
                                               คํานํา    
        ธรรมเปนสวนหนึ่งแหงการศึกษาในทางพระพุทธศาสนา  ธรรม 
ที่ทานใชเปนหลักสูตรแหงการศึกษา  ซึ่งเปนองคของนักธรรมและ 
หนังสือท่ีใชเปนหลักสูตรก็มากเลม  ยากท่ีนักเรียนจะดูใหละเอียดได 
โดยทั่วถึงกนั  ทั้งเปนธรรมท่ีจํายาก  เพราะเปนขอธรรมท่ีละเอียด บาง 
เรื่องก็ยังมีเนื้อความเกี่ยวพันไปในที่มาแหงอ่ืน ๆ  อีก  เพ่ือใหเปนการ 
สะดวกและชวยความจําของนักเรียน  จึงไดคิดเรียบเรียงหนังสืออุปกรณ 
กัมมัฏฐาน   มหาสติปฏฐาน  และคิริมานนทสูตรนี้ข้ึน  โดยอาศัยหนังสือ 
ที่เปนหลักสูตรบาง  บาลีและอรรถกถาบาง  และในท่ีอ่ืน ๆ  อีก  ตาม 
ที่เห็นสมควรที่นักเรียนควรรู   ไดยอจัดใหเปนไปตามประเภทแหงธรรม 
นั้น ๆ  เมื่อเรียบเรียงเสร็จและ  จึงมอบลิขสิทธิ์ใหแกมหามกุฎราช- 
วิทยาลัยสืบไป. 
        ในที่สุดนี้   ขออุทิศผลอันเกิดจากหนังสือน้ี บูชาพระคุณสมเด็จ 
พระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ผูใหกําเนิดนักธรรม 
และทานบุรพูปธยาจารย  ผูบริหารพระศาสนาสืบ ๆ  กันมา. 
                                                        พระมหาสนธ์ิ  กิจฺจกาโร 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
๒๐  กันยายน  ๒๔๘๓  
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                                อุปกรณกัมมัฏฐาน   
                       มหาสติปฏฐานคิริมานนทสูตร 
                      นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก 
         
                               หัวใจสมถกัมมัฏฐาน 
        มีพระบรมพุทโธวาทวา  สมาธึ  กิกฺขเว  กเวถ  สมาหิโต  
ยถาภูต  ปชานาติ แปลวา  ภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจงยังสมาธิ 
ใหเกิด  ชนผูมีจิตเปนสมาธิแลว  ยอมรูตามความเปนจริง. 
        อาการกายวาจาจะเปนไปอยางไร  ยอมสําเร็จมาจากใจเปนผู 
บัญชา  ถาใจไดรับการอบรมดี  ก็บังคับบัญชากายวาจาใหดีไปตาม  ถาใจ 
ชั่ว  ก็บังคับบัญชาใหชั่วไปตาม  ใจเปนใหญ  ทานจึงสอนใหทํา 
สมาธิใหเกิด  เมื่อใจเปนสมาธิ  แมจะนําไปใชนึกคิดอะไรก็ละเอียด 
สุขุม  ยอมรูจักความเปนจริงไดดีกวาผูมีใจไมเปนสมาธิ  ใจท่ีไมเปน 
สมาธิบางคราวอาจทําใหเสียคนไปก็ได  เชนเปนคนเสียสติ  เพราะไมมี 
อะไรเปนเครื่องควบคุม. 
        ในหัวใจสมถกัมมัฏฐานน้ี  แตละขอก็เปนอุบายเครื่องอบรมจิต 
ใหเปนสมาธิ  ทานยกข้ึนเปนหัวขอไว  ๕  คือ  :- 
        ๑.  กายคตาสติ. 
        ๒.  เมตตา.  
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        ๓.  พุทธานุสสติ.    
        ๔.  กสณิ. 
        ๕.  จตุธาตุวัตถาน. 
                          เหตุที่จัดหัวใจสมถกัมมัฏฐานไว  ๕ 
        ธรรมดาบุคคลทุก ๆ  คน  ยอมมีอารมณชนิดหน่ึงซึ่งเปนเครื่องขัด 
ขวาง     ทําไมใหจิตบรรลุความดีไดโดยสะดวก  อารมณซึ่งคอย 
ขัดขวางนั้นเรียกวานิวรณ  ม ี ๕  อยาง  เมื่อนิวรณมี  ๕  ทานจึงไดจัด 
หัวใจสมถกัมมัฏฐานไว  ๕  เพ่ือเปนเครื่องฆากัน  เพราะหัวใจ 
สมถกัมมัฏฐานท้ัง ๕  นี้เปนคูปรับกับนิวรณ  ๕  โดยตรง. 
                                           นิวรณ  ๕ 
        ๑.  กามฉันทะ  ความพอใจรับใครในกาม. 
        ๒.  พยาบาท  ความปองรายจองลางจองผลาญผูอ่ืน. 
        ๓.  ถีนมิทธะ  ความทอแทงวงเหงาหาวนอน. 
        ๔.  อุทธัจจกุกกุจจะ  ความฟุงซานรําคาญ. 
        ๕.  วิจกิิจฉา  ความลังเลไมตกลงใจ. 
        นิวรณ  ๕  นี้  ในขณะจิตเดียวยอมเกิดข้ึนไดอยางเดียว  จะเกิด 
ข้ึนคราวเดียวกันต้ังแต  ๒  ข้ึนไปไมได. 
                           กัมมัฏฐานเปนคูปรับกับนิวรณ 
        ๑.  กายคตาสติ  เปนคูปรับกับ  กามฉันทะ. 
        ๒.  เมตตา                "      "                พยาบาท. 
        ๓.  พุทธานุสสติ        "      "         ถีนมิทธะ.  
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        ๔.  กสณิ                เปนคูปรับกับ         อุทธัจกุกกุจจะ.   
        ๕. จตุธาตุววัตถาน            "       "                วิจกิิจฉา. 
                                         เหตุเกิดนิวรณ  
        กามฉันทะ  เกิดจากสุภสัญญา  ความสําคัญหมายวาเปนของงาม. 
        พยาบาท   เกิดจากปฏิฆะ  ความกระทบกระท่ังแหงจิต  ไดแก 
ความหงุดหงิด. 
        ถีนมิทธะ   เกิดจากอรติ  ความไมเพลิดเพลินไมยินดี. 
        อุทธัจจกุกกุจจะ  เกิดจากเจตโสอวูปสมะ  ความไมสงบแหงจิต. 
        วิจิกิจฉา  เกิดจากอโยนิโสมนสิการ  ความทําไวในใจโดยไม 
แยบคาย. 
                                    ฌาน  ๔  โดยจตุกกนัย 
        ๑.  ปฐมฌาน          มีองค ๕  คือ  วิตก  ความตรึก  ๑  วิจาร  ความ 
                                ตรอง  ๑  ปติ  ความอ่ิมใจ  ๑  สุข  ความสบาย 
                                ใจ  ๑  เอกัคคตา  จิตมีอารมณเปนหน่ึง  ๑. 
        ๒.  ทุติยาฌาน        มีองค  ๓  ละวิตก  วิจาร  คงเหลือปติ  ๑ สุข  ๑ 
                                เอกัคคตา  ๑. 
        ๓.  ตติยฌาน                มีองค  ๒ สุข  ๑  เอกัคคตา  ๑. 
        ๔.  จตุตถฌาน          มีองค  ๒  ละสุข     กลายเปนอุเบกขา  ๑ 
                                เอกัตตตา  ๑. 
                                    ฌาน  ๕  โดยปญจกนัย 
        ๑.  ปฐมฌาน  มีองค  ๕  คือ  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา  
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        ๒.  ทุติยฌาน  มีองค  ๔  คือ  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา.    
        ๓.  ตติยฌาน  มีองค  ๓  คือ  ปติ  สุข  เอกัคคตา. 
        ๔.  จตุตถฌาน  มีองค ๒  คือ สุข  เอกัคคตา. 
        ๕.  ปญจมฌาน  มีองค  ๒  คือ  เอกัคคตา  อุเบกขา. 
                              องคฌานเปนคูปรับกับนิวรณ 
        ๑.  เอกคัคตา           เปนคูปรับกับ          กามฉันทะ. 
        ๒.  ปติ                    "        "                พยาบาท. 
        ๓.  วิตก                    "        "                ถีนมิทธะ. 
        ๔.  สุข                    "        "                อุทธัจจกกุกุจะ. 
        ๕.  วิจาร                     "        "                วิจิกิจฉา. 
        องคฌานท้ัง  ๕ เมื่อเกิดข้ึน  ยอมระงับนิวรณได  ดังนั้น  ทานจึง 
วา  ละองค  ๕  เจริญองค  ๕. 
        ละองค  ๕  คือละนิวรณ  เจริญองค  ๕  คือเจริญฌาน. 
                                         กายคตาสติ 
        สติที่ไปในกาย  โดยความ  คือใหมีสติกําหนดหรือพิจารณากาย 
เรียกวา  กายคตาสติ. 
        ในหัวใจสมถกัมมัฏฐาน  ทานยกสวนแหงกายข้ึนจําแนกไว  ๕ 
อยาง  เรียกวามูลกัมมัฏฐาน  แปลวา  กัมมัฏฐานเดิมบาง  เรียกวา 
ตจปญจกกัมมัฏฐาน  แปลวา  กัมมฏัฐานมีหนังเปนที่  ๕  บาง คือ :- 
        ๑.  เกสา  ผม. 
        ๒.  โลมา  ขน.  
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        ๓.  นขา      เล็บ.    
        ๔.  ทันตา   ฟน. 
        ๕.  ตโจ      หนัง. 
        การพิจารณา  จะพิจารณาทั้ง ๕  หรืออยางใดอยางหน่ึงก็ได 
ถาไมปรากฏ  พึงพิจารณาใหประกอบดวยองค  ๕  คือ :- 
        ๑.  โดยสี. 
        ๒.  โดยสัณฐาน. 
        ๓.  โดยกลิ่น. 
        ๔.  โดยท่ีเกิด. 
        ๕.  โดยท่ีอยู. 
        นอกจากน้ี  พึงทราบโดยลักษณะแหงกายคตาสติกัมมัฏฐานอัน 
จักกลาวขางหนา. 
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                                   สมถกัมมัฏฐาน    
 
        ธรรมอันเปนที่ต้ังแหงการกระทําจิตใหสงบจากอารมณ  ชือ่วา 
สมถกัมมัฏฐาน  จําแนกเปน ๒  คือ  สมถะ  ๑  สมถภาวนา  ๑. 
        สมถะ  วาโดยอรรถเปน  ๓  คือ  :- 
        ๑.  ธรรมเปนเครื่องสงบระงับแหงจิต  ชื่อสมถะ. 
        ๒.  ธรรมอันใหจิตสงบระงับไปจากนีวรณูปกิเลส  ชื่อสมถะ. 
        ๓.  ความสงบระงับจิตในภายใน  ชื่อสมถะ. 
        สมถภาวนา  วาโดยอรรถเปน  ๓  คือ :- 
        ๑.  ผูมศีรัทธามาเจริญสมถะทําใหเกิดข้ึนไดดวยเจตนาใด  เจตนา 
นั้น  ชื่อสมถภาวนา. 
        ๒.  ยังสมถะ  เปนอุบายเครื่องสงบระงับของจิตใหเกิดข้ึน  ชื่อ 
สมถภาวนา. 
        ๓. เจตนาอันเปนไปในสมถกัมมัฏฐานท้ังหมด  ชื่อสมถภาวนา. 
        อุบายเครื่องอบรมจิตใจ   ที่ชื่อสมถภาวนานั้น  เมื่อรวมเขากลาว 
โดยยอ  ม ี ๒  ประการ  คือ  :- 
        ๑.  โดยอุบายเครื่องสํารวมปดกั้นมีวรณูปกิเลสมิใหเกิดข้ึนครอบ 
งําจิตสันดานได  ดังบุคคลปดทํานบกั้นน้ํา  มิใหไหลไปไดฉะนั้น. 
        ๒.  เปนอุบายขม  สะกดจิตไวมิใหดิ้นรนฟุงซานไปได  ดังนาย 
สารถีฝกมาใหเรียบรอยควรเปนราชพาหนะไดฉะนั้น.  
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        ธรรมท่ีเปนอารมณของสมถภาวนาที่มีมาในพระบาลี๑  คืออภิณห-    
ปจจเวกขณ  ๑  สติปฏฐาน  ๑. 
        ธรรมท่ีควรพิจารณาเนือง ๆ เรียกอภิณหปจจเวกขณ  มี  ๕  คือ :- 
        ๑.๒.๓.  ใหพิจารณาเนือง ๆ  วา  เรามีความแก  ความเจ็บไข 
ความตาย  เปนธรรมดา  ไมลวงพนไปได. 
        ๔.  ใหพิจารณาเนือง ๆ  วา   เราจะตองพลัดพรากจากของรัก 
ของชอบใจทั้งส้ิน. 
        ๕.  ใหพิจารณาเนือง ๆ  วา  เรามีกรรมเปนของ ๆ ตน  จับตอง 
รับผลของกรรม  ที่ดีจักไดดี   ทําชั่วจักไดชั่ว. 
        ประโยชนแหงการพิจารณาอภิณหปจจเวกขณมี  ๕   คือ  :- 
        ก.  พิจารณาขอ  ๑.  เพ่ือกําจักความเมาในรูป  มีรักสวยรักงาม 
เปนตนเสียได. 
        ข.  พิจารณาขอ  ๒.  เพ่ือกําจัดความสําคัญในความไมมีโรค  คือ 
ความท่ีเขาใจวาเราเปนผูไมมีโรคเบียดเบียน   ซึ่งเปนเหตุใหมีความ 
ประมาท. 
        ค.  พิจารณาขอ  ๓.  เพ่ือกําจัดความเมาในชีวิต  จักไมไดปลอย 
ใหชีวิตวางจากประโยชนที่จะพึงได  หรือความสําคัญวาเรายังหางจาก 
ความตายง 
        ฆ.  พิจารณาขอ  ๔.  เพ่ือปองกันความทุกขโทมนัส  ในเมื่อตน 
 
๑.   วาโดยเฉพาะท่ีทานยกข้ึนกลาวไวในหนังสือสมถกัมมัฏฐานเทานัน้  ผูศึกษาพึงทราบวา  ไมใช 
มีแตเพยีงเทานี้  ทานยกข้ึนกลาวพอเปนตวัอยางของผูศึกษา.  
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ตองวิโยคพลัดพรากจากของรักของชอบใจ.    
        ง.  พิจารณาขอ  ๕.  เพ่ือใหละสิ่งท่ีชั่ว  ประพฤติสิ่งท่ีดี. 
ธรรมเปนอารมณเปนที่ต้ังแตงสติ  เรียกสติปฏฐานมี  ๔  คือ :- 
        ๑.  กายานุปสสนาสติปฏฐาน  สติกําหนดพิจารณากายเปน 
อารมณ. 
        ๒.  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน   สติกําหนดพิจารณาเวทนา 
เปนอารมณ. 
        ๓.  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน   สติกําหนดพิจารณาจิตเปน 
อารมณ. 
        ๔.  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน   สติกําหนดพิจารณาธรรม 
เปนอารมณ. 
        การพิจารณาสติปฏฐาน  ๔  พึงทราบโดยนัยในมหาสติปฏฐาน 
ดังจะกลาวขางหนา. 
        ธรรมท่ีเปนอารมณของสมถภาวนาตามยังแหงอรรถกถา  ม ี ๔๐  
แบงเปน  ๗  หมวด  คือ  :- 
        ๑.  กสณิ  ๑๐. 
        ๒.  อสภุ  ๑๐. 
        ๓.  อนสุสติ  ๑๐. 
        ๔.  พรหมวิหาร  ๔. 
        ๕.  อาหาเรปฏิกูลปญญา  ๑. 
        ๖.  จตุธาตุวัตถาน  ๑.  
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              ๗.  อรูปกัมมัฏฐาน  ๔.    
                                              จริต  ๖ 
        ความประพฤติของคนชนิดที่เปนอาจิณหรือเปนเจาเรือน  เรียก 
จริต มี ๖  คือ :- 
        ๑.  ราคจริต  ประพฤติไปตามราคะ  มักรักสวยรักงาม. 
        ๒.  โทสจริต  ประพฤติไปตามโทสะ  มักโกรธงาย. 
        ๓.  โมหาจริต  ประพฤติไปตามโมหะ  มักหลงมีความลืม. 
        ๔.  สัทธาจริต  ประพฤติไปตามความเชื่อ  มักเชื่องายง 
        ๕.  พุทธิจริต  ประพฤติไปตามความรู  มักเชื่อแตความรูของตน 
        ๖.  วิตกจริต  ประพฤติไปตามความตรึก  ความลังเล. 
                               กัมมฏัฐานท่ีควรแกจริต 
        ราคจรติ  ควรเจริญกัมมัฏฐาน  ๑๑  คือ  อสภุ  ๑๐  กายคตาสิ  ๑. 
        โทสจรติ  ควรเจริญกัมมัฏฐาน ๘  คือ  วัณณกสิณ  ๔  พรหม- 
วิหาร ๔. 
        โมหจรติ  วิตกจริต   ควรเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐานอยาง 
เดียว. 
        สัทธาจริต  ควรเจริญอนุสสติ  ๖  ขางตน. 
        พุทธิจรติ  ควรเจริญกัมมัฏฐาน  ๔  คือ  มรณัสสติ  ๑  อุสมา- 
นุสสติ  ๑  อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑  จตุธาตุวัตถาน  ๑. 
        สวนกัมมัฏฐาน  ๘  คือ อรูปกัมมัฏฐาน  ๔  ภูตกสิณ  ๔  ควรแก 
จริตท่ัวไป,  แตอรูปกัมมัฏฐาน  ๔  นัน้ ไมควรเจริญกอน  ตอเมื่อได  



แบบประกอบนักธรรมเอก - อุปกรณกัมมัฏฐาน - หนาท่ี 10 

กัมมัฏฐานอ่ืนเปนพ้ืนกอนแลวจึงควรเจริญ   เพราะเปนกัมมัฏฐานท่ีมี 
อารมณละเอียดปรากฏไดยาก.   
        กัมมฏัฐาน  ๔๐  มีนมิิต  ๓  ภาวนา  ๓.  
                                          นิมิต  ๓ 
        ๑.  ปริกมัมนิมิตต  นมิิตในบริกรรม. 
        ๒.  อุคคหนิมิตต  นมิิตติดตา. 
        ๓.  ปฏภิาคนิมิตต  นิมิตเทียบเคียง. 
        ปรกิัมมนิมิตตและอุคคหนิมิตต  ไดหรือมีในกัมมัฏฐานท้ังส้ิน. 
        ปฏิภาคนิมิตต  ไดหรือมีเฉพาะในกัมมัฏฐาน  ๒๒  คือ  กสิณ  ๑๐ 
อสุภ  ๑๐  กายคตาสติ ๑  อานาปานัสสติ  ๑. 
                                          ภาวนา  ๓ 
        ๑.  ปริกมัมภาวนา  ภาวนาในบริกรรม. 
        ๒.  อุปจารภาวนา  ภาวนาในอุปจาร. 
        ๓.  อัปปนาภาวนา  ภาวนาในอัปปนา. 
        ปรกิัมมภวนา  ไดหรือมีในกัมมัฏฐานทั้งส้ิน. 
        อุปจารภาวนา  ไดหรือมีในกัมมฏัฐาน  ๑๐  คือ  อนุสสติ  ๗๘ 
        (เวนกายคตาสติกับอานาปานัสสติ)   อาหาเรปฏิกลูสัญญา ๑ 
จตุธาตุววัตถาน  ๑. 
        อัปปนาภาวนา  ไดหรือมีในกัมมฏัฐาน  ๓๐  คือ  กสิณ  ๑๐ 
อสุภ  ๑๐  อานาปานัสสติ  ๑  กายคตาสติ  ๑  พรหมวิหาร  ๔  อรูป  ๔. 
        กัมมฏัฐาน  ๓๐  ที่ใหสําเร็จอัปปนาภาวนานั้น  มีอานุภาพตาง ๆ 
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กัน  คือ :-   กัมมัฏฐาน  ๑๑  คือ  อสภุ  ๑๐  กายคตาสติ  ๑  ใหไดหรือ   
ถึงเพียงรูปาพจรปฐมฌาน. 
