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                         ปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรค 
                                            ภาค  ๒ 
                            อนุสสติกัมมฐานนิเทส 
                                             มรณสติ 
        บัดนี ้ ภาวนานิเทสแหงมรณสติ  (อันทานจัดไว)   ถัดจาก  
เทวตานุสสตินี้   ถึงแลวโดยลําดับ 
        ความขาดแหงชีวิติทรียที่เนื่องอยูกับภพอันหน่ึง*   ชื่อวามรณะ 
ในคําวามรณสตินั้น  สวนวาสมุจเฉทมรณะ  กลาวคือความขาดเด็ดแหง 
วัฏฏทุกขของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี  ขณิกมรณะ  อันไดแกความดับ  
ในขณะ  ๆ  แหงสังขารทั้งหลายก็ดี  สมัมติมรณะ  (อันได)   ในคําของ 
ชาวโลกวา  ตนไมตาย  โลหะตาย  เปนตนก็ดี  นั้นใด  มรณะน้ัน  
ทานมิไดประสงคเอาในคําวามรณสตินี้   สวนมรณะท่ีทานประสงคเอา  
นั้น  ม ี ๒  อยาง  คือ  กาลมรณะ  อกาลมรณะ  ในมรณะ  ๒  อยาง 
นั้น  กาลมรณะ  ยอมมีเพราะสิ้นบุญบาง  เพราะส้ินอายุบาง  เพราะ 
สิ้นทั้งสองอยางบาง   อกาลมรณะ  ยอมมีดวยอํานาจกรรมอันเขาไปตัด  
(ชนก)   กรรม  ในมรณะเหลาน้ัน  มรณะใด   แมเมื่อความถึงพรอม 
 
*  ปาฐะในวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน  เอกภาว. . . .ผิด  ท่ีถูกเปน  เอกภว. . . 
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แหงปจจัยอันเปนเครื่องยังอายุใหสืบตอไปยังมีอยู  แตก็มีข้ึนได   เพราะ   
ความท่ีกรรมอันกอปฏิสนธิ  มีวิบากสุกงอมส้ินเชิงแลวน้ี  ชือ่วา  มรณะ 
เพราะสิ้นบุญ๑   มรณะใดมีข้ึนดวยอํานาจความส้ินแหงอายุ  ดังอายุ 
อันมีประมาณสก  ๑๐๐  ปของคนทุกวันนี้  เพราะความไมมีสมบัติ  เชน 
คติ    กาล    และอาหารเปนตน    นี้ชือ่วามรณะเพราะส้ินอายุ    สวน 
มรณะใดยอมมีแกบุคคลท้ังหลายผูมีปจจัยเครื่องสืบตอ  (แหงอายุ)  ถูก 
กรรมท่ีสามารถยังสัตวใหเคลื่อนจากฐานะ  (ที่เปนอยู)  ไดทันท ี เขา 
มาตัดเอา  ดุจคนบาปท้ังหลายมีพญาทุสิมาร  และพญากลาพุเปนตน 
ก็ดี  แกบุคคลท้ังหลายผูมีปจจัยเครื่องทุสิมาร  และพญากลาพุเปนตน 
ดวยอุปกกมะ  (ความทําราย)   มีการใชศัสตราเปนตน  ดวยอํานาจ 
แหงกรรมท่ีทําไวในปางกอนก็ดี๒   มรณะนี้ชื่อวา  อกาลมรณะ  มรณะ 
ทั้งหมดน้ัน  (ลวน)  สงเคราะหเขาดวยความขาดแหงชีวิตินทรีย  มี 
ประการดังกลาวแลว  ความระลึกถึงความตาย  กลาวคือความขาดแหง 
ชีวิตินทรีย  ดังกลาวมานี้แล  ชื่อมรณสติ 
                                      [วิธีเจริญมรณสติ]  
        พระโยคาวจรผูใครจะเจริญมรณสตินั้น   พึงเปนผูไปในที่ลับ 
 
๑.  มหาฎีกาวา  มรณะเพราะส้ินบุญนี้  ทานกลาวสําหรับสมบัติภพ  คือภพดี  ถากลาวสําหรับวิบัตภิพ 
คือภพเลว  ก็ตองวา  มรณะเพราะส้ินบาป  หมายความวาส้ินบุญตายก็มี  ส้ินบาปตายก็มี 
๒.  นัยแรกหมายถึงกรรมหนักท่ีทําในปจจุบัน  นยัหลังเปนบุริมกรรม  แตก็นับเปนอุปจเฉทกรรม 
ท้ังคู  (?)  
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(คน)  เรนอยู  (ในเสนาสนะอันสมควร)  แลวยังมนสิการใหเปนไป  
โดยแยบคายวา  "มรณ   ภวิสฺสติ   ชีวติินฺทฺริย   อุปจฺฉิชฺชิสฺสติ 
ความตายจักมี  ชีวิตินทรียจักขาด"  ดังน้ี  หรือวา  "มรณ  มรณ 
ตาย ตาย"  ดังน้ีก็ได  เพราะเม่ือยังมนสิการใหเปนไปโดยไมแยบคาย 
ความโศกจะเกิดข้ึนในเพราะไประลึกถึงความตายของอิฏฐชน  (คนรัก) 
เขา  ดุจความโศกเกิดแกมารดาผูใหกําเนิดในเพราะไประลึกถึงความ 
ตายของบุตรที่รักเขาฉะน้ัน   ความปราโมชจะเกิดข้ึน  ในเพราะระลึกถึง 
ความตายของอนิฏฐชน (คนเกลียด)  ดุจความบันเทิงใจเกิดข้ึนแกคน 
ที่มีเวรกันทั้งหลาย  ในเพราะระลึกถึงความตายของเวรีชน  (คนเปน 
เวรกัน)  ฉะนั้น  ความสังเวชจะไมเกิดข้ึนในเพราะระลึกถึงความตาย 
ของมัชฌัตตชน  (คนที่เปนกลาง ๆ)   ดุจความสลดใจไมเกิดข้ึนแก 
สัปเหรอ  ในเพราะเห็นซากคนตายฉะน้ัน  ความสะดุงกลัว  เกิดข้ึนแก 
คนชาติขลาด  เพราะเห็นเพชฌฆาตผูเง้ือดาบ  (จะฟนเอา)  ฉะนั้น 
ความเกิดข้ึนแหงความโศกเปนตนนั้นทั้งหมดน่ัน  ยอมมีแกบุคคลผูไร 
สติ  และสังเวคะ  และญาณ  เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรพึงดูสัตว 
ที่ถูกฆาและท่ีตาย  (เอง)  ในที่นั้น  ๆ  แลวคํานึงถึงความตายของพวก 
สัตวที่ตายซ่ึง  (มัน)  มีสมบัติ  (คือความพรอมมูลตาง  ๆ)   ที่ตนเคย 
เห็นมา   ประกอบสติ  และสังเวคะ  และญาณเขา  ยังมนสิการใหเปน 
ไปโดยนัยวา  "มรณ  ภวสิฺสติ  ความตายจักมี"  ดังน้ี  เปนตนเถิด 
ดวยวา  เมื่อ  (ยังมนสิการ)  ใหเปนไปอยางนั้น  จัดวาใหเปนไปโดย  
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แยบคาย  หมายความวาใหเปนไปโดยอุบาย  (คือถูกทาง)  จริงอยู 
สําหรับพระโยคาวจรลางทาน  (ที่อินทรียกลา)  ยงัมนสิการใหเปนไป 
อยางนั้นเทานั้นแหละ  นวีรณทั้งหลายจะรํางับลง  สติอันมีความตาย 
เปนอารมณจะต้ังม่ัน  กรรมฐานถึงอุปจารทีเดียวก็เปนได 
                      [ผูอินทรียออนพึงระลึกโดยอาการ ๘]  
        แตสําหรับพระโยคาวจรผูใด  ดวยมนสิการเพียงเทาน้ี  กรรมฐาน 
ยังไมเปน  (อยางนั้น)  พระโยคาวจรผูนั้น  พึงระลึกถึงความตายโดย 
อาการ  ๘  นี ้ คือ 
        วธกปจฺจุปฏบานโต         โดยปรากฏดุจเพชฌฆาต 
        สมฺปตฺติวิปตฺติโต              โดยวิบัติแหงสมบัติ 
        อุปสหรณโต                    โดยเปรยีบเทียบ 
        กายพหสุาธารณโต           โดยรางกายเปนสาธารณแกสัตว 
                                                และปจจัยแหงความตายมากชนิด 
        อายุทุพฺพลโต                   โดยอายุเปนของออนแอ 
        อนมิิตฺตโต                       โดยชีวิตไมมีนิมิต 
        อทฺธานปริจฺเฉทโต           โดยชีวิตมีกําหนดกาล 
        ขณปรตฺิตโต                     โดยชวิีตมีขณะสั้น 
            [อธิบายอาการท่ี ๑ - วธกปจฺจุปฏานโต]  
        ใน  ๘  บทนั้น  บทวา  วธกปจฺจุปฏานโต  แปลวาโดยปรากฏ 
(แหงความตาย)    ดุจเพชฌฆาต  ความวา  พระโยคาวจรพึงระลึกวา  
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เพชฌฆาตคิดวาจักตัดศีรษะคนผูนี้  ถือดาบจอท่ีคอ  ยืนประชดิตัวอยู   
ฉันใด  แมความตายก็ปรากฏฉันนั้นเหมือนกัน  ถามวา  เพราะอะไร 
ตอบวา  เพราะมันมาพรอมกับความเกิด  และเพราะมันคราเอาชีวิตไป 
อุปมาเหมือนดอกเห็ด*  ยอมพาเอาฝุนติดตัวข้ึนมาดวยฉันใด  สัตว 
ทั้งหลายก็พาเอาความแกและความตายเกิดมาดวยฉันนั้น  จริงอยางนั้น 
ปฏิสนธิจิตของสัตวเหลานั้นก็ถึงซ่ึงความแกในลําดับแหงความเกิดข้ึน 
นั้นเอง  แลวก็แตก (ดับ)  ไปพรอมกับสัมปยุตขันธทั้งหลาย  ดังศิลา 
ตกจากยอดเขาแตกไปฉะน้ัน  (นี่วาดวย)  ขณิกมรณะมาพรอมกับความ 
เกิดกอน  แตแมมรณะท่ีทานประสงคเอาในมรณสตินี้   ก็จัดวามาพรอม 
กับความเกิด  เพราะความท่ีสัตวผูเกิดมาแลว  ตองตายเปนแน  เพราะ 
เหตุนั้น  อันวาสัตวนั่น  จําเดิมแกกาลที่เกิดแลวกบ็ายหนาสูความตาย 
ไปไมกลับเลยแมสักนอยเดียว  เปรียบดั่งดวงสุริยะที่ข้ึนแลว  ยอมบาย 
หนาสูความตกไปทาเดียว   มิไดกลับแตที่  ๆ  ไป  ๆ  แลวแมสกัหนอย 
หน่ึง  หรือมิฉะนั้น  เหมือนลําธารท่ีไหลลงจากภูเขา  มีกระแสเชี่ยว 
พัดพาเอาส่ิงที่มันจะพาไปไดไหลรุดไปทาเดียว  มิได  (ไหล) กลับ 
แมสักนิดฉะน้ัน  เพราะฉะนั้น  พระอโยฆรกุมารโพธิสัตวจึงกลาววา 
 
*  ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคเปน  อหิจฺฉตฺตก  มกุล  แตในมหาฎีกาเปน  อหิจฺฉตฺตกมกลุ  เห็น 
วาปาฐะหลังนีเ้ขาทีกวา  เพราะถาแยกอยางปาฐะแรกจะตองแปลวา  "เหด็ตูม"  ไมเขากบัความ 
ในประโยค  ซ่ึงมิไดมุงจะพูดถึงเห็ดตูมเหด็บาน  แตมุงจะพูดถึงเห็ดท่ีข้ึนจากดนิ  พาเอาดินติดหัว 
ข้ึนมาดวย  จึงเหมาะท่ีจะเปน  อหิจฺฉตฺตกมกุล  ซ่ึงแปลไดวา "ดอกเหด็"  ข้ึนช่ือวาดอกเห็ดแร 
ข้ึนจากดนิ  มันก็ตูมกอนทั้งนั้น  แลวจึงไดบานภายหลัง  
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        "สัตวเผามนุษย  (เขา)  อยูในครรภ  ในตอน   
        กลางคืน  ๆ  หน่ึง   ในขณะแรก  (ปฏิสนธิ) 
        ใด  (จําเดิมแตขณะแรกนั้นไป)  สตัวผูผุดเกิด 
        เปนตัวแลวก็บายหนาไปทีเดียว  เขาไปเรื่อย  ไม 
        กลบั"๑   ดังน้ี 
        อน่ึง  เมือ่สัตวนั้น  (บายหนา)  ไปอยูอยางนั้น   ความตายยอม  
ใกลเขามาทุกที  ดุจความแหงไปแหง (น้ําใน)  ลํานํ้านอยท้ังหลาย 
ที่ถูกแดดในฤดูรอนแผดเผา  ดุจความหลนแหงผลไมทั้งหลายที่มีข้ัวอัน 
รสอาโปซาบแลว๒  ในตอนเชา  ดุจความแตกแหงภาชนะดินทั้งหลายท่ีสุด 
ทุบดวยกอน  และดุจความเหือดหายไปแหงหยาดนํ้าคางทั้งหลายท่ีรัศมี 
ดวงอาทิตยตองเอาฉะนั้น   เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส  ( ๓ 
คาถาแรก  และพระโพธิสัตวกลาวคาถาท่ี ๔)  วา 
        วันและคืนลวงไป  ชีวิตใกลดับเขาไป  อายุของ 
        สัตวทั้งหลาย  (คอย)  สินไป  ดังน้ีแหงลํานํ้านอย 
        (คอย)  แหงไปฉะน้ัน 
                ภยัแตความตาย    ยอมมีเปนเท่ียงแทแกสัตว 
        ทั้งหลายผูเกิดมาแลว  ดุจภัยแตความหลนในเวลา 
        เชา  ยอมมีแกผลไมทั้งหลายท่ีสุกแลวฉะนั้น 
        เหมือนอยางภาชนะดินที่ชางหมอทําขึ้นแลว  ทั้ง 
 
๑.  ขุ.  ชา.  วีสติ.  ๒๗/๔๖๙ 
๒.  นาจะวาอันรสอาโปซาบไมถึง  ถาเชนนั้น  ปาฐะกค็วรจะเปนวา  อาโปรสานนุคต. . .  
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        เล็กท้ังใหญ  ทั้งสุกท้ังดิบ  ลวนมคีวามแตกเปนที่สุด   
        ฉันใด  ชีวิตของสัตวทั้งหลายก็เปนฉันนั้น 
                น้ําคางท่ียอดหญา  เพราะดวงอาทิตยขึ้นมา๑  ก ็
        เหือดไปฉันใด   อายุของมนุษยทั้งหลายก็เปน 
        ฉันนั้น  ขาแตแม  ขอแมอยาหามขา ฯ  (บวช)  เลย๒" 
ดังน้ี 
        มรณะมาพรอมกับชาติดุจเพชฌฆาตท่ีเง้ือดาบอยูฉะน้ี  อนึ่งมรณะ 
นี้นั้นยอมคราเอาชีวิตไปทาเดียว   ครัน้คราเอาไปแลวก็มิได   (ปลอย) 
ใหกลับ  ดุจเพชฌฆาตน้ันจอดาบที่คอ  (จะฟนลงเปนแน)   ฉะน้ัน 
เพราะเหตุนั้น  มรณะจึงชื่อวาปรากฏดุจเพชฌฆาตผูเง้ือดาบ  เพราะมา 
พรอมกับชาติ  และเพราะคราเอาชีวิตไปดวยประการหนึ่ง  ดังนี้แล 
พระโยคาวจรพึงระลึกถึงความตาย   โดยอาการปรากฏดุจเพชฌฆาต 
ดังกลาวมาฉะน้ี 
              [อธิบายอาการท่ี  ๒ -  สมฺปตฺติวิปตฺติโต]  
        บทวา  สมฺปตฺติวิปตฺติโต  (โดยวิบัติแหงสมบัติ)  มีอธิบายวา 
อันสมบัติในโลกนี้จะงดงามอยูไดก็ชั่วเวลาที่วิบัติยังไมครอบงํา  และข้ึน 
ชื่อวาสมบัติที่จะลวงพนวิบัติรอดอยูได  หามีไม  จริงอยางนั้น 
 
๑.  อุคฺคมน  มหาฎีกาแกเปน  อุคฺคมนนิมิตฺต 
๒.  คาถานี้เปนคาถาเก็บผสม  คือคาถาท่ี  ๑-อจฺจยนฺติ  ฯ ป ฯ  โอทก  อยูใน ส.  ส.  ๑๕/๑๕๙ 
คาถาท่ี ๒  ผลานมิว  ฯ เป ฯ  มรณโต  ภย  อยูใน  ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๔๗  คาถาท่ี ๓  ยถา 
หิ  ฯ เป ฯ  ชีวติ  อยูใน  ที.  มหา. ๑๐/๑๔๑  คาถาท่ี  ๔  อุสฺสาโวว  ฯเปฯ  นิวารย  อยูใน 
ขุ.  ชา.  เอกาทสก.  ๒๗/๓๑๖  
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        แมพระเจาโศกผูทรงมีสุข  ไดครอบครองแผนดิน  
        สิ้น   (ชมพูทวีป)   จายพระราชทรัพย   (วันละ) 
        ๑๐๐  โกฏิ    ในบั้นปลาย    (แหงพระชนมชีพ) 
        ไดทรงครองความเปนใหญตอมะขามปอมครึ่งผล 
        เทาน้ัน  ดวยท้ังเรือนราง  (ของมหาราช)  นัน้แหละ 
        ครั้นบญุมาส้ินไป     พระองคกบ็ายพระพักตรตอ 
        มรณะ  ถึงซ่ึงภาวะอันนาเศราไปฉะนี้ 
        อีกนัยหนึ่ง  ความไมมีดรคแมทั้งปวง   ยอมมีความเจ็บไขเปน 
ปริโยสาน  ความเปนหนุมทั้งปวงมีความเปนปริโยสาน  ความเปนอยู 
ทั้งปวงมีความตายเปนปริโยสาน  โลกสันนิวาสท้ังปวงทีเดียว  ถูกชาติ 
ติดตาม   ถูกชราไลตาม  ถูกพยาธิครอบงํา  ถูมรณะทําลายลาง 
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
        ภูเขาหนิใหญ   (สูง)   จดฟา   กลิง้บด  (สัตว) 
        มาท้ังส่ีทิศโดยรอบ     (ไมเวนใคร)     ฉันใดกดี็ 
        ความแกและความตาย  ก็ฉันนั้น  ยอมครอบงําสัตว 
        ทั้งหลาย   คือพวกกษัตริย   พวกพราหมณ   พวก 
        แพศย    พวกศูทร    พวกจัณฑาล    และปุกกสุะ 
        (กรรมกรเทขยะ)  ไมเวนใคร  ๆ  บดขย้ีหมดทั้งน้ัน 
        ในความแกและความตายน้ัน  (ชยั)   ภูมิสําหรับ 
        พลชางไมมี  สําหรบัพลมาก็ไมมี  สําหรับพลรถก็ 
        ไมมี  สาํหรับพลราบก็ไมม ี และทั้งใคร  ๆ  ไมอาจ  
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        เอาชนะไดดวยมันตยุทธ  (การรบดวยใชเวทมนต) 
        หรือดวยทรัพย  (สนิบน)  
        วิบัติคือมรณะ  เปนปริโยสานแหงสมบัติคือชีวิต  โดยนัยดังกลาว 
มาฉะนี้  พระโยคาวจรพึงเปนผูกําหนดความท่ีชีวิตมีมรณะเปนปริโยสาน 
นั้น  ระลึกถงึความตาย  โดยอาการวิบัติแหงสมบัติเทอญ 
                 [อธิบายอาการที่  ๓  -  อุปสหรณโต]  
        บทวา  อุปสหรณโต  คือโดย  (นกึ)  เปรียบเทยีบตนกับคนอ่ืน  ๆ 
(ที่ตายแลว)  ในขอน้ันมีอธิบายวา  พระโยคาวจรพึงระลึกถึงความตาย 
โดยเปรียบเทียบดวยอาการ  ๗  คือ 
        ยสมหตฺตโต                   โดยความมียศใหญ 
        ปฺุมหตฺตโต                 โดยความมีบุญมาก 
        ถามมหตฺตโต                โดยความมีเรี่ยวแรงมาก 
        อิทฺธมิหตฺตโต                โดยความมีฤทธิ์มาก 
        ปฺามหตฺตโต        โดยความมีปญญามาก 
        ปจฺเจกพุทธฺโต                 โดยความเปนพระปจเจกพุทธะ 
        สมฺมาสมฺพุทธโต        โดยความเปนพระสัมมาสัมพุทธะ 
                                     [ยสมหตฺตโต]  
        ถามวา  (พึงระลึกโดยความมียศใหญ)  อยางไร  ? 
        แกวา  พึงระลึกโดยความมียศใหญอยางนี้วา  "อันความตายนี้ได 
ตกตองผองทานผูมียศใหญ  (คือ)  ผูมีบริวารมาก  มีทรัพยและพาหนะ  
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พรอมพรั่ง  แมกระทั้งพระเจามหาสมมต  พระเจามันธาตุ  พระเจา-  
มหาสุทัสสนะ  และพระเจาทัฬหเนมิ  มาแลวไมแคลวได  ก็เหตุไฉน 
มันจักไมตกตองตัวเราเลา 
        ทานผูมยีศใหญทั้งหลาย  แมเปนทาวพญาผู 
        ประเสรฐิเชนพระเจามหาสมมต    ทานยัง 
        ประสพอํานาจจมฤตยู  กลาวอะไรใจคนท้ังหลาย 
        เชนเราเลา* 

ดังน้ีเปนประการแรก 
                                   [ปฺุมหตฺตโต]  
        (พึงระลึก)  โดยความมีบุญมากอยางไร  ?  พึงระลึกโดยความมี 
บุญมากอยางนี้วา 
        เศรษฐีเหลาน้ีคือ  โชติยะ  ชฏิละ  อุคคะ 
        เมณฑกะ  ปุณณกะ  และคนอื่น  ๆ  ที่ปรากฏวา 
        เปนผูมบีุญมากในโลก  ยังถึงซ่ึงความตายไป 
        สิ้น  กลาวอะไรในคนทั้งหลายเชนเราเลา 
                                    [ถามมหตฺตโต]  
        (พึงระลึก)  โดยความมีเรี่ยวแรงมากอยางไร ?  พึงระลึกโดย 
 
*  เขาใจวา  ตั้งแต  อิท  มรณ  นาม  จนถึง  ยสมหตฺตโต  อนฺสสริตพฺพ  เปนประโยคเดียวกัน 
คือเปนประโยควิสัชนา  อิติ  ทายคาถาน้ันสรุปเขาใน  เอว  ดังนี้แปลไวนัน้  แมในขอตอ  ๆ ไป 
ก็เชนกนั  
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ความมีเรี่ยวแรงมากอยางนี้วา 
        พระวาสุเทพ  พระพลเทพ  พระภีมเสน 
        พระยุธฏิฐิละ  แมหนุระ  นักมวยปล้ําใหญ  ก็ 
        (ตก)  ไปสูอํานาจของความตาย   (สิ้น)   แลว 
        แตบุคคลเหลาน้ันผูเลื่องชื่อในโลกวา  เปนคน 
        มีกําลังเรี่ยวแรงอยางนี้   ก็ยังถึงซึ่งความตาย 
        กลาวอะไรในคนท้ังหลายเชนเราเลา 
                                    [อิทฺธิมหตฺตโต]  
        (พึงระลึก)  โดยความมีฤทธ์ิมากอยางไร  ?   พึงระลึกโดยความ 
มีฤทธิ์มากอยางนี้วา 
        พระอัครสาวกท่ี  ๒  ใด  ผูไดชื่อวา  (มีฤทธ์ิ) 
        ประเสรฐิสุดแหงผูมฤีทธิ์ทั้งหลาย  (สามารถ) 
        ยังไพชยนต  (เทพปราสาท)   ใหไหวได  ดวย 
        อวัยวะเพียงน้ิวแมเทา  แมพระอัครสาวกที่ ๒ 
        นั้นก็ยัง  (ตก)   เขาสูปากของมฤตยูอันนาสะพึง 
        กลัวไปพรอมกับฤทธิ์ทิ้งหลาย  (ของทาน)  ด่ัง 
        มฤคเขาปากสีหะ  กลาวอะไรในความทั้งหลาย 
        เชนเราเลา  
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                                 [ปฺามาหตฺตโต]  
        (พึงระลึก)  โดยความมีปญญามากอยางไร  ?  พึงระลึกโดยความ 
มีปญญามากอยางน้ีวา 
        ยกเวพระโลกนาถเจาแลว  ก็สัตวทั้งหลาย 
        อื่นใดมอียู  สัตวเหลาน้ัน  (วา)  โดยปญญา 
        ยอม    (มีคา)  ไมถึงเส้ียวท่ี    ๑๖    แหงพระ 
        สารบีุตร๑  พระอัครสาวกท่ี ๑  ไดชื่อวามีปญญา 
        มากอยางน้ี  ยังถึงซ่ึงอํานาจของความตาย  กลาว 
        อะไรคนทั้งหลายเชนเราเลา 
                                   [ปจฺเจกพุทฺธโต]  
        (พึงระลึก)  โดยความเปนพระปจเจกพุทธะอยางไร ?   พึงระลึก 
โดยความเปนพระปจเจกพุทธะอยางน้ีวา   แมพุทธบุคคลท้ังหลายเหลา- 
นั้นใด  ทําความยํ่ายีเสียซึ่งศัตรูคือสรรพกิเลส  ดวยพละคือญาณและ 
วิริยะ๒ของตน ๆ  (จน)  ไดบรรลุปจเจกสัมโพธิเปนพระสยัมภู    (ม ี
จริยา)  เย่ียงนอแรด  แมพุทธบุคคลเหลาน้ัน  ก็มไิดพนความตาย  ก็ที่ไหน 
 
๑.  นาคฺฆนฺติ  ในท่ีนี้เปนกิริยาของสัตวดังท่ีแปลไว  แตในมหาฎีกาลิขิตไวเปน  นาคฺฆติ  แสดงวา 
เปนกิริยาของปญญา  และแนะใหแปลวา  ปญญาของสัตวเหลานัน้ มีคาไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แหง 
ปญญาของทานสารีบุตร 
๒.  ญาณ  ไดแกสัมมาทิฏฐิ  วิริยะ  ไดแกสัมมาวายามะ  ทานวาเม่ือองคท้ังสองนี้สําเร็จแลว 
อริยมรรคยอมเปนอันสําเร็จพรอมท้ัง  ๘  องค  
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ตัวเราจักพนเลา๑    
        พระมหาฤษีเหลาใดอาศัย  (จับเอา)  นิมิต 
        นั้น ๆ  มาพิจารณาสอบสวนไป๒  (จน)  ได 
        บรรลุอาสวักขัยดวย  (ลําพัง)  ญาณอันกลา 
        (ของตน)  เปนพระสยัมภูเปรียบเสมอดวย 
        นอแรด  เพราะเท่ียวไปและพักอยูผูเดียว  แม 
        พระมหาฤษีเหลาน้ัน  กห็าลวงความตายไปได 
        ไม  กลาวอะไรในคนทั้งหลายเชนเราเลา 
                                   [สมฺมาสมฺพุทฺธโต]  
        (พึงระลึก)    โดยความเปนพระสัมมาสัมพุทธะอยางไร  ?      พึง 
ระลึกโดยความเปนพระสัมมาสัมพุทธะอยางน้ีวา  แมพระผูมีพระภาคเจา 
นั้นใด  มีพระรูปกายวิจิตรไปดวยมหาบุรุษลักษณะ  ๓๒  มีอนุพยัญชนะ 
๘๐  ประการประดับ  มีพระธรรมกายสัมฤทธิ์ดวยพระคุณรัตนะ   ม ี
สัลขันธอันบริสุทธิ์ดวยอาการท้ังปวงเปนอาทิ  ทรงถึงฝง  (คือชั้นยอด) 
แหงความมียศใหญ   ความมีบุญมาก  ความมีกําลังมาก   ความมีฤทธิ ์
มาก  และความมีปญญามาก  หาผูเสมอมิได   ทรงเสมอกับผูที่ไมมี 
 
๑.  อิติศัพทที  มฺุจิสฺสามิ  นาจะเกนิ  เทียบกับประโยคขางตนท่ีแก  ยสมหตฺตโต  ซ่ึงดําเนินความ 
นัยเดยีวกัน  น ปติสฺสตริ  ก็ไมมี  อิติ 
๒.  หมายความวา  พระปจเจกพุทธะนั้น  เกิดนอกพุทธกาล  ไมไดฟงธรรมพุทธโอวาทและคําสอน 
ใครอ่ืนเลย  แตเพราะมีบารมีญาณแกกลาควรจะตรัสรูได  ไดเห็นอะไรก็เก็บเอามาเปนนิมิต  พิจารณา 
สอบสวนทบทวนไปจนเกิดยถาภูตญาณทัสสนะปหานกเิลสได 
        มหาฎีกาใหตวัอยางนิมิตท่ีพระปจเจกพุทธจับมาคิดวา  เชนเห็นความกระทบเสียดสีกันแหง 
กําไลมือท่ีสวมไวหลาย ๆ  อัน 
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ใครเสมอ  หาผูเปรียบมิได  หาคนเทียบมิได  เปนพระอรหันตตรัสรู 
เองโดยชอบ  แมพระผูมีพระภาคเจานั้นก็ยังทรงรํางับ  (ดับขันธ)  
ไปโดยพลัน๑  ดวยหยาดฝนมรณะ  ดุจกอบไฟใหญมอดไปดวยหยาดฝน 
น้ําฉะน้ัน 
        อันความตายน้ันใด  (มัน)  แผอํานาจมาถึงองค 
        พระมหาฤษีเจาผูทรงอานุภาพใหญอยางน้ีได  
        โดยไมกลัวโดยไมอาย๒   ไฉนเจาความตายน้ีนั้น 
        ซึ่งไรความอายปราศจากความกลัว  มุงแตจะ 
        ย่ํายีสัตวทุกถวนหนา  จักไม  (มา)  ครอบงํา 
        เอาสัตวเชนเราเขาเลา 
        เมื่อพระโยคาวจรน้ัน  เปรียบเทยีบตนกับคนอ่ืน  ๆ  ผูถึงพรอม 
ดวยความใหญมีความเปนผูมียศใหญเปนตน  โดยภาวะ  คือความมี 
มรณะเสมอกันอยางนี้แลว  ระลึกไปวา  "ความตายจะตองมีแตเราบาง 
ดุจมีแกสัตววิเศษทั้งหลายเหลาน้ัน"    ดังน้ี  กรรมฐานจะถึงอุปจารแล 
พระโยคาวจรพึงระลึกถึงความตายโดยเปรียบเทียบ  ดวยประการฉะน้ี 
 
๑.  านโส  มหาฎีกาแกเปน  ตขเณเยว  แมในวิสุทธิมรรคภาค  ๒  นี้   หนา  ๔๕  ศัพทานโส 
อนฺตรธาเปติ  ทานก็ไขไววา  ขเณเนว  อนฺตรธาเปติ  ทําใหนึกไปถึง  านโส  ในคําอนุโมทนา 
ทักษิณานุปทาน  คืน  ทีฆรตฺต  หิตายสฺส  านโส  อุปกปฺปติ  ซ่ึงแปลทับศัพทกันวา  'โดยฐานะ' 
ไมเขาใจมานานแลวนัน้  กน็าจะแปลวา  "โดยพลัน โดยทันที"  แบบเดยีวกันนี่เอง  เปนอัน 
พนแกงไปที 
๒.  ปาะ  มรณวสมาคต  ตัดบทวา  มรณวส  อาคต  ถาแปลวา  "มาสูอํานาจความตาย"  ก็ตอง 
หากัตตาวา  ใครมา  ซ่ึงในคาถานั้นไมมีศัพทท่ีจะเปนกตัตาได  ถาแปลวา  "อํานาจความตายมา-  
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            [อธิบายอาการท่ี  ๔ - กายพหุสาธารณโต]  
        บทวา  กายพหุสาธารณโต  มีอธบิายวา  กายน้ีเปนสาธารณแก 
สัตวมากชนิด  คือประการแรกก็เปนสาธารณแกเหลากิมิชาติ  ๘๐  จําพวก 
ในกิมิชาติเหลาน้ัน  จําพวกที่เปนสัตวอาศัยผิวหนัง   ก็กัดกินผิงหนัง  
จําพวกที่อาศัยหนังก็กัดกินหนัง  จําพวกที่อาศัยเน้ือก็กัดกินเนื้อ  จําพวก 
ที่อาศัยเอ็นก็กัดกินเอ็น  จําพวกท่ีอาศัยกระดูกก็กัดกินกระดูก  จําพวกที่ 
อาศัยเยื่อ  (ในกระดูก)  กก็ัดกินเยื่อ  มนัเกิด  แก  ตาย  ถายอุจจาระ 
ปสสาวะอยูในน้ันเอง  และรางกายก็  (นับวา)  เปนเรือนคลอดดวย 
เปนโรงพยาบาลดวย  เปนสุสานดวย   เปนสวมดวย  เปนรางปสสาวะ 
ดวย  ของพวกมัน  อันวารางกายนี้นั้น  เพราะความกําเริบแหงกิมิชาติ 
แมเหลาน้ัน  ก็ถึงซ่ึงความตายไดประการหนึ่งเปนแท 
        อน่ึง  กายน้ีเปนสาธารณแกเหลากิมิชาติ  ๘๐  จําพวก  ฉันใด  ก ็
ยอมเปนสาธารณแกปจจัยแหงความตาย  ทั้งที่เปนภายใน  ไดแกโรค 
หลายรอยอยางทีเดียว  ทั้งที่เปนภายนอก  ไดแกสตัวมีพิษ  เชนงูและ 
แมลงปอง  ฉันนั้น  อุปมาดังอาวุธทั้งหลายมีลูกศร  หอกแทง  หอกซัด 
และกอนหินเปนตน  อัน ( บุคคลซัด )  มาแตทิศทั้งปวง  (ประเด) 
 
ถึง"  พอไปได  แตเขากับ  น  ภเยน  น  ลชฺชาย  ไมสนิท เพราะถาพูดวา  "ความตายน้ันมัน 
ไมกลัวใคร  ไมอายใคร"  อยางนี้ฟงไดสนทิ  แตถาพูดวา  "อํานาจความตายไมอายไมกลัวใคร" 
ฟงอยางไรอยู  ดวยเหตนุี้จึงคิดวา  ปาฐะตรงน้ีเปน  มรณ  วสมาคต  พิจารณาดูในมหาฎีกา  ก ็
เขาใจวาจะเปนอยางนัน้   เพราะทานยก  วสมาคต  มาแกวา  "วสมาคต  อนุรูปคมนวเสนาติ 
อธิปฺปาโย  แตคร้ันฟงอธิบายของทานแลว  ก็ฉุกคิดข้ึนมาวา  ปาฐะ  ถาเปน  มรณ  สมาคต  ก็จะ 
แปลไดความงายดีดอกกระมัง  
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ตกลงท่ีเปา  อันเขาต้ังไว  ณ  สี่แยกถนนใหญ  ฉันใด  แมอุปทวะทั้งปวง 
ก็  (ประดัง)  ตกลงมาท่ีรางกาย  ฉันนั้น  อันวารางกายนี้นั้น   เพราะ  
ความ  (ประดัง)   ตกลงแหงอุปทวะเหลาน้ัน  กถ็งึซ่ึงความตายได 
ประการหนึ่งเหมือนกัน  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว 
วา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ครัน้กลางวันผานไป 
แลว  กลางคืนยางเขามา  ยอมพิจารณาเห็นอยางนี้วา   "ปจจัยแหง 
ความตายของเรามีมากนะ  คืองูพึงขบเอาเราก็ได  แมลงปองพึงตอด 
เอาเราก็ได  จะขาบพึงกัดเอาเราก็ได  เพราะปจจัยมีงูขบเปนตนนั้น 
กาลกิริยาพึงมีแกเราได  ภาวะคือกาลกิริยานั้น  พึงเปนอันตรายแกเรา 
(อน่ึง)  เราพึงพลาดตก  (เหว  ? )  ก็ได  ภัตรที่เรากนิแลวพึงเกิดเปน 
พิษก็ได  น้ําดีของเราพึงกําเริบก็ได  เสมหะของเราพึงกําเริบก็ได  ลม 
สัตถกะ  (ตัดความสืบตอแหงชีวิต)  ของเราพึงกําเริบก็ได   เพราะ 
ปจจัยมีพลาดตก  (เหว)  เปนตนนั้น  กาลกิริยาพึงมีแกเราได  ภาวะ 
คือกาลกิริยาน้ัน  พึงเปนอันตรายแกเรา"๑    ดังน้ี     พระโยคาวจรพึง 
ระลึกถึงความตาย  โดยรางกายเปนสาธารณแกสัตวและปจจัยแหงความ 
ตายมากชนิด  โดยนัยที่กลาวมาฉะน้ี 
               [อธิบายอาการที่  ๕ -  อายทุุพฺพลโต]  
        บทวา  อายุทุพพลโต  อธิบายวา  อันอายุนั้นไมแข็งแรงออนแอ๒ 

 
๑.  องฺ.  อฏก.  ๒๔/๓๓๑ 
๒.  ตรงนี้ปาฐะในวิสุทธิมรรควา  อายุ  นาเมต  อพล  ทุพฺพล  นาจะเรียง  ทฺพฺพล  ไวหนา  อพล 
เพราะทุพฺพล  เปนศัพทมีในบทต้ัง  (อายุทุพฺพลโต)  อพลเปนบทไข  หมายความวา ทุ.  อุปสัค 
ในท่ีเชนนี้เปน  ภาวฏ - มีอรรถวา  "ไมมี"  เชนเดยีวกับ ทุ.  ในบท  ทุสฺสีโล  ทุปฺปฺโ  
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จริงอยางนั้น ชีวิตของสัตวทั้งหลายผูกพันอยูกับลมหายใจเขาออก  ๑  
ผูกพันอยูกับอิริยาบถ ๑  ผูกพันอยูกับความเย็นความรอน  ๑  ผูกพัน 
อยูกับมหาภูต  ๑ ผูกพันอยูกับอาหาร  ๑ 
        ชีวิตน้ีนั้น  ไดความเปนไปสมํ่าเสมอแหงลมหายใจเข   และ 
ลมหายใจออกอยูเทาน้ัน  จึงเปนไปได  แตเมื่อลมหายใจท่ีออกไป 
ขางนอกแลวไมเขาขางในก็ดี  ที่เขาไปแลวไมออกก็ดี  บุคคลกไ็ดชื่อวา  
ตาย 
        อน่ึง      ชีวิตน้ันไดความเปนไปสม่ําเสมอแหงอิริยาบถ  ๔  อยู 
เทาน้ันจึงเปนไปได  แตเพราะอิริยาบถอยางใดอยางหน่ึงเกินประมาณ 
ไปอยางใดอยางหนึ่ง  อายุสังขารยอมขาด 
        อน่ึง  ชวิีตน้ันไดความเปนไปพอสมควรแหงความเย็นและความ 
รอนเทาน้ันจึงเปนไปได  แตเมื่อบุคคลถูกความเย็นเกินก็ดี  ความรอน 
เกินก็ดี  ครอบงําเอา  ยอมวิบัติไป 
        อน่ึง  ชวิีตน้ันไดความเปนไปสม่ําเสมอแหงมหาภูต  (คือธาตุ  ๔) 
ทั้งหลายเทานั้นจึงเปนไปได  แตเพราะปฐวีธาตุ   หรือธาตุที่เหลือ 
มีอาโปธาตุเปนตนอยางใดอยางหน่ึงกําเริบไป    บุคคลแมสมบูรณ 
ดวยกําลัง  ก็ (กลาย)  เปนคนมีกายแข็งกระดางไปบาง  มีกายเนา 
เหม็นเปรอะเปอนดวยอํานาจแหงโรคอติสาร  (ลงแดง)  เปนตนบา 
มีอาการรอนหนักไปหนา  (คือรอนไมลด)  บาง  ขอและเสนขาดไป 
บาง  ถึงส้ินชวิีต 
        อน่ึง  เมือ่บุคคลไดกวฬิงการาหารในกาลอันควรเทาน้ัน  ชีวิต  
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จึงเปนไปได  แตเมื่อไมไดอาหาร  มันก็สินกันแล  
        พระโยคาวจรพึงระลึกถึงความตายโดยอายุเปนของออนแอ  โดย 
นัยดังกลาวมาฉะน้ี 
                  [อธิบายอาการที่  ๖ - อนิมิตฺตโต]  
        บทวา  อนิมิตฺตโต  คือ  โดยไมมกีําหนด  หมายความวา 
โดยไมมีขีดค่ัน  จริงอยู 
        ธรรม  ๕  ประการนี้คือ  ชีวิต  พยาธิ  กาล  สถาน 
        ที่ทอดราง  และคติ  ของสัตวทั้งหลายในชีวโลก 
        ไมมีนิมติ  รูไมได 
        ในธรรม  ๕  ประการน้ัน  อันชวิีตชื่อวาไมมีนิมิต  เพราะไมมี 
กําหนดวา  จะพึงเปนอยูเพียงเทาน้ี  ไมเปนอยูตอแตนี้ไป  (ดังน้ี 
เปนตน)   ดวยวาสัตวทั้งหลาย  ยอมตายเสียแคในกาลท่ียังเปนกลละก็ม ี
ในกาลท่ียังเปนอัมพุทะ  เปนเปสิ  เปนฆนะ  อยูในครรภไดเดือน  ๑ 
ได  ๒  เดือน  ได  ๓  เดือน  ได  ๔  เดอืน  ได  ๕  เดือน  ได  ๑๐  เดือน 
ก็มี  ในสมัยที่ออกจากทองก็มี  ตอนั้นก็ตายภายใน  ๑๐๐  ปกม็ี  ภายนอก 
(คือเกิน)  ๑๐๐  ปก็มีเหมือนกัน 
        พยาธิเลา   ชื่อวา ไมมีนิมิต  เพราะไมมีกําหนดวา  สัตวทั้งหลาย 
จะตายดวยพยาธินี้เทาน้ัน ไมตายดวยพยาธิอ่ืน   ดวยวาสัตวทั้งหลาย 
ตายดวยโรคตาก็มี  ดวยโรคนอกน้ีมีโรคหูเปนตนอยางใดอยางหนึ่งก็มี 
        กาลเลา  ก็ชื่อวาไมมีนิมิต  เพราะไมมีกําหนดอยางน้ีวา  จะตอง  
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ตายในกาลน้ีเทาน้ัน  ไมตายในกาลอ่ืน  ดวยวาสัตวทั้งหลายยอมตาย  
ในตอนเชาก็มี   ในตอนอ่ืนมีตอนเท่ียงเปนตนตอนใดตอนหน่ึงก็มี 
        สถานท่ีทอดรางเลา  ก็ชื่อวาไมมีนิมิต  เพราะไมมีกําหนดอยาง 
นี้วา  เมื่อสัตวทั้งหลายตาย  รางจะตองตกอยูที่นี่เทาน้ัน  ไมตกอยูที่อ่ืน 
ดวยวารางของบุคคลท้ังหลายผูเกิดภายในบาน  (ไปตาย)  ตกอยูภาย 
นอกบานก็มี  รางของบุคคลท้ังหลายผูเกิดภายนอกบาน  (มาตาย) 
ตกอยูภายในบานก็มี  โดยนัยเดียวกันนั้น  บัณฑิตพึง  (พรรณนา)  ให 
กวางไปหลาย  ๆ  ประการ  เปนตนวา  รางของสัตวทั้งหลายผูเกิดบนบก 
(ไปตาย)  ตกอยูในน้ํา  หรอืวารางของสัตวทั้งหลายผูเกิดในน้ํา  (มา 
ตาย)  ตกอยูบนบก... 
        คติเลา  ก็ชื่อวาไมมีนิมิต  เพราะไมมีกําหนดอยางน้ีวา   อันสัตว 
ผูจุติจากคตินี้  จะตอง  (ไป)  เกิดในคตินี้  ดวยวาสัตวทั้งหลายผูจุติจาก 
เทวโลก  (มา)  เกิดในพวกมนุษยก็มี  ผูจุติจากมนุษยโลก  (ไป)  เกิด 
ในโลกอ่ืนมีเทวโลกเปนตนที่ใดท่ีหน่ึงก็มี  เพราะอยางนี้    (สตัว) 
โลกจึงหมุนเวียนไปใน  ๕  คติ  ดุจโคที่เขาเทียมไวในยนต  (คือกาง 
เวียน ? )  เดินเวียนอยูฉะนั้น 
        พระโยคาวจรพึงระลึกถึงความตาย  โดยชีวิตไมมีนิมิต  ดงักลาวมา 
ฉะน้ี 
              [อธิบายอาการท่ี  ๗ -  อทฺธานปริจฺเฉทโต]  
        บทวา  อทฺธานปริจฺเฉทโต  อธิบายวา  อัน  (ระยะ)  กาลแหง  
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ชีวิตของมนุษยทั้งหลายในบัดนี้สั้น  ผูใดเปนอยูยืน  ผูนั้นก็เปนอยู 
สัก  ๑๐๐  ป  เกินนั้นไปก็มีบาง  แต  (เปนสวน)  นอย  เพราะเหตุนั้น  
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อายุของมนุษยทั้งหลาย 
นี้นอย  สัมปรายภพ  (เลา)  ก็จะตองไป  จึงควรทํากุศล  ประพฤติ 
พรหมจรรย  ความไมตายแหงสัตวผูเกิดแลวหามีไม  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ผูใดเปนอยูยืน  ผูนั้นก็เปนอยูสัก  ๑๐๐ ป   เกินนัน้ไปก็มีบาง  แต 
(เปนสวน)  นอย" 
                                    [นิคมคาถา]  
        อายุของมนุษยทั้งหลายนอย  คนดีพึงดูหมิ่นมันเสีย 
        พึงประพฤติดังคนท่ีศีรษะถูกไฟไหมเถิด  ไมมีละ 
        ที่มฤตยจูะไมมา๑ 

ตรัสไวอ่ืนอีกวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแลว  มีศาสดาชื่อ 
อรกะ๒"   ดังน้ีเปนตน  พระสูตรอันประดับดวยอุปมา  ๗  ขอท้ังปวง๓ 

บัณฑิตพึง  (นํามากลาว)  ใหพิสดาร 
        ตรัสไวอีกสูตรหน่ึงวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาน  ภิกษุผูที่เจริญมรณสติ 
 
๑.  ส.  ส.  ๑๕/๑๕๘  ขุ.  มหา.  ๒๙/๕๑ 
๒.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๑๓๘ 
๓.  อุปมา  ๗  ขอ  คือ  (๑)  เหมือนหยาดน้าํคางบนยอดหญา  พอตองแสงอาทิตยพลันเหือดไป 
(๒)  เหมือนฟองนํ้าในน้ําประเด๋ียวก็แตก  ๆ (๓)  เหมือนรอยไมขีดน้ําประเด๋ียวกห็าย  (๔)  เหมือน 
ธารน้ําหลังลงมาจากภเูขา  มีแตไหลไปทาเดียว (๕)  เหมือนคนแข็งแรงจะบวนน้ําลายท่ีปลายล้ิน 
ก็ถุยออกไปไดทันที  (๖)  เหมือนช้ินเนื้อท่ีคนวางลงในกะทะเหล็กท่ีรอนจัด  กไ็หมโดยเร็ว 
(๗)  เหมือนโคที่เขาจะฆา  เขาจูงเดินไปกใ็กลคนฆาและใกลท่ีฆาเขาไปทุกที  
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อยางนี้วา  "โอหนอ  เราพึงเปนอยูไดชั่วคืน  ๑  กับวัน  ๑  (เพราะ-  
ฉะน้ัน)  เรา  (รีบ)  ทําในใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด 
ขอน้ันจะพึงเปนอุปการะแกเรามากหนอ*"  ดังน้ีกด็ี  ภิกษุผูที่เจริญ 
มรณสติอยางนี้วา  "โอหนอ  เราพึงเปนอยูไดชั่วกลางวัน  (เพราะ- 
ฉะน้ัน)  เราพึง  (รีบ)  ทําในใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด 
ขอน้ันจะพึงเปนอุปการะแกเรามากหนอ"   ดังน้ีกด็ี  ภิกษุที่เจริญ 
มรณสติอยางนี้วา   "โอหนอ  เราพึงเปนอยูไดชั่วเวลาฉันบิณฑบาต 
(อ่ิม)  มื้อ  ๑  (เพราะฉะนั้น) เราพึง (รีบ)  ทําในใจถึงคําสอนของ 
พระผูมีพระภาคเจาเถิด   ขอน้ันจะพึงเปนอุปการะแกเรามากหนอ" 
ดังน้ีก็ดี  ภิกษุผูที่เจริญมรณสติอยางนี้วา  "โอหนอ  เราพึงเปนอยูไดชั่ว 
เวลาเค้ียว  (อาหาร)  กลืนลงไปได ๔-๕  คํา  (เพราะฉะนั้น)  เราพึง 
(รีบ)  ทําในใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด  ขอน้ันจะพึงเปน  
อุปการะแกเรามากหนอ"  ดังน้ีกด็ี  ดกูรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ี 
เรากลาววายังเปนผูประมาทอยู  เจริญมรณสติยังตอการจะส้ินอาสวะ 
ภิกษุทั้งหลาย  สวนภิกษุผูที่เจริญมรณสติอยางนี้วา  "โอหนอ  เราพึง  
เปนอยูไดชั่วเวลาเค้ียว  (อาหาร)  กลืนลงไปไดคําเดียว  (เพราะ- 
ฉะน้ัน)  เราพึง  (รีบ)  ทําในใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด 
ขอน้ันจะพึงเปนอุปการะแกเรามากหนอ"  ดังน้ีกด็ี  ภิกษุผูที่เจริญ 
มรณสติอยางนี้วา  "โอหนอ  เราพึงเปนอยูไดชั่วขณะหายใจเขาแลว 
หายใจออก  หรือหายใจออกแลวหายใจเขา  (เพราะฉะนั้น)  เราพึง 
 
*  พหุ  กต  มีความหมายเทา  พหุการ  (มีอุปการะมาก)  
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(รีบ)  ทําในใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด  ขอน้ันจะพึงเปน 
อุปการะแกเรามากหนอ"  ดังน้ีก็ดี  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ีเรา 
กลาววาเปนผูไมประมาทอยู  เจริญมรณสติเฉียบพลันที่จะส้ินอาสวะ" 
        (ระยะ)  กาลแหงชีวิตส้ัน  (จน)  ไมนาวางใจ  ชั่วขณะเค้ียว 
(อาหารกลืนลงไป)  ๔-๕  คํา  ดังนี้แล   พระโยคาวจรพึงระลึกถึง 
ความตาย  โดยชีวิตมีกาลกําหนด  โดยนัยดังกลาวมาฉะน้ี 
             [อธิบายอาการท่ี  ๘ - ขณปริตฺตโต]  
        บทวา  ขณปริตฺตโต  ความวา  วาโดยปรมัตถ  ขณะแหงชีวิต 
ของสัตวทั้งหลายสั้นเต็มที   ชั่วความเปนไปแหงจิตดวงหน่ึงเทาน้ันเอง 
อุปมาดังลอรถ  แมเม่ือหมุนไป  ก็หมุนดวยชิ้นสวนท่ีเปนกงอันเดียว 
นั้นแล  เมื่อหยดเลา  ก็หยุดดวยชิ้นสวนท่ีเปนกงอันเดียวกันนั่นแหละ 
ฉันใด   ชีวิตของสัตวทั้งหลายก็เปนสิ่งท่ีเปนไปชั่วขณะจิตเดียวฉันนั้น 
เหมือนกัน  พอจิตดวงน้ันดับ  สัตวกไ็ดชื่อวาดับ  (คือตาย)  ดังพระ 
บาลีวา  ในขณะจิตท่ีเปนอดีต  สัตวชือ่วาเปนแลว  มิใชเปนอยู  มิใช 
จักเปน  ในขณะจิตท่ีเปนอนาคต  สัตวมิใชเปนแลว  มิใชเปนอยู 
(แต)  ชื่อวาจักเปน  ในขณะจิตอันเปนปจจุบัน  สัตวก็มิใชเปนแลว 
(แต)  ชื่อวาเปนอยู  (และ)  มิใชจักเปน 
        ชีวิต  อตัภาพ  และสุขทุกข ทั้งมวล  ประกอบอยู 
        ดวยจิตดวงเดียว  ขณะ  (แหงชีวติเปนตนนั้น) 
        ยอมเปนไปเร็ว  ขันธิเหลาใดของคนท่ีตายไป  หรือ  
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        ของคนที่ยังต้ังอยูปวัตติกาลนี้ก็ตาม  ที่ดับแลว 
        ขันธเหลาน้ันทั้งปวงก็เปนเชนเดียวกัน  คือ (ดับ) 
        ไปโดยไมตอกัน  โลก  (คือสัตว)  ชื่อวาไมเกิด 
        เพราะจิตไมเกิด  ชื่อวาเปนอยู  เพราะจิตเกิดขึ้น  
        จําเพาะหนา  ชื่อวาตายเพราะจิตดับ  (นี้) บัญญัติ 
        ทางปรมัตถ* 

พระโยคาวจร  พึงระลึกถงึความตาย  โดยชีวิตมีขณะสั้น  โดยนัยดัง 
กลาวมาฉะน้ี 
                                       [มรณสติฌาน]  
        เมื่อพระโยคาวจรแมระลึกอยูดวยอาการ  ๘  นี้  อยางใดอยางหน่ึง 
ดังน้ี  ดวยอํานาจการทําในใจแลว  ๆ  เลา  ๆ  จิตยอมจะไดอาเสวนา 
(ความคลอง)  สติอันมีความตายเปนอารมณยอมจะต้ังม่ัน  นิวรณ 
ทั้งหลายยอมจะรํางับ  องคฌานท้ังหลายยอมจะปรากฏข้ึน  แตเพราะ 
อารมณ  (ของฌานนี้)  เปนสภาวธรรม  และเพราะอารมณเปนท่ีต้ัง 
แหงความสังเวช  ฌานน้ีจึงเปนฌานไมถึงอัปปนา  ถึงเพียงอุปจาร 
เทาน้ัน สวนโลกุตตรฌานและอรูปฌานท่ี ๒  ที่  ๔  ถึงอัปปนาได  แม 
ในสภาวธรรม   เพราะเปนภาวนาพิเศษ จริงอยู  โลกุตตรฌานถึง 
อัปปนาไดดวยอํานาจ  (การนดําเนินไปโดย)  ลําดับแหงวิสุทธิภาวนา 
(การเจริญวิสุทธิ)  อรูปฌานถึงอัปปนาไดโดยที่เปนภาวนาท่ีกาวลวง 
 
*  ขุ. มหา.  ๒๙/๔๘  
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อารมณ  เพราะวาในอรูปฌานน้ันมีแตความกาวลวงอารมณแหงฌานท่ี 
ถึงอัปปนาแลวเทาน้ัน  แตในมรณสตินี้  (วิสุทธิภาวนานุกรมและ 
อารมณสมติกกมะ)  ทั้ง  ๒  นั้นหามีไม  เพราะฉะน้ัน  จึงเปนฌาน  
ถึงเพียงอุปจาร  ฌานน้ีนัน้ก็ถึงซ่ึงความนับ  (คือไดชื่อ)   วามรณสติ 
นั้นเอง  เพราะเกิดข้ึนดวยกําลังแหงความระลึกถึงความตาย 
                            [อานิสงสเจริญมรณสติ]  
        ก็แกภิกษุผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งมรณสตินี้   ยอมเปนผูไมประ- 
มาทเนืองนิตย  ไดอนภิรติสัญญา (ความหมายวาไมนายินดี)  ในภพ 
ทั้งปวง ละความไยดีในชีวิตเสียได  เปนผูติการบาป  ไมมากไปดวย 
การสะสม  ปราศจากมลทิน  คือ  ความตระหน่ีในบริขารท้ังหลาย  แม 
อนิจจสัญญาก็ยอมถึงความช่ําชองแกเธอ  อนึ่ง  ทกุขสัญญาและอนัตต- 
สัญญาก็ยอมปรากฏ  (แกเธอ)  ไปตามแนวอนิจจสัญญาน้ัน  สตัว 
ทั้งหลายผูมิไดอบรมเรื่องตาย   เวลาจะตายยอมถึงความกลัว  ความ 
สะดุง  ความหลง  ดุจคนถูกสัตวราย  ยักษ  งู  โจร  และผูรายฆาคน 
จูโจมเอา  (ไมทันรูตัว)  ฉันใด  เธอมิไดถึงความเปนฉันนั้น  เปน 
ผูไมกลัว  ไมหลงทํากาลกิริยา  ถาเธอมิไดชมพระอมตะในทิฏฐธรรม 
นี้ไซร  เพราะกายแตก  (ตายไป)   ยอมเปนผูมีสุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา 
        เพราะเหตุนั้นแล  ผูมีปญญาดีพึงทําความไมมาท 
        ในมรณสติ  อันมีอานุภาพมากอยางน้ี  ทุกเมือ่เทอญ 
        นี้เปนกถามุข  (คําแกขอท่ีสําคัญ)  อยางพิสดารในมรณสติ  
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                                     [กายคตาสติ]  
        กายคตาสติกรรมฐานนั้นใด  ไมเคยเปนไปนอกพุทธุบาทกาล 
ไมเปนวิสัยแหงเดียรถียทั้งปวง   อันพระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญ  
ไวในพระสูตรนั้น  ๆ  ดวยอาการเปนอเนกอยางนี้วา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมเอก    บุคคลเจริญทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความสังเวช 
ใหญ  เปนไปเพ่ือประโยชนใหญ  เปนไปเพ่ือความเกษมจากโยคะใหญ 
เปนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะใหญ   เปนไปเพ่ือไดญาณทัสสนะ  เปนไป 
เพ่ือความอยูสําราญในทิฏฐธรรม  เปนไปเพ่ือทําใหแจงซ่ึงวิชชา  วิมุติ 
และผล  ธรรมเอกคืออะไร   ธรรมเอกคือกายคตาสติ  ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย  บคุคลเหลาใดบริโภคกายคตาสติอยู  บุคคลเหลาน้ันชื่อวา 
บริโภคอมฤตอยู   บุคคลเหลาใดไมบริโภคกายคตาสติอยู  บุคคลเหลา- 
นั้นก็ชื่อวาไมบริโภคอมฤตอยู  กายคตาสติอันบุคคลเหลาใดไดบริโภค 
แลว  อมฤตก็เปนอันบุคคลเหลาน้ันไดบริโภคแลว  กายคตาสติอัน 
บุคคลเหลาใดไมไดบริโภคแลว  อมฤตก็เปนอันบุคคลเหลานั้นไมได 
บริโภคแลว  กายคตาสติของบุคคลเหลาใดเส่ือมแลว  อมฤตของบุคคล 
เหลาน้ันก็เปนอันเสื่อม  กายคตาสติของบุคคลเหลาใดไมเสื่อม  อมฤต 
ของบุคคลเหลาน้ันก็เปนอันไมเสื่อม   กายคตาสติของบุคคลเหลาใด 
พลาดไป  อมฤตของบุคคลเหลาน้ันก็เปนอันพลาด  กายคตาสติ 
ของบุคคลเหลาใดสําเร็จ    อมฤตของบุคคลเหลานั้นก็เปนอันสําเร็จ*" 
 
*  องฺ.  เอก. ๒๐/๕๘  
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ดังน้ีเปนตนแลว  ทรงนิเทศ  (ขยายความ)  ไวโดย  (จัดเปน)  ๑๔  
บรรพ  (ดัง)  นี้คือ  อานาปานบรรพ  อิริยาปถบรรพ  จตุสัมปชญัญ- 
บรรพ  ปฏิกลูมนสิการบรรพ  ธาตุมนสิการบรรพ  สิวัฏฐิกบรรพ ๙ 
โดยนัยวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็กายคตาสติบุคคลเจริญอยางไร  ทํา 
ใหมากอยางไร  จึงมีผลใหญมีอานิสงสมาก  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนีไ้ปสูปาก็ดี"  ดังน้ีเปนอาทิ๑   บัดนี ้ นิเทศแหงการเจริญ 
กายคตาสตินั้น  ถึงแลวโดยลําดับ 
                          [กายคตาสติที่ประสงคในที่นี้]  
        ใน ๑๔  บรรพนั้น  เพราะเหตุที่ ๓  บรรพนี้คือ  อิริยาปถบรรพ 
จตุสัมปชัญญบรรพ  ธาตุมนสิการบรรพ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดย 
เปนวิปสสนา๒  สิวัฏฐิกบรรพ ๙ ตรัสโดยเปนอาทีนวานุปสสนา๓  (คือ 
อาทีนวญาณ)  ในวิปสสนาญาณท้ังหลายนั้นแล  อนึ่ง  แมสมาธิภาวนา 
ใด  พึงสําเร็จได  (คือนับเขาได ?)  ในอสุภกรรมฐานทั้งหลาย  มี 
อุทธุมาตกอสุภเปนตน  (อันมา)  ในสวัิฏฐิกบรรพเหลาน้ัน  สมาธิ- 
ภาวนานั้นก็เปนอันแจงกแลวในอสุภนิเทศ  สวน  ๒  บรรพน้ีเทาน้ัน 
คืออานาปานบรรพ  และปฏิกูลมนสิการบรรพ  ตรสัโดยเปนสมาธิ 
 
๑.  ม.  อุ.  ๑๔/๒๐๔ 
๒.  มหาฎีกาชวยอธิบายวา  ธาตุมนสิการกรรมฐาน  ใหสําเร็จไดเพยีงช้ันอุปจารสมาธิก็จริงแล 
แตทวา  สัมมสนวาร  ในกรรมฐานน้ันมีกาํลังยิ่งนัก  (สาติสย)  เพราะฉะน้ันจึงวาธาตุมนสิการบรรพ 
ตรัสโดยเปนวปิสสนา 
๓.  เพราะนวสิวัฏฐิกบรรพนั้นลวนแตแสดงโทษในรางกาย  พรอมท้ังลักษณะมีความไมงามและคาม 
ไมเท่ียงเปนตน  
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(ภาวนา)  ในอนุสสตินิเทศนี้  ใน  ๒  บรรพนั้น  อานาปานบรรพ  
เปนกรรมฐานบทหนึ่งตางหาก  โดยเปนอานาปานสติ  (กรรมฐาน) 
สวนวา  ทวดึงสาการกรรมฐานน้ันใด  ที่ทรงแสดงไวโดยเปนปฏิกูล- 
มนสิการ  สงเคราะหเอามันสมองเขากับเยื่อในกระดูกอยางนี้วา  "ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็แลขออ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพิจารณาเห็นกายน้ีนี่แล  แต 
พ้ืนเทาข้ึนไป  แตปลายผมลงมา  มีหนังหุม  เต็มไปดวยของไมสะอาด 
มีประการตาง ๆ  คือ  ผมทั้งหลายมีอยูในกายน้ี  ขนทั้งหลายมีอยูใน 
กายน้ี  เล็บทัง้หลายมีอยูในกายน้ี  ฟนทั้งหลายมีอยูในกายน้ี  หนัง 
มีอยูในกายน้ี๑  เนื้อ  เอ็น  กระดูก  เยื่อในกระดูก  ไต  หัวใจ  ตับ 
พังผืด  มาม  ปอด  ไสใหญ  ไสนอย  อาหารใหม  อาหารเกา  น้ําดี 
เสมหะ  น้ําเหลือง  เลือด  เหง่ือ  มันขน  น้ําตา  มนัเหลว  ล้ําลาย 
น้ํามูก  ไขขอ  มูตร มีอยูในกายน้ี๒"   ดังน้ี  ทวดึงสาการกรรมฐานนี้ 
ประสงคเอาวากายคตาสติ  ในอนุสสตินิเทศน้ี 
                               [อธิบายบาลีกายคตาสติ]  
        (ตอไป)  นี้เปนตอนแสดงการบําเพ็ญในกายคตาสติกรรมฐาน 
นั้น  อันมีคําแกบาลีนําหนา 
        ปาฐะวา  อิมเมว  กาย  ความวา  ซึ่งกายเนาอันเปนที่อาศัย 
แหงมหาภูต  ๔  นี้  ปาฐะวา  อุทฺธ  ปาทตลา  แปลวา  แตพ้ืนเทา 
 
๑.  ทานใหประกอบ  อตฺถิ  อิมสฺมึ  กาเย  ทุกบท  ตอนี้ไปพึงทราบวาเปยยาลไว 
๒.  ที.  มหา. ๑๐/๓๒๘  
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ข้ึนไป     ปาฐะวา     อโธ    เกสมตฺถกา  แปลวา  แตปลายผมลงมา  
บทวาตจปริยนฺต  หมายความวามีหนังหุมโดยขวาง  (คือหุมรอบ) 
ปาฐะวา  ปูรนฺนานปฺปการสฺส  อสุจิโน  ปจฺจเวกฺขติ คือเห็นวา  
กายนํ้าเต็มไปดวยของไมสะอาดมีผมเปนตนมีประการตาง ๆ  ถามวา 
คืออยางไร  ?   ตอบวา  คือ  อตฺถิ  อมิสฺม  กาเย  เกสา  โลมา  นขา 
ฯ ป ฯ  มุตฺต  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อตฺถิ  คือ  สวิชฺชนฺติ๑ 

(แปลวามีอยู)  บทวา  อมิสฺมึ คือในกายท่ีตรัสวา  แตพ้ืนเทาข้ึนไป 
แตปลายผมลงมา  มีหนังหุม  เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตาง  ๆ 
บทวา  กาเย  คือในสรีระ  อธิบายวา  สรีระ  เรยีกวากาย  เพราะ 
เปนที่เกิดแหงโกฏฐาสท้ังหลายมีผมเปนตน  และแหงโรคนับ  ๑๐๐ 
มีโรคตาเปนอาทิ  อันชื่อวาของนาเกลียด  เพราะกอเกิดมาแตของ 
ไมสะอาด๒  บททั้งหลายวา  เกสา  โลมา  เปนอาทิเหลาน้ัน  คือ 
อาการ  ๓๒  มีผมเปนอาการตน๓  บัณฑิตพึงทราบสัมพันธในบทบาลี 
นั้น  (โดยประกอบ  อตฺถิ  อิมสมฺึ  กาเย  ทุกบท)  อยางนี้วา 
 
๑.  หมายความวา  อตฺถิ  เปนวจนวิปลาส   หรือวาเปนนบิาต  คงรูปอยูอยางนั้นท้ัง ๓  วจนะ 
๒.  มหาฎีกาวาในประโยคแกกายศัพทนี้  มีบทเหตุ  ๒ บท  คือ  อสฺจิสฺจยโต  และ  กุจฺฉิ- 
ตาน...  อายภูตโต  บทหนาใหความหมายวา  กายศัพทแปลวา "ท่ีประชุม (แหงของไมสะอาด)" 
บทหลังแสดงโดยนิรุตินยั  แยกกายศัพทออกเปน  กจฺุฉิต+อาย  "ท่ีเกิดแหงของนาเกลียด" 
        แตวาในระหวาง  ๒  บทนี้  หามี  จ  ศัพทเปนเคร่ืองแสดงวาศัพทท้ัง ๒  เปนบทเหตุเสมอ 
กันไม  จึงเขาใจวา  อสุจิสฺจยโต  เปนเหตุในบท  กุจฺฉิตาน  ดังแปลไวนั้น 
๓.  เพราะเหตุท่ีในบาลีเรียกโกฏฐาสเหลานี้วา 'ประการ'   (ในบทวา  นานปฺปการสฺส)  แตใน 
วิสุทธิมรรคนี้เรียก  'อาการ'   (ในบทวา   ทฺวตฺตึสาการา)  มหาฎีกาทานเกรงวาจะเกดิปญหาข้ึน 
จึงบอกไววา  อาการา  ปการาติ  หิ  เอโก  อตฺโถ-ท่ีจริง  คําวา  อาการ  ประการ  ก็ความเดียวกัน  
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อตฺถิ    อมิสมฺึ   กาเย   เกสา   อสฺถิ    อิมสฺม ึ   กาเย   โลมา       (ผม 
ทั้งหลายมีอยูในกายน้ี  ขนทั้งหลายมีอยูในกายน้ี)   ดังน้ีเปนตัวอยา  
        แทจริง  ใครสักคน  เมื่อคนดูในกเลวระอันยาวประมาณ  ๑  วา 
มีขนาดเทาน้ี  คือ  ต้ังแตพ้ืนเทาข้ึนไป    ต้ังแตปลายผมลงมา  ต้ังแต 
หนังเขาไปโดยรอบนี้  แมโดยอาการทุกอยาง  จะไดพบภาพของสะอาด 
อะไร ๆ เปนไขมุกก็ดี  แกวมณีก็ดี  แกวไพฑูรยก็ดี  กฤษณาก็ดี  การบูร 
ก็ดี  ของอ่ืนมีกระแจะเปนตนก็ดี  แมสักอณูหน่ึงก็หาไม  ที่แทก็พบแตของ 
ไมสะอาดนานาประการ  ตางโดยโกฏฐาสมีผมและขนเปนอาทิ  อันม ี
กลิ่นเหม็น  และนาเกลียดไมเปนขวัญตาเลยเทานั้น  เพราะเหตุนั้น  จึง 
ตรัสวา     อตฺถิ   อิมสมฺึ   กาเย    เกสา   โลมา   ฯ เป ฯ    มุตฺต      (ผม 
ทั้งหลายมีอยูในกายน้ี  ขนทั้งหลายมีอยูในกายน้ี  ฯ ล ฯ  มูตรมีอยูในกายน้ี) 
        นี้เปนคํากลาวแกโดยบทสัมพันธในบาลีนั้น 
                         [ภาวนานิเทศแหงกายคตาสติ]  
        ก็แลอาทิกัมมิกกุลบุตรผูใครจะเจริญกรรมฐานนี้   พึงเขาไปหา 
กัลยาณมิตรมีประการดังกลาวแลวถือเอากรรมฐานน้ีเถิด  ขางฝาย 
กัลยาณมิตร  (ผูอาจารย)  นั้น  เม่ือจะกลาวกรรมฐานแกเธอ  พึงบอก 
อุคคหโกสัลละ  (วิธีทําใหฉลาดในการข้ึนเอากรรมฐาน)  ๗  วิธี  และ 
มนสิการโกสัลละ  (วิธีทําใหฉลาดในการมนสิการกรรมฐาน)  ๑๐  วิธ ี
                                    [อุคคหโกสัลละ]  
        ในโกสัลละ  ๒  อยางน้ัน   อาจารยพึงบอกอุคคหโกสัลละ  ๗  วิธี   
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อยางนี้  คือ  ทางวาจา  ทางใจ  โดยสี  โดยสัณฐาน  โดยทิศ  โดย  
โอกาส  (คือท่ีอยู)  โดยตัดตอน 
                                        [ทางวาจา]  
        ก็ในกรรมฐานท่ีตองมนสิการส่ิงปฏิกูลน้ี   พระโยคาวจรถึงแม 
เปนผูทรงพระไตรปฎกก็ควรทําสาธยายดวยวาจากอน  ในกาลมนสิการ 
เพราะวา   เมื่อพระโยคาวจรลางรูปทําสาธยายไปน่ันแล  กรรมฐาน 
ยอมปรากฏไดดุจกรรมฐานปรากฏแกพระเถระ ๒  รูป  ผูเรียนกรรมฐาน 
ในสํานักพระมหาเทวเถรชาวมลัย  ไดทราบวา   พระเถระ  อันทานท้ังสอง 
ขอกรรมฐานแลว  กใ็หพระบาลีในทวดึงสาการ  สั่งวา  "ทานท้ังสอง 
จงทําสาธยายอันนี้แหละตลอด ๔ เดือน"  อันทานท้ังสองน้ัน  ทาน 
ช่ําชอง  (พระบาลี) อยูต้ัง ๒ , ๓  นิกาย  ก็จริงแล  แตทวา  เพราะ 
ความท่ีทานเปนผูรับ   (โอวาท)   โดยเคารพอยูเปนปกติ   ทานจึง 
(อุตสาหะ)  สาธยายทวดึงสาการอยูจนตลอด  ๔  เดือน  เลยได  (สําเร็จ) 
เปนพระโสดาบัน*  เพราะฉะนั้น  อาจารยผูจะกลาวกรรมฐาน  จึง 
ควรบอกอันเตวาสิกวา  "ชั้นแรก  จงทําสาธยายดวยวาจากอน" 
                                         [วิธีสาธยาย]  
        ก็แลเม่ือจะทํา  พึงกําหนดเปนตอน ๆ  มีตอนตจปญจกะ  (๕  ทั้ง 
 
*  มหาฎีกาชวยขยายความวา  เม่ือทานพรํ่าสาธยายกันอยูถึง  ๔ เดือน  ใครครวญอาการนั้น ๆ 
ไปตามแนวท่ีสาธยาย  ทวดงึสาการก็คอยปรากฏชัดข้ึนโดยลําดับ  คร้ันนิมิตนั้นตั้งม่ันโดยปฏิกูล- 
สัญญา  (คือเห็นปฏิกูลชัด  แลว  ฌานก็เกิด  ทานเจริญวิปสสนามีฌานเปนบาทตอไป  ก็บรรลุ 
ทัสสนมรรค  (คือธรรมจักษ)ุ  จึงวา  ทานสาธยายอยู. . .  เลยได  (สําเร็จ)  เปนพระโสดาบัน  
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หนัง)  เปนตนแลว  ทําสาธยายโดยอนุโลมและปฏโิลม  คือพึงวา  
'เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ'   (ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง) 
แลวจึงวาโดยปฏิโลมอีกวา  'ตโจ  ทนฺตา  นขา  โลมา   เกสา' 
(หนัง  ฟน  เล็บ  ขน  ผม) 
        ลําดับนั้นพึงวาในวักกปญจกะ  (๕  ทั้งไต)  วา  'มส  นฺหารู 
อฏ ี  อฏ ิมิ ฺช  วกฺก'     (เนื้อ  เอ็น  กระดูก  เยื่อในกระดูก  ไต)  
แลววาโดยปฏิโลมอีก  (ใหเชื่อมกับตอนแรกดวย)  วา  'วกฺก  อฏ ิ- 
มิ ฺช  อฏ ี    นฺหารู  มส  ตโจ  ทนฺตา  นขา  โลมา  เกสา'  (ไร 
เยื่อในกระดูก  กระดูก  เอ็น  เนื้อ  หนัง  ฟน  เล็บ  ขน  ผม) 
        ตอน้ันพึงวาในปปผาสปญจกะ  (๕  ทั้งปอด)  วา  'หทย  ยกน 
กิโลมก  ปหก  ปปฺผาส'   (หัวใจ  ตับ  พังผืด  มาม  ปอด)  แลว 
วาโดยปฏิโลมอีกวา  'ปปฺผาส   ปหก  กิโลมก  ยกน  หทย 
วกฺก  อฏ ิมิ ฺชํา  อฏ ี  นฺหารู  มส  ตโจ  ทนฺตา  นขา  โลมา 
เกสา'   (ปอด  มาม  พังผืด  ตับ  หัวใจ   ไต  เยื่อในกระดูก 
กระดูก  เอ็น  เนื้อ  หนัง  ฟน  เล็บ  ขน  ผม) 
        ตอน้ันพึงวาในมัตถลุงคปญจกะ  (๕  ทั้งมันสมอง)  วา  'อนฺต 
อนฺตคุณ  อุทริย  กรีส  มตฺถลุงฺค'   (ไสใหญ  ไสนอย  อาหารใหม 
อาหารเกา  มันสมอง)  แลววาโดยปฏิโลมอีกวา  'มตฺถลุงฺค  กรีส 
อุทริย  อนฺตคุณ  อนฺต  ปปฺผาส  ปหก  กิโลมก  ยกน  หทย 
วกฺก  อฏ ิมิฺชํา  อฏ ี  นฺหารู  มส  ตโจ  ทนฺตา  นขา  โลมา 
เกสา'  (มันสมอง  อาหารเกา  อาหารใหม  ไสนอย  ไสใหญ  ปอด  
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มาม  พังผืด  ตับ  หัวใจ  ไต  เยื่อในกระดูก  กระดูก  เอ็น  เนื้อ   
หนัง  ฟน  เลบ็  ขน  ผม) 
        ตอน้ันไปพึงวาในเมทฉักกะ  (๖  ทั้งมันขนป  วา  'ปตฺต  เสมฺห 
ปุพฺโพ  โลหิต  เสโท  เมโท'   (ดี  เสมหะ  น้ําเหลือง  เลือด 
เหง่ือ  มันขน)   แลววาโดยปฏิโลมอีกวา  'เมโท  เสโท  โลหิต 
ปุพฺโพ  เสมฺห  ปตฺต  มตฺถลุงฺคํา  กรีส  อุทริย  อนตฺคุณ  อนฺต 
ปปฺผาส  ปหก  กิโลมก  ยกน  หทย  วกฺก  อฏ ิมิ ฺช  อฏ ี 
นฺหารู  มส  ตโจ  ทนฺตา  นขา  โลมา  เกสา  (มันขน  เหง่ือ 
เลือด  น้ําเหลือง  เสมหะ  ด ี มันสมอง  อาหารเกา  อาหารใหม 
ไสนอย  ไสใหญ  ปอด  มาม  พังผืด  ตับ  หัวใจ  ไต  เยื่อ 
ในกระดูก  กระดูก  เอ็น  เนื้อ  หนัง  ฟง  เล็บ  ขน   ผม) 
        ตอน้ันพึงวาในมุตตฉักกะ  (๖ ทัง้มูตร)    วา  'อสฺสุ  วสา 
เขโฬ  สิงฺฆาณิกา  ลสิกา  มุตฺต'     (น้ําตา  มันเหลว  น้ําลาย 
น้ํามูก  ไขขอ  มูตร)   แลววาโดยปฏิโลมอีกวา  "มตฺุต  ลสิกา 
สงฺฆาณิก  เขโฬ  วสา  อสสฺุ  เมโท  เสโท  โลหิต  ปุพฺโพ 
เสมฺห  ปตฺต  มตฺถลุงฺค  กรีส  อุทริย  อนฺตคุณ   อนตฺ  ปปฺผาส  ปหก 
กิโลมก  ยกน  หทย  วกฺก  อฏ ิมิ ฺช  อฏ ี  นฺหาร ู มส  ตโจ 
ทนฺตา  นขา  โลมา  เกสา"  (มูตร  ไขขอ  น้ํามูก  น้ําลาย  มัยเหลว 
น้ําตา  มันขน  เหง่ือ  เลอืด  น้ําเหลือง  เสมหะ  ดี  มันสมอง 
อาหารเกา  อาหารใหม  ไสนอย  ไสใหญ  ปอด  มาม  พันผืด  ตับ 
หัวใจ  ไต  เยือ่ในกระดูก  กระดูก  เอ็น  เนื้อ  หนัง  ฟน  เล็บ  ขน  ผม)  
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พึงทําสาธยายดวยวาจาไปอยางนี้  ๑๐๐   ครั้ง  ๑,๐๐๐  ครั้ง  กระท่ัง 
๑๐๐,๐๐๐  ครั้งก็ดี  ดวยวา  ดวยการสาธยายทางปาก  (อยางนั้น)  ระบบ  
กรรมฐาน  ยอมจะคลองตัว  จิตจะไมแลนไปทางโนนทางนี้  โกฏฐาส 
ทั้งหลายก็จะปรากฏ  คือชัด  (เปนถองแถว)  ดังแถวน้ิวมือ  และดัง 
แถวกระทูรั้วฉะน้ัน 
                     [ทางใจ-สี-สัณฐาน-ทิศ-โอกาส-ตอน]  
        ก็ทางวาจา   ทําสาธยายอยางใด  ถึงทางใจ  ก็พึงทําสาธยาย 
อยางนั้นแหละ เพราะการสาธยายทางวาจา  เปนปจจัยแหงการสาธยาย 
ทางใจ  การสาธยายทางใจ   เปนปจจัยแหงการแทงตลอดลักษณะ 
(แหงโกฏฐาส ?) 
        คําวา  'โดยส'ี  คือพึงกําหนดดูสีของโกฏฐาสท้ังหลายมีผม 
เปนตน         
        คําวา 'โดยสัณฐาน'   คือพึงกําหนดดูสัณฐานของโกฏฐาสเหลา 
นั้นนั่นแล 
        คําวา  'โดยทิศ'  อธิบายวา  ในสรีระนี้  เหนือนาภีข้ึนไป 
เปนทิศบน  ใตนาภีลงไป  เปนทิศลาง  เหตุนั้น  พึงกําหนดทิศวา 
'โกฏฐาสนี้  (อยู)  ในทิศชือ่น้ี' 
        คําวา 'โดยโอกาส'   ความวา  พึงกําหนดโอกาสของโกฏฐาสน้ัน ๆ 
อยางนี้วา  'โกฏฐาสนี้ต้ังอยูในโอกาสตรงน้ี' 
        คําวา  'โดยตัดตอน'   มีอรรถาธิบายวา  ตัดตอนมี  ๒  คือ  (สภาค-  
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ปริเฉท)    ตัดตอนดวยสวนของตน    (วิสภาคปริเฉท)    ตัดตอน  
ดวยสวนท่ีผิดกับตน  ใน ๒  อยางนั้น  ตัดตอนดวยสวนของตน  พึง 
ทราบอยางนี้วา  'โกฏฐาสนี้  กําหนดตัดดวยสวนชื่อน้ี  ทั้งเบ้ืองลาง 
เบื้องบนและเบื้องขวาง'   ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับตน  พึงทราบโดย 
ความไมปนกันอยางนี้วา  'ผม  คือส่ิงท่ีมิใชขน  ขนเลาก็คือส่ิงที่มิใช 
ผม'   ดังน้ีเปนตัวอยาง* 

              [ขอท่ีควรทราบกอนจะบอกอุคคหโกศล]  
        ก็แลอาจารยเมื่อจะบอกอุคคหโกศล  ๗  วิธดีังกลาวมานี้  พึงทราบ 
(กอน)  วา  กรรมฐานน้ี  ตรัสในสูตรโนนโดยเปนสิ่งปฏิกูล  ในสูตร 
โนนโดยเปนธาตุ  ดังนี้แลวจึงบอก  แทจริง  กรรมฐานน้ี  ใน 
มหาสติปฏฐานสูตร  ตรสัโดยเปนสิ่งปฏิกูล  ในมหาหัตถิปโทปมสูตร 
มหาราหุโลวาทสูตร  และธาตุวิภังคสูตร   ตรัสโดยเปนธาตุ  สวนใน 
กายคตาสติสูตร  ทรงจําแนกฌาน  ๔  มุงถึงบุคคลผูที่โกฏฐาสมีผมเปนตน 
ปรากฏ  (แกเขา)  โดยสี  ในกรรมฐาน  ๒  ฝายนั้น  ที่ตรัสโดยเปน 
ธาตุเปนวิปสสนากรรมฐาน  ที่ตรัสโดยเปนสิ่งปฏิกูลเปนสมถกรรมฐาน 
 
*  ขอนี้อธิบายวา  เนื่องดวยโกฏฐาสท้ังหลาย  ตั้งอยูใกลชิดติดกันก็มี  คลายกันก็มี  เม่ือจะ 
กําหนดโกฏฐาสใดใหชัด  กต็องใชวิธีตัดตอนโกฏฐานนัน้ใหขาดออกไปจากโกฏฐาสอ่ืน  การตัดตอน 
นั้น  ทานแนะใหทํา  ๒  วิธี  คือ  กําหนดตดัดวยสวนของตนเองวา  เบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวางของ 
โกฏฐาสนั้น  กําหนดตัดดวยอะไร  ถาตัดตอนวิธีนี้แลวยังไมปรากฏชดั  ก็ใชวิธีท่ี ๒  คือกําหนด 
เทียบกับโกฏฐาสอ่ืนท่ีใกลเคียงหรือคลายกนั  เชนผมกับขน  เล็บกับฟน  ก็จะเหน็มันเปนละคนอยาง 
ชัดเจน  เชนนีก้ระมัง ? 
        สภาค  ในท่ีนี้ทานแกเปน  อตฺตโน  ภาโค  สภาโค  (สวนของตน)  สวนวิสภาคทานก็วา 
อสภาโค  (สวนมิใชของตน)  นั่นเอง  จึงแปลวา  'สวนท่ีผิดกับตน'  เพือ่รักษาอรรถแหง  วิ อุปสัค  
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กรรมฐานในปฏิกูลมนสิการบรรพน้ีนัน้  เปนสมถกรรมฐานแทแล  
        อุคคหโกสัลละ  ๗  วิธี  อาจารยพึงบอกโดยนัยดังกลาวมาฉะน้ี 
                                  [มนสิการโกสัลละ]  
        อาจารยพึงบอกมนสิการโกสัลละ  ๑๐  วิธ ี อยางนี้  คือ  โดยลําดับ 
โดยไมเรงนัก  โดยไมเง่ืองนัก  โดยปองกันความฟุงซาน  โดยลวงเสีย 
ซึ่งบัญญัติ   โดยปลอยลําดับ  โดยอัปปนา  และสตุตันตุ ๓ 
                                  [มนสิการโดยลําดับ]  
        ในมนสกิารโกศล ๑๐  นั้น  ขอวาโดยลําดับ  อธิบายวา  กรรมฐาน 
นี้  เริ่มแตทําสาธยาย  ตองมนสิการไปตามลําดับ  (บททวดึงสาการ) 
อยามนสิการโดยไวระหวางเสียบท  ๑  (คือขามเสียบท  ๑  ๆ)*  เพราะ 
พระโยคาวจรมนสิการโดยไวระหวางเสียบท ๑  จะเหน่ือยใจ  (จน)  ตก 
ไปจากความไดรับอัสสาทะ  อันจะพึงไดดวยอํานาจความถึงพรอมแหง 
ภาวนาเสีย  ไมยังภาวนาใหสําเร็จได  เปรียบเหมือนคนท่ีไมฉลาดข้ึน 
บันได  ๓๒  ข้ันโดยไวระหวางเสียข้ัน  ๑  ก็จะเหน่ือยกาย (จน)  ตก 
ไมยังการข้ึนใหสําเร็จไดฉะน้ัน 
                               [มนสกิารโดยไมเรงนัก]  
        แมเม่ือมนสิการโดยลําดับ  ก็พึงมนสิการ  โดยไมเรงนักดวย 
เพราะเม่ือมนสิการเรงนัก   กรรมฐานคงถึงท่ีสุดเปนแทก็จริง  แตวา 
ไมจะแจง  ไมนําคุณวิเสสมาให  เปรยีบเหมือนเมื่อบุรุษ  (ผูหน่ึง) 
 
