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1 วิเวกธรรม 
 
สมเด็จพระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงวิเวกธรรมแกเมตตคูมาณพดังตอไปนี ้
อุปธิกิเลสมีประเภท 10 ประการ คือ 1 ตัณหา 2 ทิฏฐิ 3 กเิลส 4 กรรม 5 ทุจริตความประพฤตชั่วดวย กาย วาจา 
และใจ 6 อาหาร 7 ปฏิฆะ 8 อุปาทินนกะ ธาตุส่ี 9 อายตนะหก 10 วิญญาณกายหก ทุกขทั้งหลายมีชาติทุกขเปน
ตน ยอมมีอุปธกิิเลสเหลานี้เปนเหตุ เปนนิพพาน เปนปจจยั เมื่อบุคคลมารูทั่วถึง รูแจประจักษชัดดวยวิปสสนา
ปญญาวา สังขารที่หลายไมเที่ยง เปนทกุข ธรรมทั้งหลายเปนอนัตตา หรือมารูทั่วถึงวา ย ํกิญจิ สมุทยธมมํ สพ
พนตํ นิโรธธมมํ ส่ิงใดสิ่งหนึง่มีความเกดิเปนธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งหมดมีความดับเปนธรรมดา ดังนี้แลวเปนผูตาม
เห็นซึ่งชาติวาเปนแดนเกดิแหงวัฏฏทุกข และมาเห็นวาอุปธิเปนแดนเกดิแหงชาติทกุขเปนตนแลว ก็ไมพึงทํา
อุปธิมีตัณหาเปนตน ใหเจรญิขึ้นในสันดานเลย 

เมื่อจะทรงแสดงธรรมเครื่องขามตัณหา จงึตรัสพระคาถาวา ยํ กิญจิ สญชานาสิ อุทธํ อโธ ติโยญจาป มชเฌ เอเต
สุ นนทิญจ ปนุชชวิญญาณํ ภเว น ติฏฐ ดกูอนทานทั้งหลาย ทานจงรูส่ิงใดสิ่งหนึ่งในเบื้องบน เบื้องต่ํา และเบื้อง
ขวาง สถานกลางแลวจงบรรเทาเสีย จะละเสียซ่ึงความเพลิดเพลินและความถือมั่นในสิ่งเหลานั้น วิญญาณของ
ทานก็จะไมตั้งอยูในภพดังนี ้

คําวาเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวางสถานกลางนั้น ทรงแสดงไว 6 นัย คือนัยที่ 1 อนาคตเปนเบื้องบน อดีตเปน
เบื้องต่ํา ปจจุบนัเปนเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ 2 เหลาธรรมที่เปนกุศล เปนเบื้องบน เหลาธรรมที่เปนอกุศล 
เปนเบื้องต่ํา เหลาธรรมที่เปนอัพยากฤตเปนเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ 3 เทวโลกเปนเบื้องบน อบายโลก เปน
เบื้องต่ํา มนุสสโลกเปนเบื้องขวางสถานกลาง นัยท่ี 4 สุขเวทนา เปนเบื้องบน ทุกขเวทนา เปนเบื้องต่ํา อุเบกขา
เวทนาเปนเบื้องขวางสถานกลาง นัยท่ี 5 อรูปธาตุเปนเบื้องบน กามธาตุเปนเบื้องต่ํา รูปธาตุเปนเบื้องขวางสถาน
กลาง นัยท่ี 6 กําหนดแตพืน้เทาขึ้นมาเบื้องบน กําหนดแตปลายผมลงไปเปนเบื้องต่ํา สวนทามกลางเปนเบื้อง
ขวางสถานกลาง เมื่อทานมาสําคัญหมายรูเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวางสถานกลาง ทั้ง 6 นัยนีแ้ลว แมอยางใด
อยางหนึ่งพึงบรรเทาเสียซ่ึงนันทิ ความยนิด ีเพลิดเพลิน และอภินิเวส ความถือมั่นดวยตัณหา และทฏิฐิในเบื้อง
บน เบื้องต่ํา เบื้องขวางสถานกลาง เสียใหส้ินทุกประการ แลววิญญาณของทานจะไมตั้งอยูในภพและปณุภพอีก
เลย เมื่อบุคคลมารูชัดดวยญาณจักษุในสวนเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวางสถานกลาง ไมใหตณัหาซานไปในภพ



นอย ภพใหญ มีญาณหยั่งรูในอริยสัจจ 4 เปนผูไมมีกังวล คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และทุจจริตตางๆ 
ละกังวลทั้งปวงเสียแลว กามภเว อสตตํ ก็เปนผูไมของเกีย่วพวัพนัในวตัถุกาม และกเิลสกาม ในกามภพและปุณ
ภพอีกเลย ทานนั้นเปนผูขามโอฆะ หวงลึกที่กดสัตวใหจมอยูในวัฏฏสงสารฯ โอฆะนั้น 4 ประการคือ 1 กาม
โอฆะ 2 ภวโอฆะ 3 ทิฏฐิโอฆะ 4อวิชชาโอฆะ ติณโณ จ ปรํ ทานนั้นยอมขามหวงทั้ง 4 ไปฟากโนน คือ พระ
นิพพานธรรม อขีเณ เปนผูไมมีตะปูคือกิเลสเปนเครื่องตรึงแลว กิเลสทัง้หลายที่เปนประธาน คือ ราคะ โทสะ 
โมหะ มานะ ทิฏฐิ และกิเลสที่เปนบริวาร มี โกโธ อุปนาโห เปนตน จนถึงอกุศลอภสัิงขารซึ่งเปนประหนึ่งตะปู
เครื่องตรึงจิตใหแนบแนนอยู ยากที่สัตวจะฉุดจะถอนใหเคลื่อนใหหลุดได เมื่อบุคคลมาละเสียแลว ตัดขึ้นพรอม
แลว เผาเสียดวยเพลิงคือญาณแลว เปนนรชนผูรูผูดําเนินดวยปญญาอันเปนเครื่องรูแจงชัดเปนเวทค ูผูถึงฝงแหง
วิทยาในพระศาสนานี้ ไมมีความสงสัยใน ทุกข สมุทัย นโิรธ มรรค และปฎิจจสมุปบาทธรรม ปจจยการ ยอม
บรรลุถึงวิเวกธรรม คือพระอมฤตนฤพานดวยประการฉะนี ้ 
 
 
 
2 สันติธรรม 
 
สมเด็จพระผูมพีระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงซึ่งสันติธรรมแกโธตกมาณพ จึงตรัสพระคาถาวา ยํกจิิ สญชานาสิ 
โธตก อุททํ อโธ ติโยญญาป มชเฌ เอตํ วิทติวา สงโคติ โลเก ภวาภวาย มากาสิ ตัณห ํแปลความวา ดูกรโธตกะ 
ทานมากําหนดรูหมายรูซ่ึงอารมณอันใดอันหนึ่ง ซ่ึงเปนเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวางสถานกลางวา เปนเครื่อง
ของอยูในโลก เครื่องเกี่ยวสัตวไวในโลกดงันี้แลว อยาไดทําซ่ึงตัณหา ความปรารถนาเพื่อภพนอยภพใหญเลย
ดังนี ้

อธิบายวา ทานมารูแจงสัญญาณนี้ดวยปญญาวา เปนเครื่องของเครื่องติดอยูในโลกดงันี้แลว อยาไดทําตัณหา
ความปรารถนาเพื่อภพนอยภพใหญเลย สวนคําวาเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวางสถานกลางในพระคาถานั้น ก็มี
นัยอธิบายเปน 6 นัยเชนเดยีวกับเรื่องวิเวกธรรมที่กลาวมาแลว 
ทรงแสดงที่อาศัยแหงกิเลสปปญจธรรมมีสัญญาเปนนิทานวา ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อันทาํใหสัตวเนิ่นชา 3ประการ
นี้ มีสัญญาความสําคัญหมายเปนเหตุใหเกดิ เมื่อบุคคลมาสําคัญหมายในสวนอดีต อนาคต ปจจุบัน สุข ทุกข 
อุเบกขา กุศลากุศล อัพยากฤต สามธาตุ สามภพ ดวยประการใดๆ ปปญจสังขาร ที่ทําใหเนิ่นชา คือ ตณัหา มานะ 
ทิฏฐิ บังเกิดกลาเจริญทวีขึ้นดวยประการใดๆ ทําใหบุคลลเกิดความเหน็ถือมั่นดวยตณัหาวา เอตํ มม นั่นเปนของ
เรา ถือมั่นดวยมานะวา เอโสหมสมิ เราเปนนั่น ถือมั่นดวยทิฏฐิวา เอโส เม อตตา นั่นเปนตัวตนแกนสารของเรา 
ดังนี้แลวก็ของอยูในอารมณนั้นๆ ดวยฉันทะราคะ สเนหาอาลัย ผูกพันจิตใจไวไมใหเปลื้องปลดออกได สัญญา
อันเปนนิทาน เปนเหตเุกิดแหงตัณหา มานะ ทิฏฐิก็ดี ตณัหา มาน ทิฏฐอัินเกิดแตสัญญานั้นก็ดี สงโค เปนเครื่อง
ของเครื่องติด เครื่องเกี่ยวสัตวไวในโลกไมใหพนไปได เอตํ วิทิตวา สงโคติ โลเก ทานรูแจงประจักษวาสัญญา
เปนเหตแุหงตณัหา มานะ ทฏิฐิ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ มีสัญญาเปนเหตดุังนี้แลว ทานอยาไดทําตัณหา คือความ



ปรารถนาดิ้นรน ดวยจํานงหวังตางๆ เพื่อภพนอยภพใหญเลย ทานจงหยัง่ญาณรูช่ังดวยตราชู คือ ปญญา แลว
เห็นประจักษแจงชัดวา เปนเครื่องผูกจํา เปนเครื่องเกี่ยวสัตวไวในโลก ทานอยาไดทําซึ่งตัณหา เพื่อภพนอยภพ
ใหญเลย ตณัหาอันเปนไปในอาหารวิสัยคือรูป เสียงกล่ิน รส โผฎฐัพพะ ธรรมารมณ แตกตางโดยอาการปวัฎฎิ
เปน 3ประการ คือกาม ตัณหา ภวตณัหา วภิวตัณหา ตณัหา 6 หมู ตามอารมณ สามอยางตามอาการที่เปนไปใน
ภพ เปนธรรมอันเกิดอกี เกดิขึ้นเปนไปพรอมกับทุกข คอือุปทานขันธ ทานอยาไดทําตัณหานั้น เพื่อภพนอยภพ
ใหญเลย ทานจงละตัณหานัน้เสีย จงบรรเทาเสีย ทําตัณหานั้นใหมีที่สุด ทานจงยังตณัหานัน้ใหถึงซ่ึงอันจะยังเกดิ
ตามไมได ทานจงละตณัหานั้นดวยสมุจเฉทปาหานเถิดฯ 
 

3 อนุปาทาปรนิิพาน 

สมเด็จพระผูมพีระภาคเจา เมือ่ทรงแสดงอนุปาทาปรินิพพานของพระอริยสาวก ผูบรรลุอากิญจัญญายตนส
มาบัติ แกอุปสวีมาณพ โดยหลีกเล่ียงสัสสตวาทะและอุจเฉทวาทะทั้งสองเสีย จึงตรัสพระคาถาวา 
อจฉิยถา วาตเวเคณ จิตตา อตถํ ปเลติ น อุเปติ สงขํ เอวํ มุนิ นาม กายา วมิุตโต อตถํ ปเลติ น อุเปติ สงขํ  

แปลวา เปลวเพลิงอันกําลังลมพัดดับไปยอมนับไมไดวาไปไหนฉันใด ทานผูเปนมุน ีพนพิเศษแลวจากนามกาย 
ยอมถึงซ่ึงอันตั้งอยูไมได นบัไมได วาไปไหนฉันนั้น 
วาตา อันวาลมทั้งหลาย โดยปริยายในนิเทศ วาลมมาทิศบูรพา ปจฉิม อุดร ทักษณิ ลมมีธุลี ลมไมมีธุลี ลมเย็น 
ลมรอน ลมกลา ลมเวรัมภา พัดมา แตพื้นดนิขึ้นไปไดโยชนหนึ่ง ลมปกสัตว ปกครฑุ ลมใบตาล ลมเปลวเพลิง 
อันกําลังลมเหลานั้นพัดแลวเปลวเพลิงยอมถึงซ่ึงอันตั้งอยูไมได ยอมดังสงบรํางับไป ยอมไมถึงซ่ึงอันนั้น ยอม
ไมถึงซ่ึงโวหาร วาเปลงเพลิงไปแลวยังทิศโนนๆ ดังนี้ฉันใด บุคคลผูบรรลุอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนเสขมุนี
นั้น เปนผูพนวเิศษแลวจากรปูกายในกาลกอนเปนปกติ ใหมรรคที่ 4 เกดิขึ้นในสมาบตัินั้น เปนผูพนวิเศษแลว
จากนามกายอกี เพราะความที่พนจากนามกาย อันทานไดกําหนดรูแลว เปนอุปโตภาควิมุตติ พนวเิศษแลวจาก
สวนสองดวย สวนสองเปนขีณาสวะอรหนัตร ถึงซ่ึงอันไมตั้งอยูคืออนุปาทาปรินิพพานแลวตรัสพระคาถาตอไป
วา 
อตถํ ตสส น ปมาณมตถิ เยน นํ วชชํ ตํ ตสส นตถิ สพเพสุ ธมเมสุ สมูหเตสุ สมูหตา วาทปถาป สพเพ 
แปลวา ส่ิงสภาวะเปนประมาณของพระขณีาสพอัสดงคตดับแลวยอมไมมี บุคคลทั้งหลายจะพึงกลาววาทานนั้น
ดวยกิเลสใด กเิลสนั้นของทานก็ไมมีธรรมทั้งหลายมีขันธเปนตน อันพระขีณาสพถอนขึ้นพรอมแลว แมทางวา
ทะทั้งปวงที่บคุคลจะพึงกลาวพระขณีาสพทานก็ตัดขึ้นพรอมแลว 
ส่ิงสภาวะอันเปนธรรมนั้น ไดแกรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมไมมีแกทาน ทานละเสียแลว ตัดขึ้น
พรอมแลว ทานเผาเสียดวยเพลิงคือญาณแลว เมื่อขันธ อายตนะ ธาตุ คติ อุบัติ ปฏิสนธิ ภพ สังขาร และวัฏฏะ 
ทานถอนขึ้นเสียแลว ตัดเสียขาดแลว มีอันไมบังเกิดตอไป เปนธรรมดา วาทะ อันเปนคลองเปนทางที่จะกลาว
ดวยกิเลสและขันธ และอภิสังขาร ทานเพิกถอน สละละวางเสียส้ินทุกประการแลว ดวยประการฉะนีฯ้ 
 



4 ปริญญา 3 ประการ 
 
การกําหนดรูตณัหานัน้ กําหนดรูดวยปริญญา 3 ประการ คือ 
1. ญาตปริญญา คือความกําหนดรูชัดเจนวา นี้รูปตัณหา นี้สัททตัณหา นี้คันธตัณหา นี้รสตัณหา นีโ้ผฏฐัพพะ
ตัณหา นี้ธัมมตัณหา อยางนีแ้ลชื่อวาญาตปริญญา  
2. ตีรณปริญญานั้นคือ ภกิษุกระทําตัณหาทัง้ 6 ใหเปนของอันตนรูแลว พิจารณาใครครวญ ซ่ึงตัณหาโดยความ
เปนของไมเทีย่ง เปนทกุข เปนโรคเสียดแทง เปนตน อยางนี้แลชื่อตีรณปริญญา 
ปหานปริญญานั้นคือ ภิกษุมาพิจารณาใครครวญ ฉะนี้แลว ละเสียซ่ึงตัณหา บรรเทาเสีย ถอนเสีย และกระทําให
ส้ินไป ใหถึงซ่ึงความไมเปนตอไปอยางนีแ้ละช่ือวาปหานปริญญา 
 

5 อาสวะ 4 ประการ 
 
อนาสวา ผูช่ือวาไมมีอาสวะคือไมมีอาสวะ 4 ประการ ไดแก 1 กามาสวะ 2 ภวาสวะ 3 ทิฏฐาสวะ 4 อวิชชาสวะ 
บุคคลผูใดมาละเสีย ตัดเสียขาดแลว ซ่ึงอาสวะทั้งหลายเหลานั้น มิใหมันบังเกิดขึน้ไดตอไป ผูนั้นเปน อนาสวะ 
คือผูไมมีอาสวะแล 
 

