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สมาธินิเทศ

  จักวินิจฉัยในพิธีพระกรรมฐาน ตามคัมภีรพระวิสุทธิมรรค อิทานิ ยสฺมา เอวํ 
ธุตงฺคปหรณสมฺปามทิเตหิ อปฺปจฺฉตาทีหิคุเณหิ ปริโยธาเตหิ อิมสฺมึ สีเล ปติฏ ิเตน สีเล ปติฏ
าย นโร สปฺโญ จิตฺตํ ปฺญฺจ ภาวยนฺติ วจนโต จิตฺตสีเสน นิทฺทิฏโ สมาทิ ภาเวตพฺโพ ฯ

  พระภิกษุในบวรพุทธศาสนา เมื่อประดิษฐานอยูในพระจตุปาริสุทธิ ศีล มีศีลอันผองแผว
บริสุทธิ์ดวยคุณราศีมีมักนอยเปนตน อันตนใหบริบูรณดวยรักษาธุดงคโดยนัยดังสําแดงในศีลนิเทศนั้น
แลวเบื้องหนาแตนั้น

  พึงจําเริญพระสมาธิที่สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคตรัสเทศนา ดวยจิตเปนประธานนั้นสืบ
ตอไป เหตุมีพระพุทธฎีกาไววา สีเล ปติฏาย นโร สปฺโญ จิตฺตํ ปฺญฺจ ภาวยํ วาสัตว
ประกอบไปดวยไตร เหตุจะปฎิสนธิปญญานั้น

  เมื่อตั้งอยูในศีลแลวก็พึงจําเริญสมาธิจิต แลพระวิปสสนาปญญาแลพระสมาธิที่ทรงพระ
มหากรุณาตรัสเทศนานั้น ยังสังเขปอยูแตจะรูนั้นสิยังรูเปนอันยากแลว ก็จะปวยกลาวไปไยถึงที่จะ
จําเริญภาวนานั้นเลาดังฤๅแลกุลบุตรทั้งปวงจําเริญได อาศัยเหตุดังนั้น พระพุทธโฆษาจารยเจา รู
รจนาคัมภีรพระวิสุทธิมรรค เมื่อจะสําแดงพระสมาธินั้น จึงตั้งขอปุจฉาปญญาไวในเบื้องบุรพภาคนั้น
กอน

  เพื่อจะสําแดงพระสมาธิใหพิสดาร กับทั้งนัยแหงภาวนาวิธี ใหแจงแกพระโยคาพจรกุลบุตร
ทั้งปวงในกาลบัดนี้ ฯ

  ในขอปุจฉาปญาหานั้นมี ๘ ขอ ขอเปนปฐมนั้นวาสิ่งดังฤๅไดชื่อวา สมาธิ ขอเปนคํารบ ๒ 
นั้นวา เหตุดังฤๅจึงไดชื่อวาสมาธิ ขอเปนคํารบ ๓ นั้นวา ลักษณะแลกิจแลผลแลอาสันนการณแหง
สมาธินั้นเปนดังฤๅ ขอคํารบ ๔ นั้นวา สมาธิมีประมาณเทาดังฤๅ ขอคํารบ ๕ นั้นวา สมาธิจะเศราหมอง
ดวยสิ่งดังฤๅ ขอคํา ๖ นั้นวา สมาธิจะบริสุทธิ์ดวยสิ่งดังฤๅ ขอคํารบ ๗ นั้นวา พระโยคาพจรกุลบุตรจะ
จําเริญสมาธินั้นจะจําเริญดังฤๅ ขอคํารบ ๘ นั้นวา ดังฤๅจะเปนอานิสงสแหงสมาธิ ตั้งปุจจาฉาฉะนี้แล 
ฯ

  จึงวิสัชนาวา สมาธินี้มีประการเปนอันมากมิใชนอย ถาจะแสดงใหสิ้นเชิงนั้นจะฟุงซานไป 
บมิไดสําเร็จประโยชนที่จะตองประสงค เหตุดังนั้นสมาธิที่จะแสดงบัดนี้ จะยกขึ้นวาแตสมาธิที่
สัมปยุตตดวยกุศลจิตอยางเดียว ในขอปฐมปุจฉาวา สิ่งดังฤๅไดชื่อวาสมาธินั้น วิสัชนาวาสมาธินี้ใชอื่น
ใชไกล ไดแกเอกัคคตาเจตสิกที่มีกําลังกลาบังเกิดพรอมดวยกุศลจิต แลขอทุติยปุจฉาวา สิ่งดังฤๅจึง
ไดชื่อวาสมาธินั้น วิสัชนาวาเอกกัคคตาเจตสิกที่มีกําลังกลาบังเกิดพรอมดวยกุศลจิต ไดนามบัญญัติ
ชื่อวาสมาธินั้นดวยอรรถวาตั้งจิตแลเจิตสิกทั้งปวงไว ใหแนวแนเปนอันหนึ่งอยูในอารมณอันเดียว แล
ขอตติยปุจฉาวา ลักษณะแลกิจแลผลแลอันสันนการณแหงสมาธิเปนดังฤๅนั้น วิสัชนาวาสมาธินั้น มี
สภาวะบมิไดกําเริบเปนลักษณะ มีกิริยาขจัดเสียซึ่งฟุงซานเปนกิจ มีกิริยาอันตั้งจิตไวใหมั่น บมิได
หวาดหวั่นไหวเปนผล

มีความสุขอันติดในกายแลจิตเปนอาสันนการณ อธิบายวาสุขนั้นเหตุอันใกลที่จะใหบังเกิด
สมาธิ แลขอปุจฉาคํารบ ๔ ที่วา สมาธิมีประมาณเทาดังฤๅนั้นวิสัชนาวาพระสมาธินี้ ถาแสดงโดยเอกะ
นั้น มีประมาณ ๑ ดวย สามารถลักษณะที่บมิไดกําเริบ พระสมาธินี้แมวาจะจําแนกแจกออกไปโดย
ประเภทตาง ๆ ก็ดี ที่จะพนจากลักษณะที่ไมกําเริบนี้หามิไดเหตุฉะนี้
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  เมื่อแสดงโดยลักษณะนั้น ทานจึงรวมพระสมาธิทั้งปวงเขาไวเปน ๑ แสดงในเอกะวาสมาธิ
มีประการอันหนึ่งดังนี้ จึงวิสัชนาสืบตอออกไปอีกเลาวา พระสมาธินั้นถาจะแสดงโดยทุกะตางออกเปน 
๘ ดวยสามารถทุกะทั้ง ๔ ในปฐมทุกะนั้นตางออกเปน ๒ คือ อุปจารสมาธิประการ ๑ อัปปนาสมาธิ
ประการ ๑ ในทุติยทุกะนั้นก็ตางออกเปน ๒ คือ เปนโลกียสมาธิประการ ๑ เปนโลกุตตรสมาธิประการ
๒ ในตติยทุกะนั้นก็ตางออกเปน ๒ คือเปนสมาธิประกอบไแดวยปติประการ ๑ เปนสมาธิหาปติมิไดกระ
การ ๑ ในจตุตถทุกะนั้นก็ตางออกเปน ๒ คือ เปนสมาธิเกิดพรอมดวยอุเบกขาประการ ๑

  ถาแสดงโดยติกะนั้น สมาธิตางออกเปน ๑๒ ดวยสามารถติกะทั้ง ๔ ในปฐมติกะนั้น สมาธิ
ตางออกเปน ๓ คือ เปนหีนสมาธิอยางต่ําอยางนอยประการ ๑ มัชฌิมสมาธิอยางมัธยมประการ ๑ 
ปณีตสมาธิอยางยิ่งประการ ๑ ในทุติยติกะนั้นตางออกเปน ๓ คือ สมาธิประกอบวิตกวิจารประการ ๑
สมาธิหาวิตกบมิไดมีแตวิจารนั้นประการ ๑ สมาธิปราศจากวิตกวิจารนั้นประการ ๑

  ในตติยติกะนั้นสมาธิตางออกเปน ๓  คือ สมาธิกอปรไปดวยปติประการ ๑ สมาธิกอปรไป
ดวยสุขประการ ๑ สมาธิกอปรไปดวยอุเบกขาประการ ๑ ในจตุตถติกะนั้นตางออกเปน ๓ สามารถ
ปริตตสมาธิ แลมหัคคตสมาธิแลอัปปมาณสมาธิ อธิบายวาสมาธินั้นเปนกามาพจรอยาง ๑ เปนรูปาพจ
รอยาง ๑ เปนโลกุตรอยาง ๑ ถาจะแสดงโดยจตุกะนั้น

  สมาธิตางออกเปน ๒๔ ดวยสามารถจตุกะ ๖ ในปฐมจตุกะนั้น ตางออกเปน ๔ คือ ทุกขา
ปฏิปทาทันธาภิญญาสมาธิ ปฏิบัติไดดวยยากตรัสรูชาอยาง ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาสมาธิ 
ปฏิบัติไดดวยยากตรัสรูพลันนั้นอยาง ๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาสมาธิปฏิบัติไดดวยงายตรัสรูชานั้น
อยาง ๑ สุขาฏิปทาทันธาขิปปภิญญาสมาธิ ปฏิบัติไดดวยงายตรัสรูพลันนั้นอยาง ๑ ในทุติยจตุกะนั้น
สมาธิตางออกเปน ๔ ดวยสามารถปริตตปริตตารมณ คือ สมาธิมิไดชํานาญ มิไดเปนปจจัยแกฌาน
เบื้องบน แลอารมณมิไดจําเริญออก ๑ เปนปริตตอัปปมาณารมณ คือ สมาธิมิไดชํานาญ มิไดเปน
ปจจัยแกฌานเบื้องบน

  แลอารมณมิไดจําเริญออก ๑ เปนอัปปมาณอัปปมาณอัปปณารมณ คือสมาธิอันชํานาญ
เปนปจจัยแกฌานเบื้องบน แลมีอารมณจําเริญออก ๑ ในตติยจุกะนั้นสมาธิตางออกเปน ๔ ดวย
สามารถ  ปฐมฌาณ ทุติยฌาน  ตติยฌาน จตุตถฌาน  ที่จัดโดยจตุกนัย ในจตุตถจตุกะนั้นสมาธิ
ตางออกเปน ๔ ดวยสามารถเปนหานภาคิยสมาธิ คือ สมาธินั้นโยคาพจรจําเริญไดแลว มีสวนขางจะ
เสื่อมสูญไปอยาง ๑  เปน ฐิติภาคิยสมาธิ  คือจําเริญไดอยูเพียงใด มีสวนใดที่จะตั้งอยูเพียงนั้นบ
มิไดยิ่งขึ้นไป แลบมิไดเสื่อมลงนั้นอยาง ๑ เปนวิเสสภาคิยสมาธิคือโยคาพจรจําเริญได มีสวนขาง
วิเศษยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยลําดับแหงฌานนั้นอยาง ๑  เปนนิพเพทภาคิยสมาธิ มีนิพพิทาญาณบังเกิด
พรอมใหเหนื่อยหนายจากสังขาร

  ธรรมนั้นอยาง ๑ ใ นปญจมจตุกะนั้น สมาธิตางออกเปน ๔ ดวยสามารถ เปนกามาพจาร
สมาธิอยาง ๑ รูปาพจารสมาธินั้นอยาง ๑ อรูปาพจรสมาธิอยาง ๑ โลกุตตรสมาธิอยาง ๑ ในฉัฏฐม
จตุกะนั้น สมาธิตางออกเปน ๔ ดวยสามารถฉันหาธิปติสมาธิ กอปรไปดวยความรักความปรารถนา
กลาเปนหลักเปนประธานนั้นอยาง ๑ วิริยาธิปติสมาธิกอปรไปดวยความเพียรกลาเปนหลักเปน
ประธานนั้นอยาง ๑ จิตตาธิปติสมาธิมีกุศลจิตกลาเปนหลักเปนประธานนั้นอยาง ๑

  วิมังสาธิปติสมาธิกอปรไปดวยปญญากลาเปนหลักเปนประธานนั้นอยาง ๑ สิริสมาธิในจตุ
กะทั้ง ๖  นี้จึงเปนสมาธิ ๒๔  อยางดวยกัน ถาจะแสดงโดยปญจกะนั้น  สมาธิตางออกเปน 
๕  ดวยสามารถเปนปฐมฌานสมาธิ ทุติยฌานสมาธิ ตติยฌานสมาธิ จตุตถฌานสมาธิ ปญจมฌาน
สมาธิ แสดงเอกะ ๑ ทุกะ ๔ ติกะ ๔ จตุกะ ๖ ปญจกะ ๑  จําแนกแจกออกซึ่งสมาธิ ๕๐ ทัศ

  วิสัชนาในขอปุจฉาเปนคํารบ ๕ ที่วาสมาธิมีประมาณเทาดังฤๅนั้นเสร็จแลว จึงวิสัชนาใน
ขอปุจฉาคํารบ ๕ ที่วาสมาธิจะเศราหมองดวยสิ่งดังฤๅนั้นตอไปวา สมาธิจะเศราหมองนั้น อาศัยแกมี
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สัญญาแลมนสิการที่เกิดพรอมดวยความรัก ความปราถนา ในปญจพิธกามคุณแลวกาลใด สมาธิก็จะ
เศราหมองเสื่อมสูญไปในกาลนั้น

  แลขอปุจฉาเปนคํารบ ๖ ที่วาสมาธิจะบริสุทธิ์ดวยสิ่งดังฤๅนั้น มีคําวิสัชนาวา สมาธิจะ
บริสุทธิ์นั้น อาศัยแกมีสัญญาแลมนสิการที่บมิไดปราศจากวิตกตั้งอยูในภาวนาวิธี เปนวิเสสภาคิยะ
แลวกาลใด ก็เปนปจจัยใหสมาธิบริสุทธิ์ในกาลนั้น แลขอปุจคํารบ ๗ ที่วาโยคาพจรจะจําเริญสมาธิ จะ
จําเริญเปนดังฤๅนั้น

  วิสัชนาวาพิธีที่จําเริญโลกุตตรสมาธินั้น สงเคราะหเขาในปญญาภาวนา ในที่อันนี้จะ
ประสงควาแตพิธีที่จําเริญโลกิยสมาธิ เมื่อแรกจะจําเริญสมาธินั้น พระโยคาพจรกุลบุตรพึงชําระศีล
แหงใหบริสุทธิ์แลวพึงตัดเสียซึ่งปลิโพธใหญนอยทั้งปวงอยาใหมีธุระกังวลอยูดวยปลิโพธสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง

  ปลิโพธอยางใหญนั้นมีประเภท ๑๐ ประการ คืออาวาสปลิโพธกังวลอยูดวยกุฎิวิหารที่อยูที่
กินเอื้อเพื้ออาลัยบริบูรณดวยรมไมแลน้ํา มีภัตรไดดวยงายเปนอาทินั้นประการ ๑ กุลปลีโพธ กังวลอยู
ดวยตระกูลญาติ แลตระกูลโยมอุปฏฐากรวมสุขทุกขดวยบุคคลในตระกูลนั้นประการ ๑ ลาภปลิโพธ
กังวลอยูดวยลาภสักการ คือทายกนําเอาจตุปจจัยทานมาถวายเนือง ๆ ตองเปนธุระที่จะกระทํา
อนุโมทนาทานแลแสวงพระธรรมเทศนาหาโอกาส ที่จะจําเริญสมณธรรมบมิไดประการ ๑

  คณปลิโพธ กังวลอยูดวยหมูดวยคณะเปนธุระที่จะบอกบาลีแลอรรถกถา หาวางที่จะจําเริญ
สมณธรรมบมิไดประการ ๑ กัมมปลิโพธ กังวลอยูดวยกระทํานวกรรมเอาใจใสในสิ่งของอันชางไมเปน
ตนไดแลบมิได เอาใจใสในการที่กระทําดีแลกระทําชั่วนั้นประการ ๑ อัทธานปลิโพธ กังวลอยูดวยเดิน
ทางไกล เปนตนวาจะไปบวชกุลบุตรในที่ไกลประการ ๑ ญาติปลิโพธ กังวลอยูดวย มารดาบิดาพี่ชาย
นองหญิง อุปชฌายอาจารย สิทธิวิหารรีกแลอันเตวาสิกที่ปวยที่ไขประการ ๑

  อาพาธปลิโพธ กังวลอยูดวยรักษาโรคในกายแหงตนประการ ๑ คันถปลิโพธ กังวลอยูดวย
เลาเรียนสังวัธยายปริยัติธรรมเปนนิตยนั้นประการ ๑ อิทธิปลิโพธ กังวลอยูดวยจะจําเริญฤทธิ์รักษา
ฤทธิ์นั้นประการ ๑ สิริเปนปลิโพธใหญ ๑๐ ประการดวยกัน แลกิริยาที่จะจําเริญฤทธิ์รักษานั้น เปน
ปลิโพธแหงสมาธิวิปสสมาธิสิ่งเดียว จะไดเปนปลิโพธแหงสมาธิภาวนาหาบมิได เพราะเหตุวา
โยคาพจรเจาจะไดสําเร็จฤทธิ์แลว ยอมไดดวยอํานาจจําเริญสมาธิภาวนาวา อุปจฺฉินทิตฺวา พระ
โยคาพจรผูจะบําเพ็ญสมาธิภาวนานั้น เมื่อตัดปลิโพธอันใหญเสียไดแลว ยังแตปลิโพธนอย ๆ คือผม
ยาวเล็บยาว บาตรเปนสนิมจีวรเหม็นสาบนั้นก็พึงชําระเสียใหสิ้น พึงปลงผมตัดเล็บรมบาตรซักจีวร
ปลดเปลี้องขุททกปลิโพธเสียใหสิ้นแลว ก็พึงไปสํานักอาศัยอยูในอาวาสเปนที่สบายสมควรแกสมาธิ
ภาวนา

  อยาอยูในอันวิหารอันบมิไดสมควรจะอยู ๑๙ อยาง มหตฺตํ วิหารใหญนั้น ๑ ชิณฺณตํ ๑ 
คือวิหารเกาคร่ําครานั้น ๑ นวตุตํ วิหารสรางใหมนั้น ๑ ปณฺฐสนฺนิสฺสิตตฺตํ วิหารอยูใกลทางนั้น ๑
โสณฺฑิ วิหารอยูใกลตระพังศิลานั้น ๑ ปณฺณํ วิหารอันกอปรดวยใบไมควรจะบริโภค ๑ บุปฺผํ วิหาร
กอปรดวยกอดอกไมนั้น ๑ ผลํ วิหารกอปรดวยดอกไมมีผล ๑ ปนฺถนิยตา วิหารเปนที่คนทั้งปวง
ปรารถนาที่จะไปมา ๑ นคสนฺนิสฺสิตฺตา วิหารอยูใกลเมือง ๑

  ทารุสสนฺนิสสิตฺตา วิหารอยูใกลที่มีไมฟน ๑ เขตฺตสนฺนิสสิตฺตา วิหารอยูใกลที่นา ๑ วิ
สภาคาน ปุคฺคลานํ อตฺถิตา วิหารที่มีวิสภาคบุคคลนั้น ๑ ปฏนสนฺนิสสิตตา วิหารอยูใกลทาน้ํา ๑
ปจฺจนฺตนิสสิตฺตา วิหารอยูใกลปจจันตชนบท ๑ รชฺชสีมนฺตรสนฺสสิตา วิหารอยูใกลแดนพระนคร
แหงพระนครทั้งปวง ๑ อสปฺปายตา วิหารอันมีไดสบายดวยวิสสภาคารมณแลผี ๑ กลฺยาณมิตฺานํ 
อลาโภ วิหารอันมีไดซึ่งกัลยาณมิตร ๑ ประสมเขาเปน ๑๘ ดวยกัน วิหาร ๑๘ เห็นปานดังนี้ พึงละเสีย
อยาอยู
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วิหารใหญหามมิใหอยูนั้นเปนเหตุมีสงฆอยูมาก ถาสงฆทั้งปวงเกี่ยงเลี่ยงมันมิไดกระทํา
วัตตปฏิบัติกวาดแผวลานพระเจดีย และพระมหาโพธิ์มิไดตั้งไวซึ่งน้ําใชและน้ําฉันตนไปอยูนั้น ถึง
เวลาเชาตองกระทําวัตตปฏิบัติกวาดแผว ตั้งไวซึ่งน้ําใชแลน้ําฉัน ครั้นไมกระทําก็จะเปนวัตตเภท
จะตองอาบัติทุกกฏ

  ครั้นจะกระทําเลากระทําวัตตปฏิบัติกวาจะสําเร็จนั้นเวลาก็จะสายไป ๆ เที่ยวบิณฑบาตนั้น
จะมิไดจังหัน จะลําบากดวยบิณฑบาตประการหนึ่ง วิหารใหญพระสงฆอยูมากอื้ออึง จะจําริญพระ
กรรมฐานนั้นมิสูสบาย จิตมักฟุงซาน วิหารที่เขาพึงจะสรางใหมนั้นเลา ถาไปอยูก็จะตองกระทําการ
ครั้นนั่งเสียไมกระทําเลา ภิกษุทั้งปวงก็จะยกโทษจะวากลาวได ครั้นจะกระทําการเลาเหน็ดเหนื่อย
ลําบากกายอยูแลว ก็มิอาจจําเริญพระกรรมฐานนั้นได อาศัยเหตุฉะนั้นอาวาสที่พึ่งจะสรางใหมนั้นอยา
พึงอยู

  ถาสงฆในอาวาสนั้นใหโอกาสวา ทานจงกระทําสมณธรรมตามสบายเถิด เราจะกระทําเอง
ถาไดโอกาสฉะนี้แลวก็พึงอยูเถิด วิหารเกาคร่ําครานั้นเลาหามมิใหอยูเปนเหตุที่จะตองกระทําการ
ปฏิสังขรณซอมแปลงกุฏิวิหารเสนาสนะ ครั้นกระทําการก็จะเสื่อมเสียจากพระกรรมฐาน วิหารอยูใกล
ทางหามมิใหอยูนั้นอาศัยวาวิหารนั้นเปนที่ไปที่มาแหงเจาภิกษุอาคันตุกะ เมื่อภิกษุอาคันตุกะมาถึง
แลว ก็จะออกไปกระทําอาคันตุกะวัตร ถาเจากูมามันเปนเวลาวิกาลอาศัยจําวัดนั้นขัดสนอยู เสนาสนะ
อื่นนั้นไมมี มีแตเสนาสนะของตนก็จําจะใหอาคันตุกะ เมื่อใหเสนาสนะขอตนแลว แลไปอยูใตตนรมไม
ไปอยูเหนือแผนหลังศิลาราบนั้นจะมิสูสบาย

  อนึ่งจะเปนกังวลอยูดวย อาคันตุกะ จะมิไดวางที่จะจําเริญพระกรรมฐานแลวิหารที่อยูใกล
ตระพังศิลา หามมิใหอยูนั้นอาศัยวาตระพังศิลาเปนที่ประชุมชนทั้งหลายอันปราถนาน้ํา เสียงคนมาตัก
น้ํานั้นจะอื้ออึงอยูจะมิสูสบายประการหนึ่ง ถาภิกษุผูปรารถนาจะสุผายอมผาเห็นวาอาวาสนั้นใกลน้ํา ก็
จะเริ่มกันมาสุผายอมผา มาแลวก็ถามหาที่จะเคี่ยวน้ํายอม ถามหาภาชนะอันใสน้ํายอมแลรางยอมผา 
ครั้นเจากูมาถามหา ก็จําจะบอกวาอยูที่นั้น ๆ แตเวียนบอกเวียนกลาวอยูนั้น ก็จะปวยการที่จะจําเริญ
พระกรรมฐาน

  วิหารอันกอปรดวยใบไมควรจะบริโภคหามมิใหอยูนั้น อาศัยวาสตรีที่เก็บผักนั้น มาเก็บผัก
แลจะขับจะรองเลนเสียง จะเย็นเขาไปจับเอาดวงใจจะเปนอันตรายแกพระกรรมฐาน อาวาสกอปรดวย
ไมตาง ๆ นั้นเลาหามมิใหอยูเพราะเหตุวา ดอกไมเปนที่ชอบใจของสตรี ๆ ปรารถนาดอกไมมาเก็บ
ดอกไมแลว จะขับจะรองไดยินถึงโสตน้ําจิตก็จะประหวัดกําหนัดในเสียง จะเปนอันตรายแกพระ
กรรมฐานแลอาวาสกอปรดวยตนไมมีผลเปนตนวา มะมวงแลขนุนหนังหามมิใหอยูนั้นอาศัยวาเมื่อ
เทศกาลไมเปนผลแลวคนทั้งปวงชวนกันมาขอ ไมใหเขาก็จะโกรธเขาจะขมเหงเอา หามเขา ๆ ก็จะดา
วาตามอัชฌาสัย แลวเขาจะเพียรพยายามกระทําใหเจาภิกษุนั้นไปเสียจากอาวาส เหตุฉะนี้กุลบุตรผู
จะจําเริญพระกรรมฐาน อยาพึงอยูในอาวาสกอปรดวยผลไมเห็นปานดังนี้ ฯ

  อนึ่ง อาวาสที่คนทั้งปวงพอใจไปมานั้นก็หามไมใหอยู คืออาวาสเหมือนดวยทักษิณาคีรี
วิหาร แลเจติยคีรีวิหารบรรพตวิหาร ถาภิกษุองคใดไปแลว คนทั้งปวงก็สรรเสริญวาเปนพระอรหันต
เกลื่อนกลนกันมาไหวมาบูชา ถาเรียนพระกรรมฐานแลว แลไปอยูในอาวาสเห็นปานดังนั้น คนทั้งปวง
ก็จะเกลื่อนกลนกันไปไหวไปบูชาจะไมสบายในที่จะจําเริญพระกรรมฐาน อาวาสอยูในเมืองเลาหามมิ
ใหอยูนั้นอาศัยวาหญิงชายชาวเมืองจะเวียนไปเวียนมา ถาภิกษุนั้นครั้นเห็นวิสภาคารมณ คือรูปสตรี
นั้นเนือง ๆ แลวก็จะกระสันเปนทุกขดวยกามราคดํากฤษณาการหนึ่งกุมภทาสีกระเดียดกระออมน้ําขึ้น
ทานี้ลงทานั้น มันเปนคนชั่วเห็นเจาภิกษุแลวไมหลบไมหลีกเจาภิกษุนั้นจะมิสูสบายดวยกุมภทาสีนี้
ประการหนึ่ง ๆ

  คนเปนผูใหญมีชื่อเสียงนั้นมักไปมากันในทามกลางวิหารแลว ก็นั่งพักสําราญตามสบายจะ
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ละลุมละลาอยู เจาภิกษุนั้นจะมิไดสบายที่จะจําเริญพระกรรมฐาน เหตุฉะนี้จึงหามมิใหอยูในอาวาส
ใกลเมืองแลอาวาสใกลที่ไมที่ฟนเลา ก็หามมิใหอยูอาศัยวาคนที่ปรารถนาวาจะทําเรือนโรงที่นั้น ๆ จะ
ไปตัดไมฟนไมในอาวาสไมใหก็จะโกรธคนที่ปรารถนาฟนนั้นเลาก็จะไปเก็บฟน คนนั้นไปคนนี้มาวุน ๆ 
วาย ๆ ก็จะไมสบายในที่จําเริญพระกรรมฐาน อาวาสอยูใกลนา ๆ ลอมรอบนั้นเลาหามมิใหอยูนั้น
อาศัยวาชาวนาจะเขามาทําลานนวดขาวทามกลางแลอาวาสจะอื้ออึง จะไมสบายอยางนี้ประการหนึ่ง

  บางทีโยมวัดนั้นเลี้ยงโคแลเลี้ยงกระบือไว ปลอยออกไปกินขาวในนาชาวบาน ๆ กับโยม
วัดจะขัดเคืองกันจะดากันมากลาวในสํานักสงฆไมตกลง ก็จะพากันไปถึงสํานักพระยาแลมหาอํามาตย
ทั้งคฤหัสถแลภิกษุจะไมสบายอยางนี้ประการหนึ่ง เหตุนี้จึงหามมิใหอยูในอาวาสมีนาลอมรอบ แล
วิหารที่มีวิสภาคบุคคลอยูนั้น คือภิกษุในอาวาสทุมเถียงเกี่ยงเลี่ยงคอยเอาผิดกันเปนขาศึกกันอยู แล
หามมิใหเจาภิกษุที่จะจําเริญพระกรรมฐานอยูนั้น เหตุจะพลอยขุนของดวยวิวาทจะไมสบายที่จํา
จําเริญพระกรรมฐาน

  อาวาสอยูใกลทางนั้นเลาหามมิใหอยู อาศัยดวยวาคนไปดวยเรือแพนาวาคนไปคนนั้นมากมี
เสียงอันอื้ออึง จะไมสบายที่จะจําเริญพระกรรมฐาน แลอาวาสอยูใกลประจันตประเทศนั้นเลาหามมิให
อยูนั้นอาศัยวาคนในประจันตประเทศนั้น มิไดเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไปอยูที่นั้นจะลําบากดวย
บิณฑบาต แลอาวาสอยูแดนตอแดนนั้นเลาหามมิใหอยูนั้น อาศัยวาประเทศที่นั้น บางทีพระยาชางนี้
เห็นวาไปขึ้นอยูขางโนนก็ใหยกทัพไปตี ฝายวาพระยาชางโนนเห็นวาขึ้นอยูขางนี้ ก็ใหยกมาตีอีกเลา
จะวุนไปดวยการทัพการศึก จะไมสบายในที่จะจําเริญพระกรรมฐานประการหนึ่ง เจาภิกษุไปอยูใน
ประเทศแดนตอแดนนั้น พอวามีธุระมีจะเที่ยวไปขางโนนก็ดีขางนี้ก็ดี ราชบุรุษมาพบประสบเขาก็จะวา
เปนบุรุษสอดแนมเอาเหตุเอาผล จะเบียดจะเบียนใหไดความลําบาก เหตุฉะนี้จึงหามมิใหอยูในอาวาส
ในแดนประเทศแดนตอแดนนั้น

  อาวาสสอนประกอบดวยวิสภาคารมณ คือกอปรดวยสตรีภาพอยูนั้นก็ดี อาวาสอันกอปรดวย
ปศาจรายกาจหยาบชานั้นก็ดี ก็หามมิใหเจาภิกษุผูจําเริญพระกรรมฐานนั้นอยูเหตุจะไมสบายดวยวิ
สภาคารมณแลปศาจนั้น อาวาสอันหากัลยาณมิตรมิไดนั้นก็หามมิใหอยู ปุจฉาวา บุคคลจําพวกใดได
ชื่อวากัลยาณมิตรวิสัชนาวาบุคคลที่เปนอาจารยแลอุปชฌาย บุคคลมีพรรษาอายุคุณวุฒิเสมอดวย
อาจารยแลอุปชฌายนั้นก็ดี ไดชื่อวากัลยาณมิตร ๆ นี้ถามิไดมีในวิหารอันใด เจาภิกษุผูเจริญพระ
กรรมฐาน อยาพึงอยูในวิหารอันนั้นเจาภิกษุผูจะเรียนพระกรรมฐานนั้น พึงสละเสียซึ่งวิหารอันมิได
สมควร ๑๘ ประการดังพรรณนาฉะนี้แลว

  พึงอยูในวิหารอันกอปรดวยองค ๕ ประการ นาติทู รํ นาจฺจาสนฺนํ คือมิสูไกลโคจรคามนั้น
นักอยูแตภายใน ๒  คาพยุตคือ ๒๐๐ เสนมิสูใกลนัก อยูภายนอก ๓๕  เสนพอไปพอมา กลางวัน
มิไดมีคนไปละเลาละลุมนัก กลางคืนก็สงัดมิไดยินเสียงคนเจรจา ๑ เหลือบแลยุงงูเล็กและใหญมีโดย
นอย แดดก็มิสูจัดนัก ลมก็มิสูพัดนัก มีที่บังอยูบาง มิสูลําบากดวยรอนนักแลเย็นนักนั้น ๑ ไดจีวร
บิณฑบาตเสนาสนะแลยาอันจะระงับความไขดวยงาย มิสูลําบากนักนั้น ๑

  ภิกษุผูเปนมหาเถระเปนพหูสุตทรง ทรงซึ่งวินัยแลมาติกาสมควรที่จะไปสูหาไตถามอรรถ
ธรรมนั้นก็มี ในวิหารนั้น ๑ ครั้นมีความสงสัยเขาไปไตถามทานก็จะบรรเทาความสงสัยอยูใหปราศจาก
สันดาน ที่อันใดลึกทานก็กระทําใหตื่นขึ้น ที่ไมแจงนั้นทานคัดขอขึ้นวากลาวชี้แจงใหแจง ทาน
อนุเคราะหฉะนี้ ๑ สิริเปนองค ๕ ประการฉะนี้

  วิหารอันใดกอปรดวยองค ๕ ประการดังนี้ เจาภิกษุผูจะเรียนพระกรรมฐานนั้น พึงอยูใน
อาวาสอันนั้น กาลเมื่อจะไปสูสํานักแหงอาจารยผูบอกพระกรรมฐานนั้น อยาใสรองเทาอยากั้นรมอยา
ใหอันเตวาสิกถือบาตถือจีวร คือกระบอกน้ํามันน้ําผึ้งน้ําออยแวดลอมไป พึงถือเอาบาตรแลจีวรดวย
ตนเอง เมื่อไปในระหวางหนทางถาแวะเขาสูวิหารอันนั้น ไมสีฟนอันเปนกัปปยะนั้นพึงหาไปแตกลาง



- 7 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 2
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

ทาง

  เมื่อไปถึงที่สํานักแหงอาจารยนั้นแลว อยาไปยับยั้งหยุดพักระงับกายอยูในบริเวณอันอื่น
เกลือกจะมีภิกษุที่ไมชอบกันกับอาจารยอันอยูที่นั้น ๆ นี้ ๆ จะยังวิปฏิสารีใหบังเกิด จะยุยงใหกลับมา
จากสถานที่นั้นจะเสียการ เหตุนี้เจาภิกษุผูจําเริญพระกรรมฐานแลวพึงตรงไปสูสํานักอาจารยทีเดียว
เมื่อไปถึงสํานักอาจารยแลว ถาอาจารยเปนภิกษุหนุมพรรษาออน ออกมาจะรับบาตรรับจีวร ก็อยาพึง
ยินดีที่จะสงบาตรสงจีวรให

  ถาอาจารยนั้นเปนมหาเถรผูใหญมีพรรษาอันแกโดยพิเศษ เจาภิกษุนั้นนมัสการอาจารย
แลวก็พึงยืนอยูในที่ควรขางหนึ่ง อยาเพอวางบาตรวางจีวรลงกอน ตออาจารยบอกวาจาวา ดูกอน
อาวุโส ทานจงวางบาตรจีวรไวเถิด อาจารยออกวาจาฉะนี้แลว จึงวางบาตรจีวรลงไว ถาอาจารยเตือน
ฉันอุทกังเจาภิกษุนั้นปรารถนาจะฉันก็พึงฉันโดยอันควรแกอัชฌาสัย

  ถาอาจารยเตือนใหชําระเทานั้นอยาเพอชําระกอน เกลือกน้ํานั้นจะเปนน้ําอาจารยตักบมิ
ควรที่เจาภิกษุผูเปนศิษยจะนํามาชําระเทา ถาอาจารยบอกวาน้ํานี้ขาหาไดตักไม ผูอื่นตักตางหาก
อาจารยบอกดังนั้นก็พึงตักเอาน้ํานั้นไปนั่งในที่อันกําบัง ถามิดังนั้นพึงนั่งในที่แจงเปนที่ลับจักษุแหง
อาจารย แลวจึงชําระเทาแหงตน ถาอาจารยนําเอากระบอกน้ํานั้นมาสงให เจาภิกษุพึงกระทําเคารพ
ลุกขึ้นรับรองดวยมือทั้งสอง

  ครั้นจะไมรับกระบอกน้ํามันอาจารยก็จะเสียใจวาไมบริโภครวมจะกินแหนงแคลงเสีย จะไม
สงเคราะหบอกวิธีทางพระกรรมฐาน เหตุนี้จึงใหรับเอากระบอกน้ํามันนั้นมาโดยเคารพ ตั้งไวในที่อัน
ควรแลว เมื่อจะทาน้ํามันนั้นอยาทาเทาเกลือกน้ํามันจะเปนน้ํามันทาตัวแหงอาจารย บมิควร

  ตออาจารยบอกวาน้ํามันนี้เปนน้ํามันสําหรับรักษาอวัยวะสิ้นทั้งปวง ทานจงทาเทาเถิด 
อาจารยอนุญาตดังนี้แลว เจาภิกษุผูเปนศิษยเมื่อจะทาเทานั้นพึงเอาน้ํามันทูนเหนือศีรษะกอนจึงจะทา
เทา ครั้นทาน้ํามันเสร็จแลวจึงบอกแกอาจารยวา ขาแตพระผูเปนเจากระบอกน้ํามันนี้ขาพเจาจะขอเอา
ไปเก็บไว ถาอาจารยมารับเอากระบอกน้ํามันก็พึงสงใหแกอาจารย

  วันแรกไปอยูในสํานักอาจารยนั้น อยาเพออาราธนาอาจารย ใหบอกวาพระกรรมฐานกอน
พึงเอาใจใสในที่จะกระทําวัตตปฏิบัติแกอาจารยกอนบุคคลผูใดกระทําการอุปฏฐากแกอาจารยโดย
ปกติ ก็พึงออนวอนบุคคลผูนั้นขอชองโอกาสที่จะปฏิบัติแกอาจารย สเจ น เทติ ถาบุคคลผูนั้นไมใหก็
พึงคอยหาชองที่วาง ไดชองเมื่อใดก็พึงปฏิบัติเมื่อนั้น เมื่อจะปฏิบัติอาจารยนั้นใหเหลาไมสีฟนเปน ๓ 
อยาง ๆ ใหญอยางกลางอยางนอย น้ําบวนปากแลน้ําสรงนั้น ก็พึงตั้งไวเปนสองภาชนะ น้ํารอนภาชนะ 
๑ น้ําเย็นภาชนะ ๑ ถาอาจารยใชไมสีฟนอยางไรสิ้นทั้ง ๓ วัน ใชน้ําบวนปากแลน้ําสรงอยางไร สิ้นทั้ง
๓ วัน ก็พึงปฏิบัติดวยไมสีฟนอยางนั้นปฏิบัติดวยน้ําบวนปากแลน้ําสรงอยางนั้นเปนนิจกาล

  ถาอาจารยใชไมมีกําหนดไมสีฟนนั้น ใชอยางใหญบางอยางกลางบางอยางนอยบาง น้ํา
บวนปากแลน้ําสรงนั้น ใชน้ํารอนบางน้ําเย็นบางไมมีกําหนดดังนี้ ก็พึงปฏิบัติอาจารยนั้นดวยไมสีฟนแล
น้ําบวนปากแลน้ําสรงโดยอันควรแกหามาใหนั้นเถิด พึงกระทําวัตตปฏิบัติอาจารยนั้น โดยนัยแหงอาจ
ริยวัตตที่นําแสดงไวในมหาขันธนั้น เมื่อปฏิบัติอาจารยมีกําหนดนานถึง ๑๐ วัน ๑๔ วันลวงแลวจึงขอ
เรียนพระกรรมฐานในสํานักอาจารย อาจารยนั้นก็พึงบอกพระกรรมฐานนั้นใหสมควรแกจริตแหงอันเต
วาสิกแลประเภทแหงจริตนั้น

  สําแดงโดยสังเขปมี ๖ ประการ คือราคจริตประการ ๑  โทสจริตประ ๑ โมหจริตประการ
๑  สัทธาจริตประการ ๑  พุทธจริตประการ ๑ วิตักกจริตประการ ๑  เปน ๖ ประการดวยกัน บุคคล
อันเปนราคจริตนั้นมีอัชฌาสัยมักโอโถงรักใครที่งามที่ดี มีสันดานมากไปดวยความกําหนัด ในปญจพิธ
กามคุณ บุคคลอันเปนโทสจริตนั้น มีอัชฌาสัยมากไปดวยโทมนัสมักขัดแคนกริ้วโกรธราย บุคคลอัน
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เปนโมหจริตนั้น มีอัชฌาสัย มักลุมมักหลงฟนเฟอนสติอารมณเปนคนโลเลไมยั่งยืน

  บุคคลอันเปนสัทธาจริตนั้น มีสันดานมักเชื่อฟงผูอื่นมากไปดวยความเลื่อมใสในพุทธาทิ
คุณ ยินดีในศีลทานการกุศลสุจริตตาง ๆ บุคคลอันเปนพุทธจริตนั้น มีอัชฌาสัยมากไปดวยพินิจ
พิจารณาในคุณแลโทษบุญแลบาปมีปญญาแหลม บุคคลที่เปนวิตักกจริตนั้น มีอัชฌาสัยมากไปดวย
วิตกวิจารสันดานโวเวลังเลไมยั่งยืน

  จริต ๖ ประการนี้ เมื่อจัดโดยมีสกนัยนั้น จําแนกแจกออกไปเปนจริตถึง ๓๖ สําแดงแต 
๖  ประการนี้โดยสังเขปสําแดงแตมูลจริตมิไดสําแดงโดยมิสกนัย แลพระกรรมฐานที่เปนจริยานุกูล 
อนุโลมตามอัชฌาสัยแหงพระโยคาพจรนั้น นักปราชญพึงรูวาพระกรรมฐาน ๑๑ คือ  อสุภ ๑๐ กายค
ตาสติ ๑  ทั้ง ๑๑ ประการนี้

  อนุกูลตามราคจริตเปนที่สบายแหงราคจริต คนเปนราคจริตมักกําหนัดยินดีดวยราคะนั้น 
สมควรจะจําเริญพระกรรมฐาน ๑๑ ประการนี้ พรหมวิหาร ๔  แลวรรณกสิณแดง ๔ เปน ๘  พระ
กรรมฐานทั้ง ๘  นี้อนุกูลตามโทสจริต เปนที่สบายแหงโทสจริตแลอานาปาสติกรรมฐานนั้น เปนที่
สบายแหงโมหจริตแลวิตกจริต คนมักลุมมักหลงคนมักวิตกวิจารนั้น สมควรที่จะจําเริญอานาปานสติ
กรรมฐานแลอนุสติ ๖ ประการ  คือพุทธานุสสติ  ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ  สีลานุสสติ  จาคานุส
สติ เทวตานุสสติ  ทั้ง ๖ ประการนี้ สมควรที่บุคคลอัน อันเปนสัทธาจริตจะจําเริญ แลมรณานุสส
ติ  อุปสมานุสสติ อาหาเรปฏิกูลมัญญา  จตุธาตุวัตถาน ๔ ประการนี้

  เปนที่สบายแหงพุทธจริต คนอันกอปรดวยปญญามากนั้น ควรจะจําพระกรรมฐานทั้ง ๑๐
ประการ คือ อรูป ๔ ภูตกสิน ๔ อาโปกสิน ๑ อากาสกสิณ ๑ นั้น เปนที่สบายแหงจิตทั้งปวง จะได
เลือกจริตก็หามิได นักปราชญพึงสันนิษฐานเขาใจวากรรมฐานคืออรูป ๔ ประการนั้น แมวาจะเปนที่
สบายแหงจริตทั้งปวงก็ดี

  อาทิกัมมิกบุคคลที่ไมเคยบําเพ็ญพระกรรมฐานมาแตกอน พึงจะฝกสอนบําเพ็ญในปจจุบัน
ชาตินี้ บมิควรจะบําเพ็ญอรูปกรรมฐานทั้ง ๔ นี้ในเบื้องตนอาทิกัมมิก บุคคลพึงเรียนกรรมฐานอันอื่น
กอน ไดพระกรรมฐานอันอื่นเปนพื้นแลว จึงบําเพ็ญอรูปกรรมฐานภายหลัง แลกุลบุตรผูจะเรียน
กรรมฐานนั้น

  ถาเรียนในสํานักสมเด็จพระผูมีพระภาค ก็พึงมอบเวนกายอาตมะแกสมเด็จพระพุทธเจา
วา อิมาหํ  ภควา  อตฺตภาวัง ตุมฺหากํ ปริจฺจชามิ เนื้อความวา ขาแตสมเด็จพระผูมีพระภาคขา
พระองคเสียสละ คือวามอบเวนซึ่งอาตมะภาพนี้แกสมเด็จพระสรรเพชญพุทธองค ถาจะเรียนในสํานัก
อาจารยองคใดองคหนึ่ง ก็พึงมอบเวนกายแกอาจารย อิมาหํ อนฺเต  อตฺตภาวํ  ตุมฺหากํ  ปริจฺจ
ชามิ เนื้อความวา ขาแตอาจารยผูเจริญ  ขาพเจาเสียสละ  คือวามอบกาย ซึ่งอาตมะภาพนี้แก
ทานอันมิไดมอบเวนแกอาจารยกอนนั่นยอมจะเปนโทษ

  คืออาจารยนั่นจะมิไดวากลาวสั่งสอนตนก็จะละเลิกไป จะกระทําสิ่งใดก็กระทําเอาตาม 
อําเภอใจไมร่ําไมลาอาจารยเห็นวาเปนคนไมดี แลวก็จะมิไดสงเคราะหดวยใหอามิสคือโภชนาหาร จะ
มิไดบอกอรรถธรรมใหกุลบุตรไมไดสงเคราะหแตสํานักอาจารยแลว ก็จะจนมิพอใจที่จะเสียคนก็จะ
เสียคนไป มิพอที่จะสึกก็สึกไป อาศัยเหตุฉะนี้ จึงใหมอบแกอาจารย เมื่อมอบเวนกายแกอาจารยแลว 
อาจารยก็จะไดวากลาวสั่งสอน จะกระทําอันใดก็จะมิไดกระทําตามอําเภอใจ จะไปไหนก็จะมิไดตาม
อําเภอใจ เมื่อวางายสอนงายประพฤติเนื่องอยูดวยอาจารยแลว อาจารยก็จะสงเคราะหดวยอามิสแล
สอนธรรม กุลบุตรนั้นไดสงเคราะห ๒ ประการ แตสํานักอาจารยแลว ก็จะจําเริญในพระศาสนา

  อนึ่งกุลบุตรผูมีปญญาจะเลาเรียนพระกรรมฐานนั้น พึงกระทําสันดานใหบริบูรณดวย
อัชฌาสัย ๖ คือโลภัชฌาสัย เห็นโทษในโลภมิไดโลภนั้น ๑ อโทสัชฌาสัย เห็นโทษในโทโสมิได
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โกรธ ๑ อโมหัชฌาสัย เห็นโทษในโมหะมิไดลุมหลงนัก ๑ เนกขัมมัชฌาสัย เห็นโทษในฆราวาส เห็น
อานิสงสแหงบรรพชา ๑ ปริเวกกัชฌาสัย เห็นโทษในอันประชุมอยูดวยหมูดวยคณะ เห็นอานิสงสแหง
อันอยูในสงบสงัดแตผูเดียว ๑ นิสสรณัชฌาสัย เห็นโทษในภพ ยินดีในที่จะยกตนออกจากภพนั้น ๑ 
พึงกระทําสันดานใหบริบูรณดวยอัชฌาสัย ๖ ประการนี้

  แลพระกรรมฐานนั้นสําแดงโดยสังเขปมี ๒ ประการ คือสมถกรรมฐาน ๑ วิปสสนา
กรรมฐาน ๑  สมถกรรมฐานนั้นที่สําแดงโดยประเภทตาง ๆ ออกเปน ๔๐ ทัส คือกสิณ ๑๐ อสุภ 
๑๐ อนุสสติ ๑๐ อาหารปฏิกูลสัญญา ๑  จตุธาตุวัตถาน ๑ พรหมวิหาร ๔ อรูป ๔ สิริเปน ๔๐ ทัศ
ดวยกัน  กสิณ ๑๐ ประการนั้นคือ ปถวีกสิน ๑ อาโปกสิณ ๑๐ ประการนั้นคือ  ปฐวีกสิณ ๑ อาโป
กสิณ ๑ เตโชกสิณ ๑ วาโยกสิณ ๑ นีลกสิณ ๑ ปตกสิณ ๑ โลหิตกสิณ ๑ โ อทตกสิณ ๑ อากาศ
กสิณ ๑  อาโลกสิณ ๑ สิริเปนกสิณ ๑๐  กระการดังนี้

จักวินิจฉัยในพิธีปฐวีกสิณนั้นกอน พระโยคาพจรเจาผูเห็นภัยในวัฏฏสงสาร ปรารถนาจะ
บําเพ็ญพระกรรมฐานอันชื่อวา ปฐวีกสิณนั้น เมื่อตัดสินเสียซึ่งปลิโพธอันนอย มีตนวาปลงแลตัดซื่งผม
แลเล็บยาวเสร็จแลวหลีกออกจากบิณฑบาตสําเร็จภัตตกิจ ระงับกระวนกระวายอันบังเกิดแตเหตุที่
บริโภคอาหารแลวนั้น เวลาปจฉาภัตตเขาสูที่สงัดนั่งเปนสุข เมื่อจะถือเอาอุคคหนิมิตในปฐวีธาตุนั้น

  จะพิจารณาดินที่ตกแตงเปนดวงกสิณนั้นเปนอารมณก็ตาม จะพิจารณาแผนปฐพีมีลานขาว
เปนตน ที่ตนมิไดตกแตงเปนดวงกสิณนั้นเปนอารมณก็ตาม เมื่อพิจารณาดินที่มิไดตกแตงเปนดวง
กสิณนั้น พึงกําหนดใหมีที่สุดโดยกลมนั้น เทาตะแกรงกวางคืบ ๔ นิ้วเปนอยางใหญ เทาขอบขันเปน
เปนอยางนอย อยากําหนดใหใหญกวาตะแกรง อยาใหเล็กกวาขอบขัน

  เมื่อตั้งจิตพิจารณาไปหลับจักษุลงเห็นดินที่ตนกําหนดนั้น ปรากฏเหมือนที่ลืมจักษุแลว ก็
ไดชื่อวาถือเอาอุคคหนิมิตนั้นเปนอันดี เมื่อตั้งจิตไวไดแตภายในอุคคหนิมิต จิตมิไดเตร็ดแตรไปใน
ภายนอกแลว ก็ไดชื่อวาทรงอุคคหนิมิตนั้นไวเปนอันดี ไดชื่อวาเปนอุคคหนิมิตนั้นไวเปนอันดีเปน
ปจจัยที่จะใหไดสําเร็จปฎิภาคนิมิต อันปรากฏงดงามดังแวนแกวลวงพนจากสีดิน

  เมื่อปฏิบัติภาคนิมิตบังเกิดแลวพึงตั้งจิตสําคัญปฏิบัติภาคนิมิตนั้นเปนดวงแกว อาจจะทํา
ใหสําเร็จคุณานิงสงสเห็นประจักษ พึงเคารพรักใครผูกพันจิตแหงตนไวในปฏิบัติภาคนิมิตหมายมั่นวา
อาตมาจะพนจากชราแลมรณะดวยปฏิบัติอันนี้เปนแท เมื่อเสพปฏิบัติภาคนิมิตนั้นดวยอุปจารสมาธิ จิต
เสพเนือง ๆ ไปก็จะไดสําเร็จปฐมฌาน ทุติฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ปจจมฌานโดยลําดับ ๆ แต
ทวาจะไดสําเร็จโดยงายดังนี้

  แตบุคคลที่มีวาสนาบารมีที่ไดสรางมาแตกอนแตเบื้องพุทธชาตินั้นไดบวชใน
พระพุทธศาสนา ถามิฉะนั้นไดบรรพชาเปนดาบส ไดเจริญฌานสําเร็จกิจดวยพิจารณา ปฐวีกสิณ
อุปนิสัยหนหลังติดตามมาในปจจุบันชาตินี้ พิจารณาแตแผนดินปฐพีในปริมณฑลแหงลาน พิจารณา
แตที่นาอันบุคคลไถก็ไดสําเร็จปฐวีกสิณ ยังฌานใหบังเกิดจําเดิมแตปฐมฌานขึ้นไปตราบเทาถึงปจ
มฌานไดงาย ๆ ดวยสามารถอุปนิสัยหนหลัง

  แลกุลบุตรที่หาอุปนิสัยหนหลังมิไดนั้น พึงกระทําดวงกสิณดวยดินแดงอันบริสุทธิ์ มีสีงา
ประดุจดังวาพระอาทิตยเมื่อแรกอุทัย กระทําใหปราศจากสิณโทษ ๔ ประการ คืออยาใหเอาดินเขียว
เจือประการ ๑ อยาเอาดินเหลืองเจือประการ ๑ อยาเอาดินแดงเจือสีตางมาเจือประการ ๑ อยาเอาดิน
ขาวเจือประการ ๑ พึงออมหนีไปใหพนจากกสิณโทษ ๔ ปรการ ดังนี้ เมื่อกระทําดวงกสิณนั้น อยา
กระทําในทามกลางวิหารอันเปนที่สัญจรแหงบุคคลมีสามเณรเปนตน พึงกระทําในเงื้อมแลบรรณศาลา
อันเปนที่ลับที่กําบังในสุดแหงวิหาร
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  ดวงกสิณนั้นจะกระทําเปนตัตรัฏฐะตั้งอยูในที่เดียวก็ตาม จะกระทําเปนสังหาริมะยกไปไหน
ไดก็ตาม ถาจะกระทําดวงกสิณที่เรียกวาสังหาริมะยกไปไหนไดนั้น ใหเอาไม ๔ อันมากระทําเปนแม
สะดึงแลว จะขึงดวยผาก็ตาม ดวยหนังดวยลําเเพนก็ตามดินที่จะกระทําดวงกสิณ พึงชําระใหบริสุทธิ์
ขยําใหดี อยาใหมีกรวดมีทรายเก็บรากไมรากหญาเสียใหหมด เมื่อทาติดเขากับผาเปนตนที่ขึงไวใน
แมสะดึงนั้น พึงกระทําใหเปนวงกลมกวาง ๑ คืบกับ ๔ นิ้ว ขัดใหราบใหดีแลวปรารถนาจะนั่งภาวนาใน
ที่ใดจึงยกไปวางลงในที่นั้น

  แลดวงกสิณที่ตั้งอยูในที่เดียวเรียกวาตัตรัฏฐกะนั้น ถาจะกระทําใหปกไมทอยลงกับพื้นปก
ราบรอบเปนมณฑล มีอาการดังฝกบัว แลวจึงเอาเครือลดามาถักเขาที่ไมทอย เกี่ยวประสารเขาใหมั่น
แลว จึงเอาดินที่ขยําเปนอันดี มีสีดังพระอาทิตยเมื่อแรกขึ้นนั้นมาใสลงใหเต็มแลว กระทําใหเปน
วงกลมกวาง ๑ คืบกับ ๔ นิ้วเหมือนกัน ถาดินสีอรุณนั้นนอยไมพอ จะเอาดินอื่นใสขางลางแลว จึงเอา
ดินสีอรุณใสขางบนก็ได เมื่อจะขัดดวงกสิณนั้นใหใชเกียงศิลา อยาใหใชเกรียงไม เหตุวาเกรียงนั้น

  ถาเปนไมสดกอปรดวยยาง ก็มักพาใหดินสีอรุณนั้นเสียสีสันพรรณ ทําใหกสิณปริมณฑล
นั้นมีสีเปนวิสภาคดางพรอยแปลกประหลาดไป ไมตองดวยอยาง ถาเกรียงไมอันใดจะไมพาใหดินสี
อรุณเสียสีสันพรรณ เกรียงไมอันนั้นก็นับเขาในเกรียงสิ้นควรใชไดมิไดเปนกสิณโทษ พระโยคาวจรพึง
กระทํากสิณมณฑลนั้นใหราบเหมือนหนากลอง ปดกวาดภูมิภาคนั้นใหปราศจากหยากเยื่อเชื้อฝอย
แลว จึงอาบน้ําชําระกายใหปราศจากเหงื่อแลไคล

  เมื่อจะนั่งนั้นใหนั่งเหนือตั่งอันตบแตงตั้งเปนอันดี มีเทาสูง ๒ คืบ ๔ นิ้ว นั่งใหไกลจาก
กสิณมณฑลออกไป ๒ ศอกคืบ อยาใหใกลนักอยาใหไกลนักแลสูงนักต่ํานักกวากําหนด ครั้นนั่งไกล
นักดวงกสิณก็จะไมปรากฏ นั่งใกลนักก็จะเปนกสิณโทษ คือรอยมือแลรอยเกรียงก็จะปรากฏ เหตุฉะนี้
จึงใหนั่งเปนอยางกลางไมใกลไมไกล มีกําหนดแหงปริมณฑลกสิณ ๔ ศอกคืบเปนประมาณแลกิริยา
ที่ตั้งกสิณมณฑลไวเหนือพื้น แลวแลนั่งเหนือตั่ง เทา ๒ คืบ ๔ นั้ว นั้นเลาก็เปนอยางกลางไมสูงไมต่ํา

  ครั้นนั่งสูงดวงกสิณอยูต่ําก็จะต่ําก็จะตองกมลงดวงกสิณจะเจ็บคอ ครั้นนั่งต่ํานักดวงกสิณ
อยูสูงก็จะตองชะเงอขึ้นดูดวงกสิณ จะตองคุกเขาลงกับพื้นจะเจ็บเขา เหตุฉะนี้จึงใหตั้งกสิณมณฑลลง
ไวเหนือพื้น แลวใหนั่งเหนือตั่ง เทาสูงคืบ ๔ นิ้ว เปนสถานกลาง อาการที่นั่งนั้นใหนั่งเปนบัลลังก
สมาธิ ตั้งกายใหตรงอยาใหเอนใหนอมจึงจะนั่งไดนานมิไดลําบากกาย เสนสายจะมิไดหดหอรัดรึง

  เมื่อนั่งบัลลังกสมาธิเฉพาะพักตรตอดวงกสิณแลว จึงพิจารณาโทษแหงกามคุณ
วา อปฺปสฺสาทา กามา กามคุณนี้มีแตจะกระทําใหเศราใหหมอง จะกระทําใหผองใสมาตรวาหนอย
หนึ่งหาบมิได อฏ ิกงฺขลูปมา เบญจกามคุณนี้เปรียบเหมือนรางอัฐิ ดวยอรรถวามีความยินดีอัน
ปราศจากไปในขณะไมมั่นคงไมยั่งยืน ตินุกูปมา ปญจพิธกามคุณนี้เปรียบเหมือนดวยคมแฝกคบคา
ดวยอรรถวาเผาลนจิตสันดานสัตวทั้งปวง ใหเดือดรอนหมนไหมอยูเนือง ๆ บมิไดรูแลว องฺคาลสู
กาปมา ปญจกามคุณนี้เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิงอันใหญ ดวยอรรถวาใหโทษอับหยาบชา ใหได
เสวยทุกขเดือนรอนยิ่งนัก ดูนี้นาสะดุงนากลัวนี้สุดกําลัง

  สุปนกูปมา เบญจกามคุณทั้ง ๕ นี้เปรียบเหมือนความฝน ดวยอรรถวาแปรปรวนไปเปน
อื่น ไมยั่งไมยืนไมเที่ยงไมเเทไมสัตยไมจริง ยาจิตกูปมา ปญจพิธกามคุณนี้เปรียบเหมือนของยืม 
ดวยอรรถวาประกอบไปใน อันมีกําหนดเทานั้นเทานี้ไมมั่นคง รุกฺขผลูปมา ปญจกามคุณทั้ง ๕ นี้ มี
แตจะกระทําใหเกิดการพิบัติตาง ๆ เปนตนวาหักแลทําลายแหงอวัยวะใหญนอยทั้งปวง เปรียบเหมือน
ผลแหงพฤกษาชาติอันบังเกิดแลว แลเปนเหตุที่จะใหบุคคลทั้งปวงหักกิ่งกานรานใบแหงพฤกษาชาติ
นั้น

  อสิสูลูปมา เบญจพิธกามคุณนี้ เปรียบเหมือนดวยคมดาบ ดวยอรรถวาสับแลแลเถือ
ขันธสันดาน ใหเจ็บปวดยวดยิ่งเหลือลนพนประมาณ สสฺติสูลูปมา เบญจกามคุณ ๕ ประการนี้ 



- 11 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 2
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

เปรียบเหมือนหอกใหญ แลหลาวใหญ ดวยอรรถวารอยสัตวทั้งปวงไวใหดิ้นอยูในกองทุกข แสน
ยากลําบากเวทนา สปฺปสิรูปมา เบญจกามคุณทั้งหลายนี้ เปรียบหมือนศีรษะแหงอสรพิษดวยอรรถ
วานาครั่นนาครามนาสดุงนากลัว นาตระหนกตกประหมาเปนกําลัง พหุปายาสา กามคุณนี้มากไป
ดวยสะอื้นอาลัย มากไปดวยทุกขแลภัย

  พหุปริสฺสยา มีอันตรายอันเบียดเบียนมาก คมฺมา เบญจกามคุณนี้ เปนแหงปุถุชน บ
มิไดประเสริฐ บมิใหเปนที่เกิดแหงประโยชนตนแลประโยชนทาน พระโยคาพจรจึงพิจารณาโทษแหง
ปญจกามคุณเปนอาทิดังนี้แลว พึงตั้งจิตใหรักใครในฌานธรรม อันเปนอุบายที่จะยกตนออก
จากปญจพิธกามคุณ และจะลวงเสียซึ่งกองทุกขสิ้นทั้งปวง

  เมื่อระลึกตรึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ยังปรีดาปราโมทยใหบังเกิดดวย
กิริยาที่ระลึกถึงพระรัตนตรัยแลว พึงกระทําจิตใหมากไปดวยเคารพรักใครในพิธีทางปฏิบัติ อยาดูถูกดู
ต่ํา สําคัญใหมั่นวาปฏิบัติดังนี้ชื่อวาเนกขัมมปฏิบัติ สมเด็จพระสรรเพชญเจาทั้งปวง แลพระปจเจก
โพธิ พระอริยสาวกในพระบวรพุทธศาสนานี้ แตสักพระองคเดียวจะไดสละละเมินเสียหาบมิได แตลวน
ปฏิบัติดังนี้ทุก ๆ พระองค

  ครั้นแลวจึงตั้งจิตวาอาตมาจะไดเสวยสุขเกิดแตวิเวก จะไดเสพรสอันเกิดแตวิเวก ดวย
ปฏิบัติอันนี้โดยแท พึงตั้งจิตฉะนี้ยังอุตสาหะใหบังเกิดแลว จึงลืมจักษุขึ้นแลดูดวงกสิณ เมื่อเบิกจักษุ
ขึ้นนั้น อยาเบิกใหกวางนักจะลําบากจักษุ อนึ่งมณฑลแหงกสิณจะปรากฏแจงนัก อุคคหนิมิตจะไม
บังเกิดขึ้น ครั้นเบิกจักษุขึ้นนอยนัก มณฑลแหงกสิณก็จะไมปรากฏแจง จิตที่จะถือเอากสิณนิมิตเปน
อารมณนั้นก็จะหดหูยอหยอนจะมีขวนขวายนอย ตกไปในฝายโกสัชชะเกีนจครานจะเสียที อุคคหนิมิต
จะมิไดบังเกิดเหตุฉะนี้พึงลืมจักษุอาการอันเสมอ กระทําอาการใหเหมือนบุคคลสองแวนดูเงาหนาแหง
ตนปรากฏในพื้นแหงแวน

  กาลเมื่อแลดูกสิณมณฑลนั้นอยาพิจารณาสี วานี้สีแดง ดังสีดวงพระอาทิตยแรกขึ้น อยา
พิจารณาที่แข็งที่กระดาง อยาแยกพิจารณาดังนั้นเลยไมตองการ ถาจะแยกออกพิจารณาแลว ดินที่
ปนดวงกสิณนั้นจะแยกออกไดเปน ๘ ประการ เพราะเหตุวาดินนั้นจะเปนปฐวีสิ่งเดียวหาบมิได 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ สีแลกลิ่นรสแลโอชานั้น มีพรอมอยูทั้ง ๘ ประการ แตทวาปฐวีธาตุนั้น
หนา

  ปฐวีธาตุนั้นก็ไดนามบัญญัติชื่อวาดิน ถึงจะแยกออกพิจารณาไดดังนั้นก็ดี เมื่อไมตองการ
แลวก็อยาพึงแยกออกเลย พึงยกเอาแตที่หนาที่มากนั้นขึ้น มนสิการกําหนดวา สิ่งนี้เปนดินเทานั้นเถิด
แตสีนั้นโยคาพจรจะละเสียมิไดเพราะเหตุวาสีกับดวงนั้นเนื่องกัน ดูดวงกสิณเปนอันดูสี เหตุฉะนี้พระ
โยคาพจรจึงรวบรวมดวงกับสีนั้นเขาดวยกัน เบิกจักษุเล็งแลดูดวงแลสีนั้นหรอมกันแลว จึงตั้งจิตไวใน
บัญญัติธรรม กําหนดวาสิ่งนี้เปนดิน แลวจึงบริกรรมวา ปฐวี ปฐวี รอยครั้งพันครั้งบริกรรมไปกวาจะ
ไดสําเร็จ อุคคหนิมิต

  ดินนี้จะเรียกมคธภาษาวาปฐวีแตเทานี้หามิได นามบัญญัติแหงดินนั้นมีมาก ชื่อวามหิ ชื่อ
วาเมธนี ชื่อวาภูมิ ชื่อวาพสุธา ชื่อวาพสุนทรา แตทวา ชื่อทั้งนี้ไมปรากฏแจงในโลกเหมือนชื่อปฐวี ๆ 
นี้ปรากฏแจงในโลก เหตุฉะนี้พระโยคพจรจึงยกเอาชื่อที่ปรากฏ คือปฐวีมากระทําบริกรรมเถิด กาล
เมื่อเล็งแลดูดวงกสิณแลบริกรรมวา ปฐวี ปฐวี นั้น อยาลืมอยูเปนนิตย ลืมดูอยูสักหนอยแลวพึงหลับ
ลงเลาหลับลงอยูสักหนอยหนึ่งแลว พึงอยาลืมขึ้นเลา ปฏิบัติดังนี้ไปกวาจะไดสําเร็จอุคคหนิมิตแล
กสิณนิมิต อันเปนที่ตั้งจิตเปนที่นาวหนวง จิตแหงพระโยคาวจรในกาลเมื่อจําเริญกรรมนั้น ไดชื่อวา
บริกรรมนิมิตกิริยาที่จะจําเริญบริกรรมวา ปฐวี ปฐวี นั้นไดชื่อวากรรมภาวนา

  เมื่อพระโยคาพจรเจา ตั้งจิตไวในกสิณนิมิตบริกรรมวา ปฐวี ปฐวี นั้นถากสิณนิมิตมา
ปรากฏในมโนวารหลับจักษุ แลเห็นกสิณมณฑลนั้นเปรียบประดุจเห็นดวยจักษุแลวกาลใด ก็ไดชื่อวา
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อุคคหนิมิตมาปรากฏแจงในสันดาน ไดชื่อวาสําเร็จกิจแหงอุคคนิมิตในกาลนั้น เมื่อไดอุคคนิมิตในกาล
นั้นอยานั่งอยูที่นั้นเลย กลับมานั่งในที่ตนตามสบายเถิด ฯ

  อนึ่ง ใหพระโยพจรหารองเทาชั้นเดียวไวสักครูหนึ่ง ไมธารกรสักอันหนึ่ง กาลเมื่อสมาธิ
ออน ๆ ปราศจากสันดานดวยเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันมิไดเปนที่สบายแลอุคคหนิมิตอันตรธานหายไปนั้น
จะไดใสรองเทาถือไมธารกรนั้น ไปพิจารณาดวงกสิณเหมือนอยางเคยกระทําในบุพพภาค ครั้นไมมี
รองเทาใส ก็ตองขวนขวายไปชําระเทาจะปวยการ เหตุฉะนี้จึงใหหารองเทาไวใสสําหรับจะไดกันกิริยา
ที่ปวยการ ชําระเทาหาไมธารกรไวสําหรับจะไดกันอันตราย

  เมื่อพิจารณาดวงกสิณเหมือนอยางที่เคยกระทําในบุพพภาค ไดอุคคนิมิตกลับคืนมา
เหมือนอยางแตกอน ก็พึงกลับสูอาวาสมานั่งในที่อยูแหงตนใหเปนสุขเถิด พึงเอาวิตกนั้นเปนผูคราจิต
ยกจิตเขาไวในอุคคนิมิต กําหนดกฏหมายจงเนือง ๆ ดําริตริตรึกอยูในอุคคหนิมิตนั้นใหมากโดยพิเศษ
เมื่อปฏิบัติดังนี้ก็จะขมขี่นิวรณธรรมลงไดโดยลําดับ ๆ กิเลสก็จะระงับสงบสงัดจากสันดาน สมาธิก็กลา
หาญดําเนินขึ้นภูมิ พระอุปจารสมาธิ ปฏิภาคนิมิตก็จะบังเกิด แลอุคคนิมิตกับปฏภาคนิมิตจะแปลกกัน
ประการใด มีขอวิสัชนาวา อุคคหนิมิต ยังกอปรไปดวยกสิณโทษ คือเห็นปรากฏเปนสีดิน ดินอยางไรก็
ปรากฏอยางนั้น แลปฏินิมิตนั้นปรากฏประดุจปริมณฑลแหงแวนอันบุคคลถอดออกจากฝก

  ถามิดังนั้นเปรียบประดุจโภชนะสังข อันบุคคลชําระเปนอันดี ถามิดังนั้นเปรียบประดุจ
มณฑลพระจันทรแยมออกจากกลีบพลาหก ถามิดังนั้นเปรียบดวยเวลาหกที่หนาเมฆอันผองยิ่งในหมู
เมฆทั้งหลาย ถาจะวาโดยแทวาโดยอรรถอันสุขุมภาพนั้นปฏิภาคนิมิตนี้จะวามีสีพรรณก็วาไมได จะวา
มีสัณฐานประมาณใหญนอยก็วาไมได เหตุวา ธรรมชาติอันมีสัณฐานนั้นเขาในรูปธรรม ๆ บุคคล
ทั้งหลายพึงเห็นดวยจักษุประสาท จะพึงรูจัก จักษุวิญญานธรรมชาติอันมีสัณฐานนี้ ไดชื่อวาโอฬาริก
รูป เปนรูปอยางหยาบ ไดชื่อวาสัมมสนูปครูอันควรจะพิจารณากอปรดวยไตรพิธลักษณะทั้ง ๓ คือ อุ
ปาทะ  ฐิติ  ภังคะ ครอบงําย่ํายีอยูเปนนิจกาล เพราะเหตุที่นับในรูปธรรม

  อันปฏิภาคนิมิตไมเปนดังนั้น ปฏิภาคนิมิตนี้ บุคคลทั้งหลายบมิพึงเห็นดวยจักษุประสาท บ
มิพึงรูดวยจักษุวิญญาณประสาท บมิพึงรูดวยจักษุวิญญาณ ไตรพิธลักษณะทั้ง ๓ มี อุปาทะเปนอาทิ
ก็บมิไดครอบงําย่ํายีปฏิภาคนิมิต ๆ นี้ เฉพาะปรากฏแกพระโยคาพจรอันไดสมาธิจิต เฉพาะปรากฏแต
ในมโนทวารวิถีปฏิภาคนิมิตนี้บังเกิดแกภาวนาสัญญา จะไดนับเขาในรูปธรรมหามิไดอาศัยเหตุฉะนี้

  เมื่อสําแดงโดยอรรถสุขุมภาพเอาที่เที่ยงแทออกสําแดงนั้นปฏิภาคนิมิตนี้จะวามีสีก็วามิได
จะวามีสัณฐานก็วามิได จะวาไดเปนแตเปรียบเทียบแตเทียบวาเหมือนดวยสิ่งนั้น ๆ ควรจะวาไดแต
เพียงนี้ จําเดิมแตปฎิภาคนิมิตบังเกิดแลว นิวรณธรรมทั้งปวงมีกามฉันทนิวรณเปนตนนั้น ก็ไดชื่อวา
พระโยคาพจรขมเสียไดโดยแท กิเลสธรรมทั้งปวงก็ไดชื่อวาสงบสงัดแท จิตนั้นก็ไดชื่อวาตั้งมั่น เปน
อุปจารสมาธิแทไดชื่อวาสําเร็จกิจกามาพจรสมาธิภาวนาแตเพียงนั้น แลปฏิภาคนิมิต

  อันพระโยคาพจรไดพรอมดวยอุปารสมาธิภาวนานั้น มิใชวาไดดวยงายไดยากยิ่งนัก เหตุ
ฉะนี้เมื่อปฎิภาคนิมิตบังเกิดแลว ใหพระโยคาวจรมีเพียรจําเริญภาวนาภิยโยภาคครั้งเดียวนั้นอยาคลาย
บัลลังกเลย อันอุตสาหะถึงอัปปนาไดดวยบัลลังกอันเดียวนั้น เปนสุนทรสิริสวัสดิ์สถาพรยิ่งนัก ถามิ
อาจเพียรใหดําเนินขึ้นถึงภูมิพระอัปปนา ไดก็ใหพระโยคาพจรมีสติอยาไดประมาท พึงอุตสาหะปฏิบัติ
ในรักขนาพิธีพิทักษรักษาปฏิภาคนิมิตนั้นเปรียบประดุจ รักษาทารกในครรภที่มีบุญจะไดเปนบรมจักร 
แลรักขนาพิธีจะรักษาปฎิภาคนิมิตนั้น

  พระพุทธโฆษาจารยเจาวิสัชนาวา พระโยคาพจรผูจะรักษาปฏิภาคนิมิตนั้นใหเวนเสียซึ่ง
เหตุอันมิไดเปนที่สบาย ๗ ประการ คืออาวาสอันมิไดเปนที่สบายประการ ๑ โคจรคามอันมิไดเปนที่
สบายประการ ๑ ติรัจฉานกถาประการ ๑ บุคคลอันมิไดเปนที่สบายประการ ๑ โภชนะมิไดเปนที่สบาย
ประการ ๑ ฤดูมิไดเปนที่สบายประการ ๑ อิริยาบถอันมิไดเปนที่สบายประการ ๑ สิริเปนเหตุอันมิได
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เปนที่สบาย ๗ ประการดวยกัน

  อาวาสมิไดเปนที่สบายนั้น พระโยคาพจรจะพึงรูดวยสามารถกําหนดจิต อาวาสอันใดพระ
โยคาพจรไปอาศัยบําเพ็ญภาวนาอยูถึง ๓ วัน แลวจิตไมตั้งมั่นลงไดเลย สตินั้นลอยมืดมนไปไมพบไม
ปะอุคคหะแลปฏิภาคนิมิตที่เคยบังเกิดแตกอนนั้น ก็สาบสูญไปไมมีวี่แวว จิตที่เคยตั้งมั่นก็ไมตั้งมั่น สติ
ที่เคยแนนอนแตกอนนั้นก็ลอยไปไมเหมือนแตกอน อาวาสอยางนี้แลไดชื่อวาอาวาสมิไดสบายแล
โคจรคามมิไดสบายนั้น คือบานที่พระโยคาพจรไปอาศัยบิณฑบาตนั้น มิไดอยูในทิศอุดร มิไดอยูใน
ทิศทักษิณ ถาบานนั้นอยูขางทิศตะวันตก

  เมื่อไปบิณฑบาตแลวแลกลับมาสูอาวาสนั้นแสงพระอาทิตยสองหนา ถามิดังนั้นบานอยู
ขางทิศตะวันออก เมื่อเวลาออกจากอาวาสไปเพื่อจะบิณฑบาตนั้น แสงพระอาทิตยสองหนาบานนั้น
อยูไกลกวา ๓ พันชั่วธนู อยูไกลกวา ๑๕๐ เสน ขาวแพงบิณฑบาตไดดวยยาก โคจรคามอยางนี้แลได
ชื่อวาโคจรคามมิไดสบาย

แลติรัจฉานกถานั้นมี ๓๒ ประการ ราชกถา คือกลาวถึงพระยามหากษัตริยวามีอานุภาพ
มากดังนี้ ๆ รูปโฉมงดงามดังนี้ ๆ รูศีลปศาสตรวิเศษดังนี้ ๆ กลาหาญในการศึกสงครามดังนี้ ๆ กลาว
เนื่องโดยโลกียเนื่องดวยฆราวาสอยางนี้ เปนติรัจฉานกถาเปนปฐมโจรกถากลาวถึงโจรวา โจรนั้น ๆ
รูปรางสูงต่ําดําขาวพีผอมอยางนั้น ๆ รายกาจกลาหาญกระทําโจรกรรมสิ่งนั้น ๆ ไดทรัพยสิ่งของนั้น ๆ 
มาอันนี้เปนติรัจฉานกถาคํารบ ๒   มหามตฺตกถา กลาวถึงมหาอํามาตยวาผูนั้นสูงยศสูงศักดิ์ดังนี้ ๆ
พระบรมมหากษัตริยโปรดปรานีดังนี้ บริบูรณดวยบุตรภรรยาดังนี้ ๆ จัดเปนติรัจฉานกถาคํารบ 
๓   เสนากถา กลาวถึงเสนาวายกทัพไปเปนกระบวนศึก เสนาชางตกแตงอยางนั้น เสนามาประดับ
ประดาอยางนั้น เสนารถแตงดังนี้ เสนาบทจรถือสาตราวุธธนูหนาไมปนใหญปนนอยดังนี้ ๆ จัดเปน
ติรัจฉานดถาคํารบ ๔

  ภยกถา กลาวถึงภัยอันตราย เปนตนวาชางรายที่นั้น ๆ มันแทงมันไลย่ําไลเหยียบดังนั้น ๆ 
เสือรายปานั้น มันดอมมันมองคอยจับคอยฟดหยิกขวนคาบคั้นดังนั้น ๆ จัดเปนติรัจฉานกถาคํารบ 
๕   ยุทฺธกถา กลาวถึงการสงครามนั้น ๆ เกิดฆาเกิดฟนเกิดรบเกิดตีกันดังนี้ ๆ จัดเปนติรัจฉานกถาคํา
รบ ๖   อนฺนกถา กลาวถึงขาววาที่นั้นงามที่นั้นไมงาม ที่โนนเขากระทําไดมาก ที่นี้เขากระทําไดนอย
ไรโนนขาวขาวไรนี้ขาวจาวไรนั้นขาวเหนียว ขาวพรรณนั้น ๆ ฉันมีรส ขาวพรรณนี้ ๆ ฉันไมมีรส 
กลาวถึงขาวเปนอาทิดังนี้ จัดเปนติรัจฉานกถาคํารบ ๗   ปานกถา กลาวถึงน้ําวาน้ําที่นั้น ๆ ขุนเปน
เปอกตมเปนน้ําใบไมน้ําแรน้ําพลวง น้ําที่นั้น ๆ เปนน้ําใสน้ํานาอาบนากิน กลาวถึงน้ําเปนอาทิ ฉะนี้ 
จัดเปนติรัจฉานกถาคํารบ ๘   วตฺถกถา กลาวถึงนุงผานุงผาหมโขมพัสตร กัปปาสิกพัสตร โกสัย
พัสตร กัมพลพัสตร สาณพัสตรจัดเปนติรัจฉานคํารบ ๙   สยนกถา กลาวถึงที่หลับที่นอน เปน
ติรัจฉานกถาคํารบ ๑๐

  มาลากถา กลาวถึงดอกไมสรรพตาง ๆ ในน้ําแลบกเปนติรัจฉานกถาคํารบ ๑๑   คนฺธกถา
กลาวถึงเครื่องหอมเครื่องลูบไลชโลมทาแตบรรดาสุคันธชาติสรรพทั้งปวงนั้น เปนติรัจฉานกถาคํารบ 
๑๒   ญาตกถา กลาวถึงญาติแหงตนวากอปรไปดวยสุรภาพแกลวกลาสามารถดังนั้น เคยขี่ยวดยาน
คานหามพากันเที่ยวเปนดังนี้ ๆ เปนอาทิจัดเปนติรัจฉานกถาคํารบ ๑๓   ยานกถา กลาวถึงยวดยาน
คานหามชาง มารถเกวียนมีประเภทตาง ๆ นั้น เปนติรัจฉานกถาคํารบ ๑๔   คามกถา กลาวถึงบาน
วาบานตําบลนั้นตั้งอยูเปนอันดี บานนั้นตั้งมิดี บานโนนขาวแพง บานนั้นขาวถูกชาวบานนั้น ๆ แกลว
กลาสามารถเปนอาทิดังนี้ จัดเปนติรัจฉานกถาคํารบ ๑๕   นิคมกถา กลาวถึงนิคมคือ กลาวถึงบาน
ใหญดุจกลาวแลวในนามคาถานั้น เปนติรัจฉานกถาคํารบ ๑๖   นครกถา กลาวถึงชนบทดุจกลาว
มาแลว จัดเปนติรัจฉานกถาคํารบ ๑๗   นครกถา กลาวถึงเมืองนั้นตั้งชอบกล เมืองนั้นตั้งไมชอบกล 
เมืองนั้นขาวแพง เมืองนั้นขาวถูก คนในเมืองนั้นกลาหาญ คนในเมืองนั้นมิไดกลาหาญ กลาวเปนอาทิ
ฉะนี้ เปนติรัจฉานกถาคํารบ ๑๘   อิตฺถิกถา กลาวถึงหญิงเปนตนวารูปงามโฉมงามนารักนาใครดังนี้ 
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ๆ เปนติรัจฉานกถาคํารบ ๑๙   สุรกถา กลาวถึงคนกลา กลาชางกลาเสือกกลาศึกสงครามเปนอาทิ
นั้น เปนติรัจฉานกถาคํารบ ๒๐

  วิสิขากถา กลาวถึงตรอกนอยตรอกใหญถนนหนทาง เปนติรัจฉานกถาคํารบ ๒๑   กุมฺภ
ทาสิกถา กลาวถึงกุมภทาสี่ที่ตักน้ํา วารูปงามฉลาดขับรองเปนอาทิ เปนติรัจฉานกถาคํารบ 
๒๒   ปุพฺพเปตกถา กลาวถึงญาติที่ลวงไปแลวแตกอน ๆ นั้น เปนติรัจฉานกถาคํารบ ๒๓   นานตฺ
ตกถา กลาวตาง ๆ แตบรรดาที่หาประโยชนบมิไดนั้น เปนติรัจฉานกถาคํารบ ๒๔   โลกกฺขายกถา
กลาวถึงลัทธิโกหก อันพาลในโลกเจรจากันวา แผนดินแผนฟานี้ทาวมหาพรหมตกแตง คําที่วากา
เผือกนั้นบมิไดผิด เพราะเหตุที่วากระดูกมันขาว คําที่วานกยางแดงนั้นบมิไดผิด เหตุวาเลือดมันแดง
กลาวถึงลัทธิโกหกอันพาลในโลกเจรจากันเปนอาทิฉะนี้ จัดเปนติรัจฉานกถาคํารบ ๒๕   สมฺทฺทก
ขายิกา กลาวถึงมหาสมุทรวามหาสมุทรนี้ไดชื่อวาสาคร เหตุวาพระราชบุตรแหงพระยาสาครจัดแจง
ใหขุด ใหชื่อวาสมุทร ๆ นั้นเพราะวาพระยากําพระหัตถเขา ใหชนทั้งหลายรูวาทะเลนี้พระยาใหขุด
กลาวถึงสมุทรเปนอาทิฉะนี้ เปนติรัจฉานกถาคํารบ ๒๖   อิติภวาภวกถา กลาวถึงภวะแลอภวะมี ๖ 
ประการ คือกลาว สสฺตทิฏ ิ วาสัตวโลกเที่ยงอยูไมแปรปรวน คือกลาว อุจฺเฉททิฏ ิ วาสัตวโลกจุติ
แลวก็สูญไป บมิไดปฏิสนธิ ๑ คือกลาวถึงเจริญสมบัติ ๑ คือกลาวถึงเสื่อมจากสมบัติ ๑ คือกลาว
สรรเสริญสุขในเสพกาม ๑ คือกลาวอัตตกิลมถานุโยค ประกอบความเพียรใหลําบากกายเปนฝาย
ปฏิบัติแหงเดียรถีย ๑ เปน ๖ ประการดวยกัน ชื่อวาอิติภาวภวกถา สิริเปน ๓๒ ดวยกันกับติรัจฉานกถา 
๒๖ ที่กลาวแลวในกอนนั้น

  ติรัจฉาน ๓๒ ประการนี้รวมกันเขาเปน ๑ บุคคลเปนเหตุอันมิไดเปนที่สบายนั้นไดแกบุคคล
อันเปนพาล พอใจแตที่จะเจรจาเปนติรัจฉานกถา มากไปดวยการบํารุงบําเรอกาย คบหาบุคคลเห็น
ปานฉะนี้ มีแตจะเศราจะหมอง เปรียบประดุจเอาน้ําใสไประคนดวยน้ําเปอกน้ําตม อับคบบุคคลเห็น
ปานฉะนี้ ถึงไดฌานสมาบัติอยูแลว ฌานนั้นก็จะเสื่อมสูญ จะปวยกลาวไปไยถึงปฏิภาคนิมิตนั้นเลา จะ
สงสัยวาไมเสื่อมสูญ มีแตจะเสื่อมจะสูญนั้นแลเปนเบื้องหนา และโภชนะมิไดเปนที่สบายนั้น ประสงค
โภชนะที่ฉันแลวแลกระทําใหเสียสติอารมณ อธิบายวาโยคาวจรบางพระองคนั้นมีความสบาย ดวย
โภชนะที่หวาน ๆ บางพระองคมีความสบายฉันโภชนะที่เปรี้ยว ๆ ครั้นมีความสบายดวยเปรี้ยวไปได
รับประทานหวาน มีความสบายดวยหวานไปรับประทานที่เปรี้ยว ที่นั้นไมมีความหมาย กายแลจิตนั้น
กําเริบสมาธิที่ยังมิไดบังเกิดนั้นก็มิไดบังเกิดเลยที่แลวก็เสื่อมสูญอันตรธานโภชนะที่ไมชอบอยางนี้แล
ไดชื่อวาโภชนะมิไดเปนที่สบาย

  แลฤดูมิไดเปนที่สบายนั้น ประสงคเอาฤดูที่กระทําใหเสียสติอารมณ อธิบายวาโยคาพจร 
บางพระองคนั้นมักชอบเย็น บางพระองคมักชอบรอน ครั้นสบายดวยรอนไปตองเย็น มีความสบายดวย
เย็นไปตองรอน ในที่นั้นก็ไมมีความสบาย กายแลจิตนั้นก็ฟุงซาน สมาธิที่บังเกิดแลวก็อันตรธาน ที่ยัง
มิไดบังเกิดนั้นก็ไมบังเกิดเลย ฤดูที่ไมชอบอยางนี้แลไดชื่อวาฤดูมิไดเปนที่สบาย และอิริยาบถมิได
เปนที่สบายนั้นไดแกอิริยาบถอันกระทําใหเสียสติอารมณ อธิบายวาโยคาพจรบางพระองคนั้นชอบ
จงกรม บางพระองคนั้นชอบยืน บางพระองคนั้นชอบนอน เหตุฉะนี้ใหพระโยคาพจร พิจารณาอิริยาบถ
ทั้ง ๔ นั้นอิริยาบถละ ๓ วัน อิริยาบถอันใดกระทําใหเสียสติอารมณ สมาธิที่เคยบังเกิดแลวก็สูญไป ที่
ยังมิไดบังเกิดนั้นก็ไมบังเกิดเลย อิริยาบถมิไดชอบอยางนี้แลไดชื่อวาอิริยาบถมิไดเปนที่สบาย เหตุ
อันมิไดเปนที่สบายทั้ง ๗ ประการนี้

  พระโยคาพจรจึงสละเสียพึงเสพซึ่งสบาย ๘ ประการคืออาวาสอันเปนที่สบายประการ ๑
โคจรคาม อันเปนที่สบายประการ ๑ สปฺปายกถา กลาวถอยคําเปนที่สบายประการ ๑ บุคคลเปนที่
สบายประการ ๑ โภชนะเปนที่สบายประการ ๑ ฤดูที่เปนที่สบายประการ ๑ อิริยาบถเปนที่สบาย
ประการ ๑ สิริเปนที่สบาย ๗ ประการดวยกัน อาวาสสบายนั้นไดแกอาวาสอันชอบอัชฌาสัย อยูใน
อาวาสอันใดบําเพ็ญภาวนาเปนที่ผาสุกภาพ อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตที่ยังมิไดบังเกิดนั้นก็บังเกิดขึ้น
ที่บังเกิดแลวก็ถาวรตั้งมั่นมิไดเสื่อมสูญ สติแนจิตตั้งมั่น อาวาสอันชอบดวยฌัชฌาสัยอยางนี้แล ได
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ชื่อวาอาวาสสบายเหมือนอยางกุฎีที่มีชื่อจุลนาคเสนในลังกาทวีปนั้น พระภิกษุบําเพ็ญพระกรรมฐาน 
ในที่นั้นไดบรรลุพระอรหันตคณนาได ๕๐๐ พระองค ที่ไดสําเร็จพระศาสดาพระสกิทาคาในที่อื่น ๆ
แลวแลมาไดพระอรหันตในที่นั้นจะนับคณาบมิได แลวิหารอื่น ๆ มีจิตบรรพตวิหารเปนอาทิ

  แตบรรดาที่พระโยคาพจรสํานักอาศัยกระทําเพียงไดสําเร็จมรรคแลผลธรรมวิเศษเหมือน
อยางที่กุฎีที่เรนชื่อวาจุลนาคเสนนี้ ก็ไดชื่อวาอาวาสเปนที่สบายสิ้นทั้งนั้นแลโคจรคามเปนที่สบายนั้น
ไดแกโคจรคามที่ตั้งอยูในทิศอุดร ถามิดังนั้นตั้งในทิศทักษิณ เมื่อภิกษุไปบิณฑบาทก็ดี กลับมาแต
บิณฑบาทก็ดี แสงพระอาทิตยจะไดสองหนาหาบมิได โคจรคามนั้นอยูภายใน ๓ พันชั่วธนู คือ ๑๕๐ 
เสน ขาวถูก บิณฑบาทงาย แล สปฺปายกถา

  ถอยคําอันเปนที่สบายนั้นไดแก กถาวัตถุ ๑๐ ประการ อปฺปจฺฉตา คือกลาวถึงมักนอย
ประการ ๑ สนฺตุฎฐิ กลาวถึงสันโดษประการ ๑ ปวิเวโก กลาวถึงวิเวกมีกายวิเวกมีกายวิเวกเปน
อาทิประการ ๑ อสํสคฺโค กลาวถึงปฏิบัติที่บมิไดระคนอยูดวยหมูคณะประการ ๑ วิริยารมฺโภ
กลาวถึงพิธีที่ปรารถความเพียรประการ ๑ สีลกถา กลาวถึงศีลประการ ๑ สมาธิกถา กลาวถึง
สมาธิกรรมฐานประการ ๑ ปฺญากถา กลาวถึงปญญากรรมฐาน วิมุตฺติกถา กลาวถึงอรหันตผล 
วิมุตติประการ ๑ วิมุตฺติญานทสฺสนกถา กลาวถึงปจจาเวกขณญาณประการ ๑ สิริเปนกถาวัตถุ ๑๐ 
ประการ กถาวัตถุ ๑๐ ประการนี้แลเรียกวาสัปปายกถา วาเปนถอยคําอันนํามาซึ่งความสบายแกภิกษุผู
เจริญพระกรรมฐาน ๆ พึงกลาวแตพอควรแกประการ แลบุคคลอันเปนที่สบายนั้น ไดแกบุคคลอัน
บริบูรณดวยศีลาทิคุณ มิไดพอใจเจรจาเปนติรัจฉานกถา มีแตจะแนะจะนํากระทําใหเปนประโยชน จิต
ที่ยังมิไดตั้งมั่นก็จะตั้งมั่น จิตที่ตั้งมั่นแลวก็จักตั้งมั่นโดยพิเศษ แลโภชนะอันเปนที่สบายนั้น ไดแก
โภชนะอันเปนที่อาศัยแหงพระโยคาพจร ๆ ฉันโภชนะอันใดแลมีความสุข จิตที่ยังมิไดตั้งมั่นก็ตั้งมั่น 
ที่ตั้งมั่นแลวก็ตั้งมั่นโดยพิเศษ

  โภชนะสิ่งนั้นเรียกวาโภชนะสบาย แลอุตุสัปปายนั้นไดแกรอนแลเย็นอันเปนที่ชอบ
อัชฌาสัย โยคาพจรเจาเสพรอนแลเย็นสิ่งใดแลบังเกิดความสุขจิตที่ยังมิไดตั้งมั่นก็ตั้งมั่น ที่ตั้งมั่นแลว
ก็ตั้งมั่นโดยพิเศษ รอนแลเย็นสิ่งนั้นแลไดชื่อวาอุตุสัปปาย แลอิริยาบถสัปปายนั้นไดแกอิริยาบถอันให
บังเกิดความสุขโยคาพจร โยคาพจรเสพอิริยาบถอันใด จิตที่ยังมิไดตั้งมั่นก็ตั้งมั่น ที่ตั้งมั่นแลวก็ตั้งมั่น
โดยพิเศษ อิริยาบถอันนั้นแลไดชื่อวาอิริยาบถสัปปาย พระโยคาพจรเจาปฏิบัติในรักขนาพิธีเวนเสีย
ซึ่งอัปปาย ๗ ประการ เสพซึ่งสัปปาย ๗ ประการ มีนัยดังสําเเดงมาดังนี้ก็อาจจะรักษาปฏิภาคนิมิตนั้น
ไวได เมื่อเสพปฏิภาคนิมิตนั้นเปนไปดวยอุปาจารสมาธิจิต บางพระองคก็สําเร็จอัปปนาสมาธิบมิได
เนิ่นชา

  ถาพระโยคาพจรเจาพระองคใดปฏิบัติในรักขนาพิธีดังนี้แลว แลยังบมิไดสําเร็จพระอัปปนา
สมาธิ ก็ใหพระโยคาพจรเจาพระองคนั้นปฏิบัติตามพิธีแหง อัปปนาโกศล ๑๐ ประการ ใหบริบูรณใน
สันดาน วตฺถุวิสทตา คือกระทําใหวัตถุภายในภายนอกสละสลวยนั้นประการ ๑ นิมิตตฺตกุสลตา
ใหฉลาดในนิมิตนั้นประการ ๑ กระทําใหอินทรียเสมอกันประการ ๑ เห็นวาจิตควรจะยกยองก็พึงยก
ยองประการ ๑ เห็นวาจิตควรขมก็พึงขมเสียประการ ๑ เห็นวาจิตควรจะเพงดูก็พึงเพงดูประการ ๑ พึง
เวนเสียซึ่งบุคคลที่มีจิตมิไดตั้งมั่นประการ ๑ พึงเสพซึ่งบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นประการ ๑ พึงรักใครยินดี
ในอัปปนาสมาธินั้นประการ ๑ สิริเปนอัปปนาโกศล ๑๐ ประการ ที่วาใหกระทําวัตถุภายในภายนอกให
สละสลวยนั้นจะใหทําเปนประการใด อธิบายวากระทําวัตถุภายในใหสละสลวยนั้น คือใหปลงใหตัด
เสียซึ่งผมอันยาว ขนอันยาว เล็บอันยาว เมื่อจะเขานั่งนั้น ใหอาบน้ําชําระกายใหปราศจากเหงือและ
ไคลกอนจึงนั่งที่วากระทําวัตถุภายในภายนอกใหสละสลวยนั้นคือ ใหสุผายอมผา อยาใหผานั้นเศรา
หมองเหม็นสาบเหม็นไอ เสนาสนะนั้นก็พึงปดกวาดใหปราศจากหยากเยื่อเชื้อฝอยทั้งปวง

  เมื่อวัตถุภายในแลภายนอกสละสลวยดีแลว ขณะเมื่อนั่นนั้นจิตแลเจตสิกก็จะสละสลวย 
ปญญาก็จะสละสลวยจะรุงเรือง มีอุปมาดุชเปลวประทีปอันไดกระเบื้องดีน้ํามันดีไสดีแลวแลรุงเรือง
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เมื่อปญญาสละสลวยรุงเรืองบริสุทธิ์ดีแลว แลพิจารณาสังขาร ๆ ก็จะปรากฏแจงพระกรรมฐานก็ถึงซึ่ง
เจริญแลไพบูลย ถากระทําวัตถุภายในภายนอกมิไดสละสลวย คือมิไดชําระเสียซึ่งเล็บยาวผมยาวขน
ยาว ผานุงผาหมก็ละไวใหเศราหมองเหม็นสาบเหม็นไอ เสนาสนะก็ไมปดไมกวาด เมื่อจะนั่งเลาก็มิได
อาบน้ําชําระกายหมักเหงือหมักไคล เมื่อกระทําดังนั้นจิตแลเจตสิกจะมิไดสละสลวย ปญญาก็มิได
สละสลวยจะมิไดรุงเรือง มีอุปมาดุจเปลวประทีบอันไดกระเบื้องชั่วน้ํามันไสชั่ว แลมิไดรุงเรืองนั้น ครั้น
ปญญามิไดรุงเรือง มิไดบริสุทธิ์แลว แลพิจารณาสังขารจะมิไดปรากฏแจง พระกรรมฐานมิไดเจริญ
ไพบูลย

  เหตุฉะนี้กุลบุตรผูจะเรียนพระกรรมฐานนั้นพึงกระทําวัตถุภายในภายนอกใหสละสลวย ที่วา
ใหฉลาดในนิมิตนั้น คือใหฉลาดที่จะยังนิมิต คือเอกัคคตาจิตอันมิไดบังเกิดนั้นใหบังเกิด นิมิตที่
บังเกิดแลวนั้นก็ใหฉลาดที่จะรักษาไว อยาใหอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตที่ตนไดนั้นเสื่อมสูญเสีย

ที่วาใหทําอินทรียใหเสมอกันนั้น คือใหกระทําศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา นั้นเสมอกัน 
ถาศรัทธานั้นกลากวา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ขมวิริยะ สติ สมาธิ ปญญา อยูแลว วิริยะก็จะมิอาจ
สามารถกระทําปคคหกิจ คือบมิอาจค้ําชูจิตนั้นไวใหยั่งยืนอยูในพิธีทางภาวนานั้นได สตินั่นจะมิอาจ
กระทําอุปฏฐานกิจ คือมิอาจบํารุงจิตใหยึดเหนวงอารมณแหงพระกรรมฐานนั้นได สมาธินั้นก็จักมิอาจ
กระทําอวิกเขปนกิจ คือมิอาจดํารงจิตไวใหแนเปนหนึ่งได ปญญานั้นเลาก็จักมิอาจกระทําทัสสนกิจ
คือมิอาจพิจารณาเห็นอารมณคือปฏิภาคนิมิตนั้นได เปนทั้งนี้ก็อาศัยดวยศรัทธานั้นกลาหาญนัก

  วิริยะนั้นเลาถากลาหาญขมศรัทธา สติ สมาธิ ปญญา อยูแลวศรัทธาจักมิอาจกระทําอธิ
โมกขกิจ คือมิอาจกระทําใหจิตนั้นมีศรัทธากลาหาญมีกําลังขมได สติแลสมาธิปญญาก็จักมิอาจ
สามารถที่จะใหสําเร็จกิจแหงตน ๆ ได อาศัยดวยวิริยะกลาหาญมีกําลังนัก สมาธินั้นเลาถามีกําลังขม
ศรัทธา วิริยะ สติ ปญญา อยูแลว ศรัทธา วิริยะ สติ ปญญา นั้นก็จะมิอาจสามารถสําเร็จกิจแหงตน ๆ 
ได ทีนั้นความเกียจครานก็จะครอบงําย่ํายีไดเพราะเหตุวาสมาธินั้นเปนฝกฝายโกสัชชะ ปญญานั้นเลา
ถากลาหาญขมศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิอยูเเลว ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ก็จะมิอาจสามารถใหสําเร็จกิจ
แหงตน ๆ ได ทีนั้นก็จะเห็นผิดเปนเกราฏิยปกขมักโออวดไปกลับหลังมิไดใครจะได ดุจโรคอันเกิดขึ้น
ดวยยาพิษแลรักษายากนัก

  แตสติสิ่งเดียวนั้นถึงจะกลาหาญมีกําลังมาก ก็มิไดเปนโทษ สติยอมรักษาไวซึ่งจิตมิให
ฟุงซานเกียจครานได ศรัทธากลา วิริยะกลาปญญากลา จิตจะตกไป ฝายอุทธัจจะฟุงซานอยูแลว สติ
ก็รักษามิใหฟุงซานกําเริบได สมาธิกลา จิตจะตกไป ฝายโกสัชชะจะเกียจครานอยูแลว สติก็รักษาไวมิ
ใหเกียจครานไดสตินี้เปรียบประดุจดังวา เกลือเจือไปในสูปพยัญชนะทั้งปวง ถามิดังนั้นเปรียบประดุจ
ดังมหาอํามาตยผูใหญ อันเอาใจใสรอบครอบไปในราชกิจทั้งสิ้นทั้งปวง สติมากนี้ดีเสียอีก จะเปน
โทษนั้นหามิได แตศรัทธา วิริยะ สมาธิ ปญญา ทั้ง ๔ นี้จําจะกระทําใหเสมอกันจึงจะดี

  ศรัทธานี้ถากลาหาญมีกําลังปญญานอย ก็นาที่จะเลื่อมใสในอันใชฐานะภายนอกพระ
ศาสนา ปญญานั้นเลาถาวามีกําลังศรัทธากลาศรัทธานอยก็จะเห็นผิดเปนเกราฏิยปกขไป เมื่อใด
ปญญาแลศรัทธากลาเสมอกันแลว จึงจะเลื่อมใสในพระรตนัตยาทิคุณ ๓ ประการ มีพระพุทธคุณเปน
ตน สมาธินั้นเลาถากลาหาญวิริยะนอย ความเกียจครานก็จะครอบงําย่ํายี ถาวิรยะกลาสมาธินอยจิต
ฟุงซานกําเริบไปเมือใดวิริยะดับสมาธินั้นเสมอใหเสมอกัน จึงจะดีในการที่จะเจริญพระกรรมฐาน

  เหตุฉะนี้กุลบุตรผูเรียนพระกรรมฐาน พึงกระทําใหศรัทธากับปญญานั้นเสมอกัน ประกอบ
วิริยะกลับสมาธินั้นใหเสมอกัน เมื่อมาทั้ง ๔ คือ ศรัทธา ปญญา วิริยะ สมาธิ เดินดีเสมอกันอยูแลว 
ราชรถกลาวคือจิตก็จะไปไดถึงที่เกษม คืออัปปนาอันเที่ยงแท ถาศรัทธา ปญญา วิริยะ สมาธิ ทั้ง ๔ นี้
ไมเสมอกันจะมิไดอัปปนาฌานเลย จะเปนดังนั้นหรือทานวาไวอีกนัยหนึ่งวา อปจ สมาธิกมฺมิกสฺส 
พลวตีป สทฺธา วฏฏติ วาภิกษุผูเรียนสมณกรรมฐานนี้ ถึงศรัทธาจะกลาหาญก็ควรอยู เพราะเหตุวา
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ศรัทธานั้นเมื่อบังเกิดกลาหาญเชื่อแทในพระกรรมฐาน หยั่งลงในพระกรรมฐานเปนมั่นแลว อปฺปนํ 
ปาปฺณิสฺสติ ก็อาจใหถึงซึ่งอัปปนาฌานโดยประสงคผูเรียกวิปสสนานั้น ถาปญญากลาหาญ มีกําลังก็
ควรอยู ปญญาที่กลานั้นจะไดตรัสรูซึ่งอนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ อนัตตลักษณะดวยเร็วพลัน ทาน
วาไวเปนกอปรนัยออกมาฉะนี้ ที่วาเห็นจิตควรจะยกยองก็ใหยกยองนั้นคือขณะเมื่อนั่งจิตในพระ
กรรมฐานภาวนานั้น

  ถาเห็นวาจิตนั้นหดหอทอถอยตกไปฝกฝายโกสัชชะเกียจครานแทแลว ก็พึงเจริญธัมม
วิจยสัมโพชฌงคแลวิริยสัมโพชฌงค แลปติสัมโพชฌงค ๓ นี้ ตามแตจะเจริญโพชฌงคอันใดอันหนึ่ง
พึงกระทําใหจิตอันหดหอนั้นเฟองฟูขึ้นกอน แลวจึงจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาสืบตอไป ในกาลเมื่อ
จิตหดหอนั้นอยาพึงเจริญปสสิทธิสัมโพชฌงค แลสมาธิสัมโพชฌงค แลอุเบกขาสัมโพชฌงคจิตจะ
หดหอหนักไป เปรียบดังชายอันกอเพลิงอันนอย เพลิงนอยจะดับอยูแลวถาเอาหญาสดมูลโคสดฟน
สดมาใสเขา กวาดเอาฝุนมามูลเขา เพลิงนั้นก็จะดับไป ถาเห็นเพลิงนั้นนอยอยูแลวแลเอามูลโคแหง 
ๆ มาติดเขาเอาหญาแหงมาวางลง เอาฟนแหงมาเกรียงออกใสเขาไวอุตสาหเปาไปดวยลมปากเพลิง
นั้นก็จะติครุงเรืองเปนแท อันนี้แลฉันใด

  อุปไมยดังโยคาพจรผูเจริญพระกรรมฐานภาวนา ๆ นั้นเมื่อเห็นวาจิตหดหออยูแลว แล
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค จิตนั้นก็จะหดหอหนักไป อุปมา
ดังเพลิงนอยอันจะดับอยูแลว แลชายเอามูลโคสดหญาสดมาใสลงแลดับไปนั้น ถาเห็นวาจิตหดหออยู
แลว แลเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค จิตที่หดหอนั้นก็จะเฟองฟูขึ้น 
อุปมาดังชายเห็นเพลิงนอยแลว แลเอามูลโคแหงหญาแหงฟนแหงมาใสลงเปาไป ๆ แลไดกองเพลิง
อันใหญรุงเรืองนั้น

  ที่วาจิตควรจะขมก็พึงขมนั้นอธิบายวา ถาจิตฟุงซานดวยสามารถศรัทธากลา วิริยะกลา 
ปญญากลา เห็นวาฟุงซานกําเริบรอน ก็พึงเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัม
โพชฌ.ค พระโพชฌงคทั้ง ๓ นี้ ตามแตจะเจริญโพชฌงคอันใดอันหนึ่ง แลปติสัมโพชฌงค จิตจะ
ฟุงซานมากไป กระทําอาการใหเหมือนชายอันจะดับกองเพลิงอันใหญ ๆ นั้น ก็ขนเอาหญาสด ๆ มูล
โคสด ๆ ฟนสด ๆ มาทุมลง ๆ เพลิงนั้นก็จะดับไปอันควรแกอัชฌชสัย ถาแลปรารถนาจะดับกองเพลิง
อันใหญ แลขนเอาหญาแหงมูลโคแหงฟนแหงมาทุมลง ๆ แลวเพลิงนั้นก็จะหนักไป ๆ ฉันใดก็ดี พระ
โยคาพจรผูเจริฐพระกรรมฐานภาวนานี้

  ถาเห็นจิตฟุงซานอยูแลวแลเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค
จิตนั้นก็กําเริบหนักไป ถาวาจิตฟุงซานอยูแลว แลเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค 
อุเบกขาสัมโพชฌงค จิตนั้นก็จะสงบสงัดระงับลง เปรียบประดุจชายอันจะดับกองเพลิงอันใหญ ขน
เอาโคมัยแลหญาแลไมที่สด ๆ มาทุมลง ๆ แลเปลวเพลิงดับไปนั้นแลคําที่วาจิตควรจะใหชื่นก็กระทํา
ใหชื่นนั้น ขณะเมื่อจิตสังเวชสลดอยูเปนเหตุดวยพิจารณา สังเวควัตถุ ๓ ประการคือ ชาติทุกข ชรา
ทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข อดีตทุกข อนาคตวัฏฏทุกข ปจจุบันนาหารปริเยฏฐิตทุกขนั้น พระ
โยคาพจรเจาเห็นวาจิตนั้นสลดไปก็ถึงระลึกถึง พุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ พึงกระทําจิตนั้นใหผองใส
บริสุทธิ์ใหชื่นอยู ดวยระลึกถึงพระรตนัตยาธิคุณอยางนี้แลไดชื่อวากระทําน้ําจิตที่สมควรจะใหชื่นนั้น
ใหชื่นชมโสมนัส

  ที่วาจิตควรจะเพงดูก็ใหพึงเพงดูนั้น คือขณะเมื่อจิตประพฤติเปนอันดี ตามกรรมฐานวิถีอยู
แลว พระโยคาพจรถึงประพฤติมัธยัสถเพงดูซึ่งจิต อันประพฤติเสมอไลตามสมถวิถีนั้น กระทําอาการ
ใหเหมือนนายสาารถีอันขับรถ เห็นพาชีเดินเสมออยูแลวแลไมตีไมตอนคอยแตดู ๆ ที่วาใหเวนซึ่ง
บุคคลอันมีจิตมิไดตั้งมั่นคือใหละเสียซึ่งบุคคลอันมิไดปฏิบัติขมฌาน มีจิตอันฟุงซานกําเริบอยูดวย
อารมณตาง ๆ ขวนขวายที่จะกระทําการตาง ๆ นั้น พึงสละเสียใหไกลอยาไดคบหาสมาคม พึงสมาคม
ดวยบุคคลอันมีจิตตั้งมั่น ๆ นั้น ไดแกบุคคลผูปฏิบัติในฌาน มักเขาไปหาสูสมาคมดวยทานที่ไดสมาธิ
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จิต คนจําพวกนี้แลไดชื่อวาบุคคลมีจิตอันตั้งมั่น ๆ นี้ สมควรที่พระโยคาพจรจะพึงคบหาสมาคม

  ตทธิมุตฺตตา ประการหนึ่งใหมีใจเคารพในอัปปนาสมาธิ พึงกระทําน้ําจิตนั้นใหงอมให
เงื้อมไปในอัปปนาสมาธิ สิริเปนอัปปนาโกศล ๑๐ ประการดวยกัน แลพระโยคาพจรผูกระทําความ
เพียรในกรรมฐานภาวนานั้น ใหกระทําเพียงแคอยางกลาง อยาใหกลานักอยาใหออนนัก ครั้นกระทํา
ความเพียรกลานักจิตก็จะฟุงซานกําเริบระส่ําระสาย ครั้นกระทําความเพียรออนนัก ความเกียจครานก็
จะครอบงําย่ํายีสันดานไดกระทําเพียรแตอยางกลางนั้นแลดี มีอุปมาดุจแมลงผึ้ง ๓ จําพวก

  แมลงผึ้งจําพวกหนึ่งนั้นมิไดฉลาดรูวา ดอกไมในประเทศโพนบานอยูแลวบินใหเร็วนักก็
เกินไป ครั้นรูตัววาเกินแลวกลับมา ละอองเกสรก็สิ้นเสียดวยแมลงผึ้งจําพวกอื่น ตนก็ชวดไดละออง
เกสร ยังแมลงผึ้งจําพวกหนึ่งนั้นเลาก็ไมฉลาด เมื่อจะไปเอาชาติดเกสรนั้นบินชานัก ละอองเกสรก็สิ้น
เสียแลวดวยแมลงจําพวกอื่น ตนก็ชวดไดละอองเกสรนั้น

  แมลงผึ้งจําพวกหนึ่งนั้นฉลาด เมื่อจะเอาชาตินวลละอองเกสรนั้น บินไปไมชานักไมเร็วนัก 
ก็คลึงเคลาเอาเกสรเรณูนวลไดดังความปรารถนา อันนี้แลมีฉันใด พระโยคาพจรที่กระทําความเพียร
กลานักแลออนนักนั้น ก็มิไดสําเร็จฌานสมาบัติดังความปรารถนา มีอุปมาเหมือนแมลงผึ้ง ๒ จําพวกที่
มิไดฉลาด บินเร็วนักแลชานักแลมิไดละอองเกสรนั้น พระโยคาพจรที่กระทําเพียรเปนปานกลาง แล
ไดสําเร็จกิจอัปนาฌานนั้น มีอุปไมย เหมือนแมลงผึ้งที่ฉลาดบินไมเร็วนักไมชานัก แลไดละอองเกสร
สําเร็จดังความปรารถนานั้น

  ถามิดังนั้นเปรียบตอศิษย ๓ คนอันขีดใบบัวที่ลอยน้ํา อาจารยวาผูใดเอามีดขีดลงใหใบบัวนี้
เปนรอย อยาใหใบบัวนี้ขาดอยาใหจมลงในน้ํา กระทําไดดังนี้แลวจะไดลาภของสิ่งนั้น ๆ แลศิษย ๒ 
คนนั้นไมฉลาด คนหนึ่งขีดหนักไปใบบัวก็จมไป คนหนึ่งนั้นกลัวใบบัวขาดก็มิอาจกดคมมีดลงได ศิษย 
๒ คนก็หาไดลาภสักการไม ศิษยคนหนึ่งนั้นฉลาดขีดไมหนักไมเบานั้น ใบบัวนั้นก็เปนรอยแลวก็ไม
ขาดไมจมลงในน้ํา

  ศิษยนั้นก็ไดลาภสักการอันนี้แลมีฉันใด พระโยคาพจรที่กระทําความเพียรกลานักออนนักก็
ไมไดฌาน ที่กระทําเพียรเปนปานกลางนั้นไดฌานมีอุปไมยดังนี้ ถามีดังนั้นเปรียบตออํามาตย ๓ คน 
พระมหากษัตริยตรัสวา ถาผูใดนําเอาใยแมลงมุมมาไดยาว ๔ วา จะไดพระราชทานทรัพย ๔ พัน 
อํามาตยสองคนนั้นไมฉลาด คนหนึ่งนั้นฉุดคราเอามาโดยเร็ว ๆ พลัน ๆ ใยแมงมุมนั้นก็ขาดเปนทอน
นอยทอนใหญหาไดยาว ๔ วาไม คนหนึ่งนั้นก็กลัวจะขาดมิอาจจับตองใยแมลงมุมนั้นได อํามาตยทั้ง 
๒ นี้ก็มิไดทรัพย อํามาตยคนหนึ่งนั้นฉลาดกระทําเพียรพันเอาดวยไม ดวยอาการอันเสมอไมชานักไม
เร็วนัก ก็ไดใยแมลงมุมยาว ๔ วา ไดทรัพย ๔ พันกหาปณะอันบรมมหากษัตริยพระราชทาน

  ถามิดังนั้นเปรียบดวยนายสําเภา ๓ คนผูหนึ่งกลาหาญเกินประมาณ ปะลมพายุกลาก็ไมซา
ใบเลย สําเภาก็จะเสียดวยลมพายุกลา คนหนึ่งนั้นปะแตลมออน ๆ ก็ซาใบสําเภาหยุดอยูมิไดแลนไป
ถึงที่ควรแกปราถนา คนหนึ่งฉลาดเห็นลมออนก็ชักใบตามเสา เห็นลมกลาก็ซาใบเลนสําเภาไปดวย
อาการอันเสมอ ก็ถึงประเทศควรแกปรารถนา

  ถามิดังนั้นเปรียบเหมือนศิษย ๓ คนอาจารยนั้นวา ถาใครหลอน้ํามันลงไปในปลองไมอยา
ใหหกใหบา คนหนึ่งนั้นก็ไมฉลาดกลัวน้ํามันจะหกก็มิอาจเทน้ํามันนั้นลงได ศิษยทั้ง ๒ ก็บมิลาภสัก
การ ศิษยผูหนึ่งนันฉลาดคอยเทดวยอันประโยคอันเสมอน้ํามันก็ไหลลงอันเปนอันดี มิไดหกไดบา
ศิษยผูนั้นก็ไดลาภอันอาจารยใหสําเร็จโดยจิตประสงค อันนี้แลมีฉันใดพระโยคาพจรที่กระทําความ
เพียรกลาหาญยิ่งนักนั้น จิตก็ตกไป ฝายอุทธัจจะฟุงซานไปมิอาจไดสําเร็จฌานสมาบัติ ที่กระทํา
ความเพียรออนนั้นเลา จิตก็ตกไปในฝายโกสัชชะเกียจครานไป มิอาจไดสําเร็จฌานสมาบัติ พระ
โยคาพจรผูกระทําความเพียรโดยประโยคอันเสมอ ก็ไดสําเร็จฌานสมาบัติมีอุปไมยเหมือนดังนั้น
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  ในกาลเมื่อพระโยคาพจรเจากระทําบรรลุถึงอัปปนาฌานนั้น ในอัปปนาวิธีกามาพจรชวนะ
บังเกิด ๓ ขณะบาง ๔ ขณะบาง ตามวาสนาที่เปนทันธาภิญญาและขิปปาภิญญา ถากุลบุตรนั้นมี
วาสนาชา จะเปนทันธาภิญญากามาพจรชวนะก็บังเกิด ๔ ขณะถากุลบุตรมีวาสนาเร็วจะเปนขิปป
ภิญญากามาพจรชวนะ ก็บังเกิด ๓ ขณะ กามาพจรชวนะที่บังเกิด ๔ ขณะนั้น ขณะเปนปฐมชื่อวา
บริกรรมชวนะขณะเปนคํารบ ๒ ชื่อวาอุปจารชวนะ ขณะเปนคํารบ ๓ ชื่อวาอนุโลมชวนะ ขณะเปนคํา
รบ ๔ ชื่อวาโคตรภูชวนะ และกามาพจรชวนะที่บังเกิด ๓ ขณะนั้น ขณะเปนปฐมชื่อวาอุปจราชวนะ
ขณะเปนคํารบ ๒ นั้นชื่อวาอนุโลมชวนะ ขณะเปนคํารบ ๓ นั้นชื่อวาโคตรภูชวนะ ขอซึ่งกามาพจรเปน
ปฐมเรียกวาบริกรรมชวนะนั้น

  เพราะเหตุเปนตนเปนเดิมในวิถีอันใหสําเร็จอัปปนา เปนผูตกแตงอัปปนากอนชวนะ อันเปน
คํารบ ๒ คํารบ ๓ และคํารบ ๔ และกามาพจรชวนะอันเกิดที่ ๒ เรียกวาอุปจารชวนะนั้น เพราะเหตุ
บังเกิดในที่ใกลจะสําเร็จซึ่งฌานและชวนะที่ ๓ เรียกวาอนุโลมชวนะนั้น เพราะเหตุประพฤติอนุโลม
ตามบริกรรมชวนะ และอุปจารชวนะอันบังเกิดในตน นัยหนึ่งทานวาชวนะทั้ง ๓ นี้ อนุโลมตามเหตุให
ไดสําเร็จซึ่งฌานเบื้องหนา เหตุดังนั้นจึงเรียกวาอนุโลมชวนะ และชวนะที่ ๔ เรียกวาโคตรภูชวนะนั้น
เพราะเหตุครอบงําเสียซึ่งกามาพจรโคตรภูปกปดเสียซึ่งกามาพจรชวนะ มิไหบังเกิดสืบตอไปได

  โคตรภูชวนะนี้ถาบังเกิดที่ ๓ แลว ฌานก็บังเกิดที่ ๔ ที่ ๕ นั้นก็ตกภวังค ถาโคตรภูชวนะ
บังเกิดที่ ๔ แลว ฌานก็บังเกิดที่ ๕ ที่ ๖ นั้นเปนภังค ฌานอันพระโยคาพจรแรกไดนั้น บังเกิดขณะ
เดียวแลวก็ตกภวังค จะไดบังเกิดเปน ๒ เปน ๓ เปน ๔ เปน ๕ ขณะนั้นหามิไดฌานที่พระโยคาพจร
แรกไดนั้น ไมตั้งอยูจนถึง ๓ ขณะเลยเปนอันขาดตอเมื่อไดแลวเบื้องหนานั้น ถาจะปรารถนาใหตั้งอยู
สิ้นกาลเทาใด ก็ตั้งอยูสิ้นกาลเทานั้น ที่จะกําหนดขณะจิตนั้นหามิได

  ถากุลบุตรนั้นมีวาสนาเปนทันธาภิญญาตรัสรูชา ฌานบังเกิดที่ ๕ ถากุลบุตรเปนขีปปา
ภิญญาวาสนาเเร็วตรัสรูเร็ว ฌานบังเกิดที่ ๔ ฌานนั้นจะไดบังเกิดในขณะแหงชวนะเปนคํารบ ๖ คํารบ 
๗ นั้นหามิได เหตุไฉนฌานจึงมิไดบังเกิดในที่ ๖ ที่ ๗ วิสัชนาวา ฌานมิไดบังเกิดในที่ ๖ ที่ ๗ นั้น 
เหตุชวนะที่ ๖ ที่ ๗ นั้นใกลที่จะตกภวังค ครั้นใกลอยูที่จะตกภวังคแลวฌานก็มิอาจบังเกิดขึ้นได

  เปรียบตอบุรุษอันบายหนาตอเขาขาดแลวเลนไป ถาจะหยุดก็จําจะหยุดแตไกลจึงจะหยุด
ได ถาไมรออยูแตไกลแลนไปที่ใกลยังอีก ๑-๒ วา ถึงเขาขาดขะหยุดที่ไหนได นาที่จะชวนตกลงไป
ในเขาขาดฉันใด คือฌานอันจะบังเกิดนั้น ก็บังเกิดแตขณะแหงชวนะเปนคํารบ ๔ คํารบ ๕ ไกลกันแต
ภวังค ยังมีอีก ๑ ขณะ ๒ ขณะจะตกภวังคแลว ฌานก็มิอาจบังเกิดได อุปไมยเหมือนดังนั้น

  เมื่อฌานบังเกิดขึ้นในสันดานแลว ก็พึงกําหนดไววา อาตมาประพฤติอิริยาบทอยางนี้ ๆ อยู
ในเสนาสนะอยางนี้ ๆ ซองเสพโภชนาหารเปนที่สบายอยางนี้ ๆ จึงจะไดสําเร็จฌานสมาบัติ เอา
เยี่ยงอยางนายขมังธนูและคนครัว นายขมังธนูผูฉลาดตกแตงสายและคันและลูกนั้นใหดี ยิงไปที่ใด 
และถูกขนทรายจามรีแลว นายขมังธนูก็กําหนด อาตมายืนเหยียบพื้นอยางนั้น ๆ โกงธนูใหนอมเพียง
นั้น ๆ เสียงสายดังอยางนั้น ๆ จึงยิงถูกขนทรายจามรี

  คนครัวที่ตกแตงพระวรสุทธาโภชนาหารแหงสมเด็จพระบรมกษัตริยนั้นเลา ถามื้อใดแล
ชอบพระทัยแลวก็กําหนดไววา เค็มเพียงนั้นผิดเพียงนั้นเปรี้ยวเพียงนั้นพอพระทัยพระมหากษัตริย อัน
นี้แลมีอุปมาฉันใด พระโยคาพจรที่ไดสําเร็จฌานสมาบัตินั้น ก็พึงกําหนดอิริยบถและเสนาสนะและ
อาหารเหมือนนายขมังธนูและคนครัวนั้น

  เหตุไฉนจึงใหกําหนดอิริยาบถและเสนาสนะแลอาหารนั้นไว ใหกําหนดไดนั้นดวยสามารถ
จะไดสืบตอเมื่อภายหนาเกลือกจะมีความประมาทฌานเสื่อมไปแลว เมื่อจําเริญสืบตอไปนั้นจะได
ประพฤติอิริยาบถเหมือนประพฤติมา แตกอนจะไดเสพเสนาสนะโภชนะเหมือนแตกอน ฌานที่เสื่อม
สูญไปแลวนั้นจะไดบังเกิดบริบูรณอยูในสันดาน
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  เมื่อพระโยคาพจรเจาไดสําเร็จปฐมฌานแลว ก็พึงประพฤติปฐมฌานใหชํานาญกอน จึง
จําเริญทุติยฌานสืบตอไป พึงกระทําปฐมฌานดวยวสีทั้ง ๕ คือ อาวัชชนวสี ๑ สมาปชชนวสี ๑ 
อธิษฐานวสี ๑ วุฏฐานวสี ๑ ปจจเวกขณวสี ๑ เปน ๕ ดวยกัน อาวัชชนวสีนั้น คือชํานาญในการ
พิจารณา ถาปรารถนาจะพิจารณาองคฌานที่ตนได ก็อาจสามารถพิจารณาไดดวยเร็วพลันมิไดเนิ่นชา
ไปเบื้องหนา

  แตชวนะ ๔ ชวนะ ๕ ภวังค ๒ และ ๓ อาจพิจารณาไดแตชวนะ ๔ ชวนะ ๕ ในภวังคอัน
บังเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะนั้นไดชื่อวาอาวัชชนวสี และสมาปชชวนวสีนั้นคือ ชํานาญในการที่จะเขาสู
สมาบัติ อาจเขาสูสมาบัติไดลําดับแหงอาวัชชนจิตอันพิจารณาซึ่งอารมณ คือปฏิภาคนิมิตมิไดเนิ่นชา
ไป เบื้องหนาแตภวังค ๒ และ ๓ และอธิษฐานวสีนั้น คือชํานาญในการที่จะรักษาไวมิใหฌานจิตนั้น
ตกภวังค ตั้งฌานจิตไวไดโดยอันควรแกกําหนดปรารถนา จะตั้งไวเทาใดก็ตั้งไวไดเทานั้น และวุฏฐาน
วสีนั้น คือชํานาญในการจะออกจากฌาน กําหนดไววาถึงเวลาเพียงนั้นจะออกจากฌานก็ออกตาม
เวลากําหนดไมคลาดเวลาที่กําหนดไว

  และปจจเวกขณะวสีนั้น คือชํานาญในการจะพิจารณา พึงสันนิษฐานตามนัยแหงอาวัชชน
วสีนั้นเถิด ทานวาไวเปนใจความวา ชวนจิตอันบังเกิดในลําดับแหงวัชชนจิตนั้นไดชื่อวาปจจเวกขณชว
นะนั้น ๆ ไดชื่อวาปจจเวกขณวสี พระโยคาพจรอันไดปฐมฌานดวยวสี ๙ ประการฉะนี้แลว ภายหลังจึง
จะอาจสามารถที่จะจําเริญทุติยฌานสืบตอไป ถาไมชํานิชํานาญฌานมากอนแลวแลจะจําเริญทุติย
ฌานสืบตอไป ก็จะเสื่อมจากปฐมฌานและทุติฌานทั้ง ๒ ฝาย เหตุฉะนี้จึงหามไววา ถาไมชํานาญใน
ปฐมฌานอยาพึงจําเริญทุติยฌานกอน ตอเมื่อใดชํานาญในปฐมฌานวสี ๕ ประการแลว จึงสมควรที่
จะจําเริญฌานสืบตอไป ชํานาญในทุติยฌานแลวจึงจําเริญตติยฌาน จตุตถฌาน ปญจมฌานสืบตอไป
โดยลําดับ

  และปฐมฌานนั้นมีองค ๕ คือ วิตกอันมีลักษณะะยกจิตขึ้นสูอารมณแหงตน มีปฏิภาคนิมิต
แหงปฐวีกสิณเปนอาทินั้นจัดเปนองคปฐม วิจาร มีลักษณะพิจารณาซึ่งอารมณแหงฌาน มีปฏิภาค
นิมิตแหงปฐวีกสิณเปนอาทินั้น จัดเปนองคคํารบ ๒ ปติอันมีประเภท ๕ คือ ขุททกาปติ อันใหหนัง
พองสยองเกลาและน้ําตาไหล ๑ ขณะกาปติอันปรากฏดุจสายฟา ๑ โอกกันติกาปติอันใหปรากฏ
เหมือนระลอกซัดตอง ๑ อุพเพงคาปติอันยังกายใหลอยขึ้น ๑ ผรณาปติอันใหเย็นซานซาบทั่วไปใน
กาย ๑ ปติอันประเภท ๔ ดังนี้เปน ๑ จัดเปนคํารบ ๓ สุขอันมีลักษณะยังกายและจิตใหเปนสุขนั้น 
จัดเปนองคแหงปฐมฌานเปนคํารบ ๔ เอกัคคตาอันมีลักษณะยังจิตใหเปนหนึ่งในอารมณอันเดียวนั้น
จัดเปนองคแหงปฐมฌานเปนคํารบ ๕ ทุติฌานนั้นมีองค ๓ คือปติประการ ๑ สุขประการ ๑ เอกัคคตา
ประการ ๑ ตติยฌานมีองค ๒ คือสุข ๑ เอกัคคตา ๑ จตุตถฌานมีองค ๒ คือเอกัคคตา ๑ อุเบกขา ๑ 
อันนี้จัดโดยจตุกนัย

  ถาจัดโดยปญจกนัยนั้น ปฐมฌานมีองค ๕ เหมือนกัน ทุติยฌานมีองค ๔ เหตุเวนแตวิตก 
ตติยฌานมีองค ๓ คือปติ ๑ สุข ๑ เอกัคคตา ๑ จตุตถฌานมีองค ๒ คือสุข ๑ เอกัคคตา ๑ ปญจม
ฌานมีองค ๒ คือ เอกัคคตา ๑ อุเบกขา ๑ พระโยคาพจรผูเจริญปฐวีกสิณนั้น อาจไดสําเร็จฌาน
สมาบัติโดยจตุกนัยและปญจมนัยดังพรรณนามาฉะนี้ ฯ

วินิจฉัยในปฐวีกสิณยุติแตเพียงเทานี้

จักวินิจฉัยในอาโปกสิณสืบตอไป พระโยคาพจรผูมีศรัทธาปรารถนาจะจําเริญอาโปกสิณนั้น
ถาเปนกุลบุตรมีวาสนาบารมีเคยไดสรางสมอาโปกสิณมาแตในเบื้องปุริมชาติกอนนั้นแลว ถึงจะมิได
ตกแตงกสิณเลยและดูแตน้ําในสระโบกขรณี ดูน้ําในบอ ดูหวงน้ําเค็มที่ขังอยูชายสมุทร ดูน้ําในสมุทร
แตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็อาจไดสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตนั้นดวยงายดาย
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  ถาแลกุลบุตรนั้นหาวาสนาบารมีมิได ไมเคยสรางสมแตกอนเลยพึงจะไดบําเพ็ญในปจจุบัน
ชาตินี้ ก็พึงทําอาโปกสิณดวยน้ําอันบริสุทธิ์ น้ํา ๔ ประการคือ น้ําสีดํา สีเหลือง สีแดง สีขาวนั้น เปน
น้ํากอปรดวยกสิณโทษ อยาเอามากระทําเปนอาโปกสิณไมตองดวยบังคับ ใหเอาผาขาวขึงออกในที่
แจง สูเอาน้ําฝนอันบริสุทธิ์มากระทําอาโปกสิณจึงจะตองพระบาลี ถาไมไดน้ําฝนอยางนั้น ไดน้ําฝน
อยางอื่นแตใสบริสุทธิ์เหมือนดังนั้นแลวก็เอาเถิด ใหพระโยคาพจรเจาเอาน้ําใสบริสุทธิ์นั้นมาใสลงไป
ในบาตรใหเสมอขอบปาก

  ถามิดังนั้นจะใสน้ํานั้นลงในเตา และภาชนะอันใดอันหนึ่งก็ตาม แตใสใหเสมอขอบปากอยา
ใหบกใหพรอง ตั้งไวในที่สงัดเปนที่ลับที่กําบังในที่สุดแหงวิหาร พึงตั้งเตียงทีเทาสูงคืบ ๔ นิ้ว กระทํา
พิธีทั้งปวงตามนัยที่สําแดงแแลวในปฐวีกสิณ ครั้นแลวจึงนั่งขัดบัลลังกเหนือเตียงหางกสิณออกมา ๒ 
ศอกคืบ เมื่อพิจารณาเอาโปกสิณนั้นอยาเพิ่งพิจารณาแยกสีอยาพิจารณาแยกลักษณะที่ไหลซึมซาบ
พึงรวมสีน้ํานั้นเขากันดวยกันเปนอันเดียวเล็งแลดวยจักษุแลว ตั้งจิตไวในบัญญัติธรรมวาสิ่งนี้คือ 
อาโปธาตุ แลวถึงบริกรรมเถิด อาโป ๆ

  นามบัญญัติแหงน้ํานั้นมากเปนตน วา อุทก วาริ สลิละ แตไมปรากฏเหมือนชื่อวาอาโป ยก
เอาแตชื่อวาปรากฏนั้น ขึ้นกระทํากรรมเถิด อุคคหนิมิตในอาโปกสิณนี้ปรากฏดุจไหว ๆ กระเพื่อม ๆ 
อยู ถาน้ํานั้นกอปรดวยกสิณโทษ คือเจือไปดวยปูมเปอกและฟองนั้นก็ปรากฏในอุคคหนิมิต และ
ปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏจากกสิณโทษ ปรากฏดุจพัดใบตาลแกวมณีอันประดิษฐานไวในอากาศ ถามิ
ดังนั้นประดุจดวงแวนแกวอันบริสุทธิ์ เมื่อปฏิภาคนิมิตบังเกิดแลว พระโยคาพจรเจาก็กระทําปฏิภาค
นิมิตนั้นเปนอารมณ จําเริญไปวาอาโป ๆ ก็จะถึงจตุตถฌานและปญจฌานโดยนัยที่สําแดงแลวในปฐวี
กสิณ ฯ

วินิจฉัยในอาโปกสิณยุติแตเพียงเทานี้

  จักวินิฉัยในเตโชกสิณตอไป พระโยคาพจรผูศรัทธาปรารถนาจะจําเริญเตโชกสิณนั้น
พิจารณาเอานิมิตในเปลวเพลิงเปนอารมณ ถาแลพระโยคาพจรนั้น มีวาสนาไดเคยจําเริญเตโชกสินมา
ในปุริมชาติปางกอนนั้น ถึงแมมิไดกระทํากสิณเลย แลดูแตเปลวเพลิงอันในที่อันใดอันหนึ่งคือเปลว
ประทีปและเปลวเพลิงอันอยูในเตา ถามิดังนั้นแลดูเปลวเพลิงในที่รมบาตรและเปลวเพลิงอันไหมปา
ก็อาจสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตดวยงายดาย

  และพระโยคาพจรที่เปนอาทิกัมมิกุลบุตร พึงจะไดจําเริญในปจจุบันชาตินี้ก็พึงกระทําเตโช
กสิณ เมื่อจะกระทํานั้นใหเอาไมแกนที่สนิทนั้นมาผาตากไวใหแหงรอนออกใหเปนทอน ๆ จึงนําฟนนั้น
ไปสูรุกขมูลและมณฑลประเทศอันใดอันหนึ่งอันเปนประเทศสมควรแลว จึงเอาฟนนั้นกระทําเปนกอง
มีอาการดุจดังวารมบาตรจุดเพลิงเขาใหรุงเรืองแลว จึงเอาเสื่อลําแพนมาเจาะใหเปนชองกลมกวาง
ประมาณคืบ ๔ นิ้ว จะเอาหนังก็ตามเอาผาก็ตามเจาะใหกวางคืบ ๔ นิ้วเหมือนกันดังนั้น จึงเอาขึงออก
ไวในเบื้องหนานั้น ตามพิธีที่กลาวในปฐวีกสิณ

  เมื่อพิจารณานั้น อยาพิจารณาไมและหญาที่อยูเบื้องหนา เปลวเพลิงที่วับขึ้นไปในเบื้องบน
นั้น ก็อยาพิจารณาเอาเปนอารมณ ใหพิจารณาเอาแตเปลวเพลิงที่หนา ที่ทึบในทามกลางที่ปรากฏใน
ชองนั้นเปนอารมณ อนึ่ง อยาพิจารณาสีวา เพลิงนี้สีเขียว สีเหลือง สีหมอง สีแดง อยาพิจารณา
ลักษณะที่รอนพึงรวมสีกับเปลวที่ทึบนั้นเขาดวยกันเล็งแลดูดวยจักษุ ดวยอาการอันเสมอเหมือนอยาง
พิจารณาปฐวีกสิณ ตั้งจิตไวในบัญญัติธรรมวาอันนี้คือเตโชธาตุ กําหนดเอาแตที่หนาทึบนั้นเปน
ประมาณแลวพึงบริกรรมวา เตโช ๆ

  นามบัญญัติแหงเพลิงนั้นมีมาก มีอาทิคือ ปาวก กณฺหวตฺตนี ชาตเวท หุตาสน แต
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ทวานามบัญญัติที่เรียกวาเตโชนี้แลปรากฏในโลก เหตุดังนั้นพระโยคาพจรพึงกระทําบริกรรมภาวนาวา 
เตโช ๆ รอยครั้งพันครั้ง กวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในเตโชกสิณนี้ ปรากฏ
ดุจดังตัดเปลวเพลิงนั้นใหขาดแลวและตกลง ถาแลพระโยคาพจรมิไดกระทํากสิณและพิจารณาใน
เปลวเพลิงในเตาเปนอาทินั้น

  กาลเมื่ออุคคหนิมิตบังเกิดนั้นกสิณโทษก็จะปรากฏ คือจะเห็นถานฟนที่เพลิงติด จะเห็น
กองถานเพลิงแลควันนั้นปรากฏในอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตมิไดหวั่นไหว ปรากฏแกพระโยคาพจร
นั้น เปรียบประดุจดังทอนผากัมพลแดงอันประดิษฐานอยูในอากาศ ถามิดังนั้นเปรียบประดุจดังพัด
ใบตาลทองและเสาทองประดิษฐานอยูในอากาศ เมื่อปฏิบภาคนิมิตบังเกิดแลว พระโยคาพจรก็จะ
สําเร็จจตุตถฌาน ปญจมฌาน เหมือนกันกับนัยที่กลาวแลวในปฐวีกสิณนั้น ณ

วินิจฉัยในเตโชกสิณยุติเพียงเทานี้

  จักวินิจฉัยในวาโยกสิณสืบตอไป พระโยคาพจรกุลบุตรมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญวาโย
กสิณนั้น พึงถือเอาวาโยกสิณนิมิตเปนอารมณ อาการที่จะถือเอาวาโยนิมิตนั้นจะถือเอาดวยสามารถได
เห็นก็ได จะถือเอาดวยสามารถถูกตองก็ได อาการที่จะถือเอาวาโยกสิณดวยสามารถไดเห็นนั้นเปน
ประการใด อธิบายวา อาการที่เห็นลมพัดตองปลายออยและปลายไผ เห็นลมอันพัดตองปลายไมและ
ปลายผมและถือเอาเปนอารมณนั้น ไดชื่อวาถือเอาวาโยกสิณดวยสามารถไดเห็น แลอาการที่ถือเอา
วาโยกสิณดวยสามารถถูกตองนั้น คือใหกําหนดลมที่พัดมาตองกายแหงตน

เหตุดังนั้นโยคาพจรผูปรารถนาจะจําเริญวาโยกสิณนั้น พึงเล็งเห็นดูซึ่งปลายออยแลปลาย
ไผแลปลายไม ที่มีใบอันทึบมิไดหาง ซึ่งตั้งอยูในที่เสมอศีรษะอันลมพัดตอง ถามิดังนั้นพึงเล็งแลดูซึ่ง
ผมแหงบุรุษอันหนาแลยาวประมาณ ๔ นิ้ว อันลมพัดตอง เมื่อเห็นลมพัดตองปลายออยปลายไผปลาย
ไมปลายผมอันใดอันหนึ่งก็พึงตั้งสติไววาลมพัดตองในที่อันนี้ ๆ ถามิดังนั้นลมที่พัดเขามาโดยชอง
หนาตางแลฝาถูกตองกายเเหงพระโยคาพจรในที่อันใด

  พระโยคาพจรเจาพึงตั้งสติไวในที่อันนั้นแลวก็พึงกระทําบริกรรมวา วาโย ๆ เถิดมาม
บัญญัติชื่อวาวาโยนี้ปรากฏในโลก เหตุดังนั้นพระโยคาพจรเจาจึงกระทําบริกรรมภาวนา วาวาโย ๆ
รอยครั้งพันครั้งกวาจะสําเร็จอุคคหมินิต แลปฏิภาคนิมิตนั้น อุคคนิมิตในวาโยธาตุนี้บังเกิดไหว ๆ
ปรากฏดุจวาไอแหงขาวปายาสอันบุคคลพึงปลงลงจากเตา แลปฏิภาคนิมิตนั้นสงบอยูเปนอันดีจะได
หวั่นไหวหามิได เมื่ออุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตบังเกิดแลวพระโยคาพจรเจาก็จะสําเร็จจตุตถฌาน
แลปญจมฌาน ดุจกลาวแลวในปฐวีกสิณ ฯ

วินิจฉัยในวาโยกสิณยุติแตเพียงนี้

  จักวินิจฉัยในนีลกสิณสืบตอไป พระโยคาพจรผูศรัทธาปรารถนาจะจําเริญนิลกสิณนั้น พึง
พิจารณาเอานิมิตสิ่งอันเขียวเปนอารมณ พระโยคาพจรที่มีวาสนา เคยจําเริญนีลกสิณมาแตปุริมภพ
ปางกอนนั้น แลดูแตดอกไมสีเขียวผาเขียว มิฉะนั้นเล็งแลดูวรรณธาตุอันใดอันหนึ่งที่มีสีเขียว อุคคห
นิมิตแลปฏิภาคนิมิตก็บังเกิด แลพระโยคาพจรที่เปนอาทิกัมมิกบุคคลพึงจะไดจําเริญนีลกสิณใน
ปจจุบันชาตินี้ พึงจะใหเอาดอกไมสีเขียวเปนตนวา ดอกนีลุบลแลดอกอัญชันนั้นมาประดับลงในผอบ
มิฉะนั้นประดับลงในฝากลองแตพอใหเสมอขอบปากเปนอันดี

  อนึ่งอยาใหเกสรแลกานนั้นปรากฏใหเห็นแตกลีบสิ่งเดียว ถามิดังนั้นใหเอาผาเขียวมามวน
เขาใสใหเต็มผอบแลฝากลอง เสมอขอบปากอยางนั้นก็ได จะเอาผาเขียวขึงลงที่ขอบปากผอบปากฝา
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กลอง กระทําใหเหมือนดังหนากลองอยางนั้นก็ได จะเอาพัสดุที่สีเขียวมีเปนตนวาเขียวขี้ทอง และ
เขียวใบไมแลอัณชันอันใดอันหนึ่งมาเปนดวงกสิณเหมือนอยางปฐวีกสิณนั้นก็ได ดวงแหงนีลกสิณนั้น 
ถาจะกระทําเปนสังหาริมะ ก็พึงกระทําตามวิธีในปฐวีกสิณนั้น ถาจะทําเปนตัตรัฏฏฐกะนั้น ใหปนติด
เขากับผา ถาเห็นวาสีแหงผานั้นคลายกับกับดวงกสิณ ก็ใหเอาพัสดุอันใดอันหนึ่งที่มีสีอันแปลกนั้นเขา
บังเขาตัดใหปริมณฑลกสิณนั้น ปรากฏแจงออกใหได

  เมื่อกระทําดวงกสิณสําเร็จดังนั้นแลว ก็พึงนั่งตามพิธีที่กลาวแลวในปฐวีกสิณ เล็งแลดู
ปริมณฑลนีลกสิณนั้น แลวก็พึงบริกรรมวา นีลัง ๆ รอยครั้งพันครั้งกวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาค
นิมิต อุคคหนิมิตในนีลกสิณนี้มีโทษอันปรากฏ อธิบายวา ถากสิณนั้นทําดวยดอกไมก็เห็นเกสรแลกาน
หวางกลีบนั้น ปรากฏแลปฏิภาคนั้นเพิกพนจากมณฑลแหงกสิณปรากฏดุจดังวา พัดใบตาลแกวมณีอัน
ประดิษฐานอยูในอากาศ เมื่อปฏิภาคนิมิตบังเกิดแลว อุปจารฌานแลอัปปนาฌานก็จะบังเกิดเหมือน
กลาวในปฐวีกสิณ ฯ

วินิจฉัยในนีลกสิณยุติแตเพียงนี้

  จักวินิจฉัยในปติกสิณสืบตอไป ในปตกสิณนี้ คือพระโยคาพจรพิจารณาดอกไมที่มีสีเหลือง
ผาที่สีหลือง ธาตุอันใดอันหนึ่งที่สีเหลืองเปนอารมณ แลไดสําเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต ถาพระ
โยคาพจรนั้นมีวาสนาไดเคยจําเริญปตกสิณมาแตชาติกอนแลว ก็ไมพักกระทําดวงกสิณเลย เล็งแลดู
แตดอกไมอันพิจิตรไปดวยดอกไมอันเหลือง มิฉะนั้นเล็งแลดูแตดอกไมเหลืองอันบุคคลนํามาคาดไว
บูชา

  มิฉะนั้นเล็งแลดูแตผาเหลืองแลวรรณธาตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีสีเหลือง ๆ นั้นก็ไดสําเร็จอุคคห
นิมิตแลปฏิภาคนิมิตดวยงายดายแลพระโยคาพจรที่เปนอาทิกัมมิกบุคคล มิไดเคยจําเริญปตกสิณมา
แตกอน พึงจําเริญในปจจุบันชาตินี้ ก็พึงกระทําปริมณฑลกสิณดวยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีสีเหลือง จะกระทํา
ดวยดอกไมสีเหลืองมีดอกกรรณิกาทองเปนตนก็ได จะกระทําดวยผาสีอันเหลืองก็ไดจะกระทําดวย
วรรณธาตุอันใดอันหนึ่งที่มีสีเหลือง ๆ นั้นก็ได

  พิธีที่กระทํามณฑลก็เหมือนกันกับนีลกสิณ ตางกันแตบริกรรมในปตกสิณนี้ใหบริกรรมวา
ปตกัง ๆ กวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตนั้น ลักษณะแหงอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตนั้น ก็
ปรากฏเหมือนกับนีลกสิณ ตางกันแตสี ฯ

วินิจฉัยในปตกสิณยุติแตเพียงนี้

  จักวินิจฉัยในโลหิตกสิณสืบตอไป ในโลหิตกสิณนั้น พระโยคาพจรพิจารณาดอกไมแลผา
แลวรรณธาตุ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีสีแดงเปนอารมณพระโยคาพจรที่มีวาสนาไดเคยจําเริญโลกหิตกสิณมา
แตชาติกอนนั้น เล็งแลดูดอกไมในกอแลดอกไมอันบุคคลดาดบนอาสนะสักการบูชา เปนตนวาดอก
ชบาแลดอกหงอนไก แตบรรดาดอกไมทีสีอันแดงนั้นพิจารณาเอาเปนอารมณก็สําเร็จอุคคหมินิต
แลปฏภาคนิมิต ถามิดังนั้น ไดเห็นแตผาสีแดงแลวรรณธาตุอันใดอันหนึ่งที่มีสีอันแดง ก็สําเร็จอุคคห
มินิตแปฏภาคนิมิต เพราะเหตุวาวาสนาไดเคยบําเพ็ญมากอน

  และพระโยคาพจรที่เปนอาทิกัมมิกบุคคลพึงจะบําเพ็ญในปจจุบันชาตินี้ ก็พึงกระทําซึ่ง
โลหิตกสิณจึงจะควรดวยภาวนาพิธี โลหิตกสิณนั้นใหกระทําดวยดอกไมแดงเปนตนวาดอกชบาแล
ดอกหงอนไก แลดอกวานทางชาง ถามิฉะนั้นใหกระทําดวยผาแดงแลวรรณธาตุอันใดอันหนึ่งที่มีสีอัน
แดง พึงกระทําตามพิธีที่กลาวแลวในนีลกสิณ ตางแตบริกรรมจําเริญโลหิตกสิณนี้ใหบริกรรมวาโลหิต
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กัง ๆ รอยครั้งพันครั้งกวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตนั้น ลักษณะแหงอุคหนิมิตแลปฏิภาค
นิมิตนั้น ก็ปรากฏเหมือนกันกับนีลกสิณตางกันแตสี อุปจารฌานแลอัปปนาฌานก็จะบังเกิดเหมือน
กลาวแลวในปฐวีกสิณ ฯ

วินิจฉัยในโลหิตกสิณยุติแตเพียงนี้

   จักวินิจฉัยโอทาตกสิณสืบตอไป ในโอทาตกสิณนั้น คือพระโคพจรพิจารณาเอาสิ่งที่ขาว
เปนอารมณ พระโยคาพจรที่มีวาสนานั้นเล็งดูแตดอกไมสีขาวที่อยูในกอ แลดอกไมขาวอันบุคคลดาด
บนอาสนะสักการบูชาเปนตนวาดอกมะลิ ถามิดังนั้นเล็งแลดูผาขาว แลวรรณธาตุอันใดอันหนึ่งที่มีสี
ขาวนั้น อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตก็บังเกิด บางทีแลดูปริมณฑลแหงแผนดีบุกแลมณฑลแหงแผนเงิน
แลมณฑลแหงพระจันทร อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตก็บังเกิด แลพระโยคาพจรที่เปนอาทิกัมมิกบุคคล
ปรารถนาจะจําเริญโอทาตกสิณนั้น พึงกระมณฑลกสิณดวยสิ่งอันขาว คือดอกไมขาวแลผาขาว
แลวรรณธาตุที่ขาว ๆ พิธีกระทํานั้นก็เหมือนกันกับนีลกสิณ ตางแตบริกรรมในโอทาตกสิณนี้ให
บริกรรมวา โอทาตัง ๆ ลักษณะแหงอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตนั้น ก็ปรากฏเหมือนกับนีลกสิณ ตางกัน
แตสี ฯ

วินิจฉัยในโอทาตกสิณยุติแตเพียงนี้

  จักวินิจฉัยในอาโลกสิณสืบตอไป พระโยคาพจรที่มีวาสนาไดจําเริญอาโลกสิณมาแตกอน
เล็งแลดูแตแสงพระจันทรพระอาทิตยอันสองเขามาโดยชองฝาแลชองหนาตางเปนตน ที่ปรากฏเปน
ปริมณฑลเปนวงกลมอยูที่ฝาแลพื้น ก็ไดสําเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตดวยงายดาย บางคาบอยูใน
รุกขมูลรมไมมีใบอันทึบอยูในมณฑลอันมุงดวยกิ่งไมมีใบอันทึบแลเห็น พระอาทิตย พระจันทรอันสอง
ลงมาปรากฏ เปนปริมณฑลอยูในพื้นพสุธาก็ไดสําเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต เพราะเหตุที่มีวาสนา
ไดสรางสมมาแตกอน

  แลพระโยคาพจรที่เปนอาทิกัมมิกบุคคลนั้น ถาจะจําเริญอาโลกสิณก็พึงพิจารณาจันทา
โลกแลสุริยาโลก แสงพระจันทรพระอาทิตยสองมาโดยชองฝาเปนอาทิ แลปรากฏเปนปริมณฑลอยู
ในฝาเปนอารมณแลวก็พึงบริกรรมวาโอภาโส ๆ ถามิฉะนั้นก็ใหบริกรรมวาอาโลโก ๆ กวาจะไดสําเร็จ
อุคคหนิมิต ถายังมิอาจไดสําเร็จดวยพิธีดังนี้ ก็พึงเอาหมอมาเจาะเสียใหเปนชอง จึงเอาประทีปตามไว
ขางใน ปดปากหมอเสียใหดีผินชองนั้นไวเฉพาะริมฝา แสงสวางที่ออกโดยชองนั้นจะปรากฏเปน
ปริมณฑลอยูในฝา พระโยคาพจรจึงนั่งตามพิธีปฐวีกสิณแลว พึงพิจารณาเอาปริมณฑลที่ปรากฏในริม
ฝานั้นเปนอารมณ พึงบริกรรมวาอาโลโก ๆ เถิด อันเจาะหมอใหเปนชองตามประทีปในหมอกระทํา
ดังนี้ ปริมณฑลกสิณนั้นตั้งอยูนาน ไมแปรปรวนไปเร็ว ไมหายเหมือนจันทาโลกแลสุริยาโลกแสง
จันทรพระอาทิตยที่ปรากฏโดยชองฝาเปนอาทิ

  เมื่อพระโยคาพจรกระทําบริกรรมวาอาโลโก ๆ รอยครั้งพันครั้งกวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตแล
ปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอาโลกสิณนั้นปรากฏดุจดังมณฑล อันปรากฏในฝาแลพื้นแผนดิน ปฎิภาค
นิมิตนั้นผองใสเปนแทงทึบ เปรียบประดุจเปนกองแหงแสงสวาง แสงสวางอยางประหนึ่งวามาเปนกอง
อยูในที่นั้น จตุตถฌานแลปญฐมฌานจักบังเกิดนั้น ก็เหมือนกลาวแลวในปฐวีกสิณ ฯ

วินิจฉัยในอาโลกสิณยุติเพียงเทานี้

  จักวินิจฉัยในอากาสกสิณสืบตอไป ในอากาสกสิณนี้ คือพระโยคาพจรพิจารณาเอาอากาศ
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เปนอารมณ พระโยคาพจรที่มีวาสนานั้น เห็นแตชองฝาแลชองดาลเห็นแตชองหนาตาง ก็ไดสําเร็จ
อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตดวยงาย มิไดลําบากยากใจ พระโยคาพจรที่หาวาสนาหนหลังมิไดถึงจะ
บําเพ็ญอากาสกสิณในปจจุบันชาตินี้ ก็พึงกระทําอากาสกสิณสําหรับจะไดเปนที่ตั้งจิต พึงตัดชองฝา
มณฑปอันบุคคลมุงเปนอันดีนั้นใหเปนปริมณฑลกลมกําหนดโดยกวางนั้นใหได ๑ คืบกับ ๔ นิ้ว

  ถามิฉะนั้นจะเอาหนังเอาลําเเพนมาเจาะใหเปนชองกลมกวางคืบ ๔ นิ้ว แลวจะมาขึงไวในที่
เฉพาะหนาก็ตามมาเจาะใหเปนชองกลมกวางคืบ ๔ นิ้ว แลวจะมาขึงไวในที่เฉพาะหนาก็ตามเมื่อ
กระทําชองดังนั้นแลว ก็พึงกระทําพิธีทั้งปวง เหมือนดังพิธีที่กลาวไวในปฐวีกสิณตั้งจิตไวในชองนั้น
แลว ก็พึงบริกรรมวาอากาโส ๆ รอยครั้งพันครั้งมากกวารอยครั้งพันครั้ง กวาจะไดสําเร็จอุคคหนิมิตแล
ปฏิภาคนิมิต

  อุคคหนิมิตในอากาสกสิณนี้ปรากฏเปนชอง เหมือนชองที่พระโยคาพจรกระทําที่สุดแหง
ชองฝา แลที่สุดแหงชองหนังชองลําเเพนนั้นก็ปรากฏอยูในอุคคหนิมิต ครั้นนิมิตดําเนินขึ้นถึงที่เปน
ปฏิภาคแลวก็ปรากฏแตอากาสศเปลาที่สุดแหงชองฝาชองหนังลําแพนนั้นไดปรากฏหามิได ปรากฏ
เปนอากาศกลมอยูเทากันกับมณฑลกสิณ แตทวามีพิเศษที่แผออกไดเมื่อยังเปนอุคคหนิมิตอยูนั้นแผ
ออกมิได ตอเปนปฏิภาคนิมิตแลวจึงแผออกได พิธีที่จะตั้งเตียงแลนั้งบัลลังกสมาธิหลับจักษุแลลืม
จักษุ พิจารณาโทษกามคุณ แลอานิสงสฌานแลระลึกถึงพระรตนัตยาทิคุณนั้น พึงกระทําตามพิธีที่
กลาวแลวในปฐวีกสิณนั้น ฯ

จบกสิณ ๑๐ แตเทานี้

  พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจา พระองคเปนผูรูจริงเห็นจริงในสรรพไญยธรรมทั้งปวง ไดทรง
แสดงกสิณ ๑๐ อยางทางสมถภาวนาวิธีอันเปนเหตุจะใหบรรลุถึงจตุตถฌานแลปญจมฌานในรูปาพจร
ภูมิโดยนัย ที่ไดรับรวมแสดงมานี้เปนสําคัญ ฯ

  ก็แลเมื่อผูโยคาพจรศึกษารอบรูในกสิณพิธี ตามกสิณภาวนานัยดังนี้แลว ตอนั้นไปก็ควรจะ
ศึกษาใหรูในปกิรณกพิธี ทางอิทธิฤทธิ์ตาง ๆ อันจะไดอานุภาพกสิณที่บุคคลจําเริญใหเต็มที่ถึงจตุตถ
ฌานนั้น ฯ

  ในกสิณทั้ง ๑๐ นี้ สวนปฐวีกสิณ เมื่อพระโยคาพจรจําเริญถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แลว ก็
สามารถจะอธิษฐานจิตนฤมิตรูปสิ่งของตาง ๆ เปนตนวา นฤมิตคนเดียวใหเปนคนมาก ใหคนมากเปน
คนเดียวได แลทําอากาศแลน้ําใหเปนแผนดินแลวเดินยืนนั่งนอนในที่นั้นไดดังประสงค ฯ

  แลพระโตคาพจร อันจําเริญอาโปกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แลวก็สามารถจะอษิษฐานจิต
นฤมิตแผนดินใหเปนน้ําแลวดําผุดไปไดในแผนดินแลทําฝนใหตกลงได แลนฤมิตใหเปนแมน้ําหวย
หนองใหญนอยเกิดขึ้นได แลทําพื้นที่รองภูเขาแลปราสาทเปนตน ใหเปนน้ําแลวโยคคลอนภูเขาเปน
ตนใหไหวไดดังประสงค ฯ

  และพระโยคาพจร อันจําเริญเตโชกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แลวก็สามารถจะอษิฐานจิต
นฤมิตใหบังเกิดควันกลุมแลเปลวไฟสวางได แลทําในถานเพลิงใหตกลงได แลปรารถนาจะเผาสิ่งใด 
ๆ ก็อาจกระทําใหเกิดไฟ เผาสิ่งนั้นใหไหมได แลทําใหบังเกิดแสดงไฟสวางแลเห็นรูปในที่ไกลที่ใกล
ดังวาเห็นดวยตาทิพย แลพระอรหันตทานที่มีเตโชกสิณสมาบัติคราวเมื่อปรินิพพาน ทานสามารถ
จําเริญใหเกิดเตโชธาตุเผาสรีรกายของทานไดดังประสงค ฯ

  แลพระโยคาพจร อันจําเริญวาโยกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แลวก็สามารถจะอธิษฐานจิต
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แลกระทําใหเปนตัวลอยไปตามลมหรือทวนลมไดแลทําใหลมนอยใหญเกิดไดดังประสงค ฯ

  แลพระโยคาพจร อันจําเริญนีลกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แลวก็สามารถจะอธิษฐานจิต
นฤมิตใหรูปเขียว แลทําใหเกิดมืดเขียวคลุมแลทําสิ่งอื่น ๆ ที่สุกใสงามดีใหเสียสีไดดังประสงค ฯ

  แลพระโยคาพจร อันจําเริญปตกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แลวก็สามารถอธิษฐานจิต
นฤมิตรูปใหมีสีเหลือง แลทําสีอื่น ๆ ใหหมนหมองใหเปนสีผองใสเหลืองดีไดดังประสงค ฯ

  พระโยคาพจร อันจําเริญโลหิตกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แลวก็สามารถจะอธิษฐานจิต
นฤมิตรูปใหมีสีแดง แลทําสีอื่นใหเปนสีแดงไดดังประสงค ฯ

  แลพระโยคาพจร อันจําเริญโอทาตกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แลวก็สามารถจะอธิษฐาน
จิต นฤมิตรูปใหมีสีขาว แลทํางวงเหงาใหตั้งอยูไกล แลมืดมนใหคลายไป แลทําใหเปนแสงสวางแล
เห็นรูปสิ่งของทั้วปวง ดังวาเห็นดวยตาทิพยไดดังประสงค ฯ

  แลพระโยคาพจร อันจําเริญอาโลกกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แลวก็สามารถจะอธิษฐาน
จิต นฤมิตรูปใหสวางดวยรัศมี แลงวงเหงาใหตั้งอยูไกล แลทําใหเกิดแสงสวางแลเห็นรูปสิ่งของทั้ง
ปวงดังวาเห็นดวยตาทิพยไดดังประสงค ฯ

  แลพระโยคาพจร อันจําเริญอากาสกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แลวก็สามารถจะอธิษฐาน
จิต ทําที่ปกปดมิดชิดใหเปดเผย แลนฤมิตใหเกิดอากาศชองวางขึ้นภายในแผนดิน แลภายในภูเขา 
แลวเขาไปยืนเดินนั่งนอนได แลทะลุไปในที่กั้นกําลังไดดังประสงค ฯ

  กสิณ ๑๐ นี้ วิธีที่จะอธิษฐานจิต นฤมิตใหเปนอยางหนึ่งอยางใดนั้น เมื่อพระโยคาพจร
จําเริญกสิณสวนหนึ่งสวนใด ไดเขาถึงจตุตุฌาน ควรเปนที่ตั้งอภิญญาแลว เมื่อจะอธิษฐานจิตตอง
ออกจากจตุตถฌานนั้น แลวจึงยกเรื่องที่ตนประสงคนั้นขึ้นเพงรําพึงอยูใหมั่น ครั้นแลวจึงยกเรื่องที่
ประสงคนั้นขึ้นบริกรรม แลวกลับเขาถึงจตุตถฌานอีกขณะจิตหนึ่งแลว จึงออกจตุตถฌานอีก แลวจึง
อธิษฐานตั้งจิตทับลงวา ของสิ่งนี้ ๆ จึงเปนอยางนี้ ๆ พอตั้งจิตอธิษฐานลง สิ่งที่ประสงคนั้นก็เปนขึ้น
ในขณะทันใดนั้น ฯ

จบกสิณ ๑๐ ประการแตเพียงนี้
***********

กสิณานฺนตรํ อุทิฎเฐสุ ปน อุทฺธุมาตกํ ฯลฯ ปน อุทฺธุมาตตฺตา อุทฺธุมาตกํ ในลําดับ
กสิณนิเทศนั้น พระพุทธโฆษาจารยเจาผูตกแตงพระคัมภีรวินิจฉัยในอสุภกรรมฐาน ๑๐ คือ อุทธุมาต
กอสุภ ๑  วินีลกอสุภ ๑ วิปุพพกอสุภ ๑ วิฉิททกอสุภ ๑ วิกขายิตกอสุภ ๑ วิกขิตตกอสุภ ๑  หต
วิกขิตกอสุภ ๑ โลหิตกอสุภ ๑ ปุฬุวกอสุภ ๑ อัฏฐิกอสุภ ๑ เปน ๑๐ ทอนดังนี้

  อุทธุมาตกอสุภนั้น คือรางกายผีอันพองขึ้นโดยลําดับ จําเดิมแตวันสิ้นแหงชีวิตพอบวมขึ้น
บริบูรณ ไปดวยลม  วินีลกอสุภนั้น คือรางผีอันมีสีตาง ๆ คือสีแดงสีขาวสีเขียวเจือกัน มีสีอันแดงในที่
อันมีเนื้อมาก มีสีขาวในที่ประกอบดวยหนอง มีสีอันเขียวโดยมากดุจคลุมไปดวยผาสาฎกอันเขียว
อาศัยที่มีเขียวโดยมากจึงชื่อวาวินีลกอสุภ วิปุพพกอสุภนั้น คือรางผีอันมีน้ําเหลืองแลหนองอันไหล
ออกมาในที่อันปริแลเปอยพังออกนั้น วิฉิททกอสุภนั้น คือรางผีอันขาดเปน ๒ ทอน ทอนกลาง มีกาย
ขาดขจัดขจายจากกัน วิกขายิตกอสุภนั้น คือซากผีอันสัตวทั้งปวงเปนตนวาสุนัขบานจิ้งจอกกัดทึ้ง
ยื้อแยงโดยอาการตาง ๆ แตขางโนนแลขางนี้
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  วิกขิตตกอสุภนั้น คือซากผีอันบุคคลทิ้งไวใหตกเรี่ยรายอยูในที่นั้น ๆ มืออยูขาง ๑ เทาอยู
ขาง ๑ ศีรษะอยูขาง ๑ หตวิกตตกอสุภนั้น คือซากผีอันบุคคลผูเปนเวรสับฟนดวยเครื่องศาสตราวุธใน
อังคาพยพใหญนอยเปนริ้วเปนรอยกากบาท โลหิตกอสุภนั้น คือรางผีอันแปดเปอนดวยโลหิต อัน
ไหลเอิบอาบออกจากสรีรประเทศนั้น ๆ ปุฬุวกอสุภนั้น คือรางผีอันเต็มบริบูรณดวยกิมิชาติ หมูหนอน
เบียนบอนคลายอยูทั่วสรีรประเทศตาง ๆ  อัฏฐิกอสุภนั้น คือซากผีมีแตรางกระดูกทั้งสิ้นแลมีอยูแต
กระดูกอันเดียวก็ไดชื่อวาอัฏฐิกอสุภ

  โยคาพจรกุลบุตรปรารถนาจะยังอุคคหนิมิต อันชื่อวาอุทธุมาตกะใหบังเกิดในอุทธุมาตกนั้น
แลวจะจําเริญอุทธุมาตกฌานพึงเขาไปสูสํานักอาจารย ผูจะใหพระกรรมฐานโดยนัยอันกลาวแลวใน
ปฐวีกสิณพึงเรียนพระกรรมฐานในสํานักอาจารยนั้น เมื่อพระอาจารยจะบอกพิธีอันจะไป เพื่อประโยชน
จะถือเอาซึ่งอสุภนิมิตนั้น ใหบอกซึ่งกิริยาอันจะกําหนดซึ่งนิมิตโดยรอบคอบ ๑ ใหบอกซึ่งลักษณะอัน
จะถือเอาดวยอุคคหนิมิต ๑๑ ประการนั้น ๑ ใหบอกซึ่งกิริยาอันพิจารณาหนทางอันจะไปแลมานั้น ๑
พึงบอกซึ่งวิธีทั้งปวงตราบเทาถึงอัปปนาเปนปริโยสานแกศิษยผูจะเรียนจงถวนถี่ทุกประการ

  พระโยคาพจรเรียนพิธีทั้งปวงไดชํานาญดีแลว ใหเขาไปในเสนาสนะประกอบดวยองค ๕ 
ประการดังพรรณนามาแลวในกสิณนิเทศ พึงแสวงหานิมิตคือซากผีอันซึ่งพองขึ้นมานั้น ถาแลพระ
โยคาพจรไดขาวเขาบอกวารางผีซึ่งพองขึ้นนั้น เขาทิ้งไวแทบประตูบานอันมีชื่อโพนก็ดี ในปากปาใน
หนทางก็ดี แถบเชิงเขาแลรมไมในปาชาก็ดี อยาพึงไปในขณะอันไดฟงจะเกิดอันตรายในระหวางการ
ดุจบุคคลอันดวน ๆ ลงไปสูแมน้ํานทีธาร อันเต็มบริบูรณโดยใชทาแลเกิดอันตรายตาง ๆ เปนตนวาตก
ลงไปดวยสามารถหาวิจารณปญญามิได เหตุรางอสุภนั้นพาลมฤครายกาจหยาบชาหวงแหนรักษาอยูก็
ดี บางทีฝูงอมนุษยสิ่งสูอยูก็ดี จะกระทําอันตรายแกชีวิตแหงพระโยคาพจรอันไปโดยดวนแลมิได
พิจารณานั้น

  ถาไปแทบประตูบานแลไปโดยทาอาบน้ําแลปลายนาก็ดี จะไปพบวิสภาคารมณแลว คือรูป
สตรีภาพอันอยูแทบหนทางนั้น น้ําจิตก็จะเกิดกําหนัดในรูปสตรีภาพจะสํารวมจิตไวมิได อนึ่งซากอุทธุ
มาตกนั้น ถาเปนซากอสุภสตรีก็บมิเปนที่สบายแหงพระโยคาพจร เหตุกายบุรุษเปนวิสภาคคือมิไดเปน
ที่ชอบอารมณ ในที่จะจําเริญภาวนาแหงสตรีภาพ กายแหงสตรีภาพมิไดชอบอารมณแหงบุรุษ ซาก
เฬวระนั้นตายลงใหม ๆ ก็จะปรากฏแกพระโยคาพจร โดยสุภารมณอันเหมาะงาม จะมิไดเปนที่อนิจจัง
สังเวช

  เมื่อพระโยคาพจรเห็นซากเฬวระเปนสุภารมณขมจิตไว ไมหยุดแลวก็จะเปนอันตรายแกศา
สนะพรหมจรรย ถาแลพระโยคาพจรมีสติตั้งอยูตักเตือนอาตมาวา กิริยาที่จะมาสํารวมรักษาจิตไวมิให
มีภัยในพรหมจรรยแตเพียงนั้นจะไดหนักจะไดยากแกภิกษุผูมีปญญาอยางอาตมานี้หามิได เมื่อมีสติ
ตั้งอยูตักเตือนตนไดดังนี้แลวก็พึงไปเถิด เมื่อจะไปนั้นพึงใหบอกกลาวร่ําลาแกพระสงฆเถระ แล
พระภิกษุองคอื่นอันมีพาสนาอันปรากฏแลวจึงไป

  เหตุวาไปสูปาชานั้น ครั้นไดเห็นรูปแลไดฟงเสียงผีแลราชสีหแลเสือโครงเปนอาทิแลวจะ
เกิดการกําเริบน้ําจิต ๆ จะสงบอยูมิไดอังคาพยพจะหวั่นไหว มิฉะนั้นขุกอาพาธอันบังเกิดขึ้น ทานจะได
ชวยรักษาบาตรแลจีวรในวิหารไวมิใหเปนอันตราย อนึ่งทานจะไดใชภิกษุหนุมแลสามเณรออกไปให
ชวยปฏิบัติ อนึ่งมหาโจรที่กระทํากรรมแลวก็ดี ปรารถนาจะกระทําโจรกรรมแตยังมิไดกระทําก็ดี มัก
สําคัญเขาใจวาปาเปนที่ปราศจากรักเกียจแกคนทั้งปวง ๆ ไมมีความสงสัยเขาใจดังนี้แลวก็มักมา
ประชุมกันอยูในปาชา เมื่อคนทั้งปวงเขาติดตามไป มหาโจรจวนตัวเขาแลว ก็จะทิ้งหอทรัพยไวในที่
ใกลแหงพระภิกษุแลวก็จะพากันหนีไป คนทั้งปวงก็จะจับเอาวาเปนโจรแลจะบียนโบยตีไดความ
ลําบาก

  พระมหาเถระแลภิกษุหนุมที่มีบุญวาสนานั้น ทานจะไดวากลาวปองกันวาอยาเบียดเบียน
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เจากูรูปนี้เลย เจากูรูปนี้ไดบอกกลาวแกเราแลว จึงไปดวยการกรรมอันนี้ตางหากจะไดไปกระทํา
โจรกรรมฉกลักหามิได ทานวากลาวหามปรามดังนี้แลวทานก็จะกระทําใหเปนสุนทรสิริสวัสดิ์สถาพร
อันบอกกลาวเสียกอนแลวจึงไปนั้นมีอานิสงสดังนี้ เหตุดังนั้น พระโยคาพจรบอกกลาวไวใหเปนพยาน
ดังนี้แลว พึงใหมีความรักความยินดีชื่นชมโสมนัสในที่จะไดเห็นอสุภนิมิตนั้น ดุจขัตติยราชกุมารอัน
ยินดี เสด็จไปที่อภิเษกมงคลสถาน มิฉะนั้นดุจบุคคลผูเปนทานาธิบดีอันชื่นชมยินดีไปสูโรงทาน
มิฉะนั้นดุจคนเข็นใจไปสูขุมทรัพย

  เมื่อพระโยคาพจรจะไปเยี่ยมปาชานั้น เพื่อจะขมขี่น้ําจิตของตนใหพนจากนิวรณโทษทั้ง ๕ 
ประการนั้น พึงตีระฆังประชุมฆทั้งปวงใหพรอมกันแลวจึงไป เมื่อจะไปนั้นพึงใหพระกรรมฐานเปน
ประธานใหไปแตองคเดียว อยามีเพื่อนเปน ๒ อยาไดละเสียซึ่งมูลกรรมฐานเดิม มีพุทธานุสสติเปนตน
ที่ตนคอยบําเพ็ญมากอน ดวยอาโภคจิตวาอาตมะไปบัดนี้ เพื่อจะถือเอาซึ่งอุทธุมาตกอสุภกรรมฐาน
ใหกระทํามูลกรรมฐานไวในใจแลว พึงใหถือเอาไมเทาเพื่อจะปองกันเสียซึ่งอันตรายอันเกิดแตสุนัขใน
ปาชาเปนตน พึงตั้งสติใหมั่นในมูลกรรมฐาน พึงสํารวมอินทรีย ๖ ใหสงัดไวภายใน อยาทําน้ําใจไว
ภายนอก เมื่อจะออกจากวิหารนั้นพึงกําหนดประตูวา อาตมะออกจากประตูอันมีชื่อโพน

  อนึ่ง พึงใหกําหนดหนทางที่ตนไปนั้นวา หนทางอันนี้ตรงไปขางทิศตะวันตก ทิศเหนือทิศ
ใตตรงไปสูอนุทิศแหงทิศใหญ ๆ นั้น อนึ่งพึงสังเกตกําหนดวา หนทางอันนี้มาถึงที่นี้แวะไปขางขาง
ซายมาถึงที่นี้แวะไปขางขวา กอนศิลาอยูขางนี้ จอมปลวกอยูขางนี้ ตนไมกอไมเครือเถาวัลยขาง ๆ นี้
สังเกตกําหนดดังนี้แลว พึงไปสูพิจารณาอุทธมาตกอสุภนิมิต เมื่อจะไปนั้นอยาไปใตลม กลิ่นซากเฬ
วระจะสัมผัสฆานประสาทแลวจะพึงยังสมองศีรษะใหกําเริบ มิฉะนั้นจะยังอาหารใหเกิดการกําเริบออก
จากปาก มิฉะนั้นจะพึงใหเกิดวิปฏิสารเดือดรอน วาอาตมะมาสูที่กเฬวระเห็นปานดังนี้พึงใหพระ
โยคาพจรเวนทางใตลมเสีย แลวใหไปเหนือลม

  ผิวาหนทางขางเหนือลมนั้นเดินไมได ดวยมีภูเขาแลกอนศิลาใหญแลรั้วแลหนามนั้นกําบัง
อยูในระหวางหนทางขางเหนือลมนั้น เปนเปอกตมเปนน้ําเปนโคลนอยู ก็พึงใหพระโยคาพจรเอามุม
จีวรปดนาสิกเสียแลวพึงไปเถิด เมื่อไปถึงแลวอยาเพิ่งเล็งแลอสุภนิมิตพึงใหกําหนดเสียกอน คือพระ
โยคาพจรยืนอยูทิศบางแหงนั้นซากอสุภไมถนัด น้ําจิตไมควรภาวนากรรม ก็ใหเวนเสียอยายืนอยูใน
ทิศอันั้น ใหไปยืนอยูในที่ไดเห็นซากอสุภถนัด

  น้ําจิตจะไดควรแกกรรมฐานภาวนา และอยายืนในที่ใตลมกลิ่นอสุภจะเบียดเบียน จิตจะ
ฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ อยายืนขางเหนือฝูง อมุนษยที่สิ่งอยูในซากอสุภนั้นจะโกรธแลวจะกระทํา
ความฉิบหายใหตาง ๆ พึงใหพระโยคาพจรหลีกเลี่ยงเสียสักหนอย อยายืนขางเหนือลมยิ่งนัก อนึ่ง
เมื่อจะยืนนั้นอยาใหใกลนัก อยายืนใหชิดเทานักชิดศีรษะนัก เพราะวาพระโยคาพจรยืนไกลซากอสุภ
มิไดปรากฏประจักษแจง ยืนใกลนักเกิดภัยอันตรายยืนชิดเทาชิดศีรษะนัก จะมิไดพิจารณาเห็นอสุภ
สิ้นทั้งหลาย เหตุดังนั้นพระโยคาพจรอยายืนใหใกลนัก พึงยืนในที่ทามกลางแหงตัวอสุภอันเปนที่
สบายเมื่อยืนอยูดังนี้

  ผิวากอนศิลามีอยูริมรูปอสุภนิมิต แลกอนศิลานั้นปรากฏแกจักษุของพระโยคาพจร ก็ให
พระโยคาพจรสังเกตกําหนดใหรูตระหนักวา กอนศิลาอยูตรงนี้ อสุภนิมิตอยูตรงนี้ สิ่งนี้คือกอนศิลา สิ่ง
นี้คืออสุภนิมิต อนึ่งผิวาจอมปลวกอยูใกลซากอสุภ ก็พึงใหพระโยคาพจรกําหนดใหรูตระหนัก วาจอม
ปลวกอันนี้สูงต่ําเล็กใหญและดําขาวยาวสั้นกลมเปนปริมณฑล แลวพึงใหกําหนดสืบไปวาจอมปลวก
อยูตรงนี้ อสุภนิมิตนี้ สิ่งนี้คือจอมปลวก สิ่งนี้คืออสุภนิมิต

  อนึ่งผิวาตนไมมีใกลซากอสุภ ก็พึงใหพระโยคาพจรกําหนดใหแน วาไมนี้เปนไมโพไทรไม
เตารางไมเลียบ สูงต่ําดําขาวเล็กใหญอยางนี้ ๆ แลวใหกําหนดตอไปวา ไมอยูตรงนี้ ซากอสุภอยูตรง
นี้ สิ่งนี้ตนไมสิ่งนี้คือซากอสุภนิมิต ผิวากอไมอยูใกลซากอสุภก็พึงกําหนดใหรูวา กอไมอันนี้เปนกอไม
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เหยี่ยว อันนี้เปนกอชบา อันนี้เปนกอวานชาง กอนี้สูง กอนี้ต่ํา กอนี้เล็ก กอนี้ใหญ แลวใหพึงกําหนด
ตอไปวากอไมอยูตรงนี้ อสุภนิมิตอยูตรงนี้ อนึ่งผิวาเครือเถาอยูใกลซากอสุภ ก็พึงใหพระโยคาพจร
กําหนดใหแนวาเครือเถานี้เปนเครือฟกเปนเครือถั่วทอง เปนเครือเถาหญานาง เปนเครือเถากระพัง
โหม แลวพึงกําหนดสืบตอไปวา เครือเถาอยูตรงนี้ อสุภนิมิตอยูตรงนี้ สิ่งนี้เปนเครือเถา สิ่งนี้เปนอสุภ
นิมิต พระโยคาพจรกําหนดดังนี้แลว

  อันดับนั้นพึงใหถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยอาการ ๖ คือถือโดยสี ๑ โดยเพศ ๑ โดย
สัณฐาน ๑ โดยทิศ ๑ โดยที่ตั้ง ๑ โดยกําหนด ๑ เปนอาการ ๖ ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยสีนั้น 
คือใหกําหนดวาซากอสุภ อันนี้เปนรางกายของคนดํา อันนี้เปนรางกายของคนขาว อันนี้เปนรางกาย
ของคนที่มีผิวหนังอันพรอยลาย ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยเพศนั้น อยาพึงกําหนดรางกายอันเปน
เพศสตรี อันนี้เปนเพศบุรุษ พึงใหกําหนดแตวาซากอสุภอันนี้เปนรางกายแหงบุคคลอันตั้งอยูใน
ปฐมวัย อันรางกายแหงบุคคลอันตั้งอยูมัชฌิมวัยอันนี้เปนรางกายแหงบุคคลอันตั้งอยูในปจฉิมวัย

  กําหนดโดยสัณฐานแหงอุทธุมาตก วาสิ่งนี้เปนสัณฐานศีรษะ สิ่งนี้เปนสัณฐานคอ สิ่งนี้เปน
สัณฐานมือ สิ่งนี้เปนสัณฐานทอง สัณฐานนาภี สัณฐานสะเอว เปนสัณฐานขา สิ่งนี้เปนสัณฐานแขง 
สิ่งนี้เปนสัณฐานเทา กําหนดโดยทิศนั้นคือใหกําหนดวา ในซากอสุภนี้มีทิศ ๒ ทิศ คือทิศเบื้องต่ํา ทิศ
เบื้องบน ทองกายเบื้องต่ํา ตั้งแตนาภีลงมาเปนทิศเบื้องต่ํา ทอนกายบน ตั้งแตนาภีขึ้นไปเปนทิศเบื้อง
บน นัยหนึ่งพึงใหพระโยคาพจรกําหนดทิศที่ยืน แลทิศที่อยูแหงซากอสุภ วาอาตมายืนอยูในทิศอันนี้ 
ซากอสุภกลิ้งอยูในทิศอันนี้ ใหกําหนดทิศเปน ๒ อยางดังนี้

  ซึ่งวาใหถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยที่ตั้งนั้น พึงใหกําหนดวาซากอสุภที่กลิ้งอยูนี้ มืออยู
ที่นี้ เทาอยูที่นี้ ศีรษะอยูดังนี้ ทามกลางกายอยูที่นี้ นัยหนึ่งพึงใหกําหนดที่ยืนแหงตน แลที่อยูแหง
ซากอสุภ วาอาตมายืนอยูที่นี้ ซากอสุภกลิ้งอยูที่นี้ พึงใหกําหนดที่ตั้งเปน ๒ อยางดังนี้ จงวาใหถือเอา
อุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยปริเฉทนั้น คือใหกําหนดวาซากอสุภนี้กําหนดในเบื้องต่ําดวยเทา กําหนดใน
เบื้องบนดวยปลายผม กําหนดโดยกวางดวยหนังเต็มไปดวยเครื่องเนา ๑๒ สิ่งสิ้นทั้งนั้น นัยหนึ่งวาให
ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยปรเฉทนั้น คือใหกําหนดหัตถาทิอวัยวะสิ่งนี้เปนมือสิ่งนี้เปนศีรษะ สิ่งนี้
เปนกลางตัวเเหงอุทธุมาตกอสุภนิมิต พระโยคาพจรพิจารณาที่เทาใดวาเปนอุทธุมาตกะ ก็พึงให
กําหนดเอาที่เทานั้นวาหัตถาทิอวัยวะทั้งปวงนี้ก็คงจะพองขึ้นเห็นดังนี้ นาเกลียดนาหนาย

  อนึ่งพระโยคาพจรไมควรพิจารณารางกายสตรีภาพใหเปนอุทธุมาตกะกรรมฐาน เหตุวากาย
สตรีภาพไมควรบุรุษจะพิจารณาเปนพระกรรมฐาน รางกายแหงบุรุษไมควรสตรีภาพจะพิจารณาเปน
พระกรรมฐาน รางกายแหงบุรุษแลรางกายแหงสตรีภาพนี้เปนวิสภาคแกกัน อสุภรมณมิไดปรากฏในรูป
กายอันเปนวิสภาค ๆ เปนเหตุจะใหน้ําจิต กําเริบฟุงซานไปดวยกิเลสมีราคะเปนตน ขอหวงมีพระบาลี
ในอรรถกถามัชฌิมนิกายวา อุคฺฆาฏิตาป หิ อิตฺถิ ปุริสสฺส จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฐติ เนื้อความวา
แทจริงรางกายแหงสตรีภาพนั้น แมวาจะเปนอุทธุมาตกเทาพองอยูก็ดี ก็อาจยังจิตแหงบุรุษใหเหือด
แหงไปดวยกามราคะได เหตุดังนี้ คือใหพระโยคาพจรถือเอาอุทธุมาตกนิมิตโดยอาการ ๖ แตรางกาย
อันเปนสภาพสิ่งเดียว พระโยคาพจรจําพวกใดไดเสพพระกรรมฐานแลรักษาธุดงคเปนตน

  แตครั้งพระศาสนาพระพุทธเจาปางกอน พระโยคาพจรจําพวกนั้นแตพอเล็งแลดูอุทธุมาต
กอสุภ ก็จะไดปฏิภาคนิมิตโดยงาย มิพักลําบาก ผิวาพระโยคาพจรเล็งแลดูอุทธุมาตกอสุภแลว 
ปฏิภาคนิมิตไดปรากฏ ก็พึงใหพิจารณาอุทธุมาตกนิมิตโดยอาการดังนี้แลว ปฏิภาคนิมิตยังไมบังเกิด
ปรากฏ ก็พึงใหพระโยคาพจรพระองคนั้น ถืออุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยอาการ ๕ อีกเลา อาการ ๕ นั้น
คือใหถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยที่ตอ ๑ โดยระหวาง ๑ โดยที่ต่ํา ๑ โดยที่สูง ๑ โดยรอบคอบ ๑ 
เปนอาการ ๕

  สิริทั้งใหมทั้งเกาเขาเปน ๑๑ ซึ่งวาใหถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยที่ตอนั้น ใหพิจารณา
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เอาแตที่ตอใหญอันปรากฏแลที่ตอในรางกายมีถึง ๑๘๐ คือ ที่ตอนอย ๑๖๖ ที่ตอใหญ ๑๔ ที่ตอนอย
นั้นเล็กละเอียดนักอยาพึงพิจารณาเอาเปนอารมณเลย ใหพิจารณาเองแตที่ตอใหญอันปรากฏ คือ มือ
เบื้องขวามีที่ตอ ๓ มือเบื้องซายมีที่ตอ ๓ เทาซายเทาขวามีที่ตอขางละ ๔ คือมีที่ตออันละ ๑ สะเอวมี
ที่ตออัน ๑ เปนที่ตอใหญ ๑๔ แหงดังนี้

  ชื่อวาใหถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยระหวางนั้น คือใหพพิจารณาโดยระหวางทั้งปวง คือ
ระหวางแหงมือเบื้องขวาแลขางเบื้องขวา คือระหวางมือเบื้องซายแลเบื้องซาย คือทามกลางเทาทั้ง 
๒ คือนาภีเปนที่ทามกลางแหงทองคือ ชองแหงหู (อิติศัพทเปนอรรถแหงอาทิศัพทสงเคราะหเอา
ชองจมูกเปนตนดวยนั้น ) อธิบายวาใหพระโยคาพจรกําหนดใหรูแทวา อทุธุมาตก อสุภนี้หลับตาลืม
ตาอาปากหุบปาก ซึ่งวาใหถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยที่ต่ํานั้น คือใหพระโยคาพจรกําหนดที่ลุมที่
ต่ําในอุทธุมาตก คือ หลุมคอ หลุมคอภายในปาก

  นัยหนึ่งวาใหกําหนดเอาที่ยืนของตนวา อาตมะยืนอยูในที่ต่ํา อุทธุมาตกอยูในที่สูง กําหนด
ที่ต่ํานั้นพึงกําหนดใหเปน ๒ อยาง ดังนี้ ซึ่งวาใหถือเอาอุทธุมาตกอสุภนี้มีที่สูงนั้น คือใหพระ
โยคาพจรกําหนดวา อุทธุมาตกอสุภนี้มีที่สูง ๓ แหง คือ เขา ขา หนาผาก นัยหนึ่งวา ใหกําหนดที่ยืน
ของตน วาอาตมายืนอยูที่สูง ซากอสุภอยูในที่ต่ํา กําหนดที่สูงนั้นพึงใหกําหนดเปน ๒ อยางดังนี้

  ซึ่งวาใหถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยรอบคอบนั้น คือใหพระโยคาพจรกําหนดอุทธุมาต
กอสุภนั้นใหจงทั่ว เมื่อพระโยคาพจรหยั่งปญญา ใหสัญจรไปในอุทธุมาตกอสุภ โดยอาการ ๕ ดังนี้
แลว ที่อันใดในซากอสุภปรากฏโดยอาการเปนอุทธุมาตก ก็พึงใหพระโยคาพจรตั้งจิตไววาที่อันนี้เปน
อุทธุมาตก ผิวาที่อันใดอันหนึ่งมิไดปรากฏโดยอาการเปนอุทธุมาตกเลย ก็ใหพระโยคาพจรกําหนด
เอากายเบื้องบนมีพื้นทองเปนที่สุด เหตุที่อันนั้นเนาพองยิ่งกวาที่ทั้งปวงแลว พึงตั้งจิตไววา ที่อันนี้
เปนอุทธุมาตก พระโยคาพจรพึงถือเอานิมิตในซากอสุภนั้นใหดีดวยสามารถอุทธุมาตกนิมิต มีพรรณ
เปนตน แลมีสันธิเปนปริโยสานอันควรแกกลาวแลว พึงตั้งสติใหดีแลวพิจารณาเนือง ๆ

  เมื่อพระโยคาพจรพิจารณานั้น จะยืนก็ไดจะนั่งก็ไดไมมีกําหนด แตทวาอยาอยูใหไกลนัก
ใกลนัก อยูแตพอประมาณ แลวพิจารณาเห็นอานิสงสในอสุภกรรมฐานนั้น สําคัญวาดวงแกว ตั้งไวซึ่ง
ความเคารพรักใครจงหนัก ผูกจิตไวในอารมณ ถืออสุภนั้นใหมั่นดวยดําริวา อาตมาจะพนจากชราแล
มรณะดวยวิธีปฏิบัติอันนี้แลว ลืมจักษุขึ้นเล็งแลดูอสุภถือเอาเปนนิมิตแลว พึงจําเริญบริกรรมภาวนาไป
วา อุทฺธุมาตกํ ปฏิกุลํ อุทฺธุมาตกํ ปฏิกุลํ รอยคาบพันคาบ

  ลืมจักษุขึ้นแลวเล็งแลดูแลวพึงหลับลงพิจารณาเลา ควรจะลืมจึงจะลืมควรจะหลับจึงหลับ 
เมื่อพระโยคาพจรกระทําเนือง ๆ ดังนี้ ไดชื่อวาถือเอาอุคคหนิมิตเปนอันดี ปุจฉาถามวา ถือเอาอุคคห
นิมิตเปนอันดีนั้นในกาลใด วิสัชนาวา เมื่อพระโยคาพจรลืมจักษุขึ้นเล็งแลดูแลวหลับลงพิจารณาเลา
อันวานิมิตคือซากอสุภนั้น เขาไปปรากฏในละเวกหวางวิถีจิตของพระโยคาพจรเหมือนเมื่อแลดู ดวย
จักษุ เปนอันเดียวกันในกาลใด ก็ไดชื่อวาพระโยคาพจรถือเอาอุคคหนิมิตเปนอันดี พิจารณาเปนอันดี
กําหนดเปนอันดีดังนี้แลว

  ผิวาพระโยคาพจรนั้นมิอาจถึงที่สุดสําเร็จแหงภาวนา คือ ปฐมฌานในที่นั้น ก็พึงใหกลับมา
สูเสนาสนะ เมื่อจะกลับมานั้น พึงปฏิบัติใหเหมือนเมื่อแรกจะไปพิจารณาซากอสุภ ใหกลับมาแตผู
เดียวอยามีเพื่อ พึงใหกระทําอสุภกรรมฐานนั้นไวในใจ พึงตั้งจิตไวใหมั่น สํารวมอินทรียไวใหสงบอยู
ภายใน อยาทําน้ําใจอยูภายนอก เมื่อจะออกจากปาชานั้น พึงใหกําหนดหนทางกลับใหตระหนักแนวา
หนทางอันนี้ไปขางเหนือขางใตตะวันตกตะวันออก หนทางอันนี้แวะไปซาย หนทางอันนี้แวะไปขวา มี
กอนศิลาแลจอมปลวกตนไม แลกอไมเครือเขาเถาวัลยเปนสําคัญอยูขางน้ี ๆ พระโยคาพจรกําหนด
หนทางแลวกลับมาสูเสนาสนะดวยประการดังนี้แลว

  เมื่อจะจงกรมนั้นพึงใหจงกรมในประเทศพื้นแผนดิน อันจําเพาะหนาตอทิศที่อยูแหงอสุภ
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นิมิต แมจะนั่งภาวนาก็พึงปูอาสนะใหเฉพาะหนาสูทิศที่อยูแหงอสุภนิมิตนั้น ถามีแหวแลตนไมแลรั้ว
กีดขวางอยู พระโยคาพจรมิอาจจะเดินจงกรม มิอาจจะตกแตงอาสนะที่นั่งใหจําเพาะสูทิศอันนั้นได 
เหตุไมมีที่วางที่เปลา ก็อยาพึงใหพระโยคาพจรเล็งแลดูทิศที่อยุแหงอสุภนิมิต พึงใหตั้งจิตจําเพาะตอ
ทิศที่อยูแหงอสุภนิมิตแลว ก็พึงใหเดินจงกรมแลนั่งภาวนาในประเทศอันสมควรนั้นเถิด ฯ

  จักวินิจฉัยในเนื้อความ ๓ ขอ คือ กําหนดในนิมิตโดยรอบคอบ ๑ คือ ถือเอาอุทธุมาตกอ
สุภนิมิตโดยอาการสิบเอ็ด ๑ คือพิจารณาหนทางอันไปแลมา ๑ เปนเนื้อความ ๓ ขอดังนี้ ซึ่งวาใหพระ
โยคาจรกําหนดในที่นิมิตโดยรอบคอบนั้น มีคุณานิสงสคืออุทธุมาตกอสุภนิมิตในเขลาเอันมีควรจะไป 
คือ เวลาสังวัธยายแลกําหนดนิมิตมีไมเปนตนโดยรอบคอบแลวลืมจักษุขึ้นเล็งแลดูซากอสุภ เพื่อจะ
ถืออุคคหนิมิต

  อันวาอุทธุมาตกอสุภนั้น ปรากฏดุจลุกขึ้นหลอกหลอนแลวยืนอยู มิฉะนั้นปรากฏดุจหนึ่งวา
เขาครอบงําพระโยคาพจร มิฉะนั้น ปรากฏดุจแลนไลติดตามมา เมื่อพระโยคาพจรเห็นอารมณอันพึง
กลัว แปลกประหลาดเหมือนภูตปศาจดังนั้น ก็จะมีจิตกําเริบเปนสัญญาวิปลาสปราศจากสมปฤดี ดุจ
คนขลาดผีแลบาผีสิงแลวจะสะดุงตกใจ ใหกายเกิดกัมปนาทมีโลมชาติอันชูชันทั่วสรรพางค

  เหตุพระกรรมฐานทั้ง ๓๘ ซึ่งจําแนกไวในพระบาลีนั้น พระกรรมฐานบอนใดบอนหนึ่ง ซึ่งจะ
มีอารมณอันพึงกลัวเหมือนอุทธุมาตกอสุภกรรมฐานนี้หามิได พระโยคาพจรจะจําเริญพระกรรมฐาน
บอนนี้มักฉิบหายจากฌาน เหตุวาพระกรรมฐานบอนนี้มีอารมณอันพิลึกพึงกลัวยิ่งนัก เหตุดังนี้ พระ
โยคาพจรพึงหยุดยั้งตั้งสติใหมั่นกระทําอาโภคจิตเนือง ๆ วา ประเพณีซากอสุภซึ่งจะลุกขึ้นหลอกแลว
แลนไลติดตามมานั้นไมมีอยาง ผิวากอนศิลาแลเครือเขาแลนไลติดตามมาได ซากอสุภก็จะพึงลุกขึ้น
หลอกหลอนแลนไลติดตามกันดังนั้น

  อนึ่ง กอนศิลาแลเครือเขาแลนไลติดตามไมได ซากอสุภก็มิอาจจะแลนไลติดตามได
เหมือนฉะนั้น อันวาอาการอันเห็นปรากฏนี้ เกิดเพราะสัญญาอันกําหนดภาวนาจิต มีแตมาตรวาสัญญา
แหงทาน ดูกอนภิกษุผูเห็นภัยในวัฏฏสงสาร อันนี้พระกรรมฐานปรากฏแกทานแลวอยากลัวเลย พระ
โยคาพจรกุลบุตรบรรเทาเสียซึ่งสะดุงตกใจ ยังปราสาทเลื่อมใสใหบังเกิดแลว พึงยังภาวนาจิตให
สัญจรไปในอุทธุมาตกนิมิตนั้นเถิด พระโยคาพจรก็จะสําเร็จภาวนาวิเศษ คือ ปฏิภาคอัปปนาปฐมฌาน
ในเบื้องหนา

  พระโยคาพจรกําหนดนิมิตโดยรอบคอบนั้นมีคุณานิสงส คือ มิไดเปนที่หลงใหลแหงน้ําจิต
ดังนี้ พระโยคาพจรยังนิมิตตคาหะ คือ ถือเอาอุทธุมาตกนิมิตโดยอาการ ๑๑ ใหสําเร็จแลวก็จะไดคุณา
นิสงส คือ นอมพระกรรมฐานมาผูกไวในจิต อุคคหนิมิตจะบังเกิดแกพระโยคาพจร ก็เพราะที่ลืมจักษุ
ขึ้นเล็งแลอุทธุมาตกอสุภ เมื่อพระโยคาพจรยังภาวนาจิตใหสัญจรไปในอุคคหนิมิต แลวก็จะไดซึ่ง
ปฏิภาคนิมิต