*  เชนวา  เกสา  นขา  ตโจ---- เวน  โลมา ทนฺตา เสียบหนึง่ ๆ  
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เดินทางประมาณ  ๓  โยชน  มิไดสังเกตจําทางที่พึงเดิน  และทางที่  
พึงเวน*  ทําการคมนาคมดวยฝเทาอันเร็วต้ัง ๗  เที่ยว   ทางไปสุดก็ 
จริง   แต  (เขาจําทางไมได)  ตองถาม  (ผูอ่ืน)  ไป   (ทุกเท่ียว) 
ฉะน้ัน  เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรพึงมนสิการอยาเรงนัก 
                             [มนสกิารโดยไมเง่ืองนัก]  
        อน่ึง  แมมนสิการโดยไมเง่ืองนัก  ก็ฉันเดียวกับมนสิการโดยไม 
เรงนัก   เพราะวาเมื่อมนสิการเง่ืองนัก  กรรมฐานจะไมถึงท่ีสุด  ไม 
เปนปจจัยแหงความไดคุณวิเสส    เปรียบเหมือนเม่ือบุรุษผูใครจะเดิน 
ทาง  ๓  โยชน  (ใหถึง)  ในวันเดียวน้ัน  มัวโอเอออยูตามท่ีตาง  ๆ 
เชนตนไม  ภูเขา  และบึง  ในระหวางทางเสีย  ทางก็ไมเปลือง  ตอ 
๒-๓   วันจึงสุดฉะน้ัน 
                        [มนสิการโดยปองกันความฟุงซาน]  
        ขอวาโดยปองกันความฟุงซาน   ความวาการที่จิตปลอยกรรมฐาน 
เสียแลวฟุงไปในอารมณหลากหลายในภายนอก  (นั้น)  พระโยคาวจร 
ตองปองกัน  เพราะเม่ือไมปองกัน  ครั้งความฟุงไปขางนอกมีอยู  กรรม- 
ฐานยอมเสื่อมหายทลายไป    เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษผูเดินทางเลียบ 
เหวอันเปนทางเอกบท  (รอยเดียว    คือแคบเต็มที  วางเทาไดทีละขาง ?) 
ไมสังเกตรอยท่ีจะเหยียบใหแมน  มัวเหลียวขางนั้นขางนี้  กาวเทาพลาด 
(รอย)  ก็จะตองตกจากทางน้ันลงไปในเหวอันลึก  ๑๐๐  ชั่วตัวคน 
 
*  โอกฺกมนวิสชฺชน  มหาฎีกาแกเปน  ปฏิปชฺชิตพฺพวิสชฺชิตพฺเพ  มคฺเค  
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ฉะน้ัน  เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรจึงควรมนสิการโดยปองกันความ 
ฟุงซาน  (ดวย)  
                        [มนสิการโดยลวงเสียซึ่งบัญญัติ]  
        ขอวาโดยลวงเสียซึ่งบัญญัติ  ความวา  บัญญติัวา  เกสา  โลมา 
เปนอาทินี้ใด  พระโยคาวจรพึงกาวลวงเสียซึ่งบัญญัตินั้นแลวจึงต้ังจิตไว 
แตวา  'ปฏิกลู'    เหมือนอยางวา  ในคราวนํ้าหายาก  คนทั้งหลาย 
พบบอน้ําในปาแลว  ผูกสิ่งอะไร ๆ  มีใบตาลเปนตนเปนเครื่องหมายไว 
ในที่นั้นแลว  มาตามเครื่องหมายนั้น  อาบและด่ืมได  แตเมื่อใด  ดวย 
การเท่ียวไปเนือง ๆ แหงคนเหลาน้ัน  รอยของคนท่ีมา  ๆ  ยอมจะ 
ปรากฏ  เมื่อน้ัน  กิจดวยเครื่องหมายามีไม  คนทั้งหลายยอมไปอาบ 
และดื่มไดทุกขณะท่ีตองการ  ฉันใด  เม่ือพระโยคาวจรมนสิการไปตาม 
บัญญัติวา  เกลา  โลมา----  ในเบื้องแรก  (จน)    ความเปนปฏิกูล 
ปรากฏ  ภายหลังจึงเลิกบัญญัติวา  เกลา  โลมา----เสีย  ต้ังจิตไวในความ 
เปนปฏิกูลแตอยางเดียว  ฉันนั้นแล 
                            [มนสิการโดยปลอยลําดับ]  
        ขอวาโดยปลอยลําดับ  มีอรรถาธบิายวา  โกฏฐาสใด  ๆ  ไม 
ปรากฏ  พระโยคาวจรผูปลอยโกฏฐาสนั้น ๆ  เสีย  มนสิการไป  ชื่อวา 
มนสิการโดยปลอยลําดับ  ก็เม่ือพระอาทิกัมมิกะมนสิการ  (โดยอนุโลม 
เริ่ม)  วา  เกสา   มนสิการก็ดําเนินไปจนสุดจดโกฏฐาสปลาย คือ  มุตฺต 
นี้ทีเดียว    และเม่ือมนสิการ     (โดยปฏิโลม)    วา   มุตฺต  มนสิการก็  
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ดําเนินไปจนสุดโกฏฐาสตน  คือ  เกสา  นี้เหมือนกัน  ทีนี้เมื่อมนสิการ  
ไป  ๆ  โกฏฐาสลางเหลาก็ปรากฏ  ลางเหลาก็ไมปรากฏ*   โกฏฐาส 
เหลาใด  ๆ  ปรากฏ  เธอพึงทํางาน  (มนสิการ)  ในโกฏฐาสเหลา 
นั้น  ๆ  ไปจนกวาเมื่อโกฏฐาสปรากฏ  (แต)  ๒  แลว  ๒  นั้นเลา 
อันหน่ึงยอมปรากฏดีกวา  (อีกอันหน่ึง)  ก็และพระอาทิกัมมิกะผูมนสิ- 
การโกฏฐาสอันนั้นที่ปรากฏ  (ดีกวา)  อยางนั้นนั่นแลซ้ําแลวซํ้าเลา 
จะพึงยังอัปปนาใหเกิดข้ึนได 
        (ตอไป)  นี้เปนอุปมาในขอน้ัน  เหมือนอยางวาพราน  (ผูหน่ึง) 
ใครจะจับลิง  (ตัวหนึ่ง)  ซึ่งอยูในดงตาลอันมีตนตาล  ๓๒  ตน  พึงใชศร 
ยิงใบตาลตนท่ียืนอยูตนเพ่ือนแลวทําเสียงตะเพิด  ทีนี้   ลิงน้ันก็จะพึง 
โผนไปท่ีตนตาลน้ัน ๆ  ตามลําดับจนถึงตนทายเพื่อทีเดียว  ครั้น 
พรานไปทําอยางเดียวกันนั้นเขาท่ีตนทายเพื่อนนั้นอีกเลา   มันก็จะพึง 
(โผนกลับ)  มาทาน้ันแหละจนถึงตนตนเพ่ือนอีก  มันโผนไปตามลําดับ 
ตนบอย ๆ  เขาอยางนั้น  (ก็ลา  ?  ที่นี้มัน)  จะถึงโผลข้ึนแตในที่  ๆ 
พรานทําเสียงตะเพิดไลเทาน้ัน  (ถาไมตะเพิดก็ไมโผล)  แลวไป  ๆ 
ก็จะหลบอยูที่ตนตาลตนหนึ่ง  ยึดยอดตาลตูมอันสะอาด  (ซึ่งอยู)  ตรง  
กลางตนมันไวมั่น  แมถกูยิงก็ไมโผล  ฉันใด  คําอุปไมยน้ีก็พึงเห็น 
ฉันนั้น  (ตอไป)  นี้เปนคําประเทียบอุปไมยกับอุปมา 
        โกฏฐาส  ๓๒  ในกายน้ีเปรียบเหมือนตาล  ๓๒  ตนใจดงตาล  จิต 
 
*  ตามในมหาฎีกาวา   ท่ีวาปรากฏนั้น  คือปรากฏโดยลักษณะของโกฏฐาสนั้น  ๆ  
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เหมือนลิง  พระโยคาวจร๑เหมือนพราน  การท่ีจิตของพระโยคี  ทอง 
เที่ยวไปในกายอันมีโกฏฐาส  ๓๒  โดย  (ทําให)  เปนอารมณเหมือนการ 
ที่ลิงอาศัยอยูในดงตาลอันมีตาล  ๓๒  ตน  การท่ีเมื่อพระโยคีเริ่มมนสิการ  
วาเกสาแลว  (มนสิการ)  จิตดําเนินไป  (จนสุด)  หยุดลงที่โกฐาสปลาย 
ทีเดียว  เหมือนการท่ีเมื่อพรานใชศรยงิใบตาลตนท่ียืนอยูตนเพ่ือนแลว 
ทําเสียตะเพิด  ลิงก็โผนไปท่ีตนตาลน้ัน  ๆ  (จน)  ถึงตนทายเพื่อน 
แมในเที่ยวกลับอีกก็นัยเดียวกันนั้น  การท่ีเมื่อพระโยคาวจรมนสิการ 
(อยางนั้น)  บอยเขา  ครั้นโกฏฐาสลางเหลาไมปรากฏ  ลางเหลาปรากฏ๒ 

ก็ปลอยโกฏฐาสท้ังหลายที่ไมปรากฏเสีย  ทําบริกรรม  (แต)  ในโกฏฐาส 
ทั้งหลายท่ีปรากฏ  เหมือนการท่ีลิงโผนไปตามลําดับตนบอย  ๆ  เขา  (ก็ 
ลา)   โผลข้ึนแตในที่  ๆ  พรานทําเสียงตะเพิดไล   (ถาไมตะเพิดก็ไมโผล) 
การท่ีเมื่อในที่สุดโกฏฐาสปรากฏ  (แต)  ๒    ในโกฏฐาส  ๒  นั้น 
โกฏฐาสใดปรากฏดีกวา  พระโยคาวจรมนสิการโกฏฐาสนั้นนั่นแหละ 
แลว ๆ เลา ๆ ยังอัปปนาใหเกิดได  เหมือนการท่ีลิงไป  ๆ  ก็หมอบอยูที่ 
ตนตาลตนหนึ่ง  ยึดยอดตาลตูมอันสะอาด  (ซึ่งอยู)  ตรงกลางตนมัน  
ไวมั่น  แมถกูยิงก็ไมโผลฉะน้ัน 
        อีกอุปมาหนึ่ง  เหมือนปณฑปาติกภิกษุ  (ผูถือการเท่ียวบิณฑ- 
 
๑.  เพิ่งพบทานใช  'โยคาวจโร'  ท่ีนี่  แตแลวก็ใช  'โยคี'  ตามถนัดตอไป  
๒.  ตรงนี้ปาฐะวา  เกสุจิ  เกสุจิ  อุปฏ ิเตสุ  นั้นตก  อนุปฏ ิเตสุ  ไปบทหนึ่ง เพราะฉะนั้น  เม่ือ 
เรียงเต็มก็เปน  เกสุจิ  อนุปฏ ิเตสุ  เกสุจิ  อุปฏ ิเตสุ  แตถาถือเอาท่ีทานเรียงมาแลวเปนหลักคือ 
เกจิ  โกฏาสา  อุปฏหนฺติ  เกจิ  น  อุปฏหนฺติ  ดังนี้  ในท่ีนี้  ก็ควรเรียง  อุปฏ ิเตสุ  ไวหนา 
อนุปฏ ิเตสุ  ไวหลังดวย  
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บาตเปนปกติ)  อาศัยหมูบานอันมีตระกูล  ๓๒  ตระกูล  (เปนที่  
โคจรบิณฑบาต)  อยู  (ไปบิณฑบาต)  ตางวาไดภิกษา  ๒  ที่*  ใน 
เรือนหลังแรกทีเดียวแลว  ก็สละเรือนหลัง  ๑  ขาหนาเสีย  (ไมเขา 
ไปรับภิกษา)  วันรุงข้ึนตางวาได  ๓  ที ่ (ในเรือนหลังแรก)  แลวก็ 
สละเรือน  ๒  หลังขางหนาเสีย  ในวันที่ ๓  ตางวาไดภิกษาเต็มบาตร 
ในเรือนหลังตนที่เดียวแลวก็  (ไมไปบิณฑบาตตอไป)  ไปโรงฉัน  ฉัน 
เสียเลยฉันใด  คําอุปไมยน้ีก็พึงเห็นฉันนั้น  อันอาการ  ๓๒  ก็เหมือนหมู 
บานมีตระกูล  ๓๒  ตระกูล  พระโยคาวจรเหมือนปณฑปาติกภิกษุ  การ 
ที่พระโยคีทําบริกรรมในอาการ  ๓๒  เหมือนการท่ีปณฑปาติกภิกษุนั้น 
อาศัยหมูบานนั้น  (เปนที่โคจรบิณฑบาต)  อยู  การท่ีเมื่อพระโยคี  
มนสิการไป ๆ  สละโกฏฐาสท้ังหลายที่ไมปรากฏเสีย  ทําบริกรรม  (แต) 
ในโกฏฐาสท้ังหลายท่ีปรากฏ  ๆ  ไปจน  (เหลือแต)  ๒  โกฏฐาส  ก ็
เหมือนการท่ีปณฑบาติกภิกษุไดภิกษา  ๒  ที ่ ในเรือนแรกแลวสละเรือน 
หลังหนึ่งขางหนาเสีย  และเหมือนในวันที่  ๒  ได  ๓   ที่แลวสละเรือน 
๒  หลังขางหนาเสีย  การท่ีในโกฏฐาส  (ที่ปรากฏแต)  ๒  โกฏฐาสใด  
 
*  มหาฎีกาวา  เทฺว  ภกิฺขา  หมายความวา  เทากับภิกษาท่ีพึงไดในเรือน  ๒  หลัง  สําหรับใน 
บานเมืองเรานีใ้ชทัพพีตักภิกษาโดยมาก  ใชถวย  และขันก็มีบาง  แตในชมพูทวีปและลังกาทวีป 
จะใชอะไรไมแจง  ในท่ีนี้จึงใชคําวา  "ท่ี"  ไวเปนกลาง  ๆ  หมายความวา  เรือนหลัง ๑  ก็ถวาย 
ท่ี  ๑  จะเปนทัพพีหรือถวยขันอะไรก็ตาม 
        ปณฑปาติกภิกษุในอุปมาน้ี  ถือบิณฑบาตไปอีกแบบหนึ่ง  คลายกับจะถือวา  "เรือนละท่ี" 
เพราะฉะนั้นเม่ือไดภกิษาในเรือนแรก  ๒  ท่ีแลว  จึงเวนเรือนถัดไปเสียหลัง  ๑  ไปรับในหลังท่ี  ๓ 
ตอไป  ถาไดหลังแรก  ๓  ท่ีแลว  ก็เวนหลังท่ี ๓  ไปรับในหลังท่ี  ๔  ตอไป----ก็ชอบกล  ถาหลัง 
แรกถวาย  ๒  ท่ี  ๓  ท่ีหรือเต็มบาตรเสียเร่ือยไป  เรือนหลังถัด ๆ  ไปก็เปนอันไมไดถวายสักทีละซิ ?  
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ปรากฏดีกวา  พระโยคีมนสิการโกฏฐาสน้ันแหละ  แลว  ๆ  เลา  ๆ  ยัง  
อัปปนาใหเกิดข้ึนได  ก็เหมือนในวันที่  ๓   ไดเต็มบาตรในเรือนหลัง 
ตนทีเดียวแลว  (ไป)   นั่งฉันเสียในโรงฉันฉะนั้น 
                                    [มนสิการโดยอัปปนา]  
        ขอวา  โดยอัปปนา  คือ    โดยโกฏฐาสท่ีเกิดอัปปนา  นี้เปน 
อธิบายในขอนั้นคือ  บัณฑิตพึงทราบวาในโกฏฐาสทั้งหลายมีผมเปนตน 
อัปปนายอมมีไดในโกฏฐาสหนึ่ง  ๆ * 

        นี้เปนอธิบายในขอวา  "และสุตตันตะ  ๓"  นัน้วา  สุตตันตะ  ๓ 
นี้คือ  อธิจิตต  (สูตร)  สติีภาว  (สูตร)  โพชฌงคโกสัลล  (สูตร) 
พระโยคาวจรควรทราบ  เพ่ือประกอบวิริยสมาธิ 
                                     [อธิจิตตสูตร]  
        ใน  ๓  สูตรนั้น  สูตรนี้วา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบ 
อธิจิต  ตองมนสิการนิมิต  ๓  ตามกาลอันควร   คือตองมนสิการ 
สมาธินิมิตตามกาลอันควร  ตองมนสิการปคคหนิมิตตามกาลอันควร 
ตองมนสิการอุเบกขานิมิตตามกาลอันควร  ภิกษุทั้งหลาย  ถาวาภิกษุ 
ผูประกอบอธิจิต  พึงมนสิการสมาธินิมิตสวนเดียวเทาน้ันไซร  ยอม 
เปนไดที่จิต  (ของเธอ)   จะพึงเปนไปขางโกสัชชะเสีย  ถาภิกษุผู 
 
*  ฟงตามนี้เขาใจวา  อาการ  ๓๒  นั้น  พระโยคาวจรพึงมนสิการใหเกิดอัปปนาไดทุกอาการ 
แตวาอัปปนาจะเกิด  ก็ยอมเกิดในอาการใดอาการหนึ่งแตอาการเดียวท่ีปรากฏดีกวาเพื่อน  ดังกลาว 
ในตอนกอน  หาใชวาเกิดพรึบพรอมกันท้ัง  ๓๒  ไม  
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ประกอบอธิจิตพึงมนสิการปคคหนิมิตสวนเดียวเทาน้ันไซร  ยอมเปน   
ไดที่จิต  (ของเธอ)  จะพึงเปนขางอุทธัจจะเสีย  ถาภิกษุผูประกอบ 
อธิจิตพึงมนสิการอุเบกขานิมิตสวนเดียวเทาน้ันไซร  ยอมเปนไดที่จิต 
(ของเธอ)  จะไมพึงต้ังม่ันถูกทางเพ่ือสิ้นอาสวะทั้งหลาย  ตอเม่ือ 
ภิกษุผูประกอบอธิจิต  มนสิการสมาธินิมิต  ปคคหนิมิต  อุเบกขานิมิต 
ตามกาลอันควร  จิต  (ของเธอ)  นั้นจึงจะเปนจิตออน  ควรแกการ 
เปนจิตผองใสและไมแตก  ต้ังมั่นถูกทางเพ่ือส้ินอาสวะท้ังหลาย  อุปมา 
เหมือนชางทองหรือลูกมือชางทอง  กอเตาเขา  ครั้นกอเตาแลว  ก็สุมเบา 
ครั้งสุมเบาแลวใชคีมจับทองวางลงไปในเบาแลว  (สูบ)  เปาไปตามกาล 
อันควร  (ถาไฟแรงรอนมากไปก็)  พรมน้ํา  (ที่ทอง)  ตามากาลอันควร 
(ถาไฟพอดีก็)  ดูอยูเฉย  ๆ  ตามกาลอันควร  ภิกษุทัง้หลาย  หากวา 
ชางทองก็ตาม  ลูกมือชางทองก็ตาม   จะพึง  (สูบ)  เปาทองนั้นไป 
สวนเดียวไซร  ยอมเปนไดที่ทองนั้นจะพึงไมไป  หากชางมองก็ตาม 
ลูกมือชางทองก็ตาม  พรมน้ําทองน้ันไปทาเดียวไซร  ยอมเปนไดที่ 
ทองนั้นจะพึงเย็นเสีย  หากชางทองก็ตาม  ลูกมือชางทองก็ตาม  (พัก) 
ดูทองนั้นอยูเฉย  ๆ  ไปอยางเดียวไซร  ยอมเปนไดที่ทองนั้นจะไมพึงถึง 
ซึ่งความสุกดี  ตอเม่ือชางทองก็ดี  ลูกมือชางทองก็ดี  (สูบ)  เปาทอง 
นั้นไปตามกาลอันควร  พรมทน้ําทองน้ันไปตามกาลอันควร  (พัก) 
ดูทองนั้นอยูเฉย  ๆ  ตามกาลอันควร  ทองนั้นจึงจะออน  ควรแก 
การ  เปนทองสุกปลั่งและไมเปราะ  ใชการไดดี  แมนชางทองประสงค 
(จะทําเปน)  เครื่องประดับชนิดใด  ๆ  เปนเข็มขัดก็ดี  เปนตุมหูก็ดี  
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เปนเครื่องประดับคอก็ดี  เปนสายสังวาลก็ดี  สิ่งทีป่ระสงคนั้นก็ยอม  
สําเร็จแกเขาแล  ฉันใด  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบอธิจาติ  (ตอง 
มนสิการนิมิต  ๓  ตามกาลอันควร)  ฯลฯ  (จิตของเธอจึงจะ)  ต้ัง 
มันถกทางเพ่ือส้ินอาสวะท้ังหลาย  แมนเธอนอมจิตไปเพ่ือทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่ง  ซึ่งธรรมท่ีเปนอภิญญาสัจฉิกรณียะใด  ๆ  เมือ่ไดเหตุ 
อันควร    เธอยอมจะถึงความเปนผูอาจทําใหประจักษไดในอภิญญา- 
สัจฉิกรณีธรรมนั้น  ๆ  โดยแท"๑   ดังนี้  พึงทราบวา  ชื่ออธิจิตต  (สูตร) 
                                        [สีติภาวสูตร]  
        สูตรนี้วา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
๖  ประการ  เปนผูอาจเพ่ือทําใหแจงซ่ึงสีติภาวะ  (ความดับเย็น)  อัน 
ยอดเยี่ยม  ธรรม  ๖  ประการคืออะไรบาง  คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ขมจิตในสมัยที่จิตควรขม  ๑  ยกจิตในสมัยที่จิตควรยก  ๑  ทําจิตให 
ราเริงในสมัยที่จิตควรทําใหราเริง  ๑  เพงดูจิตอยูเฉย  ๆ  ในสมัยที่จิต 
ควรเพงดูอยูเฉย  ๆ ๑  เปนผูมีอธิมุติ  (คืออัธยาศัย)  ประณีต  ๑ 
มุงยินดีพระนิพพาน  ๑  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
๖  ประการนีแ้ล  เปนผูอาจทําใหแจงซ่ึงสีติภาวะอันยอดเยี่ยม"๒  ดังนี ้
พึงทราบวา  ชื่อ  สีติภาว  (สูตร) 
 
๑.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๓๒๙ 
๒.  องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒-๔๘๔   
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                                    [โพชฌงคโกสัลลสูตร]  
        สวนสัตตโพชฌงคโกศล  ไดแสดงมาแลวในอัปปนาโกศลกถาวา 
"ฉันนั้นนั่นแล  ภิกษุทั้งหลาย  ในสมัยใดจิตหดหู  ในสมัยนั้น  (กาลน้ัน) 
มิใชกาลท่ีจะบําเพ็ญปสสัทธิสัมโพชฌงค"  ดังน้ีเปนอาทิ* 

        พระโยคีนั้น  ทําอุคคหโกสัลละ  ๗  วิธีนี้  ใหเปนอันถือเอาได 
อยางดี  และกําหนดมนสิการโกสัลละ  ๑๐  วิธีนี้ดวยดี  โดยนยัดังกลาว 
มาดังน้ีแลว  ก็จะพึงข้ึนเอากรรมฐานไดดี  ดวยอํานาจแหงโกสัลละ 
ทั้ง  ๒  (นั้น) 
                                  [กอนจะเริ่มกรรมฐาน]  
        กถ็าวาพระโยคีนั้นมีความผาสุกอยูในวิหารเดียวกันกับพระอาจารย 
ไซร  เธอก็ไมจําตองใหอาจารยบอก  (วิธีตาง  ๆ )  โดยพิสดารอยาง 
นั้น  ประกอบกรรมฐานไปไดคุณวิเสส  (แหงภาวนาข้ัน ๑)  แลวจึง 
(ขอ)  ใหทานบอกข้ันสูง  ๆ  ข้ึนไป  (แต)  พระโยคีผูใครจะ  (ไป) 
อยูที่อ่ืน  พึงใหอาจารยบอกใหโดยพิสดาร  โดยวิธีตามท่ีกลาวแลว 
ทบทวนบอย  ๆ  (ใหช่ําปากและใจ)    ตัดที่ ๆ  เปนปมเสียทั้งหมด 
ละเสนาสนะท่ีไมเหมาะแลวและอยูในเสนาสนะท่ีเหมาะสม  ทําการ 
ตัดปลิโพธเลก็นอยเสียตามนัยที่กลาวในปฐวีกสิณนิเทศน่ันแลว  จึงทํา 
บริกรรมโดยปฏิกูลมนสิการเถิด 
                กแ็ลเมื่อจะทํา   พึงถือเอานิมิตในผมท้ังหลายเปนอันดับแรก 
 
*  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๑๕๖  
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ถามวา  พึงถือเอานิมิตในผมท้ังหลายอยางไร ?    ตอบวา  พึงถอนผม  
เสน  ๑  หรือ  ๒  เสน๑  วางลงที่ฝามือแลวกําหนดสี  (ของมัน)  กอน 
จะดูผมท้ังหลายแมในท่ี  ๆ  เขาตัดผม๒  ก็ควร  แมจะดูผมท้ังหลายที่ตก 
อยูในน้ําหรือตกอยูในยาคู  ก็ควรเหมือนกัน  เห็นในกาลท่ีสีมันยังคํา 
ก็พึงมนสิการวามันคํา  เห็นในกาลท่ีสีมันขาว   กพึ็งมนสิการวามันขาว 
แตเห็นในกาลที่มันมีสีเจือปน  ก็พึงมนสิการโดยสีที่หนา  (กวา)  ก็ใน 
ผมท้ังหลายฉันใด  ในโกฏฐาสตจปญจกะท้ังส้ินก็ฉันนั้น  ไดเห็นเทียว 
จึงถือเอานิมิต๓"   ครั้นถือเอานิมิตอยางนี้แลวพึงกําหนดลักษณะโกฏ- 
ฐาสท้ังปวง  โดยสี  สัณฐาน  ทิศ  โอกาส  (ที่ต้ัง)  และตัดตอนแลว 
จึงกําหนดความเปนปฏิกูล  ๕  ประการ  โดยส ี สณัฐาน  กลิ่น  ที่อาศัย 
อยู  และโอกาส 
        (ตอไป)  นี้เปนอนุบุพพิกถาในการกําหนด  (ลักษณะและความ 
เปนปฏิกูล)  นั้นในโกฏฐาสท้ังปวง 
                                              [ผม]  
        อันดับแรก  เกสา-ผมท้ังหลาย  โดยสีปกติ  เปนสีดําดุจสีผล 
ประคําดีควายใหม  ๆ  โดยสัณฐาน  ยาว  กลม  ดุจสัณฐานคันชั่ง  โดยทิศ 
เกิดในทิศเบ้ืองบน  (แหงรางกาย)  โดยโอกาส  (ทีต้ั่ง)  หนังสด 
 
๑.  วินยัหามถอนผม  แตถอนเพื่อประโยชนเชนนี้ทานวาไมมีโทษ 
๒.  ฉินฺนฏาเน  มหาฎีกาแกเปน  มุณฺฑติฏาเน-ท่ีปลงผม 
๓.  ตจปญจกะนี้  มองดูเห็นไดท้ังนั้น  สวนในโกฏฐาสนอกน้ันดูไมเห็น  ไดแตฟงและนึกรูแลวถือ 
เอานิมิต  
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ที่หุมกะโหลกศีรษะ  ดานขางทั้งสองกําหนดตัดเอาแคหมวกหู  ดาน  
หนาแคกรอบหนาผาก  ดานหลังแคคอตอ  เปนโอกาส  (ที่ต้ัง)  ของ 
ผมท้ังหลาย๑   โดยตัดตอน  ผมท้ังหลาย  ขางลางตัดตอนดวย 
พ้ืนรากของตน  อัน  (หยัง่)  เขาไปหนังหุมศีรษะสักแคปลายเมล็ด 
ขาวเปลือกต้ังอยู  ขางบนตัดตอนดวยอากา  ขาง  ๆ  ตัดตอนดวยเสน 
ผมดวยกัน  การกําหนดตัดโดยนัยวา  'ผม  ๒  เสนไมมีรวมเปนเสน 
เดียว  (คือเปนเสน  ๆ  หรือเสนใครเสนมัน)'   นี้เปน  (สภาคปริเฉท) 
ตัดตอนดวยสวนของตน  ชื่อวาผมท้ังหลาย  (นั้น)  ธรรมดาทํามา 
มิใหปนกับโกฏฐาสท่ีเหลืออีก  ๓๐  โดยนัยเชนวา  'ผมมิใชขน  ขน 
ก็มิใชผม'   ดังน้ี   การกําหนดตัดวา  'โกฏฐาสนั่นเปนสวนหนึ่งตาง  
หาก'    นี้เปน  (วิสภาคปริเฉท)   ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับตน๒  นี ้
เปนกําหนดโดยลักษณะมีสีเปนตนแหงผมท้ังหลาย 
        สวนตอไปนี้   เปนกาํหนดโดยความปฏิกูล  ๕  สวน  โดยประการ 
มีสีเปนอาทิแหงผมเหลานั้น 
        อันผมนั้น  แมโดยสีก็ปฏิกูล  แมโดยสัณฐาน  แมโดยกลิ่น 
แมโดยที่อาศัย  แมโดยโอกาส  ก็ปฏกิลู  อธิบายวา  คนทั้งหลายเห็น 
 
๑.  ตอนกําหนดโดยโอกาสนี ้ ปาฐะแยกเปน  ๒  ประโยค  คือโอกาสโต----ปริจฺฉินฺนา  ประโยค  ๑ 
สีสกฎาห----โอกาโส  ประโยค  ๑  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  เพราะตรงนี้กาํหนดหนังซ่ึงเปนโอกาส 
คือท่ีตั้งของผม  ไมใชกําหนดผม  ควรแก  ปริจฺฉินฺนา  เปน  ปริจฺฉินฺน  ใหเปนวิเสสนะของ----จมฺม 
๒.  ตอนวิสภาคปริเฉทนี้  ปาฐะกว็ุน  ๆ  อยางไรอยู  ความไมใครดี  ในทายหนา  ๓๕ 
กลาวไวหน  ๑  วา  'เกสา  น  โลมา  โลมาป  น  เกสาติ  เอว  อมิสฺสกตาวเสน  วิสภาคปริจฺเฉโท 
เวทิตพฺโพ'   เปนประโยคเดยีวชัดดี  
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สิ่งอะไร  ๆ  ที่มีสีคลายผม  ในภาชนะขาวตมหรือในภาชนะขาวสวย  
ก็ตาม   แมเปนของพึงใจ  ก็จะเกลียดข้ึนมา  บอกวา  'นี่มันปนผม 
นํามันไปเสีย'   ผมท้ังหลายเปนของปฏิกูลแมโดยส ี ดังน้ี 
        อน่ึง  คนทั้งหลายกินอาหารกลางคืนอยู  แมนถูก  (ใย)  เปลือก 
รัก  หรือเปลอืกปออันมีสัณฐานดังผมเขา   ก็จะเกลียดข้ึนมาอยางนั้น 
เหมือนกัน  ผมปฏิกลูโดยสัณฐาน  ดังนี้ 
        อน่ึง  กลิ่นของผมท่ีเวนจากการตกแตง  มีทาน้ํามันและอบดอกไม 
เปนตน  ยอมนาเกลียดนัก  กลิ่นของผมท่ีถูกไฟยิ่งนาเกลียดกวาน้ัน 
แทจริง  ผมท้ังหลาย  โดยสีและสัณฐานจะพึงไมปฏิกูลก็เปนได  แตวา 
โดยกลิ่นแลว  ปฏกิูลทีเดยีว  อุปมาเหมือนกอนอุจจาระของเด็กเล็ก  
โดยสี  สีมันก็เหมือนสีขมิ้น  แมโดยสัณฐาน  ก็สัณฐานเหมือนแงงขมิ้น 
และซากสุนัขดําท่ีข้ึนแลว  เขาทิ้งไวในท่ีสําหรับทิ้งขยะ  โดยสี  สีมันก ็
เหมือนสีผลตาลสุก  โดยสัณฐาน  ก็สัณฐานเหมือนตะโพนทีเขาปลอย 
กลิ้งอยู  เข้ียวของมันเลาก็สัณฐานเหมือนดอกมะลิตูม  เพราะเชนนี ้
อุจจาระเด็กและซากสุนัขดําท้ัง  ๒  อยาง   โดดสีและสัณฐาน  จะไม 
ปฏิกูลก็เปนได  แตวาโดยกลิ่นละก็ปฏิกูลแนฉันใด  แมผมก็ฉันนั้น 
โดยสีและสณัฐานจะไมปฏิกูลก็เปนได   แตวาโดยกลิ่นแลวปฏิกูลเปน 
แทแล*/SUP> 

        อนึ่ง   ผักสําหรับแกง  อันเกิดในทีโ่สโครกดวยน้ําครําที่ไหลออก 

 

*  เทียบกับขางหนาและขาหลัง  ตรงน้ีนาจะมี   เอว  คนฺธโต  ปฏิกูลา  หรือ  อิท  เนส  คนฺธโต 
ปาฏิกุลฺย  
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ไปแตหมูบาน  ยอมเปนของนาเกลียดไมนาบริโภคสําหรับคนชาวเมือง  
ฉันใด  แมผมก็ฉันนั้น  ชือ่วานาเกลียด  เพราะเกิดดวยนํ้าท่ีซึมออก 
มาแตโกฏฐาสมีน้ําเหลือง  เลือด  มูตร  กรีส  น้ําดีและเสมหะเปนอาทิ* 

นี้แลเปนความปฏิกูลโดยที่อาศัยแหงผมทั้งหลายน้ัน 
        อน่ึง  อันผมท้ังหลายนี้  เกิดในกองโกฏฐาส  ๓๑  ดุจผักที่ข้ึนใน 
กองคูถ  มันจึงเปนของนาเกลียดนัก  เพราะเกิดในท่ีไมสะอาด  ดุจผัก 
ที่เกิดในที่โสมมทั้งหลายมีที่ปาชาและท่ีเทขยะเปนตน  และดจุดอกไม 
(น้ํา)  มีดอกบัวหลวงและดอกบัวสายเปนอาทิ  ที่เกิดในที่ไมสะอาด 
ทั้งหลาย  มีคูเมือง  เปนตน  นี้แลเปนความปฏิกูลโดยโอกาสแหงผล 
ทั้งหลายน้ัน 
        พระโยคาวจรพึงกําหนดความปฏิกูล  ๕  สวน  โดยสี  สณัฐาน 
กลิ่น  ที่อาศัย  และโอกาส  แหงโกฏฐาสท้ังปวง  ดุจกําหนดความปฏิกูล 
แหงผมท้ังหลายฉะนั้นเถิด  แตวาโดย  (ลักษณะคือ)  ส ี สัณฐาน  ทิศ 
โอกาส  และการตัดตอน  ตองกําหนดแยก  ๆ  กันทุกโกฏฐาส 
                                                [ขน]  
        ในโกฏฐาสเหลาน้ัน  พึงกําหนด  โลมา-  ขนท้ังหลายกอน  ขนปกติ 
มีประมาณ  ๙๐,๐๐๐  ขุม  โดยสีปกติ  ไมดําแทเหมือนผม   แตเปนดําปน 
เหลือง  โดยสัณฐาน  ปลายโคง  สัณฐานดังรากตาล  โดยทิศ  เกิดใน 
ทิศทั้ง   ๒   โดยโอกาส  เวนโอกาสที่ผมต้ังอยูและฝามือฝาเทาเสีย 
เกิดอยูตามหนังหุมสรีระนอกน้ันโดยมาก   โดยตัดตอน  เบื้องลาง 
 
*  ผม  เกิดดวยบุพโพโลหิต  พอคิดเห็น  แตเลยไปถึงมูตร  และกรีส. . .นั้น  ติดจะลึก  
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ตัดตอนดวยพ้ืนรากของตนอัน  (หยั่ง)  เขาไปในหนังหุมสรีระประมาณ  
ลิขา๑  ๑  ต้ังอยู  เบื้องบนตัดตอนดวยอากาศ  เบื้องขวางตัดตอนดวย 
เสนขนดวยกัน   การกําหนดตัดโดยนัยวา  'ขน  ๒  เสนไมมีรวมเปน 
เสนเดียว  (คือเสนใครเสนมัน)'   นี้เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอน 
ดวยสวนของคนแหงขนเหลาน้ัน  สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอน 
ดวยสวนท่ีผิดกับตนก็  เปนเชนเดียวกับ  (การกําหนด)   ผมน่ันแล 
                                           [เล็บ]  
        คําวา  นขา -  เล็บทัง้หลาย  เปนชื่อแหงใบเล็บ  ๒๐  อัน๒  เล็บ 
ทั้งปวงน้ัน  โดยสี  เปนสีขาว   โดยสณัฐาน  มีสัณฐานดังเกล็ดปลา 
โดยทิศ  เกิดในทิศทั้ง  ๒  คือ  เล็บเทา  เกิดในทิศเบ้ืองลาง  เล็บมือ 
เกิดในทิศเบ้ืองบน  โดยโอกาส  ต้ังอยูหลังปลายน้ิวท้ังหลาย  โดย 
ตัดตอน   ในทิศทั้ง  ๒  (คือ  ลาง  บน)  กําหนดตัดดวยเนื้อปลายน้ิว 
ขางใน  กําหนดตัดดวยเนื้อหลังน้ิว   ขางนอกและปลาย  กําหนดตัด 
ดวยอากาศ   ดานขวาง  กําหนตัดดวยเล็บดวยกัน  การกําหนดตัด 
โดยนัยวา  "เล็บ  ๒  ใบไมมีรวมอยูดวยกัน"  นี้เปน  (สภาคบริเฉท) 
ตัดตอนดวยสวนของตนแหงเล็บเหลาน้ัน  สวน   (วิสภาคบริเฉท) 
 
๑.  ลิขา  เขาใจวาเปนมาตราวดัความยาว  ซ่ึงกลาวไวในอภิธานัปปทีปกา  ดังนี้  ๓๖  ปรมาณูเปน 
อณ,ู  ๓๖  อณูเปนตัชชารี,  ๓๖  ตัชชารีเปนรถเรณู,  ๓๖  รถเรณูเปนลิกขา,  ๗  ลิกขาเปน 
อูกา,  ๗  อูกาเปนธัญญมาส  (เมล็ดขาวเปลือก),    ๗   ธัญญมาสเปนอังคุละ  (นิ้ว), 
๑๒  อังคุละเปนวิทัตถิ   (คืบ),   ๒  วิทัตถิเปนรตนะ  (ศอก)  ฯลฯ 
        ไดยนิแปลกันวาไขเหาบาง  ปลายเหล็กจารบางก็มี 
๒.  มหาฎีกาวา  ใบเล็บก็นั่นแหละ  เรียกวาใบเล็บ  เพราะมันคลายใบไม  
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ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับตน  ก็เชนเดยีวกับ  (การกําหนด)  ผมน่ันแล  
                                             [ฟน]  
        คําวา  ทนฺตา - ฟนทั้งหลาย  คือกระดูกฟน  ๓๒  ซี่ของผูมีฟน 
เต็ม  แมฟนทั้งหลายน้ัน  โดยสีก็ขาว  โดยสัณฐาน  มีสัณฐานหลาย 
อยาง  จริงอยู  บรรดาฟนเหลาน้ัน   (วาดวย)  ฟน  ๔  ซี่ตรงกลาง 
ฟนแถวลางกอน  มีสัณฐานดุจเมล็ดน้ําเตาท่ีเขาปกเรียงกันไวที่กอนดิน 
เหนียว  สองขาฟนกลาง  ๔  ซี่นั้น  ฟนขางละซี่มีรากเดียว  ปลายก็ 
แงเดียว  สัณฐานดุจดอกมะลิตูม  ถัดไป  ฟงขางละซี่  มี  ๒  ราก  ปลาย 
ก็มี  ๒  แง  สัณฐานดุจไมคํ้าเกวียน  ถัดไป  ฟนขางละ  ๒  ซี่  มี  ๓  ราก 
ปลายก็  ๓  แง  ถัดไป  ฟนขางละ  ๒  ซี่  มี  ๔  ราก  ปลายก็  ๔  แงแล 
แมแถวบนก็ทาเดียวกันนั้น  โดยทิศ  ฟนนั้นเกิดในทิศเบ้ืองบน  โดย 
โอกาส  ต้ังอยูในกระดูกกรามท้ัง  ๒  โดยตัดตอน  ขางลางกําหนดตัด 
ดวยพ้ืนรากของตนอันต้ังอยูในกระดูกกราม  ขางบน  กําหนดตัดดวย 
อากาศ  เบื้องขวาง  กําหนดตัดดวยฟนดวยกัน   การกําหนดตัดโดยนัย 
วา     "ฟน  ๒  ซี่ไมมีรวมอยูดวยกัน"    นี้เปน   (สภาคบริเฉท)  ตัด 
ตอนดวยสวนของตนแหงฟนเหลาน้ัน  สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัด 
ตอนดวยสวนที่ผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับ  (การกําหนด)   ผมน่ันแล 
                                         [หนัง]  
        คําวา  ตโจ - หนัง   คือหนังท่ีหุมรางกายทั้งส้ินอยู  เหนือหนัง 
นั้น  มีสิ่งที่ชือ่วาฉวี  (ผิว)  มีสีตาง  ๆ  เชน  ดํา  คล้าํ  เหลือง  ซึง่  
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(หาก)   ชักเอาออกจากรางกายจนส้ิน  (ปนเปนกอนเขา)  ก็จะได  
ประมาณเทาเมล็ดในพุทรา*   แตตโจ  โดยสีก็ขาวเทาน้ัน  ก็แล 
ความท่ีมันขาวน้ันจะปรากฏเมื่อฉวีถลอก  เพราะเหตุมีเปลวไฟลวกเอา 
และถูกเครื่องประหารเปนตน   โดยสณัฐานมันก็มีสัณฐานเหมือนราง 
กายน่ันเอง  นี่เปนความสังเขปในขอวาโดยสัณฐานนี้ 
                          [สัณฐานหนังตาง ๆ]  
        สวนโดยความพิสดาร  (พึงทราบ)  ดังนี้  หนังนิ้วเทา  สัณฐาน 
ดังรังไหม  หนังหลังเทา  สัณฐานดังรองเทาหุมหลังเทา  หนังแขง 
สัณฐานดังใบตาลหอขาว  หนังขา  สัณฐานดังไถบรรจุขาวสารเต็ม 
หนังตะโพก  สัณฐานดังผืนผากรองอุมนํ้า  หนังหลัง  สัณฐานดัง 
หนังหุมโล  หนังทอง  สัณฐานดังหนังหุมรางพิณ  หนังอก  โดยมาก 
มีสัณฐานส่ีเหลี่ยม  หนังแขนทั้งสองขาง  สัณฐานดังหนังหุมแลงธนู 
หนังหลังมือ  สัณฐานดังฝกมีด  หรือสัณฐานดังถุงโล  หนังนิ้วมือ 
สัณฐานดังฝกกุญแจ  หนังคอ  สัณฐานดังเส้ือปดคอ  หนังหนา  ม ี
ชองใหญนอย  สัณฐานดังรังต๊ักแตน  หนังศีรษะ  สัณฐานดักถลกบาตร 
วิธีกําหนดหนัง 
        ก็แลพระโยคาวจรผูจะกําหนดเอาหนัง  (เปนอารมณ)  พึงสง 
ญาณมุงข้ึนเบ้ืองบน  (แหงสรีระ)  จับแตริมฝปากบน  กําหนดหนัง 
ที่หุมอยูรอบปากเขากอนเปนปฐม   แตนั้นจึงกําหนดหนังหุมกระดูก 
 
*  พุทราพันธุชมพูทวีป  ไมใชพุทราพันธุไทย  
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หนาผาก  ตอนั้นจึงสงญาณเขาไปโดยระหวางกระดูกศีรษะและหนังหุม  
ศีรษะ  ดุจสอดมือเขาไปโดยระหวางแหงบาตรท่ีสวมถลกฉะนั้น  แลว  
และแยกความท่ีหนังเนื่องเปนอันเดียวกันกับกระดูกออก  กําหนด  (แต) 
หนังศีรษะ  ตอนั้น  กําหนดหนังคอ  ตอนั้นกําหนดหนังมือขวาท้ังโดย 
อนุโลมและโดยปฏิโลม๑   ครั้นแลวกาํหนดหนังมือซายโดยนัยนั้นเหมือน 
กัน     ตอน้ันกําหนดหนังหลัง  ครั้นกําหนดหนังหลังน้ันแลว  จึง 
กําหนดโดยนัยเดียวกันนั้น  แตนั้นกําหนดหนังทองนอย  หนังหนา 
เทาซายโดยนัยเดียวกันนั้น  แตนั้นกําหนดหนังทองนอย  หนังหนา 
ทอง  หนังทรวงอกและหนังคอโดยลําดับไป  ทีนี้กาํหนดหนังใตคาง 
ถัดหนังคอ  (ข้ึนมา)  จนถึงริมฝปากลางเปนที่สุดจึงเสร็จ  เมื่อพระ 
โยคาวจรกําหนดเอาหนังหยาบ  ๆ  ไดอยางนี้  แมหนังที่ละเอียดก็ยอม 
จะปรากฏ๒ 

        โดยทิศ  หนังเกิดในทิศทั้ง  ๒  โดยโอกาส  มนัหุมรางกายท้ัง 
สิ้นอยู  โดยตัดตอน  เบื้องลางกําหนดตัดดวยพ้ืนที่มันต้ังอยู  เบื้องบน 
กําหนดตัดดวยอากาศ  นี่เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนของ 
ตนแหงหนังนั้น  สวน  (วิสภาคบริเฉท)    ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับ 
ตน  ก็เชนเดยีวกับผมน่ันแล 
 
๑.  มหาฎีกาวา  กําหนดต้ังแตหัวไหลลงไปทางหลังแขน  เปนอนุโลม  กาํหนดแตขอมือข้ึนมา 
ทางหนาแขน  เปนปฏิโลม 
๒.  มหาฎีกาวา  ท่ีวาละเอียด  คือละเอียดกวาหนังหยาบท่ีกลาวมาแลว  อีกนัยหนึ่ง  หมายถึง 
หนังท่ีกําหนดเห็นยาก  เพราะถูก  ตโจ  (หนังหยาบ)  ปดบังอยู  เชนหนงัในท่ีลับตาง  ๆ  มีหนัง 
ขางในปากเปนตน  ซ่ึงจะตองสงญาณเพิกตโจเขาไปดูมันจึงจะปรากฏ  
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                                              [เนื้อ]  
        คําวา  มส - เนื้อ  คือเน้ือ  ๙๐๐  ชิน้  เน้ือท้ังปวงน้ัน  โดยสแีดง 
เชนดังดอกทองกวาว  โดยสัณฐาน  เนื้อปลีแขง  สัณฐานดังขาวในหอ 
ใบตาล๑  เนื้อขา  สัณฐานดังลูกหินบด  เนื้อสะโพก  สัณฐานดังกอน 
เสา  เนื้อหลัง  สัณฐานดังแผนตาลงบ๒  เนื้อสีขางทั้งสอง  สัณฐาน 
ดังดินไลบาง ๆ  ตามทองฉางขาว๓  เนื้อนม  สัณฐานดังกอนดินที่เขา 
ผกไวแลวมันคลอยลง  เนื้อแขนทั้งสองขาง  สัณฐานดังหนูตัวใหญ 
ถลกหนัง เขาต้ังไวทําเปน  ๒  ชั้น๔  เมื่อพระโยคาวจรกําหนดเน้ือหยาบ ๆ 
ไดอยางนี้๕/SUP>  แมเนื้อที่ละเอียดก็ยอมจะปรากฏ  โดยทิศ  เนื้อนั้นเกิด 

ในทศิทั้ง  ๒  โดยโอกาส  มันโอบอยูตามกระดูก  ๓๐๐  ทอนกวา  ๆ๖/SUP> 

 

๑.  ใบตาลนั้นแข็ง  จะหอพบัอยางใบตองหรือใบบัวไมได  คงจะตองเย็บเปนกลองรูปกระบอก 
ทานจึงนํามาเปรียบกับเนื้อปลีแขง 
๒.  ตาลคุฬปฏล  มหาฎีกาบอกไววา  เขาเอาเย่ือตาลสุกมาไลบาง  ๆ  บงท่ีใบตาลหรืออะไรก็ได 
ท่ีแบน  ๆ  ผ่ึงแดดไวจนหมาดติดกนัแลวลอกเอาเปนแผน  ๆ  ดังนี้ทวงทีก็คลาย  "มะมวงแผน" 
ของไทยเรา  คือมะมวงกวนแลวไลแผผ่ึงแดด  ลอกเอาเปนแผน  ๆ  เหมือนกัน   จะตางกัน 
ก็ท่ีตาลแผนไมไดกวน  แตมะมวงแผนกวนกอน  เพราะทําเปนแผนจงึเรียกวางบ 
๓.  ทานใช  กจฺุฉิ  ก็ตองแปลวาทอง  แตวาในภาษาไทยก็ดูเหมือนจะใชนัยเดยีวกัน  คือ  บรรดา 
ส่ิงท่ีมีระวางบรรทุกหรือบรรจุของเก็บของได  ก็ใชคําวาทองท้ังนั้น  เชน  ทองพระคลัง  ทองเรือ 
ทองคลอง  ฯลฯ 
๔.  เนื้อแขนทอนบนช้ัน  ๑  ทอนลางช้ัน  ๑  เชนนัน้กระมัง 
๕.  ปาฐะในวสุิทธิมรรคพิมพไวเปน  เอก  เขาใจวาพิรุธ  ท่ีถูกเปน  เอว  มีทีเทียบในตอน 
นฺหารู  คือ  เอว  โอฬาริโกฬาริก  ปริคฺคณฺหนฺตสฺส. . . ทาเดียวกัน 
๖.  ปาฐะวา  นาธิกานิ  ตีณี  อฏ ิสตานิ  จะตองบอกทําอะไรวา  'ไมเกิน'   คิดไมเหน็ 
เหตุ  แตวา  นาธิกานิ  นั้น  ฉบับพมาเปนวสีาธิกานิ  เลยกลายเปนกระดูก  ๓๒๐  ไป  ได 
พบในปรมัตถโชติกาอรรถกถาขุททกปาฐะ  ตอนแกทวดึงสาการ  (หนา  ๕๒)  เปนสาธิกานิ 
(อิมานิ  สาธิกานิ  ตีณิ  อฏ ิสตานิ)   ถาอยางนี้ก็ตองแปลวา  'กระดูก  ๓๐๐  กวา  ๆ' 
ปาฐะนี้นาจะถูกกวา   เพราะในตอนวาถึงกระดูกตอไป  ทานใชศัพท  มตฺต-ประมาณ-  
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โดยตัดตอน  เบื้องลาง  กําหนดตัดดวยพ้ืนที่ต้ังอยูที่โครงกระดูก  เบื้อง  
บน  กําหนดตัดดวยหนัง  เบื้องขวาง  กําหนดตัดดวยเนื้อดวยกัน  นี้เปน 
(สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนของตนแหงเนื้อนั้น  สวน  (วิสภาค- 
ปริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนที่ผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                           [เอ็น]  
        บทวา  นฺหารู - เอ็นทั้งหลาย  คือ  เอ็น  ๙๐๐  เสน  โดยสี  เอ็น 
ทั้งปวงสีขาว  โดยสัณฐาน  มีสัณฐานตาง  ๆ   จริงอยู  ในเอ็นเหลา 
นั้น  เอ็นใหญที่รึงรัดสรรีะจับแตสวนบนแหงคอหยั่งลงไปทางขางหนา 
๕  เสน  ทางขางหลังก็  ๕  เสน  ทางเขาขวาก็  ๕  เสน  ทางขางซาย 
ก็  ๕  เสน  แมที่รึงรัดมือขวา  ทางขางหนามือก็ ๕   ทางขางหลัง 
(มือ)  ก ็ ๕   ที่รึงรัดมือซายก็อยางนั้น   แมที่รึงรัดเทาขวา  ทาง 
ขางหนาเทาก็  ๕  ทางขางหลังก็  ๕  ที่รึงรัดเทาซายเลาก็อยางน้ัน  ดังนี ้
แล  เอ็นใหญ  ๖๐  เสน  อันไดชื่อวา  สรีรธารกา  (เอ็นดํารงราง) 
รึงรัดกายหย่ังลงไป  (ตลอดราง)  ซึ่งทานเรียกวา  กัณฑรา  (เอ็น 
รากเงา  ?)   บาง*   เอ็นเหลาน้ันทั้งปวง  มีสัณฐานดังตนคลาออน 
สวนเอ็นอ่ืน  ๆ แผคลุมตําแหนง  (แหงรางกาย)  นั้น  ๆ  อยู ที่เล็กกวา 
 
(ติมตฺตานิ  อฏ ิสตานิ)  ซ่ึงมหาฎีกาใหขอสังเกตไววา  ดวย  มตฺต  ศัพท  สอวายังมีกระดูก 
อ่ืนอีกท่ีมิไดนาํมากลาวไวในท่ีนั้น  เชนกระดูกกน  (อานิสทฏ ิ)  เปนตน  ดังนี้  จึงแกเปน 
สาธิกานิ  แปลวา  กวา  ๆ 
        *  เย  ในประโยค  เย  กณฺฑราติป  วจุจฺนฺติ  นั้น เปนสากังขคติของประโยคขางหนา 
หาใชเปนคู  ย.  ต.  กับ  เต  ในประโยคขางหลังไม  เพราะฉะนัน้  ควรถอนเคร่ืองหมายหวัตาป ู
หลัง  โอติณฺณา  มาไวหลัง  วุจฺจนฺติ  รวมเปนประโยคเดยีวกันจึงจะถูก  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 55 

เอ็นสรีรธารกานั้น  สัณฐานดังเชือกดวย*  ยังมีเอ็นอ่ืน  ๆ  เลก็กวานั้น 
สัณฐานดังเถากระพังโหมนั่นแหละ  อ่ืน  (อีก)  เล็กกวานั้น  สัณฐาน 
ดังสายพิณใหญ  อ่ืน  (อีก)   สัณฐานดังเสนดวยอวน  ๆ  เอ็นทีห่ลังมือ  
และเทา  สัณฐานดังตีนนก  เอ็นที่ศีรษะ  สัณฐานดังขายคลุมศีรษะ 
ทารก  เอ็นทีห่ลัง  สัณฐานดังอวนเปยกท่ีเขาแผไวในแดด  เอ็นอัน 
(แลน)  ไปตามองคาพยพใหญนอยน้ัน  ๆ  ที่เหลอื  (จากท่ีกลาว 
แลว)    มีสัณฐานดังเสื้อรางแหท่ีสวมรางกายไว  โดยทิศ 'เอ็นเกิดใน 
ทิศทั้ง  ๒  โดยโอกาส  มนัยึดกระดูกในรางกายทั้งสิ้นอยู   โดยตัด 
ตอน  เบื้องลาง  กําหนดตัดดวยพ้ืนที่มันต้ังอยูบนกระดูก  ๓๐๐  ทอน 
เบื้องบน  กําหนดตัดดวยตําแหนงที่มันต้ังจดเนื้อและหนังอยู  เบื้องขวาง 
กําหนดตัดดวยเอ็นดวยกัน  นี่เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวน 
ของตนแหงเอ็นเหลาน้ัน   สวน  (วิสภาคปริเฉท)   ตัดตอนดวยสวน 
ที่ผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                           [กระดูก]  
        คําวา  อฏ ี - กระดูกท้ังหลาย  คือ  ยกเวนกระดูกฟน  ๓๒  ซี ่
เสีย  ที่เหลือเปนกระดูกประมาณ  ๓๐๐  ชิ้น  ดังน้ี  คือ  กระดูกมือ  ๖๔ 
กระดูกเทา  ๖๔  กระดูกออนท่ีติดเน้ืออยู  ๖๔    กระดูกซนเทา  ๒ 
กระดูกขอเทาขางละ  ๒  กระดูกแขง  (ขางละ)  ๒  กระดูกเขา  (ขางละ) ๑ 
กระดูกขา  (ขางละ)  ๑    กระดูกสะเอว  ๒   กระดูกสันหลัง  ๑๘ 
 
*  เทียบดูกับประโยคหลัง  ๆ  แลว  เหน็วา  อฺเ  ปน . . .   ิตา  กับ  ตโต  สุขุมตรา 
สุตฺตรชฺชุกสณฺานา  นี้เปนประโยคเดยีวกนั  จึงควรถอนเคร่ืองหมายหวัตาปูหลัง   ิตา  เสีย  
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กระดูกซี่โครง  ๒๔  กระดูกหนาอก  ๑๔   กระดูก  (บัง)  หัวใจ  ๑   
กระดูกรากขวัญ  ๒  กระดูกสะบัก  ๒  กระดูกตนแขน  ๒  กระดูก 
ปลายแขนขางละ  ๒  กระดูกานคอ  ๗  กระดูกคาง  ๒  กระดูก 
จมูก  ๑  กระดูกเบาตา  ๒  กระดูกหู  ๒  กระดูกหนาผาก  ๑  กระดูก 
กระหมอม  ๑  กระดุกกะโหลกศีรษะ  ๙๑ 

        กระดูกทั้งปวงน้ัน  โดยสี  เปนสีขาว  โดยสัณฐาน  มีสัณฐาน 
ตาง  ๆ   จริงอยู  ในกระดูเหลาน้ัน  กระดูกนิ้วเทาขอปลาย   ม ี
สัณฐานดังเมล็ดบัว๒  กระดูกขอกลางถัดขอปลายนั้นเขามา   สณัฐาน 
ดังเม็ดขนุน๓  กระดูกขอโคน  (ถัดขอกลางเขามา)   สัณฐานดัง 
บัณเฑาะว  กระดูกหลังเทา  สัณฐานดังกองหัวคลาที่ถูกบุบ๔   กระดูก 
ซนเทา  สัณฐานดังจาวตาลในลอนเดียว  กระดุกขอเทา  สัณฐานดัง 
ลูกสะบา  (คู)  ประกบกัน๕  กระดูกแขงตรงท่ี  ๆ  ต้ังลงในกระดูกขอเทา 
 
๑.  ระเบียบแสดงจํานวนกระดูกนีวุ้นอยู  ท่ีมีท้ัง  ๒  ขาง  บอกรวมเลยกมี็  เชนกระดูกมือ  ๖๔ 
กระดูกเทา  ๖๘  กระดกูเชน  ๒  บอกแยกขางไวก็มี  เชนกระดกุขอเทาขางละ  ๒  กบ็อกไววา 
เอเกกสฺมึ  ปาเท  เทฺว  เทฺว  โคปฺผกฏ ีนิ  ทีนี้มีท้ัง  ๒  ขาง  แตไมมีศัพทบอกแยกขางก็มี 
เชนกระดูกแขง  กระดูกเขา  กระดูกขา  ทานวาไวเฉย  ๆ  วา  เทฺว  ชงฺฆฏ ีนิ  เอก 
ชนฺนุกฏ ิ  เอก  อูรุฏ ิ  ก็ตองเติม  'ขางละ'   เอาเอง  เพราะถาแปลไปตรง  ๆ  นอกจาก 
ไมได  ๓๐๐  แลว  ยังไมตรงกับของจริงดวย 
        ในปรมัตถโชติกาไมบอกจํานวน  และใชศัพทแปลกไปก็มี   เชนกระดูกสะบักใชวา 
ปฏฐิพาหกฏ ิ  แตในวิสุทธิมรรคนี้ใชวา  โกฏฏฏ ิ 
๒.  โบราณแปลกันมาเชนนั้น  ในปรมัตถโชติกาเปน กกฺกฏพีช. . .อภิธานัปปทีปกาวา  เมล็ดตูมกา 
๓.  ในปรมัตถโชติกาวา  อปริปุณฺณปนสฏ ิ  เม็ดขนุนท่ียงัไมเต็ม 
๔.  ในปรมัตถโชติกาเปน  โกฏิตกนฺทลปฺชราสิ. . . 
๕.  ในปรมัตถโชติกา  มี  เอกโต  อยูหนา  พนฺธ. . .  ดังนี้  โคปฺผกฏ ีนิ  เอกโต  พนฺธกฬีา 
คุฬกสณฺานานิ  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 57 

สัณฐานดังหนอเปงท่ีปอเปลือก  กระดูกแขงทอนเล็ก  สัณฐานดังคัน  
ธนู* ทอนใหญ  สัณฐานดังหลังงูที่เห่ียว  ๆ  กระดูกเขา  สัณฐานดังตอม 
น้ําท่ีแหวงไปขางหน่ึง  กระดูกแขงตรงท่ีต้ังจดในกระดูกเขาน้ัน  สัณฐาน 
ดังเขาโคปลายทู  กระดูกขา  สัณฐานดังดามพราและดามขวานท่ีถาก 
แตงหยาบ  ๆ  กระดูกขาตรงที่ต้ังจดในกระดูกสะเอว  สัณฐานดังลูกสะบา 
กระดูกสะเอวตรงที่ต้ังจดกับกระดูกขานั้น  สัณฐานดังผลมะง่ัวใหญ 
ปลายปาด  กระดูกสะเอว  แมเปน  ๒  ชิ้น  แตมันติดกัน  สัณฐานดัง 
เตาชางหมอ  (ถาแยกกันออก)  แตละชิ้น  สัณฐานดังคีมชางทอง 
กระดูกตะโพกทางปลาย  สัณฐานดังพังพานงูที่เขาจับควํ่าหนาลง  มชีอง 
นอยใหญ  ๗-๘  แหง  กระดูกสันหลังขางใน  สัณฐานดังหวงแผน  
ตะกั่วท่ีวางซอน  ๆ  กันไว  ขางนอก  สัณฐานดังลูกประคํา  ในระหวาง ๆ 
กระดูกสันหลังเหลาน้ัน  มีเดือยอยู  ๒-๓  ซี่คลายฟนเลื่อย  ในกระดูก 
ซี่โครง  ๒๔  ซี ่ ซี่ที่ไมเต็ม  (คือส้ัน)  สัณฐานดังเคียวไมเต็มเลม    ซี ่
ที่เต็ม  (คือยาวจดกัน)  สณัฐานดังเคียวเต็มเลม  หมดดวยกันสัณฐาน 
ดังปกกางของไกขาว  กระดูกอก  ๑๔  ชิ้น  สัณฐานดังเรือนคานหาม 
ที่คร่ําครา  กระดูกที่หัวใจ  สัณฐานดังจวัก  กระดูกรากขวัญ  สัณฐาน 
ดังมีดโลหะเลมเล็ก  ๆ  กระดูกสะบัก  สัณฐานดังจอบชาวสีหลท่ีเห้ียน 
ไปขางหน่ึง   กระดูก  (ตน)  แขน  สณัฐานดังดามแวน  กระดูก 
ปลายแขน  สัณฐานดังรากตาลคู  กระดูกขอมือ  สัณฐานดังหวงแผน 
ตะกั่วท่ีเขาเชื่อมใหติดกันต้ังไว  กระดูกหลังมือ  สณัฐานดังกองหัว 
 
*  มหาฎีกาวา  หมายถึงคันธนูเล็ก  ๆ  สําหรับเด็กเลน  
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คลาท่ีถูกบุบ   กระดูกขอโคนน้ิวมือ  สัณฐานดังบัณเฑาะว  กระดูก  
ขอกลางนิ้ว  สัณฐานดังเมล็ดขนุนไมเต็มเม็ด  กระดูกขอปลายนิ้ว  
สัณฐานดังเมล็ดตุมกา  กระดูกคอ  ๗  ชิ้น  สัณฐานดังแวนหนอไมที่ 
คนใชไมเสียบต้ังไว   (เปนแวน  ๆ)  โดยลําดับกัน  กระดูกคางอัน 
ลาง  สัณฐานดังคีมเหล็กของพวกชางโลหะ  อันบน  สัณฐานดังเหล็ก 
สําหรับขูด  กระดูกกระบอกตาและกระบอกจมูก  สัณฐานดังเตาตาล 
ออนท่ีควักจาวออกแลว    กระดูกหนาผาก  สัณฐานดังเปลือกสังขที่วาง 
ควํ่าหนาไว  กระดูกกกหู  สัณฐานดังฝกมีดโกนของชางกัลบก  กระดูก 
ในที่  ๆ  หนาผากกับกกหูติดกันเปนแผนอยูตอนบน  สัณฐานดังทอน 
ผาท่ียูยี่และเต็มไปดวยเนยใส  กระดุกกระหมอม  สัณฐานดังกะโหลก 
มะพราวเบ้ียวท่ีปาดหนาแลว  กระดูกศีรษะ   สัณฐานดังกะโหลก 
น้ําเตาแกที่เขาเย็บตรึงเอาไว  (ไมใหมนัแตกแยะออกจากกัน ?) 
        โดยทิศ  กระดูกเกิดในทิศทั้ง  ๒  โดยโอกาส  (วา)  โดยไม 
แปลกกัน  มนัต้ังอยูทั่วรางกาย  แต  (วา)   โดยแปลกกัน  ในกระดูก 
ทั้งหลายน้ัน  กระดูกศีรษะต้ังอยูบนกระดูกคอ  กระดูกคอต้ังอยูบน 
กระดูกสันหลัง  กระดูกสันหลังต้ังอยูบนกระดูกสะเอว  กระดูกสะเอว 
ต้ังอยูบนกระดูกขา  กระดูกขาตั้งอยูบนกระดูกขอเทา  กระดูกขอเทา 
ต้ังอยูบนกระดูกหลังเทา   โดยตัดตอน  ขางใน  กาํหนดตัดดวยเยื่อใน 
กระดูก  ขางบน  กําหนดตัดดวยเนื้อ  ที่ปลายและโคน  กําหนดตัดดวย 
กระดูกดวยกนั  นี่เปน  (สภาคบริเฉท)   ตัดตอนดวยสวนของ  
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ตนแหงกระดูกเหลาน้ัน  สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนท่ี  
ผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                       [เยื่อในกระดูก]  
        คําวา  อฏ ิมิ ฺช-เยื่อในกระดูก  คือเย่ืออันอยูเฉพาะภายในแหง 
กระดูกทั้งหลายน้ัน  ๆ  เยื่อในกระดูกน้ัน  โดยสี  ขาว  โดยสัณฐาน  เยื่อ 
ที่อยูภายในกระดูกทอนใหญ  ๆ  สัณฐานดังยอดหวายใหญที่เขาลนไฟ 
แลวสอดเขาไวในกระกอบไมไผ   เย่ือท่ีอยูภายในกระดูกทอนเล็ก  ๆ 
สัณฐานดังยอดหวายเล็กที่เขาลนไฟแลว  สอดเขาไวในปลองออ๑  โดย 
ทิศ  เกิดในทศิทั้ง  ๒  โดยโอกาส  ต้ังอยูภายในกระดูก  โดยตัดตอน 
กําหนดตัดดวยพ้ืนขางในกระดูกทั้งหลาย  นี้เปน   (สภาคบริเฉท) 
ตัดตอนดวยสวนของตนแหงเยื่อในกระดูกนั้น  สวน  (วิสภาคบริเฉท) 
ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับตน  ก็เชนเดยีวกับผมน่ันแล 
                                            [ไต]  
        คําวา  วกฺก - ไต๒  ไดแกกอนเนื้อ  ๒  กอน  มีข้ัวเดียวกัน  ไต 
นั้น  โดยสี  แดงออนดุจสีเม็ดทองหลางปา  โดยสัณฐาน  มีสัณฐานดัง 
 
๑.  ศัพท  ปกฺขิตฺต  และเสทิต  ในบทสมาส  ปกฺขิตฺต . . .  สณฺาน  นั้น  ลักษณะเปนวิเสสนะ 
ท้ัง  ๒  บท  ทําใหแปลฝดและฝน  เพราะตองแปล  เสทิต  กอน  ปกฺขิตฺต  สูปาฐะในปรมัตถ- 
โชติกาไมได  ทานเรียงไวใหแปลงาย  และไดความดี   ดังนี้   มหนฺตมหนฺตาน   อฏ ีน 
อพฺภนฺตรคต  เสเทตฺวา   วฏเฏตฺวา  มหนฺเตสุ  วสนฬกปพเฺพสุ  ปกฺขิตฺตมหาเวตฺตงฺกูร- 
สณฺ ุนน. . .  เยื่อท่ีอยูภายในกระดูกทอนใหญ  ๆ  สัณฐานดังหนอหวายใหญท่ีเขาลนไฟแลวบิดสอด 
เขาไวในปลองไมไผและไมออท่ีใหญ. . . 
๒.  วกักะ  นี้  โบราณแปลวามาม  
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ลูกสะบาคูของเด็ก  ๆ  (สําหรับลอเลน)  หรือสัณฐานดังผลมะมวงแฝด   
ติดอยูในข้ัวเดียวกัน  โดยทิศ  เกิดในทศิเบ้ืองบน  โดยโอกาส  มนัเปน 
กอนเนื้อท่ีเอ็นใหญซึ่งโคนเปนเสนเดียว  (แลน)  ออกจากหลุมคอไป 
หนอยแตกเปน  ๒  เสน  รัดไว  โอบเน้ือหัวใจต้ังอยู*  โดยตัดตอน  ไต 
ก็กําหนดตัดดวยสวนของไต  นี่เปน (สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสอน 
ของตนแหงไตนั้น  สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสอนท่ีผิดกับ 
ตน  ก็เชนเดยีวกับผมน่ันแล 
                                         [หัวใจ]  
        คําวา  หทย - คือเนื้อหัวใจ  หัวใจนั้น  โดยส ี แดงดังสีหลัง 
กลีบปทุม  โดยสัณฐาน  มีสัณฐานดังดอกปทุมตูมที่เขาปลิดกลีบ 
ชั้นนอกออกแลวต้ังควํ่าลง  ขางนอกเกลี้ยง  ขาในเปน  (รัง)  เชน 
ดังภายในบวบขม  ของพวกคนมีปญญาแยมหนอยหน่ึง  ของพวก 
คนปญญาออนคงตูกอยูนั่น  อนึ่ง  ขางในหัวใจนั้นมีหลุมขนาดจุเมล็ด 
ในบุนนาคได  เปนที่ขังอยูแหงโลหิตประมาณก่ึงซองมือ   ซึ่งมโนธาตุ 
และมโนวิญญาณธาตุไดอาศัยเปนไป  ก็แลโลหิตน้ีนั้น  ของคนราค- 
จริตเปนสีแดง  ของคนโทสจริตเปนสีดํา  ของคนโมหจริตเปนสีเชน 
ดังนํ้าลางเนื้อ   ของคนวิตกจริตเปนสีดังเย่ือถั่วพู  ของคนสัทธาจริต 
เปนสีดังดอกกรรณิการ  ของคนปญญาจริตใสผองไมหมองมัว  ขาว 
บริสุทธิ์  ปรากฏมีแสงดังแกวมณีแทที่เจียระไนแลว  โดยทิศ  เกิด 
ในทิศเบ้ืองบน  โดยโอกาส  ต้ังอยูหวางกลางนมท้ัง  ๒  ภายในรางกาย 
 
*  ในสรีรวิทยาวา  ไตอยูท่ีขางกระดกูสันหลัง  แถวบ้ันเอวท้ัง  ๒  ขาง  
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โดยตัดตอน  หัวใจก็กําหนดตัดดวยสวนของหัวใจ  นี่เปน   (สภาค-  
บริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนของตนแหงหัวใจนั้น  สวน  (วิสภาค- 
บริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนที่ผิดกับตน   ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                            [ตับ] 
        คําวา  ยกน - ตับ  ไดแกแผนเนื้อสองแฉก  ตับนั้น  โดยสี   แดง 
(แต)  พ้ืนเหลือง  (จึง)  ไมแดงจัด  สีดังสีหลังกลีบบัวแดง  โดย 
สัณฐาน  ที่โคนเปนแผนเดียว  ที่ปลายเปนสองแฉก  สัณฐานดังใบทอง 
หลาง  อนึ่ง  ตับนั้น  ของพวกคนโง  เปนแผนโตแผนเดียวเทานั้น 
ของคนมีปญญา  เปนแผนยอม  ๆ  ๒  หรือ  ๓  แผนก็มี  โดยทิศ  มัน 
เกิดในทิศเบ้ืองบน  โดยโอกาส  ต้ังอยูหวางนมท้ังสองคอนไปขาขวา 
โดยตัดตอน  ตับก็กําหนดตัดดวยสวนของตับเอง  นี่เปน  (สภาคบริเฉท) 
ตัดตอนดวยสวนของตนแหงตับนั้น  สวน  (วิสภาคบริเฉท)   ตัดตอน 
ดวยสวนท่ีผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                         [พังผืด]  
        คําวา  กโิลมก-พังผืด   ไดแกเนื้อ  (เยื่อ)   สําหรบัหุม  ม ี
๒  ประเภท  โดยแยก  เปนพังผืดปกปด  และพังผืดเปดเผย  พังผืด 
ทั้ง  ๒  อยางนั้น  โดยสี  ขาวดังสีผาทุกูลเกา*  โดยสัณฐาน  มีสัณฐาน 
ตามโอกาส  (ที่อยู)  ของตน   โดยทิศ  พังผืดประเภทปกปดเกิดใน 
 
*  ผาทุกูล  เปนผาอยางดีชนิดหนึ่ง  ไมทราบวาทําดวยอะไร   ทานจึงมักใชศัพทวา 
'ทุกูลพัสตร'    มาเร่ือย ๆ   
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ทิศเบ้ืองบน  พังผืดอีกอยางเกิดในทิศทั้ง  ๒     โดยโอกาส  พังผืด   
ประเภทปกปด  หุมหัวใจและไตอยู  พังผืดประเภทเปดเผย  ยึดเน้ือ 
(กลาม)   ใตหนังอยูทั่วรางกาย   โดยตัดตอน  เบื้องลางกําหนดตัด 
ดวยเนื้อ  เบื้องบนกําหนดตัดดวยหนัง  เบื้องขวางกําหนดตัดดวยสวน 
ของพังผืดเอง  นี่เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนของตนเอง 
พังผืดนั้น  สวน  (วิสภาคบริเฉท)   ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับตน 
ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                           [มาม]  
        คําวา  ปหก-มาม๑   ไดแกเนื้อสัณฐานเปนลิ้นอยูในทอง  มาม 
นั้น  โดยสี  มีสีคราวออนดุจสีดอกคนทิสอ๒  โดยสัณฐาน  สัณฐาน 
ดังลิ้นลูกโคดํา  มีข้ัวยาวประมาณ  ๗  นิ้ว  โดยทิศ  เกิดในทิศเบ้ืองบน 
โดยโอกาส  มันต้ังอยูติดขางบนของพ้ืนทองทางซายหัวใจ  ซึ่งเม่ือมัน 
ออกมาขางนอก  เพราะถูกทํารายดวยเครื่องประหาร  สัตวทั้งหลาย 
ก็จะส้ินชีวิต๓  โดยตัดตอน  มามกําหนดตัวดวยสวนของมามเอง  นี่เปน 
(สภาคบริเฉท)   ตัดตอนดวยสวนของตนแหงมามนั้น  สวน  (วิสภาค- 
บริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนที่ผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
 
๑.  ปหก  โบราณแปลวา  ไต 
๒.  นีล  แปลไดหลายอยาง  สีดํา  สีขาบ  (น้ําเงินแก)  สีเขียวแก  และสีคราออนก็ได 
ในท่ีนี้เปรียบดวยคนทิสอ  ๆ  นั้นวาสีครามออน 
๓.  อวัยวะขางใน  มีอันเปนออกมาขางนอก  ก็เปนอาการรายแรงทั้งนัน้  เหตุไร  ทานจึงมา 
กลาวท่ีตรงมามนี่แหงเดียว ?  ศัพท  ปหรณปฺปหาเรน  นัน้  ถาแปลตรง  ๆ  วา  ประหารดวย 
เคร่ืองประหาร  ก็ฟงท่ือเต็มที  จึงแปลเยื้องไปวาทํารายดวยเคร่ืองประหาร  
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                                              [ปอด]  
        คําวา   ปปฺผาส-ปอด   ไดแกเนื้อปอดอันมีเนื้อยอย  ๆ  ๓๒  ชิ้น 
(ประกอบกันอยู)  ปอดนั้น  โดยสี  แดงดังสีผลมะเด่ือท่ีสุกยังไมจัด 
โดยสัณฐาน  มีสัณฐานดังชิ้นขนมหนา  ๆ  ที่เขาตัดไมเรียบ  มันเปน 
เนื้อท่ีซีดเผือดเหมือนกอนใบไมที่คนเค้ียวแลว  (จนจืดเหลือเปนชาน) 
เพราะมันถูกไอรอนท่ีเกิดแตกรรมอันพลุงข้ึนมาทําเอา  เพราะขางใน 
มันไมมีสิ่งที่กินเขาไปและสิ่งท่ีดื่มเขาไปเลย*   โดยทิศ  มันเกิดในทิศ 
เบื้องบน  โดยโอกาส   มนัปกหัวใจและตับหอยติดอยูในระหวางนม 
ทั้ง ๒    ในภายในรางกาย  โดยตัดตอน  ก็กําหนดตัดดวยสวนของ 
ปอดเอง  นี่เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนของตนแหงปอดนั้น 
สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผม 
นั่นแล 
                                         [ไสใหญ]  
        คําวา  อนฺต-ไสใหญ  ไดแกลําไส  ของผูชายยาวประมาณ 
 
*  ความตอนนี้  ในปรมัตถโชติกาทานแยกเปนประโยคหนึ่ง  ดังน้ี   ตเทต  อพฺภนฺตเร 
อสิตปตาทีน. . .  นีรส  นิโรช  แตถึงอยางไรก็ดี   ความทอนนี้เปนความแสดงลักษณะ  ไมใชแสดง 
สัณฐาน  จึงไมนาเรียบไวตรงน้ี  นาจะเรียบไวทอนตน 
        อนึ่ง   ท่ีวาเนื้อปอดไมสดใส  เพราะถูกไอรอนเกดิแตกรรมนั้น   อยางไรอยู  ทําไม 
กรรมจะไปทําแตปอดอยางเดียวเลา  ถาวาเปนกรรมแลวก็นาจะเปนหมดท่ัวท้ังเนื้อตัวนั่นแหละ 
และท่ีวาปอดมันซีดเผือดเพราะภายในมันไมมีขาวและน้าํนั้น  ก็อยางไรอีก  ธรรมดาสรางปอดไวทํา 
หนาท่ีอยางอ่ืน  ไมใชหนาท่ีรับขาวน้ํา  แลวจะยกเร่ืองนั้นมาอางอยางไรได  
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๓๒  ศอก  ของผูหญิงยาวประมาณ  ๒๘  ศอก  ขดไปมา  ๒๑  ทบ๑ 

ไสใหญนี้นั้น  โดยสี  ขาวดังสีกอนกรวด  (ขาว)  หรือปูนขาว  โดย  
สัณฐาน  มีสัณฐานดังงูหัวขาดท่ีคนวางขนไวในรางเลือด  โดยทิศ 
เกินในทิศทั้ง  ๒  โดยโอกาส   ต้ังอยูภายในรางกาย  มีปลายอยูที่คอ 
หอย  (ขาง  ๑)  และที่ทวารหนัก  (ขาง ๑)  เพราะขางบนมันติดอยูที่ 
คอหอย๒  และขางลางติดอยูที่ทวารหนัก   โดยตัดตอนก็กําหนดตัด 
ดวยสวนของไสใหญเอง  นี้เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวน 
ของตนแหงไสใหญนั้น  สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนท่ี 
ผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                        [ไสนอย]  
        คําวา  อนฺตคุณ-ไสนอย   คือไสอันเปนสายพันอยูตามขนดไส 
ใหญ   ไสนอยน้ัน  โดยสี  ขาวดังสีรากจงกลนี  โดยสัณฐาน  ก็สัณฐาน 
ดังรากจงกลนีนั่นแหละ  โดยทิศ  เกิดในทิศทั้ง  ๒   โดยโอกาส 
มันยึดขนดไสใหญใหเปนมัดอยูดวยกัน  ดุจเชือกยนตยึดแปนยนตไว 
ในเวลาท่ีพวกชางผูทํางานตาง ๆ  มีงานขุดเจาะเปนตนชักยนต  (มัน) 
อยูในระหวางแหงขนดไสใหญ ๒๑  ทบ  เหมือนเชือก  (เล็ก)  ที่เย็บ 
 
๑.  ทานนาจะเผลอ  ศัพทท่ีเปนวิเสสนะ  ๒  ขางตน  คือ  ทวตฺตึสหตฺถ  กับ  อฏ ีวสีติหตฺถ 
เปน  นุป.  อีกศัพทหนึ่งคือ  โอภคฺคา  เปน  อิต.  เห็นไดวา. . .  หตฺถ  นัน้  มุงใหเปนวเิสสนะ 
ของ  อนฺต  นาแกเปน . . .  หตฺถา  จะไดมีลิงคเสมอกับบทลิงคัตถะ  คือ  อนฺตวฏฏิ 
๒.  ถาอยางนี้  ก็เปนอันรวมกระเพาะอาหารเขาดวย  
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รอยไปตามหวางแหงขดเชือกสําหรับเช็ดเทาฉะนั้น๑    โดยตัดตอน 
ก็กําหนดตัดดวยสวนของไสนอยเอง  นี้เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอน 
ดวยสวนของตนแหงไสนอยน้ัน  สวน  (วิสภาคบริเฉท)   ตัดตอน  
ดวยสวนท่ีผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                       [อาหารใหม]  
        สิ่งท่ีมีอยูในอุทร  ชือ่  อุทริย - อาหารใหม  หมายเอาสิ่งท่ีกิน  ดื่ม 
เค้ียว  ลิ้ม  เขาไป๒  อุทริยะน้ัน  โดยส ี มีสีดังสีอาหารท่ีกลืนเขาไป 
โดยสัณฐาน  มีสัณฐานดังขาวสารท่ีบรรจุหลวม  ๆ  ในผากรอง  (ที่ทํา 
เปนถุง)  โดยทิศ  เกิดในทิศเบ้ืองบน  โดยโอกาส  ต้ังอยูในอุทร 
                                             [อุทร]  
        อวัยวะที่หุมไส  (ปอง)  คลายโปงผาที่เกิดข้ึนตรงกลางผาเปยก 
น้ําท่ีคนรวบ  (ชาย)  ทั้ง  ๒  ขาเขา  ชือ่วา  อุทร  ขางนอกเกลี้ยง 
ขางในเปนดังผาซับระดูที่เปอนแลว  เขาหอเศษเนื้อไว  แมนจะกลาว 
 
๑.  ไดความตรงนี้วาขดเชือกสําหรับเช็ดเทานั้น  รูจักทําใชกันมานานแลว  มหาฎกีาวาตรงนี ้
ความตอนเดยีว  แตมีอุปมาเปน  ๒  ทอน  ทอนหนาแสดงหนาท่ีไสนอย  ทอนหลังอาการท่ีมัน 
อยูอยางไร  อนึ่ง  ปาฐะวา----อนฺตรา  ต  สิพฺพิตฺวา----นั้นเขาใจวาคลาดเคล่ือน  สอบปรมัตถโชติกา 
แลว  เปน----อนฺตรา  สสิพฺพิตฺวา  ไดแปลตามนี้ 
๒.  มหาฎีกาวา  ของกิน  เชนขาว  เรียกอสิตะ  ของดื่ม  เชนปานะ  เรียก  ปตะ  ของแข็งกรอบ 
ตองขบ  เชนแปงทอดผลไม  เรียกขาทิตะ  ของล้ิม  เชนมะมวงสุก  น้ําผ้ึง  น้ําออย  เรียก  สายิตะ.  
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วา  ขางในอุทรน้ันเปนดังขางในของผลขนุนละมุด๑  ดังนี้ก็ชอบ  มัน 
เปนที่ที่หมูหนอน  (ตัวพยาธิ)   อันมีแตกตางกันถึง  ๓๒  ตระกลู  มี  
ชนิดตักโกฏกะ  (พยาธิปากขอ)  ชนิดคัณฑุปปาทกะ  (พยาธิตัวกลม)  
ชนิดตาลหีรกะ  (พยาธิเสี้ยนตาล)  ชนิดสูจิมุขกะ  (พยาธิตัวจ๊ีด) 
ชนิดปฏตันตุ  (พยาธิตัวแบน)  ชนิดสตุตกะ  (พยาธิเสนดาย)  อยาง 
นี้เปนตน   อาศัยอยูกันคลาคล่ําเปนกลุม  ๆ  ไป  ซึ่งเม่ือของกินมีน้ํา 
และขาวเปนตน  ไมมีอยู  (ในอุทร)  มนัก็จะพลุงพลานกันใหระงมไป 
พากันตรงเขาเลนงานเนื้อหัวใจ๒   และเมื่อเวลาที่คนกลืนอาหารมีน้ํา 
และขาวเปนตนลงไป  มนัจะพากันชูปากตะลีตะลานเขาแยงอาหารท่ีคน 
กลืนลงไปแรก  ๆ  ๒-๓   คํา  อุทรไรเลา  เปนดุจเรือนคลอด  วัจกุฏิ 
โรงพยาบาลและสุสานของหนอนเหลาน้ัน   ในอุทรไรเลา  ของกินมี 
น้ําและขาวเปนตน   มีประการตาง  ๆ  ที่แหลกดวยสากคือฟน  คลุก 
 
