
ตวัขา้พเจา้เหาะไปไดแ้ลว้) แลว้กเ็หาะไปไดท้นัที แต่การท่ีจะเหาะไปไดใ้หเ้ร็วหรือวา่ชา้กข้ึ็นอยูท่ี่การ
อธิษฐานอีกเช่นกนั ถา้ท่านตอ้งการจะเหาะไปในท่ีใดท่ีหน่ึงใหถึ้งโดยเร็วพร้อมกบัอภิญญาจิตนั้น ใหท่้านใช้
วิธีอธิษฐานวา่ (ขอใหต้วัขา้พเจา้เบาเหมือนกบัจิต) ดงัน้ีแลว้กายหรือตวัท่านกจ็ะเบา และเหาะไปถึงท่ีหมาย
ไดโ้ดยเร็วพร้อมกบัท่ีจิตคิดเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นพระอรหนัตท์ั้งหลายท่านเหาะไปไหน ๆ เท่ากบัลดัน้ิว
มือเท่านั้น ท่านกใ็ชว้ิธีเหมือนกนันัน่เอง หากวา่ท่านทั้งหลายมีความประสงคอ์ยากจะเห็นภพหรือภูมิอนัเป็น
ท่ีอยูแ่ห่งสตัวต่์าง ๆ เช่น ภูมินรกซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องสตัวน์รกทั้งหลาย หรือวา่เทวภูมิ ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องเทวดา
ทั้งหลายเป็นตน้ ท่านใหว้ิธีเพง่อากาศกสิณแลว้ใหอ้ธิษฐานวา่ (ขอใหภู้มิสถานท่ีคือแผน่ดินซ่ึงปิดบงัภูมินรก
อยูจ่งเป็นช่องวา่ง จนท าใหข้า้พเจา้สามารถมองเห็นภูมินรกได)้ ดงัน้ีแลว้ท่านทั้งหลายกจ็ะสามารถมองเห็น
ภูมิต่าง ๆ ไดส้มความประสงค ์
 (๒) วิกพฺุพนาอิทธิ ไดแ้ก่ ฤทธ์ิคือการเนรมิตใหเ้ป็นไปต่าง ๆ ไดต้ามความพอใจของท่านทั้งหลาย 
ความส าเร็จแห่งวิกถพฺพนาอทธิน้ีกคื็อ สามารถแปลงตวัเป็นเดก็ได ้ เป็นพญานาคได ้ เป็นพญาครุฑได ้ เป็น
พญายกัษไ์ด ้ เป็นคนธรรมพไ์ด ้ เป็นเทวดาได ้ เป็นพระพรหมได ้ เป็นชา้งเป็นมา้ได ้ และสามารถแปลงเป็น
กองทพัได ้ เป็นฟ้าและภูเขาได ้ เป็นมหาสมุทรได ้ และเป็นบา้นเมืองได ้ และสามารถจะแปลงเป็นอะไรกไ็ด้
ในส่ิงท่ีท่านตอ้งการใหเ้ป็นไป การแสดงวิกพฺุพนาอทธิน้ี อภิญญาลาภิบุคคลน้ียอ่มท าใหท่้านแสดงไดต้าม
ความปรารถนาของท่านทั้งส้ิน เช่น ตอ้งการจะแสดงตนเป็นพญานาค ดว้ยอ านาจแห่งโลกิอภิญญาน้ี กายา
แห่งตนกจ็กักลายเป็นพญานาคไปทนัที หรือตอ้งการจะเนรมิตแสดงตนเป็นภูเขากายาแห่งตนกจ็กักลายเป็น
ภูเขาไปทนัทีดงัน้ีเป็นตน้ ถา้ท่านใชว้ิธีอธิษฐานจิตใหเ้ป็นไปตามท่ีท่านตอ้งการกจ็ะเป็นไปตามนั้น ๆ 
ทั้งหมดเรียกวา่ วิกกพฺุพนาอิทธิ 
 (๓) มโนมยทิธิ ไดแ้ก่ฤทธ์ิหรืออิทธิฤทธ์ิท่ีส าเร็จดว้ยใจ ความส าเร็จแห่งมโนมยทิธิน้ีกคื็อสามารถ
เนรมิตร่างกายใหห้ลุดออกมาจากกายธรรมดาแห่งตนโดยท่ีร่างกายเดิมยงัอยูเ่ป็นปกติ เหมือนหน่ึงการชกั
ดาบออกจากฝักหรือการลอกคราบแห่งงูฉะนั้น ในการแสดงมโนมยทิธิน้ี อภิญญาลาภีบุคคลจ าเป็นจะตอ้ง
อธิษฐาน ๒ คร้ัง คือ คร้ังท่ี (๑) เพง่กสิณเขา้ฌานท่ีเป็นบาท แลว้ออกจากฌานอธิษฐานวา่ (ขอใหก้ายใน
ร่างกายของขา้พเจา้จงเป็นช่องอากาศ) เสร็จแลว้กลบัเขา้ฌานท่ีเป็นบาทอีก คร้ังออกจากฌานนั้นแลว้ 
อภิญญาวิถีเกิดกย็อ่มส าเร็จเช่นนั้น เป็นช่องอากาศในขณะนั้นนัน่เอง จากนั้นกต็อ้งเพง่สิณเขา้ฌานท่ีเป็นบาท
อีกคร้ังท่ี ๒ แลว้ออกมาอธิษฐานวา่ (ขอใหข้า้พเจา้จงโผล่สุดออกมาเป็นสองคน หรือวา่หลายร้อย หรือหลาย
พนัคน ตามแต่ท่านตอ้งการ) เสร็จแลว้กลับเขา้ฌานท่ีเป็นบาทอีก คร้ังออกจากฌานนั้นแลว้ อภิญญาวิถีเกิด
จะปรากฎเป็นคนโผล่ผดุออกมาจากกายของท่านมีจ านวนตามท่ีท่านไดอ้ธิษฐานเอาไว ้เหมือนกบัพระจุลปัน
ถกไดเ้คยกระท ามาแลว้ เพือ่ขยายความใหพ้วกท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ใจใหดี้ข้ึน โดยมีหลกัฐานในกรณีแห่ง
อิทธิวิธอภิญญาน้ี ขอใหพ้วกท่านทั้งหลายผูมี้ปัญญาพึงตั้งใจสดบัพระพทุธพจน์บทพระบาลี ซ่ึงองคส์มเดจ็
พระบรมศาสดาพระสมณโคดมทรงตรัสแลว้เอาไวใ้นคมัภีร์ทีฆนิกาย สลัขนัธวรรค ดงัต่อไปน้ี 
 ภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสารนั้น ยอ่มโนม้นอ้มจิตไปเพื่อญาณทสัสนะ เขายอ่มรู้ชดัอยา่งน้ีวา่ “กาย
ของเราน้ีแล มีรูปประกอบดว้ยมหาภูต ๔ เกิดแต่บิดามารดา เติบโตมาดว้ยขา้วสุกและขนมสด ไม่เท่ียง ตอ้ง



อบ ตอ้งนวดฟ้ัน มีอนัท าลายและกระจดักระจายไปเป็นธรรมดา และวิญญาณของเรากต็อ้งอาศยัอยูใ่นกายน้ี 
เน่ืองอยูใ่นกายน้ี” ดงัน้ีเปรียบเมือนแกว้ไพฑูรยอ์นังาม เกิดเองอยา่งบริสุทธ์ิ มีเหล่ียมแปดเหล่ียม นายช่าง
เจีนรไนไวดี้แลว้ สุกใสแวววาว สมส่วนทุกอยา่ง มีดา้ยเขียว เหลือง แดง ขาวหรือนวลร้อยอยูใ่นแกว้ไพฑูรย์
นั้น บุรุษผูมี้จกัษุดีจะพึงหยบิแกว้ไพฑูรยน์ั้นวางไวบ้นฝ่ามือ แลว้พิจารณาเห็นวา่แกว้ไพฑูรยน้ี์งามมาก เกิด
เองอยา่งบริสุทธ์ิ มีเหล่ียมแปดเหล่ียม นายช่างเจียระไนดีแลว้ สุกใสแวววาว สมส่วนทุกอยา่ง มีดา้ยเขียว 
เหลือง แดง ขาวหรือนวลร้อยอยูใ่นแกว้ไพฑูรยน์ั้นฉนัใด ภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสารกย็อ่มเป็ยเช่นนั้น เธอ
ยอ่มโนม้นอ้มจิตไปเพื่อญาณทสัสนะแลว้ ยอ่มรู้ชดัอยา่งน้ีวา่ (กายของเราน้ีแล มีรูปประกอบดว้ยมหาภูต ๔ 
เกิดแต่บิดามารดา เติบโตข้ึนมาดว้ยขา้วสุกและขนมสด ไม่เท่ียง ตอ้งอบ ตอ้งนวดฟ้ัน มีอนัท าลายและ
กระจดักระจายไปเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานั้นกอ็าศยัอยูใ่นกายน้ี) ดงัน้ี ภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสาร
นั้น ยอ่มโนม้นอ้มจิตเพื่อเนรมิตรูปอนัเกิดแต่ใจ คือเนรมิตอ่ืนจาก มีรูปเกิดแต่ใจ มีอวยัวะนอ้ยใหญ่ครบถว้น 
มีอินทรียไ์ม่บกพร่อง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชกัใสอ้อกจากหญา้ปลอ้ง เขากจ็ะคิดเห็นอยา่งน้ีวา่ (น่ีหญา้
ปลอ้ง น่ีไสห้ญา้ปลอ้ง) หญา้ปลอ้งอยา่งหน่ึง ไสห้ญา้ปลอ้งอยา่งหน่ึง แต่ไสห้ญา้ปลอ้งยอ่มถูกชกัออกจาก
หญา้ปลอ้งนั้นนัน่เอง อน่ึงบุรุษพึงชกัดาบออกจากฝัก เขายอ่มจะมีความเห็นอยา่งน้ีวา่ (น่ีตวัดาบและน่ีฝัก
ดาบ) ตวัดาบอยา่งหน่ึง ฝักดาบอยา่งหน่ึง แต่ตวัดาบยอ่มถูกชกัออกจากฝักดาบนัน่เอง อน่ึงเปรียเหมินบุรุษจะ
พึงชกังูออกจากคราบ เขายอ่มมีความคิดเห็นอยา่งน้ีวา่ (น่ีตวังูและน่ีคราบงู)  ตวังูอยา่งหน่ึง คราบงูอีกอยา่ง
หน่ึง แต่ตวังูยอ่มถูกชกัออกจากคราบงูนั้นเอง ภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสารนั้น ยอ่มโนม้นอ้มจิตไปเพื่ออิทธิวิธี
มากมายหลายประการคือ คนเดียวท าใหเ้ป็นหลายคนกไ็ด ้ หลายคนท าใหเ้ป็นคนเดียวกไ็ด ้ ท าใหป้รากฏตวั
แก่ชนทั้งหลายกไ็ด ้ ท าใหห้ายตวัไปกไ็ด ้ ทะลุฝาก าแพงภูเขาไปไดไ้ม่ติดขดั เหมือนหรือเสมือนไปในท่ีต่าง 
ๆ ธรรมดากไ็ด ้ ผดุข้ึนและด าลงในดินหรือแผน่ดิน เสมือนหน่ึงผดุข้ึนลงในน ้ากไ็ด ้ เดินบนน ้าไปตาม
ธรรมดาโดยท่ีน ้ าไม่แตกเสมือนเดินไปบนแผน่ดินกไ็ด ้ เหาะไปในอากาศเวหาหาวเสมือนนกบินในอากาศก็
ได ้ ลูบคล าพระจนัทร์และพระอาทิตยด์ว้ยฝ่ามือแห่งตนกไ็ด ้ ใชอ้  านาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด ้
เปรียบเหมือนนายช่างหมอ้หรือลูกมือของนายช่างหมอ้ผูฉ้ลาดเช่ียวชาญ เม่ือท าการนวดดินดีแลว้ตอ้ง
ประสงคท่ี์จะท าภาชนะใด ๆ ยอ่มท าภาชนะนั้น ๆ ใหส้ าเร็จไดต้ามจิตปรารถนา เปรียบเหมือนช่างงาหรือ
ลูกมือของช่างงาผูฉ้ลาดเช่ียวชาญ เม่ือท าการแต่งงาดีแลว้ตอ้งประสงคท่ี์จะท าเคร่ืองงาใด ๆ ยอ่มท าเคร่ืองงา
ชนิดนั้น ๆ ใหส้ าเร็จไดต้ามจิตปรารถนา เปรียบเหมือนช่างทองหรือวา่ลูกมือของช่างทองผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือท า
การหลอมทองดีตอ้งประสงคท่ี์จะท าทองรูปพรรณชนิดใด ๆ ยอ่มท าทองรูปพรรณชนิดนั้น ๆ ใหส้ าเร็จได้
ตามความท่ีจิตของตนปรารถนา ฉนัใด ภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสารกย็อ่มจะเป็นเช่นนั้น กล่าวคือยอ่มโนม้
นอ้มจอดไปเพื่ออิทธิวิธีแลว้ เขายอ่มบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือ คนเดียวท าใหเ้ป็นหลายคนกไ็ด ้ หลาย
คนท าใหเ้ป็นคนเดียวกไ็ด ้ ท าใหป้รากฏตวัแก่ชนทั้งหลายกไ็ด ้ ทะลุฝาก าแพงภูเขาไปไดไ้ม่ติดขดัเสมือนไป
ในท่ีวา่ง ๆ ธรรมดากไ็ด ้ผดุข้ึนและด าลงในน ้ากไ็ด ้เดินบนน ้าไปตามธรรมดาโดยท่ีน ้ าไม่แตกเสมือนเดินไป
บนแผน่ดินกไ็ด ้ เหาะไปในอากาศเวหาหาวเสมือนนกบินไปในอากาศกไ็ดลู้กคล าพระจนัทร์พระอาทิตยซ่ึ์ง
มีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดว้ยฝ่ามือแห่งตนกไ็ด ้ใชอ้  านาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด ้ดงัน้ี 



 

ทิพพโสตอภิญญา 
 
 อภิญญาคือภาวะท่ีมีหูเป็นทิพยช่ื์อวา่ ทิพพโสตอภิญญา กทิ็พโสตอภิญญาน้ีมีการไดย้นิเสมือนหน่ึง
การไดย้นิแห่งเทวดาและพระพรหมทั้งหลาย เพื่อความเขา้ใจดีพึงทราบอรรถธิบายดงัต่อไปน้ี 
 อนัประสาทหูของเทวดาชั้นสูงและของพระพรหมทั้งหลายนั้น เกิดจากมหากุศลกรรมและรูปา
วาจรกศุลกรรมอยา่งประเสริฐ ทั้งเป็นประสาทหูท่ีปราศจากส่ิงโสโครกอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น เสมหะ ดี 
เลือด และลมเป็นตน้ มารบกวน ฉะนั้นจึงมีความใสสะอาดเป็นพิเศษ สามารถท่ีจะไดย้นิเสียงท่ีไกลท่ีสุดและ
เบาท่ีสุดไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ ถึงแมว้า่มนุสสภูมิคือโลกมนุษยท่ีเราอาศยักนัอยูจ่ะมีความโกลาหล และตั้งอยู่
ไกลจากเทวภูมิซ่ึงเป็นโลกท่ีอยูข่องเทวดาและตั้งอยูไ่กลจากพรหมภูมิซ่ึงเป็นโลกท่ีอยูข่องพระพรหมผูว้ิเศษ
ทั้งหลายมากมายเพยีงไรกต็าม แต่เหล่าเทวดาและพระพรหมทั้งหลายผูมี้หูอนัเป็นทิพยก์ไ็ดย้นิ โดยไม่มีส่ิง
ใด ๆ ท่ีจะสามารถปกปิดกีดขวางเสียงเบาเหล่านั้นเอาไวไ้ดเ้ลย ทิพพโสตอภิญญาลาภีบุคคลทั้งหลายผูมี้
หูอนัเป็นทิพยก์็ย่อมสามารถท่ีจะไดย้นิเสียงท่ีไกลท่ีสุดและเสียงท่ีเบาท่ีสุดแลว้กบัเทวดาและพะพรหม
ทั้งหลายท่ีกล่าวมาแลว้นั้น 
 จึงเกิดมีปัญหาข้ึนวา่ เม่ือสามารถไดย้นิเสียงต่าง ๆ ร้อยแปดพนัประการออกมากมายเช่นน้ี ทิพพ
โสตอภิญญาลาภีบุคคลผูน้ั้น มิตอ้งเกิดความร าคาญอยา่งยิง่ยวดหรือวา่มิตอ้งเป็นบา้ตายหรือ เพราะไดย้นิ
เสียงมากมายสบัสนปะปนกนัไปมากมายหนกัหนา วิสชันาวา่ ทิพพโสตอภิญญาลาภีบุคคลนั้นท่านสามารถ
ไดย้นิเสียงท่ีมีอยู ่ณ สถานท่ีต่าง ๆ อยา่งมากมาย แต่วา่ท่านไดย้นิแต่เสียงท่ีตนเองประสงคจ์ะฟังเท่านั้น ทั้งน้ี
เพราะวา่เม่ือจะประสงคจ์ะฟังเสสียงใดท่านยอ่มอธิษฐานใหไ้ดย้นิเฉพาะเสียงนั้น ๆ แลว้กจ็ะไดย้นิแต่เสียงท่ี
ตอ้งการตามอธิษฐาน เช่นอธิษฐานใหไ้ดย้นิเสียงมด ไร ปลวก เป็นตน้ ซ่ึงอาศยัอยูใ่นบริเวณในบา้นเรือน 
ท่านกจ็ะไดย้นิแต่เสียงของสตัวเ์หล่าน้ีเท่านั้น หาไดย้นิเสียงคน เสียงหมู เสียงหมา ใหเ้ป็นท่ีน่าร าคาญใจแต่
ประการใดไม่ กก็ารไดย้นิเสียงแห่งทิพพโสตอภิญญาลาภีบุคคลน้ี ท่านยอ่มรู้ความหมายแห่งเสียงนั้นกมี็
และไม่รู้ความหมายของเสียงนั้นกมี็ ฉะนั้นภา้ท่านตอ้งการรู้ความหมายของเสียงใดท่ีตนฟังไม่รู้ไม่เขา้ใจ ก็
ตอ้งท าปรจิตตวิชานนอภิญญา เพื่อใหรู้้จิตใจแห่งเจา้ของเสียงนั้นเสียก่อนวา่มีความประสงคนัใด เม่ือรู้ความ
ประสงคน์ั้นแลว้จึงจะรู้ความหมายเสียงนั้น ๆ ภายหลงัจะอยา่งไรกดี็ในกรณีแห่งทิพพโสตอภิญญาน้ี ขอ
ท่านผูมี้ปัญญาทั้งหลายพึงทราบหลกัฐานอนัปรากฏมีตามพระพทุธพจน์บทพระบาลี ซ่ึงจกัอญัเชิญมา
ประดิษฐานไวโ้ดยใจความในท่ีน้ีดงัต่อไปน้ี 
 ภิกษุเห็นภยัในวฎัสงสารนั้น ยอ่มโนม้นอ้มจิตใจไปเพือ่ทิพพโสตธาตุ เธอยอ่มไดย้นิเสียง ๒ ชนิด
คือ (๑) เสียงทิพย ์(๒) เสียงสตัวม์นุษย ์ไดย้นิเสียงทั้ง ๒ ชนิดน้ีทั้งท่ีอยูไ่กลและทั้งท่ีอยูใ่กลด้ว้ยทิพพโสตอนั
บริสุทธ์ิล่วงโสตของมนุษย ์ เปรียบเสมือนบุรุษเดินทางไกลเขาพึงจะไดย้นิ เช่นเสียงกลองบา้ง เสียงตะโกน
บา้ง เสียงสงัขบ์า้ง เสียงบณัเฑาะวบ์า้ง เสียงเปิงมางบา้ง แลว้เขาจะพึงเขา้ใจวา่ นัน่เสียงกลอง.... นัน่เสียง
ตะโพน.... เสียงสงัข.์... นัน่เสียงบณัเฑาะว.์... นัน่เสียงเปิงมาง.... ดงัน้ี ภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสารกย็อ่มจะ



เป็นเช่นนั้น กล่าวคือเธอโนม้นอ้มจิตใจไปเพื่อทิพพโสตธาตุ ยอ่มไดย้นิเสียง ๒ ชนิดคือ เสียงทิพยแ์ละเสียง
สตัวม์นุษยท์ั้งท่ีอยูไ่กลและทั้งท่ีอยูใ่กลด้ว้ยทิพพโสตอนับริสุทธ์ิล่วงโสตของมนุษยท์ั้งหลายดงัน้ี 
 