6 อัตตานุทิฏฐ ิ
 
อตตานุทิฏฐิตวิุจจติ วิสติวตถุกา สกกายทฏิฐิ สักกายทิฏฐิ อันมีวัตถุ พทุธบัณฑิตเรียกวา อัตตนุทิฏฐิ ความตาม
เห็นซึ่งอาตมะตัวตน ไดในขันธ 5 ขันธ ละ4 วัตถุ บรรจบเปนวัตถุ 20 ทิศคือปถุชนผูไมไดสดับฟง ณ โลกนี้ 
1 รูป อตตโต สมนุปสสติ เห็นรูปโดยความเปนตนบาง 
2 รูปวนตํ วา อตตานํ สมนปุสสติ เห็นตนเปนรูปบาง 
3 อตตนิ วา รูป สมนุปสสติ เห็นรูปมีในตนบาง  
4 รูปสมํ วา อตตานํ สมนุปสสติ เห็นตนมใีนรูปบาง ดังนี้ 
แมในเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็มีวัตถุอยางละ 4 เชนเดียวกนั จึงบรรจบเปนกายทิฏฐิ 20 วัตถุ ดวย
ประการฉะนี ้
เมื่อบุคคลตรัสรูอริยสัจจ 4 ประชุมลงในขณะจิตอันเดยีวไดแลวช่ือวา เปนผูละสักกายทิฏฐิ เมื่อบุคคลใดมาเขน
ฆา ซ่ึงอัตตานุทิฏฐิ คือความเห็นผิดวาเปนอตัตาตัวตนลงเสียไดแลว ก็จะพึงเปนบุคคลผูขามมฤตยูความตายเสยี
ได เอวํ โลกํ อเวกขนตํ มจจุราชา น ปสสติ เมื่อบุคคลมาเห็นซึ่งโลกทั้งหลาย คือขันธโลก อายตนโลก และธาตุ
โลก โดยความเปนของสูญ สังหารอัตตานุทิฏฐิลงเสียไดอยางนี้ มฤตยรุาช คือความตายยอมไมเหน็ เพราะบุคคล
ผูนั้นพนสัตววสัิยเสียแลว มจัจุราชยอมไมเห็นซึ่งผูนั้น ผูนั้นยอมถึงพระนิพพานธรรมอันเปนวิสัยแหงมฤตยูราช 



ลวงวิสัยมฤตยรูาชเสียไดดวยประการฉะนีฯ้ 
 

7 สังสารทุกข 
 
สมเด็จพระผูมพีระภาคเจาตรสัเทศนา ซ่ึงสังสารทุกขไววา สังสาระการทองเที่ยวเกิดตายของสัตวเปรียบเหมือน
สระ คือเปนโอกาสที่เที่ยวทีล่งของสัตวทั้งหลาย 
สโรติ วุจจติ สํสาโร ก็ที่ทานเรียกวาสังสาระนี้หมายถึวความทองเที่ยวไปดวยการบังเกิดและจุติ อาคมนํ การมาสู
โลกนี้ คมนํ การไปสูโลกหนา คมนาคมน ํทั้งไปและมา กาลํ กาลกิริยา คือมรณะขาดชีวิตอินทรีย คติ ความไป 
ภวาภโว ภพนอยภพใหญ จุต ิความเคลื่อนจากภพ อุปปตติ ความเขาถึงอัตตภาพ นพิพตติ ความปรากฏชัดแหง
ขันธ ชาติ ความเกิด ชรา ความแก มรณํ ความตาย 
ความทองเที่ยว บังเกดิ กําเนดิ เกิด แก ตาย อันเปนประหนึ่งโคถูกสวมคอเขาไวในแอกฉะนั้น ไดช่ือวา สังสาระ 
คือเสือกไสดันไป ซ่ึงแสดงไววา ขนธานํ ปฏิปาฏิยา ธาตุอายตนา นญจ อนโนจฉินนํ วฏฏมานา สํสาโรติ วุจต ิ
ลําดับแหงขันธธาตุ และอายตนะทั้งหลายเปนไปอยูไมขาดสาย ผูรูทานกลาววา สงสาโร คือความเสือกซาน
ทองเที่ยวไป 
สังสาระนี้ เมื่อจะกําหนดนามในสาคร 4 เปนดังนี้ สังสารสาคร 1 ชลสาคร 1 นยสาคร 1ญาณสาคร 1 สังสาร
สาครชื่อวาสโร คือสังสาระเปรียบเหมือนสระ 
บทวา มชเฌ สรสมิ ติฏฐตํ นั้นแสดงวา สระสังสารสาครนี้ เปนมัธยมสถานกลาง เพราะวาที่สุดเบื้องตน และ
ที่สุดเบื้องปลายแหงสังสารนัน้ อันบุคคลหารูทั่วรูชัดไม ในเงื่อนเบื้องตนและเบื้องปลายแหงสังสาระนั้นไม
ปรากฏ จึงเปนมัธยมสถานกลาง ดวยประการฉะนี ้
มชเฌ สํสาเร สตตา ฐิตา ก็แลสัตวทั้งหลายไดตั้งอยูแลวในสังสาระอันเปนสถานกลาง ซ่ึงเกิดโอฆะหวงน้ําใหญ
ทวมทน คือ 1 กามโอฆะ 2 ภวโอฆะ 3 ทิฏฐิโอฆะ 4 อวิชชาโอฆะ โอฆะทั้ง 4 แตละอยางๆ อาศัยปจจัยนัน้ๆ 
แลวเกดิขึ้น เจริญทวีมากขึ้นเปนหวงพัดพาสัตวใหเพียบดวยทกุข คือ เกดิ แก เจ็บ ตาย อยูในสระสังสาระนั้นถูก
ภัยใหญเบยีดเบียนรํ่าไป ภัยใหญคือ ชาติ ความเกดิ ชรา ความแก พยาธิ ความเจ็บ ปวยไข มรณํ ความตาย แตก
ขาดแหงชวีิตตนิทรีย ทกข ํความทุกขกายลําบากใจ เหลานี้แหลเปนภยัใหญหลวงนัก เมื่อเกล่ือบกลนอยูใน
สระสังสาระ ชรามจจุปเรตานํ เหลาสัตวผูตั้งอยู ณ สังสาระอันเปนสถานกลาง เกิดหวงและมีภยัใหญหลวง เปน
สัตวอันความแกและความตายแวดลอมรุมเบียดเบยีนเปนนิตย ความแกและความตายทานกําหนดเปนประธาน
แหงความทุกขทั้งหลาย เอวมา ทิตเก โลเก ชราย มรเณน จ โลกคือขันธ ธาตุ อายตนะ รุงเรืองแตตน เพราะความ
แกและความตายเขาจุดเผา เหลาสัตวที่ตั้งอยู ณ สระสังสาระ อันเปนสถานกลาง เกิดหวงและภัยใหญหลวง รุม
เบียดเบยีนดวยประการฉะนี ้
 

8 เนกขัมมธรรม 
 



เนกขมมํ ปสส เขมโต ทานจงเห็นเนกขัมมะโดยความเปนธรรมเกษม จากโยคะทั้งปวงเถิดฯ 
พระนิพพาน ก็ช่ือวา เนกขมัมะ ปฏิปทาที่จะใหสัตวถึงพระนิพพานก็ช่ือวา เนกขมัมะ นิพพานคามินีปฏิปทา ช่ือ
วาเนกขัมมะนัน้ คือสัมมาปฏิปทา ปฏิบัติดําเนิน กาย วาจา จิตชอบ อนโุลมปฏิปทา ปฏิบัติ อนุโลมแกธรรมนั้น 
อปจจนิกปฏิปทา ปฏิบัตไิมเปนขาศึกแกพระนิพพาน อนุวตตปฏิปทา ปฏิบัติไปตามเนื้อความแหงพระนิพพาน 
ธมมานุปฏิปทา ปฏิบัติซ่ึงธรรมอันสมควรแกโลกุตตธรรม คือบําเพ็ญศีลใหบริบูรณ รักษาทวารในอนิทรีย
ทั้งหลาย รูประมาณในโภชนะประกอบตามซึ่งธรรมของผูตื่นอยู คือสติสัมปชัญญะ สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 
อิทธิบาท 4 อินทรีย5 พละ 5 โพชฌงค 7 อัฏฐังคิกมรรค 8 นิพพานคามนิีปฏิปทา มีศีลสังวรเปนตน นี้ช่ือวา
เนกขัมมธรรม เปนเบื้องตนที่จะจะใหบรรลุถึงเนกขัมมะคือพระนิพพาน ปสสิตวา เมือ่บุคคลมาเห็นแลวเลือก
แลวใหมีการแจงแลว กระทําใหปรากฏแลว ซ่ึงเนกขัมมะคือพระนิพพานอันเปนธรรมเกษมยอมพนทุกขทั้งปวง 
เปนผูปลอดภยัในที่ทกุสถานในกาลทุกเมือ่แล 

9 อุปสันตบคุคล 
 
ส่ิงอันใดหรืออารมณอันใดที่ไดยดึไวแลว จับตองแลว ถือมั่นแลว ดวยอํานาจ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ อันมีอยูใน
สันดาน ส่ิงอันนี้ หรืออารมณอันนี้ ทานพึงสละละวางเสยี พึงปลดเปลื้องเสียพึงละเสยีพึงบรรเทาเสยี พึงกระทํา
ใหมีที่สุด พึงใหถึงซ่ึงอันเกิดตามไมได มา เต วิชชตุ กิญจนํ เครื่องกังวลคือราคะ โทษะ โมหะ และทิฏฐิ กังวล
คือกิเลสและทจุริตอยาใหมีในสันดาน ยํ ปพุเพ ตํ วิโสเสหิ ส่ิงใดมีในภายกอน ทานจงยังส่ิงนั้นใหเหือดแหง 
ปจฉา เต มาหุ กิญจน ํกังวลในภายหลัง อยาใหมีในสันดาน มชเฌ เจ โน คเหสสสิ ทานอยาไดถือเอา ณ 
ทามกลาง อุปสนโต จริสสสิ ทานก็จกัเปนคนสงบระงับแลว เทีย่วอยู 
 

10 กุมารกสสัป เทวตาปุจฉติปญหาพยากรณ 
 
ปญหาวา มีจอมปลวกแหงหนึ่ง กลางคืนเปนควัน กลางวนัเปนเปลว ฯลฯ พราหมณส่ังใหศิษยช่ือสุเมธขุดดวย
ศัสตรา ส่ิงนั้นไดแกอะไร? 
พระตรัสพยากรณวา จอมปลวกไดแกรางกายอันเจือดวยสมภธาตุของมารดาบิดา และมหาภูตธาตทุั้ง 4 จึงเกิดมี
ขึ้นได กลางคนืเปนควนัหมายถึงการตริตรึกนึกคิดของบุคคล พราหมณไดแก ตถาคตสุเมธไดแกภกิษุผูมีปญญา
ดีในพระธรรมวินัยนี้ การขุดหมายถึงความเพียร ศัสตราหมายถึงอริยปญญาณอันสามารถประหารกิเลสฉะนี้แล
ฯ 
 
 
 
11 เหตุเกิดความเพียร 
 



เมื่อความเพยีรจะเกิดขึ้น ก็เพราะสังเวควัตถุเบื้องตน 8 ประการคือ ชาตทิุกข 1 ชราทุกข 1 พยาธิทุกข 1 มรณ
ทุกข 1 อบายทกุข 1 อนาคตทุกข 1 อาหารคเวสิทุกข 1 
 

12 ภัทเทกรัตตสูตร 
 
สมัยสมเด็จพระผูมีภาคเจาเสด็จประทับที่พระเชตวนาราม กรุงสาวัตถี ไดตรัสภัทเทกรตัตนสูตรแกภกิษุ
ทั้งหลายวา  
ผูมีปญญา ไมควรใหส่ิงลวงไปแลวมาตามไมควรหวังส่ิงซ่ึงยังมาไมถึง เพราะวาส่ิงใดลวงพนไปแลวส่ิงนั้นอัน
เราละเสียแลว อนึ่งส่ิงใดซึ่งไมมาถึงเลา ส่ิงนั้นกย็ังไมมาถึง เพราะฉะนั้นผูมีปญญาจึงไมควรใหส่ิงซ่ึงลวงไป
แลวมาตาม ไมควรหวังส่ิงซึ่งไมมาถึง ก็ผูมีปญญาไดมาเห็นธรรม ซ่ึงเปนปจจุบนัเกดิขึ้นจําเพาะหนาแจงชดัอยู
ในที่นั้นๆ ความเห็นแจงธรรม ซ่ึงเปนปจจบุันของทานนัน้ไมงอนแงน ไมกําเริบดวยดี ผูมีปญญาอันมาได
ความเหน็แจวในธรรมซึ่งปจจุบันอันไมงอนแงนและไมกําเริบดวยดแีลว ควรเจริญความเหน็นั้นไวเนืองๆ ความ
เพียรเผากิเลสใหเรารอนอันผูมีปญญาควรรีบทําเสียในวนันี้ทีเดยีว ใครจะพึงรูวาความตายจะมีในวันพรุงนี้ 
เพราะวาสูความหนวงเหนีย่ว ความผูกพันธกับดวยมฤตยคูวามตายซึ่งมีเสมาใหญนั้นไมไดเลย เพราะฉะนัน้
ความเพยีรเผากิเลสใหเรารอน อันผูมีปญญาควรทําเสียในวันนี้ทเีดียว นักปราชญผูสงบระงับ ยอมกลาว
สรรเสริญผูมีปญญาซึ่งมีธรรมเปนเครื่องอยู มีความเพยีรเผากิเลสใหเรารอน ไมเกียจครานขยันหมั่นเพียรทั้ง
กลางวันและกลางคืนอยางนี ้ผูนั้นแลวาผูมรีาตรีเดียวเจรญิดังนี้ เมื่อตรัสอุเทศนี้จบแลว จึงตรัสวิภงัคตอไปวา 
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลใหส่ิงซ่ึงลวงไปแลวมาตามอยูไฉน? บุคคลมาคิดวา ณ กาลลวงไปแลวเมื่อกอน เราไดเปน
ผูมีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยางนี้ๆ แลว นําความเพลิดเพลินในขันธมีรูปขันธเปนตน ซ่ึงลวงไปแลว
นั้น มาตามอยู ภิกษุทั้งหลายอยางนี้แล ช่ือวาบุคคลใหส่ิงซึ่งลวงไปแลว มาตามอยูภกิษุทั้งหลาย ก็บคุคลไมใหส่ิง
ซ่ึงลวงไปแลว มาตามอยูเปนไฉน? เลา บุคคลมาคิดวา ณ กาลไกลลวงไปแลวเราไดเปนผูมีรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณอยางนี้ๆ แลวไมนําความเพลิดเพลินในขันธ มีรูปขันธเปนตน ซ่ึงลวงไปแลวนั้นมาตาม อยู ภิกษุ
ทั้งหลายอยางนี้แลชื่อวาบุคคลไมใหส่ิงลวงไปแลวมาตามอยู เบื้องหนาก็ไมปรารถนาไมใหมาตามอยู และ
ปจจุบันกไ็มใหมาตามอยู ไมถือวาเราวาเขา ช่ือวาไมงอนแงนอยูในธรรมทั้งหลาย พระอริยสาวกและสัตบุรุษ
ทานไมตามเหน็วา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตัวตนบาง ไมตามเห็นตวัตนวามีรูป เวทนา 
สังขาร วิญญาณบาง ไมตามเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณในตวัตนบาง ไมตามเห็นตวัตนในรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณบาง ภิกษุทั้งหลายอยางนี้และ ช่ือวา บุคคลไมงอนแงนอยูในธรรมทั้งหลาย ซ่ึงเกิดขึ้น
จําเพาะหนาฉะนี้แล 
 

13 พหุเวทนิยสูตร 
 
สูตรนี้วาดวยเวทนา เวทนา 2 นั้นคือ เวทนาทางกายอยาง 1 เวทนาทางจติอยาง 1 เวทนา 3 นั้น คือ สุข 1 ทุกข 1 



อุเบกขา 1 เวทนา 5 นั้นคือ สุขเวทนา 1 ทุกขเวทนา1 โสมนัสสเวทนา 1 โทมนัสสเวทนา 1 อุเบกขาเวทนา 1 เวท
นท 6 อยางนับตามทวาร 6 เวทนา 18 เวทนา36 เวทนา 108 
 

14 พึงเปนคนมีสต ิ
 
อยาถือมั่นกังวลในโลกทั้งปวง ความเสื่อมปญญา นักปราชญทานติเตียน ความเจริญปญญา เลิศกวาความเจริญ
ทั้งปวง 
 

15 อนุตตริยะ 6 
 
พระผูมีพระภาค ตรัสเทศนาแกภกิษุทั้งหลายวากิจทั้งหลายไมมีกจิอื่นยิง่ขึ้นไปกวาส่ิงเหลานี้คือ ความเห็น 1 
ความฟง 1 ความไดศรัทธา 1 ความศึกษา 1 ความบําเรอปฏิบัติ 1 ความระลึก 1 
 

16 อปณณกธรรม 
 
ความสํารวมอนิทรีย 6 ไมดูดวยนมิิต ไมดูดวยอนพุยัญชนะ ใหดูดวยอสภุนิมิต ความรูประมาณในโภชนะและ
ชาคริยานุโยค ความพากเพียรอยางผูตื่นอยู โดยกําหนดเวลาไวดังนี ้ตั้งแตอรุณขึ้นไปตลอดถึงพลบค่ําเวลา 1 
ตั้งแตย่ําค่ําไปจนถึงหนึ่งยามเวลา 1 ยามกลางตั้งแต 4 ทุม นอนจนถึง 8ทุมลุกขึ้น - ตั้งแตยามกลางลวงไปแลว 
จนตลอดอรุณขึ้นมาใหมเวลา 1 เวลาเปนทีชํ่าระจิตใหบริสุทธ เปน 3 เวลาฉะนี้ ใหผูประกอบความเพียรทําอยาง
นี้จึงชื่อวาชาคริยานุโยค  
ธรรม 3 ประการจะใหกําจดัเสียซ่ึงอาสวะเรียกวาอปณณกธรรม ผูปฏบัติตามชื่วาทําความเพยีรไมผิดดังนี ้