๑.  มส----กิลิฏ    ปาวารปุปฺผกสทิส  ในปรมัตถโชติกาเปนบทเดยีววา  มสกสมฺพุปลิเวฏ- 
 ิตกิลิฏปาวารปุปฺผกสทิส  และ  กฏ ิตปนสตจสฺส   ในปรมัตถโชติกา  เปน----ผลสฺส  ในท่ีนี ้
แปลตามปาฐะปรมัตถโชติกา  ดวยเหน็วาแปลไดความด ี
๒.  วิรวนฺตา  จะแปลวา  'รอง'   ไปตรง  ๆ  ก็อยางไรอยู  เพราะไมมีใครเคยไดยอนหนอน 
หรือตัวพยาธิรอง  ถามันรองไดจริง  ก็ทีจะตองมีทิพโสตจึงจะไดยนิ  เทียบเร่ืองเล็นรอง 
ในอรรถกถาธรรมบท   ท่ีวาพระพุทธเจาทรงไดยินดวยพระทิพโสต  ในท่ีนี้  จึงเล่ียงวา  'ระงม' 
วิรวนฺตา  นี้  ไดพบในสัมโมหวิโนทนี   อรรถกถาวิภังค  ตอนนิเทศแหงสติปฏฐานวภิังค  เปน 
วิจรนฺตา-อุลฺลงฺฆิตฺวา  วจิรนตฺา  ถาเชนนี้กแ็ปลวา  'เท่ียวพลุงพลานไป'   ดูจะแนบเนยีนกวา---- 
วิรวนฺตา  กระมัง 
        อภิหรนฺต ิ ในปรมัตถโชติกาเปน----หนนฺติ   พวกหนอนหรือตัวพยาธิสวนมากอยูในลําไส 
จึงกินยาถายพยาธิออกมาได  แลวอยางไร  มันจึงจะเจาะลําไสออกไปแทะเน้ือหวัใจได ?  
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ดวยมือคือลิ้น   เคลาดวยนํ้ายอยคือเขฬะแลว  ทันทีนั้น  มัน  (กลาย)   
เปนของปราศจากความถึงพรอมแหงสี  กลิ่น  และรสเปนตนไป  ด ู
ประหน่ึงขาวลงดายของชางหูกและรากสุนัข*  (กลืน)  ลงไปแลว  น้ําด ี
เสมหะและลม  (ออกมา)   กลั้วเปนไอข้ึนดวยกําลังสันดาปแหงไฟ 
(ธาตุ)  ในอุทร  อากูลไปดวยหมูหนอน  ปลอยฟองและตอมข้ึนขางบน 
เรื่อย  ถึงซ่ึงความเปนขยะ  (ที่จะตองทิ้ง)  เปนของเหม็นและนาเกลียด 
อยางยิ่ง   ต้ังอยู  (ในอุทร)   อุปมาเหมือนเมื่อฝนเม็ดหนาตกลงมาใน 
หนาแลง  ซากชนิดตาง ๆ  จับแตปสสาวะอุจจาระ  ทอนหนัง  ทอน 
กระดูก  ทอนเอ็น  น้ําลาย  น้ํามูลและเลือด  ที่น้ํา  (ฝน)  พัดพามา 
ตกลงในแองโสโครกขางประตูหมูบานพวกจัณฑาลแลว   ประสมเขา 
กับน้ําโคลน  (ในแอง)  ๒-๓  วัน  ก็มหีมูหนอนเกิดแลว  เปนไอข้ึน 
ดวยกําลังสันดาปแหงแสงแดด    ปลอยฟองและตอมข้ึนขางบนเรื่อย 
สีเขียวคล้ําเหม็นจัดนาเกลียด  ถึงซ่ึงความเปนรูปไมนาเขาใกลไมนาดู 
เลยต้ังอยู  จะกลาวไยถึงความเปนสิ่งนาดมหรือนาลิ้มเลา  ฉะนั้น  แม 
เพราะไดฟงเรื่องอุทรไรเลา  ความเปนสิ่งไมนาพอใจของกินทั้งหลาย 
 
*  ขาวลงดาย  คือขาวตนขน  ๆ  สําหรับลงดายท่ีจะทอผา  เม่ือขยําดายไป  สีท่ียอมดายไว 
ก็จะออก  ทําใหขาวและน้ําขน  ๆ  นั้น  ดูนาเกลียดไป 
        รากสุนัข  แปลจากศัพทสุวานวมถุ  แตในปรมัตถโชติกาและสัมโมหวิโนทนี  ตอนนิเทศ 
แหงธาตุวภิังค  มีศัพทสุวานโทณิย  เรียงไวขางหนา  สุวานวมถุ  ถาเชนนี้  สุวานวมถุ  จะไมใช 
รากสุนัขเสียแลว  เปน  'ขาวสุนัข'   กระมัง  มันจึงอยูใน  'รางสุนัข'   แมเปน  'ขางสุนัข' 
ถาเปนอยางในพ้ืนบานเรานี ้ ก็ดูนาเกลียดจริง  เพราะเปนเศษขาวปนเศษแกงกับสารพัด  เขาเทลง 
ในรางสําหรับขุนสุนัข  ทานใชศัพทวมถุ  เพราะมันคลายรากกระมัง  ?  
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มีน้ําและขาวเปนตน  ก็เกิดได  จะกลาวไยถึงความไมนาพอใจในของ  
กินอันเกิดข้ึน  เพราะไดพิจารณาดูดวยปญญาจักษุแลวเลา  อนึ่ง  ใน  
อุทรไรเลา  ของกินมีน้ําและขาวเปนอาทิที่ตกลงไปแลว  ยอมถึงความ 
จําแนกออกเปน  ๕  สวน  คือตัวสัตว  (พยาธิ)  กินเสียสวนหน่ึง  ไฟ 
(ธาตุ)   ในอุทรเผาไปเสียสวนหนึ่ง   สวนหนึ่งเปนปสสาวะ  สวนหน่ึง 
เปนอุจจาระ  สวนหนึ่งถึงซ่ึงความเปน  (โอชา)  รสไปเพ่ิมพูนโกฏฐาส 
แหงรางกายมีเลือดและเน้ือเปนตน 
        โดยตัดตอน  อุทริยะนั้น  กําหนดตัดดวยกระพุงอุทรและดวยสวน 
ของอุทริยะเองดวย  นี่เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนของตน 
แหงอุทริยะนั้น  สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับตน 
ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                       [อาหารเกา]  
        คําวา  กรีส-อาหารเกาน้ัน  ไดแกอุจจาระ  กรสีนั้น  โดยสี 
ก็มีสีดังอาหารท่ีกลืนเขาไปน่ันแหละโดยมาก  โดยสัณฐาน  มีสัณฐาน 
ตามโอกาส  (ที่อยูของมัน)   โดยทิศ  เกิดในทิศเบ้ืองลาง  โดย 
โอกาส  มันต้ังอยูในปกกาสยะ  (ที่พักของสุก   คือกระเพาะอุจจาระ) 
        อันปกกาสยะ  (นั้น)  เปนเหมือนกระบอกไมไผนี่เอง   สูง 
ประมาณ  ๘  องคุลี  อยูทีป่ลายไสใหญ  ในระหวางนาภีตอนลางกับโคน 
กระดูกสันหลัง   ซึ่งเปนที่  ๆ   ของกินมีน้ําและขาวเปนตนทุกชนิดที่ตก 
ลงไปในอามาสยะ  (ที่พักของดิบ  คือกระเพราะอาหาร)  แลวเดือดเปน  
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ฟองดวยไฟ  (ธาตุ)   ในอุทร  สกุไป  ๆ  จนแหลกราวกะบดดวยหินบด  
แลวเลื่อนลงไปตามโพรงไสใหญ  ไปตกทับถมกันอยู  คลายดินสีเหลือง  
ที่คนขยี้บรรจุลงไปในกระบอกไมไผ    อุปมาเหมือนนํ้าฝนอันตกลง 
ในภาคพ้ืนขางบน  ยอมไหลลงมาทําใหภาคพ้ืนขางลางเต็มแลวขังอยู 
ฉะน้ัน 
        โดยตัดตอน  กรีสนัน้  กําหนดตัดดวยกระพุงกระเพาะอุจจาระ 
และดวยสวนของอุจจาระเองดวย   นีเ่ปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอน 
ดวยสวนของตนแหงกรีสนั้น  สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอนสวน 
ที่ผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                 [มันในสมอง]  
        คําวา  มตฺถลุงฺค-มันในสมอง  คือกองเยื่อ   อันต้ังอยูภายใน 
กะโหลกศีรษะ  มันในสมองนั้น  โดยสี  ขาวดังสีดอกเห็ด  แมจะ 
วาสีดังนมสดที่ไมสดแลว  แตยังไมถึงเปนนมสม  ดังนี้ก็ควร  โดย 
สัณฐาน  มีสัณฐานตามโอกาส  (ที่อยูของมัน)   โดยทิศ  มันเกดิใน 
ทิศเบ้ืองบน  โดยโอกาส  มันอาศัยแนวประสาน  ๔  แฉก  ต้ังชุมกัน 
อยูภายในกะโหลกศีรษะ  คลายกอนแปง  ๔  กอน  ที่คนวางชุมกันไว 
ฉะน้ัน  โดยตัดตอน  กําหนดตัดดวยพ้ืนภายในกะโหลกศีรษะและดวย 
สวนของมันสมองเองดวย   นี่เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวน 
ของตนแหงมันสมองนั้น  สวน  (วิสภาคบริเฉท)       ตัดตอนดวย 
สวนท่ีผิดกับตน  ก็เชนเดยีวกับผมน่ันแล  
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                                              [น้ําดี]  
        คําวา  ปตฺต-น้ําดีนั้น  มีพรรณนาวา  ดีมี  ๒  คือ  ดีติดที่  (มีฝก) 
๑  ดีไมติดที่  (ไมมีฝก)  ๑  ในด ี ๒  อยางนั้น   ดีติดที่   โดยที ่ มีสี 
(เขียว)  ดังน้ํามันมะซางขน  ๆ  ดีไมติดที่  มีส ี (เหลืองหมน ?) 
ดังดอกพิกุลแหง   โดยสณัฐาน  ดีทั้ง  ๒  อยาง  มสีัณฐานตามโอกาส 
(ที่อยูของมัน)     โดยทิศ   ดีติดที่เกิดในทิศเบ้ืองบน   ดีอีกอยางเกิด 
ในทิศทั้ง ๒ 
        โดยโอกาส   ดีไมติดที่  ยกเวนแหงท่ีพนจากเน้ือของผม  ขน  ฟน 
เล็บ๑   และหนังท่ีกระดางที่แหงเสียแลว  (มัน)   เอิบอาบไปท่ัวราง 
ที่เหลือต้ังอยู   ดุจหยาดนํ้ามัน  (ที่ตกลงไปบนนํ้า)   อาบแผไปท่ัวนํ้า 
ฉะน้ัน  ซึ่งเม่ือมันกําเริบ  (เปนโรคดีซาน)   ดวงตาของสัตวทั้งหลาย 
จะเหลืองวิเวียนไป  ตัวกจ็ะอักเสบเปนผ่ืนคัน   ดติีดที่  ขังอยูในฝก 
น้ําดี๒   ซึ่งคลายกับรังบวบใหญ  อยูติดเน้ือตํ่าในระหวางหัวใจกับ 
ปอด  ซึ่งเมื่อมันกําเริบ   (เปนดีเดือด)   สัตวทั้งหลายจะเปนบาข้ึน 
จิตวิปลาสไป   ละเลยหิริโอตตัปปะ  ที่ไมนาทําก็ทําได  ที่ไมนาพูดก็พูด 
ได  ที่ไมนาคิดก็คิดไปได 
        โดยตัดตอน    กําหนดตัดดวยสวนของดีเอง   นี่เปน  (สภาค- 
บริเฉท)   ตัดตอนดวยสวนของตนแหงดีนั้น   สวน  (วิสภาคบริเฉท) 
ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับตน   ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
 
๑.  เกสโลมทนฺตนขาน   นาจะเรียงลําดับผิด   ในปรมัตถโชติกาเปน  เกสโลมนขทนฺตาน  ถูกลําดับ 
๒.  เดีย๋วนี้มักเรียกกันวา  ถุงน้ําดี  
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                                          [เสมหะ]  
        คําวา  เสมฺห-คือเสลด  อันมีประมาณเต็มบาตรหน่ึง*อยูภายใน 
รางกาย   เสมหะนั้น  โดยสี  ขาวดังสีน้ําใบแตงหนู   โดยสัณฐาน 
มีสัณฐานตามโอกาส  (ทีอ่ยูของมัน)   โดยทิศ  เกิดในทิศเบ้ืองบน 
        โดยโอกาส   ต้ังอยูในกระพุงอุทร   ซึ่งในเวลาที่กลืนอาหาร  มีน้ํา 
และขาวเปนตน  เมื่อนํ้าและขาวเปนตนตกลงไป   มันแยกออกจากกัน 
เปน  ๒  สวนแลวหุมเขาตามเดิม   เหมือนแหนในนํ้า  เมื่อไมหรือ 
กระเบ้ืองตกลงไป  มันจะแยกออกจากกันเปน  ๒  ขาง  แลวหุมเขา 
ตามเดิมฉะนั้น  อนึ่ง  เมื่อมันมีบางไป  อุทรจะ  (สงกลิ่นออกมา) 
เปนกลิ่นซากสัตวนาเกลียดนัก  ดุจผีแตกและดุจฟองไกเนามีกลิ่นเหม็น 
นาเกลียดฉะน้ัน  และเพราะกล่ินที่ข้ึนมาแตอุทรนั้น  แมลมเรอ  แม 
ปากก็  (พลอย)   เหม็นเปนเชนกลิ่นซากสัตวเนาไปดวย   และคนผู 
(เรอเหม็นปากเหม็น)   นัน้   จะถึงกับถูกเขาไลเอาวา  "ไป   แกสงกลิ่น 
เหม็น"   แตมันเพ่ิมมากข้ึนจนหนาแลว   ก็ปดกั้นกลิ่นซากสัตวไวแต 
ขางในกระพุงอุทรอยูได  ดุจแผนกระดานปดวัจกุฏิฉะน้ัน 
        โดยตัดตอน  กําหนดตัดสวนของเสมหะเอง   นี่เปน  (สภาค- 
บริเฉท)   ตัดตอนดวยสวนของตนแหงเสมหะเอง   สวน  (วิสภาค- 
บริเฉท)   ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
 
*  ถาเปนบาตร   ก็คงเปนบาตรยอม  ๆ  ในฉบับพมาเปน----ปตฺถ----ปตถะ  เปนมาตราตวง 
แปลวา   แลง  คือประมาณกอบหน่ึง  ๒  ปตถะเปน  ๑  นาฬี  (คือทะนาน)   เอาความวามีสมหะอยู 
ในรางกายประมาณกอบหนึง่  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 72 

                              [ปุพโพ-น้ําเหลือง-หนอง]  
        คําวา  ปุพฺโพ  มีอธิบายวา   บุพโพนั้น  (โดยสีปกติ)   มีส ี
(เหลืองออน)  ดังสีใบไมเหลือง  แตในรางคนตาย  (กลาย)  เปนมีสี 
(ขาวหมน)   ดังสีน้ําขาวบูดขน  ๆ   ไป๑   โดยสัณฐาน  มีสัณฐานตาม 
โอกาส  (ที่อยูของมัน)   โลยทิศ  มันเกิดทั้ง  ๒  ทิศ  โดยโอกาส  ชื่อ 
วาโอกาสของบุพโพ  ซึ่งเปนที่  ๆ  มันจะพึงขังอยูเปนประจํา  หามีไม 
เปนแตในตําแหนงรางกายแหงใด  ๆ  ที่ถูกตอ  หนาม  เครื่องประหาร 
และเปลวไฟเปนตนโดนเอา  โลหิตหอไหมไป  หรือวาฝและตอมเปน 
ตนเกิดข้ึน  มันจึง  (มา)  อยูแหงนั้น  ๆ    โดยตัดตอน  กําหนดตัด 
ดวยสวนของบุพโพเอง  นี่เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนของ 
ตนแหงบุพโพน้ัน    สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับ 
ตน  ก็เชนเดยีวกับผมน่ันแล 
                                      [โลหิต-โลหิต]  
        คําวา  โลหิต   มีอธิบายวา  โลหิตมี  ๒  คือสันนิจิตโลหิต  (โลหิต 
ขัง)  ๑   สังสรณโลหิต  (โลหิตไหลเวียน)  ๑     ในโลหิต ๒  อยางน้ัน 
สันนิจิตโลหิต  โดยส ี  มสีีดังสีน้ําครั่งขนที่แกไฟ  สังสรณโลหิตสีดังนํ้า 
ครั่งใส๒  โดยสัณฐาน  โลหิตท้ัง  ๒  อยางมีสัณฐานตามโอกาส  (ที่อยู 
ของมัน)   โดยทิศ  สันนจิิตโลหิตเกิดในทิศเบ้ืองบน   โลหิตอีกอยาง 
 
๑.  เพราะฉะน้ัน  ปุพฺโพ   จึงแปลวา  น้ําเหลืองบาง  น้ําหนองบาง 
๒.  สันนิจิตโลหิต   จะตรงกับท่ีเรียกวา   โลหิตดํา   สวนสังสรณโลหิต  จะตรงกับโลหิตแดง 
กระมัง  ?  
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เกิดทั้ง  ๒  ทศิ   โดยโอกาส  สังสรณโลหิตเวนแหงที่พนจากเนื้อของ  
ผม   ขน  ฟน  เล็บ  และหนังท่ีกระดางที่แหงเสียแลว  (มัน)   แผไปท่ัว  
รางกายที่มีใจครองท้ังส้ิน  ตามสายขายเสน  (เลือด)  อยูเสมอ  สันน-ิ 
จิตโลหิต  (ขังอยู)  เต็มสวนใตที่ต้ังของตับ  มีประมาณเต็มบาตรหนึ่ง๑ 

คอย  ๆ  ซึมไปบนไต  หัวใจ  ตับ๒และปอด  ทําไตหัวใจตับและปอดให 
ชุมอยูเสมอ  เพราะวาเมื่อมันไมทําไตและหัวใจเปนตนใหชุมอยู   สัตว 
ทั้งหลายจะเกิดระหายข้ึน  โดยตัดตอน   กําหนดตัดดวยสวนของโลหิต 
เอง  นี่เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนของตนแหงโลหิตน้ัน 
สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผม 
นั่นแล 
                                        [เสโท-เหง่ือ]  
        คําวา  เสโท-เหง่ือ    ไดแกอาโปธาตุที่ไหลออกตามชองใน 
รางกายมีชองขุมขนเปน  เสโทนั้น  โดยสี   สีสีดังสีน้ํามันงาใส  โดย 
สัณฐาน  มีสัณฐานตามโอกาส  (ที่อยูของมัน)  โดยทิศ  เกิดทั้ง  ๒  ทิศ 
โดยโอกาส  ชื่อวาโอกาสประจําของเสโท  ซึ่งเปนที่  ๆ   มันจะพึงต้ังอยู 
ทุกเม่ือเหมือนดัง  (สันนจิิต)  โลหิตหามีไม  ตอเม่ือใด  รางกายรอน 
 
๑.  ก็คงจะบาตรยอม ๆ  อีกนั่นแหละ 
๒.  เนื่องจากนาจะมีปญหาวาตับ  (ยกนะ)  นั้นกว็ามีเลือกขังแชอยูแลว  ไฉนจึงยกมากกลาว 
ในตอนนี้อีกเลา  มหาฎีกาจึงไขความไววา  ๐ขอใหเขาใจวา  ตับ  (ยกนะ)  นัน้ชุมดวยเลือด 
ท่ีขังอยูนั่นแหละ  นอกนัน้ชุมดวยเลือดท่ีซึมไป"  
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ข้ึนดวยเหตุตาง  ๆ  เชนรอนไฟ  รอนแดด  และความผันแปรแหงฤดู   
เมื่อน้ันมันจึงไหลออกตามชองขุมผมและขนท้ังปวง  ดุจกําสายบัวท่ีพอ 
คนถอนข้ึนจากน้ํา  มีเงาและรากขาดไมเสมอกัน   (น้ําไหลออกไมเสมอ 
กัน)  ฉะน้ัน๑   เพราะฉะนั้น  แมสันฐานของเสโทน้ัน  ก็พึงเขาใจวาเปน 
ตามชองขุมผมและขนน่ันแล    พระโยคีผูจะกําหนดเอาเสโท    (เปน 
อารมณ)  เลา     ก็พึงมนสิการเสโท  ตามท่ีมันขังอยูในชองขุมผมและ 
ขนเหมือนกัน   โดยตัดตอน  กําหนดตัดดวยสวนของเสโทเอง  นี่เปน 
(สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนของตนแหงเสโทนั้น  สวน  (วิสภาค- 
บริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนที่ผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                         [เมโท-มันขน]  
        คําวา  เมโท-คือมันขน๒  มันขนนั้น  โดยมี   มีสีดังขม้ินแตกหนอ 
(เหลืองออน ? )   โดยสัณฐาน  วาสําหรับคนอวนกอน  มีสัณฐานดัง 
ผาทุกูลเกาสีขมิ้นที่แทรกไวในระหวางหนังกับเนื้อ  สําหรับคนผอม  ม ี
สัณฐานดังผาทุกูลเกาสีขม้ินที่ซอนกัน  ๒-๓  ชั้น   แนบติดเน้ือเหลาน้ี 
คือ  เนื้อแขง  (นอง)  เน้ือขาออน  เนื้อหลังท่ีติดกระดูกสันหลัง  เนื้อ 
ชองทอง  โดยทิศ  มันเกิดทั้ง  ๒  ทิศ  โดยโอกาส  มันแผไปท่ัวราง 
ของคนอวน  ติดเน้ือตาง  ๆ  เชนเนื้อนองของคนผอมอยู  ซึ่งแมถึงนับ 
 
๑.  คือเหง่ือไหลออกจากท่ีสูงคือศีรษะกมี็  จากท่ีต่ําคือเทาก็มี  จากตัวท่ัว  ๆ  ไปไมวาท่ีไหนก็มี 
ดังกําสายบัวท่ีคนรวบถอนข้ึนมา  มันขาดไมเสมอกัน  พอยกข้ึนพนน้ํา  น้ําไหลลงจากท่ีตาง ๆ กัน 
ตามท่ีมันขาดส้ันบางยาวบางฉะนั้น 
๒.  ถีนสิเนโห  ในสัมโมหวโินทนี  เปน  ปตฺถินฺนสิเสโห  
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วาเปนมัน  (แต)  เพราะมันเปนของนาเกลียดนัก  คนทั้งหลายจึงไม   
ถือเอาใชเปนน้ํามันทา  (ผม)  ที่ศีรษะ   ไมถือเอาใชเปนน้ํามันอยาง 
อ่ืน ๆ  มีเปนน้ํามันสําหรับ  (นัตถุทาง)   จมูกเปนตน  โดยตัดตอน 
เบื้องลางกําหนดตัดดวยเน้ือ   เบื้องบนกําหนดตัดดวยหนัง๑  เบื้องขวาง 
กําหนดตัดดวยสวนของมันขนเอง     นี่เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอน 
ดวยสวนของตนแหงมันขนนั้น  สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวย 
สวนท่ีผิดกับตน  ก็เชนเดยีวกับผมน่ันแล 
                                       [อสฺสุ - น้ําตา]  
        คําวา  อสฺสุ-น้ําตา   ไดแกอาโปธาตุที่ไหลออกทางดวงตา  น้ําตา 
นั้น  โดยสี  มีสีดังสีน้ํามันงาใส  โดยสัณฐาน  มีสัณฐานตามโอกาส 
(ที่อยูของมัน)  โดยทิศ  มนัเกิดในทิศเบ้ือบน  โดยโอกาส  มัน 
อยูในเบาตา  แตวามันมิไดขังอยูทุกเม่ือในบาตา  ดังน้ําดีขังอยูในฝก 
น้ําดีฉะน้ันดอก  ตอเม่ือใด  สัตวทั้งหลายเกิดความดีใจหัวเราะเสีย 
ใหญ  เกิดความเสียใจรองไหคร่ําครวญ  หรือวากินอาหารแสลง  (ตา) 
อยางนั้นเขาไป๒  อนึ่ง   เม่ือใดดวงตาของสัตวเหลาน้ัน  ถูกสิ่งท่ีจะทํา 
ใหน้ําตาไหล  มีควันละออกและผงเปนตนกระทบเอาก็ดี  เมื่อน้ัน  มัน 
 
๑.  เพราะเนื้ออยูลาง  หนังอยูบน  สวนมันขนอยูกลาง 
๒.  ตถารูป  ในท่ีนี้มิไดเพงขอความอะไรที่กลาวมาแลว  แตเพงความที่มุงหมายจะกลาวคือ 
น้ําตาไหล  'อยางนั้น'    คืออยางท่ีจะทําใหน้าํตาไหล  
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จึงเกิดข้ึน  เพราะความดีใจ  ความเสียใจ  อาหารและฤดูที่แสลง๑  (ตา) 
เหลาน้ัน  (อยางใดอยางหนึ่ง)   แลวเอออยูเต็มเบาตาบาง   ไหลออก  
มาบาง  ก็พระโยคีผูจะกําหนดเอาน้ําตา  (เปนอารมณ)   ก็พึงกําหนด 
เอาตามท่ีมันเอออยูเต็มเบาตานั่นแหละ  โดยตัดตอน  กําหนดตัดดวย 
สวนของน้ําตาเอง   นี่เปน  (สภาคบริเฉท)   ตัดตอนดวนสวนของตน 
แหงน้ําตานั้น   สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับคน 
ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                     [วสา-มันเหลว]  
        คําวา  วสา  แปลวามันเหลว  มันเหลวนั้น  โดยสี  มีสีดังสนี้ํามัน 
มะพราว  แมจะกลาววา  มีสีดังน้ํามันท่ีราดลงไปในน้ําขาวก็ควร  โดย 
สัณฐาน  มีสัณฐานดังหยาดนํ้ามัน  ที่ซานไปลอดควางอยูเหนือนํ้าอันใส 
ในเวลาลาง๒  (มัน)  โดยทศิ  มันเกิดในทิศทั้ง ๒   โดยโอกาส  มนัอยู 
ในฝามือ  หลังมือ  ฝาเทา  หลังเทา  ปลายจมูก  หนาผาก  และจะงอยบา 
โดยมาก  แตวามันหาไดละลายอยูในโอกาสเหลาน้ีทุกเม่ือไม  ตอเม่ือ 
ใดตําแหนงเหลาน้ันเกิดอบข้ึนเพราะรอนไฟ   รอนแดด  ผิดอากาศ 
 
๑.  ฤดู  ไมไดพูดถึงมากอน  มาโผลแถมข้ึนอยางไรอยู  วิสภาคาหารน้ันขางตนเปนวสิมาหาร 
แตในปรมัตถโชติการ  เปน  โสมนสฺสโทมนสฺสวิสมาหาราทีหิ  ตรงกบัท่ีวามาขางตน  อยางไรกด็ ี
บทเหลานี้วาไวในประโยค  ยทา  แลว  ไมนากลาวซํ้าอีกในประโยค  ตทา  พอข้ึนประโยค  ตทา 
ก็นาจะกลาวผลเลยทีเดียว  ความถึงจะสนิท 
๒.  นฺหานกาเล   ถาจะแปลวาในเวลา  (คน)  อาบน้ํา  กมี็ปญหาวา  น้าํมันอะไรในตัวเอง 
ไหลซานออไปอยางนั้น  จึงคิดวา  นหฺานศัพทนี้จะตองแปลวา  'ลาง'    คือลางน้ํามันทีติดอะไรอยู 
ก็ตาม   น้ํามันจึงซานออกไปลอยอยางนั้น  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 77 

และธาตุพิการ  เมื่อน้ัน  มนัจึงจะกระจายไปทางโนนทางนี้ในที่เหลาน้ัน 
ดังหยาดนํ้ามันที่ซานไปบนน้ําใสในเวลาลาง  (มัน)  ฉะน้ัน  โดยตัดตอน  
กําหนดตัดดวยสวนของมันเหลวเอง  นี่เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอน 
ดวยสวนของตนแหงมันเหลวนั้น  สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอน 
ดวยสวนท่ีผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                    [เขโฬ - น้ําลาย]  
        คําวา  เขโฬ - น้ําลาย  คืออาโปธาตุที่ประสมข้ึนเปนฟองภายใน 
ปาก  น้ําลายน้ัน  โดยสี  ขาวดังสีฟองนํ้า  โดยสัณฐาน  มีสัณฐาน 
ตามโอกาส  (ที่อยูของมัน)   แมจะวาสัณฐานดังฟองน้ําก็ได   โดย 
ทิศ  เกิดในทศิเบ้ืองบน  โดยโอกาส  มนัลงจากกระพุงแกมทั้ง  ๒  ขาง 
มาอยูที่ลิ้น  แตวามันมิไดขังอยูที่นั่นทุกเม่ือดอก  ตอเมื่อใด  สัตว 
ทั้งหลายเห็นหรือนึกถึงอาหารอยางนั้น    (คืออยางที่ชวนน้ําลายออก) 
เขาก็ดี  วางอาหารมีรสรอน  ขม  เผ็ด  เค็ม  เปรี้ยว  อะไร  ๆ  ลงไป 
ในปากก็ดี  หรือวา  เมื่อใด  หัวใจของสัตวเหลาน้ันละเห่ียไปก็ดี  ความ 
สะอิดสะเอียนเกิดข้ึนในอะไร  ๆ  ก็ด ี  เมื่อน้ัน  น้าํลายจึงเกิดข้ึนลงจาก 
กระพุงแกมทั้ง  ๒  ขางมาอยูที่ลิ้น   อนึ่ง  น้ําลายน้ันที่ลิ้นทางปลายมี 
นอย  ที่ลิ้นทางโคนมีมาก  และมันไมรูจักสิ้นไปเลย   ดังนํ้าในบอท่ีขุด 
ไวในหาดทราบไมรูจักสิ้นฉะน้ัน  สามารถจะยังขาวเมาหรือขาวสารหรือ 
ของขบเค้ียว   (ที่ดูดน้ําลาย ?)   อะไร  ๆ  อ่ืนก็ตาม  ที่ใสเขาไปในปาก 
ใหเปยกชุมได  โดยตัดตอน  กําหนดตัดดวยสวนของน้ําลายเอง  นี ่ 
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เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนของตนแหงนํ้าลายน้ัน  สวน  
(วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                 [สิงฺฆาณิกา - น้ํามูก]  
        คําวา  สิงฺฆาณิกา - น้าํมูก  ไดแกน้าํไมสะอาดที่ไหลออกจากมัน 
ในสมอง  น้ํามูกนั้น   โดยสี   มีสีดังเยื่อในเม็ดตาลออน   โดย 
สัณฐาน  มีสัณฐานตามโอกาส  (ที่อยูของมัน)  โดยทิศ  เกิดในทิศ 
เบื้องบน  โดยโอกาส  มันอยูเต็มโพรงจมูก  แตวามันมิไดขังอยูที่นั่น 
ทุกเม่ือดอก  โดยที่แท  เม่ือใด  สัตวทั้งหลายรองไหก็ดี  เปนผูมคีวาม 
กําเริบแหงธราตุ  อันเกิดข้ึนดวยอํานาจอาหารแสลง  และฤดูสําแลงก็ดี 
เมื่อน้ัน  มันในสมองที่กลายเปนเสมหะเสีย  จึงเลื่อนจากภายในศีรษะ 
ลงมาตามชวงเพดานจนเต็มโพรงจมูกอยูบาง  ไหลออกมาบาง  เปรียบ 
เหมือนคนหอนมสมไวในใบปทุม  แลวพึงใชหนามแทงขางลาง  ทีนี้ 
น้ําใสแหงนมสม   ก็จะพึงหยดออกทางชองนั้น   ตกไปขาวนอกฉะนั้น 
ก็แลพระโยคีผูจะกําหนดเอาน้ํามูก  (เปนอารมณ)   ก็พึงกําหนดเอา 
ตามท่ีมันเต็มโพรงจมูกอยูนั่นแล   โดยตัดตอน  กําหนดตัดดวยสวน 
ของนํ้ามูกเอง  นี่เปน  (สภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนของตนแหง 
น้ํามูกนั้น  สวน  (วิสภาคบริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนที่ผิดกับตน  ก ็
เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                 [ลสกิา - ไขขอ]  
        คําวา  ลสิกา  ไขขอ  ไดแกไขมีกลิ่นสาง  ภายในขอตอใน  
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รางกาย  ไขขอน้ัน  โดยสี  มีสีดังยางดอกกรรณิการ  โดยสัณฐาน  
มีสัณฐานตามโอกาส  (ทีอ่ยูของมัน)  โดยทิศ  เกิดในทิศทั้ง  ๒  โดย  
โอกาส  มันอยูภายในขอตอ  ๑๘๐  แหง  คอยทําหนาท่ีทาขอตอกระดูก 
ทั้งหลาย  ก็แลไขขอน้ัน  ของผูใดมีนอย   เมื่อผูนัน้ลุก  นั่ง    กาว 
ถอย  คู  เหยยีด  กระดูกท้ังหลายจะลั่นดังกฏะกฏะ  คลายคนเที่ยวทํา 
เสียงดีดมือไปฉะนั้น  เมื่อเขาเดินทางแมสัก  ๑  โยชน  ๒  โยชน  วาโย- 
ธาตุจะกําเริบ  ตัวจะระบม  แตวาของผูใดมีมาก  กระดูกทั้งหลายของ 
ผูนั้นจะไมลั่นดังกฏะกฏะในเพราะความเคลื่อนไหวมีลุกน่ันเปนตน  เมื่อ 
เขาเดินทางแมไกล  วาโยธาตุก็ไมกําเริบ  ตัวก็ไมระบม 
        โดยตัดตอน  กําหนดตัดดวยสวนของไขขอเอง  นี่เปน  (สภาค- 
บริเฉท)  ตัดตอนดวยสวนของตนแหงไขขอน้ัน  สวน  (วิสภาคบริ- 
เฉท)  ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับตน  ก็เชนเดียวกับผมน่ันแล 
                                    [มุตฺต - มูตร] 
        วินิจฉัย  คําวา  มุตฺต - มูตร  มูตรน้ัน  โดยสี   มีสีดังนํ้าดางถั่ว 
มาส  โดยสณัฐาน  มีสัณฐานดังนํ้าอยูภายในหมอน้ําท่ีเขาต้ังควํ่าปากไว 
โดยทิศ  เกิดในทิศเบ้ืองลาง  โดยโอกาส  มันอยูภายในหัวไส 
กระเพราะเบา  ทานเรียกชื่อวาหัวไส  ซึ่งเปนที่ที่น้ํามูตรแตสรีระ  (ซึม) 
เขาไป  แตวาทางเขาไปของมันไมปรากฏ  ปรากฏแตทางออก  เหมือน 
น้ําครํา  (ซึม)  เขาไปในหมอเนื้อหยาบไมมีปาก  ที่เขาวาง  (แช)  ไว 
ในแองนํ้าครําได  แตทางเขาไปของมันไมปรากฏฉะนั้น  อนึ่ง  เมื่อ  
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กระเพาะไรเลา   เต็มดวยนํ้ามูตรแลว  ความขวนขวายวา  เราจะถาย  
ปสสาวะ  ยอมมีแกสัตวทั้งหลาย  โดยตัดตอน  กําหนดตัดดวยดานใน 
ของกระเพาะเบา  และดวยสวนของนํ้ามูตรเอาดวย  นี่เปน  (สภาคบริ- 
เฉท)  ตัดตอนดวยสวนของตนแหงนํ้ามูตรนั้น  สวน  (วิสภาคบริเฉท) 
ตัดตอนดวยสวนท่ีผิดกับตน  ก็เชนเดยีวกับผมน่ันแล 
                                          [สรูป]  
        ก็แล  เมื่อพระโยคาวจรกําหนดโกฏฐาสท้ังหลาย  มีผมเปนอาทิ 
โดยสี  สัณฐาน  ทิศ  โอกาส  และตัดตอนอยางนี้แลว  มนสกิารวาปฏิกูล  ๆ 
โดยประการ  ๕  ทางสี  สัณฐาน  กลิน่  ที่อาศัย   และโอกาส  โดยนัย 
(มนสิการโกศลวิธี)  มโีดยลําดับ  โดยไมเรงนักเปนตนอยู  ในที่สุด 
แหงมนสิการตอนลวงเสียซึ่งบัญญัติ  พิจารณาดูกายนี้อยูวา  'อตฺถิ 
อิมสฺม ึ กาเย  เกสา-   ผมท้ังหลายมีอยูในกายน้ี  เปนอาทิ  ธรรม 
ทั้งหลายท้ังปวงน้ัน*   ยอมจะปรากฏดังวาไมกอนไมหลังกัน  อุปมา 
เหมือนเมื่อบุรุษตาดีมองดูพวงมาลาที่รอยดอกไม  ๓๒  สีไวดวยดายเสน 
เดียวกัน  ดอกไมทั้งปวง  (ในพวงนั้น)  ยอมจะปรากฏ  ดังวาไมกอน 
ไมหลังกันฉะน้ัน  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงกลาวไวในตอนวาดวยมน- 
สิการโกศลวา  "ก็เม่ือพระอาทิกัมมิกะมนสิการ  (โดยอนุโลม  เริ่ม) 
วา  เกสา  มนสิการก็ดําเนินไปจนสุดจุโกฏฐาสปลาย  คือ  มุตฺต  นี ้
ทีเดียว"  ดังน้ี  กถ็าวาพระโยคาวจรน้ัน  จะนํา  (ปฏิกูล)   มนสกิาร 
ออกไปนอกตัวบางไซร     ครั้นโกฏฐาสท้ังปวงปรากฏชัดอยางนั้นแลว 
 
*  มหาฎีกาวา  ธรรมท้ังหลาย  คือโกฏฐาสที่ปรากฏโดยอาการปฏิกูล  
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ทีนี้   สัตวหลายมีมนุษยและดิรัจฉานเปนตนที่เดินไปมาอยู  ก็จะละ  
อาการของสัตวปรากฏแกเธอโดยเปนกองโกฏฐาสไปหมด  อาหารมีน้ํา 
และขาวเปนตน  ที่สัตวเหลาน้ันกลืนกินลงไปเลา   ก็ปรากฏดุจของที่ 
เขาใสลงไปในกองโกฏฐาส* (ไปส้ิน) 
                                   [นิมิตและอัปปนา]  
        ในลําดับนั้น  เมื่อเธอมนสิการเนือง  ๆ  วา  'ปฏิกูล  ๆ'   ตามมน- 
สิการโกศลวิธีตอไปมีวิธีปลอยลําดับเปนตน   อัปปนาจะเกิดข้ึนโดย 
ลําดับ  ในการเกิดข้ึนแกงอัปปนาน้ัน  บัณฑิตพึงทราบวาความปรากฏ 
แหงโกฏฐาสมีผมเปนตนดวยอํานาจแหงสี  สัณฐาน  ทิศ  โอกาส  และ 
ตัดตอน  เปนอุคคหนิมิต  ความปรากฏ  (แหงโกฏฐาสเหลาน้ัน) 
ดวยอํานาจแหงความปฏิกูลโดยอาการท้ังปวง  เปนปฏิภาคนิมิต  เมื่อ 
สองเสพเจริญปฏิภาคนิมิตน้ันไป    อัปปนาจะเกิดข้ึนดวยอํานาจแหง 
ปฐมฌาน   (คือไดเพียงปฐมฌาน)   ดจุอัปปนาในอสุภกรรมฐาน 
โดยนัยที่กลาวแลว  พระโยคาวจรใด  มีโกฏฐานปรากฏแตอยางเดียว 
หรือวาพระโยคาวจรใด   ไดบรรลุอัปปนาในโกฏฐาสอยาหน่ึงแลว 
ไมทําความเพียรในโกฏฐาสอ่ืนตอไปก็ดี   อัปปนาน้ันก็ยอมเกิดข้ึนแก 
พระโยคาวจรนั้นแตดวงเดียว  สวนพระโยคาวจรใดมีโกฏฐาสหลายอยาง 
ปรากฏ  หรอืวาพระโยคาวจรใดไดบรรลฌุานในโกฏฐาสอยางหนึ่งแลว 
ยังทําความเพียร  แมในโกฏฐาสอยางอื่นตอไปอีกก็ดี  ปฐมฌานหลาย 
 
*  มหาฏีกาวา  นี่เปนภาวนาพเิศษของพระโยคี  คลายวิธีขยายกสิณ  
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ดวงตามจํานวนโกฏฐาส  ยอมเกิดแกพระโยคาวจรนั้นได  ดุจปฐมฌาน  
หลายดวงเกิดแกพระมาลกเถระฉะนั้น  
        ไดยินวา    ทานผูนั้นจับมือพระอภัยเถระผูเปนทีฆภาณกาจารย 
(ผูบอกพระสูตรทีฆนิกาย)  กลาววา  "แนะอาวุโสอภัย  แตนี้ไป  ทาน 
จงเรียนปญหานี้กอนเถิด"  แลวบอกวา  "พระเถระผูเฒา  (รูปหนึ่ง) 
เปนผูไดปฐมฌาน  ๓๒  ดวงในโกฏฐาส  ๓๒  อยาง  ถาเขากลางคืน 
ฌาน  ๑  กลางวันฌาน  ๑  ทานจะเชื่อมฌานนั้นไดโดยเวลากึ่งเดือน 
กวา  ๆ  แตถาเขาวันละฌาน  ทานจะเช่ือมไดโดยเวลาเดือนกวา  ๆ" 
                           [เหตุที่เรียกกายคตาสติ]  
        ก็กรรมฐานน้ี  แมวาสําเร็จดวยอํานาจปฐมฌาน  (คือไดเพียง 
ปฐมฌานเหมือนอสุภกรรมฐานที่กลาวมาแลว)  แตเพราะสําเร็จดวย 
เรี่ยวแรงแหงสติ  (อันเปนไป)  ในโกฏฐาสท้ังหลาย  อันมีลกัษณะ 
ตาง  ๆ  มีสีและสัณฐานเปนตน  จึงเรียกวา  กายคตาสติ*   (ไมเรียก 
อสุภ ?) 
                          [อานิสงสเจริญกายคตาสติ]  
        ก็แลภิกษุผูประกอบโดยสมควรซึ่งกายคตาสตินี้แลว  (๑)  ยอม 
 
*  ขอสําคัญท่ีตางกันนั้น  คืออสุภ  พิจารณารางคนอ่ืนท่ีตายแลว  สวนกายคตาสติ  พิจารณา 
รางของตนท่ียงัเปนอยู  
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เปนผูขมไดทั้งความไมยินดีและความยินดี๑  อันความไมยินดีหาขมเธอ  
ไดไม  (แต)   เธอขมเสียไดครอบงําเสียได   ซึ่งความไมยินดีที่เกิดข้ึน๒อยู 
(๒)   เปนผูขมความกลัวภัยได  อันความกลัวภัยหาขมเธอไดไม  (แต) 
เธอขมเสียไดครอบงําเสียได  ซึ่งความกลัวภัยที่เกิดข้ึนอยู  (๓)  เปนผู  
ทนตอความหนาวรอน ฯ ล ฯ  (๔)  เปนคนชนิดที่อดกลั้นตอทุกขเวทนา 
กลา. . .   ขนาดจะคราชีวิตได๓  (๕)  ไดอาศัยสีตาง  ๆ  แหงโกฏฐาส 
ทั้งหลามีผมเปนตน  จะเปนผูไดฌานท้ัง  ๔  ตลอดไปถึงอภิญญา  ๖ 
(ก็ได)๔ 

        เพราะเหตุนั้นแล  ภกิษุผูมีปญญาพึงเปนผูไมประมาท 
        บําเพ็ญกายคตาสตินี้อันมีอานิสงสเปนอเนกดังกลาวมา 
        ฉะนี้เทอญ 
                                     นีเ่ปนกถามุขโดยพิสดาร 
                                             ในกายคติสติ 
 
        ๑.  มหาฎกีาวา  "อรติ  คือไมยินดใีนเสนาสนะสงัด  และในกุศลธรรมอันยิ่ง  สวนรติ 
ไดแกยินดีในกามคุณ"    แตคําท้ัง  ๒  นี้กลาวเปนคูกัน    นาจะมีความหมายท่ีตรงกนัขาม 
เพง  รติ   ท่ีวายินดใีนกามคุณ  อรติ  ก็นาจะหมายความตรงกันขาม  คือ  ไมยินดีในพรหมจรรย 
หรือเนกขัม 
        ๒.  บทต้ังคือ  อรติรติสโห  มีท้ังอรติ  และรติ   แตตอนขยายความ   กลาวแตอรติ 
นาจะตกรติไป 
        ๓.  ปาฐะท่ีเปยยาลไวนี้  มรในจตุกกังคุตตระหนา  ๑๕๘  ความเต็มวา  ขโม  โหติ  สีตสฺส 
อุณฺหสฺส  ชิฆจฺฉาย  ปปาสาย  ฑสมกสวาตาตปลิรึสปสมฺผสฺสาน  ทุรุตฺตาน  ทุราคตาน 
วจนปถาน  อุปฺปนฺนาน  สารีริกาน  เวทนาน  ทุกฺขาน  ติพฺพาน  ขราน  กฏกาน  อสาตาน 
อมนาปาน  ปาณหราน  อธิวาสกชาติโก  โหติ 
        ๔.  ท่ีเปนไดดังน้ี  ดวยอาศัยสี  หมายความวากลายเปนวณัณกสิณไป  
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                                  [อานาปานสติ]  
        อานาปานสติกรรมฐานน้ันใด  ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสรร- 
เสริญไวอยางนี้วา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมอานาปานสติสมาธินี้แล 
บุคคลทําใหมีทําใหมากแลว  ยอมเปนธรรมละเมียดแทดวย๑  ประณีต 
แทดวย  เปนธรรมเครื่องพักอยูอันละมุนละไมและเปนสุขดวย  ยังธรรม 
อันเปนบาปอกุศลท้ังหลาย  ที่เกิด  ๆ  ข้ึนใหหายลับรํางับไปโดยพลันดวย๒ 

ดังน้ีแลวตรัสจําแนกใหเปนกรรมฐานมีวัตถุ  (ลูกขอ)  ๑๖  อยางนี้วา 
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ก็อานาปานสติสมาธิ  บุคคลทําใหมีอยางไร  ทํา 
ใหมากอยางไร  จึงเปนธรรมละเมียดแทดวย  ประณีตแทดวย  เปน 
เครื่องพักอยูอันละมุนละไม   และเปนสุขดวย  ยังธรรมอันเปนบาป 
อกุศลทั้งหลายท่ีเกิด  ๆ  ข้ึนใหหายลับรํางับไปโดยพลันดวย  ?   ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไปสูปา  หรือโคนไม  หรือเรือนวางก็ตาม 
นั่งคูบัลลังก  ต้ังกายใหตรง   ดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอคงมีสติหายใจ 
ออก  คงมีสติหายใจเขา  (มีวัตถุ  ๑๖  คือ) 
 
        ๑.  เคยไดรับอาจริยกะวา  สนฺตะ  ท่ีมาคูกับ  ปณีตะ  เชนในท่ีนี้  ใหแปลวา  'ละเอียด' 
แตดูตอนทานแก   (หนา  ๕๓)   แลวไมมีเคาจะใหแปลอยางนั้นได  เพราะทานแกไววา 
สนฺโต  วูปสนโฺต  นิพฺพุโต  อันชวนใหแปลวา  "สงบ  คือ  รํางับดับเยน็"  แตอาจริยกะท่ี 
กลาวนั้น  ทานนําสืบกับมานาน  จะท้ิงเสียทีเดยีว  ก็นาเสียดาย  ในท่ีนีจ้ึงคิดแปลใหมเปน 
        ละเมียด  ในท่ีหมายความวาเรียบราบ  เรียบรอยหรือเรียบสนิท  จะตีความวา  สงบ 
ก็ได  เชนทะเลราบ  ก็คือคล่ืนลมสงบ  บานเมืองราบคาบ  ก็คือโจรผูรายสงบ  จะตีความ 
วา  ละเอียดกไ็ด  เพราะถาหยาบคายขรุขระ  จะเรียกวาละเมียดกระไรได 
        ๒.  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๔๐๗  
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                                     [จตุกกะที่  ๑]  
        (๑)   เธอหายใจออกยาวอยู        ก็รูวาเราหายใจเขายาว 
                หรือหายใจเขายาวอยู        ก็รูวาเราหายใจเขายาว 
          (๒)  เธอหายใจออกยาวอยู        ก็รูวาเราหายใจเขาส้ัน 
                  หรือหายใจออกส้ันอยู        ก็รูวาเราหายใจเขาส้ัน 
        (๓)  เธอสําเหนียกวา  เราจักเปนผูรูตลอดกายท้ังหมดหายใจ 
ออก  สําเหนียกวา   เราจักเปนผูรูตลอดกายท้ังหมดหายใจเขา 
        (๔)  สําเหนียกวา   เราจักเปนผูระงับกายสังขารหายใจออก 
สําเหนียกวา  เราจัดเปนผูระงับกายสังขารหายใจเขา 
                                    [จตุกกะที่  ๒]  
        (๕)  สําเหนียกวา   เราจักเปนผูรูชัดซึ่งปติหายใจออก  สําเหนียก 
วา   เราจักเปนผูรูชัดซึ่งปติหายใจเขา 
        (๖)  สําเหนียกวา   เราจักเปนผูรูชัดซึ่งสุขหายใจออก  สําเหนียก 
วา   เราจักเปนผูรูชัดซึ่งสุขหายใจเขา 
        (๗)  สําเหนียกวา   เราจักเปนผูรูชัดซึ่งจิตตสังขารหายใจออก   
สําเหนียกวา   เราจักเปนผูรูชัดซึ่งจิตตสังขารหายใจเขา 
        (๘)  สําเหนียกวา   เราจักเปนผูระงับจิตตสังขารหายใจออก   
สําเหนียกวา   เราจักเปนผูระงับจิตตสังขารหายใจเขา 
                                   [จตุกกะที่  ๓]  
        (๙)  สําเหนียกวา         เราจักเปนผูกําหนดรูจิตหายใจออก  
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สําเหนียกวา  เราจักเปนผูกําหนดรูจิตหายใจเขา 
        (๑๐)  สาํเหนียกวา    เราจักเปนผูยังจิตใหบันเทิงยิ่งหายใจออก  
สําเหนียกวา  เราจักเปนผูยังจิตใหบันเทิงยิ่งหายใจเขา 
        (๑๑)  สาํเหนียกวา    เราจักต้ังจิตม่ันหายใจออก   สําเหนียกวา   
เราจักต้ังจิตม่ันหายใจเขา 
        (๑๒)  สําเหนียกวา    เราจักเปลื้องจิตหายใจออก   สําเหนียกวา 
เราจักเปลื้องจิตหายใจเขา 
                                     [จตุกกะที่  ๔]  
        (๑๓)  สําเหนียกวา    เราจักเปนผูพิจารณาเห็นวาไมเที่ยงหายใจ 
ออก   สําเหนียกวา  เราจักเปนผูพิจารณาเห็นวาไมเที่ยวหายใจเขา 
        (๑๔)  สําเหนียกวา    เราจักเปนผูพิจารณาเห็นความคลายไป 
หายใจออก     สําเหนียกวา  เราจักเปนผูพิจารณาเห็นความคลายไป 
หายใจเขา 
        (๑๕)  สําเหนียกวา    เราจักเปนผูพิจารณาเห็นความดับไปหาย 
ใจออก    สําเหนียกวา  เราจักเปนผูพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเขา 
        (๑๖)  สาํเหนียกวา    เราจักเปนผูพิจารณาเห็นความสละทิ้ง 
หายใจออก     สําเหนียกวา  เราจักเปนผูพิจารณาเห็นความสละท้ิง 
หายใจเขา"*  ดังนี้ 
        บัดนี ้ นิเทศแหงการเจริญอานาปานสติกรรมฐานน้ัน  มาถึงแลว 
โดยลําดับ  แตเพราะนิเทศนั้น   เมื่อกลาวไปตามแนวคําบาลีนั่นแล 
 
*  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๔๐๗  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 87 

จึงจะบริบูรณอาการท้ังปวง   เพราะเหตุนั้น   นิเทศในอานาปาน- 
สติกรรมฐานน้ัน   (ตอไป)   นี้   จึงเปนนิเทศยึดคําบาลีเปนเบื้องหนา  
                             [ขยายความบาลีคําถาม]  
        บัณฑิตพึงทราบนิเทศ  (ขยายความ)   แหงบาลีคําถามวา 
"กถ  ภาวิโต  จ  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติสมาธิ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ก็อานาปานสติสมาธิ  บุคคลทําใหมีอยางไร"   เปนตนนี้กอน คําวา  'กถ' 
เปนพระปุจฉาดวยความเปนผูทรงใครจะตรัสการเจริญอานาปานสติสมาธิ 
ใหพิสดารโดยประการตาง ๆ  คําตอไปวา  'ภาวิโต  จ  ภิกขฺเว   อานา- 
ปานสฺสติสมาธิ'   เปนคําทรงชี้ธรรมท่ีไดตรัสถามไว  ดวยความเปนผู 
ทรงใครจะตรัสใหพิสดารโดยประการตาง  ๆ  แมในคําวา  'กถ  พหุล-ี 
กโต  ฯ เป ฯ  วูปสเมติ'   นั้นก็นัยนี้เหมือนกัน 
        ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ภาวิโต-ทําใหมี  นั้นคือ  ทําใหเกิดข้ึน 
หรือเจริญข้ึน  บทวา  อานาปานสฺสติสมาธิ  แปลวา  สมาธิที่ 
สัมปยุตกับสติ   อันกําหนดเอาลมหายใจออกและลมหายใจเขา  (เปน 
อารมณ)  นัยหน่ึง  สมาธิในอานาปานสติ  ชื่อวา  อานาปานสติสมาธิ 
บทวา  พหุลกีโต-ทําใหมาก  คือทําบอย  ๆ 
                                   [แก  สนโฺต  ปณีโต]  
        สองบทวา  สนฺโต  เจว  ปณีโต  จ  นั้น  พึงประกอบวา  สนฺโต 
เจว  ปณีโต  เจว-ละเมียดแทดวย  ประณีตแทดวย  พึงทราบวา  การ 
จํากัดความดวยเอวศัพท    ยอมมีทั้ง ๒ บท  ถามวา   พระพุทธาธิบายมีอยู  
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อยางไร  ?   เฉลยวา  พระพุทธาธิบายมีอยูวา  "อันอานาปานสติสมาธินี้ 
จะไดเปนธรรมไมละเมียดหรือไมประณีตโดยปริยายไร  ๆ   เหมือนอยาง  
อสุภกรรมฐาน  ซึ่งละเมียดและประณีตแตโดยปฏิเวธอยางเดียว  แตไม 
ละเมียดไมประณีตทางอารมณเลย  เพราะมีอารมณหยาบ  และมีสิ่งปฏิกูล 
เปนอารมณ  (เชนนั้น)  หามิได  ที่แทเปนธรรมชื่อวาละเมียด  คือ  เรียบ 
ราบดับเย็น  เพราะทั้งละเมียดโดยอารมณ  เพราะทั้งละเมียดโดยองคที่ 
นับวาปฏิเวธ   ชื่อวาประณีต  คือ  ไมทําใหเบ่ือ  เพราะทั้งประณีตโดย 
อารมณ  เพราะทั้งประณีตโดยองค"  ดังน้ี  เพราะเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
"(อานาปานสติสมาธิ)   เปนธรรมละเมียดแทดวย  ประณีตแทดวย" 
                                    [แก  อเสจนโก]  
        สวนในคําวา  "อเสจนโก  จ  สุโข  จ  วิหาโร  เปนธรรมเครื่อง 
พักอยูอันละมุนละไมและเปนสุขดวย"  นั้น  มีอรรถาธิบายวา  เสจนะ 
(ความเปยก)  ไมมีแกอานาปานสติสมาธินั้น  เหตุนั้น  อานาปานสติ- 
สมาธินั้นจึงชื่อวา  อเสจนโก-ละมุนละไม  (เหมือนขาวสวย)  คือ 
ไมเปรอะ  ไมปน  แยกเปนหน่ึงไดจําเพาะตัว  หมายความวา  ความ 
ละเมียดในอานาปานสติสมาธินี้  หามีโดยบริกรรมหรือโดยอุปจารก็ตาม 
ไม  อานาปานสติสมาธินี้  เปนธรรมละเมียดดวย  ประณีตดวย  โดย 
สภาวะของตนแท  จําเดิมแตอาทิสมันนาหาร  (การเริ่มตนประมวลจิต 
เขาทํากรรมฐาน)  ไป  สวนอาจารยลางเหลา*กลาววา  บทวา 
 
*  มหาฎีกาวา  เกจิอาจารยท่ีวานี้  หมายถึงอาจารยวดัอุตตรวิหาร  (วัดเหนือ ?)  อยูท่ีไหน 
ไมบอก  
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'อเสจนโก'   ความวา   ไมตองเติมอะไร   เปน  (ดุจ)  สิ่งมีรสดีอรอย 
โดยสภาพเอง  บัณฑิตพึงทราบวา  อานาปานสติสมาธินี้  เปน  
อเสจนกะอยางนี้แหละ   จึงเปนสุขวิหารดวย   เพราะเปนไปเพ่ือได  
กายกสุขและเจตสิกสุข  ทุกขณะท่ีถึงอัปปนา๑ 

        คําวา  ที่เกิด  ๆ  ข้ึน  หมายความวาท่ียังมิไดขม  ๆ  ลง  คําวา  บาป 
คือชั่ว  คําวา  ธรรมอันเปนอกุศล  คือธรรมอันเกิดแตความไมฉลาด 
คําวา  ใหหายไปโดยพลนั   หมายความวาใหลับไป  คือขมลงไดโดยทันที 
ทีเดียว  คําวา  ใหรํางับไป  คือใหสงบไปอยางดี  นัยหน่ึง   เธอถึง 
ความเจริญแหงอริยมรรคโดยลําดับ  ยอมตัดขาดได  อธิบายวา  ใหสงบ 
ราบคาบไปได  เพราะอานาปานสติสมาธิเปนนิพเพธภาคิยธรรม๒ 

        ก็ในพระบาลีคําถามน้ี   มีความสังเขป  (ดังตอไป)  นี้วา  ดกูร 
ภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติสมาธิ  บุคคลทําใหมีดวยประการไร  ดวย 
อาการไร  ดวยวิธีไร  ทําใหมากดวยประการไร... จึงเปนธรรมละเมียด 
แทดวย  ฯลฯ  ใหรํางับไปโดยพลันดวย 
                     [ขยายความแหงบาลีคําเฉลย]  
        บัดนี ้  พระผูมีพระภาคเจาจะทรงยังความขอนั้นใหพิสดาร   จึง 
 
        ๑.  มหาฎกีาขยายความวา   ท่ีวาไดกายิกสุขดวยนัน้  ก็โดยท่ีรางกายของผูเขาฌาน 
ซาบซานดวยประณีตรูปท่ีเกิดแตฌาน  จะรูสึกเปนสุขเม่ือออกจากฌานแลว 
        ๒.  มหาฎีกาวา  การบําเพ็ญฌานของศาสนิกชน   สวนมากก็เปนนิพเพธภาคิยะ  แตสําหรับ 
พระพุทธเจาแลวเปนนิพเพธภาคิยะโดยสวนเดียวแท    เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเจริญ 
กรรมฐานน้ีเองจึงไดทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
        สวนบท  อนุปุพฺเพน  อริยมคฺควุฑฺฒิปฺปตฺโต  ทานอธิบายวา  สมาธินี้เปนบาทแหงอริยมรรค 
เจริญไปโดยลําดับยอมเปนดจุเขาถึงความเปนอริยมรรค  
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ตรัสคําวา  อิธ  ภิกขฺเว  เปนตน  
                                      [แก  อิธศัพท]  
        ในคําเหลาน้ัน  คําวา  อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺข ุ  แปลวา  'ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุในศาสนาน้ี'   เพราะอิธศัพทในพระบาลีนั้นนี้เปนศัพท 
แสดงถึงศาสนา  อันเปนที่กอเกิดแหงบุคคลผูทําอานาปานสติสมาธิ 
ทุกประการ๑ใหเกิดข้ึน   และปฏิเสธความเปนอยางนั้นแหงศาสนาอ่ืน 
สมพระพุทธพจนนี้วา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมณะมีอยูในศาสนานี้ 
เทาน้ัน  ฯลฯ   วาทะ๒  (ลทัธิ)  อ่ืน  ๆ  วางเปลาจากสมณะทุกจําพวก" 
เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงแก  (อิธ  ภิกฺขุ)   วา  อิมสฺมึ  สาสเน  ภิกฺข ุ
-ภิกษุในศาสนานี้ 
                    [เหตุที่ตรัส  อร ฺคโต  ฯ เป ฯ  นัยที ่ ๑]  
        คําวา  'ไปสูปาหรือโคนไมหรือเรือนวางก็ตาม'    นี้เปนคําแสดง 
ถึงการกําหนดคือเอาเสนาสนะ  อันเหมาะแกการบําเพ็ญอานาปานสติ- 
สมาธิแหงโยคาวจรภิกษุนั้น  เพราะจิตของภิกษุนี้  (เคย)  เพนพาน 
ไปตามอารมณตาง  ๆ  มีรปูารมณเปนตนมาเสียนาน  ไมใครจะข้ึนสู 
 
๑.  มหาฎีกาวา  คําวาทุกประการนี้หมายถึง  ๑๖  ประการน่ันเอง 
๒.  สมเณภิ  อ ฺาหิ  ในจตุกกังคุตตระหนา  ๓๒๓  อันเปนท่ีมาแหงพระบาลีนี้  พิมพไว 
เปน  สมเณภิ  อฺเหิ  แตจะเปนอยางไหนก็ยากในการแปลทั้งนั้น 
        อฺาหิ  รูปเปนอิตถีลิงค  เปนวิเสสนะของ  สมเณหิ  ไมได  อฺา  แปลวา 
อรหัตผลได  แตอฺา   ในอรรถนี้ไมเคยมีรูปเปนพหวฺจนะ  จึงเปนอันตกไป 
        อฺเหิ  เปนวิเสสนะของ  สมเณภิ    ได  แตถาแปลไปตรง  ๆ  วา  'เหลาอ่ืน' 
ความไมเปนภาษา-ลัทธิอ่ืนวางจากสมณะเหลาอ่ืน -   เชนนี้จึงยักเยื้องแปลวา  'ทุกจําพวก' 
คือจะเปนสมณะจําพวกท่ี  ๑  (โสดาบัน)   จําพวกท่ี  ๒  (สกทาคามี)  จําพวกท่ี  ๓ 
(อนาคามี)  จําพวกท่ี  ๔  (อรหันต)  ก็วางท้ังนั้น  
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อารมณแหงอานาปานสติสมาธิได  คอยแตจะเลนไปนอกทาง  เหมือน  
รถท่ีเทียมดวยโคโกง   แลนออกนอกทางไปฉะนั้น   เพราะฉะนั้น 
นายโคบาลใครจะฝกลุกโคโกงซึ่งด่ืมนํ้านมแมโคโกง*  (หมอ)  จนเติบ 
ใหญแลวพึงพราก  (มัน)   ไปเสียจากแม  ฝงหลักใหญเขาขางหน่ึง 
ผูก  (มัน)  ดวยเชือกไวที่หลักนั้น  ทนีี้เจาลูกโคของเขาตัวนั้นจะดิ้นไป 
ดิ้นมา  (แต)  ไมอาจหนีไปได  (เหน่ือยเขาหมดพยศ)   ก็จะพึง 
หมอบอิง  หรือนอนอิงหลักนั้นอยูนั่นเองฉันใดก็ดี   แมภิกษุนี้ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน  ใครจะทรมานจิตราย   อันเติบข้ึนดวยการด่ืมรสอารมณมี 
รูปารมณเปนตนมาเสียนาน  ก็พึงพราก  (มัน)  เสียจากอารมณมีรูปเปน 
อาทิ  เขาไปสูปาหรือโคนไมหรือเรือนวางก็ตาม   แลวผูก  (มัน) 
ไวที่หลักคือลมหายใจออกและลมหายใจเขานั้นดวยเชือกคือสติ  เมื่อถูก 
ผูกไวอยางนั้น  จิตของเธอนั้นแมจะดิ้นรนไปมา  ก็ไมไดอารมณที่เคย 
ชินมา  (แต)   ไมอาจตัดเชือกคือสติหนีไปได  ก็ยอมจะหมอบและ 
นอนอิงอารมณ  (กรรมฐาน)  นั้นเอง  โดย  (ถึงความเปน)  อุปจาร 
และอัปปนา  เพราะเหตุนั้น  พระโบราณาจารยทั้งหลาย  จึงกลาวไววา 
        คนจะฝกลูกโดค  พึงผูก  (มัน)  ไวที่หลักฉันใด 
        พระโยคาวจรในศาสนานี้  ก็พึงผูกจิตของตน 
        ไวที่อารมณ   (กรรมฐาน)  ใหมัน่ดวยสติ 
        ฉันนั้นเถิด  
 
*  มหาฎีกาอธิบายวา  โคโกงน้ันคือโคฝกยาก  สวนแมโคโกง  หมายเอาแมโคท่ีขยักน้ํานมไว 
ในเตาได  รีดกไ็มยอมปลอยใหไหลออกหมด  !  
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        เสนาสนะ  (ที่กลาวมา)   นั่น   เปนที่เหมาะแกการภาวนาแหง 
พระโยคาวจรนั้นดวยประการฉะน้ี  เหตุนั้น  ขาพเจาจึงกลาวไววา  คําน้ี 
เปนคําแสดงถึงการกําหนดถือเอาเสนาสนะ  อันเหมาะแกการบําเพ็ญ  
อานาปานสติสมาธิแหงโยคาวจรภิกษุนั้น  ดังนี้ 
                  [เหตุที่ตรัส  อรฺคโต  ฯเปฯ  นัยที่  ๒]  
        อีกนัยหนึ่ง  เพราะเหตุที่อานาปานสติกรรมฐานอันเปนยอดใน 
ประเภทกรรมฐาน  เปนปทัฏฐานแหงการบรรลุธรรมวิเศษและทิฏฐ- 
ธรรมสุขวิหาร  ของพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธ  และพุทธสาวก 
ทั้งปวงน้ี   มิใชเปนการงายที่จะไมสละแดนบานอันอึงไปดวยเสียงตาง ๆ 
เชนเสียงผูหญิง  เสียงผูชาย  เสียงชาง  เสียงมา  แลวบําเพ็ญข้ึนได 
เพราะฌานมีเสียงเปนขาศึก   แตในทีม่ิใชแดนบานคือในปา  (ละก็) 
เปนการงายที่พระโยคาวจรจะถือกรรมฐานนี้  ยังอานาปานจตุตถฌาน 
ใหเกิดแลวทําฌานน้ันแหละใหเปนบาท   พิจารณากองสังขารจนบรรล ุ
พระอรหัตอันเปนผลสุดยอดได  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
จะทรงแสดงเสนาสนะอันเหมาะแกพระโยคาวจรนั้น  จึงตรัสคําวา 
อรฺคโต  วา  ดังนี้เปนอาทิ 
                [เหตุที่ตรัส  อร ฺคโต  ฯ เป ฯ  นัยที่  ๓]  
        แทจริง  พระผูมีพระภาคเจาเปนดุจวัตถุวิชาจารย  (อาจารย 
 ิวิชาชี้ที่)    วัตถุวิชาจารยพบภูมิอันควรจะสรางเมืองเขา   ตรวจดู  
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ตลอดแลว  จึงชี้บอกวา   "ทานท้ังหลายจงสรางเมืองในที่นี้เถิด"  
ก็แลครั้นเมืองสําเร็จโดยสวัสดีแลว  ยอมไดรับสักการะใหญแตราชสกุล 
ฉันใด     พระผูมีพระภาคเจาน้ันก็ฉันน้ันเหมือนกัน   ทรงตรวจดู 
เสนาสนะอันเหมาะแกพระโยคาวจรแลวจึงทรงชี้บอกวา  "กรรมฐาน 
ควรประกอบในสถานที่นี้"   แตนั้น   ครั้นพระอรหัตผล  อันพระโยคี 
ผูประกอบกรรมฐาน  ณ  ที่นั้นไดบรรลุโดยลําดับแลว  ยอมทรงไดรับ 
สักการะใหญ  (โดยสรรเสริญพระคุณ)  วา "พระผูพระเจาน้ัน 
เปนพระสัมมาสัมพุทธะหนอ"  ดังน้ี  สวนวาภิกษุ  (โยคี)  นี้ทาน 
กลาววาเปนดุจเสือเหลือง  พึงทราบอธิบายวา  เหมือนอยางพญาเสือ 
เหลืองใหญอาศัยพงหญาหรือปารกหรือดงเขาในปาซุมอยู  จึงจับสัตว 
ปาท้ังหลายมีกระบือปา  กวาง  และสุกรปาเปนตนได  ฉันใด  ภิกษุ  
ผูประกอบกรรมฐานอยูในเสนาสนะอันเหมาะท้ังหลาย  มีปาเปนอาทินี้ 
ก็ยอมควาเอาโสดาปตติมรรค  สกทาคามิมรรค  อนาคามิมรรค 
และอรหัตมรรค  และอรยิผลตามลําดับได  ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะ 
เหตุนั้น  พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา 
        อุปมาดังเสือเหลืองซุมตัวอยู  จงึจับสัตวปาได 
        ฉันใดก็ดี     พระพุทธบุตรประกอบความเพียร 
        บําเพ็ญวิปสสนาน้ีก็ฉันนั้นแล  (ตอง)  เขาปา 
        จึงควาเอาอุดมผลได 
เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะปาอันเปน 
โยคภมิ  (ที่ทาํความเพียร)   แหงผูมีความบากบ่ันและความวองไว  
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(ในการภาวนา)   แกโยคาวจรภิกษุนั้น  จึงตรัสคําวา  อรฺคโต  
วา  เปนอาทิ 
               [แกอรรถบทตาง  ๆ  แหงบาลีคําเฉลย]  
        ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อรฺคโต  ความวา  ในบรรดาปา 
อันมีลักษณะท่ีทานกลาวไววา  "ชื่อวาปา  คือท่ีนอกเสาอินทขีลออก 
ไปน่ันจัดเปนปาทั้งส้ิน"๑  ดังนี้ก็ดี  วา  "เสนาสนะอันมีในท่ีประมาณ 
๕๐๐  ชั่วธนู  (แตแดนบาน)  เปนอยางตํ่า  ชื่อวาเสนาสนะปา"๒ 

ดังน้ีก็ดี  ภิกษุไปสูปาอยางใดอยางหน่ึง   อันเปนที่สงัดเปนสุข  บทวา 
รุกฺขมลูคโต   คือไปสูที่ใกลตนไม๓   บทวา  สฺุาคารคโต 
หมายความวาไปสูโอกาสอันวางคือสงัด  และในบาลีบทนี้ เวนที่เปน 
ปาและรุกขมูลเสีย  แมไปสูเสนาสนะที่เหลืออีก  ๗  อยาง๔  กค็วรเรียกวา 
สฺุาคารคโต  ได๕ 

        พระผูมพีระภาคเจาครั้นทรงชี้เสนาสนะอันเหมาะแกการบําเพ็ญ 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๒๖๔ 
๒.  วิ.  มหา.  ๒/๑๔๖ 
๓.  หมายความวา  คําวา  รุกขมูล  นั้น  มิไดจํากัดเอาท่ีตรงโคนไมเทานั้น  เพราะฉะนั้น  มหาฎกีา 
จึงชักเอาคําอธิบายมากลาวไววา  "ในเวลาเที่ยง  เงาไมแผออกไปเทาใด  ในเวลาไมมีลม  ใบไม 
หลนลงในท่ีเพียงใด  ท่ีเทานนเพยีงนั้นเรียกวา  รุกขมูล" 
๔.  เสนาสนะที่เหลืออีก  ๗  มหาฎีกาชักเอามาบอกไววา  คือภูเขา  ๑  ซอกเขา ๑  ถํ้าในเขา  ๑ 
ปาชา  ๑  ปาตง ๑  ท่ีแจง  ๑  กองฟาง ๑ 
๕.  ถาอธิบายอยางนี้ถูก  สุญญาคาร  ก็จะตองแปลวา  'ท่ีวางจากเรือน'  ไมใช  'เรือนวาง'  อยางท่ี 
เคยแปลกนั  เคยอานพบท่ีไหนแหงหนึ่งวา  สุญญาคารน้ัน  ไดแกเรือนท่ีเขาปลูกไวตามทางสําหรับ 
คนเดินทางพักอาศัย  เรียกวา  สุญญาคาร  เพราะไมมีเจาของ  ไมมีผูถือสิทธิครอบครอง  เม่ือไมมี 
ใครพัก  ภกิษกุ็ไปพักทํากรรมฐานได  
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อานาปานสติอนุกูลแกฤดูทั้ง  ๓  และอนุกูแกธาตุและจริยาดวย  อยางนี้  
แลว๑   จงทรงชี้อิริยาบถอันสงบ  ไมเปนไปขางหูและไมเปนขางฟุง 
แกพระโยคาวจรภิกษุนั้น  (ตอไป)  จึงตรัสคําวา  'นั่ง'๒    ตอน้ัน 
เมื่อจะทรงแสดงความม่ันคงแหงการน่ัง  ความเปนไปสะดวกแหงลม 
หายใจออกเขา  และอุบายในการกําหนดถือเอาอารมณดวย๓   จึงตรัส 
คําวา   'คูบัลลังก'   เปนอาทิ 
        ในบทเหลาน้ัน  บทวา  บัลลังก  ไดแกนั่งคูเขาเขาโดยรอบ 
บทวา  คู  คือขดเขา คําวา  ต้ังกายตรง  คือต้ังสรีระสวนบทใหตรง 
ใหปลายกับปลายกระดูกสันหลัง  ๑๘  ขอจดกัน  เพราะเมื่อพระโยคาวจร 
นั่งอยางนี้  หนังเนื้อและเอ็นยอมไมขด  เมื่อเปนอยางนั้น  เวทนา 
เหลาใดจะพึงเกิดข้ึนในขณะ  ๆ  เพราะความขดแหงหนังเนื้อและเอ็นนั้น  
เปนปจจัย  เวทนาเหลาน้ันก็จะไมเกิดข้ึนแกเธอ  ครั้นเวทนาเหลาน้ัน 
ไมเกิดข้ึน  จิตก็จะมีอารมณเปนหน่ึง  กรรมฐานไมตก  เขาถึงความ 
 
๑.  มหาฎีกาชวยขยายความวา  อนุกูลแกฤดู  คือปาอนุกลูในฤดูรอน  รุกขมูลอนุกูลในฤดูหนาว 
สุญญาคารอนุกูลในฤดูฝน  (นี่แสดงวา  สุญญาคาร  เปนเรือนมีเคร่ืองมุงบังกันฝนได) 
        อนุกูลแกธาตุ คือปาอนุกูลแกคนเสมหธาตุ  (มีเสมหะมาก  ?)  รุกขมูลอนุกูลแกคนปตตธาตุ 
(ตีพิการ  อาหารไมคอยยอย ?)  สุญญาคารอนุกูลแกคนวาตธาตุ  (มักเปนลมวิงเวยีน ?) 
        อนุกูลแกจริยา  คือปาอนุกูลแกคนโมหจริต  รุกขมูลอนุกูลแกคนโทสตริต  สุญญาคารอนุกูล 
แกคนราคจริต 
๒.  มหาฎีกาชวยอธิบายวา  อิริยาบถนอนไปขางโกสัชชะ  ยืนและเดินไปขางอุทธัจจะ  สวน 
อิริยาบถนั่งหาเปนอยางนัน้ไม  เพราะฉะนัน้  ทานจึงวาเปนอิริยาบถสงบ 
๓.  มหาฎีกาชวยไขความวา  ทรงแสดงความม่ันคงแหงการนั่งดวยการคูบัลลังก  ทรงแสดงความเปน 
ไปสะดอกแหงลมหายใจ  ดวยการตั้งกายสวนบนนัน้ใหตรง   ทรงแสดงอุบายในการกําหนดถือเอา 
อารมณดวยการดํารงสติไวเฉพาะหนา  
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เจริญงอกงามข้ึน  คําวา  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  คือต้ังสติใหมุงหนาตอ  
กรรมฐาน  อีกนัยหน่ึง  อรรถาธิบายในคําน้ีพึงทราบโดยนัยที่กลาวไวใน 
ปฏิสัมภิทาอยางนี้วา  "ศัพทวา  ปริ  มี  ปริคฺคห   (ความกําหนดถือเอา 
เปนอรรถ  ศพัทวา  มุข  มี  นิยฺยาน  (ความออกไป)  เปนอรรถ 
ศัพทวา  สติ  มี  อุปฏาน  (ความเขาไปต้ังอยู  ไมลืมเลือนป  เปน 
อรรถ  เหตุนั้น  จึงตรัสวา  ปริมุข  สรี"   ดังน้ีก็ได  นี่เปนอธิบาย 
สังเขปในคํานั้น คือ  "ทําสติใหมีความออก  (จากปฏิปกขธรรม)  อัน 
กําหนดถือเอาแลว"๑ 

                                  [สโตการี]  
        คําวา  "เธอคงมีสติหายใจเขา"   เปนตน  ความวา  ภิกษุนั้น 
นั่งอยางนี้และต้ังสติไวมั่นอยางนี้แลว  ไมละสตินัน้อยู  ชื่อวาคงมีสติ 
หายใจออก  คงท่ีสติหายใจเขา๒   มีคําอธิบายวา  เปนสโตการี  (ผูมี 
สติทํา) 
        บัดนี ้ พระโยคาวจรเปนสโตการีดวยอาการเหลาใด  เพ่ือจะ 
ทรงแสดงอาการเหลาน้ัน   จึงตรัสคําวา  ทีฆ  วา  อสฺสนฺโต  เปนอาทิ 
จริงอยู  ในปฏิสัมภิทาทานก็กลาวคํา  (ตอไป)  นี้ไวในวิภังคแหง 
ปาฐะวา  'โส   สโตว  อสฺสสติ  สโต  ปสฺสติ'   นั้นนั่นแหละวา 
"โยคาวจรภิกษุยอมเปนสโตการีดวยอาการ  ๓๒  คือ  (๑)  เมื่อเธอรู 
 
๑.  มหาฎีกาชวยใหความตรงน้ีวา  ทําสติใหมีความไมหลงลืมอันถือเอาไดแลว  คือวาสละความ 
หลงลืมท้ิงเสียแลว 
๒.  มหาฎีกาแนะใหประกอบ  เอว  ศัพท  ในสโตท้ัง  ๒  บท  
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ความมีอารมณเดียว  ความไมสายไปมาแหงจิต  ดวยอํานาจแหงการ  
หายใจออกยาวอยู  สติยอมต้ังม่ัน  (ในอารมณนั้น)  เธอก็เปนสโตการี  
ดวยสตินั้น  ดวยความรูนั้น  (๒)  เมื่อเธอรูความมีอารมณเดียว  ความ 
ไมสายไปมาแหงจิต  ดวยอํานาจแหงการหายใจเขายาวอยู  สติยอมต้ังม่ัน 
(ในอารมณนั้น)  เธอก็เปนสโตการีดวยสตินั้นดวยความรูนั้น  ฯ เป ฯ 
(๓๑)  เม่ือเธอรูความมีอารมณเดียว  ความไมสายไปมาแหงจิต  ดวย 
อํานาจแหงความเปนผูพิจารณาเห็นความสละละทิ้ง  หายใจออกอยู---- 
(๓๒) ----ดวยอํานาจแหงความเปนผูพิจารณาเห็นความสละละทิ้งหายใจ 
เขาอยู  สติยอมต้ังม่ัน  (ในอารมณนั้น)   เธอก็เปนสโตการีดวยสตินั้น 
ดวยความรูนั้น"๑  ดังนี้ 
                          [แกศัพท  อัสสาสะปสสาสะ]  
        ในปาฐะเหลาน้ัน  ปาฐะวา  ทีฆ  วา  อสฺสสนฺโต  คือยังอัสสาสะ 
ยาวใหเปนไป  หรือ  ในอรรถกถาพระวินัยกลาววา  ลมออกขางนอก 
ชื่ออัสสาสะ  ลมเขาขางในชื่อปสสาสะ  แตในอรรถกถาพระสตูรทั้ง 
หลายมากลับกัน  (กับคําอรรถกถาวินัย)  ในลม ๒  อยางนั้น  เวลาท่ี 
ครรภไสยกสัตวทั้งปวงออกจากทองมารดา  ลมขางในออกมาขางนอก 
กอน  ลมขางนอกพาเอาธุลีละเอียดเขาขางในทีหลัง  พอถึงเพดานปาก 
ก็ดับ๒  พึงทราบเรื่องลมอัสสาสะและปสสาสะอยางนี้กอน 
 
๑.  ขุ. ป.  ๓๑/๒๖๔ 
๒.  มหาฎีกาเสริมความวา  "เพราะอยางนีเ้อง  เขาจึงวาเด็กแรกคลอดมันไอออกมา"  คงหมาย 
ความวาเพราะไอออกมาปะทะเสีย  ลมเขาคร้ังแรกจึงตับแคเพดานปาก  เชนนั้นกระมัง  
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        สวนความยาวและส้ันของลมท้ัง  ๒  นั้นอันใด  ความยาวและส้ัน   
นั้นพึงทราบ  (วาเปน)  ดวยอํานาจอัทธานะ  (คือระยะที่    และ   
ระยะกาล)๑    เหมือนอยางน้ําหรือทรายก็ดี  ที่แผไปตลอดอัทธานะคือที่ 
(ยาวหรือส้ัน)  เขาก็เรียก  (ลํา)   น้ํายาว  (หาด)  ทรายยาว  (ลํา) 
น้ําส้ัน  (หาด)   ทราบส้ัน  ฉันใด  ลมหายใจออกและลมหายใจเขาท่ีแม 
เปนของละเอียดยิ่งนัก  (แตมันเขาไป)  ทําอัทธานะ  (คือท่ี)   อัน 
ยาว   ในรางกายชางและในรางกายงู   กลาวคือลําตัวของมันใหเต็มชา ๆ 
แลวออกชา  ๆ  เหมือนกัน  เพราะฉะน้ัน  เขาจึงวาลมหายใจ  (ของชาง 
และงู)  ยาว  ลมนั้น   (เขาไป)  ทําอัทธานะ  (คือท่ี)  อันสั้น 
กลาวคือลําตัวของสัตว  (ตัวเล็กและตัวส้ัน)   มีสุนขัและกระตาย 
เปนตนใหเต็มโดยเร็วแลวออกเร็วเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  เขาจึงวา 
ลมหายใจ  (ของสัตวเล็ก)  สั้น๒  สวนในพวกมนุษย   วาโดยอัทธานะ 
คือกาล  บางเหลาก็หายใจออกและหายใจเขายาว  ดังสัตว  (ตัว 
ใหญและตัวยาว)  มีชางและงูเปนตน   บางเหลาก็หายใจออกและ 
หายใจเขาส้ัน  ดังสัตว  (ตัวเล็กและตัวส้ัน)  มีสุนขัและกระตายเปน 
อาทิ๓  เพราะเหตุนั้น  ลมหายใจของพวกมนุษยนั้น  เมื่อออกก็ดี  เขา 
ก็ดี  กินระยะเวลานาน  ก็พึงทราบวายาว  เมื่อออกก็ดี  เขาก็ดี  กิน 
ระยะเวลานิดหนอย  ก็พึงทราบวาส้ัน  โดยเน่ืองดวยกาล 
 
๑.  มหาฎีกาวา  อัทธานศัพท  บอก  กาละ  ก็ได  เทสะ   กไ็ด  ดังความอุทาหรณตอไปนั้น  อัทธานะ 
หมายเอา  เทสะ  ท้ังนั้น  สวนตอนวาถึงความยาวส้ันของลมหายใจ  หมายเอากาละ 
๒.  อธิบายอยางนี้ก็ตองเขาใจวาลมหายใจแลนเขาไปตลอดลําตัว  ไมใชเปนเร่ืองของปอด  (?) 
๓.  ทานเปรียบนากลัว  !  
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                   [อานาปานสติเปนกายานุปสนาสติปฏฐาน]  
        ในการหายใจออกและเขายาวสั้นนั้น  ภิกษุ  (โยคาวจร)  นี้ 
เมื่อหายใจออกก็ดี  หายใจเขาก็ดียาว  ยอมรูวาเราหายใจออกหายใจเขา 
ยาว  ดวยอาการ  ๙  และเม่ือเธอรูอยูอยางนั้น  พึงทราบวาสติปฏฐาน- 
ภาวนาสวนกายานุปสนา  ยอมสําเร็จโดยอาการอันหน่ึง   ดังทานกลาว 
ไวในปฏิสัมภิทาวา  "ถามวา   ภิกษุโยคาวจรเมื่อหายใจออกยาวก็รูวา 
หายใจออกยาว๑  เมื่อหายใจเขายาว  ก็รูวาเราหายใจเขายาว  ดวย 
อาการอยางไร"   แกวา  "(๑)  ภิกษุระบายลมออกเปนลมหายใจออก 
ยาว  ในเพราะกาลท่ีนับวาระยะยาว  (๒)  สูดลมเขาเปนลมหายใจ 
เขายาว  ในเพราะกาลท่ีนับวาระยะยาว  (๓)  ทั้งระบายลมออก  ทั้ง 
สูดลมเขา  เปนลมหายใจออกและลมหายใจเขายาว  ในเพราะกาลที่นับ 
วาระยะยาว๒ 

        เมื่อเธอท้ังระบายลมออกท้ังสูดลมเขา  เปนลมหายใจออกและลม 
หายใจเขายาว   ในเพราะกาลที่นับวาระยะยาวอยู  ฉันทะเกิดข้ึน  (๔) 
ดวยอํานาจฉันทะ  เธอระบายลมออก  เปนลมหายใจออกยาว  ใน 
เพราะกาลที่นับวาระยะยาว   เปนลมละเอียดกวากอนน้ัน (๕)  ดวย 
 