        กัมมฏัฐาน  ๑๔  คือ  กสิณ  ๑๐  อานาปานัสสติ  ๑  และพรหม- 
วิหาร  ๓  ขางตน  ใหไดหรือถึงรูปาพจรฌาน  ต้ังแตปฐมฌานถึง 
จตุตถฌาน. 
        อุเบกขาพรหมวิหารท่ี  ๔  ใหไดหรือถึงเฉพาะปญจมรูปาพจร- 
ฌานอยางเดียว. 
        อรูปกัมมัฏฐาน  ๔  ใหไดหรือถงึเฉพาะอรูปฌาน. 
        กัมมฏัฐานจัดโดยประเภทแหงฌานปญจกนัยเปนฝายรูปาพจรฌาน 
๒๖  อรูปาพจรฌาน  ๔  รวมเปน  ๓๐. 
                                                วสี 
        ผูเจริญกัมมัฏฐาน  เมื่อไดฌาน  เชนไดปฐมฌานแลว  ถายงัไม 
มีความชํานาญแคลวคลองในฌานท่ีตนเจริญน้ัน  หามเลื่อนไปเจริญ 
ฌานอ่ืนตอ  ๆ  ไป  ความแคลวคลองหรือชํานาญเรียกวสี  มี  ๕  คือ  :- 
        ๑.  อาวัชชนาวสี   ชาํนาญในกานึก. 
        ๒.  สมาปชชนวสี  ชํานายในการเขาฌาน. 
        ๓.  อธฏิฐานวสี  ชํานาญในการรักษาฌานมิใหตก. 
        ๔.  วุฏฐานวสี  ชํานาญในการออกจากฌาน. 
        ๕.  ปจจเวกขณวสี  ชํานาญในการท่ีจะพิจารณา.  
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                            หมวดท่ี ๑  กสิณ  ๑๐    
        กสิณ  แปลวา  วัตถุอันจูงใจ  คือจูงใจใหเขาไปผูกอยู.  เปน 
ชื่อของกัมมัฏฐาน  แปลวา  มีวัตถุที่ชือ่กสิณเปนอารมณ  จําแนกออก 
โดยวัตถุเปน ๑๐  คือ :- 
        ๑.  ปฐวีกสิณ   เพงดินเปนอารมณ. 
        ๒.  อาโปกสิณ  เพงน้ําเปนอารมณ. 
        ๓.  เตโชกสิณ  เพงไฟเปนอารมณ. 
        ๔.  วาโยกสิณ  เพงลมเปนอารมณ. 
        ๕.  นีลกสิณ  เพงสีเขียวเปนอารมณ. 
        ๖.  ปติกสิณ  เพงสีเหลืองเปนอารมณ. 
        ๗.  โลหิตกสิณ  เพงสีแดงเปนอารมณ. 
        ๘.  โอทาตกสิณ  เพงสีขาวเปนอารมณ. 
        ๙.  อาโลกกสิณ  เพงแสงสวางเปนอารมณ. 
        ๑๐.  อากาสกสิณ  เพงอากาศเปนอารมณ. 
        ต้ังแต  ๑  ถึงขอ  ๔  เรียกวา  ภูตกสิณ  ต้ังแตขอ  ๕  ถึงขอ  ๘ 
เรียกวา  วัณณกสิณ. 
                                         วิธีทําดวงกสิณ 
        ปฐวีกสณิ  ถาจะเพงพิจารณาดินที่แผนดิน  ซึง่ตนมิไดตกแตงไว 
โดยเฉพาะ  พึงกําหนดใหมีที่สุด  คือโดยกลมกวางโดยศูนยกลาง  ๑๖ 
นิ้ว หรือราวน้ันเปนอยางใหญ  อยางเล็กขนาดขอบปากขัน.  ถาจะทํา 
ไวสําหรับโดยเฉพาะ  พึงเอาดินที่บริสุทธิ์มาทําใหเปนวงกลมโดยศูนย 
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ได  ๑๖  นิ้ว  หรือราวน้ัน  แลวขัดใหเรียบเสมอกัน.    
        อาโปกสิณ   ผูเจริญจะเพงนํ้าตามปกติเปนตนวาน้ําในสระหรือ 
ในบอก็ได.  ถาจะทําไวสําหรับ  พึงเอาน้ําท่ีบริสุทธิ์ไมใหมีสีอ่ืนเจือมา 
ใสในภาชนะ  เปนตนวาบาตรหรือขันใหเต็มเสมอปากอยางใหพรอง  ยก 
ไปต้ังไวในท่ีสมควร. 
        เตโชกสิณ  ผูเจริญจะเพงเปลวไฟตามปกติเปนตนวา  เปลว 
เพลิงในเตาหรือในปาก็ได.  ถาจะทําไวสําหรับ  พึงหาไมที่แหงสนิทมา 
ติดใหเปนไฟขึ้นแลวเอาแผนหนังหรือลําแพนหรือทอนผา  เจาะตรง 
กลางโดยสัณฐานกลมขนาดโตเทาดวงแหงปฐวีกสิณ  เมื่อติดไฟข้ึน 
แลว  เอาแผนหนังหรือลําแพนหรือทอนผาท่ีเจาะไวนั้น   ขึงบังไวขาง 
หนา  เพงท่ีชองน้ัน. 
        วาโยกสิณ  ใหกําหนดเพงลมโดยอาการท่ีเห็นหรือไดถูกตอง 
อยางใดอยางหนึ่ง  คือ :- 
        โดยอาการท่ีถูกตอง.  ใหกําหนดดูลมท่ีพักมาถูกตองกายตนแลว 
ถือเอาเปนอารมณ. 
        นีลกสณิ  ผูเจริญจะเพงดูสีโดยปกติ  เชนสีผาหรือสีดอกไมก็ได 
ถาจะทําไวสําหรับ  พึงเอาดอกไมหรือผาเปนตนท่ีมีสีเขียว  อยาใหมีสีอ่ืน 
เจือจัดใสลงหรือขึงไวที่ภาชนะใหเต็มขอบปาก  ถาเปนดอกไมอยางวางให 
แลเห็นเกสรหรือกาน  เพราะเม่ือเพงดู  สีอ่ืนจะปรากฏ.  
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        ปตกสิณ  โลหิตกสิณ  โอทาตกสิณ  มีวิธีทํานัยเดียวกันกับ    
นีลกสิณ  ถาจะทําชนิดไหนก็ใหเอาสีนั้นลวน  ๆ  อยาใหปนกัน. 
        อาโลกกสิณ  ผูเจริญจะเพงแสดงสวางตามปกติ  เชนแสงพระ 
จันทร  แสงพระอาทิตย  หรือแสงไฟท่ีสองเขามาตามชอง  เปนตนวา 
ชองฝาหรือชองหนาตางก็ได.  ถาจะทําไวสําหรับ  พึงหาหมอมาเจาะให 
เปนชองกลมมีประมาณดังกลาวแลวในปฐวีกสิณ  เอาไฟตามไวขางใน 
ปดปากหมอกันแสงสวางออก  หันชองหมอท่ีเจาะไวไปขางหนา  แสง 
สวางก็จะปรากฏออกมาจากชองสองไปติดที่ขางฝา  แลวถือเอาแสงสวาง 
นั้นเปนอารมณ. 
        อากาสกสิณ  ผูเจริญจะเพงอากาศทางชองฝาหรือชองหนาตาง 
ตามปกติก็ได.   ถาจะทําไวสําหรับ  พึงเอาหนังหรือลําแพนหรือผามา 
เจาะเปนวงกลมมีประมาณดังกลาวแลวในปฐวีกสิณ  ขึงไวทางดานหนา 
เพงกําหนดอากาศในระหวางชองนั้น. 
                                       วิธีเพงหรือเจริญ 
        ใหอาบนํ้าชําระกายใหหมดจดแลว  นั่งขันสมาธ์ิต้ังกายใหตง  เทา 
ขวาทับเทาซาย  มือขวาทับมือซาย  ผินหนาไปทางดวงกสิณ  นั่งหาง 
จากดวงกสิณประมาณ  ๒  ศอก  ๑  คืบ  เบื้องตนใหพิจารณาโทษของกาม 
ทําความยินดีในธรรมใหเกิด  และระลกึถึงคุณของพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆเปนตน.  แลวพึงเพงดูดวงกสิณพรอมท้ังบริกรรม  เมือ่ดูดวง 
กสิณใหลืมตาดูพอเหมาะ  อยาใหหรี่นักโพลงนัก  เพราะถาหรี่นัก  จัก 
เห็นดวงกสิณไมถนัด  ถาโพลงนักจักลําบากตา  เมื่อเพงกสิณชนิดใด  
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ใหเพงชนิดนั้น  เชนเพงดิน  ก็อยาพึงพิจารณาสี  แลวบริกรรมไปจน    
กวาอุคคหนิมิตตและปฏิภาคนิมิตตตลอดจนฌานและวสีจะเกิดข้ึน. 
                                       วิธีบริกรรม 
        ปฐวีกสณิ         บริกรรมวา        ปฐวี  ๆ  ดิน ๆ. 
        อาโปกสิณ             "      "        อาโป  ๆ  น้ํา ๆ. 
        เตโชกสิณ            "      "        เตโช  ๆ  ไฟ  ๆ. 
        วาโยกสิณ            "      "        วาโย  ๆ  ลม  ๆ 
        นีลกสณิ             "      "        นลี  ๆ  เขียว  ๆ. 
        ปตกสิณ            "      "        ปต  ๆ  เหลือง ๆ. 
        โลหิตกสิณ            "      "        โลหิตก  ๆ  แดง ๆ. 
        โอทาตกสิณ            "      "        โอทาต  ๆ  ขาว  ๆ. 
        อาโลกกสิณ            "      "        อาโลโก  ๆ  แสงสวาง ๆ. 
        อากาสกสิณ            "      "        อากาโส ๆ  อากาศ ๆ. 
                      หมวดท่ี  ๒  อสุภ  (ของไมงาม)  ๑๐ 
        ๑.  อุทธุมาตกะ  ซากศพท่ีเนาพองข้ึน. 
        ๒.  วินลีกะ  ซากศพท่ีมีสีเขียว. 
        ๓.  วิปุพพกะ  ซากศพที่มีน้ําเหลืองไหลออกมา. 
        ๔.  วิฉทิทกะ  ซากศพที่ขาดกลางตัว. 
        ๕.  วขิายิตตกะซากศพที่สัตวมีแรงกาสุนัขเปนตนยื้อแยงจิก 
กัดกินแลว.  
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        ๖.  วิกขติตกะ  ซากศพที่มีมือเทาและศีรษะขาดไปอยูขางหน่ึง ๆ.  
        ๗.  หตวิกขิตกะ   ซากศพท่ีคนมีเวรเปนขาศึกสับฟนบั่นทอน 
เปนทอน ๆ.   
        ๘.  โลหิตกะ  ซากศพที่ตองประหารดวยศัสตรามีโลหิตไหลอาบ 
อยู. 
        ๙.  ปุฬุวกะ  ซากศพที่มีตัวหนอนคลานคลําไปอยู. 
        ๑๐.  อฏัฐิกะ  ซากศพท่ียังเหลอแตรางกระดูก. 
                                           วิธีพิจารณา 
        ผูพิจารณาจะน่ังก็ได  จะยืนก็ได  เมื่อไปพึงไปทางเหนือลม  ถาทาง 
เหนือลมไปไมได  พึงเอาผาหรือมือปดจมูกแลวไป  เมื่อไปถงึแลวอยา 
ดวนแลดูอสุภ  พึงกําหนดทิศที่ตนอยูเสียกอน  พึงอยูทางทิศที่จะแลเห็น 
อสุภไดถนัด  อยาดูใตลมมกลิ่นจะเบียดเบียน  อยาอยูเหนือลม  หมู 
อมนุษยที่สิงซากอสุภจักโกรธเคือง  อยาอยูใหใกลนักไกลนัก  จักแลไม 
เห็นถนัด  และใกลนัก  จักไมสบายดวยกลิ่น  พึงกําหนดโดยอาการ  ๖ 
อยาง  คือ :- 
        ๑.  โดยสี. 
        ๒.  โดยเพศ. 
        ๓.  โดยสัณฐาน. 
        ๔.  โดยทิศ. 
        ๕.  โดยท่ีต้ัง. 
        ๖.  โดยปริเฉท. 
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        เมื่อพิจารณา  พึงลืมตาดูอสุภนิมิตแลว  พึงทําบริกรรมภาวนาไป 
จนกวาอุคคหนินิตและปฏิภาคนิมิตจะเกิด   ตลอดจนยังฌานและวสีให  
เกิดข้ึน.   
        การพิจารณา  อุทธุมาตกอสุภ   พึงพิจารณาแตอสุภท่ีเปนสภาคกัน 
คือมีเพศเดียวกันกับตน. 
                                         วิธีบริกรรม 
        ๑.  อุทธุมาตกอสุภ        บริกรรมวา        อุทธฺุมาตก  ปฏกิูล. 
        ๒.  วินลีกอสุภ           "      "        วินีลก  ปฏิกลู. 
        ๓.  วิปุพพกอสุภ           "        "        วิปุพฺพก  ปฏิกูล. 
        ๔. วฉิิททกอสุภ           "          "        วิฉิทฺทก  ปฏิกูล. 
        ๕.  วิกขายิตกอสุภ           "            "        วิกฺขายิตก  ปฏิกลู. 
        ๖.  วิกขติตกอสุภ           "         "        วิกขฺิตฺตก  ปฏิกูล. 
        ๗.  โลหิตกอสุภ           "            "        หตวิกขฺิตฺตก  ปฏิกลู. 
        ๘.  โลหิตกอสุภ           "        "        โลหิก  ปฏิกูล. 
        ๙.  ปุฬุวกอสุภ           "        "           ปุฬุวก  ปฏิกูล. 
        ๑๐.  อฏัฐิกอสุภ           "        "        อฏ ิก  ปฏิกูล. 
                             หมวดท่ี  ๓  อนุสสติ  ๑๐ 
        ความระลึกถึงคุณงามความดี  ซึ่งเปนเครื่องใหจิตสงบบาง  เปน 
เครื่องยังจิตใหเกิดความเลื่อมใสบาง  สังเวชบาง  เรียกวาอนุสสติจําแนก 
ไปตามอารมณอันเปนที่  ซึ่งควรระลึกเปน  ๑๐  คือ :- 
        ๑.  พุทธานุสสติ  ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา. 
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        ๒.  ธมัมานุสสติ  ระลึกถึงคุณของพระธรรม.   
        ๓.  สังฆานุสสติ  ระลึกถึงคุณของพระสงฆ.          
        ๔.  สีลานุสสติ    ระลึกถึงศีล. 
        ๕.  จาคานุสสติ   ระลึกถึงทานที่ตนไดบริจาค. 
        ๖.  เทวตานุสสติ ระลึกถึงคุณท่ีทําใหบุคคลเปนเทวดา. 
        ๗.  มรณัสสติ     ระลึกถึงความตายท่ีจะมาถึงตน. 
        ๘.  กายคตาสิต   ระลึกทั่วไปในกายใหเห็นวาไมงาม  นาเกลียด 
โสโครก. 
        ๙.  อานาปานัสสติ  ต้ังสติกําหนดลมหายใจเขาออก. 
        ๑๐.  อปุสมานุสสติ  ระลึกถึงคุณพระนิพพาน. 
                                   วิธีเจริญอนุสสติ 
        เบื้องตน  พึงชําระศีลของตนใหบริสุทธิ์  ตัดปลิโพธเครื่องกังวล 
ใจใหหมด  อาศัยเสนาสนะอันสมควรแลว  พึงนั่งสมาธิต้ังกายใหตรง 
พรอมดวยมีสติสัมปชัญญะแลว  พึงระลึกไปถึงพระคุณน้ัน ๆ. 
                                   ๑.  พุทธานุสสติ 
                                 คุณของพระพุทธเจา 
        ก.  พระคุณ  ๒  คือ :- 
        ๑.  อัตตหิตคุณ  พระคุณท่ีเปนประโยชนเกื้อกูลแกพระองค. 
        ๒.  ปรหิตคุณ  พระคุณท่ีเปนประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน. 
        ข.  พระคุณ  ๒  คือ  :- 
        ๑.  พระปญญาคุณ  พระปรีชาทีรู่ทั่วไปในสภาวธรรมท่ีจริง และ 
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ไมจริงเปนตน.   
        ๒.  พระกรุณาคุณ  กิริยาที่พระองคทรงสั่งสอนสัตวอ่ืนใหรูตามิ  
สภาวธรรมที่พระองคทรงรูนั้น  โดยไมยอทอเปนตน. 
        ค.  พระคูณ  ๓  คือ :- 
        ๑.  พระปญญาคุณ 
        ๒.  พระกรุณาคุณ. 
        ๓.  พระบริสุทธิคุณ  กริยาที่พระองคทรงทําพระองคใหสิ้นอาสว- 
กิเลสขาดจากพระสันดานไดสิ้นเชิง. 
        ฆ.  พระคุณ ๑๐  หรอื  ๙  คือ :- 
        อรห  ๑  สัมมาสัมพุทโธ  ๑  วิชชาจรณสัมปนโน  ๑  สุคดต ๑ 
โลกวิทู  ๑  อนุตตโร  ๑  ปุริสทัมมสารถิ  ๑  สัตถา  เทวมนุสสานัง  ๑ 
พุทโธ  ๑  ภควา  ๑. 
        ทั้ง  ๑๐  นี้  กลาวตามนัยที่ทานแสดงไวในสมถกัมมัฏฐาน  แตใน 
ที่อ่ืน ๆ  มีวิสุทธิมัคคเปนตน  ทานจัดไว  ๘  ประการ  เรียกวานวหรคุณ 
หรือนวอรหคุณ  แปลวา คุณของพระอรหันต  ๙  อยาง  ที่จัดเปน  ๙ 
นั้น  ทานรวมบท  อนุตตโร  ปุริสทัมมสารถิ  เขาเปนบทเดียวกัน  วา 
อนุตตโร  ปรุิสทัมมสารถิ  จึงคงเหลือ  ๙  ประการ. 
        ๑.  อรห  ก. ผูไกล  คือไกลจากิเลส. 
                                ข.  ผูควร  คือควรแกทักขิณา. 
        ๒.  สมัมาสัมพุทโธ  ผูตรัสรูชอบเอง  คือตรัสรูโดยลําพัง 
                                  มิไดมีใครส่ังสอน.  
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        ๓.  วชิชาจรณสัมปนโน  ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ.    
                        ก.  วิชชา  ๓  คือ  :-   
                        ๑.  ปุพเพนิวาสานุสสติวิชชา  รูจักระลึกชาติได. 
                        ๒.  จุตูปปาตวิชชา  รูจักจุติ  และเกิด. 
                        ๓.  อาสวักขยวิชชา  รูจักทําอาสวะใหสิ้น. 
                        ข.  วิชชา  ๘  ม ี ๒  นัย  คือ :- 
        นัยที ่ ๑.          ๑.  รูจักทุกข. 
                        ๒.  รูจักสมุทัย. 
                        ๓.  รูจักนโิรธ. 
                        ๔.  รูจักมรรค. 
                        ๕.  รูจักอดีต. 
                        ๖.  รูจักอนาคต. 
                        ๗.  รูจักทัง้อดีตท้ังอนาคต. 
                        ๘.  รูจักทัง้ปฏิจจสมุปบาท. 
        นัยที ่๒.        ๑.  วิปสสนาญาณ  ญาณอันนับเขาในวิปสสนา. 
                        ๒.  มโนมยิทธิ  ฤทธิ์ทางใจ. 
                        ๓.  อิทธิวธิิ  แสดงฤทธ์ิได. 
                        ๔.  ทิพพโสต  หูทิพย. 
                        ๕.  เจโตปริยญาณ  รูจักกําหนดใจผูอ่ืน. 
                        ๖.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ระลกึชาติได. 
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        ๗.  ทิพพจักขุ  ตาทพิย.    
        ๘.  อาสวักขยญาณ  รูจักทําอาสวะใหสิ้น. 
              ค.  จรณะ  ๑๕  คือ  :- 
        ๑.  สีลสังวร  สํารวมกายวาจาใหเปนปกติ. 
