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คํานํา  

         หนังสือเลมนี้ขาพเจาเขียนขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติเฉพาะผูฝกหัดจิตโดยตรง ถาผูยังไมเคย
ฝกหัดจิตแลวก็ยากที่จะเขาใจได เพราะเขียนตามอาการความเปนไปในการปฏิบัติจิต ที่จะเขียน
หนังสือเลมนี้ ก็เพราะขาพเจามาคํานึงถึงผูปฏิบัติทั้งหลาย โดยสวนมากเปนผูมีการศึกษานอย แต
มากดวยศรัทธา ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติพระกรรมฐานกันอยางจริงจัง แตการปฏิบัตินั้นผูฝกหัดใหม
ทั้งหลายไมคอยมีฝงมีฝา ไมรูวาปฏิบตัิเปนไปแลวหรือยังไมเปนไป ถาเปนไปแลวก็ไมรูวาเปนไป
แคไหน จะหารองรอยยึดเอาหลักฐานแนนอนไมได จึงพากันเสื่อมเสียจากการปฏิบัตินั้นก็มี เพราะ
อุบายสอนผูฝกหัดจิตนั้นไมเหมือนเรียนปริยัติ 

         ฉะนั้น ขาพเจาจึงไดเขียนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งผูฝกหัดจิตทั้งหลายพากันดําเนินอยูแลวเปน
สวนมาก การดําเนินพระกรรมฐานนี้มีนัยเปนอันมาก แตเมื่อรวมความลงแลวมีอยู ๒ ประการ คือ 

         ๑. การเจริญพระกรรมฐาน บริกรรมหรือเพงเอาอันใดอันหนึ่งเปนนิมิต ไมวาภายนอกหรือ
ภายใน เพื่อใหจิตสงบอยางเดียว แลวกําหนดเอาแตผูรู แลวอยูดวยอาการอยางนั้น เปนที่พอใจและ
ปรารถนา พูดงายๆ เรียกวาฝกหัดเอาแตสมถะอยางเดียว 

         ๒. บรกิรรมหรือเพงอยางนั้นเหมือนกัน แตไมใหจิตสงบ คือนอมจิตใหเขาไปอยูในอารมณ
อันเดียว เพงพิจารณานิมิตนั้นใหเปนธาตุหรือเปนอสุภ ยกขึ้นสูไตรลักษณเปนตน เมื่อเห็นชัดแลว
จิตจะรวมลงไปอยูในอารมณอันเดียว หรือจะเปนสมาธิ หรือจะเกิดปญญาใหสลดสังเวชก็ได พูด
ยอๆ เรียกวาหัดสมถะเปนไปพรอมกันกับวิปสสนา 

         ในหนงัสือเลมนี้ ขาพเจาเขียนตามแนวขอ ๒ นี้ เพราะวาแนวนี้เดินสม่ําเสมอดีกวาแนวที่หนึ่ง 
แตเมื่อฝกหัดแนวที่หนึ่งนั้นชินติดมามากแลวจะเปลี่ยนแนวมาฝกหัดแนวที่สองนี้ ชักใหลําบากไป
สักหนอย ผูฝกหัดแนวที่สองนี้ชํานาญแลว ถึงจะฝกหัดแนวที่หนึ่งก็ไมยาก บางที่เปนไปเองก็มี 



ความจริงนักฝกหัดที่แทจริงแลว ควรฝกหัดใหไดทั้ง ๒ อยางจะเปนการดีมาก ถามิเชนนั้นจะไมรู
ความเปนไปแหงการปฏิบัติตามแนวทางทั้ง ๒ นั้น วามีรสชาติตางกันอยางไร 

         หนังสือเลมนี้ ขาพเจาใหชื่อวา สองทางสมถวิปสสนา อธิบายวา "สองไปขางหนา" คือจะตอง
ดําเนินไปตามแนวทางนี้ก็ได "สองกลับขางหลัง" คือผูที่ฝกหัดจิตที่เปนมาแลว แตไมรูอาการ
เหลานั้นวาอะไรเปนอะไร เมื่อมาพิจารณาตามนัยนี้แลวก็อาจชวยความรูขึ้นอีกก็ได หนังสือเลมนี้
ขาพเจาเขียนไวเพื่อเปนอุบายสําหรับผูฝกหัดจิตโดยเฉพาะ จะเอาไปใชเปนตํารากันจริงจังไมได 
เพราะตําราเดิมของทานมีหลักฐานบริบูรณดีอยูแลว เมื่อฝกหัดจิตตามแนวนี้ไดแลว กอ็าจจะสอง
ตลอดถึงตําราเดิมก็ได 

         ฉะนั้น ขาพเจาหวังวาหนังสือเลมนี้คงจะอํานวยผลใหแกทานผูที่เปนนักฝกหัด นักสนใจ 
ในทางพระกรรมฐานตามสมควรแกเหตุการณนั้นๆ 
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สองทางสมถวิปสสนา 

บทเบื้องตนหนาวิชา 

สุตฺสูสํ ลภเต ปฺญํ 
ผูฟงดี ยอมได ปญญา  

         พุทธโอวาท ศาสนาคําสอนของพระพุทธเจา เปนคําสอนที่มีรสชาติอันอรอยสุขุมมาก เหลา
ชุมชนทั่วไปฟงได ปฏิบัติได รูได ตามชอบใจ ตามภูมิแลฐานะของตนๆ ไมเปนการขมขืนขัดขวาง
ตอนิสัยและระบอบใดๆ ของใครในโลกทั้งนั้น คําสอนของพระองคเปนแตชี้แนวทางปฏิบัติให 
พรอมทั้งบอกเหตุผลของการปฏิบัตินั้นๆ ใครจะปฏิบัติตามหรือไม คําสอนนั้นก็มิไดลงโทษหรือ
ใหคุณแมแตประการใด โทษแลคุณยอมเปนของอํานวยใหผลตามเหตุนั้นเทานั้น พระองคไดทรง
แสดงขอปฏิบัติไวพรอมดวยพระทัยอันเต็มเปยมไปดวยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ โดยมิได
หวังการตอบแทนแมแตประการใดเลย พระองคนั้นเปนผูทรงไวแลวซึ่งพระวิสุทธิคุณอันวิเศษ หา



กิเลสทั้งหลายมีอคติเปนตน มิไดเจือปนไปในพระทัยของพระองคเลย พระองคไดทรงไวแลวซึ่งสติ
ปฏฐานทั้งสามบริบูรณทุกเมื่อ คือวา 

         พระองคมิไดหลงดีใจตอผูปฏิบัติตามคําสอนของพระองค ๑ 

         มิไดเสียใจตอผูไมปฏิบัติตามคําสอนของพระองค ๑ 

         ใครจะปฏิบัติตามบางไมปฏิบัติตามบาง พระองคเจาก็มีสติตั้งมั่นอยูทุกเมื่อไมหลงยินดีและ
ยินราย ๑ 

         ฉะนั้น พระองคจึงทรงมีวิสารทแกลวกลาสามารถอาจหาญ โปรดประทานพระโอวาทในที่ทุก
แหง แลวทรงบัญญัติศีล สมาธิ ปญญาเบื้องตน ทามกลาง ที่สุด มีวิมุติอันเปนยอดเยี่ยม โดยมิได
หวาดหวั่นตออุปสรรคใดๆ ทั้งนั้น 

         สาธุชนทั้งหลายจึงไมควรประมาท ในการที่พวกเราไดมาเกิดเปนมนุษยชาติ เปนคติอันอุดม
สมบูรณไปดวยของวิเศษตางๆ มีอริยทรัพยเปนเครื่องประดับ ซึ่งสาธุชนทั้งหลายพากันปรารถนา
อยูแลว อนึ่ง พระพุทธโอวาทที่ชี้ขุมทรัพยนับตั้งอนันตนี้ มิใชเปนของหาไดงายเมื่อไร เราเกิดมา
นับเปนแสนชาติอนันต ซึ่งจะไดพบปะโอวาทคําสั่งสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธนี้ก็สุดวิสัย 
อยาพึงพากันเขาใจวาเปนของหาไดงาย ฉะนั้น เมื่อมรดกอันมีคาสามารถแลกเอาซึ่งของวิเศษ
ทั้งหลาย มีมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ พระนิพพานสมบัติ เปนตน อันมนุษยในโลกนีป้รารถนาอยู
แตยังไมพึงเห็น เวลานี้มรดกนั้นไดตกเขามาถึงมือของพวกเราแลวตามความประสงค ไฉนเลาพวก
เราจึงไมยอมรับแลใชจายใหเปนประโยชนแกเราบางเลย สาธุชนทั้งหลายจงพากันรีบรับ จงพากัน
รีบชม จงพากันรีบใชใหเปนประโยชนแกตนเสีย ในเมื่อทรัพยของดีมีอยู ในเมื่อมีผูชี้ขุมทรัพยแล
คุณคาพรอมทั้งอุบายใชจายทรัพยนั้น จะไดทันแกกาลสมัยที่ตนปรารถนา อยาไดพากันยึดหนวง
ดวยบวงของมาร ภาระหนักจงพากันพักไวกอน ตอนหลังยังมีถมไป อุบายใชทรัพยนับไมถวน ลวน
แตเปนของดีมีคุณ พระพุทธองคทรงจําแนกแจกไวในคัมภีรเปนอเนก แตในที่นี้จะชี้แจงอุบายจาย
ทรัพยถุงนอยๆ อันมีคุณคาเปนอนันต ขอสาธุชนทั้งหลายผูอานอยาพากันเขาใจวาเปนอุบายของผู
แตง ความจริงมีในพระคัมภีรแลว แตเปนของกวางมาก ยากที่ผูจะหยิบเอามาใชจายใหทันแกความ
ตองการของตนได ฉะนั้น จึงไดยนยอเอาแตหัวขออันจะพึงปฏิบัติมาแตงไวในหนังสือเลมนี้ 



         ผูเริ่มจะเรียนบทกฎใชทรัพย จะตื่นจากหลับกลับจากความหลง อยาพึงสงจิตคิดไปตามสงสาร 
จงเห็นเปนของนารําคาญ สงสารมันลวงเราผูกมัดรัดรึงตึงเครียดไมเกลียดหนาย หลงมัวเมา แกเฒา 
หนุมสาว แมแตชั้นเด็กๆ ก็ไมรูจักอิ่มพอ รสสงสารทําใหคนเมาไมรูจักสราง ตัวแกจนจวนจะดับจิต
ยังไมคิดถึงที่พ่ึงของตน สิ่งอื่นนอกจากความดีที่มีอยูในตนแลว คนอื่นที่ไหนใครเขาจะใหพ่ึงได 
เกิด แก เจ็บ ตาย เราคนเดียวทั้งนั้น ตายแลวไมมีใครเปนเพื่อนของเราเลย จงเริ่มรีบเรียนบทกฎใช
ทรัพยไวสําหรับตน คนเราทุกๆ คนยงัเดินทางอยูไมรูจักจบ ซ้ําจะตองประสบพบกับภัยใหญในวัน
หนึ่งขางหนา (กลาวคือ พยาธิและมรณะ) 

         เมื่อเราเรียนรูวิชาใชทรัพยพรอมกับคุณคาของทรัพยไวไดแลว จะไดทุมเททรัพยของตนที่มี
อยูนั้นตอสูกับปฏิปกษ พึงทราบเถิดวา สนามยุทธหมูไพรีสี่สหาย นายทหาร ๔ คนพากันชุมชุก
สนุกใจอยูในไพรขันธ ตางขยันทํากิจตามหนาที่ไมมีเกียจครานเลย คนหนึ่งดักตนทางพบแลว
ปลอยไป คนที่สองดอมมองตามทุกฝยาง คนที่สามคุกคํารามตามทารุณแสนรายกาจ คนที่สี่มองมับ
เมียงคอยเหวี่ยงเปรี้ยงใหบรรลัย 

         สี่สหายนายโจรใหญนี้ทําเปนมิตรสนิทสนมกับเรา นั่งนอนยืนเดินอยูกิน พูดจาเฮฮาหัวเราะ 
เศราโศกสุขทุกข เขายอมเปนไปกับเราทั้งนั้น เลหกลมารยาของเขาลึกล้ํามาก ยากที่บุคคลจะรู
เหลี่ยมของเขา เวนเสียแตพระพุทธองคเจาและพระอรหันตขีณาสพทั้งหลายเทานั้นจะรูกลอุบาย
ของเขา ฉะนั้น สาธุชนทั้งหลายผูเห็นภัยแลวกลัวตอนายโจรทั้งสี่สหาย พึงพากันยินดีเรียนเอาวิชา
คือพุทธมนตไวสําหรับปองกันตน พุทธมนตนั้นมี ๒ ประเภท พึงรูคุณวิเศษแลลักษณะอาการของ
พุทธมนตนั้นมีดังนี้กอนคือ การศึกษาเลาเรียนทองบนบทบาทอรรถบาล ีซึง่มีในพระคัมภีรทั้งหลาย 
เรียกวาพระปริยัติธรรม วิชาขั้นนี้เปนวิชาขั้นตน มนตนี้เรียนแลวไมสาธยายเสกเปา คือไมปฏิบัติ
ตามความรูความเขาใจนั้น พวกไพรีทั้งสี่ยอมยิ้มกริ่ม มนตนัน้ยอมไมสําเร็จประโยชนอันยิ่งใหญ
ไพศาลแกตน ตรงกันขาม ถาปฏิบัติเขายอมเกรงขาม ฉะนั้น ทานจึงแสดงมนตประเภทนี้ไววามีทั้ง
คุณและโทษดังนี้ อลคทฺทูปมาปริยตฺติ พระปริยัติเปรียบดวยอสรพิษ คือ ผูศึกษาเลาเรียนทรงจําไว
ไมดี ไมตรึกตรองใหถองแท จะเขาใจผิดๆ ถูกๆ แลวนําไปใชยอมใหโทษแกผูนั้น นิสฺสรณตฺถปริ
ยตฺติ พระปริยัติที่บุคคลทองบนจดจําเลาเรียนทรงไวเขาใจแจมแจงแลว โดยมีความประสงคจะทํา
ตนใหพนจากโอฆะโดยการเรียนนั้น ภณฺฑาคาริกปริยตฺติ ไดแกการศึกษาเลาเรียนของพระอริยเจาผู
ทานสิ้นกิเลสแลวดังนี้ เปนพุทธมนตที่หนึ่ง 



พุทธมนตที่สองนั้น ไดแก สมถวิปสสนากรรมฐาน อธิบายวา ผูซึ่งไดศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม
อยางนั้นมาแลวก็ดี หรือเรียนแตนอยๆ เฉพาะอุบายของกรรมฐานนั้นก็ดี แลวต้ังหนาตั้งตาเจริญ
พระกรรมฐานนั้นเรื่อยไป วิชาประเภทหลังนี้นายโจรทั้งสี่มีความกลัวมาก 

         พุทธมนตทั้ง ๒ ประเภทนี้เปนวิชาปองกันตัวในเมื่อเขาสูยุทธไพรี ๔ นายนั้น สาธุชนทั้งหลาย
ไมควรประมาท ควรพากันเรียนไวใหช่ําชองอาจหาญ จะพาขามดานไปไดก็เพราะวิชานี้ 

         ตอไปนี้จะแสดงวิชาประเภทที่ ๒ ซึ่งเรียกวาสมถวิปสสนานั้นตอไป วิชาประเภทนี้เปนวิชาที่
เรียนแลวลงมือกระทํากันจริงๆ เหตุการเรียนมากและเรียนนอยไมสูจะสําคัญนัก สวนสําคัญอยูที่
กําลัง ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สต ิสมาธิ ปญญา เทานั้น มีกําลังทั้ง ๕ นี้เปนทุนอุดหนุนแลว 
แมจะเรียนบทกรรมฐานเพียงสักวา "ความตายของเราเที่ยง" เทานี้ก็สามารถจะตอสูชิงชัยได สมกับ
พระสูตรทานแสดงไววา "ปุถุชนผูเรียนมากแลเรียนนอย เมื่อปฏิบัติแลวยอมเขาใจถึงธรรมได
เหมือนกัน" ดังนี้ อธิบายวา ธรรมทั้งหลายยอมเกิดที่ใจมิไดมีในที่อ่ืน พระปริยัติธรรมทั้งหลายถึงจะ
มากมายสักเทาไร ก็บัญญัติตามลักษณะและกิริยาที่แสดงออกมาจากใจทั้งนั้น ผูรูจักลักษณะอาการ
ของใจหยาบก็บัญญัติไดนอย ผูรูละเอียดก็บัญญัติไดมาก เหตุนั้นทานจึงแสดงวิมุตติของพระ
ขีณาสพไวถึง ๔ ชั้นคือ พระสุกขวิปสสก ๑ พระเตวิชชะ ๑ พระฉฬภิญญะ ๑ พระจตุปฏิสัมภิทัป
ปตตะ ๑ ดังนี้ พวกทานทั้งหลายยอมเขาถึงวิมุตติหลุดพนกิเลส เขาถึงพระนิพพาน ก็รูรสชาติที่เปน
แกนสารดวยใจของตนเองทั้งนั้น พระอรหันต ๔ เหลานั้น มิไดวิวาทเปนปฏิปกษขาศึกแกกันและ
กันเลย ไมเหมือนปุถุชนพวกเราทั้งหลาย ผูตาบอดคลําชางตางก็พากันเขาใจวาของตนถูก ผลที่สุด 
พวกตาบอดเหลานั้นเกิดทะเลาะทุบตอยกันขึ้นเพราะชางตัวเดียวเปนเหตุ 