๑.  ตรงนี้ปาฐะตก  ทีฆ  ในระหวาง  อสฺสสนโต  กับ  อสฺสสามีติ 
๒.  มหาฎีกาวา  พระโยคาวจรลางรูปกําหนดลมหายใจออกไดชัด  ลางรูปก็กําหนดลมหายใจเขา 
ไดชัด  ลางรูปก็กําหนดไดชัดท้ัง  ๒  อยาง  ทานจึงแจกเปนอาการ  ๓  และอาการนีแ้ล  เม่ือฉันทะ 
และปราโมชเกิด  กแ็จกออกไปดวยอํานาจฉันทะ  ๓  ดวยอํานาจปราโมช  ๓  จึงเปน  ๙  ดังกลาว 
ตอไปนั้น  
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อํานาจฉันทะ  เธอสูดลมเขาเปนลมหายใจเขายาว  ในเพราะกาลที่นับวา 
ระยะยาว  เปนลมละเอียดกวากอนน้ัน  (๖)  ดวยอํานาจฉันทะ  เธอ 
ทั้งระบายลมออกท้ังสูดลมเขา  เปนลมหายใจออกและลมหายใจเขายาว  
ในเพราะกาลที่นับวาระยะยาว  เปนลมละเอียดกวากอนน้ัน 
        เมื่อเธอท้ังระบายลมออกท้ังสูดลมเขาเปนลมหายใจออกและลม 
หายใจเขายาว   ในเพราะกาลที่นับวาระยะยาว  เปนลมละเอียดกวากอน 
นั้นดวยอํานาจฉันทะอยู  ปราโมชเกิดข้ึน  (๗)  ดวยอํานาจปราโมช 
เธอระบายลมออก  เปนลมหายใจออกยาว  ในเพราะกาลท่ีนับวาระยะ  
ยาว  เปนลมละเอียดยิ่งกวาน้ันไปอีก  (๘)  ดวยอํานาจปราโมช  เธอ 
สูดลมเขา   เปนลมหายใจเขายาว  ในเพราะกาลท่ีนับวาระยะยาว  เปน 
ลมละเอียดยิ่งกวาน้ันไปอีก  (๙)  ดวยอํานาจปราโมช  เธอทั้งระบาย 
ลมออกทั้งสูดลมเขา  เปนลมหายใจออกและลมหายใจเขายาว  ในเพราะ 
กาลท่ีนับวาระยะยาว  เปนลมละเอียดยิ่งกวาน้ันไปอีก* 

        เมื่อเธอท้ังระบายลมออกท้ังสูดลมเขา  เปนลมหายใจออกและ 
หายใจเขายาว  ในเพราะกาลท่ีนับวาระยะยาว  เปนลมละเอียดยิ่งกวาน้ัน 
ไปอีก  ดวยอํานาจปราโมชอยู  จิตก็ผละจากกลมหายใจออกและลม 
 
*  มหาฎีกาวา  ฉันทะน้ีไดแกกัตตุกามตาฉันทะ  (ความพอใจอันมีลักษณะใครจะทํา)  เกิดข้ึน 
เพราะไดอัสสาทะในภาวนา  สวนปราโมชไดแกปติออน  ๆ  เกิดเพราะอารมณกรรมฐานละเมียดเขา 
เพราะลมหายใจละเอียดยิ่งข้ึน  
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หายใจเขายาว  (นั้น)  อุเบกขาก็ต้ังข้ึน๑  
        ลมหายใจออกและลมหายใจเขายาว  (ที่เปนไป)  โดยอาการ ๙ 
นี้นับเปนกาย  สิ่งที่เขาไป  (ทํากายนั้นเปนอารมณ)   ต้ังอยู  เปนตัวสติ 
อนุปสนา   (ความตามกําหนดดูกายใหรูตามท่ีมันเปน)  เปนตัวญาณ 
กาย  เปนที่เขาไปต้ังอยู  (แหงสติ)  มิใชตัวสติ  สติ  เปนทั้งส่ิงที่เขา 
ไปต้ังอยู  และเปนตัวระลึกดวย  พระโยคาวจรตามกําหนดดูกายนั้น 
ดวยสตินั้น  ดวยญาณน้ันแล  เพราะเหตุนั้น  จึงตรัสวา  "การตาม 
กําหนดดูกายในกาย  เปนการบําเพ็ญสติปฏฐาน"  ดังน้ี๒ 

        นัยแมในรัสสบท  (บทวาดวยลมหายใจสั้น)  ก็ดุจนัยนี้  แตนี่ 
เปนความแปลกกัน  คือคําวา  ทีฆ  อสฺสาส  อทฺธานสงฺขาเต  (เปน 
ลมหายใจออกยา  ในเพราะกาลท่ีนับวาระยะยาว)  ที่ทานกลาวใน 
ทีฆบท  (บทวาดวยลมหายใจยาว)  นั้นฉันใด  ในรัสสบทนี้  คําน้ัน 
ก็มา  (เปน)  วา  รสฺส  อสฺสาส  อิตฺตรสงฺขาเต  อสฺสสติ  (ระบาย 
ลมออกเปนลมหายใจส้ัน  ในเพราะกาลท่ีนับวาระยะสั้น)  ฉันนั้น 
เพราะฉะนั้น  บัณฑิตพึงประกอบคําเขาโดยใชรัสสศัพท  (แทน 
ทีฆศัพท)  ไปจนถึงคําวา  เตน  วุจฺจติ  กาเย  กายานุปสฺสนา  สติ- 
ปฏานภาวนา  (เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา  การตามกําหนดดูกายในกาย 
 
๑.  มหาฎีกาวา  ลางอาจารยวา  "เพราะลมหายใจละเอียดเขาโดยลําดับจนไมปรากฏวามีหรือ 
ไมมี  จิต  (ซ่ึงตามกําหนดดลูมนั้น)  จึงไดผละคือเลิกกําหนด"   แตสวนมติของทานวาเม่ือลม 
หายใจละเอียดหนักเขาดวยกาํลังภาวนา  ปฏิภาคนิมิตเกดิข้ึนแลว  จิตจึงผละจากลมหายใจปกต ิ
(มาอยูท่ีปฏิภาคนิมิต  ? )  อนึ่ง  เม่ือปฏิภาคนิมิตเกิดไดสมาธิแลว  จิตกว็างเฉยเพราะไมตองพยายาม 
ท่ีจะทําฌานใหเกิดอีก  จึงวาอุเบกขาต้ังข้ึน 
๒.  ปาฐะในฎีกาเรียงติดกันเปน----กายานปุสฺสนาสติหฏานภาวนา  
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เปนการบําเพ็ญสติปฏฐาน)  ฉะนี้เถิด   
        พระโยคาวจรน้ี   เมือ่รูลมหายใจออกและลมหายใจเขาตามอาการ 
เหลาน้ี  ทั้งโดยกาลระยะยาวและโดยกาลระยะสั้นอยูอยางนี้  บัณฑิต 
พึงทราบวา  เธอไดชื่อวา  เมื่อหายใจออกยาวก็รูวาเราหายใจออกยาว 
หรือเมื่อหายใจเขายาวก็รูวาหายใจเขายาว   เมื่อหายใจออกส้ันก็รูวา 
หายใจออกส้ัน   หรือเมื่อหายใจเขาส้ันก็รูวาหายใจเขาส้ัน  (ดังท่ีกลาว 
ในบาลี)  ก็แลเมื่อภิกษุนั้นรูอยูอยางนี้ 
        ลม  ๔  อยาง๑  คือลมหายใจออกยาวและสั้น  แมลม 
        หายใจเขาเลาก็อยางน้ัน  ยอมเปนไป  (คือรูสกึ ?) 
        อยูที่ปลายจมูก๒  ของภิกษุนั่นแล 
                                [แก  สพฺพกายปฏิสเวที]  
        ขอวา  "เธอสําเหนียกวา  เราจักเปนผูรูตลอดกายท้ังหมดหายใจ 
ออก----หายใจเขา"  นั้น  คือเธอใสใจวาเราจักทําตน  กลาง  ปลาย 
แหงกายคือลมหายใจทั้งส้ินใหเปนสิ่งที่เรารู  คือทํา  (ลมหายใจนั้น) 
ใหเปนสิ่งท่ีเห็นชัดหายใจออก  ใสใจวาจักทําตนกลางปลายแหงกายคือ 
ลมหายใจทั้งสิ้นใหเปนสิ่งท่ีเรารู  คือทํา  (ลมหายใจนั้น)  ใหเปนสิ่งท่ี 
เห็นชัดหายใจเขา  เมื่อทํา  (ลมหายใจ)  ใหเปนสิ่งท่ีตนรู  คือทํา 
 
๑.  วณณฺ  แปลวา  อยาง  ชนิด  ก็ได 
๒.  ว  ท่ีนาสิกคฺเคว  นี้  มหาฎีกาทานวาเปนวา  รัสสะใหไดคาถา  และวา  วา  ศัพทนีมี้อรรถ 
เปนอนิยม  เพราะฉะน้ัน  จึงรวมเอาริมฝปากบนเขาดวย 
        รูสึกวาทานคิดมากไป  แมจะเปน  ว  อวธารณะ  แตนาสิกคฺเค  ก็คงมิไดหมายเอาตรงจะงอย 
จมูกเทานัน้  แตหมายถึงบริเวณนั้น  ซ่ึงมันก็ถึงริมฝปากบนดวยอยูเอง  ตางวาเปน  วา  อยางทาน 
วาแลวจะแปลอยางไร  
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(ลมหายใจ)  ใหเปนสิ่งท่ีเห็นชัดอยางนั้น  กช็ื่อวาเธอหายใจออกและ  
หายใจเขาดวยท้ังจิตอันประกอบดวยญาณ  เพราะเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
"เธอสําเหนียกวา  เราจัก----หายใจออก----หายใจเขา"  ดังน้ี 
        จริงอยู   สําหรับภิกษุลางรูป  ตนลมในกองลมหายใจออกก็ดี  ใน 
กองลมหายใจเขาก็ดี  ที่แลน  (ออกเขา)  อยูอยางละเอียด  (นั้น) 
ชัด  (แต)  กลางลมและปลายลมไมชัด  เธอก็อาจกําหนดถือเอาได 
แตตนลม  ยุงยากอยูในตอนกลางลมและปลายลม  สําหรับลางรูป 
กลางลมชัด  (แต)  ตนและปลายไมชัด   (เธอก็อาจกําหนดถือเอาได 
แตกลางลม  ยุงยากอยูในตอนตนและปลาย*)  สําหรับลางรูป  ปลาย 
ลมชัด  (แต)  ตนและกลางไมชัด  เธอก็อาจกําหนดลือเอาไดแตปลาย 
ลม  ยุงยากอยูในตอนตนและกลาง  สาํหรับลางรูปชัดหมดทุกตอน 
เธอก็อาจกําหนดถือเอาไดหมด  ไมยุงยากเลยสักตอน  พระผูมีพระภาค 
เจาจะทรงแสดงความวา  อันพระโยคาวจรควรเปนเชน  (รูปที่ ๔)  นั้น 
จึงตรัส  (ขอน้ี)  วา  "ภิกษุสําเหนียกวาเราจักเปนผูรูตลอดกายท้ังหมด 
หายใจออก----หายใจเขา"   ดังน้ี 
        ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สําเหนียก  คือเพียรพยายาม   (ทํา 
มนสิการเพ่ือรู)  อยางนั้น  อีกนัยหน่ึง  อรรถาธิบายในบทน้ี  บณัฑิต 
พึงทราบอยางนี้วา  ความสํารวมแหงภิกษุผูเปนอยางนั้น  (คือผูเจริญ 
อานาปานสติ)  อันใด  ความสํารวมน้ีจัดเปนอธิสีสลสิกขาในท่ีนี้ ความ  
 
*  ความท่ีวงเล็บไวนีน้าจะมี  เพราะตนก็มีปลายก็มี  แตปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคไมมี  จึงเดิม 
และวงเล็บไว  
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ต้ังจิตม่ันแหงภิกษุผูเปนอยางนั้นอันใด  คามต้ังจิตม่ันนี้จัดเปนอธิจิตต-  
สิกขาในท่ีนี้   ความรูทั่วถงึแหงภิกษุผูเปนอยางนั้นอันใด  ความรูทั่วถึง 
นี้จัดเปนอธิปญญาสิกขาในท่ีนี้  ภิกษุสําหนียก  คือสองเสพ   เจริญ  
ทําใหมากซ่ึงสิกขา  ๓  ตามท่ีกลาวมานี้ในอารมณนั้น   ดวยสตินั้น  ดวย 
มนสิการน้ัน  ดังนี ้
        ในจตุกกะที่  ๑  นั้น   เพราะเหตุที่ในนัยแรก  พระโยคาวจรพึง 
หายใจออกหายใจเขาอยางเดียวเทาน้ัน  และไมพึงทํากิจอะไร  ๆ  อ่ืน* 

แตวาตอน้ีไปควรทําความเพียรในอาการท้ังหลายมีการยังญาณใหเกิด 
เปนตน  เพราะเหตุนั้น  พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระบาลี 
โดยเปนวัตตมานกาลวา----อสฺสสามีติ   ปชานาติ----ปสฺสสามีติ  ปชา- 
นาติ  (----รูวาเราหายใจออก----รูวาเราหายใจเขา)  ดังนี้ในนัยแรก 
นั้นแลว  จึงทรงยกพระบาลีเปนคําแสดงอนาคตกาล  โดยนัยวา  สพฺพ- 
กายปฏิสเวที  อสฺสสิสฺสามิ  (----เราจักเปนผูรูตลอดกายท้ังหมด 
หายใจออก)  ดังนี้เปนตน  เพ่ือจะทรงแสดงอาการมีการทําญาณใหเกิด 
เปนตน  อันควรทําตอแตนัยแรกนี้ไป 
                            [แก  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร]  
        ขอวา  "เธอสําเหนียกวา  เราจักเปนผูระงับกายสังขาร  หายใจ 
ออก----หายใจเขา"  นั้น  คือเธอใสใจวาเราจักเปนผูระงับ  คือทํากาย- 
สังขารที่หยาบใหคอย ๆ  เบาลง  ใหดับไปใหสงบไปหายใจเขาหายใจออก 
        ความหยาบและละเอียดก็ดี  ความระงับก็ดี  ในขอน้ัน  พึงทราบ 
 
*  นัยแรกหมายถึงวัตถุหมายเลข  ๑  และ  ๒  ในจตุกกะท่ี  ๑  
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ดังน้ี  ก็กายและจิตของภิกษุนี้  ในกาลกอนท่ียังมิไดกําหนดถือเอา   
(อานาปานสติกรรมฐานน้ัน)    เปนกายจิตท่ียังมีความกระวนกระวาย 
(นับวา)  ยังหยาบ  ครั้นความหยาบแหงกายจิตยังไมสงบ  แมลมหายใจ 
ออกและลมหายใจเขาก็เปนลมหยาบ  คือเปนไปแรงมาก  จมูกไมพอ 
ยืนหายใจท้ังออกทั้งเขาทางปาก   ตอเม่ือใด   ทั้งกายทั้งจิตของเธอ 
ถูกกําหนดถอืเอา  (เปนที่ต้ังกรรมฐาน)  แลว๑  เมื่อนั้นมันก็ละเมียด 
เขา  (จน)  สงบไป ครั้นกายจิตน้ันสงบแลว  ลมหายใจออกและเขา 
ก็เปนไปละเอียดลง  (จน)  ถึงซ่ึงอาการคือความท่ีตองวิจัยวามีอยูหรือ 
ไมมีหนอ  อุปมาเหมือนลมหายใจออกและเขาของคนที่ว่ิงลงมาจากภูเขา 
หรือปลงของหนักมากลงจากศีรษะแลวยืนอยู  ยอมเปนลมหยาบ  จมูก 
ไมพอ   ยืนหายใจทั้งออกท้ังเขาทางปากอยู  ตอเม่ือใดเขาบรรเทา 
ความเหน่ือยนั้นแลว  ไดอาบและด่ืมน้ําแลว  ทํา  (คือประทับ)  ผา 
เปยกไวตรงท่ีหัวใจ๒  นอน  (พัก)  เสียที่รมอันเย็น  ที่นี้ลมหายใจออก 
เขาของเขานั้นก็ละเอียดลง  (จน)  ถึงซ่ึงอาการคือความท่ีตองวิจัยวามี 
อยูหรือไมมีหนอ๓"  ฉันใดก็ดี  กายและจิตของภิกษุนี้  ในกาลกอน 
ที่ยังมิไดกําหนดถือเอา  (อานาปานสติกรรมฐานน้ัน)  ฯลฯ  ถงึซ่ึง  
อาการคือ  ความที่ตองวิจัยวามีอยูหรือไมมีอยูหนอ  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
 
๑.  มหาฎีกาไขความวา  กิริยาท่ีนั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง  เปนกายปริคหะ  กิริยาท่ีดํารงสติไวเฉพาะ 
หนา  เปนจิตตปริคหะ 
๒.  เพิ่งทราบนี่เองวา  การใชผาเปยกประทับอก  ชวยทําใหหายเหนื่อยได 
๓.  ทานพรรณนาเพลินไปกระมัง  การนอนพักเชนนั้น  ลมหายใจจะละเอียดถึงตองวิจัยเทียวหรือ 
ถายิ่งหลับกรนฟู  ๆ  ก็ยิ่งไมตองวิจยัเลย  
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ถามวา  ขอน้ันเปนเพราะเหตุอะไร  ตอบวา  เพราะเปนความจริง  
วา  ในกาลกอนท่ียังมิไดกําหนดถือเอา  (พระกรมฐานน้ัน)  ความ 
คํานึง  ความรวมใจ  ความใสใจ  ความไตรตรอง  วาเราจะระงับกาย- 
สังขารหยาบ  ๆ  หามีแกเธอไม  ตอในกาลที่กําหนดถือเอา   (พระ 
กรรมฐาน)  แลวจึงมี  เพราะเหตุนั้น  กายสังขารของเธอในกาลท่ีได 
กําหนดถือเอา  (พระกรรมฐาน)  แลว  จึงละเอียดกวา  (กายสังขาร 
ใน)  กาลท่ียงัมิไดกําหนดถือเอา  (พระกรรมฐาน)  เพราะฉะน้ัน 
พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา 
        เมื่อกายละจิตกระสับกระสาย  กายสังขารยอม 
        เปนไปหยาบแล   ครั้นกายและจติไมกระสับ 
        กระสายแลว  กายสังขารยอมเปนไปละเอียด 
               [ลมหยาบและละเอียดเปนชั้น  ๆ]  
                                      [นัยทางสมถะ]  
        "แมในชั้นกําหด  กายสังขารก็นับวายังหยาบ  ในชั้นอุปจาร 
แหงปฐมฌานจึงละเอียด  ในชั้นอุปจารปฐมฌานน้ันเลา  ก็นับวายัง 
หยาบ  ในชัน้ตัวปฐมฌานจึงละเอียด  ในชั้นปฐมฌานและชั้นอุปจาร 
แหงทุติฌานก็นับวายังหยาบ  ในชั้นตัวทุติยฌานจึงละเอียด  ในชั้น 
ทุติยฌานและอุปจารแหงตติยฌานก็นับวายังหยาบ  ในชั้นตัวตติยฌาน 
จึงละเอียด  ในชั้นตติยฌานและอุปจารแหงจุตตถฌาน   ก็นับวายัง 
หยาบ   ตอชัน้จตุตถฌานจึงละเอียดยิ่ง  (จน)  ถึงซ่ึงความไมเปนไป  
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ทีเดียว"  คําท่ีกลาวมาน้ีเปนมติของพระทีฆภาณกะ  (ผูกลาวคัมภีร  
ทีฆนิกาย)  และพระสังยุตตภาณกะ  (ผูกลาวคัมภีรสังยุตนิกาย)  กอน  
ฝายพระมัชฌิมภาณกะ  (ผูกลาวคัมภีรมัชฌิมนิกาย)  ทั้งหลาย  ประสงค 
เอาวาแมในอุปจารแหงฌานชันสูง  ๆ   กล็ะเอียดกวาตัวฌานชั้นตํ่า  ๆ 
(โดยลําดับกนั)   เชนวา  "ในปฐมฌานก็ยังหยาบ  ในอุปจารแหง 
ทุติยฌานจึงละเอียด"  ดังน้ี  (เปนตัวอยาง)*    แตวาโดยมติของ 
อาจารยทั้งหมดดวยกัน  คงไดความวา  กายสังขารอันเปนไปในกาลที่ 
ยังมิไดกําหนดถือเอา  (พระกรรมฐาน)  ไประงับลงในกาลท่ีกาํหนด 
ถือเอา  (พระกรรมฐาน)  แลว   กายสังขารอันเปนไปในกาลที่ 
กําหนดถือเอา  (พระกรรมฐาน)   ก็ไประงับลงในอุปจารแหงปฐมฌาน 
ฯลฯ  กายสังขารอันเปนไปในอุปจรแหงจตุตถฌาน  ก็ไประงับลงใน 
จตุตถฌาน"  ดังนี้แล  นี่เปนนัยทางสมถะ  เปนอันดับแรก 
                                    [นัยทางวิปสนา]  
        สวนในทางวิปสนา  กายสังขารอันเปนไปในตอนท่ียังมิได 
กําหนดก็ยังหยาบ  ในตอนท่ีกําหนดมหาภูตรูปเขาจึงละเอียดลง  แม 
กายสังขารในตอนท่ีกําหนดมหาภูตรูปนั้น  ก็นับวายังหยาบอยู  ตอ 
ตอนท่ีกําหนดอุปาทารูปจึงละเอียดเขา  กายสังขารในตอนท่ีกําหนด 
อุปาทารูปนั้นเลาก็นับวายังหยาบอยู  ถึงตอนท่ีกําหนดสกลรูปนั้น 
 
*  คือมติแรกทานถือวาตัวฌานช้ันตํ่ากับอุปจารชั้นตอไปนั้นเทากนั  สวนมติหลังถือวาอุปจารฌาน 
ช้ันสูงยอมสุขุมกวาตัวฌานช้ันตํ่า  ไมเทากัน  
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เลา  ก็นับวายังหยาบ  ตอตอนที่กําหนดท้ังรูปทั้งอรูปจึงละเอียดเขา  แม 
กายสังขารในตอนท่ีกําหนดท้ังรูปทั้งอรูปนั้นก็นับวายังหยาบ   ในตอนท่ี  
กําหนดปจจัย  (ของนามรูป)  จึงละเอียดเขา   การสังขารในตอนท่ี 
กําหนดปจจัยนั้นเลาก็นับวายังหยาบ  ตอตอนที่เห็นนามรูปพรอมท้ัง 
ปจจัยจึงละเอียดเขา  แมกายสังขารในตอนท่ีเห็นนามรูปพรอมท้ังปจจัย 
นั้นก็นับวายังหยาบ  ถึงตอนที่เปนวิปสนา  อันมี  (ไตร)  ลกัษณเปน 
อารมณ  จึงละเอียดเขา๑  ในทุรพลวิปสนา  (วิปสนากําลังออน) 
ก็นับวายังหยาบ  ในพลววิปสนา๒  (วิปสนากําลังกลา)  จึงละเอียดเขา 
        ในวิปสนาน้ัน  ความระงับแหงกายสังขารอันเปนไปในกาลตอน 
แรก  ๆ  ดวยกาลตอนหลัง  ๆ  (โดยลําดับ)  บัณฑิตก็พึงทราบโดยนัย 
ที่กลาวมากอนน้ันเถิด๓ 

        ความหยาบและละเอียดก็ดี  ความระงับก็ดี  (แหงกายสังขาร) 
ในขอ  ปสฺสมฺภย   กายสงฺขาร  อสฺสสสิฺสามิ----ปสฺสสิสฺสามิ   นี ้
บัณฑิตพึงทราบโดยประการดังกลาวมาฉะน้ีเทอญ 
                            [อรรถาธิบายในปฏิสัมภิทามรรค]  
        สวนในปฏิสัมภิทา  ทานกลาวความแหงขอน้ี พรอมท้ังคําทวง 
๑.  ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคพิมพคร้ังท่ี ๓  ลงหัวตาปค่ัูนประโยคไวหลัง  โอฬาริโก  ทุกแหงนั้น 
คลาดเคล่ือนไป   ท่ีถูกควรลงค่ันหลัง  สุขุโม  เพราะประโยคความสุดลงท่ี  สุขุโม  ทุกแหง 
๒.  มหาฎีกาวา  ตอนพิจารณากลาปเปนลักขณารัมมณกิวิปสนา  ตั้งแตนิพพิทานุปสนาไป  จัดเปน 
พลววิปสนา  หยอนกวานั้นเปนทุรพลวิปสนา 
๓.  คือใหประกอบความเชนเดียวกับท่ีกลาวในสมถนยั  เชนวากายสังขารอันเปนไปในตอนท่ียังมิได 
กําหนด  มาระงับลงในตอนกําหนดมหาภตูรูป   กายสังขารอันเปนไปในตอนกําหนดหมาภตูรูป 
มาระงับลงในตอนอุปาทารูป----ดังนี้เปนตน  
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และคําเฉลยไวดังน้ีวา  "ถามวา  'ภิกษุสําเหนียกวาเราจักเปนผูระงับ  
กายสังขารหายใจออก----หายใจเขา  อยางไร  อะไรชื่อกายสังขาร' 
เฉลยวา  'ธรรมท้ังหลายท่ีมีอยูในกาย   คือลมหายใจออกหายใจเขายาว 
อันเปนธรรมเนื่องดวยกาย  นี้ชื่อกายสังขาร  ภิกษุทํากายสังขารท้ัง 
หลายนั้นใหรํางับ   คือใหดับสงบลง  สําเหนียกไป  ฯ ล ฯ  (คือ) 
สําเหนียกวา  เราจักระงับกายสังขาร  (หยาบ)  ที่เปนเหตุใหกายโยก 
โคลงโอนเอนสายส่ันหว่ันไหวไปมาเสีย  หายใจออก  สําเหนียกวา 
เราจักระงับกายสังขาร   (หยาบ)--- หายใจเขา   สําเหนียกวาเราจัก 
ระงับกายสังขารอันสงบอันละเอียด  ที่เปนเหตุใหกายไมโยกไมโคลง 
ไมโอนไมเอนไมสายไมสั่นไมหว่ันไมไหว  หายใจออก----หายใจเขา 
        มีคําทวง  (สอดเขามา)  วา  หากวาอยางนั้น  ชือ่วา  ปสฺสมฺภย 
กายสงฺขาร  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ปสฺสมภย  กายสงฺขาร  ปสฺสสิสฺสามีติ 
สิกฺขติ  ละก็  เมื่อเปนอยางนั้น  (คือแมกายสังขารที่ละเอียดยิ่งก็ให 
ระงับเสียอีก  เชนนั้น ?)   การทําวาตุปลัทธิ   (ความกําหนดรูลม  ?) 
ใหเกิดตอไปก็ไมมีละ  การยังลมหายใจออกหายใจเขาใหเปนไปก็ไมมี 
(เพราะท้ังหยาบทั้งละเอียดระงับไปหมดแลว ?)  การเจริญอานาปานสติ 
ตอไปก็ไมมี  (เพราะลมหายใจไมมี ?)  การบําเพ็ญอานาปานสติสมาธิ  
ตอไปก็ไมมี  (เพราะไมมีลมเปนอารมณ ?)    และบัณฑิตทั้งหลาย 
ก็เปนอันไมไดเขาสมาบัตินั้น  ทั้งก็ไมไดออกจากสมาบัตินั้นดวยละซิ  ?  
        มีคําเฉลยวา    ถึงวาอยางนั้น    ชือ่วา     ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร 
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  
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เมื่อเปนเชนน้ัน   (คือเม่ือกายสังขารระงับไปอยางนั้น  ?)    การทํา 
วาตุปลัทธิใหเกิดตอไปก็ยังมีได  การยังลมหายใจออกและลมหายใจ  
เขาใหเปนไปก็มีได   การเจริญอานาปานสติตอไปก็มีได  การบําเพ็ญ 
อาหาปานสติสมาธิตอไปก็มีได   และบัณฑิตทั้งหลายเขาสมาบัตินั้นก็ได 
ออกจากสมาบัตินั้นก็ไดอยู๑ ตามท่ีกลาวมานี้มีอุปมาอยางไร ?   อุปมา 
เหมือนเมื่อกังสดาลถูกเคาะแลว  เสียงหยาบยอมเปนไปกอน  จิต  (ความ 
รูสึกของคน  ?)  ก็เปนไปได  เพราะถือเอานิมิต๒  แหงเสียงหยาบไดงาย 
เพราะทํานิมิตแหงเสียงหยาบไวในใจไดงาย   เพราะจดจํานิมิตแหง 
เสียงหยาบไดงาย  แมเมื่อเสียงหยาบดับแลว   หลงัน้ันถัดไปเสียง 
ละเอียดก็ยังเปนไป  จิตก็ยังเปนไปได  เพราะยังถือเอานิมิตแหงเสียง 
ละเอียดไดดี  เพราะยังทํานิมิตแหงเสียงละเอียดไวในใจไดดี  เพราะยังจด 
จํานิมิตแหงเสียงละเอียดไดดี  ครั้นเมื่อเสียงละเอียดดับแลวเลา  หลังน้ัน 
ไป  จิตก็ยังเปนไปไดแมเพราะมีนิมิตแหงเสียงละเอียดเปนอารมณ  ฉันใด 
ก็ดี  อุปไมยก็ฉันนั้น  ลมหายใจออกหายใจเขาท่ีหยาบยอมเปนไปกอน  จิต 
ก็ไมสายไป  เพราะถือเอานิมิตแหงลมหายใจออกหายใจเขาท่ีหยาบไดงาย 
เพราะทํานิมิตแหงลมหายใจออกหายใจเขาท่ีหยาบไวในใจไดงาย  เพราะ  
 
๑.  นัยมหาฎีกาอธิบายวา  เพราะกายสังขารหยาบ ๆ ระงับไป  แตท่ีละเอียด ๆ ยังมีอยู  เม่ือ 
ละเอียดถึงท่ีสุดโดยลําดับแลว  นิมิตเกิด  กถื็อนิมิตนั้นเปนอารมณ  เจริญอานาปานสติ  และ 
อานาปานสติสมาธิตอไปได 
        บาลีปฏิสัมภิทานี้ทานใชสํานวนลึกเต็มที  โดยเฉพาะประโยค  อิต ิ กิร  นั้นลับล้ีมาก  ไดอาศัย 
นัยมหาฎีกาทานจึงทราบวา  ประโยค  อิติ  กิร  ขางหนาเปนประโยคโจทนา  คือคําทวง  สวน  อิต ิ
กิร  หลัง  เปนประโยคโสธนาคือคําเฉลย  จึงพอจับเคาแปลใหเปนภาษาไดดังนัน้ 
๒.  นิมิตตฺต  มหาฎีกาวาเปนทุติยาวิภัตใินอรรถแหงฉัฏฐีวิภัติ  เทากบั  นิมิตฺตสฺส  หมายความวา 
เปนภาวาทิสัมพันธในบทหลัง ?  
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สังเกตนิมิตแหงลมหายใจออกหายใจเขาท่ีหยาบไดงาย  แมเมื่อลมหายใจ 
ออกหายใจเขาท่ีหยาบดับแลว  หลังน้ัน  ลมหายใจออกหายใจเขาท่ี  
ละเอียดก็ยังเปนไป  จิตก็ยังไมสายไปได  เพราะยังถือเอานิมิตแหงลม---- 
ละเอียดไดดี  ยังทํานิมิตแหงลม----ละเอียดไวในใจไดดี  ยังสังเกตนิมติ 
แหงลม----ละเอียดไดดี  ครั้นเมื่อลมหายใจออกหายใจเขาท่ีละเอียดดับไป 
เลา  หลังน้ันไป  จิตก็ยังไมสายไปได  แมเพราะยังมีนิมิตแหงลม 
หายใจออกหายใจเขาท่ีละเอียดเปนอารมณ   เมื่อเปนดังน้ีจึงวาการทํา 
วาตุปลัทธิใหเกิดตอไปก็ยังมีได  การยังลมหายใจออกหายใจเขาใหเปน 
ไปก็มีได  การเจริญอานาปานสติตอไปก็มีได  การบําเพ็ญอานาปานสติ- 
สมาธิตอไปก็มีได  และบัณฑิตทั้งหลายเขาสมาบัตินั้นก็ได  ออกจาก 
สมาบัตินั้นก็ไดอยู 
        กองลมที่ระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเขานับเปนกาย  สิ่ง 
ที่เขาไป  (ทํากายน้ันเปนอารมณ)  ต้ังอยู  เปนตัวสติ  อนุปสนา 
(ความตามกําหนดดูกายใหรูตามท่ีมันเปน)  เปนตัวญาณ  กายเปนที่ 
เขาไปต้ังอยู (แหงสติ)  มิใชตัวสติ  สติเปนสิ่งท่ีเขาไปต้ังอยูและ 
เปนตัวระลึกดวย  โยคาวจรภิกษุตามกําหนดดูกายนั้นดวยสตินั้น  ดวย 
ญาณนั้น  เพราะเหตุนั้น  จึงตรัสวา  การตามกําหนดดูกายในกาย 
เปนการบําเพ็ญสติปฏฐาน"  
        นี่เปนคําพรรณนาบทตามลําดับแหงจตุกกะที่ ๑  ที่ตรัสไดเปน 
กายานุปสนา  ในอานาปานสตินี้   เปนอันดับแรก  
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                                         [วิธีฝกหัดทํา]  
        ก็เพราะวาในจตุกกะท้ัง  ๔  นั้น  จตุกกะนี้เทานั้นที่ตรัสโดยเปน 
กรรมฐานสําหรับอาทิกัมมิกะ (ผูเริ่มปฏิบัติ)  สวนจตุกกะ ๓  นอกน้ี  
ตรัสโดยเปนเวทนานุปสนา  จิตตานุปสนา  และธัมมานุปสนา  สําหรับ 
ผูไดฌานในจตุกกะแรกน้ีแลว  เพราะเหตุนั้น  อาทิกัมมิกกุลบุตรผูใคร 
จะเจริญกรรมฐานน้ีแลว  บรรลุพระอรหัตพรอมท้ังปฏิสัมภิทา   ดวย 
วิปสนาอันมีอานาปานจตุตถฌานเปนปทัฏฐาน  กพึ็งทํากิจท้ังปวงมีการ 
ทําศีลใหบรสิุทธิ์เปนอาทิ  โดยนัยทีก่ลาวมากอนน้ันและ  แลวจึงเรียน 
เอากรรมฐานอันมีสนธิ  ๕*  ในสํานับของอาจารยผูมีประการดังกลาว 
แลวเถิด 
                                       [ปญจสนธิ]  
        นี้สนธ ิ ๕  ในคําน้ัน  คือ  อุคคหะ  ปริปุจฉา  อุปฏฐาน  อัปปนา 
ลักขณะ  ในสนธิ  ๕  นั้น  การเรียนเอา  (แบบแผน)  กรรมฐาน 
ชื่อวาอุคคหะ  การไตถาม  (ขอความ)  กรรมฐาน  ชื่อวาปธิปุจฉา 
ความปรากฏแหง  (นิมิต)  กรรมฐาน  ชื่อวาอุปฏฐาน   ความแนวแน 
แหงกรรมฐาน  ชื่อวาอัปปนา  ความกําหนดกรรมฐานไว  มีอธิบายวา 
จดจําสภาพแหงกรรมฐานไววา   กรรมฐานน้ีมีลักษณะอยางนี้  ชื่อวา 
ลักษณะ  
        พระโยคาวจร  เมื่อเรียนเอากรรมฐานมีสนธิ  ๕  ดังนี้  ตัวเอง 
 
*  ปฺจสนฺธิก  มหาฎีกาและใหแปลวา  ปฺจปพฺพ - ๕ หมวด ๕ ขอ หรือ  ปฺจภาค -  ๕  สวน  
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เลาก็ไมลําบาก  ทั้งไมเบียดเบียนอาจารยดวย  เพราะฉะนั้น  อานาปาน-  
สติกรรมฐานน้ี  พระโยคาวจรพึงใหอาจารยแสดงข้ึนใหแต  (คราวละ)  
นอย  ใชเวลาสาธยายไปนาน ๆ  เรียนเอากรรมฐานใหไดสนธิ  ๕  อยาง 
นั้นแลว  อยูในสํานักของอาจารยก็ได  ในเสนาสนะอ่ืนมีประการดัง 
กลาวมากอนก็ได  ตัดปลโิพธเล็กนอยเสีย  ทําภัตกิจ  บรรเทาความเมา 
อาหารแลวน่ังใหสบาย  (คือน่ังตามแบบ)  ยังจิตใหราเริงดวยระลึกถึง 
คุณพระรัตนตรัย  ไมลืมแมสักบทเดียวแตที่เรียนจากอาจารย  มนสิการ 
ไปเทอญ 
                                      [วิธีมนสิการ]  
        นี่เปนวิธีมนสิการในอานาปานสติกรรมฐานน้ัน  คือ 
        ๑.  คณนา                   นับ  (ลม) 
        ๒.  อนพุนฺธนา        ติดตา  (ลม) 
        ๓.  ผุสนา                  ที ่ (ลม)  กระทบ 
        ๔.  ปนา                  ต้ัง  (จิต)  มัน่ 
        ๕.  สลลฺกฺขณา          กําหนดไดชัด 
        ๖.  วิวฏฏนา                หยุด 
        ๗.  ปาริสุทฺธิ                 หมดจด  และ 
        ๘.  เตส ปฏิปสฺสนา        ยอนดูวิวฏฏนาและปาริสุทฺธินั้น 
        ในบทเหลาน้ัน  บทวา  คณนา  กคื็อนับ  (ลม)  นั่นเอง  บทวา 
อนุพนฺธนา  คือตาม  (ลม)  ไป  บทวา  ผุสนา  หมายถึงท่ี  ๆ  ลม  
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กระทบ  บทวา  ปนา  หมายเอาอัปปนา  บทวา  สลฺลกฺขณา 
ไดแกวิปสนา  บทวา  วิวฏฏนา  ไดแกมรรค  บทวา  ปาริสุทฺธิ 
ไดแกผล  และบทวา  เตส  ปฏิปสฺสนา  ก็คือปจจเวกขณ  
                                  [คณนา-วิธีนับ]  
        ในวิธีเหลาน้ัน   อาทิกัมมิกกุลบุตรนี่ควรมนสิการกรรมฐานนี้ 
ดวยวิธีนับกอน  ก็แลเมื่อนับ  ไมพึงหยุดได  ๕  ไมพึงนําไปเหนือ ๑๐ 
ไมพึงแสดงความ  (นับ)  ขาดในระหวาง  เพราะเมื่อหยุดใต  ๕  จิต- 
ตุบาทจะดิ้นรนอยูในโอกาสอับแคบ  ดังฝูงโคถูกกั้นไวในคอกแคบ ๆ 
ดิ้นอยูฉะน้ัน  เมื่อนําไปเหนือ  ๑๐  เลา  จิตตุบาทก็จะพะวงอยูในการ 
นับนั้นเสีย  (ไมพะวงถึงกรรมฐาน)  เม่ือแสดงความ  (นับ)  ขาดใน 
ระหวาง  จิตจะหว่ันไป  ดวยคิดทอ)  วากรรมฐานของเราจะถึงที่สุด 
หรือไมหนอ ?*  เพราะฉะน้ัน  พึงนับเวนโทษเหลานั้นเสีย 
                                        [นับชา]  
        อันอาทิกัมมิกะผูจะนับ  ควรนับโดยวิธีนับชาคือนับอยางคนตวง 
ขาวเปลือกกอน  จริงอยู  คนตวงขาวเปลือกตักเต็มทะทานแลวรองวา 
'๑'   เทลงไป  ตักอีก  เห็นมูลฝอยอะไร ๆ  (ปนอยูในขาว  เก็บ)  ทิ้ง 
มันไปพลางก็  (เท)  รองวา  '๑.๑'   ไป  นัยในการรอยวา  '๒.๒' 
 
*  มหาฎีกาวา  นับขาดน้ันคือนับขามเสีย  ๑  เชนวา  ๑.  ๓.  ๕.   เขาใจวานับขาม  ๆ  ขาด  ๆ 
อยางนั้น  หนกัเขาจิตจะเหนือ่ย  จึงเกดิทอใจข้ึน  
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เปนตน  ก็ดจุนัยนี้๑   ฉันใด  แมอาทิกมัมิกกุลบุตรนี้   ก็พึงถือเอาลม 
อัสสาสะปสสาสะอันที่ปรากฏ๒  กําหนดลมซึ่งเปนไปอยูเรื่อย  ๆ  นั่นแหละ 
นับเริ่มแตวา  ๑.๑   จนถึง  ๑๐.๑๐    ฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่อเธอนับ  
อยูอยางนั้น  ลมอัสสาสะปสสาสะท่ีออกและเขาอยูยอมปรากฏ๓ 

                                       [นับเร็ว]  
        ทีนี ้ เธอพึงละวิธีนับชา  คือนับอยางคนตวงขาวเปลือกนั้นเสีย 
แลว  นับโดยวิธีนับเร็ว  คือนับอยางโคบาล  จริงอยู  โคบาลผูฉลาด 
พกกอนกรวด  ถือเชือกและไมตะพด  ไปสูคอก  (โค)   แตเชาตรู  (เปด 
คอก)  หวดโคหลายตัวเขาท่ีหลัง  แลว  (ข้ึน)   นั่งบนปลายเสาลิ่ม 
(คอย)  นับแมโคที่ออกมา  ๆ  ถึงประตูวา  ๑.๒----  (โดย)  ซัดกรวด 
ลงที่ละเม็ด  (เปนคะแนน)  เรื่อยไป   ฝูงโคซึ่งอยูกันอยางลําบากใน 
ที่แคบมาตลอด  ๓  ยามราตรี  เมื่ออกก็เบียดเสียดกันออกเปนกลุม ๆ 
โดยเร็ว  โคบาลน้ันก็นับเร็ว  ๆ  เหมือนกันวา  ๓.๔.๕.----๑๐  (ฉันใด) 
แมเม่ืออาทิกัมมิกกุลบุตรนี้นับอยูโดยนัยกอน  ลมอัสสาสะปสสาสะ 
ปรากฏแลวเดินเร็วถี่ข้ึน  ตอน้ัน  เธอทราบวาลมเดินถี่แลวอยาพึงถือ 
เอาลมขางในและขางนอก  ถือเอาแตที่มันมาถึงชอง  (จมูก)  เทาน้ัน 
 
๑.  ทําไมชาวสีหลจึงใชทะนาน  (นาฬี)  ตวงขาวเปลือก  และทําไมคนตวงขาวจึงตองรองบอก 
คะแนนเปนคูวา  ๑. ๑, ๒. ๒  ไมเขาใจอีกแหละ  จะเปนรอง  ๒  คน  คือคนตวงรองกอน  แลว 
คนรับเอาไปเทรอยซํ้ากระมัง  ? 
๒.  มหาฎีกาวา  นี่หมายถึงผูท่ีลมอัสสาสะหรือปสสาสะ  ปรากฏแตอยางเดียว  ลมอยางใดปรากฏ 
กอนก็นับลมน้ันไป   แตผูใดลมปรากฏท้ัง  ๒  คือท้ังออกท้ังเขา  ก็พึงนบัท้ัง  ๒ 
๓.  มหาฎีกาวา  ปรากฏเพราะจิตสายไปภายนอกไม  ดวยอํานาจแหงการนับหนวงไว  
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นับเร็ว  ๆ  วา 
        ๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕.  
        ๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕.  ๖ 
        ๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕.  ๖.  ๗ 
        ๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕.  ๖.  ๗.  ๘ 
        ๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕.  ๖.  ๗.  ๘.  ๙ 
        ๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕.  ๖.  ๗.  ๘.  ๙.  ๑๐ 
ฉันนั้น  เพราะวาในกรรมฐานท่ีเนื่องดวยการนับ   จิตจะมีอารมณ 
เดียวไดก็ดวยกําลังแหงการนับเทาน้ัน   ดุจความหยุดของเรือในกระแส  
น้ําเชี่ยว  จะมีไดก็ดวยอํานาจการคํ้าไวดวยถอฉะน้ัน  เมื่อเธอนับเร็ว  ๆ 
อยูอยางนั้น   กรรมฐานยอมปรากฏ  เปนดังวาเปนไปไมมีชองวาง๑ 

ครั้นวาเธอทราบวา   กรรมฐานเปนไปไมมีชองวาง  ก็อยากําหนดลม 
ขางในและขางนอก  พึงนับเร็ว  ๆ  โดยนัยที่กลาวมากอนน่ันเถิด  เพราะ 
วาเมื่อสงจิตไปพรอมกับลมที่เขาขางใน๒  จิตจะ  (รูสึก)   เปนเหมือน 
ถูกลมปะทะ  และเหมือนเต็มไปดวยมันขนอยูขางใน  เมื่อปลอยจิต 
ออกไปพรอมกับลมที่ออกขางนอก  จิตก็จะแสสายไปในอารมณตาง ๆ  
ภายนอกเสีย    ตอเมื่อต้ังสติไวตรงโอกาสที่ลมกระทบภาวนาไปน่ันแล 
ภาวนาจึงจะสําเร็จได  เพราะเหตุนั้น   ขาพเจาจึงวา  "อยางกําหนดลม 
 
๑.  มหาฎีกาวา  นิรันตรปวัติ  (เปนไปไมมีชองวาง)  ก็คือจิตต้ังม่ันอยูกบัลม  ไมสายมาสายไป 
นั่นเอง (?) 
๒.  วาตพฺภาหต  เมทปูริต  วยิ  โหติ  มหาฎกีาแกเปน  ๒  อุปมาวา  วาเตน  ต  าน  อพฺภาหต 
วิย  เมเทน  ปูริต  วิย  จ  โหติ  ในท่ีนีแ้ปลตามฎีกา  
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ขางในและขางนอก  พึงนับเร็ว  ๆ  โดยนัยที่กลาวมากอนน่ันเถิด"  
        ถามวา  ก็ลมนั้นจะตองนับไปนานเทาไร ? 
        ตอบวา  พึงนับไป  จนกวาเวนนับแลว  สติก็ยังต้ังแนอยูไดใน 
อารมณคืออัสสาสะปสสาสะ ดวยวาการนับก็ทําเพ่ือตัดความตรึกที่ซาน 
ไปภายนอกเสียแลวต้ังสติไวในอารมณคืออัสสาสะปสสาสะใหไดนั่นแล 
                            [อนุพนฺธนา - วิธีติดตามลม]  
        ครั้นมนสิการโดยวิธีนับอยางนี้แลว  พึงมนสิการโดยวิธีติดตาม 
(ตอไป) 
        เลิกนับเสีย  แลวใชสติตามลมอัสสาสะปสสาสะไปมิใหขาดระยะ 
ชื่อวาอนุพนฺธนา -  ติดตาม   ก็แลการตามไปน้ัน  ไมพึงทําโดยวิธีตาม 
ไป  (กําหนด)  ตน  (ลม)  กลาง  (ลม)  และปลาย  (ลม)  เพราะ 
วาสําหรับลมที่ออกขางนอก  ก็นาภีเปนตน  หทัยเปนกลาง  นาสิกเปน 
ปลาย  สําหรบัลมเขาขางใน   ก็ปลายนาสิกเปนตน  หทัยเปนกลาง 
นาภีเปนปลาย  ก็เมื่ออาทิกัมมิกะน้ันตามลมน้ันไป  จิตอันแกวงไปมา 
จะเปน  (ไป)  เพ่ือความปวนปนและหว่ันไหวเปนแท  ดังทานกลาว 
ไว  (ในบาลปีฏิสัมภิทา)  วา  "เมื่อภิกษุใชสติตามลมอัสสาสะไป  ทั้งตน 
กลาง  และปลาย  (ก็เปนอัน)  มีจิตแกวงไปมาอยูภายใน  ทั้งกายทั้ง 
จิต  (ของเธอ)  ยอมจะปวนปน  หว่ันไหวและวุนวายไป   เมื่อภิกษุ 
ใชสติตามลมปสสาสะไป  ทั้งตน  กลาง  และปลาย  (ก็เปนอัน)   มีจิต 
แกวงไปมาอยูภายใน  ทั้งกายทั้งจิต  (ของเธอ)  ยอมจะปวนปนหวั่น  
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ไหวและวุนวาย"   ดังน้ี  เพราะเหตุนั้น  เมื่อจะมนสิการโดยวิธีอนุ-  
พันธนา  อยาพึงมนสิการโดย  (ตามไปกําหนด)   ตน  กลาง  ปลาย  
ที่แทมนสิการโดยวิธีผุสนาและปนาน่ันแล 
        แทจริง  การมนสิการโดยวิธีผุสนาและวิธีปนา  หาไดมีเปนสวน 
หน่ึงตางหาก  ดังมนสิการโดยวิธีคณนาและอนุพันธนาไม  แตวาผูที่ 
นับ  (ลม)  อยูตรงที่  ๆ  ลมกระทบ  ๆ  นั่นแหละ  ชื่อวามนสิการโดย 
วิธีคณนาดวย  โดยวิธีผุสนาดวย  ผูที่เลิกนับแลวติดตามลมอัสสาสะ 
ปสสาสะน้ันไปดวยสติ  และต้ังจิตไวตามทางอัปปนา  ในท่ี  ๆ  ลมกระ- 
ทบ  ๆ  นั่นแหละ  ก็เรียกวามนสิการโดยวิธีอนุพันธนาดวย  โดยวิธี 
ผุสนาดวย   โดยวิธีปนาดวย  ความขอน้ีนั้น  บัณฑิตพึงทราบโดย 
อุปมาดวยคนงอยและคนรักษาประตู  ที่กลาวไวในอรรถกถาทั้งหลาย๑ 

และโดยอุปมาดวยเลื่อย  ที่กลาวไวในปฏิสัมภิทา 
        ใน  ๓  อุปมานั้น  นี่เปนอุปมาดวยคนงอย  คือคนงอยไกวชิงชา 
ใหแมลุกผุเลนชิงชากัน๒  นั่งอยูที่โคนเสาชิงชาน้ันแหละ  ยอมเห็นปลาย 
๒  ขาง  ทั้งตรงกลางดวย๓   ของกระดานชิงชาอัน  (แกวง)  มาและไป 
อยูโดยลําดับ  แตก็มิไดขวนขวายจุดูปลายทั้ง  ๒  ขาง และกลาง  (ของ 
 
๑.  ถายอมรับวา  พระพุทธโฆสแตงวิสุทธิมรรคนี้กอนอรรถกถาอ่ืน ๆ  คําวา 'ในอรรถกถาท้ังหลาย' 
นี้  ก็ตองหมายถึงอรรถกถาท้ังหลาย  ท่ีปราชญชาวสีหลแตงไวกอน  เชน  มหาอรรถกถา  (?) 
๒.  มหาฎีกาวา  คําวา  แมลูก  (มาตุปุตฺตาน)  หมายถึงภรรยาและบุตรของเขา 
๓.  มหาฎีกาวา  ท่ีเห็นวาปลายกระดานท้ัง  ๒  ขางนั้น  คือ  เม่ือมันแกวงมา  เห็นปลายหนา  เม่ือ 
มันแกวงไป  เห็นปลายหลัง  เชนนี้เราตองเขาใจวา  ทานหมายถึงเขาไกวใหมันแกวงไปมาทางปลาย 
กระดาน  อยางชิงชาหนาโบสถพราหมณ  กรุงเทพฯ  ไมใชไกวใหแกวงทางหนากระดาน  อยางท่ี 
เห็นตามสนามเด็กเลน  
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กระดานชิงชา)  ฉันใดก็ดี  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ยืนที่โคนเสา  
อันเปนที่ผูก  (จิต  คือปลายจมูก)  ดวยอํานาจแหงสติ  ไกวชิงชาคือ 
ลมอัสสาสะปสสาสะแลว  นั่งลงที่นิมิตน้ันแหละดวยสติ  เมื่อติดตามไป 
ดวยสติ  ต้ังจิตไว  (มั่น)  ตรงที่ลมกระทบน้ันนั่นแหละ  ยอมเห็น  ตน 
กลาง  ปลาย  ของลมอัสสาสะปสสาสะ  ในท่ี  ๆ  มนัมาและไปกระทบอยู  
โดยลําดับ  แตไมขวนขวายที่จะดูมัน  นี่เปนอุปมาดวยคนงอย 
        สวนความ  (ตอไป)  นี้เปนอุปมาดวยคนรักษาประตู  คือ  คน 
รักษาประตูไม  (เที่ยว)  สอบสวนคน  (ที่อยู)  ในเหมือนและนอกเมือง 
วาทานเปนใคร  หรือวาทานมาแตไหน  หรือวาทานจะไปไหน  หรือ 
วาอะไรอยูในมือทาน  เพราะวาคนเหลาน้ัน  มิใชเปนภาระของเขา 
เขาจะสอบสวนแตคนที่มา  ๆ        ถึงประตูเขาเทานั้น  ฉันใจกด็ี  ลมเขา 
ขาในก็ดี  ลมออกขางนอกก็ดี  ไมเปนภาระของภิกษุนี้   ลมที่มา  ๆ ถึง 
ชอง  (จมูก)  เทาน้ันเปนภาระ  ฉันนั้นเหมือนกันและ  นี่เปนอุปมาดวย 
คนรักษาประตู 
        สวนอุปมาดวยเลื่อย  พึงทราบต้ังแตตนไป*  ดังนี้ 
        ก็และ คํา  (ตอไป)  นี้ทานกลาวไว   (ในปฏสิัมภิทามรรค)  วา 
                นมิิต  ลมอัสสาสะ  ลมปสสาสะ  มิไดเปนอารมณ 
                ของจิตดวงเดียวกัน  แตเมือ่ภิกษุไมรูธรรม  ๓  อยาง 
                (นี้)  ภาวนาก็ไมสําเร็จ  นมิติ  ลมอัสสาสะ  ลม 
                ปสสาสะมิไดเปนอารมณของจิตดวงเดียว  แตเมื่อ 
 
*  คือตั้งแตความท่ีเปนอุปไมยไป  
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               ภิกษุรูธรรม  ๓  อยาง  (นี้)  ภาวนายอมสําเร็จ๑ 

        มีอธิบายอยางไร ?    มีอธิบายวา  ธรรม  ๓  อยางนี้  มิไดเปน 
อารมณของจิตดวงเดียวกัน  แตธรรม  ๓  นี ้ จะเปนสิ่งท่ีพระโยคีไมรูก็  
หามิได  จิตเลาก็มิไดถึงซ่ึงความสายไป  ปธาน  (ความเพียร)  เลา 
ก็ปรากฏ  และพระโยคีก็ยังประโยคใหสําเร็จบรรลุธรรมวิเศษได  เปรียบ 
เหมือน  (ขอน)  ไมที่เขาทอดไวที่พ้ืนดินราบ๒แลว  บุรุษพึงตัดมันดวย 
เลื่อย  บุรุษ  (นั้น)   ต้ังสติไวตรงที่ฟนเลื่อยกระทบไม  หาใสใจฟน 
เลื่อยท่ีมาหรือไปก็ตามไม   แตวาฟนเรื่อยท่ีมาหรือไปก็ไมใชเขาไมรู 
ปธาน  (คือความเพียรเลื่อยไม)  เลาก็ปรากฏอยู  และขายังประโยค 
(คือกิริยาเลื่อยไม)  ใหสําเร็จ  ไดรับประโยชนอันเยี่ยม  ฉันใดกด็ี  อุป- 
นิพันธนานิมิต๓  (ที่หมายสําหรับผูกจิต  คือปลายจมูกหรือริมฝปากบน) 
ก็เหมือน  (ขอน)  ไมที่เขาทอดไวที่พ้ืนดินราบ  ลมอัสสาสะปสสาสะ 
เหมือนฟนเลื่อย  ภิกษุนั่งต้ังสติไวที่ปลายจมูกหรือมุขนิมิต๔  (ทีห่มาย 
ริมฝปากบน)  ไมใสใจถงึลมอัสสาสะปสสาสะ  ที่มาหรือไปก็ตาม  แต 
ลมอัสสาสะปสสาสะท่ีมาก็ดีไปก็ดี  จะเปนสิ่งทีเธอไมรูก็หามิได  ปธาน- 
เลาก็ปรากฏ  และเธอยังประโยคใหสําเร็จ  บรรลุธรรมวิเศษได  ก ็
 
๑.  ท่ีวาไมรูธรรม  ๓  อยาง  หมายความวาไมไดทําธรรม  ๓  อยางนั้นใหเปนอารมณ  รู  ก็คือได 
ทําใหเปนอารมณ 
๒.  ท่ีทานประกอบคําวา   'ราบ'    ไวดวยนี้  ก็เพราะวาถาพื้นไมราบ  ขอนไมก็กระโดกกระเดก 
เล่ือยยาก 
๓.  เปนอุปนพินฺธน...ก็มี 
๔.  มหาฎีกาวา  คนจมูกยาว  ใชปลายจมูกเปนท่ีหมาย  คนจมูกส้ันใชริมฝปากบน  ซ่ึงเรียกวา 
มุขนิมิต  (เพราะคนจมูกส้ัน  ลมถูกริมฝปากบนชัด  ?)  
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เหมือนบุรุษ  (นั้น)  ต้ังสติไวตรงที่ฟนเลื่อยกระทบไม  ไมใสใจถึงฟน  
เลื่อยมาหรือไป   แตวาฟนเลื่อยท่ีมาหรือไปก็มิใชเขาไมรู  ปธาน 
(คือ  ความเพียรเลื่อยไม)  เลาก็ปรากฏอยู  และเขายังประโยค  (คือ 
กิริยาเลื่อยไม)   ใหสําเร็จ  ก็ไดรับประโยชนอันเยี่ยมฉะน้ัน 
        พึงทราบอรรถาธิบายแหงคําวา  ปธาน  เปนตน  ถามวา  ปธาน 
เปนไฉน ?  แกวา    ทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผูปรารภความเพียร  เปน 
(กัมมนิยะ)  ควรแกการ  (ภาวนา  ดวยความเพียรใด  ความเพียร 
อันเปนเหตุควรแกการแหงกายและจิต)  นี ้เรียกวา  ปธาน๑  
        ถามวา  ประโยคเปนไฉน  ?   แกวา  อุปกิเลสทั้งหลาย   ภิกษุผู 
ปรารภความเพียรละได  วิตกท้ังหลาย  (ของเธอ)  รํางับไป  (ดวย 
ภาวนานุโยคใด  ภาวนานุโยคอันเปนเหตุละอุปกิเลสรํางับวิตก)  นี ้
เรียกวา  ประโยค๒ 

        ถามวา  ธรรมวิเศษเปนไฉน  ?  แกวา   สังโยชนทั้งหลาย  ภิกษุ 
ผูปรารภความเพียรละได  อนุสัยทั้งหลายสุดสิ้นไป  (ดวยธรรมใด 
ธรรมอันเปนเหตุละสังโยชน  เปนเหตุสิ้นอนุสัย)  นี้เรียกวาธรรมวิเศษ 
        ธรรม  ๓  อยางนี้  มไิดเปนอารมณของจิตดวงเดียวกัน  แตธรรม 
๓  อยางนี้   จะเปนสิ่งท่ีพระโยคีไมรูก็หามิได  จิตเลาก็มิไดถึงซ่ึงความ 
สายไป  ปธาน  (ความเพียร)  เลาก็ปรากฏ  และพระโยคีนั้นก็ยัง 
 
๑.  พูดอยางนี้  ทานเรียกวา  ผเลน  เหตุทัสสนะ  (แสดงเหตุดวยผล) 
๒.  มหาฎีกาวา  อุปกิเลส  ในท่ีนี้หมายเอานีวรณ  ละโดยวกิขัมภนปหาน  วิตก  หมายถึงมิจฉาวิตก 
มีกามวิตกเปนตน  
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ประโยคใหสําเร็จ  บรรลุธรรมวิเศษได  ดวยประการฉะนี้   
        อานาปานสติ  อันภกิษุใดลําเพ็ญดีเต็มท่ีแลว 
        สั่งสม  (ทําใหช่ําชอง)  โดยลําดับ  ตามท่ี 
        พระพทุธเจาทรงแสดงไว  ภิกษนุั้น  ยอมยัง 
        โลกนี้ใหสวาง  ดุจดวงจันทรพนจากหมอก 
        สองแสงอยูฉะนั้น*  แล 
นี่เปนอุปมาดวยเลื่อย  กก็ารท่ีพระโยคีไมตองใสใจไปตามลมท่ีมาและ 
ไปอยางเดียวเทาน้ัน  บัณฑิตพึงทราบวา  เปนประโยชน  (ที่ตองการ) 
ในขอน้ี 
        สําหรับผูมนสิการกรรมฐานน้ีลางทาน  นิมิตจะเกิด  และ  ฐปนา 
กลาวคืออัปปนาอันประดับดวยองคฌานท่ีเหลือ   จะสําเร็จไมชาเลย 
แตสําหรับลางทาน  เมื่อความกระสับกระสายทางกายรํางับลงดวยอํานาจ 
ความดับไปแหงลมอัสสาสะปสสาสะท่ีหยาบโดยลําดับ   จับแตกาลท่ี 
มนสิการโดยวิธีนับ  ทั้งกายทั้งจิตยอมเบา  สรีระเปนประหน่ึงถึงซ่ึง 
อาการลอยอยูในอากาศ  เม่ือคนมีกายกระสับกระสาย  นั่งบนเตียงหรือ 
ต่ังก็ตาม  เตียงต่ังยอมโยกยอมลั่น  เครื่องลาดยอมยับ  แตเมื่อคนมีกาย 
ไมกระสับกระสายน่ัง  เตียงต่ังก็ไมโยกไมลั่นเลย  เครื่องลาดก็ไมยับ 
เตียงต่ังเปนดังวายัดนุน  เพราะอะไร  เพราะกายท่ีไมกระสับกระสาย 
ยอมเบา  ฉันใด  เมื่อความกระสับกระสายทางกายรํางับลงดวยอํานาจ 
ความดับไปแหงลมอัสสาสะปสสาสะท่ีหยาบโดยลําดับ   จับแตกาลท่ี 
 
*  ข.  ป.  ๓๑/๒๕๘  
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มนสิการโดยวิธีนับ   ทั้งกายท้ังจิตยอมเบา  สรีระเปนประหน่ึงถึงซ่ึง  
อาการลอยออยูในอากาศ  ฉันนั้นเหมือนกัน   ครั้งลมอัสสาสะปสสาสะ 
หยาบดับไปแลว   จิตของพระโยคีนั้นก็ยังมีนิมิตแหงลมอัสสาสะ 
ปสสาสะละเอียดเปนอารมณเปนไปอยู  แมนิมิตน้ันดัง  จิตดวงตอ  ๆ 
ไปก็ยังมีนิมิตแหงลมที่ละเอียดยิ่งกวานั้นเปนอารมณตอไปอยูนั่น  ถาม 
วา   เปนไปอยางไร ?   เฉลยวา   บัณฑิตพึงทราบวา  เปนเหมือนบุรุษ 
เคาะกังสดาลดวยแทนโลหะ  เสียงอันดังพึงเกิดข้ึนฉับพลัน  จิตของเขา 
พึงมีเสียงหยาบเปนอารมณเปนไป  ครั้งเสียงหยาบดับแลว  หลังน้ันไป 
จิตของเขาก็มีนิมิตแหงเสียงละเอียดเปนอารมณ----   แมเม่ือนิมิตน้ันดับ 
จิตดวงตอ ๆ   ไปของเขา  ก็ยังมีนิมิตแหงเสียงละเอียดยิ่งกวาน้ันเปน 
อารมณตอไปได  ฉะนั้น  จริงอยู  แมพระสารีบุตรก็ไดกลาวขอนี้ไว  
(ในปฏิสัมภิทามรรค)   วา  "เมื่อกังส  (ดาล)  ถูกเคาะแลว----  แม 
ฉันใด"   ดังน้ี  เปนตน   ความพิสดาร  บัณฑิตพึงกลาว  (ตามแนว 
ปฏิสัมภิทามรรคนั้น)  เถดิ 
                      [ลักษณะท่ีตางจากกรรมฐานอ่ืน]  
        กรรมฐานนี้  หาเปนอยางกรรมฐานอ่ืน  ๆ  ซึง่  (เมื่อเจริญไป) 
ยิ่งชัดแจงยิ่งข้ึนไม  สวนกรรมฐานนี้  เมื่อเจริญยิ่งข้ึนไป  (กลบั) 
ถึงซ่ึงความละเอียดลงจนถึง  (ลม)  ไมปรากฏไปเลย  แตเมื่อกรรม- 
ฐาน  (ลม)  นั้นไมปรากฏไปอยางนั้น  ภิกษุนั้นกอ็ยาเพอลุกจากท่ีนั่ง 
สลัดจัมขัณฑไปเสีย   ถามวา  จะพึงทําอยางไรเลา  ?    เฉลยวา  อยา  
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พึงคิดวาจักไปถามอาจารย  หรือ  เขาใจวา  บัดนี้  กรรมฐานของเรา 
เสื่อมเสียแลว  ลกุไปเสีย  เพราะเม่ือเปลี่ยนอิริยาบถไป  กรรมฐาน  
ก็กลายเปนงานใหมไปใหมเสียเทานั้น   เพราะฉะน้ัน  เธอน่ังอยูตามเดิม 
นั่นแหละ  พึงนํา  (ลม)  มาจากตําแหนง  (แหงที่มันกระทบ)  เถดิ 
                                    [อุบายนําลมคืน]  
        (ตอไป)  นี ้ เปนอุบายนํา  (ลมคืน)  มา   ในคําน้ัน  ภิกษุ 
นั้นรูภาวะคือความไมปรากฏแหงกรรมฐานแลว  พึงคิดดูเองดังน้ีวา 
"อันลมอัสสาสะปสสาสะน้ีมีอยูที่ไหน  ไมมีที่ไหน  มีแกใคร  หรือ 
ไมมีแกใคร"  ทีนี ้ เมื่อเธอคิดดูไปอยางนั้น  ก็จะทราบไดวา  "ลม 
อัสสาสะปสสาสะนี้  ไมมีอยูภายในทองของมารดา  (๑)  ไมมแีกพวก 
คนที่ดําลงในนํ้า  (๑)  อยางเดียวกัน  คือไมมีแกพวกคนที่สลบ  (๑) 
คนตายแลว  (๑)  ผูเขาจตุตถฌาน  (๑)  ผูประกอบดวยรูปภพและ 
อรูปภพ  (๑)  ผูเขานิโรธ  (๑)"  ฉะน้ีแลวพึงตักเตือนตนดวยตนเอง 
ดังน้ีวา  "นี่แนะพอบัณฑิต  ตัวเจามิใชผูอยูในทองของมารดา  มิใชผูดํา 
ลงในน้ํามิใชผูสลบ  มิใชผูตายแลว  มิใชผูเขาจตุตถฌาน  มิใชผูประกอบ 
ดวยรูปภพและอรูปภพ  มิใชผูเขานิโรธ  มใิชหรือ  ลมอัสสาสะปสสาสะ 
ของขามีอยูแท  แตเจาไมอาจกําหนดได  เพราะความท่ีเจาเปนคนมี 
ปญญาออนดอก"  ตอนัน้  เธอพึงต้ังจิตไวตามท่ี  ๆ  ลมกระทบโดยปกติ 
ยังมนสิการใหเปนไปเถิด   ก็ลมอัสสาสะปสสาสะน้ี  สําหรับคนจมูกยาว 
กระทบกระพุงจมูกเปนไป  สําหรับคนจมูกสั้น  กระทบริมฝปากบน 
เปนไป  เพราะฉะนั้น  เธอพึงต้ังท่ีหมายไววา  ลมกระทบที่ตรงนี้   
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แทจริง  พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยอํานาจประโยชน  (คือเหตุ)  นี้แล      
จึงตรัสไววา  "ดูกรภิกษุทัง้หลาย   เราไมกลาวอานาปานสติภาวนา  
แกคนที่หลงลืมสติไมมีสัมปชัญญะ*"   ดังน้ี 
        อันกรรมฐานทุกอยาง  ยอมสําเร็จแกผูมีสติสัมปชัญญะเทาน้ัน  ก ็
จริงแล  แตทวากรรมฐานอ่ืนจากน้ี  เมื่อภิกษุมนสิการไป  ๆ  (ยิ่ง) 
เห็นชัด   สวนอานาปานสติกรรมฐานน้ีหนัก   การภาวนาก็หนัก  เปน 
ภูมิมนสิการแหงพระพุทธ  พระปจเจกพุทธ  และพระพุทธบุตรท้ังหลาย 
ผูเปนมหาบุรุษเทาน้ัน  ไมใชการนิดหนอย  และไมใชการท่ีสตัวเล็ก 
นอยจะสองเสพได  มนสกิารไปดวยประการใด  ๆ  ก็ยอมสงบและสุขุม 
ไปดวยประการนั้น  ๆ  เพราะเหตุนั้น  ในกรรมฐานขอน้ี  จําปรารถนา 
สติและปญญาอันกลาแข็ง  เหมือนในเวลาชุมผาเนื้อเกลี้ยง  (ละเอียด) 
แมเข็มก็ตองใชเข็มเล็ก  ทั้งปญญาอันสัมปยุตดวยสตินั้น  ที่เปรียบดวย 
ดายรอยหวงเข็มอันกลาแข็ง  ฉันนั้นเหมือนกัน 
        ก็แลภิกษุผูประกอบดวยสติปญญาน้ัน  อยาพึงแสวงหาลมอัสสาสะ 
ปสสาสะในท่ีอ่ืนจากท่ี  ๆ  ลมกระทบตามปกติ    เหมือนชาวนาไถนา 
แลวปลอยโคพลิพัท  (โคงานตัวผู)  ทําใหมันบายหนาสูที่หากิน  แลว 
พึงนั่งพักอยูในรม  ครั้นแลว   โคพลพัิทเหลาน้ันของเขา  ก็เขาดงไป 
(หากิน)  โดยเร็ว  ชาวนาผูที่เปนคนฉลาด  ใครจะจับมันมาเทียม  (ไถ) 
 
*  ม.  อุ.  ๑๔/๑๙๖  
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อีก   จะไมตามรอยมันเท่ียวด้ันดง  (ไปจับ)  แตเขาถือเชือกและปฏัก    
 
ตรงไปทาท่ีมันลง   (น้ํา)   ทีเดียว   นัง่หรือนอน  (คอย)  อยู  ทนีี้เขา 
เห็นโคเหลานั้นที่มันเที่ยว  (หากิน)  ตอนกลางวันแลวลงสูทานํ้า  แช๑ 

และดื่มน้ําแลวข้ึนมายืนอยู  จึงผูกดวยเชือก  ทิ่มดวยปฏัก   จูงมาเทียม 
(ไถ)   ทํางานอีก  ฉันใด  ภิกษุนั้นก็ไมพึงแสวงหาลมอัสสาสะปสสาสะ 
นั้นในที่อ่ืน  จากท่ี  ๆ   ลมกระทบตามปกติ  แตพึงถือเชือกคือสติ  และ 
ปฏักคือปญญา    ต้ังจิตไว  ณ  ที่  ๆ  ลมกระทบตามปกติ    ลมน้ันจะ 
ปรากฏไมนานเลย    ดุจโคท้ังหลายปรากฏตัวท่ีทาลงน้ําฉะน้ัน  แตนั้น 
เธอพึงผูกไวดวยเชือกคือสติ   เทียมไวที่ตรงนั้นแหละ  แทงดวยปฏัก 
คือปญญา  ประกอบกรรมฐานไวร่ําไปเถิด  เมื่อเธอประกอบไปอยางนั้น 
ไมชานิมิต๒ก็จะปรากฏ 
                              [นิมิตปรากฏตาง  ๆ  กัน]  
        ก็แล  อาจารยลางเหลากลาววา  นิมิตน้ีนั้นหาเปนเชนเดียวกันแก 
พระโยคาวจรทั้งปวงไม  แตวามันปรากฏแกลางทานเปนเหมือนปุยนุน 
ก็มี  เหมือนปุยฝายก็มี  เหมือนสายลมก็มี  ที่ยังสขุสัมผัสใหเกิด 
        สวนความ  (ตอไป)  นี้  เปนวินิจฉัยในอรรถกถาทั้งหลาย 
        ก็นิมิตน้ี  สําหรับลางทาน  ปรากฏเปนเหมือนดวงดาว  เหมือน 
เม็ดมณี  และเหมือนเม็ดไขมุกก็มี  ลางทาน  ปรากฏเปนสิ่งมีสัมผัส 
 
๑.  โคเมืองไทย  ดูเหมือนไมใครชอบแชน้ํา 
๒.  มหาฎีกาวา  นิมิต  นี้  คือ  อุคคหนิมิต  หรือปฏิภาคนมิิต  
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หยาบ   เหมือนเม็ดฝายและเหมือนเสี้ยนไมแกนก็มี  ลางทานเหมือน 
สายสังวาลยาว  เหมือนพวงดอกไมและเหมือนเปลวควันก็มี  ลางทาน 
เหมือนใยแมลงมุมที่ขึงแลว   เหมือนแผนเมฆ   เหมือนดอกปทุม  
เหมือนลอรถ   เหมือนวงดวงจันทร   และเหมือนวงดวงอาทิตยก็มี 
ก็แลกรรมฐานน้ีนั้นก็อยางเดียวน่ันแล  (แตนิมิต)  ปรากฏตาง  ๆ  กัน๑ 

ก็เพราะความท่ีพระโยคาวจรมีสัญญาตาง  ๆ  กัน  เปรียบเหมือนเมื่อภิกษุ 
หลายรูปนั่งสาธยายพระสูตร  (สูตรหนึ่ง)  กันอยู  ครั้นภิกษุรูปหน่ึง 
กลาว  (ถาม)  ข้ึนวา  สูตรน้ีปรากฏแกทานท้ังหลายเปนเชนอะไร  ภิกษุ 
รูปหน่ึงก็บอกวา  ปรากฏแกขาพเจาเปนเหมือนลําน้ําใหญที่ไหลลงจาก 
ภูเขา   อีกรูปหน่ึงบอกวา  สําหรับขาพเจาเหมือนแนวปาอันหน่ึง 
(ซึ่งสะพรั่งดวยไมเปนแนวไป ?)   รูปหน่ึงบอกวา  สําหรับขาพเจา 
เหมือนตนไมที่เต็มไปดวยพวงผล  เพรียบพรอมไปดวยกิ่งกานมีรมเงา 
เย็น  อันที่จริง  พระสูตรนั้นก็สูตรเดียวน่ันแหละ  (แต)  ปรากฏแกเธอ 
ทั้งหลายตาง  ๆ  กัน  เพราะความท่ีเธอทั้งหลายมีสัญญาตางกัน  ฉะนั้น๒ 

 
๑.  มหาฎีกาวา  อุปมาท้ังหลาย  มีเม็ดมณีเปนตนไป  ควรจะเปนปฏิภาคนิมิต 
๒.  เร่ืองอุปมาดวยภิกษุหลายรูปสาธยายพระสูตรเดียวกนั  ปรากฏความรูสึกตาง ๆ  กันนี้เขาใจ 
ยากอยู  มหาฎกีาทานจึงชวยอธิบายเพิ่มเติมใหวา  ท่ีพระสูตรปรากฏเหมือนสายนํ้า ใหญใหลลง 
จากภเูขานั้น  หมายถึงสวดไดคลอง   เจื้อยไมขาดสาย  ราวกะสายนํ้าไหลพล่ัง  ๆ  ลงจากภเูขา 
        ท่ีวาเหมือนแนวปาหมายถึงพระสูตรนั้นมีความงามดวยอรรถ  และพยัญชนะ  เปนถองแถวไป 
แตตนจนจบ  ราวกะหมูไมในปาตนฤดูฝน  ผลิตอกออกใบงามสะพร่ังเปนแนวเนื่องไปทั้งปา 
        ท่ีวาเหมือนไมออกผล. . .  มีเงารมเยน็  หมายถึงพระสูตรนั้น  มีอนุสนธิหลายตอนมีนัยตาง  ๆ 
ละเอียด  แสดงกรรมฐานหลายอยางตางวิธี  พอท่ีคนผุมีความประสงคจะอาศัยศึกษาเปนแนวทาง 
ปฏิบัติไดอยางดี  ราวกะตนไมมีผลดก. . . รมเงาเย็น  เปนท่ีอาศัยของคนและสัตว  ท่ีตองการผล 
ก็เขาเก็บกิน  ท่ีตองการรมเงาก็เขาจับเขาพกั  
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เพราะกรรมฐานน้ีเกิดจากสัญญา  มีสญัญาเปนเหตุ  มีสัญญาเปนแดนเกิด   
เพราะฉะนั้น  พึงทราบวา  ยอมปรากฏไดตาง  ๆ  กนั  เพราะมีสัญญาตางกัน 
                              [ย้ําเรื่องธรรม  ๓  ขอ]  
        ก็ในกรรมฐานน้ี  จิตที่มีลมอัสสาสะเปนอารมณ  เปนจิตดวงหน่ึง 
จิตท่ีมีลมปสสาสะเปนอารมณ  ก็เปนจิตดวงหน่ึง   จิตที่มีนิมิตเปน 
อารมณ  ก็เปนจิตดวงหน่ึงแท  อันธรรม  ๓  ขอน้ี  ของผูใดไมมี 
กรรมฐานของผูนั้นยอมไมถึงอัปปนา  ไมถึงอุปจารเลยทีเดียว*  แตธรรม 
๓   ขอน้ีของผูใดมีอยู  กรรมฐานของผูนั้นแหละ  ยอมถึงอุปจารดวย 
อัปปนาดวย  จริงอยู  คําน้ี  ทานกลาวไว (ในปฏิสัมภิทามรรค)  วา 
        นมิิต  ลมอัสสาสะ  ลมปสสาสะ  มิไดเปน 
        อารมณของจิตดวงเดียวกัน  แตเมื่อภิกษุไมรู 
        ธรรม  ๓  อยาง  (นี)้   ภาวนาก็ไมสําเร็จนิมิต 
        ลมอัสสาสะ  ลมปสสาสะ  มิไดเปนอารมณ 
        ของจิตดวงเดียวกัน   แตเมื่อภิกษุรูธรรม  ๓ 
        อยาง (นี้)   ภาวนายอมสําเร็จ 
 
*  ปาฐะในวิสุทธิมรรควา   เนว  อปฺปน  น  อุปจาร  ปาปุณาติ  เรียงอัปปนาไวกอนอปุจาร 
ผิดลําดับอยางไรอยู  ไมเห็นมีความจําเปนอยางไรเลยท่ีจะเรียงอยางนั้น  ปาฐะตอไปบรรทัดลางก็มี 
วา . . .  อุปจารฺจ  อปฺปนจ  ปาปุณาติ  ถูกลําดับดี  ตรงนี้มหาฎีกาแกไววา  "น  อุปจารนฺต ิ
อุปาจารมฺป  น  ปาปุณาติ  ปเคว  อปฺปนนตฺ ิ อธิปฺหาโย-คําวาไมถึงอุปจาร  อธิบายวา  แมอุปจาร 
ก็ยังไมถึง  จะกลาวอะไรถึงอัปปนาเลา"  ดังน้ี  นาจะเขาใจวา  ตรงนี้มีแต  น  อุปจาร  สวน  เนว 
อปฺปน  เกิน  ถาตัด  เนว  อปปน  ออก  ความจะสนิทดกีวา  
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                             [นิมิตปรากฏแลวทําอยางไร]  
        พระทฆีภาณกาจารยทั้งหลาย  กลาวอยางนี้กอนวา  "ก็เม่ือนิมิต 
ปรากฏแลวดังน้ี  ภิกษุนั้นพึงไปหาอาจารยแลวเรียนวา  'ขาแตทานผู 
เจริญ  อารมณรูปอยางนี้ปรากฏแกขาพเจา'   ฝายอาจารยอยาเพ่ิงบอก  
วานั่นคือนิมิต  หรือวา  ไมใชนิมิต  พึงกลาววา  "มันยอมเปนอยาง 
นั้นแหละ  อาวุโส  (สําหรับผูประกอบภาวนา)"  แลวกลาว  (กําชับ) 
วา  "เธอจงมนสิการอยางนั้นบอย  ๆ  เขาเถิด"  เพราะวา  เมื่ออาจารย 
บอกวา  เปนนิมิตเขา   เธอจะหยุดพักเสีย  ครั้นบอกวา  ไมใชนมิิต 
เธอก็จะหมดหวังทอเสีย  เพราะเหตุนั้น  จึงไมควรบอกท้ัง  ๒  อยาง 
เปนแตกําชับในการมนสิการเทาน้ัน 
        ฝายพระมัชฌิมภาณกาจารยทั้งหลายกลาววา  "โยคาวจรภิกษุนั้น 
เปนผูที่อาจารยควรบอก  (ตรง  ๆ )  วา  'นี่  นิมิตละ  อาวุโส  เธอจง 
มนสิการกรรมฐานบอย  ๆ เขาเถิด  สตับุรุษ"* 

        ลําดับนั้น  โยคาวจรภิกษุนั้นพึงต้ังจิตไวในนิมิตน้ันแหละ  (ให 
 
*  โดยนัยมหาฎีกา  มติของอาจารยท้ัง  ๒  ฝาย  ก็มีทางเปนไดดวยกัน  คือ  มติของพระทีฆภาณ- 
กาจารย  ท่ีวา  ถาบอกวาเปนนิมิตเขา  เธอจะหยุดพกัเสียนั้น  ก็อาจเปนไดวาเม่ือเธอรูวาไดนิมิตแลว 
ก็จะคิดวา  "อันนิมิตนีย้ากท่ีจะทําใหเกดิข้ึน  บัดนี้  นิมิตนั้นเราก็ไดแลว  เอาละ  เราจะตองบรรลุ 
ธรรมวิเศษ  เม่ือใดก็เม่ือนั้นแหละ"  ดังน้ีแลวก็จะหยอนความเพียรพักเสียบาง  คร้ันบอกวาไมใช 
นิมิต  ก็จะคิดวา  "เราอุตสาหบําเพ็ญภาวนามานานถึงเพียงนีแ้ลว  แมแตนิมิตกไ็มเกดิ  เราจะเปน 
คนอาภัพตอธรรมวิเศษเสียละกระมัง"  ดังนี้แลวกท็อเสีย 
        สวนมติของมัชฌิมภาณกาจารยท่ีใหบอกตรง ๆ นั้น  ก็เปนไดวา  เม่ือพระโยคาวจรปฏิบัติดวย 
ความม่ันใจวา  เธอจะตองพนจากชรามรณะไดดวยปฏิปทาอันนี้  คร้ันทราบแนวา  นมิิตเกิดแลว ท่ีไหน 
จะหยอนเพียรเสีย  มีแตจะทําความอุตสาหะย่ิงข้ึนไปเสียอีก  
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มั่น)  โดย  (การต้ังภาวนาจิตไวในปฏิภาคนิมิต  มี)  ประการดังกลาว 
ภาวนาของเธอนี้  จําเดิมแต  (เกิดปฏภิาคนิมิตข้ึน)  นี้ไป  จึงเปน  
ภาวนาเน่ืองดวยวิธีฐปนา    สมดังคําพระโบราณาจารยทั้งหลายกลาว 
ไววา 
        พระโยคาวจรผูมีปญญาต้ังจิตไวใน  (ปฏิภาค) 
        นมิิต  ยงัอาการตาง  ๆ   ในลมอัสสาสะ  ปสสาสะ 
        ใหหายไป  ยอมผูกจิตของตนไว  (ใหเปน 
        อัปปนา)  ได๑ 

        ต้ังแตปรากฏนิมิตอยางนั้นไป   นีวรณทั้งหลายก็เปนโทษที่เธอ 
ขมไดแน  กิเลสทั้งหลายระงับเงียบไป  สติมั่นคง    จิตดํารงมั่นโดย 
อุปจารสมาธิเปนแท 
        ลําดับตอไป  นิมิตน้ัน  เธออยาพึงใสใจโดยสี  อยาพึงกําหนด 
โดยลักษณะเลยทีเดียว๒   แตวาพึงเปนผูเวนอสัปปายะ  ๗  มีอาวาส 
(ที่เปนอสัปปายะ)  เปนตน  แลวเสพสัปปายะ  ๗  มีอาวาส  (ที่เปน  
 