17 อริยทรัพย 

สัทธา 1 หิริ 1 โอตตัปปะ 1 พาหุสัจจะ 1 วิริยะ 1 สติ 1 ปญญา 1  
 

18 ธรรมเปนเหตุเจริญเจโตวิมุต ิ
 
ก: ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี อันนี้เปนไปเพื่อความแกกลา แหงเจโตวิมุตทิี่ยังไมแก
กลาฯ 
ข: ภิกษเุปนผูมีศีล สํารวมดวยธรรม เครื่องสํารวมคอปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาท และที่เที่ยวไปอันสมควร



อยูเปนนิตย เหน็ภัยในโทษมปีระมาณนอยโดยปกติ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาทั้งหลาย ธรรมอันนี้เปนไปดวยด ี
เพื่อความแกกลาแหงเจโตวมิุตติที่ยังไมแกกลาฯ 
ค.ภิกษเุปนผูพากเพียรหม่ัน ไมทอดธุระในการกุศล ธรรมอันนี้เปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุตต ิ
ฆ. ภิกษเุปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอันเห็นยังความเสื่อม และความดับของสังขารทั้งหลายเปนปญญา
อยาประเสริฐ อาจแทงกิเลสไดโดยไมเหลือ เปนไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ เปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโต
วิมุตต ิ
 

19 สัลเลขกถา 
 
ถอยคําเครื่องขัดเกลากิเลส 10 ประการคือ เจรจาถึงความมักนอย 1 เจรจาถึงความสันโดษยินดีดวยของที่มีอยู 1 
เจรจาถึงความสงัด 1 เจรจาถึงความไมระคนดวยหมู 1 เจรจาถึงความปรารภซึ่งความเพียร 1 เจรจาถึงศีลความ
สํารวมกายวาจา 1 เจรจาถึงสมาธิ ความทีจ่ิตตั้งมั่นอยูในอารมณอันเดียว 1 เจรจาถงึปญญาความรูทั่วถึง 1 เจรจา
ถึงวิมุตติความพนวิเศษ 1 เจรจาถึงวิมุตติญาณทัสสนะปญญาที่รูเห็นในวมิุตติ 1 รวมเปน 10 ประการ 
 

20 วิธีถายถอนกิเลส 
 
พึงเจริญอสุภภาวนา เพื่อละราคะเสีย พึงเจริญเมตตา เพื่อละพยาบาทเสีย พึงเจริญอาปานานสติเพื่อเขาไปตัดวิตก
เสีย พึงเจริญอนิจจสัญญา เพือ่ถอนอัสมิมานะเสีย อนัตตาสัญญา ก็พึงเห็นพึงตั้งใจไวดวยด ีความถอนอสัมิมานะ
ขึ้นเสียได เปนปรินิพพานในทิฏฐธรรมภพปจจุบันนี้ทเีดยีว 
 

21 พหุธาตุกสตูร 
 
ณ กาลใด ภิกษุเปนผูฉลาดในธาตุ เปนผูฉลาดในอายตนะ เปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปาทธรรม เปนแดนอาศัย
เกิดขึ้นพรอม เปนผูฉลาดในฐานะ - อฐานะ คือ ส่ิงที่เปนได เปนไมได ภิกษุผูฉลาดอยางนี ้นักปราชญเรียกวา
เปนปณฑิตผูมีปญญาไตสวน 
ธาตุ 18 คอื จักขุ 1 รูปธาตุ 1 จักขุวิญญาณ ธาตุ 1 โสตธาตุ 1 โสตวิญญาณธาตุ 1 ฆานธาตุ 1 คันธธาตุ 1 ฆาน
วิญญาณธาต ุ1 ชิวหาธาตุ 1 รสธาตุ 1 ชิวหาวิญญาณธาตุ 1 กายธาตุ 1 โผฏฐัพพธาตุ 1 กายวิญญาณธาตุ 1 มโน
ธาตุ 1 วาโยธาตุ 1 วิญญาณธาตุ 1 
ธาตุ 6 คือ ปฐวีธาตุ 1 อาโปธาตุ 1 เตโชธาตุ 1 วาโยธาตุ 1 อากาศธาตุ 1 วิญญาณธาตุ 1 
ธาตุ 6 อ่ืนอีกคือ สุขธาตุ ธาตุคือสุข 1 ทุกขธาตุ ธาตุคือทุกข1 โสมนัสสธาตุ ะาตุคือผูมีใจดี 1 โทมนัสสธาตุ ธาตุ
คือผูมีใจชั่ว 1 อุเบกขาธาตุ 1 อวิชชาธาตุ 1 



ธาตุเหลานี้คือ กามธาตุ ธาตุคือกาม 1 เนกขมัมธาตุ ธาตุคือความออกไปจากกาม 1พยาบาทธาตุ ธาตุคือพยาบาท 
1 อพยาบาทธาตุ ธาตุ คือความไมพยาบาท 1 วิหิสํธาตุคือความเบียดเบียน 1 อวิหิสํธาตุ ธาตุคือความไม
เบียดเบยีน 1 รวมเปน 6 ประการ  
ธาตุ 3 เหลานีค้ือ กามธาตุ ธาตุคือกาม 1 รูปธาตุ ธาตุคือรูป1 อรูปธาตุ ธาตุคืออรูป 1ฯ 
ธาตุ 2 เหลานีค้ือ สังขตธาตุ ธาตุอันปจจัยตกแตง 1 อสังขตธาตุ ธาตุอันเปนปจจยัไมตกแตง 1 ฯ 
ก็อายตนะทั้งหลายที่เปนภายใน 6 ที่เปนภายนอก 6 เหลานี้ ภิกษุเปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปาทธรรมอันมีอวิชชา
เปนตน ไปจนถึง สงขิตเตน ปญจุปาทาน ขนธาป ทุกขา นั้น ยอมรูชัดวา บุคคลไดบรรลุพระโสดาบันแลวเปน
คนไมถือมั่น ปุถุชนยอมถือมั่นในสังขาร ถือวาตัวตนเราเขาวาเทีย่งแท 
ธรรมปริยายนีช่ื้อ พหุธาตุกสตูร วาดวยธาตมุาก เรียกวา จตุปริวัฏฏ เวียนรอบ 4 บาง วา ธัมมาทาสา แวนสอง
ธรรมบาง วา มตกุนกภุิ กลองอมฤตเภรีบาง วา อนุตตรสงคามวิชย เครื่องชนะสงครามอันเยีย่มบาง 
 

22 พระอภิธรรมปรมัตถสังคหะ 
 
นมตถุ สุคตสส ฯ สมมาสมพุทธมตุลํ สสทธมม คณุตตมํ อภิวาทยิ ภาสิสสํ อภิธมมตตถ สงคหํ ตตถ วุตตาภิ
ธมมตถา จตุธา ปรมตถโต จิตตํ เจตสิกํ รูป นิพพานมีติ สพพถาติ 
บัดนี้จะแสดงพระอภิธรรมปรมัตถสังคหะ ที่สมเด็จพระผูมีพระภาคบรมศาสดาจารยญาณสัพพญัู ผูเปนบรม
ครูเจาไดตรัสไว อันทานพระอนุรุทธาจารยนํามาประพันธเปนคาถา 9 ปริเฉทดังตอไปนี้ 
สังขตธรรม ธรรมที่ปจจัยปรุงแตง จัดโดยหมวดเปน 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สงเคราะหลงเปน 
3 ประการ คือจิต เจตสิก รูป ฯ วิญญาณขันธเปนจิต เวทนา สัญญา สังขาร เปนเจตสิก รูปขันธแยกเปนภูตรูป 
และอุปาทายรปู สวนอสังขธรรมนั้นไดแกพระนิพพาน ซ่ึงมีอารมณเหีย่วแหงดวยอริยมรรค จิต - อริยผลจิตแลว 
จิตแยกเปน 4 ประเภท โดยภูมิ คือกามาวจรจิต 1 รูปาวจรจิต 1 อรูปาวจรจิต 1 โลกุตตรจิต 1 จิตซ่ึงเปนไปใน
สันดานของสัตว ซ่ึงเกิดในกามภพ 11 คืออบายภูมิ 4 กามสุคติภูมิ 7 ช่ือวากามาวจรจิต 54 ดวงจิตซ่ึงเปนไป
โดยมากในสนัดานของสัตว ซ่ึงเกิดในรูปภพชื่อวา รูปาวจร 15 ดวง จิตซ่ึงเปนไปโดยมากในสันดานของสัตว 
ซ่ึงเกิดในอรูปภพชื่อวา อรูปาวจรจิต 12 ดวง จิตซ่ึงขามขึ้นจากโลก คือปญจุปาทานขันธไมมีอาสวะชื่อวา 
โลกุตตรจิต คือ อริยมรรคคจิต 4 อริยผลจิต 4 เปน 8 ดวง สิริรวมเปนจติ 89 ดวง ดวยประการฉะนี ้
เจตสิก 25 ดวง เปนธรรมเปนไปในจติ เกิดกับดับพรอมกบัจิต ซ่ึงแจกโดยประเภท และอาการแตกตางแหง
หมวดธรรม นบัได 25 ดวงดวยประการฉะนี้ 
ธรรมสังคหะ 6 อาการ คือ เวทนา 6 เหตุ 6 กิจ 6 ทวาร 6 อารมณ 6 วัตถุ 6 ดวยประการฉะนี ้
ฉักกะ 6 คือ วตัถุ 6 ทวาร อารมณ 6 วิญญาณ 6 วิถีจิต 6 วสิยปวัตติ 6 
จตุกกะ 4 คือ ภูมิจตุกะ ไดแกภูมิทั้ง 4 คือ อบายภูมิ 1 กามสุคติภูมิ 1 รูปาวจรภูมิ 1 อรูปาวจรภูมิ 1 ปฏิสนธิจตุก
กะ ทานจําแนกปฏิสนธิออกเปน 4 คือ อบายภูมิปฏิสนธิ 1 กามสุคติปฏิสนธิ 1 รูปาวจรปฏิสนธิ 1 อรูปาวจร
ปฏิสนธิ 1 กัมมจตุกกะ ทานแสดงกรรมดดยประเภทแหงกิจ 4 คือ ชนกกรรม 1 อุปฆาตกะกรรม 1 ยงักรรมอีก 4 



ประการ คือ ครุกรรม 1 อาสันนกรรม 1 อาจิณณกรรม 1 กตัตตากรรม 1 อธิบายครุกรรมนั้นคือ กรรมหนัก ฝาย
บุญไดแกฌาณสมาบัติ ฝายบาปไดแกอนันตริยกรรมธรรมทั้ง 5 อาสันนกรรมนั้นไดแกกุศลกจิและอกุศลกิจที่ทํา
ใกลเวลามรณะ อาจิณณกรรมนั้นไดแกกุศลและอกุศลที่บุคคลทําอยูเนอืงๆ กตัตตากรรมนั้นไดแกกุศลและ
อกุศลมีกําลังออน ยังกรรมอกี 5 ประการ คอื ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม 1 อุปปชชเวทนยีกรรม 1 อปราปรเวนยีก
รรม 1 อโหสิกรรม 1 
มรณจตุกกะ ทานแสดงลักษณะมรณะ 4 ประการ คือ อายุกขยมรณะ 1 กัมักขยะมรณะ 1 อุภยักขยมรณะ 1 อุปจ
เฉทกัมมุนามรณะ 1 ชาติทุกขเปนเบื้องตน ชราพยาธิเปนทามกลาง มรณทุกขเปนเบือ้งปลาย 
รูปสังคหะสังเขป 5 ประการ คือ สมุทเทศนัย 1 วิภาคนยั 1 สมุฏฐานนัย 1 กลาปนัย 1 ปวัตติกนัย 1 อธิบายวา
ลักษณะที่แสดงรูปโดยยอช่ือวาสมุเทศนัย วธีิจําแนกรูปทั้งปวงโดยสวนหนึ่งๆ ช่ือวาวภิาคนัย วิธีแสดงปจจยัที่
เปนเหตใุหเกดิรูปมีกุศลากศุลเปนตนชื่อวา สมุฏฐานนัย วิธีแสดงรูปบรรดาที่เกิดดบัพรอมกันเปนหมูเปนแผนก
มีจักขุทสกะเปนตนชื่อวากลาปนัย วิธีแสดงความเกดิเปนลําดับแหงภพและกาลของสัตวทั้งหลายชื่อวาปวัตตกิ
นัย 
พิพพาน ํปน โลกุตตร อสงขตํ บัณฑิตกลาววา โลกุตตระธรรมสังขตธาตุ ไมมีเครื่องปรุงเปนของบริสุทธ ไมมี
เร่ืองเกิดและดบั พระนิพพานนั้นเปนของธรรมชาติอันบุคคลจะพึงทาํใหแจงไดดวยอริยมรรคญาณทั้ง 4 เมื่อ
อริยมรรคธรรมเกิดขึ้นแลวจงึเห็นพระนิพพาน เอวิธมป พระนิพพานนัน้เมื่อกลาวโดยสภาพกม็ีอยางเดียว
เทานั้น เพราะเหตุนั้นแหละ พระนิพพานนีจ้ึงเปนเอกปฏิเวธาภิสมัย ตรัสรูไดในขณะจิตเดยีวดวยประการฉะนี ้
สมุจจัยสังคหะ 4 คือ อกุศลสังคหะ 1 มิสสกสังคหะ 1 โพธิปกขิยสังคหะ 1 สัพพัตถสังคหะ 1 อกุศลสังคหะนั้น
ทานสงเคราะหเหลาธรรมที่เปนอกุศลเปนอาการ 535 มิสสกสังคหะนัน้ ทานสงเคราะหเหลาธรรมทั้งกุศลและ
อกุศลเจือปนกนั โพธิปกขิยสังคหะนัน้ทานสงเคราะหเหลาธรรมที่เปนฝกฝายแหงปญญาเครื่องตรัสรู 37 
ประการ สัพพตัถสังคหะนั้นทานงสงเคราะหธรรมสวนที่เรียกวา ขนัธ อายตนะ ธาตุ อริยสัจจ 
จะแสดงสมจุจยัสังคหะตามที่ไดยกนิเขปบทขึ้นตั้งไวนัน้สืบไป 
ในอกุศลสังคหะนัน้ ทานสงเคราะหเหลาธรรมที่เปนอกุศลสังกิเลส 7 หมวด  
คือ อาสวะ 4 โอฆะ 4 โยคะ 4 คันถะ 4 อุปทาน 4 นิวรณ 5 สังโยชน 10 
ในมิสสาสังคหะนัน้ ทานสงเคราะหเหลาธรรมที่เจือกันทั้งกุศลอกุศล เปน 7 หมวด  
คือธาตุ 6 หมวด 1 องคฌาณ 5 หมวด 1 อายตนะ 12 หมวด 1 อินทรีย 22 หมวด 1 อธิปติ 4 หมวด 1 อาหาร 4 
หมวด 1 
ในโพธิปกขิยสังคหะนั้น ทานสงเคราะหธรรมอันเปนฝกฝายแหงโพธิญาณ 7 หมวด  
คือ สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 อริยมรรคมีองค 8 
ในสัพพัตถสังคหะนัน้ ทานสงเคราะหธรรมที่ไมไดเรียกวาสัตวบุคคล จัดไว 5 หมวด  
คือ ขันธ 5 อุปาทานขันธ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อริยสัจจ 4 
จะแสดงปจจยัสังคหะปริเฉทที่ 8 สืบไป 
ปจจัยสังคหะนี้ ทานสงเคราะหซ่ึงธรรมปจจัยตามนัย 2 ประการ  
คือ ปฏิจจสมุปบาทปจจัยนยั 1 สมนตมหาปฏฐานปจจยันัย 1 นัยอันใดที่พระบรมครูสัพพัญูตรัสเทศนาไวใน 



