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มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

วัตถุประสงค์ เพือ่ทะนบุ�ำรงุพระพทุธศำสนำด้วยคนัถธรุะ และวปัิสสนำธรุะตำม
 ทีท่่ำนอำจำรย์แนบ มหำนรีำนนท์ วำงแนวกำรศกึษำและปฏบิตัไิว้

การด�าเนินงาน ●	 จัดพิมพ์หนังสือคู่มือกำรศึกษำพระอภิธรรม
 ●	 จัดพิมพ์วำรสำร “ปัญญำสำร” 

 ●	 จัดกำรสอนพระอภิธรรม ที่วัดสำมพระยำ ตึกสุหัทรังสรรค์
  เป็นประจ�ำทุกวัน และวัตธำตุทอง พระโขนง ทุกวันอำทิตย์  
 ●	 เผยแพร่ธรรมทำงวิทยุกองพลที่ ๑ คลื่น เอ.เอ็ม ๑๔๒๒ 
  ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลำ ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. 
 ●	 จัดตั้งส�ำนักวิปัสสนำที่ถนนพุทธมณฑลสำย ๕
 ●	 จัดตั้งส�ำนักเรียนปริยัติสอนพระอภิธรรม และปฏิบัติวิปัสสนำ

มูลนิธิฯ ให้บริการทุกชนิด ด้วยอภินันทนาการ 
เป็นธรรมทานทั้งหมด

สถำนที่ติดต่อ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 
เลขที่ ๘๔/๑ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสำย ๕ ต�ำบลบำงกระทึก
อ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม ปณ. ๗๓๒๑๐ 
โทร. ๐-๒๔๘๒-๑๐๔๔, ๐-๒๘๘๙-๔๔๑๗ 
และวัดสามพระยาตึกสุหัทรังสรรค์ โทร. ๐-๒๖๒๘-๙๓๒๘
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ค�าน�า
 หนังสือคู่มือกำรศึกษำพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๙ นี้ 
เป็นปริจเฉทสุดท้ำย ว่ำด้วยกำรปฏิบัติทำงสมถะ และ วิปัสสนำ ชื่อว่ำ  
“กรรมฐำนสังคหวิภำค”
 ปริจเฉทที่ ๙ นี้ แสดงวิธีปฏิบัติ เพื่อด�ำเนินไปถึงพระนิพพำนอันเป็น 
ธรรมท่ีดับทุกข์ ควำมดับทุกข์ของพระนิพพำนนั้น หมำยถึงกำรดับจิต เจตสิก  
รูป นั่นเอง เพรำะจิต เจตสิก รูป นั้น เป็นขันธ์ ๕ เพรำะขันธ์ ๕ เป็นทุกข์  
ทุกข์อื่นนอกจำกขันธ์ ๕ ไม่มี
 ฉะนั้น ในทำงพระพุทธศำสนำ จึงถือว่ำ ไม่มีกำรงำนใดๆ ที่จะส�ำคัญ 
ยิ่งใหญ่ไปกว่ำกำรดับขันธ์ ๕ นั้น ถ้ำสร้ำงขันธ์ ๕ ก็คือกำรสร้ำงทุกข์นั่นเอง  
เพรำะขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
 ฉะนั้น ถ้ำจะดับทุกข์ ต้องดับขันธ์ ๕ และกำรดับขันธ์ ๕ ก็คือดับจิต 
เจตสิก และรูป ตำมที่แสดงไว้ในพระอภิธรรมนั่นเอง ซึ่งเมื่อกล่ำวโดยย่อแล้ว  
ก็ได้แก่ นาม และ รูป นี้เอง
 โดยเหตุนี้ ในกำรท่ีพระอภิธัมมัตถสังคหะ ท่ำนจ�ำแนกสภำวธรรม 
แห่งพระอภิธรรมปิฎก ออกเป็น ๘ ปริจเฉท เพื่อให้สะดวกแก่กำรศึกษำในเรื่อง 
ที่จะให้รู้จักธรรมที่เป็น ตัวทุกข์ และธรรมที่ ดับทุกข์
 กำรแสดงสภำวธรรม ต้ังแต่ปริจเฉทที่ ๑ จนถึงปริจเฉทที่ ๘  
จึงเป็นกำรแสดงสภำวธรรมของทุกข์เสียเป็นส่วนมำก
 ส่วนในปริจเฉทท่ี ๙ นี้ เป็นกำรแสดงด้วยวิธีกำรท�ำงำน หรือเป็น 
ข้อปฏิบัติ ที่จะให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ ซึ่งได้แก่ สมถะ และ วิปัสสนา
 กำรปฏิบตัทิีจ่ะให้พ้นทุกข์นัน้จะต้องพิจำรณำ จิต เจตสกิ รูป ซึง่ได้แก่ 
นามและรูป ตำมที่กล่ำวไว้ในปริจเฉทนั้น
 เพรำะผู้จะปฏิบัติวิปัสสนำนั้น ถ้ำไม่รู้สภำวะแห่งนำมและรูปแล้ว 
วิปัสสนำจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเป็นอันขำด
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 โดยเหตุนี ้พระอภธิรรมปิฎกกบัวปัิสสนำ จงึต้องเนือ่งกนัจะปรำศจำก
กันไม่ได้ เพรำะสภำวธรรมในพระอภิธรรมนั้น เป็นอำรมณ์ของวิปัสสนำปัญญำ  
ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเข้ำถึงอนัตตธรรม อันเป็นธรรมส�ำคัญในพระพุทธศำสนำ  
ที่จะถอนหรือท�ำลำยสักกำยทิฏฐิ เพรำะสภำวธรรม ซึ่งได้แก่ จิต เจตสิก รูป  
นิพพำน ที่กล่ำวไว้ในพระอภิธรรมนั้นปฏิเสธควำมเป็นสัตว์ บุคคล อัตตำ ตัวตน 
และชีวิต หญิง ชำย ซึ่งเป็นปิฎกที่จะให้ปัญญำหยั่งถึงอนัตตธรรม อันเป็นธรรม 
ท่ีปรำกฏข้ึนด้วยควำมตรสัรูข้องพระสพัพัญญุตญำณ โดยมไิด้อำศยัใครบอกเล่ำ  
อันเป็นอำรมณ์ที่จะน�ำไปถึงธรรมที่ดับทุกข์
 ท่ำนนกัศึกษำพทุธศำสนำทัง้หลำย เมือ่เรำศกึษำมำจนถงึควำมหมำย
ในเหตุผลตำมพุทธประสงค์อันแท้จริงแล้ว ก็คงสรุปค�ำสอนในพระพุทธศำสนำ 
นั้นทั้งหมดลงในควำมหมำยได้ ๒ อย่ำงเท่ำนั้น คือ :-
 สอนให้รู้จักทุกข์ และให้รู้จักธรรมที่ดับทุกข์ ทั้ง ๒ อย่างเท่านั้น
 ขออนุโมทนำ ผู้มีจิตศรัทธำทุกท่ำนที่ได้บริจำคปัจจัยในกำรจัดพิมพ์
หนังสือคู่มือกำรศึกษำนี้ นับว่ำเป็นผู้มีส่วนได้ช่วยกันทะนุบ�ำรุงพระพุทธศำสนำ 
ด้วยกำรสร้ำงปัญญำในด้ำนคันถธุระ และวิปัสสนำธุระ ให้คงทนถำวรสืบไป
 สุดท้ำยนี้ ขออ�ำนำจกุศลเจตนำของทุกท่ำน จงเป็นพลวปัจจัยให้เกิด 
ปัญญำบำรมี รู้แจ้งเห็นจริงในเหตุผลตำมค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมำ- 
สัมพุทธเจ้ำ จนถึงควำมพ้นทุกข์ ได้บรรลุมรรค ผล นิพพำน โดยเร็วพลัน 
ด้วยกันทุกท่ำน เทอญ ฯ 

  วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี
	 	 ประธานกรรมการ	
	 	 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
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อภิธัมมัตถสังคหบาลี ปริจเฉทที่ ๙
กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	✧	

  ๑.  สมถวิปสฺสนาน�       ภาวนานมิโต ปร� 
     กมฺมฏฺาน� ปวกฺขามิ   ทุวิธมฺปิ ยถากฺกม� ฯ 
  ๒.  อิทฺธิวิธ� ทิพฺพโสต�      ปรจิตฺตวิชานนา 
     ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ    ทิพฺพจกฺขูติ ปญฺจธา ฯ 
  ๓.  โอภาโส ปีติ ปสฺสทฺธิ   อธิโมกฺโข จ ปคฺคโห 
     สุข� ญาณมุปฏฺาน-    มุเปกฺขา จ นิกนฺติ เจติ ฯ 
  ๔.  มคฺค� ผลญฺจ นิพฺพาน�   ปจฺจเวกฺขติ ปณฺฑิโต
     ปหีเน เกฺลเส เสเส จ  ปจฺจเวกฺขติ วา น วา ฯ 
  ๕.  ฉพฺพิสุทฺธิกฺกเมเนว�    ภาเวตพฺโพ จตุพฺพิโธ
     ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ     นาม มคฺโค ปวุจฺจติ ฯ
  ๖.  ภาเวตพฺพ� ปนิจฺเจว�    ภาวนาทฺวยมุตฺตม� 
     ปฏิปตฺติรสสฺสาท�      ปตฺถยนฺเตน สาสเน ฯ 
  ๗.      จาริตฺตโสภิตวิสาลกุโลทเยน 
         สทฺธาภิวุทฺธปริสุทฺธคุโณทเยน 
         นมฺพวฺหเยน ปณิธาย ปรานุกมฺปํ 
         ย� ปตฺถิต� ปกรณ� ปรินิฏฺฐิตนฺต� ฯ 
  ๘.      ปุญฺเญน เตน วิปุเลน ตุ มูลโสม� 
         ธญฺญาธิวาสมุทิโตทิตมายุคนฺต� 
         ปญฺญาวทาตคุณโสภิตลชฺชิภิกฺขู 
         มญฺญนฺตุ ปุญฺญวิภโวทยมงฺคลาย ฯ 

จบอภิธัมมัตถสังคหบาลี	ปริจเฉทที่	๙	
ว่าด้วย	กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

อภิธมฺมตฺถสงฺคหปำลิยำ ฉบับมหำมกุฏ ฯ
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8 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

คู่มือการศึกษา

พระอภิธัมมัตถสังคหะ
ปริจเฉทที่ ๙

กัมมัฏฐำนสังคหวิภำค
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

บทน�า

 พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๙ นี้ เป็นปริจเฉทสุดท้ำย ว่ำด้วย 
กำรปฏิบัติ อันเป็นหนทำงเพื่อด�ำเนินไปถึงพระนิพพำน อันเป็นธรรมที่ดับทุกข์

 ค�ำสอนในพระพุทธศำสนำน้ี เม่ือได้ศึกษำโดยตลอดแล้ว พอจะสรุป 
พทุธประสงค์ในค�ำสอนท้ังหมดของพระพุทธองค์ ลงในควำมหมำยได้ ๒ ประกำร
คือ สอนให้รู้จักทุกข์ และให้รู้จักธรรมที่ดับทุกข์ พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติให้ถึงธรรม 
ที่ดับทุกข์ด้วย

 วิธีปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี้ โดยปริยำย มี ๒ ทำง คือ สมถะและ
วิปัสสนา ดังคำถำสังคหะที่แสดงว่ำ

คาถาสังคหะ

 ๑.  สมถวิปสฺสนาน�          ภาวนานมิโต ปร� 
   กมฺมฏฺาน� ปวกฺขามิ      ทุวิธมฺปิ ยถากฺกม� ฯ 

 แปลความว่า “พระอนรุทุธำจำรย์ กล่ำวปฏญิญำว่ำ จะแสดงกมัมฏัฐำน  
๒ ประเภท คอื สมถกมัมฏัฐาน และวปัิสสนากัมมัฏฐานในล�ำดบัแห่งกำรแสดง 
ปัจจยสังคหวิภำค จบลงแล้ว

_15-0983(001-188)P5.indd   8 12/19/58 BE   4:32 PM



9กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

 หมำยควำมว่ำ พระอนุรุทธำจำรย์ได้แสดงควำมเป็นไปของนำมรูปโดย 
ควำมเป็นอนตัตธรรม และเป็นเหตุเป็นผลเกีย่วเนือ่งกนั โดยนยัแห่งปฏจิจสมปุบำท 
และปัฏฐำนนัย จบลงแล้ว ประสงค์จะชี้แนวทำงแห่งกำรปฏิบัติสมถภำวนำ  
กบัวปัิสสนำภำวนำ เพือ่ให้เหน็ควำมสมัพนัธ์กนั และไม่สมัพนัธ์กนัระหว่ำง สมาธิ 
กับ ปัญญา ในข้อปฏิบัติที่จะท�ำให้ถึงซึ่งธรรมที่ดับทุกข์

 สมถภำวนำ และ วิปัสสนำภำวนำ ที่แสดงปฏิญญำในคำถำนี้

 ค�ำว่ำ “ภำวนำ” แปลว่ำ ธรรมที่ควรเจริญ คือท�ำให้เกิดข้ึนบ่อยๆ ใน 
สันดำนของตน ดังวจนัตถะว่ำ 

ภาเวตพฺพาติ = ภาวนา

 แปลความว่า “ธรรมท่ีบัณฑิตทั้งหลำย พึงท�ำให้เกิดขึ้นครั้งแรกและ 
ครั้งหลังๆ ให้ติดต่อกันเป็นนิตย์ จนถึงควำมเจริญขึ้น ธรรมนี้ ชื่อว่ำ “ภำวนำ”

 อีกนัยหนึ่ง ภาเวตพฺพา ปุนปฺปุน� วฑฺเฒตพฺพาติ = ภาวนา 

 แปลความว่า ธรรมชำติใด อันบุคคลอบรมให้เจริญ ฉะนั้น ธรรมชำติ 
นั้น ชื่อว่ำ “ภำวนำ”

ภาวนา มี ๒ อย่าง

 ๑.  สมถภำวนำ      คือ กำรเพ่งอำรมณ์เพ่ือให้จิตสงบจำกกเิลสนวิรณ์
 ๒.  วิปัสสนำภำวนำ  คือ กำรเพ่งอำรมณ์เพือ่ให้รู้เหตผุลของสภำวธรรม 
                   ตำมควำมเป็นจริง

๑. สมถภาวนา
 สมถภาวนา คอื กำรเพ่งอำรมณ์ เพือ่ให้จติตัง้มัน่อยูใ่นอำรมณ์นัน้อนัเดยีว  
และสำมำรถท�ำให้กิเลสนิวรณ์สงบระงับลงได้
 ค�ำว่ำ “สมถะ” แปลว่ำ “สงบ” มีควำมหมำย ๓ ประกำร คือ :-
 ๑) สงบจากกิเลสนิวรณ์ มีวจนัตถะว่ำ 
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กิเลเส สเมตีติ = สมโถ

 ธรรมชำติใด ท�ำให้กิเลส มีกำมฉันทนิวรณ์ เป็นต้น สงบลง ฉะนั้น 
ธรรมชำตินั้น ชื่อว่ำ สมถะ ได้แก่ สมำธิ คือ เอกัคคตำเจตสิก ที่ประกอบใน 
มหำกุศลจิต ๘ และรูปำวจรปฐมฌำนกุศลจิต ๑
 ๒)  สงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียว มีวจนัตถะว่ำ 

จิตฺต� สเมตีติ = สมโถ

 ธรรมชำติใด ท�ำให้จิตที่ได้รับอำรมณ์หลำยๆ อย่ำงสงบลง และตั้งมั่น
อยู่ในอำรมณ์อันเดียว ฉะนั้น ธรรมชำตินั้นชื่อว่ำ สมถะ ได้แก่ สมำธิ คือ  
เอกัคคตำเจตสิก ที่ประกอบในมหำกิริยำจิต ๘ หรือรูปำวจรปฐมฌำนกิริยำ ๑ 
ซึ่งเป็นจิตของพระอรหันต์
 วจนัตถะนี้ มุ ่งหมำยเอำเฉพำะธรรมชำติ ที่ท�ำให้จิตตั้งมั่นอยู ่ใน 
อำรมณ์อันเดียว โดยไม่ต้องท�ำกิจในกำรท�ำให้กิเลสนิวรณ์สงบลงเพรำะ 
พระอรหันต์ทั้งหลำย สิ้นจำกกิเลสแล้ว
 ๓)  สงบลงจากองค์ฌานชนิดหยาบ มีวจนัตถะว่ำ 

วิตกฺกาทิโอฬาริกธมฺเม สเมตีติ = สมโถ

 ธรรมชำติใด ที่ท�ำให้องค์ฌำนชนิดหยำบ มีวิตกเป็นต้น สงบลง คือ 
ละวิตกเสียได้ ฉะนั้น ธรรมชำตินั้น ชื่อว่ำ สมถะ ได้แก่ สมำธิ คือ เอกัคคตำ 
เจตสิก ที่ประกอบในทุติยฌำนกุศล หรือกิริยำเป็นต้น จนถึงปัญจมฌำนกุศล  
หรือกิริยำ

สมถะ ๒ ประการ
 กำรท�ำจิตให้สงบตั้งมั่นอยู่ในอำรมณ์เดียว และท�ำจิตให้สงบจำกกิเลส 
นิวรณ์นั้น อำจจ�ำแนกได้เป็น ๒ ประกำร คือ :-
 ๑.  ปริตตสมถะ หมำยถึง กำรเจริญสมถภำวนำของบุคคลท่ียังไม่เข้ำ
ถึงอุปจำรภำวนำนั้น ชื่อว่ำ ปริตตสมถะ เพรำะในขณะนั้นมีแต่มหำกุศล หรือ  
มหำกิริยำชวนะเกิดขึ้นเท่ำนั้น องค์ฌำนที่ประกอบก็ยังมีก�ำลังอ่อนอยู่
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 ๒.  มหัคคตสมถะ หมำยถึง กำรเจริญสมถภำวนำของบุคคลที่เข้ำถึง 
อัปปนำภำวนำ คือเข้ำถึงมหัคคตฌำน ชื่อว่ำ มหัคคตสมถะ เพรำะในขณะนั้น 
มหัคคตกุศล หรือมหัคคตกิริยำเท่ำนั้นที่เกิดข้ึน และองค์ฌำนที่ประกอบกับ 
มหคัคตจิตเหล่ำนัน้ กม็กี�ำลงัมำก สำมำรถเข้ำไปเพ่งในสมถอำรมณ์อย่ำงแนบแน่น  
และองค์ฌำนที่ประกอบกับมหัคคตจิตนั้น ก็มีก�ำลังมำก สำมำรถข่มนิวรณ์ 
ได้ด้วยวิขัมภนปหำน

๒. วิปัสสนาภาวนา
 วปัิสสนาภาวนา เป็นกำรเจรญิปัญญำ จนเหน็นำมรปู โดยอำกำรไม่เท่ียง  
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ มีวจนัตถะว่ำ

 รูปาทิอารมฺมเณสุ ปญฺญตฺติยา จ นิจฺจ สุข อตฺต สุภ สญฺญาย  
จ วิเสเสน นามรูปภาเวน วา อนิจฺจาทิอากาเรน วา ปสฺสตีติ = วิปสฺสนา

 ธรรมชำติใด ย่อมเห็นแจ้งในอำรมณ์ต่ำงๆ มีรูปำรมณ์เป็นต้น โดย 
ควำมเป็นรูปนำมที่พิเศษออกไปจำกบัญญัติ และย่อมเห็นแจ้งในอำรมณ์ต่ำงๆ  
มีรูปำรมณ์เป็นต้น โดยอำกำรเป็นอนิจจะ, ทุกขะ, อนัตตะ, อสุภะ ที่พิเศษออก 
ไปจำกนจิจสญัญำวปิลำส, สขุสญัญำวปิลำส, อตัตสญัญำวิปลำส, สภุสญัญำวปิลำส 
ฉะนั้น ธรรมชำตินั้น ชื่อว่ำ “วิปัสสนา” ได้แก่ ปัญญำเจตสิกในมหำกุศล หรือ 
มหำกิริยำ อีกนัยหนึ่ง

ปญฺจกฺขนฺเธสุ วิวิเธน อนิจฺจาทิอากาเรน ปสฺสตีติ = วิปสฺสนา

 ธรรมชำติใด ย่อมเห็นแจ้งในขันธ์ ๕ โดยประกำรต่ำงๆ มีอนิจจะ,  
ทุกขะ, อนัตตะ ฉะนั้น ธรรมชำตินั้น ชื่อว่ำ วิปัสสนา ได้แก่ ปัญญำเจตสิกที่ 
ประกอบในมหำกุศล หรือมหำกิริยำ

วิปัสสนา ๓ ประการ
 ปัญญำท่ีเห็นนำมรูปไม่เที่ยง, เป็นทุกข์, เป็นอนัตตำนี้ ย่อมมีได้ใน  
๓ โอกำส คือ :-
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 ๑.  สงฺขารปริคฺคณฺหนกวิปสฺสนา หมำยถึง วิปัสสนำปัญญำ ก�ำหนด 
รู้สังขำรธรรม คือ รูปนำม โดยควำมเป็นไตรลักษณ์
 ๒.  ผลสมาปตฺติวิปสฺสนา หมำยถึง วิปัสสนำปัญญำของพระอริยบุคคล 
ที่เป็นเหตุให้เข้ำถึงผลสมำบัติ
 ๓.  นโิรธสมาปตฺตวิปิสฺสนา หมำยถงึ วปัิสสนำปัญญำของพระอนำคำมี 
หรือพระอรหันต์ที่ได้สมำบัติ ๘ ที่ใช้ในกำรเข้ำนิโรธสมำบัติ

กัมมัฏฐาน
 ค�ำว่ำ กัมมัฏฐำน แปลว่ำ “เป็นที่ตั้งแห่งกำรเจริญสมถะและวิปัสสนำ”  
แยกศัพท์ได้ ๒ ศัพท์ คือ :-
   กมฺม  แปลว่ำ  กำรกระท�ำ 
   าน     ”     เป็นที่ตั้ง 
 มีวจนัตถะว่ำ 
   กิริยา = กมฺม� “กำรกระท�ำ ชื่อว่ำ กรรม” 
   ติฏฺติ เอตฺถาติ = าน�
 กำรเจริญสมถะ และ วิปัสสนำ ย่อมตั้งอยู่ในอำรมณ์ มีกสิณ เป็นต้น  
หรือรูปนำม ฉะนั้น อารมณ์ มี กสิณ เป็นต้น หรือ รูปนาม จึงชื่อว่ำ ฐานะ

ความหมายของกัมมัฏฐาน ๒ ประการ

 ๑.  อารัมมณกัมมัฏฐาน ได้แก่ อำรมณ์ของสมถะ มีกสิณเป็นต้น และ 
อำรมณ์ของวิปัสสนำ มีเตภูมิกสังขำรธรรม คือ รูปนำมที่เกิดอยู่ในภูมิทั้ง ๓  
มี วจนัตถะว่ำ  

   กมฺมสฺส าน� = กมฺมฏฺาน�

 อำรมณ์อันเป็นท่ีตัง้แห่งกำรเจรญิสมถะและวปัิสสนำ ช่ือว่ำ “กมัมฏัฐำน”
 ๒.  อารัมมณิกภาวนากัมมัฏฐาน คือ ธรรมที่เพ่งอำรมณ์ ได้แก่ ควำม
พยำยำมในกำรเจริญสมถะและวิปัสสนำที่เกิดขึ้นก่อนๆ มีวจนัตถะว่ำ 
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   กมฺมสฺส าน� = กมฺมาน�

 ควำมพยำยำมท่ีเกดิขึน้ก่อนๆ เป็นท่ีตัง้ของควำมพยำยำมทีเ่กดิขึน้หลงัๆ 
นั่นแหละ ชื่อว่ำ “กัมมัฏฐำน”

 หมำยควำมว่ำ ควำมพยำยำมที่เกิดขึ้นครั้งหลังๆ นี้ ได้รับควำม 
พยำยำมที่เกิดขึ้นแล้วในขณะก่อนๆ ที่สืบต่อกันมำนั่นเอง เป็นท่ีตั้ง ฉะนั้น 
ควำมพยำยำมที่เกิดขึ้นก่อนๆ นั้น จึงชื่อว่ำ “อำรัมมณิกภำวนำกัมมัฏฐำน”

 รวมควำมแล้ว อำรมณ์ของสมถะและวิปัสสนำ มีกสิณเป็นต้น และ 
รูปนำม เป็น ตัวกรรมฐาน

 ควำมพยำยำมที่เกิดขึ้นก่อนๆ ติดต่อกันมำเป็นล�ำดับ ก็ชื่อว่ำ กรรมฐาน 
ฉะนัน้ “กรรมฐาน” จึงประกอบด้วยธรรมทัง้สองประกำร คอื เป็นอำรมัมณธรรม 
อุปมำเหมือนตัวละคร กับอำรัมมณิกธรรม อุปมำเหมือนผู้ดูละคร ในมูลฎีกำ 
แสดงวจนัตถะของ “กัมมัฏฐำน” ว่ำ

   กมฺมเมว วิเสสาธิคมสฺส านนฺติ  = กมฺมฏฺาน� (วา) 
   กมฺเม ภาวนารมฺโพ านนฺติ   = กมฺมฏฺาน�

 กำรกระท�ำที่เป็นเหตุแห่งกำรได้บรรลุฌำน มรรค ผล นิพพำน ที่เป็น 
ธรรมพิเศษ ฉะนั้น จึงชื่อว่ำ “กัมมัฏฐำน”

 อีกนยัหนึง่ ควำมพยำยำมเจริญในกำรกระท�ำทัง้สองอย่ำงนี ้เป็นเหตแุห่ง 
กำรให้บรรลุ ฌำน มรรค ผล นิพพำน ชื่อว่ำ กัมมัฏฐำน

 ตำมวจนัตถะทั้งสองนัยนี้ แสดงว่ำ กำรเจริญสมถะและวิปัสสนำ 
ทั้งสองอย่ำงนี้ชื่อว่ำ กรรมฐำน เพรำะเป็นเหตุให้ผู้เจริญได้บรรลุ ฌำน มรรค  
ผล นิพพำน

 ตำมคำถำดังกล่ำวจะแสดงกรรมฐำนตำมล�ำดับ ก็คือจะแสดงสมถ-
กรรมฐำนก่อน แล้วจึงจะแสดงวิปัสสนำกรรมฐำนต่อไปตำมล�ำดับ
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สมถกัมมัฏฐาน

 ในอภิธัมมัตถสังคหบำลี แสดงอำรมณ์ของสมถกรรมฐำน มี ๗ หมวด  
๔๐ อย่ำง ไว้ดังนี้
 ตตฺถ สมถสงฺคเห ตาว ทส กสิณานิ ทส อสุภา ทส อนุสฺสติโย  
จตสฺโส อปฺปมญฺญาโย เอกา สญฺญา เอก� ววตฺถาน� จตฺตาโร อารุปฺปา เจติ  
สตฺตวิเธน สมถกมฺมฏฺานสงฺคโห

 แปลความว่า ในสมถกรรมฐำนนี้ พึงทรำบ กำรรวบรวมอำรมณ์ของ 
สมถกรรมฐำน โดยแบ่งออกเป็น ๗ หมวดก่อน ดังนี้ คือ

 กสิณ ๑๐, อสุภะ ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อัปปมัญญำ ๔, ปฏิกูลสัญญำ ๑,  
จตุธำตุมนสิกำร ๑, อรูปกรรมฐำน ๔

 หมำยควำมว่ำ ในกำรเจริญสมถกัมมัฏฐำน หรือ สมถภำวนำนั้น มี 
อำรมณ์ส�ำหรับใช้เพ่ง ท่ีเรียกว่ำ สมถกัมมัฏฐำนนั้น มี ๗ หมวด เมื่อว่ำโดย 
อำรมณ์มี ๔๐ อย่ำง คือ :-

  หมวดที่  ๑   กสิณ ๑๐ 
     ”    ๒  อสุภะ ๑๐ 
     ”    ๓  อนุสสติ ๑๐ 
     ”    ๔   อัปปมัญญำ ๔ 
     ”    ๕   อำหำเรปฏิกูลสัญญำ ๑ 
     ”    ๖   จตุธำตุววัตถำนะ ๑ 
     ”    ๗  อรูปกัมมัฏฐำน ๔
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หมวดที่ ๑ 

กสิณ ๑๐
 ค�ำว่ำ “กสิณ” แปลว่ำ ท้ังหมด หมำยควำมว่ำ ผู้เพ่งกสิณ จะต้อง 
เพ่งองค์กสิณทั่วไปทั้งหมด

 ในปรมัตถทีปนีฎีกำ แสดงว่ำ 

อเสสผริตพฺพฏฺเน กสิณ�

 ชื่อว่ำ “กสิณ” ด้วยอรรถว่ำ “เป็นสิ่งที่พึงแผ่ให้ทั่วไปโดยไม่มีเหลือ” 

 กสิณมี ๑๐ อย่ำง ในกสิณอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งนี้ เม่ือใช้เพ่งเป็นอำรมณ์
แล้ว จะท�ำให้จิตแนบแน่นกับอำรมณ์ และท�ำให้กิเลสนิวรณ์สงบระงับ สำมำรถ 
ท�ำให้ฌำนจิตเกิดได้ ตั้งแต่ปฐมฌำนเป็นล�ำดับไปจนถึงปัญจมฌำนได้

 กสิณมี ๑๐ อย่ำง คือ :-

 ๑. ปฐวีกสิณ       ได้แก่   ดิน

 ๒. อำโปกสิณ         ”  น�้ำ

 ๓. เตโชกสิณ         ”  ไฟ 

 ๔. วำโยกสิณ         ”  ลม 

 ๕. นีลกสิณ           ”  สีเขียว 

 ๖. ปีตกสิณ          ”  สีเหลือง 

 ๗. โลหิตกสิณ         ”  สีแดง 

 ๘. โอทำตกสิณ        ”  สีขำว 

 ๙. อำกำสกสิณ       ”  ที่ว่ำงเปล่ำ 

 ๑๐. อำโลกกสิณ        ”  แสงสว่ำง  

= ภูตกสิณ ๔

= วัณณกสิณ ๔
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๑. ปฐวีกสิณ

 ปฐวีกสิณ ได้แก่ ดิน ที่มีสัณฐำนเป็นวงกลม โดยจัดท�ำขึ้นเป็น 
ดวงกสิณบ้ำง หรือเป็นดินที่มีปริมณฑลกลม ตำมธรรมชำติที่มีอยู่แล้ว โดย 
มิได้จัดท�ำขึน้ จะเป็นขนำดเลก็หรอืใหญ่ ตำมควรแก่กำรเพ่งให้ทัว่ไปพร้อมๆ กนั 
ของพระโยคำวจรนั่นเอง มีวจนัตถะแสดงว่ำ 

ปถวี เยว กสิณนฺติ = ปถวีกสิณ�

 แปลความว่า “ดินที่มีสัณฐำนกลมนั่นแหละ” เป็นดินท่ีจะต้องเพ่งให้ 
ทั่วไปพร้อมๆ กัน

 หมำยควำมว่ำ ดินท่ีใช้เพ่งเป็นดวงกสิณนั้น พระโยคำวจรจะต้องเพ่ง 
ให้ทั่วไป มิใช่เพ่งโดยเฉพำะส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยปำกว่ำ ตำจ้อง ใจนึก บริกรรม
ว่ำ ปถวีๆ ด้วยภำวนำจิต จึงชื่อว่ำ “ปฐวีกสิณ”

 กำรท�ำองค์กสิณหรือดวงกสิณน้ัน ต้องจัดหำดินสีอรุณที่มีควำมเหนียว
พอประมำณ เก็บสิ่งสกปรกต่ำงๆ ออกให้หมด แล้วน�ำมำผสมกับน�้ำขย�ำนวด 
ฟ้ันจนดนินัน้ละเอียดอ่อนดแีล้ว ก็คลงึแผ่ออกไปให้เป็นแผ่นวงกลม โตประมำณ 
๑ คืบ ๔ นิ้ว ท�ำผิวเรียบสม�่ำเสมอกัน

 เมื่อจัดท�ำองค์กสิณเรียบร้อยแล้ว พึงแสวงหำสถำนที่สงัด ตั้งองค์กสิณ
ไว้เฉพำะหน้ำ โดยไม่ให้สงูไปหรอืต�ำ่ไป จำกระดบัสำยตำของตนทีจ่ะนัง่ขดัสมำธิ
และนั่งลงห่ำงจำกองค์กสิณภำยในหัตถบำส คือ ๒ ศอก กับ ๑ คืบ

 ท�ำจิตใจให้หนักแน่นมั่นคงในกำรเพ่งองค์กสิณ แล้วลืมตำเพ่งดูอย่ำง
ธรรมดำพร้อมกับใช้ปำกบริกรรมว่ำ ปถวีๆ หรือดินๆ เป็นระยะๆ ไป เพ่ือจ�ำ
องค์กสิณที่เพ่งนั้นให้ขึ้นใจ กำรหลับตำนั้น ท�ำได้บำงครั้งบำงครำว เพื่อสังเกต
นิมิตขององค์กสิณว่ำ จะแนบแน่นกับจิตใจหรือยัง บริกรรมอยู่เช่นนี้เรื่อยๆ ไป 
จนกว่ำอุคคหนิมิตจะปรำกฏขึ้น เรื่องของนิมิตและสมำธิจะได้กล่ำวต่อไป

 ส�ำหรับดินท่ีมีปริมณฑลกลมตำมธรรมชำติอยู่แล้ว โดยไม่ต้องจัดท�ำขึ้น 
ดังกล่ำวแล้วข้ำงต้น หมำยถึง ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย คือ มีบำรมีที่เกี่ยวกับ 
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กำรเคยได้อบรมรูปฌำนมำแล้วจำกภพก่อน ใกล้ๆ กับภพนี้ โดยกำรเพ่ง 
ปถวีกสิณนั้น

 ครั้นมำในภพนี้ เมื่อได้มำเห็นดินท่ีมีปริมณฑลกลม เช่น เห็นลำน 
ข้ำวเป็นวงกลม แล้วก็เพ่งพร้อมบริกรรม ปถวีๆ เพียงเท่ำนี้ ปถวีกสิณก็จะ
ปรำกฏอยู่ภำยในใจ ที่เรียกว่ำ เป็นอุคคหนิมิต เมื่อได้อุคคหนิมิตแล้ว ก็เพ่ง 
อุคคหนิมิตนั้นต่อไป จนกว่ำจะได้ปฏิภำคนิมิต และได้รูปฌำน 

๒. อาโปกสิณ

 อาโปกสิณ ได้แก่ น�้า ที่ตักใส่บำตร, ใส่ขัน หรือภำชนะอื่นใดที่ขอบปำก
มีส่วนกว้ำงประมำณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว จัดหำน�้ำที่สะอำดปรำศจำกสิ่งเจือปน ใส่ให้
เต็มเสมอขอบปำกภำชนะนั้น ตั้งไว้ในที่จะท�ำกำรเพ่ง ให้ห่ำงจำกตนประมำณ  
๒ ศอก กับ ๑ คืบ พอเพ่งได้ถนัด พร้อมกับบริกรรมว่ำ อำโปๆ หรือน�้ำๆ จนกว่ำ
จะได้อุคคหนิมิต เมื่ออุคคหนิมิตนั้นปรำกฏแล้วก็เพ่งอุคคหนิมิตนั้นต่อไปจนกว่ำ
จะได้ปฏิภำคนิมิต และได้รูปฌำน

 ส�ำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เคยได้รูปฌำนมำแล้วจำกภพก่อนใกล้ๆ 
กับภพนี้ โดยอำศัยกำรเพ่งอำโปกสิณนั้น ครั้นเมื่อได้เห็นน�้ำในสระน�้ำหรือบ่อน�้ำ 
เพยีงแต่เพ่งดพูร้อมกับบรกิรรม อำโปๆ หรือน�ำ้ๆ อคุคหนมิิตกป็รำกฏได้ ไม่ต้อง
อำศัยกำรเพ่งน�้ำในภำชนะ เมื่ออุคคหนิมิตปรำกฏแล้ว ก็เพ่งแต่อุคคหนิมิตที่ตน
ได้แล้วนั้นต่อไป จนได้ปฏิภำคนิมิต และได้รูปฌำนเช่นกัน 

๓. เตโชกสิณ

 เตโชกสิณ ได้แก่ ไฟ ต้องจัดท�ำองค์กสิณขึ้น โดยจัดหำหญ้ำแห้งหรือ
ฟืน มำก่อสุมไฟให้ลุกโพลงขึ้น แล้วจึงเอำเสื่อล�ำแพน, แผ่นหนัง หรือแผ่นวัตถุ
ที่เจำะเป็นช่องกลมโตประมำณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว มำตั้งกั้นไว้ข้ำงหน้ำตรงกองไฟที่ 
จะใช้เพ่ง ต้องเพ่งเฉพำะเปลวไฟ อย่ำพิจำรณำสีของไฟ, ท่อนฟืน, เถ้ำถ่ำน,  
ควันไฟ หรือควำมร้อนของไฟนั้น พร้อมกับบริกรรมว่ำ เตโชๆ หรือไฟๆ จนกว่ำ
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จะได้อคุคหนมิติ เมือ่อคุคหนมิติปรำกฏแล้ว กเ็พ่งอุคคหนิมตินัน้ต่อไป จนกว่ำจะ 
ได้ปฏิภำคนิมิต และได้รูปฌำน

 ส�ำหรบัผูท้ีถ่งึพร้อมด้วยอปุนสัิย คอืมบีญุบำรมีเกีย่วกบักำรได้รูปฌำนมำ
แล้วจำกภพก่อน ใกล้ๆ กับภพนี้ โดยอำศัยกำรเพ่งเตโชกสิณนั้น 

 ครั้นเมื่อได้เห็นเปลวไฟเทียน หรือตะเกียง, ไฟในเตำ ในฐำนรมบำตร  
หรือไฟไหม้บ้ำน, ไหม้ป่ำ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เพียงแค่เพ่งดู พร้อมกับบริกรรม
ว่ำเตโชๆ หรือไฟๆ อุคคหนิมิตก็ปรำกฏได้ แล้วเพ่งอุคคหนิมิตนั้นต่อไป  
จนได้ปฏิภำคนิมิต และได้รูปฌำนเช่นกัน 

๔. วาโยกสิณ

 วาโยกสิณ ได้แก่ ลม ธรรมดำนี่เอง โดยอำศัยกำรเห็นและกำรถูกต้อง  
จึงท�ำกำรเพ่งและบริกรรมได้ เช่น เมื่อเห็นยอดไม้, ใบไม้ที่ไหวแกว่ง หรือ 
เส้นผมที่ถูกลม หรือในขณะท่ีลมพัดถูกต้องกำยอยู่ ขณะน้ันก็ท�ำกำรเพ่งดูกำร
ไหวสัน่ของยอดไม้, ใบไม้, ปลำยผม หรอืควำมรูส้กึสมัผสั หรอืลมมำถกูต้องกำย 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งพร้อมกับบริกรรมว่ำ วาโยๆ หรือลมๆ ไปเร่ือยๆ จนกว่ำ 
อุคคหนิมิตจะปรำกฏขึ้นเมื่ออุคคหนิมิตปรำกฏขึ้นแล้ว ก็เพ่งอุคคหนิมิตที่ตน 
ได้นั้นต่อไป จนกว่ำจะได้ปฏิภำคนิมิต และได้รูปฌำน

 อุคคหนิมิตและปฏิภำคนิมิตของวำโยกสิณนั้น มีลักษณะคล้ำยไอน�้ำ, 
น�้ำตก หรือหมอกควัน ที่เรำเคยเห็นกันอยู่ที่เอง แต่อุคคหนิมิตนั้นมีกำรหวั่นไหว 
ส่วนปฏิภำคนิมิตนั้น มีสภำพเป็นกลุ่มกอง ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว นิ่งสงบอยู่เหมือน
ภำพถ่ำย ฉะนั้น

 กำรจัดท�ำวำโยกสิณขึ้นเป็นพิเศษ ย่อมไม่มี ต้องอำศัยลมตำมธรรมชำติ 
ผู้เพ่งอำรมณ์จะถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย หรือไม่ก็ตำม ต้องถือเอำนิมิตจำกลม
ธรรมชำติเหมือนกันนั่นเอง
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๕. นีลกสิณ

 นีลกสิณ ได้แก่ สีเขียวคราม ผู้ที่ประสงค์จะเจริญนีลกสิณ ถ้ำเป็น 
ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย คือบุญบำรมีท่ีเกี่ยวกับเคยได้รูปฌำนมำแล้วจำก 
ภพก่อนใกล้กับภพนี้ โดยอำศัยกำรเพ่งนีลกสิณ

 ครั้นมำในปัจจุบันภพนี้ เมื่อเห็นใบไม้ ดอกไม้สีเขียว, หรือผ้ำสีเขียว,  
แก้วมณีสีเขียว หรือส่ิงต่ำงๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่มีสีเขียวแล้วก็เพ่งดู  
พร้อมกับบริกรรมว่ำ นีล�ๆ หรือสีเขียวๆ เท่ำนี้ อุคคหนิมิตก็ปรำกฏขึ้นได้  
เมื่ออุคคหนิมิตปรำกฏแล้ว คงเพ่งอุคคหนิมิตท่ีตนได้มำแล้วนั้นต่อไป จนกว่ำ 
จะได้ปฏิภำคนิมิต และได้รูปฌำน

 ถ้ำไม่เคยมีบำรมีจำกภพก่อน ๆ ตำมที่กล่ำวแล้ว จะต้องจัดท�ำองค์กสิณ
ขึ้นดังนี้

 จัดหำดอกไม้สีเขียว เช่น ดอกอัญชัน, ดอกอุบลเขียว เป็นต้น หรือ 
ผ้ำสีเขียว, วัตถุที่มีสีเขียว อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง แล้วแต่เห็นสมควร ถ้ำจะใช้ 
ดอกไม้ก็ต้องน�ำดอกไม้นั้นมำจัดใส่พำน, ขัน, กล่อง, บำตร หรือภำชนะใส ่
ดอกไม้ให้เต็มเสมอขอบภำชนะที่มีขนำดกว้ำงประมำณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว

 เมื่อจะใช้ผ้ำ ก็ต้องใช้ผ้ำเขียว หรือกระดำษสีเขียว เป็นต้น ต้องเอำมำ
ตัดเป็นวงกลม กว้ำงประมำณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว แล้วน�ำไปติดกับผนังตั้งไว้ในระดับ
สำยตำ ให้ห่ำงตัวชั่วหัตถบำส หรือ ๒ ศอก ๑ คืบ เพ่งดูพร้อมกับบริกรรม จน
อุคคหนิมิตปรำกฏ เมื่ออุคคหนิมิตปรำกฏแล้ว คงเพ่งอุคคหนิมิตต่อไป จนกว่ำ
จะได้ปฏิภำคนิมิต และได้รูปฌำน

๖. ปีตกสิณ

 ปีตกสิณ ได้แก่ สีเหลือง เป็นอำรมณ์กรรมฐำน

๗. โลหิตกสิณ

 โลหิตกสิณ ได้แก่ สีแดง เป็นอำรมณ์กรรมฐำน 
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๘. โอทาตกสิณ

 โอทาตกสิณ ได้แก่ สีขำว เป็นอำรมณ์กรรมฐำน

 วัณณกสิณท้ัง ๓ นี้ ถ้ำเป็นผู้ที่มีอุปนิสัย คือ มีบุญบำรมีเกี่ยวกับกำร 
เคยท�ำได้รูปฌำนมำแล้ว จำกภพก่อนใกล้เคียงกับภพนี้ โดยอำศัยกำรเพ่งกสิณ
อันใดอันหนึ่งใน ๓ อย่ำงนี้

 ครั้นมำในปัจจุบันภพนี้ได้มำเห็นดอกไม้, เห็นผ้ำ หรือวัตถุอย่ำงใด 
อย่ำงหน่ึง ซึ่งเป็นสีเหลือง, สีแดง หรือสีขำวเข้ำ ก็เพ่งดู พร้อมกับบริกรรม
ว่ำ ปีตก�ๆ หรือสีเหลืองๆ โลหิตก�ๆ สีแดงๆ หรือ โอทาต�ๆ สีขำวๆ เพียงเท่ำนี้  
อุคคหนิมิตก็ปรำกฏขึ้นได้ เมื่ออุคคหนิมิตปรำกฏแล้ว ก็เพ่งอุคคหนิมิตนั้นต่อไป 
จนได้ปฏิภำคนิมิต และได้รูปฌำน

 ถ้ำไม่มบีญุบำรมมีำแต่ภพก่อนๆ ต้องจัดท�ำองค์กสณิข้ึน เช่นเดยีวกบักำร
ท�ำนีลกสิณ

 ส�ำหรับสีอื่นๆ จัดสงเครำะห์เข้ำในวัณณกสิณทั้ง ๔ ได้ดังนี้ คือ :-
  สีด�ำ, สีน�้ำเงิน, สีฟ้ำ       อนุโลมเข้ำใน  นีลกสิณ  
  สีทอง, สีน�้ำตำล          อนุโลมเข้ำใน  ปีตกสิณ 
  สีแสด, สีชมพู           อนุโลมเข้ำใน  โลหิตกสิณ 
  สีไข่ไก่, สีเทำอ่อน, สีฟ้ำอ่อน  อนุโลมเข้ำใน  โอทำตกสิณ 

๙. อากาสกสิณ

 อากาสกสิณ ได้แก่ ที่ว่างเปล่า ผู ้ที่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย คือมี 
บุญบำรมีท่ีเกี่ยวกับกำรเคยได้รูปฌำนมำแล้ว จำกภพก่อนใกล้กันกับภพนี้  
โดยอำศัยกำรเพ่งอำกำสกสิณ คร้ันมำในปัจจุบันภพนี้ เมื่อได้เห็นช่องว่ำงของ
อำกำศตำมช่องลม, ช่องหน้ำต่ำง, ช่องประตู เหล่ำนี้แล้ว ก็เพ่งดู ช่องว่ำง 
ของอำกำศตำมช่องนั้นๆ พร้อมกับบริกรรมว่ำ อากาโสๆ หรือช่องว่ำงๆ  
เพียงเท่ำนี้ อุคคหนิมิตก็ปรำกฏขึ้นได้ เมื่ออุคคหนิมิตปรำกฏแล้ว คงเพ่ง 
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อุคคหนิมิตนั้นต่อไป จนกว่ำจะได้ปฏิภำคนิมิต และได้รูปฌำน แต่ถ้ำไม่มี 
บุญบำรมีแต่ปำงก่อน ต้องจัดท�ำองค์กสิณขึ้นมำ โดยเจำะฝำเรือน หรือหลังคำ
ให้เป็นช่องว่ำงกว้ำงประมำณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว แล้วเพ่งดูอำกำศตำมที่ปรำกฏตำม
ช่องว่ำงนั้นๆ พร้อมกับบริกรรมตำมที่กล่ำวแล้ว จนกว่ำจะได้อุคคหนิมิต

 ช่องฝำ, ช่องหลังคำที่จัดท�ำขึ้น เป็น บริกรรมนิมิต อุคคหนิมิตเหมือนกับ 
บริกรรมนิมิตทุกประกำร คือ นิมิตนั้น มีขอบเขตของช่องฝำ, ช่องหลังคำ  
อุคคหนิมิตก็คงปรำกฏอยู่อย่ำงนั้น

 ส�ำหรับปฏิภำคนิมิต ย่อมปรำกฏเฉพำะแต่ อากาศ อย่ำงเดียว ขอบเขต
ของช่องว่ำงเหล่ำนัน้ มไิด้ปรำกฏ ทัง้ท�ำกำรขยำยให้กว้ำงออกไปเท่ำใดกข็ยำยได้  
เพรำะสมำธิมีก�ำลังมำกพอ

๑๐. อาโลกกสิณ

 อาโลกกสิณ ได้แก่ แสงสว่าง ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย คือ มีบำรมี  
เคยได้รปูฌำนมำแล้วจำกภพก่อนใกล้กันกบัภพนี ้โดยอำศยักำรเพ่งอำโลกกสณินัน้  
ครั้นมำในปัจจุบันภพนี้ เมื่อได้เห็นแสงสว่ำงจำกดวงอำทิตย์, ดวงจันทร์ หรือ
ดวงไฟเป็นต้นแล้ว ก็เพ่งดูแสงสว่ำงนั้น พร้อมกับบริกรรมว่ำ โอภาโสๆ แสงๆ  
หรืออำโลโกๆ สว่ำงๆ เพียงเท่ำน้ี อุคคหนิมิตก็ปรำกฏข้ึนได้ เมื่ออุคคหนิมิต
ปรำกฏขึ้นแล้ว คงเพ่งแต่อุคคหนิมิตที่ตนได้แล้วนั้นต่อไป จนกว่ำจะได้ปฏิภำค
นิมิต และได้รูปฌำน แต่ถ้ำหำกไม่มีบำรมีมำก่อน ต้องจัดท�ำองค์กสิณขึ้นดังนี้

 ต้องเจำะฝำเรือน หรือหลังคำ เพื่อให้แสงสว่ำงลอดเข้ำไปภำยในบ้ำน
ปรำกฏที่ฝำ หรือพื้นเรือน และจัดท�ำโดยจุดตะเกียง หรือเปิดไฟเอำไว้ แล้วเอำ
ม่ำนมำกั้นก�ำบังอย่ำงมิดชิด และเจำะม่ำนให้แสงสว่ำงลอดออกมำปรำกฏที่ฝำ 
เป็นดวงโตประมำณ ๑ คบื ๔ นิว้ หรอืตำมสมควร แล้วกเ็พ่งดแูสงสว่ำงนัน้ พร้อม
กับบริกรรมตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น จนกว่ำจะได้อุคคหนิมิต และปฏิภำคนิมิต

 ควำมต่ำงกันแห่งนิมิตท้ัง ๓ ของอำโลกกสิณ คือแสงสว่ำงที่ปรำกฏ
โดยอำศัยดวงอำทิตย์, ดวงจันทร์, ดวงไฟตำ่งๆ ทั้งที่จัดท�ำข้ึนหรือไม่ได้จัดท�ำ 
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ขึ้นก็ตำม เหล่ำนี้เป็นบริกรรมนิมิต อุคคหนิมิตคงเหมือนกับบริกรรมนิมิต 
ทุกประกำร

 ส�ำหรับปฏิภำคนิมิตนั้น แสงสว่ำงปรำกฏเป็นสัณฐำนกลุ่มก้อนสว่ำง
รุ่งโรจน์ยิ่งกว่ำแสงสว่ำงของอุคคหนิมิต

ส�าเร็จฌานด้วยกสิณอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ก็สามารถยังนิมิตในกสิณอื่นที่เหลือให้เกิดขึ้นได้

 ผู้ที่ได้รูปฌำนทั้ง ๕ โดยอำศัยกำรเพ่งกสิณอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในบรรดำ
กสิณ ๑๐ นั้น ถ้ำต้องกำรอุคคหนิมิต และปฏิภำคนิมิตที่เกี่ยวกับกสิณที่เหลืออีก 
๙ อย่ำง นอกจำกท่ีตนเคยใช้เพ่งมำแล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องจดัท�ำองค์กสณิขึน้มำใหม่

 เมื่อแลเห็นสิ่งต่ำงๆ ที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ เช่น เห็นดิน, น�้ำ, ไฟ, ลม หรือ 
สีต่ำงๆ ช่องว่ำงของอำกำศ และแสงสว่ำง แล้วก็ท�ำกำรเพ่งพร้อมกับบริกรรม
อุคคหนิมิตและปฏิภำคนิมิต ก็จะปรำกฏขึ้นได้ คล้ำยกับผู้เคยมีบุญบำรมีอบรม
มำแล้วจำกภพก่อนที่ใกล้เคียงกันกับภพนี้เหมือนกัน

กรรมฐานที่ท�าให้ได้ฌานเร็ว

 ในบรรดำกรรมฐำนที่ให้เข้ำถึงฌำนได้ ๓๐ อย่ำงนั้น กสิณ ๑๐ เป็น
กรรมฐำน ที่ท�ำให้ถึงฌำนเร็วกว่ำกรรมฐำนอื่นๆ ท้ังนี้เพรำะกำรเพ่งกสิณนั้น  
อุคคหนิมิต และปฏิภำคนิมิตเกิดได้ง่ำย

 เมื่อปฏิภำคนิมิต และอุปจำรสมำธิเกิดได้ง่ำย กำรได้ฌำนก็เร็วยิ่งเป็น
วัณณกสิณ ๔ ด้วยแล้ว ปฏิภำคนิมิต และอุปจำรสมำธิ ตลอดจนถึงกำรได้ฌำน 
เหล่ำนี้ ย่อมเกิดได้โดยง่ำย และเร็วยิ่งกว่ำกสิณอื่นๆ และในวัณณกสิณ ๔  
ด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงยกย่อง โอทาตกสิณ ว่ำเป็นกสิณที่ประเสริฐเลิศกว่ำ 
กสิณท่ีเหลืออีก ๓ อย่ำง เพรำะท�ำให้จิตใจของผู ้ก�ำลังเจริญกรรมฐำน  
มีควำมเบิกบำนผ่องใส ปรำศจำกถีนมิทธะได้เป็นพิเศษ และในขณะอุคคหนิมิต 
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ยังไม่ปรำกฏหรือก�ำลังปรำกฏก็ตำม โอทำตกสิณ ยังท�ำให้สำมำรถทรำบ
เหตุกำรณ์บำงอย่ำงได้คล้ำยผู้ที่ได้อภิญญำ

หมวดที่ ๒

อสุภะ ๑๐
 อสุภะ แปลว่ำ ไม่สวยไม่งำม มีวจนัตถะว่ำ

     น สุภ� = อสุภ�

 แปลความว่า “สิ่งที่ไม่สวยไม่งำม ชื่อว่ำ อสุภะ”

 อสุภะ ในธรรมหมวดนี้ มุ่งหมำยเอำควำมเปลี่ยนแปลงแห่งร่ำงกำย 
ของคนทั้งหลำยที่ตำยไปแล้วเท่ำนั้น

 ฉะนั้น กำรเจริญอสุภกรรมฐำน จึงหมำยถึงกำรพิจำรณำซำกศพ 
ท่ีตำยแล้ว ในลักษณะอำกำร ๑๐ อย่ำงต่ำงๆ กัน โดยถือเอำอำรมณ์ของ 
ซำกศพที่ต่ำงกัน คือ :-
 ๑. อุทธุมำตกอสุภะ   ศพที่น่ำเกลียด โดยอำกำรขึ้นพอง ภำยหลัง 
                จำกตำยแล้ว ๒-๓ วัน
 ๒. วินีลกอสุภะ      ศพที่น่ำเกลียด โดยมีสีต่ำงๆ ปนกัน คือ สีแดง,  
                สีขำว, สีเขียวคล�้ำ
 ๓. วิปุพพกอสุภะ     ศพท่ีน่ำเกลยีด โดยมนี�ำ้เหลอืง และน�ำ้หนองไหล 
                ออกมำจำกเนื้อ
 ๔. วิจฉิททกอสุภะ    ศพที่น่ำเกลียด โดยถูกฟันขำดเป็นท่อนๆ
 ๕. วิกขำยิตกอสุภะ   ศพทีน่่ำเกลยีด โดยถกูสตัว์แทะกดักนิ ยือ้แย่งกนั
 ๖. วิกขิตตกอสุภะ    ศพที่น่ำเกลียด โดยมือ, เท้ำ, ศีรษะ อยู่กระจัด 
                กระจำยกันไปคนละทำง
 ๗. หตวิกขิตตกอสุภะ ศพที่น่ำเกลียด โดยถูกสับฟันยับเยิน
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 ๘. โลหิตกอสุภะ     ศพที่น่ำเกลียด โดยมีโลหิตไหลอำบ
 ๙. ปฬุวุกอสภุะ      ศพทีน่่ำเกลยีด โดยมหีนอนชอนไชอยูท่ั่วร่ำงกำย
 ๑๐. อัฏฐิกอสุภะ      ศพที่น่ำเกลียด เหลือแต่กองกระดูก

หมวดที่ ๓

อนุสสติ ๑๐
 ค�ำว่ำ “อนุสสติ” แยกศัพท์ได้เป็น ๒ ศัพท์ คือ
 อนุ + สติ ค�ำว่ำ ‘อนุ’ แปลว่ำ ตำม หรือ เนืองๆ ‘สติ’ แปลว่ำ ระลึก  
มีวจนัตถะว่ำ :- 

     สรณ� = สติ แปลว่ำ กำรระลึกได้ ชื่อว่ำ สติ
     อนุ ปุนปฺปุน� สติ = อนุสฺสติ 

 แปลความว่า กำรระลึกเนืองๆ ชื่อว่ำ “อนุสสติ” องค์ธรรมได้แก่  
“สติเจตสิก”

 ค�ำว่ำ “อนุสสติ” จึงหมำยถึง “กำรตำมระลึก” หรือ “ระลึกถึงเนืองๆ” 
เช่น พุทธำนุสสติ หมำยถึง กำรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ำเนืองๆ ชื่อว่ำ  
พุทธำนุสสติ

อนุสสติ มี ๑๐ อย่าง คือ

 ๑. พุทธำนุสสติ    กำรระลึกเนืองๆ ถึงคุณของ  พระพุทธเจ้ำ
 ๒. ธัมมำนุสสติ        ”  ”    ”   พระธรรม 
 ๓. สังฆำนุสสติ        ”  ”    ”   พระสงฆ์ 
 ๔. สีลำนุสสติ         ”  ”    ”   ศีล 
 ๕. จำคำนุสสติ        ”  ”    ”   กำรบริจำคทำน 
 ๖. เทวตำนุสสติ       ”  ”    ”   เทวดำ 
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 ๗. อุปสมำนุสสติ  กำรระลึกเนืองๆ  ถึงคุณของ  พระนิพพำน 
 ๘.  มรณำนุสสติ       ”  ”  ซึ่งควำมตำย 
 ๙.  กำยคตำสติ   กำรระลึกเนืองๆ  ซึง่กำยโกฏฐำสะ มเีกสำ เป็นต้น
 ๑๐. อำนำปำนสติ       ”  ”  ลมหำยใจเข้ำ หำยใจออก

 ในบรรดำอนุสสติทั้ง ๑๐ อย่ำงนี้ ใช้เป็นอำรมณ์ของสมถกรรมฐำนได้ 
เพรำะท�ำให้สงบจำกกเิลสนวิรณ์ได้ แต่ส่วนทีจ่ะเป็นอำรมณ์ให้เข้ำถงึฌำนจิตนัน้ 
มีอนุสสติ ๒ ประกำร คือ :-
 กายคตาสติ กำรเพ่ง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ให้ส�ำเร็จได้ถึง 
          ปฐมฌำน เท่ำนั้น
 อานาปานสติ เป็นกำรเจริญได้ตั้งแต่ปฐมฌำนจนถึงปัญจมฌำน

 ส่วนอนุสสติ ที่เหลือ ๘ อย่ำงนั้น สำมำรถเจริญได้เพียงอุปจำรสมำธิ  
คือ สมำธิที่แนบแน่นกับอำรมณ์จนใกล้จะได้ฌำน และสำมำรถข่มกิเลสนิวรณ์
ให้สงบลงได้ แต่ยังไม่ถึงอัปปนำฌำน เพรำะอำรมณ์ละเอียดไม่ปรำกฏแจ้งชัด
เหมือน กสิณ

 จะได้อธิบำยอำรมณ์ของอนุสสติ ๑๐ ตำมล�ำดับดังนี้ :-
 ๑.  พุทธานุสสติ คือ กำรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ำได้นั้น ก็จะต้อง
รู้ว่ำพระพุทธจ้ำมีคุณอย่ำงไรเสียก่อน ในบทพระพุทธคุณแสดงไว้ ๙ ประกำร 
“สติเจตสิก” ในมหำกุศลจิต ที่มีพระพุทธคุณ ๙ เป็นอำรมณ์ ชื่อว่ำ พุทธำนุสสติ  
พระพุทธคุณ ๙ ประกำร คือ :-
   ๑.๑  อรห� เพรำะเป็นผูห่้ำงไกลจำกอำสวกเิลสอย่ำงเดด็ขำด มจีติใจ
ใสสะอำด ควรได้รับกำรสักกำรบูชำ
   ๑.๒  สมฺมาสมฺพุทฺโธ เพรำะเป็นผู้ตรัสรู้เญยยธรรมโดยชอบด้วย
พระองค์เอง คือ รู้ธรรมที่ควรรู้ ๕ ประกำร
       ๑)  สังขาร  ได้แก่  จิต เจตสิก นิปผันนรูป
       ๒)  วิการ    ”   กำรเกิดดับเปลี่ยนแปลงของสังขำร
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       ๓)  ลักขณะ ได้แก่  ลกัษณะ, รสะ, ปัจจปัุฏฐำน, ปทฏัฐำนของ 
                      นำมและรูป
       ๔)  นิพพาน  ”   ธรรมอันเป็นที่ดับทุกข์ และที่ดับกิเลส
       ๕)  บัญญัติ   ”   สัททบัญญัติ และ อัตถบัญญัติต่ำงๆ 
   อีกอย่ำงหนึ่ง หมำยถึง ตรัสรู้อริยสัจ ๔

   ๑.๓  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เพรำะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยควำมรู้และ 
กำรปฏิบัติอย่ำงประเสริฐสุด คือ รู้ในวิชำ ๓ หรือ ๘ และรู้กำรปฏิบัติในจรณะ 
๑๕ ประกำร

ความรู้ในวิชา ๓ คือ

 ๑.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ได้แก่ ปัญญำที่สำมำรถระลึกชำติใน 
อดีตที่ตนเคยเกิดมำแล้วได้
 ๒.  ทพิพจกัขญุาณ ได้แก่ ปัญญำทีส่ำมำรถเหน็สิง่ต่ำงๆ ทีห่่ำงไกล หรือ 
เล็กที่สุด แม้อยู่ในที่ก�ำบัง ก็สำมำรถเห็นได้ดุจตำของเทวดำและพรหมทั้งหลำย
 ๓.  อาสวักขยญาณ ได้แก่ ปัญญำที่สำมำรถท�ำลำยอำสวะกิเลส 
ให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงได้

วิชา ๘ ประการ คือ

 ๑.  วิปัสสนาญาณ ได้แก่ ปัญญำที่เห็นนำมรูปทั้งปวงเป็นอนิจจัง,  
ทุกขัง, อนัตตำ
 ๒.  อิทธิวิธญาณ ได้แก่ ปัญญำที่สำมำรถแสดงฤทธิ์ต่ำงๆ ได้
 ๓.  มโนมยิทธิญาณ ได้แก่ ปัญญำที่สำมำรถเนรมิตร่ำงกำยอื่นๆ ให้ 
เกิดขึ้นภำยในกำยของตน ตำมควำมต้องกำรได้
 ๔.  ปุพเพนวิาสานสุสติญาณ ได้แก่ ปัญญำทีส่ำมำรถระลกึชำตใินอดีตได้
 ๕.  เจโตปริยญาณ ได้แก่ ปัญญำที่สำมำรถรู้จิตใจของบุคคลอื่นได้
 ๖.  ทิพพจักขุญาณ ได้แก่ ปัญญำที่สำมำรถเห็นสิ่งต่ำงๆ ในที่ห่ำงไกล 
หรือเล็กที่สุด แม้มีสิ่งก�ำบังไว้ก็เห็นได้
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 ๗. ทิพพโสตญาณ ได้แก่ ปัญญำที่สำมำรถได้ยินเสียงในที่ห่ำงไกล 
หรือแผ่วเบำที่สุด ก็สำมำรถได้ยินได้

 ๘.  อาสวักขยญาณ ได้แก่ ปัญญำที่สำมำรถท�ำลำยกิเลสอำสวะให้หมด
ไปได้โดยสิ้นเชิง

จรณะ ๑๕ ประการ

 จรณะ หมำยถึง ควำมประพฤติ หรือ กำรปฏิบัติมี ๑๕ ประกำร คือ :-

 ๑. สัทธา        ควำมเช่ือควำมเลือ่มใสในคณุธรรมต่ำงๆ มกีำรเช่ือ 
              ใน บำป, บญุ, คุณ, โทษ, เชือ่ในคณุพระศรรีตันตรัย 
              มจีรงิ, เชือ่ว่ำสตัว์ทัง้หลำยมกีำรเวยีนว่ำยตำยเกดิ
 ๒. สติ          มีสติระลึกอำรมณ์ ย่อมกั้นกิเลสนิวรณ์ 
 ๓. หิริ          มีควำมละอำยต่อกำรงำนอันเป็นทุจริต
 ๔. โอตตัปปะ     มคีวำมเกรงกลวัต่อกำรงำนอนัเป็นทจุรติ มจิฉำชพี
 ๕. วิริยะ        มีควำมขยันหมั่นเพียรในกำรงำนฝ่ำยดี
 ๖. สุตะ         มีควำมสนใจในกำรฟังพระสัทธรรม
 ๗. ปัญญา       มีควำมฉลำดในเหตุผลของกิจกำรงำนทั้งปวง
 ๘. โภชเนมัตตัญญุตา  รู้จักประมำณในกำรบริโภค
 ๙. ชาคริยานุโยค  ตื่นไว และมีกำรหลับนอนน้อย ประกอบควำม 
              เพียรอยู่
 ๑๐ ศีล          มีศีลสมบูรณ์
 ๑๑. อินทรีย์สังวร   ส�ำรวมในทวำร ๖
 ๑๒. รูปปฐมฌาน   ส�ำเร็จปฐมฌำนประกอบด้วยองค์ฌำน ๕
 ๑๓. รูปทุติยฌาน   ส�ำเร็จทุติยฌำนประกอบด้วยองค์ฌำน ๓
 ๑๔. รูปตติยฌาน   ส�ำเร็จตติยฌำนประกอบด้วยองค์ฌำน ๒
 ๑๕. รูปจตุตถฌาน  ส�ำเร็จจตุตถฌำนประกอบด้วยองค์ฌำน ๒
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   ๑.๔  สุคโต เพรำะเป็นผู ้ด�ำเนินไปแล้วด้วยดี เพ่ือกำรได้มำซึ่ง
สัพพัญญุตญำณ ด้วยกำรสร้ำงบำรมี ๓๐ ทัศ และมีกำรปฏิบัติอย่ำงซื่อตรง 
ปรำศจำกมิจฉำทิฏฐิ แต่ประกอบด้วยสัมมำทิฏฐิ มีสติสัมปชัญญะ อันจะน�ำ
ประโยชน์มำสู่เวไนยสัตว์ท้ังหลำย นับแต่ได้รับพุทธพยำกรณ์จำกพระทีปังกร
สัมมำสัมพุทธเจ้ำเป็นต้นมำจนตรัสรู้สัมมำสัมโพธิญำณ

 หมำยควำมว่ำ ด�ำเนินไปสู่ที่บริสุทธิ์หมดจดจำกกิเลสที่พ้นจำกวัฏฏทุกข์  
ไม่ต้องกลบัมำเวียนเกดิเวียนตำยในภพใด ๆ  อกีต่อไป ด้วยกำรเข้ำถงึพระนพิพำน
อันเป็นกำรรู้แจ้งตลอดในอริยสัจธรรมครบถ้วนทั้ง ๔ ประกำร นั่นเอง

   ๑.๕  โลกวิทู เพรำะเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้ง ๓ คือ
 สัตว์โลก, โอกำสโลก และ สังขำรโลก พร้อมทั้งเหตุผลโดยถี่ถ้วนครบ 
ทุกประกำร

   ๑.๖  อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เพรำะเป็นบุรุษผู้ยอดเยี่ยม หำ 
ผู้เปรียบเทียบมิได้ ในเชิงกำรฝึกอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลำย ผู้ยังไม่มี
ศีล, สมำธิ, ปัญญำ ให้ตั้งอยู่ในศีล, สมำธิ, ปัญญำ โดยล�ำดับยิ่งๆ ขึ้นไป จนถึง 
ได้มรรค, ผล, นิพพำน ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ท้ังปลอบโยน, ข่มขู่ หรือยกย่อง 
ตำมควรแก่อัธยำศัยของเวไนยสัตว์นั้นๆ

   ๑.๗  สตฺถา เทวมนุสฺสาน� เพรำะเป็นศำสดำของมนุษย์, เทวดำ  
และพรหม ในกำรแนะน�ำให้ออกจำกทุกข์ คือ ชำติ, ชรำ, มรณะ ด้วยกำรท�ำ
พระนพิพำนให้แจ้ง เสมอืนนำยกองเกวยีนทีน่�ำขบวนเกวยีนพำนชิให้ข้ำมพ้นจำก
ทำงทุรกันดำร เข้ำสู่แดนเกษมส�ำรำญได้

   ๑.๘  พุทฺโธ เพรำะเป็นผู ้รู ้แจ้งอริยสัจ ๔ แล้วสำมำรถยังสัตว์ 
ทั้งหลำยให้รู้ตำมได้

   ๑.๙  ภควา เพรำะเป็นผูม้บีญุญำธกิำรอนัประเสรฐิย่ิง ๖ ประกำร คอื

       ๑.๙.๑ อิสฺสริย เป็นผู ้มีอิสสริยะ ครองควำมเป็นใหญ่ยิ่ง 
ด้วยอ�ำนำจพิเศษ ๘ อย่ำง ได้แก่ :-
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            อณิมา  หำยตัวไปอย่ำงอัศจรรย์ 
            ลฆิมา   เหำะไปในอำกำศได้อย่ำงรวดเร็ว 
            มหิมา   เนรมิตร่ำงกำยให้ใหญ่โตที่สุดได้ 
            ปตฺติ    เสด็จไปที่ใดได้ตำมประสงค์ ไม่มีอุปสรรค
            ปากมฺม  เนรมิตเป็นรูปร่ำงสัณฐำนต่ำงๆ ได้
            อสิีตา   มอี�ำนำจบงัคบับญัชำตนเอง และสตัว์โลกได้
            วสิตา   สำมำรถเข้ำฌำนและท�ำอภิญญำได้ทันทีที่ต้องกำร
            ยตฺถกามาวสายิตา  สำมำรถท�ำกิจกำรต่ำงๆ ที่ค้ำงอยู่ 
                   ให้แล้วเสร็จได้โดยเร็วเมื่อมีควำมจ�ำเป็นเกิดขึ้น

       ๑.๙.๒ ธมมฺ ได้แก่ โลกุตตรธรรม ๙ คอื มรรค ๔, ผล ๔, นพิพำน ๑

       ๑.๙.๓ ยส มีเกียรติยศ ชื่อเสียง แผ่ขยำยไปในหมู่มนุษย์,  
เทวดำ, พรหมทั้งหลำยในหมื่นจักรวำลตำมคุณชำติ โดยมิต้องโฆษณำประกำศ
ยกย่องกัน

       ๑.๙.๔ สิริ มีผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งผ่องใสรูปร่ำงงดงำม
ชวนดูไม่รู้จักเบื่อ ด้วยมหำปุริสลักขณะ ๓๒ อนุพยัญชนะ ๘๐

       ๑.๙.๕ กาม เมื่อประสงค์สิ่งใด ก็ส�ำเร็จในสิ่งนั้นตำมประสงค์
ทุกประกำร

       ๑.๙.๖ ปยตฺต  ใช้ควำมเพียร อุทิศเวลำทั้งกลำงวัน และ 
กลำงคืน ที่จะให้เวไนยสัตว์ทั้งหลำยได้รับประโยชน์

 เวลากลางวัน ระหว่ำงเสด็จไปโปรดสัตว์ และก่อนทรงกระท�ำภัตตกิจ 
ทรงอบรมสั่งสอนธรรมตำมสมควร ภำยหลังภัตตกิจแล้วภิกษุมำเฝ้ำ ก็ประทำน
กรรมฐำนและโอวำทตำมสมควรแก่อัธยำศัย

 เวลากลางคืน ในปุรมิยำม ภกิษุเข้ำทลูขอกรรมฐำน และถำมปัญหำต่ำงๆ  
ในมัชฌิมยำม เทวดำ และ พรหม จำกหมื่นจักรวำลมำเฝ้ำทูลถำมปัญหำและ
อำรำธนำให้แสดงธรรม พระองค์ทรงอนโุลมตำมจนสิน้มชัฌมิยำม ในปัจฉมิยำม 

_15-0983(001-188)P5.indd   29 12/19/58 BE   4:32 PM



30 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

แบ่งเวลำออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ทรงเดินจงกรม, ระยะที่ ๒ เข้ำ 
บรรทมพกัอริยิำบถ, ระยะที ่๓ พจิำรณำตรวจดสูตัว์โลก, หมูม่นษุย์, เทวดำ และ 
พรหมทัง้หลำยทีเ่คยสร้ำงปัญญำบำรมีไว้แต่ชำตปิำงก่อน สมควรจะโปรดให้บรรล ุ
มรรค ผล นิพพำน ได้

 ๒.  ธัมมานสุสติ กำรระลกึถงึคุณของพระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้ำ เข้ำถงึแล้ว
น�ำมำประกำศให้รู้ตำม คือ สวำกขำตธรรม ได้แก่ มรรค ๔, ผล ๔, นิพพำน ๑  
และพระไตรปิฎก ๑ รวม ๑๐ ประกำรนี้ คือ คุณของพระธรรมที่ควรน้อมน�ำ 
มำระลึกเนือง ๆ กำรระลึกถึงคุณของพระธรรมเนืองๆ ชื่อว่ำ ธัมมานุสสติ

 องค์ธรรม ได้แก่ สติเจตสิกในมหำกุศล หรือ มหำกิริยำ ท่ีมีคุณของ 
พระธรรมเป็นอำรมณ์

 กำรระลึกในคุณเหล่ำนี้ ย่อมท�ำให้ผู้ฟังสงบระงับดับเสียซึ่งควำมทุกข ์
ต่ำงๆ ที่เนื่องจำกกิเลสได้ ในขณะสดับตรับฟัง และ พิจำรณำตำมยังควำม 
ชุ่มชื่นเบิกบำนแจ่มใสให้กับจิตใจได้

 ระหว่ำงประพฤติปฏิบัติตำม ก็มีแต่ควำมสุขกำยสบำยใจฝ่ำยเดียว  
หลังจำกประพฤติปฏิบัติแล้วก็ยิ่งชุ่มชื่นจิตใจ ได้เหตุ ได้ผล จิตย่อมน้อมไป 
ในสภำวธรรมอันจะบรรลุ (ให้ถึง) อนุตตรธรรม ยังควำมสิ้นไปแห่งทุกข์ ที่ตน 
แสวงหำมำเป็นเวลำช้ำนำน ฉะนั้น ธัมมำนุสสติ จึงได้แก่ กำรระลึกถึงคุณของ
พระธรรม ๖ ประกำร คือ :-

   ๑)  สวฺากขฺาโต ได้แก่ พระธรรมทีพ่ระผูมี้พระภำคทรงแสดงไว้ดแีล้ว 
๑๐ ประกำร คือ พระไตรปิฎก ๑, มรรค ๔, ผล ๔ และ นิพพำน ๑

   ๒)  สนทิฺฏฺโิก ได้แก่ นวโลกตุตรธรรม คอื มรรค ๔, ผล ๔, นพิพำน ๑  
นี้ มิใช่เป็นธรรมท่ีเพียงแค่ได้ยินได้ฟังจดจ�ำชื่อเอำไว้เท่ำนั้น ต้องปฏิบัติเพื่อ 
พิสูจน์ธรรมนั้นให้ประจักษ์ด้วยตนเอง คือ ต้องรู้ทั้งปริยัติ, ปฏิบัติและปฏิเวธ

   ๓)  อกาลโิก มคัจติ ๔ มโีสดำปัตตมิรรค เป็นต้น ย่อมท�ำให้ผลเกดิขึน้ 
ในล�ำดับแห่งตนโดยไม่มีระหว่ำงคั่น กล่ำวคือ เมื่อท�ำเหตุอันได้แก่ มรรค ให้
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เกิดขึ้นแล้วทันทีที่ มัคจิต มีพระนิพพำนเป็นอำรมณ์ดับไป ผลจิต ก็เกิดข้ึน 
เสวยนิพพำนอำรมณ์ได้ทันทีไม่มีระหว่ำงจิตอื่นคั่น ท้ังนี้เพรำะนิพพำนนั้นไม่มี
กำลเวลำเช่นกัน

   ๔)  เอหิปสฺสิโก นวโลกุตตรธรรม ๙ ประกำรนี้ เป็นธรรมที่ควรแก่ 
กำรเชื้อเชิญชนทั้งหลำยให้เข้ำไปพิสูจน์ดูได้ เรียกร้องให้จงมำดูเถิดพระธรรม 
เหล่ำนี้มีจริง เหมือนดวงอำทิตย์, ดวงจันทร์ ที่ก�ำลังโคจรอยู่ในโลก

   ๕)  โอปนยโิก นวโลกตุตรธรรม ๙ ประกำรน้ี เป็นธรรมทีค่วรน้อมน�ำ 
มำให้ปรำกฏแจ้งแก่ตน ควรบ�ำเพ็ญเพียร แม้จะทุกข์ยำกเพียงใดก็จะไม่ยอม
คลำยควำมเพียร โดยเหตุที่ธรรมนี้แม้ปรำกฏขึ้นเพียงคร้ังเดียว ก็สำมำรถ 
ปิดประตูอบำยได้แน่นอน

   ๖)  ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ พระธรรมทั้ง ๖ ประกำร ของผู้มี 
ปัญญำ คือ กัลยำณปุถุชน และ อริยบุคคลทั้งหลำยพึงเสวยได้ด้วยตนเอง 
โดยเฉพำะ

 ๓.  สังฆานุสสติ กำรระลึกถึงคุณของพระสงฆ์มี สุปฏิปนฺโน เป็นต้น  
ดังวจนัตถะว่ำ สงฺฆ� อนุสฺสติ = สงฺฆานุสฺสติ กำรระลึกถึงคุณของพระสังฆเจ้ำ
เนืองๆ ชื่อว่ำ สังฆำนุสสติ องค์ธรรมได้แก่ สติเจตสิกที่ในมหำกุศลจิต ที่มีคุณ
ของพระอริยสงฆ์เป็นอำรมณ์

พระสังฆคุณ ๙ ประการ คือ

 ๑.  สุปฏิปนฺโน พระอริยสงฆ์สำวก ๘ จ�ำพวก เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติ 
ชอบแล้ว สมบูรณ์ด้วยอธิสีลสิกขำ, อธิจิตตสิกขำ, อธิปัญญำสิกขำ

 ๒.  อุชุปฏิปนฺโน พระอริยสงฆ์ ผู้ปฏิบัติตรงต่อหนทำงที่จะน�ำเข้ำสู่ 
พระนิพพำนโดยส่วนเดยีว หลกีออกจำกกำมสขัุลลกิำนโุยค และอตัตกลิมถำนโุยค 
มุ่งสู่มัชฌิมำปฏิปทำโดยตรง
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 ๓.  ญายปฏปินโฺน พระอรยิสงฆ์สำวก เป็นผูป้ฏบิตัมิุง่ตรงต่อพระนพิพำน 
เครื่องออกจำกทุกข์ไม่ปรำรถนำในโภคสมบัติ และภวสมบัติแต่อย่ำงใด

 ๔.  สามีจปิฏปินโฺน พระอรยิสงฆ์สำวก เป็นผูป้ฏบิตัชิอบแล้วบรรลธุรรม
โดยสมควรแก่ธรรม และควรแก่กำรกรำบไหว้ของชนทั้งหลำย

 ๕.  อาหุเนยฺโย พระอริยสงฆ์สำวก ๔ คู่ ๘ บุคคล ของพระผู้มีพระภำค
นัน้ สำมำรถให้ผลเกดิขึน้อย่ำงมหำศำล ด้วยศลีคณุ, สมำธคิณุ, ปัญญำคณุ ดงันี้  
จึงเป็นผู้ควรรับอำมิสบูชำ ที่เขำน�ำมำจำกที่ไกลน้อมเข้ำถวำย

 ๖.  ปาหุเนยฺโย พระอริยสงฆ์สำวก เป็นอำคันตุกะผู้ประเสริฐสุดของ 
คนทั่วโลก เพรำะอริยสงฆ์จะมีได้แต่ในสมัยของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำอุบัติขึ้น
เท่ำนั้น จึงเป็นผู้ควรแก่กำรต้อนรับด้วยปัจจัย ๔

 ๗. ทกฺขิเณยฺโย พระอริยสงฆ์สำวก สำมำรถให้อำนิสงส์เกิดข้ึนตำม
ควำมประสงค์ของคนทั้งหลำยได้ จึงควรแก่กำรรับทักษิณำทำน คือ กำร 
บริจำคทำนของผู้ปรำรถนำภวสมบัติ, โภคสมบัติ ท่ีเกี่ยวด้วยตนหรือคนอื่น 
ในภำยหน้ำ

 ๘.  อญฺชลีกรณีโย พระอริยสงฆ์สำวก เป็นผู้ประกอบด้วยศีล, สมำธิ, 
ปัญญำ จึงสมควรแก่กำรท�ำอัญชลกีรรม ของมนษุย์, เทวดำ และพรหมทัง้หลำย

 ๙.  อนุตฺตร� ปุญฺญกฺเขตฺต� โลกสฺส พระอริยสงฆ์สำวก เป็นเสมือน 
ทีห่ว่ำนอนัประเสริฐแห่งพชืต่ำงๆ คือ บญุกศุลของมนษุย์ เทวดำ พรหม ท้ังหลำย 
เปรียบเหมือนพืชที่นำอันอุดมดี ท�ำให้เมล็ดพืชงอกงำมได้เป็นอย่ำงดี แม้ที่สุด 
จะหว่ำนพืชลงไปเพียงเล็กน้อย

สังฆคุณ ๙ ประการ เป็นเหตุผลแก่กัน

 สังฆคุณที่เป็นสำระส�ำคัญในองค์แห่งสังฆคุณ ๙ นั้น มีอยู่ ๔ ประกำร  
คือ
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 สุปฏิปนฺโน เป็นต้น จนถึง สำมีจิปฏิปนฺโน เป็นที่สุด เมื่อประพฤติให้ด�ำรง 
อยู่โดยสมบูรณ์ถูกต้อง แล้วย่อมเป็นเหตุให้บุคคลนั้นตั้งอยู่ในคุณอีก ๕ ประกำร 
ตั้งแต่ อำหุเนยฺโย เป็นต้น จนถึง อนุตฺตร� ปุญฺญกฺเขตฺต� โลกสฺส สังฆคุณเหล่ำนี้  
เป็นผล

บรรพชิต กับ คฤหัสถ์ที่ส�าเร็จเป็นอริยบุคคล

 ควำมเป็นอริยบุคคลของคฤหัสถ์ และบรรพชิตต่ำงก็ประพฤติปฏิบัติที ่
เข้ำถึง อธิสีลสิกขำ, อธิจิตตสิกขำ และอธิปัญญำสิกขำ ด้วยกัน จึงเป็นผู้ที ่
เข้ำถึงสังฆคุณทั้ง ๙ ประกำร มี สุปฏิปนฺโน เป็นต้น จนถึง อนุตฺตร� ปุญฺญกฺเขตฺต�  
โลกสฺส ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ำย

 บุคลที่ไม่ได้ถึงพร้อมด้วยสังฆคุณที่เป็นเหตุทั้ง ๔ มีสุปฏิปันโน เป็นต้น 
แต่อำจได้รับสังฆคุณที่เป็นผล มี อำหุเนยโย, ปำหุเนยโย, อัญชลีกรณีโย ทั้ง  
๓ ประกำรนี้ได้ ได้แก่ บิดา, มารดา ของบุตรธิดำทั้งหลำย ที่ควรกระท�ำ 
กำรบูชำคณุท่ำนได้ เพือ่ควำมเป็นทีต่ัง้แห่งกศุลธรรม คอื ควำมกตญัญูกตเวทไีด้  
หำกบุตรธิดำละเลย ไม่กระท�ำกำรบูชำคุณ ย่อมได้ประสบทุกข์ภัยต่ำงๆ และ 
ไม่ควรแก่กำรมียศ และควำมสรรเสริญ

 ๔.  สีลานุสสติ กำรระลึกถึงควำมบริสุทธิ์ของศีลที่ตนรักษำไว้โดย
ปรำศจำกโทษ ๔ อย่ำง คือ

   ๑)  อขณฺฑ   ไม่ขำด   คือ สิกขำบทข้อปลำยทั้ง ๒ มิได้ขำด

   ๒)  อฉิทฺท    ไม่ทะลุ  คือ สิกขำบทในท่ำมกลำงมิได้ขำด

   ๓)  อสพล    ไม่ด่ำง   คือ สิกขำบทข้อใดข้อหนึ่งในท่ำมกลำง 
                       มิได้ขำด

   ๔)  อกมฺมำส  ไม่พร้อย คือ สิกขำบทในท่ำมกลำง มิได้ขำดไป ๒  
                       หรือ ๓ หรือ ๔ ติดต่อกันโดยล�ำดับ
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การรักษาศีลให้เป็นอารมณ์

 กำรรักษำศีลให้เป็นอำรมณ์ของสีลำนุสสตินั้น จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ คือ
 ๑.  ต้องช�ำระศีลของตนให้พ้นจำกโทษทั้ง ๔
 ๒.  กำรรักษำศีล ต้องไม่เจือปนด้วยตัณหำ ด้วยปรำรถนำภวสมบัติ  
และ โภคสมบัติ
 ๓.  รักษำกำย วำจำให้ตั้งอยู่ในสิกขำอย่ำงเคร่งครัด
 ๔.  กำรประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดน้ัน แม้อันธพำลจะไม่เห็นดีเห็นชอบ  
ต้องไม่หวั่นไหว
 ๕.  ต้องประกอบด้วยควำมรู ้ในศีล ที่จะเป็นเหตุให้อุปจำรสมำธิ,  
อัปปนำสมำธิ หรือ มรรค ผล นิพพำน เกิดขึ้นได้
 เมื่อประพฤติได้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์น้ีแล้ว จึงลงมือปฏิบัติด้วย 
กำรระลึกในศีลต่อไป
     อโห เม วต สีล� เห    อขณฺฑ� อฉิทฺท� หเว 
     อสพล� อกมฺมาส�      ภุชิสฺส� อปรามส� 
     ปสฏฺ�  สพฺพวิญฺญูหิ    สมาธิส�วตฺตนก� ฯ
 แปลความว่า ศีลของเรำนี้บริสุทธิ์ น่ำปลื้มใจจริง ไม่ขำด ไม่ทะลุ  
ไม่ด่ำง ไม่พร้อย ศีลของเรำบริสุทธิ์ท�ำให้เรำพ้นควำมเป็นทำสของตัณหำ  
ศีลของเรำมิได้มีผู้กล่ำวหำได้ แม้อันธพำลชนจะไม่เห็นดีเห็นงำมด้วยก็ตำม  
แต่วิญญูชนทั้งหลำยนั้นย่อมสรรเสริญ ศีลของเรำนี้เป็นเหตุท�ำให้อุปจำรสมำธิ,  
อัปปนำสมำธิ และมรรค, ผล เกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน
 ศีลที่จะบริสุทธิ์หมดจดจำกกิเลสนั้น ได้แก่ ศีลในองค์มรรค ซึ่งจะต้อง
เกิดร่วมกับสมำธิ และ ปัญญำ หมำยควำมว่ำ ศีลนั้นจะต้องตั้งอยู่ใน อารมณ์
ของปัญญา ศีลท่ีบริสุทธิ์ดังท่ีพระพุทธเจ้ำตรัสไว้ มี ๔ ประเภท เรียกว่ำ  
จตุปำริสุทธิสีล ได้แก่
  ๑.  ปำฏิโมกข์สังวรศีล 
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  ๒.  อินทรีย์สังวรศีล 
  ๓.  อำชีวปำริสุทธิศีล 
  ๔.  ปัจจยสันนิสสิตศีล
 ศีลทั้ง ๔ ประเภทนี้ บริสุทธิ์เพรำะปรำรภอำรมณ์ พระนิพพำน ธรรม 
ที่พ้นทุกข์ จึงเป็นศีลที่เจริญให้เป็นไปในอำรมณ์ของปัญญำ
 สีลำนุสสติ กำรระลึกถึงศีลที่ตนรักษำไว้ด้วยควำมบริสุทธิ์นี้ ที่จัดว่ำ 
เป็นอำรมณ์ของสมถกรรมฐำนนั้น ท่ำนจัดไว้โดยกิจของสติ ซึ่งเป็นองค์ของ
สมำธิ และด้วยอ�ำนำจแห่งกำรละนิวรณ์ คือขณะที่ระลึกในศีลที่ตนรักษำไว้
ด้วยควำมบริสุทธิ์อยู่น้ัน ย่อมก�ำจัดอภิชฌำ และ โทมนัส ให้สงบระงับลงได้  
แต่ยังไม่สำมำรถท�ำลำยควำมเห็นผิดในรูปนำมขันธ์ ๕ ว่ำเป็นอัตตำตัว เรา ได้  
อภิชฌำ คือ กำมฉันทนิวรณ์ และ โทมนัส คือ พยำปำทนิวรณ์ จะถูกละได้ 
ก็ด้วยอ�ำนำจของสมำธิ
 ฉะนั้น สีลำนุสสติ จึงเป็นได้เพียงอำรมณ์ของสมถกรรมฐำนเท่ำนั้น  
องค์ธรรมได้แก่ สติเจตสิก ที่ในมหำกุศลจิตที่มีอำรมณ์เป็นศีล อันรักษำไว้ใน
สิกขำบท
 ๕. จาคานุสสติ 
 จาคานุสสติ กำรระลึกถึงกำรบริจำคทำนของตน ที่เป ็นไปด้วย 
ควำมบริสุทธิ์ใจ เกิดจำกควำมเสียสละปัจจัยท่ีปรำศจำกควำมหวงแหน และ 
ไม่มีกำรโอ้อวดเพื่อหวังได้ชื่อเสียงแต่ประกำรใดอยู่เนืองๆ

การบริจาคทานเป็นอารมณ์

 กำรบริจำคทำนให้เป็นอำรมณ์ของจำคำนุสสตินี้ จะต้องเป็นกำร 
บริจำคที่สมบูรณ์ด้วยคุณ ๓ ประกำร คือ
 ๑.  ธัมมิยลัทธวัตถุ คือ วัตถุท่ีเป ็นไทยธรรมนั้น จะต้องได้มำโดย 
                  ชอบธรรม
 ๒.  พร้อมด้วยเจตนาในกาลทั้ง ๓ คือ ปุพพเจตนำ, มุญจเจตนำ และ  
                  อปรเจตนำ
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 ๓.  มุตตจาคี      คือ บริจำคเพ่ือละควำมตระหนี่หวงแหน และ 
                  ละตัณหำ, มำนะ, ทิฏฐิ

 เมื่อกำรบริจำคทำนได้ถึงพร้อมด้วยควำมดีดังนี้แล้ว ก็น�ำเอำกำร 
บริจำคนั้นมำเป็นอำรมณ์ระลึกเนืองๆ ชื่อว่ำ จำคำนุสสติ ดังวจนัตถะว่ำ

   จาคสฺส อนุสฺสรณ� = จาคานุสฺสติ

 กำรระลกึถงึกำรบรจิำคทำนของตนทีเ่ป็นไปโดยบริสทุธิอ์ยูเ่นอืงๆ ชือ่ว่ำ  
“จำคำนุสสติ” องค์ธรรมได้แก่ สติเจตสิก ท่ีประกอบในมหำกุศลจิต ๘ ท่ีม ี
เจตนำในกำรบริจำคทำนเป็นอำรมณ์

 สติ ที่ระลึกถึงกำรบริจำคทำนอันบริสุทธิ์ของตนอยู่เนือง ๆ นี้ ท�ำให้จิต
สงบจำกกำมฉนัทนวิรณ์ อนัปรำรภควำมบ�ำรุงบ�ำเรอตนด้วยกำมคณุอำรมณ์นัน้ 
กเิลสนวิรณ์ท่ีสงบลงได้ด้วยอ�ำนำจสมำธิ เหตนุัน้จงึจดัจำคำนสุสตว่ิำเป็นอำรมณ์
ของสมถกรรมฐำนประกำรหนึ่ง

 ๖.  เทวตานุสสติ เป็นกำรระลึกถึงคุณธรรมที่ท�ำให้เข้ำถึงควำมบังเกิด
เป็นเทวดำ และ พรหมทั้งหลำย ล้วนต้องอำศัยควำมสมบูรณ์ด้วยคุณธรรม คือ 
สัปปุริสรัตนะ ๗ ประกำร และ สัปปุริสธรรม ๗ ประกำร

 สัปปุริสรัตนะ ๗ ประกำร ได้แก่ :- 
  ศรัทธำ, ศีล, สุตะ, จำคะ, หิริ, โอตตัปปะ, ปัญญำ และ

 สัปปุริสธรรม ๗ ประกำร ได้แก่ :- 
  ศรัทธำ, สติ, หิริ, โอตตัปปะ, พำหุสัจจะ, วิริยะ, ปัญญำ

 เทวดำ และ พรหม เหล่ำนั้น เมื่อท่ำนยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ ก็ล้วน 
แต่เป็นผู้ท่ีบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมอันดีงำมในสัปปุริสรัตนะ และสัปปุริสธรรม 
ด้วยกันท้ังสิ้น เมื่อจุติลง จึงได้ไปบังเกิดในเทวภูมิ และพรหมภูมิ โดยสมควร 
แก่ธรรมอันดีงำม อันมีสัทธำ เป็นต้น
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 เมื่อพิจำรณำดังนี้แล้ว ก็ตั้งกำรระลึกถึงกุศลกรรมของตน มีสัทธำ 
เป็นต้น เนืองๆ เหล่ำนี้ ช่ือว่ำ เทวตำนุสสติ องค์ธรรมได้แก่ สติเจตสิก ใน 
มหำกุศลจิตที่มีสัทธำ เป็นต้น เป็นอำรมณ์

 สติ ที่ระลึกถึงสัทธำ เป็นต้น เนืองๆ นี้ ท�ำให้สงบระงับจำกกิเลสนิวรณ์ 
อนัเป็นกจิของสมำธ ิจงึจดัว่ำ “เทวตำนสุสติ” นี ้เป็นอำรมณ์ของสมถกรรมฐำน
อย่ำงหนึ่งในอนุสสติ ๑๐ ประกำร

 ๗. อุปสมานุสสติ กำรระลึกถึงคุณของพระนิพพำนท่ีมีสภำพสันติสุข 
คือ เป็นที่สงบจำกทุกข์ และสงบจำกกิเลสท้ังปวงอยู่เนืองๆ องค์ธรรมได้แก่  
สติเจตสิก ที่ในมหำกุศลจิต ที่มีคุณของพระนิพพำนเป็นอำรมณ์

 ผู้เจริญอุปสมำนุสสตินี้ ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณของพระนิพพำน
ให้ถูกต้องเป็นอย่ำงดีเสียก่อน

คุณของพระนิพพาน ๒๙ ประการ

 ๑. มทนิมฺมทโน   พระนิพพำนเป็นธรรมที่ ย�่ำยีควำมเมำมัวต่ำงๆ 
 ๒. ปิปำสวินโย          ”     บรรเทำเสียซึ่งควำมกระ- 
                         หำยในกำมคุณอำรมณ์
 ๓. อำลยสมุคฺฆำโต       ”     ถอนเสียซึ่งควำมอำลัย 
                         ในกำมคุณอำรมณ์ 
 ๔. วฏฺฏูปจฺเฉโท         ”     ตัดเสียซึ่งควำมวนเวียน 
                         ในวัฏฏะทั้ง ๓ 
 ๕. ตณฺหกฺขโย           ”     สิ้นตัณหำ 
 ๖. วิรำโค              ”     ปรำศจำกรำคะ 
 ๗. นิโรโธ              ”     เป็นที่ดับตัณหำ 
 ๘. ธุว�                 ”     ตั้งมั่นอยู่เสมอ 
 ๙.  อชฺชร�              ”     ไม่มีควำมแก่ 
 ๑๐. นิปฺปปญฺจ�           ”     ที่ปรำศจำกปปัญจธรรม  
                         คือ ตัณหำ, มำนะ, ทิฏฐิ
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 ๑๑. สจฺจ�        พระนิพพำนเป็นธรรมที่ มีควำมจริงแท้แน่นอน 
 ๑๒. ปำร�               ”     ข้ำมพ้นจำกฝั่งวัฏฏทุกข์ 
 ๑๓. สุทุททฺส�             ”     ผู้มีปัญญำน้อย ย่อมเห็น 
                         ได้ยำก 
 ๑๔. สิว�                ”     ปรำศจำกกิเลส 
 ๑๕. อมต�               ”     ไม่มีควำมตำย
 ๑๖. เขม�               ”     ปรำศจำกภัย
 ๑๗. อพฺภูต�              ”     มหัศจรรย์ยิ่ง
 ๑๘. อนีติก�              ”     ไม่มีภัยที่จะน�ำควำม
                         หำยนะมำให้
 ๑๙. ตำณ�               ”     ช่วยรักษำสัตว์ไม่ให้
                         ตกอยู่ในสังสำรวัฏฏ์
 ๒๐. เลณ�               ”     เป็นที่หลบภัยต่ำงๆ ได้
 ๒๑. ทีปํ                ”     เป็นเกำะพ้นจำกโอฆะท้ัง ๔
 ๒๒. วิสุทฺธิ              ”     บริสุทธิ์จำกกิเลส
 ๒๓. วร�                 ”     สปับรุษุทัง้หลำยปรำรถนำ
 ๒๔. นิปุณ�               ”     สุขุมละเอียดอ่อน
 ๒๕. อสงฺขต�             ”     ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัย
 ๒๖. โมกฺโข              ”     พ้นจำกกิเลส
 ๒๗. เสฏฺโ              ”     ควรสรรเสริญโดยพิเศษ
 ๒๘. อนุตฺตโร            ”     ประเสรฐิยิง่หำทีเ่ปรยีบมไิด้
 ๒๙. โลกสฺสนฺโต           ”     สิ้นสุดแห่งโลกทั้งปวง
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 เมื่อท�ำควำมรู ้ควำมเข้ำใจในคุณของพระนิพพำนดังนี้แล้ว จงน้อม 
ระลึกถึงคุณของพระนิพพำนที่มีสภำพเป็นสันติสุข ย�่ำยีควำมเมำมัวต่ำงๆ 
บรรเทำเสียซึ่งควำมกระหำยในกำมคุณอำรมณ์ ถอนเสียซึ่งควำมอำลัยใน
กำมคุณอำรมณ์ ตัดซึ่งควำมวนเวียนในวัฏฏะทั้ง ๓ เป็นที่สิ้นแห่งตัณหำ, 
ปรำศจำกรำคะเป็นที่ดับแห่งตัณหำ พ้นจำกเครื่องร้อยรัด พ้นจำกกำรปรุงแต่ง 
เหล่ำนี้แหละพระพุทธองค์ตรัสว่ำ เป็นธรรมอันประเสริฐยิ่ง

 เมื่อระลึกถึงคุณของพระนิพพำนดังกล่ำวน้ีเนืองๆ ท�ำให้จิตเชื่องสงบ 
จำกกิเลสนิวรณ์ อันเป็นกิจของสมำธิ จึงจัดว่ำ เป็นอำรมณ์ของสมถภำวนำได้

พุทธานุสสติ ถึง อุปสมานุสสติ

 ผู้ท่ีเจริญพุทธำนุสสติ เป็นต้น จนถึง อุปสมำนุสสติ ให้บริบูรณ์ถี่ถ้วน 
ได้นั้น คงท�ำได้แต่พระอริยบุคคลผู้รู้แจ้งในอริยสัจ ๔ พวกเดียวเท่ำนั้น

 ส�ำหรับปุถุชนนั้นจะเจริญให้ได้ถี่ถ้วนนั้น ย่อมท�ำไม่ได้ เพรำะยังไม่เคยได้
เข้ำถึงพระนิพพำน

 แต่อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำเป็นผู้ที่ได้รับกำรศึกษำอบรมมำในปรมัตถธรรม 
เป็นอย่ำงดี ก็พอที่จะสำมำรถระลึกถึงคุณของพระนิพพำนได้ ด้วยอ�ำนำจ
ของ สุตมยปัญญา แล้วน้อมน�ำคุณธรรมนั้นมำเป็นอำรมณ์ จิตใจก็จะบังเกิด 
ควำมเลื่อมใสในพระนิพพำนได้

 พระนิพพำนเป็นปรมัตถธรรม โดยเฉพำะเป็นอสังขตธรรมทีน่อกจำกจติ,  
เจตสิก, รูป คือ นำมธรรม และ รูปธรรม ซึ่งเป็นสังขตธรรมที่มีอยู่ในตน

 พระนิพพำนนั้น เป็นธรรมภำยนอกไม่มีอยู่ในตน แต่เป็นธรรมที่กระท�ำ
ให้เป็นอำรมณ์เกิดสันติสุขได้ แก่ผู้ที่เข้ำถึงอำรมณ์นิพพำนนี้ได้จริง
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พระนิพพาน ได้ชื่อว่า อุปสมะ และ มีสันติสุข

 อุปสมะ แปลว่ำ “สงบ” หมำยถึง สงบจำกกิเลส และ ขันธ์ ๕ จึงมี 
ควำมหมำยเช่นเดยีวกนักบัพระนพิพำน เหตนุัน้ พระนพิพำนจึงได้ช่ือว่ำ “อุปสมะ”

 ควำมสงบจำกกิเลส และ ขันธ์ ๕ คือควำมสุขท่ีเป็นสันติสุขเป็น 
ควำมสขุ เพรำะสิน้ทกุข์, ไม่ใช่ควำมสขุจำกกำรเสวยอำรมณข์องเวทนาเจตสิก

 พระนิพพำนไม่ใช่เป็นธรรมที่เสวยอำรมณ์ต่ำงๆ เหมือนเวทนำเจตสิกที่
เสวยรสของรปูำรมณ์, สทัทำรมณ์ ทีด่ีๆ  เป็นต้น ท�ำให้เกดิควำมพอใจได้รับควำมสขุ 
ที่เรียกว่ำ “เวทยิตสุข” คือ ควำมสุขเกี่ยวกับกำรเสวยกำมคุณอำรมณ์ต่ำงๆ ที่ 
มีอยู่ในโลก พระนิพพำนนั้นไม่มีเวทยิตสุขดังกล่ำว แต่พระนิพพำนมีสภำพสงบ
ด้วยปรำศจำกกเิลส และสงบจำกขนัธ์ ๕ อันเป็นทีอ่ำศยัของตณัหำ และทฏิฐิกเิลส  
เหตุนั้น พระนิพพำนจึงเป็นอำรมณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งกิเลสใดๆ อำศัยไม่ได้ จึงเรียก
พระนิพพำนว่ำ เป็นธรรมที่ดับกิเลส หรือธรรมอันเป็นที่ดับทุกข์ สันติสุขของ 
พระนิพพำน จึงเป็นควำมสุขเพรำะสิ้นทุกข์ และสิ้นกิเลส

 อุปมำสันติสุขท่ีมีอยู่ในพระนิพพำน เหมือนมหำเศรษฐีผู้บริบูรณ์ด้วย
กำมคุณอำรมณ์ต่ำงๆ วันหนึ่ง เศรษฐีก�ำลังพักผ่อนนอนหลับอยู่อย่ำงสุขสบำย 
พวกข้ำทำสบริวำรทั้งหลำย พำกันจัดเตรียมโภชนำหำร พร้อมด้วยเครื่องบ�ำรุง
บ�ำเรอควำมสุขต่ำงๆ ไว้อย่ำงพร้อมมูล

 เมื่อเตรียมอำหำรเสร็จแล้ว คนรับใช้ก็เข้ำไปปลุก เศรษฐีเมื่อถูกปลุกใน
เวลำท่ีก�ำลังนอนหลับสบำยอยู่ก็ไม่พอใจ จึงดุพวกคนใช้เหล่ำนั้นว่ำ “ท�ำไมจึง 
มำปลกุเรำในเวลำทีก่�ำลงันอนหลบัอย่ำงสบำยเช่นนี”้ คนรบัใช้กต็อบว่ำ “อำหำร
และ เครือ่งบ�ำเรอควำมสขุเตรยีมไว้พร้อมแล้วเจ้ำค่ะ พวกข้ำพเจ้ำจงึเข้ำมำปลกุ
เพื่อให้ได้รับประทำนอำหำรเหล่ำนั้น”
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 ท่ำนเศรษฐีไม่พอใจ ไม่ยอมลุกขึ้น และกลับขับไล่พวกคนรับใช้ให้ออกไป
ให้พ้น ตนจะนอนแล้วก็นอนหลับต่อไป

 ขณะที่ท่ำนเศรษฐีนอนหลับอยู่นั้น ไม่มีกำรเสวยกำมคุณอำรมณ์อะไร 
เป็นพิเศษ แต่ก็มีควำมพอใจในกำรนอนหลับสบำย มำกกว่ำจำกกำรได้เสวย
อำรมณ์ ด้วยกำรบริโภคอำหำร หรือด้วยกำรบ�ำรุงบ�ำเรอควำมสุขอย่ำงอื่น 
นอกจำกกำรนอนหลับเท่ำนั้น

 นี้ย ่อมแสดงให้เห็นว่ำ กำรหลับนอนที่สงบจำกกำรเสวยกำมคุณ 
อำรมณ์เพียงชั่วครำวนั้น ก็ยังรู้สึกว่ำ ได้รับควำมสุขถึงเพียงนี้ ถ้ำเป็นควำมสุข
ชนิดท่ีสงบจำกสังขตธรรม คือ รูปนำมทั้งปวงแล้ว จะยิ่งมีควำมสุขประเสริฐ 
สักเพียงใด ขอให้ท่ำนผู้ศึกษำได้โปรดพิจำรณำดูเถิด

 ๘. มรณานุสสติ กำรระลึกถึงควำมตำย ที่ตนจะต้องประสบแล้วเกิด 
ควำมสลดสังเวชเนืองๆ ชื่อว่ำ “มรณำนุสสติ” องค์ธรรมได้แก่ สติเจตสิก  
ในมหำกุศลจิต ๘ ที่มีควำมตำยเป็นอำรมณ์

มรณะ มี ๔ อย่าง

 ๑.  สมุจเฉทมรณะ  ได้แก่ กำรปรินิพพำนของพระอรหันต์ทั้งหลำย 
                ที่ตัดซึ่งวัฏฏทุกข์ทั้งปวง
 ๒.  ขณิกมรณะ     ได้แก่ ควำมดับของสังขำรธรรม คือ รูปนำม 
                ที่ดับอยู่ทุกภังคักขณะ 
 ๓.  สมมุติมรณะ    ได้แก่ ควำมตำยทีโ่ลกสมมตเิรียกกนัว่ำ ต้นไม้ตำย,  
                รถตำย, เรือตำย เป็นต้น
 ๔.  ชีวิตินทริยุปัจเฉทมรณะ ได้แก่ รูปชีวิต และนำมชีวิต ของสัตว์ 
                ทั้งหลำยที่ดับสิ้นลงในภพหนึ่งๆ

 มรณะ คือ ควำมตำย ที่จะใช้เป็นมรณำนุสสติน้ัน ได้แก่ ชีวิตินทริยุ- 
ปัจเฉทมรณะอย่ำงเดียว เพรำะเป็นมรณะท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์บุคคลโดยท่ัวไป  
ซึ่งอำจมีได้ ๒ กำล คือ :-
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   ๑)  กาลมรณะ  ได้แก่ กำรตำย ด้วยสิ้นบุญ หรือสิ้นอำยุ หรือ 
                ทั้งสิ้นบุญ และสิ้นอำยุ
   ๒)  อกาลมรณะ ได้แก่ กำรตำยด้วยอุปัจเฉทกกรรม คือ ประสบ 
                อุบัติเหตุต่ำง ๆ

 มรณะทั้ง ๒ กำลนี้ ใช้เจริญมรณำนุสสติได้ด้วยกันทั้งสองประกำร

 การเจริญมรณานุสสติ นั้น จะพิจำรณำศพที่อยู่เฉพำะหน้ำ หรือระลึก
ถึงคนที่ตำยไปแล้ว ทั้งที่มียศ มีอ�ำนำจวำสนำ มีทรัพย์สมบัติเพียงใดก็ตำม  
แล้วน้อมน�ำมำสู่ตน โดยบริกรรมภำยในใจว่ำ “มรณ� เม ภวิสฺสติ, ชีวิตินฺทฺริย� 
อปุจฺฉชิชฺสฺิสต”ิ เรำจักต้องตำย รปูชีวติ นำมชีวติ จกัต้องขำดจำกกนัอยูอ่ย่ำงนี้ 
เรื่อยๆ ไป หรือบริกรรมว่ำ “มรณ� เม ธุว� ชีวิต� เม อธุว�” ควำมตำยเป็นของแน่  
ควำมมีชีวิตอยู่เป็นของไม่แน่

 เมื่อระลึกอยู่ โดยมีโยนิโสมนสิกำร จนปัญญำท่ีเกี่ยวด้วยควำมสังเวช
สลดใจ คลำยควำมทะยำนอยำก ด้วยอ�ำนำจกำมฉันทนิวรณ์ลงได้ ท�ำให้คลำย
ก�ำหนดัยนิดใีนกำมคณุอำรมณ์ เป็นเหตใุห้สมำธิเกดิได้ง่ำย สติ ท่ีระลกึอยูเ่นืองๆ 
ในอำรมณ์ของควำมตำยนี ้เป็นเหตใุห้จติสงบเข้ำถงึอปุจำรสมำธไิด้ กจิของสมำธิ
ก็กั้นไว้ซึ่งกระแสของนิวรณ์

 จึงจัดว่ำ มรณำนุสสติ เป็นอำรมณ์ของสมถกรรมฐำนประกำรหนึ่งใน 
อนุสสติ ๑๐

 ๙.  กายคตาสติ กำรระลึกถึงอำกำร ๓๒ ของตน มีผม, ขน, เล็บ, ฟัน,  
หนัง เป็นต้นเนืองๆ ชื่อว่ำ กำยคตำสติ องค์ธรรม ได้แก่ สติเจตสิก ที่ใน 
มหำกุศลจิต ๘ ที่มีอำกำร ๓๒ ของตน เป็นอำรมณ์

 มีวจนัตถะว่ำ  กาเย คตา = กายคตา

 แปลควำมว่ำ กำรกระท�ำให้เป็นอำรมณ์ ในกองแห่งหมวด ๓๒ มีผม, ขน  
เป็นต้น ชื่อว่ำ “กำยคตำ”
 เกสาทิกายโกฏฺาเส คตา ปวตฺตา สติ = กายคตาสติ แปลควำมว่ำ  
สติที่ไป คือ ด�ำเนินไปในส่วนแห่งกำย มีผม เป็นต้น ชื่อว่ำ กำยคตำสติ 
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กายคตา จ สา สติ จาติ = กายคตาสติ

 ธรรมชำติที่เป็นไปโดยกำรกระท�ำให้เป็นอำรมณ์ในกองแห่งหมวด ๓๒  
มีผม, ขน เป็นต้นนั้นด้วย สติด้วย จึงชื่อว่ำ “กำยคตำสติ”
 กำยะ และโกฏฐำส มีควำมหมำยว่ำ กอง, หมวด อย่ำงเดียวกัน
 มีวจนัตถะของ ๓๒ โกฏฐำสว่ำ
 อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ, ม�ส� นหารู อฏฺ ี 
อฏฺมิิญฺช� วกฺก�, หทย� ยกน� กิโลมก� ปิหก� ปปฺผาส�, อนฺต� อนฺตคุณ� อุทริย� กรีส� 
มตถฺลงุคฺ�, ปิตตฺ� เสมฺห� ปพฺุโพ โลหติ� เสโท เมโท, อสสฺ ุวสา เขโฬ สงิฆฺาณกิา 
ลสิกา มุตฺต�
 แปลว่ำ ในร่ำงกำยของเรำนี้ มีส่วนต่ำง ๆ อยู่ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน 
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต๑, หัวใจ ตับ พังผืด ม้ำม๒ ปอด, ไส้
ใหญ่ ไส้น้อย อำหำรใหม่ อำหำรเก่ำ สมอง, น�้ำดี เสมหะ น�้ำเหลือง เลือด เหงื่อ  
มันข้น, น�้ำตำ มันเหลว น�้ำลำย น�้ำมูก ไขข้อ น�้ำมูตร
 ผู้ท�ำกำรพิจำรณำ ต้องอำศัยใช้วำจำและใจ แบ่งกำรบริกรรมออก 
เป็นหมวดๆ มี ๖ หมวด
 ๑.  ตจปัญจกะ     ได้แก่  เกสำ โลมำ นขำ ทนฺตำ ตโจ
 ๒.  วักกปัญจกะ      ”   ม�ส� นฺหำรู อฏฺ ีอฏฺมิิญฺช� วกฺก�
 ๓.  ปัปผำสปัญจกะ    ”   หทย� ยกน� กิโลมก� ปิหก� ปปฺผำส�
 ๔.  มัตถลุงคปัญจกะ  ”   อนฺต� อนฺตคุณ� อุทริย� กรีส� มตฺถลุงฺค�
 ๕.  เมทฉักกะ        ”   ปิตฺต� เสมฺห� ปุพฺโพ โลหิต� เสโท เมโท
 ๖.  มุตตฉักกะ       ”   อสฺสุ วสำ เขโฬ สิงฺฆำณิกำ ลสิกำ มุตฺต�
 กำรระลึกถึงอำกำร ๓๒ นี้เนืองๆ จิตย่อมสงบจำกกิเลสนิวรณ์ สำมำรถ
เข้ำถึงปฐมฌำนได้ จึงจัดไว้ในอำรมณ์ของสมถกรรมฐำนประกำรหนึ่ง
 ๑๐.  อานาปานัสสติ กำรระลึกอยู่ในลมหำยใจเข้ำ, หำยใจออกเนืองๆ 
ชื่อว่ำ “อำนำปำนัสสติ”
 เมื่อแยกศัพท์ได้แล้ว ๓ ศัพท์ คือ อำน+อปำน+สติ 
     อำน = หำยใจเข้ำ, อปำน = หำยใจออก 
     สติ = ควำมระลึกได้