๑.  นานาการ - อาการตาง  ๆ  หมายถึงท่ีเรียกวา  'จตฺตาโร  วณณฺา'   คือ  หายใจออกส้ัน - ยาว 
หายใจเขาส้ัน - ยาว  เปนอาการ  ๔  อยาง 
        วิภาวย  ทานแกเปน  ๒  นัย  ๆ  แรก  แปลวา  'ทําใหหายไป '   คือใหอันตรธานไป  หมายความ 
วา  ตั้งแตปฏิภาคนิมิตเกิดแลว  พระโยคาวจรมิไดใสใจถึงลม   อาการเหลานั้นจึงเทากับอันตรธานไป 
        อีกนัยหนึ่ง  ลางทานแปล  วิภาวย  วา  'ทําใหมี - ใหปรากฏ'   ถาแปลอยางนี้ตองยกข้ึนแปล 
กอน  ปย  ดังนี้  'พระโยคีผูมีปญญายังอาการตาง ๆ ในลมอัสสาสะปสสาสะใหปรากฏ  คือ รูลม 
เหลานั้นโดยอาการตาง ๆ ---นิมิตใดในลมนั้นเกดิข้ึน  ตั้งจิตไวในนิมิตนั้น  ยอมผูกจติของตนไวได 
คือทําใหเปนอัปปนาไดโดยลําดับ'  ในท่ีนีแ้ปลตามนัยแรก 
๒.  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ    นี้  ในมหาฎีกาเปน  ลกฺขิตพฺพ  ดูจะเขาทีกลา เพราะเขารูปกับ  ลกฺขณโต  สนิท  
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สัปปายะ)     เปนตนเหลานั้นแหละ      รักษาไวใหดี       ดังพระขัตติย- 
มเหสี  รักษาพระครรภที่เกิดแตพระเจาจักรพรรดิ  และชาวนารักษาทอง  
ขาวสาลี  และขาวเหนียวฉะนั้น   ที่นี้  ครั้นเธอรักษานิมิตน้ันไวอยางนี้ 
แลว  พึงทําใหถึงความเจริญงอกงามโดยวิธีมนสิการบอย ๆ  ยังอัปปนา- 
โกศล  ๑๐   ประการใหถงึพรอม  ประกอบความเพียรใหสม่ําเสมอไวเถิด 
เมื่อเธอพยายามอยูอยางนั้น    จตุกฌานหรือปญจาฌานจะเกิดข้ึนใน 
เพราะนิมิตน้ัน  โดยลําดับที่กลาวแลวในปฐวีกสิณนั่นแล 
                              [วิธีเจริญวิปสนาตอ]  
                                 [กําหนดนามรูป]  
        ก็แล  ภิกษุผูมีจตุกฌานหรือปญจกฌานเกิดแลวอยางนี้  เปนผู 
ใครจะเจริญกรรมฐานโดยวิธีสัลลักขณา  (คือวิปสนา)  และวิวัฏฏนา 
(คือมรรค)   แลวบรรลุปาริสุทธิ  (คือผล)  ในอานาปานสติภาวนานี้ 
(ตอไป)  ยอมทําฌานนั้นแลใหถึงความเปนวสีดวยอาการ  ๕  แคลว 
คลองแลว   กําหนดนามรูปเริ่มต้ังวิปสนา  ถามวา  เริ่มต้ังอยางไร ? 
ตอบวา     อันโยคาวจรภิกษุนั้นออกจากสมาบัติแลว  ยอมเห็นไดวา 
กรัชกายและจิตดวย  เปนสมุทัยแหงลมอัสสาสะปสสาสะท้ังหลาย  เปรียบ 
เหมือนเมื่อเตา  (สูบ)  ของชางทอง  ถูกชักสูบอยู  ลมอาศัยสูบและ 
ความพยายามที่ควรแกการน้ันของบุรุษ  (ประกอบกัน)  ยอมเขาออก 
ไดฉันใด   ลมอัสสาสะปสสาสะก็อาศัยกายและจิต   (ประกอบกัน)  
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เขาออกไดฉันนั้นเหมือนกันแล*   ตอน้ันเธอยอมกําหนดลงไดวา  ลม 
อัสสาสะปสสาสะและกายดวย  เปนรปู  จิตและธรรมท่ีสัมปยุตกับจิตน้ัน  
ดวย   เปนอรปู  นี้เปนความสังเขปในการกําหนดนามรูปนั่น  สวนการ 
กําหนดนามรูปโดยพิสดารจักมีแจงขางหนา 
        ครั้งกําหนดนามรูปไดอยางนี้แลวก็หาปจจัยของมันดู   เมื่อหาดู 
เห็นมันแลวก็ขามความสงสัยปรารภความเปนไปแหงนามรูปในกาลท้ัง 
๓ เสียได  ผูขามความสงสัยไดแลว  ยกข้ึนสูไตรลักษณโดยพิจารณา 
เปนกลาป  ละวิปสนูปกิเลส  ๑๐  มีโอภาสเปนตน   อันเกิดข้ึนในสวน 
เบื้องตนแหงอุทยัพพยานุปสนาเสีย   กําหนดเห็นปฏิปทาญาณอันพน 
จากอุปกิเลสแลววาเปนทาง  ละ  (การพิจารณา)  ขางเกิดแลว  ก็ถึง 
ภังคานุปสนา  (ดูแตขางดับ)  แลวก็เบือ่หนายหายรัก  ในสังขารทั้งปวง 
ที่ปรากฏโดยความเปนของนากลัว  เพราะเห็นแตขางดับหาระหวางมิได 
หลุดพนไป  ถึงอริยมรรค  ๔  ตามลําดับ  ต้ังอยูในอรหัตผล  ถึงท่ีสุด 
แหงปจจเวกขณญาณ  ๑๙  ประเภท   เปนอัครทักขิไณยของโลกกับทั้ง 
เทวดา 
        ก็แล  การเจริญอานาปานสติสมาธิแหงโยคาวจรภิกษุนั้น  อัน 
จัดเอาคณนา  (วิธีนับ)  เปนเบื้องตน  มีปฏิปสนา  (คือปจจเวกขณะ) 
เปนปริโยสาน  ก็เปนอันจบลงแตเพียงนี้แล   นี้เปนพรรณนาจตุกกะ 
ที่  ๑  (จบ)   โดยอาการทั้งปวง  สวนในจตุกะ  ๓  นอกน้ี  เพราะ 
ไมจัดวามีนัยแหงการเจริญกรรมฐานอีกแผนกหน่ึง  เพราะฉะน้ัน 
 
*  มหาฎีกาวา  กรัชกาย  เหมือนตา  จิต  เหมือนความพยายามของคน  
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เนื้อความแหงจตุกกะ  ๓  นั้น    บัณฑิตพึงทราบแตโดยนัยแหงการ 
พรรณนาอนุบท  (บทยอย ?)   เถิด  
                              [พรรณนาจตุกกะท่ี  ๒]  
        ขอวา  ปติปฏิสเวที----นั้น  ความวา  ภิกษุสําเหนียกวา  'เรา 
จักทําปติใหเปนสิ่งท่ีตนรูชัด  คือทําใหปรากฏ  หายใจออกหายใจเขา' 
ในขอน้ันมีอรรถาธิบายวา  ปติเปนสิ่งที่ภิกษุรูชัดโดยอาการ  ๒   คือ 
โดยอารมณ  ๒  โดยอสัมโมหะ  ๑  ถามวา  ปติเปนสิ่งท่ีภิกษุรูชัด 
โดยอารมณอยางไร  ?   ตอบวา  ภิกษุเขาฌาน  ๒  ที่มีปติ  (เปนองค)๑ 

เพราะไดฌาน  (๒  นั้น)    ปติก็เปนอันภิกษุนั้นรูชดัไดโดยอารมณ 
เพราะอารมณ  (ของฌานน้ัน)   เปนสิ่งท่ีเธอรูประจักษอยูในขณะที่ 
เธอเขา  (ฌาน)  อยู๒  (นัน้) 
        ถามวา  ปติเปนสิ่งท่ีภิกษุรูชัดโดยสัมโมหะอยางไร ?   ตอบวา 
ครั้นเธอเขาฌาน  ๒  ที่มปีติ  (เปนองค)   ออกแลวก็พิจารณาปติ 
อันสัมปยุตตดวยฌาน  (นัน้)  โดยความส้ินไปเส่ือมไป  ปติก็เปนอันเธอ 
รูชัดไดโดยอสัมโมหะ  เพราะรูแจงลักษณะ๓  ในขณะที่เห็นดวยวิปสนา- 
 
๑.  หมายถึงเขาปฐมฌานและทุติยฌานโดยลําดับ 
๒.  มหาฎีกาแสดงอุปมาวา  เหมือนคนเดินหาจับงู  เม่ือพบโพรงท่ีอาศัยของมันแลวกเ็ทากับไดพบ 
ตัวงู  แลวเขากจ็ับมันไดจริง  เพราะการจับงูดวยอํานาจมนตนั้นทําไดงาย  ๆ  ฉันใด  เม่ือภิกษไุดรู 
อารมณ  (ฌาน)  อันเปนท่ีอาศัยของปติแลว  ปตินั้นก็เปนอันเธอรูดวยโดยแท  เพราะกรท่ีจะ 
กําหนดจับปตนิั้นโดยลักษณะของมัน  หรือโดยสามัญลักษณะ  ทําไดงาย  ฉันนั้น 
๓.  มหาฎีกาวา  หมายถึงลักษณะของปติเอง  และสามัญลักษณะ  
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ปญญาอยู  (นั้น)  สมดวยคําทีกลาวไวในปฏิสัมภิทาวา  "เมื่อภิกษุรู  
อยูซึ่งความมีอารมณเดียว  ความไมสายไปแหงจิต  ดวยอํานาจความ 
หายใจออกยาง  (เปนอารมณ)....  สติยอมต้ังม่ัน  (อยูในอารมณนั้น) 
ปตินั้นก็เปนสิ่งท่ีเธอรูไดชัดดวยสตินั้นดวยความรูนั้น  เมื่อภิกษุรูอยูซึ่ง 
ความมีอารมณเดียว  ความไมสายไปแหงจิต   ดวยอํานาจความหายใจ 
เขายาว  (เปนอารมณ)----   ดวยอํานาจความหายใจออกส้ัน  (เปน 
อารมณ)----  ดวยอํานาจความหายใจเขาส้ัน  (เปนอารมณ)----ดวยอํานาจ 
ความเปนผูรูตลอดกายท้ังหมดหายใจออกหายใจเขา  (เปนอารมณ)---- 
ดวยอํานาจความเปนผูระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเขา   (เปน 
อารมณ)  สติยอมต้ังม่ัน  (อยูในอารมณนั้น)   ปตินั้นเปนสิ่งท่ีเธอรู 
ไดชัดดวยสตินั้นดวยความรูนั้น  เมื่อภิกษุนึกหนวง  (ฌาน)  อยู  ปติ 
นั้นก็เปนสิ่งที่เธอรูชัดได  เมื่อภิกษุรูอยู----เห็นอยู----ปจจเวกขณอยู---- 
อธิษฐานจิตอยู* ---- ตัดสินใจดวยศรัทธาอยู---- ประคองความเพียรอยู---- 
ยังสติใหต้ังม่ันอยู----  ต้ังจิตใหแนวแนอยู----   รูดวยปญญาอยู---- รูยิ่งซึ่ง 
อภิญไญยธรรมอยู----  กําหนดรูซึ่งปริญไญยธรรมอยู---- ละซึ่งปหาตัพพ- 
ธรรมอยู----  เจริญภาเวตัพพธรรมอยู----  ทําใหแจงซ่ึงสัจฉิกาตัพพธรรม 
อยู   ปตินั้นกเ็ปนสิ่งท่ีเธอรูไดชัด    ปตินั้นเปนสิ่งท่ีภิกษุรูชัดดวย 
 
*  คืออธิฐานฌานจิตวา  จักอยูในฌานตลอดเวลาเทานัน้เทานี้  
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ประการฉะน้ี"๑  
        แมบทที่เหลือ        (คือ  สุขปฏสิเวที    จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที) 
ก็พึงทราบโดยความตามนัยนี้เถิด  แตนี่เปนความแปลกกกันนิดหนอยใน 
บทเหลาน้ัน   คือ  สุขปฏสิเวทิตา  (ความที่ภิกษุรูชัดซึ่งสุข)  พึงเขาใจ 
วาเนื่องดวยฌาน  ๓    (ที่มีสุขเปนองค)    จิตฺตสงฺขารปฏิสเวทิตา 
(ความท่ีภิกษุรูชัดซึ่งจิตตสังขาร)   พึงเขาใจวา  เนื่องดวยฌานท้ัง  ๔ 
(ซึ่งมีเวทนาเปนองคตลอด)   ขันธ  ๒  มีเวทนาเปนตน  ชื่อจิตตสังขาร 
ก็ในบทสุขปฏิสเวทีนั้น  ทานแกไวในปฏิสัมภิทาวา  คําวา  สุข  ไดแก 
สุข  ๒  คือกายิกสุข  ๑  เจตสิกสุข  ๑  ดังนี้  เพ่ือแสดงวิปสนาภูมิ๒ 

        ขอวา  ปสฺสมฺภย  จตฺิตสงฺขาร  นั้น  ความวา  ระงับ  คือดบ 
จตตสังขารที่หยาบ  ๆ  ความดับจิตตสังขารนั้น  พึงทราบโดยนัยที่ 
 
๑.  มหาฎีกาวาแบงเปน  ๔  ตอน ๆ  แรก ๔  อาการ  และตอสอง  ๕  อาการ  (แตอาวชฺชโต- 
นึกหนวง  ถึง  จิตฺต  อธิฏิหโต - อธิษฐานจิต)  แสดงการรูปติโดยอารมณตอนส่ี  (แตอภิ ฺเยฺย 
อภิชานโต - รูยิ่ง  ซ่ึงอภิญไญยธรรม  ถึง  สจิฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกโรโต - ทําใหแจงซ่ึงสัจฉิกาตัพพธรรม) 
แสดงการรูปตโิดยอสัมโมหะ  สวนตอนสาม   (สทฺธาย  อธิมุจฺจโต - ตัดสินใจดวยสรัทธา  ถึง 
ป ฺาย  ปชานโต - รูดวยปญญา)   แสดงการรูปติท้ังโดยอารมณท้ังโดยอสัมโมหะ  เม่ือวาโดย 
สังเขป  รูโดยอารมณ  ก็ดวยเปนสมถะ  รูโดยอสัมโมหะ  ก็ดวยเปนวิปสนา 
        ปาฐะตอนส่ี  ในวิสุทธิมรรค  เรียงไววา  อภิฺเยฺย  ปริ ฺเยฺย  ปหาตพฺพ  ภาเวตพฺพ  
สจฺฉิกาตพฺพ  สจฺฉิกโรโต  เม่ือแปลจําตองเติม  อภิชานโต  ปริชานโต  ปชหโต และภาวยโต 
ตามลําดับ  ทานไมเรียงไว  ดวยเห็นวานกัเรียนอาจเติมไดเองกระมัง  แตในมหาฎกีาแกไว  ดูเปนวา 
ของทานเรียงไวเสร็จ  เพราะทานยกมาเปนบทต้ังเชนวา  อภิชานโตติ  วปิสฺสนาป ฺาปพฺพงฺคมาย 
มคฺคปฺาย  ชานโต-บทวารูยิ่งคือรูดวยมรรคปญญาอันมีวิปสสนาปญญาไปหนา 
๒.  มหาฎีกาวา  สมเถ  กายิกสุขาภาวโต  เพราะในสมถะ  ไมมีกายกิสูข  
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กลาวแลวใน  (ตอนแก)   กายสังขารโดยพิสดาร๑  อน่ึง  ในบทเหลาน้ัน 
ในบทปติ  ทานกลาวเวทนาโดยแงปติ  ในบทสุข  กลาวเวทนา   
โดยรูปของมันเอง  ในบทจิตตสังขาร  ๒  บท  นับวากลาวเวทนาที่ 
ประกอบกันกับสัญญา  เพราะบาลี   (ในปฏิสัมภิทามรรค)   วา 
"สัญญาและเวทนาเปนเจตสิก  ธรรม  (๒)   นั้นเนือ่งกับจิต  เปนจิตต- 
สังขาร"  ดังน้ีแล๒ 

        บัณฑิตพึงทราบวาจตุกกะนี้ตรัสโดยนัยแหงเวทนานุปสนา  ดวย 
ประการฉะน้ี 
                                       [จตุกกะที่  ๓]  
        แม  จิตฺตปฏิสเวทิตา    (ความกําหนดรูจิต)  ในจตุกกะที่  ๓ 
ก็พึงทราบวาเน่ืองดวยฌานทั้ง  ๔  ขอ   ขอวา  อภิปฺปโมทย  จิตฺต 
นั้น  ความวา  ภิกษุสําเหนียกวาเราจักเปนผูยังจิตใหบันเทิง  ใหปลื้ม 
ใหราเริง  ใหเบิกบาน   หายใจออกหายใจเขา  ความบันเทิงในขอน้ัน 
ยอมมีดวยอาการ ๒   คือดวยอํานาจสมาธิ  ๑  ดวยอํานาจวิปสนา  ๑ 
ถามวา  บันเทิงอํานาจสมาธิอยางไร  ?  แกวา   ภิกษุเขาฌาน  ๒ 
ที่มีปติ  (เปนองค)  เธอยังจิตใหบันเทิงใหปลื้มดวยปติ  อันเปนสัม- 
 
๑.  หมายความวา  แกความนัยเดยีวกัน  ตางกันแตท่ีนั่นเปนกายสังขาร  ท่ีนี่เปนจิตตสังขารเทานั้น 
๒.  อรรถาธิบายวา  ใน  ๓  บทนี้ แสดงเวทนาดวยกนัท้ังนั้น  ตางกนัตรงท่ีวา  บทปตแิสดงสุขเวทนา 
ในแงปติ  หมายความวา  เวทนาน้ีสัมปยุตกบัปติ  ไมใชเวทนาลุน  ๆ  และไมใชปติอิสระ  สวนใน 
บทสุขนั่นแหละแสดงเวทนาตรงตัว   แตในบทจิตตสังขารแสดงเวทนาท่ีสัมปยุตกับสัญญา  
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ปยุตธรรม   ในขณะที่เขาฌานอยูนั้น   (อยางนี้เรียกวา  บันเทิงดวย  
อํานาจสมาธิ)  ถามวา  บันเทิงดวยอํานาจวิปสนาอยางไร ?     แกวา 
ภิกษุ  ครั้นเขาฌาน  ๒  ทีม่ีปติ  (เปนองค)  ออกแลวพิจารณาปติอัน 
สัมปยุตกับฌาน  โดยความส้ินไปเส่ือมไป  เธอทําปติอันสัมปยุตกับฌาน 
ใหเปนอารมณ  ยังจิตใหบันเทิง  ใหปลื้มอยูในขณะที่เห็นดวยวิปสนา 
อยู  (นั้น)  อยางนี้ 
        ผูปฏิบติัดังน้ีเรียกวา  "สําเหนียกวา  เราจักเปนผูยังจิตใชบันเทิง 
ยิ่ง  หายใจออกหายใจเขา" 
        ขอวา  สมาทห  จิตฺต  นั้น  ความวา  ดํารงจิตใหเสมอ  คือต้ัง 
จิตใหเสมอ*ในอารมณ   ดวยอํานาจฌาน   มีปฐมฌานเปนอาทิ   หรือ 
อน่ึง  เมื่อภิกษุเขาฌานเหลาน้ันออกแลวพิจารณาจิตอันสัมปยุตกับฌาน 
โดยความส้ินไปเส่ือมไปอยู   ขณิกจิตเตกัคคตา   (ความมีอารมณเดียว 
แหงจิตอันต้ังอยูชั่วขณะหน่ึง)  เกิดข้ึนเพราะความรูแจง  (ไตร) ลกัษณะ 
ในขณะแหงวิปสนา   ภิกษุดํารงจิตใหเสมอ   คือต้ังจิตใหเสมอใน 
อารมณแมดวยอํานาจขณิกจิตเตกัคคตาอันเกิดข้ึนอยางนั้นก็ดี  เรียกวา 
"สําเหนียกวา  'เราจักต้ังจิตม่ันหายใจออกหายใจเขา" 
        ขอวา  วิโมจย  จิตฺต  นั้น  ความวา  ภิกษุเปลื้องปลดจิตจาก 
นีวรณทั้งหลายดวยปฐมฌาน   เปลื้องปลดจิตจากวิตกวิจารดวยทุติยฌาน 
เปลื้องปลดจิตจากปติดวยตติยฌาน   เปลื้องปลดจิตจากสุขทุกขดวย 
จตุตถฌาน   หรืออนึ่ง   ภิกษุเขาฌานเหลาน้ันออกแลวพิจารณาจิตท่ี 
 
*  หมายความวา  ตั้งแนวเปนอัปปนา  ไมหดหูไมฟุงซาน  ไมยุบไมฟู  
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สัมปยุตกับฌานโดยความส้ินไปเส่ือมไป    ในขณะแหงวิปสนา  (นั้น)  
เธอเปลื้องปลดจิตจากนิจจสัญญาดวยอนิจจานุปสนา  เปลื้องปลดจิตจาก 
สุขสัญญาดวยทุกขานุปสนา----      จากอัตตสัญญญดวยอนัตตานุปสนา---- 
จากนันทิดวยนิพพิทานุปสนา----    จากราคะดวยวิราคานุปสนา----   จาก 
สมุทัยดวยนิโรธานุปสนา----  จากอาทาน  (ความยึดถือ)    ดวยปฏินิส- 
สัคคานุปสนา   หายใจออกและหายใจเขา   เพราะเหตุนั้นจึงเรียกวา 
"สําเหนียกวา   เราจักเปลื้องจิต  หายใจออกหายใจเขา" 
        พึงทราบวา  จตุกกะนี้  ตรัสโดยเปนจิตตานุปสนา  ดวยประการ 
ฉะน้ัน 
                                     [จตุกกะที่  ๔]  
                                [อนิจฺจานุปสฺสี]  
        สวนในจตุกกะที่  ๔  มีพรรณนาวา  ในขอ  อนจิฺจานุปสฺสี  นั้น 
บัณฑิตพึงทราบ  อนิจฺจ  (สิ่งท่ีไมเที่ยง)   พึงทราบอนิจจตา  (ความ 
ไมเที่ยง)   พึงทราบอนิจจานุปสนา  (การพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง) 
พึงทราบอนิจจานุปสสี   (ผูพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง)  กอน 
        ใน  ๔  บทนั้น  บทวา  อนิจฺจ  (สิ่งท่ีไมเที่ยง)  ไดแกปญจขันธ 
เพราะอะไร  เพราะความท่ีปญจขันธเหลาน้ันมีความเกิดข้ึนเสื่อมไป 
และเปนอ่ืนไป  บทวา  อนิจจตา  (ความไมเที่ยง)   ก็ไดแกความ 
เกิดข้ึนเสื่อมไปและเปนอ่ืนไป  หรือความท่ีมีแลวก็ไมมี  แหงปญจ- 
ขันธเหลาน้ันแหละ  อรรถาธิบายวา  อนิจจตา  ก็คือความท่ีปญจขันธ  
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ทั้งหลายเกิดมาแลว  ไมต้ังอยูตามอาการ  (ที่เกิดมา)  นั้น  สลายไป  
โดยขณภังคะ   (คือดับไปทุกขณะ)  ทีเดียว  บทวา  อนิจจานุปสนา 
คือการพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง   ในขันธทั้งหลายมีรูปเปนอาทิ  ดวย 
อํานาจแหงอนิจจตา  (ที่กลาวมา)   นั้น  บทวา  อนิจจานุปสสี  ก็ไดแก 
พระโยคาวจรผุประกอบดวยการพิจารณาเห็นนั้น  เพราะฉะนั้น  ภิกษุผุ 
เปนอยางนั้นหายใจออกและหายใจเขาอยู  พึงทราบวา  ชื่อวา  สาํเหนียก 
วา  'เราจักเปนผูพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง  หายใจออกหายใจเขา'  ในที่นี ้
                     [วิราคานุปสฺสี  นิโรธานุปสฺสี]  
        สวนในบทวา  วิราคานุปสฺสี   นี ้ วิราคะ  (ความคลายไป)  มี  ๒ 
คือ  ขยวิราคะ  (ความคลายโดยส้ินไป)  ๑   อัจจันตวิราคะ  (ความ 
คลายสุดยอด)  ๑  ในวิราคะ  ๒  อยางนั้น  ความสลายไปทุกขณะแหง 
สังขารทั้งหลาย  ชื่อขยวิราคะ   พระนิพพาน  ชื่ออัจจันตวิราคะ 
วิปสนาและมรรคอันเปนไปโดยอนุปสนา  ๒  อยางนั้น*    ชือ่วาวิราคา- 
นุปสสนา   พระโยคาวจรเปนผูประกอบดวยอนุปสนาทั้ง  ๒  อยางนั้น 
หายใจออก   และหายใจเขาอยู  พึงทราบวา    ชื่อวา   สําเหนียกวา 
'เราจักเปนผูพิจารณาเห็นความคลายไป   หายใจออกหายใจเขา' 
        นัยแมในบทวา   นิโรธานุปสฺสี  ก็ดุจนัยนี้ 
 
*  มหาฎีกาและใหประกอบความวา   ขยวริาคานุปสา  สําหรับวิปสนา  อัจจันตวิราคานุปสนา 
สําหรับมรรค  
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                             [ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี]  
        แมในบทวา  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  นี ้  ปฏินิสสัคคะก็มี  ๒  คือ 
ปริจจาคปฏินิสสัคคะ  (ปฏินิสสัคคะ  คือสละเสีย)  ๑  ปกขันทนปฏ-ิ 
นิสสัคคะ  (ปฏินัสสัคคะ  คือแลนเขาไป)  ๑  อนุปสนา  คือปฏินิสสัคคะ 
ชื่อปฏินิคสัคคานุปสนา   คําน้ีเปนชื่อแหงวิปสนาและมรรค   แทจริง 
วิปสายอมสละเสียซึ่งกิเลสพรอมท้ังขันธ  (คือวิบาก)  และอภิสังขาร 
(คือกรรม)   ดวยอํานาจตทังคปหาน  และยอมและเขาไปในพระ 
นิพพานอันตรงกันขามกับกิเลสนั้น  โดยความท่ีนอมโนมไปทางนั้น 
เพราะเห็นโทษในสังขตธรรม  เพราะเหตุนั้น  จึงเรียก  (ปฏินสิสัคคะ 
มี  ๒  คือ)   ปฏินิสสัคคะคือสละเสีย  ๑    ปฏินิสสคัคะคือแลนเขาไป  ๑    
สวนมรรคก็สละเสียซึ่งกิเลสพรอมท้ังธันธและอภิสังขารดวยอํานาจสมุจ- 
เฉทปหาน  และแลนเขาไปในพระนิพพาน  โดยทํา  (พระนิพพาน) 
ใหเปนอารมณ   เพราะเหตุนั้น  จึงเรียกวา  (ปฏินิสสัคคะมี  ๒  คือ) 
ปฏินิสสัคคะคือสละเสีย  ๑  ปฏินิสสัคคะคือแลนเขาไป  ๑     ดังน้ี 
ก็วิปสนาญาณและมรรคญาณท้ัง  ๒  (นี้)   เรียกวาอนุปสนา  เพราะ 
เห็น   (พระนิพพาน)  ภายหลังญาณกอน  ๆ*   พระโยคาวจรภิกษุ 
เปนผุประกอบดวยปฏินิสสัคคานุปสนาทั้ง  ๒  อยางนั้น  หายใจออกและ 
หายใจเขาอยู  พึงทราบวา  ชื่อวาสําเหนียกวา   เราจักเปนผูพิจารณา 
 
*  มหาฎีกาสนบัสนุนวา  จริง   แมมรรคญาณก็เห็นพระนพิพานภายหลังโคตรภูญาณ  นี่คือ 
ทานใหแปล  อนุ  วา  'ภายหลัง'   ทานอธิบายแบบนี้ทําใหกระเทือนอนุปสนาท่ีอ่ืน  ๆ  แลวก็มี 
ปญหาวาปฏินสิสัคคานุปสสีเลาจะแปลอยางไร  
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เห็นความสละทิ้งหายใจออกหายใจเขา   
        จตุกกะที่  ๔  นี ้ ตรสัโดยเปนวิปสนาลวน  สวน  ๓  จตุกกะกอน 
ตรัสโดยเปนสมถะและวิปสนา  (เจือกัน) 
        การเจรญิอานาปานสติมีวัตถุ  (ลกูขอ)  ๑๖  โดยจัดเปนจตุกกะ 
(หมวดละ  ๔ )  ๔  หมวด  บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่พรรณนามาฉะน้ี 
และอานาปานสตินี้  (ที่ภิกษุเจริญแลว)   ตามวัตถุ  ๑๖  อยางนี้  ยอม 
มีผลใหญมีอานิสงสมาก 
                               [อานิสงสอานาปานสติ]  
        ในอานิสงสแหงอานาปานสตินั้น  มีพรรณนาวา  ความที่อานา- 
ปานสตินั้นมีนิสงสมาก   บัณฑิตพึงทราบโดยเปนธรรมท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาทรงสรรเสรญิ   มีความเปนธรรมละเมียดเปนตน  ตาม 
พระพุทธพจนวา  "ภิกษุทั้งหลาย  แมอานาปานสติสมาธินี้แล  บุคคล 
ทําใหมีทําใหมากแลว  ยอมเปนธรรมละเมียดแทดวยประณีตแทดวย"* 

ดังน้ีเปนตนบาง   โดยความเปนธรรมสามารถในอันตัดเสียซึ่งวิตก 
(มีกามวิตกเปนตน)  บาง  จริงอยู  อานาปานสติสมาธินี้  เพราะเปน 
ธรรมละเมียด  ประณีต  และเปนธรรมเครื่องพักอยูอันละมุนละไมและ 
เปนสุข   จึงตัดความพลานไปมาแหงจิตดวยอํานาจวิตกท้ังหลายอัน 
เปนตัวทําอันตรายแกสมาธิเสียได   แลวทําจิตใหมุงหนาตออารมณคือ 
ลมหายใจออกหายใจเขาเทาน้ัน  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึง 
 
*  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๔๐๗  
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ตรัสไววา  "อานาปานสติ  ภิกษุพึงบําเพ็ญเพ่ือตัดเสียซึ่งวิตก"๑   ดังน้ี 
        อน่ึง  ความท่ีอานาปานสตินั้นมีอานิสงสมาก  บัณฑิตพึงทราบโดย 
ความเปนมูลแหงการทําวิชชาและวิมุติใหบริบูรณกไ็ด  จริงอยู  พระผูมี  
พระภาคเจาก็ไดตรัสคํานี้ไววา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ 
ภิกษุเจริญทําใหมากแลว  ยอมยังสติปฏฐาน  ๔  ใหบริบูรณ  สติ- 
ปฏฐาน  ๔  ภิกษุเจริญทําใหมากแลว  ยอมยังวิชชาและวิมุติให 
บริบูรณ"๒  ดงัน้ี 
        อีกอยางหนึ่ง  ความท่ีอานาปานสตินั้นมีอานิสงสมาก  พึงทราบ 
โดยทําความรูลมอัสสาสะปสสาสะท่ีเปนจริมกะ  (คือครั้งสุดทาย)  ก็ได 
สมคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส  (ในราหุโลวาทสูตร)  วา  "ดกูรราหุล 
เมื่ออานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้   ทําใหมากแลวอยางนี้แล 
แมลมอัสสาสะปสสาสะอันเปนจริมกะดับก็รู  หาดับไมรูไม"๓  ดังน้ี 
        ในลมเหลาน้ัน  วาโดยความดับ  มีจริมกะ  ๓  คือ  ภวจริมกะ 
(สุดดวยอํานาจภาพ)   ฌานจริมกะ  (สดุดวยอํานาจฌาน)  จุติ- 
จริมกะ  (สุดโดยจุติ)   วาขางภพ  ลมอัสสาสะปสสาสะทั้งหลายยอม 
เปนไปในกามภพ   หาเปนไปในรูปภพและอรูปภพไม  เพราะฉะนั้น 
ลมเหลาน้ัน  จึงชื่อภวจริมกะ  (สุดดวยอํานาจภพ)   วาขางฌาน  ลม 
 
๑.  องฺ.  นวก.  ๒๓/๓๗๑      ๒.  ม.  อ.  ๑๔/๑๙๓      ๓.  ม.  ม  ๑๓/๑๔๒  
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อัสสาสะปสสาสะ  ยอมเปนไปในฌาน  ๓  ขางตน  หาเปนไปในฌานท่ี  ๔  
ไม  เพราะฉะนั้น  ลมเหลาน้ันจึงชื่อฌานจริมกะ  (สุดดวยอํานาจฌาน)  
สวนลมอัสสาสะปสสาสะเหลาใดเกิดข้ึนพรอมกับจิตขณะท่ี  ๑๖  เบื้องหนา 
แตจุติจิต๑  แลวดับพรอมกับจุติจิต  ลมเหลาน้ี  ชื่อ  จุติจริมกะ  (สุดโดย 
จุติ)    ลมจุติจริมกะนี้  (แล)  พระผุมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาวา 
เปนลมครั้งสุดทาย  ในพระสูตรนี้ 
        ไดยินวา   เพราะความท่ีลมหายใจออกหายใจเขา  อันภิกษุกําหนด 
เปนอารมณดวยดีแลว  แมความเกิดข้ึนแหงลมเหลาน้ัน  ก็ปรากฏแก 
ภิกษุผูประกอบกรรมฐานนี้  เมื่อเธอนึกหนวงถึงความเกิด  (ของมัน) 
ในขณะที่จิตดวงท่ี  ๑๖  เกิดเบ้ืองหนาแตจุติจิต  แมความต้ังอยูแหงลม 
เหลาน้ัน     ก็ปรากฏ      เมื่อเธอนึกหนวงถึงความต้ังอยู    (ของมัน) 
(ของมัน) 
        แทจริง   ภิกษุผูเจริญกรรมฐานอยางใดอยางหน่ึง    นอกจาก 
กรรมฐานน้ีแลว  ไดบรรลุพระอรหัต   ยอมกําหนดระยะกาลแหงอายุ 
ไดบางไมไดบาง   แตภิกษุผูเจริญอานาปานสติมีวัตถุ  ๑๖  นี้แลวได 
บรรลุพระอรหัต  ยอมกําหนดระยะกาลแหงอายุไดทั้งนั้น 
        ภิกษุผูเจริญอานาปานสติไดบรรลุพระอรหัตน้ัน  ยอมรูวา  'บัดนี้ 
 
๑.  ทานวา  อายุของรูปธรรมน้ัน  เทากับ  ๑๖  ขณะจิต  เพราะฉะน้ัน  จึงวาอัสสาสะปสสาสะ 
(ซ่ึงเปนรูปธรรม)   เกิดพรอมกับจิตขณะท่ี  ๑๖  หลังจุติจติไป  แตถานบัจุติดวยกเ็ปน  ๑๗  (?)  
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อายุสังขารของเราเปนไปไดเพียงนี้  ไมเคยนี้ไป'  ดังน้ีแลวทํากิจท้ัง  
ปวงมีการชําระรางกายและการนุงหมเปนตน  ตามธรรมดาของตน   
นั่นแหละ  (เรียบรอย)  แลวก็หลับตา  (ดับไป)   ดงัพระติสสเถระ 
วัดโกฏิบรรพตวิหาร  ดังพระมหาติสสเถระ  วัดมหากรัญชนิยวิหาร 
ดังพระปณฑปาติกติสสเถระในเทวปุตรัฐ  และดังพระเถระสองพ่ีนอง 
วัดจิตตลบรรพวิหาร  ฉะนั้น 
        (ตอไป)   นี้เปนคําแสดงเรื่อง  ๆ  หน่ึง  ในเรื่องแหงพระเถระ 
ทั้งหลายน้ัน 
        มีเรื่องเลาวา  ทานองคหน่ึง  แหงพระเถระสองพี่นอง  (นั้น) 
ลงปาฏิโมกขในวันอุโบสถปุณณมีแลว  มีหมูภิกษุแวดลอมไปสูที่อยูของ 
ตน  (ไป)   ยนื  ณ  ที่จงกรม  แลดู  (ทองฟาและพ้ืนดินอันสวางดวย) 
แสงจันทร  ใครครวญดูอายุสังขารของตนแลว  กลาวกะหมูภิกษุวา 
"ทานท้ังหลายเคยเห็นภิกษุผูปรินิพพานดวยอาการอยางไรบาง"  ใน 
ภิกษุเหลาน้ัน  บางก็วาเคยเห็นนั่งท่ีอาสานะน่ังเองปรินิพพาน  บางก็ 
วาเคยเห็นนั่นคูบัลลังกในอากาศปรินิพพาน  พระเถระจึงวา  "บัดนี้ 
เราจักแสดงภิกษุผูกําลังจงกรมนั่นเองปรินิพพานใหทานทั้งหลาย  (ดู)" 
วาแลวก็ทํารอยขีดไวในท่ีจกรม  บอกวา  "เราเดินไปจากปลายท่ี 
จลกรมนี้   ถงึปลายท่ีจงกรมอีกขางหน่ึงแลวกลับมา  พอถึงรอยน้ีจัก 
ปรินิพพาน"   ดังน้ีแลว  ลงสูที่จงกรมไปถึงปลายขางนอกแลวกลับมา 
ในขณะเทาขางหน่ึงเหยียบรอย  (ที่ขีดไว)  ก็ปรินิพพานพอดี* 

 
*  ทานนาจะเลาตออีกสักนิดวา  ปรินิพพานแลว  ก็คงยืนอยูทานั้น  หรือวาลมลงทาไร    
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        เพราะเหตุนั้น  บณัฑิตพึงเปนผูไมประมาท  ประกอบ 
        อานาปานสติ  อันมอีานิสงสเปนอเนกดังกลาวมาฉะนี้  
        ทุกเมื่อเทอญ 
                           นี่เปนกถามุขโดยพิสดาร          
                                 ในอานาปานสติ   
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                                      [อุปสมานุสติ]  
        สวนวาโยคาจรภิกษุผูใครจะเจริญอุปสมานุสติ   ซึ่งทานยกข้ึน 
แสดงไวในลําดับแหงอานาปานสติ  ก็พึงไปในท่ีลับคน  เรนอยูแลว 
ระลึกถึงคุณท้ังหลายแหงพระนิพพาน  ที่นับวาเปนที่ระงับแหงทุกข 
ทั้งมวล  โดยนัยพระบาลีอยางนี้วา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมท้ังหลาย 
เปนสังขตะก็ดี  อสังขตะก็ดี  มีประมาณเพียงใด  วิราคธรรม  เรากลาว 
วาเปนเลิศแหงธรรมเหลาน้ัน  วิราคธรรมนี้คืออะไร  ?  วิราคธรรมน้ี 
คือ  ธรรมเปนที่สรางเมา  เปนที่กําจัดความกระหาย  เปนที่ถอนอาลัย 
เปนที่ตัดวัฏฏะ  เปนที่สิน้ตัณหา  เปนที่สํารอก  (ตัณหา)  เปนที่ดับ 
(ตัณหา)   คือนิพพาน  (แดนออกไปแหงเครื่องรอยรัด  คือตัณหา)"* 

ดังน้ี 
                                   [แกอรรถบาลี]  
        ในปาฐะเหลาน้ัน  คําวา  'มีประมาณเพียงใด'   คือ  มีประมาณ 
เทาใด  คําวา  'ธรรมทั้งหลาย'  หมายเอาสภาวธรรม  คําวา  'เปน 
สังขตะก็ดี  อสังขตะก็ดี'   นั้น   คือ  อันปจจัยทั้งหลายประชุมทําข้ึนก็ดี 
อันปจจัยทั้งหลายมิไดประชุมทําข้ึนก็ดี  คําวา  'วิราคธรรม  เรากลาว 
วาเปนเลิศแหงธรรมเหลาน้ัน'  คือวา  วิราคธรรม  เรากลาววาเลิศ  คือ 
ประเสริฐสูงสุด  แหงสังขตธรรม   และอสังขตธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน 
 
*  องฺ.  จตุกกฺ.  ๒๑/๔๔.  คําแปลบาลีนี้  แปลตายนัยวิสุทธิมรรค  ท่ีทานแกวไวตอไปน้ี  
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        ใชวาเพียงแตความไมมีระคะเทานั้น  ชื่อวา  วิราคธรรมในบาลีนั้น 
ก็หาไม  ที่แท  อสังขตธรรม  ที่ไดนามตาง  ๆ  มีนามวา  มทนิมฺมทโน  
เปนอาทิ  ตามบาลีวา  ยทิท  มทนิมฺมทโน  ฯ  เป  ฯ  นิพฺพาน  นั้น 
ก็พึงไดชื่อวา  วิราคธรรมดวย  แทจริงวิราคธรรมน้ัน  ทานเรียกวา 
มทนิมฺมทนะ  เพราะความเมาท้ังหลายทั้งปวงมีความเมาดวยอํานาจ 
มานะ  และความเมาในความเปนผูชาย  เปนตน  มาถึงวิราคธรรมน้ัน 
เขา  ก็สราง  คือ  หายเมาไป  และเรียกวา  ปปาสวินยะ  เพราะความ 
กระหายในกามท้ังหลายท้ังปวง  มาถึงวิราคธรรมน้ันเขา  ก็ถึงซ่ึงความ 
ปราศไป  คือตกไป  อนึ่ง  เรียกวา  อาลยสมุคฺฆาคะ  เพราะอาลัย 
คือปญจกามคุณ   มาถึงวิราคธรรมน้ันเขา  ก็ถึงซ่ึงความถอนข้ึนหมด 
และเรียกวา  วฏฏจฺเฉทะ  เพราะวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ  ๓  มาถึง 
วิราคธรรมน้ันเขาก็ขาด  อนึ่ง  เรียกวา  ตณฺหกขฺยะ  วิราคะ  นิโรธะ  
เพราะตัณหามาถึงวิราคธรรมน้ันเขา  ยอมถึงซ่ึงความส้ินไป  สํารอกไป 
และดับไปโดยประการทั้งปวง  อนึ่งเลา  เรียกวา  นิพฺพานะ  เพราะ 
วิราคธรรมน้ันออกไปคือสลัดตัดไปจากตัณหาอันไดโวหารวา  'วานะ' 
เพราะรอยไวผูกไวเย็บไวซึ่งกําเนิด  ๔    คติ  ๕  วิญญาณฐิติ  ๗  และ 
สัตตาวาส  ๙  เพ่ือความเปนสืบ  ๆ  ไปและ  อุปสมะ  กลาวคือพระนิพพาน 
พระโยคาวจรพึงระลึกถึงโดยอํานาจคุณท้ังหลาย  มีความเปนที่สรางเมา 
เปนตนเหลานั้น  ดังกลาวมาฉะน้ี  หรือหนึ่ง  แมคุณแหงอุปสมะอ่ืนใด 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสูตรตาง  ๆ   เชนสูตรวา   "ดูกรภิกษุ  
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ทั้งหลาย  เราจักแสดงอสังขตธรรม  (ธรรมอันปจจัยมิไดประชุมทําข้ึน)  
แกทานท้ังหลายดวย  เราจักแสดงสัจธรรม  (ธรรมอันจริงแท)  ดวย. . . 
ปารธรรม  (ธรรมอันเปนฝงนอก)  ดวย. . .  สุทุททฺสธรรม  (ธรรมอัน 
เห็นยากนัก)  ดวย. . .  อัชชรธรรม   (ธรรมอันไมมีชรา)    ดวย. . . 
ธุวธรรม  (ธรรมอันยั่งยืน)  ดวย. . . นิปฺปปญจธรรม  (ธรรมอันไมมี 
สิ่งท่ีทําใหเน่ินชา)  ดวย. . .  อมตธรรม  (ธรรมอันไมตาย)  ดวย. . . 
สิวธรรม  (ธรรมอันปลอดโปรง)  ดวย. . . เขมธรรม  )ธรรมอันพน 
ภัย)  ดวย . . .   อัพภูตธรรม  (ธรรมอันอัศจรรย)   ดวย. . .   อนีติก- 
ธรรม  (ธรรมอันไมมีเสนียด)  ดวย. . .  อัพยาปชฌธรรม  (ธรรม 
อันไมมีความเบียดเบียน)  ดวย. . .  วิสุทธิธรรม   (ธรรมคือความหมด 
จด)   ดวย. . .  ทีปธรรม  (ธรรมดุจเกาะ)  ดวย. . .   ตามธรรม  
(ธรรมอันเปนเครื่องตานทุกข)  ดวย. . .  เลณธรรม  (ธรรมเปนทีล่ี ้
ทุกข)   ดวยแกทานท้ังหลาย"   ดังน้ีเปนตน  พระโยคาวจรพึงระลึก 
ถึงโดยอํานาจคุณเหลาน้ันก็ไดเหมือนกัน 
                             [อานิสงสอุปสมานุสติ]  
        เมื่อเธอระลึกถึงอุปสมะ   โดยอํานาจคุณมีความเปนที่สรางเมา 
เปนตน  อยางนี้อยู  ในสมัยนั้น  จิต  (ของเธอ)   ไมถูกราคะกลุมรุม. . . 
ไมถูกโทสะกลุมรุม. . .  ไมถูกโมหะกลุมรุมเลย  ในสมัยนั้น  จิตของเธอ 
เปนจิตดําเนินตรงมุงตออุปสมะแทแล  องคฌานท้ังหลายยอมเกิดข้ึนแก 
เธอผูขมนิวรณไดแลวในขณะเดียวกัน   โดยนัยที่กลาวแลวในอนุสติ  
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กอน ๆ  มีพุทธานุสติเปนตน   แตเพราะความท่ีอุปสมคุณท้ังหลายเปน  
คุณอันลึก  หรือวา เพราะความท่ีจิตนอมไปในการระลึกคุณมีประการ  
ตาง  ๆ  กัน  ฌานน้ีจึงเปนฌานไมถึงอัปปนา  ถึงเพียงอุปจารเทาน้ัน 
ฌานน้ีนั้น  กไ็ดเชื่อวา  อุปสมานุสติ  นั่นเอง  เพราะเกิดข้ึนดวยอํานาจ 
ความระลึกถึงคุณแหงอุปสมะ  และแมอุปสมานุสตินี้  ก็ยอมสําเร็จแก 
พระอริยสาวกเทาน้ัน  เชนดังฉอนุสติ   (ที่กลาวแลว)   ถึงเชนนั้น 
แมปุถุชนผูหนักในอุปสมะ  ก็ควรใสใจดวย  เพราะแมดวยอํานาจการ 
ฟง  จิตก็เลื่อมใสในอุปสมะได 
        ก็แลภิกษุผูประกอบอุปสมานุสตินั้น  ยอมหลบัเปนสุข  ต่ืนเปนสุข 
เปนผูมีอินทรียสงบ  มีใจสงบ  ถึงพรอมดวยหิริโอตตัปปะ  นาเลื่อมใส 
มีอัชฌาสัยประณีต   เปนที่เคารพและยกยองแหงสพรหมจารีทั้งหลาย 
อน่ึง เมื่อยังไมบรรลุคุณท่ีสูงข้ึนไป  ยอมเปนผูมีสุคติเปนที่ไปในเบื้อง 
หนา  
        เพราะเหตุนั้นแล   บัณฑิตผูเห็นแจงพึงเปนผูไม 
        ประมาท   เจริญความระลึกในอริยอุสมะ  อนัม ี
        อานิสงสเปนอเนก   โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้เทอญ 
                               นี้เปนกถามุขโดยพิสดาร 
                                     ในอุปสมานุสติ  
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                                       บริเฉทที่  ๘   
                            ชื่ออนุสสติกัมมฐานนิเทส 
                           ในอธิการแหงสมาธิภาวนา 
                         ในปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรค 
        อันขาเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมชแหงสาธุชน 
                                          ดั่งน้ี  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 151 

                               พรหมวิหารนิเทส 
                                   เมตตาพรหมวิหาร 
        ก็แลในพรหมวิหาร  ๔  นี้  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 
ที่ทานยกข้ึนแสดงในลําดับอนุสติกัมมฐาน  พระอาทิกัมมิกโยคาวจร 
ผูใครจะเจริญเมตตาพรมหมวิหารเปนอันดับแรก   พึงเปนผุตัดปลิโพธ 
ถือเอากรรมฐานแลว  ทําภัตกิจ  บรรเทาความเมาอาหารแลว  นั่งให 
สบลาย  (ตามแบบน่ังกรรมฐาน)   ณ   อาสนะที่จัดไวอยางดีในท่ีสงัด 
ชั้นแรก  พึงพิจารณาใหเห็นโทษในโทสะ  และอานิสงสในขันติกอน 
        ถามวา  เพราะเหตุอะไร  ? 
        ตอบวา  เพราะโทสะจะพึงลงได  และขันติจะพึงบรรลุได  ก็ดวย 
ภาวนานี้   และใคร  ๆ  จะอาจละโทษท่ีตนไมเห็นสักหนอย  หรือได 
อานิสงสที่ตนไมทราบสักนิดหาดไดไม  เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรพึง 
เห็นโทษในโทสะ   ตามแนวพระสูตท้ังหลาย  เชนสูตรวา  "ดูกร 
อาวุโส  บุคคลผูเกิดโทสะแลว  อันโทสะครอบงํา  มีจิตอันโทสะยึดไว 
รอบแลว  ยอมฆาสัตวบางไ  ดังนี้เปนอาทิ  พึงทราบอานิสงสในขันติ 
ตามแนวพระบาลีทั้งหลายเชน  บาลีวา 
        ขนฺตี  ปรม  ตโป  ตีติกฺขา     นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ  พุทฺธา* 

                ขันติ  คือความอดกลั้นเปนบรมตบะ  พระพุทธทั้งหลาย  กลาว 
 
*  ที.  มหา.  ๑๐/๕๗  
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        นิพพานเปนบรมธรรม  
                ขนฺติพล   พลานีก  ตนห  พฺรูมิ  พฺราหมฺณ๑ 

        เรากลาวบุคคลน้ัน  ผูมีขันติเปนกําลัง  มีกําลงัคือขันติเปนกอบทัพ 
        วาเปนพราหมณ 
                        ขนฺตฺยา  ภยิฺโย  น  วิชฺชติ 
                        ประโยชนยิ่งกวาขันติหามีไม 
ดังน้ีเปนตนเถิด 
        ครั้นแลวพึงเริ่มเมตตาภาวนา  เพ่ือยังจิตใหสงัดจากโทสะอันมี 
โทษที่ตนเห็นแลว  และเพื่อผูกจิตไวในขันติ  อันมีอานิสงสที่ตนทราบ 
แลวอยางนี้  (ตอไป) 
                        [บุคคลท่ีเปนโทษแกภาวนา  ๖] 
        ก็แล  เมื่อจะเริ่ม  เบื้องตนทีเดียว  ควรทราบปุคคลโทส  (บุคคล 
ที่เปนโทษแกภาวนา)  วา  ในบุคคลเหลาน้ีไมควรเจริญเมตตาไปเปน 
ปฐม  ในบุคคลเหลาน้ีไมควรเจริญเมตตาไปเลยทีเดียว  แทจริงเมตตา 
นี้ไมควรเจริญเปนปฐม  ในบุคคล  ๔  นี ้ คือในบคุคลท่ีเกลียดกัน  ใน 
บุคคลท่ีเปนสหายรักกันมาก   ในบุคคลที่เปนกลาง  ๆ  กัน  ในบุคคลท่ี 
เปนศัตรูกัน  (สวน)  ในบคุคลท่ีมีเพศเปนขาศึกกัน  ไมควรเจริญโดย 
เจาะจง  ในบุคคลท่ีทํากาลกิริยาแลว  ไมควรเจริญทีเดียว 
        ถามวา  เพราเหตุไร  จึงไมควรเจริญไปในบุคคล  ๔  ประเภท 
มีบุคคลท่ีเกลียดกันเปนตนเปนปฐม  ? 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๙     ๒.  ส.  ส.  ๑๕/๓๒๕  
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        เฉลยวา   เพราะวาพระโยคาวจร  เมื่อ  (นึก)   ต้ังคนท่ีเกลียดกัน 
ไวในฐานะแหงคนรัก  ยอมลําบาก  (ใจ)  เม่ือ  (นกึ)  ต้ังสหายท่ีรัก  
กันมาไวในฐานะแหงคนกลาง  ๆ  กัน  กล็ําบาก  ดวยเมื่อทุกขแมเล็ก 
นอยเกิดข้ึนแกเขา   เธอจะถึงกับรองไหออกมาก็เปนได  เมื่อ  (นึก) 
ต้ังคนกลาง  ๆ  กันไวในฐานะแหงครูและในฐานะแหงคนรัก  ก็ลําบาก 
เมื่อระลึกถึงคนท่ีเปนศัตรูกัน  ความโกรธยอมเกิดข้ึน  เพราะเหตุนั้น๑ 

จึงไมควรเจริญไปในบุคคล  ๔  ประเภท  มีคนเกลียดกันเปนตน  เปน 
ปฐม 
        สวนในบุคคลท่ีมีเพศเปนขาศึกกัน  เมื่อเจริญโดยเจาจงถึงผูมี 
เพศเปนขาศึกกันนั้นเขา   ความกําหนัดยอมเกิดข้ึน   ดังมีเรื่องเลาวา 
บุตรขุนนางผูใดผูหน่ึง  (จะเจริญเมตตา)   ถามพระเถระชีตนวา  "ทาน 
เจาขา  เมตตาควรเจริญในบุคคลไร"   พระเถระบอก  (โดยไมมี 
เง่ือนไข)  วา  "ในบุคคลที่รัก"   ก็ภรยิาของตนยอมเปนที่รักของเขา 
เขาจึงเจริญเมตตาแกหลอน  ก ็ (ตอง)  ทําการรบกับฝาคืนยังรุง๒  
เพราะฉะนั้น ในคนท่ีมีเพศเปนขาศึกกัน  จึงไมควรเจริญโดยเจาะจง 
        สวนในคนท่ีทํากาลกิริยาแลว  เจริญไปก็ไมถงึอัปปนา  ไมถึง 
อุปจารไดเลย  มีเรื่องเลาวา    ภิกษุหนุมรูปใดรูปหน่ึงทําเมตตาภาวนา 
 
๑.  ปาฐะในวสุิทธิมรรค  พิมพคร้ังท่ี  ๓  (๒๕๐๓)  เปน  ตสฺมึ  ผิด  ท่ีถูกเปน ตสฺมา 
๒.  รบกับฝา  (ภิตฺตยิุทฺธ)   มหาฎีกาชวยอธิบายวา  บุตรขุนนางผูนั้นอธิษฐานศีลแลวเขานั่งบน 
เตียงนอนในหอง  ปดประตูเจริญเมตตาถึงภรรยา  ถูกราคะซ่ึงมาในหนาเมตตาทําใหมืดไป  ใครจะ 
ไปหาภรรยา   แตคลําหาประตูไมเจอ  จึงรบกับฝา  คือทุบฝาดวยอยากจะออกไป 
        สวนคําวา  'คืนยังรุง'    (สพฺพรตฺตึ)   ซ่ึงฟงดูอยางไรอยูนั้น  ทานเลยไปเสีย  ไมพูดถึง  
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ถึงอาจารย  เมตตาของเราหาดําเนินไปไม  เธอจึงไปหาพระมหาเถระ   
(รูปหน่ึง)   เรียนวา  "ทานผูเจริญ  การเขาเมตตาฌานของขาพเจา 
คลองแคลวทีเดียว  แต  (เวลาน้ี)  ขาพเจาไมอาจเขาเมตตาฌานน้ัน 
ได  เหตุอะไรเลาหนอ ?"   พระเถระแนะวา  "เธอจงหานิมิตดูเถิด* 

อาวุโส"   ภิกษุนั้นหา  (นิมิต)   ดูไปจึงรูความท่ีอาจารยถึงมรณภาพแลว 
ก็ทําเมตตาถึงผูอ่ืนตอไป  จึงยังสมาบัติใหแนวแนได  เพราะเหตุนั้น 
ไมควรเจริญไปในคนที่ทํากาลกิริยาแลวเลยทีเดียว 
                           [ใหเจริญเมตตาในตนเองกอน]  
        แตวากอนอ่ืนหมด  ควรเจริญในตนเองบอย  ๆ  อยางนี้วา  'ขอ 
เราจงเปนผูถึงซ่ึงความสุข  ไมมีทุกขเถดิ'    หรือวา  'ของเราจงเปนผูไมมี 
เวร  ไมมีความเบียดเบียน  ไมมีความทุกข  มีความสุขบริหารตนไป 
เถิด'   ดังน้ีก็ได 
        หากมีความแคลงใจวา  "เมื่อเปนเชนนั้น   คําใดท่ีตรัสไวใน 
วิภังควา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุมีใจไปกับเมตตาแผไปตลอดทิศ 
หน่ึงอยูอยางไร  เปรียบเหมือนบุคคลเห็นบุคคลผูหน่ึง  ซึ่งเปนที่รัก 
ที่เจริญใจแลว  พึงแสดงความรักออกไปฉันใด  ภิกษุยอมแผเมตตา 
 
*  นิมิต  มหาฎกีาแกวา  อารมณ  ไมเขาใจของทาน  นาจะหมายถึงภาพท่ีปรากฏแกใจของผุเพง 
ตรวจดู  (อยางท่ีเรียกกนัวา   'นั่งทางใน')    เม่ือเห็นภาพคนตาย  จึงไดรูวาอาจารยถึง 
มรณภาพ  (?)  
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ไปถึงสัตวทั้งปวงฉันนั้นน่ันแล"๑   ดังน้ีก็ดี  คําใดที่กลาวไวในปฏ-ิ 
สัมภิทาวา  "เมตตาเจโตวิมุติที่แผไปโดยไมเจาะจง  ดวยอาการ ๕ คือ  
อะไรบาง  ?  คือ  (ดวยอาการปรารถนา)  วา  สัตวทั้งหลายท้ังปวง  จง  
เปนผุไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียน  ไมมีความทุกข  มีความสุขบริหาร 
ตนไปเถิด  ปาณะท้ังหลายทั้งปวง . . .  ภูตท้ังหลายท้ังปวง  . . .  บุคคล 
ทั้งหลายท้ังปวง. . .  ผูเนื่องอยูในอัตภาพท้ังหลายทั้งปวง  จงเปนผูไมมี 
เวร  ไมมีความเบียดเบียน  ไมมีความทุกข  มีความสุขบริหารตนไป 
เถิด"   ดังน้ีเปนอาทิก็ดี  คําใดท่ีตรัสไวในเมตตาสูตรวา  "สัตว 
ทั้งหลายท้ังปวง  จงเปนผูมีความสุขความเกษม  เปนผูมีตนถึงแลว 
ซึ่งความสําราญ"  ดังน้ีเปนอาทิก็ดี  คําในวิภังคเปนตนนั้นก็ผิด  (นะซิ) 
เพราะในคํานั้น   มิไดตรัสการเจริญ  (เมตตา)  ในตนไว"  ดังน้ีไซร 
พึงเฉลยวา  "คําในวิภังคเปนตนนั้นไมผิดดอก  เพราะอะไร  เพราะ 
คําน้ันตรัสโดยเปนภาวนาถึงอัปปนา  (สวน)   คําแผเมตตาในตน 
มีคําวา  'ขอเราจงเปนผูถึงซ่ึงความสุข'    เปนตนนี้   ขาพเจากลาวโดย 
ความ  (ทําตน)  เปนพยาน  จริงอยู   แมหากบุคคลจะเจริญเมตตาใน 
ตนโดยนัยวา  'ขอเราจงเปนผูถึงซึ่งความสุข'    เปนตนนี้  ขาพเจากลาวโดย 
ความ  (ทําตน)  เปนพยาน   จริงอยู  แมหากบุคคลจะเจริญเมตตาใน 
ตนโดยนัยวา  'ขอเราจงเปนผูถึงซึ่งความสุข'   ดังน้ีเปนตน  ไป  ๑๐๐  ป 
หรือ  ๑,๐๐๐ ป   อัปปนาก็ไมเกิดข้ึนแกเขาไดเลย  แตวาเมื่อเจริญ 
(เมตตาในตน)  วา  'ขอเราจงเปนผูถึงซ่ึงความสุข'    ดังน้ีเปนตนไป 
ความเปนผูปรารถนาประโยชนสุขในสัตวอ่ืน  ๆ   ยอมเกิดข้ึน  (โดย) 
ทําตนใหเปนพยานวา  "เราเปนผูรักสุขเกลียดทุกข  และอยากเปนอยู 
 
๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๓๗๐   ๒.  ขุ.  ปุ.  ๓๑/๔๘๓  
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ไมอยากตายฉันใด  แมสตัวอ่ืน  ๆ  กฉั็นนั้น"  อน่ึง  แมพระผูมีพระ-  
ภาคเจาท่ีตรัสวา  
        "บุคคลตามคนไปดวยใจตลอดทุกทิศ  กม็ิได 
        พบผูเปนที่รักยิ่งกวาตนท่ีไหนเลยฉันใด  ตน 
        ของคนอื่น  ๆ  ก็ยอมเปนที่รัก  (ของเขา)  มาก 
        ฉันนั้น  เพราะฉะน้ัน  ผูรักตนจึงไมควรเบียด 
        เบียนผูอื่น" 
ดังน้ี  ก็ทรงแสดงนัยอันนี้นั่นเอง  เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรจึงควร 
แผเมตตาใหตนเปนปฐม  เพ่ือเปนพยาน  แลวในลําดับนั้นเพ่ือยังเมตตา 
ภาวนาใหเปนไปโดยสะดวก   ทานผูใดเปนที่รักที่เจริญใจ   เปนที่ 
เคารพท่ีเชิดชู  เปนอาจารยหรืออาจริยมัต  (ภิกษุขนาดอาจารย)  เปน 
อุปชฌายหรืออุปชฌายมัต  (ภิกษุขนาดอุปชฌาย)  ของเธอ  พึงระลึก 
ถึงเหตุแหงความเปนที่รักที่เจริญใจ    มีการใหปนและการพูดไพเราะ 
เปนตน  และเหตุแหงความเปนที่เคารพและเชิดชู   มีศีลและสุตะ 
เปนอาทิแหงทานผูนั้นแลวเจริญเมตตาไปโดยนัยวา  'ขอทานสัตบุรุษ 
นั่นจงเปนผูถึงซ่ึงความสุข  ไมมีความทุกขเถิด'   ดังน้ีเปนตน  ก็แล 
(เมื่อเจริญไป)  ในบุคคลเห็นปานน้ัน  อัปปนายอมจะสําเร็จเปนแท 
                               [เจริญเมตตารวมแดน]  
        แต  (โยคาวจร)   ภิกษุนี้   เปนผูไมถึงซ่ึงความพอใจดวยความ  
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สําเร็จแตเพียงน้ัน  ใครจะทําสีมสัมเภท  (การรวมแดน)*  ตอไป  จึง  
ในลําดับนั้น  พึงเจริญเมตตาไปในบุคคลผูเปนสหายรักกันมาก  ตอ  
บุคคลผูเปนสหายรักกันมาก  พึงเจริญไปในบุคคลท่ีกลาง  ๆ กัน  ตอ 
บุคคลท่ีกลาง ๆ กัน  พึงเจริญไปในบุคคลท่ีเปนศัตรูกัน  และเมื่อเจริญ 
ไป  พึงจําจิตใหออน  ควรแกการในแตละสวน  นาํ  (ภาวนาจิต) 
ไปในลําดับ  ๆ  กัน  (ใหได)  สวนวาโยคาวจรภิกษุใด  บุคคลท่ีเปน  
ศัตรูกันไมมีก็ดี  แมเม่ือผูอ่ืนทําอนัตถะให  ความรุสึกวาเปนศัตรูก็ไม 
เกิดข้ึน  เพราะความท่ีเธอเปนคนจําพวกมหาบุรุษก็ดี  โยคาวจรภิกษุ 
ผูนั้นไมตองทําความขวนขวายวา  'เมตตาจิตของเรา  ในคนท่ีกลาง  ๆ 
กัน  เกิดเปนจิตควรแกการแลว  บัดนี้เราจะนําเมตตาจิตน้ันเขาไปใน 
คนเปนศัตรูกัน  (ตอไป)'   ดังน้ีเลย  สวนคําท่ีวาใหเจริญเมตตาใน 
บุคคลผูเปนศัตรูกัน  ตอจากคนกลาง  ๆ กันนั้น  ขาพเจากลาวหมายเอา 
ผูที่มี  (คนเปนศัตรูกัน)  ดอก 
                              [การสอนตนเมื่อเกิดปฏิฆะ]  
              [นัยที่ ๑-ระลึกถงึโทษของความโกรธ]  
        แตถาเมื่อเธอนําจิตเขาไปในคนเปนศัตรูกัน  ปฏิฆะเกิดข้ึนเพราะ 
ระลึกถึงความผิดที่เขาทําใหไซร  เมื่อเชนนั้น  เธอพึงเขาเมตตา  (ฌาน) 
ในบุคคลลําดับหนา  ๆ  (มีคนที่รักเปนตน)  ในบคุคลไร  ๆ  กไ็ดบอย ๆ 
ออกแลวทําเมตตาถึงบุคคลน้ันร่ําไป  บรรเทาปฏฆิะใหได 
        ถาแมเมื่อเธอพยายามไปอยางนั้น  มันก็ไมดบัไซร  ทีนี ้
 
*  หมายความวา  ไมตองเปนแดนเปนตัวเอง   คนท่ีรัก  คนกลาง  ๆ คนเปนศัตรูกัน  เจริญเมตตา 
ตอทุก  ๆ  คน  โดยลําดับกัน  
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        เธอพึงพยายามเพ่ือละปฏิฆะ  โดยระลึกถึงพระพุทธโอวาท 
        ทั้งหลาย  มีกกจูปมโอวาท  (พระโอวาทท่ีมีความอุปมาดวย  
        เลื่อย)  เปนตน  บอย  ๆ  เถิด๑ 

        ก็แลโยคาวจรภิกษุนั้นเมื่อจะสอนตน  พึงสอนดวยอาการ  (ตอไป) 
นี้แลวา๒  "อะไรน่ีเจาบุรุษข้ีโกรธ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวมิใชหรือวา 
        (๑)  "ดกูรภิกษุทั้งหลาย  แมหากพวกโจรปา๓  จะพึง  (จับ 
ตัว)  ตัดองคอวัยวะดวยเลื่อยท่ีมีดาม  ๒  ขาง  แมนผูใดยังใจใหคอด 
 
๑.  ความตอนนี้  ฉบับยุโรปเรียงไวเปนรูปคาถาวา 
                กกจปูมโอวาท-                  อาทีน  อนุสฺสรโต 
                ปฏิฆสฺส  ปหานาย                ฆฎิตพฺพ  ปุนปฺปุน 
        ขาทีทีเดียว  สวนฉบับของเราเรียงเปนความเรียง  และ  ปุนปฺปุน  พลัดไปอยูตนประโยคหลัง 
อยางไรอยู  ในท่ีนี้แปลตามฉบับยุโรป 
๒.  ประโยนี้มีปญหา  มหาฎกีาก็แกแตศัพท  และแกไวนิดหนอย  ไมพอจะเก็บประสมเปนความ 
ข้ึนได  
        ศัพท  ต  นั้นแหละขัดนกั  มหาฎีกาเห็นเปนสําคัญ  แนะไวใหโยค  ฆฏน  วายมน  แตกแ็นะ 
คางไวแคนัน้  ไมบอกสัมพันธใหตลอด  แตในท่ีนี้เห็นวา  ต  นี้เปนศัพทเกินเขามา  จงึตัดเสียก ็
แปลไดความด ี
        โอวทนฺตเนว  เปนวเิสสนะของโยคาวจเรน  ไมมีปญหา  รูปเปนอนภิหิตกัตตาแน  แตไมมี 
กิริยาหมายประโยคเรียงไวท่ีไหนเลย  จึงตองเดิม  โอวทิตพฺพ  ใหเปนประโยคและแปลไดความ 
เชนนั้น 
๓.  โจรา  โอจรกา  ศัพท  โอจรกา  แหงนี้ทานแกไปทางความประพฤติ  คือในอรรถกถากกจูปมสูตร 
แกวา  นีจกมฺมการกา  ผูทํากรรมอันต่ําชา  ในมหาฎกีาแหงวิสุทธิมรรคนี้แกวา  ลามกาจารา  ผูมีความ 
ประพฤติเลวทราม  แตในท่ีอ่ืน  ศัพทนี้หมายถึงพวกคนสอดแนม  คือลอบเขาไปสืบความลับ  เชน 
ในโกสลสังยุต  กลาวถึงพวกราชบุรุษท่ีพระเจาปเสนทิโกศลโปรดใหปลอมเปนนักบวชลัทธิตาง ๆ 
ไปสืบราชการลับในตางแดน ก็เรียกวา  โอจรา  มีอรรถกถาอธิบายวา  แมพวกนี้จะไปเดินสืบอยู 
บนภูเขา  ก็คงเรียกวา  โจรกา  ผุเท่ียวไปตํ่า  อยูนั่นเอง  เพราะไปดวยอาการลอบ  เปนความลับ 



(ราวกับไปใตดิน) 
        ในท่ีนี้ไมเห็นดวยกับนยัแรก  เพราะแปลอยางนั้นไมทําใหความวเิศษอะไรขึ้นเลย  ข้ึนช่ือวา  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 159 

รายในพวกโจรนั้น  เพราะเหตุที่ใจรายน้ัน  ผูนั้นหาไดชื่อวาสาสนกร 
(ผูทําตามคําสอน)  ของเราไม๑"  และวา  
                (๒)  ผูใดโกรธตอบผูที่โกรธเอา  (กอน) 
                เพราะเหตุที่โกรธตอบน้ัน  ผูนั้นกลับเลวกวาผู 
                ที่โกรธ  (กอน)  นั้นเสียอีก  ผูไมโกรธตอบ 
                ผูโกรธเอา  ชื่อวาชนะสงครามที่ชนะยาก  ผูใด 
                รูวาผูอื่นขุนเคืองขึ้นมาแลวมีสติระงับใจเสียได 
                (ไมเคืองตอบ)  ผูนั้นชื่อวาประพฤติเปนประ- 
                โยชนดวยกันทั้ง ๒ ฝาย    คือทั้งฝายตนและ 
                ฝายทาน"๒  และวา 
        (๓)  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทีศ่ัตรูปรารถนา   (ใหมีแกผู 
เปนศัตรูกัน)   ที่ศัตรูพึงทํา  (ใหแกผูเปนศัตรูกัน)  ๗  ประการนี้ยอม 
มาถึงคนมกโกรธ  จะเปนสตรีหรือบุรษุก็ตาม  ธรรม  ๗  ประการคือ 
อะไรบาง  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ศัตรูในโลกน้ี   ยอมปรารถนาอยางน้ี 
ตอผุเปนศัตรูกนัวา   เออนะ  ขอ  (ให)   มันเปนคนมีผิดพรรณทราม  
เถิด"  ดังน้ี  ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร  ภิกษุทั้งหลาย  (เพราะ) 
 
โจรแลว  กย็อมมีความปะรพฤติเลยทรามทํากรรมอันตํ่าชาท้ังนั้น  ไมจาํตองบอกไว  ดวยเหตนุี้  จึง 
เห็นดวยกับนยัหลัง  คือการท่ีทานเรียงศัพท  โอจรกา  กาํกับไวดวย  ก็เพื่อแสดงวา  โจรนี้ไมใชโจร 
สามัญตามหมูบาน  แตเปนพวกโจรท่ีตั้งชองเปนท่ีม่ังสุมซุมซอนอยูในปา   คอยดักจบัคนเดินทาง 
หรือลอบเขาปลนเมือง  เม่ือฝายปกครองออนแอหรือประมาท   เพราะเชนนั้นจึงสามารถจับ 
คนทรมาน  ถึงขนาดใชเล่ือยตัดลําตัวตามสบายได  ในท่ีนี้จึงแปลเอาความวา  'โจรปา' 
๑.  ม.  มู.  ๑๒/๓๕๑ 
๒.  ส.  ส.  ๑๕/๓๒๕  
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ศัตรูยอมไมยินดีดวยความมีผิวพรรณ  (งาม)   แหงผูเปนศัตรูกัน 
ภิกษุทั้งหลาย  บรุุษบุคคลผูมักโกรธนี้  ถูกความโกรธครอบงําแลว  
โกรธเต็มประดาแลว  ถึงเขาจะเปนผูอาบนํ้าแลวอยางดี  ลูบไลกาย 
อยางดี  ตัดแตงผมและหนวด  นุงหมผาขาวสะอาด  ก็ตามเถิด  ถึง 
กระนั้น  เขาผูถูกความโกรธครอบงํา  ก็เปนคนมีผิวพรรณทรามอยู 
นั่นเอง  นี้  ภกิษุทั้งหลาย  ธรรมที่ศัตรูปรารถนา  (ใหมีแกผูเปน 
ศัตรูกัน)   ทีศ่ัตรูพึงทํา  (ใหแกผูเปนศัตรูกัน)   ประการตน 
ยอมมาถึงคนมักโกรธ   จะเปนสตรีหรือบรุุษก็ตาม   อีกขอหน่ึง 
ภิกษุทั้งหลาย  ศัตรูยอมปรารถนานี้ตอผูเปนศัตรูกันวา  "เออ 
นะ  ขอ  (ให)  มันนอนเปนทุกขเถิด"  ฯลฯ  "ขอ (ให)  มันเปน 
คนอัตคัดเถิก*  ฯลฯ  "ขอ  (ให)  มันเปนคนไมมีโภคะเถิด"  ฯลฯ 
"ขอ  (ให)  มนัเปนคนไมมี  (เกียรติ)   ยศเถิด"   ฯลฯ   "ขอ 
(ให)  มันเปนคนไมมีมิตรเถิด"   ฯลฯ  เพราะกายแตกตายไป  ขอ 
(ให)  มันอยาไดเขาถึงสุคติโลกสวรรคเลย"   ดังน้ี  ขอนั้นเปน 
เพราะเหตุอะไร  ภิกษุทั้งหลาย  (เพราะ)   ศัตรูยอมไมยินดีดวย 
ความไปสุคติแหงผูเปนศัตรูกัน  ภิกษุทั้งหลาย  บุรุษบุคคลผูมัก 
โกรธนี้   ถูกความโกรธครอบงําแลว  โกรธเต็มประดาแลว  ยอม 
ประพฤติชั่วดวยกาย  ประพฤติชั่วดวยวาจา  ประพฤติชั่วดวยใจ 
เขาผูถูกความโกรธครอบงํา   ครั้นประพฤติชั่วดวยกายวาจาใจแลว 
 
*  น  ปจุรตฺโถ  อสฺส  แปลโดยพยัญชนะวา  'ขอมัน  ไมพึงเปนผูมีผลประโยชนมากเถิด"  
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เพราะกายแตกตายไป  ยอมเขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก"๑   และวา 
        (๔)  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ดุนฟนเผาศพ  ไฟไหมทั้ง  ๒  
ขาง  ตรงกลางก็เปอนคูถ  ใชประโยชนเปนเครื่องไมในบานก็ไมได 
เปนฟนในปาก็ไมได  ฉันใดก็ดี เรากลาวบุรุษบุคคลผูนี้วา   มีอปุมา  
ฉันนั้น"๒   ดงัน้ี 
        บัดนี ้ ตัวเจาน้ันมัวโกรธอยูอยางนี้  ก็จะไมชือ่วาเปนสาสนกร  (ผู 
ทําตามคําสอน)  ของพระผูมีพระภาคเจาดวย  มัวโกรธตอบ  (เขา) 
กลับเปนคนเลวกวาคนท่ีโกรธ  (กอน)   แลวก็จักไมชื่อวาชนะสงคราม 
ที่ชนะยากดวย  จักไดชื่อวาทําสปตตกรณธรรม  (สิ่งท่ีศัตรูทําใหแกผู 
ที่เปนศัตรูกัน)  แกตนดวยตนเองดวย  จักเปนคนเหมือนดุนฟนเผาศพ 
ดวยละซิ" 
                   [สอนตนนัยที่  ๒ - ระลึกถงึความดีของเขา]  
        เมื่อเธอเพียรพยายาม  (สอนตน)  อยูอยางนี้  ถาปฏิฆะน้ันระงับ 
ลงไดไซร   ระงับไดดังนี้นั่นเปนการดี  หากไมระงับ  ทีนี้ธรรมใด ๆ 
ของบุคคลน้ัน  เปนสวนท่ีเรียบรอยหมดจด  ระลึกถึงเขาจะนํามาซึ่ง 
ความเลื่อมใสได  ก็พึงระลึกถึงธรรมนั้น  ๆ  (ของเขา)  ขจัดความ 
อาฆาตเสียใหไดเถิด 
        จริงอยู  สําหรับบุคคลลางคน  กายสมาจารอยางเดียวเปนสวนท่ี 
 
๑.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๙๘ 
๒.  องฺ.  จตุกกฺ.  ๒๑/๑๒๔  
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เรียบรอย  และความที่กายสมาจารของเขาเรียบรอย   (นั้น)  เมื่อเขา  
ทําวัตรปฏิบัติเปนอันมาก  (ใหเห็น)  อยู  ชนทั้งปวงก็รูได  สวนวจี- 
สมาจารและมโนสมาจารไมเรียบรอย     พระโยคาวจรก็อยาคิดถึงวจี- 
สมาจารและมโนสมาจารที่ไมเรียบรอยของเขาน้ัน   ระลึกถึงแตความ 
เรียบรอยแหงกายสมาจาร  (ของเขา)  อยางเดียว 
        สําหรับลางคน  วจีสมาจารอยางเดียวเปนสวนที่เรียบรอย  และ 
ความเรียบรอยแหงวจีสมาจารของบุคคลน้ัน  ชนทั้งปวงรูได  เพราะ 
ตามปรกติเขาเปนคนฉลาดในการปฏสิันถาร  ออนหวาน  พูดดวยงาย 
(พูด)  ใหคนอ่ืนบันเทิงใจ  มีหนาชื่นบาน  ทักกอน  สวดธรรมดวยเสียง 
อันไพเราะ  กลาวธรรมกถาดวยบทพยัญชนะอันกลมกลอม  สวนกาย- 
สมาจารและมโนสมาจารไมเรียบรอย      พระโยคาวจรก็อยางคิดถึงกาย- 
สมาจารและมโนสมาจารนั้น    ระลึกถึงแตความเรียบรอย  แหงวจี- 
สมาจารของเขาอยางเดียว 
        สําหรับลางคน  มโนสมาจารอยางเดียวเรียบรอย   และความ 
เรียบรอยแหงมโนสมาจาร  (ของเขา)  นั้น  ปรากฏแกชนทั้งปวงใน 
การ  (ทําวัตร) ตาง  ๆ  มีการไหวพระเจดียเปนตน   จริงอยู  ผูใดเปน 
คนมีใจไมเรียบรอย  ผูนัน้จะไหวพระเจดียก็ตาม  ตนโพธิก็ตาม   พระ  
เถระทั้งหลายก็ตาม   ยอมไหวโดยไมเคารพ   นั่งใจลอยบาง  โงกบาง 
อยูในมณฑปท่ีฟงธรรม   สวนผูที่มีใจเรียบรอย  ยอมปลงใจลงไหว 
โดยเคารพ  (เมื่อฟงธรรมก็)   เง่ียโสต  ทํา  (ธรรม)   ใหเปนของมี  
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ความสําคัญ๑  ทําความเลื่อมใสแหงจิตใหแจงออกมาทางกายบาง  ทาง 
วาจาบาง  ฟงธรรม  สําหรับลางคน   มโนสมาจารอยางเดียวเปนสวน 
ที่เรียบรอยดังนี้  (แต)   กายสมาจารและวจีสมาจารไมเรียบรอย  พระ  
โยคาวจรก็อยาคิดถึงกายสมาจารและวจีสมาจารของเขาน้ัน   ระลึกถึง 
ความเรียบรอยแหงมโนสมาจาร  (ของเขา)  แตอยางเดียวเถิด 
        สวนสําหรับลางคน   ในธรรม  ๓  ประการน้ี  ธรรมแมประการ 
เดียวก็ไมเรียบรอย  พระโยคาวจรพึงเจาไปต้ังความกรุณาในบุคคลน้ัน 
ดวยคิด  (สงสาร)  วา  "เวลานี้เขาเที่ยวอยูในโลกมนุษยแท  ๆ  แตวา 
ลวงไปไมกี่วัน  เขาก็จะตอง  (ไป)  เพ่ิมใหมหานรกทั้ง ๘  และอุสสท- 
นรก  ๑๖  เต็มข้ึนละ๒"   ดวยวาความอาฆาตยอมระงับลงเพราะอาศัย 
ความกรุณาก็ได  
        สําหรับลางคน  ธรรมท้ัง  ๓  นี้เรยีบรอย  (หมด)  พระโยคาวจร 
 
๑.  อฏ ีกตฺวา  (เปนอฏ ิ...ก็มี)  มหาฏีกาแกเปน  ๒  นัย  คือนัยหนึ่งวา  อตฺถ  กตฺวา  (ทําใหเปน 
ประโยชน)  อีกนัยหนึ่งวา  อตฺถิโก  หุตฺวา  (เปนผูใครประโยชน ?) 
        ท่ีแปลวา  'ทําใหเปนประโยชน'   นั้นไดกับพยัญชนะ  แตดูทีจะเปนคํามีสํานวน  จะถือเอา 
ความตรง  ๆ  ไมได  เพราะ  'ธรรม'    เปนของมีประโยชนอยูแลว  จะไปทําใหเปนของมีประโยชน 
อะไรข้ึนอีก  จงึเห็นความในภาษาไทยวา  'ประโยชน'  นี้  ไดแก  'มีความสําคัญ'  'ความสําคัญ' 
นั้นตอง  'ทํา'   คือตอง  'ให'   จึงจะ  'สําคัญ'  ข้ึน  ถา  'ไมให'   ถึงจะมีประโยชนสักเพียงไร 
ก็กลายเปนของ  'ไมสําคัญ'   โดยนยันี้  อฏ ึกตฺวา  หมายความวา  'ใหความสําคัญในธรรมท่ีฟงนั้น' 
อันแสดงออกโดยอาการตาง ๆ  เชนนั่งในทาเคารพ  ประณมมือสํารวม  ไมนั่งใจลอย  หรือปลอยให 
โงก  ไมพูดคุย... 
๒.  มหาฎีกาวา  มหานรก  ๘  มีสัญชีวนรกเปนตน  สวนนรกสาขาของอเวจีมหานรก  มีกุกกฬุนรก 
เปนตน  ซ่ึงต้ังอยูขางประตุท้ัง  ๔  ของอเวจี  ประตูละ  ๔  ขุม  รวมเปน  ๑๖  ขุม  เรียกวา  อุสสทนรก 
(นรกเพิ่ม ?)  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 164 

ตองการธรรมสวนใด  ๆ  ของเขา  ก็พึงระลึกเอาธรรมสวนน้ัน  ๆ  เถิด   
        อน่ึง  เพ่ือจะยังความขอน้ีวา  "การเจริญเมตตา  (นั้น) 
มิใชเปนการที่บุคคลท้ังหลายเชนนั้นจะทําไดยาก"  ดังน้ี  ใหกระจาง 
อาฆาตปฏิวินัยสูตร  ในปญจกนิบาต  (ดัง)  นี้วา  "ดูกรอาวุโส 
อาฆาตปฏิวินัย  ๕  นี้   ซึง่เปนที่  ๆ  ความอาฆาตอันเกิดข้ึนแกภิกษุแลว 
พึงถูกขจัดเสียได  โดยประการท้ังปวง๑"  ดังน้ีเปนตน  บัณฑิตพึง 
(นํามากลาว)   ใหพิสดารเถิด 
                  [สอนตนนัยที่  ๓ - โกรธคือทําทุกขใหตนเอง]  
        แตถาเมื่อพระโยคาวจรน้ันพยายามอยูถึงอยางนั้น   ความอาฆาต 
ก็ยังเกิดข้ึนอยูนั่นไซร  ทนีี้เธอพึงโอวาทตนดังนี้วา 
        "(๑)  ถาศัตรูทําทุกขใหแกเจาใจสิ่งอันเปนวิสัย 
        (คือกาย)  ของตนไซร  ไฉนเจาจึงปรารถนาจะทํา 
        ทุกขไวในใจของตัว  ซึ่งมิใชวิสัย  (คือไมใชกาย) 
        ของเขาเลา๒  
        (๒)  ตัวเจา  (เมื่อออกบวช)  ยังละ  (มารดาบดิา) 
        ผูมีอุปการคุณมาก  (และ)  หมูญาติผูรองใหน้ําตา 
 
๑.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๒๐๗ 
๒.  ทอนหลังนี้อธิบายวา  "โกรธแลวคิดอาฆาตจะทําทุกขใหเขา  ทานัน้ทานี้ใหกลุมไป  แตเขาไมรู 
และไมทุกขสักหนอย  ท่ีแทก็ทําทุกขไวในใจตัว  คือวาทําทุกขใหตวันั่นเอง"  เชนนี้กระมัง  วิสัย 
นั้นมหาฎีกาแกวา  กาย  
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        นองหนา  (ออกมาได)  แลวทําไมจึงละความโกรธ   
        อันเปนศัตรูทําความฉิบหายใหญใหเสียไมไดเลา 
        (๓)  เจาไปพะนอความโกรธ  อนัเปนตัวตัดมูลราก 
        ของศีลท้ังหลายท่ีเจารักษาเสีย   ขอถามหนอย  ใคร 
        โงเหมือนเจาบางเลา 
        (๔)  เจาโกรธวา  คนอื่นทํากรรมปาเถ่ือนให  อยาง 
        ไรหนอ   เจาจึงปรารถนาจะทํากรรมเชนเดียวกัน 
        นั้นเสียเองเลา 
        (๕)  ถาคนอ่ืน  อยากใหเจาโกรธ  จึงทําความไม 
        พอใจให  ไฉนเจาจึงจะชวยทํามโนรถของเขาให 
        สําเร็จ  โดย  (ปลอย)  ใหความโกรธเกิดขึ้นเลาน่ัน 
        (๖)  อนึง่  นาตําหนิ  เจาโกรธแลวจักไดทําทุกข 
        ใหแกเขาหรือหาไมกต็าม  แตเด๋ียวน้ีเจาก็ไดเบียด 
        เบียนตนเอง  ดวยโกธทุกข  (ความทุกขใจพระ 
        โกรธ)  อยูแท  ๆ 
        (๗)  อนึ่ง  ถา  (เหน็วา)  พวกศัตรูขึ้น  (คือเดินไป) 
        สูทางอาํมหิต*  คือความโกรธแลวไซร  เหตุไฉน 
 
*  คํานี้เขาใจวามาจากศัพท  อหิต  นี่เอง  ความหมายก็ไปกนัได  คือดุราย  เดิมก็จะเพยีงแผลง 
อะเปนอํา  เปน  อําหิต  เชนเดียวกับอนรรฆ  เปน  อํานรรฆ  อนนต  เปน  อํานนต  อมาตย  เปน  
อํามาตย  นานมาจึงแถม ม  เขาไปใหเขาแถวกับ  อํามฤต  อํามรินทร  ตามคลองปาก  และไดสัมผัส 
ในบทกลอน  
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        เจาจึงโกรธเลียนแบบเขาดวยเลา 
        ๘)  ศัตรูอาศัยความโกรธอันใดของเจา  (เปน  
        ชนวน)  จึงทําส่ิงไมพึงใจให  (เจา)  ได  เจาจง 
        ตัตความโกรธอันนัน้เสียใหไดเถิด  เจาจะมาเดือด 
        รอนในฐานะอันไมควร  (จะเดือดรอน)  ทําไมกัน 
        (๙)  อนึง่  ศัตรูทําส่ิงไมพอใจแกเจาดวยขันธ 
        เหลาใด  ขันธเหลาน้ันก็ดับไปแลว  เพราะธรรม 
        ทั้งหลายเปนไปชั่วขณะ   แลวทีนีเ้จามาโกรธให 
        ใครกันในท่ีนี้๑ 

        (๑๐)  ศตัรูใดจะทําทุกขใหแกบุคคลใด  เวน  (คือ 
        ไมมีตัว)  บุคคลน้ันเสีย  ศัตรูนั้นจะทําทุกขใหใคร 
        ได  ตัวเจาเปนเหตุของทุกขอยูเองฉะน้ี   ทําไมเจา 
        จึง  (ไป)  โกรธเขาเลา๒" 
                      [สอนตนนัยที่  ๔ - พิจารณากัมมัสสกตา]  
        แตถาเมื่อเธอแมสอนตนอยูอยางนี้  ปฏิฆะก็ยังไมระงับอยูนั่นไซร 
 