  เมื่อยังภาวนาจิตใหสัญจรไปในปฏิภาคนิมิตแลว ก็จะไดสําเร็จอัปปนา คือ ปฐมฌาน พระ
โยคาพจรประดิษฐานอยูในอัปปนาคือ ปฐมฌานแลวจะจําเริญพระวิปสสนา พิจารณาองคฌานเปน
อนิจจังทุกขัง อนัตตาแลว ก็จะไดสําเร็จพระอรหัตตัดกิเลสขาด เขาสูพระปรินิพพานควรแกการ
กําหนด พระโยคาพจรยังนิมิตคาหะ คือถือเอาอุทธุมาตกนิมิตใหสําเร็จโดยอาการ ๑๑ มีคุณานิสงส
คือจะนอมเอากระกรรมฐานมาผูกในจิตดังนี้ แลซึ่งวาใหพระโยคาพจรพิจารณาทางอันไปแลจะมีคุณา
นิสงส คือ เปนเหตุจะยังน้ําจิตใหดําเนินไปสูกรรมฐานวิถีนั้นคือ พระโยคาพจรจําพวกนี้ถือเอาซึ่ง
อุคคหนิมิตในอุทธุมาตกอสุภแลวกลับมานั้น

  ผิวามีทายกพวกใดพวกหนึ่งมาพบเขาในละเเวกหวางหนทาง แลวถามถึงดิถี วัน คืน วา 
ขาแตพระผูเปนเจา วันนี้เปนวันอะไร มิฉะนั้นเขาถามถึงปริศนามิฉะนั้น เขาปราศรัยสั่งสนทนาเปน
สุนทรกถา พระโยคาพจรจะนิ่งเสียดวยอาโภคจิตคิดวา ขาเรียนพระกรรมฐานอยูตองการอะไร ที่ขาจะ
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บอกจะกลาวเจรจาตอบ จะนิ่งเสียดวยอาโภคจิตดังนี้แลว จะเดินไปนั้นไมสมควร ๆ จะบอกเนื้อความ
ตามเหตุ ถาทายกเขาถามวันพึงบอกวัน ถามถึงปริศนาพึงแกปริศนา ผิวาไมรูพึงบอกวาไมรู

  อนึ่ง พึงปราศรัยสนทนาโดยปฏิสันถาร เมื่อพระโยคาพจรประกอบตาง ๆ อยางพรรณนามา
นี้ อุคคหมินิตที่พระโยคาพจรไดนั้น ยังไมแมนยํายังออนอยู ก็จะเสื่อมเสียจากสันดาน พระโยคาพจร 
เมื่ออุคคหนิมิตเสื่อมสูญจากสันดานดังนี้ก็ดี แมวาทีทายกมาถาม ดิถีขึ้นแรมก็พึงบอกใหแกเขา ถา
เขาถามปริศนาและโยคาพจรนั้นมิไดรู ก็พึงบอกแกเขาวา ขาไมรู ผิวารูก็ควรจะกลาวแกโดยเอกเทศ 
พึงใหปราศรัยสนทนาตอบทายกโดยอันสมควร

  เห็นภิกษุอาคันตุกมาสูสํานักแหงตน ก็พึงใหกระทําปราศรัยสนทนาดวยอาคันตุกภิกษุ 
อนึ่ง พึงใหพระโยคาพจรบําเพ็ญขุททกวัตรอันนอยเปนตน คือเจติยังคณวัตร ปฏิบัติกวาดแผวเปนตน
ในลานพระเจดีย ๑ โพธิยังคณวัตร ปฏิบัติในลานพระมหาโพธิ ๑ อุโปสถาคารวัตร ปฏิบัติในโรง
อุโบสถ ๑ โภชนาสาลาวัตร ปฏิบัติในโรงฉัน ขันตาฆราวัตร ปฏิบัติในโรงไฟ ๑ อาจาริยวัตรปฏิบัติแก
อาจารย ๑ อุปชฌายวัตร ปฏิบัติพระอุปชฌายะ ๑ อาคันตุกวัตร ปฏิบัติแกภิกษุแกภิกษุอาคันตุก ๑ คมิ
ยะวัตร ปฏิบัติแกภิกษุเดินทาง ๑

  เมื่อพระโยคาพจรบําเพ็ญขุททกวัตรเปนตนดังนี้ อันวาอุคคหนิมิตอันออนแรกได ก็จะฉิบ
หายจากสันดานแหงพระโยคาพจร แมวาพระโยคาพจรจะปรารถนากลับคืนไป ถือเอานิมิตอันนั้นใหม 
ก็มิอาจจะไปสูประเทศปาชานั้นได เหตุวาฝูงผีมนุษยเนื้อรายหากหวงแหนพิทักษรักษาอยู อนึ่ง แม
พระโยคาพจรกลับไปสูปาชานั้นไดก็ดี อุทธุมาตกอสุภนั้นก็อันตรธานเหตุอุทธุมาตกอสุภนั้นไมตั้งอยู
นาน ตั้งอยูวันหนึ่งสองวันแลวหายกลายเปนซากอสุภอื่น มีวินีลกอสุภเปนตน

  พระโยคาพจรมิอาจพิจารณาเอาอุคคหนิมิตนั้นคืนได เหตุอารมณนั้นตางไป แตบรรดาพระ
กรรมฐานบอนใดบอนหนึ่ง จะไดดวยยากอยางอุทธุมาตกอสุภกรรมฐานนี้หามิได เหตุดังนั้นเมื่ออุคคห
นิมิตหายไป เพราะบอกดิถีวันขึ้นแรมแกทายกเปนตนดวยประการดังนี้แลว พึงพิจารณามรรคาวิถีที่ตน
ไปแลมา ตราบเทาถึงที่อันคูเขาซึ่งบัลลังกสมาธิแลวแลนั่งนั้น วาอาตมาะออกจากวิหารที่อยูโดย
ประตูอันนี้ ไดไปสูหนทางจําเพาะหนาสูทิศอันโนน ไปถึงที่นั้น อาตมะแวะไปซาย ไปถึงที่นั้นอาตมะ
แวะไปขวา ไปถึงอันนั้นมีกอนศิลาเปนสําคัญ ถึงที่อันนั้นมีจอมปลวกแลตนไมกอไมเครือเขาเถาวัลย
อันใดอันหนึ่งเปนสําคัญ

  อาตมะไปโดยหนทางอันนั้นพบซากอสุภอยูที่โนน ยืนอยูที่นั้นหันหนาไปสูทิศอันโนน แล
พิจารณานิมิตโดยรอบคอบดังนี้ ถือเอาอสุภนิมิตดังนี้ ออกจากปาโดยทิศชื่อโพนแลวสําเร็จกิจสิ่งนั้น 
ๆ กลับมาโดยหนทางอันนี้ นั่งอุรุพันธาสนอยูในที่นี้ เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาดังนี้ อุคคหนิมิตอัน
หายไปก็จะปรากฏกลับคืนดุจหนึ่งวาตั้งอยูจําเพาะหนา พระกรรมฐานของพระโยคาพจรก็จะไตไป
ดําเนินไปสูมนสิการวิถีโดยอาการกอน พระโยคาพจรพิจารณาหนทางอันไปแลมานั้นมีคุณานิสงสคือ
เหตุจะยังน้ําจิตใหไตไปสูกรรมฐานวิถีดังพรรณนามานี้

เมื่ออุคคหนิมิตปรากฏกลับคืนมา บังเกิดในสันดานดังนี้แลว พระโยคาพจรพึงยังน้ําจิตให
สัญจรไปในอุทธุมาตกปฏิกูลแลวพึงพิจารณาใหเห็นอานิสงสวา อาตมะจะยังฌานใหบังเกิดแลวจะ
จําเริญพระวิปสสนามีฌานเปนที่ตั้ง พิจารณาฌานเปนพระไตรลักษณแลว จะพนจากชาติชราแลมรณะ
เพราะพิธีทางปฏิบัติ อนึ่งพระโยคาพจรพิจารณาเห็นอานิสงสดังนี้ พึงรักษาอุคคหนิมิตไวใหมั่นคงอยา
ใหอันตรธาน พึงทําการใหเหมือนคนยากรักษาดวงแกว ธรรมดาคนเข็ญใจไดดวงแกวอันมีราคาเปน
อันมากนั้น ยอมมีความเคารพรักใครชื่นชมโสมนัสในดวงแกวดวยสําคัญเขาใจวา แกวดวงนี้บุคคล
ผูอื่นจะไดพบไดเห็นเปนอันยากยิ่งนักอาตมาไดดวงแกวนี้มาไวในเรือนเปนบุญลาภล้ําเลิศประเสริฐ

  เขาใจดังนี้แลวก็มีความรักใครในดวงแกวยิ่งนัก รักษาไวมั่นคงมิไดสูญหายไปไดฉันใดก็ดี 
โยคาพจรบําเพ็ญพระกรรมฐานอันนี้ ก็พึงใหมีความรัก ความยินดี เหมือนคนเข็ญใจไดดวงแกวอันมี
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ราคา โยคาพจรบําเพ็ญพระกรรมฐานอันนี้นี่ยาก พระกรรมฐานบอนอื่น ๆ บําเพ็ญงายแทจริงโยคาพจร
จําเริญจตุธาตุกรรมฐานนั้น ก็พึงพิจารณาฌามหาภูตรูป ๔ ของตนเอง โยคาพจรจําเริญอานาปาน
กรรมฐานเลา ก็ตั้งสติไวที่ปลายนาสิกแลริมโอษฐ อันถูกลมถูกตองเอาลมเปนนิมิต พิจารณาลมนาสิก
ของตน โยคาพจรจําเริญกสิณกรรมฐานกระทําดวงกสิณทําดวงกสิณโดยใหญเทากับตะเเกรง โดย
นอยเทาขอบขัน แลวจําเริญภาวนาโดยอัธยาศัยไมเรงไมรัด

  พระกรรมฐานอื่นคือ อนุสสติแลพรหมวิหารนั้นโยคาพจรไดงายไมพักลําบากกายใจ อันอุท
ธุมาตกกรรมฐานคงจะตั้งอยูก็แตวันหนึ่งสองวัน เบื้องหนาแตนั้นก็กลายเปนอื่นมีนีลกอสุภเปนตน เหตุ
ดังนั้น พระกรรมฐานบอนอื่นจะเปนของหายากยิ่งกวาอุทธุมาตกกรรมฐานนี้หามิได เมื่อพระโยคาพจร
สําคัญเขาใจอุทธุมาตกอสุภเปนดวงแกวดังนี้แลว พึงใหมีความเคารพรักใครในอุคคหนิมิตพึงรักษา
อุคคหนิมิตไว อยาใหอันตรธานหายจากสันดานได มีอุปมาเหมือนคนเข็นใจไดดวงแกวมีราคามาก
แลวรักษาไวเปนอันดีนั้น

  อันดับนั้นโยคาพจรนั้นนั่งในที่สบาย กลางวันก็ดีใหผูกจิตไวในนิมิตดวยบริกรรมภาวนา
วา อุทฺธุมาตกํ ปฏิกุลํ อุทฺธุมาตกํ ปฏิกุลํ เอาวิตกชักมาซึ่งนิมิตพิจารณาเนือง ๆ แลว ๆ เลา ๆ
อันวาปฏิภาคนิมิตก็บังเกิดแกโยคาพจร อุคคหนิมิตกับปฏิภาคนิมิตมีเหตุตางกัน อุคคหนิมิตนั้นปรากฏ
สภาคเห็นเปนอันพึงเกลียดพึงกลัว แลแปลกประหลาดยิ่งนัก แลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏดุจบุรุษมีกาย
อันพวงพี บริโภคอาหารตราบเทามีประโยชนแลวแลนอนอยูเมื่อโยคาพจรไดปฏิภาคนิมิตนั้นแลว

  อันวานิวรณกรรม ๕ ประการ ก็ปราศจากสันดานโดยวิขัมภนปหาน พรอมกันกับโยคาพจร
ไดปฏิภาคนิมิต แลนิวรณณธรรม ๙ ประการนั้นคือ กามฉันทนิวรณ ๑ พยาบาทนิวรณ ๑ ถีนมิทธนิวรณ 
๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑ วิจิกิจฉานิวรณเปน ๕ นิวรณคือ กามฉันทะฉิบหายจากสันดานโดย
วิขัมภนปหานเหตุโยคาพจรมิไดกระทําไวในใจ ซึ่งกามคุณอันเปนภายนอก แลพยาบาทนิวรณนั้น
ปราศจากสันดานโยคาพจร เหตุโยคาจพจรสละเสียซึ่งอาฆาตอันมีความรักเปนมูลเหตุ เปรียบดุจ
บุคคลอันละโลหิตเสียแลวก็ปราศจากหนอง แลถีนมิทธนิวรณนั้นปราศจากสันดานพระโยคาพจร เหตุ
ปรารภรําพึงเพียงเครงครัดยิ่งนัก แลอุทธัจจกุกกุจจนิวรณนั้นปราศจากสันดาน เหตุโยคาพจรประกอบ
เนือง ๆ ในธรรมอันเปนที่ระงับ แลมิไดกระทําใหกําเริบรอน แลวิจิกิจฉานิวรณนั้นคือความสงสัยใน
สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองค อันเปนผูแสดงซึ่งปฏิบัติแลวิธีทางปฏิบัติ แลผลแหงปฏิบัติคือโลกิย
ผลแลโลกุตตรผลนั้นปราศจากสันดาน

  เพราะเหตุเห็นประจักษแจงในภาวนาวิเศษอันตนไดนิวรณธรรม ๕ ประการนี้ ดับพรอมกันก็
บังเกิดปรากฏแหงปฏิภาคนิมิตอันวาองคฌาน ๔ ประการนี้ คือวิตกอันยกอารมณขึ้นสูจิต ๑ คือวิจาร มี
กิริยาอันใหสําเร็จ คือพิจารณาปฏิภาคนิมิต ๑ คือปติบังเกิดแตเหตุคือปฏิภาคนิมิต อันพระโยคาพจร
ได ๑ คือสุขอันมีปสสัทธิยุคล คือกายปสสิทธิแลจิตปสสัทธิเปนเหตุ ดวยวาโยคาพจรมีจิตกอปรดวย
ปติแลว ปสสัทธิก็บังเกิดแกโยคาพจร ๑ คือเอกัคคตามีสุขเปนเหตุ ดวยสภาวะ โยคาพจรเปนสุขแลว
จึงมีสมาธิจิต ๑ องคฌานทั้ง ๕ ประการนี้บังเกิดปรากฏในปฏิภาคนิมิตอันอุปจารฌานนั้น บังเกิดเปน
รูปเปรียบแหงปฐมฌาน ก็วาอัปปนาฌานคือปฐมฌานก็ดี แลกิริยาที่ถึงซึ่งชํานาญในปฐมฌานก็ดี 
เบื้องหนาแตอุปจารฌานนี้ นักปราชญพึงรูโดยนัยดังกลาวแลวในปฐมวีกสิณนั้นเถิด

จบอุทธุมาตกอสุภโดยสังเขปเทานี้

  ในวินีลกรรมฐาน มีขออธิบายวา ใหพระโยคาพจรพิจารณาซากอสุภมีสีเขียวเปนอารมณ
แลวินิจฉัยอธิบายในวินีลกอสุภกรรมฐานนี้ ก็เหมือนกันกับอุทธุมาตกอสุภกรรมฐาน จะแปลก
ประหลาดกัน แตบริกรรมในอุทธุมาตกอสุภนั้นบริกรรมวา อุทฺมาตกํ ปฏิกุลํ อุทฺธุมาตกํ ปฏิกุลํ ใน
วินีลกอสุภกรรมฐานนี้ไหบริกรรมวา วินีลกํ ปฏิกุลํ วินีลกํ ปฏิกุลํ ในวินีลกอสุภกรรมฐานนี้ อุคคห
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นิมิตมีสีอันดางพรอยถาปรากฏดังนี้ไดชื่อวาอุคคหนิมิตบังเกิด แลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏดวยสามารถ
อันหนาขึ้นแหงสีใดสีหนึ่ง คือสีแดงสีขาวสีเขียวเจือกัน แลมีสีใดสีหนึ่งมากแผกลบสีทั้งปวง ถา
ปรากฏดังนี้ไดชื่อวาปฏิภาคนิมิตบังเกิด ฯ

จบวินีลกอสุภ

  ในวิปุพพกอสุภกรรมฐานนั้น ใหโยคาพจรพิจารณาซากอสุภอันมีน้ําหนองไหลเปนอารมณ
คือบริกรรมวา วิปุพฺพกํ ปฏิกุลํ วิปุพฺพกํ ปฏิกุลํ รอยคาบพันคาบตราบเทากวาจะไดสําเร็จอุคคห
นิมิตแลปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในวิปุพพกรรมฐานนี้ ปรากฏดุจมีหนองไหลอยูมิขาด แลปฏิภาคนิมิต
นั้นปรากฏเปนรางอสุภสงบแนนิ่งอยูมิไดหวาดไหว ซึ่งปรากฏดุจมีหนองอันไหลอยูเหมือนอุคคหนิมิต
นั้นหาบมิได ฯ

จบวิปุพพอสุภ

  ในวิฉิททกอสุภกรรมฐานนั้น มีขออธิบายวา ใหโยคาพจรพิจารณาซากเฬวระแหงขาศึกแล
โจร อันพระมหากษัตริยตรัสใหตัดใหฟน มีศีรษะอันขาด มือขาด เทาขาด แลวกลิ้งอยูในที่สนามรบ
แลปาชา อันเปนที่อาศัยแหงโจรแลปาชา ถามิฉะนั้นพึงพิจารณาซากอสุภแหงมนุษย อันพาลฤค เปน
ตนวาเสือโครงแลเสือเหลืองขบกัดใหขาดเปนทอน ๆ ทอดทิ้งอยูในไพรสณฑประเทศ เหตุดังนั้นเมื่อ
โยคาพจรไปสูที่พิจารณาซากอสุภนั้น

  ผิวาซากอสุภอันตกอยูในทิศตาง ๆ นั้น ปรากฏแกโยคเทศคลองที่สวางของจักษุแหงพระ
โยคาพจร ดวยอาวัชชนะพิจารณาครั้งเดียวก็เปนบุญลาภอันดีนัก ถาแลซากอสุภนั้นมิไดสูโยคเทศ
คลองที่สวางแหงจักษุ ดวยพิจารณาครั้งเดียวก็อยาพึงใหพระโยคาพจรถือเอาซากอสุภนั้นมาวางไว
ในที่อันเดียวกันดวยมือแหงตน เมื่อถูกตองจับถือดวยมือแหงตนแลวก็จะคุนจะเคยไป จะไมรังเกลียด
อายในซากอสุภนั้น

  เหตุดังนั้นพึงใหพระโยคาพจรใชโยมวัดเเลสามเณรแลผูใดผูหนึ่ง นํามาวางไวในที่อัน
เดียวกัน ถาหาผูใดผูหนึ่งจะชวยนํามามิได ก็พึงใหโยคาพจร เอาไมเทาแลไมสาวคัดตอนเขาวางไว
ใหหางกันแต ๑ นิ้ว แลวพึงกําหนดจิตจําเริญบริกรรมภาวนาวา วิฉิทฺทกํ ปฏิกุลํ วิฉิทฺทกํ ปฏิ
กุลํ รอยคาบพันคาบ ตราบเทาอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตจะบังเกิด อุคคหนิมิตในวิฉิททกกรรมฐาน
นี้ เปนอสุภนิมิตปรากฏในละเวกหวางวิถีจิต มีอาการอันขาดในทามกลางเหมือนอยางอสุภนั้น แลปฎิ
ภาคนิมิตนั้นปรากฏเหมือนอวัยวะบริบูรณ มิไดเปนชองเปนหวางอยางอุคคหนิมิต ฯ

จบวิฉิททอสุภ

  ในวิกขายิตกอสุภนั้นมีขออธิบายวา ใหพระโยคาพจรพิจารณาซากอสุภ อันสุนัขเปนตนกัด
ทึ้งยื้อครา แลวกําหนดจิตบริกรรมภาวนาวา วิกฺขายิตกํ ปฏิกุลํ วิกฺขายิตกํ ปฏิกุลํ รอยคาบพัน
คาบตราบเทาอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตจะบังเกิด อุคคหนิมิตใดวิกขายิตกนี้ปรากฏเหมือนรางอสุภอัน
สัตวกัดกินกลิ้งอยูในที่นั้น ๆ แลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏบริบูรณสิ้นทั้งรางกาย ปรากฏเปนที่สัตวกัดกิน
นั้นหาบมิได

จบวิกขายิตกอสุภ
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  วิขิตตตกอสุภนั้น มีขออธิบายวา ใหโยคาพจรใชโยมวัดแลสามเณรแลผูใดผูหนึ่ง ให
ประมวลมาซึ่งอสุภอันที่ตกเรี่ยรายอยูในที่ตาง ๆ มาวางไวในที่อันเดียวกัน มิฉะนั้นใหประมวลมาดวย
ตนเอง วางไวในที่อันเดียวกันใหหางกันนิ้วหนึ่ง ๆ แลวพึงกําหนดจิตจําเริญบริกรรมวา วิกฺขิตฺตกํ 
ปฏิกุลํ วิกฺขิตฺตกํ ปฏิกุลํ จงเนือง ๆ อันวาอุคคหนิมิตในวิกขิตตกกรรมฐานนี้ มีสภาวะปรากฏเปน
หวาง ๆ เหมือนรางอสุภนั้น แลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏเปนรางกายบริบูรณจะไดมีชองหวางหามิได ฯ

จบวิกขิตตกอสุภ

  ในหตวิกตตกอสุภนั้นมีขอวินิจฉัยอธิบาย ใหพระโยคาพจรประมวลมาเองก็ดี ใชผูอื่นให
ประมวลมาก็ดี ซึ่งซากอสุภอันบุคคลผูเปนไพรีปจจามิตร สับฟนมีอาการดังเทากากระทําใหขาดเปน
ทอน ๆ ทิ้งไวในที่ทั้งปวงเปนตนวาปาชัฏแลปาชานั้น นํามาวางไวใหหาง ๆ กันละ ๑ นิ้ว ๆ แลวพึง
กําหนดจิตจําเริญบริกรรมวา หตวิกฺขิตตกํ ปฏิกุลํ หตวิกฺขิตฺตกํ ปฏิกุลํ จงเนือง ๆ ตราบเทา
อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตมาบังเกิดในสันดาน อันวาอุคคหนิมิตบังเกิดปรากฏนั้น ดุจรอยปากแผลอัน
บุคคลประหาร แลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏเต็มบริบูรณ จะไดเปนชองเปนหวางอยางอุคคหนิมิตนั้นหา
มิได ฯ

จบหตวิกขิตตกอสุภ

  ในโลหิตกอสุภนั้น มีขอวินิจฉัยอธิบายวา ใหพระโยคาพจรพิจารณาดูซึ่งซากอสุภ อัน
บุคคลประหารในอวัยวะมีมือและเทาเปนอาทิใหขาด มีโลหิตอันลนไหลออกแลทิ้งไวในที่สนามรบ
เปนตนก็ดี แลอสุภมีโลหิตอันไหลออกจากปากแผลฝแลตอมเปนตนแตกออกก็ดี เมื่อเห็นอสุภนั้น พึง
กําหนดพิจารณาเอาเปนอารมณแลวจึงจําเริญบริกรรมวา โลหิตกํ ปฏกุลํ โลหิตกํ ปฏิกุลํ จงเนือง 
ๆ เปนนิตย อันวาอุคคหนิมิต ในโลหิตกอสุภนี้ เมื่อปรากฏในมโนทวารนั้นมีอาการอันไหวดุจผาแดงอัน
ตองลมแลงแลไหว ๆ อยูนั้นแลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏเปนอันดีจะไดไหวไดติงหามิได ฯ

จบโลหิตกอสุภ

  ในปุฬุวกอสุภนั้น มีอรรถาอธิบายวา พระโยคาพจรพิจารณาซึ่งซากอสุภอันบุคคลทิ้งไวสิ้น 
๒ วัน ๓ วันแลว มีหนอนอันคลานคล่ําออกมาจากทวารทั้ง ๙ นั้น อนึ่งโสต จะพิจารณาในซากกเฬวระ
แหงสัตว มีสุนัขบานสุนัขจิ้งจอกแลมนุษย แลโคกระบือชางมาแลงูเหลือมเปนตนอันมีหมูหนอน
ประมาณทั่วกายแหงสัตวนั้น ๆ คลานคล่ําอยูดุจกอบแหงขาวสาลีอันขาวนั้นก็ได เมื่อโยคาพจรเห็น
ดังนั้นแลว พึงกําหนดจิตพิจารณาเอาเปนอารมณแลวจึงบริกรรมวา ปุฬุวกํ ปฏิกุลํ ปุฬุวกํ ปฏ
กุลํ จงเนือง ๆ เถิด

  ถาพระโยคาพจรเจามีอุปนิสัยสมควรอยูแลวแตพิจารณาเห็นซากอสุภสัตวก็จะไดอุคคห
นิมิตแลปฏิภาคนิมิตโดยงาย มิพักลําบากดุจพระจุลปณฑปาติกติสสเถระอันพิจารณาเห็นซากอสุภ
ชาง ในภายในเมืองอันชื่อวากาฬทีฑวาป แลไดสําเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตนั้น อันวาอุคคหนิมิต
ในปุฬุวกกรรมฐานนี้ เมื่อปรากฏในมโนทวารนั้น มีอาการอันหวั่นไหว เหมือนหมูหนอนอันสัญจรคลาน
คล่ําอยูนั้น แลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏสงบเปนอันดี ดุจกองขาวสาลีอันขาวนั้น ฯ

  ในอัญฐิกอสุภนั้น มีอรรถธิบายวาโยคาพจรพิจารณาซากอสุภอันมีรางอัฐิทั้งสิ้น อัน
ประกอบดวยมังสะและโลหิต แลผูกรัดดวยเสนใหญนอยก็ได อนึ่งจะพิจารณาทอนอัฐิอันเดียวอันตก
อยูในพื้นแผนดินก็ได เหตุดังนั้นโยคาพจรพึงไปสูที่เขาทิ้งอัฐิไวโดยนัยกอนแลว พึงกําหนดอัฐิกับทั้ง
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อารมณดวยสามารถแหงกอนศิลาเปนตน

  อันอยูโดยรอบคอบแลวใหกําหนดโดยสภาวะเปนปกติ วาสิ่งนี้เปนกระดูก แลพึงถือเอาอัฐิ
นิมิตโดยอาการ ๑๐ คือ สี ๑ เพศ ๑ สัณฐาน ๑ ทิศ ๑ ที่ตั้ง ๑ ที่กําหนด ๑ ที่ต่ํา ๑ ที่สูง ๑ ระหวาง ๑ 
ที่ตอ ๑ รอบคอบแหงอัฐิ ๑ สิริเปน ๑๑ ดังนี้อัฐินั้นมีสีขาว ครั้นเมื่อโยคาพจรพิจารณาจึงมิไดปรากฏ
โดยปฏิกูล เหตุสีขาวอันนั้นเจือไป ขาโอทาตกสิณ เหตุดังนั้นพระโยคาพจรผูจําเริญอัฏฐิกรรมฐาน พึง
พิจารณาใหเห็นวาเปนปฏิกูลพึงเกลียดวาสิ่งนี้เปนรางอัฐิใหจงได

  ซึ่งใหพิจารณาอัฐินิมิตโดยเพศนั้น คือพิจารณามือแลเทา ศีรษะแลอกแขนแลสะเอว ขา
แลแขงแหงรางกายอัฐิซึ่งใหพิจารณารางอัฐิกนิมิตโดยสัณฐานนั้น คือใหพิจารณาอัฐิอันเล็กใหญยาว
สั้นกลมแลสี่เหลี่ยม ซึ่งใหพิจารณาโดยทิศแลโอกาสนั้น มีอรรถาธิบายดังพรรณนาแลวในอุทธุมาต
กกรรมฐานนั้น ซึ่งใหกําหนดโดยปริจเฉทนั้น คือ ใหกําหนดซึ่งที่สุดแหงอัฐินั้น ๆ เมื่อโยคาพจร
กําหนดซึ่งที่สุดแหงอัฐิดังนี้แลว อันวาเพศมีมือเปนตนอันไดปรากฏในอัฐิอสุภนั้น ก็พึงใหโยคาพจร
ถือเอาซึ่งเพศมีมือเปนตนนั้นเปนอารมณ แลวพึงจําเริญบริกรรมใหสําเร็จอัปปนาฌานจงได

  ซึ่งวาใหกําหนดโดยที่ต่ําแลที่สูงนั้น พึงใหกําหนดซึ่งที่ต่ําแลที่สูงแหงอัฐินั้น ๆ อธิบายวา
ใหพระโยคาพจรพิจารณาประเทศที่ตั้งแหงอสุภวา อาตมะอยูที่ต่ําอัฐิอยูในที่สูง อาตมะอยูที่สูงอัฐิอยู
ที่ต่ํา ซึ่งวาใหโยคาพจรกําหนดโดยที่ตอนั้น คือใหกําหนดซึ่งที่ตอเเหงอัฐิสองทอน แตบรรดาที่ตอกัน
นั้น ซึ่งใหกําหนดโดยระหวางนั้น คือใหกําหนดระหวางแหงอัฐินั้น ซึ่งใหกําหนดโดยรอบคอบแหงอัฐิ
นั้น ๆ คือใหพระโยคาพจรยังปญญาใหสัญจรไปในรางอัฐิทั้งสิ้นนั่นแลว พึงกําหนดโดยรอบคอบวาอัฐิ
อันนี้อยูในที่นี้ ๆ เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาดังนี้แลว อุคคหนิมิตปฏิภาคนิมิตยังมิไดบังเกิด ก็พึงให
พระโยคาพจรตั้งจิตไวในกระดูกหนาผากพระโยคาพจรถือเอานิมิตโดยอาการ ๑๑ โดยควรในปุฬุวก
อสุภเปนตนเบื้องหนาแตอัฐิอสุภนี้เหมือนดังนั้นเถิด โยคาพจรบําเพ็ญพระอัฐิกรรมฐานนี้ จะพิจารณา
รางอัฐิทั้งนั้นก็ได จะพิจารณารางอันติดกันอยูโดยนอย หลุดจากกันโดยมากก็ได จะพิจารณาทอนอัฐิ
อันเดียวก็ได ตามแตจะเลือกพิจารณาเถิด

  เมื่อพระโยคาพจรถือเอานิมิตโดยอาการ ๑๑ ในอัฐิกอสุภ อันใดอันหนึ่งดังนี้แลวพึง
กําหนดจิตจําเริญบริกรรมวา อฏ ิกํ ปฏิกุลํ อฏ ิกํ ปฏิกุลํ จงเนือง ๆ กวาจะสําเร็จอุคคหนิมิตแล
ปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตในอัฐิอสุภกรรมฐานนี้เหมือนกันเปนอันเดียว มิไดแปลก
ประหลาดกัน ซึ่งวาอุคคหนิมิตเหมือนกันเปนอันเดียวนั้น ควรแตในทอนอัฐิอันเดียว พระโยคาพจร
พิจารณาแตทอนอัฐิอันเดียว

  นิมิตทั้ง ๒ จึงมิไดตางกัน ถาพระโยคาพจรพิจารณารางอัฐิทั้งสิ้น นินิตทั้ง ๒ นั้นก็ปรากฏ
ตางกัน อุคคหนิมิตนั้นปรากฏเปนชองเปนหวางอยู ปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏในมโนทวารเปนรางอัฐิ
อสุภบริบูรรณสิ้นทั้งนั้น จะเปนชองเปนหวางอยางอุคคหนิมิตหามิได เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาอัฐิ
กรรมฐานทั้งหลายนั้นอุคคหนิมิต ปรากฏพึงเกลียดพึงกลัว เพราะเปนกระดูกแทแลโยกโคลงหวั่นไหว
ปฏิภาคนิมิตบังเกิดแลวไมโยกโคลง หวั่นไหวแลเกลี้ยงเกลางดงาม จึงใหพระโยคาพจรมีความชื่นชม
โสมนัส เหตุนิมิตนั้นเปนที่จะนํามาซึ่งอุปจารแลอัปปนาแกพระโยคาพจร ฯ

จบอัฏฐิกอสุภเทานี้

  อสุภกรรมฐานทั้ง ๑๐ นี้ ทานจัดไววาเปนที่สบายของบุคคลที่เปนราคจริตอันประพฤติมัก
มาก ดวยความกําหนัดยินดีโดยธรรมดา เมื่อจะแยกออกเปนสวน ๆ แลว อสุภสวนหนึ่ง ก็เปนที่สบาย
ของบุคคลราคจริตสวน ๆ ตามที่ทานไดแสดงไววา
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  อุทธุมาตกอสุภ เปนที่สบายของบุคคลราคจริต กําหนัดยินดีโดยทรวดทรงสัณฐาน เพราะ
ในอสุภนี้สอแสดงใหเห็นวาสรีรสัณฐานนี้ตองถึงความวิปริตพองขึ้นโดยธรรมดา ๆ

  วินีลกอสุภ เปนที่สบายของบุคคลราคจิรต มักกําหนัดยินดีโดยผิวพรรณ เพราะในอสุภนี้สอ
แสดงใหเห็นวาผิวพรรณนี้ ตองถึงวิปริตเขียวมองหมนหมองไปโดยธรรมดา ฯ

  วิปุพพกอสุภ เปนที่สบายของบุคคลราคจริต มักกําหนัดยินดีโดยสรีระอันปรนปรุงทาบทา
ดวยเครื่องหอม เพราะในอสุภนี้สอแสดงใหเห็นวาเครื่องหอมที่ทาบทาในกายนี้ ตองถึงวิปริตเครื่อง
หอมกลับไปเปนกลิ่นเหม็นไปโดยธรรมดา ฯ

  วิฉิททกอสุภ เปนที่สบายของบุคคลราคจิรต มักกําหนัดยินดีโดยทานกายอันเปนแทงทึบ 
เพราะในอสุภนี้ สอแสดงใหเห็นวาภายในกายนี้ เปนโพรงเปนชองอยูโดยธรรมดา ฯ

  วิกขายิตกอสุภ เปนที่สบายของบุคคลราคจริต มักกําหนัดยินดีโดยแทงเนื้อที่เปนปจจัยแก
แกกิเลสอันแรงกลา มีแทงเนื้อคือเตานมเปนตน เพราะในอสุภนี้ สอแสดงใหเห็นวาแทงเนื้อเหลานี้
ตองถึงความวิปจริตไปโดยธรรมดา ฯ

  วิขิตตกอสุภ เปนที่สบายของคนราคจริต มักกําหนัดยินดีโดยลีลอาการกิริยาเยื้องกรายยก
ยอง แหงอวัยวะนอยใหญ เพราะในอสุภนี้ สอแสดงใหเห็นอวัยวะนอยใหญทั้งปวงนั้น ตองซัดสายไป
ตางกันโดยธรรมดา ฯ

  หตวิกขิตตกอสุภ เปนที่สบายของบุคคลราคจิรต มักําหนัดยินดีในสรีรสมบัติ ที่ติดตอพรอม
เพรียง เพราะในอสุภนี้สอแสดงใหเห็นวาความติดตอกายนี้ ตองหลุดลุยแตกหักไปโดยธรรม ฯ

  โลหิตกอสุภ เปนที่สบายของบุคคลราคจริต มักกําหนัดยินดีโดยความงมงายกาย ที่บุคคล
ตกแตงดวยเครื่องประดับตาง ๆ เพราะในอสุภนี้สอแสดงใหเห็นวากายที่ประดับใหงามนี้ เปนปฏิกูล
แปดเปอนดวยน้ําเลือดโดยธรรมดา ฯ

  ปุฬุวกอสุภ เปนที่สบายของบุคคลราคจริต มักกําหนัดยินดี โดยความที่ถือกายเปนของ
แหงเราแท เพราะในอสุภนี้สอแสดงวากายไมเปนของแหงตน เปนของสาธรารณทั้วไปแกหมูหนอน
ทั้งหลายโดยธรรมดา ฯ

  อัฏฐิกอสุภ เปนที่สบายของบุคคลราคจริต มักกําหนัดยินดีโดยกระดูกฟนสมบูรณ เพราะใน
อสุภนี้ สอแสดงใหเห็นวากระดูกฟนนี้เปนปฏิกูลหลุดถอนไปโดยธรรมดา ฯ

จบอสุภ

แตนี้จะวินิจฉัยในพระอนุสสติกรรมฐาน ๑๐ อันสมเด็จพระสรรเพชญพุทธองค ตรัสเทศนาไว
ในลําดับแหงพระอสุภกรรมฐานนั้น อนุสสตินั้นไดแกอันมีลักษณะใหระลึกเนือง ๆ นัยหนึ่งวาสติที่
สมควรแกกุลบุตรผูบวชดวยศรัทธานั้นชื่อวาอนุสสติ เหตุวาประพฤติเปนไปในอันควรจะระลึกมีระลึก
พระพุทธคุณเปนตน พระอนุสสติกรรมฐานนี้ ถาจะวาโดยประเภทตางออกเปน ๑๐ ประการคือพุทธา
นุสสติ อันมีลักษณะปรารภรําพึงถึงพระพุทธคุณ เปนอารมณเนือง ๆ นั้นประการ ๑ ธัมมานุสสติอันมี
ลักษณะปรารภรําพึงถึงพระธรรมคุณเปนอารมณเนือง ๆ นั้นประการ ๑ สังฆานุสสติ อันมีลักษณะ
ปรารภรําพึงถึงพระสังฆคุณเปนอารมณเนือง ๆ นั้นประการ ๑
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  สีลานุสสติ คือสติอันปรารภถึงศีลคุณเปนอารมณเนือง ๆ นั้นประการ ๑ จาคานุสสติเปนสติ
อันรําพึงกิจที่จะบริจาก จําแนกทานเนือง ๆ นั้นประการ ๑ เทวตานุสสติ คือสติอันรําพึงถึงเทพยดาตั้ง
ทวยเทพยดาทั้งปวงไวในที่เปนพยานแลว แลกลับรําพึงถึงคุณของตนมีศรัทธาเปนอาทินั้นประการ ๑ 
มรณานุสสติ คือสติอันรําพึงถึงความตายเนือง ๆ นั้นประการ ๑ กายคตานุสสติ คือสติอันปรารภรําพึง
ไปในอาการ ๓๒ ( ทวตฺตึสาการ) มีผมเปนตนนั้นประการ ๑ อานาปานสติ คืออันปรารภรําพึงซึ่งลม
หายใจเขาออกเปนอารมณนั้นประการ ๑ อุปสมานุสสติ คือสติอันรําพึงปรารภเอาพระนิพพานเปน
อารมณนั้นประการ ๑

  สิริเปนอนุสสติ ๑๐ ประการดวยกัน แตจักสําแดงพิสดารในพุทธานุสสติกรรมฐานนั้น
กอน พุทฺธานุสฺสติ ภาเวตุกาเมน พระโยคาพจรผูมีศรัทธาปรารถนาจะจําเริญพระกรรมฐานนี้พึง
กระทําจิตใหประกอบดวยความเลื่อมใส ไมหวั่นไหวในพระพุทธคุณเสพเสนาสนะที่สงัดสมควรแลว
พึงนั่งบัลลังกสมาธิตั้งกายใหตรงแลว พึงรําลึกตรึกถึงพระคุณแหงสมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคดวย
บทวา อิติปโส ภควา ฯลฯ พุทฺโธ ภควาติ มิฉะนั้นจะระลึกวา โส ภควา อิติป อรหํ โส ภควา อิ
ติป สมฺมาสมฺพุทฺโธ โส ภควา อิติป วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส ภควา อิติป สุคโต โส ภควา อิติป 
โลกวิทู โส ภควา อิติป อนุตฺตโร โส ภควา อิติป ปุริสทมฺมสารถิ โส ภควา อิติป สตฺถาเทวมนฺสฺ
สานํ โส ภควา อิติป พุทฺโธ ภควา อิติป ภควา ดังนี้ก็ได

  มิฉะนั้นจะระลึกแคบทใดบทหนึ่ง เปนตนวาอรหังนั้นก็ไดอรรถาธิบายในบทอรหังนั้น
วา โส ภควา อันวาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานั้น อรหํ ทรงพระนามชื่อวาอรหัง ดวยอรรถวา
พระองคไกลจากขาศึกคือกิเลส นัยหนึ่งวาพระองคหักเสียซึ่งกํากงแหงสังสารจักรจึงทรงพระนามชื่อ
วา อรหัง นัยหนึ่งวาพระองคควรจะรับซึ่งจตุปจจัยทั้ง ๔ มีจีวรเปนอาทิแลสักการบูชาวิเศษแหง
สัตวโลก จึงทรงพระนามชื่อวาอรหัง นัยหนึ่งวาพระองคมิไดกระทําบาปในที่ลับจึงทรงพระนามชื่อวา
อรหัง แทจริงสมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคนั้นสถิตอยูในที่อันไกลเสียยิ่งนักจากกิเลสธรรมทั้งปวง

  สวาสนานํ กิเลสานํ วิทฺธํสิตตฺตา ราคาทิกิเลสกับทั้งวาสนานั้น พระพุทธองคขจัดเสีย
แลวดวยพระแสงแกว คืออริยมรรคฌาณ เหตุดังนั้นจึงทรงพระนามชื่อวาอรหัง ซึ่งพระองคหักเสียซึ่ง
กํากงแหงสังขารจักรนั้นเปนประการใด อธิบายวาสังขารจักรนั้น ไดแกสังสารวัฏอันมีที่สุดเบื้องตนมิได
ปรากฏอันสัตวทั้งหลายเวียนเกิดเวียนตาย สังขารจักรนี้มีอวิชชาแลภพ แลตัณหาเปนดุมมีสังขารทั้ง 
๓ คือบุญญาภิสังขาร อบุญญาภิสังขาร เปนกํามีชราแลมรณะเปนกง อันปจจัยแหงตนมีเหตุปจจัยเปน
ตน รอยเขาดวยเพลาคืออาวสวสมุทัย ประกอบเขาในรถถือภพทั้ง ๓ มีกามภพเปนอาทิขับเข็นไปสิ้น
กาลชานาน มีที่สุดเบื้องตนมิไดปรากฏ

  สมเด็จพระผูมีพระภาคนั้นพระองคเสด็จสถิตเหนือปฐพีกลาวคือศีลดวยพระบาท คือพระวิ
ริยในควงพระมหาโพธิแลว จึงทรงพระแสงแกวคือพระอริยมรรคฌาณ อันกระทําใหสิ้นกรรมสิ้นภพสิ้น
ชาติดวยพระหัตถ คือศรัทธาฟาดฟนเสียซึ่งกําแหงสังสารจักรทั้งปวง ใหขาดขจัดขจายมิใหคืนคุม
ติดกันเขาได เหตุดังนั้นจึงทรงพระนามชื่อวาอรหัง นัยหนึ่งสังสารจักรนั้นจัดเอาอวิชชาเปนดุม เหตุ
อวิชชานั้นเปนมูลเหตุใหบังเกิดรูปเปนธรรม ชราแลมรณะนั้นจัดเปนกงแหงสังขารจักร เหตุวาชราธรรม
แลมรณะธรรมนี้ บังเกิดเปนที่สุดแหงภพชาติ เกิดมาแลวก็มีชราแลมรณะเปนที่สุดทุกรูปทุกนาม แล
ธรรม ๑๐ ประการ คือสังขาร แลวิญญาณ นามรูปแลฉฬยตนะ  แลผัสสะ  แลเวทนา  แลตัญ
หา แลอุปาทาน แลภพ  แลชาติทั้ง ๑๐ ประการนี้จัดเปนกําแหงสังสารจักร เหตุวาธรรม ๑๐
ประการนี้ มีอวิชชาเปนเบื้องตน มีชราแลมรณะเปนเบื้องปลาย

  นัยหนึ่งวาสมเด็จพระพุทธองคนั้น เปนทักขิไณยบุคคลอันเลิศควรจะรับซึ่งจตุปจจัยทั้ง ๔ 
แลสักการบูชาอันวิเศษ เปนที่บูชาแหงเทพามนุษยสมณะ แลพราหมณาจารยทั้งปวงแตบรรดามีใน
โลกนี้ เหตุดังนั้นจึงทรงพระนามชื่อวาอรหัง นัยหนึ่งวาสมเด็จพระพุทธองคมิไดกระทําบาปในที่ลับ
เหมือนอยางสามัญสัตวทั้งปวงที่เปนพาลสําคัญตนวาเปนนักปราชญ เหตุดังนั้นจึงทรงพระนามชื่อวา
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อรหัง นัยหนึ่งวาสมเด็จพระศาสดาจารยเจานั้นไกลจากคนชั่วคนอสัปบุรุษ อยูใกลคนดีคนสัปบุรุษคน
ที่เปนอสัปบุรษมีน้ําใจเปนบาปหยาบชา ตั้งหนาแตที่จะกระทําการ อันเปนอกุศลมิไดทรมานกายแล
จิตแหงตนใหเจริญเปนกุศลขึ้นได มากไปดวย  โลภะ โทสะ โมหะ  มิไดฉลาดในธรรมอันพระอริย
เจาสั่งสอน ปฏิบัติผิดคลองธรรมแหงพระอริยเจาหญิงชายจําพวกนี้ แมถึงจะเกิดพบพระพระพุทธองค
จะยึดมุมผาสังฆาฏิอยูก็ดีก็ไดชื่อวาอยูไกล มิไดพบไดเห็นพระพุทธองค ๆ ไกลจากคนชั่ว คนอสัป
บุรุษเหลานี้ เหตุดังนั้นจึงทรงพระนามชื่อวาอรหัง

  แลคนที่เปนสัปบุรุษ มีความเพียรทรมานจิตอันเปนบาปใหเบาบาง จะรักษาศีล ๆ นั้นก็
วิเศษขึ้น ดวยอัฏฐศีล  ทสศีล  ภิกษุศีล วิเศษขึ้นดวยจําเริญภาวนาพิจารณาพระไตรลักษณเปน
อาทิ ตั้งอยูในพระอัปปมาทธรรม มิไดลืมสติระลึกถึงพระพุทธาธิคุณ ภาวนาพระไตรลักษณทุกอิริยบถ
นั่งนอนยืนเที่ยวทุกขณะที่ระบายลมอัสสาสะ  ปสสาสะ หญิงชายจําพวกนี้จะอยูไกลรอยโยชนพัน
โยชนก็ดี เกิดมาไมทันก็ดี ก็ไดชื่อวาอยูใกล ไดชื่อวาพบเห็นสมเด็จพระพุทธองคเปนนิจกาล สมเด็จ
พระองคเจาอยูใกลสัปบุรุษเห็นปานดังนี้ จึงทรงพระนามชื่อวาอรหัง ฯ

แปลพระนามเปนปฐมคืออรหังยุติแตเทานี้

  แตนี้จะแปลพระนามเปนคํารบ ๒ - ๓ คือพระสัมมาสัมพุทโธแลวิชชาจารณสัมปนโนนั้นสืบ
ตอไป ในบทสัมมาสัมพุทโธนี้แปลวา โส ภควา อันวาสมเด็จพระผูมีพระภาคนั้น สมฺมาสมฺพุทฺ
โธ ตรัสรูพระจตุราริยสัจธรรมทั้ง ๔ ดวยพระองคเอง ดวยอาการมิไดวิปริตเห็นแทรูแทไมเคลือบไม
แคลง ตรัสรูประจักษแจงในพระบวรสันดานสมเด็จพระศาสดาจารยนั้น วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ทรง
ซึ่งวิชชา ๘ แลจรณะ ๑๕ วิชชา ๘  นั้นไดแกอภิญญาทั้ง ๖ วิปสสนาญาณ ๑ มโนมยิทธิวิชชา 
๑ เปน ๘ ประการนี้ จรณะ ๑๕ นั้น คือศีลสังวร ๑ รักษาอินทรียทั้ง ๖ เปนอันดี ๑ รูประมาณใน
โภชนะ ๑ กอปรดวยธรรมอันตื่นอยูในกุศล ๑ ศรัทธา ๑ สติ ๑ วิริยะ ๑ ปญญา ๑ พาหุสัจจะ
๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑ เปน ๑๕ ประการ
ดังนี้ พระองคทรงซึ่งวิชชา ๘  แลจรณะ ๑๕ ดังนี้ จึงทรงพระนามชื่อวาวิชชาจะระณะสัมปนโน ฯ

แปลพระนามเปนคํารบ ๒ - ๓ ก็ยุติแตเทานี้

  ในพระนามเปนคํารบ ๔ นั้นสืบตอไปวา โส ภควา อันวาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามชื่อวาสุคโต เหตุพระองคมีพระดําเนินงามเลิศ พระดําเนินของสมเด็จพระพุทธองคนั้นงาม
บริสุทธิ์ปราศจากโทษ จึงมีโจทยวาสิ่งดังฤๅเปนดําเนินของสมเด็จพระพุทะองค วิสัชชนาวาพระ
อริยมรรคทั้ง ๔ คือพระโสดาปตติมรรค พระสกทาคามิมรรค พระอนาคามิมรรค พระอรหัตตมรรค นี้แล
เปนพระดําเนินแหงสมเด็จพระสรรเพชญพุทธองค

  นัยหนึ่งวาพระพุทธองคเสด็จไปสูประเทศสุนทรสถาน คือ พระอนตมหานิพพานสิ้นสังขาร
ทุกข เหตุฉะนี้จึงทรงพระนามชื่อวาสุคโต นัยหนึ่งวาพระองคเสด็จไปเปนอันดีมิไดกลับ อธิบายวา
พระองคละเสียซึ่งกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน ดวยพระโสดาปตติมรรคญาณแลว พระพุทธองคก็มิได
กลับมาสูกิเลสอันละแลว แลกิเลสซึ่งพระพุทธองคละเสียดวยพระสิทาคามิมรรค พระอนาคามิมรรค
พระอรหัตตมรรคนั้นเลา พระองคก็ละเสียขาดเปนสมุจเฉท พระองคจะไดกลับสูกิเลสอันละแลวหา
มิไดเสด็จไปเปนอันดีดังนี้ จึงไดพระนามวาสุคโต นัยหนึ่งวาทรงพระนามวาสุคโตนั้น เหตุพระองค
กลาวซึ่งพระวาจาอันควรในที่ควรจะพึงกลาว ฯ

แปลพระนามเปนคํารบ ๔ คือสุคโตยุติแตเทานี้
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  แลพระนามเปนคํารบ ๕ นั้น แปลวาสมเด็จพระผูมีพระภาคนั้นโลกวิทู รูซึ่งโลกดวยประการ
ทั้งปวง นัยหนึ่งวาพระองคตรัสรูซึ่งโลก ๓ คือสังขารโลก แลสัตวโลก แลโอกาสโลก สังขารโลกนั้น
ไดแกกุศล อกุศล สัตวโลกนั้นไดแกสรรพสัตว อันมีอัธยาศัยตาง ๆ โอกาสโลกนั้นไดแกแผนดินแผน
ฟา สมเด็จพระศาสดาจารยเจาตรัสรูในโลกทั้ง ๓ นี้ จึงทรงพระนามวาโลกวิทู และพระนามคํารบ ๖ 
นั้นแปลวา โส ภควา อันวาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานั้น อนุตฺตโร ประเสริฐโดยพระคุณทั้งปวง
หาบุคคลจะประเสริฐเสมอมิได

  พระองคครอบงําเสียซึ่งสัตวโลกทั้งปวงดวยศีลคุณ สมาธิคุณ ปญญาคุณ วิมุตติคุณ แล
วิมุตติญาณทัสสนคุณ แตบรรดาสัตวในไตรโลกธาตุนี้ ผูใดผูหนึ่งจะมีคุณเปรียบดวยพระคุณแหง
พระองคนั้นหามิได เหตุดังนั้น จึงทรงพระนามชื่อวา อนุตฺตโร แลพระนามคํารบ ๗ นั้น 
แปลวา โส ภควา อันวาสมเด็จพระผูมีพระภาค ปริสทมฺมสาถิ ทรมานซึ่งบุรุษอันมีวาสนาควรจะ
ทรมาน คือติรัจฉานบุรุษมียาอปาละนาคราชเปนตน แลมุนษยบุรุษมีสัจจนิครนถเปนตน แลอมนุษยมี
อาฬกยักษเปนตน แลหมูอมรเทพยดามีอมรินทราธิราชเปนตน แลพรหมบริษัทมีผกาพรหมเปนตน

  พระพุทธองคทรงทรมานดวยอุบายตาง ๆ ใหเสียซึ่งพยศอันราย ใหตั้งอยูในไตรสรณคมน
แลศีล บรรลุพระอริยมรรคอริยผล โดยอันควรแกวาสนาบารมีแหงตน ๆ ที่ไดสรางสมอบรมมา เหตุ
ดังนี้ จึงทรงพระนามชื่อวาปุริสทัมมสารถิ แลพระนามเปนคํารบ ๘ นั้นแปลวา โส ภควา อันวา
สมเด็จพระผูมีพระภาค สตฺถา เปนครู เทวมนุสฺสานํ แหงเทพยดาแลมนุษยทั้งหลาย อิ
ติ เพราะ อิมินา ปกาเรน ดวยเหตุดังนี้ ๆ

  ในบทดังนี้ ในบทสัตถาเทวมนุสสานังนี้รวมเอาอรรถทั้ง ๑๐ คือ สตฺถา แปลวาพระองค
สั่งสอนสัตวยุติในกาลทั้ง ๓ คือ อดีตกาล อนาคตกาล ปจจุปนกาลประการ ๑ สตฺถา แปลวา
เบียดเบียนเสียซึ่งกิเลสมีราคะเปนตนประการ ๑ สตฺถา แปลวายังกิเลสใหฉิบหายจากสันดานตน
แลบุคคลผูอื่นประการ ๑ สตฺถา แปลวาสั่งสอนสัตวดวยอุบายแหงฌาณทั้ง ๓ คือกามาพจรกุศล
ญาณเปนที่ดําเนินสูกามสุคติ ๑ คือรูปาพจรกุศลฐาณเปนที่ดําเนินสูรูปาพจรพรหมโลก ๑ คืออรู
ปาพจรกุศลญาณเปนที่ดําเนินถึงอรูปภพประการ ๑ สตฺถา แปลวานําสัตวเขาสูนิเสศนสถานคือพระ
นิพพานประการ ๑ สตฺถา แปลวามีอาวุธคมกลา คือปญญาประการ ๑ สตฺถา แปลวาสั่งสอน
สัตวดวยประโยชนโดยสมควรประการ ๑ สตฺถา แปลวายังสัตวใหตั้งอยูในประโยชนในโลกนี้ แล
โลกหนาประการ ๑ สตฺถา แปลวาเหมือนดังนายสัตถวาหะพอคาผูใหญ อันชักนําหมูพอคาทั้งปวง
ใหพนภัยในมรรคอันกันดารประการ ๑ สตฺถา แปลวายังสัตวใหขามชาติกันดาร ชรากันดาร พยาธิ
กันดาร มรณกันดารประการ ๑ เปนนัย ๑๐ ประการดังนี้ ฯ

  แลพระนามเปนคํารบ ๙ นั้นแปลวา โส ภควา อันวาพระผูมีพระภาคนั้น พุทฺโธ ตรัสรู
ซึ่งพระจตุราริยสัจ ๔ ดวยพระองค แลยังสัตวหมูอื่นใหตรัสรูซึ่งพระจตุราริยสัจจ นัยหนึ่งวาทรงพระ
นามชื่อวาพุทโธนั้น เหตุมีพระบวรสันดานอบรมไปดวยพระอรหัตตมัคคาญาณอันประเสริฐ อันเปน
ตนเหตุแหงผลคือสัพพัญุตญาณ อันรูไปในไญยธรรมทั้งปวงมิไดขัดของ นัยหนึ่ง พุทโธ ศัพทนี้รวม
ไวซึ่งอรรถถึง ๑๕ ประการ คือ พุทฺโธ แปลวาตรัสรูซึ่งพระจตุราริยสัจ ๔ ประการ ๑ พุทฺ
โธ แปลวายังสัตวโลกอันมีบารมีสมควรจะตรัสรูใหใหตรัสรูพระอริยสัจจธรรมประการ ๑

  พุทฺโธ แปลวามีพระบวรพุทธสันดานทรงพระคุณคือสัพพัญุตญาณ อันสามารถตรัสรูไป
ในไญยธรรมทั้งปวงประการ ๑ พุทฺโธ แปลวามีพระบวรพุทธสันดานทรงพระคุณคือพระอรหัตต
มัคคญาณ อันหักรานกองกิเลสเปนสมุจเฉทปหานหาเศษมิไดประการ ๑ พุทฺโธ แปลวาตรัสรูพระ
จตุราริยสัจดวยพระองคเอง หาผูจะบอกกลาวมิไดประการ ๑ พุทฺโธ แปลวาเบิกบานดวยพระ
อรหัตตมัคคญาณเปรียบประดุจดอกประทุมชาติ อันบานใหมดวยแสงพระสุริยเทพบุตร เหตุไดพระ
อรหัตตแลว พระวิเศษญาณทั้งปวงมีอนาคามิมัคคญาณเปนตนเกิด พรอมดวยพระอรหัตตมัคคญาณ
นั้นประการ ๑ พุทฺโธ แปลวาสิ้นจากอาสวะทั้ง ๔ มีกามาสวะเปนตน มีอวิชชาสวะเปนที่สุดประการ 
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๑ พุทฺโธ แปลวามีพระบวรพุทธสันดานปราศจากกิเลส ๑๕๑๑ ประการ

  พุทฺโธ แปลวามีพระบวรพุทธสันดานทรงพระคุณ คือปราศจากราคะประการ ๑ พุทฺ
โธ แปลวามีพระบวรสันดานปราศจากโทสะประการ ๑ พุทฺโธ แปลวาพระบวรสันดานปราศจาก
โมหะประการ ๑ พุทฺโธ แปลวาตื่นจากหลับคือกิเลส เปรียบประดุจบุรุษตื่นขึ้นจากหลับประการ 
๑ พุทฺโธ แปลวาเสด็จไปสูพระนิพพาน โดยทางมัชฌิมปฏิบัติประการ ๑ พุทฺโธ แปลวาตรัสรู
ดวยพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณแหงพระองคเอง หาผูจะรูบมิไดประการ ๑ พุทฺโธ แปลวาพระองค
มีพระบวรพุทธสันดานไดซึ่งพุทธิ คือพระอรหัตตมัคคญาณ เหตุประหารเสียซึ่งอพุทธิคืออวิชชา
ประการ ๑ เปนนัย ๑๕ ประการดังนี้

  แลพระนามคํารบ ๑๐ คือ ภควา นั้นแปลไดถึง ๘ นัย คือ ภควา นั้น ภควา แปลวา
สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคมีอิสริยยศประการ ๑ ภควา แปลวาควรจะรับซึ่งจตุปจจัยทาน คือ 
จีวรแลบิณฑบาทแลเสนาสนะ แลศิลานปจจัยประการ ๑ ภควา แปลวาแจกซึ่งแกว คือ พระ
สัทธรรมประการ ๑ ภควา แปลวาหักเสียซึ่งธรรมอันเปนบาปมีราคะเปนตนประการ 
๑ ภควา แปลวาพระพุทธองคมีพระภาค คือ พระบารมีอันพระองคสรางสมมาชานานประการ 
๑ ภควา แปลวามีบวรกายแลจิตอันเจริญดวยภาวนาธรรมเปนอันมากประการ ๑ ภควา แปลวาถึง
ซึ่งที่สุดแหงภพ คือพระอมตมหานิพพานประการ ๑ เปนนัย ๘ ประการดังนี้

  ใชแตเทานั้น ภควา ศัพทนี้ถาแปลตามปรมัตถนัยนั้นแปลได ๕ นัยคือ ภควา แปลวา
มีพระภาค คือบารมีธรรมประการ ๑ ภควา แปลวาหักเสียซึ่งกองกิเลสมีราคะเปนตนประการ
๑ ภควา แปลวากอปรดวยบุญสิริประการ ๑ ภควา แปลวาเสพซึ่งทิพยพรหมวิหารประการ 
๑ ภควา แปลวาคายเสียซึ่งกิริยาอันเวียนไปในไตรภพ บมิไดบังเกิดสืบไปในภพทั้ง ๓ ประการ ๑
เปน ๕ นัยดังนี้ สิริแปลในบุรพนัย ๘ อปรนัย ๕ จึงเปนแปลแหงภควาศัพท ๑๓ นัยดวยกันพระนามชื่อ
วาภควานี้ สมเด็จพระชนนีมารดาจะถวายก็หามิได สมเด็จกรุงสิริสุทโธทนะผูเปนพระปตุราช แลพระ
บรมวงศศากยราช อันเปนญาติทั้ง ๒ ฝาย ๆ ละ ๘ หมื่น ๆ จะถวายก็หามิได ใชแตเทานั้นจะไดเปน
พระนามอันมเหสักขเทวราช มีทาวสหัสสนัยบพิตรแลสันดุสิตเทวราชเปนประธานถวายก็หามิได พระ
นามอันนี้เปนคุณวิโมกขันติกนาม พระองคไดคราวเดียวกันกับพระสัพพัญุตญาณเหนืออปราชิต
บัลลังก ณ ควงไมพระมหาโพธิ์

  ในคัมภีรพระวิสุทธิมรรคนี้ ทานยกขึ้นวาเปนเนมิตตกนามแตภควาบทเดียว ในคัมภีรนิเทศ
แลปฏิสัมภิทานั้น ทานยกขึ้นวาเปนคุณเนมิตตกวิโมกขันตินาม ตั้งแตพระอรหังตลอดจนภควา เมื่อ
พระโยคาพจรระลึกถึงพระคุณแหงสมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจาโดยนิยมดังกลาวมานี้
แลว ราคะ โทสะ โมหะ   ก็มิไดครอบงําน้ําจิตแหงพระโยคาพจร ฯ ก็ซื่อตรงเปนอันดี นิวรณธรรม
ทั้ง ๕ มีกามฉันทนิวรณเปนตนก็สงบลง เมื่อจิตสงบลงตรงพระกรรมฐานแลววิตกวิจารอันนอมไปใน
พระพุทธคุณก็จะบังเกิด เมื่อวิตกวิจารบังเกิดแลงปติทั้ง ๕ ประการ คือ ขุททกาปติ ขณิกาปติ โอก
กันติกาปติ อุพเพงคาปติ ผรณาปติ ก็จะบังเกิดในสันดาน เมื่อปติบังเกิด
เเลว กายปสสัทธิ  จิตตปสสัทธิ อันเปนพนักงานรํางับกายรํางับจิตก็จะบังเกิด เมื่อพระปสสัทธิทั้ง 
๒ บังเกิดแลว ก็เปนเหตุจะใหสุข ๒ ประการ คือสุขในกาย  สุขในจิต นั้นบังเกิด เมื่อสุขบังเกิดแลวน้ํา
จิตแหงพระโยคาพจรก็จะตั้งมั่นดวยอุปจารสมาธิ

  อันจําเริญพุทธานุสสตินี้กําหนดใหสําเร็จคุณธรรมแตเพียงอุปจารฌาน บมิอาจใหถึงซึ่ง
อัปปนาอาศัยวาน้ําจิตแหงพระโยคาพจร ที่จะลึกซึ่งพระพุทธคุณนั้น ระลึกดวยนัยตาง ๆ มิใชแตใน
หนึ่งนัยเดียว อันพระพุทธคุณนี้ลึกล้ําคัมภีรภาพยิ่งนัก หยั่งปญญาในพระพุทธคุณนั้น ไมมีที่สุดไมมีที่
หยุดยั้งไมมีที่ตั้ง เหตุฉะนี้พระโยคาพจรผูจําเริญพุทธานุสสติ จึงคงไดแกเพียงอุปจารฌาน แลทานผู
จําเริญพุทธานุสสตินี้ จะมีสันดานกอปรดวยรักใครในสมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคจะถึงซึ่งไพบูลย
ไปดวยคุณธรรม คือ ศรัทธา สติ ปญญา  แลบุญสันดานนั้นจะมากไปดวยปรีดาปราโมทย อาจอด
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กลั้นไดซึ่งทุกขแลภัยอันจะมาถึงจิตนั้น จักสําคัญวาไดอยูรวมดวยสมเด็จพระผูมีพระภาค

  รางกายแหงบุคคลผูมีพระพุทธานุสสติกรรมฐานซับซาบอยูนั้น สมควรที่จะเปนที่สักการ
แหงหมูเทพยดาแลมนุษย เปรียบประดุจเรือนเจดีย น้ําจิตแหงบุคคลผูนั้นจะนอมไปในพุทธภูมิจะ
กอปรดวยหิริโอตัปปะ มิไดประพฤติลวงซึ่งวัตถุอันพระพุทธองคบัญญัติหามไว จะมีความกลัวแกบาป
ละอายแกบาป ดุจดังวาเห็นสมควรพระพุทธองคอยูเฉพาะหนาแหงตน แมวาวาสนายังออนมิอาจ
สําเร็จฌานสมาบัติมรรคผล ก็มีสุคติภพเปนเบื้องหนาเหตุดังนั้นนักปราชญผูมีปญญาอยาพึงประมาท
ในพุทธานุสสติกรรมฐานอันมีคุณานิสงสเปนอันมาก โดยนัยกลาวมานี้ ฯ

จบพุทธานุสสติกรรมฐานแตเทานี้

จักวินิจฉัยในธัมมานุสสติกรรมฐานตอไป พระโยคาพจรผูมีศรัทธาปรารถนาจะจําเริญซึ่งธัม
มานุสสติกรรมฐาน พึงอาศัยเสนาสนะอันควรโดยนัยหนหลังแลวระลึกถึงคุณแหงพระสัทธรรมวา สฺ
วากฺขาโต ภควาตา ธมฺโม สนฺทิฏ ิโก อกาลิโก ฯลฯ วิุูหีติ ในบท สวากฺขาโต นั้น 
สําแดงคุณแหงพระปริยัติธรรม ที่จัดโดยพระธรรมขันธ ๘ หมื่น ๔ พัน สนฺทิฏ ิโก แล อกา
ลิโล ตลอดจน เวทิตพฺโพ วิุูหิ นั้น สําแดงซึ้งพระพุทธคุณแหงพระนวโลกุตตรธรรมทั้ง ๙ 
ประการ

  ถาพระโยคาพจรระลึกถึงคุณแหงพระปริยัติธรรมนั้นพึงใหระลึกวา สฺวากฺขาโต ภควตา 
ธมฺโม แปลวา ธมฺโม อันวาพระปริยัติธรรมนั้นถาจะจัดโดยปฎกเปนปฎก ๓ ถาจะจัดโดยพระ
ธรรมขันธได ๘ หมื่น ๔ พัน พระธรรมขันธ ถาจะจัดโดยองคมี ๙ ภควตา อันสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา สฺวากฺขาโต ตรัสเทศนาไพเราะในเบื้องตนในทามกลางในที่สุดกอปรดวยอรรถแล
พยัญชนะบริบูรณสําแดงศาสนาพรหมจรรย แลมรรคพรหมจารรยมิไดเหลือเศษ พึงระลึกถึงคุณพระ
ปริยัติธรรมดวยบท สฺวากฺขาโต ภควาตา ธมฺโม อันมีอรรถาธิบายดังนี้ ฯ

  ถาจะระลึกคุณแหงความพระนวโลกตตรธรรมนั้น พึงใหระลึกวา สนฺทิฏ ิโก อกาลิโก 
เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ แปลวา ธมฺโม อันวาพระโลกุตตรธรรม ๙ 
ประการ คือพระอริยมรรค ๔ อริยมรรคผล ๔ พระนิพพาน ๑ เปนคํารบ ๙ สนฺทิฏ ิโก พระนว
โลกุตตรธรรม ๙ ประการนี้ พระอริยบุคคลทั้งปลายมีสมเด็จพระพุทธเจาเปนตน ชําระจิตสันดานแหง
ตนใหสงบจากราคาทิกิเลสแลว ก็เห็นประจักษแจงดวยปญญาจักษุแหงตนเอง นัยหนึ่งวาพระนว
โลกุตตรธรรม ๙ ประการนี้ สนฺทิฏ ิโก พระอริยบุคคลทั้งปวงรูแทเห็นดวยปจจเวกขณญาณ จะได
รูดวยกินิยาที่เชื่อฟงบุคคลอื่นหามิได นัยหนึ่งวาพระอริยบุคคลผูใดสําเร็จพระนวโลกุตตรธรรม
นี้ สนฺทิฏ ิโก ยอมผจญเสียซึ่งกิเลสธรรมอันลามกใหพายแพดวยปญญา อันเกิดพรอมดวย
อริยมรรคแลพระนวโลกุตตรธรรม ๙ ประการนั้น อกาลิโก ใหผลหากําหนดกาลบมิได

  อธิบายวา เมื่อพระอริยมรรคบังเกิดแลวจะไดทั้งสิ้น ๒ - ๓ วัน ๔ - ๕ วัน กอนแลวจึงจะ
ใหผลมิได พระอริยมรรคบังเกิดแลว พระอริยผลก็บังเกิดมิไดเนิ่นชา แลพระนวโลกุตตรธรรม
นั้น เอหิปสฺสิโก ควรแก เอหิ ปสสิกวิธี อธิบายวาพระอริยมรรคผูใดสําเร็จนวโลกุตตรธรรมนั้น
อาจเรียกหาเชื้อเชิญบุคคลผูอื่นวา เอหิ ปสฺส ทานจงมานี่มาดูซึ่งธรรมสิ่งนี้ ๆ อาจจะเรียกจะเชิญ
ผูอื่นดังนี้ได เหตุวาพระโลกุตตรธรรมนั้นโดยมีจริงแท บริสุทธิประดุจดวงแกวมณีอันวางไวในผารัตต
กัมพล

  มิฉะนั้นเปรียบประดุจจันทรมณฑลอันปราศจากเมฆ มีรัศมีงามบริสุทธิ์เลื่อนลอยอยูใน
อัมพรประเทศเวหาอาศัยเหตุนี้พระอริยบุคคลไดสําเร็จพระโลกุตตรธรรม อาจจะเรียกเชิญใหมาดูได
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ดังนี้ พระนวโลกุตตรธรรมจึงเรียกวา เอหิปสฺสิโก แลพระนวโลกุตตรธรรมนั้น โอปนยิโก ควรที่
พระโยคาพจรจะนอมมาไวในจิตแหงตนดวยสามารถจําเริญภาวนา แปลดังนี้ไดแกมรรค ๔ ผล ๔ อัน
เปนสังขตะโลกุตตรธรรม ถาแปลวา โอปนยิโก ควรที่พระอริยเจานอมมาติดไวในจิตแหงตนดวย
สามารถกระทําใหแจง แปลดังนี้ไดแกพระนิพพานอันเปนสังขตะโลกุตตรธรรมนั้น ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺ
โพ วิฺูหิ แลพระโลกุตตรธรรมนั้น นักปราชญทั้งหลายมีอุคฆติตัญูเปนตน จะพึงรูพึงเห็นใน
ตนเอง อธิบายวาผูใดไดแลวผูนั้นก็รูเห็นในจิตแหงจิตตน ฯ

แปลในธรรมคุณยุติแตเทานี้

  เมื่อพระโยคาพจรระลึกซึ่งคุณธรรม มีสวากขาโตเปนตนฉะนี้  ราคะ  โทสะ โมหะ ก็จะบ
มิอาจที่จะครอบงําย่ํายีจิตสันดานได จิตของพระโยคาพจรนั้นก็จะซื่อตรงเปนอันดี พระโยคาพจรนั้นจะ
ขมเสียไดซึ่งนิวรณธรรมเปนตน รางกายแหงบุคคลนั้นจะสมควรแกการบูชาอุปมา ดุจเรือนพระเจดีย
เมื่อจิตสงบลงตรงหนาพระกรรมฐานแลว วิตกวิจารอันนอมไปในพระธรรมคุณก็จะบังเกิด เมื่อวิตก
วิจารบังเกิดแลวปติทั้ง ๕ ประการก็จะปรากฏในสันดาน เมื่อปติเกิดแลว กายปสสิทธิอันเปนพนักงาน
ระงับกายระงับจิตก็จะเกิด

  เมื่อปสสิทธิทั้ง ๒ เกิดแลวก็เปนเหตุจะใหสุขกายสุขจิตบังเกิด เมื่อสุขเกิดแลว น้ําจิตของ
พระโยคาพจรก็ตั้งมั่นดวยอุปจารสมาธิ อันจําเริญธัมมานุสสตินี้กําหนดใหไดคุณแตเพียงอุปจารฌาน 
มิอาจจะใหถึงซึ่งอัปปนา อาศัยวาน้ําจิตแหงพระโยคาพจรที่ระลึกพระธรรมคุณนั้น ระลึกดวยนัยตาง ๆ
ใชอยางเดียว อันพระธรรมคุณนี้ลึกล้ํายิ่งนักหยั่งปญหาในพระธรรมคุณไมมีที่สุด เพราะฉะนั้นผู
จําเริญธัมมานุสสติจึงไดเพียงอุปจารฌาน แลวผูจําเริญธัมมานุสสตินี้จะมีสันดานเคารพรักใครในพระ
ศาสนา ดวยสําคัญวาเราไดประสบพระศาสดาผูแสดงโอปนยิกธรรมผูประกอบดวยคุณอันนี้ ที่ลวงไป
แลวอยางนี้แลจะมีความเคารพยําเกรงโดยยิ่งในพระธรรม แลจะถึงความไพบูลยดวยคุณมีศรัทธาเปน
ตน

  สันดานนั้นจะมากไปดวยปรีดาปราโมทย อาจจะอดกลั้นไดซึ่งทุกขแลภัยอันมาถึงจิตนั้น
จะสําคัญวาไดอยูรวมดวยพระธรรมเจา ( คือสําคัญวาพระธรรมสิงในสันดานตน ) รางกายบุคคล
อันมีธัมมานุสสติกรรมฐานซับซาบอยูนั้นควรจะเปนบูชาของเทพยดาแลมุนษย เปรียบประหนึ่งเรือน
พระเจดีย น้ําจิตของผูนั้นจะนอมไปเพื่อตรัสรูอนุตตรธรรมจะกอปรดวยหิริแลโอตัปปะ มิไดประพฤติ
ลวงซึ่งวัตถุอันพระองคบัญญัติไวแมวาวาสนายังออนมิอาจสําเร็จฌานสมาบัติมรรคผล ก็จะมีสุคคติ
เปนเบื้องหนา เหตุฉะนี้นักปราชญผูมีปญญาพิจารณาเห็นภัยในวัฏฏสงสาร อยาพึงประมาทในธัมมา
นุสสติกรรมฐานอันมีคุณานิสงสดังกลาวแลว ฯ

จบธัมมานุสสติเทานี้

  จักวินิจฉัยในสังฆานุสสติสืบตอไป สงฺฆานุสฺสติ ภาเวตุกาเมน รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน ฯ 
ล ฯ สงฺคุณานุสฺสริตพฺพา พระโยคาพจรผูมีศรัทธาปรารถนาจะจําเริญสังฆานุสสติกรรมฐานนั้น พึง
ตั้งสติระลึกถึงคุณพระอริยสงฆวา สุปฏิปนฺโน ภควาโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควาโต 
สาวกสงฺโฆ ฯ ล ฯ ปฺุญกฺเขตฺตํ โสกสฺสาติ แปลในบทตนวา สาวกสงฺโฆ อันวาพระสงฆ
สาวก ภควาโต แหงสมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาคย สุปฏิปนฺโน ปฏิบัติเปนอันดี ดําเนินขึ้นสูสัมมา
ปฏิบัติ มิกลับจากพระนวโลกุตตรธรรม แลอนุโลมปฏิบัติอนุโลมตามพระนวโลกุตตรธรรม แลอปจจ
นิกปฏิบัติมิไดเปนขาศึกแกพระนวโลกุตตรธรรม แลปุพพภาคปฏิบัติอันเปนสวนเบื้องตนแหงพระนว
โลกุตตรธรรม
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  แลพระอริยสงฆสาวกนั้น อุชุปฏิปนฺโน ปฏิบัติซื่อปฏิบัติตรง แหวกเสียซึ่งลามกปฏิบัติทั้ง 
๒ คือ อัตตกิลมภานุโยคแลกามสุขัลลิกานุโยค ปฏิบัติโดยมัชฌิมปฏิบัติ คือพระอัษฏางคิกมรรค ละ
เสียซึ่งคดอันประกอบในกายแลวาจาจิต ญายปฏิปนฺโน พระอริยสงฆสาวกนั้นปฏิบัติเพื่อไดให
สําเร็จพระนิพพาน สามีจิปฏิปนฺโน ปฏิบัติควรแกสามีกรรม ยทิทํ จตฺตาริ ปริสยุคานิ พระอริย
สงฆสาวกนั้นจัดเปนคูได ๔ คู คือ โสดาปตติมรรคบุคคลกับโสดาปตติผลบุคคลคู ๑ พระ
สกทาคามิมรรคบุคคลกันพระสกทาคามิผลบุคคลคู ๑ พระอนาคามิมรรคบุคคลกับพระอนาคามิผล
บุคคลคู ๑ พระอรหัตตมรรคบุคคลกับพระอรหันตบุคคลคู ๑ เปน ๔ คูดวยกัน

  อฏ ปุริส ปุคฺคลา ถาแยกคูออกนั้นเปนปริสบุคคล ๘ จําพวก เอส ภควาโต สาวกสงฺ
โฆ พระอริยสาวกแหงสมเด็จพระสรรเพชญพุทธองค ผูทรงพระสวัสดิภาคยที่จัดเปน ๔ คู เปนปุริส
บุคคล ๘ จําพวกดังนี้ อาหุเนยฺโย ควรจะรับซึ่งจตุปจจัยอันเฉพาะบุคคลผูมีศีลนํามาแตไกลแลว แล
นอมเขาถวาย ปาหุเนยฺโย แมอาคันตุกทานอันบุคคลทั้งหลายตกแตงไวเฉพาะญาติแลมิตร อันเปน
ที่รักที่ชอบใจอันมาแตทิศตาง ๆ นั้นทายกนํามาถวาย ก็สมควรที่พระอริยสงฆจะพึงรับ

  แลบุคคลที่ไปมาสูโลกทั้งหลายสมมุติเรียกวาแขกนั้น ผูใดผูหนึ่งจะประเสริฐกวาแขก คือ
พระอริยสงฆนี้หามิได พระอริยสงฆสาวกนั้น ทกฺขิเณยฺโย ควรจะรับซึ่งทานอันบุคคลเชื่อซึ่งกรรม
แลผลแลว แลให อฺชลีกรณีโย ควรแกอัญชลียกรรม อันสัตวโลกยกพระพุมหัตถประนมมือเหนือ
เศียรเกลาแลวแลกระทํา อนุตฺตรํ ปฺุญกฺเขตฺตํ โลกสฺส เปนเนื้อนาบุญอันประเสริฐหาเขตอื่นจะ
เปรียบมิได แหงสรรพสัตวในโลกนี้ แลพระโยคาพจรผูระลึกถึงคุณแหงพระอริยสงฆ โดยนิยมดังนี้
ยอมจะไดคุณานิสงสตาง ๆ ดุจดังพรรณนาแลวในพุทธนานุสสติธัมมานุสสติกรรมฐานนั้น

  เหตุฉะนี้ นักปราชญผูมีปญญาพิจารณาเห็นภัยในวัฏฏสงสารอยาพึงประมาทละลืมเสียซึ่ง
สังฆานุสสติกรรมฐาน พึงอุตสาหะระลึกเนือง ๆ อยาใหเสียทีที่พบพระพุทธศาสนา แลพระโยคาพจรผู
มีศรัทธาจําเริญธัมมานุสสติ สังฆานุสสติกรรมฐานนั้น มีกําหนดจะใหไดสําเร็จแตอุปจารสมาธิ บมิอาจ
ดําเนินขึ้นสูภูมิแหงอัปปนาไดเหตุวาพระธรรมคุณ พระสังฆคุณนั้นลึกล้ําคัมภีรภาพยิ่งนัก พระ
โยคาพจรหยั่งจิตกิริยา อันระลึกซึ่งพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนั้นโดยนัยตาง ๆ ไมมีที่หยุดยั้งไมมี
ที่ตั้ง เหตุดังนี้จึงมิไดถึงซึ่งอัปปนาสมาธิ ไดเพียงอุปจารสมาธิ ฯ

จบสังฆานุสสติกรรมฐานแตเทานี้

  จักวินิจฉัยในสีลานุสสติสืบตอไป สีลานุสฺสติ ภาเวตุกาเมน ฯ ล ฯ อตฺตโน สีลานิ 
อนุสสริตพฺพานิ พระโยคาพจรผูมีศรัทธา ปรารถนาจะจําเริญสีลานุสสติกรรมฐานนั้น ถาเปนคฤหัสถก็
พึงชําระศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ประการใหบริสุทธิ์ ถาเปนบรรพชิตพึงชําระศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ใหบริสุทธิ์
ใหตั้งอยูในอขัณฑศีลแลอฉิททศีล อสวลศีล แลอกัมมาสศีล นักปราชญพึงสันนิษฐานวา ศีลอัน
บุคคลรักษาบริสุทธิ์บริบูรณจะไดขาดในเบื้องตนเบื้องปลาย ประดุจผาสาฏกอันขาดในชายทั้ง ๒ ขาง
นั้นหาบมิไดอยางนี้ชื่อวาอขัณฑศีล

  แลศีลบริสุทธิ์บริบูรณเปนอันดีจะไดขาดในทามกลางเหมือนผาสาฏกอันทะลุในกลางผืนนี้
หามิได อยางนั้นชื่อวาฉิททศีล แลศีลมิไดขาด ๒ องค ๓ องคโดยลําดับมา ๆ มิไดตางประดุจโคตาง
อันมีสีแปลกประหลาดบังเกิดขึ้นในหลังแลทอง มีสัณฐานกลมแลยาวเปนตนนั้นชื่อวา อสวลศีล แล
ศีลอันมิไดขาดในระหวาง ๆ มิไดพรอยประดุจโคอันลายพรอย ๆ เปนหยาด ๆ นั้น ชื่อวาอกัมมาสศีล
เมื่อพระโยคาพจรเจาชําระศีลแหงตนใหบริสุทธิ์ดังนั้นแลว พึงเขาไปสูเสนาสนะอันสงัด ดุจกลาว
แลวแตหลัง

  พึงพิจารณาศีลแหงตนดวยสามารถคุณมีมิไดขาดเปนตนวา อโห วตเม สีลานิ อขณฺฑา
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นิ อฉิทฺทนิ อสวลานิ อกมฺมาสานิ ภุชฺชิสฺสานิ วิฺูปสตฺถานิ อปรามตฺถานิ สมาธิสํวตฺตนิกา
นิ ดังอาตมาสรรเสริญ ศีลแหงอาตมานี้มิไดขาดในเบื้องตนเบื้องปลายบมิไดทําลายในทามกลาง บ
มิไดดางบมิไดพรอย ศีลแหงอาตมานี้เปนไทย บมิไดเปนทาสแหงตัณหา ศีลแหงอาตมานี้เปนที่
สรรเสริญแหงนักปราชญทั้งหลาย มีสมเด็จพระพุทธเจาเปนประธาน ศีลอาตมานี้ตัณหาทิฏฐิมิไดตอง
ประพฤติเปนไปเพื่อจะใหสําเร็จอุปจารสมาธิ แลอัปปนาสมาธิ

  อนึ่งเปนไปเพื่อมรรคสมาธิแลผลสมาธิ เมื่อพระโยคาพจรภิกษุผูเห็นภัยในวัฏฏสงสารระลึก
เนือง ๆ ถึงศีลแหงตนโดยนัยดังกลาวมานี้ก็จะมีจิตเคารพในสิกขาบท จะปราศจากอัตตนุวาทภัยคือได
ติเตียนเปนตนแมวาจะเห็นโทษมาตรวาหนอยหนึ่ง ก็จะมีความสะดุงตกใจเปนอันมากจะจําเริญดวย
คุณธรรมคือ ศรัทธา สติปญญา จะมามากดวยปรีดาปราโมทย แมวาบมิอาจถึงพระอริยมรรค พระ
อริยมรรคในชาตินั้นก็จะมีสุคติเปนเบื้องหนา เหตุดังนั้นนักปราชญผูมีปรีชา อยาพึงประมาทในสีลา
นุสสติกรรมฐานอันกอปรดวยคุณานิสงสเปนอันมากดังที่ไดกลาวมานี้ พึงจําเริญสาลานุสสติกรรมฐาน 
ระลึกถึงศีลแหงตนจนเนืองนิตยเถิด ฯ

จบสีลานุสสติกรรมฐานแตเทานี้

  จักวินิจฉัยใน จาคานุสสติกรรมฐานสืบตอไป จาคานุสฺสติภาเวตุกาเมน ฯลฯ จาโค 
อนุสฺสริตพฺโพ พระโยคาพจรผูมีศรัทธาปรารถนาจะจําเริญจาคานุสสติกรรมฐานนั้น พึงมีจิตรักใคร
ในจําแนกแจกทานใหเปนนิตยเปนตนเปนเดิม นัยหนึ่งวา เมื่อปรารถนาจะจําเริญจาคานุสสติกรรมฐาน
นั้น ใหตั้งจิตของตนวา จําเดิมแตวันนี้ไปเมื่อปฏิคาหกผูจะรับทานมี ถาอาตมาไมไดใหทานโดย
กําหนดเปนที่สุด แตขาวคําหนึ่งกอนแลว อาตมาก็จักมิไดบริโภคเลยเปนอันขาด ในวันจะจําเริญจา
คานุสสติกรรมฐานนั้น ใหพระโยคาพจรจําแนกแจกทานแกปฏิคาหก อันทรงซึ่งคุณอันวิเศษ แลวพึง
เอานิมิตในทางที่ตนให คือกําหนดอาการอันเปนไปดวยบริจากเจตนานั้น

  ครั้นแลวเขาสูเสนาสนะอันสงัด มีนัยดังกลาวแลวแตหนหลัง พึงระลึกซึ่งบริจากของตน
ดวยสามารถกอปรดวยคุณ มีปราศจากตระหนี่เปนตนดวยพระบาลีวา ลาภา วต เม สุลทฺธํ วต เม 
โยหํ มจฺเฉรมลปริยุฏ ิตายปชาย วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา วิหรามิ มุตฺตจาโค ปยตปาณี
โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสํวิภาครโต อรรถาธิบายในบาลีนี้วา บุญลาภแหงทายกผูบําเพ็ญทาน
นั้น สมเด็จพระผูมีพระภาคยอมตรัสสรรเสริญโดยการเปนอันมาก บุญลาภนั้นไดชื่อวาเปนของอาตมา
บังเกิดแกอาตมาประการ ๑

  ความสั่งสอนอันสมเด็จพระผูมีพระภาคโปรดประทานไวนั้นก็ดี กิริยาที่อาตมาไดบังเกิดมา
เปนมนุษยก็ดี สุลทฺธํ วต ไดชื่อวาอาตมาไดเปนอันดียิ่งนัก เพราะเหตุวา สัตวโลกทั้งปวงมีสันดาน
มากไปดวยมลทิน คือมัจฉริยะ ๆ ครอบงําไว แลอาตมาอยูบัดนี้ดวยปราศจากมลทินคือตระหนี่ มุตฺต
จาโค อาตมามีบริจากอันสละแลว ปยตปาณี มีมืออันลางอยูเปนนิตย เพื่อประโยชนจะคอยหยิบ
ไทยทานโดยเคารพ โวสฺสคฺครโต อาตมานี้ควรแกกิริยาอันยาจกมาขอ อธิบายวาถามียาจกมาขอ
สิ่งใดอาตมาก็จะใหสิ่งนั้น ทานสํวิภาครโต อาตมามีจิตยินดีในทานยินดีในการจําแนกอธิบายวา
กิริยาที่ใหสิ่งของอันตนแตงไว เพื่อจะใหแกปฏิคาหกนั้นเรียกวาทาน แลสิ่งของที่ตนจะบริโภคนั้น ถา
หยิบออกใหเรียกสังวิภาค เมื่อพระโยคาพจรระลึกซึ่งบริจากแหงตนโดยนิยมดังนี้ ก็จะมีคุณานิสงสดุจ
กลาวแลวในพุทธานุสสตินั้น

  ความยินดีที่จะบริจากทานนั้น จะวัฒนาการขึ้นไปกวาเกา อัธยาศัยนั้นจะปราศจากโลภจิต 
จักอนุโลกมตามเมตตา มิไดยอหยอนที่จะบริจากทาน สันดานจะมากไปดวยปรีดาปราโมทย แมถึงวา
มิสําเร็จพระอริยมรรคพระอริยผลในชาตินั้น ทําลายเบญขันธก็จะมีสุคคติเปนเบื้องหนา เหตุฉะนี้
นักปราชญผูมีปรีชาอยาพึงประมาทในจาคานุสสติกรรมฐาน อันมีคุณานิสงสดังแสดงมานี้ ฯ
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จบจาคานุสสติกรรมฐานแตเทานี้

  จักวินิจฉัยในเทวตานุสสติสืบตอไป เทวตานุสฺสติ ภาเวตุกาเมน ฯลฯ อนุสฺสริตพฺ
พา พระโยคาพจรผูมีศรัทธาปรารถนาจะจําเริญเทวตานุสสติกรรมฐานนั้น พึงประพฤติจิตสันดานให
กอปรดวยคุณธรรม คือศรัทธาแลศีลแลสุตะแลจาคะแลปญญาเขาสูที่สงัดแลว พึงตั้งเทพยดาไวในที่
เปนพยาน ระลึกถึงเทพยดาอันกอปรดวยคุณมีศรัทธาเปนตนวา สนฺติเทวา จาตุมหาราชิกา เทพย
ดาอันอยูในชั้นจาตุมหาราชิกาดวงดึงษา ยามาดุสิตา นิมมานนรดี  ปรนิมมิตวสวดีนั้น ๆ ก็ดีเทพย
ดาอันอยูในพรหมโลกก็ดี เมื่อเปนมนุษยนั้นกอปรดวยศรัทธา จุติจากมนุษยแลวจึงไดขึ้นไปบังเกิดใน
สวรรคเทวโลก แลศรัทธาของอาตมานี่ก็เหมือนศรัทธาแหงเทพยดาเหลานั้น

  อนึ่งเทพยดาทั้งปวงนั้นเมื่อเปนมนุษยกอปรดวยศีลอุตสาหะ สดับฟงพระธรรมเทศนาและ
บริจากทาน กอปรดวยสติปญญาจุติจากอนุษยแลวจึงไดขึ้นไปบังเกิดในเทวดา อาตมานี้กอปรดวย
ศีล สุตะ  จาตะ  จาคะ  ปญญา  เหมือนดวยเทพยดาเหลานั้น เมื่อตั้งไวซึ่งเทพยดาในที่เปน
พยานดังนี้แลว ก็พึงระลึกถึงศรัทธาคุณ  ศีลคุณ สุตคุณ  จากคุณ  ปญญาคุณ  ของตนเนือง ๆ
ตกวาระลึกเอาศรัทธาทิคุณของเทพยาดาเปนพยานกอนแลว จึงจะระลึกถึงศรัทธาทิคุณของตนตอ
ภายหลัง พระโยคาพจรผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งเทวตานุสสติกัมมัฏฐานดังนี้ จะเปนที่รักแหงเทพยาดา
เปนอันมากจะมีคุณานิสงสเปนอันมาก ดุจกลาวแลวในพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน เหตุดังนั้นนักปราชญผู
มีปรีชาพึงอุตสาหะจําเริญเทวดานุสสติกัมมัฏฐานจงเนือง ๆ เถิด ฯ

จบเทวตานุสสติกัมมัฏฐานแตเทานี้

จักวินิจฉัยในมรณานุสสติกัมมัฏฐานสืบตอไป ตตฺถ มรณ สติยา ภาวนานิทฺเทเส ใน
มรณานุสตติภาวนานิเทศนั้นมีกระทูความวาพระโยคาพจรผูจะจําเริญมรณานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึง
ระลึกถึงความมรณะ ใหเปนนิรันดรอยูในขันธสันดาน มรณะประสงคเอาซึ่งความขาดแหงชีวิตินทรีย
อันมีกําหนดภพอัน ๑ คือบังเกิดขึ้นในภพ เปนสัตวเปนชีวิตแลว และถึงซึ่งจุติทําลายขันธดับสูญขาด
ชีวิตินทรียไปจากภพนั้นไดชื่อวามรณะ กําหนดโดยภพควรที่จะเอาเปนอารมณแหงมรณานุสสติ
กัมมัฏฐาน

  และมรณะนั้นมี ๓ ประการ  คือสมุจเฉทมรณะ ขณิกมรณะสมมติมรณะ  ทั้ง ๓ ปราการนี้
ควรที่จะเอาเปนอารมณแหงมรณานุสสติกัมมัฏฐาน อธิบายวา สมุจเฉทมรณะนั้น ไดแกพระอรหันตอัน
ตัดเสียซึ่งวัฏทุกข กิจที่ใหสําเร็จแกพระอรหันตตัดทุกขในสังสารวัฏไดขาดนั้น จัดเปนมรณะประการ ๑
ชื่อวาสมุจเฉทมรณะแลขณิกมรณะนั้นไดแกสังขารธรรมอันดับอันทําลายทุก ๆ ภวังค มรณะอธิบายวา
จิต แลเจตสิกซึ่งบังเกิดขึ้นในอุปาทขณะตั้งอยูในฐิติ ขณะแลวดับไปในภวังคขณะนั้นเปนมรณะ
ประการ ๑ ไดชื่อวาขณิกมรณะ

  แลสมมติมรณะนั้นคือความตายอันโลกสมมติ โลกโวหารรองเรียกวาตนไมตายทองแดง
เหล็กตายตานสมมติเรียกเปนตนฉะนี้ จัดเปนมรณะประการ ๑ ชื่อวาสมมติมรณะ มรณะทั้ง ๓ ประการ
นี้พระโยคาพจรอยาไดประสงคเอาเปนอารมณ ในกาลเมื่อจําเริญมรณานุสสติกัมมัฏฐานในที่นี้มีคําฏี
กาจารยอธิบายไววา สมุทเฉทมรณะนั้นมีโดยนอยมิไดมีโดยมาก ฝายขณิกมรณะนั้นเลาก็เกิด ๆ ดับ ๆ 
เนือง ๆ ไปนัก และสมมติมรณะ คือทองแดงตาย คือเหล็กตายเปนตนนั้นเลาก็มิไดเปนที่เกิดแหงธรรม
สังเวช เหตุฉะนี้ มรณะทั้ง ๓ ประการ จึงมิควรที่พระโยคาพจรจะเอาเปนอารมณ

  ในกาลเมื่อจําเริญมรณนุสสติกัมมัฏฐานและมรณะควรที่จะเอาเปนอารมณนั้น พระอรรถกถา
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จารยประสงคเอาแตมรณะทั้ง ๒ คือกาลมรณะประการ ๑ อกาลมรณะประการ ๑ กาลมรณะนั้น คือตาย
ดวยสิ้นบุญตายดวยสิ้นอายุ แทจริงสัตวทั้งปวงอันมีกุศลเปนชนกกรรมนําปฏิสนธิในที่อันเปนสุขนั้น
ถากุศลซึ่งอุปถัมภอุดหนุนค้ําชูนั้นบมิไดตลอดไป แมวาปจจัยคืออาหารอันจะสืบอายุนั้นยังมีบริบูรณ
อยูก็ดี ก็บมิอาจวัฒนาการจําเริญอยูได ยอมถึงซึ่งจุติจากสมบัติพัสถานเคลื่อนคลาดจากที่อันเปนสุข
ขาดชีวิตตินทรียเพราะเหตุหากุศลจะอุปถัมภสืบตอไปบมิได มรณะเห็นปานดังนี้ไดชื่อวาบุญญัก
ขยมรณะ วาตายดวยสิ้นบุญมีคําฏีกาจารยวาบุญญักขยมรณะตายดวยสิ้นบุญนั้น เปนภพอันบริบูรณ
ดวยสมบัติพัสถาน

  สเจ ภววิปตฺติยํ  ิโต ถาสัตวนั้นบังเกิดในวิปตติภพ เปนภพอันกอปรดวยความทุกข
ความยาก ทนทุกขเวทนาตราบเทาสิ้นบาปสิ้นกรรมแหงตนแลว และกระทํากาลกิริยาวิปตติภพนั้น ได
ชื่อวาปาปกขยมรณะวาตายดวยสิ้นบาป และสัตวอันตายดวยสิ้นอายุนั้น พระอรรถกถาจารยกลาวไววา
สัตวอันหาคติสมบัติ กาลสมบัติ อาหารสมบัติบมิได คือบมิไดมีคติบริบูรณ ดุจเทพยดาอันบริบูรณดวย
กาล บมิไดมีอาหารบริบูรณ ดุจชาวอุตตรกุรุทวีปอันบริบูรณดวยอาหาร และมีอายุอันนอยประมาณได
รอยป ดุจดังอายุมนุษยหญิงชายในกาลทุกวันนี้ก็ดี สัตวอันบริบูรณดวยกาลและอาหาร และอายุยืน
นานมากกวาแสนปนั้นก็ดี แตบรรดาสัตวที่สถาพรอยูตราบเทาสิ้นอายุ แลวกระทํากาลกิริยานั้นชื่อวา
อายุกขยมรณะสิ้นดวยกัน พึงสันนิษฐานวา สัตวที่สิ้นบุญสิ้นบาปสิ้นอายุแลว ละทํากาลกิริยานั้น ได
ชื่อวากาลมรณะตายในกาลอันพึงตาย

  อกาลมรณํ กมฺมุปจเฉทกวเสน และสัตวทั้งปลายซึ่งกระทํากาลกิริยานั้น ดวยสามารถ
อุปจเฉทกรรมนั้นไดชื่อวาอกาลมรณะตายในกาลอันบมิควรจะพึงตาย แทจริงสัตวทั้งหลายซึ่งมีขันธ
สันดานอันขาดดวยอํานาจอุปจเฉทกกรรม อันมีกําลังสามารถกระทําใหเคลื่อนคลาดจากที่ในขณะดุจ
ดังวาพระยาทุสิมารราช และพระยากลาพุราชเปนตน อันประทุษรายแกขันติวาทีดาบส และแผนดินให
ชองลงไปไหมในอเวจีนรกนั้น ไดชื่อวากาลมรณะตายในกาลอันมิควรจะพึงตาย ใชแตเทานั้นสัตว
ทั้งหลายอันโบราณกรรมติดตามมาทัน และมีผูฆามาฟนดวยเครื่องสาตราวุธ กระทํากาลกิริยาดวย
ความเพียรแหงบุคคลอื่น และอกุศลดลจิตใหประหารชีวิตแหงตนเสียดวยตนเองก็ดี อยางนี้ก็ไดชื่อ
วาอกาลมรณะ

  มรณะทั้ง ๒ ประการ คือกาลมรณะแลอกาลมรณะ อันมีนัยดังพรรณนามานี้ สมควรที่พระ
โยคาพจรจะถือเปนอารมณในกาลเมื่อจําเริญมรณานุสสติกัมมัฏฐาน ตํ ภาเวตุกาเมน พระ
โยคาพจรผูปรารถนาจะจําเริญมรณานุสสติกัมฐานนั้น พึงเขาไปในที่สงัดอยูแตผูดียวนั้นแลวพึงกระทํา
บริกรรม มรณํ ภวิสฺสติ ชีวิตินฺทฺรริยํ อุปจฺฉิสฺสติ ความตายจักมีชีวิตินทรียจักขาดดังนี้ ถามิดังนั้น
พึงกระทําบริกรรมวา มรณํ มรณํ ความตาย ๆ ดังนี้

  เมื่อกระทําซึ่งบริกรรมนั้นพึงมนสิการกําหนดกฏหมายดวยอุบาย อยาไดกระทํามนสิการ
ดวยหาอุบายมิได มีคําฎีกาจารยวิสัชนาวา ซึ่งใหกระทํามนสิการกําหนดกฏหมายดวยอุบาย คือให
พิจารณาสติและปญญาพิจารณาใหเห็นธรรมสังเวชวา ความตายนั้นจะมีแกเราเปนแท ชีวิตแหง
อาตมานี้จะขาดเปนแท พึงพิจารณาสังเวชฉะนี้ อยาไดบริกรรมเพอไปแตปาก บมิไดปลงปญญา
พิจารณาใหเห็นสังเวชในความตายนั้น ไดชื่อวากระทํามนสิการหาอุบายมิได อโยนิโส ปวตฺตยโต 
หิ แทจริงพระโยคาพจรผูประพฤติซึ่งกิจมาสิการดวยหาอุบายมิไดนั้น

  ขณะเมื่อระลึกขึ้นมาถึงความตายแหงบุคคลอันเปนที่รักก็บังเกิดความโศกความเศรา อุปมา
ดุจบุคคลอันระลึกถึงมารดาบังเกิดเกลา แลบุตรอันเปนที่รักพึงอนิจกรรมไปบังเกิดความโศกเศรา
ขณะเมื่อระลึกถึงความตายของชนที่ตนไมรักใครเกลียดชัง ก็จะเกิดความปราโปรทย ( เชนชนที่มีเวร
ตอกันระลึกถึงความตายแหงกันและกันฉะนั้น) ขณะเมื่อระลึกถึงความตายแหงบุคคลอันตนบมิไดรักบ
มิไดชังนั้น ก็จักเพิกเฉยบมิไดมีความสังเวช ดุชฉวฑาหิกชนสัปเหรออันเห็นซากกเฬวระและหาสังเวช
มิได ถาระลึกถึงความตายเเหงตน ก็มักเกิดความสะดุงตกใจดุจบุคคลภิรุกชาติสันดานขลาด เห็นนาย
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เพชฌฆาตถือดาบเงือดเงื้ออยูและความสดุงตกใจ นักปราชญพึงสันนิษฐานวาการที่จะเศราโศก จะ
บังเกิดความยินดีปรีดา จะหาสังเวชบมิได จะบังเกิดความสดุงตกใจทั้งนี้ก็อาศัยแกปราศจากสติและ
ปญญาปราศจากสังเวช

  กระทํามนสิการดวยหาอุบายบมิได บริกรรมวา มรณัง ๆ นั้นบนเพอไปแตปาก บมิไดเอาสติ
และปญญาประกอบเขาเห็นธรรมสังเวชจริง ๆ จึงเปนดังนั้น ถากระทํามนสิการดวยอุบายปลง
สติปญญาลงได มีธรรมสังเวชอยูในสันดานแลวไหนเลยจะเปนดังนั้น ก็จะเปนคุณวุฒิอันล้ําเลิศประเส
ริญคือระลึกถึงความตายแหงบุคคลอันเปนที่รักก็จะมิไดเศรามิไดโศก ระลึกถึงความตายแหงบุคคลอัน
เปนเวรก็จะมิไดชื่นชมโสมนัส ระลึกถึงความตายแหงบุคคลที่ตนไมรักไมชังก็จะมิไดเพิกเฉย จะ
บังเกิดความสังเวชบริบูรณในสันดานระลึกขึ้นมาถึงความตายแหงตนเลา ก็ปราศจากความสดุงตกใจ 
อันกระทํามนสิการดวยอุบายนี้ มีคุณมากกวา มากดุจกลาวมานี้

  เหตุดังนั้นพระโยคาพจรผูจําเริญมรณานุสสติกัมมัฏฐาน พึงพิจารณาถึงความตายแหงสัตว
ทั้งหลายอันโจรฆาใหตายก็ดี ตายเองก็ดี แตบรรดาที่ทอดทิ้งกลิ้งอยูในที่ทั้งปวง เปนตนวาปาชัฏและ
ปาชาที่ตนไดเห็นแตกอนนั้น พึงพิจารณาเปนอารมณในที่จําเริญมรณานุสสติ สติฺจ ปฺญฺจ สํ
เวคฺจ โยเชตฺวา พึงมนสิการดวยอุบายอันยังสติและปญญา และธรรมสังเวชใหบังเกิดแลวพึง
กระทําซึ่งบริกรรมดวยนัยเปนตนวา มรณํ ภวิสฺสติ ชีวิตินฺทฺริยํ อุปจฺฉิสฺสติ โดยนัยที่สําแดงมาแต
หนหลัง เอวํ ปวตฺตยโต เยว เมื่อพระโยคาพจรประพฤติโดยวิถีอันพระอรรถกถาจารยเจาสําเเดงไว
ฉะนี้

  บางจําพวกที่มีปญญินทรียแกกลานั้น ก็จะขมเสียไดซึ่งนิวรณธรรมมีกามฉันทะเปนตน จะมี
มรณารมณตั้งมั่น พระกัมมัฏฐานจะถึงซึ่งอุปจารสมาธิไมลําบากยากใจ อาศัยดวยปญญินทรียอันแก
กลา เอตฺตาวตา น โหติ พระโยคาพจรที่มีปญญามิไดแกกลามิไดสําเร็จกิจแหงพระกัมมัฏฐานดวย
วิธีประมาณเทานี้ และปรารถนาจะกระทําเพียรในมรณานุสสติกัมมัฏฐานตอไป ก็พึงระลึกถึงความตาย
โดยอาการ ๘ ประการคือ วธกปจจุปปฏฐานประการ ๑ สัมปตติวิปตติประการ ๑  อุปสังหรณะประการ 
๑  กายพหุสาธารณะประการ ๑ อายุทุพพละประการ ๑  อนิมิตะประการ ๑  อัทธานปริเฉทะ
ประการ ๑  ขณปริตตะประการ ๑ รวมเปน ๘ ประการดวยกันอาการเปนปฐมคือวธกปจจุปปฏฐานนั้น
มีอรรถาธิบายวา ใหระลึกถึงความตายใหเห็นปรากฏ ดุจนายเพชฌฆาตมีมือถือดาบอันคมกลา

  ปุจฉาวา เหตุไฉนใหระลึกเชนนี้ วิสัชนาวา ใหระลึกนี้ดวยสามารถจะใหเห็นวาเกิดกับตาย
นั้นมาพรอมกัน สัตวทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้ยอมมีชรา แลขณิกมรณะนั้นติดตามตัวมาทุกรูป ทุก
นาม ยถา หิ อหิฉตฺตกํ มกุลํ อุปมาดุจดังเห็ดอันตูม อันพึงขึ้นพื้นนดิน แลพาเอาฝุนติดยอดขึ้นไป
นั้น ปฏิสนฺธิจิตฺตํ อุปฺปาทานนฺตรํ แทจริงสัตวทั้งหลายอันบังเกิด ถือเอาปฏิสนธิกําเนิดในโลกนี้
จําเดิมแตปฏิสนธิแลวในลําดับอุปปาทขณะแหงปฏิสนธิจิตนั้น ก็ถึงซึ่งความชราและมรณะ ๆ นั้น
ติดตามมากับตน

  ปพฺพตสิขรโต ปติถสิลา วิย เปรียบประดุจกอนศิลาอันหักตกลงมาจากชะงอนแหง
ภูเขา และพาเอาตนไมและหญาที่เนื่องดวยตนนั้นลงมาดวยกัน มรณํป สหชาติยา อาคตํ เกิดกับ
ตายนี้มาพรอมกัน เหตุวาความเกิดมีแลว ความตายก็มีดวยบุคคลที่เกิดมานั้นยอมจะถึงซึ่งความตาย
เปนแท จําเดิมแตบังเกิดขึ้นแลว ก็บายหนาสูความตาย ดุจพระอาทิตยอันอุทัยขึ้นมาแลวและบายหนา
สูอัสดงคต มิไดถอยหลังมาจากวิถีที่ดําเนินไปนั้น ถามิดังนั้นอุปมาดุจดังวานทีธารอันไหลยอยลงมา
แตซอกแหงภูเขา มีกระแสอันเชี่ยว ยอมพัดไปซึ่งใบไมและตนหญาแตบรรดาที่ตกลงในกระแสนั้น 
ไหลหลั่งถั่งลงไปหนาเดียว ที่จะไหลทวนกระแสขึ้นไปมาตรวาหนอยหนึ่งหาบมิไดอันนี้แล มีฉันใด
อายุแหงสัตวทั้งปวงก็ลาวงไป ๆ มิไดกลับหลัง ตั้งหนาเฉพาะสูความตาย

  มีอุปไมยดังนั้นเหตุดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจา จึงมีพระพุทธฎีกาโปรด
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ประทานพระธรรมเทศนาไววา ยเมกรตฺตึ ปมํ คพฺเภว สติมาณโว อพฺภฏ ิโต วาสยาติ อธิบาย
ในบาทพระคาถานี้วา สัตวอันอยูในครรภมารดานั้น จําเดิมแตขณะตั้งปฏิสนธิในราตรีนั้น แลวก็ตั้งแต
แปรไป ๆ เดิมเกิดเปนกลละแลวก็แปรไปเปนอัมพุทะ ตั้งแตแปรไป ๆ ตราบเทาถึงมรณภาพเปนที่สุด 
จะเที่ยงจะแทนั้นหามิได เปรียบประดุจวาหมอก อันตั้งขึ้นมาแลวก็ถึงภาวะเคลื่อนไป ๆ ตราบเทาสูญ
หาย มีคําฎีกาจารยวิสัชนาวา ซึ่งพระพุทธฎีกาตรัสวา รตฺตึ ปมํ วาสัตวตั้งปฏิสนธิในเพลาราตรี
หนึ่งนั้น วาโดยเยภุยยนัย อันวาธรรมดาสัตวที่ถือปฏิสนธิในเพลาราตรีนั้น มีโดยมากที่จะถือเอา
ปฏิสนธิในเพลากลางวันนั้นมีโดยนอย เหตุดังนั้นนักปราชยพึงสันนิฐานวา รัตติศัพทนั้นพระพุทธเจา
เทศนาโดยเยภุยยนัย อายุแหงสัตวที่ลวงไป ๆ โดยนัยดังพรรณนาฉะนี้

  พระอรรถกถาจารยเจาอุปมาไววา เหมือนดวยอาการอันสิ้นไปแหงแมน้ํานอย ๆ ตองแสง
พระสุริยเทพบุตรในคิมหันตฤดูแลง และถึงซึ่งสภาวะเหือดแหงสิ้นไปทุกวันทุกเวลา ถามิฉะนั้นดุจไม
มีขั่วอันอาโปธาตุมิไดซาบถึงและหลนลงมาจากตน ณ เพลาเชาธรรมดาผลไมอันมีพรรณตาง ๆ นั้น
เมื่อรสแผนดินเอิบอาบซาบขึ้นไปบมิถึง ก็มีขั่วอันเหี่ยวแหงตกลงจากตนในเพลาเชาแลมีฉันใดรูปกาย
แหงสัตวทั้งปวงนี้มีรสอาหารซาบไปบมิทั่วก็ถึงซึ่งคร่ําคราเหี่ยวแหงขาดจากชีวิตินรียมีอุปไมยดังนั้น
ถามิดังนั้นรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงนี้ เมื่อชราแลพยาธิและมรณะเบียดเบียนแลว ก็ถึงซึ่งคร่ําคราเหี่ยว
แหงเจ็บปวยลําบากเวทนา มีอัสสาสะปสสาสะอันขาดเปนอสุภสาธารณเปอยเนาทิ้งทอดกระจัด
กระจายเรี่ยราดแยูเหนือแผนปฐพี

  มีอุปไมยดังนั้นมิฉะนั้นเปรียบเหมือนภาชนาดินอันบุคคลประหารดวยไมคอน และแตก
กระจัดกระจาย ถามิฉะนั้น สุริยรํสิสมฺผุฏานํ อุสฺ สาววินฺทูนํ วิทฺธํสนํ ดุจดังวาหยาดน้ําคาง อัน
พลันที่จะเหือดแหงไดดวยแสงสุริยเทพบุตร เอวํ วธกปจฺจุปฺปฏานโต มรณํ อนุสฺสริตพฺพํ พระ
โยคาพจรผูจําเริญมรณานุสสติกรรมฐาน พึงระลึกถึงความตายโดยปจจุปฏฐานดุจนัยที่พรรณามานี้ ใน
อาการเปนคํารบ ๒ ซึ่งวาใหพระโยคาพจรระลึกถึงความตายโดยสมบัติวิบัตินั้น คือใหระลึกใหเห็นวา
สัตวทั้งปวงเกิดมานี้บริบูรณแลวก็มีความฉิบหายเปนที่สุด ซึ่งจะงดงามจะดีอยูไมนั้นแตเมื่อวิบัติยัง
มิไดครอบงํา ถาความวิบัติมาครอบงําแลว ก็สารพัดที่จะเสียสิ้นทุกสิ่งทุกประการ ที่งามนั้นก็ปราศจาก
งาม ที่ดีนั้นก็กลับเปนชั่ว มีความสุขแลวก็จะมีความทุกขมาถึงเลา หาโศกเศราบมิไดแลวก็ถึงซึ่งเศรา
โศกเลา

  แตพระเจาธรรมาโศกราชบพิตร ผูมีบุญญานุภาพไดเสวยมไหสุริยสมบัติพรอมเพรียงไป
ดวยความสุข ถึงซึ่งอิสระภาพเปนใหญในภูมิมณฑลสกลชมภูทวีป บริจากทานในพระศาสนาคิดเปน
ทรัพยนับไดรอยโกฏิมีอาณาจักรแผไปใตปถพี ๑ โยชน เบื้องบนอาการ ๑ โยชน กอปรดวยสมบัติสุข
ถึงเพียงนี้ เมื่อมรณะมาถึงก็มีความเศราโศกเฉพาะพักตรสูความตาย ควรจะสังเวชเวทนา สพฺโพ
เยว โลกสนฺนิวาโส ชาติยา อนุโคต ชื่อวาโลกสันนิวาสสัตวทั้งปวงนี้ ชาติทุกขยอมติดตามลอลวง
ใหลุมหลง ชรานั้นรัดตรึงตราใหถึงความวิปริตตาง ๆ พยาธิทุกขนั้นติดตามย่ํายี ใหปวยไขลําบาก
เวทนาเจ็บปวดทั่วสรรพางคกาย สุมรเณ อพฺภาหโต มรณทุกขครอบงําทําลายลางชีวิตอินทรียให
เสื่อมสูญพญามัจจุราชนี้จะไดละเวนบุคคลผูใดผูหนึ่งนั้นหามิได ยอมครอบงําย่ํายีสรรพสัตวทั้งปวง
ทั่วไปทุกรูปทุกนาม มิไดเลือกวากษัตริยวาพราหมณวาพอคาชาวนา จัณฑาลคนขนหยากเยื่อ

  อุปมาดุจเขาอันมีศิลาเปนแทงหนึ่งแทงเดียวเบื้องบนจดจนนภากาศ กลิ้งมาแลวแลเวียน
ไปในทิศทั้ง ๔ บดเสียซึ่งสรรพสัตววัตถุทั้งปวง บมิไดเลือกสัตวแลสังขารนั้น อันจะตอยุทธพญา
มัจจุราชนั้นใชวิสัยที่จะตอยุทธได เพราะเหตุวามรณะสงความนั้นไมมีที่ตั้งแหงพลชางพลมาพลราช
รถพลเดินเทาไมมีที่ตั้งคายคูประตูหอรบทั้งปวง จะมีพลพาหนะมากก็มากเสียเปลา ซึ่งจะเอามาตอ
ยุทธดวยมรณะสงความนั้นเอามาบมิไดถึงแมจะมีแกวแหวนเงินทองมากสักเทาใด ๆ ก็ดี จะรูเวทมนต
ศาสตราคมกลาหาญประการใด ๆ ก็ดี ก็มิอาจเอามาตอยุทธดวยพญามัจจุราชได

  พระโยคาพจรผูจําเริญมรณานุสสติภาวนานั้น ถึงระลึกถึงความตายโดยสมบัติวิบัติดุจ
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พรรณนามาฉะนี้ อุปสํหรณโต แลอาการเปนคํารบ ๓ ที่วาใหพระโยคาพจรระลึกถึงความตายโดย
อุปสังหรณะนั้น คือใหระลึกถึงความตายแหงผูอื่นแลวนําเอามาใสตน เมื่อระลึกถึงความตายแหง
บุคคลผูอื่นพึงระลึกโดยอการ ๗ ประการ ยสมหคฺคโต คือใหระลึกโดยภาวนามากไปดวยยศ
ประการ ๑ ปฺุญมหคฺคโต ใหระลึกโดยภาวนามากไปดวยบุญประการ ๑ ถามมหคฺคโต ให
ระลึกโดยภาวะนามากไปดวยกําลังประการ ๑ อิทฺธิมหคฺคโต ใหระลึกโดยภาวะนามากไปดวยฤ
ทิธิ์ประการ ๑ ปจฺเจกพุทฺธโต ใหระลึกโดยภาวะพระปจเจกโพธิ์ ๑ สมฺมาสมฺพุทฺธโต ใหระลึก
โดยพระสัมมาสัมพุทธเจา ๑ เปน ๗ ประการดวยกัน

  ซึ่งวาใหระลึกโดยภาวะมากไปดวยยศนั้น คือใหระลึกวาพญามัจจุราชนี้ จะไดรังเกียจ
เกรงใจวาทานผูนี้เปนผูดีมีบริวารยศมากอยาเบียดเบียนทานเลย จะไดเกรงใจอยูในฉะนี้หาบมิได แต
พระยามหาสมมติราช แลพระยามันธาตุราช พระยามหาสุทัพสนะบรมจักรพัตราธิราชเปนตนเปน
ประธาน ซึ่งมีอิสริยยศแลบริวารยศเปนอันมากบริบูรณไปดวยพลพาหนะแลทรัพยสมบัติอันโอฬารริก
ภาพนั้นยังตกอยูในอํานาจแหงพญามัจจุราชสิ้นทั้งปวง กิมงฺคํ ปน ก็จะปวยกลาวไปไยถึงตัวเรานี้
เลา อันจะพนอํานาจแหงพญามัจจุราชนั้นหามิได เอวํ ยสมหคฺคโต พระโยคาพจร พึงระลึกถึง
ความตายโดยภาวะมากไปดวยยศดุจพรรณนามาฉะนี้

  ปฺญมหคฺคโต ซึ่งวาใหระลึกโดยภาวะมากไปดวยบุญนั้น คือใหระลึกตรึกตรองไปถึง
บุคคลเปนตนวา โชติกเศรษฐี แลชฏิลเศรษฐี แลอุคคิยเศรษฐี แลเมณฑกเศรษฐี แลปุณณกเศรษฐี 
แตบรรดาที่เปนคนมีบุญญาภิสมภารเปนมันมากนั้น วาทานโชติกเศรษฐีนั้นมีปรางคปราสาทแลวไป
ดวยแกว ๗ ประการ มีพื้นได ๗ ชั้น มีกําแพงแวดลอมนั้นก็ ๗ ชั้น แตลวนแลวไปดวยแกว ๗ ประการ
แลวก็มีไมกัลปพฤกษเกิดขึ้นทุก ๆ มุมแหงกําแพง มีขุมทองอันเกิดขึ้นในมุมทั้ง ๔ แหงปรางค
ปราสาท ขุมหนึ่งปากกวาง ๑ โยชน ขุมหนึ่งปากกวางกึ่งโยชน ขุมหนึ่งปากกวาง ๓๐๐ เสน ขุมหนึ่ง
ปากกวาง ๑๐๐ เสน สมบัติพัสถานของทานนั้นโอฬารริกภาพ มีนางมาแตอุตตกุรุทวีปเปนอัครภรรยา
แลชฏิลเศรษฐีนั้นเลามีภูเขาทองขึ้นขางหลังเรือนจะรื้อจะขนสักเทาใด ๆ ก็ไมสิ้นไมสุด

          เมณฑกะเศรษฐีนั้นเลาก็มีแพะทองเกิดขึ้นดวยบุญเต็มไปในที่ได ๘ กรีส ในทอง
แพะนั้นเต็มไปดวยสิ่งสรรพขาวของทั้วปวงจะปรารถนาวัตถุอันใดชักลูกขางอันกระทําดวยเบญจพรรณ
ซึ่งปดปากแพะนั้นออกแลววัตถุนั้นก็ไหลหลั่งออกมาจากปากแพะ ไดสําเร็จความปรารถนาทุกสิ่งทุก
ประการ แลปุณณกเศรษฐีนั้นเลา เดิมเมื่อเปนลูกจางอยูนั้นออกไปไถนา ขี้ไถก็กลับกลายเปนทอง
ครั้นไดเปนเศรษฐีเมื่อพื้นที่จะกระทําเรือนอยูนั้นก็ไดขุมทรัพยเต็มไปในที่จักหวัด บานบุคคลผูมี
บุญญาภิสมภารมากมีทรัพยมากถึงเพียงนี้แลว ก็มิอาจเอาทรัพยมาไถถอนตนใหพนจากอํานาจพญา
มัจจุราชได อฺเญ จ โลกเก มหาปฺุญาติ วิสฺสุตา ถึงบุคคลจน ๆ ที่ปรากฏวามีบุญมากในโลกนี้
แตผูใดผูหนึ่งจะพนจากอําจาจแหงพญามัจจุราชนั้นหามิได แตลวนถึงซึ่งมรณภาพดับสูญลวง ๆ ไป
สิ้นทั้งปวง มาทิเสสุกถาวกา ก็ปวยกลาวไปไยถึงบุคคลเห็นปานดังตัวเรานี้ดังฤๅจะพนอํานาจแหง
พญามัจจุราช

  พึงระลึกไปโดยภาวะมากไปดวยบุญอันนี้ ถามมหคฺคโต ซึ่งวาใหระลึกไปโดยภาวะมาก
ไปดวยกําลังนั้น คือใหระลึกถึงบุคคลที่มีกําลังมากเปนตนวา พระยาวาสุเทพ พระยาพลเทพ พระ
ยาภิมเสน พระยานุธิฏฐิล พระยาหนุร พระยามหามล พระยาเหลานี้แตละพระองค ๆ นั้นทรงพลกําลัง
มาก กําลังนายขมังธนู ๕๐๐ คนจึงเทาพระยาภิมเสนพระองคหนึ่ง บุคคลอันมากําลังมากสามารถ
ปรากฏในโลกสันนิวาสเห็นปานดังนี้ ก็มิอาจตอยุทธดวยพญามัจจุราชได กถาวกา ก็จะปวยกลาว
ไปไยถึงตัวเรานี้เลาดังฤๅแลจะตอสูดวยพญามัจจุราชนั้นได พึงระลึกโดยภาวะมากไปดวยกําลังดัง
พรรณนามาฉะนี้

  อิทฺธิมหคฺคโต ซึ่งวาใหระลึกไปโดยภาวะมากไปดวยฤทธิ์นั้น พึงใหระลึกวาบุคคลอันเกิด
มาในโลกนี้ ถึงจะมีฤทธิ์ศักดานุภาพเปนประการใด ๆ ก็ดี ก็มิอาจทําสงครามแกพญามัจจุราชได แต
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พระมหาโมคคัลลานเถระเจาผูเปนทุติยสาวก แหงสมเด็จพระมหากุณากอปรดวยฤทธาศักดานุภาพ
อันล้ําเลิศประเสริฐไดที่เอตทัคคะฝายขางฤทธิ์ แตบรรดาเฉพาะสาวกในพระศาสนานี้ พระองคใด
พระองคหนึ่ง จะมีฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะหาบมิได พระโมคคัลลานะนี้ยังเวชยันตปราสาทให
กัมปนาทหวาดหวั่นไหวดวยมาตรวา สะกิดดวยนิ้วแมเทา อนึ่งเมื่อทรมานพญานันโทปนันทนาคราช
นั้นเลา ฤทธิ์แหงพระโมคคัลลานเถรเจาก็ปรากฏวาเลิศรวดเร็วในกิจที่จะเขาสูสมบัติไมมีใครเสมอ มี
ฤทธิ์ถึงเพียงนี้แลว ยังวาเขาไปสูปากแหงพญามัจจุราชอันพิลึกกับทั้งฤทธิ์ทั้งเดช ดุจดังวาเนื้ออันเขา
ไปสูปากแหงพญาไกรสรราชสีห ก็ตัวอาตมานี้ดังฤๅจะพนพญามัจจุราชเลา พึงระลึกไปโดยภาวะมาก
ไปดวยฤทธิ์ดังนี้

ปฺญมหคฺคโต ซึ่งวาใหระลึกโดยภาวะมากไปดวยปญญานั้นคือใหระลึกดวยเห็นวา
สัตวทั้งหลาย แตบรรดาที่เวียนวายอยูในกระแสชลาโลกโอฆสาครนี้ ถึงจะมีปญญาเฉลี่ยวฉลาดเปน
ประการใด ๆ ก็ดี ก็บมิอาจจะคิดเลศอุบายใหพนจากอํานาจแหงพญามัจจุราชนั้นได จะวาไปไยถึง
ผูอื่น ๆ นั้นเลา แตพระสารีบุตรเถรเจา ผูเปนอัครสาวกกอปรดวยปญญาอันกลาหาญ แมฝนจะตกเต็ม
ไปในหองจักรวาลตกไปชานานสิ้น ๑ กัปป หยาดเม็ดฝนแลละอองเม็ดฝนนั้นมีประมาณมากนอยสัก
เทาใด ๆ พระสารีบุตรเถรเจาก็อาจนับถวน แตบรรดาสัตวในโลกนี้ ยกเสียแตพระบรมโลกนาถเจา
พระองคเดียวแลวนอกออกไปกวานั้นแลว ผูใดผูหนึ่งซึ่งจะมีปญญามากเหมือนพระสารีบุตรนั้นหามิได

  ปญญาแหงพระสารีบุตรเถรเจานั้น ถาจะเอามาแบงออกเปน ๑๖ ยกเสีย ๑๕ เอาแตสวน 
๑ สวน ๑ นั้นเอามาแบงออกเปน ๑๖ ยกเสีย ๑๕ เอาแตสวน ๑ อีกเลาแบงลงไป ๆ โดยในดังนี้ถึง 
๑๖ ครั้งแลว จึงเอาปญญาพระสารีบุตรที่แบงเสี้ยว ๑ เปน ๑๖ สวนในที่สุดนั้นมาเปรียบดวยปญญา
แหงบัณฑิตทั้งชาติทั้งปวง ๆ ก็นอยกวาปญญาแหงพระสารีบุตรเสี้ยว ๑ นั้นอีก พระสารีบุตรได
เอตทัคคะฝายขางปญญาถึงเพียงนี้แลว ก็มิอาจลวงเสียอํานาจแหงพญามัจจุราชนั้นได ยังถือซึ่งดับ
สูญเขาสูปากแหงพญามัจจุราชจะมิครอบงําเลา พึงระลึกโดยภาวะมากไปดวยปญญาดังกลาวนี้

  ปจฺเจกพุทฺธโต ซึ่งวาใหระลึกโดยพระปจเจกโพธิ์นั้นคือใหระลึกวา แทจริงพระปจเจก
โพธิ์ทั้งปวงนั้นแตละพระองค ๆ กอปรดวยปญญาพลแลวิริยพลอันเขมแข็งย่ํายีเสียได ซึ่งขาศึกคือ
กิเลสธรรมทั้งปวงแลว แลถึงซึ่งปจเจกสัมโพธิญาน ตรัสรูไญยธรรมเองหาอาจารยจะสั่งสอนมิได พระ
ปจเจกโพธิ์เจาผูประเสริฐเห็นปานดังนี้ ก็มิอาจลวงลัดจากอํานาจแหงพญามัจจุราชนั้นไดดังฤๅอาตมา
จะพนจากอํานาจแหงพญามัจจุราชนั้นเลา พึงระลึกโดยประปจเจกโพธิ์โดยนัยดังกลาวมานี้

  สมฺมาสัมฺพุทฺธโต ซึ่งวาใหระลึกโดยพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นคือใหระลึกวา ภควา อัน
วาสมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคผูทรงพระสวัสดิโสภาคยเปนอันงาม พระองคมีพระรูปโฉมพระสรีร
กายอันวิจิตรดวยทวัตติงสมหาบุรุษลักษณะ ( ลักษณะสําหรับพระมหาบุรุษ ๓๒) แลพระอสีตยนุ
พยัญชนะ ๘๐ ทัศประเสริฐดวยพระธรรมกาย สมาธิขันธ ปญญาขันธ  วิมุตติขันธ  วิมุตติญาณทัส
สนขันธ อันบริสุทธิ์บริบูรณดวยอาการทั้งปวง

  ปารคโต ถึงซึ่งภาวะมากไปดวยยศมากไปดวยบุญ มากไปดวยกําลังมากไปดวยฤทธิ์มาก
ไปดวยบุญ หาผูจะเปรียบเทียบปูนปานบมิได อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ พระพุทธองคเจาหักเสียซึ่งกํา
แหงสังสารจักร ตรัสรูดวยพระองคเองโดยอาการมิไดวิปริต หาผูจะถึงสองมิไดในไตรภพ สมเด็จพระ
พุทธองคผูแสวงหาศีลหาทิคุณอันประเสริฐเลิศดวยพระคุณศักดานุภาพ เปนที่ไหวสักการะบูชาแหง
สรรพเทพา  มนุษย  อินทรีย พรหม  ยมยักษ  อสูร คนธรรมพสุบรรณนาค แลสรรพสัตวนิการ
ทั้งหลายทั่วทั้งอนันตโลกธาตุไมมีผูจะเทาเทียมเลย มัจจุราชยังมิไดกลัวไดเกรง ยิงมิไดมีความ
ละอาย ยังครอบงํากระทําใหสูญเขาสูพระปรินิพพาน ดุจกองเพลิงอันใหญสองสวางทั่วโลก ตองทอ
ธารหาฝนประลัยกัลปดับสูญ หาบัญญัติบมิได นีลชฺชํ วีตสารชฺชํ มรณธรรมนี้ ปราศจากความ
ละอายปราศจากความกลัว มีแตย่ํายีจะครอบงําทั่วทุกสิ่งสรรพสัตว แตองคสมเด็จพระสัพพัญูเจา
มรณธรรมยังมิไดละไดเวน ก็บุคคลเห็นปานดังตัวอาตมานี้ ดังฤๅมรณธรรมจะละเวนเลาก็จะครอบงํา
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เหมือนกัน เอวํ สมฺมาสมฺพุทฺธโตสรณํ อนุสฺสริตพฺพํ พึงระลึกถึงมรณะแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา
ดวยประการฉะนี้ อุปสํหรณํ อันจําแนกดวยประการ ๗ ดุจนัยที่สําแดงมาฉะนั้น นักปราชญพึง
สันนิษฐานวารวมเขาเปน ๑ จัดเปนอาการคํารบ ๓ ในวิธีแหงมรณานุสสิตภาวนา แลอาการเปนคํารบ 
๔ คือ กายพหุสาธารณนั้น ใหพระโยคาพจรระลึกวา อยํ กาโย อันวารูปกายแหงสรรพสัตวเราทาน
ทั้งหลายนี้ เปนสาธารณทั่วไปแกหมูหนอนทั้ง ๘๐ ตระกูล ฉวินิสฺสิตาปาณา หนอนที่อาศัยอยูใน
ผิวเนื้อก็ฟอนกัดกินผิวเนื้อ ที่อาศัยอยูในหนังก็ฟอนกัดกินหนัง ที่อาศัยอยูเนื้อล่ําก็ฟอนกัดกินเนื้อล่ํา
ที่อยูในเอ็นก็กัดกินเอ็น ที่อยูในอัฐิก็กัดอัฐิ ที่อยูในสมองก็กัดสมอง ชายนฺติ ขียนฺติ หนอน
ทั้งหลายนั้นเกิดในกาย แกในกาย ตายในกาย กระทําอุจจาระ ปสสาวะในกาย กายแหงเราทานทั้ง
ปวงนี้เปนเครื่องประสูติแหงหมูหนอน เปนศาลาไข เจ็บเปนปาชาเปนเว็จกุฏิเปนรางกาย อุจจาระ
ปสสาวะแหงหมูหนอนควรจะสังเวชเวทนา กายแหงเราทานทั้งหลายนี้บางทีหนอนกําเริบกลาหนาขึ้น
ฟอนกัดฟอนทึ้งเกินประมาณทนทานบมิได ตายเสียดวยหนอนกําเริบก็มี ภายในกรัชชกายนี้ใชจะมีแต
หมูหนอนเบียดเบียนนั้นหามิได

  โรคที่เบียดเบียนในการนี้เลาก็มีมากกวา อเนกสตานํ ถาคณนานั้นมากกวารอยจําพวก
อีก ไหนเหลือบยุงเปนตน จะเบียดเบียนในภายนอกนั้น รายกายที่เปนตกตองแหงอุปทวะตาง 
ๆ ลกฺขิ อิว อุปมาดุจปอมเปาหมายอันบุคคลตั้งไวหนทาง ๔ แพรง เปนที่ถูกตองแหงหอกใหญแล
หอกซัดไมคอนกอนศิลาแลธนูหนาไมปนไฟทั้งปวง เหตุดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณา จึงโปรดประทาน
พระธรรมเทศนาไววา อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขฺ ทิวเส นิกฺขนฺเต รตฺติยา ปตีหิ ตาย อิติปฏิสฺ
จิกฺขิ ภิกษุอันมีมรณสติในบวรพุทธศาสนานี้ในเมื่อเพลาอันลวงไปแลวแลยางเขาราตรีนั้น ก็มา
พิจารณาถึงมรณภาพแหงตนวา พหุกา โข เม ปจฺตยา มรณสฺส เหตุที่จะใหอาตมาถึงแกมรณะ
มากมายนักหนา อยู ๆ ฉะนี้ถามีอสรพิษมาขบ มีแมลงปองมาแทง มีตะขาบมากัด มรณะแล
ทุกขเวทนาก็จะมีแกอาตมาเปนอันตรายแกอาตมา อาตมายืน ๆ อยูฉะนี้ฉวยพลาดลมลงก็ดี จังหันที่
อาตมาฉันในเพลาปุเรภัตรวันนี้ ถาเพลิงธาตุบมิอาจจะเผาใหยอยไดก็ดี แตเทานี้มรณะก็จะมีแก
อาตมา จะเปนอันตารยแกอาตมา ปตฺติ วา เม กุปฺเปยฺย มิฉะนั้นดีแหงอาตมานี้กําเริบ เสมหะแหง
อาตมานี้กําเริบ ลมสันถวาตอันใหจุกเสียดเจ็บดังเชือกดวยมีดนั้นกําเริบขึ้นก็ดี มรณะก็ดีจะมีแกอาตมา

  ใหพระโยคาพจรผูจําเริญมรณนุสสติกรรมฐานใหระลึกถึงความตายโดยกายพหุสาธารณ
โดยนัยที่พรรณนา นาม แลอาการคํารบ ๕ ที่วาใหพิจารณาซึ่งความตายโดยอายุทุพพลนั้นคือให
ระลึกเห็นวาอายุแหงสรรพสัตวทั้งปวงนี้หากําลังบมิไดทุพพลภาพยิ่งนัก อสฺสาสุปุนิพฺพุธํ ชีวิตแหง
สัตวทั้งปวงนี้เนื่องดวยอัสสาสะปสสาสะนั้น มิไดประพฤติเสมออยูก็ยังมิไดดับสูญกอน ถาอัสสาสะ
ปสสาสะนั้นมิไดประพฤติเสมอ คือหายใจออกไปแลวลมนั้นขาดไปบมิไดกลับเขาไปในกายก็ดี
หายใจเขาไปแลวลมนั้นอัดอั้นมิไดกลับออกมาภายนอกก็ดี แตเทานี้ก็จะถึงซึ่งมรณะภาพความตาย 
อริยาบถทั้ง ๔ นี้เทาเมื่อประพฤติเสมออยูอายุนั้นก็ยังมิไดดับสูญ ถาอิริยาบถนั้นประพฤติไมเสมอ นั่ง
นักนอนนักยืนนักเที่ยวนัก ประพฤติอิริยาบถอันใดอันหนึ่งใหหนักนักแลว ก็เปนเหตุที่จะใหอายุอายุสั้น
พลันตาย

  เย็นแลรอนนั้นเลาถามีอยูเสมอ อายุก็ยังมิไดดับสูญกอน ถาเย็นแลรอนนั้นประพฤติบมิได
เสมอเกินประมาณนักแลว อายุก็ขาดชีวิตินทรียก็จะดับสูญ พลสมฺปนฺโนป แมวาถึงบุคคลนั้นจะ
บริบูรณดวยกําลังก็ดี ถาธาตุอันใดอันหนึ่งกําเริบแลวก็มีกายกระดางเปนโรคตาง ๆ มีอติสารลมแดง
เปนตน มีกายอันเหม็นเนา เศราหมองรอนกระวนกระวายทั่วสรรพางคกาย บางทีมีที่ตอกันเคลื่อน
คลาดออกจากกัน ถึงซึ่งสิ้นชีวิตเพราธาตุกําเริบนั้นก็มี แลกวฬิงการาหารที่สรรพสัตวทั้งปวงบริโภคนี้
เลา ถาบริโภคพอควรอยูแลวอายุก็ตั้งอยูไดโดยปกติ ถาบริโภคเกินประมาณเพลิงธาตุสังหารใหยอย
ยับลงมิไดอายุก็ขาด อาหารนั้นถาไมมีบริโภคเลา ชีวิตินทรียนั้นก็ขาดบมิไดสืบตอไปไดอาศัยเหตุ
ฉะนี้ จึงวาชีวิตินทรียเนื่องอยูดวยอาหาร เนื่องไปดวยอัสสาสะและอิริยาบถเย็นรอน

  แลมหาภูตรูปทุพพลภาพหนักหมิ่นอยูนักที่จะถึงมรณภาพ เอวํ อายุทุพพฺพลโต มรณํ 
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อนุสฺสริตพฺพํ พระโยคาพจรผูจําเริญมรณานุสสติกรรมฐานนั้น พึงระลึกถึงความตายโดยอายุทุพพล
ดุจนัยที่พรรณนามาฉะนี้ แลอาการเปนคํารบ ๖ ซึ่งวาใหระลึกถึงความตายโดยอนิมิตนั้น คือใหระลึก
วา สตฺตานํ หิ วีวิตํ กาโล จ เทหนิกฺเขปนํ คติสัตวทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้ยอมมีสภาวะ
กําหนดมิไดนั้น ๕ ประการ ชีวิตํ คือชีวิตนั้นก็หากําหนดมิไดประการ ๑ พยาธิ คือการปวยไขนั้น
ก็หากําหนดมิไดประ ๑ กาเล เพลาอันมรณะนั้นก็หากําหนดมิไดประการ ๑ เทหนิกฺเขปนํ ที่อันจะ
ทิ้งไวซึ่งกเฬวระนี้ก็หากําหนดมิไดประการ ๑ คติซึ่งจะไปภพเบื้องหนานั้นก็หากําหนดมิไดประการ ๑ 
เปน ๕ ประการดวยกัน เอตฺตเกเนวชีวิตพฺพํ อันจะกําหนดกฏหมายวาขาจะมีชีวิตอยูเพียงนั้น ๆ ถา
ยังไมถึงเพียงนั้นขายังไมตายกอน ตอถึงเพียงนั้น ๆ ขาถึงจะตาย จะกําหนดบมิได

  กลฺลกาเลป สตฺตา มรนฺติ สัตวทั้งหลายอันบังเกิดในครรภมารดานั้น แตพอตั้งขึ้นเปน
กลละฉิบหายไปก็มีเปนอัมพุทะฉิบหายไปก็มี บางคาบเปนเปสิชิ้นเนื้อฉิบหายไปก็มี บางคาบเปนฆนะ
เปนแทงเขา แลวฉิบหายไปก็มี บางคาบเปนปญจสาขาแลวฉิบหายไปก็มี อยูได ๑, ๒, ๓ เดือนฉิบ
หายไปก็มี อยูได ๔, ๕, ๑๐ เดือนแลวตายไปก็มี สัตวบางจําพวกก็ตายในกาลเมื่อคลอดจากมาตุ
คัพโภทร บางจําพวกคลอดจากมาตุคัพโภทรแลวอยูครู ๑ พัก ๑ ตายไปก็มี อยูไดแตวัน ๑, ๒, ๓ วัน
แลวตายไปก็มี ที่อยูได ๔, ๕, ๑๐ วันตายไปก็มี อยูได ๑, ๒, ๓ เดือนแลวตายไปก็มี ที่อยูได ๔, ๕, 
๑๐ เดือนแลวตายไปก็มี อยูได ๑, ๒, ๓ ปแลวตายไปก็มี ที่อยูได ๑๐, ๒๐, ๓๐ ป แลวตายไปก็มี อัน
จะกําหนดชีวิตนี้ก็กําหมดบมิได แลพยาธิปวยไขนั้นก็กําหนดบมิไดเหมือนกัน ซึ่งกําหนดวาเปนโรค
แตเพียงนั้น ๆ ขายังไมตายกอน ตอโรคหนักหนาลงเพียงนั้น ๆ ขาจึงจะตายจะกําหนดฉะนี้บมิได

  สัตวบางจําพวกก็ตายดวยจักษุโรคโสตโรค บางจําพวกก็ตายดวยฆานโรค ชิวหาโรคกาย
โรคศีรษะโรคก็มีประการตาง ๆ ตายดวยโรคอันเปนปตตสมุฏฐานก็มี ตายดวยโรคอันเปนเสมหะ
สมุฏฐานก็มี วาตสมุฏฐานก็มี ที่จะกําหนดพยาธินี้กําหนดบมิได เพลาตายนั้นจะกําหนดก็บมิได สัตว
จําพวกนั้นตายในเวลาเชา บางจําพวกนั้นตายในเวลาเที่ยงเวลาเย็น บางจําพวกตายในปฐมยาม
มัชฌิมยามที่กําหนดเพลามรณะนั้นกําหนดบมิได แลที่ทอดทิ้งไวซึ่งกเฬวระซากอสุภนั้นก็กําหนดบ
มิได ซึ่งกําหนดวาขาจะตายที่นั้น ๆ ขาจะตายในบานของขาเรือนของขาจะกําหนดฉะนี้ กําหนดบมิได
สัตวบางจําพวกเกิดในบาน เมื่อจะตายออกไปตายนอกบาน บางจําพวกเกิดนอกบานเขาไปตายใน
บาน บางจําพวกอยูในบานนี้เมืองนี้ ไปตายบานโนนเมืองโนน อยูบานโนนเมืองโนน มาทิ้งกเฬวระไว
ที่บานนี้เมืองนี้ ที่อยูในน้ําขึ้นมาตายบนบกที่อยูบนบกลงไปตายในน้ํา ซึ่งจะกําหนดที่ตายนั้นกําหนดบ
มิได คติที่จะไปในภพเบื้องหนานั้นเลาที่จะกําหนดวา ขาตายจากที่นี้แลวจะไปบังเกิดในที่นั้น ๆ บาน
นั้นตําบลนั้น ก็กําหนดฉะนี้บมิได

  เทวโลกโต จุตา มนุสฺเสสุ นิพฺพตฺตนฺติ สัตวบางจําพวกนั้นจุติจากเทวโลก ลงมาเกิด
ในมนุษยโลก บางจําพวกนั้นจุติจากมนุษยโลกขึ้นไปบังเกิดในเทวโลก บางทีก็ไปบังเกิดในรูปภพ
ตลอดอรูปภพ บางทีก็ไปบังเกิดในดิรัจฉานกําเนิด แลเปรตวิสัย แลอสุรกาย แลนรกตามกุศลกรรม แล
อกุศลกรรมจะเวียนไปอยูในภพทั้ง ๕ มีอุปมาดังโคอันเทียมเขาไปในแอกยนต ธรรมดาวาโคอันเทียม
เขาในแอกยนตนั้น ยอมยกเทาเดินหันเวียนวงไปโดยรอบแหงเสาเกียดบมิไดไปพนจากรอยดําเนิน
แหงตน แลมีอุปมาฉันใด สัตวทั้งปวงก็เวียนวนอยูใตนคติทั้ง ๕ คือ นิรยคติ เปตคติ ติรจฺฉานคติ 
มนุสฺสคติ เทวคติ มิไดไปพนจากคติทั้ง ๕ มีอุปไมยดังนั้น

  พระโยคาพจรพึงพิจารณาถึงความมรณะโดยอนิมิต มีนัยดังพรรณนามานี้ แลอาการเปนคํา
รบ ๗ ที่วาใหพระโยคาพจรระลึกถึงความตายโดยอัทธานปริจเฉทนั้น คือใหระลึกวา ทนุสฺสานํ 
ชีวิตสฺส นาม เอตรหิ ปริตฺโต อทฺธา ชีวิตแหงมนุษยในกาลบัดนี้นอยนัก ที่อายุยืนทีเดียวนั้นอยูได
มากกวารอยปบาง แตเพียงรอยปบาง นอยกวารอยปบาง ถึงรอยปนั้นมีโดยนอย ก็มีแตถอยลงมาเหตุ
ดังนั้นสมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจา จึงโปรดประทานพระธรรมเทศนาวา อปฺปมายู  ํ มนุสฺสานํ หิ
เลยฺย นํ สุฏปริโส จเรยฺยาทิตฺตสีโสว นตฺลิ มจฺจุสฺส นาคโม ดูกอนสงฆทั้งปวง บุคคลผูเปนสัป
บุรุษนั้น เมื่อรูแจงวาอายุแหงมนุษยนี้นอย ก็พึงประพฤติดูหมิ่นซึ่งอายุแหงตนอยามัวเมาดวยอายุ อยา
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ถือวาอายุนั้นยืน พึงอุตสาหะในสุจริตธรรมขวนขวายที่จะใหไดสําเร็จพระนิพพานอันเปนที่ระงับทุกข
กระทําการใหเหมือนบุคคลที่มีศีรษะแหงอาตมา พึงอุตสาหคิดธรรมสังเวชถึงความตาย เกิดมาเปน
สัตวเปนบุคคลแลว แลพญามัจจุราชจะไมมาถึงนั้น ไมมีเลยเปนอันขาด

  สมเด็จพระบรมโลกนาถโปรดประทานพระธรรมเทศนา มีอรรถาธิบายดังพรรรณนามาฉะนี้
แลว พระพุทธองคเจาจึงเทศนาอลังกตสูตรสืบตอไป ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว อรโก นาม สตฺถา
อโหสิ ดูกรภิกษุทั้งปวงแตกอนโพนพระตถาคตเสวยพระชาติเปนครูชื่อ อรกะ สําแดงธรรมแก
พราหมณผูหนึ่งชื่อวาอลังกตพราหมณ ในพระธรรมเทศนานั้น มีใจความวาชีวิตแหงสัตวทั้งปวง บมิได
อยูนาน ดุจหยาดน้ําคางอันติดอยูในปลายหญาแลเร็วที่จะเหือดแหงไปดวยแสงอาทิตย ถามิดังนั้นดุจ
ตอมน้ํา อันเกิดขึ้นดวยกําลังแหงกระแสน้ํากระทบกันแลเร็วที่จะแตกจะทําลายไป ถามิดังนั้นชีวิตแหง
สัตวทั้งปวงนี้เร็วที่จะดับสูญดุจรอยขีดน้ํา แลเร็วที่จะอันตรธาน ถามิดังนั้นเปรียบประดุจแมน้ําไหลลง
มาแตธารแหงภูเขา และมีกระแสอันเชี่ยวพัดเอาจอกแหนแลสิ่งสรรพวัตถุทั้งปวงไปเปนเร็วพลัน

  ถามิดังนั้น ดุจฟองเขฬะอันวุรุษผูมีกําลังประมาลเขาแลว แลบวนลงในที่สุดแหงน้ําแล
อันตรธานสาบสูญไปเปนอันเร็วพลัน ถามิดังนั้นดุจชิ้นเนื้ออันบุคคลทิ้งลงกระทะเหล็กอันเพลิงไหมสิ้น
วันหนึ่งยังค่ําแลเร็วที่จะเปนฝุนเปนเถาไป ความตายนี้มารออยูใกล ๆ คอยที่จะสังหารชีวิตสัตว ดุจ
พราหมณอันคอยอยูที่ลงฆาโคบูชายัญ ชีวิตํ มนุสฺสานํ ปริตฺตํ ชีวิตแหงมนุษยในกาลทุกวันนี้นอย
นัก มากไปดวยความทุกขความยาก มากไปดวยความโศกความเศรา สะอื้นอาลัยทั้งปวง บุคคลผู
เปนบัญฑิตชาติอยาไดประมาทเลย พึงอุตสาหะกระทําการกุศลประพฤติซึ่งศาสนพรหมจรรย นตฺถิ
ชาตสฺส อมรณํ อันเกิดมาแลวก็มีความตายเปนที่สุด

  มีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนาอลังกตสูตรมีความเปรียบชีวิตสัตว ดวยอุปมา ๗ ประการ ดุจนัย
ที่พรรณนามาฉะนี้แลว อปรํป อาห สมเด็จพระพุธองคเจาก็มีพระพุทธฎีกาตรัสพระธรรมเทศนาอัน
อื่นสืบตอไปเลาวา โยจายํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํ มรณสฺสตึ ภาเวติ อโห วตาหํ รตฺตินฺทิวํ ชีเวยฺยํ
ภควโต สาสนํ มนสิกเรยฺยํ พหุ  ํ วต เม กตํ อสฺส ดูกอนภิกษุทั้งปวง ภิกษุในบวรพุทธซาสนา ที่มี
ศรัทธาจําเริญมรณานุสสตินั้นองคใดแลกระทํามนสิการวา อโห วต ดังเราปรารถนาดังเราวิตก
อาตมานี้ถามีชีวิตอยูสิ้นทั้งกลางวันแลกลางคืน อาตมาก็จะมนสิการตามคําสิ่งสอนแหงสมเด็จพระผูมี
พระภาค อันเปนเหตุที่จะนํามาซึ่งปฏิเวธธรรม คืออริยมรรคอริยผล อาตมาจะประพฤติบรรพชิตกิจ อัน
เปนปนะโยชนแกตนนั้นใหมากอยูในขันธสันดาน ตราบเทากําหนดชีวิตอันอาตมาประพฤติเปนไปใน
วันหนึ่งคืนหนึ่งนั้น ดูกรภิกษุทั้งปวง ภิกษุรูปใดมีมรณสติระลึกเห็นความตาย มีกําหนดชีวิตวันหนึ่งกับ
คืนหนึ่งดวยประการฉะนี้ ตถาคตตรัสวา ภิกษุรูปนั้นจําเริญมรณานุสสติยังออนอยู ยังชาอยู
ประกอบดวยความประมาท

  แลภิกษุอันมีสติระลึกเห็นความตายมีกําหนดแตเชาจนค่ํานั้นก็ดี ที่ระลึกเห็นความตายมี
กําหนดเพียงเพลาฉันจังหันมื้อ ๑ นั้นก็ดี ที่ระลึกถึงความตายมีกําหนดเพียงเพลาฉันหังได ๔ , ๕ ปน
นั้นก็ดี ภิกษุทั้งหลายนี้ตถาคตก็ตรัสวายังประกอบอยูดวยความประมาท จําเริญมรณานุสสติเพื่อใหสิ้น
อาวะนั้นยังออนยังชาอยูมรณสติ นั้นยังมิไดกลาหาญกอน ภิกษุรูปใดจําเริญมรณานุสสติระลึกเห็น
ความตายทุกคําจังหันระลึกเห็นความตาย ทุกขณะลมอัสสาสะ ปสสาสะ กระทํามนสิการวาถาอาตมา
ยังมีชีวิตอยูสิ้นเพลากลืนจังหันคํา ๑ นี้ ยังมีชีวิตอยูสิ้นเพลาอันระบายลมหายใจออกไปที ๑ นี้อาตมา
ก็จะมนสิการตามคําสั่งสอนแหงสมเด็จพระบรมศาสดาจารยเจา จะประพฤติบรรพชิตกิจอันเปน
ประโยชนแกตน ใหมากอยูในขันธสันดานแหงอาตมา

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอันเห็นความมรณะทุก ๆ คําจังหัน ทุก ๆ อัสสาสะ ปสสาสะเห็น
ปานฉะนี้ พระตถาคตสรรเสริญวามีมรณสติอันกลาหาญวาประกอบดวย พระอัปปมาทธรรมอันบริบูรณ 
วาวองไว ที่จะไดสําเร็จอาสวขัย ขึ้นชื่อวาอาการอันเปนไปแหงชีวิตนี้นอยนัก ที่จะวิสสาสะกับชีวิตของ
อาตมาวายั่งยืนไปอยู อาตมายังไมถึงมรณภาพกอนจะวิสสาสะไวใจบได สมเด็จพระมหากรุณาพระ
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พุทธฎีกาตรัสฉะนี้ นักปราชญพึงสันนิษฐานวา พระโยคาพจรผูจําเริญมรณานุสสติภาวนานั้น พึงระลึก
โดยอันทธานปริจเฉทตามนัยพระพุทธฎีกา ที่สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจาตรัสพระธรรมเทศนา โดย
วิธีพรรณนามาฉะนี้

  แลอาการเปนคํารบ ๘ ซึ่งวาใหพระโยคาพจรระลึกถึงความตายโดยขณะปริตตะนั้น คือให
พระโยคาพจรระลึกใหเห็นวา ปริตฺโต สตฺตานํ ชีวิตกฺขโณ เอกจิตฺตปฺปวตฺติมตฺ โตเยว ชีวิตขณะ
แหงสัตวทั้งปวงนี้นอยนักประพฤติเปนไปมาตรวาขณะจิตอันหนึ่ง ซึ่งมีพระพุทธฎีกาตรัสดวยนัยเปน
ตนวาชีวิตแหงสัตวแหงสัตวที่ยืนนานมีประมาณไดรอยปนั้น วาดวยสามารถชีวิตินทรียอันประพฤติ
เปนไปมีดวยภพละอัน ๆ วาโดยสมมติโวหาร ถาจะวาโดยปรมัตถนั้น ถาวาถึงภังคขณะแหงจิตที่ใดก็
ไดชื่อวามรณะที่นั้นไดอุปปาทขณะแลฐิติขณะแหงจิตนั้นไดชื่อวามีชีวิตอยู ครั้นยางเขาภังคขณะแลว 
ก็ไดชื่อวาดับสูญหาชีวิตบมิได แตทวามรณะในภังคขณะนั้น พนวิสัยที่สัตวทั้งปวงจะหยั่งรูหยั่งเห็น
เหตุวาขณะแหงจิตอันประพฤติเปนไปในสันดานแหงเราทานทั้งปวงนี้เร็วนัก ที่จะเอาสิ่งใดมา
เปรียบเทียบนั้นอุปมาไดเปนอันยาก

  ดุจพระพุทธฎีกาโปรดไว นาหํ ภิกฺขเว อฺญํ เอกธมฺมํป ปสฺสามิ เอวํ ลหุปริวตฺตํ 
ยถยิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ แปลวาดูกรสงฆทั้งปวง ลหุปริวตฺตจิตฺติ จิตนี้มีสภาวะพระพฤติเปนอันเร็วยิ่ง
นัก ธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งจะวองไวรวดเร็วเหมือนจิตนี้ พระตถาคตพิจารณาไมเห็นสักสิ่งหนึ่งเลย เสยฺย
ถาป ภิกฺขเว จตฺตาโร ทฬฺธมฺมา ธนุคฺคหา ดูกรสงฆทั้งหลาย นายขมังธนูทั้ง ๔ อันฝกสอนเปน
อันดีในศิลปศาสตรธนูแมนยําชํานิชํานาญนั้น ออกยืนอยูในทิศทั้ง ๔ ดวยยิงลูกธนูไปพรอมกัน ยิงไป
คนละทิศ ๆ ลูกศรอันแลนไปในทิศทั้ง ๔ ดวยกําลังอันเร็วฉับพลันเห็นปานดังนั้น

  แมบุรุษที่มีกําลังอันรวดเร็วยิ่งกวาลมพัดเลนไปในทิศขางตะวันออก ฉวยเอาลูกศรในทิศ
ขางตะวันออกนั้นไดแลวกลับแลนมาขางทิศตะวันตกฉวยไดลูกศรขางตะวันตกนี้ เลาแลวก็แลนไป
ขางฝายเหนือฝายใต ฉวยเอาลูกศรไดในอากาศทั้ง ๔ ทิศลูกศรทั้ง ๔ ทิศนั้นบมิไดตกถึงพื้น ปถพี 
เอวรูโป ปุริสเวโค กําลังบุรุษอันวองไวรวดเร็วยิ่งกวาลมเห็นปานดังนี้ จะเอามาเปรียบความเร็วแหง
จิตนี้ก็มิอาจจะได จนฺทิมสุริยานํ ชโว ถึงเร็วแหงพระจันทรมณฑลเร็วแหงพระสุริยมณฑลเร็วแหง
เทวดาที่แลนหนีหนาจันทรมณฑลนั้นไดก็ดี จะเอามาเปรียบดวยรวดเร็วแหงจิตนี้ ก็มิอาจเปรียบ
ได อุปมาป น สุกรา ดูกรสงฆทั้งปวง ขึ้นชื่อวาเร็วแหงจิตนี้ที่จะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อุปมานั้นอุปมาบ
มิไดดวยงาย มีพระพุทธฎีกาตรัสแกสงฆทั้งปวงดวย

  ประการฉะนี้ นักปราชญพึงสันนิษฐานวา จิตอันประพฤติเปนไปในสันดานเกิดแลวดับ ๆ 
แลวเกิด เปนขณะ ๆ กันนั้น จะไดวางไดเวนจะไดหางกันหาบมิได เนื่องกันบมิไดขาด ดุจกระแสน้ําอัน
ไหลหลั่งถั่งไปบมิไดขาดสายขึ้นสูวิถีแลวลงภวังคเลาลงสูภวังคแลวขึ้นสูวิถีแลว จิตดวงนี้ดับดวงนั้น
เกิดเปนลําดับเวียนกันไป ดุจกงรถอันหันเวียนไปนั้นนักปราชญพึงสันนิษฐานวา ชีวิตแหงสัตวนี้เมื่อวา
โดยปรมัตถนั้น มีกําหนดในขณะจิตอันหนึ่ง ตสฺมึ นิรุตฺตมตฺเต แตพอขณะจิตนั้นดับลงอันหนึ่ง
สัตวนั้นก็ไดชื่อวาตายครั้งหนึ่ง ดับ ๒ , ๓ ขณะก็ไดชื่อวาตาย ๒ , ๓ ครั้งดับรอยขณะพันขณะจิตก็ได
ชื่อวาตายรอยครั้งพันครั้ง ดับนับขณะไมถวนไดชื่อวาตายทุก ๆ ขณะจิตที่ดับ

  วาฉะนี้สมกันกับอรรถปญหา ที่สมเด็จพระพุทธองคตรัสพระธรรมเทศนาในพระอภิธรรม
วา อตีเต จิตฺตกฺขเณ ชีวิตฺถ น ชีวติ น ชีวิสฺสติ อนาคเต จิตฺตกฺขเณ น ชีวิตฺถ น ชีวิติ น ชีวิสฺ
สติ วาสัตวอันมีชีวิตในขณะจิตอันเปนอดีตนั้นบมิไดมีชีวิตในปจจุบัน บมิไดมีชีวิตในอนาคต สัตว
อันมีชีวิตในขณะจิตเปนอนาคตนั้นก็บมิไดมีชีวิตในอดีตบมิไดมีชีวิตในปจจุบัน สัตวมีชีวิตในขณะจิต
เปนปจจุบัน ก็บมิไดมีชีวิตในอดีต บมิไดมีชีวิตในอนาคต อรรถปริศนาอันนี้ สมเด็จพระสัพพัญูเจา
ตรัสเทศนาไววาจะใหเห็นอธิบายวา ถาจะวาโดยปรมัตถสัตวอันมีชีวิตอยูในกาลทั้ง ๓  คือ
อดีต  อนาคต  ปจจุบัน นั้นมีขณะไดละ ๓ ๆ  คืออุปปาทขณะประการ ๑  ฐิติขณะประการ 
๑  ภังคขณะประการ ๑ มีขณะ ๓ ฉะนี้เหมือนกันสิ้นทุกขณะจิตจะไดแปลกกันหาบมิได แลขณะจิต
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แตละขณะ ๆ นั้น มีนามแลรูปเปนสหชาติ เกิดพรอมเปนแผนก ๆ นี้ ดุจบาทพระคาถาอันสมเด็จพระ
พุทธองคเจาตรัสพระธรรมเทศนาวา

  ชีวิตํ อตฺตภาโว จ สุขทุกฺขา จ เกวลา เอกจิตฺตสมายตฺตา ลหุโส วตฺตเต ขโณ เย นิ
รุทฺธา มรนฺตสฺส ติฏมานสฺส วาอิธ สพฺเพป สทิสา ขนฺธา คตา อุปปฏิสนฺธิยา อธิบายใยบท
พระคาถาวา สหชาตธรรม คือชีวิตอัตตภาพแลสุขแลทุกข แลสหชาตธรรมอันเศษจากสุขแลทุกข
แลชีวิตินทรียนั้น ยอมสัมปยุตตดวยจิตแตละอัน ๆ อันมีเหมือนกันทุก ๆ ขณะจิต แลสหชาตธรรม
ทั้งหลายนั้น จะไดเจือจานกันนั้นหาบมิได เกิดพรอมกันดวยขณะจิตอันใด ก็เปนแผนกแยกยายอยู
ตามขณะจิตอันนั้น แลขณะอันเกิดแหงสหชาตธรรม คือสุขแลทุกขแลชีวิตินทรียเปนตนนั้น ก็รวดเร็ว
วองไวพรอมกันกับขณะจิต

  เย นิรุทฺธา มรนฺตสฺส ติฏมานสฺส วา อิธ แลขันธทั้งหลายแหงบุคคลอันตราย แลถึงซึ่ง
ดับพรอมดวยจุติจิตกับขันธแหงบุคคลอันบมิไดตาย แลถึงซึ่งดับในภวังคขณะนอกจากจุตินั้นจะได
แปลกกันหาบมิได สพฺเพป สทิสา เหมือนกันสิ้นทั้งปวง แตทวาขันธดับพรอมดวยจุติจิตนั้น มี
ปฏิสนธิเกิดตามลําดับคือปฏิสนธิจิตซึ่งถือเอาอารมณแหงชวนะในมรณาสันนวิถีมีกรรม แลกรรมนิมิต
เปนอารมณนั้นบังเกิดในลําดับแหงจุติจิต ก็ฝายวาขันธซึ่งดับในภวังคขณะทั้งปวงนอกจากจุติจิตนั้น
จะไดมีปฏิสนธิจิตนั้นเปนลําดับหาบมิไดมีจิตอื่นนอกจากปฏิสนธิจิตเกิดเปนลําดับ ตามสมควรแก
อารมณซึ่งประพฤติเปนไปในสันดานนักปราชญพึงสันนิษฐานวา ในมรณาสันนวิถีที่จะใกลถึงแกมรณะ
นั้นเมื่อยังอีก ๑๗ ขณะจิต

  แลจะถึงซึ่งจุติจิตแลวแตบรรดาขณะจิต ๑๗ ขณะเบื้องหลังแตจุติจิตนั้น จะไดมีกัมมัชชรูป
บังเกิดดวยหาบมิไดแลกัมมัชชรูปซึ่งบังเกิดแตกอนนั้น ก็ไปดับลงพรอมกันกับจุติจิต ครั้นกัมมัชชรูป
ดับแลว ลําดับนั้นจิตตัชชรูปแลอาหาร รัชชรูปนั้นก็ดับไปตามกัน ยังอยูแตอุตุชรูปประพฤติเปนไปใน
ซากกเฬวระนั้น ตราบเทากวาจะแหลกละเอียดดวยอันตรธานสาบสูญไป อยางนี้นี่เปนธรรมแหงขันธ
ดับพรอมดวยจุติจิต ฝายวาขันธซึ่งดับในภวังคขณะทั้งปวง นอกจากจุติจิตนั้นรูปกลาปยังบังเกิดเนือง 
ๆ อยูยังบมิไดขาด ปทีโปวิย ดุจเปลวประทีปแลกระแสน้ําไหลอันบมิไดขาดจากกัน รูปที่บังเกิดขึ้น
กอน ๆ นั้น มีอายุถวน ๑๗ ขณะจิตแลวก็ดับไป ๆ

  ที่มีอายุยังไมกําหนดนั้น ก็ยังประพฤติเปนไปในสันดานบังเกิดนั้นรอง ๆ กันไปบมิไดหยุด
หยอน ที่เกิด ๆ ขึ้นที่ดับ ๆ ไป รูปกลาปทั้งปวงบมิไดขาดจากสันดานนักปราชญพึงสันนิษฐานแมวารูป
กลาปบังเกิดติดเนื่องอยูก็ดี เมื่อขณะจิตดับลงนั้น จักไดชื่อวาถึงมรณะ เอวํ ขณปริตฺตโต มรณํ
อนุสฺสริตพํพํ พระโยคาพจรผูจําเริญมรณานุสสติภาวนานั้น พึงระลึกถึงความตายโดยขณะปริตตะ 
โดยนัยอันพระพุทธองคตรัสเทศนาดังพรรณนามาฉะนี้ อิติมิเมสํ ถาพระโยคาพจรเจาระลึกไดแตใน
อันใดอันหนึ่ง แลกระทํามนสิการเนือง ๆ อยูแลวจิตอันมีพระกรรมฐานเปนอารมณนั้น ก็ถึงซึ่งภาวนา
เสวนะ จะกลาหาญในการภาวนา สติที่มีมรณะเปนอารมณนั้นก็จะตั้งอยูเปนอันดี บมิไดวางไดเวน จะ
ขมซึ่งนิวรณธรรมทั้งปวงเสียได องคฌานก็จะบังเกิดปรากฏแตทวาไมถึงอัปปนา จะไดอยูแตเพียงอุป
จาระ

  เหตุวามรณะซึ่งอารมณนั้นเปนสภาวธรรม เปนวัตถุที่จะใหบังเกิดสังเวชเมื่อถือเอามรณะ
เปนอารมณแลระลึกเนือง ๆ มักนํามาซึ่งความสะดุงจิตในเบื้องหนา ๆ เหตุดังนั้นภาวนาจิตอัน
ประกอบดวยมรณสตินั้น จึงมิอาจถึงอัปปนาได อยูแตเพียงอุปจาระ จึงมีคําปุจฉาสอดเขามาวา 
โลกุตตรฌาน แลจตุตถารูปฌานก็มีอารมณเปนสภาวธรรม ดังฤๅจึงตลอดขึ้นไปถึงอัปปนาเลา มีคํารบ
วา จริงอยู แลทุติยารูปฌานข้ึนเปนอารมณเปนสภาวธรรม จริงอยูซึ่งวาโลกกุตตาฌานตลอดขึ้นไป
ถึงอัปปนานั้นดวยภาวนาพิเศษ คือจําเริญวิสุทธิภาวนาขึ้นไปโดยลําดับ ๆ แมอารมณเปนสภาวธรรมก็
ดีอานุภาพที่จําเริญวิสุทธิภาวนาเปนลําดับ ๆ ขึ้นไปนั้นใหผล ก็อาจจะตลอดขึ้นไปไดถึงอัปปนาฌาน 
ซึ่งทุติยารูปฌานแลจตุตถารูปฌาน มีอารมณเปนสภาวธรรมตลอดขึ้นไปไดถึงอัปปนานั้น ดวยสามารถ
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เปนอารัมมณมติกกมะภาวนา คือทุติยารูปนั้นลวงเสีย ซึ่งอารมณแหงปฐมารูปจตุตถารูปนั้นลวงเสียซึ่ง
อารมณตติยารูป

  เหตุฉะนี้แมอารมณเปนสภาวธรรมก็ดี ก็อาจจะถึงอัปปนาไดดวยอารัมมณสมติกกะภาวนาใน
มรณานุสสติ หาวิสุทธิภาวนา แลอารัมมณสติกกมะภาวนาบมิได เหตุฉะนี้พระโยคาพจรผูจําเริญมรณา
นุสสตินั้น จึงไดอยูแตอุปจารฌานแลอุปจารฌานที่พระโยคาพจรเจาได ในที่จําเริญมารณานุสสตินั้น
ก็ถึงซึ่งรองเรียกวา มรณานุสสติอุปจารฌาน ดวยสามารถที่บังเกิดดวย มรณสติ อิมํ จ ปน มรณร
สติมนุยุตฺโต ภิกฺขุ บุคคลผูเห็นภัยในวัฏฏสงสารเมื่อเพียรพยายามจําเริญมรณานุสสติภาวนานี้ ก็จะ
ละเสียซึ่งความประมาท จะไดซึ่งสัพพภเวสุอนภิรตสัญญา คือ จังบังเกิดความกระสันเปนทุกข
ปราศจากที่จะอยูในภพทั้งปวง

ชีวิตนิกนฺตึ ชหติ จะละเสียไดซึ่งความยินดีในชีวิต บมิไดรักชีวิต จะติฉินนินทาซึ่งการ
เปนบาป จะมากไปดวยสัลลเลขสันโดษคือมักนอย ไมสั่งสมซึ่งของบริโภค ปริกฺขาเรสุ วิคตมจฺเฉ
โร จะมีมลทินคือตระหนี่อันปราศจากสันดาน บมิไดรักใครในเครืองบริขารทั้งปวง ก็จะถึงซึ่งคุนเคย
ในอนิจจสัญญา จะเห็นอนิจจังในรูปธรรม แลวก็จะไดทุกขสัญญา อนัตตสัญญาอันปรากฏดวยสามารถ
ระลึกตามอนิจจสัญญาเห็นอนิจจังแลว ก็จะเปนคุณที่จะใหเห็นทุกขัง  เห็นอนัตตา เมื่อเห็นพระไตร
ลักษณญานปรากฏแจงในสันดานแลว ถึงเมื่อจะตายก็มิไดกลัวตายจะไดสติอารมณ บมิไดลุมหลงฟน
เฟอนสติ แลบุคคลที่มิไดจําเริญมรณานุสสตินั้น

  ครั้นมาถึงมรณสมัยกาลเมื่อจะใกลตายแลวก็ยอมบังเกิดความสดุงตกใจกลัวความตายนั้น
เปนกําลัง ดุจบุคคลอันพาลมฤคราชรายครอบงําไวจะกินเปนภักษาหาร ถามิฉะนั้นดุจบุคคลที่อยูใน
เงื้อมมือแหงโจร แลเงื้อมมือแหงนานเพชฌฆาต มีความสะดุงตกใจทั้งนี้อาศัยดวยมิไดจําเริญมรณา
นุสสติ อันภาวะจําเริญมรณานุสสตินี้เปนปจจัยที่จะใหสําเร็จแกพระนิพพาน ถายังมิไดสําเร็จพระ
นิพพานในชาตินี้ เมื่อดับสูญทําลายขันธขาดชีวิตินทรีย แลวก็จะมีสุคติภพเบื้องหนาเหตุดังนั้น พระ
โยคาพจรกุลบุตรผูมีปรีชาเปนอันดีอยาประมาท พึงอุตสาหะจําเริญมรณานุสสติภาวนา อัน
ประกอบดวยคุณานิสงสเปนอันมาก ดุจพรรณามาฉะนี้สิ้นกาลทุกเมื่อเถิด ฯ

จบวินิจฉัยในมรณานุสสติโดยวิตถารยุติแตเทานี้

จักวินิจฉัยในกายคตาสติกรรมฐานตอไป อิทานิ ยนฺติ อฺญตฺรพุทฺธุปฺปาทาปฺปวตฺตปุพฺพํ 
ฯลฯ  ตสฺส  ภาวนานิทฺเทโส อนุปฺปตฺโต เปนคําพระผูเปนเจาพระพุทธโฆษาจารยสําแดงไว
วา ยนฺตํ  กายคตาสติ กมฺมฏานํ อันวาพระกายคตาสติกรรมฐานอันใด อันเวนซึ่งพุทธุปบาท
แลวแลมิไดเปนไป อวิสยภูตํ มิไดบังเกิดเปนวิสัยแหงเดียรถียทั้งปวง อันถือผิดภายนอกพระ
ศาสนา ภควตา อันสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสสรรเสริญไวดวยอาการเปนอันมากในสุตตันตปริ
ยาย นั้นวา เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต มหโต สํเวคาย สํวตฺตติ ดูกอนภิกษุทั้ง
ปวง เอกธมฺโม ธรรมอันหนึ่งคือพระกายคตาสตินี้ ถาบุคคลผูใดอุตสาหะจําเริญมากอยูในสันดาน
แลว ก็ยอมประพฤติเปนไปเพื่อจะใหบังเกิดธรรมสังเวช แลเปนประโยชนเปนอันมาก ใชแต
เทานั้น โยคกฺเขมาย ประพฤติเปนไปเพื่อจะใหเกษมจากโยคะทั้ง ๔ มีกามโยคะเปนตน แลเปนไป
เพื่อจะใหไดซึ่งสติแลสัมปชัญญะเปนอันมาก แลจะใหไดซึ่งปจจเวกขณะญาณ ใชแตเทานั้น
ประพฤติเปนไปเพื่อจะใหอยูเปนสุขในอัตตภาพซึ่งเห็นประจักษ แลจะกระทําใหแจงซึ่งไตรวิชชาแล
วิมุตติผล

  ดูกรภิกษุทั้งปวง บุคคลผูใดจําเริญกายคตาสติ บุคคลผูนั้นไดชื่อวาบริโภคซึ่งน้ําอมฤต
บุคคลผูใดมิไดจําเริญกายคตาสติบุคคลผูนั้นก็ไดชื่อวามิไดดื่มกินซึ่งอมฤตรส ผูใดคลาดจากพระ
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กายคตาสติภาวนา ผูนั้นไดชื่อวาคลาดจากน้ําอมฤต ผูใดปฏิบัติผิดจากพระกายคตาสติภาวนา ผูนั้น
ไดชื่อวาผิดจากน้ําอมฤต ตสฺส ภาวนา นิทฺเทโส อันวากิริยาที่จะสําแดงภาวนาวิธีแหงพระกายคตา
สตินั้นมาถึงแลว จักไดพรรณนาสืบตอไป พระโยคาพจรผูจําเริญพระกายคตาสติกรรมฐานนั้น พึง
พิจารณารูปกายแหงตนจําเดิมแตที่สุดเสนผมลงไปตราบเทาถึงบาทา แตบาทาตราบเทาถึงที่สุดเสน
ผมใหเห็นรูปกายอันเต็มไปดวยสิ่งอันโสโครกมีประการตาง ๆ นั้นกุลบุตรผูจําเริญซึ่งกายคตาสตินี้ เมื่อ
เเรกจะจําเริญนั้นหาอาจารยที่ดังวามาแตหลังแลวก็พึงเรียนในสํานักอาจารยนั้น ๆ

  เมื่อจะบอกพระกายคตาสติกรรมฐานก็พึงบอกซึ่งอุคคหโกศล ๗ ประการนั้น แลมนสิการ
โกศลย ๑๐  ประการ อุคคหโกศล ๗  ประการนั้น วจสา คือใหสังวัธยายอาการ ๓๒ นั้นให
ชํานาญใหขึ้นปาก ๑ มนสา คือใหระลึกตามกรรมฐานนั้นใหขึ้นใจ ๑ วณฺณโต คือใหพิจารณา
อาการ ๓๒ นั้นโดยสีสันวรรณะ เปนตนวา  ดํา  แดง  ขาว เหลือง ๑ สณฺฐานโต คือใหฉลาดใน
ที่พิจารณาโดยสัณฐานประมาณใหญนอย ๑ ทิสโต คือใหฉลาดในที่พิจารณาในเบื้องต่ําเบื้องบน
อันกลาวคือทอนกายเบื้องต่ํา ทอนกายเบื้องบน ๑ โอกาสโต คือใหฉลาดในที่พิจารณาซึ่งที่อยู
แหงอากาศภายในนั้น ๑ ปริจฺเฉทโต คือใหฉลาดในการพิจารณาอาการ ๓๒ อันมีกําหนดเปน
แผนก ๆ กัน ๑  เปน ๗ ประการดวยกัน

  แลอุคคหโกศลเปนปฐมซึ่งวาใหสังวัธยายพระกรรมฐานใหขึ้นปากนั้น คือใหสังวัธยายทวัต
ติงสาการกรรมฐาน แยกออกเปนปญจกะ ๔ เปนฉกะ ๒  ปญจกะ ๔ นั้น คือตจปญจกะ ๑  วักก
ปญจกะ ๑  ปปผาสปญฉกะ ๑ มัตถลุงปจกะเปน ๔ ดวยกัน ฉกะ ๒ นั้นคือ เมทฉกะ ๑ มุตตฉกะ 
๑ เปน ๒ ดวยกัน ในตจปญจกะนั้นฝายอนุโลม ๕ คือ เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ ฝาย
ปฏิโลม ๕  คือ ตโจ  ทนฺตา นขา  โลมา  เกสา      ในวักกปญจะกะนั้น ฝายอนุโลม ๕ 
คือ มํสํ  นหารู อฏ ิมิฺชํ  วกฺกํ ฝายปฏิโลม ๕  คือ วกฺกํ  อฏ ิมิฺชํ  อฏ ิ นหา
รู  มํสํ ในปปผาสะปญจกะนั้น ฝายอนุโลม ๕  คือ หทยํ  ยกนํ กิโลมกํ  ปหกํ  ปปฺผาสํ คือ
ฝายปฏิโลม ๕ ปปฺผาสํ  ปหกํ  กิโลมกํ ยกนํ หทยํ      ในมัตถลุงคปญจกะนั้น  ฝายอนุโลม 
๕  คือ อนฺตํ อนฺตคุณํ  อุทริยํ  กรีสํ  มตฺถลุงฺคํ ฝายปฏิโลม ๕ คือ มตฺ
ถลุงคํ กรีสํ  อุทริยํ  อนฺตคุณํ อนฺตํ ในเมทฉกะนั้น  ฝายอนุโลม ๖ คือ ปตฺติ  เสมฺตํ  ปุพฺ
โพ  โลหิตํ  เสโท  เมโท ฝายปฏิโลม ๖ คือ เมโท  เสโท โลหิตํ  ปุพฺโพ  เสมฺ
หํ  ปตฺตํ      ในมุตตฉกะนั้น ฝายอนุโลม ๖ คือ อสฺสุ  วสา  เขโฬ  สิงฺฆานิกา  ลสิ
กา  มุตฺตํ ฝายปฏิโลม ๖ คือ มุตฺตํ  ลสิกา  สิงฺฆานิกา  เขโฬ วสา  อสฺสุ 

  พระโยคาพจรพึงสังวัธยายดวยวาจาในตจปญจกะนั้นวา เกสา  โลมา  นขา ทนฺ
ตา  ตโจ เปนอนุโลมดังนี้ใหได ๕  วัน แลวถึงสังวัธยายเปนปฏิโลมถอยหลังวา ตโจ  ทนฺ
ตา  นขา  โลมา  เกสา ใหได ๕  วันอีกเลา แลวจึงสังวัธยายใหเปนอนุโลมปฏิโลม
วา เกสา โลมา นขา ทนฺตา  ตโจ  ทนฺตา  นขา โลมา  เกสา ใหได ๕  วันอีก สิริฝาย
อนุโลม ๕ ฝายอนุโลม ๕  ฝายอนุโลมปฏิโลม ๕ จึงเปนกึ่งเดือนดวยกัน เมื่อสังวัธยายในตจปญจ
กะไดกึ่งเดือนแลว จึงไปสูสํานักอาจารยเรียนเอาซึ่งวักกปญจกะ สังวัธยายปญจกะเปนอนุโลม
วา มํสํ  นหารู อฏ ิ อฏ ิมิฺชํ  วกฺกํ ดังนี้ใหได ๕ วัน แลวจึงวัธยายเปนปฏิโล
ทวา วกฺกํ อฏ ิมิฺชํ อฏ ิ นหารู มํสํ ดังนี้ใหได ๕ วันอีกเลาแลวสังวัธยายเปนอนุโลมปฏิโลม
วา มํสํ นหารู  อฏ ิมิฺชํ  วกฺกํ วกฺกํ อฏ ิมิฺชํ  อฏ ิ  นหารู  มํสํ ใหได ๕ วันอีก

  สิริวันในวักกปญจกะฝายอนุโลม ๙  ฝายปฏิโลม ๕  ฝายอนุโลมปฏิโลม ๕ จึงเปนกึ่ง
เดือนดวยกัน ทสโกฏาเส  เอกโต  หุตฺวา ครั้นแลวจึงเอาตจปญจกะกับวักกะปญจกะผสมเขา
กัน สังวัธยายเปนอนุโลมตั้งแตเกศาตลอดจนถึงวักกัง ใหได  ๕ วัน แลวจึงวัธยายเปนปฏิโลมถอย
หลังลงมา แตวักกังตราบเทาถึงใหเกศาใหได ๕ วันอีกเลา แลวจึงสังวัธยายเปนอนุโลมปฏิโลม
วา เกสา โลมา ขนา ทตฺตา ตโจ มํสํ ตโจ นหารู อฏ ิ อฏ ิมิฺชํ วกฺกํ วกฺกํ อฏ ิมิฺชํ อฏ ิ 
นหารู มํสํ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา สังวัธยายดังนี้ใหครบ ๕ วันอีก สิริฝายอนุโลม ๕ วัน 



- 59 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 2
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

ปฏิโลมปฏิโลม ๕ วัน จึงเปนกึ่งเดือนดวยกัน เบื้องหนาแตนั้นพึงสังวัธยายในปปผาสปญจกะเปน
อนุโลมวา หทยํ ยกนํ กิโลมกํ ปปฺผาสํ ปหกํ ปปฺผาสํ ดังนี้ใหได ๕ วัน แลวจึงสังวัธยายเปน
ปฏิโลมวา ปปฺผาสํ ปหกํ กิโลมกํ ยกนํ หทยํ ใหได ๕ วันอีกเลา ครั้นแลวจึงสังวัธยายเปน
อนุโลมปฏิโลมวา หทยํ ยกนํ กิโลมกํ ปหกํ ปปฺผาสํ ปปฺผาสํ ปหกํ กิโลมกํ ยกนํ 
หทยํ สังวัธยายดังนี้ใหครบ ๕ วันอีก

  สิริฝายอนุโลม ๕ วัน ปฏิโลม ๕ วัน อนโลมปฏิโลม ๕ วัน จึงเปนกึ่งเดือนดวยกันเบื้องหนา
แตนั้นจึงเอาโกฏฐาสทั้ง ๑๕ ผสมกัน สังวัธยายเปนอนุโลมตั้งแตเกศาตราบเทาถึงปปผาสังใหได ๕ 
วันแลว จึงสังวัธยายเปนปฏิโลมถอยหลังแตปปผาสังลงมา ตราบเทาถึงเกศาใหได ๕ วันอีกเลา แลว
จึงสังวัธยายเปนอนุโลมปฏิโลมใหครอบ ๕ วันอีกเลา จึงเปนกึ่งเดือนดวยกัน ลําดับนั้นจึงไปสูสํานัก
อาจารยเรียนมัตถลุงคะปญจกะไดแลว จึงสังวัธยายเปนอนุโลมวา อนฺตํ อนฺตคฺณํ อุทริยํ กรีสํ 
มตฺถลุงฺคํ ใหได ๕ วันแลวจึงสังวัธยายเปนปฏิโลมวา มตฺถลุงฺคํ กรีสํ อุทริยํ อนฺตคุณํ อนฺตํ ให
ได ๕ วันแลว จึงสังวัธยายเปนอนุโลมปฏิโลมใหครอบ ๕ วันอีกเลา

  ตโต เต วีสติโกฎาเส ลําดับนั้นจึงเอาโกฏฐาสทั้ง ๒๐ ผสมกันเขา สังวัธยายเปน
อนุโลม ๕ วัน ปฏิโลม ๕ วัน อนุโลมปฏิโลม ๕ วัน จึงเปนกึ่งเดือนดวยกัน ตโต เมทฉกํ อุคฺคณฺหิตฺ
วา ลําดับนั้นจึงไปสูสําหนักอาจารยเรียนเอาซึ่งเมทฉกะไดแลว จึงสังวัธยายเปนอนุโลมวา ปตฺตํ 
เสมฺหํ ปุพฺโพ โลหิตํ เสโท เมโท ดังนี้ใหได ๕ วันแลว จึงวัธยายเปนปฏิโลมวา เมโท เสโส 
โลหิตํ ปุพฺโพ เสมฺหํ ปตฺตํ ดังนี้ใหได ๕ วันแลว จึงสังวัธยายเปนอนุโลมปฏิโลมวา ปตฺตํ เสมฺตํ 
ปุพฺโพ โลหิตํ เสโท เมโท เมโท เสโส โลหิตํ ปุพฺโพ เสมฺหํ ปตฺตํ ใหครอบ ๕ วันอีก

ตโต มุตฺตฉกํ อุคฺคณฺหิตฺวา ลําดับนั้น จึงเรียนเอาซึ่งมุตตฉกะสังวัธยายเปนอนุโลม
วา อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆานิกา ลสิกา มุตฺตํ ดังนี้ใหได ๕ วัน จึงสังวัธยายวา มุตฺตํ ลสิกา สิงฺ
ฆานิกา เวโฬ วสา อสฺสุ ดังนี้ใหได ๕ วันอีกเลา ครั้นแลวจึงสังวัธยายเปนอนุโลมปฏิโลมวา อสฺสุ 
วสา เขโฬ สิงฺฆานิกา ลสิกา มุตฺตํ มุตฺตํ ลสิกา สงฺฆานิกา เขโฬ วสา อสฺสุ ใหครอบ ๕ วัน
อีก ตโตป ทฺวตฺตึสโกฏฐาเส ลําดับนั้นจึงเอาโกฏฐาสทั้ง ๓๒ ผสมกันสังวัธยายเปนอนุโลมตั้งแต
เกศาไปตราบเทาถึงมุตตังใหได ๕ วัน แลวจึงสังวัธยายถอยหลังแตมุตตังไปตราบเทาถึงเกศาใหได 
๕ วันอีกเลา แลวจึงสังวัธยายเปอนุโลมปฏิโลมใหได ๕ วันอีก นับจําเดิมแตตนมาผสมกันเขาเปน
เดือนนั้น คิดตามเดือนถวนได ๖ เดือนกัน อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส พระภิกษุอันบริบูรณไปดวย
อุปนิสัย ประกอบดวยปญญาแกกลานั้น

  เมื่อสังวัธยายพระกรรมฐานโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ โกฏฐาสทั้ง ๓๒ มีเกศาเปนตนนั้น ก็
จะปรากฏแจงในมโนทวารจะสําเร็จกิจอุคคหนิมิต แลปฏิภาคนิมิตโดยงายเพราะเหตุบริบรูณดวย
อุปนิสัย เอกจฺจสฺส อุปฏหนฺติ พระภิกษุบางจําพวกที่หาอุปนิสัยมิได สังวัธยายพระเทวทัตติงสา
การกรรมฐานโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ ถวนกําหนด ๖ เดือนแลว ยังมิไดสําเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาค
นิมิต ก็พึงอุตสาหะกระทําความเพียรใหยิ่งขึ้นไปกวากําหนด ๖ เดือน อยาไดมาละเสียซึ่งความ
เพียร มชฺฌิมปฺญสฺส วเสน ขอซึ่งกําหนดไวใหสังวัธยายถวนกําหนดครบ ๖ เดือนนี้ วาดวย
สามารถภิกษุมีปญญาเปนทามกลาง จะวาดวยสามารถภิกษุมีปญญากลา แลภิกษุมีปญญาออนนั้นหา
มิได

  กําหนด ๖ เดือนนี้กําหนดเปนอยางกลาง กาลเมื่อสังวัธยายทวัตติงสาการกรรมฐานนั้น 
แมวาโกฏฐาสทั้ง ๓๒ ปรากฏพรอมในมโนทวาร บมิอาจจะใหสําเร็จกิจเปนอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต
ไดทั้ง ๓๒ โกฏฐาส เฉพาะปรากฏแตสิ่งหนึ่งสองสิ่งสําเร็จกิจเปนอุคคหนิมิต แลปฏิภาคนิมิตแตสิ่ง
หนึ่งสองสิ่งก็ตามเถิด สุดแทแตปรากฏแจงเทาใดก็ใหถือเอาเทานั้น เมื่อสังวัธยายทวัตติงสาการ
กรรมฐานนั้นอยาไดพิจารณาโดยสี อยาไดพิจารณาลักษณะมีแข็งกระดางเปนตน พึงมนสิการ
กําหนดใหเปนสวน ๆ พิจารณาใหเห็นวาเกศานั้นเปนสวน ๑ โลมานั้นเปนสวน ๑ นขานั้นเปนสวน ๑
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ทันตานั้นเปนสวน ๑ ใหเห็นเปนสวน ๆ ดังนี้สิ้นทั้ง ๓๒ ประการ

  วิธีสังวัธยายใหขึ้นปากดุจพรรณนามานี้ จัดเปนอุคคหโกศลเปนปฐมเปนปจจัยแกสังวัธยาย
ดวยจิต แลอุคคหโกศลเปนปฐมเปนปจจัยแกสังวัธยายดวยจิต แลอุคคหโกศลเปนคํารบ ๒ นั้น คือให
พระโยคาพจรนิ่งระลึกถึงทวัตติงสาการกรรมฐานเปนอนุโลมเปนปฏิโลมเหมือนสังวัธยายดวยวาจานั้น
สังวัธยายดวยจิตนี้เปนปจจัยใหตรัสรูโดยอสุภปฏิกูล แลอุคคหโกศลเปนคํารบ ๓ ที่วาใหพิจารณาโดย
สีนั้นคือใหกําหนดสีแหงอาการ ๓๒ มีเกศาเปนตน แลอุคคหโกศลเปนคํารบ ๔ ที่วาใหกําหนดโดย
สัณฐานนั้น คือกําหนดสัณฐานแหงอาการ ๓๒ มีเกศาเปนตน แลอุคคโกศลคํารบ ๕ ที่วาใหกําหนด
โดยทิศนั้น คือใหกําหนดโดยทิศเบื้องต่ํา แลทิศเบื้องบน แหงอาการ ๓๒ คือตั้งแตนาภีขึ้นไปจัดเปน
ทิศเบื้องบน ตั้งแตนาภีลงมาจัดเปนทิศเบื้องต่ํา

  แลอุคคหโกศลคํารบ ๖ ที่วาใหพิจารณาโดยอากาสนั้น คือใหกําหนดที่ตั้งแหงอาการ ๓๒ 
วาโกฏฐาสนี้ตั้งอยูในที่อันนี้ ๆ แลอุคคหโกศลเปนคํารบ ๗ ที่วาใหกําหนดปริจเฉทนั้น ปริเฉทมี ๓๒ 
ประการ  คือสภาคปริจเฉทประการ ๑ วิสภาคประเฉทประการ ๑ สภาคปริจเฉทนั้น คือกําหนดเปน
สวนอาการโกฏฐาสอันกําหนดเบื้องต่ําตั้งอยูเพียงนี้ กําหนดเบื้องสูงตั้งอยูเพียงนี้กําหนดเบื้องขวา
ตั้งอยูเพียงนี้ กําหนดอยางนี้แลเรียกวากําหนดโดยสภาคแลกําหนดโดยวิสภาคนั้น คือกําหนดโดย
สวนอันมิไดเจือกัน วาสิ่งนี้เปนเกศาหาเปนโลมาไม สิ่งนี้เปนโลมาหาเปนเกศาไม อยางนี้แล เรียกวาวิ
สภาคปริเฉท กําหนดโดยปริจเฉท ๒ ประการดังนี้ จัดเปนอุคคหโกศลเปนคํารบ ๗

  แตนี้จักพรรณาโดยสีสัณฐานเปนตนแหงอาการ ๓๒ นั้นสืบตอไปโดยนัยพิสดาร ใหพระ
โยคาพจรผูจําเริญพระกายตาสติพระกรรมฐานนั้น พิจารณาวาเกศาผมนี้มี ๙ ลานเสนเปน
ประมาณ วณฺนโต ถาจะพิจารณาโดยสีมีสีดําเปนปกติ ที่ขาวไปนั้นอาศัยความชราตาม
เบียดเบียน สณฺานโต ถาจะพิจารณาโดยสัณฐาน มีสัณฐานอันยาว ตนเรียวปลายเรียวดุจคัน
ชั่ง ทิสโต ผลนี้เกิดในทิศเบื้องบน บนศีรษะนี้แลเรียกวาทิศเบื้องบน โอกาสโต ถาจะวาโดย
โอกาสผมนี้บังเกิดในหนังชุมอันหุมกระโหลกศีรษะแหงเราทั้งปวง

  ที่อยูแหงผมนี้ ขางหนากําหนดโดยหลุมโดยแหงคอขางทั้ง ๒ กําหนดโดยหมวกหูทั้ง 
๒ ปริจฺเฉทโต ถาพิจารณาโดยปริจเฉทกั้น ผมนี้มีกําหนดรากหยั่งลงไปในหนังหุมศีรษะนั้น วิหคฺ
คมตฺตํ มีประมาณเทาปลายแหงขาวเปลือก อันนี้วาโดยกําหนดเบื้องต่ํา เบื้องบนที่ยาวขึ้นไปนั้น
กําหนดโดยอากาศโดยขวางนั้น กําหนดดวยเสนแหงกันแลกัน ถาพิจารณาโดยสภาคนั้น ผมนั้น
บังเกิดขุมละเสน ๆ จะไดบังเกิดขุมละ ๒ เสน ๓ เสนหามิได ถาจะพิจารณาโดยวิสภาค ผมนี้แปลกกับ
ขนจะไดเหมือนกันกับขนนั้นหามิได

  แลผมนี้พระโยคาพจรพึงกําหนดโดยปฏิกูล ๕ ประการ คือปฏิกูลโดยสีประการ ๑ ปฏิกูล
โดยสัณฐานประการ ๑ ปฏิกูลโดยกลิ่นประการ ๑ ปฏิกูลโดยที่เกิดประการ ๑ ปฏิกูลโดยที่อยูประการ 
๑ เปน ๕ ประการดวยกัน ปฏิกูลโดยสีนั้น พึงพิจารณาวาบุคคลอันบริโภคซึ่งขาวยาคูแลขาวสวย
สิ่งของบริโภคทั้งปวงที่ชอบใจบริโภคนั้น ถาเห็นวัตถุอันใดมีสีเหมือนผม ตกลงอยูในสิ่งของปริโภค
นั้นสําคัญวาเปนผมแลว ก็บังเกิดเกลียดชัง พิจารณาเปนปฏิกูลโดยสีนั้นดังนี้ แลปฏิกูลโดยสัณฐาน
นั้นพึงพิจารณาใหเห็นวา เมื่อบุคคลบริโภคโภชนาหาร สิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่มืดนั้น ถาพบปะวัตถุอันใด
อันหนึ่งมีสัณฐานเหมือนดวยผม สําคัญวาผมแลวก็บังเกิดเกลียดชังหยิบทิ้งเสียบาง คายเสียบาง
เพราะเหตุสําคัญวาผม

  ผมนี้เปนที่รักแตเมื่อยังติดอยูในกาย ครั้นปราศจากกายแลวก็เปนที่เกลียดที่ชัง จะวาไปไย
ถึงผมเลา แมแตเสนไหมใยบัวเปนตน ที่มีสัณฐานเหมือนดวยผม ที่บุคคลสําคัญวาผมนั้น ยังวาเปนที่
เกลียดชังนักหนา พระโยคาพจรพึงพิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูลโดยสัณฐาน ดุจพรรณนามาฉะนี้ ที่วา
พิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูลโดยกลิ่นนั้น คือใหพิจารณาวาผมนี้ ถาบุคคลเพิกเฉยเสียไมเอาใจใส
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ทะนุบํารุงแลวเหม็นสาบเหม็นสาง ถามิดังนั้นถูกไฟ ๆ ไหมแลวก็เหม็นรายกาจหนักหนา พึงพิจารณา
ปฏิกูลโดยกลิ่นนั้นดุจพรรณามาฉะนี้

  ที่วาใหพิจารณาปฏิกูลโดยที่เกิดนั้นคือใหพิจารณาวา ผมนี้เกิดขึ้นในหนังอันหุมกะโหลก
ศีรษะ ชุมไปบุพพโลหิตน้ําดีแลน้ําเสลดเปนตน บังเกิดในที่อันพึงเกลียด ดุจผักอันบังเกิดในประเทศ
แหงเว็จกุฎิ เปนที่เกลียดแหงบุคคลทั้งปวง ที่วาใหพิจารณาปฏิกูลโดยที่อยูนั้น คือใหพิจารณาวา ผม
นี้เกิดขึ้นในที่อันพึงเกลียดแลว ก็จําเริญในที่อันพึงเกลียดพึงชังนั้นหาบมิได ดุจเสวาลชาติสาหราย
เปนตน อันเกิดในที่ลามกแลวแลจมอยูในที่ลามกนั้น พระโยคาพจรพึงพิจารณาเกศาโดยปฏิกูล ๕
ประการดังพรรณนามาฉะนี้ เบื้องหนาแตนั้นใหพระโยคาพจรกําหนดในโลมชาตินี้ ๙ โกฏิเสน มีสี
โดยมาก จะไดดําไปสิ้นทั้งนั้นหามิได ที่สีขาวเหลืองนั้นก็มี