ปฏิจจสมุปบาทธรรม นัยอันนั้น ช่ือวา ปฏิจจสมุปบาทนยั นัยอันใดซึ่งพระองคตรัสเทศนาไวในพระคัมภีรสมัน
มหาปฏฐาน นัยอันนัน้ชื่อวา ปฏฐานนัย  
ในปจจยัสังคหะนี ้พระอรรถกถาจารยยกเอานัยทั้งสองประการนั้นประชุมกันแสดงออกใหพิศดารเพื่อให
สาธุชนไดทราบวา ธรรมเหลานี้เปนปจจัย ธรรมเหลานี้เกดิแตปจจัย โดยนัยพระบาลีในปฏิจจสมุปบาทธรรมวา 
อวิชชา ปจจยา สงขารา สงขารา ปจจยา วิญญาณํ ดังนี้เปนตน มีเนื้อความวา อวิชชาเปนปจจยัใหเกิดสังขาร 
สังขารเปนปจจัยใหเกดิวิญญาณ วิญญาณเปนปจจยัใหเกิดนามรูป นามรูปเปนปจจยัใหเกิดสฬายตนะ สฬายตนะ
เปนปจจยัใหเกิดผัสสะ ผัสสะเปนปจจัยใหเกิดเวทนา เวทนาเปนปจจัยใหเกิดตณัหา ตัณหาเปนปจจัยใหเกดิ
อุปาทาน อุปทานเปนปจจัยใหเกิดภพ ภพเปนปจจยัใหเกดิชาติ ชาติเปนปจจัยใหเกิดชรา มรณะ โสกปริเทวะ 
ทุกขโทมนัส อุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขของสัตวทั้งหลาย ยอมอาศัยเหตุปจจัยตอๆ กันดวยประการ
ฉะนี ้
ในปฏฐานนยันั้น สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาจําแนกปจจยั 24 ประการ มีเหตุปจจยัเปนตน มีอวิคต
ปจจัยเปนที่สุด 
ก็เหตุปจจัยนัน้ ไดแกธรรมเปนเหตุ เปนเคา เปนมูล ในฝายกุศลมี 3 คือ อโลภะ ความไมโลภ อโทสะ ความไม
โกรธ อโมหะ ความไมหลง ในฝายอกุศลกม็ี 3 คือ โลภะ โทสะ โมหะ นี้แหละทานวา เหตุปจจยัฯ 
อารัมมณปจจยันั้น ไดแกอารมณทั้ง 6 คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อารมณ ทั้ง 6 นัน้ ยอมเปน
ที่ยึดหนวงแหงจิตและเจตสกิทั้งปวง อันเกิดขึ้นในทวารทั้ง 6 มีจักขุทวารเปนตน จึงชื่อวาอารัมมณปจจัย 
อธิปติปจจัยนัน้ ไดแกธรรมอันเปนอุปการะดวยความเปนใหญในธรรมทั้งหลายอันเนื่องกัน อนนัตรปจจัย แล
สมนันตรปจจยันั้น ไดแกธรรมอันบังเกิดกอนแลวจึงเปนอุปการปจจัยใหโอกาสแกธรรมอันบังเกิดภายหลัง หา
ธรรมอื่นขั้นในระหวางมิได สหชาตปจจัยนั้น ไดแก ธรรมอันเปนอุปการะดวยความเปนของเกิดขึน้พรอมกัน 
ประหนึ่งเปลวประทีปกับแสงสวางอันเกดิพรอมกันฉะนัน้ อัญญมัญญปจจัยนั้น ไดแกธรรมที่เกิดอาศัยกันและ
กันจึงตั้งอยูได ดังไมสามทอนอันอิงอาศัยกนัและกนัฉะนัน้ 
นิสสัยปจจัยนัน้ ไดแกธรรมอันเปนอุปการะคือที่อาศัย ประหนึ่งแผนดนิเปนที่อาศัยแหงตนไมแลภูเขาฉะนั้นฯ 
อุปนิสสัยปจจยันั้น ไดแกธรรมอันเปนอุปการะ คือเปนอปุนิสสัยตามตดิตนฯ ปุเรชาตปจจัยนั้นไดแกรูปธรรม
อันเกิดขึ้นกอนแลวเปนปจจยัแกจิตและเจตสิกอันบังเกิด ณ ภายหลังฯ ปจฉาชาตปจจยันั้นไดแกจิตและเจตสิก
อันเกิดภายหลัง แลวเปนอุปการะแกรูปอันเกิดกอนฯอาเสวนปจจยันัน้ ไดแกชวนจิตอันมีชาติเสมอกัน ยอมให
กําลังในกจิที่เปนบุญและบาปทุกประการฯ กัมมปจจัยนัน้ ไดแกกุศลและอกุศลอันเปนปจจยัใหสําเร็จผลคือสุข
และทุกขแกสัตว วิปากปจจยันั้นไดแกวิบากจิตอันบังเกดิเปนอุปการแกสัตวอันเสวยสุขและทุกขฯ อาหารปจจัย
นั้น ไดแกอาหาร 4 ประการ คือ ผัสสาหาร 1 มโนสัญเจตนาหาร 1 วิญญาณาหาร 1 กวฬกึาราหาร 1ฯ อินทรีย
ปจจัยนั้น ไดแกปสาทรูปทั้ง 5 มีจักขุปสาทเปนตน เปนใหญในที่จะกระทําใหวิญญาณทั้ง 5 เปนไปในอํานาจ 
หรือรูปชีวิตินทรียเปนใหญในที่จะกระทําใหกําลังรูปประพฤติเปนไปในอํานาจฌาณปจจัยนั้น ไดแกองคฌาณ 
มีวิตกวิจารณเปนตน เปนปจจัยใหกําลังแกนามและรูปฯ มัคคปจจัยนัน้ ไดแกมรรคมีองค 8 ประการ ทั้งฝาย
โลกียและโลกตุตระเปนปจจยัใหแกนามธรรมและรูปธรรม อันเกิดพรอมกันฯ สัมปยุตตปจจัยนั้นคอืจิตและ
เจตสิก อันเปนปจจยัแกกันเกิดกับดับพรอมกัน มีอารมณเปนอันเดยีวกนัฯ วิปปยุตตปจจัย นั้น คือรูปธรรม



นามธรรมที่ยังไมประกอบกนั มิไดระคนกนั อตถิปจจัยนัน้ คือรูปธรรมนามธรรมที่ยังไมดับ ยอมเปนปจจยัให
กําลังแกกนั นตัถิปจจัยวิคตปจจัยนั้นคือนามและรูปดับแลว มีปจจัยใหบังเกิดตอไปในเบื้องหนาฯ วิคตปจจยันัน้
มีเนื้อความเหมือนอัตถิปจจยั การที่ตรัสพยัญชนะใหตางกันแตเนื้อความเปนอยางเดยีวกันนัน้ ก็ดวยทรงอนุโลม
ตามอัธยาศัยของเวไนยสัตวที่ควรรูไดดวยอรรคพยัญชนะ ประการใด ก็ทรงภาษิตไวดวยประการนัน้ฉะนีแ้ล 
จะแสดงกรรมฐานภาวนาตอไป กรรมฐานภาวนามี 2 ประการ คือ สมถกรรมฐานภาวนา 1 วิปสสนากรรมฐาน
ภาวนา 1 ก็ในกรรมฐานสังคหะ 2 ประการนั้น จะแสดงสมถสังคหะกอน ก็สมถกรรมฐานนั้นทีอารมณเปน
เครื่องยึดหนวงแหงจิต ทําจติใหสงบถึง 40 ทัศ จัดเปนหมวดได 7 หมวด คือ กสิณ 10 อสุภะ 10 อนุสสติ 10 
อัปปมัญญาพรหมวิหาร 4 อาหารปฏิกูลสัญญา 1 ธาตุววตัถาน 1 อรูปกรรมฐาน 4  
ก็สมถกรรมฐานนี้มีอารมณมากถึง 40 ทัศ นั้นทานแสดงไวดดยสมควรแกจริตของโยคาวจรบุคคลเพราะบุคคล
ยอมมีจริตตาง ๆ กันถึง 6 ประการ 
1. โยควจรที่เปนราคจริต มากไปดวยความกําหนดัยนิด ีในเบญจกามคณุควรเจริญอสุภะ 10 และกายคตาสตเปน
อารมณจึงเปนที่สบาย 
2.โยคาวจรที่เปนโทสจริต มักโกธรมักประทุษราย ควรเจริญพรหมวิหาร 4 และวรรณกสิณ 4 คือ นีลกสิณ 1 ป
ตกสิณ 1 โลหิตกสิณ 1 โอทาตกสิณ 1 จึงเปนที่สบาย 
3-4 โยคาวจรที่เปนโมหจรติ มักลุมหลงมาก กับที่เปนวติกจริต มักตรกึตรองมาก ควรเจริญอานาปานสติ
กรรมฐาน จึงเปนที่สบาย 
5. โยคาวจรที่เปนสัทธาจริต มักเชื่อคนพูดงายๆ ควรเจริญ พุทธานุสสติ ธมมานุสสติ สงฆานุสสติ สีลานุสสติ จา
คานุสสติ และเทวดานุสสติ จึงเปนที่สบาย 
6. โยคาวจรที่เปนพุทธิจริต มากไปดวยปญญา ควรเจริญมรณัสสติ อุปสมานุสสติ อาหารปฏิกูลสัญญา และจตุ
ธาตุววัตถาน จงึเปนที่สบาย 
สวนกรรมฐานที่เหลือ 10 ประการ คือ รูปกสิณ 4 ไดแก ปฐวี - อาโป - เตโช - วาโยกสิณ อรูปกสิณ 2 คือ อาโลก
กสิณ และอากาสกสิณ และอรูปกรรมฐาน 4 ยอมเปนที่สบายแกจริตทั้งปวง  
จะแสดงวิปสสนากรรมฐานสืบไปในวิปสสนากรรมฐาน ทานแบงออกเปน 4 ประเภท คือ วิสุทธิ 1 วิโมกข 1 
อริยบุคคล 1 สมาบัติ 1  
วิสุทธิ นั้นแจกออกเปน 7 ประการคือ สีล วสุิทธิ 1 จิตตวสุิทธิ 1 ทิฏฐิวสุิทธิ 1 กังขาวติรณวิสุทธิ 1  
วิโมกข นั้นแจกออกเปน 3 ประการคือ สุญญตวิโมกข 1 อนิมิตตวิโมกข 1 อัปปณิหิตวิโมกข 1 ฯ 
บุคคลนั้นทานจําแนกออกเปนอริยบุคคล 8 จาํพวก มีพระโสดามรรคบุคคลเปนตน พระอรหัตตผลบุคคลเปน
ที่สุด ฯ  
สมาบัติ ทานจาํแนกเปนรูปสมาบัติ 4 อรูปสมาบัติ 4 เปนสมาบัติ 8 ประการ ดวยประการฉะนี้แล 
 
 
 
23 วิธีเจริญกรรมฐานภาวนา 



 
จะแสดงวิธีเจริญกรรมฐานภาวนา เพื่อโยคาวจรกุลบุตรไดศึกษาและปฏิบัติสืบไป โยคาวจรผูใดจะเจริญ
กรรมฐานภาวนา พึงตรวจดจูริตของตนใหรูชัด วา ตนเปนคนมีจริตอยางใดแนนอนกอนแลวพึงเลอืกเจริญ
กรรมฐานอันเปนที่สบายแกจริตนั้นๆ ดังไดแสดงไวแลวนั้นเถิด 
อนึ่ง พึงทราบคํากําหนดความดังตอไปนี้ไวเปนเบื้องตนกอน คือบริกรรมนิมิต หมายเอาอารมณของกรรมฐานที่
นํามากําหนดพิจารณา อุคคหนิมิต หมายเอาอารมณของกรรมฐานอันปรากฏขึ้นในมดนทวาร ขณะที่กําลังทํา
การเจริญภาวนาอยูอยางชดัแจง คลายเห็นดวยตาเนื้อ ปฏิภาคนิมิต หมายเอาอารมณของกรรมฐานอันปรกฏแจม
แจงแกใจของผูเจริญภาวนายิ่งขึ้นกวาอุคคหนิมิต และพึงทราบลําดับแหงภาวนาดังนี ้บริกรรมภาวนา หมายการ
เจริญกรรมฐานในระยะแรกเริ่มใชสติประคองใจกําหนดพิจารณาในอารมณ กรรมฐานอันใดอนัหนึง่ อุปจาร
ภาวนา หมายการเจริญกรรมฐานในขณะเมื่ออุคคหนิมิตเกิดปรากฏในมโนทวาร อัปปนาภาวนา หมายการเจริญ
ภาวนาในขณะเมื่อปฏิภาคนมิิตปรากฏ จิตเปนสมาธิแนบเนียน มีองคฌาณปรากฏขึ้นครบบริบูรณ 
บริกรรมภาวนาไดทั่วไปในกรรมฐานทั้งปวง อุปจารภาวนาไดในกรรมฐาน 10 ประการ คือ อนุสสติ 8 ตั้งแต
พุทธานุสสติ ถึงมรณัสสติ กับอาหาเรปฏกิูลสัญญาและจตุธาตุววตัถาน เพราะเปนกรรมฐานสุขุมละเอียดยิ่งนกั 
สวนอัปปนาภาวนานัน่ไดในกรรมฐาน 30 คือ กสิณ 10 อสุภะ 10 อานาปานสติ 1 กายคตาสติ 1 พรหมวหิาร 4 
และอรูปกรรมฐาน 4 
กรรมฐาน 11 คืออสุภะ 10 กับกายคตาสติ 1 ใหสําเรจ็แตเพียง รูปาวจร ปฐมฌาณ พรหมวหิาร 3 คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา ใหสําเร็จรูปาวจรฌาณทั้ง 4 ประการ อุเบกขาพรหมวิหาร ใหสําเร็จแตบญัจมรูปาวจรฌาณอยาง
เดียว อรูปกรรมฐาน 4 ใหสําเร็จแตอรูปาวจรฌาณอยางเดยีวฯ 
 
( 1 ) วิธีเจริญปฐวีกสณิ กุลบุตรผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญกรรมฐานภาวนา อันชื่อวาปฐวกีสิณ พึงตัดปลิโพธ
กังวลหวงใยนอยใหญเสียใหส้ินแลว ไปยังที่เงียบสงัด เพงพิจารณาดนิที่ตนตกแตงเปนดวงกสิณเปนอารมณ 
หรือจะเพงพิจารณาดินทีแ่ผนดินหหรือที่ลานขาวเปนตนเปนอารมณกไ็ด เมื่อจะพิจารณาดินที่มไิดตกแตงไว
เปนดวงกสิณนั้น พึงกําหนดใหมีที่สุดโดยกลมเทาตะแกรง กวางคืบ 4 นิ้ว เปนอยางใหญหรือเล็กกวากําหนดนี้ 
แลวพึงบริกรรมภาวนาวาปฐวีๆ ดินๆ ดังนีรํ่้าไป ถามีวาสนาบารมีเคยไดส่ังอบรมมาแตชาติกอนๆ แลว ก็อาจได
สําเร็จฌาณ ถาหากวาสนาบารมีมิได ก็ยากที่จะสําเร็จฌาณดวยการเพงแผนดินอยางวานี้ จําจะตองทาํเปนดวง
กสิณ เมื่อจะทาํ พึงหาดินสแีดงดังแสงพระอาทิตยแรกอุทยั มาทํา อยาทําในที่คนสัญจรไปมาพลุกพลาน พึงทํา
ในที่สงัดเปนที่ลับที่กําบัง ดวงกสิณนั้นจะทําตั้งไวกะที่ทเีดียว หรือจะทาํชนิดยกไปไดก็ตาม ดินที่ทําดวงกสณิ
นั้น พึงชําระใหหมดจด ทําเปนวงกลม กวางคืบ 4 นิ้ว ขัดใหราบเสมอดังหนากลอง พึงปดกวาดทีน่ั้นใหเตียน
สะอาด ปราศจากหยากเยื่อเฟอฝอยแลวพงึชําระกายใหหมดเหงื่อไคล เมื่อจะนั่งภาวนา พึงนั่งบนตัง่ที่มีเทาสูง 
คืบ 4 นิ้ว นั่งหางดวงกสณิออกไปประมาณ 2 ศอกคืบ พึงนั่งขัดสมาธิเทาขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือซาย ตั้ง
กายใหตรงผินหนาไปทางดวงกสิณ แลวพึงพิจารณาโทษกามคุณตาง ๆ และตั้งจิตไวใหดีในฌาณธรรมอันเปน
อุบายที่จะยกตนออกจากกามคุณ และจะลวงพนกองทุกขทั้งปวง แลวพึงระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ยัง
ปรีดาปราโมทยใหเกิดขึน้ แลวพึงทําจิตใหเคารพรักใครในพิธีทางปฏิบัติใหมั่นใจวาปฏิบัติดังนี ้ไดช่ือวา