๑ วกฺก�  โบรำณแปลว่ำ ม้ำม และแปลค�ำว่ำ   
๒   ปิหก�  ว่ำไต
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 เมื่อรวมกันแล้วเป็น อานาปานัสสติ กำรระลึกอยู่ที่ลมหำยใจเข้ำ-ออก

 มีวจนัตถะแสดงว่ำ อานญฺจ อปานญฺจ = อานาปาน� 

 ลมออกข้ำงนอก ลมเข้ำข้ำงใน ชื่อว่ำ “อำนำปำนะ” 

อานาปาเน ปวตฺตา สติ = อานาปานสฺสติ

 สติทีเ่กดิขึน้โดยมกีำรระลกึอยูท่ีล่มหำยใจเข้ำออก ช่ือว่ำ อำนำปำนสัสติ
 องค์ธรรม ได้แก่ สตเิจตสกิ ทีใ่นมหำกศุลจติ ๘ ทีม่ลีมหำยใจเข้ำออกเป็น
อำรมณ์

 * ตำมนัยพระสูตร อรรถกถำแสดง หำยใจเข้ำก่อน หำยใจออกทีหลัง 
เป็นกำรกล่ำวตำมปวัตติกมนัย นัยแห่งกำรเป็นไปตำมล�ำดับของลมหำยใจ  
เม่ือจะท�ำกำรปฏิบัติ ต้องก�ำหนดลมหำยใจเข้ำก่อน แล้วจึงก�ำหนดลมหำยใจ
ออกทีหลัง

 * ส่วนในพระวินยัอรรถกถำ และอธธิรรมอรรถกถำ แสดงตำมอปุปัตตกิมนยั 
นัยแห่งกำรเกดิขึน้ตำมล�ำดบัของลมหำยใจ ในขณะแรกคลอดจำกครรภ์ จะต้อง
หำยใจออกก่อน แล้วจึงหำยใจเข้ำ

 ลมหำยใจเข้ำออกนี้ มีชื่อเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “อัสสำสะ ปัสสำสะ”   
    อัสสำสะ  คือ  หำยใจเข้ำ 
    ปัสสำสะ   ”   หำยใจออก 

 มีวจนัตถะว่ำ อาทิมฺหิ สาสน� = อสฺสาโส ๑

 กำรสูดลมหำยใจก่อน เรียกว่ำ “อัสสำสะ” 

    ปจฺฉา สาสน� = ปสฺสาโส

 กำรระบำยลมหำยใจหลัง เรียกว่ำ “ปัสสำสะ”

 กำรระลึกถึงลมหำยใจเข้ำออกเนืองๆ เป็นกำรท�ำให้จิตใจสงบจำกกิเลส
นิวรณ์ สำมำรถเข้ำถึงอัปปนำฌำนได้ ตั้งแต่ปฐมฌำนถึงปัญจมฌำน

๑ อภิธานวรรรณนา คาถาที่ ๓๙ อาทิมฺหิ ปวตฺโต สาโส = อสฺสาโส  ลมหำยใจที่เป็นไปครั้งแรก ชื่อว่ำ  
 อัสสำสะ (ลมหำยใจออก)
 อสสฺาสโต อปคโต วาโต = ปสสฺาโส  ลมท่ีตรงข้ำมจำกลมหำยใจออก ช่ือว่ำ ปัสสำสะ (ลมหำยใจเข้ำ)
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หมวดที่ ๔

อัปปมัญญำ ๔
 อปัปมัญญา หมำยถงึ ธรรมทีเ่ป็นไปในสตัว์ทัง้หลำย อนัหำประมำณมไิด้ 
ชื่อว่ำ “อัปปมัญญำ” มีวจนัตถะว่ำ 

อปฺปมาเณสุ สตฺเตสุ ภวาติ = อปฺปมญฺญา

 ธรรมท่ีเป็นไปในสตัว์ท้ังหลำยอย่ำงหำประมำณมไิด้ชือ่ว่ำ “อปัปมญัญำ”

 หมำยควำมว่ำ บรรดำธรรมท้ังหลำยท่ีจะแผ่ไปในสัตว์ท้ังหลำยท้ังปวง
ได้ตลอดทั่วถึงกันโดยไม่มีจ�ำกัดนั้น มีธรรมอยู่ ๔ ประกำรเท่ำนั้น ได้แก่ เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่เป็นอัปปมัญญำธรรม อันจะแผ่ไปได้ในสัตว์ โดยไม่มี
จ�ำกัดบุคคลและสถำนที่ ธรรมเหล่ำนี้ต้องอำศัยสัตวบัญญัติ เป็นอำรมณ์ คือ :-

 ๑.  เมตตา คือ กำรแผ่ควำมรัก ควำมปรำรถนำดีต่อสัตว์อันเป็นที่รัก 
ท่ีชอบใจ เรียกว่ำ ปิยมนาปสัตวบัญญัติ หรือปิยมนำปบุคคล คือสัตว์ หรือ 
บุคคลอันเป็นที่รัก ที่พอใจ เป็นอำรมณ์

 ปิยมนาปบุคคล มี ๒ พวก ได้แก่ 
   ๑)  พวกธรรมดำ 
   ๒)  พวกที่เป็นไปด้วยอ�ำนำจภำวนำสมำธิ

 องค์ธรรมของเมตตำ ได้แก่ อโทสเจตสิก ที่มีปิยมนำปสัตวบัญญัต ิ
เป็นอำรมณ์

 ๒.  กรุณา คือกำรแผ่ควำมสงสำรต่อสัตว์ที่ได้รับควำมยำกล�ำบำก  
เรียกว่ำ ทุกขิตสัตวบัญญัติ คือ มีสัตว์ที่ก�ำลังได้รับควำมล�ำบำก หรือที่จะได้รับ
ควำมล�ำบำก เป็นอำรมณ์
 ทุกขิตสัตว์ มี ๒ จ�ำพวก คือ :-
   ๑)  ผู้ที่ได้รับควำมล�ำบำก เนื่องจำกพยสนะ ๕ 
   ๒)  ผู้ที่จะต้องประสบกับพยสนะ ๕
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 องค์ธรรมของกรุณำ ได้แก่ กรุณำเจตสิก ท่ีมีทุกขิตสัตวบัญญัติเป็น
อำรมณ์

 ๓.  มุทิตา คือ กำรแผ่ควำมชื่นชมยินดีต่อสัตว์บุคคล ที่ก�ำลังได้รับ 
ควำมสขุอยู ่หรอืทีจ่ะได้รบัควำมสขุในกำลภำยหน้ำ เรยีกว่ำ ม ี“สขุติสตัวบัญญตั”ิ 
เป็นอำรมณ์

 สุขิตสัตว์ มี ๒ พวก คือ :-
 ๑)  ผูท้ีเ่คยมีควำมสขุสบำยอยู ่หรือท่ีจะได้รับควำมสขุสบำยในกำลข้ำงหน้ำ
 ๒)  ผู้ที่เคยมีควำมสุขสบำยมำแล้ว แต่เวลำนี้ก�ำลังได้รับควำมล�ำบำก  
   ให้นึกถึงตอนที่เคยมีควำมสุขอยู่
 องค์ธรรม ได้แก่ มุทิตำเจตสิก ที่มีสุขิตสัตวบัญญัติ เป็นอำรมณ์

 ๔.  อุเบกขา ควำมวำงเฉยต่อสัตว์ท้ังหลำย โดยไม่น้อมไปในควำม
ปรำรถนำดี ไม่คิดช่วยบ�ำบัดทุกข์ ไม่ชื่นชมยินดีในควำมสุขของสัตว์แต่อย่ำงใด
ทั้งสิ้น เพ่งพิจำรณำว่ำ สัตว์ทั้งหลำยเป็นไปตำมอ�ำนำจแห่งกรรมของตนๆ ด้วย
กำรวำงใจเป็นกลำงอยู่ได้ โดยอำศัยมัชฌัตตสัตวบัญญัติ หรือมัชฌัตตบุคคล 
เป็นอำรมณ์ ซึ่งมีอยู่ ๒ พวก คือ :-
   ๑)  พวกธรรมดำ 
   ๒)  พวกที่เป็นไปด้วยอ�ำนำจภำวนำสมำธิ

 องค์ธรรมของอุเบกขำพรหมวิหำร ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตำเจตสิก ที่มี 
มัชฌัตตสัตวบัญญัติ เป็นอำรมณ์

 อัปปมัญญำธรรม ๔ ประกำรนี้ บำงทีก็เรียกว่ำ พรหมวิหารธรรม  
หมำยถึงธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของบรรดำพรหมทั้งหลำย

 ปิยมนำปสัตวบัญญัติ, ทุกขิตสัตวบัญญัติ และสุขิตสัตวบัญญัติทั้ง ๓ 
อำรมณ์ สำมำรถเจริญให้เข้ำถึงได้ ตั้งแต่ปฐมฌำนจนถึงจตุตถฌำน

 ส่วนมัชฌัตตสัตวบัญญัติ เป็นอำรมณ์ ของอุเบกขำพรหมวิหำรเฉพำะ
ปัญจมฌำนเท่ำนั้น
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หมวดที่ ๕

อำหำเรปฏิกูลสัญญำ
 อาหาเรปฏิกลูสัญญา กำรพิจำรณำอำหำรทีบ่ริโภคว่ำ เป็นของน่ำเกลยีด  
จนเกิดควำมรู้สึกว่ำ เป็นของน่ำเกลียด เป็นไปตำมอำกำรที่พิจำรณำนั้น ชื่อว่ำ 
อำหำเรปฏิกูลสัญญำ

 กำรพิจำรณำว่ำ อำหำรที่บริโภคนั้น หมำยควำมว่ำ เป็นของน่ำเกลียด 
โดยอำกำรต่ำงๆ ๑๐ ประกำร ดังวจนัตถะว่ำ

  คมนา เอสนา โภคา      อาสยา จ นิธานโต 
  อปกฺกา จ ปกฺกา ผลา     นิสฺสนฺทโต จ มกฺขนา 
  เอว� ทสหากาเรหิ        อิกฺเขยฺย ปฏิกูลตา ฯ

 แปลความว่า ผู้เจริญอำหำเรปฏิกูลสัญญำ พึงพิจำรณำเห็นอำหำรใน
กำรบริโภค เป็นของน่ำเกลียด โดยอำกำร ๑๐ อย่ำง ดังนี้

 ๑. โดยไปสู่สถำนที่มีอำหำร 
 ๒. โดยกำรแสวงหำ 
 ๓. โดยกำรบริโภค 
 ๔. โดยที่อยู่ มีน�้ำดี, เสมหะ เป็นต้น 
 ๕. โดยกระเพำะ ซึ่งเป็นที่หมักหมมของอำหำรใหม่ 
 ๖. โดยยังไม่ย่อย 
 ๗. โดยย่อยแล้ว 
 ๘. โดยผลที่ส�ำเร็จ 
 ๙. โดยอำกำรหลั่งไหล 
 ๑๐. โดยเปื้อน

 องค์ธรรม ได้แก่ สัญญำเจตสิก ที่ในมหำกุศลจิต ๘ และมหำกิริยำจิต ๘  
ที่มีกำรพิจำรณำอำหำรเป็นของน่ำเกลียด ในอำกำร ๑๐ อย่ำง เป็นอำรมณ์
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หมวดที่ ๖

จตุธำตุววัตถำน
 จตธุาตวุวตัถาน กำรพจิำรณำธำตทุัง้ ๔ มปีฐว,ี อำโป, เตโช และวำโยธำตุ  
ที่ปรำกฏอยู่ในร่ำงกำยของตน นับโดยพิสดำรแล้ว มีอำกำร ๔๒ คือ ปฐวีธำตุ 
๒๐ อำกำร, อำโปธำตุ ๑๒ อำกำร, เตโชธำตุ ๔ อำกำร และวำโยธำตุ ๖ อำกำร

 ในบรรดำธำตุทั้ง ๔๒ อำกำรนี้ 

 ปฐวีธาตุ  มีลักษณะ สัณฐำน แข็งหรืออ่อน เป็นก้อน เป็นแท่ง
 อาโปธาตุ มีลักษณะ เหลวไหลไปได้ หรือเกำะกุม
 เตโชธาตุ มีลักษณะ เป็นไออุ่นให้ควำมร้อนในร่ำงกำย
 วาโยธาตุ  มีลักษณะ เคลือ่นไหว พัดข้ึนเบือ้งสงู หรือพัดลงเบือ้งต�ำ่ หรือ 
                ท�ำให้เคร่งตึง

 ที่ส�ำคัญกันว่ำ เป็นเรำ, เขำ, หญิง, ชำย, สัตว์, บุคคล, มนุษย์, เทวดำ 
และพรหมนั้น หำใช่ไม่ แท้จริงนั้น ได้แก่กำรประชุมกันของธำตุทั้ง ๔ ที่รวมกัน
เป็นกลุ่มเป็นก้อน ปรำกฏเป็นรูปร่ำงสัณฐำนต่ำงๆ กัน ด้วยอ�ำนำจของกรรม, 
จิต อุตุ และอำหำร นั่นเอง

 กำรพิจำรณำธำตุท้ัง ๔ ที่ปรำกฏอยู่ภำยในร่ำงกำยน้ี จนเห็นเป็น 
เพียงกองแห่งธำตุ ปรำศจำกควำมเป็นเรำ, เขำ, สัตว์, บุคคลได้นี้ เรียกว่ำ  
จตุธาตุววัตถาน องค์ธรรมได้แก่ ปัญญำเจตสิกในมหำกุศลญำณสัมปยุตจิต ๔ 
และมหำกิริยำญำณสัมปยุตจิต ๔ ท่ีมีธำตุทั้ง ๔ ภำยในร่ำงกำย เป็นอำรมณ์ 
กำรพิจำรณำธำตุ ๔ นี้ เพียงให้จิตข่มกิเลสนิวรณ์ให้สงบลงได้ แต่ไม่สำมำรถที่
จะให้เข้ำถึงฌำนจิตได้
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หมวดที่ ๗

อรูปกรรมฐำน
 อรปูกรรมฐาน หรอือำรปุปกมัมฏัฐำน หมำยถงึ อำรมณ์กรรมฐำนท่ีไม่ใช่
รูปธรรม มีทั้งบัญญัติ และ ปรมัตถอรูปธรรม

อรูปกรรมฐานมี ๔ อย่าง

 ๑)  กสณิคุฆำฏมิำกำสบญัญัต ิหมำยถงึ บญัญัตอิำกำสทีเ่พิกแล้วจำกกสณิ
 ๒)  อำกำสำนัญจำยตนฌำนกุศลจิต และกิริยำจิต
 ๓)  นัตถิภำวบัญญัติ หมำยถึง บัญญัติควำมไม่มี
 ๔)  อำกิญจัญญำยตนฌำนกุศลจิต และกิริยำจิต

 อรูปกรรมฐำนทั้ง ๔ นี้ เป็นวิสัยของผู้ท่ีได้รูปปัญจมฌำนแล้ว จึงจะ
พิจำรณำอรูปกรรมฐำนเป็นอำรมณ์ได้

 กำรรวบรวมสมถกรรมฐำน ๗ หมวด ๔๐ อำรมณ์ ตำมเนื้อควำมใน 
อภิธัมมัตถสังคหบำลี ดังที่กล่ำวมำแล้วนี้

 เมื่อแสดงอำรมณ์กรรมฐำน ๔๐ ประกำรแล้ว ก่อนกำรแสดงวิธีเจริญ
สมถกรรมฐำน พระอนรุทุธำจำรย์ได้แสดงถงึกรรมฐำนทีเ่หมำะสมกบัจรติ เรยีก
ว่ำ “สัปปายเภท” แสดงประเภทของกำรเจริญภำวนำ เรียกว่ำ “ภาวนาเภท” 
และประเภทของนิมิต คืออำรมณ์ เรียกว่ำ “โคจรเภท” ตลอดจนบุพพกิจของ
ผู้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

จริต
 ค�ำว่ำ “จริยำ” หรือ “จริต” หมำยถึง ควำมประพฤติเป็นไปในกุศลธรรม
หรืออกุศลธรรมบ่อย ๆ ของบุคคล
 ในวิสุทธิมรรคอรรถกถำใช้ค�ำว่ำ “จริยำ” หมำยควำมว่ำ “เกิดเสมอๆ” 
ดังวจนัตถะว่ำ
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       จรณ� ปวตฺตน� = จริยา

 ควำมเกิดขึ้นเสมอ ๆ ชื่อว่ำ “จริยำ”

       ราคสฺส จริยา = ราคจริยา

 ควำมเกิดขึ้นเสมอๆ ของรำคะ ชื่อว่ำ “รำคจริยำ” 

       ราคจริยา เอตสฺส อตฺถีติ = ราคจริโต

 ควำมเกิดข้ึนเสมอๆ ของรำคะมีอยู่แก่บุคคลน้ัน ฉะนั้น บุคคลนั้นจึง 
ได้ชื่อว่ำมี “รำคจริต”

จริตมี ๖ ประเภท

 ในเนื้อควำมแห่งพระอภิธัมมตถสังคหะ แสดงว่ำ
 รำคจริตำ  โทสจริตำ  โมหจริตำ  สทฺธำจริตำ  พุทฺธิจริตำ  วิตกฺกจริตำ   
เจติ  ฉพฺพิเธน  จริตสงฺคโห ฯ 
 แปลความว่า พึงทรำบ จริตมี ๖ อย่ำงดังนี้ คือ 
  รำคจริต,       โทสจริต,   โมหจริต, 
  สัทธำจริต,      พุทธิจริต,   วิตกจริต

จริตโดยพิสดาร

 จริต ๖ ประเภทนี้ เป็นกำรแสดงโดยสังเขปเท่ำนั้น เมื่อแสดงโดย 
พิสดำรแล้ว มีจ�ำนวนถึง ๖๓ คือ
 ๑) สุทธิจริต ๑๔           ๒)  มิสสกจริต มี ๔๙
 สุทธิจริต ๑๔ ได้แก่ 
  รำคจริต,       โทสจริต,   โมหจริต,   รำคโทสจริต, 
  รำคโมหจริต,    โทสโมหจริต,  รำคโทสโมหจริต, 
  สัทธำจริต,      พุทธิจริต,   วิตกจริต   สัทธำพุทธิจริต,  
  สัทธำวิตกจริต,  พุทธิวิตกจริต, สัทธำพุทธิวิตกจริต
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 มิสสกจริต ๔๙ จ�ำแนกเป็น เอกมูล ๒๑, ทวิมูล ๒๑, ติมูล ๗
  ก. ในเอกมูล มีจริต ๒๑ คือ 
 ราคมูล ๗ ได้แก่ 
 ๑) รำคสัทธำจริต           ๒) รำคพุทธิจริต 
 ๓) รำควิตกจริต            ๔) รำคสัทธำพุทธิจริต 
 ๕) รำคสัทธำวิตกจริต        ๖) รำคพุทธิวิตกจริต 
 ๗) รำคสัทธำพุทธิวิตกจริต
 โทสมูล ๗ ได้แก่ 
 ๑) โทสสัทธำจริต           ๒) โทสพุทธิจริต 
 ๓) โทสวิตกจริต            ๔) โทสสัทธำพุทธิจริต 
 ๕) โทสสัทธำวิตกจริต        ๖) โทสพุทธิวิตกจริต 
 ๗) โทสสัทธำพุทธิวิตกจริต
 โมหมูล ๗ ได้แก่ 
 ๑) โมหสัทธำจริต           ๒) โมหพุทธิจริต 
 ๓) โมหวิตกจริต            ๔) โมหสัทธำพุทธิจริต 
 ๕) โมหสัทธำวิตกจริต        ๖) โมหพุทธิวิตกจริต 
 ๗) โมหสัทธำพุทธิวิตกจริต
  ข. ในทวิมูล มีจริต ๒๑ คือ 
 ราคโทสมูล มี ๗ ได้แก่ 
 ๑) รำคโทสสัทธำจริต        ๒) รำคโทสพุทธิจริต 
 ๓) รำคโทสวิตกจริต         ๔) รำคโทสสัทธำพุทธิจริต 
 ๕) รำคโทสสัทธำวิตกจริต     ๖) รำคโทสพุทธิวิตกจริต 
 ๗) รำคโทสสัทธำพุทธิวิตกจริต
 ราคโมหมูล ๗ ได้แก่ 
 ๑) รำคโมหสัทธำจริต        ๒) รำคโมหพุทธิจริต 
 ๓) รำคโมหวิตกจริต         ๔) รำคโมหสัทธำพุทธิจริต 
 ๕) รำคโมหสัทธำวิตกจริต     ๖) รำคโมหพุทธิวิตกจริต 
 ๗) รำคโมหสัทธำพุทธิวิตกจริต
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 โทสโมหมูล ๗ ได้แก่ 
 ๑) โทสโมหสัทธำจริต        ๒)  โทสโมหพุทธิจริต 
 ๓) โทสโมหวิตกจริต         ๔) โทสโมหสัทธำพุทธิจริต 
 ๕) โทสโมหสัทธำวิตกจริต     ๖) โทสโมหพุทธิวิตกจริต 
 ๗) โทสโมหสัทธำพุทธิวิตกจริต

  ค. ในติมูลจริต มี ๗ คือ
 ราคโทสโมหมูล ๗ ได้แก่ 
 ๑) รำคโทสโมหสัทธำจริต     ๒) รำคโทสโมหพุทธิจริต 
 ๓) รำคโทสโมหวิตกจริต      ๔) รำคโทสโมหสัทธำพุทธิจริต 
 ๕) รำคโทสโมหสัทธำวิตกจริต  ๖) รำคโทสโมหพุทธิวิตกจริต 
 ๗) รำคโทสโมหสัทธำพุทธิวิตกจริต

 กำรแสดงจริตพิสดำรนี้ เป็นกำรช้ีให้เห็นว่ำ คนหน่ึงๆ ย่อมมีจริตได้ 
หลำยอย่ำงปะปนกัน คือ ๒-๓-๔ จริตบ้ำง แต่กำรให้กรรมฐำนนั้นจะให ้
หลำยอย่ำงตำมจ�ำนวนจริตที่มีอยู่นั้นไม่ได้ เพียงเลือกให้กรรมฐำนอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งที่เหมำะกับจริตที่ปรำกฏชัดมำกที่สุดกว่ำบรรดำจริตอื่นที่มีอยู่นั้น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจริต

 กำรที่จะรู ้ถึงจริตอัธยำศัยของบุคคลอ่ืนนั้น เว้นแต่ปรจิตตวิชำนน 
อภิญญำลำภีบุคคลแล้ว บุคคลอ่ืนจะรู้ถูกต้องแน่นอนเป็นไม่มี จะมีก็เพียงแต่
สังเกตดูลักษณะอำกำรที่แสดงออก หรือพยำกรณ์ตำมหลักของโหรำศำสตร์
เท่ำนั้น ที่มีอยู่ทั่วไปในทำงโลก

 ในพุทธศำสนำนั้น มีหลักเกณฑ์ใช้เป็นเครื่องสังเกต ๕ อย่ำง ดังปรำกฏ 
ในวิสุทธิมรรคอรรถกถำว่ำ 
  อิริยาปถโต กิจฺจา    โภชนา ทสฺสนาทิโต 
  ธมฺมปฺปวตฺติโต เจว   จริยาโย วิภาวเย ฯ
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 แปลความว่า บัณฑิตพึงทรำบจริตต่ำงๆ 

  โดยอาศัยอิริยาบถ    คือ กำรยืน เดิน นั่ง นอน 
  โดยอาศัยกิจ         คือ กำรงำนที่กระท�ำอยู่สม�่ำเสมอ 
  โดยอาศัยโภชนะ      คือ อำหำรที่บริโภค 
  โดยอาศัยทัสสนะ เป็นต้น คือ กำรดู, กำรฟัง, กำรดม, กำรกิน,  
                    กำรลูบไล้แต่งตัว 
  โดยอาศัยธรรมปวัตติ  ควำมประพฤติเป็นไปในธรรมต่ำงๆ รวม  
                    ๕ อย่ำง ดังนี้

ข้อสังเกตจากผู้ที่ราคจริตโดยอาการ ๕ อย่าง

 ๑.  โดยอิริยาบถ ผู้มีรำคจริต เมื่อเวลำเดิน จะเดินตำมปกติธรรมดำ 
ด้วยกิริยำอันแช่มช้อย วำงเท้ำลงอย่ำงสม�่ำเสมอ ยกเท้ำขึ้นอย่ำงสม�่ำเสมอ  
นั่ง นอน ยืน เดิน มีอำกำรละมุนละม่อมน่ำดู

 ๒.  โดยกิจ ผู้มีรำคจริต เมื่อท�ำกำรงำนอันใด ย่อมท�ำได้อย่ำงเรียบร้อย 
กำรเขียนหนังสือ หรือ เย็บปักถักร้อย ท�ำได้สวยงำมประณีต จะปัดกวำด เช็ดถู 
ก็ท�ำได้อย่ำงหมดจดเรียบร้อย ค่อยๆ ท�ำอย่ำงไม่รีบร้อน

 ๓.  โดยโภชนะ ชอบอำหำรรสกลมกล่อมละมนุละไม รสอร่อย ตักอำหำร
พอเหมำะพอควร ไม่มำกเกินไปหรือไม่น้อยเกินไป รับประทำนอำหำร แช่มช้ำ 
ไม่รีบร้อน

 ๔.  โดยทัสสนะ ผู้มีรำคจริต เมื่อได้เห็นรูปที่สวยงำม ฟังเสียงที่ไพเรำะ, 
ได้กล่ินหอม, ได้รับรสอร่อย, สัมผัสกับสิ่งที่อ่อนนุ่ม แม้เพียงเล็กน้อยก็ปรีดำ
ปรำโมทย์มำก ตดิใจในสิง่เหล่ำน้ี และถ้ำหำกพลดัพรำกไป กอ็ำลยัอำวรณ์เสยีดำย

 ๕.  โดยธรรมปวตัต ิผูม้รีำคจริตถกูอ�ำนำจของกำมรำคะน้อมน�ำจิตใจไป 
ในฝ่ำยต�่ำดังนี้ คือ :-
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   ๑.		 มายา       เป็นคนเจ้ำเล่ห์ปกปิดกำรท�ำทุจริตของตนไว้
   ๒.		 สาเถยฺย     เป็นผู้โอ้อวดคุณควำมดีที่ไม่มีอยู่ในตน
   ๓.		 มาน        ถือตัว
   ๔.		 ปาปิจฺฉตา    ประสงค์ไปในทำงทุจริต
   ๕.		มหิจฺฉตา     ปรำรถนำมำก, อยำกดัง
   ๖.		อสนฺตุฏฺิตา   ไม่สันโดษ
   ๗.		สิงฺค        มีแง่งอน
   ๘.		จาปลฺย      ประดิดประดอย พิถีพิถันกับควำมสวยงำม

ผู้มีสัทธาจริตโดยอาการ ๕ อย่าง

 ๑.  โดยอิริยาบถ   ๒. โดยกิจ   ๓. โดยโภชนะ   ๔. โดยทัสสนะ 
เหมือนกับผู้มีรำคจริตทั้งสิ้น ต่ำงกันแต่ในประกำรที่ ๕. ธรรมปวัตติ นั้น ผู้มี 
สทัธำจรติย่อมเป็นผูไ้ม่มมีำยำสำไถยแต่ประกำรใด กลบัมจีติใจทีเ่ป็นฝ่ำยตรงข้ำม 
กับผู้มีรำคจริต ดังนี้ คือ
 ๑.		มุตฺตจาคตา         เป็นผู้เสียสละไม่กังวลในสิ่งทั้งปวง
 ๒.		อริยานํ	ทสฺสนกามตา  มีควำมต้องกำรเห็นพระอริยเจ้ำ
 ๓.		สทฺธมฺมํ	โสตุกามตา   ต้องกำรฟังพระสัทธรรม
 ๔.		ปาโมชฺชพหุลตา      มีควำมปรำโมทย์เมือ่ได้เหน็พระอริยเจ้ำ และ 
                    ได้ฟังพระสัทธรรม
 ๕.		อสตา            เป็นผู้ไม่โอ้อวด 
 ๖.		อมายาวิตา         เป็นผู้ไม่มีมำยำ
 ๗.		ปสาโท             เป็นผู้เลื่อมใสในคุณพระศรีรัตนตรัย บิดำ- 
                    มำรดำ, ครูอำจำรย์ เป็นอย่ำงดี

ผู้มีโทสจริตโดยอาการ ๕ อย่าง

 ๑.  โดยอิริยาบถ ผู้มีโทสจริต เมื่อเดินมักจิกปลำยเท้ำ กำรยกเท้ำขึ้น
และวำงเท้ำลงเป็นไปอย่ำงรวดเร็วไม่เรียบร้อย เวลำยืน, เวลำน่ัง มีกิริยำ 
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ท่ำทำงกระด้ำง เวลำนอนก็รีบร้อนทอดกำยนอนอย่ำงไม่เรียบร้อย เมื่อถูกปลุก
ก็ลุกขึ้นผลุนผลัน คล้ำยกับไม่พอใจ
 ๒.  โดยกิจ กำรท�ำงำนอำจท�ำได้แล้วเสร็จเร็ว แต่ขำดควำมประณีต
เรียบร้อย มักจะรวบรัดเอำพอให้เป็นไปได้
 ๓.  โดยโภชนะ ชอบอำหำรหยำบทีมี่รสจดั บรโิภคค�ำโต รบัประทำนเรว็  
ได้อำหำรไม่ถูกปำกมักโกรธ
 ๔.  โดยทัสสนะ เมื่อได้รับอนิฏฐำรมณ์ เห็นรูปไม่สวย, ได้ยินเสียง 
ไม่ไพเรำะ, ได้กลิ่นเหม็น, รับรสไม่อร่อย, สัมผัสหยำบ หรือร้อนแม้เพียง 
เล็กน้อยก็หงุดหงิดร�ำคำญใจ
 ๕.  โดยธรรมปวัตติ ย่อมมีจิตใจไปในทำงอันธพำล ดังนี้
   ๑. โกธ   เป็นผู้มักโกรธ    ๒. อุปนาห  เป็นผู้ผูกโกรธ 
   ๓. มกฺข  ลบหลู่คุณคน    ๔. ปลาส  ตีเสมอ 
   ๕. อิสฺสา ริษยำควำมดีผู้อื่น  ๖. มจฺฉริย  ตระหนี่เหนียวแน่น

ผู้มีพุทธิจริตโดยอาการ ๕ อย่าง

 ๑. โดยอิริยาบถ   ๒. โดยกิจ   ๓. โดยโภชนะ   ๔. โดยทัสสนะ 
เหมอืนกนักบัผูม้โีทสจรติ ต่ำงกนัแต่ในประกำรที ่๕. ธรรมปวตัตเิท่ำนัน้ คอื ผูม้ี 
พุทธิจริต เป็นคนจิตใจสูง ตรงข้ำมกับผู้มีโทสจริต ดังนี้
 ๑.		โสวจสฺสตา        เป็นผู้ว่ำง่ำยรับฟังค�ำสั่งสอนที่มีประโยชน์
 ๒.		กลฺยาณมิตฺตตา     เป็นผู้เลือกคบคนดีเป็นเพื่อน
 ๓.		โภชเนมตฺตญฺญุตา	  เป็นผู้รู้จักประมำณในกำรบริโภค
 ๔.		สติสมฺปชญฺ       เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ
 ๕.		ชาคริยานุโยโค     เป็นผู้หมัน่ประกอบควำมเพยีรเป็นนติย์ พักผ่อน 
                  หลับนอนน้อย 
 ๖.		สํเวโค           เป็นผู้เห็นโทษในกำรเกิด, แก่, ตำย
 ๗.		โยนิโส	ปธานํ      เป็นผู้หมั่นเพียรประกอบกรรมดี เพ่ือคติท่ีด ี
                  จนถึงที่สุดแห่งทุกข์
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ผู้มีโมหจริตโดยอาการ ๕ อย่าง

 ๑.  โดยอิริยาบถ ผู ้มีโมหจริต เมื่อเดินไม่เรียบร้อย มีกำรขย่มตัว 
จิกปลำยเท้ำและส้น เวลำนั่งหรือยืนมักเหม่อลอย เวลำนอนเหวี่ยงแขน, ขำ 
เกะกะ ไม่เรียบร้อย เมื่อถูกปลุกให้ลุกขึ้นมีอำกำรเชื่องช้ำงัวเงีย

 ๒.  โดยกิจ ผู้มีโมหจริต เมื่อท�ำกำรงำนอันใด มักท�ำงำนหยำบไม่ถี่ถ้วน 
กำรงำนคั่งค้ำงไม่เรียบร้อย พอให้เป็นไปได้อย่ำงขอไปที เอำดีไม่ได้

 ๓.  โดยโภชนะ ชอบรสอำหำรไม่แน่นอน กำรบรโิภคมมูมำมไม่เรยีบร้อย

 ๔.  โดยทัสสนะ ผู้มีโมหจริต เมื่อรับอำรมณ์อันใด ไม่ใคร่สนใจเฉยเมย
อยู่ เพรำะควำมเซื่องซึมต่ออำรมณ์นั่นเอง ควำมคิด ควำมเห็นมักไม่ใคร่จะเป็น
ตัวของตัวเอง เมื่อคนอื่นเขำติก็พลอยติ เขำชมก็พลอยชมกับเขำด้วย

 ๕.  โดยธรรมปวัตติ ผู้มีโมหจริต ย่อมมีจิตใจไม่ฉลำดในเหตุผลต่ำงๆ 
ค่อนข้ำงโง่เขลำ มีอำกำรเป็นไปในธรรม ดังนี้

  ๑.	ถีนมิทฺธํ         เป็นผู้มีจิตใจง่วงเหงำหดหู่อยู่เสมอ 

  ๒.	อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ    เป็นผู้มีควำมฟุ้งซ่ำน หงุดหงิด ร�ำคำญใจ

  ๓.	วิจิกิจฺฉา        เป็นผู้มีควำมสงสัยในเรื่องต่ำง ๆ

  ๔.	อาทานคาหิตา    เป็นผู้ยึดมั่นโดยปรำศจำกเหตุผล

  ๕.	ทุปฺปฏินิสฺสคฺคิตา  เป็นผู้รับกำรอบรมให้เปลื้องควำมเห็นผิด
                  ได้ยำก

ผู้มีวิตกจริตโดยอาการ ๕ อย่าง

 ๑. โดยอิริยาบถ   ๒. โดยกิจ   ๓. โดยโภชนะ   ๔. โดยทัสสนะ 
เหมือนกันกับผู้มีโมหจริตทั้งสิ้น ต่ำงกันแต่ในธรรมปวัตติเท่ำนั้น
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 ๕.  โดยธรรมปวัตติ ผู้มีวิตกจริตย่อมมีจิตเป็นไป ดังนี้ :-
   ๑.		 ภสฺสพหุลตา      เป็นคนพูดพร�่ำ
   ๒.		 คณารามตา       ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ
   ๓.		 กุสลานุโยเค	อรติ   ไม่มีควำมยินดีในกำรท�ำบุญกุศล
   ๔.		 อนวฏฺิตกิจฺจตา    เป็นคนชอบพลุกพล่ำนเปลี่ยนงำนบ่อย ๆ
   ๕.		 รตฺติธุมายนา	     กลำงคืนชอบคิดวำงแผนงำนท่ีจะท�ำใน 
                     วันรุ่งขึ้น 
   ๖.		 ทิวาปชฺชลนา      กลำงวันท�ำงำนตำมแผนที่คิดไว้ ไม่ว่ำจะ 
                     ผิดถูกประกำรใด
   ๗.	หุราหุรํ	ธาวนา     เป็นคนเจ้ำควำมคิดฟุ้งซ่ำนนำนำประกำร

 ข้อสังเกต จริตต่ำงๆ ดังที่กล่ำวนี้ เป็นของโบรำณำจำรย์ได้วำงเป็นหลัก
ไว้พิจำรณำในกำรให้อำรมณ์กรรมฐำนสืบต่อกันมำเท่ำนั้น มิใช่เป็นพุทธพจน์
หรืออรรถกถำประกำรใด จึงถือว่ำ เป็นที่ถูกต้องแน่นอนยังมิได้ เพียงแต่อำศัย 
ใช้สังเกตดูอัธยำศัยใจคอผู้ปฏิบัติโดยทั่วๆ ไป เท่ำนั้น และบำงคนหำใช่มีแต่
เพยีงจรติเดยีวไม่ แต่มถีงึ ๒-๓-๔ จริตปนกนัอยูใ่นคนเดยีวกนักมี็ ผูอ้ืน่นอกจำก 
ปรจิตตวิชำนนอภิญญำลำภีแล้ว หำล่วงรู้ถึงจริตของใครๆ โดยถูกต้องแน่นอน
ได้ไม่

สมุฏฐานของจริต
 ถ้ำจะตั้งปัญหำถำมว่ำท�ำไมคนเรำในโลกนี้ จึงมีจริตอัธยำศัย จิตใจ 
ไม่เหมือนกนั บำงทีแม้เป็นพีน้่องท้องเดยีวกนั กย็งัม ีอธัยำศยัใจคอไม่เหมอืนกนั 
บำงคนอัธยำศัยดี บำงคนไม่ดี เอำรัดเอำเปรียบเห็นแก่ตัว

 ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พรำะเนือ่งมำจำกกำรท�ำกศุล-อกศุลของคนทัง้หลำยในชำติ
ปำงก่อน ที่เป็นตัว เหตุ นั้น ไม่เหมือนกัน กล่ำวคือ

 บุคคลบำงคน ขณะก�ำลังบริจำคทำน, รักษำศีล เจริญภำวนำอยู่นั้น 
กระแสจิตใจในขณะนั้น ย่อมปรำรภกำรมีชื่อเสียง มีคนนับหน้ำถือตำ อยำก 
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ได้ผลที่เป็นทิพยสมบัติบ้ำง, มนุษย์สมบัติบ้ำง อันเป็นตัวตัณหา มีกำรยึดถือว่ำ
เป็นนั่นบ้ำง, เป็นนี่บ้ำง อันเป็นตัว มำนะ มีกำรยึดถือว่ำ ขันธ์ ๕ เป็นตัวตนบ้ำง 
อันเป็นตัว ทิฏฐิ กำรท�ำกุศลที่เกี่ยวเนื่องด้วย ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ เช่นนี้จึง 
เป็นเหตุให้ผู้นั้นเป็นคนมี รำคจริต ในภพต่อๆ ไป

 บุคคลใด ขณะท�ำบุญให้ทำน, รักษำศีล เป็นต้น เกิดควำมโกรธ, ควำม
เศร้ำโศกเสียใจ อิจฉำริษยำ หรือ ควำมตระหนี่ มีควำมเดือดร้อนใจขึ้นมำแล้ว  
กุศลท่ีเนื่องด้วยโทสะ, อิสสำ, มัจฉริยะ หรือ กุกกุจจะ เหล่ำนี้ จึงเป็นเหตุ 
ท�ำให้ผู้นั้นเป็นคนมี โทสจริต ในภพต่อๆ ไป

 บุคคลใด ขณะท�ำกุศล มีทำนกุศล เป็นต้น ท�ำไปด้วยควำมไม่รู้เหตุผล 
ในกำรท�ำกศุลของตนแต่อย่ำงใด หำกแต่ท�ำไปตำมประเพณหีรือท�ำกศุลไปพร้อม
กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำ กุศลที่ตนท�ำนี้ จะมีผลหรือไม่มีผลอย่ำงไรก็ไม่รู้ จึงคิด
ฟุ้งซ่ำนไปในขณะท�ำกุศล ฉะนั้น กุศลนั้นจึงเกี่ยวเนื่องด้วยโมหะ, วิจิกิจฉำ และ 
อุทธัจจะ จึงเป็นเหตุท�ำให้ผู้นั้นเป็นคนมี โมหจริต ในภพต่อไป

 บุคคลบำงคน ท�ำกุศล มีทำนกุศล เป็นต้น ด้วยควำมสนุกสนำน 
เพลิดเพลินในกำมคุณอำรมณ์ หรือคิดอำฆำตโกรธแค้นผู้อื่น หรือคิดในทำง
เบยีดเบียนท�ำลำยควำมสุขของคนอืน่ สตัว์อืน่ให้ได้รับควำมเดอืดร้อนเช่นนีแ้ล้ว  
กุศลที่ตนท�ำนั้นก็เกี่ยวเนื่องด้วยกำมวิตก พยำปำทวิตก และ วิหิงสำวิตก จึง
ท�ำให้ผู้นั้นเป็นคน วิตกจริต 

 บุคคลใด ท�ำกุศลด้วยศรัทธำหนักแน่นมั่นคงในคุณพระรัตนตรัย กุศล 
เช่นนี้แหละ จึงเป็นเหตุท�ำให้ผู้นั้นเป็นคน มี สัทธาจริต 

 บุคคลใด ท�ำกุศล มีทำน, ศีล, ภำวนำ เป็นต้น ด้วยควำมเข้ำใจใน 
เหตุผลที่ตนท�ำกุศลนั้นประกอบด้วยปัญญำเช่นนี้แหละ ท�ำให้ผู้นั้นเป็นคนมี  
พุทธิจริต ในภพต่อไป
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 รวมควำมว่ำ คนทั้งหลำยที่มีจริตต่ำงๆ กันนั้น เนื่องมำจำกกุศลกรรม 
ที่ตนท�ำไว้ในภพก่อนๆ เนื่องด้วยสภำวธรรมฝ่ำยกุศล หรือ อกุศลปะปนอยู่จึง
เป็นเหตุให้คนทั้งหลำยมีจริตอัธยำศัยประจ�ำตัวแตกต่ำงกัน

 อย่ำงไรก็ตำม นับเป็นโอกำสอันประเสริฐที่ได้เกิดมำเป็นมนุษย์พบ 
พระพุทธศำสนำ และยังมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยมำได้จนถึงปัจจุบันนี้นั้น

 ถ้ำได้มีโอกำสเจริญสติสัมปชัญญะด้วยดีแล้ว ก็จะแก้ไขปรับปรุงหรือ 
เพิม่เตมิภำวะควำมเป็นอยู่ของตนให้เป็นผลก�ำไรต่อไปในภพหน้ำ ด้วยกำรสร้ำง
กุศลในพระพุทธศำสนำนี้ไว้

 หมำยควำมว่ำ ถ้ำรู้ว่ำตนเป็นคนโง่ ก็จงเร่งศึกษำวิชำธรรมะนี้ไว้ หรือ 
ไม่กช่็วยสนบัสนนุกำรศึกษำวิชำธรรมะหรือส�ำนกัปฏบิตัธิรรมโดยกำรสร้ำงต�ำรำ, 
สถำนศึกษำ และ ส�ำนักปฏิบัติธรรม

 ฉะน้ัน จะเห็นได้ว่ำ ผู ้มีสติสัมปชัญญะทั้งหลำย ย่อมเป็นผู ้ได้รับ 
ผลก�ำไรจำกกำรได้เกิดมำเป็นมนุษย์พบพระพุทธศำสนำ แต่ถ้ำหำกขำด
สติสัมปชัญญะในกำรปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมพูนควำมรู้ของตนในกำรกระท�ำกุศล 
ด้วยดีแล้ว ก็ช่ือว่ำผู ้นั้นไม่ได้รับประโยชน์อะไรจำกกำรเกิดเป็นมนุษย์พบ 
พระพุทธศำสนำเลย

แสดงภาวนา ๓
 มีเนื้อควำมในพระอภิธัมมัตถสังคหะบำลี แสดงว่ำ :-
 ปริกมฺมภาวนา อุปจารภาวนา อปฺปนาภาวนา เจติ ติสฺโส ภาวนา ฯ
 แปลความว่า “พึงทรำบ ภำวนำ มี ๓ อย่ำงดังนี้ คือ บริกรรมภำวนำ, 
อุปจำรภำวนำ และ อัปปนำภำวนำ”
 ๑.  บริกรรมภาวนา หมำยควำมว่ำ มหำกุศลจิต หรือ มหำกิริยำจิต ที่
เกิดขึ้นก่อน ๆ ติดต่อเนื่องกันตั้งแต่ได้เริ่มต้นเจริญสมถกรรมฐำนใหม่ๆ ตลอด
มำจนจดขอบเขตแห่งอุคคหนิมิตนั้น ชื่อว่ำ บริกรรมภาวนา
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 มีวจนัตถะว่ำ 

อปฺปน� ปริกโรติ ปริสงฺขโรตีติ = ปริกมฺม�

 วิถีจิตอันใด ย่อมจัดแจงปรุงแต่งอัปปนำจิต ฉะนั้น วิถีจิตนั้น ชื่อว่ำ 
บริกรรม อีกนัยหนึ่ง 

อาทิภูต� กมฺม� = ปริกมฺม�

 วิถีจิตที่เป็นเหตุแห่งกำรเจริญกรรมฐำนเบื้องต้น ชื่อว่ำ บริกรรม
 วิถีจิตที่จัดแจงปรุงแต่งอัปปนำ หรือวิถีจิตที่เป็นเหตุแห่งกำรเจริญ
กรรมฐำนเบ้ืองต้นนี ้พระโยคำวจรควรกระท�ำให้เกดิขึน้ตดิต่อกนัอยูเ่รือ่ยๆ และ
ทวีมำกขึ้นไปเป็นล�ำดับ ฉะนั้น วิถีจิตนั้น ชื่อว่ำ บริกรรมภาวนา
 มีวจนัตถะว่ำ 

ปริกมฺมญฺจ สา ภาวนา จาติ = ปริกมฺมภาวนา

 วิถีจิตใดชื่อว่ำ บริกรรมด้วย ชื่อว่ำ ภำวนำด้วย ฉะนั้น วิถีจิตนั้นชื่อว่ำ 
บริกรรมภาวนา
 ๒.  อุปจารภาวนา หมำยถึง มหำกุศลจิต หรือ มหำกิริยำจิต ที่เกิดขึ้น
ใกล้กันกับอัปปนำฌำน ชื่อว่ำ อุปจารภาวนา
 มีวจนัตถะว่ำ 

อปฺปนาย สมีเป จรติ ปวตฺตตีติ = อุปจาโร

 วิถีจิตอันใด เกิดขึ้นใกล้เคียงกันกับขอบเขตของอัปปนำฌำน ฉะนั้นวิถี
จิตนั้น ชื่อว่ำ อุปจาร

อุปจาโร จ สา ภาวนา จาติ = อุปจารภาวนา

 วิถีจิตใด ชื่อว่ำ อุปจำรด้วย ชื่อว่ำ ภำวนำด้วย ฉะนั้น วิถีจิตนั้น ชื่อว่ำ 
อุปจารภาวนา
 หมำยควำมว่ำ วิถีจิตที่ชื่อว่ำ อุปจำร นี้แหละ ที่พระโยคำวจรกระท�ำ 
ให้เกิดขึ้นเรื่อยๆ และทวีมำกยิ่งขึ้น วิถีจิตนั้นได้ชื่อว่ำ อุปจารภาวนา
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 ๓.  อัปปนาภาวนา ค�ำว่ำ “อัปปนำ” เมื่อว่ำโดยธรรมแล้วเป็นชื่อของ 
วิตก โดยตรง ส่วนธรรมอื่นมีมหัคคตจิต, โลกุตตรจิต และ เจตสิกที่ประกอบนั้น  
เป็นกำรเรียกชื่อ อัปปนำ โดยอ้อม ดังมีวจนัตถะแสดงว่ำ

อปฺเปติ สมฺปยุตฺตธมฺเม อารมฺมณ� อภินิโรเปตีติ = อปฺปนา

 ธรรมชำติอันใด ย่อมยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อำรมณ์เฉพำะหน้ำ ฉะนั้น 
ธรรมชำตินั้น ชื่อว่ำ อัปปนา ได้แก่ วิตก องค์ฌำนที่ประกอบกับมหัคคตจิต 
และโลกุตตรจิต

อปฺปนา จ สา ภาวนา จาติ = อปฺปนาภาวนา

 ธรรมชำตอัินใดเป็นอัปปนำด้วย เป็นกำรกระทบทีถ่งึแล้วซึง่ควำมเจรญินัน้ 
ด้วย ฉะนั้น ธรรมชำตินั้น ชื่อว่ำ อัปปนาภาวนา
 ภำวนำทั้ง ๓ ประกำรนี้ บริกรรมภำวนำ มี ๒ ตอน คือ ตอนแรกของ
มหำกุศลหรือมหำกิริยำ ท่ีเกิดข้ึนก่อน ๆ ยังอยู่ห่ำงไกลจำกมหัคคตฌำนนั้น  
มหำกุศล หรือ มหำกิริยำนั้น ชื่อว่ำ บริกรรมภาวนา
 เมื่อเจริญอยู่เรื่อยๆ และมีก�ำลังทวียิ่งๆ ขึ้นตำมล�ำดับ จนใกล้ที่มหัคคต-
ฌำนจะเกิดขึ้น มหำกุศลหรือมหำกิริยำนั้น ชื่อว่ำ อุปจารภาวนา

นิมิต ๓
 เนื้อควำมในอภิธัมมัตถสังคหบำลี แสดงว่ำ :-

 ปริกมฺมนิมิตฺต� อุคฺคหนิมิตฺต� ปฏิภาคนิมิตฺตญฺเจติ ตีณิ นิมิตฺตานิ จ  
เวทิตพฺพานิ ฯ

 พึงทรำบ นิมิต ๓ ดังนี้ บริกรรมนิมิต, อุคคหนิมิต, ปฏิภำคนิมิต

 ๑.  บริกรรมนิมิต หมำยถึง อำรมณ์ของกรรมฐำนต่ำงๆ มีปฐวีกสิณ 
เป็นต้น ชื่อว่ำ “นิมิต” มีวจนัตถะว่ำ

 อารมฺมณิกธมฺเมหิ นิมิยเต ฌานิยเต = นิมิตฺต� 
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 ธรรมอันใด พึงรู้ได้เป็นนิตย์ด้วยจิต และเจตสิกซึ่งเป็นอำรัมมณิกธรรม
ทั้งหลำย ฉะนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่ำ “นิมิต” ได้แก่ อารมณ์ นั่นเอง
 ค�ำว่ำ “บริกรรมนิมิต” หมำยถึง อำรมณ์ของบริกรรมภำวนำ
 ดังมีวจนัตถะว่ำ 

ปริกมฺมสฺส นิมิตฺต� = ปริกมฺมนิมิตฺต�

 อำรมณ์ของ บริกรรมภาวนา นั่นแหละ ชื่อว่ำ “บริกรรมนิมิต” ได้แก่  
รปูำรมณ์, โผฏฐพัพำรมณ์ หรอื ธรรมำรมณ์ ซึง่เป็นตวักรรมฐำนทีพ่ระโยคำวจร 
ใช้เพ่งเป็นอำรมณ์ มีปฐวีกสิณ เป็นต้น
 ๒.  อุคคหนิมิต เป็นนิมิตที่ปรำกฏข้ึนทำงใจ โดยไม่ต้องอำศัยตำเพ่ง
อำรมณ์กรรมฐำนนั้น มีวจนัตถะว่ำ 

อุคฺคเหตพฺพนฺติ = อุคฺคห�

 อำรมณ์ใด พึงยึดไว้แล้วโดยมโนทวำริกกุศล หรือ กิริยำชวนะ ฉะนั้น 
อำรมณ์นั้น ชื่อว่ำ “อุคคหะ” 

อุคฺคหญฺจ ต� นิมิตฺตญฺจาติ = อุคฺคหนิมิตฺต�

 อำรมณ์ที่พึงยึดแล้วโดยมโนทวำริกกุศล หรือ กิริยำชวนะด้วย เป็นนิมิต
ด้วย ฉะนั้น อำรมณ์นั้นชื่อว่ำ “อุคคหนิมิต”
 อีกนัยหนึ่ง :- 

อุคฺคณาตีติ = อุคฺคโห

 วิถีจิตอันใดยึดไว้ซึ่งอำรมณ์กรรมฐำน ฉะนั้น วิถีจิตนั้นชื่อว่ำ “อุคคหะ” 
ได้แก่ มโนทวำรวิถี ที่มีกุศล หรือ กิริยำชวนะ

อุคฺคหสฺส นิมิตฺต� = อุคฺคหนิมิตฺต�

 อำรมณ์ของมโนทวำรวิถีจิตนั้นแหละ ชื่อว่ำ อุคคหนิมิต

ความแตกต่างกันระหว่างบริกรรมนิมิต กับ อุคคหนิมิต

 อำรมณ์กรรมฐำนที่เป็นบริกรรมนิมิต และอุคคหนิมิตนี้ ต่ำงกันแต่เพียง
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ว่ำ บริกรรมนิมิต นั้น พระโยคำวจรเห็นได้ด้วยตำ ขณะเพ่งปัจจุบันรูปำรมณ์ 
นั้นเอง

 ส่วน อุคคหนิมิต นั้นเป็นภำพที่เห็นได้ด้วยใจ และเป็นอดีตรูปำรมณ์ 
ไปแล้ว แต่เมื่อว่ำโดยรูปร่ำงสัณฐำน สีสันวรรณะและขนำดขององค์กรรมฐำน
ก็คงเหมือนกันทุกประกำร
 ๓.  ปฏิภาคนิมิต อำรมณ์ของกรรมฐำนท่ีมีส่วนคล้ำยกันกับอุคคหนิมิต 
ชื่อว่ำ “ปฏิภำคนิมิต” มีวจนัตถะว่ำ 

    ปฏิภาค� นิมิตฺต� = ปฏิภาคนิมิตฺต�

 อำรมณ์ของกรรมฐำนที่มีสภำพคล้ำยกันกับอุคคหนิมิต ชื่อว่ำ “ปฏิภำค-
นิมิต”

ความต่างกันระหว่างอุคคหนิมิตกับ ปฏิภาคนิมิต

 อำรมณ์กรรมฐำนที่เป็นอุคคหนิมิต กับ ปฏิภำคนิมิตนี้ เป็นอำรมณ์ท่ี
ปรำกฏขึ้นทำงใจด้วยกัน ต่ำงกันเพียงอุคคหนิมิตนั้น มีสภำพคงที่เหมือนกับ
บริกรรมนิมิตของเดิมทุกประกำร
 ส่วนปฏิภำคนิมิตนั้น มีอำรมณ์ผิดแผกไปจำกอำรมณ์ของอุคคหนิมิต  
แม้นิมิตนั้นจะปรำกฏขึ้นทำงใจเช่นเดียวกันก็ตำม แต่ปฏิภำคนิมิตน้ีมีควำมใส 
สะอำดบริสุทธิ์หมดจดกว่ำอุคคหนิมิตหลำยร้อยเท่ำ เหมือนควำมบริสุทธิ์
ของดวงจันทร์ในวันเพ็ญที่ใสสะอำดปรำศจำกเมฆหมอกก�ำบัง เพรำะอ�ำนำจ
สมำธิของพระโยคำวจร ปฏิภำคนิมิตนี้ไม่มีสภำวะของปรมัตถธรรมรับรองแต ่
ประกำรใด ดังในวิสุทธิมรรคมหำฎีกำแสดงว่ำ
 “ตญฺจ โข ปฏิภาคนิมิตฺต� เนว วณฺณวนฺต� น สณฺานวนฺต� อปรมตฺถ-
สภาวตฺตา ฯ”
 แปลว่า เมือ่ว่ำโดยควำมเป็นจริงแล้ว ปฏภิำคนิมตินัน้ไม่มีรูปร่ำงสณัฐำน 
ไม่มีสีสันวรรณะแต่อย่ำงใด เพรำะมิใช่เป็นปรมัตถสภำวะเพียงแต่มีสภำพเป็น
บัญญัติ
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ปุพพกิจของผู้ปฏิบัติ
 ผู ้ปฏิบัติ ก่อนจะลงมือปฏิบัตินั้นมีกิจเบื้องต้น ที่จะต้องปฏิบัติก่อน  
๗ ประกำร คือ :-
 ๑.  ตั้งตนอยู่ในศีล 
 ๒.  ตัดมหำปลิโพธเครื่องกังวลใหญ่ ๑๐ ประกำร 
 ๓.  แสวงหำกัลยำณมิตร 
 ๔.  ศึกษำอบรมกรรมฐำนที่เหมำะสมกับจริต 
 ๕.  เว้นจำกสถำนที่ที่เป็นโทษแก่กำรปฏิบัติ 
 ๖.  อยู่ในสถำนที่สะดวกแก่กำรปฏิบัติ 
 ๗.  ตัดขุททกปลิโพธิ เครื่องกังวลเล็กๆ น้อยๆ
 จักได้ขยำยควำมในปุพพกิจ ๗ ประกำร ตำมล�ำดับ ดังนี้ :-
 ๑)  ตัง้ตนอยู่ในศลี ผูป้ฏิบัตจิะต้องช�ำระศลีของตนให้สะอำด ก่อนลงมอื
ปฏิบัติตำมควรแก่ฐำนะของตน
 คฤหัสถ์      ต้องตั้งอยู่ในศีล ๕  หรืออำชีวัฏฐมกศีล 
 ชี               ”     ๘ 
 สำมเณร          ”     ๑๐ 
 ภิกษุ             ”     ปำฏิโมกขสังวรศีล ๒๒๗ 
 ๒)  มหาปลิโพธ ๑๐ ประการ 
 ผู้ปฏิบัติกรรมฐำน ก่อนอื่น ต้องตัดปลิโพธ เครื่องกังวลใหญ่ ที่ท�ำให้จิต
เป็นกังวล ห่วงใย ไม่สงบระงับ เนื่องจำกปลิโพธ ๑๐ ประกำร คือ :-
 ๑. อาวาสปลิโพธ     คือ ควำมเป็นห่วงที่อยู่อำศัย เช่น ห่วงกุฏิ,  
                  ห่วงบ้ำน เป็นต้น
 ๒. กุลปลิโพธ         คือ ควำมเป็นห่วง กลัวจะห่ำงเหิน ทำยก  
                  ทำยิกำ ผู้อุปัฏฐำก-อุปถัมภ์ เป็นต้น
 ๓. ลาภปลิโพธ       คือ ควำมเป็นห่วง รำยได้หรือลำภผล  
                  ที่ตนเคยได้ เป็นต้น
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 ๔. คณปลิโพธ        คือ ควำมเป็นห่วงหมู่ คณะ
 ๕. กัมมปลิโพธ       คือ ควำมเป็นห่วงกำรงำนที่ก�ำลังท�ำค้ำงอยู่  
                  หรอืทีจ่ะลงมอืท�ำ เช่น ก�ำลงับรูณปฏสิงัขรณ์  
                  โบสถ์วิหำร ศำลำกำรเปรียญ หรือปลูกบ้ำน  
                  ซ่อมแซมเรือน เป็นต้น
 ๖. อัทธานปลิโพธ     ควำมกังวลเกี่ยวกับกำรเดินทำง
 ๗.  ญาติปลิโพธ       ควำมเป็นห่วงญำติ
 ๘.  อาพาธปลิโพธ     ควำมกังวลในควำมเจ็บไข้ได้ป่วย
 ๙.  คันถปลิโพธ        ควำมเป็นห่วงกำรศึกษำเล่ำเรียน
 ๑๐.  อิทธิปลิโพธ       ห่วงกำรแสดงฤทธิ์ต่ำงๆ
 ดังวจนัตถะแสดงว่ำ 
      อาวาโส จ กุล� ลาโภ   คโณ กมฺมญฺจ ปญฺจม� 
      อทฺธาน� ญาติ อาพาโธ  คนฺโถ อิทฺธีติ เต ทส ฯ
 แปลความว่า เครื่องก่อให้เกิดควำมห่วงใย มี ๑๐ ประกำร คือ ที่อยู่ 
อำศัย, ตระกูล, ลำภสักกำระ, หมู ่คณะ, กำรงำนที่ต ้องปฏิสังขรณ์ทั้ง  
๕ ประกำรนี้ กับทั้งกำรเดินทำง, ญำติพี่น้อง, โรคภัยไข้เจ็บ, กำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรแสดงฤทธิ์ต่ำงๆ
 ๓)  แสวงหากัลยาณมิตร คือ ต้องเข้ำหำกัลยำณมิตรท่ีเคยปฏิบัติมำ
แล้ว ดังวจนัตถะว่ำ 
      ปิโย ครุ ภาวนีโย     วตฺตา จ วจนกฺขโม
      คมฺภีรญฺจ กถ� กตฺตา   โน จฏฺาเน นิโยชเย ฯ
 แปลความว่า ผู้ที่จะเป็นอำจำรย์ คือ กัลยำณมิตรของผู้ปฏิบัติจะต้อง
ประกอบด้วยคุณ ๗ ประกำร คือ :-
 ปิโย   เป็นผู้น่ำเลื่อมใส เพรำะมีศีลบริสุทธิ์
 ครุ    เป็นผูน่้ำเคำรพ เพรำะประกอบด้วยคณุธรรม คอื ศลี สมำธ ิและ  
      กำรถือธุดงค์
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 ภาวนีโย       เป็นผู้น่ำสรรเสริญ เพรำะมีจิตเที่ยงธรรม ไม่ล�ำเอียง
 วตฺตา         เป็นผู้สำมำรถ อบรมชี้แจงได้ดี
 วจนกฺขโม      เป็นผู้ยอมรับค�ำตักเตือนจำกสหธรรมิก
 คมฺภีรญฺจ กถ� กตฺตา  เป็นผู้สำมำรถแสดงธรรมอันลึกซึ้ง มีขันธ์ ๕  
             สัจจะ ๔ เป็นต้น
 โน จฏฺาเน นิโยชเย  เป ็นผู ้ เว ้นจำกกำรชักชวนท�ำในสิ่งที่ ไม ่เป ็น 
             ประโยชน์ แต่คอยชักน�ำให้ท�ำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ใน 
             พุทธศำสนำอยู่เป็นนิตย์
 คุณทั้ง ๗ ประกำรนี้ ย่อมมีคุณแก่ตน และแก่ผู้ปฏิบัติทั่วไปในพระพุทธ
ศำสนำ
 ในวิสุทธิมรรคอรรถกถำ แสดงกัลยำณมิตรว่ำ
 ผู ้เป็นกัลยำณมิตร คือ ผู ้เป็นมิตรที่ดี เป็นผู ้ตั้งตนอยู่ในฝ่ำยเจริญ  
แสวงหำประโยชน์ เกื้อกูลผู้อื่นไปฝ่ำยเดียว ดังมีพระพุทธพจน์ว่ำ
 “ดูกร อำนนท์ จริงอยู่ สัตว์ทั้งหลำย ผู้มีควำมเกิดเป็นธรรมดำ อำศัย 
เรำเป็นกัลยำณมิตรแล้ว ย่อมพ้นจำกควำมเกิดได้” ดังนี้เป็นต้น
 พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ พระองค์เดียว จึงเป็นกัลยำณมิตรที่ถึงพร้อม 
ด้วยอำกำรทั้งปวง
 เพรำะเหตุนั้น เมื่อพระองค์ยังด�ำรงอยู่ กรรมฐำนที่ถือเอำในส�ำนักของ
พระผู้มีพระภำคเจ้ำเท่ำนั้น จึงเป็นกำรถือเอำอย่ำงดี แต่เมื่อพระองค์ดับขันธ- 
ปรินิพพำนแล้ว บรรดำมหำสำวก ๘๐ องค์ พระมหำสำวกใดยังทรงชีพอยู่  
กำรถือเอำกรรมฐำนในส�ำนักพระมหำสำวกองค์นั้นจึงควร
 แม้นพระมหำสำวกน้ันไม่มีแล้ว พึงถือเอำในส�ำนักพระขีณำสพ ผู้ที่ท�ำ 
จตุตถฌำนหรือปัญจมฌำน ให้เกิดด้วยอ�ำนำจกรรมฐำนบทนั้น แล้วเจริญ
วิปัสสนำอันมีฌำนเป็นบำท จนได้บรรลุอำสวักขยนั้นเถิด
 ถ้ำไม่มีพระอรหันต์ขีณำสพ เป็นผู ้ให้กรรมฐำน พึงถือเอำในส�ำนัก 
พระอนำคำมี, พระสกทำคำมี, พระโสดำบัน, ปุถุชนผู้ได้ฌำน, ผู้ทรงไตรปิฎก, 
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ผูท้รงทวปิิฎก, ผู้ทรงเอกปิฎก แม้นว่ำ ผูท้รงเอกปิฎกไม่มี ภกิษุผูช้�ำนำญพระสตูร 
แม้นิกำยหนึ่ง พร้อมอรรถกถำ และตัวท่ำนเองเป็นลัชชีด้วย ก็พึงถือเอำใน 
ส�ำนักภกิษนุัน้เถดิ เพรำะภกิษเุช่นนี ้ย่อมเป็นผูท้รงไว้ซึง่แบบแผนตำมรกัษำวงศ์, 
รักษำประเพณี ถือตำมอำจำรย์เป็นส�ำคัญ ไม่ถือเอำแต่อัตโนมัติของตน

 ๔)  ศึกษาอบรมกรรมฐานที่เหมาะสมกับจริต
   แสดงการจ�าแนกกรรมฐานที่เหมาะสมกับจริต 

 กรรมฐำนใดที่เหมำะสมกับบุคคลที่มีจริตประเภทใดในจริต ๖ ที่แสดงไว้
ในอภิธัมมัตถสังคหะบำลีว่ำ

 ๑.  จริตำสุ ปน ทส อสุภำ กำยคตำสติสงฺขำตำ โกฏฺำสภำวนำ จ  
   รำคจริตสฺส สปฺปำยำ ฯ

 ๒.  จตสฺโส อปฺปมญฺญำโย นีลำทีนิ จ จตฺตำริ กสิณำนิ โทสจริตสฺส ฯ

 ๓.  อำนำปำน� โมหจริตสฺส วิตกฺกจริตสฺส จ ฯ

 ๔.  พุทฺธำนุสฺสติอำทโย ฉ สทฺธำจริตสฺส ฯ

 ๕.  มรณอุปฺปสมสญฺญำววตฺถำนำนิ พุทฺธิจริตสฺส ฯ

 ๖.  เสสำนิ ปน สพฺพำนิปิ กมฺมฏฺำนำนิ สพฺเพสมฺปิ สปฺปำยำนิ ฯ

 ๗.  ตตฺถำปิ กสิเณสุ ปุถุล� โมหจริตสฺส ขุทฺทก� วิตกฺกจริตสฺเสวำติ ฯ  
   อยเมตฺถ สปฺปำยเภโท ฯ

 แปลความว่า

 ๑)  ในบรรดำจริต ๖ อย่ำงนั้น 

   อสุภกรรมฐำน ๑๐, โกฏฐำส ๓๒ ท่ีเรียกว่ำ กำยคตำสติ เหล่ำนี้  
   ย่อมเหมำะสมแก่ผู้มี ราคจริต

 ๒)  อัปปมัญญำ ๔ วัณณกสิณ ๔ มีนีลกสิณ เป็นต้น เหล่ำน้ี ย่อม 
   เหมำะสมแก่ผู้มี โทสจริต

 ๓)  อำนำปำนัสสติ ย่อมเหมำะแก่ผู้มีโมหจริต และ วิตกจริต
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 ๔)  อนุสสติ ๖ มีพุทธำนุสสติ เป็นต้น ย่อมเหมำะแก่ผู้มี ศรัทธาจริต
 ๕)  มรณำนุสสติ, อุปสมำนุสสติ, อำหำเรปฏิกูลสัญญำ, จตุธำตุววัตถำน  
   เหล่ำนี้ ย่อมเหมำะแก่ผู้มี พุทธิจริต
 ๖)  กรรมฐำนที่เหลือทั้งหมด คือ ปฐวีกสิณ, อำโปกสิณ, เตโชกสิณ,  
   วำโยกสิณ, อำกำสกสิณ, อำโลกกสิณ, อรูปกรรมฐำน ๔ เหล่ำนี้  
   ย่อมเหมำะแก่ บุคคล ทุกจริต
 ๗) บรรดำกรรมฐำนเหล่ำนั้น ในกสิณ ๑๐ องค์กสิณต้องมีขนำดกว้ำง 
   เท่ำลำนนวดข้ำว จึงเหมำะสมแก่ผู้ที่มี โมหจริต และองค์กสิณต้อง 
   มีขนำดเล็กเท่ำกระด้ง จึงเหมำะสมแก่ผู้ที่มี วิตกจริต
 กำรจ�ำแนกกรรมฐำนท่ีเหมำะสมกับจริต ตำมที่กล่ำวมำนี้ โดยจ�ำแนก
ประเภทและวัตถุที่เป็นสัปปำยะเท่ำนั้น ยังมิได้ท�ำให้แจ้งในควำมพิสดำรแห่ง 
บทมำติกำโดยล�ำดับ เพรำะฉะนั้น พึงทรำบกำรถือเอำกรรมฐำน ๔๐ อันอนุกูล
แก่จริยำของตนโดยอำกำร ๑๐ เหล่ำนี้ก่อน

วินิจฉัยกรรมฐานโดยอาการ ๑๐

 ๑. สงฺขำตนิทฺเทสโต    โดยแสดงจ�ำนวนกรรมฐำน
 ๒. อุปจำรปฺปนำวหโต   โดยเป็นกรรมฐำนทีน่�ำมำได้เพียงอปุจำรฌำน  
                  หรือถึงอัปปนำฌำน
 ๓. ฌำนปฺปเภทโต      โดยควำมแตกต่ำงกันแห่งฌำน
 ๔. สมติกฺกมโต        โดยกำรก้ำวล่วง
 ๕. วฑฺฒนำวฑฺฒนโต    โดยเป็นกรรมฐำนท่ีควรขยำย และไม่ควร 
                  ขยำย (นิมิต)
 ๖. อำรมฺมณโต        โดยอำรมณ์
 ๗. ภูมิโต            โดยภูมิ
 ๘. คหณโต           โดยกำรถือเอำ (นิมิต)
 ๙. ปจฺจยโต          โดยเป็นปัจจัย
 ๑๐. จริยำนุกูลโต       โดยอนุกูลแก่จริยำ
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 (๑)  สงฺขาตนิทฺเทสโต 
    โดยแสดงจ�ำนวน ในจ�ำนวนกรรมฐำนมี ๔๐ ดังนี้ คือ
    กสิณ ๑๐, อสุภะ ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อัปปมัญญำ ๔, 
    อำหำเรปฏิกูลสัญญำ ๑, จตุธำตุววัตถำน ๑, อรูป ๔
    จ�ำนวนพิสดำรได้แสดงแล้ว 

 (๒)  อุปจารปฺปนาวหโต 
    โดยเป็นกรรมฐำนทีน่�ำมำได้เพียงอปุจำรฌำน หรือถงึอปัปนำฌำน 
    ในจ�ำนวนกรรมฐำน ๔๐ นั้น
    กรรมฐาน ๑๐ คือ  อนสุสต ิ๘ (เว้นกำยคตำสต ิ๑ และอำนำปำนสต ิ๑)  
                  อำหำเรปฏิกูลสัญญำ ๑  จตุธำตุววัตถำน ๑

    กรรมฐำนเหล่ำนีเ้ท่ำนัน้ เป็นอปุจำรฌำน คอื เป็นกรรมฐำนทีน่�ำมำได้ 
เพียงอุปจำรฌำนเท่ำนั้น

    กรรมฐำนนอกนัน้ เป็นอัปปนำฌำน คอื เป็นกรรมฐำนท่ีน�ำมำได้ถงึ
อัปปนำฌำน

 (๓)  ฌานปฺปเภทโต 
    โดยควำมแตกต่ำงกนัแห่งฌำนในกรรมฐำนทีน่�ำถงึอปัปนำฌำนทัง้หลำย

    กสิณ ๑๐ กับ อานาปานสติ ๑ เป็นจตุกกฌำนิกะ คือเจริญให้เกิด 
            ฌำนได้ครบทั้ง ๔ (จตุกกนัย) 

    อสุภะ ๑๐ กบั กายคตาสต ิ๑ เป็นปฐมฌำนกิะ คอื เจรญิให้เกดิฌำน 
            ได้เพียงปฐมฌำน

    อัปปมัญญา คือ พรหมวิหาร ๓ ข้ำงต้น เป็นติกฌำนิกะ คือ เจริญ 
            ให้เกิดฌำนได้ถึงตติยฌำน

    อัปปมัญญา คอื พรหมวหิารท่ี ๔ และ อรปู ๔ เป็นจตตุถฌำนกิะ คอื  
            เจริญให้เกิดฌำนได้ในจตุตถฌำน 
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 (๔)  สมติกฺกมโต 
    โดยกำรก้ำวล่วง : กำรก้ำวล่วงมี ๒ อย่ำง
    ก้าวล่วงองค์ฌาน ย่อมมีในกรรมฐำนทั้งหลำย ท่ีเป็นติกฌำนิกะ 
และจตุตถฌำนิกะทั้งปวง เพรำะฌำนเบื้องสูง มีตติยฌำน เป็นต้น จ�ำต้อง 
ก้ำวล่วงองค์ฌำนเบื้องต้น มีวิตก, วิจำร เป็นต้น ในอัปปมัญญำ หรือ 
พรหมวิหำรที่ ๔ คือ อุเบกขำพรหมวิหำร จ�ำต้องก้ำวล่วงสุข (โสมนัส) อันเป็น 
องค์ฌำนแห่งพรหมวิหำร ๓ ข้ำงต้น มีเมตตำ เป็นต้น
    การก้าวล่วงอารมณ์ ย่อมมใีนอรปูกรรมฐำน ๔ เพรำะอำกำสำนญั- 
จำยตนะ จ�ำต้องก้ำวล่วงอำรมณ์ในกสิณ ๙ (เว้นอำกำสกสณิ) อย่ำงใดอย่ำงหนึง่  
จึงจะบรรลุได้ และอรูปฌำนเบื้องสูง มีวิญญำณัญจำยตนะ เป็นต้น จ�ำต้อง 
ก้ำวล่วงอำรมณ์เบื้องต�่ำ มีอำกำสที่เพิกจำกกสิณ เป็นต้น นั้นเสีย จึงจะบรรลุได้

 (๕)  วฑฺฒนาวฑฺฒนโต 
    โดยเป็นกรรมฐำนทีค่วรขยำยและไม่ควรขยำย ในบรรดำกรรมฐำน ๔๐
    กสณิ ๑๐ เท่ำนัน้ควรขยำยนมิติ เพรำะพระโยคำวจรเมือ่แผ่กสณิไป 
ตลอดโอกำสเท่ำใด ภำยในโอกำสนั้น ย่อมเป็นผู้สำมำรถที่จะเห็นรูปทั้งหลำย
ด้วยทิพพจักขุ ย่อมจะได้ยินเสียงทุกอย่ำงด้วยทิพพโสต และจะรู้จิตของสัตว์
อื่นๆ ด้วยใจของตนได้ คือ ด้วยอ�ำนำจน�ำกสิณไปใช้ในกำรท�ำอภิญญำ นั่นเอง
    อสุภะ ๑๐, กายคตาสติ ๑ ไม่ควรขยำยนิมิต เพรำะถูกจ�ากัด
โดยโอกาส คือ จ�ำกัดสถำนท่ีของกรรมฐำน และเพรำะไม่มีอานิสงส์ คือ  
จะขยำยนิมิต หรือไม่ขยำยนิมิต กำรข่มรำคะก็มีได้อยู่แล้ว จึงว่ำไม่มีอำนิสงส์ 
และจะขยำยนิมิต เพื่อท�ำอภิญญำก็หำได้ไม่
    อานาปานสต ิ๑ พรหมวหิาร ๔ อรปู ๔ แม้กรรมฐำนทีเ่หลอืเหล่ำนี้ 
ก็ไม่ควรขยำย เพรำะถูกจ�ำกัดด้วยโอกำส เช่น อำนำปำนสติ ถูกจ�ำกัดอยู่ที่ช่อง
ปลำยจมูก เป็นต้น
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    แม้พรหมวิหำรนิมิตก็ไม่ควรขยำย ที่จริง พระโยคำวจรจ�ำกัดเอำ
สตัว์ทัง้หลำยในทิศหนึง่ๆ มำเจรญิเมตตำภำวนำ เป็นต้น ภาวนาน้ันแผ่ไปตลอด
ทิศ หำใช่แผ่ขยายนิมิตไม่ เพรำะปฏิภำคนิมิตนั้น หำมีในกำรเจริญพรหมวิหำร
ภำวนำนั้นไม่
    อรูปกรรมฐำนก็ไม่ควรขยำย เพรำะต้องมนสิกำรอำกำศเท่ำที่เพิก
จำกกสิณเท่ำนั้น หรือวิญญำณัญจำยตนะ ก็ไม่ควรขยำย เพรำะมีอำรมณ์เป็น
สภำวธรรม อำกิญจัญญำยตนะ ไม่มีนิมิตอะไรๆ จะให้ขยำยได้ และเนวสัญญำ-
นำสัญญำยตนะก็ไม่ควรขยำย เพรำะมีอำรมณ์เป็นสภำวธรรม
     รวมควำมแล้ว กสิณ ๑๐ เท่ำนั้น ที่ควรขยำยนิมิต เพื่อประโยชน์
แห่งอภิญญำ

 (๖)  อารมฺมณโต 
    “โดยอำรมณ์” ในอำรมณ์กรรมฐำน ๔๐ ประกำรนั้น
    กรรมฐาน ๒๒ คือ กสิณ ๑๐, อสุภะ ๑๐, อำนำปำนสติ ๑,  
กำยคตำสติ ๑ มีอำรมณ์เป็นปฏิภำคนิมิตได้
    กรรมฐาน ๑๘ ท่ีเหลือ คือ อนุสสติ ๘ (เว้นกำยคตำสติ และ 
อำนำปำนสติ), อำหำเรปฏิกูลสัญญำ ๑, จตุธำตุววัตถำน ๑, พรหมวิหำร ๔, 
อรูปกรรมฐำน ๔ หำมีอำรมณ์เป็นปฏิภำคนิมิตไม่ เพรำะ
   อนุสสติ ๘, อำหำเรปฏิกูลสัญญำ ๑, จตุธำตุววัตถำน ๑,  
วิญญำณัญจำยตนะ, เนวสัญญำนำสัญญำยตนะ มีสภำวธรรมเป็นอำรมณ์
  ส่วนพรหมวิหำร ๔, อำกำสำนัญจำยตนะ, อำกิญจัญญำยตนะ  
มีอำรมณ์ที่ไม่พึงกล่ำว คือ บัญญัติอำรมณ์
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 (๗)  ภูมิโต 
    “โดยภูมิ “ ในกรรมฐำน ๔๐ นั้น
    กรรมฐาน ๑๒ คือ อสภุะ ๑๐, กำยคตำสต ิ๑, อำหำเรปฏกิลูสญัญำ ๑  
ย่อมไม่เป็นไปในหมู่เทวดำ
    กรรมฐาน ๑๓ คอืกรรมฐำน ๑๒ ดงักล่ำวข้ำงต้น กบัอำนำปำนสต ิ๑  
นี้ ไม่เป็นไปในพรหมโลก
    ในอรูปภพ กรรมฐำนอื่น เว้นอรูปกรรมฐำน ๔ ย่อมเป็นไปมิได้  
ในมนุษย์ กรรมฐำนย่อมเป็นไปได้ทุกข้อ

 (๘)  คหณโต 
    โดยกำรถอืเอำ (นมิติ) บัณฑติพึงทรำบโดยกำรถอืเอำนมิติ ๓ ทำง คอื
    ทางตา    ด้วยกำรเพ่งดู 
    ทางกาย   ด้วยกำรกระทบถูกต้อง 
    ทางหู     ด้วยกำรฟัง ใน ๓ ทำงนี้
    กรรมฐาน ๑๙ คือ กสิณ ๙ (เว้นวำโยกสิณ) อสุภะ ๑๐ ต้องถือเอำ
นิมิตทำงตำด้วยกำรดู คือ เบื้องต้น ต้องเพ่งดูด้วยตำ เป็นบริกรรมนิมิต แล้ว 
จึงถือเอำอุคคหนิมิตได้
    ในกายคตาสต ิอำรมณ์ของกำยคตำสตนิัน้ถอืเอำได้ทัง้ทำงตำและ
ทำงหู ด้วยกำรดู และ กำรฟัง คือ ตจปัญจกะ ถือเอำทำงดู และ ส่วนที่เหลือถือ 
เอำทำงฟัง
    อานาปานสติ  ถือเอำทำงกำยกระทบถูกต้องลมที่ปลำยจมูก
    วาโยกสิณ     ถือเอำทำงตำเห็น และทำงกำยกระทบถูกต้อง
    กรรมฐำนทีเ่หลอื ๑๘ คอื อนสุสต ิ๘ (เว้นกำยคตำสต ิอำนำปำนสต)ิ,  
อำหำเรปฏิกูลสัญญำ, จตุธำตุววัตถำน, พรหมวิหำร ๔, อรูปกรรมฐำน ๔  
ถือเอำทำงฟัง
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    อนึ่ง ในกรรมฐำน ๔๐ นั้น
    อุเบกขำพรหมวิหำรและอรูปกรรมฐำน ๔ พระโยคำวจรผู้เป็น 
อำทิกัมมิกะ คือ ผู้ได้ฌำนเบื้องต้นไม่ควรถือเอำ

 (๙)  ปจฺจยโต  โดยเป็นปัจจัย ในกรรมฐำนเหล่ำนี้
    กสิณ ๙   (เว้นอำกำสกสิณ ๑) ย่อมเป็นปัจจัยแห่งอรูปกรรมฐำน 
            ทั้งหลำย
    กสิณ ๑๐        ย่อมเป็นปัจจัยแห่งอภิญญำ
    พรหมวิหาร ๓    เบื้องต้น ย่อมเป็นปัจจัยแห่งพรหมวิหำรที่ ๔  
                   (อุเบกขำพรหมวิหำร)
    อรูปกรรมฐานชั้นต�่า    เป็นปัจจัยแห่งอรูปกรรมฐำนชั้นสูงๆ
    เนวสัญญานาสัญญายตนะ    เป็นปัจจัยแห่งนิโรธสมำบัติ
    กรรมฐานทั้งหมด  เป็นปัจจยัแห่งทฏิฐสขุวหิำรธรรม เป็นบำทแห่ง 
                   วปัิสสนำ และเป็นปัจจยัแห่งรปูภพ, อรปูภพสมบตัิ

 (๑๐) จริยานุกูลโต 
    โดยอนุกูลแก่จริยำได้กล่ำวแล้วในกำรอบรมกรรมฐำนที่เหมำะสม
กับจริต ซึ่งได้แสดงกำรจ�ำแนกกรรมฐำนที่เหมำะสมกับจริตไว้แล้วข้ำงต้น
    ค�ำทีไ่ด้กล่ำวมำแล้วในบทจริยำนกุลูโตนี ้กล่ำวตำมท่ีกรรมฐำนนัน้ๆ 
และจรตินัน้ๆ เป็นข้ำศกึกนัโดยตรงประกำรหนึง่ กบัตำมทีเ่หมำะสมกนัอย่ำงยิง่
อีกประกำรหนึ่ง
    ขึ้นชื่อว่ำ กุศลภำวนำแล้ว ที่จะไม่ข่มโทษทั้งหลำย มีรำคะเป็นต้น 
ก็ดี และที่จะไม่อุปกำระแก่คุณทั้งหลำย มีศรัทธำ เป็นต้นก็ดี หำมีไม่
    จริงอยู่ แม้พระผู้มีพระภำคได้ตรัสค�ำนี้แก่พระเมฆิยะ ในเมฆิยสูตร
ว่ำ :-
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 “ธรรม ๔ ประกำร เธอพึงเจริญให้ยิ่งข้ึนไป คือ อสุภะทั้งหลำย เธอ 
พึงบ�ำเพ็ญเพื่อละรำคะ, เมตตำ เธอพึงบ�ำเพ็ญเพื่อละพยำบำท, อำนำปำนสติ 
เธอพึงบ�ำเพ็ญเพื่อตัดวิตก, อนิจจสัญญำ เธอพึงบ�ำเพ็ญเพ่ือถอนอัสมิมำนะ”  
ดังนี้
 แม้ในรำหุลสูตร ก็ตรัสกรรมฐำน ๗ ข้อ แก่พระรำหุลผู้เดียวโดยนัยว่ำ 
“ดูกร รำหุล เธอจงบ�ำเพ็ญเมตตำภำวนำ” ดังนี้ เป็นต้น

๕. เว้นจากสถานที่เป็นโทษแก่การปฏิบัติ

 สถำนที่หรือวิหำรที่เป็นโทษไม่เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติ มีอยู่ ๑๘ ประกำร 
คือ :
 ๑) มหำวำส�             ที่อยู่อำศัย  กว้ำงขวำงใหญ่โตมำก 
 ๒) นวำวำส�               ”   เป็นที่สร้ำงขึ้นใหม่ 
 ๓) ชรำวำส�                ”   เป็นทีเ่ก่ำแก่ช�ำรุดทรดุโทรม
 ๔) ปนฺถสนฺนิสฺสิตตฺต�         ”   เป็นที่อยู่ใกล้ทำงเดิน 
 ๕) โสณฺฑึ                 ”   เป็นที่ใกล้ตระพังน�้ำ 
 ๖) ปณฺณ�                 ”   เป็นที่มีใบไม้ พืชผัก 
 ๗) บุปฺผ�                  ”   เป็นที่มีสวนดอกไม้ 
 ๘) ผล�                   ”   เป็นที่มีผลไม้ 
 ๙) ปฏฺนียตำ              ”   เป็นที่สโมสร 
 ๑๐) นครสนฺนิสฺสิตตำ          ”   ใกล้กับตัวเมือง 
 ๑๑) ทำรุสนฺนิสฺสิตตำ          ”   ใกล้กับป่ำฟืน 
 ๑๒) เขตฺตสนฺนิสฺสิตตำ         ”   ใกล้กับที่นำ 
 ๑๓) วิสภำคำน� ปุคฺคลำน� อตฺถิตำ   ”   ใกล้กบับคุคลทีเ่ป็นอรกินั
 ๑๔) ปฏฺฏนสนฺนิสฺสิตตำ        ”   ใกล้กับท่ำเรือ, สถำนี 
                          รถไฟ หรือ สนำมบิน
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 ๑๕) ปจฺจนฺตสนฺนิสฺสิตตำ     ที่อยู่อำศัย  ในถิ่นที่ไม่เลื่อมใสพุทธ 
                          ศำสนำ
 ๑๖) รชฺชสีมนฺตรสนฺนิสฺสิตตำ    ”   อยูใ่นระหว่ำงพรหมแดน
 ๑๗) อสปฺปำยตำ             ”   ไม่เป็นทีส่บำยเนือ่งจำก 
                          โจรผูร้้ำย และภยัต่ำงๆ
 ๑๘) กลฺยำณมิตฺตำน� อลำโภ     ”   ไม่มีกัลยำณมิตร

 สถำนที่เป็นโทษ ๑๘ ประกำรนี้ แสดงในวิสุทธิมรรคอรรถกถำ ว่ำ :-
    มหาวาส� นวาวาส�       ชราวาส� จ ปนฺถนึ 
    โสณฺฑึ ปณฺณญฺจ ปุปฺผญฺจ  ผล� ปฏฺติเมว จ 
    นคร� ทารุนา เขตฺต�      วิสภาเคน ปฏฺฏน� 
    ปจฺจนฺตสีมาสปฺปาย�     ยตฺถ มิตฺโต น ลพฺภติ 
    อฏฺารเสตานิ านานิ    อิติ วิญฺญาย ปณฺฑิโต 
    อารกา ปริวชฺเชยฺย      มคฺค� ปฏิภย� ยถา ฯ

๖. อยู่ในสถานที่สะดวกแก่การปฏิบัติ

 สถำนที่ที่สะดวกแก่กำรปฏิบัติ มีอยู่ ๕ ประกำร

 ๑)  นาติทูร� โหติ นาจฺจาสนฺน� คมนาคมนสมฺปนฺน� 
   เป็นหนทำงที่ไปมำสะดวกสบำย คือ ไม่ห่ำงไกลนัก และ ไม่ใกล้นัก 
จำกหมู่บ้ำน

 ๒)  ทิวา อปฺโปกิณฺณ� รตฺตึ อปฺปสทฺท� อปฺปนิคฺโฆส� 
   เป็นสถำนทีไ่ม่อกึทกึคอื กลำงวนัไม่จอแจด้วยผูค้น กลำงคนืเงยีบสงดั

 ๓)  อปฺปฑ�สมกสวาตาตปสรีสปสมฺผสฺส� โหติ ฯ 
   สถำนที่ที่ไม่มีเหลือบ, ยุง, สัตว์เลื้อยคลำนมำรบกวนกัด, ต่อย  
ไม่กร้ำนลมและแดด
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 ๔)  ตสฺมึ โข ปน เสนาสเน วิหรนฺตสฺส อปฺปกสิเรเนว อุปฺปชฺชนฺติ  
จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา ฯ 
   สถำนที่ที่บริบูรณ์ด้วยปัจจัย ๔ คือ ผ้ำนุ่ง ผ้ำห่ม ที่พักอำศัย อำหำร  
ยำรักษำโรค ซึ่งผู้ปฏิบัติแสวงหำได้โดยง่ำย

 ๕)  ตสฺมึ โข ปน เสนาสเน เถรา ภิกฺขู วิหรนฺติ พหุสฺสุตา อาคตาคมา  
ธมฺมธรา วินยธรา มาติกาธรา เต กาเลน กาล� อุปสงฺกมิตฺวา ปริปุจฺฉติ  
ปริปญฺหติ อิท� ภนฺเต กถ� อิมสฺส โก อตฺโถติ ตสฺส เต อายสฺมนฺโต  
อวิวฏ� เจว วิวรนฺติ อนุตฺตานีกตญฺจ อุตฺตานีกโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ จ  
กงฺขฏฺานีเยสุ ธมฺเมสุ กงฺข� ปฏิวิโนเทนฺติ ฯ  
   ในสถำนที่นั้น มีพระภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นพหูสูต มีควำมรู้อย่ำง 
กว้ำงขวำง มีกำรท่องจ�ำไว้ได้ ซึ่งพระสูตร พระอภิธรรม พระวินัย และหัวข้อ 
ในพระไตรปิฎกพ�ำนักอำศัยอยู่ ผู ้ปฏิบัติพึงเข้ำไปหำตำมกำลเวลำอันควร  
แล้วไต่ถำมสอบสวนข้อควำมเหล่ำนั้นว่ำ บทนี้จะต้องท�ำควำมเข้ำใจอย่ำงไร  
มีควำมหมำยว่ำกระไร ดังนี้ ท่ำนเหล่ำนั้นจะเปิดเผยข้อลี้ลับ และข้อธรรมที่ยัง
ไม่กระจ่ำงให้กระจ่ำง และบรรเทำควำมสงสยัในข้อธรรมท่ีสขุุมลุม่ลกึ ท่ีเป็นเหตุ
ให้เกิดควำมสงสัย อันท�ำให้ผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับประโยชน์อันไพศำล 
   สถำนที่ ๕ ประกำรนี้ ได้ชื่อว่ำ เป็นสถำนที่ สะดวกแก่กำรปฏิบัติ

   ๗. ตัดขุททกปลิโพธ เคร่ืองกังวลเล็กน้อย ก่อนจะท�ำกำรปฏิบัต ิ
      ขุททกปลิโพธ มี ๕ ประกำร ดังนี้

 ๑)  ทีฆานิ เกสนขโลมานิ ฉินฺทิตพฺพานิ 
   ตัดผม ตัดเล็บ โกนหนวดเสียใหม่ ให้เรียบร้อย

 ๒)  ชิณฺณจีวเรสุ ทฬฺหีกมฺม� วา ตุนฺนกมฺม� วา กาตพฺพ� 
   จัดกำรปะชุนจีวร ท่ีใช้สอยอยูใ่ห้มัน่คงเรยีบร้อย ถ้ำเนือ้ผ้ำฉกีขำดไป  
ก็ให้จัดกำรปะเย็บเสียใหม่

 ๓)  กิลิฏฺานิ จีวรานิ รชิตพฺพานิ 
   เมื่อสีของจีวรเก่ำซีดไป ต้องจัดกำรย้อมเสียใหม่ให้เรียบร้อยขึ้น
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 ๔)  สเจ ปตฺเต มล� โหติ ปตฺโต ปจิตพฺโพ 
   ถ้ำบำตรมีสนิม ก็ให้จัดกำรระบมบำตรเสียใหม่ให้ดีขึ้น

 ๕)  มญฺจปีาทีนิ โสเธตพฺพานิ 
   ต้องปัดกวำด เช็ดถู เตียงและตั่ง เป็นต้น ให้สะอำดหมดจด 

   กำรตัดผม ตัดเล็บ โกนหนวดเครำ ปะชุนเย็บจีวร ย้อมจีวร ระบม 
บำตรท่ีเป็นสนิม ปัดกวำดเช็ดถูเตียงและตั่งเป็นต้น ซึ่งเป็นเคร่ืองกังวล 
เล็กๆ น้อยๆ เหล่ำนี้ ผู้ปฏิบัติควรจัดท�ำเสียให้เรียบร้อยก่อนกำรปฏิบัติ เพื่อ 
ไม่ต้องกังวลใจในเวลำปฏิบัติ

ภาวนาวิธีแห่งกรรมฐาน
 ผูป้ฏบิติั เมือ่ได้สถำนทีอ่นัเป็นสปัปำยะ และตดัปลโิพธ กงัวลเลก็ๆ น้อยๆ 
แล้ว ต้ังควำมเพียรที่จะเจริญสมถกรรมฐำน โดยกำรเพ่งกสิณ มีปฐวีกสิณ  
เป็นต้นก่อน

การจัดท�าองค์กสิณ

 ต้องจัดหำดินที่มีสีอรุณ และมีควำมเหนียว เลือกดินที่ไม่มีสีเขียว,  
เหลือง, แดง, ขำว ปะปน และจัดกำรเก็บสิ่งสกปรกต่ำงๆ ที่ติดอยู่กับดินนั้น 
ออกให้หมด เมื่อดินสะอำดดีแล้ว จึงค่อยน�ำมำผสมกับน�้ำ นวดดินนั้นจน 
ละเอียดอ่อน ปรำศจำกละอองธุลีแปดเปื ้อนแล้ว คลึงแผ่ดินนั้นออกไป 
ให้เป็นแผ่นวงกลม กว้ำงประมำณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว จัดท�ำขอบวงกลมให้เรียบร้อย

 เมื่อจัดท�ำองค์กสิณเรียบร้อยแล้ว พึงแสวงหำสถำนที่ท่ีเงียบสงัด  
ห่ำงจำกหมู่คณะและเสียงต่ำง ๆ

 ตั้งองค์กสิณท่ีจัดท�ำไว้ ไม่ให้สูงไป หรือต�่ำไปจำกระดับสำยตำ เมื่อจะ
เข้ำไปนั่งขัดสมำธิท�ำกำรเพ่งนั้น จงนั่งอยู่ภำยในหัตถบำส คือ ๒ ศอก กับ ๑ คืบ  
ซึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลไปจำกองค์กสิณนั้น
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 เมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้ว พึงท�ำควำมพอใจในฌำน ที่จะท�ำตนให้พ้นจำก

กำมคุณอำรมณ์แล้วท�ำกำรเพ่งองค์กสิณ พร้อมกับแผ่ใจตลอดทั่วไปในขอบเขต

แห่งองค์กสิณนั้น

 เมื่อท�ำกำรเพ่งแผ่ใจโดยทั่วไปอยู่น้ัน อย่ำได้ไปสนใจอยู่กับสีของปฐวีที ่

เป็นองค์กสิณ หรือสภำวลักษณะของปฐวี ที่มีควำมแข็งอ่อนแต่อย่ำงใด เพรำะ 

มไิด้ท�ำควำมเพ่งวัณณกสณิ แต่เพ่งปฐวกีสณิ เมือ่ก�ำลงัเพ่งอยู ่จงลมืตำดอูงค์กสณิ

อย่ำงธรรมดำ พร้อมกับบริกรรมว่ำ ปฐวีๆ หรือดินๆ เป็นระยะๆ ไป ท�ำอยู่เช่นนี้ 

เรื่อยไปจนกว่ำอุคคหนิมิตจะปรำกฏขึ้น

 เมื่ออุคคหนิมิตปรำกฏขึ้นแล้ว ก็ไม่จ�ำเป็นต้องเพ่งปฐวีกสิณ ที่เป็น 

บริกรรมนิมิตนั้นอีก แต่จงเพ่งอุคคหนิมิต อันเป็นอำรมณ์ท่ีปรำกฏข้ึนทำงใจ  

ขณะน้ันจิตใจของผูป้ฏบิตั ิจะดงึดดูเอำปฐวกีสณิทีเ่ป็นอคุคหนมิติให้ตดิแนบแน่น 

กับจิตใจได้ กำรเห็นสิ่งของอ่ืนๆ ได้ ก็เฉพำะในเวลำที่ลืมตำดูอยู ่เท่ำนั้น  

ครั้นหลับตำลง ก็คงเห็นแต่เพียงภำพปฐวีองค์กสิณอย่ำงเดียวเท่ำนั้น ไม่ว่ำจะ 

อยู่ในอิริยำบถใด คือ ในขณะหลับตำนอนอยู่ก็ดี ลุกขึ้นนั่งก็ดี ก้มหน้ำลงหรือ 

เงยหน้ำขึ้น จะเหลียวซ้ำยแลขวำ หรือหลับตำ เดินจงกรมก็คงเห็นอยู่ข้ำงหน้ำ

เรื่อยๆ ไป แม้ที่สุด ลืมตำอยู่ในที่มืด จักขุทวำรวิถีก็ไม่เกิด คงเห็นแต่ภำพปฐวี

กสิณ ที่เป็นอุคคหนิมิตเท่ำนั้น

 อุปมำเหมือนคนกลัวผี ได้พบศพ ขณะไปรดน�้ำศพ ครั้นถึงเวลำหลับนอน 

พอหลบัตำลง กเ็หน็แต่ภำพศพทีต่นพบเหน็ ปรำกฏตดิตำอยูไ่ม่รู้เลอืน อปุมำฉนัใด  

อุคคหนิมิตที่ปรำกฏติดอยู่ทำงใจ ก็อุปไมยฉันนั้น

 กำรเจริญสมถภำวนำนี้ ผู้ที่จะส�ำเร็จอัปปนำฌำนได้ ผู้นั้นจะต้องปฏิสนธิ 

ด้วยไตรเหตุ
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 กำรที่จะตัดสินว่ำ บุคคลใดเป็นไตรเหตุ หรือติเหตุกปฏิสนธิบุคคลนั้น  

เมื่อว่ำโดยอำรมณ์แล้ว ต้องเข้ำถึงปฏิภำคนิมิต และเมื่อว่ำโดย สมาธิ แล้วจะ

ต้องเข้ำถึง อัปปนาสมาธิ ด้วย คือ ผู้ส�ำเร็จอัปปนำฌำนนั่นแหละ จึงถือเอำได้

 ติเหตุกบุคคล ผู้เจริญภำวนำ อำจเข้ำถึงปฏิภำคนิมิต ช้ำหรือเร็วต่ำงกัน 

ด้วยอ�ำนำจแห่งอินทรีย์ ๕ และบำรมีในภพก่อนๆ ไม่เหมือนกัน บำงท่ำนเพียง  

๑ หรอื ๒ เดอืน ปฏภิำคนมิติกป็รำกฏ แต่บำงท่ำนปฏภิำคนมิติอำจยงัไม่ปรำกฏ 

ก็อย่ำเพ่ิงถือว่ำ ผู้นั้นมิใช่ติเหตุกปฏิสนธิบุคคล ควรให้ปฏิบัติอยู่เร่ือยๆ ไป 

เป็นกำรดี แม้ภพนี้จะไม่ส�ำเร็จก็ตำม ก็ยังเป็นกำรสั่งสมอบรมอินทรีย์ไว้  

เพื่อเป็นปัจจัยในภพหน้ำต่อไป

 เมือ่ปฏภิาคนิมติปรากฏขึน้ บรกิรรมสมำธขิองผูป้ฏบิตันิัน้ ก็จะเปลีย่นไป  

ได้ชือ่ใหม่ว่ำ “อุปจารสมาธิ” หรอื “อปุจารภาวนา” หรอื “อปุจารฌาน” ด้วย

อ�ำนำจอุปจำรสมำธินี้แหละ นิวรณ์ธรรม ต่ำงๆ ย่อมสงบระงับลง ไม่มีโอกำส 

จะปรำกฏขึ้นเป็นปริยุฏฐำนกิเลสได้

 เมื่อพระโยคำวจร คือ ผู้ปฏิบัติ เพียรเจริญภำวนำต่อไปในปฏิภำคนิมิต

นั้น ไม่ช้ำก็จะส�ำเร็จ “ฌาน” เรียกว่ำ “ฌานลาภีบุคคล” เมื่อว่ำโดยธรรม 

แล้วเป็นรูปำวจรปฐมฌำนกุศล เม่ือว่ำโดยควำมแนบแน่นของจิต ชื่อว่ำ  

“อัปปนาภาวนา” หรือ “อัปปนาสมาธิ”

 ในระหว่ำงทีเ่ข้ำถงึปฏิภำคนมิติ แต่ยงัไม่เข้ำถงึฌำนจติหรอือัปปนำภำวนำ

น้ัน พระโยคำวจร จ�ำเป็นต้องระวังรักษำปฏิภำคนิมิตนั้นไว้ให้ดี เสมือนหนึ่ง 

พระรำชินีที่ทรงพระครรภ์ อันปุโรหิตทั้งหลำยได้ท�ำนำยแล้วว่ำเป็นพระโอรส 

และจักได้เป็นพระเจ้ำจกัรพรรด ิด้วยเหตนุี ้จงึจ�ำเป็นต้องทะนถุนอมบ�ำรุงรักษำ 

พระครรภ์ไว้ให้ดี มิให้มีภัยอันตรำยใดๆ มำแผ้วพำนได้ ข้ออุปมำนี้ ฉันใด  

พระโยคำวจร ผู้เจริญสมถภำวนำ ก็จะต้องระวังรักษำปฏิภำคนิมิตไว้ให้ดี  

เสมือนพระมเหสีที่ทรงระวังรักษำพระครรภ์ ก็มีอุปไมย ฉะนั้น
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 ถ้ำหำกไม่ระวังรักษำไว้ให้ดีแล้ว ปฏิภำคนิมิตน้ันก็จะเลือนหำยไป 
ภำวนำสมำธิก็จะตกต�่ำลงไปจำกอุปจำรสมำธิ เหลือเพียงขั้นบริกรรมสมำธิ ดัง 
พระพุทธโฆษำจำรย์ แสดงไว้ในวิสุทธิมรรคอรรถกถำว่ำ

   นิมิตฺต� รกฺขโต ลทฺธ -     ปริหานิ น วิชฺชติ 
   อารกฺขมฺหิ อสนฺตมฺหิ     ลทฺธ� ลทธ� วินสฺสติ ฯ

 แปลความว่า พระโยคำวจร ท่ีมีกำรรักษำปฏิภำคนิมิตไว้เป็นอย่ำงดี 
ย่อมไม่มีเส่ือมจำกอุปจำรสมำธิท่ีตนได้แล้ว ถ้ำไม่รักษำปฏิภำคนิมิตไว้ให้ดีแล้ว 
อุปจำรสมำธิที่ตนได้มำนั้น ย่อมเสื่อมได้

วิธีรักษาปฏิภาคนิมิต
 เม่ือปฏิภำคนิมิตปรำกฏแล้ว ต้องระวังรักษำปฏิภำคนิมิตน้ันไว้ให้ดี  
ด้วยวิธีเสพสัปปำยะ ๗ อย่ำง ดังในวิสุทธิมรรคอรรถกถำ แสดงว่ำ

   อาวาโส โคจโร ภสฺส�     ปุคฺคโล โภชน� อุตุ 
   อิริยาปโถติ สตฺเตเต     อสปฺปาเย วิวชฺชเย 
   สปฺปาเย สตฺต เสเวถ    เอวญฺหิ ปฏิปชฺชโต 
   นจิเรเนว กาเลน        โหติ กสฺสจิ อปฺปนา ฯ

 แปลความว่า “พระโยคี ผู้ประสงค์จะรักษำปฏิภำคนิมิตไว้ให้ดีน้ัน พึง
เว้นจำกอสัปปำยะ อันไม่ควรแก่ภำวนำสมำธิ ๗ อย่ำง คือ อาวาส ที่อยู่อำศัย 
โคจร หมู่บ้ำน หรือท้องถิ่นที่จะไปบิณฑบำต ภัสสะ ถ้อยค�ำพูด ปุคคล บุคคล 
โภชนะ อำหำร อุตุ อำกำศ อิริยาบถ นั่ง, นอน, ยืน, เดิน แล้วพึงเสพแต่ 
สัปปำยะ อันควรแก่ภำวนำสมำธิ ๗ อย่ำงนั้นเช่นกัน เม่ือได้ปฏิบัติดังกล่ำว 
มำแล้วนี้ บำงท่ำนก็อำจส�ำเร็จอัปปนำภำวนำในกำลไม่นำนนัก”
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อสัปปายะ และ สัปปายะ ๗ อย่าง

 ๑.  อาวาสอสัปปายะ และ อาวาสสัปปายะ หมำยถึงที่อยู่อำศัยที่ 
ไม่สมควร และที่สมควร
 สถำนที่ใด ไม่เป็นปัจจัยอุปกำระแก่นิมิตและภำวนำสมำธิ สถำนที่นั้น 
ชื่อว่ำ อำวำสอสัปปำยะ
 ส่วนสถำนที่ใดเป็นปัจจัยอุปกำระแก่นิมิตและภำวนำสมำธิให้ต้ังขึ้น 
และเจริญขึ้น สถำนที่นั้น ชื่อว่ำ อำวำสสัปปำยะ
 ๒.  โคจรอสัปปายะ และ โคจรสัปปายะ คือหมู่บ้ำนหรือท้องถิ่นท่ีไป
บิณฑบำต ที่ไม่สมควร และที่สมควร
 ๒.๑) หมู่บ้ำนหรือท้องถิ่นใด อยู่ทำงทิศตะวันออกหรือทำงทิศตะวันตก 
ต้องถูกแสงแดดส่องหน้ำในเวลำไปหรือกลับจำกบิณฑบำต ก็ไม่ควร เป็น 
โคจรอสัปปำยะ
 แต่ถ้ำหมู ่บ ้ำนใดหรือท้องถิ่นใด อยู ่ทำงทิศเหนือหรือใต้ พ้นจำก 
แสงแดดส่องหน้ำ ทัง้เวลำไปหรอืกลบัจำกบณิฑบำต กช่ื็อว่ำ เป็นโคจรสปัปำยะ
 ๒.๒) ถ้ำหมูบ้่ำนใดหรอืท้องถิน่ใด ทีอ่ยูห่่ำงไกลจำกเสนำสนะทีอ่ำศยัเกนิ
กว่ำโกสะกึง่ (ประมำณ ๑.๕ กโิลเมตร) และทำงไปมำไม่สะดวกต่อกำรบณิฑบำต 
ชื่อว่ำ โคจรอสัปปำยะ
 แต่ถ้ำหมู่บ้ำนหรือท้องถิ่นใด อยู่ไม่ห่ำงไกล และทำงไปมำสะดวกต่อกำร
บิณฑบำต ชื่อว่ำ โคจรสัปปำยะ
 ๒.๓) หมู่บ้ำนหรือท้องถิ่นใด ที่เข้ำไปบิณฑบำต ได้อำหำรไม่เพียงพอแก่
กำรฉัน หมู่บ้ำนนั้นหรือท้องถิ่นนั้น ชื่อว่ำ โคจรอสัปปำยะ
 แต่ถ้ำหมู่บ้ำนหรือท้องถิ่นนั้น เข้ำไปรับอำหำรบิณฑบำต ได้อำหำร 
มำเพียงพอแก่กำรฉัน หมู่บ้ำนนั้นหรือท้องถิ่นนั้น ก็ชื่อ โคจรสัปปำยะ
 ๓.  ภัสสอสัปปายะ และ ภัสสสัปปายะ หมำยถึง ถ้อยค�ำอันไม่สมควร
และสมควร
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 ถ้อยค�ำอันไม่สมควร ที่ชื่อว่ำ “ภัสสอสัปปายะ” มี ๒ อย่ำง คือ :-
   ๑. ดิรัจฉานกถา ๓๒ อย่ำง คือ ถ้อยค�ำที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล 
     ต่อมรรค ผล นิพพำน
   ๒. วิคคาหิกกถา ๑๓ อย่ำง คือ ถ้อยค�ำที่เป็นเครื่องขัดขวำง มรรค  
     ผล นิพพำน

ดิรัจฉานกถา ๓๒ อย่าง

 ๑. รำชกถำ       ได้แก ่ พูดเร่ืองต่ำงๆ เกีย่วกบั พระมหำกษัตริย์ 
                    และเชื้อพระวงศ์
 ๒. โจรกถำ         ”   พูดเรื่องโจรผู้ร้ำยต่ำงๆ 
 ๓. มหำมตฺตกถำ     ”   พูดเร่ืองมหำอ�ำมำตย์รำชมนตรีคณะ 
                    รัฐบำล
 ๔. เสนำกถำ       ”   พูดเรื่องทหำร, ต�ำรวจ, ข้ำรำชบริพำร
 ๕. ภยกถำ         ”   พูดเรื่องภัยอันตรำยต่ำงๆ
 ๖. ยุทฺธกถำ        ”   พูดเรื่องยุทธศำสตร์
 ๗. อนฺนกถำ        ”   พูดเร่ืองอำหำรกำรกนิ มข้ีำว, กบั เป็นต้น
 ๘. ปำนกถำ        ”   พูดเรื่องเครื่องดื่มต่ำงๆ 
 ๙. วตฺถกถำ        ”   พูดเรื่องเสื้อผ้ำ เครื่องนุ่งห่มต่ำงๆ
 ๑๐. สยนกถำ        ”   พูดเรื่องเครื่องหลับนอน
 ๑๑. มำลำกถำ       ”   พูดเรื่องระเบียบดอกไม้ต่ำงๆ
 ๑๒. คนฺธกถำ        ”   พูดเรื่องกลิ่นหอมต่ำงๆ
 ๑๓. ญำติกถำ        ”   พูดเรื่องญำติวงศ์ตระกูล
 ๑๔. ยำนกถำ        ”   พูดเรื่องยำนพำหนะต่ำงๆ
 ๑๕. คำมกถำ        ”   พูดเรื่องหมู่บ้ำนต่ำงๆ
 ๑๖. นิคมกถำ        ”   พูดเรื่องนิคมต่ำงๆ
 ๑๗. นครกถำ        ”   พูดเรื่องตัวเมืองหรือจังหวัดต่ำงๆ
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 ๑๘. ชนปทกถำ     ได้แก่   พูดเรื่องชนบทต่ำงๆ

 ๑๙. อิตฺถีกถำ        ”   พูดเรื่องผู้หญิง

 ๒๐. ปุริสกถำ        ”   พูดเรื่องผู้ชำย

 ๒๑. สุรกถำ         ”    พูดเรื่องควำมกล้ำหำญ

 ๒๒. วิสิขำกถำ       ”   พูดเร่ืองถนนสำยต่ำงๆ และคนท่ีอยู่ใน 

                    ถนนสำยนั้น

 ๒๓. กุมฺภฏฺำนกถำ     ”   พดูเรือ่งท่ำน�ำ้หรอืทำสขีองนำยช่ำงหม้อ

 ๒๔. ปุพฺพเปตฺตกถำ    ”   พูดเรื่องญำติที่ล่วงลับไปแล้ว

 ๒๕. นำนตฺตกถำ      ”   พูดเรื่องอื่น ๆ นอกจำกที่ก�ำหนดไว้

 ๒๖. โลกกขฺำยิกกถำ   ”   พดูเร่ืองสณัฐำนของโลกและผูส้ร้ำงโลก 

 ๒๗. สมุทฺทกฺขำยิกถำ   ”   พูดเร่ืองมหำสมุทรและควำมเป็นมำ 

                    ของมหำสมุทร 

 ๒๘. อิติภวำภวกถำ    ”   พูดเร่ืองควำมเจริญควำมเสื่อม และ 

                    สำเหตุของควำมเจริญและควำมเสื่อม

 ๒๙. อรญฺญกถำ      ”   พูดเรื่องป่ำ

 ๓๐. ปพฺพตกถำ       ”   พูดเรื่องภูเขำ

 ๓๑. นทีกถำ         ”   พูดเรื่องแม่น�้ำ

 ๓๒. ทีปกถำ         ”   พูดเรื่องเกำะต่ำงๆ

 ข้อสังเกต ดริจัฉำนกถำทัง้ ๓๒ ประกำรดงักล่ำวมำแล้วนี ้เป็นประโยชน์

แก่กิเลสในทำงโลก ซึ่งอนุโลมตำมกิเลส ย่อมเห็นว่ำ เป็นประโยชน์ แต่ใน

ทำงปฏิบัติธรรมแล้ว ถ้อยค�ำเหล่ำนั้นไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ปัญญำ เป็น 

สมัผปัปลำป คือ กล่ำววำจำเพ้อเจ้อโดยไร้ประโยชน์ ไม่เป็นเหตุปัจจยั ก่อให้เกดิ

สติปัญญำ พำให้พ้นทุกข์ได้ พระพุทธองค์จึงตรัสว่ำ เป็นดิรัจฉำนกถำไป
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วิคคาหิกกถา ๑๓ อย่าง๑

 วิคคำหิกกถำ คือ ค�ำพูดที่หำเรื่องทะเลำะกัน มีดังนี้

 ๑. น ตฺว� อิม� ธมฺมวินย� อำชำนำสิ  = ท่ำนไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้

 ๒. อห� อิม� ธมฺมวินย� อำชำนำมิ   = เรำรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้

 ๓. กึ ตฺว� อิม� ธมฺมวินย� อำชำนิสฺสสิ = ท่ำนจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยได้

                        อย่ำงไร ?