ปรจิตตวธิานอภิญญา 
 
 อภิญญาคือภาวะท่ีรู้ใจของผูอ่ื้นช่ือวา่ ปรจิตตวิชานนอภิญญา กป็รจิตตวิชานนอภิญญาน้ี ยอ่มมีการ
รู้จิตใจของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งแปลกประหลาดมหศัจรรย ์ซ่ึงเป็นการสุดวิสยัท่ีมนุษยธ์รรมดาสามญัจกัสามารถหยัง่
รู้ไดอ้ยา่งแน่นอน เช่นนั้นปฏิบติัการแห่งอภิญญาน้ีมีเป็นกรณีพเิศษอยูก่คื็อวา่ ในระยะแรกท่ียงัมิไดมี้ความ
ช านาญในการก าหนดรู้นั้น ปรจิตตวิชานนอภิญญาลาภีบุคคล ท่านยอ่มท าทิพพจกัขอุภิญญาใหเ้กิด เพื่อจะ
ไดดู้โลหิตท่ีอยูใ่นหวัใจของผูอ่ื้นก่อน ทั้งน้ีกเ็พราะมีความจริงปรากฏอยูว่า่อนัวา่ใจดีใจร้ายของคนทั้งหลาย
ยอ่มเกิดดบัอยูท่ี่ภายในหทยัคือหวัใจมิไดเ้กิดดบัท่ีอ่ืน เม่ือจิตใจเป็นอยา่งไร กย็อ่มมีอิทธิพลท าสีของโลหิตท่ี
หล่อเส้ียงหวัใจใหเ้ปล่ียนแปรไปตามจิตใจท่ีเป็นอยูคื่อ 
 ถา้มีจิตใจหนกัไปในทางตณัหาราคะมาก โลหิตท่ีมีอยูภ่ายในหวัใจนั้นยอ่มจะปรากฏมีสีแดงจดั 
 ถา้มีจิตใจประกอบไปดว้ยโทสะมาก โลหิตท่ีมีอยูภ่ายในหวัใจนั้นกย็อ่มจะปรากฏเป็นสีด า 
 ถา้มีจิตใจประกอบไปดว้ยโมหะมาก โลหิตท่ีมีอยูภ่ายในหัวใจนั้นก็ยอ่มจะปรากฎมีสีเหมือนกบัสี
น ้าลา้งเน้ือ 
 ถา้มีจิตใจประกอบไปดว้ยศรัทธามาก โลหิตที่มีอยู่ภายในหัวใจนั้นก็ย่อมจะปรากฏเป็นมีสี
เหลือง ถา้มีจิตใจประกอบไปดว้ยปัญญามาก โลหิตท่ีมีอยู่ภายในหัวใจนั้นก็ย่อมจะปรากฏเป็นมีสีขาวใส
สะอาดบริสุทธ์ิ 
 ถา้มีจิตใจประกอบไปดว้ยวิตกมาก โลหิตท่ีมีอยูภ่ายในหัวใจนั้นก็ยอ่มจะปรากฏเป็นมีสีเหมือนกบั
น ้าตม้ถัว่เขียว 
 เม่ือว่าโดยเวทนาคือความรู้สึกในการเสวยอารมณ์แลว้ ขณะใดบุคคลมีจิตใจสบายปลอดโปร่งใน
ขณะนั้นโลหิตท่ีมีอยูภ่ายในหัวใจก็จะมีสีแดง ขณะใดบุคคลมีจิตใจไม่สบาย ไดเ้สวยทุกขโ์ทมนสัขณะนั้น
โลหิตท่ีมีอยูภ่ายในหวัใจกจ็ะมีสีด า ขณะใดบุคคลท่ีมีจิตใจเฉย ๆ เสวยอารมณ์เป็นกลาง ไม่มีความดีใจเสียใจ
อะไร ในขณะนั้นโลหิตท่ีมีอยูภ่ายในหวัใจกมี็ความใสขาวประดุจน ้ามนังาดงัน้ี 
 เม่ือปรจิตตวิชานนอภิญญาลาภีบุคคลอธิษฐาน ทิพพจกัขอุภิญญาใหเ้ห็นโลหิตซ่ึงมีอยูภ่ายในหวัใจ
ของคนทั้งหลายเช่นน้ีแลว้ ก็อนุมานรู้ไปตามสีของโลหิตนั้น ๆ และท าการอธิษฐานว่า (ขอใหก้จูงรู้จิตของผู ้
น้ี) คร้ังอธิษฐานจบลงดังน้ีแลว้ก็เขา้ฌานท่ีเป็นบาท เม่ืออกจากฌานท่ีเป็นบาทนั้นแลว้ปรจิตตวิชานนอ
ภิญญาวิถีก็ย่อมปรากฏเกิดข้ึน ท่ีน้ีเองจึงจกัมีการรู้จิตใจของผูอ่ื้นนั้ นโดยชัดแจง้ว่าเขาก าลงัมีจิตใจเป็น
อย่างไร ต่อไปนาน ๆ เขา้เม่ือปรจิตตวิชานนอภิญญารลาภีบุคคลนั้น เกิดมีความช านาญในการรู้จิตใจของ
ผูอ่ื้นน้ีเป็นอนัดีแลว้ การท าทิพพจกัขอุภิญญาเพื่อให้มีตาทิพยดู์สีโลหิตในหวัใจของมนุษยท์ั้งหลายเสียก่อน 
กไ็ม่จ าเป็นตอ้งท า คงท าแต่ ปรจิตตวิชานนอภิญญาอยา่งเดียวเท่านั้น กจ็กัพลนัสามารถรู้จิตของผูอ่ื้นทั้งหมด 



โดยมีก าหนดเฉพาะแต่มนุษยด์ว้ยกนั แมแ้ต่จิตของสัตวเ์ดียรฉานและสัตวน์รก เปรตสุรกาย หรือจิตของ
เทวดาและพระพรหมทั้งหลาย กส็ามารถท่ีจกัก าหนดรู้ไดด้ว้ยความช านาญ 
 เพื่อความมีหลักฐานเป็นท่ีเช่ือถือได้ ในกรณีแห่งปรจิตตวิชานนอภิญญาน้ี ขอท่านผูมี้ปัญญา
ทั้งหลายพึงตั้งใจสดบัพระพุทธพจน์บทพระบาลี ซ่ึงจกัอญัเชิญมาประดิษฐานเอาไวใ้นท่ีน้ี โดยใจความ
ดงัต่อไปน้ี 
 ภิกษุทั้งหลายผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสารนั้น ยอ่มโนม้นอ้มจิตไปเพื่อความรู้จิตของผูอ่ื้น เธอยอ่มก าหนดรู้
ใจของสัตวอ่ื์น ของบุคคลอ่ืนดว้ยใจของเธอเองอย่างน้ีคือ เม่ือเขามีจิตคลายจากราคะ ก็รู้ว่าเขาเป็นผูมี้จิต
คลายจากราคะ 
 เม่ือเขามีจิตประกอบดว้ยโทสะ กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตประกอบดว้ยโทสะ 
เม่ือเขามีจิตคลายจากโทสะ กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตคลายจากโทสะ 
 เม่ือเขามีจิตประกอบดว้ยโมหะ กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตประกอบดว้ยโมหะ 
 เม่ือเขามีจิตคลายจากโมหะ กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตคลายจากโมหะ 
 เม่ือเขามีจิตหดหู่ กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตหดหู่ 
 เม่ือเขามีจิตฟุ้งซ่าน กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตฟุ้งซ่าน 
 เม่ือเขามีจิตอ่ืนยิง่กวา่ กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตอ่ืนยิง่กวา่ 
 เม่ือเขามีจิตเป็นสมาธิ กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตเป็นสมาธิ 
 เม่ือเขามีจิตหลุดพน้ กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตหลุดพน้ 
 เม่ือเขามีจิตไม่หลุดพน้ กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตไม่หลุดพน้ 
เปรียบเสมือนชายหนุ่มหญิงสาว ท่ีชอบการแต่งตวัเป็นชีวิตจิตใจ เม่ือส่องดูเงาหนา้แต่งตนในกระจกใสบริ
สุทธ์สะอาด หรือในภาชนะน ้ าอนัใสน่ิง เม่ือหน้าตนมีไฝก็ย่อมจะรู้ว่าหน้าตนมีไฝ หรือหน้าตนไม่มีไฝก็
ยอ่มจะรู้วา่หนา้ตนไม่มีไฝ ฉนัใด 
 ภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสารก็ย่อมจกัเป็นเช่นนั้น กล่าวคือเม่ือโน้มน้อมจอตใจไปเพื่อความรู้จิตใจ
ของผูอ่ื้น เธอย่อมก าหนดรู้จิตใจของสัตว์อ่ืนของบุคคลอ่ืนด้วยใจของเธอเองอย่างน้ีคือ เม่ือเขามีจิต
ประกอบดว้ยราคะ ก็รู้ว่าเขาเป็นผูมี้จิตประกอบดว้ยราคะ เม่ือเขามีจิตคลายจากราคะ ก็รู้ว่าเขาเป็นผูมี้จิต
คลายจากราคะ เม่ือเขามีจิตประกอบดว้ยโทสะ ก็รู้ว่าเขาเป็นผูมี้จิตประกอบดว้ยโทสะ เม่ือเขามีจิตคลายจาก
โทสะ ก็รู้วา่เขาเป็นผูมี้จิตคลายโทสะ เม่ือเขามีจิตประกอบดว้ยโมหะ กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตประกอบดว้ยโมหะ 
เม่ือเขามีจิตคลายจาโมหะ ก็รู้ว่าเขาเป็นผูมี้จิตคลายจากโมหะ เม่ือเขามีจิตหดหู่ ก็รู้ว่าเขาเป็นผูมี้จิตหดหู่ เม่ือ
เขาเป็นผูมี้จิตฟุ้งซ่าน กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตฟุ้งซ่าน เม่ือเขามีจิตอ่ืนยิง่กวา่ กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตอ่ืนยิง่กวา่ เม่ือเขามี
จิตเป็นสมาธิ ก็รู้ว่าเขาเป็นผูมี้จิตเป็นสมาธิ เม่ือเขามีจิตหลุดพน้ ก็รู้ว่าเขาเป็นผูมี้จิตหลุดพน้ เม่ือเขามีจิตไม่
หลุดพน้ กรู้็วา่เขาเป็นผูมี้จิตไม่             หลุดพน้ ดงัน้ี 
 

ปุพเพนิวาสนุสตอิภญิญา 



 
 อภิญญาคือการระลึกถึงภูมิและปัญจขนัธ์เป็นตน้ ซ่ึงตนเคยเกิดเคยพบเห็นมาแลว้ในอดีตชาติ ช่ือว่า 
ปุพเพนิวาสานุสสติอภิญญา ก็ปุพเพนิวาสนานุสสติอภิญญาน้ี ย่อมมีการระลึกชาติหนหลงัไดอ้ย่างแปลก
ประหลาดมหศัจรรย ์ซ่ึงเป็นการสุดวิสัยท่ีมนุษยธ์รรมดาสามญัจกัสามารถระลึกชาติไดอ้ยา่งแน่นอนเด็ดขาด
เช่นนั้น 
 ปฏิบติัการแห่งอภิญญาน้ี ก็คืออภิญญาลาภีบุคคลจ าตอ้งฌานอนัเป็นบาทเสียก่อน คร้ังออกจากฌาน
แล้วจึงท าการอธิษฐานให้ระลึกถึงชาติตน ตลอดจนความเป็นไปแห่งตนในภพก่อน ๆ ถอหลังลงไป
ตามล าดบัอธิษฐาน ดังน้ีแลว้ก็กลบัเขา้ฌานอนัเป็นบาทอีก คร้ังออกจากฌานนั้นแลว้ปุพเพนิวาสนุสสติ
อภิญญาวิถีจึงเกิด ทีน้ีแหละจึงจะมีการระลึกชาติหนหลงัไดต้ามความประสงคแ์ห่งตนทุกประการ ส่วนการ
ท่ีจะระลึกไดก่ี้ชาติก่ีภพนอ้ยเท่าใดนั้นก็สุดแต่อ านาจแห่งวาสนาบารมี เพื่อความเขา้ใจดี พึงทราบความตาม
วินยัท่ีท่านกล่าวเอาไวใ้นคมัภีร์วิเศษวิสุทธิมรรค ดงัต่อไปน้ี 
 บุคคลผูไ้ดปุ้พเพนิวาสนุสสติอภิญญามีสติปัญญาสามารถระลึกชาติหนหลงัไดน้ั้น มีอยู่ดว้ยกนั ๖ 
จ าพวกคือ 
 (๑) พวกเดียรถีย ์คือเหล่าโยคีและพระฤๅษีทั้งหลาย ซ่ึงเจริญกรรมฐานจนไดบ้รรลุอภิญญาน้ี บาง
คนท่ีมีปัญญาน้อยกว่าเขา ย่อมสามารถท่ีจะระลึกไดอ้ย่างมากไม่เกินหน่ึงพนัชาติ บางคนท่ีมีปัญญาปาน
กลางย่อมสามารถระลึกชาติได้มากตั้ งแต่สิบกัปข้ึนไปจนถึงสิบมหากัป บางตนท่ีมีปัญญาแก่กลา้ย่อม
สามารถระลึกชาติไดม้ากตั้งแต่สิบมหากปัข้ึนไปจนถึงส่ีสิบมหากปัเป็นท่ีสุด เหล่าเดียรถียท์ั้งหลายจกัระลึก
ชาติเกินไปกวา่ส่ีสิบมหากปันั้นไม่ได ้
 เหตุไฉน เดียรถียท์ั้งหลายจึงระลึกชาติเกินไปกวา่ส่ีสิบมหากปัไม่ได ้
 เหตุว่า ตนเป็นคนภายนอกพระพุทธศาสนา เม่ือจะว่าโดยความเป็นจริง บรรดาเดียรถียคื์อโยคีและ
ฤๅษีภายนอกพระบวรพระพุทธศาสนานั้ น นับได้ว่าเป็นผูมี้สติปัญญาทุรพล เพราะว่าปราศจากปัญญา
พิจารณาก าหนดรูปและนามจะไดเ้ป็นผูมี้สติปัญญา พิจารณาก าหนดรูปนามหรือขนัธ์หา้แมแ้ต่สักนิดหน่ึงก็
หามิได ้ทั้งน้ีก็โดยเหตุท่ีว่าปัญญาท่ีสามารถพิจารณาก าหนดรูปนามอนัเป็นปัญญาท่ีละเอียดสุขมุคมัภีร์ภาย
นั้น เป็นปัญญาท่ีปรากฏมีแต่เฉพาะในบวรพระพุทธศาสนาอนัวิเศษของเราน้ีเท่านั้น หาไดมิ้ในภายนอกพระ
บวรพระพทุธศาสนาแต่สกัศาสนาหน่ึงไม่ 
 (๒) พระปกติสาวกทั้งหลาย สามารถท่ีจะระลึกถึงชาติไดเ้ป็นเวลานานร้อยถึงพนัมหากปั ซ่ึงนบัเป็น
จ านวนมากกว่าพวกเดียรถียท์ั้งหลายมากมาย ทั้งน้ีเพราะว่าพระปกติสาวกทั้งหลายผูไ้ดบ้รรลุอภิญญาน้ี
เป็นสาวกแห่งองคส์มเดจ็พระชินสีห์สมัมาสมัพทุธเจา้ มีปัญญาแก่กลา้สามารถพิจารณาก าหนดรูปนามได ้
 (๓) พระอสีติมหาสาวกทั้ งหลาย เป็นผูมี้สติปัญญาแก่กลา้ปกติสาวกทัว่ไป ฉะนั้นสามารถท่ีจะ
ระลึกถึงชาติหนหลงัไดม้ากถึงหน่ึงแสนมหากปั 
 (๔) พระอคัรสาวกทั้งคู่แห่งองคส์มเด็จพระสัพพญัญสัมมาสัมพุทธเจา้ทุก ๆ พระองค ์เช่น พระสารี
บุตรมหาเถระและพระมหาโมคคลัลานเถระ ซ่ึงเป็นพระอคัรสาวกแห่งองคส์มเด็จพระมหาสมณโคดมบรม



ครูเจา้ของเราทั้งหลายในศาสนาน้ี ท่านมีสติปัญญาแก่กลา้ สามารถท่ีจะระลึกชาติไดถึ้งหน่ึงสงไขยกปัเศษ
หน่ึงแสนมหากปั 
 (๕) พระปัจเจกพทุธทั้งหลายนั้น ท่านเป็นผูม้ากไปดว้ยวาสนาบารมีและมีสติปัญญาแก่กลา้พระอคัร
สาวก เพราะฉะนั้น ท่านจึงสามารท่ีจะระลึกชาติไดถึ้งสองอสงไขยกปัเศษหน่ึงแสนมหากปั มีขอ้ท่ีควรจะ
กล่าวเอาไวใ้นท่ีน้ีว่า บรรดาพระปกติสาวกก็ดี พระอสีติมหาสาวกก็ดี พระอคัรสาวกก็ดี พระปัจเจกพุทธเจา้
กดี็ ท่ีท่านไดส้ าเร็จบุพเพนิวาสนุสสติอภิญญาน้ี ท่านสามารถท่ีจะระลึกชาติไดเ้ท่ากบัในระยะเวลาท่ีท่านเร่ิม
สร้างบารมี ซ่ึงก็หมายความว่าแต่ละท่านกว่าจะไดส้ าเร็จเป็นพระอรหันตจ์  าพวกต่าง ๆ นั้นตอ้งสร้างบารมี
ครบระยะเวลาตามท่ีไดก้ล่าวเอาไวน้ั้น 
 (๖) สมเด็จพระสรรเพช็รสัมมาสมัพุทธเจา้ทั้งหลาย ซ่ึงทรงด ารงต าแหน่งเป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
นั้น พระองคท์่านย่อมทรงสามารถที่จะระลึกพระชาติหนหลงัไดม้ากมายโดยไม่มีก าหนด จะเป็นเวลา
ชา้นานประมาณก่ีหม่ืนก่ีแสนมหากปั พระองคก์ท็รงระลึกไดไ้ม่ขดัขอ้งเลย 
 ส่วนอาการระลึกชาติไดใ้นกรณีแห่งปุพเพนิวาสนุสสติอภิญญาน้ี ขอท่านผูมี้ปัญญาทั้งหลายพึง
ทราบดงัน้ี 
 เหล่าเดียรถียภ์ายนอกศาสนาทั้งหลายยอ่มมีการระลึกชาติไดแ้ต่เป็นล าดบั ๆ ไป ไม่สามารถท่ีจะละ
ล าดบัแลว้ระลึกดว้ยอ านาจแห่งจุติและปฏิสนธิได ้แทจ้ริงในกรณีน้ีเหล่าเดียรถียท์ั้งหลายยอ่มเปรียบไดก้บั
คนตาบอด ซ่ึงมีความประสงคจ์ะไปสู่ประเทศอนัตนปรารถนา จกัไปแต่ล าพงัตนโดดเด่ียวหาไดไ้ม่ ตอ้ง
อาศยัคือไมเ้ทา้จดจอ้งค่อยย่องกา้วเทา้เดินไปฉันใดก็ดี เดียรถียคื์อโยคีและพระฤๅษีทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้น 
ท่านยอ่มไม่ละวางล าดบัขนัธ์ ยดึอาล าดบัขนัธ์ใหม้ัน่แลว้จึงระลึกชาติได ้
 พระปกติสาวกและพระอสีติมหาสาวกทั้งหลาย ท่านมีสติปัญญาแก่กลา้กว่าเหล่าเดียรถียท์ั้งปวง 
ฉะนั้น อาการระลึกชาติของท่านจึงระลึกโดยล าดบัขนัธ์กไ็ด ้ระลึกโดยอ านาจแห่งจุติปฏิสนธิกไ็ด ้
 พระอคัรสาวกและพระปัจเจกพุทธเจา้ทั้งหลาย ท่านสามารถระลึกชาติไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัล าดบั
ขนัธ์เลย เพียงแต่เห็นซ่ึงจุติของตนในชาติหน่ึง ๆ ก็สามารแลเห็นปฏิสนธิ และเห็นซ่ึงจุติแห่งตนในชาติหน่ึง 
ๆ ก็สามารถแลเห็นปฏิสนธิ และเห็นซ่ึงจุติแห่งตนในชาติหน่ึง ๆ ก็สามารถแลเห็นปฏิสนธิอีก ท่านย่อม
สามารถระลึกชาติไดด้ว้ยอ านาจแห่งจุติและปฏิสนธิเช่นน้ี 
 ส่วนพระองคส์มเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งหลายนั้น พระงองคท่์ายอ่มทรงสามารถระลึก
พระชาติหนหลงัไดเ้ป็นเลิศ โดยมิพกัอาศยัเหตุดงักล่าว มีค  าอธิบายท่ีท่านโบราณาจารยก์ล่าวไวว้า่ 
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทุก ๆ พระองค ์ยอ่มทรงสามารถระลึกพระชาติไดโ้ดยสีโหกนัตนยัคือ
เปรียบเหมือนราชสีห์ใหญ่กระโดด พระองคมี์ความปรารถนาจะระลึกพระชาติใด ๆ กท็รงระลึกไดท้นัทีโดย
ไม่มีขอ้งขดั ไม่ว่าจะเป็นเวลานานก่ีลา้นก่ีโกฏิมหากปัก็ตาม ทั้งน้ีก็เพราะพระองคท์รงมีพระอภิญญาอนั
กวา้งขวางลึกล ้าและแม่นย  าเป็นยิง่นกั 
 มีอุปมาวา่นายขมงัธนูผูส้นัทดั เช่น ท่านสงภงัคอาจารย ์ซ่ึงปู้ผูมี้ความช านิช านาญในศาสตร์ธนูช่ือว่า
พาลเวธี อาจยิงขนทรายจามรีในท่ีสุดโยชน์หน่ึงได ้และธนูช่ือว่าสงเวธี อาจยิงซ่ึงสรรพสัตวแ์ต่เพียงไดย้ิน