เนกขัมมปฏิบตัิ พระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทะเจาเปนตน จะไดละเวนหามิได ลวนแตปฏิบัติดังนีทุ้กๆ พระองค 
คร้ันแลวพึงจติวา เราจะไดเสวยสุขอันเกดิแตวิเวกดวยปฏิบัติอันนี้โดยแท ยังความอตุสาหะใหเกดิขึ้นแลวจึงลืม
จักษุขึ้นดูดวงกสิณเมื่อลืมจกัษุขึ้นนัน้ อยาลืมขึ้นใหกวางนัก จะลําบากจักษ ุอนึ่งมณฑลกสิณจะปรากฏแจง
เกินไป คร้ันลืมลืมจักษุขึ้นนอยนักมณฑลกสิณก็จะปรากฏแจง จิตที่จะถือเอากสิณนมิิตเปนอารมณนั้น ก็จะยอ
หยอนทอถอยเกียจครานไป เหตุฉะนีจ้ึงพึงลืมจักษุขนาดสองเงาหนาในกระจก อนึ่ง เมื่อแลดูดวงกสิณนั้นอยา
พิจารณาสี พึงกําหนดวาส่ิงนี้เปนดนิเทานัน้ แตสีดินนั้นจะละเสยีก็มิได เพราะวาสีดนิกับดวงกสิณเนื่องกันอยู ดู
ดวงกสณิก็เปนอันดูสีอยูดวย เหตุฉะนี้ พึงรวมดวงกสิณกับสีเขาดวยกนั และดดูวงกสิณกับสีนั้นใหพรอมกัน 
กําหนดวา ส่ิงนี้เปนดนิ แลวจึงบริกรรมภาวนาวา ปฐวีๆ ดินๆ ดังนี้รํ่าไป รอยคร้ังพันครั้งเมื่อกระทาํบริกรรม
ภาวนาวาปฐวี ๆ อยูนั้นอยาลืมจักษุเปนนิตย พึงลืมจักษุดอูยูหนอยหนึ่งแลวหลับลงเสีย หลับลงสักหนอย แลว
พึงลืมขึ้นดูอีก พึงปฏิบัติโดยทํานองนี้ไปจนกวาจะไดอุคคหนิมิต ก็กสิณนิมิตอันเปนอารมณที่ตั้งแหงจิต 
ในขณะที่ทําการบริกรรมวาปฐวีนัน้ ช่ือวาบริกรรมภาวนา เมื่อตั้งจิตในกสิณนิมิต กระทําบริกรรมวาปฐวีๆ นั้น 
ถากสิณนิมิตมาปรากฏในมโนทวารหลับจกัษุลงกสิณนิมติก็ปรากฏอยูในมโนทวารดังลืมจักษุแลวกาลใด ช่ือวา
ไดอุคคหนิมิต ณ กาลนั้น เมือ่ไดอุคคหนิมติแลว พึงตั้งจติอยูในอุคคหนิมิตนั้น กําหนดใหยิ่งวิเศษขึ้นไป เมื่อ
ปฏิบัติอยูดังนี ้ก็จะขมนิวรณธรรมโดยลําดับๆ กิเลสก็จะสงบระงับจากสันดาน สมาธิก็จะแกกลาเปนอุปจาร
สมาธิ ปฏิภาคนิมิตก็จะปรากฏขึ้นอุคคหนมิิตกับปฏิภาคนิมิต มีลักษณะตางกัน คอือุคคหนิมิตยังประกอบดวย
กสิณโทษ คือยังปรากฏเปนสีดินอยูอยางนัน้ สวนปฏิภาคนิมิตปรากฏบริสุทธิ์งดงามดังแวนกระจก ที่บุคคลถอด
ออกจากฝกจากถุงฉะนั้น จําเดิมแตปฏิภาคนิมิตเกิดขึน้แลว นิวรณทั้งส้ินก็ระงับไปจติก็ตั้งมั่นเปนอุปจารสมาธิ 
สําเร็จเปนกามาพจรสมาธิภาวนา เมื่อไดอุปจารสมาธิแลว ถาพากเพียรพยายามตอข้ึนไปไมหยดุหยอน ก็จะได
สําเร็จอัปปนาสมาธิซ่ึงเปนรูปาวจรฌาณ และเมื่อกระทําเพียรจนบรรลถึุงอัปนาฌาณ เกิดขึ้นในสันดานแลว ก็พึง
กําหนดไววา 1 เราประพฤติอิริยาบถอยางนี้ๆ 2 อยูในเสนาสนะอยางนี้ๆ  3 โภชนาหารอันเปนที่สบายอยางนี้ๆ 
จึงไดสําเร็จฌาณการที่ใหกําหนดไวนี ้เผ่ือวาฌาณเสื่อมไปก็จะไดเจริญสืบตอไปใหมโดยวิธีเกา ฌาณท่ีเสื่อมไป
นั้น ก็จะเกิดขึน้ไดโดยงายในสันดานอีก คร้ันเมื่อไดสําเร็จปฐมฌาณแลวพึงปฏิบัติในปฐมฌาณนัน้ใหชํานาญ
คลอง แคลวดวยดกีอนแลวจงึเจริญทุติยฌาณสืบตอข้ึนไป 
ก็ปฐมฌาณที่ชํานาญคลองแคลวดวยด ีตองประกอบดวยวสีทั้ง 5 คือ  
( 1 ) อาวัชชนวสี ชํานาญคลองแคลวในการนึก ถาปรารถนาจะนกึถึงองคฌาณที่ตนได ก็นกึไดเร็วพลัน มิไดเนิน่
ชา มิตองรอนานถึงชวนจิตที่ 4-5 ตกลง ยงัภวังคจติ 2-3 ขณะถึงองคฌาณที่ตนได  
(2) สมาปชชนวสี คือชํานาญคลองแคลวในการที่จะเขาฌาณอาจเขาฌาณไดในลําดับอาวัชชนจิต อันพิจารณาซึ่ง
อารมณคือปฏิภาคนิมิตมิไดเนิ่นชา  
(3) อธิษฐานวสี คือชํานาญในอันดํารงรักษาฌาณจิตไวมิใหตกภวังค ตั้งฌาณจิตไวไดตามกําหนด ปรารถนาจะ
ตั้งไวนานเทาใดก็ตั้งไวไดนานเทานั้น  
(4)วุฎฐานวสี คือชํานาญคลองแคลวในการออกฌาณ กําหนดไววาเวลานั้นๆ จะออกก็ออกไดตามกาํหนดไม
คลาดเวลาที่กําหนดไว  
(5) ปจจเวกขณวส ีคือชํานาญคลองแคลวในการพจิารณาองคฌาณที่ตนไดอยางรวดเร็ว มิไดเนิ่นชา ถาไม



ชํานาญไนปฐมฌาณแลวอยาพึงเจริญทุติยฌาณกอน ตอเมื่อชํานิชํานาญคลองแคลวในปฐมฌาณดวยวสีทั้ง 5 
ดังกลาวแลว จึงควรเจริญทุตยิฌาณสืบตอข้ึนไป เมื่อชํานาญในทุติยฌาณจึงเจริญตติยฌาณ จตุตถฌาณ และปญ
จมฌาณขึ้นไปตามลําดับ 
องคของฌาณเปนดังนี้ ปฐมฌาณมีองค 5 คือวิตก ความตรึกคิดมีลักษณะยกจติขึ้นสูอารมณเปนองคที่ 1 วิจารณ 
ความพิจารณามีลักษณะไตรตรองอารมณเปนองคที่ 2 ปติ เจตสิกธรรมที่ยังกายและจติใจใหอ่ิมเต็มมีประเภท 5 
คือ  
(1) ขุททกาปติ กายและจิตอ่ิมจนขนพองชชัูนทําใหน้ําตาไหล  
(2) ขณิกาปต ิกายและจิตอ่ิมมีแสงสวางดังฟาแลบปรากฎในจกัษุทวาร  
(3) โอกกนติกาปติ กายและจติอ่ิม ปรากฏดั่งคลื่นและละลอกทําใหไหวใหส่ัน  
(4) อุพเพงคาปติ กายและจติอ่ิมและกายเบาเลื่อนลอยไปได  
(5) ผรณาปติ กายและจิตอ่ิม เย็นสบายซาบซานทั่วสรรพางคกาย ปติทั้ง 5 นี้อันใดอนัหนึ่งเปนองคที่ 3 สุขอัน
เปนไปในกายและจิต เปนองคที่ 4 และเอกคัคตา ความที่จิตมีอารมณเดยีวไมฟุงซานไปมา จัดเปนองคครบ 5  
ฌาณที่พรอมดวยองค 5 นี้ช่ือวาปฐมฌาณฯ ทุตยฌาณ มีองค 3 คือปติสุข เอกัคคตา ตตฌิาณมีองค 2 คือสุข 
เอกัคคตา จตุตถฌาณมีองค 2 คือเอกัคคตา อุเบกขา นี้จดัโดยฌาณจุกกนยั ถาจัดโดยฌาณปญจกนัยเปนดังนี้ ปฐม
ฌาณมีองค 5 คือ วิตก วิจาร สุข เอกัคคตา ทุตติฌาณ มีองค 4 คือ วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา ตติยฌาณมอีงค 3 คือป
ติ สุข เอกัคคตา จตุตถฌาณมอีงค 2 คือ สุข เอกัคคตา ปญจมฌาณมีองค 2 คือ เอกัคคตาอุเบกขา 
กุลบุตรผูเจริญ กสิณนี้อาจไดสําเร็จฌาณสมาบัติโดยจตกุกนัย หรือปญจกนัยดังกลาวมานี้ 
 
(2) วิธีเจริญอาโปกสิณ โยคาวจรกุลบุตรผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญอาโปกสิณ ถาเปนผูมีวาสนาสั่งสมอาโป
กสิณมาแตชาติกอนๆ แลว ถึงจะมิไดตกแตงกสิณเลยเพยีงแตเพงดูน้ําในที่ใดทีห่นึ่งเชนในสระในบอ ก็อาจ
สําเร็จอุคคหนมิิตและปฏิภาคนิมิตโดยงาย ถากุลบุตรอันหาวาสนาในอาโปกสิณมิได พึงเจริญอาโปกสิณใน
ปจจุบันชาตนิี ้ก็พึงทําเอาอาโปกสิณดวยน้ําที่ใสบริสุทธเอาน้ําใสภาชนะ เชนบาตรหรอืขันใหเต็มเพยีงขอบปาก
ยกไปตั้งไวในที่กําบัง ตั้งมาสี่เหล่ียมสูงคืบ 4 นิ้ว กระทําพิธีทั้งปวงโดยทํานองที่กลาวไวในวิธีเจริญปฐวีกสณิ
นั้นเถิด คําบริกรรมภาวนาในอาโปกสิณวา อาโป ๆ น้ํา ๆ พึงบริกรรมดังนี้รํ่าไปรอยคร้ังพันครั้ง จนกวาจะได
สําเร็จอุคคหนมิิต ปฏิภาคนิมติ และอัปปนาฌาณ โดยลําดบั ก็อุคคหนิมติในอาโปกสณินี้ปรากฏดจุไหว ๆ 
กระเพื่อม ๆ อยู ถาน้ํานั้นประกอบดวยกสิณโทษคือเจือปนดวยเปลือกตมหรือฟอง กจ็ะปรากฏในอคุคหนิมิต
ดวย สวนปฏิภาคนิมิต ปรากฏปราศจากกสิณโทษ เปนดุจกาบขั้วตาลแกวมณีทีจ่ะประดิษฐานในอากาศ มิฉะนั้น
ดุจมณฑลแวนแกวมณ ีเมื่อปฏิภาคนิมิตเกดิแลวโยคาวจรกุลบุตรทาํปฏิภาคนิมิตใหเปนอารมณ บริกรรมไปวา 
อาโป ๆ น้ํา ๆ ดังนี้ จะไดถึงจตตุถฌาณหรอืปญจมฌาณตามลําดับ  
 
(3) วิธีเจริญเตโชกสิณ โยคาวจรกุลบุตรผูมีวาสนาบารม ีเคยเจริญเตโชกสินมาแลวในชาติกอน เพยีงแตเพงเปลว
ไฟในทีใ่ดทีห่นึ่ง บริกรรมภาวนาวา เตโชๆ ไฟ ๆ ดังนี ้ก็อาจไดสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตโดยงาย ถาผู
ไมเคยบาํเพ็ญมาแตชาติกอน ปรารถนาจะเจริญเตโชกสิณ พึงหาไมแกนที่สนดีมาตากไวใหแหง บัน่ออกไวเปน



ทอนๆ แลวนําไปใตตนไม หรือที่ใดที่หนึ่งซึ่งเปนที่สมควร แลวกองฟนเปนกองๆ ดังจะอบบาตร จุดไฟเขาให
รุงเรือง แลวเอาเสื่อลําแพน หรือแผนหนังหรือแผนผา มาเจาะเปนชองกลมกวางประมาณคืบ 4 นิ้ว แลวเอาขึงไว
ตรงหนา นั่งตามพิธีที่กลาวไวในปฐวกีสิณแลวตั้งจิตกําหนดวา อันนี้เปนเตโชธาตุ แลวจึงบริกรรมวา เตโชๆ 
ไฟๆ ดังนี้รํ่าไปจนกวาจะไดสําเร็จอุคคหนมิิต และปฏิภาคนิมิต โดยลําดับไป 
อุคคหนิมิตในเตโชกสิณนี้ ปรากฏดุจเปลวเพลิวลุกไหมไหว ๆ อยูเสมอ ถามิไดทําดวงกสิณพิจารณาไฟในเตา
เปนตน เมื่ออุคคหนิมิตเกดิขึ้น กสิณโทษก็จะปรากฏดวย สวนปฏิภาคนิมิตปรากฏมิไดหวั่นไหว จะปรากฏดุจ
ทอนผากําพลแดงอันประดษิฐานอยูบนอากาศ หรือเหมอืนกาบขั้วตาลทองคําฉะนั้น เมื่อปฏิภาคนิมติปรากฏ
แลว โยคาวจรก็จะไดสําเร็จฌาณตามลําดบัจนถึงจตุตถฌาณ ปญจมฌาณ 

(4) วิธีเจริญวาโยกสิณ ใหเพงลมที่พัดอันปรากฏอยูที่ยอดออย ยอดไผ ยอดไม หรือปลายผมที่ถูกลมพัดไหวอยู
อยางใดอยางหนึ่ง แลวพึงตัง้สติไววา ลมพัดตองในทีน่ี้ หรือลมพัดเขามาในชองหนาตาง หรือชองฝา ถูกตอง
กายในที่ใดก็พงึตั้งสติไวในทีน่ั้น แลวพึงบรกิรรมวา วาโยๆ ลมๆ ดังนี้รํ่าไป จนกวาจะสําเร็จอุคคหนมิิตและ
ปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในวาโยกสิณนี ้จะปรากฏไหว ๆ เหมือนไอแหงขาวปายาส อันบุคคลปลงลงจากเตา
ใหมๆ ปฏิภาคนิมิตจะปรากฏอยูเปนอันดมีิไดหวั่นไหว เมื่ออุคคหนิมติเกิดแลว โยคาวจรกุลบุตรกจ็ะไดสําเร็จ
ฌาณโดยลําดบั 

(5) วิธีเจริญนลีกสิณ โยคาวจรกุลบุตรผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญนีลกสิณพึงพจิารณานิมิตสีเขียวเปนอารมณ 
ถาเปนผูมีวาสนาบารมีเคยไดเจริญนีลกสิณมาแตชาตกิอนๆ แลว เพียงแตเพงดดูอกไมสีเขียวหรือผาเขียวเปนตน 
ก็อาจไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต สวนผูพึ่งจะเจริญนีลกสิณในชาติปจจุบันนี้ พึงทําดวงกสณิกอน พึงเอา
ดอกไมอยางใดอยางหนึ่งทีม่ีสีเขียวลวนอยางเดยีว มาลําดับลงในผอบ หรือฝากลองใหเสมอขอบปาก อยาให
เกสรแลกานปรากฏ ใหแลเหน็แตกลีบสีเขียวอยางเดียว หรือจะเอาผาเขยีวขึงที่ปากผอบหรือฝากลองทําใหเสมอ
ดังหนากลองกไ็ด หรือจะเอาของที่เขียวเชนคราม เปนตน มาทําเปนดวงกสิณเหมือนอยางปฐวีกสณิก็ได 
เมื่อทําดวงกสิณเสร็จแลวพึงปฏิบัติพิธีดดยทํานองที่กลาวไวในปฐวกีสณินั้นเถิด พึงบริกรรมภาวนาวานีลํๆ 
เขียวๆ ดังนี้รํ่าไป จนกวาอุคคหนิมิต และปฏิภาคนิมิตจะเกดิขึ้น อุคคหนิมิตในนีลกสิณนี้มีกสิณโทษอันปรากฏ 
ถากสิณนั้นกระทําดวยดอกไมก็เห็นเกสร-กาน และระหวางกลีบปรากฏสวนปฏิภาคนิมิตจะปรากฏดุจกาบขั้ว
ตาลแกวมณีตัง้อยูในอากาศ เมื่อปฏิภาคนิมติเกิดแลว อุปจารฌาณและอัปปนาฌาณก็จะเกดิดังกลาวแลวในปฐม
กสิณ 

(6-7-8) วิธีเจริญปตกสิณโลหิตกสิณ-โอทาตกสิณ วิธีเจริญกสิณทั้ง 3 นี้ เหมือนกับ นลีกสิณทุกอยาง ปตกสิณ
เพงสีเหลือง บริกรรมวาปตกํๆ  เหลืองๆ โลหิตกสิณเพงสีแดง บริกรรมวา โลหิตํๆ แดงๆ โอทาตกสิณ เพงสีขาว 
บริกรรมวา โอทาตํๆ ขาวๆ ดังนี้รํ่าไป จนกวาจะเกดิอุคคหนิมิตและปกภิาคนิมิต ลักษณะอุคคหนิมิต และ
ปฏิภาคนิมิตก็เหมือนในนีลกสิณ ตางกันแตสีอยางเดียวเทานั้น 

(9) วิธีเจริญอาโลกกสิณ โยคาวจรกุลบุตรผูเจริญอาโลกกสิณนี ้ถาเปนผูมีวาสนาบารม ีเคยไดเจริญมาแตชาติ
กอนๆ แลวเพยีงแตเพงดูแสงพระจันทรหรือแสงพระอาทิตย หรือชองหนาตางเปนตนที่ปรากฏเปนวงกลมอยูที่



ฝาหรือที่พื้นนัน้ๆ ก็อาจสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมติโดยงาย สวนโยคาวจรที่พงึจะเจริญกสณิในชาติ
ปจจุบันนี้ เมื่อจะเจริญตองทาํดวงกสณิกอน พึงหาหมอมาเจาะใหเปนชองกลมประมาณคืบ 4 นิ้ว เอาประทีป
ตามไวขางใน ปดปากหมอเสียใหดี ผินชองหมอไปทางฝา แสงสวางที่ออกทางชองหมอก็จะปรากฏเปนวงกลม
อยูที่ฝา พึงนั่งพิจารณาตามวธีิที่กลาวไวในปฐวีกสณิ บริกรรมวา อาโลโกๆ แสงสวางๆ ดังนี้รํ่าไป จนกวาจะได
สําเร็จอุคคหนมิิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอาโลกกสิณนี ้ปรากฏดุจวงกลมอันปรากฏที่ฝานั่นแล สวน
ปฏิภาคนิมิตปรากฏผองใสเปนแทงทึบ ดังดวงแหงแสงสวางฉะนัน้ 