 ๔. มิจฺฉำปฏิปฺปนฺโน ตฺวมสิ     = ท่ำนเป็นผู้ปฏิบัติผิด

 ๕. อหมสฺมิ สมฺมำปฏิปนฺโน    = ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ปฏิบัติถูก

 ๖. สหิต� เม                = ค�ำพดูของข้ำพเจ้ำมปีระโยชน์

 ๗. อสหิตนฺเต              = ค�ำพดูของท่ำนไม่มีประโยชน์

 ๘. ปุเร วจนีย� ปจฺฉำ อวจ     = ค�ำทีค่วรกล่ำวก่อน ท่ำนกลบั 

                        น�ำมำกล่ำวทีหลัง

 ๙. ปจฺฉำ วจนีย� ปุเร อวจ     = ค�ำที่ควรพูดทีหลัง ท่ำนกลับ 

                        ยกขึ้นมำกล่ำวก่อน

 ๑๐. อธิจิณฺณนฺเต วิปรำวตฺต�    =  ข้อทีท่่ำนเคยช�ำ่ชองได้ผนัแปร 

                        ไปแล้ว

 ๑๑. อำโรปิโต เต วำโท        = ข้ำพเจ้ำจับผิดวำทะของท่ำน 

                        ได้แล้ว

 ๑๒. นิคฺคหิโต ตวมสิ          = ท่ำนถูกข้ำพเจ้ำข่มได้แล้ว

 ๑๓. จร  วำทปฺปโมกฺขำย  นิพฺเพหิ  วำ  สเจ  ปโหสิ   =  ท่ำนจงถอน 

                        วำทะเสยี มฉิะนัน้จงแก้ไขเสยี  

                        ถ้ำท่ำนสำมำรถ

๑ มมร. บำลี เล่ม ๙ หน้ำ ๑๐ ข้อ ๑๖ 
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  ข้อสังเกต วิคคำหิกกถำที่กล่ำวมำแล้วนี้ ล้วนเป็นโทษทั้งด้ำนปริยัติ 

และปฏิบัติ แม้ควำมเป็นอยู่ในทำงโลก ก็ย่อมท�ำลำยควำมงดงำมและควำม

เจริญของตน และยังท�ำลำยควำมสำมัคคีของหมู่คณะอีกด้วย เมื่อละโลกนี้แล้ว 

ยังต้องไปสู่ทุคติภูมิด้วย จึงเป็นอุปสรรคขัดขวำงไปสู่ควำมพ้นทุกข์แน่นอน

 ภัสสสัปปายะ ถ้อยค�ำท่ีสมควร ที่ชื่อว่ำ ภัสสสัปปำยะ เป็นถ้อยค�ำที่ 

ไม่เป็นอุปสรรคขัดกับมรรค ผล นิพพำน มีแสดงในกถำวัตถุ ๑๐ ประกำร คือ :-

 ๑. อปฺปิจฺฉตำกถำ      พูดเรื่องควำมมักน้อย

 ๒. สนฺตุฏฺกิถำ        พูดเรื่องควำมพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

 ๓. ปวิเวกกถำ         พูดเรื่องสงบทำงกำย วำจำ ใจ

 ๔. อส�สคฺคกถำ        พูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกำมคุณอำรมณ์

 ๕. วิริยำรมฺภกถำ      พูดเรื่องควำมขยันหมั่นเพียร

 ๖. สีลกถำ           พูดเรื่องศีล

 ๗. สมำธิกถำ         พูดเรื่องสมำธิ

 ๘. ปญฺญำกถำ        พูดเรื่องปัญญำ

 ๙. วิมุตฺติกถำ         พูดเรื่องอรหัตตผล

 ๑๐. วมิตุติฺญำณทสสฺนกถำ พดูเรือ่งปัจจเวกขณญำณท่ีเกีย่วกบัอรหตัตผล 

                  และนพิพำน

 ข้อสังเกต กถำวัตถุ ๑๐ ประกำรนี้ แม้จะเป็นถ้อยค�ำที่ไม่ขัดกับมรรค  

ผล นิพพำน ก็จริง แต่ผู้ปฏิบัติก็ไม่ควรพูดมำก ควรพูดเท่ำที่จ�ำเป็น เพื่อรักษำ

สมำธิและปฏิภำคนิมิตไว้ ดังอรรถกถำจำรย์แสดงว่ำ ตมฺปิ มตฺตาย ภาสิตพฺพ� 

แม้ค�ำพูดจะเป็นกถำวัตถุ ๑๐ ประกำรก็ตำม แต่จงพูดเพียงพอประมำณ อย่ำให้

มำกเกินไปนัก
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 ๔.  ปุคคลอสัปปายะ และ ปุคคลสัปปายะ หมำยถึงบุคคลที่ไม่สมควร
และที่สมควร
 ปุคคลอสัปปายะ บุคคลที่ไม่สมควรเข้ำไปสนทนำด้วย ในขณะที่ก�ำลัง
ปฏิบัติอยู่ มี ๒ จ�ำพวก คือ :-
 ๑)		กายทฬฺหีพหุโล       บุคคลที่มีปกติชอบบ�ำรุงตกแต่งร่ำงกำย
 ๒)		ติรจฺฉานกถิโก       บคุคลผูม้ปีกตชิอบพูดแต่ในเร่ืองดรัิจฉำนกถำ
 บุคคลทั้ง ๒ พวก นี้ ย่อมท�ำให้จิตใจของพระโยคำวจรฟุ้งซ่ำนไปไม่สงบ 
จึงจัดเป็นปุคคลอสัปปำยะ
 ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่สมควรเข้ำไปคบหำสนทนำด้วยในขณะที่ก�ำลัง
ปฏิบัติอยู่ มี ๒ พวก คือ :-
 ๑)		อติรจฺฉานกถิโก      บุคคลที่มีปกติ  ไม ่ชอบพูดคุยในเรื่อง 
                    ดิรัจฉำนกถำ
 ๒)		สีลาทิคุณสมฺปนฺโน	   บุคคลท่ีถึงพร้อมด้วยศีลคุณ, สมำธิคุณ,  
                    ปัญญำคุณ
 บุคคลทั้ง ๒ พวก นี้ ย่อมท�ำให้จิตใจของพระโยคำวจรสงบเยือกเย็น จึง
จัดเป็นปุคคลสัปปำยะ
 ๕. โภชนอสัปปายะ และ โภชนสัปปายะ อำหำรที่ไม่สมควรและที ่
สมควรแก่กำรบรโิภคในระหว่ำงทีก่�ำลงัปฏบิตัอิยูน่ัน้ เมือ่ได้อำหำรทีร่สไม่ถกูปำก 
จิตใจไม่ชุ่มชื่นผำสุก ก็ท�ำให้จิตไม่มั่นคง แต่ถ้ำได้อำหำรรสถูกปำก จิตใจกช็ุ่มชื่น
ผำสุก ท�ำให้จิตมั่นคงถำวรยิ่งขึ้น
 ฉะนั้น อำหำรที่รสไม่ถูกปำก ก็ท�ำให้จิตใจไม่ตั้งมั่น โภชนะนั้นเป็นโภชน
อสัปปำยะ แต่ถ้ำอำหำรที่รสถูกปำก ก็ท�ำให้จิตใจชุ่มชื่นมั่นคงถำวร โภชนะนั้น
ก็เป็นโภชนสัปปำยะ
 ๖. อุตุอสัปปายะ และ อุตุสัปปายะ หมำยถึงอำกำศที่ไม่สบำยและ 
ที่สบำย ในขณะที่ก�ำลังปฏิบัติอยู่
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 ผู ้ปฏิบัติบำงท่ำน เมื่อรับอำกำศร้อน แล้วไม่สบำย จิตใจหงุดหงิด  

อำกำศร้อนนั้นก็เป็นอุตุอสัปปำยะ

 แต่ถ้ำบำงท่ำน เมื่อได้รับอำกำศร้อน เหงื่อออก แล้วกลับท�ำให้จิตใจ 

สงบระงับ ตั้งมั่น อำกำศร้อนนั้น ก็เป็นอุตุสัปปำยะ

 อำกำศเย็นก็เช่นเดียวกัน ถ้ำเป็นที่สบำยของผู้ปฏิบัติ ก็เป็นอุตุสัปปำยะ

ของผู้นั้น แต่ถ้ำถูกอำกำศเย็นแล้วไม่สบำย ก็เป็นอุตุอสัปปำยะของผู้นั้นไป

 ๗. อิริยาบถอสัปปายะ และ อิริยาบถสัปปายะ หมำยถึงใน 

อิริยำบถ ๔ เมื่อผู้ปฏิบัติอยู่ในอิริยำบถนั้นแล้ว ท�ำให้จิตใจไม่สงบ หรือท�ำให้

รู้สึกง่วงเหงำหำวนอน เช่น ถ้ำอยู่ในอิริยำบถนอน ในขณะปฏิบัติท�ำให้รู้สึกง่วง 

จิตใจไม่ตั้งมั่นในอำรมณ์กรรมฐำน หรืออยู่ในอิริยำบถเดิน ในขณะปฏิบัติ ท�ำให้

จิตใจฟุ้งซ่ำน ไม่สงบตั้งมั่น หรือถ้ำอยู่ในอิริยำบถนั่ง อิริยำบถยืน เกิดอำกำร

ปวดเมื่อย ไม่สบำยกำย สบำยใจ ไม่ได้รับผลดี ท�ำให้จิตใจไม่สงบ อิริยำบถนั้น

ชื่อว่ำ อสัปปายะ

 ส่วนอริยิำบถใดได้รบัผลดี ท�ำให้จิตใจแจ่มใสสงบระงบันวิรณ์ อริยิำบถนัน้ 

จัดเป็น สัปปายะ

 ผู้ปฏิบัติที่ก�ำลังเพ่งปฏิภำคนิมิตอยู่โดยเว้นจำกอสัปปำยะ ๗ อย่ำง แล้ว 

เสพสัปปำยะ ๗ อย่ำงดังกล่ำวแล้ว ต่อไปไม่นำน ก็จะส�ำเร็จฌำนเป็นฌำนลำภี 

คือรปูำวจรปฐมฌำนย่อมเกดิขึน้ แต่ถ้ำรูปำวจรปฐมฌำนยงัไม่เกดิ ต้องบ�ำเพ็ญ

อัปปนำโกศล ๑๐ ประกำร ให้เกิดขึ้นในสันดำนของตนให้บริบูรณ์

อัปปนาโกศล ๑๐ ประการ

 ๑. วตฺถวุสิทกริยตา ช�ำระร่ำงกำยและเครือ่งนุง่ห่มให้สะอำด ปัดกวำด

เช็ดถูเครื่องใช้ต่ำงๆ ให้สะอำด และจัดวำงไว้ให้เป็นระเบียบ

_15-0983(001-188)P5.indd   87 12/19/58 BE   4:32 PM



88 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

 ๒. อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา กระท�ำอินทรีย์ให้เสมอกัน ศรัทธำ

กับปัญญำ, วิริยะกับสมำธิ โดยมีสติที่ต้องกระท�ำให้มำก เพื่อรักษำอินทรีย์ให ้

เสมอกัน

 ๓. นิมิตฺตกุสลตา มีควำมฉลำดในกำรรักษำนิมิต และท�ำให้สมำธิ 

เจริญขึ้น

 ๔. จิตฺตปคฺคโห ยกจิตขึ้นในกำลที่ควรยก คือ ขณะที่จิตท้อถอยจำก

อำรมณ์กรรมฐำน เนื่องจำกปัสสัทธิ, สมำธิ, อุเบกขำสัมโพชฌงค์ ขณะนั้นควร

ยกจิตด้วยอบรมธัมมวิจยะ, วิริยะ, ปีติสัมโพชฌงค์ให้เจริญขึ้น

 ๕. จติตฺนคิคฺโห ข่มจติไว้ในกำลท่ีควรข่ม คอื ขณะใดรู้สกึว่ำ จติใจฟุ้งซ่ำน  

เน่ืองจำกธัมมวิจยะ, วิริยะ, ปีติสัมโพชฌงค์ ขณะนั้นควรข่มจิตไว้ด้วยอบรม

ปัสสัทธิ, สมำธิ, อุเบกขำสัมโพชฌงค์ให้เจริญขึ้น

 ๖. จิตฺตสมฺปห�โส เวลำใดรู้สึกเบื่อหน่ำยในกำรเจริญกรรมฐำน เวลำ

นั้นควรปลุกควำมเช่ือ ควำมเลื่อมใสในกำรเจริญกรรมฐำน ด้วยระลึกถึง 

สังเวคธรรม ๘ ให้เกิดควำมสลดสังเวชในสังขำร และระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 

อันหำได้ยำก

 ๗. จิตฺตชฺฌุเปกฺโข เวลำใดจิตใจไม่มีกำรท้อถอย และไม่ฟุ ้งซ่ำน 

เบ่ือหน่ำยในกำรเจรญิกรรมฐำน เวลำนัน้ ควรประคองจติไว้ให้เพ่งเฉยอยูเ่ฉพำะ

ในกรรมฐำนนั้น ไม่ต้องยกจิต, ข่มจิตและท�ำจิตให้ร่ำเริงแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น

 ๘. อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชน� เว้นจำกบุคคลที่มีจิตไม่สงบ มีควำม

ประพฤติเหลำะแหละไม่มั่นคงในกำรงำน ท่องเที่ยวไปในสถำนที่ต่ำง ๆ

 ๙. สมาหิตปุคฺคลเสวน� คบหำกับผู้มีควำมประพฤติมั่นคง เป็นหลัก 

เป็นฐำน

 ๑๐. ตทธิมุตฺติ น้อมใจอยู่แต่ในเรื่องฌำน, สมำธิ มีควำมเพียรพยำยำม

เพ่งอยู่ในปฏิภำคนิมิต ที่จะเป็นอำรัมมณปัจจัยให้เข้ำถึงอัปปนำฌำนอยู่เสมอๆ
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การเกิดขึ้นของปฐมฌาน
 เมื่อพระโยคำวจรเพ่งอำรมณ์ปฐวีกสิณติดต่อโดยถูกต้องตำมวิธีกำรมำ
โดยล�ำดับแล้ว รูปำวจรปฐมฌำนที่ประกอบด้วยองค์ฌำน ๕ ก็จะปรำกฏขึ้นใน
วิถีจิต ที่เรียกว่ำ โลกียอัปปนำวิถี ดังนี้ คือ :-
 มโนทวำรำวัชชนะ ท่ีมีปฏิภำคนิมิตของปฐวีกสิณเป็นอำรมณ์เกิดขึ้น 
ตัดกระแสภวังค์ขำด ในล�ำดับนั้นมหำกุศลญำณสัมปยุตชวนะ ๔ ดวง ดวงใด 
ดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นเสพอำรมณ์ปฐวีปฏิภำคนิมิตนั้น ๔ ขณะ ส�ำหรับมันทบุคคล 
หรือ ๓ ขณะ ส�ำหรับติกขบุคคล ท�ำหน้ำที่ บริกรรม, อุปจำร, อนุโลม, โคตรภู 
หรือ อุปจำร, อนุโลม, โคตรภู ที่เรียกว่ำ อุปจำรสมำธิชวนะในฌำนวิถี แล้วก็ 
ดับไป ต่อจำกนั้น ปฐมฌำนกุศลที่เป็นอัปปนำสมำธิ มีปฏิภำคนิมิตเป็นอำรมณ์
เกิดขึ้น ๑ ขณะแล้วก็ดับลง ภวังคจิตก็จะเกิดขึ้นต่อไป จำกนั้นปัจจเวกขณวิถี  
อำจเกิดข้ึนโดยมีมโนทวำรำวัชชนจิต ๑ ขณะ แล้วมหำกุศลชวนะ ๗ ขณะ  
เกิดขึ้นหลำย ๆ รอบ ท�ำกำรพิจำรณำองค์ฌำนทั้ง ๕ โดยเฉพำะว่ำ เป็นวิตก, 
วิจำร, ปีติ, สุข, เอกัคคตำ เสมือนผู้ที่ต่ืนจำกหลับ แล้วพิจำรณำถึงควำมฝัน
ของตน

เหตุที่ท�าให้รู้ว่า เป็นอัปปนาฌาน หลังจากฌานวิถีดับลง

 ในฌำนวิถีนั้น กามชวนะ ท่ีท�ำหน้ำท่ีบริกรรม, อุปจำร, อนุโลม,  
โคตรภู กับ อัปปนาชวนะ ท่ีเป็นอัปปนำฌำน ต่ำงก็มีปฐวีปฏิภำคนิมิต 
เป็นอำรมณ์ด้วยกันก็จริง แต่ขณะที่ กามชวนะ เกิดอยู่นั้น กำมตัณหำยังหำ 
ได้สงบระงับดับลงโดยสิ้นเชิงไม่ จิตใจก็ยังมีก�ำลังไม่มั่นคงเต็มที่, ต่อเมื่อเข้ำถึง 
อัปปนาฌาน คือปฐมฌำนเกิดขึ้นน้ัน แม้เกิดขึ้นเพียงขณะจิตเดียว แต่ก็ 
สำมำรถข่มกำมตัณหำให้สงบลงได้อย่ำงรำบคำบเป็นพิเศษ จิตใจก็มีก�ำลัง 
มั่นคงเต็มที่ องค์ฌำนทั้ง ๕ ก็ปรำกฏขึ้นมำอย่ำงเด่นชัด
 อุปมำเหมือนกำรตอกตะปูลงบนแผ่นไม้ให้ติดแน่นมั่นคงฉันใด กำร 
เข้ำสู่อำรมณ์ของปฐมฌำน ก็ไม่หวั่นไหวคลอนแคลนฉันนั้น
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 ฉะนัน้ จงึท�ำให้รูว่้ำ ฌำนจติทีเ่กดิขึน้แล้วแก่ตน ส่วนทีจ่ะบอกได้หรอืไม่นัน้  
ขึ้นอยู่กับกำรศึกษำปรมัตถธรรม มำดีพอ ก็อำจจะบอกได้
 ปฐมฌำนกศุล ทีเ่กดิขึน้นี ้ไม่มกีำมตณัหำทีเ่ป็นควำมยนิดพีอใจในกำมคณุ
ทั้ง ๕
 ฉะนั้น จึงไม่มีกำรส่งผลให้ไปบังเกิดในกำมภูมิอีก แต่ส่งผลให้ไปเกิด 
ในรูปภูมิ ปฐมฌำนกุศลนี้ จึงได้ชื่อว่ำ “รูปาวจรกุศลจิต”

การเลื่อนล�าดับชั้นของฌาน

 เม่ือได้ปฐมฌำนแล้ว กำรปฏิบัติเพื่อเลื่อนล�ำดับชั้นของฌำน เป็น 
ทุตยิฌำนนัน้ ต้องหมัน่เข้ำปฐมฌำนบ่อย ๆ  เพ่ือให้เกดิควำมช�ำนำญคล่องแคล่ว
ในฌำนนั้น ๆ
 วิธีปฏิบัติ เพื่อที่จะให้ทุติยฌำนเป็นต้น ปรำกฏขึ้นนั้น ขั้นแรกต้อง 
กระท�ำให้ปฐมฌำนกุศลเกิดขึ้นติดต่อกันตลอดเวลำ ๑ วันบ้ำง ๒ วันบ้ำง ถึง 
๗ วัน เพื่ออบรมให้สมำธิมีก�ำลังกล้ำแข็ง และให้เกิดควำมช�ำนำญในกำรเข้ำ
ฌำน อยู่ในฌำนสมำบัติและออกจำกฌำน จะต้องฝึกหัด กระท�ำวสีภำวะทั้ง  
๕ ประกำรให้ช�ำนิช�ำนำญต่อไป

วสี ๕ ประการ

 วสี คือ ควำมช�ำนำญ และควำมคล่องแคล่วว่องไวเกี่ยวกับฌำน มี 
วจนัตถะว่ำ
     วสน� สมตฺถน� = วโส

 ควำมสำมำรถที่ช�ำนำญ ชื่อว่ำ วสะ 

     วโส ยสฺส อตฺถีติ = วสี

 ควำมสำมำรถที่ช�ำนำญนั้นมีอยู่แก่ผู้ใด ฉะนั้น ผู้นั้นชื่อว่ำ วสี

     วสิโน ภาโว = วสีภาโว

 ควำมเป็นผู้มีควำมสำมำรถช�ำนำญกำร ชื่อว่ำ “วสีภาวะ”

_15-0983(001-188)P5.indd   90 12/19/58 BE   4:32 PM



91กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

 ผู้ที่ได้รูปำวจรปฐมฌำนแล้ว จะเข้ำฌำนสมำบัติก็ดี จะเจริญสมถภำวนำ
ต่อไปเพ่ือให้ได้ทุติยฌำนก็ดี จะต้องมีวสีในปฐมฌำนนั้นเสียก่อน คือ มีควำม
สำมำรถในปฐมฌำนนั้นจนคล่องแคล่วช�ำนิช�ำนำญในวสี ๕ ประกำร คือ :-

 ๑.  อาวัชชนวสี คือควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำองค์ฌำนของ 
มโนทวำรำวัชชนะ เพื่อน้อมใจในฌำนได้อย่ำงคล่องแคล่ว มีวจนัตถะว่ำ

     อาวชฺชเน วสีภาโว = อาวชฺชนวสีภาโว

 ควำมเป็นผู้สำมำรถในกำรพิจำรณำองค์ฌำนอย่ำงคล่องแคล่ว ชื่อว่ำ  
อาวัชชนวสีภาวะ

 ๒.  สมาปัชชนวสี คือ ควำมช�ำนำญในกำรเข้ำฌำนได้โดยฉับพลัน  
ไม่ต้องเพ่งปฏิภำคนิมิตนำน มีวจนัตถะว่ำ

     สมาปชฺชเน วสีภาโว = สมาปชฺชนวสีภาโว

 ควำมสำมำรถในกำรเข้ำฌำนได้อย่ำงฉบัพลัน ชือ่ว่ำ สมาปัชชนวสภีาวะ

 ๓.  อธิฏฐานวสี คือ ควำมสำมำรถในกำรตั้งกระแสแห่งฌำนจิต 
ให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยไป เพื่อข่มภวังคจิตไว้ไม่ให้เกิดขึ้น มีวจนัตถะว่ำ

     ภวงฺค� อภิภุยฺย ฌาน� ปน� = อธิฏฺาน�

 กำรท�ำให้กระแสจิตเกิดต่อกันอยู่เรื่อยไป โดยข่มภวังคจิตไว้ไม่ให้เกิดขึ้น 
ชื่อว่ำ อธิฏฐานะ

     อธิฏฺาเน วสีภาโว = อธิฏฺานวสีภาโว

 ควำมเป็นผู้สำมำรถช�ำนำญในกำรยั้งอยู่ในฌำน โดยข่มภวังคจิตไว้ 
ไม่ให้เกิดขึ้น ชื่อว่ำ อธิฏฺานวสีภาวะ

 ๔.  วุฏฐานวสี คือ ควำมช�ำนำญในกำรออกจำกฌำนได้อย่ำงรวดเร็ว  
มีวจนัตถะว่ำ 

     วุฏฺาเน วสีภาโว = วุฏฺานวสีภาโว
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 ควำมเป็นผูส้ำมำรถออกจำกฌำนได้ทันทีตำมเวลำท่ีอธฏิฐำนไว้โดยไม่ยิง่

ไปนั้น ชื่อว่ำ วุฏฐานวสีภาวะ

 ๕.  ปัจจเวกขณวสี คือ ควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำองค์ฌำนแต่ละองค์

ของชวนะ มีวจนัตถะว่ำ

     ปจฺจเวกฺขเณ วสีภาโว = ปจฺจเวกขณวสีภาโว

 ควำมเป็นผูส้ำมำรถช�ำนำญในกำรพิจำรณำองค์ฌำน ช่ือว่ำ ปัจจเวกขณ

วสีภาวะ

 อำวัชชนวสี กับ ปัจจเวกขณวสี เป็นกำรพิจำรณำองค์ฌำนด้วยกัน  

อำวัชชนวสี มีควำมช�ำนำญในกำรปรำรภองค์ฌำนแต่ละองค์ด้วยมโนทวำรำ- 

วชัชนจิต ส่วนปัจจเวกขณวส ีมคีวำมช�ำนำญในกำรพจิำรณำองค์ฌำนแต่ละองค์

ด้วยสำมำรถของชวนจิต

 ฉะนัน้ เมือ่อำวชัชนวสไีด้ส�ำเรจ็ลงในขณะใด กต้็องได้ส�ำเร็จปัจจเวกขณวสี  

พร้อมกันไปในวิถเีดียวกนัน้ันเอง เป็นกำรแยกเรียกควำมสำมำรถในกำรพจิำรณำ

องค์ฌำนเท่ำนั้น คือ :-

 ควำมสำมำรถของมโนทวำรำวัชชนะ เรียกว่ำ อาวัชชนวสี ส่วนควำม

สำมำรถของชวนะ เรียกว่ำ ปัจจเวกขณวสี นั่นเอง

การปฏิบัติเพื่อให้ได้ฌานขั้นสูง
 เมื่อปฐมฌำนลำภีบุคคล ได้ฝึกฝนวสี ๕ ประกำร จนช�ำนำญดีแล้ว

 จำกนั้นจงเข้ำปฐมฌำนก่อน และออกจำกปฐมฌำนแล้วพิจำรณำ

ปฐมฌำนนั้นว่ำ เป็นฌำนที่ยังใกล้กับนิวรณ์อยู่ ทั้งวิตกองค์ฌำนก็มีสภำพหยำบ 

ซึ่งเป็นเหตุท�ำให้องค์ฌำนอื่นๆ มีวิจำรเป็นต้น มีก�ำลังน้อยไป ท�ำให้จิตมีสมำธิ 

ไม่มั่นคงพอ นิวรณ์ท่ีถูกข่มไปแล้วนั้น อำจกลับเกิดขึ้นอีกได้ ท�ำให้ปฐมฌำนที่ 
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ได้แล้วนี ้กลบัเสือ่มสญูไป ถ้ำท�ำฌำนให้มีก�ำลงัยิง่ข้ึนไป ย่อมห่ำงไกลจำกนวิรณ์ 

ทั้งองค์ฌำนก็มีสภำพประณีตยิ่งขึ้นอีกด้วย

 เมื่อพิจำรณำดังนี้แล้ว จะเกิดควำมเบื่อหน่ำยในปฐมฌำน ไม่ยินดีติดใจ

ในปฐมฌำนแต่ประกำรใดแล้ว

 จงเริ่มต้นเพ่งปฏิภำคนิมิตของปฐวีพร้อมบริกรรมในใจว่ำ “ปฐวีๆ” เพื่อ

ให้ได้มำซึ่ง “ทุติยฌำน”

 ภำวนำจิตในขณะนั้น ช่ือว่ำ บริกรรมภำวนำ และนิมิตของบริกรรม 

ภำวนำนี้ ก็คือ ปฏิภำคนิมิต ไม่ใช่ บริกรรมนิมิต หรืออุคคหนิมิต ต่ำงกัน

กับบริกรรมภำวนำในเบื้องต้นของปฐมฌำน ซึ่งจะต้องมีบริกรรมนิมิตและ 

อุคคหนิมิตเป็นอำรมณ์ก่อน

 เมื่อพระโยคำวจรเพ่งปฏิภำคนิมิต เข้ำปฐมฌำน แล้วออกจำกปฐมฌำน 

พิจำรณำองค์ฌำน ๕ ตำมล�ำดับ ถ้ำเห็นว่ำ วิตก องค์ฌำนนี้มีสภำพหยำบ และ

เห็นสภำพขององค์ฌำน ๔ นอกนั้น มีควำมละเอียดสุขุมกว่ำ ก็พึงรู้ว่ำ ภำวนำ

จิตของตนถึงชั้นอุปจำรภำวนำ ซึ่งใกล้จะเข้ำถึงอัปปนำภำวนำ คือ ทุติยฌำน

 ถ้ำยังไม่เห็นสภำพหยำบของวิตกองค์ฌำน และยังไม่เห็นควำมสุขุม

ประณีตของวิจำรเป็นต้นแล้ว เวลำนั้นภำวนำจิตก็ยังคงอยู่ในบริกรรมภำวนำ 

ยังอยู่ห่ำงไกลจำกอัปปนำภำวนำ ควรพยำยำมเพ่งปฏิภำคนิมิตด้วยบริกรรม

ภำวนำจิตนั้นต่อไป จนอุปจำรภำวนำเกิดขึ้น

 เมือ่เข้ำถงึอปุจำรภำวนำเวลำใด และพยำยำมเพ่งปฏภิำคนมิิตนัน้ต่อๆ ไป  

ในไม่ช้ำอัปปนำนั้น คือทุติยฌำนจิตก็จะเกิดข้ึน จำกนั้นปัจจเวกขณวิถีท่ีม ี

กำรพิจำรณำองค์ฌำน ๔ ตำมล�ำดับ โดยเฉพำะก็จะปรำกฏขึ้น เป็นกำรส�ำเร็จ

ทุติยฌำน

 กำรเลื่อนฐำนะของฌำน เพ่ือให้ได้ตติยฌำนเป็นต้น จนถึงปัญจมฌำน 

ต่อไปนั้น ก็เป็นไปในท�ำนองเดียวกันนี้ทุกประกำร ต่ำงกันเพียงกำรพิจำรณำ 
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เห็นโทษขององค์ฌำนนั้นๆ ตำมล�ำดับเท่ำนั้น คือ ทุติยฌำนลำภีบุคคล เมื่อ 

จะก้ำวขึ้นสู่ตติยฌำน ต้องพิจำรณำเห็นโทษของ วิจาร มีสภำพหยำบกว่ำ ปีติ, 

สุข และเอกัคคตำ แล้วตั้งต้นเพ่งปฏิภำคนิมิตด้วยภำวนำจิต อันเป็นวิจำรวิรำค

ภำวนำต่อไป

 ตติยฌำนลำภีบุคคล เม่ือจะขึ้นสู่จตุตถฌำน ก็ต้องพิจำรณำเห็นโทษ 

ของ ปีติ ท่ีมีสภำพหยำบว่ำ สุข เอกัคคตำ แล้วก็ต้ังต้นเพ่งปฏิภำคนิมิตด้วย

อ�ำนำจภำวนำจิต อันเป็นปีติวิรำคภำวนำต่อไป

 จตุตถฌำนลำภีบุคคล เมื่อจะขึ้นสู่ปัญจมฌำน ก็ต้องพิจำรณำเห็นโทษ

ของ สุข ที่มีสภำพหยำบกว่ำ อุเบกขำ และเอกัคคตำ แล้วตั้งต้นเพ่งปฏิภำค

นิมิตด้วยภำวนำจิต อันเป็นสุขวิรำคภำวนำต่อไปจนได้ปัญจมฌำน

 นี้เป็นกำรแสดงโดยปัญจกนัย คือ ตำมนัยแห่งปัญญำของมันทบุคคล  

ผู้รู้ช้ำ ไม่อำจพิจำรณำเห็นโทษของวิตกและวิจำรในเวลำเดียวกันได้

 ส�ำหรับติกขบุคคลผู้มีปัญญำรู้เร็วนั้น สามารถเห็นโทษของวิตกและ

วิจารทั้งสองพร้อมกัน เมื่อเพ่งปฏิภำคนิมิตด้วยภำวนำจิต อันเป็นวิตักกวิจำร

วิรำคภำวนำต่อไป ทุติยฌำนจิต ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับองค์ฌำน ๓ คือ ปีติ,  

สุข, เอกัคคตำ เมื่อปฏิบัติต่อไปจนส�ำเร็จตติยฌำน ก็จะมีองค์ฌำน ๒ คือ  

สุข กับ เอกัคคตำ และเมื่อปฏิบัติต่อไปอีก จตุตถฌำนมีองค์ ๒ คือ อุเบกขำ  

และเอกัคคตำ ก็ย่อมปรำกฏขึ้นเหล่ำนี้ เป็นกำรแสดงโดยจตุกกนัย คือ ตำมนัย 

แห่งปัญญำของติกขบุคคล เป็นอันส�ำเร็จรูปำวจรฌำนหมดสิ้น

 ในขณะท่ีปัญจมฌำน หรือรูปฌำนขั้นสุดท้ำยเกิดนั้น หำกผู้ที่ได้เคย 

สร้ำงสมอภิญญำมำเป็นพิเศษ คือช�ำนำญอภิญญำมำแล้วในภพก่อน ท่ีใกล้กัน

กับปัจจุบันภพนี้ก็ดี หรือเคยได้สร้ำง ทำน ศีล ภำวนำ มำในภพก่อนๆ โดย 

ตั้งควำมปรำรถนำไว้ จะให้ตนได้อภิญญำในภพหน้ำต่อไปเหล่ำนี้ก็ดี
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 เมื่อรูปำวจรปัญจมฌำนเกิดข้ึนนั้น ปัญญำที่ประกอบกับจิตดวงนั้น ก ็

เป็นปัญญำที่มีอ�ำนำจพิเศษ เรียกว่ำ “อภิญญา” จำกนั้น เมื่อต้องกำร อภิญญำ

เวลำใดก็ท�ำได้

 ส�ำหรับรูปฌำนบุคคลนอกนั้น จะต้องได้อรูปฌำนทั้ง ๔ พร้อมทั้ง 

มีควำมช�ำนำญในวสีภำวะ ๕ อย่ำง ที่เกี่ยวกับรูปฌำน และอรูปฌำน ที่เป็น

สมำบัติ ๙ หรือ ๘ และต้องได้รับกำรฝึกตำมแนวทำงที่จะให้ได้อภิญญำมำก่อน 

อภิญญำจึงจะปรำกฏได้

 การปฏิบัติเพ่ือให้ได้อรูปฌานตามล�าดับ ปัญจมฌำนลำภีบุคคล  

ผู้ปรำรถนำจะกระท�ำอรูปฌำน

 ก่อนทีจ่ะอบรมตำมวสภีำวะของปัญจมฌำนให้เกดิขึน้ ย่อมมคีวำมคดิเหน็ 

แตกต่ำงกันออกไปต่ำง ๆ นำนำ แต่เมื่อประมวลควำมเห็นที่แตกต่ำงกัน 

โดยทั่วๆ ไปแล้ว มีควำมเห็นต่ำงกันเป็น ๒ ฝ่ำย คือ :-

 ๑.  ความเห็นทั่วๆ ไป ในเวลาที่ว่างจากพระพุทธศาสนา ปัญจมฌำน

บุคคล ย่อมมีควำมเห็นว่ำ

 กำรประหัตประหำรซึ่งกันและกันด้วยอำวุธยุทโธปกรณ์ก็ดี, โรคภัย 

ไข้เจ็บต่ำงๆ ก็ดี, ควำมหิวกระหำยก็ดี, ควำมก�ำหนัดยินดีรักใคร่ซึ่งกันและกัน 

ก็ดี เหล่ำนี้ ล้วนเนื่องมำจำกร่ำงกำยนั่นเอง เป็นต้นเหตุ และร่ำงกำยเหล่ำนี้  

ก็ล้วนมำจำกโลหิตของมำรดำบิดำ อันเป็นของไม่สะอำดอีกด้วย ร่ำงกำยนี้  

จึงถูกเรียกว่ำ “กรชกาย” คือ กำยอันเกิดแต่ธุลีในน�้ำ

 ส่วนในอรูปภูมินั้น เป็นภูมิของอรูปพรหมที่ปรำศจำกรูปกำย มีแต่จิตใจ

อย่ำงเดียว

 ฉะนั้น ควำมเดือดร้อนต่ำงๆ ที่เกี่ยวด้วยทำงกำยนั้น จึงไม่มีปัญหำ 

ได้ถูกระงับไปจนหมดสิ้น ย่อมอยู่เป็นสุขอย่ำงยิ่ง
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 เมื่อคิดเช่นนี้แล้ว จึงเกิดควำมเบื่อหน่ำยในรูปร่ำงกำย มีแต่ควำม 
อยำกได้ไปบังเกิดในอรูปภูมิ พร้อมกันนั้นก็มีควำมหวำดกลัวในปฏิภำคนิมิต  
ทีเ่ป็นอำรมณ์ของรปูปัญจมฌำน อันเนือ่งจำกรปูทีเ่ป็นองค์กสณิอกีด้วย “อปุมำ
เหมือนคนกลัวผี ในเวลำกลำงคืน เห็นเงำหรือตอไม้เข้ำ ก็ส�ำคัญผิดคิดว่ำถูก
ผีหลอก เกิดอำกำรสะดุ้งกลัว ฉันใด ปัญจมฌำนลำภีบุคคล ที่มีกำรเห็นโทษ 
ของร่ำงกำยก็ฉันนั้น” มีคำถำแสดงว่ำ

     ยถา ปิสาจภีรุโก      รตฺตึ ขาณุมฺปิ ภายติ 
     เอว� กรชภีรุโก         โยคี กสิณรูปก� ฯ

 แปลความว่า “ผู้ที่กลัวผีในเวลำกลำงคืน แม้ได้เห็นตอไม้ก็มีควำม 
สะดุ้งกลัวเกิดขึ้นฉันใด โยคีบุคคลท่ีมีควำมกลัวต่อรูปฌำน ที่มีอำรมณ์เป็นรูป
กสิณก็ฉันนั้น”
 ๒.  ความเห็นทั่วๆ ไป ในสมัยพระพุทธศาสนา
 ปัญจมฌำนลำภีบุคคล ไม่ได้พิจำรณำโทษของร่ำงกำยแต่ประกำรใด  
แต่มีควำมเห็นว่ำ สมาธิ ที่เกิดจำกอรูปฌำนนั้น มีก�ำลังมั่นคง และประณีต
มำกกว่ำสมำธิท่ีเกิดจำกรูปฌำน จึงสำมำรถอบรมท�ำ อภิญญา ให้เกิดข้ึนได้ 
และเมื่อส�ำเร็จเป็นพระอนำคำมี หรือพระอรหันต์แล้ว อรูปฌำนยังช่วยให้ตน
สำมำรถเข้ำ นโิรธสมาบตั ิอนัมสีภำพเป็นสนัตสิขุ คล้ำยกบัอนปุำทเิสสนพิพำน
หรือขันธนิพพำนได้อีกด้วย
 เมื่อทั้งสองฝ่ำยกระท�ำควำมเห็นเช่นนี้แล้ว ก็เริ่มต้นปฏิบัติในวสีภำวะ  
๕ ประกำรนั้นต่อไป แล้วเข้ำรูปปัญจมฌำน เมื่อออกจำกรูปปัญจมฌำน ก็
พิจำรณำปฐวีปฏิภำคนิมิตนั้นต่อไป ปรับปรุงปฏิภำคนิมิตด้วยภำวนำจิตให้พอดี 
อย่ำให้ใหญ่โตมำกเกินไป หรืออย่ำให้เล็กเกินไป อย่ำงเล็กที่สุดต้องมีขนำด  
๑ คืบ ๔ นิ้ว เมื่อได้ขนำดชัดเจนพอดีแล้ว จงตั้งควำมเพียรพยำยำมที่จะ 
พรำกปฏิภำคนิมิตนั้นออกจำกใจ โดยพยำยำมยึดหน่วงให้อำกำศบัญญัต ิ
มำปรำกฏแทนที่ กระท�ำไว้ในใจว่ำ ไม่มีปฐวีปฏิภำคนิมิตนั้น คงมีแต่อำกำศ 
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ที่ว่ำงเปล่ำเท่ำปริมณฑลปฏิภำคนิมิตนั้น พร้อมกับบริกรรมอยู่ภำยในใจว่ำ  
อากาโส อนนฺโต (อำกำศไม่มีที่สิ้นสุด) บ่อยๆ 
 เมือ่พยำยำมเจรญิอยูเ่ช่นนีเ้สมอไป เวลำใดทีจ่ติปรำศจำก นกิกนัตติณัหำ 
ในรูปปัญจมฌำน เวลำนั้นภำวนำจิตของพระโยคำวจรนั้น ก็จะขึ้นสู่อุปจำร
ภำวนำและเจริญภำวนำต่อไปไม่ช้ำ ปฐวีปฏิภำคนิมิตกรรมฐำนนั้น ก็จะสูญหำย
ไปจำกใจ คงเหลอืไว้แต่อำกำศว่ำงเปล่ำเท่ำทีป่ฏิภำคนิมตินัน้ เสมอืนหนึง่ผูก้�ำลัง
เพ่งดูม่ำนหน้ำต่ำงอย่ำงสนใจ ในขณะนั้นเอง ผ้ำม่ำนก็หลุดไปด้วยอ�ำนำจพำยุ 
ท่ีพัดมำอย่ำงแรง จึงมองเห็นแต่อำกำศที่ว่ำงอยู ่เท่ำช่องหน้ำต่ำง ฉันใด  
พระโยคำวจรเพิกปฐวีปฏิภำคนิมิตออกจำกใจได้ก็ฉันนั้น
 กำรเพิกกสิณออกจำกใจนี้ ไม่เหมือนกับกำรเลิกเสื่อออก หรือยกจำน 
ออกจำกถำดแต่อย่ำงใด เป็นกำรเพิกโดยท่ีจิตใจไม่พะวงผูกพันอยู่ในกสิณอีก
เท่ำนั้น ดังมีคำถำแสดงว่ำ

     กสิณ� อุคฺฆาเฏนฺโต โส   น กิลญฺช� ปูปํ ปิวา
     เกวล� ตมนาวชฺช�       อากาโส อิติ อิกฺขติ ฯ

 แปลความว่า “พระโยคีผู้เพิกองค์กสิณออกจำกใจน้ี หำใช่เหมือนกับ 
กำรเลิกเสื่อออก หรือยกจำนออกจำกถำด แต่อย่ำงใดไม่ หำกเป็นกำรเลิก 
สนใจในกสณินมิตินัน้เสยี แต่กลบัไปสนใจเพ่ง และบริกรรมว่ำ อากาโสๆ ต่อไป”
 เมื่อสำมำรถเพิกปฐวีปฏิภำคนิมิต ซึ่งเป็นกสิณนิมิตที่ติดอยู ่กับใจ 
เสียได้แล้ว และเวลำนั้นอำกำศบัญญัติก็ปรำกฏข้ึนแทนที่ทันที พร้อมด้วย 
อากาสานัญจายตนฌาน ก็เกิดขึ้น เป็นอันว่ำ ผู้นั้นได้ส�ำเร็จเป็น อำกำสำ- 
นัญจำยตนฌำนลำภีบุคคล
 อำกำสำนัญจำยตนฌำนนี้ เป็นปฐมอรูปฌำน เพรำะหลังจำกที่ได ้
บัญญัติกรรมฐำนเกี่ยวกับรูปฌำนแล้ว ฌำนนี้ได้บังเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกใน 
บรรดำอรูปฌำนทั้ง ๔ จึงเรียกว่ำ ปฐมอรูปฌาน หรือ ปฐมารุปปฌาน
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การปฏิบัติเพื่อให้ได้วิญญาณัญจายตนฌาน

 เมื่ออำกำสำนัญจำยตนฌำนลำภีบุคคล ประสงค์จะเจริญให้ได ้

วิญญำณัญจำยตนฌำนต่อไป ต้องปฏิบัติในวสีภำวะทั้ง ๕ ประกำร ที่เกี่ยวกับ 

อำกำสำนัญจำยตนฌำนนั้นเสียก่อน เมื่อช�ำนำญในวสีทั้ง ๕ แล้ว ก็เข้ำ 

อำกำสำนัญจำยตนฌำน แล้วออกจำกฌำนมำพิจำรณำเห็นโทษของ 

อำกำสำนัญจำยตนฌำนนี้ว ่ำ เป็นฌำนที่ใกล้กับรูปปัญจมฌำน ถ้ำขำด 

กำรเข้ำฌำนนี้เวลำใดแล้ว อำกำสำนัญจำยตน-ฌำนก็จะเลือนหำยไปจำกใจ  

และจะกลับท�ำให้สมำธิลดระดับไปตั้งอยู่ในรูปปัญจมฌำนตำมเดิมอีก

 เมื่อพิจำรณำเห็นโทษในอำกำสำนัญจำยตนฌำน ดังนี้แล้ว ก็สนใจใน 

อำกำสำนัญจำยตนฌำนที่ดับไปแล้ว โดยพยำยำมพรำกจิตออกจำกอำกำศ

บญัญัตนิัน้เสยี แล้วพยำยำมยึดหน่วงให้อำกำสำนญัจำยตนฌำนมำเป็นอำรมณ์

แทนที่ โดยบริกรรมว่ำ วิญฺญาณ� อนนฺต�ๆ หรือ วิญฺญาณ�ๆ ให้ต่อเนื่องอยู่ดังนี้

เรื่อยไป

 เมื่อพยำยำมเจริญอยู่เสมอดังนี้แล้ว เวลำใดจิตใจปรำศจำกนิกกันติ

ตัณหำในอำกำสำนัญจำยตนฌำน เวลำนั้นภำวนำจิตของพระโยคีบุคคล ก็ขึ้นสู่ 

อุปจำรภำวนำ และเมื่อเจริญภำวนำต่อไปไม่ช้ำ อำกำศบัญญัติที่เป็นนิมิต

กรรมฐำนก็จักสูญหำยไปจำกใจ ควำมพยำยำมก้ำวล่วงอำกำศบัญญัติ ซึ่งเป็น

นิมิตกรรมฐำนที่ติดอยู่กับจิตใจเสียได้เวลำใด เวลำนั้นอำกำสำนัญจำยตนฌำน

ก็จะปรำกฏเป็นอำรมณ์ขึ้นแทนที่ทันที พร้อมด้วยวิญญำณัญจำยตนฌำน ที่มี

องค์ฌำน ๒

 วิญญำณัญจำยตนฌำนได ้ เกิดขึ้น เป ็นอันว ่ำ ได ้ส� ำ เร็จ เป ็น 

วิญญำณัญจำยตนฌำนลำภีบุคคล
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 ข้อสังเกต เมือ่ฌำนลำภบีคุคลเหน็โทษของอำกำสำนญัจำยตนฌำนแล้ว  
เหตุไฉนเมื่อจะเจริญฌำนเบื้องบนต่อไป จึงกลับไปฝักใฝ่สนใจในอำกำสำ- 
นัญจำยตนฌำนอีกเล่ำ
 เพรำะเหตุว่ำ วิญญำณัญจำยตนฌำน จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอำศัย 
อำกำสำนัญจำยตนฌำน เป็นอำรมณ์
 โดยเหตนุี ้แม้จะพิจำรณำเหน็โทษอำกำสำนญัจำยตนฌำน อย่ำงใดกต็ำม
กย็งัจ�ำเป็นต้องอำศัยเป็นอำรมณ์อยู ่เพ่ือทีจ่ะให้ส�ำเร็จผลเป็นวญิญำณญัจำยตน- 
ฌำนลำภีบุคคล ตำมควำมประสงค์เท่ำนั้น
 อุปมำเหมือนมหำดเล็กที่พึงเห็นโทษ อันเกิดแต่พระรำชำด้วยประกำร 
ต่ำงๆ เช่นกำรใช้อ�ำนำจโดยไม่เป็นธรรม มำกบ้ำงน้อยบ้ำง ตำมวิสัยของปุถุชน 
แต่ก็ต้องมีใจเคำรพรัก และคอยปรนนิบัติรับใช้อยู่ เพื่อจะได้เป็นที่อำศัยพักพิง
ยังชีพของตนให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในภำยหน้ำ ดังอรรถกถำจำรย์แสดงว่ำ

     อาลมฺพน� กโรเตว       อญฺญาภาเวน ต� อิท� 
     ทิฏฺโทสมฺปิ ราชาน�     วุตฺติเหตุ ชโน ยถา ฯ

 แปลความว่า ผู ้ท่ีมีควำมประสงคือยำกได้วิญญำณัญจำยตนฌำน  
ย่อมจ�ำเป็นที่จะต้องกระท�ำอำกำสำนัญจำยตนฌำนให้เป็นอำรมณ์เสมอไป  
เพรำะนอกจำกนี้ไม่มีอำรมณ์อื่นใดท่ีจะท�ำวิญญำณัญจำยตนฌำนเกิดข้ึนได้ 
เสมือนหนึง่มหำดเลก็ แม้ว่ำจะได้เหน็โทษของพระรำชำโดยประกำรต่ำงๆ กต็ำม  
แต่ก็ต้องเคำรพนบนอบรับใช้ในพระรำชำอยู่นั่นเอง เพ่ือกำรยังชีพของตนให้
เจริญอยู่ต่อไป

การปฏิบัติเพื่อให้ได้อากิญจัญญายตนฌาน

 วิญญำณัญจำยตนฌำนลำภบีคุคล เมือ่ต้องกำรเจรญิอำกญิจญัญำยตน- 
ฌำน ต้องปฏิบัติในวสีภำวะท้ัง ๕ ท่ีเกี่ยวกับวิญญำณัญจำยตนฌำนเสียก่อน 
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แล้วเข้ำวิญญำณัญจำยตนฌำน และเมื่อออกจำกฌำนนั้นแล้ว ก็พิจำรณำ 
เห็นโทษของวิญญำณัญจำยตนฌำนว่ำ วิญญำณัญจำยตนฌำนนี้ ยังใกล้กับ 
อำกำสำนัญจำยตนฌำน หำกขำดกำรเข้ำวิญญำณัญจำยตนฌำนอยู่เสมอๆ  
ในเวลำใด เวลำนั้นฌำนน้ีอำจเลือนรำงหำยไปจำกจิตใจ และท�ำให้กลับไป 
ตั้งอยู ่ในอำกำสำนัญจำยตนฌำนตำมเดิม และท้ังสมำธิก็หยำบกว่ำใน
อำกิญจัญญำยตนฌำน
 ครั้นพิจำรณำเห็นโทษดังนี้ ก็เกิดกำรใฝ่ใจในอำกำสำนัญจำยตนฌำน 
ท่ีดับสูญขำดไปจำกจิตใจของตนอย่ำงไม่มีเหลืออยู่เลย แม้ที่สุดเพียงภังคขณะ
ของฌำนนั้นหำมีเหลืออยู่ไม่ โดยกำรพรำกใจออกจำกอำกำสำนัญจำยตนฌำน
นัน้เสยี แล้วพยำยำมยึดหน่วงให้ นตัถภิาวบญัญตั ิมำปรำกฏแทน โดยบรกิรรม
ว่ำ นตฺถิ กิญฺจิๆ หมำยถึงควำมเหลืออยู่ของอำกำสำนัญจำยตนฌำน แม้เพียง
เล็กน้อยก็ไม่มี พิจำรณำอยู่ดังนี้เรื่อยไป
 เวลำใด จิตใจปรำศจำกนิกกันติตัณหำในวิญญำณัญจำยตนฌำนแล้ว 
เวลำนั้นภำวนำจิตของพระโยคีบุคคล ก็ขึ้นสู่ อุปจารภาวนา แล้วเจริญภำวนำ
นี้ต่อไป ไม่ช้ำ อำกำสำนัญจำยตนฌำนจิต ที่เป็นนิมิตกรรมฐำน ก็จะสูญหำยไป
จำกใจ
 อุปมำเหมือนบุรุษนำยหนึ่ง ก�ำลังผ่ำนไปทำงด้ำนหน้ำสภำประชุมสงฆ์  
แลเห็นหมู่สงฆ์ก�ำลังประชุมอยู่คับค่ัง แล้วก็เดินเลยไป ครั้นขำกลับก็ผ่ำนมำ 
ทำงน้ันอีก แต่ครั้งน้ีมิได้เห็นหมู ่สงฆ์ เพรำะคณะสงฆ์ได้กลับไปหมดแล้ว  
บุรุษนัน้ก็ร�ำพึงอยู่ภำยในใจว่ำ บัดนีพ้ระสงฆ์ท่ำนกลับหมดแลว้ แม้เพียงรูปหนึ่ง
ก็ไม่มีเหลืออยู่เลย
 กำรพยำยำมก้ำวล่วงอำกำสำนัญจำยตนฌำน ซึ่งเป็นนิมิตกรรมฐำน 
ที่ติดอยู่ในใจเสียได้เวลำใด เวลำนั้น นัตถิภาวบัญญัติ ก็จะปรำกฏข้ึนแทนท่ี
พร้อมด้วยอำกิญจัญญำยตนฌำน
 เป็นอันว่ำ ผู้นั้นได้ส�ำเร็จเป็นอำกิญจัญญำยตนฌำนลำภีบุคคล
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การปฏิบัติเพื่อให้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน

 อำกิญจัญญำยตนฌำนลำภีบุคคล เมื่อต้องกำรเจริญเนวสัญญำนำ-

สญัญำยตนฌำนต่อไป ต้องปฏิบตัใินวสภีำวะทัง้ ๕ ทีเ่กีย่วกบัอำกญิจญัญำยตน- 

ฌำนเสียก่อน จำกนั้นเข้ำอำกิญจัญญำยตนฌำน เมื่อออกจำฌำนน้ันแล้วก็

พิจำรณำเห็นโทษของอำกิญจัญญำยตนฌำนนั้นว่ำ ฌำนนี้ยังเป็นฌำนที่ใกล้กับ 

วิญญำณัญจำยตนฌำน หำกขำดกำรเข้ำฌำนอยู่เสมอแล้ว ฌำนนี้อำจเลือน

หำยจำกใจ กลับให้สมำธิตั้งอยู่ในวิญญำณัญจำยตนฌำนตำมเดิมอีก และ 

ทั้งสมำธิท่ีเกิดจำกฌำนนี้ ก็ยังไม่ประณีตและสงบเท่ำกับในเนวสัญญำนำ- 

สญัญำยตนฌำน ท้ังสญัญำท่ีมีอยูใ่นอำกญิจญัญำยตนฌำนกย็งัหยำบอยู ่จึงเป็น 

อุปสรรคแก่สมำธิ เมื่อพิจำรณำเห็นโทษของอำกิญจัญญำยตนฌำนแล้ว ก็จะ 

สนใจนึกถึงอำกิญจัญญำยตนฌำนที่ดับไปแล้วจำกจิตสันดำนของตน โดย

พยำยำมพรำกใจออกจำกนัตถิภำวบัญญัตินั้นเสีย แล้วพยำยำมหน่วงให้ 

อำกิญจัญญำยตนฌำนจิต มำปรำกฏเป็นอำรมณ์แทนท่ี โดยบริกรรมว่ำ  

สนฺตเมต� ปณีตเมต� อำกิญจัญญำยตนฌำนนี้ มีสมำธิสงบมำก ประณีตมำก  

หรือ สนฺต�ๆ ปณีต�ๆ ดังนี้เรื่อยๆ เวลำใดจิตใจปรำศจำกนิกกันติตัณหำใน

อำกิญจัญญำยตนฌำน เวลำนั้น ภำวนำจิตของพระโยคีก็ข้ึนสู่อุปจำรภำวนำ 

แล้วเจริญภำวนำนั้นต่อไปไม่ช้ำนัก นัตถิภำวบัญญัติที่เป็นนิมิตกรรมฐำน ก็จะ

สูญหำยไปจำกใจ

 กำรก้ำวล่วงนัตถิภำวบัญญัติ ซึ่งเป็นนิมิตกรรมฐำนที่ติดอยู่กับจิตใจ 

เสยีได้เวลำใด เวลำนัน้อำกญิจญัญำยตนฌำน กจ็ะปรำกฏเป็นอำรมณ์ข้ึนแทนที่

พร้อมด้วยเนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำน ก็เกิดขึ้น

 เป็นอันว่ำผู้นั้นส�ำเร็จเป็นเนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำนลำภีบุคคล

 ข้อสังเกต  กำรปฏิบัติเพื่อให้ได้มำซึ่งเนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำนนี้  

ได้พิจำรณำเห็นโทษของอำกิญจัญญำยตนฌำนนำนำประกำร แต่ครั้น 
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เม่ือลงมือปฏิบัติ กลับเห็นคุณงำมควำมดีของฌำน ท้ังยกย่องบริกรรมว่ำ  
สนฺตเมต� ปณีตเมต� เช่นนี้ปำกกับใจไม่ตรงกัน มิขัดกันหรือ
 พระพุทธโฆษำจำรย์แสดงคำถำแก้ไว้ว่ำ

     ทนฺตกาเร วณฺเณนฺโตปิ   น ราชา ตตฺถ กามิโก
     อสมาปตฺติกาโมว       โยคี ตติยติกฺกโม ฯ

 แปลความว่า แม้พระรำชำจะทรงชมเชยบุรุษที่เป็นช่ำงแกะสลักงำช้ำง
เพียงใดก็ตำม แต่หำได้มีพระรำชประสงค์จะทรงสละรำชสมบัติออกมำเป็น 
นำยช่ำงแกะสลักงำช้ำงไม่ พระโยคีบุคคลที่ได้อำกิญจัญญำยตนฌำนแล้ว  
แม้ว่ำจะได้กล่ำวค�ำชมเชยอำกิญจัญญำยตนฌำน โดยบริกรรมว่ำ สนฺตเมต� 
ปณีตเมต� อยู่ดังนี้ก็ตำม ครั้นแล้วก็ก้ำวล่วงอำกิญจัญญำยตนฌำนนี้ไปเสีย  
ทั้งนี้ก็เพรำะไม่มีควำมประสงค์จะเข้ำฌำนสมำบัตินั้นอีก

อรูปฌานทั้ง ๔ มีความประณีตยิ่งขึ้นตามล�าดับ

 อรูปฌำนทั้ง ๔ มีควำมประณีตกว่ำกัน ดังอรรถกถำแสดงว่ำ

     สุปณีตตรา โหนฺติ      ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา อิธ 
     อุปมา ตตฺถ วิญฺเญยฺยา   ปาสาทตลสาฏิกา ฯ

 แปลความว่า ในอรูปฌำนทั้ง ๔ นั้น ฌำนที่เกิดขึ้นครั้งหลังๆ ย่อมมี 
สภำพประณีตกว่ำฌำนที่เกิดข้ึนในครั้งก่อน ๆ กำรที่อรูปฌำนทั้ง ๔ มีควำม 
ประณตีมำกกว่ำกันและกนันัน้ อุปมำเหมอืนควำมประณตีสวยงำมของปรำสำท 
๔ ชั้น และผ้ำนุ่ง ๔ ผืน ที่มีฝีมือละเอียดมำกกว่ำกันและกัน
 หมำยควำมว่ำ ถ้ำได้พิจำรณำดูอรูปฌำนทั้ง ๔ โดยองค์ฌำนแล้ว  
มีองค์ฌำน คือ อุเบกขำ และ เอกัคคตำ เหมือนกัน เรำอำจจะเข้ำใจผิดคิดว่ำ 
อรูปฌำนท้ัง ๔ นี้ มีคุณธรรมเสมอกัน แต่ถ้ำได้พิจำรณำถึงกำรปฏิบัติอบรม
กว่ำจะให้ได้อรูปฌำนทั้ง ๔ นั้น ต้องใช้ควำมพยำยำม และใช้เวลำในกำรเจริญ
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ภำวนำที่ยิ่งกว่ำกัน จะเห็นได้ว่ำ อรูปฌำนเบื้องบนนั้น ย่อมมีคุณธรรมประณีต

กว่ำอรูปฌำนเบื้องต�่ำตำมล�ำดับ เสมือนปรำสำท ๔ ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นได้รับกำร

ตกแต่งประดับประดำด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคอย่ำงดี บ�ำรุงบ�ำเรอควำมสนุก

เพลิดเพลินต่ำง ๆ ย่ิงช้ันสูงขึ้นไปย่ิงมีควำมสวยงำมบริบูรณ์ ให้ควำมบันเทิง 

เริงใจมำกกว่ำชั้นต�่ำไปตำมล�ำดับ หำใช่มีควำมสวยงำมเหมือนกันไม่ หรือ

 เหมือนกับผ้ำนุ่ง ๔ ผืน ที่ทอขึ้นด้วยด้ำยชนิดเดียวกัน ขนำดกว้ำงยำว

เท่ำกัน แต่ฝีมือในกำรทอก็ดี เนื้อผ้ำก็ดี มีควำมประณีตมำกกว่ำกันและกัน 

ในผ้ำ ๔ ผืนนั้น

 ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วนี้ เป็นกำรเพ่งปฐวีกสิณตั้งแต่เร่ิมต้น จนถึงได้ 

รูปฌำน และ อรูปฌำนอย่ำงกว้ำงขวำง ที่เกิดขึ้นโดยอำศัยกำรเพ่งปฐวีกสิณนี้

 ส่วนวิธีเพ่งองค์กสิณที่ยังเหลืออยู่อีก ๙ อย่ำง พร้อมทั้งกำรเกิดขึ้นของ

รูปฌำนและอรูปฌำน ก็คงเป็นไปในท�ำนองเดียวกันทุกประกำร

 กสิณ ๑๐ นี้ ใช้เป็นอำรมณ์ในกำรเจริญสมถกรรมฐำนให้ส�ำเร็จได้ตั้งแต่

ปฐมฌำน จนถึงรูปปัญจมฌำน และ กสิณ ๙ เว้นอำกำสกสิณ ยังใช้เป็นบาท

ในการเจริญ อรูปฌำนอีกด้วย

การเจริญอสุภกรรมฐาน
 กำรเจริญอสุภกรรมฐำน มีรำยละเอียดในวิธีกำรเจริญอยู่หลำยประกำร 

ทั้งซำกศพที่ใช้เป็นอำรมณ์กรรมฐำนก็หำยำก และจะต้องรู้ว่ำศพนั้นมีอยู่ที่ไหน, 

ตำยแล้วเมือ่ใด, ลักษณะศพเป็นอย่ำงไร จัดอยูใ่นอสภุกรรมฐำนข้อใด ก่อนจะไป

ปฏบิตัต้ิองบอกกล่ำวกบัสหธมัมกิด้วยกนัไว้เป็นหลกัฐำน เพรำะต้องไปคนเดยีว, 

ต้องก�ำหนดจดจ�ำทำงไว้ให้แม่นย�ำ
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 เมือ่จะท�ำกำรพจิำรณำศพนัน้ อย่ำได้ไปยนืพจิำรณำอยูใ่ต้ลม หรอืเหนอืลม  

และไม่ควรอยูเ่หนอืศรีษะ หรอืปลำยเท้ำ จงพจิำรณำอยูใ่นระหว่ำงกลำงตวั และ

ยืนอยู่ห่ำงในระยะที่สมควร คืออย่ำให้ใกล้หรือ ไกลออกไป

 ถ้ำศพที่ใช้เพ่งเป็นอำรมณ์กรรมฐำนนั้น เป็นศพที่ตำยแล้ว ๒-๓ วัน มี

อำกำรขึ้นพองน่ำเกลียด เรียกว่ำ “อุทธุมำตกะ” ก็พิจำรณำโดยควำมเป็นของ

น่ำเกลียด พร้อมบริกรรมว่ำ อุทฺธุมาตก� ปฏิกูล�ๆ ศพอุทธุมำตกะนี้ เป็นของน่ำ

เกลียด น่ำขยะแขยง พิจำรณำไปจนกว่ำอุคคหนิมิตจะปรำกฏ หรือถ้ำศพนั้นน่ำ

เกลียด มีสีเขียวคล�้ำ หรือมีสีต่ำง ๆ ปนกันอยู่ เป็น “วินีลกอสุภ” ก็พิจำรณำ

โดยเป็นของน่ำเกลียด โดยบริกรรมว่ำ วินีลก� ปฏิกูล�, วินีลก� ปฏิกูล� พิจำรณำ

ไปจนกว่ำ อุคคหนิมิตจะเกิด

 บริกรรมนิมิตนั้น ได้แก่ ตัวศพที่เป็นอำรมณ์กรรมฐำนนั่นเอง

 อุคคหนิมิตนั้น เป็นนิมิตที่ปรำกฏทำงใจ สภำพศพมีควำมน่ำเกลียด  

น่ำขยะแขยงเพียงใด ก็ปรำกฏทำงใจโดยไม่เปลี่ยนแปลงอย่ำงนั้น

 ส�ำหรับปฏิภำคนิมิตนั้น ไม่มีควำมน่ำเกลียด น่ำขยะแขยง แต่อย่ำงใด 

ด้วยอ�ำนำจภำวนำสมำธิ ท�ำให้เห็นศพนั้นเป็นเหมือนรูปปั้นใสสะอำด ตั้งนิ่งอยู่

อย่ำงเรยีบร้อย แต่โยคผีูป้ฏบิตักิจ็ะต้องพิจำรณำโดยควำมเป็นของน่ำเกลยีดอยู่

นั่นเอง

 ผู้ที่มีควำมกลัวผีเป็นปกติธรรมดำแล้ว เมื่อพิจำรณำอสุภกรรมฐำนน้ี  

อุคคหนิมิตย่อมปรำกฏได้ง่ำย และเร็วกว่ำผู้ที่ไม่กลัวผี แต่อุคคหนิมิตย่อมเป็น

ภัยแก่ผู้มีนิสัยกลัวผี ถ้ำขำดอำจำรย์คอยแนะน�ำตักเตือนด้วยดีแล้ว อำจส�ำคัญ

ผิดคิดว่ำถูกผีหลอกได้ ไม่ว่ำจะหันหน้ำไปข้ำงไหน อยู่ในอิริยำบถใด ก็คงเห็นแต่ 

ภำพศพมำติดตำอยู่เฉพำะหน้ำอย่ำงชัดเจน ซึ่งเป็นอุคคหนิมิตอันเป็นของดี  

แต่ตนส�ำคัญผิดคิดว่ำไม่ดี ถึงกับท�ำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ และล้มป่วยลงก็มี
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อสุภกรรมฐานได้เพียงปฐมฌาน

 อสุภกรรมฐำนนี้ เจริญภำวนำได้เพียงปฐมฌำนเท่ำนั้น เพรำะเหตุว่ำ 

เป็นอำรมณ์ที่ไม่สวยงำม น่ำเกลียด น่ำกลัว และเป็นอำรมณ์หยำบ

 ภำวนำจิตของกรรมฐำนชนิดนี้ ต้องกำรควำมตรึกนึกคิดบ่อยๆ ต้อง 

อำศัย วิตก เป็นหลัก แต่ตำมธรรมดำของที่น่ำเกลียด น่ำกลัว ใครๆ ก็ไม่อยำก

เห็น, ไม่อยำกคิดนึกอยู่แล้ว ถ้ำไม่มีวิตกเป็นหลักคอยค�้ำจุน ยกจิตขึ้นสู่อำรมณ์

อสุภะเสมอๆ แล้ว ภำวนำจิตก็ไม่สำมำรถตั้งมั่นอยู่ในอำรมณ์นั้นได้

 ด้วยเหตุนี้ อสุภกรรมฐำนจึงเป็นอำรมณ์ให้ได้เพียงปฐมฌำนเท่ำนั้น

วัณณกสินใช้แทนอสุภกรรมฐาน เพื่อเจริญทุติยฌาน

 เมื่อพระโยคีได้ปฐมฌำนจำกกำรเจริญอสุภกรรมฐำน และช�ำนำญในวสี 

ท้ัง ๕ ประกำรแล้ว ประสงค์จะเลื่อนชั้นของฌำนขึ้นสู่ทุติยฌำนนั้น ก็อำศัย 

กำรเพ่งสต่ีำง ๆ  ทีป่รำกฏชดัมำกทีส่ดุอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ในซำกศพนัน้ ซึง่จดัเข้ำ 

ในประเภทของวัณณกสิณ เมื่อบริกรรมสีเขียวๆ หรือสีเหลืองๆ หรือสีแดงๆ  

หรือสีขำวๆ จนกว่ำอุคคหนิมิตจะปรำกฏ เมื่ออุคคหนิมิตปรำกฏแล้ว พึงเจริญ

ต่อไปจนกว่ำจะได้ปฏภิำคนมิติ เข้ำถงึอปัปนำแห่งฌำน ส�ำเรจ็เป็นทตุยิฌำนตำม

วิธีกำรเพ่งกสิณดังกล่ำวแล้ว

การเจริญอนุสสติกรรมฐาน
 กำรเจริญอนุสสติ ๑๐ มีพุทธำนุสสติ เป็นต้น ที่จะให้เข้ำถึงอัปปนำ

ฌำนได้นั้น มีได้เพียง ๒ อย่ำง คือ กำยคตำสติ และ อำนำปำนสติ ส่วน 

อนุสสติ ๘ ข้ำงต้น ตั้งแต่พุทธำนุสสติ ถึงมรณำนุสสติ นั้นอย่ำงมำกเพียงให้ 

เข้ำถึงอุปจำรสมำธิ ท�ำให้นิวรณ์สงบลงซึ่งได้แสดงอำรมณ์ของอนุสสติเหล่ำนั้น
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ไว้แล้ว จะได้แสดงเฉพำะกำรเจริญอนุสสติ ๒ อย่ำงที่ให้เข้ำถึงฌำนจิตเท่ำนั้น

ดังนี้คือ :-

การเจริญกายคตาสติ

 ก่อนลงมือปฏิบัติต้องรู ้กิจเบื้องต้น ซึ่งมีอยู ่ ๒ ประกำรก่อน คือ  

อุคฺคหโกสลฺล ควำมฉลำดในกำรศึกษำอำรมณ์ ๗ อย่ำง และมนสิการโกสลฺล 

ควำมฉลำดในกำรพิจำรณำเจริญสมถกรรมฐำน ๑๐ อย่ำง

อุคคหโกสัลละ ๗ อย่าง

 ๑. วจสำ         กำรพิจำรณำ  โดยกล่ำววำจำ 

 ๒. มนสำ             ”    ด้วยใจ

 ๓. วณฺณโต            ”    สี

 ๔. สณฺำนโต          ”    รูปร่ำงสัณฐำน

 ๕. ทิสโต             ”    ที่เกิด (อยู่ส่วนบน หรือล่ำงของ 

                       ร่ำงกำย)

 ๖. โอกำสโต           ”    ที่ตั้ง (ตั้งอยู่ในร่ำงกำยส่วนใด)

 ๗. ปริจฺเฉทโต          ”    ก�ำหนดขอบเขต

มนสิการโกสัลละ ๑๐ อย่าง

 ๑. อนุปุพฺพโต      กำรพิจำรณำ  ไปตำมล�ำดับ

 ๒. นำติสีฆโต          ”    โดยไม่รีบร้อนนัก

 ๓. นำติสณิกโต         ”    โดยไม่เฉื่อยช้ำนัก

 ๔. วิกฺเขปปฏิพำหนโต    ”    โดยบังคับจิตมิให้ไปที่อื่น

 ๕. ปญฺญตฺติสมติกฺกมนโต  ”    โดยก้ำวล่วงบัญญัติ
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 ๖. อนุปุพฺพมุญฺจนโต กำรพิจำรณำ  โดยทิง้โกฏฐำสทีไ่ม่ปรำกฏโดยส,ี  
                       สัณฐำน, ที่เกิด, ที่ตั้ง, ขอบเขต 
                       ตำมล�ำดับ
 ๗.  อปฺปนำโต          ”    ในโกฏฐำสอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งให้ 
                       เข้ำถึงอัปปนำ 
 ๘.                      ในพระสตูร ๓ อย่ำง คอื อธจิติต- 
 ๙.   ตโย จ สุตฺตนฺตำ    ”    สูตร, สีติภำวสูตร, โพชฌังคโก- 
 ๑๐.                      สัลลสูตร
                              
 เมื่อผู้ปฏิบัติรู้กิจเบื้องต้นทั้ง ๒ ประกำรดีแล้ว ก็ลงมือบริกรรมโดย 
เปล่งวาจาเรยีกว่ำ “วจสา” แล้วพจิำรณำด้วยใจนกึ “มนสา” ด้วยควำมฉลำด 
คล่องแคล่วในกำรศึกษำอำรมณ์โกฏฐำส โดยสี, สัณฐาน, ทิศ, โอกาส และ 
ปริจเฉท พร้อมท้ังฉลำดในกำรพิจำณำเพ่งอำรมณ์ไปตำมล�ำดับ ท้ังโดย 
อนุโลม-ปฏิโลม โดยไม่รีบร้อนนัก ไม่เฉื่อยช้ำนัก ตำมนัยมนสิกำรโกสล เป็นต้น
 ผูเ้จรญิกำยคตำสต ิจะต้องบรกิรรมโดยควำมเป็นผม, ขน, เลบ็, ฟัน, หนงั  
เป็นต้น ประกำรเดียว ไม่ต้องพิจำรณำโดยควำมเป็นสี, เป็นปฏิกูล หรือเป็น 
ปฐวีธำตุ, อำโปธำตุ แต่อย่ำงใดทั้งสิ้น
 ผู้เจริญกำยคตำสติอำจได้วัณณนิมิต, ปฏิกูลนิมิต หรือ ธำตุนิมิต ปรำกฏ
ขึ้นก็ได้
 ถ ้ำขณะเจริญกำยคตำสติ วัณณนิมิตปรำกฏขึ้น แสดงว่ำผู ้นั้นมี 
บญุบำรมทีีเ่กีย่วกบักำรเคยเจรญิวณัณกสณิมำแต่ภพก่อน ๆ  วณัณนมิติจงึปรำกฏ
 ฉะนั้น วัณณกสิณจึงเป็นกรรมฐำนท่ีเหมำะสมกับจริตของผู้นั้น จึงควร
บริกรรมพิจำรณำโดยควำมเป็นสีต่อไป
 ถ้ำปฏิกูลนิมิตปรำกฏ แสดงว่ำเคยพิจำรณำโดยควำมเป็นปฏิกูลมำแต่ 
ภพก่อน ฉะนั้น ปฏิกูลนิมิตจึงเหมำะสมกับจริตของผู้นั้น
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 แต่ถ้ำธำตนุมิติปรำกฏ แสดงว่ำผูน้ัน้เคยพิจำรณำโดยควำมเป็นปฐวีธำต,ุ 
อำโปธำตุ, เตโชธำตุ, วำโยธำตุ มำแต่ภพก่อนๆ ฉะนั้น ธำตุนิมิตจึงเหมำะสม 
กับจริตของผู้นั้น

 วิธีเจริญกายคตาสติ ผู ้เจริญจะต้องบริกรรมในหมวดหนึ่งๆ โดย 
ควำมเป็นอนุโลม ๕ วัน, ปฏิโลม ๕ วัน อนุโลมปฏิโลมอีก ๕ วัน เช่น บริกรรม
หมวดที่ ๑ ว่ำ :-

 เกสำ โลมำ นขำ ทันตำ ตโจ     โดยอนุโลม ๕ วัน
 ตโจ ทันตำ นขำ โลมำ เกสำ     โดยปฏิโลม ๕ วัน 
 เกสำ โลมำ นขำ ทันตำ ตโจ, 
 ตโจ ทันตำ นขำ โลมำ เกสำ     ทั้งอนุโลมปฏิโลม ๕ วัน

 หมวดที่ ๒ ถึง หมวดที่ ๖ ก็เจริญท�ำนองเดียวกัน

 เมื่อผู้เจริญกำยคตำสติ ก�ำหนดโกฏฐำสทั้งหลำย มีผม เป็นต้น โดยสี,  
สัณฐำน, ทิศ, โอกำส และก�ำหนดขอบเขตอย่ำงนี้แล้ว มนสิกำรว่ำเป็นปฏิกูล
โดยล�ำดับ ไม่รีบเร่งนัก ไม่เฉื่อยช้ำนัก โดยนัยมนสิกำรโกสลวิธี ในที่สุดแห่ง 
มนสิกำรล่วงเสียซึ่งบัญญัติ พิจำรณำดูกำยน้ีอยู่ว่ำ “อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย  
เกสา ฯ” ผมทั้งหลำยที่มีอยู่ในกำยน้ี เป็นต้น ธรรมทั้งหลำย คือ โกฏฐำส 
เหล่ำนั้น ย่อมจะปรำกฏดุจว่ำไม่ก่อนไม่หลังแก่กัน อุปมำเหมือนบุรุษตำดี มอง
ดูพวงมำลัยที่ร้อยดอกไม้ ๓๒ สี ไว้ด้วยด้ำยเส้นเดียวกัน

 ครั้นโกฏฐำสท้ังปวงปรำกฏชัดอย่ำงนั้นแล้ว สัตว์ท้ังหลำยมีมนุษย์ 
และดิรัจฉำน เป็นต้น ที่เดินไปมำอยู่ ก็จะละอำกำรของสัตว์ ปรำกฏแก่เธอ  
โดยเป็นกองโกฏฐำสไปหมด แม้อำหำร มีข้ำวและน�้ำ เป็นต้น ที่สัตว์เหล่ำนั้น

กลืนกินลงไป ก็ดุจของที่เขำใส่ลงไปในกองโกฏฐำส นั้น
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นิมิต และ ภาวนา
 เมื่อพระโยคำวจร มนสิกำรเนืองๆ ในโกฏฐำส โดยควำมเป็นปฏิกูล  
ตำมมนสิกำรโกสลวิธี ขณะบริกรรมผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง เป็นต้น  
โกฏฐำสอนัใดไม่ปรำกฏชดัเจน กจ็ะละอำรมณ์นัน้ไป คงไว้แต่อำรมณ์ทีป่รำกฏชดั 
ด้วยอ�ำนำจแห่งสี สัณฐำน ทิศ โอกำส และขอบเขต ปรำกฏเป็นอุคคหนิมิต  
เมื่อเพ่งอุคคหนิมิตนั้นต่อไป จนได้โกฏฐำสอันใดอันหนึ่งท่ีชัดเจน พร้อมด้วย
อ�ำนำจแห่งควำมเป็นปฏิกูล โดยอำกำรทั้งปวง นิมิตนั้นเป็นปฏิภำคนิมิต และ
เม่ือเพ่งปฏิภำคนิมิตน้ันต่อไป อัปปนำภำวนำก็จะปรำกฏขึ้น ด้วยอ�ำนำจแห่ง
ปฐมฌำนอันประกอบด้วยองค์ฌำน ๕ มี วิตก, วิจาร, ปีติ, สุข, เอกัคคตา  
ดุจอัปปนำในอสุภกรรมฐำนที่กล่ำวแล้ว

 กำยคตำสตินี้ ได้เพียงแค่ปฐมฌำนเท่ำนั้น เพรำะอำศัยกำรเพ่ง 
โกฏฐำสโดยควำมเป็นปฏิกูล และด้วยก�ำลังแห่ง สติ ซึ่งเป็นท�ำนองเดียวกับ
อสภุกรรมฐำนและครัน้จะเจรญิฌำนในขัน้สงูขึน้ไป ต้องอำศยัวณัณกสณิเช่นกนั

 พระโยคำวจรที่ได้บรรลุอัปปนำในโกฏฐำสอันใดอันหนึ่งแล้ว ไม่ท�ำ 
ควำมเพียรในโกฏฐำสอ่ืนต่อไปก็ดี อัปปนำนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคำวจรใน
โกฏฐำสนั้นเพียงอย่ำงเดียว

 ส่วนพระโยคำวจรที่มีโกฏฐำสหลำยอย่ำงปรำกฏ คือ เมื่อบรรลุ 
ปฐมฌำนในโกฏฐำสอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแล้ว ยังท�ำควำมเพียรแม้ในโกฏฐำส 
อย่ำงอ่ืนต่อไปอีกก็ดี ปฐมฌำนในโกฏฐำสอย่ำงอื่นก็ย่อมเกิดแก่พระโยคำวจร
นั้นได้

อานิสงส์การเจริญกายคตาสติ

 ในวิสุทธิมรรคอรรถกถำ แสดงอำนิสงส์ของกำยคตำสติไว้ดังนี้
 ๑.  ย่อมสำมำรถข่มควำมยินดี และไม่ยินดีเสียได้
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 ๒.  เป็นผู้ข่มควำมกลัวภัยทั้งหลำยลงได้
 ๓.  เป็นผู้อดทนต่อควำมร้อน-หนำว
 ๔.  เป็นผู้อดกลั้นทุกขเวทนำอันแรงกล้ำได้
 ๕.  อำศัยวัณณต่ำงๆ ในโกฏฐำส จะเป็นผู้ได้ฌำนทั้ง ๔ ตลอดถึง 
   อภิญญำ ๖ ก็ได้

อานาปานสติ
 พระผู้มีพระภำคทรงสรรเสริญอำนำปำนสติไว้อย่ำงนี้ว่ำ “ดูกร ภิกษุ 
ท้ังหลำย อำนำปำนสตินี้แล เมื่อบุคคลท�ำให้มี ท�ำให้มำกแล้ว ย่อมเป็นธรรม
ละเมียดแท้ด้วย ประณีตแท้ด้วย เป็นธรรมเคร่ืองพักอยู่อันละมุนละไม และ
เป็นสุขด้วย ยังธรรมอันเป็นบำปอกุศลทั้งหลำยที่เกิดขึ้นให้ระงับไปโดยพลัน
ด้วย” แล้วตรัสจ�ำแนกให้เป็นกรรมฐำน มีวัตถุ ๑๖ อย่ำงนี้ว่ำ

 “ดูกร ภิกษุทั้งหลำย ก็อำนำปำนสติบุคคลท�ำให้มีอย่ำงไร, ท�ำให้มำก
อย่ำงไร จึงเป็นธรรมท่ีละเมียดแท้ด้วย, ประณีตแท้ด้วย, เป็นเครื่องพักอยู่ 
อันละมุนละไม และเป็นสุขด้วย, ยังธรรมอันเป็นบำปอกุศลทั้งหลำยที่เกิดข้ึน 
ให้ระงับไปโดยพลันด้วย”

 “ดูกร ภิกษุทั้งหลำย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู ่ป่ำ หรือโคนไม้ หรือ 
ทีว่่ำงจำกเรอืนก็ตำม นัง่คู้บัลลังก์ตัง้กำยตรง ด�ำรงสตไิว้เฉพำะหน้ำ เธอคงมสีติ
หำยใจเข้ำ คงมีสติหำยใจออก”
 ในอำนำปำนสติพระบำลีแสดงหลักกำรไว้ดังนี้ว่ำ

 โส สโต ว อสฺสสติ สโต ว ปสฺสสติ 

 ผู้เจริญอำนำปำนสติ พึงนั่งคู้บัลลังก์ต้ังกำยตรงด�ำรงสติเฉพำะหน้ำ  
ย่อมตั้งสติท�ำควำมรู้สึกตัว แล้วจึงหำยใจเข้ำ และหำยใจออก

 ทีฆ� วา อสฺสสนฺโต ทีฆ� อสฺสสามีติ ปชานาติ, 
 ทีฆ� วา ปสฺสสนฺโต ทีฆ� ปสฺสสามีติ ปชานาติ 
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   เมื่อหำยใจเข้ำยำว      ก็รู้ว่ำ หำยใจเข้ำยำว 
   เมื่อหำยใจออกยำว      ก็รู้ว่ำ หำยใจออกยำว
 ๒.  รสฺส� วา อสฺสสนฺโต รสฺส� อสฺสสามีติ ปชานาติ, 
   รสฺส� วา ปสฺสสนฺโต รสฺส� ปสฺสสามีติ ปชานาติ  
   เมื่อหำยใจเข้ำสั้น       ก็รู้ว่ำ หำยใจเข้ำสั้น หรือ
   หำยใจออกสั้น         ก็รู้ว่ำ หำยใจออกสั้น
 ๓.  สพฺพกายปฏิส�เวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, 
   สพฺพกายปฏิส�เวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ 
 ย่อมส�ำเหนียกว่ำ เมื่อหำยใจเข้ำ และ หำยใจออก ก็ต้องรู้โดยตลอด 
ต้นลม, กลำงลม, ปลำยลม
 ๔.  ปสฺสมฺภย� กายสงฺขาร� อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ, 
   ปสฺสมฺภย� กายสงฺขาร� ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ 
 ย่อมส�ำเหนียกว่ำ จะท�ำลมเข้ำ และลมออก ที่หยำบให้ละเอียด แล้ว 
จึงหำยใจเข้ำ และหำยใจออก
 ในกรรมฐำนนี้ มีวัตถุ ๑๖ จ�ำแนกเป็น ๔ หมวด เรียกว่ำ จตุกกะ  
แต่ละ จตุกกะ จ�ำแนกออกเป็น ๔ ข้อ ดังนี้ คือ :-

จตุกกะที่ ๑

 ๑.  เมื่อหำยใจเข้ำยำว   ก็รู้ว่ำ หำยใจเข้ำยำว หรือ 
   หำยใจออกยำว      ก็รู้ว่ำ หำยใจออกยำว
 ๒.  เมื่อหำยใจเข้ำสั้น    ก็รู้ว่ำ หำยใจเข้ำสั้น หรือ 
   หำยใจออกสั้น      ก็รู้ว่ำ หำยใจออกสั้น
 ๓.  ย่อมส�ำเหนียกว่ำ เรำจะเป็นผู้รู้หำยใจเข้ำ และหำยใจออกทั้งหมด 
   โดยชัดแจ้งทั้งต้นลม กลำงลม ปลำยลม
 ๔.  ย่อมส�ำเหนียกว่ำ เรำจะท�ำลมเข้ำ และลมออกที่หยำบให้ละเอียด 
   แล้วจึงหำยใจเข้ำ หำยใจออก
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จตุกกะที่ ๒

 ๑.  ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งปีติหำยใจเข้ำ 
   ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งปีติหำยใจออก
 ๒.  ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุขหำยใจเข้ำ 
   ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุขหำยใจออก
 ๓.  ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตตสังขำรหำยใจเข้ำ
   ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตตสังขำรหำยใจออก
 ๔.  ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้ระงับจิตตสังขำรหำยใจเข้ำ 
   ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้ระงับจิตตสังขำรหำยใจออก

จตุกกะที่ ๓

 ๑.  ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้ก�ำหนดรู้จิตหำยใจเข้ำ 
   ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้ก�ำหนดรู้จิตหำยใจออก
 ๒.  ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้ยังจิตให้บันเทิงยิ่งหำยใจเข้ำ 
   ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้ยังจิตให้บันเทิงยิ่งหำยใจออก
 ๓.  ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักตั้งจิตมั่นหำยใจเข้ำ 
   ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักตั้งจิตมั่นหำยใจออก
 ๔.  ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเปลื้องจิตหำยใจเข้ำ 
   ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเปลื้องจิตหำยใจออก

จตุกกะที่ ๔

 ๑.  ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้พิจำรณำเห็นว่ำไม่เที่ยง หำยใจเข้ำ  
   ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้พิจำรณำเห็นว่ำไม่เที่ยง หำยใจออก
 ๒.  ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้พิจำรณำเห็นควำมคลำยไป หำยใจเข้ำ  
   ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้พิจำรณำเห็นควำมคลำยไป หำยใจออก
 ๓.  ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้พิจำรณำเห็นควำมดับไป หำยใจเข้ำ  
   ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้พิจำรณำเห็นควำมดับไป หำยใจออก
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 ๔.  ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้พิจำรณำเห็นควำมสละทิ้ง หำยใจเข้ำ  
   ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้พิจำรณำเห็นควำมสละทิ้ง หำยใจออก 
   ดังนี้ 

 ในจตุกกะทั้ง ๔ จตุกกะที่ ๑ เป็นกรรมฐำนส�ำหรับผู้เริ่มปฏิบัติ ส่วน 
จตุกกะทั้ง ๓ นอกนี้ ตรัสโดยเป็นเวทนำนุปัสสนำ จิตตำนุปัสสนำ และ  
ธัมมำนุปัสสนำ เฉพำะจตุกกะที่ ๔ นี้ ตรัสโดยเป็นวิปัสสนำล้วน ๆ ส่วน ๓ 
จตุกกะตอนต้น ตรัสโดยเป็นสมถะ และ วิปัสสนำ เจือกัน

วิธีเจริญอานาปานสติ

 ผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งใจคอยก�ำหนดลมหำยใจท่ีกระทบกับปลำยจมูก หรือ 
ริมฝีปำกบน ขณะที่ก�ำลังหำยใจเข้ำ และหำยใจออก ถ้ำจมูกยำวลมก็ปรำกฏชัด
ที่ปลำยจมูก ถ้ำจมูกสั้น ลมก็ปรำกฏชัดที่ริมฝีปำกบน

 กำรท่ีให้ก�ำหนดรู้อยู่ท่ีลมหำยใจเข้ำ-ออก อยู่เสมอนี้ ก็เพ่ือไม่ให้จิต 
ฟุง้ซ่ำนไปในเรือ่งอ่ืน ๆ  เป็นกำรฝึกจิตให้เกดิสมำธ ิเพรำะธรรมดำจติของคนเรำ
นั้นย่อมจะฟุ้งซ่ำนไปในอำรมณ์ต่ำง ๆ หำเวลำสงบนิ่งอยู่ในอำรมณ์อันเดียวกัน
ได้ยำก ดังในวิสุทธิมรรคอรรถกถำ แสดงว่ำ :-

     ยถา ถมฺเภ นิพนฺเธยฺย    วจฺฉ� ทม� นโร อิธ 
     พนฺเธยฺเยว� สก� จิตฺต�     สติยารมฺมเณ ทฬฺห� ฯ

 แปลความว่า ผู้มีควำมประสงค์จะฝึกลูกวัวที่พยศ พึงจับผูกไว้กับเสำ
ฉันใด ผู้มีควำมประสงค์จะฝึกอบรมจิตของตน พึงผูกจิตด้วยเชือก คือ สติ  
ที่เสำ คือ อารมณ์ กรรมฐำนให้มั่น ฉันนั้น

วิธีมนสิการ

 กำรเจริญอำนำปำนสติ มีวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้ำถึงฌำน ๔ นัยด้วยกัน และ
แนวทำงปฏิบัติอำนำปำนสติ ที่เกี่ยวกับวิปัสสนำอีก ๔ นัย จะได้อธิบำยไปตำม
ล�ำดับดังนี้
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 ตามนัยสมถกรรมฐาน 

 ๑.  คณนานัย     กำร นบัลม  หำยใจเข้ำ-ออก เป็นหมวดๆ ม ี๖ หมวด  
               ตั้งแต่หมวดปัญจกะ เป็นต้น ถึงหมวด ทสกะ

 ๒.  อนุพันธนานัย  กำรก�ำหนดรู้ ตามลม เข้ำ และออก ทกุๆ ขณะ โดย 
               ไม่พลั้งเผลอ

 ๓.  ผุสนานัย      กำรก�ำหนดรู้ที่ ลมกระทบ ขณะก�ำหนดรู้ตำม 
               คณนำนัย และอนุพันธนำนัย หมำยควำมว่ำ ขณะ 
               ที่นับลม และ ตำมลมอยู ่นั้น มีควำมรู ้อยู ่ที่ลม 
               กระทบด้วย

 ๔.  ฐปนานัย      กำรก�ำหนดรู้ลมหำยใจเข้ำ-ออก โดยอนุพันธนำนัย  
               กบั ผสุนำนยั ทีเ่ป็นไปอยูน่ัน้ ครัน้ปฏภิำคนมิติปรำกฏ  
               จิตก็จะเปลี่ยนจำกกำรก�ำหนดรู้กำรกระทบของลม  
               และเข้ำไปตัง้มัน่จดจ่ออยูใ่นปฏภิำคนมิติอย่ำงเดยีว  
               จนกระทั่งรูปฌำนเกิดข้ึน ฐปนา จึงหมำยเอำ  
               อัปปนา

 ตำมนัยทั้ง ๔ ที่กล่ำวแล้วนี้ คณนำนัยมี ๒ อย่ำง คือ :-

 ๑)  ธัญญมาปกคณนานัย กำรนับลมหำยใจเข้ำ-ออก ด้วยวิธีนับช้ำๆ  
ดุจคนตวงข้ำวเปลือก คือ ต้องนับลมหำยใจเข้ำ-ออก ที่รู้สึกชัดเจนเท่ำนั้น  
ส่วนที่ไม่ชัดเจนให้ท้ิงเสีย ผู้ปฏิบัติต้องหำยใจเข้ำออกอย่ำงช้ำๆ เพ่ือจะได ้
ก�ำหนดรู้ทันและนับได้ถูกต้อง

 ๒)  โคปาลกคณนานัย กำรนับลมหำยใจเข้ำ-ออก ด้วยวิธีนับเร็วๆ  
ดุจคนเลี้ยงโค ท�ำกำรนับโคที่เบียดกันออกจำกคอก หำยใจเข้ำและออก นับ ๑  
และหำยใจเข้ำและออก นับ ๒ เป็นต้น จนครบหมวดต่ำงๆ ทั้ง ๖ หมวด นับโดย 
วิธีนี้ลมเดินถี่ อย่ำพึงถือเอำลมข้ำงใน และ ข้ำงนอก ถือเอำแต่ที่เฉพำะกระทบ
จมูกเท่ำนั้น
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 ตัวอย่าง : การก�าหนดลมหายใจตามธัญญมาปกคณนานัย
 หมวดปัญจกะ  หำยใจเข้ำนับ ๑  หำยใจออกนับ ๑
                 ”     ๒    ”    ๒ 
                 ”     ๓    ”    ๓
                 ”     ๔    ”    ๔
                 ”     ๕    ”    ๕
 หมวดฉักกะ และ หมวดทสกะ ก็นับช้ำๆ โดยนัยเดียวกัน

การก�าหนดลมหายใจตามโคปาลกคณนานัย

 วิธีนับเร็ว หำยใจเข้ำและออกนับ ๑ หำยใจเข้ำและออกนับ ๒  
ต่อเน่ืองกันไปตำมลมหำยใจที่ละเอียดและเร็วขึ้นจนครบหมวด ๑๐ ดังนี้  
คือ :-
 หมวดปัญจกะ  ๑    ๒   ๓  ๔  ๕ 
 หมวดฉักกะ   ๑    ๒   ๓  ๔  ๕  ๖ 
 หมวดสัตตกะ  ๑    ๒   ๓  ๔  ๕  ๖  ๗ 
 หมวดอัฏฐกะ  ๑    ๒   ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘ 
 หมวดนวกะ   ๑    ๒   ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙ 
 หมวดทสกะ   ๑    ๒   ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐

 กำรนับลมหำยใจเข้ำ-ออก ตำมธัญญมำปกคณำนัย และโคปำลก- 
คณนำนัย ผู้ปฏิบัติต้องพยำยำมนับตำมล�ำดับของลมเข้ำ-ออก ท้ังให้ถูกตรง
ตำมล�ำดับเลขในหมวดนั้นๆ เหมือนอย่ำงที่แสดงไว้น้ี เพรำะกำรปฏิบัติได้ผ่ำน 
ธัญญมำมกคณนำนัยมำเป็นอย่ำงดีแล้ว สติและสมำธิก็มีก�ำลังมำกข้ึน กำร
หำยใจเข้ำ-ออก ก็เร็วขึ้นด้วย

 ฉะนั้น จึงต้องพยำยำมนับให้ถูกตำมล�ำดับของลม และให้ถูกต้องตำม
ล�ำดับเลขที่นับด้วย

 กำรนับ อย่ำนับด้วยปำก ต้องก�ำหนดนับด้วยใจ
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อนุพันธนา, ผุสนา และ ฐปนา ประกอบกัน

อนุพันธนานัย ที่อยู่ในขั้นผุสนา

 เม่ือได้ก�ำหนดนับลมหำยใจเข้ำออก ตำมโคปำลกนัยจนชัดเจนดีแล้ว  

ต่อไปก็เลิกนับเสีย แล้วใช้สติติดตำมลมอัสสำสะ ปัสสำสะไป มิให้ขำดระยะ

กำรตำมลมไปนั้น ไม่พึงท�ำโดยวิธีตำมไปก�ำหนด ต้นลม กลำงลม และปลำยลม  

เพรำะจิตจะกวัดแกว่งไป ท�ำให้เกิดควำมปั่นป่วน และหวั่นไหวโดยแท้ คง 

มนสิกำรอยู่ตรงที่ที่ลมกระทบนั้นแหละ ชื่อว่ำ มนสิกำรโดยวิธีคณนำด้วย โดย

วิธีผุสนำด้วย เมื่อเลิกนับแล้ว ติดตำมลมอัสสำสะ ปัสสำสะ นั้นไปด้วยสติ และ

ตั้งจิตไว้ตำมทำงอัปปนำนั้น ในที่ที่ลมกระทบนั้นแหละ ก็เรียกว่ำ มนสิกำร และ 

วิธีอนุพันธนำด้วย โดยวิธีผุสนำด้วย โดยวิธีฐปนำด้วย ควำมข้อน้ี บัณฑิตพึง

ทรำบโดยอุปมำเหมือน คนง่อยหรือคนรักษำประตู หรือโดยอุปมำด้วยเลื่อยคือ

 คนง่อยไกวชิงช้ำให้แม่ลูกผู้เล่นชิงช้ำกัน ย่อมเห็นกระดำนชิงช้ำแกว่ง

ไปมำท้ังสองข้ำงโดยล�ำดับ แต่ก็มิได้ขวนขวำยตำมดูกระดำนชิงช้ำทั้งสองข้ำง 

และตรงกลำง ภิกษุผู้เจริญอำนำปำนสติก็ฉันนั้น ยืนอยู่ที่โคนเสำอันเป็นท่ีผูก

ด้วยอ�ำนำจแห่งสติ ไกวชิงช้ำ คือ ลมอัสสำสะ ปัสสำสะ แล้วนั่งลงที่นิมิตนั้น

แหละด้วยสติ เมื่อติดตำมไปด้วยสติ ตั้งสติไว้มั่นตรงอำกำรที่ลมกระทบนั้น  

ย่อมเห็นต้นลม กลำงลม ปลำยลม ของลมอัสสำสะ ปัสสำสะ ในที่ที่ลมเข้ำและ

ออกกระทบอยู่โดยล�ำดับ แต่ไม่ขวนขวำยที่จะตำมดูมัน

 ส่วนที่อุปมำด้วยคนรักษำประตู คือ ไม่ต้องเที่ยวสอบสวนที่อยู่ของ 

คนในเมืองและนอกเมือง ว่ำเป็นใคร มำจำกไหน หรือจะไปไหน เพรำะมิใช่ 

ภำระของคนรักษำประตู หน้ำท่ีของเขำเพียงสอบสวนคนที่มำถึงประตูทำงเข้ำ

เท่ำน้ัน อุปมำนี้ฉันใด ลมเข้ำข้ำงในก็ดีหรือลมออกข้ำงนอกก็ดี ไม่เป็นภำระ 

ของผู้ปฏิบัติ ลมที่มำถึงปลำยจมูกเท่ำนั้น เป็นภำระหน้ำที่ ฉันนั้นเหมือนกัน
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 ข้ออุปมำด้วยเลื่อยกล่ำวไว้ในปฏิสัมภิทำมรรคว่ำ นิมิตลมอัสสำสะ 

ปัสสำสะ มิได้เป็นอำรมณ์ของจิตดวงเดียวกัน แต่เมื่อภิกษุไม่รู้ธรรม ๓ อย่ำงนี้ 

ภำวนำก็ไม่ส�ำเร็จ แต่เมื่อภิกษุรู้ธรรม ๓ อย่ำงนี้ ภำวนำย่อมส�ำเร็จ

 เหมือนขอนไม้ที่พื้นดินรำบ บุรุษพึงตัดมันด้วยเลื่อย พึงตั้งสติไว้ตรงท่ี 

ฟันเลื่อยกระทบไม้ ไม่ต้องใส่ใจในฟันเล่ือยที่มำหรือไป แต่ว่ำฟันเลื่อยที่มำ 

หรือไป ก็ไม่ใช่ว่ำ เขำไม่รู้ ปธำน คือ ควำมเพียรเลื่อยไม้ก็ยังปรำกฏอยู่ และ 

เลื่อยไม้จนส�ำเร็จประโยชน์ ฉันใดก็ดี อุปนิพันธนำนิมิต ที่หมำยส�ำหรับผูกจิต 

คือ ปลำยจมูก หรือริมฝีปำกบน ก็เหมือนขอนไม้ ลมอัสสำสะ ปัสสำสะเหมือน 

ฟันเลื่อย ภิกษุนั่งตั้งสติไว้ที่ปลำยจมูก หรือริมฝีปำกบน ไม่ใส่ใจถึงลมอัสสำสะ 

ปัสสำสะที่มำหรือไปก็ตำม แต่ลมอัสสำสะ ปัสสำสะ ที่มำก็ดี ที่ไปก็ดี จะเป็น 

สิ่งที่เธอไม่รู้ก็หำมิได้ ยังมีควำมเพียรประกอบอยู่ให้ส�ำเร็จ บรรลุธรรมวิเศษได้

รับประโยชน์อันเยี่ยม ฉะนั้น

อานาปานสติต่างจากกรรมฐานอื่น

 อำนำปำนสตกิรรมฐำนนี ้หำเป็นอย่ำงกรรมฐำนอ่ืนไม่ เพรำะกรรมฐำนอืน่  

เมื่อเจริญไปยิ่งชัดแจ้งขึ้น

 ส่วนกรรมฐำนน้ีเมื่อเจริญยิ่งขึ้น กลับถึงควำมละเอียดลงจนถึงกับลม 

ไม่ปรำกฏเลย

 ถ้ำเมื่อกรรมฐำนลมนั้นไม่ปรำกฏ พึงนั่งอยู่ตำมเดิมนั่นแหละ แล้วน�ำ 

ลมคืน มำส่งต�ำแหน่งที่กระทบนั้น
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วิธีน�าลมคืน

 พึงพิจำรณำว่ำ ลมอัสสำสะ ปัสสำสะนี้ มีอยู่ที่ไหน ? ไม่มีที่ไหน  

มีแก่ใคร ? และ ไม่มีแก่ใคร ? เมื่อพิจำรณำอย่ำงนี้แล้วก็จะทรำบว่ำลมหำยใจ

เข้ำออกนี้ เกิดจำกจิต เรียกว่ำ จิตตชรูปสำมัญ ผู้ไม่มีลมหำยใจเข้ำ-ออก จะมี

แก่บุคคล ๘ จ�ำพวก คือ :-

 ๑.  ทำรกที่อยู่ในครรภ์มำรดำ 

 ๒.  คนด�ำน�้ำ 

 ๓.  คนสลบ 

 ๔.  คนตำย 

 ๕.  ผู้เข้ำปัญจมฌำน 

 ๖.  รูปพรหมบุคคล 

 ๗.  อรูปพรหมบุคคล 

 ๘.  ผู้เข้ำนิโรธสมำบัติ

 ผู ้ที่ไม่มีควำมรู ้สึกในลมหำยใจที่ละเอียด ทรงห้ำมมิให้ท�ำลมหยำบ 

ให้เกิดข้ึน ส่วนผู้ที่มีควำมรู้สึกในลมหำยท่ีละเอียดอยู่แล้ว ก็ทรงห้ำมมิให้ 

กลั้นลมหำยใจไว้ ทรงสอนให้มีสติตั้งไว้ที่ปลำยจมูก ซึ่งเป็นที่เข้ำออกของลม 

แต่ประกำรเดียว ควำมเพียรพยำยำมดังนี้เรียกว่ำ ปสฺสมฺภย� กายสงฺขาร�  

อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ

 อำนำปำนสติกรรมฐำนนี้ ผู ้มีป ัญญำอ่อนไม่อำจเจริญให้ส�ำเร็จ 

อัปปนำภำวนำได้ เพรำะเป็นภูมิมนสิกำรแห่งพระพุทธเจ้ำ, พระปัจเจกพุทธเจ้ำ,  

พระพุทธบุตรทั้งหลำย ผู้เป็นอัครสำวก, มหำสำวกเท่ำนั้น มิใช่เป็นของเล็กน้อย  

และมิใช่กำรที่สัตว์เล็กน้อยจะส้องเสพได้ เพรำะกรรมฐำนนี้ ต้องกำรผู้มีสติ

ปัญญำอันกล้ำแข็ง
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 อุปมำเหมือนเวลำชุนผ้ำเนื้อละเอียด ต้องใช้เข็มเล็ก ยิ่งด้ำยที่ร้อยเข็ม 
ก็ยิ่งต้องใช้ด้ำยที่เล็กกว่ำเข็มนั้น ฉันใด กรรมฐำนนี้เหมือนผ้ำเนื้อละเอียด สติ
เหมือนเข็มเล่มเล็ก ปัญญำอันสัมปยุตด้วยสติเหมือนด้ำยร้อยเข็ม ฉันนั้น

อนุพันธนาที่เข้าถึงฐปนา

 กำรเจริญอำนำปำนสติกรรมฐำน มีนิมิต ๓ อย่ำง คือ 
     บริกรรมนิมิต อุคคหนิมิต และ ปฏิภำคนิมิต 

 ลมหำยใจเข้ำออก เป็น บริกรรมนิมิต เมื่อก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก
ติดต่อกันอยู่ตรงที่กระทบแล้ว

 อุคคหนิมิต ก็จะปรำกฏ นิมิตนี้หำได้เป็นเช่นเดียวกันไม่ บำงคนเห็น 
ลมหำยใจเข้ำออกปรำกฏดุจสำยน�้ำก็มี, ดุจเปลวควันก็มี, ดุจดวงดำวก็มี, ดุจ 
ปุยนุ่นส�ำลีก็มี, ดุจพวงดอกไม้ก็มี, ดุจดอกปทุม หรือล้อรถท่ีลมต้ำนก็มี เมื่อ 
เพ่งนิมิตอำรมณ์นั้นต่อไป

 ปฏิภาคนิมิต ก็จะปรำกฏ ดุจดวงจันทร์, ดวงอำทิตย์, พวงแก้วมณี  
และแก้วมุกดำ

 กำรก�ำหนดรู้ตำมลมหำยใจเข้ำ-ออก ที่ตั้งสติไว้ที่ปลำยจมูกนั้น ครั้น
ปฏิภำคนิมิตปรำกฏแล้ว ก็เปลี่ยนใจมำตั้งไว้ที่ปฏิภำคนิมิต นี่คืออนุพันธนำที่ 
เข้ำถึงฐปนำ

 กำรต้ังใจก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออกในขณะท่ีบรกิรรมนิมิต และอคุคหนมิติ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เมื่อเป็นอำรมณ์อยู่ สมาธิ นั้นเรียกว่ำ บริกรรมสมาธิ 

 กำรตั้งใจก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก ที่มีปฏิภำคนิมิตเป็นอำรมณ์ ใน 
ระหว่ำงที่ยังไม่เข้ำถึงฌำน สมาธิ นั้นเรียกว่ำ อุปจารสมาธิ เป็นสมำธิใน 
มหำกุศล ที่ท�ำให้นิวรณ์ต่ำงๆ สงบลง

_15-0983(001-188)P5.indd   119 12/19/58 BE   4:32 PM



120 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

 กำรตั้งใจก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก ที่มีปฏิภำคนิมิตเป็นอำรมณ์ท่ีเข้ำ 
ถึงฌำนแล้ว สมาธิ นั้นเรียกว่ำ อัปปนาสมาธิ เป็นสมำธิในมหัคคตกุศล  
นิวรณ์ต่ำงๆ ถูกประหำรเป็นวิกขัมภนปหำนด้วย อัปปนำสมำธิ จึงได้ช่ือว่ำ  
อัปปนาฌาน
 เรื่องธรรม ๓ อย่าง ที่กล่ำวไว้ในปฏิสัมภิทำมรรคว่ำ นิมิตลมอัสสำสะ 
ปัสสำสะ มิได้เป็นอำรมณ์เดียวกัน แต่เมื่อภิกษุไม่รู้ธรรม ๓ อย่ำง ภำวนำ 
ก็ไม่ส�ำเร็จ แต่ถ้ำภิกษุรู้ธรรม ๓ อย่ำง ภำวนำย่อมส�ำเร็จ
 ในกรรมฐำนนี้ จิตที่มีลมอัสสำสะเป็นอำรมณ์ เป็นจิตดวงหนึ่ง, จิตที่มี 
ลมปัสสำสะเป็นอำรมณ์ ก็เป็นจิตดวงหนึ่ง, จิตท่ีมีนิมิตเป็นอำรมณ์ ก็เป็น 
จติอกีดวงหนึง่ ธรรม ๓ ข้อนี ้ของผู้ใด ไม่ม ีกรรมฐำนของผูน้ั้นย่อมไม่ถงึอปัปนำ  
ไม่ถึงอุปจำรเลยทีเดียว แต่ถ้ำธรรม ๓ ข้อ ของผู้ใดมีอยู่ กรรมฐำนของผู้นั้น
ย่อมเข้ำถึงอุปจำรด้วย เข้ำถึงอัปปนำด้วย

การปฏิบัติเพื่อรักษาปฏิภาคนิมิตที่จะให้ได้รูปฌาน

 อนุพันธนำที่เข้ำถึงขั้นฐปนำนี้ จะต้องรักษำปฏิภำคนิมิต ด้วยกำรปฏิบัติ
เพื่อจะให้ถึงรูปฌำน พึงเว้นจำกอสัปปำยะ ๗ แล้วถือเอำสัปปำยะ ๗ อย่ำง 
และยังต้องฉลำดในอัปปนำโกศล ๑๐ ดังกล่ำวแล้ว

วิธีเจริญวิปัสสนาต่อจากอานาปานสติ

 ภิกษุผู้มีจตุตถฌำนหรือปัญจมฌำนเกิดแล้ว เมื่อใคร่เจริญกรรมฐำน 
โดยวิธี สัลลักขณา คือ วิปัสสนำและวิวัฏฏนา คือ มรรค แล้วบรรลุปำริสุทธิ 
คือ ผลในอำนำปำนสตินี้ต่อไป
 ย่อมท�ำฌำนนั้นให้ถึงควำมเป็นวสี ๕ อย่ำง ดังกล่ำวแล้ว เมื่อออกจำก
ฌำนสมำบัติแล้ว ย่อมเห็นได้ว่ำ กรัชกำย และ จิต เป็นเหตุแห่งลมอัสสำสะ 
ปัสสำสะทั้งหลำย เหมือนเตำสูบของช่ำงทองถูกชักสูบอยู่ ลมอำศัยสูบและ
ควำมพยำยำมท่ีควรแก่กำรนั้นของบุรุษประกอบกัน ย่อมเข้ำ-ออกได้ฉันใด  
ลมอัสสำสะ ปัสสำสะ ก็อำศัยกำยและจิต เข้ำ-ออกได้ ฉันนั้น
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 จำกนั้น ย่อมก�ำหนดลมได้ว่ำ ลมอัสสำสะ ปัสสำสะ และกำยด้วยเป็น  
รูป จิตและเจตสิกที่ประกอบกัน เป็น นาม นี้ เป็นควำมสังเขปในกำรก�ำหนด 
นำมรูป ครั้งก�ำหนดนำมรูปได้อย่ำงนี้แล้ว ก็จะรู้ถึงปัจจัยของเขำว่ำ เกิดขึ้น 
เพรำะเหตุไร ดับไปเพรำะเหตุอะไร เมื่อหำเหตุได้แล้ว ก็จะข้ำมควำมสงสัย 
ปรำรภควำมเป็นไปแห่งนำมรปูในกำลทัง้ ๓ คอื อดีต ปัจจบุนัและอนำคตเสยีได้

 เมื่อข้ำมควำมสงสัยได้แล้ว ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ โดยพิจำรณำเป็นกลำป  
และละวิปัสสนูปกิเลส มีโอภำส เป็นต้น อันเกิดขึ้นในส่วนเบื้องต้นแห่ง 
อุทยัพพยญำณนั้นเสีย ก�ำหนดนำมรูปเป็นไตรลักษณ์ ด้วยปฏิปทำญำณ อัน 
พ้นจำกอุปกิเลสแล้ว ควำมเบื่อหน่ำยคลำยก�ำหนัดเพรำะเห็นควำมดับไปสิ้นไป
ของสังขำร เป็นทำงให้เข้ำถึงอริยมรรคจิต ๔ ตำมล�ำดับให้ตั้งอยู่ในอรหัตตผล  
ถึงที่สุดแห่งปัจจเวกขณญำณ

 ในอำนำปำนสติ จตุกกะที่ ๒ คือ ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักท�ำปีติให้เป็นสิ่ง 
ที่ตนรู้ชัด จำกกำรหำยใจเข้ำ หำยใจออก

 หมำยควำมว่ำ ปีติ เป็นสิ่งที่ภิกษุรู้ชัดโดยอำกำร ๒ คือ โดยอารมณ์ 
ได้แก่ ปีติ ที่เกิดพร้อมปฐมฌำน และ ทุติยฌำน โดยอสัมโมหะ ได้แก่ เมื่อ 
ออกจำกฌำนแล้ว พจิำรณำปีต ิอันประกอบกบัฌำนนัน้ โดยควำมสิน้ไปเสือ่มไป  
ปีติที่รู้ชัดโดยอสัมโมหะนี้ เพรำะรู้แจ้งในวิเสสลักษณะ และ สำมัญลักษณะของ
ปีติ ขณะที่เห็นด้วยวิปัสสนำปัญญำ

 แม้บททีว่่ำ สขุปฏสิ�เวท ีจตฺิตสงขฺารปฏิส�เวท ีคอื ควำมท่ีภิกษุรู้ชัดซ่ึงสขุ  
เน่ืองด้วยตติยฌำน มีสุขเป็นองค์ฌำน และควำมที่ภิกษุรู้ชัดซึ่งจิตตสังขำร 
ที่เนื่องด้วยฌำนทั้ง ๔ ซึ่งมี เวทนาเป็นองค์ฌำนตลอด พระบำลีในปฏิสัมภิทำ-
มรรคว่ำ สัญญา และ เวทนา เจตสิก ธรรมนั้นเนื่องกับจิต ชื่อว่ำ จิตตสังขำร 
ฉะนั้น จตุกกะนี้ จึงตรัสโดย เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน นั่นเอง

 ในอำนำปำนสติ จตุกกะที่ ๓ คือ ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้ก�ำหนดรู้จิต
หำยใจเข้ำ หำยใจออก ที่เนื่องด้วยฌำนทั้ง ๔
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 ส�ำเหนียกว่ำ จะเป็นผู้ยังจิตให้บันเทิง หำยใจเข้ำ หำยใจออก ควำม 
บันเทิงย่อมมีด้วยอำกำร ๒ คือ :-

 ๑.  ด้วยอ�านาจสมาธิ เมื่อเข้ำฌำนที่มีปีติเป็นองค์ฌำน ชื่อว่ำบันเทิง
ด้วยอ�ำนำจสมำธิ

 ๒.  ด้วยอ�านาจวิปัสสนา เมื่อออกจำกฌำน มีปีติเป็นองค์ฌำน แล้ว
พิจำรณำปีติ โดยควำมเสื่อมไปสิ้นไป ท�ำปีติอันสัมปยุตด้วยฌำนให้เป็นอำรมณ์
ชื่อว่ำ ยังจิตให้บันเทิงขณะเห็นด้วยวิปัสสนำ