         พระโลกเชษฐพระองคไดทรงแสดงธรรม เครื่องตัดสินพระธรรมวินัยในพระศาสนานี้ไวแลว
ถึง ๘ ประการวา ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อราคะ ธรรมเหลานั้นมิใชธรรม มใิชวินัย คําสอนของ
พระองค ดังนี้เปนตน เมื่อพระธรรมยงัไมมีใครบัญญัต ิพระสัพพัญูผูวิเศษปฏิบัติถูกตองแลว รู
แจงดวยพระองคเองแลว บัญญัติเหลานั้นสอนพระสาวกทั้งหลาย เมื่อพระสาวกองคใดปฏิบัติ
ถูกตองเขา ธรรมเหลานั้นยอมมาปรากฏชัดในใจของทาน ความรูความฉลาดความหลุดพนจากอา
สวะทั้งหลาย เกิดมีขึ้นเฉพาะในใจของทาน ดวยการใชอุบายของพระองค ความหลุดพนเพราะเห็น
สภาวธรรมตามเปนจริง จึงทอดทิ้งกิเลสทั้งหลาย มีขันธูปธิ เปนตน ไมตองเชื่อคนอื่นอีกแลว 
ฉะนั้น ผูยังไมถึงวิมุตติจะบัญญัติธรรมใดๆ กย็ังเปนสมมติอยูนั่นเอง ตกลงวาสมมติทับสมมติ



เรื่อยไป สวนทานที่ถึงวิมุตติแลว แมจะบัญญัติธรรมเหลาใดๆ บัญญัตินั้นกถ็ูกตองตามบัญญัติจริงๆ 
เพราะความในใจของทานยังเปนวิมุตติอยูตามเดิม 

         สมถ-วิปสสนานี้ เปนวิถีทางตรงที่จะใหถึงซึ่งวิมุตติ แลวเกิดปฏิเวธ บญัญัติสภาวะสิ่งนั้นๆ 
ใหเปนไปตามความจริงถูกตองได สมถะเปนปฏิปกษแกกามภพ ตัดหนทางอันคดเคี้ยวใหตรง ดวย
องคฌานแลสมาธินั้นๆ วิปสสนาปญญา รอบรูเหน็อยูเฉพาะซึ่งของจริงทั้งหลาย เปนตนวาเห็นทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค เปนจริงอยูอยางนั้น ไมแปรผันยักยายเปนอื่นไปเลย จิตวางเฉย รูเทาทันตอสิ่ง
เหลานั้นแลว ไมถือมั่นดวยอัตตานุทิฏฐิ ตัดกระแสของภพทั้งสามใหขาดไปดวยวิปสสนาอยูในที่
เดียว 

         อุบายของสมถะนี้ทานแสดงไวมีมากมายหลายอยาง จะตางกันก็แตอุบายเบื้องตนเทานั้น เมื่อ
เขาถึงองคของสมถะแลวก็อันเดียวกัน คือเอกัคคตารมณ ฉะนั้น ในคัมภีรพระวิสุทธิมรรค พระพุทธ
โฆษาจารยเจาทานจึงแสดงสมถะ ฌาน สมาธิ เปนอันเดียวกัน เพราะธรรมทั้งสามนี้ มีพระ
กรรมฐาน ๔๐ เปนอารมณเหมือนกันทั้งนั้น ตางแตผลัดกันเปนเหตุเปนผลแหงกันและกันเทานั้น 
(ดังจักอธิบายตอไปขางหนาเรื่องรูปฌาน ๔ และสมาธิ) 

จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวห ํ
จิตที่อบรมดีแลวนําความสุขมาให  

         พระกรรมฐานทั้งหลาย ๔๐ มีกสิณ ๑๐ เปนตน มีอาหาเรปฏิกูลสญัญาเปนปริโยสาน เมื่อนอม
เขามาใหมีอยูเฉพาะที่กาย วาจา ใจ ของตนแลว จะเห็นไดชัดเจนวาตัวของเราทั้งกอนนี้เปนที่
ประชุมที่ตั้งของพระกรรมฐาน หรือเปนแหลงของสมถะ ฌาน สมาธิ ตลอดถึงปญญาและวิมุตติ
ดวย เพราะเหตุที่เราไมเขาไปเพงพิจารณาที่กายนี้ ตามวิถีที่พระพุทธองคเจาทรงสอนไว จึงไมเห็น
ธรรมวิเศษของดีทั้งหลาย มีสมถะเปนตนฯ ฉะนั้น ในที่นี้จะไดยกเอาพระกรรมฐาน อันเปนแหลง
ของสมถะ ฌาน สมาธิ คือ กายนี้อยาเดียวมาแสดงพอเปนสังเขป เมื่อเจริญกรรมฐานอันนี้ไดแลว 
กรรมฐานอื่นนอกจากนี้ก็ไมตองลําบาก 

         กายคตานี้ทานแสดงไวมีหลายนัย เชน แสดงเปนธาตุ ๔ อสุภ ๑๐ เปนตน ในที่นี้จะรวมยอเขา
แสดงเปนอันเดียว ใหชือ่วา อสุภกายคตา แลวจะจําแนกออกไปพอเปนสังเขปบางเล็กนอยดังนี้ 



         กายคตา พิจารณากายใหเห็นเปนธาตุ ๔ เมื่อผูจะพิจารณากายนี้ใหเห็นเปนธาตุ ๔ แลว พึง
นอมเอาจิตที่สงบพอเปนบาทฐานซึ่งไดอบรมไวแลวดวยการบริกรรมพุทโธๆ ดังนี้เปนตนนั้น เขา
ไปเพงพิจารณาเฉพาะอาการของกายทั้งหลาย ที่เรียกวา ทวตฺตึสาการ มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปน
ตน แลวอยาใหจิตนั้นสงไปในที่อ่ืน นอมเอาจิตนั้นเพงเฉพาะสิ่งเดียว เชนจะเพงผม ก็ใหเพงเอาแต
เฉพาะผมอยางเดียวเสียกอนวา ผมๆๆ เทานั้นเรื่อยไป พรอมกบัคํานึงและทําความเชื่อมั่นวานั่นเปน
ธาตุดินจริงๆ ดังนี้ ถาจะเพงอาการอื่นตอไปมีขนเปนตน ก็ใหเพงมีอาการและลักษณะเชนนั้น
เหมือนกัน อาการเพงอยางนี้ ถาชัดสวนใดสวนหนึ่งแลว สวนอื่นๆ ก็จะชัดไปตามกัน แตเมื่อจะเพง
สวนใด ขอใหชัดในสวนนั้นเสียกอน อยาพึงรีบรอนไปเพงสวนนั้นบาง สวนนี้บาง อาการโนนบาง 
อาการนี้บาง พระกรรมฐานจะไมชัด อาการเพงอยางนี้เรียกวาเพงสงตามอาการ บางคนมักจะใหเกิด
ความเจ็บปวดขึ้นตรงที่เพงนั้นๆ เพราะจิตยังไมสงบหรือกําหนดอุบายยังไมถูก บางทีถูก เชนอยาง
วาเพงผมแลวอยาสําคัญวาผมมีอยูที่ศีรษะของเราดังนี้ก็แลวกัน มันจะมีมาในที่ใดมากแลนอย 
ประการใดกด็ี ใหเพงแตวาผมเทานั้นก็พอแลวฯ 

         ถาดังอธิบายมานี้ยังไมชัด พึงนอมเอาอาการทั้งหลายมีผมเปนตน ใหเขามาตั้งเฉพาะผูมี
ความรูสึก "คือใจ" แลวเพงโดยดังนัยกอนนั้น เมื่อยังไมชัด พึงนึกนอมเอาธาตุดินภายในกายนี้มีผม
เปนตน วาตองเปนดินแน แลวนอมออกไปเทียบกับธาตุดินภายนอก วาตองเปนอยางนั้นเหมือนกัน
ดังนี้ก็ได หรือนอมเอาธาตุดินภายนอกเขามาเทียบกับธาตุดินภายในกายของเรานี้วาจะตองเปนอยาง
นั้นแน ดังนี้ก็ได เมื่อเห็นชัดโดยอาการอยางนั้น เรียกวาเห็นโดยอนุมาน พอเปนมุขบาทของฌาน
สมาธิไดบาง 

         ถาหากความเห็นอันนั้นแกกลา จะสามารถตัดความกังขาลังเลสงสัยเสียไดจริงๆ วาสิ่งนั้นตอง
เปนอยางนั้นทีเดียว จะเปนอยางอื่นไปไมไดแนนอน จนจิตนั้นถอนออกจากความถือมั่นสําคัญเดิม 
ดวยอํานาจของความหลง จิตตกลงเชื่อแนวแนแจมใสมีสติรูอยูทุกระยะที่รูที่เห็นที่พิจารณาทุก
อาการทุกสวน เรียกวาเห็นดวยอํานาจของ สมาธ ิมีสมาธิเปนภูมิฐาน 

เมื่อความรูความเห็นอันนั้นมีกําลังเพียงพอ ปญญาเขาไปตรวจดูวาของเหลานี้มีอยูภายในเชนไร 
ภายนอกทั้งหมดก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน ของที่หยาบและละเอียดยอมมีสภาวะเปนเหมือนกัน
ทั้งนั้น ในโลกนี้มีธาตุ ๔ ทั้งหมดลวนแตเกิดจากธาตุ ๔ ตายแลวเกิด ตายแลวเกิด กี่รอยกีพั่นชาติ ก็
มีสภาวะเปนอยางเดียวกันทั้งนั้น เห็นอยางนี้เรียกวาเห็นดวย วิปสสนาปญญา 



         เมื่อเพงพิจารณาโดยอาการทั้งสาม ดังที่อธิบายมาแลวนี้ เมื่อถึงกาลสมัยซึ่งมันจะเปนไปเอง 
โดยที่ไมไดตั้งใจอยากจะใหมันเปน หรือตกแตงเอาดวยประการใดๆ จิตที่เพงพิจารณาอยูนั้นจะรวม
ลงมีอาการใหวุนวายคลายกับเผลอสติหรือบางทีก็เผลอเอาจริงๆ ดังนี้เรียกวาจิตเขาสู ภวังค คือเปน
ภพใหญของจิตที่ยังไมปราศจากอุปธิ รวมเอาขันธทั้งหา ซึ่งเปนสวนภายนอกเขาไวในที่เดียวกัน 
ในขณะเดียวกันนั้น บางทีจะปรากฏภาพที่เราเพงพิจารณามาแลวแตเบื้องตน เชน เพงผมใหเปนดิน
นั้นแปรเปนสภาพที่ละเอียดชัดขึ้นกวาแตกอน เพราะไดเห็นดวยขันธในอันบริสุทธิ์ มไิดเห็นดวย
ขันธอันหยาบๆ ภายนอกนี้ บางทีเมื่อภาพชนิดนั้นไมปรากฏ จะมีปติปรากฏขึ้นในขณะนั้นใหเปน
เครื่องอัศจรรย เชนทําใหกายหวั่นไหวหรือโยกคลอน สะอื้นน้ําตารวง กายเบา เหลานี้ หรืออาจจะ
ใหเห็นอะไรตออะไรมากอยางนานัปการ ทําผูทํากรรมฐานใหชอบใจมาก ถาผูเจริญวิปสสนาแลว
เกิดอาการเหลานี้ จัดเปนอุปกิเลสของวิปสสนา ถาทานผูหาอุปธิมิไดในขันธสันดานของทานแลว 
อาการเหลานี้เปนวิหารธรรม เพื่อวิหารสุขในทิฏฐธรรมของทาน ถาผูเจริญสมถะอยู ความรู
ความเห็นอยางนั้นเรียกวารูเห็นดวยอํานาจภวังค ความรูความเห็นสามตอนปลายนี้ เรียกวา ปจจักขา
สิทธิ 

         การเพงพิจารณากายนี้ มีนัยวิจิตรพิสดารมาก แตเมื่อสรุปใจความลงแลว ผูมายึดเอากายนี้เพง
เปนตนทางแลว ปลายทางก็มีอาการเปน ๒ คือ เห็นชัดดวยอนุมาน ๑ เห็นชัดดวยปจจักขาสิทธิ ๑ 
ปจจักขาสิทธิยังแจกออกไปอีกเปน ๓ คือ เห็นชัดดวยสมาธิ ๑ เห็นชัดดวยฌาน ๑ เห็นชัดดวย
วิปสสนาปญญา ๑ ฉะนั้น ความรูความเห็นซึ่งเกิดจากการเพงพิจารณากายมีแยบคายออกเปนทาง ๓ 
เสน ดังอธิบายมาแลวนี้ จะไมนํามาอธิบายอีก จะแสดงแตตนทาง มีพิจารณากายใหเปนอสุภเปนตน 
ผูพิจารณากายพึงรูเอาโดยนัยดังอธิบายมาแลวนั้นเถิด 

         กายคตา การพิจารณากายใหเปนอสุภ พึงเพงพิจารณากายกอนนี้ อันเปนที่ตั้งของอัตตานุทิฏฐิ
ใหเกิดอุปธิกิเลส เปนเหตุใหเราหลงถือวาเปนสุภของสวยงาม ใหเปนอสุภ แลวจะไดละวิปลาส 
หลงถือของไมสะอาดสวยงาม แลวรูตามเปนจริง 

         กายนี้เปนของอสุภมาแตกําเนิด เมื่อจะเกิดมาเปนกายก็เอาอสุภคือสัมภวธาตุ (เลือดขาว) ของ
มารดาบิดามาประสมกันเขาแลวจึงเกิดเปนกายได เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมา ซึ่งนอนอยูในครรภของ
มารดานั้น ก็นอนอยูในอสุภ เกลือกกลั้วดวยน้ําเลือดน้ําเนาของมารดา อาศัยน้ําเลือดน้ําเนาเหลานั้น
เปนเครื่องหลอเลี้ยงจึงเจริญมา เปรียบเหมือนตัวหนอนซึ่งเกิดอยูในหลุมคูถ บอนกินคูถเปนอาหาร



จึงเติบโตขึ้นมาไดฉะนั้น ตัวหนอนบอนกินคูถเปนอาหารดวยมุขทวาร ยังดีกวาทารกที่รับอาการ
ดวยสายรกสืบจากมารดาเขาไปหลอเลี้ยงชีวิตโดยอาการซึมซาบเขาไปทางสายสะดือนั้นเสียอีก 

         เมื่อคลอดออกมาก็เปนของนาอุจาดเหลือที่จะทน เปรอะเปอนดวยน้ําเนาแลน้ําหนอง 
เหม็นสาบเหม็นโขงยิ่งรายกวาผีเนาที่นอนอยูในโลง คนทั้งหลายนอกจากมารดาบิดาแลญาติที่
ใกลชิดแลว ไมอาจมองดูได เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาทุกระยะวัยนั้นเลา ก็อาศัยของเนาปฏิกูลเปน
เครื่องบํารุงมาตลอดกาล เชนอาหารที่รับประทานเขาไปเปนตน จะเปนของดีวิเศษปรุงสําเร็จมาแลว
ดวยของดีอันมีคา เมื่อเขามาถึงมุขทวารแลว อาหารเหลานั้นก็เปนของปฏิกูลคลุกเคลาไปดวยเขฬะ
น้ําลายอันเปนของนาเกลียดหนายทั้งตนแลคนอื่นดวย เมื่อกลนืลวงลําคอลงไปอยูในกระเพาะ
อาหารแลว เปอยเนาเทากับหลุมคูถทีห่มักหมมมานานตั้งหลายป ของปฏิกูลซึ่งมีอยูภายในทั้งหลาย
เหลานั้น ยอมซึมซาบไหลออกมาภายนอก เกรอะกรังอยูตามผิวหนังแลชองทวารตางๆ แมลงหวี่
แมลงวันพวกหลงของเนาสําคัญวาเปนของดี พากันยื้อแยงไตตอมกิน ในกายนี้ทั้งหมดจะหาของดี
สักชิ้นหนึ่งก็ไมได เวนไวแตบุคคลผูยังหลงสําคัญวาเปนของดีสะอาด จึงสามารถหลงรักและ
ชมชอบวาเปนของดีสะอาด ทั้งๆ ที่เขายังหลงอยูนั้นเอง จึงไดหาเครื่องทาหาของยอมมาประพรม
เพื่อกลบกลิน่อันไมพึงใจ แตเขาเหลานั้นหารูไมวา การทําเชนนั้นเพื่อกลบกลิ่นกลับเขาไปตรงกัน
ขามไปเสียวาเพื่อความหรูหราและเพลิดเพลินเจริญใจแกตนและบุคคลผูที่ไดเห็นไดดู ขอนี้อุปมา
เหมือนกับหีบศพที่กลบใหมิดปดใหดี ระบายสีใหสะอาดวาดลวดลายดวยน้ําทอง คนทั้งหลาย
มองดูแลวชมวาสวย ที่ไหนได ภายในเปนซากอสุภ 