๑.  นี่วาโดยปรมัตถ  ขันธท่ีเปนเคร่ืองมือทําทุกขให  ดับไปหมดแลวในขณะน้ัน  ๆ  ท่ีตั้งอยูในเวลา 
โกรธอยูนี้เปนขันธอ่ืน  ท่ีสืบตอมาโดยสันตติ  นับเปนขันธท่ีไมไดทําผิด  เม่ือโกรธ  ก็กลายเปนโกรธ 
ผูไมผิดนะซิ  จะชอบหรือ ? 
๒.  นี่ก็ปรมัตถ  ถาตัวผูรับทุกขไมมีอยู  ศัตรูมันจะทําทุกขใหแกใครเลา  เพราะตัวเรามีอยูเปนเหตุ 
ของทุกข  เขาจึงทําทุกขใหได  เม่ือตัวเปนเหตุของทุกขอยูเองแลว  จะไปโกรธคนอ่ืนจะถูกหรือ  ถา 
จะโกรธก็ควรจะโกรธตัวเองซิ  
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ทีนี้  เธอพึงพิจารณาใหเห็นความท่ีตนและคนอ่ืน  มีกรรมเปนของ ๆ  
ตนตอไป  ใน  ๒  ฝายนั้น   พึงพิจารณาฝายตนกอนดังนี้  "นี่แนะ 
พอเอย  เจาโกรธเขาแลว  เจาจักทําอะไร  กรรมอันมีโทสะเปนเหตุ  
นั่นมันจักเปนไปเพ่ือความเสื่อมเสียแกตัวเจาเองมิใชหรือ   เพราะวา 
เจาเปนผูมีกรรมเปนของ  ๆ ตน   เปนผูรับมรดกของกรรม  เปนผูมี 
กรรมเปนกําเนิด  มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนที่อาศัยไป  เจาจัก 
ทํากรรมใดไว  เจาจะตองเปนผูรับผลของกรรมนั้น  อนึ่ง  กรรมอันนี้ 
จะไดสามารถยังพระสัมมาสัมโพธิ  (ญาณ)  ใหสําเร็จแกเจาก็หามิได 
ยังพระปจเจกโพธิ  (ญาณ)   ใหสําเร็จแกเจาก็หามิได  ยังสาวกภูมิ 
(ญาณ)  ใหสาํเร็จแกเจาก็หามิได  ยังสมบัติทั้งหลายมีความเปนพระ 
พรหม  เปนพระอินทร  เปนพระเจาจักรพรรดิ  และเปนพระราชา 
เฉพาะในประเทศหนึ่งเปนตน  สมบัติอยางใดอยางหนึ่ง  ใหสําเร็จแก 
เจาก็หามิไดเลย  ที่แทกรรมนี้มีแตจะยังเจาใหเคลื่อนจากพระศาสนาแลว 
ยังภาวะแหงคนเข็ญใจมีความเปนวิฆาสาท  (คนกินเดน)  เปนอาทิ 
และยังทุกขชั้นวิเศษทั้งหลาย  มีทุกขในนรกเปนตน  ใหเปนไปแกเจา 
ตัวเจาน้ันเมื่อทํากรรมอันนี้  (ลงไป)  ก็เทากับเผาตัวเองกอน  และทํา 
ตัวเองใหเหม็นกอน  ดังบุรุษผูจับถานอัน  (ไฟติดทั่วแลวจน)  ปราศ- 
จากเปลวก็ดี  คูถก็ดี  ดวยมือท้ัง  ๒  (มา)  หวังจะประหารคนอ่ืน  ก ็
เทากับเผา  (มือ)  ตัวเองกอน  หรือทํา  (มือ)  ตัวใหเหม็นกอนฉะนั้น" 
        ครั้นเธอพิจารณากัมมัสสกตาฝายตนอยางนี้แลว  จึงพิจารณา 
ฝายผูอ่ืนบางดังน้ีวา   "แมเขาโกรธเจาแลวจักทําอะไร  กรรมอันมี  
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โทสะเปนเหตุนั้น   จักเปนไปเพ่ือความเสื่อมเสียแกเขาเองมิใชหรือ   
เพราะวาทานผูนี้ก็เปนผูมีกรรมเปนของ  ๆ ตน    เปนผูรับมรดกของ  
กรรม  ฯลฯ   เขาจักทํากรรมอันใดไว  เขาก็จะตองเปนผูรับผลของ 
กรรมน้ัน   และกรรมอันนี้จะไดสามารถยังพระสัมมาสัมโพธิ  (ญาณ) 
ใหสําเร็จแกเขาก็หามิได  ยังพระปจเจกโพธิ  (ญาณ)  ใหสําเร็จแกเขา 
ก็หามิได  ยังสาวกภมิ  (ญาณ)  ใหสําเร็จแกเขาก็หามิได  ยังสมบัติ 
ทั้งหลายมีความเปนพระพรหม   เปนพระอินทร  เปนพระเจาจักรพรรดิ 
และเปนพระราชาเฉพาะในประเทสหน่ึงเปนตน    อยางใดอยางหนึ่ง 
ใหสําเร็จแกเขาก็หามิไดเลย  ที่แทกรรมนี้มีแตจะยังเขาใหเคลื่อนจาก 
พระศาสนาแลว  ยังภาวะแหงคนเข็ญใจ  มีความเปนวิฆาสาทเปนอาทิ 
และยังทุกขชั้นวิเศษทั้งหลายมีทุกขในนรกเปนตน  ใหเปนไปแกเขา 
ตัวเขาน้ันเมื่อทํากรรมนี้  (ลงไป)  ก็เทากับโปรย  (โทษ)  ใสตนเอง 
ดังบุรุษผูยืนทวนลมอยู  หวังจะโปรยฝุนใสคนอ่ืน  (ทวนลม)  ก็เทากับ 
โปรยใสตนนั่นเองฉะน้ัน*"   จริงอยู  ขอน้ีพระผูมีพระเจาก็ไดตรัส 
ไววา 
        "คนพาลผูใดทํารายตอคนผูมิไดประทุษราย  ซึ่ง 
        เปนคนบริสุทธิ์   มิไดมีความคิดช่ัว    ผลรายก็ยอม 
        กลบัไปถึงคนพาลผูนั้นเอง   ดังฝุนละเอียดท่ีคนชัด 
        ไปทวนลม   ก็ยอมกลับมาถึงผูซัดนั่นเองฉะน้ัน" 
 
*  ความพจิารณากัมมัสสกตาทอนนี้  นาจะไปสุดท่ีพระคาถาทัฬหีกรณ  ความจะไดรับกันสนิท  แต 
ในฉบับวิสุทธิมรรค  ลงอิติท่ีโอกีรติ  แสดงวาสุดท่ีนั่น  อยางไรอยู  
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           [สอนตนนัยที่  ๕ - พิจารณาถึงบุพจริยาของพระศาสดา]  
        แตถาเมื่อพระโยคาวจรน้ัน   แมพิจารณากัมมัสสกตาอยูอยางนี้ 
ปฏิฆะก็ยังไมระงับอยูอีกไซร   ทีนี้เธอพึงพิจารณาถึงพระคุณสวนบุพ-  
จริยาของพระศาสดา๑   (ตอไป)     (ตอไป)      นี้เปนนัยแหงการ 
พิจารณาในบุพจริยคุณของพระศาสดาน้ัน   (คือสอนตน)  วา  "นี่ 
แนะพอนักบวช  พระศาสดาของเจาในกาลกอนแกสัมโพธิสมัย  แม 
เปนพระโพธิสัตวยังมิไดตรัสรู  ทรงบําเพ็ญพระบารมีอยูตลอด  ๔  อสงไขย 
กับแสนกัป  ก็มิไดทรงยังพระจิตให  (คิด)  ประทุษรายในบุคคลท้ังหลาย 
ผูเปนศัตรู  แม  (ถึงกับ)  เปนผูปลงพระชนมเอาในชาตินั้น  ๆ  มิใช 
หรือ  ขอน้ีมีเรื่องอยางไรบาง  ? 
                                     [สีลวชาดก]  
        พึงทราบเรื่องในสีลวชาดกกอน  พระเจาสีสวะโพธิสัตว  เม่ือ 
พระราชาผูเปนปฏิปกษ   ที่อํามาตยชั่วผูประทุษรายในพระเทวีของ 
พระองค  นํามายึดเอาราชอาณาเขต๒   อันมีเนื้อท่ีถึง  ๓๐๐  โยชน  ก ็
มิไดโปรดใหหมูอํามาตยผูลุกข้ึนจะปองกัน   แตะตอง  (อะไร)  แมแต 
อาวุธ   ซ้ําเมื่อถูกปฏิปกษขุดดิน  (ลึก)  แคคอ  (จับพระองค)  ฝงไว 
ในปาชาดิบ  กับพวกอํามาตย  ๑,๐๐๐  คนเลา  ก็มิไดทรงทําพระวิการ 
 
๑. มหาฎีกาชวยไขความวา  พิจารณาพระคุณสวนบุพจริยาไป  ปฏิฆะอาจระงับไดดวยความเคารพ 
ตอพระศาสดา 
๒.  รชฺช  ถาจะแปลวา  'ราชสมบัติ'   ดังท่ีแปลดันอยูโดยมาก  ความไปขัดกับคําแสดงเนื้อท่ี  จึง 
เยื้องแปลวา  ราชอาณาเขต  จะแปลวา  รัชสีมา  ก็ได  
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แมแตเพียงยังพระจิตให  (คิด)   ประทุษราย  (เขา)  (แต)   อาศัย   
การคุยดินของฝูงสุนัขจ้ิงจองซึ่งมาจะ  (หา)  กินซากศพ  (ทําใหดิน 
หลวม)  จึงทรงทําบุรุษการ  (คือใชกําลังแรงของลูกผูชาย  ชวยพระ 
องคเองข้ึนจากหลุม)  รอดมาได  (ลอบ)  เสด็จเขาไปถึงหองพระ 
บรรทมของพระองคไดดวยอานุภาพของยักษ  (ซึ่งสวามิภักดิ์ในพระ 
องค)   ทอดพระเนตรเห็นศัตรูนอนอยูบนพระแทนบรรทม  กม็ิได 
กริ้ว  (กลับทรงปลุกข้ึนป  ทรงทําสบถใหกันและกนัแลวโปรดสถาปนา 
พระราชาปฏิปกษองคนั้น   ไวในตําแหนงพระสหาย  (ในที่สุด) 
ตรัส  (อุทาน)  วา 
        คนฉลาดพึงมุงหวังอยูนั่น  ไมพึงเบื่อหนายเสีย  เรา 
        ไดเห็นตัวเรา  (เปนพยานอยู)  วาเราไดเปนตามที่ 
        เรามุง  (จริง ๆ) 
                                 [ขันติวาทีชาดก]  
        เรื่องในขันติวาทีชาดก  ขันติวาทีดาบสโพธิสัตว  เมื่อพระราชา 
(กลาพุ)  แควนกาสีผูโวเขลา  (ตะคอก)   ถามวา  "สมณะ  แกเปน 
วาทีอะไร"  ตอบวา  "อาตมาชื่อวา  ขันติวาที"   ถกูโบยดวยหวาย 
ทั้งหนามแลว  ตัดมือและเทาเสีย  ก็มไิดทําแมแตอาการขุนเคือง 
        ขอท่ีขันติวาทีดาบสเปนผูใหญถึงไดบวชแลว  พึงทําไดอยางนั้น 
นับวาไมอัศจรรย  (เทาไร)  
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                              [จูฬธัมมปาลชาดก]   
        แตในจูฬธัมมปาลชาดก  พระธรรมปาลกุมารโพธิสัตว  แมยัง 
เปนเด็กออนนอนแบอยู  เมื่อ  (ทั้ง  ๆ  ที่)   พระมารดาทรงพระพิลาป 
อยูวา 
        โอพระทูลกระหมอม  (แมน)  พาหาท้ัง ๒  อนัลูบ 
        ไลดวยจันทนรส  (น้ําอบแกนจนัทน)  ของพอ 
        ธรรมบาล  ผูเปนทายาท  (แหงราชสมบัติ)  ใน 
        ปฐพีขาดไป  ชีวิตของเกลากระหมอมฉันก็จะดับ 
        (ดวย) 
ดังน้ี  ก็ถูกพระราชาทรงนามมหาปตาปนะผูเปนพระบิดา  สั่งใหตัดมือ 
และเทาทั้ง  ๔  ขางอัน  (เรียวสลวย)  ราวกะหนอไมเสีย  (จะได)  แลว 
เทาน้ันยังไมพอพระหฤทัย  ตรัสสั่งวา  "พวกเจาจงตัดหัวมันเสีย" 
ดังน้ีอีกเลา  จึงเตือนตนวา  "กาลบัดนีน้ี่เปนกาลที่เจาจะขมจิตของเจา 
ไวใหดี  เอาละเจาธรรมบาล  คราวนี้  เจาจงเปนผูมีจิตเสมอในบุคคล 
ทั้ง  ๔ คือ    ในพระบิดาผูทรงสั่งใหตัดศีรษะ  ในเจาหนาท่ีผูตัดศีรษะ 
ในพระมารดาผูกําลังทรงคร่ําครวญ  และในตัวเองเถิด  ดังน้ีแลวทรง 
อธิษฐานทัฬหสมาทาน  (ถือการทําใจเสมอใหมั่น)  มิไดทรงกระทํา 
แมแตอาการราย  (ใหปรากฏ) 
        แมการที่พระธรรมปาลกุมารผูเปนมนุษยทําไดอยางนี้เลา  ก็นับวา 
ยังไมอัศจรรยแท  
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                                    [ฉัททันตชาดก]  
        แต  (ในฉัททันตชาดก)  พระโพธิสัตวผูแมเปนดิรัจฉาน  (คือ) 
เปนชางชื่อฉัททันต    แมถูกพรานยิงเขาที่นาภีดวยลูกศรกําซาบยาพิษ 
แลว  มิไดยังจิตให  (คิด)  ประทุษรายในพรานผูทําความพินาศให  
ถึงเพียงนั้น  ดังพระอรรถกถาจารยกลาวไววา 
        ชางมีอาการหนักดวย  (ถูก)  ศรใหญ  ก็ไมมีจติคิดราย 
        กลาว  (ถาม)  พราน  (โดยดี)  วา  ดูกรพรานผูสหาย 
        ทานยิงขาพเจาเพ่ือประโยชนอะไร  หรือวาเพราะเหตุ 
        อะไร  หรือมฉิะนั้น  ประโยค  (คือการกระทํา)  อันนี ้
        (ทานทํา)  เพ่ือใคร 
ก็และครั้นกลาว  (ถาม)   อยางนี้แลว  เมื่อพานบอกวา  "พอผูเจริญ 
ขาพเจาเปนผูอันพระมเหสีของพระเจากาสี  ทรงสั่งมาเพ่ือตองการงา 
ทั้ง  ๒  ของพอ"  ดังน้ี  ยงัชวยใหมโนรถของเขาสําเร็จ  จึง  (ให)  ตัด 
งาทั้ง  ๒  ของตน  อันแผฉัพพัณณรังสีเปนงางามนารัก*  ใหไปเสียดวย 
                                   [มหากปชาดก]  
        (ในมหากปชาดก)  พระโพธิสัตวเปนกระบี่ใหญ  เมื่อถูกบุรุษผู 
ที่ตนเอง  (ชวย)  ฉุดข้ึนจากเหว  (รอดชีวิต)  แลว  ยังคิด  (ราย)  วา 
 
*  มหาฎีกาวา  ท่ีไดช่ือวา  "ฉัททันต"  นั้น  ก็เพราะงามีรังสี  ๖  นั่นเอง  มิใชเพราะมี 
งา  ๖  งา  
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        "ลิงน่ีก็เปนอาหารของพวกมนุษย  เหมือนสตัวปา  
        อื่น  ๆ  ในปาน่ันเอง    อยากระนั้นเลยเราก็หิวแลว 
        ฆาลิงตัวน้ีกินเสียเถิดนะ๑   เรากนิอิ่มแลว  กจ็ะตอง 
        ถือเอาเนื้อมันเปนเสบียงไปดวย  (เมื่อเปนเชนนั้น) 
        เราก็จักขามทางกันดารไปได   เสบียงก็จักมแีก 
        เรา  (ดวย)" 
ดังน้ีแลวยกกอนหินทุมหัวเอา  ก็ยังมองบุรุษนั้น  ดวยดวงตาอันนอง 
ดวยนํ้าตา  กลาว  (กะเขาโดยดี)  วา 
        "นายจา  นายอยาทํากะขาซิ  นาติ  !  ทานทํากรรม 
        เชนนี้ได  (ลงคอ)   ทานก็ไดชื่อวาเปนผูมีอายุยืน 
        ควรแตจะหามคนอืน่  (มิใหทํารายกัน  แตนีท่าน 
        กลบัทํารายเสียเอง)"๒ 

ไมยังจิตใหคิดรายในบุรุษนั้น  ไมคิดถงึความทุกขของตนเลย  ยังพาบุรุษ 
นั้น  (ไปสง)  ใหถึงท่ี  ๆ  ปลอดภัยเสียดวย 
 
        ๑.  ขาเทยฺย  นี้  คือ  ขาเทยฺย  ลบนิคคหิตดวยอํานาจฉันท 
        ๒.  คาถานี้แปลยา  อรรถกถาทานก็ท้ิงเสีย  เปดดใูนอรรถกถามหากปชาดก  ตึสตินิบาต  ทาน 
เรียงไวดังนี ้
                        มายฺโย  ม  กริ  ภทฺทนฺเต           ตฺว ฺจ  นาเมทิส  กริ 
                        ตฺวฺจ  โข  นาม  ท่ีฆาวุ                อ ฺเ  วาเตุมรหสิ 
เห็นวาพอแปลได  จึงแปลตามนี้  
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                                     [ภูริทัตตชาดก]  
        (ในภูริทัตตชาดก)  พระโพธิสัตวเปนนาคราช ชื่อภูริทัต อธิษฐาน 
องคอุโบสถแลวนอน  (ขด)  อยูบนยอดจอมปลวก  แมเมื่อถูกพราหมณ 
อาลัมพานใชยาอัน  (รอน)  เชนดังไฟประลัยกัลป  ราดเอาตลอดตัว  
(จับ)  ใสหีบ  (นําไป)  ใหเลน  (ระบํางู)  ไปจนท่ัวชมพูทวีป  ก็มไิดทํา 
วิการ  แมความคิดรายในพราหมณนั้น  ดังทานเองกลาวา 
        "แมเมือ่อาลัมพาน  (จับเรา)  ใสกระสอบ  และแม 
        อาลมัพานกระทืบ  (เรา)   ดวยซนเทา  เราก็มไิด 
        โกรธอาลัมพาน๑  เพราะกลัวศีลของเราขาด" 
                                  [จับเปยยชาดก]  
        แม  (ครัง้)  เปนนาคราช  ชื่อ  จับเปยยะ  ถูกหมองงูเบียดเบียนเอา 
ก็มิไดยังวิการแมแตเพียงความคิดรายใหเกิดข้ึน  ดงัทานกลาววา 
        "หมองงูจับเราผูประพฤติธรรม    จําศีลอุโบสถอยู 
        (นําไปให)  เลน  (ระบํางู)  ทีประตูวัง  เมื่อครัง้ 
        นั้น  เขาคิด  (ใหตัวเราเปน)  สีใด  เขียว  เหลือง 
        หรือแดง๒  ก็ดี  เราเมื่อตามใจเขา  ก็เปลงรัศมี  (ให 
        เปนสี)  ที่เขาคิด  เรา  (มีอานุภาพป  จะพึงทําท่ี 
 
        ๑.  บางแหงเปนอลัมพายน  ซ่ึงนักเทศนของเราออกเสียงเปนไทยวา   'อาลําพาย' 
        ๒.  ปตฺจ  นั้น  มหาฎกีาลิขิตไวเปน  ปตว  และวา  ว   นั้นคือ  วา  เปนไปใน  อวฺตฺตตฺถวกิัป 
สงเคราะหเอาสี่ท่ีมิไดกลาวในคาถาเขาดวย  เชน  สีขาว  สีฝาง  เปนตน 
        เห็นวา  ปาฐะในมหาฎีกาเขาทีกวา  จึงแกและแปลตามนั้น  
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        บกใหเปนน้ําก็ได  ทํานํ้าใหเปนบกก็ได  หากเรา 
        โกรธเขาขึ้นมา  จะทาํ  (รางกาย)  เขาให  (ไหม)          
        เปนเถาไปโดยทันทีก็ได  (แต)   ถาเราจักเปนผู 
        ตามใจตัว   (ทํารายเขาดังกลาวมานั้น  ไซร 
        เราก็จักเสือมจากศีล  เมื่อเราเสื่อมจากศีลเสียแลว 
        ประโยชนสูงสุด   (ที่เรามุง  คือพระโพธิญาณ) 
        ก็จะไมสําเร็จ" 
                                   [สังขปาลชาดก]  
        แม  (ครัง้)  เปนสังขปาลนาคราช  ถูกลูกพราน  ๑๖  คน  ปกเอา 
ดวยหอกอันคม  ๘  แหง  (๘  แผล)  แลว  สอดเครอืเถามีหนามเขาทาง 
ปากแผล  สนเชือกอยางเหนียวเขาที่จมูก  (ยก)  ใสกระชุลากไป  ตัว 
ครูดพ้ืนดินไดรับทุกขมาก  แมเปนผูสามารถจะทําลูกพรานท้ังหมดให 
(ไหม)  เปนเถาไปได   ดวยเพียงแตโกรธข้ึนมาแลวจองดูเทานั้น 
(แต)   ก็มิไดทําแมเพียงอาการที่จะลืมตาข้ึนทํารายเขา  ดังทานกลาว 
(กะนายกองเกวียนผูชวยทานใหพนจากมือพราน)  วา 
        "ดูกร  (นายกองเกวียน)  อุฬาระ  ขาพเจาจําศีล 
        อุโบสถในวันจาตุทสี  และวันปญจทสีอยูเปนนิตย 
        อยูมาลกูพราน  ๑๖  คน  ไดมา  (พบเขา)   พวกพราน 
        (เหลาน้ัน)  ถือเชือกและบวงอันมั่น*  สนเขาจมูก 
 
*  ทฬ  ไมพบคําแปล  เขาใจวา  เปน  ทฬหฺ  แปลไดความ  
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        (ของขาพเจา)  แลวชักเชือก  (ที่รอยจมูก)  รมุกัน  
        จับขาพเจานําไป  ขาพเจาสูอดกลั้นความทุกขเห็น  
        ปานน้ัน  ไมทําอุโบสถศีลใหกําเริบ" 
และพระบรมศาสดาน้ันไดทรงทําคุณนาอัศจรรย  มีประการดังกลาวมา 
นี้เทาน้ันก็หาไม  ยังไดทรงทําคุณนาอัศจรรยอยางอ่ืน  ๆ  อีกเปนอเนก 
(ดังกลาว)  ในชาดกท้ังหลายมีมาตุโปสกชาดกเปนตน   อันการยัง 
ปฏิฆจิตใหเกิดข้ึน  เปนการไมชอบไมควรเหลือเกินแกตัวเจาผูอางเอา 
พระผูมีพระภาคเจา  ผูซึ่งบัดนี้บรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว  ทรงมีพระ 
ขันติคุณ  อันใคร  ๆ  ในโลก  (นี้)  กับท้ังเทวโลกไมมีเสมอเหมือน๑ 

นั้นวา  เปนพระศาสดา  (ของตน)  ดังนี้ 
[สอนตนนัยท่ี  ๖ - พิจารณาถึงความท่ีเคยเกี่ยวของกันในสังสารวัฏ] 
        แตถาเมื่อเธอแมพิจารณาถึงพระคุณ  อันเปนสวนบุพจริยาของ 
พระศาสดาดังกลาวมานี้อยู   ปฏิฆะของเธอผุตกเปนทาสของกิเลสทั้ง 
หลายมาชานานนั้น   ก็ยังไมระงับอยูนั่นไซร  ทีนีเ้ธอพึงพิจารณาถึงบท 
พระสูตรทั้งหลาย  ที่มีความเน่ืองดวยศัพทอนมตัคคะ  (สงสารท่ีไม 
ปรากฏตนปลาย)  กใ็นสตุตบทเหลานั้น  สุตตบท  (ตอไป)  นี ้ พระผู 
มีพระภาคเจาตรัสไววา  "ดุกรภิกษุทั้งหลาย  สัตวผูที่ไมเคยเปนมารดา 
ไมเคยเปนบิดา  ไมเคยเปนพ่ีนองชาย  ไมเคยเปนพ่ีนองหญิง  ไม 
เคยเปนบุตร  ไมเคยเปนธิดา  (ของเรา)  มิใชหาไดงาย"๒  ดังนี้ 
 
๑.  อปฺปฏิสม  ขนฺติคุณ  ปาฐะในมหาฎีกาเปนบทสมาสวา  อปฺปฏิสมกฺขนฺติคุณ----  เขาทีกวา 
๒.  ส.  นิทาน.  ๑๗/๒๒๓-๒๒๔  
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เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรพึงยังจิตอยางนี้  ใหเกิดข้ึนในบุคคลน้ันวา 
"นัยวาบุคคลผูนี้เปนมารดาในอดีตของเรา  รักษา  (เรา)  อยูในทอง  
 ุถวนทศมาส  (คลอดแลว)  ไม  (แสดงอาการ)  เกลยีดสิ่งปฏิกูลท้ัง 
หลาย  มีเยี่ยว  ข้ี  น้ําลาย  และน้ํามูก   เปนตน  เช็ดไดราวกะจันทนแดง 
ให  (เรา)  นอนแนบบอก  อุม  (เรา)  ไปรอบ  เลี้ยง  (เรา)   มา 
. . . เปนบิดาเดินทางลําบากตาง  ๆ  มีอชบถ  (ทางแพะเดิน)  และสังกุบถ 
(ทางที่คนใชไมขอเหน่ียวตัวข้ึนไป)  เปนตน  ประกอบการคาขาย 
สละแมแตชีวิตเขาสงคราม  อันจัดกระบวมแลวท้ัง  ๒  ฝายบาง  แลน 
เรือไปในมหาสมุทรบาง  ทํางานท่ียากอ่ืน  ๆ  บาง  เพ่ือประโยชนแกตัว 
เรา  คิดวาจักเลี้ยงลูกนอย  (อุตสาห)  รวบรวมทรัพยดวยอุบายน้ัน  ๆ 
เลี้ยงเรามา    . . .แมเปนพ่ีนองชาย  พ่ีนองหญิง  บุตร  และธิดาเลา 
ก็ไดทําอุปการะสิ่งน้ี  ๆ  (แกเรา)  เพราะฉะน้ัน  อันการทําใจรายใน 
บุคคลน้ัน   หาควรแกเราไม" 
        [สอนตนนัยที่  ๗ - พิจารณาอานิสงสเมตตา]  
        แตถาแมอยางนี้   เธอก็ยังไมอาจดับจิต  (ราย)  ลงไดไซร  ทีนี้ 
เธอพึงพิจารณาถึงอานิสงสเมตตา  (ตอไป)  อยางนี้วา  "นี่แนะพอ 
บรรพชิต  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวมิใชหรือวา  'ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อเจโตวิมุติ  คือ  เมตตา  ภิกษุเสพโดยเอื้อเฟอ  เจริญทําใหมาก  ทําให 
เปนดุจยาน  ทําใหเปนดุจวัตถุ*  กอต้ังส่ังสมทําใหสําเร็จอยางดีแลว 
 
*  ทําใหเปนดจุยาน  หมายความวา  ทําใหเขาไดวองไว  ทําใหเปนดุจวัตถุ  หมายความ 
วา  ทําใหคลอง  ดุจของใชประจํา  หยิบใชเม่ือใดก็ไดเม่ือนั้น  (?)  
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อานิสงส  ๑๑  เปนหวังได  อานิสงส  ๑๑  คืออะไรบาง  อานิสงส  ๑๑  
คือผูเจริญเมตตา  ยอม  
        หลับเปนสุข 
        ต่ืนเปนสุข 
        ไมฝนราย 
        เปนที่รกัของมนุษยทั้งหลาย 
        เปนที่รกัของมนุษยทั้งหลาย 
        เทวดารกัษา 
        ไฟก็ดี  พิษก็ดี  ศัสตราก็ดี  ไมแผวพานเขา 
        จิตต้ังมัน่เร็ว 
        สีหนาผองใส 
        ไมหลงทํากาลกิริยา 
        เมื่อยังไมบรรลุคุณอนัยิ่งกวา  ยอมเขาถึงพรหมโลก" 
ดังน้ี  ถาเจาจักไมยังจิต  (ราย)  นี้ใหดบัไซร  เจาก็จักเปนผูเริดราง 
จากอนิสงสเหลาน้ีไป" 
                         [สอนตนนัยที่  ๘ - ใชวิธีแยกธาตุ]  
        แตพระโยคาวจรผูไมอาจยังจิต  (ราย)  ใหดับไป  แมโดยอุบาย 
อยางนี้  พึงทําธาตุวินิพโภค  (แยกธาตุ)  ตอไป  ถามวา  ทําอยางไร 
แกวา  พึงสอนตนโดยวิธีแยกอยางนี้วา  'นี่แนะพอบรรพชิต  กตั็วเจา 
เมื่อโกรธบุคคลน้ัน  โกรธอะไร  โกรธผมหรือ  หรือวา  โกระขน  
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โกรธเล็บ  ฯลฯ  โกรธมูตร  หรือมิฉะน้ัน  โกรธธาตุดิน  โกรธธาตุน้ํา  
โกรธธาตุไฟ  โกรธธาตุลม  ในโกฏฐาสท้ังหลายมีผมเปนตน  หรือวา 
ทานผูนี้ไดชื่ออยางนี้   เพราะอาศัยขันธ  ๕  เหลาใด  เพราะอาศัย 
อายตนะ  ๑๒  เหลาใด    เพราะอาศัยธาตุ  ๑๘  เหลาใด  ในธรรม 
ทั้งหลายมีขันธเปนตนเหลาน้ัน  เจาโกรธรูปขันธหรือ*  หรือวาโกรธ 
เวทนาขันธ...สัญญาขันธ...สังขารขันธ...วิญญาณขันธ  มิฉะนั้น  เจา 
โกรธจักขวายตนะหรือ  โกรธรูปายตนะหรือ  ฯลฯ  โกรธมนายตนะหรือ 
โกรธธัมมายตนะหรือ  มิฉะนั้น  เจาโกรธจักขุธาตุหรือ  โกรธรปูธาตุ 
หรือ  โกรธจักขุวิญญาณธาตุหรือ  ฯลฯ   โกรธมโนธาตุหรือ  โกรธ 
ธัมมธาตุหรือ  โกรธมโนวิญญาณธาตุหรือ"  ก็เม่ือเธอทําธาตุวินิพโภค 
อยูอยางนี้   ฐานท่ีต้ังแหงความโกรธก็ไมมี  ดุจฐานท่ีต้ังแหงเมล็ด 
พันธุผักกาดบนปลายเหล็กแหลมไมมี   และฐานท่ีต้ังแหงจิตรกรรมใน 
อากาศก็ไมมี  ฉะนี้ 
                           [วิธีสุดทาย - ทําทานสังวิภาค]  
        แตพระโยคาวจรผูไมอาจทําธาตุวินิพโภค   กพึ็งทําทานสังวิภาค 
(การใหและการแบง)  เถดิ  (คือ)  พึงใหของ ๆ ตนแกปรปกษ  รับ 
ของ ๆ ปรปกษมาเพ่ือตน   แตถาปรปกษเปนภินนาชีวะ  (มีอาชีวะ 
แตก  คือไมบริสุทธิ์)   มบีริขารไมเปนของควรแกการบริโภคไซร  ก็พึง 
ใหแตของ  ๆ  ตน  (ไปฝายเดียว  อยารับของ  ๆ  เขาเลย)   เมื่อเธอทํา 
 
*  รูปกฺขนฺเธสุ  ผิด  ท่ีถูกเปน  รูปกฺขนฺธสฺส  เพราะบทหลัง  ๆ  เปนรูปจตุตถีวิภัติท้ังนัน้  
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ไปอยางนั้น  ความอาฆาตในบุคคลน้ัน  จะระงับไปโดยสวนเดียวเปนแท  
และความโกรธของอีกฝายหนึ่ง  แมจะติดตามมาต้ังแตอดีตชาติ  ก็จะ  
ระงับไปในทันทีเหมือนกัน  ดังความโกรธของพระมหาเถระผูไดบาตร 
ที่พระปณฑปาติเถระผูถูกไลเสาสนะ   ในจิตตลบรรพตวิหารถึง 
๓  ครั้ง  (นําบาตรเขาไป)  กราบเรียนวา  "ขาแตพระมหาเถระ 
ผูเจริญ  บาตรใบน้ีราคา  ๘  กหาปณะ  อุบาสิกาโยมผูหญิงของกระผม 
ถวาย  จึงเปนภาพอันชอบธรรม  ขอพระคุณเจาไดโปรดชวยมหาอุบาสิกา 
(ของกระผม)   ใหไดบุญดวยเถิด"  ดังน้ีแลว  (นอม)  ถวาย  ระงับ 
ไปฉะนั้น๑   อันชื่อวาการใหนี่   มีอานุภาพมากอยางนี้  สมคํา 
(โบราณ)  วา 
        การให  ปราบคนที่ใคร  ๆ  ปราบไมได  (ก็ได) 
        การให  ยังส่ิงประสงคทั้งปวงใหสําเร็จ  (ก็ได)  ดวย 
        การใหกับการเจรจาไพเราะ  (ประกอบกันทําให) 
        คนท้ังหลายเงยก็มี  กมกม็ี๒ 

เมื่อพระโยคาวจรน้ันมีปฏิฆะในบุคคลผูเปนศัตรูระงับไปดวยการสอน 
ตนท่ีประการตาง  ๆ  ดังกลาวมาแลว  จิต  (ของเธอ)  ก็ยอมจะเปนไป 
โดยทําเมตตาใหมีข้ึนแมในบุคคลผูเปนศัตรูนั้นได  ดุจในบุคคลผูเปน 
ที่รัก  บุคคลผูเปนสหายรักกันมาก   และบุคคลท่ีเปนกลาง ๆ ฉะน้ัน 
 
๑.  นาจะเลาสักนิดวา   โกรธกันเร่ืองอะไร  มหาฎีกาก็ไมเลาในเร่ืองนี ้
๒.  มหาฎีกาวา  ฝายเงย  คือฝายผูให  ฝายกม  คือฝายผูรับ  
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                                [สีมสัมเภท - รวมแดน]  
        ตอน้ีพระโยคาวจรน้ันผูทําเมตตาใหมีข้ึนไดบอย  ๆ  (จน)  ยัง 
สมจิตตา  (ความมีจิตเสมอ)  ในชนท้ัง  ๔  คือ  ในตนเอง  ใน  
บุคคลท่ีรัก  ในคนกลาง  ๆ  ในคนเปนศัตรูกัน  ใหสําเร็จไดอยู  พึง 
ทําสีมสัมเภท  (การรวมแดน)  ตอไป  นี้เปนลักษณะแหงสีมสัมเภท 
นั้น  (คือ) 
        ถาเมื่อบุคคล  (โยคาวจร)  นี้  พรอมดวยภิกษุที่รักและที่กลาง ๆ 
ที่เปนขาศึกกัน  เปน  ๔  รปูทั้งตนเอง  นั่งกันอยูในที่แหงหน่ึง  ตางวา 
พวกโจรมาบอกวา  "ทานใหภิกษุรูปหน่ึงแกพวกขาพเจา"   เมื่อเธอ 
ถามวา  "เพราะเหตุไร"  กต็อบวา  "เพ่ือฆาภิกษุรูปนั้นแลว 
เอาเลือดคอทําพลีกรรม"  ดังน้ีไซร  หากวาภิกษุ  (โยคาวจร)  นั้น 
คิดวา  ในภิกษุเหลาน้ัน  พวกโจรจงจับภิกษุรูปโนน  ๆ  เถิด  ดงัน้ีละก็ 
เปนอันไมไดทําสีมสัมเภทเลย  แมหากเธอคิดวา  "พวกโจรจงจับเรา 
เถิด  อยางจับภิกษุ ๓ รูปนี้เลย"   ดังน้ี   ก็เปนการยงัมิไดทําสีมสัมเภท 
ถามวา  เพราะอะไร  ตอบวา  เพราะเธอตองการ  (ใหโจร)  จับภิกษุ 
รูปใด  ๆ  กช็ือ่วาเธอหาความพินาศใหแกภิกษุรูปนั้น  ๆ  หาประโยชน 
ใหแกภิกษุนอกน้ีขางเดียว  ตอเม่ือใดเธอไมเห็น  (ใคร)  สักคนใน 
ระหวาง  ๔  คน  จะควรใหแกพวกโจร  จิตเปนไปเสมอแททั้งในตนเอง 
และคนท้ัง  ๓  นั้น  เมื่อน้ันจึงชื่อวาเปนอันไดทําสีมสัมเภทแล  เหตุนั้น 
พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา  
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        เมื่อใด    พระโยคาวจรผูมีจิตคิดเกื้อกูลแกสัตว 
        ทั้งหลาย  ยังเห็นความตางกันในคน  ๔  คน  คือใน  
        ตน  ในคนท่ีเกื้อกูล   (คือรัก)   กนั  ในคนกลาง  ๆ 
        กัน  และในคนไมเกื้อกูล   (คือเกลียด)  กันอยู 
        เมื่อนั้นยังไมเรียกวาเปนผูฉลาดไดเมตตา  (ฌาน) 
        อยางท่ีตองการ  ตอเมื่อใด   แดนทั้ง ๔   ภิกษ ุ
        (โยคาวจร)  รวมเขาดวยกันแลว  แผเมตตาไปยัง 
        สัตวโลกท้ังปวง  กบัท้ังเทวดาดวย  เสมอกันหมด 
        เมื่อนั้น  เธอผูมีเมตตาไมปรากฏแดน   จึงไดชือ่วา 
        เปนผูยิ่งใหญ  (ในเมตตาภาวนา)  กวาพระโยคา- 
        วจรรูปกอน 
                                       [เมตตาฌาน]  
        ในกาลเสมอกับกาลที่รวมแดนไดอยางนี้นั่นแล  ภิกษุ  (โยคา- 
จวร)  นี้   ก็เปนอันไดนิมิต  และอุปจารดวย*   ก็แลครั้นทําการรวม 
แดนแลว  เธอเสพยิ่งข้ึนไป  เจริญทําใหมากข้ึนไปซ่ึงนิมิตน้ันแหละ 
ก็จะบรรลุอัปปนา   ตามนัยที่กลาวแลวในปฐวีกสิณโดยไมยากเลย 
        ดวยภาวนานุโยคเพียงนี้  ปฐมฌานท่ีสหรคตกับเมตตาอันละองค 
๕  ประกอบดวยองค  ๕  มีความงาม  ๓  ประการ  ถึงพรอมดวยลักษณะ 
 
*  มหาฎีกาวา  นิมติ  ในท่ีนี้  ก็คือสีมสัมเภทนั่นเอง  (ไมใชนิมิตอยางนมิิตในกสิณ) 
เพราะเม่ือไดสีมสัมเภทแลว  นิวรณจึงระงับ  กิเลสจึงชมไป  จิตจึงต้ังม่ันเปนอุปจารสมาธิ  
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๑๐  ก็เปนอันภิกษุ  (โยคาวจร)   นั้นไดบรรลุแลว  และครั้นไดบรรล ุ 
ปฐมฌานน้ันแลว  เธอเสพยิ่งข้ึนไป  เจริญทําใหมากข้ึนไปซ่ึงนิมิต  
นั้นแหละ  กจ็ะบรรลุทุตยฌานและตติยฌานในจตุกนัย  และ  (หรือ) 
ทุติยฌาน  ตติยฌาน  และจตุตถฌาน  ในปญจกนัยตามลําดับ๑   แท 
จริง   พระโยคาวจรน้ันจะชื่อวามีใจสหรคตกับเมตตาแผไปตลอดทิศ 
หน่ึงอยู  ทิศที่  ๒  ก็อยางนั้น  ทิศที ่ ๓  ก็อยางนั้น  ทิศที่  ๔  ก็อยางนั้น 
ทิศเบ้ืองบน  ทิศเบ้ืองลาง  ทิศขวาง  ก็โดยนัยนั้นแล  เธอมีใจสหรคต  
กับเมตตา   เปนใจกวางใหญไมมีประมาณ  เปนใจไมมีเวร  ไมมีความ 
บีบค้ัน   แผไปในทิศทั้งปวงตลอดโลกที่มีสรรพสัตวโดยความเปนตน 
(เสมอกัน)  ในสัตวทั้งปวงอยู  (ไดดังน้ี)   ก็ดวยอํานาจฌาน  มี 
ปฐมฌานเปนตน   ฌานใดฌานหน่ึง  เพราะวาวิกุพพนา  (การทํา 
[เมตตา]  ไดตางๆ )  นี้   ยอมสําเร็จแกพระโยคาวจรผูมีจิตถึงอัปปนา 
ดวยอํานาจฌาน  มีปฐมฌานเปนตนเทาน้ัน๒   (มิใชสําเร็จแกผูไดเพียง 
อุปจาร) 
 
๑.  พรหมวหิาร  ๓  ขางตนใหสําเร็จไดเพียง  ๓  ฌาน   ในจตุกนยั   หรือ  ๔  ฌานในปญจกนัย 
ไมถึงจตุตถฌาน  หรือปญจมฌาน  เพราะจติยังไมเปนอุเบกขา 
๒.  ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคพิมพคร้ังท่ี ๓ วา    ปฐมชฺฌานาทิวเสน. . . อย  วกิุพฺพนา 
อปฺปนา  ปมฺปชิชติ  เห็นวา   บทอปฺปนานัน้เกิน  เพราะไมมีความจะจอด  และในแกอรรถ 
กลาวถึงความตอนนี้  (หนา  ๑๐๙  บรรทัดท่ี  ๘  นับลง)  ก็มีแตวิกุพพฺนา  ไมมีอปฺปนา  คือ 
ยถา  จาย  อปฺปนาปฺปตฺตจิตตฺสฺเสว  วิกพฺุพนา  สมฺปชฺชติ  วิกุพพฺนา  มหาฎีกาแกเปน 
วิวิธา  กิริยา  
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                                 [แกบาลีอัปปมัญญา]  
        ก็ในบาลีนี้   บทวา  เมตฺตาสหคเตน  (สหรคตกับเมตตา)  
ความวา    ประกอบไปดวยเมตตา   บทวา  เจตสา  (มีใจ)  ก็คือ 
จิตฺเตน  (มีจิต)   คําวา  เอก  ทิส  (ตลอกทิศหน่ึง)   ตรัสโดย 
เปนการแผไปถึงสัตวที่เน่ืองอยูในทิศหน่ึง  มุงเอาสัตวที่พระโยคาวจร 
กําหนดครั้งแรกในทิศอันหน่ึง๑  บทวา  ผริตฺวา  (แผ)  คือสัมผัส 
(ดวยใจ)  ไดแกทําใหเปนอารมณ  บทวา  วิหรติ  (อยู)  หมาย 
ความวา  ยังอิริยาบถวิหาร  (การเปลี่ยนอริริยาบถอยู)  ที่อธิษฐานเพ่ือ 
พรหมวิหารใหเปนไป  คําวา  ตถา  ทุติย  (ทิศที่  ๒  ก็อยางนั้น) 
เปนตน  ความวา  ในทิศทั้งหลาย  มทีิศตะวันออกเปนตน  เธอแผ 
ไปตลอดทิศใด  ๆ  ก็ตาม  ทิศหน่ึงอยู  อยางใด  ก็แผไปตลอดทิศที่  ๒ 
ที่  ๓  และที ่ ๔  ในลําดับกัน๒อยางนั้นแล  คําวา  อติิ  อุทฺธ  ไขความ 
วา  และโดยนัยเดียวกันนั้น  (แผไป)  ในทิศเบ้ืองบน   สองบทวา 
อโธ  ติริย  คือแมในทิศเบ้ืองลาง  แมในทิศขวาง  ก็อยางนั้นเหมือน 
กัน  ก็แลใน  ๒  บทนั้น  บทวา  อโธ  (ทิศลาง)  ไดแกทิศใต 
(ตัวเรา)  ลงไป  บทวา   ติริย  (ทิสขวาง)  ไดแกในทิศเฉียง 
ทั้งหลาย 
 
๑.  หมายความวา  พูดวาทิศ  แตท่ีจริงหมายถึงสัตวท่ีอยูในทิศนั้น 
๒.  มหาฎีกาวา  ลําดับการแผ  ไมใชลําดับทิศ  เพราะทิศเปนส่ิงท่ีมองไมเห็น  เม่ือแผไปทิศใด 
ทิศหนึ่งเปนการประเดิมแลว  แผไปทิศใดตอไป  ทิศนั้นก็นับเปนทิศท่ี  ๒  แผตอไปก็เปนท่ี  ๓  ท่ี  ๔ 
ทีละทิศ  
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        โดยนัยดังน้ี  พระโยคาวจรชื่อวายังจิตอันประกอบไปดวยเมตตา 
ใหแลนไปบาง  ใหแลนกลับมาบาง  ในทิศทั้งปวง   ดุจสารถียังมาให 
แลนไปมาอยูในสนามมาวงกลม  ฉะนั้นแล 
        การกําหนดเอาทิศหนึ่ง  ๆ  แผเมตตาไปเปนแถบ  ๆ   พระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงแสดงดวยบทพระบาลีเพียงน้ี  (คือเพียง   อุทฺธมโธ  ติริย) 
สวนบทพระบาลีมีบทวา   สพฺพธิ  เปนตนไป  ตรสัเพ่ือแสดง  (การ  
แผ)  โดยไมเปนแถบ  (คือรวมหมด) 
        ในบทเหลาน้ัน  บทวา   สพฺพธิ  ก็คือ  สพฺพตฺถ  (ในทิศ 
ทั้งปวง)  บทวา  สพฺพตฺตตาย  ความวา  โดยความเปนตนในสัตว 
ทั้งปวง   อันมีประเภทตาง ๆ  เชนสัตวชั้นเลย  ชั้นกลาง  และชัน้สูง 
ที่เปนมิตรกัน  เปนศัตรูกนั  และกลาง  ๆ  เปนตน  มีอธิบายวา  โดย 
ความเสมอกับตน  ไมแบงแยกวาเราวาสัตวอ่ืน*  อีกนัยหน่ึง  บทวา 
สพฺพตฺตตาย  นั้น  หมายความวา   โดยจิตตภาพ  (กําลังจิต ?)  ทั้งหมด 
อธิบายวา  ไม  (ปลอยให)  เขยื้อนไปภายนอก  (กรรมฐาน)   แม 
แตนิดเดียว  บทวา  สพฺพาวนฺต  ความวาท่ีมีสรรพสัตว  คือประกอบ 
ดวยสรรพสตัว   บทวา  โลก  หมายเอาสัตวโลก 
        สวนคําวา  เมตฺตาสหคเตน   ตรสัซ้ําอีกในตอนอโนธิโสผรณะ 
(แผรวม)  นี้  เพราะ  (เพ่ือ)  แสดงปริยาย  (คือไวพจนแหงเมตตา- 
 
*  ปาฐะวิสุทธิมรรคฉบับพิมพคร้ังท่ี  ๓  พิมพไววา  อย   ปรสตฺโตติ  วิภาค  อกตวฺา 
อตฺตสมตาย  เห็นวา   อย  ผิด  ท่ีถูกเปน  อห  เพราะความเลขนอกยันอยู  ในท่ีนี้แปลตาม 
ท่ีเห็นวาถูก  
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สหคตจิต)  มีคําวา  วิปุเลน  ดังนี้เปนอาทิ  หรือวา  เพราะในตอน 
อโนธิโสผรณะน้ี  มิไดใชตถาศัพทหรืออิติศัพท๑อีก  ดังในตอนโอธิโส- 
ผรณะ  (แผเปนแถบ  ๆ)  เพราะเหตุนั้นจึงตรัสคําวา   เมตฺตาสหคเตน  
เจตสา  ซ้ําอีก  หรือมิฉะน้ัน  คําวา  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  (ใน 
ตอนน้ี)  นั้น  (พึงทราบวา)   ตรัสโดยเปนคํานิยม (ก็ได) 
                                 [อรรถแหงวิกุพพนา]  
        ก็ในบทวา  วิปุเลน  เปนตนนั้น  (พึงทราบวินิจฉัย   ดังนี้) 
ความท่ีเมตตาสหคตจิตเปนจิตกวาง  บัณฑิตพึงเห็น  (วาเปน)  ดวย 
อํานาจการแผ  และอน่ึง  จิตน้ันเปนจิตใหญดวยอํานาจภูมิ  (คือเปน 
รูปาวจร)  เปนจิตไมมีประมาณ  ดวยอํานาจความคลองแคลว  และ 
ดวยอํานาจความท่ีมีสัตวหาประมาณมิไดเปนอารมณ  ชื่อวาเปนจิต 
ไมมีเวร  เพราะละขาศึกคือพยาบาทเสียได  ชื่อวาเปนจิตไมมีความ 
บีบค้ัน   อธิบายวา  ไมมีทุกข  เพราะละโทมนัสได 
        นี้เปนความหมายแหงวิกุพพนา   อันกลาวโดยนัยวา  เมตฺตา 
สหคเตน  เจตสา  เปนตน๒   และวิกุพพนานี้  ยอมสําเร็จแกพระ 
โยคาวจรผูมีจิตถึงอัปปนาเทาน้ัน  ฉันใด  แมลักษณะ (ที่นับวา 
วิกุพพนา)   อันใด  ที่ทานกลาวไวในปฏิสัมภิทาวา  "เมตตาเจโตวิมุติ 
 
๑.  หมายถึง  ตถา  และ  อิติ  ท่ีเพงความขางหนา  ดัง  ตถา  ทุติย  ตถา  ตติย  ตถา  จตุตฺถ  และ 
อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย 
๒.  หมายความวา  เมตตาสหคตจิต  มีอาการไดตาง  ๆ  คือกวางใหญไมมีประมาณ  ไมมีเวร  ไมมี 
ความบีบค้ัน  นี่แหละเรียกวา  วิกุพพฺนา  
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เปนอโนธิโสผรณาดวยอาการ  ๕  เมตตาเจโตวิมุติ   เปนโอธิโสผรณา  
ดวยอาการ  ๗  เมตตาเจโตวิมุติ  เปนทิสาผรณาดวยอาการ ๑๐"*   ดังน้ี 
แมลักษณะ  (ที่นับวาวิกุพพนา)  นั้น  บัณฑิตก็พึงทราบวา  ยอมสําเร็จ 
แกพระโยคาวจรผูมีจิตถึงอัปปนา   ฉันนั้นเหมือนกัน 
                                     [อโนธิโสผรณา  ๕]  
        ก็แลในลักษณะเหลาน้ัน  เมตตเจโตวิมุติ  บัณฑิตพึงทราบวา 
เปนอโนธิโสผรณาดวยอาการ  ๕  นี ้ คือ 
        (๑)  สพฺเพ     สตฺตา    อเวรา    อพฺยาปชฺฌา    อนฆีา    สุข ี
อตฺตาน  ปริหรนฺตุ  ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวง  จงเปนผูไมมีเวร  ไมม ี
ความบีบค้ัน  ไมมีทุกข   มีความสุข  รักษาตนอยูเถิด 
        (๒)  สพฺเพ  ปาณา----   ขอปาณะ  (ผูเนื่องดวยลมหายใจ) 
ทั้งหลายท้ังปวง---- 
        (๓)  สพฺเพ  ภูตา----  ขอภูต  (ผูเปนแลวป  ทัง้หลายท้ังปวง---- 
        (๔)  สพฺเพ  ปุคฺคลา----   ขอบุคคลท้ังหลายท้ังปวง---- 
        (๕)  สพฺเพ    อตฺตภาวปริยาปนฺนา    อเวรา   ฯ เป ฯ   ปริหรนฺตุ 
ขอผูเนื่องอยูในอัตภาพท้ังหลายท้ังปวง  จงเปนผูไมมีเวร  ฯลฯ  รักษา 
ตนอยูเถิด 
                                     [โอธิโสผรณา  ๗]  
        เมตตาเจโตวิมุติ   บณัฑิตพึงทราบวาเปนโอธิโสผรณาดวยอาการ 
 
*  ขุ.  ป.  ๓๑/๔๓๘๓  
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๗  นี ้ คือ  
        (๑)  สพฺพา   อิตฺถิโย   อเวรา   ฯ เป ฯ   อตฺตาน   ปริหรนฺตุ  
ขอสตรีทั้งหลายทั้งปวง  จงเปนผูไมมีเวร  ฯ ล ฯ  รกัษาตนอยูเถิด 
        (๒)  สพฺเพ  ปุริสา----  ขอบุรุษทั้งหลายท้ังปวง---- 
        (๓)  สพฺเพ  อริยา----  ขออริยชนท้ังหลายท้ังปวง---- 
        (๔)  สพฺเพ  อนริยา----  ขออนรยิชนทั้งหลายท้ังปวง---- 
        (๕)  สพฺเพ  เทวา----  ขอเทพทั้งหลายทั้งปวง---- 
        (๖)  สพฺเพ  มนุสฺสา----  ขอมนุษยทั้งหลายทั้งปวง---- 
        (๗)  สพฺเพ  วินิปาติกา  อเวรา  ฯ เป ฯ  อตฺตาน  ปริหรนฺตุ 
ขอวินิปาติกะ  (ผูตกอยูในอบาย)  ทั้งหลายท้ังปวง   จงเปนผูไมมีเวร 
ฯ ล ฯ  รักษาตนอยูเถิด 
                                    [ทิสผรณา  ๑๐]  
        เมตตาเจโตวิมุติ  บัณฑิตพึงทราบวาเปนทิสาผรณา  (แผเปน 
ทิศ  ๆ  ดวยอาการ ๑๐  นี้  คือ 
        (๑)  สพฺเพ    ปุรตฺถิมาย    ทิสาย    สตฺตา    อเวรา    ฯ เป ฯ 
อตฺตาน  ปริหรนฺตุ  ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวง  ในทิศตะวันออก  จงเปน 
ผูไมมีเวร  ฯลฯ  รักษาตนอยูเถิด 
        (๒)  สพฺเพ  ปจฺฉิมาย  ทสิาย  สตฺตา----  ขอสัตวทั้งหลาบ 
ทั้งปวง  ในทิศตะวันตก---- 
        (๓)  สพฺเพ  อุตฺตราย  ทิสาย  สตฺตา----   ขอสัตวทั้งหลาย 
ทั้งปวง  ในทิศเหนือ---- 
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        (๔)  สพฺเพ  ทกฺขิณาย  ทิสาย  สตฺตา----    ขอสัตวทั้งหลาย  
ทั้งปวง  ในทิศใต----  
        (๕)  สพฺเพ  ปุรตฺถิมาย  อนุทิสาย   สตฺตา----    ขอสัตวทั้งหลาย 
ทั้งปวง  ในทิศเฉียงตะวันออก   (คือตะวันออกเฉียงเหนือ)---- 
        (๖)  สพฺเพ  ปจฺฉิมาย  อนุทิสาย  สตฺตา----    ขอสัตวทั้งหลาย 
ทั้งปวง  ในทิศเฉียงตะวันตก   (คือตะวันตกเฉียงใต)---- 
        (๗)  สพฺเพ  อุตฺตราย  อนุทิสาย  สตฺตา----    ขอสัตวทั้งหลาย 
ทั้งปวง  ในทิศเฉียงเหนือ   (คือตะวันตกเฉียงเหนือ)---- 
        (๘)  สพฺเพ  ทกฺขิณาย  อนุทิสาย  สตฺตา----    ขอสัตวทั้งหลาย 
ทั้งปวง  ในทิศเฉียงใต----(คือตะวันออกเฉียงใต)---- 
        (๙)  สพฺเพ  เหฏ ีมาย   ทิสาย  สตฺตา----    ขอสัตวทั้งหลาย 
ทั้งปวง  ในทิศเบ้ืองลาง---- 
        (๑๐)  สพฺเพ  อุปริมาย  ทิสาย  สตฺตา  อเวรา  ฯ เป ฯ 
ปริหรนฺตุ  ขอสัตวทั้งหลายท้ังปวง  ในทิศเบ้ืองบน  จงเปนผูไมมีเวร 
ฯ ลฯ  รกัษาตนอยูเถิด 
(นี้แสดงบท  สตฺตา  เปนตัวอยาง  บทตอไปมีบท  ปาณา  เปนตน  ก็พึง 
ประกอบความอยางเดียวกัน  ตอไปนี้  ทานเปยยาลไว) 
        สพฺเพ  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  ปาณา----   ภูตา----   ปุคฺคลา---- 
อตฺตภาวปริยาปนฺนา----   สพฺพา  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  อิตฺถิโย---- 
ปุริสา----  อริยา----  อนรยิา----  เทวา----  มนุสฺสา----  วินิปาติกา 
อเวรา     ฯ เป ฯ    ปรหิรนฺตุ   ขอปาณะท้ัง----    ภูตท้ังหลาย----  
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บุคคลท้ังหลาย----  ผูเนื่องอยูในอัตภาพทั้งหลายท้ังปวงในทิศตะวันออก 
----   ขอสตรีทั้งหลาย----  บุรุษท้ังหลาย----  อริยชนท้ังหลาย---- อนริย-  
ชนทั้งหลาย----  เทพทั้งหลาย----  มนษุยทั้งหลาย----  วินิปาติกะท้ังหลาย 
ทั้งปวงในทิศตะวันออก  จงเปนผูไมมีเวร  ฯลฯ   รักษาตนอยูเถิด 
        สพฺเพ  ปจฺฉิมาย  ทสิาย----  อุตฺตราย----  ทกฺขิณาย----  อนุ- 
ทิสาย----   เหฏ ิมาย  ทสิาย----  อุปริมาย  ทิสาย  ปาณา  ฯ เป ฯ  
อิตฺถิโย  ฯ เป ฯ  วินิปาติกา  อเวรา  อพฺยาปชฺฌา  อนีฆา  สขุ ี
อตฺตาน  ปริหรนฺตุ  ขอปาณะท้ังหลาย  ฯ ล ฯ   สตรีทั้งหลาย  ฯ ล ฯ 
วินิปาติกะท้ังหลายท้ังปวง           ในทศิตะวันตก----     ทิศเหนือ---- 
ทิศใต----   ทศิเฉียงตะวันออก  ตะวันตก  เหนือ  ใต----  ทิศเบ้ืองลาง---- 
ทิศเบ้ืองบน  จงเปนผูไมมีเวร  ไมมีความบีบค้ัน  ไมมีทุกข  มีความสุข 
รักษาตนอยูเถิด" 
                       [แกอรรถ  สพฺเพ  สตฺตา  เปนตน]  
        ในบทเหลาน้ัน  บทวา  'ทั้งปวง'    นั้น   เปนคําถือเอาหมด 
ไมมีเหลือ  ชนผูของอยู   ติดอยูดวยฉันทราคะ  ในขันธทั้งหลายมีรูป 
เปนอาทิ  ชื่อวาสัตว  จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสคํานี้   (แก 
พระราธะ)  วา  "ดูกรราธะ  ผูใดมีความพอใจ  ความกําหนัด  ความ 
ยินดี  ความปรารถนาในรูป  ผูนั้นชื่อวาของอยูในรูปนั้น  ติดอยูใน 
รูปนั้น  เหตุนั้นแลจึงไดชื่อวา  สัตว  ผูใดมีความพอใจ  ความกําหนัด 
ความยินดี   ความปรารถนาใน  เวทนา----สัญญา----สังขาร----วิญญาณ  
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ผูนั้นชื่อวาของอยูในเวทนา----สัญญา----สังขาร----วิญญาณนั้น  ติดอยูใน  
เวทนา  ฯ ล ฯ  วิญญาณน้ัน  เหตุนั้นแล  จึงไดชื่อวา  สัตว๑"  ดังน้ี 
แตดวยรุฬหิศัพท  (ศัพทงอก)  โวหาร  (วาสัตว)  นี้  ใชในทานผู  
ปราศจากระคะแลวก็ไดเหมือนกัน  ดงัคํา  ตาลวัณฏะ  (พัดกานตาล) 
ใชในพัดชนดิหน่ึง  ซึ่งทําดวยไมไผ  (สาน)   ก็ได  ฉะนั้น  สวนพวก 
อักขรจินตกะ  (ผูคิดเลนอักขระ)  ไมวิจารความ  ลงเอาวา  นั่นเปน 
คํานามเทาน้ัน  ขางพวกทานผูวิจารความ  ประสงคความวา  ชื่อวา 
สัตว  เพราะประกอบดวยสัตตะ๒ก็มี 
        สัตวทั้งหลายชื่อวา  ปาณะ  เพราะภาวะคือการหายใจ  หมาย 
ความวา  เพราะมีความเปนไปเน่ืองดวยลมหายใจออกหายใจเขา 
        ชื่อวา  ภูต  เพราะเปนแลว  หมายความวา  เพราะเปนข้ึนพรอม 
คือ  เกิดใหญข้ึน 
        นิรยะ   ทานเรียกวา  ปุ  สัตวทั้งหลายยอมเลื่อน  หมายคามวา 
ยอมไปในนิริยะที่เรียกปุนั้น  เหตุนั้นจึงชื่อ  ปุคฺคล"๓ 

 
๑.  ส.  ขนฺธวาร.  ๑๗/๒๓๒ 
๒.  มหาฎีกาวา  คําวา  สัตตะ  ในท่ีนี้  ไดแกพุทธิ  หรือ  วิริยะ  หรือ  เดช  เพราะฉะนัน้  สตฺโตก็ 
แปลวา   ผูประกอบดวยพุทธิ  (คือความรู)  หรือผูประกอบดวยวิริยะ  หรือผูมีเดช  (คืออํานาจ) 
ก็ได 
        ทานชางคิดเสียจริง ๆ  แมแตบาลีอธิบายไวชัดเจนแลวกย็ังอุตสาหคิดอยูอีก  นาสนุก 
๓.  ตามนี้  ปุคฺคล  แปลวา  ผูเล่ือนไปนรก  ไมนาโมทนาเลย  มหาฎีกากที็จะไมโมทนาเหมือนกนั 
จึงไมชวยขยายความอะไรเลย  กลับไปนําเอาอรรถาธิบายของอาจารยทางนิรุติศาสตรมากกลาวไวแทน 
วา  ทางนิรุติแกวา  "ช่ือวา  ปุคฺคล  เพราะเพิ่มจํานวน  และเพราะเล่ือนไป"  ตามนี้  ปุ  ออกเปน 
ปูรณ  สวน   คล  ก็  คลธาตุ  ในความเล่ือนไป  แลวก็มีอธิบายวา  แทจริง  สัตวท้ังหลายเกิดมา  ก ็
เปนดุจมาเพ่ิมจํานวนหมูสัตวนั้น ๆ ข้ึน  และเล่ือน  คือเล่ือนไปตามรุนตามคราวน้ัน ๆ  
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        รางกาย  เรียกอัตภาพ  อีกนัยหน่ึง  อัตภาพ  ก็คือขันธ  ๕  นั่นเอง  
คําวาอัตภาพนี้  ก็เปนแตคําท่ีหมายเอาขันธ  ๕   บญัญัติข้ึนโดยสภาวะ๑ 

สัตวทั้งหลายนับเนื่องอยูในอัตภาพนั้น  เหตุนั้นจึงชื่อ  อตฺตภาวปริยา- 
ปนฺน  คํา  ปริยาปนฺน - นบัเนื่อง   หมายความวากําหนดไว  (ในน้ัน) 
อยูภายใน  (นั้น) 
        ก็แล  คําวา  สตฺตา - สัตวทั้งหลาย  (มีความหมาย)  ฉันใจ 
แมคําที่เหลือ  (มีคําวาปาณาเปนตน  ก็มีความหมาย)  ฉันนั้น  บัณฑิต 
พึงทราบวา  คําเหลาน้ันเปนไวพจนของคําวา  'สรรพสัตว'   ทั้งนั้น 
แหละ  เพราะยกข้ึนดวยอํานาจรุฬหิศัพท 
        ไวพจนของคําสรรพสัตวอ่ืน  ๆ   เชนวา  สพฺเพ  ชนฺตู  สพฺเพ 
ชีวา  ยังมีอยูอีกก็จริง  แตทวา  (ในปฏสิัมภิทา)  ทานถือเอาคํา  ๕  คําน้ี 
เทาน้ัน   กลาวไววา  "เมตตาเจโตวิมุติ  เปนอโนธิโสผรณาดวย 
อาการ  ๕"  ดังน้ี  ก็โดยที่  (คําท้ัง  ๕ นั้น)  เปนคําปรากฏ  (คือเดน) 
สวนเกจิอาจารยเหลาใดไมตองการ (ใหเปน)  เพียงความท่ีคําท้ังหลาย  
มี  สตฺตา  ปาณา  เปนตน  เปนไวพจนกันเทาน้ัน  แตหากตองการถึง 
ความท่ีคําเหลาน้ันตางกันโดยอรรถดวย  ความตองการของเกจิอาจารย 
เหลาน้ัน  ผิดจากอโนธิโสผรณา๒  เพราะฉะนั้น  พระโยคาวจรไมควร 
 
๑.  คือโดยลักษณะท่ีมันเปนของมันได  มิใชโดยปรมัตถ  เพราะวาโดยปรมัตถแลว  ตัวตนบุคคล 
หามีไม  ? 
๒.  เววจนมตฺโต  นั้น  ในมหาฎีกาเปน   เววจนตามตฺต  เห็นวาของทานถูก  เพราะมี  สตฺตา 
ปาณาติอาทีน  เปนภาวาทิสัมพันธอยูขางหนา  และเปนอวุตตกรรม  ใน  อิจฺเฉยยฺุ   เสมอกับบท 
นานตฺต  ขางหลัง  
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ถือเอาความหมายอยาง  (เกจิอาจารย)  นั้น  พึงแผอโนธิโสเมตตา  ใน 
อาการ  ๕  เหลาน้ีโดยอาการใดอาการหน่ึงไปเถิด  
                                   [อัปปนา  ๕๒๘]  
        ก็แลในเมตตาภาวนานี้  ภาวนาวา  "สพฺเพ   สตฺตา  อเวรา 
โหนฺตุ  ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวรเถิด"  นี้ก็เปนอัปปนา 
อันหน่ึงได    ภาวนาวา  "(สพฺเพ  สตฺตา)   อพฺยาปชฌฺา  ดหนฺตุ- 
ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงเปนผูมีความไมบีบค้ันเถิด"   นี้ก็เปนอัปปนา 
อันหน่ึงได 
        คําวา  'อพฺยาปชฺฌา - ไมมีความบีบค้ัน'  นั้น  คือ  พฺยาปาทรหิตา 
ปราศจากพยาบาท 
        ภาวนาวา  "(สพฺเพ  สตฺตา)   อนฆีา  โหนฺตุ  -  ขอสัตว 
ทั้งหลายท้ังปวงจงเปนผูไมมีทุกขเถิด"  นี้ก็เปนอัปปนาอันหน่ึงได 
        คําวา  อนีฆา  ไดแก  นิทฺทุกฺขา - ไมมีทุกข 
        ภาวนาวา  "(สพฺเพ  สตฺตา)  สุขี  อตฺตาน  ปริหรนฺตุ - ขอ 
สัตวทั้งหลายทั้งปวงจงเปนผูมีความสุขรักษาตนอยูเถิด"     นีก้็เปน 
อัปปนาอันหนึ่งได 
 
        อโนธิโส  ผรณาติ  วุจจฺติ  ในมหาฎกีาเปน...ผรณา  ววิุชฺฌติ  เหน็วาของทานถูก  เพราะ 
แปลไดความด ี
        ในท่ีนี้ไดแกและแปลตามท่ีเห็นวาถูก 
        ท่ีวาผิดจาอโนธิโสผรณานั้น  หมายความวา  ถาถือตามมติเกจิอาจารยวาคําท้ัง  ๕  มีความ 
หมายตางกันแลวก็จะกลางเปนวา  สตฺตากอ็ยาง ๑  ปาณาก็อยาง ๑ ภูตาก็อยาง  ๑  ปุคฺคลาก็อยาง ๑ 
...แยกแดนกันไป  ไมสมกับพระบาลีท่ีกลาวความตอนเปนอโนธิโสผรณา  (แผรวมแดน)  
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        เพราะเหตุนั้น  ในบทเหลาน้ี  แมนบทใด  ๆ  ปรากฏ  (เห็นชัด  
ข้ึน)   พระโยคาวจรก็พึงแผเมตตาไปตามกําลังของบทนั้น  ๆ  เถิด  
        โดยนัยที่กลาวมาดังนี้   อัปปนาในอโนธิโสผรณะจึงเปน  ๒๐ 
เนื่องดวยอัปปนา  ๔ ๆ  ในอาการ  ๕  สวนในโอธิโสผรณะเปน ๒๘ 
เนื่องดวยอัปปนา  ๔  ๆ  ในอาการ  ๗ 
        ก็แลในอาการ  ๗  นัน้  คําวา  อิตฺถิโ ย  ปุริสา - สตรี  บุรุษ 
ทานกลาวโดยเพศ  คําวา  อริยา  อนริยา - อริยชน  อนริยชน กลาว 
โดย  (แยก)  เปนพระอริยะ  และปุถชุน  คําวา  เทวา  มนุสฺสา 
วินิปาติกา - เทวดา  มนุษย  วินิปาติกะ กลาวโดยอุปบัติ  (กําเนิด) 
        สวนในทิสาผรณะ  อัปปนาเปน  ๔๘๐  คือ  ตามนัย  (ตอน 
อาการ ๕)  ม ี สพฺเพ  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  สตฺตา----เปนขอตน  ทํา 
เปนทิศละ  ๒๐  (๑๐  ทศิรวม)   เปน ๒๐๐  ตามนัย  (ตอนอาการ  ๗) 
มี  สพฺพา  ปุตฺถิมาย  ทิสาย  อิตฺถิโย----  เปนขอตน  ทําเปนทิศ 
ละ  ๒๘  (๑๐  ทิศรวม)  เปน  ๒๘๐ 
        ทั้งหมดตามท่ีวามานี้เปนอัปปนา  ๕๒๘  ที่ทานกลาวไวในปฏ-ิ 
สัมภิทาแล 
                                 [แกอรรถเมตตานิสงส]  
        พระโยคาวจรน้ีครั้งเจริญเมตตาเจโตวิมุติตามทางอัปปนาเหลาน้ัน 
ทางใดทางหน่ึงดังกลาวมาฉะน้ีแลว   ยอมไดอานิสงส  ๑๑  ประการ  ที ่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยวา     "ผูเจริญเมตตาเจโตวิมุติ   ยอม 
หลับเปนสุข"  ดังน้ีเปนอาทิ  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 195 

        ในอานิสงส  ๑๑  นัน้  ขอวา  หลับเปนสุข  มีอธิบายวา  ชน  
ทั้งหลายนอกนั้น  (ที่ไมไดเมตตาเจโตวิมุติ)  ยอมหลับพลิกกายไปมา  
(และ)  กรนอยู  ดูเปนทุกขอยางใด   ทานผูไดเมตตาเจโตวิมุติหาหลับ 
อยางนั้นไม  ยอมหลับสบาย แมหลับสนิทแลวก็เปนดุจเขาสมาบัติ 
        ขอวา  ต่ืนเปนสุข  มีอธิบายวา  ชนทั้งหลายอ่ืนต่ืนข้ึนทําเสียง 
คราง    บิดกายพลิกไปมาอยู    ดูเปนทกุขอยางใด  ทานผูไดเมตตา- 
เจโตวิมุติหาต่ืนอยางนั้นไม  ยอมต่ืนสบาย  คือ ไมมีการ  (อาการผิด 
แปลก)  ดุจดอกปทุมแยมอยูฉะน้ัน 
        ขอวา  ไมฝนราย  อธิบายวา  ทานผูไดเมตตาเจโตวิมุตินั้น 
แมนฝนเห็น  ก็ฝนเห็นแตนิมิตท่ีดีงาม  เปนเหมือนวากําลังไหวพระ 
เจดีย  เหมือนวากําลังทําการบูชา  และเหมือนวากําลังฟงธรรม  สวน 
ชนทั้งหลายอ่ืน  (ฝน)  เห็นตนเหมือนวาถูกพวกโจรลอม  เหมือนวา 
ถูกฝูงสัตวรายทําอันตรายเอา  และเหมือนวากําลังตกเหว  อยางใด  ทาน 
ผูไดเมตตาเจโตวิมุติหาฝนรายอยางนั้นไม 
        ขอวา  เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย  คือวาเปนที่รักที่พอใจของ 
มนุษยทั้งหลาย ราวกะสรอยไขมุกท่ีสวมไวแนบอก  และราวกะพวง 
ดอกไมอันประดับไวที่ศีรษะฉะนั้น 
        ขอวา  เปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย  คือวา  ผูเจริญเมตตา- 
เจโตวิมุตินั้น  เปนที่รักของมนุษยทั้งหลายฉันใด  กย็อมเปนที่รักของ 
อมนุษยทั้งหลายฉันนั้น  เหมือนดังทานวิสาขเถระ  
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                            [เรื่องพระวิสาขเถระ]   
        ไดยินวา  พระวิสาขเถระนั้น  (เมือ่เปนคฤหัสถ)  เปนกุฎมพี 
อยูในกรุงปาฏลิบุตร    ทานอยูในกรุงนั้นแหละไดยินขาววา  ตัมพ- 
ปณณิทวีป  (คือเกาะลังกา)  ประดับประดาไปดวยถองแถวพระเจดีย 
รุงเรืองดวยกาสาวพัสตร  ในทวีปนั้น  ใคร ๆ  อาจจะน่ังหรือนอนได 
ในที่ทุกแหงท่ีตนปรารถนา๑  สัปปายะท้ังปวง  คือ  อุตุสัปปายะ 
เสนาสนสัปปายะ  ปุคคลสัปปายะ  ธัมมสวนสัปปายะ  หาไดงายใน 
ทวีปนั้น  ดังนี้ ทานจึงมอบกองโภคทรัพยของตนใหแกบุตรและภริยา 
มีเงินกหาปณะเดียวอันผูก (ขอด)  ไวที่ชายผาเทานั้น  ออกจากเรือน 
ไป  คอยเรือท่ีริมฝงทะเลอยูถึงเดือนหน่ึง  และเพราะความท่ีเปน 
ผูฉลาดในเชิงพูด  ทานซื้อของ  (สินคา)  ที่ชองน้ีไปขายท่ีชองโนน๒ 

โดยกาลในระหวาง (ที่คอยเรือ)  เดือนหนึ่งน่ันเอง  (สามารถ)  รวบ 
รวมทรัพยไดถึง  ๑,๐๐๐  กหาปณะ  ดวยการคาขายอันชอบธรรม ทาน 
มาถึงมหาวิหาร  (ในลังกา)  โดยลําดับ  แลวขอบรรพชา  (เมื่อ) 
ภิกษุทั้งหลายนําทานไปสูสีมาเพ่ือใหบรรพชา  ทานทําถุงเงิน ๑,๐๐๐ 
กหาปณะน้ันตกลงที่พ้ืนทางชองชายผา   และเม่ือภิกษุทั้งหลายทักวา 
นั่นอะไร  กบ็อกวา  "กหาปณะ  ๑,๐๐๐  เจาขา"  ภิกษุทั้งหลายเตือน 
 
๑.  มหาฎีกาวา  ท่ีนั่งนอนไดทุกแหง  เพราะเปนประเทศเกษม  คือปลอดภัยนั้นอยางหน่ึง  เพราะมี 
ท่ี  ๆ ร่ืนรมยนานั่งนาชมอยูท่ัว  ๆ  ไปอีกอยางหนึ่ง  (มาถึงตอนนี้  แมแตตัมพปณณิทวปี  ก็วิเศษกวา 
มัชฌิมประเทศในชมพูทวีปเสียแลว) 
๒.  ทฺวาร  ในท่ีนี้จะแปลวา  'ประตู'  ความไมผุด  สูแปลวา  'ชอง'   ไมไดเพราะมีตัวอยางอยูใน 
บานเมืองเรานี ้ คือทาจอดเรือสินคายอม ๆ ริมทะเล  มีทางข้ึนบกติดตอไปท่ีอ่ืนได  เขาเรียกวา 
'ชอง'  เชนชองแสมสาร  ท่ีสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  
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วา  "แนะอุบาสก  ต้ังแตกาลท่ีบรรพชาแลวไป  ทานจะจัดการไมได 
ทานจงจัดการมันเสียบัดนี้แหละ"  ดังน้ี  ทานจึงประกาศวา  "คน  
ทั้งหลายผูมาสูสถานที่นายวิสาขะบรรพชา  อยางไดมือเปลา  (กลับ)  ไป 
เลย"  แลวแก  (ถุง)  โปรย (ทานกหาปณะ)๑  ในวงสีมาแลว  จึง 
บรรพชาอุปสมบท   ทาน  (อยูมา)  มีพรรษาครบ  ๕  แลว  (เรียน 
ทํามาติกา  ๒  มาติกาใหคลองแลว   ปวารณา  (ออกพรรษา)  แลว 
เรียนเอากรรมฐานท่ีเปนสัปปายะแกแลว  เที่ยวอยูบําเพ็ญวัตรสมํ่า 
เสมอกันไปในวิหารหน่ึง ๆ วิหารละ  ๔  เดือน ๆ๒  และ 
        พระเถระวิสาขะ    (นั้น)     เท่ียว   (บําเพ็ญวัตร) 
        ไปอยางน้ันอยู     (วนัหน่ึง)   ยืนอยูในกลางปา 
        (พิจารณา)   ตรวจคนดูคุณธรรมของตนไป   จะ 
        บันลือเสียง  (ใหปรากฏไว)  จึงไดกลาวความขอ 
        นี้วา "ขาพเจาอุปสมบทมาโดยกาลเทาใด  (และ) 
        มาในท่ีนี้โดยกาลเทาใด  ในระหวางกาลเทาน้ันนี้ 
        (ความผิด)  ของขาพเจาไมมีเลย   โอ  เปนลาภแท  
        นะทานผูนิรทุกขทั้งหลาย" 
 
๑.  จะเปนเยีย่งท่ีคนไทยเรา  (ผูมีเงิน)  จดัใหเจานาคโปรยทานท่ีหนาโบสถ  กอนจะเขาไปขอ 
อุปสมบท  (ซ่ึงบัดนี้ไมใครนิยมกนัแลว)   หรือเปลา 
๒.  สมวตฺตวาส  มหาฎีกาใหอรรถาธิบายวา  กลาวกันวาพระเถระองคนี้เขาไปสูวิหารใด ๆทาน 
ไมคิดวา  'ฉันเปนอาคันตุกะ'   ทานจะบําเพญ็วัตรตาง  ๆ  ท่ีควรบําเพ็ญ  เยี่ยงภิกษปุระจําในวิหา 
นั้น  ๆ  เสมอกนัทุกแหงท่ีทานไปอยู  แตลางอาจารยประสงคความวา  อยูดวยวิหารธรรมคือเมตตา 
อันเปนไปเสมอในสัตวท้ังปวง  เพราะพระเถระองคนี้เปนผูมีเมตตาเปนวิหารธรรม  ท้ังในเวลากอ 
และหลังบรรลุพระอรหัต  
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ทานกําลังเดินไปจิตตลบรรพตวิหาร  ถึงทางสอบแพร  ก็หยุดคิดอยูวา 
ทางนี้หรือทางนี้หนอ  ครั้นนั้นเทวดาผูลิงอยูที่ภูเขายื่นมือชี้ใหทานวา  
นั่นทาง  ทานอยูที่จิตตลบรรพต  ๔  เดือนแลว  คิดวาจักไปในเวลา 
เชาตรูแลว  (เขา)  จําวัด  เทวดาผูสิงอยูที่ตนมณิละทางหัวท่ีจงกรม 
(มา)  นั่งรองไหอยูที่ข้ันบันได  พระเถระทักวาใครน่ัน 
        "ขาพเจาชื่อมณิลิยา๑  เจาขา" 
        "รองไหทําไม" 
        "เกี่ยวกับการจะไปของทาน" 
        "เมื่ออาตมาอยูที่นี่  มีคุณอะไรแกทานทั้งหลาย" 
        "ทานเจาขา  เมื่อทานอยูที่นี่  พวกอมนุษย  มีเมตตากันและกัน 
ทีนี้  ครั้นทานไปเสีย  เขาท้ังหลายก็จักกอนการทะเลาะกัน  พูดคําหยาบ 
กัน"๒  
        พระเถระจึงวา  "ถาเมื่ออาตมาอยูที่นี่  ความอยูผาสุก  (เกิด) 
มีแกทานท้ังหลายไซร  กน็ับเปนการดีอยู"  แลวอยูที่จิตตลบรรพต 
นั้นตออีก  ๔  เดือน  แลวยังคมนจิต  (ความคิดจะไป)  ใหเกิดข้ึน 
เชนเดิมอีก  ขางเทวดาก็ (มา)  รองไหเชนนั้นอีก  โดยอุบายน้ัน 
พระเถระอยูที่นั่น  (จน)  ปรินิพพานไปในที่นั้นเองแล  ภิกษุผูมีเมตตา  
เปนวิหารธรรม   ยอมเปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย  ดังนี้๓ 

 
๑.  มหาฎีกาวา  รุกขเทวดามักไดช่ือตามตนไมท่ีอาศัย  เทวดาผูนี้อยูท่ีตนมณิละ  จึงไดช่ือเชนนัน้ 
๒.  พวกอมนษุยนีห้มายถึงอะไร  หมายถึงจําพวกอสุรกายกระมัง 
๓.  ฟงจนจบแลวก็ไมทราบวาพระวิสาขะทานบําเพ็ญเมตตาอยางไร  อมนุษยถึงไดรักนัก  ทานเลา 
แตผล  เหตุไมเลา  
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        ขอวา  'เทวดารักษา'  คือเทวดาท้ังหลายยอมรักษา  (ผูมีเมตตา 
เปนวิหารธรรม)   ดุจมารดาบิดาทั้งหลายรักษาบุตรฉะน้ัน   
        ขอวา  'ไฟก็ดี  พิษกด็ี  ศัสตราก็ด ี ไมแผวพานเขา'   อธิบายวา 
ไฟเลาก็ไมแผวพาน  คือไมเขาในรางกายของผูมีเมตตาเปนวิหารธรรม 
ดุจไฟไมเขาในรางกายของอุตตราอุบาสิกา*  ฉะนั้น  พิษเลาก็ไมแผวพาน 
คือไมเขาในรางกายของผูมีเมตตาเปนวิหารธรรม  ดุจพิษไมเขาในราง 
กายของพระจุฬสิวเถระผูสวดสังยุตนิกายฉะนั้น  ศัสตราเลาก็ไมแผวพาน 
คือไมเขาในรางกายของผูมีเมตตาเปนวิหารธรรม  ดุจศัสตราไมเขาใน 
รางกายของสังกิจจสามเณรฉะน้ัน  มีอธิบายวา  ไฟก็ดี  พิษก็ด ี ศัสตราก็ด ี
ยอมไมทํารางกายของทานผูมีเมตตาเปนวิหารธรรมนั้นใหกําเริบไดและ 
ในขอน้ี  บัณฑิตท้ังหลายกลาวเรื่องแมโคนม  (เปนนิทัสนะ)  บางก็ได 
        มีเรื่องเลาวา  แมโคนมตัวหนึ่ง  ยืนปลอยกษีรธารา  (สายนํ้านม) 
ใหแกลูกโคอยู  พรานผูหน่ึง  คิดจะแทงมัน  จึงควงหอกดามยาวพุงไป 
หอกน้ัน (ไป)  ถึงรางมันเขาก็ปลิวไปดังใบตาล  (ไมเขา)  (ทั้งนี้)  ดวย 
กําลังแหงอุปจารสมาธิก็หามิได   ดวยกําลังแหงอัปปนาสมาธิก็หามิได 
เลย  (แต)  ดวยความที่แมโคนั้น  มีจิตรักใครเปนกาํลังในลูกโคเทาน้ัน 
เมตตามีอานุภาพมากดังนี้แล 
 
        ตกลงจะบวช  เดนิไปโบสถ  ยังพกเงินอยูอีก  ถาถุงเงินไมหลนเสียกอน  มิพกเขาไปถึง 
ในโบสถหรือ  ฟงดูราวกะเปนคนไมรูเหนอืรูใต ทานเลาเลอะเลือนหรือเปลา 
        สําเร็จอรหัตดวยกรรมฐานอะไร  สําเร็จเม่ือไร  ทานก็ไมเลา  ไปโผลเอาตอนจบวา  ปริ- 
นิพพานอยูท่ีจติตบรรพตน้ันเอง 
        *  อุตตราอบาสิกาถูกนางสิริมารดดวยน้ํามันเดือด ๆ  ท่ีวาไฟไมเขา  หมายความวาไมรอนกระมัง  
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        ขอวา  จิตต้ังม่ันเร็ว  คือจิตของผูมีเมตตาเปนวิหารธรรม  ยอม  
เปนสมาธิไดเร็วทีเดียว  ความชักชาแหงสมาธิจิตน้ันหามีไม* 