 ส�ำเหนียกว่ำ เรำจะด�ำรงจิตให้ตั้งมั่น หำยใจเข้ำ หำยใจออก ด้วย 
อ�ำนำจฌำน มปีฐมฌำนเป็นต้น เมือ่ออกจำกฌำนแล้ว พิจำรณำ จติ อนัสมัปยตุ
กับองค์ฌำน โดยควำมสิ้นไปเส่ือมไปอยู่ ขณิกจิตเตกัคคตา ควำมมีอำรมณ์
เดียวแห่งจิต อันตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่ง เกิดขึ้นเพรำะควำมรู้ไตรลักษณ์ในขณะแห่ง
วิปัสสนำ ภิกษุด�ำรงจิตให้ตั้งเสมอในอำรมณ์แม้ด้วยอ�ำนำจขณิกจิตเตกัคคตำ  
อันเกิดขึ้นนั้นก็ดี เรียกว่ำ ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักตั้งจิตมั่น หำยใจเข้ำ หำยใจออก

 ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเปลื้องจิต หำยใจเข้ำ หำยใจออก หมำยควำมว่ำ 
ภิกษุเปลื้องจิตจำกนิวรณ์ทั้งหลำยด้วยปฐมฌำน, เปลื้องจิตจำกวิตกวิจำรด้วย 
ทุติฌำน, เปลื้องจิตจำกปีติด้วยตติยฌำน, เปลื้องจิตจำกสุขด้วยจตุตถฌำน  
หรอื อกีนัยหนึง่ เข้ำฌำนแล้ว ออกจำกฌำนแล้ว พิจำรณำจติทีส่มัปยตุกบัฌำน  
ด้วยควำมสิ้นไปเสื่อมไปในขณะแห่งวิป ัสสนำ เปลื้องจิตจำกนิจสัญญำ  
ด้วยอนิจจำนุปัสสนำ เปลื้องจิตจำกสุขสัญญำ ด้วยทุกขำนุปัสสนำ เปลื้องจำก 
อตัตสญัญำ ด้วยอนตัตำนปัุสสนำ จำกนนัท ิด้วยนพิพิทำนปัุสสนำ จำกรำคะ ด้วย 
วิรำคำนุปัสสนำ จำกสมุทัย ด้วยนิโรธำนุปัสสนำ จำกอำทำน ควำมยึดถือ ด้วย
ปฏินิสสัคคำนุปัสสนำ เหล่ำนี้ เรียกว่ำเรำจักเปลื้องจิต หำยใจเข้ำ หำยใจออก

 พึงทรำบ จตุกกะที่ ๓ นี้ ตรัสโดยเป็น จิตตานุปัสสนา
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 ในอำนำปำนสติ จตุกกะที่ ๔ ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู้พิจำรณำเห็นว่ำ
ไม่เที่ยง หำยใจเข้ำ หำยใจออก

 หมำยควำมว่ำ ปัญจขันธ์เหล่ำนั้น มีควำมเกิดขึ้นและควำมเสื่อมไป  
ควำมที่มีแล้วกลับไม่มีแห่งปัญจขันธ์ ควำมไม่ตั้งอยู่ตำมอำกำรนั้น สลำยไป  
ดับไปทุกขณะ

 อนิจจำนุปัสสนำ กำรพิจำรณำเห็นว่ำ ไม่เที่ยง ในขันธ์ทั้งหลำย มี 
รูปขันธ์ เป็นต้น ด้วยอ�ำนำจแห่ง อนิจจตา ภิกษุผู้พิจำรณำเห็นอย่ำงนั้นในกำร 
หำยใจเข้ำ หำยใจออกอยู ่ชือ่ว่ำ ส�ำเหนียกว่ำ เรำจกัเป็นผู้พิจำรณำเหน็ว่ำ ไม่เทีย่ง  
หำยใจเข้ำ หำยใจออก

 ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู ้พิจำรณำเห็นควำมคลำยไป หำยใจเข้ำ  
หำยใจออก

 วิราคะ ชื่อว่ำ ควำมคลำยออกมี ๒ อย่ำง คือ :-
 ขยวิราคะ      คือ ควำมสลำยไปทุกขณะแห่งสังขำรทั้งหลำย
 อัจจันตวิราคะ  คือ ควำมคลำยสุดยอด ได้แก่ พระนิพพำน

 วิปัสสนำ และ มรรค อันเป็นไปโดยอนุปัสสนำ ๒ อย่ำงนี้ ชื่อว่ำ  
วิรำคำนุปัสสนำ

 เมื่อพระโยคำวจรผู ้ประกอบด้วยวิรำคำนุปัสสนำท้ัง ๒ อย่ำงน้ัน  
หำยใจเข้ำ หำยใจออกอยู ่ช่ือว่ำ ส�ำเหนยีกว่ำ เรำจกัพิจำรณำเหน็ควำมคลำยไป  
หำยใจเข้ำ หำยใจออก แม้ในบทว่ำ นิโรธานุปสฺสี พิจำรณำเห็นควำมดับ  
หำยใจเข้ำ หำยใจออก ก็ดุจนัยเดียวกันนี้

 ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักเป็นผู ้พิจำรณำเห็นควำมสละท้ิง หำยใจเข้ำ  
หำยใจออก ในบทว่ำ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ปฏินิสสัคคะมี ๒ อย่ำง คือ :-

 ๑.  ปริจจาคปฏินิสสัคคะ คือ สละเสียซึ่งกิเลส พร้อมทั้งขันธ์ คือวิบำก
และอภิสังขำร คือกรรม ด้วยอ�ำนำจ ตทังคปหาน
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 ๒.  ปักขันทนปฏินิสสัคคะ คือ ควำมแล่นไปในพระนิพพำนอันตรงกัน

ข้ำมกับกิเลส โดยควำมน้อมไปแห่งปัญญำ โดยเห็นโทษในสังขตธรรม

 ปฏินิสสัคคะ มี ๒ คือ สละเสียซึ่งกิเลส พร้อมทั้งขันธ์ คือวิบำก และ

กรรมด้วยอ�ำนำจสมุจเฉทปหาน และแล่นเข้ำไปในพระนิพพำน

 วิปัสสนำญำณ และมัคญำณทั้งสอง เรียกว่ำ อนุปัสสนำ เพรำะเห็น 

พระนิพพำนภำยหลังญำณก่อน ๆ มีโคตรภูญำณ เป็นต้น ภิกษุผู้ประกอบด้วย 

ปฏนิสิสคัคำนปัุสสนำท้ังสองนัน้ หำยใจเข้ำ และหำยใจออกอยู ่ชือ่ว่ำ ส�ำเหนยีกว่ำ  

เรำจักเป็นผู้พิจำรณำเห็นควำมสละทิ้ง หำยใจเข้ำ หำยใจออก

 จตุกกะที่ ๔ นี้ ตรัสโดยวิปัสสนำล้วน ๆ ส่วนใน ๓ จตุกกะก่อน ตรัสโดย

สมถะ และ วิปัสสนำ เจือกัน

อานิสงส์ของอานาปานสติ

 อำนำปำนสติ มีอำนิสงส์มำก ในวิสุทธิมรรคอรรถกถำ รวบรวมไว้ดังนี้

คือ :-

 ๑.  อำนำปำนสตินี้ ภิกษุพึงบ�ำเพ็ญเพื่อตัดเสียซึ่งอกุศลวิตก มีกำมวิตก  

   เป็นต้น

 ๒.  อำนำปำนสติ เป็นมูลแห่งกำรท�ำวิชชำ และวิมุติให้สมบูรณ์ได้

 ๓.  ท�ำควำมรู้ลมหำยใจเข้ำ หำยใจออกที่เป็นจริมกะ คือ ลมครั้งสุดท้ำย 

   ที่ดับลง

 จริมกะ ลมครั้งสุดท้ำย มี ๓ อย่ำง 

 ๑)  ภวจริมกะ สุดท้ำยด้วยอ�ำนำจแห่งภพ

 ลมหำยใจทั้งหลำยย่อมเป็นไปในกำมภพ หำเป็นไปในรูปภพ และ 

อรูปภพไม่ ลมเหล่ำนี้จึงชื่อว่ำ ภวจริมกะ
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 ๒)  ฌานจริมกะ ลมสุดท้ำยด้วยอ�ำนำจแห่งฌำน
 ลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออก ย่อมเป็นไปในฌำนข้ำงต้นได้ หำเป็นไป 
ในฌำนที่ ๔ หรือฌำนที่ ๕ (ตำมจตุกนัย หรือ ปัญจกนัย) ชื่อว่ำ ฌำนจริมกะ
 ๓)  จุติจริมกะ ลมหำยใจท่ีเกิดพร้อมกับจิตขณะที่ ๑๖ ก่อนหน้ำจุติจิต 
แล้วดับพร้อมกับจุติจิต เหล่ำนี้ ชื่อว่ำ จุติจริมกะ
 อนึ่ง ผู้เจริญสติปัฏฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต- 
ขีณำสพ ย่อมก�ำหนดรู้กำลเวลำแห่งอำยุที่จักปรินิพพำนได้บ้ำง ไม่ได้บ้ำง  
ไม่แน่นอน แต่ส�ำหรับผู้เจริญอำนำปำนสติ มีวัตถุ ๑๖ นี้แล้ว ได้บรรลุเป็น 
พระอรหันต์ ย่อมก�ำหนดรู้กำลแห่งอำยุ จักปรินิพพำนได้ทั้งนั้น
 ภิกษุผู้เจริญอำนำปำนสติ ได้บรรลุพระอรหันต์ ย่อมรู้ว่ำ บัดนี้อำย ุ
สงัขำรของเรำจกัเป็นไปได้เพยีง ไม่เลยนีไ้ป ดงันีแ้ล้ว กท็�ำกจิช�ำระร่ำงกำย และ
กำรนุ่งห่ม เป็นต้น ตำมธรรมดำของตน เมื่อเรียบร้อยแล้วก็หลับตำดับไป ดัง
พระติสสเถระ วัดโกฏบรรพตวิหำร, พระมหำติสสเถระ วัดมหำกรัญชิยวิหำร 
และพระเถระสองพี่น้องวัดจิตตลบรรพตวิหำร ฉะนั้น

อัปปมัญญากรรมฐาน และ แนวปฏิบัติ
 อัปปมัญญำ หมำยถึง ธรรมที่แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลำยหำประมำณมิได้  
คือ ไม่มีจ�ำกัด ชื่อ อัปปมัญญำ มีวจนัตถะว่ำ :- 
 อปฺปมาเณสุ สตฺเตสุ ภวาติ = อปฺปมญฺญา
 ธรรมที่แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลำยหำประมำณมิได้ โดยไม่มีจ�ำกัด ฉะน้ัน  
ธรรมนั้น ชื่อว่ำ อัปปมัญญา
 อัปปมัญญำธรรม มี ๔ อย่ำง คือ :- 
     เมตตำ, กรุณำ, มุทิตำ และ อุเบกขำ
 ผู้เจริญอัปปมัญญำ ๔ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จะต้องมีกำรแผ่เมตตำ,  
กรุณำ, มุทิตำ และ อุเบกขำ ตลอดทั่วไปในบรรดำสัตว์ทั้งหลำยโดยไม่มีจ�ำกัด 
จึงจะเรียกว่ำ เป็นกำรเจริญ อัปปมัญญา และเป็นเหตุให้ได้ รูปฌาน
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 แต่ถ้ำกำรแผ่เมตตำ, กรุณำ, มุทิตำ และ อุเบกขำ นั้น จ�ำกัดบุคคล หรือ
จ�ำกดัสถำนที ่ไม่จัดว่ำเป็นกำรเจรญิอปัปมญัญำกรรมฐำน และไม่ท�ำให้ได้รูปฌำน  
แต่ก็เป็นกุศลที่ให้ได้รับผลในกำมสุคติภูมิตำมสมควร

อัปปมัญญา ชื่อว่า พรหมวิหาร

 ผู้เจริญอัปปมัญญำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ย่อมมีจิตใจเหมือนพรหม 
 มีวจนัตถะว่ำ 

    พฺรหฺมาน� วิหาโรติ = พฺรหฺมวิหาโร

 ผู้เจริญอัปปมัญญำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ย่อมมีจิตใจเหมือนพรหม ฉะน้ัน 
กำรปฏิบัติอัปปมัญญำ ๔ ชื่อว่ำ พรหมวิหาร
 อีกนัยหนึ่ง พรหม แปลว่ำ ผู้ประเสริฐ วิหาร แปลว่ำ ควำมเป็นอยู่

 พรหมวิหำร แปลว่ำ ควำมเป็นอยู่อย่ำงประเสริฐ มีวจนัตถะว่ำ

    วิหรนฺติ เอเตหีติ = วิหารา

 แปลความว่า สัปบุรุษย่อมเป็นอยู่อย่ำงประเสริฐ ด้วยอัปปมัญญำ ๔ 
ฉะน้ัน อปัปมญัญำ ๔ ทีเ่ป็นเครือ่งให้สปับุรุษ เข้ำถงึควำมเป็นอยูอ่ย่ำงประเสริฐ
ชื่อว่ำ วิหาร

    พฺรหฺมาน� (เสฏฺาน�) วิหาโร (เสฏฺภูโต) ติ = พฺรหฺมวิหาโร

 ควำมเป็นอยู่อย่ำงประเสริฐ ด้วยอัปปมัญญำ ๔ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของ
บุคคลผู้ประเสริฐ ชื่อว่ำ พรหมวิหาร

เมตตากรรมฐาน
 กำรเจริญเมตตำ ต้องอำศัยปิยมนำปสัตวบัญญัติ เป็นอำรมณ์ ดัง 
วจนัตถะว่ำ 

    เมชฺชติ สินิยฺหตีติ = เมตฺตา
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 ธรรมชำตใิด ท่ีพอใจชืน่ชมต่อสตัว์ท้ังหลำย ธรรมชำตนิัน้ช่ือว่ำ “เมตตำ” 
องค์ธรรมได้แก่ อโทสเจตสิก

 อโทสเจตสิก ที่มีอำรมณ์เป็นปิยมนำปสัตวบัญญัติเท่ำนั้น จึงจะเป็น 
เมตตำ ถ้ำอโทสเจตสิกที่มีอำรมณ์เป็นอย่ำงอื่น เช่น ขณะสวดมนต์ไหว้พระ  
หรอืฟังธรรมขณะนัน้ มไิด้มอีำรมณ์เป็นปิยมนำปสตัวบญัญัติ กไ็ม่เรียกว่ำ เมตตา

 กำรเพ่งโทษผูอ้ืน่ด้วยโทสะ ขณะนัน้ย่อมมแีต่ควำมโกรธ ควำมเกลยีดชัง 
จิตใจไม่ชื่นบำนแจ่มใส แต่ถ้ำขณะใดเพ่งดูผู้อื่นด้วยควำมเมตตา ขณะนั้นจิตใจ
ก็จะมีแต่ควำมรักใคร่ชื่นชม

 ควำมรักใคร่ชื่นชมของเมตตำ มี ๒ อย่ำง คือ :-

 ๑.  เมตตาอโทสะ เป็นควำมรักใคร่ปรำรถนำดี ไม่มีกำรยึดถือว่ำ เป็น 
บิดำ มำรดำ ญำติพี่น้อง เพื่อนฝูงแต่อย่ำงใด ถึงแม้ต้องจำกกันไปก็ไม่มีควำม
เดือดร้อนใจ จึงมีสภำพเป็น เมตตาแท้

 ๒.  ตัณหาเปมะ เป็นเมตตำท่ีเจือด้วยควำมรักใคร่ ควำมปรำรถนำดี  
โดยยึดถือว่ำ เป็น บิดำ มำรดำ สำมี ภรรยำ ญำติพี่น้อง เพื่อนฝูง ที่มีควำม
ผูกพันแยกกันไม่ได้ เป็นควำมรักใคร่ชื่นชม ผูกพันไว้ด้วยอ�ำนำจตัณหำเปมะ  
องค์ธรรมได้แก่ โลภเจตสิก ชื่อว่ำเป็น เมตตาเทียม

 ตัณหำเปมะ ท่ีเป็นเมตตำเทียมน้ี ก็ยังมีประโยชน์เป็นปัจจัยให้เมตตำ 
อโทสะเกิดข้ึนได้ง่ำย และเมตตำอโทสะที่เกิดจำกตัณหำเปมะ เป็นมูลนี้ ใน 
วิสุทธิมรรคอรรถกถำแสดงอำนิสงส์ว่ำ

 แม่โคนมตัวหนึ่ง ยืนให้ลูกดื่มนมอยู่ นำยพรำนคนหนึ่งคิดจะฆ่ำ จึงหยิบ
หอกพุง่ตรงไปทีแ่ม่โคนัน้ แต่หอกกห็ำได้ท�ำอนัตรำยแก่แม่โคนัน้ไม่ กลบัปลวิตกไป 
ดุจใบตำลหล่นจำกต้น ฉะนั้น

 ส่วนผู้ปรำรถนำอัปปนำฌำน ถ้ำจิตยังประกอบด้วยตัณหำเปมะแล้ว 
มหคัคตธรรมกเ็กดิข้ึนไม่ได้ เพรำะตณัหำเปมะนีข้ดักบัสมำธ ิและสตสิมัปชญัญะ 
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ยิ่งในกำรเจริญวิปัสสนำกรรมฐำนด้วยแล้ว ตัณหำเปมะย่อมเป็นอุปสรรค 
ขวำงกั้นแก่มรรค ผล นิพพำน ดังเช่นพระฉันนเถระ ที่ชื่นชมพระพุทธองค์
อยู่ ถือว่ำตนเป็นผู้พำเสด็จออกมหำภิเนษกรมณ์ จึงมิอำจบรรลุมรรค ผล  
นิพพำนได้ ต่อเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพำนไปแล้ว พระฉันนเถระ
จึงได้ส�ำเร็จ

โทษของโทสะ และอานิสงส์ของขันติ

 ผู้ใคร่เจริญเมตตำพรหมวิหำร ก่อนอื่นต้องตัดปลิโพธน้อยใหญ่ เพ่ือ 
ถือเอำกรรมฐำน ท�ำภัตกิจแล้วนั่งให้สบำย ณ อำสนะที่จัดไว้อย่ำงดีในที่สงัด

 ขั้นแรก พึงพิจำรณำให้เห็นโทษของโทสะ และอำนิสงส์ของขันติก่อน  
เพรำะโทสะจะพึงละได้ และขันติจะพึงบรรลุได้ก็ด้วย ภาวนา ใครๆ ไม่อำจจะ 
ละโทษที่ตนมองไม่เห็น หรือไม่อำจได้อำนิสงส์ที่ตนไม่ทรำบแม้สักนิดเดียว

 เพรำะฉะนั้น พระโยคำวจรพึงเห็นโทษของโทสะ ตำมแนวพระสูตร 
ทั้งหลำย เช่นสูตรที่ว่ำ “ดูกร อำวุโส บุคคลผู้เกิดโทสะแล้ว อันโทสะครอบง�ำ
แล้ว มีจติอนัโทสะยดึไว้แล้ว เขำย่อมฆ่ำสัตว์บ้ำง ดังนีเ้ปน็ต้น และกำรฆ่ำสตัว์นี้  
ย่อมน�ำไปอบำยวินิบำตนรก”

 ย่อมแสดงให้เห็นว่ำ โทสะนี้แหละ จะเป็นผู้น�ำไปนรกได้ หำใช่ใคร 
ที่ไหนไม่

 พึงทรำบอำนิสงส์ของ ขันติ ตำมแนวพระบำลีว่ำ :-

    ขนฺตี ปรม� ตโป ตีติกฺขา นิพฺพาน� ปรม� วทนฺติ พุทฺธา

 ขันติ คือ ควำมอดกลั้นต่อโทสะเป็นตบะอันประเสริฐ เหมือนนิพพำนที่
พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยตรัสว่ำ เป็นธรรมอันประเสริฐยิ่ง

    ขนฺติพล� พลานีก� ตมห� พฺรูมิ พฺราหฺมณ�
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 เรำเรียกบุคคลนั้นผู้มีขันติเป็นก�ำลัง มีก�ำลัง คือ ขันติเป็นกองทัพว่ำ 
เป็นพรำหมณ์ (บัณฑิต)

บุคคลที่เป็นโทษต่อเมตตาภาวนา ๖ จ�าพวก

 ๑.  บุคคลที่แผ่เมตตำก่อนไม่ได้ ๔ จ�ำพวก คือ 
   ๑)		 อัปปิยบุคคล     =  บุคคลซึ่งไม่เป็นที่รัก 
   ๒)		อติปิยบุคคล     =  บุคคลอันเป็นที่รักมำก 
   ๓)		มัชฌัตตบุคคล   =  บุคคลที่ไม่รัก ไม่ชัง เป็นกลำงๆ 
   ๔)		เวรีบุคคล       =  บุคคลที่เป็นศัตรู 

 ๒.  บุคคลที่แผ่เมตตำโดยเจำะจงไม่ได้ มี ๑ จ�ำพวก ได้แก่ 
   ลิงควิสภาคบุคคล    =  บุคคลที่เป็นเพศตรงข้ำม 

 ๓.  บุคคลที่แผ่เมตตำไม่ได้เลย มี ๑ จ�ำพวก ได้แก่ 
   กาลังกตบุคคล      =  บุคคลที่ตำยไปแล้ว

 บุคคลท่ีแผ่เมตตำก่อนไม่ได้ เพรำะมีแต่จะให้โทษ เช่น อัปปิยบุคคล	 
ถ้ำแผ่ถึงก็จะได้รับควำมไม่สบำยใจ เพรำะไม่เป็นที่รัก
 ถ้ำแผ่ถึง อติปิยบุคคลก่อน ถ้ำเขำมีควำมทุกข์ยำกล�ำบำกเพียงเล็กน้อย 
ตนก็จะเดือดร้อนใจ อดกลั้นไม่ไหว เพรำะรักมำก
 ถ้ำแผ่ถึง มัชฌัตตบุคคลก่อน บุคคลนั้นยังไม่รู้ว่ำ มีคุณธรรมอะไรที่จะ
ท�ำให้เคำรพรัก จิตใจก็จะไม่สบำย ท�ำให้เมตตำเกิดไม่ได้
 ถ้ำแผ่ถึง เวรีบุคคล	ก่อน  ก็จะมีแต่ควำมไม่พอใจ เกิดโทสะ เพรำะเป็น
ศัตรูกัน เมตตำก็จะเกิดขึ้นไม่ได้
 บุคคลที่เป็นเพศตรงข้าม แผ่เจำะจงไม่ได้ เพรำะจะท�ำให้รำคะเกิดขึ้น
 ส่วนบคุคลทีต่ายไปแล้ว แผ่เมตตำไม่ได้เลย เพรำะเมตตำไม่มแีละอปุจำร
สมำธิ อัปปนำสมำธิเกิดไม่ได้
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บุคคลที่จะต้องแผ่เมตตาก่อน

 กำรแผ่เมตตำที่จะให้ได้อัปปนำฌำนนั้น จะต้องแผ่ให้แก่ตนเองก่อน  
เพื่อประโยชน์จะได้เป็นสักขีพยำนแก่กำรแผ่ไปยังบุคคลอื่นๆ ได้ ทั้งน้ีเพรำะ 
ควำมรักสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่ำกับควำมรักตนเองไม่มี
 เมื่อท�ำกำรแผ่เมตตำแก่ตนก่อนอยู่เสมอๆ แล้ว ควำมปรำรถนำสุข  
กลัวทุกข์ อยำกอำยุยืน หรือไม่อยำกตำย ท่ีมีประจ�ำใจอยู่นั้นย่อมเกิดข้ึน 
เป็นพิเศษ แล้วก็นึกเปรียบเทียบไปในสัตว์ท้ังหลำยว่ำ ล้วนมีควำมปรำรถนำ 
เช่นเดียวกับตนทุกประกำร อย่ำงนี้แหละเป็นเหตุส�ำคัญท่ีจะช่วยให้เมตตำจิต 
เกิดขึ้นได้ง่ำย และตั้งอยู่อย่ำงมั่นคง ตลอดจนอุปจำรสมำธิ และอัปปนำสมำธิ
เกิดขึ้น
 ดังมีพระบำลีแสดงว่ำ 
      สพฺพา  ทิสา  อนุปริคมฺม  เจตสา  
      เนวชฺฌคา  ปิยตรมตฺตนา  กฺวจิ   
      เอว�  ปิโย  ปุถุ  อตฺตา  ปเรส�    
      ตสฺมา  น  หึเส  ปรมตฺตกาโม ฯ

   แปลความว่า บุคคลเอำจิตใจค้นคว้ำพจิำรณำไปทัว่ทิศ ย่อมไม่เหน็ใคร
เป็นทีร่กัยิง่กว่ำตนในท่ีใด ๆ  ก็ตำม ตนนัน้แหละเป็นทีรั่กอย่ำงมำก คนอืน่กเ็ช่นกนั  
ฉะนั้น ผู้ที่รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น แม้กระทั่งมดปลวก

วิธีแผ่เมตตาแก่ตน และคนอื่น
 กำรแผ่เมตตำให้แก่ตน มี ๔ ประกำร
 ๑.  อห� อเวโร โหมิ         ขอข้ำพเจ้ำจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูภำยในและ 
                      ภำยนอก
 ๒.  อห� อพฺยำปชฺโช โหมิ     ขอข้ำพเจ้ำจงเป็นผู้ไม่มีควำมพยำบำท 
                      กังวลใดๆ
 ๓. อห� อนีโฆ โหมิ          ขอข้ำพเจ้ำจงเป็นผูไ้ม่มคีวำมล�ำบำกกำย 
                      และใจ
 ๔. อห� สุขี อตฺตำน� ปริหรำม ิ ขอข้ำพเจ้ำจงเป็นผูมี้ควำมสขุกำย สขุใจ 
                      รักษำตนอยู่เถิด
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 การแผ่เมตตาให้แก่คนอื่น ๔ ประการ (คนเดียว)

 ๑.  อเวโร โหตุ            ขอจงไม่มีศัตรูภำยใน และ ภำยนอก

 ๒.  อพฺยำปชฺโช โหตุ       ขอจงไม่มีควำมพยำบำทกังวลใดๆ

 ๓.  อนีโฆ โหตุ            ขอจงไม่มีควำมล�ำบำกกำย และใจ

 ๔.  สุขี อตฺตำน� ปริหรตุ     ขอจงมีควำมสุขกำย สุขใจ ตลอดกำล 

                      นำน

 การแผ่เมตตาให้แก่คนอื่นตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ๔ ประการ

 ๑.  อเวรำ โหนฺตุ          ขอจงไม่มศีตัรภูำยใน และภำยนอกทัว่กนั

 ๒.  อพฺยำปชฺชำ โหนฺตุ      ขอจงไม่มีควำมพยำบำทกังวลทั่วกัน

 ๓.  อนีฆำ โหนฺตุ           ขอจงไม่มคีวำมล�ำบำกกำย และใจ ทัว่กนั

 ๔.  สุขี อตฺตำน� ปริหรนฺตุ    ขอจงมีควำมสุขกำย สุขใจ รักษำตน 

                      อยู่เถิด

การแผ่เมตตาไปตามล�าดับบุคคล

 บุคคลที่เรำรู้จัก หรือ ร่วมกำรงำนกันก็ดี เหล่ำนี้ อำจแบ่งบุคคลได้  

๔ จ�ำพวก คือ :-

 ๑.  ปิยบุคคล          บุคคลอันเป็นที่รัก

 ๒.  อติปิยบุคคล       บุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง

 ๓.  มัชฌัตตบุคคล      บุคคลที่ไม่รักไม่ชัง

 ๔. เวรีบุคคล          บุคคลที่เป็นศัตรูกัน

 ในบุคคล ๔ จ�ำพวกนี้ ต้องแผ่ให้ปิยบุคคลก่อน ถัดไปก็แผ่ให้อติปิยบุคคล 

ต่อไปเป็นมัชฌัตตบุคคล ส่วนเวรีบุคคลต้องเอำไว้แผ่ตอนสุดท้ำย เพรำะขณะ 

แผ่ไปในเวรีบุคคลนั้น โทสะย่อมจะเกิดได้ง่ำย เมตตำไม่ใคร่จะมีโอกำสเกิดได้
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 ผู้ปฏิบัติต้องหำทำงอบรมจิตใจให้ดี โดยควรค�ำนึงว่ำ กำรที่จะไปสู่

อบำยภูมิน้ัน หำใช่ไปด้วยอ�ำนำจเวรบีคุคลไม่ แต่ไปด้วยอ�ำนำจโทสะ ของเรำเอง

 ฉะนั้น เมื่อค้นหำศัตรูท่ีแท้จริงแล้ว ได้แก่โทสะของตนนี้เอง หำใช่เวรี

บุคคลไม่ แล้วระลึกถึงอำนิสงส์ที่เกิดจำกขันติ เมตตำอโทสะ ที่สัปบุรุษได ้

สร้ำงสมไว้เป็นสักขีพยำน แล้วท�ำกำรแผ่เมตตำต่อไป ถ้ำยังไม่หำยโกรธต้อง

พิจำรณำตำม อนมตัคคิยสูตร ที่พระพุทธองค์แสดงว่ำ :-

 น โส ภิกฺขเว สตฺโต สุลภรูโป โย น มาตา ภูตปุพฺโพ, โย น ปิตา  

ภูตปุพฺโพ, โย น ภาตา ภูตปุพฺโพ, โย น ภคินี ภูตปุพฺโพ, โย น ปุตฺโต  

ภูตปุพฺโพ, โย น ธีตา ภูตปุพฺโพ ฯ

 “ดูกร ภิกษุทั้งหลำย ผู้ใดไม่เคยเป็นบิดำ มำรดำของตน ไม่เคยเป็น 

พี่น้องของตน ไม่เคยเป็นบุตร ธิดำของตน บุคคลที่เป็นดังนี้ หำมีไม่”

 ฉะนั้น เวรีบุคคลนี้ก็เคยเกี่ยวพันกันกับเรำมำแล้วแต่ชำติปำงก่อน  

ไม่ควรที่เรำจะไปถือโทษโกรธเคือง แล้วท�ำกำรแผ่เมตตำต่อไป

 เมื่อได้พยำยำมพิจำรณำตำมวิธีต่ำง ๆ ที่จะให้เมตตำเกิดต่อเวรีบุคคล  

แต่เมตตำก็หำได้เกิดไม่ มีแต่โทสะอันเป็นศัตรูของกำรที่จะได้ฌำน ดังนี ้

จงหยุดแผ่ไปในเวรีบุคคลนี้เสีย วำงใจเป็นอำรัมมณุเบกขำต่อเวรีบุคคล โดย 

คิดเสียว่ำบุคคลนี้ไม่ได้อยู่ในโลกน้ีแล้ว พร้อมกับปลีกตัวไปให้ห่ำงไกล แล้ว 

ท�ำกำรแผ่เมตตำต่อไปในปิยบุคคล และมัชฌัตตบุคคลทั่วไป จนกระทั่งเมตตำ

เกิดต่อบุคคล ๒ จ�ำพวก ทั่วไปนี้เสมอกันกับตน

 ส�ำหรับ อติปิยบุคคลนั้น สงเครำะห์เข้ำไปในปิยบุคคลนั้นเอง

 กำรท่ีต้องพยำยำมแผ่เมตตำไปในเวรีบุคคล ก็เพรำะประสงค์จะให ้

เมตตำของตนเข้ำถึงขั้น “สีมสัมเภท” คือ ท�ำลำยขอบเขตของเมตตำ ให้มี
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ควำมเสมอภำคกันในบุคคลทุกจ�ำพวก ส�ำเร็จเป็น “สมจิตตตา” คือมีเมตตำจิต

สม�่ำเสมอทั่วไป ไม่มีอุปสรรคขัดขวำง ท�ำให้ได้ฌำนเร็วและตั้งมั่นไม่เสื่อมคลำย

เมตตาที่เป็นสีมสัมเภท

 ผู้เจริญเมตตำ ขณะแผ่เมตตำให้ตนเอง, ปิยบุคคล, มัชฌัตตบุคคล  

และเวรีบุคคล ทั้ง ๔ จ�ำพวก ด้วยกัน มีโจรพวกหนึ่งเข้ำมำขู่บังคับว่ำ เรำ 

ต้องกำรคนๆ หนึง่ใน ๔ คนนี ้ท่ำนจะให้เรำจบัคนไหน โยคผีูเ้จรญิเมตตำกถ็ำมโจร

ว่ำ ท่ำนต้องกำรคนไปท�ำอะไร ? โจรตอบว่ำ จะเอำไปฆ่ำเพื่อบวงสรวงบูชำยัญ

 เมื่อพระโยคีทรำบควำมนี้แล้ว ถ้ำมีจิตคิดล�ำเอียงให้โจรจับคนที่เป็น 

ศัตรูหรือคนที่ไม่รักไม่ชัง หรือคนที่ตนรักไปคนใดคนหนึ่งเช่นนี้แล้ว ไม่เรียกว่ำ

ส�ำเร็จใน “สีมสัมเภท” แม้ท่ีสุดจะมีจิตคิดให้คนทั้ง ๓ พ้นอันตรำย ตนเอง 

ยอมรับเครำะห์กรรมแทนก็ตำม ก็ยังถือว่ำ ยังไม่ส�ำเร็จ สีมสัมเภท อยู่นั่นเอง 

เพรำะเมตตำนั้นยังมีขอบเขต ไม่เสมอภำคกัน

 ต่อเมื่อพระโยคีมีจิตเสมอภำคกันท่ัวไปในระหว่ำงคนทั้ง ๓ และตนเอง 

เธอไม่เห็นใครสักคนหนึ่งในระหว่ำง ๔ คนนั้น จะควรให้แก่พวกโจร เพรำะท่ำน

มีจิตเสมอภำคกัน จึงกล่ำวได้ว่ำ ส�ำเร็จใน “สีมสัมเภท”

 กำรแผ่เมตตำตำมที่กล่ำวแล้วนี้ เป็นไปกับบุคคลท่ีเข้ำมำเกี่ยวข้องกับ

จิตใจของตนโดยตรง ท�ำให้เมตตำเกิดขึ้นโดยง่ำย แต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นกำร 

ยำกล�ำบำกส�ำหรบัผูเ้จริญเมตตำนี ้เพรำะวธีแีผ่เมตตำนีม้ใิช่แบบบรกิรรมท่องจ�ำ 

แต่จะต้องระลึกถึงด้วยใจของตน แล้วจึงท�ำกำรแผ่ไป

 ดังนั้น จิตใจของผู ้เมตตำจะต้องประกอบด้วย ศรัทธำ วิริยะ สติ  

สมำธิ ปัญญำ อย่ำงมั่นคง จึงจะแผ่ตำมหลักกำรนี้ได้ อย่ำงไรก็ดีผู้ที่เจริญ

เมตตำจะต้องท�ำกำรแผ่ตำมหลักนี้ก่อน จนกว่ำจะได้ส�ำเร็จสีมสัมเภท เมื่อ 
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ส�ำเร็จสีมสัมเภทแล้ว ก็พยำยำมเจริญเมตตำภำวนำต่อไป ตำมแบบบริกรรม 
โดยเจำะจงบุคคล และไม่เจำะจงบุคคล

 บริกรรมท่องจ�ำแผ่ เมตตา ทั่วไป โดยอำกำรแห่งเมตตำ ๔ อย่ำง  
ที่แผ่แก่บุคคลอื่นตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป มี อเวรา โหนฺตุ เป็นต้น

 ว่ำโดยบุคคลที่ได้รับกำรแผ่ มี ๑๒ จ�ำพวก แบ่งเป็น ๒ ประเภท

 ๑.  อโนธิสบุคคล หมำยถึง บุคคลทั่วไปมิได้เจำะจง ๕ จ�ำพวก ได้แก่ :-
   ๑)  สพฺเพ สตฺตำ          = สัตว์ทั้งหลำย
   ๒)  สพฺเพ ปำณำ          =  สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลำย 
   ๓)  สพฺเพ ภูตำ           =  สัตว์ที่ปรำกฏชัดทั้งหลำย 
   ๔)  สพฺเพ ปุคฺคลำ         =  บุคคลทั้งหลำย
   ๕)  สพฺเพ อตฺตภำวปริยำปนฺนำ  = สัตว์ที่มีอัตภำพทั้งหลำย

 ๒.  โอธิสบุคคล หมำยถึง บุคคลที่เจำะจง มี ๗ จ�ำพวก ได้แก่ :-
   ๑)  สพฺพำ อิตฺถิโย         = หญิงทั้งหลำย
   ๒)  สพฺเพ ปุริสำ          =  ชำยทั้งหลำย 
   ๓)  สพฺเพ อริยำ          =  พระอริยบุคคลทั้งหลำย  
   ๔)  สพฺเพ อนริยำ         = ปุถุชนทั้งหลำย
   ๕)  สพฺเพ เทวำ           =  เทวดำทั้งหลำย 
   ๖)  สพฺเพ มนุสฺสำ         = มนุษย์ทั้งหลำย
   ๗)  สพฺเพ วินิปำติกำ       =  วินิปำติกทั้งหลำย

ว่าโดยทิศที่จะท�าการแผ่ไป มี ๑๐ ทิศ

 ๑. ปุรตฺถิมำย ทิสำย         = ทิศตะวันออก 
 ๒. ปจฺฉิมำย ทิสำย          = ทิศตะวันตก
 ๓. อุตฺตรำย ทิสำย          = ทิศเหนือ 
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 ๔. ทกฺขิณำย ทิสำย          = ทิศใต้
 ๕.  ปุรตฺถิมำย อนุทิสำย       =  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 ๖. ปจฺฉิมำย อนุทิสำย        = ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 ๗. อุตฺตรำย อนุทิสำย        = ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 ๘. ทกฺขิณำย อนุทิสำย       = ทิศตะวันออกเฉียงใต้  
 ๙. เหฏฺมิำย ทิสำย         = ทิศเบื้องล่ำง 
 ๑๐. อุปริมำย ทิสำย          = ทิศเบื้องบน

 กำรแผ่โดยทิศทั้ง ๑๐ :-

 ปุรตฺถิมาย ทิสาย สพฺเพ สตฺตา ฯลฯ สพฺเพ วินิปาติกา อเวรา โหนฺตุ

 แปลความว่า ขอสัตว์ทั้งหลำย ฯลฯ วินิปำติกำทั้งหลำย ที่อยู่ทำง 
ทิศตะวันออก จงไม่มีศัตรูภำยนอกทั่วกัน, จงไม่มีควำมพยำบำทกังวลทั่วกัน,  
จงไม่มคีวำมล�ำบำกกำยใจท่ัวกนั, จงน�ำอตัภำพทีเ่ป็นอยู่ด้วยควำมสขุกำย สุขใจ
ตลอดกำลนำน ทิศที่เหลืออีก ๙ ทิศ ก็คงท�ำกำรแผ่ไปในท�ำนองเดียวกันนี้

นิมิตภาวนาในการเจริญเมตตา

 บริกรรมนิมิต    นับตั้งแต่เร่ิมแผ่เมตตำให้ตนเอง เป็นต้น จนถึงเวรี 

              บุคคล
 อุคคหนิมิต      ตั้งแต่เมตตำจิตเกิดขึ้นทั่วไปในบุคคล ทั้ง ๔ จ�ำพวก  
              แต่ยังไม่ถึงขั้น สีมสัมเภท
 ปฏิภาคนิมิต     เมื่อส�ำเร็จสีมสัมเภทแล้ว

 ในนิมิตทั้ง ๓ อย่ำงนี้ อุคคหนิมิต และ ปฏิภำคนิมิต เป็นไปโดยอ้อม 
เพรำะเป็นกรรมฐำนทีใ่ช้ใจอย่ำงเดยีว มไิด้อำศยักำรเหน็ กำรกระทบ ขณะเจรญิ
กรรมฐำนนั้น

 ฉะนั้น อุคคหนิมิต และ ปฏิภำคนิมิต จึงไม่มีโดยตรง
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 ส�ำหรับภำวนำ ๓ ประกำร คือ
 บริกรรมภาวนา   ในขณะที่บริกรรมด้วยใจว่ำ อเวโร โหมิ หรือ อเวโร  
              โหตุ หรือ อเวรำ โหนฺตุ เป็นไปใน อัตตบุคคล,  
              ปิยบุคคล, มัชฌัตตบุคคล และเวรีบุคคลอยู ่นั้น 
              เรียกว่ำ บริกรรมภำวนำ
 อุปจารภาวนา   เป็นขณะที่ก�ำลังแผ่เมตตำ ระหว่ำงท่ีได้อุคคหนิมิต  
              และ ปฏิภำคนิมิต
 อัปปนาภาวนา   เมื่อรูปฌำนจิตเกิด เรียกว่ำ อัปปนำภำวนำ

อานิสงส์ของเมตตา ๑๑ อย่าง

 ๑. สุข� สุปติ            =  นอนหลับสบำยคล้ำยเข้ำสมำบัติ
 ๒.  สุข� ปฏิพุชฺฌติ        = เมื่อตื่นก็สบำยคล้ำยออกจำกสมำบัติ
 ๓. น บำปก� สุปิน� ปสฺสติ   = ไม่ฝันเห็นสิ่งที่ไม่ดี, ฝันแต่สิ่งที่ดี
 ๔. มนุสฺสำน� ปิโย โหติ     = เป็นที่รักของคนทั้งหลำย
 ๕.  อมนุสฺสำน� ปิโย โหติ   =  เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลำย
 ๖. เทวตำ รกฺขนฺติ       = เทวดำย่อมรักษำ
 ๗. นำสฺส อคฺคิ วำ วิส� วำ สตฺถ� วำ กมติ  = ไฟ หรือ ยำพิษ หรือ  
                     ศำสตรำวุธต่ำงๆ ท�ำร้ำยไม่ได้
 ๘. ตุวฏ� จิตฺต� สมำธิยติ    = มีจิตใจสงบได้เร็ว
 ๙. มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ    = มีหน้ำตำผ่องใส
 ๑๐. อสมฺมุฬฺโห กำล� กโรติ   = เมื่อเวลำใกล้ตำยจิตไม่ฟั่นเฟือน
 ๑๑. อุตฺตริ� อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกูปโค โหติ  = แม้ว่ำยังไม่ได้บรรลุ 
                     มรรคผลในภพนี้ก็ตำม ถ้ำได้รูปฌำน 
                     ก็จะไปบังเกิดในพรหมโลก

_15-0983(001-188)P5.indd   136 12/19/58 BE   4:32 PM



137กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

ลักขณาทิจตุกกะ และ ความเป็นไปของเมตตา
 หิตาการปฺปวตฺติลกฺขณา    มคีวำมเป็นไปแห่งกำย, วำจำ, ใจ ในอนัที่ 
                      จะอ�ำนวยประโยชน์แก่สตัว์ทัง้หลำย เป็น 
                      ลักษณะ
 หิตูปส�หารรสา           มีกำรน�ำประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลำย 
                      อย่ำงใกล้ชิด เป็นกิจ
 อาฆาตวินยปจฺจุปฏฺานา   มกีำรบ�ำบดัควำมแค้น เป็นอำกำรปรำกฏ
 สตฺตาน� มนาปภาวทสฺสนปทฏฺานา  มี ก ำรพิ จ ำรณำแต ่ ควำมดี 
                      ที่น่ำพอใจในสัตว์ทั้งหลำย เป็นเหตุใกล้
 พฺยาปาทูปสโม เอติสฺสา สมฺปตฺติ  มีกำรสงบระงับควำมพยำบำท 
                      ลงได้ เป็นเวลำนำน เป็นควำมสมบูรณ์ 
                      ของเมตตำ
 สีเนหสมฺภโว วิปตฺติ       กำรเกิดขึ้นแห่งตัณหำที่เหนียวแน่น  
                      เป็นควำมวิบัติของเมตตำ
 พฺยาปาโท ทูรปจฺจตฺถิโก    พยำบำทเป็นข้ำศึกไกลของเมตตำ
 เมตตำกรรมฐำนนี ้สำมำรถเจริญสมถภำวนำให้ได้ปฐมฌำนถึงจตตุถฌำน 
(ปัญจกนัย) เท่ำนั้น

กรุณากรรมฐาน
 กรุณา เป็นควำมสงสำรสัตว์ทั้งหลำยที่ได้รับควำมทุกข์ยำกล�ำบำก  
จิตใจของสปับรุษุย่อมเกดิควำมหว่ันไหวนิง่ดอูยูไ่ม่ได้ หรือเป็นควำมสงสำรย่อม
คิดช่วยผู้ที่ได้รับควำมทุกข์ให้พ้นจำกควำมทุกข์นั้น มีวจนัตถะว่ำ

    ปรทุกฺเข สติ สาธูน� หทยกมฺปน� กโรตีติ = กรุณา

 ธรรมชำติใด ย่อมท�ำให้จิตใจของสัปบุรุษท้ังหลำยหว่ันไหวนิ่งอยู่ไม่ได้  
เมื่อผู้อื่นได้รับควำมล�ำบำก ฉะนั้น ธรรมชำตินั้นชื่อว่ำ กรุณา อีกนัยหนึ่ง

    กิณาติ ปรทุกฺข� หึสติ วินาเสตีติ = กรุณา
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 ธรรมชำติใด ย่อมเบียดเบียนท�ำลำยควำมทุกข์ยำกล�ำบำกของผู้อื่น 
ธรรมชำตินั้นชื่อว่ำ “กรุณา”
 องค์ธรรม ได้แก่ กรุณำเจตสิกที่มีทุกขิตสัตวบัญญัติ เป็นอำรมณ์
 กรุณา มี ๒ อย่าง
 ๑.  กรุณาแท้ นั้นแม้จะมีควำมสงสำรต่อสัตว์ที่ก�ำลังได้รับควำมทุกข ์
ยำกล�ำบำกอยู ่หรอืจะได้รับควำมทกุข์ยำกล�ำบำกในกำลข้ำงหน้ำกด็ ีเม่ือท�ำกำร 
ช่วยเหลอืสตัว์ทีป่ระสบควำมทกุข์ยำกอยูด้่วยประกำรใดๆ กต็ำม ย่อมไม่มคีวำม
เศร้ำโศกเดือดร้อนขุ่นข้องหมองใจแต่อย่ำงใด กลับจะมีแต่ควำมแช่มชื่นผ่องใส
อันเป็นมหำกุศล หรือ มหำกิริยำจิตตุปบำท ที่เนื่องจำกกรุณำเจตสิก อันเป็น 
กรุณำแท้
 ๒.  กรุณาเทียม เมื่อมีควำมสงสำรสัตว์ที่ได้รับควำมทุกข์ยำกอยู่ ก็ 
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับควำมทุกข์ยำกล�ำบำกอยู่นั้น เกิดมีควำมเศร้ำโศกเดือดร้อน 
ขุ่นมัวจิตใจซึ่งเป็นโทสจิตตุปบำท ที่เกิดจำกโทมนัสเวทนำ อันเป็นกรุณำเทียม
 ผู ้เจริญกรุณำอัปปมัญญำ ต้องแผ่ด้วยกรุณำแท้ไปในบรรดำสัตว ์
ทั้งหลำยที่ก�ำลังประสบควำมทุกข์ยำกท่ีเป็น ทุกขิตสัตว์ ซึ่งมีอยู ่ด้วยกัน  
๒ จ�ำพวก
 ๑.  ผูท้ีก่�ำลงัได้รบัควำมทกุข์ยำกล�ำบำก อนัเน่ืองมำจำกพยสนะ ๕ อย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง
 ๒.  ผู้ที่จะต้องประสบกับพยสนะ ๕ * อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ในกำลข้ำงหน้ำ 
หรือจะต้องได้เสวยทุกข์ในอบำยภูมิ หรือในวัฏฏทุกข์ มีชำติทุกข์, ชรำทุกข์,  
มรณทุกข์ ท่ีใครๆ มิอำจจะหนีไปได้พ้น ถ้ำผู้เจริญกรุณำกรรมฐำนมิได้พบเห็น
ทุกขิตบุคคลจ�ำพวกที่ ๑ จะท�ำกำรแผ่ที่ไปในทุกขิตบุคคลจ�ำพวก ๒ ก็ได้ โดย
ระลึกว่ำ บุคคลเหล่ำนี้ แม้ก�ำลังได้รับควำมสุขกำยสบำยใจอยู่ด้วย ยศ อ�ำนำจ 
ทรัพย์สิน บริวำร ก็ตำม แต่ก็ไม่อำจหลีกหนีให้พ้นจำกควำมทุกข์ด้วยพยสนะ ๕ 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ในวันหน้ำได้เลย

* พยสนะ  ๕  ได้แก่   ๑.  ญำติพยสนะ  ๒. โรคพยสนะ  ๓. โภคพยสนะ
     ๔. สีลพยสนะ   ๕. ทิฏฐิพยสนะ
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 กำรแผ่กรุณำ ต้องแผ่ไปในบุคคลตำมล�ำดับดังนี้
  ๑.  ทุกขิตบุคคล   คือตนเองก่อน  ที่เป็น อัชฌัตตบุคคล
  ๒.  ทุกขิตบุคคล   ทั้งสองจ�ำพวก   ”  มัชฌัตตบุคคล
  ๓.  ทุกขิตบุคคล        ”     ”  ปิยบุคคล
  ๔.  ทุกขิตบุคคล        ”     ”  เวรีบุคคล
 ในบุคคล ๔ จ�ำพวกนี้ หลังจำกที่ได้แผ่ให้แก่ตนเองแล้วจะต้องแผ่ไปใน
มัชฌัตตบุคคลก่อน เพรำะถ้ำแผ่ไปยังปิยบุคคลก่อนกรุณำแท้จักไม่เกิด เกิดแต่
กรุณำเทียม ถ้ำแผ่ไปในเวรีบุคคลก่อนกรุณำจักไม่เกิด จะมีแต่ควำมดีใจที่ศัตรู
ของตนได้รับควำมทุกข์ยำกล�ำบำกเป็นตัวโลภะ
 ต้องท�ำกำรแผ่ไปในบุคคลตำมล�ำดับโดยนัยที่กล่ำวนี้เรื่อยไป จนกวำ่
จะเข้ำถึงสีมสัมเภทเช่นเดียวกับกำรเจริญเมตตำ ข้อปฏิบัติที่จะมิให้โลภะ เกิด
ขึ้นในเวลำท่ีท�ำกำรแผ่ให้เวรีทุกขิตบุคคลจ�ำพวกที่ ๑ และมิให้โทสะ เกิดขึ้น 
ในเวลำท�ำกำรแผ่ให้เวรีทุกขิตบุคคลจ�ำพวกที่ ๒ นั้น คงปฏิบัติท�ำนองเดียวกับ
กำรเจริญเมตตำดังที่กล่ำวแล้ว จะต่ำงกันที่กำรพิจำรณำบ้ำงเล็กน้อย จึงไม่ขอ
กล่ำวซ�้ำอีก

วิธีแผ่กรุณา

 กำรแผ่กรุณำ มีอย่ำงเดียวท้ังแผ่ให้แก่ตนและคนอื่น แผ่ให้แก่ตนใช้
บริกรรมว่ำ
 อห� ทุกฺขา มุจฺจามิ  =  ขอข้ำพเจ้ำจงพ้นจำกควำมทุกข์กำย ทุกข์ใจ 

 แผ่ให้คนอื่นถ้ำเป็นคนเดียวใช้บริกรรมว่ำ :-
 ทุกฺขา มุจฺจาหิ     =  ขอท่ำนจงพ้นจำกควำมทุกข์กำย ทุกข์ใจ 

 ถ้ำแผ่ให้คนอื่นตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปใช้บริกรรมว่ำ :-
 ทุกฺขา มุจฺจถ      =  ขอท่ำนทัง้หลำยจงพ้นจำกควำมทกุข์กำย ทกุข์ใจ 

 กำรบริกรรมแผ่กรุณำทั่วไปนั้น เมื่อว่ำโดยอำกำรแผ่กรุณำมีอย่ำงเดียว 
คือ ทุกฺขา มุจฺจนฺตุ
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 เมื่อว่ำโดยบุคคลที่ได้รับกำรแผ่มี ๑๒ บุคคล คือ
 อโนทิสบุคคล ๕ จ�ำพวก และโอทิสบุคคล ๗ จ�ำพวก

อโนธิสบุคคล ๕ ท�ำกำรแผ่ดังนี้ 
 ๑.  สพฺเพ สตฺตา ทุกฺขา มุจฺจนฺตุ 
   =  ขอสัตว์ทั้งหลำยจงพ้นจำกควำมทุกข์กำย ทุกข์ใจ 

ฯลฯ
 ๕.  สพฺเพ อตฺตาภาวปริยาปนฺนา ทุกฺขา มุจฺจนฺตุ 
   =  ขอสัตว์ที่มีอัตภำพทั้งหลำย จงพ้นจำกควำมทุกข์กำย ทุกข์ใจ

โอธิสบุคคล ๗ จ�าพวก แผ่กรุณำดังนี้ 
 ๑.  สพฺพา อตฺถิโย ทุกฺขา มุจฺจนฺตุ 
   =  ขอหญิงทั้งหลำย จงพ้นจำกควำมทุกข์กำย ทุกข์ใจ

ฯลฯ
 ๗. สพฺเพ วินิปาติกา ทุกฺขา มุจฺจนฺตุ 
   =  ขอวินิปำติกทั้งหลำย จงพ้นจำกควำมทุกข์กำย ทุกข์ใจ

 กำรแผ่กรุณำไปในบุคคล ๑๒ จ�ำพวกนี้ เรียกว่ำ ปุคคลวำรผรณกรุณำ, 
ต่อจำกนั้นพึงแผ่กรุณำไปในทิศทั้ง ๑๐ ดังนี้
 ๑.  ปุรตฺถิมาย ทิสาย สพฺเพ สตฺตา ฯลฯ สพฺเพ วินิปาติกา ทุกฺขา
   มุจฺจนฺตุ  =  ขอสัตว์ท้ังหลำย ฯลฯ วินิปำติกทั้งหลำยที่อยู ่ทำง 
ทิศตะวันออก จงพ้นควำมทุกข์กำย ทุกข์ใจ
 ทิศที่เหลือทั้ง ๙ คงท�ำกำรแผ่ไปท�ำนองเดียวกันแผ่ไปในทิศท้ัง ๑๐  
ทิศหนึ่งๆ กรุณำใน ๑๒ บุคคล รวมกรุณำ ๑๐ ทิศ ได้กรุณำ ๑๒๐ เรียกว่ำ  
ทิสำผรณำกรุณำ
 ปุคคลวำรผรณำกรุณำ ๑๒ ทิสำผรณำกรุณำ ๑๒๐ รวมกำรแผ่กรุณำ
ทั้งหมด ๑๓๒ อำกำร
 นิมิต ๓ ภำวนำ ๓ และ อำนิสงส์ ๑๑ ของกำรแผ่กรุณำก็คงเป็น 
ท�ำนองเดียวกับเมตตำ นั่นเอง
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ลักขณาทิจตุกกะ และ ความเป็นไปของกรุณา
 ปรทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺติลกฺขณา มีควำมเป็นไปแห่งกำย วำจำ ใจ  
       ในอันที่จะบ�ำบัดทุกข์ของผู้อื่น เป็นลักษณะ
 ปรทุกฺขาสหนรสา มีกำรอดกลั้นนิ่งดูดำยอยู่ไม่ได้ต่อทุกข์ของผู้อื่น และ 
       อยำกช่วย เป็นกิจ
 อวิหึสาปจฺจุปฏฺานา มีกำรไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นอำกำรปรำกฏแก ่
       ผู้ท�ำกำรแผ่กรุณำ
 ทุกฺขาภิภูตาน� อนาถภาวทสฺสนปทฏฺานา มีกำรเห็นบุคคลที่ตกอยู่ใน 
       ควำมทุกข์ยำกล�ำบำก เป็นเหตุใกล้
 วิหึสูปสโม ตสฺสา สมฺปตฺติ มีควำมสงบลงแห่งโทสจิตตุปบำท ในอันที่จะ 
       ท�ำกำรเบียดเบียนสัตว์ เป็นควำมสมบูรณ์แห่งกรุณำ
 โสกสมฺภโว วิปตฺติ มีกำรเกิดขึ้นแห่งควำมเศร้ำโศก เป็นควำมวิบัติของ 
       กรุณำ
 เคหสิต� โทมนสฺส� อาสนฺนปจฺจตฺถิก� มีควำมเสียใจที่เนื่องด้วยกำมคุณ 
       อำรมณ์ เป็นศัตรูใกล้
 วิหึสา ทูรปจฺจตฺถิกา มีควำมเบียดเบียนสัตว์ เป็นศัตรูไกล

 กรุณำกรรมฐำนนี้ สำมำรถเจริญตั้งแต่ปฐมฌำน จนถึง จตุตถฌำน 
(ปัญจกนัย) เท่ำนั้น

มุทิตากรรมฐาน
 มุทิตา คือ ควำมชื่นชมยินดีในควำมสุขสมบูรณ์ของผู้อื่น มีวจนัตถะว่ำ 

     ต� สมงฺคิโน โมทนฺติ เอตายาติ = มุทิตา

 สัปบุรุษ ย่อมชื่นชมยินดีในควำมสุขสมบูรณ์ของผู้อื่น ด้วยธรรมชำตินั้น 
ฉะนั้น ธรรมชำติที่เป็นเหตุแห่งควำมชื่นชมยินดี ชื่อว่ำ มุทิตา
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 องค์ธรรม ได้แก่ มุทิตำเจตสิก ที่มีสุขิตสัตวบัญญัติเป็นอำรมณ์

 มุทิตา มี ๒ อย่าง คือ :- 

 ๑.  มุทิตาแท้     เป็นควำมช่ืนชมยินดีต่อสัตว์ที่มีควำมสุขอยู่ หรือ 

              ท่ีจะได้รับควำมสุขในวันหน้ำ จิตใจมิได้แสร้งยินดี 

              โอ้อวดต่อผู้อื่นแต่อย่ำงใด มีแต่ควำมแช่มชื่นแจ่มใส 

              ด้วยมหำกุศล หรือ มหำกิริยำจิตตุปบำท ที่ประกอบ 

              ด้วยมุทิตำเจตสิก 

 ๒.  มุทิตาเทียม   แม้จะมคีวำมชืน่ชมยนิดต่ีอสตัว์ทีม่คีวำมสขุกจ็รงิ แต่ 

              มกีำรยึดถอือยำกได้ดมีหีน้ำแอบแฝงซ่อนอยูเ่บือ้งหลงั  

              เนื่องมำจำกโลภโสมนัสจิตตุปบำท เช่น

 เมื่อได้เห็น บิดำ มำรดำ บุตร ธิดำ ญำติพี่น้อง มิตรสหำยของตนมียศ 

มีทรัพย์ มีอ�ำนำจ หรือได้ทรำบว่ำ จะได้รับยศอ�ำนำจในวันข้ำงหน้ำ โดยยึดถือ

ว่ำบุคคลผู้นั้นเป็นบิดำ, มำรดำ, บุตร, ภริยำของตน เป็นต้น

 กำรเจริญมุทิตำกรรมฐำนนี้ ต้องเจริญมุทิตำแท้แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลำยที่

เป็นสุขิตบุคคล ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๒ พวก คือ

 ๑)  ผูท่ี้ก�ำลงัมคีวำมสขุสบำยอยูห่รือจะได้รับควำมสขุสบำยในวันข้ำงหน้ำ

 ๒)  ผู้ที่มีควำมสุขสบำยมำแล้ว แต่ปัจจุบันได้รับควำมล�ำบำกอยู่

 ถ้ำผู้เจริญมิได้พบเห็นสุขิตบุคคลจ�ำพวกที่ ๑ จะท�ำกำรแผ่ไปในบุคคล

จ�ำพวกที่ ๒ ก็ได้

 เมื่อจะท�ำกำรแผ่ ต้องแผ่ไปในบุคคลโดยล�ำดับ ดังนี้

 ๑.  ต้องแผ่ให้แก่ตนเองก่อน

 ๒.  สุขิตบุคคล    ทั้งสองประเภท    ที่เป็น อติปิยบุคคล

_15-0983(001-188)P5.indd   142 12/19/58 BE   4:32 PM



143กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

 ๓.  สุขิตบุคคล    ทั้งสองประเภท   ที่เป็น  ปิยบุคคล
 ๔.  สุขิตบุคคล         ”       ”  มัชฌัตตบุคคล
 ๕.  สุขิตบุคคล         ”       ”  เวรีบุคคล
 ในบุคคล ๕ จ�ำพวกนี้ หลังจำกแผ่ให้กับตนเองแล้ว ต้องแผ่ไปใน 
อติปิยบุคคลก่อนปิยบุคคล เมื่อแผ่ไปในบุคคลตำมล�ำดับน้ีเรื่อยไปจนกว่ำจะได้ 
ส�ำเร็จสีมสัมเภท ดังกล่ำวแล้วในกำรเจริญเมตตำ ข้อปฏิบัติที่จะมิให้โทสะ,  
อิสสำ เกิดขึ้นในเวลำท�ำกำรแผ่ไปในเวรีสุขิตบุคคล คงเป็นไปท�ำนองเดียวกับ 
กำรเจริญเมตตำดังกล่ำวแล้ว
 ค�ำที่ใช้ส�ำหรับแผ่มุทิตำ ทั้งตนและคนอื่นใช้ว่ำ :-
   อห� ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉามิ 
   =  ขอข้ำพเจ้ำ อย่ำได้สูญสิ้นจำกควำมสุขควำมเจริญที่มีอยู่
   ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉ ฯ 
   =  ขอท่ำนอย่ำได้สูญสิ้นจำกควำมสุขควำมเจริญที่มีอยู่
 ถ้ำแผ่ให้คนอื่นตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ใช้ค�ำว่ำ :-
   ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉถ 
   =  ขอท่ำนทั้งหลำยอย่ำได้สูญสิ้นจำกควำมสุขควำมเจริญที่มีอยู่
 แบบบริกรรมแผ่มุทิตำทั่วไป โดยอำกำรแห่งมุทิตำ มีอย่ำงเดียวคือ
   ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ 
 ว่ำโดยบุคคลที่ได้รับกำรแผ่ มี ๑๒ จ�ำพวก คือ
   อโนธิสบุคคล ๕, โอธิสบุคคล ๗ ท�ำกำรแผ่ดังนี้ :-
 ๑.  สพฺเพ สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ 
   =  ขอสัตว์ทั้งหลำย อย่ำได้สูญสิ้นจำกควำมสุข ควำมเจริญ ที่มีอยู่

ฯลฯ
 ๕.  สพฺเพ อตฺตาภาวปริยาปนฺนา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ 
   =  ขอสตัว์ทีม่อีตัภำพทัง้หลำย อย่ำได้สญูสิน้จำกควำมสขุควำมเจรญิ 
     ที่มีอยู่
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 รวมเป็น ๕ เรียกว่ำ “อโนธิสผรณำมุทิตำ” แผ่ไปยังโอธิสบุคคล ๗ แผ่

ดังนี้ 

 ๑.  สพฺพา อิตฺถิโย ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ 

   =  ขอหญิงทั้งหลำย อย่ำได้สูญสิ้นจำกควำมสุข ควำมเจริญที่มีอยู่

ฯลฯ

 ๗.  สพฺเพ วินิปาติกา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ 

   =  ขอพวกวนิปิำตกิทัง้หลำย อย่ำได้สูญส้ินจำกควำมสุขควำมเจรญิท่ีมีอยู่

 รวมเป็น ๗ เรียกว่ำ โอทิสผรณำมุทิตำ

 

 อโนธิสผรณำมุทิตำ ๕ โอธิสผรณำมุทิตำ ๗ รวมเป็น ๑๒ บุคคล  

เรียกว่ำ “ปุคคลวำรผรณำมุทิตำ”

 เมื่อแผ่ตำมทิศทั้ง ๑๐ ดังนี้ คือ :-

 ๑.  ปุรตฺถิมาย ทิสาย สพฺเพ สตฺตา ฯลฯ สพฺเพ วินิปาติกา  

ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ 

   =  ขอสัตว์ทั้งหลำย ฯลฯ วินิปำติกทั้งหลำย ที่อยู่ทำงทิศตะวันออก 

อย่ำสูญสิ้นจำกควำมสุข ควำมเจริญ ที่มีอยู่

 

 ทิศที่เหลืออีก ๙ ทิศ ก็คงแผ่ไปในท�ำนองเดียวกัน เมื่อนับจ�ำนวนมุทิตำ 

ที่แผ่ไปในบุคคล ๑๒ ทั้ง ๑๐ ทิศ ได้มุทิตำ ๑๒๐ เรียกว่ำ ทิสำผรณำมุทิตำ

 ปุคคลวำรผรณำมุทิตำ ๑๒ ทิสผรณำมุทิตำ ๑๒๐ รวมเป็นผรณำมุทิตำ

โดยพิสดำร ๑๓๒ 

 นิมิต ๓ ภำวนำ ๓ และ อำนิสงส์ ๑๑ คงเป็นเช่นเดียวกับเมตตำ และ

กรุณำ
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ลักขณาทิจตุกกะ และ ความเป็นไปของมุทิตา
 ปโมทนลกฺขณา        มคีวำมแช่มชืน่ใจในคณุควำมด,ี ทรัพย์, บริวำร  
                   ควำมสุขของผู้อื่น เป็นลักษณะ
 อนิสฺสายนรสา         มีกำรไม่ริษยำในคุณควำมดี, ทรัพย์, บริวำร  
                   ควำมสุขของผู้อื่น เป็นกิจ
 อรติวิฆาตปจฺจุปฏฺานา  มีกำรท�ำลำยควำมริษยำ เป็นอำกำรปรำกฏ 
                   ของผู้เจริญมุทิตำ
 ปรสมฺปตฺติทสฺสนปทฏฺานา  มีกำรเห็นคุณควำมดี, ทรัพย์, บริวำร  
                   ควำมสุขของผู้อื่น เป็นเหตุใกล้
 อรติวูปสโม ตสฺสา สมฺปตฺติ  มีกำรสงบจำกควำมไม่พอใจ ในสมบัติ 
                   ของผู้อื่น เป็นควำมสมบูรณ์แห่งมุทิตำ
 ปหาสสมฺภโว วิปตฺติ     มีควำมสนุกรื่นเริง โอ้อวด และควำมก�ำหนัด 
                   ยินดี เป็นควำมเสียหำยแห่งมุทิตำ
 เคหสิต� โสมนสฺส� อาสนฺนปจฺจตฺถิก�  มีควำมยินดีพอใจเนื่องในกำมคุณ 
                   อำรมณ์ เป็นศัตรูใกล้
 อรติ ทูรปจฺจตฺถิกา      มคีวำมไม่ยนิด,ี ไม่พอใจ ในควำมสขุ ควำมเจรญิ 
                   ของผู้อื่น เป็นศัตรูไกล
 กำรเจริญมุทิตำกรรมฐำนนี้ ย่อมให้ส�ำเร็จตั้งแต่ปฐมฌำน จนถึง 
จตุตถฌำน (ปัญจกนัย) เท่ำนั้น

อุเบกขากรรมฐาน
 อุเบกขำ หมำยถึง ควำมวำงเฉยต่อสัตว์ทั้งหลำย โดยที่จิตใจปรำศจำก
อำกำรทั้ง ๓ คือ ไม่น้อมไปในควำมปรำรถนำดี หรือในกำรที่จะบ�ำบัดทุกข์ 
หรือในกำรชื่นชมยินดีในควำมสุขของสัตว์แต่อย่ำงใดทั้งสิ้น มีวจนัตถะแสดงว่ำ
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อเวรา  โหนฺตูติอาทิพฺยาปารปฺปหาเนน  มชฺฌตฺตภาวูปคมเนน  จ 
อุเบกฺขตีติ  =  อุเบกฺขา

 ธรรมชำติใดย่อมพิจำรณำวำงเฉยในสัตว ์ทั้งหลำยท้ังปวง ด้วย 
กำรไม่รักไม่ชัง คือละควำมขวนขวำยท่ีเนื่องด้วยเมตตำ กรุณำ มุทิตำ มี  
อเวรา โหนฺตุ เป็นต้น และมีสภำพเข้ำถึงควำมเป็นกลำง ฉะนั้น ธรรมชำตินั้น
ชื่อว่ำ อุเบกขำ

 องค์ธรรมได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตำเจตสิก ที่มีมัชฌัตตสัตวบัญญัติ เป็น
อำรมณ์

 มัชฌัตตบุคคล ที่เป็นอำรมณ์ของอุเบกขำพรหมวิหำร มี ๒ พวก คือ :-
 ๑.  มัชฌัตตบุคคลธรรมดา ได้แก่บุคคลที่ไม่รัก ไม่ชัง รู้สึกเฉยๆ อัน 
เป็นธรรมดำของจิตใจคนทั่วไป
 ๒.  มชัฌัตตบุคคลด้วยอ�านาจภาวนาสมาธ ิได้แก่ ปิยบุคคล เวรบีคุคล 
ท่ีมีควำมสุขหรือควำมทุกข์อยู่ก็ตำม ถูกเพ่งให้เป็นมัชฌัตตบุคคล ด้วยอ�ำนำจ
ภำวนำสมำธิ ท�ำให้จิตใจวำงเฉยต่อบุคคลเหล่ำนั้นได้

 กำรวำงเฉยต่อสัตว์ทั้งหลำยนั้น มีอยู่ด้วยกัน ๒ อย่ำง คือ เป็นไปด้วย
อ�ำนำจ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก หรือ โมหเจตสิก ชนิดท่ีเป็นไปด้วยอ�ำนำจ 
ตัตรมัชฌัตตตำเจตสิกนั้น ไม่มีกำรผูกพันกับเมตตำ, กรุณำ และมุทิตำดังกล่ำว
แล้ว จึงนับว่ำเป็น “อุเบกขำแท้”

 ส่วนกำรวำงเฉย ท่ีเป็นไปด้วยอ�ำนำจโมหเจตสิกนั้น เมื่อประสบกับ 
สิ่งท่ีน่ำรัก น่ำเลื่อมใส ก็ไม่รู้จักขวนขวำยอยำกได้ ไม่รู ้จักท�ำควำมเคำรพ 
สักกำระต่อสิ่งที่น่ำเลื่อมใส และเมื่อประสบกับสิ่งที่น่ำเกลียดน่ำกลัว ก็ไม่รู้จัก
โทษภัยหลีกละให้ไกลในสิ่งนั้น ควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ที่น่ิงเฉยเสีย เพรำะ
ไม่รู้ด้วยอ�ำนำจของโมหะ นี้เป็นอุเบกขำเทียม เรียกว่ำ อัญญำณุเบกขำ

 กำรเจริญอุเบกขำกรรมฐำน ผู้ปฏิบัติต้องท�ำกำรแผ่อุเบกขำแท้เข้ำไปใน
สัตว์ทั้งหลำย ที่เป็น “มัชฌัตตบุคคล”
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การเจริญอุเบกขากรรมฐานจนถึงอัปปนาฌาน

 กำรเจริญอัปปมัญญำ ๓ หรือพรหมวิหำร ๓ ข้ำงต้น คือ เมตตำ,  
กรุณำ, มุทิตำ จนถึงอัปปนำฌำนนั้น ไม่จ�ำกัดบุคคลและกรรมฐำน แต่กำร 
เจริญอุเบกขำนั้น ผู้เจริญต้องเป็นจตุตถฌำนบุคคล และจตุตถฌำนที่ตนได้นั้น 
ก็ต้องเนื่องมำจำกกำรเจริญ เมตตำ, กรุณำ, มุทิตำ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งจะ
ต้องมีสัตวบัญญัติเป็นอำรมณ์ หำใช่ส�ำเร็จจำกกรรมฐำนอื่นไม่

 ฉะนั้น จึงกล่ำวว่ำ จ�ำกัดบุคคลและจ�ำกัดกรรมฐำน เหตุที่ต้องจ�ำกัด 
บุคคลและกรรมฐำนนั้น เพรำะกำรเจริญอุเบกขำกรรมฐำนนี้ ให้ส�ำเร็จเพียง 
รูปำวจรปัญจมฌำนอย่ำงเดียว ดังนั้น ผู้ที่จะเจริญอุเบกขำกรรมฐำนนี้ ถ้ำ 
มิใช่จตุตถฌำนลำภีบุคคลแล้ว ก็มิอำจเจริญอุเบกขำให้ส�ำเร็จจนถึงฌำนได ้
จึงมีกำรจ�ำกัดบุคคล

 ส�ำหรับกรรมฐำนก็มีกำรจ�ำกัดนั้น เนื่องจำกจตุตถฌำนที่เกิดจำกกำร 
เพ่งกสิณก็ดี หรือเกิดจำกกำรเจริญอำนำปำนสติก็ดี มิอำจช่วยอุดหนุนให้ 
กำรเจริญอุเบกขำกรรมฐำนนี้ส�ำเร็จถึงฌำนได้ ท้ังนี้เพรำะกสิณบัญญัติ หรือ
อำนำปำนบัญญัติที่เป็นอำรมณ์ของจตุตถฌำนที่ตนได้มำนั้น กับมัชฌัตตสัตว-
บญัญตัท่ีิเป็นอำรมณ์ของรปูำวจรฌำนทีจ่ะเกดิขึน้นัน้ มสีภำพทีขั่ดกนั (วสิภำคะ)  
ส่วนจตตุถฌำนทีเ่กดิจำกกำรเจรญิ เมตตำ, กรณุำ, มทุติำ อย่ำงหนึง่อย่ำงใดนัน้  
สำมำรถช่วยอุดหนุนในกำรเจริญอุเบกขำให้ส�ำเร็จถึงฌำนได้ ท้ังนี้ เพรำะว่ำ  
ปิยมนำปสัตวบัญญัติก็ดี, ทุกขิตสัตวบัญญัติ หรือสุขิตสัตวบัญญัติก็ดี ท่ีเป็น
อำรมณ์ของจตุตถฌำนที่ตนได้มำ กับมัชฌัตตสัตวบัญญัติ ที่เป็นอำรมณ์ของ 
รูปำวจรปัญจมฌำน มีสภำพที่เนื่องกัน (สภำคะ)

บุพพกิจในการเจริญอุเบกขา

 ผู้ท่ีจะท�ำกำรแผ่อุเบกขำพรหมวิหำรนั้น จะต้องช�ำนำญในจตุตถฌำน
ด้วยอ�ำนำจวสี ๕ ประกำรก่อน จำกนั้น ก็พิจำรณำโทษของฌำน ที่ได้มำจำก 
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กำรเจริญ เมตตำ, กรุณำ, มุทิตำ และพิจำรณำถึงคุณของฌำนที่จะเกิดจำก 
กำรเจริญอุเบกขำ ดังต่อไปนี้

   เมตฺตาทโย โอฬาริกา    สตฺตเกลายเนน จ 
   ยุตฺตา สมีปจาริกา       ปฏิฆานุนยาน� จ ฯ

 เมตตำ กรุณำ มุทิตำ ทั้ง ๓ นี้ มีสภำพหยำบ เพรำะองค์ฌำนประกอบ
ด้วยโสมนัสเวทนำ และยังมีควำมยินดีรักใคร่ในสัตว์ ทั้งยังประพฤติเป็นไปใกล้
ต่อควำมเกลียดและควำมรัก

   อุเปกฺขา ตุ สนฺตภาวา    สุขุมปณีตา ปิ จ 
   กิเลเสหิ จ วิทูรา        สุเวปุลฺลผลา ตถา ฯ

 ส�ำหรับอุเบกขำนั้น มีสภำพ สงบ สุขุม ประณีต ห่ำงไกลจำกกิเลสด้วย 
มีผลดีงำมไพบูลย์มำกด้วย

 เมื่อพิจำรณำโทษของ เมตตำ, กรุณำ, มุทิตำ และคุณของอุเบกขำดังนี้
แล้ว จำกนั้น ก็พิจำรณำควำมเป็นอยู่ของสัตว์ท้ังหลำย ท่ีเป็นไปตำมอ�ำนำจ 
แห่งกรรม คือ กำรกระท�ำของตนๆ ดังนี้ 

   อตฺตนา กตกมฺเมน      อาคโตย� จ คจฺฉติ 
   อตฺตนา กตกมฺเมน      อาคโต ตฺว� จ คจฺฉสิ ฯ

 สัตว์ผู้นี้ได้เกิดมำในภพนี้ ก็ด้วยกำรกระท�ำของเขำเอง จักเกิดในภพหน้ำ 
ก็เพรำะกำรกระท�ำของเขำเอง ตัวฉันเอง ที่เกิดมำในภพนี้ และจักเกิดต่อไปใน
ภพหน้ำ ก็เพรำะกำรกระท�ำของฉันเอง ไม่ต่ำงอะไรกัน ฉะนั้น

   น ตสฺส ตว โยเคน       ลพฺภา กิญฺจิ สุข� ทุกฺข� 
   อุปเนตุ� อปเนตุ�         กมฺมสฺสโก หิย� ชโน ฯ

 ฉันจะน�ำควำมสุข และท�ำลำยควำมทุกข์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ด้วยควำม
พยำยำมของฉันนั้น ย่อมท�ำไม่ได้ เพรำะธรรมดำ ชนทั้งหลำยย่อมมีกำรกระท�ำ
ของตนเอง เป็นหลัก เป็นที่ตั้ง

_15-0983(001-188)P5.indd   148 12/19/58 BE   4:32 PM



149กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

 เมื่อจะท�ำกำรแผ่ ผู้เจริญต้องแผ่ไปในบุคคล โดยล�ำดับ ดังนี้
 ๑.  ต้องแผ่ให้แก่ตนเองก่อน
 ๒.  มัชฌัตตบุคคล
 ๓.  ปิยบุคคล 
 ๔.  อติปิยบุคคล
 ๕.  เวรีบุคคล
 ในบุคคล ๕ จ�ำพวกนี้ หลังจำกแผ่ให้แก่ตนเองแล้ว จะต้องแผ่ไปใน 
มัชฌัตตบุคคลก่อนปิยบุคคล เพรำะอุเบกขำเทียม ย่อมเกิดขึ้นโดยอำศัย 
มัชฌัตตบุคคลจ�ำพวกธรรมดำได้ง่ำยฉันใด อุเบกขำแท้ ก็ย่อมเกิดขึ้น โดย 
อำศัยมัชฌัตตบุคคลจ�ำพวกธรรมดำได้ง่ำย ฉันนั้น
 ส่วนปิยบุคคล, อติปิยบุคคล และเวรีบุคคล เหล่ำนี้ อุเบกขำทั้งแท้และ
เทียมเกิดขึ้นได้ยำก
 ดังนั้น จึงต้องแผ่ไปในมัชฌัตตบุคคลก่อน จงท�ำกำรแผ่อุเบกขำไปใน
บุคคล ตำมล�ำดับโดยนัยนี้เรื่อยไป จนกว่ำจะได้ส�ำเร็จถึงขั้นสีมสัมเภท ดังกล่ำว
แล้วในเมตตำ 
 ข้อปฏิบัติท่ีจะมิให้โทสะ, อิสสำ เกิดในเวลำที่ท�ำกำรแผ่ไปในเวรีบุคคล  
คงเป็นท�ำนองเดยีวกบัทีก่ล่ำวไว้ในเมตตำว่ำ จะพิจำรณำต่ำงกนับ้ำงเพียงเลก็น้อย 
จึงมิได้แสดงซ�้ำอีก
 จำกนั้นจึงแผ่ไปโดยส่วนรวม ตำมแบบบริกรรม ดังนี้
 ส�ำหรับค�ำที่ใช้แผ่นั้น มีอยู่อย่ำงเดียวกัน ทั้งตนเองและคนอื่น คือ
  อห� กมฺมสฺสโก = เรำมีกรรมเป็นของตน
 แผ่ให้แก่คนอื่น ถ้ำเป็นคนเดียวใช้ค�ำว่ำ
  กมฺมสฺสโก = บุคคลนี้มีกรรมเป็นของตน
 ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ใช้ค�ำว่ำ
  กมฺมสฺสกา = สัตว์ทั้งหลำยมีกรรมเป็นของๆ ตน

_15-0983(001-188)P5.indd   149 12/19/58 BE   4:32 PM



150 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

 แบบบริกรรมแผ่อุเบกขำท่ัวไปนั้น ว่ำโดยอำกำรแห่งอุเบกขำ คือ  
กมฺมสฺสกา ว่ำโดยบุคคลท่ีได้รับกำรแผ่ มี ๑๒ จ�ำพวก คือ อโนธิสบุคคล ๕  
โอธิสบุคคล ๗ ท�ำกำรแผ่ไป ดังนี้
 ๑.  สพฺเพ สตฺตำ กมฺมสฺสกำ  = สัตว์ทั้งหลำยมีกรรมเป็นของๆ ตน  
 ๒.  สพฺเพ ปำณำ กมฺมสฺสกำ  = สตัว์ทีม่ชีวีติทัง้หลำยมกีรรมเป็นของๆ  
                       ตน
 ๓. สพฺเพ ภูตำ กมฺมสฺสกำ    =  สตัว์ทีป่รำกฏชดัทัง้หลำย มกีรรมเป็น 
                       ของๆ ตน 
 ๔. สพฺเพ ปุคฺคลำ กมฺมสฺสกำ  = บุคคลทั้งหลำยมีกรรมเป็นของๆ ตน 
 ๕. สพฺเพ อตฺตภำวปริยำปนฺนำ กมฺมสฺสกำ = สัตว์ที่มีอัตภำพทั้งหลำย 
                        มีกรรมเป็นของๆ ตน
 รวมเป็น ๕ เรียกว่ำ อโนธิสผรณาอุเบกขา

 ๑.  สพฺพำ อิตฺถิโย กมฺมสฺสกำ = หญิงทั้งหลำยมีกรรมเป็นของๆ ตน
 ๒.  สพฺเพ ปุริสำ กมฺมสฺสกำ   = ชำยทั้งหลำยมีกรรมเป็นของๆ ตน
 ๓.  สพฺเพ อริยำ กมฺมสฺสกำ   = พระอริยบุคคลทั้งหลำย มีกรรมเป็น 
                       ของๆ ตน
 ๔.  สพฺเพ อนริยำ กมฺมสฺสกำ = ปุถุชนทั้งหลำยมีกรรมเป็นของๆ ตน
 ๕.  สพฺเพ เทวำ กมฺมสฺสกำ   = เทวดำทั้งหลำยมีกรรมเป็นของๆ ตน
 ๖.  สพฺเพ มนุสฺสำ กมฺมสฺสกำ  = มนุษย์ทั้งหลำยมีกรรมเป็นของๆ ตน
 ๗.  สพฺเพ วินิปำติกำ กมฺมสฺสกำ = วินิปำติกทั้งหลำย มีกรรมเป็น 
                       ของๆ ตน
 รวมเป็น ๗ เรียกว่ำ โอธิสผรณาอุเบกขา

 อโนธิสผรณำอุเบกขำ ๕, โอธิสผรณำอุเบกขำ ๗ รวม ๑๒ เรียก  
ปุคคลวำรผรณำอุเบกขำ
 เมื่อท�ำกำรแผ่ไปในทิศทั้ง ๑๐ แผ่ดังนี้ คือ :-
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 ๑.  ปุรตฺถิมาย ทิสาย สพฺเพ สตฺตา ฯลฯ สพฺเพ วินิปาติกา กมฺมสฺสกา  
   =  สัตว์ทั้งหลำย ฯลฯ วินิปำติกทั้งหลำย ที่อยู่ทำงทิศตะวันออก มี 
     กรรมเป็นของๆ ตน
 ทิศที่เหลืออีก ๙ ทิศ ก็ท�ำกำรแผ่ท�ำนองเดียวกัน จ�ำนวนอุเบกขำที่แผ่ไป
ในบุคคลที่มีอยู่ทั้ง ๑๐ ทิศ ๆ หนึ่งได้อุเบกขำ ๑๒ รวม ๑๐ ทิศ ได้อุเบกขำ ๑๒๐ 
เรียกว่ำ ทิสำผรณำอุเบกขำ
 ปุคคลวำรผรณำอุเบกขำ ๑๒ ทิสำผรณำอุเบกขำ ๑๒๐ รวมเป็นผรณำ
อุเบกขำโดยพิสดำร ๑๓๒
 นมิติ ๓ ภำวนำ ๓ อำนิสงส์ ๑๑ ของอเุบกขำ กค็งเป็นเช่นเดยีวกบัเมตตำ 

ลักขณาทิจตุกกะ และ ความเป็นไปของอุเบกขา
 ๑.  สตฺเตสุ  มชฺฌตฺตาการปฺปวตฺติลกฺขณา 
   =  มีอำกำรเป็นไปอย่ำงกลำงในสัตว์ทั้งหลำย เป็นลักษณะ
 ๒.  สตฺเตสุ  สมภาวทสฺสนรสา 
   =  มีกำรมองดูสัตว์ทั้งหลำยด้วยควำมเสมอภำคกัน เป็นกิจ
 ๓.  ปฏิฆานุนยวูปสมปจฺจุปฏฺานา 
   =  มีกำรสงบระงับควำมเกลียดได้ และไม่มีควำมรักในสัตว์ทั้งหลำย  
     เป็นอำกำรปรำกฏ
 ๔.  กมฺมสฺสกา สตฺตา เต กสฺส รุจิยา สุขิตา วา ภวิสฺสนฺติ ทุกฺขโต  
   วา มุจฺจิสฺสนฺติ ปตฺตสมฺปตฺติโต วา น ปริหายิสฺสนฺตีติ เอว�  
   ปวตฺตกมฺมสฺ  สกตาทสฺสนปทฏฺานา
   =  มปัีญญำท่ีพจิำรณำเหน็กรรมเป็นของตน อย่ำงนีว่้ำ “สตัว์ทัง้หลำย 
     มีกำรกระท�ำเป็นของตน สัตว์ทั้งหลำยเหล่ำนี้จะมีควำมสุข หรือ 
     พ้นจำกทุกข์ หรอืจกัไม่เสือ่มจำกทรพัย์สมบตัขิองตนทีม่อียูเ่หล่ำนี้  
     ด้วยควำมประสงค์ของผูใ้ดผูห้นึง่ ย่อมเป็นไปไม่ได้เลย เป็นเหตใุกล้
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 ๕.  ปฏิฆานุนยวูปสโม  ตสฺสา  สมฺปตฺติ 
   มีควำมสงบระงับควำมเกลียดได้ และไม่มีควำมรักในสัตว์ทั้งหลำย  
   เป็นควำมสมบูรณ์แห่งอุเบกขำ
 ๖.  เคหสิตาย  อญฺญาณุเปกฺขาย  สมฺภโว  วิปตฺติ 
   กำรเกิดขึ้นแห่งอัญญำณุเบกขำ โดยอำศัยกำมคุณอำรมณ์ เป็น 
   ควำมวิบัติแห่งอุเบกขำ
 ๗. อญฺญาณุเปกฺขา  อาสนฺนปจฺจตฺถิกา 
   มีกำรวำงเฉยด้วยอ�ำนำจโมหะ เป็นศัตรูใกล้
 ๘.  ราคปฏิฆา  ทูรปจฺจตฺถิกา = มีรำคะและโทสะ เป็นศัตรูไกล

เหตุที่อัปปมัญญามี ๔

 กำรแสดงอัปปมัญญำ มี ๔ ประกำรนั้น ด้วยอ�ำนำจแห่งกิจ ที่จะท�ำให้
จิตใจบริสุทธิ์ จำกควำมพยำบำท, วิหิงสำ, อรติ และรำคะ ที่มีอยู่ในสันดำน 
ของสัตว์ทั้งหลำย ซ่ึงมีอยู่เพียง ๔ อย่ำง และกำรใฝ่ใจของสัตว์ทั้งหลำย 
ที่มีต่อกันนั้นมีเพียง ๔ อย่ำง ได้แก่ เมตตำ, กรุณำ, มุทิตำ, อุเบกขำ เพรำะ
ธรรมดำจิตใจสัตว์ท้ังหลำย ย่อมหมกมุ่นวุ่นวำยอยู่ด้วยเร่ืองพยำบำทบ้ำง, 
วิหิงสำบ้ำง, อรติ ควำมไม่ยินดี และรำคะ ควำมยินดีติดใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
เช่นน้ีเสมอไป ต่ำงกนัเพยีงบำงอย่ำงมำก บำงอย่ำงน้อย ซึง่เป็นไปตำมกำลเวลำ 
เท่ำนั้น
 ผู้มำกไปด้วยควำม พยาบาท ต้องปรำบด้วย เมตตา
 ผู้มำกไปด้วย วิหิงสา ต้องปรำบด้วย กรุณา
 ผู้มำกไปด้วย อรติ ต้องปรำบด้วย มุทิตา
 ผู้มำกไปด้วย ราคะ ต้องปรำบด้วย อุเบกขา
 จิตใจจึงจะสงบลง และเข้ำถึงควำมผ่องใสได้
 ส�ำหรับกำรใฝ่ใจของสัตว์ทั้งหลำยที่มีต่อกัน ๔ อย่ำงนั่น คือ
 บ�ำรุงสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลำย ซึ่งเป็นตัว เมตตา
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 บ�ำบัดทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลำย ซึ่งเป็นตัว กรุณา
 ยินดีในควำมสุขสบำยของสัตว์ทั้งหลำย ซึ่งเป็นตัว มุทิตา
 วำงเฉยต่อกำรคิดบ�ำรุงสุข บ�ำบัดทุกข์ หรือยินดีในควำมสุขสบำยของ
สัตว์ทั้งหลำย ซึ่งเป็นตัว อุเบกขา
 อุปมำเหมือนมำรดำมีบุตร ๔ คน คนหนึ่งยังเล็กอยู่, คนหนึ่งก�ำลัง 
เจ็บไข้ได้ป่วย, คนหนึ่งเจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้ว, อีกคนหนึ่งประกอบกำรงำน
เลี้ยงดูตนเองได้แล้ว ในบุตร ๔ คนน้ี มำรดำย่อมมีจิตฝักใฝ่ทะนุบ�ำรุงเลี้ยงดู  
เพื่อควำมเจริญวัยของบุตรคนเล็ก มำรดำย่อมมีจิตใจฝักใฝ่ในกำรบ�ำบัด 
ควำมเจ็บไข้ให้แก่บุตรที่ไม่สบำย และย่อมชื่นชมในควำมเป็นหนุ่มเป็นสำว
ของบุตรคนที่เจริญเติบโตแล้ว แต่มำรดำย่อมไม่มีควำมกังวลห่วงใยในบุตรท่ี 
ประกอบกำรงำนเลีย้งชีพของตนเองได้แล้ว อปุมำข้อนีฉ้นัใด กำรใฝ่ใจของสตัว์
ทั้งหลำยที่มีต่อกันไม่พ้นไปจำกอัปปมัญญำธรรม ๔ อย่ำงนี้ ก็อุปไมยฉันนั้น
 ในอัปปมัญญำ ๔ อย่ำงนี้ กำรเจริญ เมตตา มีประโยชน์กว้ำงขวำง ทั้ง
เป็นก�ำลงัเกือ้หนนุให้ กรณุำ มทุติำ และอเุบกขำ เกดิข้ึนได้ง่ำย และยงัช่วยท�ำให้
กำรสร้ำงบำรมีต่ำงๆ ส�ำเร็จลงได้อย่ำงสะดวก
 ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีปรำรถนำสัมโพธิญำณทั้งหลำย จึงมีกำรเจริญเมตตำ 
โดยค�ำนึงถึงตนว่ำ จะต้องท�ำกำรสร้ำงบำรมี ๓๐ ทัศ ด้วยอำนุภำพแห่ง 
อัปปมัญญำนี้ ย่อมเป็นภำวนำที่จะท�ำกัลยำณธรรม อันมีทำนบำรมีเป็นต้น 
ให้บริบูรณ์ กล่ำวคือ
 บ�ำเพ็ญบำรมีด้วยกำรให้ ทาน อันเป็นเหตุแห่งควำมสุขแก่สัตว ์
ทุกถ้วนหน้ำ, เว้นกำรท�ำร้ำยเขำด้วยสมำทำน ศีล, เสพ เนกขัมมะ ละควำม
เบียดเบียนสัตว์ด้วยกำมคุณอำรมณ์, ช�ำระ ปัญญา ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว เพ่ือ
ประโยชน์แก่ควำมไม่งมงำยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ของสัตว์ 
ท้ังหลำย ท�ำ ความเพียร เป็นนติย์ เพือ่ประโยชน์สขุแก่สตัว์ทัง้หลำย, ระงบัโทสะ 
มีประกำรต่ำงๆ ด้วยอ�ำนำจของ ขันติ, ไม่ท�ำปฏิญญำที่ท�ำไว้ให้คลำดเคลื่อนไป
ด้วยอ�ำนำจแห่ง สัจจะ เป็นผู้มีควำมตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหว เพื่อประโยชน์สุขของ
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สัตว์ ด้วยอ�ำนำจ อธิฏฐาน, อุปกำระแก่สัตว์ทั้งหลำยก่อน ด้วยอ�ำนำจ เมตตา, 
และมิได้หวังตอบแทนด้วย อุเบกขา ดังนี้
 อุเบกขาบารมี เป็นควำมวำงเฉยต่อบุคคลที่กระท�ำดี หรือท�ำร้ำยตน
 อุเบกขาพรหมวิหาร เป็นกำรวำงเฉยต่อสัตว์โดยละเมตตำ, กรุณำ, 
มุทิตำ

อาหาเรปฏิกูลสัญญา
 อาหาเรปฏิกูลสัญญา หมำยถึง กำรพิจำรณำอำหำรโดยควำมเป็น 
ของน่ำเกลียด องค์ธรรม ได้แก่ สัญญำเจตสิกในมหำกุศล หรือมหำกิริยำ โดย
มีอำหำรที่เป็นสิ่งน่ำเกลียด เป็นอำรมณ์
 วิธีพิจำรณำอำหำเรปฏิกูลสัญญำ ๑๐ ประกำร มีพระบำลีแสดงว่ำ

  คมนา เอสนา โภคา      อาสยา จ นิธานโต 
  อปกฺกา จ ปกฺกา ผลา     นิสฺสนฺทโต จ มกฺขนา 
  เอว� ทสหากาเรหิ        อิกฺเขยฺย ปฏิกูลตา ฯ

 แปลความว่า ผู ้ปฏิบัติ พึงพิจำรณำให้เห็นว่ำ อำหำรเป็นของ 
น่ำเกลียดโดยอำกำรทั้ง ๑๐ อย่ำง ดังนี้
 ๑. โดยกำรไปสู่สถำนที่ที่มีอำหำร ๒. โดยกำรแสวงหำ 
 ๓. โดยกำรบริโภค         ๔. โดยที่อยู่ 
 ๕. โดยเป็นของหมักหมม     ๖. โดยที่ยังไม่ทันย่อย 
 ๗. โดยกำรย่อยแล้ว        ๘. โดยผลส�ำเร็จ 
 ๙. โดยกำรหลั่งไหล         ๑๐. โดยควำมเปรอะเปื้อน

 อธิบาย ๑. คมนา โดยกำรไปสู่สถำนที่มีอำหำร ว่ำกำรไปสู่หมู่บ้ำนเพื่อ
หำอำหำร ต้องเที่ยวไปในสถำนที่ไม่สงบ กร�ำแดด กร�ำฝน ผู้คนมำกมำย ได้รับ 
ควำมยำกล�ำบำกต่ำง ๆ ในกำรเห็น, ได้ยิน, ได้กลิ่น ที่ไม่ดีไม่งำม ถ้ำเป็น 
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ฆรำวำสต้องท�ำกำรงำนเพื่อจะให้ได้เงินมำเป็นค่ำเลี้ยงชีพ ฉะนั้น กำรจะได้
บริโภคอำหำรนี้ จึงเป็นควำมล�ำบำกยุ่งยำกประสบกับสิ่งที่น่ำเกลียดไม่เว้น 
แต่ละวัน
 ๒. เอสนา โดยกำรแสวงหำ เม่ือเข้ำถึงหมู่บ้ำนแล้ว ก็ต้องแวะบ้ำน 
โน้นบ้ำง บ้ำนนีบ้้ำง จำกถนนนีไ้ปถนนโน้น เพ่ือให้ได้อำหำรให้เพียงพอ บำงบ้ำน 
ก็ให้ บำงบ้ำนก็ไม่ได้ให้ บำงบ้ำนให้ของค้ำงบูด บำงพวกให้ไปโปรดสัตว์ข้ำงหน้ำ 
หรือไม่ก็แสร้งท�ำเป็นไม่เห็น บำงคร้ังก็ต้องเหยียบย�่ำไปในน�้ำโสโครก ฉะนั้น 
กำรบริโภคอำหำรนี้ เป็นสิ่งที่น่ำเกลียด และต้องล�ำบำกยุ่งยำกอยู่ทุกวัน
 ๓. โภคา โดยกำรบริโภค เมื่อตักอำหำรใส่เข้ำไปในปำก ก็คลุกเคล้ำ
ปะปนด้วยน�้ำลำย เมื่อเคี้ยวอยู่ก็แปดเปื้อนด้วยมูลฟัน สีกลิ่นกลับเปลี่ยนเป็น
ของน่ำเกลียด ถ้ำคำยออกมำก่อนกลืนกิน ก็จะเห็นได้ชัดว่ำ เป็นของน่ำเกลียด
ในอำหำรโดยกำรบริโภค
 ๔. อาสยา โดยท่ีอยู่ของอำหำรที่บริโภคเข้ำไป มีท่ีอำศัยกับน�้ำ ๔ 
อย่ำง คอื น�ำ้ด,ี เสมหะ, หนองและเลอืด เมือ่ผสมอยูก่บัน�ำ้ด ีดจุเคล้ำด้วยน�ำ้มนั 
มะซำงข้น ถ้ำอยู่ในเสมหะดุจระคนด้วยน�้ำกำกะทิง ถ้ำปนอยู่กับหนองดุจ 
ระคนด้วยเปรียงเน่ำ ถ้ำอยู ่ในโลหิต ดุจระคนด้วยน�้ำย้อมฝำด นี่แหละ 
เป็นสิ่งที่น่ำเกลียดของอำหำรโดยที่อยู่
 ๕. นิธานโต โดยเป็นของหมักหมม อำหำรที่ระคนด้วยน�้ำดี, เสมหะ, 
หนอง และเลือด เมื่อเข้ำไปสู่ภำยในร่ำงกำยแล้ว ก็หมักหมมรวมกันอยู่ใน
กระเพำะที่โสโครก ตลอดเวลำมีอำยุอยู่ ๑๐ ปี, ๒๐ ปี, ๓๐ ปี, ๕๐ ปี, ๖๐ ปี – 
๑๐๐ ปี อำหำรก็คงหมักหมมรวมอยู่ในกระเพำะ ดุจหลุมคูถ ที่มิได้มีกำรขุดลอก
ถ่ำยออกทิ้ง คงหมักหมมอยู่ตลอดเวลำ นี่แหละเป็นสิ่งท่ีน่ำเกลียดโดยอำกำร
หมักหมมรวมกันแห่งอำหำร
 ๖. อปกฺกา โดยยังไม่ย่อย อำหำรท่ีได้บริโภคเข้ำไปหมักหมมรวมกัน
อยูใ่นกระเพำะทีโ่สโครกนี ้มีอำกำรเป็นฟองเกดิข้ึน ด้วยอ�ำนำจปำจกเตโชท่ีมีอยู่ 
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ในกระเพำะอำหำรท�ำกำรเผำผลำญให้ย่อยละลำย เสมอืนขยะมลูฝอย เศษอำหำร  
ใบไม้ หญ้ำ และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ ที่ชำวบ้ำนไปท้ิงรวมกันไว้ในหลุม เมื่อฝนตก 
แดดออก ก็แผดเผำให้เดือดเป็นฟอง เป็นฝำ อยู่ฉันใด กำรบริโภคอำหำรเข้ำไป
แต่วันวำน ก็มีสภำพน่ำสะอิดสะเอียนยิ่ง ฉันนั้น นี้เป็นสิ่งที่น่ำเกลียด โดยยัง 
ไม่ย่อย
 ๗. ปกกฺา โดยกำรย่อยแล้ว อำหำรทีถ่กูเผำผลำญด้วยปำจกเตโชธำตนุี้  
เมื่อผ่ำนกำรย่อยแล้ว ก็หำได้กลำยเป็นเงินเป็นทอง ดุจกำรเล่นแร่แปรธำตุไม่ 
แต่เป็นอุจจำระ ปัสสำวะ ขังเต็มอยู่ในกระเพำะอุจจำระ และกระเพำะปัสสำวะ 
นี้แหละ เป็นสิ่งที่น่ำเกลียด โดยกำรย่อยแล้ว
 ๘. ผลา โดยผลส�ำเรจ็ อำหำรทีย่่อยเรยีบร้อยแล้ว ด้วยอ�ำนำจปำจกเตโช 
ธำตุ ย่อมให้ส�ำเร็จเป็น เลือด, เนื้อ, กระดูก, ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง เป็นต้น 
ส่วนอำหำรทีไ่ม่ย่อยนัน้ กลบัเป็นพษิ ท�ำให้เกดิโรคต่ำงๆ ได้ เช่น ทททฺ ุหดิเป่ือย,  
กณฑฺุ หดิด้ำน, กฏฺุ โรคเรือ้น, กลิาส กลำก เป็นต้น นีแ้หละ เป็นสิง่ทีน่่ำเกลยีด 
โดยผลส�ำเร็จ
 ๙. นิสฺสนฺทโต โดยกำรหลั่งไหล อำหำรที่บริโภคเข้ำไปนี้ จะขับถ่ำย
ไหลออกจำกช่องทำงใหญ่ทั้ง ๙ ช่อง เช่น ไหลออกจำกช่องตำทั้ง ๒ เป็นขี้ตำ 
ไหลออกจำกช่องหู เป็นขี้หู ไหลออกจำกจมูก เป็นขี้มูก ไหลออกจำกช่องปำก 
เป็นน�ำ้ลำย-เสมหะ ไหลออกจำกช่องทวำรหนกั เป็นอจุจำระ ไหลออกจำกทวำร
เบำเป็นปัสสำวะ ไหลออกทำงช่องขุมขน เป็นเหงื่อ ขณะบริโภคย่อมนั่งล้อมวง
พร้อมหน้ำกัน เมื่อถึงครำวถ่ำยออก ต้องปลีกตัวออกจำกหมู่คณะ แอบแฝงอยู่
ตำมล�ำพัง เพรำะอำหำรที่อร่อย พอใจ ทิ้งไว้คืนเดียวก็เป็นของบูดเน่ำ เป็นของ
น่ำเกลียด
 ๑๐. มกขฺนา โดยควำมเปรอะเป้ือน อำหำรแม้เวลำบรโิภคอยูย่่อมเป้ือน
มือ, ปำกและฟัน เมื่อรับประทำนเสร็จ จึงต้องล้ำงมือ ล้ำงปำก และฟัน เมื่อถึง
ครำวไหลออก ภำยหลังจำกที่ย่อยแล้ว ก็เปรอะเปื้อนไปทั่วตัว เปื้อนที่ตำ เป็น 
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ขี้ตำ เปื้อนที่หู เป็นข้ีหู เปื้อนที่จมูก เป็นขี้มูก เป็นต้น ย่อมเปรอะเปื้อน 
น่ำเกลียดทั่วไปหมด แม้จะหมั่นอำบน�้ำช�ำระร่ำงกำยอยู่ทุกวัน ก็ยังเปรอะเปื้อน
อยู่เช่นนี้ตลอดไป นี้แหละ เป็นสิ่งที่น่ำเกลียด โดยควำมเปรอะเปื้อน

นิมิต และภาวนา ในการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา

 ผู้พิจำรณำอำหำร โดยควำมเป็นปฏิกูลทั้ง ๑๐ อำกำรนี้ อย่ำงต่อเนื่อง
กันอยู่เสมอแล้ว กรรมฐำนนี้ไม่มีอุคคหนิมิตและปฏิภำคนิมิตเกิด คงมีแต่  
บริกรรมนิมิต อย่ำงเดียว คือ อำหำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยสัญญำของตน  
ที่มีกำรเห็นว่ำเป็นปฏิกูลนี้เอง

 ส่วนภำวนำนี้ มี ๒ อย่ำง คือ บริกรรมภาวนา และ อุปจารภาวนา  
เพรำะกำรเจริญกรรมฐำนนี้ มีสภำวอำหำร คือ กพฬีกำรำหำร เป็นอำรมณ์ 
ส�ำหรบัสมมตุอิำหำรเป็นเพยีงส่วนประกอบในกำรเจรญิเท่ำนัน้ และสภำวอำหำร
มีควำมละเอียดสุขุม ทั้งเป็นธรรมำรมณ์

 ด้วยเหตุนี้ อุคคหนิมิต และปฏิภำคนิมิตทั้งสอง จึงไม่ปรำกฏ เมื่อ 
ปฏิภำคนิมิตไม่ปรำกฏ อัปปนำภำวนำ อันเป็นฌำนจิต ก็เกิดขึ้นไม่ได้

อานิสงส์ในการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา

 ๑.  ผู ้เจริญอำหำเรปฏิกูลสัญญำ สำมำรถประหำรรสตัณหำ คือ
บริโภคอำหำรท่ีปรำศจำกควำมยินดีติดใจในรส บริโภคเพียงให้ด�ำรงชีวิต เพื่อ 
กำรปฏิบัติให้พ้นจำกวัฏฏะทุกข์ แม้ตัณหำรำคะในกำมคุณอำรมณ์อื่น ก็ย่อมละ
ได้ด้วย

 ๒.  อำศัยเหตุแห่งกำรละตัณหำในกำมคุณ ๕ ลงได้นี้ ผู ้เจริญย่อม 
ก�ำหนดรูร้ปูขนัธ์โดยปรญิญำ ๓ มญีำตปรญิญำ, ตรีณปรญิญำ และปหำนปรญิญำ 
แม้กำยคตำสติ ก็ย่อมส�ำเร็จบริบูรณ์ด้วย และอนุโลมเขำ้ในปฏิปทำแห่งอสุภะ 
แต่ก็หวังได้ว่ำ มีสุคติภูมิเป็นไปในเบื้องหน้ำอย่ำงแน่นอน
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 ควำมล�ำบำกเนื่องจำกกำรบริโภคอำหำร ตลอดจนนำมอำหำร ๓  
พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสุตตนิบำตพระบำลีว่ำ

  ยงฺกิญฺจิ ทุกฺข� สมฺโภติ     สพฺพ� อาหารปจฺจยา 
  อาหาราน� นิโรเธน       นตฺถิ ทุกฺขสฺส สมฺภโว ฯ *๑

 แปลความว่า ทกุข์ใด ๆ  ทีเ่กดิขึน้แล้ว ทกุข์เหล่ำนัน้ทัง้หมดย่อมมอีำหำร
ทั้ง ๔ ช่วยอุดหนุนให้เกิดเสมอ ดังนั้น ถ้ำอำหำรทั้ง ๔ ดับลงเมื่อใด ควำม 
เกิดขึ้นแห่งทุกข์ก็หมดไปเมื่อนั้น

จตุธาตุววัตถาน

 จตุธาตุววัตถาน หมำยถึง กำรพิจำรณำธำตุทั้ง ๔ มีดิน, น�้ำ, ไฟ, ลม 
ที่ปรำกฏในร่ำงกำย จนกระทั่งเห็นเป็นเพียงกองธำตุ โดยปรำศจำกควำมจ�ำว่ำ 
เป็นหญิง, ชำย, เรำ, เขำ, สัตว์บุคคลเสียได้ เรียกว่ำ จตุธำตุววัตถำน
 องค์ธรรม ได้แก่ ปัญญำเจตสิก ในมหำกุศล หรือ มหำกิริยำ ที่มี 
อำรมณ์เป็นสภำวะของธำตุดิน, น�้ำ, ไฟ, ลม
 ในจตุธำตุววัตถำนนี้ ผู ้ปฏิบัติต้องท�ำกำรพิจำรณำธำตุ ๔ ที่มีอยู ่
ภำยในตน ธำตุ ๔ ที่มีอยู่ภำยในตนนี้ เมื่อนับโดยพิสดำรแล้ว มี ๔๒ อำกำร คือ 

ปถวีธำตุ ๒๐, อำโปธำตุ ๑๒, เตโชธำตุ ๔, วำโยธำตุ ๖
 กำรพิจำรณำธำตุ ๔ ที่มีอยู่ภำยในตนนี้ มี ๒ ประกำร คือ โดยย่อและ
โดยพิสดำร
 ผู้ท่ีติกขบุคคล ท�ำกำรพิจำรณำแต่เพียงโดยย่อ ธำตุ ๔ ก็ปรำกฏแจ่ม
แจ้ง ขจัดควำมเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรำ เขำ เสียได้ ส่วนมันทบุคคลต้องท�ำ 
กำรพิจำรณำในอำกำร ๔๒ ธำตุทั้ง ๔ จึงจะปรำกฏแจ่มแจ้ง ขจัดสัตว์บุคคล
เป็นต้น ลงได้

*๑ สยำมรัฐ เล่มที่ ๒๕ น. ๔๗๙ ข้อ ๔๐๑
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การพิจารณาโดยย่อ

 จตธุำตวุวตัถำน โดยสงัเขปในมหำสตปัิฏฐำนสตูร เป็นกำรพิจำรณำธำตุ
กรรมฐำนของผู้มีปัญญำกล้ำ ดังนี้
 “ดูกร ภิกษุทั้งหลำย โคฆำตผู้ช�ำนำญ หรือ ลูกมือโคฆำต ฆ่ำโค แล้ว
ช�ำแหละเนื้อออกเป็นส่วน ๆ แล้วนั่งขำยอยู่ท่ีทำง ๔ แพร่ง ฉันใดก็ดี ภิกษุ 
ทั้งหลำยก็ฉันนั้น พิจำรณำดูกำยนี้แหละ ที่ตั้งอยู่ในท่ำใดก็ตำม โดยควำมเป็น
ธำตุที่มีอยู่ในกำยนี้ว่ำ ธำตุดิน ธำตุน�้ำ ธำตุไฟ ธำตุลม”
 ตำมควำมหมำยแห่งสูตรนี้ มีอธิบำยว่ำ
 เมื่อนำยโคฆำต ปรนโคอยู่ก็ดี, จูงมันไปสู่โรงฆ่ำก็ดี จูงมำถึงแล้วผูกพัก 
ไว้ท่ีโรงฆ่ำนั้นก็ดี, ก�ำลังฆ่ำก็ดี, เห็นมันถูกฆ่ำตำยลงก็ดี ควำมรู้สึกว่ำโคยัง 
ไม่หำยไปตรำบเท่ำที่ยังมิได้ช�ำแหละแบ่งออกเป็นส่วนๆ แต่เมื่อแบ่งออกเป็น
ส่วนๆ ไปนัง่ขำยแล้ว ควำมรูสึ้กว่ำโคจงึหำยไป กลำยเป็นควำมรู้สกึว่ำ ขำยเนือ้ไป  
ควำมคิดดังน้ีหำได้มีแก่เขำไม่ว่ำ “เรำขำยโค ชนเหล่ำนี้น�ำเอำโคไป” แต่ที่แท้ 
เขำย่อมคิดว่ำ “เราขายเนื้อ	ชนเหล่านี้นําเอาเนื้อไป” ข้อนี้ฉันใด แม้เมื่อภิกษุนี้
ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็ดี บวชเรียนแล้วก็ดี ในกำลก่อนที่ยังเป็นปุถุชนคนโง่อยู่นั้น 
ควำมรู้สึกว่ำ สัตว์บุคคลยังไม่หำยไป ตรำบเท่ำที่เธอยังมิได้พิจำรณำดูกำยนี้  
นี่แหละที่ตั้งอยู่ท่ำใด โดยควำมเป็นธำตุ ท�ำให้แยกออกเป็นส่วนๆ
 ต่อเมื่อพิจำรณำเห็นโดยธำตุ สัตตสัญญำ คือ ควำมจ�ำว่ำสัตว์ จึงหำยไป 
จิตจะตัง้มัน่อยูโ่ดยควำมเป็นธำตเุท่ำนัน้ เพรำะเหตนุี ้พระผูม้พีระภำคจงึตรัสว่ำ
“ดูกร ภิกษุทั้งหลำย โคฆำตผู ้ช�ำนำญ ฆ่ำโคแล้ว ช�ำแหละเนื้อออกเป็น 
ส่วนๆ ไปนั่งขำยอยู่ที่ทำง ๔ แพร่ง ฉันใดก็ดี ดูกรภิกษุทั้งหลำย ภิกษุก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน พิจำรณำดูกำยนี้นี่แหละ โดยควำมเป็นธำตุดิน, ธำตุน�้ำ, ธำตุไฟ,  
ธำตุลม” มีวจนัตถะว่ำ
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 โย อิมสฺมึ กาเย ถทฺธภาโว วา ขรภาโว วา อย� ปวีธาตุ, โย อาพนฺธน  
ภาโว วา ทฺรวภาโว วา อย� อาโปธาตุ, โย ปริปาจนภาโว วา อุณฺหภาโว วา 
อย� เตโชธาตุ, โย วิตฺถมฺภนภาโว วา สมุทีรณภาโว วา อย� วาโยธาตุ ฯ
 แปลความว่า ในร่ำงกำยนี้ ส่วนที่แข็งกระด้ำงส่วนนั้น เป็นปฐวีธำตุ, 
ส่วนที่เกำะกุมเหนียวเอิบอำบซึมซำบไหลไป ส่วนนั้นเป็นอำโปธำตุ, ส่วนที่ท�ำให้
สกุโดยอำกำรเจรญิเตบิโตแก่หง่อมลงก็ด ีควำมเยน็-ร้อนในกำยท่ัวไปกด็ ีเหล่ำน้ี 
เป็นเตโชธำตุ, ส่วนท่ีท�ำอิริยำบถใหญ่น้อยเคร่งตึง ต้ังมั่นก็ดี ท�ำให้เคลื่อนไหว 
ไปได้ก็ดี, เหล่ำนี้เป็นวำโยธำตุ
 อิติ อย� กาโย อเจตโน อพฺยากโต สุญฺโญ นิสฺสตฺโต นิชฺชีโว ธาตุ-
สมูโหเยว ฯ
 แปลความว่า เฉพำะร่ำงกำยนี้ไม่มีจิต เป็นอพยำกตธรรม ที่ปรำศจำก
ควำมเป็นตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ชีวะ อะไรทั้งสิ้น มีแต่ธำตุทั้ง ๔ รวมกันอยู ่
เท่ำนั้น ดังนี้

การพิจารณาโดยพิสดาร

 ในมหำหัตถิปทูปมสูตร แสดงโดยพิสดำรส�ำหรับผู้เจริญธำตุ กรรมฐำน 
ที่มิใช่ผู้มีปัญญำกล้ำนัก ดังนี้
 “ดูกร อำวุโสทั้งหลำย ก็ธำตุดินภำยในเป็นอย่ำงไร ?
 สิ่งใดที่มีอยู่ในตน อำศัยตนอยู่ เป็นของแข้นแข็งหยำบซึ่งบุคคลยึดถือ 
(เป็นของตน) สิง่นีไ้ด้แก่อะไร ? สิง่นี ้คอื ผมทัง้หลำย, ขนทัง้หลำย, เล็บทัง้หลำย,  
ฟันทั้งหลำย, หนังทั้งหลำย ฯลฯ อำหำรใหม่, อำหำรเก่ำ แม้สิ่งอื่นที่มีอยู่ในตน 
อำศัยตนอยู่ เป็นของที่แข้นแข็งหยำบ ซึ่งบุคคลยึดถือ (เป็นของตน) ดูกร  
อำวุโสทั้งหลำย นี้เรียกว่ำ ธำตุดินภำยใน”
 “ดูกร อำวุโส ธำตุน�้ำภำยในเป็นอย่ำงไร ?
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 สิ่งใดมีอยู่ในตน อำศัยตนอยู่ เป็นของเหลวเอิบอำบไป ซึ่งบุคคลยึดถือ 

(เป็นของตน) สิ่งนั้น คืออะไร ? น�้ำดี เสมหะ ฯลฯ น�้ำมูตร และแม้สิ่งอื่นที่มี

อยู่ในตน อำศัยตนอยู่ เป็นของเหลวเอิบอำบไป ซึ่งบุคคลยึดถือ (เป็นของตน)  

ดูกร อำวุโสทั้งหลำย นี้เรียกว่ำ ธำตุน�้ำภำยใน”

 “ดูกร อำวุโสทั้งหลำย ก็ธำตุไฟภำยในเป็นอย่ำงไร ?