        ๒.  อินทรียสังวร  ระวัง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 
              ไมใหอภิชฌาโทมนัสครอบงําจิต. 
        ๓.  โภชเน  มัตตัญุตา  ความเปนผูรูประมาณใน 
              อาหาร  และของบริโภคตาง ๆ. 
        ๔.  ชาคริยนุโยค  ประกอบความเพียรของผูต่ืนดวย 
              สติ. 
        ๕.  สัทธา  ความเชื่อกรรมและผลแหงกรรม. 
        ๖.  หิร ิ ความละอายแตทุจิตบาปธรรม. 
        ๗.  โอตตัปปะ  ความสะดุงกลัวแตทุจริตบาปธรรม. 
        ๘.  พาหุสัจจะ  ความเปนผูไดสดับฟงจําทรงไวได 
              มาก. 
        ๙.  วิริยะ  ความเพียรละบาปบําเพ็ญบุญ. 
        ๑๐.  สติ  ความระลึกซึ่งเปนเหตุใหบาปอกุศลนอยเบา 
               บางหมดส้ินไป  ใหบญุกุศลเจริญทวีมากข้ึน. 
        ๑๑.  ปญญา  ความรูทั่ว. 
        ๑๒.  ปฐมฌาน. 
        ๑๓.  ทติุยฌาน. 
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                ๑๔.  ตติยฌาน.  
                ๑๕.  จตุตถฌาน. 
๔.  สุคโต        ผูเสด็จไปดีแลว. 
๕.  โลกวิทู        ผูรูแจงโลก.   
                โลก  ๓  คือ  :- 
                ๑.  สังขารโลก  ไดแกนามและรูปเปนตน. 
                ๒.  สัตวโลก  ไดแกหมูสัตวมีเทพดามนุษย 
                      เปนตน. 
                ๓.  โอกาสโลก  ไดแกแผนดินและอากาศ 
                      เปนตน. 
๖.  อนุตตโร        ผูไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา. 
๗.  ปุริสทัมมสารถิ   ผูทรมานคนท่ีควรทรมาน. 
      พระนามขอท่ี ๖  และ  ๗  เมื่อรวมเปนพระนามเดียว  ก็นับ 
เปนพระนาม  ที ่ ๖  คือ :- 
๖.  อนุตตโร  ปุริสทัมมสารถิ        ผูเปนสารถี   แหงบุรุษพึงฝกได 
                                        ไมมีผูอ่ืนยิ่งไปกวา. 
๗.  สัตถา  เทวมนุสสานัง                ผูเปนศาสดา (ครู)  ของเทพดา 
                                        แลมนุษยทั้งหลาย  คือพระองค 
                                        ทรงสั่งสอนใหดีกวาครู ๆ  ดวย 
                                        พระพุทธจรรยาของพระองค.  
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                  ยนแสดงเปน  ๔  คือ :-  
        ๑.  ทรงพระกรุณาหวังจะใหผูที่ทรงสั่งสอน  ไดความรู 
                 อันจะสําเร็จประโยชนได. 
             ๒.  ทรงมุงความจริงกับประโยชนเปนที่ต้ัง.   
             ๓.  ทรงทํากับตรัสเปนอยางเดียวกัน. 
             ๔.  ทรงฉลาดในวิธีสั่งสอน. 
             จําแนกออกเปนหัวขอไดดังนี้  คือ :- 
             ก.  ทรงกําหนดรูฉันทะอัธยาศัยอุปนิสัย  และภูมิแหง 
                   ผูที่ทรงสั่งสอนกอนแลว  จึงทรงส่ังสอน. 
             ข.  ทรงแสดงธรรมเปนลําดับต้ังแต  ตํ่าไปหาสูง หรือ 
                ต้ืนไปหาลึก. 
             ฆ.  ทรงเปนกาลัญู  รูจักถือโอกาสแลวยกข้ึนแสดง. 
             ง.  ทรงแสดงธรรมเราใจ  ไมใหผูฟงเบื่อ  ดวยอาการ 
                  ๔  คือ  :- 
             ๑.  สันทัสสนา    อธิบายใหแจมแจง. 
             ๒.  สมาทปนา    ชวนใหมีแกใจทําตาม. 
             ๓.  สมุตเตชนา   นําใหเกิดอุตสาหะเพ่ือจะทํา. 
             ๔.  สัมปหังสนา   พยุงใหรื่นเริงในอันทํา. 
๘.  พุทโธ      ผูต่ืนแลว,  ผูบานแลว.  
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๙.  ภควา   ผูจําแนกธรรม,  ผูมีภคธรรม.   
        ก.   ผูจําแนกธรรม   
              อริยสัจ  ๔  คือ :- 
             ที่ไดชื่อวาเปนทุกข  ประกอบดวยอรรถ  ๔  คือ :- 
             ดวยอรรถวา :- 
        ๑.  เบียดเบียนบีบค้ันสัตว. 
        ๒.  เปนธรรมอันปจจัยมีตัณหาเปนตน  ประชุมพรอม 
              กันทําใหเปนข้ึน. 
        ๓.  ยังสัตวใหเรารอนพรอม. 
        ๔.  เปนของแปรปรวนไมยั่งยืน. 
             ที่ไดชื่อวาเปนเหตุใหทุกขเกิด  ประกอบดวยอรรถ 
             ๔  คือ :- 
             ดวยอรรถวา  :- 
        ๑.  ประมวลมาดวยสามารถยังทุกขใหเกิด. 
        ๒.  เปนเหตุมอลบใหซึ่งทุกขเปนของตน. 
        ๓.  ประกอบสัตวไดดวยทุกข. 
        ๔.  หามกันไวไมใหสัตวไดมรรคผล. 
        ที่ไดชื่อวา  ที่ดับทุกข  ประกอบดวยอรรถ  ๔  คือ :- 
        ดวยอรรถวา :- 
        ๑.  สลดัเสียซึ่งอุปธิ  ธรรมเปนที่เขาอยูแหงทุกข 
             ทั้งปวง.  
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        ๒.  วิเวกสงัดจากสังขารทั้งปวง. 
        ๓.  เปนธรรม  อันปจจัยสิ่งใดส่ิงหน่ึงไมไดประชุม   
             พรอมกันกระทําใหเปนข้ึน.    
        ๔.  เปนของไมตาย  เพราะเปนของเที่ยง. 
        ที่ไดชื่อวาทาง  ประกอบดวยอรรถ  ๔  คือ :- 
        ดวยอรรถวา :- 
        ๑.  นําสัตวออกจากวัฏฏทุกข. 
        ๒.  เปนเหตุยังสัตวใหถึงนิพพาน. 
        ๓.  เหน็ซึ่งนิพพานเปนธรรมอันสุขุมลวงสวน. 
        ๔.  เปนอธิบดีแหงสัมปยุตตธรรม  ในการเห็นซึ่ง 
              นิพพาน. 
        ข.  ผูมภีคธรรม  คือมีภคธรรม  คือ  ๖:- 
        ๑.  อสสริยะ  ความเปนใหญในจิต. 
        ๒.  ธรรม  โลกุตตรธรรม. 
        ๓.  ยสะ  ยสที่ทราบท่ัวไปในโลก  ๓. 
        ๔.  สิร ิ ความงามแหงองคาพยพ. 
        ๕.  กามะ  คุณท่ีพระองคปรารถนา. 
        ๖.  ปยตัตะ  ความเพียร. 
        พระคุณ  ๑๐  พระนาม  หรือ  ๙  พระนามน้ีเปนคุณเนมิตตกนาม 
ไมมีใครต้ัง  เกิดข้ึนดวยพระคุณของพระองคเอง.  
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                               พระนามซ่ึงแสดงพระคุณ 
        อรห  ถงึ  โลกวิทู  แสดงพระปญญาคุณ.   
        อนุตตโร  ปุริสทัมมสารถิ  สัตถา  เทวมานุสสานัง  แสดงพระ 
กรุณาคุณ 
        พุทโธ  ภควา  แสดงพระปญญาคุณและกรุณา. 
        อน่ึง  อรห  ถึง โลกวทิู แสดงพระคุณคือตรัสรูสําเร็จเปนประโยชน 
ของพระองค  (อัตตหิตคุณ)  อนุตตโร  ปุริสทัมมสารถิ  สัตถา 
เทวมนุสสานัง  แสดงพระคุณ  คือตรัสรูสําเร็จเปนประโยชนแกผูอ่ืน 
(ปรหิตคุณ)  พุทโธ  ภควา  แสดงพระคุณคือ  ตรัสรูสําเร็จ  เปน 
ประโยชนทัง้ ๒  ฝายคือฝายพระองคและฝายผูอ่ืน. 
        ถาจะแสดงเคราะหพระคุณ  ๙  ลงในพรุคุณ  ๓  พระนามบทวา 
อรห  สงเคราะหเขาในพระบริสุทธิคุณ  นอกน้ันคงเดิม. 
        ในพระคุณนามท้ังส้ิน  พระคุณนาม  ๒  นาม คือ อรห  และสัมมา- 
สัมพุทโธ  จัดเปนพระนามใหญ  ไดตรัสออกชื่อพระนามน้ีในสุตตันต- 
ประเทศโดยมาก  เพราะแสดงความบริสุทธิและภาวนา  ความทํา 
อรหัตตคุณและสัมมาสัมโพธิญาณ. 
                                  ๒.  ธัมมานุสสติ 
        พระธรรม ๓  ประเภท  คือ :- 
        ๑.  ปริยติัธรรม         ไดแกคําส่ังสอน. 
        ๒.  ปฏปิตติธรรม    ไดแกความปฏิบัติ. 
        ๓.  ปฏิเวธธรรม         ไดแกมรรค  ผล  นิพพาน.  
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                                 พระธรรมคุณ  ๖  บท    
        ๑.  สวากขาโต  ภควตา  ธัมโม        พระธรรมอันพระผูมีพระภาค 
                                                เจาตรัสดีแลว. 
        ๒.  สันทิฏฐิโก                        อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง. 
        ๓.  อกาลิโก                                ไมประกอบดวยกาล. 
        ๔.  เอหปิสสิโก                        ควรเรียกใหมาดู. 
        ๕.  โอปนยิโก                        ควรนอมเขามา. 
        ๖.  ปจจัตตัง  เวทิตัพโพ วิญูหิ        อันวิญูพึงรูเฉพาะตน. 
                                     ๓.  สังฆานุสสติ 
        พระสงฆโดยตรงไดแกพระอริยบุคคล  ๔  คู  เมื่อแยกออกเรียงเปน 
บุคคลเปน ๘  พวก :- 
        คูที่ ๑  พระโสดาปตติมรรค        พระโสดาปตติผล. 
          "  ๒  พระสกทาคามิมรรค        พระสกทาคามิผล. 
          "  ๓  พระอนาคามิมรรค                พระอนาคามิผล. 
          "  ๔  พระอรหัตตมรรค                พระอรหัตตผล. 
                                     สงัฆคุณ  ๙  บท 
        ๑.  สุปฏิปนโน                        ผูปฏิบัติดีแลว. 
        ๒.  อุชปุฏิปนโน                        ผูปฏิบัติตรงแลว. 
        ๓.  ญายปฏิปนโน                        ผูปฏิบัติเปนธรรม. 
        ๔.  สามีจิปฏิปนโน                        ผูปฏิบัติสมควร. 
        ๕.  อาหุเนยโย                        ผูควรของคํานับ. 
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        ๖.  ปาหุเนยโย                ผูควรของตอนรับ. 
        ๗.  ทักขิเณยโย                ผูควรของทําบุญ.  
        ๘.  อัญชลิกรณีโย                ผูควรทําอัญชล.ี   
        ๙.  อนตุตรัง  ปุญญัก-         ผูเปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอยาง 
             เขตตัง  โลกัสสะ            อ่ืนยิง่กวา. 
        ตอน  ยทิทัง  จัตตาริ  ปุริสยุคานิ  อัฏฐ  ปุริสปุคคลา  เอส  ภวคโต 
สาวกสังโฆ  เปนเนื้อความแสดงลักษณะของพระสงฆ. 
        สงเคราะหพระคุณ  ๙  บทลงในพระคุณ  ๒ คือ 
        ๑.  ต้ังแตบทที่  ๑  ถงึบทท่ี ๔  แสดงพระคุณเฉพาะตนสงเคราะห 
เปนอัตตหิตคุณ   หรืออัตตหิตสมบัติ  คือสมบัติที่เกื้อกูลแกตน. 
        ๒.  ต้ังแตบทที่  ๕  ถึงบทที  ๙  แสดงพระคุณอันเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนแกผูอ่ืน  สงเคราะหเปนปรหิตคุณ  หรือรหิตสมบัติ  คือ 
สมบัติเปนเคร่ืองเกื้อกูลแกผูอ่ืน. 
                                       ๔.  สีลานุสสติ 
        ศลีมีประเภทตาง ๆ  เปนตนวาศีล  ๕-๘  เมื่อกลาวโดยยอคือการ 
รักษากายวาจาเรียกรอย  การระลึกถึงศีล  ตองชําระศีลของตนใหบริสุทธิ ์
คือไมใหขาด  ไมใหตาง  ไมใหพรอย  แลวพิจารณาซ่ึงศีลของตนดวย 
สามารถแหงความบริสุทธ์ิ. 
                                       ๕.  จาคานุสสติ 
        พึงทําใจของตนใหยินดีรักใครในอันบริจาคทาน.  อนึ่งพึงต้ังจิตวา 
ตอไปนี้  ถาปฏิคคาหกมี  เราไมไดใหทานกอนแลว  เราจักไมบริโภค  ถือ  
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เอานิมิต  คืออาการที่ตนไดบริจาคทานน้ันมาระลึก  ดวยคุณมีความ    
ปราศจากตระหนี่เปนตน. 
                                       ๖.  เทวตานุสสติ 
        พึงทําจิตใหประกอบดวยคุณ  คือ  สัทธา  สลี  สุตะ  จาคะ  ปญญา 
แลว  พึงต้ังทานผูมีคุณซ่ึงเกิดในคติอันดี  บริบรูณดวยสุขสมบัติโดย 
ประการทั้งปวง  ซึ่งชาวโลกเรียกกันวาเทวดา  ไวใหเปนที่ต้ังแลว  พึง 
ระลึกถึงคุณธรรมที่ทําใหเปนเชนนี้  คือสัทธา  สีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  โดย 
ความคือใหระลึกถึงคุณธรรมที่ทําบุคคลใหเปนเทวดา. 
                                      ๗.  อุปสมานุสสติ 
        พึงระลกึถึงพระนิพพานธรรมวา  เปนที่ดับระคะ  โทสะ  โมหะ, 
เปนที่ดับเพลิงกิเลส  และเพลิงทุกขทั้งสิ้น  หรือระลึกโดยนัยดังตอไปนี้ 
ก็ไดคือพระนิพพานนี้ 
        มทนิมมทโน          ธรรมเปนที่ยงัความเมาใหสราง. 
        ปปาสวินโย                เปนที่นําเสียซึ่งความระหาย. 
        อาลยสมุคฆาโต        เปนที่ถอนขึ้นดวยดีซึ่งอาลัย. 
        วัฏฏปจเฉโท                เปนที่เขาไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ. 
        ตัณหักขโย                เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา. 
        วิราโค                เปนที่สิ้นกําหนัด. 
        นิโรโธ                เปนที่ดับ. 
                                        ๘.  มรณัสสติ 
        พึงระลกึถึงความตายวา  ความตายจักมีแกเรา  ๆ  จักตองตาย.  
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ชีวิตของเราตองขาดไป.  เรามีความตายเปนธรรมดา  ไมลวงพนความ  
ตายไปได,  อยางใดอยางหนึ่ง  พรอมดวยใหมีสติปญญาพิจารณาใหเกิด 
ความสังเวช  และตองทําใหประกอบพรอมดวยองค ๓ คือ :- 
        ๑.  สติระลึกถึงความตายอยู.   
        ๒.  ญาณรูวาความตายจักมีเปนแน  ตัวจะตองตายเปนแท. 
        ๓.  เกิดความสังเวชสลดใจ. 
                                         ๙.  กายคตาสติ 
        พึงกําหนดพิจารณากายเปนที่ประชุมแหงสวนอันนาเกลียด  ขางบน 
ต้ังแตพ้ืนเทาข้ึนมา  ขางลางต้ังแตปลายผมลงไป   มีหนังหุมอยูโดยรอบ 
ใหเห็นวาเต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ. 
        เมื่อแยกกายออกเปนสวน ๆ  มี ๓๑  คือ  เกสา  ผมท้ังหลาย  ๑ 
โลมา  ขนทั้งหลาย  ๑  นขา  เล็บทั้งหลาย  ๑  ทันตา  ฟนทั้งหลาย  ๑ 
ตโจ  หนัง  ๑  มังสัง  เนื้อ  ๑  นหารู  เอ็นทั้งหลาย  ๑  อัฏฐ ี กระดูก 
ทั้งหลาย  ๑  อัฏฐิมิญชัง  เยื่อในกระดูก  ๑  วักกัง  มาม  ๑  หทยัง 
หัวใจ  ๑  ยกนัง  ตับ  ๑  กิโลมกัง  พังผืด  ๑  ปหกงั  ไต ๑  ปปผาสัง 
ปอด  ๑  อันตัง  ไสใหญ  ๑  อันตคุณงั  ไสนอย  (สายรัดไส)  ๑ 
อุทริยัง  อาหารใหม  ๑  กรีสัง  อาหารเกา  ๑  ปตตัง  น้ําดี  ๑  เสมหัง 
น้ําเสลด  ๑  ปุพโพ  น้ําเหลือง  ๑  โลหตัิง  น้ําเลือด  ๑  เสโท 
น้ําเหง่ือ  ๑  เมโท  น้ํามันขน  ๑  อัสสุ  น้ําตา  ๑  วสา  น้ํามันหลว  ๑ 
เขโฬ  น้ําลาย  ๑  สิงฆาณิกา  น้ํามูก  ๑    ลสกิา  น้ําไขขอ  ๑  



แบบประกอบนักธรรมเอก - อุปกรณกัมมัฏฐาน - หนาท่ี 31 

มุตตัง  น้ํามูตร  ๑  รวมเปน  ๓๑  แตพระอรรถกถาจารย  ไดเติม  
มัตถเก  มัตถลุงคัง  คือเย่ือในสมองเขาอีก ๑  จึงรวมเห็น  ๓๒.  เมื่อ 
แยกกายออกเปนสวน  ๆ  เชนนี้แลว  จะหยิบสวนไหนข้ึนพิจารณา 
หรือกําหนดก็ได.   เมื่อพิจารณากายของตนเห็นเปนปฏิกูลแลว  จึง 
พิจารณากายของผูอ่ืน.   
                                 ๑๐.  อานาปานัสสติ 
        สติกําหนดกองลม  คือใหรูตัวอยูเสมอในกองลมที่ตนไดหายใจ 
เขาและออก  เปนตนวาหายใจเขาก็ใหรู หายใจออกก็ใหรู  ทานสอน 
ใหกําหนดโดยวิธีนับ  จัดไวเปน  ๖  หมวด  คือ :- 
        หายใจเขานับวา  ๑  หายใจออกนับวา  ๑. 
            "            "      ๒      "           "         ๒. 
            "            "       ๓      "           "         ๓. 
            "            "       ๔      "           "         ๔. 
                         "            "       ๕      "           "         ๕. 
โดยใจความก็คือใหนับหายใจเขาและออกคูกันไปวา  ๑.๑.๒.๒.๓.๓. 
๔.๔.๕.๕.   แลวกับตนใหม.  หมวดนี้เรียกปญจกะ   แปลวา 
หมวด  ๕. 
        ใหนับคูกันไปโดยนยัแกหมวด  ๕  ต้ังตนแต  ๑. ๑.  ถึง ๖. ๖. 
แลวกลับตน   หมวดน้ีเรียกฉักกะ  แปลวาหมวด  ๖. 
        ต้ังตนแต  ๑.๑   ถึง  ๗.๗.  แลวกลับตน  หมวดนี้เรียกสัตตกะ 
แปลวาหมวด  ๗. 
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        ต้ังแต  ๑.๑.   ถึง  ๘. ๘.   แลวกลบัตน  หมวดน้ีเรียกอัฏฐกะ  
แปลวาหมวด  ๘. 