(10) วิธีเจริญอากาศกสิณ โยคาวจรกุลบุตรผูปรารถนาจะเจริญอากาศกสิณนี ้ถาเปนผูมีวาสนาบารมี เคยส่ังสม
มาแลวแตชาตกิอน เพยีงแตเพงดูชองฝา ชองดาน หรือชองหนาตางเปนตน ก็อาจสําเร็จอุคคหนิมิต และปฏิภาค
นิมิตโดยงาย ถาไมมีวาสนาบารมีในกสิณ ขอนี้มากอนตองทําดวงกสณิกอน เมื่อจะทําดวงกสณิ พึงเจาะฝาเจาะ
แผนหนังหรือเสื่อลําแพนใหเปนวงกวางคบื 4 นิ้ว ปฏิบัตกิารทั้งปวง โดยทํานองที่กลาวไวในปฐวกีสิณบริกรรม
วา อากาโสๆ อากาศๆ ดังนีรํ่้าไปจนกวาจะเกดิอุคคหนมิิต และปรากฏรูปวงกลมอากาศ แตมีที่สุดฝาเปนตนเจือ
ปนอยูบาง สวนปฏิภาคนิมิต ปรากฏเปนวงกลมอากาศเทากับวงกสณิเดนอยู และสามารถแผออกใหใหญไดตาม
ตองการ 
 
(11) วิธีเจริญอุทธุมาตกะอสุภกรรมฐาน โยคาวจรกุลบุตร ผูมีศรัทธาปรารถนาจะเจรญิกรรมฐานนี ้พึงไปสูที่
พิจารณาอุทธมุาตกะอสุภนมิิตอยาไปใตลม พึงไปเหนือลม ถาทางขางเหนือลมมีร้ัวและหนามกัน้อยู หรือมี
โคลนตมเปนตน ก็พึงเอาผาหรือมือปดจมกูไป เมื่อไปถึงแลวอยาเพอและดูอสุภนิมติกอน พึงกําหนดทิศกอน 
ยืนอยูในทิศใดเห็นซากอสุภะไมถนดั น้ําจิตไมควรแกภาวนากรรม พึงเวนทิศนั้นเสีย อยายืนทิศนั้น พึงไปยืนใน
ทิศที่เห็นซากอสุภะถนัด น้ําจิตก็ควรแกกรรมฐาน อนึ่งอยายืนในทีใ่ตลม กล่ินอสุภะจะเบียดเบียน อยายืนขาง
เหนือลมหมอมนุษยที่สิงอยูในซากอสุภะจะโกรธเคือง พึงหลีกเลี่ยงเสียสักหนอย อนึ่งอยาใกลนกัไกลนกั ยืน
ไกลนักวากอสุภะไมปรากฏแจง ยืนใกลนักจะไมสบายเพราะกลิ่นอสุภะและปฏิกลูดวยซากศพ ยืนชิดเทานัก ชิด
ศีรษะนกัจะไมเห็นซากอสภุะหมดทั้งกาย พึงยนืในที่ทามกลางตัวอสุภะในที่ที่สบาย เมื่อยืนอยูดังนี้ ถากอนศิลา
จอมปลวกตนไม หรือกอหญาเปนตน ปรากฏแกจกัษ ุจะเล็กใหญ ขาวดํา ยาวส้ัน สูงต่ําอยางใด ก็พงึกําหนดรู
อยางนั้นๆ แลวตอไปพึงกําหนดอุทธุมาตกะอสุภะนี้ โดยอาการ 6 อยาง คือ สี เภท สัณฐาน ทิศ ที่ตั้งอยูใน
ปฐมวัย มัชฌิมวัย ปจฉิมวยั กําหนดสัณฐานอสุภะนี้ เปนรางกายของคนดํา คนขาวเปนตน กําหนดเภทนั้น คือ
กําหนดวาซากอสุภะนี้เปนรางกายของคนทีต่ั้งอยูในปฐมวยั มัชฌิมวยั ปจฉิมวัย กําหนดสัณฐานนั้นคอื กําหนด
วา นี่เปนสัณฐานศีรษะ-ทอง-สะเอว-เปนตน กําหนดทิศนั้นคือ กําหนดวา ในซากอสุภะนี้มีทิศ 2 คือ ทิศเบื้องต่ํา-
เบื้องบน ทานกายตั้งแตนาภลีงมาเปนทิศเบื้องต่ํา ตั้งแตนาภีขึ้นไปเปนทิศเบื้องบนกําหนดที่ตั้งนัน้ คือกําหนดวา
มืออยูขางนี ้เทาอยูขางนี้ ศีรษะอยูขางนี้ ทามกลางกายอยูที่นี้ กําหนดปริเฉทนั้นคือกําหนดวา ซากอสุภะนี้มี
กําหนดในเบื้องต่ําดวยพื้นเทา มีกําหนดในเบื้องบนคือปลายผม มีกําหนดในเบื้องขวางดวยหนังเต็มไปดวย
เครื่องเนา 31 สวน โยคาวจรพึงกําหนดพิจารณาอุทธุมาตกะ อสุภนิมิตนี้ ไดเฉพาะแตซากอสุภะ อันเปนเพศ
เดียวกับตน คือถาเปนชาย ก็พึงพิจารณาเพศชายอยางเดียว 



เมื่อพิจารณาอทุธุมาตกอสุภะนั้น จะนั่งหรอืยืนก็ได แลวพึงพิจารณาใหเห็นอานิสงสในอสุภกรรมฐานพึงสําคัญ
ประหนึ่งดวงแกว ตั้งไวซ่ึงความเคารพรักใครยิ่งนัก ผูกจิตไวในอารมณคอือสุภะนั้นไวใหมั่นดวยคิดวาอาตมา
จะไดพนชาติ ชรา มรณทุกขดวยวิธีปฏิบัตดิังนี้แลว พึงลืมจักษุขึ้นแลดอูสุภะ ถือเอาเปนนิมิต แลวเจริญบริกรรม
ภาวนาไปวา อุทธุมาตกํ ปฏิกูลํ ซากศพพองขึ้น เปนของนาเกลียดดงนี้รํ่าไป รอยคร้ัง พันครั้ง ลืมจักษดุูแลวพึง
หลับ-จักษุพิจารณา ทําอยูดังนี้เร่ือยไป จนเมื่อหลับจักษดุ ูก็เห็นอสุภะเหมือนเมื่อลืมจักษดุูเมื่อใด ช่ือวาไดอุคคห
นิมิตในกาลเมือ่นั้น คร้ันไดอุคคหนิมิตแลว ถาไมละความเพียรพยายามกจ็ะไดปฏิภาคนิมิต อุคคหนมิิตปรากฏ
เห็นเปนของพงึเกลียดพึงกลวั และแปลกประหลาดยิ่งนัก ปกิภาคนิมิตปราฏกดุจบุรุษมีกายอนัอวนพี กินอาหาร
อ่ิมแลวนอนอยูฉะนัน้ เมื่อไดปฏิภาคนิมิตแลว นวิรณธรรมทั้ง 5 มีกามฉันทะเปนตน ก็ปราศจากสันดานสําเร็จ
อุปจารฌาณ และอัปปนาฌาณ และความชาํนาญแคลวคลองในฌาณโดยลําดับไปฯ 

(12) วิธีเจริญวนิีลกอสุภกรรมฐาน วนิีลกอสภุะนัน้คือซากศพกําลังพองเขียว วิธีปฏิบัติทั้งปวงเหมือนในอุท
ธุมาตกอสุภะ แปลกแตคําบริกรรมวา วินลีกํ ปฏิกูลํ อสุภะขึ้นพองเขียวนาเกลียดดังนี้ อุคคหนิมิตในอสุภะนี้
ปรากฏมีสีตางๆ แปลกกัน ปฏิภาคนิมิตปรากฏเปนสีแดง ขาว เขียว เจือกัน 

(13) วิธีเจริญวบิุพพกอสุภกรรมฐาน วิบุพพกอสุภะนี้ คือซากศพมีน้ําหนองไหล วิธีปฏิบัตเิหมือนในอุทธุมาตกอ
สุภะทุกประการ แปลกแคําบริกรรมวา วปิุพพกํ ปฏิกูลํ ซากศพมีน้ําหนองไหลนาเกลียดดังนีเ้ทานัน้ อุคคหนิมิต
ในอสุภะนี้ปรากฏเหมือนมนี้ําหนอง น้ําเหลืองไหลอยูมิขาด สวนปฏภิาคนิมิตนัน้ ปรากฏเหมือนดั่งรางอสุภะ
สงบนิ่งอยูมิไดหวัน่ไหว 

(14) วิธีเจริญวฉิิททกอสุภกรรมฐาน อสุภะนี้ ไดแกซากศพที่ถุกตัดออกเปนทอนๆ ทั้งอยูในที่มีสนามรบหรือปา
ชาเปนตน วิธีปฏิบัติทั้งปวงเหมือนในอุทธุมาตกอสุภะ แปลกแตคําบริกรรมวา วิฉิททกํ ปฏิกูลํ ซากศพขาดเปน
ทอนๆ นาเกลยีดดังนี้เทานัน้ อุคคหนิมิตปรากฏเปนซากอสุภะขาดเปนทอนๆ สวนปฏิภาคนิมิตปรากฏเหมือนมี
อวัยวะครบบรบิูรณ มิเปนชองขาดเหมือนอยางอุคคหนิมติ 

(15) วิธีเจริญวขิายิตกอสุภกรรมฐาน ใหโยคาวจรพิจารณาซากศพอันสัตว มีแรง กา และสุนัขเปนตน กัดกินแลว
อวัยวะขาดไปตางๆ บริกรรมวา วิขายิตกํ ปฏิกูลํ ซากศพที่สัตวกัดกินอวัยวะตางๆ เปนของนาเกลียด ดังนี้รํ่าไป
กวาจะไดสําเร็จอุคคหนิมิต และปฏิภาคนิมติ ก็อุคคหนิมติในอสุภะนี ้ปรากฏเหมือนซากอสุภะ อันสัตวกัดกิน
กล้ิงอยูในทีน่ัน้ๆ ปฏิภาคนมิิตปรากฏบริบูรณส้ินทั้งกาย จะปรากฏเหมือนที่สัตวกัดกินนั้นมไิด 

(16) วิธีเจริญวขิิตตกอสุภกรรมฐาน ใหโยคาวจร พึงนํามาเองหรือใหผูอ่ืนนํามาซึ่งซากอสุภะที่ตกเรี่ยรายอยูในที่
ตางๆ แลวมากองไวในที่เดยีวกัน แลวกําหนดพิจารณา บริกรรมวา วิขิตตกํ ปฏิกูลํ ซากศพอันซัดไปในที่ตางๆ 
เปนของนาเกลียดดังนี้รํ่าไป จนกวาจะไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ ปรากฏเปนชองๆ 
เปนระยะๆ เหมือนรางอสุภะนั้นเอง ปฏิภาคนิมิตปรากกเหมือนกายบรบิูรณจะมีชองมีระยะหามิไดฯ 
 
(17) วิธีเจริญหตวิขิตตอสุภกรรมฐาน ใหโยคาวจรพึงนาํเอามาหรือใหผูอ่ืนนําเอามา ซ่ึงซากอสุภะที่คนเปน



ขาศึก สับฟนกันเปนทอนทอนใหญทิ้งไวในที่ตางๆ ลําดับเขาใหหางกันประมาณนิว้มือหนึ่ง แลวกําหนด
พิจารณาบริกรรมวา หตวิขิตตก ํปฏิกูลํ ซากศพขาดเปนทอนนอยทอนใหญ เปนของนาเกลียดดังนีรํ่้าไป กวาจะ
ไดอุคคหนิมิต และปฏิภาคนมิิต อุคคหนิมติในอสุภะนี ้ปรากฏดุจรอยปากแผลอันบคุคลประหาร ปฏิภาคนิมิต
ปรากฏดังเต็มบรบิูรณทั้งกาย มิไดเปนชองเปนระยะฯ  

(18) วิธีเจริญโลหิตกอสุภกรรมฐาน ใหโยคาวจรพิจารณาซากศพที่คนประหารสับฟนในอวัยวะ มมีือแล เทาเปน
ตน มีโลหิตไหลออกอยูและทิ้งไวในที่ทั้งหลายมีสนามรบเปนตน หรือพิจารณาอสภุะที่มีโลหิตไหลออกจาก
แผล มีแผลฝเปนตนก็ได บริกรรมวา โลหิตก ํปฏิกูลํ อสุภะนี้โลหิตไหลเปรอะเปอนเปนของนาเกลียดดังนี้รํ่าไป 
กวาจะไดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอสุภะนี ้ปรากฏดุจจะผาแดงอันตองลมแลวแลไหวๆ อยู 
ปฏิภาคนิมิตปรากฏเปนอันดจีะไดไหวหามไิด 
 
(19) วิธีเจริญปุฬุวกอสุภกรรมฐาน ใหโยคาวจรพิจารณาซากศพของมนุษยหรือสัตว มีสุนัขเปนตน ที่มีหนอน
คลานคร่ําอยู บริกรรมวา ปุฬุวกํ ปฏิกูลํ อสุภะที่หนอนคลานคร่ําอยู เปนของนาเกลยีดดังนี้รํ่าไป กวาจะไดอุคคห
นิมิต แลปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ ปรากฏมีอาการหวัน่ไหว ดั่งหมูหนอนอนัสัญจรคลานอยู ปฏิภาค
นิมิตปรากฏมีอาการอันสงบเปนอันดดีุจกองขาวสาลีอันขาวฉะนัน้ฯ  

(20) วิธีเจริญอัฏฐิกอสุภกรรมฐาน ใหโยคาวจรพิจารณาซึ่งซากศพที่เหลือแตกระดกูอยางเดยีว จะพิจารณาราง
กระดกูที่ติดกนัอยูทั้งหมดยงัไมเคล่ือนหลุดไปจากกันเลยก็ได จะพิจารณารางกระดูกที่เคล่ือนหลุดไปจากกนั
แลวโดยมากยงัติดกันอยูบางก็ได จะพจิารณาทอนกระดกูอันเดยีวก็ได ตามแตจะเลือกพิจารณา แลวพึงบริกรรม
วา อฏฐิก ํปฏิกูลํ กระดูกเปนของนาเกลียดดังนี้รํ่าไป กวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ถาโยคาวจร
พิจารณาแตทอนกระดกูอันเดียว อุคคหนิมติและปฏิภาคนิมิตปรากฏเปนอยางเดยีวกนั ถาโยคาวจรพิจารณา
กระดกูที่ยังตดิกันอยูทั้งส้ิน อคุคหนิมิตปรากฏปรากฏเปนชองๆ เปนระยะๆ ปฏิภาคนิมติปรากฏเปนรางกายอสุ
ภะบริบูรณส้ินทั้งนั้นฯ 

(21-30) วิธีเจรญิอนุสสติ 10 ประการ คือ พทุธานุสสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา ธมมานุสสติ ระลึกถึงคุณพระ
ธรรม สงฆานุสสติ ระลึกถึงคุณพระสงฆ สีลานุสสติ ระลึกถึงคุณศีล จาคานุสสติ ระลึกถึงคุณทาน เทวตานุสสติ 
ระลึกถึงคุณเทวดา อุปสมานุสสติ ระลึกถึงคุณพระนพิพาน มรณสสติ ระลึกถึงความตาย กายคตาสติ ระลึกไป
ในกายของตน อานาปานสติ ระลึกถึงลมหายใจเขาออก  
ในอนุสสติ 10 ประการนี ้จะอธิบายพิสดารเฉพาะอานาปานสติดังตอไปนี้  
โยคาวจรกุลบตุรผูเจริญอานาปานสติกรรมฐานพึงเขาไปอาศัยอยูในปา หรือโคนไม หรืออยูในเรือนโรงศาลากุฏิ
วิหารอันวางเปลา เปนที่เงียบสงัดแหงใดแหงหนึ่งอันสมควรแกภาวนานุโยคแลว พงึนั่งคูบัลลังคขัดสมาธิเทา
ขวาทับเทาซาย มือขวาทับมอืซาย ตั้งกายใหตรงดํารงสติไวใหมั่น คอยกําหนดรูลมหายใจเขาและลมหายใจออก 
อยาใหลืมหลง เมื่อหายใจเขาก็พึงกําหนดรูวาหายใจเขา เมื่อหายใจออกก็พึงกําหนดรูวาหายใจออก เมื่อหายใจ
เขาออกยาวหรอืส้ัน ก็พึงกําหนดรูประจกัษชัดทุกๆ คร้ังไปอยาลืมหลง อนึ่งทานสอนใหกําหนดนับดวย เมื่อลม