เสียงก็ถูก และธนูช่ือว่า วิชชุเวธี ฟ้าแลบทีหน่ึงนั้นก็ยงิลูกธนูไดถึ้ง ๗ หน และเม่ือยิงไปแลว้นั้นมิไดข้อ้งขดั
ติดอยูท่ี่รุกขชาติลดาวลัยท์ั้งหลายเลย ลูกธนูย่อมตรงไปตกลงในท่ีก าหนดหมายมิไดค้ลาดเคล่ือน ยอ่มเป็น
การยงิท่ีแม่นย  าเป็นอนัดีฉนัใด พระอภิญญาแห่งองคส์มเด็จพระบรมไตรโลกนาถสัมมาสัมพทุธเจา้ทั้งหลาย 
ท่ีสอดส่องไปในพระชาติหานหลังทั้ งปวงซ่ึงพระองค์ทรงก าหนดปรารถนานั้ น จะได้มีอันผิดวิปริต
คลาดเคล่ือนแมแ้ต่สกันิดหน่ึงกห็านมิได ้โดยท่ีแทย้อ่มจกัสวา่งไสวแม่นย  าเป็นอนัดี ฉนัใดฉนันั้น 
 เม่ือพูดกันถึงความสามารถถึงความสว่างไสวในการะลึกชาติหนหลังได้น้ี ปุพเพนิวาสนิสสติ
อภิญญาลาภีบุคคลทั้งหลาย ยอ่มมีความสวา่งไสวในการระลึกแตกต่างกนัออกไปดงัน้ีคือ 
 ความสว่างไสวในการระลึกชาติหนหลังได้น้ี แห่งโยธีและพระฤๅษีซ่ึงเป้นเดียรถีย์ภายนอก 
พระพทุธศาสนานั้น ยอ่มเปรียบไดก้บัรัศมีสีแสงแห่งห่ิงหอ้ย 
 ความสวา่งไสวในการระลึกชาติไดแ้ห่งพระปกติสาวกทั้งหลาย ยอ่มเปรียบไดก้บัความสวา่งแห่งคบ
เพลิง 
 ความสว่างไสวในการระลึกชาติไดแ้ห่งนั้นพระอคัรสาวกทั้งหลาย ยอ่มเปรียบไดก้บัแสงสว่างแห่ง
ดาวประกายพรึก 
 ความสวา่งไสวในการระลึกชาติไดแ้ห่งพระปัจเจกพทุธเจา้ทั้งหลาย ยอ่มเปรียบไดก้บัแสงสว่างแห่ง
ดวงจนัทร์เจา้ 
 ความสวา่งไสวในการระลึกพระชาติไดแ้ห่งองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทั้งหลายยอ่มเปรียบได้
กบัแสงสวา่งแห่งสุริยมณฑลอนัแจ่มแจม้ในสารทกาล ซ่ึงตระการไปดว้ยรัศมีเป็นอนัมาก  
 หากจะเปรียบปุพเพนิวาสนุสสติอภิญญาแห่งท่านผูท้รงคุณวิเศษทั้งหลาย กบักิริยาอาการท่ีเดินไป
แลว้มีค าเปรียบเทียบท่ีท่านกล่าวเอาไวว้า่ 
 การระลึกชาติไดแ้ห่งเดียรถียคื์อเหล่าโยคีและพระฤๅษีทั้งหลาย เปรียบดุจการถือไม่ดินยอ่ง จดจอ้ง
ไปแห่งคนตาบอด 
 การระลึกชาติไดแ้ห่งพระปกติสาวกทั้งหลาย เปรียบดุจการเดินแต่ไปบนสะพานไมไ้ผล่  าเดียวแห่ง
คนตาดี 
 การระลึกชาติไดแ้ห่งพระอสีติมหาสาวกทั้งหลาย เปรียบดุจการเดินไปตามมรรคาหนทางแยก ซ่ึง
เป็นทางเดินเทา้ 
 การระลึกชาติไดแ้ห่งพระปัจเจกพทุธเจา้ทั้งหลาย เปรียบดุจการเดินไปตามมรรคาหนทางใหญ่ 
 การระลึกชาติไดแ้ห่งองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งหลาย เปรียบดุจการเดินไปตามมหาวิธี
ถนนใหญ่ เป็นหนทางราชรถบทจรโยธาพหลพาหนะช้างมา้ทั้งหลายเป็นอเนก ซ่ึงเป็นหนทางท่ีแสนจะ
สะดวกสบายสุดประมาณ 
 เพื่อความมีหลกัฐานเป็นท่ีเช่ือถือไดใ้นกรณีแห่งปุพเพนิวาสนุสสติญาณ เธอยอ่มระลึกชาติก่อนได้
เป็นอนัมากคือระลึกชาติได ้
 หน่ึงชาติบา้ง สองชาติบา้ง ส่ีชาติบา้ง หา้ชาติบา้ง สิบชาติบา้ง 



 ยีสิ่บชาติบา้ง สามสิบชาติบา้ง ส่ีสิบชาติบา้ง ร้อยชาติบา้ง พนัชาติบา้ง ตลอดสังวฎัฎกปัอนัมากบา้ง 
ตลอดวิวฎัฎกปัเป็นอนัมากบา้ง ตลอดสงัเวฎฎกปัเป็นอนัมากบา้งโดยอาการระลึกว่า (ในภพโนน้ ตวัเรามีช่ือ
อยา่งนั้น มีโคตรอยา่งนั้น มีผิวพรรณอยา่งนั้น มีอาหารอยา่งนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอ์ยา่งนั้น ๆ มีก าหนดอายุ
เพียงเท่านั้น ๆ คร้ังจิจากภพนั้นแลว้ไดไ้ปเกิดในภพโนน้ แมว้่าในภพนั้นเราก็ไดมี้ช่ืออยา่งนั้น มีโคตรอยา่ง
นั้น มีผิวพรรณอยา่งนั้น มีอาหารอยา่งนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอ์ยา่งนั้น มีก าหนดอายเุพียงเท่านั้น คร้ังจุติจาก
ภพนั้นแลว้ จึงไดม้าเกิดในภพน้ี) เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนไดเ้ป็นอนัมาก พร้อมทั้งอาหาร พร้อมทั้งอุเทศ 
ดว้ยประการฉะน้ี 
 เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงออกจากบา้นตนไปบา้นอ่ืน แลว้ออกจากบา้นนั้นไปยงับา้นอ่ืนอีกออกจาก
บา้นนั้นแลว้กลบัมายงับา้นของตนตามเดิม เขายอ่มจะพึงระลึกไดอ้ยา่งน้ี (ตวัเราไดอ้อกจากบา้นของเราไป
บา้นโนน้ ในบา้นท่ีเราไปนั้นเราไดย้นิอยา่งนั้น ไดน้ัง่อยา่งนั้น ไดทุ้กอยา่งนั้น ไดน้ัง่เฉยอยา่งนั้น แลว้เราได้
ออกจากบา้นนั้นไปยงับา้นโนน้อ่ืนอีก แมใ้นบา้นท่ีเราไปนั้น เราก็ไดย้นิอยา่งนั้นไดน้ัง่อยา่งนั้น ไดพู้ดอยา่ง
นั้น ไดน้ัง่เฉย ๆ อยา่งนั้น แลว้เรากลบัจากบา้นมาสู่บา้นของเราตามเดิม) ฉนัใด 
 ภิกษุเห็นภยัในวฎัสงสารก็ยอ่มจกัเป็นเช่นนั้นกล่าวคือ เม่ือโนม้นอ้มจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ เธอย่อมระลึกชาติหนหลงัไดเ้ป็นอนัมากคือ ระลึกไดห้น่ึงชาติ สองชาติ สามชาติ ส่ีชาติ ห้าชาติ สิบ
ชาติ ยี่สิบชาติ ส่ีสิบชาติ ห้าสิบชาติ ร้อยชาติ พนัชาติ ตลอดสังวฎัฎกปัเป็นอนัมาก ตลอดสังเวฎฎกปัวิวฎัฎ
กปัเป็นอนัมาก โดยอาการระลึกว่า (ในภพโนน้ ตวัเรามีช่ืออยา่งนั้น มีโคตรอยา่งนั้น มีผิวพรรณอยา่งนั้น มี
อาหารอยา่งนั้น เสวยสุขเสวยทุขอ์ยา่งนั้น ๆ  มีก าหนดอายุเพียงเท่านั้น คร้ังจุติจากภพนั้นแลว้ไดไ้ปเกิดใน
ภพโน้น แมใ้นภพนั้น เราก็มีช่ืออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุข
เสวยทุกขอ์ยา่งนั้น ๆ มีก าหนดอายเุพียงเท่านั้น คร้ังจุติจากภพนั้นแลว้จึงไดม้าเกิดในภพน้ี) 
 เธอยอ่มระลึกถึงชาติก่อนไดเ้ป็นอนัมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศดว้ยประการฉะน้ี 
 สรุปความว่า บุคคลท่ีสามารถจะระลึกชาติไดอ้ยา่งแทจ้ริงนั้น ก็คือท่านท่ีไดบ้รรลุปุพเพนิวาสานุส
สติอภิญญา ซ่ึงมีสรรพคุณดังท่ีได้พรรณนามาแล้วเท่านั้ น ส่วนการระลึกชาติก่อนแต่เพียงชาติเดียวอย่าง
กระท่อนกระแท่น โดยมิค่อยจะแม่นย  าและชัดเจนแจ่มใส ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได้แก่บุคคลบางคนในโลก
ปัจจุบนัทุกวนัน้ี ขอท่านผูมี้ปัญญาทั้งหลายจงทราบเอาไวว้่า หาใช่เพราะคุณวิเษคือปุพเพนิวาสานุสสติ
อภิญญาน้ีไม่ โดยท่ีแท้การระลึกชาติได้เช่นนั้ นเป็นสัญญาพิเศษ ซ่ึงเกิดจากวิบากแห่งกุศลท่ีตนได้ตั้ ง
ปรารถนาเอาไวใ้นชาติก่อน นั้นเอาไวเ้ท่านั้น 
 

ทพิพจกัขุอภญิญา 
  
 อภิญญาคือภาวนาท่ีมีตาเป็นทิพยช่ื์อว่า ทิพพจกัขุอภิญญา ก็ทิพพจกัขุอภิญญาน้ีย่อมมีการเสมือน
หน่ึงจกัษุแห่งเทวดาและพระพรหมทั้งหลาย ซ่ึงเป็นการเห็นท่ีแปลกประหลาดมหัศจรรย ์เป็นการสุดวิสัยท่ี
มนุษยธ์รรมดาสามญัมีการเห็นเช่นนั้นได ้มีค  าอธิบายท่ีท่านกล่าวเอาไวว้า่ 



 อนัจกัขปุระสาทหรือว่าประสาทตาของเทวดาชั้นสูงของพระพรหมทั้งนั้น เป็นจกัขปุระสาทท่ีเกิด
จากมหากศุลกรรมอนัประเสริฐ ทั้งเป็นประสาทท่ีปราศจากส่ิงโสโครก เช่น เสมหะ ดี เลือด และลมเป็นอาทิ 
อย่างใดอยา่งหน่ึงมารบกวน ฉะนั้นจึงมีความใสสะอาดเป็นพิเศษ สามารถท่ีจะเห็นส่ิงท่ีไกลท่ีสุดและส่ิงท่ี
เลก็ท่ีสุดไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์แมว้่ามนุสสภูมิคิว่าโลกมนุษยข์องเราน้ีจะตั้งอยู่ห่างไกลจากเทวภูมิคือสวรรค์
โลก ซ่ึงเป็นสถานท่ีอยูข่องเหล่าเทวดาชาวฟ้าทั้งหลายเหล่านั้นสกัเพียงไรกต็ามที และจะตั้งอยูไ่กลแสนไกล
จากพรหมภูมิ ซ่ึงเป็นสถานท่ีสถิตอยูข่องเหล่าพระพรหมผูว้ิเศษทั้งหลายเหล่านั้นมากมายเพียงไรก็ตาม แต่
วา่เทวดาและพระพรหมทั้งหลายทั้งปวงผูมี้ทิพพจกัขคืุอ มีจกัษุอนัเป็นทิพย ์ก็ยอ่มสามารถท่ีจกัแลเห็นความ
เป็นไปในมนุษยโ์ลกน้ีได ้แมส้ถานท่ีล้ีลบัมิดชิดหรือวตัถุท่ีมีส่ิงปกปิดก าบงัอยู ่ผูมี้จกัษุทิพยเ์หล่าน้ีกส็ามารท่ี
จกัแลเห็นได ้นอกจากน้ีส่ิงท่ีเลก็ท่ีสุดคือ ปรมาณู ในขณะท่ีก าลงันัง่อยูก่็ตามหรือในขณะยนือยูก่ต็าม รอบ ๆ 
ตวัเราน้ีลว้นแต่มีปรมาณูคือส่ิงท่ีเลก็ท่ีสุดอยูท่ ั้งนั้น แต่เราไม่สามารถจะแลเห็นดว้ยสายตาธรรมดา จะแลเห็น
ไดก้็แต่สภาพใหญ่ ๆ เช่นความสว่างและความมืด เป็นตน้ เท่านั้น แต่เทวดาและพระพรหมผูมี้ทิพพจกัขุ
ทั้งหลาย ย่อมสามารถแลเห็นปรมาณูคือส่ิงท่ีเล็กท่ีสุดเหล่านั้นไดอ้ย่างสบายฉันใด ทิพพจกัขุอภิญญาลาภี
บุคคลทั้งหลายซ่ึงมีตาทิพย ์กย็อ่มสามารถท่ีจะเห็นส่ิงท่ีไกลท่ีสุดและเลก็ท่ีสุดไดเ้ช่นเดียวกบัเหล่าเทวดาและ
พระพรหมทั้งหลายท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ทิพพจกัขอุภิญญาน้ีท่ีประเสริฐมีคุณวิเศษรอบดา้นคือ นอกจากจะใช้
เพื่อให้สามารถแลเห็นส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงไม่สามารถจะแลเห็นได้ด้วยสายตาโดยตรงแลว้ อภิญญาลาภีบุคคล
ทั้งหลายยงัมีความจ าเป็นท่ีจ าตอ้งใชทิ้พพจกัขอุภิญญาน้ี ประกอบขา้กบัการแสดงอภิญญาชนิดอ่ืน ๆ ไดอี้ก
บางประการ เช่น ในกรณีท่ีอภิญญาลาภีบุคคลเหาะเหินไปในพื้นอากาศเวหาดว้ยอ านาจอิทธิวิธอภิญญา
ดงักล่าวมานั้น ยอ่มจะมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชทิ้พพจกัขอุภิญญาเขา้ก ากบัดว้ยเป็นอยา่งยิ่ง โดยมีเหตุผลท่ี
ท่านอธิบายอาไวใ้นคมัภีร์สัทธมัมปกาสินี ปฏิสัมภิทามรรค อรรถกถาซ่ึงปรากฏเป็นใจความว่า อภิญญาลาภี
บุคคลซ่ึงดั้นดน้ท่องเท่ียวไปบนทอ้งฟ้า เหาะทะยานอยูบ่นนภากาศดว้ยอ านาจอิทธิวิสัย เพื่อความปลอดภยัใน
การท่องเท่ียวไปบนทอ้งฟ้าแห่งตนสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งช านาญในทิพพจกัษุอภิญญา ทั้งน้ีก็โดยมีเหตุผล
ว่าในวิถีท่ีตนเหมาะสมดั้นดน้ไปบนนภากาศนั้นมีบางส่ิงบางอยา่งท่ีเป็นเคร่ืองกีดขวาง ซ่ึงพน้วิสัยแห่งจกัษุ
ธรรมดาจกัแลเห็นได ้หากไม่ใช่ทิพพจกัขเุขา้ก ากบัแลว้บางทีอาจจะเหาะไปชนเอาเคร่ืองกีดขวางวิถีทาง เช่น 
ภูเขาหรือตน้ไม ้ซ่ึงตนไม่สามารถเห็นดว้ยสายตาธรรมดาเขา้กไ็ด ้
 อน่ึงบรรดาสัตวท่ี์มีฤทธ์ิโดยก าเนิดทั้งหลาย อาทิเช่น เหล่านาคหรือครุฑ เม่ือพวกเขามองเห็นมนุษย์
ซ่ึงตามธรรมดาตอ้งเดินดินไม่มีฤทธ์ิอะไร แต่กลบัมีฤทธ์ิเหาะเหินเดินอากาศไดเ้หมือนกบัพวกตนเช่นนั้น 
พวกเขาย่อมจะมีจิตคิดริษยา แลว้พากนัเนรมิตเป็นบรรพตภูเขาและตน้ไมใ้หญ่ข้ึนขวางหน้า หากว่าไม่มี
ทิพพจกัขุอภิญญาก็ไม่สามารถท่ีจกัแลเห็นส่ิงเหล่าน้ีได ้แลว้ก็จะเป็นท่ีแน่นอนเหลือเกินว่า จกัตอ้งเหาะไป
ชนเขา้กบัภูเขาและตน้ไมใ้หญ่ ซ่ึงเจา้พวกอมนุษยผ์ูม้ากไปดว้ยใจริษยามนัพากนัเนรมิตดกัหน้าเอาไว ้จน
ไดรั้บอนัตรายความเจ็บปวดอย่างสาหัสก็เป็นได ้ถา้ใชทิ้พพจกัขุก็จะสามารถมองเห็นอนัตรายท่ีขวางอยู่
ขา้งหนา้ ซ่ึงพน้วิสัยจกัษุธรรมดาจกัเห็นได ้ส่ิงเหล่านั้นแลว้กย็อ่มเป็นท่ีอุ่นใจไดว้า่ การเหาะดั้นดน้ไปบนฟ้า
ของอภิญญาลาภีบุคคลนั้นยอ่มจะเป็นการเหาะไปบนนภากาศท่ีปลอดภยั 



 ในกรณีน้ี หากจะมีปัญหาต่อไปว่า เม่ืออภิญญาลาภีบุคคลก าลงัเหาะไปบนฟ้า แลเห็นส่ิงขวางหนา้ 
เช่น ภูเขาและตน้ไม ้เป็นตน้ เกิดข้ึนในปัจจุบนัทนัด่วนดว้ยการเนรมิตของนาคและครุฑอมนุษยผ์ูมี้น ้ าจิตคิด
ริษยาทั้งหลาย แลว้ควรจะแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้โดยวิธีใด มีค  าวิสัชนาว่าอภิญญาลาภีบุคคลผูเ้หาะไปบน
นภากาศ เม่ือเห็นภูเขาใหญ่และตน้ไม ้เป็นตน้ เกิดข้ึนขวางวิถีทางอยูใ่นระหว่างอากาศดว้ยจกัษุทิพยแ์ลว้ พึง
รีบเขา้ฌานอนัเป็นบาทในทนัใดดว้ยความช านาญแลว้จึงออกจากฌานและอธิษฐานวา่ (ขอใหส่ิ้งท่ีขวางหนา้ 
ไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือตน้ไมก้ต็าม จงอยา่ไดมี้ จงอยา่งตั้งอยูไ่ดเ้ป็นอนัขาด จงกลายเป็นอากาศไป) ในขณะท่ี
ขาดค าอธิษฐานนั่นเอง ส่ิงกีดขวางหน้าเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรและใหญ่ขนาดไหนก็ตาม ก็จะกลายเป็น
อากาศช่องว่างเปิดทางให้อภิญญาลาภีบุคคลตามค าอธิษฐานนั้นทนัท่ี เม่ือเป็นเช่นนั้น อภิญญาลาภีบุคคลผู ้
ก  าลงัวา่ยอยูใ่นฟ้าเวหาหนนั้นกจ็กัพลนัเหาะรุดไปขา้งหนา้ไดโ้ดยปลอดภยัปราศจากภยัอนัตราย 
 อน่ึง วิสัยของผูมี้ฤทธ์ิดว้ยอ านาจอภิญญาซ่งเหาะเหินเดนิอากาศไดน้ั้น เม่ือท่านเหาะไปในท่ีใดท่ี
หน่ึงจนถึงท่ีหมายแลว้ ขณะท่ีจะลงมาจากอากาศ ท่านยอ่มนิยมลงตรงสถานท่ีซ่ึงเลือกแลว้ว่าเป็นท่ีลบัตาม
มหาชน ไม่นิยมเหาะลงตามท่ีซ่ึงมหาชนจบักลุ่มกนัอยู่เป็นหมู่มากเพื่อเป็นการอวดฤทธ์ิเดชแห่งตนเลย 
ดงันั้นหากท่านไม่มีทิพพจุกขอุภิญญาเหาะเหินมาบนอากาศสูงลิบ ไม่เห็นว่าบนพื้นธรณีมีใครอยูท่ี่ไหนบา้ง 
นึกอยากจะเหาะลงมาเวลาใดและสถานท่ีใดกเ็หาะลงมาแต่ส่ง ๆ ไปตามใจปรารถนาเช่นน้ีแลว้ก็อาจจะเหาะ
ลงมาตรงสถานท่ีศ่ึงมิใช่โอกาส เช่น ท่ีท่าน ้ าและประตูหมู่บา้น ซ่ึงมหาชนก าลงัประชุมกนัอยูเ่ป็นหมู่มากเขา้
ได ้อนัจะเป็นเหตุใหค้นทั้งหลายเกิดความตกอกตกใจ นึกวา่ผร้ีายจะมาเอาชีวิตหรือเกิดความเขา้ใจผดิคิดวา่ผี
ป่าจะมาท าร้าน แลว้กจ็ะเกิดความโกลาหลอลหม่านกนัไปใหญ่โต แต่ถา้วา่มีทิพพจกัขอุภิญญาตรวจตราดูให้
ดีเสียก่อนแลว้จึงเหาะลงมายงัพื้นปฐพี ณ สถานท่ีอนัเป็นโอกาสลบัตามมหาชนแลว้ เหตุร้ายย่อมจะไม่
เกิดข้ึนโดยประการทั้งปวง ตามท่ีกล่าวมาน้ีท่านผูมี้ปัญญาก็คงจกัเห็นไดแ้ลว้ว่า ทิพพจกัขอุภิญญาน้ีมีความ
วิเศษเป็นอย่างมากเพียงไร ใช่แต่เท่าน้ีก็หาไม่ ดว้ยยงัมีความวิเศษแห่งทิพพจกัขุอภิญญาท่ีควรจกัน ามากก
ล่าวต่อไปอีกคือ ทิพพจุกขุอภิญญาของท่านท่ีมีวาสนาบารมีเป็นพิเศษนั้นย่อมบนัดาลให้สามารถเห็นหมู่
สตัวท์ั้งหลาย ในขณะท่ีจะตายและในขณะท่ีจะเกิดไดอี้กดว้ย ฉะนั้นทิพพจกัขอุภิญญาของท่านจึงขยายความ
วิเศษให้กวา้งขวางออกไป โดยมีช่ือเรียกอนัเหมาะสมแก่ความวิเศษพิสดารออกไปถึงความรู้แจง้ในการตาย
และการเกิดของสัตวท์ั้งหลายคือ สามารถท่ีจะเห็นเหล่าสรรพสัตวซ่ึ์งก าลงัตายอยู่ในขณะนั้น ดว้ยอ านาจ
อภิญญาตามจิตปรารถนาแลว้ทิพพจกัขอุภิญญาของท่านผูมี้วาสนาบารมีนั้นยงัอ านวยผลให้ท่านเกิดปัญญา
สามารถรู้เห็น (กรรมของสัตว)์ ซ่ึงเป็นตวัการบนัดาลให้สัตวท์ั้งหลายไปบงัเกิดในภูมิต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย ดงัมี
อรรถาธิบายปรากฏในพระคมัภีร์สทัธมัปกาสินีตอนหน่ึงวา่ 
 เม่ือทิพพจกัขุอภิญญาลาภีบุคคลอธิษฐานเพื่อให้เกิดอภิญญาบ่ายหน้าลงไปในนิรยภูมิ โดยมีความ
ประสงคจ์กัเห็นความเป็นไปในเมืองนรกแลว้ ยอ่มเกิดตาทิพยส์ามารถเห็นสัตวท์ั้งหลายซ่ึงก าหนดเสวยทุกข์
ใหญ่อยู่เป็นอนัมากเช่น สัตวน์รกบางพวกก าลงัถูกไฟนรกอนัร้อนแรงเผาไหม ้สัตวน์รกบางพวกก าลงัถูก
นายนิรยบาลลงโทษทุบตี ไดรั้บความทุกขเ์วทนาแสนสาหัส คร้ังเห็นสัตวน์รกทั้งหลายก าลงัเสวยทุกขใ์หญ่
เช่นนั้น อภิญญาลาภีบุคคลท่านยอ่มใคร่ครวญพิจารณาอยูว่า่ 