  โอณตคตา มูลสณฺานา มีสัณฐานอันนอมลงดังแลงธนู นัยหนึ่งวาสัณฐานดังรากตาล 
ถาจะกําหนดโดยที่เกิด ขนนี้เกิดในทิศทั้งปวง คือทิศเบื้องต่ําเบื้องบน กายกึ่งเบื้องต่ํา ตั้งแตนาภีลง
มานั้นชื่อวาทิศเบื้องต่ํากาย กึ่งเบื้องบนนั้นตั้งแตนาภีขึ้นไปชื่อวาทิศเบื้องบน ถาจะวาโดยปริเฉท ขนนี้
กําหนดรากอันหยั่งลงไปในหนังนั้น ลิกฺขามตฺตํ ประมาณเทาปลายเหล็กจานแลเมล็ดไขเหา อันนี้
เปนกําหนดโดยเบื้องต่ํา เบื้องบนขึ้นไปนั้นกําหนดโดยอากาศโดยขวางนั้น กําหนดดวยเสนแหงกันแล
กัน ถาจะวาโดยสภาค ขนนี้จะไดบังเกิดดวย

  ตั้งแตขุมละ ๒ เสนนั้นมิไดมี ถาจะกําหนดโดยวิสภาค ขนนี้ตางกับผม ใหพระโยคาพจร 
พิจารณาเปน ปฏิกูลกรรมฐานวาโลมชาติอันเกิดกับหนังอันหุมกายก็จริง หารูจักกันไม เปรียบเหมือน
หญาแพรกอันแตกงอกขึ้นในบานเกา หญาแพรกบานเกาบมิไดรูจักซึ่งกันแลกัน ธรรมทั้งหลายนี้
ปราศจากอาโภค ปราศจากเจตนาเปนอัพยากฤต ยอมสูญเปลาเปนปฏิกูลพึงเกลียด ใชสัตวใชบุคคล
ควรจะอนิจจังสังเวช มีกําลังพิจารณาโลมาแลวเบื้องหนาแตนั้นใหพระโยคาพจรกําหนดในเขา วาเล็บ
แหงบุคคลอันบริบูรณนั้นมีประมาณ ๒๐ มีสีขาวในที่อันพนเนื้อมีสีแดงในที่อันเนื่องกับดวยเนื้อ มี
สัณฐานดังโอกาสที่ตั้งแหงตน นัยหนึ่งวามีสัณฐานดังเมล็ดมะซางโดยมาก นัยหนึ่งมีสัณฐานดัง
เกล็ดปลาสีขาวบังเกิดในทิศทั้ง ๒ ตั้งอยูในที่อันเปนปฏิกูลเหมือนกันกับผม พระโยคาพจรพึง
พิจารณาใหเห็นวา เนื้อแลเล็บอยูดวยกันก็จริงจะรูกันก็หาบมิได เปรียบเหมือนปลายไมกับเมล็ดใน
มะซางที่ทารกเสียบเขาแลว แลถือเลนบมิไดรูจักซึ่งกันแลกันนั้น ธรรมทั้ง ๒ ปราศจากอาโภคแล
เจตนาเปนอัพยากฤต มีสภาวะสูญเปลา ใชสัตวใชบุคคลพิจารณาเขาแลว

  ตโต ปรํ เบื้องหนาแตนั้นใหพระโยคาพจรกําหนดใหทันตาวา ยสฺส ปริปุณฺณา ตสฺส 
ทฺวตฺตึส ทันตาของบุคคลที่ครบบริบูรณ ๓๒  บางคนก็นอยลงมาก ๒๗ – ๒๙ ก็มี ถาพิจารณาโดย
สีมีสีอันขาว ทันตาของบุคคลที่มีสีเสมอนั้นดุจแผนสังขอันบุคคลเจียระไนใหเสมอ ถามิดังนั้นดุจไมอัน
ขาว อันตูมอันตั้งไวเสมอกัน ฟนของบุคคที่ซี่มิไดเสมอนั้นมีสัณฐานตาง ๆ กัน ดุจระเบียบชายคาแหง
อาสนะอันเกา หนาฟน ๔ ซี่นั้นมีสัณฐานดังเมล็ดในน้ําเตาอันบุคคลปกวางไวเหนือกอนดิน เขี้ยวทั้ง 
๔ นั้น มีสัณฐานดังดอกมะลิตูม มีปลายอันเเหลมขึ้นมาอันเดียว รากก็หยั่งลงไปรากเดียว กรามถัด
เขี้ยวเขาไปอยางละซี่ ๆ นั้น มีสัณฐานดังไมค้ําเกวียน คือปลายรากนั้นเปน ๒ งาม  ที่สุดขางปลาย
บนนั้นก็เปน ๒ งาม  กรามถัดเขาไปอีกขางซี่นั้นเปน ๓  ปลายก็เปน ๓ งาม กรามที่ถัดเขาไปอีก
ขางละซี่นั้นมีรากเปน ๔ งาม  ปลายก็เปน ๔ งาม ฟนทั้งหลายนี้เกิดเหนือกระดูกเบื้องบนกระดูก
คางเบื้องต่ําเปนปฏิกูล พึงเกลียด ทันตากับกระดูกคางเบื้องบนเบื้องต่ํานั้น จะไดรูจักก็หาไม เปรียบ
เหมือนเสาอันบุคคลตั้งลงไวเหนือแผนศิลาปลายใหเขาไปในพื้นเบื้องบน เสาแลแผนศิลามิไดรูจักซึ่ง
กันและกันนั้น พึงพิจารณาทันตาเปนปฏิกูลพึงเกลียดเหมือนกับเสา

  แลหทัยนั้นเลา ถาจะเอาแตผิวเบื้องบนประมวลเขาใหสิ้นทั้งกาย ไดใหญประมาณเทา
เมล็ดในพุทรา มีสีนั้นตาง ๆ กัน  ดําก็มี  หมนก็มี เหลืองก็มี  ขาวก็มี  สัณฐานนั้นก็ตาง ๆ 
กัน หนังนิ้วเทานั้นมีสัณฐานดังรังไหม หนังเทานั้นมีสัณฐานดังหนังเกือกอันหุมหัวแลสน หนัง
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แขงนั้นมีสัณฐานดังใบตาลอันบุคคบหอภัตตไว หนังขานั้นมีสัณฐานดังถุงอันยาวใสเต็มไปดวย
ขาวสาร หนังตะโพกนั้นมีสัณฐานดังผากรองน้ําอันเต็มไปดวยน้ํา หนังสันหลังนั้นนั้นมีสัณฐานดัง
หุมแผนกระดาษ หนังทองนั้นมีสัณฐานดังหนังอันหุมรางพิณ  หนังอกมีสัณฐานดังหนังเปน ๔ 
เหลี่ยม หนังแขนทั้ง ๒ นั้นมีสัณฐานดังหนังอันหุมแลงธนู  หนังมือมีสัณฐานดังฝกมีดโกน ถามิ
ดังนั้นดุจถุงอันใสโลเขน  หนังนิ้วมือนั้นมีสัณฐานดังอันใสลูกกุญแจ หนังคอนั้นมีสัณฐานดังวา
เสื้อ หนังปากนั้นมีสัณฐานดังปรุเปนชองดุจวารังตั๊กแตน หนังศีรษะนั้นมีสัณฐานดังถลกบาตร

  เมื่อพระโยคาพจรพิจารณานั้นพึงปลงปญญาพิจารณาหนังศีรษะเบื้องบนกอน แลวจึง
พิจารณาหนังอันหุมหนา แลวจึงพิจารณากระดูกหนาผาก พรากหนังและกระดูกออกจากกัน พิจารณา
ใหเห็นหนังกระดูกตางกัน พึงสงปญญาไปในระหวางหนังกระดูก ดุจบุคคลอันลวงมือเขาไปภายใน
ถลกบาตรอันใสอยูกับบาตร เมื่อพิจารณาหนังหนาผากแลวพึงพิจารณาหนังมือขวา แลวจึงพิจารณา
หนังมือซายแลวพิจารณาหนังเทาเบื้องขวาเบื้องซาย พิจารณาถึงมาถึงอก พิจารณาขึ้นมาถึงคอ 
พิจารณาหนังคางเบื้องต่ําเบื้องบน ถาพิจารณาโดยทิศ หนังที่เกิดในทิศทั้ง ๒ ถาจะพิจารณาโดย
โอกาส หนังนี้หุมอยูทั้วทั้งกาย ถาจะพิจารณาโดยปริจเฉท เบื้องต่ําเเหงหนังนั้นกําหนดดวยพื้นอัน
เปนที่ตั้งเบื้องบน กําหนดโดยอากาศ พึงพิจารณาเปนปฏิกูลพึงเกลียดแหงหนังดุจกลาวแลวในเกศา

  เบื้องหนาแตนั้นพึงพิจารณามังสังวา สรีเร นา เปสิ สตปฺปเภทํ มงฺสํ ในกายนี้มี
ประเภท ๙๐๐ ชิ้น มีสีแดงดุจทองหลางปา นัยหนึ่งวาเหมือนดอกทองกวาวมีสัณฐานตาง 
ๆ ชงฺฆมงฺสํ เนื้อแข็งนั้นมีสัณฐานดังใบตาลหอขาว บางอาจารยวามีสัณฐานดังดอกเกตอันตูม เนื้อ
ขานั้นมีสัณฐานดังลูกศิลาบด เนื้อตะโพกมีสัณฐานดังกอนเสา เนื้อหลังมีสัณฐานดังเยื่อตาลสุก เนื้อ
สีขางมีสัณฐานดังดินทาฝาฉาง เนื้ออันบุคคลทั้ง ๒ นั้น มีสัณฐานดังกอนดินทั้งคูอันบุคคลแขวนไว 
เนื้อแขนทั้ง ๒ นั้น มีสัณฐานดังหนูใหญ อันบุคคลตัดหางตัดศีรษะตัดเทาถลกหนังเสียแลวและวาง
ซอนกันไว บางอาจารยวามีสัณฐานดังเนื้อสุนัข เนื้อแกมนั้นมีสัณฐานดังเนื้อในกระเบาอันติดอยู ใน
ประเทศแหงแกม บางอาจารยวามีสัณฐานดังกบ เนื้อลิ้นนั้นมีสัณฐานดังกลีบอุบล เนื้อจมูกนั้นมี
สัณฐานดังถึงอันบุคคลคว่ําไว เนื้อขุมตานั้นมีสัณฐานดังลูกมะเดื่อสุกกึ่ง เนื้อศีรษะนั้นมีสัณฐานดังดิน
อันบุคคลทากระเบื้องรมบาตรแตบาง ๆ เมื่อกําหนดไปดังนี้เนื้อที่ละเอียดก็ปรากฏแกปรีชาจักษุ

  ทิสโต ถาจะกําหนดโดยทิศ เนื้อนี้เกิดในทิศทั้ง ๒ ถาจะกําหนดโดนโอกาสเนื้อนั้นหุมอัฐิ
ทั่วทั้ง ๓๐๐ ทอน พระโยคาพจรพึงพิจารณาเปนปฏิกูลกัมมัฏฐานวา มังสังกับอัฐิ ๓๐๐ ทอนอยู
ดวยกันก็จริงหารูจักกันไม เปรียบเหมือนฝาอันบุคคลทาดวยดินปนแกลบ ฝาและดินก็หารูจักกัน ไมใช
สัตวใชบุคคล เปนสภาวะสูญเปลา ปริจฺเฉทโต ถาจะวาโดยเบื้องต่ําแหงมังสังนั้นก็กําหนดดวยพื้น
แหงรางอัฐิ เบื้องบนนั้นกําหนดดวยหนังโดยขวาง กําหนดดวยชิ้นแหงมังสังนั้นเอง ตโต ปรํ เบื้อง
หนาแตนั้นพึงพิจารณาในเสนวาเสนใหญ ๆ ๙๐๐ เสนนั้นมีสีขาว บางอาจารยวามีสีดังน้ําผึ้ง มีสัณฐาน
ดังดอกคลาอันตูม เสนที่เล็กลงไปกวานั้นมีสัณฐานดังเชือกดายดักสุกร เสนที่เล็กลงไปกวานั้นมี
สัณฐานดังเชือกเขายอดดวน เสนที่นอยลงไปกวานั้นมีสัณฐานดังพิณชาวสีหฬ ที่นอยลงไปกวานั้น มี
สัณฐานดังเสนดาย เสนในหลังมือหลังเทานั้นมีสัณฐานดังเทานก

  เสนเหนือศีรษะนั้นมีสัณฐานดังผาทุกุลพัสตรเนื้อหางอันบุคคลวางไวเหนือศีรษะทารก เสน
ในหลังนั้นมีสัณฐาน ดังแหและอวนอันบุคคลขึงออกตากไวในที่อันมีแดด เสนทั้งหลายยอมรัดรึงไว
ซึ่งกระดูก ๓๐๐ ทอนเกี่ยวประสานอยูทั่วกรัชกาย ผูกพันกระดูก ๓๐๐ ทอนนั้นไว เปรียบประดุจรูปหุน
อันบุคคลรอยไวดวยสายยนต เสนใหญที่แลนไปตามชายโครงเบื้องซายนั้น ๕ เสน เบื้องขวา ๕ 
เสน เสนใหญทั้งหลายนี้ มีที่สุดเบื้องบนรวมกันที่คอนั้นสิ้น เสนใหญที่แลนออกไปตามแขนซาย
แขนขวานั้นขางละ ๑๐ เสน คือหนาแขน ๕ เสน หลังแขน ๕ เสน เทาทั้ง ๒ นั้นก็นับไดขางละ ๑๐ 
เสน คือทองขานั้น ๕ เสน หลังขานั้น ๕ เสนผสมเปนเสนใหญ ๒๐ เสนดวยกัน และเสนที่นอยลง
ไปกวานั้นมีสัณฐานดังดายฝนก็มี มีสัณฐานดังเถากระพังโหมก็มี เกี่ยวประประสานไวซึ่งกระดูกนอย ๆ 
ผูกเนื่องเขากันเอ็นใหญ ถาจะวาโดยโอกาสเสนนี้เกี่ยวประสานอยูทั่วทั้งกรัชกาย
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  ถาจะวาโดยปจเฉทนี้ เสนนี้มีกําหนดเบื้องต่ําอยูในกระดูก ๓๐๐ ทอน กําหนดเบื้องบนแหง
เสนตั้งอยูในเบื้องขวานั้น มีกําหนดดวยเสนเหมือนกัน ใหพระโยคาพจรพิจารณาเปนปฏิกูลกัมมัฏฐาน
วา เสนกับอัฐิ ๓๐๐ ทอนผูกพันกันอยูก็จริง จะไดรูจักกันก็หามิได เปรียบเหมือนตอกและหวายถักผูก
ฝาและมิไดรูจักซึ่งกันและกัน ธรรมทั้งหลายนี้ใชสัตวใชบุคคลและมีสภาวะสูญเปลา ตโต ปรํ เบื้อง
หนาแตนั้นพึงพิจารณาอัฐิวา อัฐินี้มีประมาณ ๓๐๐ ทอน คือกระดูกมือ ๖๔ กระดูกเทา ๖๔  กระดูก
ออนอาศัยอยูเบื้องอยูในเนื้อนั้น ๖๔  กระดูกสนเทานั้น ๒ กระดูกขอเทานั้น ๒  รวมทั้ง ๒ ขางเปน 
๔  กระดูกแขง ๒ กระดูกเขาก็ ๒ ตะโพกก็ ๒ สะเอวก็ ๒ กระดูกสันหลังนั้น ๑๘ กระดูกซี่โครง 
๒๔ กระดูกอก ๑๕ กระดูกหัวใจ ๑ กระดูกรากขวัญ ๒ กระดูกไหล ๒ กระดูกแขนก็ ๒  กระดูก
ศอกก็ ๒ รวมทั้ง ๒ ขางเปน ๔ กระดูกคอ ๗ กระดูกคาง ๒ กระดูกจมูก ๑ กระดูกกระบอกตา 
๒ กระดูกหู ๒ กระดูกหนาผาก ๑ กระดูกสมอง ๑  กระดูกศีรษะ ๙  อันผสมเปน ๓๐๐ ทอน
๑ ดวยกัน กระดูกทั้งหลายนี้มีสีอันขาว มีสัณฐานนั้นตาง ๆ กัน

  กระดูกปลายนิ้วเทานั้นมีสัณฐานดังลูกบัว กระดูกกลางนิ่วเทานั้นดังเมล็ดขนุนหนัง กระดูก
ตนขอแหงนิ้วเทามีสัณฐานดังบัณเฑาะว กระดูกนิ้วเทานั้นมีสัณฐานดังกองแหงดอกคลา อันหลน
กระดูกสนเทานั้นมีสัณฐานดังหัวตาล กระดูกขอเทานั้นมีสัณฐานดังสะเบา กระดูกปลายเขงที่ตั้งลง
เหนือสนเทานั้นมีสัณฐานดังหนอเปง กระดูกลําแขงนั้นมีสัณฐานดังคันธนู กระดูกเขานั้นมีสัณฐานดัง
คันธนู ดังฟองน้ํามันผุดกลมขึ้นแลวและมีขางอันแหวงไปหนอยหนึ่ง กระดูกขานั้นมีสัณฐานดังดาม
ขวานอันบุคคลถากมิดี กระดูกสะเอวนั้นมีสัณฐานดังเตาเผาหมอ กระดูกตะโพกนั้นมีสัณฐานดัง
พังพานงู อันบุคคลคว่ําลงไวเปนชองนอยชองใหญอยู ๗  แหงก็มี ๘  แหงก็มี กระดูกหลังนั้นมี
สัณฐาน อันกลมดุจแผนดีบุกอันบุคคลตัดใหกลมแลวซอน ๆ กันไว กระดูกสันหลังนั้นมีตุมขึ้นในหวาง 
ๆ คือในระหวางที่จะตอกนขึ้นไปนั้นเปนตุม ๆ เปนฟน ๆ ดุจฟนเลื่อยซี่โครงทั้ง ๒๔ ซี่นั้นที่ยาว ๆ นั้นมี
สัณฐานดังเคียวทั้งเลม ที่สั้น ๆ นั้นมีสัณฐานดังเคียวตัดครึ่งเลมกลางเลม เรียบเรียงกันอยูโดยลําดับ
ดุจปกไกอันกางอยูนั้น

  แลกระดูกอก ๑๔ นั้นมีสัณฐานดังเรือนคานหามปกครุฑอันคร่ําครา กระดูกหทัยนั้นมี
สัณฐานดังใบทับทิม กระดูกรากขวัญนั้นมีสัณฐานดังดามมีดนอย ๆ กระดูกไหลนั้นมีสัณฐานดังจอบ
ชาวสิงหฬอันเกรียนไปขางหนึ่งแลว กระดูกแขนนั้นมีสัณฐานดังดามแวนเวียนเทียน กระดูกขอมือนั้นมี
สัณฐานดังแผนดีบุก กระดูกหลังมือนั้นมีสัณฐานดังดอกคลา กระดูกขอปลายนิ้วนั้นมีสัณฐานดัง
ลูกเกต กระดูกขอกลางมือมีสัณฐานดังเมล็ดในขนุนหนัง กระดูกตนขอแหงนิ้วมือนั้นมีสัณฐานดัง
บัณเฑาะว กระดูกคอทั้ง ๗ นั้นมีสัณฐานดังหนอไมไผอันบุคคลตัดใหกลม กระดูกคางเบื้องต่ํานั้นมี
สัณฐานดังคีมแหงนายชางทอง กระดูกคางเบื้องบนนั้นมีสัณฐานดังมีดเกลาเปลือกหอย กระดูก
กระบอกตา กระดูกกระบอกจมูกนั้น มีสัณฐานดังผลตาลอันบุคคลฝานเบื้องบนเสียแลว และควักเยื่อ
เสียใหหมด กระดูกหนาผากนั้นมีสัณฐานดังเปลือกสังข กระดูกหมวกหูนั้นมีสัณฐานดังฝกมีดโกน
กระดูกศีรษะนั้นมีสัณฐานดังเปลือกน้ําเตาอันเกา ถาวาโดยโอกาส กระดูกศีรษะนั้นตั้งอยูบนกระดูกคอ 
ๆ นั้นตั้งอยูบนกระดูกสันหลัง ๆ นั้นตั้งอยูบนกระดูกสะเอว ๆ นั้นตั้งอยูบนกระดูกขา ๆ นั้นตั้งอยูบน
กระดูกแขง ๆ นั้นตั้งอยูบนกระดูกขอเทา

  ถาจะวาโดยปริจเฉทนั้น กํานดดวยสวนแหงตน ๆ ใหพระโยคาพจรพิจารณาเปนปฎิกูล
กัมมัฏฐานเหมือนกับเกศานั้น ตโต ปรํ เบื้องหนาแตนั้นพึงพิจารณาสมองอัฐิ ถาอัฐิใหญสทองอัฐิก็
มีมาก ถาอัฐิเล็กสมองอัฐิก็มีนอย ถาจะวาโดยสีมีสีอันขาว ถาจะวาโดยสัณฐาน สมองอัฐิอันมีอยูใน
ภายในอัฐิใหญ ๆ นั้น มีสัณฐานดังยอดหวายใหญ ๆ อันเผาไฟใหรอนปลอนเปลือกเสียแลวและใสไป
ไวในปลองออและปลองไผอันใหญที่อยูในอัฐินอย ๆ นั้น มีสัณฐานดังยอดหวายนอย ๆ อันเผาไฟให
รอนปลอนเปลือกออกเสียแลว และใสไวในปลองออและปลองไผอันนอย บังเกิดอยูในทิศเบื้องต่ํา
ตั้งอยูภายในอัฐิกับเยื่ออัฐิดวยกันก็จริง จะไดรูจักกันก็หามิได เปรียบดวยนมขน และผาณิตอันอยูใน
ไมไผและไมออนั้นมิไดรูจักซึ่งกันและกัน ปราศจากเจตนาเปนสภาวะสูญเปลา
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๑ ปรมัตถมัญชุสา ฏีกาวิสุทธิมรรควา กระดูกตาง ๆ นอกจากนี้ ก็พดูวา ๓๐๐ ทอนฉะนั้น จึงใชศพัทวา มตุต-ประมาณ

ปริจฺเฉทโต ถาจะพิจารณาโดยปริจเฉทนั้น กําหนดพื้นภายในแหงอัฐิและเยื่อนั้นเอง เบื้อง
หนาแตนั้นพึงกําหนดซึ่งมาม มามนี้มีสีแดงสักหนอยดังเมล็ดในทองหลาง มีสัณฐานดังลอลากเลน
แหงคามทารก บางอาจารยวามีสัณฐานดังผลมะมวงสวายกานทั้งคูอันบังเกิดในขั้วเดียวกันอยูในเบื้อง
บน ถาจะวาโดยโอกาส มามนั้นเปนชิ้นเนื้อ ๒ ชิ้นประกบกันมีขั้วอันเดียวกัน เนื่องกันกับเสนใหญอัน
ออกจากคอหอย มีตนอันเดียวไปหนอยหนึ่งแลวแจกออกเปน ๒ ภาค หุมไวซึ่งหทัยมังสะ พึง
พิจารณาใหเห็นวา มามกับเสนใหญอยูดวยกันก็จริง จะไดรูจักกันหามิได เปรียบเหมือนมะมวงสวาย
กานทั่ง ๒ เกิดชั้นเดียวกันและมิไดรูจักกันกับขั้วนั้น ธรรมทั้ง ๒ ยอมมีสภาวะสูญเปลา

  เบื้องหนาแตนั้นพึงกําหนดหทัยวา ดวงหทัยในกายนี้มีสีแดงประดุจดังกลีบอุบลปทุมชาติ มี
สัณฐานดังดอกปทุมชาติ อันตูมอันปอกเปลือกเขียวขางนอกออกเสียเลวและวางคว่ําลงไว ขางหนึ่ง
เปนชองดุจลูกบุนนาคอันตัดปลายเกลี้ยงภายนอกภายใน ดุจบวบขมมีชองอยูพอประมาณดุจลูก
บุนนาค ถาเปนคนมีปญญาเฉลียวฉลาดสัณฐานแหงหทัยนั้นแยมสักหนอย ถาเปนคนมีปญญานอยหา
ปญญามิได ดวงหทัยนั้นตูมดุจดอกบัวอันตูม ภายในหทัยวัตถุนั้นมีประมาณกึ่งซองมือเปนน้ําเลี้ยง
หทัย  เปนที่อาศัยแหงมโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ  ถาบุคคลเปนราคจริต น้ําเลี้ยงหทัยนั้นแดง  ถา
เปนโทสจริต น้ําเลี้ยงหทัยนั้นดํา  ถาเปนโมหจริต น้ําเลี้ยงนั้นแดงจาง ๆ เหมือนน้ําลางเนื้อ ถาเปน
วิตกจริต น้ําเลี้ยงหทัยนั้นขุนมัวมีสีดั่งเยื่อถั่วพู  ถาเปนศรัทธาจริต น้ําเลี้ยงหทัยนั้นผองใสดุจสีดอ
กกรรณิการ  ถาเปนปญญาจริต น้ําเลี้ยงหทัยนั้นบริสุทธิ์สะอาดดุจแกวมณีโชติอันชําระเปนอันดี หทัย
นี้เกิดในทิศเบื้องบน ถาจะวาโดยโอกาสเกิดในทามกลางถันยุคลภายในกาย ถาจะวาโดนกําหนด ๆ 
ดวยสวนหทัยนั้นเอง หทัยกับหวางถันยุคลดวยกันก็จริงมิไดรูจักซึ่งกันและกัน เปรียบตอไมสลับกับ
บานประตูและบานหนาตางอยูดวยกันก็จริง มิไดรูจักกัน พึงพิจารณาเปนปฏิกูล พึงเกลียดเหมือน
พรรณนามาแตหลัง

  เบื้องหนาแตนั้นพึงพิจารณาดวยกอนเนื้อในแหงกายมีสีอังแดงออนมิสูแดงนัก หลังกลีบ
นอกแหงดอกโกมุท ถาเปนตับ ๆ นั้น ประกอบดวยขั้วอยูภายจะวาโดยสัณฐานขางตนอันเดียว ปลาย
นั้นเเฉกออกเปน ๒ แฉก มีสัณฐานดังดอกทองหลาง ถาคนนั้นเขลาตับนั้นใหญแลวก็เปนอันเดียวมี
ปลายมิไดแฉก ถาคนนั้นมีปญญาตับนั้นนอยแลวก็เปนแฉกเปน ๒ แฉก  ๓ แฉก ตับนั้นบังเกิดใน
ทิศเบื้องบน ถาจะวาโดยโอกาสตับนี้อาศัยทักษิณปรัศวจําระขวาแลวตั้งอยูภายในถันยุคล ถาจะวา
โดยปริจเฉทกําหนดโดยสวนแหงตับนั้นเอง ตับนั้นขางจําระขวาอยูดวยกันก็จริงมิไดรูจักกันซึ่งกันและ
กันหามิได พึงพิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูล พึงเกลียดเหมือนกลาวแลวแตหลัง

  เบื้องหนาแตนั้นพึงพิจารณาใหพังผืด พังผืดมี ๒ ประการ คือ  ปฏิฉันกิโลมกะ อัปปฏิ
จฉันนกิโลมกะ  ปฏิฉันนกิโลมกะนั้น มีสีอันขาวดังทอนผาทุกุลพัสตรอันเกา มีสัณฐานเทาที่อยูแหง
ตน ถาจะวาโดนโอภาส ปฏิจฉันนะกิโลมกะนั้นแวดลอมหทัยและมาม อัปปฏิจฉันนะกิโลมกะนั้นหุมหอ
มังสะแลว และตั้งอยูในภายใตแหงหนังในกาย พังผืดกับมามมังสะแลหนังเนื้อหทัยอยูดวยกันก็จริง
มิไดรูจักซึ่งกันและกัน เปรียบเหมือนทอนผาเกาพันมังสะ ถอยทีถอยมิรูจักกัน ถาจะกําหนดโดย
ปริจเฉทเบื้องใตแตมังสะขึ้นมาเบื้องบนแตหนังลงไป โดยขวางนั้นกําหนดสวนแหงพังผืดนั้นเอง พระ
โยคาพจรพึงพิจารณาเปนปฏิกูลกัมมัฏฐานเหมือนกลาวมานั้น

  เบื้องหนาแตนั้นพึงกํานดในพุงวา พุงในกายนี้มีสีเขียวดังดอกคนทิศอันเหี่ยว มีตนขั้ว
ประมาณ ๗ นิ้ว มีสัณฐานดังลิ้นลูกโคดํา เกิดในทิศเบื้องตนตั้งแตนาภีขึ้นไปแอบอยูเบื้องบนแหงพื้น
ทองตั้งอยูขางเบื้องซายแหงหทัย ถาบุคคลตองประหารดวยสาตราวุธ พุงนั้นก็ไหลออกมา แลวก็
เที่ยงที่จะถึงแกความตาย ถาจะกําหนดโดยปริจเฉทกําหนดดวยสวนแหงพุงนั้นเอง พุงตับขางเบื้อง
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บนพื้นทองอยูดวยกันก็จริงหารูจักกันไม เปรียบเหมือนโคมันอันทาขางเบื้องบนแหงฉาง ถอยทีรูจัก
ซึ่งกัน พึงพิจารณาเปนปฏิกูลกัมมัฏฐาน ดังกลาวมาแตหลัง

  เบื้องหนาแตนั้นพึงพิจารณาในปปผาสะวา ปอดนี้มีประเภทเปนชิ้นเนื้อ ๑๒ ชิ้นติดกันอยู มีสี
แดงดังผลมะเดื่ออันสุก มีสัณฐานดังชิ้นขนมอันตัดเสี้ยว ๆ หนา ๆ บางอาจารยวามีสัณฐานดังแผน
กระเบื้องเกล็ดนิ่ม อันมุงหลังคา ถาบุคคลอคลอดอาหารมิไดบริโภคสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว เพลิงธาตุก็เผา
เนื้อปอดนั้นใหยอบใหเหี่ยวลง กระดุจใบไมอันบุคคลเคี้ยว เนื้อปอดนั้นหารสโอชาบมิได ปปผาสะนั้น
เกิดในทิศเบื้องบนตั้งอยูดวยในหวางถันบุคลหอยลงปกซึ่งตน และเนื้อหทัยปปผาสะกับหวางบุคลอยู
ดวยกันก็จริง มิไดรูจักซึ่งกันและกัน เปรียบเหมือนรังนกอันหอยอยูใตหวางฉางเกา รังนกหวางฉางเกา
ก็มิไดรูจักซึ่งกันแลกัน พึงพิจารณาเปนปฏิกูลกัมมัฏฐาน ดังกลาวมาแลวแตหนหลังนั้น

  เบื้องหนาแตนั้น พึงพิจารณาไสใหญวา ปุริสสฺสทฺวตฺตํสหตฺถํ ไสใหญของบุรุษยาว ๓๒ 
ศอก อิตฺถิยา อฏวีสติหตฺถํ ไสใหญของสตรีภาพยาว ๒๘ ศอก ขดเขาอยูนั้น ๒๑ ขดสีขาวดังสี
ปูน อันบุคคลกระทําดวยศิลาแลง มีสัณฐานดังซากงูอันบุคคลตัดศีรษะแลวแลขดไวในรางโลหิตเกิด
ในทิศทั้งสอง คือ ทิศเบื้องต่ําทิศเบื้องบน ที่สุดเบื้องบนแหงไสใหญนั้นจดลําคอ ที่สุดเบื้องต่ํานั้นจดอ
โธทวารเบื้องต่ํา ถาจะวาโดยปริเฉทนั้น มีกําหนดดวยสวนแหงไสใหญนั้นเอง ไสใหญกับภายในกาย
อยูดวยกันก็จริง มิรูจักซึ่งกันและกัน เปรียบเหมือนซากงูอันบุคคลตัดศีรษะ แลวใสวางไวในรางโลหิต
ถอยทีถอยหารูจักกันไม พระโยคาพจรพึงพิจารณาเปนปฏิกูลกรรมฐานดังกลาวแลวแตหลัง

ตโต ปรํ เบื้องหนานั้นพึงพิจารณาไสนอยในกายนี้มีสีดังรากนิลุบล สัณฐานก็เหมือนกัน
กับรากนิลุบล บางอาจารยวา มีสัณฐานคดไปคดมาดังโคมูล เกิดในทิศทั้ง ๒ เมื่อบุคคลกระทําการ
หนักเปนตนวาขุดดินดวยจอบ ผาไมดวยขวาน ไสนอยนั้นก็รึงรัดขนดแหงไสใหญเขาไวใหเรียบกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวดุจดวยยนต อันอัดกระดานยนตเขาไวในขณะเมื่อชักยนต ไสนอยนั้นตั้งอยูใน
ระหวางไสใหญ ๒๐ ขด ดุจเชือกนอยรัดวงเชือกใหญอันบุคคลกระทําไวเช็ดรองเทา ไสนอยนี้กําหนด
โดยสวนแหงตนเอง ไสนอยรัดไสใหญอยูก็จริงหารูจักกันไม เปรียบดุจเชือกนอยรัดวงเชือกใหญ บ
มิไดรูจักซึ่งกันและกัน ใชสัตวใชบุคคล ควรจะสังเวชทนา

  เบื้องหนาแตนั้น พึงพิจารณาอาหาร ๆ ใหมนั้นคือ ภัตตอันบุคคลกลืนกินแลเคี้ยวกินแลลิ้ม
เลียกิน มีสีดังสีอาหารเมื่อแรกกลืนกิน มีสัณฐานดังขาวสารอันบุคคลใสไวในผากรองน้ํามันหอหยอน
ตั้งอยูในทิศเบื้องบนอุทรประเทศ อุทรประเทศนั้นมีสัณฐานดังพองลมอันบังเกิดขึ้นในทามกลางแหง
ผาเปยก อันบุคคลจับ ๒ ชายแลว แลบิดเขา มหิมฏ ํ เกลี้ยงอยูภายในภายนอกในนั้นขรุขระ
เหมือนดอกลําโพง แลผาปาวารอันติดหยากเยื่อ บางอาจารยวา เหมือนภายในแหงเปลือกขนุนหนัง
อันเปอยอากูลไปดวยหมูหนอน ๓๒ จําพวก มีหนอนอันชื่อวา ตักโกตกาเปนตน แลอาหารมีขาวน้ํา
เปนตน

  ถามิไดมีในอุทรประเทศแลวหนอนทั้งหลายก็โลดขึ้นรอยตามวิสัยหนอน แลวก็เฝากัดเฝา
ไชซึ่งหทัยมังสะใหแสบไสแสบพุงมิใหมีความสบาย ครั้นบริโภคอาหารเขาไป หนอนทั้งหลายนั้นก็
แหงนหงายอาปากคอยกินอาหารเขาไปที่แรกกลืนลงไป ๑, ๒, คํานั้นกลุมกันเขาชิงกันบริโภค แล
อุทรประเทศอันเปนที่ตั้งแหงอาหารนั้นพึงเกลียดยิ่งนัก เปรียบทอน้ําครําอันอยูในบอแทบประตูบาน
แหงคนจัณฑาล บอน้ําส่ําสมไปดวยมูตรและคูถเสลดน้ําลาย หนังเนาแลเอ็นเนาอัฐิทิ้งอยูเปนทอน ๆ
อาเกียรณดวยแมลงวันแลหมูหนอน เมื่อหนาฤดูรอนมีฝนเม็ดใหญตกลงสัก ๑ หา แตพอน้ําเต็มหลุม
แลเเลงไป น้ําในหลุมนั้น ครั้นรอนดวยแสงอาทิตยก็ปุดขึ้นเปนฟองฟูด มีสีเขียวกลิ้นเหม็น เปนที่พึง
เกลียดมิควรที่บุคคลจะเขาใกล จะปวยกลาวไปไยถึงลิ้มเลียสูดดมนั้นเลาแลมีฉันใด อาหารในอุทร
ประเทศก็พึงเกลียดเหมือนดังนั้น

  แลอาหารอันบุคคลบริโภคนั้นแลออกดวยครกแลสาก คือฟนเบื้องบนเบื้องต่ํามือคือชิวหา
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กลับกลิ้งกลั้วไปดวยเขฬะถึงพึงซึ่งเกลียดดังรากในรางสุนัข ถามิดังนั้นดุจแปงขาวของชองหูกอันอยู
ในรากฆาดวย ครั้นตกลงในอุทรประเทศแลวเกลือกกลั้วไปดวยน้ําดีแลลมเสมหะ เดือดขึ้นดวยกําลัง
เตโชธาตุปุดขึ้นเปนตอมเปนฟองเบื้องบน บริบูรณดวยหมูหนอนถึงซึ่งสภาวะพึงเกลียดพึงชังแตไดฟง
แลวก็พึงเกลียด จะปวยกลาวไปไยถึงการพิจารณาเห็นแจงดวยปญญาจักษุนั้นเลา แลอาหารซึ่ง
บริโภคเขาไปนั้นแบงออกเปน ๕ สวนหนอนในกายกินเสียสวน ๑ เพลิงธาตุไหมไปเสียสวน ๑  เปน
มูตรเสีย ๑ เปนอาหารเกาสวน ๑ เปนรสซึมซาบไปใหเจริญโลหิตแลมังสะเปนตนสวน ๑  แลวก็
ไหลออกมาโดยทางทวารทั้ง ๙ เปนมูลจักษุ โสตะ  ฆานะ เปนตน เปนที่พึงเกลียดยิ่งนัก

  พระโยคาพจรพึงพิจารณาใหเห็นวา อาหารกับอุทรประเทศอยูดวยกันก็จริงมิไดรูจักซึ่งกัน
และกัน เปรียบเหมือนรากสนุขอันอยูในรางสุนัขถอยทีถอย มิไดรูจักซึ่งกันและกัน พึงกําหนดเปน
ปฏิกูลพึงเกลียดมาแลวแตหลัง เบื้องหนาแตนั้นพึงพิจารณาในกรีสวา อาหารเกานั้นมิใชอื่นไกล คือ
อาหารที่เพลิงธาตุเผาใหยอยมีสีเหมือนดวยอาหารอันบุคคลกลืนกินโดยมาก มีสัณฐานเหมือนที่อยู
ของตน เกิดในทิศเบื้องต่ํา ถาจะวาโดยโอกาสตั้งอยูในกระเพราะอาหารเกานั้น ประดิษฐานอยูในที่สุด
แหงไสใหญในระหวางแหงนาภีก็เบื้องลาง แลกระดูกหนามหลังขางตนตอกัน แลวัตถุทั้งปวงมีขาวน้ํา
เปนตนที่บริโภคเขาไปนั้น เมื่อตกลงไปในกระเพราะอาหารใหม เพลิงธาตุเผาก็ยอยเเหลกละเอียด
ออก ประดุจบดดวยแผนศิลาบด ไหลลงไปตามชองแหงไสใหญคุมเขาเปนกอนแลว แลประดิษฐาน
อยูในกระเพราะอาหารเกานั้น เปรียบประดุจดินเหลืองอันบุคคลไสไวในปลองไมสูง ๘ นิ้ว

  ปริจฺเฉทโต ถาจะพิจารณาโดยกําหนด กําหนดดวยพื้นแหงกระเพราะอาหารเกาและสวน
แหงอาหารนั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาเปนปฏิกูลกรรมฐาน เหมือนกลาวแลวในเกศา อันดับนั้น
พึงพิจารณาในสมองศีรษะวา สมองศีรษะซึ่งตั้งอยูในกบาลศีรษะนั้นมีสีขาวดุจดอกเห็นอันขาด จะมีสี
ดังนมขนก็ไมเปน ถาจะเปรียบดวยสีแหงนมสดอันชั่วนั้นเห็นควรกัน มีสัณฐานเหมือนที่อยูแหงตนเกิด
ในทิศเบื้องบน ถาจะพิจารณาโดยโอกาสสมองศีรษะนั้นเปน ๔ แฉก  อาศัยอยูในแถวแฉกทั้ง 
๔ ภายในศีรษะประดุจกอนแปง ๔ กอนบุคคลวางประชุมกันไว ถาจะพิจารณาโดยกําหนด สมอง
ศีรษะนั้นกําหนดดวยพื้นภายในแหงกบาลศีรษะแลสวนแหงสมองนั้นเอง พึงพิจารณาเปนปฏิกูล
กรรมฐานดังกลาวมาแลวแตหลัง

  อันดับนั้นพึงพิจารณาในปตตังวา เทวฺ ปตฺติตา ปนิพทฺธปตฺตฺจ อปนิพทฺธปตฺตฺจ ดี
มี ๒ ประการ  ดีฝกประการ ๑  ดีหาฝกมิไดประการ ๑ ดีมีฝกนั้นมีสีดังน้ําผลมะขามอันขม ดีหาฝก
มิไดนั้นมีสีดังดอกพิกุลเหี่ยว มีสัณฐานเหมือนที่อยูแหงตน ดีมีฝกนั้นเกิดแตทิศเบื้องบน ดีหาฝกมิได
นั้นในทิศทั้ง ๒ ถาจะพิจารณาโดยโอกาส ดีอันหาฝกมิไดนั้นซาบอยูทั่วสรรพางคกาย แลดีมีฝกนั้น
ตั้งอยูในฝกดี มีสัณฐานดังฝกบวบขมอันใหญ ฝกดีนั้นแอบอยูกับเนื้อตับ ตั้งอยูในระหวางแหงปอด ดี
ฝกนั้นถากําเริบแลวสัตวทั้งปวงก็เปนบา มีสําคัญสัญญาวิปลาสปราศจากหิริโอตัปปะ ถาจะพิจารณา
โดยกําหนด ๆ ดวยสวนแหงดีนั้นเอง พระโยคาพจรพิจารณาเปนปฏิกูลกรรมฐานดุจกลาวแลวในเกศา
นั้น

  อันดับนั้นพึงพิจารณาในเสมหะ วาเสมหะในกายแหงบุคคลนี้ มีประมาณเต็มบาตรในแตง
หนู มีสัณฐานเหมือนที่อยูแหงตน เกิดในทิศเบื้องบน คือตั้งแตนาภีขึ้นมา ถาจะพิจารณาโดยโอกาส 
เสมหะนั้นอยูในพื้นหอง เมื่อบุคคลบริโภคอาหารเขาไปลําคอ อาหารนั้นตกลงไปถูกเสมหะ ๆ นั้นก็
ขาดเปนชองเปนหวางแยกออกไปเปน ๒ ภาคใหชองแกอาหารแลวเสมหะนั้นก็กลับกลัดเกลื่อนเขา
หากันดังเกา เสมหะนี้ปกปดไวซึ่งอสุจิในอุทรประเทศ มิไดอสุจิสิ่งกลิ่นขึ้นมาได ถาเสมหะนอยแลว 
กลิ่นอันเหม็นก็จะฟุงขึ้นมาโดยมุขทวาร ดวยกําลังลมอุทรธังคมาวาต ถาพิจารณาโดยกําหนดดวย
สวนแหงเสมหะนั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาเปนปฏิกูลกรรมฐานดังเกศานั้นเอง

  อันดับนั้นพึงพิจารณาในบุพโพวา หนองนี้มีสีอันเหลือง อันวาดวยหนองในกายแหงบุคคล
อันมีชีวิต ถาจะวาดวยหนองในซากเฬวระนั้น มีสีดังน้ําขาวอันขนอันบูด มีสัณฐานดังที่อยูแหงตน เกิด
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ในทิศทั้ง ๒ ถาจะพิจารณาโดยโอกาส คือที่อยูแหงปุพโพนี้ จะไดมีที่อยูที่ขังเปนนิตยนั้นหาบมิได ตอ
เมื่อใดถูกตองขวาก ถูกหนาม ถูกเครื่องสาตราวุธ ถูกเปลวเพลิงเปนตน โลหิตขอเทาอยูในฐานที่ใด
ปุพโพก็บังเกิดขึ้นในฐานที่นั้น ถาพิจารณาโดยปริเฉทกําหนดดวยสวนแหงตน แตนั้นใหพระโยคาพจร
พิจารณาในโลหิตวา เทวํ โลหิตานิ โลหิตมี ๒ ประการ คือ สันนิจิตโลหิต ๑ สังสรณโลหิต ๑  สัน
นิจิตโลหิตนั้นคือเลือดขน มีสีสุกดังน้ําครั่งขน ๆ สังสรณโลหิตนั้นคือเลือดเหลวมีสีดังน้ําครั่งอันจาง มี
สัณฐานเหมือนที่อยูแหงตน สัณนิจิตโลหิตนั้นเกิดในทิศเบื้องบน สังสรณโลหิตนั้นซาบอยูในอัง
คาพยพทั้งปวง ซาบไปตามกระแสเสน เวนไวหนังอันกระดางแลแลง ผมแลขนเล็บแลฟนดุจน้ําอันซา
บอยูในกาย ถากระทบกระทั่งถูกตองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เนื้อหนังเปดออกไปในที่ใดแลว ก็ใหหยดยอยใน
ฐานที่นั้น

  แลสันนิจิตโลหิตนั้น มีประมาณเต็มบาตรใบหนึ่งทวมเนื้อตับในสวนเบื้องต่ําลบไปเบื้องบน
หทัยวัตถุปอดแลมาม ไหลซึบซาบไปทีละนอย ๆ ชุมไปในมามหทัยวัตถุปอดแลตับ ถาสันนิโลหิตนี้
ไปชุมแลซาบมามแลดวงหทัยเปนตนแลวสัตวทั้งปวงก็อยากน้ํากระหายน้ํา ลําบากเวทนามีกําลัง
แปลกประหลาดกวาปกติโลหิตทั้ง ๒ นี้จะกําหนดโดยปริเฉทนั้น กําหนดดวยดวยสวนแหงโลหิต
นั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาเปนปฏิกูลกรรมฐาน ดังนัยหนหลังอันดับนั้น พระโยคาพจรพึง
พิจารณาเปนปฏิกูลกรรมฐาน ดังนัยหนหลัง

  อันดับนั้น พระโยคาจรพึงพิจรณาเสทกรรมฐาน วาเหงื่อนั้นคืออาโปธาตุอันไหลออกตามขุ
ขนเปนตนถาจะพิจรณาโดยมี สีดังน้ํามันงาอันใสมีสัณฐานเหมือนที่อยูแหงตน เกิดในทิศทั้ง ๒ ถาจะ
พิจารณาโดยที่โดยอยูเหงื่ออันจะไดมีที่อยูนิตยเหมือนอยางโลหิตหามิได ตอเมื่อใดสรีกายรอนดวย
เพลิงแลแดด แลธาตุอันใดอันหนึ่งบังเกิดวิการกําเริบแลว เหงื่อก็ไหลออกมาจากชองแหงขุมเกศาแล
โลมาทั้งปวง พระโยคาพจรผูพิจารณาเสทกรรมฐานนั้น พึงพิจารณาเหงื่ออันเต็มไปอยูในขุมผมแลขุม
ขน ถาจะพิจารณาโดยกําหนด ๆ ดวยสวนแหงเหงื่อนั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาเปนปฏิกูล
เหมือนกับเกศา

  อันดับนั้น พึงพิจารณาในเมโทวามันขนนั้นมีสีดังเเทงขมิ้นอันบุคคลผา ถาจะพิจารณาโดย
สัณฐานมันขนของคนพีที่อยูในระหวางหนังแลเนื้องนั้น มีสัณฐานดังผาทุกุลพัสตรเหลืองเหมือนสี
ขมิ้น มันขนของคนผอม ที่อาศัยอยูตามเนื้อแขงเนื้อขาเนื้อหลังที่กระดูกหนามหลัง แลเนื้อเกลียวอุทร
ประเทศนั้น มีสัณฐานดังทอนผาทุกกุลพัสตรอันบุคคลพับเปน ๒ ชั้น ๓ ชั้นแลววางไว มันขนนั้นเกิด
ในทิศทั้ง ๒ ถาจะพิจารณาโดยโอกาส มันขนแหงคนพีนั้น ซาบอยูทั่วสรรพางคกายมันขนของคนผอม
นั้นอยูซาบกับเนื้อแขงเนื้อขาเปนตน ถาพิจารณาโดยปริเฉท มันขนนั้นมีกําหนดเบื้องต่ําตั้งแตเนื้อขึ้น
ไปเบื้องบนแตหลังลงมา เบื้องขวากําหนดดวยมันขนนั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาใหเห็นเปน
ปฏิกูลกรรมฐาน โดยนัยดังสําแดงมาแลวแตหลัง

  เบื้องหนาแตนั้นพึงพิจารณาในอัสสุวา น้ําตานั้นคืออาโปธาตุที่ไหลออกมาจากจักษุ มีสีดัง
น้ํามันงาอันใส มีสัณฐานเหมือนที่อยูแหงตน น้ําตานั้นเกิดในทิศเบื้องบน ถาพิจารณาโดยโอกาส
น้ําตานั้นตั้งอยูในขุมตาทั้ง ๒ แตทวาจะไดตั้งอยูเปนนิตยหาบมิได ถาสัตวชื่นชมโสมนัส มิฉะนั้นอด
นอน มิฉะนั้นโทมนัสนอยเนื้อต่ําใจรองไหร่ําไร มิฉะนั้นกลืนกินซึ่งอาหารอันเปนวิสภาค มีตนวาเผ็ดนัก
รอนนัก มิฉะนั้นผงคลีแลเถาอันหยบแลควันเขาตามรกาลใด น้ําตาก็ไหลออกมาจากขุมตาทั้ง ๒ ขาง
ในกาลนั้น แลพระโยคาพจรพึงพิจารณาในอัสสุกรรมฐานนั้น พึงพิจารณาน้ําตาที่ออกเต็มตาทั้ง ๒ นั้น
เปนอารมณ ถาพิจารณาโดยปริเฉท มีกําหนดสวนแหงน้ําตานั้นเอง

  พึงพิจารณาในวสากรรมฐานวา มันเหลวนั้นมีสีดังน้ํามะพราวนัยหนึ่งวามีสี ดังน้ํามันงาอัน
บุคคลรดลงในน้ําขาวยาคู มีสัณฐานดังหยาดแหงอันใสลอยอยูเหนือน้ํา ในกาลเมื่ออาบน้ําเกิดในทิศ
ทั้ง ๒ ถาจะพิจารณาโดยโอภาสมันเหลวนั้นอยูในฝามือฝาเทา หลังมือหลังเทาอยูในชองจมูกแล
หนาผากแลจะงอยแหงบานั้นโดยมาก มันเหลวอันอยูในที่ทั้งปวงนั้น ซึ่งจะใหควางอยูเปนนิตยหาบ
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มิได ตอเมื่อใดประเทศแหงฝามือฝาเทา หลังมือหลังเทาเปนตนนั้นรอยดวยเพลิงแลแดดรอนดวยกระ
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รอนดวยกําเริบแหงธาตุ มันเหลวจึงไหล ออกแตขางโนนขางนี้ ถาจะพิจารณา
โดยกําหนด ๆ ดวยสวนแหงมันเหลวนั้นเอง พึงพิจารณาเปนปฏิกูลกรรมฐาน เหมือนกลาวมาแลวแต
หนหลัง

  เบื้องหนาแตนั้นพึงพิจารณาในเขฬะวา เขฬะนั้นคือ อาโปธาตุอันเจือดวยฟอง ซึ่งอยูใน
ภายในมุขประเทศของสัตวทั้งปวงนั้นมีสีขาวดังสีฟองมีสัณฐานเหมือนที่อยูของตน นัยหนึ่งวาเขฬา
นั้นมีสัณฐานดังฟอง เกิดขึ้นในทิศเบื้องบนคือโอษฐประเทศ ถาจะพิจารณาโดยโอกาส เขฬานั้นมี
สัณฐานดังฟอง เขฬะนั้นไหลออกจากกระพุงแกมทั้งสอง แลตั้งอยูเหนือชิวหา แตทวาจะไดอยูเปน
นิตยหาบมิได ตอเมื่อใดสัตวทั้งปวงไดเห็นอาการที่ชอบใจ มิฉะนั้นระลึกถึงโภชนาหารอันเปนที่ชอบ
ใจ อันตนเคยรับประทานแตกอนนั้น มีความอยากแลวน้ําลายไหลออก ถามิดังนั้นบุคคลเอาวัตถุอันใด
อันหนึ่ง เปนตนวาอาหารอันรอนดวยเพลิงแลเผ็ดรอนเปรี้ยวเค็มวางลงไวในปากเขฬะ จึงบังเกิดขึ้น 
ไหลออกมาจากกระพุงแกมทั้ง ๒ แลวตั้งอยูเหนือชิวหาแลเขฬะซึ่งตั้งอยูในปลายชิวหานั้นเปนเขฬะ
อันเหลว เขฬะซึ่งตั้งอยูเหนือชิวหานั้นเปนเขฬะอันขน เมื่อบุคคลเอาขาวเมาแลขาวสาร แลขาทนียะ
ของเคี้ยวอันใดอันหนึ่งวางลงในปากนั้น น้ําลายก็ไหลออกมาชุมซาบอาบเอิบไปในขาวของทั้งปวงนั้น
บมิไดรูหมดรูสิ้นไปมีอุปมาดังบอทรายอันมิไดขาดน้ํา ถาพิจารณาโดยกําหนด ๆ ดวยสวนแหงเขฬะ
นั้นเอง พึงพิจารณาใหเปนปฏิกูลกรรมฐานดังกลาวแลวแตหลัง

  อันดับนั้นพึงพิจารณาในสิ่งฆานิกากรรมฐานวาน้ํามูกนั้นคือ อสุจิ อันไหลออกจากสมอง
ศีรษะ มีสีดังเยื่อในเตาตาลอันออนมีสัณฐานดังที่อยูเต็มชองนาสิก แตทวาจะอยูไดในชองนาสิก เปน
นิตยนั้นหาบมิได ตอเมื่อเหตุคือรองร่ําไรถามิดังนั้นกําเริบดวยบริโภคอาหารอันเผ็ดรอนเกินประมาณ
ถามิดังนั้นธาตุวิการกําเริบเปนหวัดไอสมองศีรษะนั้นก็กลายเปนเสมหะอันเนาเคลื่อนออกจากภายใน
ศีรษะ ไหลลงมาในชองเบื้องบนแหง เพดานแลวก็เต็มอยูในคลองนาสิกบาง บางทีก็ลนไหลออกมา
จากคลองนาสิก พระโยคาพจรผูพิจารณาสิงฆานิการกรรมฐานนั้น พึงพิจารณาน้ํามูกที่ไหลออกมาขัง
อยูเต็มชองแหงนาสิก ถาจะพิจารณาโดยกําหนด ๆ ดวยสวนแหงน้ํามูกนั้นเอง พระโยคาพจรพึง
พิจารณาใหเห็นปฏิกูลกรรมฐานเปนสภาพ เหมือนกลาวมาแลวแตหลัง

  อันดับนั้นใหพระโยคาพจรพึงพิจารณาใน มนสิการกรรมฐาณวาไขขอนั้นใชอื่นใชไกล คือ
มันอันอยูในภายแหงที่ตอในกาย ไขขอนั้นมีสีดังยางกรรณิการมีสัณฐานที่อยูแหงตน ถาจะพิจารณา
โดยทิศไขขอนั้นเกิดในทิศทั้ง ๒ ถาจะพิจารณาโดยโอกาส ไขขอนั้นอยูภายใน แหงที่ตอ ๑๐๘ 
สําเร็จซึ่งกิจพอกแลทาซึ่งที่ตอแหงอัฐิ ถาผูใดไขขอนอนผูนั้นจะลุกขึ้นแลนั่งลง จะเขาไปและออกมา
จะคูกายเขาเหยียดกายออก อัฐิที่ขอตอแหงบุคคลผูนั้นเสียงดังกฎะ ๆ เผาะ ๆ อยางเสียงเขาหักนิ้วมือ
ถาผูนั้นเดินทางไกลประมาณ ๑ โยชน ๒ โยชน วาโยธาตุเกิดวิการกําเริบ แลวก็ใหเจ็บเนื้อเจ็บทั่ว
สรรพางค ถาผูใดไขขอมาก บุคคลผูนั้นจะลุกนั่งยืน เที่ยวคูกายเขาเหยียดกายออกอัฐิที่ขอตอจะได
ดังกฎะ ๆ เผาะ ๆ หามิได แมบุคคลผูนั้นจะเดินทางไกลวาโยธาตุก็มิไดเกิดวิการกําเริบ ผูนั้นไมเมื่อย
เหน็บกาย ถาจะพิจารณาโดยกําหนด ๆ ดวยสวนแหงไขขอนั้นเอง พิจารณาเปนปฏิกูลดังกลาวใน
เกศานั้น

  อันดับนั้นพึงพิจารณาในมุตตะกรรมฐาน มาสขาโรทกวณฺณํ มูตรนั้นมีสีดังน้ําดางถั่วราช
มาศ มีสัณฐานดังน้ําในกระออมคว่ําไว เกิดในทิศเบื้องต่ําคือตั้งแตนาสิกลงมา ถาจะพิจารณาโดย
โอกาส มูตรนั้นอยูภายในแหงกระเพาะ มูตรเมื่อเขาไปสูกระเพาะนั้น จะไดปรากฏวาเขาไปทางใดหา
มิได เสยฺยถาป นาม อมุเขร วนฆเฏ ประดุจหมอเนื้อหางหาปากบมิไดอันบุคคลคว่ําไวในน้ําครํา
น้ําครําซึบซาบอาบเอิบเกรอะเขาไปขังในหมอนั้นจะไดปรากฏวาเขาไปทางนั้น ๆ หาบมิได แลมีฉันใด
มูตรที่เกิดเขาไปสูกระเพาะนั้น จะไดปรากฏวาเขาไปทางนั้น ๆ หาบมิได มีอุปไมยดังนั้น แตทางที่
มูตรไหลออกมานั้นเห็นปรากฏ มูตรนี้มิใชอื่นไกลคืออาหารอันบุคคลบริโภคเขาไปนั้นเอง อาหารนั้น
แหลกละเอียดออกดวยเพลิงธาตุแลว ก็เกรอะกรองไปในกระเพาะมูตร ครั้นกระเพาะมูตรเต็มแลวก็ให
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สัตวก็ใหสัตวเจ็บปสสาวะ ใหขวนขวายที่จะถายปสสาวะ ถาจะวาโดยปริเฉทกําหนดโดยสวยแหงมูตร
นั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาเปนปฏิกูลกรรมฐานดังกลาวแลวในหนหลัง

  พึงสันนิษฐานวากิริยาที่พระโยคาพจรพิจารณาอาการ ๓๒ อุคคหโดยสีแลสัณฐาน ทิศแล
โอกาสแลปริจเฉทดังพรรณนามานี้ อยูในอุคคหโกศลคํารบ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ อาจารยผูบอกกายคตา
สติกรรมฐานถึงบอกอุคคหโกศล ๗ ประการดังพรรณนามานี้ แลมนสิการโกศล ๑๐ ประการนั้น  คือ
อนุปุพพโต ๑  นาติสีฆโต ๑  นาติสนิกโต ๑ วิกเขปปฏิพาหโต ๑  ปณณติสมติกกมนโต ๑  อนุ
ปุพพมุญจนโต ๑  อัปปนาโต ๑ ติสุตตันตะ ๓ ประการ  จึงเปน ๑๐ ประการดวยกัน จะพึงกระทํา
มนสิการโกศลโดยอนุปุพพะนั้นอยางไร อนุปุพพะนั้นแปลวาดวยลําดับอธิบายวา พระโยคาพจรผู
จําเริญพระกายตาสติกรรมฐานนั้น พึงกระทํามนสิการคือระลึกไปตามพระกรรมฐานโดยลําดับ ๆ กัน
อยาใหโจนไปโจนมา พึงกระทํามนสิการโดยลําดับ กระทําใหเหมือนบุรุษอันขึ้นสูพระองอันสูง แล
คอยขึ้นไปทีละขั้น ๆ เหตุกลัวจะตก อันกระทํามนสิการโดยลําดับนี้ เปนคุณที่จะไมปราศจากพระ
กรรมฐานนั้น ๆ จะมิไดตกไปจากสันดาน

  แลนาติสีฆโตนั้นคือขณะเมื่อกระทํามนสิการ ระลึกโดยลําดับพระกรรมฐานนั้นอยาเร็วนัก 
พระกรรมฐานจะมิไดปรากฏแจง ๆ นั้นอยางไร ขณะเมื่อระลึกไปตามอาการ ๓๒ จะมิไดเห็นแทลงโดย
อาการเปนปฏิกูลพึงเกลียดนั้นแลไดชื่อวาพระกรรมฐานนั้น ถาระลึกเร็วนักแลวก็พลันสําเร็จคือเร็วจบ 
พระกรรมฐานก็จะมิไดปรากฏ อาศัยเหตุเร็วไปมิทันที่จะกําหนดกฏหมาย แลนาติสนิกโตนั้น คือ ระลึก
พระกรรมฐานอยาใหชานัก ครั้นวากระทํามนสิการพระกรรมฐานนั้นชานักเลา ก็มิใหเปนปจจัยที่จะให
ไดธรรมวิเศษ แลวิกเขปปฏิพาหโตนั้น คือขณะเมื่อจําเริญพระกรรมฐานอยาใหทําจิตนั้นเตร็จเตรเรราย
ไปในอารมณภายนอกพระกรรมฐาน คือใหดํารงจิตไวในปฏิกูลพึงเกลียดจงได ถาแลจิตถือเอาอาการ
แลเกศาเปนตนอันมีพรรณนาตาง ๆ กลับเห็นโดยสภาวะวาดีวางามขณะใด ก็ไดชื่อวาเตร็ดเตรไปใน
อารมณภายนอกขณะนั้น ก็จะเสียทีพระกรรมฐานนั้นจะฉิบหายเสีย

  แลปณณติสมติกกมนโตนั้น คือใหลวงเสียซึ่งบัญญัติ คือคําเรียกวาเกศาผม โลมาขนเปน
ตน โดยโลกสังเกตนั้นอยาเอาเปนอารมณเลย พึงตั้งดํารงจิตพิจารณาเอาแตปฏิกูลสิ่งเดียวเปน
อารมณ เปรียบประดุจชนทั้งหลายเดินทางพบบอน้ําในอรัญประเทศ ในกาลเมื่อมีน้ําอันไดดวยยาก ก็
ปกไมหมายกรุยผูกไวซึ่งกิ่งไมมีใบตาลเปนตน เปนสําคัญไวในที่บอน้ํานั้น ครั้นภายหลังปรารถนาจะ
อาบจะกินขณะใดก็เล็งแลดูที่สําคัญนั้น แลวก็ไปลงอาบกินในขณะนั้น เมื่อไปมาเนือง ๆ รอยเทาที่
บทจรนั้น ปรากฏเปนทางแลวกาลใด แตนั้นไปปรารถนาจะกินจะอาบก็มิไดมีกิจที่จะแลดู ซึ่งสําคัญมี
ใบตาลเปนตนก็ตามรอยที่ปรากฏเปนทางนั้น แลวก็ลงกินแลอาบตามปรารถนา

  จะมีอุปมาดุจใดก็ดีเมื่อพระโยคาพจรกระทํามนสิการในกายคตาสิตกรรมฐานนี้ ใหบุคคลนั้น
กระทํามนสิการดวยสามารถเอาบัญญัติ คือโลกสังเกตวาสิ่งนี้เปนตน สิ่งนี้เปนขนเปนตนเปนอารมณ
กอน ครั้นสภาวะปฏิกูลปรากฏแลว มิละเสียซึ่งบัญยัติ เอาแตปฏิกูลเปนอารมณ มีอุปไมยดุจนั้น แลอนุ
ปุพพมุญจนโตนั้น คือใหละเสียโดยลําดับ อธิบายวาเมื่อระลึกพระกรรมฐานโกฏฐาส ๓๒ เปนอนุโลม
ปฏิโลมกลับไปกลับมานั้น ถาพระกรรมฐานในโกฏฐานอันใดปรากฏแจง ก็พึงผูกพันใหจิตมั่นคงอยูใน
พระกรรมฐานอันนั้น กรรมฐานอันใดมิไดปรากฏแจงก็พึงละเสีย พระกรรมฐานอันปรากฏเห็นแจงแท
แนลงโดยปฏิกูล ก็ยอมอาศัยวาสนาหนหลังสุดเเทแตวาชาติกอนนั้น เคยพิจารณาเห็นอวัยวะอันใดวา
เปนปฏิกูล พึงเกลียดพึงชังมาชาตินี้ ก็เปนปจจัยที่จะใหจิตหยุดยั้งตั้งมั่นลงในอวัยวะนั้น ๆ แลวจะ
ปรากฏเห็นประจักษทักแทลงวาเปนปฏิกูลพึงเกลียดพึงชัง

  อาศัยเหตุฉะนี้ พระโยคาพจรผูจําเริญพระกายตาสตินี้ พึงตอนจิตของตนไปในอาการ ๓๒
เปนอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมากวาจิตจะแนวแนลงในอาการอันใดอันหนึ่งวาเปนปฏิกูลแลว ก็จะ
สําเร็จแกพระอัปปนา ซึ่งวาใหกระทํามนสิการโกศลโดยอัปปนานั้น คือมนสิการโดยโกฏฐาสแหงอัปป
นานั้นเอง พึงเขาในวาอาการ ๓๒ นี้ ถาแลวาสนาพระโยคาพจรอาจพิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูลได
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ทั้งสิ้น พระอัปปนาก็จะบังเกิดในโกฏฐาสละอันทั้ง ๓๒ นั้น พระโยคาพจรอันจําเริญพระกายคตาสติ
กรรมฐาน ระลึกตามอาการ ๓๒ นั้น ถาพระกรรมฐานนั้นปรากฏแลว ก็เปนปจจัยที่จะใหสําเร็จไดเพียง
ปฐมฌาน เพราะเหตุเอาปฏิกูลเปนอารมณอันหยาบละวิตกมิได จึงคงไดแตปฐมฌาน ผิวาปฐมฌาน
เปนที่ตั้งแลว จึงปรารภพระวิปสสนาปญญาแกกลาแลว พระโยคาพจรก็หนวงซึ่งอริยภูมิคือมรรคแล
ผล ซึ่งวามนสิการในติสุตตันตะนั้น คือใหรูลักษณะพระสูตร ๓ คืออธิจิตตสูตร ๑  สีติภาวนาสูตร 
๑  โพชฌงคโกศลยสูตร ๑ ที่ทรงพระมหากรุณาตรัสพระธรรมเทศนาโปรดไว เปนอุบายเพื่อจะให
พระโยคาพจรประกอบซึ่งวิริยสมาธิ

  ในอธิจิตสูตรมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระโยคาพจรภิกษุจําเริญซึ่งอธิจิต 
คือสมถภาวนา พึงกระทํานิมิต ๓ ประการไวในใจโดยกาลสมควร คือใหกระทําอาการแหงสมาธิให
บังเกิดในจิต แลกําหนดซึ่งอารมณแหงสมาธิในจิตโดยอาการอันควร ๑ คือใหกระทํามนสิการ
ซึ่งปคคหนิมิต  คือใหกาลที่จะยกจิตขึ้นจากหดหูเกียจคราน ๑ คือ  ใหกระทํามนสิการซึ่งอุเบกขา
นิมิตไวในใจ คือ  รูกาลที่กระทําจิตใหมัธยัสถ ๑ เปน ๓ ประการดวยกัน ผิวาพระโยคาพจรภิกษุนั้น
บมิไดรูกาลอันควรแลกระทํามนสิการแตสมาธิสิ่งเดียว จิตนั้นก็ตกไปในฝกฝายโกสัชชะ ถากระทํา
มนสิการขวนขวายแตจะยกจะยอจิตฝายเดียว จิตนั้นก็ตกไปฝกฝายอุทธัจจะ จะฟุงซานไป อนึ่งผิวา
กระทํามนสิการแตอุเบกขาจิต คืออาการอันมัธยัสถสิ้งเดียวเปนนิตย จิตนั้นก็จะเพิงเฉยไป จะมิไดตั้ง
มั่นดวยสัมมาสมาธิเพื่อจะใหสําเร็จกิจคือสิ้นไปแหงอาสวะ ผิวาพระโยคาพจรภิกษุนั้นฉลาดรูกาลที่จะ
กระทํามนสิการ กําหนดนิมิตทั้ง ๓ ดังกลาวแลว จิตนั้นก็จะบังเกิดออนเสื่อมประภัสสรบริสุทธิ์ควรแก
ภาวนากรรม บมิราวฉานจะตั้งมั่นดวยสัมมาสมาธิ เพื่อจะใหสําเร็จกิจสิ้นอาสวะ

  ในสีติภาวนาสูตรนั้น มีพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกษุประกอบดวยคุณธรรม ๖ ประการ สามารถ
เพื่อจะกระทําใหแจงซึ่งสีติภาวะ กลาวคือพระอมฤตมหานิพพานอันประเสริญหาสิ่งจะเสมอมิไดธรรม 
๖ ประการนั้น คือเห็นวาจิตฟุงซานก็ขมไวมิใหฟุงซาน ๑ คือยกขึ้นซึ่งจิตหดหูเกียจคราน ๑ คือเอา
ปญญาปลงจิตอันประพฤติเปนอันเสมอใหยินดีอุตสาหะในที่ประพฤติอันเสมอ ๑ ถาจิตนั้นปราศจาก
ความยินดี มิไดแลนไปในทางวิธีภาวนาก็พิจารณาซึ่งวัตถุมีชาติทุกข เปนตน ยังจิตใหรื่นเริงอุตสาหะ
ในวิธีภาวนา ๑ คือจิตอันมัธยัสถอยางกลางอยูแลวก็เพงดู อยาขวนขวายที่จะขมขะยกจะใหชื่นนั้น
๑  คือใหมีอัธยาศัยนอมไปในปณีตธรรม คือมรรคแลผลคือใหยินดียิ่งนัก ในพระนิพพาน ๑ เปน ๖ 
ประการ

  แลโพชฌงคโกศลสูตรนั้น มีพระพุทธฎีกาตรัสพระธรรมเทศนาโปรดไววา ใหผูฉลาดรูกาล
ที่จะจําเริญพระโพชฌงคทั้ง ๗ มีปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนตน ดุจนัยสําแดงในอัปปนาโกศลยกถานั้น
แลว อาจารยผูบอกพระกายคตาสติกรรมฐาน พึงบอกซึ่งมนสิการโกศล ๑๐ ประการ ดังพรรณนามา
ฉะนี้ พระโยคาพจรจําเริญพระกายคตาสติกรรมฐาน ไดสําเร็จองอัปปนาปฐมฌานแลวมีอานิสงสเปน
อันมาก คืออาจครอบงําเสียซึ่งความกระสันเบื่อหนายปนตเสนาสนะที่สงัดแลความเบื่อหนายในกอง
กุศลธรรมอันยิ่ง คือจําเริญฌานสมาธิแลอาจจะครอบงําเสียซึ่งความกําหนัดในปญจพิธกามคุณ แล
อาจจะครอบงําเสียซึ่งภัยอันพิลึกพึงกลัว จะประกอบดวยอธิวาสนะขันติอดกลั้น ตอเย็นแลรอนแล
ทุกขเวทนาตาง ๆ แลถอยคําผรุสหยาบชาเปนตน

  อนึ่งจะอาศัยซึ่งประเภทอารมณมีสีตาง ๆ มีสีเขียวเปนตน อันปรากฏในทวัตตังสะโกฏฐาส
พิจารณาเอาเปนกสิณบริกรรมก็จะสําเร็จแกอัปปนาตราบเทาถึงจตุตถฌาน แลจะเปนอุปนิสัยใหตรัสรู
ตลอดถึงอภิญญา ๖ สมาบัติ ๗ แลมรรคแลผล เหตุดังนั้นนักปราชญผูมีปรีชา อยาไดประมาทพึง
อุตสาหะจําเริญพระกายคตสสติกรรมฐาน อันประกอบดวยอานิสงสเปนอันมาก ดังพรรณนามาไวแท
แล ฯ

จบวินิจฉัยในกายคตาสติเทานี้
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จักวินิจฉัยพระอานาปาสติกรรมฐานสืบตอไป อิทานิ ยนฺตํ ภควา อยํป โข อานาปานสติ
สมาธิ ฯลฯ เอวํ ปสํสิตฺวา อนฺตํ อานาปานสติกมฺมฏานํ กาตพฺพนฺติ อันวาพระอานาปานสติ
กรรมฐานอันใด สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคผูทรงสวัสดีภาคยตรัสสรรเสริญไววา อยํป โข อานา
ปานสติสมาธิ อันวาพระสมาธิอันกอปรดวยสติระลึก พิจารณาลมหายใจออกหายใจเขา พระ
โยคาพจรใหบังเกิดแลปฏิบัติเนือง ๆ พระอานาปานสติกรรมฐานนี้ ปณีโตจ เกิดเปนประณีต อเส
จนโก เย็นเองหาผูจะรดมิไดยิ่งกวาสรรพกรรมฐานทั้งปวงดุจโอชารสอันอรอย ใหโยคาพจรเจาระลึก
มิรูอิ่มเลย เหตุไดซึ่งสุขอันประกอบในกายแลเจตสิกในขณะเมื่อเปนไป แลยังกองกุศลธรรมอันลามก
อันมิไดขมนั้นใหอันตรธานหาย เบื่อหนายจากสังขารธรรมโดยลําดับ จําเริญขึ้นไปจนพระอริยมรรค
แลว ก็จะระงับอกุศลธรรมไดเปนแท

  แลพระอานาปานสตินั้น จะพึงจําเริญดวยพิธีดังฤๅ จึงตรัสวาบุคคลระงับบาป เห็นภัย
ในวัฏฏสงสาร ไดนามชื่อวาสมณะ ภิกษุมิไดมีในศาสนาอื่นจากพุทธ เฉพาะมีแตในศาสนาแหงพระ
ตถาคตนี้ จะทรมานน้ําจิตดวยจําเริญพระอานาปานสติกรรมฐานนั้น ใหจําเริญในที่ ๓ ประการ อันควร
จะใหเกิดสมาธิดวยสติอันระลึก ปญญาพิจารณาถึงลมหายใจออกหายใจเขานั้น แลที่ ๓ ประการนั้น
คือที่อันพนจากเสาเขื่อนขามออกไปโดยที่สุด ๕๐๐ ชั่วคันธนูไดชื่อวาอรัญญะเปนที่ปา ๑ คือตนรมไว
ไมมีรมรอบคอบ ๑  คือที่ ๗ ประการ  ภูเขา  ซอกเขา  ถ่ําเขา  ปาชา  กลางปาสงัด  ที่แจงทุง
สงัดลอมฟาง นอกกวาปาแลตนไมอันพรรณนามานั้น ชื่อวาสูญญาที่สงัด ๑  ที่ทั้ง ๓ นี้สมควรแก
พระอานาปานสติภาวนา เหตุวาจิตนี้ทรมานยาก ผิวาจิตพระโยคาพจรของอยูในรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ แลวก็บมิไดปรารถนาที่จะขึ้นสูอารมณ คืออานาปานสติสมาธิ ดุจโคเกียจอันเทียมรถมีแต
จะพารถนั้นออกไปผิดทาง

  เหตุดังนั้นพระโยคาพจรผูทรมานจิตดวยธรรมภาวนา พึงดูเยี่ยงอยางนายโคบาล ๆ ทรมาน
ลูกโคเกียจ อันกินน้ํานมแมโคเกียจแลวแลนําจําเริญขึ้นนั้นพรากลูกโคออกจากแมแลว จึงผูกคอเขา
ไวกับเสา ลูกโคนั้นก็ดิ้นไปขางโนนขางนี้ ครั้นหนีไปไมไดแลวก็ทรุดนอนอยูกับเสา แลมีฉันใด พระ
โยคาพจรเมื่อทรมานน้ําจิตอันรายอันจําเริญคุนเคยมาดวยดื่มกินซึ่งรสอาหาร คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะนั้น อปเนตฺวา พรากเสียจากอารมณมีรูปเปนตนแลว จึงเขาไปยังปาแลตนไมที่สงัดแลว
พึงเอาสติตางเชือกผูกลูกโคคือจิตเขาไวในเสา คือลมอันหายใจออกหายใจเขา แลจิตนั้นก็ดิ้นไปขาง
โนนขางนี้ มิไดซึ่งอารมณมีรูปเปนตน อันเคยสั่งสมมาแตกอน มิอาจจะตัดเชือกคือสติใหขาดออกได
แลว ก็จะทรุดแนนอนอยูดวยอุปจาร, 

  อัปปนาสมาธิฌานในที่เสนาสนะทั้ง ๓ มีอุปไมยดังนั้น พระอานาปานสติกรรมฐานนี้ มุทฺธ
ภูตํ เปนยอดมงกุฏแหงพระกรรมฐานทั้งปวง เปนตนเหตุจะใหสมเด็จพระพุทธเจาพระปจเจกโพธิเจา
พระสาวกทั้งปวงไดซึ่งธรรมวิเศษอันอยูเปนสุขเห็นประจักษในชาตินี้ อันจะจําเริญอยูในคามันตะ
เสนาสนะใกลบาน อันอึงไปดวยเสียงหญิงตาง ๆ เปนขาศึกเสี้ยนหนาม พระพุทธองคจึงตรัสใหจําเริญ
ในที่ทั้ง ๓ เพื่อใหเกิดจตุตถฌานเปนที่ตั้งแลว จะไดพิจารณาจิตเจตสิกในฌานเปน อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา และตรัสรูซึ่งพระอรหัตตผลฌานอันประเสริฐ เสนาสนํ อุปติสิตฺวา สมเด็จพระสรรเพชญ
พุทธองคตรัสสําแดงเสนาสนะทั้ง ๔ อันควรจะจําเริญอานาปานสติภาวนา ตองดวยจริต ๓ ฤดู 
๓ ธาตุ ๓ คือ ฤดูรอน ๔ เดือนชอบจําเริญในปา ฤดูเหมันต ๔ เดือนชอบจําเริญในรุกขมูล ฤดู
วสันต ๔ เดือนชอบจําเริญในที่ทั้ง ๗ ประการ

  บุคคลเปนโทสจริต ธาตุเสมหะ ธาตุดีมากชอบเพียนในรุกขมูล บุคคลเปนราคจริต ธาตุลม 
ชอบจําเริญในที่สงัด บุคคลเปนโมหจริตธาตุเสมหะ ชอบเพียรในปา แทจริงพระโยคาพจรอันเพียรใน
ปานั้น ดุจดังวาพญาเสือเหลือง ๆ นั้น อาศัยสุมทุมพุมหญาแลราวปาอันชัฏแลเงื่อมเขา ซอนอยูคอย
จับมหิงษาสุกรโคกระทิงเปนอาหาร แลมีฉันใด พระโยคาพจรเขาไปลี้ลับอยูในผาเปนตน ก็ถือเอาซึ่ง
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พระอริยมรรคพระอริยผลมีอุปไมยดังนั้น เมื่อพระโยคาพจรจําเริญอานาปานสติกรรมฐานนั้น พึงนั่ง
บัลลังกสมาธิดุจกลาวแลวในปวีกสิณ พึงตั้งสติไวในที่อันลมหายใจออกหายใจเขาถูกตอง คนจมูก
ยาวถูกตองปลายนาสิก คนจมูกสั้นลมถูกเขาตั้งสติไวที่ปลายนาสิก แลริมฝปากอันลมถูกตองโดยที่ 
๑๖ ที่อาการ ๓๒ แลพระอานาปานสติกรรมฐานนี้ มีจตุกะ ๔ มีวัตถุ ๑๖  มีอาการ ๓๒  อันวานี้
โดยสรุป จักวินิจฉัยในจตุกะทั้ง ๔ นี้กอน จตุกะนั้นแปลวาประมาณ ๔ เหตุในพระอานาปานสติ
กรรมฐานนี้มีประมาณวัตถุทีละ ๔ ๆ ที่ คือ ปฐมจตุกะมี  วัตถุ ๔ ทุติยะจตุกะมีวัตถุ ๔  ตติยจตุกะมี
วัตถุ ๔ จตุตถจตุกะมีวัตถุ ๔ ฯ

  จักวินิจฉัยในจตุกะแตละอันออกไป ในปฐมจตุกะนั้นมีวัตถุ ๔ คือ พระโยคาพจรรูวาอาตมา
หายใจออกหายใจเขายาวเปนวัตถุที่ ๑ คือ รูวาอาตมาระบายลมออกสั้นเขาสั้นเปนวัตถุที่ ๒ คือ พระ
โยคาพจรศึกษาวาอาตมากระทําอัสสาสะกายใหปรากฏแลว จะระบายลมออกลมเขาจัดเปนวัตถุที่ ๓ 
คือ พระโยคาพจรศึกษาวาอาตมาระงับซึ่งอัลสาสะกายปสสาสะกายอันหยาบแลว จะระบายลมออ
กลมเขาจัดเปนวัตถุที่ ๔ ในทุติยจตุกะมีวัตถุ ๔ นั้น คือพระโยคาพจรศึกษาวา อาตมากระทําซึ่งจิตให
ปรากฏแลว จนระบายลมออกลมเขาจัดเปนวัตถุที่ ๑ คือ ศึกษาวาอาตมายังจิตใหชื่นชมแลวจะระงับ
ลมออกลมเขาจัดเปนวัตถุที่ ๒ คือ ศึกษาวาอาตมาตั้งจิตไวใหเสมอแลว จะระบายลมออกลมเขา
จัดเปนวัตถุ ๓ คือ ศึกษาวาอาตมาระงับจิตสังขารแลว จะระบายลมออกลมเขาจัดเปนวัตถุที่ ๔ ใน
ตติยจตุยจตุกะมีวัตถุ ๔ นั้น  คือพระโยคาพจรศึกษาวาอาตมากําหนดรูจิตแลว จะระบายลมออกลม
เขาจัดเปนวัตถุที่ ๑ คือศึกษาวาอาตมาทําจิตใหบันเทิงแลว จะระบายลมออกลมเขาจัดเปนวัตถุที่ ๒ 
คือศึกษาวาอาตมาตั้งจิตมั่นแลว จะระบายลมออกลมเขาจัดเปนวัตถุที่ ๓ คือ ศึกษาวาอาตมาเปลื้อง
จิตใหพนจากนิวรณธรรม จะระบายลมออกลมเขาจัดเปนวัตถุที่ ๔ ในจตุตถจตุกะมีวัตถุ ๔ นั้น

  คือพระโยคาพจรศึกษาวา อาตมาเห็นพระอนิจจังแลว จะระบายลมออกลมเขาจัดเปนวัตถุ
ที่ ๑ คือศึกษาวาอาตมาเห็นพระนิพพานอันเปนที่ปราศจากราคะแลว จะระบายลมออกลมเขาจัดเปน
วัตถุที่ ๒ คือศึกษาวาอาตมาพิจารณาเห็นพระนิพพานอันดับกิเลสแลว จะระบายลมออกลมเขาจัดเปน
วัตถุที่ ๓ คือศึกษาวาอาตมาพิจารณาเห็นพระนิพพานอันเปนที่ละกิเลสแลว จะระบายลมออกลมเขา
จัดเปนวัตถุที่ ๔  จตุกะละอัน ๆ นี้มีวัตถุละ ๔  จึงเปนวัตถุ ๑๖  อาการ ๓๒ นั้นคือ  วัตถุละอัน ๆ มี
อาการ ๒  คือลม ออก ๑  ลมเขา ๑ จตุกะทั้ง ๔ ประการนี้ พระพุทธองคตรัสเทศนาดวยสามารถ
สติปฏฐานทั้ง ๔ คือเทศนาปฐมจตุกะดวยสามารถกายานุปสสาสติปฏฐาน ไวสําหรับบุรุษผูเปนตน กัม
มิกะแรกกระทําความเพียร เทศนาจตุกะที่ ๒ ที่ ๓ ดวยสามารถเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน แลจิตตา
นุปสสนาสติปฏฐาน เทศนาจตุกะที่ ๔ นั้นดวยสามารถธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน จตุกะ ๓ ประการนี้ไว

  สําหรับพระโยคาพจรผูไดฌานแลว มีเนื้อความในพระอรรถกถาวินัยวา เหตุใดจึงตั้งลม
ออกกอน พสฺเพสมฺป คพฺภเสยฺย กานํ อันประเพณีสัตวที่อยูในครรภมารดานั้น นิสฺสวาตา มิได
หายใจเขาออกเลย ตอจากครรภมารดาแลวลมภายในออกมากอน พัดพาเอาธุลีละเอียดในภายนออก
เขาไปถึงตนลิ้นแลวก็ดับ แตนั้นไปสัตวก็หายใจออกเขาตราบเทากําหนดอายุ เหตุดังนั้นจึงตั้งลมออก
กอน ซึ่งวาลมออกลมเขายาวชาสั้นเร็วนั้นดวยประเทศรางกายแหงสัตวนั้นสั้นยาว กายสัตวมีชางแลงู
เปนตนยาว ลมหายใจออกเขานั้นคอยออกคอยเขาเนือยชา ก็เรียกวาลมหายใจออกเขายาวชา กาย
แหงสนัขแลกระตายเปนตนนั้นสั้น ลมหายใจออกเขานั้นสั้นเร็ว ก็เรียกวาลมหายใจเขาออกสั้นเร็ว

  ฝายมนุษยทั้งปวงนี้บมิไดเหมือนกัน บางคนหายใจออกเขา ฝายจะยาวดวยสามารถขณะ
อันชาอยางชางแลงูเปนตน ก็มีบางบางคนก็หายใจออกเขาสั้น ดวยสามารถขณะอันเร็วอยางสุนัขและ
กระตายเปนตนก็มี เหตุดังนั้น พระโยคาพจรผูจําเริญพระอานาปานสติกรรมฐาน เมื่ออาตมาหายใจ
ออกเขายาว ดวยสามารถกาลอันชาแลเร็ว พึงมีสติระลึกปญญาพิจารณาทุก ๆ อาการ เมื่อพระ
โยคาพจรมีสติปญญาระลึกพิจารณาซึ่งลมหายใจออกเขายาวก็ดี ระบายออกเขาสั้นก็ดีโดยอาการ
ฉะนี้ สุขุโม ลมนั้นก็จะเปนสุขุมละเอียด เมื่อลมเปนสุขุมละเอียดแลว ก็จะบังเกิดความปรารถนารัก
ใครในการอันเพียรภาวนาตอไป สุขุมตรํ ลมนั้นละเอียดเขากวาแตกอน ชื่อวา อติสุขุม แตนั้นก็พึง
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เพียรพิจารณาลมอติสุขุมจําเริญพระกรรมฐานสืบไป ปาโมชฺชํ อุปฺปชฺชติ อันวาตรุณปติก็บังเกิด
ออน ๆ ดวยภาวนาจิต เมื่อพระโยคาจรจําเริญภาวนาจิตแลไดปราโมทยปติออน ๆ ดังนี้ แลวลมก็จะ
ละเอียดยิ่งกวาเกาลมอันปรากฏในขณะนั้น ก็ไดชื่อวาอนิจจาติสุขุมบังเกิดแกพระโยคาพจร

  ครั้นเพียรพิจารณาตอไปดวยอาการดังนั้น อันวาอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตก็บังเกิด จิต
แหงพระโยคาพจรก็กลับจากกิจที่จะเอาลมสุขุม อติสุขุม แลอนิจจาติสุขุมเปน ยึดเอาแตอุคคห
นิมิตเปนอารมณ เมื่อปฏิภาคนิมิตบังเกิดปรากฏแทแลว จิตนั้นก็ไดชื่อวา อุปจารฌาน ผิวาพระ
โยคาพจรนั้น บารมีควรจะไดปฐมญานก็ยึดเอาปฏิภาคนิมิตนั้นเปนอารมณแลวก็บังเกิดอัปปนาฌาน
ในลําดับอุปจารฌานนั้นจิตก็เปนอารมณแลวก็บังเกิดอัปปนาฌาน ในลําดับอุปจารฌานนั้นจิตก็เปน
อุเบกขา เล็งดูอารมณในอัปปนาสมาธิฌาน อันกอปรดวยปฏิภาคนิมิตเปนกลางอยู มิไดหยอนไดกลา 
เพราะไดปฐมฌานอยู

  ลักษณะพระธรรมภาวนานี้ ชื่อวาพระกายานุปสสนา วาพระสมาธิฌานไดดวยจําเริญธรรม
คือสติระลึกปญญาพิจารณากาย คือลมหายใจออกเขาอันยาวแลสั้นดวยกาลอันชาแลเร็วนั้น ใจความ
ในที่จําเริญพระอานาปานสตินี้ ใหพระโยคาพจรกระทําะจิตเปนอาการ ๓ คือเมื่อไดลมสุขุมนั้นกระทํา
จิตใหยินดีในกามาพจรกุศล ครั้นไดลมอติสุขุมกระทําจิตใหยินดีปรีดายิ่งขึ้นในกามาพจรกุศล เมื่อได
ลมอนิจจาติสุขุมแลว เมื่ออุคคหนิมิตปฏิภาคนิมิตจะบังเกิดนั้น ใหกระทําเปนอุเบกขามัธยัสถ เล็งดู
อารมณ คือปฏิภาคนิมิตในอุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธินั้น แลอาการจิตทั้ง ๓ นี้ มีในลมออกลมอัน
ปรากฏแกพระโยคาพจร ๓ มีในลมเขาอันปรากฏแกพระโยคาพจรทั้ง ๓ มีในลมอันปรากฏแกพระ
โยคาพจรทั้งออกทั้งเขา ๓ จึงเปนอาการ ๙ ดังนี้ วินิจฉัยในวัตถุที่ ๑ ที่ ๒ ในปฐมจตุกะยุติแตเทานี้

  แลวัตถุที่ ๓ ในปฐมจตุกะ ที่วาพระโยคาพจรสําเหนียกลมใหปรากฏแลว จะระบายลมออก
เขานั้น คือใหรูตนลม กลางลม ปลายลม ลมหายใจออกนั้นตนอยูนาภี กลางอยูหทัย ปลายอยูปลาย
นาสิก ลมหายใจเขานั้นตนอยูปลายนาสิก กลางอยูหทัย ปลายอยูนาภี ซึ่งพระพุทธฎีกาตรัสให
กําหนดตนลม กลางลม ปลายลมดังนี้ สําหรับผูมีบารมีนอยมิอาจรูกําหนดตามพระพุทธฎีกาจึงจะรู
พระโยคาพจรบางองคมิพักลําบากดวยจะรูตนลม กลางลม ปลายลมนั้นเลย แตพอระลึกกําหนดก็รู 
ตนลม กลางลม ปลายลมโดยงาย เพราะเหตุมีบารมีไดบําเพ็ญมาหลายชาติ

  พระโยคาพจรบางพระองคพิจารณาลมหายใจออกเขาปรากฏรูแตตน ลมกลาง ลมปลาย
ลมปลายมิไดปรากฏรู ก็อาจพิจารณาไดแตตนลมสิ่งเดียว ลําบากในกลางลม ปลายลมบางพระองค
ปรากฏรูแตกลางลม ตนลมปลายลมมิไดปรากฏรู บางพระองคปรากฏรูเเตปลายลม ตนลม กลางลม
มิไดปรากฏรู ก็พิจารณาแตปลายลมอยางเดียว ลําบากในตนลม กลางลม บางพระองคก็รูสิ้นทั้งตนลม
กลางลมปลายลม มิไดลําบากในที่หนึ่งเลย ดังนี้แลจึงวา สพฺพกายปฏิสํเวที กระทําอัสสาสะ 
ปสสาสะ ใหปรากฏสิ้นทั้งนั้น พระโยคาพจรผูเปนตนกัมมิกะแรกกระทําเพียร จงมีสติเพียรพิจารณาให
ปรากฏทั้ง ๓ เหมือนพระโยคาพจรเจาในที่สุดนี้

  แลวัตถุที่ ๔ ในปฐมจตุกะที่วาใหพระโยคาพจรสําเนียกวา อาตมาระงับอัสสาสะปสสาสะ
กายอันหยาบแลวจะระบายลมออกเขานั้นคือใหระงับกายสังขาร คือลมหายใจออกเขาอันหยาบให
ละเอียดเขาเปนสุขุมอติสุขุม ครั้นลมสุขุมอติสุขุมอันตรธานหาย ลมบรมสุขุมอันเปนที่สุดบังเกิดแลว ก็
ไดชื่อวาระงับกายสังขาร คือลมหายใจออกเขาเปนอันดี แลซึ่งวาลมหยาบนั้นหยาบมาแตเดิม คือเมื่อ
แรกยังมิไดปรารภภาวนา กายแลจิตยังมิไดระงับลง ครั้นปลงสติปญญาพิจารณาไปก็ละเอียดเขา ๆ 
โดยลําดับ ๆ คือเมื่อพระโยคาพจรไดอุปจารแหงปฐมฌานลมละเอียดเขากวาเมื่อแรกมนสิการ อีกที ๑
ในปฐมฌานอุปจารก็ยังหยาบละเอียดเขาในทุติฌาน ลมในทุติฌานแลอุปจารแหงตติยฌานนั้นก็ยัง
หยาบละเอียดลง

  ในตติยฌาน ลมในตติยฌานแลอุปจารแหงจตุตถฌานนั้น ก็ยังไดชื่อวาหยาบ ครั้นถึง
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จตุตถฌานละเอียดยิ่งนัก ถึงซึ่งมิไดเปนไปเลย จตุตถฌานแทจริง อยางนี้วาดวยระงับในสมถกรรม
ฐานกอน ระงับโดยพระวิปสสนากรรมฐานนั้น ลมอัสสาสะหยาบในกาลเมื่อพระโยคาพจร ยังมิได
พิจารณาพระวิปสสนากรรมฐาน ไปละเอียดลงในกาลเมื่อพิจารณาซึ่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ดิน น้ํา ลม 
ไฟ อันเกิดดับ อนึ่งลมอันเปนไปในกาลเมื่อพิจารณามหาภูตรูปนั้น ก็ยังไดชื่อวาหยาบไปละเอียดลง
เมื่อพิจารณารูปอาศัย  ดิน น้ํา ไฟ ลม ๆ ก็ยังหยาบ ไปละเอียดลงเมื่อพิจารณาจิต เจตสิกอันเกิดกับ
อานาปานสติสมาธิ ๆ ก็ยังหยาบ ไปละเอียดลงเมื่อพิจารณารูปธรรมนามธรรมจิตเจตสิก ๆ ก็ยังหยาบ
ไปละเอียดลงเมื่อพิจารณาเหตุปจจัยอันจะใหเกิดแลดับแหงนามรูป ๆ ก็ยังหยาบไป ละเอียดลงเมื่อ
พิจารณานามรูปกอปรดวยปจจัยตกแตง ๆ ก็ยังหยาบไป ละเอียดลงขณะเมื่อพิจารณาเห็นนามรูปเปน 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ๆ ก็ยังหยาบไปละเอียดลงสมัยเมื่อพิจารณานามแลรูป เปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตากลาแท ลมละเอียดโดยพระวิปสสนาดังพรรณนามาฉะนี้

  อันนี้แกไขในบทโดยลําดับแหงปฐมจตุกะ คือวัตถุ ๑, ๒, ๓, ๔ ชื่อวากายานุปสสนาสติ
ปฏฐาน แรกพระโยคาพจรจะปฏิบัติยุติแตเทานี้ แลจตุกะทั้ง ๓ อันจะพรรณนาไปในเบื้องหนานี้ เปน
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จิตตานุปสนาสติกรรมฐาน ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เปนตน สมถกรรม
ฐาน แลวิปสสนากรรมฐาน สําหรับพระโยคาพจรผูไดฌานแลว แตในจตุกะเบื้องตนอันเปนสมถกรรม
ฐานนั้น พระโยคาพจรผูจําเริญพระอานาปานสติกรรมฐานนั้น พึงกระทํามนสิการดวยวิธี ๘ 
ประการ คณนา คือกําหนดนับซึ่งลมออกลมเขาประการ ๑ อนฺพนฺธนา คือกําหนดลมระหวางบ
มิไดประการ ๑ ผุสฺสนา คือกําหนดใหรูซึ่งที่อันลมถูกตองประการ ๑ ปถนา คือ มนสิการซึ่งอัปป
นาฌานประการ ๑ สลฺลกฺขณา คือวิปสสนาประการ ๑ วิวฏฏนา คือพระอริยมรรคประการ 
๑ ปาริสุทฺธิ คือ พระอริยผลประการ ๑ ปฏิปสฺสนา คือปจจเวกขณญาณ อันพิจารณาซึ่งมรรคแล
ผลประการ ๑ เปน ๘ ประการดวยกัน

  แลพระโยคาพจรผูเปนกัมมิกะแรกจะเลาเรียนนั้น พึงมนสิการพระกรรมฐานดวยวิธีอันนับ
นั้นกอน เมื่อจะนับซึ่งลมออกลมเขานั้น อยาใหนับต่ําลงมากวา ๔ อยาใหเกินขึ้นไปกวา ๑๐ อยานับ
ใหโจนคั่นกันไป ถานับซึ่งลมอัสสาสะปสสาสะใหต่ําลงมากวา ๔ จิตตุปบาทแหงพระโยคาพจรตั้งอยู
ในที่อันคับแคบแลว ก็จะดิ้นรนไปมิไดสงบดุจหมูโคอันบุคคลขังไวในคอกอันคับแคบแลว ถานับให
เกิดขึ้นไปกวา ๑๐ จิตตุปบาทแหงพระโยคาพจรอาศัยซึ่งนับแลวก็จะระเริงไป มิไดกําหนดซึ่งพระ
กรรมฐาน ถานับใหคั่นกันไปวา ๑, ๓, ๕ ดังนี้ จิตแหงพระโยคาพจรก็จะกําเริบสงสัยวา พระกรรมฐาน
แหงอาตมานี้ถึงซึ่งอันสําเร็จแลวหรือยังมิไดสําเร็จประการใด เหตุดังนั้นพระโยคาพจรพึงละเสียซึ่งนับ
อันเปนโทษทั้ง ๓ ประการนี้แลว

  พึงนับซึ่งลมออกลมเขาดวยกิริยาอันนับชาชื่อวาธัญญามาปกคณนา ดังคนนับตวง
ขาวเปลือกนั้น แทจริงอันวาบุคคลตวงขาวเปลือกนั้นเอาทะนานตวงขึ้นซึ่งขาวเปลือกใหเต็ม แลว
นับวา ๑ จึงเทลง ครั้นแลวจึงตวงขึ้นใหม เห็นหยากเยื่ออันใดอันหนึ่งติดขึ้นมาก็เทขาวทะนานนั้นเสีย
บมิไดเอา จึงนับวา ๑ ไป แลวตวงขึ้นมาใหมนับวา ๒ แลวก็เทตวงขึ้นอีกเลา ครั้นเห็นหยากเยื่ออันใด
อันหนึ่งติดขึ้นมาก็มิไดเอา เทขาวทะนานนั้นเสียจึงนับวา ๒ อีกเลา ตราบเทาจนถึง ๑๐ แลมีฉันใด 
พระโยคาพจรกําหนดนับซึ่งลมอัสสาสะปสสาสะนั้น ถาลมหายใจออกหายใจเขาอันใดปรากฏแจง ก็
ใหนึกนับเอาซึ่งลมอันนั้นวา ๑, ๒ เปนตน ไปตราบเทาจนถึง ๑๐ ๆ ดังคนอันนับตวงขาวเปลือกแลนับ
ซึ่งขาวอันเทลงนั้น

  วาโดยเนื้อความพิธีวตกุมภาราม ทานใหนับลมอัสสาสวาตะกอน ใหนับลมปสสาสวาตะที่ 
๒ คือนับเปนคู ๆ ไปจนถึง ๑๐ คู ใหนับวาลมออก ๑
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  ทสกะ ดังนี้แลวใหนับแตปญจกะขึ้นไปถึงทสกะเลา อธิบายดังนี้ในฎีกาก็ไมมี แตเห็นวาคลายคลึง
กับบาลีวา เอวเมว อิมินาป อสฺสาสปสฺสาเสสุ โย อุปฏาติ ตํ คเหตฺวา เอกํ เอกนฺติ อาทึ อตฺวา 
ยาว ทสทสาติ ปวตฺตมานํ ปวตฺตมานํ อุปสลฺลกฺเขตฺวาว เคณตพฺพํ เนื้อความวา ล้ําลมหายใจ
เขาหายใจออกทั้งหลาย ถาลมหายใจออกหายใจเขาอันใดปรากฏแจง ใหพระโยคาพจรนับซึ่งลมนั้น
วา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ แลวกลับมานับวา ๑ ไปตราบเทาถึง ๑๐ เลา เมื่อพระโยคาพจร
กําหนดนับซึ่งลมอันเดินโดนครองนาสิกดวยประการดังนี้

  ลมอัสสาสะปสสาสะปรากฏแลวใหพระโยคาพจรละเสียซึ่งนับชา อันชื่อวาธัญญมาปก
คณนานั้น พึงนับเร็วเขา ดังนายโคบาลอันนับโคนั้น นายโคบาลอันฉลาดก็เอากรวดใสพกแลว ถือเอา
ซึ่งเชือกแลประฏักไปยังคอกโคแตเชาขี่ลงในหลังแหงโคแลวตนก็ขึ้นนั่งบนปลายเสาประตูคอกนั้น
โคตัวออกมาถึงประตูคอก นายโคบาลก็ทิ้งกรวดไปทีละเม็ดเปนคะเเนน นับไปวา ๑, ๒, แลหมูโคอัน
ขังลําบากอยูในที่คับแคบสิ้นราตรี ๓ ยาม ก็เบียดเสียดกันมาเปนหมู ๆ แลนายโคบาลนั้นก็นับเร็วเขา
วา ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ แลมีฉันใด เมื่อพระโยคาพจรนับดวยอันชาโดยนัยกอนนั้น

  อัสสาสะปสสาสะนั้นปรากฏแลวก็เดินโดยคลองนาสิกเนือง ๆ เขา รูลมเดินเร็วเนื่องกันไป
แลว ลําดับนั้นพระโยคาพจรอยาไดเอาสติตามลมอันเขาไปภายในแลออกมาภายนอกเลย คอย
กําหนดเอาซึ่งลมอันมาถึงทวาร คือมากระทบซึ่งปลายนาสิกแลริมโอษฐเบื้องบนนั้น พึงใหนับเร็วเขา
วา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕  วา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖  วา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗  วา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘  วา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ ใหเร็วเขาดังนายโคบาลนันซึ่งโคนั้น พระอานาปานสติ
กรรมฐานนี้เนื่องไปดวยสติอันนับ เมื่อนับไปโดยนิคมดังนี้ จิตแหงพระโยคาพจรนั้นก็ถึงซึ่งเลิศเปน
หนึ่งดวยกําลังอันนับประดุจเรืออันหยุดอยูในกาะแสน้ําอันเชี่ยว ดวยกําลังถออันบุคคลค้ําไวนั้น เมื่อ
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พระโยคาพจรนับเร็วเขาดังนี้

  พระกรรมฐานนั้นปรากฏดุจหนึ่งวาเปนไปหาระหวางมิได พระโยคาพจรรูอัสสาสะปสสาสะ
เดินหาระหวางมิไดแลว อยาไดเอาสติตามกําหนดซึ่งลมอันออกแลเขานั้นเลย พึงนับใหเร็วเขาโดยนัย
กอน ถาพระโยคาพจรยังจิตใหเขาไปตามลมอันเขาไปภายในนั้น แลลมภายในนั้นก็จะครอบงําอันทํา
ซึ่งทรวงอกแหงพระโยคาพจรนั้น ใหปรากฏดุจหนึ่งวาเต็มไปดวยมันขน ถาแลซึ่งจิตออกมาตามลม
อันออกมาภายนอก จิตแหงพระโยคาพจรก็ฟุงซานไปในอารมณเปนอันมากในภายนอก จึงหามมิให
เอาสติตามลมเขาไปเลยตามลมออกมาใหตั้งสติไวในที่อันลมถูกตอง คือปลายนาสิกาแลโอษฐเบื้อง
บน

  พระกรรมฐานภาวนาจึงจะสําเร็จแกพระโยคาพจรผูเจริญนั้น มีคําโจทกถามวา กีวจิรํ 
ปเนตํ คเณตพฺพนฺติ ซึ่งวาใหนับลมออกลมเขา จะนับใหนานสิ้นกาลเทาดังฤๅ วิสัชนาวาเมื่อนับ ๆ 
ไปจนลมปรากฏแลวแลหยุดนับเสีย สติแหงพระโยคาพจรนั้นตั้งมั่นลงในอารมณ คือลมหายใจออก
หายใจเขาตราบใด ก็นับไปสิ้นกาลตราบนั้น เมื่อพระโยคาพจรกระทํามนสิการดวยคณนาวิธีไดดังนี้
แลว พึงกระทํามนสิการดวยอนุพันธนาสืบไป แลพระโยคาพจร หยุดนับเสียแลวเอาสติกําหนดลม
หายใจออกหายใจเขาเนือง ๆ หาระหวางมิไดดังนี้ชื่อวาอนุพันธนาซึ่งวาใหกําหนดลมหายใจออก
หายใจเขาดวยสติเนือง ๆ หาระหวางมิไดนั้นจะใหเอาสติกําหนดในที่ตน ที่ทามกลาง ที่ปลายแหงลม
หายใจเขาออกนั้นจิตแหงพระโยคาพจรนั้น ก็จะเตร็จแตรไปมาในกายในภายนอกมิไดตั้งอยูในทีเดียว
จะระส่ําระสายหวั่นไหวไปในกายแลจิตนั้น เหตุดังนั้นพระโยคาพจร อยาพึงกระทํามนสิการขวนขวาย
เอาสติตามกําหนดในที่ตนทามกลางเบื้องปลายนั้นเลย พึงกระทํามนสิการดวยผุสนาปถานานั้นเถิด

  แลมนสิการดวยผุสนานั้น คือเอาสติกําหนดในที่ลมเปนปกติ คือปลายนาสิกแลริมโอษฐ
เบื้องบนที่ใดที่หนึ่งนั้น มนสิการดวยปถนานั้น คือพระกรรมฐานตลอดถึงฌานบังเกิดแลว ใหพระ
โยคาพจรเอาจิตกําหนดในที่ลมถูกตองนั้น ไดชื่อวามนสิการดวยปถนาแลวิธีมนสิการดวยผุสนากับปถ
นานั้น จะตางกันหาบมิไดเพราะเอาเหตุที่อันลมถูกตองสิ่งเดียวเปนมนสิการเหมือนกัน และจะแปลก
กันเหมือนมนสิการ ดวยคณนาแลอนุพันธนานั้นหาบมิได ความซึ่งวามนสิการดวยคณาแลมนสิการ
ดวยอนุพันธนาแปลกกันนั้นคือพระโยคาพจรยังมิไดหยุดวิธีนับและนึกนับซึ่งอัสสาสะปสสาสะในอัน
ลมถูกวา ๑,๒ เปนตนนั้น ไดชื่อวามนสิการดวยคณนาแลผุสนา เมื่อพระโยคาพจรหยุดนับเสียแลว เอา
สติกําหนดในอันที่ลมถูก ก็ไดชื่อวากระทํามนสิการดวยอนุพันธนาแลผุสนา

  เมื่ออัปปนาฌานบังเกิด แลพระโยคาพจรเอาฌานจิตกําหนดไวในที่อันลมถูกนั้น ไดชื่อวา
มนสิการอนุพันธนาผุสนาแลปถนา ซึ่งวาใหพระโยคาพจรกําหนดซึ่งลมในที่อันถูกตองมิใหเอาสติตาม
ลมเขาไปตามลมออกมาในที่ทั้ง ๓ คือปลายนาสิกแลหทัยแลนาภีนั้น มีอุปมาตอบุรุษเปลี้ยอันไกว
ชิงชา แลนายประตูอันพิจารณาซึ่งคนอันอาจารยกลาวไวในพระอรรถกถาวา เสยฺยถาป ปคุโฬ
โทฬาย กิฬตํ มาตา ปุตฺตานํ โทฬํ ขิปตฺวา อันวาบุรุษเปนเปลี้ย เมื่อภรรยากับบุตรแหงตนใหขึ้น
นั่งเลนบนชิงชาแลวก็ไกวไปตัวนั้นก็นั่งอยูในที่ใกลเสาชิงชานั้นจะไดขวนขวายในที่จะเล็งแลดูซึ่ง
ที่สุดทั้ง ๒ แลทามกลางแหงกระดานชิงชานั้นหาบมิได ก็ไดเห็นซึ่งที่ทั้ง ๓ คือที่สุดทั้ง ๒ แล
ทามกลางแหงกระดานชิงชา อันไกวไปแลวแลกลับมาโดยลําดับ

  อนึ่งโทวาริกะบุรุษอันรักษาประตูนั้น จะไดเปนภาระธุระที่จะเที่ยวถามซึ่งบุคคลภายในแล
ภายนอกพระนครวา ทานนี้ชื่อใดมาแตไหนสิ่งอันใดมีในมือนั้น จะถามดังนี้หาบมิได นั่งอยูแทบประตู
คอยพิจารณา ซึ่งชนอันมาถึงทวารเขาก็รูวามาแตทิศทั้ง ๒ ฉันใดก็ดี อันวาพระโยคาพจรยืนอยูในที่
ใกลเสาคือที่อันลมถูกตองนั้นแลวก็ไกวไปซึ่งกระดานชิงชา คืออัสสาสะปสสาสะเอาสตินั้นนั่งประจํา
ไวในนิมิตคือลมอันจะมาถูกตองนั้น คอยกําหนดซึ่งตนลมกลางลมปลาย ในที่อันถูกตองแหงอัสสาสะ
ปสสาสะอันไปแลมาโดยลําดับ ไมพักขวนขวายที่จะตามลมออกมาแลตามเขาไปเลยก็ไดเห็นซึ่ง
อัสสาสะปสสาสะอันมาแลไปมากระทบเขาในที่ทั้ง ๓ คือปลายนาสิกแลหทัยแลนานาภีโดยปกติ
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ประดุจคนไกวชิงชาอันเห็นซึ่งตนแลปลายแลทามกลางแหงกระดาน แลนายประตูอันเห็นซึ่งคนอัน
มาถึงแทบทวารแหงพระนครนั้น

  แลพระโยคาพจรบางจําพวกจําเดิมแตมนสิการซึ่งพระกรรมฐานดวยสามารถอันนึกนับนั้น
ลมอัสสาสะก็ดับไปโดยลําดับ กระวนกระวายก็ระงับลง เมื่อกระบนกระวายระงับลงแลวจิตก็เบาขึ้น
ครั้นจิตเบาขึ้นแลวกายก็เบาขึ้นดวย ปรากฏประดุจหนึ่งถือซึ่งอาการจะลอยไปในอากาศเมื่อโอฬาริก
อัสสาสะลมหายใจหยาบดับลงแลวจิตแหงพระโยคาพจรนั้นก็มีแตนิมิต คืออัสสาสะปสสาสะอันสุขุม
นั้นก็ดับลงบังเกิดเปนอติสุขุมเขายิ่งกวาลมอันสุขุมในกอนนั้น ประดุจบุรุษตีเขาซึ่งกังสดาลดวยสาก
เหล็ก แลเสียงแหงกังสดาลนั้นดังอยางอยูในกอนแลวแลมีเสียงอันละเอียดเขา ๆ ในภายหลังเปน
อารมณโดยลําดับนั้น

  แลพระโยคาพจรจําเริญซึ่งพระกรรมฐานอันนั้น ครั้นมนสิการไปในเบื้องบน ๆ ก็ยิ่งปรากฏ
แจงออก แลพระอานาปานสติกรรมฐานนี้ จงไดเปนดังนี้หาบมิไดยิ่งจําเริญขึ้นไป ๆ ก็ยิ่งละเอียด
เขาถึงซึ่งมิไดปรากฏแกพระโยคาพจรผูจําเริญนั้นแลลมนั้นดุจหนึ่งวาหายไป ๆ โดยลําดับ ๆ ในเมื่อ
พระกรรมฐานบมิไดปรากฏดังนั้นแลว พระโยคาพจรอยาพึงลุกจากอาสนไป ดวยดําริวาจะไปถาม
อาจารยดูก็ดี แลคิดวาพระกรรมฐานของอาตมาฉิบหายแลวก็ดี ถาลุกจากอาสนไปอิริยาบถอันนั่งนั้น
กําเริบแลว พระกรรมฐานก็จะเปนอันใหม ๆ ไปเหตุดังนั้นใหพระโยคาพจรนั่งอยูในที่นั้นแลว พึงนํา
พระกรรมฐานใหคืนมาแตประเทศอันลมเคยถูกตองเปนปกตินั้น อุบายซึ่งจะนําใหลมคืนมาดังนี้

  เมื่อพระโยคาพจรรูวาพระกรรมฐานบมิไดปรากฏแลวพึงพิจารณาคนควาดูวาลมอัสสาสะ
ปสสาสะนี้ มีในที่ดังฤๅ หามิไดในที่ดังฤๅ มีแกบุคคลจําพวกไร มิไดแกคนจําพวกไร เมื่อพิจารณาหา
ดังนี้ก็รูวาลมหายใจออกเขามิไดมีแกบุคคล ๗ จําพวก คือคนอันอยูในครรภมารดา ๑ คนอันดําลงไป
ในน้ํา ๓ แลพรหมอันอยูในอัสญญีภพ ๑ คนตาย ๑ เขานิโรธ ๑ เปน ๗ ดวยกัน เมื่อรูดังนี้แลว พึง
ตักเตือนตนเองวา ดูกอนทานผูเปนนักปราชญตัวทานจะไดเปนคนอยูในครรภมารดา แลเปนคนอันดํา
นั้นอยูก็หาบมิได

  อนึ่งจะเปนอสัญญีสัตว เปนคนตายเปนคนเขาจตุตถฌาน แลเปนรูปพรหม อรูปพรหม แล
พระอริยเจาอันเขานิโรธสมาบัติก็หาบมิได แลลมอัสสาสะปสสาสะนั้นก็มีอยูจะสูญไปไหน แตทวา
ปญญาทานนอยก็บมิอาจจะกําหนดได เมื่อตักเตือนตนดังนี้แลวจึงตั้งซึ่งจิตไวดวยสามารถอันมา
กระทบเปนปกติแลว พึงมนสิการซึ่งลมนั้นแทจริง ลมอัสสาสัปสสาสะนั้นถาคนมีนาสิกยาวยอมกระทบ
กระพุงจมูกคน นาสิกนั้นลมกระกระทบปลายโอษฐเบื้องบน เหตุดังนั้นใหพระโยคาพจรเอาสติกําหนด
ซึ่งลม วาจะมากระทบซึ่งที่อันนี้ ประดุจบุรุษไถนาอันคอยโค แลบุรุษไถนานั้น ครั้นไถไปเต็มกําลังโค
แลว ก็ปลดซึ่งโคออกจากแอกปลอยไปสูที่อาหาร ตนนั้นก็เขาอยูในรมไมรํางับกระวนกระวาย ฝายโค
นั้นก็เขาไปยังปาชัฏดวยกําลังอันเร็ว แลบุรุษไถนาผูฉลาดปรารถนาจะจับซึ่งโคเทียมแอกอีก จะได
ตามรอยเทาโคไปในปาชัฏหาบมิได ถือเอาซึ่งเชือกและประฏักแลว ก็ตรงไปสูทาที่โคเคยลงนั่งคอย
นอนคอยในที่นั้น

  ฝายโคเที่ยวไปสิ้นวันยังค่ําแลวก็ลงไปสูทา อาบน้ําแลวกลับขึ้นมาเจาของนั้นเห็นจึงจับเอา
โคนั้นขึ้นมา ผูกดวยเชือกแทงดวยประฏักแลวก็พามาเทียมแอกเขาไถไปใหมเลาแลมีฉันใด พระ
โยคาพจรผูจําเริญพระอานาปานสติกรรมฐานนี้ เมื่อลมอัสสาสะปสสาสะสูญไปแลว อยาพึงไป
แสวงหาในที่อื่นถือเอาซึ่งเชือกคือสติ ประฏักคือปญญาตั้งไวซึ่งจิตคอยประจําอยูในที่อันลมถูกตอง
โดยปกติ อุตสาหะมนสิการกําหนดไปไมชาลมนั้นก็จะปรากฏดุจโคอันลมมาสูทา ลําดับนั้นพระ
โยคาพจรก็จับซึ่งอัสสาสะไดผูกใหมั่นดวยเชือกคือสติ เอามาประกอบเขาในที่ลมอันเคยถูกตองนั้น
แลว ก็แทงดวยประฏักคือปญญาแลว ก็พึงประกอบซึ่งกรรมฐานจงเนือง ๆ

  เมื่อพระโยคาพจรประกอบเนือง ๆ ดังนี้บมิชาอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต ก็ปรากฏแกพระ
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โยคาพจรนั้นแลอุคคหนิมิตปฏิภาคนิมิตจะเหมือนกันทุกพระโยคาพจรหาบมิได บางอาจารยกลาววา
พระโยาคาพจรบางพระองคอุคคหนิมิตเมื่อบังเกิดขึ้นนั้น มีสัมผัสอันเปนสุขปรากฏดุจหนึ่งวาเปนปุย
นุนบางปุยสําลีบาง แลนิมิตทั้ง ๓ นี้เล็งเอาอุคคหนิมิตสิ่งเดียว แลคําพิพากษาในอรรถกถานั้นวา
อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตนี้ปรากฏแกพระโยคาพจรบางพระองคเปนชวงดังรัศมีดาว แลพวงแกวมณี 
พวงแกวมณีมุกดาแลพระโยคาพจรบางพระองค อุคคหนิมิตปฏิภาคนิมิตมีสัมผัสอันหยาบปรากฏดัง
เมล็ดในฝายบาง ดังเสี้ยนสะเก็ดไมแกนบาง บางพระองคปรากฏดังดายสายสังวาลอันยาวแลเปลว
ควันเพลิงบาง บางพระองคปรากฏดุจหนึ่งใยแมลงมุมอันขึงอยูแลแผนเมฆแลดอกบัวหลวงแลจักรรถ
บางทีปรากฏดังดวงพระจันทรพระอาทิตยก็มี แลกรรมอันเดียวนั้นก็บังเกิดตาง ๆ กันดวยสัญญาแหง
พระโยคาพจรมีตาง ๆ กัน

  อนึ่งธรรม ๓ ประการ  คือลมออก ๑  ลมเขา ๑  นิมิต ๑ จะไดเปนอารมณแหงจิตอัน
เดียวกันหามิได ลมออกก็เปนอารมณแหงจิตอัน ๑ ลมเขาก็เปนอารมณืแหงจิตอัน ๑ ตางกันดังนี้ ก็แล
พระโยคาพจรพระองคใดบมิไดรูซึ่งธรรมทั้ง ๓ คือลมออกมิไดปรากฏแจง ลมเขาก็มิไดปรากฏแจง 
นิมิตก็มิไดปรากฏแจง มิไดรูซึ่งธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แลว พระกรรมฐานแหงพระโยคาพจรพระองคนั้น
ก็มิไดสําเร็จซึ่งอุปจารแลอัปปนา ตอเมื่อใดธรรมทั้ง ๓ นี้ ปรากฏแจงพระกรรมฐานแหงพระโยคาพจร
นั้นจึงจะสําเร็จถึงซึ่งอุปจารฌานแลอัปปนาฌานในกาลนั้น

เมื่อนิมิตบังเกิดดังนี้แลว ใหพระโยคาพจรไปยังสํานักอาจารยพึงถามดูวา ขาแตพระผูเปน
เจา อาการดังนี้ปรากฏแกขาพเจาพระมหาเถรสันทัดในคัมภีรทีฆนิกายนั้น ถาศิษยมาถามดังนั้น 
อาจารยอยาพึงบอกวานั่นแลคืออุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต และจะวาใชนิมิตก็อยาพึงวา พึงบอกวา
ดูกรอาวุโส ดังนั้นแลทานจงมนสิการไปใหเนือง ๆ เถิด ครั้นอาจารยบอกวาเปนอุคคปฏิภาคแลว สติ
นั้นก็จะคลายความเพียรเสียมิไดจําเริญพระกรรมฐานสืบไป ถาบอกวาดังนั้นมิใชนิมิต จิตพระ
โยคาพจรก็จะถึงซึ่งนิราศสิ้นรักใครยินดีในพระกรรมฐาน เหตุดังนั้นอยาไดบอกทั้ง ๒ ประการ พึง
เตือนแตอุตสาหะมนสิการไปอยาไดละวาง

  ฝายพระมหาเถระผูกลาวคัมภีรมัชฌิมนิกายวา ใหอาจารยพึงบอกดูกรอาวุโส สิ่งนี้คืออุคคห
นิมิตสิ่งนี้คือปฏิภาคนิมิตบังเกิดแลว ทานผูเปนสัตบุรุษจงอุตสาหะมนสิการพระกรรมฐานไปจงเนือง ๆ 
เถิด และพระโยคาพจรเปนศิษยพึงตั้งซึ่งภาวนาจิตไวในปฏิภาคนิมิตนั้น จําเดิมแตปฏิภาคนิมิตบังเกิด
แลวอันวานิวรณธรรมทั้ง ๕ มีกามฉันทะเปนตนก็สงบลง บรรดากิเลสธรรมทั้งหลายมีโลภะ โทสะ เปน
ตนก็รํางับไป จิตแหงพระโยคาพจรก็จะตั้งมั่นลงดวยอุปจารสมาธิ แลพระโยคาพจรนั้น อยาพึง
มนสิการซึ่งนิมิต โดยวรรณมีสีดังปุยนุนเปนตน อยาพึงพิจารณาโดยสีอันหยาบ แลลักษณะมีความไม
เที่ยงเปนตน พึงเวนเสียซึ่งสิ่งอันมิไดเปนที่สบาย ๗ ประการ มีอาวาสมิไดเปนสบายเปนตน พึงเสพ
ซึ่งสบาย ๗ ประการ มีอาวาสสบายเปนตน แลวพึงรักษานิมิตนั้นไว ใหสถาพรเปนอันดี ประดุจนาง
ขัตติยราชมเหสีอันรักษาไวซึ่งครรภ อันประสูติออกมาไดเปนบรมจักรพรรดิราชนั้น

  เมื่อรักษาไวไดดังนี้แลว พระกรรมฐานก็จําเริญแพรหลายแลพระโยคาพจรพึงตกแตงซึ่ง
อัปปนาโกศล ๑๐ ประการ ประกอบความเพียรใหเสมอพยายามสืบไป อันวาจตุกฌานปญญจกฌานก็
จะบังเกิดในมิตนั้น โดยลําดับดังกลาวมาแลวในปฐวีกสิณ เมื่อจตุกฌานปญจกฌานบังเกิดแลว ถา
พระโยคาพจรมีความปรารถนาจะจําเริญซึ่งพระกรรมฐานดวยสามารถสัลลักขณาวิธีแลวัฏฏนาวิธี จะ
ใหถึงซึ่งอริยผลนั้น ใหกระทําฌานอันตนไดนั้นใหชํานาญคงแกวสี ๕ ประการแลว จึงกําหนดซึ่งนาม
รูป คือจิตแลเจตสิกกับรูป ๒๘ ปลงลงสูวิปสสนาปญญาพิจารณาดวยสามารถสัมมัสสนญาณเปนตนก็
สําเร็จแกพระอริยมรรคอริยผล มีพระโสดาบันเปนตน เปนลําดับตราบเทาพระอรหัตตผลเปนปริโยสาน
ดวยอํานาจจําเริญซึ่งพระอานาปาสติกรรมฐานนี้ เหตุดังนั้นพระโยคาพจรกุลบุตรผูเปนบัณฑิตชาติอยา
พึงประมาท จงหมั่นประกอบเนือง ๆ ซึ่งพระอานาปาสติสมาธิอันกอปรดวยอานิสงสเปนอันมาก
ดังกลาวมานี้ ฯ
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วินิจฉัยในพระอานาปาสติกรรมฐานยุติเทานี้

  จักวินิจฉัยในอุปสมานุสสติกรรมฐานสืบตอไป พระโยคาพจรมีความปรารถนาจะจําเริญซึ่ง
พระอุปมานุสสติกรรมฐานนั้น ใหเขาไปสูเสนาสนะอันเปนที่สงัดกายแลจิตแลว พึงระพึงซึ่งคุณพระ
นิพพานอันระงับซึ่งวัฏฏทุกขทั้งปวงดวยพระบาลีวา มทนิมฺมทโน ก็ได ปปาสวินโย ก็
ได อาลยสมุคฺฆาโต ก็ได วฏฏปริจฺเฉโท ก็ได ตณฺหกฺขโย ก็ได วิราโค ก็ได นิโรโธ ก็
ได นิพฺพานํ ก็ได และพระบาลีทั้ง ๙ อยางนี้เปนชื่อแหงพระนิพพานสิ้น

  มทนิมฺมทโน นั้นแปลวาพระนิพพานธรรมย่ํายีเสียซึ่งมัวเมา มีความเมาดวยความเปนคน
หนุมแลความไมมีโรค แลชีวิตเปนตนใหฉิบหาย ปปาสวินโย นั้นแปลวาพระนิพพานธรรมบรรเทา
เสียซึ่งกระหายน้ําคือเบญจกามคุณ อาลยสมุคฺฆาโต นั้นแปลพระนิพพานธรรมถอนเสียซึ่งอาลัย 
คือเบญจกามคุณ วฏฏปริจฺเฉโท นั้นแปลวาวาตัดเสียซึ่งเวียนไปในภพทั้ง ๓ ใหขาด ตณฺหกฺข
โย วิราโค นิโรโธ แปลวาพระนิพพานธรรมถึงซึ่งสิ้นแหงตัณหา หนายจากตัณหา ดับเสียซึ่ง
ตัณหา นิพฺพานํ นั้นแปลวา พระนิพพานธรรมออกจากตัณหา และพระโยคาพจรระลึกบทหนึ่งเอา
เปนบริกรรม ภาวนาก็ได แตทวาสําเหนียกนามวา นิพฺพานํนั้นปรากฏวาชื่อทั้งปวง ใหพระโยคาพจร
ระลึกวานิพฺพานํ ๆ เนือง ๆ ขณะเมื่อพระโยคาพจรจะระลึกซึ่งพระนิพพานคุณอันรํางับซึ่งวัฏฏทุกขทั้ง
ปวงนี้ อันวา ราคะ โทสะ และโมหะ ก็จะมิไดครอบงําซึ่งจิตแหงพระโยคาพจรนั้น

  ขณะเมื่อระลึกซึ่งคุณนิพพานธรรมนั้น จิตแหงพระโยคาพจรก็จะถึงซึ่งอันซื่อตรง ขมลงซึ่ง
นิวรณธรรมนั้น ๕ องค อุปจรฌานก็จะบังเกิดแตทวามิไดถึงซึ่งองคอัปปนาฌานเหตุแหงพระนิพพาน
นั้น คัมภีรภาพจิตแหงพระโยคาพจรหยั่งลงในอันระลึกพระคุณนั้นมีประการตาง ๆ จึงมิไดถึงซึ่งองค
อัปปนา แลฌานอันพระโยคาพจรจําเริญซึ่งอุปสมคุณแลไดนั้น ชื่อวาอุปสมานุสสติฌาน อันวาบุคคล
อันเห็นภัยในวัฏฏสงสาร ชื่อวาภิกษุเมื่อหมั่นประกอบเนือง ๆ ซึ่งอุปสมานุสสตินี้ จะมีอันทรียแลจิตอัน
ระงับถึงจะหลับแลตื่นก็เปนสุข และจะประกอบดวยหิริโอตตัปปะนํามาซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบคอบ
จิตนั้นจะหยั่งลงในพระนิพพานคุณ แลจะเปนที่สรรเสริญแลเคารพรักใครแหงเพื่อนพรหมจารี ถาแล
มิไดตรัสรูซึ่งมรรคผลในชาตินี้ ก็จะมีสุคติเปนเบื้องหนา เหตุดังนั้นนักปราชญผูมีปญญาอยาได
ประมาท หมั่นจําเริญซึ่งอุปสมานุสสติอันกอปรดวยคุณอานิสงสอันเปนมาดุจกลาวมานี้ วินิจฉัยในอุป
สมานุสสติกรรมฐานยุติเเตเทานี้

จบอนุสสติ ๑

จักวินิจฉัยในพรหมวิหารสืบตอไป อนุสฺสติกฺมมฏานานนฺตรํ อุทิฏเสุ ปน เมตตฺตา
กรุณามุทิตาอุเปกขาติ อิเม จตูสุ พฺรหฺม วิหาเรสุ เมตฺตํ ภาเวตกาเมน ฯลฯ ปจฺจกฺขิตพฺโพ แล
พรหมวิหารที่สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจา ตรัสสําแดงไวในลําดับแหงอนุสสตินั้นมี ๔ ประการ คือ 
เมตตาประการ ๑ กรุณาประการ ๑ มุทิตาประการ ๑ อุเบกขาประการ ๑ เปน ๔ ประการดวยกัน พระ
โยคาพจรผูเปนอาทิกัมมิกกุลบุตรแรกจะเลาเรียน แลมีความปรารถนาจะจําเริญเมตตาพรหมวิหารนั้น 
ใหตัดเสียซึ่งปลิโพธ (ความกังวล) ทั้ง ๑๐ ประการ มีอาวาสปลิโพธ (ความกังวลดวยอาวาส) เปน
อาทิใหขาดแลว พึงเขาไปสูสํานักอาจารยอันเปนกัลยาณมิตร เรียนเอาซึ่งพระกรรมฐานแลว เพลาเขา
กระทําภัตตกิจสําเร็จแลว พึงนั่งในเสนาสนะอันสงัดใหสบายแลว พึงพิจารณาใหเห็นโทษ ในโทโส
พิจารณาใหเห็นอานิสงสในขันติ อันโทโสนี้โยคาพจรพึงละเสียไดดวยพระเมตตาภาวนา

  แลขันตินั้น พระโยคาพจรจะพึงถึงดวยจิตแหงตนแตทวามิไดเห็นโทษในโทโสแลวก็มิ
อาจจะละเสียซึ่งโทโสนั้นได มิไดเห็นอานิสงสในกิริยาอันอดกลั้นไดแลว ก็บอาจจะละไดซึ่งขันติ เหตุ
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ดังนั้นพระโยคาพจรพึงพิจารณาใหเห็นโทษในโทโสโดยพระสูตรเปนตนวา ทุฏโ โข อาวุโส โท
เสน อภิภูโต ฯลฯ ปาณํป หนตีติ ดูกรอาวุโสบุคคลอันโทโสประทุษรายมีสันดานอันโทโสครอบงํา
นั้น ยอมฆาเสียซึ่งสัตวใหถึงแกมรณภาพสิ้นชีวิต ดวยอํานาจแหงโทโส โทโสนั้นยอมกระทําใหบุคคล
ทั้งปวงเศราหมองเดือดรอนทนทุกขเวทนาในจตุราบาย พึงพิจารณาซึ่งโทษแหงโทโสดวยปาระการ
ดังนี้แลว พึงพิจาณาใหเห็นอานิสงสแหงขันติตามพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา ขนฺตี ปรมํ ตโป 
ตีติกขา นิพฺพานํ ฯลฯ ขนฺตฺยาภิยฺโยธ วิชฺชติ แปลวาขันติ อันวากิริยา อันอดใจนี้เปนตปะคุณอัน
ประเสริฐ บังเกิดเปนเหตุที่จะเผาเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งปวงใหพินาศฉิบหาย สมเด็จพระพุทธเจา
ทั้งหลายเห็นปานดังพระตถาคตนี้ยอมสรรเสริญขันติวา เปนทางพระนิพพานอันอุดมเที่ยงแท บุคคล
ผูใดมีอธิวาสขันติเปนกําลัง บุคคลผูนั้นตถาคตเรียกวาเปนขีณาสวพราหมณอันประเสริฐ

  เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาเห็นโทษแหงโทโสเห็นอานิสงสแหงขันติดังนี้ แลวก็พึง
ประกอบจิตไวในขันติมีอานิสงสอันปรากฏแลวขมเสียซึ่งโทโสอันมีโทษอันตนเห็นแลว เมื่อแรกจะ
ปรารภจําเริญซึ่งเมตตานั้น พึงใหรูจักบุคคล ๔ จําพวกจะทํารายซึ่งเมตตาภาวนานั้น คือบุคคลอันมิได
เปนที่รักแหงตนจําพวก ๑ คือบุคคลอันมัธยัสถมิไดเปนที่รักที่ชังแหงตนจําพวก ๑ คือบุคคลอันเปน
เวรจําพวก ๑ คือบุคคล ๔ จําพวกนี้พระโยคาพระโยจรอยาพึงจําเริญเมตตาไปถึงกอน เหตุไฉนจึงมิ
ใหจําเริญเมตตาในบุคคล ๔ จําพวกนี้กอน อธิบายวา พระโยคาพจรจะตั้งซึ่งบุคคลอันมิไดเปนที่รักไว
ในที่อันรักใครนั้นลําบากจิตยิ่งนัก อนึ่งจะเอาสหายที่รักนักไปตั้งไวในที่อันมิไดรักไดชังนั้นก็จะเปนอัน
ลําบาก ถาทุกขรอนอันใดมาตรวาแตนอยแหงสหายนั้นบังเกิดแลว ตนนั้นก็ยอมถึงซึ่งอาการอันร่ําไร
อาลัยถึง

  อนึ่งจะเอาบุคคลอันมัธยัสถมาตั้งไวที่อันเปนที่รักเลา ก็ลําบากที่จะกระทําได อนึ่งระลึกไป
ถึงบุคคลอันเปนเวรแกตนนั้น ความเกิดก็จะบังเกิดเหตุมีสิ่งประทุษรายแกตนไวในกอนเมตตาที่พระ
โยคาพจรจําเริญไปนั้นมิอาจจะตั้งได เหตุดังนั้น จึงหามมิใหจําเริญซึ่งเมตตาไปถึงบุคคล ๔ จําพวก
นั้นกอน อนึ่งอยาจําเริญเมตตาไปเฉพาะมาตุคาม อยาจําเริญไปในคนตาย ถาพระโยคาพจรปรารภซึ่ง
มาตาคามแลว แลจําเริญเมตตาไปโดยเฉพาะมาตุคามนั้น ฉันทราคะ ก็จะบังเกิดประดุจบุตรแหงมหา
อํามาตยผูหนึ่ง มหาเถรผูเปนอาจารยบอกวาใหจําเริญเมตตาไปในบุคคลที่รัก แลบุตรอํามาตยนั้นมี
ภรรยาเปนที่รัก ก็จะจําเริญซึ่งเมตตาไปเฉพาะตอภรรยาแหงตน เมื่อจําเริญไปดังนั้น จิตก็มืดคลุมไป
ดวยราคะอันบังเกิดขึ้น แลบุตรอํามาตยนั้นจะไปหาภรรยาแหงตน บมิอาจซึ่งจะกําหนดปนะตูได ก็
กระทําภิตติยุทธ คือรบกับฝาสิ้นราตรียังรุงบมิอาจจําเริญซึ่งเมตตากรรมฐานได

  เหตุดังนั้นจึงหามมิใหจําเริญซึ่งเมตตาไปในมาตุคามโดยสวนอันเฉพาะแลบุคคลอันตาย
นั้น ถาพระโยคาพจรแผเมตตาไปถึง เมตตาภาวนาแหงพระโยคาพจรนั้น ก็จะมิไดถึงอุปจารฌานแล
อัปปนาฌานเหตุดังนั้น จึงหามมิใหจําเริญเมตตาไปในคนที่ตาย อาศัยเหตุฉะนี้พระโยคาพจรผูจําเริญ
เมตตานั้นพึงตั้งเมตตาจิตลงในอาตมากอนวา อหํ สุขิโต โหมิ นิทุกฺโข โหมิ อเวโร โหมิ อพฺ
ยาปชฺโฌ โหมิ อนีโฆ โหมิ สุขี อตฺตนํ ปริหรามิ แปลเนื้อความวา อหํ อันวาขา สุขิโต เปน
สุข นิทุกฺโข หาทุกขมิได โหมิ จงมี ในบทคํารบ ๒ นั้นวา อหํ อันวาขา อเวโร หาเวรมิได อพฺ
ยาปชฺโฌ หาพยาบาทมิได อนีโฆ หาทุกขบมิได จงรักษาบัดนี้ อตฺตานํ ซึ่งตน สุขี ใหเปนสุข ให
พระโยคาจรจําเริญเมตตาในตนดังนี้จงเนือง ๆ กอน ซึ่งวาใหจําเริญเมตตาในตนเอง อหํ สุขิโต โห
มิ เปนตนดังนี้ดวย สามารถจะใหกระซึ่งตนเปนพยาน จะใหเห็นอธิบายวา อาตมานี้มีความปรารถนา
แตความเกลียดหนายทุกขฉันใด สัตวหมูอื่นก็ปรารถนาความสุขปฏิกูลเกลียดในความทุกข เหมือนกัน
กับอาตมาดังนี้

  เมื่อเห็นอธิบายดังนี้แลว จิตแหงพระโยคาพจรนั้น ก็ปรารถนาที่จะใหสัตวหมูอื่นมีความสุข
ความเจิรญเหตุดังนั้นจึงใหพระโยคาพจรตั้งเมตตาในตนกอน เมื่อตั้งเมตตาในตนแลวลําดับนั้นบุคคล
ผูใดที่เปนที่รักที่ชอบใจแหงตน แลเปนที่สรรเสริญคือเปนอาจารยแหงตนแลคนเสมอกับอาจารยดวย
ศีลคุณเปนตนก็ดี แลอุปชฌายแหงตนแลมีคุณเสมอกับอุปชฌายดวยศีลคุณเปนตนก็ดี ก็ใหพระ
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โยคาพจรจําเริญเมตตาไปในบุคคลผูนั้น ระลึกถึงคุณที่เคยใหปนซึ่งสิ่งของแหงตน แลเคยกลาววาจา
เปนที่รักเปนอาทิแกตนในกาลมิฉะนั้นพึงระลึกถึงซึ่งคุณมีสภาวะเปนที่เคารพเปนที่สรรเสริญ มีศีลคุณ
แลสุตคุณเปนตนแหงบุคคลผูนั้น เพื่อจะใหพระเมตตาเปนไปดวยงาย พึงจําเริญซึ่งเมตตาพรหมวิหาร
ไปในบุคคลผูนั้นโดยนัยผูนั้นเปนตนวา เอส สปฺปุริโส สุขิโต โหตุ นิทุกฺโข แปลเปนเนื้อความ
วา เอส สปฺปุริโส อันวาทานผูเปนสัตบุรุษนั้น สุขิโต เปนสุข นิทุกฺโข ปราศจากทุกข โหตุ จง
มี เอาบทดังนี้เปนบริกรรมภาวนา แลวจําเริญไปจงเนือง ๆ

  เมื่อจําเริญเมตตาไปในอุปชฌายผูสั่งสอนดังนี้แลว ลําดับนั้น ใหจําเริญเมตตาไปในบุคคล
อันตนจะพึงรัก มีมารดาบิดาเปนตน ลําดับนั้น จึงแผเมตตาไปในบุคคลอันตนมิไดรักมิไดชังเปนแต
อยางกลาง ลําดับนั้น จึงแผเมตตาไปในบุคคลผูเปนเวร เมื่อแผเมตตาไปในบุคคลอันเปนเวรนั้นถึงน้ํา
จิตนั้นตั้งเมตตาลงมิได อาศัยวาคิดแคนอยูดวยหนหลัง คิดขึ้นมาถึงความหลังแลว มีโทโสบังเกิด
ขึ้นมาไมเมตตาลงได ก็พึงกลับระลึกถึงบุคคลอันเปนที่รัก มีครูอุปชฌายอาจารยเปนตนกอนแลว 
ภายหลังจึงแผเมตตาไปในบุคคลอันเปนเวรนั้น ถาจิตยังมีโทโสอยู ก็พึงใหโอกาสความสั่งสอนแตตน
วา อเร กุชฺฌรปุริส ดูกรบุรุษมักโกรธทานไมไดฟงธรรมเทศนาบาง หรือประการใดจึงมาเปนเชนนี้ 
นี่แนทานเอย สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคทรงพระกรุณาโปรดไววามหาโจรอันรายกาจหยาบชา ตัด
เสียอวัยวะใหญนอยของบุคคลผูใดดวยเลื่อยอันคมกลากระทําใหลําบากเวทนาแทบบรรดาตาย ถา
บุคคลนั้นมีใจโกรธแกโจรทั้งหลายอันทําแลวแกตนแลว ผูนั้นจะไดชื่อวากระทําตามคําสั่งสอนแหง
พระตถาคตหามิได ผูใดแลโกรธตอบแกบุคคลอันโกรธกอน ผูนั้นไดชื่อวาลามกกวาบุคคลอันโกรธ
กอน บุคคลผูใดเห็นโกรธแลมิไดโกรธตอบ อดสูทนกลั้นสูบรรเทาเสียได ผูนั้นไดชื่อวาชนะสงคราม 
อันใหญหลวงยากที่ผูอื่นจะผจญได อันมิไดโกรธตอบนั้นไดชื่อวาประพฤติใหเปนประโยชนตน
ประโยชนทาน

  ประโยชนตนนั้นอยางไร อธิบายวาคนที่ไมโกรธนั้น ยอมมีหทัยวัตถุอันมิไดเดือดรอนพลุง
พลานระส่ําระสายความสบายนั้นมีมาก เพราะมีสันดานอันเย็นแลว เปนที่สรรเสริญแหงบัณฑิตชาติผูมี
ปญญาจะเปนที่รักใครแหงสรรพเทวดามนุษยถวนหนา โรคาไขเจ็บนั้นมีโดยนอย คนที่ผูกอาฆาต
พยาบาทจองเวรแกตนนั้นก็มีโดยนอย สีสันพรรณก็จะเปนน้ําเปนนวล ควรจะเปนที่ทัศนากรแกตาโลก
จะมิสูแกเร็ว เมื่อดับจิตนั้นก็จะไดสติ ตนแลวก็จะไดไปบังเกิดในสวรรค บุคคลผูมิไดโกรธตอบแกคนที่
โกรธกอนนั้นจะเปนประโยชนแกตนดังนี้ ที่วาจะเปนประโยชนแกผูอื่นนั้น คือเขาโกรธตน ๆ ไมโกรธ
แลวเขาจะโกรธไปไดเปนกระไร หนอยหนึ่งโทโสแหงเขาก็จะรํางับไป เมื่อโทโสอันไหมอยูในสันดาน
แหงเขารํางับไปแลวเขาก็จะไดความสบาย อยางนี้แลไดชื่อวากระทําใหประโยชนแกผูอื่นใหพระ
โยคาพจรสั่งสอนอาตมาดังพรรณามานี้

  ถาโทโสยังไมรํางับลงก็พึงสอนตนดวยนัยอื่นวา อมฺโภ ดุกรทาน สมเด็จพระศาสดา
จารยตรัสพระธรรมเทศนาไววา ฉวาลาตํ อุภโต ปทิตฺตํ ดุนฟนอันบุคคลเผาผีมีไฟติดทั้งขางโนน
ขางนี้มีกลางดุนเปลื้อนไปดวยคูถนั้นไมมีใครหยิบใครตอง บมิไดสําเร็จกิจเปนฟนในบานในปา สําหรับ
แตจะทิ้งอยูเปลาหาประโยชนมิไดฉันใดก็ดีผูใดเห็นเขาโกรธแลโกรธตอบ ผูนั้นก็จะไดชื่อวากระทําตน
ใหหาคุณมิได มีอุปไมยดังนั้น เมื่อสั่งสอนตนดวยประการดังนี้ถาแลโทโส ยังมิไดรํางับก็พึงพิจารณา
เอาเยี่ยงอยางสมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจา เมื่อพระองคยังเปนพระบรมโพธิสัตว แลกอปรดวยขันติ
นั้น ใหระลึกวาครั้งหนึ่ง เมื่อสมเด็จพระบรมโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยาสีลวราชรักษาศีลบริสุทธิ์
อํามาตยผูหนึ่งใจบาปหยาบชาประทุษรายในพระราชเทวี จึงไปหาพระยาปจจามิตรมาจับพระองคกับ
อํามาตยพันหนึ่งไปฝงเสียในปาชาผีดิบ ประมาณเพียงพระศอ ประสงคจะปลงพระชมมใหสิ้นสูญ
พระองคก็มิไดมีพระทัยประทุษรายตั้งขันติเปนเบื้องหนา

  ครั้นเพลากลางคืนสุนัขจิ้งจอกมาสูปาชาจะกินซากอสุภเขาไปใกลพระบรมโพธิสัตวจะกิน
พระองค ๆ เองคางทับไว สุนัขจิ้งจอกคุยดินลงไปจนพระองคขึ้นได ขุดอํามาตยขึ้นสิ้นทั้งพันเทพยดา
ก็พาพระองคมาสงถึงปราสาท พระองคก็มิไดประทุษรายตั้งพระยาปจจามิตรในที่เปนมิตร อนึ่ง
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พระองคเสวยพระชาติเปนขันติวาทีดาบท พระยากลาพุราชใหเฆี่ยนขับโบยตีทั้ง ๓ จําระ ๆ ละพัน ๆ 
แลวมิหนําซ้ําใหตัดมือตัดเทา โดดลงมาถีบทามกลางอุระถึงเพียงนี้แลว พระองคจะไดโกรธมาตรวา
หนอยหนึ่งหามิไดกลับอวยชัยใหพรเสียอีก ใชแตเทานั้น ควรจะอัศจรรยครั้งเมื่อเสวยพระชาติเปนจุล
ธรรมบาลราชกุมาร เปนราชโอรสพระเจามหาปตาปราช ๆ นั้นคือพระเทวทัตต อาศัยเวรานุเวรใหขัด
ใหเคืองพระทัย ใหลงราชอาญาเฆี่ยนขันติโดยตัดมือเทาบังคับใหตัดพระเศียรเกลา ขณะเมื่อนาย
เพชฌฆาตเขาจะตัดพระเศียรนั้นพระองคตั้งอธิวาสนขันติมิไดโกรธแกพระบิดาแลนายเพชฌฆาตผูจะ
ฆา

  ใชแตเทานั้น ครั้นเมื่อเสวยพระชาติเปนพระยาชางฉัททันต นายพรานชื่อวาโสอุดรยิงถูก
พระนาภีดวยลูกศรอันกําซาบไปดวยยาพิษ ถึงเพียงนี้ พระองคก็มิไดขัดมิไดเคืองแกโสอุดรพรานปา
กลับยอมใหโสอุดรเลื่อยงางามดวยรัศมีทั้ง ๖ ประการเสียอีก ใชแตเทานั้น ครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเปน
พญาพานรบุรุษผูหนึ่งตกลงไปในขางเขาขาดขึ้นมิได พระองคแบกมาสง บุรุษนั้นปรารถนาจะเอา
มังสะพระองคไปเปนเสบียง เอาศิลาตอพระเศียรถึงเพียงนี้พระองคก็ไมขึงไมโกรธ ใชแตเทานั้น ครั้ง
เมื่อเสวยพระชาติเปนพระยาภูริทัตนาคราช หมออาลัมภายกระทําใหลําบากเวทนาพาไปเลนในบาน
นอยบานใหญ พระองคจะไดขึงโกรธมาตรวาหนอยหนึ่งหามิได ใชแตเทานั้น ครั้งหนึ่งเสวยพระชาติ
เปนพญาสังขบาลนาคราช ไปรักษาศีลอยูบนจอมปลวกแทบฝงแมน้ํา วันหนึ่งบุตรนายพราน ๑๖ คน
จับเอาพระองคไปแทงถึง ๘ แหงแลวเอาไวสอดเขาคานหาม ๆ ไปเอาเชือกรอยจมูกผูกไว เขาทําถึง
เพียงนี้แลวพระองคก็ไมขึ้งไมโกรธไมทํารายแกเขา

  พระโยคาพจรพิจารณาถึงเยี่ยงอยางประเพณีมหาสัพพัญูโพธิสัตวดังนี้แลว จิตที่ขัดของ
เคียดเเคนในคนผูเปนเวรจะคอยเบาบางบรรเทาลง เมื่อโทโสเสื่อมหายจากสันดานแลว เมตตาจิต
ของพระโยคาพจรก็จะเสมอในคน ๔ จําพวก สีมสมฺเภโท กาตพฺโพ อันดับนั้นพระโยคาพจรพึง
จําเริญสีมสัมมสัมเภทเมตตา ๆ นั้น วาเมตตาเจือไปในแดนทั้ง ๔ นั้น คือตนของบุคคลผูจําเริญเมตตา
นั้นจัดเปนอัน ๑ บุคคลอันที่รักจัดเปนแดนอีก ๑ บุคคลอันเปนมัธยมอยางกลางจัดเปนแดนอัน ๑
บุคคลที่เปนแดนอัน ๑ แดนทั้ง ๔ นี้พึงใหระคนกันเปนอันหนึ่งอันเดียว คือรักตนอยางไรก็ใหรักผูอื่น
อยางนั้น รักผูอื่นอยางไรก็ใหรักตนอยางนั้น ประพฤติอยางนี้จึงเปนสัมมสัมเภทอธิบายวาคนทั้ง ๔ คือ
ตนของบุคคลผูจําเริญเมตตา ๑ คนที่รัก ๑ คนไมขัง ๑ คนเปนเวร ๑ ทั้ง ๔ นี้นั่งอยูในที่อันเดียวกันยัง
มีมหาโจรมากลาววา เอกํ อมฺหากํ เทถ ทานจงใหแกคนแกเราสักคน ๑ เราจะฆาเสียเอาเลือดคอ
ไปกระทําพลีกรรมแกเทวดา

  ผิวาบุคคลนั้น รักผูอื่นผูจําเริญเมตตานั้น พึงคิดวา อสุกํ วา คณฺหนฺตุ มหาโจรจงจับเอา
คนนั้นเถิด ถาคิดดังนั้นก็ไดชื่อวาไมกระทําสีมสัมเภท คือเจือกันแหงแดนเหตุวารักตนหารักคนทั้ง ๓ 
ไม ผิวาผูจําเริญเมตตานั้นรําพึงคิดวา มํ คณฺหนฺตุ มหาโจรจงจับเอาอาตมาอยาไดจับเอาคนทั้ง ๓ 
นี้ แมถึงจะคิดอยางนี้ก็ดี ก็มิไดชื่อวากระทําสีมสัมเภท เหตุรักแตคนทั้ง ๓ หารักตนเองไม กาลใดแล
บุคคลผูจําเริญเมตตานั้น มิไดเห็นซึ่งบุคคลที่ตนจะพึงใหแกมหาโจรแตสักคนหนึ่งในระหวางคนทั้ง ๔
นั้นจิตประพฤติเปนอันเสมออยูในคนทั้ง ๔ นั้น คือตน แลคนทั้ง ๓ ดังนี้แลไดชื่อวาพระโยคาพจร
กระทําสีมสัมเภท

  เมื่อจําเริญพระเมตตาเปนสีมสัมเภทดังนี้แลว พึงแผเมตตาเปน ๓ สถานดวยสามารถ อโน
ทิศ โอทิศ ทิสาผรณะ คือแผเมตตามิไดเฉพาะก็ดี เฉพาะก็ดี แผทั่วทิศทั้ง ๑๐ ก็ดี มีเมตตาจิตใหเปน
ประโยชนแกสรรพสัตวทั้งปวงเบื้องบนถึงภวัคคพรหมเปนที่สุด เบื้องต่ําตลอดอเวจีนรก โดย
ปริมณฑลทั่วอนันตสัตวอันอยูในอนันตจักรวาล พระโยคาพจรแผเมตตาเปนอโนทิศนั้นดวยอาการทั้ง 
๕ วา สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ อพฺยาปชฺญา โหนฺตุ อนีฆา โหนฺตุ สุขี อัตฺตานํ ปริหรนฺตุ สพฺ
เพ ปาณา สพฺเพ ภูตา สพฺเพ ปุคฺคลา สพฺเพ อตฺตภาวปริจาปนฺนา อเวรา โหนตุ ฯลฯ ปริหรนฺตุ
แปลเนื้อความวา สพฺเพ สตฺตาอันวาสัตวทั้งหลายอันยังของอยูในรูปปาทิขันธดวยฉันทราคะ อเว
รา โหนฺตุจงอยามีเวรแกกัน อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุจงอยามีพยาบาทแกกัน อนีฆา โหนตุ จงอยามี
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อุปทวทุกขในกาย สุขี อตตานํ ปริหรนฺตุ จงนําใหพนจากทุกขรักษาตนใหเปนสุขทุกอิริยาบถเถิด 
อยางนี้เปนอาการอัน ๑

  สพฺเพ ปาณา อันวาสัตวอันมีชีวิตอยูดวยอัสสาสะ ปสสาสะมีปญจขันธบริบูรณทั้งปวงบท
ประกอบเหมือนกันเปนอาการอัน ๑ สพฺเพ ภูตาอันวาสัตวทั้งหลายอันเกิดในจตุโวการภพมีขันธ ๕ 
ประการ คือรูปพรหม แลสัตวอันเกิดในเอกโวการภพมีขันธ ๑ คือสัญญีสัตวเปนอาการอัน ๑ สพฺเพ
ปุคฺคลาอันวาสัตวอันจะไปสูนรกทั้งปวงเปนอาการ ๑ สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา อันวาสัตวอันนับ
เขาในอาตมาภาพ เหตุอาศัยขันธทั้ง ๕ แลบัญญัติวาอาตมาภาพนั้น จึงเอาบทอเวราเปนตนนั้น
ประกอบดวยเปนอาการอันเปน ๑ เปน ๕ ดวยกัน

  ในอโนทิศนั้นแลแผเมตตาไปในอโนทิศนั้นคือเฉพาะเปนสวนวาหญิงชายมีอาการ ๗
วา สพฺเพ อิตฺถิโย อเวรา โหนฺตุ ฯลฯ สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ สพฺเพ ปุริสา สพฺเพ อริยา สพฺเพ 
อนริยา สพฺเพ เทวา สพฺเพ มนุสฺสา สพฺเพ วินิปาติกา อเวรา โหนฺตุ ฯลฯ ปริหรนฺตํ สพฺเพ อิตฺถิ
โย นั้น แปลวาบุรุษทั้งหลายทั้งปวง สพฺเพ ปุริสานั้น แปลวาบุรุษทั้งหลายทั้งปวง สพฺเพ อริยา
แปลวาพระอริยเจาทั้งหลายทั้งปวง สพฺเพ อนริยาแปลวาไมใชพระอริยเจา คือปุถุชนทั้งหลายทั้ง
ปวง สพฺเพ เทวา แปลวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวง สพฺเพ มนุสฺสา แปลวามนุษยทั้งหลายทั้ง
ปวง สพฺเพ วินิปาติกาแปลวาอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงจึงใสอเวราเปนตนเขาทุกบท ๆ เปนอาการ 
๗ ดวยกัน

  แลทิสาผรณะนั้นมีอาการ ๑๐ คือ สพฺเพ ปุรตุถิมาย ทิสาย สตฺตา อเวรา ฯลฯ ปริหรนฺ
ตุ สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย สตฺตา สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย สพฺเพ ปุรตฺถิ
มาย อนุทิสาย สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิ
สาย สพฺเพ เหฏ ิมาย ทิสาย สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย สตฺตา อเวรา โหนฺตุ ฯลฯ ปริหรนฺตุ อธิบาย
เนื้อความวา แผเมตตาไปแกสัตวอันอยูในทิศทั้ง ๑๐ เปนอาการ ๑๐ ประการดวยกัน อาการ ๕ อาการ 
๗ อาการ ๑๐ ดังกลาวมานี้ สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจาตรัสเทศนาไว

  สําหรับพระโยคาพจรอันไดฌานแลวแผเมตตาเปน เจโตวิมุตติ พรหมวิหารอัปปนา
ฌานในกรุณาพรหมวิหารนั้น คือโยคาพจรไดเห็นแลว ซึ่งบุรุษอันเปนกําพรามีรูปวิกลพึงเกลียดเปน
คนเข็ญใจไดซึ่งความยากยิ่งนัก มีมือแลเทาอันทานตัดเสียมีแตกระเบื้องขอทานวางไวเฉพาะหนา
นอนอนาถอยูในศาลาแหงคนยาก แลมีหมูหนอนอันคลานคล่ําออกจากมือจากเทา แลรองไหรอง
คราง เมื่อเห็นแลวจงถือเอาซึ่งสัตวนั้นเปนนิมิต พึงแผซึ่งกรุณาไปวา กิจฺฉาวตายํ สตฺโต อาปนฺโน 
อปฺเปวนาม อิมมฺหา ทุกฺขา มฺุเจยฺย เอาบทดังนี้เปนบริกรรมภาวนาจําเริญไปลงเนือง ๆ แปลเปน
เนื้อความวาดังเราสังเวช สัตวผูนี้ถึงซึ่งความลําบากยิ่งนักแมไฉนพึงพนจากความทุกขบัดนี้เถิด

  ถาจะแผซึ่งกรุณาไปในสัตวเปนอันมาก ใหเอาบทดังบริกรรมภาวนาวา ทุกฺขา ปมฺุ
จนฺตุ ปาณิโน ดังนี้จงเนือง ๆ ถามิไดซึ่งคนอนาถาเห็นปานดังนั้น แมบุคคลอันกอปรดวยความสุข 
แตทวาเปนคนกระทําบาปหยาบชา มีกายแลวาจาจิตทั้ง ๓ สถานนั้น นิราศจากกุศลธรรมสิ้น ให
โยคาพจรนอมซึ่งคนดังนั้นมาเคียงขาง ดวยโทษในอนาคตแลวพึงจําเริญซึ่งกรุณาไปวา บุคคลผูเปน
กําพรา แตในมนุษยโลกนี้กอปรดวยความสุขเสวยซึ่งโภคสมบัติลวนแลวดวยความสุข แตทวา
กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร แหงผูนี้จะมีเปนกุศลแตอันเดียวก็หามิได แมดับชีวิตแลวที่ไหนจะแคลว
อบายทั้ง ๔ ก็จะเสวยแตทุกขโทมนัสจะนับมิได ในอบายภูมิเที่ยงแทเบื้องหนาแตนั้นโยคาพจรพึง
จําเริญซึ่งกรุณานั้นไปแกบุคคลอันเปนที่รักแลวใหจําเริญไปแกคนอันมัธยัสถไมรักไมชัง ลําดับนับพึง
จําเริญไปแกบุคคลอันเปนเวรแกตน แลวิธีอันจะระงับซึ่งเวรแลกระทําซึ่งสีมสัมเภทนั้น ก็เหมือนดังวิธี
อันกลาวแลวในเมตตาพรหมวิหาร เมื่อโยคาพจรเสพซึ่งสมถนิมิตอันเปนไปดวยสามารถสีมสัมเภทนั้น
แลว จะจําเริญซึ่งกรุณาไปก็จะถึงซึ่งอัปปนาฌาน โดยนัยดังกลาวในเมตตาพรหมวิหาร ฯ
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จบเมตตากรุณาพรหมวิหารแตเพียงเทานี้

  ในวิมุทิตาพรหมวิหารนั้น ใหพระโยคาพจรแผซึ่งมุทิตาจิตอันชื่นชมไปในสหายนักเลงนั้น
กอน แลสหายเห็นปานนั้นเคยชื่นชมดวยกัน เมื่อจะกลาวซึ่งวาจานั้น สํารวจกอนแลวจึงเจรจากันตอ
ภายหลัง ถามิดังนั้นพระโยคาพจรไดเห็น มิฉะนั้นไดฟงขาวแหงบุคคลอันเปนที่รักแหงตนอันกอปร
ดวยความสุขเสวยซึ่งอารมณอันเปนสุขนั้น ใหทําจิตใหชื่นชมยินดีดวยความสุขความสบายแหงสหาย
นั้นแลว พึงแผมุทิตาไปวา อโห วตายํ สตฺโต สาธุ อโห สฏุ ดังนี้จงเนือง ๆ แปลวา อโห วตดังเรา
ชื่นชม อยํ สตฺโต อันวาสัตวผูนี้ดียิ่งนัก ถาจะแผไปซึ่งมุทิตาในสัตวเปนอันมาก ใหเอาบทดังนี้
บริกรรมภาวนาวา สสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ จงเนือง ๆ ในลําดับนั้นจึงจําเริญมุทิตาไปในบุคคลอัน
มัธยัสถ แลบุคคลอันเปนเวร แลวิธีอันจะบรรเทาซึ่งเวรแลกระทําซึ่งสีมสัมเภทนั้น มีนัยอันกลาวแลวใน
เมตตาพรหมวิหารนั้น ฯ

จบมุทิตาพรหมวิหารแตเพียงเทานี้

  โยคาพจรปรารถนาจะจําเริญอุเบกขาพรหมวิหารร ใหออกจากตติยฌานอันตนไดในเมตตา
พรหมวิหาร แลกรุณาพรหมวิหาร แลมุทิตาพรหมวิหารนั้นแลว จึงบําเพ็ญซึ่งจิตไปใหเฉพาะตอบุคคล
อันมัธยัสถไมรักไมชัง พึงยังอุเบกขาจิตใหบังเกิดดวยกรรมวา สตฺตา สตฺตา คตา วา กมฺมสฺสกา
โหนตฺ ดังนี้จงเนือง ๆ เมื่อุเบกขาจิตบังเกิดเปนอันดี ในบุคคลอันมัธยัสถแลว ใหโยคาพจรแผซึ่ง
อุเบกขาไปในบุคคลอันเปนที่รักแลว จําเริญไปในสหายอันเปนนักเลงแลว จําเริญไปในบุคคลอันเปน
เวรแลวจึงกระทําสีมสัมเภทในบุคคลทั้ง ๔ จําพวก ดวยสามารถตั้งจิตใหเสมอกันในบุคคลทั้ง ๔ 
จําพวกแลว พึงสองเสพกระทําเนิง ๆ ซึ่งสีมสัมเภทนั้นเปนนิมิต เมื่อจําเริญไปดังนี้เนือง ๆ อันวาจตุตถ
ฌานก็จะบังเกิดแกโยคาพจรเจานั้นโดยนัยอธิบายอันกลาวแลวในปวีกสิณนั้น ฯ

จบอุเบกขาพรหมวิหารแตเทานี้

  แลโยคาพจรอันจําเริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารนั้น จะไดซึ่งอานิสงส ๑๑ ประการ สุขํ สุปติ 
คือจะหลับก็เปนสุขดุจเขาซึ่งสมาบัติ ๑ คือตื่นขึ้นก็เปนสุข ๑ มีหนาอันปราศจากวิการดุจดังวาดอกบัว
อันบาน ๑ จะนิมิตฝนก็มิไดเห็นซึ่งสุบินอันลามก ๑ จะเปนที่รักแกมนุษย จะเปนที่รักแหงเทวดาและ
ฝูงผี ๑ ฝูงเทพยดาจะอภิบาลรักษา ๑ และผูจําเริญเมตตานั้น เพลิงก็มิไดสังหาร จะมิไดเปนอันตราย
เพราะยาพิษ ศัสตราวุธอันบุคคลประหารก็มิไดเขาไปในกาย ๑ คือจิตแหงบุคคลผูนั้นจะตั้งมั่นลงเปน
องคสมาธิ ๑ คือมีพักตรจะผองดังผลตาลอันหลนจากขั้ว ๑ เมื่อกระทํากาลกิริยามิไดฟนเฟอนสติ ๑
แมจะมิไดตรัสรูมรรคผลในชาตินี้ ก็จะไปบังเกิดในพรหมโลก ๑ เปน ๑๑ ประการดวยกัน เหตุดังนั้น 
นักปราชญผูมีปญญาพึงหมั่นจําเริญซึ่งเมตตาพรหมวิหาร อันมีอานุภาพเปนอันมากดังกลาวมานี้ ฯ

วินิจฉัยในจตุพรหมวิหารยุติเทานี้

พฺรหฺมวิหารนนฺตรํ อุทิฏเสุ ปน อรูเปสุ อากาสานฺจายตนํ ภาเวตุกาโม ฯลฯ
จตุตฺถฌานํอุปฺปาเทติ เบื้องหนาแตนี้จะวิสัชนาในอรูปกัมมัฏฐาน ๔ ประการ อันพระพุทธโฆษา
จารยเจาผูตกแตงคัมภีรพระวิสุทธิมรรคสําแดงไว ในลําดับแหงพระจตุพรหมวิหาร ๔ ประการ แลอรูป
กัมมัฏฐาน ๔ นั้น คืออากาสานัญจายนตนะ ๑ วิญญานัญจายตนะ ๑ อากิญจัญญายตนะ ๑ เนวสัญญา
นาสัญญายตนะ ๑ เปน ๔ ดวยกัน อากาสานฺจายตนํ ภาเวตุกาโม พระโยคาพจรกุลบุตร ผูมี
ศรัทธาปรารถนาจะจําเริญอรูปกัมมัฏฐานนั้น ยอมจําเริญอากาสานัญจายตนญาณนั้นกอน เหตุวาอรูป
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ฌานนี้เปนอารัมมณสมติกกมฌาน ไดสําเร็จลวงอารมณตอ ๆ นั้น จะไดสําเริญรูปฌานเปนปฐมนั้น 
เพราะเหตุวาลวงเสียซึ่งปฏิภาคนิมิต อันเปนอารมณแหงรูปาพจรจตุตถฌาน จะไดสําเร็จอรูปฌานคํา
รบ ๒ นั้น เพราะเหตุลวงเสียซึ่งอากาศอันเปนอรูปฌานเปนปฐม จะไดสําเร็จอรูปฌานเปนคํารบ ๓ นั้น 
เพราะเหตุที่ลวงเสียซึ่งวิญญาณอันเปนอารมณแหงอรูปฌานเปนคํารบ ๒ จะไดสําเร็จอรูปฌานเปนคํา
รบ ๔ นั้น เพราะเหตุที่ลวงเสียซึ่งนัตถิภาวะ (ความลับเปนของไมมี ) อันเปนอารมณแหงอรูปฌานเปน
คํารบ ๓ ตกวาตองจําเริญใหเปนลําดับ ๆ ขึ้นไปดังนี้

  ที่จะลวงเบื้องตนเสียจะโดดขึ้นไปจําเริญเบื้องปลายนั้นจําเริญบมิได เหตุฉะนี้ พระ
โยคาพจรกุลบุตรผูปรารถนาจะจําเริญอรูปกัมมัฏฐานนั้น จึงจําเริญอรูปฌานเปนปฐม อันชื่อวาอา
กาสานัญจายตนฌานนั้นกอนเหตุไฉนพระโยคาพจรจึงรักใครอรูปกัมมัฏฐาน พอใจจําเริญอรูป
กัมมัฏฐาน รูเป อาทีนวํ ทิสฺวา อธิบายวาพระโยคาพจรพิจารณาเห็นโทษในรูปเหตุนั้น แมวาสัตวทั้ง
ปวงจะทะเลาะทุมเถียงกัน ชกตอยตีโบยกันดัวยไมนอยและไมใหญ ไมยาวและไมสั้นก็ดี จะทิ้มแทง
กันดวยศัตราวุธตาง ๆ นั้นก็ดี จะเบียดเบียนกันไดดังนี้ที่อาศัยแกกรัชกาย ถาหากรัชกายบมิไดมีจิต
เจตสิกไมมีรูปแลว สภาวะชกตอยตีรันทิ่มแทงฟาดฟนเบียดเบียนกันตาง ๆ นั้นหามิได

  อาพาธสหสฺสานํ ถึงโรคาพยาธิปวยไขมีประการตาง ๆ มากกวามาก มีโรคในตาในหูเปน
อาทินั้นก็ยอมบังเกิดในกรัชกาย มีกรัชกายแลวสรรพโรคตาง ๆ ก็บังเกิดขึ้นเบียดเบียนใหปวยใหเจ็บ
ใหลําบากเวทนาสาหัสสากรรจ สุดที่จะพรรณนา ถาหารูปบมิไดแลวโรคาพยาธิจะบังเกิดไดที่ไหนเลา 
ก็หาบมิไดดวยกัน พระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาเห็นโทษดวยประการฉะนี้ ปรารถนาที่จะใหพนรูป
เหนื่อยหนายเกลียดกลัวแตรูปนั้นมีกําลัง ประสงคจะใหรูปนั้นดับสูญ จึงอุตสาหะพากเพียรพยายาม
จําเริญซึ่งอรูปกัมมัฏฐานทั้ง ๔ ประการ มีอากสานัญจายตนเปนอาทิ มีเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
เปนปริโยสานแรกเริ่มเดิมทีเมื่อจะจําเริญอากาสานัญจายตนฌานนั้น พระโยคาพจรเจาเขาสูรูปาพจรจ
ตุตถฌานนั้นกอน เมื่อเขาสูจตุตถฌานนั้นถือเอากสิณนิมิตเปนอารมณ กสิณ ๙ ประการ คือ ปวี
กสิณ อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นีลกกสิณ ปตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ
อาโลกกสิณ ทั้ง ๙ ประการนี้ ตามแตจะเลือกเอาสิ่งหนึ่งเถิด

  จะหามหามิไดหามมิใหพิจารณาเอาอารมณแตปริจฉินนากาสกสิณสิ่งเดียวอากาสกสิณที่
ตนกําหนดนั้นพระโยคาพจรพึงละเวนเสีย เมื่อเขาสูรูปาพจรจตุตถฌานมีกสิณอันใดอันหนึ่งนับเขาใน
กสิณ ๙ ประการนั้นเปนอารมณแลว พระโยคาพจรพึงเพิกกสิณนั้นเสีย จะไดกําหนดกฏหมายในกสิณ
เอาใจใสในกสิณนั้นหามิไดเพิกเฉยบมิไดพิจารณาซึ่งกสิณนิมิต ตั้งจิตพิจารณาเอาอากาศเปนอารมณ 
เพื่อพิจารณาเอาอากาศเปนอารมณนั้นพิจารณาไป ๆ กสิณนิมิตในเดิมนั้นอันตรธานหาย อากาศเปลา
เทาที่วงกสิณนั้นปรากฏในมโนทวารกาลใด พระโยคาพจรกุลบุตรก็พิจารณาเอาอากาศเปนอารมณ
กระทําบริกรรมภาวนา อนนฺโต อากาโส อนนฺโต อากาโส (อากาศไมมีที่สุด ๆ) บริกรรมภาวนาไป
รอยคาบพันคาบหมื่นคาบแสนคาบ ตราบเทาปฐมอรูปจิตจะบังเกิดในสันดาน ถาจะวาที่แทแตอํานาจรู
ปาพจรจตุตถฌานนั้นก็อาจจะลวงรูปเสียได ทานผูใดสําเร็จรูปาจตุตถฌานนั้น ถาปรารถนาจะหนีให
พนรูป จะลวงใหพนรูปก็อาจจะไดสําเร็จ แตทวาทานพิจารณาเห็นกสิณนิมิตที่เปนอารมณแหงรู
ปาพจรจตุตถฌานนั้น มีสัณฐานเหมือนดวยรูป มีสีสันพรรณนั้น คลายกันกับรูป ก็มีความตระหนกตกใจ
กลัวแกรูปนั้นเปนกําลังปรารถนา จะลวงเสียซึ่งนิมิตบมิขอเห็นซึ่งกสิณนิมิตที่เปนอารมณแหงรูป แหงรู
ปาพจรจตุถฌาน ยถา หิ ภิรุโก ปุริโส เปรียบปานดุจบุรุษอันขลาดแตอสรพิษนั้น ไปปะอสรพิษไล
ในกลางหนทางแลนหนีอสรพิษไปดวยกําลังอันเร็วเหลือบเห็นรอยขีดรอยเขียนเปนรูปงู เห็นใบตาล
อันบุคคลถักและพันเปนรูปงู เห็นเสนเชือกและเครือวัลย เห็นแผนดินแตกระแหง ก็มีความสะดุงตก
ประหมาสําคัญวางูบมิปรารถนาจะเล็งแลดูซึ่งรอยขีดเปนตนนั้น

  ฉันใดก็ดี พระโยคาพจรผูพิจารณาเห็นกสิณนิมิตอันมีพรรณสัณฐานเหมือนดวยรูปคลาย ๆ
กันกับรูปก็มีความตกประหมาบมิปราถนาจะขอเห็นซึ่งกสิณนิมิตมีอุปไมย ดังนั้นถามิดังนั้น เปรียบตอ
บุรุษอันเปนเวร ๆ นั้นตั้งใจคอยเบียดเบียนอยู ไดไปอยูบานอื่น ไปเห็นมนุษยที่เหมือนดวยบุรุษอันเปน
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เวรก็สะดุงตกใจ ไมปรารถนาที่จะขอเห็นถามิดังนั้นเปรียบเหมือนบุรุษสุกรแถก เหลือบเห็นหมอขาว
และตกใจวิ่งหนีหมอขาว ดวยสําคัญวาสุกร ถามิดังนั้นเปรียบดังบุคคลผูขลาดผี แลเห็นใบตาลในที่มืด
และแลนหนีใบตาล ดวยสําคัญวาปศาจฉันใดก็ดี พระโยคาพจรเห็นแตปฏิภาคนิมิตแหงกสิณ อันมีพระ
สัณฐานเหมือนดวยรูปปรากฏในมโนทวารก็มีความตกใจ มีอุปไมยดังนั้น

  พระโยคาพจรอันหนายรูปปรารถนาจะไปใหพนรูปนั้น เมื่อจําเริญรูปาพจรจตุตถฌานที่ตน
ไดชํานาญเปนอันดี พิจารณาเห็นโทษแหงจตุตถฌานวา รูปาพจรจตุตถฌานนี้กระทําที่เราเหนื่อย
หนายเปนอารมณ มีขาศึกคือโสมนัสอันอยูใกลหยาบวาอรูปสมาบัติจะไดละเอียดเหมือนอรูปสมาบัติ
หาบมิได เมื่อพิจารณาเห็นโทษแหงรูปวพจรจตุตถฌานดวยประการดังนี้ ก็สิ้นความรักใครในรูปพจรจ
ตุตถฌาน กําหนดเองแตอากาศที่กสิณนิมิตถูกตองเปนอารมณ และอาการที่เพิกกสิณออกนั้นจะได
เหมือนอาการอันเพิงขึ้นซึ่งเสื่อลําเเพน และอาการอันแซะขนมปงนั้นหาบมิได อาการที่พระโยคาพจร
เพิกเฉย บมิไดกําหนดเอากสิณรูปเปนอารมณ ตั้งจิตเปนกําหนดเอาแตอากาศเปนอารมณ กาลเมื่อ
กสิณรูปอันตรธานหาย อากาศมีประมาณเทาวงกสิณที่ปรากฏแจงในมโนทวารนั้น ไดชื่อวากสิณฆาต
มากาศ บางคาบอาจารยเรียกวากสิณผุฏฐากาศ บางคาบอาจารยเรียกวากสิณวิวิตตากาศ และอากาศ
ที่พระโยคาพจรเพิกกสิณเสียแลวนั้น ยตฺตกํ อิจฺฉติ ถาพระโยคาพจรปรารถนาจงแผออกใหญ
เทาใด ก็ใหญออกเทานั้นสําเร็จโดยความปรารถนา ถึงจะแผใหญออกไปใหตลอดออกไปถึงขอบ
จักรวาลเปนกําหนดก็อาจแผไดสําเร็จความปรารถนา และอากาศที่พระโยคาพจรเพิกเสียแลวใหพระ
โยคาพจรพิจารณาเอาเปนอารมณ กระทําบริกรรมภาวนาวาอากาโส อากาโส จงเนือง ๆ ยกวิตกขึ้นใน
อากาศ ตั้งวิตกไวในอากาศ เมื่อวิตกอยูในอากาศนิมิต พิจารณาอากาศชนิดนั้นเนือง ๆ นิวรณธรรมก็
จะสงบจากสันดาน เมื่อนิวรณธรรมสงบแลวจิตจะตั้งไดเปนอุปจารสมาธิแลว ใหพระโยคาพจรสอง
เสพอากาศนิมิตนั้นจงเนือง ๆ อยาไดเพิกไดเฉย พึงกระทําบริกรรมภาวนาวาอากาโส จําเริญอากาศ
นิมิตนั้นไวใหมั่นในสันดาน

  ปฐมรูปาฌานอันชื่อวาอากาสานัญจายตนะ จึงบังเกิดยึดหนวงเอาอากาศนิมิตนั้นเปน
อารมณ นักปราชญพึงสันนิษฐานวาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อันเปนรูปปาพจรนั้น
บังเกิดขึ้น ถือเอากสิณนิมิตมีปฐวีกสิณเปนตนเปนอารมณและมีฉันใด อากาสานัญจายตนฌานนี้ก็
บังเกิดยึดหนวงเอาอากาศนิมิตเปนอารมณ มีอุปไมยดังนั้น ในปฐมวิถีแรกเริ่มเดิมที เมื่อจะไดสําเร็จอา
กาสานัญจายตนะนั้น อัปปนาจิตบังเกิด ขณะเดียวก็ตกภวังค อุเบกขาฌานสัมปยุตตกามาพจรชวนะที่
รอง อัปปนานั้นบังเกิด ๓ ขณะบาง ๔ ขณะบาง โดยสมควรแกวาสนาแหงบุคคลอันเปนทันธาภิญญา
และขิปปาภิญญา ถาวาสนาบุคคลนั้นเปนทันธาภิญญา อุเปกขาญาณสัมปยุตตกามาพจรชวนะก็
บังเกิด ๔ ขณะ ขณะเปนปฐมชื่อวาบริกรรม ขณะเปนคํารบ ๒ นั้นชื่อวาอุปจาร ขณะเปนคํารบ ๓ ชื่อวา
อนุโลม ขณะเปนคํารบ ๔ ชื่อวา โคตรภู เมื่อโคตรภูบังเกิดที่ ๔ แลวอากาสานัญจายตนจิตก็บังเกิดที่ 
๕ ที่ ๖ นั้นตกภวังค ถาวาสนาบุคคลนั้นเปนขิปาภิญญา อุเปกขาญาณสัมปยุตตกามาพจรชวนะก็
บังเกิด ๓ ขณะ ขณะเปนปฐมชื่อวาอุปจาร ขณะเปนคํารบ ๒ ชื่อวาอนุโลม ขณะเปนคํารบ ๓ ชื่อวา
โคตรภู เมื่อโคตรภูบังเกิดที่ ๓ แลว อากาสานัญจายตนจิตก็บังเกิดที่ ๔ ที่ ๕ นั้นตกภวังค เปนอรู
ปาพจร เปนอัปปนาชวนะ และปฐมอัปปนา วิธีแหงทานที่มีวาสนาเปนขิปปาภิญญานั้น ชวนะจิตบังเกิด 
๔ ขณะ ขณะที่ ๑ นั้นเปนเปนกามาพจร ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ นั้นก็เปนกามาพจร ที่ ๕ นั้นเปนอรูปาพจร
เปนอัปปนาจิต และขอซึ่งอรูปเปนปฐม ไดนามบัญญัติชื่อวาอากาสานัญจายจตนะนั้น จะมีอธิบายเปน
ประการใด อธิบายวาอากาสานัญจายตนะศัพทนี้ ถาจะแปลตัดออก ๓ บท อากาสะบท ๑ อนัญจะบท 
๑ อายตนะบท ๑ อากาสะ แปลวาชองวางอนัญจะนั้นเดิมเปนอนันตะอยูอาเทศ (แปลง) ตะเปนจะ จึง
เปนอนัญจะ แปลวาหาที่สุด คืออุทปาทิขณะบมิได

  อายตนะนั้น แปลวาที่อยู นักปราชญพึงรูซึ่งอรรถาธิบายตามนัยอันฎีกาจารยวิสัชนา ไวใน
ฎีกาพระอภิธรรมมัตถสังคหะวา อากาศนั้นไดชื่อวาอนัญจะเพราะเหตุหาอุปาทิขณะและภวังคขณะบ
มิได อันธรรมดาวาอากาศนี้ไมรูเกิดไมรูทําลายอันหาที่สุดขางอุปาทขณะแหงอากาศวา อากาศนี้
บังเกิดแตนั้นมาบังเกิดมในวันนั้นคืนนั้นปนั้นเพลานั้น บังเกิดในครั้งนั้น ๆ จะหาที่สุดขางอุปาทขณะ
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ดังนี้บมิได ประการหนึ่งจะหาที่สุดขางทําลายแหงอากาศวา อากาศนี้จําทําลายไป ในวันนั้นคืนนั้น
เดือนนั้นปนั้นเพลานั้น จะหาที่สุดขางทําลายดังนี้บมิได ตกวาฝายขางบังเกิดก็ไมมีที่สุด ฝายขาง
ทําลายก็ไมมีที่สุด อาศัยเหตุฉะนี้ อากาศนั้นถึงมาตรวามีนอย มีประมาณเทาวงกสิณก็ดี นอยกวาวง
กสิณก็ดี ก็สมควรจะเรียกวาอนัญจ วาหาที่สุดบมิได นักปราชญพึงเห็นอธิบายฉะนี้ อยาพึงเห็นอธิบาย
วา อากาศนั้น ตอเมื่อใดแผไปหาที่สุดบมิไดจึงจะไดชื่อวาอนัญจะ ถายังมิไดแผออกใหใหญใหกวาง 
ยังนอย ๆ อยูแตพอกําหนดไดนั้น จะไดชื่อวาอนัญจะหาบมิได อยาพึงเห็นอธิบายดังนั้น พึงเขาใจ
ตามนัยแหงฎีกาจารย ผูตกแตงฎีกาพระอธิธรรมมัตถสังคหะ ดังพรรณนามานั้น เปนใจความวาปฐมรู
ปาฌานนั้นยึดหนวงเอาอากาศนิมิต อันหาอุปาทขณะและภวังคขณะมิไดเปนอารมณ อากาศนิมิตอัน
หาที่สุดคือ อุปาทขณะและภวังคขณะบมิไดนั้น เปนที่ตั้งเล็งปฐมารูปาฌานเปนที่ยึดที่หนวงที่สํานัก
อาศัยแหงปฐมารูปจิต เหตุดังนั้นปฐมารูปจิตนั้นจึงไดชื่อวาอากาสานัญจยตนฌาณ พึงรูแจงโดยนัย
อุปมาวา ประดุจเกวียนและประตูชองแหงหนาตาง อันบุคคลปดบังไวดวยผาเขียวและผาขาวผาแดง
และผาดําผืนใดผืนหนึ่งนั้นก็ดี ปากโอและปากขันปากหมอและปากกระออม อันบุคคลหุมไวดวยผา
เขียวและผาขาวผาแดงผาดําอันใดอันหนึ่งนั้นก็ดี แตบรรดาชองอันบุคคลปดปองหุมไวดวยผานั้น เมื่อ
ผาสาฏกยังปดยังปกยังหอยังหุมเปนปกติอยู บุรุษชายหญิงทั้งปวงแลไปก็เห็นแตผาที่ปดที่บัง เห็นแต
ผาที่หอหุมจะไดแลเห็นชองหา

  บมิได กาลเมื่อผาที่ปดที่บังที่หอที่หุมนั้นปลิวไปดวยกําลังลมก็ดี ตกลงดวยวัตถุอันคืน มี
ไมหนามเกี่ยวของก็ดี มีผูใดผูหนึ่งมาเปดเผยเลิกรื้อเสียก็ดี กาลเมื่อที่จะหาผาผิดปกหุมหอมิไดแลว
บุตรชายหญิงทั้งปวง แลไปก็เห็นชองนั้นปรากฏเปนอากาศเลา อันนี้แลมีฉันใด ผาที่ปกปดหอหุมอยู
นั้น ดุจปริมณฑลแหงกสิณที่เปนอารมณแหงรูปาพจรฌาน ประตูเกวียนประตูชองหองหนาตาง ปาก
โอแลปากขันปากหมอและปากกระออม อันหาผาสาฎกจะปดปาหุมหอมิไดแลเห็นปรากฏอันอากาศ
เปลา เปนชองเปลาอยูนั้น อุปไมยดุจอากาศที่มีกสิณอันเพิก แลเปนอารมณแหงปฐมารูปฌาน

  กาลเมื่อบุรุษชายหญิงทั้งหลายแลไปเห็นแตผาสาฏกที่ปกปดหอหุม บมิไดแลเห็นชอง
แหงประตูเกวียนเปนอาทินั้น มีอุปไมยดังพระโยคาพจรกุลบุตรอันเขาสูรูปาพจรฌาน มีปฏิภาคนิมิต
แหงภูตาทิกสิณเปนอารมณ ยังมิไดอากาศเปนอารมณไดกอน กาลเมื่อผาสาฏกปราศจากไปมิไดปด
ปงหอหุมอยูเหมือนอยางแตกอน บุรุษชายหญิงทั้งหลายแลไปมิไดเห็นผาสาฏกเห็นแตประตูเกวียน
เปนอาทิ ปรากฏเปนอากาศเปลา เปนชองเปลาอยูนั้น มีอุปไมยดังพระโยคาพจรอันหนายจากรูป เพิก
กสิณเสียแลวแลพิจารณาเอาอากาศเปนอารมณ ตราบเทาไดสําเร็จปฐมรูปฌาน อันมีนามบัญญัติชื่อ
วาอากาสานัญจายตนฌาน เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรไดสําเร็จกิจในภาวนาวิธีมีประมาณเทานี้ เกลียด
หนายชิงชัง ซึ่งรูปสัญญาระงับเสียซึ่งสัญญาใหปราศจากขันธสันดานละเสียซึ่งปฏิฆสัญญา ปราศจาก
มนสิการในนานัตตสัญญา บมิไดกระทํามนสิการในนานัตตสัญญาแลวกาลใดก็ไดชื่อวาพรอมเพรียง
ดวยอากาสานัญจยตนฌานในกาลนั้น

  แทจริงอรูปฌานนี้มีคุณคามากกวาวามากรํางับดับเสียไดซึ่งรูปสัญญา ละเสียไดซึ่งปฏิฆ
สัญญา แลนานัตตสัญญา รูปสัญญานั้นไดแกรูปาพจร ๒๕ แลกสิณทั้ง ๓ เหตุ วาเวนจากอากาสกสิณ 
ปฏิฆสัญญานั้นไดแกทวิปญจวิญญาณ ๑๐ จิต แทจริงทวิปญจวิญาณ ๑๕ นี้ ไดชื่อวาปฏิฆสัญญา 
ดวยอรรถวาบังเกิดในปญจทวารวิถี เพราะเหตุที่อารมณมากระทบประสาท แลนานัตตสัญญานั้นไดแก
จิต ๔๔ จิต คือกามาพจรกุศล ๘ จิต อกุศล ๑๒ จิต กามาพจรกุศลวิบาก ๑๑ จิต อกุศลวิบาก ๒ จิต 
กามาพจรกิริยา ๑๑ จิต สิริ ๔๔ จิต นี่แลไดชื่อวานานัตตสัญญาดวยอรรถวามีชาติอันตาง ๆ เปนกุศล
ชาติบาง เปนอกุศลชาติบาง เปนอัพยากฤตชาติบาง นักปราชญพึงสันนิษฐานวา พระโยคาพจรจะได
สําเร็จอรูปฌานนั้น อาศัยเหตุที่ละรูปาพจรเสียไดอาศัยเหตุที่ละกสิณ ๙ ประการเสียได ถายังละรู
ปาพจรจิตเสียมิไดยังละกสิณ ๙ ประการเสียมิไดตราบใด ก็ยังมิไดสําเร็จอรูปฌานตราบนั้น ตอเมื่อใด
ละรูปาพจรจิตเสียได ละกสิณ ๙ ประการเสียไดแลว จึงอาจสําเร็จอรูปพจรฌานแตปฏิฆสัญญา คือทวิ
ปญญาญาณ ๑๐ จิต แลนานัตตสัญญา คือกามาพจร ๔๔ จิต นอกจากทวิปญญาจวิญญาณนั้น เมื่อ
ถึงยังมิไดสําเร็จอรูปฌานกอน ไดแกฌานเบื้องต่ํา คือรูปาพจรฌานก็อาจจะลวงไดอาจจะระงับเสียได
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ดวยอํานาจรูปาพจรฌาน

  แทจริงทานที่เขาสูสมาบัติยับยั้งอยูในสมาบัตินั้นจะไดแลเห็นรูปดวยจักษุ จะไดฟงเสียง
ดวยโสตะ จะไดสูดกลิ่นดวยฆานะ จะไดเสพรสดวยชิวหา จะไดเสพสัมผัสดวยกายนั้น หาบมิได จิต
สันดานอันประพฤติเปนไปในปญญทวารวิถีนั้นบมิได มีแกทานที่ยับยั้งอยูในทานสมาบัติ อันธรรมดา
วาเขาสูสมาบัติยับยั้งอยูในสมาบัตินั้น จิตสันดานเปนแตมโนทวารวิถีสิ่งเดียว จิตประพฤติเปนไปใน
ทวารวิถีนั้น จะไดเปนกามาพจรจิตก็หาบมิได จิตที่เปนกามาพจรนั้นบมิไดรู มีในสันดานแหงทานที่
ยับยั้งอยูในสมาบัติ กาลเมื่ออยูในสมาบัติ ใครจะไปจะมาในที่ใกลก็ไมรูไมเห็น ใครจะเจรจาก็ไมไดยิน
ถึงจะโหรองตีฆองกลองใกลโสตนั้น ก็ไมไดยินแตรูปแตเสียงสียังไมเห็นไมไดยินแลว ก็จะปวยกลาว
ไปไยถึงกลิ่นแลรสสัมผัสนั้นเลาบมิไดรูเลยเปนอันขาด จิตนั้นแนแนวแยูในปฏิภาคนิมิต ซึ่งเปน
อารมณแหงฌาน อยูในสมาบัตินั้นระงับจากกามฉันท แลพยาบาท ระงับจากอุทธัจจะแลกุกกุจจะ
ระงับจากวิจิกิจฉาแลอวิชชา ระงับจากถีนะมิทธะ จิตที่เปนกามาพจรนั้นบมิไดรูมีเหตุฉะนี้ จึงเห็นแทวา
จําเดิมเเตกาลเมื่อไดสําเร็จรูปฌานนั้น ก็อาจจะลวงปฏิฆสัญญาแลนานัติตสัญญาเสียได เวนแตรูป
สัญญานั้นแลรูปฌานจะละเสียมิได

  เออก็เหตุไฉนปฏิฆสัญญาแลนานัตตสัญญาที่สละเสียไดแลว แตในรูปาพจรนั้น สมเด็จ
พระพุทธองคจึงยกขึ้นตรัสเทศนาวาอรูปฌานสละละไดเลา อรูปฌานสิเฉพาะแตรูปสัญญาตางหาก
ดังฤๅ พระองคมาตรัสเทศนาวา ละปฏิฆสัญญาแลนานัตตสัญญาดวยเลาอาศัยเหตุผลเปนประการใด
มีคําพระพุทธโฆษาจารยผูตกแตงพระคัมภีรวิสัชนาวาขอซึ่งมีพระพุทธฎีกาตรัสวาอรูปฌานสละเสียได
ซึ่งปฏิฆสัญญาแลนานัตตสัญญานั้น วาดวยสามารถสรรเสริญคุณแหงอรูปฌาน ปรารถนาจะใหกุลบุตร
ทั้งปวงมีอุตสาหะจําเริญอรูปฌานจึงตรัสสสรรเสริญดังนี้ เปรียบเหมือนพระพุทธฎีกาที่ตรัสสรรเสริญ
จตุตถฌานวาละสุขละทุกข ที่แทนั้นละทุกขเสียไดแตในปฐมฌานครั้นยางเขาตติยฌานก็จะสุขเสียได
จตุตถฌานนี้ บังเกิดในกาลเมื่อละทุกขละสุขไดแลว กิจที่จะละทุกขละสุขนั้นจะละไดเปนพนักงาน
แหงจตุตถฌานหามิได พระพุทธฎีกาที่ตรัสสรรเสริญวาจตุตถฌานละทุกขละสุขนั้น ตรัสดวยสามารถ
สรรเสริญจตุตถฌานปรารถนาจะใหกุลบุตรทั้งปวงมีความอุตสาหะจําเริญจตุตถฌาน จึงสรรเสริญดังนี้
แลฉันใด

  ขอซึ่งตรัสเทศนาวา อรูปฌานสละละปฏิฆสัญญาแลนานัตตสัญญานั้นก็ตรัสสรรเสริญดวย
สามารถ ใหกุลบุตรมีความสุตสาหะจําเริญอรูปฌาน มีอุปไมมยดังนั้น ถามิดังนั้นเปรียบเหมือนพระ
พุทธฎีกาที่ตรัสสรรเสริญพระอนาคามิมรรควา ละอกุศลเปนตนวาสักกายทิฏฐินั้น ที่แทก็ละเสียไดแก
ในขณะแหงพระโสดาปตติมรรคนั้นแลว ตรัสสรรเสริญดวยสามารถใหกุลบุตรอุตสาหะจําเริญพระ
อนาคามิมรรคอันนี้แลฉันใด พระพุทธองคตรัสสรรเสริญอรูปฌาน ก็อุปไมยดังนี้ สงฺเขปโต ถาจะวา
โดยยอแตพอใหเห็นวางายในคุณแหงอรูปสมาบัตินั้น นักปราชญพึงรูวาอรูปสมาบัติละจิตแลแจตสิก
เปนรูปาพจรเสียได นี่แลเรียกวาละเสียซึ่งรูปสัญญาขอซึ่งอรูปสมาบัติหางไกลจากกามาพจรจิต สลัด
จิตแลเจตสิกอันเปนกามาพจรเสียใหไกลจากสันดานนั้น ไดชื่อวาละปฏิฆสัญญา

  แทจริงสภาวะมีสันดานไกลจากปฏิฆสัญญา คือทวีปญญาจวิญญาน ๑๐ จิตนั้น อยางวาถึง 
เมื่อเขาสูอรูปสมาบัตินั้นเลย โดยแตอรูปภพอันเปนที่บังเกิดแหงอรูปวิบากนั้น ก็ไกลจากทวิปญจ
วิญญาณ ๆ ทั้ง ๑๐ จิตนั้น จะไดมีอรูปภพหาบมิได แตนานัตตสัญญา คือกามาพจรจิต ๔๔ จิต
นอกจากทวิปญจวิญญานนั้นแบงออกเปน ๒ กอง ๆ หนึ่ง ๑๗ จิต กองหนึ่ง ๒๗ จิตกอง ๑๗ จิตนั้น 
คือมหาวิบาก ๘ สัมปฏิจฉันนะ ๒ สัตตีรณะ ๓ ปญจทวาราวัชชนะ ๑ สหนะ ๑ ปฏิฆชวนะ ๒ ทั้ง ๑๗ นี้ 
จะไดมีในอรูปภพหามิได แตกอง ๒๗ จิตนั้น คือมหากุศล ๘ มหากิริยา ๘ อกุศล ๑๐ มโนทวารวัช
ชนะ ๑ เปน ๒๗ จิตดวยกัน นี่แลมิไดมีในอรูปภพ

  อรูปพรหมที่เปนปุถุชนนั้น ถาออกจากอรูปสมาบัติแลวนานัตตสัญญา คือกามาพจร ๒๗ 
จิตนี้ ก็ไดชองไดโอกาสอาจจะบังเกิดไดในสันดาน เวนแตอยูในสมาบัตินั้นแลนานานัตตาสัญญา ๒๗ 
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จิตนี้บมิอาจจะบังเกิดได นักปราชญพึงสันษฐานวาอรูปฌานเปนปฐม ไดชื่อวาอากาสณัญจายตนะนั้น
ดวยอรรถวายึดหนวงอากาศอันมีกสิณเพิกแลวเปนที่อยูที่พํานักอาศัย แทจริงอากาศในที่พระ
โยคาพจรเพิกกสิณเสียแลวนั้นเปรียบเหมือนทิพยพิมานอันเปนที่อยูที่พํานักแหงเทพยดาทั้งปวง แล
อากาศนั้นมิไดมีที่สุดฝายขางบังเกิด บมิไดมีที่สุดฝายขางทําลาย โดยนัยที่วิสัชชนาตามฎีกาอภิธรรม
มัตถสังคหะ เหตุฉะนี้ปฐมรูปจิตที่ยึดที่หนวงอากาศนิมิตเปนอารมณนั้น จึงไดนามบัญญัติชื่อวาอา
กาสนัญจาตนะ ดวยประกาศฉะนี้ ฯ