        ต้ังตนแต  ๑.๑  ถึง  ๙.  แลวกลับตน  หมวดน้ีเรียกนวกะ 
แปลวาหมวด  ๙.   
        ต้ังตนแต  ๑.๑.  ถึง  ๑๐. ๑๐.  หมวดนี้เรียกทสกะ  แปลวาหมวด  ๑๐. 
        เมื่อนับต้ังแตหมวดปญจกะถึงหมวดทสกะแลว  พึงกลับนับต้ังแต 
หมวดปญจกะไปใหม. 
        เมื่อนับอยูโดยทํานองนี้  ลมจักเดินเร็วเขา  เมื่อลมเดินเร็วเขา 
เชนนั้น  ทานสอนไมใหเอาสติระลึกตามลมท่ีเขาและออก  ใหคอย 
กําหนดลมที่ผานมากกระทบปลายนาสิกและริมฝปาก   แลวใหนับวา  ๑.๒. 
๓. ๔. ๕.   แลวกลับตนวา  ๑.๒.๓.๔.๕.๖.  ๑.๒.๓.๔.๕.๖.๗. 
๑.๒.๓.๔.๕.๖.๗.๘.    ๑.๒.๓.๔.๕.๖.๗.๘.๙.  ๑.๒.๓.๔.๕.๖.๗.๘.๙.๑๐. 
พึงกําหนดนับโดยนัยนี้เสมอไป  แตนั้นลมจะละเอียดยิ่งข้ึน  จนปรากฏ 
เหมือนไมมีลม  เมื่อเปนเชนนี้ใหคนหากองลมท่ีเส่ือมไปน้ัน  พึงนึกวา 
ลมมีอยู  ลมท่ีจะไมมีก็ตองเปนคนตายแลว  ใหคอยกําหนดดูที่ปลาย 
นาสิกแลวก็จะรูได  กําหนดอยูเชนนี้จนกวานิมิตจะปรากฏตลอดจนยัง 
ฌานใหเกิด. 
        ธรรม  ๓  อยาง  คือ  ลมเขา ๑  ลมออก  ๑  นมิิต  ๑  ไมใช 
เปนอารมณของจิตดวงเดียวกัน  ธรรมอยางหน่ึงก็เปนอารมณของจิต 
ดวง ๑  เมื่อธรรม  ๓  อยางนี้ปรากฏชดัแลว  อุปจารฌานและอัปปนา- 
ฌานก็เกิดข้ึน  กัมมฏัฐานน้ีเปนไปเพ่ือกําจัดซึ่งวิตก.  
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                              หมวดที่  ๔  พรหมวิหาร  ๔  
        ๑.  เมตตา        ความรักใครปรารถนาจะใหเปนสุข. 
        ๒. กรณุา        ความสงสารคิดจะชวยใหพนทุกข. 
        ๓.  มุทติา        ความพลอยยินดี  ในเมื่อผูอ่ืนไดดี.   
        ๔. อุเบกขา        ความวางเฉย  ไมดีใจไมเสียใจ  ในเมื่อผูอ่ืน 
                        ถึงความวิบัติ. 
                                            วิธีเจริญ 
                                          ๑.  เมตตา 
        พึงเขาไปอาศัยเสนาสนะอันสมควร  มีเสนาสนะอันสงัดเปนตน 
แลวพิจารณาใหเห็นโทษของโทสะและอานิสงสของขันติ  พึงต้ังเมตตา- 
จิตในตนกอนวา  เราจงเปนสุข  ๆ,  เราอยางมีทุกขเลย,  เราอยางมีเวร 
แกใคร ๆ  เลย,  เราอยาปวยไขเลย,  เราอยามีทุกขกายทุกขใจเลย, 
เราจงเปนสุข  ๆ  รักษาตนพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเถิด,  อยางใดอยางหน่ึง 
เมื่อต้ังเมตตาในตนแลว  พึงขยายออกไปถึงคนใกลเคียง  เชนมารดา 
บิดาและวงศญาติเปนตน  เมื่อแผไปไดเชนนี้แลว  แตนั้นพึงแผไปใน 
สัตวไมมีประมาณ  เพราะวาตนรักสุขเกลียดทุกขฉันใด  แมสตัวอ่ืนทั่ว ๆ 
ไปก็รักสุขเกลียดทุกขฉันนั้น  พึงต้ังจิตแผไปวา  สัตวทั้งหลายทั้งส้ิน 
จงอยามีเวรแกกันและกัน,   จงอยามีพยาบาทแกกันและกัน,  จงอยามี 
ความปวยไขลําบากกายใจ,  จงอยางมีอุปทวทุกขภัยเกิดข้ึนในกานใจ, 
จงเปนสุข ๆ  รักษาตนพนจากทุกขภัยทั้งส้ินทุกอิริยาบถเถิด.  หรือ 
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จะวาตามนัยบาลีที่ทานผูกไวสําหรับเจริญวา  สพฺเพ  สตฺตา  อเรา 
อพฺยาปชฺฌา  อนีฆา  สุข ี อตฺตาน  ปริหรนฺตุ  สัตวทั้งหลายท้ังปวง  
จงเปนผูไมมีเวร  ไมมีความลําบาก  ไมมีทุกข  จงเปนผูมีความสุข 
รักษาตนเถิด  ดังนี้ก็ได.   
        ขอท่ีทานสอนใหต้ังเมตตาลงในตนกอน   แลวจึงแผไปถึงผูอ่ืน 
นั้น  เพราะธรรมดาของบุคคลยอมมีตนเปนที่รัก  จึงต้ังตนไวเปนพยาน 
ใหเห็นวาแมสัตวอ่ืนก็เปนเชนเดียวกัน. 
        เมตตาน้ี  เปนคูปรบัแกโทสะและพยาบาทโดยตรง. 
        การเจรญิเมตตา  ยอมมีอานิสงส  ๑๑  ประการ  คือ  :- 
        ๑.  สขุ  สุปติ   หลับเปนสุข. 
        ๒.  สขุ  ปฏิพฺชฺฌติ  ต่ืนเปนสุข. 
        ๓.  น  ปาปก  สุปน  ปสฺสติ  ไมฝนลามก. 
        ๔.  มนสฺุสาน  ปโย  โหติ  เปนที่รกัของมนุษยทั้งหลาย. 
        ๕.  อมนุสฺสาน  ปโย  โหติ  เปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย. 
        ๖.  เทวตา  รกฺขนฺติ  เทพเจาท้ังหลาย  ยอมคุมครอง. 
        ๗.  นาสฺส  อคฺคิ  วา  วิส  วา  ไฟก็ดี  พิษก็ดี  ศัสตราก็ดี  ไมถูก 
              สตฺถ  วา  กมติ    ตองรางกายได. 
        ๘.  ตุวฏ  จิตฺต  สมาธิยติ  จิตยอมต้ังม่ันเปนสมาธิไดเร็ว. 
        ๙.  มุขวณฺโณ  วิปฺปสีทติ  สีหนายอมผองใส. 
        ๑๐.  อสมฺมุฬโห  กาล  กโรติ  ยอมเปนผูไมหลงทํากาลกิริยา 
                                             (ไมหลงตาย).  
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        ๑๑.  อตฺุตรึ  อปฺปฏวิิชฺฌนฺโต   เมื่อยังไมตรัสรูคุณวิเศษ  ตาย 
               พฺรหฺมโลกุปโค  โหติ       แลวยอมเขาถึงพรหมโลก.  
                                         ๒.  กรุณา   
        เมื่อผูเจริญเห็นมนุษยหรือสัตวไดความทุกขยาก  พึงถือเอาเปน 
อารมณแลว  แผกรุณาจิตไปวา  สัตวผูนี้ทุกขยากลําบาก   ไฉนจะพึงพน 
จากทุกขเลานี้ได  ถาแผไปในสัตวไมมีประมาณ  พึงบริกรรมวา  สัตว 
ทั้งหลายท้ังสิ้นจงพนจากทุกขเถิด. 
        กรุณาเปนคูปรับแกวิเหสาโดยตรง. 
                                         ๓.  มุทิตา 
        เมื่อผูเจริญไดเห็นหรือไดทราบ  ซึ่งมนุษยหรือสัตวที่ไดมีความสุข 
ความเจริญ  พึงทําจิตใหชื่อชมยินดีในความสุขความเจริญของเขานั้นแลว 
แผไปวาสัตวผูนี้มีความสุขความเจริญยิ่งนัก  จงเจริญยั่งยืนอยูในสุข 
สมบัติของตน ๆ  เถิด.  ถาแผไปในสัตวไมมีประมาณ  พึงทําบริกรรม 
วา  สัตวทั้งหลายทั้งสิ้นจงอยาเสื่อมวิบัติไปจากสุขสมบัติที่ตนไดแลวเลย, 
สัตวทั้งหลายทั้งส้ินจงยั่งยืนอยูในสุขสมบัติของ ๆ  เถิด. 
                                       ๔.  อุเบกขา 
        ผูเจริญพึงทําจิตใหเปนกลางในสุขทุกขของสัตวทั้งสิ้น  แลว 
บริกรรมวา  สัตวทั้งหลายทั้งส้ินมีกรรมเปนของ ๆ  ตน  ตนเปนอยู 
เชนใด  ก็จงเปนอยูเชนนั้นเถิด. 
        อุเบกขาเปนคูปรับแกราคะและปฏิฆะในสุขทุกขของสัตว.  
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                      หมวดท่ี  ๕  อาหาเร  ปฏิกูลสัญญา    
        ผูพิจารณา  อาหาเร  ปฏิกลูสัญญา  ความสําคัญในอาหารวาเปน 
ของปฏิกูล  พึงอาศัยในเสนาสนะอันสมควรแลว  พึงพิจารณาอาหาร 
โดยอาการอันปฏิกูล  ๘  ประการ  คือ :- 
        ๑.  ปฏกิูลโดยบริโภค        คือเมื่ออาหารตกเขาไปในปากแลว 
                                        ยอมเกลือกกลั้วดวยเสลดน้ําลายท่ี 
                                        กลืนลงไปได  ก็เพราะไมเห็นดวย 
                                        จักษุ. 
        ๒.  ปฏกิูลโดยประเทศ        อาหารเมื่อตกลงไปถึงกระเพาะ   ก ็
              ที่อยูของอาหาร                ระคนดวยนํ้าดี  เสมหะ  น้ําเหลือ. 
                                        และน้ําเลือด  ทําใหมีสีตาง ๆ  ลวน 
                                        เปนของนาเกลียด. 
        ๓.  ปฏกิูลดวยอันสั่งสม        อาหารท่ีตกเขาไปแปดเปอนปนคละ 
              อยูนาน                        อยูดวยนํ้าดี  น้ําเสลด น้ําหนอง  น้ํา 
                                        เหลืองนั้น  ตกเขาไปถึงทองแลว 
                                        ก็ขังอยูในไสใหญ  ของเกาของใหม 
                                        สะสมกันมีกลิ่นเหม็น. 
        ๔.  ปฏกิูลในกาลยังมิได        เมือ่อาหารเขาไปสะสมอยูในไสใหญ 
              ยอย                        แมเม่ือยังไมยอยไปก็เปนของนา- 
                                        เกลียด  เพราะเปนปะเทศอันลามก  
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                                           สกปรก  เหมือนหลุมสําหรับทิ้ง 
                                           หยากเยื่อ.    
        ๕.  ปฏกิูลในกาลยอยแลว           อาหารท่ีรอยดวยเพลิงธาตุเดือด 
                                           เปนฟองแลวยอมเกรอะลงไปเปน 
                                           มูตรคูถนาเกียด  หากมองเห็น 
                                           ไดดวยจักษุแลว  จักดูเปนของนา 
                                              เกลียดย่ิงนัก. 
        ๖.  ปฏกิูลโดยผล                   อาหารถายอมออกแลว  ก็ไปบํารุง 
                                           สวนตาง ๆ  แหงรางกาย  มีผลขน 
                                           เปนตนใหเจริญ  ถายอยออกไมได 
                                           ก็เปนเหตุใหเกิดโรค  ไดรับทุกข- 
                                           เวทนาตาง ๆ. 
        ๗.  ปฏกิูลโดยอันหลั่งไหล  อาหารท่ีกลืนเขาไป   ก็เขาไปโดย 
               ออกมา                           ทวารอันเดียว  เมื่อออกยอมออก 
                                           ตามทวารทั้ง ๙  เปนมูลหู  มลูตา 
                                           มูตร  คูถเปนตน  แมเมื่อไหลออก 
        ๘.  ปฏกิูลดวยอันทําให           อาหาร  ต้ังแตบริโภคก็เปอนมือ 
              แปดเปอน                   เปอนปากเปนตน   สุดแตจะไปถูก 
                                           ที่ไหน   ทาํใหแปดเปอนกลายเปน 
                                           ของปฏิกูลไปดวยทุกแหง.  



แบบประกอบนักธรรมเอก - อุปกรณกัมมัฏฐาน - หนาท่ี 38 

           หมวดท่ี  ๖  จตุธาตุววัตถาน  (ความกําหนดธาตุ ๔) 
        ธาตุ  คือภาวะความเปนเอง  จําแนกเปน  ๔  คือ :-  
        ๑.  ปฐวีธาตุ          ธาตุดิน.   
        ๒.  อาโปธาตุ         ธาตุน้ํา. 
        ๓.  เตโชธาตุ         ธาตุน้ํา. 
        ๔.  วาโยธาตุ.          ธาตุลม. 
        ก.  ปฐวีธาตุ   คือส่ิงท่ีมีลักษณะแขนแข็งอันมีอยูในกายจําแนก 
เปน  ๑๙  สวน  หรือ  ๒๐  สวน  ถานับ  ๒๐  ขอสุดทายคือเย่ือในสมอง 
เอาเขาในธาตุดิน   ต้ังแตผมขนเปนตนจนถึง  กรสี  เปนที่สุด. 
        ข.  อาโปธาตุ  คือสิ่งที่มีลักษณะเหลวเอิบอาบซาบซึมไปมีอยู 
ในกาย  จําแนกเปน  ๑๒  สวน  ต้ังแตน้ําดีเปนตนจนถึงนํ้ามูตรเปนที่สุด 
        ค.  เตโชธาตุ  คือส่ิงท่ีมีลักษณะทํากายใหอบอุนจําแนกเปน  ๔ 
คือ :- 
        ๑.  สันตัปปคคิ                ไฟที่ยังกายใหอบอุน. 
        ๒.  ชิรณัคคิ                        ไฟทีย่ังกายใหทรุดโทรม. 
        ๓.  ปรทิัยหัคคิ                ไฟที่ยังกายใหรอนกระวนกระวาย. 
        ๔.  ปรณิามัคคิ                ไฟที่ยังอาหารใหยอย. 
        ฆ.  วาโยธาตุ  คือส่ิงที่มีลักษณะพูดไปมา  จําแนกเปน  ๖  คือ :- 
        ๑.  อุทธังคมาวาตา                ลมพัดข้ึนเบื้องบน. 
        ๒.  อโธคมาวาตา                 ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า.  
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        ๓.  กุจฉิสยาวาตา                ลมพัดในทอง.  
        ๔.  โกฏฐาสยาวาตา        ลมพัดในลําไส.   
        ๕.  อังคมังคานุสารีวาตา        ลมพัดซานไปท่ัวอวัยวะ. 
        ๖.  อัสสาสปสสาสวาตา        ลมหายใจเขาออก. 
                                          วิธีเจริญ 
        ผูเจริญปรารถนาจะพิจารณาจตุธาตุววัตถาน   มีบุพกิจเหมือน 
การเจริญกัมมัฏฐานขางตน  จะพิจารณาโดยยอก็ได โดยพิสดารก็ได 
เมื่อธาตุใดปรากฏแจงชัด  จะพิจารณาแตธาตุนั้นอยางเดียวก็ได  พึง 
กําหนดกายของตนใหเห็นสักวาธาตุแลว พึงกําหนดกายผูอ่ืนใหเห็นเปน 
สักวาธาตุประชุมกันข้ึนสมมติวาเปนสัตวเปนบุคคล  และพึงกําหนดให 
รูจักธาตุภายในภายนอก  คือส่ิงท่ีมีชีวิตจิตใจครองอยูสิงอยู ชื่อวา 
ธาตุภายใน  เพราะดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ปราศจากอินทรีย  จัดเปนธาตุภาย 
นอก  ใหเห็นเปนเพียงวาธาตุอันหนึ่ง ๆ จนถอนสัตตูปลัทธิสัตตสัญญา 
คือความเขาไปยึดถือวาสัตวและความสําคัญวาสัตวเสียได. 
                           หมวดท่ี ๗  อรูปกัมมฏัฐาน 
        ๑.  อากาสานัญจายนะ                อากาศไมมีที่สุด. 
        ๒.  วิญญาณัญจายตนะ                วิญญาณไมมีที่สุด. 
        ๓.  อากิญจัญญายตนะ                  นิดหน่ึงหนอยหน่ึงไมมี. 
        ๔.  เนวสัญญานาสัญญายตนะ        มีสัญญาก็ไมใช  ไมมสีัญญา 
                                                ก็ไมใช.  
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                                            วิธีเจริญ    
                                 ๑.  อากาสานัญจายตนะ   
        เมื่อเพงกสิณนิมิตอยางใดอยางหน่ึงเปนอารมณ  จนสําเร็จเปน 
รูปาพจรฌานแลว  เพิกกสิณน้ันเสีย  คืออยานึกหมายเอากสิณนิมิต 
ต้ังจิตเพงเอาอากาศท่ีมีดวงกสิณเพิกข้ึนแลว  เหลือแตอากาศเปลาเปน 
อารมณ  พิจารณาไปจนอากาศเปลาเทาวงกสิณน้ันปรากฏในมโนทวาร 
พิจารณาอากาศน้ันเปนอารมณแลว  บริกรรมวา  อนนฺโต  อากาโส 
อากาศไมมีที่สุด ๆ  จนจิตท้ังม่ันถึงอัปปนาสมาธิ  สําเร็จเปนฌานท่ี ๑ 
ชื่ออกาสานัญจายตนฌาน. 
                                 ๒.  วิญญาณัญจายตนะ 
        พึงละอากาสนิมิต  อันเปนอารมณของอรูปฌานท่ี ๑  เสีย   กําหนด 
จิตท่ีนึก  อากาศอาศัยต้ังอยูในอากาศนิมิตเปนอารมณแลว บรกิรรมวา 
อนฺต  วิฺาณ  วิญญาณไมมีที่สุด  ดงัน้ี  จนไดสําเร็จเปนอรูปฌาน 
ที่  ๒  ชื่อวิญญาณัญจายตนฌาน. 
                                   ๓.  อากิญจัญญายตนะ 
        พึงละอรูปวิญญาณทีแรกซึ่งเปนอารมณของอรูปฌานที ภ  ยึดเอา 
ความไมมีของอรูปฌานทีแรก   คือใหกําหนดวา  อรูปวิญญาณทีแรก 
ไมมีในที่นี้เปนอารมณแลว   ทําบริกรรมวา  นตฺถิ  กิฺจ ิ อรูป- 
วิญญาณทีแรกนี้นิดหน่ึงไมมี  จนสําเร็จเปนอรูปฌานท่ี ๓  ชื่ออากิญ- 
จัญญายตนฌาน.  
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                            ๔.  เนวสัญญานาสัญญายตนะ    
        พึงปลอยอารมณของรูปฌานท่ี ๓  กําหนดเอาแตความที่ละเอียด 
ประณีตของอรูปฌานท่ี ๓  เปนอารมณแลว  บรกิรรมวา  สนฺตเมต 
ปณีตเมต  อรูปฌานท่ี ๓  นี้ละเอียดนักประณีตนัก  จะวามีสัญญาก็ 
ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช  จนสําเร็จเปนอรูปฌานท่ี ๔  ชื่อ  เนวสัญญานา- 
สัญญายตนฌาน. 
        อรูปฌาน  ที่ไดชื่ออยางนั้น ๆ  เพราะ :- 
        อรูปฌานที่  ๑         ยึดอากาสนิมิต  อันหาที่สุดทั้งขางเกิดและดับ 
                                มิไดเปนอารมณ. 
