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ปญญาคนิเทศ
วิปสสนากัมมัฏฐาน

“ อิทานิ ยสฺมา เอวํ อภิฺญาวเสน อธิคตานิสํสาย ถิรตาย สมาธิภาวนาย สมนฺนาค
เตน ภิกฺขุนา สีเล ปติฏาย นโร สปฺโญ จิตฺตํ ปฺญฺจ ภายนฺติ เอตฺถ จิตฺตสีเสน นิทฺทฏ
ิ โ
สพฺพกาเรน ภาวิโต โหติ ฯลฯ ”
บัดนี้จะวินิจฉัยในวิปสสนากัมมัฏฐานสืบตอไป
พระบาลีนี้ เปนคําแหงพระพุทธโฆษาจารยผูตกแตงคัมภีรพระวิสุทธิมรรค สําแดงไวใน
เบื้องตนแหงปญญานิเทศวาดวยสมาธิสมเด็จพระพูทธองคตรัสเทศนาดวยจิตเปนประธานในบาทพระ
คาถาวา ” สีเล ปติฏาย นโร สปฺโญ จิตฺตํ ปฺญฺจ ภาวยํ” นั้น เมื่อพระโยคาพจรภิกษุผู
เห็นภัยในวัฏฏสงสาร จําเริญพระกัมมัฏฐานโดยวิธีที่สําแดงแลวในสมาธินิเทศ ไดสําเร็จกิจแหงพระ
กัมมัฏฐานมีสันดานกอปรดวยสมาธิภาวนาอันตั้งมั่นโดยพิสดารพิเศษ
ไดสําเร็จอานิสงสคือโลกีย
อภิญญา ๕ ประการ มีอิทธิญาณเปนตน ชํานิชํานาญในวิธีแหงอภิญญาสิ้นเสร็จแลวกาลใด พระ
โยคาพจรภิกษุนั้นก็ไดชื่อวาจําเริญพระสมาธิภาวนาสําเร็จเสร็จสรรพดวยอาการทั้งปวงในกาลนั้น ครั้น
เสร็จในสมาธิภาวนาแลว ลําดับนั้นพระโยคาพจรภิกษุนั้นพึงจําเริญซึ่งปญญาสืบตอขึ้นไป เพื่อจะให
ไดสําเร็จมรรคผลและพระนิพพาน
และวิปสสนาปญญา ที่สมเด็จพระพุทธองคตรัสเทศนาไวในบาทพระคาถา “ สีเล ปติฏ
าย นโร สปฺโญ” เปนตน ยังสังเขปยอนักยากที่กุลบุตรทั้งปวงจะลวงรูเห็นได แตเพียงจะใหหยั่งรู
สิยังยากแลว ก็จะกลาวไปไยถึงที่จะจําเริญวิปสสนานั้นเลา ดังฤๅกุลบุตรทั้งปวงจักจําเริญได เหตุ
ดังนั้น ขาพระองคผูชื่อวาพุทธโฆษาจารยจักสําแดงซึ่งวิปสสนาปญญานั้นโดยนัยพิสดารในกาลบัดนี้
พระพุทธโฆษาจารยกลาวคําปฏิญญาฉะนี้แลว จึงตั้งเปนปุจฉาปญหากรรมไวในเบื้องตน
วา สิ่งดังฤๅไดชื่อวาปญญา
ซึ่งเรียกปญญานั้น ดวยอรรถาธิบายเปนดังฤๅ
ลักษณะแลกิจแลผลสันนการณแหงปญญานั้นเปนดังฤๅ
ปญญานั้นเปนประการเทาดังฤๅ
จักจําเริญปญญานั้นควรจักจําเริญโดยพิธีดังฤๅ
สิ่งดังฤๅเปนอานิสงสแหงปญญาภาวนา
พระพุทธโฆษจารย ตั้งปุจฉาปญหากรรมไวในเบื้องตนดวยประฉะนี้แลว จึงกลาวคําวิสัชนา
แกคําปุจฉาสืบตอออกไป
ในขอปฐมปุจฉาที่ถามวา สิ่งดังฤๅชื่อวาปญญานั้น วิสัชนาวาปญญานี้มีอาการเปนอันมาก
มีอยางตาง ๆ มิใชนอย มิใชอยางเดียว
สภาวะฉลาดในศิลปศาสตรวิชาชางตาง ๆ ฉลาดในไตรเภทตาง ๆ เปนตนวา เปนแพทย
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-3ทายชาตา ทายนรลักษณ ทายจันทคาหะ สุริยคาหะ เปนแพทยรักษาโรคพยาธิรูนวดรูยา ฉลาดใน
สรรพวิชาแตบรรดามีในโลกนี้แตแลวลวนดวยปญญาสิ้นทั้งปวง
โดยกําหนดเปนที่สุด แตกิริยาที่ฉลาดในการไรการนาการคาขายขวนขวายใหเกิดทรัพย
สมบัตินั้น แตลวนแลวดวยปญญาสิ้นทั้งปวง
อันจะปรารภประเภทแหงปญญาทั้งปวงใหสิ้นเชิงแลว และจะวิสัชนาจําแนกแจกออกซึ่ง
ประเภทปญญาตาง ๆ นั้น อรรถาธิบายจะฟุงซานฟนเฝอเสียเปลา จะไมสําเร็จประโยชนที่ตองประสงค
เหตุใดเหตุดังนั้น
ขาพระองคผูชื่อวาพุทธโฆษาจารยจะเลือกเอาแตปญญาที่ตองประสงสนั้น
มา
สําแดงเปนขอวิสัชนาในภาวนาวิธีที่ขาพระองคประสงคจะสําแดงบัดนี้
ในขอปฐมปุจฉาที่ถามวา สิ่งดังฤๅชื่อวาปญญานั้น นักปราชญพึงสันนิษฐานวา วิปสสนา
ญาณที่สัมปยุตประกอบดวยกุศลจิตพิจารณาไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นแล ไดชื่อวา
ปญญา
ในขอทุติยปุจฉาที่ถามวา ธรรมชาติที่ชื่อวาปญญา ดวยอรรถาธิบายเปนดังฤๅนั้น วิสัชนา
วา
“ ปชานนตฺเถน ปฺญา” ธรรมชาติซึ่งไดนามบัญญติชื่อวาปญญานั้น ดวยอรรถวาใหรู
โดยประการ
อธิบายวา กิริยาที่รูชอบ รูดี รูพิเศษ โดยอาการตาง ๆ นั้นไดชื่อวารูโดยประการ
ถาจะวาดวยธรรมชาติอันมีกิริยาใหรูนั้น มี ๓ คือสัญญา ๑ วิญญาณ ๑ ปญญา ๑ ทั้ง ๓
ประการนี้ มีกิริยาใหรูอารมณเหมือนกัน แตสัญญากับวิญญาณ ๒ ประการนี้ ไมรูพิเศษเหมือนปญญา
สัญญานั้นใหรูแตวาสิ่งนี้เขียว นี้ขาว นี้แดง นี้ดํา เพียงเทานั้น อันจะใหรูถึงไตรพิธลักษณะ
คือ อนิจัง ทุกขัง อนัตตานั้น สัญญารูไปไมถึง
ฝายวิญญาณนั้น ใหรูจักเขียวแลขาวแลดํา ใหรูตลอดถึงไตรธลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาดวย แตวามิอาจจะเกื้อหนุนใหดําเนินขึ้นถึงอริยมรรคอริยผลได สวนปญญานั้นใหรูพิเศษให
รูจักขาวเขียวแดงดํา ใหรูจักไตรธิลักษณะทั้ง ๓ แลวเกื้อหนุนใหดําเนินขึ้นถึงอริยมรรคอริยผล ใหสิ้น
ทุกขสิ้นภัยในวัฏฏสงสารได
แทจริง ธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สัญญาแลวิญญาณกับปญญานี้เปรียบเหมือนชน ๓
จําพวกคือ ทารกนอย ๆ ๑ บุรุษชาวบานที่เปนผูใหญ ๑ ชางเงินจําพวก ๑ ชน ๓ จําพวกนี้รูจัก
กหาปณะแลรูปมาสกไมเหมือนกัน
ทารกนอย ๆ นั้น ไดเห็นกหาปณะแลรูปมาสก ก็รูแตวาสิ่งนี้งามวิจิตร อันนี้อันนี้อันสั้นอันนี้
เหลี่ยมแลกลม รูแตเพียงนั้นจะใดรูวาสิ่งนี้โลกสมมติวาเปนแกวเปนเครื่องอุปโภคบริโภคแหงมนุษย
ทั้งปวง จะไดรูฉะนี้หามิได ฝายบุรุษชาวบานที่เปนผูใหญนั้น รูวางามวิจิตรรูวายาวสั้นเหลี่ยมกลม แลรู
แจงวาสิ่งนี้โลกทั้งหลายสมมติวาเปนแกว เปนเครื่องอุปโภคบริโภคแหงมนุษยทั้งปวง รูแตเทานี้จะรู
วากหาปณะอยางนี้ เนื้อสุก เนื้อบริสุทธิ์ไมแปดปน อยางนี้เปนทองแดง ธรรมเนียมอยางนี้เนื้อเงินกึง
ทองแดงกึ่งจะไดรูฉะนี้หามิได
“ เหรฺญญิโก ” สวนชางเงินนั้นรูตลอดไปสิ้นเสร็จทั้งปวง
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-4“ โอโลเกตฺวา ชานาติ” บางคาบแตพอแลเห็นก็รูวา กหาปณะชาตินี้กระทําในนิคมแล
คามเขตชื่อโนน ๆ กระทําในนครแลชนบทชื่อโนน ๆ ทําแทบภูเขาแลฝงแมน้ําโนน ๆ อาจารยชื่อนั้น ๆ
กระทํา นายชางเงินรูตลอดไปฉะนี้ ดวยกิริยาที่ไดเห็นรูปพรรณสัณฐานกหาปณะ บางคาบนั้นไดยินแต
เสียงกาหาปณะกระทบ ก็รูวากหปณะชาตินี้ทําที่นั้น ๆ ผูนั้น ๆ ทําบางคาบไดดมแตกลิ่นหรือไดลิ้มแต
รสก็รู ไดหยิบขึ้นชั่งดวยมือก็รู นายชางเงินรูจักกหาปณะพิเศษกวาทารกนอย และบุรุษชาวบานผูเขลา
ฉันใด ปญญานี้ก็รูพิเศษกวาสัญญาแลวิญญาณมีอุปไมยดังนั้น
นักปราชญพึงสัญนิษฐานวา นามบัญญัติชื่อวาปญญา ๆ นั้นดวยอรรถวารูชอบรูพิเศษ โดย
การตาง ๆ ดังนี้
ในขอตติยปุจฉาที่ถามวา
ดังฤๅนั้น วิสัชนาวา

ลักษณะแลกิจแลผลอาสันนการณเหตุใกลแหงปญญาเปน

"ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขณา” ปญญาที่มีลักษณะใหตรัสรูซึ่งสภาวะปกติแหงรูปธรรมทั้ง
ปวง
อธิบายวาอาการไมเที่ยงไมแทกอปรดวยทุกข ที่ไมเปนแกสารใชตนใชของตน นี่แลเปน
สภาวะปกติแหงรูปธรรมแลนามธรรม ขึ้นชื่อวาเกิดมาเปนรูปธรรมนามธรรมแลว ก็มีแตไมเที่ยงเปน
ทุกขปราศจากแกนสารนั้น เปนปกติธรรมธรรมดา เมื่อนามแลรูปเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยู
โดยสถาวะปกติดังนี้ วิสัสนาปญญานั้นใหรูวิปริตคือจะใหรูวาเที่ยงเปนสุขเปนแกนสาร เปนตนเปนของ
ตนนั้นหาบมิได วิปสสนาปญญานั้นใหรูชัดใหเห็นแจมแจงวา รูปธรรมนามธรรมนี้เปนอนิจจังไมเที่ยง
ไมแทโดยปกติธรรมดา กอปรดวยทุกขตาง ๆ โดยปกติธรรมดา เปนอนุตตาใชตัวตน ใชของแหงตน
โดยปกติธรรมดา เพราะวิปสสนาปญญานั้นรูแจงรูชัดฉะนี้ จึงวิปสสนาวา กิริยาที่ใหตรัสรูซึ่งสภาวะ
ปกติเห็นรูปธรรมนี้แลเปนลักษณะแหงวิปสสนาปญญา
“ ธมฺมานํ สภาวปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการวิทฺธํสนรสา” ถาจะวาโดยจิตวิปสสนาปญญา
นั้น มีกิจอันขจัดเสียซึ่งมืดคือโมหะ อันปกปดไวซึ่งสภาวะปกติแหงรูปธรรมทั้งปวง
อธิบายวา สัตวทั้งหลายแตบรรดาที่เห็นผิด เห็นวาสัตวเที่ยงโลกเที่ยงเห็นวามีความผาสุก
สนุกสบาย เห็นวาเปนตนเปนของแหงตนนั้น อาศัยแกโมหะปดปองกําบัง เมื่อโมหะบังเกิดกลาอกุศล
มูลดองอยูในสันดานแลวก็จะเห็นวิปริต ที่ผิดก็กลับเห็นวาชอบ ที่ชั่วจะกลับเห็นวาดี นามรูปที่ไมเที่ยง
นั้น ที่กอปรดวยทุกขนั้น จะกลับเห็นวาเปนแกนสาร ที่ใชตัวใชตนนั้น จะกลับเห็นวาเปนตัวตน เพราะ
เหตุโมหะปกคลุมหุมหอจิตสันดาน โมหะอันทําใหมืดมนอนธการเห็นปานฉะนี้ จะขจัดไปไดนั้นอาศัย
แกวิปสสนาปญญา ๆ บังเกิดแลวกาลใด ก็ใหสําเร็จกิจขจัดมืดคือโมหะไดในกาลนั้น
“ อสมฺโมหปจฺจุปฺปฏานา ”

ถาจะวาโดยผลนั้น วิปสสนาปญญามีกิริยาใหสําเร็จกิจคือ

มิใหหลง
อธิบายวา เมื่อวิปสสนาปญญาบังเกิดกลาเรี่ยวแรงอยูแลว จิตสันดานแหงพระโยคาพจร ก็
จะปราศจากความหลง จะหนักแนนแมนยําอยูในกิริยาที่รูชัดรูแจงวา นามแลรูปเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา มิไดกลับหลัง
“ สมาธิ ตสฺสา ปทฏานํ ” ถาจะวาโดยอาสันนการณ คือเหตุที่ใกลเปนอุบัติเหตุให
วิปสสนาปญญาบังเกิดนั้นมิใชอื่นไกล ไดแกสมาธิ สมาธินี่แลเปนเหตุอันใกล สมาธิบังเกิดกอนแลว
วิปสสนาปญญาจึงบังเกิดเมื่อภายหลัง คําวาสมาธิเปนอาสันนการณเหตุใกลใหเกิดวิปสสนาปญญานั้น
สมควรแกพระบาลีวา
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-5“ สมาหิโต ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ ” พระโยคาพจรจะเห็นแทรูแนนั้น อาศัยที่มีจิต
สันดานอันตั้งมั่นเปนสมาธิแลวกาลใด ก็จะไดวิปสสนาปญญาอันเห็นแทรูแนในกาลนั้น
สําแดงลักษณะแลกิจแลอาสันนเหตุแหงวิปสสนาปญญา แกขอปุจฉาเปนคํารบ ๓ ดวย
ประการฉะนี้แลว จึงกลาวคําวิสัชนาแกขอปุจฉาเปนคํารบ ๔ สืบตอไป
ขอซึ่งถามวาปญญามีประการเทาดังฤๅนั้น วิสัชนาวาวิปสสนานั้นถาจะวาโดยสังเขปมี
ประการอันหนึ่ง ดวยสมารถลักษณะที่ใหรูชัดรูแจงซึ่งสภาวะปกติแหงรูปธรรมนามธรรมเปนอนิจจังทุก
ขังอนัตตา โดยปกติธรรมดานั้น
ถาจะวาโดยประเภทวิปสสนาปญญานั้น ตางออกโดยทุกกะ ๕ ติกกะ ๔ จตุกกะ ๒
ทุกกะ ๕ นั้น ในปฐมทุกกะ จําแนกออกซึ่งปญญา ๒ ประการ คือ โลกิยปญญา ๑ โลกุตตร
ปญญา ๑
โลกิยปญญานั้น ไดแกปญญาอันสัมปยุตดวยโลกิยมรรถ
อธิบายวา ปญญาอันประกอบในวิสุทธิ ๔ ประการ มีทิฏฐวิสุทธิเปนตน มีปฏิปทาญาณทัส
สนวิสุทธิเปนปริโยสาน นั้นแลไดชื่อวาปญญาอันสัมปยุตดวยโลกิยมรรค จัดเปน โลกิยปญญาในที่อัน
นี้
แลโลกุตตรปญญานั้น ไดแกปญญาอันสัมปยุตดวยโลกุตตรมรรถทั้ง ๔ ประการ มีโสดา
ปตติมรรคเปนตน มีอรหัตตมรรคเปนปริโยสาน
ในทุติยทุกกะนั้น จําแนกออกซึ่งปญญา ๒ ประการ คือ อสวปญญา ๑ อนาสวปญญา ๑
อสวปญญานั้น ไดแกปญญาอันบังเกิดเปนอารมณแหงอาสวะ
อนาสวปญญานั้น ไดแกปญญาอันมิไดบังเกิดเปนอารมณแหงอาสวะ
อธิบายวา ปญญาอันเปนโลกิยะนั้นแลเปนอารมณแหงอาสวะ
ปญญาอันเปนโลกุตตระนั้น จะไดเปนอารมณแหงอาสวะมิได
ในตติยทุกกะนั้น จําแนกออกซึ่งปญญา ๒ ประการ คือนามววัตถาปนปญญา ๑ รูปววัตถา
ปนปญญา ๑
อธิบายวา ปญญาแหงพระโยคาพจร อันปรารถนาซึ่งวิปสสนาแลกําหนดหมายซึ่งนามขันธ
ทั้ง ๔ กอง คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ นั่นแลไดชื่อวานามววัตถาปน
ปญญา
แลปญญาแหงพระโยคาพจรที่กําหนดกฏหมายรูปขันธนั้น ไดชื่อวารูปววัตตถาปนปญญา
ในจตุตถทุกกะนั้น จําแจกออกซึ่งปญญา ๒ ประการ คือโสมนัสปญญา ปญญาอัมสัมปยุต
เกิดกับดับพรอมดวยโสมนัส ๑ อุเบกขาปญญา ปญญาอันสัมปยุตเกิดกับดับพรอมดวยอุเบกขา ๑
อธิบายวา ปญญาอันบังเกิดพรอมดวยกามาพจรกุศลจิต แลปญญาอันบังเกิดพรอมมัคคจิต
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-6๑๖ ดวง แตบรรดาที่ยุติในปฐมฌาน ทุติยฌานฝายปญญากะนั้นไดชื่อวาปญญาสัมปยุตเกิดกับดับ
พรอมดวยโสมนัส
แลปญญาอันบังเกิดพรอมดวยกามาดวยกามาพจรกุศลจิตทั้งปวง แลปญญาบังเกิดพรอม
ดวยมัคคจิต ๔ ดวง ที่ยุติในปญญจมฌานนั้นไดชื่อวาปญญาสัมปยุตเกิดกับดับพรอมดวยอุเบกขา
ในปญจมทุกกะนั้น จําแนกออกซึ่งปญญา ๒ ประการ คือปญญาประกอบในทัสสนภูมิ ๑
ปญญาประกอบในภาวนาภูมิ ๑
อธิบายวา

ปญญาที่บังเกิดพรอมดวยโสดาปตติมัคคจิตนั้นแลไดชื่อวาปญญาประกอบ

ในทัสสนภูมิ
แลปญญาที่บังเกิดพรอมสกาคามิมรรค
ปญญาในภาวนาภูมิ

อนาคามิมรรคอรหันตตมรรค

นั่นแลไดชื่อวา

สําแดงประเภทแหงปญญาดวยทุกกะ ๕ ดังนี้ ลําดับนั้นจึงสําแดงประเภทแหงปญญาดวย
ติกกะ ๔ สืบไป
ในปฐมติกกะนั้น จําแนกออกซึ่งปญญา ๓ ประการ คือ จินตามยปญญาประการหนึ่ง สุ
ตามยปญญาประการหนึ่ง ภาวนามยปญญาประการหนึ่ง
อธิบายวา ปญญาอันบังเกิดดวยอํานาจความคิด หาไดสดับตรับฟง ถอยคําอุปเทศแต
สํานักแหงผูอื่นไมคิด ๆ ไปก็ไดปญญาเกิดขึ้นในสันดาน ปญญาเกิดขึ้นดวยความคิด สําเร็จดวย
ความคิดนั้นไดชื่อวาจิตตามยปญญา
แลปญญาอันบังเกิดดวยสามารถไดสดับอุปเทศแตสํานักแหงผูอื่นใหสําเร็จกิจอันควรแก
ประสงค ดวยอํานาจไดสดับนั้นชื่อวาสุตมยปญญา
แลปญญาอันบังเกิดดวยสามารถเจริญภาวนา ใหถึงซึ่งฌานดวยอํานาจเจริญภาวนานั้น ได
ชื่อวาภาวนามยปญญา
ที่วาดังนี้สมดวยพระพุทธฎีกาที่โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาไวในพระ
อภิธรรม “ ตตฺถ กตมา จินฺตามยปฺญา ฯ เป ฯ”
อธิบายความในพระบาลี ที่ตั้งปุจฉาไวในเบื้องตน จินตามยปญญาที่กลาวไวในปฐมติกกะ
นั้นเปนดังฤๅ
จึงมีคําวิสัชนาวา การงานทั้งหลาย แตบรรดาที่ควรจะสําเร็จดวยอุบายนั้นก็ดี ศิลปศาสตร
แลวิชาความรูทั้งหลาย แตบรรดาที่ควรจะใหสําเร็จดวยอุบายนั้นก็ดี ถาบุคคลมิไดสดับฟงซึ่งอุปเทศ
แตสํานักแหงผูอื่นเลย แลคิดไดดวยกําลังปญญาแหงตนรูวาการสิ่งนี้ ๆ ควรจะกระทําอยางนี้ศิลป
ศาสตรสิ่งนี้ ๆ วิชาสิ่งนี้ ๆ สําเร็จดวยพิธีดังนี้ ๆ แลกิริยาที่คิดไดนั้น คิดไดดวยปญญาดวงใด ปญญา
ดวงนั้นแลไดชื่อวาจินตามยปญญา
ใชแตเทานั้น
โลกยอมมีกรรมเปนของ
กระทําดีก็จะดีอยูแกตน
เมื่อมิไดสดับตรัสฟงเลย
ปญญา

บุคคลที่ไมไดสดับฟงแตสํานักแหงผูอื่นเลย แลคิดไดเองวาสัตวทั้งหลายใน
ๆ ตนกระทําดีก็ดีไดดี กระทําชั่วก็ไดชั่ว กระทําไวอยางไรก็จะไดอยางนั้น
กระทําชั่วก็จะชั่วอยูแกตน สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของแหงตนสิ้นดวยกัน
แลคิดไดเองดังนี้ดวยกําลังปญญาดวงใด ปญญาดวงนั้นไดชื่อวาจินตามย
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-7แลสุตมยปญญานั้นเปนดังฤๅ
วิสัชนาวา การงานทั้งปวงที่สําเร็จดวยอุบายนั้น ๆ ก็ดี การพิจารณาเห็นวาสัตวมีกรรมเปน
ของแหงตนก็ดีเปนตน ตอไดสดับอุปเทศและคําแนะนําหรือสดับธรรมเทศนากอน จึงเกิดปญญาได
ปญญาดวงนี้ชื่อวาสุตมยปญญา
แลภาวนานามยปญญานั้นเปนดังฤๅ
วิสัชนาวาปญญาแหงพระโยคาพจรที่บังเกิดขึ้น ในขันธสันดานในกาลเมื่อยับยั้งอยูในฌาน
สมาบัตินั้น ไดชื่อวาภาวนามยปญญา
ในทุติยติกกะนั้นสําแดงปญญา ๓ ประการ คือ ปริตตารัมมณปญญา ๑ มหัคคตารัมมณ
ปญญา ๑ อัปปมาณารัมมณปญญา ๑
ปญญาที่ปรารภรําพึงซึ่งธรรมทั้งหลายแตบรรดาที่เปนรูปาวจรธรรม แลอรูปวจรธรรมนั้น ยึด
หนวงเอาเปนอารมณแลวแลฟระพฤติเปนไปในสันดานนั้น ไดชื่อวาปริตตรัมมณ แลมหัคคตารัมมณ
ปญญา
เปนใจความวา
ปริตตารัมมณปญญาแลมหัคคตารัมมณปญญาทั้งสองนี้
วิปสสนาสิ้นเสร็จทั้งปวง แตบรรดาที่บังเกิดในสันดานแหงพระโยคาพจรที่เปนปุถุชน

ไดแกโลกีย

สวนอัปปมาณารัมมณปญญานั้น ไดแกปญญาอันปรารภรําพึงเอาพระนิพพานเปนอารมณ
แลวประพฤติเปนไปในสันดาน ไดแกโลกุตรวิปสสนาที่มีในสันดานของพระเสขบุคคลทั้งปวง
ในตติยติกกะนั้น สําแดงปญญา ๓ ประการ คือ อายโกศลปญญา ๑ อปายโกศลปญญา ๑
อุปายโกศลปญญา ๑
ปญญาอันใดในความเจริญ ปญญาอันนั้นไดชื่อวาอายโกศลปญญา
อายะนั้น แปลวาความเจริญ ลักษณะแหงความเจริญนั้นมี ๒ ประการ คือ
“อนตฺถหานิโต”

ความเจริญบังเกิดแลวขจัดเสียซึ่งความพินาศยังอัปมงคลใหเสื่อมสูญ

ประการ ๑
“ อตฺถุปฺปตฺติโต” ความจําเริญอันเกิดภายหลัง ใหกําลังแกความจําเริญที่เกิดกอน ยังสิริ
สวัสดิมงคลที่เกิดแลว ใหภิยโยภาพวัฒนาประการ ๑
อธิบายนี้ สมดวยพระพุทธฎีกา ที่สมเด็จพระพุทธองคเจาตรัสเทศนาไววา
“ ตตฺถ กตมํ อายโกสลฺลํ อิเม ธมฺเม มนสิกโรโต อนุปฺแนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา น
อุปฺปชฺชนฺติ ฯเปฯ อยํ วุจฺจติ อายโกสลฺล”ํ
เนื้อความวาบรรดาธรรมทั้งหลายที่เราตถาคตเทศนาไวในปญญานิเทศนั้น สิ่งดังฤๅไดชื่อ
วาอายโกศล ตรัสปุจฉาฉะนี้แลวจึงตรัสวิสัชนาวาปญญาที่บังเกิดในสันดานแหงพระโยคาพจร ยังพระ
โยคาพจรใหเห็นแจงรูมิไดลุมหลง ใหพิจารณาเห็นชัดเห็นชอบ ใหเห็นเปนอันดี อาตมากระทํา
มนสิการภาวนาซึ่งธรรมสิ่งนี้ ๆ ไวในสันดาน อกุศลธรรมทั้งหลายแตบรรดาที่ยังมิไดบังเกิดนั้น อาตมา
ก็สละเสียไดใหปราศจากขันธสันดาน เมื่ออาตมากระทํามนสิการภาวนาซึ่งธรรมสิ่งนี้ ๆ กุศลธรรม
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-8ทั้งหลายแตบรรดาที่ยังมิไดบังเกิดนั้น ก็บังเกิดขึ้นในสันดาน ที่บังเกิดแลวนั้น ก็วัฒนาภิยโยภาพ
ไพบูลยเปนอันดีปญญาฉลาดเห็นแจงรูแจงไมลุมหลงเห็นชัดเห็นชอบเห็นเปนอันดีอยางนี้แหละพระ
ตถาคตตรัสเรียกชื่อวาอายโกศล
เปนใจความวา ปญญาที่ฉลาดในมนสิการภาวนาซึ่งธรรมอันเปนปจจัย
จําเริญนั้นแลไดชื่อวา อายโกศลปญญา

ใหบังเกิดความ

แลอปายโกศลปญญานั้นเปนดังฤๅ
อธิบายวา ปญญาอันฉลาดในที่พิจารณา เปนเคามูลแหงฉิบหายนั้น แลไดชื่อวา อปาย
โกศลปญญา
อปายะ ๆ นั้น แปลวาความฉิบหาย ลักษณะแหงความฉิบหายนั้นมีสองประการ คือ
“อตฺถหานิโต” ความฉิบหายบังเกิดแลว ยังความเจริญใหเสื่อมสูญ ๑
“อตฺถุปฺปตฺติโต” ความฉิบหายบังเกิดภายหลัง ใหกําลังแกความฉิบหายที่บังเกิดกอน
ยังความฉิบหายที่บังเกิดอยูแลวนอย ๆ นั้นใหภิยโยภาพ ๑
อธิบายฉะนี้ สมเด็จพระพุทธฎีกา ที่สมเด็จพระพุทธองคเจาตรัสเทศนาวา
“ตตฺถ กตมํ อปายโกสลฺลํ อิเม ธมฺเม มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา น
อุปฺปชฺชนฺติ” เปนตน
อธิบายวาธรรมทั้งหลาย แตบรรดาที่พระตถาคตตรัสเทศนาในปญญานิเทศนั้น สิ่งดังฤๅได
ชื่อวา อปายโกศล ๆ นั้นจะไดแกสิ่งดังฤๅ
ตรัสปุจฉาฉะนี้แลว จึงตรัสวิสัชนาวา ปญญาที่บังเกิดในสันดานแหงพระโยคาพจร ยังพระ
โยคาพจรใหเปนแจงรูแจงมิไดลืมหลงฟนเฟอนใหพิจารณาเห็นชัดเห็นชอบ ใหเห็นเปนอันดีวาอาตมา
กระทํามนสิการซึ่งธรรมสิ่งนี้ ๆ ไวในสันดาน กุศลธรรมทั้งหลายแตบรรดาที่ยังมิไดบังเกิดไมบังเกิดขึ้น
เลย ที่บังเกิดแลวนั้นก็เสื่อมสูญอันตรธานไปจากสันดานมิไดวัฒนาการจําเริญอยูเปนอันดี ปญญาที่
ฉลาดรูชัดรูชอบรูจักแทซึ่งปจจนิกธรรมอันเปนปจจัยใหบังเกิดความฉิบหายอยางนี้ พระตถาคตตรัส
เรียกชื่อวาอปายโกศลปญญา
แลอุปายโกศลปญญานั้นเปนดังฤๅ
อธิบายวา ปญญาอันมีสภาวะใหฉลาด บังเกิดสมควรแกเหตุประพฤติเปนไปในขณะเมื่อมี
เหตุ กระทําใหสําเร็จอุบายตาง ๆ แตบรรดาที่เปนอุบาย ใหเกิดความสุขแลประโยชนตน ประโยชน
ผูอื่นไดชื่อวาอุปายโกศลปญญา
ในจตุตถติกะนั้น ก็สําแดงปญญา ๓ ประการ คือ อัชฌัตตาภินิเวสปญญา ๑ พหิหธาภินิเวส
ปญญา ๑ อัชฌัตตพหิทธาภินิเวสปญญา ๑
ปญญาอันกําหนดหมายซึ่งขันธปญจกแหงตน
ถือเอาเปนขันธปญจกภายในกายแหงตน
เปนอารมณแลว แลปรารภพึงพิจารณาใหเห็นเปนอนิจจังทุกขังอนัตตานั้น ไดชื่อวาอัชฌัตตาภินิเวส
ปญญา

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก http://www.larnbuddhism.com/visut/
พิมพโดย แมพลอย โกกนุท

-9แลปญญาอันกําหนดหมายซึ่งขันธปญจกนอกคือ ถือเอาขันธปญจกแหงผูอื่นเปนอารมณ
แลว แลปรารภรําพึงพิจารณาใหเห็นเปนอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็ดี ถือเอารูปอันเปนภายนอกที่มิได
เนื่องดวยชีวิตินทรียนั้นเปนอารมณแลว แลปรารภรําพึงพิจาณาใหเห็นเปนอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็ดี
ปญญาอยางนี้แลไดชื่อวา พหิทธาภินิเวสปญญา
แลปญญาที่ถือเอาขันธปญจก
ทั้งภายในแลภายนอกเปนอารมณแลว
พิจารณาใหเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ไดช่อ
ื วาอัชฌัตตพหิทธาภินิเวสปญญา

แลปรารภรําพึง

พระผูเปนพระพุทธโฆษาจารย เมื่อสําแดงประเภทแหงปญญาดวยติกกะทั้ง
วิสัชนามาฉะนี้ ลําดับนั้นจึงสําแดงประเภทแหงปญญาดวยจตุกกะทั้งสองสืบตอไป

๔

มีนัยดัง

ในปฐมจตุกกะนั้น สําแดงปญญา ๔ ประการ คือ ทุกขสัจจญาณ ๑ ทุกขสมุทยญาณ ๑
ทุกขนิโรธญาณ ๑ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ๑
ปญญาอันปรารภรําพึงเอาทุกขสัจจเปนอารมณแลว แลประพฤติเปนไปในสันดานนั้น ไดชื่อ
วาทุกขสัจจญาณ
ปญญาที่ปรารภพึงเอาตัญหาอันเปนที่กอใหเกิดทุกขนั้นเปนอารมณแลว
เปนไปในสันดานนั้น ไดชื่อวาทุกขสมุทยญาณ

แลประพฤติ

ปญญาที่ปรารภรําพึงเอาพระนฤพานเปนอารมณ แลวแลประพฤติเปนไปในสันดานนั้น ได
ชื่อวาทุกขนิโรธญาณ
ปญญาที่ปรารภรําพึงเอาขอปฏิบัติ อันจะใหถึงซึ่งพระนิพพานเปนที่ดับทุกขนั้นเปนอารมณ
แลว แลประฟฤติเปนไปในสันดานนั้น ชื่อวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ
ในทุติยจตุกกะนั้นสําแดงปญญา ๔ ประการ คือ อัตถปฎิสัมภิทาญาณ ๑ ธัมมปฏิสัมภิทา
ญาณ ๑ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปฏิภาน ปฏิสัมภิทาญาณ ๑ อธิบายในปญญา ๔ ประการนี้ สมเด็จพระ
พุทธองคโปรดประทานพระธรรมเทศนาไววา
“อตฺเถ ญาณํ” ปญญาที่เห็นแจงรูแจงในอรรถ แตกฉานในอรรถขึ้นใจขึ้นปากในอรรถนั้น
ไดชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทาญาณ
ในบทวา อัตถ ๆ นั้นเปนชื่อแหงผล ปญญาที่เห็นแจงรูแจงวาผลสิ่งนั้น ๆ จะบังเกิดมีนั้น
อาศัยแกเหตุสิ่งนี้ ๆ เมื่อเหตุมีชื่อดังนี้ ๆ บังเกิดมีแลว ผลมีชื่อดังนี้ ๆ จึงจะบังเกิดมี ปญญากลาหาญ
แตกฉานในสรรพผลทั้งปวง
รูชํานิชํานาญขึ้นใจขึ้นปากในสรรพผลทั้งปวงนี้แลไดชื่อวา
อัตถ
ปฏิสัมภิทาญาณ
แลปญญาเห็นแจงรูแจงในเหตุวาสิ่ง ๆ ใหบังเกิดผลสิ่งนี้ ๆ ปญญากลาหาญแตกฉานใน
สรรพเหตุทั้งปวง รูชํานิชานาญขึ้นปากในสรรพเหตุทั้งปวงนั้นไดชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ
ถาจะแสดงโดยประเภทนั้น ในบทวา อัตถ ๆ นั้นไดแกธรรม ๔ ประการ คือ
“ยํ กิฺจิ ปจฺจยสมฺภูตํ” สรรพผลทั้งปวงแตบรรดาที่บังเกิดแตเหตุทีมีทุกขสัจจเปนตนนั้น
๑ “นิพฺพานํ นฤพานธรรม ๑ “ ภาสิตตฺโถ” อรรถกถาแตบรรดามีในพระไตรปฎก ๑ “ วิปา
โก” วิปากจิต ๑ “ กิริยา” กิริยาจิต ๑ เปน ๕ กองดวยกันไดนามชื่อวาอัตถสิ้น
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- 10 “ตํ อตฺถํ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส” เมื่อพระอริยบุคคล พิจารณาซึ่งอรรถ คือ ธรรม ๔ กองนี้แล
ปญญากลาหาญแตกฉานในพระธรรม ๕ กองนี้ ไมขัดไมของแลวกาลใด ปญญานั้นก็ไดชื่อวาอัตถ
ปฏิสัมภิทาญาณในกาลนั้น
กอง คือ

แลธัมมปฏิสัมภิทาญานนั้นเลา

ถาจะสําแดงโดยประเภทในบทวาธัมมะ ๆ ก็ไดแกธรรม ๕

“ โย โกจิ ผลนิพฺพตฺตโก เหตุ” เหตุสรรพทั้งปวงแตบรรดาที่ใหบังเกิดผลมีตนวาสมุทัย
สัจจ ๑ “ อริยมคฺโค” อริยมรรคนั้น ๑ “ ภาสิต” พระบาลีทั้งปวงแตบรรดาที่มีในพระไตรปฏกนี้
๑ “ อกุสสํ” กุศลจิต ๑ “ กุสลํ” อกุศลจิต ๑ รวมเปน ๕ กองดวยกันไดชื่อวาธัมมะทั้งสิ้น
“ ตํ ธมฺมํ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส” เมื่อพระอริยบุคคลพิจารณาซึ่งธรรมทั้ง ๕ นี้ แลปญญากลา
หาญแตกฉานในธัมมะ ๕ กองนี้ ไมขัดไมของแลวในกาลใด ปญญานั้นไดชื่อวาธัมมปฏิสัมภิทาญาน
ในกาลนั้น
นักปราชญพึงรูอรรถาธิบายตามนัยพระอรรถกถาจารย จําแนกออกไวในพระอภิธรรมกถา
โดยนัยเปนตนวา
“ทุกฺเข ญาณํ” ปญญาที่แตกฉานเห็นแจงรูแจงในกองทุกขมีชาติทุกขเปนตน ไดชื่อ
วาอัตถปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในผลเพราะเหตุวากองทุกขทั้ง ๑๒ กอง มีชาติทุกขเปนตนนั้นเปน
ผลแหงตัณหา ตัณหาเปนเหตุใหบังเกิด
ปญญาที่แตกฉานรูแจงเห็นในตัณหา อันมีประเภท ๑๐๘ ประการนั้น ไดชื่อวาธัมม
ปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในเหตุ เพราะเหตุวาตัณหานั้นเปนมูลเหตุใหบังเกิดผล คือกองทุกขสิ้นทั้ง
ปวง
“ชรามรเณ ญาณํ” อนึ่ง ปญญาที่แตกฉานรูแจงเห็นแจงในชราแลมรณะนั้นไดชื่อ
วาอัตถปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในผลเพราะเหตุวาชรามรณะนั้น เปนผลแหงตัณหาบังเกิดแตเหตุ
คือ ตัณหา
แลปญญาแตกฉานเห็นแจงรูแจงในตัณหา อันเปนเหตุใหเกิดชรา แลมรณะนั้น ไดชื่อ
วาธัมมปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในเหตุเพราะวาตัญหาเปนมูลเหตุใหบังเกิดผลคือ ชราแลมรณะนั้น
“ทุกฺขนิโรเธ ญานํ” อนึ่งปญญาที่แตกฉานเห็นแจงรูแจงในกิริยาที่ดับสูญแหงสังขาร
ธรรมทั้งปวงนั้น ไดชื่อวาอัตถปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในผล เพราะวากิริยาที่ดับสูญแหงสังขารธรรม
ทั้งปวงเปนผลแหงนิโรธคามินีปฏิบัติบังเกิดแตเหตุ คือนิโรธคามินีปฏิปทา
แลปญญาที่แตกฉานรูแจงเห็นแจงในนิโรธคามินีปฏิปทา กลาวคือพระอัฏฐังคิกมรรคนั้น
ไดชื่อวาธัมมปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในเหตุเพราะวาอัฏฐังคิกมรรคนี้ เปนมูลเหตุใหบังเกิดผลคือ
กิริยาอันดับแหงสังขารธรรมทั้งปวง
อนึ่ง ปญญาแตกฉานในพระบาลีที่สําแดงวังคสัตถุศาสนาทั้ง ๙ มีสุตตตะเปนอาทินั้น ได
ชื่อวาธัมมปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในเหตุเพราะเหตุวานวังคสัตถุศาสนานี้เปนมูลเหตุบังเกิดผล คือ
พระอรรถกถา
แลปญญาที่แตกฉานในพระอรรถกถา เห็นแจงรูแจงอรรถอันนี้แกพระบาลีอันนี้ อรรถอันนี้
แกพระคัมภีรอันนี้ ปญญารูแจงฉะนี้ ไดชื่อวาอัตถปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในผล เพราะเหตุวาพระ
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- 11 อรรถกถานั้น เปนผลแหงนวังคสัตถุศาสนา บังเกิดแตเหตุคือนวังคสัตถุศาสนา
อนึ่ง ปญญาที่แตกฉานในกุศลจิต อกุศลจิตเห็นแจงตามพระบาลี คือ
“ยสฺมึ สมเย กามาวจรํ กุสลํ จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ โหติ” เปนอาทินั้นไดชื่อวาธัมมปฏิสัมภิทา
ญาณ แตกฉานในเหตุเพราะเหตุวากุศลจิตแลอกุศลจิตนั้นเปนมูลเหตุใหบังเกิดบากจิตทั้งปวง โดย
ควรแกกําลังที่กลาแลออนแลปานกลางนั้น
แลปญญาที่แตกฉานเห็นแจงรูแจงในวิบากแหงกุศล แลอกุศลทั้งปวงนั้น ไดชื่อวาอัตถ
ปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในผล เพราะเหตุวาวิบากจิตทั้งปวงนั้นเปนผลแหงกุศลแลอกุศล บังเกิดแต
เหตุคือกุศลแลอกุศล
แลนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณนั้น ไดแกปญญาอันเห็นแจงรูแจงแตกฉานในวิคคหะแหงพระ
บาลีที่สมเด็จพระพุทธองคตรัสเทศนาไวดวยมูลภาษา คือ ภาษามคธนั้น แตพอไดยินผูอื่นกลาวซึ่ง
บาลีก็รูชัดรูสันทัดวาพระบาลีสภาวะนิรุตติ คือมีวิคคหะเปนปกติมิไดวิปริต พระบาลีบมิเปนสภาวะ
นิรุตติ
คือมีวิคคหะอันวิปริตบมิไดเปนปกติ
รูในวิคคหะแหงพระบาลีสันทัดฉะนี้ดวยอํานาจนิรุตติ
ปฏิสัมภิทาญาณ
“นิรุตฺติปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต” แทจริงพระอริยบุคคลที่ถึงซึ่งนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ แตพอได
ยินผูอื่นกลาวพระบาลีมีตนวา
“ ผสฺโส เวทนา” ก็รูแจงวาพระบาลีเปนสภาวะนิรุตติ กลาวโดยมคธภาษาปกติ มีวิคคหะ
เปนปกติ มิไดวิปริตแปรปรวน ถาไดยินผูอื่นกลาววา “ผสฺโส เวทนา” ก็รูแจงวาพระบาลีนี้วิปริตเปน
บาลีหยอนวิคคหะมิไดเปนปกติ ปญญารูแจงแตกฉานในวิคคหะตลอดทั่วไปในพระไตรปฏกนี้แล ได
ชื่อวานิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ
แลปฏิสัมภิทาญาณนั้น ไดแกปญญาที่ยึดหนวงเอาปญญาเปนอารมณแลว แลเปนไปไม
ขัดของ เหมือนอยางพระภิกษุที่เรียนพระวินัยปฎกสิ้นแลว แลพิจารณาซึ่งพระวินัยปฎกที่ตนเรียนใน
ภายหลัง ไดชื่อวาปญญายึดหนวงเอาปญญาเปนอารมณแลวแลเปนไปในกาลเมื่อพิจารณา ซึ่งพระ
วินัยที่ตนเรียนแลว แลเห็นรูแจงเห็นแจงไมขัดของ แตกฉานตลอดเบื้องตนแลเบื้องปลาย สมควรกัน
เปนอันดีนั้นรูวาดวยปญญาอันใด ปญญาอันนั้นไดชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ
แมถึงพระสูตรพระปรมัตถ แลสัททาวิเศษทั้งปวงนั้นก็ดี เมื่อเรียนรูเสร็จสิ้นสําเร็จแลว แล
พินิจพิจารณาในภายหลังนั้นไดชื่อวาปญญายึดหนวงเอาปญญาเปนอารมณ
การเมื่อพิจารณา พระสูตรพระปรมัตถ สัททาวิเศษที่เรียนแลว แลเห็นแจงชัดไมขัดของ
แตกฉานตลอดเบื้องตนแลเบื้องปลาย สมกันเปนอันดีนั้น รูดวยปญญาดวงใด ปญญาดวงนั้นไดชื่อวา
ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณเหมือนกัน
นัยหนึ่งวา ปญญาที่รูในบาลีแลอรรถกถาแลบทวิเคราะหสิ้นทั้งปวงนั้น เมื่อรูโดยพิศดาร
เปนตนวารูโดยกิจแลผล รูกับดวยอารมณแตกฉานสันทัด พิจารณาเห็นบาลีแลอัตถแลบทวิคคหะทั้ง
ปวงนั้นตลอดกันไมมืดมัวสวางกระจางทั้งเบื้องตนแลทามกลางแลเบื้องปลาย สมควรกันเปนอันดีนี้แล
ไดชื่อวาปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ
“จตสฺโสป เจตา ปฏิสมฺภิทา” แลปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ นี้ ยอมถึงซึ่งแตกฉานในภูมิทั้ง
๒ คือ เสขภูมิ ๑ อเสขภูมิ ๑
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- 12 อธิบายวา ปฏิสัมภิทาญาณที่แตกฉานในสันดานแหงพระอัครสาวกและพระสาวกทั้งปวง
นั้น ไดชื่อวาปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในอเสขภูมิ
ปฏิสัมภิทาญาณ ที่แตกฉานในสันดาน แหงพระเสขบุคคลเปนตนวา พระอานนทเถระ แล
จิตคฤบดี แลธัมมิกอุบาสก แลอุบาลีคฤหบดี แลนางขุชชุตตราอุบาสิกานั้น ไดชื่อวาปฏิสัมภิทาญาณ
แตกฉานในเสขภูมิ
“ปฺจหากาเรหิ วิสทา โหนฺติ” แลปฏิสัมภิทาญาณจะแกลวกลาสละสลวยนั้น อาศัยแก
การประกอบดวยอาการ ๕ ประการ
“อธิคเมน” คือถึงพระอรหัตต มิฉะนั้นก็ถึงซึ่งพระโสดา พระสกทาคา พระอนาคา จัดเปน
อาการอัน ๑
“สวเนน” คือมีประโยชนดวยสดับตรับฟง แลวแลอุตสาหฟงพระธรรมเทศนาดวยสจจคาร
วะ จัดเปนอาการ ๑
“ปริปุจฺฉาย” คือกลาววินิจฉัยพิพากษา ซึ่งอรรถอันรูยาก แลอธิบายอันรูยาก แตบรรดามี
ในพระบาลีแลอรรถกถาเปนอาทินั้น จัดเปนอาการอัน ๑ “ปุพฺพโยเคน” คือในบุรพชาติแตกอน ได
บําเพ็ญพระวิปสสนาในสํานักแหงพระพุทธเจา ไดจําเริญกลับไปกลับมา คือเจริญตั้งแตบุรพภาค
วิปสสนาขึ้นไป ตราบเทาถึงสังขารุเปกขาญาณ อันเปนที่ใกลอนุโลมชวนะแลโคตรภูขวนะนั้น แลว
เจริญถอยหลังลงมา ตราบเทาถึงบุรพภาควิปสสนานั้นเลา อยางนี้แลไดชื่อวาเจริญกลับไปกลับมา
นัยหนึ่งโยคาพจรภิกษุ เจริญวิปสสนานั้นหาไดเจริญถอยลงมาไม แตทวาเมื่อเวลาจะไป
บิณฑบาตนั้น ก็จําเริญตั้งแตที่อยูไปตราบเทาถึงโคจรคาม เมื่อจะกลับมาอารามก็เจริญตามตั้งแต
โคจรคามตราบเทาถึงที่อยูอยางนี้ไดชื่อวา เจริญกลับไปกลับมา
เปนใจความวา สภาวะไดเจริญวิปสสนาในสํานักแหงพระพุทธเจาแตกอนนั้น ไดชื่อวาบุรพ
ประโยค จัดเปนอาการอัน ๑
สิริดวยกันเปนอาการ ๕ เปนปจจัยใหปฏิสัมภิทาญาณแกลวกลาสละสลวย
มีคําอปราจารยคืออาจารยอื่นอีกฝายหนึ่ง กลาวไว ณ ที่นี้วาปฏิสัมภิทาปญญาจะแกลว
กลาสละสลวยนั้น อาศัยแกการประกอบดวยอาการ ๘ ประการ คือ
“ปุพฺพปโยโค” ไดบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐานในสํานักแหงพระพุทธเจาแตปางกอนนั้น ๑
“พาหุสจฺจํ” สภาวะฉลาดในคัมภีรตาง ๆ แตบรรดาหาโทษมิไดแลฉลาดในศิลปศาสตร
ตาง ๆ แตบรรดาที่ปราศจากโทษนั้น ๑
“เทสภาสา” สภาวะฉลาดในภาษา ๑๑ หรือฉลาดแตภาษามคธอยางเดียว ก็จัดเปนความ
ฉลาดในเทศภาษาได ๑
“อาคโม” สภาวะเรียนซึ่งพระพุทธวจนะได ไมมากสักวาเรียนไดแตยมกวรรค ในคัมภีร
พระธรรมบทนั้นก็จัดไดชื่อวา เรียนพระพุทธวจนะ ๑
“ปริปุจฺฉา” ไตถามซึ่งขอพิพากษา ในอารรถกถาทั้งปวง แตบรรดามีพระไตรปฎกนั้น ๑
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- 13 “อธิคโม” สภาวะซึ่งไดมรรคแลผลมีพระโสดาเปนตน มีพระอรหัตตเปนที่สุดนั้น ๑
“ครุสฺสนฺนิสฺสโย” สภาวะอยูในสํานักแหงครูที่มากไปดวยสดับตรับฟง มากดวยปญญา
ปรีชาฉลาดนั้น ๑
“ตถา มิตฺตสมฺปตฺติ” สภาวะคบหากัลยามิตร อันเปนพหูสูตรกอปรดวยสติคารวะปญญา
อันมากนั้น ๑
อาการทั้ง ๘ นี้ เปนเหตุเปนปจจัยที่จะใหปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาแกลวกลาสละสลวย สิ้น
คําอปราจารยแตเทานี้
“พุทธา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ” สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลพระปจเจกพุทธเจาทั้งปวง
นั้น ยอมถึงปฏิสัมภิทาดวยอาการ ๒ ประการ
คือบุพพปโยค ไดบําเพ็ญพระวิปสสนาไวในสํานักพระพุทธเจาแตกอนนั้นประการ ๑
อธิคมะ ไดสําเร็จมรรคแลผลมีพระโสดาเปนอาทิ มีพระอรหัตตเปนปริโยสานประการ ๑
เปน ๒ ประการดวยกัน
“สาวกสาวิกา” ฝายพระสาวกสาวิกาทั้งปวงนี้ ถึงซึ่งปฏิสัมภิทาดวยอาการ ๕ แลอาการ
๘ โดยนัยที่กลาวแลวแตหลัง
อนึ่ง ปญญาที่ใหสําเร็จเพียรในกรรมฐานภาวนานี้ ก็นับเขาในปฏิสัมภิทาปญญานี้เอง จะได
ตางออกไปจากปฏิสัมภิทาปญญานี้หาบมิได
แลกาลเมื่อจะถึงซึ่งปฏิสัมภิทาปญญานั้น พระเสขบุคคลถึงปฏิสัมภิทาในที่สุดแหงเสขผล
สมาบัติคือ โสดาปตติผลญาณแลสกทาคามิผลญาณแลอนาคามิผลญาณ
ฝายพระอเสขบุคคลนั้น

ถึงปฏิสัมภิทาในที่สุดแหงอเสขผลสมาบัติ

คือพระอรหัตตผล

ญาณ
ไดใจความวา ปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ จะเกิดแกพระโสดาบันบุคคลนั้นยอมเกิดในที่สุดแหงโสดา
ปตตผลญาณ เกิดแกพระสกทาคามิบุคคลในที่สุดแหงสกทาคามิผลญาณ เกิดแกพระอนาคามิบุคคล
ในที่สุดแหงอนาคามิผลญาณ เกิดแกพระอรหันตบุคคลในที่สุดแหงอรหัตตผลญาณ
พระพุทธโฆษาจารยเจาสําแดงประเภทแหงปญญาดวยทุกกะ ๕ ติกกะ ๔ จตุกกะ ๒
วิสัชนาในขอปุจฉาเปนคํารบ ๔ ที่ถามวาปญญามีอาการมากนอยเทาดังฤๅนั้นจบแลว จึงวิสัชนาในขอ
ปุจฉาเปนคํารบ ๕ สืบตอไป
ขอที่ถามวาปญญานั้น ควรจักจําเริญดวยพีธีดังฤๅ
ขอนี้พระผูเปนเจาสําแดงขอวิปสสนาวา
“ยสฺมา อิมาย ปฺญาย ขนฺธายตนอินฺทฺริยสจฺจสมุปฺปา ทาทิเภทา ธมฺมา ภูมิสีลวิ
สุทฺธิ เจวจิตฺตวิสุทธิจาติ อิมา เทฺว วิสุทฺธิโย มูลํ ฯ เป ฯ ปฺจ วิสุทฺธิโย สมฺปาเทนฺเตน ภาเวตพฺ
พา”
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- 14 อธิบายวา พระโยคาพจรผูมีศรัทธา ประสงคจักจําเริญวิปสสนาภาวนานั้น พึงตั้งธรรม ๖
กองไวเปนพื้นกอน
ธรรม ๖ กองนั้น คือ ขันธกอง ๑ อายตนะกอง ๑ ธาตุกอง ๑ อินทรียกอง ๑ อริยสัจกอง ๑
ปฏิจจสมุปบาทเปนอาทิกอง ๑ รวมเปน ๖ กองดวยกัน
กองที่เปนปฐมที่ ๑ นั้น ไดแกขันธทั้ง ๕ ประการ มีรูปขันธเปนอาทิ กองที่ ๒ นั้นไดแก
อายตนะ ๑๒ ประการ มีจักขวายตนะเปนอาทิ กองคํารบ ๓ นั้นไดแกธาตุ ๑๘ ประการ มีจักขุธาตุเปน
ตน กองคํารบ ๔ นั้นไดแกอินทรีย ๒๒ มีจักขุนทรียเปนอาทิ กองคํารบ ๕ นั้นไดแกอริยสัจจธรรม ๔
ประการ กองคํารบ ๖ นั้นไดแกปฏิจจสมุปบาทธรรมมีอวิชชาเปนทิ อาหาร ๔ ประการมีกวฬิงการาหาร
เปนอาทิก็นับเขาในกองคํารบ ๖
เมื่อพระโยคาพจรตั้งธรรม ๖ กองไวเปนพื้น คือพิจารณาใหรูจักลักษณะแหงธรรม ๖ กอง
ยึดหนวงเอาธรรม ๖ กองนี้เปนอารมณไดลําดับนั้นพึงเอาศีลวิสุทธิมาเปนราก บําเพ็ญศีลบําดพ็ญ
สมาธิใหไดสําเร็จเปนอันดีแลว จึงจําเริญวิสุทธิ ๕ ประการสืบตอขึ้นไปโดยลําดับเอาทิฏฐิวิสุทธิแล
กังขาวิตรณวิสุทธิเปนเทาซายเทาขวา เอามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิแลปฏิปทาญาณทัสสวิสุทธิ
เปนมือซายมือขวาแลว เอาญาณทัสสนวิสุทธิเปนศีรษะเถิด จึงจะอาจสามารถที่จะยกตนออกจาก
สงสารวัฏได
แลขันธ ๕ ประการที่จัดเปนพื้นนั้น ในที่หนึ่งสําแดงรูปขันธ ที่สองสําแดงวิญญาณขันธ ที่
สามสําแดงเวทนาขันธ ที่สี่สําแดงสัญญาขันธ ที่หาสําแดงสังขารขันธ
มีคําปุจฉาวา เหตุไฉนพระผูเปนเจาพระพุทธโฆษาจารยจึงยกเอาวิญญาณขันธ ที่สมเด็จ
พระสรรเพชญพุทธองคตรัสเทศนาไวเปนที่หามาสําแดงในที่สอง
คิดสําแดงรูปขันธในที่หนึ่งแลว
สําแดงวิญญาณขันธในที่สอง อาศัยแกเหตุผลเปนประการใด มีคําวิสัชนาวา
“ตตฺถ ยสฺมา วิญญาณขกฺนฺเธ วิฺญาเต อิตเร สุวิฺเญยฺยา โหนฺติ”
อธิบายวา บริษัททั้งปวงนี้ ถารูจักวิญญาณขันธกอนแลว ก็อาจจะรูจักเวทนาขันธสังขาร
ขันธนั้นดวยงายดาย
อันขันธทั้ง ๓ คือเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นั้นเปนกองแหงเจตสิก ประพฤติ
เนื่องดวยวิญญาณขันธ รูวิญญาณขันธประจักษแจงแลวก็รูจักเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
โดยสะดวก เหตุพระพุทธโฆษาจารยเจา ผูแตงคัมภีรพระวิสุทธิมรรคขันธในที่สองสําแดงเวทนาทิตย
ขันธในที่ ๓-๔-๕ ดวยประการฉะนี้
รูปขันธกําหนดโดยเอกวิธโกฏฐาส ไดแกธรรมชาติอันมีลักษณะรูฉิบหายประลัยดวยเย็น
รอนเปนอาทิ เปนสวนอยางเดียว แตบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวง ที่รูฉิบหายดวยเย็นแลรอนเปนตน ไดนาม
บัญญัติชื่อวารูปสิ้นดวยกัน
แลรูปนั้นเมื่อสําแดงโดยทุกกะตางออกเปน ๒ คือ ภูตรูปประการ ๑ อุปาทายรูปประการ ๑
ภูตรูปนั้นไดแกธาตุทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑
สําแดงซึ่งลักษณะแลกิจแลผลแหงภูตรูปนั้น มีพิศดารอยูในจตุธาตุววัตถานนิเทศนั้นแลว
ในที่นี้จักสําแดงซึ่งอาสันนการณแหงภูตรูป ที่ยังมิไดสําแดงในจตุธาตุววัตถานนิเทศนั้น
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- 15 นักปราชญพึงสันนิษฐานวา ภูตรูปคือธาตุทั้ง ๔ ประการนี้ ถอยทีถอยเปนอาสันนการณ
แหงกันแลกัน
อธิบายวา อาโปธาตุโชธาตุวาโยธาตุทั้ง ๓ นี้เปนเหตุอันใกลที่จะใหบังเกิดปฐวีธาตุ
แลเตโชธาตุวาโยธาตุปฐวีธาตุทั้ง ๓ นี้ เปนเหตุอันใกลที่จะใหบังเกิดอาโปธาตุ
วาโยธาตุปฐวีธาตุอา)บธาตุทั้ง ๓ นี้ เปนเหตุอันใกลที่จะใหบังเกิดเตโชธาตุ
แลปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุทั้ง ๓ นี้ เปนเหตุอันใกลที่จะใหบังเกิดวาโยธาตุ
ตกวาธาตุทั้ง ๔ ถอยทีถอยเปนอาสันนเหตุแหงกันแลกัน บังเกิดดวยกัน จะไดพลัดพราก
ปราศจากกันหาบมิได
มีอาโปแลวก็คงมีปฐวีธาตุ มีเตโชแลวก็คงมีปฐวีธาตุ มีวาโยแลวก็คงมีปฐวีธาตุ มีเตโช
แลวก็คงมีอาโปธาตุ มีวาโยแลวก็คงมีอาโปธาตุ มีปฐวีแลวก็คงมีอาโปธาตุ มีวาโยแลวก็คงมีเตโชธาตุ
มีปฐวีแลวก็คงมีเตโชธาตุ มีอาโปแลวคงมีเตโชธาตุ มีปฐวีแลวคงมีวาโยธาตุ มีอาโปแลวคงมีวาโย
ธาตุ มีเตโชแลวคงมีวาโยธาตุ จะไดลวงพนหางไกลกันหาบมิได
แลอุปาทายรูปนันไดบังเกิดแกรูป ๒๕ ประการนั้น แตบรรดาที่อาศัยซึ่งภูตรูปเปนที่ตั้งแลว
แลบังเกิด
อุปาทายรูป ๒๔ ประการนั้น คือ จักขุประสาท ๑ โสตประสาท ๑ ฆานประสาท ๑ ชิวหา
ประสาท ๑ กายประสาท ๑ รูปารมณ ๑ สัททารมณ ๑ คันธารมณ ๑ รสารมณ ๑ อิตถินทรีย ๑ ปุริสินท
รีย ๑ ชีวิตินทรีย ๑ หทัยวัตถุ ๑ กายวิญญัติ ๑ วจีวิญญัติ ๑ อากาสธาตุ ๑ ลหุตารูป ๑ มุทุตารูป ๑
กัมมัญญตารูป ๑ อุจจายรูป ๑ สันตติรูป ๑ ชรตารูป ๑ อนิจจตารูป ๑ กวฬิงการาหารรูป ๑ สิริเปนอุปา
ทายรูป ๒๔ ประการดวยกัน
จักษุประสาทถาจะวาโดยลักษณะ
“รูปาภิฆาฏารหภูตปฺปสาทลกฺขณํ”

มีผองใสแหงภูตรูปอันควรจะกระทบซึ่งรูปารมณ

เปนลักษณะ
อธิบายวา ถาจะกําหนดโดยละเอียดนั้น จักษุประสาทก็ไมพนจากปฐวีอาโปเตโชวาโย ก็อยูในปฐวี
อาโปเตโชวาโยนั้นเอง ภูตรูปนั้นเองจัดขึ้นเปนจักษุปนะสาท เพราะเหตุที่ภูตรูปอันนี้มีพรรณอันผองใส
บริสุทธิ์ควรจะสองเอารูปารมณทั้งปวงได เปรียบประดุจกระจกมีคุณพิเศษแปลกประหลาดจากภูตรูป
อื่น ๆ แตบรรดามี ณ ภายในกายนี้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะผองใสสองเอารูปารมณทั้งปวงไดเหมือนอยางภูต
รูปนี้ไมมีเลยเปนอันขาด อาศัยเหตุที่มีพิเศษแปลกประหลาดสองเอารูปารมณทั้งปวงไดดังนี้ สมเด็จ
พระมหากรุณาธิคุณจึงตรัสเทศนากําหนดตามบัญญัติแหงภูตรูปอันนี้ ชื่อจักษุประสาท
นัยหนึ่ง สําแดงลักษณะแหงจักษุประสาทนั้น โดยอปรนัยวา
“ทฏุกามตานิทานกมฺมสมุฏาภูตปฺปสาทลกฺขณํ” วาจักษุประสาทนี้ มีผองใสแหง
ภูตรูปอันบังเกิดแตกรรม อันมีสภาวะปรารถนาเพื่อจะเล็งแลดูเปนเหตุเปนลักษณะ
อธิบายวาจะกําหนดโดยละเอียดแหงภูตรูปซึ่งผองใส ไดนามบัญญัติชื่อวาจักขุประสาทนี้
บังเกิดแตกุศลกรรมอัน สัตวทั้งหลายกระทํามีความปรารถนาจะเล็งแลดูซึ่งรูปเปนมูลเหตุ คือแตกอน
นั้นสัตวทั้งปวงมีความปรารถนาที่จะเล็งแลดู
ซึ่งรูปเปนมูลเหตุแลวจึงบําเพ็ญการกุศลตั้งความ
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- 16 ปรารถนาที่จะใหตนมีจักษุบริสุทธิ์บริบูรณ
ครั้นกุศลนั้นติดตามตกแตงผลแหงภูตรูปในประเทศแหง
จักษุจึงผองใส ควรจะสอดสองเอารูปารมณทั้งปวงที่มากระทบประสาทนั้นได ภูตรูปที่ผองใสนั้นจึงได
นามบัญญัติพิเศษชื่อวาจักษุประสาทกําหนดดังนี้ ถาจะวาโดยกิจนั้น
“รูเปสุ อาวิฺชนรสํ” จักษุประสาทนั้น มีกิริยาอันชักฉุดยื้อคราพาเอาจิตวิญญาณแหง
บุคคลไปในสํานักแหงรูปารมณนั้นเปนกิจ
อธิบายวาบุคคลอันแลเห็นซึ่งรูปนั้น
ยอมมีจิตวิญญาณอันเเลนไปในรูปในขณะที่แลเห็น
เมื่อจิตวิญญานแลนไปในรูป
รูวารูปสิ่งนั้นสิ่งนี้รูวาดีวาชั่วแลว
ถาไมมีความปรารถนาก็ละเมินเสีย
หลีกเลี่ยงไปโดยอันควรแกอัชฌาสัย ถามีความปรารถนาก็เขาไปใกลจับเอาตัวชมเชย ตามวิสัยแหง
ตน ตกวาใจนั้นไปกอน แลวกายจึงไปเมื่อภายหลัง นักปราชญพึงสันนิษฐานเถิดวา จิตจะไปติดพันอยู
ในรูปก็เพราะที่แลเห็น กายจะไปติดไปพันอยูในรูปก็เพราะที่แลเห็น
เหตุฉะนี้ สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจา จึงตรัสเทศนาวาจักษุประสาทนี้ มีกิจอันชักฉุดยื้อ
คราพาเอาจิตวิญญาณแลบุคคลไปในสํานักแหงรูปารมณก็มีดวยประการฉะนี้
ถาจะวาโดยผลนั้น
“จกฺขุวิฺญาณสฺส อาธารภาวปฺปฏานํ”
ตั้งอยูเปนอันบดีมิไดพิบัติฉิบหาย ก็ใหสําเร็จผลคือทรงไวซึ่งจักษุญาณ

จักษุประสาทนี้ เมื่อ

อธิบายวา จักษุวิญญาณทั้งสองจิต คือฝายกุศลวิบากจิต ๑ ฝายอกุศลวิบากจิต ๑ ทั้งสอง
จิตนี้จะบังเกิดไดนั้น อาศัยแกความมีจักษุประสาท ถาไมมีจักษุประสาทแลว จักษุวิญญาณสองจิตนั้น
ก็ไมบังเกิดไดเลยเปนอันขาด ตกวาจักษุวิญญาณสองจิต ไดจักษุประสาทเปนที่รับที่รองแลว จึง
บังเกิดไดในสันดาน เหตุฉะนี้ สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคจึงตรัสเทศนาวา จักษุประสาทนี้ใหสําเร็จ
ผลคือ ทรงไวซึ่งจักษุวิญญาณ
ถาจะวาโดยอาสันนการณ คือเหตุอันใกลที่จะใหจักษุประสาทบังเกิดนั่นวา “ทฏุกามตา
นิทานกมฺมชฺชตปฺปทฏานํ”
จักษุประสาทนี้มีภูตรูปอันเปนกัมมสมุฏฐาน
ที่มีความปรารถนา
จะทัสสนาการเปนมูลเหตุเปนอาสันนการณ
อธิบายวา สัตวทั้งหลายในโลก ยอมมีความปรารถนาจะเล็งแลดูซึ่งเปนมูลเหตุแลวจึง
บําเพ็ญการกุศล ปรารถนาจะใหบริบูรณดวยจักษุ ครั้นกุศลนั้นใหผลติดตามแตงภูตรูปในประเทศแหง
จักษุนั้นในกาลใด ภูตรูปในจักษุประเทศที่กุศลตกแตงนั้นก็เปนเหตุอันใกลที่จะใหไดจักษุประสาทใน
กาลนั้น
ขอซึ่งจักษุประสาทบังเกิดแตกรรมนั้น วาดวยสามารถสัตวที่บังเกิดในสคติภพ ถาสัตวนั้น
บังเกิดในทุคติภพแลว ก็พึงรูเถิดวา จักษุประสาทนั้นบังเกิดแตอกุศลกรรม บังเกิดเพื่อจะใหไดเห็น
ทุกขเห็นภัย ๆ สมควรแกอกุศลกรรมที่ตนกระทําไวนั้น
แลโสตประสาทนั้น ถาจะวาโดยลักษณะ “สทฺทภิฆาฏรห ภูตปฺปสาทลกฺขณํ” วามีอัน
ผองใสแหงภูตรูปอันควรจะกระทบซึ่งสัททารมณเปนลักษณะ
อธิบายวาถาจะกําหนดโดยละเอียดนั้น โสตประสาทก็ไมพนจาก ปวี อาโป เตโช
วาโย ก็อยูใน ปวี อาโป เตโช วาโย นั้นเอง ภูตรูปนั้นเองขึ้นเปนโสตประสาท เพราะเหตุที่ภูตรูป
อันนี้ผองใสบริสุทธิ์วองไวในที่จะรับซึ่งศัพทสําเนียงตาง ๆ ได มีคุณพิเศษแปลกประหลาดจากภูตรูป
อื่น ๆ แตบรรดามี ณ ภายในกายนี้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะผองใสวองไวในที่จะรับสําเนียงใหไดยิน สําเนียง
เหมือนดังภูตรูปอันนี้ไมมีเลยเปนอันขาด
อาศัยเหตุที่มีคุณพิเศษแปลกประหลาดใหไดยินศัพท
สําเนียงตาง ๆ ไดดังนี้ สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจาจึงตรัสเทศนากําหนดนามบัญญัติ แหงภูตรูปอัน
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- 17 นี้ชื่อวา โสตประสาท
นัยหนึ่ง สําแดงลักษณะแหงโสตประสาทนั้นโดยอปรนัยวา
“โสตุกามตานิทานกมฺมสมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณํ
วาโสตประสาทนี้มีผองใส
แหงภูตรูปอันบังเกิดแตกรรม อันมีสภาวะปรารถนาเพื่อจะสดับฟงเปนเหตุเปนลักษณะ
อธิบายวา ถากําหนดโดยละเอียดนั้น ภูตรูปซึ่งผองใสไดนามบัญญัติชื่อวาโสตประสาท
บังเกิดแกอกุศลกรรม อันสัตวทั้งหลายกระทําดวยมีความปรารถนาจะสดับตรับฟงเปนมูลเหตุ คือแต
กอนนั้นสัตวทั้งปวงมีความปรารถนา จะสดับตรับฟงเปนมูลเหตุแลวบําเพ็ญการกุศล ตั้งความปรารถนา
ที่จะใหตนมีโสตบริสุทธิ์บริบูรณครั้นกุศลนั้นติดตามตกแตงผลภูตรูปในประเทศแหงโสตจึงผองใส ควร
จะรับเอาสัททารมณทั้งปวง
แตบรรดาที่มากระทบโสตประสาทนั้นไดภูตรูปที่ผองใสวองไวในที่จะ
รับสัททารมณทั้งปวงนั้น จึงไดนามบัญญัติพิเศษ ชื่อวาโสตประสาท โดยกําหนดดังนี้
ถาจะวาโดยกิจนั้น “สทฺเทส อาวิฺชนรสํ” โสตประสาทนี้มีกิริยาอันชักฉุดยุดครา พาเอา
จิตวิญญาณแลตัวบุคคลนั้นไปในสํานักแหงสัททารมณนั้นเปนกิจ
อธิบายวา บุคคลอันไดสวนากาล สดับซึ่งศัพทสําเนียงตาง ๆ นั้น แตพอสําเนียงแวววับมา
กระทบประสาท ก็ยอมมีจิตวิญญาณอันแลนไปในสําเนียง ในขณะที่ไดสวนาการสดับ เมื่อจิตวิญญาณ
แลนไปสูสําเนียงรูวาดีแลชั่ว ไพเราะแลมิไดไพเราะดังนี้แลว ถาไมมีความปรารถนาจะฟง ก็ละเมิด
เหินหางเสีย ไปตามอัชฌาสัยแหงตน ถามีความปรารถนาที่จะสลับก็เขาไปใกลตั้งโสตสดับโดย อัน
ควรแกความประสงคตกวาใจนั้นไปกอนแลว กายจึงไปเมื่อภายหลัง นักปราชญพึงสันนิษฐานเอาเถิด
วา จิตจะไปติดพันอยูในสําเนียงนั้นก็เพราะการฟง กายจะไปติดพันอยูในสําเนียงนั้นก็เพราะการฟง
เหตุนี้สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาวา
โสตประสาทนี้มีกิจอันชักฉุดยุดคราพาเอาจิตวิญญาณ
แหงบุคคลไป ในสํานักแหงสัททารมณก็มีดวยประการฉะนี้
ถาจะวาโดยผลนั้น “โสตวิฺญาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฺ ปฏานํ” โสตประสาทนี้ เมื่อ
ตั้งอยูเปนอันดีบมิไดพิบัติฉิบหายก็ใหสําเร็จผลคือทรงไวซึ่งโสตวิญญาณ
อธิบายวา โสตวิญญาณทั้งสองจิต เปนกุศลวิบากจิต ๑ ฝายอกุศลวิบากจิต ๑ ทั้งสองจิตนี้
จะบังเกิดไดนั้น อาศัยแกมีโสตประสาทถาไมมีโสตประสาทแลว โสตวิญญาณสองจิตนั้นก็ไมบังเกิด
ไดเลยเปนอันขาด ตกวาโสตวิญญาณสองจิตนั้นไดพึ่งโสตประสาท ไดโสตประสาทเปนที่รับรองไว
จึงบังเกิดไดในสันดานเหตุฉะนี้สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคจึงตรัสเทศนาวา
โสตประสาทนี้ให
สําเร็จผลคือทรงไวซึ่งโสตวิญญาณ
ถาจะวาโดยอาสันนการณ คือเหตุอันใกลที่จะใหโสตประสาทบังเกิดนั้นวา “โสตกาตา
นิทานกมฺมชฺชภูตปฺปทฏานํ” โสตประสาทนี้มีภูตรูปอันเปนกัมมสมุฌฐาน
ที่มีความปรารถนาจะ
สวนาการเปนมูลเหตุนั้น เปนอาสันนการณ
อธิบายวาสัตวทั้งหลายในโลกนี้ ยอมมีความปรารถนาจะสวนาการสดับซึ่งศัพทสําเนียงนั้น
เปนมูลเหตุแลว จึงบําเพ็ญการกุศลปรารถนาจะใหตนนั้นมีโสตอันบริสุทธิ์บริบุรณ ครั้นกุศลนั้นใหผล
ติดตามตกแตงภูตรูปในประเทศแหงโสตนั้นในกาลใด
ภูตรูปในประเทศแหงโสตที่กุศลตกแตงนั้นก็
เปนเหตุอันใกล ที่จะใหโสตประสาทบังเกิดในกาลนั้น
แลขอซึ่งวา โสตประสาทบังเกิดแตกุศลกรรมเลา ก็วาดวยสามารถสัตวที่บังเกิดในสมบัติ
ภพ ถาสัตวนั้นบังเกิดในวิบัติภพแลวก็พึงเขาใจวาโสตประสาทนั้นบังเกิดแตกุศลกรรม บังเกิดเพื่อจะ
ใหไดฟงซึ่งสําเนียงทุกขสําเนียงภัยอันพิลึกตาง ๆ โดยอันควรแกอกุศลกรรมแหงตน ๆ
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- 18 แลฆานประสาทนั้นเลา ถาจะวาโดยลักษณะ คนฺธาภิฏารห ภูตปฺปสาทลกฺขณํ” มีกิริยา
อันผองใสแหงภูตรูป อันควรจะกระทบแหงคันธารมณทั้งปวงเปนลักษณะ
อธิบายวา ถากําหนดวาโดยละเอียดนั้น ฆานประสาทก็ไมพนจาก ปวี อาโป เตโช
วาโย ก็อยูใน ปวี อาโป เตโช วาโย นั้นเอง ภูตรูปนั้นเองขึ้นเปนฆานรูปประสาท เพราะเหตุภูตรูป
อันนี้ผองใสบริสุทธิ์ ควรจะรับเอาสรรพกลิ่นตาง ๆ ได มีคุณพิเศษแปลกประหลาดจากภูตรูปอื่น ๆ แต
บรรดามี ณ ภานในกรัชกายนี้สิ่งใดจะผองใส ควรจะรับเอาสรรพกลิ่นตาง ๆ ได เหมือนอยางภูตรูปอัน
นี้ไมมีเลยเปนอันขาด อาศัยเหตุที่มีคุณพิเศษแปลกประหลาด รับเอาสรรพสิ่งตาง ๆ ไดดังนี้ สมเด็จ
พระมาหกุรณาจึงตรัสเทศนากําหนดนามบัญญัติแหงภูตรูปอันนี้ ชื่อวาฆานประสาท
นัยหนึ่ง สําแดงลักษณะแหงฆานประสาทโดยอปรนัยวา “ฆายิตุกามตานิทานกมฺมสมุฏ
ฐานภูตปฺปสาทลกฺขณํ
วาฆานประสาทนี้มีกิริยาอันผองใสแหงภูตรูปอันเปนกัมมสมุฏฐาน อันมี
ความปรารถนาเพื่อจะดมกลิ่นเปนเหตุเปนลักษณะ
อธิบายวา ถาจะกําหนดโดยละเอียดนั้น ภูตรูปซึ่งผองใสไดนามบัญญติชื่อฆานประสาทนั้น
บังเกิดแตกุศลกรรมอันสัตวทั้งหลายกระทําดวยความปรารถนาจะดมซึ่งเปนมูลเหตุ คือแตกอนสัตวทั้ง
ปวงมีความปรารถนาจะสูดดมกลิ่นเปนมูลเหตุแลวจึงบําเพ็ญการกุศล ตั้งความปรารถนาที่จะใหตนมี
นาสิกประเทศบริสุทธิ์บริบูรณ
ครั้นกุศลนั้นติดตามตกแตงผลภูตรูปในประเทศแหงนาสิกจึงผองใส
บริสุทธิ์ ควรจะรับเอาสรรพสิ่งตาง ๆ แตบรรดาที่มากระทบประสาทนั้นได ภูตรูปที่ผองใสในประเทศ
แหงนาสิกนั้น จึงไดนามบัญญัตพิเศษชื่อวาฆานประสาทโดยกําหนดดังนี้
ถาจะวาโดยกิจนั้น “คนฺเธสุ อาวิญชนรสํ” ฆานประสาทนี้มีกิริยาอันยืดยุดฉุดคราซึ่งจิต
วิญญาณแลตัวบุคคลนั้น ไปในสํานักแหงคันธารมณทั้งปวงเปนนิจ
อธิบายวา บุคคลอันไดสูดดมซึ่งสรรพกลิ่นตาง ๆ นั้นยอมมีจิตวิญญาณอันเเลนไปในกลิ่น
รูวากลิ่นหอมกลิ่นเหม็น ถารูวากลิ่นดีกลิ่นชั่ว ถาไมมีความปรารถนาก็เพิกเฉยละเลยเสีย บมิได
เอื้อเฟออาลัย ถามีความรักความใครความปราถนา ก็แสวงหาซึ่งที่เกิดแหงกลิ่นนั้นจนพบจนปะ ตกวา
จิตจะไปติดไปพันอยูในกลิ่นก็เพราะไดสูดไดดม กายจะไปติดไปพันอยูในวัตถุอันเปนที่เกิดแหงกลิ่น
นั้น ก็เพราะไดสูดไดดมเหตุฉะนี้ฆานประสาทซึ่งใหสําเร็จกิจสูดดมนี้ สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัส
เทศนาวา
มีกิจอันยื้อยุดฉุดคราพาเอาจิตวิญญาณแลตัวบุคคลไปในสํานักแหงคันธารมณก็มีดวย
ประการฉะนี้
ถาจะวาโดยแลนั้น “ฆานวิฺญาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฺปฏ านํ” ฆานประสาทนี้เมื่อ
ตั้งอยูเปนอันดีมิไดพิบัติฉิบหาย ก็ใหสําเร็จผลคือทรงไวซึ่งฆานวิญญาณ
อธิบายวา ฆายวิญญาณทั้งสองจิต คือฝายกุศลวิบากจิต ๑ ฝายอกุศลวิบากจิต ๑ ทั้งสอง
จิตนี้จะบังเกิดไดนั้นอาศัยที่มีฆานประสาท ถาไมมีฆานประสาทแลว ฆานวิญญาณทั้งสองจิตนั้นก็ไม
บังเกิดไดเลยเปนอันขาด ตกวาฆานวิญญาณสองจิตนั้นไดพึ่งฆานประสาท ไดฆานประสาทที่เปนรอง
แลว จึงบังเกิดไดในสันดานเหตุนี้สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคจึงตรัสเทศนาวา ฆานประสาทนี้ ให
สําเร็จผลคือทรงไวซึ่งฆานวิญญาณ
ถาจะวาโดยอาสันนการณ คือเหตุอันใกลที่จะใหฆานประสาทบังเกิดนั้นวา “ฆายิตุกาม
ตานิทานกมฺมชฺชภูตปฺปทฏานํ ฆานประสาทนั้นมีภูตรูปเปนกัมมัฏฐาน ที่มีความปราถนาจะสูดดม
เปนมูลนั้นเปนอาสันนการณ
อธิบายวา สัตวทั้งหลายในโลกนี้ยอมมีความปรารถนาจะสูดดมซึ่งสรรพกลิ่นตาง ๆ เปน
มูลเหตุแลว จึงบําเพ็ญการกุศลปรารถนาจะใหฆานะนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ ครั้นกุศลนั้นใหผลติดตาม
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- 19 ตกแตงภูตรูปในนาสิกประเทศนั้นในกาลใด ภูตรูปในนาสิกประเทศที่กุศลตกแตงนั้นก็เปนเหตุอันใกล
ที่จะใหฆานประสาทบังเกิดในกาลนั้น
แลชิวหาประสาทอันเปนพนักงานรับรอง ซึ่งรสอารมณ มีประการตาง ๆ นั้นก็ดี กาย
ประสาทอันเปนเจาพนักงานรับรองโผฏฐัพพารมณตาง ๆ นั้นก็ดี ถาจะวาโดยลักษณะแลกิจแลผล แล
อาสันนการณนั้นนักปราชญพึงเขาใจเอาตามนัยที่สําแดง
แลวในประสาททั้งสามนั้นเถิดอรรถธิบาย
เหมือน ๆ กัน แปลกกันแตใจความเทานั้น
ชิวหาประสาทนั้นมีใจความวา บังเกิดแตกุศลธรรม อันบุคคลกระทําดวยมีความปรารถนา
จะลิ้มเลียรสเปนมูลเหตุ เปนภูตรูปพิเศษผองใสบริสุทธิ์ ควรที่จะรับรองไวซึ่งสรรพรสตาง ๆ เปน
ลักษณะ ชิวหาประสาทนั้นมีกิจธุระ ในที่จะฉุดคราพาเอาจิตวิญญาณแลตัวบุคคลไปสูรส มีผลคือทรง
ไวซึ่งชิวหาวิญญาณ ยังชิวหาวิญญาณทั้งสองจิตใหบังเกิด มีภูตรูปพิเศษบังเกิดแตกุศลกรรมเปนอา
สันนการณ
ในกายประสาทนั้น มีใจความวาบังเกิดแตกุศลกรรมอันบุคคลกระทําดวยมีความปรารถนา
จะสัมผัสเปนมูลเหตุ เปนภูตรูปพิเศษผองใสบริสุทธิ์ ควรจะรับรองสัมผัสแหงโผฏฐัพพารมณตาง ๆ
เปนลักษณะ กายประสาทนั้นมีกิจธุระ ในที่จะฉุดคราพาเอาจิตวิญญาณแหงบุคคลไปสูอํานาจแหง
สัมผัส
มีผลคือทรงไวซึ่งกายวิญญาณยังกายวิญญาณทั้งสองจิตใหบังเกิดมีภูตรูปพิเศษบังเกิดแต
กุศลกรรมเปนอาสันนการณ
นักปราชญพึงสันนิษฐานเถิดวา ขอซึ่งวิสัชนาวา ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท
บังเกิดแตกุศลนั้น วาดวยสามารถสัตวที่บังเกิดในสุคติภพ ถาสัตวนั้นบังเกิดในทุคติภพแลว ก็พึงรูเถิด
วา ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาทนั้น บังเกิดแตอกุศลกรรม บังเกิดเพื่อจะใหไดเสวย
ทุกขเวทนามีประการตาง ๆ สามควรแกอกุศลกรรมที่คนกระทําไวนั้น
แลอธิบายในคําแหงเกจิอาจารยแลอปราจารยนั้น จะยกเสียไมวิสัชนาแลว เพราะเหตุคํา
นั้นหาแกนสารมิได จะเลือกวิสัชนาแตคําที่เปนแกนสารนั้น
“กมฺมเมว จ เนสํ วิเสสการณํ ตสฺมา คมมวิเสสโตเอตสํ วิเสโส น ภูตวิ
เสสโต” นักปราชญพึงสันนิษฐานวา กุศลกรรมแลอกุศลกรรมนั้นเอง ใหสําเร็จกิจอันวิเศษแหงภูตรูป
ทั้ง ๕ คือ ปวี อาฏป เตโช วาโย จะแปลกประหลาดใหสําเร็จกิจเปนจักษุประสาทไดนั้น อาศัย
แกกุศลแลอกุศล ถึงปญจพิธประสาททั้ง ๕ มีจักษุประสาทเปนตน จะแปลกประหลาดกันก็ดวยอํานาจ
กุศลแลอกุศลทั้งปวง จะแปลกกันโดยธรรมดาภูตรูปนั้นหาบมิได ภูตรูปนั้นถึงจะแปลกประหลาดกัน ก็
บมิอาจสามารถจะยังประสาทใหบังเกิดได
กรรมที่บังเกิดนั้นแลประชุมแตงยังจักขวาทิประสาทให
แปลกประหลาดกัน
แลจักษุประสาท โสตประสาททั้งสองนั้น มีปกติรับรองซึ่งรูปารมณแลสัททารมณอันยัง
มิไดมาถึง
อธิบายวา จักษุประสาทนั้นรับเอาอารูปารมณอันอยูในที่ไกลแตบรรดาที่ยังมิไดมาถึง จะ
ไดรับเอารูปารมณที่มากระทบกระทั่งถึงประเทศที่อยูแหงประสาทนั้นหาบมิไดเลย
ฝายโสตประสาทนั้นเลา ก็รับเอาสัททารมณอันอยูในที่ไกลแลที่ใกล แตบรรดาที่ยังบมิได
มาถึงเหมือนกัน จะไดรับเอาสัททารมณที่กระทบกระทั่งถึงประเทศที่อยูแหงประสาทนั้นบมิไดเหตุใด
เหตุวาจักษุประสาทแลโสตประสาทนั้น เปนที่อาศัยแหงจักษุวิญญาณแลโสตวิญญาณมีปกติยึดหนวง
ไดแตอารมณ ที่ยังมิไดติดพันอยูดวยประสาทอันเปนที่อารมณแหงตน ๆ ถาอารมณนั้นมาติดพันอยู
ดวยที่อาศัยแหงตนแลว ๆ จักษุวิญญาณแลโสตวิญญาณนั้น ก็บมิอาจยึดหนวงเอาอารมณนั้นไวใหอยู
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- 20 ในอํานาจแหงตนได อาศัยเหตุฉะนี้จึงมีขออรรถาธิบายวา จักษุประสาทแลโสตประสาทนี้ มีปกติรับ
เอาอารมณ แตบรรดาที่ยังมิไดมาถึง
แทจริงจักษุวิญญาณนี้ อาจจะเห็นซึ่งอณูแลปรมาณูอันอยูในประเทศอันไกลแลใกล ที่ยัง
มิไดติดพันอยูในจักษุประสาทอันเปนที่พํานักอาศัยแหงตน เมื่ออณูแลปรมาณูปลิวเขาสูจักษุติดพันอยู
ในประสาทอันเปนที่สํานักแหงตน จักษุวิญญาณจะไดเห็นหามิได
ฝายวาโสตวิญญาณนั้นเลา อาจจะไดยินเสียงสรรพสิ่งทั้งปวงแตบรรดาอยูในประเทศอัน
ไกลแลใกล แตบรรดาที่ยังมิไดมาติดพันในโสตประสาท อันเปนที่สํานักอาศัยแหงตน เมื่อเสียงอันดัง
หนักเปนตนวาเสียงสายฟาฟาด แลเสียงไกรสรราชสีหดังเต็มที่สนั่นกระเทือนกระทบถึงโสตประสาท
อันเปนที่พํานักอาศัยแหงตนแลวโสตวิญญาณก็บมิอาจจะยึดหนวงเอาเสียงนั้นเปนอารมณได ตกวา
ไดยินนั้น ไดยินแตในกาลเมื่อเสียงยังมิไดกระทบโสตประสาท เมื่อเสียงกระทบถึงโสตประเสาทแลว
หูก็ตึงไปบมิอาจจะไดยินสําเนียงที่มากระทบถึงโสตประสาท อาศัยเหตุฉะนี้ จึงมีขออรรถาธิบายวา
จักษุประสาทแลโสตประสาทนี้ มีปกติรับเอาซึ่งอารมณแตบรรดาที่ยังมิไดมาถึง
ฝายฆานประสาทแลชิวหาประสาทแลกายประสาทนั้น
สารมณ แลโผฏฐัพพารมณ อันมากกระทบถึง

มีปกติรับรองซึ่งคันธารมณ

แล

อธิบายวาฆานประสาทรับเอาซึ่งกลิ่นทั้งปวง แตบรรดาที่เฟองฟงมากระทบกระถึงประเทศ
ที่อยูแหงฆานประสาท ฝายวาชิวหาประสาทนั้น มีปกติรับเอาซึ่งรสทั้งปวง แตบรรดาที่มากระทบถึง
ประเทศที่อยูแหงชิวหาประสาท ฝายวากายประสาทนั้นเลาก็รับเอาสัมผัสตาง ๆ แตบรรดาที่มากระทบ
ถึงประเทศที่อยูแหงกายประสาทนั้นเหตุใด วาฆานประสาทแลชิวหาประสาทแลกายประสาทนั้นเปนที่
พํานักอาศัยแหงฆานวิญญาณ แลชิวหาวิญญาณ แลกายวิญญาณ ๆ นั้นมีปกติยึดหนวงไดแตอารมณ
บรรดาที่มาติดพันอยูดวยประสาทอันเปนอาศัยแหงตน ๆ ถาอารมณนั้นบมิไดมาติดพันอยูดวยอาศัย
แหงตน ๆ แลว ฆานวิญญาณแลวชิวหาวิญญาณแลกายวิญญาณนั้น ก็บมิอาจจะยึดหนวงเอาอารมณ
นั้นไวใหอยูในอํานาจแหงตนได อาศัยเหตุฉะนี้ จึงมีขออรรถาธิบายวา ฆานประสาทแลชิวหาประสาท
แลกายประสาทนี้ เปนปกติรับเอาซึ่งอารมณแตบรรดาที่มาถึง
แลจักษุประสาทนั้น มีสัณฐานนอยเทาศีรษะเหาประดิษฐานอยูในทามกลางแหงตาดํา อัน
แวดลอมดวยปริมลฑลแหงตาขาว จักษุประเทศนี้ มีสัณฐานดังกลีบอุบลเขียว อาเกียรณดวยโมลชาติ
อันมีพรรณอันดํา เนื้อจักษุนั้นมีสัณฐานเปนกลีบ ๆ เปนชั้น ๆ นับได ๗ ชั้น จักษุประสาทนั้นซาบตลอด
ทั้ง ๗ ชั้น เปรียบปราดุจปุยสําลีอันบุคคลประชีใหดีซอน ๆ กันใหได ๗ ชั้น แลวแลเอาน้ํามันหอมอัน
ขนหยอดลงในทามกลาง แลน้ํามันปุยซาบสําลีทั้ง ๗ ชั้นนั้น จักษุประสาทนั้นเปรียบประดุจน้ํามันหอย
อันขนที่หยดลงในทามกลาง
จักษุประสาทนั้นเปนเงาอยางประหนึ่งวากระจก ถารูปารมณสิ่งใดมาประดิษฐานเฉพาะหนา
ในกาลใด เงาแหงรูปารมณสิ่งนั้นก็ปรากฏในจักษุประสาทในกาลนั้น
จักษุประสาทนี้ มีธาตุทั้ง ๔ เปนผูชวยอุปการะบํารุงรักษาเปรียบประดุจดังวาขัตติยราชกุมาร
อันพระนมทั้ง ๔ กระทําอุปการะบํารุงบําเรอ พระนมผูหนึ่งนั้นอุมไว พระนมผูหนึ่งนั้นตักเอาน้ํามาโสรจ
สรง พระนมผูหนึ่งนั้นนําเอาเครื่องมาประดับ พระนมผูหนึ่งนั้นนําเอาพัชนีพัดมาวีใหขัตติยราชกุมารอัน
พระนมทั้ง ๔ กระทําอุปการะบํารุงรักษามีอุปมาฉันใด จักษุประสาทนี้มีธาตุทั้ง ๔ เปนผูชวยอุปการะ
บํารุงรักษามีอุปไมยดังนั้น
แทจริงปฐวีธาตุนั้นทรงไวซึ่งจักษุประสาทเปรียบประดุจพระนมที่อุมชูอาโปธาตุนั้นบํารุงให
สดใหชื่นประคับประคองไว เปรียบประดุจพระนมที่ตักน้ํามาโสรจสรง เตโชธาตุนั้นบํารุงมิใหเปอยเนา
เปรียบประดุจพระนมที่เอาเครื่องประดับ วาโยธาตุนั้นบํารุงใหกลับใหกลอกได เปรียบประดุจพระนม
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- 21 อันนําเอาพัชนีมาพัดวีให
ใชจะมีแตธาตุทั้ง ๔ เปนผูอุปการะเทานี้หาบมิได ฤดูแลจิตแลอาหารนั้น ก็เปนผูชวย
อุปถัมคค้ําชู อายุนั้นเปนผูเลี้ยงดู พรรณแลกลิ่นรสเปนอาทินั้นเปนบริวารแวดลอม จักษุประสาทเปน
วัตถุที่เกิดแหงจักษุวิญญาณ เปนทวารแหงจิต ๔๖ แตบรรดาที่เปนไปในจักษุทวารวิถีโดยอันควรแก
อารมณ จักษุประสาทเปนพนักงานใหเห็นรูปสรรพสิ่งทั้งปวง
“วุตฺตํป เจตํธมฺมเสนาปตินา” คํากอนที่สําแดงมานั้น สมกันกับบาทพระคาถา อันพระผู
เปนเจาธรรมเสนาสารีบุตรวิสัชนาไววา
“เยน จกฺขุปสาเทน รูปานิ สมนุปสฺส ปริตฺตํ สุขุมํ เอตํ อูกาสิรสมูปมํ”
อธิบายในพระคาถาวา บุคคลอันเห็นรูปสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นเห็นดวยอํานาจจักษุประสาทอัน
ใด จักษุประสาทนั้นเปนรูปอันนอยเปนสุขุมรูป มีสัณฐานนอยเทาศีรษะเหา พระผูเปนเจาธรรมเสนาบดี
วิสัชนาไวฉะนี้
ตกวากิริยาที่เห็นรูปนั้น เฉพาะเห็นดวยจักษุประสาทอันนอยอันละเอียดเทานั้นเอง จะได
เห็นดวยสสัมภารจักษุ คือเนื้อแลหนังเสนโลหิตแลโลมา ซึ่งประดิษฐานอยูในกระบอกตานั้นหาบมิได
แลสสัมภารโสต คือเนื้อแลหนัง เสนโลหิตโลมา ซึ่งประดิษฐานอยูในประเทศแหงหูนั้นเลา
จะไดเปนพนักงานใหไดยินสําเนียงทั้งปวงก็หาบมิได ที่เปนเจาพนักงานใหไดฟงศัพทสําเนียงนั้น คือ
โสตประสาทตางหาก โสตประสาทนั้นก็เปนสุขุมรูป เปนรูปอันละเอียดเหมือนกันกับจักษุประสาท
แปลกกันแตที่อยู โสตประสาทนั้นตั้งอยูในประเทศอันมีสัณฐานดังวงแหวนเปนที่งอกขึ้นแหงโลมชาติ
เสนเล็ก ๆ สีแดงอยู ณ ภายในชองแหงสสัมภารโสต โสตประสาทนั้นมีก็มีธาตุทั้ง ๔ เปนผูอุปการะ มี
ฤดูแลจิตแลอาหารเปนผูอุปถัมภมีอายุเปนผูเลี้ยง
มีสีแลกลิ่นแลรสแลโอชาเปนบริวารแวดลอมให
สําเร็จกิจเปนวัตถุที่เกิดแหงโสตวิญญาณ ใหสําเร็จกิจเปนทวารแหงจิต ๔๖ แตบรรดาที่ประพฤติ
เปนไปในโสตทวารวิถีนั้น โดยอันสมควรแกอารมณเปรียบประดุจดังขัตติยราชกุมาร อันพระนมทั้ง ๔
กระทําอุปการะซึ่งมีวินิจฉัยอันกลาวแลวในจักษุประสาทแตหลัง
แลฆานประสาทนั้นเลา ก็เปนสุขุมเปนรูปอันละเอียดเหมือนกันกับโสตประสาท แปลกกัน
แตที่อยู ฆานประสาทนั้นตั้งอยูในประเทศอันมีสัณญานดังเทาแพะ ภายในแหงชองสสัมภารฆาน
อธิบายวาเนื้อแลหนังแลเสนแลโลหิตแลโลมา ซึ่งประดิษฐานอยูในนาสิกประเทศนั้นแล
ไดชื่อวาสสัมภารฆาน ฆานประสาทนี้ก็มีธาตุทั้ง ๔ เปนผูอุปการะ มีฤดูจิตเปนอาหารเปนผูอุปถัมภค้ําชู
มีอายุเปนผูเลี้ยงผูดูมีสีแลกลิ่นรส
แลโอชาเปนบริวารแวดลอมใหสําเร็จกิจเปนวัตถุที่เกิดแหงฆาน
วิญญาณ ใหสําเร็จเปนทวารแหงจิต ๔๖ ดวง แตบรรดาที่ประพฤติเปนไปในฆานทวารวิถีโดยอัน
สมควรแกอารมณ เปรียบประดุจดังขัตติยราชกุมารอันพระนมทั้ง ๔ กระทําอุปการะ มีนัยดังพรรณนา
มาแตหลัง
แลชิวหาประสาทนั้นเลา ก็เปนสุขุมรูปอันละเอียดเหมือนกันแปลกกันแตที่อยู ชิวหา
ประสาทนั้น ตั้งอยูในประเทศอันมีสัณฐานดังปลายกลีบแหงดอกอุบล อยูเบื้องบนแหงสสัมภารชิวหา
ในทามกลางแหงสสัมภารชิวหานั้น ชิวหาประสาทนี้มีธาตุทั้ง ๔ เปนผูอุปการะ มีฤดูแลจิตแลอาหาร
เปนผูอุปถัมภค้ําชู มีอายุเปนผูเลี้ยงผูดู มีสีแลกลิ่นแลรสแลโอชาเปนบริวารแวดลอมใหสําเร็จกิจ เปน
วัตถุที่เกิดแลชิวหาวิญญาณ ใหสําเร็จเปนทวารแหงจิต ๔๖ ดวง แตบรรดาที่ประพฤติเปนไปในชิวท
วารวิถี โดยอันควรแกอารมณเปรียบประดุจขัตติยราชกุราช อันพระนมทั้ง ๔ กระทําอุปการะ มีวินิจฉัย
ดังวิชนามาแลวนั้น
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- 22 แลกายประสาทนั้นก็เปนสุขุม อันละเอียดเหมือนกันแปลกแตที่อยูกายประสาทนี้ซาบอยู
ทั่วสรีรกาย เปรียบประดุจน้ํามันอันซาบอยูในปุยฝายอันบุคคลประชีแลวเปนอันดี กายประสาทนี้ก็มี
ธาตุทั้ง ๔ เปนผูอุปการะ มีฤดูแลจิตแลอาหารเปนผูอุปถัมภค้ําชู มีอายุเปนผูเลี้ยงผูดู มีสีแลกลิ่นแลรส
แลโอชาเปนบริวารแวดลอมใหสําเร็จกิจเปนวัตถุที่เกิดแหงกายวิญญาณใหสําเร็จกิจเปนทวารแหงจิต
๔๖ ดวง แตบรรดาที่ประพฤติเปนไปในกายทวารวิถีโดยสมควรแกอารมณเปรียบประดุจดังขัตติยราช
กุมาร อันพระนมทั้ง ๔ กระทําอุปการะมีนัยดังวิสัชนามาแลวนั้น
ตกวากายประสาทนี้ซาบอยูในอุปปาทินนกรูปสิ้นทั้งปวง แตบรรดาที่เปนเนื้อหยิกเจ็บนั้น
แลไดชื่อวาอุปาทินกรูป เหมือนอยางปลายเล็บที่พนเนื้อ ผมแลขนแลฟนที่หยิกไมเจ็บนั้น ไดชื่อวาอนุ
ปาทินนกรูปในอนุปาทินนกรูปนั้นหามีกายประสาทซาบอยูไม กายประสาทนี้ซาบอยูแตในอุปทินนกรูป
สิ้นทั้งปวงเปนปจจัยใหรูโผฏฐัพพารมณ จะรูจักสัมผัสวาออนวากระดางนั้น อาศัยแกกายประสาทพิบัติ
แลว กายก็เปนเหน็บตายไปบมิไดรูซึ่งสัมผัสสรรพสิ่งทั้งปวง
แทจริงประสาททั้ง ๕ นี้ มีสภาวะนอมไปสูอารมณอันควรแกปกติแหงตน
จักษุประสาทนั้น ยอมนอมไปสูอารมณ อันเปนวิสัยแหงตนเปรียบประดุจงูอันนอมจิตไปสู
จอมปลวกอันเปนที่อยูแหงตน อันธรรมดาวางูนั้นยอมยินดีในจอมปลวก พอใจอยูในจอมปลวกนั้นยิ่ง
นัก ไปเที่ยวแสวงหาอาหารแลวก็กลับมาเฉพาะหนาสูจอมปลวก จะไดละเวนเสียซึ่งจอมปลวกอันเปน
ที่อยูแหงตนหาบมิได อันนี้แลอุปมาฉันใด จักษุประสาทนั้นก็เฉพาะหนาสูรูปารมณ จะไดละเวนเสียซึ่ง
รูปารมณอันเปนวิสัยแหงตนนั้นหาบมิไดอุปไมยดังนั้น
นัยหนึ่งอธิบายวา งูนั้นถาจะเลื้อยไปในสถานที่ใด ๆ ก็พอใจเลื้อยไปในที่อันรก ๆ หาพอใจ
ที่จะเลื้อยไปในประเทศที่แจง ๆ นั้นไม อันนี้แลมีอุปไมยฉันใด จักษุประสาทนั้นก็เล็ดลอดดูไปในที่อัน
ลี้ลับ อันบุคคลปกปดกําบัง มีอุปมาดังงูอันพอใจที่จะเลื้อยไปในที่รก ๆ นั้น
แลโสตประสาทนั้น ยอมนอมไปสูสัททารมณอันเปนวิสัยแหงตน เปรียบประดุจดังจระเข
อันมีจิตนอมไปสูประเทศอันมีน้ํา อันธรรมดาจระเขนั้นเปนชาติสัตวน้ํา มาตรแมนวาจะขึ้นสูบก ก็มีจิต
ประหวัดอยูในน้ํา จะไดละเวนเสียซึ่งน้ําอันเปนวิสัยแหงตนนั้นหาบมิได อันนี้แลมีอุปมาฉันใด โสต
ประสาทก็เฉพาะหนาสูสัททารมณจะไดละเวนเสียซึ่งสัททารมณ
อันเปนวิสัยแหงตนหาบมิไดมี
อุปไมยดังนั้น
นัยหนึ่งอธิบายวา จระเขนั้นหูไว หูนั้นระวังอยูที่จะฟงเสียง ตรับอยูที่จะฟงเสียง เมื่อซอน
ตัวอยูในน้ําอันเปนวังนั้น ถาไดยินสําเนียงสัตวอันควรจะเปนภักษาหารแหงตน ปรากฏในประเทศที่ใด
ก็โผนโลดไลไปในประเทศที่นั้น แลมีอุปมาฉันใด โสตประสาทนั้นก็ระวังอยูในที่จะฟงเสียง ตรับอยูที่
จะฟงศัพทสําเนียงตาง ๆ แตพอไดยินแววก็แลนถึง แลนไปในประเทศที่ปรากฏแหงสําเนียง มีอุปไมย
ดังนั้น
แลฆานประสาทนั้น ยอมนอมไปสูคันธารมณ อันเปนวิสัยแหงตนเปรียบประดุจปกษีชาติ
อันมีจิตนอมไปในประเทศอากาศอันธรรมดานกนั้น มีอากาศเปนวิสัย มาตรแมนวาจะลงจับอยูที่พื้น
ปฐพีก็ดี จับอยูที่พฤกษาลดาวัลย พนัสพนมไพรที่ใด ๆ ก็ดี ก็มีจิตประหวัดอยูในอากาศจะไดสละละ
วางเสียซึ่งอากาศหามิได อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ฆายนประสาทนั้น ก็อยูเฉพาะหนาคันธารมณจะไดเวน
เสียซึ่งคันธารมณ อันเปนวิสัยแหงตนนั้นหาบมิไดมีอุปไมยดังนั้น
แทจริงฆานประสาทนี้ ไมรูสละละเมินซึ่งกลิ่นใดอันหนึ่ง สุดแทแตกลิ่นมากระทบถึงแลว ก็
รับรองเอาเปนของแหงตนสิ้นทุกสิ่งทุกอัน กลิ่นเผ็ด กลิ่นรอน กลิ่นเปรี้ยว กลิ่นหวาน กลิ่นฝาด กลิ่น
เบื่อ กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น สรรพกลิ่น นั้นแลฆานประสาทรับรองสิ้น ฆานประสาทจะไดเลือกไดเวนเสีย
ซึ่งกลิ่นอันชั่ว ๆ เลือกเอาแตกลิ่นดี ๆ นั้นหาบมิได เพราะเหตุวากลิ่นนั้นเปนวิสัยแหงตน มีอุปมาดัง
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- 23 ปกษีชาติอันอากาศเปนวิสัยมิไดสละละวางเสียซึ่งอากาศนั้น
แลชิวหาประสาทนั้น ยอมนอมไปสูรสารมณอันเปนวิสัยแหงตนเปรียบประดุจสุนัขบาน
อันมีจิตนอมไปในบานอันเปนวิสัยแหงตน ธรรมดาวาสุนัขบานนั้น ยอมรักใครซึ่งถิ่นแหงตน ผูกพันใน
ถิ่นแหงตน ถึงถิ่นแหงตนนั้นบังเกิดพิบัติดวยอันตรายพอใจที่จะไปจากถิ่นแหงตน สนัขรักถิ่นมีจิตนอม
ไปในถิ่นแหงตน แลมีอุปมาฉันใด ชิวหาประสาทก็นอมไปสูรสารมณอันเปนวิสัยแหงตน มีอุปไมย
ดังนั้น
แลกายประสาทนั้น ยอมนอมไปสูโผฏฐัพพารมณอันเปนวิสัยแหงตน เปรียบประดุจดังสุนัข
จิ้งจอก อันมีจิตนอมไปในปาชาผีดิบ ธรรมดาวาสุนัขจิ้งจอกนั้นยอมรักใครในปาชาผีดิบ ผูกพันอยูใน
ปาชาผีดิบบมิไดวาง เพระเหตุที่ไดกินซากอสุภเปนอาหารมีอุปมาฉันใด กายประสาทนั้นก็นอมไปสู
โผฏฐัพพารมณอันเปนวิสัยแหงตนมีอุปไมยดังนั้น
สําแดงมานี้ โดยนัยพิสดารตามพระบาลี แตนี้จะเก็บเอาแตใจความมาวิสัชนาโดยสังเขป
แตพอเปนอุปการะแกกุลบุตรผูมีศรัทธาบําเพ็ญเพียรในพระวิปสสนากรรมฐานนั้น แทจริงอุปาทายรูป
๒๔ ประการนั้น เมื่อจัดโดยนัยแหงพระอภิธัมมัตถสังคหะนั้นจัดเปนประสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๔ ภาวะรูป
๒ หทัยรูป ๑ ชวิตรูป ๑ อาหารรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ วิญญัติรูป ๒ วิการรูป ๓ ลักษณะรูป ๔ ประสาทรูป
๕ นั้นไดสําแดงแลวโดยนัยพิสดาร แลรูปซึ่งจะวิสัชนาไปในเบื้องหนา ตั้งแตวิสัยรูปไปนั้นจะสําแดง
แตโดยนัยสังเขป
นักปราชญพึงสันนิษฐานเถิดวา วิสัยรูป ๔ ประการนั้น ไดแกอารมณทั้ง ๔ ประการ คือ รู
ปารมณประการ ๑ สัททารมณประการ ๑ คันธารมณประการ ๑ รสารมณประการ ๑ เปน ๔ ประการ
ดวยกัน
รูปารมณนั้นไดแกรูปสรรพสิ่งทั้งปวง รูปอันประกอบดวยวิญญาณก็ดี รูปอันหาวิญญาณบ
มิไดก็ดี สุดแทแตเปนรูปควรจะเห็นเปนอารมณแหงจิต อันยุติในจักษุทวารแลว ก็ไดชื่อวารูปารมณสิ้น
ดวยกัน
แลสัททารมณนั้นไดแกเสียงสรรพสิ่งทั้งปวง เสียงเพราะก็ดี เสียงไมเพราะก็ดี เสียงสัตว
อันประกอบดวยวิญญาณก็ดี เสียงฆอง เสียงเครื่องดุริยดนตรี พิณพาทยทั้งปวงก็ดี สุดแทแตวาเปน
เสียงเปนอารมณแหงจิตอันยุติในโสตทวารแลว ก็ไดชื่อวาสัททารมณสิ้นดวยกัน
แลคันธารมณนั้นไดแกสรรพสิ่งทั้งปวง กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น กลิ่นรอน กลิ่นเย็น กลิ่นสิ่งใด
ๆ ก็ดี สุดแทแตวาเปนกลิ่นอันควรจะเปนอารมณแหงจิต อันยุติในฆานทวารแลวก็ไดชื่อวา คันธารมณ
สิ้นดวยกัน แลรสารมณ ไดแกสรรพสิ่งทั้งปวง รสเปรี้ยว รสเค็ม รสเฝอนฝาด รสเผ็ด รสแสบ รสขม รส
จืด รสหวาน รสสิ่งใด ๆ ก็ดี สุดแตวาเปนรสควรจะเปนอารมณแหงจิตอันยุติในชิวหาทวารแลว ก็ไดชื่อ
วารสารมณสิ้นทั้งนั้น ประสมเขาดวยกันเปนอารมณ ๔ ประการ
อารมณทั้ง ๔ ประการนี้ สมเด็จพระศาสดาจารย ตรัสเทศนาวาวิสัยรูป ๔ ประการ
แลภาวะรูป ๒ ประการนี้ คืออิตถีภาวรูปประการ ๑ ปริสภาวรูปประการ ๑ เปน ๒ ประการ
ดวย
อิตถีภาวรูปนั้น บังเกิดเนื่อง ๆ กันอยูในสันดานแหงสตรีบมิไดรูขาดสาย อิตถีภาวรูปนี้ เปน
ใหญในที่จะกระทําใหรูปกายเปนสตรีใหกิริยามารยาทอากัปปะอาการทั้งปวง เปนกิริยามารยาทอากัป
ปะอาการแหงสตรี
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- 24 ก็ฝายวาปุริสภาวรูปนั้น บังเกิดเนื่อง ๆ กันอยูในสันดานแหงบุรุษมิไดรูขาดสาย ปุริสภาวรูป
นี้ เปนใหญในที่จะกระทําใหรูปกายเปนบุรุษ ใหกิริยามารยาทอากัปปะอาการทั้งปวงเปนกิริยามารยาท
อากัปปะแหงบุรุษ
ถาบุรุษจะกลายเปนสตรี ขณะเมื่อเพศจะกลับเปนสตรีนั้นปุริสภารูปดับไป บมิไดบังเกิดสิ้น
ภาวะ ๑๗ ขณะจิต เมื่อปุริสภาวรูปดับไปแลวไมบังเกิดลวงไปไดถึง ๑๗ ขณะจิตแลวอิตถีภาวรูปจึง
บังเกิดขึ้นในลําดับนั้น
เมื่ออิตถีภาวรูปบังเกิดขึ้นแลว รูปก็กลายเปนสตรีไป กิริยามารยาทอากัปปะอาการทั้งปวง
ก็กลายเปนสตรีไปในกาลนั้น
ถาหญิงจะกลับเพศเปนชายเลา ขณะเมื่อเพศจะกลายเปนชายนั้นอิตถีภาวรูปก็ดับไป บ
มิไดบังเกิดสิ้นภาวะ ๑๗ ขณะจิต เมื่ออิตถีภาวรูปดับลวงไปไมบังเกิดถึง ๑๗ ขณะจิตนั้นแลวปุริ
สภาวรูปก็บังเกิดขึ้นในสันดาน ครั้นปุริสภาวรูปกายบังเกิดแลวรูปกายก็กลายเปนบุรุษ กิริยามารยาท
อากัปปะอาการทั้งปวง ก็กลายเปนบุรุษสิ้นในกาลนั้น
สตรีจะกลายเปนบุรุษนั้นอาศัยดวยกุศลมีกําลัง กุศลที่ตนไดรักษาศีล ๘ เวนจากเมถุน
สังวาสนั้นก็ดี กุศลที่ตนไดรักษาศีลกาเมสุมิจฉาจารไมเอาใจออกนอกสามีนั้นก็ดี กุศลทั้งสองประการ
นี้ ถามีกลาหาญอยูในสันดานสตรีภาพผูใด ถาสตรีภาพผูนั้นมีความปรารถนาที่จะเปนชาย ก็จะไดเปน
ชายสําเร็จมโนรถความปรารถนากุศลกลามีกําลังแลว เพศสตรีนั้นก็จะกลับกลายเปนบุรุษไป กุศลนั้น
เขาชักนํากําจัดเสียซึ่งอิตถีภาวรูปนั้นดับสูญไปแลว ก็ตกแตงปุริสภาวะใหเกิดขึ้นในสันดาน ใหรูปกาย
แลกิริยามารยาท อากัปปะอาการทั้งปวงกลับกลายเปนบุรุษใหเห็นประจักษแกตาในอัตตภาพชาตินี้
เพศสตรีกลายเปนบุรุษนั้น มีเยี่ยงอยางแตปางกอนครั้งสมเด็จพระพุทธองค ยังทรงทรมาน
มีพระชนมโปรดเวไนยสรรพสัตวอยูนั้น สตรีผูหนึ่งมีนามโคตรมิไดปรากฏในวาระพระบาลี สตรีผูนั้นมี
ศรัทธาไปบวชเปนนางภิกษุณีในพระศาสนา อุตสาหะรักษาศีลบริสุทธิ์เปนอันดี นางภิกษุณีนั้น ครั้นวา
มีจิตอันเบื่อหนายจากที่จะเปนสตรีภาพมีความปรารถนาจะใครเปนบุรุษ
เมื่อมีความปรารถนาดังนั้น
อาศัยดวยกุศลกลา อิตถีภาวรูปก็อันตรธานหาย ปุริสภาวรูปที่เปนใหญกระทําใหรูปกายเปนผูชายนั้นก็
บังเกิดขึ้นมาใหมทันใด นางภิกษุณีก็กลายเปนบุรุษไปในกาลนั้น ครั้นกลายเปนบุรุษไปแลว สมเด็จ
พระพุทธองคก็ทรงกรุณาโปรดใหมาอยูกับภิกษุสงฆทั้งปวง
ฝายขางบุรุษเลาที่กลายเปนสตรีนั้นก็มีมาแตปางกอน บุตรชายโสโรยเศรษฐี อยูในโสโรย
นครแตครั้งกอน
เมื่อสมเด็จพระพุทธองคยังทรงทรมานมีพระชนมโปรดเวไนยสรรพสัตวอยูนั้น
บุตรชายเศรษฐีนั้นวันหนึ่งออกไปภายนอกพระพารา ลงไปสูทาเพื่อจะอาบน้ํา ไดเห็นพระมหากัจ
จายนเถระทานยืนหมผาจีวรอยูในที่แหงหนึ่ง ก็บังเกิดความปรารถนาอันเปนบาปวา พระมหาเถระองค
นี้รูปรางทานงามดีนักหนา ถาเปนภรรยาของอาตมานี้จะดีทีเดียว ขอหนึ่งภรรยาของอาตมานี้ ถามีรูป
โฉมสีสัณฐพรรณอยางพระมหาเถระองคนี้จะดีทีเดียว เมื่อจิตคิดลาลมแตเทานี้ ปุริสภารูปนั้นก็อันตรา
ธานหาย รูปกายก็กลายเปนสตรีไปในขณะบัดเดียวนั้น ครั้นกลายเปนสตรีไปแลว ก็หนีไปสูเมืองตัก
กศิลา ไปอยูเปนภรรยาของบุตรชายเศรษฐีเมืองตักกศิลา อยูจําเนียรนานมาเบื้องหนาไดพบกันกับ
สหายใหสหายไปอาราธนานิมนตพระมหากัจจายนเถระมาฉัน
กระทําอภิวันทนบนอมนมัสการขอ
ประทานโทษ ครั้นพระมหาเถระเจาโปรดใหอภัยโทษแลวอิตถีภาวรูปก็อันตรธานหาย ปุริสภาวรูปที่
เปนใหญในที่กระทําใหเปนผูชายนั้นจึงบังเกิดขึ้น กระทําในรูปกายเปนผูชายคงคืนดังเกา
วามาทั้งนี้ จะใหเห็นวาหญิงจะกลายเปนชายนั้น อาศัยดวยกุศลมีกําลัง ฝายผูชายจะ
กลายเปนหญิงนั้น ก็อาศัยดวยมีความประมาทพลาดพลั้งลงที่ใดที่หนึ่งแลว เพศก็กลายเปนสตรีไป
บุรุษจะเปนสตรีนี้มีงาย สตรีจะใครเปนผูชายนั้นเปนอุดมเพศ เปนเพศอันอุดม บุคคลอันปรารถนา
ปจเจกภูมิ แลพุทธภูมินั้น จะสําเร็จก็อาศัยดวยอยูในเพศเปนบุรุษ ๆ นั้น จึงสรางบารมีปรารถนาพุทธ
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- 25 ภูมิปจเจกภูมินั้นก็ได ถาเปนสตรีเพศอยูแลว จะสรางบารมีปรารถนาพุทธภูมิ ปจเจกภูมินั้นขัดอยู ให
ปรารถนาเปนบุรุษเสียกอนครั้นไดเปนบุรุษแลวจึงใหปรารถนาพุทธภูมิ ปจเจกภูมิ ความปรารถนาจึงจะ
สําเร็จ ถาไมปรารถนาเปนบุรุษกอน แลปรารถนาตรงเอาพุทธภูมิ ปจเจกภูมินั้น ความปรารถนาไม
สําเร็จ เหตุฉะนี้จึงวาเพศบุรุษนั้นไดชื่อวาอุดมเพศ อุดมกวาเพศสตรีพึงเขาใจเถิดวาพรรณนามาทั้งนี้
จะใหเห็นแจงวา อิตถีภาวรูปนั้นเปนใหญที่จะตกแตงใหรูปกายเปนบุรุษ
แลหทัยรูปนั้นพึงเขาใจวาไดแกหทัยวัตถุเนื้อหัวใจนั้น แลเรียกวาหทัยรูป เนื้อหัวใจนั้นเดิมที
ก็จัดเขาใจหมวดปฐวีธาตุจัดเปนมหาภูตรูปแลว มาภายหลังจัดเปนหทัยรูปเลาอาศัยเหตุอันใด อาศัย
วาเนื้อหัวใจนั้นเปนที่ตั้งวิญญาณ เปนใหญกวาเนื้อทั้งปวงวิเศษแปลกกวากอนเนื้อทั้งปวงนั้นแลทาน
จึงจัดเปนหทัยรูป ดวยสามารถจะใหเห็นแปลกกันนั้น
แลชีวิตรูปนั้นจะไดแกสิ่งอันใด
ชีวิตรูปนั้น
ไดแกรูปชีวิตินทรียสําแดงโดยประเภท
ชีวิตินทรียนี้มี ๒ ประการ คือรูปชีวิตินทรียประการ ๑ อรูปชีวิตินทรียประการ ๑ เปน ๒ ประการฉะนี้
อรูปชีวิตินทรียนั้น
ประการ ๑ ชื่อวาอรูปชีวิตินทรีย