วินิจฉัยในปฐมมารูปฌานโดยวิตถารยุติแตเทานี้

  จักวินิฉัยในอรูปเปนคํารบ ๒ อันชื่อวาวิญญาณัญจายตนะสืบตอไป วิฺญาณฺจายตนํ 
ภาเวตุกาเม พระโยคาพจรผูมีศรัทธาปรารถนาจะจําเริญวิญญาณัญจยตนะกรรมฐานนั้น พึงจําเริญ
ปฐมารูปณานใหมีวสี ๕ ประการชํานิชํานาญเปนอันดีแลว พึงพิจารณาใหเห็นโทษแหงปฐมารูปฌาน
วา อาสนฺนฉรูปาวจรชฺฌานปจุจถิกา ปฐมรูปฌานนี้มีขาศึกคือรูปาพจรฌานอยูใกลจะไดละเอียด
เหมือนวิญญาณัญจายตนฌานหาบมิไดเมื่อพิจารณาเห็นโทษแหงปฐมารูปฌานดังนี้ ยังความรักความ
ยินดีในปฐมารูปฌานนั้นใหสิ้นไปแลว พึงกระทํามนสิการกําหนดใหเห็นคุณแหงวิญญาณัญจายตน
ฌานวา วิญญาณัญจายตนาฌานนั้นละเอียกประณีตบรรจง กระทําจิตใหรักใหใครในวิญญาณัญจาย
ตนฌานแลว จึงละเสียซึ่งอากาศนิมิตที่เปนอารมณแหงปฐมารูปฌาน อยาไดเอาใจใสในอากาศนิมิต
พึงกํานดจิตยึดหนวงเอาแตปฐมารูปวิญญาณ ที่อาศัยในอากาศนิมิตนั้นเปนอารมณแลวจึงกระทํา
บริกรรมภาวนาวา อนนฺตํ วิฺญาณํ อนนฺตํ วิฺญาณํ วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด ๆ จงเนือง ๆ ยกวิตก
ขึ้นในปฐมารูปวิญญาณกระทําปฐมารูปวิญญาณนั้นเปนที่วิตกโดยวิเศษ

  เมื่อตั้งวิตกเฉพาะอยูในปฐมารูปวิญญาณนั้นเนือง ๆ อยาไดเพิกเฉยอยาไดมีขวนขวายอัน
นอย พึงอุตสาหะบริกรรมภาวนา อนนฺตํ วิฺญาณํ อนนฺตํ วิฺญาณํ รอยคาบพันคาบแสนคาบ 
ตราบเทาวิญญาณัญจายตนฌาน อันยึดหนวงเอาปฐมารูปวิญญาณเปนอารมณนั้นจะบังเกิด ปฐมารูป
ฌานนั้นยึดหนวงเอาอากาศนิมิตเปนอารมณแลวบังเกิดดวยประการฉันใด วิญญาณัตจายตนฌานที่ยึด
หนวงเอาปฐมารูปวิญญาณเปนอารมณนี้ บังเกิดดวยอาการอยางนี้ อธิบายวาในปฐมวิธี แรกเริ่มเดิม
เมื่อจะไดสําเร็จวิญญาณัญจายตนฌานนั้น อัปปนาจิตบังเกิดขณะจิตหนึ่งก็ตกภวังค กามาพจรชวนะที่
ไดสําเร็จกิจเปนบริกรรมแลอุปจาร เปนอนุโลม แลโคตรภูนั้น สัปยุตตดวยอุเบกขาเวทนาบังเกิด ๓ 
ขณะบาง ๔ ขณะบาง ตามวาสนาบุคคลที่เปนขิปปาภิญญาแลทันธาภิญญา อากาสานฺจายตน
สมติกฺกมา นักปราชญพึงสันนิษฐานวาพระโยคาพจรจะไดสําเร็จวิญญาณัญจายตนฌานนั้น เพราะ
เหตุวาลวงเสียซึ่งอากาศนิมิตอันเปนอารมณแหงปฐมรูปฌาน แลวเลยยึดหนวงเอาปฐมารูปวิญญาณ
เปนอารมณ

  ขอซึ่งอรูปฌานเปนคํารบ ๒ มีนามบัญญัติชื่อวาวิญญาณณัญจายตนะนั้นจะมีอธิบายประการ
ใด อธิบายวาวิญญาณัตญจายตนะนี้ศัพทนี้ถาจะแปลตัดออกเปน ๓ บท วิญญาณบท ๑ อนันตะบท ๑
อายตนะบท ๑ เปน ๓ บทดังนี้ วิญญาณนั้นแปลวาจิต อนันตะนั้นแปลวาหาที่สุดบมิได อายตนะนั้น
แปลวาที่อยู เมื่อสําเร็จรูปวิญญาณัญจายตนะนั้นทานลบนะเสียตัวหนึ่ง อาเทศแปลง ตะ เปน จะ 
นักปราชญพึงรูโดยอธิบายวา ปฐมรูปวิญญาณที่เปนอารมณแหงวิญญาณัญจายตนฌานนี้ ที่จะไมมี
ที่สุดฝายขางบังเกิดฝายขางดับเหมือนอยางอากาศนั่นหาบมิได ปฐมารูปวิญญาณนั้นรูเกิดรูดับ เกิด
เร็วดับเร็วประกอบดวยอุปทาขณะ แลฐิติขณะแลภวังคขณะเหมือนกันกับจิตทั้งปวง แตอาศัยเหตุที่
ปฐมมรูปวิญญาณนี้แผอยูในอากาศนิมิต อันหาที่สุดฝายเกิดดับบมิไดก็พลอยไดชื่อวาอนันตะวาหา
ที่สุดบมิได เหมือนกันกับอากาศ

  ตกวาเอาอากาศนั้นมาเปนชื่อแหงตนเปรียบเหมือนมาปาอันชาวกัมโพชจับไดตกอยูใน
เงื้อมมือแหงชาวกัมโพชประพฤติตามอํานาจแหงชาวกัมโพช แลไดนามบัญยัติชื่อวากัมโพช แลได
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นามบัญญัติเชื่อวากัมโพช แลปฐมารูปวิญญาณนี้ เปนที่ยึดหนวงเปนที่พํานักอาศัยแหงปฐมารูปฌาน 
คํารบ ๒ เปรียบดุจทิพยวิมารอันเปนที่พํานักอาศัยแหงเทพยดาทั้งปวง อาศัยเหตุที่ยึดหนวงเอาปฐมา
รูปญาณที่แผไปในอากาศอันหาอุปาทาทิขณะมิไดเปนอารมณ อรูปฌานเปนคํารบ ๒ นี้จึงไดนาม
บัญญัติชื่อวา วิญญาณัญจายตนฌานดวยประการดังนี้ มนสิการวเสน วา อนนฺตํ นัยหนึ่งวาอรูป
ฌานเปนคํารบ ๒ ชื่อวาวิญญาณัญจายตนนั้น ดวยอรรถวายึดหนวงเอาปฐมารูปเปนอารมณแลว แล
กระทํามนสิการวา อนนฺตํ อนนฺตํ แลขอความอันวิเศษเปนตนวาสําแดงอาการแหงทุติยารูปฌานอันมี
สภาวะเบื่อหนายกลัวซึ่งรูป สละละเสียไดซึ่งรูปสัญญา แลปฏิฆสัญญา แลนานัตตสัญญานั้น ก็
เหมือนกันกับนัยที่สําแดงแลวในปฐมารูปฌานนั้น ฯ

วินิจฉัยในทุติยารูปกรรมฐานยุติเพียงนี้

  อากิฺจฺญายตนํ ภาเวตุกาเมน พระโยคาพจรกุลบุตรซึ่งมีศรัทธาปรารถนาจะจําเริญ
อากิญจัญญายตนกรรมฐานนี้ พึงจําเริญทุติยารูปฌานใหมีวสี ๕ ประการใหมีชํานิชํานาญอันดีแลว จึง
พิจารณาใหเห็นทุติยารูปฌานวา อาสนฺนากาสานฺจายตนปจฺจตฺถิกาทุติยารูปฌาน นี้ มีขาศึก
คืออากาสานัญจายตนฌานอันอยูใกล จะไดละเอียดเหมือนอากิญจัญญายตนฌานหาบมิไดเพื่อ
พิจารณา ใหเห็นโทษแหงทุติยารูปฌานดังนี้ ยังความรักความยินดีในทุติยารูปฌานใหสิ้นแลว พึง
กระทํามนสิการกําหนดใหเห็นคุณแหงอากิญจัญญายตนฌานวา อากิญจัญญายตนฌานนั้นละเอียด
ประณีตบรรจง กระทําจิตใหรักใหใครในอากิญจัญญายตนฌานแลว จึงละเสียซึ่งปฐมมารูปวิญญาณ ที่
เปนอารมณแหงวิญญาณัญจายตนฌาน อยาไดเอาใจใสในปฐมมารูปวิญญาณ พึงกําหนดจิตวา ปฐม
มารูปวิญญาณหามีในที่อันนี้ไม ที่อันนี้เปลาจากปฐมารูปวิญญาณ สงัดจากรูปปฐมาวิญญาณ

  เมื่อกําหนดจิตฉะนี้แลว ก็พึงกระทําบริกรรมภาวนาวา นตฺถิ กิฺจิ นตฺถิ กิญจิ อะไรไมมี 
ๆ ถามิดังนั้นใหบริกรรมวา สฺุญํ สฺุญํ เปลา ๆ ถามิดังนั้นใหบริกรรมวา วิจิตฺติ วิวิตฺติ วาง ๆ จง
เนือง ๆ ยกวิตกขึ้นวาปฐมารูปวิญญาณหามีไม ตั้งวิตกไววาปฐมารูปวิญญาณบไดมี กระทําที่ไมมีแหง
ปฐมารูปวิญญาณนั้นเปนขอวิเศษเนือง ๆ อยูแลว นิวรณธรรมทั้งปวงก็จะสงบจากสันดาน เมื่อนิวรณ
ธรรมสงบแลว จิตก็จะตั้งไดเปนอุปจารสมาธิ เมื่อจิตเปนอุปจารสมาธิแลวใหพระโยคาพจรสอง
เสพนัตถิภาวนานิมิตจงเนือง ๆ อยาไดละเสีย พึงอุตสาหะทําบริกรรมวา นตฺถิ กิฺจิ นตฺถิ กิฺจิ ร
อบคาบพันคาบ กวาจิตจะแนลงไปเปนอัปปนาในอารมณที่สําคัญมั่นหมายวาปฐมารูปวิญญาณ บมิได
มีนั้นนักปราชญพึงสันนิษฐานวาอรูปฌานเปนปฐมนั้น จิตแนเปนหนึ่งลงในปริมณฑลในอากาศที่เพิก
กสิณเสียแลว ในอรูปฌานเปนคํารบ ๒ นั้นจิตแนเปนหนึ่งลงในอารมณที่ละเมินปริมณฑลอากาศนั้น
เสียแลว แลสําคัญมั่นวาปฐมารูปวิญญาณนั้น มีเปนแทแผอยูในปริมณฑลอากาศ ในรูปฌานเปนคํารบ
๓ นี้ จิตแนเปนหนึ่งลงในอารมณที่สําคัญมั่นวาปฐมารูปวิญญาณไมมีปริมณฑลแหงอากาศนี้ จะ
มีปฐมารูปวิญญาณแผอยูในที่อันนี้หาบมิได ตกวาอากาศก็มีเปนพื้นอยูนั่นแลแตทวาละเสียหากําหนด
เปนอารมณไม ที่จะกําหนดวานี่แลคือจะกําหนดวาปฐมารูปวิญญาณมีอยูแผในที่อันนี้

  ฝายตติยารูปนั้น กําหนดวาปฐมารูปวิญญาณหามีไม หาแผอยูในที่อันนี้ไม ตกวาทุติยารูป
จิตนั้นเปนหนึ่งอยูในอารมณที่สําคัญมั่นวา ปฐมารูปวิญญาณแผอยูในที่อันนี้ ฝายตติยารูปนั้นเปนหนึ่ง
อยูในอารมณที่สําคัญมั่นวาปฐมารูปวิญญาณหามีในที่อันนี้ไม ยถา นาม ปุริโส มณฺฑปาสาลาทีสุ 
ภิกฺขุสงฺฆํ ทิสฺวา เปรียบเสมือนบุรุษผูหนึ่ง แลเห็นพระภิกษุสงฆทั้งปวง อันมีธุระดวยสังฆกิจอันใด
อันหนึ่ง มาประชุมกันในมณฑลแลศาลาใหญนอยอันใดอันหนึ่ง บุรุษนั้นก็กระทํามณสิการกําหนดจิต
วาพระสงฆประชุมกัน ๆ กําหนดแตเทานั้น จะไดกําหนดวาที่อันพระสงฆประชุมนี้เปนมณฑลเปนที่โรง
ฉัน เปนศาลายาวแลกวางมีประมาณเทานั้น มีเสาแลพื้นแลฝาแลที่มุงอยางนั้น ๆ จะไดกําหนดดังนี้หา
บมิได

  ตกวาที่อันพระสงฆประชุมนั้นมิไดเอาใจใสใหรูวา พระสงฆมาประชุมกันในที่อันนี้ ๆ เอาใจ
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ใสแตเทานั้น ครั้นพระสงฆทั้งปวงมาประชุมกันกระทําสังฆกิจ สิ้นธุระแลวแลลุกไป บุรุษนั้นกลับแลไป
ในภายหลังเห็นที่อันนั้นเปลาอยูไมมีพระสงฆ บุรุษนั้นกําหนดวาพระสงฆไมมีในที่อันนี้แลว ที่อันนี้
เปลาแลว บุรุษนั้นกําหนดจิตแตเทานี้กําหนดเอาแตที่ไมมีพระสงฆนั้นแล เปนอารมณแลมีฉันใดที่อัน
พระสงฆประชุมนั้น มีอุปไมยดังอากาศนิมิตที่เพิกกสิณเสียแลว แลเปนอารมณแหงปฐมารูปวิญญาณ
พระภิกษุทั้งปวงที่มาประชุมกันนั้น เปรียบตอปฐมารูปวิญญาณที่เปนอารมณแหงอรูปฌานเปนคํารบ ๒
กิริยาที่ภิกษุลุกไปสิ้นไปแลวแลเปลาอยูนั้น เปรียบตอจากอากาศที่เปลา ที่สูญที่ไมมี ปฐมารูป
วิญญาณอันเปนอารมณแหงรูปฌานเปนคํารบ ๓ กาลเมื่อบุรุษเห็นพระสงฆประชุมกัน แลเอาใจใส
กําหนดแตองคพระสงฆมิไดเอาใจใสดูเสนาสนะที่พระสงฆนั่งนั้นเปรียบเหมือนทุติยารูปจิตอันละเสีย
ซึ่งอากาศนิมิตแลว แลยึดหนวงเอาปฐมารูปวิญญาณเปนอารมณ กาลเมื่อบุรุษแลไปไมเห็นพระสงฆ
เห็นแตที่เปลาอยู แลกําหนดในใจวาพระสงฆไปหมดแลว ไมมีพระสงฆแลว อันนี้มีอุปไมยดังตติยารูป
จิตอันกําหนดอารมณวาเปนปฐมารูปวิญญาณบมิไดมี ๆ

  แลอรูปฌานเปนคํารบ ๓ นี้ ไดนามบัญญัติชื่อวาอากิญจัญญายตนนั้น จะมีอรรถธิบายเปน
ประการใด อธิบายวาอากิญจัญญายตนศัพทนี้ ถาจะแปลตัดออกเปน ๓ บท นะ บท ๑ กิญจนะ ๑ 
อายตนะ บท ๑ เปน ๓ บทนี้นะนั้นแปลวาบมิได กิญจนะนั้นแปลวาเหลืออยู อายตนนั้นแปลวาที่อยู
อาเทศ แผลง นะ เปน อะ เมื่อสําเร็จรูปเปนอากิญจัญญายตนะนั้น อธิบายวานัตถิภาวนานี้เปนอารมณ
แหงตติยารูปฌานนั้น จะไดมีปฐมารูปวิญญาณเหลืออยูมาตรวาภังคขณะนั้นก็หาบมิได อารมณที่
สําคัญมั่นวาปฐมารูปวิญญาณไมมีนี่แลเปนที่ยึดที่หนวงที่สํานักที่อาศัยแหงตติยารูปฌาน เปรียบ
ประดุจทิพยวิมาณอันเปนที่อยูแหงเทพบุตรแลเทพธิดาทั้งปวง

  ตกวาอารมณที่สําคัญมั่นวาปฐมารูปวิญญาณไมมีนั้น ตติยารูปจิตกําหนดเอาเปนที่ยึดหนวง
เหตุฉะนี้ ตติรูปจิตนั้น จึงไดนามบัญญัติชื่อวาอากิญจัญญายตนฌานดวยประการฉะนี้ ตกวาพระ
โยคาพจรกุลบุตรจะไดสําเร็จอากิญจัญญายตนฌานนั้น ดวยสามารถที่ลวงทุติยารูปจิตไดประการ ๑
ลวงปฐมารูปที่เปนอารมณแหงทุติยารูปจิตนั้นไดประการ ๑ ลวงเปน ๒ สถานดังนี้ จึงไดสําเร็จอา
กิญจัญญายตนฌาน แลขอความอันเศษเปนตนวาสําแดงคุณานิสงสแหงตติยารูปฌานวา หนายจาก
รูปละเสียไดจากรูปสัญญา แลปฏิสัญญานานัตตสัญญานั้นก็เหมือนกันกับนัยที่สําแดงแตตน ในปฐมา
รูปฌานนิเทศนั้น ฯ

วินิจฉัยในตติยารูปกรรมฐานยุติแตเพียงนี้

  แตนี้จักวินิจฉัยในจตุตถารูปกรรมฐานสืบตอไป เนวสฺญานาสฺญายตนํ ภาเวตุกา
เมน พระโยคาพจรกุลบุตรผูมีศรัทธาปรารถนาจะจําเริญเนวสัญญานาสัญญายตนกรรมฐานนั้น พึง
จําเริญตติยารูปฌานใหมีวสี ๕ ประการชํานิชํานาญเปนอันดีแลว พึงพิจารณาใหเห็นโทษแหงตติยา
รูปฌานวา อาสนฺนวิฺญาณฺจายตนปจฺจตฺถิกา ตติยารูปฌานนี้มีขาศึก คือวิญญาณัญจายตน
ฌานอันอยูใกลอารมณแหงตติยารูปฌานนี้ ยอมเแลวดวยสัญญา ๆ นั้นยังหยาบยังเปนโรคเปนภัย ยัง
เปนปมเปนเปา ยังเปนลูกศรเสียบแทงจิตสันดานอยูจะไดละเอียดเหมือนเนววัญญายตนฌานหาบมิได
เมื่อพิจารณาใหเห็นโทษแหงตติยารูปฌานใหสิ้นแลว พึงกระทํามนสิการกําหนดใหเปนคุณานิสงส
แหงเนวสัญญายตนฌานวา เนวสัญญานาสัญญายตนฌานนี้ละเอียดประณีตบรรจงยิ่งนัก มาตรแมวามี
สัญญาอยู ก็เหมือนจะหาสัญญาบมิได พึงพิจารณาใหเห็นคุณานิสงสฉะนี้

  ยังความรักความยินดีใหบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว จึงลวงเสียซึ่งอารมณ
แหงตติยารูปฌานอารมณที่สําคัญวาปฐมารูปฌาน ไมมีนั้นพึงสละละเสียอยาไดมนสิการกําหนด
กฏหมายเพิกเฉยเสีย อยายึดอยาหนวงเอา อยาผูกพันไวในสันดาน พึงกําหนดเอาแตตติยารูปฌาน
เปนอารมณกระทําบริกรรมวา สนฺตเมตํ ปณีตเมตํ ตติยารูปจิตนี้ ละเอียดประณีตบรรจง บมิได
หยาบ ตกฺกาหตา วิตกฺกาหตา กาตพฺพา พึงนํามาซึ่งตติยารูปวิญญาณดวยวิตกโดยวิเศษวิตกวิจาร
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เนือง ๆ อยูแลวนิมิตแหงตติยารูปจิตก็จะบังเกิด นิวรรณธรรมก็สงบจากสันดาน เมื่อนิวรรณธรรมสงบ
แลว จิตก็จะตั้งไดเปนอุปจารสมาธิแลวใหพระโยคาพจรสองเสพนิมิตแหงตติยารูปจิตเนือง ๆ อยาได
ละไดลืมซึ่งอุตสาหะกระทําบริกรรมวา สนฺตเมตํ ปณีตเมตํ ตติยารูปจิตนี้ละเอียด ตติยารูปจิตนี้
ประณีต บริกรรมไป ๆ รอยคาบพันคาบหมื่นคาบแสนคาบ กวาจิตจะแนแนวเปนอัปปนาไดสําเร็จ
จตุตถารูปฌานอันชื่อวาเนวสัญญานาสัญญายตนนั้น แทจริงอรูปสมาบัติ ๔ นี้ นับเขาในปญจมฌาน 
กอปรดวยองค ๒ คือเอกัคคตา แลอุเบกขา วิตก วิจารปติสุข นั้นจะไดเปนองคแหงอรูปสมาบัติหามิได
แลขอซึ่งวาใหกระทําวิตกใหตั้งวิตกไว

  ขอนี้นี่เฉพาะวาบุรพภาคเบื้องตน กาลเมื่อดํารงจิตในบุรพภาคนั้น จะทิ้งวิตกวิจารเสียบมิได 
จําจะมีวิจารเปนเดิมกอน เพราะเหตุวาอรูปฌานนี้ลวงอารมณกันทุกชั้น ๆ จะยืนอารมณไวอยาง
เดียวกันอยางรูปาพจรสมาบัตินั้นยืนไวบมิได อันรูปสมาบัตินั้นถาเอากสิณสิ่งใดเปนอารมณแลว จะตั้ง
กสิณนั้นใหขึงไวไมเปลี่ยนกสิณเลย จะเขาฌานตั้งแตปฐมฌานขึ้นไป ใหตลอดตราบเทาถึงปญจม
ฌานนั้นก็อาจเขาไดเพราะเห็นวาอรูปฌานนั้น อารมณยืนไมเปลี่ยน อารมณเหมือนรูปฌาน ๆ นี้ลวง
อารมณไมยืน ตองลวงอารมณกันทุกชั้น ๆ เหตุดังนั้น ในบุพภาคแรกจําเริญอรูปสมาบัติทั้ง ๔ นี้จึงมิ
อาจละวิตกวิจารเสียได ตองมีวิตกวิจารในบุรพภาคกอน ตอถึงอัปปนาจิตแลวจึงปราศจากวิตกวิจาร 
คงมีองคอยูแต ๒ ประการคือ เอกัคคตากับอุเบกขา ในปฐมอัปปนาแรกไดจตุถารูปฌานนี้ จตุตถารูป
จิตบังเกิดขณะ ๑ อุเบกขาญาณสัมปยุตกามาพจรชวนะที่ใหสําเร็จกิจเปนบริกรรมแลอุปจาร เปน
อนุโลมแลโคตรภูนั้นบังเกิด ๓ ขณะบาง ๔ ขณะบางอยางสําแดงมาแลวแตหลัง จตุตถารูปฌานนี้ ก็มี
คุณานิสงส ละรูปสัญญาแลปฏิฆสัญญาแลนานัตตสัญญาเสียไดเหมือนกันกับอรูปฌานเบื้องตน ที่
สําแดงแลวแตเดิมทีแลจตุตถารูปฌานไดนามบัญญัติชื่อวาเนวสัญญานั้นดวยอรรถวามีสัญญาเวทนา
แลสัมปยุตธรรมทั้งปวง อันละเอียดสิ้นทุกสิ่งทุกประการใชจะละเอียดแตสัญญาสิ่งเดียวนั้นหาบมิได
ขอซึ่งยกขึ้นวาจตุตถารูปจิตมีสัญญาอันละเอียด ถามาสัญญาก็เหมือนดุจหาสัญญาบมิได

  ขอนี้นี่วาดวยสามารถประธานนัย ยกสัญญาขึ้นตั้งเปนประธาน ที่แทนั้นจะละเอียดแตสัญญา
สิ่งเดียวหาบมิได จิตก็จะละเอียดเจตสิกแตบรรดาสัมปยุตดวยจิตนั้นก็ละเอียด มีคําปุจฉาวา สนฺโต
เจ มนสิ กโรติ กถํ สมติกฺกโมโหติ วาดวยพระโยคาพจรผูจําเริญ จตุตถารูปฌานนั้น เมื่อกระทํา
มนสิการกําหนดกฏหมายอยูวาตติยารูปจิตละเอียดตติยารูปจิตประณีตวิตกวิจารอยูเนือง ๆ วิสัชนา
วา อสมาปชฺชิตุกามตาย พระโยคาพจรกุลบุตรจะลวงตติยารูปฌานเสียไดนั้น เพราะเหตุที่มิได
ปรารถนาที่จะเขาสูตติยารูปฌาน เห็นวาตติยารูปฌานละเอียด ตั้งจิตวิจารอยูในตติยารูปจิตก็จริงอยู
แลแตทวาหาไดคิดวาจะพิจารณาอารมณ แตงตติยาจิตนั้นไม ที่จะไดคิดวาอาตมาจะเขาสูตติยารูป
ฌานอีก อาตมาจะอธิษฐานเอาตติยารูปฌานอีก อาตมาจะออกจากตติยารูปฌานอีกอาตมาจะ
พิจารณาติติยารูปฌานอีก จะไดคิดดังนี้หาบมิได อาศัยเหตุฉะนี้พระโยคาพจรนั้นจึงอาจลวงเสียซึ่งตติ
ยารูปฌานนั้นได

  เออก็เหตุไฉนเมื่อเห็นตติยารูปฌานละเอียดประณีตบรรจงดีแลวจึงลวงละเสียไมเขาสูตติ
ยารูปฌานเลา ขอซึ่งไมเขาสูตติยารูปฌานนั้นเพราะเหตุที่เห็นวา เนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น
ละเอียดยิ่งกวาตติยารูปประณีตกวาตติยารูป จักรักใครผูกพันอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
ปรารถนาเนวสัญญานั้นเปนเบื้องหนา จึงลวงเสียซึ่งตติยารูปฌานเปรียบปานดุจสมเด็จ
พระมหากษัตริย อันเสด็จสถิตเหนือคอชางพระที่นั่งตัวประเสริฐ เสด็จโดยนครวิถีถนนหลวงดวยพระ
เดชานุภาพเปนอันมาก ทนฺตการาทโย ทิสฺวา ไดทอดพระเนตรเห็นชางทั้งหลายเปนตนวาชางไม
แลชางงาอันเลื่อยงาผาเปนซีกนอยแลซีกใหญ กระทําเครื่องไมแลเครื่องเงางามประหลาดตาง ๆ ตาม
ศีลปศาสตรตนเคยกระทําบรมกษัตริยนั้นครั้นทอดพระเนตรเห็นก็ทรงพระโสมนัสปรีดาชมเชยวา ชาง
เหลานี้ขยันนักหนาฝมือดี ๆ กระทําการชํานิชํานาญควรจะเปนครูเปนอาจารยสั่งสอน ลูกศิษยไดตรัส
ชมฝมือชางทั้งปวงก็จริง แตทวาพระองคจะไดปรารถนาที่จะละสมบัติเสียแลวแลจะเปนนายชาง
เหมือนอยางชนเหลานั้นหาบมิไดเหตุใด เหตุวาสมบัติประเสริฐเลิศกวาศิลปศาสตรชางทั้งปวงตกวา
ชมฝมือชางนั้นชมนักชมหนา แตน้ําพระทัยมิไดปรารถนาที่จะเปนชาง อันนี้แลมีอุปมาฉันใด พระ
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โยคาพจรผูกระทํามนสิการวาตติยารูปละเอียด ตติยารูปจิตประณีตนั้น มนสิการเอาเปนนักเปนหนาก็
จริงแล แตทวาจะไดปรารถนาที่จะเขาสูตติยารูปฌานอีกหาบมิได จิตนั้นรักใครปรารถนาปรารภอยูใน
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน จึงจะลวงเสียบมิไดเขาสูตติยารูปฌาน เพราะเหตุเห็นวาเนวสัญญานา
สัญญายตนฌานนั้น มีอานิสงสมากยิ่งกวาตติยารูปฌาน มีอุปไมยดังพระมหากษัตริยอันชมฝมือชาง
แลมิไดปรารถนาที่จะถอยพระองคลงเปนชางนั้น

  เนวสัญญานาสัญญายตนฌานนี้ บางคาบสมเด็จพระพุทธองคตรัสเทศนาเรียกวาสังขาราว
เสสสมบัติเพราะเหตุวาละเอียดดวยแท มีสัญญาก็เหมือนดุจหาสัญญาบมิได ครั้นจะวาไมมีสัญญาเลย
ก็วาบมิได เพราะเหตุวาสัญญาละเอียด ๆ นั้น ยังอยูเปรียบเหมือนน้ําที่ยังรอนอยูนั้น จะวาหาเตโชธาตุ
บมิได ปราศจากเตโชธาตุนั้นหาบมิได ไมมีเตโชธาตุแลว ดังฤๅ น้ําจะรอนเลา เตโชธาตุนั้นมีอยูเปน
แทน้ําจึงรอน แตทวาเตโชธาตุนั้นละเอียดกวาละเอียดที่จะเอามาใชสอยกระทําการหุงตมปงจี่สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งนั้นใชสอยบมิได สัญญาในจตุตถารูปสมาบัตินั้น ก็ละเอียดกวาละเอียด พนวิสัยที่พระโยคาพจรจะ
พิจารณาเอาเปนอารมณแหงพระวิปสสนานิพพิทาฌาณได มีอุปไมยดังนั้น แทจริงพระโยคาพจรที่
บําเพ็ญพระวิปสสนากรรมฐานนั้น ถาไมพิจารณานามขันธกองอื่นเลย จึงพึงพิจารณาแตเนวสัญญานา
สัญญายตนขันธกองเดียวนั้น บมิอาจจะยังวิปสสนานิพพิทาญาณใหบังเกิดได

  อันวิปสสนานิพพิทาญาณจะบังเกิดใหเกลียดหนายในสังสารวัฏนั้นอาศัยแกพิจารณานาม
ขันธหยาบ ๆ อันจะพิจารณานามขันธที่ละเอียด ๆ นั้น มิอาจจะยังความเกลียดหนายใหบังเกิดได
ตอเมื่อไดมีปญญากลาหาญเปรียบปานดุจดังพระสารีบุตรผูเชี่ยวชาญในการที่จะพิจารณากลาปรูป จึง
อาจที่จะพิจารณาเอาจตุตถารูปจิตเปนอารมณแหงวิปสสนานิพพิทาฌาณได สุขุมตฺตํ คตา สัญญา
ในเนวสัญญานาสัญญายตนจิตนั้น ถึงซึ่งภาวะละเอียดเปรียบเหมือนน้ํามันทาบาตรแลน้ําอันซับอยูใน
หนทาง กิระดังไดยินมาสามเณรองคหนึ่งเอาน้ํามันทาบาตรแลวก็ตั้งไว ครั้นถึงเพลาฉันกระยาคู พระ
มหาเถระผูเปนชีตนรองเรียกจะเอาบาตร สามเณรก็วาบาตรติดน้ํามันอยู พระมหาเถระจึงวายกมาเถิด 
เราจะเทไวในกระบอกน้ํามัน สามเณรจึงวาน้ํามันนั้นขาพเจาทามาตรไวแตพอใหกันสนิม จะมีมากถึง
ไดเทใสกระบอกไวนั้นก็หาบมิไดตกวาน้ํามันนั้นสักแตวามี ฉันใดก็ดี สัญญาในเนวสัญญานาสัญญาตน
จิตนั้นก็ละเอียดกวาละเอียดสักแตมี มีอุปไมยในเนวสัญญานาสัญญายตนจิตนั้นก็ละเอียดกวาละเอียด
สักแตมี มีอุปไมยดังนั้น

  ยังมีสามเณรองค ๑ เลาเดินทางไกลไปกับพระมหาเถระผูเปนอุปชฌาย สามเณรนั้นเดินไป
ขางหนาไปพบน้ําซับอยูที่หนทาง จึงบอกแกพระมหาเถระวาทางเปนน้ําพระเจาขา ถอดรองเทา
เสียกอนเถิด ดูกรเจาสามเณร ทานจงเอาผาชุบอาบมาใหแกเรา ๆ รอนนักหนา จะอาบน้ําเสียใหสบาย
คลายรอน พระเจาขาที่จะอาศัยอาบอาศัยฉันไมได น้ํานอยแตพอจะชุมรองเทา ใสรองเทาไปนั้น
รองเทาจะชุม ขาพเจาจึงบอกใหถอดรองเทา ตกวาน้ํานั้นสักแตวามีฉันใดสัญญาในเนวสัญญานา
สัญญายตนจิตนั้นก็ละเอียดกวาอะเอียดสักแตวามี มีอุปไมยดังนั้น

  แตนี้จักวิสัชนาใน ปกิณกถาใหเห็นแจงวาอรูปสมาบัติตางออกเปน ๔ ประการดังนี้ดวย
สามารถ อารมณอันตางลวงอารมณตอ ๆ กัน ปฐมารูปฌาณนั้นลวงเสียซึ่งกสิณนิมิตพิจารณาแต
อาการที่มีกสิณเพิกแลวเปนอารมณ ทุติยารูปฌานนั้น ลวงอากาศเสียพิจารณาแตปฐมารูปเปน
อารมณตติยารูปฌานนั้น ลวงตติยารูปเสียพิจารณาที่สูญเปลา ที่ไมมีปฐมารูปเปนอารมณ จตุตถารูป
ฌานนั้น ลวงสูญที่เปลาที่ไมมีแหงปฐมารูปนั้นเสีย พิจารณาเอาแตตติยารูปจิตเปนอารมณ ตกวา
อารมณนั้นตางลวงอารมณตอ ๆ กันฉะนั้น แตองคฌานนั้นจะไดลวงกันหาบมิได อรูปฌานทั้ง ๔ นี้มี
องค ๒ ประการ คือเอกัคคตากับอุเบกขาเหมือนกันสิ้นองคแหงอรูปฌานทั้ง ๔ นี้ บมิไดแปลกกัน

  มีคําปุจฉาวาอรูปฌานทั้ง ๔ นี้ เมื่อแลมีองค ๒ ประการเหมือนกันสิ้นไมแปลกนั้น ทําไฉน
จึงประณีตกวากันละเอียดกวากันเปนนั้น ๆ ดวยเหตุผลเปนประการใด วิสัชนาวาองค ๒ ประการ
เหมือนกันไมแปลกกันก็จริง แตทวาไมแปลกกันแตองคอารมณนั้นแปลกกัน ประณีตกวากันเปนชั้น ๆ
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ละเอียดกวากันเปนชั้น ๆ เปรียบเหมือนพื้นปรางคปราสาททั้ง ๔ แลแผนผาสาฎก ๔ ผืนอันแปลกกัน
กิระดังไดยินมา ยังมีปรางคปราสาทอันหนึ่งมีพื้นได ๔ ชั้น ๆ เบื้องต่ํานั้นบริบูรณไปดวยเบญจกามคุณ
คือขับรองรําฟอนดีดสีตีเปาดุริยางคดนตรีทั้งปวงแตลวนเปนทิพย เตียงตั่งที่นั่งที่นอนผานุงผาหม
ดอกไมของหอมโภชนาหารสรรพมีพรอม แตลวนแลวดวยเครื่องทิพยบริบูรณนักหนาอยูแลว แตทวา
ไมบริบูรณเหมือนชั้นคํารบ ๒ ๆ นั้น บริบูรณยิ่งกวากัน ครั้นขึ้นไปถึงชั้นคํารบ ๓ นั้นก็ยิ่งมากยิ่งบริบูรณ
หนักขึ้นไปกวาชั้นเปนคํารบ ๒ ยิ่งขึ้นไปถึงชั้น ๔ ก็ยิ่งบริบูรณกวาชั้น ๓ ได ๑๐๐ เทา ๑๐๐๐ ทวี ตก
วาพื้นทั้ง ๔ แหงปรางคปราสาทนั้นเทากัน หาแปลกกันไม แปลกกันแตปญจกามคุณยิ่งกวากันดวย
เบญจกามคุณแลมีฉันใด อรูปฌานทั้ง ๔ นี้มีองค ๒ ประการเทากันหาแปลกกันไม แตทวายิ่งกวากัน
ดวยอารมณละเอียดกวากันประณีตกวากันเปนชั้น ๆ ดวยสามารถมีอารมณตาง ๆ กันก็มีอุปไมยดังนี้

  กิระดังไดยินมา ยังมีสตรีภาพ ๔ คนปนดายดวยกันในที่อันเดียวกัน สตรีภาพผูหนึ่งนั้นปน
ดายเสนใหญ ผูหนึ่งปนดายเสนรวม ผูหนึ่งปนดายเสนเล็ก ผูหนึ่งนั้นปนดายเสนละเอียด ครั้นปนเสร็จ
แลว ก็เอาออกมาทอผาผืนเทากัน ครั้นตัดออกจากฟมแลว เอามาวัดกันก็กวางเทากันยาวเทากัน แต
เนื้อผาไมเหมือนกันเนื้อดีกวากันเปนชั้น ๆ แลฉันใด อรูปฌานทั้ง ๔ นั้นมีองค ๒ ประการเหมือนกันก็
จริงแตยิ่งกวากันดวยอารมณละเอียดกวากันเปนชั้น ๆ ดวยสามารถมีอารมณอันตาง ๆ กันนักปราชญ
พึงสัญนิษฐานวาทุติยารูปฌานนั้นไดอาศัยพึ่งพิงยึดหนวงปฐมารูปวิญญาณ

  ฝายจตุตถารูปฌานนั้น ไดอาศัยยึดหนวงตติยารูปวิญญาณ อสุจิพหิมณฺฑเปลคฺ
โค เปรียบเหมือนบุรษ ๔ คนยืนอยูที่มณฑป ยังมีมณฑปอันหนึ่งประดิษฐานอยูในประเทศอันอัน
ลามกโสโครก บุรุษผูหนึ่งเดินมาในสถานที่นั้น แลเห็นมณฑปก็ดีใจ สําคัญวาจะไดสํานักอาศัยหลับ
นอนใหเปนสุข ครั้นเขาไปใกลแลเห็นอสุจิก็มีความเกลียดความหนาย บุรุษนั้นมิไดเขาไปในมณฑป
เอาแตมือนั้นเขายึดเขาหนวงมณฑปแลว ก็ยืนโหนตัวอยูที่มณฑปอันนั้น ยังมีบุรุษอื่นอีกคนหนึ่งเลา 
เดินมาในสถานที่นั้น ชายผูนั้นแลเห็นบุรุษที่ยืนอยูกอนยึดหนวงเอามณฑปอยูดังนั้น ก็ดําริวาบุรุษผูนี้
ยืนแอบชายรมชอบกลหนักหนาอาตมาจะไปยืนแอบบุรุษผูนั้นอยูใหสบายใจสักหนอย คิดแลวชายผู
นั้นก็เขาไปใกลกอดรัดกรัชกายแหงบุรุษผูนั้นเขาแลว ก็ยืนเปน ๒ คนดวยกัน ยังมีบุรุษผูหนึ่งเดินมาถึง
ประเทศที่นั้นอีกคนหนึ่งเลา แลเห็นอาการแหงคนทั้ง ๒ นั้นก็ดําริวาชนทั้ง ๒ นี้ยืนหาดีไม ผูหนึ่งยืน
ยึดหนวงมณฑปโหนตัวอยูหาถนัดไม ผูหนึ่งนั้นเห็นดีอยางไรจึงเขาไปยืนกอดยืนรัด บัดเดี๋ยวก็จะพา
กันพลันมวนลงไปในโสโครกหาไมชา อาตมานี้ไมเขาไปในสําหนักแหงชายทั้ง ๒ คนนั้นแลว จะยืน
อยูที่เปลาภายนอกเถิด

  คิดแลวบุรุษนั้นก็ยืนอยูที่เปลาภายนอกพนจากประเทศที่ชาย ๒ คนยืน ยังมีบุรุษอื่นอีกคน
หนึ่งเลาเดินมาในสถานที่นั้น เห็นอาการอันยืนแหงชนทั้ง ๒ ก็ดําริวาชายทั้ง ๒ คนยืนภายในนั้น ใกล
จะตกลงในที่ลามก ชายผูนั้นอยูในที่เปลาภายนอกนี้แลยืนดีแลว อาตมาจะไปยืนอยูดวยเถิด คิดแลว
บุรุษนั้นก็ไปยืนแอบแนบชิดรัดรึงกายแหงชายที่ยืนภายนอกนั้น อันนี้แลมีอุปมาฉันใด อากาศที่พระ
โยคาพจรเพิกกสิณเสียแลวนั้น มีอุปไมยดังมณฑปอันอยูในที่ประเทศลามกโสโครก ปฐมารูปฌานที่
นาเกลียดหนายจากรูป ยึดหนวงเอาแตอากาศที่มีกสิณเพิกเเลวเปนอารมณนั้น มีอุปไมยดังบุรุษอัน
มาถึงกอนเกลียดอสุจิมิไดเขาไปในมณฑป เอาแตมือเขายึดหนวงเอาแตมณฑปแลว แลยืนโหนตัวอยู
ที่มณฑปนั้น แลทุติยารูปฌานที่ลวงอากาศเสีย แลยึดหนวงเอาแตปฐมารูปวิญญานเปนอารมณนั้น มี
อุปไมยดังบุรุษอันมาที่ ๒ เขารอบรัดบุรุษที่มากอน ยืนยึดหนวงกรัชกายบุรุษที่มาเปนปฐมแลตติยารูป
ฌานเปนอารมณที่ลวงเสียซึ่งปฐมารูปวิญญาน ยึดหนวงเอาที่สูญที่เปลาที่ไมมีปฐมารูป มีอุปไมยดัง
บุรุษอันมาที่ ๓ เห็นชายทั้ง ๒ คนยืนหาดีไม แลยืนอยูในที่เปลาภายนอกพนจากประเทศที่บุรุษ ๒ ยืน
แลจตุตถารูปฌานที่แอบเขาเสียซึ่งที่สูญซึ่งที่สูญที่เปลาแลหนวงเอาตติยารูปวิญญานเปนอารมณ มี
อุปไมยดังบุรุษอันมาที่ ๔ เห็นวาชายที่ยืนอยูภายนอกนั้น ยินดีแลเขาอิง ยืนยึดหนวงเอากรัชกายแหง
ชายนั้นมีคําปุจฉาวา

  พระโยคาพจรผูมีศรัทธาปรารถนาจะจําเริญจตุตถารูปกรรมฐาน คือเนวสัญญานาสัญญาย
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ตนฌานนั้นยอมพิจารณาเห็นโทษแหงตติยารูปฌานวา อาสนฺนวิฺญาณฺจายตนปจฺจตฺถิ
กา ตติยารูปฌานนี้มีขาศึก คือวิญญาณัญจายตนะอยูใกล จะไดละเอียดเหมือนเวนสัญญานาสัญญาย
ตนฌานหาบมิได เมื่อเห็นโทษแหงตติยารูปฌานดังนี้เหตุไฉนจึงบริกรรมวา สนฺตเมตํ ปณีต
เมตํ มนสิการกําหนดกฏหมายวา ตติยารูปวิญญานละเอียด ตติยารูปวิญญานประณีตบรรจงเลาความ
หนากับความหลังไมเหมือนกัน เดิมสิพิจารณาเห็นโทษ ติเตียนวาเสียไมดีแลว เหตุไฉนเมื่อบริกรรม
จึงชมวาดีประณีตเลา อาศัยเหตุผลเปนประการใดวิสัชนาวาเดิมนั้นเห็นวาตติยารูปหยาบ เห็นวาไม
ละเอียดเหมือนเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน จึงละลวงเสีย ไมพอใจเขาสูตติยารูปฌานจิตนั้นปรารภ
ปรารถนาที่จะเขาสูเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ครั้นเมื่อจะดํารงจิตขึ้นสูเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌานนั้น หามีอารมณอันใดอันหนึ่งจะเปนที่ยึดหนวงไม จนเขาแลวก็กลับหนวงเอาตติยารูปเปน
อารมณ กลับชมวาละเอียดในกาลเมื่อภายหลังเปรียบเหมือนขาหลวงอันพิจารณาเห็นโทษแหง
พระมหากษัตริย แลบาวอันพิจารณาเห็นโทษแหงนายวานายหาศีลหาสัตยบมิได กอปรดวยกาย
สมาจาร แลวจีสมาจาร แลมโนสมาจารอันหยาบชาทารุณ ติเตียนวาเจานายเรานี้ไมดีกระทําความชั่ว
หยาบชาดังนี้ ๆ เมื่อเห็นวาไมดีแลวจะหาที่พึ้งอื่นเลย ชั่ว ๆ ดี ๆ ก็จําเปนเขาไปสูหาสมาคมแตพอได
อาศัยเลี้ยงชีวิตอันนี้แลมีฉันใด พระโยคาพจรผูจําเริญเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น

  เมื่อพิจารณาเห็นโทษแหงตติยารูปจิตวา ตติยารูปจิตนั้นหยาบแลวจะหาอารมณที่ละเอียด
วาตติยารูปจิตที่หาบมิได จนใจแลวก็กลับยึดหนวงเอาตติยารูปจิตเปนอารมณ กลับชมวาละเอียด
ประณีตบรรจงมีอุปไมยดังนั้น อารุฬฺโห อารุฬฺโห ทีฆนิสฺเสณี ยถา ถามิดังนั้นเปรียบเหมือนบุคคล
อันขึ้นบันไดที่ยาวขึ้นไป ๆ ไมมีอันใดจะเปนที่ยึดที่หนวง เหลียวซายแลขวาที่ยึดที่หนวงบมิได ก็กลับ
ยึดบันไดนั้นเอง ถามิดังนั้น ปพฺพตฺจ อารุฬฺโห เปรียบเหมือนบุคคลอันขึ้นสูมิสกบรรพต ขึ้นเขา
อันแลวไปดวยศิลาเจือกันเมื่อขึ้นไป ๆ ไมมีตนไมเครือเขาเถาวัลยจะยึดจะหนวงแลว บุคคลผูนั้นก็ยึด
หนวงเอายอดแหงภูเขานั้นเอาเปนที่ดํารงกาย ถามิดังนั้น ยถา คิริมารุฬฺโห เปรียบเหมือนบุคคลที่
ขึ้นสูเขาดวยศิลา ธรรมดาวาเขาศิลานี้มักกําชับดําเนินไดดวยลําพังกาย

  ถึงกระนั้นก็ดี เมื่อดําเนินสูงขึ้นไป ๆ ก็ไดอาศัยเทาเขาแหงตน ไดอาศัยกรานเขาแหงตน 
อันนี้แลมีฉันใด พระโยคาพจรปรารถนาจะเขาสูเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น ก็ไดอาศัยยึด
หนวงตติยารูป ไดเทาไดกรานไดยึดไดหนวง ตติยารูปวิญญาณจึงอาจจะเขาเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌาน ไดสําเร็จในรถความปรารถนามีอุปไมยดังนั้น ฯ

วินิจฉัยในอรูปกรรมฐานยุติเทานี้

อาทานิ อรูปานนฺตรํ เอกสฺญาติ เอวํ อุทิฏาย อาหาเรปฏิกูล สฺญาย ภาวนานิทฺ
เทโส อนุปปฺตฺโต บัดนี้ภาวนานิเทสแหงอาหารปฏิกูลสัญญามาถึงแลว ขาพระพุทธเจาชื่อวาพุทธ
โฆษาจารย จะสําแดงพิธีแหงอาหารปฏิกูลสัญญา แกบทมาติกาคือ เอาสัญญาที่ขาพระพุทธเจา
สําแดงไวโดยยอนั้น จะวิสัชนาออกใหพิศดารในลําดับแหงอรูปกรรมฐานทั้ง ๔ ประการ เหตุไฉนจึงได
ชื่อวา วิสัชนาวาธรรมชาติอันชื่อวาอาหารนั้น ดวยอรรถวานํามาซึ่งวัตถุอันสมควรจะนํามาอธิบายวา
ธรรมชาติอันใดมีกิริยาอันนํามาเปนธุระ มีกิริยาอันนํามาเปนกิจธรรมชาติอันนั้น แลไดชื่อวาอาหาร โส 
จตุพฺพิโธ ถาจะสําแดงโดยสรุป อาหารนั้นมี ๔ ประการ คือกวฬิงการาหารประการ ๑ ผัสสาหาร
ประการ ๑ มโนสัญเจตนาหารประการ ๑ วิญญาณาหารประการ ๑ เปน ๔ ประการดวยกันดังนี้

  กวฬิงการาหารนั้นไดแกของบริโภคเปนตนวา ขาว น้ํา ขนม ของกินอันบุคคลกระทําเปน
คําแลวแลกลืนกิน ผัสสาหารนั้นไดแกผัสสาเจตสิกอันมีลักษณะใหถูกตอง ซึ่งอารมณมโนสัญเจตนา
หารนั้นไดแกอกุศลจิต ๑๒ จิตโลกิยกุศลจิต ๑๗ จิตวิญญาณาหารนั้น ไดแกปฏิสนธิจิต โก ปเนตฺถ 
กึ อาหรติ จึงมีคําปุจฉาวาอาหาร ๔ ประการนั้นแตละสิ่ง ๆ นั้น มีพนักงานประมวลเอาสิ่งอันใดมา
นําเอาสิ่งอันใดมา วิสัชนาวา กวฬิงการาหารนั้นนํามาซึ่งรูปกาย มีโอชะเปนคํารบ ๘ ผัสสาหารนั้น
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นํามาซึ่งเวทนา ๓ คือ สุขเวทนาและทุกขเวทนา แลอุเบกขาเวทนา มโนสัญเจตนาหารนั้น นํามาซึ่ง
ปฏิสนธิจิต ใหประดิษฐานอยูในภพทั้ง ๓ วิญญาณาหารนั้น นํามาซึ่งกัมมัชชรูปแลเวทนาทิตยขันธ
ในขณะเมื่อตั้งปฏิสนธิ แลอาหาร ๔ ประการนี้ แตลวนเปนใหตองทุกข ตองภัยตองอุปทอันตรายตาง 
ๆ เปนอเนกบรรยาย

  เมื่อสติปญญาพิจารณาโดยละเอียดแลว แตละสิ่ง ๆ นั้นนาสะดุงนากลัวหนักหนา สภาวะมี
ความรักความยินดีในการที่จะบริโภค อดกลั้นทนทานมิไดลุอํานาจแกรสตัณหา นี่แลไดชื่อวาภัย
บังเกิดแตความยินดีในกวฬิงการาหาร ขึ้นชื่อวายินดีในกวฬิงการาหารนี้ มีภัยมากกวามากนัก เมื่อ
ปราศจากสติปญญาหาความพิจารณาบมิได ก็เพิกเฉยอยู อยางประหนึ่งวามีความยินดีในอาหารนั้นหา
ภัยมิไดตอมีสติปญญาพิจารณาละเอียดไป จึงจะเห็นวาความยินดีในกวฬิงการาหารนั้น กอปรดวยภัย
อันพิลึกควรจะสะดุงตกประหมา

  ผสฺสาหาเร อุปคมนฺ ภยํ ฝายผัสสาหารนั้นเลา ก็กอปรดวยภัยเหมือนกันกับกวฬิงการา
หาร กิริยาที่เขาไปใกลนั้นแลเปนภัยในผัสสาหารอธิบายวา อาการที่มิไดสํารวมอินทรียลุอํานาจแก
ความปรารถนา ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส แลสัมผัสในที่อันบมิควรจะดูจะฟง สุด ดม แลลิ้มเลียสัมผัส
นี้แลไดชื่อวาภัยบังเกิดแตกิริยาที่เขาไปผัสสาหาร เมื่อประมาทอยูไมพิจารณาก็เห็นวา ผัสสาหารนั้น
หาภัย บมิไดเมื่อพิจารณา ใหละเอียดก็ประกอบไปดวยภัยอันพิลึก มโนสฺเจตนาหาเร อุปฺปตฺติ 
ภยํ ฝายมโนสัญเจตนาหารนั้นเลา ก็ประกอบดวยภัยอันพิลึกยิ่งขึ้นไปกวาผัสสาหารนั่นรอยเทา กิริยา
ที่ใหบังเกิดภพนี้เปนภัยในมโนสัญเจตนาหาร อธิยายวาสัตวทั้งหลายอันจะเวียนวายอยูในกระแสชลา
โลก โอฆสงสารนับชาติมากกวามากอเนกอนันต ทั้งนี้ก็อาศัยแกมโนสัญเจตนาหารนั้น แลตกแหงให
บังเกิดอาหารที่มโนสัญเจตนาหารกระทําใหเวียนเกิดอยูในภพ ใหชาถึงพระนิพพานนั้นนากลัว
สุดกําลัง

  วิฺญาณาหาเร ปฏิสนฺธิ ภยํ กิริยาที่ตั้งปฏิสนธิในกําเนิดทั้ง ๔ นั้นแลเปนภัยใน
วิญญาณาหารอธิบายวาสัตวทั้งหลายไดทุกขไดยากไดความลําบาก ก็อาศัยแกวิญญาณาหารนั้นแล
เปนตนเปนเดิม นักปราชญผูมีปญญาพึงพิจารณาใหเห็นในภัยทั้ง ๔ ประการ โดยนัยดังพรรณนามา
นี้ กวฬิงฺการาหาโร ปุตฺตมํสูปเมน กวฬิงการาหารของบริโภคมีขาวน้ําเปนอาทินั้น นักปราชญพึง
ปลงปญญาใหเห็นโดยอุปมาเหมือนดวยเนื้อแหงบุตร อาการซึ่งเสพกวฬิงการาหารนั้นพึงปลงปญญา
ใหเห็นวาเหมือนบริโภคเนื้อบุตร กิร ดังไดยินมาผัวมีพอแมลูก ๓ คนพากันมาในมรรคากันดาร เมื่อ
สิ้นเสบียงอาหารแลว และยังขามทางกันดารไปมิพน ผัวเมีย ๒ คนก็จนใจ ขะขวนขวายหาอาหารสิ่ง
อื่น ๆ ก็หาไมได หิวโหยอิดโรยนักแลวก็ฆาบุตรนั้นเสียกับทั้งรัก ขณะเมื่อดินเนื้อแหงบุตรนั้นจะมีความ
ยินดีปรีดาแตสักหนอยหาบมิไดจําเปนจํากิน กินแตพอใหมีแรงเดินขามทางกันดาร อันนี้แลมีฉันใด

  พระโยคาพจรกุลบุตรผูเสพกวฬิงการาหารนั้น ก็พึงปลงปญญาพิจารณาอาหารนั้นใหเห็น
ปรากฏเหมือนดวยเนื้อแหงบุตร อาการที่เสพกวฬิงการาหารนั้นพึงปลงปญญาใหเห็นวา เหมือน
บริโภคเนื้อแหงบุตร อยาไดมีความยินดีในอาหารพึงเสพอาหารแตใหพอมีกําลังที่จะตั้งสติอารมณ
บําเพ็ญสมณธรรมเอาเยี่ยงผัวเมีย ๒ คน ที่จําเปนจํากินเนื้อลูกแหงตนแตจะใหมีแรงจะไดขามแกง
กันดารนั้น ผสฺสาหาโร นิจมฺมคาวูปเมน และผัสสาหารนั้นนักปราชญพึงปลงปญญาใหเห็นโดย
อุปมาวาเหมือนดัวยโคอันหาหนังมิได อารมณทั้ง ๕ มีรูปเปนอาทิอันมากระทบประสาทนั้น 
นักปราชญพึงปลงปญญาใหเห็นวา นกตะกรุมและเหยี่ยวอันบินมาเพื่อประโยชนจะสับจะเฉี่ยวจิกทึ้ง 
ดังไดยินมา โคอันหาหนังมิไดมีหัวอันอาบไปดวยบุพโพหิตลําบากเวทนาอยูนั้นถาเหลือบเห็นตะกรุม
และแรงเห็นกาและเห็นเหยี่ยวบินมาแตไกล ก็ยอมตระหนกตกใจเหลียวหนาเหลียวหลัง เซซังเขาไป
ในที่กําบังรักษาตัวกลัวนกตะกรุมและแรงจะยื้อแยงจะทึ้งจะลาก กลัวกาและเหยี่ยวจะสับจะเฉี่ยวจะจิก
เจาะอันนี้แลมีฉันใด พระโยคาพจรกุลบุตรก็พึงตั้งสติสัมปชัญญะเปนที่ปดบังจักขวาทิอินทรีย รักษา
ตัวพึงกลัวแตอารมณมีรูปเปนตนมากระทบประสาทนั้น ใหเหมือนประดุจโคหาหนังบมิไดกลัวแกแรง
กา เปนอาทินั้น
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  มโนสฺเจตนาหาโร องฺคารกาสูปเมน มโนสัญเจตนาหาร คือกุศลากุศลกรรมอันเปน
เจาพนักงานตกแตงใหเวียนเกิดอยูในภพทั้ง ๓ นั้น นักปราชญพึงปลงปญญาใหเห็นโดยอุปมาเหมือน
ดวยขุมถานเพลิง กิริยาที่เวียนเกิดอยูในภพนั้น พึงพิจารณาใหเห็นวา เหมือนดวยกิริยาที่สัตว
ทั้งหลายอยูในขุมถานเพลิงอันใหญ ธรรมดาวาสัตวอันตกอยูในขุมถานเพลิงอันใหญรุงเรืองเปนเปลว
นั้น ยอมมีกรัชกายพุพองเปอยพังยุยเปนฝุนเปนเถาหาบัญญัติมิไดแลมีฉันใด สัตวทั้งหลายที่เวียนเกิด
อยูในภพนั้นก็พินาศฉิบหายดวยชาติทุกขเปนอาทิ ถึงซึ่งภาวะหาบัญญัติมิได มีอุปไมยดังนี้ ผูมีปญญา
พึงเกรงพึงกลัวแตกิริยาที่จะบังเกิดในภพทั้ง ๓ ใหเหมือนกลัวภัยในขุมถานเพลิงนั้น

  วิฺญาณาหาโร สตฺตูปเมน และวิญญาณาหารคือปฏิสนธิวิญญาณทั้ง ๑๙ จิตนั้น 
นักปราชญพึงปลงปญญาใหเห็นโดยอุปมาวาเหมือนดวยหอกอันใหญ กิริยาที่สัตวทั้งหลายปฏิสนธิใน
กําเนิดทั้ง ๔ ประการนั้น นักปราชญพึงปลงปญญาใหเห็นวา เหมือนดวยกิริยาที่นักโทษที่ตองหอก
ใหญแหงนายเพชฌฆาตแตอกตลอดหลัง นักโทษที่ตองหอกใหญนั้นมีแตทุกขเปนเบื้องหนา ฉันใดก็
ดี สัตวที่ถือเอาปฏิสนธิในกําเนิดทั้ง ๔ นั้นจําเดิมแตตั้งปฏิสนธิแลวก็มีแตความลําบากเวทนาเปนเบื้อง
หนา มีแตมรณาเปนเบื้องหนา มีอุปไมยดังนั้น ผูมีปญญาเรงเกรงกลัวเเตปฏิสนธิจงหนักหนาอยาไดไว
เนื้อเชื่อใจแกปฏิสนธินั้นเลย ปฏิสนธินี้มิใชอื่นใชไกลคือดอกไมแหงกิเลสมาร มารนําเอามาลอมาลวง
สัตววามาเถิด ๆ มาเถิดที่นี่เถิด มีความสุขมากจะไดเชยชมสมบัติเปนบรมสุข ไปนิพพานนั้นสูญไป
เปลา ๆ หาไดเชยชมสมบัติอันใดอันหนึ่งไม กิเลสมารลวงสัตวทั้งปวงดวยการทั้งปวงดังนี้

  สัตวที่เปนพาลหาปญญาบมิไดก็สําคัญวาจริง มาตรแมนวามีศรัทธาทําบุญใหทานก็ตั้ง
หนาปรารถนามนุษยสมบัติ จะไดปรารถนาพระนิพพานสมบัติหาบมิได เขาใจวาพระนิพพานสูญไป
เปลา ๆ หาสนุกสบายไมตกหลงเลหกลแหงกิเลสมาร ๆ ลวงใหหลง แตพอใหปฏิสนธิลงเขาขายเขา
รั้วแหงตนเห็นวาหนีไมพนจากวิสัยแหงตนแลว ทีนั้นกิเลสมารก็ปลอยทหารพญามัจจุราชทั้ง ๒ คือ 
ชราทุกข และพยาธิทุกขนั้นเขาและเล็บทุบตอยทีละนอย ๆ ทวีขึ้น ๆ เททุมรุมรันจนยับเยินเฉินชุกตี
จนลุกไมขึ้นแลวภายหลังพญามัชจุราชก็มาฟาดฟนบั่นศีรษะใหขาดสิ้นชีวิตอินทรีย ทั้งนี้ก็อาศัยแก
วิญญาณาหาร คือปฏิสนธิจิตนั้นแลเปนตนเปนเดิม เหตุฉะนี้ผูมีปญญาเรงเกรงกลัวแตปฏิสนธินั้นจน
หนักหนา พึงแสวงหาพระนิพพานเปนเบื้องหนาอยาไดหลงเลหหลงกลแหงกิเลสมาร และอาหาร ๔
ประการ มีนัยดังวิสัชนามานี้ นักปราชญพึงสัญนิษฐานวา ในหองพระกัมมัฏฐานอาหารปฏิกูลสัญญานี้ 
เฉพาะยกขึ้นวิสัชนาแตกวฬิงการาหารสิ่งเดียว อาหาร ๓ ประการนั้นจะไดยกขึ้น วิสัชนาในหองพระ
กัมมัฏฐานอาหารปฏิกูลสัญญาหาบมิได

  ตํ อาหาเร ปฏิกูลสฺญํ ภาเวตุกาเมน พระโยคาพจรผูมีศรัทธาปรารถนาจะจําเริญพระ
กัมมัฏฐานอันชื่อวาอาหารปฏิกูลสัญญานั้น พึงเรียนเอาพิธีที่จะพิจารณาอาหารปฏิกูลนั้นใหชํานิ
ชํานาญ อยาใหพลั้งใหพลาด มาตรแมวาแตบทอันหนึ่งอยาใหผิด รโหคเตน เขาไปในที่สงัดอยูแต
ผูเดียวแลวพึงพิจารณากวฬิงการาหารดวยอาการปฏิกูล ๑๐ ประการ คมนโต คือปฏกูลในกิริยาที่
เดินไปนั้นประการ ๑ ปริเยสนโต คือปฏิกูลในกิริยาอันแสวงหานั้นประการ ๑ ปริโภคโต คือปฏิกูล
ในกิริยาที่บริโภคนั้นประการ ๑ อาสยโต คือปฏิกูลในประเทศที่อยูแหงอาหารนั้นประการ ๑ นิธาน
โต คือปฏิกูลดวยกิริยาอันสั่งสมอยูนานนั้นประการ ๑ อปริปกฺกโต คือปฏิกูลในกาลเมื่อยังมิได
ยอยประการ ๑ ปริปกฺกฌค คือปฏิกูลในกาลเมื่อยอยออกแลวประการ ๑ ผลโต คือปฏิกูลโดยผล
ประการ ๑ นิสสนฺทโต คือปฏิกูลในกาลเมื่อไหลหลั่งออกมานั้นประการ ๑ สมฺมกฺขนฺโต คือปฏิกูล
ดวยกิริยาที่กระทําใหแปดเปอนนั้นประการ ๑ เปน ๑๐ ประการดวยกัน

  กถํ คมนโต ขอซึ่งใหพิจารณาปฏิกูลในกิริยาที่เดินไปนั้น จะใหพิจารณาเปนประการใด 
วิสัชนาวา ใหพระโยคาพจรกุลบุตรปลงปญญาใหเห็นธรรมสังเวชวา มหานุภาเวน นาม สาส
เน อาตมานี้ เปนบรรพชิตบวชในพระบวรพุทธศาสนาแหงสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจาอัน
มากดวยพระเดชพระคุณมาก ดวยศักดานุภาพล้ําเลิศประเสริฐ หาผูจะเปรียบปานบมิได พุทฺธว
จนสชฺฌายํ วา อาตมานี้ บางคาบก็สังวัธยายพระพุทธวจนะอันเปนพระไตรปฏกสิ้นราตรียังรุง บาง
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คาบก็บําเพ็ญสมณธรรมจําเริญพระสมถกัมมัฏฐาน พระวิปสสนากัมมัฏฐานตราบเทาถึงเพลาพระสุริย
อุทัยสองแสงทิพากร

  กาลสฺเสววุฏฐาย เพลาเชาลุกขากอาสนแลว อาตมานี้ก็ไปสูลานพระเจดีย พระศรีมหา
โพธิ์ กระทําวัตตปฏิบัติกวาดเสร็จแลว อาตมาก็ตั้งไวซึ่งน้ําใชและน้ําฉัน กวาดแผวอาวาสบริเวณที่อยู
แหงตนแลวก็ขึ้นสูอาสนะกระทํามนสิการระลึกพระกัมมัฏฐาน ๒๐ คนบาง ๓๐ คนบาง โดยอันสมควร
แกอัธยาศัย เสนาสนะที่กระทําเพียรแหงอาตมานี้กอปรดวยรมไมและสระน้ํา จะอาบจะฉันเปนผาสุก
ภาพบมิไดขัดเคืองดวยอุทกังไมมีมนุษยหญิงชายละเลาละลุม สงบสงัดปราศจากโทษ สมควรที่จะ
บังเกิดวิเวกสุขเสนาสนะอันเปนที่สนุกบรมสุขถึงเพียงนี้ ควรแลหรืออาตมาสละละเมิดเสียได ไม
เอื้อเฟออาลัยฌานาทิวิเวกเอาบาตรและจีวรบายหนาเฉพาะบานไปเพื่อประโยชนดวยอาหาร เปรียบ
ตอสุนัขจิ้งจอกอันบายหนาสูปาชา เพื่อประโยชนจะกินกเฬวระซากอสุภะ ควรจะอนิจจังสังเวชนี้หนัก
หนา จําเดิมแตอาตมาเฉพาะหนาสูบานและยางเทาลงจากเตียง และตั้งเหยียบเหนือบรรจถรณเครื่อง
ลาดนั้น เทาแหงอาตมาก็จะแปดเปอนผลคุลีละอองเถาแปดเปอนไปดวยมูตรและคูถแสลงสาบเปน
อาทิ เหม็นรายเหม็นกาจจําเดิมแตยางบาทจากหองในดําเนินออกไปถึงหนามุขกุฏินั้น เทาแหงอาตมา
ก็แปดเปอนดวยลามก เปนตนวาขี้นกขี้คางคาว ปฏิกูลยิ่งขึ้นไปกวาภายในหองนั้นเปน ๒ เทา ๓ เทา

  ตโต เหฏ ิมตลํ เมื่อออกจากหนามุขแลวและลงไปถึงพื้นเบื้องต่ํา เทาแหงอาตมาก็แปด
เปอนไปดวยลามก เปนตนวาข้ีนกเคาและขี้นกพิราบ โสโครกยิ่งขึ้นไปกวาหนามุขนั้นเปน ๒ เทา ๓ 
เทาอีกเลา ยิ่งลงจากพื้นเบื้องต่ําแลว และดําเนินออกไปถึงบริเวณจังหวัดอาวาสกุฎินั้น ก็ยิ่งโสโครก
ปฏิกูลและพึงเกลียดโดยพิเศษมากขึ้นไปกวาพื้นเบื้องต่ํานั้นหลายสวนหลายเทาในจังหวัดบริเวณนั้น
โสโครกไปดวยหยากเยื่อเชื้อฝอย ใบไมเกา ๆ อันลมพายุพัดใหตกเรี่ยรายกระจายอยูในสถานที่ที่นั้น 
ๆ เดียรดาษกลาดเกลื่อน ไหนจะโสโครกดวยมูตรและคูภเสมหะและเขฬะ อันภิกษุหนุมและสามเณรที่
เปนไขไปมิทันถายลงไวถมลงไวนั้นเลาเหม็นเนาเหม็นโขง นารังเกียจเกลียดอายหนักหนา

  วสฺสกาเล เมื่อเทศกาลวัสสันตฤดูฝนตกหนักนั้น ก็เปนเปอกเปนตมตองเหยียบตองย่ํา
เปนทั้งนี้ก็เพราะอาศัยมีประโยชนดวยอาหารนั้นเปนเดิมอดอยูมิได ตองลุยไปในน้ําเนาและอสุจิลามก
นาสมเพชเวทนา ปฏิกุลตรา วิหารรจฺฉา ยิ่งออกไปถึงซอยตรอกวิหารนั้น ก็ยิ่งปฏิกูลลามากขึ้นไป
กวานั้นเปนสวนหลายเทา เมื่ออาตมาดําเนินไปโดยลําดับยกมือขึ้นนมัสการพระเจดียพระศรีมหาโพธ
แลว อาตมาก็เขาไปยืนในโรงวิตกลามกอันเปนโรคสําหรับพระภิกษุถือบิณฑบาตสันโดษไปยืนวิตกวา
วันนี้อาตมาจะไปบิณฑบาตในบานนั้นสกุลนั้น ธรรมดาพระภิกษุผูถือบิณฑบาตสันโดษนั้นยอมเฉพาะ
วิตกที่บิณฑบาต แตในขณะเมื่อยืนอยูในโรงวิตกเพลาเดียว นอกกวานั้นก็ตั้งหนาเฉพาะตอพระ
กัมมัฏฐาน วิตกอยูแตในพระกัมมัฏฐานจะไดวิตกอยูดวยบิณฑบาตในเพลาอื่น ๆ นอกจากเพลาที่ยืน
อยูในโรงวิตกนั้นหาบมิไดอาศัยเหตุฉะนี้ พระภิกษุผูพิจารณาอาหารปฏิกูลนั้น พึงปลงธรรมสังเวช
พิจารณาวา เมื่ออาตมาเขาไปยืนอยูในโรงวิตก ๆ ถึงบานสกุลที่จะไปบิณฑบาตนั้นแล อาตมาก็บาย
หนาออกจากวิหารละเสียซึ่งพระเจดียอันงามประดุจกองแกวมุกดา ละเสียซึ่งไมพระศรีมหาโพธิ์อัน
งามประดุจกําแหงนกยูง ละเสียซึ่งเสนาสนะอันบริบูรณดวยสิริประดุจทิพยพิมาน ใหหลงแกประเทศที่
รโหฐานสนุกสบายจะอยูมิได จําเปนจําไปเพราะเหตุมีประโยชนดวยอาหาร

  คามมคฺคํ ปฏิปนฺเนน กาลเมื่อดําเนินไปในมรรคาอันจะเขาไปสูบาน บางคาบก็เหยียบ
เสี้ยนเหยียบหนาม บางคาบก็สะดุดตอไมและหัวระแหง บางคาบก็เหยียบย่ําประเทศอันมีน้ําเปนตม
เปนเปอก บางคาบก็ขามประเทศอันน้ําเซาะหักพังลง ลุม ๆ ดอน ๆ ไมควรที่จะไปก็จะไปก็ไปได นา
สังเวชเวทนา ถึงกายอาตมานี้ก็โสโครกกายนี้เหมือนดังรางอัฐิ สบงที่นุงนี้เหมือนผาปด ฝแผล รัด
ประคตพันสะเอวนี้เหมือนทองผาพันแผลฝ จีวรที่หมนี้เหมือนผาที่ปกคลุมรางอัฐิ บาตรที่ถือมาเพื่อจะ
บิณฑบาตนี้ เหมือนกระเบื้องสําหรับจะไดใสยารักษาฝ ยิ่งพิจารณาใหละเอียดก็ยิ่งพึงเหลียดพึงชังนี่
นักหนา คามทฺวารสฺมึป ปาปุณนฺเตน กาลเมื่ออาตมาไปถึงที่ใกลปนะตูบาน อาตมาก็ไดเห็นซาก
ชางซากมาซากโคซากกระบือซากงูซากสุนัขซากมนุษย ทอดทิ้งกลิ้งอยูเหม็นขื่นเหม็น อาเกียรณไป
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ดวยแมลงวันและหมูหนอนสุนัขเรงกายื้อคราจิกสับเหม็นจับจมูกจับใจ แทบประหนึ่งวาจะทนจะราก 
ถึงนั้นก็ยอมอดกลั้นจําทนจําทาน เพราะเหตุจะใครไดอาหารไปเลี้ยงชีวิต

  คามทฺวาเร ตฺวา กาลเมื่อไปถึงประตูบานยืนอยูแทบประตูบานนั้น ใครจะตรงเขาไปบาน
ไดงาย ๆ เมื่อไรตองดูซายดูขวา แลดูตรอกบานขางโนนขางนี้เพื่อวาชางรายมารายมันอยูในตรอกนั้น
เห็นแลวจะไดหลีกจะไดเลี่ยงจะไดหลบไดหนีเสียแตหาง ๆ ตกวาตองระวังเนื้อระวังตัวนี้ทุกแหงทุก
ตําบล กวาจะไปไดถึงที่ภิกษาจารนี้ลําบากยากนักหนา อาการอันพิจารณากิริยาที่ตนลําบากเปนดวย
เหตุดวยอาการจําเดิมแตยางเทาลงจากเตียงตราบเทาถึงประตูบานที่เที่ยวภิกขาจารนี้ ไดชื่อวา
พิจารณาอาหารอาหารปฏิกูลในกิริยาที่เดินไป เพื่อประโยชนดวยอาหาร กถํ ปริเยสนโต แลขอซึ่ง
วาใหพิจารณาอาหารปฏิกูล ในกิริยาที่เที่ยวแสวงหาอาหารนั้นจะใหพิจารณาเปนประการใด วิสัชนาวา
ใหพระโยคาพจรปลงปญญาใหเห็นธรรมสังเวชวา เมื่ออาตมาอดกลั้นทนทานที่เหม็น จําเดิมแตแรก
ลงจากเตียงดําเนินไปตราบเทาถึงประตูบานที่ภิกขาจารนั้นแลว คามํ ปวิฏเน สงฺฆาฏิ ปารุป
เตน ในกาลเมื่อเขาไปในบานนั้นอาตมาจะหมผาอันตัดเปนขันฑผาหมของอาตมานี้ฉีกตัดเปนบั่น ๆ 
ทอน ๆ และเย็บติด ๆ กัน ไดนามบัญญัติชื่อวาผาสังฆาฏิ

  กปณเมนุสฺเสน วิย เมื่อพิจารณาดูกายแหงอาตมานี้ เหมือนคนกําพราจริง ๆ ดูผาหม
แหงอาตมานี้เลาก็เหมือนผาหมคนกําพรา ดูบาตรนี้เลาก็เหมือนกระเบื้องเกาที่คนกําพราถือเที่ยว
ภิกขาจาร อาการที่อาตมาเที่ยวไปในคามวิถีบานโดยลําดับ ๆ แหงตระกูลนั้น จะไดแปลกกันกับอาการ
ที่คนกําพราเที่ยวขอทานหาบมิได วสฺสกาเล กาลเมื่อถึงวัสสันตฤดูฝนตกหนักเหยียบลงที่ไหนเปน
โคลนที่นั่น น้ําตมนั้นกระเด็นขึ้นเปอนแขงขาผานุงผาหม ตองหยิบชายจีวรขึ้นไวดวยมือขางหนึ่ง มือ
ขางหนึ่งนั้นถือบาตรลําบากยากกายนักหนาถึงเพียงนี้อาตมายังอุตสาหะไปเที่ยวได เปนเหตุดวย
อาหาร คิมฺหกาเล เมื่อถึงเทศกาลฤดูรอนนั้นเลาตัวอาตมานี้อาเกียรณไปดวยผงธุลี ละอองธุลี ๆ นั้น
ปลิวจับศีรษะตราบเทาถึงบาทาลมพัดผานฟุงเขาหูเขาตา ผานุงผาหมนี้เต็มไปดวยผงคุลีนาสังเวช
เวทนา

  ตํ ตํ เคหทฺวารํ ปตฺวา เมื่อไปถึงประตูเรือนนั้น บางคาบก็ยืนเหยียบในประเทศที่เทน้ําซาว
ขาว บางคาบก็ไปยืนในประเทศอันเปอนไปดวยน้ํามูกน้ําลาย เปอนไปดวยคูถสุนัข คูถสุกร บางคาบก็
ไปยืนในที่น้ําครํา อันอาเกียรณไปดวยแมลงวันดํา แมลงวันเขียวแมลงวันทั้งหลายบินจับศีรษะจับผา
จับบาตร เกจิ เทนฺติ เกจิ น เทนฺติ เจาของเรือนนั้นครั้นเห็นอาตมาไปยืนบิณฑบาต บางคนก็กระทํา
ทาน บางคนก็ไมทําทาน บางทีก็ให บางทีก็ไมให กาลเมื่อใหนั้นบางคนก็ใหขาวสุกแรมคืนบูด ๆ แฉะ 
ๆ บางคนก็ใหของกัดที่เกา ๆ รา ๆ บางคนก็ใหขนมบูดแกงบูดผักบูด อทฺทมานา กาลเมื่อหาศรัทธา
บมิไดไมทําทานแลว บางคนก็บอกวาไปโปรดสัตวขางหนาเถิด บางคนก็เพิกเฉยนิ่งเสีย กระทําอยาง
ประหนึ่งวาหาเห็นไม บางทีเห็นแลวเมินเสียไมมองดูหนา บางคนก็กลาวหยาบชาวา คจฺฉ เร
มุณฺฑก ดูกรคนศีรษะโกนโลนรายไปเสียใหพนอยามายืนกีดขวางอยูที่นี่ตกวาตองทนสูทาน จําเดิม
แตเขาสูประตูบานมาตราบเทาจนออกจากบานทั้งนี้ก็มีประโยชนดวยอาหาร

  คมนโต นักปราชญพึงสันนิษฐานวา อาการที่พระโยคาพจร ปลงธรรมสังเวชพิจารณา
กิริยาที่ตนลําบากเปนเหตุดวยอาหาร จําเดิมแตยางเขาประตูบานไปตราบเทาถึงออกจากบาน นี่แลได
ชื่อวพิจารณาปฏิกูลในกิริยาที่เที่ยวแสวงหา กถํ ปริโภคโต แลขอซึ่งวาใหพระโยคาพจรปลงปญญา
พิจารณาอาหารปฏิกูล ในกิริยาที่ปริโภคนั้น จะใหพิจารณาเปนประการใด วิสัชนาวา ใหพระโยคาพจร
ปลงปญหาใหเห็นธรรมสังเวชวา เมื่ออาตมาเที่ยวแสวงหาอาหารโดยอาการปฏิกูลดุจพรรณนานั้น ได
จังหันพอเปนยาปนมัตต ออกจากบานไปนั่งในประเทศอันเปนสุขภายนอกบานนั้นแลวถาอาตมายังบ
มิไดลงมือฉันจังหันนั้นตัวยังมิไดจับไดตอง เห็นมนุษยที่เปนอาคันตุกะเดินมา เห็นภิกษุที่ควรจะเปน
ครูอาจารยเดินมา และจะเรียกหาจะเชิญใหบริโภคจะนิมนตใหฉันนั้นก็ยังสมควรอยูเพราะเหตุวา
จังหันนั้นยังมิไดจับไดตอง ยังไมเปนอาหารปฏิกูลไปกอน ถาไดลงมือฉันอยูแลวไดจับไดตองแลว
และจะนิมนตทานผูเปนอาคันตุกะใหฉันนั้นยังเปนที่ละอายอยูหาสมควรไม เหตุวาจังหันที่ไดลงมือฉัน 
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ไดจับตองแลวนั้นเปนอาหารปฏิกูล กาลเมื่ออาตมาลงมือฉัน แลปนอาหารเขาเปนกอน ๆ เปนคํา ๆ 
กระทําใหเสียพรรณ ปราศจากงามเห็นปานดังนั้น

  เมื่ออาตมาหยิบเอามาวางลงในปาก กระทําฟนเบื้องบนเปนสาก กระทําฟนเบื้องต่ําเปน
ครก กระทําลิ้นเปนมือ กระหวัดกลับกลอกคําขาวใหแหลกกออกดวยครกแลสากคือฟนเบื้องบนเบื้อง
ต่ํานั้น เมื่อพิจารณาใหละเอียด นาพึงเกลียดพึงชัง นาอนิจจังสังเวชนี่นักหนา อาหารนั้น แตพอตกถึง
ปลายลิ้นที่ชุมไปดวยน้ําลายอันเหลวเขาไปถึงกลางลิ้นก็นุมไปดวยน้ําลายอันขน มลทินอันติดอยูใน
ทันตประเทศที่ไมสีฟนสีไปถึงนั้นก็ติดฟนแปดเปอน กระทําใหอาหารนั้นเสียกลิ่นสีในขณะบัดเดี๋ยวใจ
มาตรแมวาเปนอาหารประณีตกอปรดวยเครื่องปรุงอันพิเศษเปนประการใด ๆ ก็ดี ที่จะไดคงสีคงกลิ่น
คงดีอยูเปนปกตินั้นหาบมิได ปรมเชคุจฺฉภาวํ อุปคจฺฉติ อาหารนั้นถึงซึ่งภาวนาพึงเหลียดพึงชัง
ประดุจรากสุนัขอันอยูในราง อชฺโฌหริตพฺโพ อาหารที่อยูในปากนี้ เราทานทั้งปวงกลากลืนกินอยู
ไดนั้น อาศัยไมเห็นดวยจักษุไมปรากฏแกจักษุ ถาปรากฏแกจักษุแลว แตสักคําเดียวก็บมิอาจที่จะ
กลืนเขาไปได เอวํ ปริโภคโต ปฏิกุลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา พระโยคาพจรจึงปลงธรรมสังเวช
พิจารณาอาหารปฏิกูลในกิริยาที่บริโภคโดยนัยดังพรรณฉะนี้

  กถํ อาสยโต แลขอซึ่งวาใหพระโยคาพจรผูมีปญญา พิจารณาปฏิกูลในประเทศที่อยูแหง
อาหารนั้นจะใหพิจารณาเปนประการใด วิสัชนาวาใหพระโยคาพจรปลงธรรมสังเวชพิจารณาวา อาหาร
ที่อาตมาบริโภคกอปรดวยอาการปฏิกูลแลเห็นปานฉะนี้ เมื่อเขาไปตั้งอยูในกระเพาะอาหารภายใน
อุทรประเทศนั้น ก็ยิ่งโสโครกยิ่งปฏิกูลมากขึ้นไปหลายสวนหลายเทา ประเทศที่อาหารตั้งอยูนั้นนาม
บัญญัติชื่อวา อาสยะ ตางกันโดยประเภท ๔ ประการ คือ ปตตาสยะประการ ๑ เสมหาสยะประการ ๑ 
บุพพาสยะประการ ๑ โลหิตสยะประการ ๑ เปน ๔ ประการดวยกันดังนี้ ที่อยูแหงอาการไดชื่อวาปต
ตาสยะนั้นดวยอรรถวาเปนที่ขังอยูแหงน้ําดี ไดชื่อวาเสมหาสยะนั้นดวยอรรถวาเปนที่ขังอยูแหงน้ํา
หนองไดชื่อวาบุพพสายะนั้น

  ดวยอรรถวาเปนที่ขังอยูแหงโลหิตน้ําเลือดน้ําหนอง น้ําดีน้ําเสมหะนี้อยาวาแตเราทานที่
เปนสามัญ บุคคลนี้เลยสํามะหาแตสมเด็จพระพุทธเจาประปจเจกพุทธโพธิ์ บรมจักรพัตราธิราช ยังมี
อาสนะอยูสิ่ง ๑ ๆ (มิดีก็เสมหะ มิเสมหะก็บุพโพ มิบุพโพก็โลหิต จํามีอยูสิ่ง ๑ ๆ ที่จะบริสุทธิ์ไปที่
เดียวนั้นหาบมิได ที่อยูแหงอาหารของทานผูมีบุญที่เดียวยังวาไมบริสุทธิ์ ยังมีอาสยะอยูสิ่ง ๑ ๆ ยัง
โสโครกอยูถึงเพียงนี้ ก็จะปวยกลาวไปไยถึงคนบุญนอยนั้นเลา คนบุญนอยนี้มีอาสยะพรอมทั้ง ๔ 
ประการ ที่อยูแหงอาหารของคนบุญนอยนี้ อากูลดวยน้ําดีน้ําเสมหะน้ําบุพโพโลหิตพรอมทั้ง ๔ 
ประการ แตทวาบางคาบนั้นน้ําดีมากกวาเสมหะแลบุพโพโลหิต บางคาบเสมหะมากกวาน้ําดีแลบุพโพ
โลหิต บางทีบุพโพมาก บางทีโลหิตมาก ถาน้ําดีมากอาหารนั้นก็โสโครกพึงเกลียดยิ่งนัก เปรียบดุจ
ระคนดวยน้ํามันมะซางอันขน ถาเสมหะนั้นมาก อาหารนั้นก็พึงเกลียดโสโครกพึงเกลียดเปรียบประดุจ
ระคนดวยน้ํากากะทิงแลน้ําใบแตงหนู ถาบุพโพนั้นมากอาหารนั้นก็โสโครกพึงเกลียด เปรียบดุจระคน
ดวยน้ําเปรียงบูดเปรียงเนา ถาโลหิตนั้นมากอาหารนั้นก็โสโครกพึงเกลียด เปรียบดุจระคนดวยน้ํายอม
พระโยคาพจรผูมีปญญาพึงปลงธรรมสังเวช พิจารณาอาหารปฏิกูลในประเทศที่อยูแหงอาหารดวย
ประการฉะนี้

  กถํ นิธานโต ขอซึ่งวาใหพระโยคาพจรพิจารณาอาหารปฏิกูล ดวยกิริยาที่สั่งสมอยูนาน
นั้น จะใหพิจารณาประการใด วิสัชนาวาใหพระโยคาพจรพิจารณาวา อาสเยน มกฺขิโต อาหารอัน
แปดเปอนไปดวยน้ําดีน้ําเสมหะน้ําบุพโพโลหิตเปนปานฉะนี้ เมื่อเขาไปสูอุทุรประเทศแลวจะไดอยูใน
ภาชนะเงิน ภาชนะทอง ภาชนะแกว หาบมิได อาหารนั้นตั้งอยูในประเทศแหงไสใหญนั้นเกานั้นใหม
ยอมออกแลวบางยังบมิไดยอยบาง เหม็นเนาเหม็นโขงสะสมอยู เปรียบประดุจคูถในเว็จกุฏีสะสมกัน
นั้นเกานั้นใหม คูถในเว็จกุฏีนั้นสมสมอยูฉันใด อาหารอันตั้งอยูภายในไสก็สะสมนักมีอุปไมยดังนั้น แล
อาการที่อาหารสะสมกันนั้น นักปราชญพึงกําหนดดวยอายุบุคคล ถาบุคคลอายุได ๑๐ ป อาหารก็พึง
เกลียดเปรียบดุจอยูในหลุมคูถอันมิใชชําระเลยนานถึง ๑๐ ถาบุคคลนั้นอายุได ๒๐ ป ๓๐ ผี ๔๐ ป



- 101 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 2
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

อาหารก็พึงเกลียดเปรียบประดุจอยูในหลุมคูถอันมิไดชําระนานถึง ๒๐ ป ๓๐ ป ๔๐ ป ถาบุคคลนั้น
อายุได ๕๐ ป ๖๐ ป ๗๐ ป ๘๐ ป อาหารนั้นก็พึงเกลียด เปรียบดุจอยูในหลุมคูถอันบมิไดชําระเลย
นานถึง ๕๐ ป ๖๐ ป ๘๐ ป ๙๐ ป ถาบุคคลนั้นอายุได ๑๐๐ ป อาหารก็พึงเกลียดประดุจอยูในหลุมคูถ
อันมิไดชําระเลยนานถึง ๑๐๐ ป พระโยคาพจรพึงปลงธรามสังเวช พิจารณาเอาหารปฏิกูลดวยกิริยาที่
สั่งสมอยูนานโดยดังพรรณนามาฉะนี้

กถํ อปริปกฺกโต ขอหนึ่งวาใหพิจารณาอาหารปฏิกูลในกาลเมื่อยังมิไดยอยนั้น จะให
พิจารณาเปนประการใด วิสัชนาวาใหพระโยคาพจรพิจรณาวา โส ปนายํ อาหาโร เอวรูเป โอกาเส
นิธานมุปคโต อาหารนั้นเมื่อเขาไปสั่งสมอยูในประเทศแหงไสใหญอันเปนที่โสโครกพึงเกลียดเห็น
ปานฉะนี้ อยาวาถึงเมื่อยอยออกแลวนั้นเลย แตยังมิไดยอยนั้นก็พึงเกลียดพึงชังนี่นักหนา เหตุวา
ประเทศที่อยูแหงอาหารนั้นเปนประเทศลามก ถาจะวาฝายขางมืดก็มืดนัก ถาจะวาขางเหม็นหรือก็
เหม็นนัก ดุจหลุมอันคนจัณฑาลขุดไวแทบประตูบาน สารพัดจะสะสมสารพัดที่คนจัณฑาลทั้งปวงจะ
ทิ้งจะเทลง หญาก็ทิ้งลงไปไมก็ทิ้งไป เสื่อลําแพนขาด ๆ ก็ทิ้งลง ซากมนุษยก็ทิ้งลงชั้นเกาชั้นใหม
เมื่อยามแลงนั้นถาอกาลเมฆตั้งขึ้น ยังฝนใหตกลงสักหา ๑ แตพอน้ําเต็มหลุมแลวแลแลงไป น้ําใน
หลุมนั้นครั้นตองแสงพระอาทิตยรอนกลาก็พัดขึ้นเปนฟอง ปูดขึ้นเปนปุมเปอกมีสีอันเขียว เหม็นราย
เหม็นกาจอาเกียรณดวยหมูมักขิกชาติ แมลงวันดําแมลงวันเขียวตอมอยูเปนเกลียวคลาดอยูคละคล่ํา
เปนที่รังเกียจเกลียดหนายแหงมหาชนทั้งปวง ๆ มิขอเห็นมิขอเขาไปใกล อันนี้แลมีฉันใด อาหารที่
บุคคลทั้งปวงกินเขาไปใหม ๆ ยังมิทันที่จะยับจะยอย ยังมิทันที่จะเปนอาหารเกานั้น ก็เกลือกกลั้วไป
ดวยน้ําดีเสมหะน้ําบุพโพโลหิต อากูลมูลมองไปดวยซากอสุภตาง ๆ เปนตนวาเนื้อเนาปลาเนาปนปะ
สะสมเหม็นขื่นเหม็นขมกลุมกลบตลบอยูทุกเชาค่ําอาเกียรณ ดวยหมูหนอนพลุกพลานคลาดคล่ํา
สัญจรเสือกสนไป ๆ มา ๆ

  สพฺโพ เอกโต หุตฺวา อาหารที่กินวันนี้ก็ดี ที่กินวันกอน ๆ ก็ดีสิ้นทั้งปวงนั้นจะไดอยูเปน
แผนก ๆ กันหาบมิได เกลือกกลั้วแปดปนระคนกันเปนอันหนึ่งอันเดียว เสมฺหปฏลปริโยนทฺโธ ชั้น
เสมหะนั้นเขาปกคลุมหุมหอเพลิงธาตุนั้นรุมรอนระรมเผา เดือดเปนฟองฟอดปูดขึ้นเปนปุมเปอก 
โสโครกพึงเกลียดนักหนา มีอุปไมยดุจหลุมแทบประตูบานจัณฑาล อันเต็มไปดวยอสุจิลามกแลเปนที่
โสโครกพึงเกลียดนั้น เอวํ ปริปกฺกโต ปฏิกุลตา เวทิตพฺโพ พระโยคาพจรผูมีปญญาพึงพิจารณา
อาหารปฏิกูล ในกาลเมื่ออาหารยังมิไดยอย โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ กถํ ปริปกฺกโต ขอซึ่งวาให
พระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาอาหารปฏิกูลในกาลเมื่อยอยออกแลวนั้น จะใหพิจารณาประการใด 
วิสัชนาวา ใหพระโยคาพจรปลงธรรมสังเวชพิจารณาวา กายคฺคินา ปริปกฺโก สมาโน อาหารอัน
รอนดวยเพลิงธาตุ เดือดเปนฟองแลวยอยออกประดุจบดดวยศิลาบดนั้น ที่จะเปนคุณอันใดอันหนึ่ง
เปรียบประดุจแรเหล็กแรทองแดงแรดีบุกแรน้ําเงินแรธรรมชาติ อันยอยออกดวยเพลิงแลว แลไดเนื้อ
เหล็กเนื้อทองแดงเนื้อดีบุกเนื้อเงินเนื้อทองนั้นหาบมิได อาหารที่ยอยออกนั้น มีแตจะเปนเครื่องชั่ว
เครื่องเหม็นเครื่องลามก เพราะลงไปในอโธภาคแลว สวน ๑ ที่แบงไปเปนมูตรนั้นก็ยังกระเพาะมูตรให
เต็มสวน ๑ ที่แบงออกเปนคูถนั้นลงไปอยูในที่สุดแหงไสใหญใตนาภีแหงเราทานทั้งปวง ประเทศที่อยู
แหงอาหารเกานั้น มีสัณฐานดังกระบอกไมไผนอย ประมาณโดยยาว ๘ องคุลี อันบุคคลเอาดินเหลือง
ใสลงไวใหเต็ม นี่หากวาลับจักษุแลไมเห็น จึงเพิกเฉยสบายอยูหาเกลียดหาหนายไม ถาปรากฏแก
จักษุเห็นดวยจุกษุนี้ จะเปนที่รังเกียจอายหนักหนาหาที่สุดมิได เอวํ ปริปกฺกโต ปฏิกุลตา ปจฺจเวกฺ
ขิตพฺพา พระโยคาพจรกุลบุตรผูมีปญญาพึงปลงธรรมสังเวช พิจารณาอาหารปฏิกูลในกาลเมื่อยอย
ออกแลวโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้

  กถํ ผลโต แลขอซึ่งวาใหพระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาอาหารปฏิกูลโดยผลนั้น จะให
พิจารณาเปนประการใด วิสัชนาวา ใหพระโยคาพจรกุลบุตรผูมีปญญาปลงธรรมสังเวชพิจารณา
วา สมฺมา ปริปจมาโน อาหารนี้ถายอยออกเปนอันดี ก็ยังกุณปะโกฏฐาส (สวนซากศพ) เปนตนวา
เกศาแลโลมานขาทันตาเนื้อหนังแลเสนสายทั้งปวง ใหชุมชื่นใหจะเริญเปนอันดี อสมฺมา ปริจฺจมา
โน อาหารนั้นถายอยออกมิดี ก็ยังรอยแหงโรคเปนตนวา หิดดานแลหิดเปอย มะเร็งแลคุดทะราด
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กลากแลเรื้อนมองครอ แลหืดหวัดแลไอ ลงใหญแลลงแดงใหบังเกิดไดทุกขเวทนามีประการตาง ๆ 
เพราะเหตุอาหารยอยออกบมิดี เอวํ ผลโต ปฏิกุลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา พระโยคาพจรผูมีปญญา
พึงพิจารณาอาหารปฏิกูลโดยผลดุจนัยดังพรรณนามาฉะนี้

  กถํ นิสฺสนฺทโต ขอซึ่งวาใหพระโยคาพจรพิจารณาอาหารปฏิกูลในกาลเมื่อไหลหลั่งออก
นั้น ใหพิจารณาเปนประการใด วิสัชนาวา ใหพระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาวา อชฺโฌหริยมาโน
เปส เอเกน ทฺวาเรน ปวิสิตฺวา อาหารอันบุคคลกินนั้น เมื่อเขาไปนั้นไปโดยทวารอัน ๑ เมื่อจะไหล
ออกนั้นไหลออกโดยทวารทั้ง ๙ ที่เปนมูลหูนั้น ก็ไหลออกจากชองหู ที่เปนมูลตาก็ไหลจากชอง
คลองตา ที่เปนน้ํามูกน้ําลาย ก็ไหลออกจากชองปากชองจมูก ที่เปนมูตรไหลออกจากทวารเบา ที่เปน
คูถก็ไหลออกโดยทวารหนัก อชฺโฌหรณสมเย กาลเมื่อจะกลืนกินนั้น บุตรภรรยาพี่นองมิตรสหาย
พวกพองลอมกันเปนพวก ๆ บริโภคเปนเหลา ๆ พรอม ๆ กัน พรอมยศพรอมบริวาร นิสฺสนฺทสมเย 
ปน กาลเมื่อเปนมูตรเปนคูถแลวแลไหลออกนั้น มีความละอายเขาเรนเขาซอนแตผูเดียว ลี้ลับแลวจึง
ถายอุจจาระปสสาวะ ปมทิวเส ปริภฺุชนฺโต ในวันเปนปฐม เมื่อบริโภคนั้น ชื่นชมยินดี
บริโภค อุทคฺคุทคฺโค มีกายจิตอันสูงขึ้น บังเกิดปติแลโสมนัส นิสฺสทนฺโต ครั้นถึงกาลเมื่อจะไหล
ออก เมื่อจะถายออกในวันเปนคํารบ ๒ นั้น ตองปดจมูกชักหนานิ่ว เกลียดหนายกมหนาต่ําตา รตฺโต 
คิทฺโธ อิจฺฉิโต มฺุฉิโต ในวันเปนปฐมเมื่อเพลาบริโภคนั้น มีความรักความปรารถนาในรสแหง
อาหารกําหนัดยินดี อารมณอันฟูขึ้นหลงดวยรสอาหาร อชฺโฌหริตฺวา ครั้นกลืนกินแลวแตพอแรมคืน
อยูราตรีเดียว ยางเขาวันเปนคํารบ ๒ เมื่อจะไหลออกถายออกโดยอุจจารมรรคแลปสสาวมรรค ก็มี
ความยินดีอันปราศจากอารมณเปนทุกข ทั้งละอายทั้งเกลียดบังเกิดพรอม

  เหตุดังนั้นโบราณาจารยจึงกลาวซึ่งบาทพระคาถาวา อนฺนํ ปานํ ขาทนียฺจ โภชนียฺจ 
มหารหํ ฯลฯ เอกรตฺตึ ปริวาสา สพฺพํ ปภวติ ปูติกนฺติ อธิบายวา ขาวแลน้ําของกัดแลของบริโภค
สิ้นทั้งปวงนี้ มาตราแมจะมีคามากเปนประการใด ๆ ก็ดี ในกาลเมื่อบริโภคนั้น เขาไปโดยทวารอันหนึ่ง
แลว ถึงทีเมื่อจะไหลออกก็ไหลออกโดยทวารทั้ง ๙ เหมือนกันสิ้น จะไดแปลกกัน หาบมิได ปสริวา
โร กาลเมื่อบริโภคนั้นประกอบดวยบริวารบริโภคพรอม ๆ กัน กาลเมื่อจะถายออกนั้น เขาเรนซอนลี้ลับ
ในที่ปดกําบัง แตผูเดียว อภินนฺทนฺโต การเมื่อบริโภคนั้นชื่นชมโสมนัส กาลเมื่อถายออกนั้น เกลียด
หนายชิงชังขาวแลน้ําของกัดแลของบริโภคทั้งปวงนี้ มาตรแมนวามีคามากเปนประการใด ๆ ก็
ดี เอกตรตฺตึ ปริวาสา ถาลวงราตรีแรมอยูราตรีหนึ่งแลวก็บูดเนาโสโครกพึงเกลียดชังนี่นักหนา ผูมี
ปญญาพิจารณาอาหารปฏิกูลโดยกิริยาที่ไหลออกดังพรรณามาฉะนี้

  กถํ สมฺมกฺขนฺโต แลวขอซึ่งพิจารณาอาหารปฏิกูลโดยกิริยาที่แปดเปอนนั้น จะให
พิจารณาเปนประการใด วิสัชนาวา ใหพระโยคาพจรกุลบุตรปลงธรรมสังเวชพิจารณาวา ปริโภค
กาเล อาหารนั้นจําเดิมแตแรก บุคคลทั้งปวงบริโภคก็เปอนมือเปอนปากเปอนลิ้นเปอนเพดาน กระทํา
มือแลปากแลลิ้นแลเพดานนั้นใหโสโครกพึงเกลียดพึงชัง บางคนตองชําระมือแลว ๆ เลา ๆ ตองบวน
ปากแลว ๆ เลา จึงจะหายเหม็นหายกลิ้น ปริภุตฺโต สมาโน อาหารมื้อนี้เปนบุคคลบริโภคแลว แล
เขาไปอยูในอุทรประเทศนั้น เพลิงธาตุอันซานอยูในสกลกายเผาใหรอน เผณฺทฺเทหกํ ปูดขึ้นเปนปุม
เปนเปอก เปนฟองฟูดขึ้นมา จับซองหูซองตา ชองจมูกแลเพดาน ยถา นาม โอทเน ปจฺ
จมเน เปรียบปานดุจหมอขาว อันบุคคลหุงแลตั้งไวบนเตา ครั้นเดือดพลุงขึ้นมาก็มีแกลบแลรําแล
ปลายขาวอันลนขึ้นติดปากหมอแลฝาละมีแปดเปอน ฉันใดก็ดี อาหารที่เปนฟองฟูดลนขึ้นไปดวยรอน
แหงเพลิงธาตุนั้น เมื่อขึ้นมาจับอยูที่ฟน ก็แปดเปอนเปนมลทินแหงฟน เมื่อขึ้นมาจับลิ้นจับเพดาน ก็
แปดเปอนตามชองจมูกลิ้นแหงเพดานใหสําเร็จกิจเปนเขฬะแลเสมหะ เมื่อขึ้นมาจับชองตาชองจมูกก็
แปดเปอนชองหูชองตาชองจมูก ใหสําเร็จกิจเปนขี้หูขี้ตาขี้จมูกนาพึงเกลียดพึงชัง ที่เปนมูตรเปนคูถ
นั้นก็แปดเปอนทวารหนักทวารเบาแลทวารที่อาการแปดเปอนนั้น ถึงบุคคลจะลางจะสีจะชําระอยูทุก
วัน ๆ ก็ดี ที่จะบริสุทธิ์สะอาดเปนที่จําเริญใจนั้นหาบมิได หตุ โถ ปุน อุทเกน โธวิตพฺโพ มือที่ชําระ
อุจจารมรรคนั้น ตองลางน้ํา ๒ หน ๓ ทน ตองสีดวยโคมัย สีดวยดินสอดวยจุณของหอมจึงปราศจาก
ปฏิกูล เอวํ สมฺมกฺขนฺโต ปฏิกุลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา พระโยคาพจรกุลบุตรผูมีปญญา พึงพิจารณา
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อาหารปฏิกูลโดยกิริยาที่แปดเปอนมีนัยพรรณนามาฉะนี้

  ตสฺเสวํ ทสหากาเรหิ เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาอาหารปฏิกูล ๑๐ ประการกระทําการ
ปฏิกูลนั้น เปนที่วิตกยกจิตขึ้นสูอาการปฏิกูลโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ กวฬิงการาหารก็จะปรากฏโดย
อาการปฏิกูล ตํ นิมิตฺตํ ปุนปฺปุนํ อาเสวติ เมื่อปฏิกูลนิมิตปรากฏแลว ใหพระโยคาพจรสองเสพ
จําเริญปฏิกูลนิมิตนั้นใหมากในสันดาน นิวรณธรรมก็สงบสงัด จิตก็จะตั้งมั่นเปนอุปจารสมาธิที่จะ
ถึงอัปปนานั้นไปบมิไดถึง เพราะเหตุอารมณที่พิจารณากวฬิงการาหารนั้นลึกโดยสภาวะธรรมสัญญา
นั้น ปรากฏดวยสามารถถืออาการปฏิกูล เหตุดังนั้นพระกรรมฐานนี้ จึงถือซึ่งนามบัญญัติชื่อวาอาหาร
ปฏิกูลสัญญา มีแตอุปจารสมาธิ หาอัปปนาสมาธิบมิได แลพระภิกษุผูกระทําเพียรจําเริญพระกรรมฐาน
อาหารปฏิกูลนี้ ยอมมีจิตอันหดหูบมิไดยินดีดวยรสตัณหา บริโภคอาหารนั้นแตพอจะไดทรงกายไว
บําเพ็ญสมณธรรมเพื่อยกตนออกจากทุกข เปรียบเหมือนชน ๒ คนผัวเมียอันเกลียดเนื้อลูก เสียมิได
จําเปนจําบริโภคแตพอจะใหมีแรงขามแกงกันดาร เดชะดวยอุบายที่เคยกําหนดกวฬิงการาหารนี้เปน
ปจจัย ก็จะกําหนดกฏหมายซึ่งราคะอันยุติในปญจกามคุณนั้นไดดวยงาย ไมพักลําบากยากใจ

  ครั้นกําหนดราคะอันยุติในปจกามคุณนั้นไดแลว อุบายนั้นก็จะเปนปจจัยใหกําหนดรูปขันธ 
กายคาสติก็จะบังเกิดบริบูรณในสันดาน ดวยสามารถพิจารณาในปฏิกูลทั้ง ๖ มีอปริปกกาทิปฏิกูล
พิจารณาอาหารอันยังมิไดยอยนั้น เปนตนเปนเดิมอันจําเริญพระกรรมฐานอันนี้ ไดชื่อวาปฏิบัติอนุโลม
ตามอสุภสัญญา อิมํ ปฏิปตฺตํ นิสฺสาย พระโยคาพจรกุลบุตรผูมีศัรทธานั้น อาศัยประพฤติปฏิบัติอันนี้
อาจจะไดสําเร็จคุณานิสงส มีถึงซึ่งพระนิพพานอันเปนอมฤตรส อันเปนทีสุดในอาตมาภาพชาติ นี้เห็น
ประจักษแจงถาบารมียังออนไมไดสําเร็จพระนิพพาน ครั้นทําลายเบญจขันธแลวก็จะมีสวรรคเปนเบื้อง
หนา เหตุฉะนี้ นักปราชญผูมีปญญาพึงอุตสาหะจําเริญอาหารปฏิกูลสัญญา อันกอปรดวยอานิสงสดัง
พรรณนามานี้ ฯ

วินิจฉัยในอาหารปฏิกูลสัญญายุติแตเทานี้

อิทานิ อาหาเร ปฏิกุลสฺญานนฺตรํ เอวํ ววตฺถานนฺติ เอวํ นิทฺทิฏสฺส จตุธาตุววตฺ
ถานฺสฺส ภาวนานิทฺเทโส อนุปฺปตฺโต ในลําดับแหงอาหารปฏิกูลสัญญานี้ บรรลุถึงวนานิเทศแหงจตุ
ธาตุววัตถานแลว พระผูเปนพระพุทธโฆษาจารยจึงสําแดงพระจตุธาตุกรรมฐานแกบทมาติกา 
คือ เอกํ ววตฺถานํ ที่ตั้งไวในเบื้องตนสืบไปในบทหนา ววตฺถานํ นั้นมีอรรถาธิบาย
วา สภาวรูปลกฺขณวเสน สนฺนิฏานํ อาการที่พระโยคาพจรปญญาพิพากษาซึ่งสภาวปกติแหงธาติ
ดวยสามารถกําหนดกฏหมายใหเห็นแจงในสภาวะปกติแหงธาตุนั้น แลไดชื่อวาววัตถาน เมื่อกําหนด
กฏหมายสิ้นทั้ง ๔ ธาตุนั้นไดชื่อวาจตุธาตุววัตถาน พระกรรมฐานอันนี้บางคาบเรียกวาธาตุกรรม
กรรมฐาน ดวยอรรถวาพระโยคาพจรผูจําเริญพระกรรมฐานอันนี้ ยอมมีมนสิการกําหนดกฏหมาย ใน
ธาตุนั้นเปนหลักเปนประธาน อาศัยที่มนสิการในธาตุ จึงไดชื่อวาธาตุกรรมฐาน บางคาบพระกรรมฐาน
อันนี้ ทานเรียกวาจตุธาตุววัตถาน ดวยอรรถวาพระโยคาพจรเจากําหนดธาตุทั้ง ๔ เปนหลักประการ 
ตกวานามบัญญัติทั้ง ๒ คือธาตุกรรมฐาน แลจตุธาตุกรรมฐานนี้ ถาจะวาโดยอรรถนั้น มีอรรกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน จะไดแปลกกันหาบมิได

  ตยิทํ ทฺวิธา อาคตํ แลอาการที่กําหนดธาตุนั้น พระอาจารยเจาสําแดงไวเปน ๒ 
สถาน สงฺเขปโต คือสําแดงโดยนัยสังเขปนั้นเปนประการ ๑ วิตฺถารโต คือสําแดงโดยนัยพิศดาร
ประการ ๑ สงฺเขปโต มหาสติปฏาเน พิธีจะกระทํามนสิการในพระธาตุกรรมฐานนี้ สําแดงไวใน
มหาสติปฏฐานสูตรโดยนัยสังเขป สําแดงไวในมหาหัตถีปโทปมสูตรแลราหุโลวาทสูตร แลธาตุวิภังค
นั้นโดยพิศดาร ขอซึ่งสําแดงสังเขปตามพระบาลีในมหาสติปฏฐานนั้นวา เสยฺยถาป ภิกฺขเว ทกฺโข
โคฆาฏโก วา โคฆาฏกนฺเตวาสี วา คาวึ วธิตฺวา จาตุมหาปเถ วิลโส วิภชุชิตฺวา นิสินฺโน อสฺส 
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกขุ อิเม กายํ ฯลฯ อธิบายตามพระบาลี อันสมเด็จพระสรรเพชญพุทธองค
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ตรัสเทศนาในมหาสติปฏฐานสูตรนั้นวา ภิกฺขเว ดูกรภิกษุสงฆทั้งปวง บุรุษผูเปนนายโคฆาตหรือเปน
อันเตวาสิกแหงนายโคฆาต ฉลาดในการที่จะฆาโคขายเลี้ยงชีวิต เมื่อฆาลงไดแลว ก็เชือดเถือแลเนื้อ
โคออกมาเปนชิ้น ๆ กองไวเปนสวน ๆ นั่งขายเนื้อนั้นอยูในประเทศทาง ๔ แพรง คาวึ โป
เสนฺตสฺส แรกเริ่มเดิมเมื่อเลี้ยงโคไวนั้น นายโคฆาตก็สําคัญในใจวาอาตมานี้เลี้ยงโคไว

  อาฆาฏนํ อาหรนฺตสฺส กาลเมื่อนําโคไปสูที่ฆานั้น นายโคฆาตก็สําคัญในใจวา อาตมานี้
นําโคมาสูที่ฆาถึงกาลเมื่อผูกมัดรัดโคเชาไวในที่ฆานั้นก็ดีแลว กาลเมื่อฆาโคแลวโคนั้นตายแลวก็ดี 
ถายังมิไดเชือดเนื้อ แลเนื้อโคฆาตนั้นออกเปนชิ้น ๆ ยังมิไดแยกออก กองไวเปนสวน ๆ ตราบใดนาย
โคฆาตนั้นก็ยังสําคัญในใจวาเปนโคอยูตราบนั้น จิตที่สําคัญวาโคนั้นจะไดปราศจากสันดานหาบมิได
ตอเมื่อใดเชือดเถือแลเนื้อโคนั้นออกเปนชิ้น ๆ กองไวเปนสวน ๆ นั่งขายเนื้อนั้น อยูในประเทศทาง ๔ 
แพรงแลว กาลใดจิตที่สําคัญวาโคนั้น ก็อันตรธานปราศจากสันดานในกาลนั้น

  มํสสฺญา ปวตฺตติ จิตที่สําคัญวา เนื้อนั้นประพฤติเปนไปในสันดานแหงนายโคฆาต ๆ จะ
ได สําคัญวาโคเหมือนอยางหนหลังนั้น หาบมิได กาลเมื่อมหาชนทั้งมาแตทิศทั้ง ๔ ซื้อเนื้อไดแลว
แลนําไปนั้น นายโคฆาตก็สําคัญในใจวา มํสํ วิกีณานิ อาตมานี้ขายเนื้อมหาชนทั้งหลายนี้นําเอา
เนื้อไป นายโคฆาตจะไดสําคัญวาเราขายโคมหาชนชวนกันมานําเอาโคไปหาบมิได พระโยคาพจร
ภิกษุนี้ เมื่อยังมีจิตสันดานเปนพาลปุถุชนอยูแตกอนนั้น บังเกิดเปนคฤหัสถอยูก็ดี เปนพรรพชิตแลวก็ดี 
เมื่อยังมิไดจําเริญพระธาตุกรรมฐาน ยังบมิไดพิจารณา พรากธาตุทั้ง ๔ ใหตางออกเปนแผลกตราบใด
จิตที่สําคัญสัญญาวาอาตมาเปนสัตวเปนมนุษยเปนบุรุษเปนบุคคลนั้น ก็ยังประพฤติเปนไปในสันดาน
ยังบมิไดอันตรธานจากสันดานตราบนั้นตอเมื่อใดไดกระทําเพียรจําเริญ พระกรรมฐานพิจารณาพราก
ธาตุทั้ง ๔ ใหตางออกเปนแผนก ๆ แยกกันออกเปนกอง ๆ เปนเหลา ๆ แลวกาลใด จิตที่สําคัญสัญญา
วา อาตมาเปนสัตวเปนบุรุษเปนบุคคลนั้น จึงอันตรธานปราศจากสันดานในกาลนั้น

  เมื่อพิจารณาเห็นรางกายแหงตนไมเปนสัตวไมเปนบุคคลแลว จิตก็จะตั้งมั่นสําคัญลงเปน
แทวารางกายนี้เปนที่ประชุมแหงธาตุทั้ง ๔ มีอุปไมยดังนายโคฆาตอันแลเนื้อโคออกกองขายในทาง 
๔ แพรง แลมีจิตสําคัญวาอาตมาขายเนื้อ ชนทั้งปวงมานําเอาเนื้อไป โดยนัยอุปมาที่สําแดงมาดังนี้
อันนี้สําแดงตามพระบาลีในมหาสติปฏฐานสูตร อันพระพุทธองคตรัสเทศนาโดยนัยสังเขป แตนี้จะ
วิสัชนาตามพิธีที่สําแดงไวในมหาหัตถิปโทปมสูตรโดยนัยพิศดาร พระผูเปนเจาธรรมเสนาบดี สําแดง
พิธีพระธาตุกรรมฐานในมหาหัตถิปโทปมสูตรโดยนัยพิศดารนั้นวา กตมาวุโส อชฺฌตฺติกา ปวี 
ธาตุ ฯลฯ อชฺฌตฺติกา ปวีธาตูติ อธิบายในพระบาลีอันพระผูเปนเจาธรรมเสนาบดี สําแดงพระ
ธรรมเทศนานั้นวา ดูกรอาวุโส สิ่งดังฤๅไดชื่อวา อชฺฌตฺติกา ปวีธาตุ ปฐวีธาตุภายในนั้น จะไดแก
สิ่งดังฤๅ สําแดงเปนปุจฉาฉะนี้แลว พระผูเปนเจาก็สําแดงวิสัชนาสืบไปวา ดูกรอาวุโส ธรรมชาติอันใด 
โลกสมมติวาบังเกิดในตน นับวาเขาในสันดานแหงตนวาอาศัยซึ่งตนแลวแลเปนไป มีลักษณะกระดาง
มีอาการอันหยาบ โลกทั้งปวงนับถือวาอาตมา วาเปนของแหงอาตมา ธรรมชาติอันนั้นแลไดชื่อวาปฐวี
ธาตุภายใน มิใชอื่นใชไกลไดแกอาการ ๒๐ คือ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตราบเทาถึงกรีสเปน ๑๙ 
เอามัตถุคังเพิ่มเขาถวนคํารบ ๒๐ นี่แลไดชื่อวาปฐวีธาตุภายใน

  แลอาโปธาตุภายในนั้นจะไดแกสิ่งดังฤๅ ดูกรอาวุโส ธรรมชาติอันใด โลกสมมติวาบังเกิด
ในตน นับวาเขาในสันดานแหงตนวาอาศัยซึ่งตนแลวแลเปนไป มีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึม มีอาการ
อันหลั่งจากกาย โลกทั้งหลายถือวาอาตมาวาเปนของแหงอาตมาธรรมชาติอันนั้นแลไดชื่อวา
อาโปธาตุภายใน มิใชอื่นใชไกลไดแกอาการ ๑๒ คือ ปตฺติ เสมฺหํ ปุพฺโพ โลหิตํ ฯลฯ ตราบเทา
ถึง สิงฺฆา นิกา ลสิกา มุตฺติ นี้แลไดชื่อวาอาโปธาตุภายใน แลอัชฌัตติกเตโชธาตุภายในนั้น จะ
ไดแกสิ่งดังฤๅ วิสัชนาวา ธรรมชาติอันใด โลกสมมติวาบังเกิดในตน วานับเขาในสันดานแหงตน
อาศัยซึ่งตนแลวแลเปนไปมีลักษณะอันรอน มีอาการอันใหกระวนกระวายโลกทั้งหลายถือวาอาตมาวา
เปนของแหงอาตมา ธรรมชาติอันนั้นแลไดชื่อวาเตโชธาตุภายใน มิใชอื่นใชไกลไดแกเพลิงธาตุทั้ง ๔
คือ สันตัปปคคี ขีรณัคคี ปริหทยัคคี ปริณามัคคี สันตัปปคคี นั้น ไดแกเพลิงธาตุอันกระทําใหกาย
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อบอุน ขีรณัคคีนั้น ไดแกเพลิงธาตุอันกระทําใหกายเหี่ยวแหงคร่ําครา ใหจักขวาทิอินทรียวิกลวิปริต
ใหทดถอยกําลัง ใหเนื้อแลหนังหดหอยอยนเปนเกลียว ๆ ปราศจากงาม ปริหทยัคคีนั้น ไดแกเพลิง
ธาตุอันกําเริบขึ้นรอน ๆ จะทนทานบมิไดรองไหร่ําไร ฑยฺหามิ ฑยฺหามิ เรารอน ๆ ปรารถนายา
ชโลมเปนตนวา สัปปเนยใสอันชําระไดรอยครั้ง แลโคสิตจันทรอันเย็นสนิท ปรารถนาจะใหพัดใหวี
ดวยใบตาลเปนตน

  แลปริณามัคคีนั้นไดแกเพลิงธาตุอันเผาอาหารใหยอยออกเปนอันดี ขาวน้ําโภชนาหาร 
ขนมของกิน น้ําอัมพบาน น้ําผึ้งน้ําตาล น้ําออยเหลวน้ําออนขน แตบรรดา

  ที่บุคคลเราทานทั้งปวงสองเสพบริโภคสิ้นทั้งนั้น จะสุกเปนอันดีจะยอยยับเปนอันดีนั้น 
อาศัยแตเพลิงธาตุอันชื่อวาปริณามัคคี เพลิงธาตุทั้ง ๔ นี้ แลไดชื่อวาอัชฌัตติกเตโชธาตุ แลอัชฌัตติ
กวาโยธาตุนั้น ไดแกธรรมชาติในโลกสมมติวาบังเกิดในตน วานับเขาอยูในสันดานแหงตน วาอาศัย
ซึ่งตนแลวแลเปนไป มีลักษณะอันค้ําชูอวัยวะนอยใหญ มีอาการอันพัดขึ้น ๆ ลง ซานไปในอังคาพยพ
ทั่วสกลกายแหงสรรพสัตว ๆ ถือเอาอาตมาวาเปนของอาตมา มิใชอื่นใชไกลไดแกวาโยธาตุ ๖ 
จําพวก คือ อุทธังคมาวาต ๑ อโธคมาวาต ๑ กุจฉิสยาวาต ๑ โกฏฐาสยาวาต ๑ อังคมังคานุสารีวาต 
๑ อัสสาสะปสสาสะวาต ๑ อุทธังคมาวาตนั้น ไดแกวาโยธาตุอันพัดขึ้นกระทําใหเปนโทษเปนตนวาให
วิงวอน ใหรากใหเรอมีประการตาง ๆ แลอโธคมาวาตนั้น ไดแกวาโยธาตุอันพัดใหสําเร็จกิจเปนตนวา
ถายอุจจาระแลปสสาวะ แลกุจฉิสยวาตนั้น ไดแกวาโยธาตุอันพัดอยูนอกไส โกฏฐสยาวาตนั้น ไดแก
วาโยธาตุอันพัดอยูภายในแหงไสใหญ แลอังคมังคานุสารีวาตนั้น ไดแกวาโยธาตุอันพัดซานไปตาม
ระเบียบแหงแถวเสน พัดซานไปในอังคาพยพใหญนอยทั่วสกลสรรพางคใหสําเร็จกิจเปนตนวาคูกาย
เหยีบดกายลุกนั่งยืนเที่ยว โดยควรแกอัชฌาสัย

  อัสสาสะปสสาสะวาตนั้น ไดแกลมหายใจเขาออก สิริดิน ๒๐ น้ํา ๑๒ เพลิง ๔ ลม ๖ เขา
ดวยกัน จึงเปนอาการในกาย ๔๒ โดยนัยพิสดารสําแดงมานี้ตามนัย อันพระผูเปนเจาธรรมเสนาบดี
สําแดง พระธรรมเทศนาในหัตถิปโทปมสูตร เอวํ ราหุโลวาเท ธาตุวิภงฺเคสุ แลพิธีที่สําแดงพระ
ธาตุกรรมฐานโดยนัยพิศดารมีในราหุโลวาทสูตร แลธาตุวิภังคนั้น ก็เหมือนกันกับนัยที่สําแดงแลวใน
มหาหัตถิปโทปมสูตร จะไดแปลกไดเปลี่ยนกันก็หาบมิได ติกฺขปฺญสฺส ภิกฺขุโน พระภิกษุผู
จําเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ ถามีปญญาแหลมปญญากลาแลว จะพิจารณาโดยพิสดาร วาเกศานี้เปน
ปฐวีธาตุประการ ๑ โลมาก็เปนปฐวีธาตุประการ ๑ นขาก็เปนปฐวีประการ ๑ จะพิจารณาโดยนัยพิสดาร
เปนอาทิดังปรากฏเห็นเปนเนิ่นชาเพราะเหตุวาปญญานั้นกลา ปญญาเฉียบแหลมอยูแลว เหตุดังนั้น
พระภิกษุที่ปญญากลานั้นสมควรจะพิจารณาแตโดยสังเขปวา

  ยํ ถทฺธลกฺขณํ ธรรมชาติอันใดมีลักษณะกระดาง ธรรมชาติอันนั้นแลไดชื่อวาปฐวีธาตุ ยํ 
อาพนฺธนลกฺขณํ ธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึมมีอาการอันไหลหลั่ง ธรรมชาติอันนั้น
แลไดชื่อวา อาโปธาตุ ยํ ปริปาจนลกฺขณํ ธรรมชาติอันใดกระทําใหยับใหยอย ธรรมชาติอันนั้นแล
ไดชื่อวา เตโชธาตุ ยํ วิตฺถมฺภลกฺขณํ ธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันค้ําชูอังคาพยพใหเสําเร็จดิจ ลุก
นั่งยืนเที่ยวธรรมชาติอันนั้นแลไดชื่อวาวาโยธาตุ เอวํ มนสิกโรโต พระภิกษุผูมีปญญาแหลมปญญา
กลานั้น เมื่อกระทํามนสิการแตโดยนัยสังเขปนี้ ก็ยิ่งอาจจะยังพระธาตุกรรมฐานใหปรากฏแจงใน
สันดานได นาติติกฺขปฺญาสุ แลพระภิกษุที่มีปญญามิสูกลาหาญนั้น เมื่อกระทํามนสิการโดยนัย
สังเขปดังนี้ พระกรรมฐานยังบมิไดปรากฏแจงยังมืดมนอนธการอยูก็พึงกระทํามนสิการพระธาตุ
กรรมฐาน โดยนัยพิศดาร เหมือนนัยที่สําแดงมาแลวในเบื้องตน พระกรรมฐานจึงปรากฏเปนอันดี
เปรียบภิกษุ ๒ รูปสังวัธยายบาลี ไปยาลยอเขาเปนอันมาก องคหนึ่งปญญากลา องคหนึ่งปญญามิสู
กลา องคที่มีปญญากลานั้นสังวัธยายไปครั้ง ๑ บาง ๒ ครั้งบาง ภายหลังก็รวบรัดยอเขาดวยอุบาย 
ไปยาลยอเขา ที่เหมือน ๆ กันในทามกลางนั้นไปยาลยอเขาเสีย สังวัธยายแตที่สุดขางโนนขางนี้
สังวัธยายแตที่แปลก ๆ กัน อาการที่สังวัธยายนั้นจบเร็ว บาลีนั้นก็ชํานาญตลอดทั้งเบื้องตนแลเบื้อง
ปลาย เพราะเหตุที่มีปญญากลา



- 106 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 2
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

  ฝายภิกษุองคที่มีปญญามิสูกลานั้น สังวัธยายเรียงบทออกไปทุกบท ๆ บมิไดยอเขา ดวย
อุบายไปยาล สังวัธยายนั้นซ้ําแลวซ้ําเลา เขาใจวาสังวัธยายโดยไปยาล สังวัธยายโดยยอนั้นไมพอ
ปาก วาแตครั้ง ๑-๒ ครั้งนั้นไมชํานาญปาก เอามั่นเอาคงบมิได อันไมไปยาลเสียแลวสังวัธยายซ้ํา
แลวซ้ําเลาเอามากเขาวานั้นแลบาลีชํานิชํานาญมั่นคงดีตกวาอาการที่สังวัธยายนั้นจบเขา จะได
เหมือนพระภิกษุที่มีปญญากลานั้นหาบมิได ภิกษุที่มีปญญากลานั้น เห็นวาสังวัธยายซ้ําแลวซ้ําเลา 
การที่จะไปยาลเสียก็ไมไปยาล อยางนี้นี่เมื่อไรจะจบ อาการที่พระภิกษุทั้ง ๒ รูปสังวัธยายบาลี มี
อารมณมิไดตองกัน เพราะเหตุที่ขางหนึ่งปญญากลา ขางหนึ่งปญญามิสูกลา ยถา อันนี้แลมีอุปมาฉัน
ใด พระภิกษุผูจําเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ ที่มีปญญากลาก็ควรจะกระทํามนสิการโดยพีธีสังเขปที่มี
ปญญามิสูกลา ก็ควรกระทํามนสิการโดยพิศดารมีอุปไมยดังพระภิกษุ ๒ รูปสังวัธยายบาลี ขาง ๑ 
พอใจยอ ขาง ๑ พอใจพิศดาร เพราะเหตุที่มีปญญากลาแลมิสูกลาโดยนัยที่สําแดงมานี้ เหตุดังนั้น
พระภิกษุผูมีปญญากลา จําเริญพระธาตุกรรมฐานนั้น เมื่อเขาไปในที่สงัดอยูแตผูเดียวแลว ก็พึงพิจ
จารณารูปกายแหงตนโดยนัยสังเขปวา สภาวะหยาบสภาวะกระดางมีในกายนี้เปนปฐวีธาตุ สภาวะเอิบ
อาบซาบซึมหลั่งไหล มีในกายนี้เปนอาโปธาตุ สภาวะรอนวะกระทําใหแกใหยอมมีในกายนี้เปน
เตโชธาตุ สภาวะค้ําชูอังคาพยพในกายนี้เปนวาโยธาตุพิจรณาดังนี้แลว พึงกระทํามนสิการกําหนด
กฏหมายใหเห็นวา รูปกายแหงตนนี้เปนกองแหงธาตุบมิไดเปนชีวิต เมื่อกระทํากองเพียรสอดสองสอง
ปญญา พิจารณาประเภทแหงธาตุดวยประการฉะนี้ อุปจารสมาธิก็จะบังเกิดจะไดสําเร็จอุปจารสมาธิได
รวดเร็วบมิไดเนิ่นชา จะไดสําเร็จแตเพียงอุปจารสมาธิบมิอาจที่จะลวงตลอดขึ้นไปถึงอัปปนาสมาธินั้น
ได เพราะเหตุพระธาตุกรรมฐานมีอารมณเปนสภาวธรรม อธิบายวาอารมณนั้นไปลงไปหาที่ยั่งที่หยุดบ
มิได เปรียบเหมือนแลลงไปในเหวอันลึกบมิไดเห็นพื้น เมื่อหยั่งอารมณไปไมมีที่ยั่งหยุดดังนี้ จิตนั้น
หาที่ตั้งบมิได พระอัปปนาสมาธิจึงไมบังเกิดในสันดานจึงไดสําเร็จอยูแตเพียงอุปจารสมาธิ

  นัยหนึ่งสําแดงไวเปนอปรนัยวา พระผูเปนเจาธรรมเสนาบดี มีความปรารถนาจะสําแดงให
เห็นแจงวา ธาตุทั้ง ๔ ประการนี้ใชสัตวจึงสําแดงธรรมเทศนาจําแนกออกซึ่งโกฏฐาส ๔ ประการ
วา อฏ ิฺจ ปฏิจฺจ นหารฺุจปฏิจฺจ สมฺจ ปฏิจฺจ อากาโส ปริวาริโต รูปนฺเตฺวว สงฺขํ คจฺฉ
ติ อธิบายวาธรรมชาติอันใดไดนามบัญญัติชื่อวารูปนั้นอาศัยแกโกฏฐาสทั้ง ๔ ประชุมกันคืออาศัยอัฐิ
ประการ ๑ อาศัยแกเสนประการ ๑ อาศัยเนื้อประการ ๑ อาศัยหนึ่งประการ ๑ โกฏฐาสทั้ง ๔ มีอากาศ
แวดลอมซายขวาหนาหลังแลวกาลใดก็ไดชื่อวาเรียก ๆ วารูปกาลนั้น โกฏฐาสทั้ง ๔ ซึ่งประชุมกันได
นามบัญญัติชื่อวารูปนั้น ถาพระโยคาพจรกุลบุตรมีปญญากลาพิจารณาเอาแตสังเขปเทานี้ ก็อาจจะได
สําเร็จอุปจารสมาธิมิไดเนิ่นชา แลอาการที่จําเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ กําหนดไวเปน ๔ ประการคือ 
สสัมภารสังเขป พิจารณาธาตุทั้ง ๔ โดยยอเปนตน ปฐวีธาตุมีอาการกระดางนั้นประการ ๑ สสัมภาร
วิภัตติ พิจารณาธาตุทั้ง ๓ โดยประเภทแผนกมีเกสาโลมาเปนอาทินั้นประการ ๑ สัลลักขณสังเขป
พิจาณาลักษณะแหงธาตุโดยยอนั้นประการ ๑ สัลลักขณวิภัตติพิจารณาลักษณะแหงธาตุโดยแผนก
นั้นประการ ๑ เปน ๔ ประการดังนี้

  อาการที่พิจารณาโดยสสัมภารสังเขป สัลลักขณะสังเขปนั้น สมควรแกพระโยคาพจรที่มี
ปญญากลา อาการที่พิจารณาโดยสสัมภารวิภัตติ สัลลักขณวิภัตตินั้น สมควรแกพระโยคาพจร ที่มี
ปญญามิสูกลา ๆ นั้นพึงเรียนซึ่งอุคคหโกศล ๗ ประการมนสิการ ๑๐ ประการ โดยนัยที่สําแดงแลวใน
กายคตาสติพึงพิจารณาโดยนัยพิสดารวา อิเม เกสา นาม กวาพิจารณาเหมือนพรรณนาในพระ
กายคตาสติ คือพิจารณาอาการ ๓๒ นั้นโดยปฏิกูลโดยวิภาคเปนอาทิ พระธาตุกรรมฐานนี้สําเร็จดวย
พิจารณาอาการในกายเหมือนกันกับพระกายคตาสติแปลกกันแตที่กําหนดจิต ในกายคตาสตินั้น
กําหนดจิตวาอาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะปฏิกูลพึงเกลียดพึงชัง อิธ ธาตุวเสน ในพระธาตุ
กรรมฐานนี้กําหนดจิตวา อาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะเปนปฐวีธาตุ เปนอาโปธาตุ เปนเตโชธาตุ 
วาโยธาตุ ตกวาตางกันดวยกําหนดจิตฉะเมื่อพระโยคาพจรกําหนดจิต พิจารณาโดยนิยมดังพรรณนา
มานี้ อันวาธาตุทั้งหลายก็จะปลายปรากฏ เมื่อธาตุทั้งหลายปรากฏแลวพิจารณาไปเนือง ๆ ก็จะสําเร็จ
แกอุปจารสมาจิตดุจกลาวแลวในหนหลัง
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  อปจ อนึ่งโสด พระโยคาพจรกุลบุตรผูจําเริญจตุธาตุววัตถานภาวนานั้นพึงกระทํามนสิการ
ในธาตุทั้ง ๔ ดวยมนสิการอาการ ๑๓ ประการ วจตฺถโต คือใหกระทํามนสิการโดยวิคคหะประการ 
๑ กลาปโต ใหกระทํามนสิการโดยกลาปประการ ๑ จุณณโต ใหกระทํามนสิการโดยกิริยาที่กระทํา
ใหเปนจุณณประการ ๑ ลกฺขณาทิโต ใหกระทํามนสิการโดยลักษณะแลผลนั้นประการ ๑ สมุฏาน
โต ใหกระทํามนสิการโดยสมุฏฐานประการ ๑ นานตฺเตกตฺตโต ใหกระทํามนสิการโดยตางกันแล
เหมือนกันเปนอันเดียวนั้นประการ ๑ วินิพพฺโภคา วินิพฺโภคโต ใหกระทํามนสิการโดยกิริยาที่
พรากจากกัน แลบมิไดพรากจากกันประการ ๑ สภาควิสภาคโต ใหกระทํามนสิการที่เปนสภาคแลวิ
สภาคประการ ๑ อชฺฌตฺติกพาหิรวิเสสโต ใหกระทํามนสิการโดยอัชฌัตติกวิเศษแลพาหิรวิเศษ
ประการ ๑ สงฺตหโต ใหกระทํามนสิการโดยกิริยาประมวลเขาประการ ๑ ปจฺจยโต ใหกระทํา
มนสิการโดยปจจัยประการ ๑ อสมนฺนาหารโต ใหกระทํามนสิการโดยอสมันนาหารประการ 
๑ ปจฺจยวิภาคโต ใหกระทํามนสิการโดยปจจัยวิสภาคประการ ๑ สิริเปนมนสิการอาการ ๑๓
ประการดวยกัน

  มนสิการอาการเปนปฐมที่วา ใหกระทํามนสิการโดยวิคคหะนั้นเปนประการใด อธิบายวา 
ปฐวีธาตุนั้นมีนัยวิคคหะวา ปฐวี ปตฺถตตฺตา ปฐวี แปลวาธรรมชาติอันใด ไดนามบัญญัติชื่อวาปฐวี
ธาตุนั้น ดวยอรรถวาแข็งกระดาง พึงรูใหทั่วไปในสรรพธาตุทั้งปวงเถิด สุดแทแตวาธาตุอันใดกระดาง
มีประมาณพอหยิบขึ้นไดดวยมือ ธาตุสิ่งนั้นไดชื่อวา ปฐวีธาตุ แลเอาโปธาตุนั้นมีอรรถวิคคหะวา อปฺ
โปติ อาปยติ อปฺปายาตีติ วา อาโป แปลวา ธรรมชาติอันใดซึมซาบอาบเอิบไปในปฐวีธาตุเปน
อาทิ ธาตุสิ่งนั้นแลไดชื่อว อาโปธาตุ แลเตโชธาตุนั้น มีอรรถวิคคหะวา เตชยตีติ เตโช แปลวาธาตุอัน
ใดกระทําใหอบอุนเปนไอเปนควันบํารุงรักษาปฐวีธาตุเปนอาทิ มิใหเปอยใหเนาเผาอาหารใหยอย 
ธาตุอันนั้นไดชื่อวา เตโชธาตุ แลวาโยธาตุนั้น มีอรรถวิคคหะวา วายตีติ วาโยแปลวา ธาตุอันใดกระทํา
ใหไหวใหยกมือยกเทาใหสําเร็จอิริยาบถนั่งนอนยืนเที่ยว ธาตุอันนั้นแลไดชื่อวาวาโยธาตุ วิคคหะดังนี้ 
เรียกวาวิเศษวิคคหะ อธิบายวา สําแดงอรรถแหงธาตุทั้ง ๔ นั้นใหแปลกกัน ๆ

ทีนี้จะวาดวยสามัญวิคคหะสืบตอไปเลา นัยวิคคหะวา สลกฺขณธารณโต ทุกฺขฏานโต 
ทุกฺขาธานโต จ ธาตุ แปลวาธรรมชาติ ๔ ประการ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม ไดนามบัญญัติชื่อวาธาตุนั้น
เพราะเหตุที่ทรงไวซึ่งลักษณะแหงตน ลักษณะที่แข็งกระดาง ลักษณะที่ซุมซาบอาบเอิบลักษณะที่
กระทําใหอบอุน ลักษณะที่ใหไหวใหติงนี่แลไดชื่อวาลักษณะแหงตน แหงดิน น้ํา ไฟ ลม ตกวาดินนั้น
ทรงไวซึ่งลักษณะอันกระดาง น้ํานั้นทรงไวลักษณะอันซึมซาบ ไฟนั้นทรงไวซึ่งลักษณะอันอบอุนอัน
รอน ลมนั้นทรงไวซึ่งลักษณะอันไหวอันติง นี่แลไดชื่อวาลักษณะแหงตนอาศัยเหตุที่ทรงไวซึ่ง
ลักษณะสําหรับตนดังนี้ ดิน น้ํา ไฟ ลม จึงไดนามบัญญัติชื่อวาธาตุ นัยหนึ่ง ดิน น้ํา ไฟ ลม ไดนาม
บัญญัติชื่อวาธาตุนั้น เหตุทรงไวซึ่งทุกข เพราะเหตุเปนที่ตั้งแหงทุกข ถา ดิน น้ํา ไฟ ลม หาบมิได ไม
เกิดในรูปกายแลว ความทุกขเวทนามีประการตาง ๆ นั้นจะบังเกิดแตที่ดังฤๅ นี่อาศัยเหตุที่มีดินน้ําไฟ
ลมบังเกิดขึ้นเปนรูปเปนกายความทุกขเวทนาจึงอากูลมูลมองหาสะสมอยูเปนอเนกอนันต

  ตกวาดินน้ําไฟลมนี้ทรงไวซึ่งทุกข เปนที่ตั้งแหงทุกขจะนับจะประมาณบมิได อาศัยเหตุ
ฉะนี้ ดินน้ําไฟลมจึงไดนามบัญญัติชื่อวาธาตุ วิคคหะอยางนี้เรียกวาสามัญวิคคพะ เหระเหตุวิคคหะอัน
เดียวกัน ไดเนื้อความทั่วไปทั้ง ดิน น้ํา ไฟ ลม ทั้งสิ้น ๔ ประการ กิริยาที่พระโยคาพจรกระทํามนสิการ
กําหนดธาตุทั้ง ๔ ประการ โดยวิเศษวิคคหะแลสามัญวิคคหะดังนี้ จัดเปนมนสิการอาการเปนปฐม แล
มนสิการอาการเปนคํารบ ๒ คือ กลาปโตที่ใหกระทํามนสิการโดยกลาปนั้นเปนประการใด อธิบายวา
ในหมวดปฐวีธาตุ ๒๐ มีเกศาเปนอาทิ มีมัตถลุงคังเปนที่สุดนั้น แตละสิ่ง ๆ ลวนกอปรดวยสุทธกลาป
ทั้งสิ้น สุทธกลาปนั้นไดแกธรรมชาติ ๘ ประการ ประชุมกันคือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ 
สีแลกลิ่นรสแลโอชา ๘ ประการประชุมกันเปนหมวดแลวเมื่อใด ก็เรียกวาสุทธากลาปในกาลเมื่อนั้น 
ปฐวีธาตุ ๒๐ ประการนี้ แตสิ่งหนึ่งจะไดปราศจากสุทธกลาปก็หาบมิได ผมแตละเสน ๆ ขนแตละเสน
ๆ เล็บแตละเล็บ ๆ ฟนแตละซี่ ๆ นั้น แตลวนดิน น้ํา ไฟ ลม สีแลกลิ่น รสแลโอชา ชีวิตินทรียแล
ภาวรูปประชุมพรอม จะไดปราศจากดิน น้ํา ไฟ ลม สัแลกลิ่น รสแลโอชา ชีวิตินทรียแลภาวนารูปหาบ
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มิได

  ขอซึ่งเรียกปฐวีธาตุนั้น เพราะเหตุธาตุดินมากกวาธาตุทั้ง ๔ แทจริงผมแลขน เล็บแลฟน
ทั้งปวงนี้ ใชจะมีแตปฐวีธาตุสิ่งเดียวนั้นหาบมิได อาโปธาตุที่ซึมซาบอาบเอิบนั้นก็มีอยู เตโชธาตุที่
กระทําใหอบอุนนั้นก็มีอยู วาโยธาตุที่พัดไปในตนเสนผมแลเสนขน เล็บแลฟนนั้นก็มีอยู ตกวาธาตุทั้ง 
๔ นั้นก็มีพรอม แตหากวาธาตุดินนั้นมากกวาธาตุทั้ง ๓ สมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาที่มากขึ้นตรัส
เทศนาจัดเอาเสนผมแลขนเล็บแลฟนเปนอาทินั้นเปนปฐวีธาตุหนังและเนื้อ เสนแลอัฐิแลมามแลหัวใจ 
แลตับพังผืด แลพุงไสใหญและใสนอย อาหารใหมแลอาหารเกา แลสมองศีรษะนั้นกฒีดิน น้ํา ไฟ ลม 
สีแลกลิ่นรสโอชาเหมือนกันสิ้น ตกวาธาตุทั้ง ๔ นี้มีพรอมทุกสิ่ง แตหากวาดินนั้นมาก ดินนั้นมีภาษีมา
กวาธาตุทั้ง ๓ สมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสพระสัทธรรมเทศนา ยกหนังแลเนื้อเปนอาทินั้นขึ้นเปนปฐวี
ธาตุ ๒๐ ประการ แลอาโปฐาตุ ๑๒ ประการ มีดีเปนอาทิ มีมูตรเปนที่สุดนั้น แตละสิ่ง ๆ ลวนกอปรดวย 
ดิน น้ํา ไฟ ลม สีแลกลิ่น รสแลโอชาเหมือนกันสิ้น ธาตุทั้ง ๔ ประการนั้นบริบูรณพรอม จะไดเฉพาะมี
แตธาตุน้ําสิ่งเดียวนั้นหาบมิได แตหากวาธาตุน้ํานั้นมีมาก

  ธาตุน้ํานั้นมีภาษีกวาธาตุทั้ง ๓ สมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาแตธาตุน้ําที่มีภาษีขึ้นตรัส
เทศนา จัดเอาอาการ ๑๒ ประการ มีดีเปนอาทิ มีมูตรเปนปริโยสานนี้ เปนอาโปธาตุ อาการที่กระทํา
มนสิการกําหนดกฏหมายกลาปโกฏฐาสในกรัชกาย ใหเห็นวาประกอบดวยกลาป คือประชุมดิน น้ํา ไฟ 
ลม สีแลกลิ่น แลรสโอชาบริบูรณพรอม นี้แลไดชื่อวามนสิการโดยกลาป จัดเปนมนสิการอาการเปนคํา
รบ ๓ นี้แลมนสิการเปนคํารบ ๓ คือ จฺณฺณโต ที่วาใหกระทํามนสิการโดยกิริยาที่เปนจุณนั้นเปน
ประการใด อธิบายวา กรัชกายแหงเราทานทั้งปวงนี้ ถามีประมาณเปนปานกลางเหมือนอยางกาย
มัชฌิมบุรุษ ไมเล็กไมใหญนัก แลเราจะเอามายอยออกใหเปนจุณนั้น โทณมตฺตา จะตวงได
ประมาณโทณะ ๑ คือ ๑๖ ทะนาน จุณ ๑๖ ทะนานนั้นมีอาโปธาตุซึมซาบอาบอิ่มอยูถึงกนกับปฐวีธาตุ 
เตโชธาตุ ปาลิตา นักปราชญพึงสันนิษฐานวา เตโชธาตุนั้นพนักงานกระทําใหรอนใหอุน
บํารุงรักษาปฐวีแลอาโปนั้นไวไมใหเปอยใหเนา ใหจําเริญขึ้นไปเปนอันดีโดยสิริสวัสดี วาโยธาตุยา 
วิตฺถมฺภิตา ฝายวาโยธาตุนั้น เปนพนักงานอุปถัมภค้ําชูจะไหวจะติงจะสําเร็จอิริยาบททั้ง ๔ นั้น
อาศัยแกวาโยธาตุ ๆ เขาอุดเขาหนุนประคับประคองแลว เราทานทั้งปวงซึ่งนั่งนอนยืนเที่ยวกระทํา
กิจการทั้งปวงไดสําเร็จมโนรถความปรารถนา

  เมื่อธาตุทั้ง ๔ ประชุมกับบํารุงรักษาอุปถัมภค้ําชูกันเปนอันดีแลว สมมติสัตวที่โลกโวหาร
เรียกวาหญิงวาชายวาสัตววาบุคคลนั้น จึงบังเกิดมีเพราะมีธาตุทั้ง ๔ ประชุมกันเปนหลักเปนประธาน
อันสรีรกายแหงเราทานทั้งหลาย จะปรากฏวานอยวาใหญวาต่ํากระดางวามั่นวาทนนั้นอาศัยแกปฐวี
ธาตุ ที่จะเปนน้ําเปนเยื่อปลั่งเปลงเครงครัดชุมมันนั้นอาศัยแกอาโปธาตุ ปวี ปติฏ ิตา อาโปธาตุ
นั้นตั้งอยูในปฐวีธาตุไดปฐวีธาตุเปนที่ตั้ง ไดเตโชธาตุเปนอภิบาลรักษา ไดวาโยธาตุเปนผูอุปถัมภ จึง
ตั้งอยูไดเปนอันดี มิไดรั่วมิไดไหลออก กระทําสรีรกายประเทศนั้น ใหอิ่มอยูเต็มเปนอันดีมิไดบกมิได
พรอง อสิตปตาทิปริปาจิตา แลเตโชธาตุ ๔ ประการนี้ อุณฺห ลกฺขณา มีลักษณะใหอุนใหรอน
บังเกิดมีอาการอันพุงขึ้นเปนไอเปนควัน เตโชธาตุนั้นตั้งอยูในปฐวีธาตุ ไดปฐวีธาตุเปนที่ตั้ง ได
อาโปธาตุเปนผูชวยสงเคราะห ไดวาโยธาตุเปนผูอุปถัมภ จึงเผาอาหารใหยอยออกเปนอันดี กระทําส
รีรประเทศนั้นอบอุนบริบูรณดวยสีสันพรรณเปนน้ําเปนนวล นปูติภาวํ ทสฺเสติ กายแหงเราทาน
ทั้งหลายจะไมสําแดงอาการอันเนาเปอยพังนั้น อาศัยแกเตโชธาตุเปนผูอภิบาลรักษา องฺคมงฺคานฺ
สารีวาตา แลวาโยธาตุที่พัดซานไปในอวัยวะนอยใหญทั้งปวง จําแนกออกโดยประเภทพิศดารเปน
วาโยถึง ๖ ประการ ทีอุทธังมาวาตเปนอาทินั้น มีลักษณะใหสําเร็จกิจจํานรรจาพาทีใหตั้งกายทรง
กาย ปวี ปติฏ ิตา วาโยธาตุ นั้นตั้งอยูในปฐวีธาตุ ไดปฐวีธาตุเปนที่พึ่ง ไดอาโปธาตุเปนผูชวย
สงเคราะห ไดเตโชธาตุเปนผูอุปถัมภค้ําชู แลวก็ดํารงดายไวมิใหกายนั้นลมซวนซวดเซไปได

  เมื่อวาโยธาตุจําพวก ๑ ตั้งกายทรงกายไวแลว วาโยธาตุจําพวก ๑ ก็เขาอุดหนุน สําแดง
กายวิญญัติไหวกายอันยุติในอิริยาบถใหนั่งนอนยืนเที่ยว กลับกลอกคูเขาแลเหยียดออกซึ่งหัตถแล
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บาท โดยอันควรแกจิตประสงค สรีรยนตที่โลกทั้งหลายสมมติเรียกวาหญิงวาชาย เจานั่นเจานี่ นางนั่น
นางนี่ตามประเพณีโลกวิสัยนี้มิใชอื่นเลย คือธาตุทั้ง ๔ นี้เอง หญิงก็แลวดวยธาตุทั้ง ๔ ชายก็แลวดวย
ธาตุทั้ง ๔ เมื่อมีปญญาพิจารณาโดยละเอียด สรีระนี้เหมือนดวยรูปหุน อันบุคคลรอยไวดวยสาย
ยนต พาลวฺจนํ สรีรยนตนี้ ยอมลอลวงคนหาปญญามิได ใหลุมใหหลงสําแดงลีลาอาการนั้นตาง 
ๆ ถาปราศจากปญญาแลว ก็พิศวงงงงวยสติสมประดี สําคัญวางดงามวาประณีตบรรจง ที่แทนั้นธาตุ
ทั้ง ๔ ทีเดียว ถาจะยอยออกเปนจุณก็ตวงได ๑๖ ทะนาน จะเปนเครื่องเปอยเครื่องเนาเครื่องถม
แผนดิน จะมีแกนมีสารแตสักหนอยหนึ่งหาบมิได พระโยคาพจรกุลบุตร อันกระทํามนสิการกําหนด
กฏหมายโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้แล ไดชื่อวกระทํามนสิการ โดยกิริยาที่กระทําใหเปนจุณ จัดเปน
มนสิการอาการคํารบ ๓ แลมนสิการอาการคํารบ ๔ คือ ลกฺขณาทิโต ที่วาใหพิจารณาธาตุทั้ง ๔
โดยลักษณะแลกิจแลผลนั้นเปนประการใด ธาตุทั้ง ๔ ประการนี้ มีสิ่งดังฤๅเปนกิจมีสิ่งดังฤๅเปนผล 
อธิบายวาปฐวีธาตุนั้น กกฺขลตฺตลกฺขโณ มีกิริยาที่แข็งที่หยาบที่กระดางนั้นเปนลักษณะ สุดแทแต
วาธาตุสิ่งใดเปนธาตุอันแข็งกระดางเปนธาตุหยาบ ควรจะตองควรจะถือควรจะหยิบจะยกได ธาตุสิ่ง
นั้นแลไดชื่อวาปฐวีธาตุ

  ตกวาลักษณะอันที่กระดางนั่นแลเปนลักษณะแหงปฐวีธาตุ ปติฏานรสา ถาจะวาในกิจ
นั้น กิริยาที่เปนที่ตั้งแหงธาตุทั้ง ๓ เปนที่พํานักแหงธาตุทั้ง ๓ นั่นแลเปนกิจแหงปฐวี
ธาตุ สมฺปฏิจฺฉนฺนปจฺจุปฏานา ถาจะวาโดยผลนั้นกิริยาที่รับรองไวซึ่งธาตุทั้ง ๓ นั้นแลเปนผล
แหงปฐวีธาตุ ปกฺขรณกฺขณา แลอาโปธาตุมีกิริยาหลั่งไหลซึบซาบอาบเอิบเปนลักษณะ พฺรู
หนรสา ถาจะวาโดยกิจนั้น อาโปธาตุมีกิจอันกระทําใหเปลงปลั่งเครงครัด ใหเจริญสดชื่นชุม
มัน สงฺคหปจฺจุปฏานา อุณฺหลกฺขณา แลเตโชนั้น ถาจะวาโดยลักษณะมีลักษณะใหอุนให
รอน ปริปาจนรสา ถาจะวาดวยกิจมีกิจอันกระทําใหอาหารยับยอยละเอียดลง มทฺมวานุปฺ
ปาทานปจฺจุปฏานา ถาจะวาดวยผลนั้น เตโชธาตุมีกิริยาอันใหซึ่งสภาวะออนนอมแกกายเปนผล
อธิบายวากรัชกายแหงเราทานทั้งหลาย จะออนนอมโดยสะดวกอาศัยแก เตโชธาตุ ถาเตโชธาตุดับ
ตัวเย็นแลว กายก็แข็งกระดาง อยางประหนึ่งทอนไมและทอนฟน กิริยาที่กระทําใหกายออนนี้แลเปน
ผลแหงเตโชธาตุแลวาโยธาตุนั้น วิตฺถฺภนลกฺขณา มีกิริยาอันหนุนค้ําชูใหตั้งกายทรงกายไดเปน
ลักษณะ สมุทีรณรสา ถาจะวาดวยกิจ วาโยธาตุนั้นมีกิจอันกระทําใหหวั่นไหว ใหยกเทาใหกลับ
เนื้อกลับตัวไดใหจํานรรจาพาที

  อภินิหารปจฺจุปฏานา ถาจะวาดวยผลนั้น วาโยธาตุมีกิริยาอันนําไปซึ่งกายสูทิศานุทิศ
ตาง ๆ ใหกระทําการงานทั้งปวงได โดยควรแกประสงค กิริยาที่พระโยคาพจรกุลบุตรผูมีปญญา
กระทํามนสิการกําหนดกฏหมายในลักษณะแลกิจแลผลแหงธาตุทั้ง ๔ โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้
จัดเปนมนสิการอาการคํารบ ๔ แลมนสิการอาการคํารบ ๕ ที่วาใหพิจารณาธาตุทั้ง ๔ โดยสุมุฏฐานนั้น 
เปนประการใด อธิบายวาอาการในกายแหงสรรพสัตวเราทานทั้งปวงนี้ถาจะนับโดยอาการโกฏฐาสนั้น
นับไดปฐวีธาตุ ๒๐

  อาโปธาตุ ๑๒ เตโชธาตุ ๔ วาโยธาตุ ๖ ประการ สิริเขาดวยกันจึงเปนอาการโกฏฐาส ๔๒ 
แลอาการโกฏฐาสทั้ง ๔ คือ น้ําตา ๑ มันเหลว ๑ น้ํามูก ๑ โกฏฐาสทั้ง ๔ นี้ มีสมุฏฐาน ๒ บางคาบ
บังเกิดแตเพลิงธาตุ บางคาบเกิดแตจิตเพลิงที่เผาอาหารใหยอยนั้น มีสมุฏฐานเดียวบังเกิดแตกุศลา
กุศลกรรมสิ่งเดียว อสฺสาสปสฺสาส จิตฺตสมุฏานาว แลลมระบายหายใจเขาออกนั้น มีสมุฏฐานอัน
เดียวจะไดบังเกิดแตกรรมแลเพลิงธาตุแลอาหารนั้น หาบมิได อวเสสาสพฺเพจตฺสมุฏานา แล
อาการโกฏฐาสอันเศษนอกออกไปจากโกฏฐาสที่สําแดงมาแลวนี้ ยังอีก ๓๒ อยูในสวนแหงปฐวรธาตุ 
๑๘ อยูในสวนอาฏปธาตุ ๖ อยูในสวนแหงเตโชธาตุ ๓ อยูในสวนแหงวาโยธาตุ ๕ เหลานี้ลวนแตมี
สมุฏฐาน ๔ บางคนนั้นเกิดแตกุศลากุศลกรรม บางคาบบังเกิดแตจิต บางคาบบังเกิดแตเพลิงธาตุบาง
คาบบังเกิดแตอาหาร

  เอวํ สมุฏานโต พระโยคาพจรกุลบุตรอันกระทํามนสิการกําหนดกฏหมายธาตุ ๔
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ประการ โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ จัดเปนมนสิการอาการเปนคํารบ ๕ แลมนสิการอาการคํารบ ๖
ที่วาใหกระทํามนสิการโดยตางกันแลเหมือนกันเปนอันเดียวกันนั้น เปนประการใด อธิบายวาธาตุทั้ง ๔ 
นี้ ถาจะวาโดยลักษณะก็มีลักษณะตาง ๆ กัน ถาจะวาโดยกิจก็มีกิจตาง ๆ กัน ถาจะวาโดยสมุฏฐานที่มี
สมุฏฐานตาง ๆ กัน จะไดเหมือนกันหามิได เมื่อมนสิการโดยลักษณะแลกิจแลผลมนสิการโดย
สมุฏฐานนั้น เปนแตละอยาง อยาง ๆ ตาง ๆ กัน โดยนัยดังพรรณนามา ถามนสิการโดยกิริยาที่เปน
มหาภูติ มนสิการโดยกิริยาที่เปนธาตุ มนสิการกิริยาที่เปนสังขารธรรม มนสิการโดยกิริยาที่เปนอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตานั้น ธาตุทั้ง ๔ นี้จัดเปนรูปเหมือนกัน เปนมหาภูตรูปเหมือนกัน เปนธาตุเหมือนกัน จะ
ไดแปลกกันหาบมิได แทจริงธาตุทั้ง ๔ ประการคือ ปฐวี ปาโป เตโช วาโยนี้ ไดนามบัญญัติชื่อวารูป
เหมือนกันนั้นดวยเหตุ ๕ ประการ

  มหนฺตปาตุภาวโต ไดชื่อวามหาภูตรูป เพราะเหตุปรากฏใหญนั้นประการ ๔ มหาภูตสา 
มฺญโต ไดชื่อวามหาภูต เพราะเหตุเหมือนดวยภูตปศาจนั้นประการ ๑ มหาปริหารโต ไดชื่อวา
มหาภูตเพราะเหตุที่ตองพิทักษรักษาเปนอันมากนั้นประการ ๑ มหาวิการโต ไดชื่อวามหาภูต เพราะ
เหตุที่มีวิการวิบัติเปนอันมากนั้นประการ ๑ มหตฺตภูตตฺตา ไดชื่อวามหาภูต เพราะเหตุจะพึงกําหนด
ดวยความเพียรเปนอันมากประการ ๑ สิริเปนเหตุ ๕ ประการดวยกัน ขอซึ่งวาธาตุทั้ง ๔ ไดชื่อวา
มหาภูต เพราะเหตุที่บังเกิดปรากฏใหญนั้นเปนประการใด อธิบายวาธาตุทั้ง ๔ นี้บังเกิดปรากฏใน
สันดาน ๒ ประการ คืออนุปาทินนสันดานประการ ๑ อุปาทินนสันดานประการ ๑ ที่วาปรากฏใหญใน
อนุปาทินนสันดานนั้น ไดแกดิน น้ํา ลม ไฟ ไฟเปนปกติ ๆ นี่แลเรียกวาอนุปาทินนสันดาน

  พระอาจารยเจาสําแดงแลวแตหลังในหองแหงพระพุทธานุสสติกรรมฐาน ทานสําแดงปฐวี
อาโป เตโช วาโยอันเปนแกติ กําหนดแผนดินโดยหนา ๒ แสน ๔ หมื่นโยชน กําหนดน้ํารองแผนดิน
หนา ๔ แสน ๘ หมื่นโยชน กําหนดลมรองน้ําหนักหนา ๙ แสน ๖ หมื่นโยชน กําหนดโดยขวางนั้น
แผนปฐพีแผไปหาที่สุดบมิได เพราะเหตุวาหองจักรวาลมีมากกวามาก จะนับประมาณบมิได น้ํารอง
ดินก็แผไปหาที่สุดบมิได ลมรองน้ําก็แผไปหาที่สุดบมิได เหมือนกันกับแผนดิน แลแตโชธาตุคือแสง
พระสุริยเทพบุตร แลเปลวเพลิงที่แผอยูในโลกธาตุนี้ ก็หาที่สุดบมิไดเหมือนกัน ตกวาธาตุทั้ง ๔ อัน
เปนปกติ บมิไดนับเขาสัตวในบุคคลที่แผไปหาที่สุดบมิได นี่แลไดชื่อวาธาตุทั้ง ๔ บังเกิดปรากฏใหญ
ในอนุปาทินนสันดานแลธาตุทั้ง ๔ ที่นับเขาในอนุปาทินนสันดาน จัดเปนสัตวเปนบุคคล โดยในพุทธฏี
กาโปรดไววาเตาแลปลาในมหาสมุทรนี้โยชนสติกา บางจําพวกนั้นใหญยาวได ๑๐๐ โยชน บาง
จําพวกก็ใหญยาวได ๒๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ๗๐๐ โยชน ๘๐๐ โยชน ๙๐๐ โยชน 
๑๐๐๐ โยชนก็มี ใชแตเทานี้ ยักษแลคนธรรมพ นาคแลสุบรรณแลเทพยดาอินทรพรหมทั้งปวง

  แตบรรดาที่มีรูปกายอันใหญโตนั้น ก็มีมากกวาจะนับจะประมาณบมิได ตัวเตาตัวปลาที่ใหญ 
ๆ ตัวนาคตัวครุฑที่ใหญ ๆ รูปอินทรพรหมที่ใหญ ๆ นั้น แตลวนแลวดวยปฐวี อาฏป เตโช วาโยสิ้น
ดวยกัน จะไดพนออกไปจากธาตุทั้ง ๔ นี้หาบมิได ธาตุทั้ง ๔ ที่จัดเปนสัตวเปนบุคคล นี่แลไดชื่อวา
ปรากฏใหญในอุปาทินนสันดานเปนใจความวาธาตุทั้ง ๔ นี้บังเกิดปรากฏใหญในสันดาน ๒ ประการ 
คืออนุปาทินนสันดานแลอุปาทินนสันดาน โดยนัยพรรณนามา เหตุดังนี้จึงไดชื่อวามหาภูต และขอซึ่ง
ธาตุทั้ง ๔ ไดชื่อวามหาภูต เพราะเหตุเหมือนดวยภูตปศาจนั้นเปนประการใด มายากาโร อมณึเยว 
อุทกํ มณึ กตฺวา อธิบายวาภูติปศาจที่เจาเลหเจามายานั้น ยอมกระทําการโกหกลอลวงใหคนทั้ง
ปวงลุมหลงสําแดงน้ําที่ใส ๆ นั้นวาแกวผลึก วัตถุที่ไมใชแกวลอลวงวาแกว วัตถุที่ไมใชทองลอลวงวา
ทอง บางคาบเอาดินมาสําแดงใหเห็นเปนทอง ตัวหาเปนเทพยดาไมสําแดงใหเห็นเปนเทพยดา ตัว
หาเปนนกเปนกาไมสําแดงใหเห็นเปนนกเปนกา ภูตปศาจเจาเลหเจามายาลอลวงทั้งปวงใหลุมหลง
แลฉันใดธาตุทั้ง ๔ ประการนี้ ลอลวงคนทั้งปวงลุมหลงมีอุปไมยดังนี้

  อนีลาเนว หุตฺวา แทจริงธาตุ ๔ ประการนี้ตัวเองหาเขียวไม ยกเอาอุปาทานออกสําแดง
ใหเห็นวาเขียว ตัวเองก็หาเหลืองไม ยกเอาอุปาทานออกสําแดงใหเห็นวาแดง ใหเห็นวาเหลือง 
ตัวเองหาแดงไม ยกเอาอุปาทานออกสําแดงใหเห็นวาแดง ตัวเองหาขาวไม ยกเอาอุปทานรูปออก
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สําแดงใหเห็นวาขาว ลอลวงพาลชนใหลุมหลงใหสําคัญวางามวาดี อาการที่ธาตุทั้ง ๔ ลอลวงกัน
อาการที่ภูตปศาลลอลวงนั้นคลาย ๆ กัน พอเสมอกัน เหตุนี้ สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนา
สําแดงนามบัญญัติแหงธาตุทั้ง ๔ ชื่อวามหาภูต ยํ คณฺหนฺติ เนวเต สํตสฺส อนฺโต น พหิ นัยหนึ่ง
สําแดงอุปมาวา ภูตปศาจนั้นถาสิงกายคนทรงผูใดแลว ที่วาจะตั้งอยูภายในแหงคนทรงผูทนวาบมิได
จะวาตั้งภายนอกการแหงคนทรงก็หาบมิได ถาจะวาอาศัยอยูที่กายแหงคนทรง จะวาเพียงนี้นี่พอจะวา
ได อันนี้แลมีฉันใด ธาตุทั้ง ๔ ประการอันอาศัยซึ่งกันแลกัน แลวแลประพฤติเปนไปนี้ที่จะวาธาตุสิ่ง
นั้น ๆ อยูภายนอกอยูภายในนั้นวาบมิได มีอุปไมยดังนั้น ตกวาอาการที่ธาตุทั้ง ๔ ประชุมกันอาศัยกัน
เหมือนอาการที่ภูตแลปศาจเขาถือกายคนทรงนั้นจะไดแปลกกันหาบมิได อาศัยเหตุฉะนี้สมเด็จพระ
พุทธองคจึงตรัสเทศนาเรียกธาตุทั้ง ๔ นี้ โดยนามบัญญัติวามหาภูต นัยหนึ่งสําแดงอุปมาวา ยักขินี
ปรารถนาจะกินเนื้อมนุษยเปนภักษาหารนั้น ยอมแปลงกายแหงตนใหปรากฏงดงามเปรียบประดุจเทพ
อัปสร บุรุษปญญาบมิได ไมพินิจพิจารณาผวาเขาไป มีแตจะเสียชีวิต กระทําตัวใหเปนอาหารกิจแก
นางยักษ บมิเอาตัวรอดได นางยักษขินีลอลวงใหบุรุษทั้งปวงลุมหลง ใหอยูในอํานาจแลมีฉันใด ธาตุ
ทั้ง ๔ ประการนี้

  ปฏิจฺฉาเทตฺวา ก็ปดปองกําบังซึ่งปกติแหงอาตมา ที่โสโครกพึงเกลียดที่เปนอสุจินั้น
ปกปดเสีย สําแดงใหเห็นวางามวาดี มีอุปไมยเหมือนยักษขีนีแปลงตัวนั้นเที่ยงแท เหตุฉะนี้ สมเด็จ
พระสรรเพชญพุทธองคจึงตรัสเทศนานามบัญญัติแหงธาตุทั้ง ๔ ชื่อวามหาภูต แลขอซึ่งวาธาตุทั้ง ๔ 
ไดชื่อวามหาภูต เพราะเหตุที่ตองพิทักษรักษาเปนอันมากนั้นเปนประการใด อธิบายวาธาตุทั้ง ๔ ที่
ประชุมกัน สมมติวาเปนรูปเปนกายเปนหญิงเปนชายเปนสัตวเปนบุคคลนี้ เราทานทั้งปวงตองเอาใจใส
ทะนุบํารุงตองหาใหกินใหอยู หาใหนุงใหหม ถึงเพลารอนตองอาบน้ําชําระขัดสีบํารุงอยูเปนนิตยกาล 
จึงคอยทุเลาเบาบาง ที่เหม็นโสโครกที่เปนปฏิกูลพึงเกลียดพึงชัง ถาไมทะนุบํารุงแลว มิมากแตสัก
เพลาเดียวก็จะถึงวิปริมามแปรปรวนจะเศราหมองเปนที่รังเกียจเกลียดอายนี้เที่ยงแท ตกวาตอง
บํารุงรักษานี้สิ้นทั้งกลางวันกลางคืนไมมีที่สุดลงเลย อาศัยเหตุที่เปนธุระตองพิทักษรักษาเปนหนัก
เปนหนาดังนี้

  ธาตุทั้ง ๔ จึงไดนามบัญญัติชื่อวามหาภูต และขอซึ่งวาธาตุทั้ง ๔ ไดชื่อวามหาภูต เพราะ
เหตุที่มีวิการวิปริตเปนอันมากนั้นเปนประการใด อธิบายวาธาตุทั้ง ๔ ที่เปนอนุปาทินนะ คือ แผนดิน
และภูเขาปาและมหาสมุทรมหานาทีและกุนนทีทั้งปวงนั้น ก็ยอมถึงการวิปริตดวยเพลิงประลัยกัลป น้ํา
ประลัยกัลป ลมประลัยกัลป กําหนดเขตที่ฉิบหายนั้น ใหแสนโกฏิจักรวาลจะมั่นจะคงจะยั่งจะยืนนั้นหา
บมิได ธาตุทั้ง ๔ ที่เปนอุปาทินนะ คือสรีรกายแหงสรรพสัตวเราทานทั้งปวงนี้เลา ปวี ธาตุปฺปโก
เปน ถาถึงปฐวีธาตุกําเริบแลว ก็แข็งกระดางอยางประหนึ่งวาอสรพิษอันชื่อวากัฏฐมุขมาขบ บุคคล
อันกัฏฐมุขอสรพิษขบนั้น มีตัวแข็งกระดาง แลมีฉันใด บุคคลอันมีปฐวีธาตุกําเริบนั้นก็มีกายอันแข็ง
กระดางอยางประหนึ่งวาทอนไมทอนฟน มีอุปไมยดังนั้น

  อาโปธาตุปฺปโกเปน กาลเมื่ออาโปธาตุเกิดวิการกําเริบนั้นเลา สรีรกายแหงสรรพสัตวเรา
ทานทั้งปวง ก็บังเกิดเปอยเนาพังออกที่นั่นที่นี่เปรียบดุจตองเขี้ยวอสรพิษอันชื่อวาปูติมุข บุคคลอันปูติ
มุขอสรพิษขบ ตองเขี้ยวปูติมุขอสรพิษนั้นมีตัวหวะเปอยเปนรังหนอนเนาพังออกไปแลมีฉันใด เมื่อ
อาโปธาตุวิการกําเริบแลว กายแหงบุคคลทั้งปวงก็บังเกิดเปนฝกะอากปากหมู เปนมะเร็งคุดทะราด
เปอยพังออกไป ๆ มีอุปไมยดังนั้น เตโชธาตุปฺปโกเปน กาลเมื่อเตโชธาตุเกิดวิการกําเริบนั้น
เลา สนฺตตฺโต ภวติ กาโย สรีรกายแหงสรรพสัตวทั้งปวง ก็เกิดรอนกระวนการวายกระหายน้ํา กาย
นั้นสุกไหมเกรียมไปอยางไปอยางประหนึ่งตองเขี้ยวแหงอัคคิมุขอสรพิษ บุคคลนัยที่อัคคิอสรพิษขบ
นั้น มีกายอันสุกไหมเกรียมไปสิ้นทั้งกรัชกาย เปรียบดุจเพลิงเผาแลมีฉันใด เมื่อเตโชธาตุเกิดวิการ
กําเริบแลว สรีรกายแหงสรรพสัตวเราทานทั้งปวง ก็บังเกิดรอนกระวนกระวายกระหายน้ํา กายนั้นสุกไม
เกรียมไปทั้งกรัชกาย มีอุปไมยดัจดังตองเขี้ยวอสรพิษอันชื่ออัคคิมุขนั้น

  วาโยธาตุปฺปโกเปน กาลเมื่อวาโยธาตุเกิดวิการกําเริบแลว อังคาพยพแหงสรรพสัตวเรา
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ทานทั้งปวง ก็หักรานขาดออกเด็ดออกไปที่นั่นที่นี่ มีอุปไมยดุจตองเขี้ยวแหงสัตถุมุขอสรพิษนั้น ขึ้น
ชื่อวาวาธาตุทั้ง ๔ ยอมมีสภาวะถึงวิการวิปริตเปนอันมาก โดยนัยพรรณนามา เหตุดังนี้สมเด็จพระมหา
กรุณาจึงตรัสเทศนาสําแดงนามบัญญัติแหงธาตุทั้ง ๔ นี้ ชื่อวามหาภูตก็มีดวยประการนี้ ใชแตเทานั้น
ธาตุทั้ง ๔ ไดชื่อวามหาภูตนั้น เพราะเหตุพระโยคาพจรจะพึงกําหนดดวยความเพียรเปนอันมาก ตกวา
นามบัญญัติชื่อมหาภูตนี้ ทั่วไปในปฐวี อาโป เตโช วาโย ทั้ง ๔ ประการ ดิน น้ํา ไฟ ลม ทั้ง ๔ นี้ได
ชื่อวามหาภูตเหมือนกัน จะไดแปลกกันหาบมิไดประการ ๑ ดิน น้ํา ไฟ ลม ทั้ง ๔ ประการนี้ไดชื่อวา
ธาตุเหมือนกันเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกัน จะไดแปลกกันหาบมิได กิริยาที่พระโยคาพจร
กระทํามนสิการกําหนดกฏหมาย เห็นวาธาตุทั้ง ๔ มีลักษณะและกิจแลผลสมุฏฐานอันตางกัน แตทวา
ไดนามบัญญัติชื่อวาธาตุ ชื่อวาสังขารธรรมเหมือนกัน เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกัน อยางนี้ได
ชื่อวา นานตฺเตกตฺตโต มนสิการอาการโดยตางกัน และเหมือนกันแหงธาตุทั้ง ๔ จัดเปนมนสิการ
อาการกําเริบเปนคํารบ ๖ แลมนสิการเปนคํารบ ๗ ที่วาใหกระทํามนสิการโดยกิริยาโดยกิริยาที่พราก
จากกัน แลบมิพรากจากกันนั้นเปนประการใด อธิบายวาพระโยคาพจรกระทํามนสิการกําหนดโดย
แผนกแยกธาตุทั้ง ๔ ออกเปนปฐวี ๒๐ อาโป ๑๒ เตโช ๔ วาโย ๖ ครั้นแลวประมวลเขาเปนมัดเปน
หมวด กระทํามนสิการวา อาการในกายนี้แตลวนประกอบไปดวยกลาป มี ดิน น้ํา ไฟ ลม สี แลกลิ่น 
รส แลโอชา ภาวนารูปแลชีวิตินทรียเหมือนกันสิ้น

  ปวี อาโป เตโช วาโย วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา นั้นจะไดพรากจากกันหาบมิได 
กิริยาที่กระทํามนสิการโดยแผนกแยกใหตางกันแลว และกลับมนสิการโดยหมวด โดยมิไดพรากจาก
กันไดชื่อวาวินิพโภคา วินิพโภคาจัดเปนมนสิการอาการคํารบ ๗ และมนสิการอาการคํารบ ๘ คือ
พิจารณาโดยสภาคและวิสภาคนั้นเปนประการใด อธิบายวาปฐวีธาตุและอาโปธาตุ ๒ ประการนั้นเปน
สภาคแกกัน เหตุวาเปนธาตุหนักเหมือนกัน เตโชธาตุกับวาโยธาตุนั่นเลาก็เปนสภาคกัน เพราะเหตุวา
เปนธาตุเบาเหมือนกัน และธาตุดินธาตุน้ํา ๒ ประการนั้น เปนวิสภาคแปลกกันกับธาตุไฟและธาตุลม
เพราะเหตุธาตุดินและธาตุน้ํานั้นหนัก ธาตุไฟและลมนั้นเบา กิริยาที่พระโยคาพจรเจากระทํามนสิการ
กําหนดธาตุโดยแปลกกันและบมิไดแปลกกันดังนี้ จัดเปนมนสิการอาการเปนคํารบ ๙ คืออัชฌัตติกพา
หิรวิเศษนั้น เปนประการใด อธิบายวาธาตุทั้ง ๔ ที่ใหสําเร็จกิจวิเศษเปนที่อาศัยแหง จักขุนทรีย โสติ
นทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย เปนวัตถุที่อาศัยแหงวิญญาณนั้น ไดชื่อวาอัชฌัตติกวิเศษ ธาตุ ๔ อื่น
จากธาตุที่เปนอัชฌัตติกวิเศษนี้ จัดเปนพาหิรวิเศษสิ้นทั้งปวง

  นักปราชญพึงสันนิษฐานวา อาการที่พระโยคาพจรมนสิการกําหนดธาตุโดยอัชฌัตติกวิเศษ
และพาหิรวิเศษดังนี้ จัดเปนมนสิการอาการเปนคํารบ ๙ และมนสิการอาการคํารบ ๑๐ ที่วาใหกําหนด
ธาตุทั้ง ๔ โดยสงเคราะหนั้น เปนประการใด อธิบายวา กิริยาที่กําหนด ปวี อาโป เตโช วาโย ที่
เปนกรรมฐานเหมือนกันเขาไวในหมวดอันเดียวกําหนด ปวี อาโป เตโช วาโย ที่เปนจิตสมุฏฐาน 
อุตุสมุฏฐาน อาหารสมุฏฐานเหมือนกันเขาไวเปนหมวด ๆ กัน แกบรรดาที่เปนจิตสมุฏฐานเหมือนกัน
นั้นเอาไวหมวด ๑ ที่เปนอาหารสมุฏฐานเหมือนกันเอาไวหมวด ๑ กําหนดอยางนี้แลไดชื่อวามนสิการ
โดยสงเคราะห จัดเปนมนสิการเปนคํารบ ๑๐ และมนสิการอาการคํารบ ๑๑ ที่วาใหกระทํามนสิการ
โดยปจจัยนั้น เปนประการใด อธิบายวากิริยาที่กระทํามนสิการอาการกําหนดวา ปวี อาโป เตโช 
วาโย ธาตุทั้ง ๔ นี้ถอยทีเปนปจจัยแกกัน ถอยทีถอยอุปถัมภค้ําชูกัน ถอยทีถอยทะนุบํารุงกันนี้แล
ชื่อวามนสิการโดยปจจัยเปนมนสิการอาการคํารบ ๑๑ และมนสิการอาการคํารบ ๑๒ คืออสัมนาหารนั้น 
เปนประการใด อธิบายวากิริยาที่กําหนดวาธาตุทั้ง ๔ นั้น จะไดรูเนื้อรูตัวอาศัยกันแอบอิงพิงพึ่งกันนั้น
หาบมิได เปนปจจัยแกกันก็จริงแล แตทวาหารูวาเปนปจจัยแกกันไม

  พระโยคาพจรมนสิการกําหนดนี้แล ไดชื่อวามนสิการโดยอสัมนาหาร จัดเปนมนสิการ
อาการเปนคํารบ ๑๒ และมนสิการอาการเปนคํารบ ๑๓ คือ ปจจัยวิภาคนั้น เปนการใด อธิบายวา ที่
มนสิการกําหนดวากุศาลกุศลกรรมเปนชนกปจจัยและอัตถิปจจัย อวิคตปจจัยแกธาตุในสมุฏฐานทั้ง ๓
เตโชธาตุเปนปจจัยแกธาตุแตบรรดาที่เปนอุตุสมุฏฐาน เปนอัตถิปจจัยและอวิคตปจจัยแกธาตุใน
สมุฏฐานทั้ง ๓ เปนอาหารสมุฏฐานแกธาตุที่เปนอาหารสมุฏฐาน เปนอาหารปจจัยและอวิคตปจจัยแก
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ธาตุในสมุฏฐาน พระโยคาพจรกําหนดดังนี้แล ไดชื่อวากําหนดโดยปจจัยวิภาคจัดเปนมนสิการอาการ
เปนคํารบ ๑๓

  พระโยคาพจรกุลบุตรผูจําเริญจตุธาตุววัตถาน เมื่อพิจารณาธาตุทั้ง ๔ โดยมนสิการแตละ
อัน ๆ โดยนัยดังพรรณนามานี้ ธาตุทั้งหลายก็จะปรากฏแจง เมื่อธาตุปรากฏแลวกระทํามนสิการไป
เนือง ๆ ก็สําเร็จอุปจารสมาธิ พระกัมมัฏฐานอันนี้ไดนามบัญญัติวาชื่อวาจตุธาตุววัตถาน เพราะเหตุวา
บังเกิดดวยอานุภาพแหงปญญาที่กําหนดธาตุทั้ง ๔ พระโยคาพจรกุลบุตรผูประกอบซึ่งจตุธาตุววัต
ถานนี้ ยอมมีจิตอันหยั่งลงสูสุญญตารมณ เห็นวารางกายมีสภาวะสูญเปลา แลวก็เพิกเสียไดซึ่งสัตต
สัญญา คือสําคัญวาสัตว เมื่อเพิกสัตตสัญญาเสียไดแลวก็อาจจะอดกลั้นซึ่งภัยอันพิลึก อันเกิดแต
เนื้อรายและผีเสื้อเปนอาทิ แลวก็ปราศจากโสมนัสและโสมนัสในอิฏฐารมณ จะประกอบดวยปญญา
เปนอันมาก อาจจะสําเร็จแกพระนิพพานเปนที่สุด แมยังมิสําเร็จแกพระนิพพาน ก็จะมีสุคติเปนเบื้อง
หนา นักปราชญผูมีปญญาพึงอุตสาหะเสพซึ่งจตุธาตุววัตถาน อันมีอานุภาพเปนอันมากดังพรรณนามา
ฉะนี้ ฯ

วินจิฉัยในจตุธาตุววัตถานยุติแตเพียงเทานี้
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สมาธินิเทศ 



   จักวินิจฉัยในพิธีพระกรรมฐาน ตามคัมภีร์พระวิสุทธิมรรค อิทานิ ยสฺมา เอวํ ธุตงฺคปิหรณสมฺปามทิเตหิ อปฺปิจฺฉตาทีหิคุเณหิ ปริโยธาเตหิ อิมสฺมึ สีเล ปติฏฺิเตน สีเล ปติฏาย นโร สปญฺโญ จิตฺตํ ปญฺญญฺจ ภาวยนฺติ วจนโต จิตฺตสีเสน นิทฺทิฏโ สมาทิ ภาเวตพฺโพ ฯ 


   พระภิกษุในบวรพุทธศาสนา เมื่อประดิษฐานอยู่ในพระจตุปาริสุทธิ ศีล มีศีลอันผ่องแผ้วบริสุทธิ์ด้วยคุณราศีมีมักน้อยเป็นต้น อันตนให้บริบูรณ์ด้วยรักษาธุดงค์โดยนัยดังสำแดงในศีลนิเทศนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่นั้น 


   พึงจำเริญพระสมาธิที่สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ตรัสเทศนา ด้วยจิตเป็นประธานนั้นสืบต่อไป เหตุมีพระพุทธฎีกาไว้ว่า สีเล ปติฏาย นโร สปญฺโญ จิตฺตํ ปญฺญญฺจ ภาวยํ ว่าสัตว์ประกอบไปด้วยไตร เหตุจะปฎิสนธิปัญญานั้น 


   เมื่อตั้งอยู่ในศีลแล้วก็พึงจำเริญสมาธิจิต แลพระวิปัสสนาปัญญาแลพระสมาธิที่ทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนานั้น ยังสังเขปอยู่แต่จะรู้นั้นสิยังรู้เป็นอันยากแล้ว ก็จะป่วยกล่าวไปไยถึงที่จะจำเริญภาวนานั้นเล่าดังฤๅแลกุลบุตรทั้งปวงจำเริญได้ อาศัยเหตุดังนั้น พระพุทธโฆษาจารย์เจ้า รู้รจนาคัมภีร์พระวิสุทธิมรรค เมื่อจะสำแดงพระสมาธินั้น จึงตั้งข้อปุจฉาปัญญาไว้ในเบื้องบุรพภาคนั้นก่อน 


   เพื่อจะสำแดงพระสมาธิให้พิสดาร กับทั้งนัยแห่งภาวนาวิธี ให้แจ้งแก่พระโยคาพจรกุลบุตรทั้งปวงในกาลบัดนี้ ฯ 


   ในข้อปุจฉาปัญาหานั้นมี ๘ ข้อ ข้อเป็นปฐมนั้นว่าสิ่งดังฤๅได้ชื่อว่า สมาธิ ข้อเป็นคำรบ ๒ นั้นว่า เหตุดังฤๅจึงได้ชื่อว่าสมาธิ ข้อเป็นคำรบ ๓ นั้นว่า ลักษณะแลกิจแลผลแลอาสันนการณ์แห่งสมาธินั้นเป็นดังฤๅ ข้อคำรบ ๔ นั้นว่า สมาธิมีประมาณเท่าดังฤๅ ข้อคำรบ ๕ นั้นว่า สมาธิจะเศร้าหมองด้วยสิ่งดังฤๅ ข้อคำ ๖ นั้นว่า สมาธิจะบริสุทธิ์ด้วยสิ่งดังฤๅ ข้อคำรบ ๗ นั้นว่า พระโยคาพจรกุลบุตรจะจำเริญสมาธินั้นจะจำเริญดังฤๅ ข้อคำรบ ๘ นั้นว่า ดังฤๅจะเป็นอานิสงส์แห่งสมาธิ ตั้งปุจจาฉาฉะนี้แล ฯ 


   จึงวิสัชนาว่า สมาธินี้มีประการเป็นอันมากมิใช่น้อย ถ้าจะแสดงให้สิ้นเชิงนั้นจะฟุ้งซ่านไป บมิได้สำเร็จประโยชน์ที่จะต้องประสงค์ เหตุดังนั้นสมาธิที่จะแสดงบัดนี้ จะยกขึ้นว่าแต่สมาธิที่สัมปยุตต์ด้วยกุศลจิตอย่างเดียว ในข้อปฐมปุจฉาว่า สิ่งดังฤๅได้ชื่อว่าสมาธินั้น วิสัชนาว่าสมาธินี้ใช่อื่นใช่ไกล ได้แก่เอกัคคตาเจตสิกที่มีกำลังกล้าบังเกิดพร้อมด้วยกุศลจิต แลข้อทุติยปุจฉาว่า สิ่งดังฤๅจึงได้ชื่อว่าสมาธินั้น วิสัชนาว่าเอกกัคคตาเจตสิกที่มีกำลังกล้าบังเกิดพร้อมด้วยกุศลจิต ได้นามบัญญัติชื่อว่าสมาธินั้นด้วยอรรถว่าตั้งจิตแลเจิตสิกทั้งปวงไว้ ให้แน่วแน่เป็นอันหนึ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียว แลข้อตติยปุจฉาว่า ลักษณะแลกิจแลผลแลอันสันนการณ์แห่งสมาธิเป็นดังฤๅนั้น วิสัชนาว่าสมาธินั้น มีสภาวะบมิได้กำเริบเป็นลักษณะ มีกิริยาขจัดเสียซึ่งฟุ้งซ่านเป็นกิจ มีกิริยาอันตั้งจิตไว้ให้มั่น บมิได้หวาดหวั่นไหวเป็นผล 


   มีความสุขอันติดในกายแลจิตเป็นอาสันนการณ์ อธิบายว่าสุขนั้นเหตุอันใกล้ที่จะให้บังเกิดสมาธิ แลข้อปุจฉาคำรบ ๔ ที่ว่า สมาธิมีประมาณเท่าดังฤๅนั้นวิสัชนาว่าพระสมาธินี้ ถ้าแสดงโดยเอกะนั้น มีประมาณ ๑ ด้วย สามารถลักษณะที่บมิได้กำเริบ พระสมาธินี้แม้ว่าจะจำแนกแจกออกไปโดยประเภทต่าง ๆ ก็ดี ที่จะพ้นจากลักษณะที่ไม่กำเริบนี้หามิได้เหตุฉะนี้ 


   เมื่อแสดงโดยลักษณะนั้น ท่านจึงรวมพระสมาธิทั้งปวงเข้าไว้เป็น ๑ แสดงในเอกะว่าสมาธิมีประการอันหนึ่งดังนี้ จึงวิสัชนาสืบต่อออกไปอีกเล่าว่า พระสมาธินั้นถ้าจะแสดงโดยทุกะต่างออกเป็น ๘ ด้วยสามารถทุกะทั้ง ๔ ในปฐมทุกะนั้นต่างออกเป็น ๒ คือ อุปจารสมาธิประการ ๑ อัปปนาสมาธิประการ ๑ ในทุติยทุกะนั้นก็ต่างออกเป็น ๒ คือ เป็นโลกียสมาธิประการ ๑ เป็นโลกุตตรสมาธิประการ ๒ ในตติยทุกะนั้นก็ต่างออกเป็น ๒ คือเป็นสมาธิประกอบไแด้วยปีติประการ ๑ เป็นสมาธิหาปีติมิได้กระการ ๑ ในจตุตถทุกะนั้นก็ต่างออกเป็น ๒ คือ เป็นสมาธิเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาประการ ๑ 


   ถ้าแสดงโดยติกะนั้น สมาธิต่างออกเป็น ๑๒ ด้วยสามารถติกะทั้ง ๔ ในปฐมติกะนั้น สมาธิต่างออกเป็น ๓ คือ เป็นหีนสมาธิอย่างต่ำอย่างน้อยประการ ๑ มัชฌิมสมาธิอย่างมัธยมประการ ๑ ปณีตสมาธิอย่างยิ่งประการ ๑ ในทุติยติกะนั้นต่างออกเป็น ๓ คือ สมาธิประกอบวิตกวิจารประการ ๑ สมาธิหาวิตกบมิได้มีแต่วิจารนั้นประการ ๑ สมาธิปราศจากวิตกวิจารนั้นประการ ๑ 


   ในตติยติกะนั้นสมาธิต่างออกเป็น ๓   คือ สมาธิกอปรไปด้วยปีติประการ ๑ สมาธิกอปรไปด้วยสุขประการ ๑ สมาธิกอปรไปด้วยอุเบกขาประการ ๑ ในจตุตถติกะนั้นต่างออกเป็น ๓  สามารถปริตตสมาธิ แลมหัคคตสมาธิแลอัปปมาณสมาธิ อธิบายว่าสมาธินั้นเป็นกามาพจรอย่าง ๑ เป็นรูปาพจรอย่าง ๑ เป็นโลกุตรอย่าง ๑   ถ้าจะแสดงโดยจตุกะนั้น 


   สมาธิต่างออกเป็น ๒๔ ด้วยสามารถจตุกะ ๖ ในปฐมจตุกะนั้น ต่างออกเป็น ๔ คือ ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาสมาธิ ปฏิบัติได้ด้วยยากตรัสรู้ช้าอย่าง ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาสมาธิ ปฏิบัติได้ด้วยยากตรัสรู้พลันนั้นอย่าง ๑   สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาสมาธิปฏิบัติได้ด้วยง่ายตรัสรู้ช้านั้นอย่าง ๑ สุขาฏิปทาทันธาขิปปภิญญาสมาธิ ปฏิบัติได้ด้วยง่ายตรัสรู้พลันนั้นอย่าง ๑  ในทุติยจตุกะนั้นสมาธิต่างออกเป็น ๔ ด้วยสามารถปริตตปริตตารมณ์ คือ สมาธิมิได้ชำนาญ มิได้เป็นปัจจัยแก่ฌานเบื้องบน แลอารมณ์มิได้จำเริญออก ๑  เป็นปริตตอัปปมาณารมณ์ คือ สมาธิมิได้ชำนาญ มิได้เป็นปัจจัยแก่ฌานเบื้องบน 


   แลอารมณ์มิได้จำเริญออก ๑ เป็นอัปปมาณอัปปมาณอัปปณารมณ์ คือสมาธิอันชำนาญเป็นปัจจัยแก่ฌานเบื้องบน แลมีอารมณ์จำเริญออก ๑ ในตติยจุกะนั้นสมาธิต่างออกเป็น ๔ ด้วยสามารถ   ปฐมฌาณ  ทุติยฌาน   ตติยฌาน  จตุตถฌาน   ที่จัดโดยจตุกนัย ในจตุตถจตุกะนั้นสมาธิต่างออกเป็น ๔ ด้วยสามารถเป็นหานภาคิยสมาธิ คือ สมาธินั้นโยคาพจรจำเริญได้แล้ว มีส่วนข้างจะเสื่อมสูญไปอย่าง ๑   เป็น ฐิติภาคิยสมาธิ   คือจำเริญได้อยู่เพียงใด มีส่วนใดที่จะตั้งอยู่เพียงนั้นบมิได้ยิ่งขึ้นไป แลบมิได้เสื่อมลงนั้นอย่าง ๑   เป็นวิเสสภาคิยสมาธิคือโยคาพจรจำเริญได้ มีส่วนข้างวิเศษยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยลำดับแห่งฌานนั้นอย่าง ๑   เป็นนิพเพทภาคิยสมาธิ มีนิพพิทาญาณบังเกิดพร้อมให้เหนื่อยหน่ายจากสังขาร 


   ธรรมนั้นอย่าง ๑ ใ นปัญจมจตุกะนั้น สมาธิต่างออกเป็น ๔  ด้วยสามารถ เป็นกามาพจารสมาธิอย่าง ๑  รูปาพจารสมาธินั้นอย่าง ๑  อรูปาพจรสมาธิอย่าง ๑   โลกุตตรสมาธิอย่าง ๑  ในฉัฏฐมจตุกะนั้น สมาธิต่างออกเป็น ๔   ด้วยสามารถฉันหาธิปติสมาธิ กอปรไปด้วยความรักความปรารถนากล้าเป็นหลักเป็นประธานนั้นอย่าง ๑   วิริยาธิปติสมาธิกอปรไปด้วยความเพียรกล้าเป็นหลักเป็นประธานนั้นอย่าง ๑   จิตตาธิปติสมาธิมีกุศลจิตกล้าเป็นหลักเป็นประธานนั้นอย่าง ๑ 


   วิมังสาธิปติสมาธิกอปรไปด้วยปัญญากล้าเป็นหลักเป็นประธานนั้นอย่าง ๑ สิริสมาธิในจตุกะทั้ง ๖   นี้จึงเป็นสมาธิ ๒๔   อย่างด้วยกัน ถ้าจะแสดงโดยปัญจกะนั้น   สมาธิต่างออกเป็น ๕   ด้วยสามารถเป็นปฐมฌานสมาธิ   ทุติยฌานสมาธิ ตติยฌานสมาธิ จตุตถฌานสมาธิ ปัญจมฌานสมาธิ  แสดงเอกะ ๑  ทุกะ ๔  ติกะ ๔  จตุกะ ๖  ปัญจกะ ๑   จำแนกแจกออกซึ่งสมาธิ ๕๐ ทัศ 


   วิสัชนาในข้อปุจฉาเป็นคำรบ ๕ ที่ว่าสมาธิมีประมาณเท่าดังฤๅนั้นเสร็จแล้ว จึงวิสัชนาในข้อปุจฉาคำรบ ๕ ที่ว่าสมาธิจะเศร้าหมองด้วยสิ่งดังฤๅนั้นต่อไปว่า สมาธิจะเศร้าหมองนั้น อาศัยแก่มีสัญญาแลมนสิการที่เกิดพร้อมด้วยความรัก ความปราถนา ในปัญจพิธกามคุณแล้วกาลใด สมาธิก็จะเศร้าหมองเสื่อมสูญไปในกาลนั้น 


   แลข้อปุจฉาเป็นคำรบ ๖ ที่ว่าสมาธิจะบริสุทธิ์ด้วยสิ่งดังฤๅนั้น มีคำวิสัชนาว่า สมาธิจะบริสุทธิ์นั้น อาศัยแก่มีสัญญาแลมนสิการที่บมิได้ปราศจากวิตกตั้งอยู่ในภาวนาวิธี เป็นวิเสสภาคิยะแล้วกาลใด ก็เป็นปัจจัยให้สมาธิบริสุทธิ์ในกาลนั้น แลข้อปุจคำรบ ๗ ที่ว่าโยคาพจรจะจำเริญสมาธิ จะจำเริญเป็นดังฤๅนั้น 


   วิสัชนาว่าพิธีที่จำเริญโลกุตตรสมาธินั้น สงเคราะห์เข้าในปัญญาภาวนา ในที่อันนี้จะประสงค์ว่าแต่พิธีที่จำเริญโลกิยสมาธิ เมื่อแรกจะจำเริญสมาธินั้น พระโยคาพจรกุลบุตรพึงชำระศีลแห่งให้บริสุทธิ์แล้วพึงตัดเสียซึ่งปลิโพธใหญ่น้อยทั้งปวงอย่าให้มีธุระกังวลอยู่ด้วยปลิโพธสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 


   ปลิโพธอย่างใหญ่นั้นมีประเภท ๑๐ ประการ คืออาวาสปลิโพธกังวลอยู่ด้วยกุฎิวิหารที่อยู่ที่กินเอื้อเพื้ออาลัยบริบูรณ์ด้วยร่มไม้แลน้ำ มีภัตรได้ด้วยง่ายเป็นอาทินั้นประการ ๑ กุลปลีโพธ กังวลอยู่ด้วยตระกูลญาติ แลตระกูลโยมอุปัฏฐากร่วมสุขทุกข์ด้วยบุคคลในตระกูลนั้นประการ ๑ ลาภปลิโพธ กังวลอยู่ด้วยลาภสักการ คือทายกนำเอาจตุปัจจัยทานมาถวายเนือง ๆ ต้องเป็นธุระที่จะกระทำอนุโมทนาทานแลแสวงพระธรรมเทศนาหาโอกาส ที่จะจำเริญสมณธรรมบมิได้ประการ ๑ 


   คณปลิโพธ กังวลอยู่ด้วยหมู่ด้วยคณะเป็นธุระที่จะบอกบาลีแลอรรถกถา หาว่างที่จะจำเริญสมณธรรมบมิได้ประการ ๑ กัมมปลิโพธ กังวลอยู่ด้วยกระทำนวกรรมเอาใจใส่ในสิ่งของอันช่างไม้เป็นต้นได้แลบมิได้ เอาใจใส่ในการที่กระทำดีแลกระทำชั่วนั้นประการ ๑ อัทธานปลิโพธ กังวลอยู่ด้วยเดินทางไกล เป็นต้นว่าจะไปบวชกุลบุตรในที่ไกลประการ ๑ ญาติปลิโพธ กังวลอยู่ด้วย มารดาบิดาพี่ชายน้องหญิง อุปัชฌาย์อาจารย์ สิทธิวิหารรีกแลอันเตวาสิกที่ป่วยที่ไข้ประการ ๑ 