          "        "      ๒        ยึดเอาจิตนึกเอาอากาศต้ังอยูในอากาศอันหา 
                                ทีสุดทั้ง ๒  ขางไมไดเปนอารมณ. 
          "       "      ๓        ยดึเอาความไมมีของจิตทีต้ังอยูในอากาศเปน 
                                อารมณ. 
          "       "      ๔        ยดึเอาอรูปฌานท่ี ๓  อันมีสัญญาเวทนาและ 
                                สัมปยุตตธรรมท้ังส้ินละเอียดนักประณีตนัก 
                                เปนอารมณ. 
                                         ฌานสมาบัติ 
        ฌานมี  ๒  คือ  รูปฌาน  ๑  อรูปฌาน  ๑. 
        รูปฌานมี  ถ  คือ  ปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน 
        อรูปฌานมี  ถ  คืออากาสานัญจายตนฌาน  ๑  วิญญาณัญจาย- 
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ตนฌาน  ๑  อากิญจัญญายตนฌาน  ๑  เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  ๑. 
                          เหตุซึ่งทําใหฌานเส่ือม  ๓  อยาง    
        ๑.  กิเลสสมุทฺทาจาเรน  เพราะกิเลสฟุงซาน. 
        ๒.  อสปฺปาย  กิริยาย  เพราะทําความไมสะดวก. 
        ๓.  อนนุโยเคน  เพราะไมประปอบเนือง ๆ. 
        รูปฌาน  ๔  อรูปฌาน  ๔  รวมเปน  ๘  เปนเหตุใหเกิดสมาบัติ 
สมาบัติเปนผลของฌาน  เรียกชื่อตามฌาน  ๘  จึงเปนสมาบัติ  ๘   สมาบัติ 
๘  นี ้ มีทั่วไปแมภายนอกพระพุทธศาสนา    แตไมเปนไปเพ่ือความ 
ดับทุกข  สวนท่ีมีอยูในพระพุทธศาสนาเปนไปเพ่ือความดับทุกข. 
        สมาบัติ  วาโดยประเภทเปน  ๒  คือ  ผลสมาบัติ  ๑  นิโรธ- 
สมาบัติ  ๑. 
        ผลสมาบัติ  มีทั่วไปแกพระอริยเจาท้ังส้ิน. 
        นิโรธสมาบัติ  มีเฉพาะพระอริยบุคคล  ๒  จําพวก  คือ  พระ 
อนาคามีบุคคล  ๑  พระขีณาสพท่ีไดสมาบัติแปด ๑. 
        ฌานกบัสมาบัติวาโดยอรรถเปนอันเดียวกัน  ตางแตพยัญชนะ 
เพราะฌานเปนที่ถึงดวยดีของผูมีปกติไดฌาน. 
        สมาบัติ  ๘  เพ่ิมสัญญาเวทยิตนิโรธ  คือดับสญัญาและเวทนา 
เขาอีก  ๑  รวมเปน  ๙  เรยีกอนุบุพพวิหารสมาบัติ. 
        สัญญาเวทยิตนิโรธ  เปนความดับที่สุดสายของสมาบัติ  คือ  :- 
        เมื่อไดปฐมฌาน      กามสัญญาดับ.  
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เมื่อได  ทุติยฌาน                                วิตกวิจารดับ.   
    "          ตติยฌาน                                ปติดับ.  
    "       จตุตถฌาน                                ลมอัสสาสะปสสาสะดับ. 
    "       อากาสานัญจายตนฌาน                รูปสญัญาดับ. 
    "       วิญญาณัญจายตนฌาน                สัญญาในอากาสานัญจายตนะดับ 
    "       อากิญจัญญายตนฌาน                สัญญาในวิญญาณัญจายตนะดับ. 
    "       เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน        สัญญาในอากิญจัญญายตนะดับ. 
    "       สัญญาเวทยิตนิโรธ                สัญญาและเวทนาดับ.  
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                                   วิปสสนากัมมัฏฐาน 
        ผูเจริญวิปสสนาพึงศึกษาใหรูจักอรรถแหงวิปสสนาภาวนา  และ  
ธรรม  ๓  อยาง  พรอมท้ังใหรูจักลักษณะ  กิจ  ผล เหตุ  ของวิปสสนา 
และใหรูจักวิภาคความจําแนก  ๖  อยางดวย.  
                                    อรรถแหงวิปสสนา 
        กริิยาท่ีทําวิปสสนาปญญาท่ีเห็นแจงชัดในอารมณใหเกิดข้ึนดวย 
เจตนาใด  เจตนานั้นชื่อ  วิปสสนาภาวนา. 
                                       ธรรม  ๓  อยาง      
        ๑.  ธรรมเปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนา. 
        ๒.  ธรรมเปนรากเงา  เปนเหตุเกิดข้ึนต้ังอยูของวิปสสนา. 
        ๓.  ตัววิปสสนา. 
        ธรรมท่ีเปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนา  ทานยกข้ึนกลาวไวเปน 
ตัวอยาง  ๓  หมวด   คือ  :- 
        หมวดท่ี  ๑  ไดแกขันธ  ๕  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ. 
        หมวดท่ี ๒  ไดแกอายตนะ  ๑๒ คือ :- 
        ๑.  จักขวายตนะ          อายตนะคือตา. 
        ๒.  รูปายตนะ        อายตนะคือรูป. 
        ๓.  โสตายตนะ           อายตนะคือหู. 
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        ๔.  สัททายตนะ                อายตนะคือเสียง.  
        ๕.  ฆานายตนะ                อายตนะคือจมูก. 
        ๖.  คันธายตนะ                อายตนะคือกลิ่น. 
        ๗.  ชิวหายตนะ                อายตนะคือลิ้น.   
        ๘.  รสายตนะ                อายตนะคือรส. 
        ๙.  กายายตนะ                อายตนะคือกาย. 
        ๑๐.  โผฏฐัพพายตนะ        อายตนะคือสัมผัสทางกาย. 
        ๑๑.  มนายตนะ                อายตนะคือใจ. 
        ๑๒.  ธมัมายตนะ                อายตนะคืออารมณเกิดกับใจ. 
                          หมวดท่ี ๓  ไดแกธาตุ  ๑๘  คือ :- 
        ๑.  จักขธุาตุ                        ธาตุคือตา. 
        ๒.  รูปธาตุ                        ธาตุคือรูป. 
        ๓.  จกัขุวิญญาณธาตุ        ธาตุคือวิญญาณทางตา. 
        ๔.  โสตธาตุ                        ธาตุคือหู. 
        ๕.  สัททธาตุ                ธาตุคือเสียง. 
        ๖.  โสตวิญญาณธาตุ        ธาตุคือวิญญาณทางหู. 
        ๗.  ฆานธาตุ                        ธาตุคือจมูก. 
        ๘.  คันธธาตุ                  ธาตุคือกลิ่น. 
        ๙.  ฆานวิญญาณธาตุ        ธาตุคือวิญญาณทางจมูก. 
        ๑๐.  ชิวหาธาตุ                 ธาตุคือลิ้น 
        ๑๑.  รสธาตุ                        ธาตุคือรส. 
  



แบบประกอบนักธรรมเอก - อุปกรณกัมมัฏฐาน - หนาท่ี 46 

        ๑๒.  ชวิหาวิญญาณธาตุ        ธาตุคือวิญญาณทางลิ้น.  
        ๑๓.  กายธาตุ                ธาตุคือกาย.   
        ๑๔.  โผฏฐัพพธาตุ                ธาตุคือสัมผัสทางกาย. 
        ๑๕.  กายวิญญาณธาตุ        ธาตุคือวิญญาณทางกาย. 
        ๑๖.  มโนธาตุ                ธาตุคือคือใจ. 
        ๑๗.  ธมัมธาตุ                ธาตุคืออารมณเกิดกับใจ. 
        ๑๘.  มโนวิญญาณธาตุ        ธาตุคือวิญญาณทางใจ. 
                 หมวดท่ี ๔  ไดแกอินทรีย  ๒๒  คือ  :- 
        ๑.  จักขนุทริยะ                ความเปนใหญทางตา. 
        ๒.  โสตินทรยะ                ความเปนใหญทางหู. 
        ๓.  ฆานินทริยะ                ความเปนใหญทางจมูก. 
        ๔.  ชิวหินทริยะ                ความเปนใหญทางลิ้น. 
        ๕.  กายินทริยะ                ความเปนใหญทางกาย. 
        ๖.  มนนิทริยะ                ความเปนใหญทางใจ. 
        ๗.  อิตถินทริยะ                 ความเปนใหญในความเปนหญิง. 
        ๘.  ปุรสิินทริยะ                ความเปนใหญในความเปนบรุุษ. 
        ๙.  ชีวิตินทริยะ                ความเปนใหญในความเปนอยู. 
        ๑๐.  สขุินทริยะ                ความเปนใหญในความสุข. 
        ๑๑.  ทกุขินทริยะ                ความเปนใหญความทุกข. 
        ๑๒.  โสมนัสสินทรยิะ        ความเปนใหญในความโสมนัส. 
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๑๓.  โทมนัสสินทริยะ        ความเปนใหญในความโทมนัส.    
๑๔.  อุเปกขนิทริยะ        ความเปนใหญในการวางเฉย. 
๑๕.  สัทธินทริยะ                ความเปนใหญความเชื่อ. 
๑๖.  วริิยินทริยะ                ความเปนใหญความเพียร. 
๑๗.  สตินทริยะ                ความเปนใหญในความระลึก. 
๑๘.  สมาธินทริยะ                ความเปนใหญในความต้ังจิตม่ัน. 
๑๙.  ปญญินทริยะ                ความเปนใหญในความรอบรู. 
๒๐.  อนัญญตัญญัสสา-        อินทรียของพระอริยบุคคล  ผูปฏิบติั 
         มีตินทริยะ                ดวยคิดวา  เราจักตรัสรุพระนิพพาน๑. 
                                โสดาปตติมรรคญาณเห็นแลว  ตรัสรู 
                                อริยสัจและนิพพาน๒. 
๒๒.  อัญญาตาวินทริยะ        อินทรียของพระอริยบุคคลผูตรัสรูแลว๓. 
          ธรรมเปนรากเงา        เปนเหตุเกิดขึ้นต้ังอยู  ของวิปสสนาน้ัน 
มี  ๒  คือ :- 
        ๑.  สีลวสิุทฺธิ                ความบริสุทธิ์แหงศีล. 
        ๒.  จิตฺตวิสุทฺธิ        ความบริสุทธ์ิแหงจิต. 
        ผูมีศีลไมบริสุทธิ์  มจิีตไมสงบ  เปนผูไมควรแกการเจริญ 
วิปสสนา   เพราะธรรม  ๒  อยางนี้เปนเหตุแรงกลาท่ีจักใหเกิดวิปสสนา. 
 
๑.  ไดแกอินทรียของพระโสดาบัน.    ๒.  ไดแกอินทรียของพระอริยบุคคล  ตั้งแตพระสกทาคามี 
ถึงพระผูตั้งอยูในอรหัตมรรค.   ๓.  ไดแกอินทรียของพระอรหันต.  
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ตัววิปสสนา  ไดแกวิสุทธิ  ๕  คือ :-  
        ๑.  ทิฏ ิวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์แหงความเห็น. 
        ๒.  กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์แหงปญญาเปนเครื่องกาว 
ลวงความสงสัย.   
        ๓.  มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์แหงความรูจริง 
เห็นจริงวา  นี่ทางและมิใชทาง. 
        ๔.  ปฏปิทาาณทสฺสนวิสทฺุธิ  ความบริสุทธิ์แหงความรูความ 
เห็นเปนขอปฏิบัติที่จะใหอริยมรรคเกิดข้ึน. 
        ๕.  าณทสฺสนวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์แหงความรูความเห็นซึ่ง 
เปนโลกุตระ   คือรูเปนในมรรคทั้ง ๔. 
        ลักษณะ  คือเครื่องหมายของวิปสสนานั้น  ไดแกสภาพความเปน 
เองของสังขาร  เปนของไมเที่ยง  เปนทุกข   เปนอนัตตา   มีความเห็น 
แจงชัดตามสภาพความเปนจริงเชนนั้น. 
        กิจ  คือความกําจัดโมหะ  ความหลง  ในสังขารอันปดบังปญญา 
ไมใหเห็นตามสภาพความจริงแหงส่ิงนั้น ๆ. 
        ผล  คือความเห็นจริงสองสวางเห็นทั่วไปในสังขารตามสภาพ 
ความเปนจริง  อันปราศจากความมืด  คือโมหะซึงเปนเครื่องปดบัง 
ปญญา. 
        เหตุ  คือจิตท่ีไมฟุงซานต้ังมั่นดวยสมาธิ. 
        วิภาค  คือความจําแนกมี  ๖  คือ :-  
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๑.  อนิจฺจ                ของไมเที่ยง.  
๒.  อนิจฺลกขฺณ        เครื่องหมายที่จะใหกําหนดรูวาเปนของไม 
                        เที่ยง.   
๓.  ทุกฺข                ของท่ีสัตวทนยาก. 
๔.  ทุกฺขลกขฺณ        เครื่องหมายที่จะใหกําหนดรูวาเปนทุกขง 
๕.  อนตฺตา                สภาวะไมใชตัวไมใชตน. 
๖.  อนตฺตลกิขณ        เครื่องหมายที่จะใหกําหนดรูวาไมใชตัวไม 
                        ใชตน. 
                                      วิปสสนาตามบาลี 
        ธรรมท่ีเปนอารมณของวิปสสนากัมมัฏฐาน  ตามท่ีทานพรรณนา 
ไวหลายประการ  เมื่อรวบรวมกลาวโดยใจความ  คงไดธรรมที่เปน 
อารมณ  ๕  ประการ  คือ  :- 
        ๑.  วิปสสนาท่ีมีสังขารเปนอารมณ. 
        ๒.  วิปสสนาท่ีมีธรรมเปนอารมณ. 
        ๓.  วิปสสนาท่ีมีขันธ  ๕  เปนอารมณ. 
        ๔.  วิปสสนาท่ีมีขันธ  ๕  เปนอารมณ  อีกนัยหนึ่ง. 
        ๕.  วิปสสนาท่ีมีขันธ  ๕  พรอมท้ังเหตุทั้งปจจัยเปนอารมณ. 
        ก.  วิปสสนาที่มีสังขารเปนอารมณ  คือสังขารท้ังท่ีเปนอุปาทินนะ 
และอนุปาทินนะท้ังสิ้น  จัดเปนอารมณของวิปสสนา  ไดในอนิจจลักขณะ 
และทุกขลักขณะทั้ง ๒  ดังพระบาลีวา  :-  
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        สพฺเพ  สงฺขารา  อนจิฺจา  สังขารทั้งปวงเปนของไมเที่ยง. 
        สพฺเพ   สงฺขารา  ทุกขฺา  สังขารทั้งปวงเปนทุกข. 
        ข.  วิปสสนาที่มีธรรมเปนอารมณ  คือธรรมท้ังสิ้นทั้งท่ีเปนสังขาร 
ทั้งท่ีเปนวิสังขาร   จัดเปนอารมณของวิปสสนา  ไดในอนัตตลักขณะ                                                                    
อยางเดียว  ดังพระบาลีวา :-   
        สพฺเพ   ธมฺมา  อนตฺตา  ธรรมทั้งส้ินไมใชตัวตน. 
        ธรรมท่ีเปนวิสังขาร  คือพระนิพพานน้ัน  ไมไดในลักขณะ  ๒ 
ขางตน   เพราะเปนธรรมเท่ียงถาวร  แตไมใชตัวตนสัตวบุคคลเปนเพียง 
อสังขตธาตุ. 
        เมื่อผูเจริญวิปสสนาที่มีสังขารและธรรมเปนอารมณ  พึงเจริญ 
ตามบาลีวา :- 
        สพฺเพ  สงฺขารา  อนจิฺจา  สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกขฺา  สพฺเพ 
ธมิมา  อนตฺตา  ดังนี้ก็ได. 
        ค.  วิปสสนามีขันธ  ๕  เปนอารมณ  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  จัดเปนอารมณของวิปสสนา   ไดในอนิจจลักขณะ 
และอนัตตลักขณะ  ดังพระบาลีวา  :- 
        รูป  อนจิฺจ  รูปไมเทีย่ง  เวทนา  อนิจฺจา  เวทนาไมเที่ยง 
ส ฺา  อนิจจฺา  สัญญาไมเที่ยง  สงฺขารา  อนิจฺจา  สังขารไมเที่ยง 
วิ ฺาณ  อนิจฺจ  วิญญาณไมเที่ยง. 
        รูป  อนตฺตา  รูปไมใชตัวตน  เวทนา  อนตฺตา  เวทนาไมใช 
ตัวตน  สฺา  อนตฺตา  สัญญาไมใชตัวตน  สงฺขารา   อนตฺตา 
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สังขารไมใชตัวตน  วิฺาณ  อนตฺตา  วิญญาณไมใชตัวตน.    
        สพฺเพ  สงฺขารา  อนจิฺจา  สังขารทั้งปวงไมเที่ยง   สพฺเพ  ธมิมา 
อนตฺตา  ธรรมท้ังปวงไมใชตัวตน. 
        วิปสสนาท่ีมีขันธ  ๕  เปนอารมณ   ตามพระบาลีที่แสดงมาแลว 
นี้  แสดงไวเพียงลักขณะ  ๒  คือ  อนิจจลักขณะและอนัตตลักขณะ 
หาไดแสดงทุกขลักขณะไวดวยไม  ทานแสดงวา  เพราะทุกขลักขณะ 
นั้นนับเขาเสียในอนิจจลักขณะ  เพราะวาสิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปน 
ทุกข  เมื่อเห็นอนิจจลักขณะแลว  ทกขลักขณะยอมปรากฏดวย. 
        ผูเมื่อจะเจริญวิปสสนาที่มีขันธ  ๕  เปนอารมณ  ก็พึงเจริญตาม 
พระบาลีที่กลาวมาแลวน้ันก็ได. 
        ฆ.  อีกนัยหน่ึง   วิปสสนาที่มีขันธ  ๕  เปนอารมณนั้น  ไดใน 
ลักขณะทั้ง ๓  ดังพระบาลีวา  :- 
        รูป  อนจิิจ  รูปเปนของไมเที่ยง  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข  รูปใด 
เปนของไมเที่ยง   รูปนั้นเปนทุกข  ย  ทุกฺข  ตทนตฺตา  รูปใดเปน 
ทุกข  รูปนั้นไมใชตัวตน  ยทนตฺตา  ต  เนต  มม  เนโสหมสฺม ิ น 
เมโส  อตฺตา   รูปใดไมใชตัวตน  รูปนัน้ไมใชของเรา   ไมใชเรา 
ไมใชตัวตนของเรา. 
        เวทนา  อนิจฺจา  เวทนาเปนของไมเที่ยง   ยทนิจฺจ  ต  ทุกขฺ 
สิ่งใดไมเที่ยง   สิ่งน้ันเปนทุกข  ย  ทกฺุข  ตทนตฺตา  สิ่งใดเปนทุกข 
สิ่งน้ันไมใชตัวไมใชตน  ยทนตฺตา ต  เนต  มม  เนโสหมสฺม ิ น 
เมโส  อตฺตา  สิ่งใดไมใชตัวตน  สิ่งน้ันไมใชของเรา  ไมใชเรา ไม 
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ใชตัวตนของเรา.   
        สฺา  อนจิจา  สญัญาเปนของไมเที่ยง  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข  
สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  ย  ทุกขฺ  ตทนติตา  สิ่งใดเปนทุกข 
สิ่งน้ันไมใชตัวไมใชตน  ยทนติตา  ต  เนต  มม  เนโสหมสฺม ิ น 
เมโส  อตฺตา  สิ่งใดไมใชตัวตน  สิ่งนั้นไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไม 
ใชตัวตนของเรา. 
        สงฺขารา  อนิจฺจา  สังขารเปนของไมเที่ยง  ยทนิจฺจ  ต  ทุกขฺ 
สิ่งใดเปนของไมเทียง  สิ่งนั้นเปนทุกข  ย  ทุกฺข  ตทนติตา  สิ่งใดเปน 
ทุกข  สิ่งนั้นไมใชตัวไมใชตน  ยทนตฺตา  ต  เนต  มม  เนโสหมสฺม ิ
น  เมโส  อตฺตา  สิ่งใดไมใชตัวตน  สิง่น้ันไมใชของเรา  ไมใชเรา 
ไมใชตัวตนของเรา. 