 (มนัเป็นเพราะบาปกรรมอะไรกนัเล่าหนา สัตวท่ี์น่าสงสารเหล่าน้ีจึงตอ้งมามีชีวิตบาป ไดรั้บความ
ทุกขท์รมานในนรกร้ายเห็นปานฉะน้ี) 
 คราทีนั้น ญาณอนัมีกรรมเป็นอารมณ์ยอ่มจะพลนัอุบติัข้ึนแก่ท่านทนัที ท าให้ท่านมีความสามารถ
ทราบไดอ้ยา่งแจง้ชดัลงไปเองในขณะนั้นว่า สัตวน์รกตนน้ีเคยประกอบกรรมเป็นบาปหยาบช ้าอยา่งน้ีไวจึ้ง
ตอ้งมารับทุกขใ์หญ่เช่นน้ี และสัตวน์รกตนนั้นไดเ้คยประกอบกรรมอนัเป็นบาปหยาบช ้าอยา่งนั้นไวจึ้งตอ้ง
มาเป็นสตัวน์รกเสวยทุกขใ์หญ่เช่นนั้นดงัน้ี เป็นตน้ 
 โดยท านองเดียวกนั คือเม่ือทิพพจกัขอุภิญญาลาภีบุคคล อธิษฐานเพื่อใหเ้กิดอภิญญาบ่ายหนา้ข้ึนไป
บนเมวโลกอนัเป็นท่ีอยูข่องเทวดาทั้งปวง โดยมีความประสงคจ์กัเห็นความเป็นไปในเมืองสวรรคแ์ลว้ ยอ่ม
จกัเกิดตาทิพยส์ามารถเห็นหมู่เทวดาชาวฟ้าทั้งหลาย ซ่ึงเสวยทิพยสมาบติัเป็นสุขอยู่ในสวรรค ์เช่น เทวดา
บางหมู่ก าลงัพากนัเท่ียวเล่นสนุกอยูใ่นสวนขวญัอุทยานทิพยอ์นัมีช่ือว่า สวนนนัทนาวนั เทวดาบางหมู่พา
กนัเท่ียวอย่งสุขส าราญอยู่ในอุทยานทิพยอ์นัมีช่ือว่า มิสกวนั เทวดาบางหมู่พากนัร่ืเริง สนุกสนานอยู่ใน
อุทยานทิพยอ์นัมีช่ือว่า ปารุสกวนั คร้ังเห็นชาวสวรรคท์ั้งหลายเสวยทิพยสมบติัเป็นสุขอยู่หนักหนาเช่นน้ี 
อภิญญาลาภีบุคคลผูเ้ห็นนั้น ท่านจึงพิจารณาใคร่ครวญอยูว่่า (ดว้ยกุศลผลบุญอนัใดเล่าหนา จึงไดมี้โอกาส
มาเกิดเป็นเทพเจา้ชาวฟ้าเหล่าน้ี ซ่ึงตลอดเวลามีแต่เสวยทิพยส์มบติัเป็นสุขอยูเ่ป็นปานฉะน้ี) 
 คราทีนั้น ญาณอนัมีกรรมเนอารมณ์ย่อมจะพน้อุบติัข้ึนแก่ท่านทนัที ท าให้ท่านมรความสามารถ
ทราบไดอ้ยา่งแจ่มชดัลงไปเองในขณะนั้นว่า เทวดาเหล่าน้ีเคยประกอบกรรมอนัเป็นกุศลอยา่งน้ีไว ้จึงไดม้า
เสวยทิพพสมบติัเป็นสุขอยูอ่ยา่งน้ีดงัน้ี เป็นตน้ 
 ทิพพจกัขุอภิญญาซ่ึงขยายความออกไปถึงปัญญาท่ีสามารถรู้เห็นกรรมของสัตว ์อนัเป็นตวัจดัแจง
หรือบนัดาลใหส้ตัวท์ั้งหลายไปเกิดในภพต่าง ๆ ตลอดจนทราบชดัถึงทุกขแ์ละสุขท่ีสตัวเ์หล่านั้นก าลงัไดรั้บ
อยูน้ี่มีช่ือวา่ ยถากมัมูปคญาณ คือความรู้อยา่งแจง้ชดัถึงภาวะท่ีสตัวท์ั้งหลายไปเกิดตามกรรมแห่งตน 
 ผลวิเศษแห่งทิพพจกัขุอภิญญายงัมีอยู่อีก กล่าวคือทิพพจกัขุอภิญญาของท่านท่ีมีวาสนาบารมีเป็น
พิเศษ เช่น องคส์มเด็จพระบรมโลกเชฎฐสัมมาสัมพุทธเจา้และพระอรหันตสาวกผูใ้หญ่บางท่านยอ่มบนัดาล
ให้อภิญญาลาภีบุคคลนั้นสามารถรู้อยา่งชดัแจง้ในเร่ืองภพเร่ืองชาติของสัตวท์ั้งหลาย ท่ีจกัเกดข้ึนในอนาคต
กาล พร้อมทั้งในอนาคตกาล พร้อมทั้งเหตุการณ์ท่ีจกัเกิดข้ึนแก่สัตวเ์หล่านั้นในภายภาคหนา้ รู้แจง้ชดัดีกว่า
โหราจารยซ่ึ์งโลกิยวิชาหลายหม่ืนหลายเท่า โดยสามารถท่ีจะรู้เห็นอยา่งจริงแทแ้น่นอนลงไปว่า (สัตวห์รือ
บุคคลผูน้ี้ เม่ือถึงแก่ชีพพิตกัษยัตายไปแลว้จกัไปเกิดเป็นมนุษยใ์นประเทศนั้น มีนามว่าอย่างนั้น มีบิดามี
มารดาช่ือนั้น จกัตอ้งประสบกบัความสุขหรือความทุกขเ์ช่นนั้น ๆ แลว้ก็จกัตายไปดว้ยเหตุอยา่งนั้น พลนัไป
เกิดในภูมิอ่ืนต่อไปดว้ยอ านาจวฎัสงสาร 
 สตัวห์รือบุคคลผูน้ั้น เม่ือท าการกิริยาตายจากโลกน้ีไปแลว้ จกัไปเกิดเป็นสัตวน์รกในนิริยภูมิขมุนั้น 
ไดเ้สวยทุกขเ์วทนาอนัแสนสาหสัเช่นนั้น ๆ แลว้จกัพน้จากนรกไปเกิดในภูมิอ่ืนต่อไปดว้ยอ านาจวฎัสงสาร 



 สัตวห์รือบุคคลผูน้ั้น เม่ือท ากาลกิริยาตายไปแลว้ จกัไปอุบติัเกิด ณ สวรรคเ์มืองฟ้า เป็นเทพบุตร
เทพธิดาเสวยทิพยสมบติัในเทวภูมินั้น ปรากฏนามอยา่งนั้น เสวยสุขอยูเ่ป็นเวลานานเท่านั้นแลว้กจ็กัพลนัจุติ
ไปเกิดในภูมิอ่ืนต่อไปดว้ยอ านาจวฎัสงสาร) 
 ใช่ว่าจะรู้แจง้ชดัถึงอนาคตกาลของสัตวท์ั้งหลายแต่เพียงเท่าท่ีกล่าวมาน้ีก็หาไม่ดว้ยว่าทิพพจกัขุ
อภิญญาลาภีบุคคลผูมี้บารมีเป็นพิเศษทั้งหลาย ยงัมีญาณวิเศษไกลยิง่นกั สามารถท่ีจกัทราบชดัไปถึงภพชาติ
สุดทา้ยของสัตวท์ั้งหลายอีกดว้ย โดยท่ีเม่ือท่านไดพ้บเห็นบุคคลผูใ้ดผูห้น่ึงแลว้ก็อาจจะรู้ไดด้ว้ยอ านาจญาณ
วิเศษว่า (บุคคลผูน้ี้มีวาสนาบารมีสูง เคยประกอบกุศลกรรมส าคญัในอดีตชาติแลว้ปรารถนามรรคผล
นิพพาน ดงันั้นในอนาคตกาลภายภาคหนา้ เม่ือเขาเกิดเป็นมนุษยห์รือเป็นเทวดามีนามว่าอยา่งนั้น ๆ ก็จกัได้
พบกบัศาสนาของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ซ่ึงจกัเสดจ็มาตรัสรู้หรือมาตรัสพระปรมาภิเษก สมัโพธิญาณ
ในอนาคตกาลพระองคน์ั้น คร้ังฟังธรรมแลว้ก็จกับรรลุมรรคผลนิพพาน ส าเร็จเป็นพระอรหันตอ์ริยบุคคล
ในชาตินั้นอยา่งแน่นอน) 
 ทิพพจกัขอุภิญญาซ่ึงขยายความออกไปถึงปัญญาท่ีสามารถรู้ภพรู้ชาติของสัตวท์ั้งหลาย ตลอดจนรู้
ชัดถึงชาติสุดทา้ยคือ ชาติท่ีเขาได้มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพาน ส าเร็จเป็นพระอรหันต์อริยบุคคลใน
อนาคตกาล เช่นน้ีมีช่ือเรียกวา่อนัเหมาะสมแก่กรณีวา่ อนาคตตงัสญาณ คือความรู้แจง้เป็นพิเศษถึงเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซ่ึงปรากฏข้ึนในอนาคต 
 ส่วนปฏิบติัการแห่งทิพพจกัขุอภิญญาน้ีคือ อภิญญาลาภีบุคคลตอ้งเขา้ฌานอนัเป็นบาทเสียก่อนเพื่อ
ปลุกสมาธิท่ีมีอยู่ให้เขม้แข็ง คร้ังแลว้จึงออกจากฌานและกระท าการอธิษบานขอให้พบเห็นส่ิงท่ีตนตอ้ง
ประสงค์ แลว้ก็เขา้ปาทกฌานคือฌานท่ีเป็นบาทอีก คร้ังออกจากฌานแลว้ทิพพจกัขุอภิญญาวิถีจึงจะเกิด 
เม่ือทพพจกัขุอภิญญาวิถีเกิดข้ึนแลว้อภิญญาลาภีบุคคลนั้นย่อมมีจกัษุเป็นทิพย ์สามารถท่ีจะแลเห็นส่ิงท่ี
ตอ้งการเห็นไดส้มประสงคส์ าหรับปฏิบติัการเพื่อให้บงัเกิดจุตูปปาตญาณและยถากมัมูปคญาณนั้น หาก
บรรดาสัตวห์รือบุคคลท่ีตอ้งการจะรู้ปรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้ สามารถเห็นดว้ยสายตาธรรมดาแลว้ไซร้ อภิญญา
ลาภีบุคคลท่านยอ่มไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ฌาน อธิษฐานให้บงัเกิดทิพพจกัขอุภิญญาเพื่อให้เห็นสัตว์
หรือบุคคลเสียก่อนเลย เพราะสัตวห์รือบุคคลนั้นปรากฏตรงหนา้ให้เห็นดว้ยตาธรรมดาอยูแ่ลว้ ท่านยอ่มเร่ิม
เขา้ฌานอธิษฐานให้เกิดจุตูปปาตญาและยถากมัมูปญาณ เพื่อท่ีจะรู้แจง้ในการเกิดการตายและการไปเกิดตาม
อ านาจกรรมแห่งสัตวฺบุคคลนั้นเลยทีเดียว แต่ถา้สัตวบุ์คคลท่ีตนตอ้งการจะรู้อยูห่่างไกลหนกัหนา ไม่สามาร
แลเห็นดว้ยตามธรรมดาได ้อภิญญาลาภีบุคคลท่านย่อมเขา้ฌานอธิษฐานทิพพจกัขุอภิญญา เพื่อให้แลเห็น
สตัวบุ์คคลนั้นเสียก่อน แลว้จึงค่อยอธิษฐานใหเ้กิดจุตูปปาตญาณและยถากมัมูปคญาณ เพื่อท่ีจกัรู้แจง้ในการ
เกิดการตายและการไปเกิดตามอ านาจกรรมแห่งสตัวบุ์คคลนั้นในภายหลงั 
 ส าหรับปฏิบติัการเพื่อให้เกิดอนาคตงัสญาณก็ยอ่มเป็นไปในท านองเดียวกนั กล่าวคือถา้สัตวบุ์คคล
ซ่ึงเป็นผูท่ี้ตนตอ้งการจะรู้อนาคตของเขาไม่ปรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้ แต่อยูไ่กลแสนไกลหนกัหนาไม่สามารถ
เห็นดว้ยตาธรรมดาไดเ้ช่นน้ี อภิญญาลาภีบุคคลท่านยอ่มเขา้ฌานอธิษฐานให้เกิดทิพพจกัขุอภิญญาเพื่อให้แล
เห็นเสียก่อน แลว้จึงค่อยอธิษฐานใหเ้กิดอนาคตตงัญาณ เพื่อใหรู้้แจง้เป็นพิเศษถึงเหตุการณ์ท่ีจะพึงบงัเกิดข้ึน



แก่สัตวบุ์คคลท่ีตอ้งการจะรู้นั้นทีหลงั ถา้ผูท่ี้จะตอ้งการจะรู้นั้นอยูใ่กล ้ๆ แลไดเ้ห็นเฉพาะหนา้ดว้ยตาธรรมดา
อยูเ่ป็นอนัดี ในกรณีเช่นน้ีอภิญญาลาภีท่านยอ่มไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ฌานอธิษฐานทิพพจกัขอุภิญญา
ให้เสียเวลา รวบรัดไปเขา้ฌานอธิษฐานให้เกิดอนาคตดงัสญาณ เพื่อท่ีจกัรู้จกัเขา้ถึงเหตุการณ์ในอนาคต
เสียเลยทีเดียวกไ็ด ้
 เพื่อความมีหลกัฐานในกรณีแห่งทิพพจกัอภิญญา ตลอดจนจุตูปปาตญาณ ยถากมัมูปคตญาณ และ
อนาคตตงัสญาณ ตามท่ีพรรณนามมาน้ี ขอให้ท่านผูมี้ปัญญาทั้งหลาย พึงตั้งใจสดบัพระพุทธพจน์บทพระ
บาลีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีต่อไป ซ่ึงมีใจความดงัต่อไปน้ี 
 ภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสารนั้น เม่ือโนม้นอ้มจิตไปเพื่อรู้จุติของสัตวท์ั้งหลาย เธอยอ่มแลเห็นผมูส้ัตว์
ท่ีก าลงัจุติ ก าลงัอุปบติัเลว ประณีต มีผิวพรรณ มีผิวพรรณงาน มีผิวพรรณทรามไดดี้ ตกยากดว้ยทิพพจกัษุ
อนับริสุทธ์ิล่วงจกัษุของมนุษย ์ยอ่มรู้ชดัซ่ึงหมู่สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ 
 สัตวเ์หล่าน้ีประกอบดว้ยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา้ เป็นมิจฉาทิฎฐิ ยึดถือ
การกระท าดว้ยอ านาจมิจฉาทิฎฐิ เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก เขายอ่มเขา้ถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก 
 ส่วนสัตวเ์หล่าน้ีประกอบดว้ยกายสุจริต ไม่ไดติ้เตียนพระอริยเจา้ เป็นสัมมาทิฎฐิยึดถือการกระท า
ดว้ยอ านาจสมัมาทิฎฐิ เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก เขายอ่มเขา้ถึงสุคติ ดโลกสวรรค ์ดงัน้ี 
 เธอย่อมแลเห็นหมู่สัตวท่ี์ก าลงัจุติก าลงัอุปบติั เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทรามไดดี้ ตก
ยากดว้ยทิพพจกัษุอนับริสุทธ์ิล่วงจกัษุของมนุษย ์ยอ่มรู้ชดัซ่ึงหมู่สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม ดว้ยประการฉะน้ี 
 เปรียบเหมือนปราสาทตั้ งอยู่ ณ หนทาง ๓ แพร่งท่ามกลางพระนคร บุรุษผูมี้จักษุดียืนอยู่บน
ประสาทนั้น เขาย่อมจะพึงแลเห็นหมู่ชนทั้งหลายซ่ึงก าลงัเขา้ไปสู่เรือนบา้ง ก าลงัออกจากเรือนบา้ง ก าลงั
สญัจรไปมาเป็นทิวแถวอยูใ่นถนนบา้ง นัง่อยูท่ี่หนทาง ๓ แพร่งบา้ง ท่ามกลางพระนครบา้ง แลว้เขาก็ยอ่มจะ
รู้ไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ ชนเหล่าน้ีก าลงัเขา้สู่เรือน ชนเหล่าน้ีก าลงัออกจากเรือน ชนเหล่าน้ีก าลงัสญัจรเป็นทิวแถว
อยูใ่นถนน ชนเหล่าน้ีก าลงันัง่อยูท่ี่หนทาง ๓ แพร่ง ท่ามกลางพระนครอุปมานี ฉนัใด 
 ภิกษุผูเ้ห็นภยัในวฎัสงสาร ก็ยอ่มจกัเป็นเช่นนั้น เม่ือเธอโนม้นอ้มจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบติัของสัตว์
ทั้งหลาย เขายอ่มแลเห็นหมู่สัตวท่ี์ก าลงัจุติ ก าลงัอุปบติั เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี้ ตก
ยาก ดว้ยทิพพจกัษุอนับริสุทธ์ิล่วงจกัษุของมนุษย ์ยอ่มรู้ชดัซ่ึงหมู่สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ 
 สัตวเ์หล่าน้ีประกอบดว้ยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา้ เป็นมิฉามิฎฐิยึดถือการ
กระท าดว้ยอ านาจมิจฉาทิฎฐิ เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก เขายอ่มเขา้ถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก 
 ส่วนสัตว์เหล่าน้ี ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ได้ติเตียนพระอริยเจ้า เป็น
สัมมาทิฎฐิยึดถือการกระท าดว้ยอ านาจสัมมาทิฎฐิ เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเขา้ถึงสุคติโลก
สวรรค ์ดงัน้ี 
 เธอย่อมแลเห็นหมู่บา้นสัตวท่ี์ก าลงัจุติ ก าลงัอุบติั เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี้ 
ตกยาก ดว้ยทิพพจกัษุอนับริสุทธ์ิล่วงจกัษุของมนุษยย์่อมรู้ชดั ซ่ึงหมู่สัตวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมดว้ยประการ
ฉะน้ี 



 ท่านผูมี้ปัญญาทั้งหลาย อภิญญาซ่ึงเป็นผลวิเศษอนัเกิดจากฌานสมาบติัซ่ึงจดัเป็นวิกขมัภนวิมุติ ยอ่ม
ปรากฏมีอยูโ่ดยแทจ้ริงตามท่ีพรรณนามาน้ี 
 เม่ือท่านไดอุ้ตส่าห์ติดตามเคร่ืองอภิญญามาเป็นเวลานาน เราท่านก็ยอ่มจกัเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ 
อนัการบ าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรมฐานจนไดบ้รรลุฌานสมาบติั ซ่ึงจดัเป็นวิกขมัภนวิมุตติในระดบัสูงสุดแลว้ 
ยอ่มจกัไดรั้บผลวิเศษอนัผอ่งแผว้ในปัจจุบนัชาติน้ีคือ ดว้ยเดชอ านาจแห่งฌานสมาบติัหรือวิกขมัภนวิมุตติท่ี
บรรลุแลว้นั้น ยอ่มส่งผลใหไ้ดเ้ป็นอภิญญาลาภีบุคคลสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ และแสดงปาฎิหาริยต่์าง 
ๆ ไดเ้ป็นพิเศษอยา่งมหศัจรรยเ์หนือมนุษยธ์รรมดาสามญัทัว่ไป 
 ดงันั้นในโอกาสต่อไปน้ี หากท่านไดศึ้กษาคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา พบขอ้ความท่ีท่านพระโบ
ราณาจารยพ์รรณนาไวซ่ึ้งเก่ียวกบัอิทธิปาฏิหาริยอ์ยา่งนั้นอยา่งน้ี หรือพระสงฆส์าวกสมเดจ็พระชินสีห์ท่ีทรง
คุณวิเศษเป็นพระอรหันตท์ั้งหลายสามารถท่ีจกัแสดงอิทธิปาฎิหาริยไ์ดอ้ย่างนั้นอย่างน้ี ก็จงอย่าไดมี้ความ
เคลือบแคลงสงสัยหรือคิดนอ้มเอาปาฎิหาริยน์ั้นเอามาเทียบเคียงกบัธรรมในปัจจุบนัขอ้หน่ึงขอ้ใดให้ยุง่และให้
วุ่นวายไปเปล่า ๆ เลย มนัไม่ถูกดกอกคือว่ามนัผิดเพราะอิทธิปาฎิหาริยอ์นัแปลกประหลาดมหัศจรรยเ์หนือ
มนุษยธ์รรมดาสามญัยอ่มปรากฎวา่มีอยูใ่นองคส์มเดจ็พระสรรเพช็รสมัมาสมัพทุธเจา้และเหล่าพระอริยสงฆ์
สาวกผูเ้ป็นอภิญญาลาภีบุคคลอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีท่านกล่าวเอาไวด้ว้ยความมุ่งหมายจะหลอกลวงกนั
เล่นเป็นโวหารมุสาวาทหรือว่ากล่าวเอาไวด้ว้ยความคาดคิดจกัให้เป็นปริศนาตามท่ีนกัปราชญรุ่์นหลงัผูม้าก
ไปดว้ยจินตามยปัญญาชอบว่ากล่าวกนัอยูบ่่อย ๆ นั้นเลย โดยท่ีแทข้อ้ความในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัอิทธิปฏิหาริยต่์าง ๆ ย่อมเกิดข้ึนไดด้ว้ยอ านาจแห่งอภิญญาอนัเป็นผลวิเศษแห่งฌานสมาบติั
หรือวิกขมัภนวิมุติติน่ีเอง 
 โดยนัยตรงกันข้ามคือถ้าหากจะมีผูใ้ดใครผูห้น่ึงซ่ึงเป็นคนอะไรก็ไม่รู้อยู่ ๆ ก็มาท าท่าท าทาง
อวดอา้งส าแดงตนวา่เป็นคนมีฤทธ์ิเดชไดส้ าเร็จธรรมจากถ ้าจากป่า และมีอิทธิปาฏิหาริยเ์หนือมนุษยธ์รรมดา
มีหูตาเป็นทิพย์สามารถท่ีจักเห็นผีและคุยกับเปรตเหล่านั้ นได้เพราะเป็นเพื่อนกัน หรือสามารถท่ีจะรู้
เหตุการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ย่างแม่นย  า และจะเสกเป่ากอ้นดินกอ้นหินให้เป็นทองค าก็ไดอ้าการเหล่าน้ี เป็นตน้ 
ก่อนท่ีจะเช่ือถือไปตามท่านวา่กค็วรจะระงบัยบัย ั้งใจเอาไวพ้ิจารณาใคร่ครวญดูใหแ้น่เสียก่อน อยา่งเพิ่งปลง
ในเล่ือมใสและเช่ือถือไปอย่างงมงาย ถา้ผูว้ิเศษนั้ นท่านได้เคยบ าเพ็ญสมถกรรมบานจนได้บรรลุฌาน
อภิญญา ความวิเศษและฤทธ์ิเดชของท่านกย็อ่มจะมีอยูจ่ริงตามท่ีโฆษณา แต่ถา้เป็นแต่เพียงคนโง่เขลาเจา้เล่ห์ 
มีสันดานเสเพล ไม่เคยบ าเพญ็กรรมฐานภาวนา ไดแ้ต่นั่งหลบัหูหลบัตามืดต้ือส าแดงให้คนทั้งหลายรู้ว่าน่ี
แหละคือการบ าเพญ็ภาวนาของตวัขา้ แลว้จะมาอวดอา้งว่ามีฤทธ์ิมีเดช ความวิเศษมหัศจรรยข์องเขานั้นมนั
จะเป็นความเป็นจริงไปไดอ้ย่างไร เพราะเขาไม่เคยบรรลุฌานสมาบติัและไม่ไดเ้ป็นอภิญญาลาภีบุคคลใน
ชาติปัจจุบนัดงักล่าวมาแลว้ทั้งหมดนั้น 
 เม่ือได้ทราบผลวิเศษแห่งฌานสมาบติัว่าอาจท าให้ส าเร็จเป็นอภิญญาลาภีบุคคลในชาติปัจจุบนั
ดงักล่าวมา ปัญหาต่อไปก็มีอยูว่่าในชาติหนา้เล่าจกัเป็นอยา่งไร คือผงวิเศษแห่งฌานสมาบติัหรือวิกขมัภนวิ
มุติในชาติน้ีกพ็อจะทราบแลว้ละวา่ อาจใหไ้ดเ้ป็นอภิญญาลาภีบุคคลสามารถท่ีจะแสดงฤทธ์ิต่าง ๆ ไดต้ามใจ