         พิจารณากายนี้ใหเปนอสุภดังแสดงมาแลวนี้ก็ได หรือจะพิจารณาโดยอนุพยัญชนะคือ ทวตฺตึ
สาการ อาการ ๓๒ มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน ใหเปนอสุภแตละอยางๆ ดังแสดงมาแลวขางตน
ก็ได เมื่อผูมาพิจารณาโดยนัยนี้ใหเห็นเปนอสุภดังแสดงมานี้แลว ยอมละเสียซึ่งความเมาในรูปนี้ได 

         กายคตา พิจารณาใหเห็นเปนทุกข ใหพิจารณาจําเดิมแตตั้งปฏิสนธิอยูในครรภของมารดา นั่ง
ขดคูอยูดวยอิริยาบถเดียว สิ้นทศมาสสิบเดือน อาศัยผลกรรมตามสนองจึงประคองชีวิตมาไดโดย
ความลําบาก แมแตอาหารที่จะเลี้ยงชีพเปนตนวาขาวแลน้ําก็มิไดนําเขาทางมุขทวาร อาศัยรสชาติ
อาหารของมารดาที่ซึมซาบออกไปจากกระเพาะแลวนั้น คอยซึมซาบไปหลอเลี้ยงโดยสายรกที่
ติดตอจากมารดาเขาไปโดยทางสายสะดือ ลมหายใจเลาก็ตองอาศัยลมหายใจของมารดาที่กลั่นกรอง
แลวออกจากปอด เขาไปสูบฉีดทีละนิดทีละหนอยพอใหมีชีวิตเปนไป ความอึดอัดเพราะการคับ
แคบก็เหลือที่จะทนทาน อาหารที่มารดารับเขาไปถาเปนของรอนและเผ็ดแสบ ทารกทีอ่ยูในครรภก็



รอนและเผ็ดแสบไปดวย ความทุกขในเมื่ออยูในครรภเหลือที่จะทนทาน แตเปนการจําเปน บุญ
กรรมตามสนองไวจึงไมถึงกับตาย แตเมื่อทุกขถึงขนาดเพราะไดรับการกระทบกระทั้ง บางกรณีก็
ถึงซึ่งชีวีไปไดอยูในครรภนั่นเอง เมื่อคลอดจากครรภของมารดานั้น ความทุกขก็แสนสุดขนาด
เหลือที่จะประมาณ ทานเปรียบไววา เหมือนกับชางสารที่หนีนายพรานออกไปในชองหินที่คับแคบ
ในระหวางภูเขาทั้งสอง ฉะนั้น 

         ความทุกขเมื่ออยูในครรภ จะวาเปนนรกใหญของมนุษยในชาตินี้ก็วาได คราวเมื่อคลอด
ออกมา เทากับวานายนิรยบาลทําทัณฑกรรมก็วาได นับแตวันคลอดแลวมา อาการของทุกขในกาย
นี้ยอมขยายตัวออกมาใหปรากฏทุกระยะ จําเดิมแตทุกขเพราะหิวกระหาย ทุกขเพราะกายนี้คอยรับ
เอาซึ่งสัมผัส เกิดจากเย็นรอนอุตุฤดูตางๆ หรือเกิดแผลพุพองเปอยเนา แมลงตางๆ ตอยกัด สัตวเล็ก
สัตวโตรบกวนราวี ถูกโบยตีทารุณทัณฑกรรมตางๆ หลายอยางเหลือที่จะคณนานับ ทุกขสําคัญคือ
ทุกขที่มีประจําในตัวไมรูจักจบสิ้น ทุกขเหลานั้นเรียกวา โรค ๖๔ ประการ มีโรคเกิดประจํา ตา หู 
จมูก เปนตน 

         ปกิณณกทุกข นั้นมีทุกขเกิดจากความโศกเศรา เสียใจอาลัยโทมนัสขดัแคนเปนตน ทุกข
เหลานี้จะเรียกวาทุกขที่เปนบริวารของนรกก็วาได 

         ปริเยสิกทุกข ทุกขเพราะการแสวงหาเลี้ยงชีพ เปนตนวา การกสิกรรม อดทนตอแดดและฝน 
โสมมดวยของสกปรกตลอดวัน พอตกกลางคืนพักผอนรับประทานเสร็จแลวคอยสบายนอนหลับ
สนิท บางทีกลางคืนทํางานตลอดรุง กลางวันพักผอนนอนสบายใจ หรือบางทีทํางานอาชีพตลอด
วันยังค่ําคืนยังรุง หาเวลาวางมิไดดังนี้ก็ดี หรืออาชีพดวยการคาขาย มีการหลอกลวงหรอืฉอโกงกัน 
เกิดทะเลาะวิวาททุบตอยจนถึงฆากันตาย ดวยการอาฆาตบาดหมางเพราะอาชีพนั้นดังนี้ก็ดี ถาจะ
เปรียบแลวทุกขทั้งหลายเหลานี้ก็เหมือนกับวาทุกขของเปรต ที่เปนเศษจากผลกรรมทีต่กนรก
เล็กนอยแลวนั้น มารับผลของกรรมที่เปนบุญ ไดรับความสุขในเวลากลางคืน ในเวลากลางวันไป
เสวยผลของกรรมที่เปนบาปไดรับทุกข บางทีในเวลากลางคืนไดรับผลของกรรมที่เปนบาป เปน
ทุกขในเวลากลางคืน กลางวันไดรับผลของบุญที่เปนสุข 

         กายอันนี้เกิดมาทีแรกก็เปนทุกข ความเปนอยูในปจจุบันก็เปนทุกข คราวที่สุดจวนจะตายก็
เปนทุกข หาความสุขสบายของกายอันนี้แมแตนอยหนึ่งยอมไมมีเลย เวนไวแตผูยังหลงมัวเมาเขาใจ
วาทุกขเปนสุขเทานั้น เหตุนี้พระพุทธองคจึงไดทรงตรัสไววา "ในโลกนี้นอกจากทุกขเทานั้นเกิดขึ้น 



ทุกขเทานั้นยอมดับไป ยอมไมมีอะไร" ดังนี้ ฉะนั้น ผูมาพิจารณากายนี้ใหเหน็เปนทุกขดังอธิบายมา
นี้แลว ยอมเบื่อหนายในกายนี้ แลวพยายามหาวิถีทางที่จะหนีใหพนจากทุกข 

         กายคตา พิจารณาใหเห็นเปนอนิจจัง จําเดิมแตกายนี้ปฏิสนธิ อาการของกายนี้ทุกสวนยังไม
ปรากฏ เปนของเล็กนอยละเอียดที่สุด จิตเขามายึดถือเอาปฏิสนธิจากสัมภวธาตุของมารดาบิดาอัน
ผสมกัน แลวกลั่นกรองใหเปนของละเอียด จนเปนน้ํามันใสมีประมาณเล็กนอยที่สุด น้ํามันแตละ
หยดนั้นแหละจะคอยแปรมาโดยลําดับ คือ จะแปรมาเปนน้ํามันขน แลวแปรมาเปนน้ําลางเลือด 
แลวแปรมาเปนน้ําเลือด แลวแปรมาเปนกอนเลือด แลวแปรมาเปนกอนเนื้อ 

         ดังในกายวิรติคาถา ขอ ๒,๓,๔ ฉบับสิงหล พ.ศ. ๒๔๒๔ ทานกําหนดเด็กอยูในครรภ ๙ เดือน
ไวดังนี้ ๑๕ วันทีแรกเกิดเปนกระดูกออนแลวิถีประสาท รางกายโต ๑/๘ ของนิ้ว ยางเขา ๒๑ วัน 
รางกายนี้กลมงอเหมือนตัวหนอนหรืออักษร S เกิดชองทรวงอก ชองทอง ปุมที่จะเปนมือและเทา
งอกออกมาบางนิดหนอย รางกายโตเทาฟองไขนกพิราบ หนัก ๑ กรัม ยาว ๑ นิ้ว ขางโตเปนศีรษะ 
ขางเล็กเปนเทา ลําไสเกิดในตอนนี้ ลายเปนจุดๆ ที่ตวัคือสันหลัง จุดดําคือลูกตา มีหลอดเล็กๆ เทา
ขนไกไหวอยูริกๆ หลังจุดนี้คือหัวใจ เดือนที่ ๒ เกิดเยื่อบางๆ หุมจุดดําๆ รอบสายสะดือ ตอนนี้
รางกายของเด็กโตเทาฟองไขไก หนัก ๕ กรัม ยาว ๔ นิ้ว ปาก จมูก หู ตา มือ เทา งอกขึ้นเปนจุด มือ
และเทายังไมแตกแยก ติดกันเปนพืด เหมือนเทาเปน เดือนที่ ๓ โตเทาฟองไขหานหนัก ๕-๖ ออนซ 
เทาและมือแยกออกเปนนิ้วๆ สายสะดือและตัวของเด็กยาว ๖ นิ้วเทากัน เดือนที่ ๔ อวัยวะในกาย
ของเด็กนั้นเกือบจะบริบูรณหมด ดวงตายังไมลืม เล็บทั้งหลายงอกแตเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น ถาตั้งใจ
ฟงที่ครรภของมารพา ในตอนนี้จะไดยินเสียงหัวใจของเด็กเตน ระยะนี้เด็กดิ้นไดแลว สายสะดือ
ยาว ๗ นิ้ว เด็กหนัก ๑ ปอนด เดือนที่ ๕ อาการตางๆ ของเด็กครบบริบูรณ ผมมีสีเขม ตาลืมไดแลว 
เด็กหนัก ๑ ปอนด สายสะดือยาว ๑๐ นิ้ว ตอนนี้ฟงเสียงหัวใจของเด็กเตนไดยินถนัด เดือนที่ ๖ สาย
สะดือและตัวของเด็กยาว ๑๒ นิ้ว เด็กหนัก ๒ ปอนด บางทีอาจคลอดเดือนนี้ก็ไดแตไมคอยรอด 
เดือนที่ ๗ ตัวของเด็กเพิ่มขึ้นถึง ๔ ปอนด สายสะดือแลตัวของเด็กยาว ๑๔ นิ้วเทากัน แตเล็บยังไม
งอกเต็ม ถาคลอดในเดือนนี้พอมีหวังเลี้ยงไดบาง เดือนที่ ๘ อวัยวะครบทุกสวน ตัวเด็กและสาย
สะดือของเด็กยาว ๑๖ นิ้วเทากัน เด็กหนัก ๖ ปอนด เดือนที่ ๙ เปนเดือนที่ครบกําหนดคลอด มี
อวัยวะครบบริบูรณ ตัวเด็กแลสายสะดือยาว ๑๗ นิ้ว หนัก ๗ ปอนด ถาเปนหญิงมักเบากวาชาย 
หัวใจของหญิงเตนเร็วกวาชาย (หญิงบางคนตั้งครรภถึงสิบเดือนจึงคลอด แตโดยมาก ๙ เดือนกับ 
๑๔-๑๕-๑๖ วันเปนพื้น) 



         อาการ อนิจจัง แปรปรวนของกาย เมื่ออยูในครรภยอมเปนมาอยางนี้ เมื่อคลอดออกมาแลว
ยอมแปรไปโดยลําดับ คือเปนเด็กแลวเปนหนุมเปนสาว แลวแกเฒาชรา ที่สุดกายนี้ก็แตกสลายไป 
อาศัยไมไดแลว ทอดทิ้งเปนดิน น้ํา ลม ไฟ ไปตามเดิม ผูมาพิจารณากายนี้เห็นเปนอนิจจัง ดังแสดง
มานี้แลว จะเห็นรางกายนี้ไมมีแกนสารเลย แลวจะไดแสวงหาธรรมะที่เปนสาระ สมกับพระพุทธ
องคตรัสไววา ชนทั้งหลายเหลาใดรูสิ่งที่เปนสาระโดยเปนสาระดวย สิ่งที่หาใชสาระโดยหาใช
สาระดวย ชนเหลานั้นยอมถึงสารธรรม ดังนี้ 

         กายคตา พิจารณาใหเห็นเปนอนัตตา กายนี้เปนทุกขเปนอนิจจัง แปรปรวนมาโดยลําดับยักยาย
มาทุกระยะ หาไดเวนไมแมแตวินาทีเดียว ใครจะรักใครจะชอบหรือเกลียดโกรธเขาโดยประการ
ใดๆ ก็ดี หรอืจะปรนปรือปฏิบัติ ถนอมเลี้ยงเขาโดยทุกสิ่งทุกประการ กายนี้ก็มิไดมีใจสงสารเอ็นดู
กรุณาแกเราเลยสักนิดสักหนอย จะระทมทุกขรอนอาลัยไมอยากใหเขาเปนไปเชนนั้น เขายอมไม
ฟงเสียงทั้งนั้น กายเขามีหนาที่จะรับทุกขเขาก็รับไป เขามีหนาที่จะแปรปรวนเปนอนิจจัง เขาก็
เปนไปตามสภาพของเขา ฉะนั้น พระรัฐปาลเถรเจา จึงแสดงความขอนี้แกพระเจาโกรัพยราชวา 
"โลกนี้ (คือขันธโลก) ไมมีใครเปนเจาของ ใครจะปองกันไมไดทั้งนั้น ไมมีใครเปนใหญ โลกนี้ฟูอยู 
(ดวยความไมพอไมอิ่มเปนนิตย) เปนทาสของตัณหา ตายแลวละทิ้งหมด ไปคนเดียว" ดังนี้ 

         เมื่อผูมาพิจารณากายนี้ใหเห็นเปนอนัตตา ดังแสดงมานี้แลว ก็จะละเสียไดซึ่ง อตฺตานุทิฏฐิ 
และ อสฺมิมาน ที่เห็นวาเปนตนเปนตัวเอาจริงๆ แลวหลงเขามายึดมั่นดวยความสําคัญผิด 

กายคตา พิจารณาใหเห็นเปนของตาย กายอันนี้เราไดรับแบงสวนตายมาจากบิดามารดา บิดามารดา
ของเราไดรับแบงสวนของตายมาจากปูยา ตายาย ปูยาตายายของเรา ไดรับแบงสวนตายมาจาก
บรรพบุรุษแตกอนๆ โนนโดยลําดับมา ตกลงวาทุกๆ คนที่เกิดมาแลวนี้ ยอมไดรับมรดกคือความ
ตายมาจากบรรพบุรุษแตกอนๆ โนนโดยลําดับมาดวยกันทั้งนั้น 

         คนเราในโลกนี้ทั้งหมดซึ่งมองเห็นกันอยูในเดี๋ยวนี้ก็คือคนตายนั่นเอง จะมีใครเหลืออยูใน
โลกนี้ได เวนไวแตตายกอนตายหลังเทานั้น ถึงแมตัวของเราเองซึ่งมีชีวิตเปนอยูไดเพราะอาหารใน
เดี๋ยวนี้ก็ดี ไดชื่อวา "กินเพื่ออยู อยูเพื่อตาย" คนแลสัตวทั้งหลายในโลกนี้ ยอมเหมือนกันทั้งหมด จะ
มีชื่อเสียงและยศศักดิ์ มั่งมีและทุกขจน ทุกชั้นทุกวรรณะ โดยสมมติและนิยมวา สมณชีพราหมณ
นักพรต ผูดีวิเศษมีฤทธิ์เดชตปธรรมทัง้หลายสักเทาใดก็ดี ก็หนีจากอาการทั้ง ๒ นี้ไมไดทั้งนั้น 
ความเกิดและความตายทั้ง ๒ นี้ยอมเปนเครื่องหมายสอแสดงวา "โลกมี" ดังนี้ 