        ขอวา  สีหนาผองใส  คือ  ประการหนึ่ง  หนาของผูมีเมตตาเปน 
วิหารธรรมนั้น   ยอมมีสีหนาผองใส  ดัง  (หัว)  ตาลสุกที่เพ่ิมหลุดจาก 
ข้ัวฉะน้ัน 
        ขอวา  ไมหลงทํากาลกิริยา  ความวา  ข้ึนชื่อวา  สัมโมหมรณะ 
(ความหลงตาย)  ของผูมีเมตตาเปนวิหารธรรม  ยอมไมมี  ทานเปนผู 
ไมหลงเลยทํากาลกิริยา  ดังวาหลับไปฉะนั้น 
        ขอวา  เมื่อยังไมบรรลุคุณอันยิ่งกวา----นั้น  ความวา  ประการหนึ่ง 
ผูมีเมตตาเปนวิหารธรรมนั้น  เมื่อไมอาจบรรลุพระอรหัต  อันเปนคุณ 
ยิ่งกวาเมตตาสมาบัติ  เคลื่อนจากภพน้ีแลว  ยอมเขาถึงพรหมโลก 
ดังวาหลับแลวต่ืนข้ึนฉะน้ัน 
                  นี้เปนกถาอยางพิสดารในการเจริญเมตตา 
                                   [กรุณาพรหมวิหาร]  
        สวนวา  พระโยคาวจรผูใครจะเจริญกรุณาพรหมวิหาร  พึง 
พิจารณาใหเปนโทษของความไมมีกรุณา  และอนิสงสของกรุณาแลว 
จึงเริ่มเจริญกรุณาพรหมวิหาร  (ตอไป)  ก็แลเมื่อจะเริ่มเจริญกรุณา 
นั้นไมควรเริ่มในบุคคลท่ีเปนโทษแกภาวนา  มีบุคคลท่ีรักเปนตนกอน 
 
        *  มหาฎีกาวา  หมายถึงผูท่ีฌานเส่ือมไปเพราะอันตรายอะไร  ๆ กต็าม   เม่ือจะทําสมาธิอีก 
จิตของเขาจะเปนสมาธิไดเร็ว  เพราะพยาบาทนิวรณไดถูกกําจัดไวเสียไกลแลว  
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เพราะบุคคลท่ีรักก็ต้ังอยูในฐานแหงคนที่รักน่ันแหละ  (หาเปนที่ต้ังแหง 
กรุณาไม)  บคุคลผูเปนสหายที่รักยิ่งเลาก็ต้ังอยูในฐานแหงสหายท่ีรักยิ่ง  
บุคคลกลาง ๆ  ก็ก็ต้ังอยูในฐานแหงคนกลาง  ๆ   บุคคลท่ีไมรักก็ต้ังอยู 
ในฐานแหงคนไมรัก   บคุคลท่ีเปนศัตรูกันก็ต้ังอยูในฐานแหงคนเปน  
ศัตรูกันนั่นแหละ  (ทั้งหมดน้ีหาเปนท่ีต้ังแหงกรุณาไม)  (สวน)  บุคคล 
ผูมีเพศเปนขาศึกกัน  และบุคคลท่ีทํากาลกิริยาแลว  ก็ไมใชแดน (ที่จะ 
แผกรุณาไป)  เลยทีเดียว  แตเพราะกลาวไวในวิภังควา  "อน่ึง  ภิกษุมี 
ใจสหรคตกับกรุณาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยูอยางไร ?  (คือ)  ภิกษุมีกรุณา 
แผไปยังสัตวทั้งปวง  เหมือนอยางที่เห็นบุคคลผูหน่ึง  ซึ่งเปนคนยาก 
แคนเข็ญใจ*  แลวพึงสงสารฉะน้ัน"  ดังน้ี  (เพราะฉะนั้น)  กอนอ่ืน 
หมด  พระโยคาวจรไดพบใครสักคนท่ีนาสงสาร  (คือ)  มีรูปรางนา 
เกลียด  ถึงซ่ึงความลําบากเต็มประดา  ยากแคนแสนเข็ญ  เปนคน 
กําพรา  (แถม)  มือและเทากุด  นอนอยูที่ศาลาคนอนาถา  วางกระเบื้อง 
(ขอทาน)  ไวขางหนา  มีหมูหนอนออกจากมือและเทา  ทําเสียงครวญ 
ครางอยู  พึงยังกรุณาใหเปนไปวา  "สัตวผูนี้ถึงซ่ึงความทุกขยากหนอ 
ไฉนเลาหนอเขาจะพึงพนจากทุกขนี้ได"  ดังน้ีเถิด 
        เมื่อไมไดคนทุคตะ  (เชน)  นั้น  (เปนอารมณ)   แมบุคคลผูมี 
ความสุขแตมักทําบาป  ก็พึงเจริญกรุณาได  (โดย)  เปรียบกับโจรที่เขา 
 
        *  ทุรูเปต  มหาฎีกาแกวา  ไดแกประพฤติช่ัว  (กายทุจฺจริตาทีหิ  อุเปต)  เห็นวาในท่ีนี ้
ไมนาแกเชนนัน้  เพราะการแผกรุณาแกคนทําช่ัว  ทานกลาวในตอนตอไป  เห็นวา  ทุรูเปต 
นี้ก็ไวพจนของ  ทุคฺคต  นั่นเอง  
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จะฆากอน  ถามวา  เปรียบอยางไร ?  ตอบวา  เปรียบเหมือนราชบุรุษ 
ทั้งหลายมัดโจรท่ีจับไดพรอมท้ังของ  (กลาง)  โดยพระราชบัญชาวา  
จงฆามันเสีย  ใหประหาร  (เฆ่ียน)  ๑๐๐  ท ี ๆ  ทุกท่ีสี่แพรง  นาํไปสู 
ตะแลงแกง  คนทั้งหลาย  (สงสารมัน)  ใหของเค้ียวบาง  ของกินบาง 
ดอกไมของหอมเครื่องไลและ  (หมาก)  พลูบางแกมัน  มันขบเค้ียวและ 
กินของเหลานั้นไป  ดูราวกะเปนคนมีความสุขพรั่งพรอมดวยโภคะก็ 
จริงอยู  ถึงกระนั้น  ใคร ๆ ก็มิไดสําคัญเห็นมันวา  'โจรผูนี้เปนผูมีความ 
สุข   มโีภคะมากหนอ'   ดังน้ีเลย  ที่แทคนเขากรุณามัน  "คนนาสงสาร 
ผูนี้จักตายบัดเด๋ียวน้ีละ   เพราะมันวางเทาขางใด  ๆ  ลงไป  (กาวเดิน) 
มันก็ใกลความตายเขาไปทุกทีดวยเทาขางนั้น ๆ"  ดังน้ี  ฉันใดก็ดี  แม 
บุคคลผูมีความสุข  (แตวามักทําบาป)๑  ภิกษุผูบําเพ็ญกรุณากรรมฐาน 
ก็พึงแผกรุณาไดอยางนี้วา  "บุคคลผูนาสงสารน้ี  ในกาลบัดนี้เปนผูถึง 
ซึ่งความสุข  จัดตรียม  (สขุวัตถุ)  ไวอยางดี๒   บริโภคโภคะ  ก็จริงแล 
แตทวาเขาจะตองไดเสวยทุกขโทมนัสมิใชนอยในอบายท้ังหลาย  ในไม 
ชาน้ี  เพราะไมมีกัลยาณกรรมท่ีไดทาํไวดวยทวารท้ัง  ๓  แมแตทวาร 
เดียว"  ดังน้ี  ฉันนั้นเหมือนกัน  ครั้นกรุณาบุคคล  (ผูมีความสุข  
แตมักทําบาป)  นั้นไดอยางนี้แลว  ตอนั้นไปจึงยังกรุณาใหเปนไปโดย 
ลําดับ  คือ  ในบุคคลท่ีรักกัน  ตอนั้น  ในบุคคลท่ีเปนกลาง  ๆ กัน  แต 
 
        ๑.  ตรงนี้นาจะตก  ปาปการี  เพราะตอนนี้  กลาวถึงคนมีความสุข  แตมักทําบาป  ดังกลาว 
ไวตนประโยค จึงเติมวงเล็บไว 
        ๒.  สุสชฺชิโต  มหาฎีกาแกวา  สุขานุภวเน  สนนฺทโธ - แตงไวครบในการเสวยความสุข (?)  
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นั้น  ในบุคคลท่ีเปนศัตรูกัน  โดยอุบาย  (วิธี)  เดียวกันนั้น แตถาปฏิฆะ  
(ความข้ึงเคียด)    ในศัตรูเกิดข้ึนแกเธอ  โดยนัยที่กลาวมาในกอนน้ันไซร 
ปฏิฆะน้ัน  เธอก็พึงระงับเสีย  ตามนัยที่กลาวในเมตตาภาวนาน่ันเถิด 
อน่ึง  ในการแผกรุณาวิธีนี้  พระโยคาวจรไดพบหรือไดยินขาวบุคคลผู 
ที่แมไดทําความดีไว  แตมาประสบความเส่ือม  มีความเส่ือมญาติ  เสื่อม 
เพราะเกิดโรค  เสื่อมโภคทรัพยเปนตน  อยางใดอยางหน่ึงแลว  ก็พึง 
เจริญกรุณาไดทุกประการอยางน้ีวา  "บุคคลผูนี้  แมไมมีความเส่ือม 
เหลาน้ัน  แตก็เปนผูชื่อวามีทุกขอยูนั่นเอง  เพราะยังไมลวงวัฏฏทุกข----" 
ดังน้ีแลว  จึงทําสีมสัมเภท  (รวมแดน)  ในชนท้ัง  ๔  คือ  ในตนเอง 
ในบุคคลท่ีรัก  ในบุคคลกลาง  ๆ  ในบุคคลท่ีเปนศัตรู  ตามนัยที่กลาว 
แลวน่ันแหละ  แลวสองเสพเจริญกระทําใหมากซ่ึงนิมิตน้ันไป  ก็ทํา 
อัปปนาใหเจริญไดดวยอํานาจแหงฌาน  ๓  (ในจตุกนัย)  และฌาน  ๔ 
(ในปญจกนัย)  โดยนัยทีก่ลาวแลวในเมตตาภาวนานั่นแล 
        สวนในอรรถกถาอังคุตร กลาวลาํดับ  (อารมณของกรุณาภาวนา) 
ไว  (ดัง)  นี้วา  'บุคคลท่ีเปนศัตรู  พระโยคาวจรพึงเจริญกรุณาใหกอน  
เพ่ือน  ทําจิตใหออนในบุคคลท่ีเปนศัตรูนั้นไดแลว  จึงเจริญกรุณาใหคน 
ทุคตะ  แตนั้น  ใหบุคคลที่รัก ตอน้ันใหตน'  ดังน้ี   ลําดับที่กลาวใน 
อรรถกถานี้  ไมสมกับพระบาลี  (ในวิภังค)  ที่มีคําวา  ทุคฺคต  ทุรูเปต 
(ยากแคนแสนเข็ญ)  เปนตน  เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรพึงเริ่มทํา 
ภาวนาในกรุณานี้ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ  แลวทําสีมสัมเภทยัง 
อัปปนาใหเจริญเถิด  เบื้องหนาแตนั้น  วิกุพพนา  คือ  กรุณาภาวนาเปน  
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อโนธิโสผรณาดวยอาการ  ๕   เปนโอธิโสผรณาดวยอาการ  ๗    เปน  
ทิสาผรณาดวยอาการ  ๑๐  นี ้ และอานิสงสทั้งหลายมีขอวา  หลับเปนสุข 
เปนตน  บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในเมตตาภาวนานั่นเทอญ 
                    นี้เปนกถาอยางพิสดารในการเจริญกรณุา 
                                    [มุทิตาพรหมวิหาร]  
        พระโยคาวจรผูจะเริ่มทํามุทิตาภาวนา  ก็ไมควรเริ่มทําในบุคคลท่ี 
เปนโทษแกภาวนา  มีบุคคลท่ีรักเปนตนกอน  เพราะวา   บุคคลท่ีรัก 
หาเปนปทัฏฐานแหงมุทิตา  ดวยเพียงแตความเปนท่ีรักเทานั้นไม  จะ 
กลาวไยถึงบุคคลท่ีเปนกลาง ๆ และทีเ่ปนศัตรูเลา  (สวน)  บุคคลท่ีม ี
เพศเปนขาศึกกัน  และบุคคลท่ีทํากาลกิริยาแลว  ก็มิใชแดน  (ที่จะเจริญ 
มุทิตา)  เหมือนกัน  แตบคุคลผูเปนสหายที่รักยิ่ง  ซึ่งในอรรถกถา 
เรียกวาสหายนักเลง  พึงเปนปทัฏฐานได*  เพราะสหายนักเลงน้ัน 
เปนคนบันเทิงเริงรื่นแท  (พบกันก็)  หัวเราะกอน  แลวจึงพูดภายหลัง 
เพราะเหตุนั้น  สหายนักเลงน้ัน  พระโยคาวจรพึงแผมุทิตาใหกอนก็ได 
หรือมิฉะน้ัน  ไดพบหรือไดยินขาวบุคคลท่ีรักไดรับความสุขก็ดี  มีสุขวตถ ุ
จัดเตรียมไวก็ดี  บันเทิงอยู  พึงยังมุทิตาใหเกิดข้ึนวา  "สัตวผูนี้บันเทิง 
หนอ  โอ  สาธุ  ดีแท"   แทจริง  ทานอาศัยอํานาจแหงความขอนี้แหละ 
กลาวไวในวิภังควา  "อน่ึง  ภิกษุมีใจสหรคตกับมุทิตา  แผไปตลอดทิศ 
 
        *  โย  ท่ี  โย  อฏกถาย  นั้นเปน  สากงัขคติ  ของประโยคหนา  ไมใชเปน  คู  ย.  ต.  กับ 
ประโยคหลัง  จึงควรยกหวัตาปู  ระหวาง  ปทฏาน  กับโย  ออกเสีย  จะไดไมทําใหเขว  
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หน่ึงอยูอยางไร  คือ  ภิกษุมีมุทิตาแผไปยังสัตวทั้งหลายทั้งปวง  เหมือน  
อยางเห็นบุคคลผูหน่ึง  ซึ่งเปนที่รักที่เจริญใจแลว  พึงเปนผูบันเทิงใจ 
ฉะน้ัน*"  ดังน้ี 
        ถาแมสหายนักเลง  หรือบุคคลท่ีรักของเธอนั้น  เปนผูไดรบัความ 
สุขมาแลวในอดีต  แตเดี๋ยวน้ีเปนทุคตะเข็ญใจไป  ก็พึงระลึกถงึภาวะที่ 
เขาไดรับความสุขอันเปนอดีตนั่นแหละ  แลวถอืเอาอาการบันเทิงใจ 
(ในอดีต)  ของเขาน่ันเอง  ยังมุทิตาใหเกิดข้ึนวา  เขาผูนั้น  ในอดีต 
ไดเปนผูมีโภคะมากอยางนั้น  มีบริวารมาอยางนั้น บันเทิงใจอยูเปน 
นิตยอยางนั้น  หรือวา  ถอืเอาอาการบันเทิงใจของเขาที่เปนอนาคตก็ได 
ยังมุทิตาใหเกิดข้ึนวา  ในอนาคตเขาจักไดสมบัตินั้นอีก  แลวเท่ียวไปดวย 
ยานวิเศษทั้งหลาย  มีคอชาง  หลังมา  และวอทองเปนตน 
        ครั้งยังมุทิตาใหเกิดข้ึนในบุคคลท่ีรักไดอยางนี้แลว  ทีนี้จึงยัง 
มุทิตาใหเปนไปในคนกลาง ๆ  ตอนั้น  ในคนเปนศัตรู  ดังนี้โดยลําดับ 
แตถาปฏิฆะในคนท่ีเปนศัตรูเกิดข้ึนแกเธอโดยนัยที่กลาวในกอนน้ันไซร 
ก็พึงระงับมันเสียตามนัยท่ีกลาวในเมตตาภาวนานั้น  แลวทําสีมสัมเภท 
โดยความมีจิตเสมอในชนท้ัง  ๔  คือ  ในบุคคล ๓  (ที่กลาวแลว)  นี ้
และในตนเองดวย  จึงตองเสพเจริญกระทําใหมาก  ซึ่งนิมิตน้ันไป  
ก็จะพึงยังอัปปนาใหเจริญไดดวยอํานาจแหงฌาน ๓  (ในจตุกนัย)  และ 
ฌาน  ๔     (ในปญจกนัย)   โดยนัยทีก่ลาวแลวในเมตตาภาวนานั้นแล 
ตอน้ันไป  วิกุพพนา  คือ  มุทิตาภาวนาเปนอโนธิโสผรณาดวยอาการ ๕ 
 
*  อภิ.  วิ.  ๓๕/๓๗๓  
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เปนโอธิโสผรณาดวยอาการ  ๗  เปนทสิาผรณาดวยอาการ  ๑๐  นี้  และ 
อานิสงสทั้งหลาย  มีขอวา  หลับเปนสุข  เปนอาทิ  บัณฑิตพึงทราบตาม 
นัยที่กลาวแลวในเมตตาภาวนานั้นเทอญ 
                     นี้เปนกถาอยางพิสดารในการเจริญมุทิตา 
                                     อุเบกขาพรหมวิหาร  
        สวนพระโยคาวจารผูใครจะเริ่มทําอุเบกขาภาวนา  ออกจากฌาน 
ที่  ๓  หรือท่ี  ๔  อันคลองแคลว*  ตามท่ีเปนติกฌานหรือจตุกฌาน  ที่ตน 
ไดในภาวนา  ๓  มีเมตตาภาวนาเปนตนแลว  เห็นโทษในภาวนา  ๔  ขาง 
ตน  เพราะเปนภาวนาประกอบดวยมนสิการอันเปนไปโดยความรักใน 
สัตว  เน่ืองดวยความนึกแผไปวา  ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูถึงซ่ึงความ 
สุขเถิด  ดังนี้เปนตน  ๑  เพราะเปนภาวนาท่ีทองเที่ยวอยูใกลความยิน 
ราย  (ปฏิฆะ)   และความยินดี  ๑  เพราะเปนภาวนาท่ียังหยาบ  เหตุยัง 
ประกอบดวยโสมนัส  ๑  และ  (เห็น)  อานิสงสในอุเบกขาโดยความเปน 
ธรรมละเมียดแลว  บุคคลใดเปนกลาง ๆ อยูโดยปกติของเธอพึงวางเฉย 
กะบุคคลน้ัน  ยังอุเบกขาใหเกิดข้ึน  ตอนั้นจึงยังอุเบกขาใหเกิดข้ึนใน 
บุคคลประเภทอื่น  ๆ มีบคุคลท่ีรักเปนอาทิ  สมคําท่ีกลาวไว  (ในวิภังค) 
 
        *  บทตติยาวิเสสนะขางหนา  คือ  ปฏิลทฺธติกจตุกฺกชฺฌาเนน  กลาวท้ังติกฌาน  และจตกุ- 
ฌาน  แลวบทหลังจะมีกลาวแตตติยฌานอยางไรได  ท่ีถูกควรจะเปน  ปคุณตติยจตุตถฺชฺฌานา 
ในท่ีนีแ้ปลเพ่ิมตามท่ีเห็นวาถูก  สวนมหาฎีกาแก.... ตติยชฺฌานา  เปนตติยพฺรหฺมวิหารชฺฌานโต 
เห็นไมสม  เพราะไมมีความตรงไหนสอวาจะพูดถึงเฉพาะมุทิตาในทีน่ี้เลย  
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วา  "อน่ึง  ภิกษุมีใจสหรคตกับอุเบกขาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยูอยางไร   
คือ  ภิกษุแผอุเบกขาไปยังสัตวทั้งปวง  เหมือนอยางไดเห็นบุคคลผูหน่ึง 
ซึ่งเปนที่พอใจก็มิใช  ไมพอใจก็มิใช   แลวพึงวางเฉยอยูฉะน้ัน"*  ดังน้ี 
เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรครั้นยังอุเบกขาใหเกิดข้ึนได  ในบุคคล 
กลาง ๆ  โดยนัยที่กลาวแลว  ทีนี้จึงยังอุเบกขาใหเกิดในบุคคลท่ีรัก  แต 
นั้นในสหายนักเลง  ตอนั้นในคนท่ีเปนศัตรูแล  แลวทําสีมสัมเภทโดย 
(วางใจ)  เปนกลางในบุคคลท้ังปวงคือ  ในบุคคล ๓  ตามท่ีกลาวมานี้ 
และในตนเอง  แลวเสพนิมิตน้ันใหยิ่ง  เจริญนิมิตนั้น  ทํานิมิตน้ันใหมาก 
เมื่อพระโยคาวจรทําไปอยางนั้น   จตุตถฌาน  (หรอืปญจมฌาน)  จะ 
เกิดข้ึนตามนัยที่กลาวแลวในปฐวีกสิณน้ันแหละ 
        มีปญหาวา  "ก็จตุตถฌาน  (ที่วา)  นี ้ เกิดแกพระโยคาวจรผู 
ไดตติยฌานที่เกิดในกรรมฐานอ่ืน  มีปฐวีกสิณเปนตนดวยหรือ ?" 
        ตอบวา  "หาเกิดไม" 
        ถามวา "เพราะเหตุอะไร ?" 
        ตอบวา  "เพราะความท่ีมีอารมณไมสมกัน  แตเกิดแกผูได 
ตติยฌานท่ีเกิดในพรหมวิหารภาวนา  มีเมตตาภาวนาเปนตนเทาน้ัน 
เพราะมีอารมณสมกัน" 
        สวนวิกพุพนา  และความไดอานิสงส  ตอแตนั้นไป  บัณฑิตพึง 
ทราบตามนัยที่กลาวแลว  ในเมตตาภาวนานั้นเทอญ 
นี้เปนกถาอยางพิสดารในการเจริญอุเบกขา 
 
*  อภิ.  วิ.  ๓๕/๓๗๔ 
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                                      ปกิณณกกถา  
        บณัฑิตไดรูพรหมวหิาร  อันพระพรหมอุตตมา- 
        จารยตรัสไวเหลาน้ีดังน้ีแลว   พึงทราบ 
        ปกิณณกกถาในพรหมวิหารท้ังหลายนั่นอีกบาง 
        ตอไปน้ี 
                                    [วินิจฉัยโดยอรรถ]  
        ก็ในเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาน้ี  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยโดย 
อรรถกอน  (ดังตอไปนี้) 
        ธรรมชาติใดยอมรัก  หมายความวามีเยื่อใย  เหตุนั้น  ธรรมชาติ 
นั้นจึงชื่อวาเมตตา  (แปลวาธรรมชาติผูรัก)  นัยหน่ึง  ธรรมชาตินั่น 
มีอยูในมิตร  หรือวายอมเปนไปแกมิตร  เหตุนั้น  ธรรมชาตินั้นจึงชื่อวา 
เมตตา  (แปลวาธรรมชาติที่มีอยูในมิตร) 
        ธรรมชาติใด  เมื่อความทุกขของผูอ่ืนมีอยู  ยอมทําความหว่ันใจ 
แกสาธุชนทั้งหลาย*  เหตุนั้น  ธรรมชาตินั้นจึงชื่อวา  กรุณา  (แปลวา 
ธรรมชาติผูทําความหว่ันใจ)  นัยหน่ึง  ธรรมชาติใดยอมซ้ือเอาเสีย 
คือเบียนเอาเสียซึ่งความทุกขของผูอ่ืน  หมายความวา  ทําทุกขของ 
ผูอ่ืนใหหายไปเสีย  เหตุนั้น  ธรรมชาตินั้นจึงชื่อวา  กรุณา  (แปลวา 
ธรรมชาติผูซื้อเอาทุกขของผูอ่ืน)  อีกนัยหน่ึง ธรรมชาติใด  อันสาธุชน 
ยอมทําไป  คือเหยียดออกโดยการแผไปในสัตวทั้งหลายผูไดรับทุกข 
 
        *  หมายความวา  ผูท่ีรูจกัหวัน่ใจ  เม่ือคนอ่ืนไดทุกข  ก็มีแตสาธุชนเทานั้น  
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เหตุนั้นธรรมชาตินั้น  จึงชื่อกรุณา  (แปลวาธรรมชาติที่เขาทําออกไป) 
        สาธุชนท้ังหลาย     ยอมบันเทิงตอบุคคลผูเพียบพรอมไปดวย  
สมบัตินั้น  ดวยธรรมชาตินั้น  เหตุนั้น  ธรรมชาตินั้นจึงชื่อวา  มุทิตา 
(แปลวา  ธรรมชาติเปนเหตุบันเทิงแหงสาธุชน)  นัยหน่ึงธรรมชาติ 
นั้นบันเทิงในตัวเอง  เหตุนั้นจึงชื่อมุทุตา  (แปลวา  ธรรมชาติ 
อันบันเทิง)  อีกนัยหน่ึง  คําวามุทิตาน้ัน  ไดแกกริิยาบันเทิงเทาน้ัน 
เอง  (นัยนี้  มุทิตา  แปลวา  ความบันเทิง) 
        ธรรมชาติใดวางเฉย  โดยละเสียซึ่งความขวนขวาย  ในการ 
มนสิการมีมนสิการวา  "(สพฺเพ  สตฺตา)  อเวรา  โหนฺตุ"  เปนตน 
และโดยเขาถึงความ  (วางใจ)   เปนกลางเสีย  เหตุนั้น  ธรรมชาตินั้น 
จึงชื่อวา  อุเบกขา (แปลวา  ธรรมชาติผูวางเฉย) 
                            [วินิจฉัยโดยลักษณะเปนตน]  
        สวนวินจิฉัยโดยประการอ่ืนมีลักษณะเปนตน  ในพรหมวิหาร- 
ธรรม  ๔  นัน้  พึงทราบ  (ตอไปนี้) 
        เมตตา  มีความเปนไปโดยอาการ (คิด)  เก้ือกูล*  (แกสัตว 
ทั้งหลาย)  เปนลักษณะ  มีอันนําเอาประโย 
(คือเปนกิจ)    มีอันนําความอาฆาตออกไปเสียไดเปนเครื่องปรากฏ 
(คือเปนผล ?)  มีอันมองเห็นความท่ีสัตวทั้งหลายเปนที่นาเจริญใจเปน 
เหตุใกล  ความรํางับไปแหงพยาบาท  (ดวยอํานาจวิกขัมภนปหาน) 
เปนสมบัติ  (คือคามถูกตอง)  แหงเมตตาน่ัน  ความเกิดข้ึนแหง 
 
        *  มหาฎีกาและใหแปลอกีนัยหนึ่งวา  มีอันยังอาการเกือ้กูลใหเปนไปเปนลักษณะ  
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สิเนหา  (คือกลายเปนความรักดวยตัณหาไป)  เปนวิบัติ  (คือวิปริตไป)  
แหงเมตตาน่ัน๑ 

        กรุณา  มีความเปนไปโดยอาการ  (คิด)  เปลื้องทุกข  (ของ 
สัตวทั้งหลาย)  เปนลักษณะ  มีอันทนไมไดตอความทุกขของผูอ่ืน 
เปนรส  มีความไมเบียดเบียน  (สัตว)   เปนเครื่องปรากฏ  มีอันมอง 
เห็นความที่สัตวผูถูกทุกขครอบงําท้ังหลายเปนผูอนาถ  เปนเหตุใกล 
ความรํางับไปแหงวิหิงสา  (ดวยอํานาจวิกขัมภนปหาน)  เปนสมบัติ 
แหงกรุณานั้น  ความเกิดข้ึนแหงความโศก  (คือกลายเปนโศกไป) 
เปนวิบัติแหงกรุณานั้น๒ 

        มุทิตา  มีความบันเทิงใจ  (ในสมบัติของผูอ่ืน)  เปนลักษณะ 
มีความไมหึงหวงเปนรส  มีอันกําจัดเสียไดซึ่งความริษยา  (ใน 
สมบัติของผูอ่ืน)  เปนเครื่องปรากฏ  มอัีนมองเห็นสมบัติแหงสัตว 
ทั้งหลายเปนเหตุใกล  ความรํางับไปแหงอรติ  (ดวยอํานาจวิกขัมภน- 
ปหาน)  เปนสมบัติแหงมุทิตานั้น   ความเกิดข้ึนแหงความรื่นเริง 
(คือกลายเปนสนุกรื่นเริงดวยกิเลสไป)  เปนวิบัติแหงมุทิตาน้ัน 
        อุเบกขา  มีความเปนไปโดยอาการเปนกลาง  ในสัตวทั้งหลาย 
เปนลักษณะ   มีอันมองเห็นความเสมอกันในสัตวทั้งหลายเปนรส 
มีอันรํางับไปแหงความยินรายและความยินดี  เปนเครื่องปรากฏ  ม ี
อันเห็จกัมมัสสกตา  ที่เปนไปโดยนัยวา  สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของ 
 
๑.  ทานวา  ราคะมันลวงมาโดยหนาเมตตาได 
๒. - ๓.  ความโศกลวงมาโดยหนากรุณาได  ความสนุกร่ืนเริงก็ลวงมาโดยหนามุทิตาได  
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ตน  สัตวเหลาน้ัน  จักเปนผูถึงซึ่งความสุขก็ดี   จักพนจากทุกขก็ดี  
จักไมเสื่อมจากสมบัติที่ไดรับแลวก็ดี  ตามความพอใจของกรรม  ดังนี ้
เปนเหตุใกล   ความรํางับไปแหงความยินรายและความยินดี  (ดวย  
อํานาจวิกขัมภนปหาน)  เปนสมบัติแหงอุเบกขานั้น   ความเกิดข้ึน 
แหงอญาณุเบกขา  (ความเฉยโดยโง)  เปนคหสิตะ  (อิงกามคุณ) 
เปนวิบัติแหงอุเบกขานั้น 
                            [ประโยชนของพรหมวิหาร]  
        ก็แลวิปสนาสุข   (ความสุขในวิปสนา)  ก็ดี  ภพสมบัติ  (ความ 
ไดกําเนิดในรูปภพ ?)  ก็ดี  เปนประโยชนทั่วไป  ความกําจัดปฏิปกข- 
ธรรมมีพยาบาทเปนตนได  เปนประโยชนเฉพาะขอ  แหงพรหมวิหาร 
ทั้ง  ๔  นั่น  จริงอยู  ในพรหมวิหาร  ๔  นั่น  เมตตามีการกําจัด 
พยาบาทไดเปนประโยชน  ๓  ขอนอกน้ี  ก็มกีารกําจัดวิหิงสา  อรติ 
และราคะเปนประโยชน๑  (ตามลําดับ)   สมคําพระสาริบุตรกลาวไววา 
"ดูกรอาวุโส  สิ่งซ่ึงเปนทางออกไปแหงพยาบาท  ก็คือเมตตเจโต- 
วิมุติ  สิ่งซึ่งเปนทางออกไปแหงวิเหสา  ก็คือกรุณาเจโตวิมุติ  สิ่งซ่ึง 
เปนทางออกไปแหงอรติ  ก็คือมุทิตาเจโตวิมุต  สิ่งซึ่งเปนทางออกไป 
แหงราคะ  กคื็ออุเบกขาเจโตวิมุติ"๒  ดังนี้ 
 
๑.  ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน  อหึสา---- ปฏิฆาตปฺปโยชนา  คํา  อหึสา  นั้นผิด 
ท่ีถูกเปน  วหิสึา  เพราะคําท้ัง  ๓  คือ  วิหสึา  อรติ  ราคะ  เปนฉัฏฐีกรรมในปฏิฆาตะ 
๒.  ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๒๖๑  
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                       [ขาศึกใกลและไกลของพรหมวิหาร]   
        อน่ึง  ในพรหมวิหาร  ๓  นั่น  แตละขอมีขาศึกขอละ  ๒  ๆ  โดย 
เปนขาศึกใกลและขาศึกไกล  ความพิสดารวา  ราคะเปนขาศึกใกลของ 
เมตตาพรหมวิหาร  เพราะความท่ีเมตตากับราคะมีสวนเสมอกัน  โดย 
มองดูแตสวนที่เปนคุณ  ดุจขาศึกของคนท่ีมันเที่ยวอยูใกล  ๆ  มันยอม 
ไดชองโดยงาย  เพราะเหตุนั้น  เมตตา  พระโยคาวจรตองรักษาใหดี 
(ใหไกล)  จากราคะ   (สวน)  พยาบาทเปนขาศึกไกล  (ของเมตตา) 
เพราะเมตตากับพยาบาทมี  (สภาพ)  สวนท่ีเปนของตนไมเหมือนกัน 
ดุจขาศึกของคนท่ีมันซุมอยูในปาดงมีภูเขาเปนตน  เพราะฉะนั้น 
พระโยคาวจรจึงไมตองกลัวแตพยาบาทน้ัน  เจริญเมตตาไปเถิด  อัน 
ขอท่ีวาบุคคลจักเจริญเมตตาดวย  ทําอาการโกรธไปดวย  นั่นเปนอฐานะ 
(คือเปนไปไมได) 
        เคหสิตโทมนัส  อันมา  (ในบาลี)   โดยนัยวา  "เมื่อบุคคล 
เห็นความไมไดซึ่งรูปทั้งหลายที่พึงรูทางจักษุ  อันนาปรารถนานาใครนา 
เจริญใจนารื่นรมยใจ  ประกอบไปดวยโลกามิส  โดยความ  (เสียใจวา) 
ไมไดก็ดี  เมื่อระลึกถึงรูปารมณเห็นปานนั้นที่ไมเคยไดมากอน  ที่ลวง 
ไปแลว  ที่ดบัไปแลว  ทีแ่ปรไปแลวก็ดี  โทมนัสเกิดข้ึน  โทมนัสใด 
มีรูปอยางนี้  โทมนัสนั้น  เรียกวา  เคหสิตโทมนัส (ความเสียใจอิง 
กามคุณ)"*   ดังน้ีเปนตน  เปนขาศึกใกลของกรุณาพรหมวิหาร  เพราะ 
กรุณากับเคหสิตโทมนัสมีสวนเสมอกัน  โดยมองดูแตวิบัติ  (คือสวน 
 
*  ม.  อุ.  ๑๔/๔๐๓  
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เสีย)  (สวน)  วิเหสา  เปนขาศึกไกล  (ของกรุณา)  เพราะมี  (สภาพ)  
สวนท่ีเปนของตนไมเหมือนกัน เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรจึงไมตอง 
กลัวแตวิเหสานั้น  เจริญกรุณาไปเถิด  อันขอท่ีวาบุคคลจักทําความ 
กรุณาดวย  จักเบียดเบียน  (สัตว)  ดวยเครื่องประหารมีฝามือเปนตน 
ดวย  นั่นเปนอฐานะ  (คือเปนไปไมได)  
        เคหสิตโสมนัสอันมา  (ในบาลี)  โดยนัยวา  "เม่ือบุคคลเห็น 
ความไดซึ่งรูปทั้งหลายท่ีพึงรูทางจักษุ  อันนาปรารถนานาใครนาเจริญ 
ใจนารื่นรมยใจ  ประกอบไปดวยโลกามิส  โดยความ  (ดีใจวา)  ไดก็ดี 
เมื่อระลึกถึงรูปารมณเห็นปานน้ัน  ทีเ่คยไดมากอน  ทีล่วงไปแลว 
ที่ดับไปแลว  ที่แปรไปแลวก็ดี  โสมนสัเกิดข้ึน  โสมนัสใดมีรูปอยางนี้ 
โสมนัสนั้น  เรียกวาเคหสิตโสมนัส  (ความดีใจอิงกามคุณ)"๑   ดังน้ี 
เปนตน  เปนขาศึกใกลของมุทิตาพรหมวิหาร  เพราะมุทิตากับเคหสิต- 
โสมนัสมีสวนเสมอกัน   โดยมองดูแตสมบัติ  (คือสวนได)  สวน 
อรติเปนขาศึกไกล  (ของมุทิตา)  เพราะมี  (สภาพ)   สวนท่ีเปน 
ของตนไมเหมือนกัน  เพระเหตุนั้น  พระโยคาวจรจึงไมตองกลัวแต 
อรตินั้น  เจริญมุทิตาไปเถิด  อันขอท่ีวา  บุคคลจักเปนผูบันเทิงใจ 
(ในความไดดีของผูอ่ืน)  ดวยจักหนายในเสนาสนะสงัดหรือในอธิกุศล- 
ธรรมทั้งหลาย๒ดวย  นั่นเปนอฐานะ  (คือเปนไปได) 
 
๑.  ม.  อุ.  ๑๔/๔๐๓ 
๒.  มหาฎีกาวา  อธิกุศลธรรม  ไดแกสมถะวิปสนา  
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        สวนเคหสิตอญาณุเบกขา     อันมา   (ในบาล)ี       โดยนัยวา 
"เพราะเห็นรูปดวยจักษุ  อุเบกขา  (ความรูสึกเฉย)  เกิดข้ึนแกบุถุชน  
ผูโงเขลา  ผูเปนคนกิเลสหนา  ยังไมเปนโอธิชินะ  (ผูชนะแดน) 
ไมเปนวิปากชินะ  (ผูชนะวิบาก)๑  ไมเห็นโทษ  (ในความลุมหลง ?) 
มิไดสดับ  (อริยธรรม)   อุเบกขาใดมีรูปอยางนี้   อุเบกขานั้นยอม 
ไมลวงรูปไปได๒  เพราะเหตุนั้น  อุเบกขานั้นจึงเรียกวา  เคหสิตา 
(อิงกาม)"  ดังน้ีเปนตน  เปนขาศึกใกลของอุเบกขาพรหมวิหาร 
เพราะอุเบกขาพรหมวิหารกับเคหสิตอญาณุเบกขา   มีสวนเสมอกันโดย 
ไมวิจารโทษและคุณ  (เชนกัน)  ราคะและปฏิฆะ  เปนขาศึกไกล 
(ของอุเบกขา)  เพราะมี  (สภาพ)  สวนท่ีเปนของตนไมเหมือนกัน 
เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรจึงไมตองกลัวแตระคะและปฏิฆะน้ัน  
 
๑.  อโนธิชิน  และ  อวิปากชิน  เปนศัพทแปลก  อโนธิชิน  นั้น  ตามมหาฎีกาทานแบง 
แดนเปน ๒  คือ  แดนกิเลสเรียก  กิเลโสธิ  แดนมรรค  เรียกวา  มคฺโคธิ  อโนธิชิน 
ทานใหอรรถาธิบายวา  ยังไมชนะแดนกเิลสดวยแดนมรรค  ก็หมายความวา  ยังตกอยูใน 
แดนกิเลสนั่นเอง  อีกนัยหนึง่  คําโอธิชิน  หมายเอาพระเสขะ  เพราะทานชนะกิเลสเปน 
แดน  ๆ ข้ึนไปโดยลําดับ  เพราะฉะน้ัน  อโนธิชิน  ก็แปลวา  ผูยังมิไดเปนพระเสขะ 
ความก็คือยังเปนบุถุชนนั่นเอง 
        อวิปากชิน  ทานใหอรรถาธิบายวา  ยังไมชนะวิบากที่อํานวยใหเปนไปเกนิกวาภพ 
ท่ี ๗  ก็แปลวายังไมไดเปนพระโสดาบัน  ซ่ึงก็ไดความวายังเปนบุถุชนนั่นแหละ  อีกนัยหนึ่ง 
ทานวา  วิปากชิน  หมายเอาพระอรหันต  เพราะพระอรหนัตชนะวิบากถึงท่ีสุดไมปฏิสนธิอีก 
เพราะฉะนั้น  อวิปากชิน  ก็ไดแกยังไมเปนพระอเสขะ  นยันี้ไมสมกับความในท่ีนี้  เพราะ 
ในท่ีนี้พระบาลีจํากัดความเฉพาะบุถุชนท่ีโง  ๆ  เทานั้น  ท่ีวายังไมเปนพระอเสขะ  ความแลน 
ไปวา  เปนพระเสขะแลวก็ได 
๒.  มหาฎีกาขยายความวา  ไมลวงกิเลสอันมีรูปเปนอารมณไปได 
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เจริญอุเบกขาไปเถิด  อันขอที่วาบุคคลจักอุเบกขาดวย  จักยินดแีละ  
ยินรายไปดวย  นั่นเปนอฐานะ  (คือเปนไปไมได)   
        [เบื้องตน  ทามกลาง   ที่สุด  อารมณและการขยายอารมณ 
                                    แหงพรหมวิหาร]  
        อน่ึง  พรหมวิหารทุกขอน่ัน  มีกตัตุกามตาฉันทะ  (ฉันทะคือ 
ความใครจะทํา)  เปนเบื้องตน  มีการขมนิวรณไดเปนตน  เปนทาม 
กลาง  มีอัปปนาเปนที่สุด   ดวยอํานาจบัญญัติธรรม  จัดวามีเอกสัตว 
เปนอารมณ  หรือวา  (โดยสมมติธรรม ?)   มีอเนกสัตวเปนอารมณ 
เมื่อถึงอุปจารหรืออัปปนาแลว  การขยายอารมณจึงมีได 
        ในการขยายอารมณนั้น  บัณฑิตพึงทราบลําดับการขยาย  (ดัง 
ตอไป)  นี้  เหมือนอยางชาวนาผูฉลาดกําหนดท่ี  ที่จะพึงไถแลวจึง 
ไถไปฉันใด  พระโยคาวจรก็ฉันนั้น  ชัน้แรกทีเดียวพึงกําหนดเอา 
เรือน*หลังหนึ่ง  แลวเจริญเมตตาไปในสัตวทั้งหลายในเรือนน้ัน  โดย 
นัยวา  "ขอสัตวทั้งหลายในเรือนน้ีจงเปนผูไมมีเวรเถิด"  ดังน้ีเปนตน 
ทําจิตใหออน  ควรแกการในภาวนา  เฉพาะเรือนหลังหนึ่งน้ันแลว 
จึงกําหนด  ๒  หลัง  ตอน้ันจึงกําหนด  ๓-๔-๕-๖-๗-๘-๘-๙-๑๐  หลัง 
(แลว)  ถนนสายหนึ่ง  ครึ่งหมูบาน  หมูบานหน่ึง  ชนบท  (จังหวัด) 
หน่ึง  ราชอาณาจักรหนึ่ง  ทิศหน่ึง  โดยนัยดังน้ีไปจนกระทั่งจักรวาล 
หน่ึง  หรือวาจะพึงเจริญเมตตาไปในสัตวทั้งหลายในที่นั้น  ๆ  ยิ่งกวานั้น 
 
*  อาวาสในท่ีนี้ มิไดหมายถึงวัด  แตหมายถึงท่ีอยูของคนเปนหลัง  ๆ  เพราะตอไปมีกลาวถึง 
ถนนสายหน่ึง  หมูบานหนึ่ง  กลาวใหญข้ึนโดยลําดับ  จึงแปลเอาความวา  'เรือน'  
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ไปอีกก็ได  พรหมวิหารท่ีเหลือมีกรุณาเปนตน  ก็พึงเจริญนัยเดียวกัน  
นั้นแล  นี้เปนลําดับแหงการขยายอารมณในพรหมวิหารภาวนาน่ัน 
       [อุเบกขาพรหมวิหารเปนผลลัพธแหงพรหมวิหาร  ๓  ขางตน]  
        อน่ึง    อารูปเปนผลลัพธแหงกสิณท้ังหลาย เนวสัญญนาสัญญาย- 
ตนะเปนผลลัพธแหงสมาธิทั้งหลาย  ผลสมาบัติเปนผลลัพธแหงวิปสนา 
นิโรธสมาบัติเปนผลลัพธแหงสมถะวิปสนาฉันใด  อุเบกขาพรหมวิหาร 
ในพรหมวิหารภาวนานี้   ก็เปนผลลัพธแหงพรหมวิหาร  ๓  ขางตนฉันนั้น 
เพราะเหมือนวายังมิไดต้ังเสา  ยังมิไดยกชื่อและจันทันแลว  กไ็มอาจ 
วางจ่ัวและกลอนในอากาศไดฉันใด  เวนตติยฌานในพรหมวิหาร ๓ 
ขางตนเสีย  ก็ไมอาจทํา  (อุเบกขา)  จตุตถฌานใหเกิดไดฉันนั้นแล 
         [เพาะเหตุไรจึงเรียกพรหมวิหาร  เพราะอะไรจึงมา  ๔  ฯลฯ]  
        ในที่นีป้ญหาพึงมีวา  ก็เพราะเหตุอะไร  เมตตา  กรุณา  มทุิตา 
อุเบกขานั่น  ทานจึงเรียกพรหมวิหาร  ขอ  ๑   เพราะอะไรจึงมี  ๔  ขอ  ๑ 
อะไรเปนลําดับแหงคุณชาตเหลาน้ัน  ขอ  ๑    เหตุไฉน  ในอภิธรรม 
ทานจึงเรียกอัปปมัญญา  ขอ  ๑   ขาพเจาขอเฉลย  (ดังตอไปนี้) 
        ขอแรก  ความเปนพรหมวิหาร  ในคุณชาตมีเมตตาเปนอาทินั่น 
พึงทราบ     (วาเปน)      เพราะอรรถวาเปนธรรมประเสริฐ     และ 
เพราะความเปนธรรมหาโทษมิได  แทจริง  ธรรมเหลาน้ัน  จัดวาเปน 
วิหารธรรมอันประเสริฐ   เพราะภาวะท่ีเปนความปฏิบัติชอบในสัตว  
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ทั้งหลาย๑  อนึ่ง  พรหมทัง้หลายเปนผูมีจิตหาโทษมิไดอยู๒  ฉันใด  พระ 
โยคีทั้งหลายผูประกอบพรอมดวยธรรมเหลาน้ัน  กเ็ปนผู  (มีจิต)  
เสมอดวยพรหมอยูแทฉันนั้น  เพราะเหตุนั้น  ธรรมเหลาน้ัน  ทานจึง 
เรียกวาพรหมวิหาร   เพราะอรรถวาเปนธรรมประเสริฐประการ  ๑ 
เพราะความเปนธรรมหาโทษมิไดประการ ๑ 
        สวนคํา  (ตอไป)   นี ้ เปนคําแกปญหา  (อีก ๓ ขอ)   มีขอวา 
อน่ึง  เพราะอะไรจึงมี  ๔  เปนตน 
        ภาวนามีเมตตาเปนอาทิเปน ๔ เพราะอํานาจแหงกิจ 
        มีความเปนทางแหงวิสุทธิเปนตน  สวนลําดับแหง 
        ภาวนาเหลาน้ัน  เปนเพราะอํานาจแหงอาการมีความ 
        คิดเกื้อกูลเปนตน  อนึ่ง   เพราะเหตุที่ภาวนาเหลา 
        นั้นเปนไปในอารมณ  (คือสัตว)  หาประมาณมิได 
        จึงชื่ออปัปมัญญา 
        ก็เพราะในภาวนา  ๔  ประการนัน้    เมตตาเปนทางหมดจดแหง 
บุคคลผูมากดวยพยาบาท   กรุณาเปนทางหมดจดแหงบุคคลผูมาดวย 
วิเหสา  มุทิตาเปนทางหมดจดแหงบุคคลผูมากดวยอรติ  อุเบกขาเปน 
ทางหมดจดแหงบุคคลผูมากดวยราคะ   และเพราะเหตุที่การมนสิการ 
 
๑.  มหาฎีกาวา  กรรมฐานอ่ืน ๆ มีแตปฏิบัติเพื่อประโยชนตน  สวนกรรมฐานนี้เปนปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนผูอ่ืน  โดยภาวนาวา  ขอสัตวท้ังปวงจงมีความสุขเถิด  ดังนี้เปนตน  จึงวาเปน 
ความปฏิบัติชอบในสัตวท้ังหลาย 
๒.  มหาฎีกาวา  ผูจะไปเกิดเปนพรหมนัน้  บําเพ็ญฌาน   จิตปราศจากนิวรณแลวจึงไดไปเกิด 
ในพรหมโลก  แลวก็เปนผูท่ีมีจิตปราศจากนิวรณเชนนัน้ไปจนตลอดอายุของพรหม  เพราะเหตุนั้น 
จึงวาพรหมท้ังหลายเปนผูมีจติหาโทษมิไดอยู  
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ไปในสัตวทั้งหลาย  ก็มีอยู  ๔  ทางเทาน้ัน  โดยเปนอาการ  (คิด)   
หาประโยชนให  (คิด)   บําบัดสิ่งท่ีมิใชประโยชน  ยินดีในความไดดี 
และความไมคิดคํานึงถึง  (คือเพิกเฉย)  อนึ่ง   เพราะอุปมาเหมือน 
มารดา  ในบุตร  ๔  คน  ที่  (คน ๑)  เปนเด็กเล็ก  (คน ๑)  ปวย 
(คน  ๑)  เปนหนุม  และ  (คน  ๑  ออกเรือนไป)   ประกอบการงาน 
สวนตัว   ยอมเปนผูปรารถนาความเจริญเติบโต  เพ่ือบุตรคนเล็ก 
ปรารถนาบําบัดไขเพ่ือบุตรที่ปวย  ปรารถนาความย่ังยืนแหงสมบัติ 
ความเปนหนุม  เพ่ือบุตรที่เปนหนุม  ไมขวนขวายไมวาในทางไร  ๆ 
เพ่ือบุตรที่  (ออกเรือนไป)  ประกอบการงานสวนตัวแลว  ฉันใด  แม 
พระโยคาวจรก็พึงเปนผูมีอัปปมัญญาเปนวิหารธรรม  ดวยอํานาจเจริญ 
ธรรม  ๔  มีเมตตาในสัตวปวงเปนอาทิ  ฉันนั้น  เพราะเหตุนั้น 
อัปปมัญญา  ก็เปน  ๔  เพราะอํานาจแหงกิจมีความเปนทางแหงวิสุทธิ 
เปนตนนี้เหมือนกัน 
        อน่ึง    เพราะเหตุที่พระโยคาวจรผูใครจะเจริญอัปปมัญญานั่น 
(ครบ)  ทั้ง  ๔  ทีแรกพึงปฏิบัติในสัตวทั้งหมด  โดยยังอาหาร  (คิด) 
เกื้อกูลใหเปนไป  ภาวนาอันมีความเปนไปแหงอาการ  (คิด)  เกื้อกูล 
เปนลักษณะน้ันเองเปนเตตา แตนั้นไดพบก็ดี  ไดยินก็ดี  ใครครวญเห็น 
ก็ดี  ซึ่งความท่ีสัตวทั้งหลายผูปรารถนาแตประโยชนเกื้อกลอยางนี้แลวยัง 
ถูกทุกขครอบงํา  พึงปฏิบัติโดยยังอาการ  (คิด)   บําบัดทุกขใหเปนไป 
ภาวนาอันมีความเปนไปแหงอาการ  (คิด)   บําบัดทุกขเปนลักษณะ 
นั้นเองเปนกรุณา  ทีนี้  ไดเห็นความไดดีแหงสัตวเหลาน้ันผูปรารถนา  



ประโยค๘ -  วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หนาท่ี 219 

ประโยชนและปรารถนาความปราศจากทุกขอยางน้ันแลว  พึงปฏิบัติโดย 
ยังใจใหบันเทิงในความไดดี   (ของเขา)   ภาวนาอันมีความบันเทิง   
ใจเปนลักษณะน้ันเองเปนมุทิตา   สวนตอน้ันไปพึงปฏิบัติโดยอาการ 
เปนกลาง  กลาวคือความวางเฉย  เพราะความไมมีกิจอันควรจะทํา 
ภาวนาอันมีความเปนไปแหงอาการเปนกลางเปนลักษณะน้ันเองเปน 
อุเบกขา  เพราะฉะนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  ก็เพราะอํานาจแหงอาการมี 
(คิด)   เกื้อกลูเปนตนนี้  ลําดับนี้  คือ  เมตตา  ตรัสเปนขอแรก  แลวกรุณา 
แลวมุทิตา  แลวอุเบกขา  จึงเปนลําดับของอัปปมัญญา ๔  นั้น๑ 

        อน่ึง  เพราะเหตุที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นทุกขอ  ยอม 
เปนไปในอารมณหาประมาณมิได  จริงอยู  สัตวทั้งหลายไมมีประมาณ 
เปนอารมณของภาวนาเหลาน้ัน  เพราะแมสําหรับเอกสัตว  (สัตวผูเดียว) 
ภาวนาเหลานั้น  ก็เปนไปโดยอํานาจท่ีแผไปท่ัว  (ทั้งราง)   มิไดถือเอา  
ประมาณอยางนี้วา  ภาวนามีเมตตาเปนอาทิ   จะตองเจริญในที่  (สวน 
หน่ึงของรางกาย)  เทาน้ี๒  ดังนี้แล  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงไดกลาววา 
        ภาวนามีเมตตาเปนอาทิเปน  ๔  เพราะอํานาจแหงกิจ 
        มีความเปนทางแหงวิสุทธิเปนตน  สวนลําดับแหง 
 
๑.  แปลอีกนยัวา  เพราะเหตุนั้น  พึงทราบลําดับของอัปปมัญญาเหลานั้น  ดังนีว้า  พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสเมตตากอน  แลวจึงตรัสกรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา  ในลําดับ  เพราะ 
อํานาจแหงอาการมีอันนําเขาไปซ่ึงประโยชนเกื้อกูลเปนตนนี ้
๒.  มหาฎีกาชวยช้ีตวัอยางวา  เชนเจริญอุทธุมาตกอสุภ  ก็ใหถือเอานิมิตตรงท่ี  ๆ  ข้ึนมาก ๆ 
ท่ี  ๆ  ข้ึนไมมาก  ก็ไมใหถือเอา  สวนอัปปมัญญาภาวนานี้  แมจะแผไปในสัตวผูเดยีว  ก็มิได 
เจาะจงแผใหอวัยวะสวนไหน  แผเปนสกลผรณา  (คือแผไปท่ัวท้ังราง)   จึงนับเขาวาเปน 
อัปปมัญญาเชนกัน  
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        ภาวนาเหลาน้ัน  เปนเพราะอํานาจแหงอาการมีความ   
        คิดเกื้อกูลเปนตน  อนึ่ง  เพราะเหตุที่ภาวนาเหลา 
        นั้นเปนไปในอารมณ  (คือสัตว)   หาประมาณมิได 
        จึงชื่ออปัปมัญญา 
                   [๓  พรหมวิหารขางตนสําเร็จไดเพียงตติยฌาน]  
        ก็แลในภาวนาเหลานั้น  ที่แมมีลกัษณะเปนอันเดียวกันโดยความ 
ที่มีอารมณหาประมาณมิได  (ดวยกัน)  อยางนี้  ภาวนา  ๓  ขางตนก็ 
เปนติกฌานิกา  เปนไปเพียงในฌาน  ๓  ในจตุกนัย)  และหรือเปนจตุก- 
ฌานิกา   (เปนไปเพียงในฌาน  ๔  ในปญจกนัยป  เทาน้ัน   เพราะ 
เหตุอะไร   เพราะพรากจากโสมนัสไมได  ความพรากจากโสมนัส 
ไมไดมีแกภาวนาเหลาน้ัน   เพราะเหตุอะไร   เพราะภาวนาเหลาน้ัน 
เปนทางออกไปแหงปฏิปกขธรรมมีพยาบาทเปนตน*  ซึ่งเกิดจากโทมนัส 
สวนภาวนาขอสุดทายเปนอวเสสเอกฌานิกา   (เปนไปในฌานเดียวท่ี 
เหลือ  คือจตุตถฌาน  ในจตุกนัย  หรอืปญจมฌาน  ในปญจกนัย) 
เพราะเหตุอะไร   เพราะประกอบดวยอุเบกขาเวทนา  แทจริง 
อุเบกขาพรหมวิหาร  อันเปนไปโดยอาการเปนกลางในสัตวทั้งหลาย 
เวนอุเบกขาเวทนาเสียยอมเปนไปไมไดแล 
        สวนบุคคลใดพึงกลาวอยางนี้วา  "เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
 
*  มหาฎีกาชวยขยายความวา   เมตตา  กรุณา  และมุทิตาเปนทางออกไปแหงพยาบาท 
วิหึสา   และอรติ  อันเกิดแตโทมนัสหรือเจอืดวยโทมนัส  เพราะฉะนั้น  เม่ือพยาบาท  วิหึสา 
และอรติออกไปแลว  โทมนสัก็ระงับ  กลับเปนโสมนัส  (?)  
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ไวในอัฏฐกนิบาต  (อังคุตรนิกาย)   โดยความไมแปลกกันในอัปปมัญญา  
ทั้ง  ๔  วา  'ดูกรภิกษุ  เมือ่น้ันเธอพึงเจริญสมาธินี้อันมีทั้งวิตกท้ังวิจาร 
บาง  พึงเจริญสมาธินี้อันไมมีวิตกมีแตวิจารบาง  พึงเจริญสมาธินี้อันไมมี  
วิตกไมมีวิจารบาง  พึงเจริญสมาธินี้  อันมีปติบาง  พึงเจริญสมาธินี้อันไมมี 
ปติบาง  พึงเจริญสมาธินี้  อันประกอบไปดวยความสําราญ  (คือสุข)   บาง 
พึงเจริญสมาธินี้  อันประกอบไปดวยอุเบกขาบาง"๑  ดังนี้   เพราะเหตุ 
นั้นอัปปมัญญาท้ัง  ๔  ก็เปนจตุกฌานิกา   (เปนไปในฌานท้ัง  ๔  ใน 
จตุกนัย)  หรอืเปนปญจกฌานิกา  (เปนไปในฌานท้ัง  ๕  ในปญจกนัย 
เทา  ๆ  กัน) 
        บุคคลนั้น  เปนผูอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาววา  "ทานอยาพูด 
อยางนั้น   เพราะเมื่อเปนเชนนั้น  แมภาวนาทั้งหลายมีกายานุปสนา 
เปนตน  ก็จะพึงเปนจตุกฌานิกาหรือปญจกฌานิกา  (ดวยละซิ)๒ 

และในภาวนามีเวทนานุปสนาเปนอาทิ  แมแตปฐมฌานก็ไมมี  จะ 
กลาวอะไรถึงทุติยฌานเปนตนเลา   เพราะเหตุนั้นทานอยาไดถือเอาแต 
เพียงเงา  (ของสมาธิ)  ตามพยัญชนะแลวกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาเลย 
อันพระพุทธวจนะเปนคําลึกซ้ึง  พระพุทธวจนะน้ันทานควรเขาไปหา 
อาจารย  (ตามอาจารยใหอธิบายแลว)  ถือเอาโดยความหมาย  ก็แล 
ความ  (ตอไป)  นี ้   เปนความหมายในพระพุทธจนะนั้น  "นัยวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงตําหนิภิกษุ  (รูปหน่ึง)   ผูซึ่งกราบทูลขอพระ 
 
๑.  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๑๑๐ 
๒.  ซ่ึงความจริงไมเปน  เพราะกายานุปสนาเปนตนนัน้  ตรัสเปนทางวปิสนา  
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ธรรมเทศนาอยางนี้วา    "ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ  สาธุ  ขอ   
พระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองค  โดยสังเขปเถิด 
ขาพระองคไดฟงธรรมไรเลา  จึงพึงเปนผูหลีกออก  (จากหมู)  ไป ไม 
ประมาท  ทําความเพียรเด็ดเด่ียวอยูผูเดียว"๑   ดังน้ี  วา  "ก็อยางนี้แหละ 
โมฆบุรุษบางพวกในโลกน้ีเชิญเรา  (ใหแสดงธรรม)  เทียว  แตครั้น 
เราแสดงธรรมแลวก็ยังสําคัญเห็นเราเปนผูที่พวกเขาจะพึงติดตาม  (รบ 
กวน)  อยูนัน่เอง"  ดังน้ี  เพราะเหตุที่ภิกษุนั้นแมฟงธรรมครั้งกอน  
แลวก็ยังอยูที่นั่นเอง  ไมปรารถนาจะ  (ไป)  ทําสมณธรรม  (แต) 
เพราะภิกษุนั้นถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัต  เพราะฉะน้ัน  เมื่อ 
จะทรงโอวาทเธอ  จึงตรัสอีกวา  "ดูกรภิกษุ  เพราะเหตุนั้น  ในขอน้ีเธอ 
พึงสําเหนียกอยางนี้วา  'จิตของเราจักเปนจิตหยุดต้ังม่ันอยูภายใน  และ 
ธรรมทั้งหลายอันเปนบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว จะตองไมยึดจิตต้ังอยู'  ดูกร 
ภิกษุเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล"   ก็แลดูมูลสมาธิ  (สมาธิข้ันมูล)  อํานาจ 
อันไดแกอาการท่ีพอเปนจิตเตกัคคตา๒  โดยอํานาจที่จิตหยุดอยูภายในตน 
เปนอันตรัสแกภิกษุนั้นดวยพระโอวาทขอน้ี  ตอนั้น  เพ่ือท่ีจะทรงแสดง 
พระพุทธประสงควา  ภิกษุนั้นไมควรถึงซ่ึงความพอใจดวยสมาธิเพียงเทา 
นั้นแลวทํา  (มูล)  สมาธินั้นใหเจริญดังตอไปนี้  จึงตรัสการเจริญ  (สมาธิ 
ตอไป)  โดยทางเมตตา  แกภิกษุนั้นอยางนี้วา  "ดูกรภิกษุ  เมื่อใด 
จิตของเธอเปนจิตหยุดต้ังม่ันอยูในภายใน  และธรรมทั้งหลายอันเปน 
 
๑.  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๓๐๘ 
๒.  มหาฎีกาวา    ไดแกขณิกสมาธิ  ท่ีเรียกวา  มูลสมาธิ  ก็เพราะเปนมูลแหงสมาธิวิเสส 
ตอ ๆ ไป  
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 บาปอกุศลทีเ่กิดข้ึนแลวไมยึดจิตต้ังอยู  เมื่อน้ันเธอพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
'เมตตาเจโตวิมุติ   จักเปนภาวนาอันเราเจริญ  ทําใหมาก  ทําใหเปน    
ดุจยาน   ทําใหเปนดุจของใช  กอต้ังส่ังสมทําใหสําเร็จอยางดี '   ดูกร 
ภิกษุ  เธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล"   ดังน้ีแลวจึงตรัส  (ตอไป)   อีกวา 
"ดูกรภิกษุ  เมื่อใดแล  (มลู)  สมาธินี้  เปนธรรมอันเธอเจริญทําให 
มากอยางนี้แลว  เมื่อน้ันเธอพึงเจริญสมาธินี้  อันมีทั้งวิตก  มีทั้งวิจาร 
บาง ฯลฯ  พึงเจริญสมาธินี้  อันประกอบไปดวยอุเบกขาบาง" 
        เนื้อความแหงพระโอวาทน้ันวา  "ดูกรภิกษุ  เมื่อใด  มลูสมาธิ 
นี้เปนธรรมอันเธอเจริญโดยทางเมตตาอยางนั้นแลว  เมื่อน้ันเธออยา 
เพ่ิงพอใจดวยสมาธิแตเพียงนั้น  เมื่อจะยังมูลสมาธินี้ใหลุถึงจตุกฌาน 
หรือปญจกฌานในอารมณอ่ืน  ๆ*   (ตอไป)  พึงเจริญ  (สมาธินี้)  โดย 
นัยวา  "สวิตกฺกมฺป  สวิจาร - สมาธิมีทั้งวิตก  มีทั้งวิจารบาง"  เปนตน 
อน่ึง  ครั้นตรัสอยางนี้แลว  จะทรงแสดงความวา  'ภิกษุพึงทําการเจริญ 
สมาธิ  แมที่มีพรหมวิหารที่เหลือมีกรณุาเปนตนเปนตัวนํา  โดย 
(ใหถึง)  จตุกฌานหรือปญจกฌานในอารมณอ่ืน  ๆ  ดวย'  จึงตรัสแก 
ภิกษุนั้น  (ตอไป)  อีกวา  "ดูกรภิกษุ  เมื่อใดแล  สมาธินี้เปนธรรม 
อันเธอเจริญทําใหมากอยางนี้แลว   เมื่อน้ัน  เธอพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
กรุณาเจโตวิมุติ  จักเปนภาวนาอันเราเจริญทําใหมาก----"  ดังน้ีเปนตน 
ครั้นทรงแสดงการเจริญจตุกฌานหรือปญจกฌาน  อันมีพรหมวิหาร  ๔ 
มีเมตตาเปนตัวนําอยางนี้แลว   จะทรงแสดงสมาธิอันมีอนุปสนา  ๔  ม ี
 
        *  มหาฎีกาวา  อารมณอ่ืน  ๆ  มีปฐวีกสิณเปนตน  
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กายานุปสนาเปนตนเปนตัวนํา  จึงตรัส  (ตอไป)  อีกวา  "ดูกรภิกษุ   
เมื่อใดแล  สมาธินี้เปนธรรมอันเธอเจริญทําใหมากอยางนี้แลว  เมื่อน้ัน 
เธอพึงสําเหนียกอยางนี้วา  'เราจักเปนผูพิจารณาดูกายในกายอยู"  ดังน้ี 
เปนตนแลว    จึงทรงยังภิกษุนั้นใหถือเอา  (พระธรรม)  เทศนาดวย 
ยอดคือพระอรหัตวา  "ดูกรภิกษุ  เมื่อใดแล   สมาธินี้เปนอันเธอเจริญ  
ทําใหเปนดีแลวอยางนี้  เมื่อน้ัน  เธอจักเดินไปทางใด  ๆ  ก็ดี  เธอ 
ก็จักเดินเปนผาสุกแท  เธอจักยืนอยู  ณ  ที่ใด  ๆ  ก็ดี  เธอก็จักยืนเปน 
ผาสุกเทียว   เธอจักนั่ง   ณ  ที่ใด  ๆ  ก็ดี  เธอก็จักนั่งเปนผาสุกทีเดียว 
เธอจักสําเร็จการนอน  ณ  ที่ใด  ๆ  ก็ด ี   เธอก็จักสําเร็จการนอนเปน 
ผาสุกแล"  ดงัน้ี 
        เพราะเหตุนั้น๑  อัปปมัญญา ๓  มีเมตตาเปนตน  บัณฑิตพึงทราบ 
วา  เปนติกฌานิกาหรือจตุกฌานิกา  (คือเปนไปในฌาน  ๓  ขางตน 
ในจตุกนัย  หรือเปนไปในฌาน  ๔  ขางตนในปญจกนัย)  เทาน้ัน 
สวนอุเบกขา  ก็พึงทราบวา  เปนอวเสสเอกฌานิกา  (เปนไปในฌาน 
เดียวท่ีเหลือ  คือ  จตุตถฌานในจตุกนัย  หรือปญจมฌานในปญจก- 
นัย)  เทาน้ัน  และในอภิธรรม  ทานก็จําแนกไวอยางนั้นเหมือนกันแล๒ 

                          [อัปปมัญญามีอานุภาพแปลกกัน]  
        บัณฑิตพึงทราบวา  อัปปมัญญา  ๔  นั่น  แมต้ังไวเปน ๒ สวน 
 
๑.  คือ  เพราะเหตุท่ีพระพุทธโอวาทใหบําเพ็ญสมาธิท่ีกลาวตอนตนนั้น  ตรัสหมายเอาสมาธิ 
ในอารมณอ่ืน  มิใชอารมณแหงอัปปมัญญา 
๒.  มหาฎีกาวา  เชนในอัปปมัญญาวิภังค  ในจิตตุบาทกณัฑเปนตน  
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โดยเปนติกฌานหรือจตุกฌานสวน  ๑  เปนอวเสสเอกฌานสวน  ๑ ดัง   
กลาวมาน้ีแลวก็ดี  ยังมีอานุภาพวิเสสไมเหมือนกัน  โดยภาวะมีความ  
เปนสุภปรมา  (มีสุภวิโมกขเปนอยางยิ่ง)  เปนตน   จริงอยู  ใน 
หลิทฺทวสนสูตร  อัปปมญัญาเหลาน่ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแปลก 
กัน  โดยภาวะมีความเปนสุภปรมาเปนอาทิ  ตรัสไวอยางไร ?   ตรัส 
ไวอยางนี้วา  "ดูกรภิกษุทัง้หลาย  เรากลาวเมตตาเจโตวิมุติวา  มี 
สุภวิโมกขเปนอยางยิ่ง  กลาวกรุณาเจโตวิมุติวา  มีอากาสานัญจายตน- 
วิโมกขเปนอยางยิ่ง   กลาวมุทิตาเจโตวิมุติวา  มีวัญญาณัญจายตนวิโมกข 
เปนอยางยิ่ง  กลาวอุเบกขาเจโตวิมุติวา  มีอากิญจัญญายตนวิโมกข 
เปนอยางยิ่ง"   ดังน้ี  ถามวา  ก็เพราะเหตุไฉน  อัปปมัญญาเหลาน่ัน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาอยางนั้น  แกวา  เพราะอัปปมัญญาเหลาน่ัน 
เปนอุปนิสัยแหงวิโมกขนั้น ๆ   แทจริง  สัตวทั้งหลายยอมเปนสิ่ง 
ไมปฏิกูล  (ไมพึงเกลียด)   สําหรับพระโยคาวจรผูเปนเมตตาวิหารี 
ทีนี้  เพราะคุนในสิ่งไมปฏิกูล  เมื่อพระโยคาวจรเมตตาวิหารีนั้น  นําจิต 
เขาในวรรณกสิณท้ังหลาย  มีนลีกสิณเปนตน  อันเปนสีบริสุทธิ์ไม 
ปฏิกูล  จิต  (ของเธอ)  ยอมแลนไปในวรรณกสิณน้ันโดยไมสูยากเลย 
เมตตาเปนอุปนิสัยแหงสุภวิโมกข  โดยนัยดังกลาวนี้  ไม  (เปนอุปนิสัย 
แหงวิโมกข)  ยิ่งกวา (สุภวิโมกข)  นั้นไป  เพราะเหตุนั้น  เมตตา 
นั้น  จึงตรัสวาเปน  สุภปรมา  (มีสุภวิโมกขเปนอยางยิ่ง) 
        สําหรับพระโยคาวจรผูเปนกรุณาวิหารี  ผูมองเห็นความทุกขของ  
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สัตว  ซึ่งมีรูป  (รางกาย)  เปนเหตุ  เชนถูกหวดดวยทอนไม๑  โทษ  
ในรูป  (รางกาย)  ก็เปนอันรูชัด  ทั้งท่ีมีความเปนไปแหงกรุณา  ทีนี ้
เพราะความท่ีรูโทษในรปูชัด  เมื่อเธอเพิกกสิณอยางใดอยางหนึ่ง  ใน   
บรรดากสิณมีปฐวีกสิณเปนตน  (เวนอากาสกสิณ)  แลวนําจิตเขาใน 
อากาศอันเปนรูปนิสสรณะ  (ที่จากไปแหงรูป  คือวางจากรูป ?)  จิต 
(ของเธอ)  ยอมแลนไปในอากาศน้ันโดยไมสูลําบากเลย  กรณุาเปน 
อุปนิสัยแหงอกาสานัญจายตนวิโมกขโดยนัยดังกลาวมานี้  ไม  (เปน 
อุปนิสัยแหงวิโมกข)  ยิ่งกวาน้ันไป  เพราะเหตุนั้น  กรุณานั้น  จึงตรัส 
วาเปน อากาสานฺจารยตนปรมา  (มอีากาสานัญจายตนวิโมกขเปน 
อยางยิ่ง) 
        สวนจิตของพระโยคาวจรมุทิตาวิหารี   ผูพิจารณาเห็นวิญญาณ 
(จิตใจ ?)  ของสัตวผูเกิดความบันเทิงใจ  ดวยเหตุแหงความบันเทิง 
นั้น  ๆ  อยู  ยอมเปนจิตคุนในการยึดถอืวิญญาณ๒  ทั้งที่มีความเปนไป 
แหงมุทิตา  ทีนี้   เมื่อเธอกาวลวงอากาสานัญจารยตนะที่ไดบรรลุโดย 
ลําดับแลว  นําจิตเขาในวิญญาณ  ซึ่งยังมีนิมิตคืออากาศเปนอารมณ 
จิต  (ของเธอ)  ยอมแลนไปในวิญญาณนั้นโดยไมยากเลย  มุทติา 
เปนอุปนิสัยแหงวิญญาณัญจายตนวิโมกขโดยนัยดังกลาวนี้  ไม (เปน 
 
๑.  ปาฐะเรียงติดกันวา  ทณฑฺาภิฆาตาทิรูปนิมิตฺต  ทําใหแปลยาก  ถาแยกเปน  ทณฑฺาภิฆาตาทึ 
รูปนิมิตฺต  ก็แปลไดความดดีังท่ีแปลไวนี้  เพราะบทท้ังสองตางก็เปนวิสสนะของบท  สตฺตทุกฺข 
แมมหาฎีกา  ลงทายก็ใหความหมายวา  "ทณฺฑปฺปหาราทิชริต  กรชรูปเหตุก  สตฺตาน 
อุปฺปชฺชนกทุกขฺนฺติ   อตฺโถ" 
๒.  ปาฐะ  เปน  วิฺาณคฺคหณปริวทิิต  แตในมหาฎกีา  เปน. . .  ปริจิต  เห็นวาเขาทีกวา 
เพราะจิตรู. . . ไมไดความ  แตจิตคุม. . . ไดความ  
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อุปนิสัยแหงวิโมกข)  ยิ่งไปกวานั้น  เพราะเหตุนั้น  มุทิตานั้น  จึงตรัส    
วาเปน  วิฺาณฺจายตนปรมา  (มีวิญญาณัญจายตนวิโมกขเปนอยางยิ่ง) 
        สวนจิตของพระโยคาวจรอุเบกขาวิหารี  เปนจิตยากท่ีจะถือเอาสิ่ง 
ที่ไมมี  เพราะความท่ีเปนผูเพิกเฉยตอการถือเอาประโยชนผูอ่ืนมาความ 
สุขความทุกขเปนตน*  เพราะไมมีความคํานึงวา  'ขอสัตวทั้งหลาย 
จงเปนผูถึงซ่ึงความสุขเถิด'   หรือวา  'ขอสัตวทั้งหลายจงพนจากทุกขเถิด' 
หรือวา  'ขอสัตวทั้งหลายอยาไดพรากจากความสุขที่ถึงพรอมแลวเลย' 
ดังน้ีก็ดี  ทีนี้  เมื่อเธอผูมีจิตคุนในความเพิกเฉยตอการถือเอาประโยชน 
ผูอ่ืน  และมจิีตยากท่ีจะถือเอาสิ่งท่ีไมมีโดยปรมัตถ  กาวลวงวิญญาณัญ- 
จายตนะที่ไดบรรลโุดยลําดับแลว  นําจิตเขาไปในส่ิงท่ีไมมีโดยสภาวะ 
คือในความไมมีแหงวิญญาณที่เปนปรมัตถ  จิต  (ของเธอ)  ยอมจะ 
แลนไปในความไมมีแหงวิญญาณนั้น  โดยไมสูยากเลย  อุเบกขาเปน 
อุปนิสัยแหงวิโมกข)  ยิ่งกวาน้ันไป  เพราะเหตุนั้น  อุเบกขานั้น  จึง 
ตรัสวาเปน  อากิฺจฺายตนปรมา  (มีอากิญจัญญายตนวิโมกขเปน 
อยางยิ่ง) 
                       [อัปปมัญญาทํากัลยาณธรรมใหบริบูรณ]  
        บัณฑิตไดทราบอานุภาพของอัปปมัญญาเหลาน้ัน  โดยความเปน 
 
*  ปาฐะ  เปน  สุขทุกฺขาทิปรมตฺถ . . . เขาใจวาคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน. . .  ปรตฺถ  เพราะ 
สุขทุกฺขาทิ  ท่ีเปนวิเสสนะ  ก็บงอยูวาเปน  ปรัตถะ   ไมใชเร่ืองปรมัตถะ  ความคิดคํานึง 
ก็สนับสนุนวาเปนเร่ือง  ปรัตถะ  ท้ังนั้น  แมบท   ปรมตฺถคฺคาหโต  บรรทัดลางก็เชนเดียวกัน 
ในท่ีนีแ้ปลตามท่ีเห็นวาถูก  
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สุภปรมาเปนอาทิอยางนี้แลว   ควรทราบตอไปอีกวา  อัปปมัญญา   
ทั้งปวงน่ันเปนภาวนาท่ีทํากัลยาณธรรมทั้งส้ิน  มทีางเปนตนใหบริบูรณ 
แทจริง  พระมหาสัตวทั้งหลายผูมีจิตเปนไปสมํ่าเสมอ  โดยความเปนผูมี 
อัชฌาสัยในอันทําประโยชนเกื้อกูลในสัตวทั้งหลาย  โดยความท่ีทนไมได 
ตอความทุกขของสัตวทั้งหลาย  โดยความเปนผูปรารถนาความต้ังอยู 
นานแหงสมบัติตาง ๆ ของสัตว  และโดยความท่ีไมตกเปนฝกฝายใน  
สัตวทั้งปวง  ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลายดวยอาการอยางนี้  คือ  (๑) 
ทรงใหทานอันเปนเหตุแหงความสุขแกสัตวทุกถวนหนา  ไมทรงทําการ 
แบงแยกวา  ควรใหแกผูนี้   ไมควรใหแกผูนี้  (๒)   ทรงเวนการ 
ทํารายเขา  (ไมแบงแยกวาควรทํารายผูนี้  ไมควรทํารายผูนี้)  สมาทาน 
ศีล  (อันเปนเหตุแหงความสุขแกสัตวทุกถวนหนา)   (๓)  ทรงเสพ 
เนกขัมมะ  (อันเปนเหตุแหงความสุขแกสัตวทุกถวนหนาไมแบงแยก) 
เพ่ือทรงบําเพ็ญศีลใหบรบิูรณ  (๔)   ทรงชําระปญญาใหผองแผว 
เพ่ือประโยชนแกความไมงมงาย  ในสิ่งท่ีเปนประโยชน  และมิใช 
ประโยชนของสัตวทั้งหลาย  (ทุกถวนหนาไมแบงแยก)  (๕)  ทรงทํา 
ความเพียรเปนนิจเพื่อประโยชนสุขแกสัตวทั้งหลาย  (ทุกถวนหนา 
ไมแบงแยก)  (๖)  อน่ึง  แมทรงถึงความเปนวีรบุรุษ  ดวยอํานาจ 
ความเพียรอันยิ่งยวด   กย็ังทรงยอมอดโทษมีประการตาง ๆ  ใหแก 
สัตวทั้งหลาย  (ทุกถวนหนาไมแบงแยก)  (๗)  ไมทรงยังปฏิญญา 
ที่ทําไววา  'ฉันจักใหสิ่งน้ีแกทาน  จักทําส่ิงน้ีแกทาน'   ดังน้ี ใหคลาดไป 
(๘)  ทรงเปนผูมีความต้ังใจมั่นไมหวั่นไหว  เพ่ือประโยชนสขุของ  
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สัตวเหลาน้ัน  (ทุกถวนหนาไมแบงแยก)  (๙)  ทรงเปนบุพการี   
ในสัตวเหลานั้น  ดวยพระเมตตาอันไมหว่ันไหว  (๑๐)  แตไมตรง  
หวัดการตอบแทน  ดวยพระอุเบกขา  ดังนี้  ตลอดจนทรงทํากัลยาณธรรม 
ทุกอยาง  อันตางโดยพลญาณ  ๑๐  เวสารัชญาณ  ๔  อสาธารณญาณ  ๖ 
พุทธธรรม  ๑๘  ใหบริบรูณ  อัปปมญัญาน้ันเปนภาวนาท่ีทํากัลยาณ- 
ธรรมทั้งปวงมีทานเปนตนใหบริบูรณอยางนี้แล 
                         บริเฉทที่  ๙  ชื่อพรหมวิหารนิเทส 
                              ในอธกิารแหงสมาธิภาวนา 
                            ในปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรค 
        อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                               ดั่งน้ี  
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                                       อารุปฺปนิเทส   
                                อากาสานัญจายตนะ   
        ก็ในอรปูกรรมฐาน  ๔  ที่ทานยกข้ึนแสดงไวในลําดับแหงพรหม- 
วิหาร  พระโยคาวจรผูใครจะเจริญอากาสานัญจายตนะ  เปนอันดับแรก 
(พิจารณา)  เห็นโทษในกรัชรูป  (คือรางกายสด  ๆ)  ทางโทษ  (ภาย 
นอก)   มีการที่ตองถือไมพลอง  (เพ่ือประหารกัน)  เปนตนนั่น  ตาม 
บาลีวา "ก็แล  การถือไมพลอง  ถือศัสตรา  และการทะเลาแกงแยง 
ทุมเพียงกันท้ังหลาย  ปรากฏมีอยูก็เพราะมีรูปเปนเหตุ  แตวาโทษมีการ 
ถือไมพลองเปนตนนั้นไมมีโดยประการท้ังปวงในอรูปภพ  เธอพิจารณา 
เห็นอยางนี้แลว  ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือความหนายรูปทั้งหลาย  เพ่ือ 
ความหายรักรูปทั้งหลาย   เพ่ือความดับไปแหงรูปทั้งหลายโดยแท" 
ดังน้ีก็ดี  ทางความเจ็บปวยต้ัง  ๑,๐๐๐  อยาง  มีโรคตาโรคหูเปนตนก็ดี 
แลว  จึงยังจตุตถฌานใหเกิดข้ึนในกสิณ  ๙  มีปฐวีกสิณเปนตน  อยาง 
ในอยางหน่ึง  เวนปริจฉินนากาสกสิณ  เพ่ือกาวลวงเสียซึ่งกรัชรปูนั้น 
อันที่จริง  กรชัรูปก็เปนอารมณที่พระโยคาวจรน้ันกาวลวงเสียไดแลว 
ดวยอํานาจรูปาวจรจตุตถฌาน  แตเพราะวาแมกสิณรูป  (คือนิมิตกสิณ) 
ก็มีสวนคลายกรัชรูปนั้นอยูนั่นเอง  เพราะเหตุนั้น  เธอจึงใครจะกาว 
ลวงกสิณรูปนั้นเสียอีก  ถามวา  กาวลวงอยางไร ?   ตอบวา  เปรียบ 
เหมือนบุรุษผูกลัวงู  ถูกงูในปาไลเอา  ก็  (ว่ิง)  หนีโดยเร็ว  (ว่ิงไป)  
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เห็นใบตาลมีลายเปนรอย๑  (คดไปมา ?)  หรือเถาวัลย  หรือเชือก  หรือ 
รอยดินแตกระแหงก็ดี  (ผาด ๆ  คลายงู)  ในที่ที่หนีไปแลว  กก็ลัว  
ก็หวาด  ไมอยากมองมันเลยทีเดียว  ฉันใด  อนึ่ง  เปรียบเหมือนบุรุษ  
ผูอยูในบานเดียวกันกับคนท่ีเปนศัตรูกัน  ผูคอยทําความพินาศให  ถูก 
เขาขมเหงเอา   ดวยการกระทําตาง ๆ  เชนทํารายเอา  (จะใหตาย) 
จับมัด  (ทรมาน)   หรือเผาเรือนเอาเปนตน  (ทนไมไหว)  ก็ไปอยู 
บานอ่ืน  (ไป)  เห็นคนท่ีมีรูปรางเทา  หรือเสียงเหมือน  หรือทาทาง 
คลายคลึงกับคนท่ีเปนศัตรูในหมูบานนั้นเขา  ก็กลวั  ก็หวาด  ไมอยาก 
มองเขาเลยทีเดียวฉันใด 
        (ตอไป)  นี้เปนการเทียบคําอุปมา  ในขออุปไมยท่ีวานั้น  คือ 
เวลาท่ีภิกษุพรั่งพรอมอยูดวยกรัชรูป  โดยทํามันใหเปนอารมณ๒  เหมือน 
เวลาท่ีบุรุษ  (๒  คน)  นัน้  ถูกงู  หรอืศัตรูเลนงานเอา  เวลาท่ีภิกษุ 
กาวลวงกรัชรูปเสียไดดวยอํานาจรูปาวจรจตุตถฌาน  เหมือนการท่ีบุรุษ 
(๒  คน)  นัน้  (ว่ิง)  หนีไปโดยเร็ว  หรือไปอยูบานอ่ืนเสีย  ความ 
ที่ภิกษุกําหนดเห็นลงไปวา  แมกสิณรปูนี้ก็มีสวนคลายกรัชรูปนั้นอยูนั่น 
เอง  ดังนี้แลว  ใครจะกาวลวงกสิณรูปนั้นเสียอี  เหมือนความท่ีบุรุษ 
(๒  คน)  นัน้  เห็นสิ่งคลายงู  เชน  ใบตาลมีลายเปนรอย  (คดไปมา) 
 
๑.  เลขาจิตฺต  ตาลปณฺร  มหาฎีกาวา  ใบตาลมีลายดวยรอยที่คนเอาสีตาง ๆ เชน  สีดํา  ขีดเขียน 
เขาไว  นกึไมเห็นเหตุเลยวาทําไมคนจึงไปทําจิตรกรรมใบตาลไวในปา  จะเปนฝมือพวกโคบาล 
กระมัง 
๒.  มหาฎีกาวา  ทํากรัชรูปใหเปนอารมณวา  ตาของเรางาม  รางกายของเราแข็งแรง  บริขาร 
ของเราดี  
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ก็ดี  บรุุษคลายศัตรูก็ดี  ในท่ี  ๆ  (ว่ิง)  หนีไปก็ดี    ในหมูบานอ่ืนก็ดี  
แลวหวาดกลัว  และไมอยากมองฉะนั้น  
        อน่ึง  แมอุปมา  (อ่ืนอีก)  มีอุปมาดวยสุนัขท่ีถูกสุกร  (ปา) 
ขวิด  และคนกลัวผีเปนตน  ก็ควร  (นํามา)  กลาว  ในความขอน้ีได* 

        พระโยคาวจรน้ัน  หนายจากกสิณรูปอันเปนอารมณของจตุตถ- 
ฌานน้ันอยางนี้แลว  เปนผูใครจะหลีกหนีไป  จึงบําเพ็ญความเปนวสี 
ดวยอาการ  ๕  ไดแลว  ออกจากรูปาวจรจตุตถฌานอันคลองแคลวแลว 
เห็นโทษในฌานนั้นวา  "ฌานน้ีทํา  (กสิณ)  รูปทีเราหนายแลวให 
เปนอารมณ"  บาง  วา  "ฌานน้ีมีขาศึกคือโสมนัสอยูใกล"  บาง วา 
"ฌานน้ีหยาบวาสันตวิโมกข  (วิโมกขอันละเอียด  คืออรูปฌาน)" 
บาง 
        ก็ความมีองคหยาบ  หามีในอรูปานนั้นไม   เพราะแมอรูปฌาน 
ทั้งหลาย  ก็มอีงคสอง  ดุจรูปาวจรจตุตถฌานนั้นซึ่งมีองคสองนั่นเอง 
แล  (คืออุเบกขา  กับ  เอกัคคตา) 
                                           [เพิกกสิณ]  
        พระโยคาวจรน้ัน  ครั้นเห็นโทษในรูปาวจรจตุตถฌานน้ันอยางนี้ 
แลว  ตัดความไยดี  (ในฌานน้ัน)   เสีย  ทําในใจซึ่งอากาสานัญจายตนะ 
โดย  (วา)  เปนธรรมละเอียด  แผกสณิไปจนตลอดเขตจักรวาล   หรือ 
 