ไดแกจิตแลเจตสิก

แตบรรดาจิตแลเจตสิกนั้นทานจัดเปนอินทรีย

แลอาการ ๓๒ อันประชุมกันนั้น ทานก็จัดเปนอินทรียประการ ๑ ชื่อวารูปชีวิตินทรีย รูป
ชีวิตินทรียนี้แล ทานยกขึ้นเปนรูปประการ ๑ ชื่อวาชีวิตรูป
แทจริงอาการ ๓๒ นี้ เมื่อเรียกแตละอยาง ๆ ก็มีชื่อตาง ๆ กัน ชื่อวาผม ชื่อวาเล็บ ชื่อวาฟน
เปนตน ครั้นวาจัดเปนหมวด ๆ กัน ก็เรียกวาปฐวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ ครั้นวาธาตุทั้ง ๔ ประการ
ประชุมกันเขาเปนอันหนึ่งอันเดียว ก็เรียกวารูปชีวิตินทรีย มีครุวนาดุจวา รถ ๆ นั้นเมื่อเรียกแตละสิ่ง ๆ
ก็เรียกวางอน วาเอก วาแปรก วาดุม วาเพลา วากํา วากง ครั้นเรียกรวมกันเขาก็เรียกวาราชรถอันนี้มี
ฉันใด
อาการ ๓๒ นั้นเมื่อเรียกเรียงออกไป ก็ไดนามชื่อวาผม ชื่อวาขน ชื่อวาเล็บ ชื่อวาฟนเปน
ตน ครั้นจัดเปนหมวดเขาก็เรียกวา ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ครั้นรวมกันเขาสิ้นทั้งนั้น ก็
เรียกชื่อวา ชีวิตรูป อุปไมยดังทัพพะสัมภาระทั้งปวงมีกํามีกงเปนตน อันประชุมกันแลว และไดนาม
ปรากฏวา ราชรถนั้น
ทีนี้จะวาดวยอาหารรูปสืบตอไป อาหารรูปนั้นไดแกกวฬิงการาหาร คือสิ่งของที่เราทาน
บริโภคทุกวันนี้ ขาวและน้ําขนมของกินมัจฉะมังสะทั้งปวงนี้ จัดเปนรูปประการ ๑ ชื่อวาอาหารรูป แต
ทวาเมื่อยังไมไดบริโภคนั้น ยังไมไดชื่อวาอาหารรูปกอน ตอเมื่อไดบริโภคแลวอาหารนั้นซับซาบไป
แลว จึงไดชื่อวาอาหารรูป
โอชะแหงอาหารอันซับซาบไปทั่วสกลกายนั้น ซาบทั่วเมื่อเพลาปุจจุสมัย คือเวลาจะใกล
รุงนั้นแลเปนเพลาอาหารซับซาบทั่วสกลกาย โอชะอาหารนั้นซาบไปทั่วทั้งขุมผมและขุมขน เหตุ
ดังนั้นบุคคลทั้งปวงจึงนอนเปนสุขในเวลาจะใกลรุงนั้นยิ่งกวาเพลาทั้งปวง
จะฝนเห็นเลา ฝนในเวลาจะใกลรุงและแกเพลาทั้งปวง เหตุวามีความสบาย เพราะโอชะ
อาหารซับซาบทั่วทั้งสกลกายนั้น มีครุวนาดังพฤกษาชาติตนไมทั้งหลายอันงามประหลาดเมื่อเพลาจะ
ใกลรุง
ธรรดาวาตนไมนี้งามในเพลาจะใกลรุงนั้นยิ่งกวาเพลาทั้งปวง
เหตุวาเพลาจะใกลรุงนั้นรส
แผนดินซับซาบทั่วทุกกิ่งนอยกิ่งใหญ ใบออนและใบแกทั้งปวง รสแผนดินนั้นจําเดิมแตหัวค่ําก็ซับซา
บขึ้นไปโดยลําดับ ซาบไปในลําตนแลวก็ซาบไปในกิ่งใหญ ๆ ครั้นแลวก็ซับซาบไปในกิ่งนอย ๆ ซา
บออกไป ๆ เมื่อถึงซึ่งเพลาปจจุสมัยก็ซาบไปทุกใบทุกกานนั้นแล ตนไมจึงมีสีอันงามหนักหนาใน
เพลานั้น ครั้นวารุงขึ้นแลว รสแผนดินก็ถอยลงมา ๆ จากใบแลวก็ถอยลงมาจากกิ่ง ถอยลงมาจากลํา
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- 26 ตนลงไป ๆ ตราบเทาถึงแผนดินตอเพลาค่ําลงอีกเลา รสแผนดินนั้นจึงกลับซับซาบขึ้นไปเหมือนใน
หนหลัง ตนไมตนใดรสแผนดินซับซาบอยู ตนไมนั้นมีสัณฐานพรรณในกานงามเปนที่นํามาซึ่งความ
เลื่อมใส
ตนไมตนใดรสแผนดินซับซาบไปมิไดทั่ว ตนไมนั้นก็มีใบกานอันเหี่ยวแหงคร่ําครา ถึงซึ่ง
สภาวะแกเฒาชราตายยืนตนอยูก็มี เปนทั้งนี้เพราะรสแผนดินมิไดซาบกันขึ้นไป “เสยฺยถา” อันนี้แล
มีฉันใด กายแหงเราทานทั้งปวง เมื่ออาหารซับซาบอยูทั่วก็จําเริญครัดเครงอยูโดยสิริสวัสดี ครั้น
อาหารซับซาบไปมิไดทั่วแลว ก็เหี่ยวแหงคร่ําคราถึงภาวะแกเฒาชราทุพพลภาพทุกสสิ่งทุกประการ
เมื่อหนุมเมื่อสาวอยูนั้นถึงนอนก็หลับสนิทแรงก็มาก ผิวเนื้อก็ครัดเครงเปลงปลั่งอยู เนื้อทั้งปวงอาศัย
ดวยอาหารซับซาบอยูทั่วทุกขุมขนและขุมผม ครั้นวาลวงเขาปจฉิมวัยอาหารก็ไมซับซาบเหมือนแต
กอนแลว นอนก็มิใครจะหลับ ผมที่ดําก็กลับขาว เนื้อหนังที่เครงครัดก็เหี่ยวแหงหดหูเปนเกลียว
เรี่ยวแรงนั้นก็ทุพพลภาพลดถอยนอยไป อาศัยแกอาหารไมซับซาบเปนปกติอยางแตกอน มีอุปมาดัง
ตนไม อันรสแผนดินมิไดซับซาบทั่วไป และมีใบกานอันคร่ําเครงเหี่ยวแหงไปดูมิไดงามแกตาโลกทั้ง
ปวงนั้น
อาหารนี้เปนใหญในที่จะอุปถัมภค้ําชูซึ่งรูป เหตุฉะนี้ทานจึงจัดเปนรูปอันหนึ่ง ชื่อวาอาหาร
รูป
และปริจเฉทรูปนั้นจะไดแกสิ่งอันใด
ปริจเฉทรูปนั้นไดแกอากาศธาตุ อากาศนั้นแปลวา เปลา ธาตุนั้นแปลวาธาตุ พึงเขาใจเถิด
วา บรรดาที่เปลา ๆ อยูในกายแหงเราทั้งหลายคือชองหูชองปากชองจมูกเปนอาทิ นี้แลเรียกวา
อากาศธาตุ แตบรรดาชองเปลา ๆ อยูในกายนี้ ไดชื่อวาอากาศธาตุทั้งสิ้น อากาศธาตุนี้จัดเปนรูป
ประการ ๑ ชื่อวาปริจเฉทรูป
และวิญญัติรูป ๒ ประการ คือ กายวิญญัติประการ ๑ วจีวิญญัติประการ ๑
กายวิญญัตินั้น ไดแกกายแหงเราทานทั้งปวง อันหวั่นไหวอยูในอิริยาบถทั้ง ๔ คือขณะเมื่อ
นั่งลงก็ดีลุกขึ้นก็ดีนอนลงก็ดี ขณะเมื่อเที่ยวนั้นก็ดี ไดชื่อวาวิญญัติสิ้นทั้งนั้น สุดแทแตวาไหวกาย
ขณะใดขณะนั้นก็ไดชื่อวากายวิญญัติ
และวจีวิญญัตินั้น ไดแกวาจาที่เปลงออกขณะเมื่อพูดจาปราศรัยเจรจาไปเจรจามาก็ดี ขณะ
เมื่อขับเมื่อรองเมื่อสวดเรียนวากลาวสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดี ไดชื่อวาวิญญัติทั้งสิ้น สุดแทแตออกวาจาขณะ
ใดขณะนั้นก็ไดชื่อวาวจีวิญญัติ
กายวิญญัติและวจีวิญญัติ ๒ ประการนี้ ทานจัดเปนวิญญัติรูป ๒ ประการ
และวิการรูป ๓ ประการนั้น คืออันใดบาง
วิการรูป ๓ ประการนั้น คือ รูปสสลหุตาประการ ๑ รูปสสมุทุตาประการ ๑ รูปสสกัมมัญญตา
ประการ ๑ เปน ๓ ประการดวยกัน รูปสสลหุตานั้น แปลวา ความเบาแหงรูป
อธิบายวา ขณะเมื่อเราทานทั้งปวงจะกระทําการกุศลก็ดี จะกระทําการอกุศลก็ดี และมีกาย
อันเบาประหลาดขึ้น กายนั้นเบาวองไวอยูในที่จะกระทําการทั้งปวงนั้น ไดชื่อวารูปสสลหุตา
และรูปสสมุทุตานั้น แปลวา ความออนแหงรูป
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- 27 อธิบายวา รูปกายอันมิไดกระดางกระเดื่องอยูในที่กระทําการทั้งปวง
กระทําการทั้งปวงนั้น ไดชื่อวารูปสสมุทุตา

ออนนอมไปในที่

และรูปสสกัมมัญญตานั้น แปลวา ดีในการแหงรูป
อธิบายวา เมื่อเราทานกระทําการสรรพสิ่งทั้งปวงนั้น ถามีกายอันสบายอยูในที่กระทําการ
ไมฉุกเฉินยับเยินไปดวยทุกขภัยในที่อันใดอันหนึ่ง กายนั้นดีอยูในที่กระทําการ ควรอยูในการไมเปน
อันตรายอันใดอันหนึ่งนั้นแล ไดชื่อวารูปสสกัมมัญญตา
พึงเขาใจเถิดวา รูปสสลหุตา รูปสสมุทุตา รูปสสกัมมัญญตา ๓ ประการนี้ ทานจัดเปนวิการ
รูป ๓ ประการ
แลลักษณะ ๔ ประการนั้น คืออันใดบาง ลักษณะรูป ๔ ประการ คือ รูปสสอุจจโยประการ ๑
รูปสสัตติประการ ๑ รูปสสชรตาประการ ๑ รูปสสอนิจจตาประการ ๑ เปน ๔ ประการดวยกัน
รูปสสอุจจโยนั้น กอใหเกิดแหงรูป
อธิบายวา รูปใดเกิดขึ้นในเดิมแรกเมื่อตั้งปฏิสนธิ รูปอันนั้นไดชื่อวาอุจจยรูป
และสันตติรูปนั้น ไดแกรูปอันบังเกิดสืบ ๆ ใหใหญวัยเปนหนุมเปนสาว รูปอันใดบังเกิดสืบ
ตอใหใหญใหวัยเปนหนุมเปนสาวนั้น รูปอันนั้นไดชื่อวาสันตติรูป
และชรตารูปนั้น ไดแกรูปอันแกเฒาชราคร่ําคราลง รูปกายแหงเราทานทั้งหลาย อันแก
เฒาชรา ตามืด หูหนัก ฟนหัก แกมตอบ สันหลัง ขอถดถอยกําลัง เนื้อหนังหดหูเปนเกลียวนั่นแลได
ชื่อวาชรตารูป
แลอนิจจตารูปนั้น คือ รูปอันไมเที่ยงเกิดแลวและถึงซึ่งสถาวะฉิบหายทําลายไป พึงเขาใจ
เถิดวารูปทั้งปวงอันมีนัยดังพรรณนามาฉะนี้ ไดชื่อวาอุปทายรูป เหตุวาอาศัยซึ่งมหาภูตรูปทั้ง ๔
ประการ แลวจึงบังเกิดมี
และรูปทั้งหลายนี้ “อตีตํ วา” ที่ลวงไปแลวกอน ๆ นั้นไดชื่อวาอดีตรูป
“อนาคตํ วา” รูปอันจะบังเกิดสืบไปในภายหนานั้น ไดชื่อวาอนาคตรูป
“ปจฺจุปฺปนฺนํ วา” รูปอันบังเกิดขึ้นในปจจุบันนั้น ไดชื่อวาปจจุบันรูป
“อชฺฌตฺตํ วา” รูปที่บังเกิดในภายใน คือประสาททั้ง ๕ มีจักษุประสาทเปนตน มีกาย
ประสาทเปนปริโยสานนั้น ไดชื่อวาอัชฌัตตรูป
อัชฌัตตรูปนั้น แปลวารูปภายใน ประสาททั้ง ๕ คือ จักษุประสาท โสตประสาท ฆาน
ประสาท ชิวหาประสาท กายประสาทนั้นประดิษฐานอยูภายใน อาศัยเหตุดังนั้น จึงไดชื่อวาอัชฌัตตรูป
“พหิพฺธา วา” และรูปนอกจากประสาททั้ง ๕ นั้น ไดชื่อวาพหิทธารูป
อธิบายวา เปนรูปภายนอกไมประดิษฐานในภายในเหมือนประสาททั้ง ๕ เหมือนอยาง
หัวใจ ตับ ปอด และมาม ไสนอย ไสใหญทั้งปวงนั้น ก็ตั้งอยูในภายในตน แตทวาไมเปนภายใน
เหมือนดวยประสาททั้ง ๕ เหตุดังนี้ทานจึงไมจัดเปนอัชฌัตตรูป ทานจัดเปนอัชฌัตตรูปเปนรูปภายใน
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- 28 นั้น แตประสาททั้ง ๕ นอกกวานั้นทานจัดเปนพหิทธารูปสิ้นทั้งนั้น
“โอฬาริกํ วา” และรูปที่หยาบ ๆ คือรูปารมณประการ ๑ สัททารมณประการ ๑ คันธารมณ
ประการ ๑ รสารมณประการ ๑ ปฐวีธาตุประการ ๑ เตโชธาตุประการ ๑ วาโยธาตุประการ ๑ เปน ๗
ประการดวยกัน เอาประสาททั้ง ๕ มาใสเขาดวยเปน ๑๒ รูป ทั้ง ๑๒ ประการนี้ไดชื่อวาโอฬาริกรูป วา
เปนรูปอันหยาบ
“สุขุมํ วา ” และรูปนอกออกไปกวา ๑๒ ประการนี้ ไดชื่อวาสุขุมรูป แปลวารูปอันละเอียด
“หีนํ วา” รูปที่ชั่ว ๆ นั้นไดชื่อวาหีนรูป “ปณีตํ วา” รูปที่งาม ๆ ดี ๆ ไดชื่อวาปณีต
รูป “ยํ ทูเร วา สนฺติเก วา” รูปที่อยูไกล ๆ นั้นไดชื่อวาทูเรรูป รูปที่อยูใกลนั้นไดชื่อวาสันติเกรูป
“ตเทกชฺฌํ อภิสฺูหิตฺวา” สมเด็จพระมหากรุณาประมวลรูปทั้งปวงเขาเปนหมูหมวด
เปนกองอันเดียว จึงใหชื่อวารูปขันธ
“เกนตฺเถน” เหตุใดจึงไดชื่อวารูป
อธิบายวา ธรรมดาอันชื่อวารูป ๆ นี้ อาศัยดวยรูฉิบหายดวยรอนเย็น รูฉิบหายดวยความ
อยากขาวอยากน้ํา รูฉิบหายดวยโรคาพยาธิตาง ๆ นานา ไดสําแดงรูปขันธโดยสังเขปแตเทานี้
แตนี้จะแสดงวิญญาณขันธสืบตอไป
และวิญญาณขันธนั้น ไดแกจิต ๘๙ โดยสังเขป พิศดาร ๑๒๑ ที่จัดจิต ๘๙ โดยสังเขปนั้น
จัดเปนกามาพจรจิต ๕๔ รูปาพจรจิต ๑๕ อรูปาพจรจิต ๑๒ โลกุตตรจิต ๘ ประสมเขาดวยกันเปน ๘๙
ดวง
และกามาพจร ๕๔ นั้นจัดเปนอกุศลจิต ๑๒ ดวง คือเปนโลภมูล ๘ โทสมูล ๒ โมหมูล ๒
เปน ๑๒ ดวงดวยกัน
โลภมูล ๒ ดวงนั้น จัดเปนทิฏฐิสัมปยุต ๔ ดวง อยางไรจึงเรียกวา ทิฏฐิสัมปยุต อธิบายเปน
ประการใด
อธิบายวา จิตอันประกอบดวยความหวงแหนในสิ่งของทั้งปวงอันประกอบดวยวิญญาณและ
วิญญาณมิได มีความรักใครในสิ่งของทั้งปวงนั่นมั่นคง ความรักนั้นตรึงตราอยูมีครุวนาดุจเขมากับ
น้ํามันยางอันตรึงตราอยูที่ผาสาฎกอันขาว จะยกสิ่งของ ๆ ตนออกทําบุญใหทานนั้นยกแแกมิได ถา
เห็นสิ่งอันใดเปนของ ๆ เขาแลว ดําริแตจะนอมเอามาเปนของ ๆ ตน ความโลภเห็นปานดังสําแดงมา
ฉะนี้ไดชื่อวาทิฏฐิสัมปยุต
มีสิ่งของสิ่งใดแลวถือมั่นวาของ ๆ เรา ๆ มิใหกระจัดกระจาย ไมใหผูใดผูหนึ่ง เปนอยางนั้น
แลพึงเขาใจเถิดวา โลภจิตเปนทิฏฐิสัมปยุต ๆ นั้น แปลวาประกอบ โลภจิตดวงใดมีทิฏฐิประกอบ โลภ
จิตดวงนั้นไดชื่อวา ทิฏฐิสัมปยุต ทิฏฐินั้นแปลวาเห็น ทิฏฐิบังเกิดดวยโลภจิต ยอมใหเห็นไปในที่จะ
นอมเอาของ ๆ ทานมาเปนของ ๆ ตนใหเห็นแตจะได
พึงเขาใจวาจิตที่โลภเห็นจะไดมิไดคิดหนาคิดหลัง มิไดหยุดมิไดยั้งผูกพันมั่นคงที่จะรักใคร
ได ชื่อทิฏฐิสัมปยุต
และทิฏฐิวิปปยุตนั้น แปลวาปราศจากทิฏฐิ แตโลภก็โลภอยูอยางนั้น ทิฏฐิไมประกอบดวยก็
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- 29 ไดชื่อวาทิฏฐิวิปปยุต
โลภก็โลภอยูแตทวาไมเห็นแตจะไดอยางเดียว ถอยหนาถอยหลังหยุดรั้งยั้งอยูนั้น ไดชื่อ
วาทิฏฐิวิปปยุต
พึงเขาใจเอาแตกระทูความเถิดวา
โลภจิตดวงใดประกอบดวยทิฏฐิโลภจิตดวงนั้นไดชื่อ
วาทิฏฐิสัมปยุต โลภจิตที่หาทิฏฐิบังเกิดประกอบมิไดนั้น ไดชื่อวาทิฏฐิวิปปยุต
แลโลภจิตที่เปนทิฏฐิสัมปยุต ๔ ดวงนั้น จัดเปนโสมนัส ๒ ดวง คือขณะเมื่อโลภเจตนา
บังเกิด และไปทําอกุศลกรรมตาง ๆ ตามที่เจตนานั้น ถามีความชื่นชมโสมนัสรื่นเริงไปในที่กระทําบาป
นั้น ไดชื่อวาโสมนัสสัมปยุต ยินดีในการโลภนั้นไดชื่อวาโสมนัสสัมปยุต
ถาโลภอยูกระนั้น ไมชื่นชมยินดีในการโลภ โลภเฉย ๆ อยูกระนั้นไดชื่อวาอุเบกขาสัมปยุต
และโลภจิตที่เปนทิฏฐิวิปปยุต ๔ ดวงเทานั้น ก็เปนโสมนัส ๒ ดวง เปนอุเบกขา ๒ ดวง
เหมือนกับทิฏฐิสัมปยุต ตกวาในโลภมูลที่สัมปยุตดวยอุเบกขานั้น คือเปน ๔ ดวงดวยกัน ทีเ่ ปน
โสมนัสสัมปยุตนั้นก็เปน ๔ เหมือนกันกับอุเบกขา
และโลภมูลอันสัมปยุตดวยอุเบกขานั้น จัดเปนสสังขาริก ๒ ดวงเปน อสังขาริก ๒ ดวง
คือขณะเมื่อบังเกิดโลภเจตนานั้น ถาบังเกิดดวยมีผูใดผูหนึ่งมาชักชวน มีผูใดผูหนึ่งมา
ชักชวนแลว จึงบังเกิดโลภอยางนั้นไดชื่อวาสสังขาริก ถาหาผูชวนมิไดน้ําใจกลาหาญบังเกิดโลภดวย
ลําพังใจเองนั้น ไดชื่อวาอสังขาริก
แลโลภมูลที่เปนโสมนัสสัมปยุต ๔ ดวงนั้น ก็จัดเปนสสังขาริก ๒ เปนอสังขาริก ๒ ดวง
เหมือนกันกับที่เปนอุเบกขา
ผูมีปญญาพึงสันนิษฐานวาโลภมูลที่ทานตั้งไวแลว ทานจึงเอาทิฏฐินั้นผาเปน ๒ ออกไป
ดวยสามารถเอาทิฏฐิผา ครั้นแลวเอาเวทนา คือโสมนัสแลอุเบกขานั้นมาผาอีกเลา ที่เปน ๒ อยูนั้นจึง
เปน ๔ ออกไป ครั้นแลวทานจึงเอาสังขารคือสังขาริกแลอสังขาริกนั้นมาผาอีกเลา ที่เปน ๔ อยูน้น
ั จึง
๘ ออกไป จึงนับโลภมูลได ๘ ดวงดุจพรรณนามานี้
แลโทสมูล ๒ ดวงนั้น จัดเปนสสังขาริกดวง ๑ อสังขาริกดวง ๑
โทสมูลที่เปนสสังขาริกนั้นอธิบายวา จิตนั้นมิไดกริ้วโกรธดวยลําพังตนเอง ตอมีผูมาวานั่น
ๆ นี่ๆ ยุยงไป ใจนั้นจึงกลาหาญขัดเคืองกริ้วโกรธขึ้นเมื่อภายหลัง มีความโกรธดวยสามารถมีผูยุยง
อยางนี้ ไดชื่อวา สสังขริก
แลอสังขาริกนั้น คือจิตนั้นกลาหาญโกรธดวยลําพังดวยกําลังใจตัวเอง หาผูยุยงมิได โกรธ
เองหาผูยุยงมิไดนั้น ไดชื่อวาอสังขาริก
ประสมเขาเปนโทสมูล ๒ ดวงดวยกัน แลโมหมูล ๒ ดวงนั้นเลาจัดเปนวิจิกิจฉาสัมปยุตดวง
๑ อุทธัจจสัมปยุตดวง ๑
วิจิกิจฉาสัมปยุตดวยโมหะนั้นเมื่อเกิดแลว ก็ใหสงสัยสนเทหไปในคุณพระรัตนตรัย
สงสัยไปในผลศีลผลทานผลแหงความเจริญภาวนา สดับฟงพระสัทธรรมเทศนา
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ให

- 30 แลอุทธัจจสัมปยุตนั้น เมื่อบังเกิดแลวก็ใหอารมณลุมหลงฟุงซานไปในการกุศลทั้งปวง
ผสมเขาดวยกันเปนโมหมูล ๒ โทสมูล ๒ โลภมูล ๘ เขาดวยกันจึงเปนอกุศล ๑๒ ดวง
แลวิบากจิต ๒๓ ดวงนั้น จัดเปนกุศลวิบากอเหตุ ๘ อกุศลวิบาก ๗ มหาวิบาก ๘ เปนวิบาก
๒๓ ดวงดวยกัน
กุศลวิบากอเหตุ ๘ ดวงนั้น คืออุเบกขาสหคตจักขุวิญญาณดวง ๑ อุเบกขาสหคตโสต
วิญญาณดวง๑อุเบกขาสหคตฆานวิญญาณดวง ๑ อุเบกขาสหคตชิวหาวิญญาณดวง ๑ สุขสหคตกาย
วิญญาณดวง ๑ สัมปฏิจฉันนะดวง ๑ อุเบกขาสันตีรณะดวง ๑ โสมนัสสสันตีรณะดวง ๑ เปน ๘ ดวง
ดวยกัน
อุเบกขาสหคตจักษุวิญญาณจิตนั้น มีลักษณะใหรูจักซึ่งรูปวาดีแลชั่วงามแลบมิงาม อันจะ
รูจักรูปสรรพสิ่งทั้งปวง ยอมรูดวยจักขุวิญญาณจิตดวงนี้ ๆ สหคตเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา เปนจิต
สําหรับอยูในจักษุทวารวิถี ถารูปมาปรากฏแจงแกจักษุแลวเมื่อใดจักษุวิญญาณนี้ก็เขารับเปนพนักงาน
ใหรูซึ่งรูปในกาลเมื่อนั้น เมื่อเราทานทั้งหลายทั้งปวงเห็นรูปนั้นเห็นดวยจักษุประสาท เมื่อรูจักรูปนั้น
รูจักดวยจักขุวิญญาณจิต
แลอุเบกขาสหคตโสตวิญญาณนั้นเลา มีลักษณะใหรูจักเสียงสรรพสิ่งทั้งปวง โสตวิญญาณ
จิตอันสหคตดวยอุเบกขาดวงนี้เปนจิตสําหรับเกิดในโสตทวานวิถี ถาเสียงมากระทบโสตประสาทแลว
กาลเมื่อใด โสตวิญญาณก็เขาเปนพนักงานใหรูจักซึ่งเสียงในกาลเมื่อนั้นเมื่อเสียงมาหระทบประสาท
นั้นเราทานทั้งปวงไดยินดวยอํานาจโสตประสาท ไดยินแลวแลจะรูวาเสียงนั้นรูดวยวิญญาณ จะรูดวย
โสตประสาทนั้นหาบมิได โสตประสาทนั้นเปนพนักงานแตที่จะใหไดยินเทานั้น โสตแลวิญญาณนี้แล
เปนพนักงานใหรูจักเสียง
แลอุเบกขาสหคตฆานวิญญาณนั้น เปนพนักงานใหรูจักกลิ่นเปนจิตอันบังเกิดสําหรับฆาน
ทวารวิถี ถากลิ่นมากระทบฆานประสาทแลวกาลเมื่อใด ฆานวิญญาณก็เขารับเปนพนักงานใหรูจักกลิ่น
ในกาลเมื่อนั้น
แลฆานประสาทนั้นเปนพนักงานแตที่จะมิใหจมูกนั้นคัด
ใหจมูกนั้นดีปกติอยูเปน
พนักงานแตเทานั้น ที่จะรูจักกลิ่นนั้นเปนพนักงานแหงฆานวิญญาณตางหาก ไมเปนพนักงานแหงฆาน
ประสาท
แลชิวหาวิญญาณอันสหคตอุเบกขานั้น พึงเขาใจเถิดวาจิตดวงนี้บังเกิดสําหรับอยูในชิวหา
ทวารวิถี ถาลิ้นถูกตองรสแลวกาลเมื่อใด ก็เขาเปนพนักงานใหรูจักรสในกาลเมื่อนั้น จะรูจักรสนั้นรูดวย
สามรถชิวหาวิญญาณจิต
ชิวหาประสาทนั้นเปนพนักงานแตที่จะบํารุงลิ้นไวมิใหลิ้นนั้นเสียเปน
พนักงานแตเทานั้น จะเปนพนักงานใหรูจักรสดวยนั้นหาบมิได
แลกายวิญญาณ อันสหคตสุขเวทนานั้นเลา พึงเขาใจเถิดวาจิตดวงนี้สําหรับอยูในกายทวาร
วิถี เปนพนักงานใหรูจักซึ่งสิ่งอันตนสัมผัส จะรูจักซึ่งสิ่งอันตนสัมผัสวาออนกวากระดางวาละเอียดวา
หยาบนั้น อาศัยกายประสาทเปนที่ตั้ง แตทวาที่รูนั้นดวยกายวิญญาณ กายประสาทนั้นเปนพนักงานแต
ที่จะบํารุงไวมิใหเปนเหน็บชามิใหกายนั้นตายไป ใหกายนั้นดีอยูเปนปกติ เมื่อกายอยูดีเปนปกติไม
เหน็บชา ดวยสามารถกายประสาทนั้นสัมผัสมาถูกตองกายในกาลเมื่อใด กายวิญญาณก็เขารับเปน
พนักงานใหรูวาออนวากระดางวาละเอียดวาหยาบในกาลเมื่อนั้น
ผูมีวิจารณปญญา พึงสันนิษฐานเขาใจเถิดวา เมื่อรูปมาปรากฏแจงแกจักษุแลว แลเราทาน
ทั้งปวงจะเห็นรูปนั้น เห็นดวยจักษุประสาท จะรูวาขาววาเขียววาเหลืองวาแดงวาหมนนั้น รูดวยอํานาจ
สัญญา จะรูจักวาขาวคือสิ่งนั้น ๆ เขียวคือสิ่งนั้น ๆ แดงเปนสิ่งนั้น เหลืองเปนสิ่งนั้น ดําเปนสิ่งนั้น หมน
เปนสิ่งนั้น จะรูจักวาสิ่งนี้ ๆ ดวยอํานาจจักษุวิญญาณ จะรูวาดํานอยดํามากชั่วดีงามมิงามนั้นอาศัยแก
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- 31 ปญญา รูดวยอํานาจปญญา
ขณะเมื่อมีเสียงมาปรากฏแกโสตนั้นเลา จะไดยินเสียงนั้นอาศัยแกโสตประสาท ไดยินแลว
แลจะรูวาสิ่งนั้น ๆ เสียงคนนั้น ๆ จะรูฉะนี้ รูดวยสามารถสัญญา จะรูวาเสียงแข็งเสียงออนเสียงหวาน
นั้นรูดวยสามารถวิญญาณ จะรูเสียงเพราะแลมิไดเพราะ เสียงกลมแลมิไดกลมมีกระแสมาก มีกระแส
นอย จะรูวิเศษฉะนี้ รูดวยสามารถปญญา
ขณะเมื่อกลิ่นมาปรากฏแกฆานประสาทนั้นเลา เราทานทั้งปวงจะรูวากลิ่นเหม็นกลิ่นหอม
นั้น รูดวยอํานาจสัญญา จะรูจักวากลิ่นเหม็นนี้เปนกลิ่นสิ่งนั้น กลิ่นหอมนี้เปนกลิ่นสิ่งนั้น ๆ จะรูฉะนี้ดวย
อํานาจวิญญาณ จะรูวากลิ่นหอมอยางนี้เปนกลิ่นดี อยางนี้เปนกลิ่นอยางกลาง อยางนี้เปนกลิ่นอยาง
ต่ํา จะรูวิเศษฉะนี้รูดวยสามารถปญญา
ขณะเมื่อรสมาถูกตองซึ่งชิวหานั้นเลา
เราทานทั้งปวงจะรูวาเปรี้ยวเค็มฝาดเฝอนเผ็ดรอน
หวานขมนั้น อาศัยแกชิวหาประสาทเปนที่ตั้ง แตทวาที่รูนั้นจะดวยสามารถลําพังชิวหาประสาทนั้นหา
มิได จะรูรสวาขมหวานเปรี้ยวเค็มฝาดเฝอนนั้น รูดวยสามารถสัญญาจะรูจักรสเปรี้ยวนี้เปนรสสิ่งนั้น ๆ
รสเค็มนี้เปนรสสิ่งนั้น ๆ จะรูฉะนี้ดวยวิญญาณ จะรูวารสขมเชนนี้มีคุณอยางนั้นมีโทษอยางนั้น ชอบ
โรคสิ่งนั้น ไมชอบโรคสิ่งนั้น จะรูวิเศษอยางนี้ รูดวยสามารถดวยปญญา
ขณะเมื่อถูกตองสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขา แลจะรูวาหยาบวาเละเอียดวาออนกวากระดาง จะรูวาสิ่ง
นั้น ๆ รูดวยอํานาจสัญญา แลวิญญาณจะรูวาสิ่งนั้นถาไดสัมผัสถูกตองแลว จะเปนคุณหรือโทษอยาง
นั้นจะรูวิเศษฉะนี้รูดวยอํานาจปญญา
เปนใจความวาจิตทั้ง ๕ มีอุเบกขาสหคตจักขุวิญญาณเปนตน มีสุขสหคตวิญญาณเปน
ปริโยสานนี้ เปนจิตบังเกิดสําหรับปญจทวารวิถีมีจักขุทวารเปนตน มีกายทวารเปนปริโยสานดุจดัง
พรรณนามาฉะนี้
แลสัมปฏิจฉันนจิตนั้นเปนพนักงานจะรับเอาซึ่งอารมณทั้งปวง อันปรากฏแกทวารทั้ง ๕
เมื่อรูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ มากระทบประสาท วิญญาณจิตทั้ง ๕
ที่พรรณนามาแตหลังนั้น บังเกิดใหเกิดใหรูจักอารมณแลวกาลใดเมื่อใด สัมปฏิจฉันนจิตนั้น ก็บังเกิด
ขึ้นเปนพนักงานรับเอา อารมณมีรูปเปนตน เปนประธานในกาลเมื่อนั้น
สัมปฏิจฉันนจิตนั้นบังเกิดแตทวารทั้ง ๕ คือ จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร
กายทวาร จะไดบังเกิดในมโนทวารนั้นหามิได
แลอุเบกขาสันตีรณจิตกับโสมนัสสสันตีรณจิตสองดวงนั้น เปนพนักงานที่จะรับพิจารณาซึ่ง
อารมณ เมื่อสัมปฏิจฉันนจิตบังเกิดรับเอาอารมณมาแลวกาลเมื่อใดสันตีรณจิตเขารับตอ พินิจพิจารณา
อารมณนั้นสืบไปในกาลเมื่อนั้น จิตที่พรรณนามานี้ ประสมเขาดวยกันเปน ๘ ดวงเรียกวากุศลวิบาก
อเหตุ
แลอกุศลวิบาก ๗ ดวงนั้นเลา จัดเปนจักขุวิญญาณดวง ๑ โสตวิญญาณดวง ๑ ฆาน
วิญญาณดวง ๑ ชิวหาวิญญาณดวง ๑ กายวิญญาณดวง ๑ สัมปฏิจฉันนจิตดวง ๑ สันตีรณดวง ๑
ประสมเขากันเปน ๗ ดวง
จักขุวิญญาณนั้น
ก็เปนพนักงานใหรูจักรูปเหมือนกันกับจักขุวิญญาณที่สําแดงมากอนนั้น
ตางกันแตวาดวงกอนเปนฝายกุศล ที่จะวาบัดนี้เปนฝายอกุศล จักขุวิญญาณที่สําแดงมากอนนั้น เปน
พนักงานใหรูจักรูปอันเปนบุญ จักขุวิญญาณที่บัดนี้เปนพนักงานใหรูจักรูปอันเปนบาปเห็นรูปอันชั่วเห็น
รูปลามกแลวกาลเมื่อใด จักขุวิญญาณฝายอกุศลดวงนี้ก็บังเกิดเขาเปนพนักงาน ใหรูจักรูปในกาลเมื่อ
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- 32 นั้น
ถาเห็นวารูปที่เปน มีตนวาเห็นพระสงฆสามเณร พระสถูป พระเจดีย พระศรีมหาโพธิ์ พระ
ปฏิมากร เห็นรูปที่เปนบุญฉะนี้ จักขุวิญญาณที่เปนฝายอกุศลก็บังเกิดเขาเปนพนักงาน ใหรูจักที่เปน
กุศลนั้น จักขุวิญญาณจิต ๒ ดวงนี้ เปนจิตสําหรับจักขุวิญญาณวิถีดวยกัน แตทวาเมื่อจะบังเกิดนั้น
เปลี่ยนกันเปนวาระ ๆ ถาเห็นรูปที่เปนบุญ ก็เปนวาระแหงจักขุวิญญาณที่เปนฝายกุศลจะบังเกิด ถา
เห็นรูปที่เปนบาปก็เปนวาระแหงจักขุวิญญาณฝายอกุศลจะบังเกิด
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ สัมปฏิจฉันน สันตีรณ ฝายอกุศล
วิบากที่สําแดงบัดนี้ ก็มีลักษณะเหมือนกันกับที่สําแดงกอน แปลกกันแตบุญและบาป ที่สําแดงกอนนั้น
เปนฝายบุญที่สําแดงบัดนี้เปนฝายบาปพึงเขาใจวาสุดแทแตวาไดฟงเสียงอันเปนบาปไดดมกลิ่นอัน
เปนบาป ไดลิ้มเลียรสอันเปนบาป ใหสัมผัสถูกตองที่เปนบาป แลวกาลเมื่อใด โสตวิญญาณ ฆาน
วิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ สัมปฏิจฉันน สันตีรณที่เปนฝายบาปนั้น ก็บังเกิดเปนพนักงาน
แหงกัน ๆ ไปในกาลเมื่อนั้นถาไดฟงเสียงที่เปนบุญ ไดดมกลิ่นที่เปนบุญ ไดลิ้มรสที่เปนบูญดวยสัมผัส
ที่เปนบุญแลว จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ สัมปฏิจฉันน
สันตีรณ ฝายกุศลที่สําแดงในกาลกอน ก็บังเกิดเปนที่ ๆ เปนแหง ๆ เปนพนักงานแหงกันและกันดัง
พรรณนามานี้
แลมหาวิบาก ๘ ดวงนี้ จัดเปนญาณสัมปยุต ๕ ดวง เปนญาณวิปปยุต ๔ ดวง มหาวิบาก
ทั้งหลายนี้ก็จัดเปนสสังขาริก อสังขาริก จัดเปนโสมนัสแลอุแบกขา เหมือนอยางที่พรรณนามาใน
กามาพจรมหากุศล ที่สําแดงมาแลวในคัมภีรพระอภิธรรมมัตถสังคิณี จะยกไวจะสําแดงในกิริยาจิต ๑๑
ประการ
กิริยาจิต ๑๑ ประการนั้น จัดเปนอเหตุกกิริยา ๓ มหากิริยา ๘ เปน ๑๑ ดวย
อเหตุกกิริยานั้น จัดเปนปญจะทวาราวัชชนะประการ ๑ มโนทวาราวัชชนะประการ ๑ สหน
จิตประการ ๑ เปน ๓ ประการดวยกัน
ปญจทวารามัชชนะนั้น เปนจิตสําหรับพิจารณาซึ่งอารมณในทวารทั้ง ๕ เมื่อรูปารมณมา
ปรากฏแจงแกจักษุประสาท
สัททารมณมาปรากฏแกโสตประสาท
คันธารมณมาปรากฏแกฆาน
ประสาท รสารมณมาปรากฏแกชิวหาประสาท โผฏฐัพพารมณมาถูกตองกายประสาทกาลเมื่อใด ปญจ
ทวาราวัชชนะจิตนี้ ก็บังเกิดขึ้นกอนจิตทั้งปวงใหพิจารณาอารมณมีรูปารมณเปนตนเปนประธานในกาล
เมื่อนั้น
เมื่อปญจทวาราวัชชนะจิตบังเกิดดับไปแลว จักขุวิญญาณแลโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ แลสัมปฏิจฉันน สันตีรณ จึงบังเกิดไดในกาลเมื่อภายหลัง อันพิจารณา
อารมณในปญจทวารนั้น เปนพนักงานแหงปญจทวาราวัชชนะจิต
แลมโนทวาราวัชชนะจิตนั้น เปนจิตอันพิจารณาาอารมณในมโนทวาร ในมโนทวารวิถีนั้น มี
มโนทวาราวัชชนะจิตเปนตน มโนทวาราวัชชนะจิตนั้นบังเกิดกอนแลว ชวนะแลตทาลัมพณะ จึง
บังเกิดสืบตอไปในลําดับ
มโนทวาราวัชชนะจิตดวงนี้ เมื่อบังเกิดในปญจทวาราวิถีนั้นใหสําเร็จเปนโวฏฐชวนกิจ เมื่อ
บังเกิดในมโนทวารวิถีนั้น บังเกิดเปนมโนทวาราวัชชนะ
แลหสนจิตนั้น เปนจิตแหงพระขีณาสพ จะไดมีในสันดานแหงปุถุชนนั้นหามิได หสนจิตนี้
เปนพนักงานที่จะใหยิ้มแยม พระขีณาสพเจานั้น อันจะยิม
้ จะเเยมนั้นยอมยิ้มแยมดวยหสนจิตดวงนี้
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- 33 บังเกิดประสามเขาเปนอเหตุกกิริยา ๓ ดวยกัน
แลมหากิริยา ๘ ดวงนั้นเปนญาณสัมปยุต ๔ เปนญาณวิปปยุต ๔ เปนโสมนัสแลอุเบกขา
สสังขาริก แลสสังขาริกเหมือนนัยที่พรรณนามาในกามาพจรมหากุศล อันสําแดงแลวในคัมภีรตน คือ
อภิธัมมัตถสังคิณี
ประสมมหากิริยา ๘ กับอเหตุกกิริยา ๓ เขาดวยกัน จึงเปนกามาพจรกิริยา ๑๑ ประการ
ประสมกามาพจรวิบาก ๒๓ มหากุศล ๘ อกุศล ๑๒ กามาพจรกิริยา ๑๑ เขาดวยกัน จึงเปน
กามาพจร ๕๔ ดวงดวยกัน
แลรูปพจรจิต ๑๕ นั้น จัดเปนกุศล ๕ วิบาก ๕ เขาดวยกันจึงเปน ๑๕
รูปกุศล ๕ นั้น จัดเปนปฐมฌานจิตประการ ๑ ทุติยฌานจิตประการ ๑ ตติยฌานจิตประการ
๑ จตุตถฌานจิตประการ ๑ ปญจมฌานจิตประการ ๑ เปน ๕ ดวงดวยกัน จัดเปนฝายกุศล
ที่เรียกวาฌานโลกีย ๆ นั้นมิใชอื่นใชไกล ไดแกรูปาวจรกุศลจริตทั้ง ๕ มีปฐมฌานจิตเปน
ตนเปนประธานนี้ รูปาวจรวิบาก ๕ นั้น จัดเปนปฐมฌานวิบากประการ ๑ ทุติยฌานวิบากประการ ๑
ตติยฌานวิบากประการ ๑ จตุตถฌานวิบากประการ ๑ ปญจมฌานวิบากประการ ๑ เปน ๕ ประการ
ดวยกัน ปฐมฌานวิบากจิตนั้น เปนพนักงานใหปฏิสนธิในปฐมฌานภูมิพรหม ทุติยฌานวิบากแลตติย
ฌานวิบาก ๒ ดวงนั้นปฐมฌานเปนพนักงานใหปฏิสนธิในทุติยฌานภูมิพรหม
จตุตถฌานวิบากนั้น เปนพนักงานใหปฏิสนธิในตติยฌานภูมิพรหม
ปญจมฌานวิบากนั้น เปนพนักงานใหปฏิสนธิในจตุตถฌานภูมิพรหม ประสมเขาดวยกันเปน
รูปาวจรวิบาก ๕
แลรูปาวจรกิริยา ๕ นั้น จัดเปนปฐมฌานกิริยาประการ ๑ ทุติยฌานกิริยาประการ ๑ ตติย
ฌานกิริยาประการ ๑ จตุตถฌานกิริยาประการ ๑ ปญจมฌานกิริยาประการ ๑ เปน ๕ ประการดวยกัน
รูปาวจรกิริยาทั้ง ๕ นี้ จะบังเกิดแตในสันดานทานที่เปนพระขีณาสพจะมีในสันดานเราทาน
ปุถุชนนั้นหามิได ปถุชนทั้งปวงนั้น ถาจะไดฌานก็ไดแตฌานอันเปนกุศล จะไดฌานอันเปนกิริยานั้น
หามิได อาศัยวากิริยาจิตนี้ ไมมีในสันดานแหงปถุชนทั้งปวง
แลอรูปาวจาจิตร ๑๒ นั้นจัดเปนกุศล ๔ วิบาก ๔ กิริยา ๔ เปน ๑๒ ดวยกัน
อรูปกุศล ๔ นั้นจัดเปนอากาสานัญจายตนกุศลดวง ๑ วิญญาณัญจายตนกุศลดวง ๑ อา
กิญจัญญายตนกุศลดวง ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลดวง ๑ เปน ๔ ดวยกัน
แลวิบาก ๔ ดวงนั้น จัดเปนอากาสานัญจายตนวิบากประการ ๑ วิญญาฌัญจายตนวิบาก
ประการ ๑ อากิญจัญญายตนวิบากประการ ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนวิบากประการ ๑ เปน ๔
ประการดวยกัน
แลอรูปาวจรกิริยาทั้ง ๔ นั้น จัดเปนอากาสานัญจายตนกิริยาประการ ๑ วิญญาฌัญจายตน
กิริยาประการ ๑ อากิญจัญญายตนกิริยาประการ ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาประการ ๑ เปน ๔
ประการดวยกัน
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- 34 พึงเขาใจเหมือนนัยที่พรรณามาในรูปาวจรกุศลนั้นเถิดวาอรูปวจรกุศล ๔ ดวงนั้น บังเกิดมี
แตปุถุชนอันไดฌานโลกีย จะไดในสันดานแหงพระขีณาสพหามิได
แลอรูปวิบากทั้ง ๔ นั้น เปนพนักงานใหปฏิสนธิในอรูปพรหมทั้ง ๔ ขั้น
แลอรูปกิริยาทั้ง ๔ นั้น มีในสันดานทานที่เปนขีณาสพ จะไดมีในสันดานโลกิยชนหามิได
ประสมกุศลแลวิบากแลกิริยาเขาดวยกันจึงเปนอรูปาวจรจิต ๑๒
แลโลกุตตร ๘ จัดเปนมรรค ๔ เปน ๙ ดวยกัน
ประสมกามาวจรจิต ๕๔ อรูปาวจร ๑๒ โลกุตตร ๕ เขาดวยกันเปนจิต ๙๙ โดยสังเขป
แลจิต ๘๘ นี้ สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจาสงเคราะหเขาเปนขันธอัน ๑ ชื่อวาวิญญาณ
ขันธ
เมื่อสําแดงวิญญาณขันธในที่ ๒ ดวยประการฉะนี้ ลําดับนั้นจึงสําแดงเวทนาขันธ สัญญา
ขันธ สังขารขันธสืบตอไป
เวทนาขันธไดแกเวทนาเจตสิก อันมีลักษณะใหเสวยซึ่งอารมณเวทนาเจตสิกนี้ เมื่อจําแนก
ออกโดยอารมณนั้น แยกออกไปเปน ๕ ประการ คือ
เมื่อสุขเวทนาประการ ๑ ทุกขเวทนาประการ ๑ โสมนัสสเวทนาประการ ๑ โทมนัสสเวทนา
ประการ ๑ อุเบกขาเวทนาประการ ๑ เปน ๕ ประการดังนี้
ขณะเมื่อมีความสุข เสวยอารมณอันเปนสุขนั้น ไดชื่อวาสุขเวทนา ขณะเมื่อตองภัยไดทุกข
เสวยอารมณอันเปนทุกขนั้นไดชื่อวาทุกขเวทนา ขณะเมื่อโสมนัสรื่นเริงบังเทิงใจเสวยอารมณ อันชื่น
ชมหฤหรรษนั้นไดชื่อวาโสมนัสเวทนา ขณะเมื่อมีความนอยเนื้อต่ําใจ เสวยอารมณอันเปนโทมนัสขัด
แคนนั้นไดชื่อวา โทมนัสเวทนา ขณะเมื่อไมสุขไมทุกขไมชื่นชมโสมนัสยินดีปรีดาไมนอยเนื้อต่ําใจสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งเสวยอารมณอันเปนมัธยัสถนั้นไดชื่อวาอุเบกขาเวทนา
เวทนาทั้ง ๕ ประการดังพรรณนามาฉะนี้ แตละอัน ๆ แจกออกไปโดยทวารนั้นไดละ ๖ ๆ
สุขเวทนาก็แจกออกไปเปน ๖ ทุกขเวทนาก็แจกออกไปเปน ๖ โสมนัสแลโทมนัสแลอุเบกขานั้นก็
แจกออกไปเปน ๖ ๆ เหมือนกัน
สุขเวทนาที่แจกออกไปเปน ๖ นั้น จัดเปนจักขุสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ โสตสัมผัสส
ชาสุขเวทนาประการ ๑ ฆานสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ ชิวหาสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ กาย
สัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ มโนสัมผัสสชาสุขเวทนาประการ ๑ เปน ๖ ประการดวยกัน
จักขุสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ไดแกความสุขอันบังเกิดแตจักษุสัมผัส ไดเห็นสิ่งอันเปนที่
ชอบเนื้อจําเริญใจ ไดเห็นซึ่งรูปอันเปนที่รักใคร แลมีความสุขดวยไดเห็น ไดเสวยอารมณเปนสุข
สวัสดิ์ดวยสามารถไดเห็นรูปนั้น ไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาสุขเวทนา
แลโสตสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ไดแกความสุขอันบังเกิดแตโสตสัมผัส ไดฟงดุริยางคดนตรี
ดีดสีตีเปาขับรองเสียงสิ่งใด ๆ ก็ดีไดฟงแลวมีความสุขเสวยซึ่งอารมณอันเปนสุข เพราะเหตุไดฟงนั้น
ไดชื่อวาโสตสัมผัสสชาสุขเวทนา
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- 35 แลฆานสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ไดแกเวทนาอันบังเกิดแตฆานสัมผัสสไดดมกลิ่นกฤษณาก
ลําพักจวงจันทร แลพรรณดอกไมอันหอมเปนที่ชื่นชูอารมณแลวมีความสุข เสวยอารมณอันเปนสุข
เพราะเหตุไดสูดดมนั้น ไดชื่อวาฆานสัมผัสสชาสุขเวทนา
แลชิวหาสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น
ไดแกเวทนาอันบังเกิดแตชิวหาสัมผัสไดลิ้มซึ่งรสอัน
ประณีตบรรจง เปนที่ชอบอารมณแหงตน แลมีความสุขเสวยอารมณเปนสุข เพราะไดลิ้มเลียนั้นไดชื่อ
วาชิวหาสัมผัสสชาสุขเวทนา
แลกายสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ไดแกเวทนาอันบังเกิดแตกายสัมผัสสไดสัมผัสถูกตองสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง อันเปนที่จําเริญใจแหงตน แลมีความสุขเสวยอารมณเปนสุข เพราะไดถูกตองนั้นไดชื่อวา
กายสัมผัสสชาสุขเวทนา
แลมโนสัมผัสสชาสุขเวทนานั้น ไดแกเวทนาอันบังเกิดแตมโนสัมผัส ขณะเมื่อรูเหตุผลตน
ปลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลว แลมีความสุขเสวยอารมณอันเปนสุขเพราะเหตุน้ําใจนั้น ไดชื่อวามโนสัมผัสส
ชาสุขเวทนา
ถาจะวาใหเห็นชัดแจงดวยกันแลว
พระโยคาพจรเจาอันจําเริญภาวนานั้น
เมื่อลักษณะ
อันหนึ่งมาปรากฏแกจิตของทาน แลทานมีความสุขเสวยอารมณอันเปนสุข เพราะเหตุลักษณะมา
ปรากฏแจงแกจิตนั้นไดชื่อวามโนสัมผัสสชาสุขเวทนา
สุขเวทนาสิ่งเดียวนี้ แจกออกไปเปนเวทนาถึง ๖ ประการ ดวยสามารถทวารทั้ง ๖ ดุจ
พรรณนามาฉะนี้
แลทุกขเวทนานั้นเลาก็แจกออกไปเปน ๖ เหมือนกัน เปนจักขุสัมผัสสชาทุขเวทนาประการ
๑ โสตสัมผัสสชาทุกขเวทนาประการ ๑ ฆานสัมผัสสชาทุกขเวทนาประการ ๑ ชิวหาสัมผัสสชา
ทุกขเวทนาประการ ๑ กายสัมผัสสชาทุกขเวทนาประการ ๑ มโนสัมผัสสชาทุกขเทวนาประการ ๑ เปน
๖ ประการดวยกัน อธิบายก็เหมือนกันกับหนหลัง เปนใจความวา สุดแทแตเห็นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มิได
ชอบเนื้อพึงใจแลมีความทุกข เปนตนวา เห็นราชสีหเสือโครงเสือเหลือง เห็นอสรพิษนอยใหญ เห็น
แรดเห็นชาง เห็นโคเถื่อนแลความกลัววา มันจะกระทํารายจะเปนอันตรายแกชีวิต แลมีความทุกข
เสวยอารมณอันเปนทุกข เพราะไดเห็นอยางนี้แลไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาทุกขเวทนา
เมื่อเห็นภูตแลปศาจอันรายกาจหยาบชา จะเบียดเบียนอาตมะนั้นก็ดี เห็นชนที่เปนเวรกัน
เห็นใจรอันรายแลกลัวจะเกิดภัยแกตัวแลมีความทุกขนั้นก็ดี สุดแทแตวาไดทุกขเพราะไดเห็นแลวก็ได
ชื่อวาจักขุสัมผัสสชาทุกขเวทนาทั้งนั้น
ถาไดฟงเสียงเลา เปนตนวาไดฟงเสียงภูตแลปศาจ เสียงสีหราชพยัคฆาทิปมหิงสาสรรพ
เสียงนั้น สุดแทแตวาฟงแลวแลมีความตระหนกตกใจกลัววาจะมีภัยแกอาตมา แลมีความทุกขเสวย
อารมณอันเปนทุกขเพราะไดฟงเสียงนั้น ไดชื่อวาสัมผัสสชาทุกขเวทนา
ถาไดกลิ่นเปนตนวาไปในปาไดกลิ่นเสือ ไปเรือไดกลิ่นจรเข ไดกลิ่นสัตวอันรายแลกลัวจะ
เปนอันตรายนั้นก็ดี ไดกลิ่นอันชั่วอันเหม็นเปนที่พึงเกลียด แลไมสบายอารมณนั้นก็ดี สุดแทแตวาได
กลิ่น แลวแลหาความสบายมิได เสวยอารมณอันเปนทุกขเพราะเหตุไดกลิ่นนั้นไดชื่อฆานสัมผัสสชา
ทุกขเวทนา
ถาไดบริโภคสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีตนวายาพิษ กินแลวแลกลัวจะเปนอันตรายแกชีวิตนั้นก็ดี ไดกิน
ซึ่งสิ่งนั้นเปรียวนักขมนักฝาดนัก ไมใครจะหายขมไมใครจะหายฝาด แลไมสบายเพราะรสนั้นก็ดี สุด
แทแตวาไมสบายเพราะรส เสวยอารมณเปนทุกข เพราะเหตุที่ลิ้มเลียแลบริโภคนั้นแลว ก็ไดชื่อวา
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- 36 ชิวหาสัมผัสสชาทุกขเวทนา
ถาไดสัมผัสถูกตองสิ่งของ อันเปอยอันเนาแลมีความเกลียดความอายก็ดี ไดถูกตองขวาก
แลหนามบุงรานริ้น แลมีความเจ็บความปวดความแสบความคันนั้น ตองปะรการดวยเครื่องสาตราวุธ
แลมีความเจ็บปวดยิ่งนั้นก็ดี
ตองผูกตองพันตองโบยตองรัดตองจําตองจอง
แลบังเกิดความ
ทุกขเวทนามีประการตาง ๆ แลวก็ดี สุดแทแตวาไดอารมณอันเปนทุกขเพราะกายสัมผัสนั้นแลว ก็ได
ชื่อวากายสัมผัสสชาทุกขเวทนาสิ้นดวยกัน
ถาเหตุผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรากฏแจงแกน้ําใจเหมือนนอนหลับอยูแลฝนเห็นราย
เมื่อฝน
เห็นรายแลหาความสบายมิได เสวยอารมณอันเปนทุกขอยางนี้ ไดชื่อวามโนสัมผัสสชาทุกขเวทนา
เวทนาสิ่งเดียวแจกออกไปโดยทวาร เปนทุกขเวทนา ๖ ประการดวยกัน ดุจพรรณนามาฉะนี้
ยังโสมนัสเวทนาโทมนัสสเวทนา และอุเบกขาเวทนานั้นเลาก็แจกออกไปสิ่งละหก ๆ
เหมือนกัน แจกเปนจักขุสัมผัสสชาฐาน ๑ เปนโสตสัมผัสสชาฐาน ๑ เปนฆานสัมผัสสชาฐาน ๑ เปน
ชิวหาสัมผัสสชาฐาน ๑ เปนกายสัมผัสสชาฐาน ๑ เปนมโนสัมผัสสชาฐาน ๑ เปน ๖ อยางเหมือนกัน
พึงเขาใจเปนใจความเถิดวา ขณะเมื่อเราทานทั้งปวงไดเห็นบิดามารดาคณาญาติมิตรสหาย
อันเปนที่รัก เปนพี่ปานาอาบุตรภรรยาอันเปนที่รักนั้นก็ดี เห็นรูปพระปฏิมากร พระสถูปพระเจดีย พระ
ศรีมหาโพธิ์ พระสงฆสามเณร องคใดองคหนึ่งอันเปนที่ใหบังเกิดศรัทธาเลื่อมใสนั้นก็ดี แลวมีความ
ชื่นชมโสมนัสยินดีปรีดา หัวเราะราเริงบังเทิงใจอยางนี้แลไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาโสมนัสเวทนา
ถามิดังนั้น เห็นรูปที่ขัน ๆ แลชอบใจหัวเราะราเริงอยางนี้ ก็ไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาโสมนัส
เวทนาเหมือนกัน
ถาแลเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งปนไมเปนที่รัก เปนตนวาเห็นคนอันเปนอริกันอยูแลว
โทมนัสขัดเคืองคิดแคนขึ้นมาอยางนี้ ไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาโทมนัสเวทนา
เวทนา

ถาไดเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขา แลมัธยัสถเปนทามกลางอยู

ถามีความ

ไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาอุเบกขา

ถาไดฟงสําเนียงอันชอบใจ
เปนตนวาไดฟงสําเนียงสวดมนตภาวนาเสียงสําแดงพระ
สัทธรรมเทศนา แลมีความชื่นชมยินดียิ้มแยมแจมในปรีดาปราโมทยอยางนี้ ไดชื่อวาโสตสัมผัสสชา
โสมนัสเวทนา
ถาฟงเสียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลว แลเปนโทมนัสขัดเคืองขึ้นมาเปนตนวา ไดยินเขาติฉินนินทา
ไดยินเขาดาตัดพอเยยหยันเปรียบ ๆ เปรย ๆ ไดยินแลวแลมีความโกรธแคนขัดเคืองขึ้นมาอยางนี้ได
ชื่อวา โสตสัมผัสสชาโทมนัสเทวนา วาเวทนาเกิดแตโสตสัมผัส
ถาไดยินแลวแลมัธยัสถเปนทามกลางอยู ไดชื่อวาโสตสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา
ถาไดกลิ่นเปนตนวา กลิ่นดอกไมธุปเทียนน้ํามันหอมกระแจะจันทร อันบุคคลนําไปบูชาไว
ในลาน พระพุทธรูปพระสถูปเจดีย แลมีความชื่นมโสมนัสยินดีปรีดาปราโมทย ก็ไดชื่อวาฆานสัมผัสส
ชาโสมนัสเวทนา
พึงเขาใจไปทั่วเถิดวาสุดแทแตวาจะไดกลิ่นแลว แลมีความชื่นชมยินดีปรีดาปราโมทย ก็ได
ชื่อวาฆานสัมผัสสชาโสมนัสเวทนา
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- 37 ถาไดกลิ่นชั่ว กลิ่นอันมิไดชอบแลมีความโทมนัสขัดเคืองแคนขึ้นมาก็ไดชื่อวาฆานสัมผัสส
ชาโทมนัสสเวทนา วาโทมนัสเกิดแตฆานสัมผัส ถาไดกลิ่นแลวแลมัธยัสถทามกลางอยู ก็ไดชื่อวา
ฆานสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา
ถาไดลิ้มเลียรสแลวก็ชื่อชมยินดี
เหมือนอยางนักเลงสุรานั้นไดดื่มกินสุราก็ชื่นชมวา
เอร็ดอรอย นับถือกันดวยกินสุรายินดีปรีดาดวยกันอยางนั้นไดชื่อวาชิวหาสัมผัสสชาโสมนัสสเวทนา
ถาไดลิ้มเลียรสแลวมีความนอยเนื้อต่ําใจ เหมือนหนึ่งทานที่เปนสัปบุรุษ อุตสาหรักษาศีล
ของตนจะใหบริสุทธิ์ปราศจากมลทิล ครั้นวามีผูมาขมขืนใหกินสุรายาเมา เมื่อเขาขืนกรอกขืนเทลงใน
มุขทวารสุรานั้นลวงลําคอเขาไปได ก็มีความนอยเนื้อต่ําใจนั้นหนักหนา อยางนี้ไดชื่อวาชิวหาสัมผัสส
ชาโทมนัสสเวทนา
เปนใจความวา สุดแทแตวาลิ้มเลียรสแลวมีความขึงความโกรธมีความนอยเนื้อต่ําใจแลว ก็
ไดชื่อวาโทมนัสสเวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัส
ถาไดลิ้มเลียรสแลว

และมัธยัสถเปนทามกลางอยู

ก็ไดชื่อวาชิวหาสัมผัสสชาอุเบกขา

เวทนา
ถาไดถูกตองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบอารมณ เปนตนวาไดเชยชมซึ่งรูปอันเปนวิสภาค และ
บังเกิดความกําหนัดยินดีดวยราคะดํากฤษณาหรรษาภิรมยตามกิจประเวณีคดีโลก อยางนี้ไดชื่อวากาย
สัมผัสสชาโสมนัสสเวทนา
ถาถูกตองเขาแลวและมีความโทมนัสขัดแคน เหมือนหนึ่งวาคนนั้นอยูแลว ไมปรารถนาที่จะ
ถูกตองตัวเรา วาใหเห็นใกล ๆ เถิด เหมือนหนึ่งวาคนที่กายชั่วเปอนไปดวยตมและโคลน อสุจิลามก
เหม็นเนาเหม็นโขง
คนเปอยหวะเปนเรื้อนและมะเร็งคุดทะราด
มิไดสะอาดเราไมปรารถนาจะให
ถูกตอง ครั้นขืนเขาเบียดเสียดเขามาใหถูกตองกายเรา ๆ ก็มีความแคนยิ่งนักหนาอยางนี้แล ไดชื่อวา
กายสัมผัสสชาโทมนัสสเวทนา วาโทมนัสเกิดแตกายสัมผัส ถาจะมาถูกตองเขาแลว และมัธยัสถเปน
ทามกลางอยูก็ไดชื่อวากายสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา
ถาและอารมณที่เปนอติอิฏฐารมณมาปรากฏแจงแกมโนทวารเหมือนหนึ่งวาหลับลงและฝน
เห็นที่ชอบใจ เปนตนวาฝนเห็นวาบูชาพระรัตนตรัยดวยดอกไมและของหอมเครื่องสักการบูชาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ฝนวาไดฟงพระธรรมเทศนาก็ดี เมื่อฝนเปนอาทิฉะนี้ และมีความชื่นชมโสมนัสยินดีปรีดาอยางนี้
แล ไดชื่อวามโนสัมผัสสชาโสมนัสเวทนาวาเวทนาเกิดแตมโนสัมผัส
ถาฝนเห็นที่ชั่วไมชอบอารมณ
โทมนัสเวทนา

และบังเกิดโทมนัสขัดแคน

ก็ไดชื่อวามโนสัมผัสสชา

ถาฝนและมัธยัสถเปนทามกลางอยู ก็ไดชื่อวามโนสัมผัสสชาอุเบกขาเวทนา
เวทนาทั้งหลายนี้ เมื่อจัดดวยภูมินั้นก็จัดเปนกามาพจรเวทนา ๕๔ รูปาพจรเวทนา ๑๕
อรูปพจรเวทนา ๑๒ โลกกุตตรเวทนา ๘ เปน ๘๙ ดวยกันเทากันกับจิต มากนักหนาถึงเพียงนี้ เหตุ
ดังนั้นสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดาจารย
จึงสงเคราะหเวทนาทั้งปวงเขาเปนกองอันหนึ่งก็เรียกวา
เวทนาขันธ
และสัญญาเจตสิกนั้น พระพุทธองคก็สงเคราะหเขาไวเปนกองอันหนึ่งเหมือนกันกับเวทนา
สัญญาเจตสิกนั้น เมื่อจําแนกออกไปโดยทวารนั้น จัดเปนสัญญา ๖ ประการ เปนจักษุ
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- 38 สัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ โสตสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ ฆานสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ ชิวหา
สัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ กายสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ มโนสัมผัสสชาสัญญาประการ ๑ เปน ๖
ประการดวยกัน
จักขุสัมผัสสชาสัญญานั้น ไดแกสัญญาอันยุติในจักษุเกิดแตไดเห็นเปนตน ไดเห็นแลว
และสําคัญไดวาคนนั้นคนนี้สิ่งนี้สําคัญดวยสามารถไดเห็น อยางนี้ไดชื่อวาจักขุสัมผัสสชาสัญญา
ถาไดฟงเสียงและสําคัญวาเสียงสิ่งนั้น ๆ เสียงคนนั้น ๆ สําคัญไดดวยสามารถไดยินเสียงนี้
ไดชื่อวาโสตสัมผัสสชาสัญญา
ถาไดดมกลิ่นและสําคัญไดวาเปนกลิ่นสิ่งนั้น ๆ กลิ่นคนนั้น ๆ สําคัญไดดวยสามารถไดดม
กลิ่นนั้น ไดชื่อวาฆานสัมผัสสชาสัญญา
ถาไดลิ้มเลียดูกอนจึงสําคัญไดวาสิ่งนั้น ๆ เปนรากไมอันนั้น เปนยา สิ่งนั้นเปนของสิ่งนั้น ๆ
ไดสําคัญดวยสามารถไดลิ้มไดเลีย ไดบริโภคนี้ ไดชื่อวาชิวหาสัมผัสสชาสัญญา
ถาไดสัมผัสถูกตองกอนจึงสําคัญไดวาเปนสิ่งนั้น เปนผูนั้น เปนตนของผูนั้นสําคัญไดดวย
สามารถไดถูกตองดังนี้ ไดชื่อวากายสัมผัสสชาสัญญา
ถาสําคัญไดดวยมโนทวาร
เหมือนทานเปนโยคาพจรเลาเรียนซึ่งสมถกัมมัฏฐานและ
วิปสสนากัมมัฏฐาน เมื่ออุคคหะและปฏิภาคะปรากฏแกมโนทวาร และทานสําคัญไดวาสิ่งนี้เขียว สิ่งนี้
เหลือง สิ่งนี้แดงสําคัญไดดวยจิตอยางนี้ไดชื่อวามโนสัมผัสสชาสัญญา
ภิกษุและสามเณรที่ทานมีศรัทธาอุตสาหะเลาเรียน ซึ่งคันถธุระนั้นเลา เมื่อชํานิชํานาญ
แลวทานระลึกขึ้นมา ทานก็รูวาบทนี้บาทนี้คาถานี้อยูในคัมภีรนั้น ๆ สําคัญไดวาอยูผูกนั้น บรรทัดนั้น
สําคัญไดดวยใจอยางนี้ ไดชื่อวามโนสัมผัสสชาสัญญา
ลักษณะที่สําคัญไดวาอยูในคัมภีรนั้นผูกนั้น นั่นแลเปนลักษณะแหงสัญญา
ลักษณะที่จําไดนั้น เปนพนักงานแหงสติปญญาตางหาก จะเปนพนักงานแหงสัญญานั้นหา
มิได สัญญานี้ใหรูแตหยาบ ๆ ใหรูแตวาอยูที่นั้นใหรูแตเทานั้น อันจะรูวิเศษขึ้นไปนั้นลักษณะแหง
ปญญาสัญญานั้นรูแตหยาบ วิญญาณนั้นใหรูเปนอยางกลาง ปญญานั้นใหรูเปนอยางยิ่งใหรูวิเศษกวา
สัญญาและวิญญาณ
เปนใจความวา สัญญาที่เกิดขึ้นแลว และใหสําคัญไดดวยสามารถลําพังใจไมไดเห็น ไมได
ยิน ไมไดดม ไมไดลิ้มเลีย ไมไดสัมผัสถูกตองสําคัญไดดวยลําพังใจแหงตน อยางนี้ไดชื่อวามโน
สัมผัสสชาสัญญาจัดโดยทวารนั้นไดสัญญาถึง ๖ ประการ ดังพรรณนามาฉะนี้
ถาจะจัดโดยภูมิ สัญญานั้นจัดเปนกามาพจรสัญญา ๕๔ รูปาพจรสัญญา ๑๕ อรูปพจร
สัญญา ๑๒ โลกุตตรสัญญา ๘ ผสมเขาเปนสัญญา ๘๙ เทากันกับจิตมากนักหนาถึงเพียงนี้ นั้นแหละ
สมเด็จพระชินสีหบรมศาสดาจารยจึงจัดสัญญาเขาเปนกองหนึ่ง ไดชื่อวาสัญญาขันธ
สังขารขันธนั้นไดแกเจตนาเจตสิก ๆ นั้น มีลักษณะอันจะชักนําซึ่งจิตและเจตสิกทั้งหลาย
บรรดาที่เกิดพรอมดวยตน
เจตนานั้นเมื่อแจกออกไปโดยทวารนั้น แจกเปนจักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชา
เจตนา ฆานสัมผัสสชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา กายสัมผัสสชาเจตนา มโนสัมผัสสชาเจตนา
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- 39 มโนสัมผัสสชาเจตนา ยกแตเวทนาสัญญาเสียแลวยังเหลืออยู ๕๐ นั้น จัดเปนสังขารขันธสิ้นทั้งนั้น
พระพุทธโฆษาจารยเจา เมื่อสําแดงรูปขันธในที่ ๑ สําแดงวิญญาณขันธในที่ ๒ เวทนา
ขันธในที่ ๓ สัญญาขันธในที่ ๔ สังขารขันธในที่ ๕ ดวยประฉะนี้
ลําดับนั้นจึงจําแนกอรรถาธิบายแหงพระบาลีออกไปตามนัยแหงพระอภิธรรมบทภาชนียวา
“อทุธาสนฺตติสมยเขณวเสน จตุธา อตีตํ นาม โหติ” วาเบญจขันธอันจะไดชื่อวาอดีต
และอนาคต และปจจุบัน มีกําหนดปริเฉท ๔ ประการ คือ อัทธาปริเฉทประการ ๑ สันตติปริจเฉท
ประการ ๑ สมยปริจเฉทประการ ๑ ขณปริจเฉทประการ ๑
อัทธาปริจเฉทนั้น กําหนดอัทธา ๓ ประการ คือ อดีตอัทธาประการ ๑ อนาคตอัทธา
ประการ ๑ ปจจุบันอัทธาประการ ๑
“ปฏิสนฺธิโต ปุพฺเพ อตีตํ” กําหนดกาลอันเปนเบื้องหลังในกอน ตั้งแตปฏิสนธิในปจจุบัน
ภพนี้ไป ไดชื่อวาอดีตอัทธา
อัทธา

“จตุโต อุทฺธ”ํ กําหนดกานอันเปนเบื้องหนา ตั้งแตจุติจิตในปจจุบันภพนี้ไดชื่อวาอนาคต

“อุภินฺนมนฺตเร” กําหนดกาลในระหวางแหงจุติและปฏิสนธิในปจจุบันภพนี้
ไดชื่อวา
ปจจุบันอัทธา กําหนดอัทธาทั้ง ๓ คืออดีตอัทธา อนาคตอัทธา ปจจุบันอัทธา นี่แลไดชื่อวาอัทธา
ปริจเฉท
และสันตติปริจเฉทนั้น กําหนดสันตติ ๓ ประการ คือ อดีตสันตติประการ ๑ อนาคตสันตติ
ประการ ๑ ปจจุบันสันตติประการ ๑ เปน ๓ ประการดวยกัน
“สภาคเอกอุตุสมุฏานเอกาหาวสมุฏานฺจ” ขอซึ่งจะรูกําหนดสันตตินั้น รูดวยฤดู
รอนและเย็นอันยังบมิไดแปลก สมุฏฐานรูปอันยังมิไดแปลก รูดวยอาหาร
อธิบายวา ในระหวางที่หนาวอยู และยังไมกลับรอน รอนอยูและยังไมกลับหนาวนั้นก็ดี ใน
ระหวางที่แสบทองอยูยังมิไดบริโภคอาหารและยังไมกลับอิ่มนั้นก็ดี ที่อิ่มอยูยังไมกลับแสบทองนั้นก็ดี
กําหนดกาลในระหวาง ๒ อยางนี้ไดชื่อวาปจจุบันสันตติ
รอนและเย็นที่แปลก อาหารสมุฏฐานรูปที่แปลก มีแลวในเบื้องหลังแหงปจจุบันสันตติ ได
ชื่อวาอนาคตสันตติ
ปริจเฉท

กําหนดสันตติทั้ง ๓ คือ อดีตสันตติ อนาคตสันตติ ปจจุบันสันตติ นี้แลไดชื่อวาสันตติ
และสมัยปริจเฉทนั้น กําหนดสมัย ๓ ประการ คือ อดีตสมัย อนาคตสมัย ปจจุบันสมัย

“เอกวิถึ เอกชวน เอกาสมาปตฺติสมุฏานํ” นักปราชญพึงสันนิษฐานวา
กามาพจรชวนเสวยอารมณ แหงละวิถี ๆ นั้นจัดเปนสมัยแตละอัน ๆ
ถาจะวาฝายสหรคตนั้น การที่เขาสูสมาบัติแตละครั้ง ๆ นั้น จัดเปนสมัยแตละอัน ๆ
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กาลอัน

- 40 สมัยที่เปนเบื้องหลัง ๆ นั้น ไดชื่อวาอดีตสมัย สมัยที่จักมีในเบื้องหนานั้น ไดชื่อวาอนาคต
สมัย สมัยที่ประกอบในปจจุบันนี้ ไดชื่อวาปจจุบันสมัย กําหนดสมัยปริจเฉท ๓ ประการฉะนี้
แลขณปริจเฉทนั้น กําหนดเปน ๓ ประการ เปนอดีตขณะ อนาคตขณะ ปจจุบันขณะ
เหมือนกัน อดีตขณะนั้นคือ ขณะจิตที่ดับในเบื้องหลัง ๆ อนาคตขณะนั้น คือขณะจิตที่จะบังเกิดใน
เบื้องหนา ๆ ปจจุบันขณะนั้น “ขณตฺตยปริยาปนฺนํ” คือขณะจิตอันประกอบดวยขณะทั้ง ๓ คือ อุป
ปาทขณะ ฐิติขณะ ภังคขณะ ที่บังเกิดในปจจุบัน
เปนใจความวาขันธทั้ง ๕ ที่สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคตรัสเทศนามาเปนอดีต อนาคต
ปจจุบันนั้น มีการสังเกตดวยปริจเฉททั้ง ๔ คือ อัทธาปริจเฉท สมยปริจเฉท ขณปริจเฉท โดนพรรณา
มาฉะนี้
และลักษณะที่จะจัดรูปธรรม เปนอดีต อนาคต ปจจุบันดวยสามารถสันตตินั้น เฉพาะจัดแต
อุตุชรูป และอาหารชรูป และจิตชรูป
“กามฺมสมุฏฐานสฺส อตีตาทิเภโท นตฺถ”ิ และกัมมัชชารูปนั้นจะไดจัดเปนอดีต อนาคต
ปจจุบัน ดวยสามารถสันตติหาบมิได กัมมัชชรูปนั้นผูอุปถัมภค้ําชูทั้ง ๓ กองจะพลอยเปน อดีต
อนาคต ปจจุบัน ก็เพราะอุปถัมภแกอุตุชรูป อาหารรูป จิตชรูป
วิสัชนาในเบญจขันธ อันเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ยุติแตเทานี้
แตนี้จะวิสัชนาดวยเบญจขันธภายในและภายนอกสืบตอไป “นิยกชฺฌตฺตํป อชฺฌตฺตํ ปร
ปุคฺคลิกํปจ พหิทฺธาติ เวทิตพฺพ”ํ
นักปราชญพึงรูวาขันธทั้ง ๕ ซึ่งยุติในสันดานแหงตนนี้แล ไดชื่อวาเบญจขันธภายใน
และขันธทั้ง ๕ ที่ยุติในสันดานแหงบุคคลผูอื่น ๆ นั้น ไดชื่อวาเบญจขันธภายนอก
“โอฬาริกสุขุมเภโท วุตฺตนโยว”
วิสัชนามาแลวแตหลังเถิด

และรูปขันธที่จะหยาบ จะละเอียดนั้น พึงรูโดยนัยที่

ในที่นี้จะวิสัชนาแตในหีนรูป และประณีตรูปสืบตอไป
หีนรูปนั้นไดแกรูปอันชั่ว ประณีตรูปนั้นไดแกรูปอันประณีตบรรจง
อธิบายวา รูปแหงพรหมอันอยูชั้นอกนิฏฐนั้นไดเอามาเปรียบกันกับรูปพรหมในชั้นสุทัสสี ๆ
เปนหีนรูป รูปพรหมในชั้นอกนิฏฐเปนปณีตรูป และรูปพรหมในชั้นสุทัสสีนั้น ถาเอามาเปรียบมาเทียบ
กันกับรูปพรหมในชั้นสุทัสสา ๆ เปนหีนรูป รูปพรหมในชั้นสุททัสสีเปนปณีตรูปและรูปพรหมในชั้นสุทัส
สานั้น ถาเอามาเปรียบมาเคียงกันกับรูปพรหมในชั้นอตัปปา ๆ เปนหีนรูป รูปพรหมในชั้นสุทัสสีเปน
ปณีตรูปและอรูปพรหมในชั้นอตัปปา ๆ เปนหีนรูป รูปพรหมในชั้นสุทัสสาเปนปณีตรูปและอรูปพรหม
ในชั้นอตัปปานั้น ถาเอามาเปรียบมาเคียงกันกับรูปพรหมในชั้นอวิหา ๆ เปนหีนรูป รูปพรหมในชั้นอตัป
ปาเปนปณีตรูปตกวาพรหมในชั้นสูงชั้นบนนั้นรูปปณีตกวาพรหมในชั้นต่ํา พรหมชั้นต่ํา ๆ นั้นรูปเลวกวา
พรหมชั้นบน ๆ ซึ่งดีกวากัน ชั่วกวากันเปนจํานวนลําดับ ๆ เปนชั้น ๆ กัน โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้
พึงรูหีนรูปแลปณีตรูป ใหตลอดลงมาตราบเทาถึงกามาวจรรูป โดยนัยดังสําแดงมานี้เถิด แตทวา
สําแดงดังนี้ ยังเปนปริยายอยูอยางไมแทกอน ถาจะวาโดยปริยาย จะวาแทนั้นรูปอันใดบังเกิดดวย
กุศลวิบาก รูปอันนี้เรียกวา ปณีตรูป รูปอันใดบังเกิดดวยอกุศลวิบากรูปอันนั้นไดชื่อวา หีนรูป แลรูปที่
เปนทูเรรูป สันติเกรูปนั้น นักปราชญพึงรูตามประเทศที่ไกลแลใกลนั้นเถิด ที่ไกลแลที่ใกลนั้นก็ไกล
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- 41 เปนชั้น ๆ ใกลกันเปนชั้น ๆ โดยลําดับ ๆ เหมือนอยางที่ทานจัดเปนหีนรูป แลปณีตรูปนั้น
เปนใจความวา รูปทั้งปวงแตบรรดาที่สําแดงมานี้ สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคประมวล
เขาเปนหมวดเปนกองแลว ก็ตรัสเรียกนามบัญญัติชื่อวารูปขันธ ธรรมสิ่งอื่น ๆ ที่พนไปจากรูปนี้ จึงจะ
จัดเขาเปนกอง ๆ ก็ดี พระพุทธองคจะไดตรัสเรียกชื่อวารูปขันธหาบมิไดสําแดงรูปขันธตามนัยแหง
พระธรรมบทภาชนีย ยุติการเทานี้
แตนี้จะสําแดงเวทนาขันธ ตามนัยแหงพระอภิธรรมบทภาชนียสืบตอไป
แทจริงเวทนาที่จะหยาบจะละเอียดนั้น เปนดวยสามารถชาติประการ ๑ เปนโดยสภาวะปกติ
ประการ ๑ เปนดวยสามารถบุคคลประการ ๑ เปนดวยสามารถโลกิยแลโลกุตตรประการ ๑ เปน ๔
ประการดังนี้
ขอซึ่งเวทนาหยาบแลละเอียด ดวยสามารถชาตินั้นเปนประการใด
อธิบายวาเวทนาอันประกอบในอกุศลจิตนั้น
แลวิปากาพยากตเวทนา แลกิริยาพยากตเวทนา

ไดชื่อวาเปนเวทนาอันหยาบกวากุศลเวทนา

“สาวชฺชกิริยเหตุโต” เพราะเหตุวาเวทนาอันยุติในอกุศลจิตนั้น ประพฤติฟุงซานบมิได
ระงับ เปนเหตุใหกระทําการอันกอปรดวยโทษทุจริตตาง ๆ
“กิเลสสนฺตาปภาวโต” อันหนึ่งวาอกุศลเวทนาฟุงซานบมิไดระงับ
เพราะเหตุ
ประกอบดวยกิเลส
เดือดรอนดวยอํานาจกิเลส
เหตุดังนั้นอกุศลเวทนาจึงไดชื่อวาหยาบกวากุศล
เวทนา ดวยประการฉะนี้
“วิปากาพฺยากตาย โอฬาริกา” แลชื่อวาอกุศลเวทนาหยาบกวาวิปากาพยากตเวทนา
นั้น “สพฺยาปารโต สอุสฺสาหโต”
เพราะเหตุวาอกุศลเวทนานั้น กอปรดวยขวนขวายกอปรดวย
อุตสาหะ กอปรดวยวิบาก เดือดรอนอยูดวยอํานาจกิเลส กอปรดวยพยาบาทแลโทษทุจริตอันยุติใน
กายทวารวจีทวารมโนทวาร
“กิริยาพยากตาย โอฬาริกา” แลขอที่วาอกุศลเวทนาหยาบกวากิริยาพยากตเวทนานั้น
กอปรดวยวิบากเดือดรอนอยูดวยกิเลสกอปรดวยพยาบาทแลโทษทุจริตมีประการตาง ๆ
ตกวาอกุศลเวทนานั้น หยาบกวากุศลเวทนา แลวิปากาพยากตเวทนา

แลกิริยาพยากต

เวทนา
ฝายกุศลเวทนา วิปากาพยากตเวทนานั้น กิริยาพยากตเวทนา
ฝายกุศลเวทนา วิปากาพยากตเวทนานั้น
อกุศลเวทนาดวยประการฉะนี้

กิริยาพยากตเวทนานั้นไดชื่อวาละเอียดกวา

แลอกุศลเวทนานั้นเลา ไดชื่อวาหยาบกวาพยากตเวทนาทั้งสองประการ เพราะเหตุวา
ประกอบดวยขวนขวายแลอุตสาหะประกอบดวยวิบาก ตกวาพยากตเวทนานั้นละเอียดกวากุศลเวทนา
“ชสติวเสน โอฬาริกสุขุมตา เวทิตพฺพา” นักปราชญผูมีปญญาพึงรูเวทนาวาหยาบกวา
กันละเอียดกวากัน ดวยอํานาจชาติโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้
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- 42 เวทนาจะหยาบละเอียดโดยสภาวะปกตินั้น เปนประการใดเลา
อธิบายวาทุกขเวทนานั้นหยาบกวาสุขเวทนา
แลอุเบกขาเวทนา
ๆ
นั้นละเอียดวา
ทุกขเวทนา ทุกขเวทนานั้นไดชื่อวาหยาบ เพราะเหตุวาปราศจากยินดี มีแตความลําบากนั้นแผซานไป
ใหบังเกิดสะดุงตกใจประหวั่นขวัญหาย
ครอบงํากระทําใหลําบากกาย
ลําบากจิต
อันธรรมดา
ทุกขเวทนานี้มีแตกระทําใหเศราหมองหมนไหมนั้นตาง ๆ ที่จะใหสบายกายสบายจิตมาตรวานอยหนึ่ง
นั้นหาบมิได เหตุดังนั้นจึงวาหยาบกวาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนา
แลสุขเวทนานั้น ถาจะเปรียบกับอุเบกขาก็ไดชื่อวาหยาบกวาอุเบกขา เพราะเหตุวาสุข
เวทนานั้น ยังแผซานยังกระทําใหกายกําเริบอยูไดประพฤติระงับสงบสงัดเหมือนดังอุเบกขาเวทนานั้น
หาบมิได เหตุฉะนี้สุขเวทนาจึงไดชื่อวาหยาบกวาอุเบกขาเวทนา พึงรูวาเทวนาหยาบกวากันละเอียด
กวากัน โดยสภาวะปกติตามนัยที่แสดงมานี้
อธิบายวาเวทนาอันยุติ ในสันดานแหงบุคคลที่หาบมิไดเขาสูสมาบัตินั้น หยาบกวาเวทนา
อันยุติในสันดานแหงบุคคลที่หาบมิไดเขาสูสมาบัติ มีจิตสันดานอันฟุงซานกําเริบในอารมณตาง ๆ เมื่อ
จิตสันดานยังฟุงซานอยูดังนั้นเวทนาที่เปนพนักงานเสวยอารมณฟุงซานกําเริบอยู
บมิไดระงับ
เหมือนกันกับจิตเหตุฉะนี้เวทนาในสันดานแหงบุคคลที่เขาสูสมาบัติ
จึงไดชื่อวาหยาบกวาเวทนาใน
สันดานแหงบุคคลที่เขาสูสมาบัตินั้น ๆ ไดชื่อวาเปนเวทนาอันเปนสขุมเปนเวทนาอันละเอียด
แลบุคคลที่เขาสูสมาบัติเหมือนกันนั้นวามีเวทนาอันละเอียดนั้น
กวากันเปนชั้น ๆ จะไดเหมือนกันหาบมิได

ก็ยังหยาบกวากันละเอียด

เวทนาในทุติยฌานนั้น ละเอียดกวาเวทนาในปฐมฌาน ๆ นั้นหยาบกวาเวทนาในทุติยฌาน
แลเวทนาในตติยฌานละเอียดวาเวทนาในทุติยฌาน ๆ นั้นหยาบละเอียดกวาเวทนาในตติยฌาน และ
เวทนาในจตุตถฌานนั้นละเอียดกวาเวทนาในตติยฌาน เวทนาในปฐมารูปฌานนั้นละเอียดกวาเวทนา
ในรูปาพจรจตุตถฌาน เวทนาในทุติยารูปฌานนั้นกวาเวทนาในทุติยารูปฌาน เวทนาในจตุคถารูป
ฌานละเอียดกวาเวทนาในตติยารูปฌานตกวาละเอียดกวากันเปนชั้น ๆ หยาบกวากันเปนชั้น ๆ ดวย
สามารถสมบัติอันสูงกวากันนักปราชญผูมีปญญาพึงรูเวทนากวาหยาบละเอียด
ดวยสามรถบุคคล
โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้
แลเวทนาจะหยาบจะละเอียดดวยสามารถ เปนโลกิยะแลโลกุตระนั้นเปนประการใด อธิบาย
วา เวทนาในโลกิยจิตนั้นหยาบกวาเวทนาในโลกุตตรจิต เพราะเหตุโลกิยจิตนั้น กอปรดวยอาสวะ ๔
ประการ โอฆะ ๔ ประการ โยคะ ๔ ประการ คณฐะ ๔ ประการ นิวรณ ๕ ประการ อุปาทาน ๔ ประการ
กิเลส ๑๐ ประการ สังโยชน ๑๐ ประการ
ถึงกิเลสที่นับโดยพิสดารได ๑๕๐๐ ตัณหา ๑๐๘ นั้นก็ยอมประกอบในโลกิยจิต เหตุนี้
เวทนาในโลกิยจิตนั้นจึงไดชื่อวาเปนเวทนาอันหยาบ
ฝายวาจิตเปนโลกุตตระนั้นสิปราศจากกิเลสสิ้งทั้งปวง เหตุฉะนี้เวทนาในโลกุตตรจิตนั้น จึง
ไดชื่อวาสุขุมเวทนาเปนเวทนาอยางละอียดอยางยิ่ง
สําแดงเวทนาอยางหยาบอยางละเอียด โดยชาติแลสภาวะหยาบ แลละเอียดโดยบุคคล
โดยภูมิโลกิยะแลโลกุตตระเทานี้ แตนี้จักยกเอาชาติ แลสภาวะแลบุคคลแลภูมิโลกิยะโลกุตตระ มา
สําแดงเจือกันใหเห็นตางแหงเวทนาขันธ ตามนัยแหงบทภาชนียในคัมภีรพระอภิธรรมนั้น
แทจิรงอกุศลวิบากเวทนานั้นสิเปนชาติพยากฤตเมื่อจัดโดยชาตินั้นจัดเปนสุขุมเวทนา เมื่อ
จัดโดยสภาวะแลบุคคลแลภูมินั้นจัดเปนโอฬาริกเวทนา

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก http://www.larnbuddhism.com/visut/
พิมพโดย แมพลอย โกกนุท

- 43 แลกุศลวิบากเวทนานั้นเลาเมื่อจัดโดยชาติเปนสุขุมเวทนา เมื่อจัดโดยบุคคลโดยภูมินั้น ถา
บังเกิดในสันดานแหงปุถุชน บังเกิดในภูมิโลกิยจิตก็จัดเปนโอฬาริกเวทนา ถาบังเกิดในสันดานแหง
พระอริยบุคคล บังเกิดในภูมิโลกุตตรจิตนั้นก็จัดเปนสุขุมเวทนา ผูมีปญญาพึงรูในเวทนาอันตางดวยวิธี
ที่จัดชาติจัดสภาวบุคคลจัดภูมิกันโดยนัยที่สําแดงมานี้
ประการหนึ่งใหรูเวทนานี้ถึงมีชาติเสมอกันก็ยังหยาบกวากันละเอียดกวากันเปนอยาง ๆ อยู
จะไดเหมือนกันเปนแบบเดียวกันหามิไดเหมือนอยางกุศลเวทนานั้น เมื่อจัดโดยชาติจัดเปนโอฬาริก
เวทนาสิ้งทั้งปวง ครั้นเอามาเปรียบมาเคียงกันแตในกองแหงตนนั้น เวทนาในโมหจิต หยาบกวา
เวทนาในโลภจิต ๆ นั้นหยาบกวาเวทนาในโมหจิต เวทนาในโมหจิตที่เห็นผิดเปนนิยตมิจฉาทิฏฐินั้น
หยาบวาเวทนาในโมหจิตที่เห็นผิดเปนอนิยตมิจฉาทิฏฐิ ถึงเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันก็ดีที่มีโทษ
มาก เปนกัปปฏฐีติจะทนทุกขเวทนานานจนสิ้นกาลกัลปนั้น มีเวทนาอันหยาบกวาเวทนาในจิตที่เปน
นิยตมิจฉาทิฏฐิแลมีโทษนอย บิมิไดตั้งอยูนานสิ้นกัลป ถึงเปนกัลปทิฏฐิดวยกัน จะตั้งอยูนานสิ้นกัลป
หนึ่งเหมือนกัน จิตที่เปนอสังขาริกถือผิดโดยธรรมดาผูจะชักชวนมิไดนั้น มีเวทนาอันหยาบกวาเวทนา
ในจิตที่เปนสสังขาริกถือผิดดวยมีผูชวน
“อวิเสเสน อกุสลา พหุวิปากา โอฬาริกา” ถาจะวิสัชนาโดยมิไดแปลกนั้นแตบรรดา
อกุศลจิตที่ใหโทษมากนั้นมีเวทนาอันหยาบ กวาเวทนาในอกุศลจิตที่ใหโทษนอย
ใหผลนอย

ฝายกุศลนั้น กุศลจิตแตบรรดาที่ใหผลมาก มีเวทนาอันละเอียดกวาเวทนาในกุศลจิตที่

กุศลที่เปนเบื้องต่ําในกามาพจรนั้น มีเวทนาหยาบกวากุศลจิตที่เปนอรูปพจร ๆ นั้นวามี
เวทนาละเอียดเปนอุกฤฏถึงเพียงนี้ ก็ยังหยาบกวาเวทนาในกุศลจิตที่เปนอรูปพจร ๆ นั้นละเอียดเปน
อุกฤษฏถึงเพียงนี้ ก็ยังหยาบกวาเวทนาในกุศลจิตที่เปนพระโลกุตตระ ๆ ละเอียดยิ่งนัก
นัยหนึ่งวาจิตกองเดียวกันเปนกามาพจรกุศลเหมือนกันก็ดีเวทนาจะไดเหมือนกันหาบมิได
“ทานมยา โอฬาริกา” จิตที่เปนทานมัยใหสําเร็จกิจบําเพ็ญทานนั้นมีเวทนาหยาบกวา
เวทนาในจิตเปนศีลมัยใหสําเร็จกิจบําเพ็ญศีล ๆ นัยวาเวทนาละเอียดแลว ก็ยังหยาบกวาเวทนาในจิต
ที่เปนภาวนามัย ใหสําเร็จกิจบําเพ็ญภาวนา
ถึงภาวนาจิตเหมือนกันก็ดี วามีเวทนาละเอียดแลวก็ยังไมละเอียดเหมือนกัน
“ทุเหตุกา โอฬาริกา” ภาวนาจิตที่เปนทุเหตุนั้น มีเวทนาหยาบกวาภาวนาจิตที่เปนไตร
เหตุนั้น เวทนาละเอียดกวาภาวนาจิตทุเหตุ
ถาเปนไตรเหตุดวยกันเลา ภาวนาจิตที่เปนไตรเหตุ สสังขาริกนั้นมีเวทนาหยาบกวาเทวนา
ในภาวนาจิตที่เปนไตรอสังขาริก
ตกวากามาพจรกุศลจิตไตรอสังขาริก อันสัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนานี้แล มีเวทนาละเอียด
กวากามาพจรกุศลจิตทั้ง ๗ ดวง ถึงฌานจิตดวยกันก็มีเวทนาละเอียดกวากันเปนชั้น ๆ ถึงพระโลกุตต
รจิตดวยกันก็มีเวทนาละเอียดกวากันเปนชั้น ๆ
เวทนาในจิตพระโสดานั้น หยาบกวาเวทนาในจิตพระสกทาคา ๆ นั้นวาละเอียดแลว ก็ยัง
หยาบกวาเวทนาในจิตพระอนาคา ๆ นั้นวาละเอียดแลว ก็ยังหยาบกวาเวทนาในจิตพระอรหันต
ตกวาละเอียดกวากันเปนชั้น ๆ เปนลําดับ ๆ กันดังนี้
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- 44 “ขนฺเธสุ ญาณเภทตฺถ”ํ เบื้องหนาแตนี้จะสําแดงพิธีอันพิจารณาเบญขันธ เพื่อจะใหพระ
โยคาพจรกุลบุตรมีปญญาแตกฉานฉลาดในพิธีพิจารณาเบญขันธ อันเปนภูมิพื้นที่ตั้งแหงพระวิปสสนา
ปญญา
“วิฺญาตพฺโพ วิภาวินา” นักปราชญพึงรูในพิธีพิจารณาในเบญจขันธ ๖ ประการ
“กมโต” คือพิจาณาโดยลําดับประการ ๑ “อตฺถสิทฺธิโต” คือพิจารณาโดยอัตถสิทธิ
ประการ ๑ “อนุนาธิกโต” คือพิจารณาโดยมิไดหยอนมิไดยิ่งประการ ๑ “อุปมาโต” คือพิจารณา
โดยอุปมาประการ ๑ “ทฏพฺพโต” คือพิจารณาโดยเห็นประการ ๑ “วิเสสโต” คือพิจารณาโดย
วิเศษประการ ๑ สิริเปนพิธีพิจารณาเบญจขันธ ๖ ประการดวยกัน
“กมโต” ขอซึ่งวาใหพิจารณาโดยลําดับนั้น กําหนดลําดับมี ๕ ประการ คือ อุปปตติกกมะ
ลําดับที่บังเกิดนั้นประการ ๑ ปหานักกมะลําดับที่สละนั้นประการ ๑ ปฏิปตติกกมะ ลําดับที่ปฏิบัตินั้น
ประการ ๑ ภูมิกกมะ ลําดับแหงภูมิประการ ๑ เทศนากกมะ ลําดับแหงเทศนา ๑ เปน ๕ ประการ
ดวยกัน
อุปปตติกกมะ ลําดับที่บังเกิดนั้น ใหพระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาเปญจขันธ จิตเดิมแต
แรกปฏิสนธิในครรภแหงมารดานั้นมาตราบเทาถึงจุติจิต ใหเห็นแจงวาสรรพสัตวทั้งหลายที่บังเกิดใน
ครรภแหงมารดานั้น “ปมํ กลฺลํ โหติ” เดิมเมื่อแรกตั้งปฏิสนธินั้นเปนกลละมีประมาณเทาหยาด
น้ํามันงาอันใหญอยูนั้นถึง ๑ วัน จึงคอยขนเขาเปนอันพุทะมีสัณฐานดังดีบุกอันแหลมแหลวเปนอัมพุ
ทะอยู ๗ วันจึงขนเปสิคือชิ้นเนื้อมีสัณฐานดังปุมเปลือกในเปลือกไขเปสิอยู ๗ จึงเปนฆนะขนเขาเปน
แทงเปนฆนะอยู ๗ วัน “ปฺจ สาขา ชายนฺติ” จึงเปนปญจสาขาแตกเปนปุม ๕ แหงคือ มือ ๒ เทา
๒ ศีรษะ ๑ เรียกวาปญจสาขาอยูนั้นก็ ๗ วัย
“สตฺตเมว สตฺตาเห” เมื่อลวงไปไดเจ็ดวัน ๗ หน คิดเปน ๔๙ วัน ดวยกันแลว จักขุทสกะ
อันเปนกัมสมุฏฐานกลาปนั้นบังเกิดขึ้น ครั้นจักขุทสกะเกิดแลว “อติกฺกนฺเต” ลวงไปอีก ๗ วันจึงจะ
บังเกิดโสตทสกะ ไปอีก ๗ วันจึงบังเกิดฆานทสกะ ไปอีก ๗ วันจึงบังเกิดชิวหาทสกะ ลวงไปอีก ๗
วันจึงบังเกิดกายสทกะ ตกวาหูตาอายตนะก็บังเกิดในขณะนั้น เมื่อตั้งรูปกายขึ้นไดแลว แลโอชะแหง
อาหารที่มารดาบริโภคนั้นซับซาบซึ่งแผไปในกายแหงทารกกาลใด อาหารสมุฏฐานกลาปก็บังเกิดขึ้น
จําเดิมแตนั้นไป
นักปราชญผูมีปญญา พึงคิดธรรมสังเวชเถิดวาสัตวอันบังเกิดในครรภแหงมารดานั้น แสน
ทุกขแสนลําบากนั่งอยูบนกระเพาะอาหารเกาอาหารใหมอยูบนศีรษะ ตัวสัตวนั้นอยูกลาง คางนั้นเทา
ลงอยูเหนือเขา
มือทั้งสองกอดเขานั่งหยองผินหนาเขาไปขางกระดูกสันหลังมารดามีครุวนาดุจดัง
วานรหนีฝน เขาไปอยูในโพรงไมเมื่อยามฝน แสนยากแสนลําบากแสนเวทนา กาลเมื่อนประสูติจาก
ครรภมารดานั้นก็สุดลําบากเสวยทุกขเวทนานั้นสาหัส มีอุปมาดังชางสารตัวใหญอันบุคคลไสออกไป
ตามชองดานอันนอยแลไดเสวยทุกขเวทนามีกําลัง เมื่อพนจากครรภมารดาแลวแลรองไหดิ้นรนไดใน
กาลนั้น รูปกลาปทั้ง ๒๑ กลาป จึงมีพรอมในสันดานสัตวจําเดิมแตนั้นไป
สําแดงมาทั้งนี้ ดวยสามารถสัตวนั้นเปนศัพกไสยกสัตว เปนสัตวอันบังเกิดในครรภมารดา
ถาสัตวนั้นบังเกิดในกําเนิดสังเสทชะ แลอุปปาติกะในปฏิสนธิขณะเมื่อตั้งปฏิสนธินั้น มี
กัมมัชชรูปบังเกิดพรอมถึงเจ็ดกลาป คือ จักขุทสกะ โสตสทกะ ฆานทสกะ ชิวหาทสกะ กายทสกะ
ภาวทสกะ วัตถุสกะเปนเจ็ดกลาปดวยกันฉะนี้
เจดกลาปนี้ วาโดยอุกฤษฏ ถาจะวาโดยโอมมกในปฏิสนธิขณะแหงสังเสทชสัตว แลอุปปา
ติกสัตวนั้น มีรูปเกิดพรอมแตสามกลาป คือ กายทสกะ ภาวทสกะ วัตถุทสกะ เหมือนกันกับคัพภไสยก
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- 45 สัตว ตอมาในประวัติการณ รูปกลาปทั้งปวงจึงบังเกิดพรอมจําเดิมแตนั้นไปก็มีแตจะบายหนาเขามา
ชรามรณะ
สภาวพิจารณาเบญจขันธ จําเดิมแตแรกปฏิสนธินั้น เปนลําดับ ๆ มาตราบเทาถึงจุติจิต นี้แล
ไดชื่อวาอุปปตติกกมะพิจารณาขันธโดยลําดับที่เกิด
แลปหานักกมะพิจารณาขันธโดยลําดับที่สละเสียนั้น
ใหพระโยคาพจรเจาพิจารณากอง
กิเลส ซึ่งพระอริยมรรคทั้ง ๓ ละเสียขาดโดยลําดับ ๆ กัน แทจริงกิริยาที่จะละกิเลสไดนั้น ไดชื่อวาละ
ขันธเสียไดเพราะกิเลสทั้งหลายเปนตนวา โลภะ โทสะ โมหะ นั้นนับเขาในสังขารขันธ เวทนาแล
สัญญาวิญญาณที่เกิดพรอมดวยกิเลสนั้น นับเขาในเวทนาขันธ สัญญาขันธแลวิญญาณขันธ เมื่อพระ
อริยมรรคทั้ง ๔ ประการบังเกิดในสันดานแลละกองกิเลสเสียไดเปนลําดับ ๆ คือพระโสดาละอกุศลจิต
ได ๕ ดวงพระสกทาคาละกองกุศลจิตที่หยาบไดละเอียด พระอนาคาละโทสจิตขาดได ๒ ดวง พระ
อรหัตตละกุศลจิตเสียไดสิ้นเสร็จ ละกิเลสไดเปนลําดับ ๆ ดังนี้ ไดชื่อวาละขันธเสียไดโดยลําดับ ๆ
นักปราชญพึงสันนิษฐานวา กิริยาที่พิจารณากองกิเลสอันพระอริยมรรคทั้ง ๔ ละเสียโดย
ลําดับ ๆ นี้แล ไดชื่อวาปหานักกมะพิจารณาขันธโดยลําดับที่สละเสียได
แลปฏิบัติติกกมะ
พิจารณาขันธโดยลําดับแหงปฏิบัตินั้น
คือใหพิจารณาศีลวิสุทธิแลว
ลําดับนั้นใหพิจารณาจิตวิสุทธิ ลําดับนั้นใหพิจารณาทิฏฐิวิสุทธิ ถัดนั้นใหพิจารณากังขาวิตรณวิสุทธิ
ถัดนั้นใหพิจารณาปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ในที่สุดนั้นใหพิจารณาญาณทัสสวิสุทธิ
ปฏิบัติ