ปรารถนาแลว้ ในชาติหน้าเล่าฌานสมาบติัวิกขมัภนวิมุตติสามารถให้ผลวิเศษในชาติหน้าเป็นอย่างไร เม่ือจะ
แกปั้ญหาน้ีให้รวบรัดก็ตอ้งวิสัชชนาว่า ฌานสมาบติัวิกขมัภนวิมุตติน้ีอ านาจบนัดาลฌานลาภีบุคคลให้ได้
ประสบสุขสงบวิเศษในชาติต่อไปโดยบนัดาลให้ไปอุบติัเกิดเป็นพระพรหมผูว้ิเศษ ณ พรหมโลกแดนไกล
แน่นอนไม่ตอ้งสงสัย ตามหลกัในพระพุทธศาสนาท่านไดก้ล่าวเอาไวอ้ยา่งนั้น ถา้ผูใ้ดไดฌ้านสมาบติัชั้นใด
ชั้นหน่ึงตั้งแต่ปฐมฌานเป็นตน้ข้ึนไป ถา้เขาเหล่านั้นเวลาตายเขาเขา้ฌานตายเขาจะตอ้งไปเกิดอยูใ่นพรหม
โลกตามแต่ฌานนั้น ถา้ไดรู้ปฌานก็จะไปเกิดในรูปพรหม ถา้เขาเหล่านั้นไดบ้  าเพญ็เพียรภาวนาสมถกรรม
ฐานจนไดถึ้งอรูปฌานแลว้ คนพวกนั้นเขา้ฌานตายพวกเขาเหล่านั้นก็จะไปเกิดในอรูปพรหม อนัน้ีเป็นสัจจธรรม
อีกอย่างหน่ึงตามหลกัของในพระพุทธศาสนาของเราท่านทั้งหลายอนัน้ีแน่นอนไม่เปล่ียนแปลง ถา้พวกท่าน
ทั้งหลายอยากจะไดอ้ภิญญาท่ีแทจ้ริงแลว้เวลาบ าเพญ็กุศลทุก ๆ คร้ังก็ตอ้งตั้งความปรารถนาขอใหไ้ดอ้ภิญญา
ดว้ย ท่านจึงจะเป็นผูท่ี้ไดอ้ภิญญาสมปรารถนา ถา้พวกท่านไม่ไดตั้งความปรารถนาเอาไวใ้นเวลาท่ีพวกท่าน
ไดบ้ าเพญ็กุศลหรือในเวลาท่ีพวกท่านทั้งหลายไดบ้ าเพญ็บารมีแลว้ พวกท่านก็จะไม่ไดอ้ภิญญาดงักล่าวมา
ทั้งหมดน้ีแน่นอน ฌานก็ดี อภิญญาก็ดี ตอ้งบ าเพญ็กุศลหรือบารมีตอ้งตั้งความปรารถนาเอาไวทุ้ก ๆ คร้ังจึง
จะไดรั้บผล ถา้มิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บผลแน่นอนเพราะว่าพระอรหนัตน์ั้นมีอยูส่ามประเภทดว้ยกนั (๑) ประเภท
สุกขวิปัสสโก ส าเร็จเป็นพระอหันต์แต่ไม่มีฤทธ์ิมีอภิญญาใด ๆ ทั้ งนั้ น (๒) ประเภทท่ีได้อภิญญาทั้ ง ๖ 
ส าเร็จเป็นพระอรหันตพ์ร้อมดว้ยไดอ้ภิญญาทุก ๆ ชนิด สามารถแสดงฤทธ์ิไดทุ้ก ๆ ชนิดตามอ านาจของ
อภิญญาดังท่ีกล่าวมาทั้ งหมดขา้งตน้นั้นว่าด้วยอ านาจของอภิญญาต่าง ๆ นั้ น (๓) ประเภทท่ีได้เตวิชโช
หรือวชชสาม สามารถท าให้เกิดทิพพจกัษุได ้ถา้ท่านท ากุศลหรือบ าเพ็ญบารมีเพียงแต่ปรารถนาให้ส าเร็จ
เป็นพระอรหันตอ์ยา่งเดียวเท่านั้น ท่านก็จะไดเ้ป็นพระอรหนัตป์รเภทสุกขวิปัสสกประเภทไดอ้ภิญญาอะไร
ดงัพระจกัขบุาลเถระช่ือวา่ เป็นพระอรหนัต ์แต่ไม่ไดอ้ภิญญาอะไรเลยถา้ท่านท ากศุลหรือบ าเพญ็บารมีทุก ๆ 
คร้ังแลว้ตั้งความปรารถนาขอให้ส าเร็จเป็นพระอรหันตพ์ร้อมดว้ยไดอ้ภิญญาทั้ง ๖ แลว้ ท่านก็จะเป็นผูท่ี้
ส าเร็จเป็นพระอรหันตแ์ละไดอ้ภิญญาต่าง ๆ ดงัพวกพระอสีติมหาสาวกทุก ๆ องค ์เช่น พระสารีบุตรหรือ
พระโมคคลัลานเถระ หรือพระอนุรุทเถระ เป็นตน้ 
 

แนวทางการปฏิบัติธรรม กรรมบานทั้ง ๒ 
สมถกรรมบานและวปัิสสนากรรมฐาน 
ตามหลกัการปฏิบัตใินวสุิทธิมรรค 

 
 ท่านไดก้ล่าวเอาไวใ้นวิสุทธิมรรคว่าเป็นหนทางอนัเอกท่ีจะน าไปสู่สันติสุขนั้น องคส์มเด็จพระ
สมัมาสัมพุทธเจา้ไดท้รงสั่งสอนไวโ้ดยครบถว้นบริบูรณ์แลว้มี ๗ ประการคือ (๑) สีลวิสุทธิ-ศีลบริสุทธ์ิ (๒) 
จิตฺตวิสุทฺธิ-จิตบริสุทธ์ิ (๓) ทิฎฐิวิสุทธิ-ความเห็นบริสุทธ์ิ (๔) กงัขาวิตรณวิสุทธิ-ความเห็นบริสุทธ์ิเพราะพน้



ความสงสัย (๕) มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธ์ิ-ความบริสุทธ์ิเพราะรู้ว่าทางหรือมิใช่ทาง (๖) ปฏิปทาญาณทสั
สนวิสุทธิ-ความบริสุทธ์ิเพราะรู้ปฏิทาเห็นทางด าเนิน (๗) ญาณทสัสนวิ สุทฺธิ-ความบริสุทธ์ิเพราะญาณเห็น
นิพพาน 
 วิสุทธิมรรคทั้ง ๗ น้ี เม่ือย่อให้สั้ นแลว้ ไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยจดัดงัน้ี (๑) สีลวิสุทฺธิเป็นศีล 
(๒) จิตฺตวิสุทฺธิเป็นสมาธิ (๓) วิสุทฺธิอีก ๕ ชนิดนั้นเป็นปัญญา หากจะจดัเป็นกรรมฐานได ้๒ อยา่ง คือ (๑) 
สมถกรรมฐาน ศีลและสมาธิ (๒) วิปัสสนากรรมฐาน ปัญญา โดยเหตุน้ีควรจะไดท้ราบเอาไวใ้นท่ีน้ีดว้ยเร่ือง
สมถกรรมฐานก่อน ความจริงสมถะคือความสงบใจไม่มีนิวรณ์น้ีหมายเอาจิตฺตวิสุทฺธิคือสมาธิเท่านั้น แต่ท่ี
อนุโลมศีลเขา้อยูใ่นสมาธิก็มุ่งหมายเฉพาะความส ารวมและระเบียบพิธีการต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจยัแก่จิตฺตวิสุทธิ
เป็นประการส าคญั 
  

สีลวสุิทธิ 
 ศีลเป็นส่ิงจ าเป็นเบ้ืองตน้ท่ีจะตอ้งปฏิบัติให้บริสุทธ์ิ เพราะความบริสุทธ์ิหมดจดแห่งศีลนั้นจะ
เป็นปทฎับานให้เกิดสมาธิไดโ้ดยง่าย ถา้ศีลดีสมาธิก็กิดเร็ว ถา้ศีลไม่ดีสมาธิก็เกิดชา้ เสมือนกบัการปลูกตึก
ตอ้งวางรากให้มัน่คงเสียก่อน จึงจะปลูกตวัตึกอาคารข้ึนไดไ้ม่พงัทลาย ฉันใด แมก้ารท าสมาธิปัญญาก็ตอ้ง
ท าศีลใหบ้ริสุทธ์ิเสียก่อน ฉนันั้น สีล แปลว่า เวน้ หมายถึง เวน้การท าบาปทุจริตต่าง ๆ ทั้งทางกายวาจา องค์
ธรรม ไดแ้ก่ วิรตีเจตนาเจตสิก ความตั้งใจงดเวน้บาป เช่น เวน้ฆ่าสัตว ์เวน้การลกัทรัพย ์เวน้การประพฤติผดิ
ในกาม เวน้พดูเทจ็ เวน้พดูส่อเสียด เวน้พดูค าหยาบ เวน้พดูเพอ้เจอ้ เวน้เล้ียงชีวิตผดิ เป็นตน้ 
 การท่ีจะใหศี้ลสมบูรณ์นั้นจะตอ้งปฏิบติัตามจตุปาริสุทฺธิศีล ๔ ประการคือ 
 (๑) ปาฎิโมกสังวรศีล ศีลท่ีส ารวมในพระปาฏิโมกข์อนัเป็นสิกขาบทท่ีเลิศ ซ่ึงองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ทรงบญัญติัไวเ้ป็น ๓ ประเภท ไดแ้ก่ (๑) ภิกขุสิกขาบท สิกขาบทส าหรับพระภิกษุสงฆ์
จะตอ้งปฏิบติัมี ๒๒๗ สิกขาบท (ของพระภิกษุณีมี ๓๑๑ สิกขาบท) (๒) สามเณรสิกขาบทสิกขาบทส าหรับ
สามเณรประพฤติปฏิบติัมี ๑๐ สิกขาบท และเสขิยวตัร ๗๕ (สามเณรสิกขาบทก็เช่นกนั (๓) คหฎัฐสิกขาบท 
สิกขาบทส าหรับคฤหัสถผ์ูอ้ยูค่รองเรือนไดแ้ก่ ศีล ๕ ศีล ๘ หารท่ีจะรักษาปฏิโมกขสังวรศีลให้สมบูรณ์นั้น
ตอ้งอาศยัเหตุ ๓ ประการคือ (๑) ตอ้งสมบูรณ์ดว้ยอารมณ์ปฏิบติั มีสติอยูเ่สมอ (๒) ตอ้งเห็นภยัในวฎัสงสาร 
(๓) ตอ้งสมาทานสิกขาบทนั้น ๆ  
 ปาฏิโมกขสังวรศีลน้ีจะบริบูรณ์ไดต้อ้งอาศยัศรัทธาเป็นทฎัฐาน เพราะศรัทธาเป็นเคร่ืองช่วยค ้าจุน
สนับสนุนให้ศีลตั้งอยู่ได ้และพระปาฏิโมกขสังวรศีลจะบริสุทธ์ิไดด้ว้ยการแสดงอาบติัและการอยู่ปริวาส
กรรม 
 (๒) อินทรีสังวรศีล ศีลท่ีส ารวมอินทรียท์ั้ง ๖ คือ ส ารวม ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไม่ให้บาปทุจริต
เกิดข้ึนทางทวารทั้ง ๒ น้ี โดยใชส้ติสังวร ระวงัดว้ยสติ ระลึกทนัปัจจุบนัขณะเห็นกนั โลภะ โทสะ และบาป
ทุจริตต่าง ๆ ไม่ให้เกิดข้ึน แมข้ณะไดย้ิน ขณะรู้กล่ิน ขณะรู้รส ขณะรู้สึกสัมผสัขณะนึกคิดหรือขณะเปล่ียน



อิริยาบถก็มีสติระลึกไดท้นัเสมอ อินทรียส์ังวรจึงจะบริสุทธ์ิสมบูรณ์ได ้ทั้งน้ีก็อาศยัลงมือปฏิบติัวิปัสสนา
เป็นส าคญั 
 (๓) อาชีวปาริสุทธฺสีล ศีลท่ีมีอาชีพบริสุทธ์ิ เวน้มิจฉาชีพทุก ๆ ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรพชิต
ทั้งหลาย มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแสวงหาปัจจยัให้เป็นไปโดยบริสุทธ์ิ การมีอาชีพบริสุทธ์ินั้นตอ้งเวน้การ
แสวงหาปัจจยัด้วยมิจฉาชีพ อนัเป็นบาปธรรม ๕ อย่างคือ (๑) เวน้แสวงหาดว้ยการหลอกลวง (๒) เวน้
แสวงหาด้วยการยกย่องเพื่อให้ได้มา (๓) เวน้แสวงหาด้วยการแสดงนิมิต สัญญาเคร่ืองหมาย (๔) เวน้
แสวงหาดว้ยการใชอ้  านาจบงัคบัขู่เขญ็ (๕) เวย้แสวงหาดว้ยการเอาลาภแลกลาภ 
 (๔) ปัจจยัสันนิสสิตสีล ศีลท่ีเกิดจากการอาศยัปัจจยั ๔ เป็นศีลท่ีได้จากการพิจารราปัจจยัทั้ ง ๔ 
ในขณะท่ีบริโภคใชส้อย ไดแ้ก่ (๑) พิจารณาในจีวรเคร่ืองนุ่งห่มว่า จีวรน้ีเป็นสักว่าอาศยันุ่งห่ม เพื่อกนัสัตว์
เล้ือคลานและเหลือบ ยุง บุง้ ร้ิน เพื่อกนัความละอาย มิใช่เพื่อความสวยงาม ตลอดถึงพิจารณาเห็นเป็นธาตุ
สกัแต่กระทบกายแลว้ดบัไป หาใช่สตัว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา กห็าไม่ (๒)พิจารณาบิณฑบาตอาหารท่ีบริโภค
ว่าเป็นเคร่ืองอาศยัเล้ียงชีพไปวนัหน่ึง ๆ ไม่ใช่เพื่อเปล่งปลัง่สวยงาม เพื่อกนัความหิวกระหาย เพื่อประพฤติ
พรหมจรรยเ์ท่านั้น ตลอดจนพิจารณาเห็นเป็นธาตุสักแต่อาหารท่ีบริโภคปรากฏรสเพียงขณะล่วงล าคอ
เท่านั้น กระทบกบัล้ิน รู้รสแลว้ดบัไป ล้ินไปอยูทุ่กขณะมิไดข้าดสาย ไม่ใช่สัตว ์ชีวะ บุคคล ตวัตน เรา เขา 
ไม่ (๓) พิจารณาเสนาสนะ ท่ีนั่งท่ีนอนน้ีเป็นเพียงท่ีอยู่อาศยัเพื่อกนัความร้อนหนาว เพื่อกนัเหลือบ ยุง บุง้ 
ร้ิน และสัตวเ์ล้ือยคลานต่าง ๆ มิใช่เพื่อความโอ่อ่าสวยงามวิจิตรตระการตาแต่อยา่งไร ตลอดถึงพิจารณาเห็น
เป็นธาตุกระทบกายแลว้แตกดบัไป ไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา (๔) พิจารณาในคิลานเภสัช ยาแกไ้ข 
หรือยารักษาโรคต่าง ๆ ท่ีท าลา้งใชบ้  าบดัโรคภยัไขเ้จ็บว่า สักว่าเป็นยาเพื่อบ าบดัโรคให้หายเพื่อก าจดัทุก
เวทนา มิใช่เพื่อบ ารุงกามแต่อย่างใด ตลอดจนพิจารณาเป็นธาตุยาน้ีเป็นธาตุ เม่ือบริโภคเขา้ไปแลว้ย่อม
ปรากฏรสหรือเยน็ ร้อน มากระทบแลว้ดบัไป ไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา เม่ือไดพ้ิจารณาดว้ยประการ
ฉะน้ีปลว้กบ็ริสุทธ์ิ เพราะกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง บาปอกศุลทุจริตทั้งหลายเกิดข้ึนไม่ได ้
 สีลวิสุทธ์ิ ความบริสุทธ์ินั้นบริสุทธ์ิไดด้ว้ย ๔ ประการคือ 
 ๑. เทศนาบติั บริสุทธ์ิได้ด้วยการแสดงอาบติั หมายถึงปาฏิโมกขสังวรศีล ถา้อาบติัเบาก็แสดง
อาบติั ถา้อาบติัหนกั เช่น สงัฆาทิเลสตอ้งอยูป่ริวาสกรรมแลว้จึงจะถือวา่บริสุทธ์ิอยูร่วมกบัคณะสงฆไ์ด ้
 ๒. สังวร บริสุทธ์ิไดด้ว้ยการส ารวม หมายถึงอินทรียส์ังวรศีล ซ่ึงจะบริสุทธ์ิดว้ยการระวงั ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ใจ ไม่ใหกิ้เลสเกิดข้ึนโดยการมีสติอยูทุ่กเม่ือ 
 ๓. ปริเยาสนา บริสุทธ์ิไดด้ว้ยการแสวงหา หมายถึงอาชีวปาริสุทธิศีล ศีลท่ีมีอาชีพบริสุทธ์ิไม่เป็น
มิจฉาชีพ แสวงหาปัจจยัตามท่ีชอบดว้ยพระวินยั เช่น ไม่หลอกลวง เล้ียงชีพ เป็นตน้ 
 ๔. ปัจจเวกขณะ บริสุทธ์ิดว้ยการพิจารณา หมายถึงปัจจยัสันนิสสิตศีล ศีลท่ีเกิดจากการพิจารณา
ปัจจยั ๔ ท่ีอาศยัอยูใ่หเ้ห็นสกัวา่ธาตุ ไม่ใช่ชีวะ ไม่ใช่บุคคล ตวัตน เรา เขา กิเลสเกิดไม่ไดบ้ริสุทธ์ิอยูเ่สมอ 
 

จิตฺตวสุิทธิ จิตฺตสมาธิ 



 โดยสมถกรรมฐาน ยอ่มมีสมาธิ เม่ือไดส้มาธิ จิตยอ่มบริสุทธ์ิ เม่ือจิตบริสุทธ์ิกเ็รียกวา่ จิตฺตวิสุทธิ 
 