   อาพาธปลิโพธ กังวลอยู่ด้วยรักษาโรคในกายแห่งตนประการ ๑ คันถปลิโพธ กังวลอยู่ด้วยเล่าเรียนสังวัธยายปริยัติธรรมเป็นนิตย์นั้นประการ ๑ อิทธิปลิโพธ กังวลอยู่ด้วยจะจำเริญฤทธิ์รักษาฤทธิ์นั้นประการ ๑ สิริเป็นปลิโพธใหญ่ ๑๐ ประการด้วยกัน แลกิริยาที่จะจำเริญฤทธิ์รักษานั้น เป็นปลิโพธแห่งสมาธิวิปัสสมาธิสิ่งเดียว จะได้เป็นปลิโพธแห่งสมาธิภาวนาหาบมิได้ เพราะเหตุว่าโยคาพจรเจ้าจะได้สำเร็จฤทธิ์แล้ว ย่อมได้ด้วยอำนาจจำเริญสมาธิภาวนาว่า อุปจฺฉินทิตฺวา พระโยคาพจรผู้จะบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้น เมื่อตัดปลิโพธอันใหญ่เสียได้แล้ว ยังแต่ปลิโพธน้อย ๆ คือผมยาวเล็บยาว บาตรเป็นสนิมจีวรเหม็นสาบนั้นก็พึงชำระเสียให้สิ้น พึงปลงผมตัดเล็บรมบาตรซักจีวร ปลดเปลี้องขุททกปลิโพธเสียให้สิ้นแล้ว ก็พึงไปสำนักอาศัยอยู่ในอาวาสเป็นที่สบายสมควรแก่สมาธิภาวนา 


   อย่าอยู่ในอันวิหารอันบมิได้สมควรจะอยู่ ๑๙ อย่าง มหตฺตํ วิหารใหญ่นั้น ๑ ชิณฺณตํ ๑ คือวิหารเก่าคร่ำคร่านั้น ๑ นวตุตํ วิหารสร้างใหม่นั้น ๑ ปณฺฐสนฺนิสฺสิตตฺตํ วิหารอยู่ใกล้ทางนั้น ๑ โสณฺฑิ วิหารอยู่ใกล้ตระพังศิลานั้น ๑ ปณฺณํ วิหารอันกอปรด้วยใบไม้ควรจะบริโภค ๑ บุปฺผํ วิหารกอปรด้วยกอดอกไม้นั้น ๑ ผลํ วิหารกอปรด้วยดอกไม้มีผล ๑ ปนฺถนิยตา วิหารเป็นที่คนทั้งปวงปรารถนาที่จะไปมา ๑ นคสนฺนิสฺสิตฺตา วิหารอยู่ใกล้เมือง ๑ 


   ทารุสสนฺนิสสิตฺตา วิหารอยู่ใกล้ที่มีไม้ฟืน ๑ เขตฺตสนฺนิสสิตฺตา วิหารอยู่ใกล้ที่นา ๑ วิสภาคาน ปุคฺคลานํ อตฺถิตา วิหารที่มีวิสภาคบุคคลนั้น ๑ ปฏนสนฺนิสสิตตา วิหารอยู่ใกล้ท่าน้ำ ๑ ปจฺจนฺตนิสสิตฺตา วิหารอยู่ใกล้ปัจจันตชนบท ๑ รชฺชสีมนฺตรสนฺสสิตา วิหารอยู่ใกล้แดนพระนครแห่งพระนครทั้งปวง ๑ อสปฺปายตา วิหารอันมีได้สบายด้วยวิสสภาคารมณ์แลผี ๑ กลฺยาณมิตฺานํ อลาโภ วิหารอันมีได้ซึ่งกัลยาณมิตร ๑ ประสมเข้าเป็น ๑๘ ด้วยกัน วิหาร ๑๘ เห็นปานดังนี้ พึงละเสียอย่าอยู่ 

วิหารใหญ่ห้ามมิให้อยู่นั้นเป็นเหตุมีสงฆ์อยู่มาก ถ้าสงฆ์ทั้งปวงเกี่ยงเลี่ยงมันมิได้กระทำวัตตปฏิบัติกวาดแผ้วลานพระเจดีย์ และพระมหาโพธิ์มิได้ตั้งไว้ซึ่งน้ำใช้และน้ำฉันตนไปอยู่นั้น ถึงเวลาเช้าต้องกระทำวัตตปฏิบัติกวาดแผ้ว ตั้งไว้ซึ่งน้ำใช้แลน้ำฉัน ครั้นไม่กระทำก็จะเป็นวัตตเภทจะต้องอาบัติทุกกฏ 


   ครั้นจะกระทำเล่ากระทำวัตตปฏิบัติกว่าจะสำเร็จนั้นเวลาก็จะสายไป ๆ เที่ยวบิณฑบาตนั้นจะมิได้จังหัน จะลำบากด้วยบิณฑบาตประการหนึ่ง วิหารใหญ่พระสงฆ์อยู่มากอื้ออึง จะจำริญพระกรรมฐานนั้นมิสู้สบาย จิตมักฟุ้งซ่าน วิหารที่เขาพึงจะสร้างใหม่นั้นเล่า ถ้าไปอยู่ก็จะต้องกระทำการ ครั้นนั่งเสียไม่กระทำเล่า ภิกษุทั้งปวงก็จะยกโทษจะว่ากล่าวได้ ครั้นจะกระทำการเล่าเหน็ดเหนื่อยลำบากกายอยู่แล้ว ก็มิอาจจำเริญพระกรรมฐานนั้นได้ อาศัยเหตุฉะนั้นอาวาสที่พึ่งจะสร้างใหม่นั้นอย่าพึงอยู่ 


   ถ้าสงฆ์ในอาวาสนั้นให้โอกาสว่า ท่านจงกระทำสมณธรรมตามสบายเถิด เราจะกระทำเองถ้าได้โอกาสฉะนี้แล้วก็พึงอยู่เถิด วิหารเก่าคร่ำคร่านั้นเล่าห้ามมิให้อยู่เป็นเหตุที่จะต้องกระทำการปฏิสังขรณ์ซ่อมแปลงกุฏิวิหารเสนาสนะ ครั้นกระทำการก็จะเสื่อมเสียจากพระกรรมฐาน วิหารอยู่ใกล้ทางห้ามมิให้อยู่นั้นอาศัยว่าวิหารนั้นเป็นที่ไปที่มาแห่งเจ้าภิกษุอาคันตุกะ เมื่อภิกษุอาคันตุกะมาถึงแล้ว ก็จะออกไปกระทำอาคันตุกะวัตร ถ้าเจ้ากูมามันเป็นเวลาวิกาลอาศัยจำวัดนั้นขัดสนอยู่ เสนาสนะอื่นนั้นไม่มี มีแต่เสนาสนะของตนก็จำจะให้อาคันตุกะ เมื่อให้เสนาสนะขอตนแล้ว แลไปอยู่ใต้ต้นร่มไม้ไปอยู่เหนือแผ่นหลังศิลาราบนั้นจะมิสู้สบาย 


   อนึ่งจะเป็นกังวลอยู่ด้วย อาคันตุกะ จะมิได้ว่างที่จะจำเริญพระกรรมฐานแลวิหารที่อยู่ใกล้ตระพังศิลา ห้ามมิให้อยู่นั้นอาศัยว่าตระพังศิลาเป็นที่ประชุมชนทั้งหลายอันปราถนาน้ำ เสียงคนมาตักน้ำนั้นจะอื้ออึงอยู่จะมิสู้สบายประการหนึ่ง ถ้าภิกษุผู้ปรารถนาจะสุผ้าย้อมผ้าเห็นว่าอาวาสนั้นใกล้น้ำ ก็จะเริ่มกันมาสุผ้าย้อมผ้า มาแล้วก็ถามหาที่จะเคี่ยวน้ำย้อม ถามหาภาชนะอันใส่น้ำย้อมแลรางย้อมผ้า ครั้นเจ้ากูมาถามหา ก็จำจะบอกว่าอยู่ที่นั้น ๆ แต่เวียนบอกเวียนกล่าวอยู่นั้น ก็จะป่วยการที่จะจำเริญพระกรรมฐาน 


   วิหารอันกอปรด้วยใบไม้ควรจะบริโภคห้ามมิให้อยู่นั้น อาศัยว่าสตรีที่เก็บผักนั้น มาเก็บผักแล้จะขับจะร้องเล่นเสียง จะเย็นเข้าไปจับเอาดวงใจจะเป็นอันตรายแก่พระกรรมฐาน อาวาสกอปรด้วยไม้ต่าง ๆ นั้นเล่าห้ามมิให้อยู่เพราะเหตุว่า ดอกไม้เป็นที่ชอบใจของสตรี ๆ ปรารถนาดอกไม้มาเก็บดอกไม้แล้ว จะขับจะร้องได้ยินถึงโสตน้ำจิตก็จะประหวัดกำหนัดในเสียง จะเป็นอันตรายแก่พระกรรมฐานแลอาวาสกอปรด้วยต้นไม้มีผลเป็นต้นว่า มะม่วงแลขนุนหนังห้ามมิให้อยู่นั้นอาศัยว่าเมื่อเทศกาลไม้เป็นผลแล้วคนทั้งปวงชวนกันมาขอ ไม่ให้เขาก็จะโกรธเขาจะข่มเหงเอา ห้ามเขา ๆ ก็จะด่าว่าตามอัชฌาสัย แล้วเขาจะเพียรพยายามกระทำให้เจ้าภิกษุนั้นไปเสียจากอาวาส เหตุฉะนี้กุลบุตรผู้จะจำเริญพระกรรมฐาน อย่าพึงอยู่ในอาวาสกอปรด้วยผลไม้เห็นปานดังนี้ ฯ 


   อนึ่ง อาวาสที่คนทั้งปวงพอใจไปมานั้นก็ห้ามไม่ให้อยู่ คืออาวาสเหมือนด้วยทักษิณาคีรีวิหาร แลเจติยคีรีวิหารบรรพตวิหาร ถ้าภิกษุองค์ใดไปแล้ว คนทั้งปวงก็สรรเสริญว่าเป็นพระอรหันต์ เกลื่อนกล่นกันมาไหว้มาบูชา ถ้าเรียนพระกรรมฐานแล้ว แลไปอยู่ในอาวาสเห็นปานดังนั้น คนทั้งปวงก็จะเกลื่อนกล่นกันไปไหว้ไปบูชาจะไม่สบายในที่จะจำเริญพระกรรมฐาน อาวาสอยู่ในเมืองเล่าห้ามมิให้อยู่นั้นอาศัยว่าหญิงชายชาวเมืองจะเวียนไปเวียนมา ถ้าภิกษุนั้นครั้นเห็นวิสภาคารมณ์ คือรูปสตรีนั้นเนือง ๆ แล้วก็จะกระสันเป็นทุกข์ด้วยกามราคดำกฤษณาการหนึ่งกุมภทาสีกระเดียดกระออมน้ำขึ้นท่านี้ลงท่านั้น มันเป็นคนชั่วเห็นเจ้าภิกษุแล้วไม่หลบไม่หลีกเจ้าภิกษุนั้นจะมิสู้สบายด้วยกุมภทาสีนี้ประการหนึ่ง ๆ 


   คนเป็นผู้ใหญ่มีชื่อเสียงนั้นมักไปมากันในท่ามกลางวิหารแล้ว ก็นั่งพักสำราญตามสบายจะละลุ่มละล้าอยู่ เจ้าภิกษุนั้นจะมิได้สบายที่จะจำเริญพระกรรมฐาน เหตุฉะนี้จึงห้ามมิให้อยู่ในอาวาสใกล้เมืองแลอาวาสใกล้ที่ไม้ที่ฟืนเล่า ก็ห้ามมิให้อยู่อาศัยว่าคนที่ปรารถนาว่าจะทำเรือนโรงที่นั้น ๆ จะไปตัดไม้ฟันไม้ในอาวาสไม่ให้ก็จะโกรธคนที่ปรารถนาฟืนนั้นเล่าก็จะไปเก็บฟืน คนนั้นไปคนนี้มาวุ่น ๆ วาย ๆ ก็จะไม่สบายในที่จำเริญพระกรรมฐาน อาวาสอยู่ใกล้นา ๆ ล้อมรอบนั้นเล่าห้ามมิให้อยู่นั้น อาศัยว่าชาวนาจะเข้ามาทำลานนวดข้าวท่ามกลางแลอาวาสจะอื้ออึง จะไม่สบายอย่างนี้ประการหนึ่ง 


   บางทีโยมวัดนั้นเลี้ยงโคแลเลี้ยงกระบือไว้ ปล่อยออกไปกินข้าวในนาชาวบ้าน ๆ กับโยมวัดจะขัดเคืองกันจะด่ากันมากล่าวในสำนักสงฆ์ไม่ตกลง ก็จะพากันไปถึงสำนักพระยาแลมหาอำมาตย์ ทั้งคฤหัสถ์แลภิกษุจะไม่สบายอย่างนี้ประการหนึ่ง เหตุนี้จึงห้ามมิให้อยู่ในอาวาสมีนาล้อมรอบ แลวิหารที่มีวิสภาคบุคคลอยู่นั้น คือภิกษุในอาวาสทุ่มเถียงเกี่ยงเลี่ยงคอยเอาผิดกันเป็นข้าศึกกันอยู่ แลห้ามมิให้เจ้าภิกษุที่จะจำเริญพระกรรมฐานอยู่นั้น เหตุจะพลอยขุ่นข้องด้วยวิวาทจะไม่สบายที่จำจำเริญพระกรรมฐาน 


  อาวาสอยู่ใกล้ทางนั้นเล่าห้ามมิให้อยู่ อาศัยด้วยว่าคนไปด้วยเรือแพนาวาคนไปคนนั้นมากมีเสียงอันอื้ออึง จะไม่สบายที่จะจำเริญพระกรรมฐาน แลอาวาสอยู่ใกล้ประจันตประเทศนั้นเล่าห้ามมิให้อยู่นั้นอาศัยว่าคนในประจันตประเทศนั้น มิได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยไปอยู่ที่นั้นจะลำบากด้วยบิณฑบาต แลอาวาสอยู่แดนต่อแดนนั้นเล่าห้ามมิให้อยู่นั้น อาศัยว่าประเทศที่นั้น บางทีพระยาช้างนี้เห็นว่าไปขึ้นอยู่ข้างโน้นก็ให้ยกทัพไปตี ฝ่ายว่าพระยาช้างโน้นเห็นว่าขึ้นอยู่ข้างนี้ ก็ให้ยกมาตีอีกเล่าจะวุ่นไปด้วยการทัพการศึก จะไม่สบายในที่จะจำเริญพระกรรมฐานประการหนึ่ง เจ้าภิกษุไปอยู่ในประเทศแดนต่อแดนนั้น พอว่ามีธุระมีจะเที่ยวไปข้างโน้นก็ดีข้างนี้ก็ดี ราชบุรุษมาพบประสบเข้าก็จะว่าเป็นบุรุษสอดแนมเอาเหตุเอาผล จะเบียดจะเบียนให้ได้ความลำบาก เหตุฉะนี้จึงห้ามมิให้อยู่ในอาวาสในแดนประเทศแดนต่อแดนนั้น 


   อาวาสสอนประกอบด้วยวิสภาคารมณ์ คือกอปรด้วยสตรีภาพอยู่นั้นก็ดี อาวาสอันกอปรด้วยปีศาจร้ายกาจหยาบช้านั้นก็ดี ก็ห้ามมิให้เจ้าภิกษุผู้จำเริญพระกรรมฐานนั้นอยู่เหตุจะไม่สบายด้วยวิสภาคารมณ์แลปีศาจนั้น อาวาสอันหากัลยาณมิตรมิได้นั้นก็ห้ามมิให้อยู่ ปุจฉาว่า บุคคลจำพวกใดได้ชื่อว่ากัลยาณมิตรวิสัชนาว่าบุคคลที่เป็นอาจารย์แลอุปัชฌาย์ บุคคลมีพรรษาอายุคุณวุฒิเสมอด้วยอาจารย์แลอุปัชฌาย์นั้นก็ดี ได้ชื่อว่ากัลยาณมิตร ๆ นี้ถ้ามิได้มีในวิหารอันใด เจ้าภิกษุผู้เจริญพระกรรมฐาน อย่าพึงอยู่ในวิหารอันนั้นเจ้าภิกษุผู้จะเรียนพระกรรมฐานนั้น พึงสละเสียซึ่งวิหารอันมิได้สมควร ๑๘ ประการดังพรรณนาฉะนี้แล้ว 


   พึงอยู่ในวิหารอันกอปรด้วยองค์ ๕ ประการ นาติทู รํ นาจฺจาสนฺนํ คือมิสู้ไกลโคจรคามนั้นนักอยู่แต่ภายใน ๒   คาพยุตคือ ๒๐๐   เส้นมิสู้ใกล้นัก อยู่ภายนอก ๓๕   เส้นพอไปพอมา กลางวันมิได้มีคนไปละเล้าละลุ่มนัก กลางคืนก็สงัดมิได้ยินเสียงคนเจรจา ๑ เหลือบแลยุงงูเล็กและใหญ่มีโดยน้อย แดดก็มิสู้จัดนัก ลมก็มิสู้พัดนัก มีที่บังอยู่บ้าง มิสู้ลำบากด้วยร้อนนักแลเย็นนักนั้น ๑ ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะแลยาอันจะระงับความไข้ด้วยง่าย มิสู้ลำบากนักนั้น ๑ 


   ภิกษุผู้เป็นมหาเถระเป็นพหูสุตทรง ทรงซึ่งวินัยแลมาติกาสมควรที่จะไปสู่หาไต่ถามอรรถธรรมนั้นก็มี ในวิหารนั้น ๑ ครั้นมีความสงสัยเข้าไปไต่ถามท่านก็จะบรรเทาความสงสัยอยู่ให้ปราศจากสันดาน ที่อันใดลึกท่านก็กระทำให้ตื่นขึ้น ที่ไม่แจ้งนั้นท่านคัดข้อขึ้นว่ากล่าวชี้แจงให้แจ้ง ท่านอนุเคราะห์ฉะนี้ ๑ สิริเป็นองค์ ๕ ประการฉะนี้ 


   วิหารอันใดกอปรด้วยองค์ ๕ ประการดังนี้ เจ้าภิกษุผู้จะเรียนพระกรรมฐานนั้น พึงอยู่ในอาวาสอันนั้น กาลเมื่อจะไปสู่สำนักแห่งอาจารย์ผู้บอกพระกรรมฐานนั้น อย่าใส่รองเท้าอย่ากั้นร่มอย่าให้อันเตวาสิกถือบาตถือจีวร คือกระบอกน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแวดล้อมไป พึงถือเอาบาตรแลจีวรด้วยตนเอง เมื่อไปในระหว่างหนทางถ้าแวะเข้าสู่วิหารอันนั้น ไม้สีฟันอันเป็นกัปปิยะนั้นพึงหาไปแต่กลางทาง 


   เมื่อไปถึงที่สำนักแห่งอาจารย์นั้นแล้ว อย่าไปยับยั้งหยุดพักระงับกายอยู่ในบริเวณอันอื่น เกลือกจะมีภิกษุที่ไม่ชอบกันกับอาจารย์อันอยู่ที่นั้น ๆ นี้ ๆ จะยังวิปฏิสารีให้บังเกิด จะยุยงให้กลับมาจากสถานที่นั้นจะเสียการ เหตุนี้เจ้าภิกษุผู้จำเริญพระกรรมฐานแล้วพึงตรงไปสู่สำนักอาจารย์ทีเดียว เมื่อไปถึงสำนักอาจารย์แล้ว ถ้าอาจารย์เป็นภิกษุหนุ่มพรรษาอ่อน ออกมาจะรับบาตรรับจีวร ก็อย่าพึงยินดีที่จะส่งบาตรส่งจีวรให้ 


   ถ้าอาจารย์นั้นเป็นมหาเถรผู้ใหญ่มีพรรษาอันแก่โดยพิเศษ เจ้าภิกษุนั้นนมัสการอาจารย์แล้วก็พึงยืนอยู่ในที่ควรข้างหนึ่ง อย่าเพ่อวางบาตรวางจีวรลงก่อน ต่ออาจารย์บอกวาจาว่า ดูก่อนอาวุโส ท่านจงวางบาตรจีวรไว้เถิด อาจารย์ออกวาจาฉะนี้แล้ว จึงวางบาตรจีวรลงไว้ ถ้าอาจารย์เตือนฉันอุทกังเจ้าภิกษุนั้นปรารถนาจะฉันก็พึงฉันโดยอันควรแก่อัชฌาสัย 


   ถ้าอาจารย์เตือนให้ชำระเท้านั้นอย่าเพ่อชำระก่อน เกลือกน้ำนั้นจะเป็นน้ำอาจารย์ตักบมิควรที่เจ้าภิกษุผู้เป็นศิษย์จะนำมาชำระเท้า ถ้าอาจารย์บอกว่าน้ำนี้ข้าหาได้ตักไม่ ผู้อื่นตักต่างหาก อาจารย์บอกดังนั้นก็พึงตักเอาน้ำนั้นไปนั่งในที่อันกำบัง ถ้ามิดังนั้นพึงนั่งในที่แจ้งเป็นที่ลับจักษุแห่งอาจารย์ แล้วจึงชำระเท้าแห่งตน ถ้าอาจารย์นำเอากระบอกน้ำนั้นมาส่งให้ เจ้าภิกษุพึงกระทำเคารพลุกขึ้นรับรองด้วยมือทั้งสอง 


   ครั้นจะไม่รับกระบอกน้ำมันอาจารย์ก็จะเสียใจว่าไม่บริโภคร่วมจะกินแหนงแคลงเสีย จะไม่สงเคราะห์บอกวิธีทางพระกรรมฐาน เหตุนี้จึงให้รับเอากระบอกน้ำมันนั้นมาโดยเคารพ ตั้งไว้ในที่อันควรแล้ว เมื่อจะทาน้ำมันนั้นอย่าทาเท้าเกลือกน้ำมันจะเป็นน้ำมันทาตัวแห่งอาจารย์ บมิควร 


   ต่ออาจารย์บอกว่าน้ำมันนี้เป็นน้ำมันสำหรับรักษาอวัยวะสิ้นทั้งปวง ท่านจงทาเท้าเถิด อาจารย์อนุญาตดังนี้แล้ว เจ้าภิกษุผู้เป็นศิษย์เมื่อจะทาเท้านั้นพึงเอาน้ำมันทูนเหนือศีรษะก่อนจึงจะทาเท้า ครั้นทาน้ำมันเสร็จแล้วจึงบอกแก่อาจารย์ว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ากระบอกน้ำมันนี้ข้าพเจ้าจะขอเอาไปเก็บไว้ ถ้าอาจารย์มารับเอากระบอกน้ำมันก็พึงส่งให้แก่อาจารย์ 


   วันแรกไปอยู่ในสำนักอาจารย์นั้น อย่าเพ่ออาราธนาอาจารย์ ให้บอกว่าพระกรรมฐานก่อน พึงเอาใจใส่ในที่จะกระทำวัตต์ปฏิบัติแก่อาจารย์ก่อนบุคคลผู้ใดกระทำการอุปัฏฐากแก่อาจารย์โดยปกติ ก็พึงอ้อนวอนบุคคลผู้นั้นขอช่องโอกาสที่จะปฏิบัติแก่อาจารย์ สเจ น เทติ ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่ให้ก็พึงคอยหาช่องที่ว่าง ได้ช่องเมื่อใดก็พึงปฏิบัติเมื่อนั้น เมื่อจะปฏิบัติอาจารย์นั้นให้เหลาไม้สีฟันเป็น ๓ อย่าง ๆ ใหญ่อย่างกลางอย่างน้อย น้ำบ้วนปากแลน้ำสรงนั้น ก็พึงตั้งไว้เป็นสองภาชนะ น้ำร้อนภาชนะ ๑ น้ำเย็นภาชนะ ๑ ถ้าอาจารย์ใช้ไม้สีฟันอย่างไรสิ้นทั้ง ๓ วัน ใช้น้ำบ้วนปากแลน้ำสรงอย่างไร สิ้นทั้ง ๓ วัน ก็พึงปฏิบัติด้วยไม้สีฟันอย่างนั้นปฏิบัติด้วยน้ำบ้วนปากแลน้ำสรงอย่างนั้นเป็นนิจกาล 


   ถ้าอาจารย์ใช้ไม่มีกำหนดไม้สีฟันนั้น ใช้อย่างใหญ่บ้างอย่างกลางบ้างอย่างน้อยบ้าง น้ำบ้วนปากแลน้ำสรงนั้น ใช้น้ำร้อนบ้างน้ำเย็นบ้างไม่มีกำหนดดังนี้ ก็พึงปฏิบัติอาจารย์นั้นด้วยไม้สีฟันแลน้ำบ้วนปากแลน้ำสรงโดยอันควรแก่หามาให้นั้นเถิด พึงกระทำวัตต์ปฏิบัติอาจารย์นั้น โดยนัยแห่งอาจริยวัตต์ที่นำแสดงไว้ในมหาขันธ์นั้น เมื่อปฏิบัติอาจารย์มีกำหนดนานถึง ๑๐ วัน ๑๔ วันล่วงแล้วจึงขอเรียนพระกรรมฐานในสำนักอาจารย์ อาจารย์นั้นก็พึงบอกพระกรรมฐานนั้นให้สมควรแก่จริตแห่งอันเตวาสิกแลประเภทแห่งจริตนั้น 


   สำแดงโดยสังเขปมี ๖ ประการ คือราคจริตประการ ๑   โทสจริตประ ๑  โมหจริตประการ ๑   สัทธาจริตประการ ๑   พุทธจริตประการ ๑  วิตักกจริตประการ ๑   เป็น ๖  ประการด้วยกัน บุคคลอันเป็นราคจริตนั้นมีอัชฌาสัยมักโอ่โถงรักใคร่ที่งามที่ดี มีสันดานมากไปด้วยความกำหนัด ในปัญจพิธกามคุณ บุคคลอันเป็นโทสจริตนั้น มีอัชฌาสัยมากไปด้วยโทมนัสมักขัดแค้นกริ้วโกรธร้าย บุคคลอันเป็นโมหจริตนั้น มีอัชฌาสัย มักลุ่มมักหลงฟั่นเฟือนสติอารมณ์เป็นคนโลเลไม่ยั่งยืน 


   บุคคลอันเป็นสัทธาจริตนั้น มีสันดานมักเชื่อฟังผู้อื่นมากไปด้วยความเลื่อมใสในพุทธาทิคุณ ยินดีในศีลทานการกุศลสุจริตต่าง ๆ บุคคลอันเป็นพุทธจริตนั้น มีอัชฌาสัยมากไปด้วยพินิจพิจารณาในคุณแลโทษบุญแลบาปมีปัญญาแหลม บุคคลที่เป็นวิตักกจริตนั้น มีอัชฌาสัยมากไปด้วยวิตกวิจารสันดานโว้เว้ลังเลไม่ยั่งยืน 


  　จริต ๖ ประการนี้ เมื่อจัดโดยมีสกนัยนั้น จำแนกแจกออกไปเป็นจริตถึง ๓๖   สำแดงแต่ ๖   ประการนี้โดยสังเขปสำแดงแต่มูลจริตมิได้สำแดงโดยมิสกนัย แลพระกรรมฐานที่เป็นจริยานุกูล อนุโลมตามอัชฌาสัยแห่งพระโยคาพจรนั้น นักปราชญ์พึงรู้ว่าพระกรรมฐาน ๑๑ คือ   อสุภ ๑๐  กายคตาสติ ๑   ทั้ง ๑๑ ประการนี้ 


   อนุกูลตามราคจริตเป็นที่สบายแห่งราคจริต คนเป็นราคจริตมักกำหนัดยินดีด้วยราคะนั้น สมควรจะจำเริญพระกรรมฐาน ๑๑ ประการนี้  พรหมวิหาร ๔   แลวรรณกสิณแดง ๔ เป็น ๘   พระกรรมฐานทั้ง ๘   นี้อนุกูลตามโทสจริต เป็นที่สบายแห่งโทสจริตแลอานาปาสติกรรมฐานนั้น เป็นที่สบายแห่งโมหจริตแลวิตกจริต คนมักลุ่มมักหลงคนมักวิตกวิจารนั้น สมควรที่จะจำเริญอานาปานสติกรรมฐานแลอนุสติ ๖ ประการ   คือพุทธานุสสติ   ธัมมานุสสติ  สังฆานุสสติ   สีลานุสสติ   จาคานุสสติ  เทวตานุสสติ   ทั้ง ๖ ประการนี้ สมควรที่บุคคลอัน อันเป็นสัทธาจริตจะจำเริญ แลมรณานุสสติ   อุปสมานุสสติ  อาหาเรปฏิกูลมัญญา   จตุธาตุวัตถาน ๔ ประการนี้ 


   เป็นที่สบายแห่งพุทธจริต คนอันกอปรด้วยปัญญามากนั้น ควรจะจำพระกรรมฐานทั้ง ๑๐ ประการ  คือ อรูป ๔  ภูตกสิน ๔  อาโปกสิน ๑  อากาสกสิณ ๑ นั้น  เป็นที่สบายแห่งจิตทั้งปวง จะได้เลือกจริตก็หามิได้ นักปราชญ์พึงสันนิษฐานเข้าใจว่ากรรมฐานคืออรูป ๔ ประการนั้น แม้ว่าจะเป็นที่สบายแห่งจริตทั้งปวงก็ดี 


   อาทิกัมมิกบุคคลที่ไม่เคยบำเพ็ญพระกรรมฐานมาแต่ก่อน พึงจะฝึกสอนบำเพ็ญในปัจจุบันชาตินี้ บมิควรจะบำเพ็ญอรูปกรรมฐานทั้ง ๔ นี้ในเบื้องต้นอาทิกัมมิก บุคคลพึงเรียนกรรมฐานอันอื่นก่อน ได้พระกรรมฐานอันอื่นเป็นพื้นแล้ว จึงบำเพ็ญอรูปกรรมฐานภายหลัง แลกุลบุตรผู้จะเรียนกรรมฐานนั้น 


   ถ้าเรียนในสำนักสมเด็จพระผู้มีพระภาค ก็พึงมอบเวนกายอาตมะแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าว่า   อิมาหํ   ภควา   อตฺตภาวัง   ตุมฺหากํ ปริจฺจชามิ เนื้อความว่า ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์เสียสละ คือว่ามอบเวนซึ่งอาตมะภาพนี้แก่สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ ถ้าจะเรียนในสำนักอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่ง ก็พึงมอบเวนกายแก่อาจารย์   อิมาหํ   อนฺเต   อตฺตภาวํ   ตุมฺหากํ   ปริจฺจชามิ   เนื้อความว่า   ข้าแต่อาจารย์ผู้เจริญ   ข้าพเจ้าเสียสละ   คือว่ามอบกาย   ซึ่งอาตมะภาพนี้แก่ท่านอันมิได้มอบเวนแก่อาจารย์ก่อนนั่นย่อมจะเป็นโทษ 


   คืออาจารย์นั่นจะมิได้ว่ากล่าวสั่งสอนตนก็จะละเลิกไป จะกระทำสิ่งใดก็กระทำเอาตาม อำเภอใจไม่ร่ำไม่ลาอาจารย์เห็นว่าเป็นคนไม่ดี แล้วก็จะมิได้สงเคราะห์ด้วยให้อามิสคือโภชนาหาร จะมิได้บอกอรรถธรรมให้กุลบุตรไม่ได้สงเคราะห์แต่สำนักอาจารย์แล้ว ก็จะจนมิพอใจที่จะเสียคนก็จะเสียคนไป มิพอที่จะสึกก็สึกไป อาศัยเหตุฉะนี้ จึงให้มอบแก่อาจารย์ เมื่อมอบเวนกายแก่อาจารย์แล้ว อาจารย์ก็จะไดว่ากล่าวสั่งสอน จะกระทำอันใดก็จะมิได้กระทำตามอำเภอใจ จะไปไหนก็จะมิได้ตามอำเภอใจ เมื่อว่าง่ายสอนง่ายประพฤติเนื่องอยู่ด้วยอาจารย์แล้ว อาจารย์ก็จะสงเคราะห์ด้วยอามิสแลสอนธรรม กุลบุตรนั้นได้สงเคราะห์ ๒ ประการ แต่สำนักอาจารย์แล้ว ก็จะจำเริญในพระศาสนา 


   อนึ่งกุลบุตรผู้มีปัญญาจะเล่าเรียนพระกรรมฐานนั้น พึงกระทำสันดานให้บริบูรณ์ด้วยอัชฌาสัย ๖ คือโลภัชฌาสัย เห็นโทษในโลภมิได้โลภนั้น ๑ อโทสัชฌาสัย เห็นโทษในโทโสมิได้โกรธ ๑ อโมหัชฌาสัย เห็นโทษในโมหะมิได้ลุ่มหลงนัก ๑ เนกขัมมัชฌาสัย เห็นโทษในฆราวาส เห็นอานิสงส์แห่งบรรพชา ๑ ปริเวกกัชฌาสัย เห็นโทษในอันประชุมอยู่ด้วยหมู่ด้วยคณะ เห็นอานิสงส์แห่งอันอยู่ในสงบสงัดแต่ผู้เดียว ๑ นิสสรณัชฌาสัย เห็นโทษในภพ ยินดีในที่จะยกตนออกจากภพนั้น ๑ พึงกระทำสันดานให้บริบูรณ์ด้วยอัชฌาสัย ๖ ประการนี้ 


   แลพระกรรมฐานนั้นสำแดงโดยสังเขปมี ๒ ประการ  คือสมถกรรมฐาน ๑   วิปัสสนากรรมฐาน ๑   สมถกรรมฐานนั้นที่สำแดงโดยประเภทต่าง ๆ ออกเป็น ๔๐ ทัส  คือกสิณ ๑๐  อสุภ ๑๐  อนุสสติ ๑๐  อาหารปฏิกูลสัญญา ๑   จตุธาตุวัตถาน ๑  พรหมวิหาร ๔  อรูป ๔ สิริเป็น ๔๐  ทัศด้วยกัน   กสิณ ๑๐ ประการนั้นคือ ปถวีกสิน ๑  อาโปกสิณ ๑๐  ประการนั้นคือ   ปฐวีกสิณ ๑  อาโปกสิณ ๑  เตโชกสิณ ๑  วาโยกสิณ ๑  นีลกสิณ ๑ ปีตกสิณ ๑  โลหิตกสิณ ๑ โ อทตกสิณ ๑  อากาศกสิณ ๑   อาโลกสิณ ๑  สิริเป็นกสิณ ๑๐   กระการดังนี้ 


จักวินิจฉัยในพิธีปฐวีกสิณนั้นก่อน พระโยคาพจรเจ้าผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร ปรารถนาจะบำเพ็ญพระกรรมฐานอันชื่อว่า ปฐวีกสิณนั้น เมื่อตัดสินเสียซึ่งปลิโพธอันน้อย มีต้นว่าปลงแลตัดซื่งผมแลเล็บยาวเสร็จแล้วหลีกออกจากบิณฑบาตสำเร็จภัตตกิจ ระงับกระวนกระวายอันบังเกิดแต่เหตุที่บริโภคอาหารแล้วนั้น เวลาปัจฉาภัตต์เข้าสู่ที่สงัดนั่งเป็นสุข เมื่อจะถือเอาอุคคหนิมิตในปฐวีธาตุนั้น 


   จะพิจารณาดินที่ตกแต่งเป็นดวงกสิณนั้นเป็นอารมณ์ก็ตาม จะพิจารณาแผ่นปฐพีมีลานข้าวเป็นต้น ที่ตนมิได้ตกแต่งเป็นดวงกสิณนั้นเป็นอารมณ์ก็ตาม เมื่อพิจารณาดินที่มิได้ตกแต่งเป็นดวงกสิณนั้น พึงกำหนดให้มีที่สุดโดยกลมนั้น เท่าตะแกรงกว้างคืบ ๔ นิ้วเป็นอย่างใหญ่ เท่าขอบขันเป็นเป็นอย่างน้อย อย่ากำหนดให้ใหญ่กว่าตะแกรง อย่าให้เล็กกว่าขอบขัน 


   เมื่อตั้งจิตพิจารณาไปหลับจักษุลงเห็นดินที่ตนกำหนดนั้น ปรากฏเหมือนที่ลืมจักษุแล้ว ก็ได้ชื่อว่าถือเอาอุคคหนิมิตนั้นเป็นอันดี เมื่อตั้งจิตไว้ได้แต่ภายในอุคคหนิมิต จิตมิได้เตร็ดแตร่ไปในภายนอกแล้ว ก็ได้ชื่อว่าทรงอุคคหนิมิตนั้นไว้เป็นอันดี ได้ชื่อว่าเป็นอุคคหนิมิตนั้นไว้เป็นอันดีเป็นปัจจัยที่จะให้ได้สำเร็จปฎิภาคนิมิต อันปรากฏงดงามดังแว่นแก้วล่วงพ้นจากสีดิน 


   เมื่อปฏิบัติภาคนิมิตบังเกิดแล้วพึงตั้งจิตสำคัญปฏิบัติภาคนิมิตนั้นเป็นดวงแก้ว อาจจะทำให้สำเร็จคุณานิงสงส์เห็นประจักษ์ พึงเคารพรักใคร่ผูกพันจิตแห่งตนไว้ในปฏิบัติภาคนิมิตหมายมั่นว่า อาตมาจะพ้นจากชราแลมรณะด้วยปฏิบัติอันนี้เป็นแท้ เมื่อเสพปฏิบัติภาคนิมิตนั้นด้วยอุปจารสมาธิ จิตเสพเนือง ๆ ไปก็จะได้สำเร็จปฐมฌาน ทุติฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ปัจจมฌานโดยลำดับ ๆ แต่ทว่าจะได้สำเร็จโดยง่ายดังนี้ 


   แต่บุคคลที่มีวาสนาบารมีที่ได้สร้างมาแต่ก่อนแต่เบื้องพุทธชาตินั้นได้บวชในพระพุทธศาสนา ถ้ามิฉะนั้นได้บรรพชาเป็นดาบส ได้เจริญฌานสำเร็จกิจด้วยพิจารณา ปฐวีกสิณอุปนิสัยหนหลังติดตามมาในปัจจุบันชาตินี้ พิจารณาแต่แผ่นดินปฐพีในปริมณฑลแห่งลาน พิจารณาแต่ที่นาอันบุคคลไถก็ได้สำเร็จปฐวีกสิณ ยังฌานให้บังเกิดจำเดิมแต่ปฐมฌานขึ้นไปตราบเท่าถึงปัจมฌานได้ง่าย ๆ ด้วยสามารถอุปนิสัยหนหลัง 


   แลกุลบุตรที่หาอุปนิสัยหนหลังมิได้นั้น พึงกระทำดวงกสิณด้วยดินแดงอันบริสุทธิ์ มีสีงาประดุจดังว่าพระอาทิตย์เมื่อแรกอุทัย กระทำให้ปราศจากสิณโทษ ๔ ประการ คืออย่าให้เอาดินเขียวเจือประการ ๑ อย่าเอาดินเหลืองเจือประการ ๑ อย่าเอาดินแดงเจือสีต่างมาเจือประการ ๑ อย่าเอาดินขาวเจือประการ ๑ พึงอ้อมหนีไปให้พ้นจากกสิณโทษ ๔ ปรการ ดังนี้ เมื่อกระทำดวงกสิณนั้น อย่ากระทำในท่ามกลางวิหารอันเป็นที่สัญจรแห่งบุคคลมีสามเณรเป็นต้น พึงกระทำในเงื้อมแลบรรณศาลาอันเป็นที่ลับที่กำบังในสุดแห่งวิหาร 


   ดวงกสิณนั้นจะกระทำเป็นตัตรัฏฐะตั้งอยู่ในที่เดียวก็ตาม จะกระทำเป็นสังหาริมะยกไปไหนได้ก็ตาม ถ้าจะกระทำดวงกสิณที่เรียกว่าสังหาริมะยกไปไหนได้นั้น ให้เอาไม้ ๔ อันมากระทำเป็นแม่สะดึงแล้ว จะขึงด้วยผ้าก็ตาม ด้วยหนังด้วยลำเเพนก็ตามดินที่จะกระทำดวงกสิณ พึงชำระให้บริสุทธิ์ขยำให้ดี อย่าให้มีกรวดมีทรายเก็บรากไม้รากหญ้าเสียให้หมด เมื่อทาติดเข้ากับผ้าเป็นต้นที่ขึงไว้ในแม่สะดึงนั้น พึงกระทำให้เป็นวงกลมกว้าง ๑ คืบกับ ๔ นิ้ว ขัดให้ราบให้ดีแล้วปรารถนาจะนั่งภาวนาในที่ใดจึงยกไปวางลงในที่นั้น 


   แลดวงกสิณที่ตั้งอยู่ในที่เดียวเรียกว่าตัตรัฏฐกะนั้น ถ้าจะกระทำให้ปักไม้ทอยลงกับพื้นปักราบรอบเป็นมณฑล มีอาการดังฝักบัว แล้วจึงเอาเครือลดามาถักเข้าที่ไม้ทอย เกี่ยวประสารเข้าให้มั่นแล้ว จึงเอาดินที่ขยำเป็นอันดี มีสีดังพระอาทิตย์เมื่อแรกขึ้นนั้นมาใส่ลงให้เต็มแล้ว กระทำให้เป็นวงกลมกว้าง ๑ คืบกับ ๔ นิ้วเหมือนกัน ถ้าดินสีอรุณนั้นน้อยไม่พอ จะเอาดินอื่นใส่ข้างล่างแล้ว จึงเอาดินสีอรุณใส่ข้างบนก็ได้ เมื่อจะขัดดวงกสิณนั้นให้ใช้เกียงศิลา อย่าให้ใช้เกรียงไม้ เหตุว่าเกรียงนั้น 


   ถ้าเป็นไม้สดกอปรด้วยยาง ก็มักพาให้ดินสีอรุณนั้นเสียสีสันพรรณ ทำให้กสิณปริมณฑลนั้นมีสีเป็นวิสภาคด่างพร้อยแปลกประหลาดไป ไม่ต้องด้วยอย่าง ถ้าเกรียงไม้อันใดจะไม่พาให้ดินสีอรุณเสียสีสันพรรณ เกรียงไม้อันนั้นก็นับเข้าในเกรียงสิ้นควรใช้ได้มิได้เป็นกสิณโทษ พระโยคาวจรพึงกระทำกสิณมณฑลนั้นให้ราบเหมือนหน้ากลอง ปัดกวาดภูมิภาคนั้นให้ปราศจากหยากเยื่อเชื้อฝอยแล้ว จึงอาบน้ำชำระกายให้ปราศจากเหงื่อแลไคล 


   เมื่อจะนั่งนั้นให้นั่งเหนือตั่งอันตบแต่งตั้งเป็นอันดี มีเท้าสูง ๒ คืบ ๔ นิ้ว นั่งให้ไกลจากกสิณมณฑลออกไป ๒ ศอกคืบ อย่าให้ใกล้นักอย่าให้ไกลนักแลสูงนักต่ำนักกว่ากำหนด ครั้นนั่งไกลนักดวงกสิณก็จะไม่ปรากฏ นั่งใกล้นักก็จะเป็นกสิณโทษ คือรอยมือแลรอยเกรียงก็จะปรากฏ เหตุฉะนี้จึงให้นั่งเป็นอย่างกลางไม่ใกล้ไม่ไกล มีกำหนดแห่งปริมณฑลกสิณ ๔ ศอกคืบเป็นประมาณแลกิริยาที่ตั้งกสิณมณฑลไว้เหนือพื้น แล้วแลนั่งเหนือตั่ง เท้า ๒ คืบ ๔ นั้ว นั้นเล่าก็เป็นอย่างกลางไม่สูงไม่ต่ำ 


  ครั้นนั่งสูงดวงกสิณอยู่ต่ำก็จะต่ำก็จะต้องก้มลงดวงกสิณจะเจ็บคอ ครั้นนั่งต่ำนักดวงกสิณอยู่สูงก็จะต้องชะเง้อขึ้นดูดวงกสิณ จะต้องคุกเข่าลงกับพื้นจะเจ็บเข่า เหตุฉะนี้จึงให้ตั้งกสิณมณฑลลงไว้เหนือพื้น แล้วให้นั่งเหนือตั่ง เท้าสูงคืบ ๔ นิ้ว เป็นสถานกลาง อาการที่นั่งนั้นให้นั่งเป็นบัลลังก์สมาธิ ตั้งกายให้ตรงอย่าให้เอนให้น้อมจึงจะนั่งได้นานมิได้ลำบากกาย เส้นสายจะมิได้หดห่อรัดรึง 


   เมื่อนั่งบัลลังก์สมาธิเฉพาะพักตร์ต่อดวงกสิณแล้ว 　 จึงพิจารณาโทษแห่งกามคุณว่า   อปฺปสฺสาทา กามา กามคุณนี้มีแต่จะกระทำให้เศร้าให้หมอง จะกระทำให้ผ่องใส่มาตรว่าหน่อยหนึ่งหาบ่มิได้   อฏฺิกงฺขลูปมา เบญจกามคุณนี้เปรียบเหมือนร่างอัฐิ ด้วยอรรถว่ามีความยินดีอันปราศจากไปในขณะไม่มั่นคงไม่ยั่งยืน   ตินุกูปมา ปัญจพิธกามคุณนี้เปรียบเหมือนด้วยคมแฝกคบคา ด้วยอรรถว่าเผาลนจิตสันดานสัตว์ทั้งปวง ให้เดือดร้อนหม่นไหม้อยู่เนือง ๆ บมิได้รู้แล้ว   องฺคาลสูกาปมา ปัญจกามคุณนี้เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงอันใหญ่ ด้วยอรรถว่าให้โทษอับหยาบช้า ให้ได้เสวยทุกข์เดือนร้อนยิ่งนัก ดูนี้น่าสะดุ้งน่ากลัวนี้สุดกำลัง 


  　 สุปินกูปมา เบญจกามคุณทั้ง ๕ นี้เปรียบเหมือนความฝัน ด้วยอรรถว่าแปรปรวนไปเป็นอื่น ไม่ยั่งไม่ยืนไม่เที่ยงไม่เเท้ไม่สัตย์ไม่จริง   ยาจิตกูปมา ปัญจพิธกามคุณนี้เปรียบเหมือนของยืม ด้วยอรรถว่าประกอบไปใน อันมีกำหนดเท่านั้นเท่านี้ไม่มั่นคง   รุกฺขผลูปมา ปัญจกามคุณทั้ง ๕ นี้ มีแต่จะกระทำให้เกิดการพิบัติต่าง ๆ เป็นต้นว่าหักแลทำลายแห่งอวัยวะใหญ่น้อยทั้งปวง เปรียบเหมือนผลแห่งพฤกษาชาติอันบังเกิดแล้ว แลเป็นเหตุที่จะให้บุคคลทั้งปวงหักกิ่งก้านรานใบแห่งพฤกษาชาตินั้น 


  　 อสิสูลูปมา เบญจพิธกามคุณนี้ เปรียบเหมือนด้วยคมดาบ ด้วยอรรถว่าสับแลแล่เถือขันธสันดาน ให้เจ็บปวดยวดยิ่งเหลือล้นพ้นประมาณ   สสฺติสูลูปมา เบญจกามคุณ ๕ ประการนี้ เปรียบเหมือนหอกใหญ่ แลหลาวใหญ่ ด้วยอรรถว่าร้อยสัตว์ทั้งปวงไว้ให้ดิ้นอยู่ในกองทุกข์ แสนยากลำบากเวทนา   สปฺปสิรูปมา เบญจกามคุณทั้งหลายนี้ เปรียบหมือนศีรษะแห่งอสรพิษด้วยอรรถว่าน่าครั่นน่าคร้ามน่าสดุ้งน่ากลัว น่าตระหนกตกประหม่าเป็นกำลัง   พหุปายาสา กามคุณนี้มากไปด้วยสะอื้นอาลัย มากไปด้วยทุกข์แลภัย 


  　พหุปริสฺสยา มีอันตรายอันเบียดเบียนมาก   คมฺมา เบญจกามคุณนี้ เป็นแห่งปุถุชน บ่มิได้ประเสริฐ บ่มิให้เป็นที่เกิดแห่งประโยชน์ตนแลประโยชน์ท่าน พระโยคาพจรจึงพิจารณาโทษแห่งปัญจกามคุณเป็นอาทิดังนี้แล้ว พึงตั้งจิตให้รักใคร่ในฌานธรรม อันเป็นอุบายที่จะยกตนออกจากปัญจพิธกามคุณ และจะล่วงเสียซึ่งกองทุกข์สิ้นทั้งปวง 


   เมื่อระลึกตรึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ยังปรีดาปราโมทย์ให้บังเกิดด้วยกิริยาที่ระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้ว พึงกระทำจิตให้มากไปด้วยเคารพรักใคร่ในพิธีทางปฏิบัติ อย่าดูถูกดูต่ำ สำคัญให้มั่นว่าปฏิบัติดังนี้ชื่อว่าเนกขัมมปฏิบัติ สมเด็จพระสรรเพชญ์เจ้าทั้งปวง แลพระปัจเจกโพธิ พระอริยสาวกในพระบวรพุทธศาสนานี้ แต่สักพระองค์เดียวจะได้สละละเมินเสียหาบ่มิได้ แต่ล้วนปฏิบัติดังนี้ทุก ๆ พระองค์ 


  ครั้นแล้วจึงตั้งจิตว่าอาตมาจะได้เสวยสุขเกิดแต่วิเวก จะได้เสพรสอันเกิดแต่วิเวก ด้วยปฏิบัติอันนี้โดยแท้ พึงตั้งจิตฉะนี้ยังอุตสาหะให้บังเกิดแล้ว จึงลืมจักษุขึ้นแลดูดวงกสิณ เมื่อเบิกจักษุขึ้นนั้น อย่าเบิกให้กว้างนักจะลำบากจักษุ อนึ่งมณฑลแห่งกสิณจะปรากฏแจ้งนัก อุคคหนิมิตจะไม่บังเกิดขึ้น ครั้นเบิกจักษุขึ้นน้อยนัก มณฑลแห่งกสิณก็จะไม่ปรากฏแจ้ง จิตที่จะถือเอากสิณนิมิตเป็นอารมณ์นั้นก็จะหดหู่ย่อหย่อนจะมีขวนขวายน้อย ตกไปในฝ่ายโกสัชชะเกีนจคร้านจะเสียที อุคคหนิมิตจะมิได้บังเกิดเหตุฉะนี้พึงลืมจักษุอาการอันเสมอ กระทำอาการให้เหมือนบุคคลส่องแว่นดูเงาหน้าแห่งตนปรากฏในพื้นแห่งแว่น 


   กาลเมื่อแลดูกสิณมณฑลนั้นอย่าพิจารณาสี ว่านี้สีแดง ดังสีดวงพระอาทิตย์แรกขึ้น อย่าพิจารณาที่แข็งที่กระด้าง อย่าแยกพิจารณาดังนั้นเลยไม่ต้องการ ถ้าจะแยกออกพิจารณาแล้ว ดินที่ปั้นดวงกสิณนั้นจะแยกออกได้เป็น ๘ ประการ เพราะเหตุว่าดินนั้นจะเป็นปฐวีสิ่งเดียวหาบ่มิได้ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ สีแลกลิ่นรสแลโอชานั้น มีพร้อมอยู่ทั้ง ๘ ประการ แต่ทว่าปฐวีธาตุนั้นหนา 


  　ปฐวีธาตุนั้นก็ได้นามบัญญัติชื่อว่าดิน ถึงจะแยกออกพิจารณาได้ดังนั้นก็ดี เมื่อไม่ต้องการแล้วก็อย่าพึงแยกออกเลย พึงยกเอาแต่ที่หนาที่มากนั้นขึ้น มนสิการกำหนดว่า สิ่งนี้เป็นดินเท่านั้นเถิด แต่สีนั้นโยคาพจรจะละเสียมิได้เพราะเหตุว่าสีกับดวงนั้นเนื่องกัน ดูดวงกสิณเป็นอันดูสี เหตุฉะนี้พระโยคาพจรจึงรวบรวมดวงกับสีนั้นเข้าด้วยกัน เบิกจักษุเล็งแลดูดวงแลสีนั้นหร้อมกันแล้ว จึงตั้งจิตไว้ในบัญญัติธรรม กำหนดว่าสิ่งนี้เป็นดิน แล้วจึงบริกรรมว่า   ปฐวี ปฐวี ร้อยครั้งพันครั้งบริกรรมไปกว่าจะได้สำเร็จ อุคคหนิมิต 


   ดินนี้จะเรียกมคธภาษาว่าปฐวีแต่เท่านี้หามิได้ นามบัญญัติแห่งดินนั้นมีมาก ชื่อว่ามหิ ชื่อว่าเมธนี ชื่อว่าภูมิ ชื่อว่าพสุธา ชื่อว่าพสุนทรา แต่ทว่า ชื่อทั้งนี้ไม่ปรากฏแจ้งในโลกเหมือนชื่อปฐวี ๆ นี้ปรากฏแจ้งในโลก เหตุฉะนี้พระโยคพจรจึงยกเอาชื่อที่ปรากฏ คือปฐวีมากระทำบริกรรมเถิด กาลเมื่อเล็งแลดูดวงกสิณแลบริกรรมว่า   ปฐวี ปฐวี นั้น อย่าลืมอยู่เป็นนิตย์ ลืมดูอยู่สักหน่อยแล้วพึงหลับลงเล่าหลับลงอยู่สักหน่อยหนึ่งแล้ว พึงอย่าลืมขึ้นเล่า ปฏิบัติดังนี้ไปกว่าจะได้สำเร็จอุคคหนิมิตแลกสิณนิมิต อันเป็นที่ตั้งจิตเป็นที่น้าวหน่วง จิตแห่งพระโยคาวจรในกาลเมื่อจำเริญกรรมนั้น ได้ชื่อว่าบริกรรมนิมิตกิริยาที่จะจำเริญบริกรรมว่า   ปฐวี ปฐวี นั้นได้ชื่อว่ากรรมภาวนา 


   เมื่อพระโยคาพจรเจ้า ตั้งจิตไว้ในกสิณนิมิตบริกรรมว่า   ปฐวี ปฐวี นั้นถ้ากสิณนิมิตมาปรากฏในมโนวารหลับจักษุ แลเห็นกสิณมณฑลนั้นเปรียบประดุจเห็นด้วยจักษุแล้วกาลใด ก็ได้ชื่อว่าอุคคหนิมิตมาปรากฏแจ้งในสันดาน ได้ชื่อว่าสำเร็จกิจแห่งอุคคนิมิตในกาลนั้น เมื่อได้อุคคนิมิตในกาลนั้นอย่านั่งอยู่ที่นั้นเลย กลับมานั่งในที่ตนตามสบายเถิด ฯ 


   อนึ่ง ให้พระโยพจรหารองเท้าชั้นเดียวไว้สักครู่หนึ่ง ไม้ธารกรสักอันหนึ่ง กาลเมื่อสมาธิอ่อน ๆ ปราศจากสันดานด้วยเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันมิได้เป็นที่สบายแลอุคคหนิมิตอันตรธานหายไปนั้น จะได้ใส่รองเท้าถือไม้ธารกรนั้น ไปพิจารณาดวงกสิณเหมือนอย่างเคยกระทำในบุพพภาค ครั้นไม่มีรองเท้าใส่ ก็ต้องขวนขวายไปชำระเท้าจะป่วยการ เหตุฉะนี้จึงให้หารองเท้าไว้ใส่สำหรับจะได้กันกิริยาที่ป่วยการ ชำระเท้าหาไม้ธารกรไว้สำหรับจะได้กันอันตราย 


   เมื่อพิจารณาดวงกสิณเหมือนอย่างที่เคยกระทำในบุพพภาค ได้อุคคนิมิตกลับคืนมาเหมือนอย่างแต่ก่อน ก็พึงกลับสู่อาวาสมานั่งในที่อยู่แห่งตนให้เป็นสุขเถิด พึงเอาวิตกนั้นเป็นผู้คร่าจิตยกจิตเข้าไว้ในอุคคนิมิต กำหนดกฏหมายจงเนือง ๆ ดำริตริตรึกอยู่ในอุคคหนิมิตนั้นให้มากโดยพิเศษ เมื่อปฏิบัติดังนี้ก็จะข่มขี่นิวรณธรรมลงได้โดยลำดับ ๆ กิเลสก็จะระงับสงบสงัดจากสันดาน สมาธิก็กล้าหาญดำเนินขึ้นภูมิ พระอุปจารสมาธิ ปฏิภาคนิมิตก็จะบังเกิด แลอุคคนิมิตกับปฏภาคนิมิตจะแปลกกันประการใด มีข้อวิสัชนาว่า อุคคหนิมิต ยังกอปรไปด้วยกสิณโทษ คือเห็นปรากฏเป็นสีดิน ดินอย่างไรก็ปรากฏอย่างนั้น แลปฏินิมิตนั้นปรากฏประดุจปริมณฑลแห่งแว่นอันบุคคลถอดออกจากฝัก 


   ถ้ามิดังนั้นเปรียบประดุจโภชนะสังข์ อันบุคคลชำระเป็นอันดี ถ้ามิดังนั้นเปรียบประดุจมณฑลพระจันทร์แย้มออกจากกลีบพลาหก ถ้ามิดังนั้นเปรียบด้วยเวลาหกที่หน้าเมฆอันผ่องยิ่งในหมู่เมฆทั้งหลาย ถ้าจะว่าโดยแท้ว่าโดยอรรถอันสุขุมภาพนั้นปฏิภาคนิมิตนี้จะว่ามีสีพรรณก็ว่าไม่ได้ จะว่ามีสัณฐานประมาณใหญ่น้อยก็ว่าไม่ได้ เหตุว่า ธรรมชาติอันมีสัณฐานนั้นเข้าในรูปธรรม ๆ บุคคลทั้งหลายพึงเห็นด้วยจักษุประสาท จะพึงรู้จัก จักษุวิญญานธรรมชาติอันมีสัณฐานนี้ ได้ชื่อว่าโอฬาริกรูป เป็นรูปอย่างหยาบ ได้ชื่อว่าสัมมสนูปครูอันควรจะพิจารณากอปรด้วยไตรพิธลักษณะทั้ง ๓ คือ   อุปาทะ   ฐิติ   ภังคะ ครอบงำย่ำยีอยู่เป็นนิจกาล เพราะเหตุที่นับในรูปธรรม 


   อันปฏิภาคนิมิตไม่เป็นดังนั้น ปฏิภาคนิมิตนี้ บุคคลทั้งหลายบ่มิพึงเห็นด้วยจักษุประสาท บ่มิพึงรู้ด้วยจักษุวิญญาณประสาท บ่มิพึงรู้ด้วยจักษุวิญญาณ ไตรพิธลักษณะทั้ง ๓ มี อุปาทะเป็นอาทิ ก็บ่มิได้ครอบงำย่ำยีปฏิภาคนิมิต ๆ นี้ เฉพาะปรากฏแก่พระโยคาพจรอันได้สมาธิจิต เฉพาะปรากฏแต่ในมโนทวารวิถีปฏิภาคนิมิตนี้บังเกิดแก่ภาวนาสัญญา จะได้นับเข้าในรูปธรรมหามิได้อาศัยเหตุฉะนี้ 


   เมื่อสำแดงโดยอรรถสุขุมภาพเอาที่เที่ยงแท้ออกสำแดงนั้นปฏิภาคนิมิตนี้จะว่ามีสีก็ว่ามิได้ จะว่ามีสัณฐานก็ว่ามิได้ จะว่าได้เป็นแต่เปรียบเทียบแต่เทียบว่าเหมือนด้วยสิ่งนั้น ๆ ควรจะว่าได้แต่เพียงนี้ จำเดิมแต่ปฎิภาคนิมิตบังเกิดแล้ว นิวรณธรรมทั้งปวงมีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้นนั้น ก็ได้ชื่อว่าพระโยคาพจรข่มเสียได้โดยแท้ กิเลสธรรมทั้งปวงก็ได้ชื่อว่าสงบสงัดแท้ จิตนั้นก็ได้ชื่อว่าตั้งมั่น เป็นอุปจารสมาธิแท้ได้ชื่อว่าสำเร็จกิจกามาพจรสมาธิภาวนาแต่เพียงนั้น แลปฏิภาคนิมิต 


   อันพระโยคาพจรได้พร้อมด้วยอุปารสมาธิภาวนานั้น มิใช่ว่าได้ด้วยง่ายได้ยากยิ่งนัก เหตุฉะนี้เมื่อปฎิภาคนิมิตบังเกิดแล้ว ให้พระโยคาวจรมีเพียรจำเริญภาวนาภิยโยภาคครั้งเดียวนั้นอย่าคลายบัลลังก์เลย อันอุตสาหะถึงอัปปนาได้ด้วยบัลลังก์อันเดียวนั้น เป็นสุนทรสิริสวัสดิ์สถาพรยิ่งนัก ถ้ามิอาจเพียรให้ดำเนินขึ้นถึงภูมิพระอัปปนา ได้ก็ให้พระโยคาพจรมีสติอย่าได้ประมาท พึงอุตสาหะปฏิบัติในรักขนาพิธีพิทักษ์รักษาปฏิภาคนิมิตนั้นเปรียบประดุจ รักษาทารกในครรภ์ที่มีบุญจะได้เป็นบรมจักร แลรักขนาพิธีจะรักษาปฎิภาคนิมิตนั้น 


   พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าวิสัชนาว่า พระโยคาพจรผู้จะรักษาปฏิภาคนิมิตนั้นให้เว้นเสียซึ่งเหตุอันมิได้เป็นที่สบาย ๗ ประการ คืออาวาสอันมิได้เป็นที่สบายประการ ๑ โคจรคามอันมิได้เป็นที่สบายประการ ๑ ติรัจฉานกถาประการ ๑ บุคคลอันมิได้เป็นที่สบายประการ ๑ โภชนะมิได้เป็นที่สบายประการ ๑ ฤดูมิได้เป็นที่สบายประการ ๑ อิริยาบถอันมิได้เป็นที่สบายประการ ๑ สิริเป็นเหตุอันมิได้เป็นที่สบาย ๗ ประการด้วยกัน 


  อาวาสมิได้เป็นที่สบายนั้น พระโยคาพจรจะพึงรู้ด้วยสามารถกำหนดจิต อาวาสอันใดพระโยคาพจรไปอาศัยบำเพ็ญภาวนาอยู่ถึง ๓ วัน แล้วจิตไม่ตั้งมั่นลงได้เลย สตินั้นลอยมืดมนไปไม่พบไม่ปะอุคคหะแลปฏิภาคนิมิตที่เคยบังเกิดแต่ก่อนนั้น ก็สาบสูญไปไม่มีวี่แวว จิตที่เคยตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น สติที่เคยแน่นอนแต่ก่อนนั้นก็ลอยไปไม่เหมือนแต่ก่อน อาวาสอย่างนี้แลได้ชื่อว่าอาวาสมิได้สบายแลโคจรคามมิได้สบายนั้น คือบ้านที่พระโยคาพจรไปอาศัยบิณฑบาตนั้น มิได้อยู่ในทิศอุดร มิได้อยู่ในทิศทักษิณ ถ้าบ้านนั้นอยู่ข้างทิศตะวันตก 


   เมื่อไปบิณฑบาตแล้วแลกลับมาสู่อาวาสนั้นแสงพระอาทิตย์ส่องหน้า ถ้ามิดังนั้นบ้านอยู่ข้างทิศตะวันออก เมื่อเวลาออกจากอาวาสไปเพื่อจะบิณฑบาตนั้น แสงพระอาทิตย์ส่องหน้าบ้านนั้นอยู่ไกลกว่า ๓ พันชั่วธนู อยู่ไกลกว่า ๑๕๐ เส้น ข้าวแพงบิณฑบาตได้ด้วยยาก โคจรคามอย่างนี้แลได้ชื่อว่าโคจรคามมิได้สบาย 


แลติรัจฉานกถานั้นมี ๓๒ ประการ   ราชกถา คือกล่าวถึงพระยามหากษัตริย์ว่ามีอานุภาพมากดังนี้ ๆ รูปโฉมงดงามดังนี้ ๆ รู้ศีลปศาสตร์วิเศษดังนี้ ๆ กล้าหาญในการศึกสงครามดังนี้ ๆ กล่าวเนื่องโดยโลกีย์เนื่องด้วยฆราวาสอย่างนี้ เป็นติรัจฉานกถาเป็นปฐมโจรกถากล่าวถึงโจรว่า โจรนั้น ๆ รูปร่างสูงต่ำดำขาวพีผอมอย่างนั้น ๆ ร้ายกาจกล้าหาญกระทำโจรกรรมสิ่งนั้น ๆ ได้ทรัพย์สิ่งของนั้น ๆ มาอันนี้เป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๒   มหามตฺตกถา กล่าวถึงมหาอำมาตย์ว่าผู้นั้นสูงยศสูงศักดิ์ดังนี้ ๆ พระบรมมหากษัตริย์โปรดปรานีดังนี้ บริบูรณ์ด้วยบุตรภรรยาดังนี้ ๆ จัดเป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๓   เสนากถา กล่าวถึงเสนาว่ายกทัพไปเป็นกระบวนศึก เสนาช้างตกแต่งอย่างนั้น เสนาม้าประดับประดาอย่างนั้น เสนารถแต่งดังนี้ เสนาบทจรถือสาตราวุธธนูหน้าไม้ปืนใหญ่ปืนน้อยดังนี้ ๆ จัดเป็นติรัจฉานดถาคำรบ ๔ 


  ภยกถา กล่าวถึงภัยอันตราย เป็นต้นว่าช้างร้ายที่นั้น ๆ มันแทงมันไล่ย่ำไล่เหยียบดังนั้น ๆ เสือร้ายป่านั้น มันด้อมมันมองคอยจับคอยฟัดหยิกข่วนคาบคั้นดังนั้น ๆ จัดเป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๕    ยุทฺธกถา กล่าวถึงการสงครามนั้น ๆ เกิดฆ่าเกิดฟันเกิดรบเกิดตีกันดังนี้ ๆ จัดเป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๖   อนฺนกถา กล่าวถึงข่าวว่าที่นั้นงามที่นั้นไม่งาม ที่โน้นเขากระทำได้มาก ที่นี้เขากระทำได้น้อย ไร่โน้นข้าวขาวไร่นี้ข้าวจ้าวไร่นั้นข้าวเหนียว ข้าวพรรณนั้น ๆ ฉันมีรส ข้าวพรรณนี้ ๆ ฉันไม่มีรส กล่าวถึงข้าวเป็นอาทิดังนี้ จัดเป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๗   ปานกถา กล่าวถึงน้ำว่าน้ำที่นั้น ๆ ขุ่นเป็นเปือกตมเป็นน้ำใบไม้น้ำแร่น้ำพลวง น้ำที่นั้น ๆ เป็นน้ำใส่น้ำน่าอาบน่ากิน กล่าวถึงน้ำเป็นอาทิ ฉะนี้ จัดเป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๘    วตฺถกถา กล่าวถึงนุ่งผ้านุ่งผ้าห่มโขมพัสตร์ กัปปาสิกพัสตร์ โกสัยพัสตร์ กัมพลพัสตร์ สาณพัสตร์จัดเป็นติรัจฉานคำรบ ๙   สยนกถา กล่าวถึงที่หลับที่นอน เป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๑๐ 


   มาลากถา กล่าวถึงดอกไม้สรรพต่าง ๆ ในน้ำแลบกเป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๑๑   คนฺธกถา กล่าวถึงเครื่องหอมเครื่องลูบไล้ชโลมทาแต่บรรดาสุคันธชาติสรรพทั้งปวงนั้น เป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๑๒   ญาตกถา กล่าวถึงญาติแห่งตนว่ากอปรไปด้วยสุรภาพแกล้วกล้าสามารถดังนั้น เคยขี่ยวดยานคานหามพากันเที่ยวเป็นดังนี้ ๆ เป็นอาทิจัดเป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๑๓    ยานกถา กล่าวถึงยวดยานคานหามช้าง ม้ารถเกวียนมีประเภทต่าง ๆ 　นั้น เป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๑๔   คามกถา กล่าวถึงบ้านว่าบ้านตำบลนั้นตั้งอยู่เป็นอันดี บ้านนั้นตั้งมิดี บ้านโน้นข้าวแพง บ้านนั้นข้าวถูกชาวบ้านนั้น ๆ แกล้วกล้าสามารถเป็นอาทิดังนี้ จัดเป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๑๕    นิคมกถา กล่าวถึงนิคมคือ กล่าวถึงบ้านใหญ่ดุจกล่าวแล้วในนามคาถานั้น เป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๑๖   นครกถา กล่าวถึงชนบทดุจกล่าวมาแล้ว จัดเป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๑๗    นครกถา กล่าวถึงเมืองนั้นตั้งชอบกล เมืองนั้นตั้งไม่ชอบกล เมืองนั้นข้าวแพง เมืองนั้นข้าวถูก คนในเมืองนั้นกล้าหาญ คนในเมืองนั้นมิได้กล้าหาญ กล่าวเป็นอาทิ ฉะนี้ เป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๑๘    อิตฺถิกถา กล่าวถึงหญิงเป็นต้นว่ารูปงามโฉมงามน่ารักน่าใคร่ดังนี้ ๆ เป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๑๙   สุรกถา กล่าวถึงคนกล้า กล้าช้างกล้าเสือกกล้าศึกสงครามเป็นอาทินั้น เป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๒๐ 


   วิสิขากถา กล่าวถึงตรอกน้อยตรอกใหญ่ถนนหนทาง เป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๒๑    กุมฺภทาสิกถา กล่าวถึงกุมภทาสี่ที่ตักน้ำ ว่ารูปงามฉลาดขับร้องเป็นอาทิ เป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๒๒    ปุพฺพเปตกถา กล่าวถึงญาติที่ล่วงไปแล้วแต่ก่อน ๆ นั้น เป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๒๓    นานตฺตกถา กล่าวต่าง ๆ แต่บรรดาที่หาประโยชน์บ่มิได้นั้น เป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๒๔    โลกกฺขายกถา กล่าวถึงลัทธิโกหก อันพาลในโลกเจรจากันว่า แผ่นดินแผ่นฟ้านี้ท้าวมหาพรหมตกแต่ง คำที่ว่ากาเผือกนั้นบ่มิได้ผิด เพราะเหตุที่ว่ากระดูกมันขาว คำที่ว่านกยางแดงนั้นบ่มิได้ผิด เหตุว่าเลือดมันแดง กล่าวถึงลัทธิโกหกอันพาลในโลกเจรจากันเป็นอาทิฉะนี้ จัดเป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๒๕   สมฺทฺทกขายิกา กล่าวถึงมหาสมุทรว่ามหาสมุทรนี้ได้ชื่อว่าสาคร เหตุว่าพระราชบุตรแห่งพระยาสาครจัดแจงให้ขุด ให้ชื่อว่าสมุทร ๆ นั้นเพราะว่าพระยากำพระหัตถ์เข้า ให้ชนทั้งหลายรู้ว่าทะเลนี้พระยาให้ขุด กล่าวถึงสมุทรเป็นอาทิฉะนี้ เป็นติรัจฉานกถาคำรบ ๒๖    อิติภวาภวกถา กล่าวถึงภวะแลอภวะมี ๖ ประการ คือกล่าว สสฺตทิฏิ ว่าสัตว์โลกเที่ยงอยู่ไม่แปรปรวน คือกล่าว อุจฺเฉททิฏิ ว่าสัตว์โลกจุติแล้วก็สูญไป บ่มิได้ปฏิสนธิ ๑ คือกล่าวถึงเจริญสมบัติ ๑ คือกล่าวถึงเสื่อมจากสมบัติ ๑ คือกล่าวสรรเสริญสุขในเสพกาม ๑ คือกล่าวอัตตกิลมถานุโยค ประกอบความเพียรให้ลำบากกายเป็นฝ่ายปฏิบัติแห่งเดียรถีย์ ๑ เป็น ๖ ประการด้วยกัน ชื่อว่าอิติภาวภวกถา สิริเป็น ๓๒ ด้วยกันกับติรัจฉานกถา ๒๖ ที่กล่าวแล้วในก่อนนั้น 


   ติรัจฉาน ๓๒ ประการนี้รวมกันเข้าเป็น ๑ บุคคลเป็นเหตุอันมิได้เป็นที่สบายนั้นได้แก่บุคคลอันเป็นพาล พอใจแต่ที่จะเจรจาเป็นติรัจฉานกถา มากไปด้วยการบำรุงบำเรอกาย คบหาบุคคลเห็นปานฉะนี้ มีแต่จะเศร้าจะหมอง เปรียบประดุจเอาน้ำใส่ไประคนด้วยน้ำเปือกน้ำตม อับคบบุคคลเห็นปานฉะนี้ ถึงได้ฌานสมาบัติอยู่แล้ว ฌานนั้นก็จะเสื่อมสูญ จะป่วยกล่าวไปไยถึงปฏิภาคนิมิตนั้นเล่า จะสงสัยว่าไม่เสื่อมสูญ มีแต่จะเสื่อมจะสูญนั้นแลเป็นเบื้องหน้า และโภชนะมิได้เป็นที่สบายนั้น ประสงค์โภชนะที่ฉันแล้วแลกระทำให้เสียสติอารมณ์ อธิบายว่าโยคาวจรบางพระองค์นั้นมีความสบาย ด้วยโภชนะที่หวาน ๆ บางพระองค์มีความสบายฉันโภชนะที่เปรี้ยว ๆ ครั้นมีความสบายด้วยเปรี้ยวไปได้รับประทานหวาน มีความสบายด้วยหวานไปรับประทานที่เปรี้ยว ที่นั้นไม่มีความหมาย กายแลจิตนั้นกำเริบสมาธิที่ยังมิได้บังเกิดนั้นก็มิได้บังเกิดเลยที่แล้วก็เสื่อมสูญอันตรธานโภชนะที่ไม่ชอบอย่างนี้แล ได้ชื่อว่าโภชนะมิได้เป็นที่สบาย 


   แลฤดูมิได้เป็นที่สบายนั้น ประสงค์เอาฤดูที่กระทำให้เสียสติอารมณ์ อธิบายว่าโยคาพจร บางพระองค์นั้นมักชอบเย็น บางพระองค์มักชอบร้อน ครั้นสบายด้วยร้อนไปต้องเย็น มีความสบายด้วยเย็นไปต้องร้อน ในที่นั้นก็ไม่มีความสบาย กายแลจิตนั้นก็ฟุ้งซ่าน สมาธิที่บังเกิดแล้วก็อันตรธาน ที่ยังมิได้บังเกิดนั้นก็ไม่บังเกิดเลย ฤดูที่ไม่ชอบอย่างนี้แลได้ชื่อว่าฤดูมิได้เป็นที่สบาย และอิริยาบถมิได้เป็นที่สบายนั้นได้แก่อิริยาบถอันกระทำให้เสียสติอารมณ์ อธิบายว่าโยคาพจรบางพระองค์นั้นชอบจงกรม บางพระองค์นั้นชอบยืน บางพระองค์นั้นชอบนอน เหตุฉะนี้ให้พระโยคาพจร พิจารณาอิริยาบถทั้ง ๔ นั้นอิริยาบถละ ๓ วัน อิริยาบถอันใดกระทำให้เสียสติอารมณ์ สมาธิที่เคยบังเกิดแล้วก็สูญไป ที่ยังมิได้บังเกิดนั้นก็ไม่บังเกิดเลย อิริยาบถมิได้ชอบอย่างนี้แลได้ชื่อว่าอิริยาบถมิได้เป็นที่สบาย เหตุอันมิได้เป็นที่สบายทั้ง ๗ ประการนี้ 


   พระโยคาพจรจึงสละเสียพึงเสพซึ่งสบาย ๘ ประการคืออาวาสอันเป็นที่สบายประการ ๑ โคจรคาม อันเป็นที่สบายประการ ๑   สปฺปายกถา กล่าวถ้อยคำเป็นที่สบายประการ ๑ บุคคลเป็นที่สบายประการ ๑ โภชนะเป็นที่สบายประการ ๑ ฤดูที่เป็นที่สบายประการ ๑ อิริยาบถเป็นที่สบายประการ ๑ สิริเป็นที่สบาย ๗ ประการด้วยกัน อาวาสสบายนั้นได้แก่อาวาสอันชอบอัชฌาสัย อยู่ในอาวาสอันใดบำเพ็ญภาวนาเป็นที่ผาสุกภาพ อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตที่ยังมิได้บังเกิดนั้นก็บังเกิดขึ้น ที่บังเกิดแล้วก็ถาวรตั้งมั่นมิได้เสื่อมสูญ สติแน่จิตตั้งมั่น อาวาสอันชอบด้วยฌัชฌาสัยอย่างนี้แล ได้ชื่อว่าอาวาสสบายเหมือนอย่างกุฎีที่มีชื่อจุลนาคเสนในลังกาทวีปนั้น พระภิกษุบำเพ็ญพระกรรมฐาน ในที่นั้นได้บรรลุพระอรหันต์คณนาได้ ๕๐๐ พระองค์ ที่ได้สำเร็จพระศาสดาพระสกิทาคาในที่อื่น ๆ แล้วแลมาได้พระอรหันต์ในที่นั้นจะนับคณาบ่มิได้ แลวิหารอื่น ๆ มีจิตบรรพตวิหารเป็นอาทิ 


   แต่บรรดาที่พระโยคาพจรสำนักอาศัยกระทำเพียงได้สำเร็จมรรคแลผลธรรมวิเศษเหมือนอย่างที่กุฎีที่เร้นชื่อว่าจุลนาคเสนนี้ ก็ได้ชื่อว่าอาวาสเป็นที่สบายสิ้นทั้งนั้นแลโคจรคามเป็นที่สบายนั้น ได้แก่โคจรคามที่ตั้งอยู่ในทิศอุดร ถ้ามิดังนั้นตั้งในทิศทักษิณ เมื่อภิกษุไปบิณฑบาทก็ดี กลับมาแต่บิณฑบาทก็ดี แสงพระอาทิตย์จะได้ส่องหน้าหาบ่มิได้ โคจรคามนั้นอยู่ภายใน ๓ พันชั่วธนู คือ ๑๕๐ เส้น ข้าวถูก บิณฑบาทง่าย แล สปฺปายกถา 


   ถ้อยคำอันเป็นที่สบายนั้นได้แก่ กถาวัตถุ ๑๐ ประการ   อปฺปิจฺฉตา คือกล่าวถึงมักน้อยประการ ๑   สนฺตุฎฐิ กล่าวถึงสันโดษประการ ๑  ปวิเวโก กล่าวถึงวิเวกมีกายวิเวกมีกายวิเวกเป็นอาทิประการ ๑   อสํสคฺโค กล่าวถึงปฏิบัติที่บ่มิได้ระคนอยู่ด้วยหมู่คณะประการ ๑   วิริยารมฺโภ กล่าวถึงพิธีที่ปรารถความเพียรประการ ๑   สีลกถา กล่าวถึงศีลประการ ๑   สมาธิกถา กล่าวถึงสมาธิกรรมฐานประการ ๑   ปญฺญากถา กล่าวถึงปัญญากรรมฐาน   วิมุตฺติกถา กล่าวถึงอรหันตผล วิมุตติประการ ๑  วิมุตฺติญานทสฺสนกถา กล่าวถึงปัจจาเวกขณญาณประการ ๑ สิริเป็นกถาวัตถุ ๑๐ ประการ กถาวัตถุ ๑๐ ประการนี้แลเรียกว่าสัปปายกถา ว่าเป็นถ้อยคำอันนำมาซึ่งความสบายแก่ภิกษุผู้เจริญพระกรรมฐาน ๆ พึงกล่าวแต่พอควรแก่ประการ แลบุคคลอันเป็นที่สบายนั้น ได้แก่บุคคลอันบริบูรณ์ด้วยศีลาทิคุณ มิได้พอใจเจรจาเป็นติรัจฉานกถา มีแต่จะแนะจะนำกระทำให้เป็นประโยชน์ จิตที่ยังมิได้ตั้งมั่นก็จะตั้งมั่น จิตที่ตั้งมั่นแล้วก็จักตั้งมั่นโดยพิเศษ แลโภชนะอันเป็นที่สบายนั้น ได้แก่โภชนะอันเป็นที่อาศัยแห่งพระโยคาพจร ๆ ฉันโภชนะอันใดแลมีความสุข จิตที่ยังมิได้ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น ที่ตั้งมั่นแล้วก็ตั้งมั่นโดยพิเศษ 


  　โภชนะสิ่งนั้นเรียกว่าโภชนะสบาย แลอุตุสัปปายนั้นได้แก่ร้อนแลเย็นอันเป็นที่ชอบอัชฌาสัย โยคาพจรเจ้าเสพร้อนแลเย็นสิ่งใดแลบังเกิดความสุขจิตที่ยังมิได้ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น ที่ตั้งมั่นแล้วก็ตั้งมั่นโดยพิเศษ ร้อนแลเย็นสิ่งนั้นแลได้ชื่อว่าอุตุสัปปาย แลอิริยาบถสัปปายนั้นได้แก่อิริยาบถอันให้บังเกิดความสุขโยคาพจร โยคาพจรเสพอิริยาบถอันใด จิตที่ยังมิได้ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น ที่ตั้งมั่นแล้วก็ตั้งมั่นโดยพิเศษ อิริยาบถอันนั้นแลได้ชื่อว่าอิริยาบถสัปปาย พระโยคาพจรเจ้าปฏิบัติในรักขนาพิธีเว้นเสียซึ่งอัปปาย ๗ ประการ เสพซึ่งสัปปาย ๗ ประการ มีนัยดังสำเเดงมาดังนี้ก็อาจจะรักษาปฏิภาคนิมิตนั้นไว้ได้ เมื่อเสพปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นไปด้วยอุปาจารสมาธิจิต บางพระองค์ก็สำเร็จอัปปนาสมาธิบ่มิได้เนิ่นช้า 


   ถ้าพระโยคาพจรเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติในรักขนาพิธีดังนี้แล้ว แลยังบ่มิได้สำเร็จพระอัปปนาสมาธิ ก็ให้พระโยคาพจรเจ้าพระองค์นั้นปฏิบัติตามพิธีแห่ง อัปปนาโกศล ๑๐ ประการ ให้บริบูรณ์ในสันดาน   วตฺถุวิสทตา คือกระทำให้วัตถุภายในภายนอกสละสลวยนั้นประการ ๑  นิมิตตฺตกุสลตา ให้ฉลาดในนิมิตนั้นประการ ๑ กระทำให้อินทรีย์เสมอกันประการ ๑ เห็นว่าจิตควรจะยกย่องก็พึงยกย่องประการ ๑ เห็นว่าจิตควรข่มก็พึงข่มเสียประการ ๑ เห็นว่าจิตควรจะเพ่งดูก็พึงเพ่งดูประการ ๑ พึงเว้นเสียซึ่งบุคคลที่มีจิตมิได้ตั้งมั่นประการ ๑ พึงเสพซึ่งบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นประการ ๑ พึงรักใคร่ยินดีในอัปปนาสมาธินั้นประการ ๑ สิริเป็นอัปปนาโกศล ๑๐ ประการ ที่ว่าให้กระทำวัตถุภายในภายนอกให้สละสลวยนั้นจะให้ทำเป็นประการใด อธิบายว่ากระทำวัตถุภายในให้สละสลวยนั้น คือให้ปลงให้ตัดเสียซึ่งผมอันยาว ขนอันยาว เล็บอันยาว เมื่อจะเข้านั่งนั้น ให้อาบน้ำชำระกายให้ปราศจากเหงือและไคลก่อนจึงนั่งที่ว่ากระทำวัตถุภายในภายนอกให้สละสลวยนั้นคือ ให้สุผ้าย้อมผ้า อย่าให้ผ้านั้นเศร้าหมองเหม็นสาบเหม็นไอ เสนาสนะนั้นก็พึงปัดกวาดให้ปราศจากหยากเยื่อเชื้อฝอยทั้งปวง 


  　เมื่อวัตถุภายในแลภายนอกสละสลวยดีแล้ว ขณะเมื่อนั่นนั้นจิตแลเจตสิกก็จะสละสลวย ปัญญาก็จะสละสลวยจะรุ่งเรือง มีอุปมาดุชเปลวประทีปอันได้กระเบื้องดีน้ำมันดีไส้ดีแล้วแลรุ่งเรือง เมื่อปัญญาสละสลวยรุ่งเรืองบริสุทธิ์ดีแล้ว แลพิจารณาสังขาร ๆ ก็จะปรากฏแจ้งพระกรรมฐานก็ถึงซึ่งเจริญแลไพบูลย์ ถ้ากระทำวัตถุภายในภายนอกมิได้สละสลวย คือมิได้ชำระเสียซึ่งเล็บยาวผมยาวขนยาว ผ้านุ่งผ้าห่มก็ละไว้ให้เศร้าหมองเหม็นสาบเหม็นไอ เสนาสนะก็ไม่ปัดไม่กวาด เมื่อจะนั่งเล่าก็มิได้อาบน้ำชำระกายหมักเหงือหมักไคล เมื่อกระทำดังนั้นจิตแลเจตสิกจะมิได้สละสลวย ปัญญาก็มิได้สละสลวยจะมิได้รุ่งเรือง มีอุปมาดุจเปลวประทีบอันได้กระเบื้องชั่วน้ำมันไส้ชั่ว แลมิได้รุ่งเรืองนั้น ครั้นปัญญามิได้รุ่งเรือง มิได้บริสุทธิ์แล้ว แลพิจารณาสังขารจะมิได้ปรากฏแจ้ง พระกรรมฐานมิได้เจริญไพบูลย์ 


   เหตุฉะนี้กุลบุตรผู้จะเรียนพระกรรมฐานนั้นพึงกระทำวัตถุภายในภายนอกให้สละสลวย ที่ว่าให้ฉลาดในนิมิตนั้น คือให้ฉลาดที่จะยังนิมิต คือเอกัคคตาจิตอันมิได้บังเกิดนั้นให้บังเกิด นิมิตที่บังเกิดแล้วนั้นก็ให้ฉลาดที่จะรักษาไว้ อย่าให้อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตที่ตนได้นั้นเสื่อมสูญเสีย 


ที่ว่าให้ทำอินทรีย์ให้เสมอกันนั้น คือให้กระทำศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา นั้นเสมอกัน ถ้าศรัทธานั้นกล้ากว่า วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ข่มวิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา อยู่แล้ว วิริยะก็จะมิอาจสามารถกระทำปัคคหกิจ คือบ่มิอาจค้ำชูจิตนั้นไว้ให้ยั่งยืนอยู่ในพิธีทางภาวนานั้นได้ สตินั่นจะมิอาจกระทำอุปฏฐานกิจ คือมิอาจบำรุงจิตให้ยึดเหน่วงอารมณ์แห่งพระกรรมฐานนั้นได้ สมาธินั้นก็จักมิอาจกระทำอวิกเขปนกิจ คือมิอาจดำรงจิตไว้ให้แน่เป็นหนึ่งได้ ปัญญานั้นเล่าก็จักมิอาจกระทำทัสสนกิจ คือมิอาจพิจารณาเห็นอารมณ์คือปฏิภาคนิมิตนั้นได้ เป็นทั้งนี้ก็อาศัยด้วยศรัทธานั้นกล้าหาญนัก 


  วิริยะนั้นเล่าถ้ากล้าหาญข่มศรัทธา สติ สมาธิ ปัญญา อยู่แล้วศรัทธาจักมิอาจกระทำอธิโมกขกิจ คือมิอาจกระทำให้จิตนั้นมีศรัทธากล้าหาญมีกำลังข่มได้ สติแลสมาธิปัญญาก็จักมิอาจสามารถที่จะให้สำเร็จกิจแห่งตน ๆ ได้ อาศัยด้วยวิริยะกล้าหาญมีกำลังนัก สมาธินั้นเล่าถ้ามีกำลังข่มศรัทธา วิริยะ สติ ปัญญา อยู่แล้ว ศรัทธา วิริยะ สติ ปัญญา นั้นก็จะมิอาจสามารถสำเร็จกิจแห่งตน ๆ ได้ ทีนั้นความเกียจคร้านก็จะครอบงำย่ำยีได้เพราะเหตุว่าสมาธินั้นเป็นฝักฝ่ายโกสัชชะ ปัญญานั้นเล่าถ้ากล้าหาญข่มศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิอยู่เเล้ว ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ก็จะมิอาจสามารถให้สำเร็จกิจแห่งตน ๆ ได้ ทีนั้นก็จะเห็นผิดเป็นเกราฏิยปักข์มักโอ้อวดไปกลับหลังมิได้ใคร่จะได้ ดุจโรคอันเกิดขึ้นด้วยยาพิษแลรักษายากนัก 


  แต่สติสิ่งเดียวนั้นถึงจะกล้าหาญมีกำลังมาก ก็มิได้เป็นโทษ สติย่อมรักษาไว้ซึ่งจิตมิให้ฟุ้งซ่านเกียจคร้านได้ ศรัทธากล้า วิริยะกล้าปัญญากล้า จิตจะตกไป ฝ่ายอุทธัจจะฟุ้งซ่านอยู่แล้ว สติก็รักษามิให้ฟุ้งซ่านกำเริบได้ สมาธิกล้า จิตจะตกไป ฝ่ายโกสัชชะจะเกียจคร้านอยู่แล้ว สติก็รักษาไว้มิให้เกียจคร้านได้สตินี้เปรียบประดุจดังว่า เกลือเจือไปในสูปพยัญชนะทั้งปวง ถ้ามิดังนั้นเปรียบประดุจดังมหาอำมาตย์ผู้ใหญ่ อันเอาใจใส่รอบครอบไปในราชกิจทั้งสิ้นทั้งปวง สติมากนี้ดีเสียอีก จะเป็นโทษนั้นหามิได้ แต่ศรัทธา วิริยะ สมาธิ ปัญญา ทั้ง ๔ นี้จำจะกระทำให้เสมอกันจึงจะดี 


  ศรัทธานี้ถ้ากล้าหาญมีกำลังปัญญาน้อย ก็น่าที่จะเลื่อมใสในอันใช่ฐานะภายนอกพระศาสนา ปัญญานั้นเล่าถ้าว่ามีกำลังศรัทธากล้าศรัทธาน้อยก็จะเห็นผิดเป็นเกราฏิยปักข์ไป เมื่อใดปัญญาแลศรัทธากล้าเสมอกันแล้ว จึงจะเลื่อมใสในพระรตนัตยาทิคุณ ๓ ประการ มีพระพุทธคุณเป็นต้น สมาธินั้นเล่าถ้ากล้าหาญวิริยะน้อย ความเกียจคร้านก็จะครอบงำย่ำยี ถ้าวิรยะกล้าสมาธิน้อยจิตฟุ้งซ่านกำเริบไปเมือใดวิริยะดับสมาธินั้นเสมอให้เสมอกัน จึงจะดีในการที่จะเจริญพระกรรมฐาน 


   เหตุฉะนี้กุลบุตรผู้เรียนพระกรรมฐาน พึงกระทำให้ศรัทธากับปัญญานั้นเสมอกัน ประกอบวิริยะกลับสมาธินั้นให้เสมอกัน เมื่อม้าทั้ง ๔ คือ ศรัทธา ปัญญา วิริยะ สมาธิ เดินดีเสมอกันอยู่แล้ว ราชรถกล่าวคือจิตก็จะไปได้ถึงที่เกษม คืออัปปนาอันเที่ยงแท้ ถ้าศรัทธา ปัญญา วิริยะ สมาธิ ทั้ง ๔ นี้ไม่เสมอกันจะมิได้อัปปนาฌานเลย จะเป็นดังนั้นหรือท่านว่าไว้อีกนัยหนึ่งว่า  อปิจ สมาธิกมฺมิกสฺส พลวตีปิ สทฺธา วฏฏติ ว่าภิกษุผู้เรียนสมณกรรมฐานนี้ ถึงศรัทธาจะกล้าหาญก็ควรอยู่ เพราะเหตุว่าศรัทธานั้นเมื่อบังเกิดกล้าหาญเชื่อแท้ในพระกรรมฐาน หยั่งลงในพระกรรมฐานเป็นมั่นแล้ว  อปฺปนํ ปาปฺณิสฺสติ ก็อาจให้ถึงซึ่งอัปปนาฌานโดยประสงค์ผู้เรียกวิปัสสนานั้น ถ้าปัญญากล้าหาญ มีกำลังก็ควรอยู่ ปัญญาที่กล้านั้นจะได้ตรัสรู้ซึ่งอนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ อนัตตลักษณะด้วยเร็วพลัน ท่านว่าไว้เป็นกอปรนัยออกมาฉะนี้ ที่ว่าเห็นจิตควรจะยกย่องก็ให้ยกย่องนั้นคือขณะเมื่อนั่งจิตในพระกรรมฐานภาวนานั้น 


   ถ้าเห็นว่าจิตนั้นหดห่อท้อถอยตกไปฝักฝ่ายโกสัชชะเกียจคร้านแท้แล้ว ก็พึงเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์แลวิริยสัมโพชฌงค์ แลปีติสัมโพชฌงค์ ๓ นี้ ตามแต่จะเจริญโพชฌงค์อันใดอันหนึ่งพึงกระทำให้จิตอันหดห่อนั้นเฟื่องฟูขึ้นก่อน แล้วจึงจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาสืบต่อไป ในกาลเมื่อจิตหดห่อนั้นอย่าพึงเจริญปัสสิทธิสัมโพชฌงค์ แลสมาธิสัมโพชฌงค์ แลอุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตจะหดห่อหนักไป เปรียบดังชายอันก่อเพลิงอันน้อย เพลิงน้อยจะดับอยู่แล้วถ้าเอาหญ้าสดมูลโคสดฟืนสดมาใส่เข้า กวาดเอาฝุ่นมามูลเข้า เพลิงนั้นก็จะดับไป ถ้าเห็นเพลิงนั้นน้อยอยู่แล้วแลเอามูลโคแห้ง ๆ มาติดเข้าเอาหญ้าแห้งมาวางลง เอาฟืนแห้งมาเกรียงออกใส่เข้าไว้อุตสาห์เป่าไปด้วยลมปากเพลิงนั้นก็จะติครุ่งเรืองเป็นแท้ อันนี้แลฉันใด 


   อุปไมยดังโยคาพจรผู้เจริญพระกรรมฐานภาวนา ๆ นั้นเมื่อเห็นว่าจิตหดห่ออยู่แล้ว แลเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ จิตนั้นก็จะหดห่อหนักไป อุปมาดังเพลิงน้อยอันจะดับอยู่แล้ว แลชายเอามูลโคสดหญ้าสดมาใส่ลงแลดับไปนั้น ถ้าเห็นว่าจิตหดห่ออยู่แล้ว แลเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ จิตที่หดห่อนั้นก็จะเฟื่องฟูขึ้น อุปมาดังชายเห็นเพลิงน้อยแล้ว แลเอามูลโคแห้งหญ้าแห้งฟืนแห้งมาใส่ลงเป่าไป ๆ แลได้กองเพลิงอันใหญ่รุ่งเรืองนั้น 


   ที่ว่าจิตควรจะข่มก็พึงข่มนั้นอธิบายว่า ถ้าจิตฟุ้งซ่านด้วยสามารถศรัทธากล้า วิริยะกล้า ปัญญากล้า เห็นว่าฟุ้งซ่านกำเริบร้อน ก็พึงเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌ.ค์ พระโพชฌงค์ทั้ง ๓ นี้ ตามแต่จะเจริญโพชฌงค์อันใดอันหนึ่ง แลปีติสัมโพชฌงค์ จิตจะฟุ้งซ่านมากไป กระทำอาการให้เหมือนชายอันจะดับกองเพลิงอันใหญ่ ๆ นั้น ก็ขนเอาหญ้าสด ๆ มูลโคสด ๆ ฟืนสด ๆ มาทุ่มลง ๆ เพลิงนั้นก็จะดับไปอันควรแก่อัชฌชสัย ถ้าแลปรารถนาจะดับกองเพลิงอันใหญ่ แลขนเอาหญ้าแห้งมูลโคแห้งฟืนแห้งมาทุ่มลง ๆ แล้วเพลิงนั้นก็จะหนักไป ๆ ฉันใดก็ดี พระโยคาพจรผู้เจริฐพระกรรมฐานภาวนานี้ 


   ถ้าเห็นจิตฟุ้งซ่านอยู่แล้วแลเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์จิตนั้นก็กำเริบหนักไป ถ้าว่าจิตฟุ้งซ่านอยู่แล้ว แลเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ จิตนั้นก็จะสงบสงัดระงับลง เปรียบประดุจชายอันจะดับกองเพลิงอันใหญ่ ขนเอาโคมัยแลหญ้าแลไม้ที่สด ๆ มาทุ่มลง ๆ แลเปลวเพลิงดับไปนั้นแลคำที่ว่าจิตควรจะให้ชื่นก็กระทำให้ชื่นนั้น ขณะเมื่อจิตสังเวชสลดอยู่เป็นเหตุด้วยพิจารณา สังเวควัตถุ ๓ ประการคือ ชาติทุกข์ ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ อดีตทุกข์ อนาคตวัฏฏทุกข์ ปัจจุบันนาหารปริเยฏฐิตทุกข์นั้น พระโยคาพจรเจ้าเห็นว่าจิตนั้นสลดไปก็ถึงระลึกถึง พุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ พึงกระทำจิตนั้นให้ผ่องใสบริสุทธิ์ให้ชื่นอยู่ ด้วยระลึกถึงพระรตนัตยาธิคุณอย่างนี้แลได้ชื่อว่ากระทำน้ำจิตที่สมควรจะให้ชื่นนั้นให้ชื่นชมโสมนัส 


   ที่ว่าจิตควรจะเพ่งดูก็ให้พึงเพ่งดูนั้น คือขณะเมื่อจิตประพฤติเป็นอันดี ตามกรรมฐานวิถีอยู่แล้ว พระโยคาพจรถึงประพฤติมัธยัสถ์เพ่งดูซึ่งจิต อันประพฤติเสมอไล่ตามสมถวิถีนั้น กระทำอาการให้เหมือนนายสาารถีอันขับรถ เห็นพาชีเดินเสมออยู่แล้วแลไม่ตีไม่ต้อนคอยแต่ดู ๆ ที่ว่าให้เว้นซึ่งบุคคลอันมีจิตมิได้ตั้งมั่นคือให้ละเสียซึ่งบุคคลอันมิได้ปฏิบัติข่มฌาน มีจิตอันฟุ้งซ่านกำเริบอยู่ด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ขวนขวายที่จะกระทำการต่าง ๆ นั้น พึงสละเสียให้ไกลอย่าได้คบหาสมาคม พึงสมาคมด้วยบุคคลอันมีจิตตั้งมั่น ๆ นั้น ได้แก่บุคคลผู้ปฏิบัติในฌาน มักเข้าไปหาสู่สมาคมด้วยท่านที่ได้สมาธิจิต คนจำพวกนี้แลได้ชื่อว่าบุคคลมีจิตอันตั้งมั่น ๆ นี้ สมควรที่พระโยคาพจรจะพึงคบหาสมาคม 


   ตทธิมุตฺตตา ประการหนึ่งให้มีใจเคารพในอัปปนาสมาธิ พึงกระทำน้ำจิตนั้นให้ง้อมให้เงื้อมไปในอัปปนาสมาธิ สิริเป็นอัปปนาโกศล ๑๐ ประการด้วยกัน แลพระโยคาพจรผู้กระทำความเพียรในกรรมฐานภาวนานั้น ให้กระทำเพียงแค่อย่างกลาง อย่าให้กล้านักอย่าให้อ่อนนัก ครั้นกระทำความเพียรกล้านักจิตก็จะฟุ้งซ่านกำเริบระส่ำระสาย ครั้นกระทำความเพียรอ่อนนัก ความเกียจคร้านก็จะครอบงำย่ำยีสันดานได้กระทำเพียรแต่อย่างกลางนั้นแลดี มีอุปมาดุจแมลงผึ้ง ๓ จำพวก 


   แมลงผึ้งจำพวกหนึ่งนั้นมิได้ฉลาดรู้ว่า ดอกไม้ในประเทศโพ้นบานอยู่แล้วบินให้เร็วนักก็เกินไป ครั้นรู้ตัวว่าเกินแล้วกลับมา ละอองเกสรก็สิ้นเสียด้วยแมลงผึ้งจำพวกอื่น ตนก็ชวดได้ละอองเกสร ยังแมลงผึ้งจำพวกหนึ่งนั้นเล่าก็ไม่ฉลาด เมื่อจะไปเอาชาติดเกสรนั้นบินช้านัก ละอองเกสรก็สิ้นเสียแล้วด้วยแมลงจำพวกอื่น ตนก็ชวดได้ละอองเกสรนั้น 


   แมลงผึ้งจำพวกหนึ่งนั้นฉลาด เมื่อจะเอาชาตินวลละอองเกสรนั้น บินไปไม่ช้านักไม่เร็วนัก ก็คลึงเคล้าเอาเกสรเรณูนวลได้ดังความปรารถนา อันนี้แลมีฉันใด พระโยคาพจรที่กระทำความเพียรกล้านักแลอ่อนนักนั้น ก็มิได้สำเร็จฌานสมาบัติดังความปรารถนา มีอุปมาเหมือนแมลงผึ้ง ๒ จำพวกที่มิได้ฉลาด บินเร็วนักแลช้านักแลมิได้ละอองเกสรนั้น พระโยคาพจรที่กระทำเพียรเป็นปานกลาง แลได้สำเร็จกิจอัปนาฌานนั้น มีอุปไมย เหมือนแมลงผึ้งที่ฉลาดบินไม่เร็วนักไม่ช้านัก แลได้ละอองเกสรสำเร็จดังความปรารถนานั้น 


  ถ้ามิดังนั้นเปรียบต่อศิษย์ ๓ คนอันขีดใบบัวที่ลอยน้ำ อาจารย์ว่าผู้ใดเอามีดขีดลงให้ใบบัวนี้เป็นรอย อย่าให้ใบบัวนี้ขาดอย่าให้จมลงในน้ำ กระทำได้ดังนี้แล้วจะได้ลาภของสิ่งนั้น ๆ แลศิษย์ ๒ คนนั้นไม่ฉลาด คนหนึ่งขีดหนักไปใบบัวก็จมไป คนหนึ่งนั้นกลัวใบบัวขาดก็มิอาจกดคมมีดลงได้ ศิษย์ ๒ คนก็หาได้ลาภสักการไม่ ศิษย์คนหนึ่งนั้นฉลาดขีดไม่หนักไม่เบานั้น ใบบัวนั้นก็เป็นรอยแล้วก็ไม่ขาดไม่จมลงในน้ำ 


  ศิษย์นั้นก็ได้ลาภสักการอันนี้แลมีฉันใด พระโยคาพจรที่กระทำความเพียรกล้านักอ่อนนักก็ไม่ได้ฌาน ที่กระทำเพียรเป็นปานกลางนั้นได้ฌานมีอุปไมยดังนี้ ถ้ามีดังนั้นเปรียบต่ออำมาตย์ ๓ คน พระมหากษัตริย์ตรัสว่า ถ้าผู้ใดนำเอาใยแมลงมุมมาได้ยาว ๔ วา จะได้พระราชทานทรัพย์ ๔ พัน อำมาตย์สองคนนั้นไม่ฉลาด คนหนึ่งนั้นฉุดคร่าเอามาโดยเร็ว ๆ พลัน ๆ ใยแมงมุมนั้นก็ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่หาได้ยาว ๔ วาไม่ คนหนึ่งนั้นก็กลัวจะขาดมิอาจจับต้องใยแมลงมุมนั้นได้ อำมาตย์ทั้ง ๒ นี้ก็มิได้ทรัพย์ อำมาตย์คนหนึ่งนั้นฉลาดกระทำเพียรพันเอาด้วยไม้ ด้วยอาการอันเสมอไม่ช้านักไม่เร็วนัก ก็ได้ใยแมลงมุมยาว ๔ วา ได้ทรัพย์ ๔ พันกหาปณะอันบรมมหากษัตริย์พระราชทาน 


   ถ้ามิดังนั้นเปรียบด้วยนายสำเภา ๓ คนผู้หนึ่งกล้าหาญเกินประมาณ ปะลมพายุกล้าก็ไม่ซาใบเลย สำเภาก็จะเสียด้วยลมพายุกล้า คนหนึ่งนั้นปะแต่ลมอ่อน ๆ ก็ซาใบสำเภาหยุดอยู่มิได้แล่นไปถึงที่ควรแก่ปราถนา คนหนึ่งฉลาดเห็นลมอ่อนก็ชักใบตามเสา เห็นลมกล้าก็ซาใบเล่นสำเภาไปด้วยอาการอันเสมอ ก็ถึงประเทศควรแก่ปรารถนา 


   ถ้ามิดังนั้นเปรียบเหมือนศิษย์ ๓ คนอาจารย์นั้นว่า ถ้าใครหล่อน้ำมันลงไปในปล้องไม้อย่าให้หกให้บ่า คนหนึ่งนั้นก็ไม่ฉลาดกลัวน้ำมันจะหกก็มิอาจเทน้ำมันนั้นลงได้ ศิษย์ทั้ง ๒ ก็บ่มิลาภสักการ ศิษย์ผู้หนึ่งนันฉลาดค่อยเทด้วยอันประโยคอันเสมอน้ำมันก็ไหลลงอันเป็นอันดี มิได้หกได้บ่าศิษย์ผู้นั้นก็ได้ลาภอันอาจารย์ให้สำเร็จโดยจิตประสงค์ อันนี้แลมีฉันใดพระโยคาพจรที่กระทำความเพียรกล้าหาญยิ่งนักนั้น จิตก็ตกไป ฝ่ายอุทธัจจะฟุ้งซ่านไปมิอาจได้สำเร็จฌานสมาบัติ ที่กระทำความเพียรอ่อนนั้นเล่า จิตก็ตกไปในฝ่ายโกสัชชะเกียจคร้านไป มิอาจได้สำเร็จฌานสมาบัติ พระโยคาพจรผู้กระทำความเพียรโดยประโยคอันเสมอ ก็ได้สำเร็จฌานสมาบัติมีอุปไมยเหมือนดังนั้น 


   ในกาลเมื่อพระโยคาพจรเจ้ากระทำบรรลุถึงอัปปนาฌานนั้น ในอัปปนาวิธีกามาพจรชวนะบังเกิด ๓ ขณะบ้าง ๔ ขณะบ้าง ตามวาสนาที่เป็นทันธาภิญญาและขิปปาภิญญา ถ้ากุลบุตรนั้นมีวาสนาช้า จะเป็นทันธาภิญญากามาพจรชวนะก็บังเกิด ๔ ขณะถ้ากุลบุตรมีวาสนาเร็วจะเป็นขิปปภิญญากามาพจรชวนะ ก็บังเกิด ๓ ขณะ กามาพจรชวนะที่บังเกิด ๔ ขณะนั้น ขณะเป็นปฐมชื่อว่าบริกรรมชวนะขณะเป็นคำรบ ๒ ชื่อว่าอุปจารชวนะ ขณะเป็นคำรบ ๓ ชื่อว่าอนุโลมชวนะ ขณะเป็นคำรบ ๔ ชื่อว่าโคตรภูชวนะ และกามาพจรชวนะที่บังเกิด ๓ ขณะนั้น ขณะเป็นปฐมชื่อว่าอุปจราชวนะ ขณะเป็นคำรบ ๒ นั้นชื่อว่าอนุโลมชวนะ ขณะเป็นคำรบ ๓ นั้นชื่อว่าโคตรภูชวนะ ข้อซึ่งกามาพจรเป็นปฐมเรียกว่าบริกรรมชวนะนั้น 


   เพราะเหตุเป็นต้นเป็นเดิมในวิถีอันให้สำเร็จอัปปนา เป็นผู้ตกแต่งอัปปนาก่อนชวนะ อันเป็นคำรบ ๒ คำรบ ๓ และคำรบ ๔ และกามาพจรชวนะอันเกิดที่ ๒ เรียกว่าอุปจารชวนะนั้น เพราะเหตุบังเกิดในที่ใกล้จะสำเร็จซึ่งฌานและชวนะที่ ๓ เรียกว่าอนุโลมชวนะนั้น เพราะเหตุประพฤติอนุโลมตามบริกรรมชวนะ และอุปจารชวนะอันบังเกิดในต้น นัยหนึ่งท่านว่าชวนะทั้ง ๓ นี้ อนุโลมตามเหตุให้ได้สำเร็จซึ่งฌานเบื้องหน้า เหตุดังนั้นจึงเรียกว่าอนุโลมชวนะ และชวนะที่ ๔ เรียกว่าโคตรภูชวนะนั้น เพราะเหตุครอบงำเสียซึ่งกามาพจรโคตรภูปกปิดเสียซึ่งกามาพจรชวนะ มิไห้บังเกิดสืบต่อไปได้ 


   โคตรภูชวนะนี้ถ้าบังเกิดที่ ๓ แล้ว ฌานก็บังเกิดที่ ๔ ที่ ๕ นั้นก็ตกภวังค์ ถ้าโคตรภูชวนะบังเกิดที่ ๔ แล้ว ฌานก็บังเกิดที่ ๕ ที่ ๖ นั้นเป็นภังค์ ฌานอันพระโยคาพจรแรกได้นั้น บังเกิดขณะเดียวแล้วก็ตกภวังค์ จะได้บังเกิดเป็น ๒ เป็น ๓ เป็น ๔ เป็น ๕ ขณะนั้นหามิได้ฌานที่พระโยคาพจรแรกได้นั้น ไม่ตั้งอยู่จนถึง ๓ ขณะเลยเป็นอันขาดต่อเมื่อได้แล้วเบื้องหน้านั้น ถ้าจะปรารถนาให้ตั้งอยู่สิ้นกาลเท่าใด ก็ตั้งอยู่สิ้นกาลเท่านั้น ที่จะกำหนดขณะจิตนั้นหามิได้ 


   ถ้ากุลบุตรนั้นมีวาสนาเป็นทันธาภิญญาตรัสรู้ช้า ฌานบังเกิดที่ ๕ ถ้ากุลบุตรเป็นขีปปาภิญญาวาสนาเเร็วตรัสรู้เร็ว ฌานบังเกิดที่ ๔ ฌานนั้นจะได้บังเกิดในขณะแห่งชวนะเป็นคำรบ ๖ คำรบ ๗ นั้นหามิได้ เหตุไฉนฌานจึงมิได้บังเกิดในที่ ๖ ที่ ๗ วิสัชนาว่า ฌานมิได้บังเกิดในที่ ๖ ที่ ๗ นั้น เหตุชวนะที่ ๖ ที่ ๗ นั้นใกล้ที่จะตกภวังค์ ครั้นใกล้อยู่ที่จะตกภวังค์แล้วฌานก็มิอาจบังเกิดขึ้นได้ 


   เปรียบต่อบุรุษอันบ่ายหน้าต่อเขาขาดแล้วเล่นไป ถ้าจะหยุดก็จำจะหยุดแต่ไกลจึงจะหยุดได้ ถ้าไม่รออยู่แต่ไกลแล่นไปที่ใกล้ยังอีก ๑-๒ วา ถึงเขาขาดขะหยุดที่ไหนได้ น่าที่จะชวนตกลงไปในเขาขาดฉันใด คือฌานอันจะบังเกิดนั้น ก็บังเกิดแต่ขณะแห่งชวนะเป็นคำรบ ๔ คำรบ ๕ ไกลกันแต่ภวังค์ ยังมีอีก ๑ ขณะ ๒ ขณะจะตกภวังค์แล้ว ฌานก็มิอาจบังเกิดได้ อุปไมยเหมือนดังนั้น 


   เมื่อฌานบังเกิดขึ้นในสันดานแล้ว ก็พึงกำหนดไว้ว่า อาตมาประพฤติอิริยาบทอย่างนี้ ๆ อยู่ในเสนาสนะอย่างนี้ ๆ ซ่องเสพโภชนาหารเป็นที่สบายอย่างนี้ ๆ จึงจะได้สำเร็จฌานสมาบัติ เอาเยี่ยงอย่างนายขมังธนูและคนครัว นายขมังธนูผู้ฉลาดตกแต่งสายและคันและลูกนั้นให้ดี ยิงไปที่ใด และถูกขนทรายจามรีแล้ว นายขมังธนูก็กำหนด อาตมายืนเหยียบพื้นอย่างนั้น ๆ โก่งธนูให้น้อมเพียงนั้น ๆ เสียงสายดังอย่างนั้น ๆ จึงยิงถูกขนทรายจามรี 


   คนครัวที่ตกแต่งพระวรสุทธาโภชนาหารแห่งสมเด็จพระบรมกษัตริย์นั้นเล่า ถ้ามื้อใดแลชอบพระทัยแล้วก็กำหนดไว้ว่า เค็มเพียงนั้นผิดเพียงนั้นเปรี้ยวเพียงนั้นพอพระทัยพระมหากษัตริย์ อันนี้แลมีอุปมาฉันใด พระโยคาพจรที่ได้สำเร็จฌานสมาบัตินั้น ก็พึงกำหนดอิริยบถและเสนาสนะและอาหารเหมือนนายขมังธนูและคนครัวนั้น 


   เหตุไฉนจึงให้กำหนดอิริยาบถและเสนาสนะแลอาหารนั้นไว้ ให้กำหนดได้นั้นด้วยสามารถจะได้สืบต่อเมื่อภายหน้าเกลือกจะมีความประมาทฌานเสื่อมไปแล้ว เมื่อจำเริญสืบต่อไปนั้นจะได้ประพฤติอิริยาบถเหมือนประพฤติมา แต่ก่อนจะได้เสพเสนาสนะโภชนะเหมือนแต่ก่อน ฌานที่เสื่อมสูญไปแล้วนั้นจะได้บังเกิดบริบูรณ์อยู่ในสันดาน 


   เมื่อพระโยคาพจรเจ้าได้สำเร็จปฐมฌานแล้ว ก็พึงประพฤติปฐมฌานให้ชำนาญก่อน จึงจำเริญทุติยฌานสืบต่อไป พึงกระทำปฐมฌานด้วยวสีทั้ง ๕ คือ อาวัชชนวสี ๑ สมาปัชชนวสี ๑ อธิษฐานวสี ๑ วุฏฐานวสี ๑ ปัจจเวกขณวสี ๑ เป็น ๕ ด้วยกัน อาวัชชนวสีนั้น คือชำนาญในการพิจารณา ถ้าปรารถนาจะพิจารณาองค์ฌานที่ตนได้ ก็อาจสามารถพิจารณาได้ด้วยเร็วพลันมิได้เนิ่นช้าไปเบื้องหน้า 


   แต่ชวนะ ๔ ชวนะ ๕ ภวังค์ ๒ และ ๓ อาจพิจารณาได้แต่ชวนะ ๔ ชวนะ ๕ ในภวังค์อันบังเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะนั้นได้ชื่อว่าอาวัชชนวสี และสมาปัชชวนวสีนั้นคือ ชำนาญในการที่จะเข้าสู่สมาบัติ อาจเข้าสู่สมาบัติได้ลำดับแห่งอาวัชชนจิตอันพิจารณาซึ่งอารมณ์ คือปฏิภาคนิมิตมิได้เนิ่นช้าไป เบื้องหน้าแต่ภวังค์ ๒ และ ๓ และอธิษฐานวสีนั้น คือชำนาญในการที่จะรักษาไว้มิให้ฌานจิตนั้นตกภวังค์ ตั้งฌานจิตไว้ได้โดยอันควรแก่กำหนดปรารถนา จะตั้งไว้เท่าใดก็ตั้งไว้ได้เท่านั้น และวุฏฐานวสีนั้น คือชำนาญในการจะออกจากฌาน กำหนดไว้ว่าถึงเวลาเพียงนั้นจะออกจากฌานก็ออกตามเวลากำหนดไม่คลาดเวลาที่กำหนดไว้ 


   และปัจจเวกขณะวสีนั้น คือชำนาญในการจะพิจารณา พึงสันนิษฐานตามนัยแห่งอาวัชชนวสีนั้นเถิด ท่านว่าไว้เป็นใจความว่า ชวนจิตอันบังเกิดในลำดับแห่งวัชชนจิตนั้นได้ชื่อว่าปัจจเวกขณชวนะนั้น ๆ ได้ชื่อว่าปัจจเวกขณวสี พระโยคาพจรอันได้ปฐมฌานด้วยวสี ๙ ประการฉะนี้แล้ว ภายหลังจึงจะอาจสามารถที่จะจำเริญทุติยฌานสืบต่อไป ถ้าไม่ชำนิชำนาญฌานมาก่อนแล้วแลจะจำเริญทุติยฌานสืบต่อไป ก็จะเสื่อมจากปฐมฌานและทุติฌานทั้ง ๒ ฝ่าย เหตุฉะนี้จึงห้ามไว้ว่า ถ้าไม่ชำนาญในปฐมฌานอย่าพึงจำเริญทุติยฌานก่อน ต่อเมื่อใดชำนาญในปฐมฌานวสี ๕ ประการแล้ว จึงสมควรที่จะจำเริญฌานสืบต่อไป ชำนาญในทุติยฌานแล้วจึงจำเริญตติยฌาน จตุตถฌาน ปัญจมฌานสืบต่อไปโดยลำดับ 


   และปฐมฌานนั้นมีองค์ ๕ คือ วิตกอันมีลักษณะะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์แห่งตน มีปฏิภาคนิมิตแห่งปฐวีกสิณเป็นอาทินั้นจัดเป็นองค์ปฐม วิจาร มีลักษณะพิจารณาซึ่งอารมณ์แห่งฌาน มีปฏิภาคนิมิตแห่งปฐวีกสิณเป็นอาทินั้น จัดเป็นองค์คำรบ ๒ ปีติอันมีประเภท ๕ คือ ขุททกาปีติ อันให้หนังพองสยองเกล้าและน้ำตาไหล ๑ ขณะกาปีติอันปรากฏดุจสายฟ้า ๑ โอกกันติกาปีติอันให้ปรากฏเหมือนระลอกซัดต้อง ๑ อุพเพงคาปีติอันยังกายให้ลอยขึ้น ๑ ผรณาปีติอันให้เย็นซ่านซาบทั่วไปในกาย ๑ ปีติอันประเภท ๔ ดังนี้เป็น ๑ จัดเป็นคำรบ ๓ สุขอันมีลักษณะยังกายและจิตให้เป็นสุขนั้น จัดเป็นองค์แห่งปฐมฌานเป็นคำรบ ๔ เอกัคคตาอันมีลักษณะยังจิตให้เป็นหนึ่งในอารมณ์อันเดียวนั้น จัดเป็นองค์แห่งปฐมฌานเป็นคำรบ ๕ ทุติฌานนั้นมีองค์ ๓ คือปีติประการ ๑ สุขประการ ๑ เอกัคคตาประการ ๑ ตติยฌานมีองค์ ๒ คือสุข ๑ เอกัคคตา ๑ จตุตถฌานมีองค์ ๒ คือเอกัคคตา ๑ อุเบกขา ๑ อันนี้จัดโดยจตุกนัย 


   ถ้าจัดโดยปัญจกนัยนั้น ปฐมฌานมีองค์ ๕ เหมือนกัน ทุติยฌานมีองค์ ๔ เหตุเว้นแต่วิตก ตติยฌานมีองค์ ๓ คือปีติ ๑ สุข ๑ เอกัคคตา ๑ จตุตถฌานมีองค์ ๒ คือสุข ๑ เอกัคคตา ๑ ปัญจมฌานมีองค์ ๒ คือ เอกัคคตา ๑ อุเบกขา ๑ พระโยคาพจรผู้เจริญปฐวีกสิณนั้น อาจได้สำเร็จฌานสมาบัติโดยจตุกนัยและปัญจมนัยดังพรรณนามาฉะนี้ ฯ 


วินิจฉัยในปฐวีกสิณยุติแต่เพียงเท่านี้



จักวินิจฉัยในอาโปกสิณสืบต่อไป พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญอาโปกสิณนั้น ถ้าเป็นกุลบุตรมีวาสนาบารมีเคยได้สร้างสมอาโปกสิณมาแต่ในเบื้องปุริมชาติก่อนนั้นแล้ว ถึงจะมิได้ตกแต่งกสิณเลยและดูแต่น้ำในสระโบกขรณี ดูน้ำในบ่อ ดูห้วงน้ำเค็มที่ขังอยู่ชายสมุทร ดูน้ำในสมุทรแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็อาจได้สำเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตนั้นด้วยง่ายดาย 


   ถ้าแลกุลบุตรนั้นหาวาสนาบารมีมิได้ ไม่เคยสร้างสมแต่ก่อนเลยพึงจะได้บำเพ็ญในปัจจุบันชาตินี้ ก็พึงทำอาโปกสิณด้วยน้ำอันบริสุทธิ์ น้ำ ๔ ประการคือ น้ำสีดำ สีเหลือง สีแดง สีขาวนั้น เป็นน้ำกอปรด้วยกสิณโทษ อย่าเอามากระทำเป็นอาโปกสิณไม่ต้องด้วยบังคับ ให้เอาผ้าขาวขึงออกในที่แจ้ง สู้เอาน้ำฝนอันบริสุทธิ์มากระทำอาโปกสิณจึงจะต้องพระบาลี ถ้าไม่ได้น้ำฝนอย่างนั้น ได้น้ำฝนอย่างอื่นแต่ใสบริสุทธิ์เหมือนดังนั้นแล้วก็เอาเถิด ให้พระโยคาพจรเจ้าเอาน้ำใสบริสุทธิ์นั้นมาใส่ลงไปในบาตรให้เสมอขอบปาก 


   ถ้ามิดังนั้นจะใส่น้ำนั้นลงในเต้า และภาชนะอันใดอันหนึ่งก็ตาม แต่ใส่ให้เสมอขอบปากอย่าให้บกให้พร่อง ตั้งไว้ในที่สงัดเป็นที่ลับที่กำบังในที่สุดแห่งวิหาร พึงตั้งเตียงทีเท้าสูงคืบ ๔ นิ้ว กระทำพิธีทั้งปวงตามนัยที่สำแดงแแล้วในปฐวีกสิณ ครั้นแล้วจึงนั่งขัดบัลลังก์เหนือเตียงห่างกสิณออกมา ๒ ศอกคืบ เมื่อพิจารณาเอาโปกสิณนั้นอย่าเพิ่งพิจารณาแยกสีอย่าพิจารณาแยกลักษณะที่ไหลซึมซาบ พึงรวมสีน้ำนั้นเข้ากันด้วยกันเป็นอันเดียวเล็งแลด้วยจักษุแล้ว ตั้งจิตไว้ในบัญญัติธรรมว่าสิ่งนี้คือ อาโปธาตุ แล้วถึงบริกรรมเถิด อาโป ๆ 


   นามบัญญัติแห่งน้ำนั้นมากเป็นต้น ว่า อุทก วาริ สลิละ แต่ไม่ปรากฏเหมือนชื่อว่าอาโป ยกเอาแต่ชื่อว่าปรากฏนั้น ขึ้นกระทำกรรมเถิด อุคคหนิมิตในอาโปกสิณนี้ปรากฏดุจไหว ๆ กระเพื่อม ๆ อยู่ ถ้าน้ำนั้นกอปรด้วยกสิณโทษ คือเจือไปด้วยปูมเปือกและฟองนั้นก็ปรากฏในอุคคหนิมิต และปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏจากกสิณโทษ ปรากฏดุจพัดใบตาลแก้วมณีอันประดิษฐานไว้ในอากาศ ถ้ามิดังนั้นประดุจดวงแว่นแก้วอันบริสุทธิ์ เมื่อปฏิภาคนิมิตบังเกิดแล้ว พระโยคาพจรเจ้าก็กระทำปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นอารมณ์ จำเริญไปว่าอาโป ๆ ก็จะถึงจตุตถฌานและปัญจฌานโดยนัยที่สำแดงแล้วในปฐวีกสิณ ฯ 


วินิจฉัยในอาโปกสิณยุติแต่เพียงเท่านี้ 



   จักวินิฉัยในเตโชกสิณต่อไป พระโยคาพจรผู้ศรัทธาปรารถนาจะจำเริญเตโชกสิณนั้น พิจารณาเอานิมิตในเปลวเพลิงเป็นอารมณ์ ถ้าแลพระโยคาพจรนั้น มีวาสนาได้เคยจำเริญเตโชกสินมาในปุริมชาติปางก่อนนั้น ถึงแม้มิได้กระทำกสิณเลย แลดูแต่เปลวเพลิงอันในที่อันใดอันหนึ่งคือเปลวประทีปและเปลวเพลิงอันอยู่ในเตา ถ้ามิดังนั้นแลดูเปลวเพลิงในที่รมบาตรและเปลวเพลิงอันไหม้ป่า ก็อาจสำเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตด้วยง่ายดาย 


   และพระโยคาพจรที่เป็นอาทิกัมมิกุลบุตร พึงจะได้จำเริญในปัจจุบันชาตินี้ก็พึงกระทำเตโชกสิณ เมื่อจะกระทำนั้นให้เอาไม้แก่นที่สนิทนั้นมาผ่าตากไว้ให้แห้งรอนออกให้เป็นท่อน ๆ จึงนำฟืนนั้นไปสู่รุกขมูลและมณฑลประเทศอันใดอันหนึ่งอันเป็นประเทศสมควรแล้ว จึงเอาฟืนนั้นกระทำเป็นกองมีอาการดุจดังว่ารมบาตรจุดเพลิงเข้าให้รุ่งเรืองแล้ว จึงเอาเสื่อลำแพนมาเจาะให้เป็นช่องกลมกว้างประมาณคืบ ๔ นิ้ว จะเอาหนังก็ตามเอาผ้าก็ตามเจาะให้กว้างคืบ ๔ นิ้วเหมือนกันดังนั้น จึงเอาขึงออกไว้ในเบื้องหน้านั้น ตามพิธีที่กล่าวในปฐวีกสิณ 


   เมื่อพิจารณานั้น อย่าพิจารณาไม้และหญ้าที่อยู่เบื้องหน้า เปลวเพลิงที่วับขึ้นไปในเบื้องบนนั้น ก็อย่าพิจารณาเอาเป็นอารมณ์ ให้พิจารณาเอาแต่เปลวเพลิงที่หนา ที่ทึบในท่ามกลางที่ปรากฏในช่องนั้นเป็นอารมณ์ อนึ่ง อย่าพิจารณาสีว่า เพลิงนี้สีเขียว สีเหลือง สีหมอง สีแดง อย่าพิจารณาลักษณะที่ร้อนพึงรวมสีกับเปลวที่ทึบนั้นเข้าด้วยกันเล็งแลดูด้วยจักษุ ด้วยอาการอันเสมอเหมือนอย่างพิจารณาปฐวีกสิณ ตั้งจิตไว้ในบัญญัติธรรมว่าอันนี้คือเตโชธาตุ กำหนดเอาแต่ที่หนาทึบนั้นเป็นประมาณแล้วพึงบริกรรมว่า เตโช ๆ 


   นามบัญญัติแห่งเพลิงนั้นมีมาก มีอาทิคือ   ปาวก กณฺหวตฺตนี ชาตเวท หุตาสน   แต่ทว่านามบัญญัติที่เรียกว่าเตโชนี้แลปรากฏในโลก เหตุดังนั้นพระโยคาพจรพึงกระทำบริกรรมภาวนาว่า เตโช ๆ ร้อยครั้งพันครั้ง กว่าจะสำเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในเตโชกสิณนี้ ปรากฏดุจดังตัดเปลวเพลิงนั้นให้ขาดแล้วและตกลง ถ้าแลพระโยคาพจรมิได้กระทำกสิณและพิจารณาในเปลวเพลิงในเตาเป็นอาทินั้น 


  กาลเมื่ออุคคหนิมิตบังเกิดนั้นกสิณโทษก็จะปรากฏ คือจะเห็นถ่านฟืนที่เพลิงติด จะเห็นกองถ่านเพลิงแลควันนั้นปรากฏในอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตมิได้หวั่นไหว ปรากฏแก่พระโยคาพจรนั้น เปรียบประดุจดังท่อนผ้ากัมพลแดงอันประดิษฐานอยู่ในอากาศ ถ้ามิดังนั้นเปรียบประดุจดังพัดใบตาลทองและเสาทองประดิษฐานอยู่ในอากาศ เมื่อปฏิบภาคนิมิตบังเกิดแล้ว พระโยคาพจรก็จะสำเร็จจตุตถฌาน ปัญจมฌาน เหมือนกันกับนัยที่กล่าวแล้วในปฐวีกสิณนั้น ณ 


วินิจฉัยในเตโชกสิณยุติเพียงเท่านี้



   จักวินิจฉัยในวาโยกสิณสืบต่อไป พระโยคาพจรกุลบุตรมีศรัทธาปรารถนาจะเจริญวาโยกสิณนั้น พึงถือเอาวาโยกสิณนิมิตเป็นอารมณ์ อาการที่จะถือเอาวาโยนิมิตนั้นจะถือเอาด้วยสามารถได้เห็นก็ได้ จะถือเอาด้วยสามารถถูกต้องก็ได้ อาการที่จะถือเอาวาโยกสิณด้วยสามารถได้เห็นนั้นเป็นประการใด อธิบายว่า อาการที่เห็นลมพัดต้องปลายอ้อยและปลายไผ่ เห็นลมอันพัดต้องปลายไม้และปลายผมและถือเอาเป็นอารมณ์นั้น ได้ชื่อว่าถือเอาวาโยกสิณด้วยสามารถได้เห็น แลอาการที่ถือเอาวาโยกสิณด้วยสามารถถูกต้องนั้น คือให้กำหนดลมที่พัดมาต้องกายแห่งตน 


   เหตุดังนั้นโยคาพจรผู้ปรารถนาจะจำเริญวาโยกสิณนั้น พึงเล็งเห็นดูซึ่งปลายอ้อยแลปลายไผ่แลปลายไม้ ที่มีใบอันทึบมิได้ห่าง ซึ่งตั้งอยู่ในที่เสมอศีรษะอันลมพัดต้อง ถ้ามิดังนั้นพึงเล็งแลดูซึ่งผมแห่งบุรุษอันหนาแลยาวประมาณ ๔ นิ้ว อันลมพัดต้อง เมื่อเห็นลมพัดต้องปลายอ้อยปลายไผ่ปลายไม้ปลายผมอันใดอันหนึ่งก็พึงตั้งสติไว้ว่าลมพัดต้องในที่อันนี้ ๆ ถ้ามิดังนั้นลมที่พัดเข้ามาโดยช่องหน้าต่างแลฝาถูกต้องกายเเห่งพระโยคาพจรในที่อันใด 


   พระโยคาพจรเจ้าพึงตั้งสติไว้ในที่อันนั้นแล้วก็พึงกระทำบริกรรมว่า วาโย ๆ เถิดมามบัญญัติชื่อว่าวาโยนี้ปรากฏในโลก เหตุดังนั้นพระโยคาพจรเจ้าจึงกระทำบริกรรมภาวนา ว่าวาโย ๆ ร้อยครั้งพันครั้งกว่าจะสำเร็จอุคคหมินิต แลปฏิภาคนิมิตนั้น อุคคนิมิตในวาโยธาตุนี้บังเกิดไหว ๆ ปรากฏดุจว่าไอแห่งข้าวปายาสอันบุคคลพึงปลงลงจากเตา แลปฏิภาคนิมิตนั้นสงบอยู่เป็นอันดีจะได้หวั่นไหวหามิได้ เมื่ออุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตบังเกิดแล้วพระโยคาพจรเจ้าก็จะสำเร็จจตุตถฌานแลปัญจมฌาน ดุจกล่าวแล้วในปฐวีกสิณ ฯ 


วินิจฉัยในวาโยกสิณยุติแต่เพียงนี้ 



  จักวินิจฉัยในนีลกสิณสืบต่อไป พระโยคาพจรผู้ศรัทธาปรารถนาจะจำเริญนิลกสิณนั้น พึงพิจารณาเอานิมิตสิ่งอันเขียวเป็นอารมณ์ พระโยคาพจรที่มีวาสนา เคยจำเริญนีลกสิณมาแต่ปุริมภพปางก่อนนั้น แลดูแต่ดอกไม้สีเขียวผ้าเขียว มิฉะนั้นเล็งแลดูวรรณธาตุอันใดอันหนึ่งที่มีสีเขียว อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตก็บังเกิด แลพระโยคาพจรที่เป็นอาทิกัมมิกบุคคลพึงจะได้จำเริญนีลกสิณในปัจจุบันชาตินี้ พึงจะให้เอาดอกไม้สีเขียวเป็นต้นว่า ดอกนีลุบลแลดอกอัญชันนั้นมาประดับลงในผอบ มิฉะนั้นประดับลงในฝากล่องแต่พอให้เสมอขอบปากเป็นอันดี 


  อนึ่งอย่าให้เกสรแลก้านนั้นปรากฏให้เห็นแต่กลีบสิ่งเดียว ถ้ามิดังนั้นให้เอาผ้าเขียวมาม้วนเข้าใส่ให้เต็มผอบแลฝากล่อง เสมอขอบปากอย่างนั้นก็ได้ จะเอาผ้าเขียวขึงลงที่ขอบปากผอบปากฝากล่อง กระทำให้เหมือนดังหน้ากล่องอย่างนั้นก็ได้ จะเอาพัสดุที่สีเขียวมีเป็นต้นว่าเขียวขี้ทอง และเขียวใบไม้แลอัณชันอันใดอันหนึ่งมาเป็นดวงกสิณเหมือนอย่างปฐวีกสิณนั้นก็ได้ ดวงแห่งนีลกสิณนั้น ถ้าจะกระทำเป็นสังหาริมะ ก็พึงกระทำตามวิธีในปฐวีกสิณนั้น ถ้าจะทำเป็นตัตรัฏฏฐกะนั้น ให้ปั้นติดเข้ากับผ้า ถ้าเห็นว่าสีแห่งผ้านั้นคล้ายกับกับดวงกสิณ ก็ให้เอาพัสดุอันใดอันหนึ่งที่มีสีอันแปลกนั้นเข้าบังเข้าตัดให้ปริมณฑลกสิณนั้น ปรากฏแจ้งออกให้ได้ 


   เมื่อกระทำดวงกสิณสำเร็จดังนั้นแล้ว ก็พึงนั่งตามพิธีที่กล่าวแล้วในปฐวีกสิณ เล็งแลดูปริมณฑลนีลกสิณนั้น แล้วก็พึงบริกรรมว่า นีลัง ๆ ร้อยครั้งพันครั้งกว่าจะสำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในนีลกสิณนี้มีโทษอันปรากฏ อธิบายว่า ถ้ากสิณนั้นทำด้วยดอกไม้ก็เห็นเกสรแลก้านหว่างกลีบนั้น ปรากฏแลปฏิภาคนั้นเพิกพ้นจากมณฑลแห่งกสิณปรากฏดุจดังว่า พัดใบตาลแก้วมณีอันประดิษฐานอยู่ในอากาศ เมื่อปฏิภาคนิมิตบังเกิดแล้ว อุปจารฌานแลอัปปนาฌานก็จะบังเกิดเหมือนกล่าวในปฐวีกสิณ ฯ 


วินิจฉัยในนีลกสิณยุติแต่เพียงนี้ 



  จักวินิจฉัยในปีติกสิณสืบต่อไป ในปีตกสิณนี้ คือพระโยคาพจรพิจารณาดอกไม้ที่มีสีเหลืองผ้าที่สีหลือง ธาตุอันใดอันหนึ่งที่สีเหลืองเป็นอารมณ์ แลได้สำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต ถ้าพระโยคาพจรนั้นมีวาสนาได้เคยจำเริญปีตกสิณมาแต่ชาติก่อนแล้ว ก็ไม่พักกระทำดวงกสิณเลย เล็งแลดูแต่ดอกไม้อันพิจิตรไปด้วยดอกไม้อันเหลือง มิฉะนั้นเล็งแลดูแต่ดอกไม้เหลืองอันบุคคลนำมาคาดไว้บูชา 


   มิฉะนั้นเล็งแลดูแต่ผ้าเหลืองแลวรรณธาตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีสีเหลือง ๆ นั้นก็ได้สำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตด้วยง่ายดายแลพระโยคาพจรที่เป็นอาทิกัมมิกบุคคล มิได้เคยจำเริญปีตกสิณมาแต่ก่อน พึงจำเริญในปัจจุบันชาตินี้ ก็พึงกระทำปริมณฑลกสิณด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีสีเหลือง จะกระทำด้วยดอกไม้สีเหลืองมีดอกกรรณิกาทองเป็นต้นก็ได้ จะกระทำด้วยผ้าสีอันเหลืองก็ได้จะกระทำด้วยวรรณธาตุอันใดอันหนึ่งที่มีสีเหลือง ๆ นั้นก็ได้ 


   พิธีที่กระทำมณฑลก็เหมือนกันกับนีลกสิณ ต่างกันแต่บริกรรมในปีตกสิณนี้ให้บริกรรมว่าปีตกัง ๆ กว่าจะสำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตนั้น ลักษณะแห่งอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตนั้น ก็ปรากฏเหมือนกับนีลกสิณ ต่างกันแต่สี ฯ 


วินิจฉัยในปีตกสิณยุติแต่เพียงนี้



   จักวินิจฉัยในโลหิตกสิณสืบต่อไป ในโลหิตกสิณนั้น พระโยคาพจรพิจารณาดอกไม้แลผ้าแลวรรณธาตุ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีสีแดงเป็นอารมณ์พระโยคาพจรที่มีวาสนาได้เคยจำเริญโลกหิตกสิณมาแต่ชาติก่อนนั้น เล็งแลดูดอกไม้ในกอแลดอกไม้อันบุคคลดาดบนอาสนะสักการบูชา เป็นต้นว่าดอกชบาแลดอกหงอนไก่ แต่บรรดาดอกไม้ทีสีอันแดงนั้นพิจารณาเอาเป็นอารมณ์ก็สำเร็จอุคคหมินิตแลปฏภาคนิมิต ถ้ามิดังนั้น ได้เห็นแต่ผ้าสีแดงแลวรรณธาตุอันใดอันหนึ่งที่มีสีอันแดง ก็สำเร็จอุคคหมินิตแปฏภาคนิมิต เพราะเหตุว่าวาสนาได้เคยบำเพ็ญมาก่อน 


   และพระโยคาพจรที่เป็นอาทิกัมมิกบุคคลพึงจะบำเพ็ญในปัจจุบันชาตินี้ ก็พึงกระทำซึ่งโลหิตกสิณจึงจะควรด้วยภาวนาพิธี โลหิตกสิณนั้นให้กระทำด้วยดอกไม้แดงเป็นต้นว่าดอกชบาแลดอกหงอนไก่ แลดอกว่านทางช้าง ถ้ามิฉะนั้นให้กระทำด้วยผ้าแดงแลวรรณธาตุอันใดอันหนึ่งที่มีสีอันแดง พึงกระทำตามพิธีที่กล่าวแล้วในนีลกสิณ ต่างแต่บริกรรมจำเริญโลหิตกสิณนี้ให้บริกรรมว่าโลหิตกัง ๆ ร้อยครั้งพันครั้งกว่าจะสำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตนั้น ลักษณะแห่งอุคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตนั้น ก็ปรากฏเหมือนกันกับนีลกสิณต่างกันแต่สี อุปจารฌานแลอัปปนาฌานก็จะบังเกิดเหมือนกล่าวแล้วในปฐวีกสิณ ฯ 


วินิจฉัยในโลหิตกสิณยุติแต่เพียงนี้ 



   จักวินิจฉัยโอทาตกสิณสืบต่อไป ในโอทาตกสิณนั้น คือพระโคพจรพิจารณาเอาสิ่งที่ขาวเป็นอารมณ์ พระโยคาพจรที่มีวาสนานั้นเล็งดูแต่ดอกไม้สีขาวที่อยู่ในกอ แลดอกไม้ขาวอันบุคคลดาดบนอาสนะสักการบูชาเป็นต้นว่าดอกมะลิ ถ้ามิดังนั้นเล็งแลดูผ้าขาว แลวรรณธาตุอันใดอันหนึ่งที่มีสีขาวนั้น อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตก็บังเกิด บางทีแลดูปริมณฑลแห่งแผ่นดีบุกแลมณฑลแห่งแผ่นเงินแลมณฑลแห่งพระจันทร์ อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตก็บังเกิด แลพระโยคาพจรที่เป็นอาทิกัมมิกบุคคลปรารถนาจะจำเริญโอทาตกสิณนั้น พึงกระมณฑลกสิณด้วยสิ่งอันขาว คือดอกไม้ขาวแลผ้าขาวแลวรรณธาตุที่ขาว ๆ พิธีกระทำนั้นก็เหมือนกันกับนีลกสิณ ต่างแต่บริกรรมในโอทาตกสิณนี้ให้บริกรรมว่า โอทาตัง ๆ ลักษณะแห่งอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตนั้น ก็ปรากฏเหมือนกับนีลกสิณ ต่างกันแต่สี ฯ 


วินิจฉัยในโอทาตกสิณยุติแต่เพียงนี้



   จักวินิจฉัยในอาโลกสิณสืบต่อไป พระโยคาพจรที่มีวาสนาได้จำเริญอาโลกสิณมาแต่ก่อน เล็งแลดูแต่แสงพระจันทร์พระอาทิตย์อันส่องเข้ามาโดยช่องฝาแลช่องหน้าต่างเป็นต้น ที่ปรากฏเป็นปริมณฑลเป็นวงกลมอยู่ที่ฝาแลพื้น ก็ได้สำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตด้วยง่ายดาย บางคาบอยู่ในรุกขมูลร่มไม้มีใบอันทึบอยู่ในมณฑลอันมุงด้วยกิ่งไม้มีใบอันทึบแลเห็น พระอาทิตย์ พระจันทร์อันส่องลงมาปรากฏ เป็นปริมณฑลอยู่ในพื้นพสุธาก็ได้สำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต เพราะเหตุที่มีวาสนาได้สร้างสมมาแต่ก่อน 


   แลพระโยคาพจรที่เป็นอาทิกัมมิกบุคคลนั้น ถ้าจะจำเริญอาโลกสิณก็พึงพิจารณาจันทาโลกแลสุริยาโลก แสงพระจันทร์พระอาทิตย์ส่องมาโดยช่องฝาเป็นอาทิ แลปรากฏเป็นปริมณฑลอยู่ในฝาเป็นอารมณ์แล้วก็พึงบริกรรมว่าโอภาโส ๆ ถ้ามิฉะนั้นก็ให้บริกรรมว่าอาโลโก ๆ กว่าจะได้สำเร็จอุคคหนิมิต ถ้ายังมิอาจได้สำเร็จด้วยพิธีดังนี้ ก็พึงเอาหม้อมาเจาะเสียให้เป็นช่อง จึงเอาประทีปตามไว้ข้างใน ปิดปากหม้อเสียให้ดีผินช่องนั้นไว้เฉพาะริมฝา แสงสว่างที่ออกโดยช่องนั้นจะปรากฏเป็นปริมณฑลอยู่ในฝา พระโยคาพจรจึงนั่งตามพิธีปฐวีกสิณแล้ว พึงพิจารณาเอาปริมณฑลที่ปรากฏในริมฝานั้นเป็นอารมณ์ พึงบริกรรมว่าอาโลโก ๆ เถิด อันเจาะหม้อให้เป็นช่องตามประทีปในหม้อกระทำดังนี้ ปริมณฑลกสิณนั้นตั้งอยู่นาน ไม่แปรปรวนไปเร็ว ไม่หายเหมือนจันทาโลกแลสุริยาโลกแสงจันทร์พระอาทิตย์ที่ปรากฏโดยช่องฝาเป็นอาทิ 


   เมื่อพระโยคาพจรกระทำบริกรรมว่าอาโลโก ๆ ร้อยครั้งพันครั้งกว่าจะสำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอาโลกสิณนั้นปรากฏดุจดังมณฑล อันปรากฏในฝาแลพื้นแผ่นดิน ปฎิภาคนิมิตนั้นผ่องใสเป็นแท่งทึบ เปรียบประดุจเป็นกองแห่งแสงสว่าง แสงสว่างอย่างประหนึ่งว่ามาเป็นกองอยู่ในที่นั้น จตุตถฌานแลปัญฐมฌานจักบังเกิดนั้น ก็เหมือนกล่าวแล้วในปฐวีกสิณ ฯ 


วินิจฉัยในอาโลกสิณยุติเพียงเท่านี้



   จักวินิจฉัยในอากาสกสิณสืบต่อไป ในอากาสกสิณนี้ คือพระโยคาพจรพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์ พระโยคาพจรที่มีวาสนานั้น เห็นแต่ช่องฝาแลช่องดาลเห็นแต่ช่องหน้าต่าง ก็ได้สำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตด้วยง่าย มิได้ลำบากยากใจ พระโยคาพจรที่หาวาสนาหนหลังมิได้ถึงจะบำเพ็ญอากาสกสิณในปัจจุบันชาตินี้ ก็พึงกระทำอากาสกสิณสำหรับจะได้เป็นที่ตั้งจิต พึงตัดช่องฝามณฑปอันบุคคลมุงเป็นอันดีนั้นให้เป็นปริมณฑลกลมกำหนดโดยกว้างนั้นให้ได้ ๑ คืบกับ ๔ นิ้ว 


  ถ้ามิฉะนั้นจะเอาหนังเอาลำเเพนมาเจาะให้เป็นช่องกลมกว้างคืบ ๔ นิ้ว แล้วจะมาขึงไว้ในที่เฉพาะหน้าก็ตามมาเจาะให้เป็นช่องกลมกว้างคืบ ๔ นิ้ว แล้วจะมาขึงไว้ในที่เฉพาะหน้าก็ตามเมื่อกระทำช่องดังนั้นแล้ว ก็พึงกระทำพิธีทั้งปวง เหมือนดังพิธีที่กล่าวไว้ในปฐวีกสิณตั้งจิตไว้ในช่องนั้นแล้ว ก็พึงบริกรรมว่าอากาโส ๆ ร้อยครั้งพันครั้งมากกว่าร้อยครั้งพันครั้ง กว่าจะได้สำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต 


   อุคคหนิมิตในอากาสกสิณนี้ปรากฏเป็นช่อง เหมือนช่องที่พระโยคาพจรกระทำที่สุดแห่งช่องฝา แลที่สุดแห่งช่องหนังช่องลำเเพนนั้นก็ปรากฏอยู่ในอุคคหนิมิต ครั้นนิมิตดำเนินขึ้นถึงที่เป็นปฏิภาคแล้วก็ปรากฏแต่อากาสศเปล่าที่สุดแห่งช่องฝาช่องหนังลำแพนนั้นได้ปรากฏหามิได้ ปรากฏเป็นอากาศกลมอยู่เท่ากันกับมณฑลกสิณ แต่ทว่ามีพิเศษที่แผ่ออกได้เมื่อยังเป็นอุคคหนิมิตอยู่นั้นแผ่ออกมิได้ ต่อเป็นปฏิภาคนิมิตแล้วจึงแผ่ออกได้ พิธีที่จะตั้งเตียงแลนั้งบัลลังก์สมาธิหลับจักษุแลลืมจักษุ พิจารณาโทษกามคุณ แลอานิสงส์ฌานแลระลึกถึงพระรตนัตยาทิคุณนั้น พึงกระทำตามพิธีที่กล่าวแล้วในปฐวีกสิณนั้น ฯ 


จบกสิณ ๑๐ แต่เท่านี้



  พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในสรรพไญยธรรมทั้งปวง ได้ทรงแสดงกสิณ ๑๐ อย่างทางสมถภาวนาวิธีอันเป็นเหตุจะให้บรรลุถึงจตุตถฌานแลปัญจมฌานในรูปาพจรภูมิโดยนัย ที่ได้รับรวมแสดงมานี้เป็นสำคัญ ฯ 


  ก็แลเมื่อผู้โยคาพจรศึกษารอบรู้ในกสิณพิธี ตามกสิณภาวนานัยดังนี้แล้ว ต่อนั้นไปก็ควรจะศึกษาให้รู้ในปกิรณกพิธี ทางอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ อันจะได้อานุภาพกสิณที่บุคคลจำเริญให้เต็มที่ถึงจตุตถฌานนั้น ฯ 


   ในกสิณทั้ง ๑๐ นี้ ส่วนปฐวีกสิณ เมื่อพระโยคาพจรจำเริญถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แล้ว ก็สามารถจะอธิษฐานจิตนฤมิตรูปสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้นว่า นฤมิตคนเดียวให้เป็นคนมาก ให้คนมากเป็นคนเดียวได้ แลทำอากาศแลน้ำให้เป็นแผ่นดินแล้วเดินยืนนั่งนอนในที่นั้นได้ดังประสงค์ ฯ 


  แลพระโตคาพจร อันจำเริญอาโปกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แล้วก็สามารถจะอษิษฐานจิต นฤมิตแผ่นดินให้เป็นน้ำแล้วดำผุดไปได้ในแผ่นดินแลทำฝนให้ตกลงได้ แลนฤมิตให้เป็นแม่น้ำห้วยหนองใหญ่น้อยเกิดขึ้นได้ แลทำพื้นที่รองภูเขาแลปราสาทเป็นต้น ให้เป็นน้ำแล้วโยคคลอนภูเขาเป็นต้นให้ไหวได้ดังประสงค์ ฯ 


  และพระโยคาพจร อันจำเริญเตโชกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แล้วก็สามารถจะอษิฐานจิต นฤมิตให้บังเกิดควันกลุ่มแลเปลวไฟสว่างได้ แลทำในถ่านเพลิงให้ตกลงได้ แลปรารถนาจะเผาสิ่งใด ๆ ก็อาจกระทำให้เกิดไฟ เผาสิ่งนั้นให้ไหม้ได้ แลทำให้บังเกิดแสดงไฟสว่างแลเห็นรูปในที่ไกลที่ใกล้ดังว่าเห็นด้วยตาทิพย์ แลพระอรหันต์ท่านที่มีเตโชกสิณสมาบัติคราวเมื่อปรินิพพาน ท่านสามารถจำเริญให้เกิดเตโชธาตุเผาสรีรกายของท่านได้ดังประสงค์ ฯ 


   แลพระโยคาพจร อันจำเริญวาโยกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แล้วก็สามารถจะอธิษฐานจิต แลกระทำให้เป็นตัวลอยไปตามลมหรือทวนลมได้แลทำให้ลมน้อยใหญ่เกิดได้ดังประสงค์ ฯ 


  แลพระโยคาพจร อันจำเริญนีลกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แล้วก็สามารถจะอธิษฐานจิต นฤมิตให้รูปเขียว แลทำให้เกิดมืดเขียวคลุ้มแลทำสิ่งอื่น ๆ ที่สุกใสงามดีให้เสียสีได้ดังประสงค์ ฯ 


  แลพระโยคาพจร อันจำเริญปีตกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แล้วก็สามารถอธิษฐานจิต นฤมิตรูปให้มีสีเหลือง แลทำสีอื่น ๆ ให้หม่นหมองให้เป็นสีผ่องใสเหลืองดีได้ดังประสงค์ ฯ 


   พระโยคาพจร อันจำเริญโลหิตกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แล้วก็สามารถจะอธิษฐานจิต นฤมิตรูปให้มีสีแดง แลทำสีอื่นให้เป็นสีแดงได้ดังประสงค์ ฯ 


   แลพระโยคาพจร อันจำเริญโอทาตกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แล้วก็สามารถจะอธิษฐานจิต นฤมิตรูปให้มีสีขาว แลทำง่วงเหงาให้ตั้งอยู่ไกล แลมืดมนให้คลายไป แลทำให้เป็นแสงสว่างแลเห็นรูปสิ่งของทั้วปวง ดังว่าเห็นด้วยตาทิพย์ได้ดังประสงค์ ฯ 


   แลพระโยคาพจร อันจำเริญอาโลกกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แล้วก็สามารถจะอธิษฐานจิต นฤมิตรูปให้สว่างด้วยรัศมี แลง่วงเหงาให้ตั้งอยู่ไกล แลทำให้เกิดแสงสว่างแลเห็นรูปสิ่งของทั้งปวงดังว่าเห็นด้วยตาทิพย์ได้ดังประสงค์ ฯ 


   แลพระโยคาพจร อันจำเริญอากาสกสิณถึงจตุตถฌานภูมิเต็มที่แล้วก็สามารถจะอธิษฐานจิต ทำที่ปกปิดมิดชิดให้เปิดเผย แลนฤมิตให้เกิดอากาศช่องว่างขึ้นภายในแผ่นดิน แลภายในภูเขา แล้วเข้าไปยืนเดินนั่งนอนได้ แลทะลุไปในที่กั้นกำลังได้ดังประสงค์ ฯ 


   กสิณ ๑๐ นี้ วิธีที่จะอธิษฐานจิต นฤมิตให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดนั้น เมื่อพระโยคาพจรจำเริญกสิณส่วนหนึ่งส่วนใด ได้เข้าถึงจตุตุฌาน ควรเป็นที่ตั้งอภิญญาแล้ว เมื่อจะอธิษฐานจิตต้องออกจากจตุตถฌานนั้น แล้วจึงยกเรื่องที่ตนประสงค์นั้นขึ้นเพ่งรำพึงอยู่ให้มั่น ครั้นแล้วจึงยกเรื่องที่ประสงค์นั้นขึ้นบริกรรม แล้วกลับเข้าถึงจตุตถฌานอีกขณะจิตหนึ่งแล้ว จึงออกจตุตถฌานอีก แล้วจึงอธิษฐานตั้งจิตทับลงว่า ของสิ่งนี้ ๆ จึงเป็นอย่างนี้ ๆ พอตั้งจิตอธิษฐานลง สิ่งที่ประสงค์นั้นก็เป็นขึ้นในขณะทันใดนั้น ฯ 


จบกสิณ ๑๐ ประการแต่เพียงนี้ 


***********




กสิณานฺนตรํ อุทิฎเฐสุ ปน อุทฺธุมาตกํ ฯลฯ ปน อุทฺธุมาตตฺตา อุทฺธุมาตกํ   ในลำดับกสิณนิเทศนั้น พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าผู้ตกแต่งพระคัมภีร์วินิจฉัยในอสุภกรรมฐาน ๑๐ คือ อุทธุมาตกอสุภ ๑   วินีลกอสุภ ๑  วิปุพพกอสุภ ๑  วิฉิททกอสุภ ๑  วิกขายิตกอสุภ ๑   วิกขิตตกอสุภ ๑   หตวิกขิตกอสุภ ๑  โลหิตกอสุภ ๑  ปุฬุวกอสุภ ๑  อัฏฐิกอสุภ ๑  เป็น ๑๐ ท่อนดังนี้ 


   อุทธุมาตกอสุภนั้น คือร่างกายผีอันพองขึ้นโดยลำดับ จำเดิมแต่วันสิ้นแห่งชีวิตพอบวมขึ้นบริบูรณ์ ไปด้วยลม   วินีลกอสุภนั้น คือร่างผีอันมีสีต่าง ๆ คือสีแดงสีขาวสีเขียวเจือกัน มีสีอันแดงในที่อันมีเนื้อมาก มีสีขาวในที่ประกอบด้วยหนอง มีสีอันเขียวโดยมากดุจคลุมไปด้วยผ้าสาฎกอันเขียว อาศัยที่มีเขียวโดยมากจึงชื่อว่าวินีลกอสุภ  วิปุพพกอสุภนั้น คือร่างผีอันมีน้ำเหลืองแลหนองอันไหลออกมาในที่อันปริแลเปื่อยพังออกนั้น  วิฉิททกอสุภนั้น คือร่างผีอันขาดเป็น ๒ ท่อน ท่อนกลาง มีกายขาดขจัดขจายจากกัน   วิกขายิตกอสุภนั้น คือซากผีอันสัตว์ทั้งปวงเป็นต้นว่าสุนัขบ้านจิ้งจอกกัดทึ้งยื้อแย่งโดยอาการต่าง ๆ แต่ข้างโน้นแลข้างนี้ 


  วิกขิตตกอสุภนั้น คือซากผีอันบุคคลทิ้งไว้ให้ตกเรี่ยรายอยู่ในที่นั้น ๆ มืออยู่ข้าง ๑ เท้าอยู่ข้าง ๑ ศีรษะอยู่ข้าง ๑  หตวิกตตกอสุภนั้น คือซากผีอันบุคคลผู้เป็นเวรสับฟันด้วยเครื่องศาสตราวุธในอังคาพยพใหญ่น้อยเป็นริ้วเป็นรอยกากบาท   โลหิตกอสุภนั้น คือร่างผีอันแปดเปื้อนด้วยโลหิต อันไหลเอิบอาบออกจากสรีรประเทศนั้น ๆ  ปุฬุวกอสุภนั้น คือร่างผีอันเต็มบริบูรณ์ด้วยกิมิชาติ หมู่หนอนเบียนบ่อนคลายอยู่ทั่วสรีรประเทศต่าง ๆ   อัฏฐิกอสุภนั้น คือซากผีมีแต่ร่างกระดูกทั้งสิ้นแลมีอยู่แต่กระดูกอันเดียวก็ได้ชื่อว่าอัฏฐิกอสุภ 


   โยคาพจรกุลบุตรปรารถนาจะยังอุคคหนิมิต อันชื่อว่าอุทธุมาตกะให้บังเกิดในอุทธุมาตกนั้น แล้วจะจำเริญอุทธุมาตกฌานพึงเข้าไปสู่สำนักอาจารย์ ผู้จะให้พระกรรมฐานโดยนัยอันกล่าวแล้วในปฐวีกสิณพึงเรียนพระกรรมฐานในสำนักอาจารย์นั้น เมื่อพระอาจารย์จะบอกพิธีอันจะไป เพื่อประโยชน์จะถือเอาซึ่งอสุภนิมิตนั้น ให้บอกซึ่งกิริยาอันจะกำหนดซึ่งนิมิตโดยรอบคอบ ๑ ให้บอกซึ่งลักษณะอันจะถือเอาด้วยอุคคหนิมิต ๑๑ ประการนั้น ๑ ให้บอกซึ่งกิริยาอันพิจารณาหนทางอันจะไปแลมานั้น ๑ พึงบอกซึ่งวิธีทั้งปวงตราบเท่าถึงอัปปนาเป็นปริโยสานแก่ศิษย์ผู้จะเรียนจงถ้วนถี่ทุกประการ 


   พระโยคาพจรเรียนพิธีทั้งปวงได้ชำนาญดีแล้ว ให้เข้าไปในเสนาสนะประกอบด้วยองค์ ๕ ประการดังพรรณนามาแล้วในกสิณนิเทศ พึงแสวงหานิมิตคือซากผีอันซึ่งพองขึ้นมานั้น ถ้าแลพระโยคาพจรได้ข่าวเขาบอกว่าร่างผีซึ่งพองขึ้นนั้น เขาทิ้งไว้แทบประตูบ้านอันมีชื่อโพ้นก็ดี ในปากป่าในหนทางก็ดี แถบเชิงเขาแลร่มไม้ในป่าช้าก็ดี อย่าพึงไปในขณะอันได้ฟังจะเกิดอันตรายในระหว่างการดุจบุคคลอันด่วน ๆ ลงไปสู่แม่น้ำนทีธาร อันเต็มบริบูรณ์โดยใช่ท่าแลเกิดอันตรายต่าง ๆ เป็นต้นว่าตกลงไปด้วยสามารถหาวิจารณปัญญามิได้ เหตุร่างอสุภนั้นพาลมฤคร้ายกาจหยาบช้าหวงแหนรักษาอยู่ก็ดี บางทีฝูงอมนุษย์สิ่งสู่อยู่ก็ดี จะกระทำอันตรายแก่ชีวิตแห่งพระโยคาพจรอันไปโดยด่วนแลมิได้พิจารณานั้น 


  ถ้าไปแทบประตูบ้านแลไปโดยท่าอาบน้ำแลปลายนาก็ดี จะไปพบวิสภาคารมณ์แล้ว คือรูปสตรีภาพอันอยู่แทบหนทางนั้น น้ำจิตก็จะเกิดกำหนัดในรูปสตรีภาพจะสำรวมจิตไว้มิได้ อนึ่งซากอุทธุมาตกนั้น ถ้าเป็นซากอสุภสตรีก็บ่มิเป็นที่สบายแห่งพระโยคาพจร เหตุกายบุรุษเป็นวิสภาคคือมิได้เป็นที่ชอบอารมณ์ ในที่จะจำเริญภาวนาแห่งสตรีภาพ กายแห่งสตรีภาพมิได้ชอบอารมณ์แห่งบุรุษ ซากเฬวระนั้นตายลงใหม่ ๆ ก็จะปรากฏแก่พระโยคาพจร โดยสุภารมณ์อันเหมาะงาม จะมิได้เป็นที่อนิจจังสังเวช 


   เมื่อพระโยคาพจรเห็นซากเฬวระเป็นสุภารมณ์ข่มจิตไว้ ไม่หยุดแล้วก็จะเป็นอันตรายแก่ศาสนะพรหมจรรย์ ถ้าแลพระโยคาพจรมีสติตั้งอยู่ตักเตือนอาตมาว่า กิริยาที่จะมาสำรวมรักษาจิตไว้มิให้มีภัยในพรหมจรรย์แต่เพียงนั้นจะได้หนักจะได้ยากแก่ภิกษุผู้มีปัญญาอย่างอาตมานี้หามิได้ เมื่อมีสติตั้งอยู่ตักเตือนตนได้ดังนี้แล้วก็พึงไปเถิด เมื่อจะไปนั้นพึงให้บอกกล่าวร่ำลาแก่พระสงฆ์เถระ แลพระภิกษุองค์อื่นอันมีพาสนาอันปรากฏแล้วจึงไป 


  เหตุว่าไปสู่ป่าช้านั้น ครั้นได้เห็นรูปแลได้ฟังเสียงผีแลราชสีห์แลเสือโคร่งเป็นอาทิแล้วจะเกิดการกำเริบน้ำจิต ๆ จะสงบอยู่มิได้อังคาพยพจะหวั่นไหว มิฉะนั้นขุกอาพาธอันบังเกิดขึ้น ท่านจะได้ช่วยรักษาบาตรแลจีวรในวิหารไว้มิให้เป็นอันตราย อนึ่งท่านจะได้ใช้ภิกษุหนุ่มแลสามเณรออกไปให้ช่วยปฏิบัติ อนึ่งมหาโจรที่กระทำกรรมแล้วก็ดี ปรารถนาจะกระทำโจรกรรมแต่ยังมิได้กระทำก็ดี มักสำคัญเข้าใจว่าป่าเป็นที่ปราศจากรักเกียจแก่คนทั้งปวง ๆ ไม่มีความสงสัยเข้าใจดังนี้แล้วก็มักมาประชุมกันอยู่ในป่าช้า เมื่อคนทั้งปวงเขาติดตามไป มหาโจรจวนตัวเข้าแล้ว ก็จะทิ้งห่อทรัพย์ไว้ในที่ใกล้แห่งพระภิกษุแล้วก็จะพากันหนีไป คนทั้งปวงก็จะจับเอาว่าเป็นโจรแลจะบียนโบยตีได้ความลำบาก 


   พระมหาเถระแลภิกษุหนุ่มที่มีบุญวาสนานั้น ท่านจะได้ว่ากล่าวป้องกันว่าอย่าเบียดเบียนเจ้ากูรูปนี้เลย เจ้ากูรูปนี้ได้บอกกล่าวแก่เราแล้ว จึงไปด้วยการกรรมอันนี้ต่างหากจะได้ไปกระทำโจรกรรมฉกลักหามิได้ ท่านว่ากล่าวห้ามปรามดังนี้แล้วท่านก็จะกระทำให้เป็นสุนทรสิริสวัสดิ์สถาพร อันบอกกล่าวเสียก่อนแล้วจึงไปนั้นมีอานิสงส์ดังนี้ เหตุดังนั้น พระโยคาพจรบอกกล่าวไว้ให้เป็นพยานดังนี้แล้ว พึงให้มีความรักความยินดีชื่นชมโสมนัสในที่จะได้เห็นอสุภนิมิตนั้น ดุจขัตติยราชกุมารอันยินดี เสด็จไปที่อภิเษกมงคลสถาน มิฉะนั้นดุจบุคคลผู้เป็นทานาธิบดีอันชื่นชมยินดีไปสู่โรงทาน มิฉะนั้นดุจคนเข็นใจไปสู่ขุมทรัพย์ 


   เมื่อพระโยคาพจรจะไปเยี่ยมป่าช้านั้น เพื่อจะข่มขี่น้ำจิตของตนให้พ้นจากนิวรณโทษทั้ง ๕ ประการนั้น พึงตีระฆังประชุมฆ์ทั้งปวงให้พร้อมกันแล้วจึงไป เมื่อจะไปนั้นพึงให้พระกรรมฐานเป็นประธานให้ไปแต่องค์เดียว อย่ามีเพื่อนเป็น ๒ อย่าได้ละเสียซึ่งมูลกรรมฐานเดิม มีพุทธานุสสติเป็นต้นที่ตนคอยบำเพ็ญมาก่อน ด้วยอาโภคจิตว่าอาตมะไปบัดนี้ เพื่อจะถือเอาซึ่งอุทธุมาตกอสุภกรรมฐาน ให้กระทำมูลกรรมฐานไว้ในใจแล้ว พึงให้ถือเอาไม้เท้าเพื่อจะป้องกันเสียซึ่งอันตรายอันเกิดแต่สุนัขในป่าช้าเป็นต้น   พึงตั้งสติให้มั่นในมูลกรรมฐาน พึงสำรวมอินทรีย์ ๖ ให้สงัดไว้ภายใน อย่าทำน้ำใจไว้ภายนอก เมื่อจะออกจากวิหารนั้นพึงกำหนดประตูว่า อาตมะออกจากประตูอันมีชื่อโพ้น 


  อนึ่ง พึงให้กำหนดหนทางที่ตนไปนั้นว่า หนทางอันนี้ตรงไปข้างทิศตะวันตก ทิศเหนือทิศใต้ตรงไปสู่อนุทิศแห่งทิศใหญ่ ๆ นั้น อนึ่งพึงสังเกตกำหนดว่า หนทางอันนี้มาถึงที่นี้แวะไปข้างข้างซ้ายมาถึงที่นี้แวะไปข้างขวา ก้อนศิลาอยู่ข้างนี้ จอมปลวกอยู่ข้างนี้ ต้นไม้กอไม้เครือเถาวัลย์ข้าง ๆ นี้ สังเกตกำหนดดังนี้แล้ว พึงไปสู่พิจารณาอุทธมาตกอสุภนิมิต เมื่อจะไปนั้นอย่าไปใต้ลม กลิ่นซากเฬวระจะสัมผัสฆานประสาทแล้วจะพึงยังสมองศีรษะให้กำเริบ มิฉะนั้นจะยังอาหารให้เกิดการกำเริบออกจากปาก มิฉะนั้นจะพึงให้เกิดวิปฏิสารเดือดร้อน ว่าอาตมะมาสู่ที่กเฬวระเห็นปานดังนี้พึงให้พระโยคาพจรเว้นทางใต้ลมเสีย แล้วให้ไปเหนือลม 


   ผิว่าหนทางข้างเหนือลมนั้นเดินไม่ได้ ด้วยมีภูเขาแลก้อนศิลาใหญ่แลรั้วแลหนามนั้นกำบังอยู่ในระหว่างหนทางข้างเหนือลมนั้น เป็นเปือกตมเป็นน้ำเป็นโคลนอยู่ ก็พึงให้พระโยคาพจรเอามุมจีวรปิดนาสิกเสียแล้วพึงไปเถิด เมื่อไปถึงแล้วอย่าเพิ่งเล็งแลอสุภนิมิตพึงให้กำหนดเสียก่อน คือพระโยคาพจรยืนอยู่ทิศบางแห่งนั้นซากอสุภไม่ถนัด น้ำจิตไม่ควรภาวนากรรม ก็ให้เว้นเสียอย่ายืนอยู่ในทิศอันั้น ให้ไปยืนอยู่ในที่ได้เห็นซากอสุภถนัด 


  น้ำจิตจะได้ควรแก่กรรมฐานภาวนา และอย่ายืนในที่ใต้ลมกลิ่นอสุภจะเบียดเบียน จิตจะฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ อย่ายืนข้างเหนือฝูง อมุนษย์ที่สิ่งอยู่ในซากอสุภนั้นจะโกรธแล้วจะกระทำความฉิบหายให้ต่าง ๆ พึงให้พระโยคาพจรหลีกเลี่ยงเสียสักหน่อย อย่ายืนข้างเหนือลมยิ่งนัก อนึ่งเมื่อจะยืนนั้นอย่าให้ใกล้นัก อย่ายืนให้ชิดเท้านักชิดศีรษะนัก เพราะว่าพระโยคาพจรยืนไกลซากอสุภมิได้ปรากฏประจักษ์แจ้ง ยืนใกล้นักเกิดภัยอันตรายยืนชิดเท้าชิดศีรษะนัก   จะมิได้พิจารณาเห็นอสุภสิ้นทั้งหลาย เหตุดังนั้นพระโยคาพจรอย่ายืนให้ใกล้นัก พึงยืนในที่ท่ามกลางแห่งตัวอสุภอันเป็นที่สบายเมื่อยืนอยู่ดังนี้ 


   ผิว่าก้อนศิลามีอยู่ริมรูปอสุภนิมิต แลก้อนศิลานั้นปรากฏแก่จักษุของพระโยคาพจร ก็ให้พระโยคาพจรสังเกตกำหนดให้รู้ตระหนักว่า ก้อนศิลาอยู่ตรงนี้ อสุภนิมิตอยู่ตรงนี้ สิ่งนี้คือก้อนศิลา สิ่งนี้คืออสุภนิมิต อนึ่งผิว่าจอมปลวกอยู่ใกล้ซากอสุภ ก็พึงให้พระโยคาพจรกำหนดให้รู้ตระหนัก ว่าจอมปลวกอันนี้สูงต่ำเล็กใหญ่และดำขาวยาวสั้นกลมเป็นปริมณฑล แล้วพึงให้กำหนดสืบไปว่าจอมปลวกอยู่ตรงนี้ อสุภนิมิตนี้ สิ่งนี้คือจอมปลวก สิ่งนี้คืออสุภนิมิต 


   อนึ่งผิว่าต้นไม้มีใกล้ซากอสุภ ก็พึงให้พระโยคาพจรกำหนดให้แน่ ว่าไม้นี้เป็นไม้โพไทรไม้เต่าร้างไม่เลียบ สูงต่ำดำขาวเล็กใหญ่อย่างนี้ ๆ แล้วให้กำหนดต่อไปว่า ไม่อยู่ตรงนี้ ซากอสุภอยู่ตรงนี้ สิ่งนี้ต้นไม้สิ่งนี้คือซากอสุภนิมิต ผิว่ากอไม้อยู่ใกล้ซากอสุภก็พึงกำหนดให้รู้ว่า กอไม้อันนี้เป็นกอไม้เหยี่ยว อันนี้เป็นกอชบา อันนี้เป็นกอว่านช้าง กอนี้สูง กอนี้ต่ำ กอนี้เล็ก กอนี้ใหญ่ แล้วให้พึงกำหนดต่อไปว่ากอไม้อยู่ตรงนี้ อสุภนิมิตอยู่ตรงนี้ อนึ่งผิว่าเครือเถาอยู่ใกล้ซากอสุภ ก็พึงให้พระโยคาพจรกำหนดให้แน่ว่าเครือเถานี้เป็นเครือฟักเป็นเครือถั่วทอง เป็นเครือเถาหญ้านาง เป็นเครือเถากระพังโหม แล้วพึงกำหนดสืบต่อไปว่า เครือเถาอยู่ตรงนี้ อสุภนิมิตอยู่ตรงนี้ สิ่งนี้เป็นเครือเถา สิ่งนี้เป็นอสุภนิมิต พระโยคาพจรกำหนดดังนี้แล้ว 


   อันดับนั้นพึงให้ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยอาการ ๖ คือถือโดยสี ๑ โดยเพศ ๑ โดยสัณฐาน ๑ โดยทิศ ๑ โดยที่ตั้ง ๑ โดยกำหนด ๑ เป็นอาการ ๖ ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยสีนั้น คือให้กำหนดว่าซากอสุภ อันนี้เป็นร่างกายของคนดำ อันนี้เป็นร่างกายของคนขาว อันนี้เป็นร่างกายของคนที่มีผิวหนังอันพร้อยลาย ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยเพศนั้น อย่าพึงกำหนดร่างกายอันเป็นเพศสตรี อันนี้เป็นเพศบุรุษ พึงให้กำหนดแต่ว่าซากอสุภอันนี้เป็นร่างกายแห่งบุคคลอันตั้งอยู่ในปฐมวัย อันร่างกายแห่งบุคคลอันตั้งอยู่มัชฌิมวัยอันนี้เป็นร่างกายแห่งบุคคลอันตั้งอยู่ในปัจฉิมวัย 


   กำหนดโดยสัณฐานแห่งอุทธุมาตก ว่าสิ่งนี้เป็นสัณฐานศีรษะ สิ่งนี้เป็นสัณฐานคอ สิ่งนี้เป็นสัณฐานมือ สิ่งนี้เป็นสัณฐานท้อง สัณฐานนาภี สัณฐานสะเอว เป็นสัณฐานขา สิ่งนี้เป็นสัณฐานแข้ง สิ่งนี้เป็นสัณฐานเท้า กำหนดโดยทิศนั้นคือให้กำหนดว่า ในซากอสุภนี้มีทิศ ๒ ทิศ คือทิศเบื้องต่ำ ทิศเบื้องบน ท่องกายเบื้องต่ำ ตั้งแต่นาภีลงมาเป็นทิศเบื้องต่ำ ท่อนกายบน ตั้งแต่นาภีขึ้นไปเป็นทิศเบื้องบน นัยหนึ่งพึงให้พระโยคาพจรกำหนดทิศที่ยืน แลทิศที่อยู่แห่งซากอสุภ ว่าอาตมายืนอยู่ในทิศอันนี้ ซากอสุภกลิ้งอยู่ในทิศอันนี้ ให้กำหนดทิศเป็น ๒ อย่างดังนี้ 


  ซึ่งว่าให้ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยที่ตั้งนั้น พึงให้กำหนดว่าซากอสุภที่กลิ้งอยู่นี้ มืออยู่ที่นี้ เท้าอยู่ที่นี้ ศีรษะอยู่ดังนี้ ท่ามกลางกายอยู่ที่นี้ นัยหนึ่งพึงให้กำหนดที่ยืนแห่งตน แลที่อยู่แห่งซากอสุภ ว่าอาตมายืนอยู่ที่นี้ ซากอสุภกลิ้งอยู่ที่นี้ พึงให้กำหนดที่ตั้งเป็น ๒ อย่างดังนี้ จงว่าให้ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยปริเฉทนั้น คือให้กำหนดว่าซากอสุภนี้กำหนดในเบื้องต่ำด้วยเท้า กำหนดในเบื้องบนด้วยปลายผม กำหนดโดยกว้างด้วยหนังเต็มไปด้วยเครื่องเน่า ๑๒ สิ่งสิ้นทั้งนั้น นัยหนึ่งว่าให้ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยปรเฉทนั้น คือให้กำหนดหัตถาทิอวัยวะสิ่งนี้เป็นมือสิ่งนี้เป็นศีรษะ สิ่งนี้เป็นกลางตัวเเห่งอุทธุมาตกอสุภนิมิต พระโยคาพจรพิจารณาที่เท่าใดว่าเป็นอุทธุมาตกะ ก็พึงให้กำหนดเอาที่เท่านั้นว่าหัตถาทิอวัยวะทั้งปวงนี้ก็คงจะพองขึ้นเห็นดังนี้ น่าเกลียดน่าหน่าย 


  อนึ่งพระโยคาพจรไม่ควรพิจารณาร่างกายสตรีภาพให้เป็นอุทธุมาตกะกรรมฐาน เหตุว่ากายสตรีภาพไม่ควรบุรุษจะพิจารณาเป็นพระกรรมฐาน ร่างกายแห่งบุรุษไม่ควรสตรีภาพจะพิจารณาเป็นพระกรรมฐาน ร่างกายแห่งบุรุษแลร่างกายแห่งสตรีภาพนี้เป็นวิสภาคแก่กัน อสุภรมณ์มิได้ปรากฏในรูปกายอันเป็นวิสภาค ๆ เป็นเหตุจะให้น้ำจิต กำเริบฟุ้งซ่านไปด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้น ข้อหวงมีพระบาลีในอรรถกถามัชฌิมนิกายว่า   อุคฺฆาฏิตาปิ หิ อิตฺถิ ปุริสสฺส จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฐติ   เนื้อความว่าแท้จริงร่างกายแห่งสตรีภาพนั้น แม้ว่าจะเป็นอุทธุมาตกเท่าพองอยู่ก็ดี ก็อาจยังจิตแห่งบุรุษให้เหือดแห้งไปด้วยกามราคะได้ เหตุดังนี้ คือให้พระโยคาพจรถือเอาอุทธุมาตกนิมิตโดยอาการ ๖ แต่ร่างกายอันเป็นสภาพสิ่งเดียว พระโยคาพจรจำพวกใดได้เสพพระกรรมฐานแลรักษาธุดงค์เป็นต้น 


   แต่ครั้งพระศาสนาพระพุทธเจ้าปางก่อน พระโยคาพจรจำพวกนั้นแต่พอเล็งแลดูอุทธุมาตกอสุภ ก็จะได้ปฏิภาคนิมิตโดยง่าย มิพักลำบาก ผิว่าพระโยคาพจรเล็งแลดูอุทธุมาตกอสุภแล้ว ปฏิภาคนิมิตได้ปรากฏ ก็พึงให้พิจารณาอุทธุมาตกนิมิตโดยอาการดังนี้แล้ว ปฏิภาคนิมิตยังไม่บังเกิดปรากฏ ก็พึงให้พระโยคาพจรพระองค์นั้น   ถืออุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยอาการ ๕ อีกเล่า อาการ ๕ นั้นคือให้ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยที่ต่อ ๑ โดยระหว่าง ๑ โดยที่ต่ำ ๑ โดยที่สูง ๑ โดยรอบคอบ ๑ เป็นอาการ ๕ 


  สิริทั้งใหม่ทั้งเก่าเข้าเป็น ๑๑ ซึ่งว่าให้ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยที่ต่อนั้น ให้พิจารณาเอาแต่ที่ต่อใหญ่อันปรากฏแลที่ต่อในร่างกายมีถึง ๑๘๐ คือ ที่ต่อน้อย ๑๖๖ ที่ต่อใหญ่ ๑๔ ที่ต่อน้อยนั้นเล็กละเอียดนักอย่าพึงพิจารณาเอาเป็นอารมณ์เลย ให้พิจารณาเองแต่ที่ต่อใหญ่อันปรากฏ คือ มือเบื้องขวามีที่ต่อ ๓ มือเบื้องซ้ายมีที่ต่อ ๓ เท้าซ้ายเท้าขวามีที่ต่อข้างละ ๔ คือมีที่ต่ออันละ ๑ สะเอวมีที่ต่ออัน ๑ เป็นที่ต่อใหญ่ ๑๔ แห่งดังนี้ 


  ชื่อว่าให้ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยระหว่างนั้น คือให้พพิจารณาโดยระหว่างทั้งปวง คือระหว่างแห่งมือเบื้องขวาแลข้างเบื้องขวา คือระหว่างมือเบื้องซ้ายแลเบื้องซ้าย คือท่ามกลางเท้าทั้ง ๒ คือนาภีเป็นที่ท่ามกลางแห่งท้องคือ ช่องแห่งหู (อิติศัพท์เป็นอรรถแห่งอาทิศัพท์สงเคราะห์เอาช่องจมูกเป็นต้นด้วยนั้น ) อธิบายว่าให้พระโยคาพจรกำหนดให้รู้แท้ว่า อทุธุมาตก อสุภนี้หลับตาลืมตาอ้าปากหุบปาก ซึ่งว่าให้ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยที่ต่ำนั้น คือให้พระโยคาพจรกำหนดที่ลุ่มที่ต่ำในอุทธุมาตก คือ หลุมคอ หลุมคอภายในปาก 


  นัยหนึ่งว่าให้กำหนดเอาที่ยืนของตนว่า อาตมะยืนอยู่ในที่ต่ำ อุทธุมาตกอยู่ในที่สูง กำหนดที่ต่ำนั้นพึงกำหนดให้เป็น ๒ อย่าง ดังนี้ ซึ่งว่าให้ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนี้มีที่สูงนั้น คือให้พระโยคาพจรกำหนดว่า อุทธุมาตกอสุภนี้มีที่สูง ๓ แห่ง คือ เข่า ขา หน้าผาก นัยหนึ่งว่า ให้กำหนดที่ยืนของตน ว่าอาตมายืนอยู่ที่สูง ซากอสุภอยู่ในที่ต่ำ กำหนดที่สูงนั้นพึงให้กำหนดเป็น ๒ อย่างดังนี้ 


   ซึ่งว่าให้ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยรอบคอบนั้น คือให้พระโยคาพจรกำหนดอุทธุมาตกอสุภนั้นให้จงทั่ว เมื่อพระโยคาพจรหยั่งปัญญา ให้สัญจรไปในอุทธุมาตกอสุภ โดยอาการ ๕ ดังนี้แล้ว ที่อันใดในซากอสุภปรากฏโดยอาการเป็นอุทธุมาตก ก็พึงให้พระโยคาพจรตั้งจิตไว้ว่าที่อันนี้เป็นอุทธุมาตก ผิว่าที่อันใดอันหนึ่งมิได้ปรากฏโดยอาการเป็นอุทธุมาตกเลย ก็ให้พระโยคาพจรกำหนดเอากายเบื้องบนมีพื้นท้องเป็นที่สุด เหตุที่อันนั้นเน่าพองยิ่งกว่าที่ทั้งปวงแล้ว พึงตั้งจิตไว้ว่า ที่อันนี้เป็นอุทธุมาตก พระโยคาพจรพึงถือเอานิมิตในซากอสุภนั้นให้ดีด้วยสามารถอุทธุมาตกนิมิต มีพรรณเป็นต้น แลมีสันธิเป็นปริโยสานอันควรแก่กล่าวแล้ว พึงตั้งสติให้ดีแล้วพิจารณาเนือง ๆ 


  เมื่อพระโยคาพจรพิจารณานั้น จะยืนก็ได้จะนั่งก็ได้ไม่มีกำหนด แต่ทว่าอย่าอยู่ให้ไกลนักใกล้นัก อยู่แต่พอประมาณ แล้วพิจารณาเห็นอานิสงส์ในอสุภกรรมฐานนั้น สำคัญว่าดวงแก้ว ตั้งไว้ซึ่งความเคารพรักใคร่จงหนัก ผูกจิตไว้ในอารมณ์ ถืออสุภนั้นให้มั่นด้วยดำริว่า อาตมาจะพ้นจากชราแลมรณะด้วยวิธีปฏิบัติอันนี้แล้ว ลืมจักษุขึ้นเล็งแลดูอสุภถือเอาเป็นนิมิตแล้ว พึงจำเริญบริกรรมภาวนาไปว่า   อุทฺธุมาตกํ ปฏิกุลํ อุทฺธุมาตกํ ปฏิกุลํ   ร้อยคาบพันคาบ 


   ลืมจักษุขึ้นแล้วเล็งแลดูแล้วพึงหลับลงพิจารณาเล่า ควรจะลืมจึงจะลืมควรจะหลับจึงหลับ เมื่อพระโยคาพจรกระทำเนือง ๆ ดังนี้ ได้ชื่อว่าถือเอาอุคคหนิมิตเป็นอันดี ปุจฉาถามว่า ถือเอาอุคคหนิมิตเป็นอันดีนั้นในกาลใด วิสัชนาว่า เมื่อพระโยคาพจรลืมจักษุขึ้นเล็งแลดูแล้วหลับลงพิจารณาเล่า อันว่านิมิตคือซากอสุภนั้น เข้าไปปรากฏในละเวกหว่างวิถีจิตของพระโยคาพจรเหมือนเมื่อแลดู ด้วยจักษุ เป็นอันเดียวกันในกาลใด ก็ได้ชื่อว่าพระโยคาพจรถือเอาอุคคหนิมิตเป็นอันดี พิจารณาเป็นอันดีกำหนดเป็นอันดีดังนี้แล้ว 


   ผิว่าพระโยคาพจรนั้นมิอาจถึงที่สุดสำเร็จแห่งภาวนา คือ ปฐมฌานในที่นั้น ก็พึงให้กลับมาสู่เสนาสนะ เมื่อจะกลับมานั้น พึงปฏิบัติให้เหมือนเมื่อแรกจะไปพิจารณาซากอสุภ ให้กลับมาแต่ผู้เดียวอย่ามีเพื่อ พึงให้กระทำอสุภกรรมฐานนั้นไว้ในใจ พึงตั้งจิตไว้ให้มั่น สำรวมอินทรีย์ไว้ให้สงบอยู่ภายใน อย่าทำน้ำใจอยู่ภายนอก เมื่อจะออกจากป่าช้านั้น พึงให้กำหนดหนทางกลับให้ตระหนักแน่ว่าหนทางอันนี้ไปข้างเหนือข้างใต้ตะวันตกตะวันออก หนทางอันนี้แวะไปซ้าย หนทางอันนี้แวะไปขวา มีก้อนศิลาแลจอมปลวกต้นไม้ แลกอไม้เครือเขาเถาวัลย์เป็นสำคัญอยู่ข้างนี้ ๆ พระโยคาพจรกำหนดหนทางแล้วกลับมาสู่เสนาสนะด้วยประการดังนี้แล้ว 


   เมื่อจะจงกรมนั้นพึงให้จงกรมในประเทศพื้นแผ่นดิน อันจำเพาะหน้าต่อทิศที่อยู่แห่งอสุภนิมิต แม้จะนั่งภาวนาก็พึงปูอาสนะให้เฉพาะหน้าสู่ทิศที่อยู่แห่งอสุภนิมิตนั้น ถ้ามีแหวแลต้นไม้แลรั้วกีดขวางอยู่ พระโยคาพจรมิอาจจะเดินจงกรม มิอาจจะตกแต่งอาสนะที่นั่งให้จำเพาะสู่ทิศอันนั้นได้ เหตุไม่มีที่ว่างที่เปล่า ก็อย่าพึงให้พระโยคาพจรเล็งแลดูทิศที่อยุ่แห่งอสุภนิมิต พึงให้ตั้งจิตจำเพาะต่อทิศที่อยู่แห่งอสุภนิมิตแล้ว ก็พึงให้เดินจงกรมแลนั่งภาวนาในประเทศอันสมควรนั้นเถิด ฯ 


   จักวินิจฉัยในเนื้อความ ๓ ข้อ คือ กำหนดในนิมิตโดยรอบคอบ ๑ คือ ถือเอาอุทธุมาตกอสุภนิมิตโดยอาการสิบเอ็ด ๑ คือพิจารณาหนทางอันไปแลมา ๑ เป็นเนื้อความ ๓ ข้อดังนี้ ซึ่งว่าให้พระโยคาจรกำหนดในที่นิมิตโดยรอบคอบนั้น มีคุณานิสงส์คืออุทธุมาตกอสุภนิมิตในเขลาเอันมีควรจะไป คือ เวลาสังวัธยายแลกำหนดนิมิตมีไม้เป็นต้นโดยรอบคอบแล้วลืมจักษุขึ้นเล็งแลดูซากอสุภ เพื่อจะถืออุคคหนิมิต 


   อันว่าอุทธุมาตกอสุภนั้น ปรากฏดุจลุกขึ้นหลอกหลอนแล้วยืนอยู่ มิฉะนั้นปรากฏดุจหนึ่งว่าเข้าครอบงำพระโยคาพจร มิฉะนั้น ปรากฏดุจแล่นไล่ติดตามมา เมื่อพระโยคาพจรเห็นอารมณ์อันพึงกลัว แปลกประหลาดเหมือนภูตปีศาจดังนั้น ก็จะมีจิตกำเริบเป็นสัญญาวิปลาสปราศจากสมปฤดี ดุจคนขลาดผีแลบ้าผีสิงแล้วจะสะดุ้งตกใจ ให้กายเกิดกัมปนาทมีโลมชาติอันชูชันทั่วสรรพางค์ 


  เหตุพระกรรมฐานทั้ง ๓๘ ซึ่งจำแนกไว้ในพระบาลีนั้น พระกรรมฐานบ่อนใดบ่อนหนึ่ง ซึ่งจะมีอารมณ์อันพึงกลัวเหมือนอุทธุมาตกอสุภกรรมฐานนี้หามิได้ พระโยคาพจรจะจำเริญพระกรรมฐานบ่อนนี้มักฉิบหายจากฌาน เหตุว่าพระกรรมฐานบ่อนนี้มีอารมณ์อันพิลึกพึงกลัวยิ่งนัก เหตุดังนี้ พระโยคาพจรพึงหยุดยั้งตั้งสติให้มั่นกระทำอาโภคจิตเนือง ๆ ว่า ประเพณีซากอสุภซึ่งจะลุกขึ้นหลอกแล้วแล่นไล่ติดตามมานั้นไม่มีอย่าง ผิว่าก้อนศิลาแลเครือเขาแล่นไล่ติดตามมาได้ ซากอสุภก็จะพึงลุกขึ้นหลอกหลอนแล่นไล่ติดตามกันดังนั้น 


   อนึ่ง ก้อนศิลาแลเครือเขาแล่นไล่ติดตามไม่ได้ ซากอสุภก็มิอาจจะแล่นไล่ติดตามได้เหมือนฉะนั้น อันว่าอาการอันเห็นปรากฏนี้ เกิดเพราะสัญญาอันกำหนดภาวนาจิต มีแต่มาตรว่าสัญญาแห่งท่าน ดูก่อนภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร อันนี้พระกรรมฐานปรากฏแก่ท่านแล้วอย่ากลัวเลย พระโยคาพจรกุลบุตรบรรเทาเสียซึ่งสะดุ้งตกใจ ยังปราสาทเลื่อมใสให้บังเกิดแล้ว พึงยังภาวนาจิตให้สัญจรไปในอุทธุมาตกนิมิตนั้นเถิด พระโยคาพจรก็จะสำเร็จภาวนาวิเศษ คือ ปฏิภาคอัปปนาปฐมฌานในเบื้องหน้า 


  พระโยคาพจรกำหนดนิมิตโดยรอบคอบนั้นมีคุณานิสงส์ คือ มิได้เป็นที่หลงใหลแห่งน้ำจิตดังนี้ พระโยคาพจรยังนิมิตตคาหะ คือ ถือเอาอุทธุมาตกนิมิตโดยอาการ ๑๑ ให้สำเร็จแล้วก็จะได้คุณานิสงส์ คือ น้อมพระกรรมฐานมาผูกไว้ในจิต อุคคหนิมิตจะบังเกิดแก่พระโยคาพจร ก็เพราะที่ลืมจักษุขึ้นเล็งแลอุทธุมาตกอสุภ เมื่อพระโยคาพจรยังภาวนาจิตให้สัญจรไปในอุคคหนิมิต แล้วก็จะได้ซึ่งปฏิภาคนิมิต 


  เมื่อยังภาวนาจิตให้สัญจรไปในปฏิภาคนิมิตแล้ว ก็จะได้สำเร็จอัปปนา คือ ปฐมฌาน พระโยคาพจรประดิษฐานอยู่ในอัปปนาคือ ปฐมฌานแล้วจะจำเริญพระวิปัสสนา พิจารณาองค์ฌานเป็นอนิจจังทุกขัง อนัตตาแล้ว ก็จะได้สำเร็จพระอรหัตตัดกิเลสขาด เข้าสู่พระปรินิพพานควรแก่การกำหนด พระโยคาพจรยังนิมิตคาหะ คือถือเอาอุทธุมาตกนิมิตให้สำเร็จโดยอาการ ๑๑ มีคุณานิสงส์ คือจะน้อมเอากระกรรมฐานมาผูกในจิตดังนี้ แลซึ่งว่าให้พระโยคาพจรพิจารณาทางอันไปแลจะมีคุณานิสงส์ คือ เป็นเหตุจะยังน้ำจิตให้ดำเนินไปสู่กรรมฐานวิถีนั้นคือ พระโยคาพจรจำพวกนี้ถือเอาซึ่งอุคคหนิมิตในอุทธุมาตกอสุภแล้วกลับมานั้น 


   ผิว่ามีทายกพวกใดพวกหนึ่งมาพบเข้าในละเเวกหว่างหนทาง แล้วถามถึงดิถี วัน คืน ว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า วันนี้เป็นวันอะไร มิฉะนั้นเขาถามถึงปริศนามิฉะนั้น เขาปราศรัยสั่งสนทนาเป็นสุนทรกถา พระโยคาพจรจะนิ่งเสียด้วยอาโภคจิตคิดว่า ข้าเรียนพระกรรมฐานอยู่ต้องการอะไร ที่ข้าจะบอกจะกล่าวเจรจาตอบ จะนิ่งเสียด้วยอาโภคจิตดังนี้แล้ว จะเดินไปนั้นไม่สมควร ๆ จะบอกเนื้อความตามเหตุ ถ้าทายกเขาถามวันพึงบอกวัน ถามถึงปริศนาพึงแก้ปริศนา ผิว่าไม่รู้พึงบอกว่าไม่รู้ 


  อนึ่ง พึงปราศรัยสนทนาโดยปฏิสันถาร เมื่อพระโยคาพจรประกอบต่าง ๆ อย่างพรรณนามานี้ อุคคหมินิตที่พระโยคาพจรได้นั้น ยังไม่แม่นยำยังอ่อนอยู่ ก็จะเสื่อมเสียจากสันดาน พระโยคาพจร เมื่ออุคคหนิมิตเสื่อมสูญจากสันดานดังนี้ก็ดี แม้ว่าทีทายกมาถาม ดิถีขึ้นแรมก็พึงบอกให้แก่เขา ถ้าเขาถามปริศนาและโยคาพจรนั้นมิได้รู้ ก็พึงบอกแก่เขาว่า ข้าไม่รู้ ผิว่ารู้ก็ควรจะกล่าวแก้โดยเอกเทศ พึงให้ปราศรัยสนทนาตอบทายกโดยอันสมควร 


   เห็นภิกษุอาคันตุกมาสู่สำนักแห่งตน ก็พึงให้กระทำปราศรัยสนทนาด้วยอาคันตุกภิกษุ อนึ่ง พึงให้พระโยคาพจรบำเพ็ญขุททกวัตรอันน้อยเป็นต้น คือเจติยังคณวัตร ปฏิบัติกวาดแผ้วเป็นต้นในลานพระเจดีย์ ๑ โพธิยังคณวัตร ปฏิบัติในลานพระมหาโพธิ ๑ อุโปสถาคารวัตร ปฏิบัติในโรงอุโบสถ ๑ โภชนาสาลาวัตร ปฏิบัติในโรงฉัน ขันตาฆราวัตร ปฏิบัติในโรงไฟ ๑ อาจาริยวัตรปฏิบัติแก่อาจารย์ ๑ อุปัชฌายวัตร ปฏิบัติพระอุปัชฌายะ ๑ อาคันตุกวัตร ปฏิบัติแก่ภิกษุแก่ภิกษุอาคันตุก ๑ คมิยะวัตร ปฏิบัติแก่ภิกษุเดินทาง ๑ 


   เมื่อพระโยคาพจรบำเพ็ญขุททกวัตรเป็นต้นดังนี้ อันว่าอุคคหนิมิตอันอ่อนแรกได้ ก็จะฉิบหายจากสันดานแห่งพระโยคาพจร แม้ว่าพระโยคาพจรจะปรารถนากลับคืนไป ถือเอานิมิตอันนั้นใหม่ ก็มิอาจจะไปสู่ประเทศป่าช้านั้นได้ เหตุว่าฝูงผีมนุษย์เนื้อร้ายหากหวงแหนพิทักษ์รักษาอยู่ อนึ่ง แม้พระโยคาพจรกลับไปสู่ป่าช้านั้นได้ก็ดี อุทธุมาตกอสุภนั้นก็อันตรธานเหตุอุทธุมาตกอสุภนั้นไม่ตั้งอยู่นาน ตั้งอยู่วันหนึ่งสองวันแล้วหายกลายเป็นซากอสุภอื่น มีวินีลกอสุภเป็นต้น 