กิริยาพิจารณาวิสุทธิ ๗ ประการ โดยลําดับ ๆ ดังนี้แลไดชื่อวาพิจารณาขันธ โดยลําดับแหง

เพราะเหตุวากายแลจิตที่ไดสําเร็จกิจ ปฏิบัติวิสุทธิ ๗ ประการนั้นจะไดพนจากเบญขันธหา
บมิได แตลวนนับเขาในเบญขันธสิ้นทั้งนั้น
เหตุฉะนี้ กายเมื่อพิจารณาวิสุทธิ ๗ ประการนั้นจึงไดชื่อวาปฏิปตติกกมะ พิจารณาขันธโดย
ลําดับแหงปฏิบัติก็มีดวยประการฉะนี้
แลภูมิกกมะ พิจารณาขันธโดยลําดับแหงภูมินั้น ใหพิจารณาเบญจขันธอันเปนไปในภูมิทั้ง
๔ คือ กามาพจรภูมิ รูปาพจรภูมิ อรูปาพจรภูมิ โลกุตตรภูมิ
แลเทศนากกมะ พิจารณาขันธโดยลําดับแหงเทศนานั้น คือใหพิจารณาพระสติปฏฐานทั้ง
๔ สัมมัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อันฐังคิกมรรค ๘ ใหพิจารณาทานกถา
ศีลกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา เนกขัมมานิสังสกถา กิริยาที่พิจารณาพระสัทธรรมสิ้นทั้งปวงนี้ ไดชื่อ
วาพิจารณาขันธโดยลําดับแหงเทศนา
เพราะวาธรรมทั้งปวงนี้ จะพนออกไปจากขันธบัญญัติหาบมิไดแตลวนนับเขาในขันธสิ้นทั้ง
ปวงโดยกําหนดอุกฤกฏนั้นจนถึงมัคคจิตผลจิตก็นับเขาวิญญาณขันธ เวทนาสัญญาแลเจตสิก แต
บรรดาที่เกิดพรอมดวยมัคคจิตผลจิตนั้น ก็นับเขาในเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธสิ้นทั้งปวงจะ
ไดพนขันธบัญญัติหาบมิได
อาศัยเหตุฉะนี้ กิริยาที่พิจารณาพระสติปฏฐานเปนอาทิ พิจารณาทานกถาเปนอาทินั้น จึง
จัดไดชื่อวาพิจารณาขันธโดยลําดับแหงพระสัทธรรมเทศนา ก็มีดวยประการฉะนี้
เปนใจความวา ขอซึ่งใหพิจารณาขันธโดยลําดับนั้น กําหนดลําดับนั้นถึง ๔ ประการ คืออุป
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- 46 ปตติกกมะ ปหานักกมะ ปฏิปตติกกมะ ภูมิกกมะ เทศนากกมะ พิจารณาโดยลําดับเกิดดับละลําดับ
ปฏิบัติลําดับภูมิลําดับเทศนา โดยนัยดังพรรณามาฉะนี้
“วิสฺสโต” แตนี้จักสําแดงกิจที่พิจารณาขันธโดยวิเศษนั้นสืบไปขอซึ่งวาใหพิจารณาขันธ
โดยพิเศษนั้น จะใหพิจารณาเปนประการใด
“โก จ เนสํ วิเสโส” สิ่งไรนั้นเปนวิเศษแหงเบญขันธ
อธิบายวาวิเศษแหงเบญจขันธจะมีนั้น อาศัยแกอุปาทาน ๆ นี้แลเปนวิเศษในเบญจขันธ
ทีเดียว เบญจขันธมีเหมือนกัน เปนหญิงเหมือนกัน เปนชายเหมือนกัน ถาใครยังประกอบดวยอุปาทาน
ผูนั้นไดชื่อวาโลกิยปุถุชน ทานที่หาอุปาทานมิไดนั้น ไดชื่อวาอริยบุคคล ตกวาอุปาทานนี้แลกระทําให
แปลกแหงเบญจขันธ ๆ แปลกกันดวยสามารถกอปรดวยอุปาทานแลหาอุปาทานบมิได
อธิบายดังนี้ สมดวยพระพุทธฏีกาที่สมเด็จพระพุทธองคโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนา
วา
“ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุสงฆ “สุณาถ” ขอทานทั้งหลายตั้งโสตสดับเถิด เราพระตถาคตจะ
ตรัสเทศนาขันธ ๕ ประการ อุปาทานขันธ ๕ ประการ ใหทานทั้งปวงฟง
“กตเม ปฺจกฺขนฺธา” ขันธโดยอุปาทาน ๕ ประการนั้นเปนดังฤๅ
ตรัสปุจฉาดวยพระองคแลว ก็ตรัสวิสัชนาดวยพระองคเลาวา
“ยํ กิฺจิ ภิกฺขเว รูป” ดูกรภิกษุสงฆ รูปทั้งปวงที่เปนอดีตแลอนาคตแลปจจุบัน ภายนอก
ในไกลแลใกลดีแลชั่วหยาบแลละเอียดสิ้นทั้งปวงนั้น เราพระตถาคตประมวลเขาเปนหมวดเปนหมูเปน
กองอันเดียวกันเรียกวา รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ที่เปนอดีตอนาคต
ปจจุบันภายนอกภายในไกลแลใกลดีแลชั่วหยาบแลละเอียดสิ้นทั้งปวงนั้น เราพระตถาคตประมวลเขา
เปนหมวด ๆ เปนกอง ๆ
เหลารูปเหมือนกันจัดไวเปนกองหนึ่ง เรียกวารูปขันธ เหลาเวทนาเหมือนกันจัดไวกอง ๑
เรียกวาเวทนาขันธ เหลาสัญญาเหมือนกันจัดไวกอง ๑ เรียกชื่อวาสัญญาขันธเหลาเจตสิกเหมือนกัน
จัดไวกอ ๑ เรียกชื่อวาสังขารขันธ เหลาจิตเหมือนกันจัดไวกอง ๑ เรียกชื่อวาวิญญาณขันธสิริเขา
ดวยกันจึงเปนขันธ ๕ ประการก็มีดวยประการฉะนี้
รูปูปาทานขันธประการ ๑ เวทนาปาทานขันธประการ ๑ สัญูปาทานขันธประการ ๑ สังขา
รูปาทานขันธประการ ๑ วิญญาณูปาทานขันธประการ ๑ เปน ๕ ประการดังนี้
อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ จะไดนอกจากขันธทั้ง ๕ ที่กลาวแลวนั้นหาบมิไดรูปเหมือนกัน
เวทนาเหมือนกัน สัญญาเหมือนกันสังขารเหมือนกันวิญญาณเหมือนกันนั้นแล แตทวากอปรดวยอา
สวะกอปรดวยอุปาทานแลว เราพระตถาคตตรัสเรียกชื่อวารูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญู
ปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ ตกวาพระสัทธรรมเทศนาแสดงขันธ ๕ ประการ
ในเบื้องตนนั้น ประสงคเอาขันธแหงพระอริยบุคคลที่ปราศจากอาสวะแลอุปาทาน อุปาทาน ๕
ประการที่ตรัสเทศนาในเบื้องปลายนี้ประสงคเอาขันธแหงบุคคลที่ประกอบดวยอาสวะแลอุปาทานขันธ
๕ ประการ อุปาทานขันธ ๕ ประการ มีนัยดังพรรณนามานี้ เทียรยอมเปนอนิจจังเปนทุกขังเปนอนัตตา
นักปราชญพึงสันนิษฐานวาขันธทั้ง ๕ ประการมีนัยดังวิสัชนาฉะนี้ จัดเปนพื้นกลาวคือใหพิจารณาเอา
เปนอารมณ ในกาลเมื่อจะเริญพระวิปสสนากรรมฐาน แลอายตนะ ๖๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๑ พระ
อริยสัจ ๔ ที่จัดเปนพื้นนั้น นักปราชญพึงรูวาอายตนะ ๑๒ ประการ คือ จักขวายตนะประการ ๑ โส
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- 47 ตายตนะประการ ๑ ฆานายตนะประการ ๑ ชิวหายตนะประการ ๑ กายายตนะประการ ๑ มนายตนะ
ประการ ๑ รูปายตนะประการ ๑ สัททาตนะประการ ๑ คันธายตนะประการ ๑ รสายตนะประการ ๑
โผฏฐัพพายตนะประการ ๑ ธัมมายตนะประการ ๑ เปน ๑๒ ประการดวยกัน
จักขวายตนะนั้นไดแกจักษุทั้งสอง จักษุทั้งสองซายขวานี้สมเด็จพระมหากรุณาเจาตรัส
เทศนาเรียกวาจักขวายตนะ โสตายตนะนั้นไดแกชองหูทั้งสอง ฆานายตนะนั้นไดแกจมูก ชิวหายตนะ
นั้นไดแกลิ้น กายายตนะไดแกกายทั้งปวง อวัยวะนอยใหญนอกออกไปจากจักษุแลโสตนอกไปจาก
จมูกแลลิ้น ก็ไดชื่อวากายยตนะทั้งสิ้นทั้งนั้น แลมนายตนะนั้นไดแกหทัยวัตถุ ๆ คือเนื้อหัวใจนั้นแล ได
ชื่อวามนายตนะ
รูปายตนะนั้น ไดแกสรรพรูปทั้งปวงอันเปนภายนอกแหงกายสัททายตนะนั้น ไดแกสรรพ
เสียงทั้งปวง คันธายตนะนั้น ไดแกสรรพกลิ่นทั้งปวง รสายตนะนั้น ไดแกสรรพรสทั้งปวง โผฏฐัพ
พายตนะนั้นไดแกสิ่งทั้งปวงที่เราทานไดสัมผัสถูกตอง เราทานทั้งปวงไดสัมผัสถูกตองสิ่งใดดวยกาย
สิ่งนั้นปลไดชื่อวาโผฏฐัพพายตนะ
แลธัมมายตนะนั้นไดแกจิตแลเจตสิกทั้งปวง
แตบรรดาจิตแล
เจตสิกนั้นจัดเปนอายตนะอันหนึ่ง ชื่อวาธัมมายตนะเปน ๑๒ ประการ ดุจพรรณนามาฉะนี้
“กสฺมา” เหตุไฉนจึงไดชื่อวาอายตนะ ออไดชื่อวาอายตนะนั้นดวยอรรถวาเปนที่ประชุม
ดวยอรรถวาเปนบอเกิด
อธิบายวา จักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย ทั้งปวงนี้แตลวนเปนที่ประชุมแหงรูปแลเสียงกลิ่น
แลรสแลเครื่องสัมผัส เหตุดังนั้นจึงเรียกวาจักขวายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายต
นะ ดวยประการฉะนี้
แลธาตุ ๑๔ ประการนั้นคือ จักขุธาตุประการ ๑ โสตธาตุประการ ๑ ฆานธาตุประการ ๑
ชิวหาธาตุประการ ๑ กายธาตประการ ๑ มโนธาตุประการ ๑ รูปธาตุประการ ๑ สัททาธาตุประการ ๑
คันธธาธาตุประการ ๑ รสธาตุประการ ๑ โผฏฐัพพธาตุประการ ๑ ธัมมธาตุประการ ๑ จักขุวิญญาณ
ธาตุประการ ๑ โสตวิญญาณธาตุประการ ๑ ชิวหาวิญญาณธาตุประการ ๑ กายวิญญาณธาตุประการ ๑
มโนวิญญาณธาตุประการ ๑ ประสมเขาเปนธาตุ ๑๘ ประการดวยกัน
จักขุธาตุนั้นไดแกจักษุ โสตธาตุนั้นไดแกหู ฆานธาตุนั้นไดแกจมูก ชิวหาธาตุนั้นไดแกลิ้น
กายธาตุนั้นไดแกธาตุทั้งปวง อวัยวะนอยใหญทั้งปวง นอกจากไปจากจักขุแลโสตฆานแลชิวหา ก็ได
ชื่อวากายธาตุสิ้นทั้งนั้น
แลมโนธาตุนั้น ไดแกปญจทวาราวัชชนจิต ๑ สัมปฏิจฉันนจิต ๑ จิตทั้ง ๒ ดวงนี้ไดชื่อวา
มโนธาตุ
รูปธาตุนั้นไดแกสรรพรูปทั้งปวงกายนอกกาย สัททธาธาตุนั้นไดแกสรรพเสียงทั้งปวง คันธ
ธาตุนั้นไดแกสรรพกลิ่นทั้งปวง รสธาตุนั้นไดแกสรรพรสทั้งปวง โผฏฐัพพธาตุนั้นไดแกสรรพสิ่งทั้ง
ปวง อันเราทานไดสัมผัสถูกตอง ธัมมธาตุนั้นไดแกเจตสิกทั้ง ๕๒ นั้นแลจักขุวิญญาณธาตุ โสต
วิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ นั้นไดแกจักษุวิญญาณ แลโสต
วิญญาณแลฆานวิญญาณแลชิวหาวิญญาณแลกายวิญญาณ อันเกิดสําหรับในปญจทวารวิถี มีนัยดัง
พรรณนามาแลวนั้น
แลมโนวิญญาณธาตุนั้นไดแกจิต ๖๗ คือ มโนทวาราวัชชนะ ๑ ชวนจิต ๕๕ ตทาลัมพณ
จิต ๑๑ ผสมเขาเปน ๖๗ ดวยกัน ธาตุนี้มี ๑๘ ประการดุจพรรณนามาฉะนี้
แลอินทรีย ๓๒ นั้น คือจักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑
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- 48 มนินทรีย ๑ อิตถินทรีย ๑ ปุริสินทรีย ๑ ชีวิตินทรีย ๑ สุขินทรีย ๑ ทุกขินทรีย ๑ โสมนัสสินทรีย ๑
โทมนัสสินทรีย ๑ อุเปกขาทรีย ๑ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย
๑ อนัญญตัญญัสสามิตินทรีย ๑ อัญญิทรีย ๑ อัญญาตาวินทรีย ๑ เปน ๒๒ ประการดังนี้
จักขุนทรียนั้นไดแกจักขุประสาท โสตตินทรียนั้นไดแกโสตประสาท ฆานนินทรียนั้นไดแก
ฆานประสาท ชิวหินทรียนั้นไดแกชิวหาประสาท กายินทรียนั้นไดแกกายประสาท มนินทรียนั้นไดแก
จิต อิตถินทรียนั้นไดแกอิตถิภาวรูป ปุริสินทรียนั้นไดแกปุริสภาวรูป ชีวิตินทรียนั้นไดแกชีวิต สุขินทรีย
นั้นไดแกความสุข ทุกขินทรียนั้นไดแกความทุกข โสมนัสสินทรียนั้นไดแกกิริยาที่ชื่นชมยินดี โทมนัส
สินทรียนั้นไดแกกิริยาที่นอยเนื้อต่ําใจ อุเปกขินทรียนั้นไดแกกิริยาที่มีสันดานเปนกลางอยู สัทธินทรีย
นั้นไดแกศรัทธาอันมีลักษณะใหผองใสใหถือ วิริยินทรียนั้นไดแกความเพียร สตินทรียนั้นไดแกสติ
อันมีลักษณะใหระลึก สมาธินทรียนั้นไดแกขณิกสมาธิแลอุปาจารสมาธิแลอัปปนาสมาธิปญญินทรีย
นั้น ไดแกปญญาอันมีลักษณะรูพิเศษ อนัญญตัญญัสสามิตินทรียนั้นไดแกโสดาปตติมรรคญาณ อัญญิ
นทรียไดแกโสดาปตติผลญาณ สกทาคามิมรรคญาณ สกทาคามิผลญาณ อนาคามิมรรคญาณ
อนาคามิผลญาณแลพระอรหัตตมรรคญาณ อัญญาตาวินทรียนั้นไดแกพระอรหัตตผลญาณธรรมชาติ
ทั้ง ๒๒ ประการนี้ ไดนามบัญญิตชื่อวาอินทรียนี้ ดวยอรรถวาเปนใหญในกิริยาที่ใหสําเร็จโดยสมควร
แกกําลังแหงตน ๆ สําแดงอินทรีย ๒๒ ประการโดยนัยสังเขปยุติการเทานี้
แลพระอริยสัจ ๔ ประการนั้น คือ ทุกขอริยสัจประการ ๑ ทุกขสมุทัยอริยสัจประการ ๑
นิโรธอริยสัจประการ ๑ นิโรธคามินีปฏิปทานอริยสัจประการ ๑ เปน ๔ ประการดวยกัน
ทุกขอริยสัจนั้นไดแกมูลแหงสัตวทั้งปวง แลชาติทุกข แลชราทุกข พยาธิทุกขมรณทุกข
เปนตนเปนประธาน
ชาติทุกขอันบังเกิดแกสัตวอันอุบัติบังเกิด เอากําเนิดในวัฏฏสงสารนี้ก็ดี
ชราทุกขํ อันมีลักษณะกระทําใหอินทรียคร่ําครา ตามืด หูหนัก ฟนหัก แกมตอบ ผิวหนัง
หดหูวิการวิกลวิปริตนั้นก็ดี
พยาธิทุกข อันมีลักษณะใหปวยไข ลําบากกายอินทรียมีประการตาง ๆ นั้นก็ดี
มรณทุกข อันมีลักษณะตัดเสียซึ่งชีวิตอินทรียนั้นก็ดี
โสกทุกข อันมีลักษณะใหเดือดรอนพลุงพลานระส่ําระสาย อยู ณ ภายในใจก็ดี
ปริเทวทุกข อันมีลักษณะใหรองไหร่ําไรมีน้ําตา อันไหลฟูมฟองนองเนตรอยูนั้นก็ดี
ทุกขทุกขอันมีลักษณะกระทําใหจิตหดหูสลดระทดทอดใจใหญอยูนั้นก็ดี อันมีลักษณะให
ขัดแคนขึ้งเคียดนอยเนื้อต่ําใจนั้นก็ดี
อปายาสทุกข อันมีลักษณะใหสะอึกสะอื่นอาลัยนั้นก็ดี
อัปปเยหิสัมปโยคทุกข อันมีลักษณะใหขัดของหมองมัวตรอมใจเปนเหตุประกอบอยูดวย
สิ่งอันมิไดเปนที่รักนั้นก็ดี
ปเยหิวิปปโยคทุกขอันมีลักษณะใหเศราสรอยละหอยไหในกาล เมื่อพลัดพรากจากที่รักนั้น
ก็ดี
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- 49 ยัมปจฉันงนลภติทุกข อันมีลักษณะใหหมกมุนวุนวายไปในขณะเมื่อปรารถนาสิ่งใด แล
มิไดสมปรารถนานั้นก็ดี
ทุกขทั้ง ๑๒ ประการ มีชาติทุกขเปนตนนี้เที่ยวยอมเบียดเบียนสัตวทั้งปวงใหไดความทุกข
ลําบากเวทนาอันหาทีสุดมิได เหตุฉะนี้กองทุกขทั้ง ๑๒ ประการนี้ จึงไดชื่อวาทุกขอริยสัจ
แลทุกขสมุทัยอริยสัจนั้น ไดแกตัณหาอันมีลักษณะใหปรารถนาเบญจกามคุณทั้ง
ประการ คือรูปแลเสียงกลิ่นแลรสสัมผัสถูกตอง

๕

ตัณหานั้นมีลักษณะ ๒ ประการ คือ ปรารถนาในกิเลสกามประการ ๑ ปรารถนาในพัสดุกาม
ประการ ๑
แลกิเลสกามนั้น คือปรารถนาในที่จะชมเชยชมกามราคะดํากฤษณาแลปรารถนาในความ
สรรเสริญเยินยอเเลยศศักดิ์ตบะเตชะ แลปรารถนาบมิใหบุคคลผูอื่นสูงกวาตัว แลเสมอกับดัวยตัวใน
เหตุอันยิ่งสรรพทั้งปวง
แลพัสดุกามนั้น คือปรารถนาทรัพยอันไมมีวิญญาณคือแกวแหวนเงินทอง ขาวปลาอาหาร
ผาผอนแลเครื่องนุงหม เครื่องประดับแลเครื่องใชสอยทั้งปวง แลปรารถนาทรัพยอันประกอบดวย
วิญญาณเปนตนวา ชางมาแลขาหญิงขาชายทั้งปวง
แลลักษณะแหงตัญหานั้น
มีอาการอันมากถึงรอยแปดประการสําแดงแตมาเทานี้
โดยสังเขป แตพอจะใหเปนกระทูความอันจะบังเกิดองคปญญา อันประกอบดวยสังเวชอันกระทรวง
แหงตัญหา
อันเปนเจาหมูเจากรรมใหญในที่จะใหบังเกิดขึ้นความทุกขทั้งปวงนั้น
นักปราชญผูมี
ปญญาพึงเขาใจเปนใจความเถิดวา ตัณหาอันมีลักษณะใหปรารถนารูปแลเสียงกลิ่นรสสัมผัสถูกตอง
ทั้งปวงนี้ แลเปนรากเปนเงาเคามูล เปนเหตุใหบังเกิดสรรพทุกขทั้งปวง เหตุดังนี้จึงไดชื่อวา ทุกข
สมุทัยอริยสัจ
นิโรธอริยสัจนั้นไดแกพระนิพพานอันออกตัณหา หนายจาก ราคะ โทสะ โมหะ ดับราคะ
โทสะ โมหะ ใหสิ้นสูญจากสันดานพระนิพพานนี้เปนที่ดับเสียซึ่งกองทุกขทั้งปวง มีชาตทุกขเปน
ประธาน เหตุดังนั้นจึงไดชื่อวา นิโรธอริยสัจ
แลนิโรธคามิรีปฏิปทาอริยสัจนั้น ไดแกอัฏฐังคิกมรรคทั้ง ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ๑
สัมสังกัปโป ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันโต ๑ สัมมาอาชีโว ๑ สัมมาวายาโม ๑ สัมมาสติ ๑
สัมมาสมาธิ ๑ เปน ๘ ประการดวยกัน
สัมมาทิฏฐินั้นไดแกปญญาอันเปนโลกีย ตลอดขึ้นไปตราบเทาถึงมรรคญาณผลญาณ
สัมมาสังกัปโปนั้นไดแกวิตกในที่ชอบ สัมมาวาจานั้นไดแกถอยคําอันปราศจากวจีทุจริต
สัมมากัมมันโตนั้นไดแกกายสมาจาร อันปราศจากกายทุจริต สัมมาอาชีโวนั้นไดแกกิริยาที่เลี้ยงชีวิต
เปนธรรม สัมมาวายาโมนั้น คือปฏิบัติในสัมมัปปธานทั้ง ๔ สัมมาสตินั้นคือปฏิบัติในสติปฏฐานทั้ง ๔
สัมมาสมาธินั้นไดแกขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ
พระอัฏฐังคิกมรรค ๘ ประการนี้เปนหนทางอันตรง สําหรับที่จะปฏิบัติใหไดสําเร็จพระ
นิพพาน อันเปนที่ระงับดับกองทุกข เหตุดังนั้นจึงไดชื่อวานิโรธคามินีปฏปทาอริยสัจ
แลปฏิจจสมุปปาทาธรรมที่จัดพื้นที่ ใหพิจารณาเอาเปนอารมณแหงวิปสสนากรรมฐานนั้น
เปนประการใด

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก http://www.larnbuddhism.com/visut/
พิมพโดย แมพลอย โกกนุท

- 50 แลปฏิจจสมุปปาทธรรม มีกระทูความตามที่สมเด็พระพุทธองคตรัสเทศนาวา
อวิชชาคือโมหะนั้น เปนปจจัยใหบังเกิดสังขาร คือกุสลากุสลจิต สังขารนั้นเปนปจจัยให
บังเกิดวิญญาณ คือปฏิสนธิวิญญาณนั้นเปนปจจัยใหบังเกิดนามธรรมแลรูปธรรม นามรูปนั้นเปนปจจัย
ใหบังเกิดผัสสะ มีจักขุสัมผัสเปนตน ผัสสะนั้นเปนปจจัยใหบังเกิดสุขเวทนา ทุกขเวทนา โสมนัสส
เวทนาโทมนัสสเวทนา อุเบกขาเวทนา เวทนานั้นเปนปจจัยใหบังเกิดตัณหา ตัณหานั้นเปนปจจัยให
บังเกิดอุปาทานคือ ตัณหาที่กลาหาญมีกําลัง อุปาทานนั้นเปนปจจัยใหบังเกิดกัมมภพแลอุปปตติภพ
ภพนั้นเปนปจจัยใหบังเกิดชาติ ๆ นั้นเปนปจจัยใหบังเกิดชราแลมรณะแลโสกปริเทวทุกข โทมนัสส
ทุกข อุปายสทุขโทมนัสส อุปายาส สรรพความรําคราญเคืองเครื่องเศราหมองทั้งหลายอันมากกวา
มากทั้งสิ้น เฉพาะมีแกบุคคลอันยังประกอบดวยอวิชชา อวิชชานุสัยยังนอนนิ่งอยูในสันดานตราบใด
ออกจากกระเปาะอวิชชาไมไดตราบใด สรรพทุกขทั้งปวงมีโสกเปนอาทิก็มีอยูตราบนั้น ครั้นโสกเปน
อาทิครอบงําแลวก็หลงในวัตถุในอารมณ หลงในสัตวในสังขารในภพแลบุคคลหลงในทุกขเปนอาทิ
สิ้นสติสมปฤดีอาการดังบา
เพราะเหตุมีโสกเปนอาทิครอบงําครั้นหลงไปไมรูสึกตนดังนี้แลวก็เปน
โอกาสแหงอวิชชาบังเกิดในกาลเมื่อนั้น โสกเปนอาทิเปนปจจัยแกอวิชชาโดยแท
ประการหนึ่ง โสกเปนอาทิก็บังเกิดเปนแตกามาสวะ ในขณะบุคคลวิโยคพลัดพรากพัสดุ
กามแลกิเลสกาม
แลอาสวะทั้งหลายคือทิฏฐาสวะภวาสวะ
ก็บังเกิดดวยโสกปริเทวทุกขโทมนัส
เหมือนกัน อันวาเทพยดาทั้งหลายมีอายุยืน บริบูรณดวยสีสัณฐพรรณมากดวยสุขสถิตสถาพรยืนนาน
ในวิมานอันสูง อันวาเทพยดาทั้งหลายนั้น ครั้นไดฟงพระสัทธรรมเทศนาแหงสมเด็จพระสุคตทศพล
ญาณถึงซึ่งภัยความกลัวสะดุงจิต เกิดสังเวชตาง ๆ อันบังเกิดแกเทพยดา เมื่อเบญจวรรณบุพพนิมิต
บังเกิดนั้นครั้นแลวก็เกิดอัสสาทะ มีกําลังดวยฉันทราคะอาลัยในอุปปตติภพ คือขันธอันบังเกิดแตกรรม
นั้นขณะนั้นภวาสวะก็บังเกิดอวิชชาสวะก็พลอยบังเกิด เหตุดังนั้นจึงไดชื่อวาโสกปริเทวะเปนอาทิเปน
ปจจัยแกอวิชชาดวยประการดังนี้
เมื่ออวิชชาเปนปจจัยเปนมูลมีแลว สังขารเปนปตยุบันก็มีอันบังเกิดดวย สังขารเกิดแลว
วิญญาณก็เกิดดวยตราบเทาถึงชรามรณะใหมเลาเหตุผลเปนปรัมปราสืบ ๆ แหงเหตุผลสืบเนื่องกันหา
ที่สิ้นที่สุดลงมิไดเหตุ ฉะนั้นภวจักรมีองค ๑๒ มีอวิชชาเปนตน มีชรามรณะเปนที่สุดนั้นประพฤติเปนไป
ผูกเนื่องดวยเหตุแลผลหาที่สุดลงมิได จึงชื่อวาสําเร็จกิจดวยโสกเปนอาทิ
มีคําปุจฉาตอไปเลาวา เมื่ออวิชชาประพฤติเปนไปหาที่สุดระหวางลงมิไดดังนั้น ถาจะวา
อวิชชาเปนกลางอวิชชาเปนปลายก็จะไดอยู คําที่วา “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” ดังนี้ กลาวดวย
สามารถอวิชชาเปนตนก็ผิด
วิสัชนาวาคําที่วา “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” จะไดกลาวดวยสามารถเปนตนนั้นหามิได
กลาวไวเปนประธานตางหาก เพราะเหตุอวิชชานี้เปนประธานแกวัฏฏะทั้ง ๓ คือ กิเลสวัฏฏ กัมมวัฏฏวิ
ปากวัฏฏ เมื่ออวิชชาบังเกิดขึ้นดวยวัตถุอารมณสัมผัส แลเกิดขึ้นดวยอาสวะโสกเปนอาทิก็ดี แล
อวิชชานุสัยที่ยังละเสียมิไดก็ดี
อวิชชาเหลานี้แลเปนอาสันนะเหตุเปนประธานที่จะใหวัฏฏะธรรม
บังเกิด แลวัฏฏะทั้ง ๓ บังเกิดแลวรัดรึงเกี่ยวกระหวัดไวในคนพาลในสังสารวัฏฏะอันแวดลอมไปดวย
ทุกขตาง ๆ เหตุจับมั่นซึ่งอวิชชา คือวายังมิไดละเสียซึ่งอวิชชาอันเปนประธาน ดุจหนึ่งวา ขนดตัวแหง
อสรพิษซึ่งกระหวัดเขาซึ่งแขนแหงบุคคล อันจับมั่นซึ่งศีรษะแหงอสรพิษอันเต็มไปดวยพิษมิไดละเสีย
นั้น ตอเมื่อใดตัดเสียไดซึ่งอวิชชา ดวยอรหัตตมรรคประหารแลวก็พนจากวัฏฏะธรรมทั้ง ๓ ประกอบ
เมื่อนั้นดุจหนึ่งตัดศีรษะแหงอสรพิษขาดแลว แลสละเสียซึ่งขนดตัวแหงอสรพิษจากแขนนั้น สมดวย
วาระพระบาลี “อวิชฺชยเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ” แปลวา “สงฺขารนิโรโธ” อันวา
ความดับซึ่งสังขาร เหตุชื่อวาอวิชชาหาเศษมิได ดวยพระอรหัตแทจริง เหตุดังนั้นจึงกลาววาสังขาร
บังเกิดแตอวิชชาเปนปจจัยนี้ ดวยสามารถอวิชชาเปนประธานธรรมเทานั้น จะไดกลาวดวยสามารถเปน
ตนนั้นหามิได นักปราชญพึงรูวาภวจักรหาที่สุดลงบมิไดดวยประการฉะนี้
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- 51 อนึ่ง ภวจักรปราศจากผูแตงผูกระทํารูเสวยนั้นหตุใด แลสังขารเปนอาทิที่เปนผลนั้น
ประพฤติเปนไปแตเหตุทั้งหลายมีอวิชชาเปนอาทิสิ่งเดียว ภวจักรนั้นก็ไมมีผูตกแตงคือพรหมแลปชา
บดีมเหศวรอันสัตวนับถือ พระพรหมผูประเสริฐตกแตงโลก เปนโลกบิดาวามานี้ก็เปลาสิ้นทั้งนั้น
อนึ่ง เปลาจากตัวตน ผูจะเสวยสุขทุกขทั้งปวง เหตุดังนั้นจึงไดชื่อวาภวจักรปราศจากผู
ตกแตงผูกระทํา ไมมีบุคคลผูเสวยดวยประการฉะนี้
อนึ่งเลา ภวจักรนี้สูญเปลาจากสภาวะเที่ยงจริง เหตุมีเกิดแลดับอยูทุกเมื่อสูญจากสภาวะ
งาม
เหตุเปนธรรมอันเศราหมองกอปรไปในธรรมอันเศราหมองเปลาจากสุข
เหตุมีเกิดแลดับ
เบียดเบียนอยูเปนนิจนิรันดร สูญเปลาจากตน ไมประพฤติตามอํานาจแตงตน เหตุประพฤติเนื่องอยู
ดวยปจจัยของตน สังขารทั้งปวงมีอวิชชาเปนอาทิมิใชตน มิไดเปนของตนมิไดในตนมิไดอํานาจแหง
ตน จึงไดชื่อวาภวจักรเปนสุญญตาสูญเปลาดวยประการดังนี้
เมื่อนักปราชญรูแจงวา ภวจักรมีองค ๑๒ มีอวิชชาสําเร็จดวยโสกเปนตน มีเบื้องตนมิได
ปรากฏ ปราศจากผูกระทําเสวยเปลาจากตัวตนดังนี้แลว พึงรูซึ่งมูล ๒ แลอัทธา ๓
มูล ๒ นั้น คือ อวิชชาเปนมูล ๑ ตัณหาเปนมูล ๑ เปนมูล ๒
อัทธา ๓ นั้น คือ อดีตอัทธา ๑ ปจจุบันอัทธา ๑ อนาคตอัทธา ๑ อวิชชาสังขารทั้งปวงนี้
จัดเปนอดีตอัทธา วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภาวะ ๘ นี้จัดเปน
ปจจุบันอัทธา ชาติ ชรา มรณะ ๓ นี้ จัดเปนอนาคตอัทธา
อนึ่ง ภวจักรอันเดียวจัดเปน ๒ ดวยสามารถแหงมูล ๒ คือ ตัณหา อุปาทาน ภวะ วิญญาณ
นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา นับเปนหนึ่งชื่อวาอวิชชาเปนมูลตัณหาที่เปนมูลนั้น ตั้งตัณหาเปน
ประธานดังนี้ ตัณหา อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา อุปาทาน ภวะ ชาติ
ชรา มรณะ นับเปนหนึ่งชื่อวาตัณหาเปนมูล
แลภวจักรทั้ง ๒ นั้น ฝายอวิชชามูลภวจักร สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาดวย
อํานาจแหงสัตวเปนทิฏฐิจริต มากดวยทิฏฐิ
สวนตัณหามูลนั้น พระพุทธองคตรัสเทศนา ดวยอํานาจแกสัตวเปนตัณหาจริต มากดวย
ตัณหา
อนึ่ง อวิชชามูลนั้น พระพุทธองคตรัสเทศนา ดวยอวิชชาเปนสังสารนายกแกทิฏฐิจริต
บุคคล
ประการหนึ่งอวิชชามูลภวจักรนั้น พระพุทธองคเจาตรัสเทศนาเพื่อจะสําแดงแจงซึ่งผลมิได
ขาดแหงเหตุ เพราะผลยังเกิดเพื่อจะเพิกเสียซึ่งอุจเฉททิฏฐิ
สวนตัณหามูลภวจักรนั้น พระพุทธองคเจาตรัสเทศนาเพื่อจะสําแดงแจงซึ่งชรามรณะแหง
สัตวทั้งหลายอันบังเกิดมานี้ เพื่อจะเพิกเสียซึ่งสัสสตทิฏฐิ
อนึ่งอวิชชามูล พระพุทธองคเจาเทศนา เพื่อจะสําแดงซึ่งลําดับแหง สัขาร วิญญาณ นาม
รูป สฬายตนะ แหงศัพภไสยกสัตว อันมีอายตนะอันบังเกิดโดยลําดับ ตั้งรูปแรกแตกลละรูปนั้น
ฝายตัณหามูล พระพุทธองคเจาเทศนา เพื่อจะสําแดงซึ่งอุปปติกะ สัตวทั้งหลายมีอายตนะ
เปนอาทิ บังเกิดพรอมกันในขณะเดียวแตแรกปฏิสนธิ
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- 52 นักปราชญพึงสันนิษฐานเขาใจเถิดวา ภวจักรนี้ มีสนธิ ๓ สังคหะ ๔ มีอการ ๒๐ มีวัฏฏะ ๔
ภวจักรพัดผันไปหาที่สุดลงมิได
สมาธิ ๓ นั้น คือ ระหวางสังขารกับปฏิสนธิวิญญาณตอกันชื่อวาเหตุแลสนธิอัน ๑
ระหวางเวทนากับตัณหาตอกัน ชื่อวาผลเหตุสนธิอัน ๑
ระหวางภพกับชาติตอกัน ชื่อวาเหตุบุพพกผลสนธิอัน ๑ เปน สนธิ ๓ ดังนี้
เบื้องตนแลเบื้องปลายแหงสนธิทั้งหลาย เปนสังคห ๔ คือ อวิชชากับสังขารเปนสังคหะ
อัน ๑ วิญญาณกับนามรูปสฬายตนะผัสสะเวทนาเปนสังคหะอัน ๑ ตัณหากับอุปาทานภวเปนสังคหะ
อัน ๑ ชาติกับชรากับมรณะเปนสังคหะอัน ๑ เปนสังคหะ ๔ ดังนี้
อาการ ๒๐ นั้น คือ “อดีต เหตุโย ปฺจ อิทานิ ผลปฺจกํ อิทานิ เหตุโย ปฺจอายตึ
ผลปฺจกํ” ดังนี้เปนอาการ ๒๐ ดวยกัน
แลอดีตเหตุ ๕ นั้น คือ อวิชชาสังขารเปนเดิม ไดแกคนพาล
ครั้นอวิชชาครอบงําแลวก็หลงอยูในอวิชชา ก็ยินดีปรารถนาซึ่งอารมณ ตัณหาก็บังเกิด
ครั้นตัณหาบังเกิดแลวก็ถือมั่น อุปาทานก็เกิด ครั้นอุปาทานเกิดแลวเจตนาก็บังเกิด เหตุดังนั้นแล
ตัณหาอุปาทานภวะนี้ พระพุทธองคถือเอาดวยอวิชชาศัพทเปนอดีต เหตุ ๕ คือ อวิชชา สังขาร
“ปุริมกมฺมภวสฺมึ โมโห อวิชฺชา
ตัณหา อุปาทาน ภวะ นี้สมดวยพระพุทธฎีกาตรัสบัณฑูรไววา
อายุหนา สงฺขารา นิกนฺติ ตณฺหา อุปคมนํ อุปาทานํ เจตนา ภโว อิติ อิเม ปฺจ ธมฺมา ปุริมกมฺม
ภวสฺมึ อิธปฏิสนฺธิยา ปจฺจโยติ” แปลวา อันวาหลงอันใดในทุกขอริยสัจเปนตน แลบุคคลหลงดวย
โมหะอันใด แลกระทําตาง ๆ มีกายทุจริตเปนอาทิ หลงนั้นคืออวิชชา
เมื่อบุคคลกระทํากรรมอันนั้น ปุริมเจตนาอันใดบังเกิดขึ้นปรารภวาจะใหทานแลจัดแจง
เครื่องอุปการะไวนาน แตเดือนหนึ่งปหนึ่งแลวแลประดิษฐานนั้นถึงมือปฏิคคาหก เจตนานั้นชื่อวาภาวะ
อันหนึ่งชวนะเจตนาทั้ง ๖ ในตน ในอาวิชชนะวิถีอันเดียว ชื่อวาอายุหนสังขารสัตตมะชวนะเจตนา ชื่อ
วาภวะอันหนึ่งเจตนาทั้งปวงชื่อวาภวะธรรมอันสัมปยุตดวยเจตนาชื่อวาอายุหนสังขาร
ไดแกอดีต
สังขาร
แลความปรารถนาจะเกิดในเมืองฟาเมืองสวรรค
กระทํา ความปราถนานั้นชื่อวาตัณหา

ในพิภพอันใดดวยผลแหงกรรมที่ตน

“อุปคมนํ” อันวาเขาใจผิดอันใด กวาหระทํากรรมนี้แลวเราจะไดเสพกามคุณสุขในที่อันมี
ชื่อโนน เราไดกระทํากรรมนี้แลว เราจักขามพนจากฐานที่นี้ เขาใจผิดถือมั้นดังนี้ ชื่อวาอุปาทาน
อันวาเจตนาแหงทายกอันตกแตง วัตถุทานยกยื่นใหแกปฏิคคาหกก็ดี แลสัตตมะชวะ
เจตนาก็ดี เจตนาอันใดชื่อภวะ ธรรม ๕ ประการนี้แลชื่อวา
“อดีเต เหตุโย ปฺจ อิทานิ
ผลปฺจกํ”
ผล ๕ นั้น คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เปนปจจุบัน แตเหตุ ๕ อันเปน
อดีตเหตุนั้น ยุติดวยวาระพระบาลีพระพุทธฎีกาตรัสบัณฑูรไววา “อิธ ปฏิสนฺธิ วิฺญาณํ โอกนฺติ”
นามรูป ปสาโท อายตนํ ผุฏโฐ ผสฺโส เวทยิตํ เวทนา อิติ อิเม ปฺจ ธมฺมา” แปลวา “ยํ
จิตฺต”ํ อันวาจิตอันใดนักปราชญกลาววาปฏิสนธิ “อิธ ภะว” ในปจจุบันภพนี้ เหตุบังเกิดขึ้นแลวแล
สืบตอกันเขากับภพ “ตํ จิตฺต”ํ อันวาจิตนั้น “วิญญานํ” ชื่อวาวิญญาณ

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก http://www.larnbuddhism.com/visut/
พิมพโดย แมพลอย โกกนุท

- 53 อันวาหยั่งลงอันใดแหงรูปนาม ดุจมาแลวแลเขามา “คพฺเภ” ในครรภแหงมารดา กิริยาที่
หยั่งลงนี้ชื่อวานามรูป
“โย ปสาโท” อันวาผองใสอันใดแหงวิญญาณทั้งหลาย
อายตนะ ๕ มีจักขวายตนะเปนตน

ผองใสนั้นชื่ออายตนะ

คือ

“โย ผสฺโส” อันวาผัสสะอันใดถูกตองซึ่งอารมณ ดุจรูรูปธรรมแลวบังเกิด อันวาถูกตอง
อารมณนั้นชื่อวาผัสสะ
“ยํ เวทยิตํ” อันวาเสวยรสแหงอารมณอันใด อันบังเกิดพรอมดวยผัสสะ อันมีปฏิสนธิ
วิญญาณเปนปจจัยก็ดี อันมีสาฬยตนะเปนปจจัยก็ดีอันวาเสวยซึ่งรสแหงอารมณนั้น อันวาธรรมชาตินั้น
ชื่อวาเทวนา
อันวาธรรม ๕ ประการนี้แลเปนปจจัยแหงกรรม อันกระทํากอนในภพโนน
“อิทานิ เหตุโย ปฺจ” เหตุ ๕ ประการในปจจุบันภพนี้ คือ ตัณหา อวิชชา สังขาร
อุปาทาน ภวะ ปจจุบันเหตุดังนี้
ตั้งตัณหา อุปาทาน ภวะ เปนเดิม อวิชชามาเขาดวยตัณหา อุปาทานศัพท สังขารมาเขา
อีกดวยภาวะศัพท เปนปจจุบันเหตุ ๕ ประการ ยุติดวยวาระพระบาลีวา “อิธ ปริปกฺกตฺตา อายตนานํ
โมโห อวิชฺชา อายุหนา สงฺขารา นิกนฺติ ตณฺหา อุปคมนฺ อุปาทานํ เจตนา ภโว อิติ อิเม ปฺจ
ธมฺมา”
โมโห อันวาหลงในธรรมทั้งหลายดุจกลาวมาแลว แหงสัตวทั้งหลายมีอายตนะอันแกกลา
ชื่อวาอวิชชา
อธิบายวาสัตวอยางนอย ๆ มีจิตสันคติ จิตประหวัดทุพพลภาพมิอาจกอสรางชนกกรรมทั้ง
ปวงได ตอเมื่อมีอายตนะแกกลาจึงจะสําเร็จเจตนากรรมได เหตุดังนั้น ครั้นมีอินทรียแกกลาแลว
ประกอบกรรมอันใดในขณะใด อวิชชาก็บังเกิดดวยในขณะนั้น
อรรถาธิบายพิเศษ นักปราชญพึงรูเถิดดุจกลาวนั้นเถิด
“อายตึ ผลปฺจกํ” ผล ๕ นั้น คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ชื่อวาเปน
ผลในอนาคต เหตุธรรม ๕ ประการ มีวิญญาณเปนอาทินี้ จัดเปนปจจุบันนี้อัทธาเปนผลแท
อาจารยกลาวดวยชาติศัพท เพราะชาติธรรมนั้น เปนอนาคตอัทธา เปนสวนอนาคต ฝาย
ชรามรณะเปนชรามรณะของวิญญาณเปนตน คือ ชรานาม ชรารูป แลมรณะแหงนาม แลรูปสมดวย
วาระ พระบาลีวา “อายตึ ปฏิสนฺธิ วิฺญาณํ โอกนฺติ นามรูป ปสาโท อายตนํ ผุฏโ เวทนา อิติ
อิเม ปฺจ ธมฺมา” ความแปลกก็เหมือนกัน เปนการ ๒๐ ดวยกันชื่อวาภวจักร มีอาการ ๒๐ ดัง
พรรณนามาฉะนี้
อนึ่งเลาธรรม ๕ ประการดังกลาวมาแลว ในปุริภพชื่อวากัมมสัมภารธรรม ๕ ประการ ใน
ปจจุบันภพชื่อวาวิปากธรรม ธรรม ๕ ประการในปจจุบันภพชื่อวากัมมสัมภาร
ธรรม ๕ ประการในอนาคตชื่อวาวิปากธรรม จัดเปนกรรม ๑๐ ประการ จัดเปนวิบาก ๑๐
ประการ

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก http://www.larnbuddhism.com/visut/
พิมพโดย แมพลอย โกกนุท

- 54 กรรม แลวิบาก ๒ ประการนี้ ชื่อวากัมมสังเขป วิบากสังเขป ชื่อวากัมมวัฏฏ วิบากวัฏฏ ชื่อ
วากัมมปวัตติ วิบากปวัตติ ชื่อวากรรมสันตติ วิบากสันตติ ชื่อวากิริยาเหตุแลกิริยาผลเหตุดังนั้นอันวา
ภวจักรนี้ “สเหตุก”ํ ประกอบดวยเหตุ ประกอบดวยทุกขัง อนิจจัง อันตตา มีสภาวะฉิบหายตาง ๆ
มิไดดวยเหตุแท
มีแตเกิดแลดับอยูเปนนิจนิรันดรไมตั้งอยูนานสิ้นกาลเทาใดคอยแตที่จะผันจะแปล
พิการอยูดวยพลันดับดวยพลันสูญ ไมยืนไมยาว ไมแข็งไมกลา พลันผุ พลันทําลาย คอยที่จะหาผล
แหงตน คือ ชราแลมรณโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสอยูทุกเมื่อจะมีสัตวมีบุคคลตนเองแลผูอื่นจะ
มีในธรรมนี้บางหาบมิไดเลยเปนเหตุกับผลแทจริง เหตุใดดังนั้น
“ ธมฺโม พุทฺเธน เทสิโต” อันวาพระจตุราวิยสัจจธรรมแลมรรคตราบเทาถึงอัคคมรรค
ญาณ สมเด็จพระพุทธองคทรงตรัสบัญฑูรไวเพื่อจะใหดับเหตุธรรมมูลธรรม คือ อวิชชา ตัณหา
อันวาศาสนพรหมจารย คือ ศีล สมาธิ ปญญา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาไวเพื่อ
จะใหสิ้นแหงวัฏฏทุกขเมื่ออวิชชาตัณหาดับไดแลว อันวาวัฏฏทุกขทั้ง ๓ อันตัดขาดแลวดวยอัคค
ญาณเปนที่สุด ตราบใดวัฏฏะนั้นก็บมิไดเปนไป คือวาจักรมีพัดผันไปตราบนั้น เมื่อสัตวบุคคลมิไดมีใน
ธรรมอันเนื่องดวยเหตุนั้นแลว ฝายอุจเฉททิฏฐิแลสันนติทิฏฐิก็หามิไดในเมื่อนั้น
“ติยทเมวํ ภูมฺมานํ ” อันวาภวจักรนี้เมื่อผัดผันไป ดุจนัยกลาวมาแลว นัก ปราชญพึงรูโดย
มาติกาอุเทศวาร ๕ ประการโดยสมควรใหมเลา คือ สัจจปภวะ ๑ กิจจะ ๑ วารณะ ๑ อุปมา ๑ คัมภีร
นัย ๑
สัจจปจจปภวะนั้น มีนัยทีพระอรรถกถาจารยเจาสําแดงมาในสัจจนิเทศในลําดับนั้นแลว
กิจจะนั้นคือภวจักรทั้ง ๑๒ นี้ มีกิจจะสอง ๆ คือสําเร็จกิจ แลเปนปจจัยแกธรรมอันอื่น เหตุ
ใดอวิชชา ยังสัตวทั้งหลายอันกอปรดวยอวิชชาใหหลงในอริยสัจ แลหลงในวัตถุ ดวยสามารถปดเสีย
ซึ่งอริยสัจแลวัตถุแลว ก็เปนปจจัยใหสังขารบังเกิด
ฝายสังขาร

มีกิจจะตกแตงซึ่งสังขตธรรม

อันควรตนจะพึงตกแตงแลวก็เปนปจจัยแก

วิญญาณ
สวนวิญญาณ รูซึ่งอารมณแลวก็เปนปจจัยแกนามรูป
ฝายนามเลา ค้ําชูอุดหนุนซึ่งกันและกันดุจไมออสองมัด แลวก็เปนปจจัยแกสฬายตนะ
สวนสฬายตนะประพฤติเปนไปในอารมณเฉพาะแหงตนมีรูปารมณเปนตนแลวก็เปนปจจุย
แกสัมผัส
ฝายวาสัมผัสถูกตองอารมณแลว ก็เปนปจจัยแกเวทนา
สวนเวทนา เสวยรสแหงอารมณแลว ก็เปนปจจัยแกตัณหา
ฝายตัณหา กําหนดในอารมณอันควรจะกําหนดแลว ก็เปนปจจัยแกอุปาทาน
สวนอุปาทาน ถือมั่นในธรรมอันพึงถือเอาแลว ก็เปนปจจัยแกภวะ
ฝายภวะซัดไปซึ่งสัตวในคติตาง ๆ แลว ก็เปนปจจัยแกชาติ
ฝายชาติ ยังอุปาทินนกขันธในภพกําหนดคติตาง ๆ แลวก็เปนปจจัยแกชรามรณะ
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- 55 สวนชรามรณะ อาศัยซึ่งความแกขึ้นแลทําลายแหงขันธทั้งหลายแลวก็เปนปจจัยใหปรากฏ
ในภพอื่น เหตุเปนที่เกิดโสกเปนตน
เหตุดังนั้น ภวะจักรนี้ประพฤติเปนไปโดยกิจละสอง ๆ ในบททั้งปวง นักปราชญพึงรูโดย
สมควรนั้นเถิด
วารณะนั้น คือหามเสียซึ่งมิจฉาทัสสนะเห็นผิดในธรรมทั้งหลาย คือ “ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา” บทนี้พระพุทธองคเจาตรัสเทศนาประสงคจะหามเสียซึ่งความเห็นผิดแหงสัตว อันถือวาโลก
แลตัวตนมีผูแตงมีผูกระทํา
อนึ่ง “ สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ” บทนี้ พระพุทธองคตรัสเทศนา เพื่อจะหามเสียซึ่ง
ความถือผิดวาดวยตัวตนออกจากภพนี้แลวยางไปสูภพอื่น
“ วิฺญาณปจฺจยา นามรูป” บทนี้เทศนา เพื่อจะหามเสียซึ่งฆนสัญญา คือสัตวถือวาตน
เปนแทงเปนกอนแหงปญจขันธอันมิไดเปนแทง แลทําลายแหลกไปเปนจุรณะวิรุณรออยูนั้น ดุจบุคคล
ผาผลเมล็ดตาลเปนสองซีกฉะนั้น
“นามรูปปจฺจยา สฬายตานํ ” เปนอาทิ บทนี้ตรัสเทศนาไวประสงคจะหามเสียซึ่งเห็น
ผิดวา เห็นตน ตนฟง ตนสูดดมลิ้มเลียถูกตอง ตนรู ตนสัมผัส ตนเสวยอารมณ ตนปรารถนา ตนถือเอา
จับเอาซึ่งวัตถุ ตนกอสราง ตนเกิด ตนแก ตนตาย ในสภาวธรรมอันเปลาจากตนมีผูใดเห็นเปนอาทิ
เหตุดังนั้น ภวจักรพระองคเจาตรัสเทศนา เพื่อจะหามเสียซึ่งถือมั่นมิจฉาทิฏฐิตาง ๆ วาโลกแลตัวตนมี
ผูกระทําดังนี้
อุปมานั้นคือ อวิชชามิใหเห็นจริงแทแหงสภาวธรรมทั้งหลายอันเปนแตนามรูปโดนสามัญ
ลักษณะนั้นหามิไดเลย ดุจคนตามืดทั้งสองขางมิไดเห็นซึ่งสรรพรูปารมณทั้งปวงนั้น แลวอวิชชามา
เปนปจจัยใหบังเกิดสังขาร เจตนาเปนเหตุใหเกิดทุกขเลา ดุจหนึ่งคนตามืดไมเห็นทางมืดแลพลาดไป
นั้น แลวสังขารเปนปจจัยใหบังเกิดวิญญาณอันจะตกแตงไปสูภพอื่นเลาดุจหนึ่งคนตามืดพลาดแลวแล
ลมลง
แลวิญญาณมาเปนปจจัยใหเกิดเปนนามรูป อันประกอบดวยทุกขธรรมตาง ๆ อันมีอยู
สําหรับภพที่เกิดนั้น แลประกอบดวยสังกิเลสธรรมเปนอันมาก มีอยูในที่เกิดนั้นดุจคนตามืดพลาดลม
ลงแลวแลตองเสี้ยนหนามเกิดวิการฟกซ้ํานั้น แลวนามรูปมาเปนปจจัยใหเกิดสฬายตนะอันเปนบอเกิด
แหงสังขารทุกข ดุจฟกซ้ําแกขึ้นจวนจะทําลายแลวมีตอมนอย ๆ คือกาฬผุดขึ้นแซมเลา
สฬายตนะ มาเปนปจจัยใหเกิดผัสสะ มีกิจกระทบถูกตองซึ่งอารมณดุจคนตามืด ประมาท
แลกระทบถูกแผลที่ฟกซ้ํานั้น แลวผัสสะมาเปนปจจัยใหเกิดเวทนาอันเปนสุขเวทนา ทุกขเวทนา แล
อุเบกขาเวทนา ใหสฬายตนะทั้งมวล ดุจความเจ็บอันบังเกิดเขานั้น แลวเวทนาเปนปจจัยใหบังเกิด
ตัณหา คือความปรารถนากามภพ รูปภพ อรูปภพ ดุจหนึ่งปรารถนาเพื่อจะพยายาลซึ่งความเจ็บนั้น
แลวตัณหาเปนปจจัยใหบังเกิดอุปาทาน อันถือมั่นเขาใจผิดในธรรมทั้งหลายมีกามภพเปน
อาทิอันเปนพิษนั้น ดุจปรารถนาจะเยียวยาพยาบาลซึ่งความเจ็บ แลวแลทายากินยาผิดสําเเดงอันมิ
ชอบโรคนั้น
แลวอุปาทานมาเปนปจจัยใหบังเกิดภพ อันซัดไปซึ่งสัตวในภพคติตาง ๆ ดุจยาทามิชอบ
โรคในอุปาทินนกสรีระ
แลวภวะมาเปนปจจัยใหบังเกิดชาติ อันสะสมอยูดวยทุกขเปนอันมาก มีคัพโภกันติมูลทุกข
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- 56 เปนอาทิ ดุจหนึ่งวาเกิดกําเริบแหงฟกซ้ําเปนบุพโพโลหิต เพราะเหตุทายาพอกยาอันมิชอบโรคนั้น
แลวชาติมาเปนปจจัยใหบังเกิด ชรา มรณะ อันคร่ําคราทําลายจากปจจุบันขันธ ดุจหนึ่งวา
แตกทําลายออกแหงฟกซ้ํา เหตุวาวิการแกขึ้นดวยบุพโพโลหิตเทานั้น
อุปมาอุปไมยวิเศษ ในภวจักรมีองค ๑๒ นี้ เปนเอกัฏฐานุปมาเปรียบเฉพาะแตอันธกบุรุษ
สิ่งเดียว ดวยอุปไมยภวจักรแตละบท ๆ พระอรรถกถาจารยเจาปรารถนาจะเปรียบอุปมานานาฐาน จึง
ยกบทบาลีสืบใหมเลาวา “ ยสฺมา วา ปน” เปนอาทิเหตุใหแลอวิชชาครอบงําสัตวทั้งหลายใหหลงมิ
ใหรูเห็นซึ่งสภาวะธรรม
คือทุกขแลพระไตรลักษญณญานเปนอาทิ
แลใหรูเห็นวาวิปริตผิดจาก
สภาวะธรรมดุจตอแลฝาอันปดเสียซึ่งมังสจักษุ มิใหเห็นสรรพรูปารมณทั้งปวง
แทจริงธรรมดาวา บุคคลมีตอแลฝาเขาปดจักษุอยูแลวก็มิไดเห็นรูปทั้งปวง แมจะเห็นบาง
ราง ๆ เลา ก็เห็นวิปริตพรางพรายไปไมเห็นแจงฉันใดก็ดี บุคคลที่มีอวิชชาครอบงําแลวก็มิไดบัญญัติ
เปนสัมมาปฏิบัติ ถาปฏิบัติเลาก็ปฏิบัติแตผิด มิใชทุกขอริยสัจเปนตน ถาเห็นเลาก็เห็นแตที่ผิดมี
อุปไมยฉันนั้น
ประการหนึ่งคนพาล ครั้นมีอวิชชาครอบงําแลวก็กอสรางแตสังขารธรรม ๆ เกี่ยวพันตัวไว
ดวยสังขาร อันจะนอมนําตนไปเกิดใหมเกิดอีกใยภพหาที่สุดมิได ดุจหนึ่งตัวดวงแมลงหุมพันตนไว
ดวยฝงรังเหตุสังขารกระทําแตจะใหวนเวียนอยูภายในแหงวัฏฏะทั้ง ๓ คือ กัมมวัฏฏ กิเลสวัฏฏ วิ
ปากวัฏฏนั้น
สวนวิญญาณ ครั้นไดสังขารเปนผูอุปถัมภกแลว ก็ไดชึ่งที่พึ่งในคติตาง ๆ ดุชราชกุมาร
ครั้นปริณายกคือ เชฏฐามาตยชวยอุปถัมภกแลวก็ไดสําเร็จแกสิริราชสมบัติเหตุวิบากวิญญาณนิยมอุป
ปตนิมิต กระทําอุปปตติภพเปนอารมณ คือหนายวาภพอันตนจะพึงไปบังเกิด
อธิบายวาวิญญาณนี้ กําหนดตามสังขารทั้ง ๓ กอง มีกามาพจรกุศลเปนตน ตนก็เล็ง
กามาพจรและกระทํากามาพจรเปนอารมณยังนามรูป คืออุปตติขันธเปนอันมาก คือ เทวดา มนุษย
ดิรัจฉานนกเนื้อนอนใหญ ดวยหนอนเปนอาทิ ในปฏิสนธิกาลแลประวัติกาลดุจคนมายากระทํามายา
ลอลวง สําแดงไมจริงตาง ๆ
ฝายสฬายตนะ ตั้งมั่นในนามแลรูปก็ถึงซึ่งเจริญแพรหลายไพบูลยภาวะวิเศษดวยที่ตั้ง ดุจ
หนึ่งกอไมอันตั้งอยูในภูมิอันดี
สวนผัสสะเลา ก็บังเกิดสัมผัสแหงอายตนะทั้ง ๒ คืออัชฌัตติกายตนะพาหิรายตนะ เปนวิส
ยีสยาธาร เฉพาะหนาตอกันแลกันนั้น ดุจไฟอันบังเกิดดวยธนูไมเปนสีไฟทับฝนซึ่งกันแลกันนั้น
สวนตัณหา ครั้นเสวยเวทนาอันเปนสุข ปรารถนาสุขอันอื่นอีกไดเสวยทุกขแลวปรารถนาหา
สุขก็เจริญยิ่งขึ้นไปอีก ดุจบุคคลถูกไฟแลวอยากน้ําหาไดกินซึ่งน้ําเกลือ แลวแลกระหายอยากน้ํานั้น
ฝายอุปาทาน เมื่อบุคคลอยากยินดีที่จะบังเกิดในภพแลว ก็ถือมั่นซึ่งสังขารทุกขในภพที่
เกิดตามตัณหานั้น ดุจบุคคลอยากน้ําแลวไดกินซึ่งน้ําระงับความอยากน้ํา
สวนภาวะเลา เมื่อบุคคลไดซึ่งที่เกิดแลวก็ยินดีดวยตัณหาทิฏฐิอันถือมั่นผูกพันในภพ อัน
พรอมเพรียงดงยทุกขอันนํามาซึ่งความฉิบหายดุจปลาอันโลภในเหยื่อแลวคาบกินซึ่งเบ็ดอันเกี่ยวกับ
เหยื่อนั้น
ฝายชาติเลา เมื่อภพมีแลวก็มีดวย ดุจพืชมีแลวหนอก็มีดวย
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- 57 ฝายชรามรณะ ครั้นชาติคือความเกิดมีแลวก็ตามมาดวย ดุจตนไมอันบังเกิดขึ้นแลวก็จะลม
ลงเลา
เหตุดังนั้น อันวาดวยอุปไมยตอภวจักรนี้ นักปราชญพึงรูโดยเอกัฏฐานุปมา แลนามฐานุป
มา เปนสทิสูปนา แลวิสทิสุปมาดุจพรรนามาฉะนี้
คัมภีรนั้น คือภวจักรปจจยาการเทศนา กอปรดวยคัมภีรคือความลึก ๔ ประการ คือ อัตถ
คัมภีร ๑ ธัมมคัมภีร ๑ เทศนาคัมภีร ๑ ปฏิเวธคัมภีร ๑
อัตถคัมภีรนั้น คือกิริยาที่จะตรัสรูซึ่งผลแหงเหตุ คือชรามรณะมีมาแตชาติ เวนจากชาติแล
จะมาแตธรรมอันอื่นหามิไดเลย คือมาแตชาตินั้นเปนเที่ยงแท แลตรัสรูสภาวะแหงชรามรณะมีไปใน
เบื้องหนา ๆ สมควรแกปจจัยแหงตน คือชาติจริงแทมิไดผิดมิไดมีมาแตธรรมอันอื่นยากนักยากหนา
สังขารมีมาแตอวิชชาเวนจากอวิชชาแลวมิไดมี คือมีมาแตอวิชชานั้นเปนเที่ยงแท แลจะตรัสรูสภาวะ
แหงสังขารมีไปในเบื้องหนา ๆ สมควรแกปจจัยแหงอวิชชานั้นจริงแทมิไดผิด มิไดมีมาแตธรรมอันอื่น
จะรูอยางนี้ยากกวายากนัก ปจจัยการภวจักรจึงไดชื่อวา อัตถคัมภีร
อนึ่งธรรมนั้น
ไดแกเหตุคืออวิชชามีแดนอํานาจเปนไปเทาใดเปนปจจัยเปนเหตุดวย
ประการใด แลมาเปนปจจัยใหเกิดสังขารแลสังขารมีอวิชชาเปนปจจัยดวยประการนั้นตรัสรูยากนัก แล
ชาติมีแดนอํานาจเปนไปเทาใดเปนเหตุปจจัย แลมาเปนปจจัยใหเกิดชรามรณะ
แลชรามรณะ มีชาติเปนปจจัยดวยประการนั้น ตรัสรูก็ยากนักหนาเหตุดังนั้น ปจจยาการภว
จักรจึงไดชื่อวา ธัมมคัมภีร
เทศนาคัมภีรนั้น คือเวไนยสัตวทั้งปวงจึงพึงตรัสรู ซึ่งพระปจจยาการธรรมนี้ดวยประการใด
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพระปฏิจจสมมุปบาทปจจยาการนี้ โดยควรแก
พุทธอัชฌาสัย แลอนุกูลตามเวไนยอัชฌาสัย จริตวาสนาอินทริยาธิมุตตแหงสัตวอันพึงตรัสรูนั้น
เทศนาเปน ๔ อยางในพระสูตรทั้งปวง บางพระสูตรเปนอนุโลมเทศนา บางพระสูตรเปน
ปฏิโลมานุโลมเทศนา เปนปฏิสนธิจตุสังเขปเปนทวีสนธิติสังเขป เปนเอกสนธิทวีสังเขป ดุจวัลลีหารก
บุรุษ ๆ ตัดเครือเขา ๔ จําพวก ซึ่งวิสัชนาในตนแรกปรารภแลวนั้นชื่อวาเทศนาคัมภีร
ปฏิเวธคัมภีรนั้น คือสภาวะอันใดแหงอวิชชาเปนตน แลธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเปนตนนั้น
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูโดยลักษณะแหงตน มีอญาณลักษณะเปนตน สภาวะนั้นลึกยิ่งนัก เหตุ
จะหยั่งลงเปนอันยาก แมพระญาณอันอื่นนอกจากพระสัพพัญุญาณแลว มิอาจเพื่อจะหยั่งลงในภว
จักรปจจยาการนั้นได ชื่อวาปฏิเวธคัมภีร
คํากอนก็สมดวยคําหลัง
อวิชชานี้มีสภาวะเปนขาศึกแกญาณอันจะตรัสรูซึ่งทุกขาทิ
ลักษณะ จะเห็นซึ่งทุกขาทิลักษณะแลตรัสรูซึ่งอริยสัจ สวนอวิชชาครอบงําเสียมิใหรูมิใหเห็นโดยแท
สวนสังขารมีสภาวะตกแตงแลสัมปยุตตธรรม แตตางออกเปนสภาวะ คือ อบุญญาภิสังขาร
เปนบุญญาภิสังขาร เปนอเนญชาภิสังขาร
ฝายวิญญาณมีสภาวะสูญเปลา แลมิไดขวนขวายจะยางไปอื่นจากมาตรวาอุปปาทะ ฐิติ
ภังคะ แลวแลบังเกิดขึ้นสภาวะตอเขากันกับภพใหม
สวนนามรูปเลา มีสภาวะเกิดกับพรอมกันดวย แลพรากจากกันแตนามฝายนาม แลนาม
วิโยคจากรูป ๆ วิโยคจากนาม แลรูปฝายรูปขางกลาปรวมกันในกลาปเดียว ในภพบางอันนั้นแล รูปสํา
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- 58 เสร็จมนกิจแลรูปมนกจตามวิสัยแหงตน
สวนสฬายตนะนั้นเลา มีสภาวะเปนใหญคืออินทรียมีจักขุนทรียเปนตน แลสภาวะเปนโลก
ธรรมแลเปนทวารเปนขเตเปนวินัยแหงรูปารมณเปนตน อันมาสูโยคเทศ มีสภาวะถูกตองแลกระทบ
แหงสัมผัสทั้งหลาย ๕ มีสภาวะเสวยซึ่งรสแหงอารมณ ๖ มีจักขุสัมผัสเปนอาทิ แลประชุมเขาแล
ปรากฏพรอมกัน แหงจิตเจตสิกธรรมทั้งหลายมีจักขุทวาริกจิตเปนตน
สวนเวทนาเลา มีสภาวะเปนสุขเปนทุกข เปนอุเบกขาเปนตนนิชชีวธรรม แลวรูเสวยอารมณ
ตาง ๆ ดุจมีชีวิต
สวนตัณหามีสภาวะยินดี ดวยสัมปติกอภินันทะ แลพลวตัณหาดุจกล้ํากลืนซึ่งอารมณแล
วัตถุแลว แลซาบซานอยูในวัตถุอารมณคือ สกปริกขารเปนอาทิ เปนตัณหานที ตัณหาสมุทรจะถมให
เต็มใหตื้นขึ้นเปนอันยากนัก
ฝายอุปาทานเลา มีสภาวะถือมั่นดวยกาม แลถือมั่นดวยทิฏฐิถือมั่นดวยสีลวัตร แลถือมั่น
โดยประการอันจากลักษณะอันจริงแทมาตรวานามรูปแลบุคคลอันจะขามเปนอันยากนัก
สวยภพมีสภาวะขวนขวาย แลกอสรางเจตนากรรม เพื่อภพแลซัดโยนไปซึ่งสัตวในกําเนิด
คติ ฐิติ สัตตาวาสเปนอันมาก
ฝายชาติเลา มีภาวะเกิดขึ้นแลเกิดดวยดี แลหยั่งลงแลปรากฏขึ้นดวยสามารถคัพภไสยกะ
สังเสทชะ อัณฑชะ อุปปาติกะปฏิสนธิในภพเปนอาทิ
สวนชรามรณะ มีสภาวะกอปรดวยขยายธรรม คืออุปาทินนกขันธใหม ๆ อยูแลวใหเกาเขา
เลา ดวยฟนหักแกมตอบศรีษะหงอกยอหยอนแหงอังคาอวัยวะเปนอาทิ แลใหแปรปรวนดวยทําลาย
ขันธเปนสมมติมรณะ แลขณิกมรณะ เศษจากทิฏฐานสัตว สังขารอันเปนที่รักเปนอาทิ บุคคลจะหยั่งรู
หยั่งเห็นดวยเหตุนี้เปนอันยากยิ่ง ภวจักรนี้สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเทศนา ชื่อวาปฏิเวธคัมภีร
ดวยประการฉะนี้
แลนัยเภทอีก ๔ ประการ คือ เอกัตตนัย ๑ นานัตตนัย ๑ อพยาปารนัย ๑ เอวังธัมมตานัย ๑
นักปราชญพึงรูดุจนัยที่สําแดงมาในติกอุทสวาร ชื่อวาวรรณะนั้นเถิด
“อิทํ หิ คมฺภีรโต อคาธํ ” หิ เพราะ “ ยสฺมา” เหตุใด “ตสฺมา ” เหตุนั้น “โกจิ ปุคฺค
โส ” อันวาบุคคลผูใดผูหนึ่ง เมื่อยังทําลายมิไดซึ่งภวจักรนี้ “ อคาธํ” อันหาที่พึ่งมิไดโดยลึกนัก
นั้น “ทุรติยานํ ” อันวาบุคคลจะลวงขามพนเปนอันมาก เหตุชัฏดวยนัยตาง ๆ “ญาณาสินา” ดวย
ดาบคือวิปสสนาปญญาเปนอาทิอันลับอานเปนอันดีเหนือศิลาอันประเสริฐ คือสมาธิ แลบุคคลนั้น “
อนตีโต”
ก็มิอาจลวงขามเสียไดซึ่งสารภัยอันทับทวีอยูเปนนิจนิรันดร ดุจมณฑลแหงอสุนีบาตใน
มาตรวาแตความฝน คือวาจะฝนเห็นวาขามสังสารภัยก็หามิได เหตุการณดังนั้นพระพุทธโฆษาจารย
เจา เมื่อจะกลาวอางสาธกสูตรซ้ําเพื่อจะสําแดงซึ่งปฏิจจสมุปบาท อันลึกล้ําคัมภีรภาพอันมีในมหา
นิทานสูตรในคัมภีรทีฆนิกายโนน จึงกลาววา “ วุตฺตํปเจตํ คมฺภีโร จายํ อานนฺท ปฏิจจสมุปฺปาโท
คมฺภีราวกาโสจ” เปนอาทิ เหตุใด จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสไวแกพระอานนทดังนี้ แลแมน้ําไดนาม ๔
ประการ คือ
แมน้ําอันหนึ่งตื้นประมาณเพียงเขา สะสมดวยหญาแลใบไมมีพรรณขุนเขียวดวยน้ําหญาน้ํา
ใบไม ดูไปปรากฏดุจลึกสัก ๑๐๐ วา
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- 59 แมน้ําอันหนึ่งลึกประมาณสัก ๑๐๐ ศอก มีน้ําใสดุจน้ําแกวแลดูไปดุจตื้นเพียงเขา
แมน้ําอันหนึ่งตื้น แลดูไปก็เห็นวาตื้น ดุจน้ําในอางเปนอาทิ
แมน้ําอันหนึ่งลึก แลดูไปก็เห็นวาลึก ดุจน้ําในมหาสมุทรในเชิงเขาพระสุเมรุราช
ดูกรสําแดงอานนท อันวาพระปฏิจจสทุปบาทนี้ ลึกก็ลึกแลพิจารณาไปก็ปรากฏลึก ดูกร
สําแดงอานนท
“อยํ ปชา ” อันวาสัตวนิกายนี้ เหตุมิไดรูซึ่งพระปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ โดยญาตปริญญา
ภิสสมัย
“อนนฺโพธา ” เหตุมิไดรูตีรณปญญา แลปหานปริญญา
“ตนฺตากุลกชาตา ” ฟนเฝอยิ่งนักดวยกิเลสวัฏฏ กัมมวัฏฏ วิปากวัฏฏ ดุจดวยแหงนาย
ชางหูกอันหนูกัด จะสางออกใหเห็นวานี้ ตนนี้ปลาย จะประสมตนตอตน ปลายตอปลายนั้นยากนักหนา
“คณคณฺฑิกชาตา ” ถามิดังนั้นฟนเฝอนดุจรังนกกระจาบ
“มฺุชปพฺพชฺภุตา ” ยุงดุจหนึ่งหญาปลองมุงกระตาย อันบุคคลฉีกกระทําเชือกผูกเขา
แลว
บุคคลจะสะสางประสมกันเขายากนักหนาเวนไวแตบุคคลผูมีเพียรจึงจะสะสางไดในตนตอตน
ปลายตอปลาย ฉันใดก็ดี พระปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ ฟนเฝอยุงเหยิงยิ่งนัก อุปไมยเหมือนดังนี้
สัตวทั้งหลายเวนจากพระโพธิสัตวทั้ง ๒ จําพวกแลวมิอาจสางได เมื่อสัตวทั้งหลายสาง
มิไดแลว ก็ฟนเฝอยุงอยูดวยทิฏฐิตาง ๆ อันมากกวามากนักก็ลวงเสียมิไดซึ่งอบายภูมิทั้ง ๔ คือ นรก
ดิรัจฉาน เปรต อสุรกาย แลสังสารวัฏฏ หมองมัวดวยสรรพทุกขตาง ๆ คือ ชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทว
ทุกข โทมนัส บมิรูแลวยุติแลวสนธิเลา ปฏิสนธิแลวจุติเลา วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาสทั้ง ๙ หาที่สุดลง
มิได เหตุใดเหตุดังนั้น เปนคําสั่งสอนแหงพระพุทธโฆษาจารยเจาวา
“ ปณฺฑิโต” พระโยคาพจรผูมีปญญา เมื่อปฏิบัติจะใหเปนความสุขความเจริญแกตนและ
ผูอื่น พึงสละเสียซึ่งนวกรรมการปลิโพธคันอันอื่นแลว แมไฉนก็จะพึงไดญาณอันหยั่งลงสูหองแหง
ปจจยาการอันคัมภีรภาพพนพิสัยแหงประเทศญาณ เปนพื้นภูมิแหงพระวิปสสนากรรมฐานดวยประการ
ใด ประกอบดวยสติเปนอันดี แลพึงประกอบความเพียรเนือง ๆ จงทุกเมื่อดวยประการดังนี้เถิด ได
วิสัชนามาในพระปฏิจจสมุปบาทธรรมยุติเเตาเทานี้
เมื่อพระโยคาพจรตั้งธรรม ๖ กอง มีขันธทั้ง ๕ เปนตน มีพระปฏิจจสมุปบาทเปนที่สุดไว
เปนพื้น คือพิจารณาใหรูจักลักษณะแหงธรรมทั้ง ๖ กอง ยืนหนวงเอาธรรมทั้ง ๖ กองนี้ไวเปนอารมณ
ไดแลวลําดับนั้นจึงเอาศีลวิสุทธิ แลจิตวิสุทธิมาเปนราก
ศีลวิสุทธินั้นไดแกพระปฏิโมกขสังวรศีล ที่สําแดงแลวในพระปาฏิโมกข
จิตตวิสุทธินั้น ไดแกอัฏฏฐสมาบัติ ๘ ประการ ที่สําแดงแลวในพระสมถกัมมัฏฐาน
เมื่อตั้งศีลวิสุทธิ จิตวิสุทธิ ๒ ประการไวเปนรากแลว ลําดับนั้นใหพระโยคาพจรจําเริญวิ
สุทธิทั้ง ๕ สืบขึ้นไปโดยลําดับ ๆ เอาทิฏฐิวิสุทธิ
แลกังขาวิตรณวิสุทธิเปนเทาซายเทาขวา เอามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ แลปฏิปทา
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- 60 ญาณทัสสนวิสุทธิเปนมือซายมือขวาแลวเอาญาณทัสสนวิสุทธิเปนศีรษะเถิด
ยกตนออกจากวัฏฏสงสารได

จึงจะอาจสามารถที่จะ

แลทิฏฐิวิสุทธินั้น มีอรรถาธิบายเปนประการใด
อันวาปญญาอันพิจารณาซึ่งนามรูปโดยสามัญลักษณะ มีสภาวะเปนวิปริณามธรรม บมิ
“ผุสฺ
เที่ยงเปนอาทิก็ดี โดยสภาวะลักษณะ คือลักษณะแหงตนบมิไดทั่วไปแกสิ่งอื่นมีอาทิคือ
สนลกฺขโณผสฺโส ” อันวาผัสสะเจตสิกอันมีถูกตองเปนลักษณะ “กฺกขฬลกฺขณา ปวี ” อันวา
ปฐวีธาตุมีสภาวะกระดางเปนลักษณะ ปญญาอันพิจารณาเห็นโดยสภาวะลักษณะเปนอาทิดังนี้ก็ดี ก็
ไดชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ เหตุปญญาดังพรรณนามานี้ ชําระเสียซึ่งมละมลทินคือทิฏฐิอันเห็นผิดเห็นวาตนวา
ตนในนามแลรูปนั้น “ ” “ตํ สมฺปาเทตูกาเมน สมถยานิเกน ” แลพระโยคาพจรเจาผูเปนสมถยา
นิก บําเพ็ญสมถกัมมัฏฐานนั้น ถาปรารถนาจะยังทิฏฐิวิสุทธิใหบริบูรณ ก็พึงเขาฌานสมาบัติอันใด
อันหนึ่งตามจิตประสงคยกเสียเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเหตุเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
นั้นลึกละเอียดนัก ปญญาโยคาพระจรกุลบุตรผูเปนอาทิกัมมิกแรกทําความเพียรจะพิจารณาไดเปนอัน
มาก ยกเวนสัญญานาสัญญายตนะเสียแลวพึงเจริญตามชอบน้ําใจเถิด
“อฺญตรโต วุฏาย ” เมื่อออกจากสมาบัติอันใดอันหนึ่งที่ตนไดจําเริญแลว ก็พึง
พิจารณาซึ่งองคแหงญาณ มีวิตกเปนอาทิเจตสิกธรรมทั้งปวงแตบรรดาที่สัมปยุตดวยองคแหงฌานนั้น
ใหแจงโดยลักษณะแลกิจแลปจจุปปฏฐาน แลอาสันนการณแหงองคฌานแลธรรมอันสัมปยุตดวยองค
ฌานนั้นแลว ก็พึงกําหนดกฏหมายวาองคฌาน แลธรรมอันสัมปยุตดวยองคฌานนี้ แตลวนเปน
นามธรรมทั้งสิ้น ดวยอรรถวานอมไปจําเพาะหนาสูอารมณ เมื่อกําหนดกฏหมายดังนี้แลว แลแสวงหา
ที่อยูแหงนามธรรมนั้น
ก็จะเห็นแจงวาหทัยวัตถุเปนที่อยูแหงนามธรรม
แลเปนที่อาศัยแหง
นามธรรม “ ยถา นาม ปุริโส” มีอุปมาดุจบุรุษอันเห็นอสรพิษ ณ ภายในเรือน “อนุพนฺธมโน
” บุรุษผูนั้นติดตามสกัดดู ก็รูแจงวาอสรพิษอยูที่นี่ ๆ และมีอุปมาฉันใด พระโยคาพจรผูแสวงหาที่อยู
แหงนามธรรมนั้นก็เห็นแจงวาหทัยวัตถุ เปนที่อยูแหงนามธรรมมีอุปไมยดังนี้
“ รูป ปริคฺคณฺเหติ” แลวพระโยคาพจรเจาพิจารณารูปธรรมตอไปเลา ก็เห็นแจงหทัย
วัตถุนั้นอาศัยซึ่งภูตรูปแลรูป ๆ ทั้ง ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย นั้นเปนที่อาศัยแหงหทัยวัตถุ คืออุ
ปาทายรูปอื่น ๆ จากหทัยวัตถุนั้นก็อาศัยภูตรูปสิ้นดวยกัน
เรียกวารูป ๆ นั้น ดวยอรรถวารูฉิบหายดวยอุปทวะอันตรายตาง ๆ
“สงเขปโต ววตฺถาเปติ ” ลําดับนั้นพระโยคาพจรเจา จึงกําหนดกฏหมายโดยสังเขปวา
“นมนลกฺขณํ นามํ ” นามธรรมนี้มีลักษณะอันนอมไปสูอารมณ “รูปนลกฺขณํ รูป
” รูปธรรมนี้มีลักษณะรูฉิบหายดวยอันตราย ๆ มีรอนแลเย็นเปนอาทิ พระโยคาพจรผูเปนวิสุทธิ
วิปสสนายานิกคือเปนแตฝายพิจารณาสิ่งเดียวนั้นก็ดี ยอมพิจารณาธาตุทั้ง ๔ ประการโดยนัยสังเขป
โดยนัยพิสดาร ดวยธาตุปริคคหณอุบายอันใดอันหนึ่งอาจารยสําแดงแลวในจตุธาตุววัตถาน
“อาวีภูตา ธาตูสุ ” ในเมื่อพิจารณาธาตุทั้ง ๔ ประการโดยลักษณะแลกิจปรากฏแจงแลว
พระโยคาพจรเจาพึงพิจารณาสืบตอไปในอาการ ๓๒ มีเกศาเปนอาทิ มีมัตถลุงคังเปนปริโยสาน
แทจริง เกศานี้จัดเปนปฐวีธาตุก็จริง แตยังมีอาโปเตโชวาโยซับซาบอยู ซึ่งเปนปฐวีสิ่ง
เดียวนั้นหามิได เกศาแตละเสน ๆ นั้นกอปรไปดวยรูปกลาปถึง ๕ กลาป เปนกัมมัชชสมุฏฐานกลาป ๒
อาหารสมุฏฐานกลาป ๑ จิตตสมุฏฐานกลาป ๑ อุตุสมุฏฐานกลาป ๑ เปน ๕ กลาปดวยกัน
ในกัมมัชชสมุฏฐานกลาป ๒ นั้น คือ กายทสกะกลาป ๑ ภาวทสกะกลาป ๑
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- 61 กายทสกะนั้น กอปรไปดวย ๑๐ ประการ คือ ปวี อาโป เตโช วาโย วัณโณ คันโธ รโส
โอชา เปน ๘ เอาชีวิตกับกายประสาทเพิ่มเขาเปน ๑๐ เรียกวากายทสกะ
ภาวสกะนั้นมีรูป ๑๐ ประการเหมือนกัน แปลกกันแตภาวะรูปขางกายทสกะนั้นมีกาย
ประสาทเปนคํารบ ๑๐ ขางสภาวทสกะนี้มีภาวรูปเปนคํารบ ๑๐ เขาดวยกันเปนกัมมัชชรูป ๑ กลาป
ดังนี้
แลอาหารสมุฏฐานกลาป ๑ นั้น คือ สุทธัฏฐกลาป กอปรดวยรูป ๘ ประการ คือ ปวี อาโป
เตโช วาโย วัณโณ คันโธ รโส โอชา เปน ๘ ประการดังนี้
ยังจิตสมุฏฐานกลาปอันหนึ่ง อุตุสมุฏฐานกลาปอันหนึ่งนั้น ก็เหมือนกันกับอาหารสมุฏฐาน
กลาป คือจัดเอาแตสุทธัฏฐกลาปมีรูป ๘ ประการ เหมือนกัน
สิริรูปในกัมมัชชสมุฏฐฐานกลาป ๒๐ ในอาหารสมุฏฐานกลาป ๘ ในจิตตสมุฏฐานกลาป ๘
ในอุตุสมุฏฐานกลาป ๘ จึงเปนรูป ๔๔ ประการดวยกัน
ตกวาผมแตละเสนนี้ ประกอบดวยรูปถึง ๔๔ โลมาเลาก็เหมือนกันประกอบดวยรูปถึง ๔๔
ยกแต อุทริยัง กรีสัง ปุพโพ เสโท อัสสุ เขโฬ สิงฆานิกา มุตตัง ยกเสีย ๘ กระการนี้แลว ยังโกฏฐาส
ทั้ง ๒๔ มีเกศาเปนอาทินั้นแตลวนปรกอบดวยรูป ๔๔ ดวยกัน
แลโกฏฐาสทั้ง ๔ คือ เสโทเหงือ อัสสุน้ําตา เขโฬน้ําลาย สิงฆานิกาน้ํามูก ทั้ง ๔ นี้กอปร
ดวยรูปกลาป ๒ กลาป เปน อุตุสมุฏฐานกลาป ๑ จิตตสมุฏฐานกลาป ๑
อุตุสมุฏฐานกลาป ๑ นั้น จัดเอาสุทธัฏฐานกลาปดวยรูป ๘ ประการ คือ ปวี อาโป เตโช
วาโย วัณโณ คันโธ รโส โอชา เปน ๘ ประการดังนี้
แลจิตตสมุฏฐานกลาปนั้น ก็จัดเอาแตสุทธัฏฐานกลาปมีรูป ๘ ประการเหมือนกัน
สิริในอุตุสมุฏฐานกลาป ๘ จิตตสมุฏฐานกลาป ๘ จึงเปน ๑๖ ประการดวยกัน
ตกวา เวโท อัสสุ เขโฬ สิงฆานิกา โกฏฐานทั้ง ๔ ประการนี้ แตละสิ่ง ๆ กอปรไปดวยรูป
๑๖ รูปดวยประการดังนี้ แลโกฏฐานทั้ง ๔ คือ อุทริยังอาหารใหม กรีสังอาหารเกา ปุพโพหนอง มุตตัง
มูตรทั้ง ๔ ประการนี้ กอปรดวยรูปกลาปอันหนึ่ง ๆ คืออุตุสมุฏฐานกลาป มีรูป ๘ ประการ คือ ปวี
อาโป เตโช วาโย วัณโณ คันโธ รโส โอชา เปนคํารบ ๘ ตกวาอุทริยังก็มีรูป ๘ กรัสังก็มีรูป ๓ ปุพโพ
หนองก็มีรูป ๘ มุตตังกฌมีรูป ๘ พระโยคาพจรเจาผูบําเพ็ญทิฏฐิวิสุทธิ พึงพิจารณาอาหาร ๓๒
ประการโดยนัยวิตถาร ดุจดังจะพรรณนามาฉะนี้
“อิมสฺมึ ทฺวตฺตึสากาเร อานีภูเต ” ในเมื่อพิจารณาทวัตติงสาการปรากฏแจงในสันดาน
แลว พระโยคาพจรเจาจึงพิจารณาอาการอีก ๑๐ ประการสืบตอไปเลา
แลอาการ ๑๐ ประการนั้น คือ เตโชธาตุ ๔ วาโยธาตุ ๖ จึง ๑๐ ประการ
เตโชธาตุอันชื่อวาปริณามัคคี ที่เปนพนักงานเผาอาหารใหยอยนั้นเมื่อเปนกัมมสุฏฐานมีรูป
บังเกิดพรอมดวยกลาป ๑ คือชีวิตนวกะ เมื่อเปนจิตตสมุฏฐาน แลอุตุสมุฏฐาน อาหารสมุฏฐานมีรูป
เกิดพรอมไดละ ๘ ๆ คือสุทธัฏฐานกลาปประสมเขาเปนรูป ๓๓
“ ตถา จิตฺตเช อสฺสาสปสฺสาสโกฏาสมฺหิ” ในเมื่อโกฏฐาสอันหนึ่ง คือ อัสสาสะ
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- 62 ปสสาสะ ระบายลมหายใจเขาออก เมื่อเปนจิตตัชชะเกิดแตจิตนั้น มีรูปเกิดพรอม ๙ ประการ คือธาตุ
ทั้ง ๔ วัณโณ คันโธ รโส โอชา รวมเขาเปน ๘ เอาสัททารมณอัน ๑ เพิ่มเขาอีก เรียกวาสัททานวกะ
เมื่อเปนกัมมสุมฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อาหารสมุฏฐาน มีรูปเกิดพรอมละ ๘ ๆ คือ สุทธัฏฐก
ลาปเปนประธานเขาดวยกันเปนรูป ๓๓
“ เสเสสุ อฏสุ อากาเรสุ” แลอาการทั้ง ๘ ประการ คือเพลิง ๓ ลม ๕ อันเศษจาก
ปริณามัคคี แลลมอัสสาสะปสสาสะนั้นก็มีรูปบังเกิดพรอม ๓๓ เหมือนกัน
“ ตสฺเสวํ วิตฺถารโต ทฺวาจตฺตาฬีสาการวเสน” เมื่อพระโยคาพจรเจา พิจารณาอาการ
ทั้ฃ ๔๒ คือ ปีธาตุ ๒๐ อาโปธาตุ ๑๒ เพลิง ๔ ลม ๖ ปรากฏแจงโดยนัยพิสดารดังพรรณนามาฉะนี้
แลว
“สฏี รูปานี ปากตานิ ” อันวารูป ๖๐ ประการ คือจักขุทสกะ ๑๐ โสตทสกะ ๑๐ ฆานทส
กะ ๑๐ ชิวหาทสกะ ๑๐ กายทสกะ ๑๐ วัตถุทสกะ ๑๐ รวมเปน ๖๐ ดวยกันก็ปรากฏแจงเปนอันดี
“ เอกโต กตฺวา” พระโยคาพจรเจาจึงประมวลรูปทั้งปวงนั้นเขาเปนหมวดอันเดียวกัน
พิจารณาโดยลักษณะวารูปทั้งปวงนี้มีลักษณะรูฉิบหายเหมือนกันสิ้น จะมั่นจะคงจะเที่ยงจะแทแตสัก
สิ่งหนึ่งนั้นหามิได
“ตสฺเสวํ ปริคฺคหิตรูปสฺส ” เมื่อพระโยคาพจรเจา พิจารณาเห็นกองรูปดวยประการดังนี้
แลว
“ ทวารวเสน อรูปธมฺมา” อันวาอรูปธรรมทั้งปวง คือจิตแลเจตสิกก็ปรากฏแจงแกพระ
โยคาพจรเจานั้น ดวยสามารถทวาร คือจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร กายทวาร มโนทวาร
“เสยฺยถีทํ ” จึงมีคําปุจฉาวาจิตแลจิตสิกจะปรากฏดวยสามารถทวารนั้นเปนดังฤๅ
จึงวิสัชนาวา จิตเจตสิกนี้มีทวารทั้ง ๖ เปนที่อาศัย เมื่อพิจรณาทวานทั้ง ๖ แจงประจักษ
แลวก็จะรูจักจิตเจตสิกที่อาศัยทวาารทั้ง ๖ นั้นเปนแท จับที่อยูไดแลว คนอาศัยนั้นจะไปไปก็จับได
ดวยกัน
แลจิตที่อาศัยทวารทั้ง ๖ นั้น จัดเปนโลกิยจิต ๘๑ คือ ทวิปญจวิญญาณ ๑๐ มโนธาตุ ๓
มโนวิญญาณธาตุ ๖๘
แลเจตสิกที่เกิดพรอมดวยโลกิยจิต ๘๑ นั้น คือ ผัสโส เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา
ชีวิตินทรีย มสิการทั้ง ๗ นี้ เปนสัพพจิตสาธารณทั่วไปในจิตทั้งปวง
“อวิเสเสน ” สําแดงดังนี้ ดวยสามารถมิแปลกกัน แทจริงจิตทั้งปวงนั้น ถามีแตสัพพจิต
สาธารณเจตสิก บังเกิดพรอมแตประการนี้ก็ยังบิมิตางกันกอน ตอเมื่อใดมีเจตสิกอื่นนอกออกไปกวานี้
ประกอบ จิตจึงแตกแยกจึงตางกันออกไปดวยอํานาจเจตสิก
เจตสิกไวแต ๗ ประการ คือ สัพพจิตสาธรณเจตสิกนั้น
สําแดงจิตเลนก็สําแดงแตจิตโลกิยะ จิตที่เปนโลกุตตรนั้นจะไดสําแดงไวหามิได
“ อนธิกตตฺตา” เหตุวาจิตโลกุตตระนั้น พระโยคาพจรผูบําเพ็ญสมถวิปสสนายังไมได

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก http://www.larnbuddhism.com/visut/
พิมพโดย แมพลอย โกกนุท