 สิ่งใดที่มีอยู่ในตน อำศัยตนอยู่ เป็นของร้อนเผำไหม้ ซึ่งบุคคลยึดถือ  

(เป็นของตน) สิง่นัน้ คอือะไร ? ไฟธำตทุีท่�ำให้อบอุน่ร่ำงกำย อสุมฺาเตโช, ไฟธำตุ

ท่ีท�ำให้รปูกำยทรดุโทรมแก่ชรำ ชริณเตโช, ไฟธำตทุีท่�ำให้เป็นไข้ สนตฺาปนเตโช, 

ไฟธำตุที่ย่อยอำหำร ปาจกเตโช เป็นของร้อนเผำไหม้ ซึ่งบุคคลยึดถือ  

(เป็นของตน) ดูกร อำวุโสทั้งหลำยนี้เรียกว่ำ ธำตุไฟภำยใน”

 “ดูกร อำวุโสทั้งหลำย ก็ธำตุลมภำยในเป็นอย่ำงไร ?

 สิ่งใดมีอยู่ในตน อำศัยตนอยู่ เป็นของกระพือพัดไป ซึ่งบุคคลยึดถือ  

(เป็นของตน) สิ่งนี้ คืออะไร ? สิ่งนี้คือลมพัดขึ้นเบื้องสูง, ลมลงเบื้องต�่ำ, ลมอยู่

ในท้อง, ลมอยู่ในล�ำไส้ ลมแล่นไปตำมอวัยวะน้อยใหญ่, ลมหำยใจเข้ำออก ดังนี้ 

ซึ่งบุคคลยึดถือ (เป็นของตน) ดูกร อำวุโสทั้งหลำย นี้เป็นธำตุลมภำยใน”

 จตุธำตุววัตถำน ในมหำหัตถิปทูปมสูตรนี้ มีฉันใด แม้ในรำหุโลวำทสูตร

และธำตุวิภังคสูตรก็มีฉันนั้น

วิธีพิจารณาโดยย่อ

 ส�ำหรับภิกษุผู้มีปัญญำกล้ำ กำรก�ำหนดธำตุโดยพิสดำรตำมอำกำร ๔  

เช่นว่ำ เกสำ ปฐวีธำตุ ผมทั้งหลำย เป็นธำตุดิน, โลมำ ปฐวีธำตุ ขนทั้งหลำย 

เป็นธำตุดิน ดังน้ี เป็นต้น จะปรำกฏเป็นกำรชักช้ำไป แต่เมื่อมนสิกำรโดย 

ลักษณะเป็นต้นว่ำ “สิ่งที่มีลักษณะแข็งกระด้ำงเป็นธำตุดิน, ส่ิงที่มีลักษณะ 
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ซึมซำบเอิบอำบ เป็นธำตุน�้ำ, สิ่งท่ีมีลักษณะร้อน เป็นธำตุไฟ, สิ่งที่มีลักษณะ
เคลื่อนไหวได้ เป็นธำตุลม ดังนี้กรรมฐำนก็จะปรำกฏแก่ภิกษุผู้มีปัญญำไม่ช้ำนัก
 เมื่อมนสิกำรโดยย่อนั้น กรรมฐำนยังมืดมนไม่ชัดเจน ต้องมนสิกำร 
อย่ำงพิสดำรโดยนัยก่อน กรรมฐำนจึงจะปรำกฏ

วิธีพิจารณาโดยพิสดาร

 พระโยคีผู้มีปัญญำไม่กล้ำนัก เมื่อจะเจริญกรรมฐำนนี้ พึงเรียนเอำธำตุ
อย่ำงพิสดำรโดยอำกำร ๔๒ แล้ว จึงเจริญกรรมฐำนโดยอำกำร ๔ อย่ำง ดังนี้ 
คือ
 ๑.  โดย สสัมภารสังเขป  คือ รวมโกฏฐำสทั้งหลำยเข้ำเป็นหมู่ๆ ตำม 
                      อำกำรของธำตุนั้นๆ
 ๒.  โดย สสัมภารวิภัติ    คือ จ�ำแนกโกฏฐำสของธำตุนั้นๆ ออก 
                      ก�ำหนดอำกำรไปทีละอย่ำงๆ
 ๓.  โดย สลักขณสังเขป   คือ รวมโกฏฐำสทั้งหลำยเข้ำเป็นหมู่ๆ ตำม 
                      ลักษณะของธำตุนั้นๆ
 ๔.  โดย สลักขณวิภัติ     คือ จ�ำแนกโกฏฐำสของธำตุนั้นๆ ออกมำ 
                      ก�ำหนดลักษณะไปทีละอย่ำงๆ

๑. การเจริญโดยสสัมภารสังเขป

 ภิกษุในพระศำสนำนี้ ก�ำหนดเอำอำกำรแข้นแข็งในโกฏฐำส ๒๐ ว่ำ 
เป็น ปฐวีธำตุ, ก�ำหนดเอำอำกำรซึมซำบไหลเอิบอำบในโกฏฐำส ๑๒ ว่ำเป็น  
อำโปธำตุ ก�ำหนดเอำควำมร้อนอันเป็นเครื่องแผดเผำในโกฏฐำส ๔ ว่ำเป็น 
เตโชธำตุ ก�ำหนดเอำอำกำรพัดไปมำในโกฏฐำส ๖ ว่ำเป็น วำโยธำตุ เมื่อ 
ก�ำหนดอย่ำงนั้นแหละ อุปจำรสมำธิจะเกิดตำมนัยที่กล่ำวแล้ว แต่ถ้ำกรรมฐำน
ยังไม่ส�ำเร็จ พึงเจริญโดยสสัมภำรวิภัติเถิด
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๒. การเจริญโดยสสัมภารวิภัติ

 ขั้นแรกพึงท�ำอุคคหโกศล ๗ ประกำร และมนสิกำรโกศล ๑๐ ประกำร 
ที่กล่ำวแล้วในกำยคตำสติกรรมฐำนนิเทศทั้งหมด มิให้บกพร่อง ตั้งแต่สำธยำย
ด้วยวำจำ ในอำกำรหมวด ตจปัญจกะ เป็นต้น ในอำกำร ๓๒ ทั้งโดยอนุโลม
และปฏิโลม ส่วนที่แตกต่ำงจำกกันมีดังนี้คือ แม้มนสิกำรอำกำรทั้งหลำย มีผม 
เป็นต้น 
 โดยสี สัณฐำน ทิศ โอกำส และปริจเฉท ด้วยกัน
 แต่ในกำยคตำสตินั้น ต้องตั้งจิตไว้ ในทางปฏิกูล ส่วนในจตุธำตุ- 
ววัตถำนนั้น ต้องต้ังจิตไว้ ในทางธาตุ เช่น ผม, ขนทั้งหลำย เป็นต้น ไม่มี 
ควำมคิด, ว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ หำสัตว์มิได้ เป็นของแข้นแข็ง เป็นปฐวีธำตุหรือ
น�้ำดี, เสมหะ, น�้ำเหลืองท้ังหลำย เป็นต้น ไม่มีควำมคิด, ว่ำงเปล่ำจำกอัตตำ
หำสัตว์มิได้ เป็นของเหลว มีอำกำรซึมซำบเอิบอำบไป อำโปธำตุ ดังนี้ เป็นต้น

๓. การเจริญโดยสลักขณสังเขป

 พึงก�ำหนดเอำลักษณะที่แข้นแข็งในโกฏฐำส ๒๐ นั้นว่ำ ธาตุดิน พึง 
ก�ำหนดลักษณะที่ซึมซำบได้ในโกฏฐำส ๒๐ นั้นแหละว่ำ ธำตุน�้ำ พึงก�ำหนด 
ลักษณะท่ีร้อนในโกฏฐำส ๒๐ น้ันแหละว่ำ ธาตุไฟ พึงก�ำหนดลักษณะที่ 
เคลื่อนไหวได้ในโกฏฐำส ๒๐ นั้นแหละว่ำ ธาตุลม
 พึงก�ำหนดเอำลักษณะที่ซึมซำบในโกฏฐำส ๑๒ ว่ำ ธาตุน�้า พึงก�ำหนด
ลักษณะที่ร ้อนในโกฏฐำส ๑๒ นั้นแหละว่ำ ธาตุไฟ พึงก�ำหนดลักษณะ 
เคลือ่นไหวได้ในโกฏฐำส ๑๒ นัน้แหละว่ำ ธาตลุม พงึก�ำหนดลกัษณะทีแ่ข้นแขง็
ในโกฏฐำส ๑๒ นั้นแหละว่ำ ธาตุดิน 
 พึงก�ำหนดลักษณะที่ร้อนในโกฏฐำส ๔ ว่ำ ธาตุไฟ พึงก�ำหนดเอำ 
ลักษณะที่เคลื่อนไหวได้ที่แยกจำกธำตุไฟไม่ได้นั้นว่ำ ธาตุลม พึงก�ำหนดลักษณะ
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ที่แข้นแข็งที่แยกออกจำกธำตุไฟนั้นไม่ได้ว่ำ ธาตุดิน พึงก�ำหนดเอำลักษณะที่
ซึมซำบที่แยกออกจำกธำตุไฟนั้นไม่ได้ว่ำ ธาตุน�้า
 พึงก�ำหนดลักษณะที่เคลื่อนไหวได้ในโกฏฐำส ๖ ว่ำ ธาตุลม พึง 
ก�ำหนดลักษณะที่แข้นแข็งในโกฏฐำส ๖ นั้นแหละว่ำ ธาตุดิน พึงก�ำหนด 
ลักษณะที่ซึมซำบได้ในโกฏฐำส ๖ นั้นแหละว่ำ ธาตุน�้า พึงก�ำหนดลักษณะที่ร้อน
ในโกฏฐำส ๖ นั้นแหละว่ำ ธาตุไฟ 
 เมื่อก�ำหนดอย่ำงนั้น ธำตุทั้งหลำยจะปรำกฏอุปจำรสมำธิ ย่อมจะ 
เกิดข้ึนแก่ผู้มนสิกำร ซึ่งธำตุท้ังหลำยนั้นโดยนัยท่ีกล่ำวแล้ว แต่เมื่อแม้เจริญ 
ไปอย่ำงนั้นแล้ว กรรมฐำนก็ยังไม่ส�ำเร็จ พึงเจริญโดยสลักขณวิภัติต่อไป

๔. การเจริญโดยสลักขณวิภัติ

 พึงเอำโกฏฐำสทั้งหลำย มีผม เป็นต้น โดยนัยท่ีกล่ำวแล้วในสสัมภำร 
วิภัติ มำก�ำหนดดูลักษณะที่แข้นแข้งในผมว่ำ ธาตุดิน พึงก�ำหนดลักษณะท่ี 
ซึมซำบในผมนั้นแหละว่ำ ธาตุน�้า พึงก�ำหนดลักษณะที่ร้อนในผมนั้นแหละว่ำ 
ธาตุไฟ พึงก�ำหนดลักษณะที่เคลื่อนไหวได้ในผมนั้นแหละว่ำ ธาตุลม พึงก�ำหนด
ดูธำตุ ๔ ในโกฏฐำส ๑ ไปทุกโกฏฐำสอย่ำงนี้
 เมื่อก�ำหนดไปอย่ำงนั้น ธำตุทั้งหลำยย่อมจะปรำกฏอุปจำรสมำธิ ย่อม
เกิดขึ้น ผู้มนสิกำรไปในธำตุทั้งหลำยนั้น แล้วๆ เล่ำๆ โดยนัยที่กล่ำวแล้ว

มนสิการโดยอาการ ๑๓ อย่าง

 เมื่อพิจำรณำธำตุในโกฏฐำส ๔๒ โดยเฉพำะๆ ตำมล�ำดับดังกล่ำวแล้ว 
แต่ธำตุนิมิตก็ไม่ปรำกฏ ต้องท�ำกำรพิจำรณำต่อไป โดยอำกำร ๑๓ อย่ำง  
ดังต่อไปนี้
 ๑. วจนตฺถโต           โดยควำมหมำยแห่งศัพท์มีปฐวีเป็นต้น
 ๒. กลำปโต            โดยควำมเป็นหมวดหมู่, เป็นกลุ่ม
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 ๓. จุณฺณโต             โดยควำมย่อยละเอียด
 ๔. ลกฺขณำทิโต          โดยลักษณะ, รสะ, ปัจจุปัฏฐำน
 ๕. สมุฏฺำนโต          โดยสมุฏฐำนทั้ง ๔ มีกรรม เป็นต้น
 ๖. นำนตฺตเอกตฺตโต      โดยควำมต่ำงกัน และเหมือนกัน
 ๗. วินิพฺโภคำวินิพฺโภคโต   โดยควำมแยกจำกกันได้ และไม่ได้
 ๘. สภำควิสภำคโต       โดยเข้ำกันได้ และเข้ำกันไม่ได้
 ๙. อชฺฌตฺติกพำหิรวิเสสโต โดยควำมต่ำงกนัแห่งธำตภุำยใน กบัธำต ุ
                    ภำยนอก
 ๑๐. สงฺคหโต            โดยรวมเข้ำด้วยกัน
 ๑๑. ปจฺจยโต            โดยเป็นปัจจัยอุปกำระกัน
 ๑๒. อสมนฺนำหำรโต       โดยไม่มีควำมคิดนึกในอำรมณ์
 ๑๓. ปจฺจยวิภำคโต        โดยจ�ำแนกปัจจัยของธำตุนั้นๆ

๑. โดยความหมายแห่งศัพท์

 ธำตุที่ชื่อว่ำ ปฐวี เพรำะควำมเป็นของหยำบ, ช่ือว่ำ อาโป เพรำะ 
ไหลไปได้, ชื่อว่ำ เตโช เพรำะท�ำให้ร้อน, ชื่อว่ำ วาโย เพรำะพัดไปได้

๒. โดยความเป็นหมวดหมู่

 ปฐวีธาตุ ที่แสดงด้วยอำกำร ๒๐ มีผม, ขน เป็นต้น

 อาโปธาตุ ที่แสดงด้วยอำกำร ๑๒ มีน�้ำดี, เสมหะ เป็นต้น เพรำะ 
ควำมประชุมกันแห่งธรรม ๘ อย่ำง คือ ดิน, น�้ำ, ไฟ, ลม, สี, กลิ่น, รส, โอชำ 
ควำมสมมุติว่ำ “ผม” จึงมีได้ เมื่อธรรมชำติเหล่ำนี้แยกกันเสียแล้ว ควำมสมมุติ
ว่ำ “ผม” ก็หำมีไม่ ผมก็คือกลุ่มรูปธรรม ๘ นั่นเอง ค�ำว่ำ ขน, เล็บ, ฟัน ก็เป็น
ท�ำนองเดยีวกนั แต่กค็งนบัแต่ปฐวธีำต,ุ อำโปธำต ุโดยอ�ำนำจแห่งลกัษณะทีเ่ด่น 
เท่ำนั้น
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๓. โดยความย่อยละเอียด

 ร่ำงกำยท่ีมีขนำดปำนกลำงนี้ เมื่อย่อยให้แหลกละเอียดจนเป็นผงเล็กๆ 

แล้ว ก็จะมีสักโทณะหนึ่งประมำณ ๒๐-๓๐ ลิตร ที่ปรำกฏรูปร่ำงสัณฐำนได้  

ก็เพรำะมีอำโปธำตุช่วยเกำะกุมยึดไว้ มีเตโชธำตุช่วยรักษำไว้มิให้เน่ำเสีย มี 

วำโยธำตุช่วยพยุงไว้ จึงไม่กระจัดกระจำยพังทลำย นอกจำกธำตุทั้ง ๔ นี้แล้ว  

หำมีอะไรไม่

๔. โดยลักษณะ เป็นต้น

 ปฐวีธาตุ     มีควำมแข็งเป็นลักษณะ, เป็นที่อำศัยแห่งรูปธำตุอื่นๆ  

           เป็นกิจ มีกำรรองรับรูปธำตุอื่นๆ เป็นอำกำรปรำกฏ

 อาโปธาตุ    มีควำมไหลและซึมซำบเป็นลักษณะ, มีกำรช่วยเพิ่มพูน 

           รูปธำตุอ่ืน เป็นกิจ, มีกำรยึดรูปธำตุอื่นให้รวมเป็น 

           กลุ่มก้อน เป็นอำกำรปรำกฏ

 เตโชธาตุ    มีควำมร้อน เป็นลักษณะ, มีกำรท�ำให้รูปธำตุอื่นสุกแก ่

           ขึ้นเป็นกิจ มีกำรท�ำให้รูปอื่นอ่อน เป็นอำกำรปรำกฏ

 วาโยธาตุ    มกีำรพยงุรปูอืน่ๆ ให้ตัง้มัน่ เป็นลกัษณะ, มกีำรเคลือ่นไหว  

           เป็นกิจ, มีกำรเคลื่อนไหวแสดงท่ำทำงต่ำงๆ ได้ เป็น 

           อำกำรปรำกฏ นอกจำกธำตุ ๔ นี้แล้วหำมีอะไรอื่นไม่

๕. โดยสมุฏฐาน

 ในอำกำร ๔๒ ของธำตุทั้ง ๔ นี้ 

 อำหำรใหม่, อำหำรเก่ำ, น�ำ้หนอง, ปัสสำวะ ๔ อย่ำงนี ้มอุีตเุป็นสมฏุฐำน

 น�้ำตำ, น�้ำลำย, เหงื่อ, น�้ำมูก ๔ อย่ำงนี้ บำงทีเกิดจำกอุตุ บำงทีเกิด 

จำกจิต
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       ปำจกเตโชธำตุ ๑      เกิดจำกกรรม 

       ลมหำยใจเข้ำ-ออก ๑    เกิดจำกจิต

 รูปธำตุที่เหลืออีก ๓๒ อำกำร เกิดจำกสมุฏฐำนทั้ง ๔ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

ได้ทั้งนั้น

๖. โดยความต่างกัน และเหมือนกัน

 รูปธำตุทั้งปวง ย่อมมีควำมต่ำงกันโดยอำกำร มีลักษณะประจ�ำตัว 

ของตน ลกัษณะ, รส, ปัจจปัุฏฐำนของปฐวีก็อย่ำงหนึง่ ของธำตอุืน่ๆ มอีำโปธำตุ  

เป็นต้น ก็อย่ำงหนึ่ง แม้ต่ำงกันด้วยอ�ำนำจแห่งอำกำร มีลักษณะ เป็นต้น 

และด้วยอ�ำนำจแห่งสมุฏฐำน มีกรรมสมุฏฐำน เป็นต้น แต่ก็ยังมีควำมเป็น 

อันเดียวกันด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเป็นรูป เป็นมหำภูตรูป เป็นธำตุ เป็นธรรม  

ที่มีควำมเกิดดับ เป็นอนิจจะ ทุกขะ อนัตตะ อย่ำงเดียวกัน

๗. โดยความแยกจากกันได้ และ ไม่ได้

 ธรรมดำธำตุทั้ง ๔ ที่เกิดร่วมกันนั้น แยกกันเป็นส่วนสัดมิได้ แม้ใน 

กลำปหนึ่งๆ มีสุทธัฏฐกลำป เป็นต้น ก็แยกกันมิได้ แต่เมื่อว่ำโดยลักษณะของ

แต่ละธำตุแล้ว ก็แยกกันได้ ดังนี้

๘. โดยความเข้ากันได้ และไม่ได้

 ในธำตุทั้ง ๔ เหล่ำนี้ แม้แยกกันไม่ออกอย่ำงนี้ก็ดี แต่ธำตุท้ัง ๒ คือ  

ปฐวี กับ อำโป ย่อมเข้ำกันได้ เพรำะเป็นธำตุหนักด้วยกัน และธำตุอีก ๒ ธำตุ  

คือ เตโช กับ วำโย ก็เข้ำกันได้ เพรำะเป็นธำตุเบำด้วยกัน แต่ว่ำธำตุ ๒  

ข้ำงหน้ำกับธำตุ ๒ ข้ำงหลังนั้น เข้ำกันไม่ได้ ด้วยมีภำวะที่ตรงกันข้ำม
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๙. โดยความต่างกันแห่งธาตุภายใน และ ธาตุภายนอก

 ธำตุภำยในนั้น เป็นที่อำศัยแห่ง วิญญาณวัตถุ ๖ คือ อำยตนะภำยใน ๖ 
มีจักขวำยตนะ เป็นต้น วิญญัติ ๒ คือ กำยวิญญัติ และ วจีวิญญัติ และ อินทรีย์
ทั้งหลำย คือ อิตถินทรีย์, ปุริสินทรีย์ และชีวิตินทรีย์ (ตำมนัยมหำฎีกำ) และ 
อิริยาบถ รูปธำตุที่เกิดจำก สมุฏฐาน ๔ เป็นธำตุภำยใน
 ส่วนธำตุภำยนอก มีประกำรตรงกันข้ำมกับธำตุภำยใน

๑๐. โดยรวมเข้ากันได้

 ปฐวีธาตุ ที่มีกรรมเป็นสมุฏฐำน รวมเข้ำกับธำตุอื่น ท่ีมีกรรมเป็น 
สมุฏฐำนด้วยกันได้ เพรำะไม่มีควำมต่ำงกันแห่งสมุฏฐำน หรือ ปฐวีธาตุ ที่มีจิต
เป็นสมุฏฐำนก็รวมเข้ำกับธำตุอ่ืนท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐำนด้วยกันได้ ธำตุที่มีอุตุหรือ
อำหำรเป็นสมุฏฐำน ก็เช่นเดียวกัน พึงมนสิกำรโดยรวมเข้ำกันได้ ดังนี้ 

๑๑. โดยเป็นปัจจัยอุปการะกัน

 ปฐวีธาตุ     อนัอำโปธำต ุช่วยยดึไว้, เตโชธำต ุช่วยรกัษำไว้, วำโยธำตุ  
           ช่วยพยงุไว้, เป็นปัจจยัโดยเป็นทีต่ัง้แห่งมหำภตูรูป ๓ นัน้
 อาโปธาตุ    กต็ัง้อยูใ่นปฐวธีำต,ุ เตโชธำต ุช่วยรกัษำไว้, วำโยธำต ุช่วย 
           พยุงไว ้เป็นปัจจยัโดยเป็นเครือ่งยดึใหต้ดิกนัแห่งมหำภตู 
           รูป ๓ นั้น
 เตโชธาตุ    ตั้งอยู่ในปฐวีธำตุ, อำโปธำตุ ช่วยยึดไว้, วำโยธำตุ ช่วย 
           พยงุไว้ เป็นปัจจยัเป็นเครือ่งท�าให้อุน่แห่งมหำภตูรปู ๓ นัน้
 วาโยธาตุ    ตั้งอยู่ในปฐวีธำตุ, อำโปธำตุ ช่วยยึดไว้, เตโชธำตุ ช่วย 
           ท�ำให้อุน่ เป็นปัจจยัโดยเป็นเคร่ืองพยงุไว้แห่งมหำภตูรปู ๓  
           นั้น
 พึงมนสิกำรโดยเป็นปัจจัยอุปกำระแก่กันและกัน ดังกล่ำวนี้
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๑๒. โดยไม่มีความคิดนึกในอารมณ์

 ในธำตุทั้ง ๔ นั้น ปฐวีธำตุ ก็หำรู้ไม่ว่ำ เรำเป็นปฐวีธำตุ เรำเป็นท่ีตั้ง 

แห่งมหำภูตรูป ๓ แม้มหำภูตรูป ๓ นอกนี้ ก็หำรู้ไม่ว่ำ ปฐวีเป็นที่ตั้งแห่งเรำ  

ดังนี้

๑๓. โดยจ�าแนกปัจจัยของธาตุนั้นๆ

 ปัจจัยของธำตุทั้งหลำย มี ๔ คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร

 ในปัจจัยเหล่ำนี้ กรรมนั่นเองเป็นปัจจัยของธำตุทั้งหลำย ที่มีกรรมเป็น

สมุฏฐำน ปัจจัยธรรมอีก ๓ อย่ำง มีจิต เป็นต้น หำได้เป็นปัจจัยไม่ ธำตุทั้งหลำย 

มีจิต เป็นต้น เป็นสมุฏฐำนเล่ำ ก็เป็นปัจจัยของธำตุทั้งหลำยที่มีจิตเป็นสมุฏฐำน 

ปัจจัยธรรมอื่นนอกนี้ หำได้เป็นปัจจัยไม่

 อนึ่ง กรรม เป็นชนกปัจจัยแห่งธำตุทั้งหลำย เป็นอุปนิสสยปัจจัยแห่ง

ธำตุที่เหลือโดยปริยำย (ธำตุที่มีจิตเป็นสมุฏฐำน เป็นต้น)

 จิต เป็นชนกปัจจัยแห่งธำตุทั้งหลำยที่มีจิตเป็นสมุฏฐำน เป็นปัจฉำชำต

ปัจจัย อัตถิปัจจัย อวิคตปัจจัย แห่งธำตุที่เหลือ

 อุตุ เป็นชนกปัจจัยแห่งธำตุทั้งหลำยที่มีอุตุเป็นสมุฏฐำน เป็นอัตถิปัจจัย 

อวิคตปัจจัย แห่งธำตุที่เหลือ

 อาหาร เป็นชนกปัจจัยแห่งธำตุทั้งหลำยที่มีอำหำรเป็นสมุฏฐำน เป็น

อำหำรปัจจัย, อัตถิปัจจัย, อวิคตปัจจัย แห่งธำตุที่เหลือ

 เมื่อจ�ำแนกโดยปัจจัยแล้ว กรรมเป็นชนกปัจจัยของกัมมชรูป และ 

อุปนิสสยปัจจัยของรูปที่เหลือ ๓ อุตุเป็นชนกปัจจัยของอุตุชรูป และเป็น 

อตัถปัิจจยั อวิคตปัจจยัของรปูท่ีเหลอื ๓ จติเป็นชนกปัจจัยของจติตชรูปท้ังหลำย 

และเป็นปัจฉำชำติปัจจัย, อัตถิปัจจัย อวิคตปัจจัย ของรูปที่เหลือ ๓ สมุฏฐำน

_15-0983(001-188)P5.indd   169 12/19/58 BE   4:32 PM



170 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

นิมิต และ ภาวนาในการเจริญจตุธาตุววัตถาน

 กำรเจริญจตุธำตุววัตถำนนี้ ไม่มีอุคคหนิมิต และ ปฏิภำคนิมิต มีแต่ 
บริกรรมนิมิตอย่ำงเดียว คือ ธำตุทั้ง ๔ ที่มีอยู่ในกำยตนนั้นเอง
 ส่วน ภาวนา นั้น มี ๒ อย่ำง คือ 

บริกรรมภาวนา และ อุปจารภาวนา 

 ส�ำหรับอัปปนำภำวนำ อันเป็นตัวฌำนนั้นเกิดข้ึนไม่ได้ ที่เป็นเช่นนี ้
กเ็พรำะธำตุท้ัง ๔ นี ้เป็นสภำวะล้วน ๆ  ผู้เจริญต้องใช้ปัญญำอย่ำงแรงกล้ำจึงจะ
รูเ้หน็สภำวะเหล่ำนีไ้ด้ เหตุนีส้มำธขิองผูเ้จรญิจงึไม่มกี�ำลงัพอทีจ่ะเข้ำถงึฌำนได้
 กำรพิจำรณำธำตุทั้ง ๔ ที่มีอยู่ในกำยตนนี้เป็นอำรมณ์ ของสติปัฏฐำน 
ในกำรเจริญกำยำนุปัสสนำสติปัฏฐำน ซึ่งเป็นอำรมณ์ของวิปัสสนำล้วนๆ ผู้
พิจำรณำเห็นธำตุทั้ง ๔ เกิดดับโดยควำมเป็นไตรลักษณ์ ย่อมท�ำให้ผู้เจริญนั้น
บรรลุ มรรค ผล นิพพำน ได้

อานิสงส์ในการเจริญจตุธาตุววัตถาน

 อำนิสงส์ของกำรเจริญจตุธำตุววัตถำน มี ๘ ประกำร
 ๑.  สุญฺญต� อวคำหติ      = ย่อมหยั่งถึงควำมว่ำงจำกตัวตน
 ๒.  สตฺตสญฺ  สมุคฺฆำเฏติ  =  ถอนควำมส�ำคัญว่ำ สัตว์บุคคลเสียได้
 ๓.  ภยเภรวสโห โหติ      = ไม่หวำดกลัวต่อภัย ต่อมำร
 ๔.  อรติรติสโห โหติ       = ละควำมไม่ยินดีในคันถะ และวิปัสสนำ  
                      ทั้งละควำมยินดีในกำมคุณอำรมณ์ 
                      เสียได้
 ๕.  อิฏฺำนิฏฺเสุ อุคฺฆำฏนิคฺฆำฏ� น ปำปุณำติ =  ไม่ถงึควำมรืน่เรงิ และ 
                      ควำมสลดในเพรำะอิฏฐำรมณ์ และ 
                      อนิฏฐำรมณ์ทั้งหลำย
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 ๖.  มหำปญฺโญ โหติ       = เป็นผู้มีปัญญำมำก

 ๗.  อมตปริโยสำโน โหติ    = มีพระนิพพำนเป็นที่สุดในภพนี้

 ๘.  สุคติปรำยโน โหติ      =  ถ้ำยังไม่เข้ำสู่พระนิพพำนในภพนี้ ก็มี 

                      สุคติเป็นไปในภพหน้ำ

อารุปปกรรมฐาน ๔
 ในอภิธัมมัตถสังคหะบำลี แสดงว่ำ :-

 อากาสานญฺจายตนาทโย จตฺตาโร อารุปฺปา นามาติ สพฺพถาปิ  

สมถนิทฺเทเส จตฺตาฬีส กมฺมฏฺานานิ ภวนฺติ ฯ

 อำกำสำนัญจำยตนฌำน เป็นต้น กล่ำวคือ อำกำสำนัญจำยตนฌำน  

ที่เกิดขึ้นโดยมีกสิณุคฆำฏิมำกำสบัญญัติ เป็นอำรมณ์, วิญญำณัญจำยตนฌำน 

ที่เกิดขึ้นโดยมีอำกำสำนัญจำยตนฌำน เป็นอำรมณ์, อำกิญจัญญำยตนฌำน  

ท่ีเกิดขึ้นโดยมีนัตถิภำวบัญญัติ เป็นอำรมณ์, เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำน  

ท่ีเกิดขึ้นโดยมีอำกิญจัญญำยตนฌำน เป็นอำรมณ์เหล่ำนี้ ชื่อว่ำ อำรุปป-

กรรมฐำน ๔

 ส่วนเนื้อควำม และวิธีปฏิบัติให้ได้มำซึ่งอำรุปปกรรมฐำนทั้ง ๔ นั้น ได้

แสดงแล้วโดยอำศัยกำรเพ่งปฐวีกสิณ จึงมิได้น�ำมำแสดงซ�้ำในที่นี้อีก

อภิญญา
 อภิธัมมัตถสังคหะบำลี แสดงกำรปรำกฏของอภิญญำ ว่ำ :-

 อภิญฺญาวเสน ปวตฺตมาน� ปน รูปาวจรปญฺจมชฺฌาน� อภิญฺญา- 

ปาทกปญจฺมชฺฌานา วฏฺุหตฺิวา อธิฏฺเยยฺาทกิมาวชฺชติวฺา ปรกิมมฺ� กโรนตฺสสฺ 

รูปาทีสุ อาลมฺพเนสุ ยถารหมปฺเปติ ฯ
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 ส�ำหรับรูปำวจรปัญจมฌำนที่เกิดขึ้นโดยควำมเป็นอภิญญำนั้น ย่อม 
เกิดขึ้นรับอำรมณ์ ๖ มีรูปำรมณ์ เป็นต้น ตำมสมควร แก่ผู้ที่ออกจำกรูปปัญจม-
ฌำนซึ่งเป็นบำทของอภิญญำ และพิจำรณำอำรมณ์ต่ำงๆ ที่ตนตั้งใจไว้แล้ว 
กระท�ำบริกรรม
 หมำยควำมว่ำ เมื่ออธิฏฐำนอภิญญำเสร็จแล้ว เข้ำปำทกปัญจมฌำน  
กำรเข้ำปำทกฌำนนี้ เรียกว่ำ กระท�ำบริกรรม

คาถาสังคหะ

   ๒.  อิทฺธิวิธ� ทิพฺพโสต�      ปรจิตฺตวิชานนา 
      ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ     ทิพฺพจกฺขูติ ปญฺจธา ฯ
 อภิญญำ มี ๕ อย่ำง คือ :-
 ๑.  อิทธิวิธอภิญญำ        ได้แก่  อภิญญำที่แสดงฤทธิ์ต่ำงๆ
 ๒.  ทิพพโสตอภิญญำ        ”  อภิญญำเกี่ยวกับหูทิพย์
 ๓.  ปรจิตตวิชำนนอภิญญำ    ”  อภิญญำเกี่ยวกับรู้ใจผู้อื่น
 ๔.  ปุพเพนิวำสำนุสสติอภิญญำ  ”  อภิญญำเกี่ยวกับระลึกชำติได้
 ๕.  ทิพพจักขุอภิญญำ        ”  อภิญญำเกี่ยวกับตำทิพย์
 จักได้อธิบำยตำมพระบำลี ดังต่อไปนี้
 ความหมายของอภิญญา
 ค�ำว่ำ “อภิญญำ” เป็นชื่อของปัญญำที่มีควำมสำมำรถรู้อำรมณ์ ๖ นั้น
เป็นพิเศษ
 อภิ   แปลว่ำ   พิเศษ
 ญำ     ”     รู้ในอำรมณ์ ๖
 ดังวจนัตถะ แสดงว่ำ  
     วิเสสโต ชานาตีติ = อภิญฺญา
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 ปัญญำใด ย่อมรู้ในอำรมณ์ ๖ เป็นพิเศษ ฉะนั้น ปัญญำนั้น จึงชื่อว่ำ 

“อภิญญำ”

 หมำยควำมว่ำ ปัญญำประกอบในรูปปัญจมฌำน ที่มีควำมรู ้ใน 

อำรมณ์เป็นพิเศษ เนื่องจำกสมำธิมีก�ำลังแก่กล้ำอย่ำงยอดเยี่ยมนี้เอง เรียกว่ำ 

อภิญญา ซึ่งเป็นกำรเรียกโดยตรง ส่วนรูปปัญจมฌำนจิตที่เรียกว่ำ อภิญญำ 

จิตนั้น เพรำะเกิดพร้อมกับอภิญญำ เป็นกำรเรียกโดยอ้อม

 ตำมธรรมดำกำรเกิดขึ้นของรูปปัญจมฌำนนั้น จะเกิดครั้งแรกก็ดี หรือ

ขณะเข้ำฌำนสมำบัติอยู่ก็ดี ย่อมมีอำรมณ์จ�ำกัดแน่นอน ๑๒ อย่ำง คือ บัญญัติ

ธรรมำรมณ์ที่เกี่ยวกับ กสิณ ๑๐, อัสสำสะปัสสำสะ ๑, มัชฌัตตสัตวบัญญัติ ๑ 

รวม ๑๒, อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น

 ส�ำหรบัรปูปัญจมฌำนทีเ่กดิข้ึนโดยควำมเป็นอภญิญำนี ้มไิด้จ�ำกดัอำรมณ์ 

คือ อำรมณ์ ๖ ทั้งปรมัตถ์และบัญญัติรับได้ทั้งหมด แล้วแต่กำรอธิฏฐำนของ

อภิญญำลำภีบุคคล เมื่อออกจำกปำทกฌำนแล้ว

กรรมฐานที่ท�าให้ส�าเร็จอภิญญา

 กสิณ ๑๐ เท่ำนั้นที่เป็นกรรมฐำนให้ส�ำเร็จอภิญญำ เพรำะ :-

 ๑.  สมำธิของรูปปัญจมฌำน ที่เกิดจำกกำรเจริญกสิณ ๑๐ นั้น มีก�ำลัง

แรงกล้ำยิ่งกว่ำรูปกรรมฐำนที่เหลืออีก ๑๖ อย่ำง

 ๒.  ผู้ที่จะได้อภิญญำนั้น ต้องได้สมำบัติ ๙ คือ รูปฌำน ๕ และอรูป 

ฌำน ๔ เว้นแต่ผู้ที่มีบำรมีเป็นพิเศษ และในกำรที่รูปปัญจมฌำนลำภีบุคคล  

จะเจริญอรูปฌำนให้ได้น้ัน จะต้องท�ำกำรเพ่งปฏิภำคนิมิตที่ได้จำกกสิณ ๙  

(เว้นอำกำสกสิณ) ด้วยเหตุ ๒ ประกำรนี้ กสิณ ๑๐ จึงเป็นกรรมฐำนที่มีก�ำลัง

กล้ำให้ส�ำเร็จอภิญญำได้
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อภิญญาที่ส�าเร็จด้วยเคยได้แล้วในภพก่อน

 ผู้ท่ีมิได้สมำบัติ ๙ แต่ก็อำจส�ำเร็จอภิญญำได้ด้วยอ�ำนำจที่ตนเคยได้
อภิญญำมำแล้วในภพก่อนที่ใกล้กันกับภพนี้ คือ ปุถุชนที่ส�ำเร็จรูปปัญจมฌำน
หรือพระอริยบุคคล เมื่อเจริญกสิณจนส�ำเร็จรูปปัญจมฌำน อภิญญำก็ส�ำเร็จ
ด้วยอ�ำนำจปกตูปนิสสยปัจจัย เพรำะเคยได้อภิญญำในภพก่อนที่ใกล้กันกับ 
ภพนี้นั่นเอง
 ส�ำหรับพระอริยบุคคลบำงท่ำน เมื่อได้บรรลุมรรคผลแล้ว ปัญญำที่
ประกอบกับมรรคจิตนั้น มีอ�ำนำจเกี่ยวกับอภิญญำอยู่ด้วย เมื่อประสงค์จะ 
กระท�ำอภิญญำเวลำใด เวลำนั้น รูปปัญจมฌำนที่มีอภิญญำก็เกิดขึ้น ควำม
ประสงค์ท่ีอธฏิฐำนไว้กส็�ำเรจ็พร้อมไปด้วย อภญิญำนี ้เรยีกว่ำ มคัคสทิธอิภญิญา 
เกิดข้ึนด้วยอ�ำนำจท่ีเคยได้อภิญญำมำในภพก่อนที่ใกล้กันกับภพนี้ หรือด้วย 
อ�ำนำจที่ตั้งปรำรถนำไว้
 มัคคสิทธิอภิญญำ มี ๒ อย่ำง คือ :-
 ๑)  เหฏฐิมมัคคสิทธิอภิญญำ  ได้แก่  อภิญญำที่ส�ำเร็จ พร้อมมรรค 
                         เบื้องต�่ำ
 ๒)  อรหัตตมัคคสิทธิอภิญญำ  ได้แก่  อภญิญำทีส่�ำเรจ็ พร้อมอรหตัต- 
                         มรรค

การอบรมเพื่อให้ได้อภิญญาของผู้ที่ได้สมาบัติ ๙

 ๑. กสิณำนุโลมโต        = โดยตำมล�ำดับกสิณ
 ๒. กสิณปฏิโลมโต        = โดยย้อนล�ำดับกสิณ
 ๓. กสิณำนุโลมปฏิโลมโต   = โดยทัง้ตำมล�ำดบัและย้อนล�ำดบักสณิ
 ๔. ฌำนำนุโลมโต        = โดยตำมล�ำดับฌำน
 ๕. ฌำนปฏิโลมโต        =  โดยย้อนล�ำดับฌำน
 ๖. ฌำนำนุโลมปฏิโลมโต   = โดยทัง้ตำมล�ำดบัและย้อนล�ำดบัฌำน
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 ๗. ฌำนุกฺกนฺตกโต       = โดยข้ำมล�ำดับฌำน
 ๘. กสิณุกฺกนฺตกโต       = โดยข้ำมล�ำดับกสิณ
 ๙. ฌำนกสิณุกฺกนฺตกโต    =  โดยข้ำมทัง้ล�ำดบัฌำนและล�ำดบักสณิ
 ๑๐. องฺคสงฺกนฺติโต        = โดยเลื่อนองค์ฌำนตำมล�ำดับในกำร 
                     เพ่งกสิณอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
 ๑๑. อำรมฺมณสงฺกนฺติโต     = โดยเปลี่ยนอำรมณ์กรรมฐำนใน 
                     ฌำนใด ฌำนหนึง่ มปีฐมฌำน เป็นต้น
 ๑๒. องฺคำรมฺมณสงฺกนฺติโต   = โดยเลือ่นองค์ฌำนและเปลีย่นอำรมณ์ 
                     ตำมล�ำดับกสิณ
 ๑๓. องฺคววฏฺำปนโต      = โดยก�ำหนดดอูงค์ฌำนตำมล�ำดบัแห่ง 
                     สมำบัติ
 ๑๔. อำรมฺมณววฏฺำปนโต   = โดยก�ำหนดดกูรรมฐำนตำมล�ำดบัแห่ง 
                     สมำบัติ
 เมื่อได้ฝึกฝนจิตโดยอำกำร ๑๔ อย่ำงนี้แล้ว ย่อมมีควำมช�ำนำญในกำร 
เพ่งกสิณ และกำรเข้ำฌำนท�ำให้จิตมีสมำธิกล้ำแข็งยิ่งขึ้น จนเป็นเหตุให้รูป
ปัญจมฌำนจิตเกิดขึ้น

อภิญญา ๕
 พระอนุรุทธำจำรย์ แสดงเรื่องอภิญญำไว้เพียง ๕ ประกำร มุ่งหมำย
แสดงเฉพำะโลกยีอภญิญำ และไม่ได้กล่ำวถงึยถำกมัมปูคอภญิญำ กบัอนำคตงัส- 
อภิญญำด้วย ทัง้นี ้เพรำะอภญิญำทัง้ ๒ นี ้สงเครำะห์ในทพิพจกัขอุภญิญำนัน่เอง 
กล่ำวคือ ทิพพจักขุอภิญญำนี้ เมื่อสำมำรถเห็นสัตว์ทั้งหลำยเกิดในภูมิต่ำงๆ ได้
ตำมอ�ำนำจแห่งกำรกระท�ำของตน ก็เรียกว่ำ “ยถากัมมูปคอภิญญา” และเมื่อ
สำมำรถรู้เห็นถึงเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่จะบังเกิดข้ึนในกำลข้ำงหน้ำได้ ก็เรียกว่ำ 
“อนาคตังสอภิญญา” ฉะนั้น โลกียอภิญญำ เมื่อนับโดยย่อแล้ว มี ๕ ประกำร 
เมื่อนับโดยพิสดำรแล้ว มี ๗ ประกำร คือ :-
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 ๑.  อิทธิวิธอภิญญำ
 ๒.  ทิพพโสตอภิญญำ
 ๓.  ปรจิตตวิชำนนอภิญญำ
 ๔.  ปุพเพนิวำสำนุสสติอภิญญำ 
 ๕.  ทิพพจักขุอภิญญำ
 ๖.  ยถำกัมมูปคอภิญญำ
 ๗.  อนำคตังสอภิญญำ
 โลกียอภิญญำท้ัง ๕ หรือ ๗ นี้ องค์ธรรม ได้แก่ ปัญญำเจตสิก ใน 
รูปำวจรปัญจมฌำนกุศล และกิริยำ
 ส�ำหรับโลกุตตรอภิญญำนั้น มีประกำรเดียว คือ “อำสวักขยอภิญญำ”  
เป็นอภิญญำที่สำมำรถท�ำลำยกิเลสอำสวะให้หมดสิ้นไปจำกขันธสันดำน
 องค์ธรรม ได้แก่ ปัญญำเจตสิก ที่ในอรหัตตมัคจิต

ความหมายในโลกียอภิญญา
 ๑.  อิทธิวิธอภิญญา คือ ปัญญำที่น้อมจิตมุ่งไป เพื่อให้ส�ำเร็จฤทธิ์ต่ำงๆ 
ดังวจนัตถะว่ำ
      อิชฺฌตีติ = อิทฺธิ
 ธรรมชำติใด ย่อมท�ำให้ส�ำเร็จ ฉะนั้น ธรรมชำตินั้น ชื่อว่ำ อิทฺธิ
      อิทฺธิยา วิโธ ยสฺสาติ = อิทฺธิวิธ�
 อิทธิฤทธิ์ ต่ำงๆ มีอยู่แก่ญำณใด ญำณนั้น ชื่อว่ำ อิทฺธิวิธ
 ชื่อว่ำ “ฤทธิ์” เพรำะอรรถว่ำ ส�าเร็จ คือ เกิดผลในอิทธิวิธอภิญญำ ที่
สำมำรถท�ำให้ส�ำเร็จฤทธ์ิต่ำงๆ ได้ พระอรรถกถำจำรย์ได้จ�ำแนกควำมส�ำเร็จ
ฤทธิ์นี้ออกไปเป็น ๑๐ อย่ำง คือ :-
 ๑)  อธิฏฺานาอิทฺธิ คือ ฤทธิ์ส�ำเร็จด้วยอ�ำนำจกำรอธิฏฐำน
      พหุภาวาทิกสฺส อธิฏฺาน� ยสฺสาติ = อธิฏฺานา
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 กำรต้ังจิตอธิฏฐำนให้มจี�ำนวนมำกเกดิขึน้ มอียูแ่ก่อทิธใิด ฉะนัน้ อทิธนิัน้

ชื่อว่ำ อธิฏฺำนำ

      อธิฏฺานา จ สา อิทฺธิ จาติ = อธิฏฺานาอิทฺธิ

 อภญิญำนีม้กีำรตัง้อธษิฐำนให้มจี�ำนวนมำกเกดิขึน้ด้วย เป็นอทิธฤิทธิด้์วย 

ชื่อว่ำ อธิฏฐำนำอิทธิ เช่น อธิฏฐำนให้คน ๆ  เดียว เป็นหลำยร้อย หลำยพันคน, 

แสดงตัวให้ปรำกฏที่อื่น, หำยตัวได้, ทะลุก�ำแพงหรือภูเขำไปได้, ท�ำพื้นดินให้ 

เป็นทะเล, ท�ำทะเลให้เป็นพื้นดิน, เหำะได้, เดินบนน�้ำได้, ด�ำดินได้ เป็นต้น

 ๒)  วิกุพฺพนาอิทฺธิ คือ ฤทธิ์บิดเบือน ได้แก่ กำรแปลงตัว เช่น แปลง

ตัวเป็นเด็ก, แปลงตัวเป็นพญำนำค, ยักษ์, คนธรรพ์, เทวดำ, กองทัพ เป็นต้น 

เป็นกำรละเพศปกติของตน และท�ำเพศอื่นให้ผิดไปจำกปกติของตน เรียกว่ำ  

วิกุพฺพนำอิทฺธิ

 ๓)  มโนมยาอิทฺธิ ควำมส�ำเร็จของมโนมยำอิทธิ คือ เนรมิตกำยอื่นจำก

กำยเดิมให้มีรูปร่ำงแล้วแต่ใจปรำรถนำ ชื่อว่ำ มโนมยำอิทธิ เพรำะเป็นไปโดย

เกิดเป็นร่ำงกำยขึ้นอีกร่ำงหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่ำงแล้วแต่ใจภำยในร่ำงกำยนี้

 ๔)  ญาณวิปผฺาราอิทฺธิ คอื ฤทธิท์ีเ่กดิขึน้เพ่ือคุม้ครองให้พ้นจำกอนัตรำย 

เนือ่งด้วยอ�ำนำจแห่งอรหัตตมรรคทีจ่กัเกดิขึน้ ดงัเช่นพระพำกลุเถระ เมือ่ยงัเลก็ 

ตกลงไปในสำยน�้ำ เพรำะควำมเลนิเล่อของหญิงพี่เลี้ยง ปลำใหญ่ฮบุกลืนเขำ้ไป 

ในท้อง คนหำปลำจับได้ ขำยให้ภริยำเศรษฐี ภริยำเศรษฐีบอกให้พวกบ่ำว 

ช�ำแหละปลำออกเห็นเด็กอยู่ในท้องปลำโดยไม่มีกำรเจ็บป่วย

 ควำมที่ไม่เจ็บป่วยอยู่ในท้องปลำ ดังนี้ จัดเป็น ญาณวิปฺผาราอิทฺธิ	ฤทธิ์

เป็นญำณปกแผ่ของท่ำนพำกุละผู้เป็นปัจฉิมภวิก (มีภพครั้งสุดท้ำย) เพรำะ 

ควำมไม่เจ็บป่วยอยู่ในท้องปลำนั้น เกิดด้วยอำนุภำพแห่งอรหัตตมัคญำณ 

ที่ท่ำนจะพึงได้โดยอัตภำพ ดังนี้ เป็นต้น
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 ญำณวิปผำรำอิทธิ ยังมีแก่พระเถระรูปอื่นอีก เช่น พระสังกิจจะเถระ, 

พระภูตปำละเถระ เป็นต้น

 ๕)  สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นป้องกันอันตรำย เนื่องด้วยอ�ำนำจ

สมำธิ ดังเช่นพระสำรีบุตร, นำงอุตตรำ และ นำงสำมำวดี เป็นต้น

 พระสำรีบุตรเถระ เข้ำสมำบัติอยู่ ยักษ์ร้ำยใช้กระบองตีลงที่ศีรษะท่ำน  

มีเสียงดังรำวกะฟ้ำร้อง ควำมอำพำธอันใดมิได้มีแก่ท่ำนแต่ประกำรใด นี้เป็น

สมำธิวิปผำรำอิทธิ ของท่ำนสำรีบุตร

 นำงอุตตรำ อุบำสิกำ ธิดำของปุณณกเศรษฐี ถูกนำงสิริมำหึงหวง  

เทน�้ำมันเดือดลงบนศีรษะของนำง นำงเจริญเมตตำสมำบัติ ในขณะนั้น 

น�้ำมันนั้นกลอกกลิ้งตกไป เหมือนหยำดน�้ำกลิ้งตกจำกใบบัว ฉะนั้น นี้เป็นด้วย 

อ�ำนำจสมำธิวิปผำรำอิทธิ ของนำงอุตตรำ อุบำสิกำ

 นำงสำมำวดี อัครมเหสี ของพระเจ ้ำอุ เทน ถูกญำติของนำง 

มำคัณฑิยำบอกอุบำยให้ธิดำของตนซุกอสรพิษไว้ในรำงพิณของพระรำชำ แล้ว

ทูลพระรำชำกล่ำวหำว่ำ นำงสำมำวดีคิดจะปลงพระชนม์พระองค์ พระรำชำ 

ทรงกริ้วให้จับพระนำงพร้อมด้วยบริวำรจะประหำรเสียด้วยธนูอำบยำพิษ 

พระนำงสำมำวดีพร้อมด้วยบริวำร พร้อมใจกันแผ่เมตตำสมำธิไปยังพระรำชำ  

ยังผลให้พระรำชำไม่อำจปล่อยลูกธนูออกไปได้ ทรงยืนพระองค์สั่นอยู่ พระนำง

จึงทูลให้พระรำชำลดลูกธนูลงแล้วทรงเตือนพระรำชำโดยใจควำมว่ำ “บุคคล 

ไม่ควรประทุษร้ำยต่อผู้ที่มิได้ท�ำร้ำย” นี้เป็นด้วยสมำธิวิปผำรำอิทธิ ของนำง 

สำมำวดี

 ๖)  อริยาอิทฺธิ ฤทธ์ิที่เกิดขึ้นด้วยอ�ำนำจควำมเป็นพระอรหันต์ ผู้ส้ิน 

อำสวกิเลส เป็นผู้มีอัปปฏิกูลสัญญำ คือ ส�ำคัญควำมไม่เป็นปฏิกูลในสิ่งที่เป็น

ปฏิกูล เมื่อท�ำกำรแผ่เมตตำก็ดี, พิจำรณำธำตุทั้ง ๔ ก็ดี และพิจำรณำอสุภะก็ดี,  
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เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ วำงเฉยในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ได้ ด้วยอ�ำนำจควำมเป็น 
ผู้ส�ำคัญว่ำ ไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่เป็นปกติได้ เป็นต้นนี้ เรียกว่ำ อริยาอิทธิ
 ๗) กมฺมวิปากชาอิทฺธิ ฤทธิ์ที่เกิดข้ึนด้วยอ�ำนำจผลของกรรม เช่น  
ฤทธิ์ของนกทั้งปวง, ฤทธิ์ของเทวดำทั้งปวง, ฤทธิ์ของมนุษย์ต้นกัป, ฤทธิ์ของ 
วินิปำติกะบำงพวก ที่ไปทำงอำกำศได้ ล้วนเป็น กมฺมวิปำกชำอิทฺธิ
 ๘) ปุญฺญวโตอิทฺธิ ฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นด ้วยอ�ำนำจของบุคคลผู ้มีบุญ 
ท้ังหลำย เช่น พระเจ้ำจักรพรรดิ เหำะไปในอำกำศได้พร้อมจตุรงคเสนำ  
ฤทธิ์ของโชติกเศรษฐีคฤหบดี มีปรำสำทแก้วมณีผุดขึ้นมำจำกแผ่นดิน เป็นต้น  
นี้เป็น ปุญฺญวโตอิทฺธิ
 ๙) วิชฺชามยาอิทฺธิ ฤทธิ์ ท่ีเกิดข้ึนอ�ำนำจของวิชำอำคม ดังใน 
อำถรรพนเวทปกรณ์ว่ำ พวกวชิำธรร่ำยเวทย์แล้วไปทำงอำกำศได้, แสดงพลช้ำง, 
ขบวนเสนำต่ำง ๆ ให้ปรำกฏในท่ำมกลำงอำกำศได้ เหล่ำนี้เป็น วิชฺชำมยำอิทฺธิ
 ๑๐) ตตฺถ ตตฺถ สมฺมาปโยคปจฺจยา อิชฺฌนฏฺเน อิทฺธิ ฤทธิ์ที่เกิด
ขึ้นด้วยอ�ำนำจแห่งควำมพยำยำมค้นคว้ำศึกษำพิสูจน์อย่ำงถูกต้องในกิจต่ำงๆ  
รวมทั้ง ปริยัติ และ ปฏิบัติ ดังเช่น
 “ผล คือ กำรละกำมฉันทะ ย่อมส�ำเร็จด้วยเนกขัมมะ เหตุนั้นผลนั้น  
จึงชื่อว่ำ ฤทธิ์ โดยควำมหมำยว่ำ ส�ำเร็จ”
 “ผล คอื กำรละกเิลสทัง้หลำย ย่อมส�ำเร็จด้วยอรหตัตมรรค เหตนุัน้ผลนัน้  
จึงชื่อว่ำ ฤทธิ์ โดยควำมหมำยว่ำ ส�ำเร็จ เพรำะประกอบด้วยกิจโดยชอบ”
 ฉะนั้น ปฐมฌำน เป็นต้นก็ดี มรรคท้ัง ๔ ก็ดี ควำมรู้แตกฉำนใน 
พระไตรปิฎก และอรรถกถำก็ดี, ควำมรู้ในวิชำโหรำศำสตร์, ดำรำศำสตร์, 
แพทยศำสตร์, เกษตรศำสตร์, อักษรศำสตร์, วิทยำศำสตร์ เหล่ำนี้ เป็นต้น  
เป็นควำมส�ำเร็จที่เกิดจำกกำรค้นคว้ำ และพิสูจน์โดยชอบในกิจกำรต่ำงๆ นั้น 
เป็นปัจจัย
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 อิทธิวิธอภิญญำ ที่ท่ำนประสงค์เอำตำมข้อนี้ หมำยเอำ อธิฏฺานาอิทฺธิ,	
วิกุพฺพนาอิทฺธิ และมโนมยาอิทฺธิ
 ๒.  ทิพพโสตอภิญญา มีวจนัตถะว่ำ 
      ทิวิ ภว� = ทิพฺพ�
 ควำมเป็นไปในเทวโลก และพรหมโลก ชื่อว่ำ ทิพย์
      ทิพฺพญฺจ ต� โสตญฺจาติ = ทิพฺพโสต�
 รูปนี้เป็นไปในเทวโลก และพรหมโลกด้วย, เป็นโสตปสำทด้วย จึงชื่อว่ำ  
ทิพพโสตะ ได้แก่ โสตปสำทของเทวดำ และพรหม
      ทิพฺพโสต� วิยาติ = ทิพฺพโสต�
 อภญิญำทีม่กีำรได้ยนิเสมอืนหูของเทวดำ และพรหม จึงช่ือว่ำ ทิพพโสตะ  
ได้แก่ ทิพพโสตอภิญญำ
 ประสำทหขูองเทวดำชัน้สงู และพรหมทัง้หลำยนัน้ เกดิจำกมหำกศุลกรรม 
และรูปำวจรกุศลกรรม ทั้งปรำศจำกสิ่งโสโครก มีเสมหะ, ดี, เลือด, ลม เป็นต้น 
รบกวน ประสำทหจูงึมคีวำมใสสะอำดเป็นพิเศษ สำมำรถได้ยนิเสยีงแม้ไกลทีส่ดุ
และแผ่วเบำที่สุดได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์ มนุษย์ภูมิจะตั้งอยู่ห่ำงไกลจำกเทวภูมิ  
และพรหมภูมิ หลำยหมื่นหลำยแสนโยชน์ก็ตำม แต่เทวดำ และพรหมทั้งหลำย
เหล่ำนั้น ย่อมได้ยินเสียงมนุษย์ได้
 ส่วนเสียงท่ีแผ่วเบำท่ีสุด เช่น เสียงมดปลวก เป็นต้น ที่อำศัยอยู่ใน 
บ้ำนเรือน คนทั้งหลำยมิอำจได้ยิน แต่เทวดำ, พรหมทั้งหลำยย่อมได้ยิน โดย 
ไม่มีสิ่งใดสำมำรถปกปิดกีดขวำงเสียงเหล่ำนั้นไว้ได้
 วิธีท�าทิพพโสต ต้องฝึกหัดฟังเสียงด้วยบริกรรมสมำธิ โดยเพ่ง 
วำโยกสิณ หรืออำกำสกสิณเข้ำปำทกฌำน แล้วออกมำแสวงหำเสียง 
ที่มีอยู่ในที่ต่ำงๆ ขั้นแรกนึกถึงเสียงของรำชสีห์, ช้ำง, เสือ ที่อยู่ในป่ำ เหล่ำนี้  
เป็นต้น ซึ่งเป็นเสียงหยำบในที่ไกลประสำทหู แล้วนึกถึงเสียงที่ละเอียดขึ้นไป 
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โดยล�ำดับ เช่น เสียงระฆัง, เสียงกลอง, เสียงสังข์, เสียงสวดมนต์, ท่องบ่นของ
ภิกษุสำมเณร, เสียงคุยกัน, เสียงนก, เสียงลม, เสียงเท้ำ, เสียงใบไม้แห้งกรอบ, 
เสียงแมลง, เสียงมด เป็นต้น มนสิกำรไปในทิศต่ำงๆ ทั้งหยำบ ทั้งละเอียดด้วย
บริกรรมสมำธิ สัททนิมิตย่อมจะปรำกฏแก่ผู้มีสมำธิจิตในบริกรรม เมื่อได้ยิน
เสียงเหล่ำนั้นด้วยบริกรรมสมำธิแล้ว จึงท�ำทิพพโสตอภิญญำต่อไป ด้วยกำร
เพ่งปฏิภำคนิมิตที่เกี่ยวกับวำโยกสิณ หรืออำกำสกสิณ แล้วขยำยไปตำมระยะ
ที่ประสงค์จะฟัง
 ถ้ำมีกำรขยำยปฏิภำคนิมิตให้กว้ำงออกไปจนจดขอบจักรวำล เบื้องบน 
จดเทวภมู ิพรหมภูม ิเบือ้งต�ำ่จดนริยภมูแิล้ว กส็ำมำรถได้ยนิเสยีงทีมี่อยูใ่นทีต่่ำงๆ  
ได้ทั้งหมดอย่ำงสับสนปนกันไป
 แต่เมื่อมีควำมประสงค์จะฟังเฉพำะเสียงใดเสียงหนึ่ง ต้องอธิฏฐำน  
ขอให้ได้ยินเฉพำะที่ประสงค์ ก็จะได้ยินดังที่ประสงค์ได้

๓. ปรจิตตวิชานนอภิญญา

 ปรจิตตวิชำนนอภิญญำ เป็นชื่อของปัญญำที่รู้ใจผู้อื่น มีวจนัตถะว่ำ
      ปเรส� จิตฺต� = ปรจิตฺต� 
 ใจของผู้อื่น ชื่อว่ำ ปรจิตฺต
      ปรจิตฺต� วิชานาตีติ = ปรจิตฺตวิชานนา 
 อภิญญำใดย่อมรู้ใจผู้อื่น อภิญญำนั้น ชื่อว่ำ ปรจิตตวิชานนะ
      ปเรส� จิตฺต� วิชานนฺติ เอเตนาติ = ปรจิตฺตวิชานน�
 อภิญญำลำภีบุคคลใด ย่อมรู้จิตใจของผู ้อื่นด้วยอภิญญำนี้ ฉะนั้น  
อภิญญำนี้ ชื่อว่ำ ปรจิตตวิชำนนะ
 ปรจิตตวิชำนนอภิญญำนี้ มีชื่อเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ เจโตปริยอภิญญา 
เพรำะอภิญญำนี้มีกำรรู้ใจของผู้อื่นได้โดยตรง
 วิธีท�าปรจิตตวิชานนอภิญญา อภิญญำนี้ ย่อมส�ำเร็จด้วยอ�ำนำจ 
ทิพพจักขุญำณ ฉะนั้น ผู้ท่ีได้ทิพพจักขุญำณแล้ว ใคร่จะท�ำเจโตปริยญำณนี้ 
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ให้เกิดข้ึน พงึเจรญิอำโลกกสณิสอบสวนดจูติ โดยดสูขีองโลหติ ถ้ำโสมนสัจติเป็น

ไปในกำลใด ในกำลนั้นโลหิตก็เป็นสีแดง เช่นผลไทรสุก

 ถ้ำโทมนสัจติเป็นไปในกำลใด ในกำลนัน้โลหติกเ็ป็นสดี�ำ เช่นกบัผลหว้ำสกุ

 ถ้ำอุเบกขำจิตเป็นไปในกำลใด ในกำลนั้นโลหิตก็ใส เช่นกับน�้ำมันงำ

 ดังนั้น เม่ือท�ำทิพพจักขุอภิญญำดูสีของโลหิตในหทัยของคนอื่นว่ำ  

“รูปน้ีมีโสมนัสเป็นสมุฏฐำน, รูปนี้มีโทมนัสเป็นสมุฏฐำน หรือรูปนี้ มีอุเบกขำ 

เป็นสมุฏฐำน”

 กำรท�ำปรจิตตวิชำนนอภิญญำนี้ ต้องเข้ำรูปปัญจมฌำนเพ่งอำโลกกสิณ 

เรียกว่ำ เข้ำปำทกฌำน แล้วออกจำกฌำนมำอธิฏฐำน ขอให้รู้ถึงจิตใจของผู้นั้น 

เสรจ็แล้วกลบัเข้ำปำทกฌำนใหม่ จำกนัน้ปรจติตวชิำนนอภิญญำวถิกีเ็กดิ สำมำรถ 

รู้จิตใจได้ตำมควำมประสงค์

๔. ปุพเพนิวาสานุสสติอภิญญา

 ปุพเพนิวาสานุสสติอภิญญา คือ ญำณที่สำมำรถระลึกชำติแต่ปำงก่อน

ได้ มีวจนัตถะว่ำ

      นิวสียึสูติ = นิวาสา 

 ที่อยู่อำศัย ช่ือว่ำ นิวำสะ หมำยถึง ภูมิรวมถึงขันธ์ ๕ ของตน และ 

คนอื่นตลอดจนเรื่องรำวเกี่ยวกับขันธ์ ๕

      ปุพฺเพ นิวาสาติ = ปุพฺเพนิวาสา 

 ที่เคยอยู่อำศัยมำแล้วในชำติปำงก่อน ชื่อว่ำ ปุพเพนิวำสะ

      ปุพฺเพนิวาสาน� อนุสฺสติ = ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ 

 กำรระลึกถึงภูมิ และขันธ์ ๕ เป็นต้น ท่ีเคยเกิด เคยพบเห็นมำแล้ว 

แต่ชำติปำงก่อน ชื่อว่ำ “ปุพเพนิวำสำนุสสติ”
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บุคคลผู้ระลึกชาติได้ ๖ ประเภท

 ๑. เดียรถีย์          ๒.  ปกติสำวก 
 ๓.  มหำสำวก        ๔.  อัครสำวก 
 ๕.  พระปัจเจกพุทธ    ๖.  พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ

ความสามารถระลึกได้ในกาลต่างกัน

 ๑.  เดียรถีย์         ระลึกได้ เพียง ๔๐ กัป 
 ๒.  ปกติสำวก          ”  ๑๐๐-๑,๐๐๐ กัป
 ๓.  มหำสำวก          ”  ๑๐๐,๐๐๐ กัป
 ๔.  อัครสำวก          ” หนึ่งอสงไขยกับแสนกัป
 ๕.  พระปัจเจกพุทธ      ” สองอสงไขยกับแสนกัป 
 ๖.  พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ  ” หำมีก�ำหนดกำลไม่
 วิธีท�าปุพเพนิวาสานุสสติ ต้องฝึกหัดทบทวนกำรงำนต่ำงๆ ตลอดจน 
สถำนที่ๆ ตนอยู่อำศัย แล้วเข้ำปำทกฌำน คือ รูปปัญจมฌำนที่เพ่งกสิณ 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ใน ๓ อย่ำง คือ เตโชกสิณ, โอทำตกสิณ และ อำโลกกสิณ 
เป็นอำรมณ์
 เมื่อเข้ำปำทกฌำนปลุกสมำธิให้เข้มแข็ง แล้วออกจำกปำทกฌำน
มำท�ำกำรระลึกกำรงำนต่ำงๆ ที่ตนได้กระท�ำไปแล้วทั้งสิ้น ตลอดจนสถำนที่ 
ทบทวนย้อนหลังไปโดยล�ำดับ จนถึงสมัยที่ตนยังอยู่ในครรภ์มำรดำ แล้วระลึก
ย้อนกลับมำโดยล�ำดับ จนถึงปัจจุบัน โดยปฏิโลม อนุโลม ด้วยบริกรรมสมำธิ
 ถ้ำระลึกไม่ได้ ก็เข้ำปำทกฌำนใหม่อีก แล้วน้อมระลึกไปในกำรงำน 
น้ันใหม่อกี ท�ำเช่นนีจ้นกว่ำจะนกึได้ แล้วจงึท�ำปพุเพนวิำสำนสุสตอิภญิญำต่อไป  
โดยเพ่งปฏิภำคนิมิต ที่เกี่ยวกับเตโชกสิณ, โอทำตกสิณ หรือ อำโลกกสิณ  
อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดงักล่ำวแล้ว เข้ำปำทกฌำน ออกจำกฌำนมำท�ำกำรอธฏิฐำน 
ขอให้ได้รู้ถึงภพชำติของตนในปำงก่อน แล้วกลับเข้ำปำทกฌำนอีก จนอภิญญำ
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วิถีเกิดขึ้น ส�ำเร็จระลึกรู้ได้ดังประสงค์ของตน ถ้ำอภิญญำวิถีไม่เกิด กลับเข้ำ 
ปำทกฌำนอีก แล้วออกมำอธิฏฐำนใหม่ แล้วกลับเข้ำปำทกฌำนอีก ท�ำอยู่ 
อย่ำงนี้จนอภิญญำวิถีเกิดข้ึน ญำณอันน้ีชื่อว่ำ ปุพเพนิวำสำนุสสติญำณ ย่อม
ระลึกถึงขันธ์ที่ตนอำศัยอยู่ในปำงก่อน, หรือขันธ์ของผู้อื่นในชำติก่อนๆ และ
นิพพำนที่ผู้นั้นเข้ำถึงด้วยมหำกุศล หรือมหำกิริยำ ญำณสัมปยุต
 ส�ำหรับกำรรู้กำรเข้ำสู่พระนิพพำนของผู้อื่นนั้น อภิญญำลำภีบุคคลนั้น 
ต้องเป็นพระอริยะด้วยจึงจะรู้ได้

๕. ทิพพจักขุอภิญญา

 ทิพพจักขุอภิญญา คือ จักษุอันเป็นทิพย์ เหมือนจักษุของเทวดำ และ
พรหมทั้งหลำย ซึ่งเป็นธรรมชำติที่เกิดด้วยสุจริตกรรม มีวจนัตถะว่ำ
      ทิพฺพญฺจ ต� จกฺขุ จาติ = ทิพฺพจกฺขุ 
 รูปนี้เป็นไปในเทวโลก พรหมโลกด้วย เป็นจักขุปสำทด้วย จึงชื่อว่ำ  
ทิพพจักขุ
      ทิพฺพจกฺขุ วิยาติ = ทิพฺพจกฺขุ 
 ญำณนี้มีกำรเห็นเสมือนตำของเทวดำ และพรหม จึงชื่อว่ำ ทิพพจักขุ
 จักขุปสำทของเทวดำ และพรหมทั้งหลำยน้ัน เกิดจำกมหำกุศลกรรม 
และรูปำวจรกุศลกรรม ทั้งปรำศจำกโทษ มีน�้ำดี, เสมหะ และเลือด เป็นต้น 
เป็นเครื่องขุ่นมัว จักขุปสำทนั้นจึงสำมำรถเห็นได้ไกลที่สุด และสิ่งที่เล็กที่สุดได้ 
อย่ำงน่ำอัศจรรย์
 ทิพพจักขุอภิญญำ จึงสำมำรถเห็นสิ่งต่ำง ๆ  ที่อยู่ระยะไกล และเล็กที่สุด 
ตลอดจนสถำนที่ที่ลี้ลับ หรือที่มีสิ่งปกปิดก�ำบังไว้
 อน่ึง ทิพพจักขุอภิญญำเป็นชื่อญาณเพื่อควำมรู้ จุติ และปฏิสนธิของ 
สัตว์ทั้งหลำย ท่ีเรียกว่ำ จุตูปปาตญาณ เพรำะสำมำรถเห็นสัตว์ทั้งหลำย 
ในขณะที่ตำย และในขณะที่เกิดแล้วได้ด้วยทิพพจักขุ เช่นกัน
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ทิพพจักขุ ย่อมเป็นไปในอารมณ์ ๔ อย่าง

 ทิพพจักขุ ย่อมเป็นไปในอำรมณ์ ๔ อย่ำง

 โดยเป็น ปรติตำรมณ์, ปัจจุบนัอำรมณ์, อชัฌตัตำรมณ์ และพหทิธำรมณ์ 

กล่ำวคือ :-

 ขณะทีท่�ำรปูให้เป็นอำรมณ์ และรปูนัน้เป็นกำมธรรม จงึเป็นปรติตารมณ์

 เพรำะเป็นไปในรูปที่มีอยู่เฉพำะหน้ำเท่ำนั้นจึงเป็นปัจจุบันอารมณ์

 ในกำลทีเ่หน็รปูอันถกูปกปิดก�ำบงั มรีปูทีอ่ยูใ่นท้องของตน เป็นต้น กเ็ป็น 

อัชฌัตตารมณ์

 ในกำลที่เห็นรูปคนอื่น ก็เป็น พหิทธารมณ์

 ควำมเป็นไปในอำรมณ์ ๔ ของทิพพจักขุ ดังนี้ 

 วิธีท�าทิพพจักขุอภิญญา ต้องฝึกหัด โดยกำรเพ่งกสิณท่ีมีควำมสว่ำง 

ได้แก่ เตโชกสิณ, โอทำตกสิณ และอำโลกกสิณ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง แล้วเข้ำ 

ปำทกฌำน ออกจำกฌำนมำดสูิง่ต่ำงๆ ทีป่กปิดก�ำบงัไว้ในบริเวณใกล้ๆ ตน ด้วย

บริกรรมสมำธิ ถ้ำยังไม่เห็นเข้ำปำทกฌำนใหม่ แล้วออกมำดูอีก ท�ำอยู่อย่ำงนี้

จนกว่ำจะเห็นได้ แล้วจึงท�ำทิพพจักขุต่อไป

 กำรท�ำทิพพจักขุอภิญญำนั้น ต้องเพ่งปฏิภำคนิมิตท่ีเกี่ยวกับกสิณ  

๓ อย่ำง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง อรรถกถำจำรย์ยกย่องอำโลกกสิณว่ำดีที่สุด กำร

เพ่งปฏิภำคนิมิต ต้องเพ่งโดยขยำยให้กว้ำงแผ่ออกไปตำมสถำนที่ต่ำงๆ ตั้งแต่ 

บ้ำนเรือน ท้องถิ่น จังหวัด ประเทศ ทวีป นิรยภูมิ เทวภูมิ พรหมภูมิ จนถึง 

ขอบจักรวำล ตำมที่ประสงค์จะดู แล้วเข้ำปำทกฌำน ออกจำกฌำนมำอธิฏฐำน 

ขอให้เห็นสิ่งนั้นๆ เสร็จแล้วเข้ำปำทกฌำนอีก จนอภิญญำวิถีเกิดเห็นสิ่งนั้นๆ ได้ 

ดังที่ตนอธิฏฐำนไว้ ถ้ำอภิญญำวิถียังไม่เกิดต้องกลับเข้ำปำทกฌำนอีก  

แล้วออกมำอธิฏฐำนใหม่ ท�ำเช่นนี้จนกว่ำอภิญญำวิถีเกิดขึ้น มีอุปมำว่ำ
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 ได้ยินว่ำ บุรุษผู้หนึ่งเดินทำงไปในเวลำกลำงคืนด้วยคบเพลิงหญ้ำ คร้ัน 
เดินไป คบเพลิงหญ้ำนั้นมอดลง เขำจึงเขี่ยคบเพลิงหญ้ำที่พื้นดินท�ำให้มันโพลง
ขึ้นมำอีก คบเพลิงหญ้ำนั้น ครั้นโพลงขึ้นแล้ว ได้ท�ำแสงสว่ำงมำกกว่ำแสงสว่ำง
ครั้งก่อน เมื่อคบเพลิงหญ้ำมอดลงแล้ว มอดลงเล่ำ เขำท�ำให้โพลงขึ้นได้ร�่ำไป
อย่ำงนั้น ตะวันก็ค่อยๆ ขึ้นมำ ครั้นตะวันขึ้นแล้ว กำรใช้คบเพลิงก็ไม่มี
 ดังน้ัน เขำจึงทิ้งคบเพลิงนั้นเสีย แล้วเดินไปได้ตลอดวันด้วยแสงตะวัน 
ฉะนั้น
 ทิพพจักขุอภิญญำ และจุตูปปำตอภิญญำนี้ เป็นอภิญญำเดียวกัน พึง
เข้ำใจมีควำมหมำยทั้ง ๒ อย่ำง คือ มีตำทิพย์ด้วย และรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ 
ทั้งหลำยด้วย นอกจำกนั้นยังเป็นเหตุแห่งอภิญญำอีก ๒ อย่ำงด้วย คือ

๖. ยถากัมมูปคอภิญญา

 ยถำกัมมูปคอภิญญำ คือ ปัญญำที่รู ้ เห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลำย 
ที่จัดแจงให้เกิดในภพต่ำงๆ ตลอดจนควำมสุข ควำมทุกข์ ที่สัตว์เหล่ำนั้น 
ก�ำลังได้รับอยู่ มีวจนัตถะว่ำ

ยถากมฺม� อุปคจฺฉนฺตีติ = ยถากมฺมูปคา

 สตัว์ทัง้หลำยย่อมเกดิในภพต่ำงๆ ตำมกรรมของตน ฉะนัน้ สตัว์เหล่ำนัน้
จึงชื่อว่ำ “ยถากัมมูปคา” ได้แก่ สัตว์ทั้งหลำยที่เกิดอยู่ในภพนั้นๆ ตำมอ�ำนำจ
แห่งกรรม
 กำรท�ำอภิญญำนี้ ถ้ำสัตว์น้ันอยู่ห่ำงไกล ต้องท�ำทิพพจักขุอภิญญำ  
เพื่อให้เห็นสัตว์นั้นๆ ก่อน แล้วจึงท�ำยถำกัมมูปคอภิญญำทีหลัง ส�ำหรับผู้ที่มี 
กำรพบเห็นกันอยู่นั้น ก็ท�ำแต่ยถำกัมมูปคอภิญญำอย่ำงเดียว
 ยถากัมมูปคอภิญญา เป็นไปในอำรมณ์ ๕ อย่ำง โดยเป็น ปริตตำรมณ์, 
มหัคคตำรมณ์, อัชฌัตตำรมณ์, พหิทธำรมณ์ และอตีตำรมณ์
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 ในกำลรู้กรรม เป็นกำมำวจร เป็น ปริตตารมณ์
 ในกำลรู้กรรม เป็นรูปำวจร และอรูปำวจร เป็น มหัคคตารมณ์
 ในกำลรู้กรรมของตนเอง เป็น อัชฌัตตารมณ์ 
 ในกำลรู้กรรมของคนอื่น เป็น พหิทธารมณ์
 เป็น อตีตารมณ์ เพรำะรู้แต่กรรมที่เป็นอดีตเท่ำนั้น

๗. อนาคตังสอภิญญา

 อนาคตงัสอภญิญา คอื ปัญญำท่ีรู้เหน็ขันธ์ของตนและของสตัว์ท้ังหลำย
ที่จะเป็นไปในภำยหน้ำ มีวจนัตถะว่ำ

อนาคเต ปวตฺโต อ�โส = อนาคต�โส

 ขันธ์ ๕ ที่จักเกิดขึ้นในอนำคต ชื่อว่ำ อนาคตังสะ ได้แก่ ภพชำติที่จะมี
ขึ้นในภำยหน้ำ
 อนำคตังสอภิญญำนี้ นอกจำกจะรู้ภพชำติของสัตว์ทั้งหลำยและของตน
แล้ว ยังรู้ไปถึงชำติ, สกุล, ชื่อ, สุข, ทุกข์ และกำรเข้ำถึงพระนิพพำนของตน 
และคนอื่นได้อีกด้วย แต่กำรรู้กำรเข้ำถึงพระนิพพำนของตนและคนอื่นนั้น  
ต้องเป็นพระอริยบุคคลจึงจะรู้ได้
 กำรท�ำอนำคตังสอภิญญำ ก็เป็นท�ำนองเดียวกับยถำกัมมูปคอภิญญำ 
คือผู้ที่อยู ่ห่ำงไกลมิอำจพบเห็นกันได้ ต้องท�ำทิพพจักขุอภิญญำก่อน แล้ว 
จงึท�ำอนำคตงัสอภญิญำทีหลงั ถ้ำอยูใ่กล้ได้พบเหน็กนัอยู ่กไ็ม่ต้องท�ำทพิพจกัข-ุ
อภิญญำ
 อนาคตงัสอภญิญา เป็นไปในอารมณ์ ๘ คอื ปรติตำรมณ์, มหคัคตำรมณ์,  
อัปปมำณำรมณ์, มัคคำรมณ์, อนำคตำรมณ์, อัชฌัตตำรมณ์, พหิทธำรมณ์ และ
นวัตตัพพำรมณ์ ก็อนำคตังสอภิญญำนั้น
 ในกำลที่รู ้ว ่ำ บุคคลผู ้นี้ ในอนำคตจักเกิดในกำมำวจรภพ ก็เป็น 
ปริตตารมณ์
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 ในกำลที่รู้ว่ำ บุคคลผู้นี้ในอนำคตจักเกิดรูปำวจรภพ หรืออรูปำวจรภพ  
ก็เป็นมหัคคตารมณ์
 ในกำลที่รู ้ว ่ำ บุคคลผู ้น้ีในอนำคตจักท�ำพระนิพพำนให้แจ้ง ก็เป็น 
อัปปมาณารมณ์
 ในกำลทีรู่ว่้ำ บคุคลผูน้ีใ้นอนำคตจกัท�ำมรรคให้มข้ึีนเป็นอำรมณ์ได้ เท่ำนี้
ก็เป็นมัคคารมณ์
 โดยแน่นอนแล้ว อนำคตังสอภิญญำ เป็นอนาคตารมณ์แท้
 ในกำลที่รู้ว่ำ เรำในอนำคตจักเกิดในที่โน้น ก็เป็นอัชฌัตตารมณ์
 ในกำลที่รู้ว่ำ คนอื่นโน้นในอนำคตจักเกิดในที่นั้น ก็เป็นพหิทธารมณ์ 
 ในกำลที่รู้ช่ือ และ โคตร โดยนัยเช่นว่ำ ในอนำคตพระผู้มีพระภำค 
เมตเตยยะจักเกิดข้ึน, พรำหมณ์ชื่อสุพรหมำ จักเป็นพระบิดำ, พรำหมณี ชื่อ 
พรหมวดี จักเป็นพระมำรดำของพระองค์ ดังนี้ เป็นนวัตตัพพารมณ์
 ควำมเป็นไปในอำรมณ์ ๘ แห่งอนำคตังสอภิญญำ เป็นฉะนี้

- จบสมถกรรมฐาน -
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วิปัสสนากัมมัฏฐาน

	 ตามอภิธัมมัตถสังคหบาลี	แสดงไว้โดยล�าดับดังนี้	คือ	:-
 ๑.	วิปสฺสนากมฺมฏฺาเน	ปน	สีลวิสุทฺธิ	จิตฺตวิสุทฺธิ	ทิฏฺวิิสุทฺธิ	กงฺขา-	
วิตรณวิสุทฺธิ	 มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ	 ปฏิปทาานทสฺสนวิสุทฺธิ		
านทสฺสนวิสุทฺธิ	เจติ	สตฺตวิเธน	วิสุทฺธิสงฺคโห	ฯ
 แปลความว่า	 ในวิปัสสนากัมมัฏฐานนี้	 นักศึกษาท้ังหลายพึงทราบว่า	 
วิสุทธิ	มี	๗	ประการ	ดังนี้
	 ๑)		สีลวิสุทธิ			 		 		 		 		 		 	 ความบริสุทธิ์แห่งศีล	
	 ๒)		จิตตวิสุทธิ		 		 		 		 		 		 	 ความบริสุทธิ์แห่งสมาธิ	
	 ๓)		ทิฏฐิวิสุทธิ		 		 		 		 		 		 	 ความบริสุทธิ์แห่งความเห็นถูกตรง 
	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 กับความจริงของสภาวธรรม	
	 ๔)		กังขาวิตรณวิสุทธิ			 		 		 	 ความบริสุทธิ์ของปัญญา	 ที่ข้ามพ้น 
	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 จากความสงสัย	
	 ๕)		มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ	 ความบริสุทธิ์ของปัญญาที่รู้ว่าทางนี้ 
	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 ใช่ทาง	หรือมิใช่ทาง	ที่จะด�าเนินไปสู่ 
	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 พระนิพพาน	 	
	 ๖)		ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ	 	 ความบรสิทุธิข์องปัญญาทีรู่ท้างปฏบิตัิ 
	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 ที่ถูกต้องแล้ว	
	 ๗)	ญาณทัสสนวิสุทธิ			 		 		 	 ความบริสุทธิ์ของปัญญา	 ที่รู ้แจ้ง 
	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 แทงตลอดอริยสัจธรรมทั้ง	๔
 ๒.		อนิจฺจลกฺขณํ	ทุกฺขลกฺขณํ	อนตฺตลกฺขณํ	เจติ	ตีณิ	ลกฺขณานิ	ฯ
 แปลความว่า	สามัญลักษณะ	มี	๓	อย่าง	ได้แก่
	 	 	อนิจจลักษณะ	 		 		 		 		 	 ลักษณะที่ไม่เที่ยง	
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   ทุกขลักษณะ			 		 		 		 		 	 ลักษณะที่เป็นทุกข์	
	 	 	อนัตตลักษณะ			 		 		 		 	 ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตน
 ๓.		อนิจฺจานุปสฺสนา	 ทุกฺขานุปสฺสนา	 อนตฺตานุปสฺสนา	 เจติ	 ติสฺโส		
อนุปสฺสนา	ฯ
 แปลความว่า	อนุปัสสนา	การตามเห็นไตรลักษณ์	๓	อย่าง	มี
	 	 	อนิจจานุปัสสนา		 	การตามพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเนืองๆ
	 	 	ทุกขานุปัสสนา			 	การตามพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์เนืองๆ
	 	 	อนัตตานุปัสสนา		 	การตามพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาเนืองๆ
 ๔.		สมฺมสนาณํ	อุทยพฺพยาณํ	ภงฺคาณํ	ภยาณํ	อาทีนวาณํ		
นิพฺพิทาาณํ	 มฺุจิตุกมฺยตาาณํ	 ปฏิสงฺขาาณํ	 สงฺขารุเปกฺขาาณํ	
อนุโลมาณฺเจติ	ทส	วิปสฺสนาาณานิ	ฯ
 แปลความว่า	พึงทราบวิปัสสนาญาณ	มี	๑๐	ประการ	ดังนี้	:-
	 ๑)	 สัมมสนญาณ			 		 		 ปัญญาที่รู้นามรูปเป็นไตรลักษณ์
	 ๒)	 อุทยัพพยญาณ	 		 		 ปัญญาที่เห็นความเกิดดับของนามรูป
	 ๓)	 ภังคญาณ			 		 		 		 ปัญญาที่รู้แต่ความดับของนามรูป
	 ๔)	 ภยญาณ		 		 		 		 		 ปัญญาที่รู้สึกว่านามรูปนี้เป็นภัย
	 ๕)	 อาทีนวญาณ			 		 		 ปัญญาที่รู้สึกเห็นโทษของนามรูป
	 ๖)	 นิพพิทาญาณ			 		 		 ปัญญาที่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อนามรูป
	 ๗)	 มุญจิตุกัมยตาญาณ		 ปัญญาที่อยากพ้นจากนามรูป
	 ๘)	 ปฏิสังขาญาณ		 		 		 ปัญญาที่รู้อุบายในการพิจารณานามรูป
	 ๙)	 สงัขารุเบกขาญาณ			 ปัญญาทีว่างเฉยต่อนามรปูทีพ่จิารณาไตรลักษณ์
	 ๑๐)	 อนุโลมญาณ			 		 		 ปัญญาที่อนุโลมให้เห็นอริยสัจ	๔
 ๕.		สฺุโต	วิโมกฺโข,	อนิมิตฺโต	วิโมกฺโข,	อปฺปณิหิโต	วิโมกฺโข	 เจติ		
ตโย	วิโมกฺขา	ฯ
 แปลความว่า	วิโมกข์	คือ	ความหลุดพ้น	มี	๓	อย่าง
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   ๑)		 สุญญตวิโมกข์		 		 		 หลุดพ้นด้วยความเป็นของไม่ใช่ตน
	 	 	๒)		 อนิมิตตวิโมกข์		 		 		 หลุดพ้นด้วยไม่มีนิมิตเครื่องหมาย
	 	 	๓)		อัปปณิหิตวิโมกข์		 		 หลุดพ้นด้วยไม่เป็นที่ตั้งของตัณหา
 ๖.		สฺุตานุปสฺสนา	อนิมิตฺตานุปสฺสนา	อปฺปณิหิตานุปสฺสนา	 เจติ		
ตีณิ	วิโมกฺขมุขานิ	จ	เวทิตพฺพานิ	ฯ	แปลความว่า
	 	 	สุญญตานุปัสสนา			 	การหลดุพ้นด้วยการตามพจิารณาเหน็นามรปู	 
	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 	ว่าไม่ใช่ตน
	 	 	อนิมิตตานุปัสสนา			 	การหลุดพ้นด้วยการตามพิจารณาเห็นความ 
	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 	ไม่มีนิมิตของนามรูป
	 	 	อัปปณิหิตานุปัสสนา		การหลุดพ้นด้วยการตามเห็นนามรูปไม่เป็น 
	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 	ที่ตั้งแห่งตัณหา

แสดงวิสุทธิตามอภิธัมมัตถสังคหบาลีโดยพิสดาร

๑.	สีลวิสุทธิ

 กถํ?	 ปาฏิโมกฺขสํวรสีลํ 	 อิ นฺทฺริยสํวรสีลํ 	 อาชีวปาริสุทฺธิสีล	ํ	
ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลฺเจติ	จตุปาริสุทฺธิสีลํ	สีลวิสุทฺธิ	นาม	ฯ
 แปลความว่า	สีลวิสุทธิ	เป็นไฉน	?	คือ	จตุปาริสุทธิศีล	๔	ประการ
	 	 	๑)		ปาฏิโมกขสังวรศีล			 =	 ศีลที่ส�ารวมในพระปาฏิโมกข์
	 	 	๒)		อินทริยสังวรศีล			 		 =	 ศีลที่ส�ารวมในทวารทั้ง	๖
	 	 	๓)		อาชีวปาริสุทธิศีล		 		 =	 ศีลที่เว้นจากมิจฉาชีพ
	 	 	๔)		ปัจจยสันนิสสิตศีล			 =	 ศีลที่มีเหตุผลในการใช้ปัจจัย	๔
	 ความบริสุทธิ์ของศีลทั้ง	๔	อย่างนี้	ชื่อว่า	“สีลวิสุทธิ” 

๒.	จิตตวิสุทธิ
 อุปจารสมาธิ	อปฺปนาสมาธิ	เจติ	ทุวิโธปิ	สมาธิ	จิตฺตวิสุทฺธิ	นาม	ฯ
 แปลความว่า	จิตตวิสุทธิ	ได้แก่	สมาธิ	๒	อย่าง	คือ	:-
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	 ๑.		อุปจารสมาธิ	คือ	สมาธิที่ใกล้ต่อฌาน
	 ๒.		อัปปนาสมาธิ	คือ	สมาธิที่เข้าถึงฌาน

๓.	ทิฏฐิวิสุทธิ
 ลกฺขณรสปจฺจุปฏฺานปทฏฺานวเสน	 นามรูปปริคฺคโห	 ทิฏฺวิิสุทฺธ	ิ	
นาม	ฯ
 แปลความว่า	การก�าหนดรู้นามรูป	ด้วยสามารถแห่งวิเสสลักษณะ	รส,	
ปัจจุปัฏฐาน	และ	ปทัฏฐาน	ชื่อว่า	ทิฏฐิวิสุทธิ

๔.	กังขาวิตรณวิสุทธิ
 เตสเมว	จ	นามรูปานํ	ปจฺจยปริคฺคโห	กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ	นาม	ฯ
	 การก�าหนดรูปั้จจัยแห่งนามรปูทัง้หลายเหล่านัน้	ชือ่ว่า	กงัขาวติรณวิสุทธิ	

๕.	มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
 ตโต	ปร	ํปน	ตถาปรคิคฺหเิตส	ุสปจจฺเยส	ุเตภมูกิสงขฺาเรส	ุอตตีาทเิภท-	
ภินฺเนสุ	 ขนฺธาทินยมารพฺภ	 กลาปวเสน	 สงฺขิปิตฺวา	 อนิจฺจํ	 ขยฏฺเน	 ทุกฺข	ํ	
ภยฏฺเน	 อนตฺตา	 อสารกฏฺเนาติ	 อทฺธานวเสน	 สนฺตติวเสน	 ขณวเสน		
วา	สมฺมสนาเณน	ลกฺขณตฺตยํ	สมฺมสนฺตสฺส	เตเสฺวว	ปจฺจยวเสน	ขณวเสน	
จ	อุทยพฺพยาเณน	อุทยพฺพยํ	สมนุปสฺสนฺตสฺส	จ
     โอภาโส	ปีติ	ปสฺสทฺธิ		 	 	 อธิโมกฺโข	จ	ปคฺคโห
	 	 		 	สุขํ	าณมุปฏฺาน-			 	 	 มุเปกฺขา	จ	นิกนฺติ	เจติ	ฯ
	 โอภาสาทิวิปสฺสนูปกฺกิเลสปริปนฺถปริคฺคหวเสน	 มคฺคามคฺค-	
ลกฺขณววตฺถานํ	มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ	นาม	ฯ
	 ต่อจากกังขาวิตรณวิสุทธิ	 ในเตภูมิกสังขตธรรม	 ที่มีประเภทต่างๆ	 มี
อดีต	 เป็นต้น	 ที่พระโยคาวจรได้เห็นมาแล้ว	 โดยอาการดังกล่าวแล้ว	 ในทิฏฐิ
วิสุทธิ	 และกังขาวิตรณวิสุทธิ	 แล้วย่อสังขารในภูมิทั้ง	 ๓	 นั้นลงโดยความเป็น

_15-0983(189-308)P4.indd   192 12/19/58 BE   4:33 PM



193กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

หมวดเดียวกัน	 ครั้นแล้วพิจารณาสังขารท่ีย่อลงนั้นตามอาการสืบต่อกันด้วย	 
สมัมสนญาณพจิารณาซึง่ไตรลกัษณ์ว่า	นามรูปนี	้เป็นของไม่เทีย่ง	เพราะอรรถว่า 
สิ้นไป	ไม่ยั่งยืนมั่นคง,	เป็นทุกข์	เพราะอรรถว่า	เป็นภัยที่น่ากลัว,	เป็นอนัตตา	
เพราะอรรถว่าไม่มีแก่นสาร,	ไม่เป็นไปตามอ�านาจของผู้ใด	แล้วพิจารณาความ
เกิดดับของรูปนามด้วยอ�านาจของสัมมสนญาณเป็นปัจจัยให้อุทยัพพยญาณ
บังเกิดขึ้นพร้อมกับวิปัสสนูปกิเส	ซึ่งได้แก่	:-
	 ๑.	 โอภาส	 		 		 คือ		 แสงสว่าง	
	 ๒.	 ปีติ		 		 		 		 	”			 ความอิ่มเอิบใจ
	 ๓.	 ปัสสัทธิ			 		 	”			 ความสงบเยือกเย็นของจิต
	 ๔.	 อธิโมกข์		 		 	”			 ความน้อมใจเชื่อ
	 ๕.	 ปัคคหะ	“	 		 	”			 ความเพียรอย่างแรงกล้า
	 ๖.	 สุข		 		 		 		 	”			 ความสบายมาก
	 ๗.	 ญาณ			 		 		 	”			 ปัญญามาก
	 ๘.	 อุปัฏฐาน		 		 	”			 สติมาก
	 ๙.	 อุเบกขา			 		 	”			 อาการวางเฉย	
	 ๑๐.	 นิกันติ		 		 		 	”			 ความใคร่
	 โอภาสเป็นต้นนี้	 เป็นวิปัสสนูปกิเลสต่างหาก	 มิใช่อริยมรรค	 ปัญญาที่รู้	
เช่นนี้แหละ	ชื่อว่า	มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

๖.	ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
 ตถา	 ปริปนฺถวิมุตฺตสฺส	 ปน	 ตสฺส	 อุทยพฺพยาณโต	 ปฏฺาย		
ยาวานุ โลมา	 ติลกฺขณํ 	 วิป สฺสนาปรมฺปราย	 ปฏิปชฺชนฺตสฺส	 นว		
วิปสฺสนาาณานิ	ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ	นาม	ฯ
	 วิปัสสนาญาณ	 ๙	 ของพระโยคาวจรผู ้หลุดพ้นจากอันตราย	 คือ	 
วิปัสสนูปกิเลส	ดังกล่าวแล้ว	ผู้ก�าลังปฏิบัติวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ต่อเนื่องกัน
มาแต่อุทยัพพยญาณ	จนถึง	อนุโลมญาณ	ชื่อว่า	“ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ”

_15-0983(189-308)P4.indd   193 12/19/58 BE   4:33 PM



194 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

๗.	ญาณทัสสนวิสุทธิ
 ตสฺเสวํ	ปฏิปชฺชนฺตสฺส	ปน	วิปสฺสนาปริปากมาคมฺม	อิทานิ	อปฺปนา	

อุปปฺชชฺสิสฺตติี	ภวงคฺ	ํโวจฉฺนิทฺติวฺา	อปุปฺนฺนมโนทวฺาราวชชฺนานนตฺร	ํเทวฺ	ตณีิ		

วิปสฺสนาจิตฺตานิ	 ยงฺกิฺจิ	 อนิจฺจาทิลกฺขณมารพฺภ	 ปริกมฺโมปจารานุโลม-	

นาเมน	ปวตฺตนฺติ	ฯ

	 เมื่อพระโยคาวจรปฏิบัติตามล�าดับแห่งวิปัสสนา	 อาศัยความแก่รอบ 

ของวิปัสสนา	ปรารภอนิจจลักษณะ	เป็นต้น	อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปในล�าดับ

แห่งมโนทวาราวัชชนะ	 อันตัดกระแสภวังค์เกิดขึ้นว่า	 อัปปนา	 จักส�าเร็จด้วย

บริกรรม	อุปจาร	อนุโลม	ดังนี้

 ยา	วิปสฺสนา	สิขปฺปตฺตา	สา	สานุโลมา	สงฺขารุเปกฺขา	วุฏฺานคามินิ-	

วิปสฺสนาติ	จ	ปวุจฺจติ	ฯ

	 วิป ัสสนาญาณใด	 เป็นญาณอันแก่กล้าถึงซึ่งความเป็นยอดแห่ง 

วิปัสสนาญาณ	วิปัสสนาญาณนั้น	เป็นอนุโลมญาณ	ฯ	สังขารุเบกขาญาณ	ท่าน

เรียกว่า	วุฏฐานคามินีวิปัสสนา	ดังนี้

 ตโต	 ปรํ	 โคตฺรภูจิตฺตํ	 นิพฺพานมาลมฺพิตฺวา	 ปุถุชฺชนโคตฺตมภิภวนฺตํ		

อริยโคตฺตมภิสมฺโภนฺตฺจ	ปวตฺตนติ	ฯ

	 ต่อจากนั้น	 โคตรภูจิต	 หน่วงพระนิพพานมาเป็นอารมณ์	 ท�าลายเสียซึ่ง

โคตรปุถุชน	และยังอริยโคตรให้เกิดขึ้น

	 ตสฺสานนฺตรเมว	มคฺโค	ทุกฺขสจฺจํ	 ปริชานนฺโต	สมุทยสจฺจํ	 ปชหนฺโต		

นิโรธสจฺจํ	สจฺฉิกโรนฺโต	มคฺคสจฺจํ	ภาวนาวเสน	อปฺปนาวีถิโมตรติ	ฯ

	 ในล�าดับโคตรภูจิตนั้นเอง	 อริยมรรคก�าหนดรู้ทุกขสัจ	 ละสมุทยสัจ	 

กระท�านิโรธให้แจ้ง	 หย่ังลงสู่วิถีแห่งอัปปนาชวนจิต	 ด้วยสามารถภาวนากิจ 

แห่งมัคคสัจ
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 ตโต	 ปรํ	 ทฺว	 ตีณิ	 ผลจิตฺตานิ	 ปวตฺติตฺวา	 นิรุชฺฌนฺติ	 ฯ	 ตโต	 ปรํ		
ภวงฺคปาโตว	 โหติ	 ฯ	 ปุน	 ภวงฺคํ	 ปน	 วิจฺฉินฺทิตฺวา	 ปจฺจเวกฺขณาณาน	ิ	
ปวตฺตนฺติ	ฯ
	 ต่อจากมัคญาณ	ผลจิตเกิดขึ้น	๒-๓	ขณะ	แล้วดับไป	ต่อจากผลจิตนั้น
ย่อมเป็นกระแสภวังค์	 ครั้นกระแสภวังค์ขาดแล้ว	 ปัจจเวกขณญาณทั้งหลาย	 
ย่อมเกิดขึ้นอีก
    มคฺคํ	ผลฺจ	นิพฺพานํ			 	 	 ปจฺจเวกฺขติ	ปณฺฑิโต	
	 	 		 ปหีเน	เกฺลเส	เสเส	จ		 	 	 ปจฺจเวกฺขติ	วา	น	วา	ฯ	
	 	 		 ฉพฺพิสุทฺธิกฺกเมเนวํ		 		 	 	 ภาเวตพฺโพ	จตุพฺพิโธ	
	 	 		 าณทสฺสนวิสุทฺธิ			 		 	 	 นาม	มคฺโค	ปวุจฺจติ	ฯ
	 	 		 		 		 		 		 อยเมตฺถ	วิสุทฺธิเภโท	ฯ
	 พระอริยบุคคลย่อมพิจารณามัคญาณ,	ผลญาณ	และพระนิพพาน	ย่อม
พิจารณากิเลสที่ประหารแล้ว	 และกิเลสที่ยังไม่ประหาร	 แต่บางท่านไม่ได้
พจิารณากด็	ี(แล้วแต่ปรยิตั)ิ	อรยิมรรค	๔	ประการ	ท่ีเนือ่งจากการเจริญวิสทุธ	ิ๖	 
เรียกว่า	ญาณทัสสนวิสุทธิ

ประเภทของวิสุทธิ	๗	จบเพียงเท่านี้

แสดงวิโมกขเภท
 ตตฺถ	 อนตฺตานุปสฺสนา	 อตฺตาภินิเวสํ	 มฺุจนฺตี	 สฺุตานุปสฺสนา		
นาม	 วิโมกฺขมุขํ	 โหติ	 ฯ	 อนิจฺจานุปสฺสนา	 วิปลฺลาสนิมิตฺตํ	 มฺุจนฺตี		
อนิมิตฺตานุปสฺสนา	 นาม	 วิโมกฺขมุขํ	 โหติ	 ฯ	 ทุกฺขานุปสฺสนา	 ตณฺหาปณิธึ		
มฺุจนฺตี	อปฺปณิหิตานุปสฺสนา	นาม	วิโมกฺขมุขํ	โหติ	ฯ
	 ในวิโมกข์	๓	ประการนั้น	อนัตตานุปัสสนา	ละการยึดมั่นในอัตตาเสียได้	 
จัดเป็นวิโมกขมุข	 ชื่อว่า	 สุญญตานุปัสสนา,	 อนิจจานุปัสสนา	 ละนิมิตแห่ง
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วปิลาสธรรมเสยีได้	จดัเป็นวโิมกขมุข	ชือ่ว่า	อนมิติตานปัุสสนา,	ทกุขานปัุสสนา		
ละตัณหาปณิธิเสียได้	จัดเป็นวิโมกขมุข	ชื่อว่า	อัปปณิหิตานุปัสสนา
	 ตสฺมา	ยทิ	วุฏฺานคามินีวิปสฺสนา	อนตฺตโต	วิปสฺสติ	สฺุโต	วิโมกฺโข		
นาม	โหติ	มคฺโค	ยทิ	อนิจฺจโต	วิปสฺสติ	อนิมิตฺโต	วิโมกฺโข	นาม	ยทิ	ทุกฺขโต		
วิปสฺสติ	 อปฺปณิหิโต	 วิโมกฺโข	 นามาติ	 จ	 มคฺโค	 วิปสฺสนาคมนวเสน	 ตีณิ		
นามานิ	ลภติ	ฯ
	 เพราะเหตุนั้น	 ถ้าวุฏฐานคามินีวิปัสสนา	 เห็นแจ้งโดยความเป็นอนัตตา	
อริยมรรค	 ชื่อว่า	 สุญญตวิโมกข์,	 ถ้าวุฏฐานคามินีวิปัสสนา	 เห็นแจ้งโดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง	 อริยมรรค	 ช่ือว่า	 อนิมิตตวิโมกข์,	 ถ้าวุฏฐานคามินี
วิปัสสนา	เห็นแจ้งโดยความเป็นทุกข์	อริยมรรค	ชื่อว่า	อัปปณิหิตวิโมกข์	ฉะนั้น	
อริยมรรคจึงมีชื่อ	๓	อย่าง	ด้วยสามารถแห่งการด�าเนินไปของวิปัสสนาญาณ

ตถา	ผลฺจ	มคฺคาคมนวเสน	มคฺควีถิยํ	ฯ

	 ส่วนอริยผล	 ย่อมมี	 ๓	 อย่างเหมือนกับในมรรควิธี	 ด้วยสามารถแห่ง 
การบรรลุอริยมรรค
 ผลสมาปตฺติวีถิย	ํปน	ยถาวุตฺตนเยน	วปิสสฺนตฺาน	ํยถาสก	ํผลมปุปฺชชฺ-	
มานมฺปิ	วิปสฺสนาคมนวเสเนว	สฺุตาทิวิโมกฺโขติ	ปวุจฺจติ	ฯ
	 ในผลสมาบัติวีถิ	 ผลจิตแม้ก�าลังเกิดขึ้นแก่วิปัสสนาญาณบุคคลใน 
ขันธสนัดานของตนๆ	โดยนยัดงักล่าวแล้ว	ท่านจงึเรียกว่าสญุญตวโิมกข์	เป็นต้น	
ก็ด้วยสามารถแห่งการบรรลุซึ่งวิปัสสนาญาณโดยส่วนเดียว
	 อาลมฺพนวเสน	ปน	สรสวเสน	จ	นามตฺตยํ	 สพฺพตฺถาปิ	 สพฺเพสมฺปิ		
สมเมว	ฯ
	 วิโมกข์ท้ัง	 ๓	 อย่างใดอย่างหนึ่ง	 ย่อมเกิดข้ึนแก่อริยบุคคลทั้งหลาย 
ในมรรควิถี	 และผลสมาบัติวิถีทั้งปวงโดยสม�่าเสมอ	 ด้วยสามารถแห่งอารมณ์
และด้วยสามารถแห่งกิจรสและสัมปัตติรส

วิโมกขเภทในกรรมฐานสังคหะยุติเพียงเท่านี้

_15-0983(189-308)P4.indd   196 12/19/58 BE   4:33 PM



197กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

ปุคคลเภท
 เอตถฺ	ปน	โสตาปตตฺมิคคฺ	ํภาเวตฺวา	ทฏฺิวิจิกิจิฉฺาปหาเนน	ปหนีาปาย-	
คมโน	สตฺตกฺขตฺตุปรโม	โสตาปนฺโน	นาม	โหติ	ฯ
	 ในอริยบุคคล	 ๔	 ประเภทนี้	 ผู ้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	 จนส�าเร็จ 
โสดาปัตติมรรค	 ผู้นั้นได้เป็นผู้ประหารอกุศลกรรม	 ที่เป็นเหตุน�าไปสู่อบาย	 
เพราะได้ประหารทิฏฐิ	 และวิจิกิจฉา	 เสียแล้ว	 ฉะน้ันจึงได้ชื่อว่า	 สัตตักขัตตุ
ปรมโสดาบัน	คือ	พระโสดาบันที่จะเกิดในกามสุคติภูมิ	อย่างมากเพียง	๗	ชาติ 
เท่านั้น
 สกทาคามิมคฺคํ	 ภาเวตฺวา	 ราคโทสโมหานํ	 ตนุกรตฺตา	 สกทาคามี		
นาม	โหติ	สกิเทว	อิมํ	โลกํ	อาคนฺตฺวา	ฯ
	 เมื่อพระโสดาบันเพียรบ�าเพ็ญวิปัสสนาจนส�าเร็จสกทาคามิมรรคแล้ว	 
ได้ชื่อว่า	เป็นสกทาคามี	เพราะจะมาเกิดในกามสุคติภูมิอีกชาติเดียว	โดยเหตุที่
ท�าให้ราคะ,	โทสะ,	โมหะเบาบางลง	(ตนุกรปหาน)
 อนาคามิมคฺคํ	 ภาเวตฺวา	 กามราคพฺยาปาทานํ	 อนวเสสปฺปหาเนน	
อนาคามี	นาม	โหติ	อนาคนฺตฺวา	อิตฺถตฺตํ	ฯ
	 เมื่อพระสกทาคามีเพียรบ�าเพ็ญวิปัสสนา	 จนส�าเร็จอนาคามิมรรคแล้ว 
ได้ชื่อว่า	อนาคามีบุคคล	คือ	 ไม่กลับมาสู่กามสุคติภูมิอีก	 โดยเหตุที่ได้ประหาร
กามราคะ	และพยาปาท	ขาดสิ้นโดยไม่มีเหลือ
 อรหตฺตมคฺคํ	 ภาเวตฺวา	 อนวเสสกิเลสปฺปหาเนน	 อรหา	 นาม	 โหติ	
ขีณาสโว	โลเก	อคฺคทกฺขิเณยฺโย	ฯ
	 เมื่อพระอนาคามีเพียรบ�าเพ็ญวิปัสสนา	 จนส�าเร็จอรหัตตมรรคแล้ว	 ได้
ชื่อว่า	เป็นพระอรหันต์	ผู้สิ้นอาสวกิเลส	ผู้ที่ควรได้รับการสักการะอันเลิศในโลก	
โดยเหตุที่ได้ประหารกิเลสทั้งหมดโดยไม่มีเหลือ

ประเภทอริยบุคคลในวิปัสสนากรรมฐาน	จบลงเพียงนี้
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สมาปัตติเภท
 ๑.		ผลสมาปตฺติ	ปเนตฺถ	สพฺเพสมฺปิ	ยถาสกํ	ผลวเสน	สาธารณาว	ฯ

	 	 	ในสมาปัตติเภทนี้	ผลสมาบัติ	ย่อมเกิดขึ้นตามควรแก่พระอริยบุคคล

ทั้งปวง	ด้วยสามารถแห่งผลจิตเฉพาะของตน	ๆ

	 ๒.		นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชนํ	 ปน	 อนาคามีนฺเจว	 อรหนฺตานฺจ	

ลพฺภติ	ฯ

	 	 	นิโรธสมาบัติ	ย่อมบังเกิดแก่พระอนาคามี	และพระอรหันต์เท่านั้น

 ๓.		ตตฺถ	 ยถากฺกมํ	 ปมชฺฌานาทิมหคฺคตสมาปตฺ 	 สมาปชฺชิตฺวา		

วุฏฺาย	ตตถฺ	คเต	สงขฺารธมเฺม	ตตถฺ	ตตฺเถว	วปิสฺสนฺโต	ยาว	อากิจฺฺายตนํ		

คนฺตฺวา	ตโต	ปรมาธิฏฺเยฺยาทิกํ	ปุพฺพกิจฺจํ	กตฺวา	เนวสฺานาสฺายตนํ	

สมาปชฺชติ	ฯ

	 พระอริยบุคคลเข้ามหัคคตสมาบัติ	 มีปฐมฌาน	 เป็นต้น	 โดยล�าดับใน

สมาบัติเหล่านัน้	แล้วจงึออกจากสมาบตัเิหล่านี	้พิจารณาสงัขารธรรมในสมาบตัิ

เหล่านั้น	 จนบรรลุถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติเป็นที่สุด	 ต่อจากนั้น	 จึงกระท�า 

ปุพกิจอธิษฐานก่อน	เป็นต้น	แล้วจึงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ

 ๔.		ตสฺส	ทวินฺนํ	อปฺปนาชวนานํ	ปรโต	โวจฺฉิชฺชติ	จิตฺตสนฺตติ	ฯ

	 	 	ในกาลต่อมา	 การสืบต่อของจิตแห่งอัปปนาชวนะ	 คือ	 เนวสัญญา- 

นาสัญญายตนฌาน	๒	ขณะของพระอริยบุคคลนั้นย่อมขาดลง

 ๕.		ตโต	ปรํ	นิโรธสมาปนฺโน	นาม	โหติ	ฯ	

	 	 	ต่อจากนั้น	ย่อมเป็นนิโรธสมาบัติ

 ๖.		วุฏฺานกาเล	 ปน	 อนาคามิโน	 อนาคามิผลจิตฺตํ	 อรหโต	 จ		

อรหตฺตผลจิตฺตํ	เอกวารเมว	ปวตฺติตฺวา	ภวงฺคปาโตว	โหติ	ฯ
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  	ในกาลออกจากนิโรธสมาบัตินั้น	 อนาคามิผลจิตของพระอนาคามี
บุคคล	หรืออรหัตตผลจิต	ของพระอรหันตบุคคล	ย่อมเป็นไปเพียง	๑	ขณะ	แล้ว
จึงเป็นภวังคจิตต่อไป
 ๗.	ตโต	ปรํ	ปจฺจเวกฺขณาณานิ	ปวตฺตนฺตีติ	ฯ 
	 	 	ต่อจากนั้น	ปัจจเวกขณญาณย่อมเกิดขึ้น	ฯ
   อยเมตฺถ	สมาปตฺติเภโท	นิฏฺโิต	จ	วิปสฺสนากมฺมฏฺานนโย
 ประเภทของสมาบัติในวิปัสสนากรรมฐานและนัยแห่งวิปัสสนา
กรรมฐาน	ยุติลงเพียงเท่านี้