สมถกรรมฐาน 
 พระโยคาวจรผูป้ฏิบติักรรมฐาน เม่ือไดต้ั้งตนอยู่ในศีลแลว้ตดัมหาปลิโพธ เคร่ืองกงัวลใหญ่ ๑๐ 
ประการ แสวงหากลัยาณมิตรท่ีมีความรู้ในการให้กรรมฐาน ท าการศึกษาอบรมในกรรมฐานท่ีเหมาะสมกบั
จริตของตน ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นจะเวน้เสียไม่ได้ ตอ้งเวน้จากสถานท่ีท่ีเป็นโทษแก่การปฏิบติัอยู่ในสถานท่ี
สะดวกสบายแก่การปฏิบติั ตลอดจนตดัเคร่ืองกงัวลเลก็ ๆ นอ้ย ๆ แลว้จึงลงมือปฏิบติักรรมฐาน 
 สมถกรรมฐานประกอบข้ึนดว้ยตวักรรมฐาน และผูก้ระท ากรรมฐานให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ี
พุทธองคท์รงโปรดประทานเทศนาเอาไว ้โดยก าหนดให้อารมณ์ ๔๐ เป็นตวักรรมฐาน หรือท่ีท างานให้เกิด
ประโยชน์ ความสงบใจ ส่วนผูท่ี้กระท ากรรมฐานนั้น หมายเอาองคป์รมตัถธรรมไดแ้ก่ มหากุศลจิต ๘ รูปาว
จร กศุลจิต ๕ อรูปาวจร กศุลจิต ๔ พร้อมดว้ยเจตสิก ๓๘ มิวิตก วิจาร ปิติ สุข เวทนา เอกคัคตา เป็นตน้ 
 อารมณ์กรรมบานท่ีไดท้รงแสดงไวแ้ระมวลได ้๔๐ นั้นก็เพื่อจะให้เหมาะสมแก่อชัฌาสัย หรือจริต
ของผูบ้  าเพญ็ เพื่อบรรลุผลคือความสงบโดยไม่เน่ินชา้ ในอารมณ์กรรมฐาน ๔๐ นั้นคือ 
 (๑) กสิน ๑๐ วา่ดว้ย กรรมฐานท่ีตอ้งเพง่ทั้งหมด 
 (๒) อสุภ ๑๐ วา่ดว้ย กรรมฐานท่ีไม่งาม 
 (๓) อนุสสติ ๑๐ วา่ดว้ย กรรมฐานท่ีตอ้งตามระลึก 
 (๔) อปัปมญัญา ๔ วา่ดว้ย กรรมฐานท่ีแผไ่ปไม่มีประมาณ 
 (๕) อาหาเรปฏิก๔ลสญัญา ๑ วา่ดว้ย ท่ีหมายจ าวา่ปฏิกลูน่าเกลียด 
 (๖) จตุธาตุวตัถาน ๑ วา่ดว้ย ท่ีธ่ตุ ๔ ประชุมกนั 
 (๗) อรูป ๔ วา่ดว้ย ท่ีไม่มีรูป 
 ความเป็นจริงแลว้หลกัสมถกรรมฐานต่าง ๆ หรือเรียกว่าองคภ์าวนาหรืออารมณ์กรรมฐานทั้ง ๔๐ 
ขอ้ หรือ ๔๐ อย่างน้ี ขา้พเจา้ได้เคยบอกเอาไวข้า้งตน้นั้นแลว้ทั้งหมด และวิธีเพ่งกสิณต่าง ๆ ด้วย แต่มา
ในตอนน้ีขา้พเจา้จะขอบอกย  ้าอาไวอี้กคร้ังหน่ึงแต่โดยย่อ ๆ พอเป็นเคร่ืองเตอนความจ าเอาไวแ้ละให้พวก
ท่านเก็บเอาไวเ้พื่อจะไดน้ าเอาไปปฏิบติัให้ถูกทาง แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้ก็สนบัสนุนให้ญาติมิตรและ
ศิษยท์ั้งหลายประพฤติตามหลกัท่ีขา้พเจา้ไดแ้นะน าไวข้า้งตน้นั้น ส่วนในวิสุทธิมรรคทั้งหมดท่ีขา้พเจา้จะ
น าเอามาบอกเล่าทั้งหมดน้ี อยา่งนอ้ยก็เป็นเคร่ืองประดบัความรู้เอาไวค้งจะไม่เสียหลายอะไร มีดงัต่อไปน้ี
คือ 
 กสินเป็นกรรมฐานท่ีจะตอ้งเพ่งให้ทัว่ถึง ตลอดจนกระทั้งท าให้จิตสงบจนส าเร็จฌานไดจ้นถึงปัญ
จมฌานได ้มีอยูท่ ั้งหมด ๑๐ อยา่งดว้ยกนัคือ 
 (๑) ปฐวีกสิณ คือ ดินกสิณ หมายความว่าเพ่งดินท่ีกระท าข้ึนส าหรับเจริญกรรมฐาน หน้ากวา้ง ๑ 
คืบ ๔ น้ิว หรือว่าให้มีประมาณเหมาะแก่สายตาในเวลาเพ่งบริกรรมภาวนาว่า (ปฐวี ๆ หรือดิน ๆ) จนส าเร็จ
ฌานไดห้รือเรียกวา่เป็นผูไ้ดฌ้าน 



 (๒) อาโปกสิณ หมายถึง น ้ าส าหรับเอามาเพง่ สมเด็จพระบรมศาสดาพระสมณโคดมทรงสัง่สอนให้
เอาน ้ าท่ีใสบริสุทธ์ิ น าเอามาใส่ในภาชนะใด ๆ กวา้งประมาณ ๑ คืบ ๔ น้ิว หรือให้เหมาะแก่สายตา ท าการ
เพง่บริกรรม (อาโป ๆ หรือน ้า ๆ) จนกวา่จะส าเร็จฌาน 
 (๓) เตโชกสิณ คือไฟท่ีใช้เพ่งกสิณ หมายความว่าดวงไฟทั้งดวงท่ีน าเอามาเพ่งหรือเจาะรูวตัถุท่ี
ก าบงัไฟขา้งหน้ากวา้ง ๑ คืบ ๔ น้ิว หรือว่าเหาะแก่วายตาของท่าน เพ่งท่ีแสงไฟท่ีช่องนั้นและบริกรรมว่า 
(เตโช ๆ หรือไฟ ๆ) 
 (๔) วาโยกสิณ คือลมท่ีใช้เพ่งกสิณ หมายความว่าเพ่งลมดว้ยการมองดูปลายไมห้รือผมคนหรือ
ใบไมย้อดหญา้ขณะท่ีลมพดัมาถูกตอ้งแกว่งไกลไหวไปมา เป็นตน้ แลง้ริกรรมว่า (วาโย ๆ หรือ ลม ๆ) จน
ส าเร็จฌาน 
 (๕) นีลกสิณ คือสีเขียวส าหรับเพ่งกสิณ หมายความว่าเพ่งสีเขียวอนัใดอนัหน่ึงท่ีเหมาะกบัสายตา
ของท่านพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาอบรมสั่งสอนให้ท าผา้สีเขียวขึงบนปากภาชนะให้เป้นวงกลม 
หรือเอาดอกไมสี้เขียวประดับลงในภาชนะ ซ่อนกา้นและเกสรให้แลเห็นแต่กลีบ นัง่ขดัสมาธิเอาขาขวาทบั
ขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุช  กาย   ปณิธาย ตั้งกายใหเ้ท่ียงตรง อุช  จิตฺต   ปณิธาย ตั้งจิตใหเ้ท่ียงตรง ปริมุกข  
สต  ตั้งสติลงตรงหน้าของเรา ก าหนดดวงจิตของเรา บริกรรมภาวนาว่า (นีล  ๆ หรือเขียว ๆ) จนจิตของเรา
สงบอารมณ์ภายนอกเขา้สู่ภวงัคจิ์ตภายในเป็นจิตดวงกลมแลว้ ให้หยดุค าบริกรรมภาวนาเสีย ตั้งสติก าหนด
เอาจิตดวงเดียวให้ตัง่มัน่แน่วแน่อยู ่จนกว่าดวงจิตละเอียดเขา้เองและใสบริสุทธ์ิ ให้มีสติก าหนดเอาจิตท่ีใส
บริสุทธ์ินั้ นไวใ้ห้ตั้ งมัน่เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะช านาญ ช่ือว่าสมาธิภาวนาอย่างละเอียด เรียกว่า
ด าเนินถูกตามหนทางอริยมรรคคือสัมมาสมาธิ 
 (๖) ปิตกสิณ คือสีเหลืองท่ีใชเ้พง่กสิณ หมายความวา่น าเอาสีเหลืองอยา่งใดอยา่งหน่ึงเอามาเพง่ พระ
บรมศาสดาพระสมณโคดมทรงสั่งสอนใหท้ าดวงกสิณดว้ยผา้เหลืองหุม้ภาชนะใหเ้ป็นวงกลมหรือว่าท าดว้ย
ดอกไมสี้เหลืองประดบัลงภาชนะ ซ่อนกา้นและเกสรให้เห็นแต่กลีบสีเหลือง ให้นั่งสมาธิเอาขาขวาทบัขา
ซา้ย เอามือขวาทบัมือซ้าย อุช  ํ  กาย   ปณิธาย ให้ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุช  จิตฺต   ปณืธาย ให้ตั้งสติให้เท่ียงตรง 
ปริมุกข  สต  ตั้งสติลงท่ีตรงหน้าของตน ก าหนดดวงจิตของตน เพ่งสีเหลืองท่ีท าเอาไวน้ั้นแลว้บริกรรมว่า 
(ปิต  ๆ หรือเหลือง) ใหบ้ริกรรมภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าจิตสงบจากอารมณ์ภายนอกเขา้สู่ภวงัคภ์ายใน เม่ือ
จิตละเอียดแลว้และบริสุทธ์ิ ใหต้ั้งสติใหใ้สบริสุทธ์ิ ก าหนดเอาดวงใจท่ีบริสุทธ์ิไวใ้หเ้ป็นสมาธิมัน่ตั้งแน่วแน่
ตลอดไป ช่ือวา่สมาธิภาวนาอยา่งละเอียด เรียกวา่ด าเนินถูกหนทางพระอริยมรรคคือ สมัมาสมาธิ 
 (๗) โลหิตกสิณ คิสีแดงท่ีใชเ้พ่งกสิณ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงพระกรุณาสั่งสอนให้ท าดวงกสิณ
ดว้ยผา้สีแดงหุ้มภาชนะเป็นวงกลม หรือกระจุกแดงเป็นวงกลม รือว่าดอกไมสี้แดงประดบัลงในพาน ซ่อม
กา้นและเกสรให้เห็นแต่กลีบ นัง่สมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย อุช  กาย   ปณิธาย ให้ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุช  จิตฺต   
ปณิธาย ให้ตั้ งจิตให้เท่ียงตรง ปริมุกข  สต  ตั้งจิตลงท่ีตรงขา้งหน้าของเรา ก าหนดดวงจิตขิงเรา บริกรรม
ภาวนาว่า (โลหิต  ๆ หรือว่าแดง ๆ) จนดวงจิตของเราสงบจากอารมณ์ภายนอกเขา้สู่ภวงัคภ์ายในเป็นจิตดวง
เดิม แลว้ให้หยดุค าบริกรรมภาวนาเสีย ตั้งสติก าหนดจิตดวงเดียวให้ตั้งมัน่แน่วแน่อยูจ่นจิตละเอียดเอง และ



ใสบริสุทธ์ิ ใหมี้สติก าหนดอาดวงจิตท่ีใสบริสุทธ์ินั้นไว ้ใหต้ัง่มัน่เป็นสมาธิอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าจะช านาญ ช่ือ
วา่สมาธิภาวนาอยา่งละเอียด เรียกวา่ด าเนินถูกหนทางอริยมรรคคือ สมัมาสมาธิ 
 (๘) โอทาตกสิณ คือสีขาวท่ีใชเ้พ่งกสิณ สมเด็จพระบรมศาสดาพระสมณโคดมทรงพระกรุณาส่ง
สอนใหท้ าดวงกสิณดว้ยผา้ขาวขึงปากภาชนะเป็นวงกลมกวา้ง ๑ คืบ ๔ น้ิว หรือว่าท าดว้ยกระจกสีขาว หรือ
วา่ท าดว้ยดอกไมสี้ขาวประดบัในภาชนะ ซ่อนกา้นและเกสรใหดี้ใหแ้ลเห็นแต่กลีบ ตั้งใหห่้าง ๒ ศอก ๑ คืบ 
นัง่สมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุช  กาย   ปณิธาย ให้ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุช  จิตฺต   ปณิธาย 
ให้ตั้งสติลงตรงหน้าของตนและก าหนดดวงจิตของตนเพ่งไปท่ีสีเขียวท าเอาไวน้ั้น บริกรรมภาวนาว่า (โอ
ทาต ๆ หรือว่าขาว ๆ) จนดวงจิตสงบจากอารมณ์ภายนอกเขา้สู่ภวงัค์ภายในเป็นจิตดวงเดิม แลใ้ห้หยุด
บริกรรมค าภาวนานั้นเสียตั้งสติก าหนดจิตดวงเดียวให้ตัง่มัน่แน่วแน่อยูจ่นกว่าดวงจิตของตนจะละเอียดเขา้
เองและใสบริสุทธ์ิ ให้มีสติก าหนดเอาจิตท่ีใสบริสุทธ์ินั้นไว ้ให้ตั้งมัน่แน่วแน่เป็นสมาธิอยูอ่ย่างนั้นจนกว่า
จะช านาญ ช่ือวา่สมาธิภาวนาอยา่งละเอียด เรียกวา่ด าเนินอริยมรรคถูกหนทางสมัมาสมาธิ 
 (๙) อากาศกสิณ คืออากาศส าหรับเพ่งกสิณ หมายถึงเพ่งอากาศความว่าง สมเด็จพระบรมศาสดา
พระสมณโคดมทรงสั่งสอนให้ท าช่องว่างท่ีฝาผนังกุฎิกวา้ง ๑ คืบ หับ ๔ น้ิว หรือท าแผ่นผา้ แผ่นกระดาน
หรือวา่เส่ือกไ็ดใ้หเ้ป็นช่องวงกลมกวา้ง ๑ คืบ ๔ น้ิว ใหเ้อาตั้งไวห่้าง ๒ ศอกกบั ๑ คืบ แลว้นัง่ขดัสมาธิเอาขา
ขวาทบัขาซ้าย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุช  กาย   ปณิธาย แลว้ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุช  จิตฺต   ปณิธาย ให้ตั้งจิตให้
เท่ียงตรง ปริมุกข  สต  ให้ตั้งสติลงตรงหน้าของตน ก าหนดดวงจิตของตนเพ่งช่องว่างท่ีเราท าเอาไวแ้ลว้
บริกรรมภาวนาว่า (อากาโส ๆ หรือว่าช่องว่าง ๆ) ให้บริกรรมภาวนาอยู่อย่างนั้นจนดวงจิตของตนสงบลง 
อารมณ์ภายนิกเขา้สู่ภวงัคภ์ายในเป็นจิตดวงเดิมแลใ้ห้หยุดบริกรรมภาวนานั้นเสีย ให้ตั้งสติก าหนดใจดวง
เดียวใหต้ั้งมัน่แน่วแน่อยูจ่นกว่าดวงจิตละเอียดเองและใสบริสุทธ์ิ ให้มีสติก าหนดจิตท่ีบริสุทธ์ิใหต้ั้งมัน่เป็น
สมาธิอยู่อย่างนั้ นจนกว่าจะช านาญช่ือว่าสมาธิภาวนาอย่างละเอียด เรียกว่าด าเนินถูกต้องตามหนทาง
อริยมรรคสมัมาสมาธิ แมบ้ าเพญ็กสิณทั้ง ๙ ไดแ้ลว้ ใหเ้พิกกสิณทั้ง ๙ ท่ีตนบ าเพญ็ไดแ้ลว้ออกเสีย จิตของตน
ตั้งอยูใ่นท่ีวา่ง ๆ เป็นอากาศกสิณ เพง่อากาศเป็นอารมณ์ 
 (๑๐) อาโลกกสิณ คือแสงสว่างส าหรับใชเ้พ่งกสิณ หมายถึงเพ่งแสงสว่างหรือรัศมีของพระอาทิตย ์
พระจนัทร์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงพระมหากรุณาสั่งสอนให้เพ่งแสงสว่างเป็นกสิณใชแ้สงสว่าง
พระอาทิตยก์็ได ้คือใหเ้จาะไมก้ระดานเป็นช่องวงกลมกวา้ง ๑ คืบกบั ๔ น้ิว ตั้งไวใ้หห่้าง ๒ ศอก ๑ คืบ แลว้
ให้นั่งขดัสมาธิเอาขาขวาทบัขาซ้าย เอามือขวาทบัมือซ้าย อุช  กาย   ปณธาย ให้ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุช  จิตฺต   
ปณิธาย แลง้ใหต้ั้งจิตใหเ้ท่ียงตรง ปริมุกข  สต  ใหต้ั้งสติลงท่ีตรงหนา้ของตน ก าหนดดวงจิตของตนเพ่งสว่าง
ท่ีช่องวงกลมนั้นแลว้ริกรรมภาวนาว่า (อาโลโก ๆ หรือว่าแสงสว่าง ๆ) ให้นึกบริกรรมภาวนาดว้ยในใจของ
ตน จนกว่าดวงใจของตนสงบจากอารมณ์ภายนอกเขา้สู่ภวงัคภ์ายในเป็นจิตดวงเดิม แลว้ให้หยดุค าบริกรรม
ภาวนานั้นเสีย ให้ตั้งสติก าหนดจิตดวงเดียวอยูจ่นกว่าดวงจิตจะตั้งมัน่แน่วแน่เป็นหน่ึงอยู่คงท่ี แลว้ดวงจิต
นั้นก็จะละเอียดเขา้เองและใสบริสุทธ์ิสะอาดงาม ให้มีสติก าหนดเอาจิตท่ีใสบริสุทธ์ินั้นไว ้ให้ตั้งมัน่เป็น



สมาธิอยู่อย่างนั้ นจนกว่าจะช านาญช่ือว่าจิตเป็นสมาธิภาวนาอย่างลเอียด เรียกว่าจิตด าเนินตามหนทาง
อริยมรรคคือสัมมาสมาธิ 
 

อสุภะ ๑๐ 
 อสุภะคือความไม่งามของซากศพท่ีใชท้  ากรรมฐาน หมายความวา่เพง่ของไม่งามกรรมฐานคือ 
 (๑) อุทฺธมาตย ์ใหพ้ิจารณาศพท่ีตายแลว้ได ้๒-๓ วนั ข้ึนพองน่าเกลียด สมเด็จพระบรมศาสดาพระ
สมณโคดมผูท้รงพระกรุณาแนะน าพร ่ าสอนใหน้ัง่เหนือลม เพื่อไม่ใหก้ล่ินอสุรภะทบัถมไดคื้อ ทรงสั่งสอน
ใหน้ัง่สมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุช  กาย   ปณิธาย ใหต้ั้งกายใหต้รง อุช  จิตฺต   ปณิธาย ให้
ตั้งจิตให้ลงตรงหน้าของตน ก าหนดดวงจิตขงตนเพ่งอสุภกรรมฐานซากศพท่ีก าลงัพองข้ึนแลว้บริกรรม
ภาวนาว่า (อุทฺธมาตก  ๆ เป็นตน้ หรือบริกรรมว่าเน่าพอง ๆ ดงัน้ีก็ได)้ ให้บริกรรมภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่า
ดวงจิตของตนสงบจากอารมณ์ภายนอกเขา้สู่ภวงัคภ์ายในเป็นจิตดวงเดิมแลว้ ให้หยดุค าบริกรรมนั้นเสีย ให้
ตั้งสติให้มัน่อนัเดียว ก าหนดจิตดวงเดียวให้แน่วแน่อยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าจิตจะละเอียดเองและให้บริสุทธ์ิข้ึน 
เม่ือจิตใสบริสุทธ์ิดีแลว้ ท าสติใสบริสุทธ์ิจากกนั สติท่ีใสบริสุทธ์ิกหนดจิตท่ีใสบริสุทธ์ิให้ตั้งมัน่เป็นสมาธิ
ภาวนาอยู่ไดจ้นกว่าจิตประชุมอริยมรรค เรียกว่า อริยมรรคสมงัคี ช่ือว่าสมาธิภาวนาอย่างละเอียด เรียกว่า
เดินมรรคคือสัมมาสมาธิชอบแลว้ 
 (๒) วีนีลก  คือศพข้ึนเขียวปนกบัสีต่าง ๆ น่าเกลียด พระบรมศาสดาผูท้รงพระกรุณาธิคุณแนะน าสั่ง
สอนใหบ้ าเพญ็ความพากเพียรเพ่งพิจารณาซากศพท่ีก าลงัเน่าเป็นสีเขียว ใหน้ัง่สมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย เอา
มือขวาทบัมือซา้ย อุช  กาย   ปณิธาย ใหต้ั้งกายให้เท่ียงตรง อุช  จิตฺต   ปณิธาย ให้ตั้งจิตใหเ้ท่ียงตรง ปริมุกข  สต 
ให้ตั้ งสติลงท่ีตรงหน้าของตน ก าหนดจิตของตนเพ่งซากศพท่ีก าลังเน่าเป็นสีเขียว เพ่งเอาเป็นอุบาย
กรรมฐานภาวนา บริกรรมภาวนาว่า (วีนีลก  ๆ) จากวา่ดวงจิตสงบจากอารมณ์ภายนอกเขา้สู่ภวงัคภ์ายในเป็น
จิตดวงเดิม แลว้ให้หยุดบริกรรมค าภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนัเดียวก าหนดเอาจิตดวงเดียว ตั้งมัน่แน่วแน่อยู่
อยา่งนั้นจนกวา่จิตจะละเอียดเองและใสบริสุทธ์ิข้ึน เม่ือจิตใตบริสุทธ์ิดีแลว้ ตั้งสติใหใ้สบริสุทธ์ิ ก าหนดจิตท่ี
ใสบริสุทธ์ินั้นให้ตั้งมัน่เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นตลอดไปช่ือว่าจิตเป็นสมาธิอย่างละเอียด ให้บากบัน่พยายาม
พากเพียรอยูด่ว้ยความไม่ประมาททั้งยนื ทั้งนัง่ทั้งเดิน ทั้งนอน ทุกลมหายใจเขา้และหายใจออก และทุกขณะ
จิตท่ีคิดท่ีนึกทุกเวลา ตลอดวนัยงัค ่าและคืนยงัรุ่งเรียกวา่เดินอริยมรรค ถูกหนทางของพระพทุธเจา้อริยเจา้ทุก 
ๆ ประการ 
 (๓) วิปุพฺพก  คือศพท่ีมีน ้ าเหลืองไหล น่าเกลียด พระบรมศาสดาทรงพระกรุณาตรัสสอนให้ก าหนด
เอาซากศพท่ีพองมีน ้ าเหลืองไหลทัว่สรีรกาย เพ่งพิจารณาอาเป็นอารมณ์ นัง่สมาธิ เอาขาขวาทบัขาซา้ย เอา
มือขวาทบัมือซา้ย อุช  กาย   ปณธาย ใหต้ั้งกายให้เท่ียงตรง อุช  จิตฺต   ปณิธาย ให้ตั้งจิตใหเ้ท่ียงตรง ปริมุกฺข   สต  
ให้ตั้งสติลงท่ีตรงหนา้ของตน ก าหนดจิตของตนเพ่งพิจารณาซากศพท่ีก าลงัพองน ้ าเหลืองไหลทัว่สรีรกาย 
ให้บริกรรมภาวนาว่า (วิปุพก  ๆ) เพ่งเฉพาะจิตของตนจนกว่าจิตนั้นสงบจากอารมณ์ภายนอกเขา้สู่ภวงัค์
ภายใน จิตเป็นดวเดิม รู้สึกเบากายเบาจิตดีแลว้ ให้หยดุค าบริกรรมภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนัเดียว ก าหนดจิต