- 63 สําเร็จกอน ดังฤๅจะพิจารณาได เหตุฉะนี้โลกุตตรจิตนั้น ทานจึงมิไดสําแดงจึงยกเสีย สําแดงแตจิต
โลกิยะในที่นี้ ตกวาสําแดงแตจิตอันควรที่พระโยคาพจรเจาจะพิจารณาได
“เอกโต กตฺวา ” พระโยคาพจรเจานั้น ก็ประมวลจิตแลเจตสิกนั้นเขาดวยกัน พิจารณา
โดยลักษณะวา จิตแลเจตสิกทั้งปวงนี้มีลักษณะนอมไปสูอารมณ จะเที่ยงจะตรงจะยั่งจะยืนนั้นหามิได
เกิดเร็วดับเร็ว เปนอนิจจังมิไดเที่ยงแท
“เอโก โยคาวจโร ” พระโยคาพระจรเจาบางจําพวก ๆ หนึ่งนั้นก็พิจารณานามรูปโดย
พิสดาร ดวยอุบายอันสําแดงไวในจตุธาตุววัตถาน
“อปโร โยคาวจรโร” พระโยคาพจรองคอื่นบางจําพวกนั้น ก็พิจารณานามรูปดวยสามารถ
เปนธาตุ ๑๘ ประการ มีจักขุธาตุเปนอาทิ มีมโนวิญญาณธาตุเปนปริโยสาน
แทจริง “ มํสปณฺฑ”ํ อันวากอนเนื้ออันประดิษฐานอยูในกระบอกจักษุ เสนดายคือเอ็น
นอย ๆ หากมารัดมารึงไว
“ เสตกณหอติกณฺหมณฺฑลวิตฺตํ อายตนวิตฺถตํ” กอนเนื้อนั้นมีพรรณอันขาวยาวกวาง
เต็มกระบอกจักษุ วิจิตรดวยดวงตาดําเปนสองสีมีดําสีลานนั้นสีหนึ่ง โลกทั้งหลายเรียกกอนเนื้อนั้นวา
ดวงเนตรดวงตา
“ตํ อคเหตฺวา ” พระโยคาพจรจะไดถือเอากอนเนื้อนั้นมาเปนอารมณในขณะพิจารณานั้น
หามิไดทานกําหนดเอาแตจักษุประสาทซึ่งกลาวแลวในขันธนิเทศ
ที่นอยเทาศีรษะเหาอยูใน
ทามกลางแหงดวงตานั้นแลเปนอารมณ กําหนดจักษุประสาทนั้นโดยนามบัญญัติวาจักขุธาตุ
“ นิสฺสยถูตา จตสฺโส ธาตุโย” และธาตทั้ง ๔ อันเปนที่อาศัยแหงจักขุประสาทนั้นก็ดี
วัณโร คันโธ รโส โอชา และชีวิตินทรียเปนสหชาติ เกิดพรอมดวยจักขุประสาท เปนบริวารแหงธาตุทั้ง
๕ ก็ดี กัมมัชชรูป ๒๐ รูป กายทสกะ ๑๐ ภวทสกะ ๑๐ ที่เกิดพรอมดวยจักขุประสาทนั้นก็ดี อาหารัชรูป
๙ จิตตัชชรูป ๘ ที่เกิดพรอมดวยจักขุประสาทนั้นก็ดี รูปทั้งสิ้นทั้ง ๕๓ ประการนี้ พระโยคาพจรเจาจะ
ไดกําหนดวาจักขุธาตุหามิได กําหนดวาจักขุประสาทสิ่งเดียววาจักขุธาตุ
ในโสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุนั้น พระโยคาพจรเจาก็พิจารณากําหนดเอาโสต
ประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท จะไดกําหนดเอารูป ๕๓ ซึ่งเกิดพรอมดวยโสตาทิประสาทนั้น
หามิได ในกายธาตุก็พิจารณากําหนดเอาแตกายประสาท ๔๓ คือ ชีวิตนวกะ ๙ ภาวทสกะ ๑๐ โอชัฏฐ
มกรูปอันเปนอาหารัชชะ จิตตัชชนะ ๒๔ เปน ๔๓ แตบรรดาที่เกิดพรอมดวยกายประสาทนั้น พระ
โยคาพจรเจาจะไดพิจารณาหามิไดเฉพาะพิจารณาแตกายประสาท
เกจิอาจารยวา รูปเกิดพรอมดวยกายประสาทนั้น ๔๕ เหตุวาอุตุชชรูป จิตตัชชรูปนั้น
ไดแกสัททวนกะ นับชีวิตวนกะ ๔ ภาวทสกะ ๑๐ จิตตัชชรูป ๙ อาหารัชชรูป ๙ เปน ๔๕ พระ
โยคาพจรเจาจะไดพิจารณารูป ๔๕ ซึ่งเกิดพรอมดวยกายประสาทนั้นหามิได เฉพาะพิจารณาแตกาย
ประสาทอยางเดียว
แลประสาททั้ง ๕ คือ จักขุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท กาย
ประสาทนี้เปนอารมณ ๕ ประการ คือ รูปปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ สิริ
ประสาททั้ง ๕ อารมณทั้ง ๕ เขาดวยกันเปนธาตุ ๑๐ ประการ
“ อวเสสานิ รูปานิ” และรูปอันเศษจากนั้น จัดเปนกัมมธาตุ
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- 64 ตกวาจักขุประสาทนั้นเปนจักขุธาตุ โสตประสาทนั้นเปนโสตธาตุ ฆานประสาทนั้นเปนฆาน
ธาตุ ชิวหาประสาทนั้นเปนชิวหาธาตุ กายประสาทนั้นจัดเปนกายธาตุ จัดรูปารมณเปนรูปาธาตุ สัททา
รมณเปนสัททธาตุ คันธารมณจัดเปนคันธธาตุ รสารมณเปนรสธาตุ โผฏฐัพพารมณเปนโผฏฐัพพธาตุ
จัดรูปวิเศษเปนธัมมธาตุ
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ ที่อาศัยโสตประสาท ฆาน
ประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท นั้นจัดเปนโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณธาตุ กาย
วิญญาณธาตุ
ปจทวาราวัชชนวจิต ๑ สัมปฏิจฉันนจิต ๑ นั้น รวมเขาเปนอันเดียวเรียกวามโนธาตุยังจิตอีก
๖๘ นอกนั้นเรียกวามโนวิญญาณธาตุ
“ผสฺสาทโย ” เจตสิกทั้งหลาย มีผัสสะเปนตนซึ่งสัมปยุตดวยโลกิยจิตทั้ง ๘๑ นั้น ก็จัด
เขาในกัมมธาตุ สิริเขาดวยกันเปน ๑๘ พระโยคาพจรเจาบางพระองคนั้น พิจารณานามรูปดวยสามารถ
จัดเปนธาตุ ๑๘ ประการฉะนี้
“อปโร ทวาทสายตนวเสน ” และพระโยคาพจรองคอื่นบางจําพวกนั้นเลา ก็พิจารณา
นามและรูปดวยสามารถเปนอายตนะ ๑๒ ประการมีจักขวายตนเปนอาทิ มีธัมมายตนะเปนปริโยสาน
ในจักขวายตนะนั้นมีรูป ๕๓ ประการ โดยนัยดังกลาวแลวในจักขุธาตุ พระโยคาพจรเจาก็
เฉพาะพิจารณาแตจักขุประสาทนั้น และวาเปนจักขวายตนะ เฉพาะพิจารณาแตโสตประสาทวาเปนโส
ตายตนะเฉพาะพิจารณา
แตฆานประสาทวาเปนฆานายตนะ เฉพาะพิจารณาแตชิวหาประสาทวาเปนชิวหายตนะ
เฉพาะพิจารณาแตกายประสาทวาเปนกายายตนะ พิจารณารูปารมณเปนรูปายตนะ พิจารณาสัททา
รมณเปนสัททยตนะ พิจารณาคันธารมณเปนคันธายตนะ พิจารณารสารมณเปนรสายตนะ พิจารณา
โผฏฐัพพารมณเปนโผฏฐัพพายตนะ พิจารณาวิญญาณ ๖ มีจักขุวิญญาณเปนอาทิเปนมนายตนะ
พิจารณาเจตสิกธรรมทั้งปวงมีผัสสะเปนอาทิ และรูปอันเศษนั้นเปนธรรมายตนะ สิริเปนอายตนะ ๑๒
ประการดวยกัน
อายตนะ ๑๒ ประการนี้ ถาจะยอเขาใหเปนกองแหงรูปธรรมนามธรรม ๒ ประการ ก็พึงแยก
อายตนะออกสองสวน สวนหนึ่งนั้นนับเขากับมนายตนะ จัดเปนกองแหงนามธรรม ยังสวนหนึ่งนั้นนับ
เขากับอายตนะ ๑๐ ประการ มีจักขวายตนะเปนตน มีโผฏฐัพพายตนะเปนที่สุด จัดเปนกองแหง
รูปธรรม
เปนใจความวา ปญญาอันพิจารณานามและรูปนั้นมีลักษณะ ๒ ประการ คือ สามัญญ
ลักษณะ ๑ สภาวะลักษณะ
กิริยาที่พิจารณาเห็นวา นามและรูปนี้ไมเที่ยงแทแปรปรวนอยูเหมือนกัน นามธรรมก็ไม
เที่ยง รูปธรรมก็ไมเที่ยง นามธรรมก็แปรปรวน รูปธรรมก็แปรปรวนเหมือนกัน พิจารณาเห็นทั่วไปดังนี้
ไดชื่อวาพิจารณานามรูปโดยสามัญญลักษณะ
และกิริยาที่แยกออกไปแตละสิ่ง ๆ อันวาผัสสะเจตสิกมีลักษณะใหถูกตองซึ่งอารมณ
เวทนาเจตสิกมีลักษณะอันเสวยซึ่งอารมณ พิจารณานามธรรมโดยนัยเปนตนดังนี้ก็ดี พิจารณารูปธรรม
โดยนัยเปนตนวา ปวีธาตุ มีลักษณะอันกระดางนั้นก็ดี ไดชื่อวาพิจารณานามและรูปโดยสภาวะ
ลักษณะ
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- 65 ตกวาปญญาที่พิจารณานามและรูปโดยสามัญญลักษณะ
สภาวลักษณะดังนี้แลไดชื่อ
วาทิฏฐิสุทธิ สําแดงทิฏฐิวิสุทธิโดยนัยสังเขปเทานี้ แตนี้จะวิสัชนาในกังขาวิตรณวิสุทธิสืบไป
กังขาวิตรณวิสุทธินั้นมิใชอื่นไกล ไดแกปญญานั้นเอง ปญญาที่พิจารณาเห็นเหตุ เปน
ปจจัย แหงนามธรรมและรูปธรรม เขาใจชัดวานามธรรมบังเกิดแตปจจัยสิ่งนี้ ๆ รูปธรรมบังเกิดแตปจจัย
สิ่งนี้ ๆ เขาใจรูสันทัดปราศจากสงสัยในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต และอนาคต และปจจุบันแลวในกาลใด
ปญญานั้นก็ไดชื่อวากังขาวิตรณวิสุทธิในกาลนั้น
“ตํ สมฺปาเทตุกาโม ” พระโยคาพจรภิกษุผูมีความปรารถนาเพื่อจะยังปญญาชื่อวากังขา
วิตรณวิสุทธินั้นใหสมบูรณ ก็พึงประพฤติจิตสันดานใหเหมือนแพทย เอาเยี่ยงอยางแพทยผูฉลาดใน
การรักษาโรค ธรรมดาวาแพทยผูฉลาดนั้น เมื่อจะรักษาซึ่งโรคพิจารณาดูโรคนิทานใหเห็นแจงวาโรค
สิ่งนี้บังเกิดแตเหตุปฐวีธาตุกําเริบ โรคสิ่งนี้บังเกิดแตอาโปธาตุกําเริบ โรคสิ่งนี้บังเกิดแตเหตุแหง
เตโชธาตุ และวาโยธาตุกําเริบ เมื่อรูชัดสันทัดแทในโรคสมุฏฐานแลว แพทยนั้นจึงประกอบยา
ตามที่ “ยถา ” อันนี้มีครุวนาฉันใด พระโยคาจรภิกษุ ก็พึงพิจารณาหาเหตุหาปจจัยอันเปนที่เกิด
แหงนามธรรม และรูปธรรม ใหเห็นแจงวานามธรรมบังเกิดแตเหตุปจจัยสิ่งนี้ ๆ รูปธรรมบังเกิดแตปจจัย
สิ่งนี้ ๆ พึงประพฤติเอาเยี่ยงแพทยผูฉลาดที่พิจารณาดูซึ่งโรคนิทานฉันนั้น
ถามิฉะนั้น ใหพระโยคาพจรภิกษุเอาเยี่ยงบุคคลอันมีสันดานมากไปดวยความกรุณา ได
เห็นทารกอันนอนหงายอยูในกลางตรอก และแสวงหาบิดามารดาแหงทารกนั้น
ธรรมดาวาบุคคลผูมีสันดานมากไปดวยความกรุณานั้น ถาเห็นทารกนอย ๆ นอนหงายอยู
ในกลางตรอกกลางถนน ก็ยอมมีจิตสันดานกัมปนาทหวาดหวั่นไหว ตะลึงใจวา “ อยํ ปุตฺต
โก” ทารกผูนี้ลูกของใคร ๆ เอามานอนหงายไวที่ทามกลางหนทางอยางนี้ ใครเปนบิดามารดาแหง
ทารกผูนี้หนอ บุคคลผูมากไปดวยความกรุณาแสวงหาบิดามารดาแหงทารกผูนั้น และมีอุปมาฉันใด
พระโยคาพจรภิกษุก็แสวงหาซึ่งเหตุปจจัยแหงนามรูป และมีอุปไมยดังนั้น
แทจริง พระโยคาพจรผูแสวงหาซึ่งเหตุปจจัยแหงนามและรูปนั้นเดิมทีใหพิจารณาวา “อิทํ
นามรูป ” นามและรูปแหงสรรพสัตวทั้งปวง แตบรรดามีในไตรโลกสันนิวาสนี้ ยอมมีเหตุมีปจจัย
ประชุมแตสิ้นทั้งปวง อันจะปราศจากเหตุปราศจากปจจัยนั้นหาบมิได ถานามและรูปไมมีเหตุไมมี
ปจจัยบังเกิดแตธรรมดาแหงตนแลว ก็หนาที่นามและรูปแหงสัตวทั้งปวง แตบรรดาที่มีในภพทั้งปวงนี้
จะเหมือน ๆ กันเปนอันหนึ่งอันเดียวจะมิไดแปลกประหลาดกัน สัตวที่บังเกิดเปนยมเปนยักษเปน
อสุรกายกุมกัณฑ เปนนิกรเทพคนธรรพนั้นก็จะเหมือนกันเปนพิมพเดียว รูปพรรณสัณฐานนั้นจะไม
หางไกลกัน อนึ่งสัตวที่บังเกิดในมุนษยสุคติ กับสัตวบังเกิดในทุคตินั้นก็จะเหมือน ๆ กันสิ้นทั้งปวง จะ
หาที่ดีกวากันชั่วกวากันนั้นจะหาไมได เพราะเหตุวานามและรูปนั้นบังเกิดโดยธรรมดาแหงตนเองหา
เหตุหาปจจัยบมิได นี้สิไมเปนดังนั้น นามและรูปนี้แปลกประหลาดกันทุก ๆ ภพจะไดเหมือนกันหาบ
มิได นามและรูปในสุคติภพนั้นอยางหนึ่ง ในทุคติภพนั้นอยางหนึ่ง ในฉกามาพจรสวรรคอยางหนึ่ง ใน
รูปภพนั้นอยางหนึ่งจะไดเหมือนกันนั้นหาบมิได
ถึงบังเกิดในหมูเดียวกันในพวกเดียวกันก็ดีที่จะ
เหมือนกันนั้นไมเหมือนกันเลยเปนอันขาด โดยกําหนดเปนที่สุด จนแตพี่นองซึ่งเปนลูกแฝดก็ยังมี
แปลกประหลาดกันอยู จะไดเหมือนกันแททีเดียวก็หามิได
อาศัยเหตุฉะนี้จึงเห็นแจงวานามและรูปนี้ มีเหตุมีปจจัยประชุมแตงสิ้นดวยกัน ถาไมมีเหตุ
ไมมีปจจัยประชุมแตง นามและรูปบังเกิดโดยธรรมดาแหงตน แลวนามและรูปก็จะเหมือนกันสิ้นทั่วทั้ง
ไตรภพมณฑลสกลไตรโลกธาตุ ดังฤๅจะเปลี่ยนจะแปลกกันเลา นามและรูปที่บังเกิดขึ้นเกา ๆ กับนาม
รูปที่บังเกิดขึ้นใหม ๆ นั้น ก็เหมือนกันทุก ๆ ชาติ จะไมตางกัน นี้สิไมเปนดังนั้น นามและรูปนี้
เปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ ชาตินี้อยางหนึ่ง ชาติหนาอยางหนึ่ง ชาติโนนอยางหนึ่ง จะไดเหมือนกันอยูเปน
นิจจะไดเหมือนกันอยูสิ้นกาลทุกเมื่อนั้นหามิได
อาศัยเหตุฉะนี้เห็นวา
นามและรูปนี้มีเหตุมีปจจัย
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- 66 ประชุมแตงอยูเปนแท
“ น อิสฺสราทิเหตุกํ” ประการหนึ่งเหตุและปจจัยที่ประชุมแตงซึ่งนามและรูปนั้น จะไดแก
พระมเหศวรและทาวมหาพรหมนั้นหาบมิได พระมเหศวรและทาวมหาพรหมนั้น บมิไดเปนเหตุปจจัยที่
จะตกแตงซึ่งนามธรรมและรูปธรรม อันจะถือลัทธิวาพระมเหศวรและทาวมหาพรหมตกแตงซึ่งนามและ
รูปนั้นบมิชอบ
บมิสมควรจะเชื่อฟงเอาเปนบรรทัดฐานได
เพราะเหตุวาองคพระมเหศวรและทาว
มหาพรหมนั้นบมิไดพนไปจากรูปธรรมและนามธรรม
เมื่อสําแดงโดยปรมัตถอันสุขุมนั้น
รูปธรรม
นามธรรมนั้นเองจัดเปนพระมเหศวร จัดเปนทาวมหาพรหม
ในที่อันนี้ ถาเกจิอาจารยจําพวกใดกลาวคําสอดเขามาวา พระมเหศวรและทาวมหาพรหม
นั้น คงเปนรูปธรรมและนามธรรมเทานั้นเอง กลาวคําเสียดเขามาฉะนี้
ในอธิบายแหงเกจิอาจารยนั้น พิจารณาเห็นรูปธรรมนามธรรมอื่น ๆ นอกออกไปจากพระ
มเหศวรและทาวมหาพรหมนั้น แตลวนมีเหตุมีปจจัยประชุมแตงสิ้นทั้งปวง แตรูปธรรมนามธรรมที่เปน
องคแหงพระมเหศวรเปนองคแหงทาวมหาพรหมนั้น
หาเหตุหาปจจัยประชุมแตงมิไดอัชฌาสัยแหง
เกจิอาจารยนั้นพิจารณาเห็นดังนี้
เมื่อเห็นอธิบายตามอัชฌาสัยแหงเกจิอาจารยนั้น พระมเหศวรก็เหมือนกันเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ทาวมหาพรหมก็จะเหมือนกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะหาแปลกประหลาดกัน นี้ไมเปน
ดังนั้นพระมเหศวรแปลก ๆ ประหลาดกันอยู ทาวมหาพรหมแปลก ๆ ประหลาดกันอยู จะไดเหมือนกัน
หามิได เหตุฉะนี้จึงจะเชื่อฟงเอาตามอธิบายแหงเกจิอาจารยนั้นเชื่อฟงเอาบมิได นามและรูปที่เปน
องคพระมเหศวรนั้นก็มีเหตุมีปจจัยประชุมแตงนามและรูปที่เปนองคทาวมหาพรหมนั้นก็มีเหตุมีปจจัย
ประชุมแตงสิ้นดวยกัน
เมื่อเห็นวานามรูปมีเหตุมีปจจัยแทแลว ลําดับนั้นพระโยคาพจรจึงพิจารณาหาซึ่งธรรมอัน
เหตุตัวปจจัยนั้นวา “ เก นุ โข เต” ธรรมสิ่งดังฤๅ เปนเหตุเปนปจจัยตกแตงซึ่งรูปธรรมนามธรรม
เมื่อพิจารณาซึ่งธรรมอันเปนตัวปจจัยดังนี้ ก็มีมนสิการกําหนดจิตพิจารณาซึ่งรูปกายนั้นกอน เห็น
วา “อยํ กาโย ” รูปกายนี้ “นิพฺพตฺตมาโน ” เมื่อจะบังเกิดนั้น จะไดบังเกิดภายในหองแหงอุบล
และบัวหลวงและบัวขาวและจงกลนีเปนอาทินั้นหาบมิได
จะไดบังเกิดภายในแหงแกวมณีและแกว
มุกดาหารเปนอาทินั้นหาบมิได รูปกายนี้บังเกิดภายในอุทรประเทศแหงมารดาเบื้องบนนั้นกําหนดดวย
กระเพราะอาหารใหม เบื้องต่ํานั้นกําหนดดวยกระเพราะอาหารเกา เบื้องหนานั้นกําหนดดวยกระดูก
หนามสันหลังแหงมารดา
“อนฺตอนฺตคุณปริวาริโต ” ไสใหญและไสนอยนั้นแวดลอมอยูโดยรอบ มีกลิ่นอันเหม็น
เปนปฏิกูลพึงเกลียดพึงชัง ที่อันนั้นเปนที่คับคับแคบยิ่งนัก อาหารที่รูปกายแหงสัตวบังเกิดในที่นั้น
เปรียบประดุจกิจมิชาติหมูหนอน อันบังเกิดในปลาเนาแลขนมบูดแลที่น้ําคลําไหลรูปกายแหงสัตวทั้ง
ปวงนี้บังเกิดดวยธรรม ๔ ประการ คือ อวิชชาประการ ๑ ตัณหาประการ ๑ อุปาทานประการ ๑ กรรม
ประการ ๑
ธรรม ๔ ประการนี้เปนเหตุใหบังเกิดรูปกายสิ้นทั้งปวง อาหารนั้นเปนปจจัยในกิจอุปถัมภก
อุดหนุน
ตกวาอวิชชาและตัณหา แลอุปาทานทั้ง ๓ ประการนี้ เปนที่อาศัยแหงรูปกาย เปรียบ
ประดุจมารดาอันเปนที่อาศัยแหงทารกกรรมนั้นเปนเหตุบังเกิดรูปกาย เปรียบประดุจบิดาอันยังทารก
ใหบังเกิด อาหารนั้นอุปถัมภอุดหนุนซึ่งรูปกาย เปรียบประดุจแมนมอันอุมชูทารก
เมื่อพิจารณาเห็นซึ่งเหตุ แลปจจัยแหงรูปกายดวยประการดังนี้ แลวลําดับนั้นพระโยคาพจร
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- 67 จึงพิจารณาเห็นซึ่งเหตุแหงนามกายวา “ จกฺขฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกขุวิฺญาณํ” วา
จักขุประสาทแลรูปารมณแลว
จึงบังเกิดขึ้นในสันดาน
ฝายวาโสตวิญญาณอันอาศัยโสตประสาท
แลสัททารมณแลว จึงบังเกิดฆานวิญญาณนั้นอาศัยฆานประสาท แลคันธารมณแลวจึงบังเกิด ชิวหา
วิญญาณนั้นอาศัยชิวหาประสาทแลรสารมณ
แลวจึงบังเกิดกายวิญญาณนั้นอาศัยกายประสาทแล
โผฏฐัพพารมณ แลวจึงบังเกิดมโนวิญญาณนั้นอาศัยหทัยวัตถุแลธัมมารมณแลวจึงบังเกิด
เมื่อพระโยคาพจรภิกษุพิจาณาเห็นชัดรูสันทัด วานามรูปบังเกิดแตเหตุปจจัยโดยนัยดัง
พรรณามานี้แลว ลําดับนั้นก็จะเขาใจประจักษตลอดไปในอดีตแลอนาคตแลปจจุบัน จะรูชัดสันทัดแท
วานามรูปในปจจุบันนี้บังเกิดแตเหตุปจจัยแลมีฉันใด นามรูปในอดีตที่บังเกิดแลวแตหลัง ๆ นั้น ก็
บังเกิดแตเหตุแตปจจัยฉันนั้น ถึงนามรูปที่จะบังเกิดตอไปในอนาคตเบื้องหนานั้น ๆ ก็จะบังเกิดแตเหตุ
ปจจัยสิ้นดวยกัน เมื่อเขาใจแจงประจักษตลอดไปในอดีตแลอนาคต วาเหมือนกันกับปจจุบันนี้แลว
ลําดับนั้นพระโยคาพจรภิกษุ ก็จะสละวิจิกิจฉาเสียไดสิ้นทั้ง ๑๖ ประการ
แลวิจิกิจฉาทั้ง ๑๖ ประการ จัดเปนวิจิกิจฉาในอดีต ๕ ในอนาคต ๕ ปจจุบัน ๖ สิริเขา
ดวยกันเปนวิจิกิจฉา ๑๖ ประการ
วิจิกิจฉาในอดีต ๕ ประการนั้น คือสงสัยในอดีตชาติเบื้องหลัง ๆ วา “ อโห กึ นุ โข อหํ
อตีตมทธานํ” ดังเรารําพึงในอดีตกาลเบื้องหลัง ๆ นั้น อาตมะไดบังเกิดหรือเปนประการใด สงสัย
ฉะนี้เปนอดีตวิจิกิจฉาเปนปฐม
แลอดีตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๒ นั้น คือสงสัยวาในอดีตกาลนั้น อาตมะไมไดบังเกิดหรือเปน
ประการใด
แลอดีตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๓ นั้น คือ สงสัยวาในอดีตกาลนั้นอาตมะไดเปนขัตติยชาติ
หรือพราหมณชาติ หรือเปนชาวนา พอคาพอครัวเปนประการใด
แลอดีตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๔ นั้น คือสงสัยวาในอดีตกาลนั้น อาตมะมีรูปพรรณสัณฐาน
ใหญนอยสูงต่ําดําขาวเปนประการใด
แลอดีตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๕ นั้น คือ สงสัยวาในอดีตกาลนั้น แตแรกเริ่มเดิมทีอาตมะ
บังเกิดเปนสิ่งดังฤๅ แลวอาตมะมาบังเกิดเปนสิ่งดังฤๅเลา
กําหนดสงสัยในอดีต ๕ ประการฉะนี้ แลสงสัยในอนาคต ๕ ประการนั้น คือสงสัยวา “
ภวิสฺสามิ นุ โข อหํ อนาคตมทฺธานํ”
ในอนาคตเบื้องหนานั้น อาตมาจะไดบังเกิดอีกหรือเปน
ประการใด สงสัยฉะนี้เปนอนาคตวิจิกิจฉาเปนปฐม
แลอนาคตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๒ นั้น คือสงสัยวาสืบตอไปในอนาคตกาลเบื้องหนานั้น อาต
มะจักบมิไดบังเกิดอีกหรือเปนประการใด
แลอนาคตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๓ นั้น คือสงสัยวาสืบตอไปในอนาคตกาลนั้น อาตมะจะได
บังเกิดเปนขัตติยชาติ
หรือจักไดบังเกิดเปนพราหมณชาติหรือจักไดบังเกิดเปนชาวนาพอคาพอครัว
เปนประการใด
แลอนาคตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๔ นั้น คือสงสัยวาสืบไปในอนาคตกาลเบื้องหนานั้น อาตตะ
จักไดบังเกิดมีรูปพรรณสัณฐานใหญนอยสูงต่ําดําขาวเปนประการใด
แลอนาคตวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๕ นั้น คือสงสัยวาสืบไปในอนาคตกาลนั้น อาตมะจักได
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- 68 บังเกิดในสิ่งดังฤๅกอนแลว อาตมะจักบังเกิดเปนสิ่งดังฤๅอีกเลา กําหนดสงสัยในอนาคต ๕ ประการ
ฉะนี้
แลสงสัยในปจจุบัน ๖ ประการนั้น คือสงสัยในสันดานอันเปนภายในวา “อหํ นุ โขสฺมิ
” ดังเรารําพึง ทุกวันนี้ไดชื่อวาอาตมะบังเกิดอยูหรือไมเปนประการใด สงสัยฉะนี้ เปนปจจุบันวิจิกิจฉา
เปนปฐม
แลปจจุบันวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๒ นั้น คือสงสัยวา “โน นุ โขสฺมิ ” ดังเรารําพึง ทุกวันนี้ได
ชื่อวาอาตมะไมไดบังเกิดหรือเปนประการใด
แลปจจุบันวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๓ นั้น คือสงสัยวาทุกวันนี้ไดชื่อวาอาตมะบังเกิดเปนขัตติย
ชาติ หรือพราหมณชาติ หรือเปนชาวนาพอคาพอครัวเปนประการใด
แลปจจุบันวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๔ นั้น คือสงสัยวาทุกวันนี้ไดชื่อวาอาตมะบังเกิด มีรูปพรรณ
สัณฐานใหญนอยสูงต่ําดําขาวเปนประการใด
แลปจจุบันวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๕ นั้น คือสงสัยวา “อยํ นุ โข สตฺโต กุโต อาคโต”
เรารําพึง สัตวผูนี้มาแตไหน มาบังเกิดในที่นี้

ดัง

แลปจจุบันวิจิกิจฉาเปนคํารบ ๖ นั้น คือสงสัยวาสัตวผูนี้มาบังเกิดในที่นี้แลว จักไปบังเกิด
ในที่ไหนอีกเลา กําหนดสงสัยในปจจุบัน ๖ ประการฉะนี้
เมื่อพระโยคาพจรภิกษุ
พิจารณาเห็นชัดรูวาสันทัดวานามแลรูปบังเกิดแตเหตุแตปจจัย
เหมือนกันทั้งอดีตแลอนาคตปจจุบันเห็นชัดฉะนี้แลวก็จะสละละสงสัย ๑๖ ประการนั้นเสียได ดวยอนุ
ภาพปญญาที่พิจารณาเห็นนามรูปกับทั้งเหตุแลปจจัยนั้น
ตกวาปญญาที่พิจารณาเห็นนามธรรมรูปธรรมกับทั้งเหตุแลปจจัยนี้แลไดนามบัญญัติชื่อวา
กังขาวิตรณวิสุทธิ เปนที่ชําระสันดานใหบริสุทธิ์ขามพนจากสงสัย ๑๖ ประการ
“อปโร โยคี ” แลพระโยคาพจรจําพวกอื่นบางพระองคนั้นก็พิจารณาเห็นปจจัยแหง
นามธรรมวามี ๒ ประการ พิจารณาเห็นปจจัยแหงรูปธรรมวามี ๔ ประการ
แลปจจัยที่จะใหบังเกิดธรรมมี ๒ ประการนั้น คือสาธารณปจจัยประการ ๑ อสาธารณปจจัย
ประการ ๑
สาธารณปจจัยนั้น ไดแกทวารทั้ง ๖ มีจักขุทวารเปนตน แลอารมณทั้ง ๖ มีรูปารมณเปนตน
แทจริงทวารทั้ง ๖ คือ จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนวาร ได
ชื่อวาเปนสาธารณปจจัยแหงนามธรรม ดวยอรรถวาเปนเหตุใหบังเกิดจิตแลเจตสิกทั่วไปฝายกุศลแล
อกุศลแลอพยากฤต
แลอารมณทั้ง ๖ คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ ธัมมารมณ
นั้นเลา ก็ไดชื่อวา เปนสาธารณปจจัยแหงนามธรรมนั้น ดวยอรรถวาเปนเหตุใหบังเกิดจิตแลเจตสิก
ทั่วไปทั้งฝายกุศลแลอกุศลแลอพยากฤตเหมือนกับทวารทั้ง ๖
แลอสาธารณปจจัยแหงนามธรรมนั้น ไดแกเหตุทั้งหลายตาง มีมนสิการเปนตนเปนประธาร
นักปราชญพึงสันนิษฐานวา โยนิโสมนนิการคือกําหนดกฏหมายในที่อันดี มีตนวากําหนดอานิสงสแหง
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- 69 ศีลทานการกุศลตาง ๆ นั้นก็ดี กอปรไปดวยอุบายในกิริยาที่ปลงปญญาพิจารณาพระไตรลักษณนั้นก็ดี
สดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาเปนอาทินั้นก็ดี จัดเปนอสาธารณเหตุนามธรรมที่เปนฝานกุศล
อธิบายวาจิตแลเจตสิกที่เปนกุศลนั้น ยอมบังเกิดแตเหตุคือโยนิโสมนสิการ แลกิริยาที่สดับ
ตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาเปนอาทิจะไดบังเกิดแตเหตุสิ่งอื่นหามิได เหตุฉะนี้ โยนิโสมนการแลกิริยา
ที่สดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาเปนอาทินี้ จึงจัดเปนอสาธารณเหตุแหงนามธรรมที่ฝายกุศล
แลกิริยาที่กระทํามนสิการในที่อันชั่ว สดับตรับฟงโอวาทอันชั่วผิดจากพระธรรมวินัยนั้น
เปนเหตุใหบังเกิดจิตแลเจตสิก แตบรรดาที่เปนฝายอกุศลนั้น ๆ จะไดบังเกิดแตสิ่งอื่นหามิได เหตุฉะนี้
กิริยาที่กระทํามนสิการในที่อันชั่ว สดับตรับฟงโอวาทอันชั่ว ผิดจากพระธรรมวินัยนั้นจึงจัดเปนอสา
ธารณเหตุแหงนามธรรมฝายขางอกุศล
แลเจตสิกอันเปนกุศลแลอกุศลนั้น ก็มีอวิชชาแลตัณหากับคติแลกาลเปนอาทินั้น เปนเหตุ
ใหบังเกิดจิตแลเจตสิก แตบรรดาที่เปนฝายวิบาก ๆ นั้น จะไดบังเกิดแตเหตุสิ่งอื่นหามิได เหตุฉะนี้
เจตนาอันกุศลแลอกุศลแลอวิชชาแลตัณหา
กับคติแลกาลเปนอาทินั้นจึงจัดเปนอสาธารณเหตุแหง
นามธรรมที่เปนฝายวิบาก
แลภวังคจิตกันสันตีรณจิต แลกามาพจรกิริยาจิต แลอรหันตตผลจิตนั้น เปนอสาธารณเหตุ
แหงนามธรรมที่เปนฝายกิริยา เพราะเหตุวาภวังจิตนั้น เปนเหตุใหบังเกิดปญจทวารวัชชนะแลมโนทวา
ราวัชชนะสันตีรณจิตนั้น เปนเหตุใหบังเกิดโวฏฐวนจิตกามาพจรกิริยาจิตนั้นแลมหัคคตกิริยาจิต
อรหัตตผลนั้น เปนเหตุใหบังเกิดกิริยาจิตทั้งปวง เวนไวแตปญจทวาราวัชชนะแลมโนทวา
ราวัชชนะ สําแดงในปจจัยแหงนามธรรมมี ๒ ประการ คือ สาธารณปจจัยประการ ๑ อสาธารณปจจัย
ประการ ๑ มีนัยดังวิสัชนามานี้แลว จึงสําแดงปจจัยแหงรูปธรรม ๔ ประการสืบตอไป
ปจจัยแหงรูปธรรม ๔ ประการนั้น คือ กรรมประการ ๑ จิตประการ ๑ เตโชธาตุประการ ๑
อหารประการ ๑ เปน ๔ ประการดวยกัน
กรรมนั้นไดแกกุศลแลอกุศล อันเปนเจาพนักงานตกแตงซึ่งรูปกุศลนั้นตกแตงรูปที่งามที่ดี
ประณีตบรรจง อกุศลนั้นตกแตงรูปอันชั่วที่พิกลพิการตาง ๆ แลบรรดาสรรพสัตวทั่วไปในไตรโลกธาตุ
นี้ ซึ่งจะมีรูปงดงามดี เปนที่เจิมใจแหงเทพามนุษยนั้น อาศัยแกกุศลตกแตง จะมีรูปชั่วพิกลพิการพึง
เกลียดพึงชังนั้น อาศัยแกอกุศลตกแตง เหตุฉะนี้ กุศลแลอกุศลที่เปนเจาพนักงานตกแตงรูปนั้น ทาน
จึงจัดเปนปจจัยแหงรูปธรรรมประการ ๑
ประการ ๑

แลจิตทั้งปวงที่เปนที่เปนเจาพนักงานใหบังเกิดในรูปนั้นได ทานก็เปนปจจัยแหงรูปธรรม

อธิบายวาจิตที่จัดเปนหมวดโดยนัยสังเขป ๘๙ จิตนั้น ยกอรูปวิบาก ๔ จิตกับทวิปญจ
วิญญาณ ๑๐ จิตออกเสียแลว ยังคงอยูแตง ๗๕ จิตนั้น เปนเจาพนักงานใหบังเกิดไดสิ้นทั้ง ๗๕ จิต
เหตุฉะนี้ ๗๕ คือ กามาพจรจิต ๔๔ รูปาพจรจิต ๑๕ อรูปาพจรจิต ๘ โลกุตตรจิต ๘ นั้น ทานจึง
จัดเปนปจจัยแหงรูปธรรมประการ ๑
เพลิงธาตุที่เปนเจาพนักงาน
รูปธรรมประการ ๑

ใหบังเกิดอุตุสมุฏฐานรูปในฐิติขณะนั้นก็จัดเปนปจจัยแหง

อาหารที่เปนเจาพนักงานใหบังเกิดอาหารสมฏฐานรูป ในฐิติขณะนั้น ก็จัดเปนปจจัยแหง
รูปธรรมประการ ๑ สิริเปนปจจัยแหงรูปธรรม ๔ ประการฉะนี้
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- 70 รูปธรรมนามธรรมในปจจุบันนี้ บังเกิดแตปจจัยสิ้นทั้งนั้นแลมีฉันใด รูปธรรมนามธรรมใน
อดีตแลอนาคตนั้น ก็บังเกิดแตปจจัยเหมือนกันดังนั้น
พระโยคาพจรกุลบุตรอันพิจารณาเห็นวา รูปธรรมนามธรรมในอดีตแลอนาคตแลปจจุบัน
บังเกิดแตปจจัยโดยนัยดังวิสัชนามาฉะนี้ก็อาจสละละเสียซึ่งวิจิกิจฉาไดทั้ง ๑๖ ประการ เหมือนอยาง
นัยที่สําแดงมาแลวแตหลัง
“อปโร โยคี” พระโยคาพจรกุลบุตรจําพวกอื่นบางพระองคนั้นก็พิจารณาเห็นปจจัยแหง
นามรูป โดยปฏิโลมนัยแหงปฏิจจสมุปบาทธรรมวา นามแลรูปแหงสรรพสัตวทั้งปวง จะถึงซึ่งชราแล
มรณนั้นอาศัยแกมีชาติ ๆ จะมีนั้น อาศัยแกภพ ๆ จะมีนั้นอาศัยแกมีเวทนา ๆ จะมีนั้นอาศัยแกผัสสะ ๆ
จะมีนั้น อาศัยแกมีสฬายตนะ ๆ จะมีนั้น อาศัยแกมีวิญญาณ ๆ จะมีนั้น อาศัยแกมีสังขาร ๆ จะมีนั้น
อาศัยแกอวิชชา
เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณานามแลรูป เห็นวาประกอบดวยปจจัยโดยปฏิโลมนัย
แหงปฏิจจสมุปปบาทธรรมดวยประการฉะนี้ก็อาจสละละเสียซึ่งโสฬสวิจิกิจฉา ๑๖ ประการ ให
ปราศจากขันธสันดานแหงอาตมะได
พระโยคาพจรจําพวกอื่น บางพระองคนั้นเลาก็พิจารณานามแลรูป เห็นวาประกอบดวย
ปจจัย ตามอนุโลมนัยแหงปฏิจจสมุปปบาทธรรมวา สังขารทั้ง ๓ ประการ คือบุญญาภิสังขาร อบุญญา
ภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร จะบังเกิดนั้นยอมบังเกิดแตปจจัยคืออวิชชา ๆ นั้นเปนปจจัยใหบังเกิด
สังขาร ๆ เปนปจจัยให บังเกิดวิญญาณ ๆ เปนปจจัยใหบังเกิดนามแลรูป เปนปจจัยใหบังเกิดสาฬยต
นะ ๆ เปนปจจัยใหบังเกิดผัสสะ ๆ เปนปจจัยใหบังเกิดเวทนา ๆ เปนปจจัยใหบังเกิดตัณหา ๆ เปน
ปจจัยใหบังเกิดอุปาทาน ๆ เปนปจจัยใหบังเกิดภพ ๆ เปนปจจัยใหบังเกิดชาติ ๆ เปนปจจัยใหบังเกิด
ชราแลมรณะ
เมื่อพระโยคาพจรพิจารณานามและรูป
เห็นวาประกอบดวยปจจัยตามอนุโลมนัย
แหงปฏิจจสมุปบาทดวยประการฉะนี้ ก็อาจสละละเสียซึ่งโสฬวิจิกิจฉา ๑๖ ประการ ใหปราศจากขันธ
สันดานแหงอาตมาะไดเหมือนกัน
“อปโร โยคี ” ยังพระโยคาพจรจําพวกอื่นบางพระองคนั้นก็พิจารณาซึ่งปจจัยแหงนามรูป
โดยกัมมวัฏฏ แลวิปากวัฏฏ เห็นแจงชัดวาธรรม ๕ ประการ คืออวิชชาแลสังขาร แลตัณหาแล
อุปาทาน แลภวะนั้น ไดชื่อวากัมมวัฏฏ วิญญาณ แลนามรูป แลสฬายตนะ แลผัสสะ แลเวทนานั้น ได
ชื่อวาวิปากวัฏฏ
อธิบายวาโมหะ ที่ปดบังปญญา เห็นพระไตรลักษณะเปนอาทินั้นไดชื่อวาอวิชชา
กุศลแลอกุศลที่ตกแตงปฏิสนธิวิญญาณเปนอาทินั้น ไดชื่อวาสังขาร
กิริยาที่ยินดีในภพ ปรารถนาสมบัติในภพนั้น ไดชื่อวาตัณหาความที่ปรารถนาบังเกิดกลา
ใหถือมั่นวาเปนของ ๆ ตนนั้น ไดชื่อวาอุปาทาน
กุศลเจตนาแลอกุศลเจตนา ที่ใหสําเร็จกิจอันเปนบุญแลบาปนั้นไดชื่อวาภวะ
ปฏิสนธิจิตนั้น
ไดชื่อวาวิญญาณ
กัมมัชชรูปที่เกิดพรอมดวยปฏิสนธิจิตกับรูปธรรม
นามธรรม แตบรรดาที่บังเกิดในเบื้องหนา ๆ แหงปฏิสนธิจิตนั้น ไดชื่อวานามรูป ประสาททั้ง ๕ มีจักขุ
ประสาทเปนตนกับหทัยวัตถุนั้น ไดชื่อวาสฬาตนะ สัมผัสทั้ง ๖ มีจักขุสัมผัสเปนอาทิไดชื่อวาผัสสะ
กิริยาที่เสวยอารมณเปนสุขแลทุกขแลโสมนัสโทมนัสแลอุเบกขานั้น ไดชื่อวาเวทนา
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- 71 เปนใจความวาธรรมทั้ง ๕ คือ อวิชชา แลสังขาร แลตัณหาแลอุปาทาน แลภวะ ซึ่งบังเกิด
ในปุริมภพแตกอน ๆ นั้น ไดชื่อวากัมมวัฏฏ ๆ นั้นดวยอรรถวา เปนปจจัยใหบังเกิดวิญญาณ แลนามรูป
แลสฬายตนะ แลผัสสะ แลเวทนา ในปจจุบันภพนี้
แลธรรม ๕ ประการมีวิญญาณเปนอาทิ ซึ่งบังเกิดในปจจุบันภพนี้ ไดชื่อวาวิปากวัฏฏ ๆ นั้น
ดวยอรรถวาเปนผลแหงกัมมวัฏฏบังเกิดแตกิริยาอันกัมมวัฏฏตกแตงใหบังเกิด
แลธรรมทั้ง ๕ คือ อวิชชา แลสังขาร ตัณหา แลอุปาทาน แลภวะ ซึ่งบังเกิดในปจจุบันภพ
นี้ ก็ไดนามบัญญัติชื่อวากัมมวัฏฏเหมือนกัน ดวยอรรถวาเปนปจจัยใหบังเกิดวิญญาณ แลนามรูป
แลสฬายตนะ แลผัสสะ แลเวทนา ในอนาคตภพเบื้องหนา
แลธรรม ๕ ประการมีวิญญาณเปนอาทิ ซึ่งจักบังเกิดมีในอนาคตภพเบื้องหนานั้น ก็ไดชื่อ
วาวิปากวัฏฏเหมือนกัน ดวยอรรถวาเปนผลแหงกัมมวัฎฎในปจจุบันภพ บังเกิดแตกิริยาอันกัมมวัฏฏใน
ปจจุบันภพแตงใหบังเกิด
แลกรรมทั้ง ๑๒ ประการมีทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเปนอาทิ มีอุปฆาตกรรมนั้นเปนปริโยสาน
นั้น ก็สงเคราะหเขาในกัมมวัฏฏนี้จะไดเปนอื่นหามิได
แลกิริยาที่กรรมทั้งปวงใหผลในสุคติแลทุคตินั้น ก็สงเคราะหเขาในวิปากวัฏฏนี้เอง จะได
พนไปจากวิปากวัฏฏนี้หามิได
เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาซึ่งปจจัยแหงนามรูป โดยนัยแหงกัมมวัฏฏแลวิปากวัฏฏ ดวย
ประการฉะนี้ก็อาจสละละเสียซึ่งโสฬสวิจิกิจฉา ๑๖ ประการ ใหปราศจากสันดานแหงอาตมาไดโดยนัย
ดังพรรณนามาแลวแตหลังนั้น
นักปราชญพึงสันนิษฐารวา กุศลากุศลกรรม แลกุศลากุศลวิบากกัมมวัฏฏแลวิปากวัฏฏ
กิริยาที่ประพฤติแหงกรรม แลกริยา ที่ประพฤติแหงวิบาก สืบตอแหงกรรมแลสืบตอแหงวิบาก กิริยา
กรรมผลแหงกิริยาธรรม ซึ่งประพฤติเปนไปในโลกนี้แลไดชื่อวาสัตวโลกทองเที่ยวไปในภพ
วิบากนั้นประพฤติเปนไปแตปจจัยคือกรรม บังเกิดแตกรรมภพเบื้องหนา ๆ นั้น แตลวน
บังเกิดแตกรรมสิ้นทั้งปวง
เมื่อพระโยคาพจรเจาพิจารณาเห็นฉะนี้ ละสนเทหสงสัยเสียไดทั้ง ๑๖ ประการแลว ก็จะ
เห็นประจักษแจงวา
สัตวโลกทั้งหลายซึ่งไดนามบัญญัติโดยสมมติสัจมีประเภทตาง
ๆ
ซึ่งได
ทองเที่ยวไปในสรรพภพ แลกําเนิดทั้ง ๕ เที่ยวไปในคติทั้ง ๕ แลวิญญาณฐิติทั้ง ๗ สัตตวาสทั้ง ๙
นั้น จะไดเปนอื่นพนออกไปจากรูปธรรมนามธรรมนี้หามิได คือ นามธรรมรูปธรรมที่ประพฤติเนื่องดวย
เหตุผลนี้เอง นอกจากไปจากเหตุแลว สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไดตกแตงซึ่งนามรูปนั้นหามิได เหตุที่วิสัชนามา
แตหลังมีอวิชชาเปนอาทินั้นแลตกแตงซึ่งนามแลรูปสิ้นทั้งปวง
ประการหนึ่งนอกออกจากไปจากผล คือพนออกไปจากวิบากจิตแลว สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได
เปนผูเสวยหามิได วิบากจิตนั้นแลเปนผูเสวยซึ่งสุขแลทุกขสิ้นทั้งปวง เมื่อมีเหตุแลว นักปราชญ
ทั้งหลายก็รองเรียกชื่อแหงเหตุนั้นชื่อวาการก
อนึ่งเมื่อวิบากประพฤติเปนไปในสันดานนั้น นักปราชญทั้งหลายก็รองเรียกวิบากนั้น ชื่อวา
ปฏิสังเวทกะคือเปนผูเสวย
พระโยคาพจรผูมีปญญาพิจารณาเห็นฉะนี้
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ไดชื่อวาเห็นชอบเห็นแท

ไดชื่อวาเห็นดวย

- 72 ปญญาอันดี
กิริรยาที่พระโยคาพจรพิจารณาเห็นดังนี้สมดวยอธิบายอันพระโบราณาจารยสําแดงไว
โดยบาทพระคาถาวา
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เหตุสมฺภารปจฺจยาติ
อธิบายในพระบาทคาถาวา สิ่งอื่นนอกออกไปจากอวิชชาเปนอาทิแลว จะไดเปนผูตกแตง
ซึ่งนามรูปนี้หามิได
สิ่งอื่นนอกออกไปจากวิบากจิตแลว
จะไดเปนผูเสวยหามิได
สัตวโลกซึ่ง
ทองเที่ยวไปในไตรภพนี้ คือรูปธรรมเทานี้เอง จะเปนสิ่งอื่นพนจากอรูปธรรมนามธรรมนี้หามิได
กิริยาที่พระโยคาพจรพิจารณาเห็นฉะนี้ ไดชื่อวาเห็นชอบเห็นโดยดีเห็นไมวิปริต
แทจริง สรรพสัตวซึ่งจะทองเที่ยวไปในสังสารวัฏที่มีสุดเบื้องตนบมิไดปรากฏนั้น อาศัยแก
กรรมแลวิบาก ในเมื่อกรรมแลวิบากกอปรดวยเหตุดังกลาวแลวนั้น ประพฤติเปนไปเนื่อง ๆ กันอยูแลว
กิริยาแลวที่จะหยั่งรูซึ่งที่สุดเบื้องตนแหงสงสารนั้น ก็เปนอันพนวิสัยที่จะหยั่งรูหยั่งเห็นเปรียบเหมือน
พืชคามแลพฤกษาชาติตาง ๆ ซึ่งบังเกิดเนื่อง ๆ สืบ ๆ กัน มาตามประเพณีโลกวิสัยนั้น สุดที่จะคนควา
หาขอมูลใหตลอดไปถึงที่สุดเบื้องตนนั้นได แลมีอุปมาฉันใด กิริยาที่จะหยั่งรูที่สุดเบื้องตนแหงสงสาร
นั้น ก็พนวิสัยที่จะหยั่งรูหยั่งเห็นมีอุปไมยดังนั้น
อาการที่กรรมวิบาก กอปรดวยเหตุดังกลาวแลว ประพฤติเปนไปในสงสารในอนาคตกาล
ภายหนานั้น ปรากฏเปนอันมากยิ่งนัก จะไดปรากฏนิดหนอยนั้นหามิได
ดิรัตถียนิครนถ ภายนอกจากพระพุทธศาสนานั้นไมพิจารณาเห็นเหตุอันสําแดงมานี้ ก็ถือ
มั่นสําคัญผิดประพฤติตามลัทธิวิปริตแหงตน ๆ ถือวาสัตววาบุคคล เห็นผิดเปนสัสสตทิฏฐิ แลอุจเฉท
ทิฏฐิถือตามมิจฉาลัทธิ ทิฏฐิทั้ง ๖๒ ประการ กลาวถอยคํานั้นเกงแยงผิด ๆ กันจะไดเขากันหามิได ดิ
รัตถียทั้งหลายนั้นครั้นติดอยูในบวงทิฏฐิเปลื้องทิฏฐิเสียมิได
เที่ยวทองลองลอยอยูตามกระแสแหง
ตัณหา ๆ พัดพาใหเวียนตายเวียนเกิดเอากําเนิดมิรูสุดสิ้นเสวยทุกขเวทนาหาที่สุดมิได ไปไมพนจาก
สงสารทุกขเลย เพราะเหตุถือผิดเห็นวาเปนตัวเปนสัตวเปนบุคคลนั้น
ฝายพระสาวกในพระพุทธศาสนานี้ เห็นชอบเห็นจริงรูแทวาไมใชสัตวใชบุคคล ปญญานั้น
ลึกละเอียด เห็นวาเปนกองแหงรูปธรรมนามธรรมแลว เห็นตลอดลงไปถึงเหตุถึงปจจัย เห็นชัดวาสิ่ง
นั้น ๆ เปนเหตุใหเกิดรูปธรรม สิ่งนั้น ๆ เปนเหตุใหเกิดนามธรรม
ประการหนึ่งเห็นละเอียดลงไปวา กรรมกับวิบากนี้แยกกันอยูเปนแผนก ๆ กัน จะไดปะปน
ระคนกันหามิได กรรมนั้นมิไดมีในวิบาก มิไดระคนอยูดวยวิบาก ฝายวิบากนั้นก็มิไดมีในกรรม มิได
ระคนอยูดวยกรรม แลกรรมวิบากนี้ถึงมาตรแมวาจะอยูตางกัน ไมปะปนระคนกันก็จริงแลแตทวาเปน
ปจจัยแกกัน ถอยทีถอยอาศัยแกกันจะไดละเวนกันหามิได
กรรมไมละวิบาก วิบากไมละกรรม จะมีครุวนาฉันใด มีครุวนาดุจดังวาแวนสองไฟกับ
แสงอาทิตย อันเปนปจจัยใหเพลิงติด เพลิงนั้นจะไดมีอยูในแสงอาทิตยนั้นก็หามิได จะไดมีอยูในแวน
สองไฟแลโคมัยอันแหงนั้นก็หาไม อนึ่งจะวาเพลิงนั้นอยูภายนอกพนออกจากแสงอาทิตย แลพน
ออกไปจากแสงแวนแลโคมัยนั้นก็วาไมได แตทวาอาศัยแสงอาทิตย แลแวนสองไฟ แลโคมัยอันแหง
นั้นประชุมกันตกแตง เปนเหตุเปนปจจัยแลวผลคือเพลิงนั้นก็ติดขึ้น อันนี้แลมีฉันใด เมื่อกรรมมีเหตุ
เปนปจจัยแลววิบากคือผลแหงกรรมนั้น ก็บังเกิดมีขึ้นแลมีฉันนั้น
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- 73 ถาจะวาที่แทนั้น วิบากจะไดมีอยูภายในแหงกรรมก็หามิได จะไดมีอยูภายนอกแหงกรรมก็
หามิได แตทวาอาศัยมีกรรมเปนเหตุเปนปจจัยแลว วิบากก็บังเกิดโดยสมควรแกกรรมที่เปนกุศลแล
อกุศลนั้น
นักปราชญพึงสันนิษฐานวานามรูปนี้ มิใชอื่นใชไกลคือวิบากแหงกรรม แลขอซึ่งวานามรูป
ไดนามบัญญัติ ชื่อวามนุษย ชื่อวาเทพยดา ชื่อวาอินทรพรหมยักษอสูรคนธรรมพนาคสุบรรณตาง ๆ
นั้นเปนสมมุติสัจกําหนดเรียกตามวิสัยโลกยังเอาเที่ยงจริงบมิได เมื่อพิจารณาโดยละเอียดตรองเอาที่
เที่ยงที่จริงแลว ก็คงเปนแตรูปธรรมนามธรรมเทานั้นเอง นามแลรูปนี้เปนธรรมอันเปลาสูญปราศจาก
แกนสาร
บังเกิดแตสัมภาระคือเหตุแลปจจัยประชุมแตงอิศวรนารายณอินทรพรหมผูหนึ่งผูใดจะได
ตกแตง รูปธรรมนามธรรมนี้หามิได สิ้นคําโบราณาจารยแตเทานี้
เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาเห็นปจจัยแหงรูปนามแลรูป โดยนัยแหงกัมมวัฏฏ แลวิปากวัฏฏ
สละละเสียไดซึ่งโสฬวิจิกิจฉา ๑๖ ประการใหปราศจากสันดานแลว รูปธรรมนามธรรมอันเปนอดีตแล
อนาคตแลปจจุบันนั้น ก็จะปรากฏดวยสามารถแหงจุติแลปฏิสนธิปญญา อันชื่อวาญาตปริญญานั้น ก็
บังเกิดมีในสันดานแหงพระโยคาพจร ๆ นั้น ก็จะรูแจงชัดวาขันธปญจกซึ่งบังเกิดแตปจจัย คือกรรมอัน
บังเกิดในอดีตภพนั้น ก็ดับ
ทําลายไปในอดีตภพจะไดยางเขามาสูปจจุบันภพนี้หามิได ขันธปญจกซึ่งเกิดในปจจุบัน
ภพนี้เปนขันธอันอื่นบังเกิดขึ้นใหม
แตทวาอาศัยมีกรรมในอดีตภพนั้นเปนปจจัยขันธในปจจุบันนี้จึง
บังเกิด แลขันธซึ่งบังเกิดในอดีตภพนั้นสักสิ่งหนึ่งซึ่งจะไดยางมาสูปจจุบันนี้หามิได
อนึ่งขันธซึ่งมีในอดีตกรรมปจจัย บังเกิดขึ้นในปจจุบันภพนี้เมื่อตั้งอยูควรแกกาลกําหนด
แลว ก็ดับทําลายไปในปจจุบันนี้เองจะไดยางไปสูอนาคตเบื้องหนานั้นหามิได ขันธซึ่งบังเกิดในภพ
เบื้องหนานั้น เปนขันธอันอื่นเกิดขึ้นใหม แตทวาอาศัยมีกรรมในอดีตภพเปนปจจัยบาง มีกรรมใน
ปจจุบันภพนี้เปนปจจัยบาง ขันธในอนาคตจึงบังเกิด แลขันธที่บังเกิดในปจจุบันภพนี้ แตสักสิ่งหนึ่งจะ
ไดยางไปสูอนาคตภพเบื้องหนานั้นหามิได ขอซึ่งขันธบังเกิดสืบตอเนื่อง ๆ กันนั้น ก็บังเกิดแตกรรม
เปนปจจัย เปรียบเหมือนอาจารยอันบอกธรรมแกอันเตวาสิก ธรรมอันอาจารยบอกนั้น จะออกจากปาก
อาจารยแลวแลจะเขาสูปากอันเตวาสิกนั้นหามิได แตทวาอาศัยกิริยาที่อาจารยบอก อาศัยกิริยาที่
อาจารยสาธยายไปกอนนั้นเปนปจจัยแลว อันเตวาสิกจึงสาธยายตามนั้นได โดยนัยอันควรแกอาจารย
กอน ตกวาอันเตวาสิกจะสาธยายไดขึ้นใจขึ้นปากนั้น อาศัยแกเหตุที่ไดฟงอาจารยสาธยายกอน ใชวา
สาธยายในปากอาจารยนั้น จะแลนเขามาสูมุขทวารแหงอันเตวาสิกนั้นหาบมิได อันนี้แลมีฉันใด ขันธ
ปญจกซึ่งเกิดสืบ ๆ สันดานเวียนไปในจตุรโอฆสงสาร บังเกิดแตปจจัยอันสืบเนื่องตอ ๆ กัน มีอุปไมย
ฉันนั้น
ถามิฉะนั้นเปรียบเหมือนคนเปนโรค อันไขทูตใหนําอาการที่ปวยมาบอกแกาทานผูมีความ
วิเศษ ๆ นั้น ก็เสกน้ํามนตสงใหแกทูตใหทูตนั้นดื่มซึ่งน้ํามนต น้ํามนตอันทูตดื่มกินนั้น จะไดเขาไป
ทองคนปวยนั้นหามิได แตทวาอาศัยกิริยาที่ทูตดื่มกินซึ่งน้ํามนตนั้นเปนปจจัยแลว โรคแหงคนปวยนั้น
ก็ระงับ โรคระงับแตปจจัยแลมีฉันใด ขันธปญจกที่เกิดสืบ ๆ สันดานนั้น ก็บังเกิดแตปจจัยมีอุปไมยฉัน
นั้น
ถามิฉะนั้น เหมือนเงาที่ปรากฏในแวน ในกาลเมื่อตกแตงประดับกาย อธิบายวาเมื่อบุคคล
จะหวีผมผัดหนานั้น ยอมอาศัยเอาเงาในแวนเปนแบบอยาง หนาอยางไรเงาในแวนก็อยางนั้น อาการ
ที่ประดับหนานั้นอยางไร ก็ปรากฏในแวนอยางนั้น ใชวาหนาจะไปอยูในแวนก็หามิได วิธีที่ประดับหนา
นั้นจะไดยางไปสูพื้นแหงแวนนั้นก็หาไม แตทวาอาศัยแวนกับหนานั้นประชุมกันเปนปจจัย แลวเงา
หนาแลวิธีประดับหนานั้น ก็ปรากฏในพื้นแหงแวนทุกประการ อันนี้แลมีฉันใดขันธปญจกซึ่งบังเกิด
สืบสันดานทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสารนี้ ก็บังเกิดแตปจจัยมีอุปไมยฉันนั้น
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- 74 ใชวาขันธในอดีต จะยางมาในปจจุบัน จะยางไปในอนาคตนั้นก็หามิได บังเกิดไปในภพใน
ภพใด ๆก็ดับทําลายไปในภพนั้น ๆ ขันธที่บังเกิดในภพอดีต ก็ดับไปในภพอดีตนั้น ที่เกิดในปจจุบัน
ภพก็ดับไปในภพปจจุบัน ที่จักเกิดไปในอนาคตก็ดับไปในอนาคต
แลกิริยาที่เบญขันธบังเกิดสืบตอไปหาที่สุดมิไดนั้น อาศัยแกเหตุที่เปนปจจัยสืบ ๆ กัน
เปรียบเหมือนเปลวประทีป ธรรมดาวาเปลวประทีปอันบุคคลจุดตอ ๆ กันนั้น ใชเปลวประทีปอันนี้จะ
ยางไปสูเปลวประทีปอันนั้น เปลวประทีปนั้นจะยางไปสูประทีปโนนหามิได ติดอยูในประทีปอันเดียว ก็
รุงเรืองอยูในประทีปอันนั้น ติดอยูที่ไหนก็ดับไปที่นั้น ซึ่งจะรุงเรืองตอ ๆ ไปหาที่สุดบมิไดนั้น อาศัยแก
จุดตอ ๆ กันเปนปจจัยแลมีฉันใด ขันธปญจกบังเกิดเวียนไปในวัฏฏสงสารนี้ ก็บังเกิดแตปจจัยสืบ ๆ
กันมีอุปไมยฉันนั้น
แลขันธซึ่งบังเกิดแตปจจัย บังเกิดสืบ ๆ เนื่อง ๆ กันไมรูสิ้นรูสุดนั้น จะไดปะปนระคนกันหา
มิได ตั้งอยูเปนแผนก ๆ กัน
ถาจะวาโดยละเอียดนั้น แตจิตในวิถีอันเดียวกันก็ระคนกันไมบังเกิดเปนแผนก ๆ แยกกัน
อยูแตละขณะ ๆ เหมือนอยางปญจทวาราวัชชนะจิต ที่บังเกิดในตนแหงจักขุทวารวิถีนั้น จักขุวิญญาณ
บังเกิดเปนลําดับ แตจักขุวิญญาณนั้นแมวาบังเกิดในลําดับปญจทวาราวัชชนะจิตก็จริงแล แตทวาจะ
ไดมีธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ติดเนื่องมาแตปญจทวาราวัชชนะจิตนั้นหามิได จักขุวิญญาณนั้นบังเกิดใน
ขณะหนึ่งโดยอันควรแกปจจัยแล วิสัยแหงตน จะไดแปดปนระคนอยูดวยปญจทวาราวัชชนะนั้นหา
มิได จึงสัมปฏิจฉันนะแลสันตีรณะ แลโวฏฐวนะ แลชวนะ แลตทาลัมพณะนั้นก็บังเเกิดโดยอันควรแก
ปจจัยแลวิสัยแหงตน ๆ จะไดแปดปนระคนกันหามิไดอันนี้แลมีฉันใด ในเมื่อปฏิสนธิจิตบังเกิดแลว จิต
สันดานซึ่งประพฤติเปนไปในเบื้องหนาปฏิสนธินั้น ก็บังเกิดโดยปจจัยแลวิสัยแหงตน ๆ จะไดแปดปน
ระคนกัน มาตรวาขณะหนึ่งนั้นหามิไดมีอุปไมยดังนั้น
ในกาลเมื่อจะสิ้นชาติสิ้นภพนั้นจุติบังเกิดแลว ปฏิสนธิจิตก็บังเกิดในลําดับแหงจุติ จุติจิต
บังเกิดขึ้นในขณะหนึ่งดับแลวปฏิสนธิจิตก็บังเกิดในลําดับนั้น จะไดเปนชองเปนวาง มาตรวาหนอย
หนึ่งหามิได ขณะเมื่อตั้งปฏิสนธินั้นจะไดมีธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งยางมาแตจุตินั้นหามิได ปฏิสนธิจิตนั้นบ
มิไดระคนดวยจุติจิตบังเกิดสมควรแกปจจัย คือกุศลากุศลประชุมแตง
เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาเห็นปจจัยแหงนาม แลรูปปรากฏดวยอาการทั้งปวง จําเดิมแต
จุติแลปฏิสนธินั้นหาดวยประการฉะนี้ ปญญานั้นจะแกลวกลามีกําลัง วิจิกิจฉา ๑๖ ประการก็จะ
ปราศจากสันดานเปนอันดีโดยพิเศษ ใชจะปราศจากไดแตเพียงโสฬสวิจิกิจฉาเทานี้หาบมิได กิริยาที่
สงสัย ๘ ประการ มีสงสัยในพระศาสดาจารยเปนอาทินั้นก็ปราศจากสันดารจะสละละไดเปนอันดี แลว
จะขมขี่สละละทิฏฐิ ๑๖ เสียได ดวยอํานาจปญญาอันชื่อวา กังขาวิตรณวิสุทธิ อันมีลักษณะขาม
สนเทหสงสัยไดในกาลทั้ง ๓ ดวยกิริยาอันพิจารณาซึ่งปจจัยแหงนามแลรูป ดวยนัยตาง ๆ อยาง
พรรณนัยมาฉะนี้
ปญญาอันชื่อวากังขาวิตรณวิสุทธินี้ บางทีพระพุทธองคตรัสเทศนาเรียกวาธัมมัฏฐิติญาณ
บางทีตรัสเทศนาเรียกวายถาภูตญาณ บางทีตรัสเทศนาเรียกวา สัมมาทัสสนญาณ ตางกันแต
พยัญชนะ อรรถจะไดตางกันหาบมิได อรรถอันเดียวกันพระโยคาพจรผูประกอบไปดวยปญญากังขา
วิตรณวิสุทธิพิจารณาเห็นอยางพิจารณามาฉะนี้ จะมีคติอันเที่ยง จะไดนามบัญญัติชื่อวาจุลโสดาใน
พระพุทธศาสนาแลว จะไดซึ่งที่พึ่งคือพระอริยมรรคจะไดซึ่งความชื่นชมคือพระอริยผล เหตุดังนั้น
ภิกษุผูเห็นภัยในวัฏฏสงสารมีประโยชนดวยกังขาวิตรณวิสุทธิญาณพึงมีสติบําเพ็ญเพียรพิจารณา ซึ่ง
ปจจัยแหงนามและรูปสิ้นกาลทุกเมื่อ อยาไดประมาทลืมเสียซึ่งพิธีอันพิจารณาซึ่งปจจัยแหงรูปธรรม
นามธรรม โดยนัยที่วิสัชนามาฉะนี้ วิปสสนาซึ่งปญญาอันชื่อวากังขาวิตรณวิสุทธิ โดยสังเขปยุติการ
เทาที่ แตนี้จักแสดงซึ่งมัคคญาณทัสสนวิสุทธิตอไป
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- 75 “ อยํ มคฺโค อยํ น มคฺโคติ เอวํ มคฺคฺจ อมคฺคญจ ญตฺวา ิตณาณํ ปน มคฺคามคฺค
ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ สมฺปาเทตุกาเมน กลาป สมฺมสฺนสงฺขาตาย นยวิปสฺสนาย โยคา กรณีโย ”
“ กสฺมา อารทธวิปสฺสกสฺส โอภาสาทิสมฺภเว มคฺคามคฺค ญาณ ทสฺสกมฺวโต อารทฺธ
วิปสฺสกสฺส หิ โอภาสาที่สุ สมฺภูเตสุ มคฺคามคฺคญาณํ โหติ”
ในมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินี้ มีอรรถาธิบายวาปญญาที่บังเกิดแลวตั้งอยูในสันดาน รู
แทเห็นแทวาสิ่งนี้คืออริยมรรค สิ่งนี้มิใชอริยมรรคนี้แลไดชื่อวามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
พระโยาคาพจรผูกระทําความเพียร ปรารถนาจะยังมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ใหบริบูรณ
ในสันดานนั้น พึงเพียรพยายามบําเพ็ญพระวิปสสนาปญญา พิจารณาดูกลาปอยาไดเกียจครานในกาน
บําเพ็ญพระวิปสสนา
เหตุดังฤๅ เหตุวามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิวิสุทธินั้นเฉพาะบังเกิดแกพระโยคาพจรผูมี
วิปสสนาอันแกกลาบริบูรณแลว แลมีอุปมากิเลสอันใดอันหนึ่งมีโอภาสเปนตน เสียดเขามาบังเกิดใน
สันดาน
แทจริงกาลเมื่อวิปสสนาปญญาแกกลาบริบูรณแลว ถาอุปกิเลสมีตนวาโอภาสเสียดเขามา
บังเกิดในสันดานกาลใด มัคคามัคคาญาณ คือองคปญญา อันพิจาณาเห็นแทรูแทวาสิ่งนี้เปนอุปกิเลส
มิใชอริยมรรค สิ่งนี้เปนอริยมรรค ปญญารูดังนี้ จึงจะบังเกิดมีในสันดานกาลนั้น ถาวิปสสนาปญญายัง
มิไดแกกลาอุปกิเลสเปนตนวา โอภาสยังมิไดบังเกิดในสันดานตราบใด มัคคามัคคญาณก็ยังมิได
บังเกิดในสันดานตราบนั้น
เหตุฉะนี้พระโยคาพจรผูปรารถนาจะยังมัคคามัคคญาณ
สันดานนั้น พึงใหกระทําเพียรบําเพ็ญพระวิปสสนาใหกลาขึ้นกอน

ทัสสนวิสุทธิใหบังเกิดบริบูรณใน

“ วิปสฺสนาย จ กลาปสมฺมสฺสนํ อาทิ” แลกิจที่จะบําเพ็ญวิปสสนาใหแกกลาขึ้นนั้น มี
กิริยาที่พิจารณากลาปเบื้องตน เหตุดังนั้นพิธีที่พิจารณากลาปนั้น พระผูเปนเจาพระพุทธโฆษาจารย
จึงวิสัชนาไวในลําดับแหงกังขาวิตรณวิสุทธิ เพื่อจะใหเห็นใจความวากิจที่จะพิจารณากลาปนี้แล เปน
เดิมเหตุที่จะใหวิปสสนาปญญาแกกลา
เปนปจจัยที่จะใหมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิบริบูรณใน
สันดาน
“ อปจ” นัยหนึ่งพระผูเปนเจาพุทธโฆษาจารย จึงวิสัชนาไววา “ ตีรณปริญฺาย วตฺต
มานาย” เมื่อตีรณปริญญาประพฤติเปนไปในสันดาน สําเร็จกิจแหงตีรณปริญญาแลว ทีนี้แลมัค
คามัคคญาณจึงจะบังเกิดในสันดาน
แลตีรณปริญญานั้น เทียรยอมบังเกิดในลําดับแหงญาตปริญญา ๆ บังเกิดแลว ตีรณปริญญา
จึงบังเกิดในสันดาน แลลักษณะปริญญานั้นถาจะวาโดยฝายโลกิยะ จัดประเภทแหงโลกิยปริญญานั้น
เปน ๓ ประการ คือ ญาตปริญญา ๑ ตีรณปริญญา ๑ ปหานปริญญาเปน ๓ ปนะการ ดังนี้
ญาตปริญญานั้น คือ อภิญญาปญญาอันบังเกิดใหรูจักสภาวะลักษณะแหงสังขารธรรมทั้ง
ปวงโดยแท เห็นวารูปนี้มีกิริยาที่รูฉิบหายเปนสภาวลักษณะ เวทนานี้มีกิริยาที่เสวยอารมณเปนสภาว
ลักษณะปญญารูแทในลักษณะเปนอาทิดังนี้แล ไดชื่อวาญาตปริญญา
แลตีรณปริญญานั้น คือ ปญญาอันมีพระไตรลักษณเปนอารมณปญญานั้นจะยกขึ้นสามัญญ
ลักษณะ พิจารณาเห็นเสมอกันทั่วไปในสังขาร ธรรมทั้งปวง เห็นวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณนั้น ๆ ไมเที่ยง กอปรดวยทุกขไมใชตน เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกันสิ้นมิไดแปลก
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- 76 มิไดผิดกัน ปญญาพิจารณาพระไตรลักษณโดยสามัญญลักษณะทั่วไปในสังขารธรรมทั้งปวงดังนี้แล
ไดชื่อวาตีรณปริญญา
แลปหานปริญญานั้น คือ ปญญาอันมีพระไตรลักษณเปนอารมณละเสียซึ่งอนิจจสัญญาดวย
อํานาจพระอนิจจัง ละเสียซึ่งสุขปญญาดวยอํานาจพระทุกขัง ละเสียซึ่งอัตตสัญญาดวยอํานาจพระ
อนัตตา ถึงละไมไดขาด ละไดเปนตทังคปหานแลวิกขัมภนปหานแตเพียงนั้นก็ควรจะเรียกวาปหาน
ปริญญาได แตจัดเปนฝายโลกิยะ ยังมิไดขึ้นถึงภูมิโลกุตตระ
นักปราชญพึงสันนิจฐานวา ปริญญา ๓ ประการ คือญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหาน
ปริญญานี้ ถาบังเกิดพรอมดวยมรรคจิตผลก็ไดชื่อวาโลกุตตรปริญญา ถาบังเกิดพรอมดวยโลกิยจิต ก็
เรียกวาโลกิยปริญญา
แลมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิจะบังเกิดนั้น
ก็บังเกิดในลําดับแหงตีรณปริญญาอันเปน
โลกิยะ แลโลกิยปริญญา ๗ ประการนี้จะไดบังเกิดในภูมิอันอื่นหามิได บังเกิดในภูมิแหงวิปสสนา
นั้นเอง
“สงฺขารปริจจฺฉทโต ปฏาย ” จําเดิมแตกําหนดกฏหมายสังขารธรรมทั้งปวงไป ตราบ
เทาถึงที่พิจารณาปจจัยแหงนามแลรูปนั้นจัดเปนภูมิแหงปญญา เปนที่เกิดแหงญาตปริญญา
“ กลาปสมฺมสฺสนโต ปฏาย” จําเดิมแตพิจราณากลาปไปตราบเทาสําเร็จอุทยัพพย
ญาณนั้น จัดเปนภูมิแหงตีรณปริญญาเปนที่เกิดแหงตรณปริญญา
จําเดิมแตไดสําเร็จภังคานุปสสนาญาณไป
ตราบเทาถึงที่สุดเบื้องบนคือยอดวิปสสนานั้น
จัดเปนภูมิแหงปหานปริญญา เปนที่เกิดแหงปหานปริญญา
“ปจฺจตฺตลกฺขณปฏิเวธสฺเสว อาธิปจฺจํ ” นักปราชญพึงรูวาปญญาที่เกิดในภูมิแหงญาต
ปริญญานั้น เปนใหญใหตรัสรูสภาวะลักษณะอันแทแหงสังขารธรรมทั้งปวง
แลปญญาที่เกิดภูมิตีรณปริญญานั้น เปนใหญใหรูซึ่งสามัญลักษณะคือใหรูแหงสังขารธรรม
ทั้งปวงนี้ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกันสิ้นจะไดแปลกกันหามิได
แลปญญาที่บังเกิดในภูมิแหงปหานปริญญานั้น
เปนตนเปนเดิม

เปนใหญในกิจอันสละเสียซึ่งอนิจจสัญญา

แทจริงจําเดิมแตวิปสสนาแกกลาขึ้น ยางเขาภูมิแหงปหานปริญญาแลว
“ อนิจฺจโต สฺสนฺโต” เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาพระอนิจจังจําเริญอนิจจานุวิปสสนา ก็
อาจสละละเสียซึ่งอนิจจสัญญาลักษณะที่สําคัญวาเที่ยงนั้น อาจบําบัดใหปราศจากขันธสันดานแหง
ตนได
“ทุกฺขโต ปสฺสนฺโต ” ถาพระโยคาพจรนั้นพิจารณา ทุกขังเจริญทุกขานุปสสนา ก็อาจจะ
สละละเสียซึ่งสุขสัญญลักษณะที่สําคัญวาเปนสุขนั้น อาจบําบัดใหปราศจากขันธสันดานแหงตนได
“ อนตฺตโต ปสฺสนฺโต” ถาพระโยคาพจรนั้นพิจารณาพระอนัตตาเจริญอนัตตานุปสสนา ก็
อาจจะสละละเสียซึ่งอัตตสัญญาลักษณะที่สําคัญวาเปนตัวเปนตนเปนของแหงตน
ก็อาจบําบัดให
ปราศจากขันธสันดานแหงตนได
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- 77 ขึ้นชื่อวาเพียรบําเพ็ญวิปสสนา วิปสสนาแกกลายางเขาถึงภูมิแหงปหานปริญญา มาตร
แมวายังไมไดสําเร็จพระอริยมรรคก็อาจสละละวิปลาศเปนตนคือ นิจจสัญญา สุขสัญญา อัตตสัญญา
ได เปนตทังคปหาน แลวิกขัมภนปหาน
พระโยคาพจรกุลบุตร อันสถิตอยูในภูมิแหงปหานปริญญานั้น ถาจะเจริญนิพพิทานุปสสนาก็
อาจสละละเสียซึ่งตัญหาอันกอปรดวยปติใหปราศจากขันธสันดานได
“ วิรชฺชนฺโต” ถาเจริญวิราคานุปสสนาไดสําเร็จพระอริยมรรค ก็อาจสละละซึ่งราคะให
ปราศจากขันธสันดานได เปนสมุจเฉทโดยอันควรแกกลากําลัง แหงพระอริยมรรคที่ตัดกิเลสเปน
สมุจเฉทปหาน
ซึ่งอยูในภูมิแหงปหานปริญญานั้น
ถาเจริญนิโรธานุปสสนาหนวงเอาพระนฤพานเปน
อารมณไวแลว ก็อาจละตัณหาอันกอนใหเกิดเสียไดเปนสมุจเฉทปหาน ถาเจริญปฏินิสสัคคานุปสสนา
ก็อาจสละละเสียซึ่งทิฏฐิขาด ปราศจากตัณหาอุปาทานโดยอันควรแกกําลังแหงพระโลกุตตรธรรมที่จะ
ขจัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน
นักปราชญพึงสันนิษฐานวา มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินั้นบังเกิดในลําดับแหงโลกิยตีรณ
ปริญญานั้น ๆ บังเกิดในลําดับแหงญาตปริญญานั้น ๆ บังเกิดดวยอํานาจเจริญวิปสสนากรรมฐาน
ตกวาวิปสสนานี้
เปนมูลเหตุที่จะใหไดสําเร็จมัคคามัคคญาณเหตุนี้
พระโยคาพจรผู
ปรารถนาจะยังมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิใหบริบูรณในสันดานนั้น พึงกระทําเพียร เจริญวิปสสนา
พิจารณากลาปนั้นเปนตนเปนเดิมกอน
“ กลํ” ขอซึ่งวาพิจารณากลาปนั้น จะใหพิจารณาเปนอยางไร
อธิบาย ปญญาอันพิจารณายอสังขารธรรม อันเปนภายในแลภายนอกหยาบละเอียดไกลแล
ใกลเปนอดีต อนาคต ปจจุบันรวมเขาดวยกันแลวแลกําหนดโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นวาไม
เที่ยงเปนทุกขไมใชตนเหมือนกันอยางนี้แล ไดชื่อวาพิจารณากลาปจัดเปนปฐมวิปสสนา ๆ เบื้องตน
นั้นมีนามปรากฏชื่อวาสัมมัสสนญาณ
ประเภทแหงสัมมัสสนญาณนั้น พระผูเปนเจาพระพุทธโฆษาจารยจําแนกออกโดยนัยพระ
บาลี ในคัมภีรพระปฏิสัมภิทามรรควา “ อตีตา นาคตปจฺจุปปฺนฺนานํ ธมฺมานํ สงฺขิปตฺวา ววตฺถาเน
ปฺญาสมฺมสฺสนญาณํ ”
อธิบายวาวิปสสนาปญญาที่ยอสังขารธรรมทั้งปวง อันเปนอดีตอนาคตปจจุบันเขาดวยกัน
แลว แลพิจารณาโดยพระไตรลักษณนั้นแล ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณ
นักปราชญพึงสันนิษฐานวา
วิปสสนาปญญาอันยอรูปขันธในอดีตอนาคตปจจุบันเขา
ดวยกัน ยอรูปภายในภายนอก รูปหยาบ รูปละเอียด รูปอยูไกล รูปอยูใกล เขาดวยกันแลวแลกําหนด
โดยอนิจจังนั้น จัดเปนสัมมัสสนญาณประการ ๑
ยอรูปขันธเขาดวยกันแลว แลกําหนดโดยทุกขังนั้น จัดเปนสัมมัสสนญาณประการ ๑
ยอรูปขันธเขาดวยกันแลว แลกําหนดโดยอนัตตานั้นจัดเปนสัมมัสสนญาณประการ ๑
ปญญาที่ยอเวทนาขันธ ทั้งอดีตอนาคตปจจุบัน ภายในภายนอกอยางหยาบอยางละเอียด
อยางดีอยางชั่ว ไกลแลใกลเขาดวยกันแลวแลกําหนดโดยอนิจจัง เห็นวาไมเที่ยงไมแทเหมือนกันนั้น
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- 78 ก็จัดเปนสัมมัสสนญาณประการ ๑
ปญญาที่ยอเวทนาขันธเขาดวยกันแลว แลกําหนดโดยทุกขังนั้นก็จัดเปนสัมมัสสนญาณ
ประการ ๑
ปญญาที่ยอเวทนาขันธเขาดวยกันแลว แลกําหนดโดยอนัตตาเห็นวาไมใชอาตมาใชของ
อาตมานั้น ก็จัดเปนสัมมัสสนญาณประการ ๑
ปญญาที่พิจารณายอสัญญาขันธ ในอดีตอนาคตปจจุบันเขาดวยกันยอมสัญญาขันธอยาง
หยาบอยางละเอียด อยางดี อยางชั่ว ภายนอก ภายใน ไกลแลใกล เขาดวยกันแลว แลกําหนดโดย
อนิจจังนั้นจัดเปนสัมมัสนญาณประการ ๑
ปญญาที่ยอสัญญาขันธเขาดวยกันแลว
สัมมัสสนญาณประการ ๑
ปญญาที่ยอสัญญาขันธเขาดวยกันแลว

แลกําหนดโดยทุกขังเหมือนกันนั้น

ก็จัดเปน

แลกําหนดอนัตตานั้นก็จัดเปนสัมมัสสนญาณ

ประการ ๑
ปญญาที่ยอสัญญาขันธที่เปนอดีตเปนตน พิจารณาโดยอนิจจังเปนสัมมัสสนญาณประการ
๑ พิจารณาโดยทุกขัง เปนสัมมัสสนญาณประการ ๑ พิจารณาโดยอนัตตา เปนสัมมัสสนญาณประการ
๑
ปญญาตอวิญญาณขันธที่เปนอดีตเปนตน พิจารณาโดยอนิจจังเปนพิจารณาโดยอนัตตา
เปนสัมมัสสนญาณประการ ๑ สิริรวมสัมมัสสนญาณ สัมมัสสนญาณประการ ๑ พิจารณาโดยทุกขัง
เปนสัมมัสสนญาณประการ ๑ ในขันธทั้ง ๕ นี้ เมื่อสัมมัสสนญาณ ๑๕ ประการดวยกัน
ใชแตเทานั้น ปญญาที่พิจารณาทวารทั้ง ๖ คือจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร
กายทวาร มโนทวารกอทวารทั้ง ๖ ในอดีตแลอนาคตแลปจจุบันเขาดวยกัน ยออทวารทั้ง ๖ อันเปน
ภายในแลภายนอกอยูไกลอยูใกล อยางหยาบ อยางละเอีอด อยางดี อยางชั่วเขาดวยกันแลวแล
กําหนดโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้นเห็นวาทวารทั้ง ๖ ไมมั่นไมคงไมยั่งไมยืนไมเที่ยงไมแท มีแต
ทุกขเปนเบื้องหนาใชของอาตมาใชของอาตมาเหมือนกัน จะไดแปลกไดผิดกันหาบมิได ปญญาที่
พิจารณาทวารทั้ง ๖ โดยพระไตรลักษณดังนี้ ก็จัดเปนสัมมัสสนญาณแตละอัน ๆ สิริเขาดวยกัน
เปนสัมมัสสนญาณในทวารทั้ง ๖ ได ๑๘ ประการดวยกัน
ใชแตเทานั้น ปญญาที่พิจารณาอารมณทั้ง ๖ คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ
รสารมณ โผฏฐัพพารมณ ธัมมารมณ ยออารมณทั้ง ๖ อันเปนภายนอกแลภายใน อยางหยาบ อยาง
ละเอียด อยางชั่วอยางดี อยูไกลอยูใกลเขาดวยกันแลว แลกําหนดโดยอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นวา
ไมเที่ยงไมจริงกอปรดวยทุกขดวยภัย ใชอาตมา ใชของอาตมาเหมือนกันสิ้น ปญญาที่พิจารณา
อารมณทั้ง ๖ โดยพระไตรลักษณดังนี้ ก็จัดเปนสัมมัสสนญาณแตละอัน ๆ ตกวาอรมณแตละสิ่ง ๆ นั้น
กอปรดวยสัมมัสสนญาณไดละสิ่ง ๆ สิริรวมเขาดวยกันเปนสัมมัสสนญาณในอารมณ ๖ ได ๑๘
ประการดวยกัน
แตปญญาที่พิจารณาวิญญาณทั้ง ๖ คือ จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ยอวิญญาณทั้ง ๖ อันเปนภายนอกภายใน อยางหยาบอยาง
ละเอียดอยางชั่วอยางดี ไกลแลใกลเขาดวยกันแลว แลกําหนดโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จัดเปน
สัมมัสสนญาณแตละอัน ๆ เหมือนกันกับนัยหนหลัง สิริเปนสัมมัสสนญาณในวิญญาณทั้ง ๖ ได ๑๘
ประการดวยกัน
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- 79 ใชแตเทานั้น

ปญญาอันพิจาณาสัมผัสทั้ง

๖

มีจักขุสัมผัสเปนอาทิมีมโนสัมผัสเปน

ปริโยสาน
พิจารณาเวทนาทั้ง

๖

มีจักขุสัมผัสสชาเวทนาเปนตน

มีมโนสัมผัสสชาเวทนาเปน

พิจารณาสัญญาทั้ง

๖

มีจักขุสัมผัสสชาสัญญาเปนตน

มีมโนสัมผัสสชาสัญญาเปน

พิจารณาเจตนาทั้ง

๖

มีจักขุสัมผัสสชาเจตนาเปนตน

มีมโนสัมผัสสชาเจตนาเปน

ปริโยสาน
ปริโยสาน
ปริโยสาน
พิจารณาตัณหาทั้ง ๖ มีรูปตัณหาเปนตน มีธัมมตัณหาเปนปริโยสาน
พิจารณาวิตกทั้ง ๖ มีจักขุทวาริกวิตกเปนตน มีมโนทวาริกวิตกเปนปริโยสาน
พิจารณาวิจารทั้ง ๖ มีจักขุทวาริกวิจารเปนตน มีมโนทวาริกวิจารเปนปริโยสาน
พิจารณาธาตุทั้ง ๖ มีจักขุธาตุเปนตน มีมโนธาตุเปนปริโยสาน
พิจารณากสิณทั้ง ๑๐ มีปวีกสินเปนตน มีอาโปกสินเปนปริโยสาน
พิจารณาอาการ ๓๒ มีเกศาโลมาเปนตน มีมัคถลุงคังเปนปริโยสาน
พิจารณาอายตนะ ๑๒ มีจักขวายนะเปนตน มีธัมมายตนะเปนปริโยสาน
พิจารณาธาตุ ๑๘ มีจักขุธาตุเปนตน มีมโนวิญญาณธาตุเปนปริโยสาน
พิจารณาอินทรีย ๒๒ มีจักขุนทรียเปนตน มีอัญญาตาวินทรียเปนปริโยสาน
พิจารณาธาตุทั้ง ๓ คือกามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ
พิจารณาภพทั้ง ๙ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญีภพ อสัญญีภพ เนวสัญญีนาสัญญีภพ
เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ
พิจารณารูปชฌานทั้ง ๔ คือปฐมมัชฌาน ทุติยัชฌาน ตติยัชฌาน จตุตถัชฌาน
พิจารณาอัปปมัญญาทั้ง ๔ คือเมตตาพรหมวิหาร กรุณาพรหมวิหาร มุทิตาพรหมวิหาร
อุเบกขาพรหมวิหาร
พิจารณาอรูปชฌานทั้ง ๔ มีอากาสานัญจายตนัชฌานเปนตน มีเนวสัญญานาสัญญายตนัช
ฌานเปนปริโยสาน
ปริโยสาน

พิจารณาองคแหงปฏิจจสมุปบาทธรรมทั้ง ๑๒ ประการ มีอวิชชาเปนตน มีชราแลมรณะเปน

ยอธรรมทั้ง ๑๙ กองเขาดวยกันเปนกอง ๆ รวมอดีตอนาคตแลปจจุบันเขาดวยกัน รวม
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- 80 ธรรมกายภายนอกภายใน อยางหยาบอยางละเอียด อยางชั่วอยางดี ไกลแลใกลเขาดวยกันเปนกอง ๆ
แลวก็กําหนดธรรมทั้ง ๑๙ กองนั้นโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิธีที่ยอมธรรม ๑๙ กองเขาดวยกัน
พิจารณาโดยนัยที่พิจารณาเบญจขันธเปนอาทินั้น จัดเปนสัมมัสสนญานแตละอัน ๆ เหมือนกันกับที่
สําแดงแลวในเบญขันธเปนอาทินั้น
เหตุฉะนี้ในสัมผัสสราสีนั้น จึงนับสัมมัสนญาณได ๑๘ ประการ
ในฉเวทนาราสีนั้น จึงนับสัมมัสสนญาณได ๑๘ ประการ
ในฉสัญญาราสี แลฉเจตนาราสี ฉตัณหาราสี
นับสัมมัสสนญาณไดกองละ ๑๘ ประการ ๆ เหมือนกัน

ฉวิตกราสี

ฉวิจารราสี

ฉธาตุราสี

ก็

ในจตุกกัชฌานราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๑๒ ประการ
ในจตุกกัชฌานราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๑๒ ประการ
ในจตุกกอัปปมัญญาราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๑๒ ประการ
ในทสกกสิณราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๓๐ ประการ
ในทวัตติงสโกฏฐาสราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๙๖ ประการ
ในทวาทสายตนราสีนั้น นัยสัมมัสสนญาณได ๓๖ ประการ
ในอัฏฐารสธาตุราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๕๔ ประการ
ในพาวีสตีนทรียราสีนั้น นับสัมมัสสญาณได ๖๖ ประการ
ในตรีธาตุราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๙ ประการ
ในนวภวนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๒๗ ประการ
ในจกุกสมาบัติรานั้น นับสัมมัสสนญาณได ๑๒ ประการ
ในทวาทสปฏิจจสมุปปาทังคราสีนั้น นับสัมมัสสนญาณเขาดวยกันจับเดิมแตพิจารณาเบญจ
ขันธนั้นมา จึงเปนสัมมัสสนญาณ ๖๐๓ ประการดวยกัน
สัมมัสสนญาณแตละอัน ๆ นั้น มีโอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการสิ้นดวยกัน
โอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการนั้นสําเร็จดวยติกกะอันหนึ่ง ทุกกะ ๔ ทุกกะ
ติกกะอันหนึ่งนั้น ไดแกอดีตติกกะ อันสมเด็จพระสรรเพชญพุทธองค โปรดประทานพระ
สัทธรรมเทศนาในคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคิณีวา
“อตีตา ธฺมมา อนาคตา ธฺมมา ปจฺจุปฺปนฺนา ธฺมมา ”
แลทุกกะ ๔ ทุกกะนั้น ไดแกอัชฌัตถทุกกะประการ ๑ โอฬาริกทุกกะประการ ๑ หีนทุกกะ
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- 81 ประการ ๑ ทูเรทุกกะประการ ๑ ที่พระพุทธองคตรัสเทศนาไวในคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคิณี
นักปราชญพึงสันนิษฐานโดยกระทูความวา สัมมัสสนญาณแหงพระโยคาพจรกุลบุตรอันพิจ
ราณาสังขารธรรมนั้น นับเขาในติกกะ ๑ ทุกกะ ๔ คือพระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาสังขารธรรม อัน
เปนอดีตแลอนาคตแลปจจุบันนั้น ไดชื่อวาสัมมัสนญาณกอปรไปในติกกะอันหนึ่งคืออดีตติกกะ
กาลเมื่อพิจาณาสังขารธรรมอันเปนภายนอกแลภายใน ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณ กอปรไป
ในอัชฌัตมทุกกะ
กาลเมื่อพิจารณาสังขารธรรมอยางหยาบอยางละเอียดนั้น ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณ กอปรไป
ในพาหิกทุกกะ
กาลเมื่อพิจารณาสังขารธรรมอยางชั่วอยางดีนั้น ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณ กอปรไปในหีนทุก
กะ
กาลเมื่อพิจารณาสังขารธรรม อยูไกลอยูใกลนั้น ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณ กอปรไปในทูเรทุก
กะ
ในทุกกะ ๔ ทุกกะนี้ แยกออกเปนบทได ๘ บท ติกกะอันหนึ่งนั้น แยกออกเปนบทได ๓
บท ๘ กับ ๓ เขากันเปน ๑๑ เรียกวาโอกาสปริเฉท ๑๑ ยุติในสัมมัสสนญาณแตละอัน ๆ ก็มีดวย
ประการฉะนี้
นักปราชญพึงสันนิษฐานวา
กิจที่พระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาสังขารมีตนวาเบญจขันธ
อันเปนสวนอดีตกาลลวงแลวแตหลังนั้นจัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑
พิจารณาสังขารธรรม อันเปนอนาคตขางหนานั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑
พิจารณาสังขารธรรม อันเปนสวนในปจจุบันนั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑
พิจารณาสังขารธรรม
โอกาสปริจเฉทประการ ๑

อันเปนสวนภายใน

พิจารณาสังขารธรรม
โอกาสปริจเฉทประการ ๑

อันเปนสวนภายนอก

คือพิจารณาในรางกายแหงตนนั้นเอง

จัดเปน

คือพิจารณารางกายแหงบุคคลนั้น

จัดเปน

พิจารณาสังขารธรรม ที่หยาบที่กระดางนั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑
พิจราณาสังขารที่สุขุมภาพละเอียด ๆ นั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑
พิจารณาสังขารที่ลามกนั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑
พิจารณาสังขารที่ดีที่ประณีตบรรจงนั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑
พิจารณาสังขารธรรมแตบรรดาที่อยูไกล ๆ นั้น ก็จัดเปนโอกาสปริจเฉทประการ ๑
พิจารณาสังขารธรรมมีตนวา เบญจขันธแตบรรดาที่อยูใกล ๆ นั้นก็จัดเปนปริจเฉทประการ
๑
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- 82 สิริเขาดวยกันเปนปริจเฉท ๑๑ ประการ ยุติในสัมมัสสนญาณแตละอัน ๆ
ตกวาสัมมัสสนญาณทั้ง ๖ รอย ๓ ประการนั้น แตลวนมีโอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการ
เหมือนกันสิ้น
ถาจะนับ สัมมัสสนญาณโดยประเภทแหงโอกาสปริจเฉทนั้นเปนสัมมัสสนญาณถึง ๖๖๓๓
ประการดวยกัน
จะยกขึ้นวิสัชนาบัดนี้ ในสัมมัสสนญาณเบื้องตน ก็ยุติในเบญจขันธ ๕ ประการนั้นกอน ถาจะ
วาแตสัมมัสสนญาณ ที่ยุติในเบญจขันธ ๕ ประการนั้น สําแดงโดยยอนับสัมมัสสนญาณได ๑๕
ประการ
ถาจะสําแดงโดยประเภทแหงโอกาสปริจเฉทนั้น นับสัมมัสสนญาณได ๑๖๕ ประการ
ถาจะวาแตรูปขันธสิ่งเดียวนั้น สําแดงโดยยอนับสัมมัสสนญาณได ๓ ประการ คือสัมมัสสน
ญาณ อันพิจารณารูปโดยอนิจจังนั้นประการ ๑ พิจารณารูปโดยทุกขังนั้นประการ ๑ พิจารณารูปโดย
อนัตตานั้นประการ ๑ สิริสัมมัสสนญาณเปน ๓ ประการดังนี้
แตสัมมัสสนญาณที่พิจารณารูปโดยอนิจจังประการ ๑ นั้น เมื่อสําแดงโดยประเภทแหง
โอกาสปริจเฉทนั้น แตกออกไปเปน ๑๓ ประการ “วุตฺตํ เหตํ ” จริงอยู พระผูเปนเจาธรรมเสนาบดี
สําแดงพระธรรมเทศนาไวในคัมภีรพระปฏิสัมภิทามรรควา สัมมัสสนญาณเปนปฐมนั้น พิจารณารูปใน
อดีตโดยอนิจจังวา “ยํ อดีตํ รูป ตํ ยสฺมา อตีเตเยว ขีณํ นยิมํ ภวํ สมฺปตฺตนฺติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน
วา ” รูปอันใดมีอดีตบังเกิดขึ้นในอดีตภพหลังตั้งแต ๑ ชาติ ๒ ชาติ ๓ ชาติ ๔ ชาติ ๘ ชาติ ๙ ชาติ
๑๐ ชาติรอยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติตราบเทาถึงอเนกอนันตชาติ รูปทั้งปวงนั้นเทียรยอมสิ้นไป
ฉิบหายไปในอดีตชาติสิ้นไปฉิบหายไปในอดีตชาติ สพสิ้นทั้งนั้น ที่จะยืนยงคงอยูสืบมาตอมา ตราบ
เทาถึงปจจุบันชาติชาติปจจุบันภพนี้หาบมิได เกิดมาชาติใดฉิบหายไปชาตินั้น มีในชาติใดสิ้นไปใน
ชาตินั้น ยืนยงคงอยูไมมาก แตสักสองชาติก็คงอยูมิได เกิดชาติใดตายชาตินั้น เกิดภพใดตายภพนั้น
เหตุฉะนี้ แตบรรดารูปที่มีในอดีตนั้น เทียรยอมเปนอนิจจังไมเที่ยงไมแทพอหมดพอสิ้น พระพุทธองค
ตรัสเทศนาวารูปในอดีตเปนอนิจจัง ดวยอนาถวาฉิบหายไปสิ้นไปนี้ สมควรหนักหนา
อนึ่งนักปราชญบางแหงไดยอความในสัมมัสสนญาณ ดังที่กลาวมาแลวนี้ ใหสั้นเขาไปอีก
อยางหนึ่ง มีนัยดังจะแสดงตอไปนี้
ใชแตเทานั้น ปญญาที่พิจารณาทวารทั้ง ๖ คือจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร
กายทวาร มโนทวาร ที่เปนอดีตเปนตน กําหนดโดยอนิจจัง ทุกขังอนัตตานั้น ๆ ก็จัดเปนสัมมัสสน
ญาณแตละอยาง ๆ สิริรวมเขาดวยกันเปนญาณในทวาร ๖ ได ๑๘ ประการ
ใชแตเทานั้น ปญญาที่พิจารณาอารมณทั้ง ๖ คือรูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ
โผฏฐัพพารมณ ธัมมารมณ ที่เปนอดีตเปนตน กําหนดโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้นก็จัดเปนสัมมัสสน
ญาณละอยาง ๆ รวมสัมมัสสนญาณ ในอารมณทั้ง ๖ เปนญาณ ๑๘ ประการ
แลปญญาที่พิจารณาวิญญาณทั้ง ๖ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ทั้งอดีตอนาคต ปจจุบัน จนถึงไกลใกล กําหนดโดยอนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตานั้น ๆ ก็จัดเปนสัมมัสนญาณละอยาง ๆ รวมสัมมัสสนญาณในวิญญาณ ๖ เปน ๑๘ ประการ
แลปญญาที่พิจารณาสัมผัส ๑ คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กาย
สัมผัส มโนสัมผัส ที่เปนอดีตเปนตน กําหนดโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ก็นับสัมมัสสนญาณได
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- 83 ๑๘ ประการ
แลปญญาที่พิจารณาเวทนาทั้ง ๖ คือจักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆาน
สัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา ที่เปนอดีต
เปนตนกําหนดโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ๆ ก็นับสัมมัสสนญาณได ๑๘ ประการ
แลปญญาพิจารณาสัญญา ๖ คือจักขุสัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสส
ชาสัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญาที่เปนอดีตเปนตนนั้น
กําหนดโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ๆ ก็นับสัมมัสสนญาณได ๑๘ ประการ
แลปญญาพิจารณาโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในเจตนา ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา โสต
สัมผัสสชาเจตนา ฆานสัมผัสสชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา กายสัมผัสสชาเจตนา มโนสัมผัสส
ชาเจตนา ที่เปนอดีตเปนตนนั้น ๆ ก็นับสัมมัสสนญาณได ๑๘ ประการ
แลปญญาพิจารณาโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในตัณหา ๖ คือ รูปตัณหา สัททตัณหา
คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา ที่เปนอดีตเปนตน ก็นบ
ั สัมมัสสนญาณได ๑๘
ประการ
แลปญญาพิจารณาโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในวิตก ๖ คือ จักขุทวาริกวิตก โสตทวาริก
วิตก ฆานทวาริกวิตก ชิวหาทวาริกวิตก กายทวาริกวิตก มโนทวาริกวิตก ที่เปนอดีตเปนตน ก็
นับสัมมัสนญาณได ๑๘ ประการ
แลปญญาพิจารณาโดย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในวิจาร ๖ คือ จักจุทวาริกวิจาร โสตทวาริก
วิจาร ฆานทวาริกวิจาร ชิวหาทวาริกวิจาร กายทวาริกวิจาร มโนทวาริกวิจาร ที่เปนอดีตเปนตน ก็
นับสัมมัสสนญาณได ๑๘ ประการ
แลพิจารณาในธาตุ ๖ มีจักขุธาตุเปนตนก็ไดญาณ ๑๘ ประการ
แลพิจารณาในกสิณ ๑๐ มีปฐวีกสิณเปนตน ก็ไดญาณ ๑๐ ปารการ
แลพิจารณาในอาการ ๓๒ มีเกศาเปนตน ก็นับญาณได ๙๖ ประการ
แลพิจารณาอายตนะ ๓๒ มีจักขวายตนะเปนตน ก็นับญาณได ๒๖ ประการ
แลพิจารณาธาตุ ๑๘ มีจักขุธาตุเปนตน ก็นับญาณได ๕๔ ประการ
แลพิจารณาอินทรีย ๒๒ มีจักขุนทรียเปนตน มีอัญญาตวินทรียเปนที่สุด ก็นับญาณได ๖๖
ประการ
แลพิจารณาในธาตุ ๓ คือ กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ ก็นับญาณได ๙ ประการ
แลพิจารณาภพ ๙ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญีภพ อสัญญีภพ เนวสัญญานาสัญญา
ภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญโวการภพ ก็นับญาณได ๒๒ ประการ
แลพิจารณารูปฌาน ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ก็ไดฌาน ๑๒
ประการ
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- 84 แลพิจารณาพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็ไดฌาน ๑๒ ประการ
แลพิจารณาอรูปฌาน ๔ มีอากาสานัญจายตนฌานเปนตน มีเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
เปนที่สุด ก็ไดญาณ ๑๒ ประการ
แลพิจารณาองคแหงปฏิจจสมุปปาบาทธรรม ๑๒ มีอวิชชาเปนตน มีชรามรณะเปนที่สุด ก็
ไดญาณ ๓๖ ประการ
นักปราชญพึงสัมมัสสนญาณในเบญจขันธ ๑๔ ในฉทวาร ๑๘ ใน ฉวิญญาณ ๑๘ ในฉ
สัมผัส ๑๘ ในฉเวทนา ๑๘ ในฉสัญญา ๑๘ ในฉเจตนา ๑๘ ในฉตัณหา ๑๘ ในฉตัณหา ๑๘ ในฉวิตก
๑๘ ในฉวิจาร ๑๘ ในฉธาตุ ๑๘ ในทสกวิณ ๓๐ ในทวีตติงสาการ ๙๖ ในทวาทสอายตน ๓๒ ใน
อัฏฐารสธาตุ ๕๔ ในพาวีสติอินทรีย ๖๖ ในตุรีธาตุ ๙ ในนวภพ ๒๗ ในจตุรูปฌาน ๑๒ ในจตุพรหม
วิหาร ๑๒ ในจตุอรูปฌาน ๑๒ ในทวาทสององคแหงปฏิจจสมุปปบาทธรรม ๒๖ ประการ รวมธรรมทั้ง
๒๓ กองทั้งสิ้น เปนสัมมัสนญาณ ๖๐๓ ประการดวยกันฉะนี้
แลสัมมัสสนญาณแตละอยาง ๆ นั้นมีโอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการสิ้นดวยกัน
โอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการนั้น สําเร็จดวยติกกะ ๑ ทุกกะ ๔ ติกกะ ๒ นั้นไดแกอดีตติกกะ
ที่สมเด็จพระพุทธองคตรัสเทศนาในพระอภิธัมมัตถสังคิณีวา “ อตีตา ธมฺมา อนาคตา ธมฺมา ปจฺ
จุปฺปนฺนา ธมฺมา”
แลทุกกะ ๔ นั้นไดแกอัชฌัตตทุกกะ ๑ โอฬริกทุกกะ ๑ หีนทุกกะ ๑ ทูเรทุกกะ ๑ ตามที่
พระพุทธองคเจาตรัสไวในพระอภิธัมมสังคิณีวา
ธรรมที่เปนภายนอกแลภายใน
ธรรมที่หยาบแล
ละเอียด ธรรมที่เลวทรามแลประณีตดี ธรรมที่มีไกลแลใกลดังนี้
นักปราชญพึงสันนิษฐานโดยกระทูความวา สัมมัสสนญาณแหงพระโยคาพจรอันพิจารณา
สังขารธรรมนั้น นับเขาในติกกะ ๑ ทุกกะ ๔ เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาสังขารธรรมเปนอดีต แล
อนาคตปจจุบันนั้นไดชื่อวาสัมมัสสญาณประกอบในติกกะ ๑ คืออดีตติกกะ
เมื่อพิจารณาสังขารธรรมอันเปนภายในแลภายนอกนั้น
ในอัชฌัตตทุกกะ

ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณประกอบ

เมื่อพิจารณาสังขารธรรมอยางหยาบอยางละเอียดนั้น ไดชื่อวาประกอบในโอฬาริกทุกกะ
เมื่อพิจารณาสังขารธรรมอยางชั่วอยางดีนั้น ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณประกอบในหีนทุกกะ
เมื่อพิจารณาสังขารธรรมอยูใกลแลไกลนั้น ไดชื่อวาสัมมัสสนญาณประกอบในทูเรทุกกะ
ในทุกกะ ๔ นี้แยกเปนบทได ๘ บท ในติกกะ ๑ นั้นแยกเปนบทได ๓ บท ๘ กับ รวมกัน
เปน ๑๑ รวมกันเปน ๑๑ เรียกวาโอกาสปริจเฉท ๑๑ ยุติในสัมมัสสนญาณ ๆ ก็มีดวยประการฉะนี้
ในสัมมัสสนญาณ ๖๐๓ ประการนั้น อันหนึ่ง ๆ แตลวนมีโอกาสปริจเฉท ๑๑ ประการ ๆ
เหมือนกันสิ้น
ถาจะนับสัมมัสสนญาณโดยประเภทโอกาสปริจเฉทนั้นเปนถึง ๖๖๓๓ ประการดวยกัน “
เพราะเอา ๑๑ คูณ ๖๐๓”
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- 85 จะยกขึ้นวิสัชนาบัดนี้
ในสัมมัสสนญาณเบื้องตนที่ยุติในเบญจขันธ
๕
ประการนั้น
กอน “วุตฺตํ เหตํ ” จริงอยูพระผูเปนเจา พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร สําแดงธรรมเทศนาไวในคัมภีร
ปฏิสัมภิทามรรควา สัมมัสสนญาณเปนปฐมนั้น พิจารณารูปในอดีตโดยอนิจจังวา “ยํ ดตีตํ รูป ตํ ยสฺ
มา อตีเตเยว ขีณํ ” เปนตนวาความวารูปอันใดมีในอดีต บังเกิดขึ้นในอดีตภพชาติหลัง ตั้งแตชาติ
หนึ่งถืออเนกอนันตชาติ รูปทั้งปวงนั้นยอมสิ้นไปฉิบหายใปในอดีตชาติอดีตภพสิ้นทั้งนั้น ที่จะยืนยงคง
สืบตอมาถึงปตยุบันชาติ ปตยุบันภพนี้หามิได เกิดมาชาติใดฉิบหายไปในชาตินั้น มีในชาติใดสิ้นไปใน
ชาตินั้น จะยืนยงคงอยูไมมากแตสักสองชาติก็คงอยูมิได เกิดชาติใดตายชาตินั้น เกิดภพใดตายภพ
นั้น เหตุฉะนี้แตบรรดารูปที่มีในอดีตภพนั้นยอมเปนอนิจจังไมเที่ยงไมแทหมดทั้งสิ้น พระพุทธองค
ตรัสเทศนาไววารูปในอดีตเปนอนิจจังดวยอรรถาวาฉิบหายไปสิ้นไปนี้ สมควรนักหนา ดังกลาวมาแลว
ขางตน ปญญาที่พิจารณารูปในอดีตโดยอนิจจังดังนี้จัดเปนสัมมัสสนญาณ อันจําแนกโดยประเภท
แหงโอกาสปริจเฉทประการ ๑
แลสัมมัสสนญาณเปนคํารบ ๒ พิจารณารูปในอนาคต โดยอนิจจังวา
“ยํ อนาคตํ
อนนฺตรภเว นิพฺพตฺตลฺสติ ตํป ตตฺเถว ขียิสฺสติ น ตโต ปรํ ภาวํ คมิสฺสตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา
” รูปอันใดเปนอนาคตจะบังเกิดในภพอันเปนลําดับนั้น เมื่อบังเกิดแลวรูปนั้นก็จะสิ้นไปฉิบหายไป ใน
ภพอันเปนลําดับนั้นเปนแท ที่จะยืนยงคงอยูตอสืบไปในภพเบื้องหนากวานั้นหามิได มีสภาวะเปน
อนิจจังดวยอรรถวาสิ้นไปฉิบหายไปไมยั่งไมยืนไมมั่นไมคง แตบรรดารูปทั้งปวงที่จะเกิดในอนาคตนั้น
สุดแทแตเกิดมาในภพใดชาติใด ก็จะฉิบหายไปสิ้นในภพนั้นในชาตินั้น จะยืนยงคงอยูไดโดยนอยแต
สักสองภพก็คงอยูบมิได เกิดชาติใดก็จะตายชาตินั้นเกิดภพใดก็จะตายภพนั้น ปญญาอันพิจารณารูป
ในอนาคตเบื้องหนาโดยอนิจจังดังพรรณนามาฉะนี้แลจัดเปนสัมมัสนญาณคํารบ ๒
แลสัมมัสนญาณคํารบ ๓ นั้น พิจารณารูปในปจจุบันโดยอนิจจังวา “ยํ ปจฺจุปฺปนฺนํ รูปนฺ
ติป อิเธว ขียติ น อิโต คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา ” รูปอันใดเปนปตยุบันนั้น เมื่อบังเกิดอยูใน
ปจจุบันภพนี้รูปนั้นเทียรยอมฉิบหายไปสิ้นไปในปจจุบันภพนี้เปนแท จะยืนยงคงอยูสืบตอไปในเบื้อง
หนาแตปจจุบันนี้หาบมิได เกิดชาตินี้ก็ฉิบหายบรรลัยไปในชาตินี้ เอาเที่ยงเอาจริงบมิได มีสภาวะเปน
อนิจจัง ดวยอรรถวาฉิบหายไปสิ้นไปไมมั่นไมคง ปญญาพิจารณารูปในปจจุบันโดยอนิจจังดังนี้แล จัด
เปนสัมมัสสนญาณที่ ๓
สัมมัสสนญาณที่ ๔ นั้น พิจารณารูปภายในโดยอนิจจังวา “ยํ อชฺฌตฺตํ ตํป อชฺฌตฺตเมว
ขียติ น พหิทุธภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา ” รูปอันใดเปนภายในบังเกิดขึ้นภายใน เมื่อ
บังเกิดแลว รูปนั้นก็จะสิ้นไปฉิบหายไปในภายใน เมื่อบังเกิดแลว รูปนั้นก็จะสิ้นไปฉิบหายไปในภายใน
จะไดยืนยงคงอยูสืบตอไปจนถึงเปนพหิทธารูป เปนรูปภายนอกนั้นหาบมิได รูปภายในนั้น เทียรยอม
สิ้นไปในภายในฉิบหายไปในภายในเปนแท
เหตุฉะนี้รูปภายในนั้นนักปราชญพึงสันนิษฐานวาเปน
อนิจจัง ดวยอรรถวาสิ้นไป ฉิบหายไป ไมมั่นไมคง ปญญาพิจารณารูปภายในโดยอนิจจังดังนี้แล จัด
เปนสัมมัสนญาณที่ ๔
แลสัมมัสสนญาณที่ ๕ นั้น พิจารณารูปภายนอกโดยอนิจจังวา “ ยํ พหิทฺธาเยว ตํป
พหิทฺธาเยว ขียติ น อชฺฌตฺตภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา” รูปอันใดเปนภายนอกบังเกิด
ภายในภายนอก รูปอันนั้นเทียรยอมสิ้นไปฉิบหายไปในภายนอกนั้นเปนแท จะไดยั่งยืนอยูจนตราบเทา
ถึงเปนอัชฌัตตะรูป เปนรูปภายในนั้นหามิได รูปภายนอกนั้นมีแตจะสิ้นไปภายนอกฉิบหายประลัย ไป
ในภายนอกเปนอนิจจังดวยอรรถวาสิ้นไปไมยั่งไมยืนไมมั่นคง ปญญาพิจารณารูปภายนอกโดยอนิจจัง
ดังนี้ จัดเปนสัมมัสสนญาณที่ ๕
แลสัมมัสสนญาณที่ ๖ นั้น พิจารณารูปอยางหยาบโดยอนิจจังวา “ยํ โอฬาริกํ ตํป ตตฺ
เถว ขียตํ น สุขุมภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา ” รูปอันใดเปนรูปอันหยาบ บังเกิดขึ้นเปนรูป
อันหยาบแลวก็สิ้นไปฉิบหายไปในที่อันบังเกิดนั้นเอง
จะไดยืนยงคงอยูจนตราบเทาถึงเปนสุขุมรูป
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- 86 เปนรูปอยางละเอียดนั้นหาบมิไดเกิดในที่หยาบก็ฉิบหายไปในที่หยาบ สิ้นไปในที่หยาบ เปนอนิจจัง
ดวยอรรถวาสิ้นไป ไมมั่นไมคง ปญญาพิจารณารูปอยางหยาบโดยอนิจจังดังนี้แล จัดเปนสัมมัสสน
ญาณที่ ๖
แลสัมมัสสนญาณที่ ๗ นั้น พิจารณารูปอยางละเอียดโดยอนิจจังวา “ ยํ สุขุมํ ตํป ตตฺเถว
ขียติ น โอฬาริกภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถว วา” รูปอันใดเปนรูปอยางละเอียด บังเกิดเปนรูป
อันละเอียดแลว ก็สิ้นไปฉิบหายไปในที่อันบังเกิดนั้นเอง จะไดยืนยงคงอยูจนตราบเทาถึงเปนโอฬาริก
รูป เปนรูปอยางหยาบนั้นหาบมิได เกิดในสวนอันละเอียด ก็สิ้นไปในสวนอันละเอียด เปนอนิจจังไมยั่ง
ไมยืน ฉิบหายไปสิ้นไป ไมมั่นไมคงไมเที่ยงไมแท ปญญาพิจารณารูปอยางละเอียด โดยอนิจจังดังนี้
แล จัดเปนสัมมัสสนญาณคํารบ ๗
แลสัมมัสสนญาณคํารบ ๘ นั้น พิจารณารูปอยางชั่วโดยอนิจจังวา “ยํ หีนํ ตตฺเถน ขียตํ น
ปณีตภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา” รูปอันใดเปนรูปอยางชั่ว บังเกิดขึ้นเปนรูปอยางชั่วแลว ก็
สิ้นไปฉิบหายไปในที่บังเกิดนั้นเอง จะไดตั้งอยูตราบเทาไดประณีตรูป เปนรูปอยางดีอยางประณีตนั้น
หาบมิได เกิดเปนสวนอันชั่ว ก็สิ้นไปฉิบหายไปในสวนอันชั่ว ควรจะเปนอนิจจังสังเวชนี่หนักหนา
ปญญาพิจารณารูปที่ชั่วโดยอนิจจังดังนี้แล จัดเปนสัมมัสสนญาณคํารบ ๘
แลสัมมัสสนญาณคํารบที่ ๙ นั้น พิจารณารูปอยางประณีตโดยอนิจจังวา “ ยํ ปณีตํ ตํป
ตฺตเถว ขียติ น หีนภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา” รูปที่อยางประณีตนั้น เมื่อบังเกิดแลวก็สิ้น
ไปในสวนอันประณีต จะไดตั้งอยูเปนอันเที่ยงอันแทหาบมิได จะถึงซึ่งภาวะเปนหีนรูปหาบมิได ยังอยู
เปนสวน ๆ รูปแลวก็สิ้นไปในสวนแหงประณีตรูป ปญญาพิจารณาพระอนิจจัง ซึ่งบังเกิดมีในประณีตรูป
นี้แล จัดเปนสัมมัสสนญาณคํารบที่ ๙
แลสัมมัสสนญาณคํารบที่ ๑๐ นั้น พิจารณารูปอันอยูไกลโดยอนิจจังวา “ ยํ ทูเร ตํป ตตฺ
เถว ขียติ น สนฺติเกภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺเถน วา” รูปอันใดเปนทูเรรูปอันอยูในประเทศอัน
ไกลนั้น “ตตฺเถว ขียติ ” รูปนั้นยังมิทันที่จะเปนสันติเกรูป ยังมิทันที่จะมาถึงในที่ใกล ก็สิ้นไปฉิบ
หายไปในที่ใกลนั้นเอง
อันธรรมดารูปธรรมนี้อายุยืน ๑๗ ขณะจิต จะไดยืนยงไปหวา ๑๗ ขณะจิตนั้นหาบมิได สุด
แทแตบังเกิดครบ ๑๗ ขณะจิต แลวก็ดับตอ ๆ กันไปโดยลําดับ ๆ เหตุฉะนี้ สมเด็จพระผูมีพระภาคจึงมี
พระพุทธฎีกาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาวา รูปที่อยูไกลเปนทูเรรูปนั้น ยังมิทันที่จะมาใกล ยังมิ
ทันที่จะเปนสันติเกรูปก็สิ้นไปฉิบหายไปในที่ใกลนั้นเอง จะยั่งจะยืนจะมั่นจะคงจะเที่ยงจะแทหาบมิได
ปญญาพิจารณารูปอันอยูไกลโดยอนิจจังดังนี้แล จัดเปนสัมมัสสนญาณคํารบที่ ๑๐
แลสัมมัสสนญาณคํารบที่ ๑๑ นั้น พิจารณารูปอันอยูใกลโดยอนิจจังวา “ยํ สนฺติเก ตํป
ตตฺเถว ขียติ น ทูเรภาวํ คจฺฉตีติ อนิจฺจํ ขยตฺถน วา ” รูปอันใดเปนสันติเกรูปอยูในประเทศที่
ใกล “ ตตฺเถว ขียติ” รูปนั้นยังมิทันจะเปนทูเรรูป ยังมิทันที่จะไปถึงประเทศที่ไกล ๆ ก็สิ้นไปฉิบ
หายไปในที่ใกลนั้นเอง เพราะเหตุรูปธรรมนี้อายุยืน ๑๗ ขณะจิต เกิดเร็วดับเร็วนี้หนักหนา ควรจะเปน
อนิจจังสังเวชยิ่งนัก ปญญาพิจารณารูปอันอยูใกลโดยอนิจจังดังนี้แล จัดเปนสัมมัสสนญาณคํารบ ๑๑
โดยนัยประเภทแหงโอกาสปริจเฉทที่สําแดงแลวแตหลัง
แตสัมมัสสนญาณที่พิจารณารูปโดยทุกขัง พิจารณารูปโดยอนัตตานั้น เมื่อจําแนกออกโดย
ประเภทแหงโอกาสปริจเฉทนั้น ก็จัดเปนสัมมัสสนญาณ ๑๑ ประการ ๆ เหมือนกันกับสัมมัสสนญาณที่
พิจารณารูปโดยอนิจจังแปลกกันแตวา “ทุกขํ ภยตฺเถน อนตฺตา อสารกตฺเถน ” แปลกกันแตเทานี้
อื่น ๆ จะไดแปลกกันหาบมิได กิจที่จะพิจารณารูปในอดีตแลอนาคตแลปจจุบัน พิจารณารูปภายใน
ภายนอก พิจารณารูปอยางหยาบอยางละเอียดอยางชั่วอยางดี อยูไกลอยูใกลนั้น เหมือนกันเปน
อันหนึ่งอันเดียว จะไดผิดทํานองเดียวกับหาบมิได แปลกกันแตที่กําหนดจิตโดยอนิจจัง ทุกขัง
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- 87 อนัตตา สัมมัสสนญาณ ๑๑ ในเบื้องตนนั้นกําหนดจิตโดยพระทุกขัง สัมมัสสนญาณในเบื้องปลายนั้น
กําหนดจิตโดยพระอนัตตา
กําหนดจิตโดยทุกขังนั้นใหวา “ ทุกขํ ภยตฺเถน” เมื่อกําหนดจิตโดยอนัตตานั้นใหวา “
อนตฺตา อสารกตฺเถน” ในบทวา “ทุกขํ ภยตฺเถน ” นั้นมีอรรถอธิบายวารูปในอดีตแลอนาคตแล
ปจจุบันรูปภายในภายนอกอยางหยาบอยางละเอียดอยางชั่วอยางดี
อนูไกลแลอยูใกลนั้นเทียรยอม
กอปรไปดวยทุกขมีชาติทุกขเปนประธาน เกิดมาเปนรูปแลวก็มีทุกขเปนเบื้องหนา มีแตทุกขเปนที่สุด
ชราแลพยาธิแลมรณะนั้นติดตามรัดรึงตรึงตรา ติดตามเบียดเบียนลางผลาญอยูทุกเมื่อ สุดแทแตรูป
ขึ้นแลวก็มีกองทุกขกองภัยกองอุปทวอันตรายตกตองย่ํายีบีฑา โดยสภาวะแหงตนอันจะเปลาปลอด
รอดพนจากกองทุกขกองภัยนั้นไมมีเลยเปนอันขาด เหตุฉะนี้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร จึงแสดงพระ
สัทธรรมเทศนาสั่งสอนใหพระโยคาพจรผูพิจารณารูปโดยทุกขนั้นใหเจริญภาวนาวา “ ทุกขํ ภยตฺ
เถน” ก็มีดวยประการฉะนี้
แลวในบทวา “อนตฺตา อสารกตฺเถน ” นั้น มีอรรถอธิบายวา รูปธรรมทั้งปวงนี้ เมื่อ
พิจารณาไปโดยปรมัตอรรถอันสุขุมภาพนั้นแตลวนใชตัวใชตนอาตมา “อสารกตฺเถน ” ดวยอรรถวา
หาแกนสารมิไดแตสักสิ่งสักอัน เมื่อพิจารณาดูรูปในอดีตถอยหลังไปตั้งแต ๑ ชาติ ๒ ชาติ ๓ ชาติ ๔
ชาติ ๕ ชาติ ๖ ชาติ ๗ ชาติ ๘ ชาติ ๙ ชาติ ๑๐ ชาติ ๑๑ ชาติ ๑๒ ชาติ ๑๐๐ ชาติ ๑,๐๐๐ ชาติ
๑๐,๐๐๐ ชาติ ๑๐๐,๐๐๐ ชาติ ตราบเทาถึงอเนกอนันตชาติ จะไดมีรูปอันใดอันหนึ่งเปนเกนสารมาตร
วาหนอยหนึ่งหาบมิได พิจารณาไปขางฝายอนาคตเบื้องหนานั้นเลาก็ลวนไมเปนแกนสาร ใชอาตมา
ใชของแหงอาตมาอธิบายวาถารูปเปนของอาตมาอยูแลว ก็จะบังคับปญชาจะวากลาวสั่งสอนได จะไม
ปวยไมไขจะไมกระทําใหไดรับความลําบากเวทนา สัตวทั้งปวงก็จะอยูเปนเปนสุขปราศจากโรคาพยาธิ
เพราะเหตุที่รูปอยูในบังคับบัญชาแหงตน นี่สิรูปหาอยูในบังคับไม วาไรก็ไมฟงดื้อดึงนี่หนักหนา วา
ไมใหเจ็บก็เจ็บ วาไมใหแกก็ขืนแก วาไมใหตายก็ขืนตาย ตกวาไมฟงถอยฟงคําเลย วาไมใหผมหงอก
ก็ขืนหงอก วาไมใหฟนหักก็ขืนหัก วาไมใหหนังเหี่ยวก็ขืนเหี่ยว วาไมใหตามืดก็ขืนมืด ตกวาสารพัด
จะแปรปรวนไปทุกสิ่งทุกประการ ไมอยูในบังคับบัญชาแหงตน ไมอยูในถอยในคําในโอวาทความสั่ง
สอนแหงตน เหตุฉะนี้จึงจะเห็นแทวาใชอาตมาใชของแหงอาตมา จะหาแกนสารบมิไดไมเปนอาตมา
ไมเปนของแหงอาตมา แตรูปในอดีตแลอนาคตเทานั้นหาบมิได ถึงรูปในปจจุบันนี้ก็เปลาจากแกนสาร
ใชอาตมาใชของอาตมาเหมือนกัน พิจารณาดูรูปภายในตัวเองนี้ เห็นวาไมเปนแกนสาร ใชอาตมาใช
ของอาตมา แลวพิจารณาดูรูปผูอื่น ๆ อันเปนรูปภายนอกนั้นเลา ก็ไมเปนแกนสาร ใชตัวใชตน
เหมือนกันสิ้น จะไดแปลกประหลาดกันหาบมิได แตลวนลงมาทํานองคลองพระอนัตตาสิ้นดวยกัน ดู
รูปที่หยาบ ๆ นั้นเห็นวาเปนอนัตตาแลว เหลียวดูรูปที่ละเอียดนั้น ก็เปนอนัตตาเหมือนกัน เปนแบบอัน
เดียวกันสิ้นทั้งนั้น ดูรูปที่ชั่วที่พึงเกลียดพึงชังนั้น เห็นวาเปนอนัตตาหาแกนสารมิได แลวกลับมาดูรูป
ที่งามหาที่ดีประณีตบรรจงนั้นก็เปนอนัตตาหาแกนสารมิไดสิ้นดวยกัน พิจารณาดูรูปที่อยูาใกล ๆ นั้นก็
เปนอนัตตา พิจารณาดูรูปที่อยูไกล ๆ ก็เปนอนัตตา
แทจริงเมื่อพิจารณาโดยปรมัตถ พิจารณาโดยละเอียดนั้น รูปธรรมนี้ใชตัวใชตนใชของ
อาตมา อันจะกําหนดตามลัทธิดิรัตถียวารูปนี้เปนผูอยูเปนผูพํานักอาศัย รูปนี้เปนผูกระทําเปนผูตกแตง
รูปนี้เปนผูเสวยสุขแลทุกข รูปนี้อยูในอํานาจประพฤติตามอํานาจอันกําหนดเห็นดังนี้ ไดชื่อวาเห็นบมิ
ชอบ ไดชื่อวาเห็นวิปริตเอาสัตยเอาจริงบมิได เปนคําสมมกิวาเอาตามอัชฌาสัย วาตามถนัดแหงตน
ตามชอบใจแหงตนวาโดยปรมัตถวาโดยสัจโดยแทนั้น รูปนี้บมิไดเปนอาตมา บมิไดเปนของแหง
อาตมา บมิไดอยูในอํานาจแหงตน บมิไดประพฤติตามอํานาจแหงตน เหตุฉะนี้พระธรรมเสนาบดีสารี
บุตรมหาเถรเจาผูยิ่งดวยปญญา จึงแสดงพระสัทธรรมเทศนาสั่งสอนวาใหพระโยคาพจรผูพิจารณารูป
โดยอนัตตานั้นเจริญภาวนาวา “ อนตฺตา อสารกตฺเถน” ก็มีดวยประการฉะนี้
นัยหนึ่งพระผูเปนเจาธรรมเสนาบดี ปรารถนาจะแสดงพิธีในที่มนสิการ กําหนดกฏหมายพระ
อนิจจาทิลักษณะนั้น ดวยอาการตาง ๆ ปรารถนาจะแสดงเปนปริยายผลัดเปลี่ยนถอยคํา ในมนสิการ
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- 88 พิธีใหเปนหลายอยางตาง ๆ กัน จึงกลาวพระบาลีเปนคําเปลี่ยนสืบตอไปวา
“รูป อตีตานาคตปจฺจปฺปนฺนํ อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ วิ
ราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ”
อธิบายวา รูปทั้งปวงแตบรรดาที่เปนอดีตแลอนาคตแลปจจุบันนั้นเปนอนิจจัง เทียรยอมไม
เที่ยงไมแท แปรปรวนวิปริตมีประการตาง ๆ ไมยั่งไมยืนไมมั่นไมคง “ สงฺขตํ” รูปธรรมทั้งปวงนี้
ปจจัยคืออวิชชาแลตัณหากรรมแลอาหาร
ประชุมแตงโดยอันควรแกกําลัง
“ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ
” รูปธรรมทั้งปวงนี้ไดชื่อวา ปฏิจจสมุปปนนธรรมดวยอรรถวาอาศัยเหตุอาศัยปจจัยแลวจึงบังเกิด บ
มิไดบังเกิดโดยธรรมดาแหงตน “ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ” รูปธรรมนี้มีสภาวะสิ้นไปฉิบหายไปเปนปกติ
ธรรมดา
“ วิราคธมฺมํ”
รูปนี้มีสภาวะอันนักปราชญพึงเหนื่อยพึงหนายพึงเกลียดพึงชัง
“
นิโรธธมฺม”ํ รูปนี้มีสภาวะดับสูญทําลายไปไมเที่ยงไมจริง “เอโส นโย เวทนาทีสุ ” นักปราชญพึง
รูในกองเวทนาแลกองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณนั้นหมือนกันกับกองรูป
อธิบายวา กาลเมื่อพิจารณารูปนั้นเจริญภาวนาวา “รูป อตีตา นาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจํ
สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ ” ฉันใด กาลเมื่อพิจารณา เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น ก็พึงเจริญภาวนาใหเหมือนกันดังนั้น แปลกกันแตที่เปนอิตถีลิงคแล
นปุงสกลิงค เมื่อพิจารณากองรูปนั้นใหวา
“รูป อตีตา นาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจํ สงฺขตํ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมา วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ” เมื่อพิจารณากองเวทนาใหวา “เวทนา
อตีตา นาคตปจฺจุปฺปนฺนา อนิจจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา
” เมื่อพิจารณากองสัญญานั้นใหเจริญภาวนาวา “สฺญา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อนิจฺจา สงฺข
ตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิริคธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา ” กาล
เมื่อพิจารณากองสังขารนั้นใหเจริญภาวนาวา “ สงฺขารา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อนิจฺจา สงฺขตา
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา” กาลเมื่อพิจารณากองวิญญาณนั้น
ใหเจริญภาวนาวา “ วิฺญาณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ
วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ” ตกวาบาลีที่เจริญภาวนานี้มีระเบียงแหงบทเหมือนกัน แปลกกันแต
ที่เปนอิตถีลิงคแลนปุงสกลิงค ก็มีดวยประการฉะนี้
แลกุลบุตรผูมีเพียรบําเพ็ญพระวิปสสนาญาณนั้น เมื่อพระวิปสสนาปญญาแกกลาแลว แล
ลวงลุถึงพระอริยมรรคพระอริยผลนั้นนักปราชญพึงสันนิษฐานวา ในมรรควิถีที่พระอริยมรรคจะบังเกิด
นั้น อนุโลมญาณบังเกิดขึ้นเปนชั้นรองพระอริยมรรคนั้น แลพระโยคาพจรกุลบุตรผูจะไดสําเร็จอนุโลม
ญาณ จะไดลุแกพระอริยมรรคนั้นยอมทําไดดวยอํานาจสัมมัสสนญาณ อันพิจารณาสังขารธรรมโดย
พระไตรลักษณะญาณอันอาการ ๔๐ แลอาการทั้งหลาย ๔๐ ทัศนั้น จักแสดงในเบื้องหนา ในที่นี้จะยก
ไวกอน ครั้นจะแสดงในที่นี้ความก็จะซ้ําไป เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรไดสําเร็จกิจในสัมมัสสนญาณ
แลว ลําดับนั้นใหพระโยคาพจรเจริญอุทยัพพยญาณสือตอขึ้นไป
พิธีที่จักเจริญอุทยัพพยญาณนั้น ใหพระโยคาพจรพิจารณานิพพัตติลักษณะแหงรูปขันธนั้น
กอนขันธทั้งปวง
แตในนิพพัตติลักษณะแหงรูปขันธสิ่งเดียวนั้น พึงพิจารณาใหตางกันออกเปนลักษณะใหได
๕ ประการ
ลักษณะเปนปฐมนั้นใหพิจารณาวา “อวิชฺชาสมุทยา รูปสมุทโย ” วารูปขันธกองรูป ๒๘
ประการ คือ มหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๔ จะบังเกิดนั้นจะบังเกิดขึ้นลอย ๆ จะบังเกิดขึ้นเปลา ๆ
เปลือย ๆ นั้นหาบมิได อาศัยแกอวิชชาเปนเหตุเปนปจจัย มีอวิชชาเปนรากแลวตนลํากลาวคือ รูปขันธ
นั้นจึงจะบังเกิดขึ้นได แทจริงอวิชชาคือโมโหอันปกปดซึ่งปญญา พระไตรลักษณํ์กํากับเสียซึ่งจตุสัจจ
ญาณ มิใหพิจารณาเห็นแจงในพระจตุราริยสัจจนั้น เปนรากเปนเงาเปนตนเปนเดิมใหบังเกิดรูปขันธ
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- 89 เกิดอวิชชากอนจึงเกิดรูปขันธ อวิชชายังบังเกิดเปนปจจัยอยูตราบให รูปขันธก็ยังบังเกิดอยูตราบนั้น
กิริยาที่พระโยคาพจรเจา พิจารณาเห็นรูปขันธบังเกิดแตปจจัย คืออวิชชานั้นจัดเปนลักษณะเปนปฐม
แลลักษณะเปนคํารบ ๒ นั้น ใหพิจารณาวา “ ตณฺหาสมุทยา รูปสมุทโย” วารูปขันธกอง
รูป ๒๘ จะบังเกิดนั้น จะบังเกิดแตอวิชชาสิ่งเดียวนั้นหาบมิได ตัณหามีลักษณะใหปรารถนารูปเสียง
กลิ่นรสสัมผัสถูกตองแลธัมมารมณตาง ๆ ที่จําแนกแจกออกเปนตัณหา ๑๐๘ ประการนั้น ก็เปนเหตุ
เปนปจจัยใหบังเกิดรูปขันธเหมือนกับอวิชชา
แทจริงตัณหานี้ จัดเปนรากแหงรูปขันธอีกประการ ๑ รากคือ ตัณหายังมีอยูตราบใด ตนลํา
คือรูปขันธก็บังเกิดวัฒนาการอยูตราบนั้น
ตกวามีตัณหากอนแลวจึงมีรูปเหมือนภายหลัง เกิดตัณหากอนแลวจึงเกิดรูปเมื่อภายหลัง
พึงรูเถิดวา
กิริยาที่พระโยคาพจรเจาพิจารณาเห็นวารูปขันธบังเกิดแตปจจัยคือตัณหานั้น
จัดเปน
ลักษณะคํารบ ๓
แลลักษณะเปนคํารบ ๓ นั้น ใหพระโยคาพจรเจาพิจารณาวา “กมฺมสมุทยา รูปสมุท
โย” รูปขันธนั้นใชจะบังเกิดแตอวิชชา แลตัณหาสองสิ่งเทานั้นหาบมิได กุศลกรรมแลอกุศลกรรมนั้น
ก็เปนเหตุเปนปจจัยใหบังเกิดรูปขันธเหมือนกันกับอวิชชาแลตัณหา เมื่อกุศลากุศลกรรมบังเกิดตนเกิด
ลํา คือรูปขันธ ๆ จะบังเกิดแลว ๆ เลา ๆ บมิไดสิ้นบมิไดสุด บมิไดหยุดบมิไดยั้ง ตายแลวเกิดเกา เกิด
แลวดับ ๆ แลวเกิดนับครั้งบมิไดนั้น ก็อาศัยแกราก คือกุศลากุศลกรรม ๆ ยังมีอยูตราบใด รูปขันธก็จะ
บังเกิดสืบตอติดเนื่องกันไปบมิรูหยุดรูสิ้นตราบนั้น มีกุศลากุศลกรรมกอนแลวจึงมีรูปเมื่อภายหลัง เกิด
กุศลกรรมอกุศลกรรมกอนแลวจึงเกิดรูปเมื่อภายหลังผูมีปญญาพึงรูเถิดวากิริยาที่พระโยคาพจรเจา
พิจารณาเห็นวารูปขันธบังเกิดแตปจจัยคือกุศลากุศลกรรมนั้น จัดเปนลักษณะคํารบ ๓
แลลักษณะเปนคํารบ ๔ นั้น ใหพระโยคาพจรเจาพิจารณาวา “อาหารสมุทยา รูปสมุท
โย” วารูปขันธนั้นใชจะบังเกิดแตอวิชชา แลตัณหา แลกุศลากุศลกรรม ๓ สิ่งเทานั้นหาบมิได กวฬิง
การาหารคือขาวแลน้ําขนมของกินทั้งปวงนี้ ก็เปนปจจัยใหบังเกิดรูปขันธอีกประการ ๑
แทจริงอาหารนี้
เลี้ยงชีวิตอุปถัมภค้ําชูรูปขันธใหถาวรวัฒนาการสัตวทั้งหลายจะมีเนื้อมี
เลือดบริบูรณพูนเกิดผิวผองเปนน้ําเปนนวลนั้นก็อาศัยแกอาหาร ถาไมมีอาหารจะบริโภคแลวเนื้อแล
เลือดก็เหือดจะแหงจะเสียสีเสียสัณฐาน
จะสิ้นกําลังวังชาหิวโหยอิดโรยแรงไปตราบเทาถึงแก
มรณภาพ อันรูปขันธบังเกิดแตอาหารนี้ เห็นงายรูงาย เห็นทั่วกันรูทั่วกัน จะไดลี้ไดลับหาบมิได พึง
สันนิษฐานวา กิริยาที่พระโยคาพจรเจาพิจารณาเห็นวารูปขันธบังเกิดแตปจจัยคืออาหารนี้ จัดเปน
ลักษณะคํารบ ๔
แลลักษณะคํารบ ๕ นั้น คือเฉพาะพิจารณาแตนิพพัตติลักษณะอธิบายวา เฉพาะพิจารณา
แตชาติกําเนิดแลกิริยาที่บังเกิดแหงรูปแลอาการที่รูปเปนขึ้นใหม ๆ มีขึ้นใหม ๆ เฉพาะพิจารณาแต
เทานี้มิไดพิจาณาตลอดลงไปถึงอวิชชา แลตัณหากรรม แลอาการ อันเปนมูลเหตุใหบังเกิดรูป ตกวา
ละเหตุเสียพิจารณาเอาแตผล ละรากเสียพิจารณาเอาแตลําตน พิจารณาตรงเอาแตอาการที่รูปบังเกิด
นี้แลเปนลักษณะคํารบ ๙ สิริเขากันเปนพีธีพิจารณารูปขันธ ฝายขางนิพพัตติลักษณะ ๕ ประการ
“รูปขนฺธสฺส อุทยํ ปสฺสนฺโน” เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณานิพพัตติลักษณะเปน
นิพพัตติลักษณะแหงรูปขันธ ตางออกเปนลักษณะ ๕ ประการ โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้
“รูปขนฺธสฺส วยํ ปสฺสติ” ลําดับนั้น พระโยคาพจรกุลบุตรจึงพิจารณาวิปริณามลักษณะ
เห็นวิปริณามลักษณะแหงรูปขันธนั้นตางออกเปนลักษณะ ๕ ประการ
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- 90 ลักษณะเปนปฐมนั้น พิจารณาเห็นวา “อวิชฺชานิโรธา รูปนิโรโธ” วารูปจะดับสูญเปน
อนุปปาทนิโรธ ดับขาดบมิไดเกิดอีกสืบไปในอนาคตนั้น อาศัยแกดับอวิชชา ตัดรากคืออวิชชาเสียได
ขาดเปนสมุจเฉทปหาร ดวยพระแสงแกวคือ พระอรหัตตมัคคญาณอันคมกลา อวิชชาสิ้นสูญ บมิจะ
กลับคืนมาบังเกิดอีกได ไมมีรากคืออวิชชาแลวกาลใด ตนลําคือรูปขันธนั้น ก็จะดับจะสูญจะสิ้นจะสุด
บมิอาจจะบังเกิดสืบไปในอนาคตนั้น ตกวารูปขันธจะดับขาดนี้ อาศัยแกอวิชชาเปนตนเปนเดิม ดับ
อวิชชาเสียไดขาดจากสันดานแลวรูปขันธจึงจะดับขาดจึงจะไมบังเกิดสืบไปได
พึงรูวาอาการที่พระ
โยคาพจรพิจารณาเห็นวารูปขันธจะดับก็อาศัยแกดับตนเหตุคืออวิชชานั้น
จัดเปนลักษณะเบื้องตน
ลักษณะเปนปฐม
แลลักษณะเปนคํารบ ๒ นั้น คือพระโยคาพจรพิจารณาเห็นวา “ตณฺหานิโรธา รูปนิ
โรโธ” วารูปละดับขาดนั้น อาศัยแกดับตัณหาเสียดวย ตัณหาตนขาดจากสันดานเปนสมุจเฉทปหาน
แลวรูปจึงจะดับขาดถึงอวิชชาจะดับแลว ถาตัณหายังมิไดดับ ตณหายังไหลนองมองมูลอยูในสันดาน
ตราบใด รูปก็จะบังเกิดอยูตราบนั้น ตอเมื่อใดดับอวิชชาแลวก็ดับตัณหาขาด ดับขาดทั้งอวิชชาแล
ตัณหาไมมีติดพันอยูในสันดารแลวนั้นแล
รูปจึงจะขาดเปนแทบมิไดบังเกิดสืบไปในเบื้องหนาได
กิริยาที่พระโยคาพจรพิจารณาเห็นวา รูปขันธจะดับอาศัยแกดับตัณหา อันนี้จัดเปนลักษณะคํารบ ๒
แลลักษณะเปนคํารบ ๓ นั้น คือพระโยคาจรพิจารณาเห็นวา “กมฺมนิโรธา รูปนิโรโธ” วา
รูปจะดับขาดเปนอุปปาทนิโรธนั้นอาศัยแกดับกุศลากุศลกรรมเสีย
ดวยตัดกุศลแลอกุศลเสียใหขาด
ดวยอํานาจพระอรหัตตมรรคแลว รูปจึงจะดับขาดจะไมบังเกิดสืบไปได อันจะดับแตอวิชชาแตตัณหา
ไมดับกุศลกรรมเสียดวยนั้นบมิอาจจะดับรูปใหขาดได กุศลกรรมแลอกุศลกรรมนี้ ก็เปนสําคัญในที่จะ
ตกแตงใหเกิดรูปเกิดกาย กุศลากุศลกรรมยังไมดับไมสูญตราบใด รูปขันธนั้นก็ยังจะบังเกิดอยูตราบ
นั้น อันจะดับรูปขันธนั้นจําจะดับกุศลากุศลกรรม เสียใหขาดกอนจึงจะดับได นักปราชญพึงรูวา กิริยาที่
พระโยคาพจรพิจารณาวาเห็น รูปขันธจะดับก็อาศัยแกดับกุศลากุศลกรรม อันนี้จัดเปนลักษณะคํารบ ๓
แลลักษณะเปนคํารบ ๔ นั้น คือพระโยคาพจรพิจารณาเห็นวา “อาหารนิโรธา รูปนิ
โรโธ” วารูปจะดับนั้น อาศัยแกอาหารดวยประการหนึ่ง พึงรูวาอาหารรัชชารูปนั้น เมื่อจะบังเกิดก็
บังเกิดแตอาหาร เมื่อจะดับนั้นก็ดับแตอาหาร เปนใจความวา พระโยคาพจรกุลบุตรพิจารณาเห็นวา อา
หารัชชารูปจะดับอาศัยแกอาหารนั้นจัดเปนลักษณะคํารบ ๔
แลลักษณะคํารบ ๕ นั้น คือพระโยคาพจรเจาพิจารณาเฉพาะเอาแตวิปริณามลักษณา
เฉพาะพิจารณาเอาแตกิริยาที่สิ้นสูญที่ดับทําลายแหงรูป
จะไดพิจารณาตลอดลงไปถึงกิริยาที่ดับ
อวิชชาแลดับตัณหา ดับกรรมแลอาหารอันเปนตนเหตุนั้นหาบมิได เฉพาะพิจารณาเอาแตเบื้องปลาย
พิจารณาเอาแตผล พิจารณาเอาแตตนแตลําในเบื้องบน บมิไดพิจารณาตลอดถึงรากถึงเงา พิจารณา
แตตื้น ๆ บมิไดลึก เฉพาะเอาแตที่สิ้น ที่สูญที่ดับ ทําลายแหงรูปนี้ แลจัดเปนลักษณะคํารบ ๕ สิริ
ดวยกันจึงเปนพิธีพิจารณารูปขันธฝายขางวิปริณาธรรมลักษณา ๕ ประการ
ประมวลพิธีพิจารณาฝายนิพพัตติลักษณะ ๕ วิปริณามลักษณะ ๕ เขากัน จึงเปนลักษณะ
๑๐ ประการ
ยุติในรูปขันธ ประดับในหองอุทยัพพยญาณ โดยนัยที่สมเด็จพระผูมีพระภาค โปรดประทาน
พระสัทธรรมเทศนาไวในอุทยัพพยญาณวิภังค
แลเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาขันธ ก็ประกอบดวยลักษณะไดละสิบ ๆ
เหมือนกันสิ้น เวทนาขันธก็ประกอบดวยลักษณะ ๑๐ สัญญาขันธก็ประกอบดวยลักษณะ ๑๐ สังขาร
ขันธก็ประกอบดวยลักษณะ ๑๐ วิญญาณขันธก็ประกอบดวยลักษณะ ๑๐ จักเปนฝายนิพพัตติลักษณะ
ขันธละหา ๆ เปนฝายวิปริณามลักษณะนั้นขันธละหา ๆ เหมือนกันกับรูปขันธ แปลกกันแตพิธีที่
พิจารณาในอาการฐานเทานั้น ขอซึ่งพิจารณาวา “อาหารสมุทยา รูปสมุทโย อาหารนิโรธา รูปนิ
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- 91 โรโธ” วารูปจะเกิดอาศัยแกเกิดอาหาร รูปจะดับอาศัยแกดับอาหาร ขอซึ่งพิจารณาอาหารอยางนี้ให
พิจาณาแตในรูปขันธ ครั้นยางเขาเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธแลว ใหยกพิธีพิจารณาอาหาร
นั้นออกเสีย
เอาพิธีพิจารณาที่พิจารณานามรูปเขาใสแทน
ครั้นยางเขาวิญญาณขันธใหเอาพิธี
พิจารณานามรูปเขาใสแทนตนวามีพิเศษในเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ฝายนิพพัตติลักษณะ
วา “ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย ผสฺสสมุทยา สฺญาสมุทโย ผสฺสสมุทยา สงฺขารสมุทโย ”
อธิบายวา เวทนาจะบังเกิดนั้น อาศัยแกเกิดผัสสะ สัญญาจะเกิดนั้น อาศัยแกเกิดผัสสะ
สังขารจะบังเกิดนั้น อาศัยแกเกิดผัสสะ
แลฝายวิปริณามลักษณะนั้นวา “ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ ผสฺสนิโรธา สฺญานิโรโธ
ผสฺสนิโรธา สงฺขารนิโรโธ ”
อธิบายวา เวทนาจะดับ อาศัยแกดับผัสสะ สัญญาจะดับ อาศัยแกดับผัสสะ สังขารจะดับ
อาศัยแกดับผัสสะ มีพิเศษในเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นั้นฉะนี้
แลพิธีพิจารณาพิเศษในวิญญาณขันธนั้น ฝายนิพพัตติลักษณาวา “นามรูปสมุทยา วิฺ
ญาณสมุทโย” วาจักขวาทิวิญญาณจะบังเกิดในอาศัยแกบังเกิดนามรูป
แลฝายวิปริณาลักษณะนั้นวา “นามรูปนิโรธา วิฺญาณนิโรโธ” วาจักขวาทิวิญญาณจะ
ดับนั้น อาศัยแกดับนามรูป มีพิเศษในวิญญาณขันธฉะนี้
แลพิจารณา เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ใหเห็นวาบังเกิดแตอวิชชา
แลตัณหา แลกุศลากุศลกรรมนั้น ก็เหมือนกันกันในที่แสดงแลวในรูปขันธ
ตกวาขันธแตละอัน ๆ นั้นมีนิพพัตติลักษณะ ๔ ประการ วิปริณามลักษณะ ๕ ประการ สิริเขา
ดวยกันทั้งหาขันธนั้น เปนนิพพัตติลักษณะ ๒๕ วิปริณามลักษณะ ๒๕ ประการ
ประมาลนิพพัตติลักษณะ แลวิปริณามลักษณะเขากันทั้งสิ้น จึงเปนลักษณะ ๕๐ ทัศ ประดับ
ในอุทยัพพยญาณดวยประการฉะนี้
ครั้นเมื่ออุทยัพพยญาณบังเกิดดังนี้แลว ในระหวางนั้นจึงบังเกิดอุปกิเลส ๑๐ ประการ
“โอภาเส” แสงอันสวางเกิดแตวิปสสนาจิต ซานออกไปจากสรีราพยพ ๒ คือ ปติทั้ง ๕
มีขุททกาปติเปนอาทิ เกิดพรอมดวยวิปสสนาจิต ๑ คือ “ปสฺสทฺธิยุคฺคลํ” เกิดดวยวิปสสนาใหระงับ
ความกระวนกระวายในกายแลจิตนั้น ๑
“อธิโมกฺโข” คือศรัทธาอันมีกําลัง ประกอบดวยพระวิปสสนาจิต ๑
“ปคฺคาโห” คือความเพียร อันประกอบดวยวิปสสนาจิต มิไดหยอนมิไดครานัก ๑
“สุข”ํ คือวิปสสนา อันประณีตยิ่งนัก ๑
“ญานํ” คือวิปสสนาญาณ อันกลายิ่งนัก ๑
“อุปฏฐานํ” คือสติอันประกอบดวยวิปสสนาจิต อาจเห็นจะระลึกซึ่งกิจอันกระทําสิ้นกาล
ชานานเปนอาทิ ๑
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- 92 “อุเปกฺขา” คือวิปสสนูเบกขา อันบังเกิดมัธยัสถในสังขารแลอาวัชชนูเบกขา อันบังเกิดใน
มโนทวาร มัธยัสถในสังขาร ๑ “นิกนฺติ” คือตัณหาอันมีอาการอันละเอียด กระทําอาลัยในวิปสสนา ๑
แลธรรม ๑๐ ประการ มีอาทิคือโอภาส ชื่อวาอุปกิเลส เพราะเหตุบังเกิดมานะทิฏฐิ สําคัญวา
อาตมาถึงมรรคผล เปนที่เศราหมองแหงวิปสสนา มีใหเจริญขึ้นไปได ใหยับยั้งหยุดความเพียรแต
เทานั้น
เมื่อุปกิเลสบังเกิดขึ้นดังนี้
ปญญาแหงพระโยคาพจรกําหนดพิพากษาเขาใจวา
ธรรม
ทั้งหลายมีอาทิ คือโอกาสนี้ เปนอุปกิเลสแกวิปสสนาใชทางมรรคผล วิปสสนาอันดําเนินตามวิปสสนา
วิถี โดยอันดับตามวิปสสนาภูมิ มีอาทิคืออุทยัพพยญาณ ตราบเทาถึงอนุโลมญาณนั้นตางหาก เปน
หนทางมรรคผล ปญญาอาคันตุกะบังเกิดกําหนดรูทางมรรคผลและใชทางมรรคผลไดดังนี้ในกาลใด ก็
ไดชื่อวามัคคาญาณทัสสนะบังเกิดในสันดานกาลนั้น
จบมัคคาญาณทัสสนวิสุทธิแตเทานี้
แตนี้จะวิสัชชาในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิสืบตอไป
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินั้น มิใชอื่นมิใชไกล ไดแกวิปสสนาปญญาในเบื้องบุรพภาค ๘
ประการ มีอุทยัพพยญาณเปนตน มีสังขารุเบกขาญาณเปนยอด แตบรรดาที่บริสุทธิ์ปราศจากอุปกิเลส
กับสัจจานุโลมิกญาณ ๑ เปนคํารบ ๙
สัจจานุโลมิกญาณนี้ มิใชอื่นใชไกล คืออนุโลมชวนะซึ่งบังเกิดเปนที่รองแหงพระอริยมรรค
นักปราชญพึงสันนิษฐานวา วิปสสนา ๙ ประการคือ อุทยัพพยญาณ ภัคคญาณ ภยตูปฏฐานญาณ
อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกามยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ สัจจานุโลมิก
ญาณ นี้แลจัดไดชื่อวาปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะพนจากอุปกิเลสดําเนินตามวิปสสนาวิถี สูงขึ้น
ไป ๆ ถึงที่ใกลพระอริยมรรคเหตุดังนั้นพระโยคาพจรกุลบุตรผูมีปญญาปรารถนาจะยังปฏิปทาญาณทัส
สนวิสุทธินี้ ใหบริบูรณในสันดาน ก็พึงกระทําเพียรเจริญวิปสสนาปญญามีอุทยัพพยญาณเปนตน แต
บรรดาที่พนจากอุปกิเลสนั้น เจริญใหกลาหาญตราบเทาดําเนินขึ้นถึงอนุโลมญาณ ยึดหนวงเอาพระ
นิพพานเปนอารมณได
มีคําปุจฉาวา
อุทยัพพยญาณนี้
พระโยคาพจรไดเจริญในกาลเมื่อปฏิบัติซึ่งมัคคามัคค
ญาณทัสสนวิสุทธินั้นแลวเหตุไฉนจึงใหเจริญอุทยัพพยญาณอีกเลา อาศัยแกประโยชนเปนประการใด
วิสัชชนาวา ขอซึ่งใหเจริญอุทยัพพยญาณอีกนั้น มีประโยชนจะใหกําหนดกฏหมายซึ่ง
อนิจจาทิลักษณะ ๆ ที่ยังไมแจงนั้น จะใหเห็นแจงประจักษโดยอันควร จึงใหเจริญอุทยัพพยญาณซ้ํา
อีกเลา
แทจริงอุทยัพพยญาณที่เจริญ ในหองมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินั้นยังเศราหมองขุนมัว
อยูดวยมลทิลนิรโทษ คืออุปกิเลสทั้ง ๑๐ ประการ ยังหาผองใสบริสุทธิ์ไม บมิอาจที่จะกําหนด
กฏหมายไตรพิธลักษณไดโดยสัจจโดยแท อุทยัพพยญาณที่พระโยคาพจรเจริญซ้ําใหม เจริญในหอง
แหงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ บริสุทธิ์ปราศจากจากอุปกิเลสอาจสามารถจะใหกําหนดกฏหมายซึ่ง
ไตรพิธลักษณะไดโดยอันควรแนแท เหตุดังนั้น สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงพระมหากรุณา โปรดให
พระโยคาพจรเจริญอุทยัพพยญาณซ้ําอีก ในกาลเมื่อปฏิบัติในหองปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้
จึงมีคําปุจฉาวา อาศัยเหตุที่พระโยคาพจรไมกระทํามนสิการในธรรมดังฤๅ พระไตรลักษณ
จึงไมปรากฏ ธรรมสิ่งดังฤๅปกปดไว พระไตรลักษณจึงไมปรากฏ
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- 93 วิสัชชนาวา อนิจจลักษณะจะไมปรากฏแจง อาศัยเหตุที่พระโยคาพจรมิไดกระทํามนสิการ
ในกิริยาที่บังเกิดและฉิบหาย นัยหนึ่งวาสันตติปกปดกําบังอยู อนิจจลักษณะจึงบมิไดปรากฏ
แลทุกขลักษณะจะไมปรากฏแจงนั้น
อาศัยเหตุที่พระโยคาพจรบมิไดกระทํามนิสิการใน
กิริยาที่อาพาธเบียดเบียนเนือง ๆ นัยหนึ่งวาอิริยาบถปกปดกําบังอยู ทุกขลักษณะจึงบมิไดปรากฏ
แลอนัตตลักษณะจะไมปรากฏแจงนั้น
อาศัยที่พระโยคาพจรบมิไดกระทํามนสิการในพิธี
พิจารณาพรากธาตุทั้ง ๔ ใหตางออกเปนแผนก ๆ นัยหนึ่งวาฆนสัญญาปกปดกําบังอยู อนัตตลักษณะ
จึงบมิไดปรากฏ
มีคําปุจฉาวา สันตติที่ปกปดอนิจจลักษณะไวนั้น จะไดแกสิ่งดังฤๅ
วิสัชชนาวา สันตตินั้นใชอื่นใชไกล ไดแกสภาวะวืบตอแหงชีวิตลักษณะที่เห็นวาชีวิตจะ
ยั่งยืน จะสืบตอไปสิ้นวันคืนเดือนปเปนอันมากนี้แล พระอรรถกถาจารยเจาเรียกวาสันตติปดปองกําบัง
อนิจจลักษณะไวมิใหเห็นอนิจจลักษณะโดยอันควรแนแท
ก็ไฉนจึงจะเห็นอนิจจลักษณะโดยอันควรแนแทได ออถาปรารถนาจะใหเห็นอนิจจลักษณะ
โดยอันควรแนแทนั้นพึงอุตสาหะเพียรพยายามที่จะกีดกันสันตติออกเสียใหหางไกล อยาใหสันตตินั้น
ปดปองกําบังอยูอนิจจลักษณะจึงจะปรากฏโดยอันควรแนแท
กระทําไฉนเลา จึงจะกีดกันสันตติออกเสียใหหางไกลได จะปฏิบัติเปนประการใด จึงจะ
พรากสันตติออกได
ออ ถาปรารถนาจะกันเสียซึ่งสันตติ จะพรากสันตติออกเสียใหหางไกลนั้น พึงอุตสาหะ
มนสิการกําหนดกฏหมายใหเห็นที่เกิดและที่ฉิบหายแหงสังขารธรรม อยาไดประมาท พึงคิดถึงความ
ตายจงเนือง ๆ พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนี้เร็วที่จะดับจะทําลาย จะยั่งจะยืนจะมั่นจะคงนั้นหาบ
มิได เกิดมาแลวก็มีแตจะดับสูญเปนที่สุด กองแหงรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงนี้ มีแตจะฉิบหายทําลาย
ไปเปนเบื้องหนา
รูปขันธนี้มีครุวนาดุจดังวากอนแหงฟองน้ํา
อันลอยไปตามกระแสน้ําแลวก็แตก
ทําลายแลว ยังไมเร็วพลัน รูปขันธนี้วาเร็วที่จะทําลายแลว ยังไมเร็วเทาเวทนาขันธอีกเลา
เวทนาขันธนี้เร็วนักหนาที่จะแปรปรวน เร็วนักหนาที่จะดับจะทําลาย ทีครุวนาดุจปุมเปอก
แหงน้ํา อันเร็วที่จะแปรจะปรวน เร็วที่จะแตกจะทําลาย ฟองน้ําที่เปนกอน ๆ ลอยไปลอยมาตาม
กระแสน้ํานั้นวาเร็วแตกเร็วทําลายแลวจะไดเร็วเทาปุมเปอกแหงน้ํานั้นหาบมิได ปุมเปอกน้ําที่เกิดขึ้น
ใหม ๆ ผุดขึ้นเปนเม็ด เหนือพื้นน้ําดวยกําลังกระแสน้ํากระทบน้ํานั้นเร็วแตกเร็วทําลายยิ่งขึ้นไปกวา
ฟองน้ําที่เปนกอน ๆ แลมีครุวนาฉันใดเวทนาขันธนี้ก็เร็วที่จะแปรปรวน เร็วที่จะดับจะทําลายยิ่งขึ้นไป
กวารูปขันธมีอุปไมยดังนั้น
สัญญาขันธนี้ก็จะแปรปรวน เร็วที่จะดับจะทําลายยิ่งขึ้นไป
ปรากฏและอันตรธานหายไปเปนอันเร็วพลัน

มีอุปมาดุจดังวาพยับแดดอัน

สังขารขันธเลาก็หาแกนสารบมิได มีครุวนาดุจตนกลวยอันปราศจากแกน
วิญญาณขันธนั้นเลา
จะยั่งจะยืนจะมั่นจะคงนั้นหาบมิได

เทียรยอมลอลวงใหลุมใหหลงมีครุวนาดุจบุคคลที่เปนเจามารยา

เมื่อมีสติปญญามนสิการกําหนดกฏหมาย เห็นที่เกิดและฉิบหายแหงอุปทานขันธทั้ง ๕
มิไดเห็นวาขุนธทั้ง ๕ นั้นจะยั่งจะยืนจะสืบตอไปสิ้นวันคืนเดือนปเปนอันมากแลวกาลใด ก็ไดชื่อวากีด
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- 94 กันสันตติออกเสียได พรากสันตติออกเสียไดในกาลนั้น เมื่อกันเสียไดซึ่งสันตติพรากสันตติออกเสีย
ไดแลว อนิจจลักษณะก็ปรากฏในสันดานเปรียบปานประดุจวาปริมณฑลพระจันทร อันหาเมฆพลาหก
จะปกปดมิไดแลวและแจมใสบริสุทธเปนอันงาม สุดแทแตไมมีสันตติปดปองกําบังแลว อนิจจลักษณะ
ก็จะปรากฏแจงโดยอันควรแกแท
แลอิริยาบถที่ปกปดทุกขลักษณะไวนั้น เปนดังฤๅ
วิสัชนาวา อิริยาบถนั่ง อิริยาบถนอน อิริยาบถยืน อิริยาบถเดิน ทั้ง ๔ นี้แลปกปดกําบังไว
มิไดเห็นแจงในทุกขลักษณะ
อธิบายวาสัตวทั้งหลายในโลกนี้ กาลเมื่ออยูดีกินดีไมปวยไมไขชนทั้งปวงเห็นวาสบายดี
อยูนั้น เพราะเปลี่ยนอิริยาบถ นั่งเหนื่อยแลวนอน ๆ เหนื่อยแลวนั่ง ยืนเหนื่อยแลวเดิน ๆ เหนื่อยแลว
ยืน เปลี่ยนอิริยาบถอยูเนือง ๆ เปนนิตยฉะนี้ จึงคอยสบายอยูบางแตละครั้งละคราว ถาไมเปลี่ยน
อิริยาบถเลย นั่งขึงไปยืนขึงไปก็ดี เดินไปไมหยุดไมหยอนเลยก็ดี ไมเปลี่ยนอิริยาบถโดยนิยมดังนี้ไม
มาสักครึ่งวันก็จะเจ็บจะปวด จะเสียดจะแทงจะลําบากเวทนานี้เปนหนักหนา นี่หากวาเปลี่ยนอิริยาบถ
อยูเปนนิตยจึงคอยมีความสบายอยูบาง เหมือนอยางอิริยาบถนอกนี้เห็นวาคอยระงับกายเปนสุขกวา
อิริยาบถทั้งหลาย ถึงกระนั้นก็ดีถานอนไปขางเดียวไมกลับไมกลอก ไมพลิกซายไมพลิกขวา นอน
หนาเดียวไปแลวมิมากสักครึ่งคืน ก็จะจับเอาตัวทุกขเวทนาได ที่ชมวานอนสบาย ๆ นั้นถาไมพลิกซาย
ขวานอนอยูที่เดียวเถิด มิตัวแข็งก็หลังแข็งนั่นแล ซึ่งจะไมลําบากนั้นอยาไดสงสัย นี้แลจึงวาขณะเมื่อ
ปวยไมไขสมมติวาอยูดีกินดีนั้น ดีอยูดวยสามารถเปลี่ยนอิริยาบถถาไมเปลี่ยนอิริยาบถแลว ก็จะจับเอา
ตัวทุกขเวทนาไดเปนหนักเปนหนาสภาวะเปลี่ยนอิริยาบถนี้ บําบัดความลําบากเวทนาเสียไดเปนอัน
มากกวามาก
หากละเลิงอยูไมพิจารณาใหละเอียดก็หลงชมอยูวามีความสบาย
เมื่อพิจารณาให
ละเอียดไปมีความลําบาก กายแหงเราทานทั้งปวง ไดชื่อวาเปนไขอยูเปนนิตยนี่หากวาพิทักษรักษา
อยูเปนนิตยนิรันดร ขณะเมื่อรอนเอาน้ํารดขณะเมื่อหนาวเอาผาหมเอาเพลิงมากอนผิงขณะแสบทอง
เอาขาวและขนมมาบริโภคประทับลม จึงจะมีความสุข ตกวาตองพิทักษรักษาอยูนี่ทุกวันทุกเวลา ถา
ไมพิทักษรักษาทํานุบํารุงเลยนี้ความลําบากเวทนาจะเปนสาหัสสากรรจ โดยกําหนดที่สุดแตจะนอน
เสียแลวถานอนขึงอยูชานานทีเดียว ยังวามีความลําบากนี้เปนหนักเปนหนา อาศัยละเลิงอยูไมพินิจ
พิจารณา ก็สําคัญวาอาตมานี้มีความสบาย ทุกขที่บําบัดไปดวยสามารถเปลี่ยนอิริยาบถนั้นพิจารณาไม
เห็น เหตุฉะนี้ พระอรรถากถาจารยจึงวิสัชนาวา ทุกขลักษณะจะมิไดปรากฏแจงนั้น อาศัยอิริยาบถปด
ปองกําบังอยู อิริยาบถนั้นปดปองกําบังไวมิใหเห็นทุกขลักษณะโดยอันควรแกแท แตที่วาอิริยาบถจะ
ปดจะปงทุกขลักษณะไวไดนั้น อาศัยไมพิจารณาใหละเอียด ถาอุตสาหะมนสิการกําหนดกฏหมายเอา
ทุกขเวทนาอันมาถึงในขณะเมื่อนั่งนักนอนนักยืนนักเดินนัก แตเทานี้เอาเปนอารมณไดแลวกาลใด ก็
จะเห็นทุกขลักษณะปรากฏโดยอันควรแนแทในกาลนั้น ๆ
แลฆนสัญญที่ปกปดซึ่งอนัตตลักษณะไวนั้นเปนดังฤๅ
วิสัชนาวา ฆนสัญญานี้มิใชอื่นใชไกล ไดแกจิตที่สําคัญมั่นหมายในอวัยวะนอยใหญวาเปน
แทงวาเปนปกแผน คือสําคัญวาแขง วาขา วามือ วาเทา วาศอก วาแขน วาหนา วาตา วาแกม วาคาง
วาทอง วาหลัง วาหญิง วาชาย วาสัตว วาบุคคลสําคัญเปนหมวด ๆ เปนเทา ๆ ฉะนี้แลจัดไดชื่อวาฆน
สัญญาเขาปดเขาปองไวมิใหพิจารณาเห็นอนัตตลักษณะโดยอันสมควรแกแท ถาขับไลฆนสัญญาเสีย
มิไดตราบใด อนัตตลักษณะก็มิไดปรากฏแจงตราบนั้น ก็เหตุไฉนเลาจึงขับไลฆนสัญญาออกเสียได
ออ ซึ่งขอไลฆนสัญญาออกเสียมิไดนั้น ดวยสามารถมิไดมนสิการกําหนดกฏหมายใหเห็น
นานาธาตุวินิพโภค คือมิอาจพรากธาตุทั้ง ๔ ใหตางออกเปนแผนก ๆ ได มิอาจพิจารณาใหละเอียด
ไปได เห็นวารูปกายแหงเราทานทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้แตลวนประชุมแหงธาตุทั้ง ๔ คือ ปฐวี อาโป
เตโซ วาโย ดิน น้ํา ไฟ ลม ประสมกันเขาก็สมมติเรียกวาตัว วาตน วาหญิง วาชาย ที่แทจะเปนตัวเปน

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก http://www.larnbuddhism.com/visut/
พิมพโดย แมพลอย โกกนุท

- 95 ตนเปนสัตวเปนบุคคล จะเปนหญิงหรือชายนั้นหาบมิได ที่เรียกวาแขง วาขา ที่เรียกวามือ วาเทา
เรียกวาศอก วาแขน วาเนื้อ วานม วาหนา วาตานั้น เรียกโดยบัญญัติโวหาร เมื่อวาที่แทเปนกองแหง
ปฐวี อาโป เตโช วาโย สิ้นทั้งนั้น
ผม และขน เล็บ ฟน หนัง แลเนื้อ เอ็น และกระดูกเยื่อใน กระดูก และมาม และหทัยวัตถุ
และพังผืด และปอด และตับ และพุงไสนอย และไสใหญ อาหารเกา อาหารใหม สมองศีรษะ อาการ
๒๐ นี้แตลวนปฐวีธาตุสิ้นทั้งปวง
ดี แล เสลด เลทอด และหนอง และเหงื่อ มันขน มันเหลว น้ําตา น้ํามูก น้ําลาย ไขขอ
และมูตร ทั้ง ๑๒ ประการนี้แตลวนอาฏปธาตุ สิ้นทั้งปวง
ธรรมชาติกระทําใหอบอุนอยูในกาย มิใหกายนั้นเย็น ใหอาหารที่บริโภคนั้นยับยอยออก
มิใชอื่นมิใชไกลคือแตโชธาตุ ที่หายใจเขาไปหายใจออกมา พูดจาวากลาวลุกนั่งยืนเที่ยว กระทําการ
สารพัด สิ่งทั้งปวงนี้กระทําไดดวยอํานาจแหงวาโยธาตุ
ตกวาสิ้นกายนี้ แตลวนแลวไปดวยธาตุททั้ง ๔ นี้ก็เปนปฐวีธาตุนั้นก็อาโปธาตุ นี้ก็เปน
เตโชธาตุ นั้นก็เปนวาโยธาตุ แตลวนไมเปนแกนเปนสาร เปรียบปานดุจดังวาไมงิ้วและกลวยอัน
ปราศจากแกน สภาวะมีสติปญญามนสิการกําหนดกฏหมายใหเห็นนานาธาตุวินิพโภคพรากธาตุทั้ง ๔
ใหตางออกเปนแผลก ๆ กันดุจพรรณนามาฉะนี้ ถามิไดมีในสันดานแหงบุคคลผูใด ๆ มิอาจสมารถจะ
พิจารณาพรากธาตุทั้ง ๔ ออกเปนแผนกได ฆนสัญญาก็เขาอยูเปนเจาเหยาเจาเรือน อากูลมองมูลใน
สันดานบุคคบผูนั้น ฆนสัญญานี้ปกปดอนัตตลักษณะ ๆ จึงมิไดปรากฏแจง และอนัตตลักษณ ๆ จึง
มิไดปรากฏแจง และอนัตตลักษณะจะปรากฏแจงนั้น อาศัยแกขับไลฆนสัญญาเสียไดจากขันธสันดาน
ก็ทําไฉนเลาจึงจะขับไลกําจัดฆนสัญญาเสีย ก็พึงอุตสาหะกระทํามนสิการกําหนดกฏหมาย
ใหเห็นในนานาธาตุวินิพโภค พิจารณาพรากธาตุทั้ง ๔ ออกไปเปนแผนก ๆ ดุจดังพรรณนามาแตหลัง
ไดแลวกาลใด ก็จะขับจะไลกําจัด ฆนสัญญาเสียจากขันธสันดานไดในกาลเมื่อนั้น เมื่อกําจัดฆน
สัญญาเสียไดจากขันธสันดานแลว อนัตตลักษณะก็จะปรากฏแจงโดยอันควรแนแท
แลพระโยคาพจรผูปฏิบัติ ในหองปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้พึงใหรูในที่จําแนกแยกออก
ใหเห็นแจงเห็นชัดวา สิ่งนี้เปนอนิจจัง สิ่งนี้เปนอนิจจลักษณะ สิ่งนี้เปนทุกขัง สิ่งนี้เปนทุกขลักษณะ
สิ่งนี้เปนอนัตตา สิ่งนี้เปนอนัตตาลักษณะ พึงจําแนกออกใหเห็นชัดแจงฉะนี้
แลวัตถุที่เปนอนิจจังนั้นไดแกขันธปญจก เหตุไฉนจึงไดวาดังนั้น อธิบายวาขันธทั้ง ๕ นั้น
มีสภาวะไมเที่ยงไมแทหวนหันผันแปรไปมามีประการตาง ๆ เหตุฉะนี้ พระพุทธฎีกาจึงตรัสวาวัตถุที่
เปนอนิจจังนั้นไดแกขันธปญจก
แลอนิจจลักษณะนั้น ไดแกการที่วิปวิตแปรปรวนเกิดแลวก็ดับ ๆ แลวก็เกิดแหงขันธปญจก
นั้นเอง จะเปนสิ่งอื่นหาบมิได
แลวัตถุที่เปนทุกขังนั้น ก็ไดแกขันธปญจกนั้นเอง เหตุมีพระพุทธฎีกาตรัสไววา “ยทนิจฺจิ
ตํ ทุกขํ” สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นแลเปนทุกขัง เหตุไฉนจึงวาขันธปญจกเปนทุกขัง อธิบายวาขันธ
ปญจกนี้มากไปดวยโรคพยาธิตาง ๆ มากไปดวยทุกขเวทนายํายีบีฑาอยูเนือง ๆ ไมสิ้นไมสุดไมหยุด
ไมยั่ง เหตุฉะนี้ จึงเห็นแทวาวัตถุที่เปนทุกขังนั้น ไดแกขันธปญจนั้นเอง
แลทุกขลักษณะนั้นเลา ก็ใชอื่นใชไกลไดแกโรคาพยาธิเบียดเบียนซึ่งขันธปญจก ไดแก
อาการที่ขันธปญจกลําบากเวทนาอยูเนื่อง ๆ บมิรูแลวนั้นเอง จะเปนสิ่งอื่นหาบมิได
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- 96 แลวัตถุที่เปนอนัตตานั้นก็ไมใชอื่น ไดแกขันธปญจากนั้นเอง เหตุมีพระพุทธฎีกาโปรด
ประทานไว “ยํ ทุกฺขํ ตํ อนตฺตา” สิ่งใดเปนทุกขังสิ่งนั้นแลเปนอนัตตา ก็เหตุไฉนเลา ขันธปญจกนี้
เปนอนัตตา อธิบายวาขันธปญจกนี้บมิไดอยูในอํานาจแหงตนวาไมไดวาไมไดฟง วาไมใหแกก็ขืนแก
วาไมใหตายก็ขืนตาย บมิไดประพฤติตามอํานาจ เหตุฉะนี้ จึงเห็นแทวาวัตถุที่เปนอนัตตานั้น ไดแก
ขันธปญจกนั้นเอง
แลอนัตตลักษณะนั้นก็มิใชอื่น ไดแกอาการที่ขันธปญจกบมิไดประพฤติตามอํานาจนั้นเอง
จะเปนสิ่งอื่นหาบมิได
พระโยคาพจรกุลบุตร จะกําหนดกฏหมายไตรพิธลักษณะไดโดยกิจอันแท โดยทัยสําแดง
มาฉะนี้ ก็อาศัยแกมีอุทยัพพยญาณอันปราศจากอุปกิเลส บังเกิดขึ้นในขันธสันดาน เมื่อพระโยคาพจร
กําหนดกฏหมายไตรพิธลักษณะไดดังนี้แลว แลเพียรพิจารณาเปรียบเทียบนามรูปทั้งปวงไปโดยไต
รพิธลักษณะนั้นเนือง ๆ อุทยัพพยญาณนั้นก็จะกลาหาญโดยพิเศษ สังขารธรรมก็จะปรากฏแจงใน
ญาณจักษุเปนอันเร็วพลัน ในเมื่อปญญากลาหาญสังขารปรากฏเปนอันเร็วพลันแลววิปสสนาญาณนั้น
ก็จะลวงเสียซึ่งอุปปาทะแลฐิติบมิไดพิจารณา
ซึ่งขณะอันบังเกิดแลขณะอันตั้งอยูแหงรูปธรรม
นามธรรม จะเฉพาะพิจารณาแตกิริยาที่สิ้นไปแลฉิบหายไปนั้นฝายเดียว
อนึ่งโสตวิปสสนญาณนั้น จะลวงเสียซึ่งอุปาทินนกะปวัตติแลสังขารนิมิต บมิไดพิจารณา
ซึ่งกิริยาที่ประพฤติเปนไปแหงอุปาทินนกะรูป
บมิไดพิจารณาสังขารนิมิตอันปรากฏในญาณจักษุจะ
เฉพาะพิจารณาแตกิริยาที่ดับที่ทําลาย แหงรูปธรรมนามธรรมนั้นเปนอารมณจติแหงพระโยคาพจรนั้น
จะตั้งมั่นอยูในสํานัก ที่จะพิจารณา ที่สิ้น ที่ฉิบหายแลที่ดับที่ทําลาย แหงรูปธรรมนามธรรมนั้นบมิได
เคลิบเคลิ้ม เมื่อปญญาที่เกิดเสียเฉพาะพิจารณาแตที่ดับดังนี้ ปญญานั้นก็ไดนามบัญญัติใหมชื่อวา ภัง
คานุปสสนาญาณ ถึงมาตรแมวาพระโยคาพจรนั้นจะพิจารณาเห็นวาสังขารบังเกิดดังนี้ ดับดังนี้ยัง
พิจารณาเห็นอยูทั้งเกิดทั้งดับก็ดี ถาเห็นเกิดกับดับนั้นปรากฏในที่อันเดียวกันแลว วิปสสนาญาณนั้นก็
ไดชื่อวาภังคานุปสสนาญาณ
อธิบายดังนี้ อาศัยเหตุที่มีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไววา “กถํ อารมฺมณปฏิกงฺขา ภงฺ
คานุปสฺสเน ปฺญวิปสฺสเน ญาณํ”
ตรัสเปนกเถกุกามยตาปุจฉาวา วิปสสนาปญญา อันชื่อวาภังคญาณรูซึ่งอารมณแลว แล
พิจารณาที่ดับที่ทําลายเนือง ๆ เห็นดับเห็นทําลายเนือง ๆ นั้นเห็นประการใด
ตรัสปุจฉาดวยพระองคเองดังนี้แลว จึงตรัสวิสัชนาดวยพระองควา “รูปารมฺมณโต จิตฺตํ
อุปปชฺชิตฺวา ภิชฺชติ ตํ อารมฺมณํ ปฏิสงฺ ขาตสฺส จิตฺตสฺส ภงฺคํ อนุปสฺสนา”
อธิบายวา ภังคญาณพิจารณาที่ดับที่ทําลายเนือง ๆ เห็นดับเห็นทําลายเนือง ๆ นั้น คือเห็น
ขณะจิตที่ดับเนือง ๆ กันเปนลําดับ ๆ พิจารณาเห็นดวยปญญาจักษุ วาจิตซึ่งบังเกิดเปนปฐมนั้น ถาเอา
รูปเปนอารมณบังเกิดขึ้นขณะหนึ่งแลวแลดับ จิตเปนคํารบ ๒ จึงบังเกิดขึ้น จิตเปนคํารบ ๒ นั้นก็เอารูป
เปนอารมณเหมือนกันบังเกิดขึ้นขณะหนึ่งแลวก็ดับไปอีกเลาเมื่อจิตเปนคํารบ ๒ ดับแลวจิตเปนคํารบ
๓ จึงบังเกิดขึ้นเปนลําดับ จิตเปนคํารบ ๓ นั้นก็เอารูป เปนอารมณ บังเกิดขึ้นขณะหนึ่งแลวก็ดับไป
เหมือนกัน ลําดับนั้นจิตเปนคํารบ ๔,๕,๖ คํารบ ๗,๘,๙ คํารบ ๑๐,๑๑,๑๒ คํารบ ๑๔,๑๕,๑๖ คํารบ
๑๗ จึงบังเกิดเนือง ๆ กัน เอารูป
เปนอารมณเหมือน ๆ กันตั้งอยูขณะหนึ่ง ๆ แลวก็ดับตาม ๆ กันไป บัดเดี๋ยวดับเดี๋ยวทําลาย
ดับเนือง ๆ กันไป ไมเวนไมวางไมหางไมไกลกันเลย นาสังเวชเวทนา ปญญาบังเกิดกลา พิจารณา
เห็นจิตดับเนือง ๆ กันฉะนี้แล ไดชื่อวาภังคญาณ ที่ดับทําลายเนือง ๆ เห็นดับเห็นทําลายเนือง ๆ ตก
ปญญาบังเกิดพรอมดวยจิตที่บังเกิดกอน ๆ นั้น พิจารณารูปารมณโดยขยะแลวยะ พิจารณาเห็นรูปา
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- 97 รมณนั้นโดยกิริยาอันสิ้นไปฉิบหายไปเปนปกติธรรมดา
แลปญญาบังเกิดพรอมดวยจิตที่บังเกิด
เบื้องหลัง ๆ นั้น พิจารณารูปารมณโดยขยะแลวยะแลว พิจารณาซึ่งกิริยาอันทําลายแหงจิตกอน ๆ นั้น
ดวยเลา พิจารณาเปนสองอารมณดวยกัน
มีพระพุทธฎีกาตรัสวิสัชนาฉะนี้แลว
ลําดับนั้นจึงตรัสเปนกเถตุกามยตาปุจฉาอีกเลา
วา “กถํ อนุปสฺสติ” ภังคญาณซึ่งพิจารณาที่ดับที่ทําลายเนือง ๆ เห็นดับดวยทําลายเนือง ๆ นั้น
เห็นดวยอาการเปนดังฤๅ
ตรัสปุจฉาฉะนี้แลว จึงตรัสวิสัชนา “อนิจฺจโต อนุปสฺสติ โน นิจฺจโต ทุกฺขโต อนุปสฺสติ
สุขโต อนตฺตโต อนุปสฺสติ โน อตฺตโต นิพฺพินฺทติ โน วิรชฺชติ โน รชฺชติ ฯลฯ อาทานํ ปทหติ”
อธิบายวาภังคญาณนั้น พิจารณาเห็นดับเห็นทําลายโดยอาการเปนอันมาก มีตนวาเห็นโดย
อนิจจัง คือเห็นวาไมเที่ยงนั้นโดยฝายเดียวจะไดเห็นวาเที่ยงหามิได นัยหนึ่งเห็นดับเห็นทําลายนั้น
โดยอาการอันประกอบดวยทุกขัง จะไมเห็นวาเปนสุขหาบมิได นัยหนึ่งเห็นดับเห็นทําลายนั้นโดย
อาการใชอาตมาใชของอาตมา จะไดเห็นโดยอาการเปนของอาตมานั้นหาบมิได
เมื่อเห็นดับเห็นทําลายโดยอาการที่เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาดวยประการฉะนี้แลว จิต
สันดานแหงพระโยคาพจรนั้นก็จะเห็นเหนื่อยหนายจากรูปธรรมนามธรรม จะไดมีความชื่นชมยินดีดวย
รูปธรรมนามธรรมนั้นหาบมิได สันดานนั้นปราศจากความกําหนัด บมิไดกําหนัดดวยสามารถราคดํา
กฤษณา บมิไดรักใครในรูปธรรมนามธรรมระงับดับเสียซึ่งตัณหา บมิไดใหชองแกตัณหา บมิใหตัณหา
นั้นกอทุกขกอภัยสืบตอไปได สละละเสียซึ่งกิเลสธรรมทั้งปวง เปนตทังคปหาน จิตนั้นนอมไปสู
นิพพาน เอาพระนิพพานเปนเบื้องหนา บมิไดปรารถที่จะเวียนตายเวียนเกิด
ตกวากาลเมื่อพิจารณาเห็นโดยอนิจจังนั้น สละละเสียไดซึ่งอนิจจสัญญา ๆ ที่สําคัญวา
เที่ยงวาแทนั้น พระโยคาพจรสละเสียไดเปนตทังคปหานในกาลเมื่อเห็นดับ เห็นทําลาย โดยอาการ
เปนอนิจจังนั้น
ละสุขสัญญา คือสําคัญวาประกอบดวยสุขนั้น สละละเสียไดเปนตทังปหาน ในกาลเมื่อเห็น
ดับเห็นทําลายโดยอาการแหงทุกขัง
แลอัตตสัญญา คือสําคัญวาเปนตน วาเปนของแหงตนนั้นสละละเสียไดเปนตทังปหาน ใน
กาลเมื่อเห็นดับเห็นทําลายโดยอาการแหงอนันตา แลความยินดีปรีดาในรูปธรรมนั้น พระโยคาพจร
สละละเสียไปเปนตทังปหาน ในกาลเมื่อเห็นทําลายแลวแลเหนื่อยหนาย เกลียดชังซึ่งรูปธรรม
แลราคดํากฤษณาที่กระทําใหกําหนัดรักใครนั้น สละเสียไดเปนตทังปหาร ในกาลเมื่อเห็น
ดับเห็นทําลายแลบังเกิดความเนื่อยหนายแลว แลปราศจากความยินดีปรีดา แลตัณหาซึ่งเปนเจาหมู
เจากรมใหญใหบังเกิดทุกขบังเกิดใหบังเกิดภัยใหบังเกิดอุปทวะอันตรายตาง ๆ นั้น สละละเสียได
เปนตทังปหาน ในกาลเมื่อเห็นดับทําลายแลวแล บังเกิดความเหนื่อยหนายปราศจากความยินดีปรีดา
ในรูปธรรม แลวแลสงจิตไปสูพระนิพพานยินดีในพระนิพพาน
แลกิเลสธรรมทั้งปวง อันกระทําใหขุนของหมองมัวเสียสติสัมปชัญญะ พระโยคาพจรเจา
สละละเสียไดเปนตทังปหาน ในกาลเมื่อนอมจิตไปสูพระนิพพาน มิไดปราถนาที่จะเวียนตายเวียนเกิด
สําแดงมาฉะนี้ ตามนัยแหงปฐมจิตที่บังเกิดขึ้นพิจารณารูปยึดหนวงเอารูปเปนอารมณถา
ปฐมจิตนั้นเอาเวทนาเปนอารมณก็ดี เอาสัญญาเปนอารมณก็ดี เอาสังขารเปนอารมณก็ดี เอาวิญญาณ
เปนอารมณก็ดี เอาจักขวายตนะเปนตนเปนอารมณก็ดี เอาชนะมรณะเปนอารมณก็ดี สุดแทแตปฐมจิต
นั้นเอาสิ่งใดเปนอารมณแลว ทุติยจิตแลตติยจิตตลอดไปตราบเทาถึงจิตเปนตคํารบ ๑๗ ก็เอาสิ่งนั้น
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- 98 เปนอารมณเหมือนกันทั้ง ๑๗ ขณะนั้นนักปราชญพึงรูวาปญหาซึ่งบังเกิดพรอมดวยจิตที่บังเกิดกอน ๆ
นั้นพิจารณาอารมณมีเวทนาเปนตนโดยขยะแลวยะ พิจารณาเห็นวาอารมณมีเวทนาเปนตนนั้น มีกิริยา
อันสิ้นไปฉิบหายไปเปนปกติธรรม
แลปญญาซึ่งบังเกิดพรอมดวยจิตที่บังเกิดเบื้องหลัง
ๆ
นั้น
พิจารณาอารมณมีเวทนาเปนตนโดยขยะแลวยะแลว พิจารณาซึ่งกิริยาอันดับทําลายแหงจิตกอน ๆ
นั้นดวยเลา เปนสองอารมณดวยกัน ปญหานั้นพิจารณาเห็นดับเห็นทําลายโดยอาการแหงอนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา สละละเสียซึ่ง นิจจสัญญา สุขสัญญา อัตตสัญญา เปนตทังปหาน ดวยอํานาจพระไตร
ลักษณสละละเสียซึ่งความยินดี เปนตทังปหารดวยอํานาจเหนื่อยหนาย สละละเสียซึ่งราคะเปนตทัง
ปหาน มิไดรักใครในอารมณมีเวทนาเปนตนนั้น ดวยอํานาจที่เห็นพระไตรลักษณแลวแลเหนื่อยหนาย
ปราศจากความยินดีปรีดา สละเสียซึ่งตัณหาอันเปนเจาพนักงานใหเกิดกองทุกขเปนตทังปหาน ดวย
อํานาจที่สิ่งจิตนอมไปสูพระนิพพานโดยนัยที่สําแดงมาแลวแตหลัง
ตกวากิริยาที่สละละ นิจจสัญญา แลสุขสัญญา แลอัตตสัญญาเสียไดเปนตทังคปหาน แล
ความยินดีแลราคดํากฤษณา ละตัณหาแลกิเลสธรรมเสียไดเปนตทังปหานนั้น ละไดดวยความสามารถ
พิจารณากิริยาที่ดับที่ทําลายแหงสังขารธรรมนั้นเปนตนเปนเดิม เหตุฉะนี้ปญญาที่เห็นอนิจจัง ละเสีย
ไดซึ่งอนิจจสัญญาเปนตทังคปหาน ไดนามบัญญัติชื่อวาอนิจจานุปสสนานั้นก็ดี ปญญาที่เห็นทุกขังละ
เสียไดสุขสัญญาเปนตทังคปหานไดนามบัญญัติชื่อวาทุกขาปสสนานั้นก็ดี ปญญาที่กระทําใหเหนื่อย
หนายจากสังขารธรรม ละเสียไดซึ่งความยินดีในสังขารเปนตทังคปหานไดนามบัญญัติชื่อวานิพพิทา
นุปสสนานั้นก็ดี ปญญาที่กระทําใหปราศจากความกําหนัดรักใครในสังขารธรรม ละเสียไดซึ่งราคะ
เปนตทังคปหาน
ไดนามบัญญัติชื่อวาวิราคานุปสสนานั้นก็ดี
ปญญาที่กระทําใหนอมจิตไปสูพระ
นิพพาน สละละเสียซึ่งตัณหาเปนตทังคปหาน ไดนามบัญญัติ ชื่อวานิโรธานุปสสนานั้นก็ดี ปญญาที่
สละละเสียซึ่งกิเลสธรรมทั้งปวง เปนตทังคปหาน นอมจิตไปสูนิพพานไดนามบัญญัติชื่อวาปฏินิสสัค
คานุปสสนานั้นก็ดี ปญญาที่สําแดงมาสิ้นทั้ง ๒ ประการนี้นับเขาในภวังคญาณสิ้นดวยกัน เพราะเหตุ
ปญญาทั้ง ๗ นี้บังเกิดแตกิริยาที่เห็นดับเห็นทําลายแหงสังขารธรรมนั้นเปนตนเปนเดิม
แทจริงวิปสสนาญาณทั้ง ๗ ประการ มีอนิจจานุปสสนาเปนตนมีนัยดังวิสัชนามาฉะนี้ บางที
สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคตรัสเทศนาโดยบัญญัตินามชื่อวา ปริจจาคปฏินิสสัคคานุปสสนา เพราะ
เหตุวา สละละเสียซึ่งกิเลสธรรมทั้งปวง กับทั้งขันธาภิสังขารนั้นเปนตทังคปหาน บางทีตรัสเทศนา
วิปสสนาทั้ง ๗ นี้ โดยบัญญัตินามชื่อวาปกขันธปฏินิสสัคคานุปสสนา เพราะเหตุวาวิปสสนาญาณ
ทั้งนี้ เห็นโทษแหงสังขตธรรมแลวแลนอมไปสูพระนิพพาน สงจิตไปสูพระนิพพาน
นักปราชญพึงสันนิษฐานเปนใจความวา ปญญาที่จะละเสียซึ่งที่เกิดเฉพาะพิจารณาเอาแต
ที่ดับนั้นแล ไดชื่อวาภวังคญาณ สมดังบาทพระคาถาวา
วตฺถุสงฺกมนา เจว

สฺญาย จ วิวฏฏนา

อาวฏฏนา พลฺเจว
อารมฺมณานิ วฺเยน
นิโรเธ อธิมุตฺตตา

ปฏิสงฺขา วิปสฺสนา
อุโภ เอเกว วตฺถุนา
อยลกฺขณวิปสฺสนา

อารมฺมณฺจ ปฏิสงฺขา
สฺุญโต จ อุปฏานํ
กุสโล ตีสุ อนุปสฺสนาสุ

ภงฺคฺจ อนุปสฺสติ
อธิปฺญา วิปสฺสนา
จตสฺโส จ วิปสฺสนาสุ
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- 99 ตโย อุปฏาเน กุสลตา

นานาทิฏีสุ น กมฺปตีติ

อธิบายในบาทพระคาถาวา ปญญาอันลวงเสียซึ่งวัตถุอันตนพิจารณาในเดิม คือเดิมนั้นถา
พิจารณารูปอยูกอน ก็ละรูปนั้นกลับเสียมาพิจารณาซึ่งจิต จิตหมูใดพิจารณารูปแลวแลดับ พระ
โยคาพจรก็หยั่งปญญาพิจารณาจิตหมูนั้น โดยกิริยาที่ดับทําลาย ตกวาเห็นดับเห็นทําลายแหงรูปนั้น
กลับเห็นดับเห็นทําลายแหงจิตนั้นเลา พิจารณารูปนั้นเห็นวาดับเร็วทําลายเร็วแลวกลับพิจารณาจิต ก็
เห็นวาจิตนั้นดับเร็วทําลายเร็วยิ่งกวารูปนั้นอีกเลา กิริยาที่เห็นดับเห็นทําลายนั้นเนือง ๆ กันหาระหวาง
บมิได นี้แลเปนวิสัยแหงภังคญาณ ๆ นั้น ละเสียซึ่งที่เกิด ตั้งอยูในกิริยาอันพิจารณาซึ่งที่ดับ องอาจ
ในที่จะพิจารณาอารมณเดิม แลวแลละอารมณเดิมเสีย กลับพิจารณาอารมณหลังเปนอันรวดเร็วยิ่งนัก
บมิไดเนิ่นชา รูอารมณทั้งสองฝายเห็นดับเห็นทําลาย ทั้งเบื้องปลายแลเบื้องตน กําหนดกฏหมาย
อารมณทั้งสองฝาย คืออารมณที่เห็นกับอารมณที่มิไดเห็นนั้น เหมือนกันเปนอันเดียว เห็นแทวา
สังขารธรรมในปจจุบันที่อยูนี้ดับทําลายฉันใด สังขารธรรมในอดีตแลอนาคตที่มิไดเห็นนั้นก็ดับทําลาย
ดังนั้น วยลักษณะวิปสสนากลาวคือภังคญาณนี้ เมื่อเห็นดับเห็นทําลายเนือง ๆ กันฉะนี้ ก็ยังจิตใหยินดี
ในพระนิพพานธรรม กระทําจิตใหยินดีใหออนใหนอมมหโอนใหเงื้อมไปสูพระนิพพาน อันเปนปรมัตถ
ธรรมล้ําเลิศประเสริฐยอดธรรมทั้งปวง ภังคญาณนี้เมื่อกลาหาญยางขึ้นถึงภูมิอธิปญญาวิปสสนาแลวก็
เห็นสังขารธรรมนั้นปรากฏชัดโดยสูญเปลา ตลอดทั้งเบื้องตนแลเบื้องปลาย ทั้งฝายอดีตแลอนาคต
แลปจจุบัน
เหตุดังนั้น พระโยคาพจรผูปฏิบัติในหองภังคญาณ พึงฉลาดในอนุปสสนา ๓ ประการ คือ
อนิจจานุปสสนา ทุกขานุปสสนาแลอัตตานุปสสนา
ใชแตเทานั้น พึงใหฉลาดในวิปสสนาทั้ง ๔ คือ นิพพิทานุปสสนาวิราคานุปสสนาปสสนา นิ
โรธานุปสสนา ปฏินิสสัคคานุปสสนา
แลวใหฉลาดในอุปฐาน ๓ ประการ คือ ใหฉลาดในที่จะพิจารณาสังขารใหปรากฏ
โดย ขยะ คือสิ้นไป ๆ โดยปกติธรรมดานั้นประการ ๑
โดย ขยะ คือฉิบหายประลัยไปดวยภัยอันตรายตาง ๆ นั้นประการ ๑
เมื่อสูญสิ้นไปเปลาปราศจากแกนสารนั้นประการ ๑
เมื่อฉลาดในปญญาภาวนาพิธีดังนี้แลว สันดานแหงพระโยคาพจรนั้นก็จะตั้งมั่นบมิไดหวาด
หวั่นไหวดวยอํานาจทิฏฐิตาง ๆ มีสัสสตทิฏฐิเปนประธานเมื่อไมหวาดหวั่นไหวดวยอํานาจทิฏฐิ ไมตก
ไปในฝายมิจฉาทิฏฐิแลวกิริยาที่มนสิการวาสังขารธรรมที่ยังมิไดดับก็จะดับไปเปนแท
ซึ่งยังมิได
ทําลายก็จะทําลายเปนแท มนสิการดังนี้ก็จะประพฤติเปนไปในสันดานพระโยคาพจร ๆ นั้น ก็จะสละละ
เสียซึ่งอุปปบาทนิมิต แลฐิตินิมิต แลปวัตตินิมิต คือเหตุที่จะใหเห็นวาสังขารธรรมบังเกิด สังขารธรรม
ตั้งอยูสังขารธรรมประพฤติเปนไปในสันดาน จะปราศจากสันดานแหงพระโยคาพจร ๆ นั้นจะคงเห็นแท
แตกิริยาที่ดับทําลายนั้นอยางเดียว
เปรียบเหมือนบุคคลอันเปนภาชนะที่ราวฉานตลอดแลว
แล
พิจารณาเห็นแตที่จะแตกทําลายนั้นอยางเดียว มิฉะนั้นเปรียบเหมือนบุคคลอันเปนธุลีอันแตกเรี่ยราย
กระจายอยู
แลพิจารณาเห็นแตที่จะสาบจะสูญจะอันตรธานหายไปนั้นอยางเดียว
มิฉะนั้นเปรียบ
เหมือนบุคคลอันเห็นฝนแทงงาแตกทําลายสิ้นแลว แลพิจารณาเห็นวาเมล็ดงานี้มีแตจะสาบสูญสิ้นจะ
อันตรธานนั้นอยางเดียว มิฉะนั้นเปรียบเหมือนดังบุรุษที่ยืนอยูริมกระโบกขรณี แลบุรุษที่ยืนอยูริมฝงน้ํา
กาลเมื่อเม็ดฝนใหญ ๆ ตกลงมาเหนือหลังน้ํานั้น ฟองน้ําก็บังเกิดขึ้นเปนตอม ๆ เปนเม็ด ๆ ใหญ
ออกไป ๆ บัดเดี๋ยวใจก็จะแตกจะทําลายอันตรธานสูญสิ้นบมิไดตั้งอยูนาน บุรุษที่ยืนอยูริมขอบสระ
บุรุษที่ยืนอยูริมฝงน้ํานั้นเห็นอาการอันทําลายไป แหงฟองน้ํา แลมีฉันใด พระโยคาพจรเจาผูปฏิบัติใน
หองภังคญาณ ก็พิจารณาเห็นอาการอันดับอันทําลายแหงสังขารมีอุปไมยดังนั้น
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- 100 เมื่อภังคานุปสสนาญาณถึงซึ่งกลาหาญมีกําลังแลว อานิสงส ๘ ประการซึ่งเปนบริวารแหง
ภังคญาณนั้น ก็จะบังเกิดแกพระโยคาพจร
อานิสงส ๘ ประการนั้น “ภวปฏิปหานํ” คือ จะละเสียไดซึ่งสัสสตทิฏฐิประการ ๑
“ชีวิตนิกนฺติปริจฺจาโค” คือ จะสละละเสียไดซึ่งความยินดีในชีวิต บมิไดรักชาติประการ
๑
“สทา ยุตฺตปยุตฺตา” คือ จะมีเพียรบําเพ็ญพระกรรมฐานสิ้นกาลเปนนิตยประการ ๑
“วิสุทฺธา ชีวิตา” คือ จะประพฤติเลี้ยงชีวิตบริสุทธิ์ ปราศจากโทษประการ ๑
“อุสฺสุปฺปหานํ” คือ จะสละละเสียซึ่งขวนขวายในกิริยาที่จะแสวงหาเครื่องอุปโภค แล
ปริโภค แลบริขารตาง ๆ จะตั้งอยูในที่มักนอยประการ ๑
“วิคตยตา จ” คือ มีความกลัวอันปราศจากบมิไดสดุงตกใจกลวแกภัยอันตรายตาง ๆ นั้น
ประการ ๑
“ขนฺต”ิ คือ จะมีสันดานอันอดกลั้น กอปรดวยอธิวาสนขันติประการ ๑
ประการ ๑

“โสวจฺจปฏิลาโภ”

คือ

จะไดซึ่งคุณคือสภาวะวางายสอนงายบมิไดกระดางกระเดื่อง

“อารติรติสหนฺต”ิ
คือ จะอดกลั้นไดซึ่งความกระสันแลความยินดีบมิไดลุอํานาจแหง
ความกระสันแลความยินดีนั้นประการ ๑ รวมเปน ๘ ประการดวยกัน
อานิสงสทั้ง ๘ ประการนี้ จะบังเกิดเปนบริวารแหงภังคญาณ จะสําเร็จแกพระโยคาพจร
อันมีสันดานประกอบดวยภังคญาณอันกลาหาญมีกําลังเหตุดังนั้น โบราณาจารยจึงกลาวซึ่งบาทพระ
คาถาสาธกเนื้อความที่กลาวแลวนั้นวา
“อิมานิ อฏ คุณมตฺตมานิ”
“ทิสฺวา ตหึ สมฺมสตึ ปุนปฺปุน”ํ
“อาทิตฺตเจลสฺสิรสูปโม มุน”ิ
“ภงฺคานุปสฺสี อมตสฺส ปตฺติยา”
อธิบายในบาทพระคาถาวา
บุคคลผูเปนนักปราชญ
บําเพ็ญเพียรในหองพระวิปสสนา
กรรมฐาน เมื่อพิจารณาเห็นคุณานิสงสอันอุดมทั้ง ๘ ประการ มีนัยดังพรรณนามาฉะนี้ พึงมีอุตสาหะ
พิจารณาสังขารธรรมจงเนือง ๆ อยาไดประมาท จําเร็ญพระวิปสสนาปญญานั้น ไดกลาหาญใหยางขึ้น
ถึงภูมิภังคญาณนั้นใหจงได พึงมนสิการกําหนดในใจ ใหเห็นอาการที่ดับที่ทําลายไปแหงรูปธรรม
นามธรรมนั้น ติดพันกันอยูกับตนเปนนิตยนิรันดรพิจารณาใหเห็นดับเห็นทําลายนั้นเนือง ๆ ในตน
เปรียบประดุจบุคคลอันเพลิงไหมผาโพกศีรษะ แลพิจารณาเห็นอาการที่ไหมที่รอนนั้นเนือง ๆ ในตน
ติดพันอยูกับตน ปญญาอันพิจารณาเห็นดับเห็นทําลายดังนี้ อาจจะเปนปจจัยใหเห็นพระนิพพาน อาจ
ใหถึงพระนิพพานสําเร็จมโนรถความปรารถนา
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- 101 “ภงคานุปสฺสนาญาณํ นิฏิตํ” สําแดงภังคานุปสสนาญาณโดยพิสดาร ยุติการเทานี้
แตนี้จะสําแดงภยตูปฏฐานสืบตอไป ตามวาระพระบาลีวา
“ตสฺเสวํ สพฺพสงฺขารานํ ขยวยเภทา นิโรธา อารมฺมณํ ภงฺคานุปสฺสนานํ อา
เสวนฺตสฺส พหุลีกโรนฺตสฺส ปพฺพภวโยนิคติ ิติสตฺตาวาเสสุ สเภทกา สงฺขารา สุเขน ชีวิตุ
กามสฺส
ภิรุกปริสฺส
สีหพฺยคฺฆทิปอจฺฉตรจฺฉยกฺขรกฺขสจณฺฑโคณจณฺฑกุกฺกุรปริภินฺนมท
จณฺฑหตฺถิโฆรอาสิวิสอสนิจกฺกสุสานรณภูมิชลิต องฺคารกาสุ อาทโย วิย มหาภยํ อฏหนฺติ”
เมื่อพระโยคาพจรสรองเสพซึ่งภังคานุปสสนาญาณ
อันกลาหาญมีกําลังดวยประการฉะนี้
ลําดับนั้นภยตูปฏฐานญาณก็จะบังเกิดในสันดานแหงพระโยคาพจร ๆ ก็จะพิจารณาเห็นภัยแหงสังขาร
ธรรม อันเวียนตายเวียนเกิดทองเที่ยวไปในภพทั้งปวง อันอากูลไปดวยกําเนิดทั้ง ๔ คือ อัณฑชะ แล
ชลัมพุชะ แลสังเสทชะ แลอุปปาติกะ ประกอบดวยคติทั้ง ๕ คือ นิรยคติ แลเปตคติ แลติรัจฉานคติแล
นุสสคติ แลเทวคติตางกันโดยประเภทแหงวิญญาณฐิติ ๗ แลสัตตาวาส ๙ โยคาพจรกุลบุตรผูมี
สันดานกอปรดวยภยตูปฏฐานญาณนั้น
พิจารณาเห็นภัยเปนอันมาก
เปรียบประดุจบุรุษภิรุกชาติ
ปรารถนาจะไดมีชีวิตอยูโดยสุข แลพิจารณาเห็นภัยอันจะบังเกิดแตราชสีห แลเสือโครงเสือเหลือง
พิจารณาเห็นภัยอันจะบังเกิดแตโครายแลกระบือรายแลชางอันซับมันแลอสรพิษ พิจารณาเห็นภัยอัน
จะบังเกิดแตขวานฟา ปาชาแลการรณรงคแลขุมถานเพลิงอันรุงเรืองเปนอาทิ
พระอรรถกถาจารยเจา จึงสําแดงอุปมาแหงภยตูปฏฐานญาณนี้โดยนัยนิเทศวารวา
“เอกิสฺสา กิร อิตฺถิยา ตโย ปุตฺตา”
ดังไดยินมาวามีสตรีผูหนึ่งมีบุตรชาย ๓ คน
บุตรชายทั้ง ๓ คนนั้นกระทํากรรมอันผิดประพฤติซึ่งทุจริตในพระราชฐาน พระมหากษัตริยแจงเหตุอัน
นั้น จึงบังคับนายเพชฌฆาตใหจับบุตรชายแหงสตรีนั้นไปทั้ง ๓ คน เพื่อจะใหประหารชีวิตเสียทั้ง ๓
คนนั้น สตรีผูเปนมรรดาแลเห็นนายเพชฌฆาตนําเอาบุตรชายทั้ง ๓ คนนั้นไป ก็รองไหวิ่งตามไปถึงที่
ตะแลงแกงนายเพชฌฆาตจึงตัดศีรษะลูกชายใหญดวยดาบอันคมกลาใหขาดตกลงแลว
ก็ปราถนา
เพื่อจะตัดศีรษะลูกชายคนกลางนั้นสืบตอไป สตรีผูนั้นแลเห็นเขาตัดศีรษะลูกชายใหญขาดตกลงแลว
ก็เหลี่ยวหนามาดูลูกชายคนโตเลานายเพชฌฆาตก็ฟนใหศีรษะตกลง สตรีผูนั้นก็สละเสียซึ่งอาลัยลูก
ชายนอย มาดําริวาลูกชายนอยคนสุดทองของอาตมานี้ไหนเลยจะรอดเลา เขาก็จะฆาเสียเหมือนกัน
สตรีผูนั้นพิจารณาเห็นความตายแหงลูกชายทั้ง ๓ คน ฉันใดก็ดี ภยญาณนี้ก็ใหพิจารณาเห็นความตาย
ในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต อนาคต ปจจุบันมีอุปไมยดังนี้
ถามิดังนั้น เปรียบประดุจสตรีครรภบุตรถึง ๑๑ คน เกิดคนไหนก็ตายคนนั้น สุดแทแตคลอด
ออกมาแลวก็ตาย แตตายไปถึง ๙ คนดวยกันแลวไมรอดแตสักคน ลูกที่คลอดในวาระเปนคํารบที่ ๑๐
นั้นเลา พอคลอดพนครรภ สตรีนั้นเอามือทั้งสองประคองลูกอุมขึ้นไวก็ตายอยูในมือ ครั้นวามีครรภ
ขึ้นมาในวาระเปนคํารบ ๑๑ ยังมิไดคลอด สตรีนั้นก็สละละเสียซึ่งอาลัยในบุตรที่อยูในครรภ มาดําริวา
ลูกอยูในครรภแหงอาตมานี้ไหนเลยจะรอดเลา นาที่จะตายไปเหมือนกัน สตรีผูเปนมารดาพิจารณา
เห็นความตายแหงลูกชายทั้ง ๑๑ คนเหมือนกันเปนอันเดียว แลมีฉันใดภยญาณนี้ก็พิจารณาเห็นความ
ตายในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต อนาคต แลปจจุบันมีอุปไมยดังนั้น
กาลเมื่อสตรีผูเปนมารดา พิจารณาเห็นความตายแหงลูกทั้ง ๙ คนที่ตายแลวนั้น มีอุปไมย
ดังภยญาณอันพิจารณาเห็นความตายในอดีตชาติเบื้องหลัง
กาลเมื่อสตรีผูเปนมารดาพิจารณาเห็นความตายแหงลูกชายเปนคํารบ ๑๐ ซึ่งตายอยูในมือ
นั้น มีอุปไมยดังภยญาณอันพิจารณาเห็นความตายในชาติที่เปนปจจุบัน
กาลเมื่อสตรีผูเปนมารดาพิจารณาเห็นความตายแหงลูกชาย เปนคํารบที่ ๑๑ ซึ่งอยูในครรภ
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- 102 นั้น มีอุปไมยภยญาณอันพิจารณาเห็นความตายในชาติอันเปนอนาคตเบื้องหนา ฯ
ในที่อันนี้มีคําปุจฉาวา ภยตูปฏฐานญาณนี้ เมื่อบังเกิดมีในสันดานแหงพระโยคาพจรนั้น ยัง
พระโยคาพจรใหมีความสะดุงตกใจกลัวอยูหรือ ๆ ไมสะดุงตกใจกลัวเปนประการใด
มีคําวิสัชนาวา “น ภายติ” ภยตูปฏฐานญาณนี้นั้น จะกระทําใหพระโยคาพจรสะดุงตกใจ
กลัวหาบมิได แตปญญาที่ตั้งอยูในภูมิภังคญาณนั้นสิยังขจัดความกลัวเสียไดแลว ก็จะปวยกลาวไปไย
ถึงปญญาที่แกยังขึ้นถึงภูมิภยตูปฏฐานญาณนี้ได
ดังฤๅความสะดุงตกใจกลัวจะบงเกิดแกพระ
โยคาพจรเลา ขึ้นชื่อวาปญญาแกกลาแลวนี้ไมมีความกลัวเลยเปนอันขาด แลขอซึ่งปญญาไดนาม
บัญญัติชื่อวา ภยตูปฏฐานญาณนั้นดวยสามารถที่พิจารณาเห็นภัย จะมีครุวนาฉันใด มีครุวนาดังบุรุษ
อันเห็นขุมถานเพลิงทั้ง ๓ อันมีอยูแถมประตูพระนคร ในกาลเมื่อเล็งแลดูขุมถานเพลิงทั้ง ๓ อันมี
เปลวรุงโรจนโชตนาการนั้น บุรุษนั้นจะไดสะดุงตกใจกลัวหาบมิได เปนแตพิจารณาเห็นภัยวา สัตว
จําพวกใดตกลงในขุมถานเพลิงทั้ง ๓ นี้ สัตวจําพวกนั้นก็จะไดเสวยทุกขเวทนาอันหยาบ ชาสาหัส
มิไดนอยไดเบาเลยเปนขันขาด “สยํ น ภายติ” ตกวาบุรุษผูนั้นตกเองหากลัวไมแลมีฉันใด ภยตูปฏ
ฐานญาณนี้ก็มิไดกระทําใหพระโยคาพจรสะดุงตกใจกลัว เปนแตใหพิจารณาเห็นมรณภัยในกาลทั้ง ๓
คือ อดีตแลอนาคต แลปจจุบัน มีอุปไมยดังนั้น
ถามิฉะนั้นเปรียบเหมือนบุรุษอันเห็นหลาว ๓ เลม คือ หลาวไมตะเคียน หลาวเหล็ก หลาว
ทอง ปกเรียงกันอยูในคูแทบประตูพระนครบุรุษนั้นครั้นเห็นก็มีความดําริ ถาสัตวจําพวกใดตกลงถูก
หลาวทั้ง ๓ สัตวจําพวกนั้นก็ไดเสวยทุกขเวทนา อันหยาบชากลาแข็งบมิไดเลยเปนอันขาดมิตายก็จะ
ลําบากแทบบรรดาตาย “สยํ น ภายติ” ตกวาบุรุษนั้นตนเองหากลัวไม หาสะดุงตกใจไม เปนแต
พิจารณาเห็นมรณภัยในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต แลอนาคต แลปจจุบัน มีอุปไมยดังนั้น
มีคําปุจฉาวา กาลเมื่อกระทํามนสิการโดยอนิจจังเห็นอนิจจังนั้นสิ่งดังฤๅ ปรากฏอันเปนภัย
อันพิลึกแกพระโยคาพจร
กาลเมื่อมนสิการโดยทุกขังนั้น สิ่งดังฤๅปรากฏเปนภัยอันพิลึกแกพระโยคาพจร กาลเมื่อ
มนสิการโดยอนัตตานั้น สิ่งดังฤๅปรากฏเปนภัยอันพิลึกแกพระโยคาจร
มีคําวิสัชนาวา กาลเมื่อมนสิการโดยอนิจจังเห็นอนิจจังนั้นนิมิตคือสังขารธรรมปรากฏเปน
ภัยอันพิลึกแกพระโยคาพจร
เพราะเหตุวาเห็นอนิจจังแลวก็เห็นความตายแหงสังขารธรรมเมื่อเห็น
ความตายแทสันทัด เห็นสัตวเห็นเที่ยงที่จะตายนั้นกาลใด สังขารธรรมทั้งปวงก็ปรากฏเปนภัยอันพิลึก
แกพระโยคาพจรในกาลนั้น
โยคาพจร

แลกาลเมื่อมนสิการโดยทุกขังเห็นทุกขังนั้น

รูปารูปภวปวัตติปรากฏเปนภัยอันพิลึกแกพระ

รูปปารูปภปวัตตินั้น คือกิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรมประพฤติเปนไปในภพ เมื่อมีปญญาแล
พิจารณาเห็นทุกขังแลวก็เห็นวากิริยาที่เวียนไปในภพนี้
อากูลมูลมองไปดวยกองทุกขกองภัยมี
ประการตาง ๆ ความทุกขนั้นเบียดเบียนอยูเนือง ๆ บมิไดมีที่สุด บมิไดมีที่หยุดยั้งถึงสุคติภพที่โลกนับ
ถือวาเปนสุขนั้น ก็ยังประกอบดวยทุกขติดตามย่ํายีบีฑาอยูเนือง ๆ บมิรูสิ้นสุดเหตุฉะนี้ เมื่อมีปญญา
พิจารณาเห็นทุกขังสันทัดแทแนในใจแลวกาลใด กิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรมอันเวียนไปในไตรภพนั้น
ก็ปรากฏ เปนภัยอันพิลึกแกพระโยคาพจรในกาลนั้น
แลกาลเมื่อมนสิการโดยอนัตตาเห็นอนัตตานั้น
สองประการ
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นิมิตแลวัตติปรากฏเปนภัยอันพิลึกสิ้นทั้ง

- 103 อธิบายวากาลเมื่อเห็นพระอนัตตานั้น รูปธรรมนามธรรมปรากฏโดยเปลาสูญ เปรียบประดุจ
บานรางอันเปลาหาคนอยูบมิได มิฉะนั้นเปรียบประดุจพยับแดด อันปรากฏเปนแสงระยับ ๆ แลวแล
เคลื่อนหายไปบัดเดี๋ยวใจไมยั่งไมยืน มิฉะนั้นเปรียบประดุจเมืองแหงคนธรรพเทวบุตรอันบังเกิดขึ้นตอ
พอเปนที่เลน โดยควรแกอัชฌาสัยแหงคนธรรพเทวบุตรแลวแลสาปสูญไปในขณะบัดเดี๋ยวใจนั้น บาน
รางแลพยับแดดแลเมืองแหงคนธรรพเทวบุตร อันตรธานเปนอันเร็วพลันสูญเปลาบมิไดเปนหลักเปน
ประธาน แลมีฉันใดรูปธรรมนามธรรมก็อันตรธานเปนอันเร็วสูญเปลา บมิไดเปนประธาน มีอุปไมย
ดังนั้น
เมื่อเห็นรูปธรรมนามธรรมปรากฏโดยเปลาโดยสูญ บมิไดเปนหลักเปนประธานดวยประการ
ฉะนี้
อันวานิมิตแลปวัตติคือสังขารธรรมอันบังเกิดแลกิริยาที่สังขารธรรมทองเที่ยวไปในภพทั้งสอง
ประการนี้ ก็ปรากฏเปนภัยอันพิลึกแกพระโยคาพจร ที่พิจารณาเห็นพระอนัตตาและกระทํามนสิการ
โดยอนัตตานั้น
“ภยตูปฏานญาณํ นิฏิตํ” สําแดงภยตูปฏฐานญาณยุติการแตเทานี้
แตนี้จะสําแดงอาทีนวญาณสืบตอไป
“ตสฺส ตํ ภยตูปฏานญาณํ อาเสวนฺตสฺส ภาเวนฺตสฺส พหุลีกโรนฺตสฺส”
เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรเสพซึ่งภยตูปฏฐานญาณจะเริญเนือง ๆ กระทําไวใหมากในขันธ
สันดานแลว อันวาภพแลกําเนิดคติแลวิญญาณฐิติแลสัตตาวาส ก็ปรากฏโดยสภาวะที่เรนที่ซอนบมิได
ปรากฏโดยสภาวะหาที่พึงที่สํานักที่พิทักษรักษาบมิไดสิ้นทั้งนั้น พระโยคาพจรก็สิ้นรักสิ้นใครสิ้นความ
ปราถนา อาลัยในสังขารธรรมสิ้นทั้งปวง ภพทั้ง ๓ นั้นก็ปรากฏประดุจขุมถานเพลิงอันเปนเปลว
รุงโรจน โชตนาการมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุนั้น ก็ปรากฏประดุจ
อสรพิษ ทั้ง ๔ ตัวอันมีพิษอันพิลึก ปญจขันธทั้ง ๕ คือรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ นั้นก็ปรากฏดุจนายเพชฌฆาตทั้ง ๔ อันถือดาบเงือดเงื้อไวคอยอยูที่จะฟาดฟน
อายตนะภายในทั้ง ๖ คือ จักขวายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ
นั้นก็ปรากฏประดุจบานรางบานเซ บานเปลาสูญสิ้นทั้ง ๖ บาน อายตนะ ภายนอกทั้ง ๖ คือ รูปายตนะ
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ธัมมายตนะนั้นก็ปรากฏประดุจโจร ๖ คนอันมี
ฝมือกลาหยาบชาทารุณ เขาบานไหนก็จะฆาจะฟนชาวบานนั้นใหถึงซึ่งความพินาศฉิบหาย
วิญญาณฐิติ ๗ แลสัตตาวาส ๙ นั้น ก็ปรากฏประดุจเพลิง ๑๖ กองไหมเปนเปลวโดยรอบ
กอปรดวยรัศมีเพลิงรุงโรจนโชตนาการ
“สพฺพสงฺขารา” สังขารธรรมทั้งปวงนั้นก็ปรากฏประดุจ
ฝมืออันใหญอันมีพิษปวดแสบลนพนที่จะอดกลั้นมิฉะนั้น “โรคภูตา” สังขารธรรมทั้งปวงก็ปรากฏ
“สลฺลภู
ประดุจบังเกิดเปนโรคพยาธิเบียดเบียนใหลําบาก
เวทนาอยูเปนนิจนิรันดร
มิฉะนั้น
ตา”
สังขารธรรมทั้งปวงจะปรากฏประดุจดังเกิดเปนลูกศรเสียบแทงอยูในกรัชกายสิ้นกาลทุกเมื่อ
มิฉะนั้น “อฆภูตา อาพาธภูตา” สังขารธรรมทั้งปวงจะปรากฏประดุจเปนกองทุกขกองอาพาธ แล
กองโทษอันใหญปราศจากความยินดี เมื่อปญญาพิจารณาเห็นฉะนี้ จิตสันดานแหงพระโยคาพจรนั้นก็
จะมากไปดวยสังเวชจะพิจารณาเห็นแตโทษฝายเดียว เปรียบประดุจบุรุษอันมีความปรารถนาเพื่อจะ
เลี้ยงชีวิตใหเปนสุข แลเขาไปสูปาอันตั้งอยูดวยอาการอันควรจะเปนที่ผาสุกสนุกสบาย เมื่อเเรกเขา
ไปสูปานั้นไมรูวาปานั้นไมรูวาประกอบดวยสัตวราย
ครั้นรูวามีสัตวรายก็สิ้นความผาสุกสิ้นความสนุก
สบาย จิตนั้นประกอบดวยความรังเกียจ พินิจพิจารณาเห็นแตโทษนั้นฝายเดียวอันนี้แลมีฉันใด อาทีนว
ญาณนั้น เมื่อบังเกิดในสันดานแหงพระโยคาพจรแลว ก็ใหพระโยคาพจรนั้น พิจารณาเห็นภพแลคติ
เห็นวิญญาณฐิติแลสัตตาวาสนั้น ปราศจากสุขไมมีความสนุกสบายเลยพิจารณาเห็นแตโทษนั้นฝาย
เดียว มีอุปไมยดังนั้น
มิฉะนั้นเปรียบเหมือนบุรษอันปรารถนาหาความสุข
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แลหลงเขาไปในถ้ําอันประกอบไปดวย

- 104 เสือโครง เดิมนั้นหารูวาเสือโครงอยูในถ้ํานั้นไม ตอเมื่อเขาไปนอนไปหลับระงับกายแลว จึงรูวาเสือ
โครงตัวใหญอาศัยอยูในถ้ําอันนั้น เมื่อรูวาเสืออยูในถ้ําก็สิ้นรักสิ้นใคร ไมมียินดีที่จะหลับจะนอน ใจนั้น
ประกอบดวยความรังเกียจ มิไดเห็นคุณอันหนึ่งเลย เห็นแตโทษฝายเดียวอันนี้แลมีฉันใด อาทีนว
ญาณนั้นก็พิจารณาเห็นสังขารธรรมทั้งปวงวา ปราศจากคุณมีแตโทษนั้นฝายเดียวมีอุปไมยดังนั้น
มิฉะนั้น เปรียบเหมือนบุรุษอันลงสูประเทศที่น้ําลึก อันประกอบดวยจระเขแลมังกรแลผีเสื้อ
น้ําอันราย สําคัญวาจะเลนน้ําใหสนุกสบาย ตอลงไปในน้ําวายออกไปถึงที่ลึกแลวจึงจะรูวามีจระเขราย
มีมังกรแลผีเสื้อน้ํา ครั้นรูก็สิ้นความปรารถนา สิ้นสนุกสบาย พินิจพิจารณาเห็นโทษนั้นฝายเดียว อันนี้
แลมีฉันใด อาทีนวญาณก็พิจารณาเห็นแตโทษแหงสังขารนั้นฝายเดียว มีอุปไมยดังนั้น
มิฉะนั้น “มนุสฺสิตขคฺคา วิย ปจฺจตฺถิกา” เปรียบประดุจบุรษอันมีขาศึกถือดาบแวดลอม
ขยับอยูที่จะฟาดจะฟน บุรุษนั้นเห็นแตโทษฝายเดียว แลมีฉันใด อาทีนวญาณ ก็พิจารณาเห็นแตโทษ
แหงสังขารนั้นฝายเดียว มีอุปไมยดังนั้น
มิฉะนั้น “สวีสํ วิย โภชนํ” เปรียบเหมือนบุรษอันหลงบริโภคอาหารที่ระคนดวยยาพิษ
บุรุษนั้น พิจารณาเห็นแตโทษนั้นฝายเดียวมีอุปไมยดังนั้น
มิฉะนั้น อาทีนวญาณ ยอมเห็นโทษแหงสังขาร เปรียบประดุจบุรษเดินทางกันดารอาเกียรณ
ดวยโจรราย แลพิจารณาเห็นแตโทษนั้นฝายเดียว
มิฉะนั้น “อทิตฺตํ อิว อาคารํ” เปรียบเหมือนบุรุษเจาของเรือนอันเห็นเรือนไฟไหมติด
ตลอดแลว แลพิจารณาเห็นแตโทษนั้นฝายเดียว
มิฉะนั้น “อุยฺยุตฺตเสนา วิย รณภูมี” เปรียบเหมือนเสนาอันยกออกไปสูที่สมรภูมิ แล
พิจารณาเห็นแตโทษฝายเดียว
นักปราชญสันนิษฐานวา ภยปฏฐานญาณกับอาทีนวญาณนี้มีอรรถเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
จะไดตางกันนั้นหาบมิไดตางกันแตพยัญชนะเมื่อจะสําแดงโดยนิเทศ สําแดงที่แทนั้น ภยตูปฏฐาน
ญาณกับอาทีนวญาณนี้ก็อันเดียวกันนั้นแล จะไดตางกันหาบมิไดเพราะเหตุวา เห็นภัยกับเห็นโทษนั้น
ไมหางไกลกัน เหตุดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณาจึงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาวา
“กถํ ภยตูปฏาเน ปญญา อาทีนเว ปญญา อุปฺปาโท ภยนฺติ ภยตูปฏาเน ปฺญา
อาทีนเว ญาณํ ปวตฺตํ ภยนฺติ นิมิตฺตํ ภยนฺติ ฯ เป ฯ อุปายาโส ภยนฺติ ภยตูปฏาเน ปฺญํ อา
ทีนเว ญาณํ”
มีพระพุทธฎีกาตรัสเปนกเถตุกามยตาปุจฉาวา ปญญาอันพิจารณาเห็นภัยประพฤติเปนไปใน
หองแหงภยตูปฏฐาณญาณ แลจัดเอาสําแดงในหองแหงอาทีนวญาณ ยกขึ้นเปนอาทีนวญาณนั้น จะ
ไดแกปญญาดังฤๅ
ตรัสปุจฉาฉะนี้แลว ก็ตรัสวิสัชนาวาปญญาที่พิจารณาเห็นวากิริยาที่บังเกิดแตปจจัยคือปุริม
กรรม เกิดแลวเกิดเลา เกิดที่นี้แลวไปเกิดที่นั้น ๆ แลวไปเกิดที่โนน เวียนเอากําเนิดเกิดแลวเกิดเลาไม
สิ้นไมสุดไมหยุดไมยั้งนี้แลเปนภัยอันใหญหลวงเปนภัยอันพิลึก ควรจะสังเวช ควรจะสะดุงตกประหมา
ปญญาพิจารณาเห็นกิริยาที่บังเกิดวาเปนภัยอยางนี้จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑
ปญญาพิจารณาเห็นวา
กิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรม
แตบรรดาที่บังเกิดแลวแลประพฤติ
เปนไปในภพเสวยทุกขเวทนามีประการตาง ๆ ไมรูหมดรูสิ้นนั้น ก็เปนภัยอันใหญหลวง เปนภัยอันพิลึก
ควรจะขนพองสยองเศียร ควรจะตระหนกตกใจกลัวเปนกําลัง เห็นภัยดังนี้ ก็จัดเปนอาทีนวญาณ
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- 105 ประการ ๑
ปญญาอันพิจารณาเห็นนิมิต คือเห็นสังขารธรรมวาเปนภัยอยูเองโดยปกติธรรมดา ถึงภัย
อื่น ๆ ไมมีมา หาภัยอื่นจะเบียดเบียนบมิได สังขารนั้นก็จะเบียดเบียนตนเองอยูเปนภัยอยูเองโดย
สภาวะปกติ ปญญาพิจารณาเห็นสังขารธรรมวาเปนภัยอยางนี้ ก็จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑
“อายุหนาภยํ” ปญญาที่พิจารณาเห็นกุสลกุสลากรรม ซึ่งเปนเหตุเปนปจจัยตกแตง
ปฏิสนธิในเบื้องหนา ๆ วาเปนภัยย่ํายีบีฑาสรรพสัตวทั้งปวงนี้ ก็จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑
“ปฏิสนฺธิภยํ” ปญญาที่พิจารณาเห็นปฏิสนธิวิญญาณวาเปนภัยนั้น ก็จัดเปนอาทีนวญาณ
ประการ ๑
“คติภยํ” ปญญาที่พิจารณาเห็นปฏิสนธิคติทั้ง ๕ คือ นิรยคติ เปตคติ ติรัจฉานคติ มนุสส
คติ เทวคติ วาเปนภัยเบียดเบียนบีฑานั้นก็จัดเปนอาทีนวญานประการ ๑
“นิพฺพตฺติภยํ” ปญญาที่พิจารณาเห็นวากิริยาที่บังเกิดในกําเนิดแลวิญญาณฐิติ แลสัตตา
วาสนั้นเปนภัยแท ๆ ถึงจะบังเกิดขึ้นไมมีนามธรรมเลย คงบังเกิดแตรูปธรรมเหมือนอยางสัตวในอสัญี
ภพนั้นก็คงเปนภัยอยู เที่ยงแท
อนึ่งไมมีรูปธรรมเลย คงบังเกิดแตนามธรรมเหมือนอยางสัตวอรูปภพนั้น ก็คงเปนภัยอยู
โดยปกติธรรมดา จะปราศจากภัยนั้นหาบมิไดขึ้นชื่อวาบังเกิดขึ้นแลว ก็มีแตภัยนั้นแลเปนเบื้องหนา
ปญญาที่พิจารณาเห็นกิริยาที่ขันธบังเกิด
ในกําเนิดแลวิญญาณฐิติแลสัตตาวาสวาเปนภัยอยางนี้ก็
จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑
“อุปฺปตฺติภยํ” ปญญาพิจารณาเห็นวิบากปวัตติ คือเห็นวากิริยาที่วิบากจิตใหสําเร็จผลในป
วัตติกาลโดยสมควรแกกรรมนั้น
เปนภัยอันพิลึกย่ํายีบีฑาสรรพสัตวสิ้นทั้งปวงเห็นอยางนี้ก็จัดเปน
อาทีนวญาณประการ ๑
“ชาติภยํ” ปญญาที่พิจารณาเห็นชาติอันบังเกิดเปนปจจัยแกชราเปนอาทิวา เปนภัยอัน
พิลึกนั้น ก็จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑
“ชราภยํ”ปญญาที่พิจารณาเห็นความขราวาเปนภัยนั้น ก็จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑
“พฺยาธิภยํ”
อาทีนวญาณประการ ๑