        *  มหาฎีกาชวยเลาขยายความวา  สุนัขตัวหนึง่พอถูกสุกรในปาขวิดเอาก็วิ่งหนี  ขณะท่ีวิ่งหน ี
ไปเห็นหมอขาวผาด  ๆ  สําคัญวาสุกรก็กลัว  วิ่งหนีตอไป         
        คนกลัวผี  ในเวลากลางคืนเดินไปในที่  ๆ  ไมคุน  เห็นตนตาลยอดดวนเขา  สําคัญวาผี 
ก็กลัวจนส้ินสติ  
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ตลอดที่เทาท่ีตองการ  ทําในใจซึ่งโอกาสท่ีกสิณรูปนั้นแผไปถึงวา   
'อากาโส  อากาโส๑ - อากาศ  อากาศ'   หรือวา  'อนนฺโต  อากาโส- 
อากาศเปนอนันตะ'   ดังน้ีไป  ยอมเพิกกสิณได๒  ก็แลเมื่อเพิก  หา 
ใชมวนเอาเหมือนมวนเสื่อลําแพนไม  หาใชยกเอาเหมือนยกขนมจา 
กะทะไม  เปนแตไมคิดถึง  ไมทําในในถึง  ไมพิจารณาถึง  กสณิน้ัน 
เสีย  เทาน้ัน  และเม่ือไมคิดถึง  ไมทําในใจถึง  ไมพิจารณาถึง  (กสิณ 
นั้น)  ทําในใจแตโอกาสท่ีกสิณรูปแผไปทาเดียววา  'อากาโส  อากาโส 
-อากาศ  อากาศ'    ดังน้ี  ชือ่วาเพิกกสิณ  ขางกสิณเลา  เมื่อถูก 
เพิก  ก็ไมใชหลุดข้ึน  มิใชกระจัดกระจายไป  เปนแตอาศัยความไมทํา 
ในใจถึงกสิณรูปนี้  และทําในใจแตวา 'อากาโส  อากาโส- อากาศ 
อากาศ'  ก็ไดชื่อวา  ถูกเพิกแลวเทาน้ัน   กสิณุคฆาฏิมากาสนิมิต 
(นิมิตคืออากาศตรงท่ีกสิณรูปเพิกไป)  ก็ปรากฏข้ึน 
        คําวา  กสิณูคฺฆาฏิมากาล  (อากาศตรงท่ีกสิณรูปเพิกไป)   กด็ี  
คําวา  กสิณผุฏโกาส  (โอกาสเทาที่กสิณแผไป)  ก็ดี  คําวา  กสิณ- 
วิวิตฺโตกาส  (โอกาสที่วางจากกสิณรูป)  ก็ด ี ทั้งหมดน้ีก็อันเดียวกัน 
นั่นเอง 
 
๑.  ปาฐะเรียงอากาโสไวบทเดียว  ท่ีถูกควรเปน  ๒  บท  ถัดไปอีก ๔ บรรทัดก็มีเห็นเปนตัวอยางอยู 
๒.  กสิณ  ท่ีถูกเปนอวตฺุตกรรมในอุคฺฆาเฏติขางหนา  แตปาฐะเรียงไวชิด  อุคิฆาเฏนฺโต  ขาหลัง 
ชวนใหเขาใจผิด 
๓. ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคเปน  กสิณุคฺฆาฏิมากาสมตฺต  เขาใจวาคลาดเคล่ือน  เพราะบทนี ้
เปนกตัตาใน  ปฺายติ  และถัดไป  ๒  บรรทัดก็มี  กสิณุคฺฆาฏิมากาสนิมิตฺต  เปนพยานยันอยู 
ในท่ีนีแ้กและแปลตามท่ีเหน็วาถูก  
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                                      [อุปจารและอัปปนา]    
        พระโยคาวจรน้ัน  นึกหนวงเอากสิณุคฆาฏิมากาสนิมิตน้ันแลว ๆ 
เลา  ๆ  วา  'อากาโส  อากาโส - อากาศ  อากาศ'   ทําไปจนเปนนิมิต 
ที่นึกเอามาได  (ตักกาหตะ)  ตรึกเอามาได  (วิตักกาหตะ)  เม่ือเธอ 
นึกหนวง  (นิมิตน้ัน)  แลว  ๆ  เลา  ๆ  ทําไปจนเปนนิมิตท่ีนึกเอามาได 
ตรึกเอามาไดอยางนั้นอยู  นิวรณทั้งหลายก็รํางับ๑  สติต้ังม่ัน  จิตเปน 
สมาธิชั้นอุปจาร   เธอสองเสพเจริญทําใหมากซ่ึงนิมิตน้ันใหบอยเขา ๆ 
เมื่อเธอสองเสพ  เจริญ  ทาํใหมากบอยเขา  ๆ อยางนั้นอยู๒  อากาสา- 
นัญจายตนจิตยอมแนบแนงในอากาศ  ดุจดังรูปาวจรจิตแนบแนนใน 
กสิณมีปฐวีกสิณเปนตน  ฉะนั้น   ก็แมในอากาสานัญจายตนฌานนี้ 
ชวนะ  ๓  หรือ  ๔  ดวงในสวนเบื้องตน  ยังเปนกามาวจรสัมปยุตดวย 
อุเบกขาเวทนาอยู  ชวนะดวงที่  ๔  หรือท่ี  ๕  จึงเปนอรูปาวจร   คํา 
พรรณนาท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลว  ในปฐวีกสิณนั่นแล 
 
๑.  มหาฎีกาต้ังขอสังเกตวา  "ไฉนทานจึงมากลาวถึงนิวรณ  ในท่ีนี้อีก  นิวรณท้ังหลายรํางับไปแลง 
แตในอุปจารขณะแหงรูปาวจรปฐมฌาน  ตัง้แตนั้นมันก็ไมเกิดอีก  มิใชหรือ  ถามันเกดิ  ก็เส่ือม 
จากฌานละซิ  สวนท่ีอาจารยบางพวกกลาววา   "นวิรณละเอียดท่ีจะพึงละดวยอรูปฌานมีอยู 
เหมือนกนั  ท่ีทานกลาวถึงการละนิวรณในท่ีนี้อีกนั้น  ก็หมายถึงนิวรณละเอียดนั้นเอง"  นี้ก็เปน 
แตมติของอาจารยเหลานั้น  เพราะในมหัคคตกุศลท้ังหลาย  หามีการละเปนชั้น  ๆ  เหมือนใน 
โลกุตตรกุศลไม. . .  แตท่ีจริง  คําวานิวรณรํางับ  ในท่ีนี้ทานกลาวเปนโวหารพรรณนาสรรเสริญ 
ไปอยางนั้นเอง   กิเลสที่ละแลวในเบ้ืองตํ่ามากลาวการละอีกในเบ้ืองสูง  ก็มีกลาวในท่ีอ่ืนเหมือนกนั. . . 
        ทานแกนุมนวลดีแท  ถาเปนเรากว็า  "ทานเผลอไปกระมัง" 
๒.  ตรงนี้ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคเปน  ตสฺสว  ปุนปฺปุน  อาวชฺชโต  มนสิกโรโต  เหน็วา 
คลาดเคล่ือน  เพราะประโยคหนาเปน  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรติ  ประโยคหลังนี้กต็อง 
เปน  อาเสวโต  ภายโต  พหุลีกโรโต  ไปตามกันจึงจะถูก  ในท่ีนีแ้กและแปลตามท่ีเหน็วาถูก  
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                        [ความแปลกในอากาสานัญจายตนะ]   
        สวนความ  (ตอไป)  นี้  เปนความแปลก  (ในอากาสานัญจาย- 
ตนฌาน  คือ)   เมื่ออรูปาวจรจิตเกิดข้ึนอยางนั้นแลว  ภิกษุนั้น  (เคย) 
เพงดวงกสิณดวยฌานจักษุมากอนอยูแลว  ครั้น  (กสิณ)  นิมิตน้ันมาถูก 
การมนสิการดวยบริกรรมวา  "อากาโส  อากาโส"  นีพ้รากออกไปโดย 
ฉับพลันเสียแลว  ก็คงเพงแตอากาศอยู  เปรียบเหมือนบุรุษผูที่ผูก 
(แตง)   ชองตาง ๆ มีชองประตูเล็กของยาน  (วอ)  หรือชองปากหมอ 
เปนตน*  อยางใดอยางหน่ึง  ดวยทอนผาสีเขียว  หรือสีอ่ืนมีสีเหลือง  แดง 
ขาว  เปนตน  อยางใดอยางหน่ึงแลวเพงดูอยู  ครั้นทอนผา  (นั้น) 
ถูกกําลังลมหรือกําลังอะไร  ๆ  อ่ืนพัดเอาไปเสียแลว  ก็คงยืนเพงมองแต 
อากาศอยูฉะนั้น 
        ก็แล    ดวยภาวนานุกรมเพียงเทานี้   ภิกษุนั้นไดชื่อวา    "เพราะ 
กาวลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง  เพราะตกไปแหงปฏิฆสัญญาโดย 
ประการทั้งปวง  เพราะไมทําในใจถึงนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง 
ทําในใจแตวา  'อนนฺโต  อากาโส - อากาศเปนอนันตะ'  เขาถึง 
อากาสานัญจายตนะอยู" 
 
        *  มหาฎีกาแยกเปน  ๓  คือ  ยาน  ปโตฬิ  กุมฺภิ  และบอกใหประกอบ  มุข  ทุกบท  เปนยานมุข 
ปโตพิมุข  กุมฺภิมุข  และปโตฬิ  ทานแกวา  ขุทฺทกทฺวาร  แตในท่ีนี้แปลตามรูปปาฐะในฉบับ 
วิสุทธิมรรค  ท่ีเรียงไวใหเหน็วาเปน ๒  ศัพทเทานั้น  คือ  ยานปฺปโตฬิ  ศัพท  ๑  กมฺุภิมุข  ศัพท ๑ 
ซ่ึงก็แปลไดความดีอยูแลว  
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                      [แกอรรถปาฐะในอากาสานัญจายตนะ]  
                                      [แก  สพฺพโส]  
        ในปาฐะเหลาน้ัน  บทวา  'สพฺพโส - โดยประการท้ังปวง'   คือ 
สพฺพากาเรน - โดยอาการทั้งปวง๑   ความก็คือวา  ทั้งหมด  หรือวาไม 
มีสวนเหลือ 
                                     [แก  รูปสฺาน]  
        บทวา  รูปสัญญา  ไดแกรูปาวจรฌานที่กลาวโดยยกสัญญาเปน 
สําคัญน่ันเอง  และไดแกอารมณของรูปาวจรฌานนั้นดวย  จริงอยู  
แมรูปาวจรฌานเรียกวารูป  (เฉย ๆ)  ก็ได  (ดัง)  ในบาลีวา  รปู 
รูปานิ  ปสฺสติ๒  (ผูไดรูปฌาน  ยอมเห็นกสิณรูปดวยฌานจักษุ)  เปน 
ตน  แมอารมณของรูปาวจรน้ัน  ก็เรยีกวารูป  (เฉย ๆ)  ได  (ดง) 
ในบาลีวา  พหิทฺธา  รูปานิ  ปสฺสติ  สวุณฺณทุพฺพณฺณานิ๓  (ผูได 
รูปฌาน  ยอมเห็นกสิณรูปทั้งหลายในภายนอก  อันงามและทราม) 
เปนตน  เพราะเหตุนั้น  ในที่นี้   คําวารูปสัญญา  ทีม่ีความไขวา 
รูเป  สฺา  รูปสฺา-สัญญาในรูป  (ฌาน)  ชื่อวารูปสัญญา'  ดัง 
นี้นั้น  พึงทราบวาเปนชื่อแหงรูปาวจรฌาน  ที่กลาวโดยยกสัญญาเปน 
สําคัญ  และคําน้ันที่มีความไขวา  'รูป  สฺา  อสสฺาติ  รูปสฺ 
 
๑.  เคยบอกแลววา  ประการ  กับ อาการ  ทานวาอันเดียวกนั  คือ ประการ  ในท่ีเชนนี้  มีความ 
หมายวา  ชนิด  อยาง  สวน  อาการ  มีความหมายวา  สวน  เชนเดยีวกบั  ทวัตตึสาการ - ๓๒ อาการ 
ก็คือ  ๓๒  สวน  เพราะฉะน้ัน  จะวา  ทุกชนิด  ทุกอยาง  หรือทุกสวน  ก็ไดความเปนอันเดียวกนั 
๒.  ที.  ปาฏิ. ๑๑/๓๒๘ 
๓.  ม.  ม.  ๑๓/๒๘  
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รูปเปนสัญญาแหงอารมณนั้น  เหตุนั้น  อารมณนัน้จึงชื่อ  รูปสัญญะ  
(มีรูปเปนสัญญา)  อธิบายวา  ฌานน้ันมีรูปเปนชือ่*'   ดังน้ี  พึงทราบวา 
เปนคําเรียกอารมณของรูปาวจรณานน้ัน  อันตางโดยกสิณ  (๙)  ม ี
ปฐวีกสิณ  เปนอาทิ 
                                        [แกสมติกฺกมา]  
        บทวา  เพราะกาวลวง  คือเพราะหายรัก  และเพราะดับ  ถามวา 
คําอธิบายมีอยางไร  ?   แกวา  "เพราะหายรัก  และเพราะดับ  คือ 
เหตุที่หายรักและเหตุที่ดับไป  แหงรปูสัญญาท้ังหลาย  ที่ไดแกฌาน  ๑๕ 
โดยจัดเปนกุศล  วิบาก  และกิริยา  (อยางละ  ๕ป  เหลาน้ัน  และรูป- 
สัญญาท้ังหลายท่ีไดแกอารมณ  ๙  ตามจํานวนกสิณ  มีปฐวีกสิณเปนตน 
เหลาน้ัน  โดยทุกสวน  หรือไมมีสวนเหลือ  จึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ 
อยูได  เพราะวาผูมีรูปสัญญายังไมกาวลวงไปโดยประการท้ังปวง  ไม 
อาจเขาถึงอากาสานัญจายตนะนั้นอยูได"   เพราะเหตุที่การกาวลวง 
สัญญายอมไมมีแกผูยังไมหายรักในอารมณ  แตครั้นสัญญาท้ังหลายกาว 
ลวงไปแลว  อารมณก็เปนอันกาวลวงอารมณไว  ในอากาสานัญจา- 
ยตนะน้ัน  ตรัสแตการกาวลวงสัญญาไวในวิภังค   อยางนี้วา  "บรรดา 
สัญญาเหลาน้ัน  รูปสญัญาทั้งหลายเปนอยางไร  ?  สัญญา  คือ  ความจําได 
ความหมายรูอันใดแหงภิกษุผูถึงพรอม  หรือเขาถึงซ่ึงรูปาวจรสมาบัติ 
 
        *  เทียบกบั  รุเป  สฺา  รูปส ฺาติ  เอว. . .  ทอนหนาแลวทานหลังคือ  รูป  สฺา. . . 
วุตุต  โหติ  เอว. . .   นําจะประกอบ   อิติ  ท่ี  โหติ  ในท่ีนี้แปลตามท่ีเขาใจนี้  
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หรือมีรูปาวจรสมาบัติเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม๑ก็ดี   สัญญา 
เหลาน้ีเรียกวา  รูปสัญญา  ภิกษุนั้นเปนผูกาวลวง  คือลวงเลยไปอยางดี 
แลวซ่ึงรูปสัญญาเหลาน้ี  เพราะเหตุนั้น  จึงวา  "เพราะกาวลวงรูป  
สัญญาโดยประการท้ังปวง๒"  ดังน้ี 
        แตเพราะ  (อรูปาวจร)   สมาบัติเหลาน้ัน  พระโยคาวจรจะพึง 
บรรลุไดดวยการกาวลวงอารมณ  (ตามลําดับ)  ไมเหมือนรูปาวจรฌาน 
มีปฐมฌานเปนตน  ที่พึงบรรลุไดในอารมณอันเดียวเทาน้ัน   เพราะ 
ฉะน้ัน  การพรรณนาความนี้  พึงทราบวาขาพเจาทําโดย   (หมายถึง) 
การลวงอารมณดวย 
                          [แก  ปฏฆิสฺาน  อตฺถงฺคมา]  
        ขอวา  ปฏิฆสฺาน  อตฺถงฺคมา  (เพราะตกไปแหงปฏิฆ- 
สัญญา)  มีพรรณนาความวา  สัญญาอันเกิดข้ึนพรอมเพราะการกระทบ 
กันแหงวัตถุ  มีจักษุเปนอาทิ  กับอารมณมีรูปเปนตน  ชื่อปฏิฆสัญญษ 
คําน้ีเปนชื่อแหงสัญญา  ๕  มีรูปสญัญาเปนตน ดังบาลีวา  "ในสญัญา 
เหลาน้ัน  ปฏิฆสัญญาเปนไฉน ?  คือ  รูปสญัญา  สัททสัญญา  คันธ- 
สัญญา  รสสัญญา  โผฏฐัพพสัญญา  สัญญาเหลาน้ีเรียกวา  ปฏิฆ- 
 
๑.  มหาฎีกาวา  ศัพทท้ัง  ๓  คือ  สมาปนฺน  อุปปนฺน  และทิฏธมฺมสุขวิหาร  ทานใชหมายตางกัน 
คือ  สมาปนฺน  (ถึงพรอม  คือเขา)  หมายทางกุศลสัญญา  อุปปนฺน  (เขาถึง    คือเกิด  หมายทาง 
วิปากสัญญา  ทิฏธมฺมสุขวิหาร  หมายทางกิริยสัญญา  เพราะฌานเปนเคร่ืองพักผอนอยูสําราญ 
ในอัตภาพปจจุบันแหงพระอรหันตท้ังหลาย  หมายความวา  พระอรหนัตเขาฌานมิใชเพื่อขมนิวรณ 
หรือเพ่ือไปเกดิเปนพรหมในภพหนา  ทานเขาฌานเพื่อพักผอนอยูสบายในอัตภาพปจจุบันนีเ้ทานัน้ 
ดุจสามัญชนพักผอนหลับนอน  เพื่ออยูเปนผาสุกในแตละวันฉะนั้น (?) 
๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๓๕๓  
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สัญญา*"  ดังน้ี    
        เพราะตกไป  คือ  เพราะละไป  เพราะไมเกิดข้ึน  อธิบายวาเพราะ 
ทํามิใหเปนไปแหงปฏิฆสัญญาเหลาน้ันทั้ง ๑๐  คือ  ฝายกุศลวิบาก ๕ 
ฝายอกุศลวิบาก  ๕  โดยประการท้ังปวง 
        สัญญาเหลาน้ัน  ยอมไมมีแมแกพระโยคาวจรผูบรรลรุูปาวจรฌาน 
มีปฐมฌานเปนตน  เพราะในสมัย  (ทีบ่รรลฌุาน)  นั้น  จิตยอมไม 
เปนไปทางทวารท้ัง  ๕  กจ็ริงอยู  ถึงเชนนั้นการกลาวถึงสัญญาเหลาน้ัน 
ในอากาสานัญจายตนกถานี้   (อีก)  บณัฑิตพึงทราบวา  เปนการ 
กลาวโดย  (หมายจะ)  สรรเสริญฌานน้ี  เพ่ือยังอุตสาหะใหเกิด  (แกผู 
ปฏิบัติ)  ในฌานน้ี  ดุจการกลาวถึงสุขและทุกขอันละไดแลวในฌานอ่ืน 
ในจตุตถฌาน  (อีก)  และดุจการกลาวถึงสังโยชนเบ้ืองตํ่า  ๓  มีสักกาย- 
ทิฏฐิเปนตน  อันละไดในมรรคอ่ืนแลว ในตติยมรรค  (อีก)  ฉะน้ัน 
อีกนัยหน่ึง  สัญญาเหลาน้ัน  ไมมีแมแกผูบรรลรุปูาวจรฌานแลวก็จริง 
ถึงกระน้ัน  ก็มิใชไมมีเพราะละได  เพราะรูปาวจรภาวนา  (การเจริญ 
รูปาวจรฌาน)  มิไดเปนไปเพ่ือสํารอกรูป  อันความเปนไปแหงสัญญา 
เหลาน้ัน  ยังเนื่องดวยรูปอยู  สวน  (อรูปาวจร)  ภาวนานี้เปนไปเพ่ือ 
สํารอกรูป  (โดยตรง)  เพราะเหตุนั้น  จึงควรกลาวไววา  ปฏิฆสัญญา 
เหลาน้ันละไดแลวในอารูปที่  ๑  นี้  และมิใชแตจะกลาวเทาน้ัน  แมจะ 
จํากัดความลงไปอยางนั้นเสียทีเดียวก็ควร  ก็เพราะปฏิฆสัญญาเหลาน้ัน 
ยังละไมไดในฌานกอนแตนี้นั่นแล  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
 
        *  อภิ.  วิ.   ๓๕/๓๕๓  
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เสียงเปนหนาม  (คือเปนขาศึก)  สําหรับผูเขาปฐมฌาน*  สวนใน 
อรูปฌานน้ี  ตรัสความท่ีอรูปสมาบัติทั้งหลายเปนอาเนญชา  (ไมหว่ัน 
ไหว)   และเปนสันตวิโมกข  (วิโมกขอยางละเอียด)  ดวย  ก็เพราะ  
ความท่ีปฏิฆสัญญาเหลาน้ันละไดแลวโดยแท  จรงิอยู  ทานอาฬาร- 
ดาบสกาลามโคตรเขาอรูปสมาบัติอยู  หาเห็นเกวียนประมาณ  ๕๐๐  เลม 
ที่ผานไปใกล  ๆ ไม  ทานไมไดยินเสียงมันดวยซํ้าไป  แล 
                        [แก  นานตฺตสฺาน  อมนสิการา]  
        ขอวา  นานตฺตส ฺาน  อมนสิการา   (เพราะไมทําในใจถึง 
นานัตตสัญญา)  มีอรรถาธิบายวา  (คําวา  นานตฺตสฺาน)  คือซ่ึง 
สัญญาท้ังหลายอันเปนไปในโคจร  (คืออารมณ)  อันเปนตางกัน  ๆกัน 
หรือซ่ึงสัญญาท้ังหลายอันมีสภาวะตาง ๆ กัน  กเ็พราะสัญญาเหลาน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสจําแนกไวในวิภังคอยางนี้วา  "ในสัญญาเหลาน้ัน 
นานัตตสัญญา  เปนไฉน ?   สัญญา  คือ  ความจําไดหมายรูแหงพระ 
โยคาวจร  ผูประกอบไปดวยมโนธาตุ  หรือพรอมไปดวยมโนวิญญาณ- 
ธาตุ  แตไมไดเขาสมาบัติ  สัญญาเหลาน้ีเรียกวา   นานัตตสัญญา" 
ดังน้ี   สัญญาอันประสงคเอาในท่ีนี้  จึงเปนสัญญาที่สังเคราะหอยูดวย 
มโนธาตุ  หรือมโนวิญญาณธาตุ  แหงพระโยคาวจรผูไมไดเขาสมาบัติ 
ยอมเปนไปในโคจร  (คืออารมณ)  อันเปนตาง  ๆ  คือมีสภาวะตาง ๆ 
อันแตกตางกันเปนหลายอยาง  มีรูปเสียงเปนตน  อนึ่ง  เพราะแม 
สัญญาท้ัง  ๔๔  อยางนี้  คือ  สัญญาเปนกามาวจรกุศล  ๘  สัญญาเปน 
 
        *  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๑๔๕  
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อกุศล  ๑๒  สัญญาเปนกามาวจรกุศลวิบาก  ๑๑  สญัญาเปนอกุศลวิบาก  
๒  สัญญาเปนกามาวจรกิริยา  ๑๑  เหลาน้ีเปนตาง ๆ  กัน  คือ  มีสภาวะ 
ตางกัน  ไมเหมือนกันและกัน  เพราะเหตุนั้น  จึงเรียกวา  นานัตต- 
สัญญา  (ความในขอ  นานตฺตสฺาน  อมนสิการา  นี้วา)  เพราะ 
ไมทําในใจ  คือ  ไมนึกหนวงเหน่ียวเหลียวแลถึงนานัตตสัญญาเหลาน้ัน 
โดยประการทั้งปวง  มีคําอธิบายวา  เพราะเหตุที่พระโยคาวจรไมนึกถึง 
ไมใสใจ  ไมพิจารณาถึง  ซึ่งนานัตตสัญญาเหลาน้ันเสีย 
                                 [ความหมายตางแหงปาฐะ]  
        อน่ึง  บณัฑิตพึงทราบวา  เพราะเหตุทีในสัญญา  ๓  นั้น  รูป- 
สัญญาและปฏิฆสัญญาขางตน  ยอมไมมีแมในภพท่ีเกิดดวยฌานนี้ทีเดียว 
จะกลาวไยถึงกาลท่ีเขาถึงฌานนี้อยูในภพน้ันเลา  เพราะฉะนั้น  พระ 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสความไมมีทีเดียวแหงสัญญาเหลาน้ัน  ทั้งสองฝาย 
ดวยคําวา  'เพราะกาวลวง  (และวา)  เพราะตกไป'   สวนใน 
นานัตตสัญญา  เพราะเหตุที่สัญญา  ๒๗  คือ  สญัญาเปนกามาวจรกุศล  ๘ 
สัญญาเปนกิริยา  ๙  สัญญาเปนอกุศล  ๑๐  เหลาน้ี  ยังมีอยูในภพที่เกิด 
ดวยฌานน้ี  เพราะฉะนั้น  พึงทราบวาตรัส  (ใชคํา)  วา  'เพราะไม 
ทําในใจถึงนานัตตสัญญาเหลาน้ัน'  แทจริง  แมในภพนั้น  พระโยคา- 
วจรเมื่อจะเขาถึงฌานน้ีอยู  ก็เขาถึงอยูไดเพราะไมทําในใจถึงนานัตต- 
สัญญาเหลาน้ันนั่นเอง  ดวยเมื่อยังทําในใจถึงนานัตตสัญญาเหลาน้ันอยู 
ก็ชื่อวา  เปนผูยังไมเขาฌาน  แล  
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                                   [ความหมายโดยสังเขป]  
        แต   (วา)  โดยสังเขป  พึงทราบวา  ในปาฐะเหลาน้ัน  ดวย 
ปาฐะวา  'รูปสฺาน  สมติกฺกมา - เพราะกาวลวงรูปสัญญาท้ังหลาย' 
นี้  เปนอันตรัสการละรูปาวจรธรรมท้ังหมด  ดวยปาฐะวา  'ปฏิฆ-  
สฺาน  อตฺถงฺคมา  นานตฺตสฺาน  อมนสิการา - เพราะตกไปแหง 
ปฏิฆสัญญาท้ังหลาย  เพราะไมทําในใจถึงนานัตตสัญญาท้ังหลาย'  นี้ 
ตรัสการละและการไมทําในใจซึ่งจิตและเจตสิกอันเปนกามาวจรท้ังส้ิน 
                                  [แก  อนนฺโต  อากาโส]  
        ในปาฐะวา  "อนนฺโต  อากาโส - อากาศเปนอนันตะ"  นี้  มี 
วินิจฉัยวา  ที่สุดขางเกิดก็ดี  ที่สุดขางเส่ือมก็ดี  ของอากาศน้ัน  ไม 
ปราก  เหตุนั้น  อากาศน้ันจึงชื่อ  อนันตะ*   (มีที่สดุไมปรากฏ) 
กสิณุคฆาฏิมากาส  (อากาศตรงท่ีกสิณรูปเพิกไป)  เรียกวา  อากาศ 
อน่ึง  ความเปนอนันตะในอากาศนั้น  พึงทราบ  (วาเปน)  ดวยอํานาจ 
แหงมนสิการก็ได   เพราะเหตุนั้นแหละ  ในวิภังคจึงวา  "ภิกษุต้ัง 
ดํารงจิตไวมั่นในอากาศนั้น  แผไปหาท่ีสุดมิได  เหตุนั้น  จึงเรียกวา 
'อนนฺโต  อากาโส - อากาศเปนอนันตะ"  ดังน้ี 
                              [แก  อากาสานฺจายตน. . .]  
        สวนในปาฐะวา   "อากาสา ฺจายตน  อุปสมฺปชฺช  วหิรติ- 
 
*  มหาฎีกาวา  สภาวธรรม  กาํหนดไดดวยความเกิดข้ึนและความเส่ือมไป  เพราะไมมีแลวมามีข้ึน 
ก็ได  มีแลวเส่ือมหายไปก็ได  สวนอากาศ  ทานกลาววาเปน  อนันตะ  เหตุไมมีท้ังสองอยาง 
เพราะไมใชสภาวธรรม  
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เขาถึงอากาสานัญจายตนะอยู"    นั้น   มีอรรถวิเคราะหวา   สิ่งท่ีชื่อ  
อนันตะ  เพราะไมมีที่สุด  อากาศเปนอนันตะ  จึงชื่ออากาสานันตะ 
อากาสานันตะนั่นเอง  เปนอากาสานัญจะ  อากาสานัญจะนั้นชื่อวาเปน 
อายตนะ  โดยอรรถวาเปนที่อาศัยอยูแหงฌานนี้   พรอมท้ังสัปยุต- 
ธรรม  ดังคําวา  เทวายตนะ  (คือ  เทวสถาน)  ของเทวดาท้ังหลาย 
เหตุนั้น  ฌานน้ันจึงชื่ออากาสานัญจายตนะ  (ฌานมีอากาศหาที่สุดมิได 
เปนที่อาศัยอยู*)  คําวา  "เขาถึง----อยู"  นั้น   ความวา  บรรล ุ
อากาสานัญจายตนะนั้นแลว  คือทําอากาสานัญจายนะน้ันใหสําเร็จแลว 
แลอยูไปโดยอิริยาบถวิหาร  (การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ)  อันสมควรแก 
ฌานน้ัน 
                                 นี้เปนคําแกอยางพิสดาร 
                          ในอากาสานัญจายตนกรรมฐาน 
 
                                 วิญญาณัญจายตนะ  
        สวนพระโยคาวจรผูใครจะเจริญวิญญานัญจายตนะ  (ตอไป)  พึง 
เปนผูประพฤติวสีภาวะ  (ทําใหชํานิชํานาญ)  ในอากาสานัญจายน- 
สมาบัติ  โดยอาการ  ๕  แลว  (พิจารณาให)  เห็นโทษในอากาสา- 
นัญจายตนะ  วา   "สมาบัตินี้  มีขาศึกคือรูปาวจรฌานอยูใกล  และยัง 
 
*  ในท่ีนี้  อายตนะ  มีความหมายวา  ท่ีอาศัยอยู  มหาฎีกาวา  แมจะหมายความวา  เปนเหตุ 
เปนบอเกิด  ท่ีเกิด. . .  อีกก็ได  
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ไมละเอียดดังวิญญาณัญจายตนะ"  ดังน้ีแลว  ตัดความพอใจในอากาสา-  
นัญจายตนะน้ันเสีย  ใสใจถึงวิญญาณัญจายตนะโดยวาเปนธรรมละเอียด 
แลว  นึกหนวงเอาความรูสึกที่เปนไปแผอยูทั่วอากาศ  (นิมิต)  นั้น 
มนสิการไปปจจเวกขณไปเนือง ๆ วา  'วิฺาณ  วิ ฺาณ  -  วิญญาณ 
วิญญาณ'   ทําจนเปนตักกาหตะ  (นึกเอามาได)  เปนวิตักกาหตะ 
(ตรึกเอามาได)  แตอยางมนสิการ  (แตเพียง)  วา  'อนนฺต 
อนนฺต - ไมมีที่สุด  ไมมทีี่สุด,*   เมื่อเธอยังจิตใหทองไปในนิมิตน้ัน 
เนือง ๆ อยางนั้น  นีวรณทั้งหลายจะรํางับลง  สติจะต้ังม่ัน  จิตจะเปน 
สมาธิชั้นอุปจาร   เธอสองเสพเจริญทําใหมาก  ซึ่งนิมิตน้ันเนือง ๆ 
ไป   เมื่อเธอทําไปอยางนั้น  วิญญาณัญจายตนจิตยอมจะแนบแนน 
(เปนอัปปนา)  อยูในวิญญาณท่ีแผอยูทั่วอากาศ  (นิมิต)   ดุจอากาสา- 
นัญจายตนะ  (จิต)  แนบแนนอยุในอากาศฉะนั้น 
        สวนนัยแหงอัปปนาในวิญญาณัญจายตนะนี้  บัณฑิตพึงทราบ 
ตามนัยที่กลาวแลว  (ในอากาสานัญจายตนะ)  เถดิ 
        ก็และ  ดวยภาวนานุกรมเพียงเทานี้  พระโยคาวจรน่ันเรียกวา 
"กาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแลว  ทําในใจวา 
'อนนฺต  วิ ฺาณ - วิญญาณเปนอนันตะ'   เขาถึงวิญญาณัญจายตนะอยู" 
 
*  ปาฐะวา  อนนฺต  อนนฺตนตฺ ิ ปน  มนสิกาตพฺพ  นั้นคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกเปน. . .น  มนสิกาตพฺพ 
ถึงกระนั้น  ความตอนนี้ก็รูสึกวามีอะไรขาดไป  มหาฎกีาทานจึงชองเติมใหไดความชดัวา  อยา 
มนสิการเพียงวา  อนนฺต  อนนฺต  แตพึงมนสิการวา  อนนฺต  วิฺาณ  อนนฺต  วิฺาณ  หรือ 
วิฺาณ  วิฺาณ  เทานั้นก็ได  
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                      [แกอรรถปาฐะในวิญญาณัญจายตนะ]  
        ในปาฐะเหลาน้ัน  คําวา 'โดยประการท้ังปวง'  นี้   มีนัยอันกลาว 
มาแลว  สวนในคํา  'กาวลวงอากาสานัญจายตนะ'  นั้น  มีอธิบายวา 
ตามนัยที่กลาวมากอน  แมฌานก็ชื่อวา  อากาสานัญจายตนะ  แมอารมณก็ 
ชื่อ  อากาสานัญจายตนะ  จริงอยู แมอารมณก็ชื่อ  อากาสานัญจายตนะ 
เพราะอรรถวิเคราะหวา "อากาสานัญจะ   (อากาศหาที่สุดมิได) 
ดวย  อากาสานัญจะนั้นชื่อวาเปนอายตนะ  โดยอรรถวาเปนที่อาศัยอยู 
ดุจ  (คําวา) เทวายตนะ  (คืเทวสถาน)  ของเทวดาท้ังหลาย 
เพราะอากาสานัญจะนั้นเปนอารมณแหงอารูปฌานท่ี  ๑  ดวย"  ดังน้ี 
ตามนัยแรก  อีกนัยหน่ึง  อารมณชื่อวาอากาสานัญจายตนะ  เพราะ 
อรรถวิเคราะหวา "อากาสานัญจะดวย  อากาสานัญจะน้ันชื่อวาเปน 
อายตนะ  โดยอรรถวาเปนที่กําเนิด  ดังคําวา  'แควนกัมโพชาเปน 
อายตนะ  (คือถิ่นกําเนิด)   ของมาท้ังหลาย'   เพราะอากาสานัญจะนั้น 
เปนเหตุกําเนิด  แหงฌานนั้นดวย"   ดังน้ีก็ได*   เพราะเหตุที่ 
วิญญานัญจายตนะนี้  พระโยคาวจรจําตองกาวลวงเสียทั้งสองอยางนั้น 
คือท้ังฌานท้ังอารมณอยางนั้น  โดยทํามิให  (อากาสานัญจายตนะนั้น) 
เปนไป  และโดยไมทําในใจ  (ถึงอากาสานัญจายตนะนั้น)  เทาน้ัน จึง 
จะเขาถึงอยูได  เพราะเหตุนั้น  คําวา   'กาวลวงอากาสานัญจายตนะ' 
นี้  พึงทราบวาทานกลาวรวมเอาฌานและอารมณทั้งสองน้ันเขาดวยกัน 
 
*  รวมความวา  อายตนะ  มีความ ๒  นัย  นยัหนึ่งวาเปฯท่ีอาศัยอยู  อีกนยัหนึ่งวาเปนท่ีเกิด  
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        คํา  อนนฺต  วิ ฺาณ  มีอธิบายวา  มนสิการเอาความรูสึกที่ 
เปนไปแผอยูทั่วอากาศ  (นิมิต)  นั้น  อยางนี้วา 'อนนฺโต  อากาโส-  
อากาศเปนอนันตะ'   ดังน้ันนั่นแหละมาวา   'อนนฺต  วิฺาณ- 
วิญญาณเปนอนันตะ'*   ดังน้ี  อีกนัยหนึ่ง  วิญญาณนั้นเปนอนันตะ 
ดวยอํานาจมนสิการ  จริงอยู  พระโยคาวจรน้ัน  เมื่อมนสิการถึงวิญญาณ 
ซึ่งมีอากาศเปนที่ยึดหนวงอยูนั้นโดยไมมีสวนเหลือ  ก็เทากับมนสิการวา 
(วิญญาณ)  ไมมีที่สุด  แมคําใดท่ีกลาวในวิภังควา  "อนนฺต  วิฺา- 
ณนฺติ  ตฺเว  อากาส  วิฺาเณน  ฯ เป ฯ  เตน  วุจฺจติ  อนนตฺ 
วิฺาณ"  ดงัน้ี  บทวา  'วิฺาเณน'  ในคําน้ัน  บณัฑิตพึงทราบวา 
เปนตติยาวิภัติในอรรถแหงทุติยาวิภัติ  เพราะพระอรรถกถาจารยทั้งหลาย 
พรรณนาความแหงบทน้ันไปนัยนั้น  (ซึ่ง)  มีอรรถาธิบาย  (ใหแปล 
วิฺาเณน  วา  ซึ่งวิญญาณ)  วา  พระโยคาวจรแผ  (วิญญาณ)  ไป 
คือทําในใจซึ่งวิญญาณที่สัมผัสอากาศ  (นิมิต)  นัน้นั่นแหละ  หาที่สุด 
มิได 
        สวนในคําวา  'เขาถึงวิญญาณัญจายตนะอยู'   นั้น  มีอรรถวิเคราะห 
วา  ที่สุดแหงวิญญาณนั้นไมมี  เหตุนั้น  วิญญาณน้ันจึงชื่อ  อนันตะ 
อนันตะนั่งเองเปนอานัญจะ  ทานไมกลาววิเคราะหวา  วิญญาณเปน 
อานัญจะ  ชื่อวา  วิญญาณานัญจะ  (แต)  กลาววา  'วิญญาณัญจะ' 
ไปเสีย  นี่แหละเปนรุฬหศิัพท  (ศัพทงอก  ในอรรถนี้  วิญญาณัญจะ 
 
*  หมายความวาวิญญาณน้ี  กคื็อความรูสึกท่ีแผอยูท่ีอากาศนิมิตนั้นเอง  ถึงตอนน้ี  เพิกอากาศนิมิต 
เสีย  ใสใจแตความรูสึกที่แผอยูนั้น  เพราะอากาศเปนอนันตะ  วิญญาณท่ีแผอยูก็พลอยเรียก 
อนันตะ  ไปดวย  
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นั้นชื่อวา  เปนอายตนะ  โดยอรรถวาเปนที่อาศัยอยูแหงฌานนั้น 
พรอมท้ังสัมปยุตธรรม  ดจุคําวาเทวายตนะของเทวดาทั้งหลาย  เพราะ  
เหตุนั้น  ฌานน้ันจึงชื่อ  วิญญาณัญจายตนะ  (ฌานมีวิญญาณหาท่ีสุด 
มิไดเปนที่อาศัยอยู)  คําท่ีเหลือมีอรรถเชนที่กลาวมากอนน้ันแล 
                               นี้เปนคําแกอยางพิสดาร 
                          ในวิญญาณัญจายตนกรรมฐาน  
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                                   อากิญจัญญายตนะ  
        สวนพระโยคาวจรผูใครจะเจริญอากิญจัญญายตนะ   พึงเปนผู 
ประพฤติวสีภาวะ  (ทําใหนิชํานาญ)  ในวิญญาณัญจายตนสมาบัติ 
โดยอาการ ๕ แลว (พิจารณาให)  เห็นโทษในวิญญาณัญจายตนะ  วา  
"สมาบัตินี้มีขาศึกคืออากาสานัญจายตนะอยูใกล   และไมละเอียดดัง 
อากิญจัญญายตนะ"  ดังน้ีแลว  ตัดความพอใจในวิญญาณัญจายตนะ 
นั้นเสีย  ใสใจถึงอากิญจัญญายตนะ  โดยวาเปนธรรมละเอียดแลว  ทําใน 
ใจถึงความไมมี  ความเปลาวาง  อาการท่ีวางเปลาไปแหงความรูสึกใน 
อากาสานัญจายตนะ  ที่เปนอารมณแหงวิญญาณัญจายตนะนั้นนั่นแหละ 
ถามวา  พึงทําในใจอยางไร ?  เฉลยวา  อยาใสใจถึงความรูสึกอันนั้น 
นึกหนวงทําในใจกําหนดใจอยูแตวา  'นตฺถิ  นตฺถิ - ไมมี  ไมม'ี   หรือวา 
'สฺุ  สุ ฺ -  เปลา  เปลา '  หรือวา  'วิวิตฺต  วิวิตฺต - วาง  วาง' 
ดังน้ีแลว  ๆ  เลา  ๆ  ทําจนเปนตักกาหตะวิตักกาหตะ  เมื่อเธอยังจิตให 
ทองไปในนิมิตนั้นเนือง ๆ อยางนั้น  นีวรณทั้งหลายจะระงับ  สติจะต้ัง 
มั่น  จิตจะเปนสมาธิชั้นอุปจาร  เธอสองเสพเจริญกระทําใหมากซ่ึงนิมิต 
นั้นเนือง ๆ ไป  เมื่อเธอทําไปอยางนั้น  อากิญจัญญายตนจิตยอมจะ 
แนบแนน  (เปนอัปปนา)  อยูในความเปลาความวาง  หรือความไมมี 
แหงมหัคคตวิญญาณ  (ความรูสึกในฌาน ?)  ที่แผเปนไปอยูทั่วอากาศ 
(นิมิต)  นั้นน่ันแหละ   ดังวิญญาณัญจายตนะ  (จิต)  แนบแนนอยูใน 
มหัคคตวิญญาณท่ีแผอยูที่อากาศ  (นิมิต)  ฉะนั้น  
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        สวนนัยแหงอัปปนาแมในอากิญจัญญายตนะน้ี  บัณฑิตกพึ็งทราบ  
ตามนัยที่กลาวแลว  (ในอากาสานัญจายตนะ)  เถดิ  แตนี่เปนความ  
แปลกกัน  คือ  เมื่ออัปปนาจิตน้ันเกิดข้ึนแลว  (โยคาวจร)  ภิกษุนั้น 
เห็นความรูสึกที่เปนไปอยูในอากาศดวยนัยนตาวิญญาณัญจายตนฌานอยู 
กอนแลว  ครั้นความรูสึกนั้นมาหายไป  เพราะมนสิการดวยบริกรรมวา 
'ไมมี  ไมม'ี   เปนตนเสียแลว  ก็เห็นแตความไมมี  กลาวคือความ 
ปราศไปแหงความรูสึกนั้นอยูเทาน้ันเอง๑  เปรียบเหมือนบุรุษ  (ผูหึ่ง) 
เห็นภิกษุสงฆผูประชุมกันดวยกรณียะลางอยางอยูในสถานท่ีประชุมมีโรง 
กลม๒ เปนตนแลวไปไหน  ๆ  เสีย  ตอเมื่อเสร็จกิจประชุม  ภิกษุทั้งหลาย 
ลุกเลิกไปแลว  จึงมายืนที่ประตูมองดูสถานที่นั้นอีก  ก็เห็นแตความ 
เปลาเทาน้ัน  เห็นแตความวางเทาน้ัน  ความคิดทํานองน้ียอมไมมีแก 
เขาวา  "ตายจริง  ภิกษุ  (มาก)  ต้ังเทานั้น  มรณภาพ  (หมด)  หรือวา 
ตางองคตางไป  (หมด)"   โดยท่ีแทเขาเห็นแตความไมมี  โดยอาการ 
วา  ที่นี่วางเปลา  เทาน้ัน  ฉะนั้น 
        ก็แล  ดวยภาวนานุกรมเพียงเทานี้  พระโยคาวจรน้ัน  เรียกวา 
"กาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวงแลว  ทําในใจวา  'นตฺถิ 
กิฺจิ - ไมมีสักหนอย'   เขาถึงอากิญจิญญายตนะอยู" 
 
๑.  หมายความวา  เหน็เหมือนกัน  แตไมใชเห็นส่ิงอันใด  เห็นแตความไมมี (?) 
๒.  มณฺฑลมาล  หนังสือเกาเปน  มณฺฑปสาลา  ก็มี 
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                                  [แกอรรถปาฐะในอากิญจิญญายตนะ]  
        แมในท่ีนี้  บทวา  'สพฺพโส - โดยประการท้ังปวง'  นี้ก็มีนัย 
ดังกลาวแลวน่ันแล  อนึ่ง  ในบท  'วิญญาณัญจายตนะ'  นั้นเลา  ก็หมาย 
เอาท้ังฌานท้ังอารมณ  เปนวิญญาณัญจายตนะ  โดยนัยที่กลาวมากอน 
เหมือนกัน  จริงอยู  แมอารมณก็ชื่อวิญญาณัญจายตนะ  เพราะอรรถ 
วิเคราะหวา "วิญญาณัญจะ  (วิญญาณหาที่สุดมิได)  ดวย  วิญญาณัญจะ 
นั้น  ชื่อวาเปนอายตนะ  โดยอรรถวาเปนที่อาศัยอยู  ดุจ  (คําวา) 
'เทวายตนะ  ของเทวดาท้ังหลาย'  เพราะวิญญาณัญจะนั้นเปนอารมณ 
ของอรูปฌานท่ี  ๒  ดวย"   ดังน้ีตามนัยแรกน้ันแล  อีกนัยหน่ึง  อารมณ 
ชื่อวิญญาณัญจายตนะ  เพราะอรรถวิเคราะหวา  "วิญญาณัญจะดวย 
วิญญาณัญจะนั้นชื่อวาเปนอายตนะ  โดยอรรถวาเปนที่กําเนิด  ดังคําวา 
'แควนกัมโพชาเปนอายตนะ  (คือถิ่นกาํเนิด)   ของมาท้ังหลาย'   เปน 
ตน  เพราะวิญญาณัญจะนั้นเปนเหตุกําเนิดแหงฌานนั้นเหมือนกันดวย" 
ดังน้ีก็ได  เพราะเหตุที่อากิญจัญญายตนะน้ี  พระโยคาวจรจําตองกาว 
ลวงเสียทั้งสองอยางนั้น คือท้ังฌานท้ังอารมณอยางนั้น  โดยทํามิให 
(วิญญาณัญจายตนะนั้น)  เปนไป  และโดยไมทําในใจ  (ถึงวิญญา-  
ณัญจายตนะน้ัน)  เทาน้ัน  จึงจะเขาถึงอยูได  เพราะเหตุนั้น  คําวา 
'กาวลวงวิญญาณัญจายตนะ'  นี้  พึงทราบวาทานกลาวรวมเอฌานและ 
อารมณทั้งสองน้ันเขาดวยกัน 
        คําวา  'นตฺถิ  กิฺจิ - ไมมีสักหนอย'   นั้นมีอธิบายวา  (ก็เทา 
กับ)   มนสิการอยางนี้วา  'นตฺถิ  นตฺถิ - ไมมี  ไมม ี'  'สฺุ  สุ ฺ-  
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เปลา  เปลา'  'วิวิตฺต  วิวิตฺต - วาง  วาง'  ดังน้ี  (นั่นเอง)  แมคํา  
ใดที่กลาวไวในวิภังค  วา  "คําวา  นตฺถิ  กิฺจ ิ คือทําวิญญาณนั้นแล  
ไมใหมี  ใหปราศไป  ใหอันตรธานไป  (จน)  เห็นวาไมมีอะไร ๆ 
เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา  นตฺถิ  กิฺจิ"  ดังน้ี  คําน้ันราวกะกลาวการ 
พิจารณาโดยความเส่ือมส้ินไปก็จริง  แกที่แท  ความหมายของคํานั้น  ก็ 
พึงเห็นอยางที่วานั้นแหละ  เพราะเม่ือพระโยคาวจรไมนึกถึงไมใสใจถึง 
ไมกําหนดใจถึงวิญญาณน้ันเสีย  ใสใจแตความไมมี  ความเปลา  ความ 
วาง  ของมันอยางเดียวเทาน้ัน  จึงจะเรียกไดวา  ทาํไมใหมี  ใหปราศไป 
ใหอันตรธานไป  มิใชโดยอยางอ่ืน  แล 
        สวนในคําวา  'เขาถึงอากิญจัญญายตนะอยู'   นั้น  มีอรรถ 
วิเคราะหวา  "นอยหน่ึงแหงวิญญาณน้ันไมมี"  เพราะเหตุนั้น  วิญญาณ 
นั้นจึงชื่อวา  อกิญจนะ  มอีธิบายวา  สิ่งที่เหลืออยูแหงวิญญาณน้ัน  โดย 
ที่สุดแมแตเพียงความดับก็ไมมี  ความเปน  อกิญจนะ  ชื่อวา  อากิญ- 
จัญญะ  คําน้ีเปนคําเรียกความปราศไปแหงวิญญาณ  (ความรูสึกท่ีมีอยู) 
ในอากาสานัญจายตนะ  (นั่นเอง)  อากิญจัญญะน้ัน  ชื่อวาเปนอายตนะ 
โดยอรรถวาเปนที่อาศัยอยูแหงฌานนั้น  ดังคําวา  เทวายตนะของเทวดา 
ทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น  ฌานน้ันจึงชื่อ  อากิญจัญญายตนะ  (ฌานมี 
ความไมมีวิญญาณสักหนอยเปนที่อาศัยอยู)  คําท่ีเหลือก็มีอรรถเชนที ่
กลาวมากอนน้ันแล 
                                 นี้เปนคําแกอยางพิสดาร 
                            ในอากญิจัญญายตนกรรมฐาน  
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                                 เนวสัญญานาสัญญายตนะ   
        สวนพระโยคาวจรภิกษุผูปรารถนาจะเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
(ตอไป)  พึงเปนผูประพฤติวสีภาวะ  (ทําใหชํานิชํานาญ)  ในอากิญ- 
จัญญายตนสมาบัติโดยอาการ  ๕  แลว  (พิจารณาให)  เห็นโทษใน 
อากิญจัญญายตนะอยางนี้วา  "สมาบัตินี้มีขาศึกคือวิญญาณัญจายตนะอยู 
ใกล  และยังไมละเอียดดังเนวสัญญานาสัญญายตนะ  หรือ  (เห็นโทษ) 
วาสัญญาเปนดุจโรค  สญัญาเปนดุจผี  สัญญาเปนดุจลูกศร  ธรรมชาต 
นั่นละเอียด  ธรรมชาตินัน่ประณีต  ธรรมชาตนั่นคืออะไร  ธรรมชาต 
นั่นก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะ"  และ  (เห็น)  อานิสงสในคุณท่ีสูง 
ข้ึนไป  (คืออารูปที่  ๔)  แลว   ตัดความพอใจใจอากิญจัญญายตนะเสีย 
ใสใจถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ   โดยวาเปนธรรมละเอียด  นึกหนวง 
เอาอากิญจัญญายตนสมาบัติ  ที่ทําความไมมีเปนอารมณเปนไปอยูนั่น 
แหละ  มามนสิการไปปจจเวกขณไปเนือง ๆ วา  สนฺตา  สนฺตา  ละเอียด 
ละเอียด'  ทําจนเปนตักกาหตะ  วิตักกาหตะ  เมื่อเธอยังจิตใหทองไป 
ในนิมิตน้ันเนือง ๆ  อยางน้ัน  นีวรณทั้งหลายจะระงับ  สติจะต้ังม่ัน  จิต 
เปนสมาธิชั้นอุปจาร  เธอสองเสพเจริญทําใหมากซ่ึงนิมิตน้ันเนือง ๆ ไป 
เมื่อเธอทําไปอยางน้ัน  เนวสัญญานาสัญญายตนจิต  ยอมจะแนบแนน 
(เปนอัปปนา)  อยูในขันธทั้ง  ๔  กลาวคือ  อากิญจัญญายตนสมาบัติ 
ดุจอากิญจัญญายตน  (จิต)  แนบแนนอยูในความปราศไปแหงวิญญาณ 
ฉะน้ัน  สวนนัยแหงอัปปนาในขอน้ี  ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวน่ันเถิด  
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        ก็แลดวยภาวนานุกรมเพียงเทาน้ี  โยคาวจรภิกษุนั้น  เรียกวา  
"กาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวงแลว  เขาถึงเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะอยู" 
                   แกอรรถปาฐะในเนวสัญญานาสัญญายตนะ  
        แมในท่ีนี้  บทวา  'สพฺพโส - โดยประการท้ังปวง'   นี้ก็มีนัยดัง 
กลาวแลวน่ันแล  ในคําวา  'กาวลวงอากิญจัญญายตนะ'  นั้นเลา  ก ็
หมายเอาทั้งฌานทั้งอารมณเปนอากิญจัญญายตนะ   โดยนัยทีก่ลาวมา 
กอนเหมือนกัน  จริงอยู  แมอารมณก็ชื่ออากิญจัญญายตนะ  เพราะ 
อรรถวิเคราะหวา "อากิญจะ*  (วิญญาณไมมีสักนอย)  ดวย  อากญิจะ 
นั้น  ชื่อวาเปนอายตนะ  โดยอรรถวาเปนที่อาศัยอยู  ดุจ  (คําวา) 
เทวายตนะ  ของเทวดาท้ังหลาย  เพราะอากิญจะนั้นเปนอารมณของ 
อรูปฌานท่ี  ๓  ดวย"  ดังน้ี  ตามนัยแรกนั่นแล  อีกนัยหน่ึง  อารมณชื่อ 
อากิญจัญญายตนะ  เพราะอรรถวิเคราะหวา  "อากิญจะดวย  อากิญจะ 
นั้นชื่อวาเปนอายตนะ  โดยอรรถวาเปนที่กําเนิด  ดังคําวา  "แควน 
กัมโพชาเปนอายตนะ  (คือถิ่นกําเนิด)  ของมาท้ังหลาย'   เปนตน 
เพราะอากิญจะนั้น  เปนเหตุกําเนิดแหงฌานน้ันเหมือนกันดวย"  ดังน้ี 
ก็ได  เพราะเหตุที่เนวสัญญานาสัญญายตนะน้ี  พระโยคาวจรจําตองกาว 
ลวงเสียทั้งสองอยางนั้น  คือท้ังฌานท้ังอารมณอยางนั้น  โดยทํามิให 
(อากิญจัญญายตนะน้ัน)  เปนไปและโดยไมทําในใจถึง  (อากิญจัญญา- 
ยตนะ)  เสียเทานั้น  จึงจะเขาถึงอยูได  เพราะเหตุนั้น  คําวา  "กาว 
 
        *  นาจะใช  อากิฺจ ฺ  เพราะเปนศัพทมีนิปผันรูป  สวนอากิฺจ  ไมมีนิปผันรูป  
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ลวงอากิญจัญญายตนะ"  นี้    พึงทราบวาทานกลาวรวมเอาฌานและ   
อารมณทั้งสองน่ันเขาดวยกัน 
        สวนในบทวา   'เนวสัญญานาสัญญายตนะ'    นั้นมีอรรถาธิบายวา 
ฌานน้ันเรียกวา  เนวสัญญานาสัญญายตนะ   เพราะความมีแหงสัญญาใด 
สัญญาน้ันยอมมีแกพระโยคาวจร  ผูปฏิบัติอยางใด  ในวิภังคจะแสดง 
ความปฏิบัติของพระโดยคาวจรน้ันกอน  จึงยกข้ึน  (เปนปุคคลาธิฏฐาน) 
วา 'เนวสัญญีนาสัญญี'    แลวกลาว  (อธิบาย)   วา  พระโยคาวจรทํา 
ในใจซึ่งอากิญจัญญายตนะน้ันนั่นแล  โดยวาเปนธรรมละเอียด  ทําจน 
เปนสังขาราวเสสสมาบัติ  (สมาบัติมีเพียงเศษสังขารเปนอารมณ ?) 
เพราะเหตุนั้น  จึงเรียกวา  "เนวสัญญนีาสัญญี"  ดงัน้ี  ในคําเหลาน้ัน 
คําวา  "ทําในใจโดยวาเปนธรรมละเอียด"  นั้น  คือ  ทําในใจซึ่งอากิญ- 
จัญญายตนะนั้นวาเปนสมาบัติละเอียด  เพราะความที่มีอารมณละเอียด 
(โดยนัย)  ดังน้ีวา  'สมาบัตินี้ละเอียดจริงหนอ  ดูเถดิ  สมาบัติไรเลา 
จักทําแมความไมมี  (แหงวิญญาณ)  ใหเปนอารมณต้ังอยูได' 
        หากมีคําทวงวา  "พระโยคาวจร  (มัว)  ทําในใจ  (ซึ่งอากิญ- 
จัญญายตนะ)  โดยวาเปนธรรมละเอียด  (อยูเชนนัน้) ความกาวลวง 
จะมีไดอยางไร"*  พึงเฉลยวา  "(ความกาวลวงมีได)  เพราะความท่ี 
พระโยคาวจรมิไดเปนผูปรารถนาจะเขา  (อากิญจัญญายตนะน้ัน)  จริง 
อยูเธอทําในใจซึ่งอากิญจัญญายตนะน้ันโดยวาเปนธรรมละเอียด  (เชน 
 
*  มหาฎีกาชวยเสริมความวา  เม่ือทําในใจเชนนั้น  ความเห็นโทษกไ็มมี  เม่ือไมมีเห็นโทษจะกาว 
ลวงไดอยางหร  
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นั้น)  ก็จริงอยู  ถึงกระน้ัน  ความคิดคํานึง  ความรวมใจ   ความใสใน   
วาเราจักนึกหนวง  เราจักเขา   เราจักยั้งอยู  เราจักออก  เราจักปจจเวกขณ 
ถึงสมาบัตินั่น"  นี ้  ก็หามีแกเธอไม  ถามวาเพราะเหตุไฉน ?    ตอบวา 
เพราะความท่ีเนวสัญญานาสัญญายตนะละเอียดกวา  ประณีตกวา  อากิญ- 
จัญญายตนะ  เหมือนอยางวา  พระราชาประทับคอชางตัวประเสริญ  เสด็จ 
ไปในถนนในพระนครดวยราชานุภาพอันยิ่งใหญอยู  (ตางวา)   ทอด 
พระเนตรเห็นพวกชางฝมือมีชางงาเปนตน  ซึ่งนุงผาผืนหน่ึงไวมั่น  โพก 
ศีรษะดวยผาผืนหน่ึง  มีตัวเปอนดวยผงทั้งหลายมีผงงาเปนตน  ทําการ 
ผีมือตาง ๆ  มีทันตวิกัติ  (ประดิษฐงาเปนรูปตาง ๆ)  เปนตน  กพ็อ 
พระหฤทัยในความฉลาดของพวกเขาดวยรับสั่งวา  "เออแนะ  เจาพวก 
อาจารยนี่ฉลาดนะ  ดูรึ  ทาํการฝมือถึงเชนนี้ก็ได"   ดังน้ี  แตจะทรงดําริ 
วา  "เออ  เราละสมบัติไปเปนชางฝมือเชนนั้นเถิดนะ"  อยางนี้  หามี 
แกพระองคไม  เพราะเหตุไร  เพราะสิริราชสมบัติมีคุณใหญกวา  พระ- 
องคก็เสด็จลวงเลยพวกชางฝมือไปเสียเทานั้นเองฉันใด   อันพระโยคา- 
วจรน้ัน  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ทําในใจถึงสมาบัตินั้นโดยวาเปนธรรม 
ละเอียดก็จริงแล  แตทวาความคิดคํานึง  ความรวมใจ  ความใสใจวา 
"เราจักนึกหนวง  เราจักเขา  เราจักยั้งอยู  เราจักออก  เราจักปจจเวกขณ 
ถึงสมาบัตินั้น"  นี ้ ไมมีแกเธอเลย  เธอเมื่อทําในใจถึงสมาบัตินั้น  โดย 
วาเปนธรรมละเอียดโดยนัยที่กลาวมากอนน้ันแล   ก็จะบรรลถุงึสัญญา 
อันถึงอัปปนาท่ีละเอียดยิ่งน้ัน  ซึ่งเปนสัญญาท่ีเปนเหตุใหไดชื่อวาเปน 
เนวสัญญีนาสัญญี  ชื่อวาทําจนเปนสังขาราวเสสมาบัติ  
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        คําวาสังขาราวเสสสมาบัติ  ก็คืออารูปสมาบัติที่  ๔  อันมสีังขารถึง  
ซึ่งความละเอียดที่สุด  
               [คําวาเนวสัญญานาสัญญายตนะประสงคเอาอะไร]  
        บัดนี ้ เพ่ือจะแสดงส่ิงท่ีเรียกวา  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ดวย 
อํานาจแหงสัญญาท่ีพระโยคาวจรไดบรรลุแลวอยางนั้น  โดยความหมาย 
(ในวิภังค)  จึงกลาวไววา  "คําวา  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  หมาย 
ถึงธรรมคือจิตและเจติสิก  ของบุคคลผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
(ฌาน)  หรือผูเขาถึง  (คือเกิดใน)   เนวสัญญานาสัญญายตนะ  (ภพ) 
ผูมีเนวสัญญานาสัญญายตนะ  (ฌาน)  เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขใน 
ทิฏฐธรรมกไ็ด"*   ดังน้ี  ในบุคคล  ๓ นั้น  ธรรมคือจิตและเจตสิกของ 
บุคคลผูเขา  (เนวสัญญานาสัญญายตนะ)  ทานประสงคเอาในท่ีนี้ 
                                    [ความหมายแหงคํา]  
        สวนความหมายแหงคําในคําวา  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  นั่นพึง 
ทราบ  (ดังตอไปนี้)  ฌานน้ันพรอมท้ังสัมปยุตธรรมชื่อวามีสัญญาก็มิใช 
ไมมีสัญญาก็มิใชโดยแท  เพราะไมมีสัญญาหยาบ  แตวามีสัญญาละเอียด 
เหตุนั้น  ฌานน้ันจึงชื่อวาเนวสัญญานาสัญญะ  (ฌานมีสัญญาก็มิใชไมมี 
สัญญาก็มิใช)  เนวสัยญานาสัญญะ  (ฌาน)  ดวย  เนวสัญญานาสัญญะ 
(ฌาน)  นั้น  ชื่อวาเปนอายตนะ  เพราะนับเนื่องอยูในมนายตนะ  และ 
ธัมมายตนะดวย  เหตุนั้นจึงชื่อเนวสัญญานาสัญญายตนะ  (อายตนะ 
 
*  ศัพทท้ัง  ๓  คือ  สมาปนฺน  อุปปนฺน  ทิฏธมฺมสุขวิหาร  มีความหมายตางกัน  ไดกลาวไว 
แลวในเชิงอรรถ ๑  หนา  ๒๓๘  
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คือฌานมีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญากม็ิใช)   อีกอรรถวิกัปหน่ึง  นี้สัญญาใด   
ในอารูปที่  ๔  นี ้ สญัญาน้ันนับวาเปนสัญญาก็มิใชแท  เพราะไมสามารถ 
จะทําสัญญากิจ  (หนาที่สัญญา)  ทีช่ัดแจงได  จัดวาไมเปนสัญญาก็มิใช 
เพราะเปนสิ่งท่ีมีอยูโดยความเปนเศษสังขารที่ละเอียด  เพราะเหตุนั้น 
สัญญาน้ันจึงชื่อ  เนวสัญญานาสัญญา  (สัญญาที่นับวาเปนสัญญาก็มิใช 
ไมเปนสัญญาก็มิใช)  เนวสัญญานาสัญญาดวย  เนวสัญญานาสัญญาน้ัน 
เปนอายตนะ  โดยอรรถวาเปนที่อาศัยอยูแหงธรรมที่เหลือ  (คือสัมปยุต- 
ธรรม)  ดวย  เหตุนั้นจึงชื่อ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
        ก็แลในอารูปที่  ๔  นี้  สัญญาแตเพียงอยางเดียวเปนเชนนั้นก็หา 
มิได  ที่แท  แมเวทนาก็เปน  เนวเวทนานาเวทนา- เปนเวทนาก็มิใช 
ไมเปนเวทนาก็มิใช  แมจิตก็เปน  เนวจิตฺตนาจิตฺต- เปนจิตก็มิใช 
ไมเปนจิตก็มิใช  แมผัสสะก็เปน  เนวผสฺโสนาผสฺโส - เปนผัสสะก็มิใช 
ไมเปนผัสสะก็มิใช  ในสัมปยุตธรรมท่ีเหลือท้ังหลายก็นัยนี้   เพราะ 
(พระธรรม)  เทศนานี้  บณัฑิตพึงทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงทํา 
โดย  (ยก)  สญัญาเปนประธาน  อนึ่ง  ความขอน้ีบัณฑิตพึงทําให 
กระจางดวยอุปมาทั้งหลาย  เริ่มแตเรื่องน้ํามันทาบาตรไป  (ดังน้ี) 
        เลากันวาสามเณรทาบาตรดวยนํ้ามันแลวต้ัง  (เก็บ)  ไว  ถึงเวลา 
ดื่มยาคู   พระเถระเรียกเธอใหนําบาตรมา  เธอเรียนวา  "ในบาตร 
มีน้ํามัน  ขอรับ"  ทีนั้นครั้งพระเถระบอกวา  "นํามาเถิด  สามเณร 
เราจักเติมกะโหลกนํ้ามันไว"  ก็เรียนวา  "ไมมีดอกของรับ  น้ํามัน"  
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        ในคําของสามเณรน้ัน  คําวา  'น้ํามันมี'   ก็ใช  โดยมุงถึงความ  
(ที่น้ํามัน)  ไมควร  (ปน)  กับยาคู  เพราะมัน  (มีติด)  อยูขางใน  
(บาตร)  คําวา  'ไมมี'  ก็ใช  โดย  (มุงถึง)  การจะใชงานตาง ๆ มี 
เติมกะโหลกนํ้ามันเปนตนฉันใด  แมสัญญานั้นกฉั็นนั้น  จัดวาเปนสัญญา 
ก็มิใชแท  เพราะไมสามารถจะทําสัญญากิจที่ชัดแจงได  ไมเปนสัญญา 
ก็มิใช  เพราะเปนสิ่งท่ีมีอยูโดยความเปนเศษสังขารท่ีละเอียด 
        ถามวา  "ก็สัญญากิจในคําน้ัน  คืออะไร  ? "  แกวา  "สัญญา- 
กิจ  ก็คือการจําอารมณไดอยางหน่ึง  การเขาถึงความเปนวิสัย  (คือ 
อารมณ)  แหงวิปสนาแลวยังนิพพิทาใหเกิดไดอยางหน่ึง  อันสัญญานั่น 
แมกิจคือการจํา  (อารมณ)  ก็มิอาจทําใหชัดได  ดังธาตุไฟในนํ้ารอน 
มิอาจทํากิจคือการเผาไหไดฉะน้ัน  แมการเขาถึงความเปนวิสัยแหง 
วิปสนาแลวยังนิพพิทาใหเกิด  ดังสัญญาในสมาบัติที่เหลือ  ก็มิอาจทํา 
ได  เพราะวา  ภิกษุผูมิไดทําอภินิเวส (คือวิปสนา)  ใน  (นาม)  ขันธ 
อ่ืน ๆ มาเลย  อันจะสามารถท่ีจะพิจารณา  (แต)  เนวสัญญานาสัญ- 
ญายตนขันธแลวถึงนิพพิทาได หามีไม  เออ  จะมีก็แตทานสารีบุตร 
หรือทานผูมีปญญามากเปนปกติวิปสสก (พิจารณาเห็นแจงอยูโดยปกติ) 
ปานทานสารีบุตรนั่นแหละจึงจะอาจ  (พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตน- 
ขันธทําใหถึงนิพพิทาได )  (แต)  แมทานสารีบุตรนั้นก็อาจ  (ทําได) 
แตโดยพิจารณาเปนกลาป  (คือเปนกลุมเปนหมวด)  เทาน้ัน  หาอาจ 
(ทํา)  โดยพิจารณา  (แยกสัมปยุต)  ธรรม  (มีผัสสะเปนตน)  ออกเปน 
บทยอย ๆ ไม  ดวยทานเห็นอยูวา  'อันธรรมเหลาน้ีก็เปนอยางนั้น  คือ  
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(จะวา)  ไมมี  ก็มีอยู  (จะวา)  มี  ก็บอกไมได  (คือไมชัด)'    ดังน้ี* 

สมาบัตินี้ถึงซึ่งความละเอียด  ดวยประการฉะน้ี  
        อน่ึง  ความขอนี้  บัณฑิตพึงทําใหกระจาง  ดวยอุปมาดวย 
น้ําในทาง  (เดิน)  ฉันเดียวกันกับอุปมาดวยนํ้ามันทาบาตรก็ได 
        สามเณรผูเดินไปขางหนาพระเถระ  (องคหน่ึง)   ซึ่งเดินอยูในทาง 
เห็นน้ําหนอยหนึ่ง  (ในทาง)  จึงเรียนวา "น้ํา   ขอรับ  โปรดถอด 
รองเทา"  ทีนั้น  ครั้นพระเถระบอกวา  "สามเณร  ถานํามี  ก็จงนํา 
ผาอาบมา  เราจักอาบนํ้า"  จึงเรียนวา  "(น้ํา)  ไมมีดอก  ขอรับ" 
        ในคําของสามเณรน้ัน  คําวา   'น้ํามี'  ก็ใช  โดยมุงถึง  (มันมี) 
พอเปยกรองเทา  คําวา  '(น้ํา)  ไมมี'    ก็ใช  โดยมุงถึง  (มันไมม ี 
พอจะ)  อาบฉันใด  แมสญัญาน้ันก็ฉันนั้น  จัดวาเปนสัญญากม็ิใช 
แท   เพราะไมสามารถทําสัญญากิจใหชัดได  นับวาไมเปนสัญญาก็มิใช 
เพราะเปนสิ่งท่ีมีอยูโดยความเปนเศษสังขารที่ละเอียด 
        และความขอน้ีจะควรทําใหกระจางเพียงดวยอุปมา  (๒  ขอท่ีกลาว 
แลว)  นี้เทาน้ันหามิได  บัณฑิตพึงทําใหกระจาง  แมดวยอุปมาอื่น ๆ ที่สม  
 
*  ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคทอนนี้  ตั้งแต  อปจ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ถึง โน  อนุปท- 
ธมฺมปวิสฺสนาวเสน  บทพยญัชนะไมสมบูรณพอจะแปลใหไดความดี  จึงตกเติมแปลไปดังนี ้
เห็นวาตามท่ีแปลนี้   ไดความตรงตามท่ีทานประสงคเปนแน  และไมผิดธัมมะดวย 
        ตามท่ีแปลนี้   แยก  อปจ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เปนประโยค ๑  ปกติวิปสฺสโก 
สกฺกุเณยฺย  ประโยค  ๑  ในประโยคน้ี  ปน  เติม  วา  เปน  วา  ปน 
        หุตฺวา  ปฏิเวทนฺติ  นี่ตก  น.  แน  เพราะความบังคับอยู  จึงเติม  น.  เขาเปน  หุตวฺา  น 
ปฏิเวเทนฺติ  (มีก็บอกไมได)  จึงไดความ  
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กันอีกก็ได* 

        คําวา  'อุปสมฺปชฺช  วิหรติ-เขาถึง . . . อยู'   นี้  มีนัยอันกลาว 
มาแลวน่ันแล  
                              นี่เปนกถาอยางพิสดาร 
                  ในเนวสัญญานาสัญญายตนกรรมฐาน 
                                    ปกิณณกกถา  
         พระนาถะเจา      ผูมีพระรูปไมมีใครเทียมถึง      ตรัส 
        อารูป  ๔  ประการอนัใจใดไว  บณัฑิตไดทราบอารูป  ๔ 
        นั้นอยางน้ีแลว       ควรเขาใจปกิณณกกถาในอารูป 
        นั้นอีกบาง 
              อารปูเลื่อนชั้นโดยลวงอารมณ  มิใชลวงองค 
ก็อารูปสมาบัติทั้งหลาย- 
        เหลาน้ีแมเปน ๔ โดยการกาวลวงอารมณ  (แต) 
        นักปราชญทั้งหลายหาตองการความกาวลวงองคแหง  
        สมาบัติเหลาน้ันไม 
 
*  มหาฎีกาติดอุปมาไดขอหนึ่งวา  พราหมณผูหนึ่ง  เห็นชายคนหนึ่ง  ถือภาชนะดนินาชอบใจ 
ยืนอยู  จึงออกปากขอภาชนะนั้น  ชายคนนั้นมุงถึงวาภาชนะนัน้เปอนสุรา  ซ่ึงเปนของไมควร 
แกพราหมณ  จึงบอกวา  ถวายไมได  ในภาชนะน้ีมีสุรา  ขณะนัน้มีชายผูหนึ่งยืนอยูใกล ๆ 
พราหมณจึงวา  ถามีก็ขอใหคนนี้ดื่มบาง  ทีนี้  เจาของภาชนะมุงถึงวา  สุรานั้นไมมีพอจะดื่มได 
จึงบอกวาสุราไมมี  
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จริงอยู  อารูปสมาบัติเหลาน้ี  พึงทราบวาแมเปน  ๔  โดยการลวง  
อารมณทุกประการ  คือ  ในสมาบัติ ๔ นั้น  สมาบัติที่ ๑  เปนโดยการ  
กาวลวงรูปนิมิต  ที่  ๒  โดยกาวลวงอากาศ  ที่  ๓  โดยกาวลวงวิญญาณ 
ที่เปนไปอยูในอากาศ  ที่  ๔  โดยกาวลวงความปราศไปแหงวิญญาณที่ 
เปนไปอยูในอากาศ   แตบัณฑิตทั้งหลายไมตองการความกาวลวงองค 
แหงสมาบัติเหลาน้ัน  เพราะความกาวลวงองคในสมาบัติเหลาน้ันหามี 
ดังในรูปาวรสมาบัติทั้งหลายไม  ดวยในสมาบัติเหลาน้ันทุกขอมีองค 
ฌานอยู  ๒  องคเทาน้ัน  คือ  อุเบกขา  จิตเตกัคคตา 
             [อารูปประณีตกวากันเพราะองคประณีตเขาโดยลําดับ]  
แมเม่ือเปนเชนนั้น 
                ในอารูปสมาบติันี้   สมาบัติขอหลัง  ๆ  กย็อม 
                ประณีตดีกวา  (ขอหนา ๆ)  บัณฑิตพึงทราบ 
                (เรื่อง)  พ้ืนปราสาทและผา  เปนอุปมาในความ 
                ทีป่ระณีตดีกวากันนั้น 
        เหมือนอยางวา  ในพ้ืนชั้นลางแหงปราสาท  ๔  ชั้น  เบญจกามคุณ 
อันประณีตโดยอํานาจเครื่องบําเรอมีการฟอนรํา  ขับรอง  และบรรเลง 
ดนตรี  เครื่องหอม  และพวงดอกไมหอม  โภชนะ  ที่นอนและเครื่อง 
นุงหม  (ราวกะเปนของ)  ทิพยเปนตน  ตางวาเปนส่ิงจัดไวครบ  (แต) 
ในชั้นที่  ๒  เบญจกามคุณ  (จัดไว)  ประณีตกวาชั้นลางน้ัน  ในชั้น 
ที่  ๓  ประณีตกวาน้ัน  (ไปอีก)  ในชัน้ที่  ๔  ประณีตกวาเพ่ือนหมด 
ในความอุปมานั้น  พ้ืนทั้ง ๔ นั้น  ก็เปนพ้ืนปราสาท  (ดวยกัน)  นั่นเอง  
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ความแปลกกันโดยความเปนพ้ืนปราสาท  แหงพ้ืนทั้ง ๔  นั้น  หามีไม  
ก็จริงอยู  ถึงกระน้ัน พ้ืนชั้นบน  ๆ  กย็อมประณีตกวาชั้นลาง ๆ โดย 
มีความสมบูรณแหงเบญจกามคุณแปลกกันฉันใด  อน่ึง  ผา  (เน้ือบาง  
น้ําหนักเบา)  ชนิดจตุปละ  (หนัก  ๔  ปละ)  และชนิดติปละ  (หนัก 
๓  ปละ)  ทวิปละ  (หนัก ๒ ปละ)  เอกปละ  (หนักปละเดียว (อัน 
ประณีตดวยอํานาจ)  แหงดาย  (๔ ชนิดคือ)  หยาบ  ละเอียด  ละเอียดกวา 
และละเอียดที่สุด  ที่หญิงคนหน่ึงปนไว*  ตางวาเปนผามีขนาดเทากัน 
ทั้งโดยยาวและโดยกวาง  ในความอุปมานั้น  ผาทั้ง ๔  ชนิดนั้นมีขนาด 
เทากันทั้งโดยยาวและโดยกวาง  ความแปลกกันโดยขนาดแหงผาเหลา 
นั้นหามีไม  ก็จริงแล  แตทวา  ผาชนิดหลัง ๆ ก็ยอมประณีตกวาชนิด 
หนา ๆ โดยความมีสัมผัสนิ่ม  เน้ือละเอียด  และความมีราคาแพงฉันใด 
แมในอารูปสมาบัติทั้ง ๔ กม็ีองค  ๒  คือ  อุเบกขา  จิตตกัคคตา  นี้ 
เทาน้ันโดยแท  ถึงอยางนั้น  บัณฑิตกพึ็งทราบเถิดวา  ในสมาบัตินี้ 
สมาบัติขอหลัง ๆ ยอมประณีตดีกวา  โดยความประณีตและประณีตกวา 
กันแหงองคเหลาน้ัน  ดวยความวิเศษ  (กวากัน)  แหงภาวนา  ฉันนั้น 
เหมือนกัน  อันอารูปสมาบัติเหลาน้ัน  ประณีตและประณีตไปโดยลําดับ 
ดวยประการฉะน้ี 
                         [อารูป ๔  อุปมาดวยบุรุษ ๔ คน]  
        บรุุษผูหน่ึงเกาะอยูที่มณฑป     (อันต้ังอยู)     ในท่ี 
 
*  ปละ  (อานปะละ)  เปนช่ือมาตรานํ้าหนัก  วาประมาณ  ๘  ออนซ  เคยเห็นผา  ซ่ึงคล่ีออก 
แลวหมนอนได  แตเม่ือรวบเขาไดกําเดยีว จะเปนผาชนิดนั้นกระมัง ?  
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        ไมสะอาด   คนหน่ึง   (มา)   อาศัย   (เกาะ)   บุรุษ 
        ผูนั้น    คนหน่ึง   (มา)   ไมอาศัย   (เกาะ)   ผูนัน้  
        (ยืนอยู)  ขางนอก  และอีกคนหนึง่  (มา) อาศัย 
        (อิง)  คนท่ียืนอยูขางนอกน้ันยืนอยู  อารูปสมาบัติ 
        ทั้ง  ๔  นักปราชญพึงทราบโดยความเปนธรรมชาติ 
        เสมอกบับุรษุ ๔  คนนั่นโดยลําดับเถิด 
(ตอไป)  นี้  เปนคําประกอบความในอุปมานั้น  เรื่องมีวา  มีมณฑป 
หลังหนึ่ง  (อยู)  ในที่ไมสะอาด  คราวน้ันบุรุษผูหน่ึงมา  (ที่นั่น)  เกลียด 
ที่ไมสะอาดน้ัน  จึงโหนมณฑปน้ันดวยมือ  (ทั้งสองขาง)  เกาะอยูที่ 
มณฑปน้ันราวกะถูกแขวนไว  ครั้นแลว  อีกคนหนึ่งมาอาศัย  (เกาะ) 
บุรุษผูเกาะมณฑปน้ัน  แลวคนหนึ่งมาถึง  คิดวา  "บุรุษผูมีเกาะ 
มณฑป  และผูที่อาศัย  (เกาะ)  บุรุษนั้นก็ดี  ทั้งสองน้ีทาลําบาก  และ 
การตกเหวมณฑปจะตองมีแกเขาทั้งสองเปนแมนมั้น  เอาเถิด  เราอยู 
ขางนอกนี่ละ"  ดังน้ีแลว  เขาไมอาศัย  (เกาะ)  คนที่อาศัย  (เกาะ) 
บุรุษคนแรกน้ัน  คงยืนอยูขางนอกน้ันเอง  แลวอีกคนหน่ึงมา  สําคัญ  
(เห็น)  คนท่ีคิด  (เห็น)  ความไมปลอดภัยแหงบุรุษผูเกาะมณฑปและ 
คนที่อาศัย  (เกาะ)  บุรุษนั้นดวย  แลวยืนอยูขางนอกน่ันแหละ  (วา) 
ทาดี  จึงอาศัย  (อิง)  คนที่ยืนขางนอกนั้นอยู 
        กสิณุคฆาฏิมากาส  (อากาศตรงท่ีกสิณเพิก)   บัณฑิตพึงเห็น 
เหมือนมณฑป  (อยู)  ในท่ีไมสะอาด  ในคําอุปมาน้ัน  อากาสานัญจา- 
ยตนะ   อันมอีากาศเปนอารมณ  เพราะเกลียดรูปนิมิต  พึงเห็นเหมือน  
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บุรุษท่ีเกาะมณฑป  (โหนอยู)  เพราะเกลียดที่ไมสะอาด  วิญญา-   
ณัญจายตนะอันปรารภอากาสานัญจายตนะที่มีอากาศเปนอารมณเปนไป 
พึงเห็นเหมือนคนที่อาศัย  (เกาะ)  บุรุษผูเกาะมณฑป  อากิญจัญญา- 
ยตนะอันไมทําอากาสานัญจายตนะใหเปนอารมณ  มีความไมมีวิญญาณ 
นั้นเปนอารมณ  พึงเห็นเหมือนคนท่ีคิด  (เห็น) ความไมปลอดภัยแหง 
คนทั้งสองน้ัน  จึงไมอาศัย  (เกาะ)  บรุุษผูเกาะมณฑปน้ัน  ยืนอยู 
เสียขางนอก   เนวสัญญานาสัญญายตนะ  อันปรารภอากิญจัญญาย- 
ตนะ  ซึ่งต้ังอยู  ณ  ที่ขางนอก  ที่ไดแกความไมมีแหงวิญญาณเปนไป 
พึงเห็นเหมือนผูที่สําคัญ  (เห็น)  คนท่ีคิด  (เห็น)  ความไมปลอดภัย 
แหงบุรุษผูเกาะมณฑป  และคนผูอาศัย  (เกาะ)  บรุุษนั้นแลวยืนอยู 
เสียขางนอกน่ันแหละวา  เปนผูมีทาดี  จึงอาศัย  (อิง)  คนผูนั้นยืนอยู 
ฉะน้ัน  อันเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ีเมื่อเปนไปอยางน้ัน 
        จําตองทําอากิญจัญญายตนะน้ันใหเปนอารมณ 
        เพราะไมมีอารมณอืน่  ดุจดัง  (ประชา)  ชน 
        จําตองอาศัยพระราชาผูแมมีความไมมีปรากฏ 
        อยูเปนไป  เพราะการเลี้ยงชีพเปนเหตุฉะนั้น 
ขยายความวา  เนวสัญญานาสัญญายตนะน้ี  จําตองทําอากิญจัญญายตนะ 
นั้นแมที่มีโทษอันเห็นอยูแลววา  'สมาบัตินี้  มีขาศึกคือวิญญาณัญจาย- 
ตนะอยูใกล'  ดังน้ี  ใหเปนอารมณ  เพราะไมมีอารมณอ่ืน  เปรยีบ 
เหมือนอะไร  ?  เปรียบเหมือน  (ประชา)  ชนจําตองอาศัยพระราชาผูแมมี 
ความไมดีปรากฏอยูเปน  (อยู)  ไป  เพราะการเลี้ยงชีพเปนเหตุฉะน้ัน  
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อธิบายวา (ประชา)  ชนเมื่อไมไดการเลี้ยงชีพในประเทศอ่ืน  กจํ็าตอง  
อาศัยพระราชาสักองคหนึ่งผูไมทรงสํารวม  (ในศีล)  มีความประพฤติ  
ทางกายวาจาใจหยาบคาย  แมมีความไมดีที่ใคร ๆ เห็นกันวาพระราชาน้ี 
เปนผูมีความประพฤติหยาบคาย  ดังนี้เปน  (อยู)  ไป  เพราะการเลี้ยงชีพ 
เปนเหตุฉันใด  เนวสัญญนาสัญญายตนะน้ีเมื่อไมไดอารมณอ่ืนก็จําตอง 
ทําอากิญจัญญายตนะน้ันแมมีโทษอันเห็นอยูแลวใหเปนอารมณฉันนั้น  
เหมือนกัน  ก็แลเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ี  เม่ือทําอยางนั้น 
        ก็ยอมเกาะ (อากิญจัญญายตนะ)  ฌานน้ัน  เปน 
        ไป  (เพราะไมมีอะไรจะเกาะ)  เหมือนอยาง 
        คนขึ้นบันไดยาว  (ถึงขั้นบนแลว)  ก็ยอมยึดหัว 
        (แม)  บนัได  (เพราะไมมีอะไรจะยึด)  และ 
        เหมือนคนขึ้นเขา  (ดินปนหิน)  สุดแลวก็ยึด 
        ยอดมัน  (เพราะไมมอีะไรจะยึด)  หรือเหมือน 
        คนขึ้นเขา  (โขดหิน)  สุดแลวก็ยนัเขาของตน 
        (เพราะไมมีอะไรจะยึดยัน)  ฉะนัน้แล 
                             ปริเฉทที่  ๑๐  ชื่ออารุปปนิเทส 
                               ในอธกิารแหงสมาธิภาวนา 
                             ในปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรค 
        อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                               ดั่งน้ี 