         ความตายยอมมีประจําอยูในกายของเรานี้ทุกลมหายใจเขาออก ตายมาทุกระยะทุกวัย ตายโดย
อายุขัย คือสิ้นลมหายใจแลวยอมทอดทิ้งกายนี้ใหกลิ้งอยูเหนือแผนปฐพี ทานอุปมาไวเหมือนทอน
ไมแลทอนฟน ฉะนั้น สิ่งของทั้งหลายที่เราสําคัญหมายมั่นวาเปนของๆ เรา ความจริงเปลาทั้งนั้น ดู
แตกายนี้เมื่อวิญญาณไปปราศแลว กต็องทอดทิ้งไวบนดินแลวหนีไปแตตนคนเดียว ผูมายึดมั่น
สําคัญกายนี้ อันเปนของไมมีสาระวาเปนของมีสาระ ยอมไมถึงธรรมที่เปนสาระ มีแตความดําริผิด
เปนที่ไป ฉะนั้น พึงพิจารณากายนี้ใหเปนของตาย สลายตามเปนจริง ซึ่งเปนคูกันกับความเกิด แลว
จะไดละเลิกถือของไมมสีาระวาเปนของมีสาระเสียได 

         กายคตา พิจารณาใหเห็นเปนอรยิสัจ คือใหเห็นทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค พิจารณาเอาแต
เฉพาะกายอยางเดียวใหเห็นเปนอริยสัจดังนี้ คือ 

         พิจารณาใหเห็นเปนทุกขนั้น ใหพิจารณาดังอธิบายมาแลวขางตน 

         พิจารณาใหเปนสมุทัยนั้น คือ กายนี้มีวิถีประสาทรับสงอารมณ ซึ่งเกิดจากทวารนั้นๆ มีจักษุ
ทวารเปนตน เขาไปหาจิตซึ่งเปนเหตุจะใหไดรับความสุข ทุกข โสมนัส โทมนัส เปนอาทิ จึง
เรียกวากายเปนสมุทัย เมื่อประสาทนั้นๆ กระดางหรือตาย อายตนะทั้งหลายมีจักษุประสาทเปนตน
ยอมไมทําหนาที่ของตนเรียกวา มรรค คือเปนเหตุจะใหดับความรูสึกในอารมณนั้นๆ เมือ่ประสาท
เหลานั้นไมทําหนาที่แลว เวทนาทั้งหลายมีจักษุเวทนาเปนตนยอมไมมีดังนี้เรียกวานิโรธ อริยสัจจะ
ครบพรอมทั้งสี่ยอมมีทั้งรูปทั้งนาม จริงอยูที่วามานี้เปนอริยสัจของผูอยูในภวังคจิตอยางเดียว และ
ประสงคจะอธิบายใหทราบวากายอยางเดียวเปนอริยสัจครบทั้งสี่ จึงไดอธิบายดังนี้ สวนอริยสัจ
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีพรอมทั้งรูปและนามอยูแลว เปนอริยสัจของพระองคที่ทรงตรัสรูชอบ
เอง ดวยพระองคเองแลว อันนั้นไมมีปญหา แตในที่นี้จะนําเอามาแสดงไวพอใหเปนสังเขป เพื่อ
ผูสนใจทั้งหลายจะไดนําเอามาเทียบเคียงกันกับอริยสัจที่อธิบายขางตนนั้น 

         อริยสัจในพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้น พระองคทรงแสดงวา ทุกข คือความไมสบายกาย
ไมสบายใจ เปนของทนไดยาก เปนของควรกําหนด สมุทัย (เปนนามธรรมเฉพาะ) คือใจเขาไปยึด
ขันธ นั้นเปนของควรละ นิโรธ คือการละสมุทัย แลวทุกขก็ไมมี มรรค คือปญญา สัมมาทิฏฐิความ
เห็นชอบไมวิปริต คือเห็นวากายกับจิตเปนคนละอัน ดวยอํานาจความยึดมั่นสําคัญผิด กายและจิตจึง
เปนเราเปนเขาเปนตนเปนตัวไป 

         อริยสัจนี้ พระองคทรงแสดงไววามีปริวัฏละ ๓ เปนไปในสัจจะ ๔ คือ 



         รอบที่ ๑ ทุกข เปนของควรกําหนด เราไดกําหนดแลว 

         รอบที่ ๒ สมุทัย เปนของควรละ เราไดละแลว 

         รอบที่ ๓ นิโรธ เปนของควรทําใหแจง เราทําใหแจงแลว 

         รอบที่ ๔ มรรค เปนของควรเจริญ เราไดเจริญแลว 

         รวมเรยีกวาอริยสัจ ๔ มีปริวัฏเวยีนไปในสัจจะละ ๓ รวมเปนอาการ ๑๒ ดังนี้ สจัจะที่แสดง
มานี้ยอมทํากิจในขณะเดียวกันอธิบายวาคําวาทุกขเปนของควรกําหนด เมื่อกําหนดทุกขอยูนั้นถา
หากมันจะถึงอริยสัจจริงๆ แลวยอมเขาไปเห็นอาการของสมุทัย คือผูไปยึดถือทุกข อาการเห็นชัด
อยางนี้จัดเปนปญญาสัมมาทิฏฐิ การเขาไปเห็นทุกขกับผูไปยึดถือทุกขเปนคนละคนไปวา ทุกขมิใช
ผูยึดถือ ผูยึดถือมิใชทุกข แลวทุกขยอมดับไป จักไดชื่อวานิโรธ เรียกวาทํากิจในขณะเดียวกันดังนี้ 
อริยสัจตอนนี้เปนอริยสัจของผูมีสมาธิและปญญาพรอมกันบริบูรณ ไดชื่อวาเปนอริยสัจในองค
มรรคแท 

         กายคตา พิจารณาใหเห็นเปนสติปฏฐาน คือสติเขาไปตั้งไวเฉพาะในกาย แลวพิจารณากายนี้
ใหเห็นเปนธาตุ ๔ หรือเปนอสุภ เปนตน ดังอธิบายมาแลวในขอตนนั้น จนจิตเห็นชัดเชื่อแนวแนวา
ตองเปนอยางนั้นจริงๆ จึงถอนเสียไดซึ่งอัตตานุทิฏฐิเห็นวาเปนตน เปนตัว เปนเรา เปนเขา กายนี้
เปนสักแตวาธาตุ ๔ เปนตนเทานั้น แลวพิจารณาธาตุ ๔ เปนตนนั้นใหละเอียดลงไปอีกวา ถาหาก
เราไมสมมติวาธาตุ ๔ เปนตนแลว ของเหลานั้นก็ไมมีชื่อ เปนแตสักวาสิ่งหนึ่งเทานั้น ซึ่งปรากฏอยู
ที่เฉพาะทวารทั้งหลายมีจักษุทวารเปนตน ไมใชตัวตนเราเขา 

         สวนสติปฏฐานอันอื่นนอกจากนี้คือ เวทนา จิต ธรรม ก็ใหพิจารณาโดยนัยเดียวกัน พิจารณา
อยางนี้รียกวาพิจารณาใหเปนสติปฏฐาน 

         โพธิปกขิยธรรมทั้งหลายอื่นนอกจากนี้ มีสัมมัปปธานเปนตน พิจารณากายนี้ใหเปนไปใน
ธรรมนั้นๆ ไดทั้งนั้น การพิจารณากายนี้มีนัยกวางขวางวิจิตรพิสดารมากเหลือที่จะนํามาแสดงให
สิ้นสุดลงได ฉะนั้นกายนี้จะเรียกวา มหาฐาน เปนที่ตั้งที่ชุมนุมของธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เปนฝายดีแล
ฝายชั่วก็ได ผูมาพิจารณากายนี้โดยแสดงมาแลวนั้นเปนตน เรียกวาพิจารณาธรรม ผูมารูมาเห็น
เชนนี้เรียกวาเห็นธรรม อยาพึงสงสัยและเขาใจวาธรรมมีในที่อ่ืน ถาธรรมมใีนที่อ่ืนนอกจากกายกับ
ใจนี้แลว ธรรมอันนั้นก็มิใชธรรมเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพนได อยาพึงสงสัยในความรู



ความเห็นแลการปฏิบัติของตนวาไมใช บางทีไดฟงอุบายและความรูความเห็นของคนโนนเขาวา
อยางโนน คนนี้เขาวาอยางนี้ แลวใหนึกชอบใจในอุบายของเขา เลยสงสัยในอุบายของตนเกรงวาจะ
ไมถูก แลวทาํกําลัง ๕ มีศรัทธาเปนตนใหเสื่อมไป ผูมาเจริญกายคตานี้ยอมมีอุบายแปลกๆ ตางกัน 
หลายอยางหลายประเภท แลวแตนิสัยวาสนาของตนจะบันดาล จะใหเสมอเหมือนกันทั้งหมดยอม
ไมได ฉะนั้นจึงไมควรที่จะสงสัยซึ่งอุบายนั้นๆ ผลของการปฏิบัติแลนิสัยวาสนาใครๆ แตงเอา
ไมไดทั้งนั้น เราจะแตงเอาไดก็แตปฏิปทา วาสนาและผลนั้นยอมบันดาลใหเอง 

         เมื่อเขาใจดังนี้แลว พึงเจริญใหมากกระทําใหยิ่ง จึงจะไดรับความรูความเห็นอันจริง อุปมา
เหมือนตนไม เมื่อบํารุงราก ลําตน กิ่ง ใบ ใหเจริญดีอยูแลว เราไมตองสงสัย คงจะไดรับผลอันเปนที่
พึงใจในวันหนึ่งขางหนา การพิจารณากายคตามีการพิจารณาใหเห็นเปนธาตุ ๔ เปนตน ใหเปนสติ
ปฏฐานเปนปริโยสาน โดยนัยดังแสดงมาแลวนี้จะเอาเปนอารมณของฌานก็ได เอาเปนอารมณของ
สมาธิก็ได คําวาสมถะหมายเอาการกระทําใจใหสงบจากความวุนวายภายนอก มีการสงใจไปตาม
อายตนะทั้งหลาย มีตาเปนตน แลวใจนั้นสงบอยูในอารมณอันเดียว เรียกวาสมถะ สมาธิก็นับเขาใน
สมถะนี้ดวย แตมีลักษณะอาการคุณวิเศษตางกันอยูบางดังจะอธิบายตอไปนี้ 

สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ นาฺโญ อฺญํ วิโสธเย 
ความบริสุทธิ์ ไมบริสุทธิ ์เฉพาะตน คนอื่นจะทําใหไมได  

         สมถะ สมถะเมื่อแยกออกไปแลว มี ๒ ประเภทคือ สมถะทําความสงบเฉยๆ ๑ สมถะที่
ประกอบดวยองคฌาน ๑ 

         สมถะทําความสงบเฉยๆ นั้น จะกําหนดพระกรรมฐานหรือไมก็ตาม แลวทําจิตใหสงบอยู
เฉยๆ ไมเขาถึงองคฌาน อยางนี้เรียกวา ตัตรมัชฌัตตุเปกขา ยอมมีแกชนทัว่ไปในบางกรณี ไมจํากัด
มีไดเฉพาะผูเจริญพระกรรมฐานเทานั้น 

         สวนสมถะที่ประกอบไปดวยองคฌานนั้น มีไดแตเฉพาะผูเจริญพระกรรมฐานเทานั้น เมื่อถึง
ซึ่งความสงบครบดวยองคฌานแลว เรียกวา ฌานุเปกขา ฌานุเปกขานี้ทานจําแนกไวเปน ๒ 
ประเภท คือฌานุเปกขาที่ปรารภรูปเปนอารมณ เอารูปเปนนิมิต เรียกวารูปฌาน ๑ อรูปฌาน ปรารภ
นามนามเปนอารมณ เอานามเปนนิมิต ๑ แตละประเภททานจําแนกออกไวเปนประเภทละ ๔ รวม
เรียกวารูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ จึงเปนสมาบัติ ๘ 



         ฌานนี้มีลักษณะอาการใหเพงเฉพาะในอารมณเดียว จะเปนรูปหรือนามก็ตาม เพื่อนอมจิตให
สงบปราศจากกังวลแลวเขาถึงเอกัคคตารมณ มีความสุขเปนที่นิยมแลปรารถนา เมื่อสมประสงค
แลวก็ไมตองใชปญญาวิพากษวิจารณในสังขารทั้งหลายมีกายเปนตน ดังแสดงมาแลวนั้นก็ดี หรือ
จะพิจารณาใชแตพอเปนวิถีทางเดินเขาไปเทานั้น เมื่อถึงองคฌานแลวยอมมีลักษณะแลรสชาติ สุข 
เอกัคคตา และเอกัคคตา อุเบกขา เสมอเหมือนกันหมด ฉะนั้น ฌานนี้จึงเปนของฝกหัดไดงาย จะใน
พุทธกาลหรือนอกพุทธกาลก็ตาม ผูฝกหัดฌานนี้ยอมมีอยูเสมอ แตในพุทธศาสนา ผูฝกหัดฌานได
ช่ําชองแลว มีวิปสสนาปญญาเปนเครื่องคุมครองฌานอยู เนื่องดวยอุบายของพระสัพพัญูพุทธเจา
เปนเครื่องสองสวางให จึงไมหลงในฌานนั้น เมื่อเปนเชนนั้นฌานของทานเลยเปนวิหารธรรม 
เครื่องอยูของทานผูขีณาสพ เรียกวา โลกุตรฌาน สวนฌานที่ไมมีวิปสสนาปญญาเปนเครื่อง
คุมครอง เรียกวา โลกิยฌาน เสื่อมได และเปนไปเพื่อกอภพกอชาติอีก ตอไปนี้จะไดแสดงฌานเปน
ลําดับไป 

         รูปฌาน ๔ เมื่อผูมาเพงพิจารณาพระกรรมฐานบทใดบทหนึ่งอยู มีกายคตาเปนตน จนปรากฏ
พระกรรมฐานนั้นชัดแจมแจงกวาอนุมานทิฏฐิ ซึ่งไดกําหนดเพงมาแตเบื้องตนนั้น ดวยอํานาจของ
จิตที่เปลี่ยนจากสภาพเดิม อันระคนดวยอารมณหลายอยาง และเปนของหยาบดวย แลวเขาถึงซึ่ง
ความผองใสในภายในอยูเฉพาะอารมณอันเดียว เรียกงายๆ วา ขันธทั้งหาเขาไปรวมอยูภายในเปน
กอนเดียวกัน ฉะนั้น ความชัดอันนั้นจึงเปนของแจงชัดกวาความแจงชัดที่เห็นดวยขันธ ๕ ภายนอก 
พรอมกันนั้น จิตจะมีอาการวูบวาบรวมลงไป คลายกับจะเผลอสติแลวลืมตัว บางทีก็เผลอสติแลว
ลืมตัวเอาจริงๆ แลวเขาไปนิ่งเฉยอยูคนเดียว ถาหากผูสติดีหมั่นเปนบอยๆ จนชํานาญแลว ถึงจะมี
ลักษณะอาการอยางนั้นก็ตามรูตามเห็นอยูทุกระยะ ลักษณะอยางนี้เรียกวา "จิตเขาสูภวังค" เปน
อยางนั้นอยูขณะจิตหนึ่งเทานั้น แลวลกัษณะอยางนั้นหายไป ความรูอยูหรือจะสงไปตามอาการ
ตางๆ ของอารมณก็ตามเรื่อง บางทีจะแสดงภาพใหปรากฏในที่นั้นดวยอํานาจของสังขารขันธ
ภายใน ใหปรากฏเห็นเปนตางๆ เชน มันปรุงอยากจะใหกายนี้เปนของเนาเปอยปฏิกูล หรือสวยงาม
ประการใดๆ ภาพก็จะปรากฏขึ้นมาในที่นั้นโดยไมรูตัว ดังนี้เปนตน แลวขันธทั้งสี่มีเวทนาขันธเปน
อาทิก็เขารับทําหนาที่ตามสมควรแกภาวะของตนๆ เรียกวา ปฏิภาคนิมิต บางทีสงจิตนั้นไปดูสิ่ง
ตางๆ ที่ตนตองการแลปรารถนาอยากจะรู ก็ไดเห็นตามเปนจริง บางทีสิ่งเหลานั้นมาปรากฏขึ้น
เฉยๆ ในที่นัน้เอง พรอมทั้งอรรถแลบาลีก็มีได ลักษณะอยางนี้เรียกวาใชขันธภายในได 