ปญญาที่พิจารณาเห็นพยาธิทุกข

อันเบียดเบียนบีฑาสัตวทั้งปวงวาเปน

“มรณภยํ” ปญญาที่พิจารณาเห็นมรณะอันสังหารผลาญชีวิตสัตววาเปนภัยอันพิลึกนั้น ก็
จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑
เห็นโศกทุกขวาเปนภัย เห็นปริเทวทุกขโทมนัสวาเปนภัยเห็นอุปายาสทุกขเปนภัยนั้น ก็
จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑
มีพระพุทธฎีกาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนา ยกเอาปญญาที่เห็นภัยนั้น มาสําแดงเปน
อาทีนวญาณดวยประการฉะนี้ เพราะเหตุวากิริยาที่เห็นภัยกับเห็นโทษนี้จะไดไกลกันหาบมิได เมื่อ
เห็นภัยแลวก็เห็นโทษ ๆ แลวก็เห็นภัย ภัยกับโทษนั้นอรรถอันเดียวกันตางกันแตพยัญชนะ พึงรูเถิดวา
ภยตูปฏฐานกับอาทีนวญาณนี้ ตางกันแตชื่อตางกันแตพยัญชนะ มีอัตถาธิบายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
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- 106 มีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนาอาทีนวญาณ
ดวยประการฉะนี้แลวลําดับนั้นจึงตรัสเทศนา
สําแดงสันติปทญาณ อันมีอารมณเปนปฏิปกษกับอารมณแหงอาทีนวญาณนั้นสืบไปวา
“อนุปฺปาโท เขมนฺติ สนฺติปเท ญาณํ อปฺปวติตํ ฯ เป ฯ อนุปฺปายาโส เขมนฺติ สนฺติป
เท ญาณํ”
อธิบายวา ปญญาอันพิจารณาเห็นวากิริรยาที่ไมบังเกิดอีกนั้นแล เปนเกษมปราศจากภัย
พิจารณาเห็นอยางนี้ ไดชื่อวาสันติปทญาณประการ ๑
อธิบายวา ปญญานั้นนอมไปสูพระนิพพาน อันเปนที่ระงับสังขารธรรมทั้งปวง เหตุดังนี้ จึง
เรียกวาสันติปทญาณ
ใชแตเทานั้น ปญญาที่พิจารณาเห็นวากิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรม บมิไดประพฤติเปนไป
ในภพนี้ แลเปนที่เกษมปราศจากภัยพิจารณาเห็นอยางนี้ ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณเหมือนกัน
ใชแตเทานั้น ปญญาอันพิจารณาเห็นวากิริยาที่นิมิต คือหาสังขารธรรมบมิได สังขารธรรม
สิ้นสูญไปไมมีสืบตอไปอีกนั้น ไดชื่อวาเกษมปราศจากภัยดวยแท
ถายังมีสังขารธรรมอยูตราบใด ก็ไดชื่อวามีภัยอยูตราบนั้น ถาไมมีสังขารธรรม ขาดจาก
สังขารธรรมแลวกาลใด ก็ไดชื่อวาถึงที่เกษมปราศจากภัยในกาลนั้น
ปญญาอันพิจารณาเห็นวากิริยาที่หาสังขารธรรมบมิไเดนั้น ไดชื่อวาถึงที่อันเกษมปราศจาก
ภัย เห็นอยางนี้ ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณประการ ๑
อนึ่ง ปญญาอันพิจารณาเห็นวากุสลากุสลกรรม ซึ่งเปนเหตุเปนปจจัยตกแตงปฏิสนธิในภพ
เบื้องหนานั้น ถาไมมีในสันดานแหงสัตวจําพวกใด สัตวจําพวกนั้น ก็ไดชื่อวาถึงที่เกษมปราศจากภัย
เปนแท ปญญาพิจารณาเห็นฉะนี้ ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณประการ ๑
ปญญาที่พิจารณาเห็นวา ถาหาปฏิสนธิวิญญาณบมิได สิ้นปฏิสนธิวิญญาณแลวก็ไดชื่อวา
เกษมปราศจากภัยเปนแท ปญญาพิจารณาเห็นอยางนี้ก็จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑
ปญญาพิจารณาเห็นวาชาติบมิได ไมเวียนเอาชาติสิ้นชาติแลวก็ไดชื่อวาเกษมปราศจาก
ภัย เห็นอยางนี้ ก็จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑
ปญญาพิจารณาเห็นวาหาชราบมิได สิ้นแกสิ้นชรานั้นก็ไดชื่อวาเกษมปราศจากภัย เห็น
อยางนี้ ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณประการ ๑
ปญญาพิจารณาเห็นวาถาหากโรคาพยาธิบมิไดพนจากโรคาพยาธิ สิ้นจากพยาธิแลว ก็ได
ชื่อวาเกษมปราศจากภัย เห็นอยางนี้ก็ไดชื่อวา สันติปทญาณประการ ๑
ปญญาพิจารณาเห็นวา ถาหามรณะบมิไดไมเวียนตายตอไปแลวก็ไดชื่อวาเกษมปราศจาก
ภัย เห็นอยางนี้ ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณประการ ๑
ปญญาพิจารณาเห็นวา สิ้นความโศกเศราแลว ก็ไดชื่อวาเกษมนิราศภัย เห็นอยางนี้ ก็
จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑
ปญญาพิจารณาเห็นวา ถาหาปริเทวนาการบมิได ตัดความรองไหร่ําไรขาดแลว ไมรูรองไห
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- 107 ตอไปอีกแลวกาลใด ก็ไดชื่อวาเกษมนิราศภัย ในกาลนั้น ปญญาเห็นอยางนี้ ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณ
ประการ ๑
ปญญาพิจารณาเห็นวา ถาปราศจากสะอื้นอาลัยสิ้นสุดแลว ตัดสะอื้นอาลัยขาดแลว ก็ได
ชื่อวาถึงที่เกษมนิราศภัย เห็นอยางนี้ก็ไดชื่อวาสันติปทญาณประการ ๑
นักปราชญพึงสันนิษฐานวา สันติปทญาณนี้นอมไปสูพระนิพพานพิจารณาเอาคุณพระ
นิพพาน ที่ปราศจากทุกข ปราศจากภัยนั้นเปนอารมณฝายวาอาทีนวญาณนั้น พิจารณาเอาทุกขเอาภัย
เปนอารมณ ตกวาปญญาทั้งสองนี้มีอารมณนั้นผิดกันอยูฉะนี้ เหตุดังนั้นพระผูเปนเจาพุทธโฆษาจารย
จึงสําแดงอรรถาธิบายวา สันติปทญาณนี้มีอารมณเปนปฏิปกษกันกับอารมณแหงอาทีนวญาณ ถาจะ
นับโดยพิสดารนั้นอาทีนวญาณที่พิจารณาเห็นภัยนี้นับได ๑๕ ประการ ดวยสามารถบท ๑๕ แตทวา
บททั้ง ๒ คือ นิพฺพตฺติกยํ ๑ ชาติภยํ ๑ ทั้ง ๒ บทนี้เปนคําเปลี่ยนแหงบทเบื้องตน คือ “อุปฺปาโท
ภยํ”
บททั้ง ๒ คือ คติภยํ ๑ อุปตฺติภยํ ๑ ทั้งสองบทนี้เปนคําเปลี่ยนแหงบท คือ “ปวตฺติภยํ”
บท ๖ บท คือ ชราภยํ ๑ พยาธิภยํ ๑ มรณภยํ ๑ โสโกภยํ ๑ ปริเทวภยํ ๑ อุปายาโสภยํ ๑ ทั้ง
๖ บทนี้เปนคําเปรียบแหงบท คือ “นิมิตฺตภยํ”
อาศัยเหตุที่เปนคําเปลี่ยนเสีย ๑๐ บทแลว ยังคงอยู ๕ บท คือ อุปฺปาโทภยํ ๑ ปวตฺติภยํ
๑ นิมิตฺตภยํ ๑ อายุหนาภยํ ๑ ปฏิสนฺธิภยํ ๑ ทั้ง ๕ บทนี้เปนวัตถุอาทีนวญาณ
นักปราชญผูจะนับอาทีนวญาณ ที่พิจารณาเห็นเปนภัยนั้นพึงนับเอาแต ๕ ประการ นับเอา
ตามบทที่จัดเปนวัตถุ แหงอาทีนวญาณนั้น บทที่เปนคําเปลี่ยน ๑๐ บทนั้น อยานับเอาเลยเพราะยอ
เขาเสียในบท ๕ บท นั้นแลว
ถึงในสันติปทญาณนั้นก็ยอเสีย ๑๐ บท นับเอาแต ๕ บท นับสันติปทญาณแต ๕ ประการ
พึงถือเอาอาทีนวญาณนั้นเปนเยี่ยงอยางเถิด
สมเด็จพระมหากรุณาเมื่อตรัสเทศนาสันติปทญาณ โดยนัยดังวิสัชนามาฉะนี้แลว ลําดับนั้น
จึงตรัสเทศนาอาทีนวญาณซ้ําอีกเลา
อาทีนวญาณที่ตรัสเทศนาซ้ําอีกเลานี้
มีอารมณตางกันกับ
อาทีนวญาณที่ตรัสวิสัชนาในที่เดิม ๆ นั้น พิจารณาโดยนัยอาทีนวญาณ ที่ตรัสเทศนาอีกเลานี้
พิจารณาโดยทุกขังวา
“อุปฺปาโท ทุกฺขนฺติ ภยตูปฎเน ปฺญา อาทีนเว ญาณํ ปวตฺตํ ฯลฯ อุปายาโส
ทุกขนฺติภยตูปฎาเน ปฺญา อาทีนเว ญาณํ”
อธิบายวา ปญญาที่พิจารณาเห็นวา “อุปฺปาโท ทุกฺข” กิริยาที่บังเกิดแลว ๆ เลา ๆ ไมสิ้น
ไมสุดไมหยุดไมยั้งนี้ เปนทุกขอันใหญแหงสรรพสัตวทั้งปวง พิจารณาเห็นอยางนี้ จัดเปนอาทีนว
ญาณประการ ๑
ปญญาพิจารณาเห็นวา “ปวตฺติทุกฺขํ” กิริยาที่รูปธรรมแลอรูปธรรม แตบรรดาที่บังเกิดแลว
แลประพฤติเปนไปในไตรภพนี้ประกอบไปดวยทุกขเปนอันมากยิ่งนัก ไมรูหมดไมรูสิ้น เห็นอยางนี้ก็
จัดเปนอาทีนวญาณประการ ๑
ปญญาที่พิจารณาเห็นวา สังขารธรรมมากไปดวยทุกขนั้นก็ดี พิจารณาเห็นวากุสลากุสล
กรรม ที่เปนปจจัยตกแตงปฏิสนธิในเบื้องหนานั้นเปนกองทุกขก็ดี พิจารณาเห็นวาปฏิสนธิเปนกอง
ทุกขก็ดี พิจารณาเห็นวาเปนกองทุกขก็ดี เห็นวาบังเกิดกในกําเนิด ๔ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙
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- 108 เปนกองทุกขนั้นก็ดี พิจารณาเห็นวากิริยาที่วิบากจิตใหสําเร็จผลเปนกองทุกขก็ดี เห็นวากิริยาที่เวียน
เอาชาติกําเนิดเปนกองทุกข สภาวะโศกเศราเปนกองทุกข กิริยาที่รองไหร่ําไรเปนกองทุกขกิริยาที่
สะอื้นไหเปนกองทุกขสิ้น ทั้งปวงนี่แตลวนจัดเปนอาทีนวญาณและอัน ๆ นับอาทีนวญาณที่พิจารณา
เห็นทุกขโดยนัยพิสดารไดถึง ๑๕ ประการ ตามบท ๑๕ บทนั้น แตทวาใหนับเอาแต ๕ ยอบท ๑๐ บท
ที่เปนคําเปลี่ยนเขาเสียตามนัยหนหลัง
เมื่อสําแดงอาทีนวญาณ อันพิจารณาเห็นกองทุกขโดยสังเขป คือ รวมเขาเสียสําแดงแต
๕ ประการเสร็จแลว ลําดับนั้นจึงสําแดงสันติปทญาณสืบตอไปตามนัยไปยาลวา “อนุปฺปาโท สุขนฺ
ติ ขนฺติ ปเท ญาณํ อปฺปวตฺตํ ฯ เป ฯ อนุปฺปายาโส สุขนฺติ สนฺปเทติ ญาณํ”
อธิบายวา ปญญาอันพิจารณาเห็นวา กิริยาที่สิ้นภพสิ้นชาติบมิไดบังเกิดสืบไปนี้เเลเปนสุข
แท ปญญาเห็นฉะนี้ จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑
ปญญาพิจารณาเห็นวา ถารูปธรรมแลอรูปธรรมบมิไดประพฤติเปนไปในไตรโลกแลวก็
จัดเปนสุขโดยแท เห็นฉะนี้จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑
ปญญาพิจารณาเห็นวา หาสังขารธรรมมิไดสิ้นสูญขาดจากสังขารธรรมแลวก็เปนสุขแท
เห็นฉะนี้จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑
ปญญาพิจารณาเห็นวา ถากุสลากุสลกรรมจะตกแตงปฏิสนธิบมิไดแลวก็เปนสุขแท เหตุ
ฉะนี้ จัดเปนสันติปทญาณประการ ๑
ปญญาพิจารณาเห็นวาหาปฏิสนธิคติบมิไดเปนสุขแทนั้นก็ดี
เห็นวาถาไมบังเกิดในกําเนิด ๔ ไมบังเกิดในวิญญาณฐิติ ๗ แลสัตตาวาส ๙ แลวก็เปนสุข
แท เห็นอยางนั้นก็ดี
เห็นวาถาวิบากจิตบมิอาจใหสําเร็จผลได ตัดวิบากขาดนี้แลเปนสุขแทเห็นอยางนี้ก็ดี
เห็นวาถาไมเวียนเอาชาติสืบตอไปแลวก็เปนสุขแท เห็นอยางนั้นก็ดี
เห็นวาหาชราบมิไดเปนสุขแทก็ดี เห็นวาหาพยาธิบได เปนสุขแทก็ดี เห็นวาหามรณะบ
มิไดเปนสุขแทก็ดี เห็นวาหาความโศกบมิไดเปนสุขแทก็ดี เห็นวาหาปริเทวทุกขบมิไดเปนสุขแทก็ดี
เห็นขาดจากสะอื้นอาลัยเปนสุขแทก็ดี ปญญาพิจารณาเห็นตาง ๆ อยางสําแดงมาฉะนี้ แตลวนจัดเปน
สันติปทญาณแตละอัน ๆ นับโดยพิสดารได ๑๕ ประการ แตทวารวบเขาเสียคงยกขึ้นสําแดงแต ๕
ประการเหมือนดวยสันติปทญาณที่สําแดงแลวแตหลัง
ลําดับนั้น จึงมีพระพุทธฏีกาตรัสเทศนาสําแดงอาทีนวญาณซ้ําอีกเลามีลําดับแหงบทนั้นห
มือนนัยหนหลัง แปลกกันแตวิธีที่พิจารณา
ในวารเปนปฐมนั้น อาทีนวญาณ พิจารณาเห็นวาอาการมีความบังเกิดเปนตน แตลวนเปน
ภัยสิ้นทั้งปวง
ในวารเปนคํารบ ๒ นั้น อาทีนนวญาณพิจารณาเห็นวาอาการมีบังเกิดเปนตนแน แตลวน
เปนทุกขสิ้นทั้งปวง
ในวารเปนคํารบ ๓ ที่สําแดงบัดนี้ อาทีนวญาณพิจารณาเห็นวาอาการทั้งปวง มีบังเกิดสืบ

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก http://www.larnbuddhism.com/visut/
พิมพโดย แมพลอย โกกนุท

- 109 ตอไปเปนตนนั้น แตลวนประกอบไปดวยอามิสทั้งปวง
อามิสนั้นประสงคเอาธรรม ๓ ประการ คือ
กิริยาที่เวียนไปในสงสาร ก็จัดเปนอามิสประการ ๑
ขันธาทิโลก ก็จัดเปนอามิสประการ ๑
กิเลสธรรมทั้งปวง ก็จัดเปนอามิสประการ ๑
เปนใจความวา ปญญาพิจารณาเห็นอาการทั้งปวงมีบังเกิดสืบตอไปเปนตน มีสะอื้นอาลัย
เปนที่สุดวาประกอบดวยอามิสนั้นจัดเปนอาทีนวญาณแตละอัน ๆ นับโดยบท ๑๕ มี “อุปฺปาโท สา
มิส”ํ เปนตนมี “อุปฺปายาโส สามิสํ” เปนที่สุดนั้นไดอาทีนวญาณถึง ๓๕ แตทวารวบเขาเสีย ๑๐
บท นับเอาแต ๕ บทในเบื้องหนาตกวานับเอาอาทีนวญาณแต ๔ ประการโดยนัยหนหลัง
เมื่อสําแดงอาทีนวญาณ ดวยประการอันประกอบดวยอามิสจบลงแลวลําดับนั้นจึงสําแดง
สันติปทญาณ อันเปนไปดวยอาการอันพิจารณาเห็นวากิริยาที่ไมบังเกิดสืบไปเปนตน ตราบเทาจนถึง
กิริยาที่ขาดจากสะอื้นอาลัยเปนที่สุดนั้น แตลวนปราศจากอามิสทั้ง ๓ ประกอรคือ ปราศจากกิริยาที่
เวียนไปในสงสารประการ ๑ ปราศจากขันธาทิโลกประการ ๑ ปราศจากกิเลสประการ ๑
เมื่อสําแดงสันติปทญาณ อันพิจารณาซึ่งอาการอันปราศจากอามิสโดยบท ๑๕ มี “อนุปฺ
ปาโท นิรามิสํ” เปนอาทิ มี “มีอนุปฺปายาโส นิรามิสํ” เปนที่สุด รวบเขาเสีย ๑๐ บทนับเอาแต ๕
บทในเบื้องตน คงนับสันติปทญาณแต ๕ ประการเสร็จแลว ลําดับนั้นจึงสําแดงอาทีนวญาณดวยบท
๑๕ บทอีกเลา มี “อุปฺปายาโส สงฺขารา” เปนตน มี “อุปฺปาโท สงฺขารา” เปนที่สุด
อธิบายวาอาทีนวญาณนั้น พิจารณาเห็นวากิริยาที่บังเกิดสืบตอไปไมสิ้นไมสุด เกิดแลวเกิด
เลานั้นมิใชอื่น คือสังขารธรรม
วัตถุที่บังเกิดแลวแลประพฤติเปนไปในภพ เสวยทุกขเวทนามีประการตาง ๆ นั้น ก็มิใชอื่น
คือสังขารธรรมตลอดไปจนถึงอุปายาสทุกขอันมีลักษณะใหอาลัยนั้นแตลวนเปนสังขารธรรมสิ้นทั้งนั้น
จะไดเปนอื่นหาบมิได
ในวาระอันนี้ ก็รวบบท ๑๐ บทเขาเสีย นับเอาแต ๕ บทในเบื้องตน คงนับเอาทีนวญาณแต
๕ ประการโดยนัยหนหลัง
เมื่อสําแดงอาทีนวญาณดวยอาการอันพิจารณา ซึ่งกิริยาที่บังเกิดเปนตนวาเปนสังขารธรรม
จบลงแลว ลําดับนั้นจึงสําแดงสันติปทญาณอันเปนไปดวยอาการอันพิจารณาเห็นวา กิริยาที่ไมบังเกิด
สืบไปเปนตนตราบเทาจนถึงกิริยาที่ขาดจากสะอื้นอาลัยเปนที่สุดนั้น แตลวนเปนนิพพานอื่นดวยกัน
จะเปนสิ่งอื่นหาบมิได
ในวาระอันนี้ก็รวบบท ๑๐ บทเขาเสีย นับเอาแต ๕ บท ในเบื้องตน คงนับสันติปทญาณแต
๕ ประการเหมือนนัยหนหลัง
สกนัยวา

เมื่อสําแดงสันติปทญาณโดยสทุธิกนัยจบลงแลว ลําดับนั้นจึงสําแดงสันติปทญาณโดยมิ
“อุปฺปาโท สงฺขารา อนุปฺปาโท นิพฺพานนฺติ สนฺติปเท ญาณํ ปวตฺตํ ฯ เป ฯ อุปฺปา
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- 110 ยาโส สงฺขารา อนุปฺปายาโส นิพฺพานนฺติ สนฺติปเท ญาณํ”
อธิบายวา ปญญาที่พิจารณาเห็นวา กิริยาที่บังเกิดสืบตอไปนั้นเปนสังขารธรรม กิริยาที่ไม
บังเกิดสืบตอไปนั้นเปนนิพพาน ปญญาพิจารณาเห็นดังนั้น ตลอดไปตราบเทาถึงปญญา อันพิจารณา
เห็นวาสะอื้นอาลัยเปนสังขารธรรม
ปราศจากสะอื้นอาลัยเปนนิพพานตลอดถึงบทที่จัดเปนสันติปท
ญาณแตละอัน ๆ แตทวาควรจะรวบเสีย ๑๐ บท เพราะเหตุเปนคําเปลี่ยน ควรจะนับเปนสันติปทญาณ
แต ๕ บทในเบื้องตน ประดุจนัยที่สําแดงแลวแตหลัง
สิริอาทีนวญาณ จําเดิมแตบทวาระเปนปฐมนั้นมา เปนอาทีนวญาณ ๒๐ ทัศ ฝายสันติปท
ญาณนั้น สิริแตตนมาเปนสันติปทญาณ ๒๕ แตทวาภัยแลทุกขแลอามิสแลสังขารนั้น เปนเววจนะแหง
กัน ตางกันแตพยัญชนะอรรถาธิบายบมิไดตางกัน เหตุฉะนี้ ถึงทีเมื่อจะสําแดงสังเขปนั้น ทานยอมยน
เขาเสียนับเอาอาทีนวญาณคงอยูดวยแต ๕ สันติปทญาณก็คงอยูแต ๕ ประการ ประสมเขาเปน
ปญญา ๑๐ สมดวยบทพระคาถาวา
อุปฺปทฺจ ปวตฺตฺจ นิมิตฺตํ ทุกฺขนฺติ ปสฺสติ
อายุหนํ ปฏิสนฺธึ ญาณํ อาทีนเว อิทํ
อานุปฺปาทํ อปฺปาวตฺตํ อนิมิตฺตํ สุขนฺติ จ
อานายุหนา ปฏิสนฺธิ ญาณํ สนฺติปเท อิทํ
อาทีนเว ญาณฺจ ปฺจฏาเนสุ ชายติ
ปฺจฏาเน สนฺติปเท ทสฺญาเณ ปชานาติ
ทฺวินฺนํ ญาณานํ กุสลาตา นานาทิฏีสุ น กมฺปตีติ
อธิบายในบาทพระคาถานี้ ก็เหมือนอรรถาธิบายอันกลาวแลวแตหลังมีวิเศษแตที่สําแดง
อานิสงสในเบื้องปลาย
ขอสําแดงอานิสงสนั้นวา พระโยคาพจรเจาทั้งหลายผูไดซึ่งปญญา ๑๐ คือฝายอาทีนว
ญาณ ๕ ฝายสันติปทญาณ ๕ แลวแลฉลาดรวบปญญาทั้ง ๑๐ นี้เขาไวใหเปนแตสอง คืออาทีนว
ญาณ ๕ นั้นรวบเขาเปน ๑ สันติปทญาณนั้นรวบเขาเปน ๑ รูสันทัดชัดเจนในปญญา ๒ ประการนี้แลว
กาลใดพระโยคาพจรนั้นก็จะมิไดกัมปนาทหวั่นไหวดวย มิจฉาลัทธิทิฏฐิธรรมนิพพานวาททิฏฐิเปนตน
เปนประธานในกาลนั้น
ขอซึ่งสําแดงสันติปทญาณ ประดับไวในหองแหงอาทีนวญาณนี้ ดวยมีประโยชนจะสําแดง
อานิสงสแหงอาทีนวญาณ ที่สําเร็จดวยอํานาจแหงภยตูปฏฐานญาณนั้นประการ ๑
จะใหบังเกิดชื่นชมโสมนัส แกพระโยคาพจรนั้นประการ ๑
เพราะเหตุวาพิจารณาเห็นภัยเห็นโทษแลว จิตก็จะนอมไปในพระนิพพานธรรม อันเปน
ปฏิปกษแหงภัยแลโทษนั้น
“อาทีนวานุปสฺสนาญาณํ นิฏิตํ” จบอาทีนวญาณแตเทานี้
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- 111 แตนี้จะสําแดงนิพพิทาญาณสืบตอไป
“เอวํ สพฺพสงฺขารา อาทีนวโต ปสฺสนฺโต” เมื่อพระโยคาพจรเจาพิจารณาเห็นสังขาร
ธรรมทั้งปวงประกอบดวยโทษ โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้ จิตนั้นก็จะมีความกระสันเหนื่อยหนายจาก
ภพ เหนื่อยหนายจากกําเนิดแลคติ เหนื่อยหนายจากวิญญาณฐิติ แลสัตตาวาสบมิไดรักใครอาลัย
อาวรณอยูในโลกสันนิวาส
เปรียบประดุจดังพระยาสุวรรณราชหงสอันมิไดยินดีที่จะลงในหลุมอัน
โสโครกแทบประตูบานจัณฑาล พระยาสุวรรณราชหงสนั้นยอมยินดีที่จะลงในเชิงเขาจิตรกูฏ แลมหา
สระทั้ง ๘ อันนี้แลมีฉันใด พระยาราชหงสคือ พระโยคาพจรเจานั้น เมื่อพิจารณาเห็นโทษแหงสังขาร
ธรรมทั้งปวงโดยนัยที่สําแดงมาแลวแตหนหลังนั้น
ก็บังเกิดความกระสันเหนื่อยหนายบมิไดยินดีใน
สังขารธรรม ยินดีอยูแตในกิริยาที่จะจําเริญอนุปสสนาทั้ง ๗ คือ อนิจจานุปสสนา ทุกขานุปสสนา
อนัตตานุปสสนา นิโรธานุปสสนา โดยนัยที่สําแดงมาแลวแตหลัง “เอวํ ตถา” มีอุปมาดังพระยา
สุวรรณราชหงส อันมิไดยินดีในหลุมแทบประตูบานจัณฑาล ยินดีแตจะลงในเชิงเขาจิตรกูฏแลมหา
สระทั้ง ๗ นั้น
ถามิฉะนั้นเปรียบประดุจราชสีห อันมิไดยินดีที่จะอยูกรงทอง ราชสีหนั้นยอมยินดีอยูในปา
พระหิมวันต อันกวางขวางได ๓ พันโยชน แลมีฉันใด ราชสีหคือพระโยคาพจรนั้น ก็บมิไดยินดีในสุคติ
ภพทั้ง ๓ คือ กามสุคติภพแลรูปภพแลอรูปภพ ยินดีอยูแตในอนุปสสนาทั้ง ๓ คือ อนิจจานุปสสนา ทุก
ขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา มีอุปไมยดังนั้น
มิฉะนั้นเปรียบประดุจพระยาคชสารตัวประเสริฐ เชื่อชาติฉัททันตมีพรรณเผือกผูผอง มีหาง
แลงวงนิมิตประถึงพื้น มีอิทธิฤทธิ์ดําเนินไดในเวหา อันมิไดยินดีที่จะอยูในทามกลางพระนคร พระยา
ฉัททันตนั้นยอมยินดีที่จะอยูในฉัททันตสระในปาหิมวันตแลมีฉันใด พระยาคชสารคือพระโยคาพจรนี้
มิไดยินดีในสังขารธรรมทั้ง ยินดีในพระอมตะมหานิพพาน อันเปนที่ระงับสังขาร มีจิตนอมไปสูพระ
นิพพานโอนไปสูพระนิพพานเงื้อมไปสูพระนิพพาน มีอุปไมยดังนั้น
นักปราชญพึงสันนิษฐานวา นิพพิทาญาณกับภยตูปฏฐานญาณแลอาทีนวญาณทั้ง ๓
ประการนี้ ตางกันแตชื่อเรียก ตางแตพยัญชนะอรรถอันเดียวกัน อรรถจะไดตางกันหาบมิได เหตุดังนั้น
พระโบราณาจารยจึงกลาวสระบาลีสําแดงขออันนี้วา “ภยตูปฏานํ เอกเมว ตินินามานิ ลภติ” วา
ภยตูปฏฐานญาณอันเดียวนี้แลไดชื่อ ๓ ชื่อ เมื่อพิจารณาสังขารโดยภัยก็ไดชื่อวาภยตูปฏฐานญาณ
เมื่อพิจารณาสังขารโดยโทษ ก็ไดชื่อวาอาทีนวญาณ เมื่อเห็นภัยเห็นโทษแหงสังขารแลวแลเหนื่อย
หนาย ก็ไดชื่อวานิพพิทาญาณ
“นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณํ นิฏิตํ” สําแดงนิพพิทาญาณจบแตเทานี้
แตนี้จะสําแดงมุญจิตุกามยตาญาณตอไป
“อิมินา นิพฺพินทาญาเณน อิมสฺส กุลปุตฺตสฺส นิพฺพินทนฺตสฺส อุกฺกณฺนฺตสฺส”
เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรผูจําเริญนิพพิทาญาณนี้ มีความกระสันเหนื่อยหนายจากสังขาร
ธรรม บมิไดยินดีปรีดาในสังขารธรรมแลวนั้นกาลใด จิตแหงพระโยคาพจรนั้นก็มิไดเกี่ยวมิไดของ บ
มิไดติดพันอยูในสังขารธรรมอันใดอันหนึ่งเลย จิตนั้นปรารถนาแตที่จะไปใหพนจากแห แลปรารถนา
จะใครพนจากแห
มิฉะนั้นเปรียบประดุจดังกบอันอยูในปากงู แลปรารถนาจะใครพนจากปากงู
มิฉะนั้นเปรียบประดุจไกปาอันบุคคลผูขังไวในกรง แลปรารถนาจะไปใหพนจากกรง
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- 112 มิฉะนั้นเปรียบประดุจเนื้ออันติดบวงมั่น แลดิ้นรนปรารถนาจะไปใหพนจากบวง
มิฉะนั้นเปรียบประดุจงู อันอยูในเงื้อมมือแหงหมองู แลปรารถนาจะหนีไปใหพนจากเงื้อม
มือแหงหมองู
มิฉะนั้นเปรียบประดุจชางสาร อันจมอยูในเปอกตม แลปรารถนาจะรื้อตนใหพนจากเปอก
ตม
มิฉะนั้นเปรียบประดุจพระยานาค อันอยูในปากแหงพระยาครุฑ แลปรารถนาแตที่จะไปให
พนจากปากครุฑ
ปากราหู
ศัตรู

มิฉะนั้นเปรียบประดุจพระจันทร อันอยูในปากแหงราหู แลปรารถนาจะออกไปใหพนจาก
มิฉะนั้นเปรียบประดุจบุรุษ อันศัตรูแวดลอมอยูโดยรอบ แลปรารถนาจะไปใหพนจากปาก
ปลาอันของอยูในแหเปนอาทินั้น ดิ้นรนขวนขวายที่จะไปใหพนแลมีฉันใด

พระโยคาพจรกุลบุตรผูไดสําเร็จมุญจิตุกามยตาญาณ
จากสังขารธรรม มีอุปไมยดังนั้น

ก็มีความปรารถนาแตจะไปใหพน

“มฺุจิตุกามยตาญาณํ นิฏิตํ” สําแดงมุญจิตุกามยตาญาณจบแตเพียงเทานี้
แตนี้จะสําแดงปฏิสังขาญาณสืบตอไป
เกหิ สงฺขาเรหิ มฺุจิตุกาโม”

“โส เอวํ สพฺพภวโย นิคติิติวาสตเตหิ สเภท

เมื่อพระโยคาพจรกุลบุตรปรารถนาจะไปใหพนจากสังขารธรรมอันประกอบดวยประเภทอัน
ตางดวยสามารถทองเที่ยวไปในพิภพทั้งปวง แลกําเนิด ๔ แลคติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙
ประการฉะนี้แลว
“ติลกฺขณํ
อาโรเปตฺวา”
พระโยคาพจรเจานั้นพึงยกปญญาขึ้นสูพระไตรลักษณ
พิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายดวยปฏิสังขานุปสสนาญาณกําหนดกฏหมายโดยอาการเปนอันมากใน
พิธีพิจารณา อนิจจังลักษณะนั้น พิจารณาโดยอาการเปนอาทิคือ “อนิจฺจนฺติกโต” พิจารณาโดย
อาการอันบมิไดเที่ยงนั้นประการ ๑
“ตาวกาลิกโต” พิจารณาโดยอาการเหมือนดวยของยืมเขามาประการ ๑
“อุปปาทฺวยปริจฺฉินฺนโต”

พิจารณาโดยกําหนด

ซึ่งกิริยาอันบังเกิดแลวแลฉิบหาย

ประการ ๑
“ปโลกโต” พิจารณาใหเห็นสังขารธรรมนั้น มีสภาวะขาดเด็ดกระเด็นออกดวยอํานาจ
พยาธิทุกขแลมรณาประการ ๑
“จลโต”

พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนั้น ไหวอยูดวยพยาธิแลชราแลมรณะธรรมนั้น

ประการ ๑
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- 113 “ปภงฺโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนั้น บางคาบมีสภาวะทําลายเอง
ทําลายดวยความเพียรแหงผูอื่นอีกประการ ๑

บางคาบ

“อธุวโต” พิจารณาใหเห็นสังขารธรรมบมิไดตั้งอยูเปนนิตยยอมทอดทิ้งกลิ้งอยูในสถาน
ประเทศตาง ๆ ไมมีกําหนดประการ ๑
“วิปริณามธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมมีสภาวะวิปริตแปรปรวนประการ ๑
“อสารกโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมหาแกนสารบมิได
“วิถวโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรม มีแตความฉิบหายเปนเบื้องหนา บมิไดพนจาก
ความฉิบหายประการ ๑
“สงฺขตโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมแลวดวยกุสลากุศลประชุมแตงประการ ๑
“มรณธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรม มีแตความตายเปนที่สุดประการ ๑
ใหพระโยคาพจรเจายกปญญาขึ้นสูอนิจจลักษณะ พิจารณาดวยอาการเปนตนดังนี้
ในพิธีพิจารณาทุกขลักษณะนั้น ใหพระโยคาพระจรเจาพิจารณาดวยอาการเปนอาทิ คือ
“อภิณฺหปฏิปฬนโต” พิจารณาโดยอาการอันทุกขเบียดเบียนสังขารธรรมเนือง ๆ บมิรู
แลวประการ ๑
“ทุกฺขขมโต”
พิจารณาใหเห็นวากองทุกขทั้งปวงมีชาติทุกขเปนตนซึ่งครอบงําย่ํายี
สังขารธรรมนั้น ยากนักที่จะอดกลั้นทนทานไดประการ ๑
ประการ ๑
๑

“รุวตฺถุโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรม เปนวัตถุอันชั่วเปนของชั่วยิ่งกวาของทั้งปวง
“โรคโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรม เปนโรคอยูเปนนิตยเปนไขอยูเปนนิตยประการ

“คฌฺฆโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมเปนที่ไหลออกแหงกิเลสแลอสุจิโสโครกตาง
ๆ เหมือนดวยฝปางเนาที่แตกเปนบุพโพโลหิตหวะเปอยออกไปนั้นประการ ๑
“สลฺลโต” พิจารณาใหเห็นสังขารธรรม เหมือนดวยลูกปนอันยกเสียดเสียบแทง ยากนักที่
จะถอนไดประการ ๑
“อฆโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนั้น ประกอบดวยสิ่งอันลามกกวามากพนวิสัยเปน
ที่ติฉินนินทาแหงพระอริยเจา ๆ เกลียด อาย เบื่อหนายประการ ๑
“อาพาธโต” พิจารณาใหเห็นสังขารธรรม ประการดวยอาพาธเปนนิตยนิรันดร สิ่งใดที่ไม
เปนที่รักไมเปนที่ปรารถนานั้น
สังขารธรรมชักนําเอาสิ่งนั้นมาใหสิ่งนั้นบังเกิดขึ้นจนไดพิจารณาดังนี้
ประการ ๑
“อีติโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนั้นเปนตัวจัญไร นํามาซึ่งความรายความฉิบหาย
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- 114 เปนอันมากประการ ๑
“อุปทฺทวโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมเปนตัวอุบาทวสิ่งที่ชั่วไมเคยพบ สังขารธรรม
ขืนเอามาสะสมลงประการ ๑
“ภยโต พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมเปนบอเกิดแหงภัยทั้งปวงประการ ๑
“อุปสคฺคโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนี้ คือตัวอันตรายติดตามย่ํายีบีฑาประการ ๑
“อตาณโต”
หนึ่งไดประการ ๑

พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมทั้งปวงนี้ บมิอาจคุมครองรักษาสัตวผูใดผู

“อเลณโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมปราศจากที่เรนซอนถึงคราวจะปวยไขถึงคราว
จะแกตาย
จะหาที่เรนซอนใหพนปวยพนไขใหพนตายนั้นหาไมไดเลยเปนอันขาด
พิจารณาดังนี้
ประการ ๑
“อสรณโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรม บมิอาจเปนที่พึ่งคุมครองปองกันชาติ แล
ชราพยาธิ แลมรณะไดนั้นประการ ๑
“อาทีนวโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมากไปดวยโทษประการ ๑
“อฆมูลโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมเปนเคาเปนมูลแหงทุกขประการ ๑
“วธกโต”
เพชฌฆาตประการ ๑

พิจารณาใหเห็นวา

สังขารธรรมมีปกติเบียดเบียนบีฑาเหมือนดังนาย

“สาสวโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมประกอบดวยอาสวะกิเลสประการ ๑
“มารามิสฺสโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมเปนเหยื่อแหงมารประการ ๑
“ชาติธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมอากูลมูลมองไปดวยชาติทุกขประการ ๑
“ชราธมฺมโต”

พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมเอาเกียรณไปดวยชราทุกขติดตามรัดรึง

ประการ ๑
“พยาธิธมฺมโต”

พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมากไปดวยพยาธิทุกขครอบงําย่ํายี

ประการ ๑
“มรณธมฺมโต”

พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมีความมรณะอันแตกทําลายเปนที่สุด

ประการ ๑
“โสกธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมประกอบไปดวยโศกทุกข คือมากไปดวย
ความเดือดรอนระส่ําระสายประการ ๑
“ปริเทวธมฺมโต”
น้ําตาไหนนั้นประการ ๑

พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมากไปดวยปริเทวทุกข คือรองไหร่ําไร
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- 115 “อุปายาสธมฺมโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมากไปดวยอุปายาสทุกข คือสะอื้น
อาลัยประการ ๑
“สงฺกิเลสิกธมฺมโต”
ภายนอกประการ ๑

พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมากไปดวยเศราหมองภายในและ

ใหพระโยคาพจรเจา ยกปญญาขึ้นสูทุกขลักษณะพิจารณาดวยอาการเปนตนดังนี้
นัยหนึ่งใหพระโยคาพจรพิจารณาโดยอสุภลักษณะ อันบังเกิดเปนบริวารแหงทุกขลักษณะ
นั้นดวยอาการเปนอาทิ
“อชฺญโต” คือพิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้จักไดเปนที่ชอบเนื้อชอบเจริญใจแหง
นักปราชญ ผูเห็นโทษดวยปญญาจักษุนั้นหาบมิไดประการ ๑
๑
ประการ ๑

“ทุคฺคนฺธโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมเนื้ออากูลไปดวยกลิ่นเหม็นกลิ่นเนาประการ
“เชคุจฺฉโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้เปนของพึงเกลียดอยูเองเปนปกติธรรมดา

“ปฏิกุลโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมโสโครกอยูเองแลวมิหนําซ้ําเอาสิ่งของอื่น ๆ
โสโครกไปดวยประการ ๑
“อมณฺฑนหตโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้ ถาไมประดับแลวก็ปราศจากงามมี
งามอันขะจัดจาก เพราะเหตุที่ไมประดับเมื่อไมตกแตงขัดเกลา ไมประดับเครื่องประดับแลว อยาวาถึง
จะงามแกปญญาจักษุแหงนักปราชญเลย
แตจะงามแกตาอันธพาลปุถุชนก็หางามไมพิจารณาให
เห็นชัดดังนี้ประการ ๑
“วิรูปโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้ไมดีเลยแตสักสิ่งสักอัน พิจารณาใหเห็นแต
ลวนไมดีอยางนี้ประการ ๑
“วิกจฺฉโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้พึงเกลียดตลอดภายในภายนอก พึงเกลียด
ทั้งพื้นต่ําและพื้นบน พึงเกลียดแกตน พึงเกลียดบุคคลผูอื่น พิจารณาอยางนี้ประการ ๑
ใหพระโยคาพจร
ขลักษณะดวยประการฉะนี้

ยกปญญาขึ้นพิจารณาขึ้นพิจารณาอสุภลักษณะ

อันเปนบริวารแหงทุก

ในพิธีพิจารณาอนัตตลักษณะนั้น ใหพระโยคาพจรเจาพิจารณาดวยอาการเปนอาทิ คือ
“ปรโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมมีสภาวะแปรปรวนเปนอื่น ไมยั่งยืนไมมั่นไมคง
ประการ ๑
“รตฺตโต” พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมเปนริตตธรรม เพราะเหตุเปลาจากสภาวะเที่ยง
แทและงาม เปลาจากสภาวะเปนสุขและเปนอาตมาบมิไดเหมือนดังใจที่จะกําหนดกฏหมายประการ ๑
“ตุจฺฉโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนั้นควรจะรองเรียกชื่อวาตุจฉธรรม เพราะเหตุ
วาสังขารธรรมนี้ ที่จะงามจะดีเปนสุขอยูนั้นนอยนักนอยหนา ใหพิจารณาดังนี้ประการ ๑
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- 116 “สฺุญโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้เปนเครื่องดับเครื่องสูญประการ ๑
“อสามิกโต”
พิจารณาใหเห็นวาสังขารธรรมนี้หาเจาของบมิไดเพราะเหตุมาประพฤติ
ตามวิสัยแหงตน ตามถนัดแหงตน หาผูจะบังคับบัญชาวากลาวบมิไดประการ ๑
“อนิสฺสรโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมนี้หาผูจะเปนใหญขูเข็ญขมขูบมิไดเลยเปน
อันขาด
ถึงทานที่มีอาชญานุภาพปราบปรามปจจามิตรไดทั่วไปในพื้นปฐพีมณฑลนั้นก็ดี
ก็มิอาจ
ปราบปรามสังขารธรรมได สังขารธรรมนี้เปนอิสระอยูแกตน ประพฤติตามวิสัยแหงตนถึงที่จะเจ็บก็เจ็บ
ถึงที่จะปวดก็ปวด ถึงที่จะเมื่อยก็เหมื่อย ถึงที่จะมึนก็มึน ถึงที่จะแกก็แก ถึงที่จะตายก็ตาย ใครจะหาม
ก็ไมฟง เพราะเหตุฉะนี้จึงหาวาผูใดจะเปนใหญขูเข็ญขมขูบมิได พิจารณาใหเห็นชัดดังนี้ประการ ๑
“อสวตฺติโต” พิจารณาใหเห็นวา สังขารธรรมบมิใชตนบมิใชของแหงตน เพราะเหตุไม
ประพฤติตามอํานาจแหงตนนั้นประการ ๑
ใหพระโยคาพจรเจายกปญญาขึ้นสูอนัตตลักษณะ พิจารณาใหเห็นดวยอาการเปนตนดังนี้
มีคําปุจฉาวา เหตุไฉนจึงใหพิจารณาดังนี้
วิสัชนาวา ใหพิจารณาฉะนี้เพราะเหตุจะใหสําเร็จอุบายที่จะใหเปลื้องตนออกพนจากสังขาร
ธรรม เปรียบเหมือนบุรุษผูหนึ่งสุมปลาครอบงูเหาตัวหนึ่งลง บุรุษนั้นสําคัญวาปลา ยื่นมือลงไปตาม
ชองสุมควาเอาตนคอแหงงูเหานั้นได ก็ดีใจวาทีนี้เราจับปลาไดสําเร็จความปรารถนาแหงเราแลว
“อุกฺขิปตฺวา”
ครั้นยกขึ้นมาพนน้ําแลวแลเห็นแสกศีรษะทั้งสามรูวางูมีพิษ ความสดุง
ตกใจเห็นโทษ ก็มีจิตหนายจากอาลัยในที่จะถือเอา บุรุษนั้นมีความปรารถนาจะสละงูใหพนจากมือมิ
ใหทํารายอาตมาได จึงจับหางงูคลายขนดจากแขนตัวแลว ยกขึ้นแกวงเบื้องบนศีรษะสองสามรอบ
กระทําใหงูทุพพลภาพถอยกําลังลง
สลัดพนจากมืออาตมาแลวก็รีบเร็วขึ้นจากน้ํายืนยังขอบฝงสระ
แลวกลับหนามาดูหนทางอันขึ้นมาไมเห็นอสรพิษติดตามมาแลวก็ดําริวา
อาตมาพนจากอสรพิษอัน
ใหญอุปไมยดวยตัวพระโยคาพจรกุลบุตร เมื่อไดอาตมาภาพก็ยินดีถือวาเปนของอาตมา ดุจบุรุษจับ
คองูภายในสําคัญวาปลาแลวยินดีนั้น เมื่อพระโยคาพจรเจาจําเร็ญพระวิปสสนาหยั่งลง เห็นสังขาร
ธรรมโดยพระไตรลักษณะทั้ง ๓ คือ พระอนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ อนัตตลักษณะแลว และมีความ
สะดุงภยตูปฏฐานญาณ ปานดังบุรุษยกมือขึ้นจากชองสุมเห็นแสกศีรษะทั้งสามแหงงูแลวสะดุงตกใจ
นั้น เมื่อพระโยคาพจรเล็งเห็นโทษในสังขารดวยอาทีวานุปสสนาญาณแลว และเหนื่อยหนายดวย
นิพพิทานุปสสนาญาณนั้น ปานดังบบุรุษเห็นแสกศีรษะทั้งสามรูวา วางูมีความสะดุงตกใจ เล็งเห็น
โทษแลวก็หนาย ปรารถนาเพื่อจะสละใหพนจากอาตมา เมื่อพระโยคาพจรยกสังขารธรรมขึ้สูพระไตร
ลักษณะอีกเลาเมื่อจะตกแตงแสวงหาอุบายอันจะพนจากสังขารธรรมดวยปฏิสังขานุปสสนาแสวงหา
อุบายอันสละงูใหพนจากอาตมานั้น แทจริงขณะเมื่อบุรุษคลายงูจากแขนอาตมาแลวแกวงเวียนเหนือ
เศียรสิ้นสามรอบ กระทําใหทุพพลภาพบมิอาจเพื่อจะเลี้ยวขบอาตมาได ก็สละใหพนอาตมาไดเปนอัน
ดี จะมีอุปมาฉันใด และพระโยคาพจรพิจารณาสังขารยกขึ้นสูพระไตรลักษณะ กระทําใหทุพพลภาพ
ใหถึงซึ่งสภาวะบมิอาจเพื่อจะปรากฏดวยอาการอันเล็งเห็นวาเปนสุขวาตัวตนแลว ก็สละใหพนเปนอัน
ดี ก็อุปไมยดังนั้น
ปญญาแสวงหาอุบายอันละสังขารธรรมดังนี้
สันดานแหงพระโยคาพจรนั้น

ไดชื่อวาปฏิสังขานุปสสนาญาณบังเกิดใน

“ปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาณํ นิฏฐิตํ” สําแดงปฏิสังขานุปสสนาญาณจบเทานี้
แตนี้จักสําแดงสังขารุเบกขาญาณสืบตอไป
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- 117 “โส เอวํ ปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาเณน สพฺเพ สงฺขารา สฺญาติ ปริคฺคหิโต” พระ
โยคาพจรกุลบุตรนั้น เมื่อกําหนดกฏหมายพินิจพิจารณาเห็นวาสังขารธรรมเปนเครื่องสูญ ดวยปฏิสัง
ขานุปสสนาญาณโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้แลวลําดับนั้นพระโยคาพจรจึงกําหนดอาการที่สูญ
ประกอบดวยเงื่องเปนสองเงื่อนแลว จึงพิจารณาที่สูญดวยอาการ ๑ แลวกระจายออกอีกเลา พิจารณา
ที่สูญอาการ ๘ ครั้นแลวขยายออกอีกพิจารณาที่สูญดวยอาการ ๑๐ แลวไมหยุดแตเพียงนั้นขยาย
ออกอีกพิจารณาที่สูญดวยอาการ ๑๒ แลวไมหยุดแตเพียงนั้นแผขยายออกพิจารณาที่สูญดวยอาการ
๔๒ โดยนัยพิสดาร
แลขอซึ่งกําหนดอาการที่สูญ ประกอบดวยเงื่อนเปนสองเงื่อนนั้น คือพระโยคาพจรกําหนด
วา
“สฺุญมิทํ อตฺเถ” สังขารธรรมนี้เปลาจากอาตมา บมิไดเปนอาตมาประการ ๑ กําหนด
วา “สฺญมิทํ อตฺตนิเยน” สังขารธรรมนี้เปลาจากของอาตมา บมิไดเปนของอาตมาประการ ๑
เปน ๒ เงื่อนฉะนี้
และขอซึ่งพิจารณาใหกระจายขยายออกเปน ๔ เงื่อนนั้น
คือพระโยคาพจรพิจารณาวา
อันหนึ่งหามิได เปนเงื่อนอัน ๑

“นาหํ กฺวจินิ” ตัวตนแหงเรานี้จะไดมีในที่ใดที่หนึ่งในกาล

พิจารณาวา “น กสฺสจิ กิฺจนตสฺมึ” ตัวแทนแหงเราที่เราควรจะสําคัญวาเปนของตน
ควรจะนําไปใหเปนธุระกังวลแกบุคคลผูใดผูหนึ่งนั้นจะไดหาบมิได พิจารณาดังนี้เปนเงื่อนอัน ๑
พิจารณานาวา “น จ กฺวจินิ” ตัวตนแหงผูอื่นนั้นเลา จะไดมีในที่ใดที่หนึ่งในกาลอันใด
อันหนึ่งหาบมิได พิจารณาเห็นดังนี้เปนเงื่อนอัน ๑
พิจารณาวา “น จ มม กวฺจินิ กสฺมิฺจิ กิฺจนตฺถิ” ตัวตนแหงผูอื่น ที่ผูอื่นควรจะสําคัญ
วาเปนของตน ควรจะนํามาใหเปนธุระกังวลสิ่งใดสิ่งหนึ่งแกเรานี้ จะไดมีหาบมิได พิจารณาดังนี้เปนอัน
๑
สิริเปนอาการเห็นวาใชอาตมา ใชของแหงอาตมาทั้งภายในและภายนอก ตนเองก็เห็นวา
ของแหงตน ขอซึ่งโลกสังเกตกําหนดวาสัตววาบุคคล วาหญิงวาชายวามิตรวาชายวามิตรวาสหายวาพี่
วานองนั้นเมื่อพิจารณาใหละเอียดไปจะไดคงอยูตามสังเกตกําหนดนั้นหาบมิได แตลวนใชตนใชของ
ตน เปนสูญภาพเปลาไปสิ้นทั้งนั้น
และขอซึ่งกระจายออกพิจาณาที่สูญดวยอาการทั้ง ๖ นั้นเลา คือพระโยคาพจรพิจารณาวา
“จกฺขุสฺุญํ อตฺเตน วา” จักขุประสาทนี้เปลาจากอาตมา บมิเปนของอาตมาประการ ๑
“จกฺขุสฺุญํ อตฺตนิเยน วา”
อาตมาประการ ๑
ประการ ๑

พิจารณาวาจักขุประสาทเปลาจากอาตมา บมิเปนของ

“จกฺขุสฺุญํ นิจฺเจน วา” พิจารณาวาจักษุประสาทเปลาจากสภาวะเที่ยง บมิไดเที่ยงแท
“จกฺขุสฺุญํ ทุเวน วา” พิจารณาวาจักษุประสาทเปลาจากสภาวะยั่งยืนมั่นคง บมิมั่นมิคง

ประการ ๑
“จกฺขุสฺุญํ สสฺสเตน วา” พิจารณาวาจักษุนี้เปลาจากชื่อวาเที่ยง ตามลัทธิดิรัตถียที่ถือ
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- 118 วาจักษุเที่ยงนั้น เปลาเเทไมมีสัตย ไมมีจริง พิจารณาดังนี้ประการ ๑
“จกฺขุสฺูญํ อปริณามธมฺเมน วา” พิจารณาวาจักษุประสาทนี้เปลาจากอวิปริณามธรรม
ที่จะไมแปรปรวนนั้นหาบมิได มีแตแปรปรวนเปนเบื้องหนา พิจารณาดังนี้ประการ ๑
สิริเปนลักษณะพิจารณาที่สูญแหงจักษุประสาทดวยการ ๖ ดังนี้
แลพิธีอันพิจารณาที่สูญ แหงโสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท
และหทยวัตถุนั้น แตละสิ่ง ๆ ก็ประกอบดวยอาการละหก ๆ เหมือนกันกับพิจาณาที่สูญแหงจักษุ
ประสาท
แลรูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ ธัมมารมณ นั้นก็ดี
จักษุวิญญาณ และโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
นั้นก็ดี
จักขุสัมผัส แลโสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัสนั้นก็ดี
ตลอดตราบเทาถึงชราและมรณะนั้นแตละสิ่ง ๆ แตลวนประกอบดวยพิธีพิจารณาที่สูญ
บริบูรณดวยอาการหก ๆ เหมือนกันกับพิธีพิจารณาที่สูญแหงจักษุประสาท มีนัยดังสําแดงมาแลวนั้น
และขอซึ่งกระจายออกพิจารณาที่สูญดวยอาการ ๘ นั้น คือพระโยคาพจรพิจารณาวา
“รู ป อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ นิจฺจสารสาเรน วา ” รูปนี้ไดชื่อวาใชแกนใชสาร บมิเปน
แกนสาร ปราศจากแกนสาร เพราะเหตุวาคุณ คือนิสสาระนั้นมิไดในรูป จะหาคุณที่เที่ยงแหงรูปนั้นหา
บมิไดเลยเปนอันขาด แกนสารคือสภาวะเที่ยงนั้น มิไดมีในรูปโดยปกติธรรมดาพิจารณาดังนี้ จัดเปน
อาการพิจารณาที่สูญแหงรูปนั้นปฐม
แลอาการพิจารณาวา “ รู ป อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ ธุวสารสาเรน วา” รูปนี้ที่ไดชื่อวาใช
แกนใชสาร บมิเปนแกนสารปราศจากแกนสารเพราะเหตุวาคุณ คือธุวสารนั้นมิไดในรูป จะหาคุณที่
ยั่งยืนมั่นคงแหงรูปนั้นหามิไดเลยเปนอันขาด แกนสารคือสภาวะยั่งยืนมั่นคงนั้นมิไดมีในรูปเปนปกติ
ธรรมดาพิจารณาดังนี้ จัดเปนอาการพิจารณาที่สูญแหงรูปเปนคํารบ ๒
แลอาการพิจารณาวา “ รู ป อสฺสารํ สาราปคตํ สุขสารสาเรน วา” รูปนี้ไดชื่อวาใชแกนสาร
บมิไดเปนแกนสาร ปราศจากแกนสาร เพราะเหตุวาคุณคือสุขสารนั้นมิไดมีในรูป จะหาคุณคือความสุข
อันบังเกิดแตรูปนั้น หาไดเปนอันยากยิ่งนัก คุณสารคือความสุขนั้นมิไดมีในรูปปกติธรรมดาพิจารณา
ดังนี้ จัดเปนอาการพิจารณาที่สูญแหงรูปเปนคํารบ ๓
แลอาการพิจารณา “ รู ป อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ อตฺต สารสาเรน วา” รูปนี้ไดชื่อวาใช
แกนสาร บมิเปนแกนสารปราศจากแกนสารเพราะเหตุวา คุณคืออัตตสารนั้นมิไดมีในรูป อันจะหาคุณ
เปนตนเปนของแหงตน ซึ่งจะมีในรูปนั้นหาบมิไดเลยเปนอันขาด คุณสารคือสภาวะเปนตน เปนของ
แหงตนนั้นบมิไดมีในรูปเปนปกติธรรมดาพิจารณาดังนี้ จัดเปนอาการพิจารณาที่สูญแหงรูปเปนคํารบ
๔
แลอาการพิจารณาวา “ รู ป อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ นิจฺเจน วา” รูปนี้ไดชื่อวาใชแกนสาร
ปราศจากแกนสาร เพราะเหตุวารูปนี้เปลาสภาวะเที่ยงพิจารณาดังนี้ จัดเปนอาการพิจารณาที่สูญแหง
รูปเปนคํารบ ๕
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- 119 แลอาการพิจารณาวา “ รู ป อสฺสารํ นิสฺสารํ สาราปคตํ ธุเวน วา” รูปนี้ไดชื่อวาใชแกนสาร
ปราศจากแกนสาร เพราะเหตุวารูปนี้เปลาจากสภาวะยั่งยืนแลมั่นคง อันจะแสวงหากิริยาที่ยั่งยืนมั่นคง
แหงรูปนี้หาเสียเปลายิ่งหาไปก็ยิ่งเปลายิ่งสูญ บมิไดพบไดปะรูปที่ยั่งยืนที่มั่นคงพิจารณาดังนี้ จัดเปน
อาการพิจารณาที่สูญแหงรูปเปนคํารบ ๖
แลอาการพิจารณา “ รู ป อสฺสารํ สาราปคตํ ตสฺสเตน วา” รูปนี้ไดชื่อวาใชแกนสาร บมิเปน
แกนสารปราศจากแกนสาร เพราะเหตุวารูปนี้เปลาจากกิริยาที่ถือวาเที่ยงลัทธิเดียรถียที่ถือวารูปเที่ยง
นั้น ถือเปลาไมสัตยไมจริง พิจารณาดังนี้ จัดเปนอาการพิจารณาที่สูญแหงรูปเปนคํารบ ๗
แลอาการพิจารณา “รู ป อสฺสารํ นิสฺสารํ สารปคตํ อวิปริณามธมฺเมน วา” รูปนี้ไดชื่อวาใช
แกนสาร บมิไดเปนแกนสารปราศจากแกนสาร เพราะเหตุวา รูปนี้เปลาจากอวิปปริณามธรรม รูปนี้ที่จะ
ไมแปรไมปรวนไปนั้นหาบมิได มีแตแปรปรวนไปเปนเบื้องหนา พิจารณาดังนี้ จัดเปนอาการพิจารณา
ที่สูญแหงรูปเปนคํารบ ๘
แลเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละขันธ ๆ นั้น พระโยคาพจรพึงพิจารณาที่สูญดวย
อาการ ๓ เหมือนอยางพิจารณาที่สูญแหงรูปนี้เถิด
ถึงจักขุแลโสตฆานแลชิวหา ตลอดไปตราบเทาถึงชราแลมรณะ
นั้นใหพระโยคาพจรพิจารณาที่สูญแตละสิ่ง ๆ นั้น ใหประกอบดวยอาการ ๘ สิ้นดวยกัน
แลวใหพระโยคาพจรพิจารณาที่สูญโดยนัยอุปมาวา รูป แลเวทนา แลสัญญา แลสังขาร
แลวิญญาณ
จักขุแลโสต
ฆาน
แลชิวหาตลอดไปตราบเทาถึงชราแลมรณะนั้นปราศจากแกน
สาร “ยถา นโฬ” เปรียบประดุจไมอออันสูญเปลาปราศจากแกน
มิฉะนั้น “ยถา เอรณฺโฑ” เปรียบประดุจไมละหุงไมมะเดื่ออันปราศจากแกน
มิฉะนั้น “ยถา สตวจโฉ” เปรียบประดุจไมสนุนแลไมมองกวาวอันปราศจากแกน
มิฉะนั้น “ยถา เผณุปณฺโฑ” เปรียบประดุจกอนแหงฟองน้ํา แลปุมเปอกอันหาแกนสาร
มิได
มิฉะนั้น “ยถา มรีจิ ยถา กทฺทลี” เปรียบประดุจพยับแดด ตนกลวยอันปราศจากแกน
มิฉะนั้น “ยถา มายา” เปรียบประดุจคําโกหกมารยา อันหาแกนสารบมิได
จบพิจารณาที่สูญโดยอาการ ๘ เทานี้
แลพิจารณาที่สูญกระจายออกโดยอาการ ๑๐ นั้น
“รตฺตโต” คือใหพระโยคาพจรกุลบุตร พิจารณาซึ่งรูปโดยสภาวะเปลาจากแกนสาร มีนิจ
สารเปนอาทิประการ ๑
“ตุจฺฉโต” ใหพิจารณาซึ่งรูปโดยสภาวะ มีอายุนอยแลลามกประการ ๑
“สฺุญโต” ใหพิจารณารูปโดยเปลาจากอัตตสาร คือบมิไดเปนตัวเปนตนประการ ๑
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- 120 “อนตฺตโต” ใหพิจารณารูปโดยสภาวะ ไบมิไดประพฤติตามอํานาจประการ ๑
“อนิสฺสริยโต” ใหพิจารณารูปโดยสภาวะ ไมมีผูใดผูหนึ่งจะเปนอิสรภาพสามารถจะบังคับ
บัญชาไดประการ ๑
“อกามํ การิยโต” ใหพิจารณารูปโดยสภาวะไมกระทําความปรารถนา จะกระทําใหเที่ยง
อยูเปนตนนั้น กระทําไมไดสําเร็จดังใจนึกใจหมาย เปรียบบุคคลอันเอาฟองน้ํามากระทําซึ่งภาชนะเปน
ตนและกระทําไมไดสําเร็จดังใจนึกใจหมาย ใหพิจารณาดังนี้ประการ ๑
“อลพฺภนียโต” ใหพิจารณารูปโดยอาการกิริยาอันบุคคลผูใดผูหนึ่งมิพึงกลาวได วาทาน
จงเปนดังนี้ ๆ อยาไดเปนดังนี้ ๆ ถึงจะวาก็วาเสียเปลารูปเสียเปลาหาฟงถอยฟงคําไม วากับไมวานั้น
เหมือนกันใหพิจารณาดังนี้ประการ ๑
“อวตฺตนโต” ใหพิจารณารูปตนโดยกิริยาที่บมิอาจคงดีคงงามอยูตามอํานาจแหงผูอื่น
แลบมิอาจยังรูปผูอื่น ใหคงดีคงงามอยูตามอํานาจแหงตนประการ ๑
“ปรโต” ใหพิจารณารูปโดยกิริยาที่เหมือนดวยผูอื่น เพราะเหตุที่วาไมไดไวไมไดฟง ไม
พอใจจะใหแกขืนแก ไมพอใจจะใหตายขืนตาย เมื่อวาไมไดไวไมไดฟงดังนี้ จะวาเปนตนก็มิใชตน
เพราะเหตุวาเหมือนดวยผูอื่น เมื่อพิจารณาใหละเอียดไปดังนี้ เหมือนผูอื่นแทไมแปลกผูอื่นเลย ให
พิจารณาดังนี้ประการ ๑
“วิวิตฺตโต” ใหพิจารณารูปโดยกิริยาที่สงัดจากเหตุผลแล
อธิบายตามคําฎีกาจารยนั้นวา ผลมิตั้งอยูดวยเหตุ เหตุที่ใหบังเกิดผลนั้นบมิไดตั้งอยูดวย
ผล อันนี้อธิบายตามคําฎีกาจารย
นักปราชญพึงสันนิษฐานวาผลนั้นไดแกรูป แลเวทนาแลสัญญาแลสังขาร แลวิญญาณ ที่
เปนผลนั้นจะไดตั้งอยูกันกับเหตุ ติดพันกันกับเหตุ คือกุศลแลอกุศลนั้นบมิได เปนปจจัยแกกันก็จริง
แล แตทวาอยูเปนแผนก ๆ แยกกันอยูเปนหมวด ๆ กัน จะไปปะปนระคนกันหาบมิได
ขอซึ่งวารูปสงัดจากเหตุผลแลนั้น สิริประสงคเอากิริยาที่เหตุกับผลบมิไดระคนปนกัน สิริ
อาการซึ่งพิจารณาที่ศูนยแหงรูปเขาดวยกันเปนอาการ ๑๐ โดยนัยดังพรรณามาฉะนี้
พิธีพิจารณาศูนยแหงรูปกระจายออกโดยอาการ ๑๐ นี้ พระโยคาพจรพึงเอาแบบอยาง
พิจารณา เวทนา แลสัญญา แลสังขาร แลวิญญาณ ใหประกอบดวยอาการละสิบ ๆ ตลอดไปตราบเทา
ถึงชราแลมรณะนั้นเถิด
แลพิจารณาที่ศูนยกระจายออกไปโดยอาการ ๑๒ นั้น คือใหพิจารณาวา
“รูป น สตฺโต” รูปนี้ใชสัตวบมิไดเปนสัตว ขอซึ่งโลกโวหารรองเรียกสัตวนั้น ประสงคเอา
กิริยาที่ประชุมกันแหงรูปแลเวทนา แลสัญญา แลสังขาร แลวิญญาณ แตรูปสิ่งเดียวนั้นจะไดชื่อวา
สัตวหาบมิได กิริยาที่พิจารณารูปวาใชสัตวนี้ จัดเปนอาการเปนปฐม
แลกิริยาที่พิจารณา “รูป น ชีโว” รูปนี้มิใชชีวิต จัดเปนอาการคํารบ ๒
กิริยาที่พิจารณา “รูป น นโร” รูปนี้มิใชคน จัดเปนอาการคํารบ ๓
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- 121 กิริยาที่พิจารณา “รูป น ภาโว” รูปนี้ไมใชมาณพ จัดเปนอาการคํารบ ๔
กิริยาที่พิจารณาวา “รูป น อิตฺถี” รูปนี้มิใชหญิง ขอซึ่งโลกโวหาร รองเรียกวาหญิง
สมมติสัจยังหาแทไม เมื่อสําแดงโดยปรมัตถสัจอรรถอันสุขุม สําแดงโดยแทนั้น รูปนี้มิใชหญิงบมิได
เปนหญิงพิจารณาดัง จัดเปนอาการคํารบ ๕
กิริยาที่พิจารณาวา “รูป น ปุริโส” รูปนี้มิใชบุรุษ จัดเปนอาการคํารบ ๖
กิริยาที่พิจารณาวา “รูป น อตฺตา” รูปนี้บใชตน บมิเปนตนจัดเปนอาการคํารบ ๗
กิริยาที่พิจารณาวา “รูป น อตฺตนิยํ” รูปนี้บมิใชของตน บมิเปนตนจัดเปนอาการคํารบ ๘
กิริยาที่พิจารณาวา “รูป นาหํ” รูปนี้ใชเรา มิใชของแหงเราขอซึ่งโลกโวหารกลาว
วา “อหํ ๆ” วาเรา ๆ นั้นจะไดแกรูปนี้หามิได รูปนี้มิใชเรา พิจารณาดังนี้ จัดเปนอาการคํารบ ๙
กิริยาที่พิจารณาวา “รูป น มม ” รูปนี้มิใชของแหงเรา ขอซึ่งโลกกลาววา “มม” วา
ของ ๆ เรานั้น จะไดแกรูปนี้หาบมิได รูปนี้มิใชของเรา พิจารณาดังนี้จัดเปนอาการคํารบ ๑๐
กิริยาที่พิจารณาวา “รูป น อฺญสฺส” รูปนี้มิใชของแหงผูอื่นขอซึ่งโลกโวหารกลาว
วา “อฺญสฺส ๆ” วาของผูอื่น ๆ นั้น จะไดแกรูปนี้หาบมิได รูปนี้มิใชของแหงผูอื่น พิจารณาดังนี้
จัดเปนอาการคํารบ ๑๑
กิริยาที่พิจารณาวา “รูป น กสฺสจิ” รูปนี้มิใชของแหงผูใดผูหนึ่ง ๆ นั้นจะไดแกรูปนี้หาบ
มิได รูปนี้มิใชของผูใดผูหนึ่งพิจารณาดังนี้จัดเปนอาการคํารบ ๑๒
พิธีพิจารณาที่สูญแหงรูปนี้ ประกอบดวยอาการ ๑๒ ฉันใด พิธีพิจารณาที่สูญแหงเวทนา
แลสัญญา แลสังขาร แลวิญญาณ ตลอดออกไปตราบเทาถึงชราแลมรณะนั้น พระโยคาพจรพิจารณา
ใหประกอบดวยอาการ ๑๒ ๆ เหมือนดังนั้น
มีคําฎีกาจารยวิสัชนาวา บท ๘ บทจําเดิมแต “รูป น สตฺโต” ไปตราบเทาจนถึงถึง “รูป
น อตฺตานิยํ” นั้น สําแดงใจความใหเห็นวารูปแลเวทนาเปนอาทินั้น เปลาจากสภาวะเปนตน สูญจาก
สภาวะเปนตน บมิไดเปนตนเลยเปนอันขาด
แลบท ๔ บทในเบื้องปลายนั้น สําแดงในความใหเห็นวา รูปแลเวทนาเปนอาทินั้น บมิควร
ที่พระโยคาพจรจะมาใหเปนปลิโพธกังวลอยูแตสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
แลพิธีพิจารณาที่สูญ แผออกดวยอาการ ๔๒ นั้น
“อนิจฺจโต” คือใหพระโยคาพจรพิจารณารูปโดยอนิจจังประการ ๑
“ทุกฺขโต” ใหพิจารณารูปโดยทุกขังประการ ๑
“โรคโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวาเปนโรคอยูเปนนิตย เปนไขอยูเปนนิตยประการ ๑
“คณฺฑโต” ใหพิจารณารูใหเห็นวา เปนที่ไหลออกแหงกิเลสแลอสุจิโสโครกตาง ๆ
เหมือนดวยฝปากเนาที่แตกเปนบุพโพโลหิตเปอยหวะนั้นประการ ๑
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- 122 “สลฺลโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เหมือนดวยลูกปนอันยอกเสียดเสียบแทง ยากนักที่จะ
ชักจะถอนไดประการ ๑
“อฆโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ประกอบดวยลามกเปนอันมากเปนที่ติฉินเกลียดหนาย
แหนงแหงพระอริยเจาประการ ๑
“อาพาธโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ประกอบอยูดวยอาพาธเปนเนืองนิตย สิ่งที่ไมรัก
ปรารถนานั้นชักนําเอามาใหบังเกิดขึ้นประการ ๑
“ปรโต” ใหพิจารณารูปเหมือนผูอื่น เพราะเหตุที่วาไมไดไวไมไดฟงประการ ๑
“ปโลกโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ขาดเด็ดกระเด็นออกดวยอํานาจชราทุกขแลพยาธิ
แลมรณะนั้นประการ ๑
“อีติโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เปนจัญไรนํามาซึ่งความรายความฉิบหายประการ ๑
“อุปทฺทวโต” ใหพิจารณาใหเห็นวา เปนอุปทวะชนเอาที่ชั่วที่ไมไดมาสะสมประการ ๑
“ภยโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวาเปนบอเกิดแหงภัยประการ ๑
“อุปสคฺคโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เปนตัวอันตรายติดตามย่ํายียีฑาประการ ๑
“จลโต”

ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ไหวดวยโลกธรรม ไหวดวยชราแลพยาธิแลมรณะ

ประการ ๑
“ปภงฺคโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา บางคาบทําลายเอง บางคาบทําลายดวยความเพียร
แหงผูอื่นประการ ๑
“อธุวโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ไมตั้งอยูยั่งยืนไปเลยยอมทอดทิ้งกลิ้งอยูในประเทศ
ตาง ๆ ไมมีที่กําหนดประการ ๑
“อตาณโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา บมิอาจจะคุมครองรักษาสัตวผูใดผูหนึ่งไดประการ
๑
“อเลณโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ปราศจากที่เรนซอนถึงคราวจะปวยไข ถึงคราวจะ
แกจะตายแลว จะหาที่เรนซอนใหพนปวยพนไข ใหพนแกพนตายนั้นหาไดไมประการ ๑
“อสรณโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา รูปนี้บมิอาจบังเกิดเปนที่พึ่งอาศัย คุมครองปองกัน
ชาติและชราพยาธิและมรณะไดนั้นประการ ๑
“ริตฺตโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เปลาจากเที่ยงและงามเปลาจากสภาวะเปนสุขและ
เปนอาตมาประการ ๑
๑

“ตุจฺฉโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา งามอยูเปนอันนอยมีความสุขอยูเปนอันนอยประการ
“สฺุญโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เปนธรรมอันเปลาอันสูญโดยปกติธรรมดาประการ ๑
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- 123 “อนตฺตโต” ใหพิจารณารูปโดยมิไดเปนอาตมาประการ ๑
“อนสฺสาทโต” ใหพิจารณารูปโดยสภาวะ มีความโสมนัสอันนอยนักนอยหนาประการ ๑
“อาทีนวโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา รูปนั้นมากไปดวยโทษประการ ๑
“วิปริณามธมฺมโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา รูปมีสภาวะวิปริตแปรปรวนประการ ๑
“อสารกโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา หาแกนสารบมิไดประการ ๑
“อฆมูลโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เปนเคาเปนมูลแหงทุกขประการ ๑
“วิธกโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา มีปกติเบียดเบียนเปรียบประดุจนายเพชฌฆาตประการ
๑
“วิภวโต”
ฉิบหายประการ ๑

ใหพิจารณารูปใหเห็นวา มีแตความฉิบหายเปนเบื้องหนาบมิไดพนจากความ

“อาสวโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ประกอบอยูดวยอาสวะกิเลสประการ ๑
“สงฺขโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา รูปนั้นแลวดวยกุศลและอกุศลประชุมแตงประการ ๑
“มารามิสฺสโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา เปนเหยื่อแหงมารประการ ๑
“ชาติธมฺมโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา อากูลมูลมองไปดวยชาติทุกขประการ ๑
“ชราธมฺมโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ความชรารัดรึงตรึงตราประการ ๑
“มรณธมฺมโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา มีสภาวะเที่ยงที่จะตายประการ ๑
“โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมโต” ใหพิจารณารูปใหเห็นวา ประกอบดวยความ
โศกเศราและรองไหร่ําไร
และกิริยาที่สลดหดหูและโทมนัสขัดเคืองสะอึกสะอื้นอาลัย
เปนปกติ
ธรรมดาประการ ๑
“สมุทยโต” ใหพิจารณารูปใหเห็น รูปนี้นายชางเรือนคือตัณหาตกแตงไวประการ ๑
ประการ ๑

“อตฺถงฺคมโต”

ใหพิจารณารูปอันมีสภาวะเกิดแลวดับเนือง ๆ กันมาหาระหวางมิได

“นิสฺสรณโต” ใหพิจารณาซึ่งกิริยาอันจะบรรเทาเสียซึ่งฉันทะราคะสละละเมินฉันทะราคะ
เสีย อยารักอยากําหนัดในรูปประการ ๑
สิริเขาดวยกัน จึงเปนอาการอันพิจารณาสภาวะสูญเปลาแหงรูปแผออกโดยพิสดาร ๔๒
ประการดังนี้
วิธีที่พิจารณาเวทนาและสัญญาพิจารณาสังขารและวิญญาณนั้น พระโยคาพจรพึงพิจารณา
ใหประกอบดวยอาการ ๔๒ ๆ เหมือนอยางพิจารณารูปนี้เถิด
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- 124 พิจารณาดังนี้ สมเด็จพระสรรเพชญพุทธองคตรัสสรรเสริญวา ดูกรโมฆราชพราหมณ
นักปราชญผูมีสตินั้น ยอมพิจารณาซึ่งขันธาทิโลกคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ดวย
อาการ ๔๒ มีพิจารณาเห็นวา ไมเที่ยงเปนตน มีพิจารณากิริยาที่สละเสียซึ่งฉันทะราคะเปนที่สุดดุจ
พรรณนามาฉะนี้สิ้นกาลทุกเมื่อ
“โลกํ อเวกฺขสฺสุ” ขอทานจงมีสติพิจารณาขันธาทิโลกดวยอาการ ๔๒ นี้ สิ้นกาลทุกเมื่อ
เถิด อยาไดประมาท บุคคลผูเปนนักปราชญบําเพ็ญพระวิปสสนากัมมัฏฐาน พิจารณาขันธาทิโลกดวย
อาการ ๔๒ โดยนัยพิสดารดังนี้ นักปราชญนั้นอาจเพื่อจะเพิกถอนเสียไดซึ่งสักกากายทิฏฐิอาจขาม
พนจากจตุรโอฆสงสาร ไปสูพระนิพพานลับนัยนตาพญามัจจุราชมิอาจแลเห็น อริยนักปราชญเห็นปาน
ฉะนี้
พระพุทธโฆษาจารยเจา ยกเอาพระพุทธฏีกามาสาธกใหมั่นดวยประการฉะนี้ จึงสําแดง
วิปสสนาพิธีสืบตอไป
“เอวํ สฺุญโต ทิสฺวา ติลกฺขณํ อาโรเปตวา”
เมื่อพระโยคาพจรเจาพิจารณาเห็นเบญจขันธ โดยเปลาโดยสูญยกปญญาขึ้นสูพระไตร
ลักษณ กําหนดกฏหมายสังขารธรรมโดยอาการ ๔๒ ดังนี้ จิตแหงพระโยคาพจรนั้นก็จะสิ้นกลัวสิ้น
สะดุงสิ้นรักสิ้นใครจะตั้งอยูในที่เปนอุเบกขามัธยัสถ ไมถือวาเบญจขันธเปนอาตมา เปนของอาตมา
“วิสฺสฏภริโย วิย ปุริโส” เปรียบประดุจบุรุษอันมีภริยาหยาขาดแลว และมัธยัสถอยูใน
ภริยานั้น พระผูเปนเจาพุทธโฆษาจารยจึงสําแดงอุปมาโดยนัยพิสดารวา บุรุษผูหนึ่งมีภริยาเปนที่ชอบ
อัชฌาสัย เปนที่รักที่จําเริญใจยิ่งนัก บุรุษนั้นถาไมไดเห็นหนาภริยาแตสักครูหนึ่งอยูมิได ถาเห็นภริยา
นั้นไปยืนอยูดวยบุรุษอื่นก็ดี บุรุษนั้นมีความโทมนัสขัดแคนเปนหนักหนา
“อปเรน สมเยน” อยูจําเนียรภาคไปเบื้องหนา บุรุษนั้นพิจารณาเห็นโทษ เห็นวาภริยานั้น
ไมซื่อไมสัตยตอตนแลว ก็ทิ้งขวางรางหยาภริยานั้นเสีย บมิไดสําคัญวาเปนของอาตมา “ตโต
ปฏฐาย” จําเดิมแตอยาขาดเสียแลว ถึงจะเห็นสตรีนั้นไปนั่งเลนเจรจาคบหาสมาคมกับใคร ๆ ก็ดี บุรุษ
นั้นจะไดกริ้วโกรธโทมนัสขัดเคืองมาตรวานอยหนึ่งหามิได ตกวาจิตแหงบุรุษนั้นตั้งอยูในอุเบกขา อัน
นี้แลมีอุปมาฉันใดเมื่อพระโยคาพจรเจาพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยเปลาสูญ ยกปญญาขึ้นสูพระไตร
ลักษณกําหนดกฏหมายสังขารธรรมโดยอาการ ๔๒ ดังนี้ จิตแหงโยคาพจรนั้นก็จะสิ้นสะดุงกลัวสิ้นรัก
สิ้นใคร จะตั้งอยูในที่เปนอุเบกขามัธยัสถ ไมถือวาเปนเบญจขันธเปนอาตมาเปนของอาตมา มีอุปไมย
ดังนั้น
เมื่อจิตตั้งมั่นอยูในที่เปนอุเบกขาแลว สันดานนั้นก็มีแตจะหดหูไมเบิกบาน ไมติดไมพันอยู
ในภพทั้ง ๓ และกําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ สันดานนั้นมีแตจะเกลียดจะหนาย กับ
ที่จะเปนอุเบกขาเทานั้น ตกวาจิตนั้นไมติดไมพันอยูในโลกสันนิวาสนั้นเลย เปรียบประดุจใบบัวอันมี
กานออนสลวย และหยาดน้ําตกลง หยาดน้ําบมิไดติดไดขัง
ถามิฉะนั้น จิตแหงพระโยคาพจรหดหู เปรียบประดุจปกไกอันตองเพลิง เอาเอ็นกระดางอัน
บุคคลทิ้งเขาไปในเพลิงและหดหูเขานั้น นักปราชญพึงสัณฐานวา สังขารุเบกขาญาณอันประพฤติ
มัธยัสถอยูในสังขารธรรมมีนัยดังวิสัชนามาฉะนี้
ถาเห็นพระนิพพานอันเปนโกฏฐาสอันระงับโดยละเอียด ปญญานั้นก็สละละเสียซึ่งสังขารป
วัตติทั้งปวง แลวก็เลนไปสูนิพพานยึดหนวงเอา
พระนิพพานเปนอารมณ

ถาปญญานั้นยังมิไดเห็นพระนิพพานโดยละเอียดยังยึดหนวงเอา
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- 125 พระนิพพานเปนอารมณมิได
ก็กลับมายึดหนวงเอาสังขารธรรมเปนอารมณพิจารณาสังขารธรรมนั้น
แลว ๆ เลา ๆ มีอาการเหมือนการนั้น อันพอคาเลี้ยงไวสําหรับจะไดกําหนดทิศ
“กิร” ดังไดยินมา พอคาสําเภาทั้งหลายอันไปเที่ยวคาขายในทองพระมหาสมุทรนั้น ยอม
เลี้ยงกาจําพวกหนึ่งไวในสําเภาสําหรับจะไดแกอับแกจน ในกาลเมื่อสําเภาซัดออกไปไมเห็นฝง กาล
เมื่อสําเภาตองลมพายุกลาพายุใหญ สําเภาซัดออกไปตกทะเลลึกแลไมเห็นฝงนั้น ไมรูแหงที่จะยัก
ยายบายสําเภาไปขางไหนไดจนใจแลว ชาวสําเภาก็ปลอยกานั้นใหบินขึ้นสูอากาศ กานั้นครั้นบินขึ้น
ไปสูงแลวก็เหลี่ยวซายแลขวา เห็นฝงปรากฏขางไหนก็บินไปขางนั้น ชาวสําเภาก็บายสําเภาแลนไป
ตามกา ถากานั้นเหลี่ยวซายแลขวายังไมเห็นฝงปรากฏกอน ก็บินยอนมาสูเสากระโดงสําเภา ครั้นแลว
ก็บินขึ้นไปอีก ดูซายดูขวายังไมเห็นฝงก็กลับมายั้งอยูที่ปลายเสากระโดงนั้นอีกเลา ตกวาบินขึ้นเนือง
ๆ ถาเห็นฝงก็บินไปเฉพาะหนาสูฝง ถาไมเห็นฝงก็กลับมาจับปลายเสากระโดงเกา อันนี้แลมีอุปมาฉัน
ใด
วิปสสนาปญญาชื่อวาสังขารอุเบกขาญาณนั้น
เมื่อพิจารณาเห็นพระนิพพานสันทัดก็สลัดซึ่ง
สังขารปวัตติ มิไดเอาสังขารแลนไปสูพระนิพพานยึดหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณ ถายังไมเห็น
พระนิพพานสันทัด ยังบมิอาจจะยึดหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณได ก็กลับยึดหนวงเอาสังขารเปน
อารมณ พิจารณาสังขารนั้นแลว ๆ เลา ๆ ครั้นแลวขยับขึ้นพิจารณาพระนิพพานนั้นเนือง ๆ ถายังไม
เห็นพระนิพพานนั้นปรากฏก็ลงมาพิจารณาสังขารยึดหนวงเอาสังขารเปนอารมณอีกเลา มีอุปไมยดัง
กาบินขึ้นเนือง ๆ ยังมิไดเห็นฝงปรากฏกอน และบินมาจับปลายเสากระโดงอยูนั้น วิปสสนาปญญาอัน
ชื่อวาสังขารุเบกขาญาณนี้ มีกิจอันพิจารณาซึ่งสังขารธรรมโดยพิธีประการตาง ๆ พิจารณาแผออกไป
โดยพิศดารแลวพิจารณาใหยอใหนอยถอยเขามาเปนชั้นเลา ๆ มีอาการเหมือนบุคคลอันรอนแปง
แผนแปงออกไปแลวและรอนเขาใหกลมอยูในปลายกระดงมิฉะนั้นมีอาการเหมือนบุคคลอันดีดฝายที่
หีบแลวดวยแมกง บุคคลออนรอนแปงและบุคคลอันดีดฝายนั้น มีแตจะยีแปงแลฝายใหแหลกละเอียด
มิใหหยาบใหคายอยูได
และมีฉันใด
สังขารุเบกขาญาณก็ย่ํายีสังขารดวยพีธีพิจารณาใหแหลก
ละเอียด มีอุปไมยดังนั้น
สังขารุเบกขาญาณนี้ เมื่อย่ํายีสังขารใหแหลกละเอียด ดวยพิธีพิจารณาโดยนัยที่สําแดง
แลวแตหนหลัง ครั้นเห็นสังขารธรรมทั้งปวงปรากฏโดยเปลาโดยสูญสิ้นแลว ก็หายสะดุงหายกลัวแต
สังขารหายรักใครในสังขารตั้งอยูในที่มัธยัสถ บมิไดพิจารณาสืบตอไปโดยนัยพิศดาร คงอยูแตใน
อนุปสสนา ๓ ประการ คือ อนิจจานุปสสนา และทุกขานุปสสนา และอนัตตานุปสสนา เมื่อตั้งอยูใน
อนุปสสนาทั้ง ๓ ประการนี้ สังขารุเบกขาญาณนี้ถึงสภาวะเปนวิโมกขมุข ๓ ประการ คือ
อนิมิตตวิโมขมุขประการ ๑ อัปปณิหิตวิโมกขมุขประการ ๑ สุญญตวิโมกขมุขประการ ๑
ดวยอํานาจที่มีสันธินทรีย และสมาธินทรีย และปญญินทรียเปนอธิบดีปจจัย ตกวาสังขา
รุเบกขาญาณแยกออกเปนวิโมกขมุข ๓ ประการ นี้แยกออกดวยอํานาจอนุปสสนาทั้ง ๓ นี้เอง ถาสัง
ขารุเบกขาญาณนั้นคงตั้งอยูเปนอนิจจานุปสสนา พิจารณาสังขารโดยกําหนดแตที่เกิดไปตราบเทาดับ
เห็นสังขารธรรมนั้นปรากฏโดยสิ้นไมฉิบหายไป มีสัทธินทรียเปนอธิบดีปจจัยแลว ขยับขึ้นพิจารณา
พระนิพพานยึดหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมรณไดกาลใด ก็ไดนามบัญญัติชื่อวาอนิมิตตวิโมกขมุข
ในกาลนั้น
ถาสังขารุเบกขาญาณนั้น คงตั้งอยูในทุกขานุปสสนาสังขารธรรมนั้นปรากฏโดยนัย ความ
สังเวชนั้นบังเกิดในจิตสันดานประกอบดวยสมาธินทรียเปนอธิบดีปจจัย
ปญญานั้นขยับขึ้นพิจารณา
พระนิพพานยึดหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณไดกาลใด ก็ไดนามบัญญัติชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกขมุข
ในกาลนั้น
ถาสังขารุเบกขาญาณนั้นคงตั้งอยูในอนัตตานุปสสนา พิจารณาสังขารธรรมโดยอาหารอัน
ใชของอาตมาใชของอาตมา เห็นสังขารธรรมนั้นปรากฏโดยเปลาโดยสูญ มีปญญินทรียเปนอธิบดี
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- 126 ปจจัยแลว จะขยับขึ้นพิจารณาพระนิพพานเปนอารมณไดกาลใด ก็ไดนามบัญญัติชื่อวาสุญญตวิโมก
ขมุขในกาลนั้น
ขอซึ่งเรียกวาวิโมกขมุขนั้น ดวยอรรถวาเปนอุบายใหไดวิโมกขธรรม ๓ ประการ คือ อนิมิตต
วิโมกข และอัปปณิหิตวิโมกข และสุญญตวิโมกข วิโมกขทั้ง ๓ นี้มิใชอื่น คือพระอริยมรรค ๆ ไดชื่อวา
วิโมกขนั้นดวยอรรถนาพนจากกิเลส
พระอริยมรรคไดชื่อวาอนิมิตตวิโมกขนั้น
ดวยอรรถวาพระโยคาพจรไดดวยกิริยาที่กระทํา
มนสิการโดยอนิจจัง และสันดานมากไปดวยสัทธินทรีย
พระอริยมรรคไดชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกขนั้น ดวยอรรถวาพนจากกิเลส ดวยอรรถวาพระ
โยคาพจรไดกิริยาที่กระทํามนสิการโดยทุกขังและมีสันดานมากไปดวยปสสัทธิเจตวิกและมีสมาธินท
รีย
และพระอริยมรรคไดชื่อวาสุญญตวิโมกขนั้น
ดวยอรรถวาพนจากกิเลสดวยอรรถวาพระ
โยคาพจรไดดวยกิริยาที่กระทํามนสิการ โดยอนัตตาแลมีสันดานมากไปดวยปญญินทรีย
นัยหนึ่งวาพระอริยมรรค จะไดนามบัญญัติชื่อวา อนิมิตตวิโมกขแลอัปปณิหิตวิโมกข แล
สุญญตวิโมกข ไดดวยอํานาจนิพพานธรรมที่บังเกิดเปนอารมณ ถานิพพานที่เปนอารมณแหงมัคคจิต
นั้นก็ปรากฏแจงโดยอาการอันหาสังขารนิมิตบมิได พระอริยมรรคจิตนั้นก็ปรากฏชื่อวาอนิมิตตวิโมกข
ถาพระนิพพานธรรมที่เปนอารมณแหงมัคคจิตนั้น ปรากฏแจงโดยอาการอันหาราคาทิปณิธิ
บมิได พระอริยมรรคจิตนั้นก็ไดนามปรากฏชื่อวาอัปปณิหิวิโมกข
ถาพระนิพพานที่เปนอารมณแหงจิตนั้น ปรากฏแจงโดยอาการอันเปลาสูญจากสังขารธรรม
พระอริยมรรคจิตนั้นก็ไดนามปรากฏชื่อวาสุญญตวิโมกข
นัยหนึ่งพระอนิจจานุปสสนานั้น จะเรียกวาอนิมิตตวิโมกขก็สมควรเพราะเหตุวา พิจารณา
เห็นสังขารธรรมไมเที่ยง สละละเสียซึ่งกิริยาที่ถือวามั่นวาสังขารธรรมเที่ยง
แลทุกขานุปสสนานั้น จะเรียกวาอัปปณิหิตวิโมกขก็สมควรเพราะเหตุพิจารณาเห็นวาสังขาร
ธรรมประกอบดวยทุกข สละละเสียซึ่งกิริยาอันถือวา สังขารธรรมประกอบดวยสุข
แลอนัตตานุปสสนานั้น จะเรียกวาสุญญตวิโมกขก็สมควรเพราะเหตุพิจารณาเห็นวา สังขาร
ธรรมใชอาตมาของอาตมา สละละเสียซึ่งกิริยาที่ถือมั่นวา สังขารธรรมเปนอาตมาเปนของอาตมา
สังขารุเบกขาญาณนี้ เปนปจจัยที่จะใหสําเร็จเปนพระกริยบุคคล ๗ จําพวก คือ สัทธานุสารี
จําพวก ๑ สัทธาวิมุตรติจําพวก ๑ กายสักขีจําพวก ๑ อุภโตภาควิมุตติจําพวก ๑ ธัมมานุสารีจําพวก ๑
ทิฏฐิปตตจําพวก ๑ ปญญาวิมุตติจําพวก ๑ รวมเปน ๗ จําพวกดวยกัน
อธิบายวาพระโยคาพจรผูมนสิการในอนิจจานุปสสนา มีสันดานมากไปดวยสัทธาแลปญญิ
นทรียนั้น ถาสําเร็จพระโสดามรรคในขณะใดก็ไดนามบัญญัติชื่อวา สัทธานุสารีในขณะนั้น
ครั้นไดพระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล พระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระ
อรหัตตมรรค พระอรหัตตผลนั้น ก็ไดชื่อวาสัทธาวิมุตติเหมือน ๆ กัน
แลพระโยคาพจรผูมนสิการในทุกขาวิปสสนา มีสันดานมากไปดวยปสสิทธิ แลสมาธินทรีย
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- 127 เมื่อไดสมเร็จพระโสดามรรคก็ไดนามชื่อวาสักขีบุคคล เมื่อไดสําเร็จพระโสดาผล พระสกิทาคามิมรรค
พระสกทาคามิผล พระอนาคามิผล พระอรหัตตมรรค พระอรหัตตผลนั้น ก็ไดนามชื่อวากายสักขีบุคคล
เหมือน ๆ กัน
แลพระโยคาพจรผูไดรูปฌานแลว
อรหัตตผล ก็ไดนามชื่อวา อุภโตภาควิมุตติ

แลรูแฌานเปนที่ตั้ง

จําเร็ญวิปสสนาอันลุถึงพระ

แลพระโยคาพจรผูมนสิการในพระอนัตตานุปสสนา
มีสันดานมากไปดวยปญญาแลปญญิ
นทรียนั้น เมื่อไดสําเร็จพระโสดามรรคก็ไดนามชื่อวาธัมมานุสารีบุคคล
เมื่อสําเร็จพระโสดามรรค พระโสดาผล พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล
อนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระอรหัตตมรรคนั้น ก็ไดนามชื่อวาทิฏฐิปตตบุคคล

พระ

เมื่อไดสําเร็จพระอรหัตตผลนั้น ไดนามชื่อวาปญญาวิมุตติบุคคล
สังขารุเบกขาญาณนี้ เปนปจจัยที่จะใหสําเร็จเปนพระอริยบุคคล ๗ จําพวก โดยนัยวิสัชนา
มาฉะนี้
วิปสสนาญาณนั้น ๓ ประการ คือ มุญจิตุกามยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเบกขาญาณนี้
ตางกันแตพยัญชนะ ตางกันก็แตชื่อ มีอรรถอันเดียวกันเปนปญญาอันเดียว
สังขารุเบกขาญาณนี้
จะเรียกวาสิกขัปปตตวิปสสนาก็สมควรเพราะเหตุวาถึงซึ่งความเปน
องคแหงวิปสสนาทั้งปวง มิฉะนั้นจะเรียกวาวุฏฐานคามินีวิปสสนาก็สมควร เพราะเหตุวา สังขารุเบกขา
ญาณนี้ดําเนินถึงภูมิพระอริยมรรคสืบตอกันกับพระอริยมรรค
แลวุฏฐานคามินีวิปสสนา อันจะสืบตอเขากับดวยพระอริยมรรคนั้นจะไดเหมือนกันหาบมิได
วุฏฐานคามินีสิปสสนา แหงพระโยคาพจรบางพระองคนั้นเดิมทีพิจารณาสังขารภายใน ครั้น
ถึงเมื่อกาลเมื่อกาลเมื่อสืบเขากับพระอริยมรรคนั้นก็พิจารณาสังขารภายในคงเดิมอยู
บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณาสังขารกายนอก ถึงกาลเมื่อสืบตอเขา
กับดวยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาสังขารภายนอกคงเดิมอยู
พระโยคาพจรบางพระองคนั้น เดิมทีวิฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาสังขารภายนอก ครั้นถึง
กาลเมื่อสืบตอเขากับพระอริยมรรคนั้นพิจารณาสังขารภายใน
พระโยคาพจรบางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาสังขารภายใน ครั้นถึง
กาลเมื่อสืบตอเขากันดวยพระอริยมรรคนั้นก็พิจารณาสังขารภายนอก
พระโยคาพจรบางพระองค เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณารูปธรรม ครั้นถึงกาลเมื่อ
สืบเขากันดวยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณารูปธรรมคงเดิมอยู
บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณารูปธรรมครั้นถึงกาลเมื่อสืบตอเขากับ
ดวย พระอริยมรรคนั้นพิจารณาอรูปธรรม
บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณาอรูปธรรม ครั้นถึงกาลเมื่อสืบตอเขา
กับดวยพระอริยมรรคนั้น ก็ยังพิจารณาพิจารณาอรูปธรรมคงเดิมอยู

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก http://www.larnbuddhism.com/visut/
พิมพโดย แมพลอย โกกนุท

- 128 บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณาอรูปธรรม ครั้นถึงกาลเมื่อสืบตอเขา
กับดวยพระอริยมรรคนั้น พิจารณารูปธรรม
พระโยคาพจรบางพระองค เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณารูปธรรมแลอรูปธรรมเขา
ดวยกัน ครั้นถึงกาลเมื่อจะสืบตอเขากับพระอริยมรรคนั้น พิจารณาเบญขันธพรอมกันเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน
พระโยคาพจรบางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณาสังขารโดยอนิจจัง ครั้น
เมื่อสืบตอเขากับดวยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาโดยอาการอนิจจังคงเดิมอยู
บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนา พิจารณาสังขารโดยอนิจจัง ครั้นเมื่อสืบตอเขา
กับดวยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาโดยทุกขัง
บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาโดยอนิจจังเมื่อสืบตอเขากับดวยพระ
อริยมรรคนั้น พิจารณาสังขารโดยอาการอนัตตา
บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาสังขารโดยอาการทุกขัง ครั้นถึงกาล
เมื่อสืบเขากับดวยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาโดยอาการทุกขังคงเดิมอยู
บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาโดยทุกขังเมื่อสืบตอเขากับดวยพระ
อริยมรรคนั้น ก็พิจารณาโดยอนิจจัง
บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาโดยทุกขัง ครั้นเมื่อสืบตอเขากับพระ
อริยมรรคนั้น พิจารณาโดยอนัตตา
บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาสังขารโดยอาการอนัตตา ครั้นถึงกาล
เมื่อสืบตอเขาดวยกับพระอริยมรรคนั้นก็พิจารณาโดยอาการอนัตตาคงเดิมอยู
บางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาโดยอนัตตา ครั้นถึงกาลเมื่อสืบตอเขา
กับดวยพระอริยมรรคนั้น พิจารณาสังขารธรรมโดยอนิจจัง
พระโยคาพจรบางพระองคนั้น เดิมทีวุฏฐานคามินีวิปสสนาพิจารณาสังขารธรรมโดยอนัตตา
ครั้นถึงกาลเมื่อสืบตอเขากับดวยพระอริยมรรคนั้น ก็พิจารณาสังขารธรรมโดยอาการทุกขัง
นักปราชญพึงสันนิษฐานวา วุฏฐานมินีวิปสสนานี้มิใชอื่นใชไกลไดแกปญญาทั้ง ๓ คือ สัง
ขารุเบกขาญาณ แลอนุโลมญาณแลโคตรภูญาณ
ในที่นี้พระผูเปนเจาพุทธโฆษาจารย ซักเอาเนื้อความอุปมามาสาธกไว เพื่อจะสําแดงให
เห็นแจงในวิปสสนาญาณทั้งปวง จําเดิมแตเบื้องตนมาตราบเทาถึงมรรคญาณ ผลญาณ อันเปน
อวสานที่สุดวา
“เอกา อิร วคฺคุลี” ยังมีคางคาวตัวหนึ่ง แลเห็นตนมะทรางมีกิ่ง ๕ กิ่งก็ดีใจ สําคัญวา
ตนไมอันนั้นเห็นทีจะมีดอกมีผลบริบูรณหนักหนา อาตมะจะไปจับอยูที่ตนไมตนนั้นเถิด เพลาราตรีวันนี้
อาตมะจะไดบริโภคซึ่งดอกแลผลตามความปราถนา ดําริฉะนี้แลวก็บินไปจับอยูที่ตนมะทรางอันมีกิ่ง
๕ กิ่ง ครั้นเพลาราตีนั้นก็บินออกจากที่อันตนจับอยูลูบดูกิ่งอันหนึ่งก็ไมเห็นดอกผลที่ตนควรจะถือเอา
เปนอาหารนั้น จะมีแตสักหนอยหนึ่งหาบมิไดคางคาวจึงบินไปลูบดูกิ่งอันเปนคํารบ ๒ นั้นเลา ก็เปลา
ไปไมเห็นดอกแลผลอันใดอันหนึ่ง คางคาวจึงบินไปลูบดูกิ่งเปนคํารบ ๓ คํารบ ๔ คํารบ ๕ นั้นเลา ก็
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- 129 เปลาไปไมเห็นผลอันใดอันหนึ่ง
ที่ตนควรจะถือเอาเปนอาหาร
คางคาวนั้นก็มาดําริวาอนิจจาเอย
อาตมานี้เฝาอยูที่ตนไมนี้วันหนึ่งยันค่ําคิดวาจะไดรับประทานอาหารอันใดอันหนึ่งบาง
มิรูก็เฝาเลน
เปลา ๆ ทีเดียวไมไดดอกไมไดผลสักหนอย ก็อาตมาจะมาเฝาอยูที่ตนไมตนนี้ จะตองการอันใดเลา
อาตมาจะไปสูตนไมตนอื่นเถิดดําริฉะนี้แลวคางคาวนั้นจึงสละละเสียซึ่งอาลัยในตนไมนั้นแลว ก็บินขึ้น
ไปสูกิ่งยอดแหวนดูเบื้องบนแลว ก็บินไปในอากาศไปจับในตนไมตนอื่นที่มีผล
“ยถา” อันนี้แลมี
อุปมาฉันใดอุปไมยดังพระโยคาพจรเจาอันจําเริญซึ่งวิปสสนาญาณแลว แลไดซึ่งมรรคแลผล แลพระ
โยคาพจรนั้นเปรียบเหมือนดังคางคาว ตนมะทรางอันมีกิ่งนั้นเปรียบเหมือนเบญขันธทั้งหา ขณะเมื่อ
คางคาวบินไปจับอยูในตนไมมะทรางดวยสําคัญวาจะไดรับประทานดอกแลผลเปนอาหารนั้น เปรียบ
เหมือนดังวาพระโยคาพจรอันมีปญญายังมิไดแกกลา ยังสําคัญอยูในขันธทั้ง ๕ วาเปนตน วาเปนของ
แหงอาตมา ขณะเมื่อคางคาวบินออกจากที่ตนจับดูซึ่งกิ่งมะทรางอันเปนปฐม แลมิไดเห็นดอกแลผล
อันใดอันหนึ่งที่ควรถือเอาเปนอาหารนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันพิจารณาซึ่งรูปขันธนั้นหาแกนสาร
บมิได ไมเปนผลประโยชญอันใดอันหนึ่งขณะเมื่อคางคาวลูบดูกิ่งอันเปนคํารบ ๒ คํารบ ๓ คํารบ ๔
คํารบ
๕
แลเห็นวาหาดอกหาผลมิไดนั้นเปรียบดุจพระโยคาพจรอันพิจารณาเห็นซึ่งเวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ วาหาแกนสารบมิได ไมเปนผลไมเปนประโยชญ ขณะเมื่อคางคาวสละละเสีย
ซึ่งอาลัยในตนมะทราง มิไดปรารถนาที่จะอยูในตนมะทรางนั้น เปรียบดังพระโยคาพจรอันไดซึ่งมุญจิ
ตุกามยตาญาณ แลปฏิสังขาญาณ แลปฏิสังขารุเบกขาญาณ แลปรารถนาจะไปใหพนจากสังขาร คิด
อานอุบายจะไปใหพนจากสังขารเปนอุเบกขา มัธยัสถมิไดเอื้อเฟออยูในสังขารธรรมทั้งหลายนั้น
ชวนะ
นะ

ขณะเมื่อคางคาวบินไปสูกิ่งยอดกิ่งตรงขึ้นไปนั้น เปรียบประดุจพระโยคาพจรอันไดอนุโลม
ขณะเมื่อคางคาวแหงนดูในเบื้องบนอากาศนั้น

เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งโคตรภูชว

ขณะเมื่อคางคาวบินไปในอากาศนั้น เปรียบประดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งมรรคญาณ
ขณะเมื่อคางคาวบินไปอยูที่ตนไมอันมีผล เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งผลญาณ
พระอรรถกถาจารยชักอุปมาอันนี้มาเปรียบไว นําอุปมาอันอื่นมาเปรียบเลา วายังมีฆรสามิก
บุรุษเจาของเรือนผูหนึ่งบริโภคอาหารในเพลาเย็นแลวก็ขึ้นสูที่นอน ๆ หลับในราตรี เกิดเพลิงขึ้นใน
เรือนติดถนัดแลวเผอิญบุรุษนั้นจึงตื่นขึ้นเห็นเพลิงก็สะดุงตกใจวาอนิจจาเอย อาตมานี้อยูกลางไฟที่
เดียว แลวก็จะตายเสียในไฟเลาทําไฉนอาตมาจะพนเพลิงออกไปตามทางอันใดหนอ ดําริฉะนี้แลว
ชายผูนั้นก็แลดูทางที่จะออกไป ครั้นเห็นทางพอที่จะวิ่งออกไปไดชายนั้นก็ออกจากที่แลว ก็วิ่งออกมา
ดวยเร็วพลัน ครั้นพนเพลิงแลวชายนั้นก็ยืนอยูในที่อันเพลิงไหมมิไดถึง “ยถา” อันนี้แลมีฉันใด
อุปไมยดังพระโยคาพจรอันจําเริญวิปสสนาแลไดซึ่งมรรคแลผล
ฆรสามิกบุรุษเจาของเรือน เปรียบดังพระโยคาพจร เรือนนั้นเปรียบเหมือนเบญจขันธทั้ง ๕
ขณะเมื่อบุรุษเจาของเรือนบริโภคอาหารในเพลาเย็นแลว ก็ขึ้นสูที่นอน ๆ หลับไปในราตรี
นั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันมีปญญายังออนยังสําคัญอยูในขันธทั้ง ๕ วาเปนอาตมาเปนของแหง
อาตมา
ขณะเมื่อบุรุษตื่นขึ้นเห็นเพลิงติดถนัดโดยรอบคอบแลว
แลมีความสะดุงตกใจกลัวนั้น
เปรียบดุจพระโยคาพจรอันพิจารณาเห็นที่เกิดที่ดับที่ฉิบหายที่ทําลายแหงสังขารแลว แลมีความสะดุง
ตกใจกลัวแตสังขารธรรมนั้น
ขณะเมื่อบุรุษปรารถนาจะออกมาใหพนเพลิง
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ก็เล็งดูทางที่จะออกนั้นเปรียบดังพระ

- 130 โยคาพจรอันไดซึ่งมุญจิตุกามยตญาณ
แลสังขารุเบกขาญาณแลวแลปรารถนาจะใหพนจากสังขาร
คิดอานอุบายจะไปใหพนจากสังขารมิไดเอื้อเฟออาลัยรักใครในสังขารนั้น
ขณะเมื่อบุรุษแลเห็นหนทางที่จะวิ่งวางออกไปไดนั้น
อนุโลมชวนะ

เปรียบดังพระโยคาพจรอันไดซึ่ง

ขณะเมื่อบุรุษวิ่งควบออกมานั้น เปรียบดังพระโยคาพจรอันไดซึ่งมรรคญาณ
ขณะเมื่อบุรุษออกพนออกจากจากเพลิงแลว แลยืนอยูในที่อันเพลิงไหมมิไดนั้น เปรียบดัง
พระโยคาพจรอันไดซึ้งผลญาณ
พระอรรถกถาจารยนําอุปมานี้มาสําแดงแลว ชักอุปมาอันอื่นมาเปรียบอีกเลา ยังมีบุรุษ
ชาวนาผูหนึ่งไปไถนาในเพลากลางวัน แลวเพลาเย็นลงนั้นก็ตอนโคเขาคอก แลวบุรุษผูนั้นก็นอนหลับ
ไปในเพลาราตรี เมื่อบุรุษนั้นนอนหลับแลว โคทั้งหลายก็แหกคอกออกได ปลายนาหนีไป “ปจฺจูส
สม เย” เมื่อเพลาปจจุสมัยจะใกลรุง บุรุษผูนั้นตื่นขึ้นแลไปดูโคที่คอกมิไดเห็นวา โคหนีไปแลวชาย
นั้นก็ตามรอยโคนั้นไป ตามไป ๆ เห็นโคของพระมหากษัตริยเขา ก็สําคัญวาเปนโคของตัวอาศัยดวย
ยังขมุกขมัวอยู ชายคนนั้นก็ตอนโคของพระมหากษัตริยมา ครั้นสวางขึ้นมารูวามิใชโคของอาตมาเปน
โคของพระมหากษัตริยตางหาก ก็มีความสะดุงตกใจวามิเปนการแลว อะไรอาตมานี้ตอนเอาโคของ
พระมหากษัตริยมาที่เดียวนี่หรือ ถาเขาเห็นบัดเดี๋ยวนี้ เขาก็จะจับเอาอาตมาวาเปนผูรายแล ไมไดแลว
จําจะหนีเอาตัวรอดอยาใหทันราชบุรุษจับได ถาเขาจับตัวแลวมิฉิบหายก็ตายนั้นแล จําจะหนีไปใหพน
กอน ดําริฉะนี้แลว ชายผูนั้นก็ละทิ้งโคทั้งปวงเสีย ออกจากที่นั้นแลวก็วิ่งตะบึงไป เห็นวาไกลวาไกล
พนภัยที่เขาจะจับจะกุมเอาเปนผูรายแลว ชายผูนั้นจึงยืนอยู “ยถา” อันนี้แลมีฉันใดเปรียบเหมือน
พระโยคาพจรอันจําเริญพระวิปสสนาแลว แลไดซึ่งมรรคแลผล
บุรุษเจาของโคนั้นเปรียบประดุจพระโยคาพจร โคนั้นเปรียบประดุจเบญจขันธ
ขณะเมื่อบุรุษผูนั้นตอนโคของพระมหากษัตริยไป
ดวยสําคัญวาเปนโคของตัว
เหมือนพระโยคาพจรอันมีปญญายังออน ยังเห็นวาเปนอาตมาเปนของอาตมาอยู
ขณะเมื่อบุรุษผูนั้นรูวามิใชโคของตัว เปนโคแหงพระมหากษัตริยตางหาก
พระโยคาพจรพิจารณาเห็นสังขารธรรม โดยพระไตรลักษณ