  พระโยคาพจรมิอาจพิจารณาเอาอุคคหนิมิตนั้นคืนได้ เหตุอารมณ์นั้นต่างไป แต่บรรดาพระกรรมฐานบ่อนใดบ่อนหนึ่ง จะได้ด้วยยากอย่างอุทธุมาตกอสุภกรรมฐานนี้หามิได้ เหตุดังนั้นเมื่ออุคคหนิมิตหายไป เพราะบอกดิถีวันขึ้นแรมแก่ทายกเป็นต้นด้วยประการดังนี้แล้ว พึงพิจารณามรรคาวิถีที่ตนไปแลมา ตราบเท่าถึงที่อันคู้เข้าซึ่งบัลลังก์สมาธิแล้วแลนั่งนั้น ว่าอาตมาะออกจากวิหารที่อยู่โดยประตูอันนี้ ได้ไปสู่หนทางจำเพาะหน้าสู่ทิศอันโน้น ไปถึงที่นั้น อาตมะแวะไปซ้าย ไปถึงที่นั้นอาตมะแวะไปขวา ไปถึงอันนั้นมีก้อนศิลาเป็นสำคัญ ถึงที่อันนั้นมีจอมปลวกแลต้นไม้กอไม้เครือเขาเถาวัลย์อันใดอันหนึ่งเป็นสำคัญ 


  อาตมะไปโดยหนทางอันนั้นพบซากอสุภอยู่ที่โน้น ยืนอยู่ที่นั้นหันหน้าไปสู่ทิศอันโน้น แลพิจารณานิมิตโดยรอบคอบดังนี้ ถือเอาอสุภนิมิตดังนี้ ออกจากป่าโดยทิศชื่อโพ้นแล้วสำเร็จกิจสิ่งนั้น ๆ กลับมาโดยหนทางอันนี้ นั่งอุรุพันธาสน์อยู่ในที่นี้ เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาดังนี้ อุคคหนิมิตอันหายไปก็จะปรากฏกลับคืนดุจหนึ่งว่าตั้งอยู่จำเพาะหน้า พระกรรมฐานของพระโยคาพจรก็จะไต่ไปดำเนินไปสู่มนสิการวิถีโดยอาการก่อน พระโยคาพจรพิจารณาหนทางอันไปแลมานั้นมีคุณานิสงส์คือ เหตุจะยังน้ำจิตให้ไต่ไปสู่กรรมฐานวิถีดังพรรณนามานี้ 


เมื่ออุคคหนิมิตปรากฏกลับคืนมา บังเกิดในสันดานดังนี้แล้ว พระโยคาพจรพึงยังน้ำจิตให้สัญจรไปในอุทธุมาตกปฏิกูลแล้วพึงพิจารณาให้เห็นอานิสงส์ว่า อาตมะจะยังฌานให้บังเกิดแล้วจะจำเริญพระวิปัสสนามีฌานเป็นที่ตั้ง พิจารณาฌานเป็นพระไตรลักษณ์แล้ว จะพ้นจากชาติชราแลมรณะเพราะพิธีทางปฏิบัติ อนึ่งพระโยคาพจรพิจารณาเห็นอานิสงส์ดังนี้ พึงรักษาอุคคหนิมิตไว้ให้มั่นคงอย่าให้อันตรธาน พึงทำการให้เหมือนคนยากรักษาดวงแก้ว ธรรมดาคนเข็ญใจได้ดวงแก้วอันมีราคาเป็นอันมากนั้น ย่อมมีความเคารพรักใคร่ชื่นชมโสมนัสในดวงแก้วด้วยสำคัญเข้าใจว่า แก้วดวงนี้บุคคลผู้อื่นจะได้พบได้เห็นเป็นอันยากยิ่งนักอาตมาได้ดวงแก้วนี้มาไว้ในเรือนเป็นบุญลาภล้ำเลิศประเสริฐ 


  เข้าใจดังนี้แล้วก็มีความรักใคร่ในดวงแก้วยิ่งนัก รักษาไว้มั่นคงมิได้สูญหายไปได้ฉันใดก็ดี โยคาพจรบำเพ็ญพระกรรมฐานอันนี้ ก็พึงให้มีความรัก ความยินดี เหมือนคนเข็ญใจได้ดวงแก้วอันมีราคา โยคาพจรบำเพ็ญพระกรรมฐานอันนี้นี่ยาก พระกรรมฐานบ่อนอื่น ๆ บำเพ็ญง่ายแท้จริงโยคาพจรจำเริญจตุธาตุกรรมฐานนั้น ก็พึงพิจารณาฌามหาภูตรูป ๔ ของตนเอง โยคาพจรจำเริญอานาปานกรรมฐานเล่า ก็ตั้งสติไว้ที่ปลายนาสิกแลริมโอษฐ์ อันถูกลมถูกต้องเอาลมเป็นนิมิต พิจารณาลมนาสิกของตน โยคาพจรจำเริญกสิณกรรมฐานกระทำดวงกสิณทำดวงกสิณโดยใหญ่เท่ากับตะเเกรง โดยน้อยเท่าขอบขัน แล้วจำเริญภาวนาโดยอัธยาศัยไม่เร่งไม่รัด 


   พระกรรมฐานอื่นคือ อนุสสติแลพรหมวิหารนั้นโยคาพจรได้ง่ายไม่พักลำบากกายใจ อันอุทธุมาตกกรรมฐานคงจะตั้งอยู่ก็แต่วันหนึ่งสองวัน เบื้องหน้าแต่นั้นก็กลายเป็นอื่นมีนีลกอสุภเป็นต้น เหตุดังนั้น พระกรรมฐานบ่อนอื่นจะเป็นของหายากยิ่งกว่าอุทธุมาตกกรรมฐานนี้หามิได้ เมื่อพระโยคาพจรสำคัญเข้าใจอุทธุมาตกอสุภเป็นดวงแก้วดังนี้แล้ว พึงให้มีความเคารพรักใคร่ในอุคคหนิมิตพึงรักษาอุคคหนิมิตไว้ อย่าให้อันตรธานหายจากสันดานได้ มีอุปมาเหมือนคนเข็นใจได้ดวงแก้วมีราคามาก แล้วรักษาไว้เป็นอันดีนั้น 


   อันดับนั้นโยคาพจรนั้นนั่งในที่สบาย กลางวันก็ดีให้ผูกจิตไว้ในนิมิตด้วยบริกรรมภาวนาว่า   อุทฺธุมาตกํ ปฏิกุลํ อุทฺธุมาตกํ ปฏิกุลํ   เอาวิตกชักมาซึ่งนิมิตพิจารณาเนือง ๆ แล้ว ๆ เล่า ๆ อันว่าปฏิภาคนิมิตก็บังเกิดแก่โยคาพจร อุคคหนิมิตกับปฏิภาคนิมิตมีเหตุต่างกัน อุคคหนิมิตนั้นปรากฏสภาคเห็นเป็นอันพึงเกลียดพึงกลัว แลแปลกประหลาดยิ่งนัก แลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏดุจบุรุษมีกายอันพ่วงพี บริโภคอาหารตราบเท่ามีประโยชน์แล้วแลนอนอยู่เมื่อโยคาพจรได้ปฏิภาคนิมิตนั้นแล้ว 


   อันว่านิวรณกรรม ๕ ประการ ก็ปราศจากสันดานโดยวิขัมภนปหาน พร้อมกันกับโยคาพจรได้ปฏิภาคนิมิต แลนิวรณณธรรม ๙ ประการนั้นคือ กามฉันทนิวรณ์ ๑ พยาบาทนิวรณ์ ๑ ถีนมิทธนิวรณ์ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ๑ วิจิกิจฉานิวรณ์เป็น ๕ นิวรณ์คือ กามฉันทะฉิบหายจากสันดานโดยวิขัมภนปหานเหตุโยคาพจรมิได้กระทำไว้ในใจ ซึ่งกามคุณอันเป็นภายนอก แลพยาบาทนิวรณ์นั้นปราศจากสันดานโยคาพจร เหตุโยคาจพจรสละเสียซึ่งอาฆาตอันมีความรักเป็นมูลเหตุ เปรียบดุจบุคคลอันละโลหิตเสียแล้วก็ปราศจากหนอง แลถีนมิทธนิวรณ์นั้นปราศจากสันดานพระโยคาพจร เหตุปรารภรำพึงเพียงเคร่งครัดยิ่งนัก แลอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์นั้นปราศจากสันดาน เหตุโยคาพจรประกอบเนือง ๆ ในธรรมอันเป็นที่ระงับ แลมิได้กระทำให้กำเริบร้อน แลวิจิกิจฉานิวรณ์นั้นคือความสงสัยในสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ อันเป็นผู้แสดงซึ่งปฏิบัติแลวิธีทางปฏิบัติ แลผลแห่งปฏิบัติคือโลกิยผลแลโลกุตตรผลนั้นปราศจากสันดาน 


   เพราะเหตุเห็นประจักษ์แจ้งในภาวนาวิเศษอันตนได้นิวรณธรรม ๕ ประการนี้ ดับพร้อมกันก็บังเกิดปรากฏแห่งปฏิภาคนิมิตอันว่าองค์ฌาน ๔ ประการนี้ คือวิตกอันยกอารมณ์ขึ้นสู่จิต ๑ คือวิจาร มีกิริยาอันให้สำเร็จ คือพิจารณาปฏิภาคนิมิต ๑ คือปีติบังเกิดแต่เหตุคือปฏิภาคนิมิต อันพระโยคาพจรได้ ๑ คือสุขอันมีปัสสัทธิยุคล คือกายปัสสิทธิแลจิตปัสสัทธิเป็นเหตุ ด้วยว่าโยคาพจรมีจิตกอปรด้วยปีติแล้ว ปัสสัทธิก็บังเกิดแก่โยคาพจร ๑ คือเอกัคคตามีสุขเป็นเหตุ ด้วยสภาวะ โยคาพจรเป็นสุขแล้วจึงมีสมาธิจิต ๑ องค์ฌานทั้ง ๕ ประการนี้บังเกิดปรากฏในปฏิภาคนิมิตอันอุปจารฌานนั้น บังเกิดเป็นรูปเปรียบแห่งปฐมฌาน ก็ว่าอัปปนาฌานคือปฐมฌานก็ดี แลกิริยาที่ถึงซึ่งชำนาญในปฐมฌานก็ดี เบื้องหน้าแต่อุปจารฌานนี้ นักปราชญ์พึงรู้โดยนัยดังกล่าวแล้วในปฐมวีกสิณนั้นเถิด 


จบอุทธุมาตกอสุภโดยสังเขปเท่านี้ 



   ในวินีลกรรมฐาน มีข้ออธิบายว่า ให้พระโยคาพจรพิจารณาซากอสุภมีสีเขียวเป็นอารมณ์ แลวินิจฉัยอธิบายในวินีลกอสุภกรรมฐานนี้ ก็เหมือนกันกับอุทธุมาตกอสุภกรรมฐาน จะแปลกประหลาดกัน แต่บริกรรมในอุทธุมาตกอสุภนั้นบริกรรมว่า   อุทฺมาตกํ ปฏิกุลํ อุทฺธุมาตกํ ปฏิกุลํ   ในวินีลกอสุภกรรมฐานนี้ไห้บริกรรมว่า  วินีลกํ ปฏิกุลํ วินีลกํ ปฏิกุลํ   ในวินีลกอสุภกรรมฐานนี้ อุคคหนิมิตมีสีอันด่างพร้อยถ้าปรากฏดังนี้ได้ชื่อว่าอุคคหนิมิตบังเกิด แลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏด้วยสามารถอันหนาขึ้นแห่งสีใดสีหนึ่ง คือสีแดงสีขาวสีเขียวเจือกัน แลมีสีใดสีหนึ่งมากแผ่กลบสีทั้งปวง ถ้าปรากฏดังนี้ได้ชื่อว่าปฏิภาคนิมิตบังเกิด ฯ 


จบวินีลกอสุภ



  ในวิปุพพกอสุภกรรมฐานนั้น ให้โยคาพจรพิจารณาซากอสุภอันมีน้ำหนองไหลเป็นอารมณ์ คือบริกรรมว่า   วิปุพฺพกํ ปฏิกุลํ วิปุพฺพกํ ปฏิกุลํ   ร้อยคาบพันคาบตราบเท่ากว่าจะได้สำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในวิปุพพกรรมฐานนี้ ปรากฏดุจมีหนองไหลอยู่มิขาด แลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏเป็นร่างอสุภสงบแน่นิ่งอยู่มิได้หวาดไหว ซึ่งปรากฏดุจมีหนองอันไหลอยู่เหมือนอุคคหนิมิตนั้นหาบ่มิได้ ฯ 


จบวิปุพพอสุภ



   ในวิฉิททกอสุภกรรมฐานนั้น มีข้ออธิบายว่า ให้โยคาพจรพิจารณาซากเฬวระแห่งข้าศึกแลโจร อันพระมหากษัตริย์ตรัสให้ตัดให้ฟัน มีศีรษะอันขาด มือขาด เท้าขาด แล้วกลิ้งอยู่ในที่สนามรบแลป่าช้า อันเป็นที่อาศัยแห่งโจรแลป่าช้า ถ้ามิฉะนั้นพึงพิจารณาซากอสุภแห่งมนุษย์ อันพาลฤค เป็นต้นว่าเสือโคร่งแลเสือเหลืองขบกัดให้ขาดเป็นท่อน ๆ ทอดทิ้งอยู่ในไพรสณฑ์ประเทศ เหตุดังนั้นเมื่อโยคาพจรไปสู่ที่พิจารณาซากอสุภนั้น 


  ผิว่าซากอสุภอันตกอยู่ในทิศต่าง ๆ นั้น ปรากฏแก่โยคเทศคลองที่สว่างของจักษุแห่งพระโยคาพจร ด้วยอาวัชชนะพิจารณาครั้งเดียวก็เป็นบุญลาภอันดีนัก ถ้าแลซากอสุภนั้นมิได้สู่โยคเทศคลองที่สว่างแห่งจักษุ ด้วยพิจารณาครั้งเดียวก็อย่าพึงให้พระโยคาพจรถือเอาซากอสุภนั้นมาวางไว้ในที่อันเดียวกันด้วยมือแห่งตน เมื่อถูกต้องจับถือด้วยมือแห่งตนแล้วก็จะคุ้นจะเคยไป จะไม่รังเกลียดอายในซากอสุภนั้น 


   เหตุดังนั้นพึงให้พระโยคาพจรใช้โยมวัดเเลสามเณรแลผู้ใดผู้หนึ่ง นำมาวางไว้ในที่อันเดียวกัน ถ้าหาผู้ใดผู้หนึ่งจะช่วยนำมามิได้ ก็พึงให้โยคาพจร เอาไม้เท้าแลไม้ส้าวคัดต้อนเข้าวางไว้ให้ห่างกันแต่ ๑ นิ้ว แล้วพึงกำหนดจิตจำเริญบริกรรมภาวนาว่า   วิฉิทฺทกํ ปฏิกุลํ วิฉิทฺทกํ ปฏิกุลํ   ร้อยคาบพันคาบ ตราบเท่าอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตจะบังเกิด อุคคหนิมิตในวิฉิททกกรรมฐานนี้ เป็นอสุภนิมิตปรากฏในละเวกหว่างวิถีจิต มีอาการอันขาดในท่ามกลางเหมือนอย่างอสุภนั้น แลปฎิภาคนิมิตนั้นปรากฏเหมือนอวัยวะบริบูรณ์ มิได้เป็นช่องเป็นหว่างอย่างอุคคหนิมิต ฯ 


จบวิฉิททอสุภ



  ในวิกขายิตกอสุภนั้นมีข้ออธิบายว่า ให้พระโยคาพจรพิจารณาซากอสุภ อันสุนัขเป็นต้นกัดทึ้งยื้อคร่า แล้วกำหนดจิตบริกรรมภาวนาว่า   วิกฺขายิตกํ ปฏิกุลํ วิกฺขายิตกํ ปฏิกุลํ  ร้อยคาบพันคาบตราบเท่าอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตจะบังเกิด อุคคหนิมิตใดวิกขายิตกนี้ปรากฏเหมือนร่างอสุภอันสัตว์กัดกินกลิ้งอยู่ในที่นั้น ๆ แลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏบริบูรณ์สิ้นทั้งร่างกาย ปรากฏเป็นที่สัตว์กัดกินนั้นหาบ่มิได้ 


จบวิกขายิตกอสุภ



   วิขิตตตกอสุภนั้น มีข้ออธิบายว่า ให้โยคาพจรใช้โยมวัดแลสามเณรแลผู้ใดผู้หนึ่ง ให้ประมวลมาซึ่งอสุภอันที่ตกเรี่ยรายอยู่ในที่ต่าง ๆ มาวางไว้ในที่อันเดียวกัน มิฉะนั้นให้ประมวลมาด้วยตนเอง วางไว้ในที่อันเดียวกันให้ห่างกันนิ้วหนึ่ง ๆ แล้วพึงกำหนดจิตจำเริญบริกรรมว่า   วิกฺขิตฺตกํ ปฏิกุลํ วิกฺขิตฺตกํ ปฏิกุลํ   จงเนือง ๆ อันว่าอุคคหนิมิตในวิกขิตตกกรรมฐานนี้ มีสภาวะปรากฏเป็นหว่าง ๆ เหมือนร่างอสุภนั้น แลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏเป็นร่างกายบริบูรณ์จะได้มีช่องหว่างหามิได้ ฯ 


จบวิกขิตตกอสุภ



  ในหตวิกตตกอสุภนั้นมีข้อวินิจฉัยอธิบาย ให้พระโยคาพจรประมวลมาเองก็ดี ใช้ผู้อื่นให้ประมวลมาก็ดี ซึ่งซากอสุภอันบุคคลผู้เป็นไพรีปัจจามิตร สับฟันมีอาการดังเท้ากากระทำให้ขาดเป็นท้อน ๆ ทิ้งไว้ในที่ทั้งปวงเป็นต้นว่าป่าชัฏแลป่าช้านั้น นำมาวางไว้ให้ห่าง ๆ กันละ ๑ นิ้ว ๆ แล้วพึงกำหนดจิตจำเริญบริกรรมว่า   หตวิกฺขิตตกํ ปฏิกุลํ หตวิกฺขิตฺตกํ ปฏิกุลํ   จงเนือง ๆ ตราบเท่าอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตมาบังเกิดในสันดาน อันว่าอุคคหนิมิตบังเกิดปรากฏนั้น ดุจรอยปากแผลอันบุคคลประหาร แลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏเต็มบริบูรณ์ จะได้เป็นช่องเป็นหว่างอย่างอุคคหนิมิตนั้นหามิได้ ฯ 


จบหตวิกขิตตกอสุภ



   ในโลหิตกอสุภนั้น มีข้อวินิจฉัยอธิบายว่า ให้พระโยคาพจรพิจารณาดูซึ่งซากอสุภ อันบุคคลประหารในอวัยวะมีมือและเท้าเป็นอาทิให้ขาด มีโลหิตอันล้นไหลออกแลทิ้งไว้ในที่สนามรบเป็นต้นก็ดี แลอสุภมีโลหิตอันไหลออกจากปากแผลฝีแลต่อมเป็นต้นแตกออกก็ดี เมื่อเห็นอสุภนั้น พึงกำหนดพิจารณาเอาเป็นอารมณ์แล้วจึงจำเริญบริกรรมว่า   โลหิตกํ ปฏกุลํ โลหิตกํ ปฏิกุลํ   จงเนือง ๆ เป็นนิตย์ อันว่าอุคคหนิมิต ในโลหิตกอสุภนี้ เมื่อปรากฏในมโนทวารนั้นมีอาการอันไหวดุจผ้าแดงอันต้องลมแล้งแลไหว ๆ อยู่นั้นแลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏเป็นอันดีจะได้ไหวได้ติงหามิได้ ฯ 


จบโลหิตกอสุภ



   ในปุฬุวกอสุภนั้น มีอรรถาอธิบายว่า พระโยคาพจรพิจารณาซึ่งซากอสุภอันบุคคลทิ้งไว้สิ้น ๒ วัน ๓ วันแล้ว มีหนอนอันคลานคล่ำออกมาจากทวารทั้ง ๙ นั้น อนึ่งโสต จะพิจารณาในซากกเฬวระแห่งสัตว์ มีสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกแลมนุษย์ แลโคกระบือช้างม้าแลงูเหลือมเป็นต้นอันมีหมู่หนอนประมาณทั่วกายแห่งสัตว์นั้น ๆ คลานคล่ำอยู่ดุจกอบแห่งข้าวสาลีอันขาวนั้นก็ได้ เมื่อโยคาพจรเห็นดังนั้นแล้ว พึงกำหนดจิตพิจารณาเอาเป็นอารมณ์แล้วจึงบริกรรมว่า  ปุฬุวกํ ปฏิกุลํ ปุฬุวกํ ปฏกุลํ   จงเนือง ๆ เถิด 


   ถ้าพระโยคาพจรเจ้ามีอุปนิสัยสมควรอยู่แล้วแต่พิจารณาเห็นซากอสุภสัตว์ก็จะได้อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตโดยง่าย มิพักลำบากดุจพระจุลปิณฑปาติกติสสเถระอันพิจารณาเห็นซากอสุภช้าง ในภายในเมืองอันชื่อว่ากาฬทีฑวาปี แลได้สำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตนั้น อันว่าอุคคหนิมิตในปุฬุวกกรรมฐานนี้ เมื่อปรากฏในมโนทวารนั้น มีอาการอันหวั่นไหว เหมือนหมู่หนอนอันสัญจรคลานคล่ำอยู่นั้น แลปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏสงบเป็นอันดี ดุจกองข้าวสาลีอันขาวนั้น ฯ 


   ในอัญฐิกอสุภนั้น มีอรรถธิบายว่าโยคาพจรพิจารณาซากอสุภอันมีร่างอัฐิทั้งสิ้น อันประกอบด้วยมังสะและโลหิต แลผูกรัดด้วยเส้นใหญ่น้อยก็ได้ อนึ่งจะพิจารณาท่อนอัฐิอันเดียวอันตกอยู่ในพื้นแผ่นดินก็ได้ เหตุดังนั้นโยคาพจรพึงไปสู่ที่เขาทิ้งอัฐิไว้โดยนัยก่อนแล้ว พึงกำหนดอัฐิกับทั้งอารมณ์ด้วยสามารถแห่งก้อนศิลาเป็นต้น 


   อันอยู่โดยรอบคอบแล้วให้กำหนดโดยสภาวะเป็นปกติ ว่าสิ่งนี้เป็นกระดูก แลพึงถือเอาอัฐินิมิตโดยอาการ ๑๐ คือ สี ๑ เพศ ๑ สัณฐาน ๑ ทิศ ๑ ที่ตั้ง ๑ ที่กำหนด ๑ ที่ต่ำ ๑ ที่สูง ๑ ระหว่าง ๑ ที่ต่อ ๑ รอบคอบแห่งอัฐิ ๑ สิริเป็น ๑๑ ดังนี้อัฐินั้นมีสีขาว ครั้นเมื่อโยคาพจรพิจารณาจึงมิได้ปรากฏโดยปฏิกูล เหตุสีขาวอันนั้นเจือไป ข้าโอทาตกสิณ เหตุดังนั้นพระโยคาพจรผู้จำเริญอัฏฐิกรรมฐาน พึงพิจารณาให้เห็นว่าเป็นปฏิกูลพึงเกลียดว่าสิ่งนี้เป็นร่างอัฐิให้จงได้ 


   ซึ่งให้พิจารณาอัฐินิมิตโดยเพศนั้น คือพิจารณามือแลเท้า ศีรษะแลอกแขนแลสะเอว ขาแลแข้งแห่งร่างกายอัฐิซึ่งให้พิจารณาร่างอัฐิกนิมิตโดยสัณฐานนั้น คือให้พิจารณาอัฐิอันเล็กใหญ่ยาวสั้นกลมแลสี่เหลี่ยม ซึ่งให้พิจารณาโดยทิศแลโอกาสนั้น มีอรรถาธิบายดังพรรณนาแล้วในอุทธุมาตกกรรมฐานนั้น ซึ่งให้กำหนดโดยปริจเฉทนั้น คือ ให้กำหนดซึ่งที่สุดแห่งอัฐินั้น ๆ เมื่อโยคาพจรกำหนดซึ่งที่สุดแห่งอัฐิดังนี้แล้ว อันว่าเพศมีมือเป็นต้นอันได้ปรากฏในอัฐิอสุภนั้น ก็พึงให้โยคาพจรถือเอาซึ่งเพศมีมือเป็นต้นนั้นเป็นอารมณ์ แล้วพึงจำเริญบริกรรมให้สำเร็จอัปปนาฌานจงได้ 


  ซึ่งว่าให้กำหนดโดยที่ต่ำแลที่สูงนั้น พึงให้กำหนดซึ่งที่ต่ำแลที่สูงแห่งอัฐินั้น ๆ อธิบายว่าให้พระโยคาพจรพิจารณาประเทศที่ตั้งแห่งอสุภว่า อาตมะอยู่ที่ต่ำอัฐิอยู่ในที่สูง อาตมะอยู่ที่สูงอัฐิอยู่ที่ต่ำ ซึ่งว่าให้โยคาพจรกำหนดโดยที่ต่อนั้น คือให้กำหนดซึ่งที่ต่อเเห่งอัฐิสองท่อน แต่บรรดาที่ต่อกันนั้น ซึ่งให้กำหนดโดยระหว่างนั้น คือให้กำหนดระหว่างแห่งอัฐินั้น ซึ่งให้กำหนดโดยรอบคอบแห่งอัฐินั้น ๆ คือให้พระโยคาพจรยังปัญญาให้สัญจรไปในร่างอัฐิทั้งสิ้นนั่นแล้ว พึงกำหนดโดยรอบคอบว่าอัฐิอันนี้อยู่ในที่นี้ ๆ เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาดังนี้แล้ว อุคคหนิมิตปฏิภาคนิมิตยังมิได้บังเกิด ก็พึงให้พระโยคาพจรตั้งจิตไว้ในกระดูกหน้าผากพระโยคาพจรถือเอานิมิตโดยอาการ ๑๑ โดยควรในปุฬุวกอสุภเป็นต้นเบื้องหน้าแต่อัฐิอสุภนี้เหมือนดังนั้นเถิด โยคาพจรบำเพ็ญพระอัฐิกรรมฐานนี้ จะพิจารณาร่างอัฐิทั้งนั้นก็ได้ จะพิจารณาร่างอันติดกันอยู่โดยน้อย หลุดจากกันโดยมากก็ได้ จะพิจารณาท่อนอัฐิอันเดียวก็ได้ ตามแต่จะเลือกพิจารณาเถิด 


   เมื่อพระโยคาพจรถือเอานิมิตโดยอาการ ๑๑ ในอัฐิกอสุภ อันใดอันหนึ่งดังนี้แล้วพึงกำหนดจิตจำเริญบริกรรมว่า   อฏฺิกํ ปฏิกุลํ อฏฺิกํ ปฏิกุลํ   จงเนือง ๆ กว่าจะสำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตในอัฐิอสุภกรรมฐานนี้เหมือนกันเป็นอันเดียว มิได้แปลกประหลาดกัน ซึ่งว่าอุคคหนิมิตเหมือนกันเป็นอันเดียวนั้น ควรแต่ในท่อนอัฐิอันเดียว พระโยคาพจรพิจารณาแต่ท่อนอัฐิอันเดียว 


   นิมิตทั้ง ๒ จึงมิได้ต่างกัน ถ้าพระโยคาพจรพิจารณาร่างอัฐิทั้งสิ้น นินิตทั้ง ๒ นั้นก็ปรากฏต่างกัน อุคคหนิมิตนั้นปรากฏเป็นช่องเป็นหว่างอยู่ ปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏในมโนทวารเป็นร่างอัฐิอสุภบริบูรรณ์สิ้นทั้งนั้น จะเป็นช่องเป็นหว่างอย่างอุคคหนิมิตหามิได้ เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาอัฐิกรรมฐานทั้งหลายนั้นอุคคหนิมิต ปรากฏพึงเกลียดพึงกลัว เพราะเป็นกระดูกแท้แลโยกโคลงหวั่นไหวปฏิภาคนิมิตบังเกิดแล้วไม่โยกโคลง หวั่นไหวแลเกลี้ยงเกลางดงาม จึงให้พระโยคาพจรมีความชื่นชมโสมนัส เหตุนิมิตนั้นเป็นที่จะนำมาซึ่งอุปจารแลอัปปนาแก่พระโยคาพจร ฯ 


จบอัฏฐิกอสุภเท่านี้



  อสุภกรรมฐานทั้ง ๑๐ นี้ ท่านจัดไว้ว่าเป็นที่สบายของบุคคลที่เป็นราคจริตอันประพฤติมักมาก ด้วยความกำหนัดยินดีโดยธรรมดา เมื่อจะแยกออกเป็นส่วน ๆ แล้ว อสุภส่วนหนึ่ง ก็เป็นที่สบายของบุคคลราคจริตส่วน ๆ ตามที่ท่านได้แสดงไว้ว่า 


  อุทธุมาตกอสุภ เป็นที่สบายของบุคคลราคจริต กำหนัดยินดีโดยทรวดทรงสัณฐาน เพราะในอสุภนี้ส่อแสดงให้เห็นว่าสรีรสัณฐานนี้ต้องถึงความวิปริตพองขึ้นโดยธรรมดา ๆ 


   วินีลกอสุภ เป็นที่สบายของบุคคลราคจิรต มักกำหนัดยินดีโดยผิวพรรณ เพราะในอสุภนี้ส่อแสดงให้เห็นว่าผิวพรรณนี้ ต้องถึงวิปริตเขียวมองหม่นหมองไปโดยธรรมดา ฯ 


   วิปุพพกอสุภ เป็นที่สบายของบุคคลราคจริต มักกำหนัดยินดีโดยสรีระอันปรนปรุงทาบทาด้วยเครื่องหอม เพราะในอสุภนี้ส่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องหอมที่ทาบทาในกายนี้ ต้องถึงวิปริตเครื่องหอมกลับไปเป็นกลิ่นเหม็นไปโดยธรรมดา ฯ 


   วิฉิททกอสุภ เป็นที่สบายของบุคคลราคจิรต มักกำหนัดยินดีโดยท่านกายอันเป็นแท่งทึบ เพราะในอสุภนี้ ส่อแสดงให้เห็นว่าภายในกายนี้ เป็นโพรงเป็นช่องอยู่โดยธรรมดา ฯ 


  วิกขายิตกอสุภ เป็นที่สบายของบุคคลราคจริต มักกำหนัดยินดีโดยแท่งเนื้อที่เป็นปัจจัยแก่แก่กิเลสอันแรงกล้า มีแท่งเนื้อคือเต้านมเป็นต้น เพราะในอสุภนี้ ส่อแสดงให้เห็นว่าแท่งเนื้อเหล่านี้ต้องถึงความวิปจริตไปโดยธรรมดา ฯ 


   วิขิตตกอสุภ เป็นที่สบายของคนราคจริต มักกำหนัดยินดีโดยลีลอาการกิริยาเยื้องกรายยกย่อง แห่งอวัยวะน้อยใหญ่ เพราะในอสุภนี้ ส่อแสดงให้เห็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงนั้น ต้องซัดส่ายไปต่างกันโดยธรรมดา ฯ 


  หตวิกขิตตกอสุภ เป็นที่สบายของบุคคลราคจิรต มักำหนัดยินดีในสรีรสมบัติ ที่ติดต่อพร้อมเพรียง เพราะในอสุภนี้ส่อแสดงให้เห็นว่าความติดต่อกายนี้ ต้องหลุดลุ่ยแตกหักไปโดยธรรม ฯ 


  โลหิตกอสุภ เป็นที่สบายของบุคคลราคจริต มักกำหนัดยินดีโดยความงมงายกาย ที่บุคคลตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ เพราะในอสุภนี้ส่อแสดงให้เห็นว่ากายที่ประดับให้งามนี้ เป็นปฏิกูลแปดเปื้อนด้วยน้ำเลือดโดยธรรมดา ฯ 


   ปุฬุวกอสุภ เป็นที่สบายของบุคคลราคจริต มักกำหนัดยินดี โดยความที่ถือกายเป็นของแห่งเราแท้ เพราะในอสุภนี้ส่อแสดงว่ากายไม่เป็นของแห่งตน เป็นของสาธรารณ์ทั้วไปแก่หมู่หนอนทั้งหลายโดยธรรมดา ฯ 


   อัฏฐิกอสุภ เป็นที่สบายของบุคคลราคจริต มักกำหนัดยินดีโดยกระดูกฟันสมบูรณ์ เพราะในอสุภนี้ ส่อแสดงให้เห็นว่ากระดูกฟันนี้เป็นปฏิกูลหลุดถอนไปโดยธรรมดา ฯ 


จบอสุภ



แต่นี้จะวินิจฉัยในพระอนุสสติกรรมฐาน ๑๐ อันสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ ตรัสเทศนาไว้ในลำดับแห่งพระอสุภกรรมฐานนั้น อนุสสตินั้นได้แก่อันมีลักษณะให้ระลึกเนือง ๆ นัยหนึ่งว่าสติที่สมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธานั้นชื่อว่าอนุสสติ เหตุว่าประพฤติเป็นไปในอันควรจะระลึกมีระลึกพระพุทธคุณเป็นต้น พระอนุสสติกรรมฐานนี้ ถ้าจะว่าโดยประเภทต่างออกเป็น ๑๐ ประการคือพุทธานุสสติ อันมีลักษณะปรารภรำพึงถึงพระพุทธคุณ เป็นอารมณ์เนือง ๆ นั้นประการ ๑ ธัมมานุสสติอันมีลักษณะปรารภรำพึงถึงพระธรรมคุณเป็นอารมณ์เนือง ๆ นั้นประการ ๑ สังฆานุสสติ อันมีลักษณะปรารภรำพึงถึงพระสังฆคุณเป็นอารมณ์เนือง ๆ นั้นประการ ๑ 


   สีลานุสสติ คือสติอันปรารภถึงศีลคุณเป็นอารมณ์เนือง ๆ นั้นประการ ๑ จาคานุสสติเป็นสติอันรำพึงกิจที่จะบริจาก จำแนกทานเนือง ๆ นั้นประการ ๑ เทวตานุสสติ คือสติอันรำพึงถึงเทพยดาตั้งทวยเทพยดาทั้งปวงไว้ในที่เป็นพยานแล้ว แลกลับรำพึงถึงคุณของตนมีศรัทธาเป็นอาทินั้นประการ ๑ มรณานุสสติ คือสติอันรำพึงถึงความตายเนือง ๆ นั้นประการ ๑ กายคตานุสสติ คือสติอันปรารภรำพึงไปในอาการ ๓๒ ( ทวตฺตึสาการ) มีผมเป็นต้นนั้นประการ ๑ อานาปานสติ คืออันปรารภรำพึงซึ่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์นั้นประการ ๑ อุปสมานุสสติ คือสติอันรำพึงปรารภเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นประการ ๑ 


   สิริเป็นอนุสสติ ๑๐ ประการด้วยกัน แต่จักสำแดงพิสดารในพุทธานุสสติกรรมฐานนั้นก่อน   พุทฺธานุสฺสติ ภาเวตุกาเมน   พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญพระกรรมฐานนี้พึงกระทำจิตให้ประกอบด้วยความเลื่อมใส ไม่หวั่นไหวในพระพุทธคุณเสพเสนาสนะที่สงัดสมควรแล้ว พึงนั่งบัลลังก์สมาธิตั้งกายให้ตรงแล้ว พึงรำลึกตรึกถึงพระคุณแห่งสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ด้วยบทว่า  อิติปิโส ภควา ฯลฯ พุทฺโธ ภควาติ   มิฉะนั้นจะระลึกว่า  โส ภควา อิติปิ อรหํ โส ภควา อิติปิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ โส ภควา อิติปิ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส ภควา อิติปิ สุคโต โส ภควา อิติปิ โลกวิทู โส ภควา อิติปิ อนุตฺตโร โส ภควา อิติปิ ปุริสทมฺมสารถิ โส ภควา อิติปิ สตฺถาเทวมนฺสฺสานํ โส ภควา อิติปิ พุทฺโธ ภควา อิติปิ ภควา   ดังนี้ก็ได้ 


   มิฉะนั้นจะระลึกแค่บทใดบทหนึ่ง เป็นต้นว่าอรหังนั้นก็ได้อรรถาธิบายในบทอรหังนั้นว่า   โส ภควา   อันว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น   อรหํ   ทรงพระนามชื่อว่าอรหัง ด้วยอรรถว่าพระองค์ไกลจากข้าศึกคือกิเลส นัยหนึ่งว่าพระองค์หักเสียซึ่งกำกงแห่งสังสารจักรจึงทรงพระนามชื่อว่า   อรหัง   นัยหนึ่งว่าพระองค์ควรจะรับซึ่งจตุปัจจัยทั้ง ๔ มีจีวรเป็นอาทิแลสักการบูชาวิเศษแห่งสัตว์โลก จึงทรงพระนามชื่อว่าอรหัง นัยหนึ่งว่าพระองค์มิได้กระทำบาปในที่ลับจึงทรงพระนามชื่อว่าอรหัง แท้จริงสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์นั้นสถิตอยู่ในที่อันไกลเสียยิ่งนักจากกิเลสธรรมทั้งปวง 


   สวาสนานํ กิเลสานํ วิทฺธํสิตตฺตา   ราคาทิกิเลสกับทั้งวาสนานั้น พระพุทธองค์ขจัดเสียแล้วด้วยพระแสงแก้ว คืออริยมรรคฌาณ เหตุดังนั้นจึงทรงพระนามชื่อว่าอรหัง ซึ่งพระองค์หักเสียซึ่งกำกงแห่งสังขารจักรนั้นเป็นประการใด อธิบายว่าสังขารจักรนั้น ได้แก่สังสารวัฏอันมีที่สุดเบื้องต้นมิได้ปรากฏอันสัตว์ทั้งหลายเวียนเกิดเวียนตาย สังขารจักรนี้มีอวิชชาแลภพ แลตัณหาเป็นดุมมีสังขารทั้ง ๓ คือบุญญาภิสังขาร อบุญญาภิสังขาร เป็นกำมีชราแลมรณะเป็นกง อันปัจจัยแห่งตนมีเหตุปัจจัยเป็นต้น ร้อยเข้าด้วยเพลาคืออาวสวสมุทัย ประกอบเข้าในรถถือภพทั้ง ๓ มีกามภพเป็นอาทิขับเข็นไปสิ้นกาลช้านาน มีที่สุดเบื้องต้นมิได้ปรากฏ 


  สมเด็จพระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์เสด็จสถิตเหนือปฐพีกล่าวคือศีลด้วยพระบาท คือพระวิริยในควงพระมหาโพธิแล้ว จึงทรงพระแสงแก้วคือพระอริยมรรคฌาณ อันกระทำให้สิ้นกรรมสิ้นภพสิ้นชาติด้วยพระหัตถ์ คือศรัทธาฟาดฟันเสียซึ่งกำแห่งสังสารจักรทั้งปวง ให้ขาดขจัดขจายมิให้คืนคุมติดกันเข้าได้ เหตุดังนั้นจึงทรงพระนามชื่อว่าอรหัง นัยหนึ่งสังสารจักรนั้นจัดเอาอวิชชาเป็นดุม เหตุอวิชชานั้นเป็นมูลเหตุให้บังเกิดรูปเป็นธรรม ชราแลมรณะนั้นจัดเป็นกงแห่งสังขารจักร เหตุว่าชราธรรมแลมรณะธรรมนี้ บังเกิดเป็นที่สุดแห่งภพชาติ เกิดมาแล้วก็มีชราแลมรณะเป็นที่สุดทุกรูปทุกนาม แลธรรม ๑๐ ประการ คือสังขาร แลวิญญาณ นามรูปแลฉฬยตนะ   แลผัสสะ   แลเวทนา   แลตัญหา   แลอุปาทาน  แลภพ   แลชาติทั้ง ๑๐ ประการนี้จัดเป็นกำแห่งสังสารจักร เหตุว่าธรรม ๑๐ ประการนี้ มีอวิชชาเป็นเบื้องต้น มีชราแลมรณะเป็นเบื้องปลาย 


   นัยหนึ่งว่าสมเด็จพระพุทธองค์นั้น เป็นทักขิไณยบุคคลอันเลิศควรจะรับซึ่งจตุปัจจัยทั้ง ๔ แลสักการบูชาอันวิเศษ เป็นที่บูชาแห่งเทพามนุษย์สมณะ แลพราหมณาจารย์ทั้งปวงแต่บรรดามีในโลกนี้ เหตุดังนั้นจึงทรงพระนามชื่อว่าอรหัง นัยหนึ่งว่าสมเด็จพระพุทธองค์มิได้กระทำบาปในที่ลับ เหมือนอย่างสามัญสัตว์ทั้งปวงที่เป็นพาลสำคัญตนว่าเป็นนักปราชญ์ เหตุดังนั้นจึงทรงพระนามชื่อว่าอรหัง นัยหนึ่งว่าสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้านั้นไกลจากคนชั่วคนอสัปบุรุษ อยู่ใกล้คนดีคนสัปบุรุษคนที่เป็นอสัปบุรษมีน้ำใจเป็นบาปหยาบช้า ตั้งหน้าแต่ที่จะกระทำการ อันเป็นอกุศลมิได้ทรมานกายแลจิตแห่งตนให้เจริญเป็นกุศลขึ้นได้ มากไปด้วย   โลภะ   โทสะ  โมหะ   มิได้ฉลาดในธรรมอันพระอริยเจ้าสั่งสอน ปฏิบัติผิดคลองธรรมแห่งพระอริยเจ้าหญิงชายจำพวกนี้ แม้ถึงจะเกิดพบพระพระพุทธองค์ จะยึดมุมผ้าสังฆาฏิอยู่ก็ดีก็ได้ชื่อว่าอยู่ไกล มิได้พบได้เห็นพระพุทธองค์ ๆ ไกลจากคนชั่ว คนอสัปบุรุษเหล่านี้ เหตุดังนั้นจึงทรงพระนามชื่อว่าอรหัง 


   แลคนที่เป็นสัปบุรุษ มีความเพียรทรมานจิตอันเป็นบาปให้เบาบาง จะรักษาศีล ๆ นั้นก็วิเศษขึ้น  ด้วยอัฏฐศีล   ทสศีล   ภิกษุศีล   วิเศษขึ้นด้วยจำเริญภาวนาพิจารณาพระไตรลักษณ์เป็นอาทิ ตั้งอยู่ในพระอัปปมาทธรรม มิได้ลืมสติระลึกถึงพระพุทธาธิคุณ ภาวนาพระไตรลักษณ์ทุกอิริยบถ นั่งนอนยืนเที่ยวทุกขณะที่ระบายลมอัสสาสะ   ปัสสาสะ   หญิงชายจำพวกนี้จะอยู่ไกลร้อยโยชน์พันโยชน์ก็ดี เกิดมาไม่ทันก็ดี ก็ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้ ได้ชื่อว่าพบเห็นสมเด็จพระพุทธองค์เป็นนิจกาล สมเด็จพระองค์เจ้าอยู่ใกล้สัปบุรุษเห็นปานดังนี้ จึงทรงพระนามชื่อว่าอรหัง ฯ 


แปลพระนามเป็นปฐมคืออรหังยุติแต่เท่านี้



   แต่นี้จะแปลพระนามเป็นคำรบ ๒ - ๓ คือพระสัมมาสัมพุทโธแลวิชชาจารณสัมปันโนนั้นสืบต่อไป ในบทสัมมาสัมพุทโธนี้แปลว่า   โส ภควา   อันว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคนั้น   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ตรัสรู้พระจตุราริยสัจธรรมทั้ง ๔ ด้วยพระองค์เอง ด้วยอาการมิได้วิปริตเห็นแท้รู้แท้ไม่เคลือบไม่แคลง ตรัสรู้ประจักษ์แจ้งในพระบวรสันดานสมเด็จพระศาสดาจารย์นั้น   วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   ทรงซึ่งวิชชา ๘  แลจรณะ ๑๕ วิชชา ๘   นั้นได้แก่อภิญญาทั้ง ๖  วิปัสสนาญาณ ๑  มโนมยิทธิวิชชา ๑  เป็น ๘ ประการนี้  จรณะ ๑๕ นั้น คือศีลสังวร ๑  รักษาอินทรีย์ทั้ง ๖  เป็นอันดี ๑  รู้ประมาณในโภชนะ ๑  กอปรด้วยธรรมอันตื่นอยู่ในกุศล ๑  ศรัทธา ๑  สติ ๑  วิริยะ ๑  ปัญญา ๑  พาหุสัจจะ ๑  หิริ ๑  โอตตัปปะ ๑  ปฐมฌาน ๑  ทุติยฌาน ๑  ตติยฌาน ๑  จตุตถฌาน ๑  เป็น ๑๕ ประการดังนี้ พระองค์ทรงซึ่งวิชชา ๘   แลจรณะ ๑๕ ดังนี้ จึงทรงพระนามชื่อว่าวิชชาจะระณะสัมปันโน ฯ 


แปลพระนามเป็นคำรบ ๒ - ๓ ก็ยุติแต่เท่านี้



   ในพระนามเป็นคำรบ ๔ นั้นสืบต่อไปว่า  โส ภควา   อันว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามชื่อว่าสุคโต เหตุพระองค์มีพระดำเนินงามเลิศ พระดำเนินของสมเด็จพระพุทธองค์นั้นงามบริสุทธิ์ปราศจากโทษ จึงมีโจทย์ว่าสิ่งดังฤๅเป็นดำเนินของสมเด็จพระพุทะองค์ วิสัชชนาว่าพระอริยมรรคทั้ง ๔ คือพระโสดาปัตติมรรค พระสกทาคามิมรรค พระอนาคามิมรรค พระอรหัตตมรรค นี้แลเป็นพระดำเนินแห่งสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ 


   นัยหนึ่งว่าพระพุทธองค์เสด็จไปสู่ประเทศสุนทรสถาน คือ พระอนตมหานิพพานสิ้นสังขารทุกข์ เหตุฉะนี้จึงทรงพระนามชื่อว่าสุคโต นัยหนึ่งว่าพระองค์เสด็จไปเป็นอันดีมิได้กลับ อธิบายว่าพระองค์ละเสียซึ่งกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน ด้วยพระโสดาปัตติมรรคญาณแล้ว พระพุทธองค์ก็มิได้กลับมาสู่กิเลสอันละแล้ว แลกิเลสซึ่งพระพุทธองค์ละเสียด้วยพระสิทาคามิมรรค พระอนาคามิมรรค พระอรหัตตมรรคนั้นเล่า พระองค์ก็ละเสียขาดเป็นสมุจเฉท พระองค์จะได้กลับสู่กิเลสอันละแล้วหามิได้เสด็จไปเป็นอันดีดังนี้ จึงได้พระนามว่าสุคโต นัยหนึ่งว่าทรงพระนามว่าสุคโตนั้น เหตุพระองค์กล่าวซึ่งพระวาจาอันควรในที่ควรจะพึงกล่าว ฯ 


แปลพระนามเป็นคำรบ ๔ คือสุคโตยุติแต่เท่านี้



   แลพระนามเป็นคำรบ ๕ นั้น แปลว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคนั้นโลกวิทู รู้ซึ่งโลกด้วยประการทั้งปวง นัยหนึ่งว่าพระองค์ตรัสรู้ซึ่งโลก ๓ คือสังขารโลก แลสัตว์โลก แลโอกาสโลก สังขารโลกนั้นได้แก่กุศล อกุศล สัตว์โลกนั้นได้แก่สรรพสัตว์ อันมีอัธยาศัยต่าง ๆ โอกาสโลกนั้นได้แก่แผ่นดินแผ่นฟ้า สมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าตรัสรู้ในโลกทั้ง ๓ นี้ จึงทรงพระนามว่าโลกวิทู และพระนามคำรบ ๖ นั้นแปลว่า  โส ภควา  อันว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น   อนุตฺตโร   ประเสริฐโดยพระคุณทั้งปวง หาบุคคลจะประเสริฐเสมอมิได้ 


   พระองค์ครอบงำเสียซึ่งสัตว์โลกทั้งปวงด้วยศีลคุณ สมาธิคุณ ปัญญาคุณ วิมุตติคุณ แลวิมุตติญาณทัสสนคุณ แต่บรรดาสัตว์ในไตรโลกธาตุนี้ ผู้ใดผู้หนึ่งจะมีคุณเปรียบด้วยพระคุณแห่งพระองค์นั้นหามิได้ เหตุดังนั้น จึงทรงพระนามชื่อว่า   อนุตฺตโร   แลพระนามคำรบ ๗ นั้น แปลว่า  โส ภควา  อันว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาค  ปริสทมฺมสาถิ   ทรมานซึ่งบุรุษอันมีวาสนาควรจะทรมาน คือติรัจฉานบุรุษมียาอปาละนาคราชเป็นต้น แลมุนษย์บุรุษมีสัจจนิครนถ์เป็นต้น แลอมนุษย์มีอาฬกยักษ์เป็นต้น แลหมู่อมรเทพยดามีอมรินทราธิราชเป็นต้น แลพรหมบริษัทมีผกาพรหมเป็นต้น 


   พระพุทธองค์ทรงทรมานด้วยอุบายต่าง ๆ ให้เสียซึ่งพยศอันร้าย ให้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์แลศีล บรรลุพระอริยมรรคอริยผล โดยอันควรแก่วาสนาบารมีแห่งตน ๆ ที่ได้สร้างสมอบรมมา เหตุดังนี้ จึงทรงพระนามชื่อว่าปุริสทัมมสารถิ แลพระนามเป็นคำรบ ๘ นั้นแปลว่า  โส ภควา  อันว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาค  สตฺถา   เป็นครู   เทวมนุสฺสานํ   แห่งเทพยดาแลมนุษย์ทั้งหลาย   อิติ   เพราะ  อิมินา ปกาเรน   ด้วยเหตุดังนี้ ๆ 


  ในบทดังนี้ ในบทสัตถาเทวมนุสสานังนี้รวมเอาอรรถทั้ง ๑๐ คือ   สตฺถา   แปลว่าพระองค์สั่งสอนสัตว์ยุติในกาลทั้ง ๓ คือ อดีตกาล อนาคตกาล ปัจจุปันกาลประการ ๑   สตฺถา   แปลว่าเบียดเบียนเสียซึ่งกิเลสมีราคะเป็นต้นประการ ๑   สตฺถา   แปลว่ายังกิเลสให้ฉิบหายจากสันดานตนแลบุคคลผู้อื่นประการ ๑   สตฺถา   แปลว่าสั่งสอนสัตว์ด้วยอุบายแห่งฌาณทั้ง ๓ คือกามาพจรกุศลญาณเป็นที่ดำเนินสู่กามสุคติ ๑ คือรูปาพจรกุศลฐาณเป็นที่ดำเนินสู่รูปาพจรพรหมโลก ๑ คืออรูปาพจรกุศลญาณเป็นที่ดำเนินถึงอรูปภพประการ ๑   สตฺถา   แปลว่านำสัตว์เข้าสู่นิเสศน์สถานคือพระนิพพานประการ ๑   สตฺถา   แปลว่ามีอาวุธคมกล้า คือปัญญาประการ ๑   สตฺถา   แปลว่าสั่งสอนสัตว์ด้วยประโยชน์โดยสมควรประการ ๑   สตฺถา   แปลว่ายังสัตว์ให้ตั้งอยู่ในประโยชน์ในโลกนี้ แลโลกหน้าประการ ๑   สตฺถา   แปลว่าเหมือนดังนายสัตถวาหะพ่อค้าผู้ใหญ่ อันชักนำหมู่พ่อค้าทั้งปวงให้พ้นภัยในมรรคอันกันดารประการ ๑   สตฺถา   แปลว่ายังสัตว์ให้ข้ามชาติกันดาร  ชรากันดาร  พยาธิกันดาร  มรณกันดารประการ ๑ เป็นนัย ๑๐ ประการดังนี้ ฯ 


   แลพระนามเป็นคำรบ ๙ นั้นแปลว่า   โส ภควา  อันว่าพระผู้มีพระภาคนั้น   พุทฺโธ   ตรัสรู้ซึ่งพระจตุราริยสัจ ๔ ด้วยพระองค์ แลยังสัตว์หมู่อื่นให้ตรัสรู้ซึ่งพระจตุราริยสัจจ์ นัยหนึ่งว่าทรงพระนามชื่อว่าพุทโธนั้น เหตุมีพระบวรสันดานอบรมไปด้วยพระอรหัตตมัคคาญาณอันประเสริฐ อันเป็นต้นเหตุแห่งผลคือสัพพัญญุตญาณ อันรู้ไปในไญยธรรมทั้งปวงมิได้ขัดข้อง นัยหนึ่ง พุทโธ ศัพท์นี้รวมไว้ซึ่งอรรถถึง ๑๕ ประการ คือ   พุทฺโธ   แปลว่าตรัสรู้ซึ่งพระจตุราริยสัจ ๔ ประการ ๑   พุทฺโธ   แปลว่ายังสัตว์โลกอันมีบารมีสมควรจะตรัสรู้ให้ให้ตรัสรู้พระอริยสัจจธรรมประการ ๑ 


   พุทฺโธ   แปลว่ามีพระบวรพุทธสันดานทรงพระคุณคือสัพพัญญุตญาณ อันสามารถตรัสรู้ไปในไญยธรรมทั้งปวงประการ ๑   พุทฺโธ   แปลว่ามีพระบวรพุทธสันดานทรงพระคุณคือพระอรหัตตมัคคญาณ อันหักรานกองกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานหาเศษมิได้ประการ ๑   พุทฺโธ   แปลว่าตรัสรู้พระจตุราริยสัจด้วยพระองค์เอง หาผู้จะบอกกล่าวมิได้ประการ ๑   พุทฺโธ   แปลว่าเบิกบานด้วยพระอรหัตตมัคคญาณเปรียบประดุจดอกประทุมชาติ อันบานใหม่ด้วยแสงพระสุริยเทพบุตร เหตุได้พระอรหัตต์แล้ว พระวิเศษญาณทั้งปวงมีอนาคามิมัคคญาณเป็นต้นเกิด พร้อมด้วยพระอรหัตตมัคคญาณนั้นประการ ๑  พุทฺโธ   แปลว่าสิ้นจากอาสวะทั้ง ๔ มีกามาสวะเป็นต้น มีอวิชชาสวะเป็นที่สุดประการ ๑  พุทฺโธ   แปลว่ามีพระบวรพุทธสันดานปราศจากกิเลส ๑๕๑๑ ประการ 


   พุทฺโธ   แปลว่ามีพระบวรพุทธสันดานทรงพระคุณ คือปราศจากราคะประการ ๑   พุทฺโธ   แปลว่ามีพระบวรสันดานปราศจากโทสะประการ ๑   พุทฺโธ   แปลว่าพระบวรสันดานปราศจากโมหะประการ ๑   พุทฺโธ   แปลว่าตื่นจากหลับคือกิเลส เปรียบประดุจบุรุษตื่นขึ้นจากหลับประการ ๑   พุทฺโธ   แปลว่าเสด็จไปสู่พระนิพพาน โดยทางมัชฌิมปฏิบัติประการ ๑  พุทฺโธ   แปลว่าตรัสรู้ด้วยพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณแห่งพระองค์เอง หาผู้จะรู้บ่มิได้ประการ ๑  พุทฺโธ   แปลว่าพระองค์มีพระบวรพุทธสันดานได้ซึ่งพุทธิ คือพระอรหัตตมัคคญาณ เหตุประหารเสียซึ่งอพุทธิคืออวิชชาประการ ๑ เป็นนัย ๑๕ ประการดังนี้ 


   แลพระนามคำรบ ๑๐ คือ   ภควา  นั้นแปลได้ถึง ๘ นัย คือ   ภควา  นั้น   ภควา  แปลว่าสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์มีอิสริยยศประการ ๑   ภควา  แปลว่าควรจะรับซึ่งจตุปัจจัยทาน คือ จีวรแลบิณฑบาทแลเสนาสนะ แลศิลานปัจจัยประการ ๑   ภควา  แปลว่าแจกซึ่งแก้ว คือ พระสัทธรรมประการ ๑   ภควา  แปลว่าหักเสียซึ่งธรรมอันเป็นบาปมีราคะเป็นต้นประการ ๑   ภควา  แปลว่าพระพุทธองค์มีพระภาค คือ พระบารมีอันพระองค์สร้างสมมาช้านานประการ ๑   ภควา  แปลว่ามีบวรกายแลจิตอันเจริญด้วยภาวนาธรรมเป็นอันมากประการ ๑   ภควา  แปลว่าถึงซึ่งที่สุดแห่งภพ คือพระอมตมหานิพพานประการ ๑ เป็นนัย ๘ ประการดังนี้ 


   ใช่แต่เท่านั้น   ภควา  ศัพท์นี้ถ้าแปลตามปรมัตถนัยนั้นแปลได้ ๕ นัยคือ   ภควา  แปลว่ามีพระภาค คือบารมีธรรมประการ ๑   ภควา  แปลว่าหักเสียซึ่งกองกิเลสมีราคะเป็นต้นประการ ๑   ภควา  แปลว่ากอปรด้วยบุญสิริประการ ๑   ภควา  แปลว่าเสพซึ่งทิพย์พรหมวิหารประการ ๑   ภควา  แปลว่าคายเสียซึ่งกิริยาอันเวียนไปในไตรภพ บ่มิได้บังเกิดสืบไปในภพทั้ง ๓ ประการ ๑ เป็น ๕ นัยดังนี้ สิริแปลในบุรพนัย ๘ อปรนัย ๕ จึงเป็นแปลแห่งภควาศัพท์ ๑๓ นัยด้วยกันพระนามชื่อว่าภควานี้ สมเด็จพระชนนีมารดาจะถวายก็หามิได้ สมเด็จกรุงสิริสุทโธทนะผู้เป็นพระปิตุราช แลพระบรมวงศ์ศากยราช อันเป็นญาติทั้ง ๒ ฝ่าย ๆ ละ ๘ หมื่น ๆ จะถวายก็หามิได้ ใช่แต่เท่านั้นจะได้เป็นพระนามอันมเหสักขเทวราช มีท้าวสหัสสนัยบพิตรแลสันดุสิตเทวราชเป็นประธานถวายก็หามิได้ พระนามอันนี้เป็นคุณวิโมกขันติกนาม พระองค์ได้คราวเดียวกันกับพระสัพพัญญุตญาณเหนืออปราชิตบัลลังก์ ณ ควงไม้พระมหาโพธิ์ 


   ในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนี้ ท่านยกขึ้นว่าเป็นเนมิตตกนามแต่ภควาบทเดียว ในคัมภีร์นิเทศแลปฏิสัมภิทานั้น ท่านยกขึ้นว่าเป็นคุณเนมิตตกวิโมกขันตินาม ตั้งแต่พระอรหังตลอดจนภควา เมื่อพระโยคาพจรระลึกถึงพระคุณแห่งสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธเจ้าโดยนิยมดังกล่าวมานี้แล้ว   ราคะ  โทสะ โมหะ     ก็มิได้ครอบงำน้ำจิตแห่งพระโยคาพจร ฯ ก็ซื่อตรงเป็นอันดี นิวรณธรรมทั้ง ๕ มีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้นก็สงบลง เมื่อจิตสงบลงตรงพระกรรมฐานแล้ววิตกวิจารอันน้อมไปในพระพุทธคุณก็จะบังเกิด เมื่อวิตกวิจารบังเกิดแล้งปีติทั้ง ๕ ประการ คือ  ขุททกาปีติ  ขณิกาปีติ  โอกกันติกาปีติ  อุพเพงคาปิติ  ผรณาปีติ  ก็จะบังเกิดในสันดาน เมื่อปีติบังเกิดเเล้ว กายปัสสัทธิ   จิตตปัสสัทธิ   อันเป็นพนักงานรำงับกายรำงับจิตก็จะบังเกิด เมื่อพระปัสสัทธิทั้ง ๒ บังเกิดแล้ว ก็เป็นเหตุจะให้สุข ๒ ประการ คือสุขในกาย   สุขในจิต นั้นบังเกิด เมื่อสุขบังเกิดแล้วน้ำจิตแห่งพระโยคาพจรก็จะตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิ 


   อันจำเริญพุทธานุสสตินี้กำหนดให้สำเร็จคุณธรรมแต่เพียงอุปจารฌาน บ่มิอาจให้ถึงซึ่งอัปปนาอาศัยว่าน้ำจิตแห่งพระโยคาพจร ที่จะลึกซึ่งพระพุทธคุณนั้น ระลึกด้วยนัยต่าง ๆ มิใช่แต่ในหนึ่งนัยเดียว อันพระพุทธคุณนี้ลึกล้ำคัมภีรภาพยิ่งนัก หยั่งปัญญาในพระพุทธคุณนั้น ไม่มีที่สุดไม่มีที่หยุดยั้งไม่มีที่ตั้ง เหตุฉะนี้พระโยคาพจรผู้จำเริญพุทธานุสสติ จึงคงได้แก่เพียงอุปจารฌาน แลท่านผู้จำเริญพุทธานุสสตินี้ จะมีสันดานกอปรด้วยรักใคร่ในสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์จะถึงซึ่งไพบูลย์ไปด้วยคุณธรรม คือ  ศรัทธา  สติ  ปัญญา   แลบุญสันดานนั้นจะมากไปด้วยปรีดาปราโมทย์ อาจอดกลั้นได้ซึ่งทุกข์แลภัยอันจะมาถึงจิตนั้น จักสำคัญว่าได้อยู่ร่วมด้วยสมเด็จพระผู้มีพระภาค 


   ร่างกายแห่งบุคคลผู้มีพระพุทธานุสสติกรรมฐานซับซาบอยู่นั้น สมควรที่จะเป็นที่สักการแห่งหมู่เทพยดาแลมนุษย์ เปรียบประดุจเรือนเจดีย์ น้ำจิตแห่งบุคคลผู้นั้นจะน้อมไปในพุทธภูมิจะกอปรด้วยหิริโอตัปปะ มิได้ประพฤติล่วงซึ่งวัตถุอันพระพุทธองค์บัญญัติห้ามไว้ จะมีความกลัวแก่บาปละอายแก่บาป ดุจดังว่าเห็นสมควรพระพุทธองค์อยู่เฉพาะหน้าแห่งตน แม้ว่าวาสนายังอ่อนมิอาจสำเร็จฌานสมาบัติมรรคผล ก็มีสุคติภพเป็นเบื้องหน้าเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาอย่าพึงประมาท ในพุทธานุสสติกรรมฐานอันมีคุณานิสงส์เป็นอันมาก โดยนัยกล่าวมานี้ ฯ 


จบพุทธานุสสติกรรมฐานแต่เท่านี้ 



จักวินิจฉัยในธัมมานุสสติกรรมฐานต่อไป พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญซึ่งธัมมานุสสติกรรมฐาน พึงอาศัยเสนาสนะอันควรโดยนัยหนหลังแล้วระลึกถึงคุณแห่งพระสัทธรรมว่า   สฺวากฺขาโต ภควาตา ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก   ฯลฯ  วิญุญูหีติ   ในบท   สวากฺขาโต   นั้น สำแดงคุณแห่งพระปริยัติธรรม ที่จัดโดยพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น ๔ พัน   สนฺทิฏิโก   แล   อกาลิโล   ตลอดจน  เวทิตพฺโพ วิญุญูหิ   นั้น สำแดงซึ้งพระพุทธคุณแห่งพระนวโลกุตตรธรรมทั้ง ๙ ประการ 


   ถ้าพระโยคาพจรระลึกถึงคุณแห่งพระปริยัติธรรมนั้นพึงให้ระลึกว่า   สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม   แปลว่า  ธมฺโม   อันว่าพระปริยัติธรรมนั้นถ้าจะจัดโดยปิฎกเป็นปิฎก ๓ ถ้าจะจัดโดยพระธรรมขันธ์ได้ ๘ หมื่น ๔ พัน พระธรรมขันธ์ ถ้าจะจัดโดยองค์มี ๙   ภควตา   อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า   สฺวากฺขาโต   ตรัสเทศนาไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดกอปรด้วยอรรถแลพยัญชนะบริบูรณ์สำแดงศาสนาพรหมจรรย์ แลมรรคพรหมจารรย์มิได้เหลือเศษ พึงระลึกถึงคุณพระปริยัติธรรมด้วยบท   สฺวากฺขาโต ภควาตา ธมฺโม   อันมีอรรถาธิบายดังนี้ ฯ 


   ถ้าจะระลึกคุณแห่งความพระนวโลกตตรธรรมนั้น พึงให้ระลึกว่า   สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ   แปลว่า   ธมฺโม  อันว่าพระโลกุตตรธรรม ๙ ประการ คือพระอริยมรรค ๔ อริยมรรคผล ๔ พระนิพพาน ๑ เป็นคำรบ ๙  สนฺทิฏิโก   พระนวโลกุตตรธรรม ๙ ประการนี้ พระอริยบุคคลทั้งปลายมีสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นต้น ชำระจิตสันดานแห่งตนให้สงบจากราคาทิกิเลสแล้ว ก็เห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาจักษุแห่งตนเอง นัยหนึ่งว่าพระนวโลกุตตรธรรม ๙ ประการนี้   สนฺทิฏิโก   พระอริยบุคคลทั้งปวงรู้แท้เห็นด้วยปัจจเวกขณญาณ จะได้รู้ด้วยกินิยาที่เชื่อฟังบุคคลอื่นหามิได้ นัยหนึ่งว่าพระอริยบุคคลผู้ใดสำเร็จพระนวโลกุตตรธรรมนี้   สนฺทิฏิโก   ย่อมผจญเสียซึ่งกิเลสธรรมอันลามกให้พ่ายแพ้ด้วยปัญญา อันเกิดพร้อมด้วยอริยมรรคแลพระนวโลกุตตรธรรม ๙ ประการนั้น   อกาลิโก   ให้ผลหากำหนดกาลบ่มิได้ 


  อธิบายว่า เมื่อพระอริยมรรคบังเกิดแล้วจะได้ทั้งสิ้น ๒ - ๓ วัน ๔ - ๕ วัน ก่อนแล้วจึงจะให้ผลมิได้ พระอริยมรรคบังเกิดแล้ว พระอริยผลก็บังเกิดมิได้เนิ่นช้า แลพระนวโลกุตตรธรรมนั้น   เอหิปสฺสิโก  ควรแก่   เอหิ   ปัสสิกวิธี อธิบายว่าพระอริยมรรคผู้ใดสำเร็จนวโลกุตตรธรรมนั้นอาจเรียกหาเชื้อเชิญบุคคลผู้อื่นว่า   เอหิ ปสฺส   ท่านจงมานี่มาดูซึ่งธรรมสิ่งนี้ ๆ อาจจะเรียกจะเชิญผู้อื่นดังนี้ได้ เหตุว่าพระโลกุตตรธรรมนั้นโดยมีจริงแท้ บริสุทธิประดุจดวงแก้วมณีอันวางไว้ในผ้ารัตตกัมพล 


   มิฉะนั้นเปรียบประดุจจันทรมณฑลอันปราศจากเมฆ มีรัศมีงามบริสุทธิ์เลื่อนลอยอยู่ในอัมพรประเทศเวหาอาศัยเหตุนี้พระอริยบุคคลได้สำเร็จพระโลกุตตรธรรม อาจจะเรียกเชิญให้มาดูได้ดังนี้ พระนวโลกุตตรธรรมจึงเรียกว่า   เอหิปสฺสิโก  แลพระนวโลกุตตรธรรมนั้น   โอปนยิโก  ควรที่พระโยคาพจรจะน้อมมาไว้ในจิตแห่งตนด้วยสามารถจำเริญภาวนา แปลดังนี้ได้แก่มรรค ๔ ผล ๔ อันเป็นสังขตะโลกุตตรธรรม ถ้าแปลว่า   โอปนยิโก  ควรที่พระอริยเจ้าน้อมมาติดไว้ในจิตแห่งตนด้วยสามารถกระทำให้แจ้ง แปลดังนี้ได้แก่พระนิพพานอันเป็นสังขตะโลกุตตรธรรมนั้น   ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ  แลพระโลกุตตรธรรมนั้น นักปราชญ์ทั้งหลายมีอุคฆติตัญญูเป็นต้น จะพึงรู้พึงเห็นในตนเอง อธิบายว่าผู้ใดได้แล้วผู้นั้นก็รู้เห็นในจิตแห่งจิตตน ฯ 


แปลในธรรมคุณยุติแต่เท่านี้ 



  เมื่อพระโยคาพจรระลึกซึ่งคุณธรรม มีสวากขาโตเป็นต้นฉะนี้   ราคะ   โทสะ   โมหะ  ก็จะบ่มิอาจที่จะครอบงำย่ำยีจิตสันดานได้ จิตของพระโยคาพจรนั้นก็จะซื่อตรงเป็นอันดี พระโยคาพจรนั้นจะข่มเสียได้ซึ่งนิวรณธรรมเป็นต้น ร่างกายแห่งบุคคลนั้นจะสมควรแก่การบูชาอุปมา ดุจเรือนพระเจดีย์ เมื่อจิตสงบลงตรงหน้าพระกรรมฐานแล้ว วิตกวิจารอันน้อมไปในพระธรรมคุณก็จะบังเกิด เมื่อวิตกวิจารบังเกิดแล้วปีติทั้ง ๕ ประการก็จะปรากฏในสันดาน เมื่อปีติเกิดแล้ว กายปัสสิทธิอันเป็นพนักงานระงับกายระงับจิตก็จะเกิด 


   เมื่อปัสสิทธิทั้ง ๒ เกิดแล้วก็เป็นเหตุจะให้สุขกายสุขจิตบังเกิด เมื่อสุขเกิดแล้ว น้ำจิตของพระโยคาพจรก็ตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิ อันจำเริญธัมมานุสสตินี้กำหนดให้ได้คุณแต่เพียงอุปจารฌาน มิอาจจะให้ถึงซึ่งอัปปนา อาศัยว่าน้ำจิตแห่งพระโยคาพจรที่ระลึกพระธรรมคุณนั้น ระลึกด้วยนัยต่าง ๆ ใช่อย่างเดียว อันพระธรรมคุณนี้ลึกล้ำยิ่งนักหยั่งปัญหาในพระธรรมคุณไม่มีที่สุด เพราะฉะนั้นผู้จำเริญธัมมานุสสติจึงได้เพียงอุปจารฌาน แล้วผู้จำเริญธัมมานุสสตินี้จะมีสันดานเคารพรักใคร่ในพระศาสนา ด้วยสำคัญว่าเราได้ประสบพระศาสดาผู้แสดงโอปนยิกธรรมผู้ประกอบด้วยคุณอันนี้ ที่ล่วงไปแล้วอย่างนี้แลจะมีความเคารพยำเกรงโดยยิ่งในพระธรรม แลจะถึงความไพบูลย์ด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้น 


   สันดานนั้นจะมากไปด้วยปรีดาปราโมทย์ อาจจะอดกลั้นได้ซึ่งทุกข์แลภัยอันมาถึงจิตนั้น จะสำคัญว่าได้อยู่ร่วมด้วยพระธรรมเจ้า ( คือสำคัญว่าพระธรรมสิงในสันดานตน ) ร่างกายบุคคลอันมีธัมมานุสสติกรรมฐานซับซาบอยู่นั้นควรจะเป็นบูชาของเทพยดาแลมุนษย์ เปรียบประหนึ่งเรือนพระเจดีย์ น้ำจิตของผู้นั้นจะน้อมไปเพื่อตรัสรู้อนุตตรธรรมจะกอปรด้วยหิริแลโอตัปปะ มิได้ประพฤติล่วงซึ่งวัตถุอันพระองค์บัญญัติไว้แม้ว่าวาสนายังอ่อนมิอาจสำเร็จฌานสมาบัติมรรคผล ก็จะมีสุคคติเป็นเบื้องหน้า เหตุฉะนี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นภัยในวัฏฏสงสาร อย่าพึงประมาทในธัมมานุสสติกรรมฐานอันมีคุณานิสงส์ดังกล่าวแล้ว ฯ 


จบธัมมานุสสติเท่านี้ 



  จักวินิจฉัยในสังฆานุสสติสืบต่อไป  สงฺฆานุสฺสติ ภาเวตุกาเมน รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน ฯ ล ฯ สงฺคุณานุสฺสริตพฺพา   พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญสังฆานุสสติกรรมฐานนั้น พึงตั้งสติระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์ว่า   สุปฏิปนฺโน ภควาโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควาโต สาวกสงฺโฆ ฯ ล ฯ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โสกสฺสาติ   แปลในบทต้นว่า   สาวกสงฺโฆ   อันว่าพระสงฆ์สาวก   ภควาโต  แห่งสมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาคย์  สุปฏิปนฺโน   ปฏิบัติเป็นอันดี ดำเนินขึ้นสู่สัมมาปฏิบัติ มิกลับจากพระนวโลกุตตรธรรม แลอนุโลมปฏิบัติอนุโลมตามพระนวโลกุตตรธรรม แลอปัจจนิกปฏิบัติมิได้เป็นข้าศึกแก่พระนวโลกุตตรธรรม แลปุพพภาคปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพระนวโลกุตตรธรรม 


  แลพระอริยสงฆ์สาวกนั้น  อุชุปฏิปนฺโน  ปฏิบัติซื่อปฏิบัติตรง แหวกเสียซึ่งลามกปฏิบัติทั้ง ๒ คือ อัตตกิลมภานุโยคแลกามสุขัลลิกานุโยค ปฏิบัติโดยมัชฌิมปฏิบัติ คือพระอัษฏางคิกมรรค ละเสียซึ่งคดอันประกอบในกายแลวาจาจิต   ญายปฏิปนฺโน  พระอริยสงฆ์สาวกนั้นปฏิบัติเพื่อได้ให้สำเร็จพระนิพพาน  สามีจิปฏิปนฺโน  ปฏิบัติควรแก่สามีกรรม   ยทิทํ จตฺตาริ ปริสยุคานิ พระอริยสงฆ์สาวกนั้นจัดเป็นคู่ได้ ๔ คู่ คือ โสดาปัตติมรรคบุคคลกับโสดาปัตติผลบุคคลคู่ ๑  พระสกทาคามิมรรคบุคคลกันพระสกทาคามิผลบุคคลคู่ ๑  พระอนาคามิมรรคบุคคลกับพระอนาคามิผลบุคคลคู่ ๑  พระอรหัตตมรรคบุคคลกับพระอรหันตบุคคลคู่ ๑  เป็น ๔ คู่ด้วยกัน 


   อฏ ปุริส ปุคฺคลา  ถ้าแยกคู่ออกนั้นเป็นปริสบุคคล ๘ จำพวก  เอส ภควาโต สาวกสงฺโฆ   พระอริยสาวกแห่งสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ ผู้ทรงพระสวัสดิภาคย์ที่จัดเป็น ๔ คู่ เป็นปุริสบุคคล ๘ จำพวกดังนี้  อาหุเนยฺโย  ควรจะรับซึ่งจตุปัจจัยอันเฉพาะบุคคลผู้มีศีลนำมาแต่ไกลแล้ว แลน้อมเข้าถวาย  ปาหุเนยฺโย  แม้อาคันตุกทานอันบุคคลทั้งหลายตกแต่งไว้เฉพาะญาติแลมิตร อันเป็นที่รักที่ชอบใจอันมาแต่ทิศต่าง ๆ นั้นทายกนำมาถวาย ก็สมควรที่พระอริยสงฆ์จะพึงรับ 


  แลบุคคลที่ไปมาสู่โลกทั้งหลายสมมุติเรียกว่าแขกนั้น ผู้ใดผู้หนึ่งจะประเสริฐกว่าแขก คือพระอริยสงฆ์นี้หามิได้ พระอริยสงฆ์สาวกนั้น  ทกฺขิเณยฺโย   ควรจะรับซึ่งทานอันบุคคลเชื่อซึ่งกรรมแลผลแล้ว แลให้  อญฺชลีกรณีโย   ควรแก่อัญชลียกรรม อันสัตว์โลกยกพระพุ่มหัตถ์ประนมมือเหนือเศียรเกล้าแล้วแลกระทำ  อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส  เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐหาเขตอื่นจะเปรียบมิได้ แห่งสรรพสัตว์ในโลกนี้ แลพระโยคาพจรผู้ระลึกถึงคุณแห่งพระอริยสงฆ์ โดยนิยมดังนี้ย่อมจะได้คุณานิสงส์ต่าง ๆ ดุจดังพรรณนาแล้วในพุทธนานุสสติธัมมานุสสติกรรมฐานนั้น 


  เหตุฉะนี้ นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นภัยในวัฏฏสงสารอย่าพึงประมาทละลืมเสียซึ่งสังฆานุสสติกรรมฐาน พึงอุตสาหะระลึกเนือง ๆ อย่าให้เสียทีที่พบพระพุทธศาสนา แลพระโยคาพจรผู้มีศรัทธาจำเริญธัมมานุสสติ สังฆานุสสติกรรมฐานนั้น มีกำหนดจะให้ได้สำเร็จแต่อุปจารสมาธิ บ่มิอาจดำเนินขึ้นสู่ภูมิแห่งอัปปนาได้เหตุว่าพระธรรมคุณ พระสังฆคุณนั้นลึกล้ำคัมภีร์ภาพยิ่งนัก พระโยคาพจรหยั่งจิตกิริยา อันระลึกซึ่งพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนั้นโดยนัยต่าง ๆ ไม่มีที่หยุดยั้งไม่มีที่ตั้ง เหตุดังนี้จึงมิได้ถึงซึ่งอัปปนาสมาธิ ได้เพียงอุปจารสมาธิ ฯ 


จบสังฆานุสสติกรรมฐานแต่เท่านี้ 



  จักวินิจฉัยในสีลานุสสติสืบต่อไป  สีลานุสฺสติ ภาเวตุกาเมน ฯ ล ฯ อตฺตโน สีลานิ อนุสสริตพฺพานิ พระโยคาพจรผู้มีศรัทธา ปรารถนาจะจำเริญสีลานุสสติกรรมฐานนั้น ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็พึงชำระศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ประการให้บริสุทธิ์ ถ้าเป็นบรรพชิตพึงชำระศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ให้บริสุทธิ์ ให้ตั้งอยู่ในอขัณฑศีลแลอฉิททศีล อสวลศีล แลอกัมมาสศีล นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า ศีลอันบุคคลรักษาบริสุทธิ์บริบูรณ์จะได้ขาดในเบื้องต้นเบื้องปลาย ประดุจผ้าสาฏกอันขาดในชายทั้ง ๒ ข้างนั้นหาบ่มิได้อย่างนี้ชื่อว่าอขัณฑศีล 


  แลศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นอันดีจะได้ขาดในท่ามกลางเหมือนผ้าสาฏกอันทะลุในกลางผืนนี้หามิได้ อย่างนั้นชื่อว่าฉิททศีล แลศีลมิได้ขาด ๒ องค์ ๓ องค์โดยลำดับมา ๆ มิได้ต่างประดุจโคต่างอันมีสีแปลกประหลาดบังเกิดขึ้นในหลังแลท้อง มีสัณฐานกลมแลยาวเป็นต้นนั้นชื่อว่า อสวลศีล แลศีลอันมิได้ขาดในระหว่าง ๆ มิได้พร้อยประดุจโคอันลายพร้อย ๆ เป็นหยาด ๆ นั้น ชื่อว่าอกัมมาสศีลเมื่อพระโยคาพจรเจ้าชำระศีลแห่งตนให้บริสุทธิ์ดังนั้นแล้ว พึงเข้าไปสู่เสนาสนะอันสงัด ดุจกล่าวแล้วแต่หลัง 


   พึงพิจารณาศีลแห่งตนด้วยสามารถคุณมีมิได้ขาดเป็นต้นว่า  อโห วตเม สีลานิ อขณฺฑานิ อฉิทฺทนิ อสวลานิ อกมฺมาสานิ ภุชฺชิสฺสานิ วิญฺญูปสตฺถานิ อปรามตฺถานิ สมาธิสํวตฺตนิกานิ   ดังอาตมาสรรเสริญ ศีลแห่งอาตมานี้มิได้ขาดในเบื้องต้นเบื้องปลายบ่มิได้ทำลายในท่ามกลาง บ่มิได้ด่างบ่มิได้พร้อย ศีลแห่งอาตมานี้เป็นไทย บ่มิได้เป็นทาสแห่งตัณหา ศีลแห่งอาตมานี้เป็นที่สรรเสริญแห่งนักปราชญ์ทั้งหลาย มีสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ศีลอาตมานี้ตัณหาทิฏฐิมิได้ต้อง ประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้สำเร็จอุปจารสมาธิ แลอัปปนาสมาธิ 


  อนึ่งเป็นไปเพื่อมรรคสมาธิแลผลสมาธิ เมื่อพระโยคาพจรภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารระลึกเนือง ๆ ถึงศีลแห่งตนโดยนัยดังกล่าวมานี้ก็จะมีจิตเคารพในสิกขาบท จะปราศจากอัตตนุวาทภัยคือได้ติเตียนเป็นต้นแม้ว่าจะเห็นโทษมาตรว่าหน่อยหนึ่ง ก็จะมีความสะดุ้งตกใจเป็นอันมากจะจำเริญด้วยคุณธรรมคือ ศรัทธา สติปัญญา จะมามากด้วยปรีดาปราโมทย์ แม้ว่าบ่มิอาจถึงพระอริยมรรค พระอริยมรรคในชาตินั้นก็จะมีสุคติเป็นเบื้องหน้า เหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปรีชา อย่าพึงประมาทในสีลานุสสติกรรมฐานอันกอปรด้วยคุณานิสงส์เป็นอันมากดังที่ได้กล่าวมานี้ พึงจำเริญสาลานุสสติกรรมฐาน ระลึกถึงศีลแห่งตนจนเนืองนิตย์เถิด ฯ 


จบสีลานุสสติกรรมฐานแต่เท่านี้ 



   จักวินิจฉัยใน จาคานุสสติกรรมฐานสืบต่อไป   จาคานุสฺสติภาเวตุกาเมน ฯลฯ จาโค อนุสฺสริตพฺโพ   พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญจาคานุสสติกรรมฐานนั้น พึงมีจิตรักใคร่ในจำแนกแจกทานให้เป็นนิตย์เป็นต้นเป็นเดิม นัยหนึ่งว่า เมื่อปรารถนาจะจำเริญจาคานุสสติกรรมฐานนั้น ให้ตั้งจิตของตนว่า จำเดิมแต่วันนี้ไปเมื่อปฏิคาหกผู้จะรับทานมี ถ้าอาตมาไม่ได้ให้ทานโดยกำหนดเป็นที่สุด แต่ข้าวคำหนึ่งก่อนแล้ว อาตมาก็จักมิได้บริโภคเลยเป็นอันขาด ในวันจะจำเริญจาคานุสสติกรรมฐานนั้น ให้พระโยคาพจรจำแนกแจกทานแก่ปฏิคาหก อันทรงซึ่งคุณอันวิเศษ แล้วพึงเอานิมิตในทางที่ตนให้ คือกำหนดอาการอันเป็นไปด้วยบริจากเจตนานั้น 


   ครั้นแล้วเข้าสู่เสนาสนะอันสงัด มีนัยดังกล่าวแล้วแต่หนหลัง พึงระลึกซึ่งบริจากของตนด้วยสามารถกอปรด้วยคุณ มีปราศจากตระหนี่เป็นต้นด้วยพระบาลีว่า   ลาภา วต เม สุลทฺธํ วต เม โยหํ มจฺเฉรมลปริยุฏิตายปชาย วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา วิหรามิ มุตฺตจาโค ปยตปาณี โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสํวิภาครโต  อรรถาธิบายในบาลีนี้ว่า บุญลาภแห่งทายกผู้บำเพ็ญทานนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคย่อมตรัสสรรเสริญโดยการเป็นอันมาก บุญลาภนั้นได้ชื่อว่าเป็นของอาตมาบังเกิดแก่อาตมาประการ ๑ 


  ความสั่งสอนอันสมเด็จพระผู้มีพระภาคโปรดประทานไว้นั้นก็ดี กิริยาที่อาตมาได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดี   สุลทฺธํ วต  ได้ชื่อว่าอาตมาได้เป็นอันดียิ่งนัก เพราะเหตุว่า สัตว์โลกทั้งปวงมีสันดานมากไปด้วยมลทิน คือมัจฉริยะ ๆ ครอบงำไว้ แลอาตมาอยู่บัดนี้ด้วยปราศจากมลทินคือตระหนี่   มุตฺตจาโค  อาตมามีบริจากอันสละแล้ว  ปยตปาณี   มีมืออันล้างอยู่เป็นนิตย์ เพื่อประโยชน์จะคอยหยิบไทยทานโดยเคารพ   โวสฺสคฺครโต  อาตมานี้ควรแก่กิริยาอันยาจกมาขอ อธิบายว่าถ้ามียาจกมาขอสิ่งใดอาตมาก็จะให้สิ่งนั้น   ทานสํวิภาครโต  อาตมามีจิตยินดีในทานยินดีในการจำแนกอธิบายว่ากิริยาที่ให้สิ่งของอันตนแต่งไว้ เพื่อจะให้แก่ปฏิคาหกนั้นเรียกว่าทาน แลสิ่งของที่ตนจะบริโภคนั้น ถ้าหยิบออกให้เรียกสังวิภาค เมื่อพระโยคาพจรระลึกซึ่งบริจากแห่งตนโดยนิยมดังนี้ ก็จะมีคุณานิสงส์ดุจกล่าวแล้วในพุทธานุสสตินั้น 


   ความยินดีที่จะบริจากทานนั้น จะวัฒนาการขึ้นไปกว่าเก่า อัธยาศัยนั้นจะปราศจากโลภจิต จักอนุโลกมตามเมตตา มิได้ย่อหย่อนที่จะบริจากทาน สันดานจะมากไปด้วยปรีดาปราโมทย์ แม้ถึงว่ามิสำเร็จพระอริยมรรคพระอริยผลในชาตินั้น ทำลายเบญขันธ์ก็จะมีสุคคติเป็นเบื้องหน้า เหตุฉะนี้นักปราชญ์ผู้มีปรีชาอย่าพึงประมาทในจาคานุสสติกรรมฐาน อันมีคุณานิสงส์ดังแสดงมานี้ ฯ 


จบจาคานุสสติกรรมฐานแต่เท่านี้ 



   จักวินิจฉัยในเทวตานุสสติสืบต่อไป  เทวตานุสฺสติ ภาเวตุกาเมน ฯลฯ อนุสฺสริตพฺพา  พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญเทวตานุสสติกรรมฐานนั้น พึงประพฤติจิตสันดานให้กอปรด้วยคุณธรรม คือศรัทธาแลศีลแลสุตะแลจาคะแลปัญญาเข้าสู่ที่สงัดแล้ว พึงตั้งเทพยดาไว้ในที่เป็นพยาน ระลึกถึงเทพยดาอันกอปรด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้นว่า  สนฺติเทวา จาตุมหาราชิกา   เทพยดาอันอยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาดวงดึงษา   ยามาดุสิตา  นิมมานนรดี   ปรนิมมิตวสวดีนั้น ๆ ก็ดีเทพยดาอันอยู่ในพรหมโลกก็ดี เมื่อเป็นมนุษย์นั้นกอปรด้วยศรัทธา จุติจากมนุษย์แล้วจึงได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์เทวโลก แลศรัทธาของอาตมานี่ก็เหมือนศรัทธาแห่งเทพยดาเหล่านั้น 


   อนึ่งเทพยดาทั้งปวงนั้นเมื่อเป็นมนุษย์กอปรด้วยศีลอุตสาหะ สดับฟังพระธรรมเทศนาและบริจากทาน กอปรด้วยสติปัญญาจุติจากอนุษย์แล้วจึงได้ขึ้นไปบังเกิดในเทวดา อาตมานี้กอปรด้วยศีล   สุตะ   จาตะ   จาคะ   ปัญญา   เหมือนด้วยเทพยดาเหล่านั้น เมื่อตั้งไว้ซึ่งเทพยดาในที่เป็นพยานดังนี้แล้ว ก็พึงระลึกถึงศรัทธาคุณ   ศีลคุณ   สุตคุณ   จากคุณ   ปัญญาคุณ   ของตนเนือง ๆ ตกว่าระลึกเอาศรัทธาทิคุณของเทพยาดาเป็นพยานก่อนแล้ว จึงจะระลึกถึงศรัทธาทิคุณของตนต่อภายหลัง พระโยคาพจรผู้ประกอบเนือง ๆ ซึ่งเทวตานุสสติกัมมัฏฐานดังนี้ จะเป็นที่รักแห่งเทพยาดาเป็นอันมากจะมีคุณานิสงส์เป็นอันมาก ดุจกล่าวแล้วในพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน เหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปรีชาพึงอุตสาหะจำเริญเทวดานุสสติกัมมัฏฐานจงเนือง ๆ เถิด ฯ 


จบเทวตานุสสติกัมมัฏฐานแต่เท่านี้



จักวินิจฉัยในมรณานุสสติกัมมัฏฐานสืบต่อไป  ตตฺถ มรณ สติยา ภาวนานิทฺเทเส  ในมรณานุสตติภาวนานิเทศนั้นมีกระทู้ความว่าพระโยคาพจรผู้จะจำเริญมรณานุสสติกัมมัฏฐานนั้น พึงระลึกถึงความมรณะ ให้เป็นนิรันดรอยู่ในขันธสันดาน มรณะประสงค์เอาซึ่งความขาดแห่งชีวิตินทรีย์อันมีกำหนดภพอัน ๑ คือบังเกิดขึ้นในภพ เป็นสัตว์เป็นชีวิตแล้ว และถึงซึ่งจุติทำลายขันธ์ดับสูญขาดชีวิตินทรีย์ไปจากภพนั้นได้ชื่อว่ามรณะ กำหนดโดยภพควรที่จะเอาเป็นอารมณ์แห่งมรณานุสสติกัมมัฏฐาน 


   และมรณะนั้นมี ๓ ประการ   คือสมุจเฉทมรณะ   ขณิกมรณะสมมติมรณะ   ทั้ง ๓ ปราการนี้ควรที่จะเอาเป็นอารมณ์แห่งมรณานุสสติกัมมัฏฐาน อธิบายว่า สมุจเฉทมรณะนั้น ได้แก่พระอรหันต์อันตัดเสียซึ่งวัฏทุกข์ กิจที่ให้สำเร็จแก่พระอรหันต์ตัดทุกข์ในสังสารวัฏได้ขาดนั้น จัดเป็นมรณะประการ ๑ ชื่อว่าสมุจเฉทมรณะแลขณิกมรณะนั้นได้แก่สังขารธรรมอันดับอันทำลายทุก ๆ ภวังค์ มรณะอธิบายว่าจิต แลเจตสิกซึ่งบังเกิดขึ้นในอุปาทขณะตั้งอยู่ในฐิติ ขณะแล้วดับไปในภวังค์ขณะนั้นเป็นมรณะประการ ๑ ได้ชื่อว่าขณิกมรณะ 


   แลสมมติมรณะนั้นคือความตายอันโลกสมมติ โลกโวหารร้องเรียกว่าต้นไม้ตายทองแดงเหล็กตายตานสมมติเรียกเป็นต้นฉะนี้ จัดเป็นมรณะประการ ๑ ชื่อว่าสมมติมรณะ มรณะทั้ง ๓ ประการนี้พระโยคาพจรอย่าได้ประสงค์เอาเป็นอารมณ์ ในกาลเมื่อจำเริญมรณานุสสติกัมมัฏฐานในที่นี้มีคำฏีกาจารย์อธิบายไว้ว่า สมุทเฉทมรณะนั้นมีโดยน้อยมิได้มีโดยมาก ฝ่ายขณิกมรณะนั้นเล่าก็เกิด ๆ ดับ ๆ เนือง ๆ ไปนัก และสมมติมรณะ คือทองแดงตาย คือเหล็กตายเป็นต้นนั้นเล่าก็มิได้เป็นที่เกิดแห่งธรรมสังเวช เหตุฉะนี้ มรณะทั้ง ๓ ประการ จึงมิควรที่พระโยคาพจรจะเอาเป็นอารมณ์ 


   ในกาลเมื่อจำเริญมรณนุสสติกัมมัฏฐานและมรณะควรที่จะเอาเป็นอารมณ์นั้น พระอรรถกถาจารย์ประสงค์เอาแต่มรณะทั้ง ๒ คือกาลมรณะประการ ๑ อกาลมรณะประการ ๑ กาลมรณะนั้น คือตายด้วยสิ้นบุญตายด้วยสิ้นอายุ แท้จริงสัตว์ทั้งปวงอันมีกุศลเป็นชนกกรรมนำปฏิสนธิในที่อันเป็นสุขนั้น ถ้ากุศลซึ่งอุปถัมภ์อุดหนุนค้ำชูนั้นบ่มิได้ตลอดไป แม้ว่าปัจจัยคืออาหารอันจะสืบอายุนั้นยังมีบริบูรณ์อยู่ก็ดี ก็บ่มิอาจวัฒนาการจำเริญอยู่ได้ ย่อมถึงซึ่งจุติจากสมบัติพัสถานเคลื่อนคลาดจากที่อันเป็นสุข ขาดชีวิตตินทรีย์เพราะเหตุหากุศลจะอุปถัมภ์สืบต่อไปบ่มิได้ มรณะเห็นปานดังนี้ได้ชื่อว่าบุญญักขยมรณะ ว่าตายด้วยสิ้นบุญมีคำฏีกาจารย์ว่าบุญญักขยมรณะตายด้วยสิ้นบุญนั้น เป็นภพอันบริบูรณ์ด้วยสมบัติพัสถาน 


    สเจ ภววิปตฺติยํ ิโต   ถ้าสัตว์นั้นบังเกิดในวิปัตติภพ เป็นภพอันกอปรด้วยความทุกข์ความยาก ทนทุกขเวทนาตราบเท่าสิ้นบาปสิ้นกรรมแห่งตนแล้ว และกระทำกาลกิริยาวิปัตติภพนั้น ได้ชื่อว่าปาปักขยมรณะว่าตายด้วยสิ้นบาป และสัตว์อันตายด้วยสิ้นอายุนั้น พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่าสัตว์อันหาคติสมบัติ กาลสมบัติ อาหารสมบัติบ่มิได้ คือบ่มิได้มีคติบริบูรณ์ ดุจเทพยดาอันบริบูรณ์ด้วยกาล บ่มิได้มีอาหารบริบูรณ์ ดุจชาวอุตตรกุรุทวีปอันบริบูรณ์ด้วยอาหาร และมีอายุอันน้อยประมาณได้ร้อยปี ดุจดังอายุมนุษย์หญิงชายในกาลทุกวันนี้ก็ดี สัตว์อันบริบูรณ์ด้วยกาลและอาหาร และอายุยืนนานมากกว่าแสนปีนั้นก็ดี แต่บรรดาสัตว์ที่สถาพรอยู่ตราบเท่าสิ้นอายุ แล้วกระทำกาลกิริยานั้นชื่อว่าอายุกขยมรณะสิ้นด้วยกัน พึงสันนิษฐานว่า สัตว์ที่สิ้นบุญสิ้นบาปสิ้นอายุแล้ว ละทำกาลกิริยานั้น ได้ชื่อว่ากาลมรณะตายในกาลอันพึงตาย 


   อกาลมรณํ กมฺมุปจเฉทกวเสน  และสัตว์ทั้งปลายซึ่งกระทำกาลกิริยานั้น ด้วยสามารถอุปัจเฉทกรรมนั้นได้ชื่อว่าอกาลมรณะตายในกาลอันบ่มิควรจะพึงตาย แท้จริงสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีขันธสันดานอันขาดด้วยอำนาจอุปัจเฉทกกรรม อันมีกำลังสามารถกระทำให้เคลื่อนคลาดจากที่ในขณะดุจดังว่าพระยาทุสิมารราช และพระยากลาพุราชเป็นต้น อันประทุษร้ายแก่ขันติวาทีดาบส และแผ่นดินให้ช่องลงไปไหม้ในอเวจีนรกนั้น ได้ชื่อว่ากาลมรณะตายในกาลอันมิควรจะพึงตาย ใช่แต่เท่านั้นสัตว์ทั้งหลายอันโบราณกรรมติดตามมาทัน และมีผู้ฆ่ามาฟันด้วยเครื่องสาตราวุธ กระทำกาลกิริยาด้วยความเพียรแห่งบุคคลอื่น และอกุศลดลจิตให้ประหารชีวิตแห่งตนเสียด้วยตนเองก็ดี อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าอกาลมรณะ 


   มรณะทั้ง ๒ ประการ คือกาลมรณะแลอกาลมรณะ อันมีนัยดังพรรณนามานี้ สมควรที่พระโยคาพจรจะถือเป็นอารมณ์ในกาลเมื่อจำเริญมรณานุสสติกัมมัฏฐาน   ตํ ภาเวตุกาเมน  พระโยคาพจรผู้ปรารถนาจะจำเริญมรณานุสสติกัมฐานนั้น พึงเข้าไปในที่สงัดอยู่แต่ผู้ดียวนั้นแล้วพึงกระทำบริกรรม  มรณํ ภวิสฺสติ ชีวิตินฺทฺรริยํ อุปจฺฉิสฺสติ   ความตายจักมีชีวิตินทรีย์จักขาดดังนี้ ถ้ามิดังนั้นพึงกระทำบริกรรมว่า   มรณํ มรณํ   ความตาย ๆ ดังนี้ 


   เมื่อกระทำซึ่งบริกรรมนั้นพึงมนสิการกำหนดกฏหมายด้วยอุบาย อย่าได้กระทำมนสิการด้วยหาอุบายมิได้ มีคำฎีกาจารย์วิสัชนาว่า ซึ่งให้กระทำมนสิการกำหนดกฏหมายด้วยอุบาย คือให้พิจารณาสติและปัญญาพิจารณาให้เห็นธรรมสังเวชว่า ความตายนั้นจะมีแก่เราเป็นแท้ ชีวิตแห่งอาตมานี้จะขาดเป็นแท้ พึงพิจารณาสังเวชฉะนี้ อย่าได้บริกรรมเพ้อไปแต่ปาก บ่มิได้ปลงปัญญาพิจารณาให้เห็นสังเวชในความตายนั้น ได้ชื่อว่ากระทำมนสิการหาอุบายมิได้   อโยนิโส ปวตฺตยโต หิ  แท้จริงพระโยคาพจรผู้ประพฤติซึ่งกิจมาสิการด้วยหาอุบายมิได้นั้น 


  ขณะเมื่อระลึกขึ้นมาถึงความตายแห่งบุคคลอันเป็นที่รักก็บังเกิดความโศกความเศร้า อุปมาดุจบุคคลอันระลึกถึงมารดาบังเกิดเกล้า แลบุตรอันเป็นที่รักพึงอนิจกรรมไปบังเกิดความโศกเศร้า ขณะเมื่อระลึกถึงความตายของชนที่ตนไม่รักใคร่เกลียดชัง ก็จะเกิดความปราโปรทย์ ( เช่นชนที่มีเวรต่อกันระลึกถึงความตายแห่งกันและกันฉะนั้น) ขณะเมื่อระลึกถึงความตายแห่งบุคคลอันตนบ่มิได้รักบ่มิได้ชังนั้น ก็จักเพิกเฉยบ่มิได้มีความสังเวช ดุชฉวฑาหิกชนสัปเหร่ออันเห็นซากกเฬวระและหาสังเวชมิได้ ถ้าระลึกถึงความตายเเห่งตน ก็มักเกิดความสะดุ้งตกใจดุจบุคคลภิรุกชาติสันดานขลาด เห็นนายเพชฌฆาตถือดาบเงือดเงื้ออยู่และความสดุ้งตกใจ นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าการที่จะเศร้าโศก จะบังเกิดความยินดีปรีดา จะหาสังเวชบ่มิได้ จะบังเกิดความสดุ้งตกใจทั้งนี้ก็อาศัยแก่ปราศจากสติและปัญญาปราศจากสังเวช 


  กระทำมนสิการด้วยหาอุบายบ่มิได้ บริกรรมว่า มรณัง ๆ นั้นบ่นเพ้อไปแต่ปาก บ่มิได้เอาสติและปัญญาประกอบเข้าเห็นธรรมสังเวชจริง ๆ จึงเป็นดังนั้น ถ้ากระทำมนสิการด้วยอุบายปลงสติปัญญาลงได้ มีธรรมสังเวชอยู่ในสันดานแล้วไหนเลยจะเป็นดังนั้น ก็จะเป็นคุณวุฒิอันล้ำเลิศประเสริญคือระลึกถึงความตายแห่งบุคคลอันเป็นที่รักก็จะมิได้เศร้ามิได้โศก ระลึกถึงความตายแห่งบุคคลอันเป็นเวรก็จะมิได้ชื่นชมโสมนัส ระลึกถึงความตายแห่งบุคคลที่ตนไม่รักไม่ชังก็จะมิได้เพิกเฉย จะบังเกิดความสังเวชบริบูรณ์ในสันดานระลึกขึ้นมาถึงความตายแห่งตนเล่า ก็ปราศจากความสดุ้งตกใจ อันกระทำมนสิการด้วยอุบายนี้ มีคุณมากกว่า มากดุจกล่าวมานี้ 


   เหตุดังนั้นพระโยคาพจรผู้จำเริญมรณานุสสติกัมมัฏฐาน พึงพิจารณาถึงความตายแห่งสัตว์ทั้งหลายอันโจรฆ่าให้ตายก็ดี ตายเองก็ดี แต่บรรดาที่ทอดทิ้งกลิ้งอยู่ในที่ทั้งปวง เป็นต้นว่าป่าชัฏและป่าช้าที่ตนได้เห็นแต่ก่อนนั้น พึงพิจารณาเป็นอารมณ์ในที่จำเริญมรณานุสสติ   สติญฺจ ปฐฺญญฺจ สํเวคญฺจ โยเชตฺวา   พึงมนสิการด้วยอุบายอันยังสติและปัญญา และธรรมสังเวชให้บังเกิดแล้วพึงกระทำซึ่งบริกรรมด้วยนัยเป็นต้นว่า มรณํ ภวิสฺสติ ชีวิตินฺทฺริยํ อุปจฺฉิสฺสติ   โดยนัยที่สำแดงมาแต่หนหลัง   เอวํ ปวตฺตยโต เยว  เมื่อพระโยคาพจรประพฤติโดยวิถีอันพระอรรถกถาจารย์เจ้าสำเเดงไว้ฉะนี้ 


   บางจำพวกที่มีปัญญินทรีย์แก่กล้านั้น ก็จะข่มเสียได้ซึ่งนิวรณธรรมมีกามฉันทะเป็นต้น จะมีมรณารมณ์ตั้งมั่น พระกัมมัฏฐานจะถึงซึ่งอุปจารสมาธิไม่ลำบากยากใจ อาศัยด้วยปัญญินทรีย์อันแก่กล้า   เอตฺตาวตา น โหติ  พระโยคาพจรที่มีปัญญามิได้แก่กล้ามิได้สำเร็จกิจแห่งพระกัมมัฏฐานด้วยวิธีประมาณเท่านี้ และปรารถนาจะกระทำเพียรในมรณานุสสติกัมมัฏฐานต่อไป ก็พึงระลึกถึงความตายโดยอาการ ๘ ประการคือ วธกปัจจุปปัฏฐานประการ ๑  สัมปัตติวิปัตติประการ ๑   อุปสังหรณะประการ ๑   กายพหุสาธารณะประการ ๑   อายุทุพพละประการ ๑   อนิมิตะประการ ๑   อัทธานปริเฉทะประการ ๑   ขณปริตตะประการ ๑   รวมเป็น ๘ ประการด้วยกันอาการเป็นปฐมคือวธกปัจจุปปัฏฐานนั้นมีอรรถาธิบายว่า ให้ระลึกถึงความตายให้เห็นปรากฏ ดุจนายเพชฌฆาตมีมือถือดาบอันคมกล้า 


  ปุจฉาว่า เหตุไฉนให้ระลึกเช่นนี้ วิสัชนาว่า ให้ระลึกนี้ด้วยสามารถจะให้เห็นว่าเกิดกับตายนั้นมาพร้อมกัน สัตว์ทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีชรา แลขณิกมรณะนั้นติดตามตัวมาทุกรูป ทุกนาม   ยถา หิ อหิฉตฺตกํ มกุลํ  อุปมาดุจดังเห็ดอันตูม อันพึงขึ้นพื้นนดิน แลพาเอาฝุ่นติดยอดขึ้นไปนั้น  ปฏิสนฺธิจิตฺตํ อุปฺปาทานนฺตรํ   แท้จริงสัตว์ทั้งหลายอันบังเกิด ถือเอาปฏิสนธิกำเนิดในโลกนี้จำเดิมแต่ปฏิสนธิแล้วในลำดับอุปปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตนั้น ก็ถึงซึ่งความชราและมรณะ ๆ นั้นติดตามมากับตน 


   ปพฺพตสิขรโต ปติถสิลา วิย   เปรียบประดุจก้อนศิลาอันหักตกลงมาจากชะง่อนแห่งภูเขา และพาเอาต้นไม้และหญ้าที่เนื่องด้วยตนนั้นลงมาด้วยกัน   มรณํปิ สหชาติยา อาคตํ  เกิดกับตายนี้มาพร้อมกัน เหตุว่าความเกิดมีแล้ว ความตายก็มีด้วยบุคคลที่เกิดมานั้นย่อมจะถึงซึ่งความตายเป็นแท้ จำเดิมแต่บังเกิดขึ้นแล้ว ก็บ่ายหน้าสู่ความตาย ดุจพระอาทิตย์อันอุทัยขึ้นมาแล้วและบ่ายหน้าสู่อัสดงคต มิได้ถอยหลังมาจากวิถีที่ดำเนินไปนั้น ถ้ามิดังนั้นอุปมาดุจดังว่านทีธารอันไหลย้อยลงมาแต่ซอกแห่งภูเขา มีกระแสอันเชี่ยว ย่อมพัดไปซึ่งใบไม้และต้นหญ้าแต่บรรดาที่ตกลงในกระแสนั้น ไหลหลั่งถั่งลงไปหน้าเดียว ที่จะไหลทวนกระแสขึ้นไปมาตรว่าหน่อยหนึ่งหาบ่มิได้อันนี้แล มีฉันใด อายุแห่งสัตว์ทั้งปวงก็ลาวงไป ๆ มิได้กลับหลัง ตั้งหน้าเฉพาะสู่ความตาย 


   มีอุปไมยดังนั้นเหตุดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานพระธรรมเทศนาไว้ว่า  ยเมกรตฺตึ ปมํ คพฺเภว สติมาณโว อพฺภฏฺิโต วาสยาติ   อธิบายในบาทพระคาถานี้ว่า สัตว์อันอยู่ในครรภ์มารดานั้น จำเดิมแต่ขณะตั้งปฏิสนธิในราตรีนั้น แล้วก็ตั้งแต่แปรไป ๆ เดิมเกิดเป็นกลละแล้วก็แปรไปเป็นอัมพุทะ ตั้งแต่แปรไป ๆ ตราบเท่าถึงมรณภาพเป็นที่สุด จะเที่ยงจะแท้นั้นหามิได้ เปรียบประดุจว่าหมอก อันตั้งขึ้นมาแล้วก็ถึงภาวะเคลื่อนไป ๆ ตราบเท่าสูญหาย มีคำฎีกาจารย์วิสัชนาว่า ซึ่งพระพุทธฎีกาตรัสว่า  รตฺตึ ปมํ   ว่าสัตว์ตั้งปฏิสนธิในเพลาราตรีหนึ่งนั้น ว่าโดยเยภุยยนัย อันว่าธรรมดาสัตว์ที่ถือปฏิสนธิในเพลาราตรีนั้น มีโดยมากที่จะถือเอาปฏิสนธิในเพลากลางวันนั้นมีโดยน้อย เหตุดังนั้นนักปราชย์พึงสันนิฐานว่า รัตติศัพท์นั้นพระพุทธเจ้าเทศนาโดยเยภุยยนัย อายุแห่งสัตว์ที่ล่วงไป ๆ โดยนัยดังพรรณนาฉะนี้ 


  พระอรรถกถาจารย์เจ้าอุปมาไว้ว่า เหมือนด้วยอาการอันสิ้นไปแห่งแม่น้ำน้อย ๆ ต้องแสงพระสุริยเทพบุตรในคิมหันตฤดูแล้ง และถึงซึ่งสภาวะเหือดแห้งสิ้นไปทุกวันทุกเวลา ถ้ามิฉะนั้นดุจไม้มีขั่วอันอาโปธาตุมิได้ซาบถึงและหล่นลงมาจากต้น ณ เพลาเช้าธรรมดาผลไม้อันมีพรรณต่าง ๆ นั้นเมื่อรสแผ่นดินเอิบอาบซาบขึ้นไปบ่มิถึง ก็มีขั่วอันเหี่ยวแห้งตกลงจากต้นในเพลาเช้าแลมีฉันใดรูปกาย แห่งสัตว์ทั้งปวงนี้มีรสอาหารซาบไปบ่มิทั่วก็ถึงซึ่งคร่ำคร่าเหี่ยวแห้งขาดจากชีวิตินรีย์มีอุปไมยดังนั้น ถ้ามิดังนั้นรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงนี้ เมื่อชราแลพยาธิและมรณะเบียดเบียนแล้ว ก็ถึงซึ่งคร่ำคร่าเหี่ยวแห้งเจ็บป่วยลำบากเวทนา มีอัสสาสะปัสสาสะอันขาดเป็นอสุภสาธารณ์เปื่อยเน่าทิ้งทอดกระจัดกระจายเรี่ยราดแยู่เหนือแผ่นปฐพี 


   มีอุปไมยดังนั้นมิฉะนั้นเปรียบเหมือนภาชนาดินอันบุคคลประหารด้วยไม้ค้อน และแตกกระจัดกระจาย ถ้ามิฉะนั้น   สุริยรํสิสมฺผุฏานํ อุสฺ สาววินฺทูนํ วิทฺธํสนํ  ดุจดังว่าหยาดน้ำค้าง อันพลันที่จะเหือดแห้งได้ด้วยแสงสุริยเทพบุตร   เอวํ วธกปจฺจุปฺปฏฺานโต มรณํ อนุสฺสริตพฺพํ   พระโยคาพจรผู้จำเริญมรณานุสสติกรรมฐาน พึงระลึกถึงความตายโดยปัจจุปัฏฐานดุจนัยที่พรรณามานี้ ในอาการเป็นคำรบ ๒ ซึ่งว่าให้พระโยคาพจรระลึกถึงความตายโดยสมบัติวิบัตินั้น คือให้ระลึกให้เห็นว่าสัตว์ทั้งปวงเกิดมานี้บริบูรณ์แล้วก็มีความฉิบหายเป็นที่สุด ซึ่งจะงดงามจะดีอยู่ไม่นั้นแต่เมื่อวิบัติยังมิได้ครอบงำ ถ้าความวิบัติมาครอบงำแล้ว ก็สารพัดที่จะเสียสิ้นทุกสิ่งทุกประการ ที่งามนั้นก็ปราศจากงาม ที่ดีนั้นก็กลับเป็นชั่ว มีความสุขแล้วก็จะมีความทุกข์มาถึงเล่า หาโศกเศร้าบ่มิได้แล้วก็ถึงซึ่งเศร้าโศกเล่า 


   แต่พระเจ้าธรรมาโศกราชบพิตร ผู้มีบุญญานุภาพได้เสวยมไหสุริยสมบัติพร้อมเพรียงไปด้วยความสุข ถึงซึ่งอิสระภาพเป็นใหญ่ในภูมิมณฑลสกลชมภูทวีป บริจากทานในพระศาสนาคิดเป็นทรัพย์นับได้ร้อยโกฏิมีอาณาจักรแผ่ไปใต้ปถพี ๑ โยชน์ เบื้องบนอาการ ๑ โยชน์ กอปรด้วยสมบัติสุขถึงเพียงนี้ เมื่อมรณะมาถึงก็มีความเศร้าโศกเฉพาะพักตร์สู่ความตาย ควรจะสังเวชเวทนา   สพฺโพ เยว โลกสนฺนิวาโส ชาติยา อนุโคต  ชื่อว่าโลกสันนิวาสสัตว์ทั้งปวงนี้ ชาติทุกข์ย่อมติดตามล่อลวงให้ลุ่มหลง ชรานั้นรัดตรึงตราให้ถึงความวิปริตต่าง ๆ พยาธิทุกข์นั้นติดตามย่ำยี ให้ป่วยไข้ลำบากเวทนาเจ็บปวดทั่วสรรพางค์กาย   สุมรเณ อพฺภาหโต  มรณทุกข์ครอบงำทำลายล้างชีวิตอินทรีย์ให้เสื่อมสูญพญามัจจุราชนี้จะได้ละเว้นบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนั้นหามิได้ ย่อมครอบงำย่ำยีสรรพสัตว์ทั้งปวงทั่วไปทุกรูปทุกนาม มิได้เลือกว่ากษัตริย์ว่าพราหมณ์ว่าพ่อค้าชาวนา จัณฑาลคนขนหยากเยื่อ 


   อุปมาดุจเขาอันมีศิลาเป็นแท่งหนึ่งแท่งเดียวเบื้องบนจดจนนภากาศ กลิ้งมาแล้วแลเวียนไปในทิศทั้ง ๔ บดเสียซึ่งสรรพสัตว์วัตถุทั้งปวง บ่มิได้เลือกสัตว์แลสังขารนั้น อันจะต่อยุทธพญามัจจุราชนั้นใช่วิสัยที่จะต่อยุทธได้ เพราะเหตุว่ามรณะสงความนั้นไม่มีที่ตั้งแห่งพลช้างพลม้าพลราชรถพลเดินเท้าไม่มีที่ตั้งค่ายคูประตูหอรบทั้งปวง จะมีพลพาหนะมากก็มากเสียเปล่า ซึ่งจะเอามาต่อยุทธด้วยมรณะสงความนั้นเอามาบ่มิได้ถึงแม้จะมีแก้วแหวนเงินทองมากสักเท่าใด ๆ ก็ดี จะรู้เวทมนต์ศาสตราคมกล้าหาญประการใด ๆ ก็ดี ก็มิอาจเอามาต่อยุทธด้วยพญามัจจุราชได้ 


   พระโยคาพจรผู้จำเริญมรณานุสสติภาวนานั้น ถึงระลึกถึงความตายโดยสมบัติวิบัติดุจพรรณนามาฉะนี้   อุปสํหรณโต  แลอาการเป็นคำรบ ๓ ที่ว่าให้พระโยคาพจรระลึกถึงความตายโดยอุปสังหรณะนั้น คือให้ระลึกถึงความตายแห่งผู้อื่นแล้วนำเอามาใส่ตน เมื่อระลึกถึงความตายแห่งบุคคลผู้อื่นพึงระลึกโดยอการ ๗ ประการ   ยสมหคฺคโต  คือให้ระลึกโดยภาวนามากไปด้วยยศประการ ๑   ปุญฺญมหคฺคโต  ให้ระลึกโดยภาวนามากไปด้วยบุญประการ ๑   ถามมหคฺคโต  ให้ระลึกโดยภาวะนามากไปด้วยกำลังประการ ๑   อิทฺธิมหคฺคโต  ให้ระลึกโดยภาวะนามากไปด้วยฤทิธิ์ประการ ๑  ปจฺเจกพุทฺธโต   ให้ระลึกโดยภาวะพระปัจเจกโพธิ์ ๑   สมฺมาสมฺพุทฺธโต  ให้ระลึกโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ เป็น ๗ ประการด้วยกัน 


   ซึ่งว่าให้ระลึกโดยภาวะมากไปด้วยยศนั้น คือให้ระลึกว่าพญามัจจุราชนี้ จะได้รังเกียจเกรงใจว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ดีมีบริวารยศมากอย่าเบียดเบียนท่านเลย จะได้เกรงใจอยู่ในฉะนี้หาบ่มิได้ แต่พระยามหาสมมติราช แลพระยามันธาตุราช พระยามหาสุทัพสนะบรมจักรพัตราธิราชเป็นต้นเป็นประธาน ซึ่งมีอิสริยยศแลบริวารยศเป็นอันมากบริบูรณ์ไปด้วยพลพาหนะแลทรัพย์สมบัติอันโอฬารริกภาพนั้นยังตกอยู่ในอำนาจแห่งพญามัจจุราชสิ้นทั้งปวง  กิมงฺคํ ปน   ก็จะป่วยกล่าวไปไยถึงตัวเรานี้เล่า อันจะพ้นอำนาจแห่งพญามัจจุราชนั้นหามิได้   เอวํ ยสมหคฺคโต   พระโยคาพจร พึงระลึกถึงความตายโดยภาวะมากไปด้วยยศดุจพรรณนามาฉะนี้ 


   ปญฺญมหคฺคโต  ซึ่งว่าให้ระลึกโดยภาวะมากไปด้วยบุญนั้น คือให้ระลึกตรึกตรองไปถึงบุคคลเป็นต้นว่า โชติกเศรษฐี แลชฏิลเศรษฐี แลอุคคิยเศรษฐี แลเมณฑกเศรษฐี แลปุณณกเศรษฐี แต่บรรดาที่เป็นคนมีบุญญาภิสมภารเป็นมันมากนั้น ว่าท่านโชติกเศรษฐีนั้นมีปรางค์ปราสาทแล้วไปด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพื้นได้ ๗ ชั้น มีกำแพงแวดล้อมนั้นก็ ๗ ชั้น แต่ล้วนแล้วไปด้วยแก้ว ๗ ประการ แล้วก็มีไม้กัลปพฤกษ์เกิดขึ้นทุก ๆ มุมแห่งกำแพง มีขุมทองอันเกิดขึ้นในมุมทั้ง ๔ แห่งปรางค์ปราสาท ขุมหนึ่งปากกว้าง ๑ โยชน์ ขุมหนึ่งปากกว่างกึ่งโยชน์ ขุมหนึ่งปากกว้าง ๓๐๐ เส้น ขุมหนึ่งปากกว้าง ๑๐๐ เส้น สมบัติพัสถานของท่านนั้นโอฬารริกภาพ มีนางมาแต่อุตตกุรุทวีปเป็นอัครภรรยา แลชฏิลเศรษฐีนั้นเล่ามีภูเขาทองขึ้นข้างหลังเรือนจะรื้อจะขนสักเท่าใด ๆ ก็ไม่สิ้นไม้สุด 


           เมณฑกะเศรษฐีนั้นเล่าก็มีแพะทองเกิดขึ้นด้วยบุญเต็มไปในที่ได้ ๘ กรีส ในท้องแพะนั้นเต็มไปด้วยสิ่งสรรพข้าวของทั้วปวงจะปรารถนาวัตถุอันใดชักลูกข่างอันกระทำด้วยเบญจพรรณ ซึ่งปิดปากแพะนั้นออกแล้ววัตถุนั้นก็ไหลหลั่งออกมาจากปากแพะ ได้สำเร็จความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ แลปุณณกเศรษฐีนั้นเล่า เดิมเมื่อเป็นลูกจ้างอยู่นั้นออกไปไถนา ขี้ไถก็กลับกลายเป็นทอง ครั้นได้เป็นเศรษฐีเมื่อพื้นที่จะกระทำเรือนอยู่นั้นก็ได้ขุมทรัพย์เต็มไปในที่จักหวัด บ้านบุคคลผู้มีบุญญาภิสมภารมากมีทรัพย์มากถึงเพียงนี้แล้ว ก็มิอาจเอาทรัพย์มาไถ่ถอนตนให้พ้นจากอำนาจพญามัจจุราชได้  อญฺเญ จ โลกเก มหาปุญฺญาติ วิสฺสุตา   ถึงบุคคลจน ๆ ที่ปรากฏว่ามีบุญมากในโลกนี้แต่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพ้นจากอำจาจแห่งพญามัจจุราชนั้นหามิได้ แต่ล้วนถึงซึ่งมรณภาพดับสูญล่วง ๆ ไปสิ้นทั้งปวง  มาทิเสสุกถาวกา   ก็ป่วยกล่าวไปไยถึงบุคคลเห็นปานดังตัวเรานี้ดังฤๅจะพ้นอำนาจแห่งพญามัจจุราช 


  พึงระลึกไปโดยภาวะมากไปด้วยบุญอันนี้   ถามมหคฺคโต  ซึ่งว่าให้ระลึกไปโดยภาวะมากไปด้วยกำลังนั้น คือให้ระลึกถึงบุคคลที่มีกำลังมากเป็นต้นว่า พระยาวาสุเทพ พระยาพลเทพ พระยาภิมเสน พระยานุธิฏฐิล พระยาหนุร พระยามหามล พระยาเหล่านี้แต่ละพระองค์ ๆ นั้นทรงพลกำลังมาก กำลังนายขมังธนู ๕๐๐ คนจึงเท่าพระยาภิมเสนพระองค์หนึ่ง บุคคลอันมากำลังมากสามารถปรากฏในโลกสันนิวาสเห็นปานดังนี้ ก็มิอาจต่อยุทธด้วยพญามัจจุราชได้   กถาวกา   ก็จะป่วยกล่าวไปไยถึงตัวเรานี้เล่าดังฤๅแลจะต่อสู้ด้วยพญามัจจุราชนั้นได้ พึงระลึกโดยภาวะมากไปด้วยกำลังดังพรรณนามาฉะนี้ 


  อิทฺธิมหคฺคโต   ซึ่งว่าให้ระลึกไปโดยภาวะมากไปด้วยฤทธิ์นั้น พึงให้ระลึกว่าบุคคลอันเกิดมาในโลกนี้ ถึงจะมีฤทธิ์ศักดานุภาพเป็นประการใด ๆ ก็ดี ก็มิอาจทำสงครามแก่พญามัจจุราชได้ แต่พระมหาโมคคัลลานเถระเจ้าผู้เป็นทุติยสาวก แห่งสมเด็จพระมหากุณากอปรด้วยฤทธาศักดานุภาพ อันล้ำเลิศประเสริฐได้ที่เอตทัคคะฝ่ายข้างฤทธิ์ แต่บรรดาเฉพาะสาวกในพระศาสนานี้ พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง จะมีฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะหาบ่มิได้ พระโมคคัลลานะนี้ยังเวชยันตปราสาทให้กัมปนาทหวาดหวั่นไหวด้วยมาตรว่า สะกิดด้วยนิ้วแม่เท้า อนึ่งเมื่อทรมานพญานันโทปนันทนาคราชนั้นเล่า ฤทธิ์แห่งพระโมคคัลลานเถรเจ้าก็ปรากฏว่าเลิศรวดเร็วในกิจที่จะเข้าสู่สมบัติไม่มีใครเสมอ มีฤทธิ์ถึงเพียงนี้แล้ว ยังว่าเข้าไปสู่ปากแห่งพญามัจจุราชอันพิลึกกับทั้งฤทธิ์ทั้งเดช ดุจดังว่าเนื้ออันเข้าไปสู่ปากแห่งพญาไกรสรราชสีห์ ก็ตัวอาตมานี้ดังฤๅจะพ้นพญามัจจุราชเล่า พึงระลึกไปโดยภาวะมากไปด้วยฤทธิ์ดังนี้ 


    ปญฺญมหคฺคโต  ซึ่งว่าให้ระลึกโดยภาวะมากไปด้วยปัญญานั้นคือให้ระลึกด้วยเห็นว่าสัตว์ทั้งหลาย แต่บรรดาที่เวียนว่ายอยู่ในกระแสชลาโลกโอฆสาครนี้ ถึงจะมีปัญญาเฉลี่ยวฉลาดเป็นประการใด ๆ ก็ดี ก็บ่มิอาจจะคิดเลศอุบายให้พ้นจากอำนาจแห่งพญามัจจุราชนั้นได้ จะว่าไปไยถึงผู้อื่น ๆ นั้นเล่า แต่พระสารีบุตรเถรเจ้า ผู้เป็นอัครสาวกกอปรด้วยปัญญาอันกล้าหาญ แม้ฝนจะตกเต็มไปในห้องจักรวาลตกไปช้านานสิ้น ๑ กัปป์ หยาดเม็ดฝนแลละอองเม็ดฝนนั้นมีประมาณมากน้อยสักเท่าใด ๆ พระสารีบุตรเถรเจ้าก็อาจนับถ้วน แต่บรรดาสัตว์ในโลกนี้ ยกเสียแต่พระบรมโลกนาถเจ้าพระองค์เดียวแล้วนอกออกไปกว่านั้นแล้ว ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมีปัญญามากเหมือนพระสารีบุตรนั้นหามิได้ 


   ปัญญาแห่งพระสารีบุตรเถรเจ้านั้น ถ้าจะเอามาแบ่งออกเป็น ๑๖  ยกเสีย ๑๕   เอาแต่ส่วน ๑  ส่วน ๑  นั้นเอามาแบ่งออกเป็น ๑๖  ยกเสีย ๑๕  เอาแต่ส่วน ๑  อีกเล่าแบ่งลงไป ๆ โดยในดังนี้ถึง ๑๖  ครั้งแล้ว จึงเอาปัญญาพระสารีบุตรที่แบ่งเสี้ยว ๑  เป็น ๑๖  ส่วนในที่สุดนั้นมาเปรียบด้วยปัญญาแห่งบัณฑิตทั้งชาติทั้งปวง ๆ ก็น้อยกว่าปัญญาแห่งพระสารีบุตรเสี้ยว ๑ นั้นอีก พระสารีบุตรได้เอตทัคคะฝ่ายข้างปัญญาถึงเพียงนี้แล้ว ก็มิอาจล่วงเสียอำนาจแห่งพญามัจจุราชนั้นได้ ยังถือซึ่งดับสูญเข้าสู่ปากแห่งพญามัจจุราชจะมิครอบงำเล่า พึงระลึกโดยภาวะมากไปด้วยปัญญาดังกล่าวนี้ 


  ปจฺเจกพุทฺธโต   ซึ่งว่าให้ระลึกโดยพระปัจเจกโพธิ์นั้นคือให้ระลึกว่า แท้จริงพระปัจเจกโพธิ์ทั้งปวงนั้นแต่ละพระองค์ ๆ กอปรด้วยปัญญาพลแลวิริยพลอันเข้มแข็งย่ำยีเสียได้ ซึ่งข้าศึกคือกิเลสธรรมทั้งปวงแล้ว แลถึงซึ่งปัจเจกสัมโพธิญาน ตรัสรู้ไญยธรรมเองหาอาจารย์จะสั่งสอนมิได้ พระปัจเจกโพธิ์เจ้าผู้ประเสริฐเห็นปานดังนี้ ก็มิอาจล่วงลัดจากอำนาจแห่งพญามัจจุราชนั้นได้ดังฤๅอาตมาจะพ้นจากอำนาจแห่งพญามัจจุราชนั้นเล่า พึงระลึกโดยประปัจเจกโพธิ์โดยนัยดังกล่าวมานี้ 


   สมฺมาสัมฺพุทฺธโต  ซึ่งว่าให้ระลึกโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือให้ระลึกว่า  ภควา   อันว่าสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ผู้ทรงพระสวัสดิโสภาคย์เป็นอันงาม พระองค์มีพระรูปโฉมพระสรีรกายอันวิจิตรด้วยทวัตติงสมหาบุรุษลักษณะ ( ลักษณะสำหรับพระมหาบุรุษ ๓๒) แลพระอสีตยนุพยัญชนะ ๘๐ ทัศประเสริฐด้วยพระธรรมกาย  สมาธิขันธ์  ปัญญาขันธ์   วิมุตติขันธ์   วิมุตติญาณทัสสนขันธ์   อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 


   ปารคโต  ถึงซึ่งภาวะมากไปด้วยยศมากไปด้วยบุญ มากไปด้วยกำลังมากไปด้วยฤทธิ์มากไปด้วยบุญ หาผู้จะเปรียบเทียบปูนปานบ่มิได้  อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ   พระพุทธองค์เจ้าหักเสียซึ่งกำแห่งสังสารจักร ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยอาการมิได้วิปริต หาผู้จะถึงสองมิได้ในไตรภพ สมเด็จพระพุทธองค์ผู้แสวงหาศีลหาทิคุณอันประเสริฐเลิศด้วยพระคุณศักดานุภาพ เป็นที่ไหว้สักการะบูชาแห่งสรรพเทพา   มนุษย์   อินทรีย์  พรหม   ยมยักษ์   อสูร   คนธรรมพสุบรรณนาค   แลสรรพสัตว์นิการทั้งหลายทั่วทั้งอนันตโลกธาตุไม่มีผู้จะเท่าเทียมเลย มัจจุราชยังมิได้กลัวได้เกรง ยิงมิได้มีความละอาย ยังครอบงำกระทำให้สูญเข้าสู่พระปรินิพพาน ดุจกองเพลิงอันใหญ่ส่องสว่างทั่วโลก ต้องท่อธารห่าฝนประลัยกัลป์ดับสูญ หาบัญญัติบ่มิได้  นีลชฺชํ วีตสารชฺชํ   มรณธรรมนี้ ปราศจากความละอายปราศจากความกลัว มีแต่ย่ำยีจะครอบงำทั่วทุกสิ่งสรรพสัตว์ แต่องค์สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้ามรณธรรมยังมิได้ละได้เว้น ก็บุคคลเห็นปานดังตัวอาตมานี้ ดังฤๅมรณธรรมจะละเว้นเล่าก็จะครอบงำเหมือนกัน   เอวํ สมฺมาสมฺพุทฺธโตสรณํ อนุสฺสริตพฺพํ  พึงระลึกถึงมรณะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยประการฉะนี้ อุปสํหรณํ   อันจำแนกด้วยประการ ๗ ดุจนัยที่สำแดงมาฉะนั้น นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่ารวมเข้าเป็น ๑ จัดเป็นอาการคำรบ ๓ ในวิธีแห่งมรณานุสสิตภาวนา แลอาการเป็นคำรบ ๔ คือ กายพหุสาธารณ์นั้น ให้พระโยคาพจรระลึกว่า  อยํ กาโย   อันว่ารูปกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งหลายนี้ เป็นสาธารณ์ทั่วไปแก่หมู่หนอนทั้ง ๘๐ ตระกูล  ฉวินิสฺสิตาปาณา   หนอนที่อาศัยอยู่ในผิวเนื้อก็ฟอนกัดกินผิวเนื้อ ที่อาศัยอยู่ในหนังก็ฟอนกัดกินหนัง ที่อาศัยอยู่เนื้อล่ำก็ฟอนกัดกินเนื้อล่ำ ที่อยู่ในเอ็นก็กัดกินเอ็น ที่อยู่ในอัฐิก็กัดอัฐิ ที่อยู่ในสมองก็กัดสมอง   ชายนฺติ ขียนฺติ  หนอนทั้งหลายนั้นเกิดในกาย แก่ในกาย ตายในกาย กระทำอุจจาระ ปัสสาวะในกาย กายแห่งเราท่านทั้งปวงนี้เป็นเครื่องประสูติแห่งหมู่หนอน เป็นศาลาไข้ เจ็บเป็นป่าช้าเป็นเว็จกุฏิเป็นร่างกาย อุจจาระปัสสาวะแห่งหมู่หนอนควรจะสังเวชเวทนา กายแห่งเราท่านทั้งหลายนี้บางทีหนอนกำเริบกล้าหนาขึ้น ฟอนกัดฟอนทึ้งเกินประมาณทนทานบ่มิได้ ตายเสียด้วยหนอนกำเริบก็มี ภายในกรัชชกายนี้ใช่จะมีแต่หมู่หนอนเบียดเบียนนั้นหามิได้ 


  โรคที่เบียดเบียนในการนี้เล่าก็มีมากกว่า   อเนกสตานํ  ถ้าคณนานั้นมากกว่าร้อยจำพวกอีก ไหนเหลือบยุงเป็นต้น จะเบียดเบียนในภายนอกนั้น ร่ายกายที่เป็นตกต้องแห่งอุปัทวะต่าง ๆ   ลกฺขิ อิว  อุปมาดุจป้อมเป้าหมายอันบุคคลตั้งไว้หนทาง ๔ แพร่ง เป็นที่ถูกต้องแห่งหอกใหญ่แลหอกซัดไม้ค้อนก้อนศิลาแลธนูหน้าไม้ปีนไฟทั้งปวง เหตุดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณา จึงโปรดประทานพระธรรมเทศนาไว้ว่า   อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขฺ ทิวเส นิกฺขนฺเต รตฺติยา ปตีหิ ตาย อิติปฏิสญฺจิกฺขิ   ภิกษุอันมีมรณสติในบวรพุทธศาสนานี้ในเมื่อเพลาอันล่วงไปแล้วแลย่างเข้าราตรีนั้น ก็มาพิจารณาถึงมรณภาพแห่งตนว่า   พหุกา โข เม ปจฺตยา มรณสฺส  เหตุที่จะให้อาตมาถึงแก่มรณะมากมายนักหนา อยู่ ๆ ฉะนี้ถ้ามีอสรพิษมาขบ มีแมลงป่องมาแทง มีตะขาบมากัด มรณะแลทุกขเวทนาก็จะมีแก่อาตมาเป็นอันตรายแก่อาตมา อาตมายืน ๆ อยู่ฉะนี้ฉวยพลาดล้มลงก็ดี จังหันที่อาตมาฉันในเพลาปุเรภัตรวันนี้ ถ้าเพลิงธาตุบ่มิอาจจะเผาให้ย่อยได้ก็ดี แต่เท่านี้มรณะก็จะมีแก่อาตมา จะเป็นอันตารยแก่อาตมา   ปิตฺติ วา เม กุปฺเปยฺย  มิฉะนั้นดีแห่งอาตมานี้กำเริบ เสมหะแห่งอาตมานี้กำเริบ ลมสันถวาตอันให้จุกเสียดเจ็บดังเชือกด้วยมีดนั้นกำเริบขึ้นก็ดี มรณะก็ดีจะมีแก่อาตมา 


  ให้พระโยคาพจรผู้จำเริญมรณนุสสติกรรมฐานให้ระลึกถึงความตายโดยกายพหุสาธารณ์โดยนัยที่พรรณนา นาม แลอาการคำรบ ๕ ที่ว่าให้พิจารณาซึ่งความตายโดยอายุทุพพลนั้นคือให้ระลึกเห็นว่าอายุแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวงนี้หากำลังบ่มิได้ทุพพลภาพยิ่งนัก   อสฺสาสุปุนิพฺพุธํ  ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งปวงนี้เนื่องด้วยอัสสาสะปัสสาสะนั้น มิได้ประพฤติเสมออยู่ก็ยังมิได้ดับสูญก่อน ถ้าอัสสาสะปัสสาสะนั้นมิได้ประพฤติเสมอ คือหายใจออกไปแล้วลมนั้นขาดไปบ่มิได้กลับเข้าไปในกายก็ดี หายใจเข้าไปแล้วลมนั้นอัดอั้นมิได้กลับออกมาภายนอกก็ดี แต่เท่านี้ก็จะถึงซึ่งมรณะภาพความตาย อริยาบถทั้ง ๔ นี้เท่าเมื่อประพฤติเสมออยู่อายุนั้นก็ยังมิได้ดับสูญ ถ้าอิริยาบถนั้นประพฤติไม่เสมอ นั่งนักนอนนักยืนนักเที่ยวนัก ประพฤติอิริยาบถอันใดอันหนึ่งให้หนักนักแล้ว ก็เป็นเหตุที่จะให้อายุอายุสั้นพลันตาย 


   เย็นแลร้อนนั้นเล่าถ้ามีอยู่เสมอ อายุก็ยังมิได้ดับสูญก่อน ถ้าเย็นแลร้อนนั้นประพฤติบ่มิได้เสมอเกินประมาณนักแล้ว อายุก็ขาดชีวิตินทรีย์ก็จะดับสูญ   พลสมฺปนฺโนปิ  แม้ว่าถึงบุคคลนั้นจะบริบูรณ์ด้วยกำลังก็ดี ถ้าธาตุอันใดอันหนึ่งกำเริบแล้วก็มีกายกระด้างเป็นโรคต่าง ๆ มีอติสารลมแดงเป็นต้น มีกายอันเหม็นเน่า เศร้าหมองร้อนกระวนกระวายทั่วสรรพางค์กาย บางทีมีที่ต่อกันเคลื่อนคลาดออกจากกัน ถึงซึ่งสิ้นชีวิตเพราธาตุกำเริบนั้นก็มี แลกวฬิงการาหารที่สรรพสัตว์ทั้งปวงบริโภคนี้เล่า ถ้าบริโภคพอควรอยู่แล้วอายุก็ตั้งอยู่ได้โดยปกติ ถ้าบริโภคเกินประมาณเพลิงธาตุสังหารให้ย่อยยับลงมิได้อายุก็ขาด อาหารนั้นถ้าไม่มีบริโภคเล่า ชีวิตินทรีย์นั้นก็ขาดบ่มิได้สืบต่อไปได้อาศัยเหตุฉะนี้ จึงว่าชีวิตินทรีย์เนื่องอยู่ด้วยอาหาร เนื่องไปด้วยอัสสาสะและอิริยาบถเย็นร้อน 


  แลมหาภูตรูปทุพพลภาพหนักหมิ่นอยู่นักที่จะถึงมรณภาพ   เอวํ อายุทุพพฺพลโต มรณํ อนุสฺสริตพฺพํ   พระโยคาพจรผู้จำเริญมรณานุสสติกรรมฐานนั้น พึงระลึกถึงความตายโดยอายุทุพพลดุจนัยที่พรรณนามาฉะนี้ แลอาการเป็นคำรบ ๖ ซึ่งว่าให้ระลึกถึงความตายโดยอนิมิตนั้น คือให้ระลึกว่า   สตฺตานํ หิ วีวิตํ กาโล จ เทหนิกฺเขปนํ  คติสัตว์ทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีสภาวะกำหนดมิได้นั้น ๕ ประการ   ชีวิตํ  คือชีวิตนั้นก็หากำหนดมิได้ประการ ๑   พยาธิ   คือการป่วยไข้นั้นก็หากำหนดมิได้ประ ๑ กาเล   เพลาอันมรณะนั้นก็หากำหนดมิได้ประการ ๑  เทหนิกฺเขปนํ  ที่อันจะทิ้งไว้ซึ่งกเฬวระนี้ก็หากำหนดมิได้ประการ ๑ คติซึ่งจะไปภพเบื้องหน้านั้นก็หากำหนดมิได้ประการ ๑ เป็น ๕ ประการด้วยกัน   เอตฺตเกเนวชีวิตพฺพํ  อันจะกำหนดกฏหมายว่าข้าจะมีชีวิตอยู่เพียงนั้น ๆ ถ้ายังไม่ถึงเพียงนั้นข้ายังไม่ตายก่อน ต่อถึงเพียงนั้น ๆ ข้าถึงจะตาย จะกำหนดบ่มิได้ 


   กลฺลกาเลปิ สตฺตา มรนฺติ  สัตว์ทั้งหลายอันบังเกิดในครรภ์มารดานั้น แต่พอตั้งขึ้นเป็นกลละฉิบหายไปก็มีเป็นอัมพุทะฉิบหายไปก็มี บางคาบเป็นเปสิชิ้นเนื้อฉิบหายไปก็มี บางคาบเป็นฆนะเป็นแท่งเข้า แล้วฉิบหายไปก็มี บางคาบเป็นปัญจสาขาแล้วฉิบหายไปก็มี อยู่ได้ ๑, ๒, ๓ เดือนฉิบหายไปก็มี อยู่ได้ ๔, ๕, ๑๐ เดือนแล้วตายไปก็มี สัตว์บางจำพวกก็ตายในกาลเมื่อคลอดจากมาตุคัพโภทร บางจำพวกคลอดจากมาตุคัพโภทรแล้วอยู่ครู่ ๑ พัก ๑ ตายไปก็มี อยู่ได้แต่วัน ๑, ๒, ๓ วันแล้วตายไปก็มี ที่อยู่ได้ ๔, ๕, ๑๐ วันตายไปก็มี อยู่ได้ ๑, ๒, ๓ เดือนแล้วตายไปก็มี ที่อยู่ได้ ๔, ๕, ๑๐ เดือนแล้วตายไปก็มี อยู่ได้ ๑, ๒, ๓ ปีแล้วตายไปก็มี ที่อยู่ได้ ๑๐, ๒๐, ๓๐ ปี แล้วตายไปก็มี อันจะกำหนดชีวิตนี้ก็กำหมดบ่มิได้ แลพยาธิป่วยไข้นั้นก็กำหนดบ่มิได้เหมือนกัน ซึ่งกำหนดว่าเป็นโรคแต่เพียงนั้น ๆ ข้ายังไม่ตายก่อน ต่อโรคหนักหนาลงเพียงนั้น ๆ ข้าจึงจะตายจะกำหนดฉะนี้บ่มิได้ 


  สัตว์บางจำพวกก็ตายด้วยจักษุโรคโสตโรค บางจำพวกก็ตายด้วยฆานโรค ชิวหาโรคกายโรคศีรษะโรคก็มีประการต่าง ๆ ตายด้วยโรคอันเป็นปิตตสมุฏฐานก็มี ตายด้วยโรคอันเป็นเสมหะสมุฏฐานก็มี วาตสมุฏฐานก็มี ที่จะกำหนดพยาธินี้กำหนดบ่มิได้ เพลาตายนั้นจะกำหนดก็บ่มิได้ สัตว์จำพวกนั้นตายในเวลาเช้า บางจำพวกนั้นตายในเวลาเที่ยงเวลาเย็น บางจำพวกตายในปฐมยาม มัชฌิมยามที่กำหนดเพลามรณะนั้นกำหนดบ่มิได้ แลที่ทอดทิ้งไว้ซึ่งกเฬวระซากอสุภนั้นก็กำหนดบ่มิได้ ซึ่งกำหนดว่าข้าจะตายที่นั้น ๆ ข้าจะตายในบ้านของข้าเรือนของข้าจะกำหนดฉะนี้ กำหนดบ่มิได้สัตว์บางจำพวกเกิดในบ้าน เมื่อจะตายออกไปตายนอกบ้าน บางจำพวกเกิดนอกบ้านเข้าไปตายในบ้าน บางจำพวกอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ ไปตายบ้านโน้นเมืองโน้น อยู่บ้านโน้นเมืองโน้น มาทิ้งกเฬวระไว้ที่บ้านนี้เมืองนี้ ที่อยู่ในน้ำขึ้นมาตายบนบกที่อยู่บนบกลงไปตายในน้ำ ซึ่งจะกำหนดที่ตายนั้นกำหนดบ่มิได้ คติที่จะไปในภพเบื้องหน้านั้นเล่าที่จะกำหนดว่า ข้าตายจากที่นี้แล้วจะไปบังเกิดในที่นั้น ๆ บ้านนั้นตำบลนั้น ก็กำหนดฉะนี้บ่มิได้ 


   เทวโลกโต จุตา มนุสฺเสสุ นิพฺพตฺตนฺติ   สัตว์บางจำพวกนั้นจุติจากเทวโลก ลงมาเกิดในมนุษย์โลก บางจำพวกนั้นจุติจากมนุษย์โลกขึ้นไปบังเกิดในเทวโลก บางทีก็ไปบังเกิดในรูปภพตลอดอรูปภพ บางทีก็ไปบังเกิดในดิรัจฉานกำเนิด แลเปรตวิสัย แลอสุรกาย แลนรกตามกุศลกรรม แลอกุศลกรรมจะเวียนไปอยู่ในภพทั้ง ๕ มีอุปมาดังโคอันเทียมเข้าไปในแอกยนต์ ธรรมดาว่าโคอันเทียมเข้าในแอกยนต์นั้น ย่อมยกเท้าเดินหันเวียนวงไปโดยรอบแห่งเสาเกียดบ่มิได้ไปพ้นจากรอยดำเนินแห่งตน แลมีอุปมาฉันใด สัตว์ทั้งปวงก็เวียนวนอยู่ใตนคติทั้ง ๕ คือ   นิรยคติ เปตคติ ติรจฺฉานคติ มนุสฺสคติ เทวคติ   มิได้ไปพ้นจากคติทั้ง ๕ มีอุปไมยดังนั้น 


  พระโยคาพจรพึงพิจารณาถึงความมรณะโดยอนิมิต มีนัยดังพรรณนามานี้ แลอาการเป็นคำรบ ๗ ที่ว่าให้พระโยคาพจรระลึกถึงความตายโดยอัทธานปริจเฉทนั้น คือให้ระลึกว่า ทนุสฺสานํ ชีวิตสฺส นาม เอตรหิ ปริตฺโต อทฺธา   ชีวิตแห่งมนุษย์ในกาลบัดนี้น้อยนัก ที่อายุยืนทีเดียวนั้นอยู่ได้มากกว่าร้อยปีบ้าง แต่เพียงร้อยปีบ้าง น้อยกว่าร้อยปีบ้าง ถึงร้อยปีนั้นมีโดยน้อย ก็มีแต่ถอยลงมาเหตุดังนั้นสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธเจ้า จึงโปรดประทานพระธรรมเทศนาว่า  อปฺปมายู ํ มนุสฺสานํ หิเลยฺย นํ สุฏปริโส จเรยฺยาทิตฺตสีโสว นตฺลิ มจฺจุสฺส นาคโม   ดูก่อนสงฆ์ทั้งปวง บุคคลผู้เป็นสัปบุรุษนั้น เมื่อรู้แจ้งว่าอายุแห่งมนุษย์นี้น้อย ก็พึงประพฤติดูหมิ่นซึ่งอายุแห่งตนอย่ามัวเมาด้วยอายุ อย่าถือว่าอายุนั้นยืน พึงอุตสาหะในสุจริตธรรมขวนขวายที่จะให้ได้สำเร็จพระนิพพานอันเป็นที่ระงับทุกข์ กระทำการให้เหมือนบุคคลที่มีศีรษะแห่งอาตมา พึงอุตสาหคิดธรรมสังเวชถึงความตาย เกิดมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้ว แลพญามัจจุราชจะไม่มาถึงนั้น ไม่มีเลยเป็นอันขาด 


   สมเด็จพระบรมโลกนาถโปรดประทานพระธรรมเทศนา มีอรรถาธิบายดังพรรรณนามาฉะนี้แล้ว พระพุทธองค์เจ้าจึงเทศนาอลังกตสูตรสืบต่อไป   ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว อรโก นาม สตฺถา อโหสิ  ดูกรภิกษุทั้งปวงแต่ก่อนโพ้นพระตถาคตเสวยพระชาติเป็นครูชื่อ อรกะ สำแดงธรรมแก่พราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าอลังกตพราหมณ์ ในพระธรรมเทศนานั้น มีใจความว่าชีวิตแห่งสัตว์ทั้งปวง บ่มิได้อยู่นาน ดุจหยาดน้ำค้างอันติดอยู่ในปลายหญ้าแลเร็วที่จะเหือดแห้งไปด้วยแสงอาทิตย์ ถ้ามิดังนั้นดุจต่อมน้ำ อันเกิดขึ้นด้วยกำลังแห่งกระแสน้ำกระทบกันแลเร็วที่จะแตกจะทำลายไป ถ้ามิดังนั้นชีวิตแห่งสัตว์ทั้งปวงนี้เร็วที่จะดับสูญดุจรอยขีดน้ำ แลเร็วที่จะอันตรธาน ถ้ามิดังนั้นเปรียบประดุจแม่น้ำไหลลงมาแต่ธารแห่งภูเขา และมีกระแสอันเชี่ยวพัดเอาจอกแหนแลสิ่งสรรพวัตถุทั้งปวงไปเป็นเร็วพลัน 


   ถ้ามิดังนั้น ดุจฟองเขฬะอันวุรุษผู้มีกำลังประมาลเข้าแล้ว แลบ้วนลงในที่สุดแห่งน้ำแลอันตรธานสาบสูญไปเป็นอันเร็วพลัน ถ้ามิดังนั้นดุจชิ้นเนื้ออันบุคคลทิ้งลงกระทะเหล็กอันเพลิงไหม้สิ้นวันหนึ่งยังค่ำแลเร็วที่จะเป็นฝุ่นเป็นเถ้าไป ความตายนี้มารออยู่ใกล้ ๆ คอยที่จะสังหารชีวิตสัตว์ ดุจพราหมณ์อันคอยอยู่ที่ลงฆ่าโคบูชายัญ  ชีวิตํ มนุสฺสานํ ปริตฺตํ   ชีวิตแห่งมนุษย์ในกาลทุกวันนี้น้อยนัก มากไปด้วยความทุกข์ความยาก มากไปด้วยความโศกความเศร้า สะอื้นอาลัยทั้งปวง บุคคลผู้เป็นบัญฑิตชาติอย่าได้ประมาทเลย พึงอุตสาหะกระทำการกุศลประพฤติซึ่งศาสนพรหมจรรย์   นตฺถิชาตสฺส อมรณํ   อันเกิดมาแล้วก็มีความตายเป็นที่สุด 


   มีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนาอลังกตสูตรมีความเปรียบชีวิตสัตว์ ด้วยอุปมา ๗ ประการ ดุจนัยที่พรรณนามาฉะนี้แล้ว   อปรํปิ อาห  สมเด็จพระพุธองค์เจ้าก็มีพระพุทธฎีกาตรัสพระธรรมเทศนาอันอื่นสืบต่อไปเล่าว่า  โยจายํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํ มรณสฺสตึ ภาเวติ อโห วตาหํ รตฺตินฺทิวํ ชีเวยฺยํ ภควโต สาสนํ มนสิกเรยฺยํ พหุ ํ วต เม กตํ อสฺส   ดูก่อนภิกษุทั้งปวง ภิกษุในบวรพุทธซาสนา ที่มีศรัทธาจำเริญมรณานุสสตินั้นองค์ใดแลกระทำมนสิการว่า   อโห วต   ดังเราปรารถนาดังเราวิตก อาตมานี้ถ้ามีชีวิตอยู่สิ้นทั้งกลางวันแลกลางคืน อาตมาก็จะมนสิการตามคำสิ่งสอนแห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาค อันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งปฏิเวธธรรม คืออริยมรรคอริยผล อาตมาจะประพฤติบรรพชิตกิจ อันเป็นปนะโยชน์แก่ตนนั้นให้มากอยู่ในขันธสันดาน ตราบเท่ากำหนดชีวิตอันอาตมาประพฤติเป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้น ดูกรภิกษุทั้งปวง ภิกษุรูปใดมีมรณสติระลึกเห็นความตาย มีกำหนดชีวิตวันหนึ่งกับคืนหนึ่งด้วยประการฉะนี้ ตถาคตตรัสว่า ภิกษุรูปนั้นจำเริญมรณานุสสติยังอ่อนอยู่ ยังช้าอยู่ประกอบด้วยความประมาท 


   แลภิกษุอันมีสติระลึกเห็นความตายมีกำหนดแต่เช้าจนค่ำนั้นก็ดี ที่ระลึกเห็นความตายมีกำหนดเพียงเพลาฉันจังหันมื้อ ๑ นั้นก็ดี ที่ระลึกถึงความตายมีกำหนดเพียงเพลาฉันหังได้ ๔ , ๕ ปั้นนั้นก็ดี ภิกษุทั้งหลายนี้ตถาคตก็ตรัสว่ายังประกอบอยู่ด้วยความประมาท จำเริญมรณานุสสติเพื่อให้สิ้นอาวะนั้นยังอ่อนยังช้าอยู่มรณสติ นั้นยังมิได้กล้าหาญก่อน ภิกษุรูปใดจำเริญมรณานุสสติระลึกเห็นความตายทุกคำจังหันระลึกเห็นความตาย ทุกขณะลมอัสสาสะ ปัสสาสะ กระทำมนสิการว่าถ้าอาตมายังมีชีวิตอยู่สิ้นเพลากลืนจังหันคำ ๑ นี้ ยังมีชีวิตอยู่สิ้นเพลาอันระบายลมหายใจออกไปที ๑ นี้อาตมาก็จะมนสิการตามคำสั่งสอนแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้า จะประพฤติบรรพชิตกิจอันเป็นประโยชน์แก่ตน ให้มากอยู่ในขันธสันดานแห่งอาตมา 


  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอันเห็นความมรณะทุก ๆ คำจังหัน ทุก ๆ อัสสาสะ ปัสสาสะเห็นปานฉะนี้ พระตถาคตสรรเสริญว่ามีมรณสติอันกล้าหาญว่าประกอบด้วย พระอัปปมาทธรรมอันบริบูรณ์ ว่าว่องไว ที่จะได้สำเร็จอาสวขัย ขึ้นชื่อว่าอาการอันเป็นไปแห่งชีวิตนี้น้อยนัก ที่จะวิสสาสะกับชีวิตของอาตมาว่ายั่งยืนไปอยู่ อาตมายังไม่ถึงมรณภาพก่อนจะวิสสาสะไว้ใจบ่ได้ สมเด็จพระมหากรุณาพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้ นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า พระโยคาพจรผู้จำเริญมรณานุสสติภาวนานั้น พึงระลึกโดยอันทธานปริจเฉทตามนัยพระพุทธฎีกา ที่สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจ้าตรัสพระธรรมเทศนา โดยวิธีพรรณนามาฉะนี้ 


  แลอาการเป็นคำรบ ๘ ซึ่งว่าให้พระโยคาพจรระลึกถึงความตายโดยขณะปริตตะนั้น คือให้พระโยคาพจรระลึกให้เห็นว่า  ปริตฺโต สตฺตานํ ชีวิตกฺขโณ เอกจิตฺตปฺปวตฺติมตฺ โตเยว   ชีวิตขณะแห่งสัตว์ทั้งปวงนี้น้อยนักประพฤติเป็นไปมาตรว่าขณะจิตอันหนึ่ง ซึ่งมีพระพุทธฎีกาตรัสด้วยนัยเป็นต้นว่าชีวิตแห่งสัตว์แห่งสัตว์ที่ยืนนานมีประมาณได้ร้อยปีนั้น ว่าด้วยสามารถชีวิตินทรีย์อันประพฤติเป็นไปมีด้วยภพละอัน ๆ ว่าโดยสมมติโวหาร ถ้าจะว่าโดยปรมัตถ์นั้น ถ้าว่าถึงภังคขณะแห่งจิตที่ใดก็ได้ชื่อว่ามรณะที่นั้นได้อุปปาทขณะแลฐิติขณะแห่งจิตนั้นได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ ครั้นย่างเข้าภังคขณะแล้ว ก็ได้ชื่อว่าดับสูญหาชีวิตบ่มิได้ แต่ทว่ามรณะในภังคขณะนั้น พ้นวิสัยที่สัตว์ทั้งปวงจะหยั่งรู้หยั่งเห็น เหตุว่าขณะแห่งจิตอันประพฤติเป็นไปในสันดานแห่งเราท่านทั้งปวงนี้เร็วนัก ที่จะเอาสิ่งใดมาเปรียบเทียบนั้นอุปมาได้เป็นอันยาก 


  ดุจพระพุทธฎีกาโปรดไว้  นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกธมฺมํปิ ปสฺสามิ เอวํ ลหุปริวตฺตํ ยถยิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ  แปลว่าดูกรสงฆ์ทั้งปวง  ลหุปริวตฺตจิตฺติ   จิตนี้มีสภาวะพระพฤติเป็นอันเร็วยิ่งนัก ธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งจะว่องไวรวดเร็วเหมือนจิตนี้ พระตถาคตพิจารณาไม่เห็นสักสิ่งหนึ่งเลย   เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว จตฺตาโร ทฬฺธมฺมา ธนุคฺคหา   ดูกรสงฆ์ทั้งหลาย นายขมังธนูทั้ง ๔ อันฝึกสอนเป็นอันดีในศิลปศาสตร์ธนูแม่นยำชำนิชำนาญนั้น ออกยืนอยู่ในทิศทั้ง ๔ ด้วยยิงลูกธนูไปพร้อมกัน ยิงไปคนละทิศ ๆ ลูกศรอันแล่นไปในทิศทั้ง ๔ ด้วยกำลังอันเร็วฉับพลันเห็นปานดังนั้น 


   แม้บุรุษที่มีกำลังอันรวดเร็วยิ่งกว่าลมพัดเล่นไปในทิศข้างตะวันออก ฉวยเอาลูกศรในทิศข้างตะวันออกนั้นได้แล้วกลับแล่นมาข้างทิศตะวันตกฉวยได้ลูกศรข้างตะวันตกนี้ เล่าแล้วก็แล่นไปข้างฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ ฉวยเอาลูกศรได้ในอากาศทั้ง ๔ ทิศลูกศรทั้ง ๔ ทิศนั้นบ่มิได้ตกถึงพื้น ปถพี เอวรูโป ปุริสเวโค   กำลังบุรุษอันว่องไวรวดเร็วยิ่งกว่าลมเห็นปานดังนี้ จะเอามาเปรียบความเร็วแห่งจิตนี้ก็มิอาจจะได้   จนฺทิมสุริยานํ ชโว  ถึงเร็วแห่งพระจันทร์มณฑลเร็วแห่งพระสุริยมณฑลเร็วแห่งเทวดาที่แล่นหนีหน้าจันทรมณฑลนั้นได้ก็ดี จะเอามาเปรียบด้วยรวดเร็วแห่งจิตนี้ ก็มิอาจเปรียบได้   อุปมาปิ น สุกรา  ดูกรสงฆ์ทั้งปวง ขึ้นชื่อว่าเร็วแห่งจิตนี้ที่จะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อุปมานั้นอุปมาบ่มิได้ด้วยง่าย มีพระพุทธฎีกาตรัสแก่สงฆ์ทั้งปวงด้วย 


  ประการฉะนี้ นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า จิตอันประพฤติเป็นไปในสันดานเกิดแล้วดับ ๆ แล้วเกิด เป็นขณะ ๆ กันนั้น จะได้ว่างได้เว้นจะได้ห่างกันหาบ่มิได้ เนื่องกันบ่มิได้ขาด ดุจกระแสน้ำอันไหลหลั่งถั่งไปบ่มิได้ขาดสายขึ้นสู่วิถีแล้วลงภวังค์เล่าลงสู่ภวังค์แล้วขึ้นสู่วิถีแล้ว จิตดวงนี้ดับดวงนั้นเกิดเป็นลำดับเวียนกันไป ดุจกงรถอันหันเวียนไปนั้นนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า ชีวิตแห่งสัตว์นี้เมื่อว่าโดยปรมัตถ์นั้น มีกำหนดในขณะจิตอันหนึ่ง   ตสฺมึ นิรุตฺตมตฺเต  แต่พอขณะจิตนั้นดับลงอันหนึ่ง สัตว์นั้นก็ได้ชื่อว่าตายครั้งหนึ่ง ดับ ๒ , ๓ ขณะก็ได้ชื่อว่าตาย ๒ , ๓ ครั้งดับร้อยขณะพันขณะจิตก็ได้ชื่อว่าตายร้อยครั้งพันครั้ง ดับนับขณะไม่ถ้วนได้ชื่อว่าตายทุก ๆ ขณะจิตที่ดับ 


  ว่าฉะนี้สมกันกับอรรถปัญหา ที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสพระธรรมเทศนาในพระอภิธรรมว่า   อตีเต จิตฺตกฺขเณ ชีวิตฺถ น ชีวติ น ชีวิสฺสติ อนาคเต จิตฺตกฺขเณ น ชีวิตฺถ น ชีวิติ น ชีวิสฺสติ   ว่าสัตว์อันมีชีวิตในขณะจิตอันเป็นอดีตนั้นบ่มิได้มีชีวิตในปัจจุบัน บ่มิได้มีชีวิตในอนาคต สัตว์อันมีชีวิตในขณะจิตเป็นอนาคตนั้นก็บ่มิได้มีชีวิตในอดีตบ่มิได้มีชีวิตในปัจจุบัน สัตว์มีชีวิตในขณะจิตเป็นปัจจุบัน ก็บ่มิได้มีชีวิตในอดีต บ่มิได้มีชีวิตในอนาคต อรรถปริศนาอันนี้ สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าตรัสเทศนาไว้ว่าจะให้เห็นอธิบายว่า ถ้าจะว่าโดยปรมัตถ์สัตว์อันมีชีวิตอยู่ในกาลทั้ง ๓   คืออดีต   อนาคต   ปัจจุบัน   นั้นมีขณะได้ละ ๓ ๆ   คืออุปปาทขณะประการ ๑   ฐิติขณะประการ ๑   ภังคขณะประการ ๑   มีขณะ ๓ ฉะนี้เหมือนกันสิ้นทุกขณะจิตจะได้แปลกกันหาบ่มิได้ แลขณะจิตแต่ละขณะ ๆ นั้น มีนามแลรูปเป็นสหชาติ เกิดพร้อมเป็นแผนก ๆ นี้ ดุจบาทพระคาถาอันสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าตรัสพระธรรมเทศนาว่า 


  ชีวิตํ อตฺตภาโว จ สุขทุกฺขา จ เกวลา เอกจิตฺตสมายตฺตา ลหุโส วตฺตเต ขโณ เย นิรุทฺธา มรนฺตสฺส ติฏฺมานสฺส วาอิธ สพฺเพปิ สทิสา ขนฺธา คตา อุปปฏิสนฺธิยา   อธิบายใยบทพระคาถาว่า   สหชาตธรรม  คือชีวิตอัตตภาพแลสุขแลทุกข์ แลสหชาตธรรมอันเศษจากสุขแลทุกข์แลชีวิตินทรีย์นั้น ย่อมสัมปยุตต์ด้วยจิตแต่ละอัน ๆ อันมีเหมือนกันทุก ๆ ขณะจิต แลสหชาตธรรมทั้งหลายนั้น จะได้เจือจานกันนั้นหาบ่มิได้ เกิดพร้อมกันด้วยขณะจิตอันใด ก็เป็นแผนกแยกย้ายอยู่ตามขณะจิตอันนั้น แลขณะอันเกิดแห่งสหชาตธรรม คือสุขแลทุกข์แลชีวิตินทรีย์เป็นต้นนั้น ก็รวดเร็วว่องไวพร้อมกันกับขณะจิต 


  เย นิรุทฺธา มรนฺตสฺส ติฏมานสฺส วา อิธ   แลขันธ์ทั้งหลายแห่งบุคคลอันตราย แลถึงซึ่งดับพร้อมด้วยจุติจิตกับขันธ์แห่งบุคคลอันบ่มิได้ตาย แลถึงซึ่งดับในภวังคขณะนอกจากจุตินั้นจะได้แปลกกันหาบ่มิได้  สพฺเพปิ สทิสา   เหมือนกันสิ้นทั้งปวง แต่ทว่าขันธ์ดับพร้อมด้วยจุติจิตนั้น มีปฏิสนธิเกิดตามลำดับคือปฏิสนธิจิตซึ่งถือเอาอารมณ์แห่งชวนะในมรณาสันนวิถีมีกรรม แลกรรมนิมิตเป็นอารมณ์นั้นบังเกิดในลำดับแห่งจุติจิต ก็ฝ่ายว่าขันธ์ซึ่งดับในภวังคขณะทั้งปวงนอกจากจุติจิตนั้น จะได้มีปฏิสนธิจิตนั้นเป็นลำดับหาบ่มิได้มีจิตอื่นนอกจากปฏิสนธิจิตเกิดเป็นลำดับ ตามสมควรแก่อารมณ์ซึ่งประพฤติเป็นไปในสันดานนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า ในมรณาสันนวิถีที่จะใกล้ถึงแก่มรณะนั้นเมื่อยังอีก ๑๗ ขณะจิต 


  แลจะถึงซึ่งจุติจิตแล้วแต่บรรดาขณะจิต ๑๗ ขณะเบื้องหลังแต่จุติจิตนั้น จะได้มีกัมมัชชรูปบังเกิดด้วยหาบ่มิได้แลกัมมัชชรูปซึ่งบังเกิดแต่ก่อนนั้น ก็ไปดับลงพร้อมกันกับจุติจิต ครั้นกัมมัชชรูปดับแล้ว ลำดับนั้นจิตตัชชรูปแลอาหาร รัชชรูปนั้นก็ดับไปตามกัน ยังอยู่แต่อุตุชรูปประพฤติเป็นไปในซากกเฬวระนั้น ตราบเท่ากว่าจะแหลกละเอียดด้วยอันตรธานสาบสูญไป อย่างนี้นี่เป็นธรรมแห่งขันธ์ดับพร้อมด้วยจุติจิต ฝ่ายว่าขันธ์ซึ่งดับในภวังคขณะทั้งปวง นอกจากจุติจิตนั้นรูปกลาปยังบังเกิดเนือง ๆ อยู่ยังบ่มิได้ขาด   ปทีโปวิย  ดุจเปลวประทีปแลกระแสน้ำไหลอันบ่มิได้ขาดจากกัน รูปที่บังเกิดขึ้นก่อน ๆ นั้น มีอายุถ้วน ๑๗ ขณะจิตแล้วก็ดับไป ๆ 


  ที่มีอายุยังไม่กำหนดนั้น ก็ยังประพฤติเป็นไปในสันดานบังเกิดนั้นรอง ๆ กันไปบ่มิได้หยุดหย่อน ที่เกิด ๆ ขึ้นที่ดับ ๆ ไป รูปกลาปทั้งปวงบ่มิได้ขาดจากสันดานนักปราชญ์พึงสันนิษฐานแม้ว่ารูปกลาปบังเกิดติดเนื่องอยู่ก็ดี เมื่อขณะจิตดับลงนั้น จักได้ชื่อว่าถึงมรณะ   เอวํ ขณปริตฺตโต มรณํ อนุสฺสริตพํพํ  พระโยคาพจรผู้จำเริญมรณานุสสติภาวนานั้น พึงระลึกถึงความตายโดยขณะปริตตะ โดยนัยอันพระพุทธองค์ตรัสเทศนาดังพรรณนามาฉะนี้   อิติมิเมสํ  ถ้าพระโยคาพจรเจ้าระลึกได้แต่ในอันใดอันหนึ่ง แลกระทำมนสิการเนือง ๆ อยู่แล้วจิตอันมีพระกรรมฐานเป็นอารมณ์นั้น ก็ถึงซึ่งภาวนาเสวนะ จะกล้าหาญในการภาวนา สติที่มีมรณะเป็นอารมณ์นั้นก็จะตั้งอยู่เป็นอันดี บ่มิได้ว่างได้เว้น จะข่มซึ่งนิวรณธรรมทั้งปวงเสียได้ องค์ฌานก็จะบังเกิดปรากฏแต่ทว่าไม่ถึงอัปปนา จะได้อยู่แต่เพียงอุปจาระ 


  เหตุว่ามรณะซึ่งอารมณ์นั้นเป็นสภาวธรรม เป็นวัตถุที่จะให้บังเกิดสังเวชเมื่อถือเอามรณะเป็นอารมณ์แลระลึกเนือง ๆ มักนำมาซึ่งความสะดุ้งจิตในเบื้องหน้า ๆ เหตุดังนั้นภาวนาจิตอันประกอบด้วยมรณสตินั้น จึงมิอาจถึงอัปปนาได้ อยู่แต่เพียงอุปจาระ จึงมีคำปุจฉาสอดเข้ามาว่า โลกุตตรฌาน แลจตุตถารูปฌานก็มีอารมณ์เป็นสภาวธรรม ดังฤๅจึงตลอดขึ้นไปถึงอัปปนาเล่า มีคำรบว่า จริงอยู่ แลทุติยารูปฌานขึ้นเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรม จริงอยู่ซึ่งว่าโลกกุตตาฌานตลอดขึ้นไปถึงอัปปนานั้นด้วยภาวนาพิเศษ คือจำเริญวิสุทธิภาวนาขึ้นไปโดยลำดับ ๆ แม้อารมณ์เป็นสภาวธรรมก็ดีอานุภาพที่จำเริญวิสุทธิภาวนาเป็นลำดับ ๆ ขึ้นไปนั้นให้ผล ก็อาจจะตลอดขึ้นไปได้ถึงอัปปนาฌาน ซึ่งทุติยารูปฌานแลจตุตถารูปฌาน มีอารมณ์เป็นสภาวธรรมตลอดขึ้นไปได้ถึงอัปปนานั้น ด้วยสามารถเป็นอารัมมณมติกกมะภาวนา คือทุติยารูปนั้นล่วงเสีย ซึ่งอารมณ์แห่งปฐมารูปจตุตถารูปนั้นล่วงเสียซึ่งอารมณ์ตติยารูป 


  เหตุฉะนี้แม้อารมณ์เป็นสภาวธรรมก็ดี ก็อาจจะถึงอัปปนาได้ด้วยอารัมมณสมติกกะภาวนาในมรณานุสสติ หาวิสุทธิภาวนา แลอารัมมณสติกกมะภาวนาบ่มิได้ เหตุฉะนี้พระโยคาพจรผู้จำเริญมรณานุสสตินั้น จึงได้อยู่แต่อุปจารฌานแลอุปจารฌานที่พระโยคาพจรเจ้าได้ ในที่จำเริญมารณานุสสตินั้น ก็ถึงซึ่งร้องเรียกว่า มรณานุสสติอุปจารฌาน ด้วยสามารถที่บังเกิดด้วย  มรณสติ อิมํ จ ปน มรณรสติมนุยุตฺโต ภิกฺขุ   บุคคลผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารเมื่อเพียรพยายามจำเริญมรณานุสสติภาวนานี้ ก็จะละเสียซึ่งความประมาท จะได้ซึ่งสัพพภเวสุอนภิรตสัญญา คือ จังบังเกิดความกระสันเป็นทุกข์ปราศจากที่จะอยู่ในภพทั้งปวง 


    ชีวิตนิกนฺตึ ชหติ  จะละเสียได้ซึ่งความยินดีในชีวิต บ่มิได้รักชีวิต จะติฉินนินทาซึ่งการเป็นบาป จะมากไปด้วยสัลลเลขสันโดษคือมักน้อย ไม่สั่งสมซึ่งของบริโภค  ปริกฺขาเรสุ วิคตมจฺเฉโร   จะมีมลทินคือตระหนี่อันปราศจากสันดาน บ่มิได้รักใคร่ในเครืองบริขารทั้งปวง ก็จะถึงซึ่งคุ้นเคยในอนิจจสัญญา จะเห็นอนิจจังในรูปธรรม แล้วก็จะได้ทุกขสัญญา อนัตตสัญญาอันปรากฏด้วยสามารถระลึกตามอนิจจสัญญาเห็นอนิจจังแล้ว ก็จะเป็นคุณที่จะให้เห็นทุกขัง   เห็นอนัตตา   เมื่อเห็นพระไตรลักษณญานปรากฏแจ้งในสันดานแล้ว ถึงเมื่อจะตายก็มิได้กลัวตายจะได้สติอารมณ์ บ่มิได้ลุ่มหลงฟั่นเฟือนสติ แลบุคคลที่มิได้จำเริญมรณานุสสตินั้น 


  ครั้นมาถึงมรณสมัยกาลเมื่อจะใกล้ตายแล้วก็ย่อมบังเกิดความสดุ้งตกใจกลัวความตายนั้นเป็นกำลัง ดุจบุคคลอันพาลมฤคราชร้ายครอบงำไว้จะกินเป็นภักษาหาร ถ้ามิฉะนั้นดุจบุคคลที่อยู่ในเงื้อมมือแห่งโจร แลเงื้อมมือแห่งนานเพชฌฆาต มีความสะดุ้งตกใจทั้งนี้อาศัยด้วยมิได้จำเริญมรณานุสสติ อันภาวะจำเริญมรณานุสสตินี้เป็นปัจจัยที่จะให้สำเร็จแก่พระนิพพาน ถ้ายังมิได้สำเร็จพระนิพพานในชาตินี้ เมื่อดับสูญทำลายขันธ์ขาดชีวิตินทรีย์ แล้วก็จะมีสุคติภพเบื้องหน้าเหตุดังนั้น พระโยคาพจรกุลบุตรผู้มีปรีชาเป็นอันดีอย่าประมาท พึงอุตสาหะจำเริญมรณานุสสติภาวนา อันประกอบด้วยคุณานิสงส์เป็นอันมาก ดุจพรรณามาฉะนี้สิ้นกาลทุกเมื่อเถิด ฯ 


จบวินิจฉัยในมรณานุสสติโดยวิตถารยุติแต่เท่านี้



จักวินิจฉัยในกายคตาสติกรรมฐานต่อไป  อิทานิ ยนฺติ อญฺญตฺรพุทฺธุปฺปาทาปฺปวตฺตปุพฺพํ ฯลฯ   ตสฺส   ภาวนานิทฺเทโส  อนุปฺปตฺโต   เป็นคำพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธโฆษาจารย์สำแดงไว้ว่า   ยนฺตํ   กายคตาสติ   กมฺมฏานํ  อันว่าพระกายคตาสติกรรมฐานอันใด อันเว้นซึ่งพุทธุปบาท แล้วแลมิได้เป็นไป  อวิสยภูตํ   มิได้บังเกิดเป็นวิสัยแห่งเดียรถีย์ทั้งปวง อันถือผิดภายนอกพระศาสนา  ภควตา   อันสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสสรรเสริญไว้ด้วยอาการเป็นอันมากในสุตตันตปริยาย นั้นว่า  เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต มหโต สํเวคาย สํวตฺตติ   ดูก่อนภิกษุทั้งปวง   เอกธมฺโม  ธรรมอันหนึ่งคือพระกายคตาสตินี้ ถ้าบุคคลผู้ใดอุตสาหะจำเริญมากอยู่ในสันดานแล้ว ก็ย่อมประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้บังเกิดธรรมสังเวช แลเป็นประโยชน์เป็นอันมาก ใช่แต่เท่านั้น  โยคกฺเขมาย   ประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้เกษมจากโยคะทั้ง ๔ มีกามโยคะเป็นต้น แลเป็นไปเพื่อจะให้ได้ซึ่งสติแลสัมปชัญญะเป็นอันมาก แลจะให้ได้ซึ่งปัจจเวกขณะญาณ ใช่แต่เท่านั้น ประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้อยู่เป็นสุขในอัตตภาพซึ่งเห็นประจักษ์ แลจะกระทำให้แจ้งซึ่งไตรวิชชาแลวิมุตติผล 


   ดูกรภิกษุทั้งปวง บุคคลผู้ใดจำเริญกายคตาสติ บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าบริโภคซึ่งน้ำอมฤต บุคคลผู้ใดมิได้จำเริญกายคตาสติบุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ามิได้ดื่มกินซึ่งอมฤตรส ผู้ใดคลาดจากพระกายคตาสติภาวนา ผู้นั้นได้ชื่อว่าคลาดจากน้ำอมฤต ผู้ใดปฏิบัติผิดจากพระกายคตาสติภาวนา ผู้นั้นได้ชื่อว่าผิดจากน้ำอมฤต   ตสฺส ภาวนา นิทฺเทโส  อันว่ากิริยาที่จะสำแดงภาวนาวิธีแห่งพระกายคตาสตินั้นมาถึงแล้ว จักได้พรรณนาสืบต่อไป พระโยคาพจรผู้จำเริญพระกายคตาสติกรรมฐานนั้น พึงพิจารณารูปกายแห่งตนจำเดิมแต่ที่สุดเส้นผมลงไปตราบเท่าถึงบาทา แต่บาทาตราบเท่าถึงที่สุดเส้นผมให้เห็นรูปกายอันเต็มไปด้วยสิ่งอันโสโครกมีประการต่าง ๆ นั้นกุลบุตรผู้จำเริญซึ่งกายคตาสตินี้ เมื่อเเรกจะจำเริญนั้นหาอาจารย์ที่ดังว่ามาแต่หลังแล้วก็พึงเรียนในสำนักอาจารย์นั้น ๆ 


   เมื่อจะบอกพระกายคตาสติกรรมฐานก็พึงบอกซึ่งอุคคหโกศล ๗ ประการนั้น แลมนสิการโกศลย์ ๑๐   ประการ อุคคหโกศล ๗   ประการนั้น  วจสา   คือให้สังวัธยายอาการ ๓๒   นั้นให้ชำนาญให้ขึ้นปาก ๑   มนสา คือให้ระลึกตามกรรมฐานนั้นให้ขึ้นใจ ๑   วณฺณโต  คือให้พิจารณาอาการ ๓๒ นั้นโดยสีสันวรรณะ เป็นต้นว่า   ดำ   แดง   ขาว   เหลือง ๑   สณฺฐานโต  คือให้ฉลาดในที่พิจารณาโดยสัณฐานประมาณใหญ่น้อย ๑  ทิสโต   คือให้ฉลาดในที่พิจารณาในเบื้องต่ำเบื้องบนอันกล่าวคือท่อนกายเบื้องต่ำ ท่อนกายเบื้องบน ๑  โอกาสโต   คือให้ฉลาดในที่พิจารณาซึ่งที่อยู่แห่งอากาศภายในนั้น ๑  ปริจฺเฉทโต   คือให้ฉลาดในการพิจารณาอาการ ๓๒  อันมีกำหนดเป็นแผนก ๆ กัน ๑   เป็น ๗   ประการด้วยกัน 


   แลอุคคหโกศลเป็นปฐมซึ่งว่าให้สังวัธยายพระกรรมฐานให้ขึ้นปากนั้น คือให้สังวัธยายทวัตติงสาการกรรมฐาน แยกออกเป็นปัญจกะ ๔  เป็นฉกะ ๒   ปัญจกะ ๔ นั้น  คือตจปัญจกะ ๑   วักกปัญจกะ ๑   ปัปผาสปัญฉกะ ๑  มัตถลุงปัจกะเป็น ๔  ด้วยกัน ฉกะ ๒  นั้นคือ เมทฉกะ ๑  มุตตฉกะ ๑  เป็น ๒  ด้วยกัน ในตจปัญจกะนั้นฝ่ายอนุโลม ๕  คือ   เกสา   โลมา   นขา   ทนฺตา   ตโจ   ฝ่ายปฏิโลม ๕   คือ   ตโจ   ทนฺตา  นขา   โลมา   เกสา       ในวักกปัญจะกะนั้น ฝ่ายอนุโลม ๕ คือ มํสํ   นหารู   อฏิมิญฺชํ   วกฺกํ   ฝ่ายปฏิโลม ๕   คือ   วกฺกํ   อฏิมิญฺชํ   อฏิ   นหารู   มํสํ   ในปัปผาสะปัญจกะนั้น ฝ่ายอนุโลม ๕   คือ   หทยํ   ยกนํ   กิโลมกํ   ปิหกํ   ปปฺผาสํ  คือฝ่ายปฏิโลม ๕  ปปฺผาสํ   ปิหกํ   กิโลมกํ   ยกนํ  หทยํ        ในมัตถลุงคปัญจกะนั้น   ฝ่ายอนุโลม ๕   คือ  อนฺตํ อนฺตคุณํ   อุทริยํ   กรีสํ   มตฺถลุงฺคํ   ฝ่ายปฏิโลม ๕  คือ  มตฺถลุงคํ  กรีสํ   อุทริยํ   อนฺตคุณํ  อนฺตํ   ในเมทฉกะนั้น   ฝ่ายอนุโลม ๖ คือ  ปตฺติ   เสมฺตํ   ปุพฺโพ   โลหิตํ   เสโท   เมโท   ฝ่ายปฏิโลม ๖  คือ  เมโท   เสโท  โลหิตํ   ปุพฺโพ   เสมฺหํ   ปิตฺตํ        ในมุตตฉกะนั้น   ฝ่ายอนุโลม  ๖ คือ   อสฺสุ   วสา   เขโฬ   สิงฺฆานิกา   ลสิกา   มุตฺตํ  ฝ่ายปฏิโลม  ๖ คือ  มุตฺตํ   ลสิกา   สิงฺฆานิกา   เขโฬ  วสา   อสฺสุ     


  พระโยคาพจรพึงสังวัธยายด้วยวาจาในตจปัญจกะนั้นว่า   เกสา   โลมา   นขา  ทนฺตา   ตโจ  เป็นอนุโลมดังนี้ให้ได้ ๕   วัน แล้วถึงสังวัธยายเป็นปฏิโลมถอยหลังว่า  ตโจ   ทนฺตา   นขา   โลมา   เกสา   ให้ได้ ๕   วันอีกเล่า แล้วจึงสังวัธยายให้เป็นอนุโลมปฏิโลมว่า  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา   ตโจ   ทนฺตา   นขา  โลมา   เกสา   ให้ได้ ๕   วันอีก สิริฝ่ายอนุโลม ๕  ฝ่ายอนุโลม ๕   ฝ่ายอนุโลมปฏิโลม ๕  จึงเป็นกึ่งเดือนด้วยกัน เมื่อสังวัธยายในตจปัญจกะได้กึ่งเดือนแล้ว จึงไปสู่สำนักอาจารย์เรียนเอาซึ่งวักกปัญจกะ สังวัธยายปัญจกะเป็นอนุโลมว่า   มํสํ   นหารู  อฏิ อฏิมิญฺชํ   วกฺกํ   ดังนี้ให้ได้ ๕ วัน แล้วจึงวัธยายเป็นปฏิโลทว่า   วกฺกํ  อฏิมิญฺชํ  อฏิ  นหารู   มํสํ ดังนี้ให้ได้ ๕ วันอีกเล่าแล้วสังวัธยายเป็นอนุโลมปฏิโลมว่า   มํสํ   นหารู   อฏิมิญฺชํ   วกฺกํ  วกฺกํ  อฏิมิญฺชํ   อฏิ   นหารู   มํสํ   ให้ได้ ๕  วันอีก 


   สิริวันในวักกปัญจกะฝ่ายอนุโลม ๙   ฝ่ายปฏิโลม ๕   ฝ่ายอนุโลมปฏิโลม ๕  จึงเป็นกึ่งเดือนด้วยกัน   ทสโกฏาเส   เอกโต   หุตฺวา  ครั้นแล้วจึงเอาตจปัญจกะกับวักกะปัญจกะผสมเข้ากัน สังวัธยายเป็นอนุโลมตั้งแต่เกศาตลอดจนถึงวักกัง ให้ได้   ๕ วัน แล้วจึงวัธยายเป็นปฏิโลมถอยหลังลงมา แต่วักกังตราบเท่าถึงให้เกศาให้ได้ ๕ วันอีกเล่า แล้วจึงสังวัธยายเป็นอนุโลมปฏิโลมว่า   เกสา โลมา ขนา ทตฺตา ตโจ มํสํ ตโจ นหารู อฏิ อฏิมิญฺชํ วกฺกํ วกฺกํ อฏิมิญฺชํ อฏิ นหารู มํสํ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา  สังวัธยายดังนี้ให้ครบ ๕ วันอีก สิริฝ่ายอนุโลม ๕ วัน ปฏิโลมปฏิโลม ๕ วัน จึงเป็นกึ่งเดือนด้วยกัน เบื้องหน้าแต่นั้นพึงสังวัธยายในปัปผาสปัญจกะเป็นอนุโลมว่า  หทยํ ยกนํ กิโลมกํ ปปฺผาสํ ปิหกํ ปปฺผาสํ  ดังนี้ให้ได้ ๕ วัน แล้วจึงสังวัธยายเป็นปฏิโลมว่า   ปปฺผาสํ ปิหกํ กิโลมกํ ยกนํ หทยํ   ให้ได้ ๕ วันอีกเล่า ครั้นแล้วจึงสังวัธยายเป็นอนุโลมปฏิโลมว่า  หทยํ ยกนํ กิโลมกํ ปิหกํ ปปฺผาสํ ปปฺผาสํ ปิหกํ กิโลมกํ ยกนํ หทยํ   สังวัธยายดังนี้ให้ครบ ๕ วันอีก 


  สิริฝ่ายอนุโลม ๕ วัน ปฏิโลม ๕ วัน อนโลมปฏิโลม ๕ วัน จึงเป็นกึ่งเดือนด้วยกันเบื้องหน้าแต่นั้นจึงเอาโกฏฐาสทั้ง ๑๕ ผสมกัน สังวัธยายเป็นอนุโลมตั้งแต่เกศาตราบเท่าถึงปัปผาสังให้ได้ ๕ วันแล้ว จึงสังวัธยายเป็นปฏิโลมถอยหลังแต่ปัปผาสังลงมา ตราบเท่าถึงเกศาให้ได้ ๕ วันอีกเล่า แล้วจึงสังวัธยายเป็นอนุโลมปฏิโลมให้ครอบ ๕ วันอีกเล่า จึงเป็นกึ่งเดือนด้วยกัน ลำดับนั้นจึงไปสู่สำนักอาจารย์เรียนมัตถลุงคะปัญจกะได้แล้ว จึงสังวัธยายเป็นอนุโลมว่า  อนฺตํ อนฺตคฺณํ อุทริยํ กรีสํ มตฺถลุงฺคํ   ให้ได้ ๕ วันแล้วจึงสังวัธยายเป็นปฏิโลมว่า  มตฺถลุงฺคํ กรีสํ อุทริยํ อนฺตคุณํ อนฺตํ   ให้ได้ ๕ วันแล้ว จึงสังวัธยายเป็นอนุโลมปฏิโลมให้ครอบ ๕ วันอีกเล่า 


  ตโต เต วีสติโกฎฺาเส   ลำดับนั้นจึงเอาโกฏฐาสทั้ง ๒๐ ผสมกันเข้า สังวัธยายเป็นอนุโลม ๕ วัน ปฏิโลม ๕ วัน อนุโลมปฏิโลม ๕ วัน จึงเป็นกึ่งเดือนด้วยกัน   ตโต เมทฉกํ อุคฺคณฺหิตฺวา  ลำดับนั้นจึงไปสู่สำหนักอาจารย์เรียนเอาซึ่งเมทฉกะได้แล้ว จึงสังวัธยายเป็นอนุโลมว่า   ปิตฺตํ เสมฺหํ ปุพฺโพ โลหิตํ เสโท เมโท   ดังนี้ให้ได้ ๕ วันแล้ว จึงวัธยายเป็นปฏิโลมว่า  เมโท เสโส โลหิตํ ปุพฺโพ เสมฺหํ ปิตฺตํ   ดังนี้ให้ได้ ๕ วันแล้ว จึงสังวัธยายเป็นอนุโลมปฏิโลมว่า   ปิตฺตํ เสมฺตํ ปุพฺโพ โลหิตํ เสโท เมโท เมโท เสโส โลหิตํ ปุพฺโพ เสมฺหํ ปิตฺตํ  ให้ครอบ ๕ วันอีก 


    ตโต มุตฺตฉกํ อุคฺคณฺหิตฺวา  ลำดับนั้น จึงเรียนเอาซึ่งมุตตฉกะสังวัธยายเป็นอนุโลมว่า   อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆานิกา ลสิกา มุตฺตํ   ดังนี้ให้ได้ ๕ วัน จึงสังวัธยายว่า   มุตฺตํ ลสิกา สิงฺฆานิกา เวโฬ วสา อสฺสุ  ดังนี้ให้ได้ ๕ วันอีกเล่า ครั้นแล้วจึงสังวัธยายเป็นอนุโลมปฏิโลมว่า   อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆานิกา ลสิกา มุตฺตํ มุตฺตํ ลสิกา สงฺฆานิกา เขโฬ วสา อสฺสุ  ให้ครอบ ๕ วันอีก   ตโตปิ ทฺวตฺตึสโกฏฐาเส  ลำดับนั้นจึงเอาโกฏฐาสทั้ง ๓๒ ผสมกันสังวัธยายเป็นอนุโลมตั้งแต่เกศาไปตราบเท่าถึงมุตตังให้ได้ ๕ วัน แล้วจึงสังวัธยายถอยหลังแต่มุตตังไปตราบเท่าถึงเกศาให้ได้ ๕ วันอีกเล่า แล้วจึงสังวัธยายเป็อนุโลมปฏิโลมให้ได้ ๕ วันอีก นับจำเดิมแต่ต้นมาผสมกันเข้าเป็นเดือนนั้น คิดตามเดือนถ้วนได้ ๖ เดือนกัน   อุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส  พระภิกษุอันบริบูรณ์ไปด้วยอุปนิสัย ประกอบด้วยปัญญาแก่กล้านั้น 


   เมื่อสังวัธยายพระกรรมฐานโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ โกฏฐาสทั้ง ๓๒ มีเกศาเป็นต้นนั้น ก็จะปรากฏแจ้งในมโนทวารจะสำเร็จกิจอุคคหนิมิต แลปฏิภาคนิมิตโดยง่ายเพราะเหตุบริบรูณ์ด้วยอุปนิสัย  เอกจฺจสฺส อุปฏหนฺติ   พระภิกษุบางจำพวกที่หาอุปนิสัยมิได้ สังวัธยายพระเทวทัตติงสาการกรรมฐานโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ ถ้วนกำหนด ๖ เดือนแล้ว ยังมิได้สำเร็จอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต ก็พึงอุตสาหะกระทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปกว่ากำหนด ๖ เดือน อย่าได้มาละเสียซึ่งความเพียร   มชฺฌิมปญฺญสฺส วเสน  ข้อซึ่งกำหนดไว้ให้สังวัธยายถ้วนกำหนดครบ ๖ เดือนนี้ ว่าด้วยสามารถภิกษุมีปัญญาเป็นท่ามกลาง จะว่าด้วยสามารถภิกษุมีปัญญากล้า แลภิกษุมีปัญญาอ่อนนั้นหามิได้ 


   กำหนด ๖ เดือนนี้กำหนดเป็นอย่างกลาง กาลเมื่อสังวัธยายทวัตติงสาการกรรมฐานนั้น แม้ว่าโกฏฐาสทั้ง ๓๒ ปรากฏพร้อมในมโนทวาร บ่มิอาจจะให้สำเร็จกิจเป็นอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตได้ทั้ง ๓๒ โกฏฐาส เฉพาะปรากฏแต่สิ่งหนึ่งสองสิ่งสำเร็จกิจเป็นอุคคหนิมิต แลปฏิภาคนิมิตแต่สิ่งหนึ่งสองสิ่งก็ตามเถิด สุดแท้แต่ปรากฏแจ้งเท่าใดก็ให้ถือเอาเท่านั้น เมื่อสังวัธยายทวัตติงสาการกรรมฐานนั้นอย่าได้พิจารณาโดยสี อย่าได้พิจารณาลักษณะมีแข็งกระด้างเป็นต้น พึงมนสิการกำหนดให้เป็นส่วน ๆ พิจารณาให้เห็นว่าเกศานั้นเป็นส่วน ๑ โลมานั้นเป็นส่วน ๑ นขานั้นเป็นส่วน ๑ ทันตานั้นเป็นส่วน ๑ ให้เห็นเป็นส่วน ๆ ดังนี้สิ้นทั้ง ๓๒ ประการ 


   วิธีสังวัธยายให้ขึ้นปากดุจพรรณนามานี้ จัดเป็นอุคคหโกศลเป็นปฐมเป็นปัจจัยแก่สังวัธยายด้วยจิต แลอุคคหโกศลเป็นปฐมเป็นปัจจัยแก่สังวัธยายด้วยจิต แลอุคคหโกศลเป็นคำรบ ๒ นั้น คือให้ พระโยคาพจรนิ่งระลึกถึงทวัตติงสาการกรรมฐานเป็นอนุโลมเป็นปฏิโลมเหมือนสังวัธยายด้วยวาจานั้น สังวัธยายด้วยจิตนี้เป็นปัจจัยให้ตรัสรู้โดยอสุภปฏิกูล แลอุคคหโกศลเป็นคำรบ ๓ ที่ว่าให้พิจารณาโดยสีนั้นคือให้กำหนดสีแห่งอาการ ๓๒ มีเกศาเป็นต้น แลอุคคหโกศลเป็นคำรบ ๔ ที่ว่าให้กำหนดโดยสัณฐานนั้น คือกำหนดสัณฐานแห่งอาการ ๓๒ มีเกศาเป็นต้น แลอุคคโกศลคำรบ ๕ ที่ว่าให้กำหนดโดยทิศนั้น คือให้กำหนดโดยทิศเบื้องต่ำ แลทิศเบื้องบน แห่งอาการ ๓๒ คือตั้งแต่นาภีขึ้นไปจัดเป็นทิศเบื้องบน ตั้งแต่นาภีลงมาจัดเป็นทิศเบื้องต่ำ 


   แลอุคคหโกศลคำรบ ๖ ที่ว่าให้พิจารณาโดยอากาสนั้น คือให้กำหนดที่ตั้งแห่งอาการ ๓๒ ว่าโกฏฐาสนี้ตั้งอยู่ในที่อันนี้ ๆ แลอุคคหโกศลเป็นคำรบ ๗ ที่ว่าให้กำหนดปริจเฉทนั้น ปริเฉทมี ๓๒ ประการ   คือสภาคปริจเฉทประการ ๑   วิสภาคประเฉทประการ ๑ สภาคปริจเฉทนั้น คือกำหนดเป็นส่วนอาการโกฏฐาสอันกำหนดเบื้องต่ำตั้งอยู่เพียงนี้ กำหนดเบื้องสูงตั้งอยู่เพียงนี้กำหนดเบื้องขวาตั้งอยู่เพียงนี้ กำหนดอย่างนี้แลเรียกว่ากำหนดโดยสภาคแลกำหนดโดยวิสภาคนั้น คือกำหนดโดยส่วนอันมิได้เจือกัน ว่าสิ่งนี้เป็นเกศาหาเป็นโลมาไม่ สิ่งนี้เป็นโลมาหาเป็นเกศาไม่ อย่างนี้แล เรียกว่าวิสภาคปริเฉท กำหนดโดยปริจเฉท ๒ ประการดังนี้ จัดเป็นอุคคหโกศลเป็นคำรบ ๗ 


  แต่นี้จักพรรณาโดยสีสัณฐานเป็นต้นแห่งอาการ ๓๒ นั้นสืบต่อไปโดยนัยพิสดาร ให้พระโยคาพจรผู้จำเริญพระกายตาสติพระกรรมฐานนั้น พิจารณาว่าเกศาผมนี้มี ๙ ล้านเส้นเป็นประมาณ   วณฺนโต  ถ้าจะพิจารณาโดยสีมีสีดำเป็นปกติ ที่ขาวไปนั้นอาศัยความชราตามเบียดเบียน   สณฺานโต  ถ้าจะพิจารณาโดยสัณฐาน มีสัณฐานอันยาว ต้นเรียวปลายเรียวดุจคันชั่ง   ทิสโต  ผลนี้เกิดในทิศเบื้องบน บนศีรษะนี้แลเรียกว่าทิศเบื้องบน   โอกาสโต  ถ้าจะว่าโดยโอกาสผมนี้บังเกิดในหนังชุ่มอันหุ่มกระโหลกศีรษะแห่งเราทั้งปวง 


   ที่อยู่แห่งผมนี้ ข้างหน้ากำหนดโดยหลุมโดยแห่งคอข้างทั้ง ๒ กำหนดโดยหมวกหูทั้ง ๒  ปริจฺเฉทโต   ถ้าพิจารณาโดยปริจเฉทกั้น ผมนี้มีกำหนดรากหยั่งลงไปในหนังหุ้มศีรษะนั้น  วิหคฺคมตฺตํ  มีประมาณเท่าปลายแห่งข้าวเปลือก อันนี้ว่าโดยกำหนดเบื้องต่ำ เบื้องบนที่ยาวขึ้นไปนั้นกำหนดโดยอากาศโดยขวางนั้น กำหนดด้วยเส้นแห่งกันแลกัน ถ้าพิจารณาโดยสภาคนั้น ผมนั้นบังเกิดขุมละเส้น ๆ จะไดบังเกิดขุมละ ๒ เส้น ๓ เส้นหามิได้ ถ้าจะพิจารณาโดยวิสภาค ผมนี้แปลกกับขนจะได้เหมือนกันกับขนนั้นหามิได้ 


  แลผมนี้พระโยคาพจรพึงกำหนดโดยปฏิกูล ๕ ประการ คือปฏิกูลโดยสีประการ ๑ ปฏิกูลโดยสัณฐานประการ ๑ ปฏิกูลโดยกลิ่นประการ ๑ ปฏิกูลโดยที่เกิดประการ ๑ ปฏิกูลโดยที่อยู่ประการ ๑ เป็น ๕ ประการด้วยกัน ปฏิกูลโดยสีนั้น พึงพิจารณาว่าบุคคลอันบริโภคซึ่งข้าวยาคูแลข้าวสวย สิ่งของบริโภคทั้งปวงที่ชอบใจบริโภคนั้น ถ้าเห็นวัตถุอันใดมีสีเหมือนผม ตกลงอยู่ในสิ่งของปริโภคนั้นสำคัญว่าเป็นผมแล้ว ก็บังเกิดเกลียดชัง พิจารณาเป็นปฏิกูลโดยสีนั้นดังนี้ แลปฏิกูลโดยสัณฐานนั้นพึงพิจารณาให้เห็นว่า เมื่อบุคคลบริโภคโภชนาหาร สิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่มืดนั้น ถ้าพบปะวัตถุอันใดอันหนึ่งมีสัณฐานเหมือนด้วยผม สำคัญว่าผมแล้วก็บังเกิดเกลียดชังหยิบทิ้งเสียบ้าง คายเสียบ้างเพราะเหตุสำคัญว่าผม 