         ยังอีก ขันธภายในจะตองหลอกลวงขันธภายนอก เชน บางคนซึ่งเปนคนขี้ขลาดมาแลวแต
กอน พอมาอบรมถึงจิตในขณะนี้เขาแลว ภาพที่ตนเคยกลัวมาแลวแตกอนๆ นั้น ใหปรากฏขึ้นในที่



นั้นเอง สัญญาที่เคยจําไวแตกอนๆ ที่วาเปนของนากลัวนั้นก็ยิ่งทําใหกลัวมากขึ้นจนขวัญหนีดีฝอ 
ดวยสําคัญวาเปนของจริงจังอยางนี้เรียกวาสังขารภายในหลอกสังขารภายนอก เพราะธรรมเหลานี้
เปนสังขตธรรม ดวยอํานาจอุปาทานนั้นอาจทําผูเห็นใหเสียสติไปได ผูฝกหัดมาถึงขั้นนี้แลวควร
ไดรับคําแนะนําจากทานผูรูผูชํานาญ เมื่อผานพนในตอนนี้ไปไดแลว จะทําหลังมือใหเปนฝามือได
ดี เรื่องเหลานี้ผูเจริญพระกรรมฐานทั้งหลาย มีความมุงหมายเปนสวนมาก ผูที่ยังไมเคยเปน แตเพียง
ไดฟงเทานั้น ตอนปลายนี้ชักใหกลัวเสียแลวไมกลาจะทําตอไปอีก ความจริงเรื่องเหลานี้ผูเจริญพระ
กรรมฐานทั้งหลาย เมื่อทําถูกทางเขาแลวยอมไดประสบทุกคนไป แลเปนกาํลังใหเกิดวิริยะไดอยาง
ดีอีกดวย ภวังคชนิดนี้เปนภวังคที่นําจิตใหไปสูปฏิสนธิเปนภพชาติ ไมอาจสามารถจะพิจารณา
วิปสสนาชําระกิเลสละเอียดได ฉะนั้น ทานจึงจัดเปนอุปกิเลส 

         ฌานทั้งหลาย มีปฐมฌานเปนตน ทานแสดงองคประกอบไวเปนชั้นๆ ดังจะแสดงตอไปนี้ แต
เมื่อจะยนยอใจความเพื่อใหเขาใจงายๆ แลว ฌานตองมีภวังคเปนเครื่องหมาย ภวังคนี้ทานแสดงไว
มี ๓ คือ ภวังคบาต ๑ ภวังคจลนะ ๑ ภวังคุปจเฉทะ ๑ 

         ภวังคบาต เมื่อจิตตกลงสูภวังคนั้นมาอาการใหวูบวาบลง ดังแสดงมาแลวในขางตน แตวาเปน
ขณะจิตนิดหนอย บางทีแทบจะจําไมไดเลย ถาหากผูเจริญบริกรรมพระกรรมฐานนั้นอยู ทําใหลืม
พระกรรมฐานที่เจริญอยูนั้น แลอารมณอ่ืนๆ ก็ไมสงไปตามขณะจิตหนึ่ง แลวก็เจริญบริกรรมพระ
กรรมฐานตอไปอีกหรือสงไปตามอารมณเดิม 

         ภวังคจลนะ เปนอยางนั้นเหมือนกัน แตวาเมื่อถึงภวังคแลว เที่ยวหรอืซานอยูในอารมณของ
ภวังคนั้น ไมสงออกไปนอกจากอารมณของภวังคนั้น ปฏิภาคนิมิตและนิมิตตางๆ ความรูความเห็น
ทั้งหลายมีแสงสวางเปนตน เกิดในภวังคนี้ชัดมาก จิตเที่ยวอยูในอารมณนี้ 

         ภวังคุปจเฉทะ เมื่อจิตตกลงสูภวังคแลวขาดจากอารมณภายนอกทั้งหมด แมแตอารมณภายใน
ของภวังคที่เปนอยูนั้น ถาเปนทีแรกหรือยังไมชํานาญในภวังคนั้นแลวก็จะไมรูตัวเลย เมื่อเปนบอย
หรือชํานาญในลักษณะของภวังคนี้แลวจะมีอาการใหมีสติรูอยู แตขาดจากอารมณใดๆ ทั้งหมด 
ภวังคนี้จัดเปนอัปปนาสมาธิได ฉะนั้นอัปปนานี้บางทานเรียกวาอัปปนาฌาน บางทีทานเรียกวา 
อัปปนาสมาธิ มีลักษณะผิดแปลกกันนิดหนอยดังอธิบายมาแลวนั้น เมื่อถอนออกจากอัปปนาสมาธิ
แลว มาอยูในอุปจารสมาธิ ไมไดเปนภวังคจลนะ ในตอนนี้พิจารณาวิปสสนาได ถาเปนภวังคจลนะ
แลวมีความรูแลนิมิตเฉยๆ เรียกวา อภิญญา ภวังคทั้งสามดังแสดงมานี้เปนเครื่องหมายของฌาน 



         ความแปลกตางของฌาน ภวังค สมาธิ จะไดแสดงตอนอรูปฌานตอไป 

         รูปฌาน มี ๔ คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑ จตุตฺถฌาน ๑ 

         ปฐมฌาน นั้นประกอบดวยองค ๕ คือ มีวิตก ยกเอาพระกรรมฐานบทใดบทหนึ่งขึ้นมาเพง
พิจารณาใหเปนอารมณ ๑ วิจารเพงคือพิจารณาเฉพาะอยูแตพระกรรมฐานนั้นอยางเดียว ๑ เห็นชัด
ในพระกรรมฐานนั้นแลวเกิดปติ ๑ ปติเกิดแลวมีความเบากายโลงใจเปนสุข ๑ แลวจิตนั้นก็แนวอยู
ในเอกัคคตา ๑ เรียกวาปฐมฌานมีองค ๕ 

         ทุติยฌาน มีองค ๓ ดวยอํานาจเอกัคคตา จิตนั้นยังไมถอนกิจ ซึ่งจะยกเอาพระกรรมฐานมา
พิจารณาอีกยอมไมมี ฉะนั้นฌานชั้นนี้จึงคงยังปรากฏเหลืออยูแตปติ สุข เอกัคคตาเทานั้น 

         ตติยฌาน มีองค ๒ ดวยอํานาจเอกัคคตา จิตติดอยูในอารมณของตนมาก เพงเอาแตความสุข
อยางเดียว จึงยังคงเหลืออยูเพียง ๒ คือ สุขกับเอกัคคตา 

         จตุตฺถฌาน มีองค ๒ เหมือนกัน คือ เอกัคคตาที่เพงเอาแตความสุขนั้นเปนของละเอียด จนสุข
นั้นไมปรากฏ เพราะสุขนั้นยังเปนของหยาบกวาเอกัคคตา จึงวางสุขอันนั้นเสีย แลวยังคงมีอยูแต
เอกัคคตากับอุเบกขา 

         ฌานทั้งสี่นี้ละนิวรณ ๕ (คือสงบไป) ไดแลวต้ังแตปฐมฌาน สวนฌานนอกนั้นกิจซึ่งจะตอง
ละอีกยอมไมมี ดวยอํานาจการเพงเอาแตจิตอยางเดียวเปนอารมณหนึ่ง จึงละองคของปฐมฌานทั้งสี่
นั้นเปนลําดับไป แลวยังเหลืออยูแตตัวฌานตัวเดียว คือ เอกัคคตา สวนอุเบกขา เปนผลของฌานที่ ๔ 
นั้นเอง แตปฐมฌานปรารภพระกรรมฐานภายนอกมาเปนเหตุจําเปน จึงตองมีหนาที่พิเศษมากกวา
ฌานทั้ง ๓ เบื้องปลายนั้น ฌานทั้ง ๔ นี้ปรารภรูปเปนเหตุ คือ ยกเอารูปพระกรรมฐานขึ้นมาเพง
พิจารณา แลวจิตจึงเขาถึงซึ่งองคฌาน ฉะนั้นจึงเรียกวา รูปฌาน 

         อรูปฌาน ๔ อรูปฌานนี้ ในพระสูตรตางๆ โดยสวนมากทานไมคอยจะแสดงไว เชน ใน
โอวาทปาฏิโมกข เปนตน พระองคทรงแสดงแตรูปฌาน ๔ เทานั้น ถึงพระองคทรงแสดงอานิสงส
ของการเจริญกายคตากรรมฐานไววามีอานิสงส ๑๐ ขอ ๑๐ ความวา ไดฌานโดยไมลําบาก ดังนี้ แต
เมื่อกลาวถึงวิหารธรรมของทานผูที่เขาสมาบัติแลว ทานแสดงอรูปฌานไวดวย สมาบัติ ๘ ฌานทั้ง 
๘ นี้ บางทีทานเรียกวา วิโมกข ๘ บาง แตทานแสดงลักษณะผิดแปลกออกไปจากฌาน ๘ นี้บาง
เล็กนอย อรรถรสแลอารมณของวิโมกข ๓ เบื้องตน ก็อันเดียวกันกับรูปฌาน ๓ นั่นเอง เชน วิโมกข



ขอที่ ๑ วา ผูมีรูปเปนอารมณแลวเห็นรูปทั้งหลายดังนี้เปนตน แตรูปฌานแสดงแตเพียง ๓ รูปฌานที่ 
๔ เลยแสดงเปนรูปวิโมกขเสีย อรูปวิโมกขที่ ๔ เอาสัญญาเวทยิตนิโรธมาเขาใสฌานทั้ง ๘ รวมทั้ง
สัญญาเวทยิตนิโรธเขาดวยเปน ๙ ฌานทั้งหมดนี้เปนโลกียโดยแท แตเมื่อทานผูเขาฌานเปน
อริยบุคคล ฌานนั้นก็เปนโลกุตตระไปตาม เปรียบเหมือนกับฉลองพระบาทของพระราชา เมื่อคน
สามัญรับมาใชแลวก็เรียกวารองเทาธรรมดา ฉะนั้น ขอนี้จะเห็นไดชัดทีเดียวดังในเรื่องวิโมกข ๘ นี้ 
พระองคทรงแสดงแกพระอานนทวา อานนท ภิกษุจะฆาวิโมกข ๘ นี้ไดดวยอาวุธ ๕ ประการ คือ 
เขาวิโมกขไดโดยอนุโลมบาง ทั้งอนุโลมแลปฏิโลมบาง เขาออกไดในที่ตนประสงค เขาออกไดซึ่ง
วิโมกขที่ตนประสงค เขาออกไดนานตามที่ตนประสงค จึงจะสําเร็จ เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ดังนี้ 

ฉะนั้น ตอไปนี้จะนําเอาอรูปฌาน ๔ มาแสดงไวในที่นี้ดวย เพื่อผูที่สนใจจะไดนําไปวิจารณใน
โอกาสอันสมควร ผูไดรูปฌานที่ ๔ แลวจิตตกลงเขาถึงอัปปนาเต็มที่แลว ฌานนี้ทานแสดงวาเปน
บาทของอภิญญา คือเมื่อตองการอยากจะรูจะเห็นอะไรตออะไร แลวนอมจิตนั้นไปเพื่อความรูในสิ่ง
นั้นๆ (คือถอนจิตออกมาจากอัปปนามาหยุดในอุปจาระ) แลวสิ่งที่ตนตองการรูนั้นก็จะปรากฏชัด
ขึ้นมาในที่นั้นเอง เมื่อไมทําเชนนั้น จะเดินอรูปฌานตอ ก็มาเพงเอาองคของรูปฌานที่ ๔ คือ
เอกัคคตากับอุเบกขามาเปนอารมณ จนจิตนั้นนิ่งแนวแนแลวไมมีอะไร ไมใสใจในเอกัคคตาแล
อุเบกขาแลว คงยังเหลือแตความวางโลงเปนอากาศอยูเฉยๆ 

         อรูปฌานที่ ๑ จึงไดยัดเอามาเปนอารมณ เรียกวา อากาสานัญจายตนะ 

         อรูปฌานที่ ๒ ดวยอํานาจจิตเชื่อนอมไปในฌานกลาหาญ ยอมเห็นอาการของผูรูวาจิตไปยึด
อากาศ อากาศเปนของภายนอก วิญญาณนี้เปนผูไปยึดถือเอาอากาศมาเปนอารมณ แลวมาชมวาเปน
ตนเปนตัว วิญญาณนี้เปนที่รับเอาอารมณมาจากอายตนะภายนอก วิญญาณจึงไดกลับกลอกแล
หลอกลวง เวลานี้วิญญาณลวงพนเสียไดแลวจากอายตนะทั้งหลาย วิญญาณไมมีอะไรเปน
เครื่องหมาย บริสุทธิ์เต็มที่ แลวก็ยินดใีนวิญญาณนั้น ถือเอาวิญญาณมาเปนอารมณขมนิวรณธรรม 
อยูดวยความบริสุทธิ์อันนั้น ดังนี้ เรียกวาวิญญาณัญจายตนะ เปนอรูปฌานที่ ๒ 

         อรูปฌานที่ ๓ วิญญาณเปนอรูปจิต เมื่อติดอยูกับวิญญาณแลว นิมิตอันเปนของภายนอกซึ่งจะ
สงเขาไปทางอายตนะทั้ง ๕ มันก็ไมรับ เพงเอาแตความละเอียดแลความบริสุทธอันเปนธรรมารมณ
ภายในอยางเดียว จิตเพงผูรูดูผูละเอียดก็ยิ่งเห็นแตความละเอียด ดวยความนอมจิตเขาไปหาความ



ละเอียดจิตก็ยิ่งละเอียดเขาไปทุกที เกือบจะไมมีอะไรเลยก็วาได ในที่นั้นถอืวานอยนิดเดียวก็ไมมี 
(คืออารมณหยาบไมมี) เรียกวา อากิญจัญญายตนะ เปนอรูปฌานที่ ๓ 

         อรูปฌานที่ ๔ ดวยอํานาจการเพงวานอยหน่ึงในที่นี้ก็ไมมีดังนี้อยู เมื่อจิตนอมไปในความ
ละเอียดอยูอยางนั้น ความสําคัญนั่นนี่อะไรตออะไรยอมไมมี แตวาผูที่นอมไปหาความละเอียดแล
ผูรูวาถึงความละเอียดนั้นยังมีอยู เปนแตผูรูไมคํานึงถึง คํานึงเอาแตความละเอียดเปนอารมณ ฉะนั้น 
ในที่นั้นจะเรียกวาสัญญาความจําอารมณอันหยาบก็ไมใช เพราะไมมีเสียแลว จะเรียกวาไมมีสัญญา
ก็ไมใช แตความจําวาเปนของละเอียดยังมีปรากฏอยู ฌานชั้นนี้ทานจึงเรียกวา เนวสัญญานา
สัญญายตนะ เปนอรูปฌานที่ ๔ 

         เมื่อแสดงมาถึงอรูปฌานที่ ๔ นี ้ทานผูอานทั้งหลายสมควรจะไดอานฌานวิเศษ คือ สัญญา
เวทยิตนิโรธตอไปอีกดวย เพราะเปนฌานแถวเดียวกัน แลเปนที่สุดของฌานทั้งหลายเหลานี้ คือผู
เขาอรูปฌานที่ ๔ ชํานาญแลว เมื่อทานจะเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ก็มายึดเอาอรูปฌานที่ ๔ นี้เองมา
เปนอารมณ ดวยการไมยึดเอาความหมายอะไรมาเปนนิมิตอารมณเสียกอนเมื่อจะเขา ตามนัยของ
นางธัมมทินนาเถรี ตอบปญหานางวิสาขอุบาสก ดังนี้ ไมไดคิดวาเราจักเขา หรือเขาอยู หรือเขาแลว 
เปนแตนอมจิตไปเพื่อจะเขา ก็ไดอบรมจิตไวอยางนั้นแลวกอนแตจะเขา เมื่อเขานั้นวจีสังขารคือ
ความวิตกดับไปกอน แลวกายสังขารคือลมหายใจ แลจิตสังขารคือเวทนา จึงดับตอภายหลัง สวน
การออกก็ไมไดคิดอยางนั้นเหมือนกัน เปนแตไดกําหนดจิตไวแลวกอนแตจะเขาเทานั้น วาเราจะเขา
เทานั้นวันแลวจะออก เมื่อออกนั้นจิตสังขารเกิดกอน แลวกายสงัขาร-วจีสังขารจึงเกิดตามๆ กันมา 
เมื่อออกมาทีแรก ผัสสะ ๓ คือ สุญญตผัสสะ ๑ อนิมิตตผัสสะ ๑ อัปปณิหิตผัสสะ ๑ ถูกตองแลว ตอ
นั้นไปจิตนั้นก็นอมไปในวิเวกดังนี้ 

เอเสว มคฺโค นตฺถฺโญ ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา 
ทางอื่นนอกจากนี้แลว ที่จะเปนไปเพื่อความเห็นอันบริสุทธิ ์ยอมไมมี  