        วิฺาณ   อนิจฺจ  วิญญาณเปนของไมเที่ยง  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข 
สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  ย  ทุกขฺ  ตทนติตา  สิ่งใดเปนทุกข 
สิ่งน้ันไมใชตัวไมใชตน   อยนติตา  ต เนต  มม  เนโสหมสฺม ิ น 
เมโส   อตฺตา   สิ่งใดไมใชตัวตน  สิ่งนั้นไมใชของเรา  ไมใชเรา 
ไมใชตัวตนของเรา. 
        ง.  วิปสสนาที่มีขันธ  ๕  พรอมท้ังเหตุทั้งปจจัยเปนอารมณ  ได 
ในลักขณะ  ๓  ดังพระบาลีวา :- 
        รูป  อนจิฺจ  รูปไมเทีย่ง  ธรรมใดเปนเหตุเปนปจจัยใหรูปเกิด 
ข้ึน  ธรรมนัน้ก็ไมเที่ยง   รูปที่เกิดข้ึนพรอมดวยเหตุอันไมเที่ยงแลว 
จะเปน 
ของเท่ียงมาแตไหน.  
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        เวทนา  อนิจฺจา  เวทนาไมเที่ยง ธรรมใดเปนเหตุเปนปจจัย   
ใหเกิดข้ึน   ธรรมนั้นก็ไมเที่ยง  เวทนาท่ีเกิดข้ึนพรอมดวยเหตุอันไม  
เที่ยงแลว  จะเปนของเที่ยงมาแตไหน. 
        สฺา  อนิจฺจา  สญัญาไมเที่ยง  ธรรมใดเปนเหตุเปนปจจัย 
ใหสัญญาเกิดข้ึน  ธรรมน้ันก็ไมเที่ยง  สัญญาที่เกิดข้ึนพรอมดวยเหตุ 
อันไมเที่ยงแลว  จะเปนของเที่ยงมาแตไหน. 
        สงฺขารา  อนิจฺจา  สังขารทั้งหลายไมเที่ยง  ธรรมใดเปนเหตุ 
เปนปจจัยใหสังขารเกิดข้ึน  ธรรมน้ันก็ไมเที่ยง  สังขารท่ีเกิดข้ึนพรอม 
ดวยเหตุอันไมเที่ยงแลว  จะเปนของเท่ียงมาแตไหน. 
        วิฺาณ  อนิจฺจ  วิญญาณไมเท่ียง  ธรรมใดเปนเหตุเปนปจจัย 
ใหวิญญาณเกิดข้ึน  ธรรมน้ันก็ไมเที่ยง วิญญาณที่เกิดข้ึนพรอมดวย 
เหตุอันไมเที่ยงแลว  จะเปนของเที่ยงมาแตไหน. 
        รูปเปนทุกข ฯ ล ฯ  จะเปนสุขมาแตไหน. 
        เวทนาเปนทุกข  ฯ ล ฯ  จะเปนสุขมาแตไหน. 
        สัญญาเปนทุกข  ฯ ล ฯ  จะเปนสุขมาแตไหน. 
        สังขารเปนทุกข  ฯ ล ฯ  จะเปนสุขมาแตไหน. 
        วิญญาณเปนทุกข  ฯ ล ฯ  จะเปนสุขมาแตไหน. 
        รูปเปนอนัตตาไมใชตัวตน  ฯ ล ฯ จะเปนสุขมาแตไหน. 
        เวทนาเปนอนัตตาไมใชตัวตน  ฯ ล ฯ จะเปนสุขมาแตไหน. 
        สัญญาเปนอนัตตาไมใชตัวตน  ฯ ล ฯ จะเปนสุขมาแตไหน. 
        สังขารเปนอนัตตาไมใชตัวตน ฯ ล ฯ  จะเปนสุขมาแตไหน.  
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        วิญญาณเปนอนัตตาไมใชตัวตน ฯ ล ฯ   จะเปนตัวตนมาแตไหน.    
        ที่ทําเครื่องหมาย ฯ ล ฯ  ไวนั้น  ผูศึกษาพึงเติมและเปลี่ยนโดย  
นัยขันธ  ๕  อันเปนสวนอนิจลักขณะในขอ  ง.  นัน้เถิด. 
        ผูเจริญวิปสสนามีขันธ  ๕  ลวนเปนอารมณก็ดี  ที่มีขันธ  ๕ 
พรอมท้ังเหตุปจจัยเปนอารมณก็ดี   พึงเจริญโดยนัยพระบาลีดังกลาว 
มาน้ีก็ได. 
                               วิปสสนาตามอรรถกถา 
        ตัววิปสสนา  ไดแกวิสุทธิ  ๕  ดังกลาวแลวขางตน. 
                                   ทิฏฐิวิสุทธิ  ที่ ๑ 
        ผูเจริญวิปสสนาจัดเปน  ๒  คือ :- 
        ๑.  สมถยานิก          ไดแกผูบําเพ็ญไดฌานมากอนแลว  ยอม 
                                ทําฌานที่ตนไดใหเปนบาทแหงวิปสสนา. 
        ๒.  วิปสสนายานิก        ไดแกผูบาํเพ็ญยังไมเคยไดฌานสมาบัติมา 
                                กอนเริ่มตนก็เจริญวิปสสนา. 
                                       วิธีพิจารณา 
        ก.  สมถยานิก   พึงทําฌานท่ีตนไดใหเปนบาทแหงวิปสสนา 
คือออกจากฌานแลว  พึงกําหนดองคฌานท้ัง  ๕  ทั้งสัมปยุตตธรรม 
ที่เกิดกับองคฌาน  ใหเห็นชัดวา  องคฌานและสัมปยุตตธรรมเหลาน้ี 
เปนนามธรรมแลว  แสวงหาที่อาศัยของนามธรรมตอไป. 
        หทัยรูปเปนที่อาศัยของนามธรรม    มหาภูตรูปและอุปาทายรูป 
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เปนที่อาศัยของหทัยรูป  หทัยรูป  มหาภูตรูป  และอุปาทายรูป  เหลาน้ี 
เปนรูปธรรม  กําหนดนามรูปโดยนัยนี้  ใหเห็นปรากฏชัด.    
        ข.  วิปสสนายานิก  พึงกําหนดสังขารมีนามรูปเปนตน  หรือ 
กําหนดกายพรอมท้ังจิตเจตสิก  จําแนกออกโดยประเภทเปน  ๕  กอง  คือ 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เมื่อรูลักษณะแลว  พึงยนขันธ 
ทั้ง ๕  นั้นเขาเปน ๒  คือ  นาม  ๑  รูป  ๑  กําหนดสังขารท่ีเปนไป 
ในภพ  ๓  คือ  กามภพ  รปูภพ  อรูปภพ  ยนลงเปนนามรูปใหเห็น 
ชัดจนละสัตตูปลัทธิสัตตสัญญา คือ  ความเขาไปถือเอาวาเปนสัตว 
ความสําคัญวาเปนสัตวเสียได   เพราะไมมีอะไรอ่ืนนอกจากนามรูป 
ไมหลงในสมมติและบัญญัติ  ความเห็นชัดอยางนี้ชื่อวา  ทิฏฐิวิสุทธิ. 
                                กังขาวิตรณวิสุทธิ  ที ่๒ 
        เมื่อผูบําเพ็ญทิฏฐิวิสุทธิใหบริบรูณแลว  พึงแสดงหาและกําหนด 
เหตุปจจัยของนามรูปนั้นใหไดแจงชัด. 
เหตุปจจัยของนามรูป 
        สิ่งใดเปนเครื่องยังนามรูปใหเกิดและหลอเลี้ยงนามรูปนั้นไว  สิ่ง 
นั้นเรียกวาเหตุปจจัย  กลาวเฉพาะท่ีเปนประธานจําแนกเปน  ๔  คือ :- 
        ๑.  อวิชชา          ความไมรู. 
        ๒.  ตัณหา        ความทะยานอยาก. 
        ๓.  อุปาทาน        เชือ้  เครื่องถือม่ัน  มีฉันทราคะ  ความกําหนัด 
                        ดวยอํานาจความพอใจเปนตน. 
        ๔.  กรรม        การกระทํา  ไดแกกุสลกรรม  อกุศลกรรม.  
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        ที่กลาวมานี้  กลาวโดยสวนรวม  ถาแยกออกกลาวโดยละเอียด     
คือ  เปนนามธรรม ๑  รูปธรรม ๑  คงรวมเหตุปจจัยไดดังนี้  คือ :- 
        ปจจัยของรูปธรรม  มหาภูตรูป  คือ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  และ 
อาหาร  เปนปจจัยของรูปธรรม  เพราะอุปถัมภรูปไว. 
        ผัสสะ  เปนปจจัยของนามธรรม  คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
เพราะนามธรรม ๓  นี้อาศัยผัสสะ  จึงเกิดข้ึนเปนไป. 
        นามและรูป  เปนปจจัยของนามธรรม  คือวิญญาณ  เพราะ 
วิญญาณอาศัยจักษุและรูป  จึงเกิดจักษุวิญญาณเปนตน  แมอายตนะ 
อ่ืน ๆ   ก็อาศัยนามรูปแลวเกิดเปนวิญญาณ  มีชื่อตามอายตนะภายใน 
เรียกโสตวิญญาณ  ฯ ล ฯ  มโนวิญญาณ.         
        วิญญาณ  ๕ ขางตน  มีรูปอยางเดียวเปนปจจัย. 
        มโนวิญญาณ  มีนามรูปทั้ง ๒  เปนปจจัย. 
        โดยนัยนี้   จึงรวมเหตุปจจัยไดดังตอไปนี้ :- 
        เหตุปจจัยของรูปธรรม  ๕  คือ  อวิชชา  ๑  ตัณหา  ๑  อุปาทาน ๑ 
กรรม  ๑  อาหร  ๑. 
        เหตุปจจัยของนามธรรม  ๕  คือ  อวิชชา  ๑  ตัณหา  ๑  อุปาทาน ๑ 
กรรม  ๑  ผัสสะ ๑. 
        เมื่อผูบําเพ็ญเห็นเหตุปจจัยแจงชัดแลว  ยอมกาวลวงความสงสัย 
ซึ่งเรียกวา  กังขาในกาลท้ัง ๓  เสียได คือ :- 
        ๑.  ความสงสัยอันปรารภสวนอดีตลวงแลว  ๕  อยาง. 
        ๒.  ความสงสัยอันปรารภสวนอนาคต  คือ  กาลขางหนา  อันยัง  
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ไมมาถึง  ๕  อยาง.  
        ๓.  ความสงสัยอันปรารภสวนปจจุบัน  ๖  อยาง. 
        รวมทั้ง ๓  กาลเปน  ๑๖  เรียกวา  กังขา  ๑๖. 
        ก.  กังขาสวนอดีต  ๕ คือ :-   
        ๑.  เราไดมีแลวหรือในชาติกอน. 
        ๒.  หรอืเราไมไดมีแลว. 
        ๓.  เราไดมีแลวในชาติกอน  เราเปนอะไร. 
        ๔.  เราไดมีแลวในชาติกอน  เปนผูมีสุขทุกขเปนอยางไร. 
        ๕.  เราไดเปนอะไรแลว  จึงเปนอะไรอีกในชาติกอน ๆ. 
        ข.  กังขาสวนอนาคต  ๕  คือ :- 
        ๑.  เราจักมีหรือในชาติหนา. 
        ๒.  หรอืเราจักไมมี. 
        ๓.  เราจักมีในชาติหนา  เราจักเปนอะไร. 
        ๔.  เราจักมีในชาติหนา  จักเปนผูมีสุขทุกขเปนอยางไร. 
        ๕.  เราจักเปนอะไรแลว  จึงจักเปนอะไรในชาติหนาตอไปอีก. 
        ค.  กังขาสวนปจจุบัน  ๖  คือ :- 
        ๑.  เดี๋ยวน้ีเรามีอยูหรือ. 
        ๒.  หรอืเราไมมี. 
        ๓.  เรามีอยูเดี๋ยวน้ี  เราเปนอะไร. 
        ๔.  เรามีอยูเดี๋ยวน้ี  เราเปนอะไร. 
        ๕.  เราเปนสัตวมาแตไหน.  
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        ๖.  เราจะไปเกิดที่ไหนอีก. 
        เมื่อมากําหนดเหตุปจจัย   เห็นแจงชัดจนกาวลวงความสงสัยใน  
กาลท้ัง ๓  เสียได  ชื่อวา  กังขาวิตรณวิสุทธิ. 
                           มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิที่ ๓   
        เมื่อผูบําเพ็ญกําหนดเหตุปจจัยของนามรูปแจงชัด   จนขามลวง 
กังขาในกาลทั้ง ๓  เสียไดแลว  พึงพิจารณานามรูปทั้งปจจัยที่เปนอดีต 
อนาคต  ปจจุบัน  ทั้งที่เปนภายในภายนอก  หยาบหรือละเอียด 
ตํ่าชาหรือประณีต  ไกลหรือใกล  ใหเห็นวานามและรูปกับทั้งปจจัย 
นั้นเปนของไมเที่ยงจริง  ดวยเกิดข้ึนแลวดับไปในกาลนั้น ๆ  เชน 
นามรูปที่เกิดในอดีต  ก็ดบัไปในอดีต  ไมเลื่อนมาดับในปจจุบันหรือ 
ในอนาคตเปนตน  ตลอดจนไกลหรือใกล  ก็ดับไปตามกาลน้ัน ๆ  ไม 
เหลื่อมล้ํากันไปได  เพราะเหตุนี้  นามรูปจึงเปนของไมเที่ยง  เพราะเกิด 
แลวดับไปในกาลนั้น ๆ  ไมลวงกาลน้ัน ๆ  ไปได  และเปนทุกข  เพราะ 
ความเกิดความดับเบียดเบียนบีบค้ัน  เปนอนัตตา  ไมใชตัวตน  เพราะ 
ไมอยูในอํานาจบังคับบัญชา. 
        เมื่อผูบําเพ็ญพิจารณาอยูเชนนี้เนือง ๆ  ดวยดี  วิปสสนูปกิเลส 
อยางใดอยางหนึ่งยอมเกิด. 
                                        วิปสสนูปกิเลส 
        ธรรมซ่ึงเปนเครื่องเศราหมองของวิปสสนา  เรียกวิปสสนปูกิเลส 
มี  ๑ๆ  คือ :- 
        ๑.  โอภาส        แสงสวางซานออกจากสรีราพยพ.  
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        ๒.  ปติ                ทํากายและจิตใหอ่ิมแผซานไปท่ัวสรีรกาย.    
        ๓.  วิปสสนาญาณ        ความเห็นแจงแกกลา  เห็นนามรูปแจงชัด. 
        ๔.  ปสสัทธิ          ความสงบกาย  สงบจิต  ระงับความกระวน 
                                กระวายเสียได 
        ๕.  สขุ                ความสุขอันประณีตเปนไปในกายและจิต. 
        ๖.  อธิโมกข                ความเชื่อม่ันมีกําลังกลาเปนที่ผองใสของจิต 
                                และเจตสิก. 
        ๗.  ปคคหะ                ความเพียรไมยิ่งไมหยอน  ประคองจิตไว  ดวยดี 
                                ในอารมณ  ทําจิตใหเปนไปเสมออยูได. 
        ๘.  อุปฏฐาน        สติต้ังม่ันรักษาอารมณไวดวยดี. 
        ๙.  อุเบกขา                ความเปนธรรมมัธยัสถในสังขารทั้งสิ้นมีกําลัง 
                                กลานัก. 
        ๑๐.  นกิันติ                ความรักใคร   ทําความอาลัยในวิปสสนานัก 
                                มีอาการสุขุมละเอียด. 
        ธรรม  ๑๐  อยางดังกลาวมานี้  ยอมเกิดข้ึนจากวิปสสนาจิต  เมื่อ 
เกิดข้ึนยอมเปนโทษแกวิปสสนา. 
                                โทษของวิปสสนูปกิเลส 
        วิปสสนูปกิเลสแมอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อเกิดข้ึนแกผูเจริญวิปสสนา 
ยอมใหโทษตาง ๆ  ดังนี้ :- 
        ๑.  ทําใหพิศวงหลงไปวา  มรรคผลเกิดแลวแกเรา  เราไดสําเร็จ 
มรรคผล  เปนเหตุหยุดความเพียร  ไมเจริญวิปสสนาตอไป.  
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        ๒.  กอใหเกิด  ตัณหา  มานะ  ทฏิฐิ  วาของเรา  วาเรา  วาตัว 
ตนของเรา  เกิดข้ึนในตน.    
        เมื่อธรรม  ๑๐  อยาง ๆ  ใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน  ไมยินดี  ไมหลงใน 
ธรรมที่เปนอุปกิเลส   ไมหยุดความเพียร   ดวยเขาใจวาไมใชทางมรรคผล 
ไมใชทางวิปสสนา  ทางวิปสสนาอยางอื่นตางหากรูเห็นแจงชัดวา  นี้ทาง 
นี้มิใชทาง เชนนี้ชื่อวา  มคัคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ. 
                           ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  ที่ ๔ 
        ผูบําเพ็ญทํามัคคมัคคญาณทัสสน  วิสุทธิใหเกิดบริบูรณ   จน 
วินิจฉัยไดวา  นี้ทาง นี้มิใชทาง  ดังนั้นแลว  ควรเจริญวิปสสนาญาณ 
ทั้ง ๙  ตอไป   เพ่ือใหไดอริยมรรคเบื้องตน. 
                                    วิปสสนาญาณ  ๙ 
        ๑.  อุทยัพพยญาณ                ปรชีาคํานึงเห็นท้ังความเกิดและความดับ. 
        ๒.  ภังคญาณ                ปรีชาคํานึงเห็นความดับ. 
        ๓.  ภยตูปฏฐานญาณ        ปรีชาคํานึงเห็นสังขารปรากฏเปนของ 
                                        นากลัว. 
        ๔.  อาทีนวญาณ                ปรชีาคํานึงเห็นโทษ. 
        ๕.  นิพพิทาญาณ                ปรชีาคํานึงถึงดวยความเบื่อหนาย. 
        ๖.  มุญจิตุกัมยาตาญาณ        ปรีชาคํานึงดวยความใครจะพนไปเสีย. 
        ๗.  ปฏสิังขาญาณ                ปรีชาคํานึงพิจารณาหาทาง. 
        ๘.  สังขารุเปกขาญาณ        ปรชีาคํานึงดวยความวางเฉย. 
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        ๙.  สัจจานุโลมิกญาณ        ปรีชาเปนไปโดยสมควรแกกําหนด  
                                            รูอริยสัจ.   
        อุทยัพพญาณน้ัน  ทานใหพิจารณานิพพัตติลักขณะ  [ลกัษณะ 
แหงความเกิดข้ึน]  และปริณามลักขณะ  [ลักษณะแหงความดับ]  แหง 
ขันธทั้ง ๕. 
        ในขันธ ๑  คงไดนิพพัตติลักขณะ  ๕  ปริณามลักขณะ  ๕  รวมทั้ง 
๕  ขันธ  ทั้งฝายเกิดและฝายดับเปน ๕๐  คือฝายเกิด  ๒๕  ฝายดับ  ๒๕ 
พิจารณาในฝายนิพพัตติลักขณะดังนี้ :- 
        ก.  รูปขันธ :- 
        ๑.  รูปเกิดข้ึน  เพราะอวิชชาเกิดข้ึน. 
        ๒.  รูปเกิดข้ึน  เพราะตัณหาเกิดข้ึน. 
        ๓.  รูปเกิดข้ึน  เพราะกรรมเกิดข้ึน. 
        ๔.  รูปเกิดข้ึน  เพราะอาหารเกิดข้ึน. 
        ๕.  ความเกิดข้ึนของรูปโดยเฉพาะ  ไมอาศัยเหตุปจจัยไร ๆ. 
        ข.  เวทนาขันธ :- 
        ๑.  เวทนาเกิดข้ึน  เพราะอวิชชาเกิดข้ึน. 