เปรียบ

เปรียบประดุจ

ขณะเมื่อบุรุษมีความสะดุงตกใจกลัวเขาจะจับจะกุม เอาเปนผูรายนั้นเปรียบประดุจดังพระ
โยคาพจรอันไดซึ่งภยตูปฏฐานญาณ แลัวแตสังขารธรรมทั้งปวง
ขณะเมื่อบุรุษปรารถนาจะไปใหพนเขาจับนั้น เปรียบประดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งมุญจิตุ
กามตญาณ คือปญญาอันปรารถนาจะไปใหพนจากสังขารธรรม
ขณะเมื่อบุรุษละโคเสียปรารภเพื่อจะวิ่งหนีเอาตัวรอดนั้น
โคตรภูชวนะ

เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่ง

ขณะเมื่อเจาของโควิ่งตะบึงไปจะใหพนภัยนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งมรรคญาณ
ขณะเมื่อชายคนนั้นไปยืนอยูในที่ไกลพนภัยนั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งผลญาณ
พระอรรถกถาจารยนําอุปมานี้มาสําแดงแลว ๆ นําอุปมาอื่นมาสําแดงอีกเลา วายังมีบุรุษผู
หนึ่งสมัครสังวาสกับดวยนางยักขินีดวยสําคัญวาเปนหญิงมนุษย
มิไดรูวาเปนนางยักขินีนอนอยู
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- 131 ดวยกันในราตรี ยักขินีผูนั้นสําคัญวาชายผูนั้นหลับแลว ก็ไปสูปาชาผีดิบไปกินซากอสุภแหงมนุษย
บุรุษผูนั้นเห็นนางยักขินีลุกหนีไป ก็มีความสงสัยวาภริยาของอาตมานี้ไปไหนหนอ ลุกขึ้นติดตาม
สะกดรอยออกไปก็เห็นภริยาไปกินซากผีอยูที่ปาชา ก็รูวาภริยานั้นเปนยักขินีครั้นรูแลวก็มีความสะดุง
ตกใจกลัวนั้นนักหนา วาอะไรนี่หนออาตมาไมรูเลยวาหญิงนี้เปนยักขินี สําคัญเอาเปนดิบเปนดีวาหญิง
มนุษยอยูสมัครสังวาสแลวกับมันมิเปนการแลว นานไปเบื้องหนามันจะกินอาตมาเสีย อาตมาจะอยูไป
กับมันนี้มิได จําจะหนีไปใหพนเถิด ดําริฉะนี้แลวชายนั้นก็บายหนาออกจากสถานที่นั้น วิ่งหนีไปดวย
เร็วพลันไปถึงที่อันนางยักขินีนั้นจะตามเอาตัวมิไดแลวก็อยูในที่อันนั้น “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใด
อุปไมยดังพระโยคาพจร อันจําเริญพระวิปสสนาไดแกกลาแลว แลกระทําใหแจงซึ่งมรรคแลผล
บุรุษนั้นเปรียบดุจพระโยคาพจร ยักขินีนั้นเปรียบประดุจเบญจขันธ
ขณะเมื่อบุรุษสมัครสังวาสกับนางยักษ รักใครนางยักษ ดวยสําคัญสัญญาวาภริยาของของ
ตนนั้น เปรียบประดุจพระโยคาพจรเมื่อยังเปนพาลปุถุชนอยูยังลุมหลงรักใครในเบญจขันธ สําคัญวา
เปนตัวเปนตนวาเปนของอาตมา
ขณะเมื่อบุรุษเห็นภริยาไปกินซากอสุภอยูที่ปาชานั้น แลรูวาเปนยักขินีนั้น เปรียบประดุจพระ
โยคาพจร เมื่อมีปญญาพิจารณาเห็นสังขารธรรมโดยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ขณะเมื่อบุรุษสะดุงตกใจกลัวแตภัย อันจะบังเกิดโดยยักขินีไปนั้น เปรียบประดุจโยคาพจร
อันไดซึ่งภยตูปฏฐานญาณ
ขณะเมื่อบุรุษปรารถนาจะหนีนางยักขินีไปนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันไดมุญจิตุกามยตญาณ
คือปญญาอันปรารถนาจะไปใหพนจากสังขารธรรม
ขณะเมื่อบุรุษละเสียซึ่งนางยักขินีที่ในปาชา
โยคาพจรอันไดซึ่งโคตรภูชวนะ

แลบายหนาจะเลนหนีไปนั้น

เปรียบดุจ

ขณะเมื่อบุรุษเลนหนียักขินีไปดวยเร็วพลันนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันไดซึ่งมรรคญาณ
ขณะเมื่อบุรุษหนีไปอยูที่อันยักขินีติดตามไปมิไดนั้น

เปรียบเหมือนโยคาพจรอันไดซึ่งผล

ญาณ
พระอรรถกถาจารยชักอุปมาอันนี้มาสําแดงแลว จึงชักอุปมาอันอื่นมาสําแดงอีกเลาวา
“เอกา อิตฺถี” ยังมีสตรีผูหนึ่งกําหนัดในลูก รักลูกนั้นรักนักที่เดียว วันหนึ่งสตรีผูนั้นขึ้นไป
อยูเบื้องบนปราสาท ไดยินเสียงทารกรองไหที่กลางถนนสําคัญวาลูกของตน ผลุดลุกขึ้นไดก็เลนลง
มาจากปราสาทรองวาใครทําอะไรแกลูกขา วิ่งลงมาครั้นถึงก็เขาเอาทารกผูนั้นอุมสําคัญวาลูกของตน
ตอแลดูหนาจึงรูวาเปนลูกของคนอื่น ก็มีความละอายมาดําริวา อนิจจา ๆ อาตมานี้สําคัญผิดแลว นี่ลูก
เขาอื่นนี่หรือ ชางหลงอุมไดเปนดินเปนดี ถาเจาพอเจาแมเขาเห็น เขาจะวาอาตมานี้ลักลูกของเขา
บังเกิดความละอายแลดูซายแลดูขวาแลวก็วางทารกนั้นลงไว กลับขึ้นไปสูปราสาทดวยเร็วพลัน ไป
นั่งอยูบนปราสาท “ยถา” อันนี้แลมีฉันใดสตรีนั้นอุปไมยดังพระโยคาพจร ทารกนั้นเปรียบประดุจ
เบญจขันธ
เมื่อสตรีสําคัญวาทารกเปนลูกของตัวแลอุมขึ้นนั้น
ปุถุชนอยู ยังสําคัญในเบญขันธวาเปนอาตมาเปนของอาตมา

เปรียบดุจโยคาพจรเมื่อยังเปนพาล

ขณะเมื่อสตรีมีความละอายกลัวเขาจะวาลักลูกเขานั้น เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งภย
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- 132 ตูปฏฐานญาณ
ขณะเมื่อสตรีปรารถนาจะวางทารกลงนั้น แลเหลี่ยวดูซายแลขวานั้น มีครุวนาดุจโยคาพจร
อันไดซึ่งมุญจิตุกามยตญาณ
ขณะเมื่อสตรีวางทารกลงนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันไดซึ่งอนุโลมชวนะ
ขณะเมื่อสตรีปรารภที่จะขึ้นไปสูปราสาทนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันไดซึ่งโคตรภูชวนะ
เมื่อสตรีขึ้นสูปราสาท เปรียบดุจพระโยคาพจรอันไดซึ่งอริยมรรคญาณ
ขณะเมื่อสตรีขึ้นไปนั่งอยูบนปราสาทนั้น เปรียบดุจโยคาพจรอันไดซึ่งผลญาณ
จบปฏิทาญาณทัสสวิสุทธิทิเทศ ปริจเฉทคํารบ ๒๑ เทานี้
“อิโต ปรฺ โคตฺรภูญาณํ โหติ ตํ มคฺคสฺส อาวชฺชนฏานิ ยตฺตาเนว ปฏิปทาญาณทสฺ
สนวิสุทฺธิ น ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ภชฺชติ อนฺตจา อพฺโกหาริกเมว โหติ วิปสฺสนา โสเตปติตตฺตา
ปน วิปสฺสนาติ สงฺขยํ คจฺฉติ”
จักวินิจฉัยในปริจเฉทเปนคํารบ ๒๒ ชื่อวา ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศเปนลําดับแหงปฏิทา
ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ ตามวาระพระบาลีมีตนวา “อิโต ปรํ โคตฺรภูญาณํ โหติ” แปลเนื้อความวา
เมื่ออนุโลมญาณดับแลว เบื้องหนาแตนั้นโคตรภูญาณก็บังเกิดแลโคตรภูญาณนั้น จะนับเขาวาเปน
องคปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิก็หาบมิได จะนับเขาวาเปนญาณทัสสนวิสุทธิก็หาบมิได เหตุตั้งอยูในที่
เปนอาวัชชนะแหงมรรคญาณ ตกอยูในระหวางกลาง ควรจะนับเขาไดแตเพียงชื่อวาวิปสสนา เพราะ
เหตุวาตกลงในกระแสแหงพระวิปสสนาติดพนเนื่องกันมา ญาณอันประเพฤติเปนไปในมรรคทั้ง ๔ คือ
พระโสดาปตติมรรค ๑ พระสกทาคามิมรรค ๑ พระอนาคามิมรรค ๑ พระอรหัตตมรรค ๑ ญาณอัน
เปนไปในมรรคทั้ง ๔ นี้ชื่อวาญาณทัสสนวิสุทธิดวยอรรถวารูวาเห็นซึ่งพระจตุราริยสัจจ แลบริสุทธิ์จาก
ราคาทิกิเลส ล้ําพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ นั้น จะพรรณนาแตพระโสดาปตติมรรคญาณเปนปฐมนั้น
กอน เมื่อพระโยคาพจรยังพระโสดาปตติมรรคญาณใหสําเร็จนั้นเลา กิจอันใดที่ควรจะพึงกระทําเมื่อ
พระโยคาพจรเจายังพระวิปสสนาโดยลําดับตราบเทาถึงอนุโลมญาณ
เปนที่สุดใหบังเกิดก็เปนอัน
สําเร็จกิจทั้งปวงนั้น
ใจความวา เมื่ออนุโลมญาณเกิดสามขณะ กําจัดเสียซึ่งกองมืดโมหันธการ กิเลสอยาง
หยาบแลหยาบอันปกปดปญญาบมิไดเห็นพระจตุราริยสัจจใหอันตรธานไปโดยสมควรแกกําลังอาตมา
แลว จิตแหงพระโยคาพจรนั้น ก็บันดาลกลับจากสังขารธรรมทั้งปวง มิไดของอยูในภพสังขารปานดุจ
หนึ่งวาตอมน้ํา อันกลมกลิ้งไปจากใบบัวอันวาสังขารธรรมทั้งปวงก็ปรากฏเห็นโดยกังวลดังนี้แลว อัน
วาโคตรภูญาณเมื่อกระทําพระนิพพานเปนอารมณ ขมเสียซึ่งปุถุชนโคตรแลจะใหถึงซึ่งพระอริยโคตร
คือ อริยภูมิแลโคตรภูญาณนี้บังเกิดเปนปฐมาวัชชนะ คือแรกพิจารณาเล็งเห็นพระอมตมหานิพพานแล
ใหสําเร็จซึ่งสภาวะเปนปจจัยแกพระอริยมรรคดวยอาการ ๖ คือ เปนอนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย แล
อาเสวนปจจัย อุปนิสยปจจัย นัตถิปจจัย วิคตปจจัยแลเปนที่สุดยอดแหงพระวิปสสนา บังเกิดในที่สุด
แหงอนุโลมญาณอันมีอาเสวนะเนือง ๆ นั้น
จึงมีคําอุปมาสาธกสําแดงอาการอันประพฤติเปนไปในอารมณตาง ๆ แหงอนุโลมญาณแล
โคตรภูญาณทั้งหลาย อันเปนไปในชวนวาระวิถีอันเดียวกัน คําอุปมาวา ยังมีบุรุษผูหนึ่งมีความ
ปรารถนาเพื่อจะโดดขามเหมืองอันใหญ แลวจะไปประดิษฐานยังฝงฟากโนน บุรุษนั้นก็เลนไปดวย
กําลังอันเร็ว แลวก็ยึดหนวงเอาซึ่งเชือกก็ดี ซึ่งไมเสาก็ดีอันผูกหอยไวในกิ่งไมแลวก็หอยโหนโนมไป
ครั้นถึงที่ตรงเบื้องบนฝงฟากโพนแลว ก็ยังมิไดละวางเชือกแลไมเสาเสียจากกร ก็คอยหนวงตัวลง
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- 133 ประดิษฐานยังฝงฟากโพน มีสกลกายกําเริบหวั่นไหวยังบมิตั้งตัวไดเปนอันดี จะมีอุปมาดุจใด อันวา
พระโยคาพจรนี้ปรารถนาจะเอาาจิตไปประดิษฐานในพระอมตนิพพาน
อันเปนฝงฟากโพนแหงภพ
สงสารนี้ก็เปนไปดวยกําลังอันเร็ว กลาวคือพระวิปสสนามีอุทยัพพยญาณเปนอาทิ ก็ยึดหนวงเอาเชือก
กลาวคือรูปขันธก็ดีซึ่งไมเสากลาวคืออรูปขันธ มีเวทนาเปนอาทิอันใดอันหนึ่งก็ดีอันผูกหอยอยูในกิ่ง
ไม กลาวคืออาตมาภาพดวยกายคืออนุโลมญาณอันพิจารณาพระไตรลักษณมีอนิจจังเปนอาทิแลว ก็
ยังมิไดละเสียซึ่งเชือกแลไมเสา
กลาวคือรูปเวทนาเปนอาทินั้น ก็หอยโหนแกวงกายไปดวยอนุโลมชวนะเปนปฐมแลว ก็มี
จิตนอมไปสูพระนิพพานดวยอนุโลมญาณเปนคํารบ ๒ ดุจบุรุษมีกายอันนอมลงในฝงฟากโพนแหง
เมืองใหญ พระโยคาพจรก็มีจิตใกลพระนิเพานอันควรจะพึงถึงในปจจุบันขณะดวยอนุโลมชวนะเปนคํา
รบ ๓ เปรียบดุจบุรุษมีการอันซึ่งเบื้องบนฝงฟากโพนแหงเหมืองใหญ พระโยคาพจรก็มิละเสียซึ่ง
อารมณ คือสังขารมีรูปเปนอาทิ ดวยกิริยาที่ดับอนุโลมจิตเปนคํารบ ๓ แลว ก็มีสันดานตกไปในพระ
นิพพาน อันเปนฝงฟากโพนแหงสรรพสังสาร ดวยโคตรภูญาณก็ยังไปบมิไดประดิษฐานเปนอันดี ดุจ
หนึ่งบุรุษมีสรีระกายอันหวั่นไหว
อาศัยเหตุโคตรภูญาณหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณขณะเดียว
ยังหาอาเสวนปจจัยรวมอารมณกันบมิได โคตรภูจิตดับแลว ลําดับนั้นพระอริยมรรคญาณจึงบังเกิด
พระโยคาพจรเจาก็ไดชื่อวาประดิษฐานเปนอันดีในพระนิพพานดวยอริยมรรคนั้น ล้ําอนุโลมญาณและ
โคตรภูญาณอันบังเกิดในบุรพภาคแหงพระอริยมรรคนั้น อนุโลมญาณเปนพนักงานอาจจะบรรเทาเสีย
ซึ่งโมหันธการกองกิเลสอันปกปดไวซึ่งพระจตุราริยสัจจ แตทวาบมิอาจเพื่อกระทําซึ่งพระนิพพานเปน
อารมณได
ฝายโคตรภูญาณอาจเพื่อจะบรรเทาเสียซึ่งมืดคือ กิเลสอันปกปดซึ่งพระจตุราริยสัจจ นั้น
ได
“ตตฺรายํ อุปมา”
มีขอความอุปมาสาธกใหเห็นวา อนุโลมฌาณกับโคตรภูญาณมีกิจ
ตางกัน “เอโก จกฺขุมา ปุริโส” ยังมีบุรุษผูหนึ่งมีจักขุบริบูรณปรารถนาจะใครแลดูดวง พระ
จันทรมณฑลอันกอปรดวยนักขัตตฤกษ ออกมาสูที่แจงในราตรีภาค เงยพักตรเล็งแลดู ณ เบื้องบน
พระจันทรมณฑลก็บมิไดปรากฏเหตุเมฆพลาหกปดไวหลายชั้น ในขณะนั้นจึงเกิดมีลมจําพวกหนึ่งพัด
เพิกพื้นเมฆอันหยาบใหเกลื่อน ลมจําพวกหนึ่งจึงพัดอีกเลา กําจัดพื้นเมฆที่เปนอยางกลางใหเปลื้อง
ไป ลมจําพวกหนึ่ง จึงพัดขจัดพื้นเมฆอยางละเอียดใหเกลื่อนหายพื้นนภาลัยก็บริสุทธิ์ บุรุษผูนั้นแล
เห็นดวงจันทรอันแจมจาจึงรูวาพระจันทรกอปรดวยนักขัตตฤกษนั้น ๆ แลกองกิเลสอยางหยาบอยาง
กลางอยางละเอียดนั้น
เปรียบดุจหนึ่งเมฆทั้งสามชั้นอนุโลมจิตเกิดสามขณะเปรียบดุจหนึ่งลมสาม
จําพวก โคตรภูญาณนั้นเปรียบตอบุรุษบริบูรณพระอมตนิพพานเปรียบดังดวงพระจันทร
แลกิริยาอันอนุโลมจิตทั้งสามขจัดเสียซึ่งกองมืด
คือกิเลสอันปกปดพระจตุราริยสัจจนั้น
เปรียบดุจหนึ่งลมสามจําพวก อันพัดพลาหกใหเกลื่อนไปโดยอนุกรมลําดับ เมื่อแลกองมืดคือกิเลสอัน
ปกปดพระอริยสัจจขจัดแลว แลโคตรภูญาณก็ทัศนาการเห็นพระนิพพานเปรียบอาการดุจหนึ่งบุรุษเห็น
พระจันทรมณฑล อันบริสุทธิ์ในพื้นนภางคประเทศ อันมีพื้นพลาหกอันตรธานไปแลวนั้น แทจริงพระ
อนุโลมญาณทั้งสามขณะ
อาจเพื่อจะบรรเทาซึ่งกองมืดปดปงพระอริยสัจจแลมิอาจเพื่อจะเห็นพระ
นิพพาน เปรียบดุจหนึ่งลมสามจําพวกอันสามารถจะกําจัดพื้นพลาหก อันปกปดซึ่งดวงพระจันทรให
เกลื่อนไป แลมิอาจเพื่อจะสําเร็จกิจคือเห็นพระนิพพานสิ่งเดียว มิอาจเพื่อจะบรรเทาเสียซึ่งกิเลส ดุจ
หนึ่งบุรุษอาจเพื่อจะเล็งจะเเลซึ่งดวงพระจันทร แลมิอาจกําจัดเสียซึ่งเมฆพลาหกใหอันตรธานได เหตุ
ใดเหตุดังนั้น อันวาโคตรภูญาณนั้นแมวามิไดเปนอาวัชชกิจก็ดี แตทวาตั้งอยูที่อาวัชชนะพิจารณาเห็น
พระนิพพานมีอาการดุจหนึ่งจะใหสําคัญแกพระอริยมรรค วาทานจะบังเกิดดวยอาการดังนี้แลว ก็ดับไป
ฝายพระอริยมรรคญาณก็บมิไดละซึ่งสําคัญ
อันโคตรภูญาณนั้นใหก็บังเกิดเปนอนุพันธเนื่องตามซึ่ง
โคตรภูญาณ ดวยสามารถระหวางมิไดปรากฏ ก็ทําลายลางซึ่งกองกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ อัน
มิไดเคยทําลายแตกอนใหขาดเปนสมุจเฉทปหานโดยอันควรแกกําลัง
“ตตฺรายํ

อุปมา”

จึงมีคําอุปมาวา
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ยังมีนายขมังธนูผูหนึ่งปรารภเพื่อจะสําแดงซึ่งศิลป

- 134 ศาสตร
จึงยังบุคคลใหตั้งไวซึ่งแผนกระดานแลวดายไมแกนประดูไดรอยชั้น
ในประเทศที่ไกล
ประมาณ ๘ อุสุภ แลวจึงเอาผาพันพักตรแลวก็สอดใสลูกปน พาดสายใหมั่นกับคันธนูแลวก็ยืนเบื้อง
บนจักรยนต อันมีอาการเหมือนจักรแหงนายชางหมอ จึงมีบุรุษผูหนึ่งชวยผัดผันจักรยนตนั้นใหเวียน
ไป แลนายขมังธนูนั้นมีปลายปนเฉพาะหนสูแผนกระดาน ไดรอยชั้นแลวกาลใดบุรุษผูอื่นนั้นก็ตีไมให
สําคัญในกาลนั้น
ฝายนายขมังธนูก็มิไดละเสียซึ่งสําคัญตีไมนั้นแลว
ก็ปลอยลูปปนไปตองแผน
กระดานทั้งรอยชั้นนั้นแตกขะจัดขะจายทําลายลง แลพระโคตรภูญาณนั้นเปรียบดุจหนึ่งสําคัญคือตีไม
พระอริยมรรคญาณเปรียบดุจหนึ่งนายขมังธนูกิริยาที่พระอริยมรรคมิไดละเสียซึ่งสําคัญอันโคตรภู
ญาณใหเห็นแลว แลกระทําพระนิพพานเปนอารมณ จึงทําลายเสียซึ่งกองกิเลส คือ โลภะ โทสะ
โมหะ อันยังบมิทําลายแตกอนนั้น เปรียบประดุจหนึ่งนายขมังธนูบมิไดละเสียซึ่งสําคัญเสียงตีไมนั้น
แลวแลวางปนไปตองแผนกระดานรอยชั้นแตกทําลายลงนั้น
“น เกวลฺจ” แลพระอริยมรรคนั้นจะสําเร็จกิจแตทําลายกองกิเลสมีโลภเปนอาทิแต
เทานั้นหามิได พระอริยมรรคนั้นใหสําเร็จกิจเปนอันมาก คือยังหวงสมุทรสาคร กลาวคือสังสารวัฏฏ
ทุกข อันหาที่สุดเบื้องบนบมิไดใหเหือดแหง แลหับประตูจตุราบายภูมิทั้ง ๔ แลกระทําซึ่งอริยทรัพย
๗ ประการใหเฉพาะหนา แลละเสียซึ่งหนทางผิด คือมิจาฉาทิฏฐิเปนอาทิแลระงับเสียซึ่งเวรภัยทั้ง
ปวง แลวก็นอมอาตมาแหงพระโยคาพจรเจานั้นใหถึงซึ่งสภาวะเปนเปนบุตร อันเกิดแตพระอุระของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวก็ประพฤติเปนไปเพื่อจะใหไดผลานิสงสอื่นอีก เปนเอนกอนันตจะนับ
บมิได
“เอวํ อเนกานิสํสทายเกน” อันวาญาณอันสัมปยุตดวยพระโสดาปตติมรรค อันมีปกติให
ถึงซึ่งอานิสงสเปนอันมากดุจกลาวมานี้แลชื่อวาโสดาปตติมรรคญาณเปนปฐม
ครั้นโสดาปตติมรรคญาณเกิดขณะจิตเดียวดับแลว ลําดับนั้นพระโสดาปตติผลจิต อันเปน
ผลวิบากแหงโสดาปตติมรรคนั้นก็บังเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะ โดยอันควรแกทันธาภิญญาแลขิปปาภิญญา
อธิบายวาอนุโลมเกิด ๒ ขณะ ชวนะจิตเปนคํารบ ๓ ชื่อวาโคตรภูวชนะจิตเปนคํารบ ๔ เปน
พระโสดาปตติมรรคพระโสมดาปตติผล จิตเกิด ๓ ขณะ พอครบชวนะจิต ๗ ขณะ ในชวนะวารวิถี
อันหนึ่งดังนี้ไดชื่อวาขิปปาภิญญา
ถาแลอนุโลมญาณเกิด ๓ ขณะ ชวนะโคตรภูจิตก็เปนคํารบ ๔ พระโสดาปตติมรรคเกิดเปน
คํารบ ๕ พระโสดาปตติผลชวนะเกิด ๒ ขณะก็ครบชวนะจิต ๗ ขณะดังนี้ ชื่อวาทันธาภิญญา
เมื่อพระอริยผลเกิดในลําดับแหงพระโสดาปตติมรรคดังนี้ แลวพระโยคาพจรเจานั้นก็ไดชื่อ
วาโสดาบัน เปนอริยสาวกคํารบ ๒ แมวามีพระวิปสสนาปญญายังออนตกอยูขางประมาท ก็เที่ยวทอง
เอาปฏิสนธิกําเนิดอยูในเทวโลกแลมนุษยโลก ๗ ชาติ ก็อาจเพื่อจะกระทําใหสิ้นแหงทุกข คือจะได
ซึ่งพระอรหัตตเปนคํารบ ๗ นั้น ผลปริโยสาเน ครั้นพระโสดาปตติมผลเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะแลว จิต
แหงพระโยมคาพจรเจานั้นก็จะลงสูภวังคลําดับนั้นจึงมโนทวาราวัชชนจิตตัดกระแสภวังค บังเกิดขึ้น
เพื่อประโยชนจะพิจารณาซึ่งพระอริยมรรคแลวก็ดับไป ลําดับนั้นจึงกามาพจรชวนะจิต อันกอปรดวย
ญาณเกิด ๗ ขณะ พิจารณาพระอริยมรรควา อาตมามาสูอริยภูมิโดยหนทางนี้แลวก็ลงสูภวังคมโนทวา
วัชชนะตัดกระแสภวังคแลกามาพจรญาณสัมปยุตชวนะจิตเกิดอีก ๗ ขณะ พิจารณาพระอริยผลแล
พิจารณาพระนิพพานพิจารณากองกิเลสที่ละเสีย
แลพิจารณากองกิเลสอันเหลืออยูเปนสวนที่พระ
อริยมรรคเบื้องบน จะพึงละเปนปจจเวกขณะชวนะวารหาชวนะวิถีดวยกัน
พระสกทาคามิบุคคลแลพระอนาคามิบุคคล ก็มีปจเวกขณะชวนะวาระละ ๕ ๆ เหมือนกัน
แตพระขีณาสวะจําพวกเดียว ก็มีปจจเวกขณะชวนวารแต ๔ คือ พิจารณามัคควาร ๑
พิจารณาพลวาร ๑ พิจารณาพระนิพพานวาร ๑ พิจารณากิเลสที่มละเสียวาร ๑ เปนคํารบ ๑ ลดวารที่
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- 135 จะพิจารณาซึ่งกิเลสจึงคงแต ๔ วาร
ปจจเวกขณะแหงพระโสดาบันบุคคล ๓ จําพวก ๆ ละ ๕ เปนปจจเวกขณะวาร ๑๔ แหง
พระขีณาสพ ๕ วาร เขากันเปนปจจเวกขณะวาร ๑๙ อันนี้วาโดยอุกฤษฏ สงเคราะหเอาซึ่งปจจเวก
ขณะวาร อันเต็มบริบูรณจึงเต็ม ๑๙ พระเสขบุคคลเจาบางพระองคบมิไดพิจารณากิเลสอันละเสีย แล
บมิไดพิจารณากิเลสอันเหลืออยูในสันดานก็มีบาง อาศัยเหตุบมิไดพิจารณาดังนี้ จึงทาวมหานาม
สากยราชทูลถาม สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาวากิเลสธรรมดาฤๅซึ่งมีอยูภายในสันดาน อันขาพระองค
บมิไดละเสีย โลภะ โทสะ โมหะ จึงยังจิตแหงขาพระองคใหฟุงซานในกาลบางคาบฉะนี้ เพราะ
ธรรมดาดังฤๅ เนื้อความพิสดารอยุในจุฬทุกขักขันธสูตร มัชฌิกนิกายมูลปณณาสกโนน
“เอวํ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปน โสตาปนฺโน อริยสาวโก” พระอริยสาวกเจาผูถึงซึ่งพระโสดา
เมื่อพิจารณาดวยประการดังนี้แลว บางพระองคก็นั่งอยูเหนืออาสนะนั้นแทจริง ก็กระทําความเพียร
สืบไป เพื่อจะยังกามราคะพยาบาทอันบาปใหเบาบาง ละจะไดถึงซึ่งพระโลกุตตรภูมิเปนคํารบ ๒ บาง
พระองคก็อยูจําเนียรภายภาคหนาจึงคอยกระทําเพียรก็ดี
เมื่อกระทําเพียรนั้นก็พิจารณาสังขารธรรม
อันมีประเภท คือ แลเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ดวยพระไตรลักษณญาณ คือ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา หยั่งลงสูวิถีทางพระวิปสสนา เมื่อปฏิบัติไปฉะนี้ถึงที่สุดสังขารุเบกขาญาณแลว จะขึ้นสูมรรค
วิถีจึงจะมีอาวัชชนะตัดกระแสภวังคแลว อนุโลมจิตเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะแลว โคตรภูญาณบังเกิด พระ
สกทาคามิมรรคก็บังเกิดในลําดับแหงโคตรภูญาณนั้น ญาณอันสัมปยุตดวยพระสกทาคมิมรรคจิตนั้น
แลไดชื่อวาสกทาคามิมรรคญาณเปนคํารบ ๒ พระสกทาคามิมรรคเกิดขณะจิต ๑ สําเร็จกิจกระทําซึ่ง
กามราคพยาบาทอันหยาบใหเบาบางแลวดับลง ลําดับนั้นพระสกทาคามิผลจิตก็บังเกิด ๒ ขณะ ๓
ขณะโดยนัยดุจกลาวแลวพระโยาคาพจรเจานั้น ก็ไดชื่อวาพระอริยบุคคลเปนคํารบ ๔ ชื่อวาพระสกทา
คามิบุคคล
อธิบายวา ถายังบมิไดมรรคแลผลเบื้องบนในชาตินั้น จะจุติจากมนุษยโลกนี้แลวจะบังเกิด
ในกามพจรเทวโลก จุติจากเทวโลกแลวจะกลับมาเอาปฏิสนธิในมนุษยโลกนี้อีกคราวหนึ่ง จึงจะสําเร็จ
แกพระอรหัตตสิ้นสังขารทุกขทั้งปวง
เมื่อพระสกทาคามิผลจิตเกิดแลว เบื้องหนาแตนั้นไปก็มีปจจเวกขณะวารพิจารณามรรค
เปนอาทิ ดุจนัยดังกลาวมาแลว “เอวํ ปจฺจเวกฺ ขิตฺวา” พระอริยสาวกชื่อวาสกทาคามี เมื่อพิจารณา
ปจจเวกขณะญาณดังนี้แลว นั่งอยูเหนืออาสนะนั้นแทจริง ก็กระทําความเพียรสืบตอไป เพื่อจะมละเสีย
ซึ่งกามราคพยาบาทใหหาเศษเหลือบมิได และจะใหถึงซึ่งพระโลกุตตรภูมิเปนคํารบ ๓
บางพระองคก็ยับยั่งอยู จําเนียรภายภาคหนาจึงกระทําความเพียรสืบตอไปก็ดี เมื่อการ
กระทําความเพียรนั้นก็พิจารณาสังขารธรรมดวยพระไตรลักษณ คือ อนัจจิง ทุกขัง อนัตตา หยั่งลงสู
วิถีทางลําดับแหงพระวิสสนาปฏิบัติไปฉะนี้ ครั้นถึงที่สุดสังขารุเบกขาญาณแลว มโนทวาราวัชชนะตัด
ก็กระแสภวังค อนุโลมโคตรภูญาณก็บังเกิดเปนลําดับกัน พระอนาคามิมรรคก็บังเกิดในลําดับแหง
โคตรภู
ใหสําเร็จกิจอันมละเสียซึ่งกามราคาพายบาทอันหาเศษบมิได
ญาณอันสัมปยุตดวยพระ
อนาคามิมรรคนั้นแล ไดชื่อวาอนาคามิมรรคญาณเปนคํารบ ๓ ครั้ง พระนาคามิมรรคผลจิตก็บังเกิด ๒
ขณะ ๓ ขณะ พระโยคาพจรเจานั้นก็เปนพระอริยบุคคลคํารบ ๖ ชื่อวาอนาคามีบุคคล
อธิบายวา ถายังมิไดพระอรหัตตในชาตินั้น ครั้นจุติจากชาตินั้นแลวก็จะไดบังเกิดใน
สุทธาวาส จักมิไดกลับมาเอาปฏิสนธิในกามโลกนี้เลยก็จะสําเร็จแกพระอรหัตตนิพพานในสุทธาวาส
เมื่อพระอนาคามีผลผลดับแลวจิตแหงพระโยคาพจรเจานั้นก็ลงสูภวังคอาวัชชนะจิต ก็ตัดกระแสภวังค
ขึ้นสูวิธีปจจเวกขณะชวนะวารพิจารณา พระอริยมรรคเปนอาทิ ดุจนัยดังกลาวแลว “เอวํ ปจฺจเวกฺขิตฺ
วา” พระอนาคามีอริยสาวกเจา เมื่อพิจารณาดังนี้แลว บางองคก็นั่งอยูเหนืออาสนะนั้นแทจริง กระทํา
ความเพียรสืบตอไป เพื่อจะมละเสียซึ่งสังโยชน ๕ ประการคือ รูปราคอันยินดีที่จะบังเกิดในรูปภพ ๑
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- 136 คือ รูปราคอันยินดีที่จะบังเกิดในอรูปภพ ๑ คือ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ ใหหาเศษมิได แลจะ
ใหถึงซึ่งโลกุตตรภูมิเปนคํารบ ๔ คือพระอรหัตตมรรค
บางพระองคก็ยับยั้งอยูจําเนียรนานไปภายภาคหนา จึงปรารถนากระทําเพียรตอไปก็มี พระ
อนาคามีอริยสาวกเจานั้น เมื่อกระทําเพียรก็พิจารณาสังขารธรรมดวยปญญา อันประกอบดวยพระไตร
ลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หยั่งลงสูพระวิปสสนาวิถีโดยลําดับตราบเทาที่สุดแหงสังขา
รุเบกขาญาณแลว ในเมื่ออนุโลมโคตรภูญาณทั้งหลายเกิดดวยอาวัชชนะวารอันหนึ่งแลว ลําดับนั้น
พระอรหัตตมรรคก็บังเกิดขึ้นขณะจิต ๑ ละเสียซึ่งสังโยชน ๕ ประการ ดวยสมุจเฉทปหานแลวก็ดับไป
ญาณอันสัมปยุตดวยพระอรหัตตมรรคนั้นก็ไดชื่อวา พระอรหัตตมรรคญาณเปนคํารบ ๕ ลําดับนั้นพระ
อรหัตตผลจิต ก็บังเกิดขึ้น ๒ ขณะ ๓ ขณะ พระโยคาพจรเจานั้นก็เปนองคพระอริยบุคคลคํารบ ๘ ชื่อ
วาพระอรหันตมหาขีณาสพ ทรงชื่ออาตมาภาพเปนที่สุดเเหงสังขารทุกขแลมีภาระอันหนัก คือขันธแล
กิเลสแลอภิสังขารอันปลงเสียแลวแลมีประโยชนแหงตนคือพระอรหัตตอันถึงแลว
แลมีสังโยชนทั้ง
ปวงอันประกอบสันดานไวในกําเนิดก็สิ้นแลว ก็พนจากสรรพกิเลสเหตุตรัสรูซึ่งอรรถแหงธรรมทั้งปวงมี
ขันธเปนอาทิ ดวยโยนิโสมนสิการ แลเปนเนื้อนาบุญเขตควรเพื่อจะรับซึ่งทักขิณาทาน แลอัญชลีกรรม
แหงสัตวโลกกับทั้งเทวดาโลกทั้งปวงหาสิ่งเสมอมิได
ดวยบังเกิดแหงพระอรหัตตผลจิตมีประมาณ
เทานั้น
ญาณอันเปนไปในพระอริยมรรค มีพระโสดาปตติมรรคเปนตนมีพระอรหัตตผลมรรคเปน
ปริโยสาน เปนญาณ ๔ ประการอันพระโยคาพจรพึงถึงโดยลําดับพรรณนามาฉะนี้แล ชื่อวาญาณทัส
สนวิสุทธิ
“อิทานิ อิมิสฺสาเยว จตุตฺญาณทสฺสนวิสุทฺธิยา อนุภาว วิชชานนตฺถํ” กาลบัดนี้
นักปราชญพึงรูวาสภาวะ ๓ ประการ คือ สภาวะแหงพระอริยมรรค มีพระโพธิปกขิยธรรมบริบูรณ
ประการ ๑ คือกิริยาอันออกจากสังขารธรรม คือสังขารนิมิตแลสังขารปวัตติ แลประกอบดวยผลสอง
ประการ ๑ คือพระอริยมรรคละเสียซึ่งธรรมอันจะพึงมละประการ ๑ คือกิจ ๔ มีปริญญากิจเปนตน ๑
เปนประการ “” วุตฺตานิ พระพุทธโฆษาจารยเจากลาวไว เพื่อจะใหโยคาพจรกุลบุตรรูซึ่งอานุภาพ
แหงจตุตถญาณทัสสนวิสุทธินี้ โดยสภาวะควรแกมีในอภิสมัย กาลเมื่อตรัสรูซึ่งพระอริยมรรคนั้น
“อิเม สตฺตตึส ธมฺมา” ธรรมทั้งหลาย ๓๗ คือ สติปฏฐาน ๔ คือสัมมัปปธาน ๔ คืออิทธิ
บาท ๔ คืออินทรีย ๕ คือพละ ๕ คือ โพชฌงค ๗ คือพระอริยมรรคมีองค ๘ เปน ๓๗ ดวยกัน ชื่อวา
พระโพธิปกขิยธรรม
“ปกฺเข ภวนตา” เหตุตั้งอยูในสภาวะเปนคุณูปการแกพระอริยมรรคจิต อันไดนามบัญญัติ
ชื่อวาโพธิ ดวยอรรถวาตรัสรู
“เตสุ โพธิปกฺขิเยสุ” ล้ําพระโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการนั้นจะวาแตสติปฏฐานนั้นกอน
“อุปฺปฏานํ” อันวาสติอันหยั่งลงเนือง ๆ ในอารมณมีรูปกายเปนอาทิแลว แลตั้งมั่น ชื่อ
วาสติปฏฐาน มีประเภท ๔ ประการ
“ปวตฺติโต” เหตุประพฤิตเปนไปดวยกิจอันถือเอาซึ่งอาการวาบมิงามในรูปกาย แลอาการ
วาเปนทุกขในกองเวทนา แลอาการวาบมิเที่ยงในกองวิญญาณ แลอาการวาใชตนไมใชตนไมใชแกน
สารในธรรมทั้งหลายมีนิวรณธรรมเปนอาทิในบุรพภาค แลใหสําเร็จปหานกิจอันมละเสียซึ่งวิปลาศ คือ
สําคัญวางามเปนสุขวาเที่ยงวาตน ในขณะเมื่อเปนมรรคสติปฏฐาน เหตุดังนั้นจึงเปนพระสติปฏฐาน ๔
ประการ
“ปธานํ” ความเพียรอันยุติในกายแลจิต ชื่อวาสัมมัปปธานดวยอรรถวางาม เหตุปราศจาก
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- 137 สภาวะพึงเกลียดคือกิเลส แลอรรถวาเปนใหญเปนประธานใหสําเร็จกิจ ๔ ประการ
คือเพียรพยายามละเสียซึ่งอกุศลธรรม อันบังเกิดแลว ๑
คืออกุศลธรรมที่ยังมิไดบังเกิดก็เพียรบมิใหบังเกิดตอไปได ๑
คือเพียรใหบังเกิดแหงอกุศลธรรมอันยังบมิไดบังเกิด ๑
คือเพียรใหถาวรภิยโยภาพแหงกุศลธรรมอันบังเกิดแลว ๑
คือเพียรใหสําเร็จกิจ ๔ ประการดังนี้ จึงเปนสัมมัปปธาน ๔
ในพระอิทธิบาท ๔ นั้น “อิทฺธ”ิ
แปลวาเปนเหตุจําเริญ แลถึงซึ่งสภาวะเปนอุกฤษฏ
ไดแกพระโลกุตตรมรรคทั้ง ๔ ธรรมทั้งหลาย มีฉันทะเปนตน ชื่อวาอิทธิบาท ดวยอรรถวาเปนประธาน
แลเปนเหตุจะใหไดซึ่งอิทธิ คือพระโลกุตตรมรรคแลพระอิทธิบาทนั้นมีประเภท ๔ ประการ คือ ฉันทิ
ทธิบาท ๑ วิริยิทธิบาท ๑ จิตติทธิบาท ๑ วิมังสิทธิบาท ๑
พระโยคาพจรเจาเมื่อจําเริญภาวนากระทําซึ่งกุศลฉันทะ คือความปรารถนาจะเปนใหญเปน
ประธานใหสําเร็จแกพระโลกุตตรมรรค แลฉันทะคือความปรารถนานั้น ไดชื่อวาฉันทิทธิบาท
พระโยคาพจรเจากระทําซึ่งวิริยะเปนใหญเปนประธาน จึงสําเร็จแกพระโลกุตตรมรรค วิริยะ
นั้นไดชื่อวาวิริยิทธิบาท
พระโยคาพจรเจากระทําซึ่งกระทําจิตแลปญญาเปนใหญเปนประธาน ใหสําเร็จแกพระโล
กุตตรมรรค จิตนั้นก็ไดชื่อวาจิตติทธิบาท ๔ ปญญานั้นไดชื่อวาวิมังสิทธิบาท
แลพระอิทธิบาททั้ง ๔ มีฉันทะเปนอาทิดังกลาวมานี้ เปนพระโลกุตตรเเท
ประการหนึ่ง ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนอาทิ อันสัมปยุตดวยพระโลกุตตรมรรค อันพระ
โยคาพจรไดดวยอํานาจแหงฉันทาธิบดีวิริยาธิบดี จิตตาธิบดี วิมังสาธิบดี ก็ไดชื่อวาอิทธิบาท ดวย
อรรถวาเปนโกฏฐาส แหงอิทธิ
อนึ่งธรรมทั้ง ๔ ประการมีฉันทะเปนอาทิ เมื่อเปนอิทธิบาทนั้นก็คงเปนอธิบดีดวย อัน
ลักษณะอธิบดี จะมีพรอมกันทั้ง ๕ ในจิตตุปบาทอันเดียวกันหาบมิไดคงจะเปนแตสิ่งหนึ่ง คือฉันทะ
เปนอิทธิบาทในจิต ตุปบาทใดแลวก็หาม วิริยิทธิบาท จิตติทธิบาท วิมังสิทธิบาทในจิตตุปบาทนั้น
วิริยะเปนอิทธิบาทในจิตจิตตุปบาทอันใดแลว ก็เปนอันหาม ฉันทะ จิตตะ วิมังสา อิทธิบาท ในจิตตุป
บาทนั้น จิตตะ แลวิมังสาก็ดี เปนอิทธิบาทในจิตตุปบาทอันใด ก็เปนอันหามอิทธิบาทอื่นในจิตตุป
บาทนั้นคงเปนอิทธิบาทไดแตสิ่งเดียว จะเปนอิทธิบาทพรอมกันถึง ๒ ก็ดี, ๓ ก็ดี, ๔ ก็ดีในขณะจิต
เดียวนั้นหาบมิไดเปรียบประดุจหนึ่งวา ราชกุมาร ๔ พระองคอันอยูในราชสมบัติอันเดียว จะครองราช
สมบัติเปนใหญพรอมกันในกาลเดียวทั้ง ๔ พระองคนั้นหาบมิได คงจะเปนอธิบดีอิสรภาพพรอม
ครอบครองสมบัติแตพระองค ๑ พระราชกุมาร ๓ พระองคนั้นก็เปนผูอุปถัมภก็ชวยใหสําเร็จกิจราชการ
และพระอิทธิบาททั้ง ๔ นี้ก็มีอาการเหมือนกันดังนั้น
อินทรีย ๕ คือสัทธินทรีย ๑ คือวิยินทรีย ๑ คือสตินทรีย ๑ คือสมาธินทรีย ๑ คือปญญินท
รีย ๑ เปน ๕ ประการดวยกัน
สัทธาเจตสิกใหสําเร็จ เปนใหญในสัมปยุตธรรม ดวยสภาวะครอบงําซึ่งมิจฉาวิโมกข คือ
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- 138 ความเลื่อมใสหยั่งลงในที่ผิดจึงไดชื่อวาสัทธินทรีย
วิริยเจตสิกนี้สําเร็จกิจเปนใหญในที่จะครอบงําเสีย ซึ่งโกสัชชะปกษ คือกุศลจิตตุปบาท
มีถีนมิทธะเปนประธาน จึงไดชื่อวา วิริยินทรีย
เจกสิกใหสําเร็จกิจเปนใหญในที่จะครอบงําเสีย
ประมาทหลงลืมแลมีสติ จึงไดชื่อวาสตินทรีย

ซึ่งอกุศลธรรมอันประพฤติเปนไปดวย

เอกัคคตาเจตสิกใหสําเร็จเปนใหญ ในที่จะครอบงําอกุศล อันเปนฝกฝายใหฟุงซาน คือ
อุทธัจจะ จึงไดชื่อวาสมาธินทรีย 
ปญญาเจตสิกใหสําเร็จเปนใหญ ในสัปปยุตธรรมดวยสภาวะครอบงําเสียซึ่งความหลง จึง
ไดชื่อวาปญญินทรีย ก็มีดวยประการฉะนี้
พละธรรม ๕ ประการนั้น ก็ใชอื่น คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญานั้น ชื่อวาพละ ดวย
สภาวะมิไดหวาดไหว แลสภาวะถาวรตั้งมั่นในสัมปยุตธรรมทั้งปวง
“สตฺตา ธมฺมา” ธรรมทั้งหลาย ๗ มีสติเปนตน มีอุเบกขาเปนปริยโยสาน ไดนามบัญญัติ
ชื่อวาโพชฌงค ดวยสภาวะเปนองคแหงพระอริยสาวกผูอื่นจากนิทรา คือกิเลสอันครอบงําในสันดาน
แลตรัสซึ่งจตุราริยสัจจ แลกระทําซึ่งพระนิพพานใหแจง

ขอความพิสดารในพระสัตตโพชฌงค ก็มีนัยอันกลาวในอัปปนาโกสลกถานั้นแลว
“อฏมฺธมา” ธรรมทั้งหลาย ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตนมีสัมมาสมาธิเปนปริโยสาน ไดนาม
บัญญัติชื่อวามัคคังคะองคแหงพระอริยมรรคดวยสภาวะเปนเหตุออกจากวัฏฏทุกข ขอความพิสดารมี
ในหนหลังแลว
แลพระโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ซึ่งพรรณนามาฉะนี้ เมื่อพระโยคาพจรเจา ยังเจริญโลกีย
วิปสสนาอยูในบุรพภาคนั้น ก็ไดในขณะจิตตาง ๆ
คือ กายยานุปสสนาสติปฏฐาน
อาการ ๑๔ มีพระอานาปานสติเปนตน

ก็เฉพาะไดเมื่อพระโยคาพจรเจาพิจารณาซึ่งกายดวย

เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ก็เฉพาะไวเมื่อพระโยคาพจรเจาพิจารณาเวทนาซึ่งอาการ ๕ มี
สุขเวทนาเปนอาทิ
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ก็เฉพาะไดเมื่อพิจารณาซึ่งจิตดวยอาการ ๑๘ มีจิตอันกอปรดวย
ราคาเปนอาทิ
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐานนั้น ก็เฉพาะไดเมื่อพิจารณาซึ่งธรรมทั้งหลาย ๕ มีนิวรณเปนอาทิ
พระสติปฏฐาน ๔ ประการ พระโยคาพจรเจาในขณะจิตตาง ๆ ดวยประการดังนี้
พระสัมมัปปธาน ๔ ก็ไดในจิตตาง ๆ พระสัมมัปปธานเปนปฐมนั้นเฉพาะไดกาลเมื่อพระ
โยคาพจรเห็นอกุศลธรรมอันใด อันมิไดเคยบังเกิดแกตนในอาตมาภาพ แลบังเกิดมีแกบุคคลผูอื่น ก็
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- 139 มนสิการในใจวาอาตมาจะปฏิบัติเพื่อจะมิใหบังเกิดแกอกุศลธรรมดังนั้น
อกุศลธรรมบังเกิดได

แลวก็จะพยายามเพื่อจะมิให

สัมมัปปธานเปนคํารบ ๒ ก็ไดเมื่อพระโยคาพจรเจารูวาอกุศลธรรมอันประพฤติเปนไปใน
สันดานแหงตนแลว ก็เพียรเพื่อจะมละเสียซึ่งอกุศลธรรมนั้นจากสันดาน
สัมมัปธานเปนคํารบ ๓ นั้น ไดเมื่อพระโยคาพจรพยายามเพื่อจะยังฌานแลวิปสสนาอันยัง
มิไดเคยบังคับในอาตมาภาพนี้ ก็ใหบังเกิดขึ้น
สัมมัปปธานเปนคํารบ ๔ นั้น ไดเมื่อพระโยคาพจรพยายามยังฌานแลวิปสสนาอันบังเกิด
แลว ก็ใหบังเกิดภิยโยภาพเนือง ๆ ไปมิใหเสื่อมจากสันดาน
พระสัมมัปปธานทั้ง ๔ มีในจิตตุปบาทตาง ๆ ในโลกิยวิปสสนาดังนี้
ฝาพระอิทธิบาททั้ง ๔ นั้น ก็ไดในจิตตาง ๆ เมื่อกระทําฉันทะเปนอธิบดีแลว แลยังกุศล
ธรรมใหบังเกิดในจิตตุปปบาทอันใด จึงไดฉันทิทธิบาทในจิตตุปบาทนั้น เมื่อกระทําวิริยจิตตะปญญา
เปนอธิบดีแลวยังกุศลธรรมใหบังเกิดในจิตตุปบาทใด ๆ จึงไดวิริยจิตตะวิมังสาจิตตุปบาทในอิทธิบาท
นั้น ๆ
ฝาพระอัษฏางคิกมรรคนั้นก็ดี เมื่อเกิดกับดวยโลกิยจิตก็ไดในจิตตาง ๆ กัน
คือพระโยคาพจรปรารภถึงมิจฉาวาจา คือวจีทุจริต ๔ ประการเปนอารมณพิจารณาเห็น
โทษแลว ก็เวนเสียในจิตตุปบาทอันใดจึงเฉพาะใดสัมมาวาจาในจิตนั้น
เมื่อพิจารณาเห็นโทษในมิจฉากัมมันตะ คือ กายทุจริต แลมิจฉา อาชีวะ แลวก็เวนเสียใน
จิตตุปบาทอันใด ก็เฉพาะไดสัมมากัมมันตะ แลสัมมาอาชีวะตาง ๆ กันกับจิตตุปบาทนั้น ๆ
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ จัดเปนแผนกเอาพระสติปฏฐานแลพระสัมมัปปธาน และพระ
อิทธิบาท แลพระสัมมาวาจาเปนอาทิ ก็ดีบัณฑิตไดในจิตตาง ๆ ในกาลเมื่อประพฤติเปนไปแหงโลกิย
วิปสสนาดวยอาการดังนี้
“อิเมสํ ปน จตุนฺนํ ญาณานํ อุปฺปตฺติกาเล” กาลเมื่อพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ บังเกิด
นั้น อันวาพระโพธิปกขิยธรรมทั้งปวงที่ควรจะไดนั้น ก็ไดพรอมกันในขณะจิตเดียว เพราะเหตุมีอารมณ
อันเดียวกันคือยึดหนวงเอาซึ่งพระนิพพานเปนอารมณก็ไดสําเร็จกิจกําจัดขาศึกแหงตน ๆ อาศัยเหตุนี้
พระอริยมรรคทั้ง ๕ ก็ประดับดวยพระโพธิปกขิยธรรม ๓๗ บริบูรณโดยปริยาย
พระอริยผลทั้ง ๔ นั้น คงไดพระโพธิปกขิยธรรมบริบูรณ แต ๓๓ ประการ เวนพระ
สัมมัปปธานทั้ง ๔ เพราะเหตุบมิไดมีพยายามสืบตอไปแลว เปนแตทิฏฐฐานธรรมสุขวิหาร ระงับหทัย
สันดานใหเย็นดุจหนึ่งบุคคลเอากระออมน้ํามารดซ้ําในที่มีเพลิงอันดับแลวนั้น อาศัยเหตุนี้แมวาวิริยะ
เจตสิก
คือสัมมาวายาโมมีในอริยผลจิตก็ดีก็บมิไดมีนามบัญญัติวาเปนองคสัมมัปปธานดวยประการ
ดังนี้
“เอวํ เอกจิตฺเต ลพฺภมาเนสุ เจเตสุ ” ล้ําพระโพธิปกขิยธรรม ๒๗ ประการ อันไดในจิต
อันเดียวดังกลาวมานี้ “เอากาวสติ” สติตัวเดียวมีพระนิพพานเปนอารมณ ก็ไดชื่อวาสติปฏฐาน ๔
ดวยสามารถใหสําเร็จกิจอันมละเสียซึ่งวิปลาส มีสําคัญวางามในเปนอาทิ
“เอกเมว วิริยํ” วิริยะตัวเดียว เอาพระนิพพานเปนอารมณแลวก็ใหสําเร็จกิจ ๔ ประการ
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- 140 อันยังอกุศลบมิไดเคยบังเกิดก็มิใหบังเกิดเปนอาทิก็ไดชื่อวาพระสัมมัปปธาน ๔ ในจิตอันเดียวกัน
ฝายพระโพธิปกขิยธรรมอันเศษ ๕ โกฏฐาส มีพระอิทธิบาทเปนอาทินั้นคงตัว จะลดลง
เจริญขึ้นอยางโกฏฐานทั้งสอง คือพระสติปฏฐานแลพระสัมมัปปธานนี้หาบมิได
นัยหนึ่งพระโพธิปกขิยธรรม ๓๗ นี้ ถาจะวาโดยสภาวะธรรมมิไดวาดวยประเภทที่สําเร็จกิจ
ตาง ๆ ก็คงแต ๑๔ คือสติ ๑ วิริยะ ๑ ฉันทะ ๑ จิตตะ ๑ ปญญา ๑ สัทธา ๑ สมาธิ ๑ ปติ ๑ ปสสัทธิ ๑
อุเบกขา ๑ สัมมาสังกัปปโป ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันโต ๒ สัมมาอาชีโว ๑ เปน ๑๒ ธรรม
ทั้งหลาย ๑๔ นี้ เมื่อจําแนกไปในประเภท ๓๗ นั้น เปนไปดวยอาการ ๖ โกฏฐาส
คือธรรมทั้ง ๙ มีอาการหนึ่ง ๆ นั้น เปนโกฏฐาส ๑
คือธรรมอันหนึ่งตั้งอยูดวยอาการ ๒ นั้น เปนโกฏฐาส ๑
“อถ จตุธา” คือธรรมอันตั้งอยูดวยอาการ ๔ เปนโกฏฐาส ๑
คือธรรมอันตั้งอยูดวยอาการ ๕ เปนโกฏฐาส ๑
คือธรรมอันตั้งอยูดวยอาการ ๘ เปนโกฏฐาส ๑
คือธรรมอันตั้งอยูดวยอาการ ๙ เปนโกฏฐาส ๑ เปน ๖ โกฏฐาส ดวยกัน
ธรรมทั้งหลาย ๘ มีอาการหนึ่ง ๆ นั้น คือ ฉันทะ ๑ จิตตะ ๑ ปติ ๑ ปสสิทธิ ๑ อุเบกขา ๑
สัมมาสังกัปโป ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑
แลธรรมทั้งหลาย ๙ นี้ คงตั้งอยูดวยอาการหนึ่ง ๆ เหตุฉันทะนั้นตั้งอยูดวยอาการเปนแต
ฉันทิทธิบาทสิ่งเดียว
จิตตะก็เปนแตจิตติทิทธิบาทสิ่งเดียว
ปติก็เปนแตปติสัมโพชฌงคสิ่งเดียว
ปสสัทธิก็เปนไดแตปสสัทธิสัมโพชฌงคสิ่งเดียว อุเบกขาก็เปนแตอุเบกขาสัมโพชฌงคสิ่งเดียว วาจา
แลกัมมันตะ แลอาชีวะทั้ง ๓ นั้นก็ดี ก็ตั้งอยูดวยอาการอันเปนองคอัษฏางคิกมรรค คือสัมมาวาจา แล
สัมมากัมมันตะ แลสัมมาอาชีวะ สิ่งเดียว ๆ ธรรมทั้งหลาย ๙ นี้แลไดชื่อวาตั้งอยูดวยอาการอันเดียว
แทบมิไดเจือไปในโกฏฐาสแหงพระโพธิขิยธรรมกองอื่น ๆ เลย
ธรรมอันหนึ่ง ตั้งอยูดวยอาการ ๒ นั้น คือสัทธาสิ่งเดียวตั้งอยูดวยอาการเปนสัทธินทรีย ๑
เปนสัทธาพละ ๑
ธรรมสิ่งเดียวตั้งอยูดวยอาการ ๔ นั้น คือสมาธิสิ่งเดียวเปนไดถึง ๔ อยาง คือเปนสมาธินท
รีย ๑ เปนสมาธิพละ ๑ เปนสมาธิสัมโพชฌงค ๑ เปนสัมมาสมาธิ ในองคอัษฏางคิกมรรค ๑ เปน
อาการคํารบ ๓
ธรรมอันหนึ่งตั้งอยูดวยอการ ๕ นั้น คือปญญาอันเดียวเปนไดถึง ๕ อยาง คือเปนวิมังสิทธิ
บาท ๑ เปนปญญินทรีย ๑ เปนปญญาพละ ๑ เปนธรรมวิจยะสัมโพชฌงค ๑ เปนสัมมาทิฏธิในองค
อัษฏางคิกมรร ๑ จึงเปนอาการคํารบ ๕
ธรรมอันหนึ่งตั้งอยูดวยอาการ ๘ นั้น คือสติตัวเดียวเปนสติปฏฐานถึง ๔ อยาง แลวเปนสติ
นทรียเปนสติพละ เปนสติสัมโพชฌงค เปนอัษฏางคิกมรรค คือสัมมาสติ จึงเปนอาการ ๘
ธรรมอันหนึ่ง ตั้งอยูดวยอาการ ๙ นั้น คือวิริยะตัวเดียวแจกเปนพระสัมมามัปปธาน ๔ เปนวิ
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- 141 ริยิทธิบาท ๑ เปนวิริยินทรีย ๑ เปนวิริยะพละ ๑ เปนวิริยะสัมโพชฌงค ๑ เปนองคมรรคคือสัมมาวายา
โม ๑ เปนคํารบ ๘ ดวยกัน
เหตุใดเหตุดังนั้น พระพุทธโฆษาจารยเจาผูรจนา พระคัมภีรวิสุทธิมรรคบั้นปลายนั้น จึง
นิพนธบางพระคาถาไวในเบื้องปลาย
“เอวํ จุทฺทเสว อสมฺภินฺนา โหนฺติ เต โพธิปกฺขิยา โกฏาสโต สตฺตวิธา สตฺตตึสเภท
โต สกิจฺจนิปฺผาทนโต สรูเปน จ วุตฺติโต สพฺเพว อริยมคฺคสฺส สมฺภเว สมฺภเวนฺติ เต”
อธิบายในบาทพระคาถาวา “เต โพธิปกฺขิกา” อันวาพระโพธิปกขิยธรรม ๓๗ นั้น
จัดเปนสภาวะธรรมมิไดแจกเจือไปก็คงแต ๑๔ เมื่อสงเคราะหเปนโกฏฐาสสราสิได ๗ กอง คือพระสติ
ปฏฐาน ๔ เปนกองตน พระอัษฏางคิกมรรคเปนปริโยสาน
แจกออกเปนประเภท อาการที่สําเร็จกิจแหงตน ๆ โดยสารูปเรียกชื่อตาง ๆ ออกจึงเปน
ประเภท ๓๗ ประการ โดยนัยดังพรรรณนามาแลวนั้น
วามาดวยสภาวะบริบูรณ
นักปราชญพึงรูดวยประการดังนี้

แหงพระโพธิปกขิยธรรม

ในญาณทัสสนวิสุทธิทั้ง

๔

นั้น

แตนี้จะวินิจฉัย ในวุฏฐานพละสมาโยคตอไป
วุฏฐานะ นั้นแปลวาออกจากนิมิตแลปวัตติ นิมิตนั้นคือสังขารธรรมอันตัณหาสมุทัยหาก
ตกแตงจึงไดชื่อวานิมิต
ตัณหาสมุทัย อันเปนเหตุประพฤติเปนไปแหงสังขารธรรมนั้น ชื่อวาปวัตติ กิริยาที่จะออก
จากนิมิตแลปวัตตินี้ ตอเมื่อพระอริยมรรคบังเกิดจึงออกได
แทจริง เมื่อพระโยคาพจรยังจําเริญโลกิยวิปสสนาปญญาอยูนั้นก็ยังบมิไดออกจากนิมิต
แลปวัตติ ยังมิไดออกจากนิมิต เพราะเหตุยกสังขารนิมิตขึ้นสูพระไตรลักษณ แลวพิจารณายึดหนวง
เอาเปนอารมณอยูยังบมิไดออกจากตัณหาสมุทัยอันเปนเหตุ
ประพฤติเปนไปแหงสังขารนิมิตนั้น
อาศัยเหตุฉะนี้โลกิยวิปสสนาปญญาก็ไดชื่อวา ยังบมิไดออกจากภาคทั้ง ๒ คือสังขารนิมิตแลตัณหาป
วัตติ ขณะเมื่อโคตรภูญาณบังเกิดก็ดีก็ยังบมิออกจากตัณหาปวัตติ เหตุโคตรภูญาณบมิได เปน
พนักงานที่จะตัดตัณหาสมุทัยใหขาดได
แตทวาออกจากสังขารนิมิตไดเพราะเหตุละซึ่งอารมณคือ
สังขารนิมิตแลว ก็ยึดหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณเหตุดังนั้นพระโคตรภูญาณจึงไดชื่อวา เอก
โตวุฏฐานคือออกจากภาคอันหนึ่ง
ฝายพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ นั้น ออกจากนิมิต ออกจากปวัตติ ออกจากนิมิต เพราะเหตุ
วางอารมณ คือสละสังขารเสียแลว และหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณ ออกจากปวัตติ เพราะเหตุ
ตัดตัวสมุทัยใหขาดเปนสมุจเฉทปหาน เหตุฉะนี้ พระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ จึงไดชื่อวา อุภโตวุฏฐาน
คือออกจากภาคที่ ๒ นั้น
วิสัชนาการจําแนกในวุฏฐานเปนใจความแตเทานี้

ทีนี้จะจําแนกในพละสมาโยค คือพระอริยมรรคอันประกอบดวยกําลัง ๒ ประการ จึงออก
จากนิมิตแลปวัตติได
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- 142 กําลัง ๒ ประการนั้น คือพระสมถะพละ ๑ พระวิปสสนาพละ ๑ สมถะพละนั้น คือสมาธิ
วิปสสนาพละนั้น คือปญญา
ในขณะเมื่อพระโลกุตตรมรรคญาณบังเกิดนั้น พระสมถะกับพระวิปสสนามีกําลังเสมอกัน
จะยิ่งหยอนกวากันอยางโลกิยะภาวนาหาบมิได แทจริงกาลเมื่อพระโยคาพจร จําเริญโลกิยะสมาบัติ
ทั้ง ๘ นั้น ยิ่งดวยกําลังพระพระสมถะ กาลเมื่อพิจารณาสังขารธรรมดวยอนิจจานุปสสนาเปนอาทินั้น
ยิ่งดวยกําลังพระวิปสสนา ครั้นถึงขณะเมื่ออริยมรรคญาณบังเกิดแลวกําลัง ๒ ประการ มีพระนิพพาน
เปนอารมณ
เปนเอกรสะมีกิจเสมอกันเหตุสภาวะบมิไดลวงซึ่งกัน
เหตุดังนั้นอันวากิริยาอัน
ประกอบดวยพละ ๒ ประการ ก็มีในพระอริยมรรคทั้ง ๔ ดวยประการฉะนี้
สิ้นใจความในพระสมาโยคแตเทานี้
ลําดับนี้จะวาดวยปหาตัพพะธรรมตอไป คือธรรมทั้งหลายอันพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔
จึงพึงมละเสียตามสมควรแกกําลังแทจริง พระอริยมรรคทั้ง ๔ นั้น ใหสําเร็จกิจมละเสียซึ่ง
ปจจนิกธรรมทั้งหลาย ๑๘ กลาวคือสังโยชน ๑ กิเลส ๑ มิจฉัตตะ ๑ โลกธรรม ๑ มัจฉริยะ ๑ วิปลาส
๑ คันถะ ๑ อคติ ๑ อาสวะ ๑ โอฆะ ๑ โยคะ ๑ นิวรณ ๑ ปรามาส ๑ อุปาทาน ๑ อนุสัย ๑ มนทิล ๑
อกุศลกรรมบถ ๑ อกุศลกรรมบถ ๑ อกุศลจิตตุปบาท ๑ สิริเปน ๑๘ ชื่อวาปจจนิกธรรม
อันวาธรรมทั้งหลาย ๑๐ มีกามราคะเปนอาทิ ชื่อวาสังโยชน เหตุประกอบไวซึ่งขันธสันดาน
ในปรโลก ใหเนื้องกันกับขันธสันดานในอิธโลก แลประกอบไวซึ่งกรรมดวยผลแหงกรรม แลประกอบ
ไวซึ่งสัตวกับดวยสังขารทุกข จึงไดชื่อวาสังโยชน
ล้ําสังโยชน ๑๐ นั้นยกเอาแตสังโยชน ๕ คือรูปราคสังโยชน ๑ อรูปราคสังโยชน ๑ มาน
สังโยชน ๑ อุทธัจจสังโยชน ๑ อวิชชาสังโยชน ๑ เปนคํารบ ๕ ชื่อวาอุทธัมภาคิยสังโยชน เหตุ
ประกอบไวซึ่งขันธสันดานเปนอาทิ อันบังเกิดในภาคเบื้องบน คือรูปภพอรูปภพ
สังโยชนอีก ๕ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สี ลัมพัตตะปรามาส ๑ กามราคะ ๑
ปฆิฆะคือโทโส ๑ เปนคํารบ ๕ ชื่อวา อโธภาคิยสังโยชน เหตุประกอบไวซึ่งขันธสันดานเปนอาทิอัน
บังเกิดในเบื้องต่ํา คือกามภพ
ธรรมทั้งหลาย ๑๐ คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ มานะ ๑ ทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ ถีนะ ๑
อุทธัจจะ ๑ อหิริกะ ๑ อโนตตัปปะ ๑ เปน ๑๐ ประการดวยกันชื่อวากิเลส เหตุเศราหมองดวยตนเอง
แลยังสัมปยุตธรรมใหเศราหมอง
ธรรม ๑๐ ประการนี้ มีมิจฉาทิฏฐิเปนตน มีมิจฉาสมาธิเปนปริโยสานกับทั้งมิจฉาวิมุตติหยั่ง
ศรัทธาลงไปในที่ผิด แลมิจฉาญาณเปนคํารบ ๑๐ ชื่อมิจฉัตตะ เหตุประพฤติเปนไปในทางผิดเปนกาม
สุขัลลิกานุโยค แลอัตตกิลมถานุโยค
ธรรมทั้งหลาย ๘ คือ ลาภ ๑ อลาภะ หาลาภบมิได ๑ ยโส คือมียศ ๑ อยโส ๑ คือหายศบ
มิได ๑ คือความสุข ๑ คือความทุกข ๑ คือความนินทา ๑ คือความสรรเสริญ ๑ ธรรม ๘ ประการนี้ ชื่อ
วาโลกธรรม เหตุวาขันธาทิโลกประพฤติเปนไปตราบใด ธรรม ๘ ประการนี้ ก็บไดเสื่อมสูญตราบนั้น
เทียรยอมประพฤติตามซึ่งโลก ๆ ก็ประพฤติตามซึ่งธรรม ๘ ประการ ๆ จึงไดชื่อวาโลกธรรม
ในที่นี้จะยกเอาธรรม ๒ ประการ คือโลภอันยินดีในลาภเปนอาทิ ๑ คือโทสาอันเคียดแคน
เพราะหาลาภบมิไดเปนอาทิ ๑ ชื่อวาโลกธรรมคงแต ๒
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- 143 มิจฉริยะ ๕ นั้น คือ อาวาสมัจฉริยะ ความตระหนี่ในอาวาส ๑ คือ กุลมัจฉริยะ ความตระหนี่
ในตระกูลโยมอุปฏฐาก ๑ คือลาภมัจฉริยะความตระหนี่ในจตุปจจัยลาภ ๑ คือธรรมมัจฉริยะ ความ
ตระหนี่ในสรีระวรรณแลสัทธาธิคุณวรรณ ๑ เปน ๕ ประการดวยกัน
ถาจะวาใจความ ก็ไดแกมัจฉริยะเจตสิกตัวเดียว เกิดกับโทสะจิตคิดแตวาจะมิใหมีสิ่ง ๕
ประการ มีอาวาสเปนตน แกบุคคลผูอื่น ใหเปนของอาตมาผูเดียว ถาเห็นวามีทั่วไปแกบุคคลผูอื่นแลว
ก็ใหอดกลั้นบมิได
วิปลาส ๓ ประการนั้น คือ สัญญาวิปลาส ๑ จิตวิปลาส ๑ ทิฏฐิวิปลาส ๑ ประพฤติเปนไป
โดยเห็นวาเที่ยง วาสุข วาตัว วาตน วางาม ในวัตถุทั้งหลายอันบมิเที่ยงมิเปนสุข ใชตน ใชงาม
ธรรม ๔ ประการ คืออภิชฌา ๑ พยาบาท ๑ คือสีลัพพัตตะปรามาส ๑ คืออิทังสัจจภินิเวส
คือมั่นในคําของตนวาสัตววาบุคคลนั้นมีจริง จะวาอยางอื่นนั้นผิดไป ๑
แลธรรม ๕ ประการนี้มีชื่อวาคันถะ เหตุวาผูกพันรัดรึงตรึงไวซึ่งนามกายรูปกาย ในสังสาร
ทุกขหาที่สุดบมิได
อคตินั้นแจกออกดวยอาการเปน ๔ คือ ฉันทาคติ ๑ โทสาคติ ๑ โมหาคติ ๑ ภยาคติ ๑
เปน ๔ ประการ ยกเอาใจความเปนแต ๒ คือ กระทําซึ่งกิจอันบพึงกระทํา ดวยรักษาโกรธดวยหลง
ดวยกลัว ๑ คือ มิไดกระทําซึ่งกิจอันควรจะพึงกระทําดวยเปนอาทิ ๑ เปนใจความแต ๒ ประการเทานี้
ชื่อวาอคติ เหตุเปนที่พระอริยเจาทั้งหลายบมิพึงดําเนินไป
ธรรม ๔ ประการคือราคะอันยินดีในกาม ๑ คือราคะอันประกอบดวยสัสสตะทิฏฐิ ๑ คือราคะ
อันประกอบดวยอุจเฉททิฏฐิ ๑ คืออวิชชา ๑
แลธรรม ๔ ประการนี้ ชื่อวาอาสวะดวยเหตุ ๓ ประการ คือประพฤติเปนไปโดยธรรม ตราบ
เทาถึงโคตรภู เปนไปตามภพตราบเทาถึงภวัคคะพรหม ก็เปนอารมณแหงอาสวะไดสิ้น ๑
คือเปนกระแสไหลออกบมิขาดสายดวยอสุจิ คือกิเลสโดยทวารทั้ง ๖ อันบุคคลมิไดสํารวม
รักษา ดุจหนึ่งน้ําอันไหลออกจากชองกระออม ๑ คือเปนเหตุสั่งสมซึ่งสังขารทุกข ๑
อาศัยเหตุ ๓ ประการนี้ ธรรม ๔ ประการจึงไดนามชื่อวา อาสวะแลอาสวะธรรมทั้ง ๔ นั้นแล
ชื่อวาโอฆะ ชื่อวาโยคะ
ชื่อวาโอฆะนั้น ดวยสภาวะฉุดคราไวซึ่งสัตวอันตกลงในกระแสโอฆะใหลมจมอยูในภพสาคร
แลใหมีมหาสมุทร จตุราบายจะลวงขามไดดวยยาก
ชื่อวาโยคะนั้น ดวยอรรถวาประกอบไวซึ่งสัตวทั้งหลายกับดวยอารมณแลความทุกข บมิให
พรางออกได อธิบายวาบมิไดสละอารมณมีอาการอันเคยถือเอานั้น
อนึ่ง สัตวผูกระทําซึ่งบาปเห็นปานใด จึงไดเสวยความทุกขเวทนา ก็ประกอบซึ่งสัตวนั้นไว
ดวยบาปเห็นปานนั้นเนือง ๆ จึงไดชื่อวาโยคะ
ธรรม ๕ ประการ คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑ อุทธัจจะกุกกุจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑
เปนคํารบ ๕ ชื่อวานิวรณ ดวยอรรถวากั้นกําบังเสียซึ่งกุศลจิต คือฌานสมาบัติในเบื้องตน แลนําจิต
สันดานไปสูวาสนาคือกิเลส แลวก็ปกปดเสียมิใหพิจารณาเห็นซึ่งกุศลเปนอาทิ ดุจหนึ่งวัตถุอันบุคคล
กั้นกําบังไวดวยฝาแลบานประตูหนาตางเปนตน จึงไดชื่อวานิวรณธรรม
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- 144 แลปรามาสนั้น เปนชื่อแหงมิจฉาทิฏฐิ ๆ ชื่อวาปรามาส เหตุลวงเสียซึ่งสภาวะมีสุภเปนอาทิ
แหงธรรมทั้งหลายมีกายเปนตนแลวประพฤติดวยอาการอันถือวางามเปนอาทิ
อุปาทาน ๕ นั้น มีนัยกลาวแลวในปฏิจจสมุปปาทนิเทศนั้นแลว ธรรม ๗ ประการ คือ กาม
ราคะ ๑ ปฏิฆะ ๑ มานะ ๑ มิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ ภวราคะ ๑ อวิชชา ๑ เปนคํารบ ๗ ชื่อวาอนุสัยดวย ดวย
อธิบายวา
อันบุคคลมิไดหักหาญกําจัดเสียดวยพระอริยมรรคญาณก็ยังมีกําลังกลาสามารถจะเปน
ปจจัยแกกามราคะ เปนอาทิเนือง ๆ ไปเมื่อยังไมไดพรอมดวยปจจัยก็นอนนิ่งสงบอยู ครั้นพรอมดวย
ปจจัยแลว ก็บังเกิดกําเริบใหลวงทุจริต ถึงกาย วาจา
ธรรม ๓ ประการ คือราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ชื่อวามละแปลวามลทิน ดวยอธิบายวา
ตนเองก็เศราหมองไมบริสุทธิ์แลวกระทําซึ่งธรรมทั้งหลาย อันประกอบดวยตนนั้นใหเศราหมองมิให
บริสุทธิ์ ดุจหนึ่งเปอกตม เหตุฉะนี้จึงไดชื่อวามลทิน
อกุศลกรรมบถมีประเภท ๑๐ ประการ มีปาณาติบาทเปนตน มีอภิชฌาเปนปริโยสาน ไดนาม
ชื่อวาอกุศลกรรมบถ ดวยอธิบายวาเปนขาศึกแกกุศล เปนคลองหนทางทุคติ คือบายภูมิทั้ง ๔
อกุศลจิตตุปบาทมีประเภท ๑๒ คือ โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒ เขาดวยกัน
เปน ๑๒
พระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ ใหสําเร็จกิจมละเสียซึ่งปฏิปกขธรรมทั้งหลายมีสังโยชนเปนตน
โดยสมควรแกประกอบตามลําพัง
มีปุจฉาวา “กถํ” พระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ ใหสําเร็จกิจมละเสียซึ่งปฏิปกขธรรม ควรแก
ประกอบนั้น มีประการดังฤๅ
มีคําวิสัชนายกวาแตสังโยชนกอน ล้ําสังโยชน ๑๐ ประการ พระโสดาปตติมรรคญาณ ให
สําเร็จกิจประหารเสียซึ่งสังโยชน ๕ ประการ อันเปนสวนเสพกามธาตุ คือสักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑
สีลัพพัตตปรามาส ๑ กามราคะ ๑ ปฏิฆะคือโทสะ ๑ เปน ๕ ประการ
สักกายทิฏฐินั้นสังเคราะหเอาทิฏฐิ ๖๒ อันมีสักกายทิฏฐิเปนประธาน
แลสังโยชน ๓ ตัว คือ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรามาสนั้นพระโสดาปตติมรรคญาณฆาเสีย
หาเศษมิได
ฝายกามราคะแลปฏิฆะนั้น
พระโสดาบันแบงประหารเสียแตที่มีกําลังอันจะใหบังเกิดใน
อบาย แลกามราคะปฏิฆะอันเหลืออยูใยสันดานพระโสดาบันนั้น ก็จัดเปน ๒ สถาน ๆ หนึ่งเปนอยาง
หยาบสถานหนึ่งเปนอยางสุขุม
อยางหยาบนั้นเปนสวนอันพระสกทาคามิมรรคญาณจะพึงฆาเสีย
อยางสุขุมนั้นเปนสวนพระอนาคามิมรรคญาณจะพึงฆาเสีย จึงสิ้นอโธภาคิยสังโยชน ๕ ประการ ดวย
กําลังพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔
ยังอทุธัมภาคิยสังโยชน ๕ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะอวิชชานั้น เปนสวนอัน
พระอรหัตตมรรคญาณพึงฆาเสียแทจริง
พระอริยมรรคญาณเบื้องต่ําทั้ง ๓ นั้น จะไดแบงปนฆาเสียบางอยางกามราคะปฏิฆะนั้นหาบ
มิได
เนื้อความจะไปขางหนานั้นก็ดี ถาวาสวนสังกิเลสใด ๆ อันพระอริยมรรคญาณองคใดฆาเสีย
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- 145 แตทวาหานิยมลงวา ฆาเสียแทจริงไมนักปราชญพึงเขาใจวา สังกิเลสนั้นกําลังที่จะใหถึงอบายแบงปน
ประหารเสียแตพระ
อริยมรรคญาณเบื้องต่ํานั้นบางแลว ถานิยมลงวาฆาเสียแทจริงในที่ใด ก็พึงเขาใจวา
สังกิเลสนั้นเฉพาะฆาเสียดวยอริยมรรคเบื้องบนสิ่งเดียว พระอริยมรรคญาณบังเกิดกอนนั้น บมิได
แบงปนประหารเสียบางเลยเหมือนอยางอุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการ อันพระอรหัตตมรรคญาณ
ประการเสียนี้เถิด
ถากิเลสทั้ง ๑๐ ยกเอาแตกิเลส ๒ ตัว คือ ทิฏฐิ กับวิจิกิจฉา เปนสวนพระโสดาบันฆาเสีย
ไดทั้งสิ้น พระอนาคามิมรรคญาณประการเสียซึ่งโทสกิเลส
พระอรหัตตมรรคญาณสังหารกิเลส ๗ ตัว คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ มานะ ๑ ถีนะ ๑ อุทธัจจะ
๑ อหิริกะ ๑ อโนตตัปปะ ๑ เปนคํารบ ๗ ดวยกัน บรรดามิจฉัตตะเปน ๑๐ ประการ ยกเอาแต ๔ คือ
มิจฉาทิฏฐิ ๑ มุสาวาท ๑ มิจฉากัมมันตะ ๑ มิจฉาอาวีชะ ๑ เปนสวนอันพระโสดาปตติมรรคพึงฆาเสีย
มิจฉัตตะ ๓ ตัว คือมิจฉาสังกัปโป ๑ ปสุณาวาจา ๑ ผรุสวาจา ๑ เปนสวนอันพระ
อนาคามิมรรคญาณพึงฆาเสีย
ยังมิจฉัตตะอีก ๖ ตัว คือ สัมผัปปลาป ๑ มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑ มิจฉาสมาธิ ๑
มิจฉาวิมุตติ ๑ มิจฉาญาณ ๑ เปน ๖ ประการดวยกัน เปนสวนมิจฉัตตะอันพระอรหัตตมรรคญาณไดฆา
เสีย
ความเคียดแคนในโลกธรรม คือโกรธแคนดวยหาลาภหายศบมิไดและเคียดแคนดวยทุกข
และเขานินทา ความโกรธตัวนี้พระอนาคามิมรรคญาณพึงฆาเสีย
ความยินดีในโลกธรรมมีลาภเปนอาทิ ขาดดวยพระอรหัตตมรรคญาณ มัจฉริยมรรค ๕
ประการ มีตระหนี่ในอาวาสเปนอาทินั้นเปนสวนพระโสดาปตติมรรคญาณฆาเสียแทจริง
วิปลาส ๓ ประการ คือสัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส อันประพฤติเปนไปโดย
สําคัญวาเที่ยง ในสิ่งอันบมิไดเที่ยง เห็นวาเปนตัวเปนตน ในสิ่งอันใชตัวใชตน กับทิฏฐิวิปลาสอันเห็น
วา สุขในกองทุกขและเห็นวางามในกองอสุภ วิปลาสเหลานี้เปนสวนอันพระโสดาปตติมรรคพึงฆาเสีย
พระอนาคามิมรรคญาณประการเสียซึ่งสัญญาวิปลาส แลจิตตวิปลาสอันสําคัญวางาม ใน
สิ่งอันมิงาม
พระอรหัตตมรรคญาณประหารซึ่งสัญญาวิปลาส จิตวิปลาสอันสําคัญวาสุขในกองทุกข
ล้ําคันถะ ๔ ยกเอาแต ๒ คือสีลัพพัตตปรามาส กายคันถะ และอิทังสัจจาภินิเวส กายคันถะ
เปนสวนพระโสดาปตติมรรคพึงฆาเสีย พระอนาคามิมรรคญาณประหารเสียซึ่งพยาบาท กายคันถะอัน
เดียวพระอรหัตตมรรคญาณก็ประหารเสียซึ่งคันถะอันหนึ่ง คืออวิชชา
อคติ ๒ ประการนั้น เปนสวนพระโสดาปตติมรรคญาณประหารเสียทั้งสิ้น
แทจริงในกองอาสวะโอฆะโยคะนั้น พระโสดาปตติมรรคญาณไดประหารเสียซึ่งทิฏฐิอา
สวะ ทิฏฐิโอฆะ ทิฏฐิโยคะ พระอนาคามิมรรคญาณประหารเสียซึ่งอวิชชาสวะ อวิชชาโอฆะ อวิชชา
โยคะ
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- 146 ในนิวรณธรรมนั้น พระโสดาปตติมรรคญาณฆาเสียแตวิจิกิจฉานิวรณ ๓ ตัว คือ กามฉันทะ
พยาบาท กุกกุจจะ นี้เปนสวนนิวรณอันพระอนาคามิมรรคพึงฆาเสีย
ยังมีถีนมิทธนิวรณ แลอุทธัจจนิวรณ ๒ ตัวนี้ เปนสวนพระอรหัตตมรรคญาณพึงประหารเสีย
บรรดาอุปาทานทั้งหลาย ๔ นั้น แมวารูปราคะ อรูปราคะ ก็นับเขาในกามุปาทาน เพราะเหตุ
วาโลกิยธรรมทั้งปวงนั้น มาในวาระบาลีวา “กามา” ดวยสามารถแหงวัตถุกาม เหตุดังนั้น อันวากามุ
ปาทานนี้จึงยกมาเปนสวนอันพระอรหัตตมรรคญาณพึงฆาเสียในภายหลัง
อุปาทาน ๓ ตัว คือทิฏฐิอุปาทาน และสีลัพพัตตุปทาน และอัตตวาทุปาทานนั้น เปนสวน
อันพระโสดาปตติมรรคญาณไดประหารเสียกอนแลว
ล้ําอนุสัย ๗ ประการนั้น ยกแยกออกแตสอง คือทิฏฐิอนุสัยกับวิจิกิจฉาอนุสัย ๒ ตัวนี้ เปน
สวนอันพระโสดาปตติมรรคญาณฆาเสียแทจริง
อนุสัย ๒ ตัว คือกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยนั้น เปนสวนพระอนาคามิมรรคญาณพึง
ประหารเสีย
อนุสัยอีก ๓ ตัว คือ กามานุสัย ภวรราคานุสัย อวิชชานุสัย เปนสวนพระอรหัตตมรรคญาณ
พึงฆาเสีย
ล้ํามลทิน ๓ ประการ พระอนาคามิมรรคญาณประหารเสียซึ่งมลทินตัวหนึ่ง คือโทสมละ
ยังมลทินอีก ๒ คือ ราคมละ และโมหมละนั้น เปนสวนพระอรหัตตมรรคญาณพึงประหาร
เสีย
ในกองอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั้น ยกเอาแต ๕ คือ ปาณาติบาท ๑ อทินนาทาน ๑
กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาส ๑ มิจฉาทิฏฐิ ๑ เขาดวยกันเปน ๕ สวนกรรมบถอันพระโสดาปตติมรรค
ญาณไดประหารเสีย
อกุศลกรรมบถ ๓ ตัว คือ ปสุณาวาจา และผรุสวาจา และพยาบาทเปนสวนพระ
อนาคามิมรรคญาณไดฆาเสีย
พระอรหัตตมรรคญาณไดประหารเสีย ซึ่งอกุศลกรรมบถ ๒ คือ สัมผัปปลาป กับอภิชฌา
ในกองอกุศลจิตตุปบาท ๑๒ นั้น พระโสดาปตติมรรคญาณไดฆาเสีย ๕ จิตตุปบาทคือโลภ
มละจิตกอปรดวยทิฏฐิ ๔ กับวิจิกิจฉา ๑
พระอนาคามิมรรคญาณไดประหารเสียซึ่งอกุศลจิต ๒ คือโทสมูล เปนสสังขาริก ๑ อสังขา
ริก
ยังอกุศลจิตตุปบาท ๕ คือโลภมูลจิต อันปราศจากทิฏฐิ ๔ กับ อุทธัจจจิต ๑ เปนสวนอัน
พระอรหัตตมรรคญาณฆาเสีย
และพระอริยมรรคญาณองคใด ๆ ฆาเสียซึ่งอกุศลธรรม ๒ กอง คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ กอง
อกุศลจิตตุปบาท ๑๒ กอง ๑ พระอริยมรรคญาณองคนั้นก็ไดชื่อวามละเสียซึ่งอกุศลธรรมนั้น เหตุใด
เหตุหนึ่ง พระพุทธโฆษาจารยจึงกลาวไวในเบื้องตนวา พระอริยมรรคญาณทั้ง ๘ ใหสําเร็จกิจมละเสีย
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- 147 ซึ่งปจจนิกธรรมทั้งหลาย มีประโยชนเปนอาทินั้นโดยสมควรแกกําลังดวยประการดังนี้แล
จึงมีคําปรวาทีโจทนาวาพระอริยมรรคญาณ ๔ มละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย มีสังโยชน
เปนอาทิฉันใด แลอกุศลกรรมมีสังโยชนเปนตนนั้น เปนอดีตหรือ หรือเปนอนาคต หรือเปนปจจุบัน
ถาจะวาพระอริยมรรคมละเสียซึ่งอกุศลธรรม อันเปนอดีตความเพียรอันสัมปยุตดวยพระ
อริยมรรคนั้น ก็หาผลหาประโยชนบมิได เพราะเหตุอกุศลธรรมทั้งหลายสิ้นไปลวงไปหามีเองไมกอน
แลว พระอริยมรรคก็พลอยมละเสียเมื่อภายหลัง จะไดมละเสียดวยกระทําเพียรนั้นหาบมิได
อนึ่ง ผิวาพระอริยมรรคญาณนั้น มละเสียซึ่งอกุศลธรรมมีสังโยชนเปนอาทินั้นเปนอนาคต
มิฉะนั้นความเพียรพยายามนั้นก็คงวาหาผลหาประโยชนมิได เพราะเหตุไรเลา เพราะอกุศลธรรมที่จะ
พึงมละเสียนั้นยังหามีไมในขณะเพียรนั้น
ถาจะวาพระอริยมรรคญาณทั้ง ๔ มละเสียซึ่งอกุศลธรรมมีสังโยชนอาทินั้นเปนปจจุบัน ถา
จะวาดังนั้นก็ยังบมิพนจากโทษคือความเพียรหาผลหาประโยชนบมิไดนั้น
เพราะเหตุอกุศลธรรมมี
สังโยชนทั้งหลายอันจะพึงมละเสียนั้น มีพรอมกันกับดวยความเพรียร เกิดพรอมกันก็พากันดับไปจะวา
ใครมละใคร ใครผจญใคร ใครฆาใคร ก็บมิรูจะวาได
อนึ่งโสด บุคคลผูมีจิตกําหนัดอยูดวยราคะ ก็ไดชื่อวามละเสียซึ่งราคะในขณะอันกําหนัด
นั้น บุคคลผูโกรธก็จะมละเสียซึ่งความโกรธทั้งโกรธนั้น บุคคลผูหลงและกระดางดวยมานะ และกอปร
ดวยมิจฉามิฏฐิและมีจิตฟุงซานสงสัยอยู และถึงซึ่งกิเลสมีกําลังก็จะเปนอันมละเสียซึ่ง โมหะ มานะ
ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉานุสัยกิเลส กุศลกับอกุศลกรรมก็ประพฤติเนื่องกํากับเปนคูดุจหนึ่งโคเทียมแอก
อันเดียวกัน เมื่อวากุศลอกุศลเขาปนกันเกิดฉะนี้พระอริยมรรคภาวนา ก็ไดชื่อวาสังกิเลสเกิดกับดับ
พรอมดวยสังกิเลสบริสุทธิ์มิได
อนึ่ง ถาจะวาพระอริยมรรคญาณ มละอกุศลธรรมมีสังโยชนเปนอาทิเปนอดีตนั้นก็หาบมิได
เปนอนาคตก็หาบมิได เปนปจจุบันนั้นก็หาบมิได ถาจะวาดังนั้นก็เปนอันวามรรคญาณภาวนาหามีไมใน
กิริยาที่กระทําอริยมรรคอริยผลใหแจงก็หามีไม กิริยาที่มละกิเลสก็หามีไม ที่จะตรัสรูธรรมวิเศษก็หามี
ไม เหตุอะไรเลา เหตุวากิเลสธรรมทั้งหลายทั้งปวงในกาลทั้ง ๓ และพระอริยมรรคญาณมิไดมละ
กิเลสอันเปนอดีตเปนอาทิแลว ก็ไดชื่อวามรรคภาวนาเปนอาทินั้นหาบมิได
คําสักกวาทีบริหารวา “อตฺถิ มคฺคภาวนา อตฺถิ ผลสจฺฉิ กิริยา อตฺถิ กิเลสปหานํ อตฺถิ
ธมฺมาภิสมโย” แมวาพระอริยมรรคมิไดมละอกุศลธรรมเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบันดังนั้น และ
จะมิไดมีมรรคภาวนา จะไมมีผลสัจฉิกิริยา และจะมิไดมีกิเลสปหานแลธรรมาภิสมัยนั้น อันมรรคภาวนา
และผลสัจฉิกิริยาเปนอาทินั้นคงมีเปนแท
ฝายปรวาทีจึงยอนถามวา “เสยฺยถาป ตรุโณ อมฺพรุกฺโข” อันวาตนไมมะมวงหนุมมีผล
ยังมิไดบังเกิด มีบุรุษผูหนึ่งมาตัดมูลรากแกวแหงตนมะมวงนั้นเสีย ผลมะมวงที่ยังมิไดเกิด และควรจะ
บังเกิดในภายภาคหนา ก็บังเกิดบมิได ก็ชื่อวาผลนั้นถึงแกพินาศฉิบหาย เพราะบุรุษตัดรากเสียนั้น
เมื่อพระโยคาพจรพิจารณาเล็งเห็นซึ่งโทษในอุปาทะ คือขันธอันบังเกิดและฉิบหายเขาใจเปนแทวา
ขันธนั้นเปนเหตุเปนปจจัยแกกิริยาอันบังเกิดแหงกิเลส เมื่อหาขันธบังเกิดมิไดแลว กิเลสก็มิไดบังเกิด
เมื่อพิจารณาเห็นโทษในอุปาทะ ถือขันธมันมีความเกิด ความฉิบหายฉะนี้แลว จิตแหงพระโยคาพจร
เจานั้น ก็เรงเหนื่อยหนายจากอุปาทะ สละอาลัยแลวก็เเลนไปในอนุปปาทะ คือพระอมตะมหานิพพาน
อันหาความเกิดความฉิบหายบมิได อันวากิเลสทั้งหลายใดที่ยังมิไดบังเกิด แตทวาคอยโอกาสจะ
บังเกิด เพราะเหตุปจจัยคือขันธ อันวากิเลสที่ยังมิไดบังเกิดนั้นแล ก็บมิไดบังเกิดขึ้นได อาศัยเหตุนี้
พระโยคาพจรมีจิตอันสัมปยุตดวยพระอริยมรรคญาณ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานเปนอารมณ ก็ไดชื่อวา
กิเลสทั้งหลายนั้นอันพระอริยมรรคมละเสีย ก็ถึงแกพินาศฉิบหายเพราะเกิดขึ้นมิไดดุจผลมะมวงนั้น
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- 148 กิริยาที่จะดับกิเลสก็อาศัยแกดับเหตุคือขันธ จะดับทุกขก็อาศัยแกดับเหตุคือกิเลส เมื่อดับ
ทุกขแลวก็เปนอันดับผล อาศัยเหตุฉะนี้นักปราชญพึงเขาในเปนแทวา ความเพียรคงมีผล กิรย
ิ าที่
เจริญมรรคและผลทําใหแจงและกิเลสประหารก็มีเปนแท ดวยประการดังนี้
มีคําอธิบายในขอความซึ่งวากิเลสทั้งหลาย ยังมิไดบังเกิดและบังเกิดขึ้นบมิไดในภายหนา
เพราะวาจําเริญมรรคภาวนา และไดชื่อวาพระอริยมรรคมละเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายนั้น
ขอความอันนี้แล เปนอันแสดงกิริยามละเสียซึ่งภูมิลัทธิกิเลสคือกิเลสอันมีภูมิตั้งไดแลว
และบังเกิด ภูมินั้นจะไดแกขันธสันดานอันบังเกิดเปนอารมณแหงวิปสสนาปญญา คือขันธแหงปุถุชน
อันบังเกิดในภพทั้ง ๓ คือ กามเทพ และรูปเทพ และอรูปภพ อันปุถุชนผูเปนเจาของขันธ ยังบมิได
พิจารณากําหนดขันธนั้น ดวยปญญาและพระวิปสสนาขันธนั้นไดชื่อวาเปนภูมิที่เกิดแหงกิเลสอันนอน
ประจําอยูในขันธสันดานนั้น จําเดิมแตกําเนิดในกาลใด ๆ ก็เปนภูมิที่เกิดกิเลสในกาลนั้น ๆ ขันธใน
อดีตก็เปนที่ตั้งแหงกิเลสในอดีตขันธ ในปจจุบันก็เปนภูมิที่เกิดแหงกิเลสในปจจุบันขันธในอนาคตเปน
ภูมิที่เกิดแหงกิเลสในอนาคต อนึ่งขันธอยางนี้ ถาเปนกามาพจรขันธก็เปนวัตถุที่อยูแหงกิเลสอันมี
อนุสัย อันบุคคลมิไดมละดวยมรรคญาณในกามาพจรสันดาน ถาเปนรูปาพจรขันธ แลอรูปพจรขันธก็
เปนวัตถุที่อยูแหงอนุสัยกิเลส
อันบุคคลยังมิไดมละเสียดวยพระอริยมรรคญาณ
ในรูปาพจรขันธ
สันดาน แลอรูปาพจรขันธสันดาน กิเลสอันประจําอยูในขันธสันดานแหงปุถุชนดังพรรณนามาฉะนี้ เมื่อ
ยังมิไดโอกาสก็ยังสงบแตทวาคอยจะบังเกิดกําเริบขึ้นในขณะเมื่อไดโอกาสขางหนา กิเลสอยางนี้แล
ไดชื่อวาภูมิลัทธิกิเลส
ก็ถาแลบุคคลผูเปนเจาของขันธนั้น พิจารณากําหนดขันธทั้งปวงดวยพระวิปสสนาปญญา
ตราบเทาถึงพระอริยมรรคญาณบังเกิดตนก็ตั้งอยูในอริยภูมิ มีพระโสดาบันเปนอาทิแลว ก็มละเสียซึ่ง
กิเลสอันเปนมูลแหงวัฏฏทุกข
อันประพฤติเปนไปในขันธสันดานกอนดวยพระอริยมรรคมีพระโสดา
ปตติมรรคเปนอาทินั้น จําเดิมแตนั้นไปขันธสันดานแหงพระอริยบุคคลนั้น ๆ ก็มิไดนับเขาวาเปนภูมิ
เหตุบมิเปนวัตถุที่เกิดแหงวัฏฏมูลกิเลสที่มละเสียแลวนั้น
ฝายโลกียปุถุชนทั้งปวง อันมีกิเลสเปนมูลแหงวัฏฏสงสารประจําอยูในสันดานเปนนิตย
เหตุบมิไดมละเสียซึ่งอนุสัยกิเลสแมวาจะกระทําทํากรรมสิ่งใด ๆ เปนฝายกุศลแลอกุศลก็ดี ก็ลวนเปน
มูลแหงวัฏฏทุกข อันประจําอยูในขันธสันดานแหงปุถุชนนั้นจะวาประจําอยูในรูปขันธสิ่งเดียว มิไดอยู
ในขันธอันอื่น มีเวทนาขันธเปนอาทิ ก็วาได จะวาประจําอยูใน เวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณขันธ แต
ละสิ่ง ๆ ก็อยาพึงวา เหตุวาวัฏฏมูลกิเลสนั้นประจําอยูในขันธทั้ง ๕ หาสวนวิเศษเปนแผนบมิได ดุจ
หนึ่งวารสปฐวีเปนอาทิถาซาบอยูในตนไม แทจริงในเมื่อตนไมใหญตั้งอยูในพื้นปฐวี อาศัยรสปฐวีแล
รสอาโปเปนอุปการแลว ก็วัฒนาการจําเริญดวยรากแลลําตนและคาคาบ กิ่งนอยกิ่งใหญใบออนใบแก
ผลิดอกออกผลยังนพดลใหบริบูรณดวยปริมณฑลกิ่งกาน
ก็ประดิษฐานสืบรุกขประเพณีดวยพืช
ปรัมปราตราบเทากัลปาวสาน อันวารสปฐวี แลรสอาโปก็ดี จะวาตั้งอยูในรากสิ่งเดียว มิไดตั้งอยูในลํา
ตนเปนอาทิก็อยาพึงวา จะวาอยูในประเทศมีมูลเปนตนมีผลเปนที่สุด แตละสิ่งเดียว ๆ ก็วาบมิได เหตุ
วารสปฐวีเปนอาทินั้นซาบไปในพฤกษาพยพหาสวนเศษบมิไดก็ดี
แลกิเลสอันประจําอยูในขันธ
สันดานแหงปุถุชนก็มีอาการเหมือนดังนั้น ผิวาบุรุษผูใดผูหนึ่ง มีจิตเหนื่อยหนายปรารถนาจะไมให
ตนไมนั้นจําเริญดวยดอกแลผลสืบตอไปจึงเอาเงี่ยงกระดูกปลาอาบยาพิษ ตอกเขาในตนไมนั้นทั้ง ๔
ทิศ ดวยอํานาจพิษครอบงํากําจัดเสีย ซึ่งรสปฐวีแลอาโปใหเหือดแหงไป ตนไมนั้นก็มิอาจเพื่อจะยัง
รุกขสันดานใหบังเกิดสืบตอไปไดฉันใดก็ดี เมื่อกุลบุตรผูเปนเจาของขันธ มีกมลกระสันเหนื่อยหนาย
ในขันธปวัตติแลว ก็ปรารถนาเพื่อจะจําเริญมรรคภาวนาทั้ง ๔ ในขันธสันดานแหงอาตมา มีอุปมาดุจ
ดังบุรุษประกอบยาพิษไวในทิศทั้ง ๔ แหงตนไม อันวาขันธสันดานแหงกุลบุตรนั้น อันกําลังยาพิษ คือ
จตุมรรคญาณครอบงําสัมผัสกําจัดวัฏฏมูลกิเลสใหสิ้นหาเศษบมิได แตนั้นไปก็มีแตประเภทแหงกรรม
ทั้งปวง มีกายกรรมเปนอาทิถึงซึ่งสภาวะ เปนแตกิริยาอพยากฤต หาผลหาวิบากบมิได แลขันธสันดาน
นั้นก็ถึงซึ่งสภาวะจักมิไดบังเกิดในภพใหมแลว
ก็มิอาจเพื่อจะยังสันดานประเพณีใหเกิดสืบตอไปใน
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- 149 ภพอันอื่น ไดจะทรมานอยูควรแกกาลกําหนด ถึงจุติแลว ก็จะดับสูญสําเร็จแกพระนิพพาน
ปราศจากเชื้ออุปาทานทั้ง ๔ ดุจเปลวอัคคีอันสิ้นเชื้อไสน้ํามันนั้นแลวดับไป

ดวย

“เอวเมตฺถ เยน เยน ปหาตพฺพา ธมฺมา” อันวากิเลสธรรมทั้งปลาย อันพระอริยมรรค
ญาณอันใด ๆ มละเสีย อันวากิริยามละกิเลสธรรมทั้งหลายนั้น นักปราชญพึงรูในญาณทัสสนะนิเทศ
ดวยประการดังนี้
แตนี้ไปจะวินิจฉัยในกิจ ๔ ประการนั้น ๆ คือปริญญากิจ ๑ คือ ปหานกิจ ๑ คือสัจฉิกิริยากิจ
๑ คือภาวนากิจ ๑
กิจ ๔ ประการนี้ สมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจามีพระพุทธฎีกาตรัสบัณฑูรไววา เปนดวย
ขณะเดียวกัน คือขณะเดียวกัน คือขณะเมื่อมรรคญาณทั้ง ๔ คือพระโสดาปตติมรรคญาณเปนอาทิอัน
ใดอันหนึ่งบังเกิดกิจละเสีย ๆ ก็สําเร็จดวยขณะอันเดียว ในกาลเมื่อตรัสรูซึ่งพระจตุราริยสัจจนั้น
แลกิจ ๔ ประการนั้น นักปราชญพึงรูโดยสภาวะ ยุติดวยคําโบราณาจารยเจาพวกอภัยคิรี
วาสี กลาวเปนอุปมาสาธกไวดังนี้
สเมติ”

“ยถา ปทีโป อปริมํ เอกกฺขเณน จตฺตาริ กิจฺจานิ กโรติ ฯลฯ จตฺตาริ สจฺจนิ อภิ

อธิบายความตามวาระบาลี “ปทีโป” อันวาประทีปน้ํามันอันบุคคลตามไว แลประทีปนั้น
ใหสําเร็จกิจ ๔ ประการ คือยังเกลียวไสใหเกรียมไมประการ ๑ คือขจัดเสียซึ่งอันธการ ๑ คือสําแดง
แสงอาโลกใหสวางประการ ๑ คือสังหารน้ํามันใหสิ้นไปประการ ๑ เปนกิจ ๔ ประการ พรอม ๆ กัน
ในขณะเดียว จะไดกอนจะไดหลังหาบมิไดฉันใดก็ดี
พระอริยมรรคทั้ง ๔ แตละพระองค ๆ ก็ใหสําเร็จกิจตรัสรูซึ่งอริยสัจจ ๔ ประการในขณะ
เดียว ก็มีอาการดุจนั้น
แลพระอริยมรรคญาณ ใหสําเร็จกิจ ๔ ประการนั้น
คือตรัสรูซึ่งสมุทัยสัจจดวยกําหนดเบญจขันธแลว แลโดยบมิหลง ๑
คือตรัสรูซึ่งสมุทัยสัจจ โดยมละเสียดวยสมุจเฉทปหาน ๑
ประจักษ ๑

คือตรัสรูซึ่งพระนิโรธสัจจ

ดวยสัจฉิกิริยาภิสมัย คือกระทําพระนิพพานเปนอารมณโดย

คือตรัสรูซึ่งพระอัษฏางคิกมรรคดวยภาวนาภิสมัย
บังเกิดเนื่องมาแตบุรพภาคภาวนา ๑

คือตรัสรูดวยพระอริยมรรคญาณ อัน

มีคําอธิบายเปนใจความวา เมื่อพระโยคาพจรเจากระทําพระนิพพานเปนอารมณแลวก็ได
ชื่อวาถึงวาเห็นวาตรัสรู พระอริยสัจจทั้ง ๔ ในขณะเดียวกัน ยุติดวยพระพุทธฎีกา ตรัสพระสัทธรรม
เทศนาโปรดไววา
“ โย ภิกฺขเว ทุกฺขํ ปสฺสติ ทุกฺขสมุทยํป ปสฺสติ”
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูใดหยั่งปญญาเล็งเห็นทุกขสัจจโดยแทแลวบุคคลผูนั้นก็ได
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- 150 ชื่อวาเห็นซึ่งทุกขสมุทัยสัจจ ไดชื่อวาเห็นซึ่งทุกขนิโรธสัจจ แลทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ
พรอมกันในขณะเดียว นักปราชญพึงสันนิษฐานเปนใจความวา เมื่อพระโยคาพจรเห็นพระอริยสัจจทั้ง
๔ คือ ทุกขสัจจก็ดี ทุกขสมุทัยก็ดี แลทุกขนิโรธ แลทุกขนิโรธมินีปฏิปทาก็ดี แตอันใดอันหนึ่งแลวก็
ไดชื่อวาเห็นพระอริยสัจจทั้ง ๔ ๆ เสมอพรอมกัน
“อปรมฺป วุตฺต”ิ ประการหนึ่ง สมเด็จพระพุทธองคมีพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้อีกเลาวา ญาณ
อันใดแหงพระโยคาพจรผูมีสันดานกอปรไปดวยพระโลกุตตรมรรคญาณนั้นแลว ชื่อวาประพฤติเปนไป
ในทุกขสัจจเปนไปในทุกขสมุทัย เปนไปในทุกขนิโรธ เปนไปในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิบัติ
“ตตฺถ ยถา ปทีโป” นักปราชญพึงรูซึ่งอรรถาธิบาย ขอความเปรียบเทียบพระอริยมรรค
ญาณ ใหสําเร็จกิจกับดวยดวงประทีปดังนี้เลา
กิริยาที่พระอริยมรรคญาณ
เกลียวไสใหไหมไป

สําเร็จกิจกําหนดซึ่งทุกขสัจจนั้นเปรียบดวยดวงประทีปยัง

กิริยาที่พระอริยมรรคญาณ มละเสียซึ่งสมุทัยนั้น เปรียบดวยดวงประทีปอันขจัดเสียซึ่ง
อันธการ
กิริยาที่พระอริยมรรคญาณ ยังองคอัฏฐางคิกมรรค มีสัมมาสังกัปปะเปนอาทิใหสําเร็จ ดวย
สามารถเปนสหชาตาทิปจจัยนั้นเปรียบตอดวงประทีปอันสําแดงอาโลกสองแสงสวางขางโนนขางนี้
กิริยาที่พระอริยมรรคญาณ สําเร็จกิจกระทําใหแจงซึ่งพระนิโรธสัจจอันเปนเหตุใหสิ้นสรรพ
กิเลสนั้น เปรียบดุจดวงประทีปอันสําเร็จกิจสังหารน้ํามันใหเหือดแหงสิ้นไป
“อปโร นโย” มีนัยอุปมาอันอื่นอีกเลา “สุริโย” อันวาพระสุริยมณฑล เมื่อแรกอุทัย
ขึ้นมาใหสําเร็จกิจ ๔ ประการ
คือสําแดงรูปารมณใหปรากฏแจงแกตาโลกประการ ๑
คือขจัดเสียซึ่งมหันธการกองมืด ๑
คือสําแดงอาโลกสองรัศมีไปในหองแหงจักรวาลประเทศ ๑
คือบรรเทาเสียซึ่งความลําบาก คือระทดหนาวแหงสัตวทั้งหลาย ๑
แลสุริยเทพยมณฑลใหสําเร็จกิจ ๔ ประการ ดังพรรณนามาดังนี้
พรอมดวยขณะอันปรากฏแหงอาตมา จะเปนกอนเปนหลังหาบมิไดฉันใดก็ดี
อริยมรรคญาณนี้ ก็ใหสําเร็จกิจ ๔ ประการพรอมกันในขณะเดียวก็มีอาการดุจนั้น