         สมาธ ิเมื่อผูมาเพงพิจารณาพระกรรมฐานบทใดบทหนึ่งอยู มีกายเปนตนแลวจิตนั้นยอมตั้งมั่น 
แนวแนอยูเฉพาะหนาในอารมณอันเดียว แตไมถึงกับเขาสูภวังคที่เรียกวา ฌาน มีสติสัมปชัญญะตั้ง
มั่นรูตัวอยู จิตหยาบก็รูวาหยาบ ละเอียดก็รูวาละเอียด รูจริงเห็นจริงตามสมควรแกภาวะของตน 
หากจะมีธรรมารมณตางๆ เกิดขึ้นในขณะนั้น จิตนั้นก็มิไดหว่ันไหวไปตามธรรมารมณนั้นๆ ยอม
รูอยูวาอันนั้นเปนธรรมารมณ อันนั้นเปนจิต อันนั้นเปนนิมิตดังนี้เปนตน เมื่อตองการดูธรรมารมณ



นั้นก็ดูได เมื่อตองการปลอยก็ปลอยได บางทียังมีอุบายพิจารณาธรรมารมณนั้นใหไดปญญา เกิด
ความรูชัดเห็นจริงในธรรมารมณนั้นเสียอีก อุปมาเหมือนบุคคลผูนั่งอยูที่ถนนสี่แยก ยอมมองเห็น
ผูคนที่เดินไปมาจากทิศทั้ง ๔ ไดถนัด เมื่อตองการติดตอกับบุคคลเหลานั้นก็ไดสมประสงค เมื่อไม
ตองการติดตอก็ทํากิจตามหนาที่ของตนเรื่อยไปฉะนั้น ดังนี้เรียกวาสมาธิ 

         สมาธินี้ทานจําแนกไวเปน ๓ ชั้นคือ 

         ขณิกสมาธิ สมาธิที่เพงพิจารณาพระกรรมฐานอยูนั้น จิตรวมบาง ไมรวมบาง เปนครูเปนขณะ 
พระกรรมฐานที่เพงพิจารณาอยูนั้นก็ชัดบาง ไมชัดบาง เปรียบเหมือนสายฟาแลบในเวลากลางคืน
ฉะนั้น เรียกวา ขณิกสมาธิ 

         อุปจารสมาธิ นั้นจิตคอยต้ังมั่นเขาไปหนอยไมยอมปลอยไปตามอารมณจริงจัง แตตั้งมั่นก็ไม
ถึงกับแนวแนเปนอารมณอันเดียว ถึงเที่ยวไปบางก็อยูในของเขตของจิต อุปมาเหมือนวอก เจาตัว
กลับกลอกถกูโซผูกไวที่หลัก หรือนกกระทาขังไวในกรงฉะนั้น เรียกวาอุปจารสมาธิ 

         อัปปนาสมาธิ นั้นจิตตั้งมั่นจนเต็มขีด แมขณะจิตนิดหนอยก็มิไดปลอยใหหลงเพลินไปตาม
อารมณ เอกัคคตารมณจมดิ่งนิ่งแนว ใจใสแจวเฉพาะอันเดียว มิไดเกี่ยวเกาะเสาะแสหาอัตตาแล
อนัตตาอีกตอไป สติสมาธิภายในนั้น หากพอดีสมสัดสวน ไมตองระวัง ไมตองตั้งสติรักษา ตัว
สติสัมปชัญญะสมาธิ มันหากรักษาตัวมันเอง อัปปนาสมาธินี้ละเอียดมาก เมื่อเขาถึงที่แลว ลม
หายใจแทบจะไมปรากฏ ขณะมันจะลง ทีแรกคลายกับวาจะเคลิ้มไป แตวาไมถึงกับเผลอสติเขาสู
ภวังค ขณะสนธิกันนี้ทานเรียกวา โคตรภูจิต ถาลงถึงอัปปนาเต็มที่แลวมีสติรูอยู เรียกวา อัปปนา
สมาธิ ถาหาสติมิได ใจนอมลงสูภวังคเขาถึงความสงบหนาเดียว หรือมีสติอยูบางแตเพงหรือยินดี
ชมแตความสุขอันเกิดจากความสงบอันละเอียดอยูเทานั้น เรียกวา อัปปนาฌาน 

         อัปปนาสมาธินี้มีลักษณะคลายกับผูที่เขาอัปปนาฌานชํานาญแลว ยอมเขาหรือออกไดสม
ประสงค จะตั้งอยูตรงไหน ชานานสักเทาไรก็ได ซึ่งเรียกวาโลกุตตรฌาน อันเปนวิหารธรรมของ
พระอริยเจา อัปปนาสมาธิเมื่อมันจะเขาทีแรก หากสติไมพอเผลอตัวเขา กลายเปนอัปปนาฌานไป
เสีย 

         ฌาน แล สมาธิ มีลักษณะและคุณวิเศษผิดแปลกกันโดยยออยางนี้ คือ 



         ฌาน ไมวาหยาบและละเอียด จิตเขาถึงภวังคแลวเพงหรือยินดีอยูแตเฉพาะความสุขเลิศอันเกิด
จากเอกัคคตารมณอยางเดียว สติสัมปชัญญะหายไป ถึงมีอยูบางก็ไมสามารถจะทําองคปญญาให
พิจารณาเห็นชัดในอริยสจัธรรมได เปนแตสักวามี ฉะนั้น กิเลสทั้งหลายมีนิวรณ ๕ เปนตน จึงยังละ
ไมได เปนแตสงบอยู 

         สวน สมาธิ ไมวาหยาบแลละเอียด เมื่อเขาถึงสมาธิแลว มีสติสัมปชญัญะสมบูรณตามชั้นแล
ฐานะของตน เพงพิจารณาธรรมทั้งหลายอยู มีกายเปนตน คนควาหาเหตุผลเฉพาะในตน จน
เห็นชัดตระหนักแนวแนตามเปนจริงวา สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี เปนตน ตามชั้น
ตามภูมิของตนๆ ฉะนั้น 

         สมาธิจึงสามารถละกิเลส มีสักกายทิฏฐิเสียได สมาธินี้ถาสติออน ไมสามารถรักษาฐานะของ
ตนไวได ยอมพลัดเขาไปสูภวังคเปนฌานไป ฌานถามีสติสัมปชัญญะแกกลาขึ้นเมื่อไร ยอม
กลายเปนสมาธิไดเมื่อนั้น ในพระวิสุทธิมรรคทานแสดงสมาธิเปนอันหนึ่งอันเดียวกับฌาน เชนวา 
สมาธิกอปรดวยวิตก วิจาร ปติ เปนตน ดังนี้ก็มี บางทีทานแสดงสมาธิเปนเหตุของฌาน เชนวา
สมาธิเปนเหตุใหไดฌานชั้นสูงขึ้นไป ดังนี้ก็มี บางทีทานแสดงสมาธิเปนฌานเลย เชนวาสมาธิเปน
กามาพจร รูปาพจร อรูปาพจร ดังนี้ก็มี แตขาพเจาแสดงมานี้ก็มิไดผิดออกจากนั้น เปนแตวาแยกแยะ
สมถะฌาน สมาธิ ออกใหรูจักหนาตามันในขณะที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหนาเทานั้น สําหรับผูฝกหัด
เปนไปแลวจะไมงง ที่ทานแสดงไวแลวนั้นเปนการยืดยาว ยากที่ผูมีความทรงจํานอยจะเอามา
กําหนดรูได 

         นิมิต เมื่ออธิบายมาถึง ฌาน สมาธิ ภวังค ดังนี้แลว จําเปนจะลืมเสียไมไดซึ่งรสชาติอันอรอย 
(คือ นิมิต) ซึ่งเกิดขึ้นในระยะของสิ่งเหลานั้น ผูเจริญพระกรรมฐานยอมปรารถนาเปนอยางยิ่งแทบ
ทุกคนก็วาได ความจริงนิมิตมิใชของจริงทีเดียวทั้งหมด นิมิตเปนแตนโยบายใหพิจารณาใหเห็น
ตามความเปนจริงก็มี ถาพิจารณานิมิตนั้นไมถูกกเ็ลยเขวไปก็มี ถาพิจารณาถูกก็ดีมีปญญาเกิดขึ้น 
นิมิตที่เปนของจริงคือนิมิตเปนหมอดูไมตองใชวิพากษวิจารณอยางนี้ก็มี นิมิตนั้นเมื่อจะเกิดก็เกิด
เอง เปนของแตงเอาไมได เมื่อจะเกิด เกิดจากเหตุ ๒ ประการ คือเกิดจากฌาน ๑ สมาธิ ๑ เมื่ออบรม
และรักษาธรรม ๒ ประการนี้ไวไมใหเสื่อมแลว นิมิตทั้งหลายยอมเกิดขึ้นเองอุปมาดังตนไมที่มี
ดอกและผล ปรนปรือปฏบิัติรักษาตนมันไวใหดีเถิด อยามัวขอแตดอกผลของมันเลย เมื่อตนของมัน
แกแลว มีวันหนึ่งขางหนาไมชาคงไดรับดอกแลผลเปนแนนอน ดีกวาจะไปมัวขอผลแลดอกเทานั้น 



         นิมิต ที่เกิดจากฌานนั้น เมื่อจิตตกเขาถึงฌานเมื่อไรแลว นิมิตทั้งหลายมีอสุภเปนตน ยอม
เกิดขึ้นในลําดับดังไดอธิบายมาแลวในขางตนวา จิตเมื่อเขาจะเขาถึงฌานไดยอมเปนภวังคเสียกอน 
ภวังคนี้เปนเครื่องวัดของฌานโดยแท ถาเกิดขึ้นในลําดับของภวังคบาต เกิดแวบขึ้นครูหนึ่งแลว
นิมิตนั้นก็หายไปพรอมทั้งภวังคดวย ถาเปนภวังคจลนะ พอเกิดขึ้นแลวภวังคนั้นก็เรรอนเพลินไป
ตามนิมิตที่นาเพลิดเพลินนั้นโดยสําคัญวาเปนจริง ถานิมิตเปนสิ่งที่นากลัว กลัวจนตัวสั่น เสียขวัญ 
บางทีก็รูอยูวานั่นเปนนิมิตมิใชของจริง แตไมยอมทิ้งเพราะภวังคยังไมเสื่อม ภวังคจลนะนี้เปนที่ตั้ง
ของวิปสสนูปกิเลสทั้ง ๑๐ มีโอภาโส แสงสวางเปนตน ถาไมเขาถึงภวังค มีสติสัมปชัญญะแกกลา
เปนที่ตั้งของปญญาไดเปนอยางดี มีวิปสสนาปญญาเกิดขึ้นในที่นี้เอง นิมิตนั้นเลยกลายเปนอุปจาร
สมาธินิมิตไป สวนภวังคุปจเฉทะไมมีนิมิตเปนเครื่องปรากฏ ถามีก็ตองถอยออกมาตั้งอยูในภวัง
คจลนะเสียกอน ตกลงวานิมิตมีที่ภวังคจลนะอยูนั่นเอง 

         นิมิตที่เกิดในสมาธิ เมื่อเกิดขึ้นในภูมิของขณิกสมาธิ วับแวบขึ้นครูหนึ่งแลวก็หายไป อุปมา
เหมือนกันกับบุคคลผูเปนลมสันนิบาตมีแสงวูบวาบเกิดขึ้นในตา หาทันไดจําวาเปนอะไรตออะไร
ไม ถึงจะจําไดก็อนุมานตามทีหลังคลายๆ กับภวังคบาตเหมือนกัน ถาเกิดในอุปจารสมาธินั้น นิมิต
ชัดเจนแจมแจงดี เปนที่ตั้งขององควิปสสนาปญญา เชนเมื่อพิจารณาขันธ ๕ อยู พอจิตตกลงเขาถึง
อุปจารสมาธิแลว หรือเขาถึงอัปปนาสมาธิแลวถอนออกมาอยูในอุปจารสมาธิ นิมิตปรากฏชัดเปน
ตามจริงดวยความชัดดวยญาณทัสสนะในที่นั้น เชน เห็นรูปขันธเปนเหมือนกับตอมน้ํา ตั้งขึ้นแลวก็
ดับไป เห็นเวทนาเปนเหมือนกับฟองแหงน้ํา เปนกอนว่ิงเขามากระทบฝงแลวก็สลายเปนน้ําตามเดิม 
เห็นสัญญาเปนเหมือนพยับแดด ดูไกลๆ คลายกับเปนตัวจริง เมื่อเขาไปถึงที่อยูของมันจริงๆ แลว 
พยับแดดนั้นก็หายไป เห็นสังขารเหมือนกับตนกลวยซึ่งหาแกนสารในลําตนสักนิดเดียวยอมไมมี 
เห็นวิญญาณเปรียบเหมือนมายาผูหลอกใหจิตหลงเชื่อ แลวตัวเจาของหายไปหลอกเรื่องอื่นอีก ดังนี้
เปนตน เปนพยานขององควิปสสนาปญญาใหเห็นแจงวา สัตวที่มีขันธ ๕ ตองเหมือนกันดังนี้ทั้งนั้น 
ขันธมีสภาวะเปนอยูอยางนี้ทั้งนั้น ขันธมิใชอะไรทั้งหมด เปนของปรากฏอยูเฉพาะของเขาเทานั้น 
ความถือมั่นอุปาทานยอมหายไป มิไดมีวิปลาสที่สําคัญวาขันธเปนตนเปนตัว เปนอาทิ 

นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา ปฺญาย ปริสุชฺฌติ 
แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี ผูจะบริสุทธิ์เพราะปญญา  

         วิปสสนาปญญา วิปสสนาปญญาเปนผลออกมาจากอุปจารสมาธิโดยตรง ไดอธิบายมาแลว
ขางตนวา อุปจารสมาธิเปนที่ตั้งขององคปญญา อธิบายวา วิปสสนาปญญาจะเกิดนั้น สมาธิตองตั้ง



มั่นลงเสียกอนจึงจะเกิดขึ้นได มิใชเกดิเพราะฌานซึ่งมีแตการเพงความสุขสงบอยูหนาเดียว และ
มิไดเกิดจากอัปปนาสมาธิอันหมดจากสมมติสัญญาภายนอกเสียแลว จริงอยู เมื่อจิตยังไมถึงอัปปนา
สมาธิ วิปสสนาปญญาไมสามารถจะทําหนาที่ละสมมติของตนใหถึงอาสวขัยได แตวาอัปปนาเปน
ของละเอียดกวาสัญญาภายนอกเสียแลว จะเอามาใชใหเห็นแจงในสังขารนี้อยางไรได อัปปนา
วิปสสนาปญญาเปนผูตัดสินตางหาก อุปจารวิปสสนาปญญาเปนผูสืบสวนคดี ถาไมสืบสวนคดีให
มีหลักฐานถึงที่สุดแลว จะตัดสินลงโทษอุปาทานอยางไรได ถงึแมวาอัปปนาวิปสสนาปญญาจะ
เห็นโทษของอุปาทานวาผิดอยางนั้นแลว แตยังหาหลักฐานพยานยังไมเพียงพอ ก็คงไม
สมเหตุสมผลอยูนั่นเอง เหตุนั้น วิปสสนาปญญาจึงไดยึดเอาตัวสังขารนี้เปนพยาน เอาอุปจารสมาธิ
เปนโรงวินิจฉัย ทานแสดงวิปสสนาปญญาไวมีถึง ๑๐ นัยดังนี้ คือ 

         ๑. สมมฺสนญาณ ปญญาพิจารณาสังขารเฉพาะในภายในเห็นเปนอนิจจาทิลักษณะแลว 
พิจารณาสังขารภายนอกก็เปนสภาวะอยางนั้นดวยกันหมดทั้งสิ้น หรือประมวลสังขารทั้งสองนั้น
เขาเปนอันเดียวกันแลวพิจารณาเห็นอยางนั้น 

         ๒. อุทยพฺพยญาณ ปญญาพิจารณาสังขารทั้งที่เกิดแลที่ดับโดยลักษณะอยางนั้น 

         ๓. ภงคฺญาณ ปญญาพิจารณาสังขารเฉพาะแตฝายทําลายอยางเดียว โดยลักษณะอยางนั้น 

         ๔. ภยตูปฏฐานญาณ เมื่อปญญาพิจารณาเห็นอยางภังคญาณนั้น แลวมีความกลัวตอสังขาร
เปนกําลัง 

         ๕. อาทีนวญาณ ปญญาพิจารณาสังขารเห็นเปนโทษเปนของนากลัว อุปมาเหมือนเรานอนอยู
บนเรือนที่ไฟกําลังไหมอยูฉะนั้น โดยลักษณะอยางนั้น 