        ๒.  เวทนาเกิดข้ึน  เพราะตัณหาเกิดข้ึน. 
        ๓.  เวทนาเกิดข้ึน  เพราะกรรมเกิดข้ึน. 
        ๔.  เวทนาเกิดข้ึน  เพราะผัสสะเกิดข้ึน. 
        ๕.  ความเกิดของเวทนาโดยเฉพาะไมอาศัยเหตุปจจัยไร ๆ. 
        ค.  สญัญาขันธ  ฆ.  สังขารขันธ  ใหพิจารณาโดยนัยเดียวกัน 
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กับเวทนาขันธ. 
        ง.  วิญญาณขันธ :-    
        ๑.  วิญญาณเกิดข้ึน  เพราะอวิชชาเกิดข้ึน. 
        ๒.  วิญญาณเกิดข้ึน  เพราะตัณหาเกิดข้ึน. 
        ๓.  วิญญาณเกิดข้ึน  เพราะกรรมเกิดข้ึน. 
        ๔.  วิญญาณเกิดข้ึน  เพราะนามรูปเกิดข้ึน. 
        ๕.  ความเกิดแหงวิญญาณโดยเฉพาะ  ไมอาศัยเหตุปจจัยไร ๆ. 
        พิจารณาในฝายปริณามลักขณะดังน้ี :- 
        ก.  รูปขันธ  :- 
        ๑.  รูปดบัสิ้นไป  เพราะอวิชชาดับสิ้นไป. 
        ๒.  รูปดับสิ้นไป  เพราะตัณหาดับสิ้นไป. 
        ๓.  รูปดับสิ้นไป   เพราะกรรมดับสิ้นไป. 
        ๔.  รูปดับสิ้นไป  เพราะอาหารดับสิ้นไป. 
        ๕.  ความดับสิ้นไปแหงรูปโดยเฉพาะ   ไมอาศัยเหตุปจจัยไร ๆ. 
        เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  ใหพิจารณาโดยนัยเดียว 
กันกับรูปขันธ  แตในขอ ๔  ใหพิจารณาวา :- 
        เวทนา ,   สัญญา,  สังขาร,  ดังส้ินไป  เพราะผัสสะดับสิ้นไป. 
        วิญญาณขันธในขอ  ๔  ใหพิจารณาวา  วิญญาณดับสิ้นไป  เพราะ 
นามรูปดับสิ้นไป  นอกนัน้ใหพิจารณาโดยนัยแหงรูปขันธ. 
        ตอจากนี้  ก็ใหพิจารณาโดยนัยวิปสสนาญาณตอไป  ไป. 
        ในอุเบกขาญาณ  ทานแสดงไววา  เมื่อผูบําเพ็ญกําหนดสังขาร 
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ทั้งส้ินเห็นวาเปนของสูญเปลาดวยปฏิสังขาญาณแลว  พึงกําหนดสังขาร 
เปนของสูญ  โดยมีเง่ือน  ๒  เง่ือน  ๔.    
        ความเปนของสูญโดยมีเง่ือน  ๒  คือ :- 
        ๑.  เปนของสูญจากตัว. 
        ๒.  เปนของสูญจากของ ๆ  ตัว. 
        ความเปนของสูญโดยมีเง่ือน  ๔  คือ :- 
        ๑.  ตัวกไ็มมี. 
        ๒.  ของ ๆ  ตัวก็ไมมี. 
        ๓.  ผูอ่ืนก็ไมมี. 
        ๔.  ของ ๆ  ผูอ่ืนไมมี. 
        สังขารุเบกขาญาณ  มุญจิตุกัมยตาญาณ  ปฏิสงัขาญาณ ทั้ง ๓  นี ้
วาโดยอรรถเปนอันเดียวกัน. 
        สังขารุเบกขาญาณ  ถึงซ่ึงความเปนยอดแหงวิปสสนาญาณท้ังส้ิน. 
        ในอนุโลมญาณน้ัน  เมื่อผูบําเพ็ญเจริญสังขารุเบกขาญาณทําให 
เกิดข้ึนแลว  พิจารณาสังขารโดยลักขณะท้ัง  ๓  อันใดอันหน่ึงเปน 
อารมณแลว  ตกลงยังภวังค  ในลําดับนั้นในทวารราวัชชนะเกิดข้ึน 
ทําลักษณะท้ัง ๓  อันใดอันหน่ึงเปนอารมณแลว  ตกลงยังภวังค  ใน 
ลําดับภวังคนั้น  ชวนจิตเกิดข้ึน  ทํากจิในลักษณะ  ๓  อันใดอันหน่ึง 
เปนอารมณ  มีชื่อตาง  ๆ   กันดังน้ี :- 
        ชวนจิตท่ี ๑  ชื่อ  บรกิรรม. 
        ชวนจิตท่ี ๒  ชื่อ  อปุจาร. 
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                            ชวนจิตท่ี ๓  ชื่อ  อนุโลม.  
        อนุโลมชวนะนั้น  ไดแกอนุโลมญาณน้ันเอง  วิปสสนาญาณ  ๙ 
นี้  ชื่อปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ.   
                                 ญาณทัสสนวิสุทธิที่ ๕             
        ในลําดับแหงอนุโลมญาณ  โคตรภูจิตยึดเอาพระนิพพานเปน 
อารมณ  แตโคตรภูญาณนั้นไมนับเขาในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  หรือ 
ญาณทัสสนวิสุทธิ  เพราะต้ังอยูในที่อาวัชชนะของมรรคญาณ  อยูใน 
ระหวางกลาง   แตนับเขาในวิปสสนาญาณได  เมื่อเจริญวิปสสนามา 
ถึงโคตรภูญาณ  จัดเปนสวนภาวนามัยกามาวจรกุศล. 
        มรรคจิต  ซึ่งเกิดข้ึนในลําดับของโคตรภูจิต  จัดเปนโลกุตรกุศล. 
        มรรคจิต  เมื่อเกิดข้ึนยึดเอาพระนิพพานเปนอารมณ  กําหนด 
อริยสัจ  ๔  ทํากิจในสัจจะ  ๙  เกิดข้ึน  ยอมทําลายกองกิเลส  คือ 
โลภะ  โทสะ  โมหะ  สังโยชน ๓  เบื้องตนใหขาดเปนสมุจเฉท  เกิด 
ข้ึนขณะจิตเดียวแลวดับไป. 
        ผลจิต  หนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณ  เกิดข้ึนในลําดับ 
มรรคจิต  เกิดข้ึน  ๒  ขณะบาง ๓  ขณะบางแลว  ตกลงยังภวังค. 
        ในมรรคชวนวิถี  กําหนดชวยจิตแลนได  ๓  ขณะ  แลวมีชื่อ 
เรียกตาง ๆ  กัน  คือ :- 
        กลุบุตรผูทันธาภิญญา  ตรัสรูชา :- 
                ชวนจิตท่ี ๑  ชื่อ  บริกรรม. 
                ชวยจิตท่ี ๒  ชื่อ  อุปจาร.  
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        ชวนจิตท่ี  ๓          ชือ่  อนุโลม.  
        ชวนจิตท่ี  ๔         ชือ่  โคตรภู. 
        ชวนจิตท่ี  ๕          เปนตัวมรรค. 
        ชวนจิตท่ี  ๖-๗          เปนตัวผล.   
        กลุบุตรผูขิปปาภิญญา  ตรัสรูเรว็ :- 
        ชวนจิตท่ี  ๑          ชือ่  อุปจาร. 
        ชวนจิตท่ี  ๒         ชือ่  อนุโลม. 
        ชวนจิตท่ี  ๓          ชือ่  โคตรภู. 
        ชวนจิตท่ี  ๔          เปนตัวมรรค. 
        ชวนจิตท่ี  ๕-๖-๗         เปนตัวผล. 
        ตอจากภวังคจิต  มีมโนทวาราวัชชนจิตตัดกระแสภวังคเกิดข้ึน 
ในลําดับของมโนทวาราวัชชนจิต  ปจจเวกขณญาณ  ๕  เกิดข้ึน. 
        ปจจเวกขณญาณ  ๕  คือ :- 
        ๑.  พิจารณามรรค. 
        ๒.  พิจารณาผล. 
        ๓.  พิจารณากิเลสที่ละไดแลว. 
        ๔.  พิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู. 
        ๕.  พิจารณาพระนิพพาน. 
        ปจจเวกขณญาณท้ัง ๕  นี้  ยอมมีแกพระโสดาบัน  พระสกทาคามี 
พระอนาคามี  สวนพระอรหันต  การพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยูไมมี 
เพราะทานมีกิเลสละสิ้นแลว. 
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        ญาณอันสัมปยุตดวยอริยมรรคทัง้  ๔  ชื่อวา  ญาณทัสสนวิสุทธิ  
จัดเปนยอดของวิปสสนาญาณ. 
                                 สิ่งท่ีบังไตรลักษณ   
        การเจรญิพระไตรลกัษณ  คือ  อนิจฺจ  ทุกขฺ  อนตฺตา  พระไตร- 
ลักษณยอมไมปรากฏชัดไดงาย  เพราะมีสิ่งเปนเครื่องบัง ภ  อยางคือ  :- 
        ๑.  สันตติ  ความสืบตอแหงนามรูป  บัง  อนิจฺจ. 
        ๒.  อิรยิาบท  การผลัดเปลี่ยนกิรยิา  บัง  ทุกขฺ. 
        ๓.  ฆนสัญญา  ความสําคัญวาเปนกอน  บัง  อนตฺตา. 
        เมื่อเปนเชนนี้  จึงยากที่จะเห็นปรากฏชัด. 
 
                                    วิปลลาสกถา 
        วิปลลาส  ไดแกกริิยาท่ีมีความสําคัญคิดเห็นซึ่งวิปริต  คือผิด 
ไปจากความเปนจริง. 
        เมื่อกลาวดวยอํานาจและเจตสิกซ่ึงวิปริต  จําแนกเปน  ๓  คือ :- 
        ๑.  วิปลลาสดวยอํานาจความสําคัญผิดเรียก  สัญญาวิปลลาส. 
        ๒.  วิปลลาสดวยอํานาจความคิดผิด  เรียก  จติตวิปสสาล. 
        ๓.  วิปลลาสดวยอํานาจความเห็นผิด  เรียก  ทิฏฐิวิปลลาส. 
        เมื่อกลาวดวยสามารถแหงวัตถุอันเปนที่ต้ังแหงความสําคัญคิดเห็น 
วิปริต  จําแนกเปน ๔  คือ :-  
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        ๑.  ความสําคัญคิดเห็นในของท่ีไมเที่ยงวาเที่ยง.  
        ๒.  ความสําคัญคิดเห็นในของท่ีเปนทุกขวาเปนสุข 
        ๓.  ความสําคัญคิดเห็นในของท่ีไมใชตนวาเปนตน. 
        ๔.  ความสําคัญคิดเห็นในของท่ีไมงามวางาม.   
        ใจความท่ีแสดงวิปลลาส  ๔  คือ :- 
        ขอ  ๑  ยกอนิจจลักขณะในสวนแหงขันธ  ๕  ข้ึนแสดง  ดังท่ี 
ตรัสแกพระอานนท ในคิริมานนทสูตร. 
        ขอ  ๒  ยกทุกขลักขณะข้ึนแสดง จําแนกอายตนะภายในภายนอก 
วิญญาณ  สัมผัส  เวทนา  เปนตน  ดังที่ตรัสเทศนาอาทิตตปริยายสูตร 
แกพระภิกษุปราณชฎิล. 
        ขอ  ๓  ยกอนัตตลักขณะข้ึนแสดง  จําแนกธาตุตาง ๆ  อันเปนสวน 
แหงรางกาย  ซึ่งเรียกวาธาตุกัมมัฏฐาน  ดังที่ทรงแสดงธาตุกัมมัฏฐาน 
แกพระราหุล. 
        ขอ  ๔  ยกอสุภสัญญาข้ึนแสดง  จําแนกสวนตาง ๆ  อันเปน 
อาการกายลวนแลวเปนของไมนาสวนงาม  ดังที่ทรงแสดงปฏิกูลบัพพะ 
และนวสีวถิกาบัพพะ  ในมหาสติปฏฐาน. 
        ประโยชนแหงการเจริญหรือพิจารณา  ๔  คือ :- 
        ๑.  อนจิจสัญญา  เปนเครื่องถอนวิปลลาสขอ  ๑. 
        ๒.  ทุกขสัญญา   เปนเครื่องถอนวิปลลาสขอ  ๒. 
        ๓.  อนตัตสัญญา เปนเครื่องถอนวิปลลาสขอ  ๓. 
        ๔.  อสภุสัญญา   เปนเครื่องถอนวิปลลาสขอ  ๔. 
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        อุปมาแหงชีวิตซึ่งแสดงไวในอรกสูตรรวม  ๗  ขอ  คือ :-  
        ๑.  อุปมาเหมือนหยาดน้ําคาง. 
        ๒.  อุปมาเหมือนตอมน้ํา.     
        ๓.  อุปมาเหมือนรอยไมที่ขีดลงในนํ้า. 
        ๔.  อุปมาเหมือนลําธารอันไหลมาจากภูเขา. 
        ๖.  อุปมาเหมือนชิ้นเนื้อนาบไฟ. 
        ๗.  อุปมาเหมือนโคที่เขาจะฆา. 
 
                                         มหาสติปฏฐาน 
        ธรรมเปนที่ต้ังแหงสติอยางใหญ  ชื่อมหาสติปฏฐาน  พระผูมี 
พระภาคตรัสแกเหลาภิกษุ  ในเวลาท่ีพระองคประทับอยูในหมูชนชาวกุร ุ
ในนิคมชื่อกัมมาสธัมมะ. 
        มหาสติปฏฐาน  เปนเอกายนมรรค         คือเปนทางไปทางเดียว 
เพ่ือใหไดรับอานิสงส  ๕  คือ  :- 
        ๑.  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา                        เพ่ือความบริสุทธิ์  แหง 
                                                        สตัวทั้งหลาย. 
        ๒.  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย                 เพ่ือขามพน  โสกะ  และ 
                                                        ปริเทวะ. 
        ๓.  ทุกขฺโทมสฺสาน  อตฺถงฺคมาย                เพ่ือความดับสูญ  แหง 
                                                        ทกุขและโทมนัส.  
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        ๔.  ายสฺส  อธิคมาย                เพ่ือบรรลุธรรมท่ีควรรู.  
        ๕.  นิพฺพานสฺส  สจฉฺิกิริยาย        เพ่ือทํานิพพานใหแจง. 
        มหาสติปฏฐานจําแนกโดยอารมณเปน  ๔  คือ :-     
        ๑.  กายานุปสสนาสติปฏฐาน        สติกําหนดพิจารณากาย. 
        ๒.  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน        สติกําหนดพิจารณาเวทนา. 
        ๓.  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน          สติกําหนดพิจารณาจิต. 
        ๔.  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน         สติกําหนดพิจารณาธรรม. 
                                    เหตุที่จําแนกเปน  ๔ 
        เพราะจริงคือความประพฤติเปนอาจิณ  เหมือนความประพฤติ 
ชนิดที่เปนปกติของคนในโลก  เมื่อรวมเขากลาวมี  ๔  จึงจําแนกมหาสติ- 
ปฏฐานเปน  ถ  เพ่ือใหสมหรือเปนคูปรับกับจริตน้ัน ๆ. 
จริต  ๔ 
        ๑.  ตัณหาจริตอยางออน. 
        ๒.  ตัณหาจริตอยางกลา. 
        ๓.  ทฏิฐิจริตอยางออน. 
        ๔.  ทิฏฐิจริตอยางกลา. 
        ก.  ตัณหาจริตอยางออน  เปนผูติดกาย  มุงกายเปนใหญ  มัก 
รักสวยรักงาม  อันเปนไปตามสมัยนิยม  แตเปลี่ยนแปลงงาย  เมื่อเขา 
นิยมกันอยางไร  ก็เปลี่ยนแปลงไปอยางนั้น. 
        ข.  ตัณหาจริตอยางกลา  เปนผูติดเวทนา  มุงสุขเวทนาเปนใหญ 
มักพอใจแตในความสะดวกสบายอยางเดียว  เปลี่ยนแปลงยาก  เพราะ  
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มักถือเอาความชอบของตน.      
        ค.  ทฏิฐิจริตอยางออน  เปนผูติดจิต  มุงจิตเปนใหญ  มักเห็นวา 
จิตเทาน้ันเปนสิ่งสําคัญ  ถาจิตไมถูกกวนใหเดือดรอยขุนมัว  ก็เปนที่ 
พอใจ. 
        ฆ.  ทฏิฐิจริตอยางกลา  เปนผูติดธรรม  คืออารมณที่เกิดกับใจ 
หนักอยูในธรรม  มักเห็นวาธรรมที่เกิดกับจิตเปนส่ิงสําคัญ  มักหาเรื่อง 
ที่ชอบมาใหจิตนึก. 
                         มหาสติปฏฐานเปนคูปรับกับจริต 
        ๑.  กายานุปสสนา                 เปนคูปรับแกตัณหาจริตอยางออน. 
        ๒.  เวทนานุปสสนา         คูปรับแกตัณหาจริตอยางกลา. 
        ๓.  จิตตานุปสสนา                เปนคูปรับแกทิฏฐิตอยางออน. 
        ๔.  ธัมมานุปสสนา                เปนคูปรับแกทิฏฐิจริตอยางกลา. 
        ผูเจริญมหาสติปฏฐาน  ซึ่งจะนําอภิชฌาโทมนัสในโลกออกได 
ตองประกอบดวยองคคุณ  ๓  คือ :- 
        ๑.  อาตาป                 มีความเพียรเผากิเลสใหเรารอน. 
        ๒.  สมัปชาโน        รูทั่วพรอม. 
        ๓.  สติมา                มีสติ. 
        ก.  กายานุปสสนา 
        กายานุปสสนา  พิจารณากาย  ทานจําแนกไว  ๖  บรรพ  รวม  ๑๔ 
ขอ  คือ  :- 
        ๑.  อานาปานปพพะ  ขอกําหนดดวยลมหายใจ  คือ  หายใจ 
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                                        ออก,  กลับ,  ยาว,  สั้น,  ใหรู  กําหนด 
                                        อยูวา   เราจักรูแจงกองลมหายใจออก, 
                                        กลับ,  เราจักระงับกายสังขารหายใจออก, 
                                        กลับ.    
        ๒.  อิรยิาปถปพพะ                ขอกําหนดดวยอิริยาบถ  คือ เมื่อยืน, 
                                        เดิน,  นั่ง,  นอน,  ใหรู  หรือทรงกายอยู 
                                        อยางไรก็ใหรูตัวอยางนั้น. 
        ๓.  สมัปชัญญปพพะ        ขอกําหนดดวยความรูตัว คือ  ทําความ 
                                        รูตัวในการไป,  กลับ,   เหลียว, แล,  คู, 
                                        เหยียด,  ทรงผานุงหม,  กิน,  ดื่ม,  เค้ียว, 
                                        ลิ้ม,  ถายอุจจาระปสสาวะ,  เดิน,  ยืน, 
                                        นั่ง,  หลับ,  (นาจะหมายนอนเพื่อหลับ). 
        ๔.  ปฏกิูลปพพะ                ขอกําหนดดวยของนาเกลียด  คือ ใน 
                                        กายน้ีมี  ผล,  ขน,  เล็บ,  ฟน,  หนัง, 
                                        เนื้อ,  เอ็น,  กระดูก,  เยื่อในกระดูก, 
                                        ไต,  หัวใจ,  ตบ,  พังผืด,  มาม,  ปอด, 
                                        ไสใหญ,  ไสทบ,  อาหารใหม. อาหาร 
                                        เกา,  ดี,  เสลด,  น้ําเหลือง,  เลือด, 
                                        เหง่ือ,   มันขน,  น้ําตา,  มันเหลว. 
                                        น้ําลาย,  น้ํามุก,  ไขขอ,  มูตร. 
        ๕.  ธาตุปพพะ                ขอกําหนดดวยธาตุ   คือ  ในกายน้ีมี  
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                                        ธาตุดิน,  ธาตุน้ํา,  ธาตุไฟ,  ธาตุลม.    