ดวงเดียวใหแ้น่วแน่อยูจ่นจิตละเอียดลงเอง เม่ือจิตละเอียดลงแลว้กใ็หท้  าสติใหล้ะเอียดยิง่ข้ึนกว่าจิต ก าหนด
จิตท่ีละเอียดแลว้นั้นให้บริสุทธ์ิเป็นสมาธิภาวนาอนัละเอียด ช่ือว่าเป็นขอ้ปฏิบติัดีปฏิบัติชอบ ด าเนินตาม
หนทางอริยมรรคคือสมมัมาสมาธิ 
 (๔) วิฉิทฺทก  คือศพท่ีฟันขาดเป็น ๒ ท่าน น่าเกลียด พระบรมศาสดาพระสมณโคดมทรง พระกรุณา
ตรัสสั่งสอนใหก้ าหนดเอาซากศพท่ีถูกฟันขาดเป็นท่อนนอ้ยท่อนใหญ่ เอามาเพ่งเป็นอารมณ์ให้นัง่ขดัสมาธิ
เอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุช  กาย   ปณิธาย ใหต้ั้งกายใหเ้ท่ียงตรง อุช   จิตฺต   ปณิธาย ใหต้ั้งจิต
ใหเ้ท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ใหต้ั้งสติลงตรงหนา้ของตน ก าหนดดวงจิตของตนเพ่งเอาซากศพท่ีขาดเป็นท่อน
นอ้ยท่อนใหญ่นั้น ใหบ้ริกรรมภาวนาวา่ (วิฉิททก  ๆ) เพง่เฉพาะจิตจนกวา่งดวงจิตของตนจะสงบจากอารมณ์
ภายนอกเขา้สู่ภวงัคเ์ป็นจิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตดวงเดียวให้แน่วแน่อยู่จนกว่าจิตละเอียดเอง เม่ือจิต
ละเอียดแลว้จึงตั้งสติให้ละเอียด ก าหนดจิตท่ีละเอียดจนกว่าดวงจิตจะใสบริสุทธ์ิข้ึน เม่ือจิตใสบริสุทธ์ิข้ึน
แลว้พึงตั้งให้ใสบริสุทธ์ิ ก าหนดจิตท่ีใสบริสุทธ์ิให้ตั้งมัน่เป็นสมาธิภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป ช่ือว่าสมาธิ
ภาวนาอนัละเอียด เรียกวา่ด าเนินอริยมรรคถูกแลว้คือสมัมาสมาธิ 
 (๕) วิกฺขายติก  คือศพท่ีถูกแร้ง กา สุนขั จิกกดั ท้ึง ยื้อแยง่กระจดักระจายโดยอาการต่าง ๆ น่าเกลียด
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาตรัสสอนให้ก าหนดเอาซากศพท่ีสัตวก์ดัมีแผลวิ่นหวะต่าง ๆ ให้
นั่งสมาธิเอาขาขวาทบัขาซ้าย เอามือขวาทบัมือซ้าย อุชุ  กาย   ปณิธาย ให้ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุชุ   จิตฺต  
ปณิธาย ใหต้ั้งจิตใหเ้ท่ียงตรง ปริมุกฺข    สติ  ใหต้ั้งสติท่ีลงตรง ตรงหนา้ของตนก าหนดดวงจิตของตนเพง่เอา
ซากท่ีสัตวก์ดัมีแผลวิ่นหวะต่าง ๆ เป็นอารมณ์ ให้บริกรรมภาวนาว่า (วิกขายิตก  ๆ) เพ่งเฉพาะจิตของตน
จนกว่าจิตของตนจะสงบจากอารมณ์ภายนอกเขา้สู้ภายในเป็นจิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตตกภวงัคน์ั้นมี
อาการเบากายเบาจิต เยือกเยน็เป็นท่ีสบาย เม่ือเห็นจิตตกภวงัคแ์น่แลว้พึงหยดุค าบริกรรมภาวนานั้นเสีย ตั้ง
สติอนัเดียวให้แน่วแน่อยูจ่นกว่าจิตจะละเอียดเอง เม่ือจิตละเอียดลแลว้พึงตั้งสติให้ละเอียดจนกว่าดวงจิตท่ี
ละเอียดนั้นจะบริสุทธ์ิข้ึน เม่ือจิตใสบริสุทธ์ิพึงตั้งสติให้ใสบริสุทธ์ิ ก าหนดดวงจิตท่ีใสบริสุทธ์ิให้ตั้งมัน่เป็น
สมาธิภาวนาอยู่อย่างนั้ นตลอดไป ช่ือว่าด าเนินอริยมรรค ถูกตามหนทางแห่งพระนวโลกุตตธรรมคือ
สัมมาสมาธิ 
 (๖) วิกฺขิตก  คือศพท่ีถูกท้ิงเร่ียราดไวโ้ดยประการต่าง ๆ มีมือ เทา้ ศีรษะ อยู่คนละทางน่าเกลียด 
สมเดจ็พระบรมศาสดาทรงพระกรุณาตรัสสอนใหก้ าหนดเอาซากศพ มีเทา้และมือขาดอยูค่นละแห่ง ๆ ใหน้ัง่
สมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุชุ  กาย   ปณิธาย ใหต้ั้งหายใจเท่ียงตรง อุชุ  ปริมุกฺข   สติ 

 ให้ตั้งสติลงตรงหน้าของตน ก าหนดดวงจิตของตนเพ่งเอาชนะซากศพท่ีมีมือและเทา้ขาดอยู่เป็นแห่ง ๆ 
เพง่เอาเป็นอุบาย ใหบ้ริกรรมภาวนาวา่ (วิกฺขิตก  ๆ) เพง่เฉพาะจิตของตนจนกวา่จิตของตนจะสงบจากอารมณ์
ภายนอกสู่ภวงัคภ์ายในเป็นจิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตตกภวงัคเ์ขา้ภายใน มีลกัษณะอาการเบากายเบาจิต 
เยอืกเยน็เป็นจิตดวงเดียว ใหแ้น่วแน่อยูจ่นกวา่จิตดวงเดียวนั้นจะละเอียดลงเอง เม่ือเห็นจิตละเอียดแลว้พึงตั้ง
สติให้ละเอียด ก าหนดดวงจิตท่ีละเอียดนั้นจนกว่าดวงจิตนั้นจะใสบริสุทธ์ิข้ึน เม่ือเห็นจิตใสบริสุทธ์ิพึงตั้ง
สติให้บริสุทธ์ิ ก าหนดดวงจิตท่ีบริสุทธ์ินั้นให้ตั้งมัน่แน่วแน่เป็นสามธิภาวนาอยู่อย่างนั้นตลอดไป ช่ือว่า



สมาธิภาวนาอนัละเอียด เม่ือด าเนินอย่างน้ีเรียกว่าด าเนินอริยมรรคถูกหนทางพระนวโลกุตตรธรรมคือ
สัมมาสมาธิ 
 (๗) หตวิกฺขิตก  คือศพท่ีถูกฟันดว้ยมีด ถูกแทงดว้ยหอกเป็นร้ิวเป็นรอยเหมือนเทา้กา ท้ิงเร่ียรายไว้
เป็นช้ิน ๆ โดยประการต่าง ๆ น่าเกลียด สมเดจ็พระบรมศาสดาทรงพระกรุณาตรัสสอนใหก้ าหนดเอาซากศพ
ท่ีเขาสับฟันเป็นร้ิวรอย เพ่งเป็นอารมณ์เป็นอุบายกรรมฐาน ให้นัง่สมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือซา้ยทบั
มือขวา อุชุ  กาย   ปณิธาย ให้ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต  ปณิธาย  ให้ตั้งจิตให้เท่ียงตรง ปริมุกฺข   สต  ให้
ตั้งสติตรงหนา้ของตน ก าหนดเอาดวงจิตของตนเพ่งซากศพท่ีเขาสับฟันเป็นร้ิวรอยนั้นเป็นอุบายกรรมฐาน 
ให้บริกรรมภาวนาว่า (หตวิกฺขิตก  ๆ) เพ่งลงท่ีจิตของตนเองจนกว่าจิตจะสงบจาอกอารมณ์ภายนอก ตกเขา้สู่
ภวงัคภ์ายในเป็นจิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตตกภวงัคเ์ขา้สู่ภายในมีลกัษณะอาการเบากาย เบาใจ เยือกเยน็
เป็นท่ีสบายดีแลว้ พึงหยดุค าบริกรรมภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนัเดียว ก าหนดจิตดวงเดียวใหแ้น่วแน่จนกวา่ดวง
จิตของตนนั้นจะละเอียดลง เม่ือจิตของตนละเอียดแลว้พึงตั้งสติให้ละเอียดตามก าหนดจิตท่ีละเอียดแลว้ 
จนกว่าดวงจิตท่ีละเอียดนั้นจะบริสุทธ์ิข้ึน เม่ือดวงจิตของตนใสบริสุทธ์ิแลว้พึงตั้งสติใหบ้ริสุทธ์ิตามก าหนด
เอาดวงจิตท่ีใสบริสุทธ์ินั้นไว ้ให้ตั้งมัน่เป็นสมาชิกภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป  ช่ือว่าด าเนินอริยมรรคถูกตาม
หนทางพระนวโลกตุตรธรรมคือสัมมาสมาธิ 
 (๘) คือศพท่ีมีโลหิตหลัง่ไหลซ่านออกมาจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเหมือนเอาโลหิตไปราดไว ้น่า
เกลียด สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพระกรุณาตรัสสอนให้ก าหนดเอาซากศพท่ีถูกประหารมีโลหิตไหลอาบ
ไป แลว้ให้นั่งสมาธิเอาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุชุ  กาย   ปณิธาย ให้ตั้งหายให้เท่ียงตรง อุชุ  
จิตฺต   ปณิธาย ให้ตั้งจิตให้เท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ให้ตั้งสติลงตรงหน้าของตน ก าหนดจิตของตนเพ่งเอา
ซากศพท่ีถูกประหารมีโลหิตไหลอาบไปเป็นอุบายสมถกรรมฐานบริกรรมภาวนาว่า (โลหิตก  ๆ) เพ่งลงท่ี
ดวงจิต บริกรรมภาวนาอยู่จนกว่าดวงจิตจะสงบอารมณ์ภายนอกตกเขา้สู่ภวงัคภ์ายในเป็นจิตดวงเดิม เม่ือ
สังเกตเห็นดวงจิตเขา้สู่ภวงัคเ์ป็นจิตดวงเดิมแลว้ ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอก ยอ่มให้รู้สึกอยู่แต่ภายใน รู้สึกว่า
เบากายเบาจิต เป็นตน้ แลว้พึงให้หยุดค าบริกรรมนั้นเสียตั้งสติอนัเดียว ก าหนดจิตดวงเดียวให้แน่วแน่อยู่
จนกว่าดวงจิตของตนจะละเอียดเขา้เอง เม่ือสังเกตเห็นจิตละเอียดแลว้พึงตั้งสติให้ละเอียด ก าหนดดวงจิตท่ี
ละเอียดแลว้จนกว่าดวงจิตของตนจะใสบริสุทธ์ิสะอาดงาม เม้ือสังเกตเห็นดวงจิตใสบริสุทธ์ิสะอาดงาม พึง
ตั้งให้ใสบริสุทธ์ิสะอาดงาม ก าหนดดวงจิตท่ีใสบริสุทธ์ิสะอาดงานนั้นเอาไวใ้ห้เป็นสมาธิภาวนามัน่คงอยู่
อยา่งนั้นตลอดไป ช่ือว่าสมาธิภาวนาอยา่งละเอียด เม่ือด าเนินอยูอ่ยา่งน้ีเสมอเรียกว่าด าเนินตามหนทางอริยา
มรรค เป็นหนทางพระนวโลกุตตรธรรมคือสัมมาสมาธิ 
 (๙) ปุลุวก  คือศพท่ีมีหนอนไชไหลออกมา น่าเกลียด สมเดจ็พระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาตรัส
สอนใหก้ าหนดเอาซากศพท่ีหนอนไชไหลออกมา หรือเรียกคลานออกมาจากทวารทั้ง ๙ เพง่เอาเป็นอุบายสม
ถกรรมฐาน ใหน้ัง่สมาธิขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุชุ  กาย   ปณืธาย ใหต้ั้งกายใหเ้ท่ียงตรง อุชุ

 จิตฺต   ปณิธาย ให้ตั้ งจิตให้เท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ให้ตั้ งวติลงตรงหน้าของตนก าหนดจิตของตนเพ่ง
ซากศพท่ีหนอนคลานออกจากทวารทั้ง ๙ ก าหนดเอาเป็นอุบายกรรมฐาน บริกรรมภาวนาว่า (ปุลุวก  ๆ) เพ่ง



ลงท่ีดวงจิต บริกรรมภวนาอยู่จนกว่าดวงจิตจะสงบจากอารมณ์ภายนอกตกเขา้ภวงัคภ์ายในเป็นดวงจิตดวง
เดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตตกภวงัคเ์ป็นดวงจิตเดิมแลว้ ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกให้รู้สึกแต่ภายใน มีรู้ว่าเบากาย
เบาจิต เป็นตน้ และรู้ว่ามีความสบายมีความเยน็ในสบายดีดังน้ี ให้หยุดค าภาวนานั้นเสีย ตั้ งสติอนัเดียว 
ก าหนดจิตดวงเดียวใหแ้น่นอนอยูจ่นกว่าจิตนั้นจะละเอียดเองเม่ือสังเกตเห็นดวงจิตของตนละเอียดดีแลว้ให้
ตั้งสติให้ละเอียด ก าหนดดวงจิตของตนท่ีละเอียดดีแลว้นั้นจนกว่าดวงจิตนั้นจะใสบริสุทธ์ิสะอาดข้ึน เม่ือ
สังเกตเห็นดวงจิตใสสะอาดบริสุทธ์ิดีแลว้ใหต้ั้งสติใหใ้สบริสุทธ์ิ ก าหนดดวงจิตท่ีใสบริสุทธ์ินั้นเอาไวใ้หต้ั้ง
มั่นเป็นสมาชิกอยู่อย่างน้ีเสมอ เรียกว่าด าเนินหนทางอริยมรรค เป็นหนทางพระนวโลกุตตธรรมคือ
สัมมาสมาธิ 
 (๑๐) อฎฺฐิก  คือศพท่ีมีแต่กระดูกเหลืออยู่ น่าเกลียด สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาตรัส
สอนให้ก าหนดเอาซากศพท่ีมีแต่กระดูกเปล่า ๆ ท้ิงเร่ียราดอยูเ่ป็นอุบายสมถกรรมฐาน ใหน้ัง่ขดัสมาธิเอาขา
ขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุชุ  กาย   ปณิธาย ให้ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต   ปณิธาย ใหต้ั้งจิต
ให้เท่ียงตรง                ปริมุกฺข   สติ   ตั้งสติลงตรงหน้าของตน ก าหนดดวงจิตของตนเพ่งซากศพท่ีมีแต่ร่าง
กระดูกเปล่า ๆ ท่ีเร่ียราดอยู่เป็นอุบายสมถกรรมฐาน บริกรรมภาวนาว่า (อฎฺฐิก  ๆ) เพ่งลงท่ีดวงจิตของตน 
บริกรรมภาวนาอยู่จนกว่าดวงจิตของตนจะสงบจากอารมณ์ภายนอก ตกเขา้สู่ภวงัคภ์ายในเป็นจิตดวงเดิม 
เม่ือสังเกตเห็นจิตของตนเขา้สู่ภวงัคเ์ป็นจิตดวงเดิมแลว้ ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกให้รู้สึกอยู่แต่ภายใน มีรู้ว่า
กายเบา เบาจิต เป็นตน้ และรู้ว่าเยน็ในสบายดีดงัน้ี ให้หยุดค าภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนัเดียวก าหนดจิตดวง
เดียวใหแ้น่วแน่อยูจ่นกว่าดวงจิตของตนจะละเอียดเอง เม่ือสังเกตเห็นดวงจิตของตนละเอียดดีแลว้ ใหต้ั้งสติ
ให้ละเอียดตามก าหนดดวงจิตท่ีละเอียดดีแลว้ ให้ก าหนดอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตจะใสบริสุทธ์ิสะอาดงาม
ดีข้ึน ใหต้ั้งสติใหบ้ริสุทธ์ิสะอาดงามตามก าหนดดวงจิตท่ีใสบริสุทธ์ิสะอาดงามนั้นเอาไว ้ใหต้ั้งมัน่เป็นสมาธิ
อยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป ช่ือวา่สมาธิภาวนาอนัละเอียด เม่ือด าเนินขอ้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบอยูอ่ยา่งน้ีเสมอ เรียกว่า
ด าเนินตามทางอริยมรรคคือสัมมาสมาธิ 
 

อนุสสต ิ๑๐ 
 อนุสสติ คือความตามระลึกถึงเนือง ๆ จนจิตสงบปราศจากนิวรณ์ เป็นสมาธิอยู ่๑๐ อยา่งคือ  
 (๑) พุทฺธานุสสติ คือระลึกคุณของพระพุทธเจา้เสมอ ๆ สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณา
อนัใหญ่แก่หมู่เวไนยสัตวท์ั้งหลาย ผูมุ่้งความพน้จากทุกขภ์ยัในวฎัสงสาร บรรลุถึงซ่ึงพระอมตมหานิพพาน 
ทรงสอนใหน้อ้มใจระลึกถึงพระพทุธคุณเป็นอุบายสมถกรรมฐาน ใหน้ัง่ขดัสมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือ
ขวาทบัมือซา้ย อุชุ  กาย   ปาณธาย ใหต้ั้งหายให้เท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต   ปณิธาย ใหต้ั้งจิตใหเ้ท่ียงตรง ปริมุกฺข   
สติ   ตั้งสติลงตรงหนา้ของตน ระลึกถึงพระพุทธคุณบทใดบทหน่ึง ปณิธายใด ปฎฺฐาย ตั้งแต่พระองคท์รง
ตั้งปณิธานปรารถนาพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจา้ข้ึนในโลก หวงัพระหฤทยัจะโปรดสัตวจ์นทุกวนัน้ี 
พระองค์ทรงพระคุณเป็นอศัจรรยย์ิ่ง บริกรรมภาวนาว่า (พุทฺโธ ๆ หรือ อรห  ๆ) เพ่งลงท่ีดวงจิตของตน 
บริกรรมภาวนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบ บริกรรมภาวนาอยู่ จนกว่าดวงจิตของตนจะสงบจากอารมณ์



ภายนอกเขา้สู่ภายใน ตกสู่ภวงัคเ์ป็นจิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตตกภวงัคท่ี์เป็นจิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็น
ตกสู่ภวงัคเ์ป็นจิตดวงเดิมแลว้ ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอก ให้รู้สึกอยูแ่ต่อารมณ์ภายใน คือรู้สึกว่าเบากายเบาจิต 
เป็นตน้ และรู้ว่าเยน็ใจสบายดีดงัน้ี ให้หยดุค าบริกรรมภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนัเดียว ก าหนดจิตดวงเดียวให้
แน่วแน่อยู่จนกว่าจิตนั้นจะละเอียดเอง เม่ือสังเกตเห็นดวงจิตของตนละเอียดดีแลว้พึงตั้ งสติให้ละเอียด 
ก าหนดจิตของตนท่ีละเอียดแลว้จนกว่าดวงจิตนั้นจะใสบริสุทธ์ิสะอาดดีงามดีข้ึน เม่ือสังเกตเห็นดวงจิตของ
ตนใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดีแลว้ พึงตั้งสติให้บริสุทธ์ิสะอาดงามตาม ก าหนดดวงจิตท่ีใสบริสุทธ์ิสะอาดงาม
นั้นเอาไว ้ให้ตั้งเป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นตลอดไป ช่ือว่าสมาธิภาวนาอนัละเอียด เม่ือด าเนินขอ้ปฏิบติัดีปฏิบติั
ชอบอยู่อย่างน้ีเสมอเรียกว่าด าเนินตามหนทางพระอริยมรรค เป็นหนทางแห่งพระนวโลกุตตรธรรมคือ
สัมมาสมาธิ   
 (๒) ธมัมานุสสติ คือระลึกถึงคุณพระธรรมเสมอ ๆ สมเด็จพระบรมศาสดาผูท้รงมหาพระกรุณาอนั
ใหญ่แก่เวไนยสัตว์ทั้ งหลาย ผูห้วงัความพน้จากทุกข์ภัยในวฎัสงสาร ถึงซ่ึงพระอมตมหานครนฤพาน 
พระองคท์รงสอนให้นอ้มจิตระลึกถึงคุณพระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ ท่ีพระองคท์รงตรัสรู้เทศนาไว้
ดีแลว้บทใดบทหน่ึง มีบทสวากฺขาโตภควตา ธมฺโม เป็นตน้ พระธรรมของพระผูมี้พระภาคเจา้กล่าวดีไม่มีผดิ 
ทรงคุณเป็นอศัจรรย ์ใหน้ัง่ขดัสมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุชุ  กาย   ปณิธาย ใหต้ั้งกาย
ใหเ้ท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต   ปณิธาย ใหต้ั้งจิตใหเ้ท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ใหต้ั้งสติลงตรงหนา้ ก าหนดดวงจิตของ
คนนอ้มใจระลึกถึงคุณพระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์บทใดบทหน่ึง แลว้บริกรรมภาวนาค าว่า (ธมิโม 
ๆ) เพ่งลงท่ีดวงจิตของตน บริกรรมภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตของตนจะสงบจากอารมณ์ภายนอก ตก
เขา้สู่ภวงัคภ์ายในเป็นจิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตตกเขา้สู่ภวงัคเ์ป็นจิตดวงเดิมแลว้ ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอก 
ให้รู้สึกอยู่แต่ภายใน มีความรู้สึกว่าเบากายเบาจิตเป็นตน้ และรู้ว่าเยน็ใจสบายดีดงัน้ี ให้หยุดค าบริกรรม
ภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนัเดียว ก าหนดดวงจิตดวงเดียวให้แน่วแน่อยูจ่นกว่าดวงจิตนั้นจะละเอียดลงเอง เม่ือ
สังเกตเห็นดวงจิตของตนละเอียดดีแลว้ พึงตั้งสติให้ละเอียดตามก าหนดดวงจิตของตนท่ีละเอียดแลว้ และ
ก าหนดอยูอ่ยา่งนั้นจนดวงจิตนั้นจะใสบริสุทธ์ิสะอาดงานดีข้ึน เม่ือสงัเกตเห็นดวงจิตใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดี
แลว้ พึงตั้งสติใหบ้ริสุทธ์ิสะอาดงามตามก าหนดดวงจิตท่ีใสบริสุทธ์ิสะอาดงามนั้นเอาไว ้ใหต้ั้งมัน่เป็นสมาธิ
ภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป ช่ือว่าสมาธิภาวนาอยา่งละเอียด  เม่ือด าเนินขอ้ปฏิบติัชอบอยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป 
ช่ือว่าสมาธิภาวนาอยา่งละเอียด เม่ือด าเนินขอ้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบอยูอ่ยา่งน้ีเสมอ เรียกว่าด าเนินตามหนทาง
พระอริยมรรค เป็นหนทางแห่งพระนวโลกตุตธรรมคือสมัมนาสมาธิ 
 (๓) สังฆานุสสติ คือระลึกถึงคุณพระสงฆเ์สมอ ๆ สมเด็จพระบรมศาสดาผูท้รงพระมหากรุณาธิคุณ
อนัใหญ่ในหมู่เวไนยสัตวท์ั้งหลาย ผูห้วงัความพน้ทุกขภ์ยัในวฎัสงสาร ถึงซ่ึงอมตมหานครฤพานพระองค์
ทรงสัง่สอนใหน้อ้มจิตของตนระลึกถึงพระคุณอริยสงส์สาวกของพระพุทธองคท์ั้ง ๘ จ าพวก ซ่ึงทรงคุณเป็น
อศัจรรย ์ใหน้ัง่ขดัสมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย อุชุ  กาย   ปณิธาย ใหต้ั้งกายใหเ้ท่ียงตรง 
อุชุ  จิตฺต   ปณิธาย ใหต้ั้งจิตใหเ้ท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ใหต้ั้งสติลงตรงหนา้ของตน ก าหนดจิตของตนระลึก
ถึงพระอริยสงฆส์าวกของพระพุทธทั้ง ๘ จ าพวกท่ีทรงคุณเป็นอศัจรรยใ์หบ้ริกรรมภาวนาว่า (สงฺโฆ ๆ) เพ่ง