   ผมนี้เป็นที่รักแต่เมื่อยังติดอยู่ในกาย ครั้นปราศจากกายแล้วก็เป็นที่เกลียดที่ชัง จะว่าไปไยถึงผมเล่า แม้แต่เส้นไหมใยบัวเป็นต้น ที่มีสัณฐานเหมือนด้วยผม ที่บุคคลสำคัญว่าผมนั้น ยังว่าเป็นที่เกลียดชังนักหนา พระโยคาพจรพึงพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลโดยสัณฐาน ดุจพรรณนามาฉะนี้ ที่ว่าพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลโดยกลิ่นนั้น คือให้พิจารณาว่าผมนี้ ถ้าบุคคลเพิกเฉยเสียไม่เอาใจใส่ทะนุบำรุงแล้วเหม็นสาบเหม็นสาง ถ้ามิดังนั้นถูกไฟ ๆ ไหม้แล้วก็เหม็นร้ายกาจหนักหนา พึงพิจารณาปฏิกูลโดยกลิ่นนั้นดุจพรรณามาฉะนี้ 


   ที่ว่าให้พิจารณาปฏิกูลโดยที่เกิดนั้นคือให้พิจารณาว่า ผมนี้เกิดขึ้นในหนังอันหุ้มกะโหลกศีรษะ ชุ่มไปบุพพโลหิตน้ำดีแลน้ำเสลดเป็นต้น บังเกิดในที่อันพึงเกลียด ดุจผักอันบังเกิดในประเทศแห่งเว็จกุฎิ เป็นที่เกลียดแห่งบุคคลทั้งปวง ที่ว่าให้พิจารณาปฏิกูลโดยที่อยู่นั้น คือให้พิจารณาว่า ผมนี้เกิดขึ้นในที่อันพึงเกลียดแล้ว ก็จำเริญในที่อันพึงเกลียดพึงชังนั้นหาบ่มิได้ ดุจเสวาลชาติสาหร่ายเป็นต้น อันเกิดในที่ลามกแล้วแลจมอยู่ในที่ลามกนั้น พระโยคาพจรพึงพิจารณาเกศาโดยปฏิกูล ๕ ประการดังพรรณนามาฉะนี้ เบื้องหน้าแต่นั้นให้พระโยคาพจรกำหนดในโลมชาตินี้ ๙ โกฏิเส้น มีสีโดยมาก จะได้ดำไปสิ้นทั้งนั้นหามิได้ ที่สีขาวเหลืองนั้นก็มี 


   โอณตคตา มูลสณฺานา  มีสัณฐานอันน้อมลงดังแล่งธนู นัยหนึ่งว่าสัณฐานดังรากตาล ถ้าจะกำหนดโดยที่เกิด ขนนี้เกิดในทิศทั้งปวง คือทิศเบื้องต่ำเบื้องบน กายกึ่งเบื้องต่ำ ตั้งแต่นาภีลงมานั้นชื่อว่าทิศเบื้องต่ำกาย กึ่งเบื้องบนนั้นตั้งแต่นาภีขึ้นไปชื่อว่าทิศเบื้องบน ถ้าจะว่าโดยปริเฉท ขนนี้กำหนดรากอันหยั่งลงไปในหนังนั้น  ลิกฺขามตฺตํ   ประมาณเท่าปลายเหล็กจานแลเมล็ดไข่เหา อันนี้เป็นกำหนดโดยเบื้องต่ำ เบื้องบนขึ้นไปนั้นกำหนดโดยอากาศโดยขวางนั้น กำหนดด้วยเส้นแห่งกันแลกัน ถ้าจะว่าโดยสภาค ขนนี้จะได้บังเกิดด้วย 


  ตั้งแต่ขุมละ ๒ เส้นนั้นมิได้มี ถ้าจะกำหนดโดยวิสภาค ขนนี้ต่างกับผม ให้พระโยคาพจร พิจารณาเป็น ปฏิกูลกรรมฐานว่าโลมชาติอันเกิดกับหนังอันหุ้มกายก็จริง หารู้จักกันไม่ เปรียบเหมือนหญ้าแพรกอันแตกงอกขึ้นในบ้านเก่า หญ้าแพรกบ้านเก่าบ่มิได้รู้จักซึ่งกันแลกัน ธรรมทั้งหลายนี้ปราศจากอาโภค ปราศจากเจตนาเป็นอัพยากฤต ย่อมสูญเปล่าเป็นปฏิกูลพึงเกลียด ใช่สัตว์ใช่บุคคลควรจะอนิจจังสังเวช มีกำลังพิจารณาโลมาแล้วเบื้องหน้าแต่นั้นให้พระโยคาพจรกำหนดในเขา ว่าเล็บแห่งบุคคลอันบริบูรณ์นั้นมีประมาณ ๒๐ มีสีขาวในที่อันพ้นเนื้อมีสีแดงในที่อันเนื่องกับด้วยเนื้อ มีสัณฐานดังโอกาสที่ตั้งแห่งตน นัยหนึ่งว่ามีสัณฐานดังเมล็ดมะซางโดยมาก นัยหนึ่งมีสัณฐานดังเกล็ดปลาสีขาวบังเกิดในทิศทั้ง ๒ ตั้งอยู่ในที่อันเป็นปฏิกูลเหมือนกันกับผม พระโยคาพจรพึงพิจารณาให้เห็นว่า เนื้อแลเล็บอยู่ด้วยกันก็จริงจะรู้กันก็หาบ่มิได้ เปรียบเหมือนปลายไม้กับเมล็ดในมะซางที่ทารกเสียบเข้าแล้ว แลถือเล่นบ่มิได้รู้จักซึ่งกันแลกันนั้น ธรรมทั้ง ๒ ปราศจากอาโภคแลเจตนาเป็นอัพยากฤต มีสภาวะสูญเปล่า ใช่สัตว์ใช่บุคคลพิจารณาเขาแล้ว 


   ตโต ปรํ  เบื้องหน้าแต่นั้นให้พระโยคาพจรกำหนดให้ทันตาว่า ยสฺส ปริปุณฺณา ตสฺส ทฺวตฺตึส   ทันตาของบุคคลที่ครบบริบูรณ์ ๓๒   บางคนก็น้อยลงมาก ๒๗ – ๒๙ ก็มี ถ้าพิจารณาโดยสีมีสีอันขาว ทันตาของบุคคลที่มีสีเสมอนั้นดุจแผ่นสังข์อันบุคคลเจียระไนให้เสมอ ถ้ามิดังนั้นดุจไม้อันขาว อันตูมอันตั้งไวเสมอกัน ฟันของบุคคที่ซี่มิได้เสมอนั้นมีสัณฐานต่าง ๆ กัน ดุจระเบียบชายคาแห่งอาสนะอันเก่า หน้าฟัน ๔ ซี่นั้นมีสัณฐานดังเมล็ดในน้ำเต้าอันบุคคลปักวางไว้เหนือก้อนดิน เขี้ยวทั้ง ๔ นั้น มีสัณฐานดังดอกมะลิตูม มีปลายอันเเหลมขึ้นมาอันเดียว รากก็หยั่งลงไปรากเดียว กรามถัดเขี้ยวเข้าไปอย่างละซี่ ๆ นั้น มีสัณฐานดังไม้ค้ำเกวียน คือปลายรากนั้นเป็น ๒ ง่าม   ที่สุดข้างปลายบนนั้นก็เป็น ๒ ง่าม   กรามถัดเข้าไปอีกข้างซี่นั้นเป็น ๓   ปลายก็เป็น ๓ งาม   กรามที่ถัดเข้าไปอีกข้างละซี่นั้นมีรากเป็น ๔ ง่าม   ปลายก็เป็น ๔ ง่าม   ฟันทั้งหลายนี้เกิดเหนือกระดูกเบื้องบนกระดูกคางเบื้องต่ำเป็นปฏิกูล พึงเกลียด ทันตากับกระดูกคางเบื้องบนเบื้องต่ำนั้น จะได้รู้จักก็หาไม่ เปรียบเหมือนเสาอันบุคคลตั้งลงไว้เหนือแผ่นศิลาปลายให้เข้าไปในพื้นเบื้องบน เสาแลแผ่นศิลามิได้รู้จักซึ่งกันและกันนั้น พึงพิจารณาทันตาเป็นปฏิกูลพึงเกลียดเหมือนกับเสา 


   แลหทัยนั้นเล่า ถ้าจะเอาแต่ผิวเบื้องบนประมวลเข้าให้สิ้นทั้งกาย ได้ใหญ่ประมาณเท่าเมล็ดในพุทรา มีสีนั้นต่าง ๆ กัน   ดำก็มี   หม่นก็มี   เหลืองก็มี   ขาวก็มี   สัณฐานนั้นก็ต่าง ๆ กัน   หนังนิ้วเท้านั้นมีสัณฐานดังรังไหม   หนังเท้านั้นมีสัณฐานดังหนังเกือกอันหุ้มหัวแลส้น   หนังแข้งนั้นมีสัณฐานดังใบตาลอันบุคคบห่อภัตต์ไว้   หนังขานั้นมีสัณฐานดังถุงอันยาวใส่เต็มไปด้วยข้าวสาร   หนังตะโพกนั้นมีสัณฐานดังผ้ากรองน้ำอันเต็มไปด้วยน้ำ   หนังสันหลังนั้นนั้นมีสัณฐานดังหุ้มแผ่นกระดาษ   หนังท้องนั้นมีสัณฐานดังหนังอันหุ้มรางพิณ   หนังอกมีสัณฐานดังหนังเป็น ๔ เหลี่ยม   หนังแขนทั้ง ๒ นั้นมีสัณฐานดังหนังอันหุ้มแล่งธนู   หนังมือมีสัณฐานดังฝักมีดโกน ถ้ามิดังนั้นดุจถุงอันใส่โล่เขน   หนังนิ้วมือนั้นมีสัณฐานดังอันใส่ลูกกุญแจ   หนังคอนั้นมีสัณฐานดังว่าเสื้อ   หนังปากนั้นมีสัณฐานดังปรุเป็นช่องดุจว่ารังตั๊กแตน   หนังศีรษะนั้นมีสัณฐานดังถลกบาตร 


   เมื่อพระโยคาพจรพิจารณานั้นพึงปลงปัญญาพิจารณาหนังศีรษะเบื้องบนก่อน แล้วจึงพิจารณาหนังอันหุ้มหน้า แล้วจึงพิจารณากระดูกหน้าผาก พรากหนังและกระดูกออกจากกัน พิจารณาให้เห็นหนังกระดูกต่างกัน พึงส่งปัญญาไปในระหว่างหนังกระดูก ดุจบุคคลอันล้วงมือเข้าไปภายในถลกบาตรอันใส่อยู่กับบาตร เมื่อพิจารณาหนังหน้าผากแล้วพึงพิจารณาหนังมือขวา แล้วจึงพิจารณาหนังมือซ้ายแล้วพิจารณาหนังเท้าเบื้องขวาเบื้องซ้าย พิจารณาถึงมาถึงอก พิจารณาขึ้นมาถึงคอ พิจารณาหนังคางเบื้องต่ำเบื้องบน ถ้าพิจารณาโดยทิศ หนังที่เกิดในทิศทั้ง ๒ ถ้าจะพิจารณาโดยโอกาส หนังนี้หุ้มอยู่ทั้วทั้งกาย ถ้าจะพิจารณาโดยปริจเฉท เบื้องต่ำเเห่งหนังนั้นกำหนดด้วยพื้นอันเป็นที่ตั้งเบื้องบน กำหนดโดยอากาศ พึงพิจารณาเป็นปฏิกูลพึงเกลียดแห่งหนังดุจกล่าวแล้วในเกศา 


   เบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณามังสังว่า   สรีเร นา เปสิ สตปฺปเภทํ มงฺสํ   ในกายนี้มีประเภท ๙๐๐ ชิ้น มีสีแดงดุจทองหลางป่า นัยหนึ่งว่าเหมือนดอกทองกวาวมีสัณฐานต่าง ๆ  ชงฺฆมงฺสํ   เนื้อแข็งนั้นมีสัณฐานดังใบตาลห่อข้าว บางอาจารย์ว่ามีสัณฐานดังดอกเกตอันตูม เนื้อขานั้นมีสัณฐานดังลูกศิลาบด เนื้อตะโพกมีสัณฐานดังก้อนเส้า เนื้อหลังมีสัณฐานดังเยื่อตาลสุก เนื้อสีข้างมีสัณฐานดังดินทาฝาฉาง เนื้ออันบุคคลทั้ง ๒ นั้น มีสัณฐานดังก้อนดินทั้งคู่อันบุคคลแขวนไว้ เนื้อแขนทั้ง ๒ นั้น มีสัณฐานดังหนูใหญ่ อันบุคคลตัดหางตัดศีรษะตัดเท้าถลกหนังเสียแล้วและวางซ้อนกันไว้ บางอาจารย์ว่ามีสัณฐานดังเนื้อสุนัข เนื้อแก้มนั้นมีสัณฐานดังเนื้อในกระเบาอันติดอยู่ ในประเทศแห่งแก้ม บางอาจารย์ว่ามีสัณฐานดังกบ เนื้อลิ้นนั้นมีสัณฐานดังกลีบอุบล เนื้อจมูกนั้นมีสัณฐานดังถึงอันบุคคลคว่ำไว้ เนื้อขุมตานั้นมีสัณฐานดังลูกมะเดื่อสุกกึ่ง เนื้อศีรษะนั้นมีสัณฐานดังดินอันบุคคลทากระเบื้องรมบาตรแต่บาง ๆ เมื่อกำหนดไปดังนี้เนื้อที่ละเอียดก็ปรากฏแก่ปรีชาจักษุ 


   ทิสโต  ถ้าจะกำหนดโดยทิศ เนื้อนี้เกิดในทิศทั้ง ๒ ถ้าจะกำหนดโดนโอกาสเนื้อนั้นหุ้มอัฐิทั่วทั้ง ๓๐๐ ท่อน พระโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกัมมัฏฐานว่า มังสังกับอัฐิ ๓๐๐ ท่อนอยู่ด้วยกันก็จริงหารู้จักกันไม่ เปรียบเหมือนฝาอันบุคคลทาด้วยดินปนแกลบ ฝาและดินก็หารู้จักกัน ไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคล เป็นสภาวะสูญเปล่า ปริจฺเฉทโต   ถ้าจะว่าโดยเบื้องต่ำแห่งมังสังนั้นก็กำหนดด้วยพื้นแห่งร่างอัฐิ เบื้องบนนั้นกำหนดด้วยหนังโดยขวาง กำหนดด้วยชิ้นแห่งมังสังนั้นเอง   ตโต ปรํ  เบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาในเส้นว่าเส้นใหญ่ ๆ ๙๐๐ เส้นนั้นมีสีขาว บางอาจารย์ว่ามีสีดังน้ำผึ้ง มีสัณฐานดังดอกคล้าอันตูม เส้นที่เล็กลงไปกว่านั้นมีสัณฐานดังเชือกด้ายดักสุกร เส้นที่เล็กลงไปกว่านั้นมีสัณฐานดังเชือกเขายอดด้วน เส้นที่น้อยลงไปกว่านั้นมีสัณฐานดังพิณชาวสีหฬ ที่น้อยลงไปกว่านั้น มีสัณฐานดังเส้นด้าย เส้นในหลังมือหลังเท้านั้นมีสัณฐานดังเท้านก 


   เส้นเหนือศีรษะนั้นมีสัณฐานดังผ้าทุกุลพัสตร์เนื้อห่างอันบุคคลวางไว้เหนือศีรษะทารก เส้นในหลังนั้นมีสัณฐาน ดังแหและอวนอันบุคคลขึงออกตากไว้ในที่อันมีแดด เส้นทั้งหลายย่อมรัดรึงไว้ซึ่งกระดูก ๓๐๐ ท่อนเกี่ยวประสานอยู่ทั่วกรัชกาย ผูกพันกระดูก ๓๐๐ ท่อนนั้นไว้ เปรียบประดุจรูปหุ่นอันบุคคลร้อยไว้ด้วยสายยนต์ เส้นใหญ่ที่แล่นไปตามชายโครงเบื้องซ้ายนั้น ๕ เส้น  เบื้องขวา ๕ เส้น   เส้นใหญ่ทั้งหลายนี้ มีที่สุดเบื้องบนรวมกันที่คอนั้นสิ้น  เส้นใหญ่ที่แล่นออกไปตามแขนซ้ายแขนขวานั้นข้างละ ๑๐ เส้น  คือหน้าแขน ๕ เส้น  หลังแขน ๕ เส้น  เท้าทั้ง ๒ นั้นก็นับได้ข้างละ ๑๐ เส้น  คือท้องขานั้น ๕ เส้น  หลังขานั้น ๕  เส้นผสมเป็นเส้นใหญ่ ๒๐ เส้นด้วยกัน และเส้นที่น้อยลงไปกว่านั้นมีสัณฐานดังด้ายฝั้นก็มี มีสัณฐานดังเถากระพังโหมก็มี เกี่ยวประประสานไว้ซึ่งกระดูกน้อย ๆ ผูกเนื่องเข้ากันเอ็นใหญ่ ถ้าจะว่าโดยโอกาสเส้นนี้เกี่ยวประสานอยู่ทั่วทั้งกรัชกาย 


   ถ้าจะว่าโดยปิจเฉทนี้ เส้นนี้มีกำหนดเบื้องต่ำอยู่ในกระดูก ๓๐๐ ท่อน กำหนดเบื้องบนแห่งเส้นตั้งอยู่ในเบื้องขวานั้น มีกำหนดด้วยเส้นเหมือนกัน ให้พระโยคาพจรพิจารณาเป็นปฏิกูลกัมมัฏฐานว่า เส้นกับอัฐิ ๓๐๐ ท่อนผูกพันกันอยู่ก็จริง จะได้รู้จักกันก็หามิได้ เปรียบเหมือนตอกและหวายถักผูกฝาและมิได้รู้จักซึ่งกันและกัน ธรรมทั้งหลายนี้ใช่สัตว์ใช่บุคคลและมีสภาวะสูญเปล่า   ตโต ปรํ  เบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาอัฐิว่า อัฐินี้มีประมาณ ๓๐๐ ท่อน  คือกระดูกมือ ๖๔   กระดูกเท้า ๖๔   กระดูกอ่อนอาศัยอยู่เบื้องอยู่ในเนื้อนั้น ๖๔   กระดูกส้นเท้านั้น ๒  กระดูกข้อเท้านั้น ๒   รวมทั้ง ๒  ข้างเป็น ๔   กระดูกแข้ง ๒ กระดูกเข่าก็ ๒   ตะโพกก็ ๒  สะเอวก็ ๒  กระดูกสันหลังนั้น ๑๘  กระดูกซี่โครง ๒๔  กระดูกอก ๑๕  กระดูกหัวใจ ๑  กระดูกรากขวัญ ๒  กระดูกไหล่ ๒  กระดูกแขนก็ ๒   กระดูกศอกก็ ๒  รวมทั้ง ๒ ข้างเป็น ๔  กระดูกคอ ๗  กระดูกคาง ๒  กระดูกจมูก ๑  กระดูกกระบอกตา ๒  กระดูกหู ๒  กระดูกหน้าผาก ๑  กระดูกสมอง ๑   กระดูกศีรษะ ๙   อันผสมเป็น ๓๐๐ ท่อน ๑  ด้วยกัน กระดูกทั้งหลายนี้มีสีอันขาว มีสัณฐานนั้นต่าง ๆ กัน 


   กระดูกปลายนิ้วเท้านั้นมีสัณฐานดังลูกบัว กระดูกกลางนิ่วเท้านั้นดังเมล็ดขนุนหนัง กระดูกต้นข้อแห่งนิ้วเท้ามีสัณฐานดังบัณเฑาะว์ กระดูกนิ้วเท้านั้นมีสัณฐานดังกองแห่งดอกคล้า อันหล่น กระดูกส้นเท้านั้นมีสัณฐานดังหัวตาล กระดูกข้อเท้านั้นมีสัณฐานดังสะเบ้า กระดูกปลายเข้งที่ตั้งลงเหนือส้นเท้านั้นมีสัณฐานดังหน่อเป้ง กระดูกลำแข้งนั้นมีสัณฐานดังคันธนู กระดูกเข่านั้นมีสัณฐานดังคันธนู ดังฟองน้ำมันผุดกลมขึ้นแล้วและมีข้างอันแหว่งไปหน่อยหนึ่ง กระดูกขานั้นมีสัณฐานดังด้ามขวานอันบุคคลถากมิดี กระดูกสะเอวนั้นมีสัณฐานดังเตาเผาหม้อ กระดูกตะโพกนั้นมีสัณฐานดังพังพานงู อันบุคคลคว่ำลงไว้เป็นช่องน้อยช่องใหญ่อยู่ ๗   แห่งก็มี ๘   แห่งก็มี กระดูกหลังนั้นมีสัณฐาน อันกลมดุจแผ่นดีบุกอันบุคคลตัดให้กลมแล้วซ้อน ๆ กันไว้ กระดูกสันหลังนั้นมีตุ่มขึ้นในหว่าง ๆ คือในระหว่างที่จะต่อก้นขึ้นไปนั้นเป็นตุ่ม ๆ เป็นฟัน ๆ ดุจฟันเลื่อยซี่โครงทั้ง ๒๔ ซี่นั้นที่ยาว ๆ นั้นมีสัณฐานดังเคียวทั้งเล่ม ที่สั้น ๆ นั้นมีสัณฐานดังเคียวตัดครึ่งเล่มกลางเล่ม เรียบเรียงกันอยู่โดยลำดับดุจปีกไก่อันกางอยู่นั้น 


   แลกระดูกอก ๑๔ นั้นมีสัณฐานดังเรือนคานหามปักครุฑอันคร่ำคร่า กระดูกหทัยนั้นมีสัณฐานดังใบทับทิม กระดูกรากขวัญนั้นมีสัณฐานดังด้ามมีดน้อย ๆ กระดูกไหล่นั้นมีสัณฐานดังจอบชาวสิงหฬอันเกรียนไปข้างหนึ่งแล้ว กระดูกแขนนั้นมีสัณฐานดังด้ามแว่นเวียนเทียน กระดูกข้อมือนั้นมีสัณฐานดังแผ่นดีบุก กระดูกหลังมือนั้นมีสัณฐานดังดอกคล้า กระดูกข้อปลายนิ้วนั้นมีสัณฐานดังลูกเกต กระดูกข้อกลางมือมีสัณฐานดังเมล็ดในขนุนหนัง กระดูกต้นข้อแห่งนิ้วมือนั้นมีสัณฐานดังบัณเฑาะว์ กระดูกคอทั้ง ๗ นั้นมีสัณฐานดังหน่อไม้ไผ่อันบุคคลตัดให้กลม กระดูกคางเบื้องต่ำนั้นมีสัณฐานดังคีมแห่งนายช่างทอง กระดูกคางเบื้องบนนั้นมีสัณฐานดังมีดเกลาเปลือกหอย กระดูกกระบอกตา กระดูกกระบอกจมูกนั้น มีสัณฐานดังผลตาลอันบุคคลฝานเบื้องบนเสียแล้ว และควักเยื่อเสียให้หมด กระดูกหน้าผากนั้นมีสัณฐานดังเปลือกสังข์ กระดูกหมวกหูนั้นมีสัณฐานดังฝักมีดโกน กระดูกศีรษะนั้นมีสัณฐานดังเปลือกน้ำเต้าอันเก่า ถ้าว่าโดยโอกาส กระดูกศีรษะนั้นตั้งอยู่บนกระดูกคอ ๆ นั้นตั้งอยู่บนกระดูกสันหลัง ๆ นั้นตั้งอยู่บนกระดูกสะเอว ๆ นั้นตั้งอยู่บนกระดูกขา ๆ นั้นตั้งอยู่บนกระดูกแข้ง ๆ นั้นตั้งอยู่บนกระดูกข้อเท้า 


   ถ้าจะว่าโดยปริจเฉทนั้น กำนดด้วยส่วนแห่งตน ๆ ให้พระโยคาพจรพิจารณาเป็นปฎิกูลกัมมัฏฐานเหมือนกับเกศานั้น   ตโต ปรํ  เบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาสมองอัฐิ ถ้าอัฐิใหญ่สทองอัฐิก็มีมาก ถ้าอัฐิเล็กสมองอัฐิก็มีน้อย ถ้าจะว่าโดยสีมีสีอันขาว ถ้าจะว่าโดยสัณฐาน สมองอัฐิอันมีอยู่ในภายในอัฐิใหญ่ ๆ นั้น มีสัณฐานดังยอดหวายใหญ่ ๆ อันเผาไฟให้ร้อนปล้อนเปลือกเสียแล้วและใส่ไปไว้ในปล้องอ้อและปล้องไผ่อันใหญ่ที่อยู่ในอัฐิน้อย ๆ นั้น มีสัณฐานดังยอดหวายน้อย ๆ อันเผาไฟให้ร้อนปล้อนเปลือกออกเสียแล้ว และใส่ไว้ในปล้องอ้อและปล้องไผ่อันน้อย บังเกิดอยู่ในทิศเบื้องต่ำ ตั้งอยู่ภายในอัฐิกับเยื่ออัฐิด้วยกันก็จริง จะได้รู้จักกันก็หามิได้ เปรียบด้วยนมข้น และผาณิตอันอยู่ในไม้ไผ่และไม้อ้อนั้นมิได้รู้จักซึ่งกันและกัน ปราศจากเจตนาเป็นสภาวะสูญเปล่า 





    ๑ ปรมัตถมัญชุสา ฏีกาวิสุทธิมรรคว่า กระดูกต่าง ๆ นอกจากนี้ ก็พูดว่า ๓๐๐ ท่อนฉะนั้น จึงใช้ศัพท์ว่า มตุต-ประมาณ 







ปริจฺเฉทโต  ถ้าจะพิจารณาโดยปริจเฉทนั้น กำหนดพื้นภายในแห่งอัฐิและเยื่อนั้นเอง เบื้องหน้าแต่นั้นพึงกำหนดซึ่งม้าม ม้ามนี้มีสีแดงสักหน่อยดังเมล็ดในทองหลาง มีสัณฐานดังล้อลากเล่นแห่งคามทารก บางอาจารย์ว่ามีสัณฐานดังผลมะม่วงสวายก้านทั้งคู่อันบังเกิดในขั้วเดียวกันอยู่ในเบื้องบน ถ้าจะว่าโดยโอกาส ม้ามนั้นเป็นชิ้นเนื้อ ๒ ชิ้นประกบกันมีขั้วอันเดียวกัน เนื่องกันกับเส้นใหญ่อันออกจากคอหอย มีต้นอันเดียวไปหน่อยหนึ่งแล้วแจกออกเป็น ๒ ภาค หุ้มไว้ซึ่งหทัยมังสะ พึงพิจารณาให้เห็นว่า ม้ามกับเส้นใหญ่อยู่ด้วยกันก็จริง จะได้รู้จักกันหามิได้ เปรียบเหมือนมะม่วงสวายก้านทั่ง ๒ เกิดชั้นเดียวกันและมิได้รู้จักกันกับขั้วนั้น ธรรมทั้ง ๒ ย่อมมีสภาวะสูญเปล่า 


  เบื้องหน้าแต่นั้นพึงกำหนดหทัยว่า ดวงหทัยในกายนี้มีสีแดงประดุจดังกลีบอุบลปทุมชาติ มีสัณฐานดังดอกปทุมชาติ อันตูมอันปอกเปลือกเขียวข้างนอกออกเสียเล้วและวางคว่ำลงไว้ ข้างหนึ่งเป็นช่องดุจลูกบุนนาคอันตัดปลายเกลี้ยงภายนอกภายใน ดุจบวบขมมีช่องอยู่พอประมาณดุจลูกบุนนาค ถ้าเป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดสัณฐานแห่งหทัยนั้นแย้มสักหน่อย ถ้าเป็นคนมีปัญญาน้อยหาปัญญามิได้ ดวงหทัยนั้นตูมดุจดอกบัวอันตูม ภายในหทัยวัตถุนั้นมีประมาณกึ่งซองมือเป็นน้ำเลี้ยงหทัย   เป็นที่อาศัยแห่งมโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ   ถ้าบุคคลเป็นราคจริต น้ำเลี้ยงหทัยนั้นแดง   ถ้าเป็นโทสจริต น้ำเลี้ยงหทัยนั้นดำ   ถ้าเป็นโมหจริต น้ำเลี้ยงนั้นแดงจาง ๆ เหมือนน้ำล้างเนื้อ   ถ้าเป็นวิตกจริต น้ำเลี้ยงหทัยนั้นขุ่นมัวมีสีดั่งเยื่อถั่วพู   ถ้าเป็นศรัทธาจริต น้ำเลี้ยงหทัยนั้นผ่องใสดุจสีดอกกรรณิการ์   ถ้าเป็นปัญญาจริต น้ำเลี้ยงหทัยนั้นบริสุทธิ์สะอาดดุจแก้วมณีโชติอันชำระเป็นอันดี หทัยนี้เกิดในทิศเบื้องบน ถ้าจะว่าโดยโอกาสเกิดในท่ามกลางถันยุคลภายในกาย ถ้าจะว่าโดนกำหนด ๆ ด้วยส่วนหทัยนั้นเอง หทัยกับหว่างถันยุคลด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกัน เปรียบต่อไม้สลับกับบานประตูและบานหน้าต่างอยู่ด้วยกันก็จริง มิได้รู้จักกัน พึงพิจารณาเป็นปฏิกูล พึงเกลียดเหมือนพรรณนามาแต่หลัง 


   เบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาด้วยก้อนเนื้อในแห่งกายมีสีอังแดงอ่อนมิสู้แดงนัก หลังกลีบนอกแห่งดอกโกมุท ถ้าเป็นตับ ๆ นั้น ประกอบด้วยขั้วอยู่ภายจะว่าโดยสัณฐานข้างต้นอันเดียว ปลายนั้นเเฉกออกเป็น ๒ แฉก มีสัณฐานดังดอกทองหลาง ถ้าคนนั้นเขลาตับนั้นใหญ่แล้วก็เป็นอันเดียวมีปลายมิได้แฉก ถ้าคนนั้นมีปัญญาตับนั้นน้อยแล้วก็เป็นแฉกเป็น ๒ แฉก   ๓ แฉก   ตับนั้นบังเกิดในทิศเบื้องบน ถ้าจะว่าโดยโอกาสตับนี้อาศัยทักษิณปรัศว์จำระขวาแล้วตั้งอยู่ภายในถันยุคล ถ้าจะว่าโดยปริจเฉทกำหนดโดยส่วนแห่งตับนั้นเอง ตับนั้นข้างจำระขวาอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักกันซึ่งกันและกันหามิได้ พึงพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูล พึงเกลียดเหมือนกล่าวแล้วแต่หลัง 


  เบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาให้พังผืด พังผืดมี ๒ ประการ คือ   ปฏิฉันกิโลมกะ   อัปปฏิจฉันนกิโลมกะ   ปฏิฉันนกิโลมกะนั้น มีสีอันขาวดังท่อนผ้าทุกุลพัสตร์อันเก่า มีสัณฐานเท่าที่อยู่แห่งตน ถ้าจะว่าโดนโอภาส ปฏิจฉันนะกิโลมกะนั้นแวดล้อมหทัยและม้าม อัปปฏิจฉันนะกิโลมกะนั้นหุ้มห่อมังสะแล้ว และตั้งอยู่ในภายใต้แห่งหนังในกาย พังผืดกับม้ามมังสะแลหนังเนื้อหทัยอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกัน เปรียบเหมือนท่อนผ้าเก่าพันมังสะ ถ้อยทีถ้อยมิรู้จักกัน ถ้าจะกำหนดโดยปริจเฉทเบื้องใต้แต่มังสะขึ้นมาเบื้องบนแต่หนังลงไป โดยขวางนั้นกำหนดส่วนแห่งพังผืดนั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกัมมัฏฐานเหมือนกล่าวมานั้น 


   เบื้องหน้าแต่นั้นพึงกำนดในพุงว่า พุงในกายนี้มีสีเขียวดังดอกคนทิศอันเหี่ยว มีต้นขั้วประมาณ ๗ นิ้ว มีสัณฐานดังลิ้นลูกโคดำ เกิดในทิศเบื้องต้นตั้งแต่นาภีขึ้นไปแอบอยู่เบื้องบนแห่งพื้นท้องตั้งอยู่ข้างเบื้องซ้ายแห่งหทัย ถ้าบุคคลต้องประหารด้วยสาตราวุธ พุงนั้นก็ไหลออกมา แล้วก็เที่ยงที่จะถึงแก่ความตาย ถ้าจะกำหนดโดยปริจเฉทกำหนดด้วยส่วนแห่งพุงนั้นเอง พุงตับข้างเบื้องบนพื้นท้องอยู่ด้วยกันก็จริงหารู้จักกันไม่ เปรียบเหมือนโคมันอันทาข้างเบื้องบนแห่งฉาง ถ้อยทีรู้จักซึ่งกัน พึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกัมมัฏฐาน ดังกล่าวมาแต่หลัง 


  เบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาในปัปผาสะว่า ปอดนี้มีประเภทเป็นชิ้นเนื้อ ๑๒ ชิ้นติดกันอยู่ มีสีแดงดังผลมะเดื่ออันสุก มีสัณฐานดังชิ้นขนมอันตัดเสี้ยว ๆ หนา ๆ บางอาจารย์ว่ามีสัณฐานดังแผ่นกระเบื้องเกล็ดนิ่ม อันมุงหลังคา ถ้าบุคคลอคลอดอาหารมิได้บริโภคสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว เพลิงธาตุก็เผาเนื้อปอดนั้นให้ยอบให้เหี่ยวลง กระดุจใบไม้อันบุคคลเคี้ยว เนื้อปอดนั้นหารสโอชาบ่มิได้ ปัปผาสะนั้นเกิดในทิศเบื้องบนตั้งอยู่ด้วยในหว่างถันบุคลห้อยลงปกซึ่งตน และเนื้อหทัยปัปผาสะกับหว่างบุคลอยู่ด้วยกันก็จริง มิได้รู้จักซึ่งกันและกัน เปรียบเหมือนรังนกอันห้อยอยู่ใต้หว่างฉางเก่า รังนกหว่างฉางเก่าก็มิได้รู้จักซึ่งกันแลกัน พึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกัมมัฏฐาน ดังกล่าวมาแล้วแต่หนหลังนั้น 


  เบื้องหน้าแต่นั้น พึงพิจารณาไส้ใหญ่ว่า   ปุริสสฺสทฺวตฺตํสหตฺถํ  ไส้ใหญ่ของบุรุษยาว ๓๒ ศอก อิตฺถิยา อฏฺวีสติหตฺถํ   ไส้ใหญ่ของสตรีภาพยาว ๒๘ ศอก ขดเข้าอยู่นั้น ๒๑ ขดสีขาวดังสีปูน อันบุคคลกระทำด้วยศิลาแลง มีสัณฐานดังซากงูอันบุคคลตัดศีรษะแล้วแลขดไว้ในรางโลหิตเกิดในทิศทั้งสอง คือ ทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องบน ที่สุดเบื้องบนแห่งไส้ใหญ่นั้นจดลำคอ ที่สุดเบื้องต่ำนั้นจดอโธทวารเบื้องต่ำ ถ้าจะว่าโดยปริเฉทนั้น มีกำหนดด้วยส่วนแห่งไส้ใหญ่นั้นเอง ไส้ใหญ่กับภายในกายอยู่ด้วยกันก็จริง มิรู้จักซึ่งกันและกัน เปรียบเหมือนซากงูอันบุคคลตัดศีรษะ แล้วใส่วางไว้ในรางโลหิต ถ้อยทีถ้อยหารู้จักกันไม่ พระโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐานดังกล่าวแล้วแต่หลัง 


   ตโต ปรํ   เบื้องหน้านั้นพึงพิจารณาไส้น้อยในกายนี้มีสีดังรากนิลุบล สัณฐานก็เหมือนกันกับรากนิลุบล บางอาจารย์ว่า มีสัณฐานคดไปคดมาดังโคมูล เกิดในทิศทั้ง ๒ เมื่อบุคคลกระทำการหนักเป็นต้นว่าขุดดินด้วยจอบ ผ่าไม้ด้วยขวาน ไส้น้อยนั้นก็รึงรัดขนดแห่งไส้ใหญ่เข้าไว้ให้เรียบกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวดุจด้วยยนต์ อันอัดกระดานยนต์เข้าไว้ในขณะเมื่อชักยนต์ ไส้น้อยนั้นตั้งอยู่ในระหว่างไส้ใหญ่ ๒๐ ขด ดุจเชือกน้อยรัดวงเชือกใหญ่อันบุคคลกระทำไว้เช็ดรองเท้า ไส้น้อยนี้กำหนดโดยส่วนแห่งตนเอง ไส้น้อยรัดไส้ใหญ่อยู่ก็จริงหารู้จักกันไม่ เปรียบดุจเชือกน้อยรัดวงเชือกใหญ่ บ่มิได้รู้จักซึ่งกันและกัน ใช่สัตว์ใช่บุคคล ควรจะสังเวชทนา 


   เบื้องหน้าแต่นั้น พึงพิจารณาอาหาร ๆ ใหม่นั้นคือ ภัตต์อันบุคคลกลืนกินแลเคี้ยวกินแลลิ้มเลียกิน มีสีดังสีอาหารเมื่อแรกกลืนกิน มีสัณฐานดังข้าวสารอันบุคคลใส่ไว้ในผ้ากรองน้ำมันห่อหย่อน ตั้งอยู่ในทิศเบื้องบนอุทรประเทศ อุทรประเทศนั้นมีสัณฐานดังพองลมอันบังเกิดขึ้นในท่ามกลางแห่งผ้าเปียก อันบุคคลจับ ๒ ชายแล้ว แลบิดเข้า   มหิมฏฺํ  เกลี้ยงอยู่ภายในภายนอกในนั้นขรุขระเหมือนดอกลำโพง แลผ้าปาวารอันติดหยากเยื่อ บางอาจารย์ว่า เหมือนภายในแห่งเปลือกขนุนหนังอันเปื่อยอากูลไปด้วยหมู่หนอน ๓๒ จำพวก มีหนอนอันชื่อว่า ตักโกตกาเป็นต้น แลอาหารมีข้าวน้ำเป็นต้น 


   ถ้ามิได้มีในอุทรประเทศแล้วหนอนทั้งหลายก็โลดขึ้นร้อยตามวิสัยหนอน แล้วก็เฝ้ากัดเฝ้าไชซึ่งหทัยมังสะให้แสบไส้แสบพุงมิให้มีความสบาย ครั้นบริโภคอาหารเข้าไป หนอนทั้งหลายนั้นก็แหงนหงายอ้าปากคอยกินอาหารเข้าไปที่แรกกลืนลงไป ๑, ๒, คำนั้นกลุ้มกันเข้าชิงกันบริโภค แลอุทรประเทศอันเป็นที่ตั้งแห่งอาหารนั้นพึงเกลียดยิ่งนัก เปรียบท่อน้ำครำอันอยู่ในบ่อแทบประตูบ้านแห่งคนจัณฑาล บ่อน้ำส่ำสมไปด้วยมูตรและคูถเสลดน้ำลาย หนังเน่าแลเอ็นเน่าอัฐิทิ้งอยู่เป็นท่อน ๆ อาเกียรณ์ด้วยแมลงวันแลหมู่หนอน เมื่อหน้าฤดูร้อนมีฝนเม็ดใหญ่ตกลงสัก ๑ ห่า แต่พอน้ำเต็มหลุมแลเเล้งไป น้ำในหลุมนั้น ครั้นร้อนด้วยแสงอาทิตย์ก็ปุดขึ้นเป็นฟองฟูด มีสีเขียวกลิ้นเหม็น เป็นที่พึงเกลียดมิควรที่บุคคลจะเข้าใกล้ จะป่วยกล่าวไปไยถึงลิ้มเลียสูดดมนั้นเล่าแลมีฉันใด อาหารในอุทรประเทศก็พึงเกลียดเหมือนดังนั้น 


  แลอาหารอันบุคคลบริโภคนั้นแลออกด้วยครกแลสาก คือฟันเบื้องบนเบื้องต่ำมือคือชิวหากลับกลิ้งกลั้วไปด้วยเขฬะถึงพึงซึ่งเกลียดดังรากในรางสุนัข ถ้ามิดังนั้นดุจแป้งข้าวของช่องหูกอันอยู่ในรากฆ่าด้วย ครั้นตกลงในอุทรประเทศแล้วเกลือกกลั้วไปด้วยน้ำดีแลลมเสมหะ เดือดขึ้นด้วยกำลังเตโชธาตุปุดขึ้นเป็นต่อมเป็นฟองเบื้องบน บริบูรณ์ด้วยหมู่หนอนถึงซึ่งสภาวะพึงเกลียดพึงชังแต่ได้ฟังแล้วก็พึงเกลียด จะป่วยกล่าวไปไยถึงการพิจารณาเห็นแจ้งด้วยปัญญาจักษุนั้นเล่า แลอาหารซึ่งบริโภคเข้าไปนั้นแบ่งออกเป็น ๕ ส่วนหนอนในกายกินเสียส่วน ๑  เพลิงธาตุไหม้ไปเสียส่วน ๑   เป็นมูตรเสีย ๑  เป็นอาหารเก่าส่วน ๑  เป็นรสซึมซาบไปให้เจริญโลหิตแลมังสะเป็นต้นส่วน ๑   แล้วก็ไหลออกมาโดยทางทวารทั้ง ๙  เป็นมูลจักษุ  โสตะ   ฆานะ  เป็นต้น เป็นที่พึงเกลียดยิ่งนัก 


  พระโยคาพจรพึงพิจารณาให้เห็นว่า อาหารกับอุทรประเทศอยู่ด้วยกันก็จริงมิได้รู้จักซึ่งกันและกัน เปรียบเหมือนรากสนุขอันอยู่ในรางสุนัขถ้อยทีถ้อย มิได้รู้จักซึ่งกันและกัน พึงกำหนดเป็นปฏิกูลพึงเกลียดมาแล้วแต่หลัง เบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาในกรีสว่า อาหารเก่านั้นมิใช่อื่นไกล คือ อาหารที่เพลิงธาตุเผาให้ย่อยมีสีเหมือนด้วยอาหารอันบุคคลกลืนกินโดยมาก มีสัณฐานเหมือนที่อยู่ของตน เกิดในทิศเบื้องต่ำ ถ้าจะว่าโดยโอกาสตั้งอยู่ในกระเพราะอาหารเก่านั้น ประดิษฐานอยู่ในที่สุดแห่งไส้ใหญ่ในระหว่างแห่งนาภีก็เบื้องล่าง แลกระดูกหนามหลังข้างต้นต่อกัน แลวัตถุทั้งปวงมีข้าวน้ำเป็นต้นที่บริโภคเข้าไปนั้น เมื่อตกลงไปในกระเพราะอาหารใหม่ เพลิงธาตุเผาก็ย่อยเเหลกละเอียดออก ประดุจบดด้วยแผ่นศิลาบด ไหลลงไปตามช่องแห่งไส้ใหญ่คุมเข้าเป็นก้อนแล้ว แลประดิษฐานอยู่ในกระเพราะอาหารเก่านั้น เปรียบประดุจดินเหลืองอันบุคคลไส่ไว้ในปล้องไม้สูง ๘ นิ้ว 


  ปริจฺเฉทโต   ถ้าจะพิจารณาโดยกำหนด กำหนดด้วยพื้นแห่งกระเพราะอาหารเก่าและส่วนแห่งอาหารนั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐาน เหมือนกล่าวแล้วในเกศา อันดับนั้นพึงพิจารณาในสมองศีรษะว่า สมองศีรษะซึ่งตั้งอยู่ในกบาลศีรษะนั้นมีสีขาวดุจดอกเห็นอันขาด จะมีสีดังนมข้นก็ไม่เป็น ถ้าจะเปรียบด้วยสีแห่งนมสดอันชั่วนั้นเห็นควรกัน มีสัณฐานเหมือนที่อยู่แห่งตนเกิดในทิศเบื้องบน ถ้าจะพิจารณาโดยโอกาสสมองศีรษะนั้นเป็น ๔ แฉก   อาศัยอยู่ในแถวแฉกทั้ง ๔  ภายในศีรษะประดุจก้อนแป้ง ๔  ก้อนบุคคลวางประชุมกันไว้ ถ้าจะพิจารณาโดยกำหนด สมองศีรษะนั้นกำหนดด้วยพื้นภายในแห่งกบาลศีรษะแลส่วนแห่งสมองนั้นเอง พึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐานดังกล่าวมาแล้วแต่หลัง 


  อันดับนั้นพึงพิจารณาในปิตตังว่า  เทวฺ ปตฺติตา ปนิพทฺธปิตฺตญฺจ อปนิพทฺธปิตฺตญฺจ   ดีมี ๒ ประการ   ดีฝักประการ ๑   ดีหาฝักมิได้ประการ ๑  ดีมีฝักนั้นมีสีดังน้ำผลมะขามอันขม ดีหาฝักมิได้นั้นมีสีดังดอกพิกุลเหี่ยว มีสัณฐานเหมือนที่อยู่แห่งตน ดีมีฝักนั้นเกิดแต่ทิศเบื้องบน ดีหาฝักมิได้นั้นในทิศทั้ง ๒ ถ้าจะพิจารณาโดยโอกาส ดีอันหาฝักมิได้นั้นซาบอยู่ทั่วสรรพางค์กาย แลดีมีฝักนั้นตั้งอยู่ในฝักดี มีสัณฐานดังฝักบวบขมอันใหญ่ ฝักดีนั้นแอบอยู่กับเนื้อตับ ตั้งอยู่ในระหว่างแห่งปอด ดีฝักนั้นถ้ากำเริบแล้วสัตว์ทั้งปวงก็เป็นบ้า มีสำคัญสัญญาวิปลาสปราศจากหิริโอตัปปะ ถ้าจะพิจารณาโดยกำหนด ๆ ด้วยส่วนแห่งดีนั้นเอง พระโยคาพจรพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐานดุจกล่าวแล้วในเกศานั้น 


  อันดับนั้นพึงพิจารณาในเสมหะ ว่าเสมหะในกายแห่งบุคคลนี้ มีประมาณเต็มบาตรในแตงหนู มีสัณฐานเหมือนที่อยู่แห่งตน เกิดในทิศเบื้องบน คือตั้งแต่นาภีขึ้นมา ถ้าจะพิจารณาโดยโอกาส เสมหะนั้นอยู่ในพื้นห้อง เมื่อบุคคลบริโภคอาหารเข้าไปลำคอ อาหารนั้นตกลงไปถูกเสมหะ ๆ นั้นก็ขาดเป็นช่องเป็นหว่างแยกออกไปเป็น ๒ ภาคให้ช่องแก่อาหารแล้วเสมหะนั้นก็กลับกลัดเกลื่อนเข้าหากันดังเก่า เสมหะนี้ปกปิดไว้ซึ่งอสุจิในอุทรประเทศ มิได้อสุจิสิ่งกลิ่นขึ้นมาได้ ถ้าเสมหะน้อยแล้ว กลิ่นอันเหม็นก็จะฟุ้งขึ้นมาโดยมุขทวาร ด้วยกำลังลมอุทรธังคมาวาต ถ้าพิจารณาโดยกำหนดด้วยส่วนแห่งเสมหะนั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐานดังเกศานั้นเอง 


  อันดับนั้นพึงพิจารณาในบุพโพว่า หนองนี้มีสีอันเหลือง อันว่าด้วยหนองในกายแห่งบุคคลอันมีชีวิต ถ้าจะว่าด้วยหนองในซากเฬวระนั้น มีสีดังน้ำข้าวอันข้นอันบูด มีสัณฐานดังที่อยู่แห่งตน เกิดในทิศทั้ง ๒ ถ้าจะพิจารณาโดยโอกาส คือที่อยู่แห่งปุพโพนี้ จะได้มีที่อยู่ที่ขังเป็นนิตย์นั้นหาบ่มิได้ ต่อเมื่อใดถูกต้องขวาก ถูกหนาม ถูกเครื่องสาตราวุธ ถูกเปลวเพลิงเป็นต้น โลหิตข้อเท้าอยู่ในฐานที่ใด ปุพโพก็บังเกิดขึ้นในฐานที่นั้น ถ้าพิจารณาโดยปริเฉทกำหนดด้วยส่วนแห่งตน แต่นั้นให้พระโยคาพจรพิจารณาในโลหิตว่า   เทวํ โลหิตานิ โลหิตมี ๒ ประการ คือ สันนิจิตโลหิต ๑  สังสรณโลหิต ๑   สันนิจิตโลหิตนั้นคือเลือดข้น มีสีสุกดังน้ำครั่งข้น ๆ สังสรณโลหิตนั้นคือเลือดเหลวมีสีดังน้ำครั่งอันจาง มีสัณฐานเหมือนที่อยู่แห่งตน สัณนิจิตโลหิตนั้นเกิดในทิศเบื้องบน สังสรณโลหิตนั้นซาบอยู่ในอังคาพยพทั้งปวง ซาบไปตามกระแสเส้น เว้นไว้หนังอันกระด้างแลแล้ง ผมแลขนเล็บแลฟันดุจน้ำอันซาบอยู่ในกาย ถ้ากระทบกระทั่งถูกต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เนื้อหนังเปิดออกไปในที่ใดแล้ว ก็ให้หยดย้อยในฐานที่นั้น 


  แลสันนิจิตโลหิตนั้น มีประมาณเต็มบาตรใบหนึ่งท่วมเนื้อตับในส่วนเบื้องต่ำลบไปเบื้องบนหทัยวัตถุปอดแลม้าม ไหลซึบซาบไปทีละน้อย ๆ ชุ่มไปในม้ามหทัยวัตถุปอดแลตับ ถ้าสันนิโลหิตนี้ไปชุ่มแลซาบม้ามแลดวงหทัยเป็นต้นแล้วสัตว์ทั้งปวงก็อยากน้ำกระหายน้ำ ลำบากเวทนามีกำลังแปลกประหลาดกว่าปกติโลหิตทั้ง ๒ นี้จะกำหนดโดยปริเฉทนั้น กำหนดด้วยด้วยส่วนแห่งโลหิตนั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐาน ดังนัยหนหลังอันดับนั้น พระโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐาน ดังนัยหนหลัง 


  อันดับนั้น พระโยคาจรพึงพิจรณาเสทกรรมฐาน ว่าเหงื่อนั้นคืออาโปธาตุอันไหลออกตามขุขนเป็นต้นถ้าจะพิจรณาโดยมี สีดังน้ำมันงาอันใสมีสัณฐานเหมือนที่อยู่แห่งตน เกิดในทิศทั้ง ๒ ถ้าจะพิจารณาโดยที่โดยอยู่เหงื่ออันจะได้มีที่อยู่นิตย์เหมือนอย่างโลหิตหามิได้ ต่อเมื่อใดสรีกายร้อนด้วยเพลิงแลแดด แลธาตุอันใดอันหนึ่งบังเกิดวิการกำเริบแล้ว เหงื่อก็ไหลออกมาจากช่องแห่งขุมเกศาแลโลมาทั้งปวง พระโยคาพจรผู้พิจารณาเสทกรรมฐานนั้น พึงพิจารณาเหงื่ออันเต็มไปอยู่ในขุมผมแลขุมขน ถ้าจะพิจารณาโดยกำหนด ๆ ด้วยส่วนแห่งเหงื่อนั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลเหมือนกับเกศา 


  อันดับนั้น พึงพิจารณาในเมโทว่ามันข้นนั้นมีสีดังเเท่งขมิ้นอันบุคคลผ่า ถ้าจะพิจารณาโดยสัณฐานมันข้นของคนพีที่อยู่ในระหว่างหนังแลเนื้องนั้น มีสัณฐานดังผ้าทุกุลพัสตร์เหลืองเหมือนสีขมิ้น มันข้นของคนผอม ที่อาศัยอยู่ตามเนื้อแข้งเนื้อขาเนื้อหลังที่กระดูกหนามหลัง แลเนื้อเกลียวอุทรประเทศนั้น มีสัณฐานดังท่อนผ้าทุกกุลพัสตร์อันบุคคลพับเป็น ๒ ชั้น ๓ ชั้นแล้ววางไว้ มันข้นนั้นเกิดในทิศทั้ง ๒ ถ้าจะพิจารณาโดยโอกาส มันข้นแห่งคนพีนั้น ซาบอยู่ทั่วสรรพางค์กายมันข้นของคนผอมนั้นอยู่ซาบกับเนื้อแข้งเนื้อขาเป็นต้น ถ้าพิจารณาโดยปริเฉท มันข้นนั้นมีกำหนดเบื้องต่ำตั้งแต่เนื้อขึ้นไปเบื้องบนแต่หลังลงมา เบื้องขวากำหนดด้วยมันข้นนั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลกรรมฐาน โดยนัยดังสำแดงมาแล้วแต่หลัง 


  เบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาในอัสสุว่า น้ำตานั้นคืออาโปธาตุที่ไหลออกมาจากจักษุ มีสีดังน้ำมันงาอันใส มีสัณฐานเหมือนที่อยู่แห่งตน น้ำตานั้นเกิดในทิศเบื้องบน ถ้าพิจารณาโดยโอกาสน้ำตานั้นตั้งอยู่ในขุมตาทั้ง ๒ แต่ทว่าจะได้ตั้งอยู่เป็นนิตย์หาบ่มิได้ ถ้าสัตว์ชื่นชมโสมนัส มิฉะนั้นอดนอน มิฉะนั้นโทมนัสน้อยเนื้อต่ำใจร้องไห้ร่ำไร มิฉะนั้นกลืนกินซึ่งอาหารอันเป็นวิสภาค มีต้นว่าเผ็ดนักร้อนนัก มิฉะนั้นผงคลีแลเถ้าอันหย่บแลควันเข้าตามรกาลใด น้ำตาก็ไหลออกมาจากขุมตาทั้ง ๒ ข้างในกาลนั้น แลพระโยคาพจรพึงพิจารณาในอัสสุกรรมฐานนั้น พึงพิจารณาน้ำตาที่ออกเต็มตาทั้ง ๒ นั้นเป็นอารมณ์ ถ้าพิจารณาโดยปริเฉท มีกำหนดส่วนแห่งน้ำตานั้นเอง 


  พึงพิจารณาในวสากรรมฐานว่า มันเหลวนั้นมีสีดังน้ำมะพร้าวนัยหนึ่งว่ามีสี ดังน้ำมันงาอันบุคคลรดลงในน้ำข้าวยาคู มีสัณฐานดังหยาดแห่งอันใสลอยอยู่เหนือน้ำ ในกาลเมื่ออาบน้ำเกิดในทิศทั้ง ๒ ถ้าจะพิจารณาโดยโอภาสมันเหลวนั้นอยู่ในฝ่ามือฝ่าเท้า หลังมือหลังเท้าอยู่ในช่องจมูกแลหน้าผากแลจะงอยแห่งบ่านั้นโดยมาก มันเหลวอันอยู่ในที่ทั้งปวงนั้น ซึ่งจะให้คว้างอยู่เป็นนิตย์หาบ่มิได้ ต่อเมื่อใดประเทศแห่งฝ่ามือฝ่าเท้า หลังมือหลังเท้าเป็นต้นนั้นร้อยด้วยเพลิงแลแดดร้อนด้วยกระกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ร้อนด้วยกำเริบแห่งธาตุ มันเหลวจึงไหล ออกแต่ข้างโน้นข้างนี้ ถ้าจะพิจารณาโดยกำหนด ๆ ด้วยส่วนแห่งมันเหลวนั้นเอง พึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐาน เหมือนกล่าวมาแล้วแต่หนหลัง 


  เบื้องหน้าแต่นั้นพึงพิจารณาในเขฬะวา เขฬะนั้นคือ อาโปธาตุอันเจือด้วยฟอง ซึ่งอยู่ในภายในมุขประเทศของสัตว์ทั้งปวงนั้นมีสีขาวดังสีฟองมีสัณฐานเหมือนที่อยู่ของตน นัยหนึ่งว่าเขฬานั้นมีสัณฐานดังฟอง เกิดขึ้นในทิศเบื้องบนคือโอษฐประเทศ ถ้าจะพิจารณาโดยโอกาส เขฬานั้นมีสัณฐานดังฟอง เขฬะนั้นไหลออกจากกระพุ้งแก้มทั้งสอง แลตั้งอยู่เหนือชิวหา แต่ทว่าจะได้อยู่เป็นนิตย์หาบ่มิได้ ต่อเมื่อใดสัตว์ทั้งปวงได้เห็นอาการที่ชอบใจ มิฉะนั้นระลึกถึงโภชนาหารอันเป็นที่ชอบใจ อันตนเคยรับประทานแต่ก่อนนั้น มีความอยากแล้วน้ำลายไหลออก ถ้ามิดังนั้นบุคคลเอาวัตถุอันใดอันหนึ่ง เป็นต้นว่าอาหารอันร้อนด้วยเพลิงแลเผ็ดร้อนเปรี้ยวเค็มวางลงไว้ในปากเขฬะ จึงบังเกิดขึ้น ไหลออกมาจากกระพุ้งแก้มทั้ง ๒ แล้วตั้งอยู่เหนือชิวหาแลเขฬะซึ่งตั้งอยู่ในปลายชิวหานั้นเป็นเขฬะอันเหลว เขฬะซึ่งตั้งอยู่เหนือชิวหานั้นเป็นเขฬะอันข้น เมื่อบุคคลเอาข้าวเม่าแลข้าวสาร แลขาทนียะของเคี้ยวอันใดอันหนึ่งวางลงในปากนั้น น้ำลายก็ไหลออกมาชุ่มซาบอาบเอิบไปในข้าวของทั้งปวงนั้น บ่มิได้รู้หมดรู้สิ้นไปมีอุปมาดังบ่อทรายอันมิได้ขาดน้ำ ถ้าพิจารณาโดยกำหนด ๆ ด้วยส่วนแห่งเขฬะนั้นเอง พึงพิจารณาให้เป็นปฏิกูลกรรมฐานดังกล่าวแล้วแต่หลัง 


  อันดับนั้นพึงพิจารณาในสิ่งฆานิกากรรมฐานว่าน้ำมูกนั้นคือ อสุจิ อันไหลออกจากสมองศีรษะ มีสีดังเยื่อในเต้าตาลอันอ่อนมีสัณฐานดังที่อยู่เต็มช่องนาสิก แต่ทว่าจะอยู่ได้ในช่องนาสิก เป็นนิตย์นั้นหาบ่มิได้ ต่อเมื่อเหตุคือร้องร่ำไรถ้ามิดังนั้นกำเริบด้วยบริโภคอาหารอันเผ็ดร้อนเกินประมาณ ถ้ามิดังนั้นธาตุวิการกำเริบเป็นหวัดไอสมองศีรษะนั้นก็กลายเป็นเสมหะอันเน่าเคลื่อนออกจากภายในศีรษะ ไหลลงมาในช่องเบื้องบนแห่ง เพดานแล้วก็เต็มอยู่ในคลองนาสิกบ้าง บางทีก็ล้นไหลออกมาจากคลองนาสิก พระโยคาพจรผู้พิจารณาสิงฆานิการกรรมฐานนั้น พึงพิจารณาน้ำมูกที่ไหลออกมาขังอยู่เต็มช่องแห่งนาสิก ถ้าจะพิจารณาโดยกำหนด ๆ ด้วยส่วนแห่งน้ำมูกนั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาให้เห็นปฏิกูลกรรมฐานเป็นสภาพ เหมือนกล่าวมาแล้วแต่หลัง 


  อันดับนั้นให้พระโยคาพจรพึงพิจารณาใน มนสิการกรรมฐาณว่าไขข้อนั้นใช่อื่นใช่ไกล คือมันอันอยู่ในภายแห่งที่ต่อในกาย ไขข้อนั้นมีสีดังยางกรรณิการ์มีสัณฐานที่อยู่แห่งตน ถ้าจะพิจารณาโดยทิศไขข้อนั้นเกิดในทิศทั้ง ๒ ถ้าจะพิจารณาโดยโอกาส ไขข้อนั้นอยู่ภายใน แห่งที่ต่อ ๑๐๘ สำเร็จซึ่งกิจพอกแลทาซึ่งที่ต่อแห่งอัฐิ ถ้าผู้ใดไขข้อน้อนผู้นั้นจะลุกขึ้นแลนั่งลง จะเข้าไปและออกมาจะคู้กายเข้าเหยียดกายออก อัฐิที่ข้อต่อแห่งบุคคลผู้นั้นเสียงดังกฎะ ๆ เผาะ ๆ อย่างเสียงเขาหักนิ้วมือ ถ้าผู้นั้นเดินทางไกลประมาณ ๑ โยชน์ ๒ โยชน์ วาโยธาตุเกิดวิการกำเริบ แล้วก็ให้เจ็บเนื้อเจ็บทั่วสรรพางค์ ถ้าผู้ใดไขข้อมาก บุคคลผู้นั้นจะลุกนั่งยืน เที่ยวคู้กายเข้าเหยียดกายออกอัฐิที่ข้อต่อจะได้ดังกฎะ ๆ เผาะ ๆ หามิได้ แม้บุคคลผู้นั้นจะเดินทางไกลวาโยธาตุก็มิได้เกิดวิการกำเริบ ผู้นั้นไม่เมื่อยเหน็บกาย ถ้าจะพิจารณาโดยกำหนด ๆ ด้วยส่วนแห่งไขข้อนั้นเอง พิจารณาเป็นปฏิกูลดังกล่าวในเกศานั้น 


  อันดับนั้นพึงพิจารณาในมุตตะกรรมฐาน  มาสขาโรทกวณฺณํ   มูตรนั้นมีสีดังน้ำด่างถั่วราชมาศ มีสัณฐานดังน้ำในกระออมคว่ำไว้ เกิดในทิศเบื้องต่ำคือตั้งแต่นาสิกลงมา ถ้าจะพิจารณาโดยโอกาส มูตรนั้นอยู่ภายในแห่งกระเพาะ มูตรเมื่อเข้าไปสู่กระเพาะนั้น จะได้ปรากฏว่าเข้าไปทางใดหามิได้   เสยฺยถาปิ นาม อมุเขร วนฆเฏ  ประดุจหม้อเนื้อห่างหาปากบ่มิได้อันบุคคลคว่ำไว้ในน้ำครำ น้ำครำซึบซาบอาบเอิบเกรอะเข้าไปขังในหม้อนั้นจะได้ปรากฏว่าเข้าไปทางนั้น ๆ หาบ่มิได้ แลมีฉันใดมูตรที่เกิดเข้าไปสู่กระเพาะนั้น จะได้ปรากฏว่าเข้าไปทางนั้น ๆ หาบ่มิได้ มีอุปไมยดังนั้น แต่ทางที่มูตรไหลออกมานั้นเห็นปรากฏ มูตรนี้มิใช่อื่นไกลคืออาหารอันบุคคลบริโภคเข้าไปนั้นเอง อาหารนั้นแหลกละเอียดออกด้วยเพลิงธาตุแล้ว ก็เกรอะกรองไปในกระเพาะมูตร ครั้นกระเพาะมูตรเต็มแล้วก็ให้สัตว์ก็ให้สัตว์เจ็บปัสสาวะ ให้ขวนขวายที่จะถ่ายปัสสาวะ ถ้าจะว่าโดยปริเฉทกำหนดโดยส่วยแห่งมูตรนั้นเอง พระโยคาพจรพึงพิจารณาเป็นปฏิกูลกรรมฐานดังกล่าวแล้วในหนหลัง 


  พึงสันนิษฐานว่ากิริยาที่พระโยคาพจรพิจารณาอาการ ๓๒ อุคคหโดยสีแลสัณฐาน ทิศแลโอกาสแลปริจเฉทดังพรรณนามานี้ อยู่ในอุคคหโกศลคำรบ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ อาจารย์ผู้บอกกายคตาสติกรรมฐานถึงบอกอุคคหโกศล ๗ ประการดังพรรณนามานี้ แลมนสิการโกศล ๑๐ ประการนั้น   คืออนุปุพพโต ๑   นาติสีฆโต ๑   นาติสนิกโต ๑   วิกเขปปฏิพาหโต ๑   ปัณณติสมติกกมนโต ๑   อนุปุพพมุญจนโต ๑   อัปปนาโต ๑   ติสุตตันตะ ๓ ประการ   จึงเป็น ๑๐ ประการด้วยกัน จะพึงกระทำมนสิการโกศลโดยอนุปุพพะนั้นอย่างไร อนุปุพพะนั้นแปลว่าด้วยลำดับอธิบายว่า พระโยคาพจรผู้จำเริญพระกายตาสติกรรมฐานนั้น พึงกระทำมนสิการคือระลึกไปตามพระกรรมฐานโดยลำดับ ๆ กันอย่าให้โจนไปโจนมา พึงกระทำมนสิการโดยลำดับ กระทำให้เหมือนบุรุษอันขึ้นสู่พระองอันสูง แลค่อยขึ้นไปทีละขั้น ๆ เหตุกลัวจะตก อันกระทำมนสิการโดยลำดับนี้ เป็นคุณที่จะไม่ปราศจากพระกรรมฐานนั้น ๆ จะมิได้ตกไปจากสันดาน 


  แลนาติสีฆโตนั้นคือขณะเมื่อกระทำมนสิการ ระลึกโดยลำดับพระกรรมฐานนั้นอย่าเร็วนัก พระกรรมฐานจะมิได้ปรากฏแจ้ง ๆ นั้นอย่างไร ขณะเมื่อระลึกไปตามอาการ ๓๒ จะมิได้เห็นแท้ลงโดยอาการเป็นปฏิกูลพึงเกลียดนั้นแลได้ชื่อว่าพระกรรมฐานนั้น ถ้าระลึกเร็วนักแล้วก็พลันสำเร็จคือเร็วจบ พระกรรมฐานก็จะมิได้ปรากฏ อาศัยเหตุเร็วไปมิทันที่จะกำหนดกฏหมาย แลนาติสนิกโตนั้น คือ ระลึกพระกรรมฐานอย่าให้ช้านัก ครั้นว่ากระทำมนสิการพระกรรมฐานนั้นช้านักเล่า ก็มิให้เป็นปัจจัยที่จะให้ได้ธรรมวิเศษ แลวิกเขปปฏิพาหโตนั้น คือขณะเมื่อจำเริญพระกรรมฐานอย่าให้ทำจิตนั้นเตร็จเตร่เร่รายไปในอารมณ์ภายนอกพระกรรมฐาน คือให้ดำรงจิตไว้ในปฏิกูลพึงเกลียดจงได้ ถ้าแลจิตถือเอาอาการแลเกศาเป็นต้นอันมีพรรณนาต่าง ๆ กลับเห็นโดยสภาวะว่าดีว่างามขณะใด ก็ได้ชื่อว่าเตร็ดเตร่ไปในอารมณ์ภายนอกขณะนั้น ก็จะเสียทีพระกรรมฐานนั้นจะฉิบหายเสีย 


  แลปัณณติสมติกกมนโตนั้น คือให้ล่วงเสียซึ่งบัญญัติ คือคำเรียกว่าเกศาผม โลมาขนเป็นต้น โดยโลกสังเกตนั้นอย่าเอาเป็นอารมณ์เลย พึงตั้งดำรงจิตพิจารณาเอาแต่ปฏิกูลสิ่งเดียวเป็นอารมณ์ เปรียบประดุจชนทั้งหลายเดินทางพบบ่อน้ำในอรัญประเทศ ในกาลเมื่อมีน้ำอันได้ด้วยยาก ก็ปักไม้หมายกรุยผูกไว้ซึ่งกิ่งไม้มีใบตาลเป็นต้น เป็นสำคัญไว้ในที่บ่อน้ำนั้น ครั้นภายหลังปรารถนาจะอาบจะกินขณะใดก็เล็งแลดูที่สำคัญนั้น แล้วก็ไปลงอาบกินในขณะนั้น เมื่อไปมาเนือง ๆ รอยเท้าที่บทจรนั้น ปรากฏเป็นทางแล้วกาลใด แต่นั้นไปปรารถนาจะกินจะอาบก็มิได้มีกิจที่จะแลดู ซึ่งสำคัญมีใบตาลเป็นต้นก็ตามรอยที่ปรากฏเป็นทางนั้น แล้วก็ลงกินแลอาบตามปรารถนา 


  จะมีอุปมาดุจใดก็ดีเมื่อพระโยคาพจรกระทำมนสิการในกายคตาสิตกรรมฐานนี้ ให้บุคคลนั้นกระทำมนสิการด้วยสามารถเอาบัญญัติ คือโลกสังเกตว่าสิ่งนี้เป็นต้น สิ่งนี้เป็นขนเป็นต้นเป็นอารมณ์ก่อน ครั้นสภาวะปฏิกูลปรากฏแล้ว มิละเสียซึ่งบัญยัติ เอาแต่ปฏิกูลเป็นอารมณ์ มีอุปไมยดุจนั้น แลอนุปุพพมุญจนโตนั้น คือให้ละเสียโดยลำดับ อธิบายว่าเมื่อระลึกพระกรรมฐานโกฏฐาส ๓๒ เป็นอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมานั้น ถ้าพระกรรมฐานในโกฏฐานอันใดปรากฏแจ้ง ก็พึงผูกพันให้จิตมั่นคงอยู่ในพระกรรมฐานอันนั้น กรรมฐานอันใดมิได้ปรากฏแจ้งก็พึงละเสีย พระกรรมฐานอันปรากฏเห็นแจ้งแท้แน่ลงโดยปฏิกูล ก็ย่อมอาศัยวาสนาหนหลังสุดเเท้แต่ว่าชาติก่อนนั้น เคยพิจารณาเห็นอวัยวะอันใดว่าเป็นปฏิกูล พึงเกลียดพึงชังมาชาตินี้ ก็เป็นปัจจัยที่จะให้จิตหยุดยั้งตั้งมั่นลงในอวัยวะนั้น ๆ แล้วจะปรากฏเห็นประจักษ์ทักแท้ลงว่าเป็นปฏิกูลพึงเกลียดพึงชัง 


   อาศัยเหตุฉะนี้ พระโยคาพจรผู้จำเริญพระกายตาสตินี้ พึงต้อนจิตของตนไปในอาการ ๓๒ เป็นอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมากว่าจิตจะแน่วแน่ลงในอาการอันใดอันหนึ่งว่าเป็นปฏิกูลแล้ว ก็จะสำเร็จแก่พระอัปปนา ซึ่งว่าให้กระทำมนสิการโกศลโดยอัปปนานั้น คือมนสิการโดยโกฏฐาสแห่งอัปปนานั้นเอง พึงเข้าในว่าอาการ ๓๒ นี้ ถ้าแลวาสนาพระโยคาพจรอาจพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลได้ทั้งสิ้น พระอัปปนาก็จะบังเกิดในโกฏฐาสละอันทั้ง ๓๒ นั้น พระโยคาพจรอันจำเริญพระกายคตาสติกรรมฐาน ระลึกตามอาการ ๓๒ นั้น ถ้าพระกรรมฐานนั้นปรากฏแล้ว ก็เป็นปัจจัยที่จะให้สำเร็จได้เพียงปฐมฌาน เพราะเหตุเอาปฏิกูลเป็นอารมณ์อันหยาบละวิตกมิได้ จึงคงได้แต่ปฐมฌาน ผิว่าปฐมฌานเป็นที่ตั้งแล้ว จึงปรารภพระวิปัสสนาปัญญาแก่กล้าแล้ว พระโยคาพจรก็หน่วงซึ่งอริยภูมิคือมรรคแลผล ซึ่งว่ามนสิการในติสุตตันตะนั้น คือให้รู้ลักษณะพระสูตร ๓  คืออธิจิตตสูตร ๑   สีติภาวนาสูตร ๑   โพชฌงคโกศลยสูตร ๑ ที่ทรงพระมหากรุณาตรัสพระธรรมเทศนาโปรดไว้ เป็นอุบายเพื่อจะให้พระโยคาพจรประกอบซึ่งวิริยสมาธิ 


   ในอธิจิตสูตรมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระโยคาพจรภิกษุจำเริญซึ่งอธิจิต คือสมถภาวนา พึงกระทำนิมิต ๓ ประการไว้ในใจโดยกาลสมควร คือให้กระทำอาการแห่งสมาธิให้บังเกิดในจิต แลกำหนดซึ่งอารมณ์แห่งสมาธิในจิตโดยอาการอันควร ๑   คือให้กระทำมนสิการซึ่งปัคคหนิมิต   คือให้กาลที่จะยกจิตขึ้นจากหดหู่เกียจคร้าน ๑ คือ   ให้กระทำมนสิการซึ่งอุเบกขานิมิตไว้ในใจ คือ   รู้กาลที่กระทำจิตให้มัธยัสถ์ ๑  เป็น ๓ ประการด้วยกัน ผิว่าพระโยคาพจรภิกษุนั้น บ่มิได้รู้กาลอันควรแลกระทำมนสิการแต่สมาธิสิ่งเดียว จิตนั้นก็ตกไปในฝักฝ่ายโกสัชชะ ถ้ากระทำมนสิการขวนขวายแต่จะยกจะยอจิตฝ่ายเดียว จิตนั้นก็ตกไปฝักฝ่ายอุทธัจจะ จะฟุ้งซ่านไป อนึ่งผิว่ากระทำมนสิการแต่อุเบกขาจิต คืออาการอันมัธยัสถ์สิ้งเดียวเป็นนิตย์ จิตนั้นก็จะเพิงเฉยไป จะมิได้ตั้งมั่นด้วยสัมมาสมาธิเพื่อจะให้สำเร็จกิจคือสิ้นไปแห่งอาสวะ ผิว่าพระโยคาพจรภิกษุนั้นฉลาดรู้กาลที่จะกระทำมนสิการ กำหนดนิมิตทั้ง ๓ ดังกล่าวแล้ว จิตนั้นก็จะบังเกิดอ่อนเสื่อมประภัสสรบริสุทธิ์ควรแก่ภาวนากรรม บ่มิร้าวฉานจะตั้งมั่นด้วยสัมมาสมาธิ เพื่อจะให้สำเร็จกิจสิ้นอาสวะ 


   ในสีติภาวนาสูตรนั้น มีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ภิกษุประกอบด้วยคุณธรรม ๖ ประการ สามารถเพื่อจะกระทำให้แจ้งซึ่งสีติภาวะ กล่าวคือพระอมฤตมหานิพพานอันประเสริญหาสิ่งจะเสมอมิได้ธรรม ๖ ประการนั้น คือเห็นว่าจิตฟุ้งซ่านก็ข่มไว้มิให้ฟุ้งซ่าน ๑ คือยกขึ้นซึ่งจิตหดหู่เกียจคร้าน ๑   คือเอาปัญญาปลงจิตอันประพฤติเป็นอันเสมอให้ยินดีอุตสาหะในที่ประพฤติอันเสมอ ๑   ถ้าจิตนั้นปราศจากความยินดี มิได้แล่นไปในทางวิธีภาวนาก็พิจารณาซึ่งวัตถุมีชาติทุกข์ เป็นต้น ยังจิตให้รื่นเริงอุตสาหะในวิธีภาวนา ๑   คือจิตอันมัธยัสถ์อย่างกลางอยู่แล้วก็เพ่งดู อย่าขวนขวายที่จะข่มขะยกจะให้ชื่นนั้น ๑   คือให้มีอัธยาศัยน้อมไปในปณีตธรรม คือมรรคแลผลคือให้ยินดียิ่งนัก ในพระนิพพาน ๑   เป็น ๖ ประการ 


   แลโพชฌงค์โกศลสูตรนั้น มีพระพุทธฎีกาตรัสพระธรรมเทศนาโปรดไว้ว่า ให้ผู้ฉลาดรู้กาลที่จะจำเริญพระโพชฌงค์ทั้ง ๗ มีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นต้น ดุจนัยสำแดงในอัปปนาโกศลยกถานั้นแล้ว อาจารย์ผู้บอกพระกายคตาสติกรรมฐาน พึงบอกซึ่งมนสิการโกศล ๑๐ ประการ ดังพรรณนามาฉะนี้ พระโยคาพจรจำเริญพระกายคตาสติกรรมฐาน ได้สำเร็จองอัปปนาปฐมฌานแล้วมีอานิสงส์เป็นอันมาก คืออาจครอบงำเสียซึ่งความกระสันเบื่อหน่ายปันตเสนาสนะที่สงัดแลความเบื่อหน่ายในกองกุศลธรรมอันยิ่ง คือจำเริญฌานสมาธิแลอาจจะครอบงำเสียซึ่งความกำหนัดในปัญจพิธกามคุณ แลอาจจะครอบงำเสียซึ่งภัยอันพิลึกพึงกลัว จะประกอบด้วยอธิวาสนะขันติอดกลั้น ต่อเย็นแลร้อนแลทุกขเวทนาต่าง ๆ แลถ้อยคำผรุสหยาบช้าเป็นต้น 


   อนึ่งจะอาศัยซึ่งประเภทอารมณ์มีสีต่าง ๆ มีสีเขียวเป็นต้น อันปรากฏในทวัตตังสะโกฏฐาส พิจารณาเอาเป็นกสิณบริกรรมก็จะสำเร็จแก่อัปปนาตราบเท่าถึงจตุตถฌาน แลจะเป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้ตลอดถึงอภิญญา ๖ สมาบัติ ๗ แลมรรคแลผล เหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปรีชา อย่าได้ประมาทพึงอุตสาหะจำเริญพระกายคตสสติกรรมฐาน อันประกอบด้วยอานิสงส์เป็นอันมาก ดังพรรณนามาไว้แท้แล ฯ 


จบวินิจฉัยในกายคตาสติเท่านี้



จักวินิจฉัยพระอานาปาสติกรรมฐานสืบต่อไป  อิทานิ ยนฺตํ ภควา อยํปิ โข อานาปานสติสมาธิ ฯลฯ เอวํ ปสํสิตฺวา อนฺตํ อานาปานสติกมฺมฏฺานํ กาตพฺพนฺติ   อันว่าพระอานาปานสติกรรมฐานอันใด สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ผู้ทรงสวัสดีภาคย์ตรัสสรรเสริญไว้ว่า อยํปิ โข อานาปานสติสมาธิ   อันว่าพระสมาธิอันกอปรด้วยสติระลึก พิจารณาลมหายใจออกหายใจเข้า พระโยคาพจรให้บังเกิดแลปฏิบัติเนือง ๆ พระอานาปานสติกรรมฐานนี้   ปณีโตจ  เกิดเป็นประณีต  อเสจนโก  เย็นเองหาผู้จะรดมิได้ยิ่งกว่าสรรพกรรมฐานทั้งปวงดุจโอชารสอันอร่อย ให้โยคาพจรเจ้าระลึกมิรู้อิ่มเลย เหตุได้ซึ่งสุขอันประกอบในกายแลเจตสิกในขณะเมื่อเป็นไป แลยังกองกุศลธรรมอันลามกอันมิได้ข่มนั้นให้อันตรธานหาย เบื่อหน่ายจากสังขารธรรมโดยลำดับ จำเริญขึ้นไปจนพระอริยมรรคแล้ว ก็จะระงับอกุศลธรรมได้เป็นแท้ 


   แลพระอานาปานสตินั้น จะพึงจำเริญด้วยพิธีดังฤๅ จึงตรัสว่าบุคคลระงับบาป เห็นภัยในวัฏฏสงสาร ได้นามชื่อว่าสมณะ ภิกษุมิได้มีในศาสนาอื่นจากพุทธ เฉพาะมีแต่ในศาสนาแห่งพระตถาคตนี้ จะทรมานน้ำจิตด้วยจำเริญพระอานาปานสติกรรมฐานนั้น ให้จำเริญในที่ ๓ ประการ อันควรจะให้เกิดสมาธิด้วยสติอันระลึก ปัญญาพิจารณาถึงลมหายใจออกหายใจเข้านั้น แลที่ ๓ ประการนั้น คือที่อันพ้นจากเสาเขื่อนข้ามออกไปโดยที่สุด ๕๐๐ ชั่วคันธนูได้ชื่อว่าอรัญญะเป็นที่ป่า ๑ คือต้นร่มไว้ไม่มีร่มรอบคอบ ๑   คือที่ ๗ ประการ   ภูเขา   ซอกเขา   ถ่ำเขา   ป่าช้า   กลางป่าสงัด   ที่แจ้งทุ่งสงัดลอมฟาง   นอกกว่าป่าแลต้นไม้อันพรรณนามานั้น ชื่อว่าสูญญาที่สงัด ๑   ที่ทั้ง ๓   นี้สมควรแก่พระอานาปานสติภาวนา เหตุว่าจิตนี้ทรมานยาก ผิว่าจิตพระโยคาพจรข้องอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แล้วก็บ่มิได้ปรารถนาที่จะขึ้นสู่อารมณ์ คืออานาปานสติสมาธิ ดุจโคเกียจอันเทียมรถมีแต่จะพารถนั้นออกไปผิดทาง 


   เหตุดังนั้นพระโยคาพจรผู้ทรมานจิตด้วยธรรมภาวนา พึงดูเยี่ยงอย่างนายโคบาล ๆ ทรมานลูกโคเกียจ อันกินน้ำนมแม่โคเกียจแล้วแลนำจำเริญขึ้นนั้นพรากลูกโคออกจากแม่แล้ว จึงผูกคอเขาไว้กับเสา ลูกโคนั้นก็ดิ้นไปข้างโน้นข้างนี้ ครั้นหนีไปไม่ได้แล้วก็ทรุดนอนอยู่กับเสา แลมีฉันใด พระโยคาพจรเมื่อทรมานน้ำจิตอันร้ายอันจำเริญคุ้นเคยมาด้วยดื่มกินซึ่งรสอาหาร คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะนั้น อปเนตฺวา   พรากเสียจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นแล้ว จึงเข้าไปยังป่าแลต้นไม้ที่สงัดแล้ว พึงเอาสติต่างเชือกผูกลูกโคคือจิตเข้าไว้ในเสา คือลมอันหายใจออกหายใจเข้า แลจิตนั้นก็ดิ้นไปข้างโน้นข้างนี้ มิได้ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้น อันเคยสั่งสมมาแต่ก่อน มิอาจจะตัดเชือกคือสติให้ขาดออกได้แล้ว ก็จะทรุดแน่นอนอยู่ด้วยอุปจาร, 


   อัปปนาสมาธิฌานในที่เสนาสนะทั้ง ๓ มีอุปไมยดังนั้น พระอานาปานสติกรรมฐานนี้  มุทฺธภูตํ  เป็นยอดมงกุฏแห่งพระกรรมฐานทั้งปวง เป็นต้นเหตุจะให้สมเด็จพระพุทธเจ้าพระปัจเจกโพธิเจ้า พระสาวกทั้งปวงได้ซึ่งธรรมวิเศษอันอยู่เป็นสุขเห็นประจักษ์ในชาตินี้ อันจะจำเริญอยู่ในคามันตะเสนาสนะใกล้บ้าน อันอึงไปด้วยเสียงหญิงต่าง ๆ เป็นข้าศึกเสี้ยนหนาม พระพุทธองค์จึงตรัสให้จำเริญในที่ทั้ง ๓ เพื่อให้เกิดจตุตถฌานเป็นที่ตั้งแล้ว จะได้พิจารณาจิตเจตสิกในฌานเป็น   อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  และตรัสรู้ซึ่งพระอรหัตตผลฌานอันประเสริฐ   เสนาสนํ อุปติสิตฺวา   สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ตรัสสำแดงเสนาสนะทั้ง ๔ อันควรจะจำเริญอานาปานสติภาวนา ต้องด้วยจริต ๓  ฤดู ๓  ธาตุ ๓ คือ  ฤดูร้อน ๔ เดือนชอบจำเริญในป่า  ฤดูเหมันต์ ๔ เดือนชอบจำเริญในรุกขมูล  ฤดูวสันต์ ๔ เดือนชอบจำเริญในที่ทั้ง ๗ ประการ 


   บุคคลเป็นโทสจริต ธาตุเสมหะ ธาตุดีมากชอบเพียนในรุกขมูล  บุคคลเป็นราคจริต ธาตุลม ชอบจำเริญในที่สงัด  บุคคลเป็นโมหจริตธาตุเสมหะ ชอบเพียรในป่า แท้จริงพระโยคาพจรอันเพียรในป่านั้น ดุจดังว่าพญาเสือเหลือง ๆ นั้น อาศัยสุมทุมพุ้มหญ้าแลราวป่าอันชัฏแลเงื่อมเขา ซ่อนอยู่คอยจับมหิงษาสุกรโคกระทิงเป็นอาหาร แลมีฉันใด พระโยคาพจรเข้าไปลี้ลับอยู่ในผ่าเป็นต้น ก็ถือเอาซึ่งพระอริยมรรคพระอริยผลมีอุปไมยดังนั้น เมื่อพระโยคาพจรจำเริญอานาปานสติกรรมฐานนั้น พึงนั่งบัลลังก์สมาธิดุจกล่าวแล้วในปวีกสิณ พึงตั้งสติไว้ในที่อันลมหายใจออกหายใจเข้าถูกต้อง คนจมูกยาวถูกต้องปลายนาสิก คนจมูกสั้นลมถูกเข้าตั้งสติไว้ที่ปลายนาสิก แลริมฝีปากอันลมถูกต้องโดยที่ ๑๖  ที่อาการ ๓๒  แลพระอานาปานสติกรรมฐานนี้   มีจตุกะ ๔  มีวัตถุ ๑๖   มีอาการ ๓๒   อันว่านี้โดยสรุป จักวินิจฉัยในจตุกะทั้ง ๔ นี้ก่อน  จตุกะนั้นแปลว่าประมาณ ๔ เหตุในพระอานาปานสติกรรมฐานนี้มีประมาณวัตถุทีละ ๔ ๆ ที่ คือ ปฐมจตุกะมี   วัตถุ ๔   ทุติยะจตุกะมีวัตถุ ๔   ตติยจตุกะมีวัตถุ ๔  จตุตถจตุกะมีวัตถุ ๔ ฯ 


   จักวินิจฉัยในจตุกะแต่ละอันออกไป ในปฐมจตุกะนั้นมีวัตถุ ๔ คือ พระโยคาพจรรู้ว่าอาตมาหายใจออกหายใจเข้ายาวเป็นวัตถุที่ ๑ คือ รู้ว่าอาตมาระบายลมออกสั้นเข้าสั้นเป็นวัตถุที่ ๒ คือ พระโยคาพจรศึกษาว่าอาตมากระทำอัสสาสะกายให้ปรากฏแล้ว จะระบายลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุที่ ๓ คือ พระโยคาพจรศึกษาว่าอาตมาระงับซึ่งอัลสาสะกายปัสสาสะกายอันหยาบแล้ว จะระบายลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุที่ ๔ ในทุติยจตุกะมีวัตถุ ๔ นั้น คือพระโยคาพจรศึกษาว่า อาตมากระทำซึ่งจิตให้ปรากฏแล้ว จนระบายลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุที่ ๑ คือ ศึกษาว่าอาตมายังจิตให้ชื่นชมแล้วจะระงับลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุที่ ๒ คือ ศึกษาว่าอาตมาตั้งจิตไว้ให้เสมอแล้ว จะระบายลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุ ๓ คือ ศึกษาว่าอาตมาระงับจิตสังขารแล้ว จะระบายลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุที่ ๔   ในตติยจตุยจตุกะมีวัตถุ ๔ นั้น   คือพระโยคาพจรศึกษาว่าอาตมากำหนดรู้จิตแล้ว จะระบายลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุที่ ๑ คือศึกษาว่าอาตมาทำจิตให้บันเทิงแล้ว จะระบายลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุที่ ๒ คือศึกษาว่าอาตมาตั้งจิตมั่นแล้ว จะระบายลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุที่ ๓ คือ ศึกษาว่าอาตมาเปลื้องจิตให้พ้นจากนิวรณธรรม จะระบายลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุที่ ๔   ในจตุตถจตุกะมีวัตถุ ๔ นั้น 


   คือพระโยคาพจรศึกษาว่า อาตมาเห็นพระอนิจจังแล้ว จะระบายลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุที่ ๑ คือศึกษาว่าอาตมาเห็นพระนิพพานอันเป็นที่ปราศจากราคะแล้ว จะระบายลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุที่ ๒ คือศึกษาว่าอาตมาพิจารณาเห็นพระนิพพานอันดับกิเลสแล้ว จะระบายลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุที่ ๓ คือศึกษาว่าอาตมาพิจารณาเห็นพระนิพพานอันเป็นที่ละกิเลสแล้ว จะระบายลมออกลมเข้าจัดเป็นวัตถุที่ ๔   จตุกะละอัน ๆ นี้มีวัตถุละ ๔   จึงเป็นวัตถุ ๑๖   อาการ ๓๒ นั้นคือ   วัตถุละอัน ๆ มีอาการ ๒   คือลม ออก ๑   ลมเข้า ๑   จตุกะทั้ง ๔ ประการนี้ พระพุทธองค์ตรัสเทศนาด้วยสามารถสติปัฏฐานทั้ง ๔ คือเทศนาปฐมจตุกะด้วยสามารถกายานุปัสสาสติปัฏฐาน ไว้สำหรับบุรุษผู้เป็นต้น กัมมิกะแรกกระทำความเพียร เทศนาจตุกะที่ ๒ ที่ ๓ ด้วยสามารถเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน แลจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เทศนาจตุกะที่ ๔ นั้นด้วยสามารถธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน จตุกะ ๓ ประการนี้ไว้ 


   สำหรับพระโยคาพจรผู้ได้ฌานแล้ว มีเนื้อความในพระอรรถกถาวินัยว่า เหตุใดจึงตั้งลมออกก่อน  พสฺเพสมฺปิ คพฺภเสยฺย กานํ   อันประเพณีสัตว์ที่อยู่ในครรภ์มารดานั้น  นิสฺสวาตา   มิได้หายใจเข้าออกเลย ต่อจากครรภ์มารดาแล้วลมภายในออกมาก่อน พัดพาเอาธุลีละเอียดในภายนออกเข้าไปถึงต้นลิ้นแล้วก็ดับ แต่นั้นไปสัตว์ก็หายใจออกเข้าตราบเท่ากำหนดอายุ เหตุดังนั้นจึงตั้งลมออกก่อน ซึ่งว่าลมออกลมเข้ายาวช้าสั้นเร็วนั้นด้วยประเทศร่างกายแห่งสัตว์นั้นสั้นยาว กายสัตว์มีช้างแลงูเป็นต้นยาว ลมหายใจออกเข้านั้นค่อยออกค่อยเข้าเนือยช้า ก็เรียกว่าลมหายใจออกเข้ายาวช้า กายแห่งสนัขแลกระตายเป็นต้นนั้นสั้น ลมหายใจออกเข้านั้นสั้นเร็ว ก็เรียกว่าลมหายใจเข้าออกสั้นเร็ว 


   ฝ่ายมนุษย์ทั้งปวงนี้บ่มิได้เหมือนกัน บางคนหายใจออกเข้า ฝ่ายจะยาวด้วยสามารถขณะอันช้าอย่างช้างแลงูเป็นต้น ก็มีบ้างบางคนก็หายใจออกเข้าสั้น ด้วยสามารถขณะอันเร็วอย่างสุนัขและกระต่ายเป็นต้นก็มี เหตุดังนั้น พระโยคาพจรผู้จำเริญพระอานาปานสติกรรมฐาน เมื่ออาตมาหายใจออกเข้ายาว ด้วยสามารถกาลอันช้าแลเร็ว พึงมีสติระลึกปัญญาพิจารณาทุก ๆ อาการ เมื่อพระโยคาพจรมีสติปัญญาระลึกพิจารณาซึ่งลมหายใจออกเข้ายาวก็ดี ระบายออกเข้าสั้นก็ดีโดยอาการฉะนี้   สุขุโม  ลมนั้นก็จะเป็นสุขุมละเอียด เมื่อลมเป็นสุขุมละเอียดแล้ว ก็จะบังเกิดความปรารถนารักใคร่ในการอันเพียรภาวนาต่อไป สุขุมตรํ   ลมนั้นละเอียดเข้ากว่าแต่ก่อน ชื่อว่า อติสุขุม   แต่นั้นก็พึงเพียรพิจารณาลมอติสุขุมจำเริญพระกรรมฐานสืบไป  ปาโมชฺชํ อุปฺปชฺชติ   อันว่าตรุณปีติก็บังเกิดอ่อน ๆ ด้วยภาวนาจิต เมื่อพระโยคาจรจำเริญภาวนาจิตแลได้ปราโมทย์ปีติอ่อน ๆ ดังนี้ แล้วลมก็จะละเอียดยิ่งกว่าเก่าลมอันปรากฏในขณะนั้น ก็ได้ชื่อว่าอนิจจาติสุขุมบังเกิดแก่พระโยคาพจร 


   ครั้นเพียรพิจารณาต่อไปด้วยอาการดังนั้น อันว่าอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตก็บังเกิด จิตแห่งพระโยคาพจรก็กลับจากกิจที่จะเอาลมสุขุม  อติสุขุม   แลอนิจจาติสุขุมเป็น ยึดเอาแต่อุคคหนิมิตเป็นอารมณ์ เมื่อปฏิภาคนิมิตบังเกิดปรากฏแท้แล้ว จิตนั้นก็ได้ชื่อว่า  อุปจารฌาน  ผิว่าพระโยคาพจรนั้น บารมีควรจะได้ปฐมญานก็ยึดเอาปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นอารมณ์แล้วก็บังเกิดอัปปนาฌาน ในลำดับอุปจารฌานนั้นจิตก็เป็นอารมณ์แล้วก็บังเกิดอัปปนาฌาน ในลำดับอุปจารฌานนั้นจิตก็เป็นอุเบกขา เล็งดูอารมณ์ในอัปปนาสมาธิฌาน อันกอปรด้วยปฏิภาคนิมิตเป็นกลางอยู่ มิได้หย่อนได้กล้า เพราะได้ปฐมฌานอยู่ 


   ลักษณะพระธรรมภาวนานี้ ชื่อว่าพระกายานุปัสสนา ว่าพระสมาธิฌานได้ด้วยจำเริญธรรมคือสติระลึกปัญญาพิจารณากาย คือลมหายใจออกเข้าอันยาวแลสั้นด้วยกาลอันช้าแลเร็วนั้น ใจความในที่จำเริญพระอานาปานสตินี้ ให้พระโยคาพจรกระทำะจิตเป็นอาการ ๓ คือเมื่อได้ลมสุขุมนั้นกระทำจิตให้ยินดีในกามาพจรกุศล ครั้นได้ลมอติสุขุมกระทำจิตให้ยินดีปรีดายิ่งขึ้นในกามาพจรกุศล เมื่อได้ลมอนิจจาติสุขุมแล้ว เมื่ออุคคหนิมิตปฏิภาคนิมิตจะบังเกิดนั้น ให้กระทำเป็นอุเบกขามัธยัสถ์ เล็งดูอารมณ์ คือปฏิภาคนิมิตในอุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธินั้น แลอาการจิตทั้ง ๓ นี้ มีในลมออกลมอันปรากฏแก่พระโยคาพจร ๓ มีในลมเข้าอันปรากฏแก่พระโยคาพจรทั้ง ๓ มีในลมอันปรากฏแก่พระโยคาพจรทั้งออกทั้งเข้า ๓ จึงเป็นอาการ ๙ ดังนี้ วินิจฉัยในวัตถุที่ ๑ ที่ ๒ ในปฐมจตุกะยุติแต่เท่านี้ 


   แลวัตถุที่ ๓ ในปฐมจตุกะ ที่ว่าพระโยคาพจรสำเหนียกลมให้ปรากฏแล้ว จะระบายลมออกเข้านั้น คือให้รู้ต้นลม กลางลม ปลายลม ลมหายใจออกนั้นต้นอยู่นาภี กลางอยู่หทัย ปลายอยู่ปลายนาสิก ลมหายใจเข้านั้นต้นอยู่ปลายนาสิก กลางอยู่หทัย ปลายอยู่นาภี ซึ่งพระพุทธฎีกาตรัสให้กำหนดต้นลม กลางลม ปลายลมดังนี้ สำหรับผู้มีบารมีน้อยมิอาจรู้กำหนดตามพระพุทธฎีกาจึงจะรู้ พระโยคาพจรบางองค์มิพักลำบากด้วยจะรู้ต้นลม กลางลม ปลายลมนั้นเลย แต่พอระลึกกำหนดก็รู้ ต้นลม กลางลม ปลายลมโดยง่าย เพราะเหตุมีบารมีได้บำเพ็ญมาหลายชาติ 


   พระโยคาพจรบางพระองค์พิจารณาลมหายใจออกเข้าปรากฏรู้แต่ต้น ลมกลาง ลมปลาย ลมปลายมิได้ปรากฏรู้ ก็อาจพิจารณาได้แต่ต้นลมสิ่งเดียว ลำบากในกลางลม ปลายลมบางพระองค์ปรากฏรู้แต่กลางลม ต้นลมปลายลมมิได้ปรากฏรู้ บางพระองค์ปรากฏรู้เเต่ปลายลม ต้นลม กลางลมมิได้ปรากฏรู้ ก็พิจารณาแต่ปลายลมอย่างเดียว ลำบากในต้นลม กลางลม บางพระองค์ก็รู้สิ้นทั้งต้นลมกลางลมปลายลม มิได้ลำบากในที่หนึ่งเลย ดังนี้แลจึงว่า   สพฺพกายปฏิสํเวที  กระทำอัสสาสะ ปัสสาสะ ให้ปรากฏสิ้นทั้งนั้น พระโยคาพจรผู้เป็นต้นกัมมิกะแรกกระทำเพียร จงมีสติเพียรพิจารณาให้ปรากฏทั้ง ๓ เหมือนพระโยคาพจรเจ้าในที่สุดนี้ 


   แลวัตถุที่ ๔ ในปฐมจตุกะที่ว่าให้พระโยคาพจรสำเนียกว่า อาตมาระงับอัสสาสะปัสสาสะกายอันหยาบแล้วจะระบายลมออกเข้านั้นคือให้ระงับกายสังขาร คือลมหายใจออกเข้าอันหยาบให้ละเอียดเข้าเป็นสุขุมอติสุขุม ครั้นลมสุขุมอติสุขุมอันตรธานหาย ลมบรมสุขุมอันเป็นที่สุดบังเกิดแล้ว ก็ได้ชื่อว่าระงับกายสังขาร คือลมหายใจออกเข้าเป็นอันดี แลซึ่งว่าลมหยาบนั้นหยาบมาแต่เดิม คือเมื่อแรกยังมิได้ปรารภภาวนา กายแลจิตยังมิได้ระงับลง ครั้นปลงสติปัญญาพิจารณาไปก็ละเอียดเข้า ๆ โดยลำดับ ๆ คือเมื่อพระโยคาพจรได้อุปจารแห่งปฐมฌานลมละเอียดเข้ากว่าเมื่อแรกมนสิการ อีกที ๑ ในปฐมฌานอุปจารก็ยังหยาบละเอียดเข้าในทุติฌาน ลมในทุติฌานแลอุปจารแห่งตติยฌานนั้นก็ยังหยาบละเอียดลง 


   ในตติยฌาน ลมในตติยฌานแลอุปจารแห่งจตุตถฌานนั้น ก็ยังได้ชื่อว่าหยาบ ครั้นถึงจตุตถฌานละเอียดยิ่งนัก ถึงซึ่งมิได้เป็นไปเลย จตุตถฌานแท้จริง อย่างนี้ว่าด้วยระงับในสมถกรรมฐานก่อน ระงับโดยพระวิปัสสนากรรมฐานนั้น ลมอัสสาสะหยาบในกาลเมื่อพระโยคาพจร ยังมิได้พิจารณาพระวิปัสสนากรรมฐาน ไปละเอียดลงในกาลเมื่อพิจารณาซึ่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ อันเกิดดับ อนึ่งลมอันเป็นไปในกาลเมื่อพิจารณามหาภูตรูปนั้น ก็ยังได้ชื่อว่าหยาบไปละเอียดลงเมื่อพิจารณารูปอาศัย   ดิน น้ำ ไฟ ลม ๆ ก็ยังหยาบ ไปละเอียดลงเมื่อพิจารณาจิต เจตสิกอันเกิดกับอานาปานสติสมาธิ ๆ ก็ยังหยาบ ไปละเอียดลงเมื่อพิจารณารูปธรรมนามธรรมจิตเจตสิก ๆ ก็ยังหยาบ ไปละเอียดลงเมื่อพิจารณาเหตุปัจจัยอันจะให้เกิดแลดับแห่งนามรูป ๆ ก็ยังหยาบไป ละเอียดลงเมื่อพิจารณานามรูปกอปรด้วยปัจจัยตกแต่ง ๆ ก็ยังหยาบไป ละเอียดลงขณะเมื่อพิจารณาเห็นนามรูปเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ๆ ก็ยังหยาบไปละเอียดลงสมัยเมื่อพิจารณานามแลรูป เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตากล้าแท้ ลมละเอียดโดยพระวิปัสสนาดังพรรณนามาฉะนี้ 


   อันนี้แก้ไขในบทโดยลำดับแห่งปฐมจตุกะ คือวัตถุ ๑, ๒, ๓, ๔   ชื่อว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน แรกพระโยคาพจรจะปฏิบัติยุติแต่เท่านี้ แลจตุกะทั้ง ๓ อันจะพรรณนาไปในเบื้องหน้านี้ เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสนาสติกรรมฐาน ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นต้น สมถกรรมฐาน แลวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระโยคาพจรผู้ได้ฌานแล้ว แต่ในจตุกะเบื้องต้นอันเป็นสมถกรรมฐานนั้น พระโยคาพจรผู้จำเริญพระอานาปานสติกรรมฐานนั้น พึงกระทำมนสิการด้วยวิธี ๘ ประการ   คณนา  คือกำหนดนับซึ่งลมออกลมเข้าประการ ๑  อนฺพนฺธนา   คือกำหนดลมระหว่างบ่มิได้ประการ ๑   ผุสฺสนา  คือกำหนดให้รู้ซึ่งที่อันลมถูกต้องประการ ๑   ปถนา  คือ มนสิการซึ่งอัปปนาฌานประการ ๑   สลฺลกฺขณา   คือวิปัสสนาประการ ๑   วิวฏฺฏนา  คือพระอริยมรรคประการ ๑   ปาริสุทฺธิ  คือ พระอริยผลประการ ๑   ปฏิปสฺสนา  คือปัจจเวกขณญาณ อันพิจารณาซึ่งมรรคแลผลประการ ๑ เป็น ๘ ประการด้วยกัน 


   แลพระโยคาพจรผู้เป็นกัมมิกะแรกจะเล่าเรียนนั้น พึงมนสิการพระกรรมฐานด้วยวิธีอันนับนั้นก่อน เมื่อจะนับซึ่งลมออกลมเข้านั้น อย่าให้นับต่ำลงมากว่า ๔ อย่าให้เกินขึ้นไปกว่า ๑๐ อย่านับให้โจนคั่นกันไป ถ้านับซึ่งลมอัสสาสะปัสสาสะให้ต่ำลงมากว่า ๔ จิตตุปบาทแห่งพระโยคาพจรตั้งอยู่ในที่อันคับแคบแล้ว ก็จะดิ้นรนไปมิได้สงบดุจหมูโคอันบุคคลขังไว้ในคอกอันคับแคบแล้ว ถ้านับให้เกิดขึ้นไปกว่า ๑๐ จิตตุปบาทแห่งพระโยคาพจรอาศัยซึ่งนับแล้วก็จะระเริงไป มิได้กำหนดซึ่งพระกรรมฐาน ถ้านับให้คั่นกันไปว่า ๑, ๓, ๕ ดังนี้ จิตแห่งพระโยคาพจรก็จะกำเริบสงสัยว่า พระกรรมฐานแห่งอาตมานี้ถึงซึ่งอันสำเร็จแล้วหรือยังมิได้สำเร็จประการใด เหตุดังนั้นพระโยคาพจรพึงละเสียซึ่งนับอันเป็นโทษทั้ง ๓ ประการนี้แล้ว 


   พึงนับซึ่งลมออกลมเข้าด้วยกิริยาอันนับช้าชื่อว่าธัญญามาปกคณนา ดังคนนับตวงข้าวเปลือกนั้น แท้จริงอันว่าบุคคลตวงข้าวเปลือกนั้นเอาทะนานตวงขึ้นซึ่งข้าวเปลือกให้เต็ม แล้วนับว่า ๑ จึงเทลง ครั้นแล้วจึงตวงขึ้นใหม่ เห็นหยากเยื่ออันใดอันหนึ่งติดขึ้นมาก็เทข้าวทะนานนั้นเสียบ่มิได้เอา จึงนับว่า ๑ ไป แล้วตวงขึ้นมาใหม่นับว่า ๒ แล้วก็เทตวงขึ้นอีกเล่า ครั้นเห็นหยากเยื่ออันใดอันหนึ่งติดขึ้นมาก็มิได้เอา เทข้าวทะนานนั้นเสียจึงนับว่า ๒ อีกเล่า ตราบเท่าจนถึง ๑๐ แลมีฉันใด พระโยคาพจรกำหนดนับซึ่งลมอัสสาสะปัสสาสะนั้น ถ้าลมหายใจออกหายใจเข้าอันใดปรากฏแจ้ง ก็ให้นึกนับเอาซึ่งลมอันนั้นว่า ๑, ๒ เป็นต้น ไปตราบเท่าจนถึง ๑๐ ๆ ดังคนอันนับตวงข้าวเปลือกแลนับซึ่งข้าวอันเทลงนั้น 


   ว่าโดยเนื้อความพิธีวตกุมภาราม ท่านให้นับลมอัสสาสวาตะก่อน ให้นับลมปัสสาสวาตะที่ ๒ คือนับเป็นคู่ ๆ ไปจนถึง ๑๐ คู่ ให้นับว่าลมออก ๑ 

   ทสกะ ดังนี้แล้วให้นับแต่ปัญจกะขึ้นไปถึงทสกะเล่า อธิบายดังนี้ในฎีกาก็ไม่มี แต่เห็นว่าคล้ายคลึงกับบาลีว่า  เอวเมว อิมินาปิ อสฺสาสปสฺสาเสสุ โย อุปฏฺาติ ตํ คเหตฺวา เอกํ เอกนฺติ อาทึ อตฺวา ยาว ทสทสาติ ปวตฺตมานํ ปวตฺตมานํ อุปสลฺลกฺเขตฺวาว เคณตพฺพํ  เนื้อความว่า ล้ำลมหายใจเข้าหายใจออกทั้งหลาย ถ้าลมหายใจออกหายใจเข้าอันใดปรากฏแจ้ง ให้พระโยคาพจรนับซึ่งลมนั้นว่า ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ แล้วกลับมานับว่า ๑ ไปตราบเท่าถึง ๑๐ เล่า เมื่อพระโยคาพจรกำหนดนับซึ่งลมอันเดินโดนครองนาสิกด้วยประการดังนี้ 


  ลมอัสสาสะปัสสาสะปรากฏแล้วให้พระโยคาพจรละเสียซึ่งนับช้า อันชื่อว่าธัญญมาปกคณนานั้น พึงนับเร็วเข้า ดังนายโคบาลอันนับโคนั้น นายโคบาลอันฉลาดก็เอากรวดใส่พกแล้ว ถือเอาซึ่งเชือกแลประฏักไปยังคอกโคแต่เช้าขี่ลงในหลังแห่งโคแล้วตนก็ขึ้นนั่งบนปลายเสาประตูคอกนั้น โคตัวออกมาถึงประตูคอก นายโคบาลก็ทิ้งกรวดไปทีละเม็ดเป็นคะเเนน นับไปว่า ๑, ๒, แลหมู่โคอันขังลำบากอยู่ในที่คับแคบสิ้นราตรี ๓ ยาม ก็เบียดเสียดกันมาเป็นหมู่ ๆ แลนายโคบาลนั้นก็นับเร็วเข้าว่า ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ แลมีฉันใด เมื่อพระโยคาพจรนับด้วยอันช้าโดยนัยก่อนนั้น 


  อัสสาสะปัสสาสะนั้นปรากฏแล้วก็เดินโดยคลองนาสิกเนือง ๆ เข้า รู้ลมเดินเร็วเนื่องกันไปแล้ว ลำดับนั้นพระโยคาพจรอย่าได้เอาสติตามลมอันเข้าไปภายในแลออกมาภายนอกเลย คอยกำหนดเอาซึ่งลมอันมาถึงทวาร คือมากระทบซึ่งปลายนาสิกแลริมโอษฐ์เบื้องบนนั้น พึงให้นับเร็วเข้าว่า ๑, ๒, ๓, ๔, ๕   ว่า ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖   ว่า ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗   ว่า ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘   ว่า ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ ให้เร็วเข้าดังนายโคบาลนันซึ่งโคนั้น พระอานาปานสติกรรมฐานนี้เนื่องไปด้วยสติอันนับ เมื่อนับไปโดยนิคมดังนี้ จิตแห่งพระโยคาพจรนั้นก็ถึงซึ่งเลิศเป็นหนึ่งด้วยกำลังอันนับประดุจเรืออันหยุดอยู่ในกาะแสน้ำอันเชี่ยว ด้วยกำลังถ่ออันบุคคลค้ำไว้นั้น เมื่อพระโยคาพจรนับเร็วเข้าดังนี้ 


  พระกรรมฐานนั้นปรากฏดุจหนึ่งว่าเป็นไปหาระหว่างมิได้ พระโยคาพจรรู้อัสสาสะปัสสาสะเดินหาระหว่างมิได้แล้ว อย่าได้เอาสติตามกำหนดซึ่งลมอันออกแลเข้านั้นเลย พึงนับให้เร็วเข้าโดยนัยก่อน ถ้าพระโยคาพจรยังจิตให้เข้าไปตามลมอันเข้าไปภายในนั้น แลลมภายในนั้นก็จะครอบงำอันทำซึ่งทรวงอกแห่งพระโยคาพจรนั้น ให้ปรากฏดุจหนึ่งว่าเต็มไปด้วยมันข้น ถ้าแลซึ่งจิตออกมาตามลมอันออกมาภายนอก จิตแห่งพระโยคาพจรก็ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์เป็นอันมากในภายนอก จึงห้ามมิให้เอาสติตามลมเข้าไปเลยตามลมออกมาให้ตั้งสติไว้ในที่อันลมถูกต้อง คือปลายนาสิกาแลโอษฐ์เบื้องบน 


  พระกรรมฐานภาวนาจึงจะสำเร็จแก่พระโยคาพจรผู้เจริญนั้น มีคำโจทก์ถามว่า   กีวจิรํ ปเนตํ คเณตพฺพนฺติ  ซึ่งว่าให้นับลมออกลมเข้า จะนับให้นานสิ้นกาลเท่าดังฤๅ วิสัชนาว่าเมื่อนับ ๆ ไปจนลมปรากฏแล้วแลหยุดนับเสีย สติแห่งพระโยคาพจรนั้นตั้งมั่นลงในอารมณ์ คือลมหายใจออกหายใจเข้าตราบใด ก็นับไปสิ้นกาลตราบนั้น เมื่อพระโยคาพจรกระทำมนสิการด้วยคณนาวิธีได้ดังนี้แล้ว พึงกระทำมนสิการด้วยอนุพันธนาสืบไป แลพระโยคาพจร หยุดนับเสียแล้วเอาสติกำหนดลมหายใจออกหายใจเข้าเนือง ๆ หาระหว่างมิได้ดังนี้ชื่อว่าอนุพันธนาซึ่งว่าให้กำหนดลมหายใจออกหายใจเข้าด้วยสติเนือง ๆ หาระหว่างมิได้นั้นจะให้เอาสติกำหนดในที่ต้น ที่ท่ามกลาง ที่ปลายแห่งลมหายใจเข้าออกนั้นจิตแห่งพระโยคาพจรนั้น ก็จะเตร็จแตร่ไปมาในกายในภายนอกมิได้ตั้งอยู่ในทีเดียว จะระส่ำระสายหวั่นไหวไปในกายแลจิตนั้น เหตุดังนั้นพระโยคาพจร อย่าพึงกระทำมนสิการขวนขวายเอาสติตามกำหนดในที่ต้นท่ามกลางเบื้องปลายนั้นเลย พึงกระทำมนสิการด้วยผุสนาปถานานั้นเถิด 


  แลมนสิการด้วยผุสนานั้น คือเอาสติกำหนดในที่ลมเป็นปกติ คือปลายนาสิกแลริมโอษฐ์เบื้องบนที่ใดที่หนึ่งนั้น มนสิการด้วยปถนานั้น คือพระกรรมฐานตลอดถึงฌานบังเกิดแล้ว ให้พระโยคาพจรเอาจิตกำหนดในที่ลมถูกต้องนั้น ได้ชื่อว่ามนสิการด้วยปถนาแลวิธีมนสิการด้วยผุสนากับปถนานั้น จะต่างกันหาบ่มิได้เพราะเอาเหตุที่อันลมถูกต้องสิ่งเดียวเป็นมนสิการเหมือนกัน และจะแปลกกันเหมือนมนสิการ ด้วยคณนาแลอนุพันธนานั้นหาบ่มิได้ ความซึ่งว่ามนสิการด้วยคณาแลมนสิการด้วยอนุพันธนาแปลกกันนั้นคือพระโยคาพจรยังมิได้หยุดวิธีนับและนึกนับซึ่งอัสสาสะปัสสาสะในอันลมถูกว่า ๑,๒ เป็นต้นนั้น ได้ชื่อว่ามนสิการด้วยคณนาแลผุสนา เมื่อพระโยคาพจรหยุดนับเสียแล้ว เอาสติกำหนดในอันที่ลมถูก ก็ได้ชื่อว่ากระทำมนสิการด้วยอนุพันธนาแลผุสนา 


   เมื่ออัปปนาฌานบังเกิด แลพระโยคาพจรเอาฌานจิตกำหนดไว้ในที่อันลมถูกนั้น ได้ชื่อว่ามนสิการอนุพันธนาผุสนาแลปถนา ซึ่งว่าให้พระโยคาพจรกำหนดซึ่งลมในที่อันถูกต้องมิให้เอาสติตามลมเข้าไปตามลมออกมาในที่ทั้ง ๓ คือปลายนาสิกแลหทัยแลนาภีนั้น มีอุปมาต่อบุรุษเปลี้ยอันไกวชิงช้า แลนายประตูอันพิจารณาซึ่งคนอันอาจารย์กล่าวไว้ในพระอรรถกถาว่า  เสยฺยถาปิ ปคุโฬ โทฬาย กิฬตํ มาตา ปุตฺตานํ โทฬํ ขิปิตฺวา   อันว่าบุรุษเป็นเปลี้ย เมื่อภรรยากับบุตรแห่งตนให้ขึ้นนั่งเล่นบนชิงช้าแล้วก็ไกวไปตัวนั้นก็นั่งอยู่ในที่ใกล้เสาชิงช้านั้นจะได้ขวนขวายในที่จะเล็งแลดูซึ่งที่สุดทั้ง ๒ แลท่ามกลางแห่งกระดานชิงช้านั้นหาบ่มิได้ ก็ได้เห็นซึ่งที่ทั้ง ๓ คือที่สุดทั้ง ๒ แลท่ามกลางแห่งกระดานชิงช้า อันไกวไปแล้วแลกลับมาโดยลำดับ 


  อนึ่งโทวาริกะบุรุษอันรักษาประตูนั้น จะได้เป็นภาระธุระที่จะเที่ยวถามซึ่งบุคคลภายในแลภายนอกพระนครว่า ท่านนี้ชื่อใดมาแต่ไหนสิ่งอันใดมีในมือนั้น จะถามดังนี้หาบ่มิได้ นั่งอยู่แทบประตูคอยพิจารณา ซึ่งชนอันมาถึงทวารเข้าก็รู้ว่ามาแต่ทิศทั้ง ๒ ฉันใดก็ดี อันว่าพระโยคาพจรยืนอยู่ในที่ใกล้เสาคือที่อันลมถูกต้องนั้นแล้วก็ไกวไปซึ่งกระดานชิงช้า คืออัสสาสะปัสสาสะเอาสตินั้นนั่งประจำไว้ในนิมิตคือลมอันจะมาถูกต้องนั้น คอยกำหนดซึ่งต้นลมกลางลมปลาย ในที่อันถูกต้องแห่งอัสสาสะปัสสาสะอันไปแลมาโดยลำดับ ไม่พักขวนขวายที่จะตามลมออกมาแลตามเข้าไปเลยก็ได้เห็นซึ่งอัสสาสะปัสสาสะอันมาแลไปมากระทบเข้าในที่ทั้ง ๓ คือปลายนาสิกแลหทัยแลนานาภีโดยปกติ ประดุจคนไกวชิงช้าอันเห็นซึ่งต้นแลปลายแลท่ามกลางแห่งกระดาน แลนายประตูอันเห็นซึ่งคนอันมาถึงแทบทวารแห่งพระนครนั้น 


  แลพระโยคาพจรบางจำพวกจำเดิมแต่มนสิการซึ่งพระกรรมฐานด้วยสามารถอันนึกนับนั้นลมอัสสาสะก็ดับไปโดยลำดับ กระวนกระวายก็ระงับลง เมื่อกระบนกระวายระงับลงแล้วจิตก็เบาขึ้น ครั้นจิตเบาขึ้นแล้วกายก็เบาขึ้นด้วย ปรากฏประดุจหนึ่งถือซึ่งอาการจะลอยไปในอากาศเมื่อโอฬาริกอัสสาสะลมหายใจหยาบดับลงแล้วจิตแห่งพระโยคาพจรนั้นก็มีแต่นิมิต คืออัสสาสะปัสสาสะอันสุขุมนั้นก็ดับลงบังเกิดเป็นอติสุขุมเข้ายิ่งกว่าลมอันสุขุมในก่อนนั้น ประดุจบุรุษตีเข้าซึ่งกังสดาลด้วยสากเหล็ก แลเสียงแห่งกังสดาลนั้นดังอย่างอยู่ในก่อนแล้วแลมีเสียงอันละเอียดเข้า ๆ ในภายหลังเป็นอารมณ์โดยลำดับนั้น 


  แลพระโยคาพจรจำเริญซึ่งพระกรรมฐานอันนั้น ครั้นมนสิการไปในเบื้องบน ๆ ก็ยิ่งปรากฏแจ้งออก แลพระอานาปานสติกรรมฐานนี้ จงได้เป็นดังนี้หาบ่มิได้ยิ่งจำเริญขึ้นไป ๆ ก็ยิ่งละเอียดเข้าถึงซึ่งมิได้ปรากฏแก่พระโยคาพจรผู้จำเริญนั้นแลลมนั้นดุจหนึ่งว่าหายไป ๆ โดยลำดับ ๆ ในเมื่อพระกรรมฐานบ่มิได้ปรากฏดังนั้นแล้ว พระโยคาพจรอย่าพึงลุกจากอาสน์ไป ด้วยดำริว่าจะไปถามอาจารย์ดูก็ดี แลคิดว่าพระกรรมฐานของอาตมาฉิบหายแล้วก็ดี ถ้าลุกจากอาสน์ไปอิริยาบถอันนั่งนั้นกำเริบแล้ว พระกรรมฐานก็จะเป็นอันใหม่ ๆ ไปเหตุดังนั้นให้พระโยคาพจรนั่งอยู่ในที่นั้นแล้ว พึงนำพระกรรมฐานให้คืนมาแต่ประเทศอันลมเคยถูกต้องเป็นปกตินั้น อุบายซึ่งจะนำให้ลมคืนมาดังนี้ 


  เมื่อพระโยคาพจรรู้ว่าพระกรรมฐานบ่มิได้ปรากฏแล้วพึงพิจารณาค้นคว้าดูว่าลมอัสสาสะปัสสาสะนี้ มีในที่ดังฤๅ หามิได้ในที่ดังฤๅ มีแก่บุคคลจำพวกไร มิได้แก่คนจำพวกไร เมื่อพิจารณาหาดังนี้ก็รู้ว่าลมหายใจออกเข้ามิได้มีแก่บุคคล ๗ จำพวก คือคนอันอยู่ในครรภ์มารดา ๑ คนอันดำลงไปในน้ำ ๓ แลพรหมอันอยู่ในอัสญญีภพ ๑ คนตาย ๑ เข้านิโรธ ๑ เป็น ๗ ด้วยกัน เมื่อรู้ดังนี้แล้ว พึงตักเตือนตนเองว่า ดูก่อนท่านผู้เป็นนักปราชญ์ตัวท่านจะได้เป็นคนอยู่ในครรภ์มารดา แลเป็นคนอันดำนั้นอยู่ก็หาบ่มิได้ 


  อนึ่งจะเป็นอสัญญีสัตว์ เป็นคนตายเป็นคนเข้าจตุตถฌาน แลเป็นรูปพรหม อรูปพรหม แลพระอริยเจ้าอันเข้านิโรธสมาบัติก็หาบ่มิได้ แลลมอัสสาสะปัสสาสะนั้นก็มีอยู่จะสูญไปไหน แต่ทว่าปัญญาท่านน้อยก็บ่มิอาจจะกำหนดได้ เมื่อตักเตือนตนดังนี้แล้วจึงตั้งซึ่งจิตไว้ด้วยสามารถอันมากระทบเป็นปกติแล้ว พึงมนสิการซึ่งลมนั้นแท้จริง ลมอัสสาสัปัสสาสะนั้นถ้าคนมีนาสิกยาวย่อมกระทบกระพุ้งจมูกคน นาสิกนั้นลมกระกระทบปลายโอษฐ์เบื้องบน เหตุดังนั้นให้พระโยคาพจรเอาสติกำหนดซึ่งลม ว่าจะมากระทบซึ่งที่อันนี้ ประดุจบุรุษไถนาอันคอยโค แลบุรุษไถนานั้น ครั้นไถไปเต็มกำลังโคแล้ว ก็ปลดซึ่งโคออกจากแอกปล่อยไปสู่ที่อาหาร ตนนั้นก็เข้าอยู่ในร่มไม้รำงับกระวนกระวาย ฝ่ายโคนั้นก็เข้าไปยังป่าชัฏด้วยกำลังอันเร็ว แลบุรุษไถนาผู้ฉลาดปรารถนาจะจับซึ่งโคเทียมแอกอีก จะได้ตามรอยเท้าโคไปในป่าชัฏหาบ่มิได้ ถือเอาซึ่งเชือกและประฏักแล้ว ก็ตรงไปสู่ท่าที่โคเคยลงนั่งคอยนอนคอยในที่นั้น 


  ฝ่ายโคเที่ยวไปสิ้นวันยังค่ำแล้วก็ลงไปสู่ท่า อาบน้ำแล้วกลับขึ้นมาเจ้าของนั้นเห็นจึงจับเอาโคนั้นขึ้นมา ผูกด้วยเชือกแทงด้วยประฏักแล้วก็พามาเทียมแอกเข้าไถไปใหม่เล่าแลมีฉันใด พระโยคาพจรผู้จำเริญพระอานาปานสติกรรมฐานนี้ เมื่อลมอัสสาสะปัสสาสะสูญไปแล้ว อย่าพึงไปแสวงหาในที่อื่นถือเอาซึ่งเชือกคือสติ ประฏักคือปัญญาตั้งไว้ซึ่งจิตคอยประจำอยู่ในที่อันลมถูกต้องโดยปกติ อุตสาหะมนสิการกำหนดไปไม่ช้าลมนั้นก็จะปรากฏดุจโคอันลมมาสู่ท่า ลำดับนั้นพระโยคาพจรก็จับซึ่งอัสสาสะได้ผูกให้มั่นด้วยเชือกคือสติ เอามาประกอบเข้าในที่ลมอันเคยถูกต้องนั้นแล้ว ก็แทงด้วยประฏักคือปัญญาแล้ว ก็พึงประกอบซึ่งกรรมฐานจงเนือง ๆ 


  เมื่อพระโยคาพจรประกอบเนือง ๆ ดังนี้บ่มิช้าอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต ก็ปรากฏแก่พระโยคาพจรนั้นแลอุคคหนิมิตปฏิภาคนิมิตจะเหมือนกันทุกพระโยคาพจรหาบ่มิได้ บางอาจารย์กล่าวว่าพระโยาคาพจรบางพระองค์อุคคหนิมิตเมื่อบังเกิดขึ้นนั้น มีสัมผัสอันเป็นสุขปรากฏดุจหนึ่งว่าเป็นปุยนุ่นบ้างปุยสำลีบ้าง แลนิมิตทั้ง ๓ นี้เล็งเอาอุคคหนิมิตสิ่งเดียว แลคำพิพากษาในอรรถกถานั้นว่าอุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิตนี้ปรากฏแก่พระโยคาพจรบางพระองค์เป็นช่วงดังรัศมีดาว แลพวงแก้วมณี พวงแก้วมณีมุกดาแลพระโยคาพจรบางพระองค์ อุคคหนิมิตปฏิภาคนิมิตมีสัมผัสอันหยาบปรากฏดังเมล็ดในฝ้ายบ้าง ดังเสี้ยนสะเก็ดไม้แก่นบ้าง บางพระองค์ปรากฏดังด้ายสายสังวาลอันยาวแลเปลวควันเพลิงบ้าง บางพระองค์ปรากฏดุจหนึ่งใยแมลงมุมอันขึงอยู่แลแผ่นเมฆแลดอกบัวหลวงแลจักรรถ บางทีปรากฏดังดวงพระจันทร์พระอาทิตย์ก็มี แลกรรมอันเดียวนั้นก็บังเกิดต่าง ๆ กันด้วยสัญญาแห่งพระโยคาพจรมีต่าง ๆ กัน 


   อนึ่งธรรม ๓ ประการ   คือลมออก ๑   ลมเข้า ๑   นิมิต ๑   จะได้เป็นอารมณ์แห่งจิตอันเดียวกันหามิได้ ลมออกก็เป็นอารมณ์แห่งจิตอัน ๑ ลมเข้าก็เป็นอารมณืแห่งจิตอัน ๑ ต่างกันดังนี้ ก็แลพระโยคาพจรพระองค์ใดบ่มิได้รู้ซึ่งธรรมทั้ง ๓ คือลมออกมิได้ปรากฏแจ้ง ลมเข้าก็มิได้ปรากฏแจ้ง นิมิตก็มิได้ปรากฏแจ้ง มิได้รู้ซึ่งธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แล้ว พระกรรมฐานแห่งพระโยคาพจรพระองค์นั้นก็มิได้สำเร็จซึ่งอุปจารแลอัปปนา ต่อเมื่อใดธรรมทั้ง ๓ นี้ ปรากฏแจ้งพระกรรมฐานแห่งพระโยคาพจรนั้นจึงจะสำเร็จถึงซึ่งอุปจารฌานแลอัปปนาฌานในกาลนั้น 


    เมื่อนิมิตบังเกิดดังนี้แล้ว ให้พระโยคาพจรไปยังสำนักอาจารย์พึงถามดูว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า อาการดังนี้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าพระมหาเถรสันทัดในคัมภีร์ทีฆนิกายนั้น ถ้าศิษย์มาถามดังนั้น อาจารย์อย่าพึงบอกว่านั่นแลคืออุคคหนิมิตแลปฏิภาคนิมิต และจะว่าใช่นิมิตก็อย่าพึงว่า พึงบอกว่าดูกรอาวุโส ดังนั้นแลท่านจงมนสิการไปให้เนือง ๆ เถิด ครั้นอาจารย์บอกว่าเป็นอุคคปฏิภาคแล้ว สตินั้นก็จะคลายความเพียรเสียมิได้จำเริญพระกรรมฐานสืบไป ถ้าบอกว่าดังนั้นมิใช่นิมิต จิตพระโยคาพจรก็จะถึงซึ่งนิราศสิ้นรักใคร่ยินดีในพระกรรมฐาน เหตุดังนั้นอย่าได้บอกทั้ง ๒ ประการ พึงเตือนแต่อุตสาหะมนสิการไปอย่าได้ละวาง 


  ฝ่ายพระมหาเถระผู้กล่าวคัมภีร์มัชฌิมนิกายว่า ให้อาจารย์พึงบอกดูกรอาวุโส สิ่งนี้คืออุคคหนิมิตสิ่งนี้คือปฏิภาคนิมิตบังเกิดแล้ว ท่านผู้เป็นสัตบุรุษจงอุตสาหะมนสิการพระกรรมฐานไปจงเนือง ๆ เถิด และพระโยคาพจรเป็นศิษย์พึงตั้งซึ่งภาวนาจิตไว้ในปฏิภาคนิมิตนั้น จำเดิมแต่ปฏิภาคนิมิตบังเกิดแล้วอันว่านิวรณธรรมทั้ง ๕ มีกามฉันทะเป็นต้นก็สงบลง บรรดากิเลสธรรมทั้งหลายมีโลภะ โทสะ เป็นต้นก็รำงับไป จิตแห่งพระโยคาพจรก็จะตั้งมั่นลงด้วยอุปจารสมาธิ แลพระโยคาพจรนั้น อย่าพึงมนสิการซึ่งนิมิต โดยวรรณมีสีดังปุยนุ่นเป็นต้น อย่าพึงพิจารณาโดยสีอันหยาบ แลลักษณะมีความไม่เที่ยงเป็นต้น พึงเว้นเสียซึ่งสิ่งอันมิได้เป็นที่สบาย ๗ ประการ มีอาวาสมิได้เป็นสบายเป็นต้น พึงเสพซึ่งสบาย ๗ ประการ มีอาวาสสบายเป็นต้น แล้วพึงรักษานิมิตนั้นไว้ ให้สถาพรเป็นอันดี ประดุจนางขัตติยราชมเหสีอันรักษาไว้ซึ่งครรภ์ อันประสูติออกมาได้เป็นบรมจักรพรรดิราชนั้น 


  เมื่อรักษาไว้ได้ดังนี้แล้ว พระกรรมฐานก็จำเริญแพร่หลายแลพระโยคาพจรพึงตกแต่งซึ่งอัปปนาโกศล ๑๐ ประการ ประกอบความเพียรให้เสมอพยายามสืบไป อันว่าจตุกฌานปัญญจกฌานก็จะบังเกิดในมิตนั้น โดยลำดับดังกล่าวมาแล้วในปฐวีกสิณ เมื่อจตุกฌานปัญจกฌานบังเกิดแล้ว ถ้าพระโยคาพจรมีความปรารถนาจะจำเริญซึ่งพระกรรมฐานด้วยสามารถสัลลักขณาวิธีแลวัฏฏนาวิธี จะให้ถึงซึ่งอริยผลนั้น ให้กระทำฌานอันตนได้นั้นให้ชำนาญคงแก่วสี ๕ ประการแล้ว จึงกำหนดซึ่งนามรูป คือจิตแลเจตสิกกับรูป ๒๘ ปลงลงสู่วิปัสสนาปัญญาพิจารณาด้วยสามารถสัมมัสสนญาณเป็นต้นก็สำเร็จแก่พระอริยมรรคอริยผล มีพระโสดาบันเป็นต้น เป็นลำดับตราบเท่าพระอรหัตตผลเป็นปริโยสาน ด้วยอำนาจจำเริญซึ่งพระอานาปาสติกรรมฐานนี้ เหตุดังนั้นพระโยคาพจรกุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตชาติอย่าพึงประมาท จงหมั่นประกอบเนือง ๆ ซึ่งพระอานาปาสติสมาธิอันกอปรด้วยอานิสงส์เป็นอันมากดังกล่าวมานี้ ฯ 


วินิจฉัยในพระอานาปาสติกรรมฐานยุติเท่านี้



   จักวินิจฉัยในอุปสมานุสสติกรรมฐานสืบต่อไป พระโยคาพจรมีความปรารถนาจะจำเริญซึ่งพระอุปมานุสสติกรรมฐานนั้น ให้เข้าไปสู่เสนาสนะอันเป็นที่สงัดกายแลจิตแล้ว พึงระพึงซึ่งคุณพระนิพพานอันระงับซึ่งวัฏฏทุกข์ทั้งปวงด้วยพระบาลีว่า  มทนิมฺมทโน   ก็ได้   ปิปาสวินโย  ก็ได้   อาลยสมุคฺฆาโต  ก็ได้   วฏฺฏปริจฺเฉโท  ก็ได้   ตณฺหกฺขโย  ก็ได้   วิราโค  ก็ได้   นิโรโธ  ก็ได้   นิพฺพานํ  ก็ได้ และพระบาลีทั้ง ๙ อย่างนี้เป็นชื่อแห่งพระนิพพานสิ้น 


     มทนิมฺมทโน  นั้นแปลว่าพระนิพพานธรรมย่ำยีเสียซึ่งมัวเมา มีความเมาด้วยความเป็นคนหนุ่มแลความไม่มีโรค แลชีวิตเป็นต้นให้ฉิบหาย   ปิปาสวินโย  นั้นแปลว่าพระนิพพานธรรมบรรเทาเสียซึ่งกระหายน้ำคือเบญจกามคุณ  อาลยสมุคฺฆาโต   นั้นแปลพระนิพพานธรรมถอนเสียซึ่งอาลัย คือเบญจกามคุณ  วฏฺฏูปริจฺเฉโท   นั้นแปลว่าว่าตัดเสียซึ่งเวียนไปในภพทั้ง ๓ ให้ขาด   ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ  แปลว่าพระนิพพานธรรมถึงซึ่งสิ้นแห่งตัณหา หน่ายจากตัณหา ดับเสียซึ่งตัณหา   นิพฺพานํ  นั้นแปลว่า พระนิพพานธรรมออกจากตัณหา และพระโยคาพจรระลึกบทหนึ่งเอาเป็นบริกรรม ภาวนาก็ได้ แต่ทว่าสำเหนียกนามว่า นิพฺพานํนั้นปรากฏว่าชื่อทั้งปวง ให้พระโยคาพจรระลึกว่านิพฺพานํ ๆ เนือง ๆ ขณะเมื่อพระโยคาพจรจะระลึกซึ่งพระนิพพานคุณอันรำงับซึ่งวัฏฏทุกข์ทั้งปวงนี้ อันว่า ราคะ โทสะ และโมหะ ก็จะมิได้ครอบงำซึ่งจิตแห่งพระโยคาพจรนั้น 


   ขณะเมื่อระลึกซึ่งคุณนิพพานธรรมนั้น จิตแห่งพระโยคาพจรก็จะถึงซึ่งอันซื่อตรง ข่มลงซึ่งนิวรณธรรมนั้น ๕ องค์ อุปจรฌานก็จะบังเกิดแต่ทว่ามิได้ถึงซึ่งองค์อัปปนาฌานเหตุแห่งพระนิพพานนั้น คัมภีร์ภาพจิตแห่งพระโยคาพจรหยั่งลงในอันระลึกพระคุณนั้นมีประการต่าง ๆ จึงมิได้ถึงซึ่งองค์อัปปนา แลฌานอันพระโยคาพจรจำเริญซึ่งอุปสมคุณแลได้นั้น ชื่อว่าอุปสมานุสสติฌาน อันว่าบุคคลอันเห็นภัยในวัฏฏสงสาร ชื่อว่าภิกษุเมื่อหมั่นประกอบเนือง ๆ ซึ่งอุปสมานุสสตินี้ จะมีอันทรีย์แลจิตอันระงับถึงจะหลับแลตื่นก็เป็นสุข และจะประกอบด้วยหิริโอตตัปปะนำมาซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบคอบ จิตนั้นจะหยั่งลงในพระนิพพานคุณ แลจะเป็นที่สรรเสริญแลเคารพรักใคร่แห่งเพื่อนพรหมจารี ถ้าแลมิได้ตรัสรู้ซึ่งมรรคผลในชาตินี้ ก็จะมีสุคติเป็นเบื้องหน้า เหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาอย่าได้ประมาท หมั่นจำเริญซึ่งอุปสมานุสสติอันกอปรด้วยคุณอานิสงส์อันเป็นมาดุจกล่าวมานี้ วินิจฉัยในอุปสมานุสสติกรรมฐานยุติเเต่เท่านี้ 


จบอนุสสติ ๑



จักวินิจฉัยในพรหมวิหารสืบต่อไป  อนุสฺสติกฺมมฏฺานานนฺตรํ อุทิฏฺเสุ ปน เมตตฺตากรุณามุทิตาอุเปกขาติ อิเม จตูสุ พฺรหฺม วิหาเรสุ เมตฺตํ ภาเวตกาเมน ฯลฯ ปจฺจกฺขิตพฺโพ   แลพรหมวิหารที่สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธเจ้า ตรัสสำแดงไว้ในลำดับแห่งอนุสสตินั้นมี ๔ ประการ คือ เมตตาประการ ๑ กรุณาประการ ๑ มุทิตาประการ ๑ อุเบกขาประการ ๑ เป็น ๔ ประการด้วยกัน พระโยคาพจรผู้เป็นอาทิกัมมิกกุลบุตรแรกจะเล่าเรียน แลมีความปรารถนาจะจำเริญเมตตาพรหมวิหารนั้น ให้ตัดเสียซึ่งปลิโพธ (ความกังวล) ทั้ง ๑๐ ประการ มีอาวาสปลิโพธ (ความกังวลด้วยอาวาส) เป็นอาทิให้ขาดแล้ว พึงเข้าไปสู่สำนักอาจารย์อันเป็นกัลยาณมิตร เรียนเอาซึ่งพระกรรมฐานแล้ว เพลาเข้ากระทำภัตตกิจสำเร็จแล้ว พึงนั่งในเสนาสนะอันสงัดให้สบายแล้ว พึงพิจารณาให้เห็นโทษ ในโทโสพิจารณาให้เห็นอานิสงส์ในขันติ อันโทโสนี้โยคาพจรพึงละเสียได้ด้วยพระเมตตาภาวนา 


   แลขันตินั้น พระโยคาพจรจะพึงถึงด้วยจิตแห่งตนแต่ทว่ามิได้เห็นโทษในโทโสแล้วก็มิอาจจะละเสียซึ่งโทโสนั้นได้ มิได้เห็นอานิสงส์ในกิริยาอันอดกลั้นได้แล้ว ก็บ่อาจจะละได้ซึ่งขันติ เหตุดังนั้นพระโยคาพจรพึงพิจารณาให้เห็นโทษในโทโสโดยพระสูตรเป็นต้นว่า   ทุฏฺโ โข อาวุโส โทเสน อภิภูโต ฯลฯ ปาณํปิ หนตีติ   ดูกรอาวุโสบุคคลอันโทโสประทุษร้ายมีสันดานอันโทโสครอบงำนั้น ย่อมฆ่าเสียซึ่งสัตว์ให้ถึงแก่มรณภาพสิ้นชีวิต ด้วยอำนาจแห่งโทโส โทโสนั้นย่อมกระทำให้บุคคลทั้งปวงเศร้าหมองเดือดร้อนทนทุกขเวทนาในจตุราบาย พึงพิจารณาซึ่งโทษแห่งโทโสด้วยปาระการดังนี้แล้ว พึงพิจาณาให้เห็นอานิสงส์แห่งขันติตามพระพุทธฎีกาโปรดประทานไว้ว่า   ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกขา นิพฺพานํ ฯลฯ ขนฺตฺยาภิยฺโยธ วิชฺชติ  แปลว่าขันติ อันว่ากิริยา อันอดใจนี้เป็นตปะคุณอันประเสริฐ บังเกิดเป็นเหตุที่จะเผาเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งปวงให้พินาศฉิบหาย สมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นปานดังพระตถาคตนี้ย่อมสรรเสริญขันติว่า เป็นทางพระนิพพานอันอุดมเที่ยงแท้ บุคคลผู้ใดมีอธิวาสขันติเป็นกำลัง บุคคลผู้นั้นตถาคตเรียกว่าเป็นขีณาสวพราหมณ์อันประเสริฐ 


   เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาเห็นโทษแห่งโทโสเห็นอานิสงส์แห่งขันติดังนี้ แล้วก็พึงประกอบจิตไว้ในขันติมีอานิสงส์อันปรากฏแล้วข่มเสียซึ่งโทโสอันมีโทษอันตนเห็นแล้ว เมื่อแรกจะปรารภจำเริญซึ่งเมตตานั้น พึงให้รู้จักบุคคล ๔ จำพวกจะทำร้ายซึ่งเมตตาภาวนานั้น คือบุคคลอันมิได้เป็นที่รักแห่งตนจำพวก ๑ คือบุคคลอันมัธยัสถ์มิได้เป็นที่รักที่ชังแห่งตนจำพวก ๑ คือบุคคลอันเป็นเวรจำพวก ๑ คือบุคคล ๔ จำพวกนี้พระโยคาพระโยจรอย่าพึงจำเริญเมตตาไปถึงก่อน เหตุไฉนจึงมิให้จำเริญเมตตาในบุคคล ๔ จำพวกนี้ก่อน อธิบายว่า พระโยคาพจรจะตั้งซึ่งบุคคลอันมิได้เป็นที่รักไว้ในที่อันรักใคร่นั้นลำบากจิตยิ่งนัก อนึ่งจะเอาสหายที่รักนักไปตั้งไว้ในที่อันมิได้รักได้ชังนั้นก็จะเป็นอันลำบาก ถ้าทุกข์ร้อนอันใดมาตรว่าแต่น้อยแห่งสหายนั้นบังเกิดแล้ว ตนนั้นก็ย่อมถึงซึ่งอาการอันร่ำไรอาลัยถึง 


   อนึ่งจะเอาบุคคลอันมัธยัสถ์มาตั้งไว้ที่อันเป็นที่รักเล่า ก็ลำบากที่จะกระทำได้ อนึ่งระลึกไปถึงบุคคลอันเป็นเวรแก่ตนนั้น ความเกิดก็จะบังเกิดเหตุมีสิ่งประทุษร้ายแก่ตนไว้ในก่อนเมตตาที่พระโยคาพจรจำเริญไปนั้นมิอาจจะตั้งได้ เหตุดังนั้น จึงห้ามมิให้จำเริญซึ่งเมตตาไปถึงบุคคล ๔ จำพวกนั้นก่อน อนึ่งอย่าจำเริญเมตตาไปเฉพาะมาตุคาม อย่าจำเริญไปในคนตาย ถ้าพระโยคาพจรปรารภซึ่งมาตาคามแล้ว แลจำเริญเมตตาไปโดยเฉพาะมาตุคามนั้น ฉันทราคะ ก็จะบังเกิดประดุจบุตรแห่งมหาอำมาตย์ผู้หนึ่ง มหาเถรผู้เป็นอาจารย์บอกว่าให้จำเริญเมตตาไปในบุคคลที่รัก แลบุตรอำมาตย์นั้นมีภรรยาเป็นที่รัก ก็จะจำเริญซึ่งเมตตาไปเฉพาะต่อภรรยาแห่งตน เมื่อจำเริญไปดังนั้น จิตก็มืดคลุ้มไปด้วยราคะอันบังเกิดขึ้น แลบุตรอำมาตย์นั้นจะไปหาภรรยาแห่งตน บ่มิอาจซึ่งจะกำหนดปนะตูได้ ก็กระทำภิตติยุทธ์ คือรบกับฝาสิ้นราตรียังรุ่งบ่มิอาจจำเริญซึ่งเมตตากรรมฐานได้ 


   เหตุดังนั้นจึงห้ามมิให้จำเริญซึ่งเมตตาไปในมาตุคามโดยส่วนอันเฉพาะแลบุคคลอันตายนั้น ถ้าพระโยคาพจรแผ่เมตตาไปถึง เมตตาภาวนาแห่งพระโยคาพจรนั้น ก็จะมิได้ถึงอุปจารฌานแล อัปปนาฌานเหตุดังนั้น จึงห้ามมิให้จำเริญเมตตาไปในคนที่ตาย อาศัยเหตุฉะนี้พระโยคาพจรผู้จำเริญเมตตานั้นพึงตั้งเมตตาจิตลงในอาตมาก่อนว่า   อหํ สุขิโต โหมิ นิทุกฺโข โหมิ อเวโร โหมิ อพฺยาปชฺโฌ โหมิ อนีโฆ โหมิ สุขี อตฺตนํ ปริหรามิ   แปลเนื้อความว่า  อหํ อันว่าข้า   สุขิโต เป็นสุข นิทุกฺโข   หาทุกข์มิได้ โหมิ   จงมี ในบทคำรบ ๒ นั้นว่า  อหํ  อันว่าข้า  อเวโร หาเวรมิได้ อพฺยาปชฺโฌ หาพยาบาทมิได้ อนีโฆ หาทุกข์บ่มิได้  จงรักษาบัดนี้  อตฺตานํ ซึ่งตน  สุขี ให้เป็นสุข ให้พระโยคาจรจำเริญเมตตาในตนดังนี้จงเนือง ๆ ก่อน ซึ่งว่าให้จำเริญเมตตาในตนเอง   อหํ สุขิโต โหมิ  เป็นต้นดังนี้ด้วย สามารถจะให้กระซึ่งตนเป็นพยาน จะให้เห็นอธิบายว่า อาตมานี้มีความปรารถนาแต่ความเกลียดหน่ายทุกข์ฉันใด สัตว์หมู่อื่นก็ปรารถนาความสุขปฏิกูลเกลียดในความทุกข์ เหมือนกันกับอาตมาดังนี้ 


   เมื่อเห็นอธิบายดังนี้แล้ว จิตแห่งพระโยคาพจรนั้น ก็ปรารถนาที่จะให้สัตว์หมู่อื่นมีความสุขความเจิรญเหตุดังนั้นจึงให้พระโยคาพจรตั้งเมตตาในตนก่อน เมื่อตั้งเมตตาในตนแล้วลำดับนั้นบุคคลผู้ใดที่เป็นที่รักที่ชอบใจแห่งตน แลเป็นที่สรรเสริญคือเป็นอาจารย์แห่งตนแลคนเสมอกับอาจารย์ด้วยศีลคุณเป็นต้นก็ดี แลอุปัชฌาย์แห่งตนแลมีคุณเสมอกับอุปัชฌาย์ด้วยศีลคุณเป็นต้นก็ดี ก็ให้พระโยคาพจรจำเริญเมตตาไปในบุคคลผู้นั้น ระลึกถึงคุณที่เคยให้ปันซึ่งสิ่งของแห่งตน แลเคยกล่าววาจาเป็นที่รักเป็นอาทิแก่ตนในกาลมิฉะนั้นพึงระลึกถึงซึ่งคุณมีสภาวะเป็นที่เคารพเป็นที่สรรเสริญ มีศีลคุณแลสุตคุณเป็นต้นแห่งบุคคลผู้นั้น เพื่อจะให้พระเมตตาเป็นไปด้วยง่าย พึงจำเริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารไปในบุคคลผู้นั้นโดยนัยผู้นั้นเป็นต้นว่า   เอส สปฺปุริโส สุขิโต โหตุ นิทุกฺโข  แปลเป็นเนื้อความว่า  เอส สปฺปุริโส   อันว่าท่านผู้เป็นสัตบุรุษนั้น   สุขิโต  เป็นสุข  นิทุกฺโข   ปราศจากทุกข์  โหตุ จงมี เอาบทดังนี้เป็นบริกรรมภาวนา แล้วจำเริญไปจงเนือง ๆ 


   เมื่อจำเริญเมตตาไปในอุปัชฌาย์ผู้สั่งสอนดังนี้แล้ว ลำดับนั้น ให้จำเริญเมตตาไปในบุคคลอันตนจะพึงรัก มีมารดาบิดาเป็นต้น ลำดับนั้น จึงแผ่เมตตาไปในบุคคลอันตนมิได้รักมิได้ชังเป็นแต่อย่างกลาง ลำดับนั้น จึงแผ่เมตตาไปในบุคคลผู้เป็นเวร เมื่อแผ่เมตตาไปในบุคคลอันเป็นเวรนั้นถึงน้ำจิตนั้นตั้งเมตตาลงมิได้ อาศัยว่าคิดแค้นอยู่ด้วยหนหลัง คิดขึ้นมาถึงความหลังแล้ว มีโทโสบังเกิดขึ้นมาไม่เมตตาลงได้ ก็พึงกลับระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รัก มีครูอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นก่อนแล้ว ภายหลังจึงแผ่เมตตาไปในบุคคลอันเป็นเวรนั้น ถ้าจิตยังมีโทโสอยู่ ก็พึงให้โอกาสความสั่งสอนแต่ตนว่า  อเร กุชฺฌรปุริส   ดูกรบุรุษมักโกรธท่านไม่ได้ฟังธรรมเทศนาบ้าง หรือประการใดจึงมาเป็นเช่นนี้ นี่แน่ท่านเอ๋ย สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ทรงพระกรุณาโปรดไว้ว่ามหาโจรอันร้ายกาจหยาบช้า ตัดเสียอวัยวะใหญ่น้อยของบุคคลผู้ใดด้วยเลื่อยอันคมกล้ากระทำให้ลำบากเวทนาแทบบรรดาตาย ถ้าบุคคลนั้นมีใจโกรธแก่โจรทั้งหลายอันทำแล้วแก่ตนแล้ว ผู้นั้นจะได้ชื่อว่ากระทำตามคำสั่งสอนแห่งพระตถาคตหามิได้ ผู้ใดแลโกรธตอบแก่บุคคลอันโกรธก่อน ผู้นั้นได้ชื่อว่าลามกกว่าบุคคลอันโกรธก่อน บุคคลผู้ใดเห็นโกรธแลมิได้โกรธตอบ อดสู้ทนกลั้นสู้บรรเทาเสียได้ ผู้นั้นได้ชื่อว่าชนะสงคราม อันใหญ่หลวงยากที่ผู้อื่นจะผจญได้ อันมิได้โกรธตอบนั้นได้ชื่อว่าประพฤติให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน 


   ประโยชน์ตนนั้นอย่างไร อธิบายว่าคนที่ไม่โกรธนั้น ย่อมมีหทัยวัตถุอันมิได้เดือดร้อนพลุ่งพล่านระส่ำระส่ายความสบายนั้นมีมาก เพราะมีสันดานอันเย็นแล้ว เป็นที่สรรเสริญแห่งบัณฑิตชาติผู้มีปัญญาจะเป็นที่รักใคร่แห่งสรรพเทวดามนุษย์ถ้วนหน้า โรคาไข้เจ็บนั้นมีโดยน้อย คนที่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรแก่ตนนั้นก็มีโดยน้อย สีสันพรรณก็จะเป็นน้ำเป็นนวล ควรจะเป็นที่ทัศนากรแก่ตาโลกจะมิสู้แก่เร็ว เมื่อดับจิตนั้นก็จะได้สติ ตนแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ บุคคลผู้มิได้โกรธตอบแก่คนที่โกรธก่อนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ตนดังนี้ ที่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้น คือเขาโกรธตน ๆ ไม่โกรธแล้วเขาจะโกรธไปได้เป็นกระไร หน่อยหนึ่งโทโสแห่งเขาก็จะรำงับไป เมื่อโทโสอันไหม้อยู่ในสันดานแห่งเขารำงับไปแล้วเขาก็จะได้ความสบาย อย่างนี้แลได้ชื่อว่ากระทำให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นให้พระโยคาพจรสั่งสอนอาตมาดังพรรณามานี้ 


   ถ้าโทโสยังไม่รำงับลงก็พึงสอนตนด้วยนัยอื่นว่า   อมฺโภ  ดุกรท่าน สมเด็จพระศาสดาจารย์ตรัสพระธรรมเทศนาไว้ว่า  ฉวาลาตํ อุภโต ปทิตฺตํ   ดุ้นฟืนอันบุคคลเผาผีมีไฟติดทั้งข้างโน้นข้างนี้มีกลางดุ้นเปลื้อนไปด้วยคูถนั้นไม่มีใครหยิบใครต้อง บ่มิได้สำเร็จกิจเป็นฟืนในบ้านในป่า สำหรับแต่จะทิ้งอยู่เปล่าหาประโยชน์มิได้ฉันใดก็ดีผู้ใดเห็นเขาโกรธแลโกรธตอบ ผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่ากระทำตนให้หาคุณมิได้ มีอุปไมยดังนั้น เมื่อสั่งสอนตนด้วยประการดังนี้ถ้าแลโทโส ยังมิได้รำงับก็พึงพิจารณา เอาเยี่ยงอย่างสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธเจ้า เมื่อพระองค์ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์ แลกอปรด้วยขันตินั้น ให้ระลึกว่าครั้งหนึ่ง เมื่อสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระยาสีลวราชรักษาศีลบริสุทธิ์ อำมาตย์ผู้หนึ่งใจบาปหยาบช้าประทุษร้ายในพระราชเทวี จึงไปหาพระยาปัจจามิตรมาจับพระองค์กับอำมาตย์พันหนึ่งไปฝังเสียในป่าช้าผีดิบ ประมาณเพียงพระศอ ประสงค์จะปลงพระชมม์ให้สิ้นสูญ พระองค์ก็มิได้มีพระทัยประทุษร้ายตั้งขันติเป็นเบื้องหน้า 


   ครั้นเพลากลางคืนสุนัขจิ้งจอกมาสู่ป่าช้าจะกินซากอสุภเข้าไปใกล้พระบรมโพธิสัตว์จะกินพระองค์ ๆ เองคางทับไว้ สุนัขจิ้งจอกคุ้ยดินลงไปจนพระองค์ขึ้นได้ ขุดอำมาตย์ขึ้นสิ้นทั้งพันเทพยดาก็พาพระองค์มาส่งถึงปราสาท พระองค์ก็มิได้ประทุษร้ายตั้งพระยาปัจจามิตรในที่เป็นมิตร อนึ่งพระองค์เสวยพระชาติเป็นขันติวาทีดาบท พระยากลาพุราชให้เฆี่ยนขับโบยตีทั้ง ๓ จำระ ๆ ละพัน ๆ แล้วมิหนำซ้ำให้ตัดมือตัดเท้า โดดลงมาถีบท่ามกลางอุระถึงเพียงนี้แล้ว พระองค์จะได้โกรธมาตรว่าหน่อยหนึ่งหามิได้กลับอวยชัยให้พรเสียอีก ใช่แต่เท่านั้น ควรจะอัศจรรย์ครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นจุลธรรมบาลราชกุมาร เป็นราชโอรสพระเจ้ามหาปตาปราช ๆ นั้นคือพระเทวทัตต์ อาศัยเวรานุเวรให้ขัดให้เคืองพระทัย ให้ลงราชอาญาเฆี่ยนขันติโดยตัดมือเท้าบังคับให้ตัดพระเศียรเกล้า ขณะเมื่อนายเพชฌฆาตเขาจะตัดพระเศียรนั้นพระองค์ตั้งอธิวาสนขันติมิได้โกรธแก่พระบิดาแลนายเพชฌฆาตผู้จะฆ่า 


   ใช่แต่เท่านั้น ครั้นเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระยาช้างฉัททันต์ นายพรานชื่อว่าโสอุดรยิงถูกพระนาภีด้วยลูกศรอันกำซาบไปด้วยยาพิษ ถึงเพียงนี้ พระองค์ก็มิได้ขัดมิได้เคืองแก่โสอุดรพรานป่า กลับยอมให้โสอุดรเลื่อยงางามด้วยรัศมีทั้ง ๖ ประการเสียอีก ใช่แต่เท่านั้น ครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเป็นพญาพานรบุรุษผู้หนึ่งตกลงไปในข้างเขาขาดขึ้นมิได้ พระองค์แบกมาส่ง บุรุษนั้นปรารถนาจะเอามังสะพระองค์ไปเป็นเสบียง เอาศิลาต่อพระเศียรถึงเพียงนี้พระองค์ก็ไม่ขึงไม่โกรธ ใช่แต่เท่านั้น ครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระยาภูริทัตนาคราช หมออาลัมภายกระทำให้ลำบากเวทนาพาไปเล่นในบ้านน้อยบ้านใหญ่ พระองค์จะได้ขึงโกรธมาตรว่าหน่อยหนึ่งหามิได้ ใช่แต่เท่านั้น ครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเป็นพญาสังขบาลนาคราช ไปรักษาศีลอยู่บนจอมปลวกแทบฝั่งแม่น้ำ วันหนึ่งบุตรนายพราน ๑๖ คนจับเอาพระองค์ไปแทงถึง ๘ แห่งแล้วเอาไว้สอดเข้าคานหาม ๆ ไปเอาเชือกร้อยจมูกผูกไว้ เขาทำถึงเพียงนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ขึ้งไม่โกรธไม่ทำร้ายแก่เขา 


   พระโยคาพจรพิจารณาถึงเยี่ยงอย่างประเพณีมหาสัพพัญญูโพธิสัตว์ดังนี้แล้ว จิตที่ขัดข้องเคียดเเค้นในคนผู้เป็นเวรจะค่อยเบาบางบรรเทาลง เมื่อโทโสเสื่อมหายจากสันดานแล้ว เมตตาจิตของพระโยคาพจรก็จะเสมอในคน ๔ จำพวก   สีมสมฺเภโท กาตพฺโพ  อันดับนั้นพระโยคาพจรพึงจำเริญสีมสัมมสัมเภทเมตตา ๆ นั้น ว่าเมตตาเจือไปในแดนทั้ง ๔ นั้น คือตนของบุคคลผู้จำเริญเมตตานั้นจัดเป็นอัน ๑ บุคคลอันที่รักจัดเป็นแดนอีก ๑ บุคคลอันเป็นมัธยมอย่างกลางจัดเป็นแดนอัน ๑ บุคคลที่เป็นแดนอัน ๑ แดนทั้ง ๔ นี้พึงให้ระคนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว คือรักตนอย่างไรก็ให้รักผู้อื่นอย่างนั้น รักผู้อื่นอย่างไรก็ให้รักตนอย่างนั้น ประพฤติอย่างนี้จึงเป็นสัมมสัมเภทอธิบายว่าคนทั้ง ๔ คือตนของบุคคลผู้จำเริญเมตตา ๑ คนที่รัก ๑ คนไม่ขัง ๑ คนเป็นเวร ๑ ทั้ง ๔ นี้นั่งอยู่ในที่อันเดียวกันยังมีมหาโจรมากล่าวว่า   เอกํ อมฺหากํ เทถ  ท่านจงให้แก่คนแก่เราสักคน ๑ เราจะฆ่าเสียเอาเลือดคอไปกระทำพลีกรรมแก่เทวดา 


   ผิว่าบุคคลนั้น รักผู้อื่นผู้จำเริญเมตตานั้น พึงคิดว่า  อสุกํ วา คณฺหนฺตุ   มหาโจรจงจับเอาคนนั้นเถิด ถ้าคิดดังนั้นก็ได้ชื่อว่าไม่กระทำสีมสัมเภท คือเจือกันแห่งแดนเหตุว่ารักตนหารักคนทั้ง ๓ ไม่ ผิว่าผู้จำเริญเมตตานั้นรำพึงคิดว่า   มํ คณฺหนฺตุ  มหาโจรจงจับเอาอาตมาอย่าได้จับเอาคนทั้ง ๓ นี้ แม้ถึงจะคิดอย่างนี้ก็ดี ก็มิได้ชื่อว่ากระทำสีมสัมเภท เหตุรักแต่คนทั้ง ๓ หารักตนเองไม่ กาลใดแลบุคคลผู้จำเริญเมตตานั้น มิได้เห็นซึ่งบุคคลที่ตนจะพึงให้แก่มหาโจรแต่สักคนหนึ่งในระหว่างคนทั้ง ๔ นั้นจิตประพฤติเป็นอันเสมออยู่ในคนทั้ง ๔ นั้น คือตน แลคนทั้ง ๓ ดังนี้แลได้ชื่อว่าพระโยคาพจรกระทำสีมสัมเภท 


   เมื่อจำเริญพระเมตตาเป็นสีมสัมเภทดังนี้แล้ว พึงแผ่เมตตาเป็น ๓ สถานด้วยสามารถ อโนทิศ โอทิศ ทิสาผรณะ คือแผ่เมตตามิได้เฉพาะก็ดี เฉพาะก็ดี แผ่ทั่วทิศทั้ง ๑๐ ก็ดี มีเมตตาจิตให้เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงเบื้องบนถึงภวัคคพรหมเป็นที่สุด เบื้องต่ำตลอดอเวจีนรก โดยปริมณฑลทั่วอนันตสัตว์อันอยู่ในอนันตจักรวาล พระโยคาพจรแผ่เมตตาเป็นอโนทิศนั้นด้วยอาการทั้ง ๕ ว่า  สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ อพฺยาปชฺญา โหนฺตุ อนีฆา โหนฺตุ สุขี อัตฺตานํ ปริหรนฺตุ สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภูตา สพฺเพ ปุคฺคลา สพฺเพ อตฺตภาวปริจาปนฺนา อเวรา โหนตุ ฯลฯ ปริหรนฺตุ แปลเนื้อความว่า   สพฺเพ สตฺตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายอันยังข้องอยู่ในรูปปาทิขันธ์ด้วยฉันทราคะ  อเวรา โหนฺตุจงอย่ามีเวรแก่กัน อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุจงอย่ามีพยาบาทแก่กัน  อนีฆา โหนตุ จงอย่ามีอุปัทวทุกข์ในกาย  สุขี อตตานํ ปริหรนฺตุ จงนำให้พ้นจากทุกข์รักษาตนให้เป็นสุขทุกอิริยาบถเถิด อย่างนี้เป็นอาการอัน ๑ 


   สพฺเพ ปาณา อันว่าสัตว์อันมีชีวิตอยู่ด้วยอัสสาสะ ปัสสาสะมีปัญจขันธ์บริบูรณ์ทั้งปวงบทประกอบเหมือนกันเป็นอาการอัน ๑   สพฺเพ ภูตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายอันเกิดในจตุโวการภพมีขันธ์ ๕ ประการ คือรูปพรหม แลสัตว์อันเกิดในเอกโวการภพมีขันธ์ ๑ คือสัญญีสัตว์เป็นอาการอัน ๑   สพฺเพ ปุคฺคลาอันว่าสัตว์อันจะไปสู่นรกทั้งปวงเป็นอาการ ๑  สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา อันว่าสัตว์อันนับเข้าในอาตมาภาพ เหตุอาศัยขันธ์ทั้ง ๕ แลบัญญัติว่าอาตมาภาพนั้น จึงเอาบทอเวราเป็นต้นนั้นประกอบด้วยเป็นอาการอันเป็น ๑ เป็น ๕ ด้วยกัน 


   ในอโนทิศนั้นแลแผ่เมตตาไปในอโนทิศนั้นคือเฉพาะเป็นส่วนว่าหญิงชายมีอาการ ๗ ว่า สพฺเพ อิตฺถิโย อเวรา โหนฺตุ ฯลฯ สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ สพฺเพ ปุริสา สพฺเพ อริยา สพฺเพ อนริยา สพฺเพ เทวา สพฺเพ มนุสฺสา สพฺเพ วินิปาติกา อเวรา โหนฺตุ ฯลฯ ปริหรนฺตํ สพฺเพ อิตฺถิโย นั้น  แปลว่าบุรุษทั้งหลายทั้งปวง  สพฺเพ ปุริสานั้น แปลว่าบุรุษทั้งหลายทั้งปวง   สพฺเพ อริยา แปลว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งปวง   สพฺเพ อนริยาแปลว่าไม่ใช่พระอริยเจ้า คือปุถุชนทั้งหลายทั้งปวง  สพฺเพ เทวา แปลว่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวง สพฺเพ มนุสฺสา แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง   สพฺเพ วินิปาติกาแปลว่าอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงจึงใส่อเวราเป็นต้นเข้าทุกบท ๆ เป็นอาการ ๗ ด้วยกัน 


   แลทิสาผรณะนั้นมีอาการ ๑๐ คือ   สพฺเพ ปุรตุถิมาย ทิสาย สตฺตา อเวรา ฯลฯ ปริหรนฺตุ สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย สตฺตา สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย สพฺเพ เหฏฺิมาย ทิสาย สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย สตฺตา อเวรา โหนฺตุ ฯลฯ ปริหรนฺตุ อธิบายเนื้อความว่า แผ่เมตตาไปแก่สัตว์อันอยู่ในทิศทั้ง ๑๐ เป็นอาการ ๑๐ ประการด้วยกัน อาการ ๕ อาการ ๗ อาการ ๑๐ ดังกล่าวมานี้ สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธเจ้าตรัสเทศนาไว้ 


   สำหรับพระโยคาพจรอันได้ฌานแล้วแผ่เมตตาเป็น  เจโตวิมุตติ   พรหมวิหารอัปปนาฌานในกรุณาพรหมวิหารนั้น คือโยคาพจรได้เห็นแล้ว ซึ่งบุรุษอันเป็นกำพร้ามีรูปวิกลพึงเกลียดเป็นคนเข็ญใจได้ซึ่งความยากยิ่งนัก มีมือแลเท้าอันท่านตัดเสียมีแต่กระเบื้องขอทานวางไว้เฉพาะหน้า นอนอนาถอยู่ในศาลาแห่งคนยาก แลมีหมู่หนอนอันคลานคล่ำออกจากมือจากเท้า แลร้องไห้ร้องคราง เมื่อเห็นแล้วจงถือเอาซึ่งสัตว์นั้นเป็นนิมิต พึงแผ่ซึ่งกรุณาไปว่า  กิจฺฉาวตายํ สตฺโต อาปนฺโน อปฺเปวนาม อิมมฺหา ทุกฺขา มุญฺเจยฺย  เอาบทดังนี้เป็นบริกรรมภาวนาจำเริญไปลงเนือง ๆ แปลเป็นเนื้อความว่าดังเราสังเวช สัตว์ผู้นี้ถึงซึ่งความลำบากยิ่งนักแม้ไฉนพึงพ้นจากความทุกข์บัดนี้เถิด 


   ถ้าจะแผ่ซึ่งกรุณาไปในสัตว์เป็นอันมาก ให้เอาบทดังบริกรรมภาวนาว่า   ทุกฺขา ปมุญฺจนฺตุ ปาณิโน   ดังนี้จงเนือง ๆ ถ้ามิได้ซึ่งคนอนาถาเห็นปานดังนั้น แม้บุคคลอันกอปรด้วยความสุข แต่ทว่าเป็นคนกระทำบาปหยาบช้า มีกายแลวาจาจิตทั้ง ๓ สถานนั้น นิราศจากกุศลธรรมสิ้น ให้โยคาพจรน้อมซึ่งคนดังนั้นมาเคียงข้าง ด้วยโทษในอนาคตแล้วพึงจำเริญซึ่งกรุณาไปว่า บุคคลผู้เป็นกำพร้า แต่ในมนุษย์โลกนี้กอปรด้วยความสุขเสวยซึ่งโภคสมบัติล้วนแล้วด้วยความสุข แต่ทว่ากายทวาร วจีทวาร มโนทวาร แห่งผู้นี้จะมีเป็นกุศลแต่อันเดียวก็หามิได้ แม้ดับชีวิตแล้วที่ไหนจะแคล้วอบายทั้ง ๔ ก็จะเสวยแต่ทุกขโทมนัสจะนับมิได้ ในอบายภูมิเที่ยงแท้เบื้องหน้าแต่นั้นโยคาพจรพึงจำเริญซึ่งกรุณานั้นไปแก่บุคคลอันเป็นที่รักแล้วให้จำเริญไปแก่คนอันมัธยัสถ์ไม่รักไม่ชัง ลำดับนับพึงจำเริญไปแก่บุคคลอันเป็นเวรแก่ตน แลวิธีอันจะระงับซึ่งเวรแลกระทำซึ่งสีมสัมเภทนั้น ก็เหมือนดังวิธีอันกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหาร เมื่อโยคาพจรเสพซึ่งสมถนิมิตอันเป็นไปด้วยสามารถสีมสัมเภทนั้นแล้ว จะจำเริญซึ่งกรุณาไปก็จะถึงซึ่งอัปปนาฌาน โดยนัยดังกล่าวในเมตตาพรหมวิหาร ฯ 


จบเมตตากรุณาพรหมวิหารแต่เพียงเท่านี้



   ในวิมุทิตาพรหมวิหารนั้น ให้พระโยคาพจรแผ่ซึ่งมุทิตาจิตอันชื่นชมไปในสหายนักเลงนั้นก่อน แลสหายเห็นปานนั้นเคยชื่นชมด้วยกัน เมื่อจะกล่าวซึ่งวาจานั้น สำรวจก่อนแล้วจึงเจรจากันต่อภายหลัง ถ้ามิดังนั้นพระโยคาพจรได้เห็น มิฉะนั้นได้ฟังข่าวแห่งบุคคลอันเป็นที่รักแห่งตนอันกอปรด้วยความสุขเสวยซึ่งอารมณ์อันเป็นสุขนั้น ให้ทำจิตให้ชื่นชมยินดีด้วยความสุขความสบายแห่งสหายนั้นแล้ว พึงแผ่มุทิตาไปว่า อโห วตายํ สตฺโต สาธุ อโห สฏฺฐุ ดังนี้จงเนือง ๆ แปลว่า  อโห วตดังเราชื่นชม  อยํ สตฺโต อันว่าสัตว์ผู้นี้ดียิ่งนัก ถ้าจะแผ่ไปซึ่งมุทิตาในสัตว์เป็นอันมาก ให้เอาบทดังนี้บริกรรมภาวนาว่า   สสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ จงเนือง ๆ ในลำดับนั้นจึงจำเริญมุทิตาไปในบุคคลอันมัธยัสถ์ แลบุคคลอันเป็นเวร แลวิธีอันจะบรรเทาซึ่งเวรแลกระทำซึ่งสีมสัมเภทนั้น มีนัยอันกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหารนั้น ฯ 


จบมุทิตาพรหมวิหารแต่เพียงเท่านี้ 




   โยคาพจรปรารถนาจะจำเริญอุเบกขาพรหมวิหารร ให้ออกจากตติยฌานอันตนได้ในเมตตาพรหมวิหาร แลกรุณาพรหมวิหาร แลมุทิตาพรหมวิหารนั้นแล้ว จึงบำเพ็ญซึ่งจิตไปให้เฉพาะต่อบุคคลอันมัธยัสถ์ไม่รักไม่ชัง พึงยังอุเบกขาจิตให้บังเกิดด้วยกรรมว่า  สตฺตา สตฺตา คตา วา กมฺมสฺสกา โหนตฺ  ดังนี้จงเนือง ๆ เมื่อุเบกขาจิตบังเกิดเป็นอันดี ในบุคคลอันมัธยัสถ์แล้ว ให้โยคาพจรแผ่ซึ่งอุเบกขาไปในบุคคลอันเป็นที่รักแล้ว จำเริญไปในสหายอันเป็นนักเลงแล้ว จำเริญไปในบุคคลอันเป็นเวรแล้วจึงกระทำสีมสัมเภทในบุคคลทั้ง ๔ จำพวก ด้วยสามารถตั้งจิตให้เสมอกันในบุคคลทั้ง ๔ จำพวกแล้ว พึงส้องเสพกระทำเนิง ๆ ซึ่งสีมสัมเภทนั้นเป็นนิมิต เมื่อจำเริญไปดังนี้เนือง ๆ อันว่าจตุตถฌานก็จะบังเกิดแก่โยคาพจรเจ้านั้นโดยนัยอธิบายอันกล่าวแล้วในปวีกสิณนั้น ฯ 


จบอุเบกขาพรหมวิหารแต่เท่านี้



   แลโยคาพจรอันจำเริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารนั้น จะได้ซึ่งอานิสงส์ ๑๑ ประการ สุขํ สุปติ คือจะหลับก็เป็นสุขดุจเข้าซึ่งสมาบัติ ๑ คือตื่นขึ้นก็เป็นสุข ๑ มีหน้าอันปราศจากวิการดุจดังว่าดอกบัวอันบาน ๑ จะนิมิตฝันก็มิได้เห็นซึ่งสุบินอันลามก ๑ จะเป็นที่รักแก่มนุษย์ จะเป็นที่รักแห่งเทวดาและฝูงผี ๑ ฝูงเทพยดาจะอภิบาลรักษา ๑ และผู้จำเริญเมตตานั้น เพลิงก็มิได้สังหาร จะมิได้เป็นอันตรายเพราะยาพิษ ศัสตราวุธอันบุคคลประหารก็มิได้เข้าไปในกาย ๑ คือจิตแห่งบุคคลผู้นั้นจะตั้งมั่นลงเป็นองค์สมาธิ ๑ คือมีพักตร์จะผ่องดังผลตาลอันหล่นจากขั้ว ๑ เมื่อกระทำกาลกิริยามิได้ฟั่นเฟือนสติ ๑ แม้จะมิได้ตรัสรู้มรรคผลในชาตินี้ ก็จะไปบังเกิดในพรหมโลก ๑ เป็น ๑๑ ประการด้วยกัน เหตุดังนั้น นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงหมั่นจำเริญซึ่งเมตตาพรหมวิหาร อันมีอานุภาพเป็นอันมากดังกล่าวมานี้ ฯ 


วินิจฉัยในจตุพรหมวิหารยุติเท่านี้ 



พฺรหฺมวิหารนนฺตรํ อุทิฏเสุ ปน อรูเปสุ อากาสานญฺจายตนํ ภาเวตุกาโม ฯลฯ จตุตฺถฌานํอุปฺปาเทติ  เบื้องหน้าแต่นี้จะวิสัชนาในอรูปกัมมัฏฐาน ๔ ประการ อันพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าผู้ตกแต่งคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคสำแดงไว้ ในลำดับแห่งพระจตุพรหมวิหาร ๔ ประการ แลอรูปกัมมัฏฐาน ๔ นั้น คืออากาสานัญจายนตนะ ๑ วิญญานัญจายตนะ ๑ อากิญจัญญายตนะ ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๑ เป็น ๔ ด้วยกัน   อากาสานญฺจายตนํ ภาเวตุกาโม  พระโยคาพจรกุลบุตร ผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญอรูปกัมมัฏฐานนั้น ย่อมจำเริญอากาสานัญจายตนญาณนั้นก่อน เหตุว่าอรูปฌานนี้เป็นอารัมมณสมติกกมฌาน ได้สำเร็จล่วงอารมณ์ต่อ ๆ นั้น จะได้สำเริญรูปฌานเป็นปฐมนั้น เพราะเหตุว่าล่วงเสียซึ่งปฏิภาคนิมิต อันเป็นอารมณ์แห่งรูปาพจรจตุตถฌาน จะได้สำเร็จอรูปฌานคำรบ ๒ นั้น เพราะเหตุล่วงเสียซึ่งอากาศอันเป็นอรูปฌานเป็นปฐม จะได้สำเร็จอรูปฌานเป็นคำรบ ๓ นั้น เพราะเหตุที่ล่วงเสียซึ่งวิญญาณอันเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌานเป็นคำรบ ๒ จะได้สำเร็จอรูปฌานเป็นคำรบ ๔ นั้น เพราะเหตุที่ล่วงเสียซึ่งนัตถิภาวะ (ความลับเป็นของไม่มี ) อันเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌานเป็นคำรบ ๓ ตกว่าต้องจำเริญให้เป็นลำดับ ๆ ขึ้นไปดังนี้ 


   ที่จะล่วงเบื้องต้นเสียจะโดดขึ้นไปจำเริญเบื้องปลายนั้นจำเริญบ่มิได้ เหตุฉะนี้ พระโยคาพจรกุลบุตรผู้ปรารถนาจะจำเริญอรูปกัมมัฏฐานนั้น จึงจำเริญอรูปฌานเป็นปฐม อันชื่อว่าอากาสานัญจายตนฌานนั้นก่อนเหตุไฉนพระโยคาพจรจึงรักใครอรูปกัมมัฏฐาน พอใจจำเริญอรูปกัมมัฏฐาน   รูเป อาทีนวํ ทิสฺวา อธิบายว่าพระโยคาพจรพิจารณาเห็นโทษในรูปเหตุนั้น แม้ว่าสัตว์ทั้งปวงจะทะเลาะทุ่มเถียงกัน ชกต่อยตีโบยกันดัวยไม้น้อยและไม้ใหญ่ ไม้ยาวและไม้สั้นก็ดี จะทิ้มแทงกันด้วยศัตราวุธต่าง ๆ นั้นก็ดี จะเบียดเบียนกันได้ดังนี้ที่อาศัยแก่กรัชกาย ถ้าหากรัชกายบ่มิได้มีจิตเจตสิกไม่มีรูปแล้ว สภาวะชกต่อยตีรันทิ่มแทงฟาดฟันเบียดเบียนกันต่าง ๆ นั้นหามิได้ 


   อาพาธสหสฺสานํ  ถึงโรคาพยาธิป่วยไข้มีประการต่าง ๆ มากกว่ามาก มีโรคในตาในหูเป็นอาทินั้นก็ย่อมบังเกิดในกรัชกาย มีกรัชกายแล้วสรรพโรคต่าง ๆ ก็บังเกิดขึ้นเบียดเบียนให้ป่วยให้เจ็บให้ลำบากเวทนาสาหัสสากรรจ์ สุดที่จะพรรณนา ถ้าหารูปบ่มิได้แล้วโรคาพยาธิจะบังเกิดได้ที่ไหนเล่า ก็หาบ่มิได้ด้วยกัน พระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาเห็นโทษด้วยประการฉะนี้ ปรารถนาที่จะให้พ้นรูป เหนื่อยหน่ายเกลียดกลัวแต่รูปนั้นมีกำลัง ประสงค์จะให้รูปนั้นดับสูญ จึงอุตสาหะพากเพียรพยายามจำเริญซึ่งอรูปกัมมัฏฐานทั้ง ๔ ประการ มีอากสานัญจายตนเป็นอาทิ มีเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเป็นปริโยสานแรกเริ่มเดิมทีเมื่อจะจำเริญอากาสานัญจายตนฌานนั้น พระโยคาพจรเจ้าเข้าสู่รูปาพจรจตุตถฌานนั้นก่อน เมื่อเข้าสู่จตุตถฌานนั้นถือเอากสิณนิมิตเป็นอารมณ์ กสิณ ๙ ประการ คือ   ปวีกสิณ อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นีลกกสิณ ปีตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ อาโลกกสิณ ทั้ง ๙ ประการนี้ ตามแต่จะเลือกเอาสิ่งหนึ่งเถิด 


   จะห้ามหามิได้ห้ามมิให้พิจารณาเอาอารมณ์แต่ปริจฉินนากาสกสิณสิ่งเดียวอากาสกสิณที่ตนกำหนดนั้นพระโยคาพจรพึงละเว้นเสีย เมื่อเข้าสู่รูปาพจรจตุตถฌานมีกสิณอันใดอันหนึ่งนับเข้าในกสิณ ๙ ประการนั้นเป็นอารมณ์แล้ว พระโยคาพจรพึงเพิกกสิณนั้นเสีย จะได้กำหนดกฏหมายในกสิณเอาใจใส่ในกสิณนั้นหามิได้เพิกเฉยบ่มิได้พิจารณาซึ่งกสิณนิมิต ตั้งจิตพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์ เพื่อพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์นั้นพิจารณาไป ๆ กสิณนิมิตในเดิมนั้นอันตรธานหาย อากาศเปล่าเท่าที่วงกสิณนั้นปรากฏในมโนทวารกาลใด พระโยคาพจรกุลบุตรก็พิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์กระทำบริกรรมภาวนา  อนนฺโต อากาโส อนนฺโต อากาโส (อากาศไม่มีที่สุด ๆ) บริกรรมภาวนาไปร้อยคาบพันคาบหมื่นคาบแสนคาบ ตราบเท่าปฐมอรูปจิตจะบังเกิดในสันดาน ถ้าจะว่าที่แท้แต่อำนาจรูปาพจรจตุตถฌานนั้นก็อาจจะล่วงรูปเสียได้ ท่านผู้ใดสำเร็จรูปาจตุตถฌานนั้น ถ้าปรารถนาจะหนีให้พ้นรูป จะล่วงให้พ้นรูปก็อาจจะได้สำเร็จ แต่ทว่าท่านพิจารณาเห็นกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาพจรจตุตถฌานนั้น มีสัณฐานเหมือนด้วยรูป มีสีสันพรรณนั้น คล้ายกันกับรูป ก็มีความตระหนกตกใจกลัวแก่รูปนั้นเป็นกำลังปรารถนา จะล่วงเสียซึ่งนิมิตบ่มิขอเห็นซึ่งกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูป แห่งรูปาพจรจตุถฌาน  ยถา หิ ภิรุโก ปุริโส   เปรียบปานดุจบุรุษอันขลาดแต่อสรพิษนั้น ไปปะอสรพิษไล่ในกลางหนทางแล่นหนีอสรพิษไปด้วยกำลังอันเร็วเหลือบเห็นรอยขีดรอยเขียนเป็นรูปงู เห็นใบตาลอันบุคคลถักและพันเป็นรูปงู เห็นเส้นเชือกและเครือวัลย์ เห็นแผ่นดินแตกระแหง ก็มีความสะดุ้งตกประหม่าสำคัญว่างูบ่มิปรารถนาจะเล็งแลดูซึ่งรอยขีดเป็นต้นนั้น 


   ฉันใดก็ดี พระโยคาพจรผู้พิจารณาเห็นกสิณนิมิตอันมีพรรณสัณฐานเหมือนด้วยรูปคล้าย ๆ กันกับรูปก็มีความตกประหม่าบ่มิปราถนาจะขอเห็นซึ่งกสิณนิมิตมีอุปไมย ดังนั้นถ้ามิดังนั้น เปรียบต่อบุรุษอันเป็นเวร ๆ นั้นตั้งใจคอยเบียดเบียนอยู่ ได้ไปอยู่บ้านอื่น ไปเห็นมนุษย์ที่เหมือนด้วยบุรุษอันเป็นเวรก็สะดุ้งตกใจ ไม่ปรารถนาที่จะขอเห็นถ้ามิดังนั้นเปรียบเหมือนบุรุษสุกรแถก เหลือบเห็นหม้อข้าวและตกใจวิ่งหนีหม้อข้าว ด้วยสำคัญว่าสุกร ถ้ามิดังนั้นเปรียบดังบุคคลผู้ขลาดผี แลเห็นใบตาลในที่มืดและแล่นหนีใบตาล ด้วยสำคัญว่าปีศาจฉันใดก็ดี พระโยคาพจรเห็นแต่ปฏิภาคนิมิตแห่งกสิณ อันมีพระสัณฐานเหมือนด้วยรูปปรากฏในมโนทวารก็มีความตกใจ มีอุปไมยดังนั้น 


   พระโยคาพจรอันหน่ายรูปปรารถนาจะไปให้พ้นรูปนั้น เมื่อจำเริญรูปาพจรจตุตถฌานที่ตนได้ชำนาญเป็นอันดี พิจารณาเห็นโทษแห่งจตุตถฌานว่า รูปาพจรจตุตถฌานนี้กระทำที่เราเหนื่อยหน่ายเป็นอารมณ์ มีข้าศึกคือโสมนัสอันอยู่ใกล้หยาบว่าอรูปสมาบัติจะได้ละเอียดเหมือนอรูปสมาบัติหาบ่มิได้ เมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งรูปวพจรจตุตถฌานด้วยประการดังนี้ ก็สิ้นความรักใคร่ในรูปพจรจตุตถฌาน กำหนดเองแต่อากาศที่กสิณนิมิตถูกต้องเป็นอารมณ์ และอาการที่เพิกกสิณออกนั้นจะได้เหมือนอาการอันเพิงขึ้นซึ่งเสื่อลำเเพน และอาการอันแซะขนมปังนั้นหาบ่มิได้ อาการที่พระโยคาพจรเพิกเฉย บ่มิได้กำหนดเอากสิณรูปเป็นอารมณ์ ตั้งจิตเป็นกำหนดเอาแต่อากาศเป็นอารมณ์ กาลเมื่อกสิณรูปอันตรธานหาย อากาศมีประมาณเท่าวงกสิณที่ปรากฏแจ้งในมโนทวารนั้น ได้ชื่อว่ากสิณฆาตมากาศ บางคาบอาจารย์เรียกว่ากสิณผุฏฐากาศ บางคาบอาจารย์เรียกว่ากสิณวิวิตตากาศ และอากาศที่พระโยคาพจรเพิกกสิณเสียแล้วนั้น  ยตฺตกํ อิจฺฉติ  ถ้าพระโยคาพจรปรารถนาจงแผ่ออกใหญ่เท่าใด ก็ใหญ่ออกเท่านั้นสำเร็จโดยความปรารถนา ถึงจะแผ่ใหญ่ออกไปให้ตลอดออกไปถึงขอบจักรวาลเป็นกำหนดก็อาจแผ่ได้สำเร็จความปรารถนา และอากาศที่พระโยคาพจรเพิกเสียแล้วให้พระโยคาพจรพิจารณาเอาเป็นอารมณ์ กระทำบริกรรมภาวนาว่าอากาโส อากาโส จงเนือง ๆ ยกวิตกขึ้นในอากาศ ตั้งวิตกไว้ในอากาศ เมื่อวิตกอยู่ในอากาศนิมิต พิจารณาอากาศชนิดนั้นเนือง ๆ นิวรณธรรมก็จะสงบจากสันดาน เมื่อนิวรณธรรมสงบแล้วจิตจะตั้งได้เป็นอุปจารสมาธิแล้ว ให้พระโยคาพจรส้องเสพอากาศนิมิตนั้นจงเนือง ๆ อย่าได้เพิกได้เฉย พึงกระทำบริกรรมภาวนาว่าอากาโส จำเริญอากาศนิมิตนั้นไว้ให้มั่นในสันดาน 


   ปฐมรูปาฌานอันชื่อว่าอากาสานัญจายตนะ จึงบังเกิดยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตนั้นเป็นอารมณ์ นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อันเป็นรูปปาพจรนั้นบังเกิดขึ้น ถือเอากสิณนิมิตมีปฐวีกสิณเป็นต้นเป็นอารมณ์และมีฉันใด อากาสานัญจายตนฌานนี้ก็บังเกิดยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตเป็นอารมณ์ มีอุปไมยดังนั้น ในปฐมวิถีแรกเริ่มเดิมที เมื่อจะได้สำเร็จอากาสานัญจายตนะนั้น อัปปนาจิตบังเกิด ขณะเดียวก็ตกภวังค์ อุเบกขาฌานสัมปยุตตกามาพจรชวนะที่รอง อัปปนานั้นบังเกิด ๓ ขณะบ้าง ๔ ขณะบ้าง โดยสมควรแก่วาสนาแห่งบุคคลอันเป็นทันธาภิญญาและขิปปาภิญญา ถ้าวาสนาบุคคลนั้นเป็นทันธาภิญญา อุเปกขาญาณสัมปยุตตกามาพจรชวนะก็บังเกิด ๔ ขณะ ขณะเป็นปฐมชื่อว่าบริกรรม ขณะเป็นคำรบ ๒ นั้นชื่อว่าอุปจาร ขณะเป็นคำรบ ๓ ชื่อว่าอนุโลม ขณะเป็นคำรบ ๔ ชื่อว่า โคตรภู เมื่อโคตรภูบังเกิดที่ ๔ แล้วอากาสานัญจายตนจิตก็บังเกิดที่ ๕ ที่ ๖ นั้นตกภวังค์ ถ้าวาสนาบุคคลนั้นเป็นขิปาภิญญา อุเปกขาญาณสัมปยุตตกามาพจรชวนะก็บังเกิด ๓ ขณะ ขณะเป็นปฐมชื่อว่าอุปจาร ขณะเป็นคำรบ ๒ ชื่อว่าอนุโลม ขณะเป็นคำรบ ๓ ชื่อว่าโคตรภู เมื่อโคตรภูบังเกิดที่ ๓ แล้ว อากาสานัญจายตนจิตก็บังเกิดที่ ๔ ที่ ๕ นั้นตกภวังค์ เป็นอรูปาพจร เป็นอัปปนาชวนะ และปฐมอัปปนา วิธีแห่งท่านที่มีวาสนาเป็นขิปปาภิญญานั้น ชวนะจิตบังเกิด ๔ ขณะ ขณะที่ ๑ นั้นเป็นเป็นกามาพจร ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ นั้นก็เป็นกามาพจร ที่ ๕ นั้นเป็นอรูปาพจร เป็นอัปปนาจิต และข้อซึ่งอรูปเป็นปฐม ได้นามบัญญัติชื่อว่าอากาสานัญจายจตนะนั้น จะมีอธิบายเป็นประการใด อธิบายว่าอากาสานัญจายตนะศัพท์นี้ ถ้าจะแปลตัดออก ๓ บท อากาสะบท ๑ อนัญจะบท ๑ อายตนะบท ๑ อากาสะ แปลว่าช่องว่างอนัญจะนั้นเดิมเป็นอนันตะอยู่อาเทศ (แปลง) ตะเป็นจะ จึงเป็นอนัญจะ แปลว่าหาที่สุด คืออุทปาทิขณะบ่มิได้ 


   อายตนะนั้น แปลว่าที่อยู่ นักปราชญ์พึงรู้ซึ่งอรรถาธิบายตามนัยอันฎีกาจารย์วิสัชนา ไว้ในฎีกาพระอภิธรรมมัตถสังคหะว่า อากาศนั้นได้ชื่อว่าอนัญจะเพราะเหตุหาอุปาทิขณะและภวังค์ขณะบ่มิได้ อันธรรมดาว่าอากาศนี้ไม่รู้เกิดไม่รู้ทำลายอันหาที่สุดข้างอุปาทขณะแห่งอากาศว่า อากาศนี้บังเกิดแต่นั้นมาบังเกิดมในวันนั้นคืนนั้นปีนั้นเพลานั้น บังเกิดในครั้งนั้น ๆ จะหาที่สุดข้างอุปาทขณะดังนี้บ่มิได้ ประการหนึ่งจะหาที่สุดข้างทำลายแห่งอากาศว่า อากาศนี้จำทำลายไป ในวันนั้นคืนนั้นเดือนนั้นปีนั้นเพลานั้น จะหาที่สุดข้างทำลายดังนี้บ่มิได้ ตกว่าฝ่ายข้างบังเกิดก็ไม่มีที่สุด ฝ่ายข้างทำลายก็ไม่มีที่สุด อาศัยเหตุฉะนี้ อากาศนั้นถึงมาตรว่ามีน้อย มีประมาณเท่าวงกสิณก็ดี น้อยกว่าวงกสิณก็ดี ก็สมควรจะเรียกว่าอนัญจ ว่าหาที่สุดบ่มิได้ นักปราชญ์พึงเห็นอธิบายฉะนี้ อย่าพึงเห็นอธิบายว่า อากาศนั้น ต่อเมื่อใดแผ่ไปหาที่สุดบ่มิได้จึงจะได้ชื่อว่าอนัญจะ ถ้ายังมิได้แผ่ออกให้ใหญ่ให้กว้าง ยังน้อย ๆ อยู่แต่พอกำหนดได้นั้น จะได้ชื่อว่าอนัญจะหาบ่มิได้ อย่าพึงเห็นอธิบายดังนั้น พึงเข้าใจตามนัยแห่งฎีกาจารย์ ผู้ตกแต่งฎีกาพระอธิธรรมมัตถสังคหะ ดังพรรณนามานั้น เป็นใจความว่าปฐมรูปาฌานนั้นยึดหน่วงเอาอากาศนิมิต อันหาอุปาทขณะและภวังคขณะมิได้เป็นอารมณ์ อากาศนิมิตอันหาที่สุดคือ อุปาทขณะและภวังคขณะบ่มิได้นั้น เป็นที่ตั้งเล็งปฐมารูปาฌานเป็นที่ยึดที่หน่วงที่สำนักอาศัยแห่งปฐมารูปจิต เหตุดังนั้นปฐมารูปจิตนั้นจึงได้ชื่อว่าอากาสานัญจยตนฌาณ พึงรู้แจ้งโดยนัยอุปมาว่า ประดุจเกวียนและประตูช่องแห่งหน้าต่าง อันบุคคลปิดบังไว้ด้วยผ้าเขียวและผ้าขาวผ้าแดงและผ้าดำผืนใดผืนหนึ่งนั้นก็ดี ปากโอและปากขันปากหม้อและปากกระออม อันบุคคลหุ้มไว้ด้วยผ้าเขียวและผ้าขาวผ้าแดงผ้าดำอันใดอันหนึ่งนั้นก็ดี แต่บรรดาช่องอันบุคคลปิดป้องหุ้มไว้ด้วยผ้านั้น เมื่อผ้าสาฏกยังปิดยังปกยังห่อยังหุ้มเป็นปกติอยู่ บุรุษชายหญิงทั้งปวงแลไปก็เห็นแต่ผ้าที่ปิดที่บัง เห็นแต่ผ้าที่ห่อหุ้มจะได้แลเห็นช่องหา 


   บ่มิได้ กาลเมื่อผ้าที่ปิดที่บังที่ห่อที่หุ้มนั้นปลิวไปด้วยกำลังลมก็ดี ตกลงด้วยวัตถุอันคืน มีไม้หนามเกี่ยวข้องก็ดี มีผู้ใดผู้หนึ่งมาเปิดเผยเลิกรื้อเสียก็ดี กาลเมื่อที่จะหาผ้าผิดปกหุ้มห่อมิได้แล้ว บุตรชายหญิงทั้งปวง แลไปก็เห็นช่องนั้นปรากฏเป็นอากาศเล่า อันนี้แลมีฉันใด ผ้าที่ปกปิดห่อหุ้มอยู่นั้น ดุจปริมณฑลแห่งกสิณที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาพจรฌาน ประตูเกวียนประตูช่องห้องหน้าต่าง ปากโอแลปากขันปากหม้อและปากกระออม อันหาผ้าสาฎกจะปิดปาหุ้มห่อมิได้แลเห็นปรากฏอันอากาศเปล่า เป็นช่องเปล่าอยู่นั้น อุปไมยดุจอากาศที่มีกสิณอันเพิก แลเป็นอารมณ์แห่งปฐมารูปฌาน 


   กาลเมื่อบุรุษชายหญิงทั้งหลายแลไปเห็นแต่ผ้าสาฏกที่ปกปิดห่อหุ้ม บ่มิได้แลเห็นช่องแห่งประตูเกวียนเป็นอาทินั้น มีอุปไมยดังพระโยคาพจรกุลบุตรอันเข้าสู่รูปาพจรฌาน มีปฏิภาคนิมิตแห่งภูตาทิกสิณเป็นอารมณ์ ยังมิได้อากาศเป็นอารมณ์ได้ก่อน กาลเมื่อผ้าสาฏกปราศจากไปมิได้ปิดปังห่อหุ้มอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อน บุรุษชายหญิงทั้งหลายแลไปมิได้เห็นผ้าสาฏกเห็นแต่ประตูเกวียนเป็นอาทิ ปรากฏเป็นอากาศเปล่า เป็นช่องเปล่าอยู่นั้น มีอุปไมยดังพระโยคาพจรอันหน่ายจากรูป เพิกกสิณเสียแล้วแลพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์ ตราบเท่าได้สำเร็จปฐมรูปฌาน อันมีนามบัญญัติชื่อว่าอากาสานัญจายตนฌาน เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรได้สำเร็จกิจในภาวนาวิธีมีประมาณเท่านี้ เกลียดหน่ายชิงชัง ซึ่งรูปสัญญาระงับเสียซึ่งสัญญาให้ปราศจากขันธสันดานละเสียซึ่งปฏิฆสัญญา ปราศจากมนสิการในนานัตตสัญญา บ่มิได้กระทำมนสิการในนานัตตสัญญาแล้วกาลใดก็ได้ชื่อว่าพร้อมเพรียงด้วยอากาสานัญจยตนฌานในกาลนั้น 


   แท้จริงอรูปฌานนี้มีคุณค่ามากกว่าว่ามากรำงับดับเสียได้ซึ่งรูปสัญญา ละเสียได้ซึ่งปฏิฆสัญญา แลนานัตตสัญญา รูปสัญญานั้นได้แก่รูปาพจร ๒๕ แลกสิณทั้ง ๓ เหตุ ว่าเว้นจากอากาสกสิณ ปฏิฆสัญญานั้นได้แก่ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ จิต แท้จริงทวิปัญจวิญาณ ๑๕ นี้ ได้ชื่อว่าปฏิฆสัญญา ด้วยอรรถว่าบังเกิดในปัญจทวารวิถี เพราะเหตุที่อารมณ์มากระทบประสาท แลนานัตตสัญญานั้นได้แก่จิต ๔๔ จิต คือกามาพจรกุศล ๘ จิต อกุศล ๑๒ จิต กามาพจรกุศลวิบาก ๑๑ จิต อกุศลวิบาก ๒ จิต กามาพจรกิริยา ๑๑ จิต สิริ ๔๔ จิต นี่แลได้ชื่อว่านานัตตสัญญาด้วยอรรถว่ามีชาติอันต่าง ๆ เป็นกุศลชาติบ้าง เป็นอกุศลชาติบ้าง เป็นอัพยากฤตชาติบ้าง นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า พระโยคาพจรจะได้สำเร็จอรูปฌานนั้น อาศัยเหตุที่ละรูปาพจรเสียได้อาศัยเหตุที่ละกสิณ ๙ ประการเสียได้ ถ้ายังละรูปาพจรจิตเสียมิได้ยังละกสิณ ๙ ประการเสียมิได้ตราบใด ก็ยังมิได้สำเร็จอรูปฌานตราบนั้น ต่อเมื่อใดละรูปาพจรจิตเสียได้ ละกสิณ ๙ ประการเสียได้แล้ว จึงอาจสำเร็จอรูปพจรฌานแต่ปฏิฆสัญญา คือทวิปัญญาญาณ ๑๐ จิต แลนานัตตสัญญา คือกามาพจร ๔๔ จิต นอกจากทวิปัญญาจวิญญาณนั้น เมื่อถึงยังมิได้สำเร็จอรูปฌานก่อน ได่แก่ฌานเบื้องต่ำ คือรูปาพจรฌานก็อาจจะล่วงได้อาจจะระงับเสียได้ด้วยอำนาจรูปาพจรฌาน 