        ๖.  นวสีวถิกาปพพะ        ขอกําหนดดวยปาชา  ๙  คือ  ซากศพท่ี 
              มี  ๙ ขอ                        ตายแลว  ๑-๒-๓  วัน  ข้ึนพอง  มีสีเขียว 
                                        มีน้ําเหลืองไหล  ๑,  ซากศพที่เขาทิ้งไว 
                                        ในปาชา  แรง  กา  นกตะกรุม  เปนตน 
                                        จิกกัดกิน  ๑,   ที่เปนรางกระดูก  ยังมีเนื้อ 
                                        เลือดเสนเอ็นรึงรัด ๑,  ที่ไมมีเนื้อ  แตยัง 
                                        เปอนเลือด  มีเสนเอ็นรึงรัด  ๑,  ที่ปราศ- 
                                        จากเน้ือเลือด  ยังมีเสนเอ็นรึงรด  ๑,  ที่ 
                                        เปนกระดูกปราศจากเสนเอ็นรึงรัด  มี 
                                        กระดูกเรี่ยรายไปในทิศตาง ๆ  เปนตน ๑, 
                                        ที่เปนกระดูกสีขาวเหมือนสังข  ๑,  ที่มี 
                                        กระดูกเปนกอง ๆ  ลวงปไปแลว ๑,  ที่ 
                                        เปนกระดูกผุปน  ๑. 
        ข.  เวทนานุปสสนา 
        เวทนานุปสสนา  ใหพิจารณาเวทนา  เมื่อรวบรวมเขากลาว  คงรวม 
เปนขอได  ๙  ขอ  คือ :- 
        ๑.  สขุเวทนา                เสวยสุขเวทนา. 
        ๒.  ทุกขเวทนา                เสวยทุกขเวทนา. 
        ๓.  อทุกขมสขุเวทนา        เสวยเวทนาที่ไมใชทุกขไมใชสุข. 
        ๔.  สามิสสุขเวทนา        เสวยสุขเวทนาเจืออามิส.  
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        ๕.  นิรามิสสุขเวทนา                เสวยสุขเวทนาไมเจืออามิส.   
        ๖.  สามสิทุกขเวทนา                เสวยทุกขเวทนาเจืออามิส.   
        ๗.  นิรามิสทุกขเวทนา                เสวยทุกขเวทนาไมเจืออามิส. 
        ๘.  สามิสอทุกขมสุขเวทนา        เสวยอทุกขมสุขเวทนาเจืออามิส. 
        ๙.  นิรามิสอทุกขมสุขเวทนา        เสวยอทุกขมสุขเวทนาไมเจืออามิส. 
        คําวา  อามิส  ในที่นี้  ประสงคเอากามคุณ  ๕  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ. 
        ค.  จิตตานุปสสนา 
        จิตตานุปสสนา  ใหพิจารณาจิต  เมื่อรวมเขากลาวคงรวมเปนขอ 
ได  ๑๖  ขอ  คือ :- 
        ๑.  สราคจิตตะ                จิตมีราคะ. 
        ๒.  วีตราคจิตตะ                 จิตปราศจากราคะ. 
        ๓.  สโทสจิตตะ                จิตมีโทสะ. 
        ๔.  วีตโทสจิตตะ                จิตมีปราศจาดโทสะ. 
        ๕.  สโมหจิตตะ                จิตมีโมหะ. 
        ๖.  วีตโมหจิตตะ                จิตปราศจากโมหะ. 
        ๗.  สังขิตตจิตตะ                จิตหดหู. 
        ๘.  วิกขิตตจิตตะ                จิตฟุงซาน. 
        ๙.  มหคัคตจิตตะ                จิตถึงความเปนใหญ. 
        ๑๐.  อมหัคคตจิตตะ        จิตไมถึงความเปนใหญ. 
        ๑๑.  สอุตตรจิตตะ                จิตประกอบดวยความยิ่ง.  
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        ๑๒.  อนุตตรจิตตระ          จิตไมประกอบดวยความยิ่ง.    
        ๑๓. สมาหิตจิตตะ                จิตต้ังมั่น. 
        ๑๔.  อสมาหิตจิตตะ        จิตไมต้ังม่ัน.  
        ๑๕.  วมิุตตจิตตะ                จิตหลุดพน. 
        ๑๖.  อวมิุตตจิตตะ                จิตไมหลุดพน. 
        ฆ.  ธมัมานุปสสนา 
        ธัมมานุปสสนา  พิจารณาธรรม  ทานจําแนกไว  ๕  บรรพ  คือ :- 
        ๑.  นีวรณปพพะ        ขอกําหนดดวยนิวรณ  ๕  คือ กามฉันทะ ๑ 
                                พยาบาท ๑  ถีนมทิธะ  ๑  อุทธัจจกุกกุจจะ ๑ 
                                วิจิกจิฉา  ๑. 
        ๒.  ขันธปพพะ        ขอกําหนดดวยขันธ  ๕  คือ รูป  เวทนา 
                                สัญญา  สังขาร  วิญญาณ. 
        ๓.  อาตนปพพะ        ขอกําหนดดวยอายตนะ  ๑๒  คือ  อายตนะ 
                                ภายใน  ๖  อายตนะภายนอก  ๖. 
        ๔.  โพชฌงคปพพะ  ขอกําหนดดวยโพชฌงค  ๗  คือ  สติ  ๑ 
                                ธัมมวิจยะ  ๑  วิรยิะ  ๑  ปติ  ๑  ปสสัทธ ิ๑ 
                                สมาธิ  ๑  อุเบกขา  ๑. 
        ๕.  สัจจปพพะ         ขอกําหนดดวยอริยสัจ  ๔ คือ  ทกุข  ๑ 
                                สมุทยั  ๑  นิโรธ  ๑ มรรค  ๑. 
                                    จําแนกทุกขสัจจะ 
        ชาติ  ความเกิด,  ชรา  ความแก,  มรณะ  ความตายล  โสกะ 
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ความแหงใจ,  ปริเทวะ  ความคร่ําครวญ,  ทุกขะ  ความไมสบายกาย   
(หมายถึงทุกขทางกาย),  โทมนัสสะ  ความไมสบายใจ  (หมายถึงทุกข)  
ทางใจ),  อุปายาสะ  ความคับแคน,  อัปปยสัมปโยคะ  ความประกอบ 
ดวยสัตวสังขารไมเปนที่รัก,  ปยวิปปโยคะ  ความพลัดพรากจาก 
สัตวสังขารอันเปนที่รัก.  ยัมปจฉัง  น  ลภติ  ตัมป  ทุกขะ  ความ 
ปรารถนาไมสมเหวัง,  ปญจุปาทานักขันธทุกขะ  โดยยอความเขาไปยึด 
ขันธ  ๕  เปนทุกข. 
                                     จําแนกสมุทยสัจจะ 
        เหตุเกิดทุกข  ไดแกตัณหา จําแนกเปน ๓ คอ :- 
        ๑.  กามตัณหา         ความทะยานอยากในกาม. 
        ๒.  ภวตัณหา        ความทะยานอยากในความมีความเปน. 
        ๓.  วภิวตัณหา        ความทะยานอยากไมมีไมเปน. 
        ตัณหา  ๓  เมื่อเกิดข้ึนต้ังอยู  ยอมเกิดข้ึนต้ังอยูในอารมณเปนที่รัก 
ซึ่งเรียกวา  ปยรูป  และอารมณเปนท่ีชอบใจ  ซึง่เรียกวา  สาตรูป 
ทานจําแนกไวเปน  ๑๐  หมวด  คือ :- 
        ๑.  อายตนะภายใน  ๖        มีจักขุ  [ตา]  เปนตน. 
        ๒.  อายตนะภายนอก ๖        มีรปูเปนตน. 
        ๓.  วิญญาณ  ๖                มีจักขุวิญญาณเปนตน. 
        ๔.  สัมผัส  ๖                มีจักขุสัมผัสเปนตน. 
        ๕.  เวทนา  ๖                มีจักขุเวทนาเปนตน. 
        ๖.  สัญญา  ๖                มีรูปสัญญา  ความจํารูปเปนตน.  
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        ๗.  สัญเจตนา ๖        มีรูปสัญเจตนา  ความจงใจคิดไปในรูปเปนตน.    
        ๘.  ตัณหา ๖          มรีูปตัณหา  ความทะยานอยากในรูปเปนตน. 
        ๙.  วิตก  ๖                มีรูปวิตก  ความตรึกในรูปเปนตน. 
        ๑๐.  วิจาร ๖                มีรูปวิจาร  ความตรองในรูปเปนตน. 
                                      จําแนกนิโรธสัจจะ 
        ความดับทุกข  ไดแกความดับตัณหา  ๓  เสียได  ตัณหาเม่ือดับ 
ยอมดับที่อารมณอันเปนปยรูปและสาตรูป  ทานจําแนกไว ๑๐  หมวด 
โดยนัยเดียวกันกับสมุทัย  ตางแตในนิโรธนี้จําแนกสวนแหงความดับ. 
                                       จําแนกมัคคสัจจะ 
        ขอปฏบิัติอันเปนเครื่องดําเนินถึงความดับทุกข  ทานจําแนก 
เปน ๘ คือ :- 
        ๑.  สมัมาทิฏฐิ        ความเห็นชอบ  ไดแกเห็นอริยสัจ  ถ. 
        ๒.  สมัมาสังกัปปะ        ความดําริชอบ  ไดแดกุศลวิตก  ๓  คือ 
                                เนกขัมมวิตก  ดํารอิอกจากกาม  ๑ 
                                อัพยาบาทวิตก  ดําริในอันไมพยาบาท ๑ 
                                อวิหงิสาวิตก  ดําริในอันไมเบียดเบียน  ๑. 
        ๓.  สมัมาวาจา        เจราจาชอบ  ไดแกเวนจากวจีทุจริต  ถ 
                                คือ  เวนจากพูดปด  ๑  เวนจากพูดสอ 
                                เสียด ๑  เวนจากพูดคําหยาบ  ๑  เวน 
                                จากพูดเพอเจอ  ๑.  
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        ๔.  สัมมากัมมันตะ         การงานชอบ  ไดแกเวนจากฆาสัตว ๑    
                                        เวนจากหลักทรัพย  ๑  เวนจากประพฤติ 
                                        ผิดในกาม ๑. 
        ๕.  สมัมาอาชีวะ                เลี้ยงชีพชอบ  ไดแกการแสวงหาเครื่อง 
                                        เลี้ยงชีพในทางไมผิดศีลธรรม. 
        ๖.  สมัมาวายามะ                ทําความเพียรชอบ  ไดแกปธาน  ๔  คือ 
                                        เพียรไมใหอกุศลเกิด  ๑  เพียรละอกุศลที ่
                                        เกิดแลว  ๑  เพียรใหกุศลเกิด ๑  เพียรรกัษา 
                                        กุศลท่ีเกิดแลว  ใหต้ังม่ันและใหเจริญ ๑. 
        ๗.  สัมมาสติ                ระลึกชอบ  ไดแกระลกึในสติปฏฐาน  ๔ 
                                        คือ  กายานุปสสนา  เวทนานุปสสนา 
                                        จิตตานุปสสนา  ธัมมานุปสสนา. 
        ๘.  สัมมาสมาธิ                ต้ังจิตชอบ  ไดแกต้ังอยูในฌาน  ๔  คือ ปฐม- 
                                        ฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน. 
                                 อานิสงสแหงการบําเพ็ญ 
        ผูบําเพ็ญสติปฏฐาน  ๔  นี ้ อยางสูง  ๗  ป  อยางตํ่า  ๗  วัน  พึง 
หวังผลท้ัง ๒  อยางใดอยางหน่ึง คือ :- 
        ๑.  ความเปนพระอรหันตในปจจุบัน. 
        ๒.  เมื่อกิเลสเปนเหตุเขาไปยึดถือยังเหลืออยู  ก็คงถึงความเปน 
พระอนาคามี.  
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                                      คิริมานนทสูตร   
        พระสูตรนี้  พระผูมีพระภาคตรัสแกพระอานนท   รับสัง่ใหพระ  
อานนทนําไปแสดงแกคิริมานนท  ในคราวท่ีทานคิริมานนทอาพาธ 
ในสมัยที่พระองคเสด็จประทับ  ณ  เชตวนาราม  ใจความในพระสูตรนี้ 
ทรงแสดงสัญญา  ๑๐  ประการ  คือ  :- 
        ๑.  อนจิจสัญญา        ความกําหนดหมายวาไมเที่ยง  ทรงแสดง 
                                ถึงขันธ  ๕  มีรูปเปนตน  วาเปนของ 
                                ไมเที่ยง. 
        ๒.  อนตัตสัญญา        ความกําหนดหมายวาไมใชตน  ทรงแสดง 
                                ถึงเรื่องอายตนะภายใน  ๖  ภายนอก  ๖ 
                                มีจักษุและรูปเปนตน  วาเปนสิ่งไมใชตน. 
        ๓.  อสภุสัญญา        ความกําหนดหมายวาไมงาม  ทรงแสดง 
                                ถึงอาการ  ๓๑   ทีม่ีในกาย  มีผม  ขน 
                                เล็บ  ฟน  หนัง  เปนตน  วาลวนเปน 
                                ของไมงาม. 
        ๔.  อาทีนวสัญญา        ความกําหนดหมายวาเปนโทษ  ทรงแสดง         
                                ถึงเรื่องโรคท่ีมีในกาย  เกิดข้ึนแกกาย 
                                มีโรคในตา  โรคในหูเปนตน. 
        ๕.  ปหานสัญญา        ความกําหนดหมายในการละ  ทรงแสดง 
                                ถึงเรื่องไมใหรับเอา  ใหละเสียใหบรรเทา 
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                                ใหทาํใหพินาศ   ทําไมใหเกิดอีกตอไป    
                                ซึ่งอกุศลวิตก  ๓  คือกามวิตก  ความ 
                                ตรึกในทางกาม  ๑  พยาบาทวิตก  ความ 
                                ตรึกในทางพยาบาท  ๑ วิหิงสาวิตก 
                                ความตรึกในทางเบียดเบียน ๑. 
        ๖.  วริาคสัญญา        ความกําหนดหมายในธรรม  อันปราศ 
                                จากราคะ  ทรงแสดงถึงเรื่องการให 
                                พิจารณาธรรมวา  ธรรมชาตินัน้ละเอียด 
                                นั่นประณีต  คือ :- 
                                        ก.  ธรรมเปนเครื่องระงับสังขาร 
                                        ทั้งปวง. 
                                        ข.  เปนเครื่องละกิเลสทั้งปวง. 
                                        ค.  เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา. 
                                        ฆ.  เปนเครื่องสํารอกกิเลส. 
                                        ง.  ออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด 
                                โดยความ  คือสอนใหกําหนดพิจารณา 
                                วิราคะคืออริยมรรควาเปนธรรมละเอียด 
                                ประณีต. 
        ๗.  นิโรธสัญญา        ความกําหนดหมาย  ในธรรมเปนที่ดับ 
                                ทรงแสดงถึงการใหพิจารณาธรรมเปน 
                                ที่ดับ  วาเปนธรรมชาตละเอียด ประณีต  
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                                ทรงจําแนกนัยเดียวกันกับวิราคสัญญา 
                                ตางแตขอ  ฆ.  ในท่ีนี้วา  เปนที่ดับสนิท  
                                โดยความ  คือสอนใหกําหนดพิจารณา 
                                นิโรธ  คืออริยผลวาเปนธรรมชาต 
                                ละเอียดประณีต.   
        ๘.  สัพพโลเก  อนภริตสัญญา        ความกําหนดหมายในความไม 
                                ยินดใีนโลกท้ังปวง  ทรงแสดงถึงเรื่อง 
                                ใหพิจารณา  ละอุบายเปนเหตุถือม่ันใน 
                                โลก  มีความถือม่ันดวยความต้ังจิตไว 
                                เปนอนุสัยนอนอยูในสันดาน. 
        ๙.  สัพพสังขาเรสุ        ความกําหนดหมาย  โดยความไม 
             อนฏิฐสัญญา        ปรารถนาในสังขารทั้งปวง  ทรงแสดง 
                                ถึงเรื่อง  ความเบ่ือหนาย  ความระอา 
                                ความเกลียดชัง  ในสังขารทั้งปวง. 
         ๑๐.  อานาปานัสสติ        สติ  กาํหนดลมหายใจเขาออกเปนอารมณ 
                                ทรงจําแนกวิธีใหกําหนดลมหายใจใหคอย 
                                สําเหนียก  ใหรูชดัอยูทุกขณะ  จัดเปฯ 
                                ๔  หมวด ๆ  ละ  ถ  รวม  ๑๖  ดังน้ี :- 
                       ใหเปนผูมสีติกําหนดลมหายใจเขา - ออก 
        คูที่ ๑  ใหรูชัดวา  หายใจเขายาว - ออกยาว. 
          "  ๒    "     "       หายใจเขาส้ัน - ออกส้ัน.  
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        คูที่        ๓        เราจักเปนผูรูแจงกองลมหายใจเขา - ออก.    
          "        ๔        เราจักเปนผูรูระงับกายสังขารหายใจเขา - ออก. 
          "        ๕        เราจักเปนผูรูแจงปติหายใจเขา - ออก. 
          "        ๖        เราจักเปนผูรูแจงสุขหายใจเขา - ออก. 
          "        ๗        เราจักเปนผูรูแจงจิตสังขารหายใจเขา - ออก. 
          "        ๘        เราจักระงับจิตสังขารหายใจเขา - ออก. 
          "        ๙        เราจักเปนผูรูแจงจิตหายใจเขา - ออก. 
          "        ๑๐        เราจักทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา - ออก. 
          "        ๑๑        เราจักต้ังจิตไวหายใจเขา - ออก. 
          "        ๑๒        เราจักเปลื้องจิตหายใจเขา - ออก. 
          "         ๑๓        เราจักพิจารณาเนือง ๆ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
                        หายใจเขา - ออก. 
          "        ๑๔        เราจักพิจารณาเนือง ๆ  ซึ่งธรรมอันปราศจากราคะ 
                        หายใจเขา - ออก. 
          "         ๑๕        เราจักเปนผูพิจารณาเนือง ๆ  ซึ่งธรรมเปนที่ดับสนิท 
                        หายใจเขา - ออก. 
          "          ๑๖        เราจักเปนผูพิจารณาเนือง ๆ  ซึ่งความสละคืนหายใจ 
                        เขา -  ออก. 
                                          ขอควรสังเกต 
        ในอานาปานัสสติ  ในคิริมานนทสูตรนี้  ทานแสดงตางกันกับใน 
มหาสติปฏบาน  คือในมหาสติปฏฐานทานแสดงเพียงกายานุปสสนาสติ-  
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ปฏฐานอยางเดียว  ในสูตรนี้แสดงมหาสติปฏฐานครบทั้ง ๔  ทานจึง  
จัดเปน  ๔  หมวด ๆ  ละ  ๔ คู   สงเคราะหลงในมหาสติปฏฐานได 
และแสดงท้ังสมถวิปสสนา  พึงทราบดังนี้ :-   
        ต้ังแตคูที่ ๑  ถึงคูที่ ๔  เปนหมวดท่ี  ๑  แสดงกายานุปสสนา 
เพราะเปนลักษณะการของกายง 
        ต้ังแตคูที่ ๕  ถึงคูที่ ๘  เปนหมวดท่ี ๒  แสดงเวทนานุปสสนา 
เพราะเปนอาการของเวทนา. 
        ต้ังแตคูที่ ๙  ถึงคูที่ ๑๒  เปนหมวดท่ี ๓  แสดงจิตตานุปสสนา 
เพราะเปนอาการของจิต. 
        ต้ังแตคูที่  ๑๓  ถึงคูที่  ๑๖  เปนหมวดท่ี ๔  แสดงธัมมานุปสสนา 
เพราะเปนลักษณะของธรรมโดยตรง. 
        ต้ังแตคูที่  ๑  ถึงคูที่ ๑๒  แสดงท้ังสมถะและวิปสสนาเจือกัน. 
        ต้ังแตคูที่ ๑๓  ถึงคูที่  ๑๖  แสดงวิปสสนาลวน. 
        เมื่อพระอานนทแสดงพระสูตรนี้ใหทานคิริมานนทฟงจบลง  ทาน 
แสดงวา  พรคิริมานนทหายจากอาพาธ. 