แสดงเนื้อความตามอภิธัมมัตถสังคหะ
วิสุทธิ	๗

	 ค�าว่า	 “วิสุทธิ”	 แปลว่า	 ความบริสุทธิ์	 หมายถึง	 บริสุทธิ์จากกิเลส	 
มีวจนัตถะว่า
      วิสุชฺฌตีติ	=	วิสุทฺธิ	
	 ธรรมชาติใด	ย่อมบริสุทธิ์	เป็นพิเศษ	ธรรมชาตินั้น	ชื่อว่า	“วิสุทธิ”
      วิโสเธตีติ	=	วิสุทฺธิ	
	 ธรรมชาติใด	ย่อมช�าระกาย	วาจา	ใจ	ให้บริสุทธิ์	เป็นพิเศษ	ธรรมชาติ
นั้น	ชื่อว่า	“วิสุทธิ”	
      วิสุชฺฌติ	เอตายาติ	=	วิสุทฺธิ	
	 กาย	วาจา	ใจ	ย่อมบรสิทุธ์ิ	เป็นพิเศษด้วยธรรมชาตนิัน้	ฉะนัน้	ธรรมชาติ
นั้น	ชื่อว่า	“วิสุทธิ”
     	 วิสุชฺฌนํ	=	วิสุทฺธิ	
	 ความบรสิทุธิ	์เป็นพเิศษ	ชือ่ว่า	วสิทุธ	ิได้แก่	ความบรสิทุธิข์อง	ศลี,	สมาธ,ิ	
ปัญญา	เป็นวิสุทธิ	๗	ประการ
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๑.	สีลวิสุทธิ

 สีลวิสุทธิ	หมายถึง	ความบริสุทธิ์ของศีล	มี	๔	อย่าง	เรียกว่า	จตุปาริ- 
สุทธิสีล	ได้แก่
 ๑)		ปาฏิโมกขสังวรศีล	 คือ	 ศีลที่ส�ารวมในพระปาฏิโมกข์	 ศีลนี้ช่วยให้ 
ผู้รักษาพ้นจากอบายภูมิทั้ง	๔	องค์ธรรม	ได้แก่	ศรัทธาเจตสิกในมหากุศลจิต	๘	
ที่มี	ศีล	๕,	ศีล	๘,	ศีล	๑๐,	ศีล	๒๒๗	เป็นอารมณ์
 ๒)		อินทรียสังวรศีล	คือ	ศีลที่ส�ารวมในอินทรีย์	๖
      อินฺทฺริยสํวโร	จ	ตํ	สีลํ	จาติ	=	อินฺทฺริยสํวรสีลํ 
 แปลความว่า	 อินทรีย์ทั้ง	 ๖	 คือ	 จักขุนทรีย์,	 โสตินทรีย์,	 ฆานินทรีย์,	 
ชิวหินทรีย์,	 กายินทรีย์,	 มนินทรีย์	 ย่อมสังวรรักษาได้	 ฉะนั้น	 เรียกว่า	 
อินทรียสังวรศีล
	 องค์ธรรม	ได้แก่	สติเจตสิกที่ประกอบในมหากุศลจิตขณะที่มีการส�ารวม
ในการรับอารมณ์ทางทวารทั้ง	๖
	 การส�ารวมในการรับอารมณ์ทางทวารทั้ง	 ๖	 นั้น	 ท่านมิให้ถือเอานิมิต 
และอนุพยัญชนะ	 คือ	 มิให้ถือเอาบัญญัติอารมณ์	 เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง	 เช่น	
ศีรษะ,	แขน,	ขา,	มือ,	เท้า	เป็นต้น	เรียกว่า	“อนุพยัญชนะ”	และมิให้ถือเอา
แม้บัญญัติส่วนรวม	 เช่น	 บัญญัติรวมทั้งรูปร่างกายโดยความเป็นคน	 เป็นสัตว์	
เป็นหญิง-ชาย	เป็นต้น	เรียกว่า	“นิมิต”	ท่านให้ถือเอาสภาวปรมัตถ์เป็นอารมณ์	
ได้แก่	นามธรรม	และรปูธรรมทีก่�าลงัปรากฏอยูเ่ฉพาะหน้า	เป็นปัจจบุนัอารมณ์
 ๓)		อาชีวปาริสุทธิศีล	คือ	บริสุทธิ์ด้วยการเลี้ยงชีพ
	 ส�าหรับฆราวาส	เว้นมิจฉาชีพต่าง	ๆ 	ที่เนื่องด้วยกายทุจริต	และวจีทุจริต
ด้วยวิริยะ	อดทนต่อทุจริตมิจฉาชีพ
	 ส่วนพระภิกษุ	สามเณร	พึงเว้นกุลทูสกะ	การประจบตระกูลและอเนสนา	 
การแสวงหาต่างๆ	 ที่ไม่เป็นการสมควร	 ตามที่ก�าหนดไว้ในพระปาฏิโมกข์	 
องค์ธรรม	ได้แก่	วิริยเจตสิก	ที่มีอารมณ์เป็นการเว้นจากทุจริตมิจฉาชีพ

_15-0983(189-308)P4.indd   200 12/19/58 BE   4:33 PM



201กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

 ๔)		ปัจจยสันนิสสิตสีล	 ศีลบริสุทธิ์ด้วยการพิจารณาใช้ปัจจัย	 ๔	 คือ	
อาหาร,	 เครื่องนุ่งห่ม,	 ที่อยู่อาศัย,	 ยารักษาโรค	 ตามความจ�าเป็นด้วยเหตุผล	
เช่นรับประทานอาหาร	เพื่อแก้ทุกข์จากความหิว,	ใช้จีวร,	เสื้อผ้าเพื่อปกปิดสิ่ง
อันควรละอาย	หรือเพื่อกันแดดและลม	เป็นต้น
	 องค์ธรรม	ได้แก่	ปัญญาเจตสิกในมหากุศลจิตที่มีปัจจัย	๔	เป็นอารมณ์

ศีลจะบริสุทธิ์	ได้ด้วยการปฏิบัติ	๔	ประการ

	 ๑.		เทสนาสุทธิ	 		 		 		 	บริสุทธิ์		 ด้วยการแสดงอาบัติ
	 ๒.		สังวรสุทธิ			 		 		 		 	บริสุทธิ์		 ด้วยการส�ารวม	
	 ๓.		ปริเยฏฐิสุทธิ		 		 		 	บริสุทธิ์		 ด้วยเว้นมิจฉาทุราชีพ	
	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 	 (ด้วยการแสวงหา)
	 ๔.		ปัจจเวกขณสุทธิ		 		 	บริสุทธิ์		 ด้วยการพิจารณา
	 โดยทั่วไปแล้ว	 นิจศีล	 ชื่อว่า	 ศีลวิสุทธิ	 คฤหัสถ์รักษาศีล	 ๕	 เป็นนิตย์,	
อุบาสก	อุบาสิกา	รักษาศีลอุโบสถ	เป็นนิตย์,	สามเณร	รักษาศีล	๑๐	เป็นนิตย์,	 
พระภิกษุ	 รักษาศีล	 ๒๒๗	 อยู่เป็นนิตย์	 ชื่อว่า	 ศีลวิสุทธิ	 แต่การรักษาศีล 
ดังกล่าวจะรักษาให้เป็นนิตย์	 ย่อมกระท�าได้ยาก	 และปุถุชนไม่อาจรักษาเป็น 
นิตย์ได้	เว้นแต่พระอริยบุคคล
	 อินทรียสังวร	 คือ	 การเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละ	 ที่จะท�าให้ศีลวิสุทธิได้ 
เป็นนิตย์	 ส�าหรับปุถุชน	 ฉะนั้น	 ศีลวิสุทธิ	 ได้แก่	 ศีลที่มีอารมณ์เป็นสติปัฏฐาน	
คือ	ในขณะเจริญสติปัฏฐาน	หรือเจริญมรรคที่เรียกว่า	มัชฌิมาปฏิปทา	นั่นเอง

๒.	จิตตวิสุทธิ

 จิตตวิสุทธิ	ความบริสุทธิ์แห่งจิต	มีวจนัตถะว่า	
      จิตฺตสฺส	วิสุทฺธิ	=	จิตฺตวิสุทฺธิ
	 การช�าระจิตให้ปราศจากกิเลสนิวรณ์	ชื่อว่า	จิตตวิสุทธิ	หมายถึง	ความ
บริสุทธิ์ของ	สมาธิ	นั่นเอง
	 องค์ธรรม	ได้แก่	เอกคัคตาเจตสกิ	ในมหากศุลจติ,	มหากริยิา	มหคัคตกศุล	 
และ	มหัคคตกิริยา
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	 จิตตวิสุทธิน้ี	 ย่อมเกิดแก่พระโยคาวจร	 ที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเจริญสมถะ	
เรียกว่า	“สมถยานิก”	และผู้เจริญวิปัสสนาล้วน	เรียกว่า	“วิปัสสนายานิก”

จิตตวิสุทธิ	มี	๒	อย่าง

 ๑)		สมถยานิกสมาธิ	ได้แก่	สมาธิ	๒	อย่าง	คือ
	 	 	๑.	อุปจารสมาธิ	
	 	 	๒.	อัปปนาสมาธิ	
 ๒)		วิปัสสนายานิกสมาธิ	ได้แก่	ขณิกสมาธิ	
	 จิตตวิสุทธิ	 หรือสมาธิบริสุทธิ์นั้น	 หมายถึงสมาธิขณะนั้นปราศจาก 
กิเลสนิวรณ์	หรือนิวรณ์ธรรม	มีกามฉันทนิวรณ์	เป็นต้น	ไม่อาจอาศัยสมาธินั้น
เป็นอารมณ์ได้	ได้แก่	เอกัคคตาเจตสิก	ที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสติปัฏฐานหรือมี
นามธรรม	รูปธรรม	ที่เป็นปัจจุบันอารมณ์
	 วิสุทธิมรรคอรรถกถา	 สงเคราะห์สมาบัติ	 ๘	 ว่า	 เป็น	 จิตตวิสุทธ	ิ	
หมายถึงยกขึ้นสู่อารมณ์ของวิปัสสนาได้	คือเป็นบาทของวิปัสสนาได้นั่นเอง	

๓.	ทิฏฐิวิสุทธิ

 ทิฏฐิวิสุทธิ	คือ	ความบริสุทธิ์ของความเห็นถูก	ได้แก่การเห็นนามธรรม	
รูปธรรม	ตามความเป็นจริง
	 องค์ธรรม	 ได้แก่	 ปัญญาเจตสิก	 ที่ในมหากุศลญาณสัมปยุตจิต	 ๔	 ที่มี
ลักษณะของนามธรรม	และรูปธรรม	เป็นอารมณ์
	 หมายความว่า	 ปัญญาที่ก�าหนดรู้สภาวลักษณะของนามธรรม	 และ 
รูปธรรม	โดยไม่ใช่อัตตา	ตัวเรา	ชื่อว่า	ทิฏฐิวิสุทธิ	เมื่อสงเคราะห์โดยญาณ	๑๖	
แล้ว	ได้แก่	นามรูปปริจเฉทญาณ
	 ปัญญาที่เห็นนามรูปตามสภาวะท่ีเป็นความจริงนี้	 ช่ือว่า	 “ทิฏฐิวิสุทธิ”	
เพราะความเห็นนี้	บริสุทธิ์จากสักกายทิฏฐิ	คือความส�าคัญผิดว่า	รูปนามขันธ์	๕	
เป็นอัตตา	ตัวตน	นั่นเอง
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๔.	กังขาวิตรณวิสุทธิ

 กังขาวิตรณวิสุทธิ	คือ	ความบริสุทธิ์ของปัญญาที่พ้นจากความสงสัย	 	
     กงฺขาวิตรณา	เอว	วิสุทฺธิ	=	กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ	
	 แปลว่า	ปัญญาที่รู้เหตุปัจจัยของนามรูปทั้ง	๒	ชื่อว่า	กังขาวิตรณวิสุทธิ
หมายความว่า	ปัญญาที่รู้ว่า	ธรรมทั้งหลาย	คือ	นามธรรมและรูปธรรมเหล่านี้	 
เกิดขึ้นมาโดยอาศัยอวิชชา	ตัณหา	อุปาทาน	และกรรม	เป็นต้น	 เป็นเหตุและ 
ปัจจัยให้เกิดขึ้นท้ังในชาตินี้และชาติหน้าก็ตาม	 หาได้มีพระผู้เป็นเจ้าบันดาลให้
เกิดขึ้นไม่	ปัญญานี้	จึงชื่อว่า	“กังขาวิตรณวิสุทธิ”	เพราะสามารถท�าลายความ
เห็นผิดที่ชื่อว่า	 “อิสสรนิมมานวาททิฏฐิ”	 คือส�าคัญว่า	 มีผู้ยิ่งใหญ่	 เป็นผู้สร้าง
สัตว์และโลกขึ้น	 ความเห็นผิดและความสงสัยนี้จึงถูกท�าลายลง	 ด้วยปัญญาที่
เห็นปัจจัยของนามรูปตามสภาวะที่เป็นจริง
	 องค์ธรรม	 ได้แก่	 ปัญญาเจตสิก	 ในมหากุศลญาณสัมปยุตที่รู้เห็นปัจจัย
ของนามรูป	เป็นอารมณ์
	 “กงัขาวติรณวสิทุธ”ิ	นี	้สงเคราะห์ในญาณ	๑๖	ได้แก่	“ปัจจยปรคิคหญาณ”	 
ซึ่งเป็นญาณที่รู้เห็นปัจจัยของนามรูป	ท�าให้สิ้นความสงสัยในกาลทั้ง	๓	ว่า	อดีต
เราเคยเกิดมาหรือไม่หนอ	?๑	ชาตินี้เราเกิดมาได้อย่างไรหนอ	?๒	และชาติหน้า
ต่อไปเราจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่หนอ	 ?๓	 ความสงสัยเช่นนี้	 จะไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติที่ 
เข้าถึงปัจจยปริคคหญาณ	ในวิสุทธิ	๗	เรียกว่า	กังขาวิตรณวิสุทธิ

วิสุทธิมัค	ภาค	๓	ความสงสัย	๑๖	ประการ	
๑	 สงสัยในอดีต	๕	ประการ	
	 	 เราได้มีได้เป็นมาแล้วหรือหนอ	 เรามิได้มีมิได้เป็นหรือหนอ	 เราได้เป็นอะไรหนอ	 เราได้เป็น 
	 	 อย่างไรหนอ	เราได้เป็นอะไรแล้วเป็นอะไรหนอ	
๒	สงสัยในปัจจุบัน	๖	ประการ
	 	 เรามีอยู่เป็นอยู่หรือหนอ	 เราไม่มีอยู่ไม่เป็นอยู่หรือหนอ	 เราเป็นอะไรอยู่หนอ	 เราเป็นอย่างไร 
	 	 อยู่หนอ	สัตว์ผู้นี้มาแต่ไหนหนอ	สัตว์ผู้นั้นจักเป็นผู้ไปที่ไหน	(หนอ)
๓	สงสัยในอนาคต	๕	ประการ	
	 	 เราจักมีจักเป็นหรือหนอ	 เราจักไม่มีไม่เป็นหรือหนอ	 เราจักเป็นอะไรหนอ	 เราจักเป็นอย่างไรหนอ 
	 	 เราจักเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรหนอ
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๕.	มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

 มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ	 คือ	 ความบริสุทธิ์ของปัญญาที่รู้ถูกต้อง 

ว่าทางนี้ใช่ทางหรือไม่ใช่ทาง	ที่จะด�าเนินไปสู่พระนิพพาน

	 	 	ค�าว่า				 มัคค			 	แปลว่า			 ทาง	

	 	 	ค�าว่า				 อมัคค			แปลว่า			 ไม่ใช่ทาง

	 แต่ในที่นี้	“มัค”	หมายถึง	“อารมณ์”

	 มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ	จึงหมายถึง	ปัญญาของผู้ปฏิบัติที่มีความรู้

ถูกแน่นอนว่า	อารมณ์นี้ใช่อารมณ์ที่จะด�าเนินไปสู่พระนิพพานหรือมิใช่

	 องค์ธรรม	ได้แก่	ปัญญาเจตสิก	ในมหากุศลญาณสัมปยุตที่มีไตรลักษณ์	

หรือวิปัสสนูปกิเลส	เป็นอารมณ์

	 มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินี้	สงเคราะห์ในญาณ	๑๖	ได้แก่	อุทยัพพย-

ญาณเบ้ืองต้น	 ที่เรียกว่า	 ตรุณอุทยัพพยญาณ	 คือ	 ปัญญาตามเห็นความเกิด	

และความดบัไปของรปูนาม	ต่อจากสมัมสนญาณ	ทีเ่หน็การดบัของนามรปู	ชนดิ

สันตติยังไม่ขาด	 เมื่อเพ่งอารมณ์ด้วยสมาธิ	 มีก�าลังมากเกินกว่าปัญญา	 ท�าให ้

วิปัสสนูปกิเลส	 ๑๐	 อย่าง	 อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นอารมณ์	 ปะปนอยู่กับ

นามรูปที่เป็นไตรลักษณ์ในอุทยัพพยญาณนั้น

	 วิปัสสนูปกิเลสที่จัดเป็นกิเลสของวิปัสสนาได้นั้น	 จะต้องเกิดวิปัสสนาที ่

จะเข้าไปในปฏิปทาอันแท้จริงก่อน	 มิฉะนั้น	 มัคคามัคคญาณก็จะเกิดขึ้นไม่ได้	 

เพราะญาณอันนีจ้ะต้องรูอ้ย่างถกูต้องและแน่นอนว่าอะไรทีไ่ม่ใช่อารมณ์ของมรรค	

และอะไรที่ใช่อารมณ์ของมรรคที่แท้จริง	จึงจะเรียกว่า	มัคคามัคคญาณทัสสน- 

วิสุทธิ

	 อารมณ์ที่แท้จริงนั้น	ก็ได้แก่	นามรูปที่เป็นไตรลักษณ์	ในอุทยัพพยญาณ

นั่นเอง
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 ส่วนอารมณ์ท่ีไม่ใช่ทางนัน้	กไ็ด้แก่	วปัิสสนปูกเิลส	๑๐	นัน่เอง	รายละเอยีด 

วิปัสสนูปกิเลส	๑๐	จะได้กล่าวในเรื่องของอุทยัพพยญาณต่อไป

๖.	ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ

 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ	คือ	ความบริสุทธิ์ของปัญญาที่รู้ในข้อปฏิบัติ

ที่จะด�าเนินไปสู่พระนิพพานได้แน่นอน

	 องค์ธรรม	ได้แก่	ปัญญาเจตสิกในมหากุศลญาณสัมปยุต	ขณะพิจารณา

นามรูปโดยความเป็นไตรลักษณ์

	 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ	 เป็นวิปัสสนาญาณโดยแท้	 สงเคราะห์ใน 

ญาณ	๑๖	ได้แก่	ญาณ	๙	ดังนี้	คือ	:-

	 ๑)		พลวอุทยัพพยญาณ	

	 ๒)		ภังคญาณ	

	 ๓)		ภยตูปัฏฐานญาณ	(ภยญาณ)	

	 ๔)		อาทีนวญาณ	

	 ๕)		นิพพิทาญาณ	

	 ๖)		มุญจิตุกัมยตาญาณ	

	 ๗)		ปฏิสังขาญาณ

	 ๘)		สังขารุเปกขาญาณ	

	 ๙)		อนุโลมญาณ

	 ญาณทั้ง	 ๙	 นี้	 เป็นวิปัสสนาญาณโดยตรง	 นับแต่พลวอุทยัพพยญาณ	 

คือ	ปัญญาทีเ่หน็นามรูปไม่เทีย่ง,	เป็นทกุข์,	เป็นอนตัตา	ทีผ่่านพ้นมาจากวปัิสสนปู- 

กเิลส	๑๐	อย่าง	เป็นต้นแล้ว	จนถงึอนโุลมญาณ	หรอืท่ีเรยีกว่า	“สจัจานโุลมกิญาณ”	

คือญาณที่น้อมไปสู่ความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ	๔	หรือแจ้งพระนิพพาน
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	 วิปัสสนาญาณท้ัง	 ๙	 นี้	 เรียกว่า	 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ	 เพราะ 
ปัญญาน้ีเป็นการปฏิบัติเพื่อท�าลายวิปลาสธรรมทั้งปวง	 มีอัตตวิปลาสเป็นต้น	
และท�าให้เข้าถงึความพ้นทุกข์ได้เป็นทีส่ดุ	จงึชือ่ว่า	“ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธ”ิ

๗.	ญาณทัสสนวิสุทธิ

 ญาณทัสสนวิสุทธิ	 คือ	 ความบริสุทธิ์ของปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดใน
อริยสัจธรรมทั้ง	๔	โดยสมบูรณ์
	 องค์ธรรม	ได้แก่	ปัญญาเจตสิก	ที่ประกอบในมรรคจิต	๔	ผลจิต	๔	ที่มี
นิพพานเป็นอารมณ์	และสงเคราะห์ถึงปัญญาทีพ่จิารณา	มรรค	ผล	นพิพาน	กเิลส	 
ที่ละแล้ว	และที่เหลืออยู่	ในปัจจเวกขณญาณ
	 ญาณทัสสนวิสุทธินี้	เป็นโลกุตตรปัญญา	ส่วนวิสุทธิที่	๑	ถึงที่	๖	ยังเป็น
โลกียปัญญา	เฉพาะในปัจจเวกขณญาณ	ที่พิจารณาอารมณ์	๑๙	อย่างนั้น	เป็น
โลกียปัญญา	แต่สงเคราะห์ไว้ในญาณทัสสนวิสุทธินี้	เพราะเหตุว่า	ปัจจเวกขณ
ญาณ	มีการพิจารณา	มรรค	ผล	นิพพาน	ซึ่งเป็นโลกุตตรธรรมด้วย

สรุปวิสุทธิ	๗

 ๑.		สีลวิสุทธิ			 		 	ได้แก่	จตปุารสิทุธศิลี	คอื	ศลีทีเ่ป็นบาทของวปัิสสนา	 
	 	 		 		 		 		 		 		 	หรือศีลที่เป็นไปในอารมณ์ของสติปัฏฐาน	คือ	 เป็น 
	 	 		 		 		 		 		 		 	ศีลที่สงเคราะห์ด้วยมรรค	มีองค์	๘
 ๒.		จิตตวิสุทธิ		 		 	ได้แก่	สมาธิ	๓	คือ	ขณิกสมาธิ,	อุปจารสมาธิ	และ	 
	 	 		 		 		 		 		 		 	อัปปนาสมาธิ	ที่เป็นบาทของวิปัสสนา
 ๓.		ทิฏฐิวิสุทธิ	
	 ๔.		กังขาวิตรณวิสุทธิ	
	 ๕.		มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
	 ๖.		ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ	
	 ๗.	ญาณทัสสนวิสุทธิ	

วิปัสสนาญาณ	
เป็น	

โลกียปัญญา

โลกุตตรปัญญา
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ไตรลักษณ์
	 ลักษณะโดยทั่วไปของสังขารธรรม	ไม่ว่า	จะเป็นรูปธรรม	หรือนามธรรม	

ท้ังในส่ิงที่มีชีวิต	 และไม่มีชีวิต	 ย่อมแสดงเครื่องหมายให้วิปัสสนาญาณรู้ได้	 

๓	อย่าง	คือ	:-

	 ๑.		อนิจจลักษณะ			ได้แก่		 	ลักษณะที่ไม่เที่ยงของนามรูป

	 ๒.		ทุกขลักษณะ			 	ได้แก่		 	ลักษณะที่ทนอยู่ไม่ได้ของนามรูป

	 ๓.		อนัตตลักษณะ			ได้แก่		 	ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของนามรูป

	 ความเป็นไปของนามรปูขันธ์	๕	ท่ีจะปรากฏแก่ผูเ้จริญวิปัสสนากรรมฐาน

อย่างใดอย่างหนึ่งใน	๓	ลักษณะนี้

	 ถ้าพระโยคาวจร	 อบรมการปฏิบัติแรงมาด้วยศีล	 อนิจจลักษณะ 

ย่อมปรากฏ

	 ถ้าอบรมการปฏิบัติแรงมาด้วยสมาธิ	ทุกขลักษณะ	ย่อมปรากฏ

	 ถ้าอบรมการปฏิบัติแรงมาด้วยปัญญา	อนัตตลักษณะ	ย่อมปรากฏ

	 พระโยคาวจรทีเ่ป็นตเิหตกุบคุคล	เมือ่เจรญิวปัิสสนากรรมฐานโดยถกูต้อง 

และวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแล้ว	 ไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง	 ย่อมปรากฏและ

ย่อมเข้าใจในไตรลักษณ์ทั้ง	๓	อย่างนี้ถึงกัน	คือ	:-

	 สิ่งใดที่ไม่เที่ยง		 		 	สิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์	

	 สิ่งใดเป็นทุกข์		 		 	สิ่งนั้นย่อมเป็นอนัตตา

	 อารมณ์ของไตรลกัษณ์อนัใดอันหนึง่นีแ้หละจะพาให้เข้าถงึพระนพิพานได้

	 ในวิสุทธิมรรคอรรถกถา	 แสดงอารมณ์ของไตรลักษณ์	 ย่อมปรากฏแก ่

ผู้เพ่งเบญจขันธ์ไว้	๔๐	ประการ	คือ	:-
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 ๑.		อนิจจลักษณะ	มี	๑๐	ประการ
	 ๑)	อนิจจโต	 		 	พิจารณาโดย		 ความไม่เที่ยง	
	 ๒)	อัทธุวโต	 		 		 		 	”			 	 	 ความไม่ยั่งยืน	
	 ๓)	อสารกโต			 		 		 	”			 	 	 ความไม่มีแก่นสาร	
	 ๔)	จลโต		 		 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นของเคลื่อนไหว	
	 ๕)	ปโลกโต		 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นของแตกดับ
	 ๖)	วิปริณามธัมมโต		 	”			 	 	 ความเปลี่ยนแปลงกลับกลอก
	 ๗)	มรณธัมมโต			 		 	”			 	 	 ความเป็นธรรมเพื่อความตาย
	 ๘)	วิภวโต			 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นของฉิบหาย
	 ๙)	สังขตโต		 		 		 		 	”			 	 	 ความต้องปรุงแต่งเนืองๆ
	 ๑๐)	ปภังคุโต	 		 		 		 	”			 	 	 ความต้องแตกกระจัดกระจาย
 ๒.		ทุกขลักษณะ	มี	๒๕	ประการ
	 ๑)	ทุกขโต			 		 	พิจารณาโดย		 ความเป็นทุกข์	
	 ๒)	ภยโต	 		 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นของน่ากลัว
	 ๓)	อีติโต		 		 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นของน่าหวาดเสียว
	 ๔)		อุปัททวโต		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นสภาพที่ข่มเหง
	 ๕)	อุปสัคคโต		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นของขัดข้อง
	 ๖)	โรคโต			 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นของเจ็บปวด
	 ๗)	อาพาธโต			 		 		 	”			 	 	 ความเป็นสภาพที่ป่วยไข้
	 ๘)	คัณฑโต		 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นประดุจหัวฝี
	 ๙)	สัลลโต			 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นประดุจศรปักอยู่	
	 ๑๐)	อฆโต	 		 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นที่หาคุณมิได้
	 ๑๑)	อตาณโต			 		 		 	”			 	 	 ความเป็นทีป่ราศจากการต้านทาน
	 ๑๒)	อเลณโต	 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นที่พ้นจากการป้องกัน
	 ๑๓)	อสรณโต			 		 		 	”			 	 	 ความเป็นของไม่มีที่พึ่ง
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 ๑๔)	อาทีนวโต			 	พิจารณาโดย		 ความเป็นธรรมที่มีแต่โทษ
	 ๑๕)	อฆมูลโต	 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นมูลของความทุกข์
	 ๑๖)	วธกโต			 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นประดุจเพชฌฆาต
	 ๑๗)	สาสวโต		 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นไปเพื่ออาสวะ
	 ๑๘)	มารามิสโต		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นเหยื่อของกิเลสมาร
	 ๑๙)	ชาติธัมมโต	 		 		 	”			 	 	 ความเป็นไปเพื่อความเกิด	
	 ๒๐)	ชราธัมมโต		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นไปเพื่อความเสื่อม
	 ๒๑)	พยาธิธัมมโต		 		 	”			 	 	 ความเป็นไปเพื่อความเจ็บไข้
	 ๒๒)	โสกธัมมโต		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นไปเพื่อความเศร้าโศก
	 ๒๓)	ปริเทวธัมมโต		 		 	”			 	 	 ความเป็นไปเพื่อความร�่าไห้ร�าพัน
	 ๒๔)	อุปายาสธัมมโต		 	”			 	 	 ความเป็นไปเพื่อความคับแค้น
	 ๒๕)	สังกิเลสิกธัมมโต		 	”			 	 	 ความเป็นธรรมที่เศร้าหมอง
 ๓.		อนัตตลักษณะ	มี	๕	ประการ
	 ๑)	อนัตตโต	 		 	พิจารณาโดย		 ความไม่ใช่ตัวเรา
	 ๒)	ปรโต		 		 		 		 		 	”			 	 	 ความไม่ใช่ของเรา
	 ๓)	ริตตโต			 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นของว่าง
	 ๔)	ตุจฉโต			 		 		 		 	”			 	 	 ความที่เปล่าจากแก่นสาร
	 ๕)	สุญญโต		 		 		 		 	”			 	 	 ความเป็นสภาพทีไ่ม่ใช่สตัว์	บคุคล	
	 สังขตธรรม	และ	อสังขตธรรม	คือ	จิต	เจตสิก	รูป	นิพพาน	ทั้งหมดนี้
พระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาว่า
	 	 		 	สพฺเพ	 		 สงฺขารา			 อนิจฺจา
	 	 		 	สพฺเพ	 		 สงฺขารา			 ทุกฺขา	
	 	 		 	สพฺเพ	 		 ธมฺมา		 		 อนตฺตา
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	 แปลว่า	 “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง	 สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์	 ธรรม 
ทั้งหลายเป็นอนัตตา”	ดังนี้

อนุปัสสนา	๓
 อนุปัสสนา	แปลว่า	การตามพิจารณาเนือง	ๆ 	ย่อมเกิดแก่พระโยคาวจร	
ผู้เจริญวิปัสสนาที่ตามเห็นสังขารธรรม	โดยความเป็นอนิจจัง,	ทุกขัง,	อนัตตา	
	 มีวจนัตถะว่า	

อนิจฺจสฺส	อนุปสฺสนา	อนิจฺจานุปสฺสนา	ฯ
	 การตามพจิารณารปูนาม	ทีเ่ป็นอนิจจงัอยูเ่นอืงๆ	จนอนจิจลกัษณะปรากฏ
ชื่อว่า	“อนิจจานุปัสสนา”	หรือ

อนิจฺจตาย	อนุปสฺสนา	อนิจฺจานุปสฺสนา	ฯ
	 การพิจารณาเห็นนามรูปไม่เที่ยงเนืองๆ	ชื่อว่า	“อนิจจานุปัสสนา”
	 องค์ธรรม	 ได้แก่	 ปัญญาเจตสิก	 ในมหากุศลญาณสัมปยุต,	 มหากิริยา- 
ญาณสัมปยุต	ที่มีความเกิดดับของนามรูป	เป็นอารมณ์
	 ทุกขานุปัสสนา	 และ	 อนัตตานุปัสสนา	 ก็มีวจนัตถะท�านองเดียวกันกับ
อนิจจานุปัสสนานี้
	 อนุปัสสนา	 ๓	 ประการนี้	 ย่อมสมบูรณ์แก่ผู้เจริญวิปัสสนา	 ก็เข้าถึง	 
สงัขารุเบกขาญาณ	เพราะความสงบจากสงัขารทัง้หลาย	ไม่วกกลบัมามีเยือ่ใย
ในสังขารนั้นอีก	ตอนนี้กิเลสเบาบางมาก	ไม่มีก�าลังที่จะฉุดรั้งจิตใจให้หวนกลับ
มายินดีในอารมณ์ที่จะให้เป็นไปสังสารวัฏฏ์ได้
	 ข้อนี้มีอุปมาว่า	 ภิกษุรูปหนึ่งไปหาซื้อบาตร	 ได้เห็นบาตรที่เจ้าของร้าน 
น�ามาให้ดู	ก็มีความพอใจคิดว่าจะซื้อบาตรนี้	จึงตรวจดูอย่างถี่ถ้วนได้เห็นบาตร
นั้นมีรอยทะลุอยู่	๓	รู	ความพอใจที่จะซื้อก็หมดไป
	 ในการที่ความพอใจหมดไปนั้น	หาใช่หมดความพอใจในรอยทะลุ	๓	รู	นั้น	
ก็หามิได้	แต่หมดความพอใจในบาตรนั้นทั้งหมด
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 ข้ออุปมานี้ฉันใด	 เม่ือพิจารณารู้เห็นไตรลักษณ์แล้ว	 ความพอใจรักใคร่ 
ในสังขารธรรมก็หมดลง	 ฉะนั้น	 โคตรภูญาณ	 และมัคคญาณ	 ที่เกิดต่อจาก 
วุฏฐานคามินีวิปัสสนานั้น	 ก็พ้นจากอารมณ์ที่เป็นสังขารธรรม	 ด้วยวุฏฐาน- 
คามินีวิปัสสนาญาณ	ที่เห็นสังขารธรรมพร้อมด้วยไตรลักษณ์	เป็นอารมณ์
	 ผู้เจริญวิปัสสนา	จึงย่อมตั้งอยู่ในอนิจจานุปัสสนา	หรือ	ทุกขานุปัสสนา	 
หรืออนัตตานุปัสสนา	อย่างใดอย่างหนึ่งใน	๓	อย่างนี้
	 ในอารมณ์ทั้ง	 ๓	 อย่างนี้	 ท่านเรียกว่า	 “วิโมกขมุข”	 คือเป็นช่องทาง 
ที่จะน�าออกสู่พระนิพพาน

แสดงวิปัสสนาญาณ	ตามนัยอภิธัมมัตถสังคหะ
 วปัิสสนา	เป็นชือ่ของปัญญาทีเ่หน็	นามรปู	ไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	เป็นอนตัตา	
ผู้เจริญวิปัสสนา	จะต้องเรียนรู้นามรูปที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก่อนว่า	นาม	
คือ	จิต	และ	เจตสิก	กับ	รูป	มีลักษณะอย่างไร	?

ลักขณาทิจตุกกะของนามจิต
	 วิชานนลกฺขณ�		 		 		 		 มีการรู้อารมณ์	เป็นลักษณะ	
	 ปุพฺพงฺคมรส�		 		 		 		 		 เป็นประธานของเจตสิก	และ	กัมมชรูป	
	 สนฺธานปจฺจุปฏฺาน�			 		 มีการสืบต่อกันไม่ขาดสาย	เป็นผลปรากฏ	
	 สงฺขารปทฏฺาน�	วา		 		 มีเจตสิกขันธ์	๓	หรือ	
	 วตฺถารมฺมณปทฏฺาน�			 มีอารมณ์	๖,	วัตถุ	๖	เป็นเหตุใกล้

ลักขณาทิจตุกกะของเจตสิก
	 นมนลกฺขณ�		 		 		 		 		 มีการน้อมรับรู้อารมณ์	เป็นลักษณะ	
	 สมฺปโยครส�		 		 		 		 		 มีการประกอบกบัจติ	และเจตสกิด้วยกนั	เป็นกจิ
	 อวินิพฺโภคปจฺจุปฏฺาน�			 มีการไม่แยกจากจิต	เป็นผลปรากฏ
	 วิญฺญาณปทฏฺาน�	 		 		 มีวิญญาณ	เป็นเหตุใกล้
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ลักขณาทิจตุกกะของรูป
	 รุปฺปนลกฺขณ�			 		 		 		 มีการแตกท�าลาย	เป็นลักษณะ	

	 วิกิรณรส�		 		 		 		 		 		 มีการแยกจากจิตเจตสิก	เป็นกิจ 
	 อพฺยากตปจฺจุปฏฺาน�				 มีความไม่เป็นบาป-บุญ	เป็นผล		
	 วิญฺญาณปทฏฺาน�	 		 		 มีวิญญาณ	เป็นเหตุใกล้

นามรูปไม่มีอํานาจของตัวเอง
 นาม	 ไม่มีอ�านาจ	 หรือไม่มีความสามารถในตัวตน	 ไม่สามารถกิน,	 ดื่ม	 
หรือส�าเร็จอิริยาบถใดๆ	ได้
 รูป	 ก็เช่นเดียวกัน	 ไม่มีความปรารถนาท่ีจะกิน,	 ดื่ม,	 พูด	 หรือส�าเร็จ
อิริยาบถใดๆ
	 รูปเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยนาม	หรือนามเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยรูป
	 เมื่อนามปรารถนาอย่างไร	 รูปก็ร่วมเป็นไปอย่างนั้น	 ในวิสุทธิมรรค 
อรรถกถา	อุปมานามกับรูปว่า
	 เหมือนบุรุษหนึ่ง	 ตาบอดมาแต่ก�าเนิด	 ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตนเอง	 
กับบุรุษหนึ่งเป็นง่อยเปลี้ย	ไม่สามารถไปไหนได้ด้วยตัวเอง
	 แต่ถ้าบุรุษท้ังสองคนน้ัน	 อาศัยซึ่งกันและกัน	 คือ	 คนตาบอดแบก 
คนเป็นง่อยเปลี้ยไว้บนบ่า	โดยคนเป็นง่อยที่ตาดีคอยบอกทางให้เดิน	คนทั้งสอง
นั้นก็สามารถไปในสถานที่ต่างๆ	ได้
	 แต่ถ้าคนทั้งสองนี้แยกจากกัน	 มิได้อาศัยซึ่งกันและกัน	 ก็ไม่สามารถไป 
ในที่ต่างๆ	ได้	เพราะต่างก็พิการด้วยกัน
	 นามและรูปก็ฉันนั้น	 นามไม่มีอ�านาจส�าเร็จกิริยาต่างๆ	 ได้	 และรูปก็
ไม่มีอ�านาจในการท�ากิริยาต่างๆ	 ได้เช่นกัน	 แต่การเกิดขึ้นของกิริยาต่างๆ	 นั้น	 
ส�าเร็จได้ด้วยนาม	และรูป	อาศัยซึ่งกันและกัน
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แสดงความหมายของญาณ	๑๖
	 ๑.	 นามรูปปริจเฉทญาณ			 ปัญญาที่ก�าหนดรู้นามรูป	
	 ๒.	 ปัจจยปริคคหญาณ			 		 ปัญญาที่รู้เหตุปัจจัยของนามรูป	
	 ๓.	 สัมมสนญาณ			 		 		 		 ปัญญาที่รู้ความเกิดดับของนามรูป	
	 ๔.	 อุทยัพพยญาณ	 		 		 		 ปัญญาที่รู้นามรูปเป็นไตรลักษณ์	
	 ๕.	 ภังคญาณ			 		 		 		 		 ปัญญาที่เห็นแต่ความดับของนามรูป	
	 ๖.	 ภยญาณ		 		 		 		 		 		 ปัญญาที่รู้สึกว่านามรูปเป็นภัย	
	 ๗.	 อาทีนวญาณ			 		 		 		 ปัญญาที่รู้สึกเห็นโทษของนามรูป	
	 ๘.	 นิพพิทาญาณ			 		 		 		 ปัญญาที่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อนามรูป	
	 ๙.	 มุญจิตุกัมยตาญาณ		 		 ปัญญาที่ต้องการพ้นจากนามรูป	
	 ๑๐.	 ปฏิสงัขาญาณ		 		 		 		 ปัญญาทีรู้่จกัอบุายทีน่�าให้พ้นจากนามรปู	
	 ๑๑.	 สังขารุเบกขาญาณ			 		 ปัญญาทีว่างเฉยต่อนามรปู	(มไีตรลักษณ์ 
	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 เป็นอารมณ์)	
	 ๑๒.	 อนุโลมญาณ			 		 		 		 ปัญญาที่อนุโลมให้เห็นอริยสัจ	๔	
	 ๑๓.	 โคตรภูญาณ	 		 		 		 		 ปัญญาที่ท�าอารมณ์นิพพานให้ปรากฏ	
	 ๑๔.	 มคัคญาณ			 		 		 		 		 ปัญญาทีป่ระหารกเิลสขาดเป็นสมจุเฉท	
	 ๑๕.	 ผลญาณ		 		 		 		 		 		 ปัญญาทีเ่สวยอารมณ์นพิพานตามมรรค	
	 ๑๖.	 ปัจจเวกขณญาณ		 		 		 ปัญญาที่พิจารณามรรค	 ผล	 นิพพาน	 
	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 กิเลสที่เหลือ	และกิเลสที่หมดแล้ว	
	 	 ญาณที่	๑	ถึงที่	๑๒			 		 เป็นโลกียญาณล้วน	ๆ	
	 	 ญาณที่	๑๓		 		 		 		 		 อยู่ในระหว่างโลกีย์	กับ	โลกุตตระ	
	 	 ญาณที่	๑๔	และ	๑๕		 		 เป็นโลกุตตระ	
	 	 ญาณที่	๑๖			 		 		 		 		 เป็นโลกีย์	
	 	 วิปัสสนาญาณ	๑๐			 		 นับแต่สัมมสนญาณ	ถึง	อนุโลมญาณ	
	 	 วิปัสสนาญาณ	๙		 		 		 นับแต่อุทยัพพยญาณ	ถึง	อนุโลมญาณ
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แสดงหมวดธรรมที่เนื่องกับวิปัสสนา
	 ต่อไปนี้จักได้แสดงวิปัสสนากรรมฐานโดยสังเขป	 แต่ก่อนอื่นควรจะได ้

ทราบถึงหมวดธรรมต่างๆ	 ที่เนื่องอยู่ในวิปัสสนา	 เช่น	 วิปัสสนาภูมิ	 ๖	 และ	 

สติปัฏฐาน	๔	เป็นต้น	เพราะเมือ่กล่าวถงึวิปัสสนาแล้ว	จะได้ไม่สบัสนไขว้เขวกนั

วิปัสสนาภูมิ	๖
 วิปัสสนาภูมิ	หมายถึง	อารมณ์ของวิปัสสนาปัญญา	ภูมิ	ในที่นี้หมายถึง	

อารมณ์	 ของวิปัสสนา	 หรือจะกล่าวว่า	 เป็น	 “กรรมฐาน”	 ของวิปัสสนาก็ได้	

หรือภูมิธรรมทั้ง	๖	นี้	เป็นธรรมที่อบรมให้เกิดวิปัสสนาปัญญาก็ได้

	 ฉะนั้น	 ผู ้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน	 จึงจ�าเป็นจะต้องเข้าใจภูมิของ 

วิปัสสนาเสียก่อน

 วิปัสสนาภูมิ	๖	ได้แก่	:-	

	 ๑.	ขันธ์	๕			 		 		 		 		 ๒.	อายตนะ	๑๒	

	 ๓.	ธาตุ	๑๘		 		 		 		 		 ๔.	อินทรีย์	๒๒	

	 ๕.	อริยสัจ	๔			 		 		 		 ๖.	ปฏิจจสมุปบาท	๑๒

	 ในวิปัสสนาภูมิ	 ๖	 ท่ีเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานี้	 โดยย่อแล้ว	 ก็ได้แก่

นามธรรม	กับ	รูปธรรม	นั่นเอง

	 รายละเอียดของวิปัสสนาภูมิ	 ๖	 เหล่านี้	 ได้แสดงแล้วในปริจเฉทที่	 ๗	 

และ	๘	จึงจะไม่น�ามาอธิบายซ�้าอีกในที่นี้
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สติปัฏฐาน	๔
	 สติปัฏฐาน	 หมายถึง	 ฐานท่ีต้ังของ	 สติ	 หรือเป็นฐานที่รองรับการ 
ก�าหนดของสติอันประเสริฐ	เพราะสามารถน�าจิตให้ด�าเนินไปถึงพระนิพพานได้	
มีอยู่	๔	หมวด	คือ	:-
 ๑.	กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน	มี	๑๔	ปัพพะ	
	 ๑)	 อานาปานปัพพะ	ก�าหนดลมหายใจเข้าออก	
	 ๒)	 อิริยาบถปัพพะ		 ก�าหนดอิริยาบถ	๔	คือ	อาการนั่ง,	นอน,	ยืน,	 
	 	 	 	 		 		 		 		 		 เดิน	
	 ๓)	 สัมปชัญญปัพพะ	ก�าหนดอิริยาบถย่อย	๗	อาการ	
	 	 	 	 		 		 		 		 		 -		 ก้าวไปข้างหน้า,	ถอยกลับมาข้างหลัง	
	 	 	 	 		 		 		 		 		 -		แลไปข้างหน้า,	เหลยีวไปข้างซ้าย	และขวา
	 	 	 	 		 		 		 		 		 -		คู้แขนเข้า	และ	เหยียดแขนออก	
	 	 	 	 		 		 		 		 		 -		กิริยาที่ใช้บาตร,	จีวร,	สังฆาฏิ	
	 	 	 	 		 		 		 		 		 -		การเคี้ยว,	การดื่ม,	การเลีย	
	 	 	 	 		 		 		 		 		 -		การถ่ายอุจจาระ	และ	ปัสสาวะ	
	 	 	 	 		 		 		 		 		 -		การขยับเดิน,	ยืน,	นั่ง,	นอน,	จะหลับ	ตื่น,	 
	 	 	 	 		 		 		 		 		 		 นิ่ง,	พูด	
	 ๔)	 ปฏิกูลปัพพะ		 พิจารณา	อาการ	๓๒	มีผม,	ขน,	เล็บ,	ฟัน,	หนัง	 
	 	 	 	 		 		 		 		 		 		 		 เป็นต้น	
	 ๕)	 ธาตุปัพพะ		 		 		 	”			 ลักษณะของธาตุ	๔	มีดิน,	น�้า,	ไฟ,	ลม	
	 ๖)	 อสุภปัพพะ			 		 	”			 ศพที่ตายแล้ว	๒-๓	วัน	
	 ๗)	 	 	 ”	 		 		 		 		 	”			 ศพที่สัตว์ก�าลังกัดกิน	
	 ๘)	 	 	 ”	 		 		 		 		 	”			 ศพที่มีเนื้อ	และเลือดติดอยู่	
	 ๙)	 	 	 ”	 		 		 		 		 	”			 ศพที่มีแต่เส้นเอ็นรัดอยู่	
	 ๑๐)	 	 	 ”	 		 		 		 		 	”			 ศพที่มีแต่โครงกระดูกเป็นรูปอยู่	
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	 ๑๑)	 	 	 ”	 		 		 		 		 	”			 ศพที่กระดูกกระจัดกระจาย	
	 ๑๒)	 	 	 ”	 		 		 		 		 	”			 ศพที่กระดูกเก่าสีขาวเหมือนหอยสังข์	
	 ๑๓)	 	 	 ”	 		 		 		 		 	”			 ศพที่เก่าถูกฝนชะกระจัดกระจาย	
	 ๑๔)	 	 	 ”	 		 		 		 		 	”			 ศพที่มีแต่กองกระดูกเป็นผง
 ๒.	เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน	มี	๙	ปัพพะ
	 ๑)	 สุขเวทนา
	 ๒)	 ทุกขเวทนา
	 ๓)	 อุเบกขาเวทนา
	 ๔)	 สุขเวทนา		 		 		 เจือด้วยอามิส	
	 ๕)	 ทุกขเวทนา			 		 เจือด้วยอามิส	
	 ๖)	 อุเบกขาเวทนา			 เจือด้วยอามิส	
	 ๗)	 สุขเวทนา		 		 		 ไม่เจือด้วยอามิส		
	 ๘)	 ทุกขเวทนา			 		 ไม่เจือด้วยอามิส	
	 ๙)	 อุเบกขาเวทนา		 ไม่เจือด้วยอามิส	
 ๓.	จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน	มี	๑๖	ปัพพะ
	 ๑)	 สราค�			 		 		 		 จิตมีราคะ	
	 ๒)	 วีตราค�		 		 		 		 จิตไม่มีราคะ
	 ๓)	 สโทส�			 		 		 		 จิตมีโทสะ
	 ๔)	 วีตโทส�		 		 		 		 จิตไม่มีโทสะ
	 ๕)	 สโมห�			 		 		 		 จิตมีโมหะ
	 ๖)	 วีตโมห�		 		 		 		 จิตไม่มีโมหะ
	 ๗)	 สงฺขิตฺต�		 		 		 		 จิตมีถีนะ
	 ๘)	 วิกฺขิตฺต�		 		 		 		 จิตฟุ้งซ่าน
	 ๙)	 มหคฺคต�		 		 		 		 จิตเป็นรูปาวจร	และอรูปาวจร	
	 ๑๐)	 อมหคฺคต�			 		 		 จิตไม่เป็นรูปาวจร	และอรูปาวจร
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	 ๑๑)	 สอุตฺตร�		 		 		 		 จิตเป็นกามาวจร
	 ๑๒)	 อนุตฺตร�		 		 		 		 จิตไม่เป็นกามาวจร
	 ๑๓)	 สมาหิต�		 		 		 		 จิตเป็นสมาธิ
	 ๑๔)	 อสมาหิต�			 		 		 จิตไม่เป็นสมาธิ
	 ๑๕)	 วิมุตฺต�			 		 		 		 จิตที่พ้นจากกิเลส	(ปริยุฏฐาน)
	 ๑๖)	 อวิมุตฺต�		 		 		 		 จิตที่ไม่พ้นจากกิเลส
	 ๔.	ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน	มี	๕	ปัพพะ	
	 ๑)	 นิวรณปัพพะ		 		 พิจารณา		 นิวรณ์	๕	
	 ๒)	 ขันธปัพพะ	 		 		 		 	”	 	 	 ขันธ์	๕	
	 ๓)	 อายตนปัพพะ			 		 	”	 	 	 อายตนะ	๑๒	
	 ๔)	 โพชฌงคปัพพะ		 		 	”	 	 	 โพชฌงค์	๗	
	 ๕)	 สัจจปัพพะ	 		 		 		 	”	 	 	 อริยสัจ	๔
	 ในสติปัฏฐาน	๔	นี้	เป็นอารมณ์ได้ทั้งสมถะ	และวิปัสสนา	คือ	:-
 ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน	มีอิริยาบถปัพพะ,	สัมปชัญญปัพพะ	และ 
ธาตุปัพพะ	เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาล้วน
	 อานาปานปัพพะ	เป็นวิปัสสนาเจือด้วยสมถะ
	 ส่วนปฏิกูลปัพพะ	 และอสุภปัพพะ	 ต้องเจริญสมถะเสียก่อน	 แล้วจึงยก
ขึ้นสู่วิปัสสนาภายหลัง
	 ส�าหรับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน,	 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 และ 
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน	เป็นวิปัสสนาล้วน
	 สรุปสติปัฏฐาน	๔	ก็ได้แก่		 ขันธ์	๕	หรือนามรูป	คือ	:-
	 กายานุปัสสนา		 	ได้แก่		 		 รูปขันธ์	 	 	 เป็น	รูปธรรม
	 เวทนานุปัสสนา		ได้แก่				 เวทนาขันธ์		 เป็น	นามธรรม
	 จิตตานุปัสสนา		 	ได้แก่				 วิญญาณขันธ์	 เป็น	นามธรรม	
	 ธัมมานุปัสสนา		 	ได้แก่				 ขันธ์	๕	 	 	 เป็นทัง้รปูธรรมและนามธรรม
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สติปัฏฐานที่เหมาะกับจริต
	 ในสตปัิฏฐาน	๔	นี	้ท่านวางจรติ	เพ่ือให้เหมาะสมกบัอธัยาศยัของผูป้ฏบิตัไิว้	
๒	อย่าง	คือ	:-

ตัณหาจริต	กับ	ทิฏฐิจริต
	 ในจริตทั้ง	๒	อย่างนี้	ยังแยกย่อยออกไปอีกจริตละ	๒	อย่าง	คือ	:-
	 	 ตัณหาจริต			 		 ของผู้มีปัญญาน้อย	และปัญญากล้า
	 	 ทิฏฐิจริต				 		 ของผู้มีปัญญาน้อย	และปัญญากล้า
	 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน		 	เหมาะแก่ผู้มีตัณหาจริตที่มีปัญญาน้อย
	 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 	เหมาะแก่ผู้มีตัณหาจริตที่มีปัญญากล้า
	 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน			เหมาะแก่ผู้มีทิฏฐิจริตที่มีปัญญาน้อย
	 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน		 	เหมาะแก่ผู้มีทิฏฐิจริตที่มีปัญญากล้า

วิปลาสธรรม
	 วิปลาสธรรม	เป็นธรรมที่ผิดไปจากความเป็นจริง
	 องค์ธรรมของวิปลาสธรรม	มี	๓	อย่าง	คือ	:-
	 ๑.	ทิฏฐิ			 		 ได้แก่			 	ความเห็นผิด
	 ๒.	จิต		 		 		 ได้แก่			 	รู้ผิด
	 ๓.	สัญญา	 		 ได้แก่			 	จ�าผิด
 อารมณ์ของวิปลาส	มี	๔
	 ๑.	อัตตวิปลาส		 		 ส�าคัญว่า		 นามรูปนี้	 เป็น	 ตัวตน
	 ๒.	สุขวิปลาส			 		 ส�าคัญว่า		 นามรูปนี้	 เป็น	 สุข	
	 ๓.	สุภวิปลาส			 		 ส�าคัญว่า		 นามรูปนี้	 	 	 สวยงาม
	 ๔.	นิจจวิปลาส		 		 ส�าคัญว่า		 นามรูปนี้	 	 	 เที่ยง
	 อารมณ์ทั้ง	 ๔	 อย่างนี้	 เป็นอารมณ์ที่ถูกตัณหาและทิฏฐิยึดถือไว้	 จึง 
ท�าให้วิปริตผิดจากความเป็นจริง	 อารมณ์ของวิปลาส	 ๔	 อย่างนี้	 เมื่อคูณด้วย 
องค์ธรรมของวิปลาส	๓	ได้	๑๒	คงได้วิปลาสทั้งสิ้น	๑๒	ประการ
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	 วปิลาสธรรมทัง้	๑๒	ประการนี	้เกดิข้ึนเพราะไม่ได้ก�าหนดรู้ความจริงของ 
นามรปู	นัน่เอง	และวปิลาสธรรมเหล่านี	้เกดิจากอ�านาจของกเิลสอย่างละเอยีด 
ทั้ง	 ศีล	 และ	 สมาธิ	 ก็ไม่สามารถจะละได้	 ต้องอาศัยวิปัสสนาภาวนา	
อย่างเดียวเท่านั้นที่จะละได้
	 เพราะเหตุว่า	 วิปัสสนานั้น	 เป็นปัญญาที่เข้าไปก�าหนดรู้ความจริงของ 
นามรูป
	 ฉะนั้น	 การเจริญวิปัสสนา	 จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาให้เข้าใจใน
นามรูป	 เพื่อจะได้ก�าหนดรู้ความจริงของนามรูป	แต่วิธีการที่จะก�าหนดนามรูป
นั้นต้องก�าหนดตามนัยของสติปัฏฐาน	๔	เพราะสามารถละวิปลาสธรรมได้ดังนี้	
คือ	:-
	 	 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน		 ละ	 สุภวิปลาส
	 	 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน		 ละ	 สุขวิปลาส
	 	 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน		 ละ	 นิจจวิปลาส
	 	 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน		 ละ	 อัตตวิปลาส
	 โดยเหตนุีก้ารเจรญิวิปัสสนากบัการเจริญสตปัิฏฐาน	จงึเป็นอย่างเดยีวกนั	
และการเจริญสติปัฏฐานก็เป็นการเจริญ	ศีล,	สมาธิ,	ปัญญา
	 เมื่อการเจริญสติปัฏฐาน	 เป็นการเจริญศีล,	 สมาธิ,	 ปัญญา	 ก็ชื่อว่า 
เป็นการเจริญมรรค	 ๘	 หรือ	 มัชฌิมาปฏิปทา	 นั่นเอง	 เพราะองค์ธรรมของ 
สติปัฏฐาน	ประกอบด้วย	วิริยะ,	ปัญญา,	สติ	ดังในสติปัฏฐานพระบาลีแสดงว่า
 “อาตาปี	สมฺปชาโน	สติมา	วิเนยฺย	โลเก	อภิชฺฌาโทมนสฺสํ	ฯ”
	 ซึ่งแปลความว่า	 “มีความเพียรยังกิเลสให้เร่าร้อน	 มีสัมปชัญญะ	 มีสติ	
ก�าจัดเสียซึ่งความยินดียินร้ายในโลกให้พินาศลง”
	 การเจรญิสตปัิฏฐาน	เป็นการส�ารวมอนิทรีย์	ทีเ่รียกว่า	อนิทรย์ีสังวร	ใน
พระบาลี	สังยุตตนิกายมหาวรรค	กุณฑลิยสูตร	แสดงว่า	
 “จตฺตาโร	โข	กุณฺฑลิย	สติปฏฺานา	ภาวิตา	พหุลีกตา	สตฺต	โพชฺฌงฺเค	
ปริปูเรนฺติ	ฯ”
	 ดูก่อนกุณฑลิยะ	 สติปัฏฐาน	 ๔	 อันบุคคลเจริญแล้ว	 กระท�าให้มากแล้ว	
ย่อมยังโพชฌงค์	๗	ให้บริบูรณ์
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 “ตีณิ	โข	กณุฑฺลิย	สุจรติานิ	ภาวติาน	ิพหลุกีตาน	ิจตฺตาโร	สติปฏฺาเน	
ปริปูเรนฺติ	ฯ”
	 ดูก่อนกุณฑลิยะ	สุจริต	๓	อันบุคคลเจริญแล้ว	กระท�าให้มากแล้ว	ย่อม
ยังสติปัฏฐาน	๔	ให้บริบูรณ์
 “อนิทฺฺรยิสํวโร	โข	กณุฑฺลิย	ภาวิโต	พหลุกีโต	ตณี	ิสจุรติาน	ิปรปูิเรต	ิฯ”
	 ดูก่อนกุณฑลิยะ	 อินทรียสังวร	 อันบุคคลเจริญแล้ว	 กระท�าให้มากแล้ว	
ย่อมยังสุจริต	๓	ให้บริบูรณ์
	 เมื่อการเจริญสติปัฏฐานเป็นการเจริญอินทรีย์สังวรแล้ว	 และอินทรีย์
สงัวรนีเ้ป็นอธศิลี	และอธิศลีนี	้กค็อื	สีลวสุิทธิ	ส่วนวิริยะและสต	ิจัดเป็นองค์ของ	 
สมาธิ	ซึ่ง	สมาธิ	นี้	ได้แก่	จิตตวิสุทธิ
	 ส�าหรับสัมปชัญญะนั้น	เป็นองค์ของ	ปัญญา	และปัญญานี้	ก็คือปัญญา
วิสุทธิ	นับแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไป
	 โดยเหตุผลดังกล่าวแล้วนี้	จึงว่าการเจริญสติปัฏฐาน	ก็คือ	การเจริญศีล,	
สมาธิ,	ปัญญา	หรือเจริญมรรค	๘	คือ	มัชฌิมาปฏิปทา	หรือวิสุทธิ	๗	ทั้งหมดนี้ 
ก็เป็นอนัเดยีวกนั	หรอืจะกล่าวให้สัน้ทีส่ดุ	กไ็ด้แก่	สมถะ	และ	วปัิสสนา	๒	อย่าง	 
เท่านั้น
	 ในหมวดธรรมต่าง	 ๆ	 มีวิปัสสนาภูมิ	 ๖	 เป็นต้น	 เหล่านี้	 เป็นธรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในวิปัสสนา
	 ฉะนั้น	 จึงน�ามาเสนอไว้ให้ทราบเสียก่อน	 เพราะเมื่อถึงเวลาที่อธิบาย 
การเจริญวิปัสสนา	 จะได้สงเคราะห์ลงในธรรมเหล่าน้ีได้โดยไม่สับสน	 และ 
เพื่อสะดวกแก่ความเข้าใจในการปรับปรุงเนื้อความในปริยัติ	 และปฏิบัต	ิ 
ให้ติดต่อกันหรือโดยไม่ขัดกัน
	 หมวดธรรมเหล่านี	้เป็นธรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัวปัิสสนาญาณ	พร้อมอยูแ่ล้ว	
ทั้งปริยัติ	ปฏิบัติ	และปฏิเวธ	และธรรมที่พร้อมทั้งศีล,	สมาธิ,	ปัญญา	ดังเช่น
	 วิปัสสนาภูมิ	 ๖	 นั้น	 เป็นนัยของปริยัติ	 ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาควรศึกษา 
รปูนามเหล่านัน้เสยีก่อน	เพราะภมูธิรรมนัน้ๆ	จะน�าหยัง่ลงสูอ่นตัตธรรม	คอื	ภมูิ	
ทั้ง	๖	นั้น	เมื่อย่อลงแล้ว	ก็ได้แก่	สภาวธรรม	๒	ประการเท่านั้น	คือ
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นามธรรม	กับ	รูปธรรม
	 ผู้เจริญวิปัสสนาจะต้องก�าหนดรู้นามรูป	 เพราะนามรูปนั้น	 เป็นวัตถุท่ี 
ถูกพิสูจน์ด้วยวิปัสสนาปัญญาและนามรูปนี้เอง	จะเป็นผู้ให้ความจริงแก่ปัญญา
ว่าตนเองนั้น	ไม่เที่ยง,	เป็นทุกข์,	เป็นอนัตตา
	 ฉะนั้น	ถ้าปัญญาใด	เข้าไปรู้ความจริงของนามรูปว่า	ไม่เที่ยง	เป็นต้นนั้น	
โดยทีไ่ด้เข้าไปพสิจูน์แล้วด้วยตนเอง	ปัญญานัน้	เรียกว่า	“วิปัสสนาปัญญา”	เป็น	
ภาวนาปัญญา	ที่จะประหารกิเลสได้แน่นอน
	 ถ้าปัญญาใด	 เป็นไปด้วยการคิดนึก	 หรืออนุมาน	 ด้วยการเทียบเคียง 
เอาตามวตัถเุหล่านัน้แล้วว่า	ไม่เทีย่ง	เป็นต้น	โดยอาศยักาลทัง้	๓	ปัญญาเหล่านัน้ 
เป็น	จินตาปัญญา	ปัญญานี้	เป็นแต่เพียงระงับกิเลสได้ด้วยการเปลี่ยนอารมณ์
เท่านั้น	ดังเช่น	คนที่ไม่มีความสบายใจ	ก็ไปเที่ยวเตร่เสียบ้าง	เล่นการพนัน	หรือ	
ดื่มสุรา	 เป็นต้น	 เพื่อเปลี่ยนอารมณ์	ท�าให้จิตใจที่กลัดกลุ้มเศร้าหมองนั้นระงับ 
ไปชั่วขณะ	แต่ไม่สามารถท�าให้กิเลสดับไปโดยเด็ดขาดได้
	 ถ้าปัญญาใด	 เกิดขึ้นด้วยการศึกษาเล่าเรียนหรือได้ยินได้ฟัง	 ปัญญานั้น
เรียกว่า	“สุตมยปัญญา”
	 สตุมยปัญญานี	้จะแก้ความเข้าใจผดิทีเ่กดิขึน้จากการทีไ่ม่ได้ยนิได้ฟัง	หรือ
ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาเท่านั้น	ยังไม่ได้รับผลที่เกิดจากการกระท�าที่แน่นอน	แต่
ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุด	 ก็คือ	 จะกระท�าไม่ผิด	 หรือจะไม่ปฏิบัติผิดทางธรรม 
ที่สมควรแก่ธรรม
	 เพราะสุตมยปัญญานี้	เป็นปริยัติ	จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้แก่การปฏิบัติ	
แล้วการปฏิบัติ	จึงจะเป็นปัจจัยแก่ปฏิเวธ
	 ฉะนั้น	ธรรมทั้ง	๓	นี้	 จึงเป็นเหตุผลติดต่อเนื่องกันอยู่เสมอ	จะต่างคน
ต่างอยู่กันไม่ได้	โดยเหตุนี้	เรื่องของวิปัสสนานั้น	จึงต้องพร้อมด้วยธรรมเหล่านี้	 
ดังเช่น
	 การศึกษาในวิปัสสนาภูมิ	 ๖	 และย่อภูมิทั้ง	 ๖	 ลงเป็น	นามรูป	 เป็นต้น	 
เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยสุตมยปัญญา	 เพราะถ้าขาดการศึกษาปริยัติแล้ว	 จะย่อ 
ภูมิทั้ง	๖	นั้น	ลงเป็นนามรูปไม่ได้เลย
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	 เมื่อไม่เข้าใจนามรูป	 ก็ปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้	 เพราะไม่มีกรรมฐาน	 คือ	 
ตัวอารมณ์ที่จะก�าหนดรู้	หรือไม่มีปริยัตินั่นเอง
	 เมื่อไม่มีปริยัติ	 ก็ปฏิบัติไม่ถูก	 เพราะธรรมทั้งสองนี้จะต้องมีเหตุผล 
เน่ืองกัน	ถ้าผูท้ีศ่กึษานามรปูดแีล้ว	เมือ่จะลงมอืปฏบิตั	ิคอืการก�าหนดนามรปูนัน้ 
ก็จะต้องท�าให้ถูกต้องตามสติปัฏฐาน	๔	และการที่จะเข้าใจสติปัฏฐาน	๔	ได้ดีนั้น	
ก็ต้องอาศัยปริยัติอีก
	 เมื่อเข้าใจปริยัติและปฏิบัติดีแล้ว	 จึงจะเป็นปัจจัย	 น�าส่งไปให้ถึงปฏิเวธ 
ที่ถูกต้อง
	 ฉะนัน้	ธรรมเหล่านีจ้งึต้องเป็นไปร่วมกนั	จะปราศจากกนัไม่ได้เหมอืนกบั	
วิปัสสนาภมู	ิกบั	สตปัิฏฐาน	กจ็ะต้องอยูร่่วมกนั	เพราะวปัิสสนาภมูเิป็นตวันามรูป	 
ส่วนการเจริญสติปัฏฐานเป็นตัวก�าหนดนามรูป	 เม่ือก�าหนดนามรูปจนรู้แจ้ง 
ตามความเป็นจริงของนามรูปแล้ว	ก็เป็นวิปัสสนา
	 เมื่อวิปัสสนาเกิดแล้ว	ก็จะเห็นแจ้งในไตรลักษณ์	มีอนิจจัง	เป็นต้น
	 เม่ือไตรลักษณ์ปรากฏด้วยวิปัสสนาปัญญาท่ีแน่นอนแล้ว	 วิปัสสนา
ปัญญานั้นเอง	 ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกต่างๆ	 ตามญาณต่างๆ	 มี	 นามรูป	
ปริจเฉทญาณ	เป็นต้น
	 เมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นตามญาณต่างๆ	 ดังนั้นแล้ว	 ความรู้สึกต่างๆ	 ที่ได้
ปรากฏขึ้นตามอารมณ์นั้น	ก็จะท�าหน้าที่เผาผลาญกิเลสให้หมดสิ้นไป	กิเลสก็จะ
เกิดขึ้นแทรกแซงในอารมณ์นั้น	หรือความรู้สึกอันนั้นไม่ได้	ความรู้สึกหรือญาณ
อนันัน้	กจ็ะเป็นไปด้วยความบรสิทุธ์ิ	เพราะไม่มกีเิลสเข้าเจอืปน	จดัเป็น	“วสิทุธ”ิ	
มีทิฏฐิวิสุทธิ	เป็นต้น
	 เม่ือเข้าถึงวิสุทธิ	 คือ	 ความหมดจดหรือความบริสุทธ์ิ	 เกิดข้ึนเป็นไป 
ตามล�าดับแล้ว	วิสุทธินั้นก็จะเป็นเหตุส่งให้เข้าถึงมรรค	๔,	ผล	๔
	 เมื่อมรรค	๔	ผล	๔	เกิดขึ้นแล้ว	ก็เป็นผลให้บรรลุพระนิพพาน
	 เมื่อบรรลุพระนิพพาน	วิโมกข์	๓	นั้น	ก็จะปรากฏขึ้นเป็นตัวปฏิเวธธรรม	
ซึ่งได้แก่	มรรค	ผล	นิพพาน
	 เม่ือปฏิเวธธรรม	 คือ	 มรรค	 ผล	 นิพพาน	 เกิดขึ้นแล้ว	 ปัจจเวกขณ 
ญาณ	๑๙	ก็เกิดขึ้น
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	 ตามทีไ่ด้อธิบายมานี	้เพือ่ชีใ้ห้เข้าใจการสงเคราะห์หมวดธรรมต่างๆ	ตาม
ที่กล่าวมาแล้ว	มีวิปัสสนาภูมิ	เป็นต้น	ให้เป็นผลติดต่อเนื่องกันในวิปัสสนาธรรม	
เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา	ที่จะกันไม่ให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวขึ้น	และทั้ง
เพื่อให้สะดวกในการท่ีจะน�าเอาเหตุกับผลมาติดต่อกันให้ถูกต้องสมบูรณ์ด้วย
อรรถ	และพยัญชนะตามหลักฐานที่มาต่าง	ๆ	ในพระไตรปิฎกนั้น
	 ต่อไปน้ีจะได้อธิบายถึงวิธีที่จะเจริญวิปัสสนา	 และก็จะยกธรรมเหล่านั้น 
มาสงเคราะห์ลงในเวลาปฏบิตัอิกีด้วย	ว่าธรรมหมวดไหนตอนไหน	จะสงเคราะห์
ในการปฏิบัติตอนไหน	เวลาใด	อีกครั้งหนึ่ง

การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
(ภาคปริยัติ)

	 การเจริญวิปัสสนานั้น	ก่อนอื่นต้องศึกษา	นามรูป	ที่เป็นไปตาม	อารมณ์	
และ	อิริยาบถ	ให้เข้าใจให้ดีเสียก่อน	นี่กล่าวโดยย่อที่สุดส�าหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษา
หรือไม่เข้าใจในภูมิของวิปัสสนาทั้ง	 ๖	 เพราะวิปัสสนาภูมิ	 ๖	 นั้น	 มีสภาวะที่ 
กว้างขวางมาก
	 ถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาปริยัติให้เข้าใจให้ดีแล้ว	จะเข้าใจในสภาวะของภูมิทั้ง	๖	
ให้ถูกต้องไม่ได้เลย
	 ในการเจริญวปัิสสนานัน้	เป็นของส�าคญั	และจ�าเป็นท่ีจะต้องมคีวามเข้าใจ
นามรูป	อย่างน้อยที่สุด	ก็รู้โดยอารมณ์	และอิริยาบถ
	 เพราะจะต้องก�าหนดนามรูป	 เพ่ือจะไถ่ถอนอัตตวิปลาส,	 นิจจวิปลาส,	 
สุขวิปลาส,	สุภวิปลาส	ออกจากนามรูปนั่นเอง

นามรูปตามอารมณ์	๖
 ทางตา		สี	กับ	จักขุปสาท			 เป็น	 รูป	 เห็นสี		 	 เป็น	นาม 
 ทางหู			เสียง	กับ	โสตปสาท	 		”		รูป	 ได้ยินเสียง	 		”	 นาม 
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 ทางจมูก		 กลิ่น	กับ	ฆานปสาท		 เป็น	 รูป	ที่รู้กลิ่น	 	 	 เป็น	นาม 

 ทางลิ้น			 รส	กับ	ชิวหาปสาท		 		”	 รูป	ที่รู้รส		 	 	 		”	 นาม 

 ทางกาย		เย็น-ร้อน,	อ่อน-แข็ง	

	 	 		 		 		 เคร่งตึง-เคลื่อนไหว		 		”	 รูป	ที่รู้เย็น-ร้อน	

	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 	 	 	 		 อ่อน-แข็ง	 	 		”	 นาม 

	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 	 	 	 		 ตึง-ไหว	

 ทางใจ				 นั่ง,	นอน,	ยืน,	เดิน,	คู้เหยียด,	ก้มเงย	เป็น	รูป	ที่รู้อารมณ์

เหล่านั้น	เป็น	นาม

        

	 เมื่อเข้าใจนามรูปตามทวารทั้ง	๖	ดีแล้ว	ก่อนปฏิบัติก�าหนดนามรูป	จะ

ต้องแสวงหาสัปปายธรรม	เสียก่อน

สัปปายธรรม	๔	ประการ
 สปัปายธรรม	หมายถงึ	ธรรมอนัเป็นทีส่ะดวกสบายแก่การเจริญปัญญา

มี	๔	ประการ	คือ	:-

 ๑.	เสนาสนสัปปายะ	 คือ	 ที่อยู่สบาย	 หมายถึง	 ที่อยู่อาศัย	 ส�าหรับ 

	 	 		 		 		 		 	การเจริญกรรมฐาน	 จะต้องเป็นที่สะดวกสบาย	 คือ	 อยู ่

	 	 		 		 		 		 	แล้วไม่ทรมานให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ	 มีอากาศดี	 ไม่อึดอัด	 

	 	 		 		 		 		 	และไม่มีคนพลุกพล่าน,	หรือมีเสียงอึกทึกจนเกินสมควร,	 

	 	 		 		 		 		 	ต้องเป็นที่ปลอดภัยจากสัตว์หรือคนมารบกวน	 และเป็น 

	 	 		 		 		 		 	สถานที่สะดวกในการใช้อิริยาบถ	เช่นที่จงกรม	เป็นต้น

 ๒.	อาหารสัปปายะ	 คือ	 อาหารเป็นที่สบาย	 ผู้ปฏิบัติจะต้องมีอาหาร 

	 	 		 		 		 		 	บริโภคเป็นท่ีสะดวก	 คือ	 ไม่ฝืดเคืองจนเกินควร	 และ 

	 	 		 		 		 		 	ไม่แสลงต่อโรค	 หรือท�าให้เกิดโรค	 และผู้จัดท�าอาหาร	 
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	 	 		 		 		 		 	จะต้องให้ความสะดวกแก่ผู้เจริญสติปัฏฐาน	 เช่น	 ของที ่

	 	 		 		 		 		 	รับประทานยากก็ต้องช่วยท�าให้สะดวก	 ถ้าเป็นปลาต้อง 

	 	 		 		 		 		 	ท�าให้ไม่มีก้าง	 ผักก็ต้องม้วน	 หรือตัดให้พอดีค�าหนึ่ง	 

	 	 		 		 		 		 	มิฉะนั้นแล้วจะไม่สะดวกต่อการเจริญสติปัฏฐาน

 ๓.	ธรรมสัปปายะ	 มีธรรมเป็นที่สบาย	 คือ	 จะต้องใช้กรรมฐานให้ 

	 	 		 		 		 		 	สะดวกแก่จริต	 ซึ่งจริตส�าหรับการเจริญวิปัสสนานั้น 

	 	 		 		 		 		 	แบ่งไว้	๒	อย่าง	คือ

  ตัณหาจริต	 และทิฏฐิจริต	 ในสติปัฏฐานยังแยกออกเป็นอย่างละ	๒	 

รวมเป็น	๔	อย่าง	ดังนี้

	 	 ๑)		ตัณหาจริต		 	ที่มีปัญญาอ่อน

	 	 ๒)		ตัณหาจริต			ที่มีปัญญากล้า

	 	 ๓)		ทิฏฐิจริต				 	ที่มีปัญญาอ่อน

	 	 ๔)		ทิฏฐิจริต				 	ที่มีปัญญากล้า

	 ถ้าผู ้ปฏิบัติได้กรรมฐาน	 ท่ีถูกกับจริตอัชฌาสัยของตน	 การเจริญ 

กรรมฐานนั้น	ก็จะเจริญได้สะดวก

 ๔.	ปุคคลสัปปายะ	คือ	บุคคลเป็นที่สบาย	หมายถึง	การที่จะช่วยท�าให้ 

	 	 		 		 		 		 	สมาธแิละปัญญาเกดิข้ึน	ต้องเว้นจากบคุคลทีท่�าให้ไม่สงบ	 

	 	 		 		 		 		 	เช่น	น�าเรื่องราวต่างๆ	เข้าไปบอกเล่า	หรือไปชวนพูดคุย 

	 	 		 		 		 		 	ในเรื่องท่ีไม่สมควรแก่ผู้ท�ากรรมฐาน	 ซึ่งจะเป็นอันตราย 

	 	 		 		 		 		 	แก่สมาธิ	และ	ปัญญา	บุคคลที่เป็นสัปปายะนี้	โดยเฉพาะ 

	 	 		 		 		 		 	อย่างยิ่ง	ได้แก่	อาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรนั่นเอง
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การปฏิบัติตนเอง
	 ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้หน้าที่ในการที่จะต้องปฏิบัติตนเองในกิจ	๔	อย่าง	คือ

 ๑.	ต้องอยู่คนเดียว	หมายถึง	ต้องอยู่คนเดียว	กินคนเดียว	นอนคนเดียว

	 ๒.	ต้องไม่พูดไม่คุยในสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น	 แต่ถ้าจ�าเป็นจะต้องพูด	 ก็ต้องมีสติ	

ก�าหนดรู้ในการพูดนั้น	เพราะถ้าพูดมากก็เป็นเหตุให้ฟุ้งซ่าน

 ๓.	กำรหลับนอนต้องเป็นไปพอสมควร	 กลางวันถ้าไม่จ�าเป็นก็ไม่ควรจะ

หลับ	เพราะถ้าหลับมากไปก็จะท�าให้เป็นปัจจัยแก่ถีนมิทธะ	เมื่อถีนมิทธนิวรณ์มี

ก�าลังมากขึ้น	ก็จะท�าให้จิตตกจากความเพียร	สมาธิ	และปัญญา	ก็ไม่มีโอกาส

เกิดขึ้น

 ๔.	ต้องเว้นจำกปลิโพธ	 คือ	 ความกังวลต่างๆ	 หมายถึง	 การงานที่ไม ่

จ�าเป็นในเวลาเจรญิกรรมฐาน	ต้องท�าแต่สิง่ทีจ่�าเป็นจรงิๆ	เช่น	กนิข้าว,	อาบน�า้,	 

ถ่ายอุจจาระ,	ปัสสาวะ	และ	นั่ง	นอน	ยืน	 เดิน	 เหล่านี้	 เป็นต้น	ถ้าปล่อยให้

จิตตกไปในอารมณ์ที่ไม่จ�าเป็นแล้ว	 ก็จะเป็นโอกาสให้กิเลส	 คือ	 อภิชฌา	 และ 

โทมนัสเกิดขึ้นครอบง�าได้

	 เมื่อเข้าใจในกิจเบื้องต้น	พร้อมดีแล้วก็จะได้เจริญวิปัสสนาต่อไป

	 การเจริญวิปัสสนานั้น	 ก็ให้ก�าหนดนามรูปนั่นเอง	 เพราะกิเลสอาสวะ 

ท้ังหลาย	อาศยัเกดิอยูท่ีน่ามรปูนีเ้อง	ซึง่มมีลูมาจากความไม่รูต้ามความเป็นจริง

ของนามรูป	การที่ไม่รู้เพราะไม่ได้ก�าหนดดู

	 โดยเหตุน้ี	 การท�าวิปัสสนาจึงต้องให้ก�าหนดดูนามและรูป	 เพ่ือให้รู้ตาม

ความเป็นจริงของนามรูปที่เป็นไปโดยความไม่เที่ยง	เป็นต้น

	 เมื่อรู้ตามความเป็นจริงของนามรูปแล้ว	 ความเข้าใจผิดซึ่งท�าให้เกิด

วิปลาสธรรม	โดยอาศัยนามรูปนั้น	ก็นับวันจะหมดสิ้นลงจนถึงที่สุด
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หลักการของวิปัสสนาโดยสังเขป

๑.	วิปัสสนา	คืออะไร	?

 วปัิสสนา	เป็นชือ่ของปัญญา	ทีรู่เ้ห็นนามรปูไม่เทีย่ง	เป็นทุกข์	เป็นอนตัตา
	 ถ้าปัญญารู้อย่างอ่ืน	 นอกจากที่กล่าวแล้วนี้	 ไม่ชื่อว่า	 “วิปัสสนา”	 
เช่น	 เห็นพระพุทธเจ้า,	 เห็นพระอินทร์,	 พระพรหม,	 เห็นนรก-สวรรค์	 หรือ 
เห็นอย่างอื่น	นอกจากไตรลักษณ์แล้ว	ไม่ชื่อว่า	วิปัสสนา

	 เมื่อมีความเข้าใจวิปัสสนาถูกต้องแล้ว	 ก็จะเป็นประโยชน์อันส�าคัญช่วย
ป้องกันไม่ให้ตกไปในความเห็นผิดงมงาย

๒.	อารมณ์ของวิปัสสนา
	 การเจริญวิปัสสนา	 จะต้องก�าหนด	 รูปนาม	 ที่เป็นปัจจุบันอารมณ์	 คือ	 
รูปนามที่ก�าลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้น

๓.	กิจของวิปัสสนา
	 วิปัสสนาภาวนา	 มีกิจในการละอนุสัยกิเลส	 คือ	 กิเลสอย่างละเอียดท่ี 
ตามนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดาน	มีทิฏฐานุสัย	หรือ	สักกายทิฏฐิ	เป็นต้น

๔.	ประโยชน์ของการเจริญวิปัสสนา
	 ประโยชน์เบ้ืองต้น	 ย่อมท�าลายวิปลาสธรรม	 มีความเห็นผิดในรูปนาม	
เป็นต้น	ว่า	สวยงาม,	เป็นสุข,	เที่ยง	เป็นตัว	เป็นตน	และประโยชน์ที่สุดท�าให้
ถึงสันติสุข	คือ	พระนิพพาน

การเจริญวิปัสสนา	ต้องปฏิบัติตามสติปัฏฐาน	๔

	 การเจริญวิปัสสนานั้น	 จะต้องปฏิบัติโดยอาศัยหลักฐาน	 ตามค�าสอนใน
สติปัฏฐาน	๔

	 สติปัฏฐาน	 ๔	 เป็นการรวบรวมความรู้ปรมัตถธรรม	 ตามหลักปริยัติมา
ปฏบิตัเิพ่ือพสิจูน์	สจัธรรมตามความเป็นจริง	ตามค�าสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า
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 สติปัฏฐาน	 เป็นทั้งฐานที่ตั้งของ	สติ	หรือฐานที่รองรับการก�าหนดของ
สติ	และเป็นผู้เพ่งอารมณ์ของสติปัฏฐาน	๔	ร่วมกับปัญญา	และวิริยะ	ที่จะน�า
จิตให้ด�าเนินไปถึงพระนิพพาน

	 อารมณ์ของสติปัฏฐาน	 มี	 ๔	 คือ	 กาย,	 เวทนา,	 จิต	 และ	 ธรรม	 
ดังได้กล่าวแล้วในหมวดธรรมท่ีเนื่องกับวิปัสสนา	 และ	 สติปัฏฐาน	 ๔	 นี้แหละ	 
จะเป็นเหตุให้วิปัสสนาปรากฏข้ึนเป็นผล	 คือ	 ปัญญาที่เห็นนามรูปไม่เที่ยง	 
เป็นทุกข์	เป็นอนัตตา	ที่เรียกว่า	เห็นไตรลักษณ์

ธรรมที่ปิดบังไตรลักษณ์

	 การที่เราไม่เห็นนามรูป	 อันเป็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง	 คือ	
ไตรลักษณ์ได้โดยง่ายนั้น	เพราะมีธรรมที่เป็นเครื่องขวางกั้นปิดบังไว้

	 ธรรมที่ปิดบังไม่ให้เห็นความจริงของไตรลักษณ์นี้	มี	๓	ประการ	คือ	:-

 ๑.	สันตติปิดบังอนิจจัง	 สันตติ	 หมายถึง	 การเกิดขึ้นติดต่อสืบเนื่องกัน 
อย่างรวดเร็วของนามและรูป	 ธรรมดานามและรูปนั้น	 มีความเกิดและดับ 
ติดต่อสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา	โดยไม่มีหยุดหย่อน	และเป็นการเกิดดับติดต่อ
กันรวดเร็วมาก	 จนเราไม่สามารถที่จะเห็น	 ความดับ	 ได้	 เพราะ	 นามใหม่		
รูปใหม่	ที่เกิดขึ้นมาทดแทนอยู่เรื่อยๆ	นั้น	ท�าให้เราเห็นเหมือนกันว่า	นามนั้น	
รูปนั้น	ยังมีอยู่เรื่อย	จึงเป็นเครื่องปิดบังท�าให้ไม่เห็น	อนิจจัง	คือ	ความไม่เที่ยง
ของนามและรูปได้

	 อุปมาเหมือนเวลาดูภาพยนตร์	การเห็นภาพที่ปรากฏบนจอเพียง	๑	หรือ	
๒	 นาที	 ก็ตาม	 รูปที่ฉายผ่านกล้องออกไปให้เห็นที่จอนั้นไม่ใช่รูปเดียว	 อาจมี 
ตั้งหลายสิบหลายร้อยรูป	 แต่อาศัยความเร็วของรูปหน่ึงๆ	 ที่เลื่อนไปติดต่อกับ 
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รูปที่หมดไป	และรูปที่เกิดใหม่นั่นเอง	จึงท�าให้เห็นไปว่า	เป็นรูปเดียวกัน	การที่ 
ไม่สามารถเห็นเป็นหลายรูปได้ฉันใด	นามและรูปก็เป็นไปฉันนั้น

	 อนัทีจ่รงิแล้ว	นามและรปูยงัเกดิดบัรวดเรว็ยิง่กว่าภาพยนตร์เสยีอกี	การ
เหน็นามรปูไม่เทีย่ง	จงึเป็นของยากยิง่	เมือ่เหน็ความจรงิไม่ได้เช่นนีแ้ล้ว	วปิลาส
คือความส�าคัญผิดว่า	เที่ยง	ที่เรียกว่า	นิจจวิปลาส	ก็ต้องเกิดขึ้นปิดบังอนิจจัง

 ๒.	อิริยาบถปิดบังทุกข์	 เพราะการที่ไม่ได้พิจารณาอิริยาบถ	 จึงไม่เห็น
ว่านามรูปนี้มีทุกข์เบียดเบียนบีบค้ันอยู่ตลอดเวลา	 เมื่อเปลี่ยนอิริยาบถใหม่ก็ 
รู้สึกสบายทุกที	 การเห็นอิริยาบถใหม่เป็นทุกข์นั้น	 จึงเป็นของยากยิ่ง	 เมื่อเห็น
ความจรงิของอริยิาบถใหม่ไม่ได้เช่นนี	้วิปลาสคอืความส�าคญัผดิว่า	สุข	เรียกว่า	 
สขุวิปลาส	ส�าคญัว่านามรปูเป็นสุข	หรอืเป็นของดด้ีวยอ�านาจของทฏิฐกิเ็กดิขึน้ 
และเป็นปัจจัยแก่ตัณหา	 ท�าให้อยากได้	 ยินดีพอใจในนามรูปนั้น	 และท�าให้มี 
ความต้องการปรารถนาดิ้นรนต่างๆ	 ทั้งน้ีล้วนเป็นไปด้วยอ�านาจของตัณหา 
ที่อาศัยนามรูปเกิดขึ้น	 เพราะเหตุที่ไม่ได้พิจารณาอิริยาบถ	จึงท�าให้ไม่เห็นทุกข์	
และท�าให้สุขวิปลาสเกิดขึ้น

 ๓.	ฆนสัญญาปิดบังอนัตตา	เพราะฆนสัญญา	คือ	การที่เข้าไปรวบรวม
กันของขันธ์	๕	หรือรูปนามอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน	จึงท�าให้เราเข้าใจว่า	เป็นก้อน 
เป็นแท่ง	 และส�าคัญว่า	 มีสาระแก่นสารในขันธ์ทั้ง	 ๕	 หรือรูปนามที่รวมอยู่
ด้วยกัน	ขณะที่เห็นครั้งหนึ่ง,	 ได้ยินครั้งหนึ่ง	 เพียงขณะจิตเดียว	ขันธ์	 ๕	หรือ	 
รูปนามก็เกิดร่วมกันทุกขณะอย่างรวดเร็ว	 และดับอย่างรวดเร็วด้วย	 จึงท�าให้ 
เราไม่สามารถจะเห็นความแยกกันของรูปแต่ละรูป	 นามแต่ละนาม	 และ 
ไม่สามารถที่จะเห็นรูปนามกระจายออกไปเป็นสัดเป็นส่วน	 หรือไม่สามารถจะ 
เห็นรูปนามนั้นเป็นคนละอย่างได้

_15-0983(189-308)P4.indd   229 12/19/58 BE   4:33 PM



230 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

	 เมื่อเราไม่สามารถจะกระจายความเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือ	 ฆนสัญญา	
ให้แยกออกจากกันได้	 เราก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นอนัตตา	 เมื่อไม่เห็นอนัตตา	
วิปลาส	ที่เรียกว่า	อัตตวิปลาส	คือความส�าคัญว่า	เป็นตัว	เป็นตน	หรือเป็นเรา  
ก็จะต้องเกิดขึ้น	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 ก็จะเป็นปัจจัยแก่ตัณหา	 ท�าให้ความปรารถนา	 
เห็นว่าเป็นของดี	เห็นว่า	มีตัวตน
	 ฉะน้ัน	 จึงจ�าเป็นต้องท�าลายสิ่งท่ีปิดบังไตรลักษณ์ท้ัง	 ๓	 นี้	 ให้หมดไป	 
เม่ือสิ่งที่ปิดบังถูกท�าลายแล้ว	 วิปลาส	 ซึ่งเป็นผล	 ก็ต้องถูกท�าลายไปด้วย	 
เพราะธรรมท้ังหลาย	 ย่อมเป็นเหตุ	 เป็นปัจจัย	 ซึ่งกันและกัน	 เมื่อเหตุหมดไป
วิปลาสซึ่งเป็นผล	ก็หมดไปเอง
	 อนัตตลักษณะ	 คือ	 อนัตตานี้	 เป็นความส�าคัญในพระพุทธศาสนา 
ท่ีแตกต่างจากศาสนา	 หรือลัทธิอื่นๆ	 ทั้งส้ิน	 ซึ่งในศาสนาหรือลัทธิอื่นๆ	 นั้น 
ล้วนต้องมีส่ิงใดสิ่งหนึ่งเป็นประธาน	 หรือมีของที่เที่ยงแท้	 หรือมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
เป็นเครือ่งยดึถอื	อย่างน้อยกส็ิง่หนึง่	มฉิะนัน้	กจ็ะไม่มอีะไรเป็นใหญ่	เป็นประธาน
หรือมีอ�านาจ
	 แต่ในทางพระพุทธศาสนา	 สอนให้รู้ว่า	 “สิ่งทั้งหลายล้วนเป็นอนัตตา	 
ไม่ใช่ตัวตน	ไม่มีใครมีอ�านาจ	ไม่ได้อยู่ในอ�านาจของใคร	และไม่มีใครสามารถจะ
บังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจได้”	นี่เป็นลักษณะของ	อนัตตา
	 ข้อปฏิบัติท่ีจะให้เกิดวิปัสสนา	 หรือเห็นไตรลักษณ์ได้นั้น	 ก็คือจะต้อง
ท�าลายเครื่องปิดบังไตรลักษณ์นี้เสียก่อน	 ถ้าไม่สามารถท�าลายเครื่องปิดบังให้
หมดไป	ก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้

วิธีทําลายเครื่องปิดบังไตรลักษณ์
	 วิธีท�าลายเครื่องปิดบังไตรลักษณ์	 มีอยู่ทางเดียว	 คือ	 ปฏิบัติตามหลัก 
และวิธีการสติปัฏฐาน	๔	นอกจากนี้ไม่มีทางอื่นใดอีกเลย	สติปัฏฐาน	๔	เท่านั้น	
ท่ีสามารถท�าลายวิปลาส	 และท�าให้เกิดวิปัสสนาปัญญา	 เห็นความจริงของ 
รูปนามที่เป็นไตรลักษณ์	คือ	อนิจจัง,	ทุกขัง,	อนัตตา	ได้
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 พระพุทธองค์ทรงรับรองไว้โดยแน่นอนชัดแจ้งว่า	 หนทางที่จะถึงความ 
พ้นทุกข์	หรือถึงพระนิพานได้มีทางเดียว	คือ	สติปัฏฐานเท่านั้น

ข้อปฏิบัติที่ควรทําความเข้าใจในการเจริญวิปัสสนา
	 ความส�าคัญเบื้องต้น	 ที่ผู้เจริญวิปัสสนาควรท�าความเข้าใจ	 ๖	 ประการ	
คือ	:-
 ๑.	อารมณ์ของวิปัสสนา

	 อารมณ์ของวิปัสสนา	ได้แก่	วิปัสสนาภูมิ	๖	คือ

	 ขันธ์	 ๕,	 อายตนะ	 ๑๒,	 ธาตุ	 ๑๘,	 อินทรีย์	 ๒๒,	 อริยสัจ	 ๔	 และ	 
ปฏิจจสมุปบาท	๑๒	ซึ่งเมื่อย่อวิปัสสนาภูมิ	๖	ลงแล้ว	ก็ได้แก่	รูป	กับ	นาม

	 รูปกับนามเป็นตัวกรรมฐานที่จะน�าไปใช้ในการปฏิบัติ	เพื่อให้เกิดปัญญา
ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษานามรูปให้เข้าใจ	 และจ�าได้จนขึ้นใจเสียก่อน	 แล้วจึง 
ลงมือปฏิบัติ	 เพราะถ้าจ�าไม่ได้	 เมื่อรูปอะไรหรือนามอะไรปรากฏ	 ผู้ปฏิบัติ 
ก็จะก�าหนดไม่ถูก

 ๒.	เรื่อง	“ปัจจุบัน”

	 ค�าว่า	ปัจจุบัน	มี	๒	อย่างคือ	ปัจจุบันธรรม	กับ	ปัจจุบันอารมณ์

 ปัจจุบันธรรม	คือ	 รูปธรรม	และ	นามธรรม	ที่ก�าลังปรากฏ	 ธรรมดา 
รูปนามย่อมมีการเกิดขึ้น	 ตั้งอยู่	 และดับไป	 ติดต่อสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็ว	
เป็นปัจจุบันของเขาอยู่เรื่อยไปไม่ขาดสาย	 ผู้ใดจะเห็นความจริงของธรรมชาต ิ
อย่างนี้หรือไม่ก็ตาม	รูปนามเป็นไปเช่นนั้น	ตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งอยู่เสมอ

 ปัจจบัุนอารมณ์	คือ	รปูนามทีก่�าลงัปรากฏเป็นปัจจบุนัธรรมอยูเ่ฉพาะหน้า	 
และผู้ปฏิบัติจับเอามาเป็นอารมณ์ได้	อารมณ์นั้นชื่อว่า	ปัจจุบันอารมณ์
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 ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามให้ได้ปัจจุบันอารมณ์น้ีเสมอ	 เช่น	 เวลานั่งอยู่	
ท่าทางของรูปนั่งเป็นปัจจุบันธรรม	และผู้ปฏิบัติก็ก�าหนดรู้รูปนั่งที่ก�าลังปรากฏ
อยู่เฉพาะหน้านั้น
	 รูปนั่งนั้น	ก็ชื่อว่า	เป็นปัจจุบันอารมณ์	เป็นต้น
 ประโยชน์ของปัจจุบันอารมณ์	 คือ	ท�าลายอภิชฌา	 (ความยินดี)	 และ	
โทมนัส	(ความยินร้าย)
	 การเจริญสติปัฏฐานนั้น	 จุดประสงค์ก็เพ่ือท�าลายอภิชฌา	 และโทมนัส	
เพียงแต่ความเพียรอย่างเดียว	 หรือสติอย่างเดียว	 หรือปัญญาอย่างเดียว	 
ก็ไม่สามารถท�าลายอภิชฌาและโทมนัส	 หรือให้วิปััสสนาเกิดได้	 เพราะเหต ุ
ว่าไม่มีปัจจุบันอารมณ์	 ผู้ปฏิบัติจะต้องอาศัยอารมณ์ปัจจุบันเป็นปัจจัยแก ่
การท�าลายอภิชฌาและโทมนัส	และเป็นปัจจัยให้เกิดวิปัสสนาปัญญาด้วย

อารมณ์ปัจจุบันจะได้มาอย่างไร	?

	 อารมณ์ปัจจุบันนั้นจะได้มาจากอินทรีย์สังวร	เช่น	ส�ารวม	หรือสังวร	ใน
เวลาเห็น	ก็สักแต่ว่าเห็น,	เมื่อเวลาได้ยิน	ก็สักแต่ว่าได้ยิน	เป็นต้น	ถ้ามีปัจจุบัน
อารมณ์แล้ว	อภิชฌาและโทมนัสก็เกิดขึ้นไม่ได้ในขณะนั้น
	 อนึ่ง	ผู้ที่มีความเข้าใจในปัจจุบันอารมณ์	และเคยถึงปัจจุบันอารมณ์แล้ว
จึงจะรู้ว่า	กาลใด	สถานที่ใดควรแก่การเจริญวิปัสสนา	เพราะปัจจุบันธรรมนั้น 
มีกันอยู่แล้วทุกคน	 และมีอยู่ตลอดเวลาทุกเม่ือ	 แต่กาละและเทศะที่ควรแก ่
การถือเอาปัจจุบันธรรมมาเป็นอารมณ์ปัจจุบันได้นั้น	ผู้ไม่เข้าใจก็อาจคิดว่าเป็น
เรื่องที่ท�ากันได้ง่ายๆ	 ธรรมปฏิบัติท่ีพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้น	 หาก
ไม่พิจารณากันโดยรอบคอบถี่ถ้วนแล้ว	 ก็ยากที่จะเข้าใจธรรมะนั้นๆ	 ได้โดย 
ถกูต้อง	เช่น	เวลาทีฟั่งพระเทศน์	ไม่ใช่กาลทีค่วรเจรญิวปัิสสนา	เพราะถ้าก�าหนด
ได้ยินว่า	 เป็นนามแล้ว	 ก็จะไม่รู้เรื่องที่เทศน์	 และสถานที่ในการเจริญวิปัสสนา
ก็ควรพิจารณาว่าต้องเป็นสถานที่ที่ไม่เป็นปัจจัยแก่กิเลส	 เช่น	 ที่พระพุทธองค์
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ทรงสรรเสริญ	ที่ป่าโคนไม้	ที่ว่างจากเรือน	เป็นต้น	ว่าเป็นสถานที่อันสงัดและ
เงียบสงบ	 เหมาะแก่การท�าความเพียรที่เกื้อกูลผู้ปฏิบัติให้เกิดวิปัสสนาปัญญา
ได้สะดวก

 ๓.	สติสัมปชัญญะ

	 สติสัมปชัญญะ	 คือ	 ความรู้สึกตัวของผู้ปฏิบัติในขณะที่ก�าหนดรูป	 หรือ
นามอยูน่ัน้	เรือ่งความรูสึ้กตวันี	้มหีลกัอยูว่่า	ในขณะนัน้ผูป้ฏิบตักิ�าลงัท�าอะไรอยู่	 
คือ	มีตัวกรรมฐาน	กับตัวผู้ท�ากรรมฐาน	หรือผู้เจริญวิปัสสนา
	 ตัวกรรมฐาน	 ได้แก่	สติปัฏฐาน	๔	คือ	กาย,	 เวทนา,	จิต,	ธรรม	คือ	 
รูปนามที่เป็นตัวถูกเพ่ง
	 ส่วนผู้เจริญวิปัสสนาหรือ	โยคาวจร	ได้แก่	อาตาปี,	สัมปชาโน,	สติมา
เป็นตัวเพ่ง	หมายความว่า	มีตัวที่ถูกเพ่งกับตัวเพ่ง	๒	อย่างเท่านั้น
 ความรู ้สึกตัวในการกําหนดรูปนามน้ี	 มีความส�าคัญอย่างยิ่งใน 
การเจริญวิปัสสนา	 โดยมากผู้ปฏิบัติไปนึกเอา	แล้วก็เข้าใจ	ที่คิดเอานึกเอานั้น
เป็นตัวความรู้สึก	 เรื่องนี้อธิบายให้เข้าใจได้ยาก	 จะต้องอาศัยการช้ีแจงและ 
ซักถามของครูอาจารย์ผู้สอนที่จะท�าให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจว่า	 “คิดนึก	 กับ	
ความรู้สึกตัว”	นั้นมีลักษณะต่างกันอย่างไร
	 ถ้าความรู้สึกตัวมีมากเท่าไร	ก็ได้อารมณ์ปัจจุบันมากเท่านั้น	เรื่องนี้เป็น
ความส�าคัญของวิปัสสนา	เวลาก�าหนดหรือเวลาดูรูปนามนั้น	จะทิ้งไม่ได้เลยว่า	 
ดูรูปอะไร	ดูนามอะไร	ถ้าดูรูปเฉยๆ	หรือดูนามเฉยๆ	ก็ไม่เป็นการถูกต้อง	เช่น	
ดูรูปนั่ง	 ต้องให้ได้ความรู้สึกตัวด้วยว่า	 รู้	 รูปนั่ง	 บางทีดูรูปนั่งอยู่	 แต่สักครู่
เดียวสมาธิก็เข้า	 พอสมาธิเข้าแล้ว	 ความรู้สึกตัวก็หมดไป	 ดังนี้	 เป็นต้น	 ต้อง 
กลับมาท�าความรู้สึกตัวใหม่	 ต้องมีความเพียรพยายามยกจิตให้ข้ึนสู่ทางของ
วิปัสสนาเช่นนี้เสมอ

_15-0983(189-308)P4.indd   233 12/19/58 BE   4:33 PM



234 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

 ส�าหรับผู ้ท�าสมาธินั้น	 ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีอารมณ์ปัจจุบัน	 อารมณ์ 
ปัจจบุนัของเขากม็	ีแต่ว่าเขาไม่ม	ีนาม	ไม่ม	ีรปู	ซึง่เป็นอารมณ์ของปัญญาเท่านัน้	
เช่น	 ผู้ท่ีเพ่งกสิณเจริญสมถกรรมฐาน	 เขาก็เพ่งอยู่กับปัจจุบัน	 ส่วนอารมณ์ 
เท่านั้นที่เป็นบัญญัติ	ไม่ใช่ปรมัตถ์	ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาก็รู้อยู่ว่านั่ง	แต่ว่าทิ้ง	รูป	ไป	
เมื่อทิ้ง	รูปนั่ง	แล้ว	ก็จะขจัดว่า	เรานั่ง	ออกไม่ได้	คือ	ขจัดกิเลสความเข้าใจผิด
ว่า	เรานั่ง	ออกไม่ได้

 ๔.	การกําหนดอารมณ์	

	 ตามหลักปฏิบัติในสติปัฏฐานนั้น	ให้ก�าหนดที่อารมณ์ปัจจุบัน	เช่น	เวลา 
จักขุวิญญาณเกิดขึ้นหรือโสตวิญญาณเกิดขึ้น	 คือ	 เห็น	 หรือ	 ได้ยิน	 ซึ่งเป็น
นามธรรมเกิดขึ้นจะต้องก�าหนดอะไร	 ?	 ต้องก�าหนดจักขุวิญญาณ	 หรือ 
โสตวิญญาณ	คือ	เห็น	หรือ	ได้ยิน	ซึ่งเป็นตัวนามธรรมที่เกิดขึ้น	ก็ต้องก�าหนด
ที่	นามเห็น	หรือที่	นามได้ยิน	นั้นๆ	หรือเวลานั่ง	 เวลานอน	เป็นต้น	ซึ่งเป็น 
รูปธรรมก็ก�าหนดที่	รูปนั่ง	หรือ	รูปนอน	นั้นๆ	หมายความว่า	ขณะก�าหนดนั้น
จะต้องมี	นามอะไร	หรือ	รูปอะไร	ร่วมไปในอารมณ์ปัจจุบันนั้นด้วยเสมอ

	 น่ีเป็นหลักส�าคัญ	 ที่จะต้องมีนามอะไร	 รูปอะไร	 ในการก�าหนดนั้นด้วย	
โดยมากเวลาสอนวิปัสสนาภูมิก็สอนจริง	 แต่เวลาปฏิบัติไม่ได้น�าเอารูปอะไร	 
นามอะไร	 ที่จะต้องก�าหนดในเวลานั้นไปใช้เลย	 และบางท่านก็ไม่รู้ด้วยว่า	 จะ 
ต้องใช้ที่ตรงไหน	และเวลาไหน	?