         ๖. นิพฺพิทาญาณ ปญญาพิจารณาเห็นเปนของนาเกลียดนาหนาย วาเราหลงเขามายึดเอาของไม
ดีวาเปนของดี โดยลักษณะอยางนั้น 

         ๗. มุจฺิตุกมฺยตาญาณ ปญญาพจิารณาสังขารแลว ใครหนีใหพนเสียจากสังขารนั้น 
เหมือนกับปลาที่ติดอวนหรือนกที่ติดขายฉะนั้น โดยลักษณะนั้น 

         ๘. ปฏสิงฺขาญาณ ปญญาพิจารณาสังขารโดยหาอุบายที่จะเอาตัวรอดดวยอุบายตางๆ ดังญาณ
ทั้งหกในเบื้องตนนั้น 



         ๙. สงฺขารุเปกฺขาญาณ ปญญาพิจารณาสังขารโดยอุบายตางๆ อยางนั้น เห็นชัดตามเปนจริงไม
มีสิ่งใดปกปด แลวไมตองเชื่อคนอื่นหมด หายความสงสัยแลววางเฉยในสังขารทั้งปวง โดยลักษณะ
นั้น 

         ๑๐. สจจฺานุโลมิกญาณ ปญญาพิจารณาสังขารโดยอนุโลมกลับถอยหลงัวา มันเปนจริงอยางไร 
มันก็มีอยูอยางนั้น ตัวสัญญาอุปาทานตางหากเขาไปยึดมั่นสําคัญมันวาเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ แต
แลวสังขารมันก็เปนอยูตามเดิม หาไดยักยายไปเปนอื่นไม สมกับที่พระองคทรงแสดงแกพระ
อานนทวา อานนท ผูที่จะพิจารณาสังขารเห็นจริงตามพระไตรลักษณญาณแลว จึงจะมีขันติอนุโลม 
ถาหาไมแลวขันติอนุโลมยอมมีไมไดดังนี้ 

         วิปสสนานี้บางแหงมีเพียง ๙ ทานเรียกวา วิปสสนาญาณ ๙ ยกสัมมสนญาณออกเสีย ยังคง
เหลืออยู ๙ นั่นเอง ในที่นี้นํามาแสดงใหครบทั้ง ๑๐ เพื่อใหทราบความละเอียดของวิปสสนานั้นๆ 

         ความจริงวิปสสนาญาณทั้งสิบนี้จะเกิดไดพรอมๆ กันในวิถีจิตเดียวก็หามิได เมื่อจะเกิดนั้น
ยอมเกิดจากภูมิของสมาธิเปนหลัก สมาธิเปนเกณฑ ถาหากสมาธิหนักแนนมาก หรือถอนออก
จากอัปปนาใหมๆ แลว วิปสสนาญาณทั้งหกเหลานี้คือ อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยตูปฏฐานญาณ 
อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ มักเกิด ถาหากอุปจารสมาธิแกกลา วิปสสนาญาณทั้ง
สองเหลานี้ คือ สัมมสนญาณ กับ ปฏสิังขาญาณ มักเกิด เรียกกนังายๆ วา ถาอุปจารสมาธิกลาก็คือ
หนักไปทางปญญา อัปปนาสมาธิกลาก็คือหนักไปในทางสมถะ 

         ถาสมถะกับปญญามีกําลังพอเสมอเทาๆ กัน ไมยิ่งหยอนกวากันแลว สังขารุเปกขาญาณยอม
เกิดขึ้น หรือจะเรียกอีกนัยหนึ่งวา มัคคสมังคี สวนสัจจานุโลมิกญาณ เปนผลพิจารณาอนุโลมตาม
สัจธรรม ไมแยงสมมติบัญญัติของโลกเขา ความจริงของเขาเปนอยูอยางไร ก็ใหเปนไปตามความ
เปนจริงของเขาอยางนั้น สวนความจริงของทานผูรูจริงเห็นจริงแลว ยอมไมเสื่อมไปตามเขา ถาเปน
ผลของโลกุตตระ พระอริยเจาทั้งหลายทานยอมพิจารณาอนุโลมตามพระอริยสัจของทาน คือ เห็น
ตามความจริง ๔ ประการ ไดแก จริงสมมติ จริงบัญญัติ จริงสัจจะ จริงอริยสัจ วิชาของพระอริยเจา
จึงไดชื่อวา วิชชาอันสมบูรณทุกประการ 

         สวนสัมมสนญาณเปนวิปสสนาญาณตัวเดิม อธิบายวา สัมมสนญาณนี้เปนที่ตั้งของวิปสสนา
ญาณทั้งเกา เมื่อวิปสสนาญาณตัวนี้ทําหนาที่ของตนอยูนั้น วิปสสนาญาณนอกนี้ยอมมาเกิดขึ้นใน
ระหวาง แลวแตจะไดโอกาสสมควรแกหนาที่ของตน เชน สัมมสนญาณ พิจารณาสังขารทั้งปวงอยู



โดยพระไตรลักษณ พอเห็นชัดเปนทุกข ภยตูปฏฐานญาณก็เกิด เห็นเปนอนิจจัง ภังคญาณก็เกิด เห็น
เปนอนัตตา มุญจิตุกัมยตาญาณก็เกิด เปนอาทิ ฉะนั้น สัมมสนญาณจึงไดชื่อวาเปนฐานที่ตั้งของ
วิปสสนาทั้งเกานั้น 

         สัมมสนญาณนี้ในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค พระสารีบุตรเถระทานแสดงภูมิฐานไวกวางขวาง
มาก ถาตองการ เชิญดูในคัมภีรนั้นเถิด หากจะนําเอามาลงในหนังสือเลมนี้ ก็จะเปนหนังสือเลมโต
เกินตองการไป แตจะนําเอาใจความยอๆ พอเปนนิเขปมาแสดงไวสักเล็กนอยวา ปญญาการพิจารณา
สังขารทั้งปวง ทั้งภายใน ภายนอก หยาบ ละเอียด ใกล ไกล อดตี อนาคต เขามารวมไวในที่เดียวกัน 
แลวพิจารณาใหเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ดี พิจารณากายโดยทวัตติงสาการก็ดี พิจารณาขันธทั้ง 
๕ อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ ผัสสะ ๖ วิญญาณ ๖ หรือธาตุ ๔ ธาตุ ๑๘ โดยนัยดังพิจารณา
สังขารทั้งปวง รวมเรียกวา สัมมสนญาณแตละอยางๆ ฉะนั้น สัมมสนญาณจึงเปนของกวางขวาง
มาก แลเปนภูมิฐานของวิปสสนาทั้งหลายดวย วิปสสนาทั้งหลายมีสัมมสนญาณเปนตน เมื่อ
พิจารณาสังขารทั้งหลายอยู ยอมมาปรากฏชัดเฉพาะอยูในที่เดียวโดยไตรลกัษณญาณ มีอาการดังนี้
จึงจะเรียกวาวิปสสนาแท 

อนึ่ง วิปสสนานี้ ถาภูมิคือสมาธิยังไมมั่นคงพอ อาจกลายเปนฌานไป อาจทําปญญาใหเขวไปเปน
วิปลาส หรือเปนอุปกิเลส เปนอุจเฉททิฏฐิ แลสัสสตทิฏฐิ ไปก็ได เหตุนี้ วิปสสนาปญญาทานจึง
แสดงไวเปน ๒ คือ โลกีย ๑ โลกุตตระ ๑ อธิบายวาที่เปนโลกียนั้น วิปสสนาเขาไปตั้งอยูในโลกิย
ภูมิ มีสมถะและวิปสสนาอันเจริญไมถึงขีด คือ ไมสม่ําเสมอกัน ไมมีปฏิสังขาญาณเปนเครื่องตัดสิน 
มีสัจจานุโลมิกญาณเปนเครื่องอยู สวนโลกุตตรวปิสสนาปญญาเขาถึงมัคคสังคี ตัดเสียซึ่งอุปกิเลส
แลทิฏฐิวิปลาส อุจเฉททิฏฐิได 

         มรรค มรรคปฏิปทาหนทางปฏิบัตินั้น ดําเนินเขาไปในกามาพจรภูมิก็ได เขาในรูปาพจรภูมิก็
ได อรูปาพจรภูมิก็ได เขาไปในโลกุตตรภูมิก็ได มรรคใดซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเปนแกนสาร มมีรรคทั้งเจ็ด 
คือ สัมมาสังกัปโปเปนตน สัมมาสมาธิเปนปริโยสาน เปนบริขารบริวารที่สัมปยุตเขากับภูมินั้นๆ 
ไดชื่อวามรรคในภูมินั้น 

         ในที่นีจ้ะอธิบายเฉพาะมรรคที่เกิดในวิปสสนาญาณอยางเดียวตามความประสงคในที่นี้ คือ 
นับตั้งตนแตเจริญสมถะมาจนกระทั่งถึงวิปสสนาญาณนี้ จัดเปนมรรควิถีหนทางปฏิบัติที่จะใหขาม
พนจากทุกขทั้งนั้น แตบางทีในวิถีทางที่เดินมานั้น อาจพลัดโผเขาชอมตกหลุมบอและวกเวียนบาง



เปนธรรมดา อยางที่อธิบายมาแลวไมผิด คือ อาจเขวไปเปนอุปกิเลส แลทฏิฐิวิปลาส แลอุจเฉททิฏฐิ 
สัสสตทิฏฐิ เพราะมรรคยังไมชํานาญ คือ ทางยังไมราบรื่น เมือ่ไมเปนเชนนั้น นายตรวจเอก คือ มัค
คามัคคญาณทัสสนะก็จะไมมีหนาที่จะทํา แตถามรรคนั้นเปนโลกุตตระ คอื เปนเอกสมังคีประชุม
ลงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว ทางที่สองซึ่งจะนําพระอริยเจาใหหลงแวะเวียนอีก คือ เปน
มิจฉาทิฏฐิยอมไมมี มรรคแทมีอันเดียวเทานั้น แตมรรคสวนมากทานแสดงไวมีองค ๘ ประการ มี
สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเปนตน มีสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นเปนปริโยสาน แตในที่บางแหง เชน 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทานแสดงวา มรรคมีองคอวัยวะ ๘ ของพระอริยเจามีอันเดียว องคอันเดียว 
นั้นไมแกทางมัชฌิมาเปนกลาง แทจริงทางนั้นเอกเปนมัชฌิมานี้เปนทางของพระอริยเจาโดยตรง 
องคอวัยวะทั้ง ๗ มารวมอยูในองคอันหนึ่ง คือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาทิฏฐิตองละเสียซึ่ง
อดีตอนาคตสัญญา เพงพิจารณาขันธรูแจงแทงตลอดเห็นตามสภาวะเปนจริงทุกสิ่งถวนถี่ ทั้งขันธ
ภายนอก ภายใน หยาบและละเอียดเสมอกับดวยปญจขันธ คือ สัมมสนญาณประหารโสฬสวิจิกิจฉา
ใหขาดดวยอํานาจปฏิสังขาญาณ ผานพนมหรรณพโอฆสงสารดวยอุเบกขาญาณเขาถึงซึ่งมรรคอัน
เอก จิตสงบวิเวกอยูดวยญาณ ดวยอํานาจมัคคปหาน อาการทั้งหลาย ๗ มีสมัมาสังกัปปะเปนตน มี
สัมมาสมาธิเปนปริโยสาน หยุดการทาํหนาที่ นี่แลจึงเรียกวา ทางมัชฌิมาเปนทางเอก เปนทางวิเวก
บริสุทธิ์หมดจด หากจะไปกําหนดตามอาการเปนตนวา สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจ
ธรรมทั้ง ๔ ตามเปนจริง เปนตน ยอมไมพนจากโสฬสวิจิกิจฉา กําหนดวาสัมมาสมาธิความตั้งใจ
มั่นเปนปริโยสานแลว เปนอาการ ยอมไมขามพนจากสัญญาอนาคตไปไดแน แตเมื่อเขาถึงมัชฌิมา
ทางอันเอกแลว ยอมรูแจงซึ่งอาการบริขารบริวารของสัมมาทิฏฐิไดเปนอันดี เปนตนวา การเพง
พิจารณาพระกรรมฐาน มีกายคตา อสุภ เปนตน ก็เพื่อพนจากความดําริในกาม การพิจารณาวาอัน
นั้นเปนอสุภ เปนธาตุ เปนตน เรียกวาบนคนเดียว ไมเสียดสีใคร ไดชื่อวาสัมมาวาจา การประกอบ
ตามหนาที่ของสมถะหรือวิปสสนา ไมตองไปเกะกะระรานกับคนอื่นๆ เรียกวาสัมมากัมมันตะ การ
มีสติเพงพิจารณาองคสมถะแลวิปสสนาอยูนั้น ไดชื่อวามีชีวิตอันไมเปลาเสียจากประโยชน ไดชื่อ
วาสัมมาอาชีวะ การเพงพิจารณาสมถะทั้งปวงก็ดี หรือเจริญวิปสสนาปญญาทั้งสิ้นก็ดี ไดชื่อวาเปน
การพายการแจวอยูแลว ดวยเรือลําเล็กลอยในน้ําคือโอฆะ จึงเรียกวาสัมมาวายามะ การเจริญ
สมถวิปสสนามาโดยลําดับไมถอยหลงั มีสติตั้งมั่นจึงไมเสื่อมจากภูมินั้นๆ เรียกวาสัมมาสติ ใจแนว
แนมั่นคงตรงตอสัมมาทิฏฐิตั้งแตตนจนกระทั่งสมังคี มัชฌิมาทางเอกนี้ ไมมีวิปลาสและอุจเฉททิฏฐิ 
สัสสตทิฏฐิ โสฬสวิจิกิจฉาเปนเครื่องกั้นนั่นแล จักไดชื่อวา สัมมาสมาธิ องคอริยมรรคแท 



         บริวารบริขารทั้ง ๗ ของสัมมาทิฏฐิ ถาเปนอริยมรรคแลว ยอมรวมเปนอันเดียว มีในที่เดียวไม
แตกตางกันออกไปเลย จะสมมติบัญญัติหรือไมก็ตาม ยอมมีอยูเปนอยูอยางนั้นนั่นเอง จึงไดนาม
สมัญญาวาทางอันเอก มรรค ๘ นี้รวมสมังคีเปนองคอันหนึ่งในภูมิของพระอริยเจาแตละภูมินั้นครั้ง
เดียว ในสมัยวิมุตติแลวไมกลับเปนอีกตอไปในสมัยอ่ืน นอกนี้เปนมัคคปฏิปทาดําเนินตามมรรค
เทานั้น ดังจักมีคําถามวา ถามัคคสมังคีเกิดมีในภูมิของพระอริยเจาแตละชั้นนั้นครั้งเดียวแลวไมกลับ
เกิดอีก ถาอยางนั้นพระอริยเจาก็เปนอริยะแตขณะมัคคสมังคีสมัยวิมุตติ นอกจากนั้นแลวก็เปน
ปุถุชนธรรมดาซิ ตอบวามิใชอยางนั้น มัคคสมังคีสมัยวิมุตตินี้มีเฉพาะในภูมิของพระอริยะเทานั้น 
แลวเปนของแตงเอาไมได แตงไดแตมัคคปฏิปทา คือ สมถะแลวิปสสนาเทานั้น เมื่อธรรมทั้งสอง
นั้นมีกําลังสม่ําเสมอไมยิ่งหยอนกวากันแลวเมื่อไร มัคคสมังคีสมัยวิมุตติก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น เมื่อ
เกิดขึ้นครูหนึ่งขณะหนึ่งแลวก็หายไป นอกจากนั้น ถาเปนพระเสขบุคคลก็ดําเนินมัคคปฏิปทาขั้น
สูงตอๆ ไป อยางนั้นอีกเรื่อยๆ ไป ถาเปนพระอเสขบุคคลแลว มัคคปฏิปทานั้นก็เปนวิหารธรรม
ในทิฏฐธรรมหรือสัลเลขปฏิปทาของทานตอไป ทานแสดงไวในอภิธัมมัตถสังคหะวา พระ
อริยมรรคของพระอรหันตทําหนาที่ปหานกิเลสทั้งหลายมีอุปธิกิเลสเปนตนแลว ผลก็เกิดขึ้นใน
ลําดับครูหนึ่งแลวก็หายไป แทจริงของ ๒ อยางนี้แตงเอาไมได คือ ภวังคจิต ๑ มัคคสมังคี ๑ แต
ภวังคจิตถึงแตงเอาไมไดก็จริง แตเขาถึงที่เดิมไดบอยๆ เพราะภวังคจิตมีอุปธิยึดมั่นอยูในภูมินั้นๆ 
สวนมัคคสมังคีไมมีอุปธิเขายึดมั่นเฉพาะในภูมินั้นๆ เสียแลว ฉะนั้น พระเสขบุคคลถึงหากวาทาน
ยังไมถึงพระนิพพาน ก็เพราะละอุปธิอันละเอียดยังไมหมด แตทานไดรับรสของอมตะแลว หรือที่
เรียกวาตกถึงกระแสพระนิพพานแลว มีคติอันไมถอยหลังเปนธรรมดา ถึงพระโสดาทั้งสามชั้นนั้น
ก็ดี หรือพระสกิทาคาก็ดี ทานก็มีคติแนนอนไมตองตกอบายอีกเปนแท ถึงทานเดินทางยังไมตลอด
มีอุปสรรคพักผอนนอนแรมตามระยะทาง (คือตาย) ก็ด ีแตทานยังมีจุดมุงหมายที่ปลายทางอยูเสมอ 
แลตื่นนอนแลว นิสัยตักเตือนเปนเพื่อนสหายพอสบอุบายที่เหมาะเจาะก็รีบเดินทันที เหตุนั้นพระ
เสขะทั้ง ๒ องคนี้จะวาเสื่อมไดก็ใชเพราะไมติดตอตายในกลางคัน ภูมินั้นก็พักไวไปเสวยผลเสีย
กอน หรืออินทรียยังไมแกกลาสามารถจะเดินใหทันเขา แตตอนหลังนี้ไมมีปญหา จะวาไมเสื่อมก็
ได เพราะวานิสัยนั้นยังมีอยู อุปมาเหมือนกับพืชผลที่บุคคลเก็บมาไวขางในไมเหี่ยวแหง ถึงแมจะ
นําไปปลูกในประเทศที่ใดๆ ก็ด ีเมื่อมีผลข้ึนมาแลวจะตองมีรสชาติอยางเดิมอยูนั้นเอง ฉะนั้น เรื่อง
นิสัยนี้ ถาผูใชความสังเกตจะทราบไดชัดทีเดียววาทุกๆ คนยอมมีนิสัยไมเหมือนกัน นิสัยของแตละ
คนนั้นจะแสดงใหปรากฏตั้งแตเด็กๆ จนกระทั่งแก ยอมจะแสดงอาการอยูในขอบเขตอันเดียวกัน
เรื่อยๆ มาทีเดียว นิสัยเปนของละไดยาก เวนไวแตพระสัมมาสัมพุทธะเทานั้นจะละได สวนพระ
อรหันตขีณาสพละไมได เชนพระสารีบุตรเถระเปนตัวอยาง นิสัยทานเคยเกิดเปนวานรมาแลวแต