หายใจเขาและออกอันใดปรากฏแจง ก็ใหนกึนับวาหนึ่ง ๆ รอบที่สองนับวาสองๆ ไปจนถึงหาๆ เปนปญจกะ 
แลวตั้งตนหนึง่ๆ ไปใหมไปจนถึงหกๆ เปนฉักกะ แลวนบัตั้งตนใหมไปถึงเจ็ดๆ เปนสัตตกะ แลวนบัตั้งตนใหม
ไปจนถึงแปดๆ เปนอัฏฐกะ แลวนับตั้งแตตนใหมไปจนถึงเกาๆ เปนนวกะ แลวนับตัง้ตนใหมไปจนถึงสิบๆ 
เปนทสกะแลวกลับนับตั้งตนใหมตั้งแตปญจกะหมวด 5 ไปถึงทสกะหมวด 10 โดยนยันี้เรื่อยไป เมือ่กําหนดนับ
ลมที่เดินโดยคลองนาสิกดวยประการดังนี ้ลมหายใจเขาออกก็จะปรากฏแกโยคาวจรกลุบุตรชัดและเร็วเขาทุกท ี
อยาพึงเอาสตติามลมเขาออกนั้นเลย พึงคอยกําหนดนับใหเร็วตามลมเขาออกนั้นวา 1. 2. 3. 4. 5. /1. 2. 3. 4. 5. 6. 
/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. /1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. / พึงนับตามลม
หายใจเขาออกดังนี้รํ่าไป จิตก็จะเปนเอกัคคตาถึงซ่ึงความเปนหนึ่ง มีอารมณเดยีวดวยกําลังอันนับลมนั้นเทยีว 
บางองคก็เจรญิแตมนสิการกรรมฐานนี้ดวยสามารถถอนนับลมนั้น ลมอัสสาสะ-ปสสาสะ ก็ดับไปโดยลําดับๆ 
กระวนกระวายก็ระงับลง จิตก็เบาขึ้น แลวกายกเ็บาขึ้นดวยดจุถึงซ่ึงอาการอันลอยไปในอากาศ เมื่อลมอัสสาสะ-
ปสสาสะหยาบดับลงแลว จิตของโยคาวจรนั้นก็มีแตนิมติคิลมอัสสาสะ-ปสสาสะสุขุมละเอียดเปนอารมณ เมื่อ
พยายามตอไปลมสุขุมก็ดับลง เกิดลมสุขุมละเอียดยิ่งขึ้นประหนึ่งหายไปหมดโดยลําดับๆ คร้ันปรากฏเปน
เชนนั้นอยาพึงตกใจและลุกหนีไป เพราะจะทําใหกรรมฐานเสื่อมไป พึงทําความเขาใจไววา ลมหายใจไมมีแก
คนตาย คนดาํน้ํา คนเขาฌาณ คนอยูในครรภมารดาดังนีแ้ล พึงเตือนตนเองวาบดันี้เราก็มิไดตายลมละเอียดเขา
ตางหาก แลวพึงคอยกําหนดลมในที่ๆ มนัเคยกระทบเชนปลายจมูกไว ลมก็มาปรากฏดังเดิม เมือ่ทําความ
กําหนดไปโดยนัยนี ้มิชาอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตก็จะปรากฏโดยลาํดับไป อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ในอ
นาปานสติกรรมฐานนี้ยอมปรากฏแกโยคาวจรตางๆ กัน บางองคปรากฏดังปุยนุนบางปุยสําลีบาง บางองค
ปรากฏเปนวงชองรัศมีบาง ดวงแกวมณแีกวมุกดาบางบางองคปรากฏมีสัมผัสหยาบ คือเปนดังเมลด็ในฝายบาง 
ดังเสี้ยนสะเกด็ไมแกนบาง บางองคปรากฏดังดายสายสงัวาลยบาง เปลวควันบาง บางองคปรากฏดังใยแมลงมุม
อันขึงอยูบาง แผนเมฆและดอกบัวหลวง และจักรรถบาง บางทีปรากฏดังดวงพระจันทรพระอาทิตยกม็ี การที่
ปรากฏนิมิตตางๆ กันนั้นเปนดวยปญญาของโยคาวจรตางกัน 
อนึ่งธรรม 3 ประการ คือ ลมเขา 1 ลมออก 1 นิมิต1 จะไดเปนอารมณของจิตอันเดยีวกนัหามิไดลมเขาก็เปน
อารมณของจิตอันหนึ่ง ลมออกก็เปนอารมณของจิตอันหนึ่ง นิมิตก็เปนอารมณของจิตอันหนึ่ง เมื่อรูธรรม 3 
ประการนี้แจงชัดแลวจึงจะสาํเร็จอุปจารฌาณและอัปปนาฌาณ เมื่อไมรูธรรม 3 ประการก็ยอมไมสําเร็จ อานา
ปานสติกรรมฐานนี้เปนไปเพื่อตัดเสียซ่ึงวติกตางๆ เปนอยางดีดวยประการฉะนี้ฯ 

(31-40) สวนกรรมฐานอีก 6 ประการคือ อัปปมัญญาพรหมวหิาร 4 อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 จตุธาตุวัตถาน 1 จะ
ไมอธิบาย จะไดอธิบายแตอรูปกรรมฐาน 4 ดังตอไปนี ้ 
โยคาวจรกุลบตุรผูเจริญอรูปกรรมฐานที่หนึ่งพึงกสิณทั้ง 9 มีปฐวีกสณิเปนตนอยางใดอยางหนึ่งเวนอากาศกสิณ
เสีย เมื่อสําเร็จรูปาวจรฌาณอันเปนที่สุดแลวเจริญอรูปาวจรฌาณในอรูปกรรมฐานตอไป พึงเพิกกสิณนั้นเสีย คือ
อยากําหนดนกึหมายเอากสณินิมิตเปนอารมณ พึงตั้งจิตเพงนึกพจิารณาอากาศที่ดวงกสิณเกาะหรือเพิกแลว
เหลืออยูแตอากาศ ที่ดวงกสณิเกาะหรือเพกิแลวเหลืออยูแตอากาศเปลาเปนอารมณ พจิารณาไปๆ จนอากาศเปลา
เทาวงกสณิปรากฏในมโนทวารในกาลใด ในกาลนัน้ใหโยคาวจรพจิารณาอากาศอันเปนอารมณ บริกรรมวา 



อนนโต อากาโส อากาศไมมีที่ส้ินสุดดังนีรํ่้าไป เมื่อบริกรรมนึกอยูดังนี้เนืองๆ จิตก็สงบระงับตั้งมั่นเปนอุปจาร
สมาธิไปจนถึงอัปปนาสมาธิโดยลําดับ สําเร็จเปนอรูปฌาณที่ 1 ช่ือวา อากาสานัญจายตนฌาณ เมื่อจะเจริญอรปู
กรรมฐานที่ 2 ตอไป พึงละอากาศนิมิตที่เปนอารมณของอรูปฌาณที่แรกนั้นเสยี พึงกําหนดจิตที่ยดึหนวงเอา
อากาศเปนอารมณนั้นมาเปนอารมณตอไป บริกรรมวา อนนต ํวิญญาณํ วิญญาณไมมีที่สุดดังนี้รํ่าไปจนกวาจะ
ไดสําเร็จอรูปฌาณที่ 2 ช่ือวา วิญญาณัญจายตนฌาณ 
เมื่อจะเจริญอรูปฌาณที่ 3 ตอไป พึงละอรูปวิญญาณทีแรกที่เปนอารมณของอรูปฌาณที่ 2 นั้นเสีย มายึดหนวง
เอาความที่ไมมีของอรูปฌาณทีแรก คือกําหนดวาอรูปวญิญาณแรกนีไ้มมีในที่ใด ดังนี้เปนอารมณแลวบริกรรม
วา นตถิกิญจิๆ อรูปวิญญาณทีแรกนี้มิไดมมีิไดเหลือติดอยูในอากาศดังนี้ เนืองๆ ไปกะ็ไดสําเร็จอรปูฌาณที่ 3 
ช่ือวา อากิญจัญญายตนฌาณ 
เมื่อจะเจริญอรูปกรรมฐานที่ 4 ตอไป พึงปลอยวางอารมณของอรูปฌาณที่ 3 คือ ที่สําคัญมั่นวาอรูปฌาณทีแรก
ไมมีดังนี้เสีย พึงกําหนดเอาแตความละเอียดปราณีตของอรูปฌาณที่ 3 เปนอารมณทาํบริกรรมวา สนตเมต ํปณีต
เมตํ อรูปฌาณที่ 3 นี้ละเอียดนักประณีตนกั จะวามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช ดงันี้เนืองๆ ไป ก็จะได
สําเร็จอรูปฌาณที่ 4 ช่ือวา เนวสัญญานาสัญญายตนฌาณ 
จะอธิบายฌาณและสมาบัตติอไป ฌาณนัน้วาโดยประเภทเปน 2 อยางคือ รูปฌาณและอรูปฌาณอยางละ 4 ฌาน 
เปนฌาณ 8 ประการ ฌาณทัง้ 8 นี้ เปนเหตใุหเกิดสมาบัต ิ8 ประการ บางแหงทานก็กลาววา ผลสมาบัติ ตอได
ฌาณมีวสี ชํานาญดีแลว จึงทําใหสมาบัตบิริบูรณขึ้นดวยดีได เพราะเหตุนี้สมาบัติจงึเปนผลของฌาณ ก็สมาบัติ 8 
ประการนี ้ในภายนอกพระพุทธศาสนาก็มี แตไมเปนไปเพื่อดับกิเลส ทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน ไดแตเปนไป
เพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารและเปนไปเพื่อเกิดในพรหมโลกเทานั้น เหมือนสมาบัติของอาฬารดาบส และอุทุกดาบส
ฉนั้น สวนสมาบัติพระพุทธศาสนานี้ ยอมเปนไปเพื่อรํางบัดับกิเลส ทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานได วาโดยประเภท
เปน 2 อยาง คือ ผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติ ผลสมาบัตินั้นยอมสาธารณะทัว่ไปแกพระอริยเจาสองจําพวกคือ 
พระอนาคามีกบัพระอรหันตที่ไดสมาบัติ 8 เทานั้น 
อนึ่งฌาณและสมาบัตินี้ ถาวาโดยอรรถก็เปนอันเดยีวกนั ตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ เพราะฌาณนั้นเปนที่ถึง
ดวยดีของฌานลาภีบุคคล จริงอยูในอรรถกถาทานกลาวไววา ฌานลาภีบุคคล ถึงดวยดีซ่ึงสมาบัติ คือฌาณเปนที่
ถึงดวยดี มีปฐมฌาณเปนตนดังนี ้อนึ่ง ในพระบาลีแสดง อนุบุพพวหิารสมาบัติ 9 ไว คือปฐม ทุติย ตติย จตุตถ
ฌาณ อากาสานัญจายตน วญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาณ และสัญญา
เวทยิตนิโรธ เปนสมาบัติที่อยูตามลําของฌาณลาภีบุคคลดังนี้ อนึ่งทานแสดง อนุบุพพนิโรธสมบัติ 9 ไววา ฌาณ
ลาภีบุคคลเมื่อถึงดวยปฐมฌาณ วิตก วจิารณดับไป เมื่อถึงดวยดีซ่ึงตติยฌาณ ปติดับไป เมื่อถึงดวยด ีซ่ึงจตุตถ
ฌาณ ลมอัสสาสะปสสาสะดับไป เมื่อถึงดวยดีซ่ึงอากาสานัญจายตนฌาณ รูปสัญญาดับไปเมื่อถึงดวยดีซ่ึง
วิญญาณัญจายตนฌาณ สัญญาในอากาสานญัจายตนฌาณดับไป เมื่อถึงดวยดีซ่ึงอากญิจัญญายตนฌาณ สัญญาใน
วิญญานัญจายตนฌาณดับไป เมื่อถึงดวยดีซ่ึงเนวสัญญานาสัญญยตนฌาณสัญญาในอากิญจัญญายตนฌาณดับไป 
เมื่อถึงดวยดีซ่ึงสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาดับไป ธรรม9 อยางนี้ช่ือ อนุบุพพนิโรธสมาบัติ สมาบัติ
เปนที่ดับหมดแหงธรรมอันเปนปจจนกึแกตนตามลําดับฉะนี ้คําในอรรถกถาและบาลีทั้ง 2 นี้สองความใหชัดวา 
ฌาณและสมาบัติ สมาบัติเปนผล วิเศษแปลกกันแตเทานี ้



บุคคลใดปฏิบัติชอบแลว บุคคลนั้นยอมพิจารณาความเปนไปแหงสังขารทั้งหลาย ยอมเห็นความเกดิ ความแก 
ความเจ็บไข และความตายในสังขารทั้งหลายเหลานั้น ยอมไมเห็นความสุข ความยินดีนอยหนึ่งในสังขาร
ทั้งหลายเหลานั้น ไมเห็นซึ่งอะไรๆ ในเบื้องตน ทามกลาง หรือที่สุดในสังขารทั้งหลายเหลานัน้ซึ่งจะเขาถึง
ความเปนของไมควรถือเอา อุปมาเหมือนบุรุษไมเหน็ซึ่งที่แหงใดแหงหนึ่ง ในเบื้องตน ทามกลาง หรือที่สุด ใน
กอนเหล็กแดงอันรอนอยูตลอดวัน ที่เขาถึงความเปนของควรจับถือสักแหงเดียวฉันใด บุคคลพิจารณาเหน็ความ
เกิด ความแก ความเจ็บไข และความตายในสังขารทั้งหลายนั้น ยอมไมเห็นความสุข ความยินดีในสังขารเหลา
นั้นแมนอยหนึ่งฉันนั้น เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นวาเปนของรอนพรอม รอนมาแตตนตลอดโดยรวบ มีทุกขมากมี
คับแคนมาก ถาใครมาเห็นไดซ่ึงความไมเปนไปแหงสังขารทั้งหลายไซร ธรรมชาตินี้คือธรรมชาติเปนที่ระงับ
แหงสังขารทั้งปวง ธรรมชาติเปนที่สลัดคืนแหงอุปธิทั้งปวง ธรรมชาติเปนที่ส้ินแหงตัณหา ธรรมชาติเปนที่
ปราศจากเครื่องยอม ธรรมชาติเปนที่ระงับความกระหาย ธรรมชาติเปนที่ดับทุกข ธรรมชาตินั้นเปนทีส่งบ เปน
ของปราณีตดังนี้ ฐานที่ตั้งแหงธรรมอันอุดมนี้คือ ศีล บุคคลตั้งมั่นในศลีแลว เมื่อกระทําในใจโดยชอบแลว จะ
อยูในทีใ่ดๆ กต็ามปฏิบัติชอบแลว ยอมทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานดวยประการฉะนี ้
เมื่อโยคาวจรตัง้ธรรม 6 กอง มีขันธ 5 เปนตน มีปฏิจจสมุปบาทเปนที่สุดไดเปนพื้น คอืพิจารณาใหรูจักลักษณะ
แหงธรรม 6 กอง ยึดหนวงเอาธรรม 6 กองไวเปนอารมณไดแลว ลําดับนั้นจึงเอาศีลวสุิทธิและจิตตวิสุทธิมาเปน
รากฐาน ศีลวิสิทธินั้นไดแกปาฏิโมกขสงัวรศีล จิตตวิสุทธินั้นไดแกอัฏฐสมาบัติ 8 ประการ เมื่อตั้งศีลวิสุทธิ และ
จิตตวิสุทธิเปนรากฐานแลว ลําดับนั้นโยคาวจรพึงเจริญวิสุทธิทั้ง 5 สืบตอไปโดยลําดับๆ เอาทิฏฐิวิสุทธิและ
กังขาวิตรณวิสุทธิเปนเทาซายเทาขวา เอามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ และปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเปนมือ
ซายมือขวา เอาญาณทัสสนวสุิทธิเปนศีรษะเถิด จึงจะอาจสามารถยกตนออกจากวัฏฏสงสารได 
ทิฏฐิวิสุทธินั่นคือปญญาอันพิจารณาซึ่งนามและรูปโดยสามัญลักษณะ มีสภาวะเปนปริณามธรรมมิไดเที่ยงแท มี
ปกติแปรผันเปนตน เปนปญญาเครื่องชําระตนใหบริสุทธิ์จากความเห็นผิดตางๆ โยคาวจรเจาผูปรารถนาจะ
ยังทิฏฐิวิสุทธิใหบริบูรณ พึงเขาสูฌาณสมาบัติตามจิตประสงค ยกเวนเสียแตเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
เพราะละเอยีดเกินไป ปญญาของโยคาวจรจะพิจารณาไดโดยยาก พึงเขาแตเพยีงรูปฌาณ 4 อรูปฌาณ 3 ประการ
นั้นเถิด เมื่ออกจากฌาณสมาบัติอันใดอันหนึ่งแลว พึงพิจารณาองคฌาณ มีวิตกวจิารณเปนตน แลวเจตสิกธรรม
อันสัมปยุตตดวยองคฌาณนัน้ใหแจงชัดโดยลักษณะ กิจ ปจจุปฏฐานและอาสันนการณ แลวพึงกําหนดกฏหมาย
วา องคฌาณและธรรมอันสัมปยุตตดวยองคฌาณนี้ลวนแตเปนนามธรรม เพราะเปนสิง่ที่นอมไปสูอารมณส้ิน
ดวยกัน แลวพงึกําหนดพิจารณาที่อยูของนามธรรม จนเหน็แจงวา หทัยวัตถุ เปนที่อยูแหงนามธรรม อุปมา
เหมือนบุรุษเหน็อสรพิษภายในเรือน เมื่อตดิตามสกัดดกูรู็วาอสรพิษอยูที่นี่ๆ ฉันใด โยคาวจรผูแสวงหาที่อยูแหง
นามธรรมฉันนั้น คร้ันแลวพึงพิจารณารูปธรรมสืบตอไป จนเหน็แจงวา หทัยวัตถุนัน้อาศัยซ่ึงภูตรูปทั้ง 4 คือ ดิน 
น้ํา ลม ไฟ แมอุปาทานรูปอ่ืนๆ ก็อาศัยภูตรูปสิ้นดวยกัน รูปธรรมนี้ยอมเปนส่ิงฉิบหายดวยอันตรายตางๆ มี
หนาวรอนเปนตน เมื่อโยคาวจรมาพิจารณารูแจงซ่ึงนามและรูปฉะนีแ้ลว พึงพิจารณาธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ 
ลม ใหเหน็แจงดวยปญญาโดยสังเขปหรือพิสดารก็ได ตามแตปญญาของโยคาวจรจะพึงหยั่งรูหยั่งเห็น คร้ัน
พิจารณาธาตุแจมแจงแลว พึงพจิารณาอาการ 32 ในรางกาย มีเกสา โลมา เปนตน จนถึงมัตถลุงคังเปนที่สุด ให
เห็นชัดดวยปญญา โดย วณโณ สี คนโธ กล่ิน รโส รส โอช ความซึมซาบ สณฐาโน สัณฐาน ส้ันยาวใหญนอย 



