนุโลม  ชวนจิตท่ี ๓ ชือ่โคตรภู  ชวน- 
จิตท่ี ๔ เปนตัวมรรค  ชวนจิตท่ี ๕ ที่ ๖  ที่ ๗  สามตัวน้ีเปนตัวผล  อาศัย 
เหตุอันนี้ทานจึงกลาวไววา  ผลจิตเกิดข้ึนในลําดับของมรรคจิต ๒ ขณะ 
บาง ๓ ขณะบาง  แลวตกลงยังภวังคดังน้ี,  เบื้องหนาแตภวังคจิต 
นั้น  มีมโนทวาราวัชชนจิต  ตัดกระแสภวังคเกิดข้ึน ก็ในลําดับของ 
มโนทวาราวัชชนจิต  ปจจเวกขณญาณเกิดข้ึน   พิจารณามรรคผล 
และกิเลสที่ละแลวและกิเลสที่เหลืออยูและนิพพาน. ปจจเวกขณญาณ 
ทั้ง ๕ ประการนี้ยอมมีแกพระโสดาบันอริยสาวกดวยประการดังน้ี  ถึง 
พระสกทาคามีอริยสาวก  และพระอนาคามีอริยาสาวก  ก็มีปจจเวกขณ- 
ญาณ  ๕ เหมือนกันกับพระโสดาบันนั้น  แตพระอรหันต  ปจจเวกขณ- 
ญาณพิจารณากิเลสที่เหลืออยูไมมี  เพราะทานมีกิเลสสละเสียสิ้นแลว 
พระโสดาบันอริยสาวกยอมทําสังสารทุกขใหสิ้นไป ปดประตูอบายท้ัง ๔ 
เสียได  ทําซึ่งความเปนผูมีหนาเฉพาะตออริยทรัพยทั้ง ๗ ประการ  
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ละเสียไดซึ่งมิจฉามรรคทั้ง ๘  ทําภัยและเวรท้ังส้ินใหสงบระงับเสียดวย    
ดี  เขาถึงซ่ึงความเปนโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจา  ยารสัมปยุต 
ดวยอริยมรรคทั้ง  ๔  มีโสดาปตติมรรคเปนตน ชื่อวาญาณทัสสน- 
วิสุทธิ  เปนตัววิปสสนาท่ีคํารบ  ๕  เปนยอดของวิปสสนาญาณท้ังส้ิน. 
        ก็วิปสสนาญาณน้ี  มีผลอานิสงสใหญยิ่งกวาทานศีลพรหมวิหาร 
ภาวนา  ยอมทําผูเจริญนั้นใหมีสติมั่นไมหลงทํากาลกิริยา  มีสุคติภพ 
คือมนุษยและโลกสวรรคเปนที่ไปในเบ้ืองหนา  อนึ่ง  ก็เปนอุปนิสัย 
มรรคผลนิพพาน  ติดสันดานตอไปในภพหนาดวย นี้วาโดยยังไมบรรล ุ
มรรคผลทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  ถาอุปนิสัยมรรคผลนิพพานมี  ก ็
ยอมทําผูนั้นใหบรรลุมรรคผลทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  ไดในชาตินี้นั่น 
เทียว.  เหตุนั้น เราทั้งหลายจงอยาประมาท  อุตสาหะเจริญวิปสสนา- 
ภาวนามัยกุศลนี้เถิด  จะไดไมเสียทีที่เกิดเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา 
นี้ เทอญ. 
        จบวิธีเจริญวิปสสนาภาวนาตามพระบาลีและอรรถกถาแตเทาน้ี. 