แลพระ

นักปราชญพึงรูขอความเปรียบเทียบอุปมาดังนี้
พระอริยมรรคญาณ จําเร็จกิจกําหนดซึ่งทุกขสัจจนั้น เปรียบตอพระอาทิตยสําแดงรูปทั้ง
ปวงใหปรากฏแกตาโลก
พระอริยมรรคญาณสําเร็จกิจ มละสมุทัยนั้นเปรียบดวยพระอาทิตยสําเร็จกิจ คือกําจัดเสีย
ซึ่งอันธการกองมืด
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- 151 พระอริยมรรคญาณสําเร็จกิจ ยังองคมรรคมีสัมมาสังกัปปะเปนตนใหจําเริญ ดวยสภาวะเปน
สหชาตาทิปจจัยนั้น เปรียบดวยดวงพระอาทิตยอันสําเร็จกิจ สําแดงอาโลกใหสองแสงสวางไปในหอง
จักรวาล
พระอริยมรรคญาณสําเริจ กระทําใหแจงซึ่งพระนิโรธ อันเปนเหตุจะระงับสรรพกิเลสใน
สันดาน ปานดุจดังพระอาทิตยอันสําเร็จกิจระงับซึ่งความเย็นสะทาน ในสันดานสัตวทั้งปวง
นัยหนึ่งนักปราชญพึงรูกระทูความอุปมาอุปไมย ดุจนาวาอันนําของขามคลองน้ํา แลนาวา
นั้นใหสําเร็จกิจ ๔ ประการ
คือมละเสียซึ่งฝงฟากโพนประการ ๑ คือตัดกระแสสายน้ําประการ ๑ คือนําไปซึ่งของ
ประการ ๑ คือถึงซึ่งฝงฟากโพนประการ ๑
เปนกิจ ๔ ประการ พรอมกันขณะเดียวกันฉันใดก็ดี พระอริยมรรคญาณสําเร็จกิจประเภททั้ง
๔ ก็มีอาการดุจนั้น
กิริยาที่พระอริยมรรคญาณสําเร็จกิจ กําหนดซึ่งทุกขสัจจนั้นมีอาการดุจนาวามละฝงฟาก
โนน
พระอริยมรรคญาณสําเร็จกิจเปนปหานเสีย ซึ่งทุกขสมุทัยคือตัณหานั้น มีอุปมาดุจเรืออัน
ตัดกระแสสายน้ําไป แลนาวาสําเร็จกิจนําไปซึ่งของอันบรรทุกใสไปนั้น ฉันใดก็ดี พระอริยมรรคญาณก็
สําเร็จกิจใหเจริญซึ่งอัฏฐางคิกมรรค
มีสัมมาสังกัปปะเปนอาทิดวยสามารถเปนสหชาตาทิปจจัยแล
นําไปซึ่งทรัพยอันประเสริฐคือสัตตตึสสัมโพธิปกขิยธรรมก็มีอุปไมยดุจนั้น
อนึ่ง นาวานั้นสําเร็จกิจฝงฟากโนน มีอุปไมยฉันใด พระอริยมรรคญาณก็สําเร็จ กระทําให
แจงซึ่งพระนิพพาน อันบังเกิดเปนฝงฟากโพนแหงสงสารสาคร ก็มีอุปไมยดุจนั้น
แลพระโลกุตตรมรรค อันมีญาณประพฤติเปนไปดวยอํานาจแหงกิจ ๔ กาลเมื่อตรัสรูซึ่ง
พระจตุราริยสัจจ โดยนัยพรรณนามานี้
แลสัจจทั้ง ๔ นั้น เปนเอกปฏิเวธ คืออาการอันตรัสรูพรอมกันในขณะเดียว แจกโดยตถัตถะ
คือสภาวะจริง บมิไดวิปริต ๔ ประการเปนอาการ ๑๖
อธิบายวา แตทุกขสิ่งเดียว มีอรรถวาเปนสภาวะจริง บทิไดวิปริต ๔ ประการ จึงไดชื่อวา
ทุกขสัจจ
สมุทัย แลนิโรธ แลมรรคก็ดี ก็มีอรรถเปนสภาวะจริง บมิไดวิปริตสิ่งละสี่ ๆ จึงไดชื่อวา
สมุทัยสัจจ นิโรธสัจจ มรรคสัจจ
สภาวะจริงแหงทุกขมีอาการ ๔ นั้น “ปฬนตฺโถ” คือสภาวะเบียดเบียนประการ ๑
“สงฺขตถฺโถ” คือสภาวะอันปจจัยประชุมแตงประการ ๑ “สนฺตาปตฺโถ” คือสภาวะรอน
โดยรอบคอบประการ ๑ “วิปริณามตฺโถ” คือสภาวะแปรปรวนประการ ๑ เปนอาการ ๔ ดวยกัน ชื่อ
สภาวะแทแหงทุกขบมิไดวิปริต
คืออรรถวาเบียดเบียนก็เบียดเบียนแทจริงจะแปรผันเปนอื่นวาทุกข
แลว จะไมเบียดเบียนหาบมิได วาปจจัยประชุมแตงก็แทจริง วารอนก็รอนจริงโดยแทวาแปรปรวนก็
แปรปรวนจริงโดยแท จะเปนอื่นหาบมิได
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- 152 ฝายสมุทัยก็มีอรรถอันแท ๔ ประการ “อายุหนตฺโถ” คือสภาวะกระทําใหกอเกิดกอง
ทุกขประการ ๑ “นิทาตฺโถ” คือสภาวะสําแดงซึ่งผลคือทุกขประการ ๑ “สํโยคตฺโถ” คือสภาวะ
ประกอบไวดวยประกอบสังขารทุกขประการ ๑ “ปลิโพธตฺโถ” คือสภาวะใหขังอยูในเรือนจํา คือภพ
สงสารประการ ๑ เปนอรรถ ๔ ประการ เปนสภาวะจริงแทแหงสมุทัย
พระนิโรธก็มีสภาวะจริง ๔ ประการ “นิสฺสรณตฺโถ” คือสภาวะออกจากอุปธิ คือตัณหา
สมุทัย ตัณหานุสัยประการ ๑ “วิเวกตฺโถ” คือสภาวะสงัดจากหมู คือหากิเลสแลสังสารทุกขมิได
ประการ ๑ “อสงขตตฺโถ” คือสภาวะอันปจจัยมิไดประชุมตกแตงประการ ๑ “อมตตฺโถ” คือ
สภาวะเปนอมฤตยรสเปนธรรมที่ไมตายประการ ๑ เปนอรรถ ๔ ประการดวยกัน เปนสภาวะจริงแทแหง
พระนิโรธ
ฝายพระอริยมรรค ก็มีอรรถเปนสภาวะจริงแทดวยการ ๔ “นิยฺยานตฺโถ” คือสภาวะออก
จากวัฏฏสงสารประการ ๑ “เหตวตฺโถ” คือเหตุเห็นพระนิพพานประการ ๑ “ทสฺสนตฺโถ” คือเปน
สภาวะเห็นพระนิพพาน ๑ “อธิปเตยฺยตฺโถ” คือสภาวะเปนอธิบดีในที่เห็นพระนิพพานแหงสหชาติ
ธรรมประการ ๑ เปน ๔ ประการดวยกัน เปนอรรถอันแทบมิไดวิปริตแหงพระอริยมรรค
ธรรม ๔ ประการ มีทุกขเปนอาทิชื่อวาสัจจะ ดวยอรรถอันแทโดยอาการ ๑๖ นี้ พระอาจารย
สงเคราะหเอาสัจจะทั้ง ๔ นั้นดวยอาการอันเดียวคือเอาแตอรรถวาจริง มิไดวิปริตเทานั้น เปนใจความ
วา เมื่อสงเคราะหเอาดวยอาการอันเดียวดังนี้แลว สัจจะทั้ง ๔ นั้นก็นับวาเปน ๑ แลวพระโยคาพจรนั้น
ก็ตรัสรูพระจตุราริยสัจจนั้นดวยญาณอันเดียว แลสัจจะทั้ง ๔ นั้นก็ไดชื่อวาเอกปฏิเวธดวยประการดังนี้
มีคําโจทนาดังนี้เลานี้ อรรถทั้งหลายมีอรรถวาโรค แลอรรถวาเปนปม เปนอาทิแหงสัจจะ
ทั้งหลาย ๔ มีทุกขเปนอาทิก็ยังมีอยู เหตุดังฤๅพระอาจารยจึงกลาวไววา แตอรรถละสี ๆ นั้นวาดวย
อรรถอันควรจะปรากฏดวยลักษณะแหงตน แลเล็งเห็นสัจจะอันอื่นมีสมุทัยเปนตน อธิบายวาอรรถ
ทั้งหลายใด อันควรจะปรากฏดวยสภาวะแหงตนก็ดี ดวยสามารถแหงสัจจะอันอื่นก็ดี แลอรรถ
ทั้งหลายนั้นมีอาการละสี่ ๆ มีอาการเบียดเบียนเปนอาทิตาง ๆ กันสิริเปนอาการ ๑๖ แท
คําที่วามานี้ ยุติดวยคําภายหลัง อันสัจจญาณนี้ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาใน
พระบาลีสัจจวิภังคนั้น ตรัสเทศนาดวยสามารถแหงญาณอันหระทําซึ่งสัจจะสิ่งละอัน ๆ เปนอารมณ
เปนสัจจญาณ ๔ ประการมีญาณอันปรารภเอาทุกขเปนอารมณเปนอาทิตาง ๆ กัน ตรัสเทศนาดวย
อรรถ ก็ตรัสเทศนาโดยสามารถแหงญาณปรารภสัจจอื่น ๆ เปนอารมณแลวก็ใหสําเร็จกิจในสัจจะ
ทั้งหลายอันเศษ เปนอันสําเร็จโดยนัยพระบาลี “โย ภิกฺขเว ทุกฺขํ ปสฺสติ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูใดเห็นซึ่งทุกขสัจจ บุคคลผูนั้นก็ไดชื่อวาเห็นสมุทัยสัจจ ไดชื่อวาเห็นซึ่งนิโรธสัจจ
ล้ําอรรถทั้ง ๒ คือสภาวะแหงตน เล็งแลเห็นซึ่งสัจจะอันอื่นนั้นกาลใดพระอริยสัจจญาณ
กระทําซึ่งสัจจะละอัน ๆ เปนอารมณนั้นขณะเมื่อเอาทุกขเปนอารมณนั้น “ปฬนตฺโถ” อันวาอรรถวา
เบียดเบียนก็ปรากฏตามสภาวะลักษณะแหงตน คือทุกขสัจจ “สงฺขตตฺโถ” แลทุกขสัจจ มีอรรถวา
ปจจัยประชุมแตงเปนอรรถคํารบ ๒ ก็ปรากฏดวยเล็งเห็นสมุทัยสัจจ
อธิบายวากองทุกขคือเบญจขันธ อันกอปรดวยชาติทุกขเปนอาทินี้จะไมมีผูเปนพนักงาน
ตกแตงแลจะบังเกิดเองหาบมิได จําจะมีผูตกแตงจึงจะบังเกิดได ผูตกแตงนั้นก็ใชอื่นใชไกล คือตัว
ตัณหาสมุทัยเปนพนักงานไดตกแตง ใหเกิดทุกขราสิในภพกําเนิดแลคติฐิติสตตวาส จึงไดเสวยชาติ
ชราพยาธิมรณะทุกข แลอบายทุกข ทั้งนี้ก็เพราะตัณหาสมุทัยเปนปจจัยตกแตง
เมื่อสัจจญาณเล็งเห็นตัวสมุทัย ผูเปนพนักงานตกแตงมีอยูฉะนี้แลวอันวาทุกขสัจจมีอรรถ
วามีปจจัยประชุมแตงก็ปรากฏแจงเพราะสําแดงเหตุคือสมุทัย ดวยประการดังนี้
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- 153 “สนฺตาปตฺโถ” แลทุกขสัจจมีอรรถคือสภาวะรอนเปนคํารบ ๓ ก็ปรากฏเพราะเล็งเห็น
มรรคสัจจ ๆ นั้นกอปรดวยคุณอันเย็นระงับเสียซึ่งความรอนคือราคาทิกิเลส เหตุใดเหตุดังนั้น อันวา
ทุกขสัจจมีอรรถวารอนก็ปรากฏ เพราะเล็งเห็นมรรคสัจจ เปรียบอาการดุจหนึ่งนางรูปนันทชนปท
กัลยาณี กลับมีรูปอันต่ําชาปรากฏแกพระอานนท อันไดทัศนาการซึ่งสิริแหงนางเทพกัญญา
อนึ่ง ทุกขสัจจมีอารรถ คือสภาวะเปนวิปริณามแปรปรวนบมิเที่ยงแท เปนอรรถคํารบ ๔ นั้น
ปรากฏ เพราะเล็งเห็นพระนิโรธสัจจนั้น ๆ บมิไดเปนวิปริณามธรรมโดยเที่ยงแท มิไดแปรปรวนไปดวย
ความเกิดความแกความตาย
ฝายทุกขสัจจอันมีลักษณะเปนปริณามนั้นก็ปรากฏแกสัจจญาณเพราะ
เล็งเห็นนิโรธเที่ยงอยูนั้น
ทุกขสัจจมีอรรถ ๔ “ปฬนตฺโถ” อรรถเปนปฐม คือสภาวะเบียดเบียนปรากฏดวยสภาวะ
แหงตน ยังอรรถ ๓ คืออรรถวาปจจัยประชุมแตง อรรถวารอน อรรถวาแปรปรวนนั้น ก็ปรากฏดวย
เล็งเห็นสัจจะอันอื่น คือสมุทัยยสัจจ นิโรธสัจจ มรรคสัจจดวยประการดังนี้
เมื่อสัจจญาณกระทําซึ่งสมุทัยสัจจะเปนอารมณในกาลใด
“อายุหนตฺโถ” อันวาอรรถวาประมวลซึ่งทุกข ก็ปรากฏโดยสภาวะลักษณะแหงตนคือ
สมุทัย มิไดเล็งเห็นสัจจะอันอื่นในกาลนั้น
“นิทานตฺโถ” อันวาสภาวะเปนนิทาน คือสําแดงผลเปนอรรถคํารบ ๒ แหงสมุทัย ก็
ปรากฏดวยเล็งเอาซึ่งทุกขอันเปนผลแหงตนเปรียบดุจหนึ่งโภชนาหารของผิดสําแดง ก็ปรากฏวาเปน
โรคนิทานเพราะเห็นพยาธิอันบังเกิดแตอสัปปายโภชนะนั้น
“สํโยคตฺโถ” อันวาสภวะประกอบสัตวไวดวยสังขารทุกขเปนอรรถคํารบ ๓ แหงสมุทัย
สัจจ ก็ปรากฏดวยเล็งเห็นนิโรธอันเปนเหตุพรากออกจากสังขารทุกขนั้น
“ปลิโพธตฺโถ” อันวาสภาวะเปนปลิโพธิ คือกั้นกําเสียซึ่งอริยมรรค แลไดขัดของอยูใน
เรือนจํา คือวัฏฏทุกขเปนคํารบ ๔ แหงสมุทัยสัจจ ปรากฏดวยเล็งเห็นซึ่งมรรคสัจจ อันบังเกิดเปน
ปฏิบัติตัดปลิโพธออกจากวัฏฏสงสาร
สมุทัยสัจจมีอรรค ๔ ประการดวยสภาวะแหงตน แลปรากฏดวยเล็งเห็นสัจจะอันอื่น ดวย
ประการดังนี้
อนึ่งสัจจญาณกระทําซึ่งนิโรธสัจจสิ่งเดียว เปนอารมณในกาลใด
“นิสฺสรณตฺโถ” อันวาสภาวะออกจากอุปธิทั้งปวง เปนอรรถแหงนิโรธก็ปรากฏดวยสภาวะ
แหงตน มิไดเล็งเห็นซึ่งสัจจะอันอื่นในกาลนั้น
“วิเวกตฺโถ” อันวาสภาวะสงัดจากอุปธิวิเวก ก็เปนอรรคคํารบ ๒ แหงนิโรธ ก็ปรากฏดวย
เล็งเห็นสมุทัยสัจจ อันมิไดสงัดจากหมูกิเลสทั้งหลาย
“อสงฺขตตฺโถ” อันวาสภาวะอันปจจัยมิไดประชุมแตงเปนอรรถคํารบ ๓ แหงนิโรธ ก็
ปรากฏดวยเล็งเห็นมรรคสัจจ
อธิบายวามรรคสัจจนั้น แมพระโยคาพจรเจามิเคยพบเห็นเลยมาแตกอน ในสังสารวัฏอันมี
ที่สุดเบื้องตนมิไดปรากฏ พึงมาปรากฏในกาลบัดนี้ ก็เห็นเปนมหัศจารรยอยูแลว แตทวาเปนสังขตะ
ธรรมแท เหตุประกอบดวยปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนอาทิ ตกแตงอยูปราศจากปจจัยอยางนิโรธสัจจ
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- 154 อยางนิโรธสัจจนี้หามิได อันนิโรธสัจจสิ่งเดียวนี้แลปราศจากปจจัย เหตุดังนั้นอันสภาวะชื่อ อสังขตะ
เปนอรรถแหงนิโรธสัจจ อันหาปจจัยมิไดก็ปรากฏยิ่งนัก เพราะเหตุเล็งเห็นมรรคสัจจดวยประการดังนี้
อนึ่งโสด “อมตตฺโถ” อันวาสภาวะเปนอมฤตยรสเปนอรรถคํารบ ๔ แหงนิโรธก็ปรากฏ
ดวยเล็งเห็นทุกขสัจจ
อธิบายวา ทุกขสัจจนั้น ไดชื่อวาพิษ เหตุเบียดเบียนสัตวใหลําบากหาที่สุดมิได ฝายพระ
นิพพานเปนอมฤตยะโอสถอันประเสริฐบังเกิดเปนยาดับพิษคือทุกข อาศัยเหตุเล็งเอาทุกขสัจจดังนี้
นิโรธสัจจจึงมีอรรถปรากฏวาเปนอมฤตยรสเปนคํารบ ๔
อนึ่งเมื่อสัจจญาณกระทําซึ่งมรรคสัจจสิ่งเดียว เปนอารมณในกาลใด
“นิยฺยาวตฺโถ” อันวาอรรถอันเปนปฐม คือสภาวะออกจากวัฏฏสงสารเปนอรรถแหงมรรค
สัจจ ก็ปรากฏดวยสภาวะแหงตนมิไดเล็งเห็นสัจจะอันอื่น
“เหตวตฺโถ” อันวาสภาวะเปนเหตุ เปนอรรถคํารบ ๒ แหงมรรคสัจจ ก็ปรากฏดวยสิ่งเห็น
ซึ่งสมุทัยสัจจ คือเขาใจเปนแทวาตัณหาสมุทัยนั้นบมิไดเปนเหตุใหถึงพระนิพพาน ฝายมรรคสัจจนี้
เปนเหตุใหถึงพระนิพพานแทจริง
อรรถเปนคํารบ ๓ นั้น “ทสฺสนตฺโถ” คือกิริยาอันเปนอรรถแหงมรรคสัจจ ก็ปรากฏดวย
เห็นนิโรจจ อันเปนอันจันตะบรมสุขุมคัมภีรอารมณยิ่งนัก เปรียบอาการดุจหนึ่งบุรุษมีจักษุอันผองใส
เมื่อเล็งเห็นรูปารมณอันละเอียดแลว ก็เขาใจวาจักษุของอาตมานี้ผองใสบริสุทธิ์จากมลทิน
“อธิปเตยฺยตฺโถ” อันวาสภาวะเปนอธิบดีศร อันเปนอรรถคํารบ ๔ แหงมรรคสัจจนั้น
ปรากฏดวยเล็งเห็นซึ่งทุกขสัจจ อันกอปรดวยเอนกโทษแผไฟศาล ปานประหนึ่งบุคคลไดทัศนาการ
ซึ่งชนกําพราอันอาดูรเดือดรอนอยูดวยอเนกโรคาหาที่พํานักมิได อิสรภาพอันหาโรคาพยาธิมิไดนั้นก็
ปรากฏดวยโอฬาริกายิ่งนัก
“เอวเมตฺถ สลกฺขณวเสน” ล้ําอรรถทั้งหลายนั้น อันวาอรรถละสี่ ๆ แหงอริยสัจจละอัน ๆ
องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคเจาตรัสเทศนาโดยสภาวะปรากฏแหงอรรถอันหนึ่ง ดวยสามารถลักษณะ
แหงตนแลปรากฏแหงอรรถละสาม ๆ อันเศษ ดวยเล็งเห็นซึ่งอริยสัจจอันอื่นดวยประการฉะนี้
แลอรรถทั้งปวงนั้นก็ถึงซึ่งสภาวะอันพระโยคาพจร ตรัสรูซึ่งอริยสัจจอันอื่น ดวยประการ
ฉะนี้
แลอรรถทั้งปวงนั้นก็ถึงซึ่งสภาวะอันพระโยคาพจร ตรัสรูดวยสัจจญาณอันเดียว ในขณะ
เมื่อโลกุตตรมรรคญาณบังเกิดนั้น
“อิมานิ ยานิ ตานิ ปริฺญาทีนิ จตฺตาริ กิจฺจานิ อตฺตานิ”
บัดนี้จะถวายวิสัชนาการจําแนกในกิจ ๔ ประการ คือปริญญากิจ ปหานกิจ สัจฉิกิริยากิจ
ภาวนากิจ ล้ํากิจ ๔ ประการนั้น “ติวิธา หิโต ปริฺญา” ปริญญากิจสิ่งหนึ่ง มีประเภท ๓ ปหานก็มี
ประเภท ๓ สัจฉิกิยามีกิจประเภท ๓ ภาวนากิจก็มีประเภท ๓ “วินิจฺฉโย ญาตพฺโพ” นักปราชญพึง
รูวินิจฉัยในกิจ ๔ ประการดังนี้
“ติวิธา” ปริญญากิจมีประเภท ๓ นั้น คือญาตปริญญา ๑ ตีรณปริญญา ๑ ปหานปริญญา
๑ ปริญญาทั้ง ๓ นี้ ก็มีนบ
ั ดังกลาวมาแลวในมัคคามัคคญาณทัสสนะวิสุทธินิเทศ ในหนหลังแลว ใน
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- 155 ที่นี้จักวิสัชนาแตใจความสังเขป ตามวาระพระบาลีวา “สพฺเพ ภิกขเว อภิฺเญยฺ ยํ” ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ปญญาแหงพระโยคาพจรกําหนดนามและรูปกับทั้งปจจัยแลว แลรูด
 วยลักษณะรสปจจุปฏ
ฐานปทัฏฐาน นี้แลเปนภูมิเปนแผนกญาตปริญญา
ปญญาแหงโยคาพจร อันพิจารณานามรูปดวยพระไตรลักษณจับเดิมแตสัมมัสสนญาณ
พิจารณากองกลาปตราบเทาถึงอนุโลมญาณนี้แลเปนภูมิเปนแผนกแหงตีรณปริญญา
ปญญาแหงโยคาพจร อันประพฤติเปนไปดวยนัยเปนตน คืออนิจจานุปสสนา “นิจฺจสฺญํ
ปชหติ” มละเสียซึ่งสําคัญวาเที่ยงในไตรภพสังขาร ดวยอนิจจานุปสสนาเปนอาทิดังนี้ชื่อวา ปหาน
ปริญญา
ปหานปริญญานี้ มีญาณอันประพฤติเปนไป
อริยมรรคญาณ เปนภูมิที่ดําเนินโดยแผนก

จับเดิมแตภังคานุปสสนาตราบเทาถึงพระ

“อยํ อิธ อธิปฺเปโต” ปหานปริญญานี้เปนที่ตองประสงคในที่นี้เพราะเหตุวา วิสัชนามา
ดวยการอันตรัสรูซึ่งจตุราริยสัจจ ญาตปริญญาแลตีรณปริญญาทั้ง ๒ นี้ ยกขึ้นวาดวยแตพอจะใหรูจัก
ประเภทแหงปริญญาจะเปนที่ตองประสงคในที่นี้หามิได
“อปจ” นัยหนึ่งถาจะวาญาตปริญญาแลตีรณปริญญาทั้งสองตองประสงคดวยก็วาได ดวย
ปริญญาทั้ง ๒ นี้ ตองอยูในที่จะใหสําเร็จประโยชนคือพระอริยมรรคประการ ๑ ขณะเมื่อพระอริยมรรค
ญาณบังเกิด ยึดหนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณ “ปหานํป” มละเสียซึ่งธรรมหมูใด ธรรมหมูนั้นก็
ไดชื่อวาญาตะชื่อวาตีรณะ วาอันพระอริยมรรคญาณหากรูหากพิจารณาโดยนิยมเที่ยงแท เหตุใดเหตุ
ดังนั้นนักปราชญพึงสันนิษฐานวาปริญญาทั้ง ๓ นี้ เปนกิจแหงพระอริยมรรคญาณโดยปริยายนามดังนี้
สิ้นความในปริญญากิจโดยสังเขปแตเทานี้
“ตถา ปหานํป” ฝายปหานกิจนั้นก็มีประเภท ๓ ประการ เหมือนปริญญาคือเปน
วิกขัมภนปหาน ๑ ตทังปหาน ๑ สมุจเฉทปหาน ๑ ล้ําปหานทั้ง ๓ ประการนั้น จะยกวิสัชนาแต
วิกขัมภนปหานนั้นกอน
“ยํ ปหานํ” อันวาปหานอันใด คือกิริยาอันพระโยคาพจรเจาขมเสียซึ่งนิวรณธรรม แลปจจ
นิกธรรมทั้งหลายมิไดเกิดกําเริบอันทําครอบงําสันดานไดสิ้นกาลชานานดวยโลกิยสมาธินั้น ๆ “วิกฺ
ขมุภนํ วิย” ดุจหนึ่งบุคคลขมเสียซึ่งเสวาลชาติ คือจอกแหนสาหรายดวยกระออมอันวางลงเหนือ
หลั่งน้ําอันกอปรดวยเสวาลชาติ อนึ่งเปนคํารบโบราณคติพระโบราณาจารยกลาวไว เหมือนดวยศิลา
ทับหญา “โลกิยสมาธินา” กิริยาที่ขมนิวรณธรรมดวยโลกิยสมาธิดังนี้วาวิกขัมภนปหาน
“ปาลิยํ ปน” ฝายพระบาลีนั้นวา องคสมเด็จพระสรรเพชญตรัสพระสัทธรรมเทศนา
เฉพาะแตขมขี่นิวรณธรรมแท เปนวิกขัมภนปหานพระบาลีอันนี้ นักปราชญพึงเขาใจวา องคสมเด็จพระ
ผูมีพระภาคตรัสเทศนาเฉพาะวาแตทีปรากฏ เหตุวาเมื่อพระโยคาพจรออกจากญานแลว ก็ยอมปรากฏ
แกบุคคลผูอื่น เขาใจวาทานผูมีจิตมิไดพยายาม แลปราศจากถีนมิทธะ
แทจริงอันวานิวรณธรรมทั้งหลาย มีกามฉันทเปนอาทินั้นแตในบุรพภาคปฏิบัติ เมื่อยังมิได
อัปปนาฌานก็ดี ก็มิไดครอบงําจิตสันดานอันเปนอันเร็วพลัน แมออกจากอัปปนาญานแลว ก็มิได
ครอบงําจิตสันดานเปนอันเร็วพลัน กิริยาที่ขมขี่ริวรณธรรมนั้น จึงปรากฏดังกลาวแลว
ฝายปจจนิกธรรมทั้งหลายอื่น ๆ มีวิตกเปนอาทิ อันเปนจะพึงขมเสียดวยทุติฌานเปนอาทิ
นั้น จะไมครอบงําจิตสันดานก็เพราะแตในอัปปนามึทุติยญานเปนอาทิ ครั้นออกจากญานแลววิตกวิจาร
ก็ครอบงําจิตสันดานไดเปนอันเร็วพลัน
เหตุดังนั้นกิจที่ขมขี่ปจจนิกธรรมมีวิตกเปนอาทินั้นไดชื่อวา
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- 156 ปรากฏแกผูอื่น เหตุดังนั้น กิริยาที่ขมนิวรณธรรมมีกรรมฉันทเปนอาทินั้นไดชื่อวาปรากฏแจง อาศัย
เหตุฉะนี้สมเด็จสรรเพชญพุทธเจา จึงตรัสเทศนาเฉพาะแตขมนิวรณสิ่งเดียวเปนวิกขัมภนปหาน
ในพระบาลีนั้นวา “ยํ ปหานํ” อันวาปหานอันใดคือกิริยาอันมละเสีย ขจัดเสียซึ่งธรรมอัน
ควรจะพึงมละเสียนั้น ๆ ดวยองคคือญาณอันบังเกิดเปนอวัยวะแหงวิปสสนานั้น ๆ ดุจหนึ่งกิริยาดวง
ประทีป อันบุคคลตามไวในราตรีภาค ขจัดเสียซึ่งมืด ปหานดังนี้ชื่อวา ตทังคปหานจัดโดยประเภทได
๑๓
คือกิริยาอันโยคาพจรมละเสีย ซึ่งสักกายทิฏฐิดวยกําหนดซึ่งนามแลรูป ๑
คือมละเสียซึ่งอเหตุกทิฏฐิ แลวิสมเหตุกทิฏฐิ แลมลทินคือกังขาดวยกําหนดซึ่งปจจัยแหง
นามแลรูป ๑
คือมละเสียซึ่งลัทธิ อันถือผิดถือเอาซึ่งประชุมแหงนามแลรูปวาตนวาของตนดวยพิจารณา
กลาป ๑
คือมละเสียซึ่งทางอันผิด สําคัญวาทางในธรรมอันใชทางดวยมัคคา มัคคววัตถานญาณ ๑
คือมละเสียซึ่งอุจเฉททิฏฐิ ดวยอุทยทัสสนะ คือญาณอันรูซึ่งลักษณะเกิดแหงนามแลรูป ๑
คือมละเสียซึ่งสัสสตทิฏฐิดวยญาณอันเห็นซึ่งลักษณะแหงนามแลรูป ๑
คือมละเสียซึ่งสําคัญ คือสภาวะหามิได ในนามรูปอันกอปรดวยภยตูปฏฐานญาณ ๑
๑

คือมละเสียซึ่งสําคัญผิด อันประพฤติเปนไปดวยสามารถยินดีในเบญจขันธ ดวยทีนวญาณ
คือมละเสียซึ่งสัญญาอันกําหนดยิ่งนัก ดวยนิพพิทาญาณ ๑
คือมละเสียซึ่งสภาวะมิไดเปลื้องปลอยตน ใหพนจากนามแลรูปดวยมุญจิตุกามยตญาณ ๑

คือมละเสียซึ่งโมหะอันเปนปฏิปกษแกปฏิสังขาญาณ คือปญญาอันตกแตงอุบายอันจะมละ
เสียซึ่งสังขาร ๑
คือมละเสียซึ่งมิไดมัธยัสถในสังขารดวยอุเบกขาญาณ ๑
คือมละเสียซึ่งอันผิดจากคลองอริยสัจจ คือถือเอาวาเที่ยงเปนอาทิในสังขาร ดวยอนุโลม
ญาณ ๑ เปน ๑๓ ดวยกัน ชื่อตทังคปหาน
พระพุทธโฆษาจารยแสดงตทังคปหาน โดยอนุโลมลําดับแหงสุวิสุทธิดังนี้แลว บัดนี้
ปรารถนาเพื่อจะสําแดงตทังคปหานนั้น ดวยสามารถแหงอัฏฐารสมหาวิปสสนา จึงกลาววาระพระบาลี
เปนอาทิคือ “ยํ วา ปน” แปลวาตามวาระพระบาลีวา “ยํ ปหานํ” อันวาปหานอันใดประพฤติ
เปนไปในมหาวิปสสนา ๑
คือมละเสียซึ่งสุขสัญญา สําคัญวาเปนสุขดวยทุกขานุปสสนา ๑
คือมละเสียซึ่งสําคัญวาตน ดวยอนัตตานุปสสนา ๑
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- 157 คือมละเสียซึ่งตัณหาอันประกอบดวยปติดวยนิพพานุปสสนา ๑
คือมละเสียซึ่งราคะ ดวยวิราคานุปสสนา ๑
คือมละเสียซึ่งสมุทัย ดวยนิโรธานุปสสนา ๑
คือมละเสียซึ่งถือมั่นดวยตัณหาทิฏฐิในปญจขันธ ดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา ๑
คือมละเสียซึ่งสําคัญวาเปนแทงหนึ่งแทงเดียว ดวยสามารถแหงสันตติเนื่องบมิไดขาด แล
ประชุมไปดวยกองนามแลรูปแลกิจจารยดวยขยานุปสสนาคือปญญาอันวิจารพรากสังขารออกจากแทง
แลวก็เล็งเห็นวาอนิจจัง “ขยตฺ เถน” ดวยสภาวะสิ้นไป ๑
คือมละเสียซึ่งอายุหนะ คือกิริยาอันเพียรพยายามใหเกิดอภิสังขารมีบุญญาภิสังเปนอาทิ
ดวยขยานุปสสนา คือสภาวะเล็งเห็น ซึง่ ทําลายสังขาร โดยปจจักขสิทธิ์ แลอนุมานสิทธิ์ แลนอมจิต
ไปในนิโรธคือสังขารภังคนั้น ๑
คือมละเสียซึ่งธุวสัญญา สําคัญวาถาวรมั่นคงในสงสาร ดวยวิปริณามานุปสสนา คือปญญา
อันเล็งซึ่งสังขารมีรูปสัตวเปนอาทิอันลวงเสียซึ่งปริจเฉทนั้น ๆ มีปฏิสนธิแลจุติเปนตน แลวแลประพฤติ
แปรเปนอื่นแลแปรไปดวยอาการ ๒ คือชราแลมรณะแหงสังขารอันบังเกิด ๑
คือมละเสียซึ่งอนิจจานิมิต คือกําหนดวาเที่ยงดวยอนิจจานิมิตตานุปสสนา คือปญญาอัน
พิจารณาเห็นวาเปนอนิจจัง ๑
คือมละเสียซึ่งปณิธิ คือความปรารถนา ซึ่งสุขในสังขารดวยอัปปณิหิตานุปสสนา คือ
ปญญาอันพิจารณาเห็นแตทุกขฝายเดียว
คือมละเสียซึ่งอภินิเวส ถือเอามั่นวา “อตฺถิ อตฺตา” ตัวตนนี้มีดวยสุญญตานุปสสนา คือ
ปญญาพิจารณาเห็นวาสูญเปลาจากตน ๑
คือมละเสียซึ่งถือมั่นวา เปนแกนสารในสังขารธรรมอันหาแกนมิได ดวยอธิปญญาธรรม
วิปสสนา ไดแกปญญาอันรูซึ่งอารมณมีรูปเปนอาทิ แลวแลเห็นซึ่งทําทั้งหลายแหงอารมณนั้น แล
ทําลายแหงจิตมีรูปเปนอาทินั้น เห็นอารมณแลวก็ถือเอาสภาวะสูญเปลาดวยสามารถแหงทําลายดวย
มนสิการวาสังขารธรรมแทจริง มีแตจะทําลายไปฝายเดียวมรณธรรมนั้นเลา ก็มีแตสังขารธรรมเปนแท
จะมีสัตวมีบุคคลผูอื่นจากสังขารทําลายหามิได ๑
คือมละเสียซึ่งสัมโมหาภินิเวส อันประพฤติเปนไปดวยสามารถแหงกงขาเปนอาทิวา ดังอา
ตมาะรําพึง ตัวอาตมะนี้ มีแลหรือในอดีตกาลแลเปนไปดวยถือผิด เปนตนวาสัตวโลกบังเกิดแตพระ
อิศวรนารายณตกแตงดวยยถาภูตญาณทัสสนะ คือกําหนดซึ่งนามแลรูปกับทั้งปจจัย ๑
คือมละเสียซึ่งอาลยาภินิเวส คือถือมั่นผูกอาลัยในสังขาร เหตุมนสิการกําหนดวาสังขารอัน
ใดนอยหนึ่ง ที่ควรจะเปนที่แอบอิงอาศัยนั้นมิไดปรากฏดวยอาทีนวานุปสสนา คือปญญาอันบังเกิด
ดวยสามารถแหงภยตูปฏฐานญาณเห็นซึ่งโทษในภพทั้งปวงเปนอาทิ ๑
คือมละเสียซึ่งโมหะอันเปนปฏิปกษแกสังขาญาณ ดวยปฏิสังขานุปสสนาคือปญญาอันตน
แตงอุบาย จะเปลื้องตนใหพนจากสังขาร ๑
คือมละเสียซึ่งโยคาภินิเวสคือ
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ประพฤติเปนไปแหงกามสังคโยคาทิกิเลส

ดวยวิวัฏฏา

- 158 นุปสสนา สังขารุเบกขาญาณแลอนุโลมญาณ ๑
อันวาปหานอันสําแดงมาในมหาวิปสสนาทั้ง ๑๘ ประการก็ชื่อวาตทังคปหาน นักปราชญ
พึงรูโดยพิสดาร ดวยประการดังนี้
สมุจเฉทปหานนั้น เมื่อพระโยคาพจรเจา มละเสียซึ่งธรรมทั้งหลาย มีอนุสัยสังโยชญเปน
อาทิ พระอริยมรรคญาณ สัฃขารเสียมิไดประพฤติเปนไปในสันดาน มีอาการดุจหนึ่งอสุนีจักรอันตก
ตองตนไม ๆ นั้นก็ถึงแกพินาศ มิอาจเพื่อจะเจริญสืบรุกขสันดานตอไปได ล้ําปหาน ๓ ประการ ดัง
พรรณนามาแลวนั้น ยกเอาแตสมุจเฉทปหานสิ่งเดียว เปนที่ตองประสงคในที่นี้ ถาจะวาฝายหนึ่งเลา
แมวาปหานทั้ง ๓ คือวิกขัมภนปหาน และตทังคปหานก็ดีเมื่อประพฤติเปนไปในบุพรภาคปฏิบัติแหง
พระโยคาพจรนั้นก็เปนอุปการะเพื่อจะใหสําเร็จประโยชญ
คือสมุจเฉทปหานแทจะแปรเปนอื่นหาบ
มิได เหตุดังนั้นนักปราชญพึงสันนิษฐานเถิดวาปหานทั้ง ๓ ประการนั้น เปนกิจแหงพระอริยมรรคญาณ
ทั้งสิ้น
ดวยปริยายนามดังนี้
เปรียบอาการดุจหนึ่งบรมกษัตราธิราชอันพิฆาตฆาซึ่งพระยาอันเปน
ปจจามิตรเสียแลวแลไดปราบดาภิเษก การทั้งปวงที่กระทํามาตราบเทาถึงสําเร็จราชสมบัตินั้นแมวา
ผูอื่นจากบรมกษัตริยกระทําก็ดี ชนทั้งปวงก็ยอมกลาววา บรมกษัตริยสิ้นทั้งนั้น ฉันใดก็ดี นักปราชญ
พึงสันนิษฐานวา ปหานทั้ง ๓ ประการ มีวิกขัมภนปหานเปนอาทิ เปนกิจแหงพระอริยมรรคญาณดุจ
ดังนั้น
สิ้นใจความในปหานกิจเทานี้

จักถวายวินิจฉัยในบท คือสัจกิริยาสืบตอไป
สักฉิกิริยา มีประเภท ๒ ประการคือ โลกิยสัจฉิกิริยา กระทําอารมณใหแจงฝายโลกิยะ ๑
คือโลกุตตรสัจฉิกิริยา กระทําอารมณใหแจงฝายโลกุตตระ ๑
ในโลกิยสัจฉิกิริยานั้น มีประเภท ๒ ประการ คือ ทัสสนะสัจฉิกิริยา ๑ ภาวนาสัจฉิกิริยา ๑
พระโยคาพจรถูกตองซึ่งฌานมีปฐมฌานเปนอาทิดวยฌานสัมผัสส
อาตมาะได ดังนี้ก็ไดชื่อวาโลกิยสัจฉิกิริยา

คือรูแจงวาฌานนี้

ประการหนึ่งธรรมทั้งหลายใด แมวาจะใหเกิดในสันดานแหงตน ดุจหนึ่งวาวิญญาณแลมรรค
แลผลนั้นก็ดี แตทวาบุคคลหารูดวยญานแหงตน มิไดถือเอาแตคําผูอื่นดวยสามารถกําจัดเสียซึ่งโมหะ
อันปกปดไวซึ่งธรรมทั้งหลายนั้น แลธรรมทั้งหลายนั้นก็ไดชื่อวาอันบุคคลกระทําใหแจงดวยโลกิยสัจฉิ
กิริยา
กิริยาอันพระโยคาพจรเห็นพระนิพพาน ในขณะแหงพระโสดาปตติมรรคบังเกิดชื่อวา ทัส
สนะสัจฉิกิริยา
ทัสสนะนั้นเปนชื่อแหงพระโสดาปตติมรรค
เพราะเหตุเห็นพระนิพพานกอนพระ
อริยมรรคเบื้องบน ๆ ฝายโคตรภูญาณนั้น แมวาเห็นพระนิพพานกอนพระโสดาปตติมรรคก็ดี ก็ไดชื่อ
วาทัสสนะ เพราะเหตุวา เห็นแลวแลมิไดสําเร็จอันพึงกระทํา คือกําจัดกิเลสอยางพระอริยมรรคนั้น
กิริยาอันพระโยคาพจรเห็นพระนิพพาน ในขณะแหงพระอริยมรรคตรัยเบื้องบน มีพระสกทาคามิมรรค
เปนอาทิชื่อวา ภาวนาสัจฉิกิริยา ภาวนานั้น เปนชื่อแหงพระอริยมรรคเบื้องบน เพราะหตุวาจําเริญใน
อารมณคือพระนิพพาน อันพระโสดาปตติมรรคเห็นแลวนั้น
ในที่นี้พระอาจารยประสงคเอาแตสัจฉิกิริยา ๒ ประการ คือทัสสนะสัจฉิกิริยา แลภาวนาสัจฉิ
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- 159 กิริยา เหตุดังนั้น นักปราชญพึงสันนิษฐานวา ภาวนากระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ดวยสามารถ
แหงทัสสนะภาวนาทั้ง ๒ นั้น เปนกิจแหงพระอริยมรรคญาณนี้สิ้นความในสัจฉิกิริยาเทานั้น ฝาย
ภาวนากิจนั้นเลา ที่พระอาจารยเจาประสงคกลาวในที่นี้ก็มี ๒ ประการคือ โลกิยภาวนาประการ ๑
โลกุตตรภาวนาประการ ๑
ล้ําภาวนา ๒ นั้น พระโยาคาพจรยังศีล สมาธิ ปญญา อันเปนฝายโลกิยะใหบังเกิด แลอบรม
สันดานดวย ศีล สมาธิ ปญญานั้นชื่อวาโลกิยภาวนา
พระโยคาพจรยังศีล สมาธิ ปญญา อันเปนฝายโลกุตตระใหบังเกิด แลอบรมสันดานดวยโล
กุตตรศีลเปนอาทินั้น ชื่อวาโลกุตตรภาวนา
ในที่นี้พระอาจารยประสงคเอาแตโลกุตตรภาวนา คําที่วามานี้ยุติดวยคําภายหลัง เมื่อพระ
อริยมรรคญาณทั้ง ๔ ยังศีล สมาธิปญญาอันโลกุตตระใหบังเกิดแลว ก็อบรมสันดานแหงพระ
อริยบุคคล ดวยโลกุตตรศีลเปนตนนั้น ดวยภาวนาเปนสหชาตาทิปจจัย เหตุใดเหตุดังนั้น อันวาโล
กุตตรภาวนานี้แลไดชื่อวา เปนนิจแหงพระอริยมรรคญาณ
วินิจฉัยในกิจ ๔ มีปริญญากิจเปนตน สิ้นความโดยสังเขปเทานี้
อันวาปริจเฉทเปนคํารบ ๒๒ ชื่อวา ญาณทัสสนะวิสุทธิเทศในอธิการแหงปญญาภาวนา ใน
คัมภีรพระวิสุทธิมรรค อันพระพุทธโฆษาจารยเจารจนาไว เพื่อประโยชนจะใหบังเกิดปราโมทยยินดี
แหงสัปปุริสชน ก็ยุติการจบบริบูรณเทานี้
“ปฺญาภาวนาย โก อานิสํโส” พระพุทธโฆษาจารยเจาจึงวิสัชชนาในปญหากรรม คือ
คําปุจฉาถามวา ธรรมดังฤๅเปนอนิสงสแหงปญญาภาวนา
ในที่นี้ยากที่จะสําแดงโดยพิสดารใหเสร็จสิ้นได จะสําแดงแตใจความโดยสังเขป
“นานากิเลสวิทฺธํสนํ” กิริยาที่พระโยคาพจรกําจัดเสียซึ่งกิเลสตาง ๆ มีสักกายทิฏฐิเปน
อาทิ ดวยวิกขัมภนปหาน แลตทังคปหานจําเดิมแตกําหนดซึ่งนามแลรูป อันนี้นักปราชญพึงรูวาเปน
อานิสงสแหงโลกิยปญญาภาวนา
“อริยมคฺคกฺขเณ” พระโยคาพจรกําจัดเสียซึ่งกิเลสตาง ๆ มีสังโยชนเปนอาทิ ในขณะ
บังเกิดแหงพระอริยมรรคทั้ง ๔ อันนี้แลเปนอานิสงสแหงโลกุตตรปญญาภาวนา
“น เกวลฺจ” ใชจะประสงสเอาแตภาวะกําจัดกิเลส เปนอานิสงสแหงปญญาภาวนาแต
เทานั้นหาบมิได
“อริยผลรสานุภาวนํป” แมวากิริยาอันพระอริยบุคคลไดเสวยรสแหงพระอริยสามัญญผล
ทั้ง ๔ มีพระโสดาปตติผลเปนตน ก็ไดชื่อวาเปนอานิสงสแหงปญญาภาวนา
“ทฺวิหากาเรหิ รสานุภาวนํ” แลกิริยาอันเสวยรส แหงอริยผลนั้นมี ๔ ประการ คือ เสวย
รสแหงอริยผล ประพฤติเปนไปในมัคควิถีประการ ๑ คือเสวยรสแหงอริยผล อันเปนไปดวยสามารถ
แหงผลสมาบัติประการ ๑ เปนรสแหงพระอริยผล ๒ ประการดวยกัน
มีกระทูความในปญญา ๙ ประการ ทานตั้งไวเพื่อประโยชนจะสําแดงใหแจงความ ซึ่งวา
พระอริยผลประพฤติเปนไปในผลสมาบัติ
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- 160 ปฐมปญหานั้นวา ผลสมาบัตินั้นเปนดังฤๅ ทุติยปญหานั้นวาบุคคลดังฤๅเขาไปสูผลสมาบัติ
ตติยปญหานั้นวา บุคคลดังฤๅมิไดเขาสูผลสมาบัติ
จตุตถปญหานั้นวา บุคคลเขาสูสมาบัตินั้น เพื่อประโยชนดังฤๅ
ปญจมปญหานั้นวา กิริยาอันเขาซึ่งผลสมาบัตินั้นเปนดังฤๅ
ฉัฏฐมปญหานั้นวากิริยาที่จะตั้งอยูในผลสมาบัตินั้นดวยอาการดังฤๅ
สัตตมปญหานั้นวา จะออกจากผลสมาบัตินั้นดวยอาการดังฤๅ
ฉัฏฐมปญหานั้นวา ธรรมดังฤๅเกิดในลําดับแหงผล
นวมปญหานั้นวา ผลนั้นเกิดในลําดับแหงผลดังฤๅ
ซึ่งถามในปฐมปญหาวา คือผลสมาบัตินั้นเปนดังฤๅ วิสัชนาวากิริยาอันประพฤติเปนไป
แหงพระอริยผลฌานดวยแหงอัปปนาคือ อันบังเกิดเปนอารมณนอมจิตเขาสูพระนิพพานนั้นแล ชื่อวา
ผลสมาบัติ
ในทุติยปญหา กับตติยปญหา วาบุคคลดังฤๅเขาซึ่งผลสมาบัติแลบุคคลดังฤๅมิไดเขาซึ่ง
ผลสมาบัติ ทานวิสัชนาเปนปจฉาสตินัยคือวิสัชนาขางตติยปญหากอน แลวจึงยอนวิสัชนา ทุติยปญหา
ตอภายหลัง วาปุถุชนทั้งปวงมิไดเขาซึ่งผลสมาบัติเหตุดังฤๅ เหตุผลสมาบัตินั้น อันปุถุชนทั้งปวงยัง
มิไดถึง พระอริยทั้งปวงเขาสูผลสมาบัติ เหตุผลสมาบัตินั้นพระอริยบุคคลไดแลว
ถาจะวาโดยพิเศษเปนแผนก พระอริยเขาเบื้องบน ๆ มีพระสกทาคามีเปนตน ก็มิไดเขาซึ่ง
ผลสมาบัติเบื้องต่ํา ๆ มีพระโสดาปตติผลเปนตน เหตุผผลสมาบัติเบื้องต่ํานั้น ระงับจากสันดาน
เพราะวาถึงซึ่งภาวะเปนบุคคลอันตางไปแลว
ฝายพระอริยบุคคลเบื้องต่ํา ก็มิอาจเขาสูผลสมาบัติเบื้องบนไดเหตุยังไปมิไดถึง
ตน ๆ

นักปราชญพึงสันนิษฐานเปนแทวา พระอริยบุคคลทั้งปวงเฉพาะเขาไดแตผลสมาบัติแหง

ในปญหาคํารบ ๔ ที่วาบุคคลเขาสูสมาบัติเพื่อประโยชนดังฤๅนั้นวิสัชนาวา บุคคลมีประ
โยนชจะอยูสบายในอัตตาภาพอันเห็นประจักษในปจจุบันนั้น จึงเขาสูผลสมาบัติ
มีสาธกอุปมาเปรียบคําวา บรมกษัตริยอันเสวยความสุขในสิริราชสมบัติ แลเทพยดาอัน
เสวยสุขในทิพยสมบัติ ฉันใดก็ดี ฝายพระอริยสาวกทั้งหลาย ก็กําหนดซึ่งกาลเวลาดวยมนสิการวา
อาตมาจะเสวยซึ่งโลกุตตรสุข แลวก็เขาสูผลสมาบัติ ในขณะอันปรารถนาก็มีอุปไมยดังนั้น

แลตั้งอยูในสมาบัติดวยอาการดังฤๅ แลออกจากสมาบัติดวยอาการดังฤๅนั้น วิสัชชนาโดย
ลําดับกิริยาที่พระอริยบุคคลเขาสูสมาบัตินั้นดวยอาการ ๒ คือมิไดมนสิการซึ่งอารมณอันอื่นจากพระ
นิพพาน ๑ คือกระทําซึ่งพระนิพพานเปนอารมณไวในใจ ๑
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- 161 นักปราชญพึงรูลําดับแหงกิริยา อันพระอริยบุคคลจะเขาสูผลสมาบัติดังนี้
พระอริยสาวกผูมีประโยชญ ดวยผลสมาบัตินั้นพึงเขาสูที่รโหฐานเปนที่ควรแกการวิเวก
แลวมีจิตออกจากอารมณตาง ๆ แลเรนอยูในพระกรรมฐาน พึงพิจารณาสังขารจําเดิมแตอุทยัพพญาณ
เปนอาทิตราบเทาถึงอนุโลมญาณ อันวาวิตสันดานแหงพระอริยสาวก อันมีลําดับพระวิปสสนาประพฤติ
เปนไปดังนี้ ก็เขาไปในอารมณคือพระนิโรธ ดวยสามารถแหงผลสมาบัติ ในลําดับแหงพระโคตรภู
ญาณอันเปนสังขารเปนอารมณ
อนึ่งพระเสขบุคคล มีพระโสดาบันเปนอาทิ พิจารณาสังขารดวยอุทยัพพยญาณเปนตน
ดังกลาวมานี้ เมื่อพระอัปปนาจะบังเกิดก็เกิดเปนจิตแทจะบังเกิดมรรคจิตหาบมิได เพราะเหตุวามี
อัชฌาสัยนอยไปในผลสมาบัติเปนทิฏฐธรรมสุขวิหารโดยแท จะเจริญพระวิปสสนา เพื่อจะใหถึงซึ่ง
พระอริยมรรคเบื้องบนนั้นยังบมิไดกอนอาศัยเหตุนี้ มรรคจิตจึงไมบังเกิดแทจริง บังเกิดแตผลที่อาตมา
ไดไวแตกอนนั้น
อนึ่งมีคําอาจารย พวกอภัยคีรีวาสีกลาวไวฉะนี้ วาแตพระเสขบุคคลคือพระโสดาบัน มี
ความดําริวาอาตมาจะเขาซึ่งผลสมาบัติปรารภเจริญพระวิปสสนา ก็เปนพระอนาคามีบุคคลไป
พึงใหนักปราชญรูแทกลาวแกอาจารยเหลานั้นดังนี้วา ถาทานจะถือเอาอธิบายดังนั้น ก็ยัง
ไมคงอยูแตเพียงนั้น แมพระอนาคามีบุคคลเมื่อเจริญพระวิปสสนา เพื่อจะเขาสูสมาบัติก็ผลัดตัวไป
เปนพระอรหันต ๆ ก็จะผันแปรไปเปนพระปจเจกโพธิ์ ๆ ก็จะไปเปนพระสัพพัญูพุทธเจา ก็จะไดโดย
ลัทธิแหงทาน เหตุดังนั้นอันคําอาจารยพวกนี้ บมิควรที่จะถือเปนประมาณได คําพระอาจารยทั้งหลาย
ก็หามในพระบาลี เหตุดังนั้นคําอภัยคีรีอาจารยนั้น นักปราชญอยาพึงเอา พึงถือเอาคํามีผลจิตแทจริง
บังเกิดแกพระเสขบุคคลอันเขาสูผลสมาบัติ มรรคจิตจะบังเกิดบมิได คํานี้แลนักปราชญพึงถือเปน
ประมาณได
ประการหนึ่งพระอริยสาวกเจาทั้งปวง เมื่อแรกไดพระอริยมรรคมีพระโสดาปตติมรรคเปน
อาทิ แลพระอริยมรรคนั้น ยุติในปฐมฌานคือประกอบดวยฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปตี สุข เอกกัคคตา
เหมือนดวยปฐมฌาน พระอริยผลอันบังเกิดในผลสมาบัติวิถีนั้นก็ประกอบดวยองคฌาน ๕ เหมือนดวย
องคปฐมฌาน ผิวาพระอริยมรรคอันพระอริยสาวกไดนั้น เหมือนดวยทุติยฌานเปนตนอันใดอันหนึ่ง
คือมละองคมีวิตกวิจารยเปนอาทิอันหนึ่งนั้น
อันวากิริยาอันพระอริยบุคคลเขาสูผลสมาบัติก็มีดวย
ประการดังกลาวมานี้
สภาวะตั้งอยูในผลสมาบัตินั้น ก็ตั้งอยูดวยอาการ ๓ คือมิไดมนสิการ ซึ่งนิมิตทั้งปวง
อธิบายวา มิไดเอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเปนอารมณ ๑
คือกําหนดกาลแตกอนเขาสูผลสมาบัตินั้นวา อาตมาจะอยากจากสมาบัติในกาลมีชื่อโพน
๑
เมื่อกาลมีกําหนดนั้นยังไปมิไดตราบใด ก็ตั้งอยูในสมาบัตินั้นดวยอาการ ๓ ดังกลาวมานี้
กิริยาที่จะออกผลสมาบัตินั้นเลา ก็ออกดวยอาการ ๒ คือกระทํามนสิการ ซึ่งสังขารธรรมทั้ง
ปวง มีรูปนิมิตเปนตน เปนอารมณประการ ๑ แลขอที่กระทํามนสิการ ซึ่งนิมิตทั้งปวง มีรูปนิมิตทั้งปวง
เปนอารมณนั้น จิตอันนั้นจะเอานิมิตทั้งปวงเปนอารมณได ในขณะเดียวขณะอันออกจากสมาบัตินั้นหา
มิไดโดยแท แตทวาคําซึ่งมนสิการซึ่งนิมิตทั้งปวงนั้นวา ดวยสามารถสงเคราะหเอาซึ่งอารมณทั้งปวง
หานิยมบมิไดตามแตจะปรากฏ เหตุดังนั้นถาจะเอาใจความ ก็คือนิมิตอันใดอันหนึ่งมีกรรมนิมิตเปน
อาทิที่เปนอารมณแหงภวังคจิต ติดพันมาแตแรกปฏิสนธิในปจจุบันภพนั้น เมื่อพระอริยสาวกมละ
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- 162 อารมณ คือพระนิพพาน แลกระทํามนสิการซึ่งอารมณ มีกรรมนิมิตเปนอาทิ กิริยาที่ออกจากผลสมาบัติ
ก็มีดวยภวังคจิตนั้น

ผล ๆ บังเกิดในลําดับแหงธรรมดังฤๅนั้น วิสัชชนาวา ผลจิตแทจริงเกิดในลําดับแหงผลก็มี
บาง บางทีภวังคจิตบังเกิดในลําดับแหงผลก็มี อนึ่งผลนั้นที่บังเกิดในลําดับแหงมรรคก็มี ผลบังเกิดใน
ลําดับแหงผลก็มี ผลบังเกิดแหงโคตรภูก็มี ผลบังเกิดในลําดับแหงเนวสัญญานาสัญญายนะก็มี ล้ําผล
ทั้งปวงอันบังเกิดในลําดับแหงมรรคนั้น เฉพาะไดแตมรรควิถี ๆ นั้น ผลจิตบังเกิด ๒ ขณะ ๓ ขณะ ผล
ที่บังเกิดเปนปฐมนั้นชื่อวาเกิดในลําดับแหงผลอันบังเกิดภายหลัง ๆ นั้น ชื่อวาเกิดในลําดับแหงผลอัน
บังเกิดกอน ๆ
ในผลสมาบัติวิถีนั้นเลา ผลที่บังเกิดแรกนั้นในลําดับแหงโคตรภู ๆ ในที่นี้ไดแกอนุโลม
ญาณ
อันถือเอาสังขารเปนอารมณสมดวยวาระพระบาลีอันสมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจาตรัสพระ
สัทธรรมเทศนา ในพระคัมภีรพระมหาปฏฐานวา
“อรหโต อนุโลมํ ผลสมาปตฺติยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย เสกฺขานํ อนุโลมํ ผล
สมาปตฺตยา อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย”
แปลเนื้อความวา อนุโลกจิตแหงพระอรหันต เปนอนันตรปจจัยแกผลสมาบัติแหงพระ
อรหันต อนุโลมจิตแหงพระเสขบุคคลเปนอนันตรปจจัยแกผลสมาบัติแหงพระเสขบุคคล ดังนี้ปราชญ
พึงรูเถิดวา โคตรภูที่นําหนาผลสมาบัตินี้ไดแกอนุโลมจิตตามวาระพระบาลีในคัมภีรพระมหาปฏฐานนั้น
เมื่อพระอริยสาวกเจา เขาซึ่งนิโรธสมาบัตินั้น แลออกจากนิโรธ แลออกจากนิโรธสมาบัติ
นั้นดวยผลจิตอันใด คือพระอนาคามิผลก็ดี พระอรหัตตผลก็ดีตามสมควรแกบุคคล พระอนาคามิผล
แลพระอรหัตตผลนั้นแล ไดชื่อวาเกิดในลําดับแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะแมวาลวงไปถึง ๗ วัน
แลวก็ดีก็ไดชื่อวาเกิดในลําดับ เพราะเหตุมิไดมีจิตอื่นบังเกิดขึ้นในระหวาง ๗ นั้น ผลจิตทั้งปวงที่
กลาวมาแลวนั้น ยกเสียแตผลจิตอันเกิดในมรรควิถี เหลือนั้นไดชื่อวาอันเปนไปดวยสามารถแหงผล
สมาบัติทั้งสิ้น “เอวเมตํ มฺคฺคมิ ถิยํ” อันวาผลจิตนั้นประพฤติเปนไปโดยอาการ ๒ ดวยสามารถ
บังเกิดในมรรควิถีแลผลสมาบัติวิถี ดวยประการดังนี้
“นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชนสมตฺถตา”
กิริยาที่เสวยรสแหงอริยสามัญญผลที่จะเปน
ปญญาภาวนานิสงส
สุดแตเพียงนั้นหาบมิได
แมวาภาวนาสามารถเพื่อจะเขาซึ่งนิโรธสมาบัติก็ดี
นักปราชญพึงรูวาจัดเปนอานิสงสแหงปญญาภาวนา
จึงมีปญหากรรม เพื่อจะสําแดงใหปรากฏแหงนิโรธสมาบัติในคําวังเขปนั้นวา “กา นิโรธ
สมาปตฺต”ิ
ธรรมดังฤๅ ชื่อวานิโรธสมาบัติบุคคลดังฤๅเขาถึงนิโรธสมาบัติมิได บุคคลเขานิโรธ
สมาบัติไดนั้น เขาไดในภพดังฤๅ บุคคลเขานิโรธสมาบัตินั้นเพื่อประโยชนดังฤๅ อนึ่งกิริยาที่เขานิโรธ
นั้นดวยอาการดังฤๅ เมื่อเขาแลวแลจะตั้งอยูในนิโรธนั้น ดวยอาการดังฤๅ ออกจากนิโรธนั้น นอมไปใน
ธรรมดาดังฤๅ อนึ่งบุคคลรูกระทํากาลกิริยา กับบุคคลผูเขาในนิโรธนั้น จะแปลกกันดังฤๅ อนึ่งนิโรธ
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- 163 สมาบัตินั้นเปนสังขตธรรมหรือ ๆ เปนอสังจตธรรม อนึ่งจะวาจะเปนโลกิยธรรมหรือ ๆ จะวาเปนโล
กุตตรธรรม จะวาเปนนิปผันธรรมหรือ ๆ จะวาเปนอนิปผันธรรม สิริเปนปญหากรรม ๑๐ ขอ
วิสัชนาในปฐมปญหานั้นวา กิริยาอันมิไดประพฤติเปนไปแหงจิตแลจิตสิกทั้งหลาย ดวย
สามารถดับไปโดยอนุกรมนั้นแล ชื่อวานิโรธสมาบัติ
ในทุติยปญหา แลตติยปญหา คือถามวาบุคคลดังฤๅ เขานิโรธสมาบัติมิไดนั้น ทานวิสัชนา
ตติยปญหากอน เพราะเหตุเปนครุฏฐาน แลวจึงกลับวิชนาทุติยปญหาตอภายหลัง เพราะเปนอครุฏ
ฐาน อยางบุคคลผูรูทาง บอกมรรคาใหแกผูอื่นวา “วามํ มฺุจ ทกฺขิณํ คณฺห” วาทานจงมละเสีย
ซึ่งทางซาย แลวจึงถือเอาซึ่งทางขวา
มีคําวิสัชนาวาบุคคลที่เปนปุถุชนทั้งปวงก็ดี พระโสดาบันบุคคลทั้งปวงก็ดี พระสกทาคามิ
บุคคลทั้งปวง แมวามีปกติไดซึ่งอัฏฐสมาบัติก็ดี ก็บมิอาจเพื่อเขานิโรธสมาบัติไดเหมือนกันกับบุคคล
อันมิไดซึ่งอัฏฐสมาบัติ เพราะวายังมิไดเปนองคปริปุรณาจารีคือกระทําใหบริบูรณในสมาธิอาศัยเหตุ
ไดมละเสียซึ่งกามฉันทเปนอาทิ อันเปนขาศึกแกสมาธินั้น ดวยสมุจเฉทปหาน แลสภาวะที่จะกระทํา
ใหบริบูรณในสมาธินั้น อาศัยแกมละกามฉันทเปนอาทิขาดดวยแท
อนึ่ง พระอนาคามีบุคคลอันเปนสุกขวิปสสกะก็ดี พระอรหันตอันเปนสุกขวิปสสกะก็ดี ก็บมิ
อาจเพื่อขะเขานิโรธได เพราะเหตุมีแตกําลังวิปสสนาสิ่งเดียว หากําลังสมาธิคืออัฏฐสมาบัติบมิได
สภาวะอาจเพื่อจะเขานิโรธสมาบัติไดนั้น อาศัยแกบริบูรณกําลัง ๒ ประการ คือวิปสสนาแล
สมาธิ บุคคล ๒ จําพวก คือ พระอนาคามีบุคคล อันมีปกติไดซึ่งอัฏฐสมาบัติจําพวก ๑ พระขีณาสพ
บุคคลอันมีปกติไดชื่งอัฏฐสมาบัติจําพวก ๑ อาจเพื่อจะเขาไดซึ่งนิโรธสมาบัติ เพราะเหตุประกอบดวย
กําลัง ๒ ประการ
ขอความที่กลาวมานี้ ยุติดวยพระบาลีอันพระะรรมเสนาบดีกลาวเปนอุเทศวารไวในคัมภีร
พระปฏิสัมภิทามรรควา “ทฺวีหิ พเลหิสมนฺ นาคตตฺตา ฯลฯ นิโรธสมาปตฺติยา ญาณนฺต”ิ แปล
เนื้อความวาปญญาอันเจริญดวยวสีสามารถ เหตุประกอบดวยคุณสัมปทา ๔ คือกําลังสองประการ ๑
คือระงับแหงไตรพิธสังขาร ๑ คือประพฤติเปนไปแหงโสฬสญาณประการ ๑ คือประพฤติเปนไปแหงน
วานุรุบุรพวิหารสมาบัติประการ ๑ ชื่อวาญาณอันเปนไปเพื่อจะเขาซึ่งนิโรธ
แลคุณสัมปทากอปรดวพละ ๒ เปนอาทินี้ ก็เฉพาะมีแกพระอริยบุคคล ๒ จําพวก คือพระ
อนาคามีบุคคล
คือพระขีณาสพบุคคลอันมิไดเหตุใดเหตุดังนั้น
จึงเฉพาะเขานิโรธได
แตพระ
อริยบุคคล ๒ จําพวก จําพวกอื่นบมิอาจเขานิโรธได
มีคํานิเทศวารพิศดารแหงอุทเทศวาระบาลี กําลังทั้ง ๒ ประการนั้นไดแกสมถพละ ๑
วิปสสนาพละ ๑
จึงมีคําปญหากรรม “กตมํ สมถพลํ” ธรรมดังฤๅชื่อวาสมฤพละ
วิสัชนาวา กิริยาอันมิไดฟุงซานใด คือจิตเปนเอกัคคตารมณดวยอํานาจแหงเนกขัมมวิตก
ฉันขมเสียซึ่งกายฉันท ผลอํานาจแหงกุศลจิตตุปบาทอันมีโลกะเปนประธาน ประพฤติเปนไปดวย
อาการขมเสียซึ่งกามฉันท กิริยาที่มิไดฟุงซานคือเอกกัคคตาจิต ขมเสียซึ่งกามฉันทนี้ไดชื่อวาสมถ
พละ ดวยอรรถวาระงับซึ่งปจจนิกธรรมมีกามฉันทเปนอาทิ และมิไดกัมปนาการดวยปฏิปกขธรรม
อนึ่ง อันวาสภาวะมิไดฟุงซานอันใด กลาวคือเอกัคคตาจิตตั้งมั่นดวยอํานาจพยาบาทวิตก
อันขมสียซึ่งวิตกพยาบาท และอํานาจแหงกุศลจิตตุปบาท อันมีอโทสะเปนประธาน อันประพฤติ
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- 164 เปนไปดวยอํานาจขมเสียซึ่งพยาบาทนั้น อยางนั้นก็ไดชื่อวาสมถพละโดยอรรถอันนี้
อนึ่ง กิริยาอันมิไดฟุงซานอันใด กลาวคือเอกัคคตาจิตสมาทานตั้งมั่นดวยอํานาจอาโลก
สัญญา อันบังเกิดดวยกระทําอารมณใหปรากฏเปนพระอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เหตุขมเสียไดซึ่งถีน
มิทธะแลวและกระทําไวในใจใหดี
อนึ่ง สภาวะมิไดฟุงซานอันใด กลาวคือเอกัคคตาจิตตั้งมั่นดวยอํานาจแหงจิตสมาทานพระ
รัตนตรัยมั่น
ฆาเสียไดซึ่งอุทธัจจะก็ดีสภสวะมิไดฟุงซานอันใด
กลาวคือเอกัคคตาจิตตั้งมั่นดวย
สามารถแหงโยคาพจรผูพิจารณา ซึ่งสละสังขารแลวและหายใจออก และหายใจเขาสําเร็จดวยอานา
ปาสติ อันถึงซึ่งสภาวะเปนยอดแหงกิริยาที่ขมเสียซึ่งมิจฉาวิตกทั้งปวงก็ดี
และกิริยาอันมิไดฟุงซาน กลาวคือเอกัคคตาจิตตั้งมั่นดังนี้ ๆ ก็ไดชื่อวาสมถพละ ดวย
อรรถาธิบายดุจกลาวแลว
พระพุทธโฆษาจารยเจาสําแดงซึ่งสมถพละ ดวยสามารถแหงอุปาจารฌาน ดุจพรรณนามา
ฉะนี้แลว บัดนี้ปรารถนาเพื่อจะสําแดงสมถพละนั้น ดวยสามรถอันถึงซึ่งกําลังอันตั้งมั่น อันขาศึก
ทั้งหลายในภายนอกบมิอาจครอบงําย่ํายีได ดวยอํานาจแหงอัปปนาสมาธิสมบัติ ๘ ประการ จึงตั้ง
กระทูปญหาวาระบาลีวา “สมถพลนฺติ เกนตฺเถนสมถพลํ” แปลคําปุจฉาวา “ยํ สมถพลํ” อันวา
กําลังสมถะอันใด “วุตฺตํ”
อันอาจารยกลาวไว
“ตํ สมถพลํ” อันวากําลังสมถะนั้น ดวย
อรรถาธิบายเปนดังฤๅ
จึงวิสัชนาเปนใจความสังเขปวา สมาธิอันสัมปยุตดวยฌาน คือสมาบัติ ๘ ประการ คือ
ปฐมฌานจิตตั้งมั่น มิไดไหวดวยปญจนิวรณธรรมทุติยฌานจิตตั้งมั่น อันมิไดไหวดวยวิตกวิจาร ตติ
ฌาณสมาธิจิตตั้งมั่นมิไดไหวดวยปติ จตุตถฌานสมาธิจิตตั้งมั่นมิไดไหวดวยสุขโสมนัส เอกัคคตาจิต
ในอากาสานัญจายตสมาธิมิไดไหวดวยรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา อัตตสัญญาวิญญาณัญจายตนสมาธิ
มิไดไหวดวยอากาสานัญจายนะ อากิญจัญญายตนสมาธิจิต มิไดไหวดวยวิญญาณัญจายตนะเนว
สัญญานาสัญญายตนสมาธิมิไดหวั่นไหวดวยอากิญจัญญายตนะ
และจิตสมาทานตั้งมั่นมิไดจลาจล
หวั่นไหว
เพราะเหตุอุทธัจจะและกองสรรพกิเลสธรรม
อันสหรคตดวยอุทธัจจะและปญจขันธ
ทั้งหลาย “อิทํ อกปฺปนียตํ” อันวากิริยาอันมิไดฟุงซาน คือสภาวะแหงจิตมีอารมณเปนอันเดียว ได
นามบัญญัติชื่อวาสมถะพละนี้ โดยอรรถาธิบายวา ตั้งมั่นมิไดหวั่นไหวดวยปจจนิกธรรมดังพรรณนามา
นี้แลว ก็สิ้นความในสมถะพละนิเทศวารเทานี้
จึงมีคําปุจฉาในวิสัชนาพลนิเทศวารวา “กตมํ วิปสฺสนาพลํ” กําลังพระวิปสสนานั้นคือสิ่ง
ดังฤๅ
วิสัชนาวา พระวิปสสนา ๗ ประการ
คือ อนิจจานุปสสนา ๑ ทุกขานุปสสนา ๑ อนัตตานุปสสนา ๑ นิพพิทานุปสสนา ๑ วิราคา
นุปสสนา ๑ นิโรธานุปสสนา ๑ ปฏินิสสัคคานุปสสนา ๑ รวมกันเปน ๗ ประการดวยกัน
“ยา ปฺญา”
อันวาปญญาอันใดแหงพระโยคาพจรอันพิจารณาเห็นอนิจจลักษณะ
คือขยวยะวิปสสนามิเที่ยงแหงขันธ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอายตนะมีจักขุเปน
อาทิ และชรามรณะธรรมทั้งปวงลวนเปนอนิจจัง ดวยอรรถวาบังเกิดขุนแลวก็สิ้นไป เกิดในอดีตฉิบ
หายไปในอดีต บมิทรมานไดมาถึงปจจุบัน เกิดในปจจุบันบมิไดไปถึงอนาคต เกิดในอนาคตก็ดับไปใน
ที่เกิดนั้น ๆ
สา ปฺญา ” อันวาปญญานั้น คือพิจารณาเห็นอนิจจลักษณะดังชื่อวาอนิจจานุปสสนา
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- 165 ปญญาพิจารณาเห็นสังขารธรรมรูปเปนอาทินั้น วากอปรไปดวยทุกขโดยสภาวะที่พิลึกพึง
กลัว เหตุอันความเกิดและความดับหากเบียดเบียนและทุกขโดยสภาวะที่พิลึกพึงกลัว เหตุอันความ
เกิดและความดับหากเบียดเบียนและทุกขอันเกิดในจตุราบาย
และพื้นแหงโรคมีจักขุโรคเปนอาทิ
ปญญาพิจารณาเห็นโดยทุกขลักษณะดังนี้ ชื่อวาทุกขานุปสสนา
ปญญาอันพิจารณาเห็นสังขาร มีรูปเปนอนัตตลักษณะโดยอรรถวาสูญเปลาจากแกนสาร
โดยใชตัวใชตนใชสัตวใชบุคคลมิไดอยูในอํานาจแหงตน เปลาจากคนพาลปริกัปป ชื่อวาอนัตตา
นุปสสนา
ปญญาอันพิจารณาเห็นสังขารทุกข
ดังกลาวแลว ไดชื่อวานิพพิทานุปสสนา

แลวแลเหนื่อยหนายในสังขารธรรมเพระเห็นโทษ

ปญญาพิจารณาเห็นความปราศจากกําหนัดในสังขาร ชื่อวาวิราคานุปสสนา
นา

ปญญาพิจารณาเห็นเนือง ๆ ในคุณพระนิพพานอันเปนที่ดับแหงสังขาร ชื่อวานิโรธานุปสส
ปญญาอันพิจารณาในที่สละอาลัยในสังขาร มีรูปเปนอาทิ ชื่อวาปฏินิสสัคคานุปสสนา

และพระอนุปสสนาทั้ง ๘ ประการ มีอนิจจานุปสสนาเปนอาทิดังพรรณนามาฉะนี้ แตละอัน
ๆ ชื่อวาวิปสสนาพละ
ขอความที่พรรณนามานี้ ไดอรรถธิบายแตวิปสสนาศัพท อรรถแหงพลศัพทยังมิไดปรากฏ
กอน
จึงมีคําปุจฉาดวยอรรถพลศัพทวา
โดยอรรถาธิบายเปนดังฤๅ

“เอกตฺเถน วิปสฺสนาพลํ”

วิสัชนาวา วิปสสนาพละคือจิตตั้งมั่น
หวาดไหวได จึงไดชื่อวาวิปสสนาพละ

พระอนุปสสนาพละนั้น

อันขาศึกบมิอาจเพื่อจะครอบงําใหกัมปนาการ

อธิบายวา พระอนิจจานุปสสนาพิจารณาเห็นสังขารธรรมวาเปนอนิจจังไมเที่ยงแทแลว ก็
มิไดหวาดไหวเพราะวิปลาส คืออนิจจสัญญาอันสําคัญวาเที่ยง
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา พิจารณาเห็นธรรมสังขารธรรมเปนทุกขวาหาแกนสารบ
มิไดแลว ก็มิหวาดไหวเพราะขาศึก คือวิปลาสสัญญาสําคัญวามีสุข และสําคัญวาตัวตนในสังขาร
ปญญาอันพิจารณาเห็นแตเหนื่อยหนายถายเดียวแลว ก็บมิไดไหวเหตุขาศึกคือตัณหาอันมี
ในสังขารมีรูปเปนอาทิ
ปญญาอันพิจารณาปราศจากราคะคือกําหนดมิหวาดไหว เพราะขาศึกราคะ
ปญญาพิจารณานิโรธ คือพระนิพพานอันเปนที่ดับสังขารมิไดไหวเพราะขาศึก คือตัณหา
สมุทัย
ปญญาพิจารณาสละอาลัยในสังขาร มิไดไหวเพราะขาศึก คืออาทานประทาน อันถือมั่น
ดวยตัณหาและทิฏฐิ
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- 166 ปญญาอันพิจารณาเห็นแจงในสังขารธรรมทั้งปวงแลว มิไดไหวเพราะเหตุอวิชชาและกอง
สรรพกิเลสธรรม อันสหรคตอวิชชาและรูปจตุขันธ และกอปรดวยอวิชชา
“อิทํ วิปสฺสนาพลํ” อันวาสภาพแหงพระอนุปสสนาปญญามิไดจราจล เพราะปจจนิกธรรม
มีสําคัญวาเที่ยงเปนอาทิ
เพราะครอบงําเสียซึ่งปจจนิกธรรมมทั้งปวงแลวและตั้งมั่นดังนี้
เชื่อวา
วิปสสนาพละ
แลคุณสัมปทาคํารบ ๒ ชื่อวาระงับสังขาร ๓ ประการนั้น มีนิเทศวารปุจฉาวา สังขาร ๓
ประการนั้น คือสิ่งดังฤๅ
วิสัชนาวา สังขารทั้ง ๓ นั้น คือ วจีสังขาร ๑ กายสังขาร ๑ จิตจสังขาร ๑
และวจีสังขารนั้นไดแกวิตกวิจาร เปนพนักงานผูตกแตงซึ่งวจีเภท อธิบายวา เมื่อบุคคล
กลาวถอยคําอันใดอันหนึ่ง ก็อาศัยแกวิตกวิจารยกจิตขึ้นสูอารมณ พิจารณากอนแลวจึงออกวจีเภท
คือ วาจาเมื่อภายหลังอาศัยเหตุนี้ อันวาวิตกวิจารนั้นจึงไดนามบัญญัติวาวจีสังขาร
กายสังขารนั้น ไดแกจิตตขวาโยธาตุ คืออัสสาสะ ปสสาสะ ลมหายใจออกหายใจเขา และ
ลมอัสสาสะวาตปสสาสะวาตนั้น ไดนามบัญญัติชื่อวากายสังขาร โดยบทวิคคะหะ “กาเยน สงฺขริยนฺ
“เย อสฺสาสปสฺสาสา” อันวาลมอัสสาสะและปสสาสะทั้งหลาย
ตีติ กายสงฺขารา” แปลวา
ใด “กาเยน” อันนามกายกลาวคือจิตแลรูปกายคือสหชาตรูป “สงฺขริ ยนฺติ” ตกแตงดวยสามารถ
เปนชนกปจจัย และสหชาตปจจัย เหตุใดเหตุดังนั้น อันวาลมอัสสาสะวาตและปสสาสะวาตจึงไดชื่อวา
กายสังขาร
อนึ่ง ลมอัสสาสะวาตและปสสาสะวาตนั้น เมื่อบังเกิดในกายประพฤติเนื่องดวยกาย จึงได
ชื่อวากายสังขาร ยุติดวยวาระบาลีอันพระธรรมทินนาเถรีภิกษุณีกลาวไวแกวิสาขาอุบาสกวา
“อสฺ
สาสปสฺสาสาโข อาวุโส วิสาข กายิกา เอเต ธมฺมา กายปฏิพทฺธา ตสฺมา อสฺสาสปสฺสาสา กาย
สงฺขารา”
จิตตสังขารนั้นไดแกสัญญาเวทนา โดยวิคคหะวา “จิตฺเตน สงฺขริยนฺติ จิตฺตสงฺขา
รา” แปลวา “เย ธมฺมา” อันวาธรรมใด “จิตฺเตน” อันจิต “สงฺขริยนฺต”ิ ตกแตง เหตุใดเหตุ
เหตุดังนั้น อันวาธรรมทั้งหลายนั้น “จิตฺตสงฺขารา” ชื่อวาจิตตสังสาร ๆ ไดแกสัญญาและเวทนา
อธิบายวา สัญญาเปนพนักงานหมายอารมณ เวทนาเปนพนักงานเสวยรสแหงอารมณ เมื่อ
บังเกิดก็อาศัยจิตเปนใหญเปนประธานเปนอุปาทปจจัยใหบังเกิด ๆ ในจิต ประพฤติเนื่องดวยจิตไดชื่อ
วาตกแตง จึงไดนามบัญญัติชื่อวาจิตตสังขารในที่นี้ ยุติดวยวาระพระบาลี “สฺญา จ เวทนา จ เจต
สิกา เอเต ธมฺมา จิตฺตปฏิพทฺธา ตสฺมา สฺญา จ เวทนา จ จิตฺตสงฺขาราติ”
และวจีสังขาร คือวิตกวิจารนั้นระงับไปในขณะหนึ่ง เมื่อพระอริยสาวกเขาสูทุติยฌานสมาธิ
กายสังขารคือลมหายใจเขาออกนั้นระงับในขณะเมื่อสูจตุตถาฌานสมาธิ “ตสฺมา อสฺสาสปสฺสาสา
กายสงฺขารา”
เพราะเหตุฉะนั้น
อัสสาสะปสสาสะลมมหายใจออกและลมหายใจเขาจึงไดนาม
บัญญัติชื่อวากายสังขาร
จิตตสังขาร คือสัญญาเวทนา ระงับไปในขณะเมื่อเขานิโรธสมาบัติปญญาอันมีวสีสามารถ
ชํานาญ กอปรดวยระงับสังขาร ๓ ประการ โดยลําดับพรรณนามาฉะนี้ ก็เปนอุปการูปนิสสัยคุณสัมปทา
ในนิโรธสมบัติ
นิเทศวารปุจฉาในคุณสัมปทา ขอความที่วาวสีภาวนาเปนไปดวยญาณจิรยา ๒๖ และญาณ
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- 167 จริยา ๑๖ นั้น คือสิ่งใดบาง
วิสัชนาวา พระอนุปสสนา ๘ ประการ คือ อนุปสสนา ๗ ประการ มีอนิจจานุปสสนาเปนอาทิ
มีปฏินิสสัคคานุปสสนาเปนปริโยสานที่กลาวแลวในวิปสสนาพละนั้น จัดเปนฌาณจริยาละอัน ๆ และ
วิวัฏฏนฺปสสนาปญญา อันพิจารณาเห็นพระนิพพานอันปราศจากกรรมวัฏฏ คือ อภิสังขารเจตนา
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน นามและรูปเปนอาทิ จัดเปนญาณจริยาอันหนึ่ง เปนคํารบ ๘
ฝายโลกิยญาณจริยา ๑ พระอริยมรรคญาณ ๔ พระอริยผลสมาบัติญาณ ๓ จัดเปนญาณ
จริยาละอัน ๆ เปนโลกุตตรญาณจริยา ๘ ประการคือ ญาณจริยาฝายโลกิยะ โลกุตตตระ ๘ เขากันเปน
ญาณจริยา ๑๖ เปนอุปนิสสยูปการ แกพระนิโรธญาณ
นิเทศวารปุจฉาในคุณสัมปทา ชื่อวาสมาธิจริยา ๙ นั้น คือธรรมดังฤๅ
วิสัชนาวา รูปพจรอัปปนาฌาณพจร ๔ คือปฐมฌานก็ไดชื่อวาสมาธิจริยา
อธิบายวา เปนไปแหงพระอัปปนาสมาธิ ทุติฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานก็ดี ก็ไดชื่อวา
สมาธิจริยาละอัน ๆ
อรูปสมาธิบัติ ๔ ประการ คืออากาสานัญจายตนสมาบัติ และวิญญาณัญจายตนสมาบัติ
และอากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ก็จัดเปนสมาธิจริยาละอัน ๆ รูปาพจ
รฌาน ๔ อรูปาพจรฌาน ๔ เขากันเปนสมาธิจริยา ๓ ประการ แตฝายพระอัปปนาสมาธิ
อันวาองคฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา อันเปนไปในบุรพภาคคืออุปจาร มีอา
วัชชนะตาง ๆ เพื่อจะไดซึ่งพระอัปปนา คือปฐมฌาน อันประกอบดวยองคคือ วิตก วิจาร ปติ สุข
เอกัคคตาก็ดีเปนไปในอุปจาร เพื่อจะไดซึ่งพระอัปปนา คือทุติยฌาน คติฌาน จตุตถฌาน และอรูป
สมาบัติทั้ง ๔ ก็ดี ก็จัดเปนสมาธิจริยาอันเดียว โดยสําคัญเปนอุปาจารสมาธิ ก็ครบจํานวนถวน ๙ กับ
ทั้งพระอัปปนาสมาธิ ๘ ประการนั้น
และพระสมาธิจริยา
ประกอบในนิโรธสมาบัติฌาน

๘

ประการดังพรรณนามานี้

ก็จัดเปนอุปการูปนิสสัยคุณสัมปทา

บุคคลที่มีสัทธาทิอินทรียอยูขางออน เจริญซึ่งปฐมมรรคดวยสามารถแหงพระวิปสสนาอัน
มิไดกลาแลว และมาสูภาวะเปนพระโสดาบันบุคคลคือตั้งอยูในพระโสดาปตติผล พระอริยบุคคลอยาง
นี้ไดนามชื่อวา สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน
อธิบายวา ถายังมิไดพระอรหัตตในชาตินั้น จะเที่ยวทองถือเอาปฏิสนธิกําเนิด ในสุคติภพ
คือกามาพจรสวรรค แลมนุษยสุคติเจือกันอีกเปน ๗ ชาติ ก็จะกระทําที่สุดแหงสกลวัฏฏทุกข คือได
พระอรหัตตในชาติเปนคํารบ ๗ นั้น
บุคคลที่มีอันทรียเปนปานกลาง เจริญปฐมมรรคใหบังเกิดดวยวิปสสนาอันเปนมัชฌิมแลว
แลถึงซึ่งพระโสดาปตติผล พระโสดาบันบุคคลอยางนี้ ชื่อวา โกลังโกละโสดาบัน ดวยอรรถวาจะออก
จากตระกูลแลวและไปสูตระกูลเลา จึงไดชื่อวา โกลังโกละ
คําอธิบายวา จําเดิมแตกระทําใหแจง ซึ่งพระโสดาปตติผลแลวก็มิรูเกิดในตระกูลอันต่ําชา
ลามกเลย จะบังเกิดในมหาโภคตระกูล แลโกลัง
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ขึ้นไป ตราบเทาถึง ๖ ชาติ ก็จะสําเร็จพระอรหัตตในชาติเปนคํารบ ๖
ถาบุคคลมีสัทธาทิอินทรียอันกลาขึ้นกวานั้น
เจริญปฐมมรรคปญญาดวยวิปสสนาอันกลา
แลว แลไดพระโสดาปตติผล เปนเอกพีชีโสดาบันจะไปยังภพกําเนิด ในสุคติภพ แลไดพระโสดาปตติ
ผล เปนเอกพีชีโสดาบันจะไปยังภพกําเนิด ในสุคคติภพ คือมนุษยก็ดีสวรรคก็ดี อีกชาติเดียวก็จะได
พระอรหัตต สิ้นสังขารทั้งปวง
ในคัมภีรปรมัตถมัญชุสา ฏีกาพระวิสุทธิมรรค มีกระทูความปุจฉาวาธรรมดังฤๅเปนนิยมให
พระโสดาบันบุคคลมีประเภทเปน ๓ สถานะฉะนี้
วิสัชนาวา พระวิปสสนาแหงพระอุปริมรรคตรัยเบื้องบนหาก็นิยมใหมีประเภทเปน ๓ ดังนั้น
แทจริง
ผิวาวิปสสนาปญญา อันพิจารณาสังขารธรรม เพื่อจะใหถึงซึ่งมรรคตรัยเบื้องบนมีกําลังกลา
ก็นิยมใหพระโสดาบันบุคคลนั้นเปนเอกพีชี
ผิวาวิปสสนาปญญา หากจะออนลงกวานั้นก็นิยมใหเปนโกลังโกละถาออนนักลงกวานั้น ก็
นิยมใหเปนสัตตักขัตตุปรมะ
บุคคลผูเจริญมรรคปญญาเปนคํารบ ๒ ไดสําเร็จโลกุตตรผลเปนอริยบุคคลชื่อวาสกทาคามี
อธิบายวา ถายังมิไดอรหัตตในชาตินั้น จะจุติจากอัตตภาพนี้แลวแลบังเกิดในเทวโลก จุติ
จากเวทโลก แลวจะกลับมาเอาปฏิสนธิในมนุษยสุคติอีกคราวหนึ่ง จึงจะสําเร็จแกพระอรหัตตสิ้นวัฏฏ
ทุกข
ขอความที่ซึ่งวาจะกลับมาถือเอาปฏิสนธิ ในมนุษยสุคติอีกคราวหนึ่งนั้น เปนนิยมใหเวนเสีย
ซึ่งพระสกทาคามีบุคคล ๔ จําพวก แลวเฉพาะถือเอาแตจําพวกเดียว
แทจริงพระสกทาคามีบุคคลบางพระองค ไดพระสกทาคามิผลในมนุษยโลกนี้แลวก็ไดพระ
อรหัตตดับขันธปรินิพพานในมนุษยโลก นี้บางพระองคไดพระสกทาคามิผลในมนุษยโลกนี้แลว จุติขึ้น
ไปบังเกิดในเทวโลกจึงไดพระอรหัตตบางพระองคไดพระสกทาคามิผล ในเทวโลกแลว ก็ไดพระ
อรหัตต ปรินิพพานในโลกนั้น บางพระองคก็ไดพระสกทาคามิผลในเทวโลกแลว จุติลงมาเอาปฏิเอา
ปฏิสนธิในมนุษยนี้ จึงไดพระอรหันตต
แลพระอริยบุคคล ๔ จําพวกที่กลาวมานี้ ก็ไดนามบัญญัติชื่อวาพระสกทาคามีบุคคล แต
ทวาพระอาจารยมิไดประสงคเอา ดวยบทวา “สกึเทว” ที่แปลวาจะกลับมาเอาปฏิสนธิในมนุษยนี้
คราวหนึ่งนั้นประสงคเอาแตพระสกทาคามีบุคคลที่ไดพระสกทาคามิผลในมนุษยนี้แลว
แลจุติไป
บังเกิดในเทวโลกอยูตราบเทากําหนดอายุแลว จุติจากเทวโลกกลับเอาปฏิสนธิในมนุษยนี้คราวหนึ่ง
จึงไดพระอรหัตต จัดเปนสกทาคามีบุคคลเปนคํารบ ๖ พระอาจารยถือเอาดวยบทคือ “สกึเทว” ใน
ที่นี้
บุคคลผูจําเริญมรรคปญญาเปนคํารบ
อนาคามีบุคคล
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๓

แลวไดสําเร็จแกโลกุตตรผลนั้น

ไดนามชื่อวา

- 169 อธิบายวา ถายังมิไดพระอรหัตตในชาตินั้น จะไดบังเกิดในพรหมโลก แลวจะมิไดกลับมา
เอาปฏิสนธิในกามโลกนี้เลย จึงไดชื่อวาอนาคามี
แลพระอนาคามีบุคคล ที่มีปกติมละเสียซึ่งกามโลกนี้แลว แลตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปทาน
ไดกิเลสปรินิพพานในสุทธาวาสพรหมโลกนั้นมีประเภท ๕ จําพวก คืออันตราปรินิพพายีจําพวก ๑ คือ
อุปหัจจปรินิพพายีจําพวก ๑ คือสสังขารปริพพายีจําพวก ๑ คืออสังขารปรินิพพายีจําพวก ๑ คือ
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีจําพวก ๑ เขากันเปน ๕ จําพวก โดยอินทรียเวมัตต คือสภาวะกลาแลออน
แหงสัทธาอินทรีย อันยังปญญาวิมุตติใหเกือบแก
อธิบายวา พระอนาคามีจําพวกใด บังเกิดในสุทธาสภพอันใดอันหนึ่งแลว ยังมิถึงทามกลาง
อายุ ก็ไดสําเร็จแกกิเลสปรินิพพาน คือไดพระอรหัตต พระอนาคามีจําพวกนี้แลไดนามชื่อวา อันตรา
ปรินิพพายีเปนปฐม
พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด บังเกิดในสุทธาวาสอันใดอันหนึ่งแลว ตอลวงถึงทามกลาง
อายุจึงไดพระอรหัตต พระอนาคามีบุคคลจําพวกนี้ ชื่ออุปหัจจปรินิพพายี เปนคํารบ ๒
พระอนาคามิบุคคลจําพวกใด
เมื่อยังพระอรหัตตมรรคใหบังเกิดไดโดยงายสบายมิได
ลําบาก พระอนาคามีบุคคลจําพวกนี้ ชื่อวาสสังขารปรินิพพายีเปนคํารบ ๓
พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด เมื่อยังพระอรหัตตมรรคใหบังเกิดก็ใหบังเกิดดวยยาก
อนาคามีบุคคลนั้น ชื่อวาอสังขารปรินิพพายีเปนคํารบ ๔

พระ

พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด บังเกิดในสุทธาวาสเบื้องต่ํา ๆ แลวมิไดพระอรหัตตใน
สุทธาวาสเบื้องต่ําๆ นั้น จุติในสุทธาวาสเบื้องต่ําที่เกิดแลว ก็ขึ้นไปบังเกิดในสุทธาวาสเบื้องบน ๆ
ตราบเทาถึงชั้นอกนิฏฐแลวจึงไดพระอรหัตตในอกนิฏฐภพนั้น
พระอนาคามีบุคคลจําพวกนี้ชื่อวา
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีเปนคํารบ ๕
ในคัมภีรฎีกาจัดเปนประเภทใหวิเศษเฉพาะอีกเลาวา นักปราชญพึงรูจตุกกะ ชื่ออุทธังโสโต
อกนิฏฐคามิจตุกกะ เพื่อจะไดรูซึ่งประเภทแหงพระอนาคามีบุคคลทั้งหลายดังนี้
พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด ชําระสุทธาวาสเทวโลกทั้งหลาย ๕ จําเดิมแตชั้นอวิหาแลวก็
ไปบังเกิดในชั้นอกนิฏฐ จึงไดพระอรหัตต พระอนาคามีบคคลจําพวกนี้ชื่อวา อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
อธิบายวา มีกระแสตัณหาแลกระแสวัฏฏะในเบื้องบน แลไปสูอกนิฏฐเปนที่ ๑
พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด ชําระสุทธาวาสเทวโลกเบื้องต่ํา ๓ ชั้นเสร็จแลว ก็ขึ้นไปชั้น
สุทัสสีสุทธาวาส จึงไดพระอรหัตตพระอนาคามีบุคคลจําพวกนี้ ไดนามบัญญัติชื่อวา อุทธังโสโตอก
นิฏฐคามี
อธิบายวา มีกระแสตัณหาแลกระแสวัฏฏะในเบื้องบน แตทวาไปบมิไดไปถึงชั้นอกนิฏฐ เปน
ที่ ๒
พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด จุติจากอาตมาภาพนี้แลว ก็ไปบังเกิดในชั้นอกนิฏฐที่เดียวก็
ไดพระอรหัตต พระอนาคามีบุคคลจําพวกนี้ชื่อวาอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปนที่ ๓
พระอนาคามีบุคคลจําพวกใด เกิดในสุทธาวาสเบื้องต่ํา แตอวิหาตราบเทาถึงสุทัสสี เกิดใน
ชั้นใดก็ไดพระอรหัตตในชั้นนั้น พระอนาคามีบุคคลจําพวกนี้ ชื่อวาอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปน ๔

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก http://www.larnbuddhism.com/visut/
พิมพโดย แมพลอย โกกนุท

- 170 ประเภทที่กลาวมานี้ชื่อวา อุทโธโสโตอกนิฏฐคาตุกกะ
อนึ่งพระอนาคามีบุคคลทั้งหลาย อันเกิดในชั้นสุทธาวาสอันเปนปฐมคือชั้น อวิหา อันมีอายุ
ไดพันมหากัปป มีประเภท ๑๐ อยาง
คือพระอนาคามีบุคคลที่ไดพระอรหัตต ในลําดับที่ไดเกิดนั้นจัดเปนอยาง ๑
ที่เนิ่นไปกวานั้น แตทวายังไมถึงทามกลางอยู คือที่สุด ๕๐๐ มหากัปป ก็ไดพระอรหัตตนั้น
จัดเปนอยาง ๑ ที่พอถึงทามกลางอายุที่สุด ๕๑๐ กัปป จึงไดพระอรหัตตจัดเปนอยาง ๑ เปน ๓ อยาง
ดวยกัน ชื่อวาอันตราปรินิพพยายี
พระอนาคามีบุคคลที่ถึงทามกลางอายุคือที่สุด
จัดเปนอยาง ๑ ชื่อวาอุปหัจจปรินิพพายี

๕๐๐

มหากัปป

แลวจึงไดพระอรหัตต

พระอนาคามีบุคคลที่มิไดพระอรหัตต ในชั้นอวิหาสุทธาวาสทรมานอยูถวนถึงพันมหากัปป
แลว จุติขึ้นไปบังเกิดในสุทธาวาสเบื้องบน คือชั้นอตัปปา จึงไดพระอรหัตตจัดเปนอยาง ๑ ชื่อวา
อุทธังโสโตเปนคํารบ ๕ จําพวกดวย
แจกเปนอสังขารปรินิพพายี ก็ไดทั้ง ๕ อยาง เปนสสังขารปรินิพพายี ก็ไดทั้ง ๕ อยาง สิริ
เปนพระอนาคามีบุคคล ๑๐ อยางแตชั้นอวิหาสุทธาวาส
ในชั้นอตัปปามีอายุได ๒ พันมหากัปป ในชั้นสุทัสสีมีอายุได ๔ พันมหากัปปก็ดี ในชั้นสุทัส
สีอันมีอายุยืนได ๕ พันมหากัปปก็ดี ก็มีประเภทแหงพระอนาคามีบุคคลชั้นะสิบ ๆ เขากันเปน ๔๐ แต
ชั้นสุทธาวาสเบื้องต่ําทั้ง ๔ นั้น
ฝายชั้นอกนิฏฐสุทธาวาสนั้น หาอุทธังโสตบมิได คงมีแตอันตราปรินิพพายี ๓ จําพวก อุป
หัจจปรินิพพายีจําพวก ๑ เปนคํารบ ๔
แจกเปนอสังขารปรินิพพายี ๔ เปนสสังขารปรินิพพายี ๔ เขาดวยกันเปนพระอนาคามี
บุคคล ๘ จําพวกในชั้นอกนิฏฐ สิริเปน ๔๘ กับทั้งประเภทที่กลาวในชั้นสทุธาวาสเบื้องต่ําทั้ง ๔
ดวยกัน
พระโยคาพจรผูเจริญพระอริยมรรคเปนคํารบ ๔ คือพระอรหัตตบางพระองคเปนสัทธาวิมุตติ
คือกระทําศรัทธาเปนใหญแลวก็พนจากกิเลสบางพระองคเปนปญญาวิมุตติ
คือพนจากกิเลสดวย
ปญญาเปนใหญเปนประธาน บางพระองคเปนอุภโตภาภาควิมุตติ
อธิบายวา พนจากรูป ดวยอรูปสมบัติ แลพนจากนามกายคือกองกิเลส ดวยอรหัตตจึงได
นามบัญญัติชื่อวา อุภโตภาควิมุตติ
บางพระองคก็ทรงไตรวิชชา
บางองคก็ทรงฉฬภิญญา
บางองคก็ถึงประเภทแหงจตุ
ปฏิสัมภิทา เปนมหาขีณาสพอันประเสริฐเปนขีณาสพบุคคล ๖ อยางโดยสังเขป จัดโดยพิสดารตั้งแต
แรกโสดาบันบุคคลนั้นมา โสดาบันบุคคลที่จัดเปน ๓ จําพวก คือ สัตตักขัตตุปรมะก็ดี โกลังโกละก็ดี
เอกพีซีก็ดี แตละพวก ๆ แจกเปนพวกละสี่ ๆ ดวยประเภทแหงปฏิปทา ๔ มีทุกขา ปฏิปทาทันธา
ภิญญาเปนอาทิสิริเปน ๑๒
พระสกทาคามีบุคคลที่พนจากกิเลส ดวยสุญญตวิโมกข คือเอาอนัตตาเปนอารมณ ในขณะ
แหงวุฏฐานคามีวิปสสนา ในมรรควิถีสืบตอเขาดวยพระสกทาคามีมรรคก็จัดเปน ๔ จําพวกดวย
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- 171 ประเภทแหงประฏิบัติ ๔ ที่พนจากกิเลสดวยนิมิตตวิโมกข คือเอาทุกขังเปนอารมณก็ดี ก็มีประเภทละ
สี่ ๆ สิริเปนสกทาคมีบุคคล ๑๒ จําพวกดวยกัน
ฝายพระอรหัตตมีประเภท ๑๒ ดวยสามารถแหงวิโมกข ๓ แลปฏิปทา ๔ เหมือนกับพระ
สกทาคามี แลวแจกเจือสัทธาธุระก็ได ๑๒ ปญญาธุระก็ได ๑๒ แจกดวยไตรวิชา แลฉฬภิญญา แล
ปฏิสัมภิทาก็ไดสิ่งละ ๑๒ สิริเปนพระอรหัตต ๖๐ ทัศ
แลพระอริยบุคคลเจาทั้งหลายที่พรรณามานี้ เปนพระโสดาบัน ๒๔ พระสกทาคามี ๑๒ พระ
อนาคามี ๔๘ พระอรหัตต ๖๐ สิริเปนอริยบุคคลได ๑๔๔ กับทั้งพระปจเจกสัมพุทธเจา ๑ แลพระ
สัพพัญูพุทธเจา ๑ จึงรวมพระอริยบุคคลทั้งสิ้นเปน ๑๔๖ ดวยกัน
กิริยาที่สําเร็จซึ่งสภาวะเปนอริยะ
ปญญาภาวนา
ไววา

แหงพระอริยบุคคลทั้งหลายนั้นก็สําเร็จดวยโลกุตตร

“เตน วุตฺต”ํ เหตุดังนั้น พระพุทธโฆษาจารยเจาผูรจนาคัมภีรพระวิสุทธิมรรคจึงไดกลาว
“อาหุเนยฺยภควาทิสิทฺธิป อิมิสฺสา โลกุตฺตรปฺญภาวนาย อานิสํโสติ เวทิตพฺโพ”

แปลความวา กิริยาที่สําเร็จคุณมีชื่อวา “อาหุเนยฺย” เปนอาทิก็เปนอานิสงสแหงโลกุตตร
ปญญาภาวนา “เอวํ อเนกานิสํสา” อันวากิริยาอันเจริญซึ่งอริยปญญานี้ มีผลานิสงสเปนปริยายจะ
นับประมาณมิไดดวยประการดังนี้
เหตุใด เหตุดังนั้น นักปราชญผูประกอบดวยวิจารณะปญญาพึงอุตสาหะกระทําซึ่งความ
เสนหารักใคร จงรักภักดียิ่งนักในทางพิธีที่เจริญซึ่งพระโลกุตตรปญญานั้นเถิด
แสดงมาดวยปญญาภาวนานิสังสนิเทศ ปริจเฉทเปนคํารบ ๒๓ ก็จบขอความตามวาระพระ
บาลี ในคัมภีรพระวิสุทธิมรรคบั้นปลายยุติการแตเพียงนี้แล
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พุทฺธโฆสคุณปกาสกเวยฺยากรณํ

ไวยากรณประกาศคุณของพระพุทธโฆษาจารย

ปรมวิสุทฺธิสทฺธาทุทฺธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน สีลาจารชฺวมทุทวาทิสมุทยสมฺทิเตน สกสมย
สมยนุตรคหาณาชฺโฌคาหนสมตฺเถน ปฺญาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน ติปฎกปริยตฺติปฺปเภเท
สาฏกเถสตฺตถุสาสเน อปฺปฏิหตญาณปฺปภาเวน มหาเวยฺยกรเณนกรณสมฺปตฺติขนิตสุขวินิคฺ
ตมธุโรฬารวจนลาวณฺณยุตฺเตน ยุตฺตมุตฺตวาทินา วาทิวเรน หมาถวินา ปฏินฺนปฏิสมฺภิทาปริ
วาเร ฉฬภิฺญาปฏิสมฺภิทาทิเภทคุณปฏิมณฺทิเต อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม อปฺปฏิหตพุทฺธินํ เถรานํ
สปฺปทีปานํ เถรานํ มหาวิหารวาสีนํ สาลงฺการภูสิเตน วิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา พุทฺธโฆโสติ ครูหิ
คหิตนาคเธยฺเยน เถเรน ปุรณฺฑเขฏกวตฺตพฺเพน กโต วิสุทฺธิมคฺโคนาม ฯ

สจฺจาธิฏฐานคาถ
ตาว ติฏาตุ โลกสฺมึ

โลกนิตฺถรเณสินํ

ทสฺเสนฺโต กุลปฺปตฺตานํ

นยํ สีลวิสุทฺธิยา

ยาว พุทฺโธติ นามมฺป

สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน

โลกสฺมึ โลกเชฏสฺส

ปวตฺตตี มเหสิโนติ ฯ

คําแปล
วิสุทฺธิมคฺโค นาม คัมภีรนี้มีชื่อวาวิสุทธิมรรค “พุทฺธโฆโสติ ครูหิ คหิตนามเธยฺเยน เถ
เรน ปุรณฺฑเขฏกวตฺตพฺเพน กโต” อันพระเถระมีนามาภิไธยที่ครูทั้งหลายไดถือเอาวา พุทธโฆษะ
คือมีกิตติคุณปญญาอันกึกหองดุจสมเด็จพระพุทธเจาในคราวพุทธสมัย
ซึ่งมีพระชนมอยูแลเรียกวา
พระพุทธโฆษาจารยอันบัณฑิตพึงกลาววา เปรียบประดุจเปนปุรัณฑเชฏกะ คือโลหอันมีอํานาจของขัต
ติยราชไดรจนาตกแตงไว “ปรมวิสุทฺธสทฺธาพุทฺธิวิริยปฏิมณฺฆิเตน” แลพระพุทธโฆษาจารยนั้น
ประกอบดวยคุณ คือศรัทธาแลปญญาแลความเพียรอันบริสุทธิ์อยางยิ่ง อันสมุทัยแหงคุณมีศีลแล
มารยาทแลความซื่อตรงแลความออนนอมเปนตน ใหบังเกิดขึ้นพรอมแลว แลสามารถจะหยั่งลงใน
การถือลัทธิความรูของตน แลลัทธิความรูของผูอื่น “ปฺญาเวยฺยตฺติสมนฺนาคเตน” ประกอบดวย
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- 173 ความฉลาดเฉียบแหลมดวยปญญา มีอนุภาพแหงญาณปญญาอันไมมีอันตรายขจัดสกัดกั้นไดในศา
สนธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา อันมีประเภท คือพระปริยัติไตรปฎก พรอมทั้งอรรถ
กถา “มหาเวยฺยยากรเณน” เปนผูรูคัมภีรไวยากรณใหญ คือศัพทศาสตรคัมภีรสัทธาวิเศษทั้งปวง
แลประกอบดวยถอยคําอันกลมเกลี้ยงอันไพเราะยิ่ง ซึ่งเคลื่อนออกแลวโดยงาย อันกรณสมบัติคือบุญ
เปนที่เกิดกอสรางใหบังเกิดแลว “ยุตฺตมุตวาทินา” มีปกติกลาวซึ่งธรรมอันควรแลธรรมเปนวิมุตติ
หลุดพน มีปกติกลาวถอยคําอันประเสริฐ “มหากวินา” เปนนักปราชญมหากวีแตกฉานไปในสุตะกวี
คือรูสดับจํา อัตถะกวี รูคิดอรรถขอความ จินตะกวี รูคิดประพันธตกแตงปฏิภาณกวี รูกลาวเจรจา
โตตอบแกไขดวยปญญาอันคลองแคลวพรอมองค ของนักปราชญกวีทั้งสี่ “เถรานํมหาวิหาร” คือ
เปนเครื่องอลงการของวงศพระเถระเจาทั้งหลายผูมีปกติอยูในมหาวิหาร อันเปนประทีปวงศของพระ
เถระเจาแลพระเถระเหลานั้น เปนผูมีปญญาไมมีอันตราย ขจัดขัดของได ในอุตตริมนุสสธรรมอันยิ่ง
ของมนุษย คืออริยมรรคอริยผลอันประดับดวยคุณอันประเภทแหงธรรม มีอภิญญาหก แลปฏิสัมภิทา
เปนตน อันแวดลอมไปดวยปฏิสัมภิทาญาณอันแตกฉาน
“วิปุลวิสุทฺธิพุทฺธินา” แลพระผูเปนเจาพระพุทธโฆษาจารยนั้นเปนผูมีพุทธิ อันไพบูลย
กวางขวางแลบริสุทธิ์วิเศษ
“พุทฺโธติ นามมป” แมพระคุณนามวา พระพุทธเจาดังนี้ “มเหสิโน” ของสมเด็จพระศรี
สักยมุนีบรมศาสดา ผูแสวงซึ่งคุณใหญมีศีลมีคุณเปนตน
“สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน โลกเชญสฺส” ผูมีกมลจิตอันบริสุทธิ์ผองใสมีตามทิคุณอัน
มั่นคงมิไดหวั่นไหวในโลกธรรม แลเปนบรมโลกเชษฐคือ เปนใหญยิ่งวิเศษที่สุดในโลก
“ยาว
โลกสฺมึ ปวตฺตติ ” ยังเปนไปในโลกอยูตราบเทาถึงกาลเพียงใด
“ทสฺสนฺโต นยํ สีลวิสุทฺธิยา” คัมภีรพระวิสุทธิมรรคนี้แสดงอยูซึ่งนัยแหงสีลวิสุทธิ แก
กุลบุตรทั้งหลาย ผูแสวงหาธรรมอันเปนเครื่องรื้อตนออกจากโลก “ตาว ติฏตุ โลกสฺมึ” จงตั้ง
ดํารงอยูในโลกจนตราบเทาถึงกาลเพียงนั้นเทอญ ฯ

จบ

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก http://www.larnbuddhism.com/visut/
พิมพโดย แมพลอย โกกนุท

- 174 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 3
คัดจาก http://www.larnbuddhism.com/visut/
พิมพโดย แมพลอย โกกนุท