แลวพึงประมวลรูปธรรมทั้งปวงมาพิจารณาในทีเดยีวกันวา รูปธรรมทั้งปวงลวนมีลักษณะฉิบหายเหมือนกนั จะ
มั่น จะคง จะเที่ยง จะแท สักสิ่งหนึ่งก็มิไดมี เมื่อโยคาวจรเจาพิจารณาเห็นกองรูปดังนี้แลว อรูปธรรมทั้ง 2 คือจิต 
เจตสิก ก็ปรากฏแจงแกพระโยคาวจรดวยอํานาจทวาร คือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ เพราะวาจิตและ
เจตสิกนี้มีทวารทั้ง 6 เปนที่อาศัย เมื่อพิจารณาทวารทั้ง 6 แจงประจักษแลว ก็รูจักจิตและเจตสิกอันอาศัยทวารทั้ง 
6 นั้นแนแท จิตที่อาศัยทวารทั้ง 6 นั้นจัดเปนโลกีย 81 คือทวิปญจวิญญาณ 10 มโนธาตุ 3 มโนวิญญาณธาตุ 68 
และเจตสิกทีเ่กิดพรอมกับโลกียจิต 81 คือผัสโส เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิต อินทรีย มนสกิาร ทั้ง 7 นี้
เปนเจตสิกที่สาธารณะทั่วไปในจิตทั้งปวง การกลาวดังนีม้ิไดแปลกกันเพราะจิตทั้งปวงนั้น ถามีเจตสิกอันทั่วไป
แกจิตทั้งปวงเกิดพรอมยอมมีเพียง 7 ประการเทานี ้
เมื่อโยคาวจรบุคคลมาพิจารณา นามและรปูอันกลาวโดยสรุปคือ ขันธ 5 แจงชัดดวยปญญาญาณตามความเปน
จริงแลว ยอมถอนความเห็นผิด และตัดความสงสัยในธรรมเสียได ยอมรูจักทางผิดหรอืถูกความดําเนินและไม
ควรดําเนนิ แจมแจงแกใจยอมสามารถถอนอาลัยในโลกทัง้สามเสียได ไมใยดีตดิอยูในโลกไหนๆ จิตใจของ
โยคาวจรยอมหลุดพนจากอาสวกิเลส เปนสมุจเฉทประหารไดโดยแนนอนดวยประการฉะนี้แล 
 

24 วินัยกรรม 
 
1.อุโบสถกรรม เปนวนิัยกรรมอยางหนึ่งทีท่รงบัญญัติใหภิกษุทําทกุกึ่งเดือน จะละเวนมิได โดยประสงคให
ชําระตนใหบริสุทธิ์ไมใหมีอาบัติโทษติดตวัประการหนึ่ง เพื่อใหรูจกัพระวินยัสวนสําคัญที่ทรงบัญญตัิไว จะได
ประพฤติตนถูกตองดีประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง เพื่อความสามัคคีแหงสงฆ ทรงกําหนดองคแหงความ
พรอมพร่ังของอุโบสถไว 4 ประการ คือ ดถีิที่ 14-15 หรือวันสามัคคีวนัใดวันหนึ่งเปนองคที่ 1 ภกิษุครบจํานวน
ควรทําสังฆอุโบสถ หรือคระอุโบสถได นั่งชุมนุมไมละหตัถบาสกันในสีมาเดียวกันเปนองคที่ 2 อาบัติที่เปน
สภาค คือ มีวัตถุเสมอกัน ไมมีแกสงฆเปนองคที่ 3 และวชัชนียบุคคล 21 ไมมีหัตถบาสเปนองคที่ 4 อุโบสถ
พรอมพร่ังดวยองค 4 ประการนี้ จึงควรทําอุโบสถกรรม ควรกลาววา ปตตกลบ ไดฯ ในบรรดาวัชชนียบุคคล 21 
นั้น เมื่อคนอันสงฆยกวัตร 3 จําพวกอยูในหตัถบาส สงฆทําอุโบสถตองอาบัติปาจิตตีย คนนอกนัน้อยูในหัตถ
บาส สงฆทําอุโบสถตองทุกกฏฯ 
กอนจะทําอุโบสถ พึงทาํบพุพกิจบุพพกรณกอน ถาภิกษุหนุมไมเปนไขใหภิกษหุนุมทํา หรือมีสามเณรหรือคน
วัด กใ็หสามเณรหรือคนวดัทําก็ได 
ภิกษใุดรูอุโบสถ 9 อุโบสถกรรม 4 ปาฏิโมกข 2 ปาฏิโมกขุเทศ 9 หรือ 5 ภิกษนุั้นชื่อวา ผูฉลาด ควรสวดปาฏิ
โมกขได. 
ภิกษุอยูองคเดยีว พึงทําบุพพกิจบุพพกรณไวรอภิกษุอ่ืนจนหมดเวลา เหน็ไมมาแลวพึงอธิษฐานวา อชช เม อุ
โปสโถ ปณณรโส ถาเปนวัน 14 ค่ําก็เปลีย่น ปณณรโส เปน จาตุททโส 
ภิกษุอยู 2 รูป พึงทํากิจทั้งปวงไวรอภกิษุอ่ืนอีก เมื่อหมดเวลาแลวไมมภีิกษุอ่ืนมา พึงแสดงอาบัติแลวบอก
บริสุทธิ์แกกันและกันวา ปริสุทโธ อหั อาวุโส ปริสุทโธติ มํ ธาเรหิ ผูออนพรรษากวาพงึวา ปริสุทโธ อหํ ภนเต 



ปริสุทโธติ นั ธาเรถ. 
ภิกษุอยูดวยกนั 3 รูป พึงทําบุพพกิจบพุพกรณไวรอภิกษุอ่ืน เห็นวาไมมีมาแนแลว พึงประชุมกัน ภิกษุผูฉลาดรปู
หนึ่งพึงตั้งคณะญัติวา สุณนตุ เม ภนเต อายส มนตา อชชุโปสโถ ปณณรโส ยทายสมนตานํ ปตตกลลํ มยํ 
อญญํมญญํ ปาริสุทธิ อุโปสถํ กเรยยาม แลวพึงบอกบริสุทธิ์ซ่ึงกันและกนั คําบอกบริสุทธิ์เหมือนกลาวแลว
ขางบนนั้นพึงใชเฉพาะบทหลัง เปลี่ยนแตคํา ภนเต เปน อาวุโส ตามสมควรแกความเปนผูแกออนเทานั้น 
ภิกษตุั้งแต 4 รูปขึ้นไป พึงสวดปาฏิโมกข เมื่อไมมีอันตรายพึงสวดจนจบ ถามีอันตรายอยางใดอยางหนึ่ง พึงสวด
ยอได อุเทศทีย่ังไมไดสวด พึงประกาศดวยสุตบท. 
อัตรายแหงอุโบสถอันเปนเหตุใหสวดปาฏิโมกขยอได มี 10 อยางคือ 1. ราชนตราโย พระราชาเสด็จมา 2. โจรน
ตราโย โจรมาปลน 3.อคคยนตราโย ไฟไหม 4. อุทกนตราโย น้ําทวม 5. มนุส สนตราโย มนุษยมามาก 6. อม
นุสสนตราโย ผีเขาภิกษุ 7. พาลนตราโย สัตวรายมา 8. สิรึสปนตราโย งูเล้ือยมาในทีชุ่มนุม 9. ชีวิตนตราโย 
อันตรายแหงชวีิต 10. พหมจรยนตราโย อันตรายแหงพรหมจรรย เมื่ออันตราย10 อยาง อยางใดอยางหนึ่งมีนา 
ถึงสวดปาฏิโมกขยอตั้งแตอุเทศที่ 2 เปนตนไป อันตรายมีมาใสเวลากําลังสวดอุเทศใดคางอยูพึงประกาศดวยสุต
บท แตอุเทศนัน้ไป นิททานุเทศสวด ยังไมจบอยาพึงประกาศดวยสุตบท ไมมีอันตรายพึงสวดโดยพิสดารจนจบ 
อุทเทศแหงปาฏิโมกข 9 คือ นิทานุเทศ 1 ปาราชิกุทเทศ 1 สังฆาทิเสสสุทเทศ 1 อนิยตทุเทศ 1 นิสสัคคียุทเทศ 1 
ปาจิจจยิุทเทศ 1 ปาฏิเทศนียทุเทศ 1 เสขิยทุเทศ 1 สมถุทเทศ 1 ปาฏิโมกขุทเทศ 5 นั้นรวมตั้งแต อนยิต ถึงเสขิย
วัตร เขากันเรียกวา วิตถาการทุเทศ จึงมีอุเทศเพียง 5 ประการ อุดทศนี้สํากรับกําหนดในการสวดยอในเมื่อมี
อันตราย ที่นยิมใชกันอยูกําหนดดวยอุเทศ 9 ประการ สะดวกในการใชประกาศดวยสุตบท. 
สุตบทนั้น คือ ประกาศวา อุเทศนอกจากที ่สุตา ดข อายสมนเตหิ จตตาดร ปาราชิกา ธมมา ฯลฯ สุตา โข อาย
สมนเตหิ สตตาธิกรณสมถา ธมมา เอตุตกนตสส ภควโต สุตตาคตํ สุตตปริยาปนนํ อนวฑฒมาสํ อุทเทสํ อาคจฉ
ติ ตตถ สพเพเหว สมคเคหิ สมโมทนาเนหิ สิกขิตพพํ. 

2.ปวารณากรรม เปนวนิัยกรรมอยางหนึ่ง ทรงบัญญัติใหทําในวนัสิ้นสุดแหงการจําพรรษา ดวยจุดประสงค
คลายอุโบสถกรรม และทรงอนุญาตใหทําแทนอุโบสถในวันนั้นดวยบพุพกิจ บุพพกรณลักษณะ 4 และวนั
ประชุมทําปวารณากรรม ก็เหมือนอุโบสถกรรมทุกประการ. 
ภิกษหุนึ่งรูปพงึอธิษฐานวา อชช เม ปาวรณาปณณรสี อธิฏฐามิ ภิกษุ 2 รูป พึงปวารณากันและกันทีเดียว ไมตอง
ตั้งญัตติ ภิกษุ 3-4 รูป พึงตั้งคณะญัตตวิา สุณนตุ เม ภนเต อายสมนโต อชชปวารณา ปณณรสี ยทา ยสมนตานํ 
ปตตกลลํ มยํ อญญมญญํ ปวาเรยยาม แลวพึงปวารณากนัและกนั ถามภีิกษตุั้งแต 5 รูปขึ้นไป พึงทําสังฆปวารณา 
ตั้งญัตติวา สุณาตุ เม ภนเต สงโฆ อชช ปวารณา ปณณรสี ยทิ สงฆสส ปตตกลลํ สงโฆ ปวารยย แลวพึงปวารณา
ตนตอสงฆที่ละรูปตามลําดับพรรษา ถาระบุประการใหเปลี่ยนตอนทายเปนดังนี้ ถาปวารณา 3 หน พึงวา เตวา
จิกํ ปวาเรยย ถาปวารณา 2 หน พึงวา เทววสจิกํ ปวาเรยย ถาปวารณาหนเดียว พึงวา สมานวสสิกํ ปวาเรยย 
คําปวารณาตอสงฆวา สงฆม ภนเต ปวาเรม ิทิฏเฐน วา สุเตน วา ปริสงกาย วา วทนตุ มํ อายสมน โต อนุกมป อุ
ปาทาย ปสสนโต ปฏิกกริสสามิ ภิกษุออนกวาพึงเปลี่ยน อาวุโส เปน ภนเต 
คําปวารณาตนตอคณะวา อห ํอาวุโส อายสมนเต ปวาราม ิฯลฯ วทนตุ ม ํอายสมนโต อนุกมป อุปาทาย ปสสน



โต ปฏิกกริสสามิ ภิกษุผูออนกวาพึงเปลี่ยน อาวุโส เปน ภนเต ถา 2 รูปจึงเปลี่ยน อายสมนเต เปน อายสมนตํ 
เปลี่ยน อายสมนโต เปน อายสมา 

3. จีวรกรรม ไตรจีวร คือผาสังฆาฏิ 1 ผาอุตตราสงฆ 1 ผาอันตรวาสก 1 ตองตัดเย็บทาํใหถูกตามลักษณะใหได
ประมาณ และยอมสีใหไดสี ทําพินทุกัปปะ แลวจึงอธิษฐาน จะไมตัดไมควร เพราะทรงหามไววา อยาทรงผาที่
ไมไดตัด ภิกษใุดทรง ภกิษุนัน้ตองอาบัติทุกกฏ. 
วิธีตัดผานั้น ทรงวางแบบไวในคัมภีรขันธกะ จะแสดงแบบจีวร 5 ขัณฑ เปนตวัอยาง ขัณฑหนึ่งๆ แบงออกเปน 
2 ทอนๆ ยาวเรียกวา มณฑล ทอนส้ันเรียกวาอัฑฒมณฑล แผนผาเล็กยาวตามมณฑล ขัณฑกลางเรียกวา วิวัฏฏะ 
แผนผาเล็กสั้นตามอัฑฒมณฑล ขัณฑกลางเรียกวา อนุววิัฏฏะ แผนเล็กในระหวางมณฑลกับอัฑฒมณฑล
เรียกวา อัฑฒกุสิ แผนเล็กยามตามมณฑลเรียก กุสิ อัฑฒมณฑลที่ถูกคอในเวลาหมเรยีกวา คเวยยกะ อัฑฒ
มณฑลที่ถูกแขงในเวลาหมเรียกวา ชังเฆยยกะ อัฑฒมณฑลที่ถูกมือในเวลาหมเรยีกวา พาหันตะ แผนผาทาบริม
โดยรอบเรียกวา อนุวาต ทรงอนุญาตใหมลูีกดุม รังดุมตดิที่มุมชายลางกันผาเลิกและที่ผูกคอกันผาหลุด. 
ประมาณกวางยาวตามขนาดของผูใช แตตองไมเทาหรือเกินสุคตจีวร สุคตจีวรนั้นกวาง 6 คืบ ยาว 9 คืบ โดยคืบ
พระสุคต ถาตัดผาขัณฑ 5 ขัณฑ หนึ่งๆ กวาง 24 นิ้ว ขัณฑ 7 ขัณฑละ 17 นิ้ว 1 กระเบียด ขัณฑ 9 ขัณฑละ13 นิ้ว 
2 กระเบียด ขณัฑ11 ขัณฑละ11นิ้ว อนุวาต6 นิ้ว เมื่อประกอบกนัเขาแลว เปนจวีรกวาง 3 ศอก 1 คืบ ยาว 5 ศอก 
2 กระเบียด โดยวฑัฒกีประมาณคือ นิ้ว คบื ศอก ชางไม เปนประมาณที่พอด ีพึงตัดจวีรตามแบบนี้. 
สุคตประมาณนั้นคือ 5 กระเบียดครึ่ง เปน 1 นิ้วพระสุคต 12 นิ้วเปน 1 คืบ 2 คืบ เปน 1 ศอก เมื่อเทียบกับวัฑฒกี
ประมาณเปนดังนี้ 16 นิ้ว 1 กระเบยีด ชางไมเปน 1 คืบพระสุคต จีวรทีต่ัดตามแบบขางบนนี้จึงเล็กกวาสุคตจวีร  
ในผา 3 ผืนนี้ ทรงอนุญาตใหทําผาสังฆาฏิ 2 ช้ัน อุตตราสงค 1 ช้ัน อันตรวาสก 1 ช้ัน สําหรับผูใหม ถาเปนผาเกา 
ทรงอนุญาต ผาสังฆาฏิ 3 ช้ัน 4 ช้ัน ผาอุตตราสงค 2 ช้ัน ผาอันตรวาสก 2 ช้ัน ถาเปนผาบังสกุลทรงอนุญาตใหทํา
ไดตามตองการ จะกี่ช้ันก็ได แลวแตจะพงึอุตสาหะ 