	 ส่วนมากไม่ค่อยจะทราบว่า	 การก�าหนดรูปอะไร	 นามอะไรนั้นเป็น 
ความส�าคัญ	 เพราะนามรูปนั้นจะต้องติดตามไปจนถึงอนุโลมญาณ	 รูปนาม
ตดิตามเรือ่ยไปทุกๆ	ญาณ	เช่น	เหน็รูปนามไม่เทีย่ง,	เหน็รูปนามเป็นภยั,	รปูนาม 
เป็นโทษ,	 เบื่อหน่ายในรูปนาม	 อยากพ้นไปจากรูปนาม	 เหล่าน้ี	 ต้องมีรูปนาม
ติดตามตลอดไป	ไม่ใช่ว่า	พอถึงนามรูปปริจเฉทญาณแล้ว	ก็ไม่ต้องมีรูปนามอีก	 
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ไม่ใช่เช่นนั้น	 ยิ่งก�าหนดรูปนามมากเข้า	 หรือดูรูปนามมากเข้า	 ก็ยิ่งเห็นโทษ 
เห็นภัยของรูปนามนั้นนั่นเอง	ไม่ใช่จะไปเห็นโทษเห็นภัย	หรือเบื่อหน่ายอะไรอื่น

	 ฉะนั้น	จึงจ�าเป็นต้องมีรูปนามติดตามเรื่อยไป	เวลาที่ก�าหนดนั้นปริยัติที่
เรียนรู้มา	กับปฏิบัติต้องเข้าไปด้วยกัน	คือ	ปริยัติท่านให้ก�าหนดอะไร	ก�าหนด
อย่างไรในเวลานั้น	 เมื่อเวลาปฏิบัติก็ต้องน�าเอาปริยัติท่ีเรียนมาแล้วไปใช้ให้ถูก
ในขณะที่ก�าหนดด้วย

 ๕.	เหตุผลในการปฏิบัติ	

	 การเจริญวิปัสสนานั้น	 ผู้ปฏิบัติควรจะได้เหตุผลว่า	 เพราะอะไรจึงต้อง
ปฏิบัติเช่นนั้น	การปฏิบัติเช่นนั้นเพื่อประโยชน์อะไร	เช่น	ขณะก�าหนดอิริยาบถ	
เมื่อฟุ้งเกิดขึ้นก็ไม่สามารถก�าหนดอิริยาบถได้	 ท�าให้กลุ้ม	 ท�าให้เบื่อหน่ายต่อ
การปฏิบัติ	หรือว่าก�าหนดอิริยาบถแล้ว	แต่ก�าหนดไม่อยู่	เมื่อก�าหนดไม่ได้	ก็ไป
ก�าหนดฟุ้งตามที่อาจารย์บอก	 การที่ดูนามฟุ้งน้ันเพื่อประโยชน์อะไร	 มีเหตุผล
อย่างไร	 ความส�าคัญอยู่ที่ตรงเหตุผล	 อยู่ท่ีตรงเข้าใจ	 ไม่ใช่อยู่ท่ีตรงก�าหนด	
เหตุผลนั้นส�าคัญมาก	ที่จะตัดสินได้ว่า	การปฏิบัตินั้นผิดหรือถูก	ไม่ใช่ดูนามฟุ้ง
เพราะอาจารย์สัง่	กท็�าไปหรือก�าหนดเพ่ือให้ฟุ้งหาย	แล้วจงึจะก�าหนดอย่างอืน่ได้	 
เช่นนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูก

 ๖.	ความสังเกต

	 ความสังเกต	 เป็นความส�าคัญในการเจริญวิปัสสนา	 เมื่อสังเกตรู้ว่า 
การก�าหนดนั้นตกไปจากอารมณ์รูปนามแล้ว	 ก็จะกลับมาตั้งอยู ่ที่อารมณ์ 
รูปนามปัจจุบันได้อีก

	 ถ้าไม่รู้	คือ	ไม่มีความสังเกตแล้ว	เมื่อจิตตกไปจากอารมณ์รูปนาม	ก็ตก 
ไปเลย	ท�าให้เสียปัจจุบันไป	เช่น	ในการดูรูปนั่ง	ผู้ปฏิบัติก็ก�าหนดรูปนั่งนั่นเอง	
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แต่จิตตกไปจากสมาธิ	 เรื่องนี้ผู้ปฏิบัติเป็นกันมาก	 จึงควรรู้ว่า	 ในระหว่างที่ 
ก�าหนดรูปนั่งอยู่ในขณะนั้น	 อินทรีย์	 ๕	 ยังไม่เสมอกัน	 บางอินทรีย์เกิน	 บาง 
อินทรีย์อ่อน	 เช่น	 เมื่อสมาธินทรีย์เกินแล้ว	 อารมณ์ของวิปัสสนาก็เกิดไม่ได	้
เพราะถ้าสมาธิมากเกินไป	ความรู้สึกตัวก็ไม่อยู่ที่ปัจจุบันธรรม	คือ	จิตใจเฉยไป	
ที่จะรู้สึกตัวว่าขณะนี้ก�าหนดดูรูปนามอะไร	 หรือดูรูปอะไรก็ไม่รู้	 สมาธินั้นท�าให้ 
เฉยเสีย	แต่ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่า	ยังดูรูปนั่งอยู่	เรื่องนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความสังเกต	
ในเวลาน้ันว่าท�าถกูหรอืไม่ถกู	เมือ่รูว่้าไม่ถกู	กจ็ะได้กลบัมาท�าความรูสึ้กตวัให้ถกู
ในอารมณ์ปัจจุบันได้ใหม่
	 อุปมาเหมือนพ่อครัวผู ้ปรุงอาหารถวายพระราชา	 พ่อครัวต้องคอย 
สังเกตในการปรุงอาหารถวายพระราชานั้นว่า	 อาหารอย่างนั้น	 รสอย่างนั้น	 
เป็นที่โปรดของพระราชา	พ่อครัวจึงได้รับบ�าเหน็จรางวัล	 อุปมาฉันใด	อุปไมย 
การเจริญวิปัสสนาก็ฉันนั้น	ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความสังเกตว่า	ตนท�าถูกหรือไม่ถูก	
ถ้าท�าถูกก็ย่อมได้รับผล	คือวิปัสสนาปัญญา	นั่นเอง
	 อน่ึง	 เรื่องการก�าหนดอิริยาบถน้ัน	 ผู ้ปฏิบัติบางท่านอาจเข้าใจว่า	 
รูปนั่ง,	 รูปนอน,	 รูปยืน,	 รูปเดิน	 ในอิริยาบถบรรพนั้น	 ไม่ใช่รูปในจ�านวนของ 
รูปปรมัตถ์	๒๘
	 ความจริงแล้ว	 รูปนั่ง,	 รูปยืน,	 รูปนอน,	 รูปเดิน	 ก็เป็นรูปธรรมใน 
จ�านวนรูปปรมัตถ์	 ๒๘	 นั่นเอง	 คือ	 เป็นวิการรูป	 ในท่ีนี้หมายถึงเป็นอาการ
เปลี่ยนแปลงของรูปปรมัตถ์ท่ีเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานนั่นเอง	 เพราะใน 
รูปอิริยาบถทั้ง	๔	ย่อมเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานทั้งสิ้น	และจิตที่เป็นสมุฏฐานให้
รูปอิริยาบถเกิดขึ้นได้นั้น	ต้องเป็นจิตตชรูปพิเศษเกี่ยวกับอาการไหวกาย	ในคน 
ที่ตายหรือคนที่นอนหลับ	ย่อมไม่มีรูปอิริยาบถนี้
	 ก็ในรูปใดรูปหนึ่งนั้น	 จะต้องมีอวินิพโภครูป	 ๘	 อยู่แล้ว	 และรูปนั่ง,	 
รูปนอน,	 รูปยืน,	 รูปเดิน	 ก็จะต้องมีอวินิพโภครูป	 ๘,	 กับกายวิญญัติ	 ๑	 และ 
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วิการรูป	๓	อยู่ด้วย	ถ้าไม่มีอวินิพโภครูป	๘,	กายวิญญัติ	๑	และวิการรูป	๓	แล้ว	
การนั่ง,	การนอน,	การยืน,	การเดิน	ก็ส�าเร็จไม่ได้	เพราะรูปอิริยาบถนี้	เกิดจาก
จิตเป็นสมุฏฐาน
	 อีกอย่างหนึ่ง	 เรื่องการ	 “ดู”	 ในที่นี้หมายถึง	 ดูด้วย	 สติ	 สัมปชัญญะ	
ไม่ใช่ดูด้วยตาเนื้อ	 พูดง่ายๆ	 ว่า	 เอาใจดู	 หรือดูด้วยใจนั่นเอง	 แม้ค�าว่า	 เพ่ง 
ก็ดี	พิจารณา	 ก็ดี	 หรือ	 กําหนด	 ก็ดี	 โดยความหมายในการเจริญวิปัสสนานี้	 
ก็เป็นอย่างเดียวกันกับค�าว่า	“ดู”
	 หมายถึง	 “รู ้สึกตัวอยู่ในอารมณ์รูปนามที่เป็นปัจจุบันด้วย	 สติ	
สัมปชัญญะ”	 บางท่านอาจจะใช้ค�าว่า	 “รู้”	 ก็ได้	 ที่ใช้ค�าว่า	 ดู	 เพราะเห็นว่า 
เหมาะสมแก่การท�าความเข้าใจได้ง่าย	 คือค�าว่า	 ดู	 หรือ	 รู ้	 มีลักษณะที่ 
เป็นปัจจุบัน	 โดยตัดอดีต	 ตัดอนาคต	 ออกได้ดีกว่าค�าอื่น	 เช่นผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ 
อย่างเดียวเท่านั้น	 คือ	 ดูรูปนาม	 หรือ	 รู้รูปนาม	 ให้เหมือนกับการดูละคร	 
ละคร	 คือ	 รูปหรือนามอะไรก็ตาม	 เขาแสดงอย่างไรก็ดูไป	 แล้วผู้ดูก็จะรู้เรื่อง 
ท่ีเขาแสดง	 โดยผู้ดูไม่ต้องไปจัดแจงกับตัวละคร	 ว่าต้องแสดงอย่างนั้นอย่างนี้ 
เลย	 เช่น	 ขณะท่ีผู ้ปฏิบัตินั่งอยู ่	 ผู ้ปฏิบัติก็รู ้สึกตัวว่า	 ดูรูปนั่ง	 รูปนั่งเป็น 
ตัวกรรมฐาน	เปรียบเหมือนตัวละครที่แสดงท่าทางที่นั่งอยู่
	 ส่วน	“ดู”	คือ	ตัว	สติ	สัมปชัญญะ	ที่มีความรู้สึกตัว	ดูรูปนั่ง	ดังนี้เป็นต้น

การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
(ภาคปฏิบัติ)

	 หลักการของวิปัสสนา	ดังได้กล่าวมาแล้วว่า	:-
 วิปัสสนา	เป็นชื่อของ	ปัญญา	ที่เห็นนามรูปเป็นไตรลักษณ์	คือไม่เที่ยง	
เป็นทุกข์	เป็นอนัตตา	ปัญญาต้องรู้เห็นอย่างนี้เท่านั้น	จึงจะเรียกว่า	“วิปัสสนา”	
ปัญญาอย่างอื่นที่จะรู้เห็นอะไรก็ตาม	ไม่เรียกว่าวิปัสสนา
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 ฉะน้ัน	 ผู้เจริญวิปัสสนา	 จะต้องท�าความเข้าใจในหลักการดังกล่าวนี้ 
ให้ถูกเสียก่อน
	 ต่อไปนี้	 จะได้อธิบายเร่ืองการกระท�า	 หรือการปฏิบัติ	 เพื่อให้เกิด	
“วิปัสสนา”	อันเป็นผล
	 การปฏิบัตินี้จะต้องให้เป็นไปโดยถูกต้อง	ตามหลักค�าสอนใน	สติปัฏฐาน	
ซึ่งเป็นธรรมขั้นแรกของ	โพธิปักขิยธรรม	อันเป็นธรรมที่เป็นเครื่องตรัสรู้

เหตุผลที่ต้องเจริญสติปัฏฐาน

	 ในขั้นแรกของการเจริญสติปัฏฐานหรือการเจริญวิปัสสนา	 ก็คือต้อง
ท�าลายสิ่งที่ปิดบังไตรลักษณ์ก่อน	 แล้วจึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้	 สิ่งที่ปิดบัง
ไตรลักษณ์นั้นได้กล่าวมาแล้วว่า	
	 เพราะ	สันตติ	ปิดบัง	จึงไม่เห็นอนิจจัง	
	 เพราะการที่ไม่พิจารณา	อิริยาบถ	จึงปิดบังทุกข์	
	 เพราะ	ฆนสัญญา	ปิดบัง	จึงไม่เห็นอนัตตา
	 การท�าลายสิ่งปิดบังไตรลักษณ์	 ไม่มีวิธีอื่นใดที่นอกไปจากการปฏิบัต ิ
ตามค�าสอนในสติปัฏฐาน
	 การเจริญวิปัสสนาในที่นี้	 จะกล่าวเฉพาะอิริยาบถบรรพ	กับสัมปชัญญ-
บรรพ	 ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่าน้ัน	 เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่ยังใหม่ต่อการ 
ปฏิบัติหรือผู้ที่มีปัญญาน้อย	 พอที่จะติดตามพิจารณาให้เข้าถึงเหตุผลตาม 
ความจริงได้
	 การก�าหนดอิริยาบถ	 และ	 สัมปชัญญะ	 นั้น	 ขออย่าได้เข้าใจว่าเป็น 
เรื่องเล็กน้อย	 หากผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในการพิจารณา	 หรือก�าหนดได้โดย 
ถูกต้องตามค�าสอนในสติปัฏฐานแล้ว	 ก็สามารถจะเห็นความจริง	 คือ	 ทุกข์ได้	
เมื่อเห็นความจริง	คือ	ทุกข์	ก็ชื่อว่า	เข้าถึงอริยสัจ
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	 อย่าลืมว่า	สิ่งที่ปิดบังทุกข์	คือ	อิริยาบถ	การก�าหนดอิริยาบถ	ก็เพื่อจะ
ท�าลายสิ่งที่ปิดบังทุกข์	เมื่อสิ่งที่ปิดบังถูกท�าลายแล้ว	จึงจะเห็นทุกข์ได้

ต้องมีความรู้สึกตัวขณะพิจารณาอิริยาบถ

	 เมื่อผู้ปฏิบัติได้ศึกษา	มีความเข้าใจนามรูปดีแล้ว	ก็พึงก�าหนดนามรูปใน
อิริยาบถบรรพ	ดังต่อไปนี้	คือ	:-
	 	 ในเวลาที่นั่งอยู่	 		 	ให้มีความรู้สึกตัวว่า	ดู		 	 รูปนั่ง
	 	 เวลานอนอยู่			 		 	ให้มีความรู้สึกตัวว่า	ดู		 	 รูปนอน
	 	 เวลายืนอยู่		 		 		 	ให้มีความรู้สึกตัวว่า	ดู		 	 รูปยืน
	 	 เวลาเดินอยู่		 		 		 	ให้มีความรู้สึกตัวว่า	ดู		 	 รูปเดิน
	 ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้สึกตัวอย่างนี้อยู่เสมอ
 เหตุผล	 การที่ให้มีความรู้สึกตัวเช่นนี้	 ก็เพื่อแยกรูปนั่ง	 รูปนอน	 รูปยืน	
รูปเดิน	 ออกไปด้วยการเปรียบเทียบให้เห็นว่า	 เป็นคนละส่วน	 เป็นคนละรูป	 
ถ้าก�าหนดเพยีงรปูไปเฉยๆ	ฆนสัญญา	ทีปิ่ดบังอนตัตากจ็ะไม่ถกูท�าลาย	จะเหน็ว่า 
เป็นรูปเดียวกันไปหมด	 โดยจะส�าคัญว่า	 รูปนั่ง	 รูปนอน	 รูปยืน	 รูปเดิน	 ก็คือ 
รูปเดียวกัน	 เมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้	 ก็ไม่สามารถจะกระจายฆนสัญญา	 คือ	
ความเห็นว่า	 เป็นกลุ่มเป็นก้อนของนามรูปให้แยกออกจากกันได้	 และสันตต ิ
ที่สืบต่อรูปหนึ่งๆ	 ก็ท�าลายไม่ได้	 จึงต้องมีความรู ้สึกตัวโดยก�าหนดให้รู ้ว่า	 
เป็นรูปอะไร,	เป็นนามอะไร	อย่างนี้เสมอไป

การกําหนดต้องให้ได้อารมณ์ปัจจุบัน

	 การก�าหนดต้องให้ได้อารมณ์ปัจจุบัน	 คือ	 จะต้องก�าหนดในเวลาท่ีนั่ง	
อยู่นั้น	เป็น	รูปนั่ง,	ในเวลาที่นอนอยู่ว่า	เป็น	รูปนอน	ในเวลาที่ยืนอยู่ว่า	เป็น	
รูปยืน	 หรือในเวลาท่ีเดินอยู่ว่า	 รูปเดิน	 ต้องท�าความรู้สึกตัวอยู่กับอารมณ์
ปัจจุบันนั้นๆ	เสมอ
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รูปนั่ง	รูปนอน	รูปยืน	รูปเดิน	อยู่ที่ไหน	?
 รูปนั่ง		 		 		 อยู่ที่อาการ	หรือ	ท่าทางที่นั่ง
 รูปนอน			 		 อยู่ที่อาการ	หรือ	ท่าทางที่นอน
 รูปยืน		 		 		 อยู่ที่อาการ	หรือ	ท่าทางที่ยืน
 รูปเดิน			 		 อยู่ที่อาการ	หรือ	ท่าทางที่ก้าวเดิน
	 ดังที่ในสติปัฏฐานกล่าวไว้ว่า	 “เม่ือกายตั้งไว้ในอาการอย่างไร	 ก็ให้รู ้
ความเป็นไปของกายท่ีตั้งไว้ในอาการนั้นๆ	 คือ	 นั่ง	 ก็ให้รู้ชัดในอาการที่นั่งนั้น
ว่าเป็น	รูปนั่ง	เมื่อ	เดิน	ก็ให้รู้ชัดในอาการที่เดิน	หรือก้าวไปอย่างนั้นว่า	เป็น	 
รูปเดิน”	เป็นต้น

ต้องมนสิการทําความรู้สึกตัวในอิริยาบถ
	 ในระหว่างที่นั่งอยู	่ ต้องมนสิการท�าความรู้สึกตัวว่า	 ดูรูปนั่ง	 แม้อยู่ใน
อิริยาบถ	 นอน	 ยืน	 เดิน	 ก็ต้องมนสิการท�าความรู้สึกตัวว่า	 ดูรูปนอน	 รูปยืน	 
รูปเดิน	 ไม่ใช่บริกรรมว่า	 นั่งเป็นรูป	 รู้ว่านั่งเป็นนาม	 หรือไม่ใช่ก�าหนดว่า	 
น่ังหนอๆ	ไปเฉยๆ	เช่นนีไ้ม่ได้	เพราะอะไร	เพราะถ้าบรกิรรมเช่นนัน้	หรอืก�าหนด
อย่างนั้นก็จะไม่รู้ว่า	ที่นั่งอยู่นั้น	เป็นใครนั่ง	?	เป็นรูปนั่งหรืออะไรนั่ง
	 เมื่อไม่รู้ว่า	 เป็นรูปนั่ง	 ก็จะส�าคัญผิดคิดว่า	 เรานั่ง	 ความเห็นผิดก็จะ 
เข้าอาศัยอิริยาบถนั่งนั้นจึงต้องมีความรู้สึกตัวว่า	 เวลานี้ก�าลังดู	 รูปนั่ง	 หรือ
ก�าลังดู	รูปนอน	หรือก�าลังดู	รูปยืน	หรือก�าลังดู	รูปเดิน

อิริยาบถต้องเป็นไปตามปกติ
	 อิริยาบถท่ีนั่ง	 นอน	 ยืน	 เดิน	 นั้นจะต้องเป็นไปตามธรรมดาที่เป็นปกติ	
คือ	ก่อนที่จะมาเจริญวิปัสสนา	ผู้ปฏิบัติเคยนั่ง	นอน	ยืน	เดิน	อย่างไร	เมื่อมา 
เจริญวิปัสสนาก็นั่ง	นอน	ยืน	เดิน	ในอาการอย่างเดียวกัน
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	 วิปัสสนานั้นไม่ใช่รู ้อะไรผิดๆ	 ที่ผิดปกติ	 คือ	 รู้ปกติของธรรมชาติท่ี
เป็นปัจจุบันนั่นเองว่า	 ไม่ใช่เรา,	 ไม่ใช่ตัวตน	 คน	 สัตว์	 ถ้าท�าผิดปกติ	 เช่น	 
นั่ง	 ก็ต้องนั่งท่านั้นท่านี้	 หรือ	 เดิน	 ก็ต้องเดินให้มีท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว	
ความผิดปกตินั้นเอง	 ก็จะเข้าเคลือบหรือฉาบทาปิดบัง	 ท�าให้ไม่เห็นความจริง	
จิตก็จะเข้าถึงกฎธรรมดาไม่ได้
	 อนึ่งอาการหรือท่าทางของรูป	 แสดงอาการนั่งอย่างไร,	 แสดงอาการ 
นอนอย่างไร	 หรือแสดงอาการเดินอย่างไร	 ก็ให้	 รู้	 ใน	อาการ	 หรือ	ท่าทาง  
ของ	 รูป	 นั้นๆ	 ไม่ใช่รู้ที่ตรงนั้นตรงนี้	 เช่น	 รูปนั่ง	 ก็ไม่ใช่รู้ตรงที่ก้นหรือที่ขา	 
ว่าเป็นรูปนั่งหรือไม่ใช่รู้ที่ท่อนบนหรือท่อนล่างของร่างกาย	 หรือไม่ใช่รู้ตรงรูป 
ถูกสัมผัสว่าเป็นรูปนั่ง	 เพราะรูปถูกสัมผัส	 กับ	 รูปนั่งเป็นคนละรูป	 และคนละ
อย่างกัน
	 ฉะนั้น	การก�าหนดอิริยาบถนั่ง	นอน	ยืน	เดิน	ก็คือ	ก�าหนดรู้ในอาการ
หรือท่าทางของรูปนั้นๆ	 ว่าเป็นรูปอะไร	 เพราะรูปแต่ละรูปมีลักษณะอาการ 
ท่าทางไม่เหมือนกัน	เป็นคนละรูปๆ	ไป	การก�าหนดอย่างนี้	เป็นกายานุปัสสนา
สติปัฏฐาน

รูปอิริยาบถประกาศทุกข์

	 เมื่อน่ัง,	 นอน,	 ยืน	 หรือเดินไปแล้วสักครู่หนึ่ง	 ความปวดเมื่อย	 คือ	
ทุกขเวทนา	ก็ย่อมเกิดขึ้นที่รูปนั้นๆ	 เมื่อทุกข์	คือ	ความปวดเมื่อยเกิดขึ้น	ก็ให้ 
ก�าหนดรูปนั่ง	 หรือรูปนอน	 ที่ผู้ปฏิบัติก�าลังดูอยู่นั้น	 โดยท�าความรู้สึกตัวว่า	 
รูปนั่งเป็นทุกข์,	หรือรูปนอน	เป็นทุกข์
	 ระหว่างทีก่�าหนดนั้น	ต้องระวงัอย่าใหค้วามต้องการอยากใหทุ้กข์หายไป	
เพราะความอยากคือ	กิเลส	จะเป็นเหตุท�าให้ไม่เห็นความจริง	ต้องระวังเรื่องนี้
ให้มาก	 เวลาก�าหนดต้องดูไปเฉยๆ	 เหมือนดูละคร	 คล้ายกับว่าเวลานี้ตัวละคร	
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คือทุกข์	ก�าลังแสดงอยู่หน้าฉาก	ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ดูเท่านั้น	ไม่มีหน้าที่ไปหัดละคร	
หรือเข้าไปแสดงละครเสียเอง
	 ผู้ปฏิบัติจะต้องสังเกตให้ดีว่า	 เวลาน้ีกิเลสความต้องการเข้าอาศัยใน 
เวลาก�าหนดนี้หรือเปล่า
	 ถ้าความต้องการเข้าอาศัย	 การก�าหนดนั้นก็ใช้ไม่ได้	 เพราะการเจริญ 
สติปัฏฐานนั้น	ความส�าคัญก็เพื่อท�าลายอภิชฌา	และโทมนัส
	 ฉะนั้น	 ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจข้อนี้ด้วย	 ถ้าก�าหนดโดยอยากให้ 
ทุกข์หาย	ก็เป็นปัจจัยแก่อภิชฌา	เพราะความอยากให้ทุกข์หายเป็นอภิชฌา	ถ้า
ทุกข์ไม่หายก็เป็นโทมนัส	จึงไม่ชื่อว่า	การปฏิบัติอย่างนี้เป็นการเจริญสติปัฏฐาน
	 ข้อส�าคัญของการเจริญสติปัฏฐาน	 จะต้องท�าลายอภิชฌา	 และโทมนัส	
คือ	ความยินดี	ยินร้าย	ให้พินาศ
	 ฉะนั้น	 การนั่ง	 นอน	 ยืน	 เดิน	 นั้น	 จะนั่งเพ่ือให้จิตสงบ	 หรือจะนอน	 
ยืน	 เดิน	 ให้จิตสงบไม่ได้	 อย่างนี้ไม่ถูกต้อง	 เพราะสติที่ก�าหนดเช่นนั้น	 ไม่เป็น 
สติปัฏฐาน	 คือ	 ไม่สามารถท�าลายความต้องการได้	 เพราะความอยากให ้
ทุกข์หายเป็นอภชิฌา	ถ้าทกุข์ไม่หายกเ็ป็นโทมนสั	จงึไม่ชือ่ว่า	การปฏบิตัอิย่างนัน้ 
เป็นการเจริญสติปัฏฐาน

ห้ามบังคับอิริยาบถ

	 เวลาก�าหนดอิรยิาบถใดกต็าม	ต้องระมดัระวงัไม่ให้บังคบัตวัเองว่า	ต้องนัง่	
ต้องนอน	ต้องยืน	ต้องเดินให้นานเท่านั้นเท่านี้	ถ้าท�าอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกัน	
การเจริญสติปัฏฐานนั้นห้ามการบังคับ	ถ้าบังคับการปฏิบัติ	ก็เป็น	อัตตา	อัตตา
จะตามไปในทุกอิริยาบถ	การบังคับให้นั่ง	ให้นอน	ให้ยืน	ให้เดิน	เช่นนั้น	ก็จะมี	
อัตตา	คือ	มี	เรา	เข้าไปปนอยู่เรื่อย	เพราะการบังคับเป็นลักษณะของ	อัตตา	
คือ	เหน็ผดิว่าเป็นเราสามารถบงัคบัได้	การบงัคบัอย่างนีท้�าให้วปัิสสนาเกดิไม่ได้
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	 วิปัสสนาต้องไม่มีการบังคับ	 ต้องแล้วแต่เหตุผลตามสมควร	 ว่าต้อง 
เปลี่ยนอิริยาบถเพราะเหตุใด	 ก็เปลี่ยนไปตามเหตุผลน้ัน	 ไม่ใช่อยากเปล่ียน 
จึงเปลี่ยน	เช่น	เมื่อเดินเมื่อยแล้ว	อยากจะนั่งก็นั่ง	นั่งแล้วเมื่อย	อยากจะนอน 
ก็นอน	นอนแล้วเมื่อย	อยากจะนั่ง	อยากจะนอน	อยากจะเดิน	ก็เดินไปอย่างนี้	 
ความเข้าใจเช่นนี้	 ไม่ตรงต่อความเป็นจริง	 เพราะถึงจะไม่อยากน่ัง	 ก็ต้องนั่ง	 
ไม่อยากนอน	 ก็ต้องนอน	 ไม่อยากเดิน	 ก็ต้องเดิน	 เพราะทุกข์บังคับให้ต้องท�า	
นั่นเอง
	 เมื่อทุกข์เกิดขึ้นในอิริยาบถใดแล้ว	 ก็ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนไปเป็น 
อริยิาบถอืน่	ความจรงิเป็นอยูอ่ย่างนี	้ไม่ใช่นกึอยากจะนอนกน็อน	หรือนกึอยาก
จะเดินก็เดิน

การเปลี่ยนอิริยาบถต้องรู้เหตุผล

	 ฉะนั้น	ก่อนเปลี่ยนอิริยาบถ	ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาเสียก่อนว่า	เปลี่ยน
อิริยาบถเพราะเหตุใด	เช่น	นั่งอยู่เมื่อยแล้ว	จึงลุกขึ้นเดิน	การที่ลุกขึ้นเดินนั้น	 
มนสิการอย่างไร	 ?	 เม่ือทุกข์เกิดข้ึนในรูปนั่งแล้ว	 ต้องมนสิการว่า	 จะเดิน 
เพื่อแก้ทุกข์	 ถ้าไม่มนสิการอย่างนี้	 ก็จะเข้าใจว่า	 รูปเดินเป็น	 สุข	 หรือถ้า
เปลี่ยนจากเดินเมื่อยมาเป็นนอน	ถ้ามนสิการไม่ถูก	ก็จะเห็นว่า	รูปนอนเป็นสุข	 
สุขวิปลาสก็เข้าอาศัยในรูปเดิน	หรือรูปนอนนั้นทันที
	 ดังนั้น	 การเปลี่ยนอิริยาบถจึงจ�าเป็นต้องรู้เหตุผลของการเปล่ียน	 คือ	 
จะต้องรู้ด้วยว่า	ที่จะต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั้น	เพราะอะไร	?
	 ความจริงที่ต้องเปลี่ยน	เพราะทุกข์เกิดขึ้น	จึงท�าให้ต้องเปลี่ยน	ก�าหนด
อย่างนี้จึงจะได้ความรู้ที่ถูกต้อง	ตรงกับความเป็นจริง
	 เพราะธรรมทั้งหลายย่อมไหลมาจากเหตุ	 ฉะนั้นการที่ต้องเปลี่ยน 
อริยิาบถกจ็ะต้องรู้ว่า	เพราะเหตุอะไร	จงึต้องเปลีย่น	เพราะทกุข์เกดิขึน้บบีคัน้	
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อิริยาบถนั้น	 จึงต้องเปล่ียน	 ถ้ารู้ทั่วไปหมดทุกอิริยาบถเช่นน้ีแล้ว	 อิริยาบถ 

เหล่านั้นก็ไม่สามารถจะปิดบังทุกข์ได้

	 ถ้าก�าหนดรู้ยังไม่หมด	 เช่นตอนแรกที่ก�าหนดรูปนั่ง	 เมื่อทุกข์ความปวด

เม่ือยเกดิขึน้ท่ีรูปนัง่นัน้	กท็�าให้เหน็ทุกข์ในรูปนัง่	แต่ทกุข์ในรูปนอนยงัไม่เหน็	เม่ือ

ยังไม่เห็น	ก็จะต้องส�าคัญว่า	รูปนอนเป็นสุข	ดังนั้น	ด้วยอ�านาจของทิฏฐิวิปลาส

ซึ่งส�าคัญว่า	 เป็นสุข	จึงเป็นปัจจัยแก่ตัณหาให้ยินดีในรูปนอน	อยากได้รูปนอน	

ตัณหา	และทิฏฐิก็เข้าอาศัยในรูปนอนนั้น

	 ฉะนั้น	 เวลานอนจึงให้ก�าหนดดูที่รูปนอนด้วย	 โดยตามไปดูว่า	 รูปนอน	

เป็นความสุขจริงอย่างที่เข้าใจหรือเปล่า

	 เมื่อตามดูรูปท่ีนอนแล้ว	 สักครู่เดียวเท่านั้น	 รูปนอนก็จะเป็นทุกข์ข้ึนมา

อีก	 ความเข้าใจผิดที่ว่ารูปนอนเป็นสุขในตอนแรกก็จะหายไป	 และสุขวิปลาส 

ก็จะหายไปด้วย	 แล้วก็จะเห็นทุกข์ในขณะนอนนั้นว่า	 แม้รูปนอนก็เป็นทุกข์ 

เหมือนกัน

	 ถ้าหากว่า	 ยังมีอิริยาบถใดที่ยังไม่ได้ตามดูจนถี่ถ้วน	 ตัณหา	 และทิฏฐ ิ

ก็ยังเข้าอาศัยในอิริยาบถนั้นได้	และความส�าคัญว่า	เป็นเรา	เป็นตัวตนของเรา 

กต้็องเกดิขึน้ในอิรยิาบถนัน้ๆ	เพราะฉะนัน้	จงึต้องตามก�าหนดดทูกุๆ	รูปอริิยาบถ	

ถ้าไม่ตามดูโดยถี่ถ้วนจริงๆ	แล้ว	ปัญญาก็เกิดไม่ได้

	 เมื่อตามก�าหนดไปทุกรูปอิริยาบถจนหมดแล้ว	 ก็จะเห็นว่า	 รูปอิริยาบถ 

ทั้งเก่าและใหม่	 เป็นทุกข์	แต่ว่าจะต้องเห็นทุกข์ในอิริยาบถเก่าก่อนด้วยอ�านาจ

ของทุกขเวทนา	 เพราะฉะนั้น	 จึงไม่ควรจํากัดเวลาว่า	 ต้องนั่ง	 หรือต้องเดิน	 

นานก่ีนาทีหรอืกีช่ัว่โมง	เพราะความส�าคญัอยูท่ีต้่องการจะรู้เหตผุล	ถ้าพยายาม

ตามรู้เหตุผลนั้นแล้ว	 ก็อาจเปลี่ยนอิริยาบถภายใน	 ๕	 หรือ	 ๑๐	 นาที	 ตามแต่

เหตุผลที่จะต้องเปลี่ยน
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	 เมื่อสามารถก�าหนดรู้เหตุผลได้บ่อยๆ	 ปัญญาก็ย่อมจะรู้ความจริงได้เร็ว
เพราะว่า	เมือ่ดมูากกเ็หน็มากและรูม้าก	ผลทีเ่กดิอย่างนีไ้ม่จ�าเป็นต้องจ�ากดัเวลา	 
เมื่อทุกข์เกิดขึ้นจึงต้องเปลี่ยน	 และก็ต้องรู้ด้วยว่า	 รูปอะไรเป็นทุกข์	 รูปนั่ง	 
หรือ	รูปนอน,	รูปยืน	หรือรูปเดิน	เป็นทุกข์ข้อนี้	เป็นความส�าคัญมาก
	 โดยเหตุนี้	 การท่ีให้ก�าหนดรู้ว่า	 รูปน่ัง,	 รูปนอน,	 รูปยืน,	 รูปเดินนั้น 
ก็เพราะว่า	 ถ้าไม่ก�าหนดรู้อิริยาบถนั้นๆ	 ว่า	 เป็นรูปอะไรแล้ว	 ก็จะไม่รู้ว่า	 
ใครนั่ง,	ใครนอน,	ใครยืน,	ใครเดิน
	 เมื่อไม่รู้เช่นนี้	ก็ต้องส�าคัญว่า	เป็นเรานั่ง	เรานอน	เรายืน	เราเดิน	และ
เมื่อทุกข์เกิดขึ้นในอิริยาบถนั้นๆ	ก็ส�าคัญว่า	 เราเป็นทุกข์	 เอา	 เรา	ซึ่งเป็นตัว 
อัตตวิปลาสออกไม่ได้	เพราะว่า	เมื่อไม่รู้ว่า	นั่งเป็นรูป	ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นทุกข์	เมื่อ
ไม่รู้สึกว่า	รูปเป็นทุกข์	ก็ต้องเข้าใจว่า	เราเป็นทุกข์	อัตตวิปลาสก็ไม่ออก	เพราะ
ยังมีความส�าคัญว่า	เราเป็นทุกข์	คือยังไม่มีรูปใดนามใดแสดงว่าเป็นทุกข์ให้เห็น
ประจักษ์ชัดลงไป	ก็ยังเอาอัตตวิปลาสออกไม่ได้
	 เพราะเหตุนี้	 การก�าหนดอิริยาบถทุกๆ	อิริยาบถ	จึงต้องมีความรู้สึกตัว
ว่าก�าลังก�าหนดรูปอะไรอยู่	ข้อนี้เป็นความส�าคัญมาก	มิฉะนั้น	จะท�าลายกิเลส
ความเห็นผิด	ว่าเป็นตัวตนออกไม่ได้

ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะทุกข์

	 เมื่อพิจารณารู้ว่า	 ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะทุกข์แล้ว	 ก็ต้องพิจารณา 
ต่อไปอีกว่า	 การเปลี่ยนอิริยาบถนั้นเพื่ออะไร	 ก็รู้ต่อไปว่า	 ที่เปล่ียนนั้นเพื่อ	 
แก้ทกุข์	ไม่ใช่เพือ่หาความสขุ	ถ้าก�าหนดยงัไม่ถีถ้่วน	กจ็ะเข้าใจว่า	เปลีย่นเพ่ือให้ 
ได้ความสุข	 การรู้เช่นนี้เป็นปัญญาอย่างหนึ่ง	 ช่ือว่า	 สาตถกสัมปชัญญะ	 คือ	
ปัญญาที่รู้ว่า	การท�าเช่นนั้นเพื่อประโยชน์อะไร
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	 เมื่อรู้ว่า	ต้องเปลี่ยนอิริยาบถทั้งหลายเพื่อแก้ทุกข์	แล้วควรหรือที่จะ
เห็นว่าการที่ต้องแก้ทุกข์อยู่เสมอๆ	 นั้น	 เป็นความสุข	 ก็จะเห็นว่า	 ที่ต้องแก้ไข
หรือต้องเปลี่ยนอิริยาบถใหม่	 ไม่ใช่ความสุขเลย	 ที่ต้องเปลี่ยนก็เพราะทุกข ์
บังคับให้ต้องเปลี่ยน	ถึงไม่อยากจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน
	 ในการทีต้่องฝืนใจเปลีย่นนีเ้อง	อริิยาบถใหม่จงึไม่เป็นทีอ่าศยัของ	ตณัหา	
เพราะไม่เปลี่ยนไม่ได้	ถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยน
	 ถ้าเห็นว่า	ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะถูกทุกข์บังคับเช่นนี้	ความต้องการ
ในอิริยาบถใหม่	 คือ	 ตัวตัณหา	 และ	 ทิฏฐิ	 ที่เคยต้องการอิริยาบถใหม่	 ก็จะ 
เข้าอาศัยไม่ได้	เพราะว่ารู้แล้ว	ดูจนถี่ถ้วนแล้ว	ทั้งอิริยาบถใหม่และอิริยาบถเก่า	
ไม่มีความสุขเลย

การพิจารณาอิริยาบถทําลายสิ่งปิดบังทุกข์

	 เมื่อรู้เช่นนี้	 การพิจารณาอิริยาบถก็ย่อมท�าลายวิปลาสธรรม	 ซึ่งเป็น 
ตัวปิดบังทุกข์
	 เม่ือสิ่งที่ปิดบังทุกข์ถูกท�าลายไปอย่างนี้	 วิปลาสที่ส�าคัญว่า	 สุขก็จะ 
หมดไป
	 เมื่อความส�าคัญว่า	 สุขถูกท�าลายลงไปแล้ว	 ความรู้ว่าเป็นทุกข์ก็จะเข้า 
มาแทนที	่การรูเ้ช่นนีเ้ป็นความรูท่ี้ถกูต้องตามความเป็นจรงิ	ไม่ใช่วปิลาส	เพราะ
ว่าทุกข์เป็นของจริง	ทุกข์เป็นตัว	สัจธรรม	นี่เป็นนัยของการก�าหนดอิริยาบถที่
ท�าลายเครื่องปิดบังทุกข์

ไม่ต้องเปลี่ยนการกําหนดอารมณ์

	 ขณะที่ก�าหนดดูรูปอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งอยู ่นั้น	 เมื่อรู ้ว ่าฟุ ้งไป	 
ก็ไม่ต้องก�าหนดนามฟุ้ง	แต่ให้มาก�าหนดดูรูปอิริยาบถนั้น	ๆ	เสียใหม่
	 อุปมาเหมือนการหัดขี่รถจักรยาน	เมื่อแรกหัดใหม่	ๆ	ก็เป็นธรรมดาที่จะ
ต้องล้ม	 เพราะยังไม่ช�านาญ	 เมื่อล้มแล้วจะท�าอย่างไร	 ก็ต้องจับรถที่ล้มนั้นขึ้น
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มาหัดขี่ไปใหม่	 ไม่ใช่ว่าเมื่อล้มแล้ว	 ไปต้องการรถคันอื่นมาเปลี่ยนใหม่เรื่อยไป	

จะต้องยกรถคันเดิมนั้นแหละขึ้นมา	 หัดข่ีต่อไปใหม่	 ผู้เจริญวิปัสสนาที่ฝึกใหม่

ก็เช่นเดียวกัน	จะต้องหัดท�าไปเช่นเดียวกันนี้	 คือ	 เมื่อรู้ว่าจิตตกไปหรือหลุดไป

จากอารมณ์ปัจจุบัน	 ก็ให้กลับมาตั้งที่อารมณ์ปัจจุบันที่ก�าลังก�าหนดนั้นเสียใหม่

เท่านั้นเอง

	 จริงอยู่	ฟุ้งนั้นก็เป็นปรมัตถ์,	 เป็นนามธรรมและก็เป็นปัจจุบันธรรมด้วย	

แต่ผู้ปฏิบัติใหม่ๆ	ไม่ควรย้ายอารมณ์ไปดูนามฟุ้ง	เพราะรูปเป็นของหยาบ	ดูง่าย	 

เห็นง่าย	 ผู้ปฏิบัติใหม่ปัญญายังน้อย	 จะไปดูของละเอียด	 คือ	 นามนั้นดูยาก	 

เห็นยาก	และรูปอิริยาบถก็เป็นปรมัตถ์อยู่แล้ว	และเป็นปัจจุบันอยู่เช่นเดียวกัน

	 การก�าหนดอิริยาบถ	๔	นี้	 ให้ก�าหนดรูปใดรูปหนึ่งที่เป็นปัจจุบันเรื่อยไป	

ถ้าไม่มีเหตุผลอื่นใดมาท�าให้ต้องเปลี่ยนแล้ว	ก็ไม่ต้องเปลี่ยน

	 ถ้าผู้ปฏิบัติก�าหนดอิริยาบถ	 ได้ปัจจุบันมากเข้า	 ฟุ้งก็ไม่เกิด	 เพราะ 

ฟุง้น้ันอาศัยอดตี	อนาคต	เข้ามา	ถ้าปัจจบุนัต้ังอยูแ่ล้วทีอ่ริยิาบถ	ฟุง้	ทีม่แีต่อดตี	

อนาคต	เท่านั้น	ก็เข้าไม่ได้

	 ข้อส�าคัญนั้นอยู่ที่ว่า	ผู้ปฏิบัติรู้ตัวหรือเปล่าว่า	ฟุ้ง	ถ้าไม่รู้	การปฏิบัตินั้น 

ก็หลุดไปแล้วจากอารมณ์ปัจจุบัน	 การฝึกบ่อยๆ	 ท�าบ่อยๆ	 มนสิการบ่อยๆ	 

จงึจะรูว่้า	จิตตกไปหรอืหลดุไปจากอารมณ์ปัจจบุนั	แล้วกก็ลับมาตัง้อยูที่อ่ริิยาบถ

ที่เป็นปัจจุบันเสียใหม่	ไม่ยากเลย

	 อนึ่ง	 อารมณ์ปัจจุบันเป็นความส�าคัญท่ีสุด	 ของการเจริญวิปัสสนาที่จะ

กันอภิชฌา	และโทมนัส	มิให้เกิดขึ้น

 อารมณ์ปัจจุบัน	 หมายถึง	 รูปนามท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า	 โดยท่ีอารมณ์

นั้นเกิดขึ้นเอง	 มิได้เกิดขึ้นด้วยความปรารถนาของผู้ปฏิบัติ	 และผู้ปฏิบัติตามดู

อารมณ์นั้น
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	 ถ้าอารมณ์ใดเกิดข้ึนด้วยความปรารถนาของผู้ปฏิบัติ	 อารมณ์นั้นก็จะ 

กันกิเลสไม่ได้เลย	 เพราะเกิดขึ้นด้วยอ�านาจของตัณหา	 ซึ่งเป็นตัวกิเลส	 เช่น	 

เมื่อต้องการความสงบ	จึงท�าความเพียร	ไม่ว่าจะก�าหนดอะไรก็ตาม	ใจก็เพ่งอยู่	 

หรือต้องการอยู่ในความสงบ	 แล้วความสงบก็เกิดขึ้น	 เป็นต้น	 ที่เป็นเช่นนี้ 

เพราะว่า	 เมื่อจิตมุ ่งไปเพื่อความสงบ	 ความสงบก็เกิดขึ้นได้จริงๆ	 แต่ว่า 

ไม่สามารถจะเห็นความจริง	 คือ	 ไตรลักษณ์	 ซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได	้ 

ทั้งนี้ก็เพราะวิปลาสตามเข้าไปในความสงบ	 โดยเห็นว่า	 ความสงบนี้เป็นสุข 

จริงหนอ	 ก็ท�าให้ยินดีพอใจในความสงบนั้น	 เมื่อวิปลาสตามเข้าไปครอบคลุม 

ในอารมณ์สงบแล้ว	 ก็จะไม่เห็นเลยว่า	 อารมณ์ที่สงบเป็นทุกข์	 หรือไม่เที่ยง	 

หรือไม่ใช่ตัวตนได้	 เพราะความสงบที่เกิดขึ้นนั้น	 เป็นไปด้วยอ�านาจของวิปลาส

ที่ผู้ปฏิบัติต้องการ	 โดยผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจว่า	 ความสงบนั้นก็มีไม่เที่ยง	 เป็นทุกข	์

ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกัน	ไม่มีสาระอะไรดีกว่าความฟุ้งซ่าน	หรืออุทธัจจะเลย

	 อนึ่ง	 ผู้ปฏิบัติควรทราบว่า	 อารมณ์ใดที่ผู้ปฏิบัติท�าขึ้น	 อารมณ์นั้นไม่ใช่

ของจรงิ	เมือ่สร้างขึน้แล้วจะก�าหนดให้รูค้วามจรงิจากอารมณ์ทีส่ร้างขึน้น้ันไม่ได้	 

เพราะอารมณ์ที่สร้างขึ้นด้วยอ�านาจของความต้องการ	 ซึ่งเป็นตัวกิเลสจะเป็น

เครื่องปิดบังท�าให้ไม่สามารถที่จะได้ความจริงในอารมณ์นั้น

	 อารมณ์ที่จะให้ความจริงได้	 ต้องเป็นอารมณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเอง	 เช่น	

อริยิาบถต่างๆ	นัน้	แม้ว่าเราไม่ต้องการจะพลกิ	แต่กต้็องพลกิต้องเปลีย่น	เพราะ

อะไร	เพราะเมื่อทุกข์เกิดขึ้น	ก็ต้องพลิกต้องเปลี่ยนไปเอง	ไม่พลิกหรือไม่เปลี่ยน

ไม่ได้	และทุกข์นั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความต้องการของเรา	แต่เกิดขึ้นเอง

	 ฉะนั้น	 อารมณ์ที่เกิดข้ึนเองโดยไม่ได้เกิดจากความต้องการ	 จึงเป็น

ปัจจุบันอารมณ์	เพราะไม่เป็นที่อาศัยของกิเลสตัณหา
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	 การให้มีสตติามดู	ตามรู้	เช่นนี	้กเ็พือ่กนัมใิห้กเิลสเข้าอาศยัในอารมณ์นัน้	

คือ	มีความรู้สึกตัวก�าหนดที่อารมณ์นั้นด้วยสติสัมปชัญญะ	กิเลสจึงจะเข้าอาศัย

ในอารมณ์นั้นไม่ได้	แต่กิเลสอาจจะเข้าอาศัยอารมณ์นั้นก็ต่อภายหลัง

	 ฉะนั้น	 ถ้ามีการส�ารวมหรือสังวร	 ก็จะกันกิเลสไม่ให้อาศัยอารมณ์นั้นๆ	 

ได้ตลอดไป	เมื่อกิเลสอาศัยไม่ได้	จึงจะได้ความจริงของอารมณ์นั้น

	 ดังนั้น	 ปัจจุบันอารมณ์จึงเป็นความส�าคัญของการเจริญวิปัสสนา	 

ผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจในอารมณ์ปัจจุบัน	และต้องเข้าใจจับปัจจุบันอารมณ์ด้วย

	 บางทผีูป้ฏบิตัเิข้าใจว่า	ทีก่�าหนดอยูน่ัน้เป็นปัจจบุนัอารมณ์	แต่ความจริง

ไม่ใช่	 เพราะปัจจุบันอารมณ์มีเพียงพริบตาเดียวเท่านั้น	 เหมือนกับการจับปลา 

ในน�้า	 คือ	 คิดว่าจะจับได้เพราะว่า	 เห็นปลาว่ายนิ่งๆ	 อยู่	 ก็ใช้มือตะครุบลงไป 

จะจับให้ได้	อย่างนี้บางทีก็หลุดไปข้างหน้าบ้าง	ข้างหลังบ้าง

	 ดังนั้น	 การจับปัจจุบันอารมณ์จึงไม่ใช่ของง่าย	 เพราะกิเลสคอยฉุดไป 

ข้างหน้าบ้าง	 ฉุดไปข้างหลังบ้าง	 จึงเป็นเหตุให้เกิดอภิชฌาและโทมนัส	 

จึงจ�าเป็นต้องเข้าใจปัจจุบันอารมณ์ว่า	 คืออย่างไร	 และต้องเข้าใจในการจับ

ปัจจุบันอารมณ์ให้ถูกต้องด้วย

	 โดยมากผูป้ฏิบัตไิม่ได้ดอูยูท่ีปั่จจบุนัอารมณ์	เช่น	ก�าลงัพจิารณาอริยิาบถ

นั่ง	 ซึ่งเป็นปัจจุบันอารมณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวเดียวนั้นก็จริงอยู่	 แต่ว่าจิตใจ

ท่ีก�าลังจับปัจจุบันอารมณ์นั้นเคลื่อนไปหาความสงบ	 คือ	 มุ่งไปหาความสงบ	 

หาใช่ก�าหนดดูความจริง	 หรือต้องการจะรู้ความจริงของอารมณ์	 คือ	 รูปนั่ง  

นั้นไม่	 กลายเป็นดูเพื่อหาความสุข	 ซึ่งไม่มีในเวลานั้น	 การดูหรือการก�าหนด 

ก็เคลื่อนไปแล้ว	คือ	ไม่ได้ดูอยู่ที่ปัจจุบันอารมณ์นั่นแล้ว

	 เพราะฉะนั้น	จึงต้องเข้าใจว่า	:-

_15-0983(189-308)P4.indd   249 12/19/58 BE   4:33 PM



250 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

 ปัจจุบันอารมณ์	คืออะไร	?	และจะต้องเข้าใจด้วยว่า	จิตที่จับปัจจุบัน
อารมณ์นั้น	 มีลักษณะอย่างไร	 ?	 และถ้าจิตหลุดจากปัจจุบันอารมณ์		
มีลักษณะอย่างไร	?
	 เรื่องน้ีต้องมี	 ความสังเกต	 มิฉะน้ัน	 เมื่อจิตหลุดไปจากปัจจุบันอารมณ์	 
ก็จะหลุดไปเรื่อยๆ	โดยไม่รู้ตัวว่า	ไม่ได้จับอยู่ที่ปัจจุบันอารมณ์ท�าให้เสียเวลาไป
เปล่าๆ
	 ถ้าหากว่า	 หลุดไปจากปัจจุบันอารมณ์	 ก็จะได้กลับมารู้อยู่ท่ีปัจจุบัน 
อารมณ์ได้ต่อเนื่องกันนานๆ	ท�าให้มีโอกาสที่จะเห็นความจริงได้

การพิจารณากิจอื่นระหว่างการปฏิบัติ

	 นอกจากการพิจารณาอิริยาบถ	นั่ง,	นอน,	ยืน,	 เดิน	ที่มีอยู่เป็นประจ�า
แล้ว	 ผู้ปฏิบัติยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องท�ากิจอื่นในระหว่างการปฏิบัติ	 เช่น	 
กินอาหาร,	อาบน�้า,	ถ่ายอุจจาระ,	ปัสสาวะ	เหล่านี้ก็ต้องมีการพิจารณาด้วย
 การพิจารณาเวลากินอาหาร	ถ้าไม่หาวิธีกันกิเลสเสียก่อน	ตัณหาและ
ทิฏฐิก็อาจเข้าอาศัยในอารมณ์นั้นได้
	 เพราะฉะนั้น	 จะต้องพิจารณาเวลาที่กินอาหารนั้นว่า	กินทําไม	 ?	 ต้อง 
ไม่กินเพราะอยากกิน	หรืออยากอร่อย	แต่ต้องพิจารณาว่า	จะต้องกินด้วยเหตุ
เพื่อให้ร่างกายนี้ด�ารงอยู่ได้,	 จะให้กายดํารงอยู่เพื่ออะไร	 ?	 เพ่ือจะได้เป็นที่
อาศยัท�ากจิในการท�าพระนพิพานทีย่งัไม่แจ้ง	ให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไป	หรอื	เพือ่แก้ทกุข์	
ที่เกิดขึ้นจากความหิวเท่านั้น
	 การพิจารณาเป็นสิ่งจ�าเป็น	 มิฉะน้ันจะกันกิเลสไม่ได้	 ถ้ากินเพื่อแก้ทุกข ์
จากความหิวแล้ว	 แม้อาหารไม่อร่อยก็แก้หิวได้	 ถ้ากินโดยไม่ได้พิจารณาแล้ว	 
เวลาไม่อร่อย	 โทสกิเลส	 ก็เข้าอาศัย	 เวลาอร่อย	 โลภกิเลส	 ก็เข้าอาศัย	 
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การกินอาหารนั้นก็ย่อมจะเป็นไปกับกิเลสเร่ือยไป	 ไม่พ้นกิเลสเลย	 กิเลสก็จะ 
สร้างสังสารทุกข์ให้ต่อไป	หาใช่กินเพื่อออกจากทุกข์ไม่

	 ดังนั้น	 การเจริญวิปัสสนา	 เมื่อเวลาจะกินอาหาร	 ก็ต้องพิจารณาให้รู้
เหตุผลด้วย	ทุกครั้งไป

 การอาบนํ้า	ก็ต้องพิจารณาให้รู้ว่า	เพื่อแก้ทุกข์	เวลาจะใช้บาตร	ใช้จีวร 
ก็ต้องพิจารณาเพ่ือแก้ทุกข์	 ไม่ใช่นุ่งห่มเพื่อสวยงาม	 แต่นุ่งห่มเพื่อป้องกัน 
ร้อนหนาว	กันแดดลม	หรือกันยุง	เหลือบ	ริ้นไร	เป็นต้น	เพราะถ้ามีสิ่งรบกวน 
อย่างนั้น	 กิจที่พึงท�าก็จะตกไป	 ไม่ส�าเร็จ	 คือว่าจะท�าอะไรๆ	 ทุกอย่าง	 ต้องมุ่ง 
เพื่อท�าพระนิพพานให้แจ้งทั้งสิ้น	หรือให้ถึงความพ้นทุกข์ทั้งปวง

	 เวลาถ่ายอุจจาระ	 หรือปัสสาวะ	 ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าเพราะ 
อะไร	?	เพราะทุกข์เกิดขึ้นแล้ว	จึงต้องแก้ทุกข์

การพิจารณาอิริยาบถย่อย

	 ส�าหรับการพิจารณาอิริยาบถย่อยอื่นๆ	 ในสัมปชัญญะบรรพนั้น	 
มีเกี่ยวข้องในอิริยาบถ	๔	อยู่แล้ว	เช่น	การก�าหนดรูปนั่ง	เวลาจะพลิกตัวหรือ 
ลุกข้ึนยืน	 ถ้าไม่มีอิริยาบถย่อยแล้ว	 ก็พลิกไม่ได้หรือลุกขึ้นยืนไม่ได้	 ถ้ายืนอยู่
แล้วจะนั่ง	ถ้าไม่มีอิริยาบถย่อยช่วย	ก็นั่งไม่ได้	จะท�าอะไรๆ	ทุกอย่าง	จะต้องมี
อิริยาบถย่อยอยู่ด้วยท้ังนั้นในอิริยาบถใหญ่	 ถ้าก�าหนดอิริยาบถใหญ่ก่อน	 และ 
อิริยาบถใหญ่ชัดเจนดีแล้ว	ก็จะรู้ถึงอิริยาบถย่อยด้วย

อิริยาบถย่อยเป็นสังขารทุกข์

	 อิริยาบถย่อยนั้นช่วยแก้ทุกข์ของอิริยาบถใหญ่	 อิริยาบถย่อยก็เป็นทุกข์
เหมือนกัน	คือ	เป็น	สังขารทุกข์	อิริยาบถใหญ่เป็น	ทุกขเวทนา	อุปมาเหมือน 
คนป่วย	 อิริยาบถย่อยเหมือนคนพยาบาล	 คนพยาบาลก็เป็นทุกข์เหมือนกัน	
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เพราะต้องคอยพยุงคนป่วยให้ลุก	 ให้นั่ง	 ให้พลิกตัว	 เป็นต้น	 มิฉะนั้นคนป่วย 
ไม่อาจพลกิตวัเปลีย่นอิรยิาบถได้	แต่ผู้ปฏบิตัใิหม่	ยงัไม่ต้องสนใจในอริิยาบถย่อย 
ให้มากนัก	 เพราะเมื่อก�าหนดอิริยาบถใหญ่ชัดเจนดีแล้ว	 อิริยาบถย่อยนี้	 
ก็จะรู้ไปเอง
	 เม่ือพิจารณารูปอิริยาบถใหญ่	 และอิริยาบถย่อยอย่างนี้มากๆ	 เข้า	 
พอก�าหนดลงไป	 ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไร	 เช่น	 เวลานั่ง	 ก็รู้ว่า	 เป็น	 รูปนั่ง  
ไม่ใช่เรานั่ง	เวลานอนก็รู้ว่า	เป็น	รูปนอน	ไม่ใช่เรานอน	เป็นต้น	และที่รู้ว่าเป็น
รูปนั่ง,	รูปนอน,	รูปยืน	หรือรูปเดินนั้น	 เป็น	นามรู้	 ไม่ใช่เรารู้	 เป็น	ปัญญารู้		
คือรู้สึกแต่ว่า	 เป็นนาม	 เป็นรูป	 ทั้งนั้น	 รู้เช่นนี้จึงจะท�าลายความเห็นผิดว่า	 
เป็นเรานั่ง	เรานอน	เรายืน	เราเดิน	หรือเรารู้ได้
	 การเห็นอย่างนี้	 ในการเจริญวิปัสสนาเรียกว่า	 นามรูปปริจเฉทญาณ  
ซึ่งเป็นญาณขั้นต้นของญาณ	๑๖
	 การเจริญวิปัสสนานี้	 จึงเริ่มต้นมาแต่การเจริญสติปัฏฐาน	 จนเกิดญาณ
ปัญญา	รู้ธรรม	เห็นธรรม	ตามความเป็นจริง
	 ฉะนั้น	มหาสติปัฏฐาน	๔	นี้	 จึงเป็นธรรมที่ส�าคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา	
และพระพุทธองค์ก็อาศัยมหาสติปัฏฐานน้ีเป็นทางไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด
สิ้นเชิง	และได้ทรงพยากรณ์ไว้ในสติปัฏฐานสังยุต	มีใจความว่า
	 เหตุปัจจัยท่ียังให้พระสัทธรรมตั้งมั่นอยู่ได้นาน	 ในเมื่อตถาคตดับขันธ
ปรินิพพานแล้ว	ก็โดยที่พุทธบริษัทยังเจริญและกระท�าให้มาก	ซึ่ง	สติปัฏฐาน	๔		
พระสัทธรรมน้ีจึงตั้งมั่นอยู่นาน	 หากพุทธบริษัทไม่เจริญ,	 ไม่กระท�าให้มาก	 ซึ่ง	
สติปัฏฐาน	๔	ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว	พระสัทธรรม	จึงเสื่อม	และจะถึง
อันตรธานไป	ดังนี้
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ญาณ	๑๖
	 ต่อไปนี้	 จะได้น�าเนื้อความสติปัฏฐาน	ที่ท�าให้เกิด	วิปัสสนา	และญาณ	
ตั้งแต่ญาณที่	๑	ถึงญาณที่	๑๖	มาแสดงไว้โดยสังเขป	ตามล�าดับญาณ	ดังนี้

ญาณที่	๑	นามรูปปริจเฉทญาณ
	 เมื่อพิจารณาหรือก�าหนดนามรูปเป็นอารมณ์	 ตามนัยของสติปัฏฐาน	 
จนกระทั่งนามรูปกระจายออกไปแล้ว
 สัมมาทิฏฐิ	 อันเป็นปัญญาที่รู ้ถูกก็จะปรากฏ	 คือ	 เมื่อรูปอะไร,	 
นามอะไรเกดิขึน้	กร็ูท้นัทว่ีา	เป็นรปูนัน้	ๆ 	หรอืเป็นนามนัน้ๆ	เช่น	เม่ือใช้อริยิาบถ
ทั้งหลาย	มีนั่ง,	นอน,	ยืน,	เดินอยู่	ก็รู้สึกว่า	เป็นรูปนั่ง,	รูปนอน,	รูปยืน	หรือ 
รูปเดิน	และที่ว่า	เป็นรูปนั่ง,	รูปนอน,	รูปยืน,	รูปเดินนั้น	เป็นนามรู้	ไม่ใช่เรารู้	
จิตใจจะรู้สึกแต่ว่า	เป็นรูป	เป็นนาม	ไปทั้งนั้น
	 การรู้เช่นนี้	จะท�าลายความเห็นผิด	ที่เคยเห็นว่า	เป็น	เรานั่ง	เรานอน		
เรายืน	 เราเดิน	 หรือ	 เรารู้	 แล้วจิตใจก็จะรู้สึกว่า	 มีแต่นามกับรูปเท่านั้น	 
คือจะดูอิริยาบถอะไร	 ก็รู้ว่า	 เป็นรูปอิริยาบถนั้น	 จะดูนามที่รู้รูปอะไร	 ก็รู้ว่า 
เป็นนามนั้นๆ	 ทุกอย่างที่ดูหรือที่ก�าหนดอยู่	 ก็ล้วนแต่เป็นนาม	 เป็นรูปไปหมด	
ไม่มีใคร	 ผู้ใด,	 ไม่มีสัตว์,	 บุคคล	 ตัวตนหรือผู้หญิง	 ผู้ชาย	 มาเป็นผู้นั่ง	 ผู้นอน	 
และไม่มีใครคนใดมาเป็นผู้รู้ผู้เห็นเลย
	 การรู้การเห็นอย่างนี้	 ในการเจริญวิปัสสนา	 เรียกว่า	นามรูปปริจเฉท-	
ญาณ	 ซึ่งเป็นญาณขั้นต้น	 โดยได้เห็นความกระจายออกไปเป็นนาม	 เป็นรูป 
ไปหมด
 อัตตวิปลาส	 คือ	 ความเห็นผิดพลาด	 ที่ส�าคัญว่า	 เป็น	 เรา	 ไม่มี 
ในความรู้สึกนั้นแล้ว
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 ญาณ	 คือ	 ความรู้สึกอันเกิดจากปัญญา	 ที่ได้เห็นความจริงเช่นนี้แหละ	

เรียกว่า	นามรูปปริจเฉทญาณ

 วิสุทธิ	 ความบริสุทธิ์ของปัญญาที่เห็นถูกต้องกับความเป็นจริง	 ที่ไม่เจือ

ด้วยความเห็นผิด	ที่เห็นว่า	เป็นเรา	หรือเป็นตัวตนของเรา	หรือมีเรา	มีของเรา

ในที่นั้น	เช่นนี้	เรียกว่า	ทิฏฐิวิสุทธิ

	 แต่ปัญญาที่เห็นถูกเช่นนี้	 ยังไม่เข้าถึงไตรลักษณ์	 ผู้ปฏิบัติจะต้องเพียร

ก�าหนดนามรูปนั้น	 ๆ	 เป็นอารมณ์	 ต่อไปอีก	 จึงจะเห็นไตรลักษณ์คือ	 เห็นว่า	 

นามรูปนั้น	ไม่เที่ยง,	เป็นทุกข์	เป็นอนัตตาได้

ญาณที่	๒	ปัจจยปริคคหญาณ
	 เมือ่ผูป้ฏบิตัไิด้เจรญิสตปัิฏฐาน	จนได้นามรปูขึน้สูอ่ารมณ์ทีถ่กูต้องชดัเจน 

ก็นับว่า	 กรรมฐานของวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้ว	 และผู้ปฏิบัติก็พิจารณา	 หรือ 

ก�าหนดนามรูปนั้นต่อไปอีก

	 เมื่อก�าหนดดูนามรูปมากๆ	เข้า	นามก็มีมากอย่าง	รูปก็มีมากอย่างและ 

การก�าหนดก็มิได้ปะปนกัน	นามอันใดเกิดขึ้น	รูปอันใดเกิดขึ้น	ก็ก�าหนดรู้เฉพาะ

นามนั้นๆ	รูปนั้นๆ	มิได้ปะปนกัน

	 เมื่อการก�าหนดนั้นได้ส่วนสัดแล้ว	 นามอันใดเกิดข้ึน	 รูปอันใดเกิดข้ึน 

ก็จะรู้เหตุและปัจจัย	ที่ท�าให้เกิดขึ้นของนามนั้น	และของรูปนั้นด้วยการก�าหนด

จับอยู่ท่ีนามรูป	 ที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันนั้นว่า	 นามก็ดี	 รูปก็ดี	 ต้องอาศัยปัจจัย	 

จึงจะเป็นไปได้	เช่น	:-

	 นามธรรมท้ังหลาย	 มีวิญญาณเป็นต้น	 ต้องอาศัยวัตถุ	 ทวาร	 และ	 

อารมณ์เป็นปัจจัย	จึงจะเกิดขึ้นได้

	 ส่วนรูปท้ังหลาย	 มีอิริยาบถเป็นต้น	 จะเป็นไปได้ก็เพราะนามเป็นปัจจัย

ดังนี้
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	 เมื่อได้เห็นปัจจัยของนามและรูป	ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	ด้วยอ�านาจที่คอย

มีสติก�าหนดอยู่	ก็จะเกิดปัญญารู้แน่ชัดว่า	นามรูปนั้น	หาได้เกิดขึ้นเพราะความ

บันดาลของพระเจ้า	หรือพระอินทร์	พระพรหม	หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ	ไม่

	 ความจริง	 นามรูปทั้งหลาย	 ก็อาศัยเหตุในอดีต	 มีอวิชชา	 ตัณหา	

อุปาทาน	กรรม	เหล่านี้	เป็นเหตุให้เกิด	และมีอาหารเป็นผู้อุปถัมภ์จึงเป็นไปได้

	 เมือ่ความรู้ถกูได้เกดิขึน้เช่นนีแ้ล้ว	กท็�าให้รู้แน่ชดัตลอดไปในกาลท้ัง	๓	ว่า	

นามรปูทีเ่กดิขึน้ในอดตี	กอ็าศยัเหตเุช่นเดียวกนันี	้และนามรปูทีต่ัง้อยูใ่นปัจจบัุน

กอ็าศัยเหตดุงันีเ้หมอืนกนั	แม้นามรปูทีจ่ะเป็นไปในกาลข้างหน้า	กอ็าศยัเหตดุงันี้

ท�านองเดียวกัน

	 เมื่อปัญญาที่ไปรู้เห็นปัจจัยของนามรูป	 ตามความเป็นจริงดังนี้แล้ว	 

ผูป้ฏบัิตกิค็งสิน้ความสงสยัในกาลทัง้	๓	ว่า	ในอดตีชาต	ิเราเคยได้เกดิหรือไม่หนอ	 

และในชาตนิี	้เราเกดิมาเพราะอะไรหนอ	และชาตต่ิอไป	เราจะเกดิอกีหรอืไม่หนอ	 

ความสงสัยเช่นนี้	จะไม่เกิดมีแก่ผู้ปฏิบัติ	เมื่อเข้าถึงปัญญาที่กล่าวนี้เลย

	 ปัญญาท่ีรู้อย่างนี้	 ในการเจริญวิปัสสนา	 เรียกว่า	 ปัจจยปริคคหญาณ	

และในวิสุทธิ	๗	สงเคราะห์ลงใน	“กังขาวิตรณวิสุทธิ”	คือปัญญาที่มีความเห็น 

ถูกต้อง	โดยไม่เจือด้วยความสงสัย

ญาณที่	๓	สัมมสนญาณ
	 ในปัจจยปริคคหญาณนั้น	 ผู้ปฏิบัติรู ้เพียงปัจจัยแห่งการเกิดข้ึนของ 

นามรปูเท่าน้ัน	ส่วนการดับของนามรปูนัน้	ผูป้ฏบิตัยิงัไม่เหน็	เพราะ	สนัตต	ิของ

นามรูปไม่ขาด	 นามรูปนั้นดับรวดเร็วมาก	 และปัญญาของผู้ปฏิบัติยังหยาบอยู่	

ยังไม่พอที่จะเห็นความดับของนามรูปได้	ต้องตามดูนามรูปนั้นต่อไปอีก
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 เมื่อก�าหนดนามรูปมากๆ	 เข้าแล้ว	 ก็จะเห็นความดับของนามรูป	 แต่

ความดับของนามรูปในขั้นนี้	ยังไม่ใช่สันตติขาด	ในเวลาที่นั่งอยู่	เมื่อเปลี่ยนจาก

อริยิาบถนัง่กจ็ะเหน็อิริยาบถนัง่นัน้ดบัไป	หรอืในเวลายนื	เมือ่เลกิยนืแล้ว	รปูยนื 

ก็หมดไป	รูปนั่งก็เกิดขึ้นมาแทน	จึงเห็นว่า	รูปยืนไม่เที่ยง	ซึ่งในตอนแรกๆ	ก็จะ 

เห็นตามไปอย่างนี้ก่อน	 คือเห็นว่ารูปเก่านั้นหมดไป	 เมื่อเห็นรูปใหม่เกิดขึ้น	

มาแทน	ยังไม่สามารถเห็นโดยปัจจุบันในรูปนั้นที่ยังไม่เปลี่ยนได้	เพราะเห็นต่อ	

เมื่อรูปเดิมหมดไปแล้ว	 ไม่ได้เห็นรูปนั่งดับในขณะที่ก�าลังนั่งอยู่	 หรือเห็นรูปยืน

ดับไปขณะที่ก�าลังยืนอยู่	การเห็นนั้นยังไม่เป็นปัจจุบัน	คือเห็นรูปนั่งดับ	ต่อเมื่อ

รูปนั่งหมดไปแล้ว	หาได้เห็นรูปนั่งดับในขณะที่ก�าลังนั่งอยู่ไม่

	 ถ้าเห็นรูปนั่ง	 หรือรูปยืน	 ดับชนิดสันตติขาด	ก็จะต้องเห็นในขณะก�าลัง

นั่ง	หรือก�าลังยืนนั่นเอง	อย่างนี้จึงจะแน่นอน

	 การเห็นอย่างนี้	 ก็จะรู้ไปถึงอดีต	 อนาคต	 ด้วยว่า	 แม้อดีตหรืออนาคต 

ก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน	ไม่มีความสงสัยเลย

	 ตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นแต่เพียงรวบรวมใจความย่อๆ	 ในอารมณ์ขณะ

ปฏบัิติ	เฉพาะส่วนทีจ่ะรูไ้ด้ในเวลาทีก่�าลงัปฏบิตัอิยูเ่ท่านัน้	ซึง่การเหน็อย่างนีใ้น

การเจรญิวปัิสสนา	เรยีกว่า	สมัมสนญาณ	คอืญาณปัญญาทีไ่ด้เข้าไปเหน็นามรปู

ว่าไม่เที่ยง	แต่การเห็นนั้นยังเป็นอดีต	เพราะว่าเมื่อหมดไปแล้วหรือดับไปแล้ว

จึงเห็น	 ไม่ได้เห็นในระหว่างที่นามรูปนั้นยังตั้งอยู่	 แต่ก็เรียกว่า	 เห็นไตรลักษณ์

เหมือนกันเพราะเห็นไม่เที่ยง	 เห็นเกิดดับเหมือนกัน	แต่ยังไม่ใช่ปัจจุบัน	 เพราะ

ปัญญายังไม่แก่กล้าพอ

	 สัมมสนญาณนี้	สงเคราะห์เข้าในปริญญาขั้นต้น	เรียกว่า	ญาตปริญญา	

คือรูด้้วยการพจิารณา	และญาณนีส้งเคราะห์อยูใ่น	มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธิ
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ญาณที่	๔	อุทยัพพยญาณ
	 อุทยัพพยญาณนี้	ได้แก่	ปัญญาที่เข้าไปเห็นความเกิดขึ้นและความดับไป 
ของนามและรูปที่ได้ก�าหนดดูอยู ่น้ัน	 ตามนัยสติปัฏฐาน	 มีกายานุปัสสนา	 
เป็นต้น	 แต่การเห็นความเกิดดับในอุทยัพพยญาณนี้	 เห็นอย่างชนิดสันตติขาด	
ไม่ใช่เห็นอย่างในสัมมสนญาณ
	 ในค�าว่า	สันตติขาดนั้น	หมายถึงการสืบต่อของนามรูปนั้นดับลง	 ไม่ทัน
ที่รูปใหม่หรือนามใหม่จะเกิดขึ้นมาให้ก�าหนดแทน	ส่วนสัมมสนญาณนั้น	รูปใหม่
นามใหม่เกิดขึ้นแล้ว	 จึงเห็นรูปหรือนามเก่าดับไป	 โดยจิตกับอารมณ์ยังไม่ดับ
พร้อมกัน
	 ส่วนใน	อทุยพัพยญาณน้ัน	จติเกิดขึน้ในอารมณ์ใด	จติกับอารมณ์ก็ดับ
ลงไป	โดยยงัไม่มจีติกบัอารมณ์ใหม่เกิดขึน้มาแทน	แล้วจติกบัอารมณ์กดั็บลง
พร้อมกัน
	 ฉะนั้น	 การเห็นไตรลักษณ์ในอุทยัพพยญาณนี้	 จึงเป็นการเห็นอย่าง 
ชัดเจน	 และแน่นอนกว่าในสัมมสนญาณมาก	 และความรู้ในญาณน้ีสามารถ	
ท่ีจะฉุดกระชากอนุสัยกิเลสมีทิฏฐานุสัยเป็นต้น	 หรือคหธรรม	 คือ	 ตัณหา	
มานะ	 ทิฏฐิ	 หรือ	 วิปลาสธรรมที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานให้หลุดถอนขึ้น	
มาได้
	 โดยเหตุนี้	 ท่านจึงจัดเอาอุทยัพพยญาณนี้ญาณเดียวเท่านั้น	 ขึ้นเป็น
ปริญญาอันหนึ่ง	 ชื่อว่า	 “ตีรณปริญญา”	 และวิปัสสนาท่ีแท้จริงนั้นก็จัดเป็น	 
๙	ญาณด้วยกนั	โดยนบัตัง้แต่อุทยพัพยญาณเป็นต้นไป	เพราะปฏปิทาญาณทสัสน- 
วิสุทธินั้น	ก็นับตั้งแต่อุทยัพพยญาณเป็นต้นไป	ฉะนั้น	อุทยัพพยญาณนี้	จึงมีอยู่
ในวิสุทธิ	๒	อย่าง	คือ
 ๑.	อุทยัพพยญาณ	 ที่มีวิปัสสนูปกิเลส	 ๑๐	 เกิดปะปนอยู่	 จัดอยู่ใน 
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ	 เพราะวิปัสสนูปกิเลสที่จะจัดเป็นกิเลสของ
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วปัิสสนาได้นัน้จะต้องเกดิวิปัสสนาญาณ	ทีจ่ะจดัเข้าในปฏปิทาญาณอนัแท้จรงิ
เสียก่อน	 มิฉะนั้น	 มัคคามัคคญาณก็เกิดข้ึนไม่ได้เพราะญาณอันนี้	 จะต้องรู้ 
อย่างถูกต้อง	และแน่นอนว่า	อะไรที่ไม่ใช่มรรค	และอะไรที่ใช่มรรคที่แท้จริง 
โดยรูแ้น่นอน	จงึเรยีกว่า	มคัคามคัคญาณทัสสนวิสทุธไิด้	มรรคทีแ่ท้จรงิในทีน้ั่น
ก็ได้แก่อุทยัพพยญาณนั่นเอง	ส่วนที่ไม่ใช่มรรคนั้น	ก็ได้แก่	วิปัสสนูปกิเลส	
๑๐	อย่าง	ที่ได้อธิบายไปแล้ว
	 วิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นได้	 ด้วยอ�านาจของสมาธิที่มีก�าลังมากกว่า 
วิปัสสนาในเรื่องของวิปัสสนูปกิเลสนี้	 มีความประณีตสุขุมอยู่มิใช่น้อย	 ย่อม 
ท�าให้คนหลงเพลิดเพลิน	 และท�าให้เข้าใจผิดไปว่า	 ตนได้บรรลุธรรมวิเศษ
แล้ว	 จะมีความเข้าใจถูกหรือไม่หลงผิดได้ก็แต่ท่านผู้มีการศึกษาท่ีเข้าใจจริงๆ	 
เท่าน้ัน	 โดยเหตุนี้การด�าเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง	 คือนิพพานนั้น	 จึงต้องมี
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ	คือจะต้องรู้อย่างบริสุทธิ์	ไม่เจือด้วยการเห็นผิดว่า	
ธรรมอนัน้ีใช่ทางหรอืไม่ใช่ทางอย่างแน่นอน	แล้วจงึจะด�าเนนิไปตามทางทีถ่กูได้	
ถ้ามิฉะนั้นก็ต้องเข้าใจผิดแน่	ๆ	ทีเดียว

 วิปัสสนูปกิเลส	จะไม่มีแก่คน	๓	จําพวก	คือ	:-
	 ๑.	จะไม่มีแก่พระอริยสาวกที่ได้ด�าเนินในทางที่ถูกแล้ว
	 ๒.	จะไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติผิดจากทางวิปัสสนา
	 ๓.	จะไม่มีแก่ผู้ที่มีความเพียรอ่อน	 เพราะความเพียรท่ีแรงกล้าเท่านั้น 
จึงจะเป็นวิปัสสนูปกิเลส
	 การจัดธรรมเหล่านี้เป็นกิเลสของวิปัสสนา	 ก็เพราะเหตุว่า	 เมื่อธรรม
เหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว	 ก็ท�าให้อารมณ์ของวิปัสสนาเสียไปหรือท�าให้เนิ่นช้าหยุดอยู่
ไม่ด�าเนินขึ้นไปถึงธรรมที่สุดของทุกข์ได้	 วิปัสสนูปกิเลสน้ี	 เป็นที่อาศัยของ	
คหธรรม	๓	คือ	ตัณหา	มานะ	ทิฏฐิ	เกิดขึ้นอาศัยอารมณ์นี้เป็นไปได้
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 ฉะนั้น	เมื่อจะจ�าแนกวัตถุของกิเลสนั้น	ก็จะได้วัตถุ	๓๐	คือ	ตัณหา	๑๐	
มานะ	๑๐	ทิฏฐิ	๑๐	รวมเป็นกิเลส	๓๐
	 วิปัสสนูปกิเลสนี้	 จะหมดไปได้	 ก็ต่อเมื่อพระโยคาวจรรู ้แน่ชัดด้วย 
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิที่รู้แน่ว่า	 วิปัสสนูปกิเลสนั้นไม่ใช่ทาง	 และรู้แน่ว่า
หนทางถูกต้องนั้นได้แก่	อารมณ์ที่ปรากฏในอุทยัพพยญาณ	คือความเกิดขึ้น
และดับไป	ของ	นามและรูป	นั้นเอง	เมื่อรู้แน่ดังนั้นแล้ว	ก็พยายามที่จะยกจิต
ข้ึนสูอ่ารมณ์นัน้	ด้วยการก�าหนดรู้นามรูปด้วยสตสิมัปชัญญะ	อทุยพัพยญาณจงึ
ปรากฏขึน้อกี	อทุยพัพยญาณตอนนีม้กี�าลงักล้าและปลอดภยัจากวิปัสสนปูกเิลส
ทั้ง	๑๐	ประการ
 ๒.	อุทยัพพยญาณที่บริสุทธ์ิจากวิป ัสสนูปกิเลสน้ัน	 จัดเข ้าไว  ้
ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ	 ซึ่งตอนนี้จะปรากฏ	 ไตรลักษณ์ชัดเจนดีมาก 
ความจริงอุทยัพพยญาณนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปได้อารมณ์มาจากไหน	ก็ได้มา	จากญาณ	
ทั้ง	 ๓	 ขั้นต้น	 นั่นเอง	 คือ	 ได้นามรูปจาก	 นามรูปปริจเฉทญาณ	 ได้ความ 
เกิดขึ้นของนามรูปจาก	 ปัจจยปริคคหญาณ	 และได้ความดับของนามรูปจาก	
สัมมสนญาณ	เมื่อมาถึงอุทยัพพยญาณนี้	ก็เห็นทั้งเกิดและทั้งดับของนามรูป
	 สรุปใจความว่า	 อารมณ์ของญาณท้ัง	 ๓	 นี้	 มารวมปรากฏอยู่ที่	
อุทยัพพยญาณเดียว	เท่านั้น
	 ฉะนั้น	จึงถือว่า	อุทยัพพยญาณนี้	 เป็นญาณสําคัญในวิปัสสนาขั้นต้น
ของวิปัสสนาญาณ	๙	เพราะในญาณต่อๆ	ไป	อารมณ์ของญาณนั้นๆ	ก็เดินไป
ตามอารมณ์ของอุทยัพพยญาณนั่นเอง	 แต่ไตรลักษณ์ชัดข้ึนตามล�าดับ	 เพราะ 
เหตุว่า	 ได้พิจารณานามรูปมากมายขึ้น	 ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องเห็น 
ความจรงิของรปูนามมากขึน้	เมือ่ได้ความรู้มากข้ึน	กเิลสท่ีเกดิข้ึนจากความรู้ผดิ
ก็หมดไปมากขึ้นเช่นเดียวกัน
	 เมือ่กเิลสเป็นเครือ่งกดีขวางหมดไปมากเท่าไร	ความรูค้อืปัญญากย็ิง่เกดิ
มากขึ้นเท่านั้น
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 อุปมาเหมือนเราขัดกระจกเงาที่ละอองจับเป็นฝ้า	 ถ้าขัดละอองหมดไป 
เท่าใด	 กระจกยิ่งใสขึ้นเท่าใด	 เงาในกระจกก็ย่ิงชัดขึ้นเท่านั้น	 ฉันใด	 การมี 
ความเพียร	 เอา	 สติสัมปชัญญะกําหนดนามรูป	 นั้นก็เหมือนการขัดกระจก
นั่นเอง	 ความใสของกระจกก็เปรียบด้วยสมาธิจิต	 การเห็นเงาในกระจก 
ตรงกับความเป็นจริงนั้น	 ได้แก่	 ปัญญา	 การเห็นลักษณะตามความเป็นจริง 
ของเงานั้น	ก็ได้แก่	ไตรลักษณ์	นี้เป็นกรรมฐานของวิปัสสนา	มี	๔๐	ประการ	
คือ	มีอนิจจลักษณะ	๑๐	ประการ	มีทุกขลักษณะ	๒๕	ประการ	มีอนัตตลักษณะ	
๕	ประการ	รวมเป็น	๔๐	ประการ
	 ใน	๔๐	ประการนี้	 เมื่อเอามาปรับเข้ากันกับขันธ์ทั้ง	๕	จะได้ไตรลักษณ์
ถึง	๒๐๐	เพราะเอา	๕	มาคูณ	๔๐	จึงเป็นจ�านวน	๒๐๐

เครื่องปิดบังไตรลักษณ์
	 สิ่งท่ีเป็นเครื่องปิดบังไตรลักษณ์	 คือ	 อนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 นั้น	 
มีแสดงไว้ดังนี้	คือ
 ๑.	สิง่ทีปิ่ดบงัอนจิจงั	ได้แก่	สนัตติ	คอื	ความสบืต่อของนามรูปทีเ่กดิข้ึน 
ติดต่อกันอย่างรวดเร็วนั้นเอง	 จึงท�าให้ไม่เห็นความเกิดข้ึนและความดับไป 
ของนามและรูป	เมื่อไม่เห็นความจริงของนามและรูป	ดังนั้นแล้วก็ต้อง	เกิด
ความสําคัญผิดขึ้นว่า	นาม	คือ	จิต	และเจตสิกก็ดี	หรือรูปก็ดี	เป็นของเที่ยง
ไม่มีการเกิดดับ	 เมื่อมีความเข้าใจดังนี้แล้ว	 ก็ต้องเห็นว่านามรูปนี้เป็นของด	ี 
เป็นสารธรรม	 และก็ต้องเห็นว่า	 เป็นสุขและเป็นตัวตน	 เพราะเมื่อเกิด
วิปลาสขึน้ในลกัษณะใดลักษณะหนึง่แล้ว	เหลืออกีสองอย่างกต้็องเป็นไปด้วย		
เพราะเหตวุ่า	ในลักษณะท้ัง	๓	นี	้มอีารมณ์ทีจ่ะต้องเป็นไปร่วมกนั	เมือ่วปิลาส
เกิดขึ้นในอารมณ์ใดหรือในลักษณะใด	 อีก	 ๒	 ลักษณะน้ัน	 ก็ต้องมีร่วมไป	
ในอารมณ์นั้นด้วย
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 ในทางปัญญาก็เช่นเดียวกัน	 เมื่อเข้าไปเห็นความจริงของลักษณะ
ใดแล้วอีก	 ๒	 ลักษณะก็ได้ช่ือว่า	 ได้เห็นแจ้งไปด้วย	 ฉะนั้นในการเจริญ
วปัิสสนา	จึงเป็นสิง่ท่ีส�าคัญอย่างหนึง่ท่ีจะต้อง	ทาํลายสนัตตใิห้ขาดลง	มฉิะนัน้	 
จะทําลายอารมณ์ของวิปลาสไม่ได้
	 ในการที่จะท�าลายสันตตินั้น	จะท�าลายได้ด้วยการเพ่งรูปเพ่งนามนั้นเอง	
หาได้ท�าลายด้วยอย่างอ่ืนได้	 คือ	 จะต้องท�าการก�าหนดดูนามและรูป	 เมื่อจิต 
และอารมณ์อันใดเกิดขึ้น	 ก็ต้องเอาสติไปก�าหนดรู้ในอารมณ์อันนั้น	 จนกว่าจะ
เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของนามและรูปที่เกิดขึ้น	 เพราะการจะเห็น
ความเกิดข้ึนสืบต่อของนามและรูปนั้นได้ก็ด้วยความเพ่งนั้นเอง	 และต้อง
เพ่งอารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน	 จึงจะสามารถท�าลายสันตติได้	 และต้องเพ่งด้วย
สติสัมปชัญญะ	 คือจะต้องมีความรู้สึกตัวเสมอว่า	 บัดนี้ก�าลังพิจารณารูปอะไร
หรอืนามอะไร	เพือ่ให้เหน็ความต่างกนัของนามและรปูทีเ่กดินัน้	มใิช่อนัเดียวกัน
	 อันนี้เป็นข้อหนึ่งท่ีท�าให้เห็นความขาดของสันตติได้ง่าย	 เพราะถ้ายัง 
ไม่ปรากฏรูปนามเป็นคนละรูปหรือคนละนาม	 ก็จะเข้าใจว่า	 รูปนามเหล่านั้น
เป็นอันเดียวกัน	หรือที่เกิดขึ้นต่างๆ	ก็คือ	จิตดวงเดียวกัน	หรือนามอันเดียวกัน	
และยังเข้าใจว่าท่ีเป็นไปต่างๆ	 นั้น	 ก็เพราะอาการต่างหาก	 การเข้าใจว่า	 
เป็นอนัเดยีวกนันีแ้หละ	เป็นเหตุท่ีจะให้เหน็ความขาดของสนัตติไม่ได้เลย	เมือ่ยงั
ไม่ปรากฏความขาดของสันตติแล้ว	ก็จะชื่อว่า	เข้าถึงวิปัสสนาที่แท้จริงยังไม่ได้
 การเพ่งเพื่อให้ปรากฏความขาดของสันตตินั้น	 สําหรับรูปนั้นเป็น 
ของหยาบ	อาจปรากฏได้บ้างด้วย	จินตาญาณ	แต่ส�าหรับ	นาม	คือ	จิต	กับ	
เจตสกิ	นัน้	เป็นของยาก	ทีจ่ะเข้าไปประจกัษ์ความไม่เทีย่งของนามนัน้ได้	เพราะ
ว่านามเป็นธาตทุีเ่บา	จงึมคีวามเกดิเรว็และดบัเรว็มาก	ถ้ายิง่ทีอ่ยูใ่นสมาธแิล้ว
ก็เห็นได้ยาก	 ขึ้นไปอีก	 และถ้าผู้ที่มีสติปัญญาน้อยด้วยแล้ว	 ยิ่งไม่สามารถจะ 
แลเห็นได้เลย
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 โดยเหตุนี้	 ท่านจึงกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานนั้นว่า	 การท่ีจะเจริญ 

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 และจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 กับธัมมานุปัสสนา- 

สติปัฏฐาน	ทั้ง	๓	นี้	สมควรแก่ผู้ที่มี	ปัญญากล้า	ถ้าผู้ที่มีปัญญาอ่อน	ก็สมควร 

เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 เพราะรูปเป็นของหยาบกว่านาม	 สามารถจะ

ปรากฏความจริงได้ง่ายกว่ากัน

 ๒.	สิ่งที่ปิดบังทุกข์	 ได้แก่	 การที่มิได้ก�าหนดอิริยาบถ	ทุกข์จึงไม่ปรากฏ	

การที่ท่านกล่าวดังนี้	 ก็เพราะเหตุว่า	 ความทุกขเวทนาทั้งหลายนั้นได้เกิดขึ้น	

ยํ่ายีบีบคั้นอยู่ที่อิริยาบถทั้งหลายมากมายที่สุด	 หากแต่ว่า	 เราขาดการ

พิจารณาในอิริยาบถต่างๆ	เหล่านั้น	เราจึงไม่รู้ว่าอิริยาบถทั้งหลายเหล่านั้น

ถูกความทุกข์ครอบงําเบียดเบียนอยู่เสมอทุกๆ	อิริยาบถ

	 เพราะเหตุนี้	 ในมหาสติปัฏฐานน้ัน	 ท่านจึงให้พิจารณาอิริยาบถทั้ง	 ๔	 

เพื่อท่ีจะได้เป็นเหตุให้เห็นของจริง	 คือ	 ทุกข์	 เพราะทุกข์เป็นอริยสัจธรรม	 

ในการท่ีเราไม่เห็นนั้น	 ก็เพราะเหตุว่า	 อิริยาบถใหม่นั้นปิดบังเสีย	 โดยเหตุว่า	

อิริยาบถใหม่นั้นยังไม่มีทุกขเวทนา	 ต่อเมื่อท�าการก�าหนดรู้อิริยาบถอยู่เสมอๆ	 

ในไม่ช้ากจ็ะปรากฏทุกขเวทนาท่ีบังเกดิขึน้โดยอาศยัอริยิาบถเก่านัน้ทกุๆ	อริิยาบถ	 

เมื่อก�าหนดรู้ความทุกข์ในอิริยาบถเก่าอยู่ทุกอิริยาบถ	 เช่นนั้นแล้ว	 อิริยาบถ 

ก็ไม่สามารถจะปิดบังความจริง	คือ	ทุกข์ในอิริยาบถเก่านั้นได้

	 แต่การเห็นทุกข์ของผู้เจริญวิปัสสนานั้น	 ย่อมมีอยู่หลายขั้นด้วยกัน	 

ในขั้นแรกจะได้พบ	ทุกขเวทนา	ก่อน	ขั้นที่	๒	จะต้องเห็น	สังขารทุกข์	ขั้นที่	๓	 

จะต้องเห็น	 ทุกขลักษณะ	 ขั้นท่ี	 ๔	 จะต้องปรากฏ	 ทุกขสัจจะ	 การเห็นทุกข์ 

จะต้องเป็นล�าดับไปดังนี้

 ทุกขเวทนา	 จะเห็นได้ในอิริยาบถเก่า	 จะเห็น	 สังขารทุกข์	 ได้ใน 

อริยิาบถใหม่	จะเหน็	ทกุขลกัษณะ	ได้ในเมือ่ท�าการก�าหนดนามรปูจนสนัตตขิาด	 
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และจะเห็น	ทุกขสัจจะ	 ได้ในสังขารุเบกขาญาณที่แก่กล้า	 และมีก�าลังพอที่จะ

อนุโลมให้เห็นอริยสัจทั้ง	๔	ได้

 ผู้ปฏิบัติที่มีปัญญาไม่กล้าแข็งนัก	 จะต้องเห็นทุกข์โดยล�าดับไปดังนี้ 

จนกว่าจะพบท่ีสุดแห่งทุกข์ได้	 ฉะนั้น	 ในขั้นแรกที่จะได้เห็นทุกขเวทนา 

ในอิริยาบถเก่านั้นไม่สู้จะล�าบากนัก	 เพราะทุกขเวทนานั้นเป็นของหยาบ	 ย่อม

ปรากฏได้ง่าย	 แต่การที่จะเห็น	สังขารทุกข์	 ในอิริยาบถใหม่นั้นก็เป็นของยาก	

เพราะตามธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายนั้น	ย่อมมีความส�าคัญผิดอยู่ว่า	อิริยาบถ

ใหม่นั้นเป็น	สุข	ด้วยเหตุอิริยาบถใหม่นั้น	เป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนา

	 โดยเหตุนี้	 การที่จะเห็นทุกข์ในอิริยาบถใหม่นั้น	 จึงเป็นของยาก	

จะต้องมีโยนิโสมนสิการในเหตุผลที่ถูกต้องจริงๆ	 มิฉะนั้นแล้วจะเห็นทุกข์ 

ในอิริยาบถใหม่ไม่ได้เลย

	 อนึ่ง	 ตัณหา	 คือ	 อภิชฌา	 ซึ่งได้แก่	 ความยินดีที่เป็นตัวสมุทัยนั้น		

ย่อมอาศัยอยู่ในอิริยาบถใหม่	 ส�าหรับ	 อิริยาบถเก่า	 นั้น	 เป็นที่อาศัยของ	 

โทมนัส	คือ	ความไม่ชอบที่เป็นโทสกิเลส

	 โดยเหตุนี้	 ถ้าผู้ปฏิบัติวิปัสสนาด้วย	 การกําหนดอิริยาบถปัพพะนั้น	 

ถ้ายังไม่เห็นสังขารทุกข์ในอิริยาบถใหม่แล้ว	 ก็ยังขับไล่ตัณหาออกจาก

อิริยาบถไม่ได้	 เพราะตัณหาน้ันเป็นข้าศึกกับความทุกข	์ เป็นมิตรกับความสุข	

ฉะนัน้	การท่ีจะขบัไล่	หรอืเผากเิลสคือ	ตณัหาให้ส้ินไปได้นัน้	กม็ทีางเดยีวเท่าน้ัน

คือ	ความทกุข์	นอกจากนีไ้ม่มทีางใดเลยทีจ่ะขับไล่ได้	โดยเหตนุี	้ท่านจงึ	ต้ังทกุข์	

ไว้เป็นปริญเญยยกิจ	 คือ	 เป็นกิจท่ีควรจะต้องกําหนดรู้	 สําหรับผู้ปฏิบัติ		

ที่ต้องการจะล่วงทุกข์จากสังสารวัฏฏ์

	 ในการที่ต้องให้	กําหนดทุกข์	นั้น	ก็เพื่อจะละสมุทัย	นั่นเอง	โดยเหตุผล

ดังกล่าวนี้	 จึงเป็นอันตัดสินในข้อปฏิบัติได้แน่นอนทีเดียวว่า	 ถ้าหากข้อปฏิบัติ	
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โดยวิธีใดก็ตาม	 ถ้าไม่เป็นเหตุให้เห็นทุกข์ดังกล่าวมาแล้วได้	 ข้อปฏิบัติ	
อันนั้น	 ไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่จะนําออกจากสังสารวัฏฏ์ได้เลย	 เพราะข้อปฏิบัติ 
ท่ีจะท�าให้ล่วงทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ได้น้ัน	 จะต้องเป็นทางให้เกิดนิพพิทาญาณ	
คือ	 ความเบื่อหน่ายในทุกข์	 ถ้าขับไล่	 ตัณหาออกไม่ได้	 นิพพิทาญาณเกิดไม่
ได้	ถ้า	นิพพิทาญาณ	เกิดไม่ได้แล้ว	วิราคะ	และ	วิสุทธิก็เกิดไม่ได้เหมือนกัน 
ฉะนั้น	จะเอาความพ้นทุกข์มาจากไหน
	 โดยเหตุผลดังได้อธิบายมานี้	 ผู ้ปฏิบัติท่ีก�าหนดอิริยาบถจึงมีความ 
จ�าเป็นที่จะต้องมีอุบายอันแยบคาย	 ที่จะให้เห็นทุกข์ในอิริยาบถใหม่ให้จงได้		
ก็ในเรื่อง	ปฏิบัติที่จะให้เห็นทุกข์ในอิริยาบถใหม่นั้น	ก็ไม่ใช่อื่นไกลเลย	ต้อง
กําหนดอิริยาบถ	นั่นเอง	แต่ผู้ปฏิบัติ	จะต้องมีเหตุผลในการเปลี่ยนอิริยาบถ	
ไม่ใช่จะเปลี่ยนไปด้วยตามความชอบใจของตน	 โดยที่นึกอยากเปลี่ยนก็จะ 
เปลี่ยนไปเช่นนั้นไม่ได้	 เวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกครั้ง	 จะต้องพิจารณาให้รู้	
เหตผุล	ในการจะเปลีย่นอริยิาบถนัน้ว่า	จะต้องเปลีย่นอริยิาบถด้วยเหตอุะไร		
และจะเปลี่ยนเพื่อประโยชน์อะไร	ถ้าไม่เปลี่ยนจะได้ไหม	ถ้าไม่เปลี่ยนแล้ว
จะเป็นอย่างไร
	 เพราะตามธรรมดาการเปลี่ยนอิริยาบถ	 เคยมีความเข้าใจผิดอยู่ว่า	
เพราะอยากเปลีย่น	จงึเปลีย่น	ถ้าผูป้ฏบิตัคิอยพยายามหาเหตผุลของความจรงิ 
มาเสนอให้แก่ปัญญาดงันี	้เมือ่ปัญญาได้รบัเสนอเหตผุลส่งมาให้พจิารณา	ดงันัน้ 
บ่อยๆ	 ครั้ง	 หรือมากๆ	 ครั้งเข้าแล้ว	 ปัญญานั้นก็จะได้ความจริงตามเหตุผล 
ท่ีแน่นอนของสภาวธรรม	คอือริยิาบถเหล่านัน้ว่า	การทีต้่องเปลีย่นอริยิาบถนัน้		
ก็เพราะว่า	มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ในอิริยาบถเก่านั้น	จึงจ�าเป็นจะต้องเปลี่ยน
อิริยาบถใหม่	 ถ้าไม่เปลี่ยน	 ทุกข์ก็บีบคั้นทนไม่ไหว	 ถึงแม้ไม่อยากเปลี่ยนก็ต้อง
เปลี่ยนเช่นนี้	 ก็จะได้ความจริงว่า	 การที่ต้องเปล่ียนอิริยาบถน้ัน	 หาใช่เป็น 
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เพราะเราอยากเปลี่ยนไม่	เพราะถึงแม้ว่า	ไม่อยากเปลี่ยน	ก็ต้องเปลี่ยน	เพราะ
ถ้าจะไม่เปลี่ยน	ก็ทนไม่ไหว
	 เมื่อปัญญาได้ความจริงว่า	 เพราะทุกข์คุกคามให้เปลี่ยนอิริยาบถ	 
ดังนั้นแล้วก็จะได้ความจริงต่อไปอีกว่า	 การเปลี่ยนอิริยาบถนั้นเป็นการแก้ไข
ทุกขเวทนาที่บีบคั้นอยู่ในอิริยาบถเก่านั้น	 เมื่อความรู้สึกดังนี้แล้ว	 ก็จะมีความ 
รู้สึกใหม่ขึ้นมาว่า	 ในอิริยาบถใหม่นั้นก็ไม่ใช่ของดี	 เป็นไปเพ่ือทุกข์เหมือนกัน	 
เมือ่ความรูม้ใีนอิรยิาบถใหม่ดงัน้ี	ตณัหา	ความยนิดทีีต้่องการอริิยาบถใหม่นัน้
กจ็ะสลายตัว	ออกจากอริยิาบถใหม่ทนัท	ีอภชิฌา	คอื	ความยนิดใีนอริยิาบถนัน้	 
ก็เกิดขึ้นไม่ได้
 เม่ือความยินดีไม่เกิดขึ้นในอิริยาบถใหม่แล้ว	 ความไม่ชอบใน	
อริยิาบถเก่ากจ็ะไม่เกดิขึน้เหมือนกนั	ทัง้นี	้เพราะปัญญาทีเ่ข้าไปรูค้วามจริงว่า		
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ในอํานาจของใคร	 ไม่มีใครที่จะสามารถบังคับที่จะ	
ไม่ให้เป็นดังนั้นได้	 เพราะธรรมท้ังหลายเป็น	 อนัตตา	 ไม่ใช่ตัวตน	 ไม่มีสัตว	์
บุคคลที่ควรจะไปโกรธใคร
	 อีกประการหนึ่ง	 เมื่อได้ความจริงดังนี้แล้ว	 ญาณสังเวคะก็จะเกิดข้ึน	 
เมื่อญาณสังเวคะเกิดข้ึน	 ในเมื่อเข้าไปเห็นความจริงของนามรูปเช่นนั้นแล้ว	 
ก็จะเป็นปัจจัยให้ระงับโทสะนั้นด้วย	โดยเหตุนี้	โทสะจึงไม่เกิดขึ้นในอิริยาบถเก่า	
	 เม่ือความยินดีในอิริยาบถใหม่	 และความยินร้ายในอิริยาบถเก่าเกิดข้ึน 
ไม่ได้	หรอืไม่มแีล้ว	สตทิีก่�าหนดอริยิาบถนัน้	จึงได้ช่ือว่า	เข้าถงึ	“สติปัฏฐาน”	เพราะ	
สติปัฏฐานนั้น	เป็นตัวนําออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัส	ความเพียรนั้นก็ได้
ชื่อว่า	อาตาปี	คือสัมมาวายาโม
 ๓)	สิ่งท่ีปิดบังอนัตตา	 ได้แก่	 ฆนสัญญา	 คือ	 ความส�าคัญว่าเป็นก้อน 

เป็นแท่ง	ซึ่งหมายความว่า	การเป็นอยู่รวมกันของสภาวธรรมนั่นเอง	จึงท�าให้
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เรามีความส�าคัญว่า	นามรูปนี้	 เป็นปึกแผ่น	มีสาระ	 เมื่อมีความส�าคัญในสาระ

เกิดขึ้น	ความส�าคัญว่า	เที่ยง	เป็นสุข	เป็นตัวตน	หรือมีตัวตนก็เกิดขึ้น

	 ฉะนั้น	 การเจริญวิปัสสนา	 จึงมีอุบายท่ีจะก�าหนด	 นามรูป	 ให้แยก

ออกจากกัน	 ด้วยการก�าหนดรู้ลักษณะการงานและเหตุปัจจัยของนามรูปนั้นๆ	 

ให้ออกเป็นคนละสัดส่วน	อย่าให้ไขว้เขวกัน

	 โดยเหตนุี	้จงึจ�าแนกสภาวธรรมออกเป็นส่วนสดั	ตามนยัของวปัิสสนาภมูิ

ทั้ง	๖	นั้น	มีขันธ์	เป็นต้น	เพื่อเป็นการสะดวกในการที่จะพิจารณาแยกออกจาก

ฆนสัญญา	 เมื่อปัญญาได้พิจารณารู้ความเป็นจริงของสภาวธรรม	 ตามภูมินั้นๆ	

แล้ว	ก็เป็นอันว่า	ฆนสัญญาได้กระจายออกแล้ว	เมื่อผู้ปฏิบัติได้ท�าการพิจารณา

นามรูป	 จนท�าลายฆนสัญญาได้แล้ว	 ก็ได้ชื่อว่าปัญญาน้ัน	 ได้เข้าถึง	 นามรูป	

ปริจเฉทญาณแล้ว

	 อนึ่ง	 การที่จะปฏิบัติ	 เพื่อที่จะท�าลายฆนสัญญานั้น	 ก็หาใช่จะมีวิธีอื่น 

ออกไปต่างหากจากการก�าหนดรูปนามนั้นไม่	 เพราะการที่จะท�าลายฆนสัญญา

ได้น้ัน	 ก็ได้มาจากการก�าหนดนามรูปที่ถูกต้องนั้นเอง	 ถึงแม้การท�าลายสันตต ิ

ท่ีปิดบังอนิจจัง	 และอิริยาบถที่ปิดบังทุกข์ก็เช่นเดียวกัน	 กิจการเหล่านี้	 

เป็นหน้าทีข่องนามรปูปรจิเฉทญาณ	คอืปัญญาทีเ่หน็นามรปู	แยกออกเป็นส่วนสดั 

มิได้ปนกัน	 เพราะฆนสัญญา	 คือความเป็นกลุ่มก้อนนั้นจะกระจายออกไปได	้ 

อ�านาจปัญญาทีม่กีารก�าหนดแยกนามรูป	และสนัตตจิะขาดลงได้	กเ็พราะอาศยั 

การก�าหนดแยกนามรูป	อิริยาบถที่ปิดบังทุกข์นั้น	จะถูกท�าลายการปิดบังลงได้	

ก็เพราะเหตุท�าการก�าหนดแยกนามรูปในอิริยาบถออกเป็นส่วนๆ	นั้นเอง

	 ฉะนั้น	 การก�าหนดรู้นามรูป	 จึงเป็นของส�าคัญยิ่งในการเจริญวิปัสสนา	 

โดยเหตุนี้	 จึงจัดนามรูปปริจเฉทญาณ	 ไว้เป็นญาณขั้นต้นและเป็นทิฏฐิวิสุทธ	ิ 

เพราะเหตุว่า	วิปัสสนาญาณทัง้หลายจะเกดิขึน้ได้	กต้็องอาศยันามรปูปรจิเฉทญาณ	 

ถ้านามรูปปริจเฉทญาณนี้ยังไม่เกิดข้ึนแล้ว	 วิปัสสนาญาณต่อๆ	 ไปนั้น	 ก็เป็น 
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อันไม่มีหวังจะเกิดขึ้นได้เลย	 และนามรูปปริจเฉทญาณนี้	 ก็จะต้องได้มาจาก 

พระอภิธรรมปิฎก	 หรือจะว่า	 นามรูปปริจเฉทญาณน้ีแหละ	 เป็นผู ้สร้าง 

พระอภิธรรมปิฎก	 ก็ได้	 เพราะพระอภิธรรมปิฎกนั้น	 เป็นอารมณ์ของปัญญา	 

หรือจะจัดว่านามรูปปริจเฉทญาณนั้น	 เป็นภูมิปริยัติก็ได้	 แล้ววิปัสสนาญาณ 

ต่อๆ	ขึ้นไปนั้น	ก็เป็นภูมิของปฏิบัติและปฏิเวธเป็นล�าดับไป

	 เพื่อจะให้เน้ือความของญาณนั้นเป็นล�าดับติดต่อกัน	 จึงขอย้อนต้นการ

ปฏิบัติตั้งแต่นามรูปปริจเฉทญาณมากล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า	 เมื่อผู้เจริญวิปัสสนา

ได้ท�าการก�าหนดนามและรูปจนเข้าถึงนามรูปปริจเฉทญาณแล้ว	 ต่อจากนั้น 

ก็เห็นความเกิดข้ึนของนามรูปในปัจจยปริคคหญาณ	 แล้วก็เห็นความดับของ 

นามรปูในสมัมสนญาณ	แล้วมาเหน็ทัง้เกดิและดบัในอทุยพัพยญาณ	จงึเป็นอนัว่า

อารมณ์ของอุทยัพพยญาณนั้น	เป็นการรวบรวมอารมณ์ของญาณทั้ง	๓	ญาณ	

ในตอนต้น	มารวมกันอยู่ในอุทยัพพยญาณนั้นเอง

	 ฉะนั้น	 เม่ือพระโยคาวจรได้ปฏิบัติเข้าถึงอารมณ์ของญาณนี้แล้ว	 ก็เป็น

อันว่า	 เครื่องปิดบังไตรลักษณ์ทั้ง	๓	นั้น	 ได้ถูกท�าลายหมดแล้วคือ	ฆนสัญญา 

ท่ีปิดบังอนัตตาก็ถูกท�าลายแล้ว	 อิริยาบถที่ปิดบังทุกข์ก็เพิกถอนออกจากการ

ปิดบังแล้ว	และสันตติที่ปิดบังอนิจจัง	ก็ได้ถูกท�าลายให้ขาดลงแล้ว

	 ฉะนั้น	 การเห็นไตรลักษณ์ในอุทยัพพยญาณนั้น	 จะเห็นในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งก็ตาม	 ก็ช่ือว่า	 ได้เห็นทั้ง	 ๓	 ลักษณะ	 เพราะลักษณะทั้ง	 ๓	 นั้น 

รวมอยู่ที่อุทยัพพยญาณแล้วทั้งหมด

	 โดยเหตุนี้	 อุทยัพพยญาณ	 คือ	 ญาณที่เห็นนามรูปทั้งเกิดและดับนั้น	 

จึงเป็นญาณส�าคัญของปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ	 อันเป็นหนทางปฏิบัติที่จะ 

ให้ถึงวิสุทธิธรรม	 ซึ่งมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น	 ซึ่งตรงกับพระบาลีที่กล่าวไว้ใน 

ติลักขณคาถานั้นว่า
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  สพฺเพ	สงฺขารา	อนิจฺจาติ	 	 	 ยทา	ปฺาย	ปสฺสติ	
	 	 อถ	นิพฺพินฺทติ	ทุกฺเข			 		 	 	 เอส	มคฺโค	วิสุทฺธิยา	ฯ	
	 	 สพฺเพ	สงฺขารา	ทุกฺขาติ			 	 	 ยทา	ปฺาย	ปสฺสติ	
	 	 อถ	นิพฺพินฺทติ	ทุกฺเข			 		 	 	 เอส	มคฺโค	วิสุทฺธิยา	ฯ	
	 	 สพฺเพ	ธมฺมา	อนตฺตาติ			 	 	 ยทา	ปฺาย	ปสฺสติ	
	 	 อถ	นิพฺพินฺทติ	ทุกฺเข			 		 	 	 เอส	มคฺโค	วิสุทฺธิยา	ฯ
	 แปลโดยใจความว่า	ผู้ใดมาเห็นสังขาร	คือ	ความเกิดขึ้นของนามรูปนั้น
ว่า	 ไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	ด้วยปัญญา	นี้เป็นหนทางอันบริสุทธิ์	 อันนี้ 
ก็ได้แก่อุทยัพพยญาณนั้นเอง
	 อนึ่ง	เพื่อสงเคราะห์ให้วิปัสสนาญาณนี้	เป็นไปเนื่องกันกับสติปัฏฐานนั้น	 
จึงจะขอยกเอาพระบาลีในมหาสติปัฏฐานนั้นมาให้ดูในที่นี้อีก	 เพ่ือปรับปรุง 
ธรรมให้ลงกัน	 ดังบาลีในสติปัฏฐานนั้นว่า	 สมุทยธมฺมานุปสฺสี	 วา	 คือเห็น 
ความเกิดของนามและรูป	อันนี้ได้แก่	ปัจจยปริคคหญาณ,	วยธมฺมานุปสฺสี	วา		
คือ	เห็นความดับไปของนามและรูป	อันนี้ได้แก่	สัมมสนญาณ,	สมุทยวยธมฺมา-
นุปสฺสี	วา	คือเห็นทั้งความเกิดขึ้น	และความดับไปของนามและรูปอันนี้	ได้แก่	
อุทยัพพยญาณซึ่งเป็นตัวตีรณปัญญา
	 แล้วต่อไปนั้นก็จะละความยึดถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิ	 ซึ่งตาม 
พระบาลใีนมหาสตปัิฏฐานกล่าวว่า	อนสิสฺโิต	จ	วหิรต	ิน	จ	กิจิฺ	โลเก	อปุาทยิต	ิ	
แปลว่า	 ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว	 อันนี้ได้แก่	 ปหานปริญญา	 ซึ่งได้แก่ 
ญาณที่ต่อจากอุทยัพพยญาณขึ้นไปจนถึงมัคคญาณ

ญาณที่	๕	ภังคานุปัสสนาญาณ
	 ภังคานุปัสสนาญาณนี้	 เป็นญาณที่เห็นความดับสลายและนามรูป	 
การทีไ่ด้อารมณ์อย่างนี	้กเ็ป็นเหตเุนือ่งมาจากอารมณ์ของอทุยพัพยญาณนัน้เอง	 
โดยที่ผู้ปฏิบัติเข้าไปเห็นความดับไปของนามรูป	 ด้วยอ�านาจสันตติขาดไปใน 
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อุทยัพพยญาณนั้น	ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียวมาก	เพราะเห็นความดับทั้งภายใน
และภายนอกดังในพระบาลีมหาสติปัฏฐาน	กล่าวว่า
     อิติ	อชฺฌตฺตํ	วา	กาเย	กายานุปสฺสี	วิหรติ	
	 แปลว่า	ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกาย	อันเป็นกายภายในบ้าง
     พหิทฺธา	วา	กาเย	กายานุปสฺสี	วิหรติ	
	 	 		 	ย่อมพิจารณาเห็นกาย	อันเป็นกายภายนอกบ้าง
     อชฺฌตฺตพหิทฺธา	วา	กาเย	กายานุปสฺสี	วิหรติ	
	 	 		 	ย่อมพิจารณาเห็นกาย	ทั้งภายในและภายนอกบ้าง
	 ผู้เจริญสติปัฏฐานนั้น	เมื่อวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้ว	ย่อมเห็นดังนี้
	 เนื้อความในพระบาลีนี้	มี	๓	ตอน	คือ	:-
	 เห็นภายในตอนหนึ่ง				 หมายถึง		 จิต 
	 เห็นภายนอกตอนหนึ่ง			 หมายถึง		 อารมณ์
	 เห็นทั้งภายในและภายนอกอีกตอนหนึ่ง	หมายถึง	ทั้งจิต	และ	อารมณ์	
ซึ่งได้แก่	อุทยัพพยญาณ
	 ฉะนั้น	 การดับของอุทยัพพยญาณ	 จึงเป็นการดับที่น่าหวาดเสียวต่อ 
ผู้ที่ท�าการพิจารณาเห็นอยู่นั้น	เพราะเหตุว่า	โลกภายนอก	ซึ่งเป็นอารมณ์อยู่นั้น 
ก็ดับไป	 และจิตท่ีรู ้อารมณ์นั้น	 ก็ดับลงไปด้วยพร้อมๆ	 กันเช่นนี้	 จึงนับว่า	 
เป็นการดับที่ไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมา	 เพราะอ�านาจของโมหะที่ยังไม่ถูก 
ส�ารอกนั้นปกคลุมไว้	 จึงท�าให้ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้	 เมื่อโมหะถูกส�ารอกด้วยความ 
เพียรและสติสัมปชัญญะเช่นนั้นแล้ว	 จึงได้เข้าไปเห็นสิ่งที่ควรเห็น	 และไม่เคย 
ได้เห็น
	 โดยเหตุผลดังที่ได้อธิบายมานั้นเอง	 จึงท�าให้ผู้พิจารณานั้นหันมาสนใจ 
ในความดับของนามรูปท่ีเห็นในอุทยัพพยญาณนั้น	 โดยมิได้สนใจความเกิด	 
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเหตุว่า	 ความเกิดของนามรูปนั้น	 ไม่เป็นท่ีน่าหวาดเสียว 
เหมือนกับความดับ	 เพราะความเกิดนั้น	 มิใช่แต่เพียงจะไม่ท�าให้น่าหวาดกลัว
เท่านั้น	ยังท�าให้เป็นที่อาศัยของกิเลสทั้งปวง	มีตัณหาเป็นต้นอีกด้วย
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	 ส่วนความดับนั้น	 ก็มิใช่เกิดขึ้นแต่เพียงจะท�าให้เป็นที่น่าหวาดกลัวแก ่
ผู้ที่พิจารณาจะเข้าไปพบเห็นเท่านั้น	 ยังมีอ�านาจที่ส�ารอกหรือฉุดกระชากกิเลส 
ท่ีกองอยู่ในจิตสันดาน	 เพื่อช�าระล้างให้เข้าถึงธรรมที่บริสุทธ์ิหมดจดอีกด้วย	
เพราะความดับอย่างนี้	 จะพบเห็นได้ด้วยปัญญาเท่านั้น	 มิใช่เป็นวิสัยของ 
ผู้ไร้ปัญญาจะเข้าไปเห็นได้
	 โดยเหตผุลดงักล่าวนี	้จงึท�าให้ผูป้ฏบิตัหินัไปสนใจในความดบัของนามรูป
ที่ตนได้เห็นในอุทยัพพยญาณนั้น	 ไม่สนใจในความเกิด	 เมื่อไปสนใจในความดับ	 
ก็ย่อมเห็นแต่ความดับมากขึ้น	 จิตก็ไปจดจ่ออยู่ที่ความดับนั้น	 ประโยชน์ในการ 
ทีเ่ห็นแต่ความดบั	ความฉบิหาย	ความประลยั	ด้วยความเหน็และด้วยความรูส้กึ
ดังนั้นนั่นเอง	ก็เริ่มท�าลายวิปลาสธรรม	มีนิจวิปลาส	เป็นต้น	มีญาณตามเห็นอยู่ 
โดยความไม่เที่ยงเป็นต้น	 ย่อมละความยึดมั่น	 ย่อมคลายก�าหนัดความยินดี 
ที่อาศัยความเกิดข้ึนของสังขารท้ังหลาย	 และย่อมครอบคลุมห้ามความยินดี 
ในความเกิดของสังขารทั้งหลาย	 และย่อมไม่หวั่นไหวไปในมิจฉาทิฏฐิต่างๆ	 
มีสัสสตทิฏฐิ	เป็นต้น
	 โดยเหตุน้ี	 ท่านจึงจัดภังคานุปัสสนาญาณนี้	 เข้าในปหานปริญญา  
นับแต่ภังคานุปัสสนาญาณเป็นต้นไปจนถึงมัคคญาณ	 แต่อารมณ์ของญาณนี ้
ก็เนื่องมาจากอุทยัพพยญาณนั่นเอง
	 ภงัคานปัุสสนาญาณนีเ้ป็นก�าลังส�าคญัอนัหน่ึงในข้ันต้นของปหานปริญญา	
ในการทีจ่ะฉุดกระชากกเิลสออกจากจติสนัดาน	ทีเ่คยหมกัดองมาในสงัสารวฏัฏ์ 
จนไม่สามารถหาเบื้องต้นและที่สุดได้	 ฉะนั้น	 ท่านจึงแสดงอานิสงส์ของ 
ภังคานุปัสสนาญาณนี้ไว้ถึง	๘	ประการด้วยกัน	คือ
	 	 ๑.		ละความใคร่ในภพ	(คือขันธ์)	
	 	 ๒.		ละความใคร่ในชีวิต	
	 	 ๓.		จะตั้งอยู่ในอาชีพที่สุจริต
	 	 ๔.		จะหมั่นประกอบความเพียร
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  ๕.		จะสละความขวนขวายจนเกินควร
	 	 ๖.		จะปราศจากความหวาดกลัว
	 	 ๗.		จะเป็นผู้มีขันติและว่าง่าย
	 	 ๘.		จะเป็นผู้อดทนต่อความยินดียินร้าย
	 ผู้ที่เข้าถึงภังคานุปัสสนาญาณ	ย่อมได้รับคุณ	๘	อย่าง	ดังนี้

ญาณที่	๖	ภยตูปัฏฐานญาณ
	 ภยตูปัฏฐานญาณนี้	เป็นญาณที่มีความรู้สึกว่า	สังขาร	คือ	นามรูปนั้น	
เป็นภัยอันใหญ่หลวง	 ในการที่ได้อารมณ์อย่างนี้	 ก็เพราะเหตุเนื่องมาจาก 
ภังคานุปัสสนาญาณนั่นเอง
 เมื่อเห็นความดับไปของนามรูปมากๆ	 เข้า	 ความรู้สึกว่าสาระหรือ
น่ายินดีในสังขารทั้งหลายก็จะสลายไป	 แล้วความรู้สึกว่าเป็นภัยน่ากลัว	
ก็เข้าแทน	 เมื่อความรู้สึกอันนี้ได้เข้าไปถึงจิตใจโดยอาศัยวิปัสสนาเป็นเหตุ	
ก็ทําให้มองเห็นในความเกิดข้ึนของสังขารที่เป็นไปในกําเนิด	 ๔	 ในคติ	 ๕		
ในวิญญาณฐีติ	๗	ใน	สัตตาวาส	๙	เหล่านี้	โดยปรากฏว่า	เป็นของน่ากลัว	
เพราะแน่ใจว่าสงัขารทัง้หลายท่ีเกดิขึน้แล้วในอดตีกต็าม	และทีก่าํลงัเป็นอยู่	
เดีย๋วนีก้ต็าม	หรอืท่ีจะเกดิอีกในอนาคตก็ตาม	กจ็ะต้องมคีวามประลยัดบัสญู	
อยู่อย่างนี้	 ไม่ว่าในภพใดๆ	 ทั้งสิ้น	 เหตุน้ี	 จึงเรียกญาณนี้	 หรือความรู้สึกใน 
นามรูปทั้งหลายนี้ว่า	ภยตูปัฏฐานญาณ
	 ความรู้สึกในตอนนี้	 ตัณหา	คือ	 ตัวสมุทัยนั้น	 จะอาศัยอารมณ์นี้เกิดขึ้น 
ไม่ได้แล้ว	 จะต้องหยุดชะงักลง	 แต่ยังไม่คลายตัวออก	 เป็นแต่หดตัวหรือหยุด
การแผ่ซ่านออกไปเท่านั้น	 เพราะอารมณ์ในที่นี้เป็นข้าศึกแก่ตัณหา	 อุปมา 
เหมือนกับคนท่ีเป็นโรคผิวหนัง	 เมื่อถูกยาทาเข้า	 ก็หยุดการก�าเริบไปชั่วคราว	 
แต่ยังตัดรากไม่ขาด	 หากว่า	 หยุดทายาเสีย	 ก็เหมือนอารมณ์นั้นหายไป	 
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แล้วโรคน้ันกอ็าจก�าเรบิอกีได้	แต่ในอารมณ์นี	้ความยนิร้าย	ซึง่มมีลูมาจากโทสะ
นั้นยังอาศัยเกิดขึ้นได้อยู่