กอน ครั้นมาในชาตินี้ถึงเปนพระขีณาสพแลว นิสยันั้นก็ยังติดตามมาอยู เมื่อทานจะเดินเหินไปในที่
เปนหลุมบอโขดหิน ทานมักชอบกระโดดอยางวานร นี้เปนตัวอยาง 

         สโมธานปริวัฏ สมถวิปสสนาดังแสดงมาแลวต้ังแตตนจนอวสานนี้ เปนวิถีทางเดินของผู
ปฏิบัติทั้งหลาย ทุกๆ คนจะเวนเสียไมได ชื่อแลอาการของสมถวิปสสนาดังแสดงมาแลวหรือนอก
ออกไปกวานั้นก็ดี ถึงจะมีมากสักเทาใด ผูฝกหัดพระกรรมฐานมากําหนดเพงเอาแตเฉพาะกายอยาง
เดียว โดยใหเห็นเปนธาตุเปนอสุภเปนตน เทาที่อธิบายมาแลวขางตนนั้น เทานี้ก็เรียกวาเดินอยูในวิถี
ขอบเขตของทางทั้ง ๒ นั้นอยูแลว การปฏิบัติไมเหมือนเรียนปริยัติ เรียนปฏิบัตินั้นเราเรียนแลวได
นอยหรือมากก็ตาม ตั้งหนาตั้งตาลงมือทําตามใหรูรสชาติของความรูนั้นจริงๆ เรียนเพื่อหาความรู
ในการที่จะถอนตนออกจากเครื่องยุงเหยิง แมแตบทพระกรรมฐานที่เรียนไดแลวเอามาเจริญ
บริกรรมเพงพิจารณาอยูนั้นก็ดี ถาหากเขาถึงสมถวิปสสนาอันแทจริงแลวก็จะสละทิ้งหมดทั้งนั้น 
คงยังเหลืออยูแตความรูความชัดอันเกิดจากสมถวิปสสนานั้นเทานั้น สัญญาปริยัติจะไมปรากฏ ณ ที่
นั้นเลย แตมโนบัญญัติจะปรากฏขึ้นมาแทนที่ ฉะนั้น ความรูความเห็นอันนั้นจึงเปนปจจัตตัง จึงถึง
องคพระธรรมนําผูรูผูเห็นนั้นใหบริสุทธิ์หมดจดได สวนการเรียนพระปริยัติ เรียนเพื่อจดจําตํารา
คัมภีร มีจําบาลี บทบาท อักขระ พยัญชนะ เปนตน อันเปนพุทธวจนะรากเหงาของพุทธศาสนา ตอง
ใชกําลังสัญญาจดจําเปนใหญ คนเรียนพระกรรมฐานอื่นๆ นอกจากรูปกายนี้แลว (ขาพเจาเห็นวา) 
ไมเหมาะแกผูปฏิบัติซึ่งมีการจดจําพระปริยัตินอย เพราะกายนี้เพงงาย รูงาย จําไดงาย เพราะมีอยูใน
ตัวทุกเมื่อ แหละถึงเราจะไมทราบวาธรรมทั้งหลายมีกรรมฐาน ๔๐ เปนตน มีอยูในตนก็ดี เมื่อเรา
เพงพิจารณาในรูปกายนี ้ก็ไดชื่อวาเจริญพระกรรมฐานทั้งหลายเหลานั้นอยูแลว แลวเปนที่ตั้ง
อุปาทานอันเปนแหลงแหงกิเลสทั้งหลาย มีสักกายทิฏฐิความหลงถือวาเปนเราเปนเขา เปนตน 

         เมื่อมาเพงรูปกายนี้โดยวิธีที่แสดงมาขางตนนั้น หากมาเห็นชัดตามเปนจริงวารูปกายนี้เปนแต
สักวาธาตุดินเปนตน เมื่อจิตยังไมหลุดพนจากอุปาทาน ก็ไดชื่อวาเห็นอาการของธรรมทั้งหลายอยู
แลว หรือเห็นดวยจิตอันดิ่งแนวแนดวยองคภวังค ก็พอจะยังนิวรณธรรมใหสงบอยูได ถาสมาธิแนว
แนดี อันมีวิปสสนาเปนผลเกิดขึ้นในที่นั้น ก็จะยอนกลับมาเพงวิพากษวิจารณรูปสังขารตัวนี้เอง 
เมื่อเห็นตามเปนจริงแลว ก็จะทิ้งอุปธิตัวนี้แหละ 

         ฉะนั้น รูปกายนี้จึงไดชื่อวาเหมาะ สมควรที่จะเอามาเปนอารมณเจริญกรรมฐานของผูมีการ
จดจํานอย เมื่อผูมาเพงพิจารณารูปกรรมฐานอันนี้เปนอารมณอยู จะไดความรูจากรูปอันนี้เปนอัน
มาก เชน จะรูวารูปอันนี้สักแตวาธาตุ ๔ ขันธ ๕ อายตนะ ๖ หรือเปนอสุภเปนตน เมื่อจิตพลิกกลับ



จากสัญญาอุปาทานที่เขามายึดถือใหมนี้ แลวเขาไปรูเห็นดวยความรูความเห็นอันเปนภาวะเดิมของ
ตัว สัญญาอุปาทานใหมนี้จะเปนที่ขบขันมิใชนอย สมถะหรือฌานและสมาธิจะเกิดขึ้นไดก็เพราะมา
ปรารภเอารูปกรรมฐานอันนี้เปนอารมณ วิปสสนาเห็นแจงชัดไดก็เพราะมาเพงเอารูปสังขารอันนี้
เปนที่ตั้ง ฉะนั้น ทางทั้ง ๒ เสนนี้เปนของเกี่ยวพันกันไปในตัว 

         อธิบายวาเมื่อเจริญสมถะมีกําลังแลววิปสสนาจึงจะเดินตอ เมื่อเดินวิปสสนาเต็มที่แลว จิตก็
ตองมาพักอยูในอารมณของสมถะนั้นเอง ทั้งที่จิตเดินวิปสสนาอยูนั้น เชน พิจารณาเห็นสังขารเปน
อนิจจลักษณะเปนตน จิตก็สงบเพงอยูในอารมณอันเดียวนั้นเอง วิปสสนาจึงแจงชัด ซึ่งจัดวามี
สมถะอยูพรอมแลว เมื่อเจริญสมถะอยู เชน เพงพิจารณารูปกายอันนี้ใหเปนธาตุ ๔ เปนตน ตาม
ความเปนจริงแลว จิตนั้นสงบแนวแนอยูในอารมณอันนั้น ความเห็นตามเปนจริงก็ไดชื่อวา
วิปสสนาอยูแลว สมถะแลวิปสสนาทั้งสองนี้ มีวิถทีางเดินอันเดียวกัน คือ ปรารภรูปขันธนี้เปน
อารมณเหมือนกัน จะมีแยกกันอยูบางก็ตอนปลาย คือวาเมื่อเจริญสมถะอยูนัน้ จิตตั้งมั่นแลวนอม
ไปสูเอกกัคคตารมณหนาเดียว จนจิตเขาถึงภวังคนั้นแล จึงจะทิ้งวิปสสนา เรียกวาสมถะแยกทาง
ตอนปลายออกจากวิปสสนา ถาวิปสสนาเดินออกนอกขอบเขตของสมถะ หรือสมถะออนไปจน
เปนเหตุใหฟุงซานตามอาการของสัญญา มีสงตามตําราแลแบบแผนเปนตน เรียกวาวิปสสนาแยก
ออกจากสมถะ หรือจิตที่เพลินมองดูตามนิมิตตางๆ ซึ่งเกิดจากสมถะนั้นก็ดี ถึงจิตนั้นจะแนวแนอยู
ในนิมิตนั้นก็ตาม เรียกวาวิปสสนาแปรไปเปนวิปสสนูปกิเลส เรียกวาวิปสสนาแยกทางออกจาก
สมถะเสียแลว 

         สมถวปิสสนานี้ เมื่อมีกําลังเสมอภาคกันเขาเมื่อไรแลว เมื่อนั้นแล มรรคทั้งแปดมีสัมมาทิฏฐิ
เปนตน จะมารวมกันเขาเปนองคอันเดียว อยาวาแตมรรคทั้งแปดเลย อริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดี โพธิ
ปกขิยธรรมทั้งสามสิบเจ็ดก็ดี หรือธรรมหมวดอื่นๆ นอกจากนี้ก็ดี ยอมมารวมอยูในมรรคอันเดียว
ในขณะเดียวกันนั้น ขณะนั้นทานจึงเรียกวา สมัยวิมุตติ หรือ เอกาภิสมัย รูแจงแทงตลอดในสัพพ
เญยยธรรมทัง้ปวงขณะเดียว ของไมรวมกันอยู ณ ที่เดียวจะไปรูไดอยางไร จึงสมกับคําวา ผูมีเจโต
วิมุตติ ปญญาวิมุตติ จึงจะถึงวิมุตติธรรมไดดังนี้ 

         ดังจักมีคําถามวา มรรคทั้งแปดทําไมจึงมารวมเปนอันเดียวกัน แลวธรรมทั้งหลายมีอริยสัจ ๔ 
เปนตน ก็มารวมอยูในที่นั้นดวย สวนผูที่มาอบรมใหเปนไปเชนนั้นแตกอนๆ ก็ไมทราบวาอะไร
เปนธรรมหมวดไหน แตในเวลาธรรมมารวมเขาเปนอันเดียวกันแลวทําไมจึงรูได (ขาพเจาขอตอบ
โดยอนุมานวา) เพราะจิตเดิมเปนของอันเดียว ที่วาจิตมีมากดวง เพราะจิตแสดงอาการออกไปจึงได



มีมาก เมื่อจิตมีอันเดียว ธรรมอันบรสิุทธิ์ที่จะใหหลุดพนจากอาการมาอยางก็ตองมีอันเดียว
เหมือนกัน จิตอันเดียว ธรรมอันเดียว จึงเขาถึงซึ่งวิมุตติได จึงเรียกวา เอกาภิสมัยวิมุตติ 

         สวนทานผูที่มาอบรมใหเปนไปเชนนั้นได แตเมื่อกอนๆ ถึงจะไมรูวา อันนั้นเปนธรรมชาติ
นั้นๆ ก็ด ีแตเมื่อมารวมอยูในที่เดียวกันแลว ยอมเห็นทั้งหมดวาอันนั้นเปนธรรมอยางนั้น มีกิเลส
และไมมีกิเลส แสดงลักษณะอาการอยางนั้นๆ ยอมปรากฏชัดอยูในที่อันเดียว สวนสมมติบัญญัติ
จัดเปนหมวดเปนหมูแตงตั้งขึ้นมาตามลักษณะที่เปนจริงอยูนั้น จึงมีชื่อเรียกตางๆ เปนอยางๆ 
ออกไป สําหรับผูรูอยูในที่เดียว เมื่อเห็นชัดเชนนัน้แลว ใครจะสมมติบัญญัติหรือไมก็ตาม สิ่ง
เหลานั้นยอมเปนอยูอยางนั้นๆ ทีเดียว ขอนี้เปรียบเหมือนกับกลองจุลทรรศนรวมดึงดูดเอาเงาของ
ภาพทั้งหลายที่มีอยูขางหนาเขามาไวที่เดียวทั้งหมด แลวทําภาพในขณะเดียวกันทั้งหมด แตกลอง
นั้นมิไดสมมติบัญญัติภาพเหลานั้นเลย 

         ฉะนั้น สมถวิปสสนาที่แสดงมาแตตนจนอวสานนี้ เปนวิถีทางของพระโยคาวจรผูเจริญ
สมถวิปสสนา เพื่อใหถึงซึ่งมรรคอันสูงขึ้นไปโดยลําดับ ถาเปนมรรคสามในขางตน ความรู 
ความเห็น การละ ก็เปนไปตามภูมิของตนโดยลําดับของมัคคสมังคีนั้น มีผลเกิดขึ้นในความอิ่ม
ความเต็มแลว วางเฉยขณะหนึ่งแลวก็หายไป ตอนั้นไปก็ดําเนินมัคคปฏิปทาตอไปอีก ในสมัยวิมุตติ
อ่ืนก็เชนนั้นเหมือนกัน ถาเปนมรรคที่สูงสุดยอดเยี่ยมของมรรคทั้งหลายแลว ตอจากผลนั้นมามี
ลักษณะจิตอันหนึ่ง ใหนอมไปในวิเวกเปนอารมณ แลวยอนกลับมาตรวจดูมัคคปฏิปทา อันปหาน
กิเลสแลวชํานะธรรมารมณอันเปนเครื่องอยูตอไป ขอนี้อุปมาเหมือนบุรุษผูชาวสวนถางปา เมื่อเขา
ถางปาเตียนหมดแลวก็ใชไฟเผา จนทําใหที่เขาถางนั้นเปนเถาเปนฝุนไปหมด เมื่อปาที่เขาเผานั้น
เตียนโลงไปหมดแลว เขาก็มาตรวจดูภูมิภาคเหลานั้นดวยความปลาบปลื้ม ที่ไหนสมควรจะ
เพาะปลูกพืชพรรณธัญญชาติสิ่งใด ในที่ไหน เขาก็ปลูกตามชอบใจ 

         ฉะนั้น ขอสาธุชนผูหวังอมตรสใหปรากฏในมัคควิถี จงพากันยินดีในทางอันเอกจะไดถึงวิเวก
อันเกษมศานต การกระทําพระกรรมฐานดังแสดงมาแลวนี้มิใชเปนการยากลําบากนัก ถาหากรูจัก
หนทางแลว เดินพริบหนึ่งขณะจิตเดียวก็จะถึงซึ่งเอกายนมรรค ไมจําเปนจะตองพักผอนนอนแรม
ตามระยะทางใหชักชา ขอแตเชิญพากันตั้งศรัทธาปสาทะในมัคคปฏิปทาเปนนายหนาก็แลวกัน คุณ
มหันตอันเราประสงคคงไดแน 

- จบ - 