   แท้จริงท่านที่เข้าสู่สมาบัติยับยั้งอยู่ในสมาบัตินั้นจะได้แลเห็นรูปด้วยจักษุ จะได้ฟังเสียงด้วยโสตะ จะได้สูดกลิ่นด้วยฆานะ จะได้เสพรสด้วยชิวหา จะได้เสพสัมผัสด้วยกายนั้น หาบ่มิได้ จิตสันดานอันประพฤติเป็นไปในปัญญทวารวิถีนั้นบ่มิได้ มีแก่ท่านที่ยับยั้งอยู่ในทานสมาบัติ อันธรรมดาว่าเข้าสู่สมาบัติยับยั้งอยู่ในสมาบัตินั้น จิตสันดานเป็นแต่มโนทวารวิถีสิ่งเดียว จิตประพฤติเป็นไปในทวารวิถีนั้น จะได้เป็นกามาพจรจิตก็หาบ่มิได้ จิตที่เป็นกามาพจรนั้นบ่มิได้รู้ มีในสันดานแห่งท่านที่ยับยั้งอยู่ในสมาบัติ กาลเมื่ออยู่ในสมาบัติ ใครจะไปจะมาในที่ใกล้ก็ไม่รู้ไม่เห็น ใครจะเจรจาก็ไม่ได้ยิน ถึงจะโห่ร้องตีฆ้องกลองใกล้โสตนั้น ก็ไม่ได้ยินแต่รูปแต่เสียงสียังไม่เห็นไม่ได้ยินแล้ว ก็จะป่วยกล่าวไปไยถึงกลิ่นแลรสสัมผัสนั้นเล่าบ่มิได้รู้เลยเป็นอันขาด จิตนั้นแน่แน่วแยู่ในปฏิภาคนิมิต ซึ่งเป็นอารมณ์แห่งฌาน อยู่ในสมาบัตินั้นระงับจากกามฉันท์ แลพยาบาท ระงับจากอุทธัจจะแลกุกกุจจะ ระงับจากวิจิกิจฉาแลอวิชชา ระงับจากถีนะมิทธะ จิตที่เป็นกามาพจรนั้นบ่มิได้รู้มีเหตุฉะนี้ จึงเห็นแท้ว่าจำเดิมเเต่กาลเมื่อได้สำเร็จรูปฌานนั้น ก็อาจจะล่วงปฏิฆสัญญาแลนานัติตสัญญาเสียได้ เว้นแต่รูปสัญญานั้นแลรูปฌานจะละเสียมิได้ 


   เออก็เหตุไฉนปฏิฆสัญญาแลนานัตตสัญญาที่สละเสียได้แล้ว แต่ในรูปาพจรนั้น สมเด็จพระพุทธองค์จึงยกขึ้นตรัสเทศนาว่าอรูปฌานสละละได้เล่า อรูปฌานสิเฉพาะแต่รูปสัญญาต่างหากดังฤๅ พระองค์มาตรัสเทศนาว่า ละปฏิฆสัญญาแลนานัตตสัญญาด้วยเล่าอาศัยเหตุผลเป็นประการใด มีคำพระพุทธโฆษาจารย์ผู้ตกแต่งพระคัมภีร์วิสัชนาว่าข้อซึ่งมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอรูปฌานสละเสียได้ซึ่งปฏิฆสัญญาแลนานัตตสัญญานั้น ว่าด้วยสามารถสรรเสริญคุณแห่งอรูปฌาน ปรารถนาจะให้กุลบุตรทั้งปวงมีอุตสาหะจำเริญอรูปฌานจึงตรัสสสรรเสริญดังนี้ เปรียบเหมือนพระพุทธฎีกาที่ตรัสสรรเสริญจตุตถฌานว่าละสุขละทุกข์ ที่แท้นั้นละทุกข์เสียได้แต่ในปฐมฌานครั้นย่างเข้าตติยฌานก็จะสุขเสียได้จตุตถฌานนี้ บังเกิดในกาลเมื่อละทุกข์ละสุขได้แล้ว กิจที่จะละทุกข์ละสุขนั้นจะละได้เป็นพนักงานแห่งจตุตถฌานหามิได้ พระพุทธฎีกาที่ตรัสสรรเสริญว่าจตุตถฌานละทุกข์ละสุขนั้น ตรัสด้วยสามารถสรรเสริญจตุตถฌานปรารถนาจะให้กุลบุตรทั้งปวงมีความอุตสาหะจำเริญจตุตถฌาน จึงสรรเสริญดังนี้แลฉันใด 


   ข้อซึ่งตรัสเทศนาว่า อรูปฌานสละละปฏิฆสัญญาแลนานัตตสัญญานั้นก็ตรัสสรรเสริญด้วยสามารถ ให้กุลบุตรมีความสุตสาหะจำเริญอรูปฌาน มีอุปไมมยดังนั้น ถ้ามิดังนั้นเปรียบเหมือนพระพุทธฎีกาที่ตรัสสรรเสริญพระอนาคามิมรรคว่า ละอกุศลเป็นต้นว่าสักกายทิฏฐินั้น ที่แท้ก็ละเสียได้แก่ในขณะแห่งพระโสดาปัตติมรรคนั้นแล้ว ตรัสสรรเสริญด้วยสามารถให้กุลบุตรอุตสาหะจำเริญพระอนาคามิมรรคอันนี้แลฉันใด พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญอรูปฌาน ก็อุปไมยดังนี้   สงฺเขปโต  ถ้าจะว่าโดยย่อแต่พอให้เห็นว่าง่ายในคุณแห่งอรูปสมาบัตินั้น นักปราชญ์พึงรู้ว่าอรูปสมาบัติละจิตแลแจตสิกเป็นรูปาพจรเสียได้ นี่แลเรียกว่าละเสียซึ่งรูปสัญญาข้อซึ่งอรูปสมาบัติห่างไกลจากกามาพจรจิต สลัดจิตแลเจตสิกอันเป็นกามาพจรเสียให้ไกลจากสันดานนั้น ได้ชื่อว่าละปฏิฆสัญญา 


   แท้จริงสภาวะมีสันดานไกลจากปฏิฆสัญญา คือทวีปัญญาจวิญญาน ๑๐ จิตนั้น อย่างว่าถึง เมื่อเข้าสู่อรูปสมาบัตินั้นเลย โดยแต่อรูปภพอันเป็นที่บังเกิดแห่งอรูปวิบากนั้น ก็ไกลจากทวิปัญจวิญญาณ ๆ ทั้ง ๑๐ จิตนั้น จะได้มีอรูปภพหาบ่มิได้ แต่นานัตตสัญญา คือกามาพจรจิต ๔๔ จิตนอกจากทวิปัญจวิญญานนั้นแบ่งออกเป็น ๒ กอง ๆ หนึ่ง ๑๗ จิต กองหนึ่ง ๒๗ จิตกอง ๑๗ จิตนั้น คือมหาวิบาก ๘ สัมปฏิจฉันนะ ๒ สัตตีรณะ ๓ ปัญจทวาราวัชชนะ ๑ สหนะ ๑ ปฏิฆชวนะ ๒ ทั้ง ๑๗ นี้ จะได้มีในอรูปภพหามิได้ แต่กอง ๒๗ จิตนั้น คือมหากุศล ๘ มหากิริยา ๘ อกุศล ๑๐ มโนทวารวัชชนะ ๑ เป็น ๒๗ จิตด้วยกัน นี่แลมิได้มีในอรูปภพ 


   อรูปพรหมที่เป็นปุถุชนนั้น ถ้าออกจากอรูปสมาบัติแล้วนานัตตสัญญา คือกามาพจร ๒๗ จิตนี้ ก็ได้ช่องได้โอกาสอาจจะบังเกิดได้ในสันดาน เว้นแต่อยู่ในสมาบัตินั้นแลนานานัตตาสัญญา ๒๗ จิตนี้บ่มิอาจจะบังเกิดได้ นักปราชญ์พึงสันษฐานว่าอรูปฌานเป็นปฐม ได้ชื่อว่าอากาสณัญจายตนะนั้น ด้วยอรรถว่ายึดหน่วงอากาศอันมีกสิณเพิกแล้วเป็นที่อยู่ที่พำนักอาศัย แท้จริงอากาศในที่พระโยคาพจรเพิกกสิณเสียแล้วนั้นเปรียบเหมือนทิพย์พิมานอันเป็นที่อยู่ที่พำนักแห่งเทพยดาทั้งปวง แลอากาศนั้นมิได้มีที่สุดฝ่ายข้างบังเกิด บ่มิได้มีที่สุดฝ่ายข้างทำลาย โดยนัยที่วิสัชชนาตามฎีกาอภิธรรมมัตถสังคหะ เหตุฉะนี้ปฐมรูปจิตที่ยึดที่หน่วงอากาศนิมิตเป็นอารมณ์นั้น จึงได้นามบัญญัติชื่อว่าอากาสนัญจาตนะ ด้วยประกาศฉะนี้ ฯ 


วินิจฉัยในปฐมมารูปฌานโดยวิตถารยุติแต่เท่านี้



   จักวินิฉัยในอรูปเป็นคำรบ ๒ อันชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะสืบต่อไป  วิญฺญาณญฺจายตนํ ภาเวตุกาเม  พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญวิญญาณัญจยตนะกรรมฐานนั้น พึงจำเริญปฐมารูปณานให้มีวสี ๕ ประการชำนิชำนาญเป็นอันดีแล้ว พึงพิจารณาให้เห็นโทษแห่งปฐมารูปฌานว่า  อาสนฺนฉรูปาวจรชฺฌานปจุจถิกา  ปฐมรูปฌานนี้มีข้าศึกคือรูปาพจรฌานอยู่ใกล้จะได้ละเอียด เหมือนวิญญาณัญจายตนฌานหาบ่มิได้เมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งปฐมารูปฌานดังนี้ ยังความรักความยินดีในปฐมารูปฌานนั้นให้สิ้นไปแล้ว พึงกระทำมนสิการกำหนดให้เห็นคุณแห่งวิญญาณัญจายตนฌานว่า วิญญาณัญจายตนาฌานนั้นละเอียกประณีตบรรจง กระทำจิตให้รักให้ใคร่ในวิญญาณัญจายตนฌานแล้ว จึงละเสียซึ่งอากาศนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งปฐมารูปฌาน อย่าได้เอาใจใส่ในอากาศนิมิต พึงกำนดจิตยึดหน่วงเอาแต่ปฐมารูปวิญญาณ ที่อาศัยในอากาศนิมิตนั้นเป็นอารมณ์แล้วจึงกระทำบริกรรมภาวนาว่า  อนนฺตํ วิญฺญาณํ อนนฺตํ วิญฺญาณํ   วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด ๆ จงเนือง ๆ ยกวิตกขึ้นในปฐมารูปวิญญาณกระทำปฐมารูปวิญญาณนั้นเป็นที่วิตกโดยวิเศษ 


  เมื่อตั้งวิตกเฉพาะอยู่ในปฐมารูปวิญญาณนั้นเนือง ๆ อย่าได้เพิกเฉยอย่าได้มีขวนขวายอันน้อย พึงอุตสาหะบริกรรมภาวนา  อนนฺตํ วิญฺญาณํ อนนฺตํ วิญฺญาณํ   ร้อยคาบพันคาบแสนคาบ ตราบเท่าวิญญาณัญจายตนฌาน อันยึดหน่วงเอาปฐมารูปวิญญาณเป็นอารมณ์นั้นจะบังเกิด ปฐมารูปฌานนั้นยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตเป็นอารมณ์แล้วบังเกิดด้วยประการฉันใด วิญญาณัตจายตนฌานที่ยึดหน่วงเอาปฐมารูปวิญญาณเป็นอารมณ์นี้ บังเกิดด้วยอาการอย่างนี้ อธิบายว่าในปฐมวิธี แรกเริ่มเดิมเมื่อจะได้สำเร็จวิญญาณัญจายตนฌานนั้น อัปปนาจิตบังเกิดขณะจิตหนึ่งก็ตกภวังค์ กามาพจรชวนะที่ได้สำเร็จกิจเป็นบริกรรมแลอุปจาร เป็นอนุโลม แลโคตรภูนั้น สัปยุตต์ด้วยอุเบกขาเวทนาบังเกิด ๓ ขณะบ้าง ๔ ขณะบ้าง ตามวาสนาบุคคลที่เป็นขิปปาภิญญาแลทันธาภิญญา   อากาสานญฺจายตนสมติกฺกมา นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าพระโยคาพจรจะได้สำเร็จวิญญาณัญจายตนฌานนั้น เพราะเหตุว่าล่วงเสียซึ่งอากาศนิมิตอันเป็นอารมณ์แห่งปฐมรูปฌาน แล้วเลยยึดหน่วงเอาปฐมารูปวิญญาณเป็นอารมณ์ 


  ข้อซึ่งอรูปฌานเป็นคำรบ ๒ มีนามบัญญัติชื่อว่าวิญญาณณัญจายตนะนั้นจะมีอธิบายประการใด อธิบายว่าวิญญาณัตญจายตนะนี้ศัพท์นี้ถ้าจะแปลตัดออกเป็น ๓ บท วิญญาณบท ๑ อนันตะบท ๑ อายตนะบท ๑ เป็น ๓ บทดังนี้ วิญญาณนั้นแปลว่าจิต อนันตะนั้นแปลว่าหาที่สุดบ่มิได้ อายตนะนั้นแปลว่าที่อยู่ เมื่อสำเร็จรูปวิญญาณัญจายตนะนั้นท่านลบนะเสียตัวหนึ่ง อาเทศแปลง ตะ เป็น จะ นักปราชญ์พึงรู้โดยอธิบายว่า ปฐมรูปวิญญาณที่เป็นอารมณ์แห่งวิญญาณัญจายตนฌานนี้ ที่จะไม่มีที่สุดฝ่ายข้างบังเกิดฝ่ายข้างดับเหมือนอย่างอากาศนั่นหาบ่มิได้ ปฐมารูปวิญญาณนั้นรู้เกิดรู้ดับ เกิดเร็วดับเร็วประกอบด้วยอุปทาขณะ แลฐิติขณะแลภวังคขณะเหมือนกันกับจิตทั้งปวง แต่อาศัยเหตุที่ปฐมมรูปวิญญาณนี้แผ่อยู่ในอากาศนิมิต อันหาที่สุดฝ่ายเกิดดับบ่มิได้ก็พลอยได้ชื่อว่าอนันตะว่าหาที่สุดบ่มิได้ เหมือนกันกับอากาศ 


   ตกว่าเอาอากาศนั้นมาเป็นชื่อแห่งตนเปรียบเหมือนม้าป่าอันชาวกัมโพชจับได้ตกอยู่ในเงื้อมมือแห่งชาวกัมโพชประพฤติตามอำนาจแห่งชาวกัมโพช แลได้นามบัญยัติชื่อว่ากัมโพช แลได้นามบัญญัติเชื่อว่ากัมโพช แลปฐมารูปวิญญาณนี้ เป็นที่ยึดหน่วงเป็นที่พำนักอาศัยแห่งปฐมารูปฌาน คำรบ ๒ เปรียบดุจทิพย์วิมารอันเป็นที่พำนักอาศัยแห่งเทพยดาทั้งปวง อาศัยเหตุที่ยึดหน่วงเอาปฐมารูปญาณที่แผ่ไปในอากาศอันหาอุปาทาทิขณะมิได้เป็นอารมณ์ อรูปฌานเป็นคำรบ ๒ นี้จึงได้นามบัญญัติชื่อว่า วิญญาณัญจายตนฌานด้วยประการดังนี้   มนสิการวเสน วา อนนฺตํ  นัยหนึ่งว่าอรูปฌานเป็นคำรบ ๒ ชื่อว่าวิญญาณัญจายตนนั้น ด้วยอรรถว่ายึดหน่วงเอาปฐมารูปเป็นอารมณ์แล้ว แลกระทำมนสิการว่า อนนฺตํ อนนฺตํ  แลข้อความอันวิเศษเป็นต้นว่าสำแดงอาการแห่งทุติยารูปฌานอันมีสภาวะเบื่อหน่ายกลัวซึ่งรูป สละละเสียได้ซึ่งรูปสัญญา แลปฏิฆสัญญา แลนานัตตสัญญานั้น ก็เหมือนกันกับนัยที่สำแดงแล้วในปฐมารูปฌานนั้น ฯ 


วินิจฉัยในทุติยารูปกรรมฐานยุติเพียงนี้



   อากิญฺจญฺญายตนํ ภาเวตุกาเมน   พระโยคาพจรกุลบุตรซึ่งมีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญอากิญจัญญายตนกรรมฐานนี้ พึงจำเริญทุติยารูปฌานให้มีวสี ๕ ประการให้มีชำนิชำนาญอันดีแล้ว จึงพิจารณาให้เห็นทุติยารูปฌานว่า  อาสนฺนากาสานญฺจายตนปจฺจตฺถิกาทุติยารูปฌาน   นี้ มีข้าศึกคืออากาสานัญจายตนฌานอันอยู่ใกล้ จะได้ละเอียดเหมือนอากิญจัญญายตนฌานหาบ่มิได้เพื่อพิจารณา ให้เห็นโทษแห่งทุติยารูปฌานดังนี้ ยังความรักความยินดีในทุติยารูปฌานให้สิ้นแล้ว พึงกระทำมนสิการกำหนดให้เห็นคุณแห่งอากิญจัญญายตนฌานว่า อากิญจัญญายตนฌานนั้นละเอียดประณีตบรรจง กระทำจิตให้รักให้ใคร่ในอากิญจัญญายตนฌานแล้ว จึงละเสียซึ่งปฐมมารูปวิญญาณ ที่เป็นอารมณ์แห่งวิญญาณัญจายตนฌาน อย่าได้เอาใจใส่ในปฐมมารูปวิญญาณ พึงกำหนดจิตว่า ปฐมมารูปวิญญาณหามีในที่อันนี้ไม่ ที่อันนี้เปล่าจากปฐมารูปวิญญาณ สงัดจากรูปปฐมาวิญญาณ 


  เมื่อกำหนดจิตฉะนี้แล้ว ก็พึงกระทำบริกรรมภาวนาว่า   นตฺถิ กิญฺจิ นตฺถิ กิญจิ  อะไรไม่มี ๆ ถ้ามิดังนั้นให้บริกรรมว่า  สุญฺญํ สุญฺญํ  เปล่า ๆ ถ้ามิดังนั้นให้บริกรรมว่า   วิจิตฺติ วิวิตฺติ  ว่าง ๆ จงเนือง ๆ ยกวิตกขึ้นว่าปฐมารูปวิญญาณหามีไม่ ตั้งวิตกไว้ว่าปฐมารูปวิญญาณบ่ได้มี กระทำที่ไม่มีแห่งปฐมารูปวิญญาณนั้นเป็นข้อวิเศษเนือง ๆ อยู่แล้ว นิวรณธรรมทั้งปวงก็จะสงบจากสันดาน เมื่อนิวรณธรรมสงบแล้ว จิตก็จะตั้งได้เป็นอุปจารสมาธิ เมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิแล้วให้พระโยคาพจรส้องเสพนัตถิภาวนานิมิตจงเนือง ๆ อย่าได้ละเสีย พึงอุตสาหะทำบริกรรมว่า นตฺถิ กิญฺจิ นตฺถิ กิญฺจิ   ร้อบคาบพันคาบ กว่าจิตจะแน่ลงไปเป็นอัปปนาในอารมณ์ที่สำคัญมั่นหมายว่าปฐมารูปวิญญาณ บ่มิได้มีนั้นนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าอรูปฌานเป็นปฐมนั้น จิตแน่เป็นหนึ่งลงในปริมณฑลในอากาศที่เพิกกสิณเสียแล้ว ในอรูปฌานเป็นคำรบ ๒ นั้นจิตแน่เป็นหนึ่งลงในอารมณ์ที่ละเมินปริมณฑลอากาศนั้นเสียแล้ว แลสำคัญมั่นว่าปฐมารูปวิญญาณนั้น มีเป็นแท้แผ่อยู่ในปริมณฑลอากาศ ในรูปฌานเป็นคำรบ ๓ นี้ จิตแน่เป็นหนึ่งลงในอารมณ์ที่สำคัญมั่นว่าปฐมารูปวิญญาณไม่มีปริมณฑลแห่งอากาศนี้ จะมีปฐมารูปวิญญาณแผ่อยู่ในที่อันนี้หาบ่มิได้ ตกว่าอากาศก็มีเป็นพื้นอยู่นั่นแลแต่ทว่าละเสียหากำหนดเป็นอารมณ์ไม่ ที่จะกำหนดว่านี่แลคือจะกำหนดว่าปฐมารูปวิญญาณมีอยู่แผ่ในที่อันนี้ 


  ฝ่ายตติยารูปนั้น กำหนดว่าปฐมารูปวิญญาณหามีไม่ หาแผ่อยู่ในที่อันนี้ไม่ ตกว่าทุติยารูปจิตนั้นเป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์ที่สำคัญมั่นว่า ปฐมารูปวิญญาณแผ่อยู่ในที่อันนี้ ฝ่ายตติยารูปนั้นเป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์ที่สำคัญมั่นว่าปฐมารูปวิญญาณหามีในที่อันนี้ไม่ ยถา นาม ปุริโส มณฺฑปาสาลาทีสุ ภิกฺขุสงฺฆํ ทิสฺวา   เปรียบเสมือนบุรุษผู้หนึ่ง แลเห็นพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวง อันมีธุระด้วยสังฆกิจอันใดอันหนึ่ง มาประชุมกันในมณฑลแลศาลาใหญ่น้อยอันใดอันหนึ่ง บุรุษนั้นก็กระทำมณสิการกำหนดจิตว่าพระสงฆ์ประชุมกัน ๆ กำหนดแต่เท่านั้น จะได้กำหนดว่าที่อันพระสงฆ์ประชุมนี้เป็นมณฑลเป็นที่โรงฉัน เป็นศาลายาวแลกว้างมีประมาณเท่านั้น มีเสาแลพื้นแลฝาแลที่มุงอย่างนั้น ๆ จะได้กำหนดดังนี้หาบ่มิได้ 


  ตกว่าที่อันพระสงฆ์ประชุมนั้นมิได้เอาใจใส่ให้รู้ว่า พระสงฆ์มาประชุมกันในที่อันนี้ ๆ เอาใจใส่แต่เท่านั้น ครั้นพระสงฆ์ทั้งปวงมาประชุมกันกระทำสังฆกิจ สิ้นธุระแล้วแลลุกไป บุรุษนั้นกลับแลไปในภายหลังเห็นที่อันนั้นเปล่าอยู่ไม่มีพระสงฆ์ บุรุษนั้นกำหนดว่าพระสงฆ์ไม่มีในที่อันนี้แล้ว ที่อันนี้เปล่าแล้ว บุรุษนั้นกำหนดจิตแต่เท่านี้กำหนดเอาแต่ที่ไม่มีพระสงฆ์นั้นแล เป็นอารมณ์แลมีฉันใดที่อันพระสงฆ์ประชุมนั้น มีอุปไมยดังอากาศนิมิตที่เพิกกสิณเสียแล้ว แลเป็นอารมณ์แห่งปฐมารูปวิญญาณ พระภิกษุทั้งปวงที่มาประชุมกันนั้น เปรียบต่อปฐมารูปวิญญาณที่เป็นอารมณ์แห่งอรูปฌานเป็นคำรบ ๒ กิริยาที่ภิกษุลุกไปสิ้นไปแล้วแลเปล่าอยู่นั้น เปรียบต่อจากอากาศที่เปล่า ที่สูญที่ไม่มี ปฐมารูปวิญญาณอันเป็นอารมณ์แห่งรูปฌานเป็นคำรบ ๓ กาลเมื่อบุรุษเห็นพระสงฆ์ประชุมกัน แลเอาใจใส่กำหนดแต่องค์พระสงฆ์มิได้เอาใจใส่ดูเสนาสนะที่พระสงฆ์นั่งนั้นเปรียบเหมือนทุติยารูปจิตอันละเสียซึ่งอากาศนิมิตแล้ว แลยึดหน่วงเอาปฐมารูปวิญญาณเป็นอารมณ์ กาลเมื่อบุรุษแลไปไม่เห็นพระสงฆ์ เห็นแต่ที่เปล่าอยู่ แลกำหนดในใจว่าพระสงฆ์ไปหมดแล้ว ไม่มีพระสงฆ์แล้ว อันนี้มีอุปไมยดังตติยารูปจิตอันกำหนดอารมณ์ว่าเป็นปฐมารูปวิญญาณบ่มิได้มี ๆ 


  แลอรูปฌานเป็นคำรบ ๓ นี้ ได้นามบัญญัติชื่อว่าอากิญจัญญายตนนั้น จะมีอรรถธิบายเป็นประการใด อธิบายว่าอากิญจัญญายตนศัพท์นี้ ถ้าจะแปลตัดออกเป็น ๓ บท นะ บท ๑ กิญจนะ ๑ อายตนะ บท ๑ เป็น ๓ บทนี้นะนั้นแปลว่าบ่มิได้ กิญจนะนั้นแปลว่าเหลืออยู่ อายตนนั้นแปลว่าที่อยู่อาเทศ แผลง นะ เป็น อะ เมื่อสำเร็จรูปเป็นอากิญจัญญายตนะนั้น อธิบายว่านัตถิภาวนานี้เป็นอารมณ์แห่งตติยารูปฌานนั้น จะได้มีปฐมารูปวิญญาณเหลืออยู่มาตรว่าภังคขณะนั้นก็หาบ่มิได้ อารมณ์ที่สำคัญมั่นว่าปฐมารูปวิญญาณไม่มีนี่แลเป็นที่ยึดที่หน่วงที่สำนักที่อาศัยแห่งตติยารูปฌาน เปรียบประดุจทิพยวิมาณอันเป็นที่อยู่แห่งเทพบุตรแลเทพธิดาทั้งปวง 


   ตกว่าอารมณ์ที่สำคัญมั่นว่าปฐมารูปวิญญาณไม่มีนั้น ตติยารูปจิตกำหนดเอาเป็นที่ยึดหน่วงเหตุฉะนี้ ตติรูปจิตนั้น จึงได้นามบัญญัติชื่อว่าอากิญจัญญายตนฌานด้วยประการฉะนี้ ตกว่าพระโยคาพจรกุลบุตรจะได้สำเร็จอากิญจัญญายตนฌานนั้น ด้วยสามารถที่ล่วงทุติยารูปจิตได้ประการ ๑ ล่วงปฐมารูปที่เป็นอารมณ์แห่งทุติยารูปจิตนั้นได้ประการ ๑ ล่วงเป็น ๒ สถานดังนี้ จึงได้สำเร็จอากิญจัญญายตนฌาน แลข้อความอันเศษเป็นต้นว่าสำแดงคุณานิสงส์แห่งตติยารูปฌานว่า หน่ายจากรูปละเสียได้จากรูปสัญญา แลปฏิสัญญานานัตตสัญญานั้นก็เหมือนกันกับนัยที่สำแดงแต่ต้น ในปฐมารูปฌานนิเทศนั้น ฯ 


วินิจฉัยในตติยารูปกรรมฐานยุติแต่เพียงนี้



  แต่นี้จักวินิจฉัยในจตุตถารูปกรรมฐานสืบต่อไป เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ ภาเวตุกาเมน   พระโยคาพจรกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญเนวสัญญานาสัญญายตนกรรมฐานนั้น พึงจำเริญตติยารูปฌานให้มีวสี ๕ ประการชำนิชำนาญเป็นอันดีแล้ว พึงพิจารณาให้เห็นโทษแห่งตติยารูปฌานว่า  อาสนฺนวิญฺญาณญฺจายตนปจฺจตฺถิกา  ตติยารูปฌานนี้มีข้าศึก คือวิญญาณัญจายตนฌานอันอยู่ใกล้อารมณ์แห่งตติยารูปฌานนี้ ย่อมเแล้วด้วยสัญญา ๆ นั้นยังหยาบยังเป็นโรคเป็นภัย ยังเป็นปมเป็นเปา ยังเป็นลูกศรเสียบแทงจิตสันดานอยู่จะได้ละเอียดเหมือนเนววัญญายตนฌานหาบ่มิได้ เมื่อพิจารณาให้เห็นโทษแห่งตติยารูปฌานให้สิ้นแล้ว พึงกระทำมนสิการกำหนดให้เป็นคุณานิสงส์แห่งเนวสัญญายตนฌานว่า เนวสัญญานาสัญญายตนฌานนี้ละเอียดประณีตบรรจงยิ่งนัก มาตรแม้ว่ามีสัญญาอยู่ ก็เหมือนจะหาสัญญาบ่มิได้ พึงพิจารณาให้เห็นคุณานิสงส์ฉะนี้ 


  ยังความรักความยินดีให้บังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแล้ว จึงล่วงเสียซึ่งอารมณ์แห่งตติยารูปฌานอารมณ์ที่สำคัญว่าปฐมารูปฌาน ไม่มีนั้นพึงสละละเสียอย่าได้มนสิการกำหนดกฏหมายเพิกเฉยเสีย อย่ายึดอย่าหน่วงเอา อย่าผูกพันไว้ในสันดาน พึงกำหนดเอาแต่ตติยารูปฌานเป็นอารมณ์กระทำบริกรรมว่า สนฺตเมตํ ปณีตเมตํ   ตติยารูปจิตนี้ ละเอียดประณีตบรรจง บ่มิได้หยาบ ตกฺกาหตา วิตกฺกาหตา กาตพฺพา  พึงนำมาซึ่งตติยารูปวิญญาณด้วยวิตกโดยวิเศษวิตกวิจารเนือง ๆ อยู่แล้วนิมิตแห่งตติยารูปจิตก็จะบังเกิด นิวรรณธรรมก็สงบจากสันดาน เมื่อนิวรรณธรรมสงบแล้ว จิตก็จะตั้งได้เป็นอุปจารสมาธิแล้วให้พระโยคาพจรส้องเสพนิมิตแห่งตติยารูปจิตเนือง ๆ อย่าได้ละได้ลืมซึ่งอุตสาหะกระทำบริกรรมว่า  สนฺตเมตํ ปณีตเมตํ   ตติยารูปจิตนี้ละเอียด ตติยารูปจิตนี้ประณีต บริกรรมไป ๆ ร้อยคาบพันคาบหมื่นคาบแสนคาบ กว่าจิตจะแน่แน่วเป็นอัปปนาได้สำเร็จจตุตถารูปฌานอันชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนนั้น แท้จริงอรูปสมาบัติ ๔ นี้ นับเข้าในปัญจมฌาน กอปรด้วยองค์ ๒ คือเอกัคคตา แลอุเบกขา วิตก วิจารปีติสุข นั้นจะได้เป็นองค์แห่งอรูปสมาบัติหามิได้ แลข้อซึ่งว่าให้กระทำวิตกให้ตั้งวิตกไว้ 


   ข้อนี้นี่เฉพาะว่าบุรพภาคเบื้องต้น กาลเมื่อดำรงจิตในบุรพภาคนั้น จะทิ้งวิตกวิจารเสียบ่มิได้ จำจะมีวิจารเป็นเดิมก่อน เพราะเหตุว่าอรูปฌานนี้ล่วงอารมณ์กันทุกชั้น ๆ จะยืนอารมณ์ไว้อย่างเดียวกันอย่างรูปาพจรสมาบัตินั้นยืนไว้บ่มิได้ อันรูปสมาบัตินั้นถ้าเอากสิณสิ่งใดเป็นอารมณ์แล้ว จะตั้งกสิณนั้นให้ขึงไว้ไม่เปลี่ยนกสิณเลย จะเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป ให้ตลอดตราบเท่าถึงปัญจมฌานนั้นก็อาจเข้าได้เพราะเห็นว่าอรูปฌานนั้น อารมณ์ยืนไม่เปลี่ยน อารมณ์เหมือนรูปฌาน ๆ นี้ล่วงอารมณ์ไม่ยืน ต้องล่วงอารมณ์กันทุกชั้น ๆ เหตุดังนั้น ในบุพภาคแรกจำเริญอรูปสมาบัติทั้ง ๔ นี้จึงมิอาจละวิตกวิจารเสียได้ ต้องมีวิตกวิจารในบุรพภาคก่อน ต่อถึงอัปปนาจิตแล้วจึงปราศจากวิตกวิจาร คงมีองค์อยู่แต่ ๒ ประการคือ เอกัคคตากับอุเบกขา ในปฐมอัปปนาแรกได้จตุถารูปฌานนี้ จตุตถารูปจิตบังเกิดขณะ ๑ อุเบกขาญาณสัมปยุตกามาพจรชวนะที่ให้สำเร็จกิจเป็นบริกรรมแลอุปจาร เป็นอนุโลมแลโคตรภูนั้นบังเกิด ๓ ขณะบ้าง ๔ ขณะบ้างอย่างสำแดงมาแล้วแต่หลัง จตุตถารูปฌานนี้ ก็มีคุณานิสงส์ ละรูปสัญญาแลปฏิฆสัญญาแลนานัตตสัญญาเสียได้เหมือนกันกับอรูปฌานเบื้องต้น ที่สำแดงแล้วแต่เดิมทีแลจตุตถารูปฌานได้นามบัญญัติชื่อว่าเนวสัญญานั้นด้วยอรรถว่ามีสัญญาเวทนา แลสัมปยุตธรรมทั้งปวง อันละเอียดสิ้นทุกสิ่งทุกประการใช่จะละเอียดแต่สัญญาสิ่งเดียวนั้นหาบ่มิได้ ข้อซึ่งยกขึ้นว่าจตุตถารูปจิตมีสัญญาอันละเอียด ถ้ามาสัญญาก็เหมือนดุจหาสัญญาบ่มิได้ 


  ข้อนี้นี่ว่าด้วยสามารถประธานนัย ยกสัญญาขึ้นตั้งเป็นประธาน ที่แท้นั้นจะละเอียดแต่สัญญาสิ่งเดียวหาบ่มิได้ จิตก็จะละเอียดเจตสิกแต่บรรดาสัมปยุตด้วยจิตนั้นก็ละเอียด มีคำปุจฉาว่า  สนฺโต เจ มนสิ กโรติ กถํ สมติกฺกโมโหติ   ว่าด้วยพระโยคาพจรผู้จำเริญ จตุตถารูปฌานนั้น เมื่อกระทำมนสิการกำหนดกฏหมายอยู่ว่าตติยารูปจิตละเอียดตติยารูปจิตประณีตวิตกวิจารอยู่เนือง ๆ วิสัชนาว่า อสมาปชฺชิตุกามตาย   พระโยคาพจรกุลบุตรจะล่วงตติยารูปฌานเสียได้นั้น เพราะเหตุที่มิได้ปรารถนาที่จะเข้าสู่ตติยารูปฌาน เห็นว่าตติยารูปฌานละเอียด ตั้งจิตวิจารอยู่ในตติยารูปจิตก็จริงอยู่แลแต่ทว่าหาได้คิดว่าจะพิจารณาอารมณ์ แต่งตติยาจิตนั้นไม่ ที่จะได้คิดว่าอาตมาจะเข้าสู่ตติยารูปฌานอีก อาตมาจะอธิษฐานเอาตติยารูปฌานอีก อาตมาจะออกจากตติยารูปฌานอีกอาตมาจะพิจารณาติติยารูปฌานอีก จะได้คิดดังนี้หาบ่มิได้ อาศัยเหตุฉะนี้พระโยคาพจรนั้นจึงอาจล่วงเสียซึ่งตติยารูปฌานนั้นได้ 


   เออก็เหตุไฉนเมื่อเห็นตติยารูปฌานละเอียดประณีตบรรจงดีแล้วจึงล่วงละเสียไม่เข้าสู่ตติยารูปฌานเล่า ข้อซึ่งไม่เข้าสู่ตติยารูปฌานนั้นเพราะเหตุที่เห็นว่า เนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้นละเอียดยิ่งกว่าตติยารูปประณีตกว่าตติยารูป จักรักใคร่ผูกพันอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ปรารถนาเนวสัญญานั้นเป็นเบื้องหน้า จึงล่วงเสียซึ่งตติยารูปฌานเปรียบปานดุจสมเด็จพระมหากษัตริย์ อันเสด็จสถิตเหนือคอช้างพระที่นั่งตัวประเสริฐ เสด็จโดยนครวิถีถนนหลวงด้วยพระเดชานุภาพเป็นอันมาก   ทนฺตการาทโย ทิสฺวา  ได้ทอดพระเนตรเห็นช่างทั้งหลายเป็นต้นว่าช่างไม้แลช่างงาอันเลื่อยงาผ่าเป็นซีกน้อยแลซีกใหญ่ กระทำเครื่องไม้แลเครื่องเงางามประหลาดต่าง ๆ ตามศีลปศาสตร์ตนเคยกระทำบรมกษัตริย์นั้นครั้นทอดพระเนตรเห็นก็ทรงพระโสมนัสปรีดาชมเชยว่า ช่างเหล่านี้ขยันนักหนาฝีมือดี ๆ กระทำการชำนิชำนาญควรจะเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอน ลูกศิษย์ได้ตรัสชมฝีมือช่างทั้งปวงก็จริง แต่ทว่าพระองค์จะได้ปรารถนาที่จะละสมบัติเสียแล้วแลจะเป็นนายช่างเหมือนอย่างชนเหล่านั้นหาบ่มิได้เหตุใด เหตุว่าสมบัติประเสริฐเลิศกว่าศิลปศาสตร์ช่างทั้งปวงตกว่าชมฝีมือช่างนั้นชมนักชมหนา แต่น้ำพระทัยมิได้ปรารถนาที่จะเป็นช่าง อันนี้แลมีอุปมาฉันใด พระโยคาพจรผู้กระทำมนสิการว่าตติยารูปละเอียด ตติยารูปจิตประณีตนั้น มนสิการเอาเป็นนักเป็นหนาก็จริงแล แต่ทว่าจะได้ปรารถนาที่จะเข้าสู่ตติยารูปฌานอีกหาบ่มิได้ จิตนั้นรักใคร่ปรารถนาปรารภอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน จึงจะล่วงเสียบ่มิได้เข้าสู่ตติยารูปฌาน เพราะเหตุเห็นว่าเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น มีอานิสงส์มากยิ่งกว่าตติยารูปฌาน มีอุปไมยดังพระมหากษัตริย์อันชมฝีมือช่าง แลมิได้ปรารถนาที่จะถอยพระองค์ลงเป็นช่างนั้น 


  เนวสัญญานาสัญญายตนฌานนี้ บางคาบสมเด็จพระพุทธองค์ตรัสเทศนาเรียกว่าสังขาราวเสสสมบัติเพราะเหตุว่าละเอียดด้วยแท้ มีสัญญาก็เหมือนดุจหาสัญญาบ่มิได้ ครั้นจะว่าไม่มีสัญญาเลยก็ว่าบ่มิได้ เพราะเหตุว่าสัญญาละเอียด ๆ นั้น ยังอยู่เปรียบเหมือนน้ำที่ยังร้อนอยู่นั้น จะว่าหาเตโชธาตุบ่มิได้ ปราศจากเตโชธาตุนั้นหาบ่มิได้ ไม่มีเตโชธาตุแล้ว ดังฤๅ น้ำจะร้อนเล่า เตโชธาตุนั้นมีอยู่เป็นแท้น้ำจึงร้อน แต่ทว่าเตโชธาตุนั้นละเอียดกว่าละเอียดที่จะเอามาใช้สอยกระทำการหุงต้มปิ้งจี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นใช้สอยบ่มิได้ สัญญาในจตุตถารูปสมาบัตินั้น ก็ละเอียดกว่าละเอียด พ้นวิสัยที่พระโยคาพจรจะพิจารณาเอาเป็นอารมณ์แห่งพระวิปัสสนานิพพิทาฌาณได้ มีอุปไมยดังนั้น แท้จริงพระโยคาพจรที่บำเพ็ญพระวิปัสสนากรรมฐานนั้น ถ้าไม่พิจารณานามขันธ์กองอื่นเลย จึงพึงพิจารณาแต่เนวสัญญานาสัญญายตนขันธ์กองเดียวนั้น บ่มิอาจจะยังวิปัสสนานิพพิทาญาณให้บังเกิดได้ 


   อันวิปัสสนานิพพิทาญาณจะบังเกิดให้เกลียดหน่ายในสังสารวัฏนั้นอาศัยแก่พิจารณานามขันธ์หยาบ ๆ อันจะพิจารณานามขันธ์ที่ละเอียด ๆ นั้น มิอาจจะยังความเกลียดหน่ายให้บังเกิดได้ ต่อเมื่อได้มีปัญญากล้าหาญเปรียบปานดุจดังพระสารีบุตรผู้เชี่ยวชาญในการที่จะพิจารณากลาปรูป จึงอาจที่จะพิจารณาเอาจตุตถารูปจิตเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนานิพพิทาฌาณได้   สุขุมตฺตํ คตา  สัญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนจิตนั้น ถึงซึ่งภาวะละเอียดเปรียบเหมือนน้ำมันทาบาตรแลน้ำอันซับอยู่ในหนทาง กิระดังได้ยินมาสามเณรองค์หนึ่งเอาน้ำมันทาบาตรแล้วก็ตั้งไว้ ครั้นถึงเพลาฉันกระยาคู พระมหาเถระผู้เป็นชีต้นร้องเรียกจะเอาบาตร สามเณรก็ว่าบาตรติดน้ำมันอยู่ พระมหาเถระจึงว่ายกมาเถิด เราจะเทไว้ในกระบอกน้ำมัน สามเณรจึงว่าน้ำมันนั้นข้าพเจ้าทามาตรไว้แต่พอให้กันสนิม จะมีมากถึงได้เทใส่กระบอกไว้นั้นก็หาบ่มิได้ตกว่าน้ำมันนั้นสักแต่ว่ามี ฉันใดก็ดี สัญญาในเนวสัญญานาสัญญาตนจิตนั้นก็ละเอียดกว่าละเอียดสักแต่มี มีอุปไมยในเนวสัญญานาสัญญายตนจิตนั้นก็ละเอียดกว่าละเอียดสักแต่มี มีอุปไมยดังนั้น 


  ยังมีสามเณรองค์ ๑ เล่าเดินทางไกลไปกับพระมหาเถระผู้เป็นอุปัชฌาย์ สามเณรนั้นเดินไปข้างหน้าไปพบน้ำซับอยู่ที่หนทาง จึงบอกแก่พระมหาเถระว่าทางเป็นน้ำพระเจ้าข้า ถอดรองเท้าเสียก่อนเถิด ดูกรเจ้าสามเณร ท่านจงเอาผ้าชุบอาบมาให้แก่เรา ๆ ร้อนนักหนา จะอาบน้ำเสียให้สบายคลายร้อน พระเจ้าข้าที่จะอาศัยอาบอาศัยฉันไม่ได้ น้ำน้อยแต่พอจะชุ่มรองเท้า ใส่รองเท้าไปนั้นรองเท้าจะชุ่ม ข้าพเจ้าจึงบอกให้ถอดรองเท้า ตกว่าน้ำนั้นสักแต่ว่ามีฉันใดสัญญาในเนวสัญญานาสัญญายตนจิตนั้นก็ละเอียดกว่าอะเอียดสักแต่ว่ามี มีอุปไมยดังนั้น 


  แต่นี้จักวิสัชนาใน ปกิณกถาให้เห็นแจ้งว่าอรูปสมาบัติต่างออกเป็น ๔ ประการดังนี้ด้วยสามารถ อารมณ์อันต่างล่วงอารมณ์ต่อ ๆ กัน ปฐมารูปฌาณนั้นล่วงเสียซึ่งกสิณนิมิตพิจารณาแต่อาการที่มีกสิณเพิกแล้วเป็นอารมณ์ ทุติยารูปฌานนั้น ล่วงอากาศเสียพิจารณาแต่ปฐมารูปเป็นอารมณ์ตติยารูปฌานนั้น ล่วงตติยารูปเสียพิจารณาที่สูญเปล่า ที่ไม่มีปฐมารูปเป็นอารมณ์ จตุตถารูปฌานนั้น ล่วงสูญที่เปล่าที่ไม่มีแห่งปฐมารูปนั้นเสีย พิจารณาเอาแต่ตติยารูปจิตเป็นอารมณ์ ตกว่าอารมณ์นั้นต่างล่วงอารมณ์ต่อ ๆ กันฉะนั้น แต่องค์ฌานนั้นจะได้ล่วงกันหาบ่มิได้ อรูปฌานทั้ง ๔ นี้มีองค์ ๒ ประการ คือเอกัคคตากับอุเบกขาเหมือนกันสิ้นองค์แห่งอรูปฌานทั้ง ๔ นี้ บ่มิได้แปลกกัน 


  มีคำปุจฉาว่าอรูปฌานทั้ง ๔ นี้ เมื่อแลมีองค์ ๒ ประการเหมือนกันสิ้นไม่แปลกนั้น ทำไฉนจึงประณีตกว่ากันละเอียดกว่ากันเป็นนั้น ๆ ด้วยเหตุผลเป็นประการใด วิสัชนาว่าองค์ ๒ ประการเหมือนกันไม่แปลกกันก็จริง แต่ทว่าไม่แปลกกันแต่องค์อารมณ์นั้นแปลกกัน ประณีตกว่ากันเป็นชั้น ๆ ละเอียดกว่ากันเป็นชั้น ๆ เปรียบเหมือนพื้นปรางค์ปราสาททั้ง ๔ แลแผ่นผ้าสาฎก ๔ ผืนอันแปลกกันกิระดังได้ยินมา ยังมีปรางค์ปราสาทอันหนึ่งมีพื้นได้ ๔ ชั้น ๆ เบื้องต่ำนั้นบริบูรณ์ไปด้วยเบญจกามคุณ คือขับร้องรำฟ้อนดีดสีตีเป่าดุริยางค์ดนตรีทั้งปวงแต่ล้วนเป็นทิพย์ เตียงตั่งที่นั่งที่นอนผ้านุ่งผ้าห่มดอกไม้ของหอมโภชนาหารสรรพมีพร้อม แต่ล้วนแล้วด้วยเครื่องทิพย์บริบูรณ์นักหนาอยู่แล้ว แต่ทว่าไม่บริบูรณ์เหมือนชั้นคำรบ ๒ ๆ นั้น บริบูรณ์ยิ่งกว่ากัน ครั้นขึ้นไปถึงชั้นคำรบ ๓ นั้นก็ยิ่งมากยิ่งบริบูรณ์หนักขึ้นไปกว่าชั้นเป็นคำรบ ๒ ยิ่งขึ้นไปถึงชั้น ๔ ก็ยิ่งบริบูรณ์กว่าชั้น ๓ ได้ ๑๐๐ เท่า ๑๐๐๐ ทวี ตกว่าพื้นทั้ง ๔ แห่งปรางค์ปราสาทนั้นเท่ากัน หาแปลกกันไม่ แปลกกันแต่ปัญจกามคุณยิ่งกว่ากันด้วยเบญจกามคุณแลมีฉันใด อรูปฌานทั้ง ๔ นี้มีองค์ ๒ ประการเท่ากันหาแปลกกันไม่ แต่ทว่ายิ่งกว่ากันด้วยอารมณ์ละเอียดกว่ากันประณีตกว่ากันเป็นชั้น ๆ ด้วยสามารถมีอารมณ์ต่าง ๆ กันก็มีอุปไมยดังนี้ 


  กิระดังได้ยินมา ยังมีสตรีภาพ ๔ คนปั่นด้ายด้วยกันในที่อันเดียวกัน สตรีภาพผู้หนึ่งนั้นปั่นด้ายเส้นใหญ่ ผู้หนึ่งปั่นด้ายเส้นรวม ผู้หนึ่งปั่นด้ายเส้นเล็ก ผู้หนึ่งนั้นปั่นด้ายเส้นละเอียด ครั้นปั่นเสร็จแล้ว ก็เอาออกมาทอผ้าผืนเท่ากัน ครั้นตัดออกจากฟิมแล้ว เอามาวัดกันก็กว้างเท่ากันยาวเท่ากัน แต่เนื้อผ้าไม่เหมือนกันเนื้อดีกว่ากันเป็นชั้น ๆ แลฉันใด อรูปฌานทั้ง ๔ นั้นมีองค์ ๒ ประการเหมือนกันก็จริงแต่ยิ่งกว่ากันด้วยอารมณ์ละเอียดกว่ากันเป็นชั้น ๆ ด้วยสามารถมีอารมณ์อันต่าง ๆ กันนักปราชญ์พึงสัญนิษฐานว่าทุติยารูปฌานนั้นได้อาศัยพึ่งพิงยึดหน่วงปฐมารูปวิญญาณ 


  ฝ่ายจตุตถารูปฌานนั้น ได้อาศัยยึดหน่วงตติยารูปวิญญาณ  อสุจิพหิมณฺฑเปลคฺโค   เปรียบเหมือนบุรษ ๔ คนยืนอยู่ที่มณฑป ยังมีมณฑปอันหนึ่งประดิษฐานอยู่ในประเทศอันอันลามกโสโครก บุรุษผู้หนึ่งเดินมาในสถานที่นั้น แลเห็นมณฑปก็ดีใจ สำคัญว่าจะได้สำนักอาศัยหลับนอนให้เป็นสุข ครั้นเข้าไปใกล้แลเห็นอสุจิก็มีความเกลียดความหน่าย บุรุษนั้นมิได้เข้าไปในมณฑปเอาแต่มือนั้นเข้ายึดเข้าหน่วงมณฑปแล้ว ก็ยืนโหนตัวอยู่ที่มณฑปอันนั้น ยังมีบุรุษอื่นอีกคนหนึ่งเล่า เดินมาในสถานที่นั้น ชายผู้นั้นแลเห็นบุรุษที่ยืนอยู่ก่อนยึดหน่วงเอามณฑปอยู่ดังนั้น ก็ดำริว่าบุรุษผู้นี้ ยืนแอบชายร่มชอบกลหนักหนาอาตมาจะไปยืนแอบบุรุษผู้นั้นอยู่ให้สบายใจสักหน่อย คิดแล้วชายผู้นั้นก็เข้าไปใกล้กอดรัดกรัชกายแห่งบุรุษผู้นั้นเข้าแล้ว ก็ยืนเป็น ๒ คนด้วยกัน ยังมีบุรุษผู้หนึ่งเดินมาถึงประเทศที่นั้นอีกคนหนึ่งเล่า แลเห็นอาการแห่งคนทั้ง ๒ นั้นก็ดำริว่าชนทั้ง ๒ นี้ยืนหาดีไม่ ผู้หนึ่งยืนยึดหน่วงมณฑปโหนตัวอยู่หาถนัดไม่ ผู้หนึ่งนั้นเห็นดีอย่างไรจึงเข้าไปยืนกอดยืนรัด บัดเดี๋ยวก็จะพากันพลันม้วนลงไปในโสโครกหาไม่ช้า อาตมานี้ไม่เข้าไปในสำหนักแห่งชายทั้ง ๒ คนนั้นแล้ว จะยืนอยู่ที่เปล่าภายนอกเถิด 


  คิดแล้วบุรุษนั้นก็ยืนอยู่ที่เปล่าภายนอกพ้นจากประเทศที่ชาย ๒ คนยืน ยังมีบุรุษอื่นอีกคนหนึ่งเล่าเดินมาในสถานที่นั้น เห็นอาการอันยืนแห่งชนทั้ง ๒ ก็ดำริว่าชายทั้ง ๒ คนยืนภายในนั้น ใกล้จะตกลงในที่ลามก ชายผู้นั้นอยู่ในที่เปล่าภายนอกนี้แลยืนดีแล้ว อาตมาจะไปยืนอยู่ด้วยเถิด คิดแล้วบุรุษนั้นก็ไปยืนแอบแนบชิดรัดรึงกายแห่งชายที่ยืนภายนอกนั้น อันนี้แลมีอุปมาฉันใด อากาศที่พระโยคาพจรเพิกกสิณเสียแล้วนั้น มีอุปไมยดังมณฑปอันอยู่ในที่ประเทศลามกโสโครก ปฐมารูปฌานที่น่าเกลียดหน่ายจากรูป ยึดหน่วงเอาแต่อากาศที่มีกสิณเพิกเเล้วเป็นอารมณ์นั้น มีอุปไมยดังบุรุษอันมาถึงก่อนเกลียดอสุจิมิได้เข้าไปในมณฑป เอาแต่มือเข้ายึดหน่วงเอาแต่มณฑปแล้ว แลยืนโหนตัวอยู่ที่มณฑปนั้น แลทุติยารูปฌานที่ล่วงอากาศเสีย แลยึดหน่วงเอาแต่ปฐมารูปวิญญานเป็นอารมณ์นั้น มีอุปไมยดังบุรุษอันมาที่ ๒ เข้ารอบรัดบุรุษที่มาก่อน ยืนยึดหน่วงกรัชกายบุรุษที่มาเป็นปฐมแลตติยารูปฌานเป็นอารมณ์ที่ล่วงเสียซึ่งปฐมารูปวิญญาน ยึดหน่วงเอาที่สูญที่เปล่าที่ไม่มีปฐมารูป มีอุปไมยดังบุรุษอันมาที่ ๓ เห็นชายทั้ง ๒ คนยืนหาดีไม่ แลยืนอยู่ในที่เปล่าภายนอกพ้นจากประเทศที่บุรุษ ๒ ยืนแลจตุตถารูปฌานที่แอบเข้าเสียซึ่งที่สูญซึ่งที่สูญที่เปล่าแลหน่วงเอาตติยารูปวิญญานเป็นอารมณ์ มีอุปไมยดังบุรุษอันมาที่ ๔ เห็นว่าชายที่ยืนอยู่ภายนอกนั้น ยินดีแลเข้าอิง ยืนยึดหน่วงเอากรัชกายแห่งชายนั้นมีคำปุจฉาว่า 


  พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญจตุตถารูปกรรมฐาน คือเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้นย่อมพิจารณาเห็นโทษแห่งตติยารูปฌานว่า   อาสนฺนวิญฺญาณญฺจายตนปจฺจตฺถิกา  ตติยารูปฌานนี้มีข้าศึก คือวิญญาณัญจายตนะอยู่ใกล้ จะได้ละเอียดเหมือนเวนสัญญานาสัญญายตนฌานหาบ่มิได้ เมื่อเห็นโทษแห่งตติยารูปฌานดังนี้เหตุไฉนจึงบริกรรมว่า  สนฺตเมตํ ปณีตเมตํ  มนสิการกำหนดกฏหมายว่า ตติยารูปวิญญานละเอียด ตติยารูปวิญญานประณีตบรรจงเล่าความหน้ากับความหลังไม่เหมือนกัน เดิมสิพิจารณาเห็นโทษ ติเตียนว่าเสียไม่ดีแล้ว เหตุไฉนเมื่อบริกรรม จึงชมว่าดีประณีตเล่า อาศัยเหตุผลเป็นประการใดวิสัชนาว่าเดิมนั้นเห็นว่าตติยารูปหยาบ เห็นว่าไม่ละเอียดเหมือนเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน จึงละล่วงเสีย ไม่พอใจเข้าสู่ตติยารูปฌานจิตนั้นปรารภปรารถนาที่จะเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ครั้นเมื่อจะดำรงจิตขึ้นสู่เนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น หามีอารมณ์อันใดอันหนึ่งจะเป็นที่ยึดหน่วงไม่ จนเข้าแล้วก็กลับหน่วงเอาตติยารูปเป็นอารมณ์ กลับชมว่าละเอียดในกาลเมื่อภายหลังเปรียบเหมือนข้าหลวงอันพิจารณาเห็นโทษแห่งพระมหากษัตริย์ แลบ่าวอันพิจารณาเห็นโทษแห่งนายว่านายหาศีลหาสัตย์บ่มิได้ กอปรด้วยกายสมาจาร แลวจีสมาจาร แลมโนสมาจารอันหยาบช้าทารุณ ติเตียนว่าเจ้านายเรานี้ไม่ดีกระทำความชั่วหยาบช้าดังนี้ ๆ เมื่อเห็นว่าไม่ดีแล้วจะหาที่พึ้งอื่นเลย ชั่ว ๆ ดี ๆ ก็จำเป็นเข้าไปสู่หาสมาคมแต่พอได้อาศัยเลี้ยงชีวิตอันนี้แลมีฉันใด พระโยคาพจรผู้จำเริญเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น 


  เมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งตติยารูปจิตว่า ตติยารูปจิตนั้นหยาบแล้วจะหาอารมณ์ที่ละเอียดว่าตติยารูปจิตที่หาบ่มิได้ จนใจแล้วก็กลับยึดหน่วงเอาตติยารูปจิตเป็นอารมณ์ กลับชมว่าละเอียดประณีตบรรจงมีอุปไมยดังนั้น  อารุฬฺโห อารุฬฺโห ทีฆนิสฺเสณี ยถา  ถ้ามิดังนั้นเปรียบเหมือนบุคคลอันขึ้นบันไดที่ยาวขึ้นไป ๆ ไม่มีอันใดจะเป็นที่ยึดที่หน่วง เหลียวซ้ายแลขวาที่ยึดที่หน่วงบ่มิได้ ก็กลับยึดบันไดนั้นเอง ถ้ามิดังนั้น ปพฺพตญฺจ อารุฬฺโห   เปรียบเหมือนบุคคลอันขึ้นสู่มิสกบรรพต ขึ้นเขาอันแล้วไปด้วยศิลาเจือกันเมื่อขึ้นไป ๆ ไม่มีต้นไม้เครือเขาเถาวัลย์จะยึดจะหน่วงแล้ว บุคคลผู้นั้นก็ยึดหน่วงเอายอดแห่งภูเขานั้นเอาเป็นที่ดำรงกาย ถ้ามิดังนั้น   ยถา คิริมารุฬฺโห  เปรียบเหมือนบุคคลที่ขึ้นสู่เขาด้วยศิลา ธรรมดาว่าเขาศิลานี้มักกำชับดำเนินได้ด้วยลำพังกาย 


  ถึงกระนั้นก็ดี เมื่อดำเนินสูงขึ้นไป ๆ ก็ได้อาศัยเท้าเข่าแห่งตน ได้อาศัยกรานเข่าแห่งตน อันนี้แลมีฉันใด พระโยคาพจรปรารถนาจะเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น ก็ได้อาศัยยึดหน่วงตติยารูป ได้เท้าได้กรานได้ยึดได้หน่วง ตติยารูปวิญญาณจึงอาจจะเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ได้สำเร็จในรถความปรารถนามีอุปไมยดังนั้น ฯ 


วินิจฉัยในอรูปกรรมฐานยุติเท่านี้



อาทานิ อรูปานนฺตรํ เอกสญฺญาติ เอวํ อุทิฏาย อาหาเรปฏิกูล สญฺญาย ภาวนานิทฺเทโส อนุปปฺตฺโต  บัดนี้ภาวนานิเทสแห่งอาหารปฏิกูลสัญญามาถึงแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธโฆษาจารย์ จะสำแดงพิธีแห่งอาหารปฏิกูลสัญญา แก้บทมาติกาคือ เอาสัญญาที่ข้าพระพุทธเจ้าสำแดงไว้โดยย่อนั้น จะวิสัชนาออกให้พิศดารในลำดับแห่งอรูปกรรมฐานทั้ง ๔ ประการ เหตุไฉนจึงได้ชื่อว่า วิสัชนาว่าธรรมชาติอันชื่อว่าอาหารนั้น ด้วยอรรถว่านำมาซึ่งวัตถุอันสมควรจะนำมาอธิบายว่า ธรรมชาติอันใดมีกิริยาอันนำมาเป็นธุระ มีกิริยาอันนำมาเป็นกิจธรรมชาติอันนั้น แลได้ชื่อว่าอาหาร  โส จตุพฺพิโธ ถ้าจะสำแดงโดยสรุป อาหารนั้นมี ๔ ประการ คือกวฬิงการาหารประการ ๑ ผัสสาหารประการ ๑ มโนสัญเจตนาหารประการ ๑ วิญญาณาหารประการ ๑ เป็น ๔ ประการด้วยกันดังนี้ 


   กวฬิงการาหารนั้นได้แก่ของบริโภคเป็นต้นว่า ข้าว น้ำ ขนม ของกินอันบุคคลกระทำเป็นคำแล้วแลกลืนกิน ผัสสาหารนั้นได้แก่ผัสสาเจตสิกอันมีลักษณะให้ถูกต้อง ซึ่งอารมณ์มโนสัญเจตนาหารนั้นได้แก่อกุศลจิต ๑๒ จิตโลกิยกุศลจิต ๑๗ จิตวิญญาณาหารนั้น ได้แก่ปฏิสนธิจิต   โก ปเนตฺถ กึ อาหรติ จึงมีคำปุจฉาว่าอาหาร ๔ ประการนั้นแต่ละสิ่ง ๆ นั้น มีพนักงานประมวลเอาสิ่งอันใดมานำเอาสิ่งอันใดมา วิสัชนาว่า กวฬิงการาหารนั้นนำมาซึ่งรูปกาย มีโอชะเป็นคำรบ ๘ ผัสสาหารนั้นนำมาซึ่งเวทนา ๓ คือ สุขเวทนาและทุกขเวทนา แลอุเบกขาเวทนา มโนสัญเจตนาหารนั้น นำมาซึ่งปฏิสนธิจิต ให้ประดิษฐานอยู่ในภพทั้ง ๓ วิญญาณาหารนั้น นำมาซึ่งกัมมัชชรูปแลเวทนาทิตยขันธ์ในขณะเมื่อตั้งปฏิสนธิ แลอาหาร ๔ ประการนี้ แต่ล้วนเป็นให้ต้องทุกข์ ต้องภัยต้องอุปัทอันตรายต่าง ๆ เป็นอเนกบรรยาย 


   เมื่อสติปัญญาพิจารณาโดยละเอียดแล้ว แต่ละสิ่ง ๆ นั้นน่าสะดุ้งน่ากลัวหนักหนา สภาวะมีความรักความยินดีในการที่จะบริโภค อดกลั้นทนทานมิได้ลุอำนาจแก่รสตัณหา นี่แลได้ชื่อว่าภัยบังเกิดแต่ความยินดีในกวฬิงการาหาร ขึ้นชื่อว่ายินดีในกวฬิงการาหารนี้ มีภัยมากกว่ามากนัก เมื่อปราศจากสติปัญญาหาความพิจารณาบ่มิได้ ก็เพิกเฉยอยู่ อย่างประหนึ่งว่ามีความยินดีในอาหารนั้นหาภัยมิได้ต่อมีสติปัญญาพิจารณาละเอียดไป จึงจะเห็นว่าความยินดีในกวฬิงการาหารนั้น กอปรด้วยภัยอันพิลึกควรจะสะดุ้งตกประหม่า 


   ผสฺสาหาเร อุปคมนฺ ภยํ  ฝ่ายผัสสาหารนั้นเล่า ก็กอปรด้วยภัยเหมือนกันกับกวฬิงการาหาร กิริยาที่เข้าไปใกล้นั้นแลเป็นภัยในผัสสาหารอธิบายว่า อาการที่มิได้สำรวมอินทรีย์ลุอำนาจแก่ความปรารถนา ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส แลสัมผัสในที่อันบ่มิควรจะดูจะฟัง สุด ดม แลลิ้มเลียสัมผัส นี้แลได้ชื่อว่าภัยบังเกิดแต่กิริยาที่เข้าไปผัสสาหาร เมื่อประมาทอยู่ไม่พิจารณาก็เห็นว่า ผัสสาหารนั้นหาภัย บ่มิได้เมื่อพิจารณา ให้ละเอียดก็ประกอบไปด้วยภัยอันพิลึก  มโนสญฺเจตนาหาเร อุปฺปตฺติ ภยํ  ฝ่ายมโนสัญเจตนาหารนั้นเล่า ก็ประกอบด้วยภัยอันพิลึกยิ่งขึ้นไปกว่าผัสสาหารนั่นร้อยเท่า กิริยาที่ให้บังเกิดภพนี้เป็นภัยในมโนสัญเจตนาหาร อธิยายว่าสัตว์ทั้งหลายอันจะเวียนว่ายอยู่ในกระแสชลาโลก โอฆสงสารนับชาติมากกว่ามากอเนกอนันต์ ทั้งนี้ก็อาศัยแก่มโนสัญเจตนาหารนั้น แลตกแห่งให้บังเกิดอาหารที่มโนสัญเจตนาหารกระทำให้เวียนเกิดอยู่ในภพ ให้ช้าถึงพระนิพพานนั้นน่ากลัวสุดกำลัง 


   วิญฺญาณาหาเร ปฏิสนฺธิ ภยํ  กิริยาที่ตั้งปฏิสนธิในกำเนิดทั้ง ๔ นั้นแลเป็นภัยในวิญญาณาหารอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายได้ทุกข์ได้ยากได้ความลำบาก ก็อาศัยแก่วิญญาณาหารนั้นแลเป็นต้นเป็นเดิม นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาให้เห็นในภัยทั้ง ๔ ประการ โดยนัยดังพรรณนามานี้  กวฬิงฺการาหาโร ปุตฺตมํสูปเมน กวฬิงการาหารของบริโภคมีข้าวน้ำเป็นอาทินั้น นักปราชญ์พึงปลงปัญญาให้เห็นโดยอุปมาเหมือนด้วยเนื้อแห่งบุตร อาการซึ่งเสพกวฬิงการาหารนั้นพึงปลงปัญญาให้เห็นว่าเหมือนบริโภคเนื้อบุตร  กิร  ดังได้ยินมาผัวมีพ่อแม่ลูก ๓ คนพากันมาในมรรคากันดาร เมื่อสิ้นเสบียงอาหารแล้ว และยังข้ามทางกันดารไปมิพ้น ผัวเมีย ๒ คนก็จนใจ ขะขวนขวายหาอาหารสิ่งอื่น ๆ ก็หาไม่ได้ หิวโหยอิดโรยนักแล้วก็ฆ่าบุตรนั้นเสียกับทั้งรัก ขณะเมื่อดินเนื้อแห่งบุตรนั้นจะมีความยินดีปรีดาแต่สักหน่อยหาบ่มิได้จำเป็นจำกิน กินแต่พอให้มีแรงเดินข้ามทางกันดาร อันนี้แลมีฉันใด 


   พระโยคาพจรกุลบุตรผู้เสพกวฬิงการาหารนั้น ก็พึงปลงปัญญาพิจารณาอาหารนั้นให้เห็นปรากฏเหมือนด้วยเนื้อแห่งบุตร อาการที่เสพกวฬิงการาหารนั้นพึงปลงปัญญาให้เห็นว่า เหมือนบริโภคเนื้อแห่งบุตร อย่าได้มีความยินดีในอาหารพึงเสพอาหารแต่ให้พอมีกำลังที่จะตั้งสติอารมณ์บำเพ็ญสมณธรรมเอาเยี่ยงผัวเมีย ๒ คน ที่จำเป็นจำกินเนื้อลูกแห่งตนแต่จะให้มีแรงจะได้ข้ามแก่งกันดารนั้น  ผสฺสาหาโร นิจมฺมคาวูปเมน  และผัสสาหารนั้นนักปราชญ์พึงปลงปัญญาให้เห็นโดยอุปมาว่าเหมือนดัวยโคอันหาหนังมิได้ อารมณ์ทั้ง ๕ มีรูปเป็นอาทิอันมากระทบประสาทนั้น นักปราชญ์พึงปลงปัญญาให้เห็นว่า นกตะกรุมและเหยี่ยวอันบินมาเพื่อประโยชน์จะสับจะเฉี่ยวจิกทึ้ง ดังได้ยินมา โคอันหาหนังมิได้มีหัวอันอาบไปด้วยบุพโพหิตลำบากเวทนาอยู่นั้นถ้าเหลือบเห็นตะกรุมและแร้งเห็นกาและเห็นเหยี่ยวบินมาแต่ไกล ก็ย่อมตระหนกตกใจเหลียวหน้าเหลียวหลัง เซซังเข้าไปในที่กำบังรักษาตัวกลัวนกตะกรุมและแร้งจะยื้อแย่งจะทึ้งจะลาก กลัวกาและเหยี่ยวจะสับจะเฉี่ยวจะจิกเจาะอันนี้แลมีฉันใด พระโยคาพจรกุลบุตรก็พึงตั้งสติสัมปชัญญะเป็นที่ปิดบังจักขวาทิอินทรีย์ รักษาตัวพึงกลัวแต่อารมณ์มีรูปเป็นต้นมากระทบประสาทนั้น ให้เหมือนประดุจโคหาหนังบ่มิได้กลัวแก่แร้งกา เป็นอาทินั้น 


   มโนสญฺเจตนาหาโร องฺคารกาสูปเมน  มโนสัญเจตนาหาร คือกุศลากุศลกรรมอันเป็นเจ้าพนักงานตกแต่งให้เวียนเกิดอยู่ในภพทั้ง ๓ นั้น นักปราชญ์พึงปลงปัญญาให้เห็นโดยอุปมาเหมือนด้วยขุมถ่านเพลิง กิริยาที่เวียนเกิดอยู่ในภพนั้น พึงพิจารณาให้เห็นว่า เหมือนด้วยกิริยาที่สัตว์ทั้งหลายอยู่ในขุมถ่านเพลิงอันใหญ่ ธรรมดาว่าสัตว์อันตกอยู่ในขุมถ่านเพลิงอันใหญ่รุ่งเรืองเป็นเปลวนั้น ย่อมมีกรัชกายพุพองเปื่อยพังยุ่ยเป็นฝุ่นเป็นเถ้าหาบัญญัติมิได้แลมีฉันใด สัตว์ทั้งหลายที่เวียนเกิดอยู่ในภพนั้นก็พินาศฉิบหายด้วยชาติทุกข์เป็นอาทิ ถึงซึ่งภาวะหาบัญญัติมิได้ มีอุปไมยดังนี้ ผู้มีปัญญาพึงเกรงพึงกลัวแต่กิริยาที่จะบังเกิดในภพทั้ง ๓ ให้เหมือนกลัวภัยในขุมถ่านเพลิงนั้น 


   วิญฺญาณาหาโร สตฺตูปเมน  และวิญญาณาหารคือปฏิสนธิวิญญาณทั้ง ๑๙ จิตนั้น นักปราชญ์พึงปลงปัญญาให้เห็นโดยอุปมาว่าเหมือนด้วยหอกอันใหญ่ กิริยาที่สัตว์ทั้งหลายปฏิสนธิในกำเนิดทั้ง ๔ ประการนั้น นักปราชญ์พึงปลงปัญญาให้เห็นว่า เหมือนด้วยกิริยาที่นักโทษที่ต้องหอกใหญ่แห่งนายเพชฌฆาตแต่อกตลอดหลัง นักโทษที่ต้องหอกใหญ่นั้นมีแต่ทุกข์เป็นเบื้องหน้า ฉันใดก็ดี สัตว์ที่ถือเอาปฏิสนธิในกำเนิดทั้ง ๔ นั้นจำเดิมแต่ตั้งปฏิสนธิแล้วก็มีแต่ความลำบากเวทนาเป็นเบื้องหน้า มีแต่มรณาเป็นเบื้องหน้า มีอุปไมยดังนั้น ผู้มีปัญญาเร่งเกรงกลัวเเต่ปฏิสนธิจงหนักหนาอย่าได้ไว้เนื้อเชื่อใจแก่ปฏิสนธินั้นเลย ปฏิสนธินี้มิใช่อื่นใช่ไกลคือดอกไม้แห่งกิเลสมาร มารนำเอามาล่อมาลวงสัตว์ว่ามาเถิด ๆ มาเถิดที่นี่เถิด มีความสุขมากจะได้เชยชมสมบัติเป็นบรมสุข ไปนิพพานนั้นสูญไปเปล่า ๆ หาได้เชยชมสมบัติอันใดอันหนึ่งไม่ กิเลสมารลวงสัตว์ทั้งปวงด้วยการทั้งปวงดังนี้ 


   สัตว์ที่เป็นพาลหาปัญญาบ่มิได้ก็สำคัญว่าจริง มาตรแม้นว่ามีศรัทธาทำบุญให้ทานก็ตั้งหน้าปรารถนามนุษย์สมบัติ จะได้ปรารถนาพระนิพพานสมบัติหาบ่มิได้ เข้าใจว่าพระนิพพานสูญไปเปล่า ๆ หาสนุกสบายไม่ตกหลงเล่ห์กลแห่งกิเลสมาร ๆ ลวงให้หลง แต่พอให้ปฏิสนธิลงเข้าข่ายเข้ารั้วแห่งตนเห็นว่าหนีไม่พ้นจากวิสัยแห่งตนแล้ว ทีนั้นกิเลสมารก็ปล่อยทหารพญามัจจุราชทั้ง ๒ คือ ชราทุกข์ และพยาธิทุกข์นั้นเข้าและเล็บทุบต่อยทีละน้อย ๆ ทวีขึ้น ๆ เททุ่มรุมรันจนยับเยินเฉินชุกตีจนลุกไม่ขึ้นแล้วภายหลังพญามัชจุราชก็มาฟาดฟันบั่นศีรษะให้ขาดสิ้นชีวิตอินทรีย์ ทั้งนี้ก็อาศัยแก่วิญญาณาหาร คือปฏิสนธิจิตนั้นแลเป็นต้นเป็นเดิม เหตุฉะนี้ผู้มีปัญญาเร่งเกรงกลัวแต่ปฏิสนธินั้นจนหนักหนา พึงแสวงหาพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าอย่าได้หลงเล่ห์หลงกลแห่งกิเลสมาร และอาหาร ๔ ประการ มีนัยดังวิสัชนามานี้ นักปราชญ์พึงสัญนิษฐานว่า ในห้องพระกัมมัฏฐานอาหารปฏิกูลสัญญานี้ เฉพาะยกขึ้นวิสัชนาแต่กวฬิงการาหารสิ่งเดียว อาหาร ๓ ประการนั้นจะได้ยกขึ้น วิสัชนาในห้องพระกัมมัฏฐานอาหารปฏิกูลสัญญาหาบ่มิได้ 


   ตํ อาหาเร ปฏิกูลสญฺญํ ภาเวตุกาเมน   พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญพระกัมมัฏฐานอันชื่อว่าอาหารปฏิกูลสัญญานั้น พึงเรียนเอาพิธีที่จะพิจารณาอาหารปฏิกูลนั้นให้ชำนิชำนาญ อย่าให้พลั้งให้พลาด มาตรแม้ว่าแต่บทอันหนึ่งอย่าให้ผิด  รโหคเตน  เข้าไปในที่สงัดอยู่แต่ผู้เดียวแล้วพึงพิจารณากวฬิงการาหารด้วยอาการปฏิกูล ๑๐ ประการ  คมนโต   คือปฏกูลในกิริยาที่เดินไปนั้นประการ ๑  ปริเยสนโต  คือปฏิกูลในกิริยาอันแสวงหานั้นประการ ๑ ปริโภคโต  คือปฏิกูลในกิริยาที่บริโภคนั้นประการ ๑  อาสยโต  คือปฏิกูลในประเทศที่อยู่แห่งอาหารนั้นประการ ๑   นิธานโต  คือปฏิกูลด้วยกิริยาอันสั่งสมอยู่นานนั้นประการ ๑   อปริปกฺกโต  คือปฏิกูลในกาลเมื่อยังมิได้ย่อยประการ ๑  ปริปกฺกฌค  คือปฏิกูลในกาลเมื่อย่อยออกแล้วประการ ๑  ผลโต  คือปฏิกูลโดยผลประการ ๑  นิสสนฺทโต คือปฏิกูลในกาลเมื่อไหลหลั่งออกมานั้นประการ ๑  สมฺมกฺขนฺโต  คือปฏิกูลด้วยกิริยาที่กระทำให้แปดเปื้อนนั้นประการ ๑ เป็น ๑๐ ประการด้วยกัน 


   กถํ คมนโต  ข้อซึ่งให้พิจารณาปฏิกูลในกิริยาที่เดินไปนั้น จะให้พิจารณาเป็นประการใด วิสัชนาว่า ให้พระโยคาพจรกุลบุตรปลงปัญญาให้เห็นธรรมสังเวชว่า  มหานุภาเวน นาม สาสเน อาตมานี้ เป็นบรรพชิตบวชในพระบวรพุทธศาสนาแห่งสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมากด้วยพระเดชพระคุณมาก ด้วยศักดานุภาพล้ำเลิศประเสริฐ หาผู้จะเปรียบปานบ่มิได้ พุทฺธวจนสชฺฌายํ วา  อาตมานี้ บางคาบก็สังวัธยายพระพุทธวจนะอันเป็นพระไตรปิฏกสิ้นราตรียังรุ่ง บางคาบก็บำเพ็ญสมณธรรมจำเริญพระสมถกัมมัฏฐาน พระวิปัสสนากัมมัฏฐานตราบเท่าถึงเพลาพระสุริยอุทัยส่องแสงทิพากร 


   กาลสฺเสววุฏฐาย เพลาเช้าลุกขากอาสน์แล้ว อาตมานี้ก็ไปสู่ลานพระเจดีย์ พระศรีมหาโพธิ์ กระทำวัตตปฏิบัติกวาดเสร็จแล้ว อาตมาก็ตั้งไว้ซึ่งน้ำใช้และน้ำฉัน กวาดแผ้วอาวาสบริเวณที่อยู่แห่งตนแล้วก็ขึ้นสู่อาสนะกระทำมนสิการระลึกพระกัมมัฏฐาน ๒๐ คนบ้าง ๓๐ คนบ้าง โดยอันสมควรแก่อัธยาศัย เสนาสนะที่กระทำเพียรแห่งอาตมานี้กอปรด้วยร่มไม้และสระน้ำ จะอาบจะฉันเป็นผาสุกภาพบ่มิได้ขัดเคืองด้วยอุทกังไม่มีมนุษย์หญิงชายละเล้าละลุ่ม สงบสงัดปราศจากโทษ สมควรที่จะบังเกิดวิเวกสุขเสนาสนะอันเป็นที่สนุกบรมสุขถึงเพียงนี้ ควรแลหรืออาตมาสละละเมิดเสียได้ ไม่เอื้อเฟื้ออาลัยฌานาทิวิเวกเอาบาตรและจีวรบ่ายหน้าเฉพาะบ้านไปเพื่อประโยชน์ด้วยอาหาร เปรียบต่อสุนัขจิ้งจอกอันบ่ายหน้าสู่ป่าช้า เพื่อประโยชน์จะกินกเฬวระซากอสุภะ ควรจะอนิจจังสังเวชนี้หนักหนา จำเดิมแต่อาตมาเฉพาะหน้าสู่บ้านและย่างเท้าลงจากเตียง และตั้งเหยียบเหนือบรรจถรณ์เครื่องลาดนั้น เท้าแห่งอาตมาก็จะแปดเปื้อนผลคุลีละอองเถ้าแปดเปื้อนไปด้วยมูตรและคูถแสลงสาบเป็นอาทิ เหม็นร้ายเหม็นกาจจำเดิมแต่ย่างบาทจากห้องในดำเนินออกไปถึงหน้ามุขกุฏินั้น เท้าแห่งอาตมาก็แปดเปื้อนด้วยลามก เป็นต้นว่าขี้นกขี้ค้างคาว ปฏิกูลยิ่งขึ้นไปกว่าภายในห้องนั้นเป็น ๒ เท่า ๓ เท่า 


  ตโต เหฏิมตลํ   เมื่อออกจากหน้ามุขแล้วและลงไปถึงพื้นเบื้องต่ำ เท้าแห่งอาตมาก็แปดเปื้อนไปด้วยลามก เป็นต้นว่าขี้นกเค้าและขี้นกพิราบ โสโครกยิ่งขึ้นไปกว่าหน้ามุขนั้นเป็น ๒ เท่า ๓ เท่าอีกเล่า ยิ่งลงจากพื้นเบื้องต่ำแล้ว และดำเนินออกไปถึงบริเวณจังหวัดอาวาสกุฎินั้น ก็ยิ่งโสโครกปฏิกูลและพึงเกลียดโดยพิเศษมากขึ้นไปกว่าพื้นเบื้องต่ำนั้นหลายส่วนหลายเท่าในจังหวัดบริเวณนั้น โสโครกไปด้วยหยากเยื่อเชื้อฝอย ใบไม้เก่า ๆ อันลมพายุพัดให้ตกเรี่ยรายกระจายอยู่ในสถานที่ที่นั้น ๆ เดียรดาษกลาดเกลื่อน ไหนจะโสโครกด้วยมูตรและคูภเสมหะและเขฬะ อันภิกษุหนุ่มและสามเณรที่เป็นไข้ไปมิทันถ่ายลงไว้ถ่มลงไว้นั้นเล่าเหม็นเน่าเหม็นโขง น่ารังเกียจเกลียดอายหนักหนา 


   วสฺสกาเล  เมื่อเทศกาลวัสสันตฤดูฝนตกหนักนั้น ก็เป็นเปือกเป็นตมต้องเหยียบต้องย่ำ เป็นทั้งนี้ก็เพราะอาศัยมีประโยชน์ด้วยอาหารนั้นเป็นเดิมอดอยู่มิได้ ต้องลุยไปในน้ำเน่าและอสุจิลามกน่าสมเพชเวทนา  ปฏิกุลตรา วิหารรจฺฉา ยิ่งออกไปถึงซอยตรอกวิหารนั้น ก็ยิ่งปฏิกูลลามากขึ้นไปกว่านั้นเป็นส่วนหลายเท่า เมื่ออาตมาดำเนินไปโดยลำดับยกมือขึ้นนมัสการพระเจดีย์พระศรีมหาโพธ์แล้ว อาตมาก็เข้าไปยืนในโรงวิตกลามกอันเป็นโรคสำหรับพระภิกษุถือบิณฑบาตสันโดษไปยืนวิตกว่า วันนี้อาตมาจะไปบิณฑบาตในบ้านนั้นสกุลนั้น ธรรมดาพระภิกษุผู้ถือบิณฑบาตสันโดษนั้นย่อมเฉพาะวิตกที่บิณฑบาต แต่ในขณะเมื่อยืนอยู่ในโรงวิตกเพลาเดียว นอกกว่านั้นก็ตั้งหน้าเฉพาะต่อพระกัมมัฏฐาน วิตกอยู่แต่ในพระกัมมัฏฐานจะได้วิตกอยู่ด้วยบิณฑบาตในเพลาอื่น ๆ นอกจากเพลาที่ยืนอยู่ในโรงวิตกนั้นหาบ่มิได้อาศัยเหตุฉะนี้ พระภิกษุผู้พิจารณาอาหารปฏิกูลนั้น พึงปลงธรรมสังเวชพิจารณาว่า เมื่ออาตมาเข้าไปยืนอยู่ในโรงวิตก ๆ ถึงบ้านสกุลที่จะไปบิณฑบาตนั้นแล อาตมาก็บ่ายหน้าออกจากวิหารละเสียซึ่งพระเจดีย์อันงามประดุจกองแก้วมุกดา ละเสียซึ่งไม้พระศรีมหาโพธิ์อันงามประดุจกำแห่งนกยูง ละเสียซึ่งเสนาสนะอันบริบูรณ์ด้วยสิริประดุจทิพยพิมาน ให้หลงแก่ประเทศที่รโหฐานสนุกสบายจะอยู่มิได้ จำเป็นจำไปเพราะเหตุมีประโยชน์ด้วยอาหาร 


   คามมคฺคํ ปฏิปนฺเนน กาลเมื่อดำเนินไปในมรรคาอันจะเข้าไปสู่บ้าน บางคาบก็เหยียบเสี้ยนเหยียบหนาม บางคาบก็สะดุดตอไม้และหัวระแหง บางคาบก็เหยียบย่ำประเทศอันมีน้ำเป็นตมเป็นเปือก บางคาบก็ข้ามประเทศอันน้ำเซาะหักพังลง ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่ควรที่จะไปก็จะไปก็ไปได้ น่าสังเวชเวทนา ถึงกายอาตมานี้ก็โสโครกกายนี้เหมือนดังร่างอัฐิ สบงที่นุ่งนี้เหมือนผ้าปิด ฝีแผล รัดประคตพันสะเอวนี้เหมือนท่องผ้าพันแผลฝี จีวรที่ห่มนี้เหมือนผ้าที่ปกคลุมร่างอัฐิ บาตรที่ถือมาเพื่อจะบิณฑบาตนี้ เหมือนกระเบื้องสำหรับจะได้ใส่ยารักษาฝี ยิ่งพิจารณาให้ละเอียดก็ยิ่งพึงเหลียดพึงชังนี่นักหนา คามทฺวารสฺมึปิ ปาปุณนฺเตน   กาลเมื่ออาตมาไปถึงที่ใกล้ปนะตูบ้าน อาตมาก็ได้เห็นซากช้างซากม้าซากโคซากกระบือซากงูซากสุนัขซากมนุษย์ ทอดทิ้งกลิ้งอยู่เหม็นขื่นเหม็น อาเกียรณ์ไปด้วยแมลงวันและหมู่หนอนสุนัขเร้งกายื้อคร่าจิกสับเหม็นจับจมูกจับใจ แทบประหนึ่งว่าจะท้นจะราก ถึงนั้นก็ยอมอดกลั้นจำทนจำทาน เพราะเหตุจะใคร่ได้อาหารไปเลี้ยงชีวิต 


  คามทฺวาเร ตฺวา   กาลเมื่อไปถึงประตูบ้านยืนอยู่แทบประตูบ้านนั้น ใคร่จะตรงเข้าไปบ้านได้ง่าย ๆ เมื่อไรต้องดูซ้ายดูขวา แลดูตรอกบ้านข้างโน้นข้างนี้เพื่อว่าช้างร้ายม้าร้ายมันอยู่ในตรอกนั้น เห็นแล้วจะได้หลีกจะได้เลี่ยงจะได้หลบได้หนีเสียแต่ห่าง ๆ ตกว่าต้องระวังเนื้อระวังตัวนี้ทุกแห่งทุกตำบล กว่าจะไปได้ถึงที่ภิกษาจารนี้ลำบากยากนักหนา อาการอันพิจารณากิริยาที่ตนลำบากเป็นด้วยเหตุด้วยอาการจำเดิมแต่ย่างเท้าลงจากเตียงตราบเท่าถึงประตูบ้านที่เที่ยวภิกขาจารนี้ ได้ชื่อว่าพิจารณาอาหารอาหารปฏิกูลในกิริยาที่เดินไป เพื่อประโยชน์ด้วยอาหาร  กถํ ปริเยสนโต แลข้อซึ่งว่าให้พิจารณาอาหารปฏิกูล ในกิริยาที่เที่ยวแสวงหาอาหารนั้นจะให้พิจารณาเป็นประการใด วิสัชนาว่า ให้พระโยคาพจรปลงปัญญาให้เห็นธรรมสังเวชว่า เมื่ออาตมาอดกลั้นทนทานที่เหม็น จำเดิมแต่แรกลงจากเตียงดำเนินไปตราบเท่าถึงประตูบ้านที่ภิกขาจารนั้นแล้ว  คามํ ปวิฏเน สงฺฆาฏิ ปารุปิเตน ในกาลเมื่อเข้าไปในบ้านนั้นอาตมาจะห่มผ้าอันตัดเป็นขันฑ์ผ้าห่มของอาตมานี้ฉีกตัดเป็นบั่น ๆ ท่อน ๆ และเย็บติด ๆ กัน ได้นามบัญญัติชื่อว่าผ้าสังฆาฏิ 


  กปณเมนุสฺเสน วิย   เมื่อพิจารณาดูกายแห่งอาตมานี้ เหมือนคนกำพร้าจริง ๆ ดูผ้าห่มแห่งอาตมานี้เล่าก็เหมือนผ้าห่มคนกำพร้า ดูบาตรนี้เล่าก็เหมือนกระเบื้องเก่าที่คนกำพร้าถือเที่ยวภิกขาจาร อาการที่อาตมาเที่ยวไปในคามวิถีบ้านโดยลำดับ ๆ แห่งตระกูลนั้น จะได้แปลกกันกับอาการที่คนกำพร้าเที่ยวขอทานหาบ่มิได้  วสฺสกาเล  กาลเมื่อถึงวัสสันตฤดูฝนตกหนักเหยียบลงที่ไหนเป็นโคลนที่นั่น น้ำตมนั้นกระเด็นขึ้นเปื้อนแข้งขาผ้านุ่งผ้าห่ม ต้องหยิบชายจีวรขึ้นไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง มือข้างหนึ่งนั้นถือบาตรลำบากยากกายนักหนาถึงเพียงนี้อาตมายังอุตสาหะไปเที่ยวได้ เป็นเหตุด้วยอาหาร  คิมฺหกาเล  เมื่อถึงเทศกาลฤดูร้อนนั้นเล่าตัวอาตมานี้อาเกียรณ์ไปด้วยผงธุลี ละอองธุลี ๆ นั้นปลิวจับศีรษะตราบเท่าถึงบาทาลมพัดผ่านฟุ้งเข้าหูเข้าตา ผ้านุ่งผ้าห่มนี้เต็มไปด้วยผงคุลีน่าสังเวชเวทนา 


  ตํ ตํ เคหทฺวารํ ปตฺวา  เมื่อไปถึงประตูเรือนนั้น บางคาบก็ยืนเหยียบในประเทศที่เทน้ำซาวข้าว บางคาบก็ไปยืนในประเทศอันเปื้อนไปด้วยน้ำมูกน้ำลาย เปื้อนไปด้วยคูถสุนัข คูถสุกร บางคาบก็ไปยืนในที่น้ำครำ อันอาเกียรณ์ไปด้วยแมลงวันดำ แมลงวันเขียวแมลงวันทั้งหลายบินจับศีรษะจับผ้าจับบาตร  เกจิ เทนฺติ เกจิ น เทนฺติ  เจ้าของเรือนนั้นครั้นเห็นอาตมาไปยืนบิณฑบาต บางคนก็กระทำทาน บางคนก็ไม่ทำทาน บางทีก็ให้ บางทีก็ไม่ให้ กาลเมื่อให้นั้นบางคนก็ให้ข้าวสุกแรมคืนบูด ๆ แฉะ ๆ บางคนก็ให้ของกัดที่เก่า ๆ รา ๆ บางคนก็ให้ขนมบูดแกงบูดผักบูด  อทฺทมานา  กาลเมื่อหาศรัทธาบ่มิได้ไม่ทำทานแล้ว บางคนก็บอกว่าไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิด บางคนก็เพิกเฉยนิ่งเสีย กระทำอย่างประหนึ่งว่าหาเห็นไม่ บางทีเห็นแล้วเมินเสียไม่มองดูหน้า บางคนก็กล่าวหยาบช้าว่า  คจฺฉ เรมุณฺฑก ดูกรคนศีรษะโกนโล้นร้ายไปเสียให้พ้นอย่ามายืนกีดขวางอยู่ที่นี่ตกว่าต้องทนสู้ทาน จำเดิมแต่เข้าสู่ประตูบ้านมาตราบเท่าจนออกจากบ้านทั้งนี้ก็มีประโยชน์ด้วยอาหาร 


   คมนโต นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า อาการที่พระโยคาพจร ปลงธรรมสังเวชพิจารณากิริยาที่ตนลำบากเป็นเหตุด้วยอาหาร จำเดิมแต่ย่างเข้าประตูบ้านไปตราบเท่าถึงออกจากบ้าน นี่แลได้ชื่อว่พิจารณาปฏิกูลในกิริยาที่เที่ยวแสวงหา  กถํ ปริโภคโต แลข้อซึ่งว่าให้พระโยคาพจรปลงปัญญาพิจารณาอาหารปฏิกูล ในกิริยาที่ปริโภคนั้น จะให้พิจารณาเป็นประการใด วิสัชนาว่า ให้พระโยคาพจรปลงปัญหาให้เห็นธรรมสังเวชว่า เมื่ออาตมาเที่ยวแสวงหาอาหารโดยอาการปฏิกูลดุจพรรณนานั้น ได้จังหันพอเป็นยาปนมัตต์ ออกจากบ้านไปนั่งในประเทศอันเป็นสุขภายนอกบ้านนั้นแล้วถ้าอาตมายังบ่มิได้ลงมือฉันจังหันนั้นตัวยังมิได้จับได้ต้อง เห็นมนุษย์ที่เป็นอาคันตุกะเดินมา เห็นภิกษุที่ควรจะเป็นครูอาจารย์เดินมา และจะเรียกหาจะเชิญให้บริโภคจะนิมนต์ให้ฉันนั้นก็ยังสมควรอยู่เพราะเหตุว่า จังหันนั้นยังมิได้จับได้ต้อง ยังไม่เป็นอาหารปฏิกูลไปก่อน ถ้าได้ลงมือฉันอยู่แล้วได้จับได้ต้องแล้ว และจะนิมนต์ท่านผู้เป็นอาคันตุกะให้ฉันนั้นยังเป็นที่ละอายอยู่หาสมควรไม่ เหตุว่าจังหันที่ได้ลงมือฉัน ได้จับต้องแล้วนั้นเป็นอาหารปฏิกูล กาลเมื่ออาตมาลงมือฉัน แลปั้นอาหารเข้าเป็นก้อน ๆ เป็นคำ ๆ กระทำให้เสียพรรณ ปราศจากงามเห็นปานดังนั้น 


   เมื่ออาตมาหยิบเอามาวางลงในปาก กระทำฟันเบื้องบนเป็นสาก กระทำฟันเบื้องต่ำเป็นครก กระทำลิ้นเป็นมือ กระหวัดกลับกลอกคำข้าวให้แหลกกออกด้วยครกแลสากคือฟันเบื้องบนเบื้องต่ำนั้น เมื่อพิจารณาให้ละเอียด น่าพึงเกลียดพึงชัง น่าอนิจจังสังเวชนี่นักหนา อาหารนั้น แต่พอตกถึงปลายลิ้นที่ชุ่มไปด้วยน้ำลายอันเหลวเข้าไปถึงกลางลิ้นก็นุ่มไปด้วยน้ำลายอันข้น มลทินอันติดอยู่ในทันตประเทศที่ไม้สีฟันสีไปถึงนั้นก็ติดฟันแปดเปื้อน กระทำให้อาหารนั้นเสียกลิ่นสีในขณะบัดเดี๋ยวใจ มาตรแม้ว่าเป็นอาหารประณีตกอปรด้วยเครื่องปรุงอันพิเศษเป็นประการใด ๆ ก็ดี ที่จะได้คงสีคงกลิ่นคงดีอยู่เป็นปกตินั้นหาบ่มิได้   ปรมเชคุจฺฉภาวํ อุปคจฺฉติ  อาหารนั้นถึงซึ่งภาวนาพึงเหลียดพึงชังประดุจรากสุนัขอันอยู่ในราง   อชฺโฌหริตพฺโพ  อาหารที่อยู่ในปากนี้ เราท่านทั้งปวงกล้ากลืนกินอยู่ได้นั้น อาศัยไม่เห็นด้วยจักษุไม่ปรากฏแก่จักษุ ถ้าปรากฏแก่จักษุแล้ว แต่สักคำเดียวก็บ่มิอาจที่จะกลืนเข้าไปได้  เอวํ ปริโภคโต ปฏิกุลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา  พระโยคาพจรจึงปลงธรรมสังเวช พิจารณาอาหารปฏิกูลในกิริยาที่บริโภคโดยนัยดังพรรณฉะนี้ 


   กถํ อาสยโต  แลข้อซึ่งว่าให้พระโยคาพจรผู้มีปัญญา พิจารณาปฏิกูลในประเทศที่อยู่แห่งอาหารนั้นจะให้พิจารณาเป็นประการใด วิสัชนาว่าให้พระโยคาพจรปลงธรรมสังเวชพิจารณาว่า อาหารที่อาตมาบริโภคกอปรด้วยอาการปฏิกูลแลเห็นปานฉะนี้ เมื่อเข้าไปตั้งอยู่ในกระเพาะอาหารภายในอุทรประเทศนั้น ก็ยิ่งโสโครกยิ่งปฏิกูลมากขึ้นไปหลายส่วนหลายเท่า ประเทศที่อาหารตั้งอยู่นั้นนามบัญญัติชื่อว่า อาสยะ ต่างกันโดยประเภท ๔ ประการ คือ ปิตตาสยะประการ ๑ เสมหาสยะประการ ๑ บุพพาสยะประการ ๑ โลหิตสยะประการ ๑ เป็น ๔ ประการด้วยกันดังนี้ ที่อยู่แห่งอาการได้ชื่อว่าปิตตาสยะนั้นด้วยอรรถว่าเป็นที่ขังอยู่แห่งน้ำดี ได้ชื่อว่าเสมหาสยะนั้นด้วยอรรถว่าเป็นที่ขังอยู่แห่งน้ำหนองได้ชื่อว่าบุพพสายะนั้น 


   ด้วยอรรถว่าเป็นที่ขังอยู่แห่งโลหิตน้ำเลือดน้ำหนอง น้ำดีน้ำเสมหะนี้อย่าว่าแต่เราท่านที่เป็นสามัญ บุคคลนี้เลยสำมะหาแต่สมเด็จพระพุทธเจ้าประปัจเจกพุทธโพธิ์ บรมจักรพัตราธิราช ยังมีอาสนะอยู่สิ่ง ๑ ๆ (มิดีก็เสมหะ มิเสมหะก็บุพโพ มิบุพโพก็โลหิต จำมีอยู่สิ่ง ๑ ๆ ที่จะบริสุทธิ์ไปที่เดียวนั้นหาบ่มิได้ ที่อยู่แห่งอาหารของท่านผู้มีบุญที่เดียวยังว่าไม่บริสุทธิ์ ยังมีอาสยะอยู่สิ่ง ๑ ๆ ยังโสโครกอยู่ถึงเพียงนี้ ก็จะป่วยกล่าวไปไยถึงคนบุญน้อยนั้นเล่า คนบุญน้อยนี้มีอาสยะพร้อมทั้ง ๔ ประการ ที่อยู่แห่งอาหารของคนบุญน้อยนี้ อากูลด้วยน้ำดีน้ำเสมหะน้ำบุพโพโลหิตพร้อมทั้ง ๔ ประการ แต่ทว่าบางคาบนั้นน้ำดีมากกว่าเสมหะแลบุพโพโลหิต บางคาบเสมหะมากกว่าน้ำดีแลบุพโพโลหิต บางทีบุพโพมาก บางทีโลหิตมาก ถ้าน้ำดีมากอาหารนั้นก็โสโครกพึงเกลียดยิ่งนัก เปรียบดุจระคนด้วยน้ำมันมะซางอันข้น ถ้าเสมหะนั้นมาก อาหารนั้นก็พึงเกลียดโสโครกพึงเกลียดเปรียบประดุจระคนด้วยน้ำกากะทิงแลน้ำใบแตงหนู ถ้าบุพโพนั้นมากอาหารนั้นก็โสโครกพึงเกลียด เปรียบดุจระคนด้วยน้ำเปรียงบูดเปรียงเน่า ถ้าโลหิตนั้นมากอาหารนั้นก็โสโครกพึงเกลียด เปรียบดุจระคนด้วยน้ำย้อม พระโยคาพจรผู้มีปัญญาพึงปลงธรรมสังเวช พิจารณาอาหารปฏิกูลในประเทศที่อยู่แห่งอาหารด้วยประการฉะนี้ 


   กถํ นิธานโต ข้อซึ่งว่าให้พระโยคาพจรพิจารณาอาหารปฏิกูล ด้วยกิริยาที่สั่งสมอยู่นานนั้น จะให้พิจารณาประการใด วิสัชนาว่าให้พระโยคาพจรพิจารณาว่า  อาสเยน มกฺขิโต อาหารอันแปดเปื้อนไปด้วยน้ำดีน้ำเสมหะน้ำบุพโพโลหิตเป็นปานฉะนี้ เมื่อเข้าไปสู่อุทุรประเทศแล้วจะได้อยู่ในภาชนะเงิน ภาชนะทอง ภาชนะแก้ว หาบ่มิได้ อาหารนั้นตั้งอยู่ในประเทศแห่งไส้ใหญ่นั้นเก่านั้นใหม่ ย่อมออกแล้วบ้างยังบ่มิได้ย่อยบ้าง เหม็นเน่าเหม็นโขงสะสมอยู่ เปรียบประดุจคูถในเว็จกุฏีสะสมกันนั้นเก่านั้นใหม่ คูถในเว็จกุฏีนั้นสมสมอยู่ฉันใด อาหารอันตั้งอยู่ภายในไส้ก็สะสมนักมีอุปไมยดังนั้น แลอาการที่อาหารสะสมกันนั้น นักปราชญ์พึงกำหนดด้วยอายุบุคคล ถ้าบุคคลอายุได้ ๑๐ ปี อาหารก็พึงเกลียดเปรียบดุจอยู่ในหลุมคูถอันมิใช่ชำระเลยนานถึง ๑๐ ถ้าบุคคลนั้นอายุได้ ๒๐ ปี ๓๐ ผี ๔๐ ปี อาหารก็พึงเกลียดเปรียบประดุจอยู่ในหลุมคูถอันมิได้ชำระนานถึง ๒๐ ปี ๓๐ ปี ๔๐ ปี ถ้าบุคคลนั้นอายุได้ ๕๐ ปี ๖๐ ปี ๗๐ ปี ๘๐ ปี อาหารนั้นก็พึงเกลียด เปรียบดุจอยู่ในหลุมคูถอันบ่มิได้ชำระเลยนานถึง ๕๐ ปี ๖๐ ปี ๘๐ ปี ๙๐ ปี ถ้าบุคคลนั้นอายุได้ ๑๐๐ ปี อาหารก็พึงเกลียดประดุจอยู่ในหลุมคูถอันมิไดชำระเลยนานถึง ๑๐๐ ปี พระโยคาพจรพึงปลงธรามสังเวช พิจารณาเอาหารปฏิกูลด้วยกิริยาที่สั่งสมอยู่นานโดยดังพรรณนามาฉะนี้ 


   กถํ อปริปกฺกโต ข้อหนึ่งว่าให้พิจารณาอาหารปฏิกูลในกาลเมื่อยังมิได้ย่อยนั้น จะให้พิจารณาเป็นประการใด วิสัชนาว่าให้พระโยคาพจรพิจรณาว่า  โส ปนายํ อาหาโร เอวรูเป โอกาเส นิธานมุปคโต อาหารนั้นเมื่อเข้าไปสั่งสมอยู่ในประเทศแห่งไส้ใหญ่อันเป็นที่โสโครกพึงเกลียดเห็นปานฉะนี้ อย่าว่าถึงเมื่อย่อยออกแล้วนั้นเลย แต่ยังมิได้ย่อยนั้นก็พึงเกลียดพึงชังนี่นักหนา เหตุว่าประเทศที่อยู่แห่งอาหารนั้นเป็นประเทศลามก ถ้าจะว่าฝ่ายข้างมืดก็มืดนัก ถ้าจะว่าข้างเหม็นหรือก็เหม็นนัก ดุจหลุมอันคนจัณฑาลขุดไว้แทบประตูบ้าน สารพัดจะสะสมสารพัดที่คนจัณฑาลทั้งปวงจะทิ้งจะเทลง หญ้าก็ทิ้งลงไปไม้ก็ทิ้งไป เสื่อลำแพนขาด ๆ ก็ทิ้งลง ซากมนุษย์ก็ทิ้งลงชั้นเก่าชั้นใหม่เมื่อยามแล้งนั้นถ้าอกาลเมฆตั้งขึ้น ยังฝนให้ตกลงสักห่า ๑ แต่พอน้ำเต็มหลุมแล้วแลแล้งไป น้ำในหลุมนั้นครั้นต้องแสงพระอาทิตย์ร้อนกล้าก็พัดขึ้นเป็นฟอง ปูดขึ้นเป็นปุ่มเปือกมีสีอันเขียว เหม็นร้ายเหม็นกาจอาเกียรณ์ด้วยหมู่มักขิกชาติ แมลงวันดำแมลงวันเขียวตอมอยู่เป็นเกลียวคลาดอยู่คละคล่ำ เป็นที่รังเกียจเกลียดหน่ายแห่งมหาชนทั้งปวง ๆ มิขอเห็นมิขอเข้าไปใกล้ อันนี้แลมีฉันใด อาหารที่บุคคลทั้งปวงกินเข้าไปใหม่ ๆ ยังมิทันที่จะยับจะย่อย ยังมิทันที่จะเป็นอาหารเก่านั้น ก็เกลือกกลั้วไปด้วยน้ำดีเสมหะน้ำบุพโพโลหิต อากูลมูลมองไปด้วยซากอสุภต่าง ๆ เป็นต้นว่าเนื้อเน่าปลาเน่าปนปะสะสมเหม็นขื่นเหม็นขมกลุ้มกลบตลบอยู่ทุกเช้าค่ำอาเกียรณ์ ด้วยหมู่หนอนพลุกพล่านคลาดคล่ำสัญจรเสือกสนไป ๆ มา ๆ 


  สพฺโพ เอกโต หุตฺวา   อาหารที่กินวันนี้ก็ดี ที่กินวันก่อน ๆ ก็ดีสิ้นทั้งปวงนั้นจะได้อยู่เป็นแผนก ๆ กันหาบ่มิได้ เกลือกกลั้วแปดปนระคนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว   เสมฺหปฏลปริโยนทฺโธ ชั้นเสมหะนั้นเข้าปกคลุมหุ้มห่อเพลิงธาตุนั้นรุมร้อนระรมเผา เดือดเป็นฟองฟอดปูดขึ้นเป็นปุ่มเปือก โสโครกพึงเกลียดนักหนา มีอุปไมยดุจหลุมแทบประตูบ้านจัณฑาล อันเต็มไปด้วยอสุจิลามกแลเป็นที่โสโครกพึงเกลียดนั้น  เอวํ ปริปกฺกโต ปฏิกุลตา เวทิตพฺโพ  พระโยคาพจรผู้มีปัญญาพึงพิจารณาอาหารปฏิกูล ในกาลเมื่ออาหารยังมิได้ย่อย โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้   กถํ ปริปกฺกโต ข้อซึ่งว่าให้พระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาอาหารปฏิกูลในกาลเมื่อย่อยออกแล้วนั้น จะให้พิจารณาประการใด วิสัชนาว่า ให้พระโยคาพจรปลงธรรมสังเวชพิจารณาว่า   กายคฺคินา ปริปกฺโก สมาโน อาหารอันร้อนด้วยเพลิงธาตุ เดือดเป็นฟองแล้วย่อยออกประดุจบดด้วยศิลาบดนั้น ที่จะเป็นคุณอันใดอันหนึ่งเปรียบประดุจแร่เหล็กแร่ทองแดงแร่ดีบุกแร่น้ำเงินแร่ธรรมชาติ อันย่อยออกด้วยเพลิงแล้ว แลได้เนื้อเหล็กเนื้อทองแดงเนื้อดีบุกเนื้อเงินเนื้อทองนั้นหาบ่มิได้ อาหารที่ย่อยออกนั้น มีแต่จะเป็นเครื่องชั่วเครื่องเหม็นเครื่องลามก เพราะลงไปในอโธภาคแล้ว ส่วน ๑ ที่แบ่งไปเป็นมูตรนั้นก็ยังกระเพาะมูตรให้เต็มส่วน ๑ ที่แบ่งออกเป็นคูถนั้นลงไปอยู่ในที่สุดแห่งไส้ใหญ่ใต้นาภีแห่งเราท่านทั้งปวง ประเทศที่อยู่แห่งอาหารเก่านั้น มีสัณฐานดังกระบอกไม้ไผ่น้อย ประมาณโดยยาว ๘ องคุลี อันบุคคลเอาดินเหลืองใส่ลงไว้ให้เต็ม นี่หากว่าลับจักษุแลไม่เห็น จึงเพิกเฉยสบายอยู่หาเกลียดหาหน่ายไม่ ถ้าปรากฏแก่จักษุเห็นด้วยจุกษุนี้ จะเป็นที่รังเกียจอายหนักหนาหาที่สุดมิได้  เอวํ ปริปกฺกโต ปฏิกุลตา ปจฺจเวกฺ ขิตพฺพา พระโยคาพจรกุลบุตรผู้มีปัญญาพึงปลงธรรมสังเวช พิจารณาอาหารปฏิกูลในกาลเมื่อย่อยออกแล้วโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ 


  กถํ ผลโต  แลข้อซึ่งว่าให้พระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาอาหารปฏิกูลโดยผลนั้น จะให้พิจารณาเป็นประการใด วิสัชนาว่า ให้พระโยคาพจรกุลบุตรผู้มีปัญญาปลงธรรมสังเวชพิจารณาว่า   สมฺมา ปริปจมาโน อาหารนี้ถ้าย่อยออกเป็นอันดี ก็ยังกุณปะโกฏฐาส (ส่วนซากศพ) เป็นต้นว่าเกศาแลโลมานขาทันตาเนื้อหนังแลเส้นสายทั้งปวง ให้ชุ่มชื่นให้จะเริญเป็นอันดี   อสมฺมา ปริจฺจมาโน อาหารนั้นถ้าย่อยออกมิดี ก็ยังร้อยแห่งโรคเป็นต้นว่า หิดด้านแลหิดเปื่อย มะเร็งแลคุดทะราด กลากแลเรื้อนมองคร่อ แลหืดหวัดแลไอ ลงใหญ่แลลงแดงให้บังเกิดได้ทุกขเวทนามีประการต่าง ๆ เพราะเหตุอาหารย่อยออกบ่มิดี   เอวํ ผลโต ปฏิกุลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา พระโยคาพจรผู้มีปัญญา พึงพิจารณาอาหารปฏิกูลโดยผลดุจนัยดังพรรณนามาฉะนี้ 


  กถํ นิสฺสนฺทโต  ข้อซึ่งว่าให้พระโยคาพจรพิจารณาอาหารปฏิกูลในกาลเมื่อไหลหลั่งออกนั้น ให้พิจารณาเป็นประการใด วิสัชนาว่า ให้พระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาว่า   อชฺโฌหริยมาโนเปส เอเกน ทฺวาเรน ปวิสิตฺวา อาหารอันบุคคลกินนั้น เมื่อเข้าไปนั้นไปโดยทวารอัน ๑ เมื่อจะไหลออกนั้นไหลออกโดยทวารทั้ง ๙ ที่เป็นมูลหูนั้น ก็ไหลออกจากช่องหู ที่เป็นมูลตาก็ไหลจากช่องคลองตา ที่เป็นน้ำมูกน้ำลาย ก็ไหลออกจากช่องปากช่องจมูก ที่เป็นมูตรไหลออกจากทวารเบา ที่เป็นคูถก็ไหลออกโดยทวารหนัก   อชฺโฌหรณสมเย กาลเมื่อจะกลืนกินนั้น บุตรภรรยาพี่น้องมิตรสหายพวกพ้องล้อมกันเป็นพวก ๆ บริโภคเป็นเหล่า ๆ พร้อม ๆ กัน พร้อมยศพร้อมบริวาร   นิสฺสนฺทสมเย ปน  กาลเมื่อเป็นมูตรเป็นคูถแล้วแลไหลออกนั้น มีความละอายเข้าเร้นเข้าซ่อนแต่ผู้เดียว ลี้ลับแล้วจึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะ   ปมทิวเส ปริภุญฺชนฺโต  ในวันเป็นปฐม เมื่อบริโภคนั้น ชื่นชมยินดีบริโภค  อุทคฺคุทคฺโค   มีกายจิตอันสูงขึ้น บังเกิดปีติแลโสมนัส   นิสฺสทนฺโต ครั้นถึงกาลเมื่อจะไหลออก เมื่อจะถ่ายออกในวันเป็นคำรบ ๒ นั้น ต้องปิดจมูกชักหน้านิ่ว เกลียดหน่ายก้มหน้าต่ำตา  รตฺโต คิทฺโธ อิจฺฉิโต มุญฺฉิโต  ในวันเป็นปฐมเมื่อเพลาบริโภคนั้น มีความรักความปรารถนาในรสแห่งอาหารกำหนัดยินดี อารมณ์อันฟูขึ้นหลงด้วยรสอาหาร  อชฺโฌหริตฺวา ครั้นกลืนกินแล้วแต่พอแรมคืนอยู่ราตรีเดียว ย่างเข้าวันเป็นคำรบ ๒ เมื่อจะไหลออกถ่ายออกโดยอุจจารมรรคแลปัสสาวมรรค ก็มีความยินดีอันปราศจากอารมณ์เป็นทุกข์ ทั้งละอายทั้งเกลียดบังเกิดพร้อม 


  เหตุดังนั้นโบราณาจารย์จึงกล่าวซึ่งบาทพระคาถาว่า อนฺนํ ปานํ ขาทนียญฺจ โภชนียญฺจ มหารหํ ฯลฯ เอกรตฺตึ ปริวาสา สพฺพํ ปภวติ ปูติกนฺติ  อธิบายว่า ข้าวแลน้ำของกัดแลของบริโภคสิ้นทั้งปวงนี้ มาตราแม้จะมีค่ามากเป็นประการใด ๆ ก็ดี ในกาลเมื่อบริโภคนั้น เข้าไปโดยทวารอันหนึ่งแล้ว ถึงทีเมื่อจะไหลออกก็ไหลออกโดยทวารทั้ง ๙ เหมือนกันสิ้น จะได้แปลกกัน หาบ่มิได้  ปสริวาโร กาลเมื่อบริโภคนั้นประกอบด้วยบริวารบริโภคพร้อม ๆ กัน กาลเมื่อจะถ่ายออกนั้น เข้าเร้นซ่อนลี้ลับในที่ปิดกำบัง แต่ผู้เดียว  อภินนฺทนฺโต การเมื่อบริโภคนั้นชื่นชมโสมนัส กาลเมื่อถ่ายออกนั้น เกลียดหน่ายชิงชังข้าวแลน้ำของกัดแลของบริโภคทั้งปวงนี้ มาตรแม้นว่ามีค่ามากเป็นประการใด ๆ ก็ดี  เอกตรตฺตึ ปริวาสา ถ้าล่วงราตรีแรมอยู่ราตรีหนึ่งแล้วก็บูดเน่าโสโครกพึงเกลียดชังนี่นักหนา ผู้มีปัญญาพิจารณาอาหารปฏิกูลโดยกิริยาที่ไหลออกดังพรรณามาฉะนี้ 


  กถํ สมฺมกฺขนฺโต  แล้วข้อซึ่งพิจารณาอาหารปฏิกูลโดยกิริยาที่แปดเปื้อนนั้น จะให้พิจารณาเป็นประการใด วิสัชนาว่า ให้พระโยคาพจรกุลบุตรปลงธรรมสังเวชพิจารณาว่า  ปริโภคกาเล อาหารนั้นจำเดิมแต่แรก บุคคลทั้งปวงบริโภคก็เปื้อนมือเปื้อนปากเปื้อนลิ้นเปื้อนเพดาน กระทำมือแลปากแลลิ้นแลเพดานนั้นให้โสโครกพึงเกลียดพึงชัง บางคนต้องชำระมือแล้ว ๆ เล่า ๆ ต้องบ้วนปากแล้ว ๆ เล่า จึงจะหายเหม็นหายกลิ้น   ปริภุตฺโต สมาโน อาหารมื้อนี้เป็นบุคคลบริโภคแล้ว แลเข้าไปอยู่ในอุทรประเทศนั้น เพลิงธาตุอันซ่านอยู่ในสกลกายเผาให้ร้อน  เผณฺทฺเทหกํ ปูดขึ้นเป็นปุ้มเป็นเปือก เป็นฟองฟูดขึ้นมา จับซ่องหูซ่องตา ช่องจมูกแลเพดาน   ยถา นาม โอทเน ปจฺจมเน เปรียบปานดุจหม้อข้าว อันบุคคลหุงแลตั้งไว้บนเตา ครั้นเดือดพลุ่งขึ้นมาก็มีแกลบแลรำแลปลายข้าวอันล้นขึ้นติดปากหม้อแลฝาละมีแปดเปื้อน ฉันใดก็ดี อาหารที่เป็นฟองฟูดล้นขึ้นไปด้วยร้อนแห่งเพลิงธาตุนั้น เมื่อขึ้นมาจับอยู่ที่ฟัน ก็แปดเปื้อนเป็นมลทินแห่งฟัน เมื่อขึ้นมาจับลิ้นจับเพดาน ก็แปดเปื้อนตามช่องจมูกลิ้นแห่งเพดานให้สำเร็จกิจเป็นเขฬะแลเสมหะ เมื่อขึ้นมาจับช่องตาช่องจมูกก็แปดเปื้อนช่องหูช่องตาช่องจมูก ให้สำเร็จกิจเป็นขี้หูขี้ตาขี้จมูกน่าพึงเกลียดพึงชัง ที่เป็นมูตรเป็นคูถนั้นก็แปดเปื้อนทวารหนักทวารเบาแลทวารที่อาการแปดเปื้อนนั้น ถึงบุคคลจะล้างจะสีจะชำระอยู่ทุกวัน ๆ ก็ดี ที่จะบริสุทธิ์สะอาดเป็นที่จำเริญใจนั้นหาบ่มิได้ หตุ โถ ปุน อุทเกน โธวิตพฺโพ  มือที่ชำระอุจจารมรรคนั้น ต้องล้างน้ำ ๒ หน ๓ ทน ต้องสีด้วยโคมัย สีด้วยดินสอด้วยจุณของหอมจึงปราศจากปฏิกูล เอวํ สมฺมกฺขนฺโต ปฏิกุลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา  พระโยคาพจรกุลบุตรผู้มีปัญญา พึงพิจารณาอาหารปฏิกูลโดยกิริยาที่แปดเปื้อนมีนัยพรรณนามาฉะนี้ 


   ตสฺเสวํ ทสหากาเรหิ เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาอาหารปฏิกูล ๑๐ ประการกระทำการปฏิกูลนั้น เป็นที่วิตกยกจิตขึ้นสู่อาการปฏิกูลโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ กวฬิงการาหารก็จะปรากฏโดยอาการปฏิกูล ตํ นิมิตฺตํ ปุนปฺปุนํ อาเสวติ  เมื่อปฏิกูลนิมิตปรากฏแล้ว ให้พระโยคาพจรส้องเสพจำเริญปฏิกูลนิมิตนั้นให้มากในสันดาน นิวรณธรรมก็สงบสงัด จิตก็จะตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิที่จะถึงอัปปนานั้นไปบ่มิได้ถึง เพราะเหตุอารมณ์ที่พิจารณากวฬิงการาหารนั้นลึกโดยสภาวะธรรมสัญญานั้น ปรากฏด้วยสามารถถืออาการปฏิกูล เหตุดังนั้นพระกรรมฐานนี้ จึงถือซึ่งนามบัญญัติชื่อว่าอาหารปฏิกูลสัญญา มีแต่อุปจารสมาธิ หาอัปปนาสมาธิบ่มิได้ แลพระภิกษุผู้กระทำเพียรจำเริญพระกรรมฐานอาหารปฏิกูลนี้ ย่อมมีจิตอันหดหู่บ่มิได้ยินดีด้วยรสตัณหา บริโภคอาหารนั้นแต่พอจะได้ทรงกายไว้ บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อยกตนออกจากทุกข์ เปรียบเหมือนชน ๒ คนผัวเมียอันเกลียดเนื้อลูก เสียมิได้จำเป็นจำบริโภคแต่พอจะให้มีแรงข้ามแก่งกันดาร เดชะด้วยอุบายที่เคยกำหนดกวฬิงการาหารนี้เป็นปัจจัย ก็จะกำหนดกฏหมายซึ่งราคะอันยุติในปัญจกามคุณนั้นได้ด้วยง่าย ไม่พักลำบากยากใจ 


  ครั้นกำหนดราคะอันยุติในปัจกามคุณนั้นได้แล้ว อุบายนั้นก็จะเป็นปัจจัยให้กำหนดรูปขันธ์ กายคาสติก็จะบังเกิดบริบูรณ์ในสันดาน ด้วยสามารถพิจารณาในปฏิกูลทั้ง ๖ มีอปริปักกาทิปฏิกูลพิจารณาอาหารอันยังมิได้ย่อยนั้น เป็นต้นเป็นเดิมอันจำเริญพระกรรมฐานอันนี้ ได้ชื่อว่าปฏิบัติอนุโลมตามอสุภสัญญา อิมํ ปฏิปตฺตํ นิสฺสาย  พระโยคาพจรกุลบุตรผู้มีศัรทธานั้น อาศัยประพฤติปฏิบัติอันนี้อาจจะได้สำเร็จคุณานิสงส์ มีถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นอมฤตรส อันเป็นทีสุดในอาตมาภาพชาติ นี้เห็นประจักษ์แจ้งถ้าบารมียังอ่อนไม่ได้สำเร็จพระนิพพาน ครั้นทำลายเบญจขันธ์แล้วก็จะมีสวรรค์เป็นเบื้องหน้า เหตุฉะนี้ นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงอุตสาหะจำเริญอาหารปฏิกูลสัญญา อันกอปรด้วยอานิสงส์ดังพรรณนามานี้ ฯ 


วินิจฉัยในอาหารปฏิกูลสัญญายุติแต่เท่านี้



อิทานิ อาหาเร ปฏิกุลสญฺญานนฺตรํ เอวํ ววตฺถานนฺติ เอวํ นิทฺทิฏสฺส จตุธาตุววตฺถานฺสฺส ภาวนานิทฺเทโส อนุปฺปตฺโต ในลำดับแห่งอาหารปฏิกูลสัญญานี้ บรรลุถึงวนานิเทศแห่งจตุธาตุววัตถานแล้ว พระผู้เป็นพระพุทธโฆษาจารย์จึงสำแดงพระจตุธาตุกรรมฐานแก้บทมาติกา คือ  เอกํ ววตฺถานํ  ที่ตั้งไว้ในเบื้องต้นสืบไปในบทหน้า ววตฺถานํ  นั้นมีอรรถาธิบายว่า   สภาวรูปลกฺขณวเสน สนฺนิฏานํ อาการที่พระโยคาพจรปัญญาพิพากษาซึ่งสภาวปกติแห่งธาติ ด้วยสามารถกำหนดกฏหมายให้เห็นแจ้งในสภาวะปกติแห่งธาตุนั้น แลได้ชื่อว่าววัตถาน เมื่อกำหนดกฏหมายสิ้นทั้ง ๔ ธาตุนั้นได้ชื่อว่าจตุธาตุววัตถาน พระกรรมฐานอันนี้บางคาบเรียกว่าธาตุกรรมกรรมฐาน ด้วยอรรถว่าพระโยคาพจรผู้จำเริญพระกรรมฐานอันนี้ ย่อมมีมนสิการกำหนดกฏหมาย ในธาตุนั้นเป็นหลักเป็นประธาน อาศัยที่มนสิการในธาตุ จึงได้ชื่อว่าธาตุกรรมฐาน บางคาบพระกรรมฐานอันนี้ ท่านเรียกว่าจตุธาตุววัตถาน ด้วยอรรถว่าพระโยคาพจรเจ้ากำหนดธาตุทั้ง ๔ เป็นหลักประการ ตกว่านามบัญญัติทั้ง ๒ คือธาตุกรรมฐาน แลจตุธาตุกรรมฐานนี้ ถ้าจะว่าโดยอรรถนั้น มีอรรกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้แปลกกันหาบ่มิได้ 


   ตยิทํ ทฺวิธา อาคตํ   แลอาการที่กำหนดธาตุนั้น พระอาจารย์เจ้าสำแดงไว้เป็น ๒ สถาน  สงฺเขปโต  คือสำแดงโดยนัยสังเขปนั้นเป็นประการ ๑   วิตฺถารโต   คือสำแดงโดยนัยพิศดารประการ ๑   สงฺเขปโต มหาสติปฏฺาเน   พิธีจะกระทำมนสิการในพระธาตุกรรมฐานนี้ สำแดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรโดยนัยสังเขป สำแดงไว้ในมหาหัตถีปโทปมสูตรแลราหุโลวาทสูตร แลธาตุวิภังค์นั้นโดยพิศดาร ข้อซึ่งสำแดงสังเขปตามพระบาลีในมหาสติปัฏฐานนั้นว่า  เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ทกฺโข โคฆาฏโก วา โคฆาฏกนฺเตวาสี วา คาวึ วธิตฺวา จาตุมหาปเถ วิลโส วิภชุชิตฺวา นิสินฺโน อสฺส เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกขุ อิเม กายํ ฯลฯ  อธิบายตามพระบาลี อันสมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์ตรัสเทศนาในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นว่า  ภิกฺขเว  ดูกรภิกษุสงฆ์ทั้งปวง บุรุษผู้เป็นนายโคฆาตหรือเป็นอันเตวาสิกแห่งนายโคฆาต ฉลาดในการที่จะฆ่าโคขายเลี้ยงชีวิต เมื่อฆ่าลงได้แล้ว ก็เชือดเถือแล่เนื้อโคออกมาเป็นชิ้น ๆ กองไว้เป็นส่วน ๆ นั่งขายเนื้อนั้นอยู่ในประเทศทาง ๔ แพร่ง   คาวึ โปเสนฺตสฺส แรกเริ่มเดิมเมื่อเลี้ยงโคไว้นั้น นายโคฆาตก็สำคัญในใจว่าอาตมานี้เลี้ยงโคไว้ 


  อาฆาฏนํ อาหรนฺตสฺส  กาลเมื่อนำโคไปสู่ที่ฆ่านั้น นายโคฆาตก็สำคัญในใจว่า อาตมานี้นำโคมาสู่ที่ฆ่าถึงกาลเมื่อผูกมัดรัดโคเช้าไว้ในที่ฆ่านั้นก็ดีแล้ว กาลเมื่อฆ่าโคแล้วโคนั้นตายแล้วก็ดี ถ้ายังมิได้เชือดเนื้อ แล่เนื้อโคฆาตนั้นออกเป็นชิ้น ๆ ยังมิได้แยกออก กองไว้เป็นส่วน ๆ ตราบใดนายโคฆาตนั้นก็ยังสำคัญในใจว่าเป็นโคอยู่ตราบนั้น จิตที่สำคัญว่าโคนั้นจะได้ปราศจากสันดานหาบ่มิได้ ต่อเมื่อใดเชือดเถือแล่เนื้อโคนั้นออกเป็นชิ้น ๆ กองไว้เป็นส่วน ๆ นั่งขายเนื้อนั้น อยู่ในประเทศทาง ๔ แพร่งแล้ว กาลใดจิตที่สำคัญว่าโคนั้น ก็อันตรธานปราศจากสันดานในกาลนั้น 


   มํสสญฺญา ปวตฺตติ จิตที่สำคัญว่า เนื้อนั้นประพฤติเป็นไปในสันดานแห่งนายโคฆาต ๆ จะได้ สำคัญว่าโคเหมือนอย่างหนหลังนั้น หาบ่มิได้ กาลเมื่อมหาชนทั้งมาแต่ทิศทั้ง ๔ ซื้อเนื้อได้แล้วแลนำไปนั้น นายโคฆาตก็สำคัญในใจว่า   มํสํ วิกีณานิ อาตมานี้ขายเนื้อมหาชนทั้งหลายนี้นำเอาเนื้อไป นายโคฆาตจะได้สำคัญว่าเราขายโคมหาชนชวนกันมานำเอาโคไปหาบ่มิได้ พระโยคาพจรภิกษุนี้ เมื่อยังมีจิตสันดานเป็นพาลปุถุชนอยู่แต่ก่อนนั้น บังเกิดเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็ดี เป็นพรรพชิตแล้วก็ดี เมื่อยังมิได้จำเริญพระธาตุกรรมฐาน ยังบ่มิได้พิจารณา พรากธาตุทั้ง ๔ ให้ต่างออกเป็นแผลกตราบใด จิตที่สำคัญสัญญาว่าอาตมาเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นบุรุษเป็นบุคคลนั้น ก็ยังประพฤติเป็นไปในสันดาน ยังบ่มิได้อันตรธานจากสันดานตราบนั้นต่อเมื่อใดได้กระทำเพียรจำเริญ พระกรรมฐานพิจารณาพรากธาตุทั้ง ๔ ให้ต่างออกเป็นแผนก ๆ แยกกันออกเป็นกอง ๆ เป็นเหล่า ๆ แล้วกาลใด จิตที่สำคัญสัญญาว่า อาตมาเป็นสัตว์เป็นบุรุษเป็นบุคคลนั้น จึงอันตรธานปราศจากสันดานในกาลนั้น 


  เมื่อพิจารณาเห็นร่างกายแห่งตนไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลแล้ว จิตก็จะตั้งมั่นสำคัญลงเป็นแท้ว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งธาตุทั้ง ๔ มีอุปไมยดังนายโคฆาตอันแล่เนื้อโคออกกองขายในทาง ๔ แพร่ง แลมีจิตสำคัญว่าอาตมาขายเนื้อ ชนทั้งปวงมานำเอาเนื้อไป โดยนัยอุปมาที่สำแดงมาดังนี้ อันนี้สำแดงตามพระบาลีในมหาสติปัฏฐานสูตร อันพระพุทธองค์ตรัสเทศนาโดยนัยสังเขป แต่นี้จะวิสัชนาตามพิธีที่สำแดงไว้ในมหาหัตถิปโทปมสูตรโดยนัยพิศดาร พระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดี สำแดงพิธีพระธาตุกรรมฐานในมหาหัตถิปโทปมสูตรโดยนัยพิศดารนั้นว่า   กตมาวุโส อชฺฌตฺติกา ปวี ธาตุ ฯลฯ อชฺฌตฺติกา ปวีธาตูติ   อธิบายในพระบาลีอันพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดี สำแดงพระธรรมเทศนานั้นว่า ดูกรอาวุโส สิ่งดังฤๅได้ชื่อว่า  อชฺฌตฺติกา ปวีธาตุ ปฐวีธาตุภายในนั้น จะได้แก่สิ่งดังฤๅ สำแดงเป็นปุจฉาฉะนี้แล้ว พระผู้เป็นเจ้าก็สำแดงวิสัชนาสืบไปว่า ดูกรอาวุโส ธรรมชาติอันใด โลกสมมติว่าบังเกิดในตน นับว่าเข้าในสันดานแห่งตนว่าอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไป มีลักษณะกระด้าง มีอาการอันหยาบ โลกทั้งปวงนับถือว่าอาตมา ว่าเป็นของแห่งอาตมา ธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุภายใน มิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่อาการ ๒๐ คือ  เกสา โลมา นขา ทนฺตา  ตราบเท่าถึงกรีสเป็น ๑๙ เอามัตถุคังเพิ่มเข้าถ้วนคำรบ ๒๐ นี่แลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุภายใน 


  แลอาโปธาตุภายในนั้นจะได้แก่สิ่งดังฤๅ ดูกรอาวุโส ธรรมชาติอันใด โลกสมมติว่าบังเกิดในตน นับว่าเข้าในสันดานแห่งตนว่าอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไป มีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึม มีอาการอันหลั่งจากกาย โลกทั้งหลายถือว่าอาตมาว่าเป็นของแห่งอาตมาธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าอาโปธาตุภายใน มิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่อาการ ๑๒ คือ  ปิตฺติ เสมฺหํ ปุพฺโพ โลหิตํ ฯลฯ ตราบเท่าถึง สิงฺฆา นิกา ลสิกา มุตฺติ นี้แลได้ชื่อว่าอาโปธาตุภายใน แลอัชฌัตติกเตโชธาตุภายในนั้น จะได้แก่สิ่งดังฤๅ วิสัชนาว่า ธรรมชาติอันใด โลกสมมติว่าบังเกิดในตน ว่านับเข้าในสันดานแห่งตน อาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันร้อน มีอาการอันให้กระวนกระวายโลกทั้งหลายถือว่าอาตมาว่าเป็นของแห่งอาตมา ธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าเตโชธาตุภายใน มิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่เพลิงธาตุทั้ง ๔ คือ สันตัปปัคคี ขีรณัคคี ปริหทยัคคี ปริณามัคคี สันตัปปัคคี นั้น ได้แก่เพลิงธาตุอันกระทำให้กายอบอุ่น ขีรณัคคีนั้น ได้แก่เพลิงธาตุอันกระทำให้กายเหี่ยวแห้งคร่ำคร่า ให้จักขวาทิอินทรียวิกลวิปริต ให้ทดถอยกำลัง ให้เนื้อแลหนังหดห่อย่อย่นเป็นเกลียว ๆ ปราศจากงาม ปริหทยัคคีนั้น ได้แก่เพลิงธาตุอันกำเริบขึ้นร้อน ๆ จะทนทานบ่มิได้ร้องไห้ร่ำไร   ฑยฺหามิ ฑยฺหามิ  เร่าร้อน ๆ ปรารถนายาชโลมเป็นต้นว่า สัปปิเนยใสอันชำระได้ร้อยครั้ง แลโคสิตจันทร์อันเย็นสนิท ปรารถนาจะให้พัดให้วีด้วยใบตาลเป็นต้น 


   แลปริณามัคคีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันเผาอาหารให้ย่อยออกเป็นอันดี ข้าวน้ำโภชนาหาร ขนมของกิน น้ำอัมพบาน น้ำผึ้งน้ำตาล น้ำอ้อยเหลวน้ำอ้อนข้น แต่บรรดา 


   ที่บุคคลเราท่านทั้งปวงส้องเสพบริโภคสิ้นทั้งนั้น จะสุกเป็นอันดีจะย่อยยับเป็นอันดีนั้น อาศัยแต่เพลิงธาตุอันชื่อว่าปริณามัคคี เพลิงธาตุทั้ง ๔ นี้ แลได้ชื่อว่าอัชฌัตติกเตโชธาตุ แลอัชฌัตติกวาโยธาตุนั้น ได่แก่ธรรมชาติในโลกสมมติว่าบังเกิดในตน ว่านับเข้าอยู่ในสันดานแห่งตน ว่าอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไป มีลักษณะอันค้ำชูอวัยวะน้อยใหญ่ มีอาการอันพัดขึ้น ๆ ลง ซ่านไปในอังคาพยพทั่วสกลกายแห่งสรรพสัตว์ ๆ ถือเอาอาตมาว่าเป็นของอาตมา มิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่ว่าโยธาตุ ๖ จำพวก คือ อุทธังคมาวาต ๑ อโธคมาวาต ๑ กุจฉิสยาวาต ๑ โกฏฐาสยาวาต ๑ อังคมังคานุสารีวาต ๑ อัสสาสะปัสสาสะวาต ๑ อุทธังคมาวาตนั้น ได้แก่วาโยธาตุอันพัดขึ้นกระทำให้เป็นโทษเป็นต้นว่าให้วิงวอน ให้รากให้เรอมีประการต่าง ๆ แลอโธคมาวาตนั้น ได้แก่วาโยธาตุอันพัดให้สำเร็จกิจเป็นต้นว่าถ่ายอุจจาระแลปัสสาวะ แลกุจฉิสยวาตนั้น ได้แก่วาโยธาตุอันพัดอยู่นอกไส้ โกฏฐสยาวาตนั้น ได้แก่วาโยธาตุอันพัดอยู่ภายในแห่งไส้ใหญ่ แลอังคมังคานุสารีวาตนั้น ได้แก่วาโยธาตุอันพัดซ่านไปตามระเบียบแห่งแถวเส้น พัดซ่านไปในอังคาพยพใหญ่น้อยทั่วสกลสรรพางค์ให้สำเร็จกิจเป็นต้นว่าคู้กายเหยีบดกายลุกนั่งยืนเที่ยว โดยควรแก่อัชฌาสัย 


   อัสสาสะปัสสาสะวาตนั้น ได้แก่ลมหายใจเข้าออก สิริดิน ๒๐ น้ำ ๑๒ เพลิง ๔ ลม ๖ เข้าด้วยกัน จึงเป็นอาการในกาย ๔๒ โดยนัยพิสดารสำแดงมานี้ตามนัย อันพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีสำแดง พระธรรมเทศนาในหัตถิปโทปมสูตร  เอวํ ราหุโลวาเท ธาตุวิภงฺเคสุ   แลพิธีที่สำแดงพระธาตุกรรมฐานโดยนัยพิศดารมีในราหุโลวาทสูตร แลธาตุวิภังค์นั้น ก็เหมือนกันกับนัยที่สำแดงแล้วในมหาหัตถิปโทปมสูตร จะได้แปลกได้เปลี่ยนกันก็หาบ่มิได้  ติกฺขปญฺญสฺส ภิกฺขุโน  พระภิกษุผู้จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ ถ้ามีปัญญาแหลมปัญญากล้าแล้ว จะพิจารณาโดยพิสดาร ว่าเกศานี้เป็นปฐวีธาตุประการ ๑ โลมาก็เป็นปฐวีธาตุประการ ๑ นขาก็เป็นปฐวีประการ ๑ จะพิจารณาโดยนัยพิสดารเป็นอาทิดังปรากฏเห็นเป็นเนิ่นช้าเพราะเหตุว่าปัญญานั้นกล้า ปัญญาเฉียบแหลมอยู่แล้ว เหตุดังนั้นพระภิกษุที่ปัญญากล้านั้นสมควรจะพิจารณาแต่โดยสังเขปว่า 


   ยํ ถทฺธลกฺขณํ ธรรมชาติอันใดมีลักษณะกระด้าง ธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุ ยํ อาพนฺธนลกฺขณํ  ธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึมมีอาการอันไหลหลั่ง ธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่า อาโปธาตุ  ยํ ปริปาจนลกฺขณํ ธรรมชาติอันใดกระทำให้ยับให้ย่อย ธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่า เตโชธาตุ ยํ วิตฺถมฺภลกฺขณํ  ธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันค้ำชูอังคาพยพให้เสำเร็จดิจ ลุกนั่งยืนเที่ยวธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าวาโยธาตุ  เอวํ มนสิกโรโต  พระภิกษุผู้มีปัญญาแหลมปัญญากล้านั้น เมื่อกระทำมนสิการแต่โดยนัยสังเขปนี้ ก็ยิ่งอาจจะยังพระธาตุกรรมฐานให้ปรากฏแจ้งในสันดานได้  นาติติกฺขปญฺญาสุ  แลพระภิกษุที่มีปัญญามิสู้กล้าหาญนั้น เมื่อกระทำมนสิการโดยนัยสังเขปดังนี้ พระกรรมฐานยังบ่มิได้ปรากฏแจ้งยังมืดมนอนธการอยู่ก็พึงกระทำมนสิการพระธาตุกรรมฐาน โดยนัยพิศดาร เหมือนนัยที่สำแดงมาแล้วในเบื้องต้น พระกรรมฐานจึงปรากฏเป็นอันดีเปรียบภิกษุ ๒ รูปสังวัธยายบาลี ไปยาลย่อเข้าเป็นอันมาก องค์หนึ่งปัญญากล้า องค์หนึ่งปัญญามิสู้กล้า องค์ที่มีปัญญากล้านั้นสังวัธยายไปครั้ง ๑ บ้าง ๒ ครั้งบ้าง ภายหลังก็รวบรัดย่อเข้าด้วยอุบาย ไปยาลย่อเข้า ที่เหมือน ๆ กันในท่ามกลางนั้นไปยาลย่อเข้าเสีย สังวัธยายแต่ที่สุดข้างโน้นข้างนี้ สังวัธยายแต่ที่แปลก ๆ กัน อาการที่สังวัธยายนั้นจบเร็ว บาลีนั้นก็ชำนาญตลอดทั้งเบื้องต้นแลเบื้องปลาย เพราะเหตุที่มีปัญญากล้า 


   ฝ่ายภิกษุองค์ที่มีปัญญามิสู้กล้านั้น สังวัธยายเรียงบทออกไปทุกบท ๆ บ่มิได้ย่อเข้า ด้วยอุบายไปยาล สังวัธยายนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เข้าใจว่าสังวัธยายโดยไปยาล สังวัธยายโดยย่อนั้นไม่พอปาก ว่าแต่ครั้ง ๑-๒ ครั้งนั้นไม่ชำนาญปาก เอามั่นเอาคงบ่มิได้ อันไม่ไปยาลเสียแล้วสังวัธยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอามากเข้าว่านั้นแลบาลีชำนิชำนาญมั่นคงดีตกว่าอาการที่สังวัธยายนั้นจบเข้า จะได้เหมือนพระภิกษุที่มีปัญญากล้านั้นหาบ่มิได้ ภิกษุที่มีปัญญากล้านั้น เห็นว่าสังวัธยายซ้ำแล้วซ้ำเล่า การที่จะไปยาลเสียก็ไม่ไปยาล อย่างนี้นี่เมื่อไรจะจบ อาการที่พระภิกษุทั้ง ๒ รูปสังวัธยายบาลี มีอารมณ์มิได้ต้องกัน เพราะเหตุที่ข้างหนึ่งปัญญากล้า ข้างหนึ่งปัญญามิสู้กล้า ยถา อันนี้แลมีอุปมาฉันใด พระภิกษุผู้จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ ที่มีปัญญากล้าก็ควรจะกระทำมนสิการโดยพีธีสังเขปที่มีปัญญามิสู้กล้า ก็ควรกระทำมนสิการโดยพิศดารมีอุปไมยดังพระภิกษุ ๒ รูปสังวัธยายบาลี ข้าง ๑ พอใจย่อ ข้าง ๑ พอใจพิศดาร เพราะเหตุที่มีปัญญากล้าแลมิสู้กล้าโดยนัยที่สำแดงมานี้ เหตุดังนั้นพระภิกษุผู้มีปัญญากล้า จำเริญพระธาตุกรรมฐานนั้น เมื่อเข้าไปในที่สงัดอยู่แต่ผู้เดียวแล้ว ก็พึงพิจจารณารูปกายแห่งตนโดยนัยสังเขปว่า สภาวะหยาบสภาวะกระด้างมีในกายนี้เป็นปฐวีธาตุ สภาวะเอิบอาบซาบซึมหลั่งไหล มีในกายนี้เป็นอาโปธาตุ สภาวะร้อนวะกระทำให้แก่ให้ย่อมมีในกายนี้เป็นเตโชธาตุ สภาวะค้ำชูอังคาพยพในกายนี้เป็นวาโยธาตุพิจรณาดังนี้แล้ว พึงกระทำมนสิการกำหนดกฏหมายให้เห็นว่า รูปกายแห่งตนนี้เป็นกองแห่งธาตุบ่มิได้เป็นชีวิต เมื่อกระทำกองเพียรสอดส่องส่องปัญญา พิจารณาประเภทแห่งธาตุด้วยประการฉะนี้ อุปจารสมาธิก็จะบังเกิดจะได้สำเร็จอุปจารสมาธิได้รวดเร็วบ่มิได้เนิ่นช้า จะได้สำเร็จแต่เพียงอุปจารสมาธิบ่มิอาจที่จะล่วงตลอดขึ้นไปถึงอัปปนาสมาธินั้นได้ เพราะเหตุพระธาตุกรรมฐานมีอารมณ์เป็นสภาวธรรม อธิบายว่าอารมณ์นั้นไปลงไปหาที่ยั่งที่หยุดบ่มิได้ เปรียบเหมือนแลลงไปในเหวอันลึกบ่มิได้เห็นพื้น เมื่อหยั่งอารมณ์ไปไม่มีที่ยั่งหยุดดังนี้ จิตนั้นหาที่ตั้งบ่มิได้ พระอัปปนาสมาธิจึงไม่บังเกิดในสันดานจึงได้สำเร็จอยู่แต่เพียงอุปจารสมาธิ 


   นัยหนึ่งสำแดงไว้เป็นอปรนัยว่า พระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดี มีความปรารถนาจะสำแดงให้เห็นแจ้งว่า ธาตุทั้ง ๔ ประการนี้ใช่สัตว์จึงสำแดงธรรมเทศนาจำแนกออกซึ่งโกฏฐาส ๔ ประการว่า  อฏิญฺจ ปฏิจฺจ นหารุญฺจปฏิจฺจ สมญฺจ ปฏิจฺจ อากาโส ปริวาริโต รูปนฺเตฺวว สงฺขํ คจฺฉติ  อธิบายว่าธรรมชาติอันใดได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปนั้นอาศัยแก่โกฏฐาสทั้ง ๔ ประชุมกันคืออาศัยอัฐิประการ ๑ อาศัยแก่เส้นประการ ๑ อาศัยเนื้อประการ ๑ อาศัยหนึ่งประการ ๑ โกฏฐาสทั้ง ๔ มีอากาศแวดล้อมซ้ายขวาหน้าหลังแล้วกาลใดก็ได้ชื่อว่าเรียก ๆ ว่ารูปกาลนั้น โกฏฐาสทั้ง ๔ ซึ่งประชุมกันได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปนั้น ถ้าพระโยคาพจรกุลบุตรมีปัญญากล้าพิจารณาเอาแต่สังเขปเท่านี้ ก็อาจจะได้สำเร็จอุปจารสมาธิมิได้เนิ่นช้า แลอาการที่จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ กำหนดไว้เป็น ๔ ประการคือ สสัมภารสังเขป พิจารณาธาตุทั้ง ๔ โดยย่อเป็นต้น ปฐวีธาตุมีอาการกระด้างนั้นประการ ๑ สสัมภารวิภัตติ พิจารณาธาตุทั้ง ๓ โดยประเภทแผนกมีเกสาโลมาเป็นอาทินั้นประการ ๑ สัลลักขณสังเขปพิจาณาลักษณะแห่งธาตุโดยย่อนั้นประการ ๑ สัลลักขณวิภัตติพิจารณาลักษณะแห่งธาตุโดยแผนกนั้นประการ ๑ เป็น ๔ ประการดังนี้ 


   อาการที่พิจารณาโดยสสัมภารสังเขป สัลลักขณะสังเขปนั้น สมควรแก่พระโยคาพจรที่มีปัญญากล้า อาการที่พิจารณาโดยสสัมภารวิภัตติ สัลลักขณวิภัตตินั้น สมควรแก่พระโยคาพจร ที่มีปัญญามิสู้กล้า ๆ นั้นพึงเรียนซึ่งอุคคหโกศล ๗ ประการมนสิการ ๑๐ ประการ โดยนัยที่สำแดงแล้วในกายคตาสติพึงพิจารณาโดยนัยพิสดารว่า  อิเม เกสา นาม  กว่าพิจารณาเหมือนพรรณนาในพระกายคตาสติ คือพิจารณาอาการ ๓๒ นั้นโดยปฏิกูลโดยวิภาคเป็นอาทิ พระธาตุกรรมฐานนี้สำเร็จด้วยพิจารณาอาการในกายเหมือนกันกับพระกายคตาสติแปลกกันแต่ที่กำหนดจิต ในกายคตาสตินั้นกำหนดจิตว่าอาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะปฏิกูลพึงเกลียดพึงชัง   อิธ ธาตุวเสน  ในพระธาตุกรรมฐานนี้กำหนดจิตว่า อาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะเป็นปฐวีธาตุ เป็นอาโปธาตุ เป็นเตโชธาตุ วาโยธาตุ ตกว่าต่างกันด้วยกำหนดจิตฉะเมื่อพระโยคาพจรกำหนดจิต พิจารณาโดยนิยมดังพรรณนามานี้ อันว่าธาตุทั้งหลายก็จะปลายปรากฏ เมื่อธาตุทั้งหลายปรากฏแล้วพิจารณาไปเนือง ๆ ก็จะสำเร็จแก่อุปจารสมาจิตดุจกล่าวแล้วในหนหลัง 


   อปิจ อนึ่งโสด พระโยคาพจรกุลบุตรผู้จำเริญจตุธาตุววัตถานภาวนานั้นพึงกระทำมนสิการในธาตุทั้ง ๔ ด้วยมนสิการอาการ ๑๓ ประการ วจตฺถโต  คือให้กระทำมนสิการโดยวิคคหะประการ ๑   กลาปโต ให้กระทำมนสิการโดยกลาปประการ ๑ จุณณโต  ให้กระทำมนสิการโดยกิริยาที่กระทำให้เป็นจุณณประการ ๑ ลกฺขณาทิโต  ให้กระทำมนสิการโดยลักษณะแลผลนั้นประการ ๑ สมุฏานโต  ให้กระทำมนสิการโดยสมุฏฐานประการ ๑   นานตฺเตกตฺตโต  ให้กระทำมนสิการโดยต่างกันแลเหมือนกันเป็นอันเดียวนั้นประการ ๑  วินิพพฺโภคา วินิพฺโภคโต   ให้กระทำมนสิการโดยกิริยาที่พรากจากกัน แลบ่มิได้พรากจากกันประการ ๑ สภาควิสภาคโต  ให้กระทำมนสิการที่เป็นสภาคแลวิสภาคประการ ๑ อชฺฌตฺติกพาหิรวิเสสโต ให้กระทำมนสิการโดยอัชฌัตติกวิเศษแลพาหิรวิเศษประการ ๑  สงฺตหโต ให้กระทำมนสิการโดยกิริยาประมวลเข้าประการ ๑   ปจฺจยโต ให้กระทำมนสิการโดยปัจจัยประการ ๑   อสมนฺนาหารโต ให้กระทำมนสิการโดยอสมันนาหารประการ ๑  ปจฺจยวิภาคโต  ให้กระทำมนสิการโดยปัจจัยวิสภาคประการ ๑ สิริเป็นมนสิการอาการ ๑๓ ประการด้วยกัน 


   มนสิการอาการเป็นปฐมที่ว่า ให้กระทำมนสิการโดยวิคคหะนั้นเป็นประการใด อธิบายว่า ปฐวีธาตุนั้นมีนัยวิคคหะว่า ปฐวี ปตฺถตตฺตา ปฐวี  แปลว่าธรรมชาติอันใด ได้นามบัญญัติชื่อว่าปฐวีธาตุนั้น ด้วยอรรถว่าแข็งกระด้าง พึงรู้ให้ทั่วไปในสรรพธาตุทั้งปวงเถิด สุดแท้แต่ว่าธาตุอันใดกระด้าง มีประมาณพอหยิบขึ้นได้ด้วยมือ ธาตุสิ่งนั้นได้ชื่อว่า ปฐวีธาตุ แลเอาโปธาตุนั้นมีอรรถวิคคหะว่า อปฺโปติ อาปิยติ อปฺปายาตีติ วา อาโป   แปลว่า ธรรมชาติอันใดซึมซาบอาบเอิบไปในปฐวีธาตุเป็นอาทิ ธาตุสิ่งนั้นแลได้ชื่อว่ อาโปธาตุ แลเตโชธาตุนั้น มีอรรถวิคคหะว่า เตชยตีติ เตโช แปลว่าธาตุอันใดกระทำให้อบอุ่นเป็นไอเป็นควันบำรุงรักษาปฐวีธาตุเป็นอาทิ มิให้เปื่อยให้เน่าเผาอาหารให้ย่อย ธาตุอันนั้นได้ชื่อว่า เตโชธาตุ แลวาโยธาตุนั้น มีอรรถวิคคหะว่า วายตีติ วาโยแปลว่า ธาตุอันใดกระทำให้ไหวให้ยกมือยกเท้าให้สำเร็จอิริยาบถนั่งนอนยืนเที่ยว ธาตุอันนั้นแลได้ชื่อว่าวาโยธาตุ วิคคหะดังนี้ เรียกว่าวิเศษวิคคหะ อธิบายว่า สำแดงอรรถแห่งธาตุทั้ง ๔ นั้นให้แปลกกัน ๆ 


ทีนี้จะว่าด้วยสามัญวิคคหะสืบต่อไปเล่า นัยวิคคหะว่า  สลกฺขณธารณโต ทุกฺขฏานโต ทุกฺขาธานโต จ ธาตุ แปลว่าธรรมชาติ ๔ ประการ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม ได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุนั้น เพราะเหตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะแห่งตน ลักษณะที่แข็งกระด้าง ลักษณะที่ซุมซาบอาบเอิบลักษณะที่กระทำให้อบอุ่น ลักษณะที่ให้ไหวให้ติงนี่แลได้ชื่อว่าลักษณะแห่งตน แห่งดิน น้ำ ไฟ ลม ตกว่าดินนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันกระด้าง น้ำนั้นทรงไว้ลักษณะอันซึมซาบ ไฟนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันอบอุ่นอันร้อน ลมนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันไหวอันติง นี่แลได้ชื่อว่าลักษณะแห่งตนอาศัยเหตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะสำหรับตนดังนี้ ดิน น้ำ ไฟ ลม จึงได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุ นัยหนึ่ง ดิน น้ำ ไฟ ลม ได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุนั้น เหตุทรงไว้ซึ่งทุกข์ เพราะเหตุเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ ถ้า ดิน น้ำ ไฟ ลม หาบ่มิได้ ไม่เกิดในรูปกายแล้ว ความทุกขเวทนามีประการต่าง ๆ นั้นจะบังเกิดแต่ที่ดังฤๅ นี่อาศัยเหตุที่มีดินน้ำไฟลมบังเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นกายความทุกขเวทนาจึงอากูลมูลมองหาสะสมอยู่เป็นอเนกอนันต์ 


   ตกว่าดินน้ำไฟลมนี้ทรงไว้ซึ่งทุกข์ เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จะนับจะประมาณบ่มิได้ อาศัยเหตุฉะนี้ ดินน้ำไฟลมจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุ วิคคหะอย่างนี้เรียกว่าสามัญวิคคพะ เหระเหตุวิคคหะอันเดียวกัน ได้เนื้อความทั่วไปทั้ง ดิน น้ำ ไฟ ลม ทั้งสิ้น ๔ ประการ กิริยาที่พระโยคาพจรกระทำมนสิการกำหนดธาตุทั้ง ๔ ประการ โดยวิเศษวิคคหะแลสามัญวิคคหะดังนี้ จัดเป็นมนสิการอาการเป็นปฐม แลมนสิการอาการเป็นคำรบ ๒ คือ กลาปโตที่ให้กระทำมนสิการโดยกลาปนั้นเป็นประการใด อธิบายว่าในหมวดปฐวีธาตุ ๒๐ มีเกศาเป็นอาทิ มีมัตถลุงคังเป็นที่สุดนั้น แต่ละสิ่ง ๆ ล้วนกอปรด้วยสุทธกลาปทั้งสิ้น สุทธกลาปนั้นได้แก่ธรรมชาติ ๘ ประการ ประชุมกันคือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ สีแลกลิ่นรสแลโอชา ๘ ประการประชุมกันเป็นหมวดแล้วเมื่อใด ก็เรียกว่าสุทธากลาปในกาลเมื่อนั้น ปฐวีธาตุ ๒๐ ประการนี้ แต่สิ่งหนึ่งจะได้ปราศจากสุทธกลาปก็หาบ่มิได้ ผมแต่ละเส้น ๆ ขนแต่ละเส้น ๆ เล็บแต่ละเล็บ ๆ ฟันแต่ละซี่ ๆ นั้น แต่ล้วนดิน น้ำ ไฟ ลม สีแลกลิ่น รสแลโอชา ชีวิตินทรีย์แลภาวรูปประชุมพร้อม จะได้ปราศจากดิน น้ำ ไฟ ลม สัแลกลิ่น รสแลโอชา ชีวิตินทรีย์แลภาวนารูปหาบ่มิได้ 


   ข้อซึ่งเรียกปฐวีธาตุนั้น เพราะเหตุธาตุดินมากกว่าธาตุทั้ง ๔ แท้จริงผมแลขน เล็บแลฟันทั้งปวงนี้ ใช่จะมีแต่ปฐวีธาตุสิ่งเดียวนั้นหาบ่มิได้ อาโปธาตุที่ซึมซาบอาบเอิบนั้นก็มีอยู่ เตโชธาตุที่กระทำให้อบอุ่นนั้นก็มีอยู่ วาโยธาตุที่พัดไปในต้นเส้นผมแลเส้นขน เล็บแลฟันนั้นก็มีอยู่ ตกว่าธาตุทั้ง ๔ นั้นก็มีพร้อม แต่หากว่าธาตุดินนั้นมากกว่าธาตุทั้ง ๓ สมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาที่มากขึ้นตรัสเทศนาจัดเอาเส้นผมแลขนเล็บแลฟันเป็นอาทินั้นเป็นปฐวีธาตุหนังและเนื้อ เส้นแลอัฐิแลม้ามแลหัวใจ แลตับพังผืด แลพุงไส้ใหญ่และใส้น้อย อาหารใหม่แลอาหารเก่า แลสมองศีรษะนั้นก้ฒีดิน น้ำ ไฟ ลม สีแลกลิ่นรสโอชาเหมือนกันสิ้น ตกว่าธาตุทั้ง ๔ นี้มีพร้อมทุกสิ่ง แต่หากว่าดินนั้นมาก ดินนั้นมีภาษีมากว่าธาตุทั้ง ๓ สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสพระสัทธรรมเทศนา ยกหนังแลเนื้อเป็นอาทินั้นขึ้นเป็นปฐวีธาตุ ๒๐ ประการ แลอาโปฐาตุ ๑๒ ประการ มีดีเป็นอาทิ มีมูตรเป็นที่สุดนั้น แต่ละสิ่ง ๆ ล้วนกอปรด้วย ดิน น้ำ ไฟ ลม สีแลกลิ่น รสแลโอชาเหมือนกันสิ้น ธาตุทั้ง ๔ ประการนั้นบริบูรณ์พร้อม จะได้เฉพาะมีแต่ธาตุน้ำสิ่งเดียวนั้นหาบ่มิได้ แต่หากว่าธาตุน้ำนั้นมีมาก 


   ธาตุน้ำนั้นมีภาษีกว่าธาตุทั้ง ๓ สมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาแต่ธาตุน้ำที่มีภาษีขึ้นตรัสเทศนา จัดเอาอาการ ๑๒ ประการ มีดีเป็นอาทิ มีมูตรเป็นปริโยสานนี้ เป็นอาโปธาตุ อาการที่กระทำมนสิการกำหนดกฏหมายกลาปโกฏฐาสในกรัชกาย ให้เห็นว่าประกอบด้วยกลาป คือประชุมดิน น้ำ ไฟ ลม สีแลกลิ่น แลรสโอชาบริบูรณ์พร้อม นี้แลได้ชื่อว่ามนสิการโดยกลาป จัดเป็นมนสิการอาการเป็นคำรบ ๓ นี้แลมนสิการเป็นคำรบ ๓ คือ   จฺณฺณโต ที่ว่าให้กระทำมนสิการโดยกิริยาที่เป็นจุณนั้นเป็นประการใด อธิบายว่า กรัชกายแห่งเราท่านทั้งปวงนี้ ถ้ามีประมาณเป็นปานกลางเหมือนอย่างกายมัชฌิมบุรุษ ไม่เล็กไม่ใหญ่นัก แลเราจะเอามาย่อยออกให้เป็นจุณนั้น  โทณมตฺตา  จะตวงได้ประมาณโทณะ ๑ คือ ๑๖ ทะนาน จุณ ๑๖ ทะนานนั้นมีอาโปธาตุซึมซาบอาบอิ่มอยู่ถึงก้นกับปฐวีธาตุ เตโชธาตุ   ปาลิตา  นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า เตโชธาตุนั้นพนักงานกระทำให้ร้อนให้อุ่น บำรุงรักษาปฐวีแลอาโปนั้นไว้ไม่ให้เปื่อยให้เน่า ให้จำเริญขึ้นไปเป็นอันดีโดยสิริสวัสดี   วาโยธาตุยา วิตฺถมฺภิตา  ฝ่ายวาโยธาตุนั้น เป็นพนักงานอุปถัมภ์ค้ำชูจะไหวจะติงจะสำเร็จอิริยาบททั้ง ๔ นั้น อาศัยแก่วาโยธาตุ ๆ เข้าอุดเข้าหนุนประคับประคองแล้ว เราท่านทั้งปวงซึ่งนั่งนอนยืนเที่ยวกระทำกิจการทั้งปวงได้สำเร็จมโนรถความปรารถนา 


   เมื่อธาตุทั้ง ๔ ประชุมกับบำรุงรักษาอุปถัมภ์ค้ำชูกันเป็นอันดีแล้ว สมมติสัตว์ที่โลกโวหารเรียกว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลนั้น จึงบังเกิดมีเพราะมีธาตุทั้ง ๔ ประชุมกันเป็นหลักเป็นประธาน อันสรีรกายแห่งเราท่านทั้งหลาย จะปรากฏว่าน้อยว่าใหญ่ว่าต่ำกระด้างว่ามั่นว่าทนนั้นอาศัยแก่ปฐวีธาตุ ที่จะเป็นน้ำเป็นเยื่อปลั่งเปล่งเคร่งครัดชุ่มมันนั้นอาศัยแก่อาโปธาตุ  ปวี ปติฏฺิตา  อาโปธาตุนั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุได้ปฐวีธาตุเป็นที่ตั้ง ได้เตโชธาตุเป็นอภิบาลรักษา ได้วาโยธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์ จึงตั้งอยู่ได้เป็นอันดี มิได้รั่วมิได้ไหลออก กระทำสรีรกายประเทศนั้น ให้อิ่มอยู่เต็มเป็นอันดีมิได้บกมิได้พร่อง  อสิตปิตาทิปริปาจิตา   แลเตโชธาตุ ๔ ประการนี้  อุณฺห ลกฺขณา มีลักษณะให้อุ่นให้ร้อน บังเกิดมีอาการอันพุ่งขึ้นเป็นไอเป็นควัน เตโชธาตุนั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุ ได้ปฐวีธาตุเป็นที่ตั้ง ได้อาโปธาตุเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์ ได้วาโยธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์ จึงเผาอาหารให้ย่อยออกเป็นอันดี กระทำสรีรประเทศนั้นอบอุ่นบริบูรณ์ด้วยสีสันพรรณเป็นน้ำเป็นนวล   นปูติภาวํ ทสฺเสติ  กายแห่งเราท่านทั้งหลายจะไม่สำแดงอาการอันเน่าเปื่อยพังนั้น อาศัยแก่เตโชธาตุเป็นผู้อภิบาลรักษา  องฺคมงฺคานฺสารีวาตา  แลวาโยธาตุที่พัดซ่านไปในอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวง จำแนกออกโดยประเภทพิศดารเป็นวาโยถึง ๖ ประการ ทีอุทธังมาวาตเป็นอาทินั้น มีลักษณะให้สำเร็จกิจจำนรรจาพาทีให้ตั้งกายทรงกาย  ปวี ปติฏฺิตา วาโยธาตุ  นั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุ ได้ปฐวีธาตุเป็นที่พึ่ง ได้อาโปธาตุเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์ ได้เตโชธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชู แล้วก็ดำรงดายไว้มิให้กายนั้นล้มซวนซวดเซไปได้ 


   เมื่อวาโยธาตุจำพวก ๑ ตั้งกายทรงกายไว้แล้ว วาโยธาตุจำพวก ๑ ก็เข้าอุดหนุน สำแดงกายวิญญัติไหวกายอันยุติในอิริยาบถให้นั่งนอนยืนเที่ยว กลับกลอกคู้เข้าแลเหยียดออกซึ่งหัตถ์แลบาท โดยอันควรแก่จิตประสงค์ สรีรยนต์ที่โลกทั้งหลายสมมติเรียกว่าหญิงว่าชาย เจ้านั่นเจ้านี่ นางนั่นนางนี่ตามประเพณีโลกวิสัยนี้มิใช่อื่นเลย คือธาตุทั้ง ๔ นี้เอง หญิงก็แล้วด้วยธาตุทั้ง ๔ ชายก็แล้วด้วยธาตุทั้ง ๔ เมื่อมีปัญญาพิจารณาโดยละเอียด สรีระนี้เหมือนด้วยรูปหุ่น อันบุคคลร้อยไว้ด้วยสายยนต์  พาลวญฺจนํ   สรีรยนต์นี้ ย่อมล่อลวงคนหาปัญญามิได้ ให้ลุ่มให้หลงสำแดงลีลาอาการนั้นต่าง ๆ ถ้าปราศจากปัญญาแล้ว ก็พิศวงงงงวยสติสมประดี สำคัญว่างดงามว่าประณีตบรรจง ที่แท้นั้นธาตุทั้ง ๔ ทีเดียว ถ้าจะย่อยออกเป็นจุณก็ตวงได้ ๑๖ ทะนาน จะเป็นเครื่องเปื่อยเครื่องเน่าเครื่องถมแผ่นดิน จะมีแก่นมีสารแต่สักหน่อยหนึ่งหาบ่มิได้ พระโยคาพจรกุลบุตร อันกระทำมนสิการกำหนดกฏหมายโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้แล ได้ชื่อว่กระทำมนสิการ โดยกิริยาที่กระทำให้เป็นจุณ จัดเป็นมนสิการอาการคำรบ ๓ แลมนสิการอาการคำรบ ๔ คือ  ลกฺขณาทิโต ที่ว่าให้พิจารณาธาตุทั้ง ๔ โดยลักษณะแลกิจแลผลนั้นเป็นประการใด ธาตุทั้ง ๔ ประการนี้ มีสิ่งดังฤๅเป็นกิจมีสิ่งดังฤๅเป็นผล อธิบายว่าปฐวีธาตุนั้น  กกฺขลตฺตลกฺขโณ มีกิริยาที่แข็งที่หยาบที่กระด้างนั้นเป็นลักษณะ สุดแท้แต่ว่าธาตุสิ่งใดเป็นธาตุอันแข็งกระด้างเป็นธาตุหยาบ ควรจะต้องควรจะถือควรจะหยิบจะยกได้ ธาตุสิ่งนั้นแลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุ 


   ตกว่าลักษณะอันที่กระด้างนั่นแลเป็นลักษณะแห่งปฐวีธาตุ  ปติฏฺานรสา  ถ้าจะว่าในกิจนั้น กิริยาที่เป็นที่ตั้งแห่งธาตุทั้ง ๓ เป็นที่พำนักแห่งธาตุทั้ง ๓ นั่นแลเป็นกิจแห่งปฐวีธาตุ   สมฺปฏิจฺฉนฺนปจฺจุปฏฺานา ถ้าจะว่าโดยผลนั้นกิริยาที่รับรองไว้ซึ่งธาตุทั้ง ๓ นั้นแลเป็นผลแห่งปฐวีธาตุ  ปกฺขรณกฺขณา  แลอาโปธาตุมีกิริยาหลั่งไหลซึบซาบอาบเอิบเป็นลักษณะ  พฺรูหนรสา ถ้าจะว่าโดยกิจนั้น อาโปธาตุมีกิจอันกระทำให้เปล่งปลั่งเคร่งครัด ให้เจริญสดชื่นชุ่มมัน สงฺคหปจฺจุปฏฺานา อุณฺหลกฺขณา  แลเตโชนั้น ถ้าจะว่าโดยลักษณะมีลักษณะให้อุ่นให้ร้อน   ปริปาจนรสา  ถ้าจะว่าด้วยกิจมีกิจอันกระทำให้อาหารยับย่อยละเอียดลง มทฺมวานุปฺปาทานปจฺจุปฏฺานา  ถ้าจะว่าด้วยผลนั้น เตโชธาตุมีกิริยาอันให้ซึ่งสภาวะอ่อนน้อมแก่กายเป็นผล อธิบายว่ากรัชกายแห่งเราท่านทั้งหลาย จะอ่อนน้อมโดยสะดวกอาศัยแก่ เตโชธาตุ ถ้าเตโชธาตุดับตัวเย็นแล้ว กายก็แข็งกระด้าง อย่างประหนึ่งท่อนไม้และท่อนฟืน กิริยาที่กระทำให้กายอ่อนนี้แลเป็นผลแห่งเตโชธาตุแลวาโยธาตุนั้น   วิตฺถฺภนลกฺขณา มีกิริยาอันหนุนค้ำชูให้ตั้งกายทรงกายได้เป็นลักษณะ   สมุทีรณรสา  ถ้าจะว่าด้วยกิจ วาโยธาตุนั้นมีกิจอันกระทำให้หวั่นไหว ให้ยกเท้าให้กลับเนื้อกลับตัวได้ให้จำนรรจาพาที 


   อภินิหารปจฺจุปฏฺานา  ถ้าจะว่าด้วยผลนั้น วาโยธาตุมีกิริยาอันนำไปซึ่งกายสู่ทิศานุทิศต่าง ๆ ให้กระทำการงานทั้งปวงได้ โดยควรแก่ประสงค์ กิริยาที่พระโยคาพจรกุลบุตรผู้มีปัญญา กระทำมนสิการกำหนดกฏหมายในลักษณะแลกิจแลผลแห่งธาตุทั้ง ๔ โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ จัดเป็นมนสิการอาการคำรบ ๔ แลมนสิการอาการคำรบ ๕ ที่ว่าให้พิจารณาธาตุทั้ง ๔ โดยสุมุฏฐานนั้น เป็นประการใด อธิบายว่าอาการในกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงนี้ถ้าจะนับโดยอาการโกฏฐาสนั้น นับได้ปฐวีธาตุ ๒๐ 


  อาโปธาตุ ๑๒ เตโชธาตุ ๔ วาโยธาตุ ๖ ประการ สิริเข้าด้วยกันจึงเป็นอาการโกฏฐาส ๔๒ แลอาการโกฏฐาสทั้ง ๔ คือ น้ำตา ๑ มันเหลว ๑ น้ำมูก ๑ โกฏฐาสทั้ง ๔ นี้ มีสมุฏฐาน ๒ บางคาบบังเกิดแต่เพลิงธาตุ บางคาบเกิดแต่จิตเพลิงที่เผาอาหารให้ย่อยนั้น มีสมุฏฐานเดียวบังเกิดแต่กุศลากุศลกรรมสิ่งเดียว อสฺสาสปสฺสาส จิตฺตสมุฏานาว   แลลมระบายหายใจเข้าออกนั้น มีสมุฏฐานอันเดียวจะได้บังเกิดแต่กรรมแลเพลิงธาตุแลอาหารนั้น หาบ่มิได้  อวเสสาสพฺเพจตฺสมุฏานา แลอาการโกฏฐาสอันเศษนอกออกไปจากโกฏฐาสที่สำแดงมาแล้วนี้ ยังอีก ๓๒ อยู่ในส่วนแห่งปฐวรธาตุ ๑๘ อยู่ในส่วนอาฏปธาตุ ๖ อยู่ในส่วนแห่งเตโชธาตุ ๓ อยู่ในส่วนแห่งวาโยธาตุ ๕ เหล่านี้ล้วนแต่มีสมุฏฐาน ๔ บางคนนั้นเกิดแต่กุศลากุศลกรรม บางคาบบังเกิดแต่จิต บางคาบบังเกิดแต่เพลิงธาตุบางคาบบังเกิดแต่อาหาร 


  เอวํ สมุฏานโต   พระโยคาพจรกุลบุตรอันกระทำมนสิการกำหนดกฏหมายธาตุ ๔ ประการ โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ จัดเป็นมนสิการอาการเป็นคำรบ ๕ แลมนสิการอาการคำรบ ๖ ที่ว่าให้กระทำมนสิการโดยต่างกันแลเหมือนกันเป็นอันเดียวกันนั้น เป็นประการใด อธิบายว่าธาตุทั้ง ๔ นี้ ถ้าจะว่าโดยลักษณะก็มีลักษณะต่าง ๆ กัน ถ้าจะว่าโดยกิจก็มีกิจต่าง ๆ กัน ถ้าจะว่าโดยสมุฏฐานที่มีสมุฏฐานต่าง ๆ กัน จะได้เหมือนกันหามิได้ เมื่อมนสิการโดยลักษณะแลกิจแลผลมนสิการโดยสมุฏฐานนั้น เป็นแต่ละอย่าง อย่าง ๆ ต่าง ๆ กัน โดยนัยดังพรรณนามา ถ้ามนสิการโดยกิริยาที่เป็นมหาภูติ มนสิการโดยกิริยาที่เป็นธาตุ มนสิการกิริยาที่เป็นสังขารธรรม มนสิการโดยกิริยาที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ธาตุทั้ง ๔ นี้จัดเป็นรูปเหมือนกัน เป็นมหาภูตรูปเหมือนกัน เป็นธาตุเหมือนกัน จะได้แปลกกันหาบ่มิได้ แท้จริงธาตุทั้ง ๔ ประการคือ ปฐวี ปาโป เตโช วาโยนี้ ได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปเหมือนกันนั้นด้วยเหตุ ๕ ประการ 


   มหนฺตปาตุภาวโต ได้ชื่อว่ามหาภูตรูป เพราะเหตุปรากฏใหญ่นั้นประการ ๔   มหาภูตสา มญฺญโต  ได้ชื่อว่ามหาภูต เพราะเหตุเหมือนด้วยภูตปีศาจนั้นประการ ๑  มหาปริหารโต  ได้ชื่อว่ามหาภูตเพราะเหตุที่ต้องพิทักษ์รักษาเป็นอันมากนั้นประการ ๑  มหาวิการโต  ได้ชื่อว่ามหาภูต เพราะเหตุที่มีวิการวิบัติเป็นอันมากนั้นประการ ๑ มหตฺตภูตตฺตา   ได้ชื่อว่ามหาภูต เพราะเหตุจะพึงกำหนดด้วยความเพียรเป็นอันมากประการ ๑ สิริเป็นเหตุ ๕ ประการด้วยกัน ข้อซึ่งว่าธาตุทั้ง ๔ ได้ชื่อว่ามหาภูต เพราะเหตุที่บังเกิดปรากฏใหญ่นั้นเป็นประการใด อธิบายว่าธาตุทั้ง ๔ นี้บังเกิดปรากฏในสันดาน ๒ ประการ คืออนุปาทินนสันดานประการ ๑ อุปาทินนสันดานประการ ๑ ที่ว่าปรากฏใหญ่ในอนุปาทินนสันดานนั้น ได้แก่ดิน น้ำ ลม ไฟ ไฟเป็นปกติ ๆ นี่แลเรียกว่าอนุปาทินนสันดาน 


  พระอาจารย์เจ้าสำแดงแล้วแต่หลังในห้องแห่งพระพุทธานุสสติกรรมฐาน ท่านสำแดงปฐวี อาโป เตโช วาโยอันเป็นแกติ กำหนดแผ่นดินโดยหนา ๒ แสน ๔ หมื่นโยชน์ กำหนดน้ำรองแผ่นดินหนา ๔ แสน ๘ หมื่นโยชน์ กำหนดลมรองน้ำหนักหนา ๙ แสน ๖ หมื่นโยชน์ กำหนดโดยขวางนั้นแผ่นปฐพีแผ่ไปหาที่สุดบ่มิได้ เพราะเหตุว่าห้องจักรวาลมีมากกว่ามาก จะนับประมาณบ่มิได้ น้ำรองดินก็แผ่ไปหาที่สุดบ่มิได้ ลมรองน้ำก็แผ่ไปหาที่สุดบ่มิได้ เหมือนกันกับแผ่นดิน แลแตโชธาตุคือแสงพระสุริยเทพบุตร แลเปลวเพลิงที่แผ่อยู่ในโลกธาตุนี้ ก็หาที่สุดบ่มิได้เหมือนกัน ตกว่าธาตุทั้ง ๔ อันเป็นปกติ บ่มิได้นับเข้าสัตว์ในบุคคลที่แผ่ไปหาที่สุดบ่มิได้ นี่แลได้ชื่อว่าธาตุทั้ง ๔ บังเกิดปรากฏใหญ่ในอนุปาทินนสันดานแลธาตุทั้ง ๔ ที่นับเข้าในอนุปาทินนสันดาน จัดเป็นสัตว์เป็นบุคคล โดยในพุทธฏีกาโปรดไว้ว่าเต่าแลปลาในมหาสมุทรนี้โยชนสติกา บางจำพวกนั้นใหญ่ยาวได้ ๑๐๐ โยชน์ บางจำพวกก็ใหญ่ยาวได้ ๒๐๐ โยชน์ ๔๐๐ โยชน์ ๕๐๐ โยชน์ ๗๐๐ โยชน์ ๘๐๐ โยชน์ ๙๐๐ โยชน์ ๑๐๐๐ โยชน์ก็มี ใช่แต่เท่านี้ ยักษ์แลคนธรรมพ์ นาคแลสุบรรณแลเทพยดาอินทร์พรหมทั้งปวง 


  แต่บรรดาที่มีรูปกายอันใหญ่โตนั้น ก็มีมากกว่าจะนับจะประมาณบ่มิได้ ตัวเต่าตัวปลาที่ใหญ่ ๆ ตัวนาคตัวครุฑที่ใหญ่ ๆ รูปอินทร์พรหมที่ใหญ่ ๆ นั้น แต่ล้วนแล้วด้วยปฐวี อาฏป เตโช วาโยสิ้นด้วยกัน จะได้พ้นออกไปจากธาตุทั้ง ๔ นี้หาบ่มิได้ ธาตุทั้ง ๔ ที่จัดเป็นสัตว์เป็นบุคคล นี่แลได้ชื่อว่าปรากฏใหญ่ในอุปาทินนสันดานเป็นใจความว่าธาตุทั้ง ๔ นี้บังเกิดปรากฏใหญ่ในสันดาน ๒ ประการ คืออนุปาทินนสันดานแลอุปาทินนสันดาน โดยนัยพรรณนามา เหตุดังนี้จึงได้ชื่อว่ามหาภูต และข้อซึ่งธาตุทั้ง ๔ ได้ชื่อว่ามหาภูต เพราะเหตุเหมือนด้วยภูตปีศาจนั้นเป็นประการใด   มายากาโร อมณึเยว อุทกํ มณึ กตฺวา   อธิบายว่าภูติปีศาจที่เจ้าเล่ห์เจ้ามายานั้น ย่อมกระทำการโกหกล่อลวงให้คนทั้งปวงลุ่มหลงสำแดงน้ำที่ใส ๆ นั้นว่าแก้วผลึก วัตถุที่ไม่ใช่แก้วล่อลวงว่าแก้ว วัตถุที่ไม่ใช่ทองล่อลวงว่าทอง บางคาบเอาดินมาสำแดงให้เห็นเป็นทอง ตัวหาเป็นเทพยดาไม่สำแดงให้เห็นเป็นเทพยดา ตัวหาเป็นนกเป็นกาไม่สำแดงให้เห็นเป็นนกเป็นกา ภูตปีศาจเจ้าเล่ห์เจ้ามายาล่อลวงทั้งปวงให้ลุ่มหลงแลฉันใดธาตุทั้ง ๔ ประการนี้ ล่อลวงคนทั้งปวงลุ่มหลงมีอุปไมยดังนี้ 


   อนีลาเนว หุตฺวา  แท้จริงธาตุ ๔ ประการนี้ตัวเองหาเขียวไม่ ยกเอาอุปาทานออกสำแดงให้เห็นว่าเขียว ตัวเองก็หาเหลืองไม่ ยกเอาอุปาทานออกสำแดงให้เห็นว่าแดง ให้เห็นว่าเหลือง ตัวเองหาแดงไม่ ยกเอาอุปาทานออกสำแดงให้เห็นว่าแดง ตัวเองหาขาวไม่ ยกเอาอุปทานรูปออกสำแดงให้เห็นว่าขาว ล่อลวงพาลชนให้ลุ่มหลงให้สำคัญว่างามว่าดี อาการที่ธาตุทั้ง ๔ ล่อลวงกันอาการที่ภูตปีศาลล่อลวงนั้นคล้าย ๆ กัน พอเสมอกัน เหตุนี้ สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาสำแดงนามบัญญัติแห่งธาตุทั้ง ๔ ชื่อว่ามหาภูต   ยํ คณฺหนฺติ เนวเต สํตสฺส อนฺโต น พหิ นัยหนึ่งสำแดงอุปมาว่า ภูตปีศาจนั้นถ้าสิงกายคนทรงผู้ใดแล้ว ที่ว่าจะตั้งอยู่ภายในแห่งคนทรงผู้ทนว่าบ่มิได้ จะว่าตั้งภายนอกการแห่งคนทรงก็หาบ่มิได้ ถ้าจะว่าอาศัยอยู่ที่กายแห่งคนทรง จะว่าเพียงนี้นี่พอจะว่าได้ อันนี้แลมีฉันใด ธาตุทั้ง ๔ ประการอันอาศัยซึ่งกันแลกัน แล้วแลประพฤติเป็นไปนี้ที่จะว่าธาตุสิ่งนั้น ๆ อยู่ภายนอกอยู่ภายในนั้นว่าบ่มิได้ มีอุปไมยดังนั้น ตกว่าอาการที่ธาตุทั้ง ๔ ประชุมกันอาศัยกัน เหมือนอาการที่ภูตแลปีศาจเข้าถือกายคนทรงนั้นจะได้แปลกกันหาบ่มิได้ อาศัยเหตุฉะนี้สมเด็จพระพุทธองค์จึงตรัสเทศนาเรียกธาตุทั้ง ๔ นี้ โดยนามบัญญัติว่ามหาภูต นัยหนึ่งสำแดงอุปมาว่า ยักขินีปรารถนาจะกินเนื้อมนุษย์เป็นภักษาหารนั้น ย่อมแปลงกายแห่งตนให้ปรากฏงดงามเปรียบประดุจเทพอัปสร บุรุษปัญญาบ่มิได้ ไม่พินิจพิจารณาผวาเข้าไป มีแต่จะเสียชีวิต กระทำตัวให้เป็นอาหารกิจแก่นางยักษ์ บ่มิเอาตัวรอดได้ นางยักษ์ขินีล่อลวงให้บุรุษทั้งปวงลุ่มหลง ให้อยู่ในอำนาจแลมีฉันใด ธาตุทั้ง ๔ ประการนี้ 


   ปฏิจฺฉาเทตฺวา   ก็ปิดป้องกำบังซึ่งปกติแห่งอาตมา ที่โสโครกพึงเกลียดที่เป็นอสุจินั้นปกปิดเสีย สำแดงให้เห็นว่างามว่าดี มีอุปไมยเหมือนยักษ์ขีนีแปลงตัวนั้นเที่ยงแท้ เหตุฉะนี้ สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธองค์จึงตรัสเทศนานามบัญญัติแห่งธาตุทั้ง ๔ ชื่อว่ามหาภูต แลข้อซึ่งว่าธาตุทั้ง ๔ ได้ชื่อว่ามหาภูต เพราะเหตุที่ต้องพิทักษ์รักษาเป็นอันมากนั้นเป็นประการใด อธิบายว่าธาตุทั้ง ๔ ที่ประชุมกัน สมมติว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ เราท่านทั้งปวงต้องเอาใจใส่ทะนุบำรุงต้องหาให้กินให้อยู่ หาให้นุ่งให้ห่ม ถึงเพลาร้อนต้องอาบน้ำชำระขัดสีบำรุงอยู่เป็นนิตยกาล จึงค่อยทุเลาเบาบาง ที่เหม็นโสโครกที่เป็นปฏิกูลพึงเกลียดพึงชัง ถ้าไม่ทะนุบำรุงแล้ว มิมากแต่สักเพลาเดียวก็จะถึงวิปริมามแปรปรวนจะเศร้าหมองเป็นที่รังเกียจเกลียดอายนี้เที่ยงแท้ ตกว่าต้องบำรุงรักษานี้สิ้นทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีที่สุดลงเลย อาศัยเหตุที่เป็นธุระต้องพิทักษ์รักษาเป็นหนักเป็นหนาดังนี้ 


  ธาตุทั้ง ๔ จึงได้นามบัญญัติชื่อว่ามหาภูต และข้อซึ่งว่าธาตุทั้ง ๔ ได้ชื่อว่ามหาภูต เพราะเหตุที่มีวิการวิปริตเป็นอันมากนั้นเป็นประการใด อธิบายว่าธาตุทั้ง ๔ ที่เป็นอนุปาทินนะ คือ แผ่นดินและภูเขาป่าและมหาสมุทรมหานาทีและกุนนทีทั้งปวงนั้น ก็ย่อมถึงการวิปริตด้วยเพลิงประลัยกัลป์ น้ำประลัยกัลป์ ลมประลัยกัลป์ กำหนดเขตที่ฉิบหายนั้น ให้แสนโกฏิจักรวาลจะมั่นจะคงจะยั่งจะยืนนั้นหาบ่มิได้ ธาตุทั้ง ๔ ที่เป็นอุปาทินนะ คือสรีรกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงนี้เล่า  ปวี ธาตุปฺปโกเปน ถ้าถึงปฐวีธาตุกำเริบแล้ว ก็แข็งกระด้างอย่างประหนึ่งว่าอสรพิษอันชื่อว่ากัฏฐมุขมาขบ บุคคลอันกัฏฐมุขอสรพิษขบนั้น มีตัวแข็งกระด้าง แลมีฉันใด บุคคลอันมีปฐวีธาตุกำเริบนั้นก็มีกายอันแข็งกระด้างอย่างประหนึ่งว่าท่อนไม้ท่อนฟืน มีอุปไมยดังนั้น 


   อาโปธาตุปฺปโกเปน  กาลเมื่ออาโปธาตุเกิดวิการกำเริบนั้นเล่า สรีรกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวง ก็บังเกิดเปื่อยเน่าพังออกที่นั่นที่นี่เปรียบดุจต้องเขี้ยวอสรพิษอันชื่อว่าปูติมุข บุคคลอันปูติมุขอสรพิษขบ ต้องเขี้ยวปูติมุขอสรพิษนั้นมีตัวหวะเปื่อยเป็นรังหนอนเน่าพังออกไปแลมีฉันใด เมื่ออาโปธาตุวิการกำเริบแล้ว กายแห่งบุคคลทั้งปวงก็บังเกิดเป็นฝีกะอากปากหมู เป็นมะเร็งคุดทะราดเปื่อยพังออกไป ๆ มีอุปไมยดังนั้น เตโชธาตุปฺปโกเปน   กาลเมื่อเตโชธาตุเกิดวิการกำเริบนั้นเล่า สนฺตตฺโต ภวติ กาโย  สรีรกายแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวง ก็เกิดร้อนกระวนการวายกระหายน้ำ กายนั้นสุกไหม้เกรียมไปอย่างไปอย่างประหนึ่งต้องเขี้ยวแห่งอัคคิมุขอสรพิษ บุคคลนัยที่อัคคิอสรพิษขบนั้น มีกายอันสุกไหม้เกรียมไปสิ้นทั้งกรัชกาย เปรียบดุจเพลิงเผาแลมีฉันใด เมื่อเตโชธาตุเกิดวิการกำเริบแล้ว สรีรกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวง ก็บังเกิดร้อนกระวนกระวายกระหายน้ำ กายนั้นสุกไม้เกรียมไปทั้งกรัชกาย มีอุปไมยดัจดังต้องเขี้ยวอสรพิษอันชื่ออัคคิมุขนั้น 


  วาโยธาตุปฺปโกเปน  กาลเมื่อวาโยธาตุเกิดวิการกำเริบแล้ว อังคาพยพแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวง ก็หักรานขาดออกเด็ดออกไปที่นั่นที่นี่ มีอุปไมยดุจต้องเขี้ยวแห่งสัตถุมุขอสรพิษนั้น ขึ้นชื่อว่าว่าธาตุทั้ง ๔ ย่อมมีสภาวะถึงวิการวิปริตเป็นอันมาก โดยนัยพรรณนามา เหตุดังนี้สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาสำแดงนามบัญญัติแห่งธาตุทั้ง ๔ นี้ ชื่อว่ามหาภูตก็มีด้วยประการนี้ ใช่แต่เท่านั้นธาตุทั้ง ๔ ได้ชื่อว่ามหาภูตนั้น เพราะเหตุพระโยคาพจรจะพึงกำหนดด้วยความเพียรเป็นอันมาก ตกว่านามบัญญัติชื่อมหาภูตนี้ ทั่วไปในปฐวี อาโป เตโช วาโย ทั้ง ๔ ประการ ดิน น้ำ ไฟ ลม ทั้ง ๔ นี้ได้ชื่อว่ามหาภูตเหมือนกัน จะได้แปลกกันหาบ่มิได้ประการ ๑ ดิน น้ำ ไฟ ลม ทั้ง ๔ ประการนี้ได้ชื่อว่าธาตุเหมือนกันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกัน จะได้แปลกกันหาบ่มิได้ กิริยาที่พระโยคาพจรกระทำมนสิการกำหนดกฏหมาย เห็นว่าธาตุทั้ง ๔ มีลักษณะและกิจแลผลสมุฏฐานอันต่างกัน แต่ทว่าได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุ ชื่อว่าสังขารธรรมเหมือนกัน เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกัน อย่างนี้ได้ชื่อว่า  นานตฺเตกตฺตโต  มนสิการอาการโดยต่างกัน และเหมือนกันแห่งธาตุทั้ง ๔ จัดเป็นมนสิการอาการกำเริบเป็นคำรบ ๖ แลมนสิการเป็นคำรบ ๗ ที่ว่าให้กระทำมนสิการโดยกิริยาโดยกิริยาที่พรากจากกัน แลบ่มิพรากจากกันนั้นเป็นประการใด อธิบายว่าพระโยคาพจรกระทำมนสิการกำหนดโดยแผนกแยกธาตุทั้ง ๔ ออกเป็นปฐวี ๒๐ อาโป ๑๒ เตโช ๔ วาโย ๖ ครั้นแล้วประมวลเข้าเป็นมัดเป็นหมวด กระทำมนสิการว่า อาการในกายนี้แต่ล้วนประกอบไปด้วยกลาป มี ดิน น้ำ ไฟ ลม สี แลกลิ่น รส แลโอชา ภาวนารูปแลชีวิตินทรีย์เหมือนกันสิ้น 


   ปวี อาโป เตโช วาโย วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา   นั้นจะได้พรากจากกันหาบ่มิได้ กิริยาที่กระทำมนสิการโดยแผนกแยกให้ต่างกันแล้ว และกลับมนสิการโดยหมวด โดยมิได้พรากจากกันได้ชื่อว่าวินิพโภคา วินิพโภคาจัดเป็นมนสิการอาการคำรบ ๗ และมนสิการอาการคำรบ ๘ คือ พิจารณาโดยสภาคและวิสภาคนั้นเป็นประการใด อธิบายว่าปฐวีธาตุและอาโปธาตุ ๒ ประการนั้นเป็นสภาคแก่กัน เหตุว่าเป็นธาตุหนักเหมือนกัน เตโชธาตุกับวาโยธาตุนั่นเล่าก็เป็นสภาคกัน เพราะเหตุว่าเป็นธาตุเบาเหมือนกัน และธาตุดินธาตุน้ำ ๒ ประการนั้น เป็นวิสภาคแปลกกันกับธาตุไฟและธาตุลม เพราะเหตุธาตุดินและธาตุน้ำนั้นหนัก ธาตุไฟและลมนั้นเบา กิริยาที่พระโยคาพจรเจ้ากระทำมนสิการกำหนดธาตุโดยแปลกกันและบ่มิได้แปลกกันดังนี้ จัดเป็นมนสิการอาการเป็นคำรบ ๙ คืออัชฌัตติกพาหิรวิเศษนั้น เป็นประการใด อธิบายว่าธาตุทั้ง ๔ ที่ให้สำเร็จกิจวิเศษเป็นที่อาศัยแห่ง จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ เป็นวัตถุที่อาศัยแห่งวิญญาณนั้น ได้ชื่อว่าอัชฌัตติกวิเศษ ธาตุ ๔ อื่นจากธาตุที่เป็นอัชฌัตติกวิเศษนี้ จัดเป็นพาหิรวิเศษสิ้นทั้งปวง 


  นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า อาการที่พระโยคาพจรมนสิการกำหนดธาตุโดยอัชฌัตติกวิเศษและพาหิรวิเศษดังนี้ จัดเป็นมนสิการอาการเป็นคำรบ ๙ และมนสิการอาการคำรบ ๑๐ ที่ว่าให้กำหนดธาตุทั้ง ๔ โดยสงเคราะห์นั้น เป็นประการใด อธิบายว่า กิริยาที่กำหนด   ปวี อาโป เตโช วาโย  ที่เป็นกรรมฐานเหมือนกันเข้าไว้ในหมวดอันเดียวกำหนด  ปวี อาโป เตโช วาโย ที่เป็นจิตสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อาหารสมุฏฐานเหมือนกันเข้าไว้เป็นหมวด ๆ กัน แก่บรรดาที่เป็นจิตสมุฏฐานเหมือนกันนั้นเอาไว้หมวด ๑ ที่เป็นอาหารสมุฏฐานเหมือนกันเอาไว้หมวด ๑ กำหนดอย่างนี้แลได้ชื่อว่ามนสิการโดยสงเคราะห์ จัดเป็นมนสิการเป็นคำรบ ๑๐ และมนสิการอาการคำรบ ๑๑ ที่ว่าให้กระทำมนสิการโดยปัจจัยนั้น เป็นประการใด อธิบายว่ากิริยาที่กระทำมนสิการอาการกำหนดว่า ปวี อาโป เตโช วาโย   ธาตุทั้ง ๔ นี้ถ้อยทีเป็นปัจจัยแก่กัน ถ้อยทีถ้อยอุปถัมภ์ค้ำชูกัน ถ้อยทีถ้อยทะนุบำรุงกันนี้แลชื่อว่ามนสิการโดยปัจจัยเป็นมนสิการอาการคำรบ ๑๑ และมนสิการอาการคำรบ ๑๒ คืออสัมนาหารนั้น เป็นประการใด อธิบายว่ากิริยาที่กำหนดว่าธาตุทั้ง ๔ นั้น จะได้รู้เนื้อรู้ตัวอาศัยกันแอบอิงพิงพึ่งกันนั้นหาบ่มิได้ เป็นปัจจัยแก่กันก็จริงแล แต่ทว่าหารู้ว่าเป็นปัจจัยแก่กันไม่ 


  พระโยคาพจรมนสิการกำหนดนี้แล ได้ชื่อว่ามนสิการโดยอสัมนาหาร จัดเป็นมนสิการอาการเป็นคำรบ ๑๒ และมนสิการอาการเป็นคำรบ ๑๓ คือ ปัจจัยวิภาคนั้น เป็นการใด อธิบายว่า ที่มนสิการกำหนดว่ากุศาลกุศลกรรมเป็นชนกปัจจัยและอัตถิปัจจัย อวิคตปัจจัยแก่ธาตุในสมุฏฐานทั้ง ๓ เตโชธาตุเป็นปัจจัยแก่ธาตุแต่บรรดาที่เป็นอุตุสมุฏฐาน เป็นอัตถิปัจจัยและอวิคตปัจจัยแก่ธาตุในสมุฏฐานทั้ง ๓ เป็นอาหารสมุฏฐานแก่ธาตุที่เป็นอาหารสมุฏฐาน เป็นอาหารปัจจัยและอวิคตปัจจัยแก่ธาตุในสมุฏฐาน พระโยคาพจรกำหนดดังนี้แล ได้ชื่อว่ากำหนดโดยปัจจัยวิภาคจัดเป็นมนสิการอาการเป็นคำรบ ๑๓ 


  พระโยคาพจรกุลบุตรผู้จำเริญจตุธาตุววัตถาน เมื่อพิจารณาธาตุทั้ง ๔ โดยมนสิการแต่ละอัน ๆ โดยนัยดังพรรณนามานี้ ธาตุทั้งหลายก็จะปรากฏแจ้ง เมื่อธาตุปรากฏแล้วกระทำมนสิการไปเนือง ๆ ก็สำเร็จอุปจารสมาธิ พระกัมมัฏฐานอันนี้ได้นามบัญญัติว่าชื่อว่าจตุธาตุววัตถาน เพราะเหตุว่าบังเกิดด้วยอานุภาพแห่งปัญญาที่กำหนดธาตุทั้ง ๔ พระโยคาพจรกุลบุตรผู้ประกอบซึ่งจตุธาตุววัตถานนี้ ย่อมมีจิตอันหยั่งลงสู่สุญญตารมณ์ เห็นว่าร่างกายมีสภาวะสูญเปล่า แล้วก็เพิกเสียได้ซึ่งสัตตสัญญา คือสำคัญว่าสัตว์ เมื่อเพิกสัตตสัญญาเสียได้แล้วก็อาจจะอดกลั้นซึ่งภัยอันพิลึก อันเกิดแต่เนื้อร้ายและผีเสื้อเป็นอาทิ แล้วก็ปราศจากโสมนัสและโสมนัสในอิฏฐารมณ์ จะประกอบด้วยปัญญาเป็นอันมาก อาจจะสำเร็จแก่พระนิพพานเป็นที่สุด แม้ยังมิสำเร็จแก่พระนิพพาน ก็จะมีสุคติเป็นเบื้องหน้า นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงอุตสาหะเสพซึ่งจตุธาตุววัตถาน อันมีอานุภาพเป็นอันมากดังพรรณนามาฉะนี้ ฯ 


วินจิฉัยในจตุธาตุววัตถานยุติแต่เพียงเท่านี้
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