ญาณที่	๗	อาทีนวานุปัสสนาญาณ
	 อาทีนวญาณนี้	 เป ็นญาณที่เห็นโทษของสังขาร	 คือ	 นามรูปนั้น	 
ญาณอนัน้ี	หรอืความรูอ้นันี	้กเ็นือ่งมาจาก	ภยญาณ	นัน้เอง	เพราะตามธรรมดา
เมื่อเห็นเป็นภัยแล้ว	ย่อมต้องเห็นเป็นโทษ	การเห็นโทษในที่นี้	ท่านวางหัวข้อไว้	
๕	อย่าง	คือ	:-
	 ๑.	เห็นความเกิดขึ้นของสังขารที่ตนปฏิสนธิมาว่า	เป็นโทษ
	 ๒.	เห็นความเป็นไปของสังขารในระหว่างที่ตั้งอยู่ในภพ	 และคติที่ตนได้ 
	 	 นั้นว่า	ล้วนเป็นโทษ
	 ๓.	เห็นกรรม	 อันเป็นตัวปัจจัยที่ท�าให้เกิดขึ้นนั้นว่า	 เป็นตัวโทษ	 ไม่ใช่ 
	 	 เป็นคุณ
	 ๔.	เห็นความเสื่อมสิ้นไปของสังขารว่า	เป็นโทษ
	 ๕.	เห็นว่า	การที่จะต้องไปเกิดอีกนั้น	เป็นโทษ
	 เมื่อสรุปใจความของสภาวะที่เป็นโทษนั้น	ก็ได้แก่	ขันธ์	อายตนะ	ธาตุ	
เหล่านี้	เป็นต้น	เพราะตอนนี้	ไม่มีสัตว์	ไม่มีบุคคลแล้ว	มีแต่สภาวะของขันธ์	
ธาตุ	 รูปนาม	 เท่านั้น	 ท่ีเป็นไปด้วยโทษทั้งหลาย	 การที่มีความรู้สึกในอารมณ์
เช่นนี้	ก็เพราะเหตุว่า	ตัณหาไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปรุงแต่งอารมณ์	ที่จะท�าให้
วิปลาสไปอย่างแต่ก่อนนี้ได้	 เพราะด้วย	 อํานาจของปัญญา	 ที่มีก�าลังแก่กล้า	 
จงึมอี�านาจสร้างอารมณ์ให้แก่ญาณได้อย่างเตม็ท่ี	อารมณ์ของญาณนี	้เป็นข้าศกึ 
แก่ตัณหา	 อารมณ์ของญาณนี้	 เป็นที่เดือดร้อนของตัณหามากที่สุด	 เพราะ
ตัณหาไม่มีที่อาศัย	 เพราะเห็นอะไรๆ	 เป็นโทษไปเสียหมด	 ไม่มีสิ่งใดที่จะเห็นว่า 
เป็นของที่น่ายินดีเลย	แม้แต่สติปัญญาของตัวเอง	ที่เข้าไปรู้ความจริงดังนี้
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	 ความรู้สึกตอนนี้	ในบาลีมหาสติปัฏฐานกล่าวว่า	ยาวเทว	าณมตฺตาย	
ปติสฺสติมตฺตาย	แปลว่า	ปัญญาก็เพียงสักแต่ว่ารู้เท่านั้น	สติก็แต่อาศัยระลึก

 อนิสฺสิโต	จ	วิหรติ	แปลว่า	ตัณหา	และทิฏฐิไม่อาศัย

	 หมายความว่า	 ตัณหาและทิฏฐิไม่เข้าไปอาศัยปรุงแต่ง	 ให้เกิดความ 
ยินดีในสติปัญญาที่ตนเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงนั้นได้

	 ปัญญาที่เห็นโทษของสังขารอย่างมากมายนี้เอง	 จึงท�าให้เกิดญาณ 
ความรู้สึกขึ้นมาว่า	ถ้าหากว่า	ไม่มีความเกิด	ไม่มีความแก่	ไม่มีความเจ็บ	ไม่มี
ความตาย	 หรือไม่มีขันธ์	 อายตนะ	 ธาตุ	 หรือไม่มีนามรูปในที่นั้น	 ก็จะเป็น 
ความสุข	จะเป็นความปลอดภัย	จะเป็นความปลอดโปร่ง	การที่มีความรู้สึกดังนี้	
ท่านเรียกว่า	ญาณในสันติบท	 คือเป็นความหยั่งรู้ลงในคุณของพระนิพพาน	
เพราะค�าว่า	สันติบทนี้หมายถึงนิพพาน

	 เพราะตามธรรมดานั้น	 ธรรมท่ีจะพ้นจากทุกข์โทษภัยท้ังหลาย	 ตามที ่
กล่าวมาแล้วในอาทีนวานุปัสสนาญาณนั้น	 ไม่มีในโลกนี้	 นอกจากพระนิพพาน
เท่านั้น	ฉะนั้น	ในการที่จะเข้าไปรู้สึกว่า	ถ้าไม่มีอย่างนั้นจะเป็นความสุข	การรู้
ดังนี้	จึงถือว่า	เป็นความหยั่งรู้ลงในคุณของพระนิพพาน

	 จึงเป็นอันว่า	 จิตได้เริ่มปรารภในพระนิพพาน	 พอใจในพระนิพพาน	 
บ่ายหน้ามุ่งตรงไปต่อพระนิพพาน	 ไม่มีการแวะท่ีไหน	 อันเป็นอารมณ์ของ
สังสารวัฏฏ์เลย	 ในอารมณ์ของอาทีนวานุปัสสนาญาณนี้	 เริ่มแยกออกเป็น 
สองทางหรือสองอย่าง	คือ	เห็นโทษในสังขารธรรมอย่างหนึ่ง	และเห็นคุณใน	
พระนิพพาน	 ซึ่งเป็นธรรมอันพ้นจากทุกข์	 อีกอย่างหนึ่ง	 อารมณ์ท้ังสองนี ้
เป็นข้าศึกกัน	 เพราะเหตุว่า	 เห็นโทษมากเท่าใด	 ก็พอใจในการพ้นโทษมาก
เท่าน้ัน	หรอืเหน็คณุในการพ้นจากโทษมากเท่าใด	กย็ิง่ไม่พอใจ	หรอือยากจะจาก
ธรรมที่มีโทษมากเท่านั้น	 โดยเหตุนี้	 จึงถือว่า	 อารมณ์ทั้งสองอย่างของญาณนี้	 
เป็นข้าศึกกัน	แต่ถึงแม้ว่า	อารมณ์ทั้งสองอย่างนั้น	จะเป็นข้าศึกกันก็ตาม	แต่ก็ 
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ต่างเป็นปัจจัยช่วยตีต้อน	 ให้ปัญญาแก่กล้า	 น�าออกจากสังสารวัฏฏ์มุ่งไปสู่ 
ธรรมที่พ้นไปจากสังสารวัฏฏ์ด้วยกันทั้งสองอารมณ์

	 ข้อนี้ก็เป็นเคร่ืองช้ีให้เข้าถึงเหตุผลที่จะไม่ทําให้ผู ้ปฏิบัติมีความ	
เข้าใจผิดจากมัชฌิมาปฏิปทาไปได้ว่า	 การที่จิตใจจะเข้าถึงพระนิพพานได้นั้น	
จะต้องปฏิบัติไปจนได้อารมณ์แยกออกเป็นข้าศึกกันดังนี้	 หมายความว่า	 จิตจะ
บ่ายหน้าออกจากสังสารวัฏฏ์	มุ่งเข้าสู่ทางพระนิพพานด้วยญาณนี้

	 เพราะการท่ีได้แยกออกดังนี้	 ก็ด้วยอ�านาจของการเห็นทุกข์โทษของ
สังขารนั่นเอง	 ถ้าหากว่านามรูปทั้งหลายยังเป็นของดีอยู่	 เที่ยงอยู่	 เป็นสุขอยู่
หรือตัวตนยังมีอยู่	 ดังนี้แล้ว	 ทางท่ีจะแยกออกจากอารมณ์ของตัณหานั้น	 จะ
เกิดขึ้นไม่ได้เลย	จะต้องเดินไปตามทางอารมณ์ตัณหา	ซึ่งจะน�าไปสู่สังสารทุกข์
นั่นเอง

	 โดยเหตุผลดังกล่าวมานี้	 ผู้ศึกษาในการปฏิบัติทั้งหลาย	ควรจะทราบให้
เป็นที่แน่นอนทีเดียวว่า	 การที่เราจะด�าเนินไปสู่พระนิพพาน	 อันเป็นจุดหมาย
ปลายทางนั้น	ต้องถูกตีต้อนไปด้วย	ความทุกข์	ไม่ใช่ถูกตีต้อนไปด้วย	ความสุข	
คือหมายความว่า	 ต้องไต่ไปทางความทุกข์	 อาศัยทุกข์ส่งขึ้นไป	 ไม่ใช่ไต่ไปทาง
ความสุข	หรืออาศัยความสุขส่งขึ้นไป	ต้องไปด้วยปัญญาที่เห็นทุกข์	 ไม่ใช่ไป
ด้วยสมาธิ	เพราะสมาธิจะทําให้เกิดความแยก	หรือความกระจายออกจาก
วิปลาสไม่ได้

ญาณที่	๘	นิพพิทานุปัสสนาญาณ
	 นิพพิทาญาณนี้	 เป็นญาณที่เบื่อหน่ายในโทษของสังขาร	 หรือนามรูป 
ที่เห็นในล�าดับจากอาทีนวญาณ	 เป็นญาณที่มีความเบื่อหน่ายต่อนามรูปทั้งปวง 
ในการทีน่พิพทิาญาณ	มอีารมณ์เช่นนี	้กเ็พราะเป็นเหตเุนือ่งมาจากอาทนีวญาณ
น้ันเอง	 เพราะอาทีนวญาณนั้น	 เห็นแต่โทษของสังขารท้ังหลายนานาประการ 

_15-0983(189-308)P4.indd   274 12/19/58 BE   4:34 PM



275กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

จนหาส่วนดไีม่ได้เลย	เมือ่มคีวามรู้สกึอยูเ่ช่นนี	้และกม็กีารเหน็ซ�า้ซากอยูเ่ช่นนัน้
ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องเกิดการเบื่อหน่ายต่ออารมณ์นั้นๆ

	 แต่การเบื่อหน่ายของนิพพิทาญาณนี้	 มิใช่เบื่อหน่ายในอารมณ์	 อันไม่
เป็นที่รักที่ยินดี	 หรืออารมณ์ที่ไม่พอใจ	 อันเนื่องด้วยโทสะดังนั้น	 หาใช่ไม่	 การ 
เบื่อหน่ายในที่นี้	เป็นการเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นด้วยอ�านาจของปัญญา	หาใช่เพราะ
โทสะไม่	เพราะอารมณ์ของปัญญานั้นเหมือนกันกับโทสะ

	 โดยเหตุนี้	 ท่านจึงเอาโทสจริตสงเคราะห์ลงในพุทธิจริต	 เพราะเหตุว่า 
มีอารมณ์เสมอกัน	ดังนี้	จึงว่า	คนโทสจริตนั้น	มีปัญญามาก

	 การเบื่อหน่ายของนิพพิทาญาณนั้น	ย่อมเบื่อหน่ายต่อสังขารที่จะเป็นไป 
ในภพ	๓	 ในก�าเนิด	 ๔	 ในคติ	 ๕	 ในวิญญาณฐีติ	 ๗	 ในสัตตาวาส	 ๙	 ผู้ปฏิบัติ 
ไม่ยินดีในสภาวธรรมเหล่านั้น	 โดยยินดีแต่ในอารมณ์ของวิปัสสนา	 ซึ่งเป็น 
เครื่องน�าออกจากสังสารทุกข์มุ่งไปสู่สันติบท	คือพระนิพพานเท่านั้น

	 อุปมาเหมือนคนเดินทางมาสู ่ทางสองแพร่ง	 ทางหนึ่งมืด	 ได้แก่	 
สังสารวัฏฏ์	ซึ่งเต็มด้วยทุกข์โทษภัย	อีกทางหนึ่งสว่าง	คือ	สันติบท	ซึ่งเป็นทาง
ปลอดภัยปราศจากทุกข์โทษทั้งปวง

	 เมื่อผู้เดินทาง	 คือผู้เจริญวิปัสสนา	 เข้าใจแน่ชัดอย่างนั้นแล้ว	 ก็ไม่ยินดี 
ในทางมืด	 ซึ่งได้แก่การเบื่อหน่ายในสังขาร	 ก็บ่ายหน้าเข้าสู่สันติบท	 ซึ่งได้แก่ 
การยินดีในวิปัสสนา	มีอนิจจานุปัสสนา	เป็นต้น

	 การที่ได้อารมณ์สองอย่างนี้	ได้เริ่มมาแต่อาทีนวญาณแล้ว	แต่เมื่อมาถึง 
นิพพิทาญาณนี้	 ก็เป็นแต่บ่ายหน้าออกจากทางมืดหันกลับมาสู่ทางสว่าง	 คือ 
พระนิพพาน	 ซึ่งได้แก่	 การคลายตัวของตัณหานั่นเอง	 การคลายตัวหรือ 
การสลายตัวของตัณหาน้ีเรียกว่า	 นิพพิทาญาณ	 เมื่อคลายออกหมดแล้ว	 
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เรียกว่า	วิราคะ	แล้วก็เป็น	วิมุตติ เมื่อเป็นวิมุติแล้ว	ก็เป็นวิมุตติญาณทัสสนะ	
วิถีจิตที่เป็นไปในอารมณ์ของวิปัสสนานั้น	ย่อมเดินไปโดยนัยดังนี้	

	 ฉะน้ัน	 ผู้เจริญวิปัสสนาเพ่ือจะละสังสารวัฏฏ์นั้น	 ถ้าจิตด�าเนินมาถึง 
นิพพิทาญาณเมื่อไร	 เมื่อนั้นแหละ	 กิเลสทั้งหลายที่ดองหรือจับแน่นนอนเนื่อง 
อยู่ในจิตสันดานนั้น	จึงจะเริ่มคลายตัวออก	แล้วต่อจากนั้นจิตก็จะไหลไปสู่ทาง
พระนิพพานโดยไม่แวะเวียน	มีพระบาลีในติลักขณคาถา	กล่าวไว้ว่า

 อถ	นิพฺพินฺทติ	ทุกฺเข	เอส	มคฺโค	วิสุทฺธิยา	
	 แปลว่า	การเบื่อหน่ายในทุกข์เป็นหนทางบริสุทธิ์	ฯ

ญาณที่	๙	มุญจิตุกัมยตาญาณ
	 มุญจิตุกัมยตาญาณ	 เป็นชื่อของปัญญา	 ที่มีความใคร่จะพ้นจากสังขาร 
รูปนาม	ที่ตนมีความเบื่อหน่าย	โดยเห็นว่า	เป็นโทษมาจากอาทีนวญาณ

	 ญาณทั้ง	๓	คือ	ภยตูปัฏฐานญาณ	อาทีนวญาณ	และนิพพิทาญาณนั้น	 
ในอรรถกถาสงเคราะห์โดยเนื้อความว่า	 เป็นอย่างเดียวกัน	 คือ	 เมื่อเห็น 
นามรูปว่าเป็นภัยในภยตูปัฏฐานญาณแล้ว	 ก็ต้องเห็นว่านามรูปนี้	 เป็นโทษใน 
อาทีนวญาณ	เมื่อเห็นว่าเป็นโทษ	เพราะความเห็นว่า	เป็นภัย	ก็ต้องเบื่อหน่าย
ในโทษในภัยนั้นอันเป็นนิพพิทาญาณ	 เช่นนี้เป็นธรรมดาที่ถือว่า	 มีเนื้อความ 
เป็นเหตุเป็นผลติดต่อเนื่องกันว่าจะต้องด�าเนินไปอย่างนี้	คือ	เมื่อปัญญาเข้าถึง 
ภยญาณแล้ว	 ก็ต้องถึงอาทีนวญาณ	 แล้วก็ถึงนิพพิทาญาณด้วย	 จิตใจจะต้อง 
ด�าเนินไปอย่างนี้

	 อปุมาเหมอืนกบัผูต้้องโทษอยูใ่นทีค่มุขงั	กย่็อมมคีวามต้องการจะพ้นจาก
ที่คุมขัง	ฉะนั้น	มีความใคร่อยู่ดังนี้เสมอแทบจะทุกลมหายใจเข้าออก

	 มุญจิตุกัมยตาญาณ	 เป็นปัญญาต่อมาจากนิพพิทาญาณ	 และมีความ
ต้องการใคร่จะพ้นทุกข์	 คือ	 สังขาร	 นามรูป	 อันเป็นญาณที่บ่ายหน้าเข้าหา 
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พระนิพพาน	 ซึ่งเป็นธรรมของผู้เดินทางหรือผู้เจริญวิปัสสนา	 ที่มีความรู้สึก 
อยากจะถึงที่หมายที่ตนปรารถนาจะไปให้ถึง

	 เมือ่ต้องการพระนพิพาน	อนัเป็นความปลอดภัยทีเ่กษมเช่นนีแ้ล้ว	กย่็อม
มีความเพียรอย่างไม่ท้อถอย	 ที่จะรีบเร่งเดินทางไปด้วยความไม่ประมาท	 เพ่ือ 
ความพ้นทุกข์

ญาณที่	๑๐	ปฏิสังขาญาณ
	 ปฏิสังขาญาณนี้	 เป็นญาณที่หาอุบายที่จะให้พ้นจากสังขารนามรูป	 
การที่ญาณนี้ได้นามรูปเช่นนี้	 ก็เพราะเหตุว่า	 ในนิพพิทาญาณนั้น	 เกิดความ 
เบื่อหน่ายในนามรูป	ด้วยลักษณะของโทษต่างๆ	มีชาติเป็นต้น	ในอาทีนวญาณ
นี้นั้น	จึงมีใจใคร่ที่จะพ้นจากนามรูปในมุญจิตุกัมยตาญาณ

	 เมื่อมีใจใคร่พ้นจากนามรูปมากข้ึนทุกที	 ก็ท�าให้มีความร�าพึงอยู่ในใจว่า	
ท�าอย่างไรหนอ	 จึงจะพ้นจากสังขารนี้ได้	 ในเวลานั้น	 ก็ยังมองไม่เห็นธรรมที่
จะพ้นจากสังขารนั้น	นอกจากความ	ไม่เที่ยง	ในลักษณะ	๑๐	อย่างนั้น	มีการ 
ไม่ยั่งยืน	หรือเป็นไปชั่วขณะ	 เป็นต้น	หรือเห็นว่า	 เป็นทุกข์	ตามความรู้สึกใน	
๒๕	อย่างนั้น	มีการบีบคั้น	หรือเป็นธรรมที่มีอาพาธ	เป็นต้น	หรือเห็น	อนัตตา
ใน	๕	อย่างนั้น	โดยเป็นธรรมที่ไม่มีเจ้าของ	หรือไม่เป็นไปตามอ�านาจ	เป็นต้น
คือ	ยิ่งพิจารณาหนักเข้า	ก็ยิ่งเห็นแต่ไตรลักษณ์เท่านั้น	ไม่เห็นมีอะไร	ก็ท�าให้จิต
อยากพ้นมากขึ้น

	 ในอารมณ์ของญาณนี้	 มีอารมณ์รวมกัน	 ๔	 ญาณ	 คือ	 อารมณ์ของ 
อาทีนวญาณ	 ๑	 นิพพิทาญาณ	 ๑	 มุญจิตุกัมยตาญาณ	 ๑	 ปฏิสังขาญาณ	 ๑	 
อารมณ์ทั้ง	๔	นี้	มารวมกันอยู่ในปฏิสังขาญาณนี้
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 ปฏิสังขาญาณนี้	 มีความรู้สึกอย่างแรงกล้าอยู่	 แต่ว่า	 ท�าอย่างไรหนอ 
จึงจะพ้นจากนามรูปเสียได้	 หรือว่า	 จะท�าอย่างไรหนอ	 จึงจะไม่ให้มีนามรูปได	้ 
หรือว่า	 จะท�าอย่างไรหนอ	 จึงจะพ้นจากสิ่งที่ไม่เที่ยง	 หรือสิ่งที่เป็นทุกข์	 หรือ 
สิ่งที่เป็นอนัตตาได้	หรือว่า	จะท�าอย่างไรหนอ	จึงจะพ้นจากในอาการ	๔๐	นั้นได้	
หรือว่า	เมื่อไรหนอ	จะพ้นจากสังขารได้	นี้เป็นอารมณ์ของปฏิสังขาญาณ

	 ที่เป็นเช่นนี้	 ก็เพราะความอยากพ้น	 ซึ่งเป็นอารมณ์ของนิพพิทาญาณ 
มีอยู่ด้วย	ที่มีความเบื่อหน่ายก็เพราะเห็นโทษ	ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาทีนวญาณ 
มอียู่ด้วย	หมายความว่า	ในอารมณ์ของญาณทัง้	๓	นัน้มาปรากฏเด่นชดัแรงกล้า
รวมก�าลังช่วยกันประหัตประหารท�าลายกิเลสตัณหาในปฏิสังขาญาณนี้	ญาณนี้
จึงเป็นญาณที่เห็นไตรลักษณ์มากที่สุด

	 ฉะนัน้	ไตรลกัษณ์	จงึเป็นอบุายเคร่ืองน�าออกจากทกุข์ได้ด้วย	ลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึง	และเป็นผูน้�าส่งให้ถงึวิโมกข์	๓	คอืพระนพิพาน	ไม่มผีูใ้ดทีจ่ะสามารถ
ท�าให้ผู้ปฏิบัติถึงพระนิพพานได้เลย

ญาณที่	๑๑	สังขารุเบกขาญาณ
	 สังขารุเบกขาญาณนี้	 นับจากอุทยัพพยญาณมาเป็นญาณที่	 ๘	 ในการที่
เรยีกว่า	สงัขารเุบกขาญาณน้ัน	กเ็พราะว่า	ญาณนีเ้ป็นญาณทีว่างเฉยต่อสงัขาร	
คือ	นามรูปนั้น

	 ค�าว่า	 วางเฉย	 นั้น	 หมายความว่า	 วางใจเป็นกลาง	 ไม่มีความยินดี
ยินร้ายในนามรูปท้ังปวง	 ในการท่ีได้รับอารมณ์เช่นนี้	 ก็เพราะเหตุว่า	 ปัญญา
ที่ได้พิจารณาเห็นความจริงมาแล้วในญาณต้นๆ	 นั้น	 มีก�าลังแก่กล้าขึ้นด้วย
อ�านาจท่ีเข้าไปเห็นความไม่มีสาระแก่นสาร	 และเข้าไปเห็นความว่างเปล่าจาก 
ตวัตนในเบญจขนัธ์โดยอาการ	๑๒	นยั	คอื	เหน็เบญจขันธ์นี	้มิใช่สัตว์	มิใช่บุคคล	
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มิใช่ชีวะ	มิใช่ตน	และไม่มีตัวตน	มิใช่เรา	มิใช่ของเรา	มิใช่ของคนอื่น	มิใช่
หญิง	มิใช่ชาย	มิใช่สิ่งที่ยั่งยืน	มิใช่สิ่งที่ควรจะยินดี
	 เม่ือปัญญาพิจารณาเห็นเบญจขันธ์เป็นของว่างเปล่า	 ไม่เป็นสิ่งท่ีควร 
จะยึดถือว่า	เป็นเรา	หรือเป็นของเรา	ก็เพราะเหตุที่เห็นว่า	ไม่มีเรา	และไม่มีตน	 
เช่นนั้นแล้ว	ก็ต้องเห็นว่า	ไม่มีของเราหรือของตน	เมื่อเห็นว่า	ไม่มีของตน	หรือ	
ไม่ใช่ของตนเช่นนั้นแล้ว	ก็เห็นว่า	ไม่มีหน้าที่อะไรจะต้องไปเกี่ยวข้องกับนามรูป	
เพราะเหน็ว่า	ไม่ใช่เป็นเรือ่งอะไรของเรา	เมือ่ใจมคีวามรูส้กึเหน็โลกเป็นของสญู	 
ไม่มีอะไรเป็นเครื่องที่ควรจะต้องยึดถือและเกาะเกี่ยวในสังขารท้ังหลาย	 
ดังน้ันแล้ว	 จิตใจจึงวางเฉยเป็นอุเบกขา	 ไม่มีการยินดียินร้ายในสังขารทั้งปวง	 
โดยมีความเฉยร่วมกับความเบื่อหน่ายในความเป็นไปของสังขาร	 ที่จะต้อง 
เป็นไปในภพ	 ๓	 มีชาติเป็นต้น	 มีใจมุ่งไปสู่นิพพาน	 คือความสงบจากสังขาร 
ทั้งหลาย	โดยไม่วกกลับมามีความเยื่อใยในสังสารนั้นอีกเลย
	 ในตอนนี้กิเลสเบาบางมาก	ไม่มีก�าลังที่จะฉุดรั้งจิตใจให้วกกลับ	มายินดี
ในอารมณ์ที่จะให้เป็นไปในสังสารวัฏฏ์ได้	 จิตย่อมตั้งในอนิจจานุปัสสนา	 หรือ	 
ทุกขานุปัสสนา	หรืออนัตตานุปัสสนาใน	๓	อย่างนี้
	 ในอารมณ์ท้ัง	 ๓	 อย่างนี้	 	 ท่านเรียกว่า	 วิโมกขมุข	 หมายความว่า 
เป็นช่องทางท่ีจะออกไปสู่พระนิพพาน	 ถ้าออกไปสู่พระนิพพานด้วยอาศัย 
อนจิจานปัุสสนา	โดยความไม่เทีย่ง	วปัิสสนานัน้	กเ็รยีกว่า	อนมิติตวโิมกขมขุ	คอื	
ออกจากโลก	หรือออกจากสังขารแล่นไปสู่นิพพานด้วยอนิจจัง	และนิพพานนั้น 
ก็เรียกว่า	“อนิมิตตนิพพาน”
	 ถ้าออกไปสู่พระนิพพานด้วยอาศัยทุกขานุปัสสนา	วิปัสสนานั้นก็เรียกว่า	
อัปปณิหิตวิโมกขมุข	พระนิพพานนั้นก็เรียกว่า	“อัปปณิหิตนิพพาน”
	 ถ้าออกไปสูพ่ระนพิพานด้วยอาศยัอนตัตานปัุสสนา	วปัิสสนานัน้กเ็รียกว่า	 
สุญญตวิโมกขมุข	พระนิพพานนั้นก็เรียกว่า	“สุญญตนิพพาน”
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 ๑.	อนิมิตตะ		 		 	แปลว่า			 ไม่มีนิมิตเครื่องหมายที่จะให้เห็นว่า	เที่ยง
	 ๒.	อัปปณิหิตะ		 	แปลว่า			 ไม่มีที่ตั้งแห่งความสุข
	 ๓.	สุญญตะ		 		 	แปลว่า			 ว่างเปล่าจากตัวตน

	 ปัญญาในสังขารุเบกขาญาณนี้	 ท่านถือว่า	 เป็นยอดของวิปัสสนาในขั้น
โลกย์ี	เพราะญาณชัน้นี	้เป็นญาณทีส่�าคญัท่ีจะเป็นปัจจัยส่งให้ถงึวิถขีองมรรคผล	
หรือเป็นปัจจัยท่ีจะส่งให้เป็นพระอริยบุคคลก็ได้	 ฉะน้ัน	 ท่านจึงเรียกวิปัสสนา
ญาณน้ีว่า	 “วุฏฐานคามินี”	 เป็นเคร่ืองออก	 หรือเป็นทางออก	 หรือเป็นที่ต้ัง 
ของทางออก

	 ค�าว่า	“ออก”	ในที่นี้	หมายถึง	ออกจากทุกข์	หรือออกจาก	กิเลส	หรือ	
ออกจาก	สังสารวัฏฏ์	ก็มีเนื้อความนัยเดียวกัน

	 ส่วนอริยมรรคนั้น	 ท่านเรียกว่า	 “วุฏฐานะ”	 เพราะเป็นธรรมออกแล้ว	
โดยเหตุนี้	 ท่านจึงถือว่า	 สังขารุเบกขาญาณนี้	 เป็นธรรมเครื่องออก	 เพราะว่า 
สังขารุเบกขาญาณนี้	 มีปัญญาแก่กล้า	 ประหารกิเลสให้เบาบางมาก	 เห็น 
ไตรลักษณ์เด่นชัดมาก	และมีฉันทะอันแรงกล้าที่จะได้ซึ่งพระนิพพาน

	 มีข้ออุปมาไว้ว่า	 เหมือนกับบุคคลท่ีเดินทางในฤดูแล้งถูกแดดแผดเผา	 
และประกอบด้วยความเหนื่อย	 มีความกระหายน�้าเป็นที่สุด	 และมีความ
ปรารถนายิ่งที่จะได้ดื่มน�้า	 ในข้ออุปมาน้ีฉันใด	 ผู้มีความปรารถนาพระนิพพาน 
ในสังขารุเบกขาญาณก็ฉันนั้น	และในสังขารุเบกขาญาณนี้	ท่านสงเคราะห์ด้วย
ญาณทั้ง	๒	คือ	มุญจิตุกัมยตาญาณ	กับ	ปฏิสังขาญาณ	ทั้งสองญาณนี้	 ท่าน
สงเคราะห์ลงในสงัขารเุบกขาญาณ	โดยถอืว่า	เป็นญาณท่ีอยู่ในประเภทเดยีวกนั	
เพราะมีความเป็นเหตุติดต่อกัน	ต่างแต่มีก�าลังอ่อนแก่กว่ากันเท่านั้น

	 ค�าว่า	 “อุเบกขา”	 ในที่นี้ไม่ใช่อุเบกขาเวทนา	 อุเบกขาในที่นี้หมายถึง	
ปัญญาที่ละเสียซึ่งความยึดมั่น	เป็นเราและเป็นของเรา	จึงเห็นว่า	ไม่ใช่หน้าที่ 
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ทีเ่ราควรเข้าไปเกีย่วข้องด้วย	จึงวางเฉยอยู	่แต่ส�าหรับเวทนานัน้	อาจเป็นโสมนสั
ก็ได้	เช่น	ผู้ที่เจริญวิปัสสนาในญาณที่ประกอบด้วยโสมนัส	สังขารุเบกขาญาณ 
ที่เกิดร่วมด้วยญาณนั้น	ต้องเป็นโสมนัสเวทนาด้วย

ญาณที่	๑๒	อนุโลมญาณ	หรือสัจจานุโลมิกญาณ
	 ญาณนี้	 เป็นญาณที่เกิดต่อจากสังขารุเบกขาญาณ	 เป็นญาณที่จะ 
อนุโลมให้เห็นอริยสัจทั้ง	 ๔	 ประการ	 เมื่อผู ้ปฏิบัตินั้นได้เสพอารมณ์ของ 
สังขารุเบกขาญาณได้มากมายแล้ว	 ศรัทธาความเชื่อในธรรมอันที่จะพ้นจาก
ทุกข์ย่อมมีก�าลังยิ่ง	 ความเพียรและสติก็ย่อมมีก�าลังมั่นคงยิ่งขึ้นด้วย	 เพราะ
เหตุนี้ปัญญาได้หยั่งลงยังสัจจธรรมในฝ่ายที่เป็นโลกีย์นั้นแล้ว	คือ	ทุกขสัจ	และ 
สมุทัยสัจ	ด้วยสัจจญาณ	และกิจจญาณ

	 หมายความว่า	 ในอริยสัจจธรรมท้ัง	 ๔	 นั้นมีญาณก�ากับไว้ในสัจจะละ	 
๓	ญาณ	เรียกว่า	สัจจญำณ	กิจจญำณ	กตญำณ	ในสัจจะ	๑	มี	๓	ญาณ	ฉะนั้น	 
๔	สัจจะ	จึงรวมเป็น	๑๒	ญาณ

 สัจจญาณ	 ได้แก่	 ญาณท่ีรู้ว่าทุกข์นั้นเป็นสิ่งควรก�าหนดรู้	 สมุทัย	 คือ	 
ตัณหานั้นเป็นสิ่งที่ควรละ	 นิโรธเป็นสิ่งที่จะต้องท�าให้แจ้ง	 องค์มรรค	 ๘	 นั้น 
เป็นสิ่งที่จะต้องท�าให้เกิดขึ้น	ญาณที่รู้ว่าในสภาวะแห่งสัจจธรรมทั้ง	๔	ประการ
นั้น	สัจจะอันไหนมีกิจที่ต้องท�าอย่างไร	ความรู้อันนี้ท่านเรียกว่า	“สัจจญาณ”

 กจิจญาณ	นัน้	เมือ่รูแ้ล้วด้วยสจัจญาณว่า	ทกุข์ควรก�าหนดรู	้สมทุยัควรละ	 
นิโรธควรท�าให้แจ้ง	มรรคทั้ง	๘	ควรเจริญ	เมื่อมีความเข้าใจดังนี้แล้ว	ก็ลงมือ
ก�าหนดทุกข์	 ละสมุทัย	 และท�านิโรธให้แจ้ง	 โดยเจริญมรรคให้เกิด	 ในการ 
ที่ได้ลงมือปฏิบัติดังนี้	ท่านเรียกว่า	“กิจจญาณ”

	 ส่วน	กตญาณ	นั้น	 เป็นญาณที่รู้ในการท�ากิจทั้ง	 ๔	นั้น	 เสร็จแล้ว	คือ 
เป็นญาณทีรู่ว่้า	ทกุขสจัทีค่วรจะก�าหนดรู้นัน้กก็�าหนดรูแ้ล้ว	สมทุยัสจัทีค่วรละนัน้ 
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ก็ละแล้ว	 นิโรธสัจที่ควรท�าให้แจ้งนั้น	 ก็ท�าให้แจ้งแล้ว	 มัคคสัจที่ควรท�าให้ 
เกิดขึ้นนั้น	ก็ท�าให้เกิดขึ้นแล้ว	ความรู้อย่างนี้เรียกว่า	“กตญาณ”
	 แต่ขอให้เข้าใจว่า	ในการเจรญิกจิจญาณของอรยิสจัจธรรมทัง้	๔	นี	้ไม่ใช่
ต้องเจริญกันทีละอย่างหรือทีละคราว	 ไม่ใช่เช่นนั้น	 แต่ในกิจทั้ง	 ๔	 นั้นจะต้อง
เจริญไปในคราวเดียวกันทั้ง	๔	กิจ	จึงจะชื่อว่า	เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง
	 ถ้าข้อปฏิบัติใด	 ที่กิจทั้ง	 ๔	 นี้ไม่เข้าพร้อมกัน	 ข้อปฏิบัติอันนั้นก็ยัง 
ไม่เรยีกว่า	มชัฌมิาปฏปิทา	คอื	ไม่ใช่ข้อปฏบิตัถิงึพระนพิพาน	ทัง้นีเ้พราะเหตวุ่า	 
ทุกข์	เป็นปริญเญยยกิจ	เป็นกิจที่ควรกําหนดรู้	ได้แก่	รูปและนาม
	 ฉะนั้น	 เมื่อลงมือก�าหนดรูปนามน้ันเอง	 ก็ชื่อว่า	 ก�าหนดทุกข์ซึ่งได้แก	่ 
กิจจญาณ
 กิจจญาณ	นี้	จะส�าเร็จด้วยนามรูปปริจเฉทญาณ	ซึ่งเป็นญาณที่ก�าหนด 
รู้ทุกข์	ในขณะที่ก�าหนดรูปนาม	หรือก�าหนดรู้ทุกข์นั้นเอง	ก็ได้ชื่อว่า	ละตัณหา
ไปด้วย	 เพราะตัณหานั้นจะละได้ด้วยการเห็นทุกข์	 ยิ่งเห็นรูปนามเป็นทุกข์มาก
เท่าใด	ก็ยิ่งละตัณหาหมดไปมากเท่านั้น	ก็เมื่อละตัณหาได้มากเท่าใด	ก็เป็นกิจ 
ท่ีจะท�าให้แจ้งนิโรธมากเท่านั้น	 เพราะนิโรธเป็นธรรมที่ดับตัณหา	 ฉะน้ัน	 
เมื่อตัณหาดับเมื่อใด	 เมื่อนั้นก็แจ้งนิโรธ	 และเมื่อขณะใดที่ท�ากิจเพื่อแจ้ง 
นิโรธสัจ	 ขณะนั้นก็เป็นกิจท่ีจะท�าให้มัคคสัจเกิดขึ้นด้วย	 เพราะว่ามัคคสัจ 
เป็นโลกุตตรธรรม	เป็นข้อปฏิบัติที่จะท�าให้ถึงนิโรธ	อันเป็นธรรมที่ดับทุกข์
	 โดยเหตุผลดังที่ได้อธิบายมานี้	จึงเป็นอันว่า	การเจริญกิจของอริยสัจ	๔	
นั้น	ต้องท�าให้กิจทั้ง	๔	นั้นเข้าไปพร้อมกันทีเดียว	จึงจะเรียกว่า	กิจจญาณได้
	 เพื่อจะสรุปเนื้อความหรือความหมายของญาณท้ัง	 ๓	 ลงในพระพุทธ
ศาสนา	ก็ได้แก่	พระศาสนาทั้ง	๓	นั่นเอง	คือ
 สัจจญาณ			 	ได้แก่		 	ปริยัติศาสนา
 กิจจญาณ			 	ได้แก่		 	ปฏิบัติศาสนา
 กตญาณ		 		 	ได้แก่		 	ปฏิเวธศาสนา
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	 ในญาณทั้ง	๓	นี้	เมื่อแจกออกไปตามอริยสัจจธรรมทั้ง	๔	นั้น	ได้จ�านวน
ญาณ	เป็น	๑๒

	 ฉะนั้น	ผู้ปฏิบัติที่จะเข้าไปเห็นแจ้งในอริยสัจทั้ง	๔	ที่ถูกต้องตามนัยของ
พระพุทธศาสนานั้น	จะต้องได้ญาณครบ	๓	รอบของสัจจะอันหนึ่งๆ	ทั้ง	๔	สัจจะ
จะต้องมีทั้ง	๑๒	ญาณ	จึงจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาโดยแท้จริง

	 แต่ในการที่จะเข้าถึงญาณทั้ง	๑๒	นี้ได้	ผู้นั้นก็จะต้องสมบูรณ์ด้วยความ
เข้าใจที่ถูกต้องท้ัง	ปริยัติ	 และ	ปฏิบัติ	 ถ้ามิฉะนั้น	 จะเข้าถึงพระพุทธศาสนา 
ที่แท้จริงไม่ได้เลย

	 ในญาณทัง้	๓	คอื	สจัจญาณ	กจิจญาณ	กตญาณ	นัน้	สจัจญาณ	กจิจญาณ	 
ทั้ง	๒	นี้	เป็นญาณในโลกีย์	ส่วนกตญาณนั้นเป็นญาณในโลกุตตระ

	 ในญาณโลกีย์ทั้ง	 ๒	 ญาณนั้น	 จะสมบูรณ์ในสังขารุเบกขาญาณ	 เมื่อ 
สังขารุเบกขาญาณมีก�าลังบริบูรณ์ดีแล้วด้วยอ�านาจของปัญญา	 ได้ช�าระล้าง
กิเลสในจิตสันดาน	 ก�าจัดอวิชชาและตัณหา	 คือ	 ความรักและความหลง	 โดย
บรรเทาความมืดมนอนธการให้เบาบางลงด้วยอ�านาจตทังคปหาน	 และมีก�าลัง
พอที่จะแล่นไปสู่พระนิพพานตามท่ีตนปรารถนาด้วยอ�านาจฉันทิทธิบาทนั้น	 ใน
ขณะนั้นจิตก็หยั่งลงสู่กระแสแห่งภวังค์	 เพ่ือจะปล่อยอารมณ์ที่เป็นสังขารนิมิต
และโหนตัวไปรับอารมณ์พระนิพพานที่เป็นอสังขตธรรมยังฝั่งข้างโน้น	 แต่การ 
โหนไปนั้นยังเกาะเชือก	คือ	สังขาร	มีไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์
อยู่	ยังไม่สามารถปล่อยเชือกนั้นได้

	 ด้วยอ�านาจก�าลังของกระแสจิตท่ีจะแล่นไปตรงไปสู่พระนิพพาน	 หรือ 
จะเข้าวิถีของมรรคนั้น	 จิตจึงตัดกระแสภวังค์ไหวตัวข้ึนเป็นภวังคจลนะ	 แล้ว
ตัดกระแสในอารมณ์แห่งภวังค์	 ด้วยภวังคุปัจเฉทขึ้นสู่มโนทวารวิถี	 มนสิการ
หน่วงในอารมณ์ของไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง	 ซึ่งเป็นอย่างเดียวกันกับท่ี 
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เป็นอารมณ์ของจิตดวงสุดท้ายในสังขารุเบกขาญาณ	ก่อนจะลงสู่ภวังค์นั้นเพื่อ
จะให้ชวนะจิตที่ยังจะเกาะอารมณ์นั้น	 โหนไปหรือแล่นไปเข้าสู่วิถีมรรค	 เพื่อถึง
ยังพระนิพพานอันเป็นฝั่งโน้น

	 แล้วมโนทวาราวัชชนจิตก็เกิดขึ้น	 เพื่อเป็นปัจจัยแก่ชวนกิจนั้นขณะหนึ่ง 
แล้วก็ดับไป	ชวนจิตดวงที่	๑	ซึ่งได้แก่	กามาวจรญาณสัมปยุต	จิตดวงใดดวง	๑	 
ใน	๔	ดวงนัน้	จะเป็นโสมนสั	หรอือุเบกขากต็าม	เมือ่ได้ปัจจัยจากมโนทวาราวชัชน- 
จิตโดยอนันตรปัจจัย	 สมนันตรปัจจัย	 นัตถิปัจจัย	 และวิคตปัจจัยเช่นนั้นแล้ว	 
ก็เกิดขึ้นขณะหนึ่ง	 ยังหน่วงไตรลักษณ์อันใดอันหนึ่ง	 ตามมนสิการของ 
มโนทวาราวัชชนจิตเป็นอารมณ์นั้น	เรียกว่า	บริกรรมชวนะ	แล้วก็ดับไป

	 ชวนจิตดวงที่	 ๒	 ในจิตอย่างเดียวกัน	 เมื่อได้ปัจจัยจากดวงที่	 ๑	 โดย 
อนันตรปัจจัย	 สมนันตรปัจจัย	 นัตถิปัจจัย	 วิคตปัจจัย	 และอาเสวนปัจจัย	 
เช่นนั้นแล้วก็เกิดข้ึนขณะหนึ่ง	 มีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เช่นเดียวกัน	 อุปมา 
เหมือนกับก�าลังโหนเชือกไปยังไม่ถึงฝั่งโน้น	 จึงจะปล่อยเชือก	 คืออารมณ์ยัง 
ไม่ได้	จึงเกิดขึ้นขณะหนึ่ง	เรียกว่า	อุปจารชวนะ	แล้วก็ดับไป	

	 ชวนะดวงท่ี	๓	ในจิตอย่างเดยีวกนั	ในปัจจัยอย่างเดยีวกนั	และในอารมณ์ 
อย่างเดียวกัน	เกิดขึ้นขณะหนึ่ง	เรียกว่า	อนุโลมชวนะ	แล้วก็ดับไป

	 ในการดับไปของอนุโลมชวนะน้ีหาใช่ดับไปแต่จิตเท่านั้นไม่	 ยังท�าให้
อารมณ์ที่เป็นไตรลักษณ์ท่ีได้มาจากสังขารธรรม	 ที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาใน
โลกียญาณนั้นดับสิ้นสุดลง	พร้อมกันกับการดับของอนุโลมชวนะดวงที่	๓	นี้เอง	
เพื่อเป็นอนุโลมช่วยเหลือให้โอกาสแก่โคตรภูญาณที่จะได้หน่วงเอาพระนิพพาน
มาเป็นอารมณ์ให้แก่มัคคจิตนั้น

	 ในอนุโลมชวนะขณะที่	๓	นี้	อุปมาเหมือนผู้ที่โหนเชือกไปนั้นได้ถึงยังฝั่ง
ข้างโน้นแล้ว	จึงปล่อยเชือก	คืออารมณ์ไตรลักษณ์นั้นแล้ว	ฉะนั้นอนุโลมญาณนี้
เกิดขึ้น	๓	ขณะ	แล้วก็ดับไป
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	 ในอนุโลมญาณ	 ๓	 ขณะนั้น	 ถ้าหากมีอนิจจังเป็นอารมณ์	 มัคคจิต	 
ผลจิตที่บรรลุถึงนิพพานนั้น	ก็ชื่อว่า	อนิมิตตวิโมกข์	และนิพพานที่เป็นอารมณ์
ของมัคคจิต	ผลจิต	เรียกว่า	อนิมิตตนิพพาน

	 ถ้ามีทุกขังเป็นอารมณ์	 มัคคจิต	 ผลจิต	 ที่บรรลุถึงนิพพานนั้น	 ก็ชื่อว่า	 
อัปปณิหิตวิโมกข์	 และนิพพานที่เป็นอารมณ์ของมัคคจิต	 ผลจิต	 เรียกว่า	 
อัปปณิหิตนิพพาน

	 ถ้าหากมีอนัตตาเป็นอารมณ์	 มัคคจิต	 ผลจิต	 ท่ีบรรลุพระนิพพานนั้น	 
ชื่อว่า	สุญญตวิโมกข์	และนิพพานที่เป็นอารมณ์ของมัคคจิต	ผลจิต	นั้นเรียกว่า	
สุญญตนิพพาน

	 แต่ในการที่อนุโลมญาณ	 ๓	 ขณะนั้น	 จะได้อะไรมาเป็นอารมณ์นั้น	 
ก็ต้องได้มาจากจิตดวงท่ีสุดของสังขารุเบกขาญาณเป็นผู้ตัดสินให้มา	 และ 
อนุโลมญาณนี้ก็ต้องมีอารมณ์อย่างนั้น	 อนุโลมญาณนี้ย่อมเป็นที่สุดแห่ง 
วิปัสสนาญาณในโลกีย์ที่มีสังขารเป็นอารมณ์	และปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ	ซึ่ง
นับตั้งแต่อุทยัพพยญาณที่ปราศจากวิปัสสนูปกิเลสแล้วนั้น	 ก็มาสิ้นสุดลง	ด้วย
อนุโลมญาณ	นี้เหมือนกัน

	 อนึ่ง	 อนุโลมญาณนี้	 ถ้าจะนับตั้งแต่อุทยัพพยญาณ	 ซึ่งเป็นการนับเอา
เฉพาะแต่ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเท่านั้น	ก็เป็นญาณที่	๙	แต่จะนับทั้งหมดไป
ตามจ�านวนของวิปัสสนาญาณนั้นก็เป็นญาณที่	๑๒

ญาณที่	๑๓	โคตรภูญาณ
	 โคตรภูญาณ	เป็นชื่อของปัญญาที่เกิดขึ้นในมรรควิถี	รับนิพพานอารมณ์
เป็นครั้งแรก	และปัญญานี้ยังเกิดในมหากุศลจิต	ที่ยังเป็นโลกีย์อยู่
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 โคตรภูญาณ	มีกิจ	๑๐	ประการ	ดังนี้	คือ	:-
	 ๑)	 ครอบง�าความเกิด
	 ๒)	 ครอบง�าความเป็นไปของขันธ์ทั้งในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล
	 ๓)	 ครอบง�าอุปายาส	ที่เป็นผลมาจากชาติ
	 ๔)	 ท�าลายโคตรปุถุชน	
	 ๕)	 ก้าวขึ้นสู่อริยโคตร	คือ	ความเป็นพระอริยะ
	 ๖)	 ครอบง�าเสียซึ่งสังขารนิมิต	คือ	รูปนาม	หรือครอบง�าสังขตธรรม 
	 	 ทั้งปวง	
	 ๗)	 แล่นไปสู่ความไม่เป็นไปของนามรูป	คือไปสู่พระนิพพาน
	 ๘)	 แล่นไปสู่ความเกษม	คือ	นิโรธ	หรือพระนิพพาน
	 ๙)	 แล่นไปสู่ความไม่เกิด
	 ๑๐)	 เพื่อให้ได้มาซึ่งอนิมิตตวิหารสมาบัติ

	 การงานของโคตรภูญาณทั้ง	 ๑๐	 ประการน้ี	 เป็นไปเพื่ออุปการะ 
ให้จิตด�าเนินเข้าถึงพระนิพพาน	 และโคตรภูญาณนี้	 เป็นปัญญาที่ได้มาจาก 
อนุโลมญาณ	ซึ่งอนุโลมท�ากิจแห่งสังขารธรรม	คือ	นามรูปที่เป็นโลกียะ	จนได้
ความรู้ความเข้าใจในกิจที่พึงปฏิบัติในสัจจธรรมทั้ง	๔	ว่า
	 ๑.	ทุกขสัจ			 	เป็นธรรมที่ควรก�าหนดรู้	จึงต้องก�าหนดรู้	
	 ๒.	สมุทยสัจ		 	เป็นธรรมที่ควรละ	จึงต้องละให้หมดไป
	 ๓.	นิโรธสัจ			 	เป็นธรรมที่ควรท�าให้แจ้ง	หรือท�าให้ถึง	จึงต้องท�าให้แจ้ง 
	 	 		 		 		 		 	ท�าให้ถึง
	 ๔.	มัคคสัจ			 	เป็นธรรมที่ควรเจริญ	จึงต้องท�าให้เจริญ

	 โคตรภญูาณนี	้จึงมหีน้าท่ีรวบรวมความรู้ในกจิของอริยสจั	๔	ทัง้สจัจญาณ	
กิจจญาณ	และกตญาณ	เข้าด้วยกัน
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	 โคตรภูญาณ	 เป็นปัญญาที่ตั้งอยู่ในระหว่างปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ	 
กับ	 ญาณทัสสนวิสุทธิ	 เป็นจิตท่ีเกิดต่อจากขณะท่ี	 ๓	 ของอนุโลมญาณ	 เมื่อ 
โคตรภูญาณเกิดขึ้นขณะหนึ่ง	มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ดับไป

	 การที่โคตรภูญาณได้นิพพานเป็นอารมณ์นี้	 ก็เพราะว่า	 ได้ปัจจัยมาจาก
อนุโลมญาณในขณะท่ี	 ๓	 นั้น	 เป็นผู้ดับอารมณ์ของโลกีย์	 ที่มีสังขารนิมิต	 คือ	
นามรปูเป็นอารมณ์ให้แก่โคตรญาณ	เพราะอารมณ์โลกยีธรรมทีพิ่จารณาสงัขาร
มีอนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 เป็นอารมณ์นั้นได้ดับลง	 หรือสิ้นสุดลง	 พร้อมกับ 
ภังคขณะของจิตดวงที่	๓	แห่งอนุโลมญาณนั้นเอง

	 โคตรภูญาณท่ีหน่วงเอานิพพานมาเป็นอารมณ์ได้	 และท�าลายโคตรของ
ปุถุชน	ย่างขึ้นสู่โคตรของพระอริยบุคล	อันเป็นจิตดวงแรกที่เคยได้นิพพานเป็น
อารมณ์ในสังสารชาติ	 ก็โดยอาศัยอ�านาจปัจจัยของโคตรภูญาณนี้เอง	 ที่เป็น
ปัจจัยแก่มคัคจติอกี	๖	ปัจจยั	คอื	อนนัตรปัจจยั,	สมนนัตรปัจจยั,	อาเสวนปัจจยั,	
อุปนิสสยปัจจัย,	นัตถิปัจจัย	และวิคตปัจจัย

	 อันโคตรภูญาณนั้น	 ถึงแม้จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็จริง	 แต่ก็ยังท�า 
การปราบปรามกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานไม่ได้	 เพราะเหตุนี้	 จึงยังไม่เรียกว่า	 
โลกุตตรจิต	 และการท่ีโคตรภูญาณยังประหารกิเลสไม่ได้นั้น	 เพราะเหตุว่า	 
ตนพึง่จะได้นพิพานเป็นอารมณ์ในขณะแรกขณะเดยีวเท่านัน้	ยงัไม่มีอาเสวนปัจจยั 
เพียงพอ

	 อุปมาเหมือนคนที่แรกเข้าท�างานใหม่ๆ	ย่อมจะยังไม่เข้าใจในหน้าที่ที่ตน
จะต้องท�านั้น	 ต่อเม่ือได้ท�าไปๆ	 แล้ว	 จึงจะมีความเข้าใจในหน้าที่ของตนดีขึ้น
สามารถจะท�าให้ดียิ่งขึ้นได้	 เพราะความช�านิช�านาญนั่นเอง	 อุปมาข้อนี้ฉันใด	
โคตรภูญาณ	ก็ฉันนั้น

	 ในเมือ่โคตรภญูาณเข้าไปเหยยีบย่างลงในประเทศฝ่ังโน้น	คอื	พระนพิพาน 
นั้นเป็นครั้งแรก	 อันตนยังไม่เคยไปเลย	 ก็ย่อมยังจะท�าอะไรไม่ได้	 เพราะ 
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โคตรภูญาณทีเ่กดิขึน้รบัอารมณ์พระนิพพานเป็นคร้ังแรก	และเกดิข้ึนขณะเดยีว
แล้วก็ดับไป	ยังไม่มีอาเสวนปัจจัย	จึงยังท�าลายกิเลสเป็นสมุจเฉทไม่ได้

	 ฉะนั้น	จึงเรียกโคตรภูญาณนี้ว่า	“เอกวุฏฐาน”	คือ	ออกได้แต่ส่วนเดียว	
หมายถึง	ออกจากอารมณ์ที่เป็นสังขารเท่านั้น	หรือจะว่าออกจากอารมณ์ที่เป็น
โลกีย์ก็ได้	แต่ยังออกจาก	ตัณหา	ไม่ได้	เพราะยังประหารตัณหาไม่หมดจด

	 โดยเหตุนี้	 โคตรภูญาณจึงยังเปลี่ยนชาติจากโลกียกามาวจร	 เป็น 
โลกุตตระไม่ได้	 แต่ก็อยู่ในเขตแดนหรืออยู่ในระหว่างของญาณทัสสนวิสุทธิได	้
เพราะเหตุที่ได้ย่างเหยียบเข้ามาในอารมณ์พระนิพพานแล้ว

ญาณที่	๑๔	มัคคญาณ
 มัคคญาณ	เป็นชื่อของปัญญาที่เกิดขึ้นใน	มัคคจิต	ต่อจากโคตรภูญาณ	
โดยอาศัยปัจจัยจากโคตรภูญาณ	และเป็นวิสุทธิที่ชื่อว่า	ญาณทัสสนวิสุทธิ

	 มัคคญาณนี้	 มีนิพพานเป็นอารมณ์เช่นเดียวกับโคตรภูญาณ	 แต่จิตนั้น 
เป็นโลกุตตรจิต	เพราะออกจากกิเลสทั้งอารมณ์และทั้งจิต	ฉะนั้น	มัคคญาณนี้ 
จึงเรียกว่า	 “อุภโตวุฏฐาน”	 ซึ่งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย	 กิจ	 และ	 อารมณ์	 ใน	 
อริยสัจจธรรมทั้ง	๔	และถึงพร้อมด้วยปริวรรต	๓	ญาณ	๑๒	ท�าการประหาร 
กิเลสได้เด็ดขาด	เป็นสมุจเฉทตามก�าลังของมัคคญาณเป็นขั้น	ๆ	ไป

	 แม้ว่ามัคคญาณจะเกิดขึ้นครั้งเดียว	 ก็หาใช่ท�าการประหารกิเลสเท่านั้น 
ไม่	 ยังประหารเสียซึ่งสังสารวัฏฏ์	 อันไม่มีเบื้องต้นและท่ีสุดอีกด้วย	 พร้อมทั้ง
ก�าเนิด	๔	คติ	๕	วิญญาณฐีติ	๗	สัตตาวาส	๙	

	 ที่ว่ามัคคจิตส�าเร็จกิจในอริยสัจจธรรมทั้ง	 ๔	 ได้โดยเนื่องจากมีนิพพาน 
เป็นอารมณ์นั้น	ก็เพราะว่า	ขณะใดที่จิตมีนิพพานเป็นอารมณ์	ขณะนั้นทุกขสัจ
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ซึง่ได้แก่	นามรปูทีเ่กดิดบัเป็นอารมณ์ของวปัิสสนา	กเ็กดิขึน้ไม่ได้	เพราะนพิพาน
เป็นธรรมที่พ้นจากนามรูป	เป็นธรรมที่สิ้นทุกข์	สิ้นตัณหา

	 จิตที่ก�าลังก�าหนดรู้ทุกข์	คือ	นามรูปเป็นอารมณ์ให้รู้อยู่	แต่เมื่อทุกข์คือ
นามรูปไม่มีอารมณ์ให้แก่จิตแล้ว	 จิตที่ก�าหนดรู้ทุกข์ก็ย่อมไม่มี	 เพราะทุกข์คือ 
นามรูปนั้นหมดลงแล้ว	 ตั้งแต่อุปาทะขณะในโคตรภูญาณ	 เพราะมีนิพพาน 
เป็นอารมณ์ให้ก�าหนด	 แต่	 ตัณหานุสัย	 และ	 ทิฏฐานุสัย	 ที่เป็นเหตุให้เกิดใน
สังสารวัฏฏ์	ยังไม่ได้ถูกประหารในโคตรภูญาณ	เพียงแต่ปัญญาในโคตรภูญาณ
ท�าให้หมดอ�านาจลง	จนไม่สามารถจะสร้างกรรมได้อีกต่อไป

	 ต่อเมื่อปัญญาในมัคคจิตที่เกิดต่อจากโคตรภูญาณ	 เกิดขึ้นอีกขณะหนึ่ง	
ซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยอาศัยอุปการะจากโคตรภูญาณ	 จึงท�าการประหาร
กิเลสที่เป็นอนุสัย	มีตัณหานุสัย	และทิฏฐานุสัย	เป็นต้น	ให้ขาดเป็นสมุจเฉทได้

	 เพราะเหตใุด	มคัคญาณ	ซ่ึงมนีพิพานเป็นอารมณ์	จงึท�าการประหารกเิลส
ได้เด็ดขาด

	 ข้อนีอ้ธบิายว่า	นพิพานเป็นธรรมชาติทีส่ิน้สดุ	หรือเป็นทีส่ดุแห่งทกุข์	เมือ่
ปัญญาได้ปฏบิตัมิาจนถงึความสมบรูณ์แห่งสจัฉกิริิยากจิ	โดยการกระท�านพิพาน
ให้แจ้ง	 คือ	 มีนิพพานเป็นอารมณ์	 แล้วปัญญาเจตสิกก็จะเกิดตามอารมณ์นั้น	
ปัญญาเจตสิกเป็นมรรคองค์หนึ่งในองค์	๘	เป็นตัวสัมมาทิฏฐิ	จึงตัดสินเด็ดขาด	
ในขณะที่ได้นิพพานเป็นอารมณ์	 โดยความแน่ใจของปัญญาว่า	 ทุกข์	 นั้นมีจริง	
เพราะตนได้ก�าหนดมาแล้วในวิปัสสนาญาณ	ตัณหา	อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้น 
กมี็จรงิ	เพราะตนได้ประหารเรือ่ยมาในขณะเจรญิวปัิสสนานัน้	นโิรธ	อนัเป็นธรรม 
ที่สิ้นทุกข์	หรือเป็นที่ดับทุกข์ก็มีจริง	เพราะตนก�าลังถือเอาเป็นอารมณ์อยู่	และ	
มรรค	มีองค์	๘	คือ	ข้อปฏิบัติที่ท�าให้ถึงความดับทุกข์ก็มีจริง	เพราะเป็นเหตุให้
จิตมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ในขณะนั้น
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 ความแน่ใจก็ตัดสินเด็ดขาดลงไปได้ว่า	ธรรมที่ดับทุกข์	ธรรมที่สิ้นตัณหา
นั้นมีจริง	 เพราะตนได้ประสบพบเห็นโดยประจักษ์สิทธิมาแล้วด้วยตนเอง	 เป็น
สันทิฏฐิโก	ไม่ต้องเชื่อตามค�าผู้อื่น

	 เพราะฉะนั้น	ความเชื่อโดยไม่เห็น	กับความเชื่อที่ก�าลังเห็นจึงผิดกัน

	 โดยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่า	 ต้องเห็นชอบด้วยปัญญาที่ช่ือว่า	 สัมมาทิฏฐ	ิ	
ในองค์มรรค	 ๘	 เท่านั้น	 จึงจะเรียกสัมมาทิฏฐิว่า	 ความเห็นชอบ,	 เห็นชอบ 
ในอะไร	?	ก็ต้องเห็นอริยสัจจธรรมทั้ง	๔	เท่านั้น	ถ้าเห็นอะไรอย่างอื่นนอกจาก
อริยสัจจธรรมทั้ง	๔	แล้ว	ก็ไม่เรียกปัญญานั้นว่า	สัมมาทิฏฐิ	ที่เป็นมัคคังคะ

	 ฉะน้ัน	 อ�านาจของปัญญาที่มีก�าลังแรงกล้า	 ซึ่งเป็นปัญญาที่ได้พิสูจน์ 
เหน็ความจรงิมาแล้วด้วยตนเอง	จึงมชีือ่ว่า	“วชริปัญญา”	อนัเป็นปัญญาเปรียบ
ประดุจสายฟ้าที่มีก�าลังแรงกล้า	ฉะนั้น

	 มัคคญาณ	หรือ	มัคคจิต	เกิดขึ้นครั้งแรก	เรียกว่า	โสตาปัตติมัคคญาณ	
ด้วยคุณของมคัคญาณทีเ่กดิขึน้แม้เพียงขณะเดยีวเท่านัน้	กไ็ด้นามว่า	อรยิบคุคล	
ขั้นที่	๑	ชื่อว่า	พระโสดาปัตติมรรคบุคคล	และปิดประตูอบายทั้ง	๔	ได้แน่นอน

	 มัคคญาณเป็นชาติกุศล	เรียกว่า	โลกุตตรกุศล	มี	๔	อย่าง	คือ	:-
	 	 	๑)	โสดาปัตติมรรค		 		 		 ๒)	สกิทาคามิมรรค	
	 	 	๓)	อนาคามิมรรค			 		 		 ๔)	อรหัตตมรรค

	 โลกุตตรกุศลทั้ง	๔	อย่างนี้	แต่ละอย่างจะเกิดได้เพียงขณะเดียวเท่านั้น	
ไม่มีเกิดมากกว่านี้เลย	และเมื่อเกิดกับผู้ใด	ท�าให้เป็นพระอริยบุคคลทันที

	 มคัคญาณทัง้	๔	นี	้สงเคราะห์ลงในวสิทุธิ	เรยีกว่า	ญาณทสัสนวสิทุธ	ิและ
เป็นโลกุตตรวิสุทธิ
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ญาณที่	๑๕	ผลญาณ
	 ผลญาณเป็นชื่อของปัญญาที่เกิดในผลจิต	 จัดอยู่ในญาณทัสสนวิสุทธิ	 
เม่ือมัคคญาณเกิดขึ้นขณะหนึ่ง	 โดยมีนิพพานเป็นอารมณ์	 และช�าระกิเลสให้ 
หมดสิ้นไปแล้วก็ดับลง	ต่อจากนั้น	ผลญาณซึ่งเกิดในผลจิตนั้น	ก็เกิดติดตามขึ้น
มาเสวยวิมุตติสุข	ตามมัคคญาณที่ได้ท�าเหตุไว้แล้ว	ผลจิตจะเกิดขึ้น	๒-๓	ขณะ
เป็นอย่างมากในวิถีเดียวกันนั้น	ตามแต่ผู้ตรัสรู้ช้า	หรือเร็ว

	 ถ้าเป็นผู้ตรัสรู้เร็ว	 อนุโลมญาณเกิดขึ้น	 ๒	 ขณะ	 โดยไม่มีบริกรรมและ 
ผลจิตเกิด	๓	ขณะ

	 ถ้าเป็นผู้ตรัสรู้ช้า	อนุโลมญาณเกิดขึ้น	๓	ขณะ	โดยมีบริกรรมด้วยและ
ผลจิตเกิดเพียง	๒	ขณะ

	 ผลจิตน้ีเป็นโลกุตตรวิบากจิต	 เกิดข้ึนเสวยวิมุตติสุข	 โดยไม่ต้องท�าการ
ประหารกิเลสอะไรทั้งสิ้น	เพราะเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพื่อเสวยผล	ตามที่มรรคได้ท�า
ไว้ให้แล้ว	และเป็นการสิ้นสุดมรรควิถี	ที่มีโลกุตตรจิตเข้าถึงพระนิพพาน

	 ผลจิตน้ีท่านจัดเป็นพระอริยบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง	 ถ้าเกิดต่อจาก 
โสดาปัตติมัคคจิต	ก็จัดเป็นพระอริยบุคคลที่	๒	เรียกว่า	“โสดาปัตติผลบุคคล”	
มีภพชาติที่จะไปในสังสารวัฏฏ์	อย่างช้าอีก	๗	ชาติเท่านั้น	ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์
ดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพาน

ญาณที่	๑๖	ปัจจเวกขณญาณ
	 ปัจจเวกขณญาณ	เป็นชือ่ของปัญญาท่ีพิจารณา	มรรค	ผล	นพิพาน	กเิลส
ที่ละแล้ว	และกิเลสที่เหลืออยู่	ซึ่งตนได้ผ่านมาแล้วในญาณทัสสนวิสุทธิ	และใน
มรรควิถี
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	 ปัจจเวกขณญาณนี้	เป็นโลกียปัญญา	ที่เกิดขึ้นทางมโนทวารเป็นกามวิถี	 
เมื่อมรรควิถีดับลงในท่ีสุดแห่งผลจิต	 ๒	 หรือ	 ๓	 ขณะ	 แล้วจิตเป็นภวังค์	 
ต่อจากนั้น	ปัจจเวกขณวิถี	จึงเกิดขึ้น	ท�าการพิจารณาอารมณ์	๕	อย่างดังกล่าว	
ด้วยมหากศุลญาณสมัปยตุ	หรอื	มหากริยิาญาณสมัปยตุจติ	๔	ดวง	ดวงใดดวงหนึง่	 
ตามสมควรแก่บุคคล

	 การท�าปัจจเวกขณะ	 หรือพิจารณาอารมณ์	 ๕	 อย่างนี้	 มีได้เฉพาะ	 แต่ 
พระเสกขบุคคล	คือ	พระโสดาบันบุคคล	จนถึงพระอนาคามีบุคคลเท่านั้น

	 ส่วนพระอรหันต์พิจารณาได้เพียง	๔	อารมณ์	คือ	มรรค,	ผล,	นิพพาน	
และกิเลสท่ีละแล้วเท่านั้น	 ไม่มีกิเลสที่เหลือเป็นอารมณ์ให้พิจารณา	 รวม 
ปัจจเวกขณญาณ	มี	๑๙	อารมณ์	คือ	พระโสดาบัน	๕,	พระสกิทาคามีบุคคล	๕,	
พระอนาคามี	๕	และพระอรหันต์	๔

	 ในการพิจารณาอารมณ์	 ๑๙	 อย่างนี้	 ชวนจิตจะท�ากิจในการพิจารณา
อารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่ตลอดไปทัง้	๗	ขณะ	เช่น	พิจารณามคัคจติ	กม็มีคัคจติ 
เป็นอารมณ์ตลอดไปทั้ง	๗	 ขณะ	 ดังนี้	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 ปัจจเวกขณญาณ	 ๑๙	 
จงึไม่เหมอืนกนั	เพราะต่างกนัด้วยปัญญาบ้าง	ต่างกนัด้วยกเิลสบ้าง	ต่างกนัด้วย
อารมณ์ที่พิจารณาบ้าง

	 อารมณ์ของปัจจเวกขณญาณทั้ง	 ๕	 อย่างนี้	 พระอริยบุคคลบางองค ์
ก็มีครบทั้ง	 ๕	 บางองค์มีไม่ครบ	 เพราะการพิจารณากิเลสที่ละแล้ว	 และกิเลส 
ที่เหลืออยู่นี้	จะมีได้ก็แต่เฉพาะพระอริยบุคคลที่มีปฏิสัมภิทาญาณเท่านั้น	จึงจะ
สามารถรู้ว่า	กิเลสอะไรที่ละไปแล้ว	และกิเลสอะไรที่ยังเหลืออยู่

	 ส่วนอารมณ์ของปัจจเวกขณญาณอีก	๓	อย่าง	คือ	มรรค,	ผล,	นิพพาน
นั้น	พระอริยบุคคลทั้งหลายต้องมีได้ทั่วไปทุกองค์

_15-0983(189-308)P4.indd   292 12/19/58 BE   4:34 PM



293กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

 นิพพานอารมณ์ในปัจจเวกขณญาณ	 ต่างกับในโคตรภูญาณ,	 มัคคญาณ	
และผลญาณ	 เพราะ	 นิพพานที่เป็นอารมณ์ของโคตรภูญาณ,	 มัคคญาณ	 และ
ผลญาณน้ันเป็นสจัฉกิริยิากจิ	คอื	กจิทีต้่องเข้าไปแจ้งพระนพิพานทีก่�าลงัปรากฏ
เฉพาะหน้าในฐตีขิณะของจติ	เพราะจติทีจ่ะเสวยอารมณ์ได้แน่นอนนัน้ต้องเสวย
ในฐีติขณะเท่านั้น	เพราะมีก�าลังมาก

	 อุปมา	พระนิพพานที่เป็นสัจฉิกิริยานั้น	 เหมือนกับคนที่กินเกลือ	รสเค็ม
ของเกลือจะปรากฏเฉพาะหน้าในขณะท่ีก�าลังกินอยู่เท่านั้น	 ส่วนพระนิพพานที่
เป็นอารมณ์ของปัจจเวกขณญาณ	 เหมือนกับการนึกถึงรสเค็มของเกลือ	 ที่ตน
ได้เคยผ่านมาแล้ว	ไม่ใช่ก�าลังประจักษ์อยู่	จึงมีลักษณะต่างกัน

	 ปัจจเวกขณญาณ	 จึงไม่ใช่มีอารมณ์	 มรรค	 ผล	 นิพพาน	 ประจักษ์อยู่ 
เฉพาะหน้า

	 เพราะเหตุนี้	 ปัจจเวกขณญาณจึงไม่ใช่โลกุตตรจิต	 แต่เป็นโลกียจิต	 
ถึงแม้เป็นโลกียจิต	ก็สงเคราะห์อยู่ในญาณทัสสนวิสุทธิด้วย	เพราะได้ผ่านมรรค	
ผล	นิพพาน	มาแล้ว	ปัจจเวกขณญาณ	จึงเกิดขึ้นได้

	 ส่วนมรรค	 ผล	 เบื้องบนที่ยังเหลืออีกน้ัน	 ต้องมีวิถีจิตเดินไปตามนัย 
อย่างเดียวกันนี้	 แต่ในวิถีของมรรคต่อๆ	 ไปจากคร้ังแรกนั้น	 จิตที่รับนิพพาน
อารมณ์ครั้งแรก	 ไม่เรียกว่า	 “โคตรภู”	 เปลี่ยนเรียกว่า	 “โวทาน”	 เพราะ
ท�าให้บริสุทธิ์หมดจดยิ่งข้ึน	 โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคตรใหม่	 เพราะเป็นโคตรอริยะ 
เหมือนกันอยู่แล้ว	จึงไม่จ�าเป็นต้องมีโคตรภูจิตอีก

	 เท่าท่ีอธิบายมาในวิปัสสนากรรมฐานนี้	 เป็นการปฏิบัติตามนัยของ 
มหาสติปัฏฐาน	โดยเฉพาะอิริยาบถ	๔	เท่านั้น	ที่ประกอบด้วยวิปัสสนาญาณ	๙,	
ญาณ	๑๖,	วิสุทธิ	๗	และวิโมกข์	๓
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วิปัสสนาญาณ	๙
	 ๑.	อุทยัพพยญาณ			 		 		 		 	 ๒.	ภังคญาณ	
	 ๓.	ภยญาณ		 		 		 		 		 		 		 	 ๔.	อาทีนวญาณ	
	 ๕.	นิพพิทาญาณ			 		 		 		 		 	 ๖.	มุญจิตุกัมยตาญาณ	
	 ๗.	ปฏิสังขาญาณ	 		 		 		 		 	 ๘.	สังขารุเบกขาญาณ
	 ๙.	อนุโลมญาณ

	 ในการจัดเอาแต่เฉพาะอุทยัพพยญาณ	 เป็นต้น	 จนถึงอนุโลมญาณ
เป็นที่สุด	 เป็นตัววิปัสสนานั้นก็เพราะว่า	 ความรู้ที่เกิดขึ้นจากปัญญาที่แท้จริง	 
ทีส่ามารถจะช�าระกเิลสหรอืวปิลาส	มทิีฏฐิวิปลาส	เป็นต้นนัน้	จะต้องเป็นปัญญา 
ทีเ่ข้าถงึอทุยพัพยญาณ	อนึง่	อทุยพัพยญาณเป็นความรูท้ีเ่กดิขึน้จากการพจิารณา
ที่เป็นประจักษ์สิทธิ	 ไม่ใช่ความรู้ที่ต้องอาศัยความลูบไล้	 แต่เป็นโลกียปัญญา	 
เหตุว่ายังมีสังขารเป็นอารมณ์อยู่	 ส่วนญาณเบื้องต้นมีนามรูปปริจเฉทญาณ,	
ปัจจยปริคคหญาณ	 และสัมมสนญาณ	 ญาณทั้ง	 ๓	 นี้	 ก็เป็นบาทเป็นปัจจัย 
ที่จะให้เกิดอุทยัพพยญาณเหมือนกัน	 แต่ความรู้ยังเป็นการลูบไล้อยู ่	 คือ	 
ยังต้องอาศัยกาลเวลาและปริยัติอยู่	 และยังอยู่ในเขตของจินตาญาณ	 ส่วน 
อุทยัพพยญาณไม่ต้องอาศัยปริยัติเลย	 เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากปฏิปทาที่ถูก
ต้องโดยแท้จริง	 โดยเหตุนี้	 ท่านจัดเอาอุทยัพพยญาณเป็นข้ันต้นของวิปัสสนา 
ในขั้นโลกีย์

	 ส่วนอนุโลมญาณที่จัดเป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนานั้น	 ก็เพราะเหตุว่า	 
อารมณ์ของวิปัสสนาที่เป็นโลกีย์นั้น	 มาสิ้นสุดลงที่อนุโลมญาณนั้น	 ฉะนั้น	 
ท่านจึงจัดเอาอนุโลมญาณเป็นที่สิ้นสุดของวิปัสสนา

	 แต่อย่างไรก็ตาม	ญาณ	๓	ในเบื้องต้นนั้น	ก็ต้องอยู่ในทางของวิปัสสนา
ด้วย	ฉะนั้น	ถ้าจะนับโดยประเภทของญาณนั้น	รวมทั้งโลกีย์และโลกุตตระก็ได้	 
๑๖	ญาณ	คือ	:-
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	 ๑.	 นามรูปปริจเฉทญาณ	 ๒.	 ปัจจยปริคคหญาณ	
	 ๓.	 สัมมสนญาณ	 ๔.	 อุทยัพพยญาณ	
	 ๕.	 ภังคญาณ	 ๖.	 ภยญาณ
	 ๗.		อาทีนวญาณ	 ๘.	 นิพพิทาญาณ	
	 ๙.	 มุญจิตุกัมยตาญาณ	 ๑๐.	 ปฏิสังขาญาณ
	 ๑๑.	 สังขารุเบกขาญาณ	 ๑๒.	 อนุโลมญาณ	
	 ๑๓.	 โคตรภูญาณ	 ๑๔.	 มัคคญาณ	
	 ๑๕.	 ผลญาณ	 ๑๖.	 ปัจจเวกขณญาณ

	 ตั้งแต่ญาณที่	 ๑	 ถึงญาณท่ี	 ๑๒	 เป็นโลกียญาณแท้ๆ	 ส่วนญาณที่	 ๑๓	 
นับอยู่ในระหว่างโลกีย์และโลกุตตระ	 เพราะอารมณ์เป็นโลกุตตระ	 แต่จิตเป็น
โลกีย์	ท่านจัดว่า	เป็นอัพโพหาริก	คืออยู่ในระหว่าง	ส่วนญาณที่	๑๔	ถึง	๑๕	นั้น	
เป็นโลกุตตระโดยแท้	แต่ญาณที่	๑๖	ปัจจเวกขณญาณนั้น	เป็นโลกีย์

สงเคราะห์ด้วยวิสุทธิ	๗
	 ๑.	สีลวิสุทธิ	 ได้แก่	 ศีลที่เป็นบาทของวิปัสสนา	 คือ	 ศีลที่สงเคราะห ์
ด้วยมรรคมีองค์	๘
	 ๒.	จิตตวิสุทธิ	 ได้แก่	 สมาธิ	 ๓	 คือ	 ขณิกสมาธิ	 อุปจารสมาธิ	 และ	 
อัปปนาสมาธิ	 ท่ีเป็นองค์ของมรรค	 ๘	 วิสุทธิทั้งสองนี้	 สงเคราะห์เข้าด้วยศีล	
และ	สมาธิ
	 ส่วนวิสุทธิที่เหลืออีก	๕	วิสุทธินั้น	เป็นปัญญา	คือ	:-
	 	 ๑.	ทิฏฐิวิสุทธิ	
	 	 ๒.	กังขาวิตรณวิสุทธิ
	 	 ๓.	มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
	 	 ๔.	ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
	 	 ๕.	ญาณทัสสนวิสุทธิ
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	 รวมเป็น	๗	ประการ	ในวิสุทธิทั้ง	๗	นั้น	นับแต่	๑	ถึง	๖	เป็นโลกีย์	
วิสุทธิที่	๗	เป็นโลกุตตระ

สงเคราะห์ด้วยญาณ
	 ๑.	 นามรูปปริจเฉทญาณ			 ได้แก่	ทิฏฐิวิสุทธิ	
	 ๒.	 ปัจจยปริคคหญาณ			 		 ได้แก่	กังขาวิตรณวิสุทธิ
	 ๓.	 สัมมสนญาณ			 		 		 		 ได้แก่	มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
	 ๔.	 อุทยัพพยญาณ	
	 ๕.	 ภังคญาณ
	 ๖.	 ภยญาณ
	 ๗.	 อาทีนวญาณ	
	 ๘.	 นิพพิทาญาณ	
	 ๙.	 มุญจิตุกัมยตาญาณ
	 ๑๐.	 ปฏิสังขาญาณ
	 ๑๑.	 สังขารุเบกขาญาณ	
	 ๑๒.	 อนุโลมญาณ
	 ๑๓.	 โคตรภูญาณ	
	 ๑๔.	 มัคคญาณ	
	 ๑๕.	 ผลญาณ
	 ๑๖.	 ปัจจเวกขณญาณ

	 ในการท่ีสงเคราะห์	 โคตรภูญาณ	 กับ	 ปัจจเวกขณญาณ	 เข้ามาไว้ใน
ญาณทัสสนวิสุทธินั้น	 จัดสงเคราะห์เข้ามาโดยปริยาย	 เพราะเหตุว่าโคตรภูน้ัน 
มนีพิพานเป็นอารมณ์	ส่วนปัจจเวกขณญาณนัน้	กเ็ป็นความรูท้ีผ่่านมาจากมรรค	
ผล	นิพพาน	คือผ่านโลกุตตรธรรมมาแล้ว	เหตุนี้	จึงสงเคราะห์เข้าโดยปริยาย

	 ในญาณเหล่าน้ี	 ถ้าหากยังมีวิปัสสนูป- 

กิเลส	 ๑๐	 อย่างเกิดปะปนอยู่	 และผู้ปฏิบัติ 

รู้แจ้งว่า	อุปกิเลสนั้นไม่ใช่ทาง	ที่ใช่ทางนั้น	คือ	 

วิปัสสนาปัญญา	ที่รู้ดังนี้เรียกว่า	“มัคคามัคค-

ญาณทัสสนวิสุทธิ”	

	 นับแต่อุทยัพพยญาณไป	 จนถึงอนุโลม 

ญาณที่ปราศจากวิปัสสนูปกิเลสแล้ว	 เรียกว่า	

“ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ”

ทั้ง	๔	ญาณนี้	เรียกว่า	“ญาณทัสสนวิสุทธิ”	
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เหมือนกัน	 แต่ส�าหรับองค์ของญาณที่เป็นญาณทัสสนวิสุทธิโดยแท้นั้น	 ได้แก	่ 
มัคคญาณ	๔	เท่านั้น

ประเภทอริยบุคคล
	 ในวิสุทธิมรรค	ท่านจัดประเภทของพระอริยบุคคลไว้	๗	จ�าพวก	คือ	:-
	 	 	๑.	สัทธานุสารี	
	 	 	๒.	สัทธาวิมุตติ
	 	 	๓.	กายสักขี
	 	 	๔.	อุภโตภาควิมุตติ
	 	 	๕.	ธัมมานุสารี
	 	 	๖.	ทิฏฐิปัตตะ
	 	 	๗.	ปัญญาวิมุตติ

	 ท่านที่มีศรัทธายิ่ง	ในเมื่อบรรลุโสดาปัตติมรรค	เรียกว่า	สัทธานุสารี 
	 ตั้งแต่โสดาปัตติผลขึ้นไปจนถึงอรหัตตผล	เรียกว่า	สัทธาวิมุตติ
	 ผู้ที่ได้รูปฌานแล้วบรรลุมรรคผลทั้ง	๘	บุคคล	เรียกว่า	กายสักขี 
	 ผู้ได้อรูปฌานแล้วบรรลุอรหัตตผล	เรียกว่า	อุภโตภาควิมุตติ	
	 ผู ้ท่ีมีปัญญามาก	 พิจารณาโดยอนัตตาในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค	 
เรียกว่า	ธัมมานุสารี
	 ตั้งแต่โสดาปัตติผลไปถึงอรหัตตมรรค	เรียกว่า	ทิฏฐิปัตตะ 
	 เฉพาะอรหัตตผล	เรียกว่า	ปัญญาวิมุตติ	รวม	๗	จ�าพวก

	 ในการที่ท่านจ�าแนกออกไปดังนี้	 ก็คงอาศัยอยู่ในเกณฑ์ของศีล	 สมาธิ	
ปัญญา	 นั้นเอง	 คือ	 ท่านที่เป็นสัทธาวิมุตติ	 และสัทธานุสารี	 ทั้ง	 ๒	 มี	 ศีล  
เป็น	อธิบดี

	 ท่านท่ีได้นามว่า	 กายสักขี	 และ	 อุภโตภาควิมุตติ	 นั้น	 มี	 สมาธิ		
เป็น	อธิบดี
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	 ส่วนท่านที่เป็นธัมมานุสารี	และ	ทิฏฐิปัตตะ		และ	ปัญญาวิมุตติ	ทั้ง	๓	นี้	 
มี	ปัญญา	เป็น	อธิบดี

	 อีกนัยหนึ่ง	 ท่านที่มีอารมณ์หนักอยู่ในทางวินัย	 ก็ได้แก่	 สัทธา	 มี	 ศีล		
เป็นอธบิด	ีถ้าท่านมอีารมณ์หนกัอยูใ่นเรือ่งพระสตูร	กไ็ด้แก่	พวกท่านทีม่	ีสมาธิ	
เป็นอธิบดี	 ท่านที่มีอารมณ์หนักไปทางพระอภิธรรม	 ก็ได้แก่ท่านที่มี	 ปัญญา		
เป็นอธิบดี	

ปฏิปทา	๔	อย่าง
	 อีกอย่างหนึ่ง	 ท่านจ�าแนกพระอริยบุคคลท้ัง	 ๔	 ไว้	 ด้วยการปฏิบัต	ิ 
๔	อย่าง	คือ	:-
	 ๑.	สุขปฏิปทาขิปปาภิญญา			 	 	 ปฏิบัติสบายรู้ธรรมเร็ว
	 ๒.	สุขปฏิปทาทันธาภิญญา			 	 	 ปฏิบัติสบายรู้ธรรมช้า
	 ๓.	ทุกขปฏิปทาขิปปาภิญญา		 	 	 ปฏิบัติล�าบากรู้ธรรมเร็ว
	 ๔.	ทุกขปฏิปทาทันธาภิญญา		 	 	 ปฏิบัติล�าบากรู้ธรรมช้า

	 การปฏิบัติของพระอริยบุคคลที่ท�าความเพียร	 เพื่อบรรลุมรรคผลนั้น 
มี	 ๔	 ประเภทด้วยกัน	 คือ	 บางท่านในเวลาที่ท�าความเพียรนั้น	 ไม่มีอุปสรรค
ขัดข้อง	ดังเช่น	ป่วย	เจ็บ	เป็นต้น	และรู้ธรรมรวดเร็วได้ดังใจ	ความเพียรก็เป็น
ไปได้อย่างสบาย	ไม่ต้องบากบั่นอย่างมากมาย	นี่เป็นประเภทที่	๑	ส่วนประเภท
ที่	๒	นั้น	ก็เป็นเช่นเดียวกันกับประเภทที่	๑	แต่ว่า	รู้ธรรมช้า

	 ส่วนท่านประเภทท่ี	 ๓	 นั้น	 เวลาท�าความเพียรจะต้องต่อสู้กับอุปสรรค
อย่างมากมาย	และกต้็องท�าความเพยีรอย่างสดุขดี	แต่ว่า	รูธ้รรมเรว็	ในประเภท
ที่	๔	นั้น	มีความเป็นไปเช่นเดียวกับประเภทที่	๓	แต่ว่า	รู้ธรรมช้า
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	 ที่อธิบายมานี้	 แยกโดยประเภทของการปฏิบัติ	 ถ้าแยกโดยสุกขวิปัสสก	
โดยฉฬภิญญาหรือโดยญาณ	๕	โดยอิทธิบาท	๔	หรือโพธิปักขิยธรรม	๓๗	แล้ว	
ก็จะจ�าแนกไปได้นับเป็นจ�านวนมากมาย	 ถ้าต้องการทราบก็ขอให้ไปดูในคัมภีร์
สารัตถสังคหะ

	 เท่าท่ีได้อธิบายมาแล้ว	 ในเร่ืองของวิปัสสนากรรมฐาน	 ที่ประกอบด้วย 
วิสุทธิ	 ๗	 วิปัสสนาญาณ	 ๙	 ญาณ	 ๑๖	 วิโมกข์	 ๓	 และสติปัฏฐาน	 ๔	 นั้น	 
เป็นการแสดงเฉพาะกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 และเฉพาะอิริยาบถ	 ๔	 เท่านั้น	
เพื่อสะดวกแก่การเจริญวิปัสสนา

	 ส่วนเวทนานุปัสสนา	 จิตตานุปัสสนา	 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้น	 
การปฏิบัติ,	อารมณ์ของปัญญา	ญาณ	วิสุทธิ	และวิโมกข์	ก็เป็นไปอย่างเดียวกัน	
แต่เปลี่ยนอารมณ์ที่เพ่งจากอิริยาบถมาเป็นเวทนา	 เป็นจิต	 หรือ	 เป็นธรรม 
เท่านั้น	ส่วนผลที่พึงจะได้นั้นก็มีอานิสงส์เหมือนกัน

	 แต่ข้อส�าคัญที่ควรจะเข้าใจ	 ก็คือ	 ในเวลาท่ีก�าหนด	 เวทนา	 จิต	 ธรรม	
เหล่านี้นั้น	 เวทนามีหลายอย่าง	 มีท้ังสุขเวทนา	 ทุกขเวทนา	 อุเบกขาเวทนา	 
จิตก็มีถึง	๑๖	อย่าง	จิตที่เป็นกุศลก็มี	อกุศลก็มี	จิตเป็นสมาธิก็มี	จิตไม่เป็นสมาธิ 
ก็มี	ธัมมานุปัสสนาก็มี	ดีบ้าง	ชั่วบ้าง	มีนิวรณ์	เป็นต้น

	 ฉะนั้น	 การก�าหนดสติปัฏฐานเหล่านี้	 ผู ้ปฏิบัติจงระวังจิตให้จงหนัก	 
อย่าให้อภิชฌาและโทมนัสเกิดขึ้นในอารมณ์เหล่านี้ได้	เช่นเมื่อเวทนา	จิต	ธรรม	
ท่ีไม่ดีเกดิขึน้	ผูป้ฏิบตัจิะไม่ชอบใจในอารมณ์เหล่านัน้	และมคีวามเพียรพยายาม
ละอารมณ์เหล่านั้น	 เพื่อต้องการเวทนา	 จิต	 และธรรมที่ดี	 หรือท่ีตนชอบใจ 
ในอารมณ์นัน้	ทีย่งัมาไม่ถงึ	หรอืเม่ืออารมณ์ดีเกดิข้ึนแล้ว	พยายามรักษาอารมณ์
นัน้ไว้เช่นนีก้ไ็ม่ได้	เพราะถ้าหากสตทิีเ่ป็นไปในการก�าหนดอารมณ์ยงัเป็นเช่นนัน้ 
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อยู่	สตินั้น	ยังไม่ชื่อว่า	เข้าถึงสติปัฏฐาน	เพราะเหตุว่า	ยังท�าลายอภิชฌาและ
โทมนัสให้พินาศไม่ได้	 ฉะนั้น	 ถ้าหากสติในการก�าหนดอารมณ์ใด	 ยังท�าลาย 
ความยินดียินร้ายไม่ได้ตราบใด	ก็ยังไม่ชื่อว่า	เข้าถึงมัชฌิมาปฏิปทาตราบนั้น

	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้เจริญวิปัสสนา	 คือเจริญสติปัฏฐาน	 จะต้องมีการศึกษาให้
เข้าใจดีเสียก่อน	แล้วจึงจะเจริญให้ถูกต้องได้	และในการจะเจริญให้ถูกต้องตาม
มัชฌิมาปฏิปทานั้น	ถ้าไม่ท�าความเข้าใจให้ดีเสียก่อนแล้ว	จะท�าให้ถูกไม่ได้เลย

	 ในการที่ปฏิบัติถูกต้องตามมัชฌิมาปฏิปทา	 เพ่ือจะท�าลายเสียซึ่งความ
ยินดียินร้ายนั้น	 ไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติจะมีความปรารถนาที่จะท�าให้จิตของตนตั้งอยู่
ในความไม่ยินดียินร้าย	 แล้วก็ท�าจิตให้เป็นอุเบกขาเช่นนั้นก็ไม่ใช่	 เพราะธรรม 
ทั้งหลายเป็นอนัตตา	 เพราะเหตุนั้น	 ในการที่จะท�าลายความยินดียินร้ายได้น้ัน 
ข้ึนอยู่ท่ีสภาวะของอารมณ์	 เพราะอารมณ์เป็นปัจจัยอันส�าคัญของจิต	 และ 
จิตทุกๆ	 ดวงก็จะปราศจากอารมณ์เสียไม่ได้เลย	 แม้แต่จิตท่ีเป็นโลกุตตระ	 
ก็ยังต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์

	 โดยเหตุนี้	 จิตจึงมีหลายอย่าง	 ก็เพราะเหตุว่า	 อารมณ์มีหลายอารมณ์	 
มีหลายอย่าง	 บางอารมณ์ก็เป็นเหตุให้เกิดความยินดี	 บางอารมณ์ก็เป็นเหตุให้ 
เกิดความยินร้าย	 บางอารมณ์ก็เป็นเหตุให้ท�าลายความยินดียินร้าย	 อารมณ ์
อย่างนี้	คืออารมณ์ในสติปัฏฐาน	๔	แต่การเจริญสติปัฏฐานนั้น	ข้อส�าคัญอยู่ที่
จะต้องมสีติก�าหนดอารมณ์ท่ีปรากฏอยูโ่ดยเฉพาะหน้า	คอือารมณ์ทีเ่ป็นปัจจบุนั
เท่านั้น	จึงจะท�าลายความยินดียินร้ายได้

	 เมื่ออารมณ์อะไรปรากฏขึ้น	 ผู้ปฏิบัติจะต้องเพ่ง	 เพ่ือจะได้รู้ความจริง 
ในอารมณ์ที่ตนก�าหนดดูอยู่นั้น	 และจะต้องดูจนกว่าสภาวะเหล่านั้นแสดง 
ความจริงให้เห็นว่า	 ไม่เท่ียง	 เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 ในการที่ผู้ปฏิบัติไม่เห็นว่า 
นามรูปไม่เท่ียงนั้น	 ก็เพราะสันตติปิดบังไว้	 ที่ไม่เห็นว่า	 นามรูปเป็นทุกข	์ 
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ก็เพราะว่าอิริยาบถปิดบังไว้	 ท่ีไม่เห็นอนัตตาก็เพราะว่า	 ฆนสัญญา	 ความที ่
รวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนปิดบังไว้	จึงมีความส�าคัญว่า	เป็นตัว	เป็นตนขึ้น

	 ฉะนั้น	 ผู้เจริญวิปัสสนา	 คือ	 ผู้ก�าหนดนามรูปที่จะให้เห็นว่าไม่เที่ยง	 
เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	นั้น	 ในเวลาที่ท�าการก�าหนดนามรูปนั้น	 ถ้าหากว่า	 การ
ก�าหนดนัน้	เป็นการก�าหนดทีถ่กูต้องแล้ว	การก�าหนดนามและรูปนัน้	จะต้องเป็น 
การท�าลายสันตติซ่ึงเป็นเคร่ืองปิดบังอนิจจัง	 และท�าลายอิริยำบถที่ปิดบังทุกข์	 
และเป็นการท�าลายฆนสัญญำท่ีเป็นเครื่องปิดบังอนัตตาไปในตัวนั้นเอง	 เพราะ
เครื่องปิดบังไตรลักษณ์ทั้ง	 ๓	 นี้	 เม่ืออันใดอันหนึ่งถูกท�าลายลงไป	 ก็ได้ชื่อว่า	 
ถูกท�าลายลงไปทั้ง	๓	อย่าง	ไม่ใช่ว่า	จะต้องท�าลายกันคนละครั้งละคราว	

	 ฉะนัน้	จึงไม่ต้องมกีารปฏิบตัใิห้ต่างออกไปจากการก�าหนดนามรปูนัน้เอง	
แต่ว่าจะต้องเป็นการก�าหนดให้ถกูต้องด้วยเหตผุล	จงึจะเป็นไปเช่นนัน้ได้	และถงึ
แม้จะก�าหนดนามรปูอยูก่ต็าม	แต่ถ้าไม่เข้าใจก�าหนดให้ถูกต้องแล้ว	กไ็ม่สามารถ
ที่จะได้ผลเช่นนั้นได้

	 ฉะนั้น	ในโอกาสสุดท้ายนี้	จึงขอเตือนนักศึกษา	และผู้สนใจในการปฏิบัติ
ทั้งหลายว่า	 ก่อนที่ท่านจะท�าการปฏิบัติ	 จะเป็นสมถะ	 หรือวิปัสสนาก็ดี	 ขอให้ 
ศึกษาท�าความเข้าใจในเหตุผลของข้อปฏิบัตินั้นๆ	 ให้ดีเสียก่อน	 อย่าพึงใช้ 
แต่ศรัทธาอย่างเดียว	 เพราะย่อมไม่สามารถท�าให้เข้าถึงค�าสอนในพระพุทธ
ศาสนาท่ีถูกต้องได้เลย	 นอกจากจะต้องมีปัญญาที่ประกอบกับศรัทธานั้นด้วย	
เพราะการเข้าถึงพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้น	จะต้องเข้าถึงด้วยปัญญา	เพราะ
ถ้าเราปฏิบัติผดิหรอืท�าไปด้วยความเข้าใจผดิแล้ว	จะเป็นการแก้หรือถอนตวัยาก
เหมือนกับช้างที่ตกหล่ม	 ย่อมถอนตัวขึ้นจากความผิดนั้นยาก	 หรืออีกนัยหนึ่ง 
กอ็ปุมาเหมอืนคนทีเ่ดนิทางผดิ	ย่อมห่างจากจดุหมายออกไปทกุท	ีสูห้ยดุอยูเ่ฉยๆ	
ดีกว่า	ในเมื่อยังไม่รู้ทางที่แน่นอน	เพราะยังไม่ท�าให้ห่างจุดหมายที่ตนต้องการ
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อานิสงส์ของวิปัสสนาปัญญา
	 	 		 ๑.		ก�าจัดกิเลสต่างๆ	ให้เป็นสมุจเฉทได้สิ้นเชิง
	 	 		 ๒.		เสวยรสแห่งอริยผล	คือในผลสมาบัติ
	 	 		 ๓.		เข้านิโรธสมาบัติ	คือดับจิตเจตสิกได้	
	 	 		 ๔.		ควรแก่การต้อนรับบูชาของมนุษย์และเทวดา	

	 ๑.	เร่ืองการก�าจัดกิเลสต่างๆ	 ของพระอริยบุคคล	 ได้อธิบายไว้แล้วใน 
ปริจเฉทที่	๑
	 ๒.	เรื่องการเสวยรสแห่งอริยผล	 อันเป็นอานิสงส์ของปัญญา	 คือ	 
การเข้าผลสมาบัตินั้น	 จะต้องเข้าด้วยก�าลังของวิปัสสนาปัญญา	 ล�าพังแต่ 
สมถะอย่างเดียว	ก็เข้าผลสมาบัติไม่ได้	เข้าได้แต่ฌานสมาบัติอย่างเดียวเท่านั้น	
ฉะนั้น	 การเข้าผลสมาบัติ	 จึงจะต้องเป็นผู้ที่เคยได้ฌานมาแล้ว	 และทั้งเป็น 
ผู้ที่เคยได้วสีมาแล้วในการเข้าฌานสมาบัติ	 แล้วมาเจริญวิปัสสนาได้ส�าเร็จ 
มรรคผล	 ซึ่งเรียกว่าโลกุตตรธรรมนั้น	 แล้วจึงเข้าสมาบัติด้วยผลจิตได้	 
การเข้าผลสมาบัตินี้	 จะเข้าได้แต่เฉพาะผลจิตตามชั้นของตนเท่านั้น	 เช่น 
โสดาบันบุคคลก็ต้องเข้าสมาบัติด้วยโสดาผลจิต	 ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เข้าด้วย 
อรหัตตผลจิต	แต่การเข้าผลสมาบัตินี้	ไม่จ�าเป็นจะต้องได้ถึงอรูปฌาน	ได้เพียง
แค่ปฐมฌานก็เข้าได้	ปุถุชนจะเข้าผลสมาบัติไม่ได้เลย	
	 ๓.	การเข้านิโรธสมาบัติ	 ก็เป็นอานิสงส์ของวิปัสสนาปัญญาอย่างหนึ่ง	
เพราะการเข้านิโรธสมาบัตินี้	 ต้องเข้าด้วยอารมณ์ของวิปัสสนา	และผู้ที่จะเข้า
นิโรธสมาบัติได้นั้น	 จะต้องเป็นผู้ท่ีได้อรูปสมาบัติถึงเนวสัญญานาสัญญายตน 
ฌานด้วย	 เพราะการเข้านิโรธสมาบัตินี้	 ต้องอาศัยก�าลังท้ังสองอย่าง	 คือ 
ท้ังก�าลังสมถะ	 ต้องได้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ	 กับก�าลังของวิปัสสนา 
ก็ต้องได้ถึงพระอนาคามีเป็นอย่างต�่า	 ฉะนั้น	ผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัตินั้น	 จึงเข้า

_15-0983(189-308)P4.indd   302 12/19/58 BE   4:34 PM



303กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

ได้แต่บุคคลสองจ�าพวกเท่านั้น	 คือ	 พระอนาคามีกับพระอรหันต์ที่ได้สมาบัต ิ
ทั้ง	๘	ด้วย	พระอรหันต์ที่เป็นสุกขวิปัสสกกับปุถุชนเข้านิโรธสมาบัติ	ไม่ได้
	 ๔.	เป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพบูชาของมนุษย์และเทวดา	 เพราะ 
เหตุว่า	 ท่านได้อาศัยการเจริญวิปัสสนา	 จนได้บรรลุมรรค	 ผล	 นิพพาน	 เป็น 
พระอริยบุคคล	 โดยการอาศัยวิปัสสนา	 ได้ก้าวข้ึนสู่พระอริยสงฆ์	 จึงเป็น 
ผู้สมบูรณ์ด้วยสังฆคุณ	 ๙	 ประการ	 มีสุปฏิปันโน	 เป็นต้น	 คุณธรรมอันนี้	 
กถ็อืว่า	เป็นอานสิงส์ของวปัิสสนาธรุะ	ซึง่ท�าให้เป็นบคุคลทีค่วรไหว้	ควรบชูาของ
มนุษย์	เทวดา	และพรหม	หรือจะว่าอ�านาจของวิปัสสนาธุระ	ท�าให้เป็นคนที่โลก 
ควรบูชาก็ได้

คาถาสังคหะ

   ภาเวตพฺพํ	ปนิจฺเจวํ			 		 	 ภาวนาทฺวยมุตฺตมํ	
	 	 	ปฏิปตฺติรสสฺสาทํ			 		 		 	 ปตฺถยนฺเตน	สาสเน	ฯ

	 ภาวนาท้ังสองนี	้มผีลอันประเสริฐสดุ	อนับณัฑติผูป้รารถนาความแช่มชืน่ 
ในรสแห่งการปฏิบัติ	 ในพระพุทธศาสนา	 พึงเจริญตามนัยดังที่กล่าวมานี ้
เทอญ	ฯ

อิติ	อภิธมฺมตฺถสงฺคเห	ฯ
กมฺมฏฺานสงฺคหวิภาโค	นาม	นวโม	ปริจฺเฉโท	ฯ

อภิธัมมัตถสังคหะ
ปริจเฉทที่	๙	ที่ชื่อว่า	กัมมัฏฐานสังคหวิภาค	จบเพียงเท่านี้
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ปกรณาวสานคาถา

	 	 		 		 		 		 		 จาริตฺตโสภิตวิสาลกุโลทเยน
	 	 		 		 		 		 		 สทฺธาภิวุทฺธปริสุทฺธคุโณทเยน	
	 	 		 		 		 		 		 นมฺพวฺหเยน	ปณิธาย	ปรานุกมฺปํ	
	 	 		 		 		 		 		 ยํ	ปตฺถิตํ	ปกรณํ	ปรินิฏฺตินฺตํ	ฯ
	 	 		 		 		 		 		 ปฺุเน	เตน	วิปุเลน	ตุ	มูลโสมํ
	 	 		 		 		 		 		 ธฺาธิวาสมุทิโตทิตมายุคนฺตํ
	 	 		 		 		 		 		 ปฺาวทาตคุณโสภิตลชฺชิภิกฺขู
	 	 		 		 		 		 		 มฺนฺตุ	ปฺุวิภโวทยมงฺคลาย	ฯ

	 ปกรณ ์อภิธัมมัตถสังคหะ	 ๙	 ปริจเฉท	 ที่ ข ้ าพเจ ้าผู ้ มีนามว ่า	 
อนุรุทธาจารย์	 รจนาไว้ในพระบวรพุทธศาสนาน้ี	 เพราะได้รับอาราธนาจาก 
นัมพอบุาสก	ผูเ้กดิในตระกลูมหาศาล	ผูง้ามด้วยศลีทานอาจารวตัร	ปฏบิตัสิจุรติ	
สืบต่อมาแต่บรรพบุรุษด้วยศรัทธา	 ปรารถนาอนุเคราะห์กุลบุตรในพุทธศาสนา
สืบต่อไป
	 ด้วยบุญญานุภาพอันไพบูลย์แห่งการรจนาปกรณ์อภิธัมมัตถสังคหะนี	้ 
ขอให้มหาวิหารมูลโสมาราม	 จงเป็นส�านักแห่งพระอาจารย์	 ผู้แตกฉานใน 
ปรมัตถธรรม	 ให้อุโฆษกึกก้องตลอดพุทธศาสนายุกาล	 และขอสหธัมมิกใน 
มหาวิหารมูลโสมารามนี้	 จงเป็นผู ้มีปัญญาญาณ	 มีคุณสมบัติ	 อันบริสุทธิ	์ 
มสีลีาจารวตัรอนัดงีาม	และมคีวามละอายต่อบาปธรรมท้ังปวง	เพือ่เป็นสริมิงคล	
อันเป็นแดนแห่งบุญสมบัตินี้ด้วย	เทอญ	ฯ

-อภิธัมมัตถสังคหปกรณ์	จบเพียงเท่านี้-
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รายชื่อผู้บริจาคพิมพ์หนังสือ

รายละ	๒๐,๐๐๐	บาท		มี	๑	ราย
	 คุณชนิดา	ลิ้มธงเจริญ

รายละ	๙,๐๐๐	บาท		มี	๑	ราย
	 คุณนิธินันท์	–	คุณภาณุสันต์	เปรื่องวิริยะ

รายละ	๘,๔๐๐	บาท		มี	๑	ราย
	 คุณทิติภา	ขจรไชยกูล	

รายละ	๕,๐๐๐	บาท		มี	๑	ราย
	 คุณไพศาล	–	คุณนันทิภัคค์	–	คุณวิชยานนท์	เปรื่องวิริยะ

รายละ	๓,๐๐๐	บาท		มี	๒	ราย
	 พระอาจารย์สมเกียรติ	วัดหทัยนเรศวร
	 พ.ญ.อรพรรณ	เมฆสุภะ	

รายละ	๒,๗๐๐	บาท		มี	๑	ราย
	 ม.ร.ว.	อุรวสี	–	คุณถิติรา	มาณะวิท

รายละ	๒,๐๐๐	บาท		มี	๖	ราย
	 โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
	 คุณศิรินทร	ตัญศิริสุข
	 คุณนพดล	–	คุณจันทนา	แม้นเจริญ
	 คุณนภา	–	คุณสุวดี	อัครปรีดี	-	คุณสมชาย	–	คุณฉัทชนัน	–	คุณมนัญชยา	เปรื่องวิริยะ	
	 คุณพิชิต	–	คุณสุพรรณี	–	คุณพิสิษฐ์	–	คุณพีรวิชญ์	เศรษฐสุวรรณ
	 คุณสุรชัย	–	คุณสุธารา	–	คุณกันตวัฒน์	–	ด.ญ.จิรีชญา	ลี้รัตนเพชร

รายละ	๑,๒๐๐	บาท		มี	๑	ราย
	 คุณประภาพร	–	คุณสมพักตร์	ธนสารสมบัติ

รายละ	๑,๐๐๐	บาท		มี	๖	ราย
	 คุณชนาเมธ	เมฆมณี
	 คุณโสภณา	สว่างปัญญางกูร
	 คุณศิรพงศ์	กุลางกูร
	 คุณอ�านาจ	สพันธุ์พงศ์
	 คุณวรวิท	สุลิขิตกมล
 คุณสรรเสริญ	–	คุณวราพร	–	คุณณัฎฐวุฒิ	–	คุณวรวุฒิ	–	คุณธนาพร	–	คุณกรวัฒน์	–	กฤตพัฒน์	อัครปรีดา

รายละ	๘๓๐	บาท		มี	๒	ราย
	 คุณเมธินี	–	คุณฐิติพงศ์	ดีมั่นคงวณิช
	 คุณชยากร	ดีมั่นคงวณิช	–	คุณณัฐฑี	จุฑาวรากุล
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รายละ	๗๕๐	บาท		มี	๑	ราย
	 คุณสุนีย์	เปรื่องวิริยะ	-	คุณนิภา	รัตนภาหล

รายละ	๕๐๐	บาท		มี	๒๑	ราย
	 คุณมณีรัตน์	เกิดแสงชื่น
	 คุณสุนีย์	กษิติประดิษฐ์
	 คุณฉวีวรรณ	บุญส่ง
	 คุณอัญชลี	พลแสน
	 คุณดารกา	สุวรรณกุล
	 คุณอัจฉรา	ธรรมเถกิงกิจ
	 อ.แม่ชีสุภาภรณ์	พิสิษฐ์ศักดิ์
	 คุณอรดี	แย้มสรวล
	 คุณอุษณา	วัฒกวณิชย์
	 คุณโอภาส	เทียนเมธางกูร
	 คุณชวน	สอาดพงษ์
	 คุณบุษบา	ยิ้มขลิบ
	 คุณสุวรรณ	ตัณตระเธียร
	 คุณเรียบ	พันธุ์วิชัย
	 คุณธัญญญาณ	เปรื่องวิริยะ
	 คุณเลิศ	–	คุณธภัทร	รัตนชุติภัทร,	คุณกิตติพันธุ์	รัตนภาหล,	คุณณัฏฐ์ชุดา	เปรื่องวิริยะ
	 คุณธนัท	–	คุณชนากานต์	ธวัชผ่องศรี	และบุตร	–	ธิดา
	 คุณวิรุฬ	–	คุณรวิวรรณ	ผสมทรัพย์	และครอบครัว
	 คุณธีระ	บังมี
	 คุณน�้าทิพย์	มีนพัฒนสันติ
	 คุณอ�าภา	กลิ่นขจร	

รายละ	๔๙๙.๕๐	บาท		มี	๑	ราย
	 คุณบุษรินทร์	–	คุณประคอง	สว่าง

รายละ	๔๐๐	บาท		มี	๒		ราย
	 คุณลัดดา	ธาราจันทร์
	 คุณศิริสวัสดิ์	พุทธพงษ์

รายละ	๓๕๐	บาท		มี	๑	ราย 
	 คุณณัฐชนก	สมบูรณ์วงศ์

รายละ	๓๐๐	บาท		มี	๑๐	ราย
	 คุณวันเนาว์	บุญสุข
	 คุณสุวรรณี	ศรีถาวรสุข
	 คุณสุธีรา	เขมะสิงคิ	และครอบครัว
	 คุณมณฑา	พูนทวี
	 คุณประภาพร	เล็กเลิศผล
	 คุณอ�าภา	ค�านวนตา
	 คุณกุลภา	สินเดิมสุข
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	 คุณภัทราวรรณ	ตระกูลทอง
	 คุณโกศล	ชีวินพิพัฒน์	และครอบครัว
	 คุณด�าริ	สิริธณวัฑ	-	คุณเข็มทอง	คุณปิยะฉัตร	สิมาลัย

รายละ	๒๕๐	บาท		มี	๓	ราย
	 คุณนันท์นภัส	วิวัฒน์พัฒนกุล	และครอบครัว
	 คุณBryant	Chveng	–	คุณSirimon		Pruangviriyaqueon,	Ocien
	 คุณอรุณี	มรกฏจินดา

รายละ	๒๐๐	บาท		มี	๒๔	ราย
	 คุณสดศรี	เจริญพันธ์
	 คุณสรียา	วุฒิชาญ
	 คุณสุชาดา	พงโศธร
	 คุณประจวบ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา
	 คุณผจงจิต	อินทสุวรรณ
	 คุณดวงกมล	ตัณชวนิชย์
	 คุณพัชรมณฑ์	อิ่มเอมทรัพย์
	 คุณอัมพร	สุหร่ายนาถ
	 คุณมนตรา	กะรีวัต
	 คุณกัลยา	อ่วมบ�ารุง
	 คุณนิสิต	เพ็ชร์ทอง
	 คุณเพ็ญศรี	ฟองศรีสิน
	 คุณด�ารงค์	–	คุณจริยา	บุญอุทิศ
	 คุณพึงพิศ	ส�าลีผล
	 คุณรัตนา	แสงพุ่ม	
	 คุณนพวรรณ	จิตต์ชัยวิสุทธิ์
	 ไม่ประสงค์ออกนาม
	 คุณกนกทิพย์	โสดาบรรลุ
	 คุณเจตนา	เทศกาล
	 คุณเย็นจิตร	พัฒนไพศาล
	 คุณสุวพัชร์	ตั้งอุไรวรรณ
	 คุณกุลวีณา	เรืองลอยข�า
	 คุณล้อม	เสนียุทธ
	 คุณสมบูรณ์	ศรีวัฒนา

รายละ	๑๕๐	บาท		มี	๑		ราย
	 คุณจิราภรณ์	ก่อสกุล

รายละ	๑๒๕	บาท		มี	๔	ราย
	 คุณถวัลย์	คุณปทิตตา	เปรื่องวิริยะ
	 คุณกัลยา	เปรื่องวิริยะ,	คุณฉัตรา	–	คุณกุลฉัตร	โตษยานนท์
	 คุณลิตา	–	คุณภานุศิษฏ์	–	คุณปัญญ์	เปรื่องวิริยะ
	 คุณบุญศรี	แซ่ลิ้ม	–	คุณเต็กกิ่ง	แซ่โง้ว
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รายละ	๑๐๐	บาท		มี	๓๒	ราย
	 คุณรฐา	ชาญวิสิฐกุล
	 คุณโรจนา	โกวิทวัฒนพงส์
	 คุณวัชรา	ราชพฤกษ์
	 คุณการุณธร	เทพมงคล
	 คุณโชติกา	ภาฤทัยเจิดจรัส
	 คุณดาราภรณ์	สุคัมภีรานนท์
	 คุณสุวณีย์	รัตนวิมล
	 คุณจ�านงค์	แจ้งอักษร
	 คุณสมจิต	เสรีจันทร์
	 คุณสุลี	คืนตัก
	 คุณไพจิตต์	และครอบครัว
	 คุณสุนทรี	สรพงษ์
	 คุณฐิติรัตน์	อุ่นธง
	 คุณบุญอ�านวย	รัตนธาดา
	 คุณพรทิพย์	โตใหญ่
	 คุณบรรจง	สุพรรณกูล
	 คุณภาพร	นครเล็ก
	 คุณธัญพร	สุภัทธาวุธ
	 คุณวัฒนา	แก้วหิรัญ
	 คุณแตร	ทับทิม
	 คุณณรงค์	สุขศรีสังข์	และครอบครัว
	 คุณประวิสสร	บัวจรูญ
	 คุณบุญยิ้ม	หวังเจริญ
	 อ.	หลง	–	คุณโสภา	หาวารี
	 คุณธนวิทย์	สุขสรานนท์
	 คุณพรรณี	ทองทับ
	 คุณประชุม	ตัญศิริสุข
	 คุณชัยวรงศ์	ช่างเกิด	
	 คุณกัญญารัตน์	โตกนกวรรณ
	 คุณกัญทนา	จันทรประภา
	 คุณพิชญ์สินี	สุวพรศิลป์
	 คุณณัฐรัช	สัทธารถธรรม

รายละ	๙๐	บาท		มี	๑	ราย
	 คุณพีรีบูรณ์	ทองประพาส

รายละ	๘๕	บาท		มี	๒	ราย
	 คุณศศิ	ดีมั่นคงวณิช
	 คุณพิชชา	ดีมั่นคงวณิช

หมายเหตุ		หากรายชื่อท่านใดขาดตก	อักษรผิดพลาดขออภัย	มา	ณ	โอกาสนี้ด้วย
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