ลงท่ีดวงจิตของตน บริกรรมภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าจิตของตนสงบจากอารมณ์ภายนอก จิตตกภวงัคเ์ขา้สู่
ภายในเป็นจิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตตกภวงัคเ์ป็นจิตดวงเดิมแลว้ ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอก ให้รู้สึกแต่
ภายใน มีรู้ว่าเบากายเบาจิต เป็นตน้ และรู้ว่าเยน็ใจสบายดีดงัน้ี ให้หยดุค าบริกรรมภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนั
เดียว ก าหนดดวงจิตอนัเดียวให้แน่วแน่อยู่จนกว่าดวงจิตนั้นจะละเอียดลงเอง เม่ือสังเกตเห็นจิตของตน
ละเอียดแลว้ พึงตั้งสติใหล้ะเอียดตามก าหนดจิตของตนท่ีละเอียดแลว้ และก าหนดอยูอ่ยา่งนั้นจนกวา่จิตนั้นจะ
ใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดีข้ึนเม่ือสังเกตเห็นจิตใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดีแลว้ พึงตั้งสติให้บริสุทธ์ิสะอาดงามตาม
ก าหนดดวงจิตท่ีใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดีแลว้ พึงตั้งสติใหบ้ริสุทธ์ิสะอาดงามตามก าหนดดวงจิตท่ีใสบริสุทธ์ิ
สะอาดงามให้ตั้งมัน่เป็นสมาธิภาวนาอยู่อย่างนั้นตลอดไป ช่ือว่าสมาธิภาวนาอย่างละเอียด เม่ือด าเนินขอ้
ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบอยูอ่ยา่งน้ีเสมอ เรียกวา่ด าเนินตามหนทางอริยมรรคคือสมัมาสมาธิ 
 (๔) สัลานุสสติ คือระลึกถึงศีลเสมอ ๆ สมเด็จพระบรมศาสดาผูท้รงพระมหากรุณาอันใหญ่แก่หมู่
มนุษยเ์วไนยสัตวท์ั้งหลาย ผูห้วงัความพน้จากทุขภ์ยัในวฎัสงสาร ถึงซ่ึงพระอมตมหานครนฤพาน พระองค์
ทรงสอนให้มีจิตนึกน้อมถึงศีลท่ีเป็นอานาคารวินัยและอนาคารวินยัทั้ง ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ ถา้บุคคล
ผูใ้ดไดส้ ารวมระวงัรักษาเอาไวไ้ด ้บุคคลนั้นยอ่มเป็นผูท้รงคุณเป็นอศัจรรย ์ให้นัง่ขดัสมาธิเอาขาขวาทบัขา
ซ้าย เอามือขวาทับมือซ้าย อุชุ  กาย   ปณิธาย ให้ตั้ งกายให้เท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต   ปณิธาย ให้ตั้ งจิตให้
เท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ให้ตั้งสติลงตรงหนา้ของตน ก าหนดดวงจิตของตนนอ้มระลึกถึงคุณแห่งศีล อาคาร
วินัยและอาคารวินัย ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ท่ีทรงคุณเป็นอศัจรรย ์ให้บริกรรมภาวนาว่า (สีลานุสสติ ๆ) 
เพ่งลงท่ีเพ่งลงท่ีดวงจิตของตน บริกรรมภาวนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตของตนสงบจากอารมณ์ภายนอก จิตตก
ภวงัคเ์ขา้สู่ภายในเป็นจิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตตกภวงัคเ์ป็นจิตดวงเดิมแลว้ ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอก ให้
รู้สึกแต่ภายใน มีรู้ว่าเบากายเบาจิต เป็นตน้ และรู้วา่มีความเยอืกใจสบายดีดงัน้ี ใหห้ยดุค าบริกรรมภาวนานั้น
เสีย ตั้งสติอนัเดียว ก าหนดดวงจิตอนัเดียวใหแ้น่วแน่อยูจ่นกวา่ดวงจิตนั้นจะละเอียดลงเอง เม่ือสงัเกตเห็นจิต
ของตนละเอียดแลว้ พึงตั้งสติให้ละเอียดตามก าหนดจิตของตนท่ีละเอียดแลว้ และก าหนดอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่า
จิตนั้นจะใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดี พึงตั้งสติให้ใสบริสุทธ์ิสะอาดงาม ให้ตั้งมัน่เป็นสมาธิภาวนาอยู่อย่างนั้น
ตลอดไป ช่ือว่าสมาชธิภาวนาอยา่งละเอียด เม่ือด าเนินขอ้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบอยูอ่ยา่งน้ีเสมอ ๆ เรียกว่าด าเนิน
ตามหนทางอริยมรรค เป็นหนทรงพระนวโลกตุตรธรรมคือสัมมาสมาธิ 
 (๕) จาคานุสสติ คือระลึกถึงการบริจาคเสมอ ๆ สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาธิคุณอนั
ใหญ่แก่หมู่มนุษยเ์วไนยสัตวท์ั้งหลาย ผูห้วงัความพน้จากทุกขภ์ยัในวฎัสงสาร ถึงซ่ึงพระอมตมหานครนฤพาน 
พระองคท์รงสอนใหมี้จิตนึกนอ้มถึงทางท่ีไดบ้ริจาคแลว้ดว้ยปัญจบริจาค ๕ ประการ คือ (๑) ธนบริจาค (๒) อง
คบริจาค (๓) ชีวิตบริจาค (๔) ปุตฺตบริจาค (๕) ทานบริจาค เพื่อแลกเปล่ียนเองพระนิพพานคือความพน้จากทุกข์
ภยัในวฎัสงสาร ถึงซ่ึงพระอมตมหานครนฤพาน มีคุณเป็นอศัจรรยย์ิ่ง ให้นัง่ขดัสมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย เอา
มือขวาทับมือซ้าย                  อุชุ  กาย   ปณิธาย ให้ตั้ งกายให้เท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต   ปณิธาย ให้ตั้ งจิตให้
เท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ   ให้ตั้ งสติลงตรงหน้าของตน น้อมจิตระลึกถึงทานการกุศลท่ีตนได้บริจาค แล้ว
บริกรรมภาวนาว่า (ธนทาน  ๆ) เพ่งลท่ีดวงจิตของตน ให้บริกรรมอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตของตนจะสงบจาก



อารมณ์ภายนอก ตกภวงัคเ์ขา้สู่ภายในหรือให้รู้สึกอยูแ่ต่ภายใน มีรู้เบากายเบาจิตเป็นตน้ และรู้ว่ามีความเยน็ใจ
สบายดงัน้ี พึงหยดุค าบริกรรมภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนัเดียว ก าหนดจิตดวงเดียวให้แน่วแน่อยูจ่นกว่าดวงจิตนั้น
จะละเอียดเอง เม่ือสงัเกตเห็นดวงจิตของตนละเอียดดีแลว้ พึงตั้งสติใหล้ะเอียดตามก าหนดดวงจิตท่ีละเอียดแลว้ ให้
ก าหนดอยู่อย่างนั้นจนกว่าดวงจิตนั้นจะใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดีข้ึน เม่ือสังเกตเห็นดวงจิตของตนบริสุทธ์ิ
สะอาดงามดีแลว้ พึงตั้งสติใหใ้สบริสุทธ์ิสะอาดงามตามก าหนดดวงจิตท่ีใสบริสุทธ์ิสะอาดงามนั้น ใหต้ั้งมัน่
เป็นสมาธิภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป ช่ือว่าสมาธิภาวนาอยา่งละเอียด เม่ือด าเนินขอ้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบอยู่
อยา่งน้ีเสมอ เรียกวา่ด าเนินตามหนทางอริยมรรค เป็นหนทางแห่งพระนวโลกตุตรธรรมคือสมัมาสมาธิ 
 (๖) เทวดานุสสติ คือระลึกถึงของเทวดาเสมอ ๆ สมเด็จพระบรมศาสดาผูท้รงพระมหากรุณาอนั
ใหญ่แก่มนุษยเ์วไนยสัตวท์ั้งปวง ผูห้วงัผลพน้ทุกขภ์ยัในวฎัสงสาร ถึงซ่ึงพระอมตมหานฤพานพระองคท์รง
สั่งสอนให้มีจิตคิดนึกน้อมเทพยดาเจา้ผูมี้ศีลธรรม ซ่ึงไดบ้  าเพ็ญทาน ศีล ภาวนาไวแ้ลว้ น้อมเอาคุณของ
เทวดาเหล่าน้ีมาเป็นอุบายสมถกรรมฐาน ใหน้ัง่ขดัสมาธิเอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย  อุชุ  กาย   
ปณิธาย ให้ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต   ปณิธาย ให้ตั้งจิตให้เท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ให้ตั้งสติลงตรงหนา้
ของตน ก าหนดดวงจิตของตนบ าเพญ็เทวดานุสสติกรรมฐาน หลบัตานึกค าภาวนาว่า (ทาน  เทติ สีล  รกฺขติ 
ภาวนาน  ภเวตฺตา เอกจฺโจ สคฺค  คจฺฉติ เอกจฺโจ โมกฺข  คจฺฉติ นิสฺส สย  ) เป็นตน้ หรือ (เยเกจิ พทฺุธ  สรณ  คตาเส 
นเต คมิสฺสนฺติ อปายภูมิ ปหาย มานุส  เทห  เทวกาย   ปริปูเรสฺสนตีติฯ) เพ่งเฉพาะจิตของตน บริกรรมภาวนา
อยู่อย่างนั้นจนกว่าดวงจิตของตนจะสงบจากอารมณ์ภายนอก จิตตกภวงัคเ์ขา้สู่ภายในเป็นจิตดวงเดิม เม่ือ
สังเกตเห็นจิตตกภวงัคเ์ขา้สู่ภายในเป็นจิตดวงเดิมแลว้ ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอก ให้รู้สึกอยู่แต่ภายใน มีรู้ว่า 
เบากายเบาจิต เป็นตน้ และรู้ว่ามีความเยน็ในสบายดีดงัน้ี พึงหยุดค าบริกรรมภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนัเดียว 
ก าหนดจิตดวงเดียวให้แน่วแน่อยูจ่นกว่าดวงจิตนั้นจะละเอียดเอง เม่ือสังเกตเห็นจิตของตนละเอียดแลว้พึง
ตั้งสติให้ละเอียดตามก าหนดดวงจิตท่ีละเอียดแลว้ และก าหนดอยู่อยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตนั้นจะใสบริสุทธ์ิ
สะอาดงามข้ึน เม่ือสังเกตเห็นจิตของตนบริสุทธ์ิสะอาดงามดีแลว้ พึงตั้งสติให้ใสบริสุทธ์ิสะอาดงามตาม
ก าหนดดวงจิตท่ีบริสุทธ์ิสะอาดงาม ให้ตั้งมัน่เป็นสมาธิภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป ช่ือว่าสมาธิภาวนาอยา่ง
ละเอียด เม่ือด าเนินขอ้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบอยูอ่ยา่งน้ีเสมอ เรียกว่าด าเนินตามหนทางอริยมรรค เป็นหนทาง
แห่งพระนวโลกตุตรธรรมคือสมัมาสมาธิ 
 (๗) อุปสมานุสสติ คือระลึกถึงคุณของพระนิพพานเสมอ ๆ สมเด็จพระบรมศาสดาพระสมณโคดม
ผูท้รงพระมหากรุณาอนัใหญ่แก่มนุษยเ์วไนยนิกรทั้งปวง ผูห้วงัความหลุดพน้จาทุกขภ์ยัในวฎัสงสาร ถึงพระ
อมตมหานครนฤพาน พระองค์ทรงสอนให้มี จิตคิดน้อมถึงพระนิพพาน เป็นธรรมอนัพน้จากชาติ ชรา 
พยาญะ มรณะ ให้นั่งขดัสมาธิเอาขาขวาทบัขาซ้าย เอามือขวาทบัมือซ้าย  อุชุ  กาย   ปณิธาย ให้ตั้งกายให้
เท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต   ปณิธาย ใหต้ั้งจิตใหเ้ท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ใหต้ั้งสติลงตรงหนา้ของตน ก าหนดดวงจิต
ของตนบ าเพญ็อุปสมานุสติกรรมฐาน หลงัตานึกค าบริกรรมภาวนา (เอต  สนฺน  เอต  ปณีต  ๆ) เพ่งเฉพาะจิต
ของตน บริกรรมภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตจะสงบจากอารมณ์ภายนอก จิตตกภวงัคเ์ขา้สู่ภายในเป็น
จิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตตกภวงัคเ์ขา้สู่ภายในเป็นดวงเดิมแลว้ ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอก ให้รู้สึกอยู่แต่



ภายใน มีรู้ว่าความเยน็สบายดีดงน้ีพึงหยุดค าบริกรรมภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนัเดียว ก าหนดจิตดวงเดียวให้
แน่วแน่อยูจ่นกว่าดวงจิตนั้นจะละเอียดเอง เม่ือสังเกตเห็นดวงจิตของตนละเอียดดีแลว้พึงตั้งสติให้ละเอียด
ตามก าหนดดวงจิตท่ีละเอียดดีแลว้ และก าหนดอยู่อย่างนั้นจนกว่าดวงนั้นจะบริสุทธ์ิสะอาดงามดีข้ึน เม่ือ
สงัเกตเห็นดวงจิตของตนใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดีแลว้ พึงตั้งสติใหใ้สบริสุทธ์ิสะอาดงามตามก าหนดดวงจิตท่ี
ใสบริสุทธ์ิสะอาดงามนั้น ให้ตั้งมัน่เป็นสมาธิภาวนาอยู่อย่างนั้นตลอดไป ช่ือว่าสมาธิภาวนาอย่างละเอียด 
เม่ือด าเนินขอ้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบอยู่อย่างน้ีเสมอ เรียกว่าด าเนินตามหนทางอริยมรรค เป็นหนทางแห่ง
พระนวโลกุตตรธรรมคือสัมมาสมาธิ 
 (๘) มรณสติ คือระลึกถึงความตายเสมอ ๆ สมเด็จพระบรมศาสดาผูท้รงพระมหากรุณาธิคุณอนัใหญ่
ในหมู่เวไนยสัตวท์ั้ งหลาย ผูห้วงัความหลุดพน้จากทุกข์ภยัในวฎัสงสาร ได้ถึงซ่ึงพระอมตมหานฤพาน 
พระองคท์รงสั่งสอนให้มีจิตคิดนึกน้อมถึงสังขารธรรมท่ีอุบติับงัเกิดข้ึนแลว้ ฐิติ ตั้งอยู่จุติ เคล่ือนไปดบัไป
ตายไป น้อมเอามาเป็นอุบายสมถกรรมบาน ให้นั่งขดัสมาธิให้เอาขาขวาทบัขาซ้าย เอามือขวาทบัมือซ้าย  
อุชุ  กาย   ปณิธาย ให้ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต   ปณิธาย ให้ตั้งจิตให้เท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ให้ตั้งสติ
ลงตรงหน้าของตน ก าหนดดวงจิตของตนบ าเพ็ญมรณสติกรรมฐาน หลบัตานึกบริกรรมภาวนาว่า (มรณ  
มรณ  ๆ) เพ่งลงจ าเพาะจิตของตน บริกรรมภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตจะสงบจากอารมณ์ภายนอก จิต
ตกภวงัค์เขา้สู่ภายในเป็นจิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตตกภวงัค์เขา้สู่ภายในเป็นจิตดวงเดิมแลว้ ไม่รับรู้
อารมณ์ภายนอก ใหรู้้สึกอยูแ่ต่ภายใน มีรู้วา่เบากายเบาจิต เป็นตน้ และรู้วา่มีความเยน็ใจสบายดีดงัน้ี พึงหยดุ
บริกรรมค าภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนัเดียว ก าหนดจิตดวงเดียวให้แน่วแน่อยูจ่นกว่าดวงจิตนั้นจะละเอียดเขา้
เอง เม่ือสังเกตเห็นจิตของตนละเอียดดีแลว้ พึงตั้ งสติให้ละเอียดตามก าหนดดวงจิตท่ีละเอียดแลว้ และ
ก าหนดอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตนั้นจะใสบริสทธ์ิสะอาดงามตามท าดวงจิตท่ีใสบริสุทธ์ิสะอาดงาม ให้ตั้ง
มัน่เป็นสมาธิภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป ช่ือว่าสมาธิภาวนาอยา่งละเอียด เม่ือด าเนินขอ้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ
อยูอ่ยา่งน้ีเสมอ ๆ เรียกวา่ด าเนินตามหนทางอริยมรรค เป็นหนทางแห่งพระนวโลกตุตรธรรมคือสมัมาสมาธิ 
 (๙) กายคตาสติ คือระลึกถึงความเป็นไปของกายโดยอาการ ๓๒ โกฎฐาส มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 
เป็นตน้ สมเด็จพระบรมศาสดาผูท้รงพระกรุณาธิคุณอนัใหญ่แก่หมู่เวไนยสัตวท์ั้งหลาย ผูห้วงัความพน้ทุกข์
ภยัในวฎัสงสาร บรรลุถึงซ่ึงพระอมนมหานครนฤพาน พระองคท์รงสัง่สอนใหมี้จิตนึกนอ้มหมวด ๕ ภายใน
อนัเป็นท่ีประชุมแห่งธาตุดิน ๒๐ ธาตุน ้ า ๑๒ ธาตุลม ๖ ธาตุไฟ ๔ มีเวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณอยูพ่ร้อม
เป็นอุบายสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานว่า (หมวดในกาย) คืออาการ ๓๒ บแบ่งเป็น ๕ หมวด เรียก
ว่าปัญจกะ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ๕ อาการเหล่าน้ีจดัเป็นหมวดท่ีหน่ึงช่ือ ตจปัญจกะ ม ส  นหารู อฎฺฐิ 
อฎฺฐิมญช  วกฺกิ ช่ือว่าวกักปัญจกะ ๕ อาการเหล่าน้ีจดัเป็นหมวดท่ีสอง หทย   กิโลมก  ปิหก  ปปฺผาส  ๕ อาการ
เหล่าน้ีจดัเป็นหมวดท่ีสามช่ือว่า ปัปผาสปัญจกะ อนฺต  อนฺตคณ  อุทริย   กรีส  ปิตฺต  ๕ อารการเหล่าน้ีจดัเป็น
หมวดท่ีส่ีช่ือว่า ปิตปัญจกะ เสมห  ปุพฺโพ โลหิต  เสโท เมโท ๕ อาการเหล่าน้ีจัดเป็นหมวดท่ีห้าช่ือว่า 
เมทปัญจกะ อสสุ วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตต  ๖ อาการเหล่าน้ีจดัเป็นหมวดท่ีหกช่ือว่า อวรรค เรียกว่า 
(มุตตฉกักะ) ให้เป็นค าบริกรรมภาวนได ้ให้นัง่ขดัสมาธิให้เอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย  อุชุ  



กาย   ปณิธาย ให้ตั้ งกายให้เท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต  ปณิธาย ให้ตั้ งจิตให้เท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ให้ตั้ งสติลง
ตรงหน้าของตน ก าหนดดวงจิตของตนบ าเพ็ญกายคตาสติกรรมฐาน หลบัตานึกค าบริกรรมภาวนาว่า 
(ตจปัญจกะ ๆ หรือวกักปัญจกะ หรือปัปผาสปัญจกะ ๆ หรือปิตปัญจกะ ๆ และเมทปัญจกะ ๆ) เป็นตน้ เพ่ง
ลงจ าเพาะดวงจิตของตน บริกรรมภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตจะสงบจากอารมณ์ภายนอก จิตตกภวงัค์
เขา้สู่ภายในเป็นดวงจิตดวงเดิม เม่ืสังเกตเห็นจิตตกภวงัคเ์ขา้สุ่ภายในเป็นจิตดวงเดิมแลว้ ไม่รับรู้อารมณ์
ภายนอก รู้สึกอยู่แต่ภายใน มีรู้ว่าเบากายเบาจิต เป็นต้น และรู้ว่ามีความเย็นใจสบายดีดังน้ี พึงหยุดค า
บริกรรมภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนัเดียว ก าหนดจิตดวงเดียวให้แน่วแน่อยูจ่นกว่าดวงจิตนั้นจะละเอียดเขา้เอง 
เม่ือสังเกตเห็นจิตของตนละเอียดดีแลว้พึงตั้งสติให้ละเอียดตามก าหนดจิตท่ีละเอียดแลว้ และให้ก าหนดอยู่
อยา่งนั้นจนกวา่ดวงจิตนั้นจะใสบริสุทธืสะอาดข้ึน เม่ือสังเกตเห็นดวงจิตของตนใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดีแลว้ 
ตามก าหนดดวงจิตท่ีใสบริสุทธ์ิสะอาดดีงามแลว้ และให้ก าหนดอยู่อย่างนั้นจนตั้งมัน่สมาธิภาวนา ภาวิโต 
พหุลีกโต ให้เจริญให้มาก กระท าให้ช านาญ ช่ือว่าสมาธิภาวนาอย่างละเอียด เม่ือด าเนินขอ้ปฏิบติัดีปฏิบติั
ชอบอยูอ่ยา่งน้ี เรียกวา่ด าเนินตามหนทางอริยมรรค เป็นหนทางแห่งพระนวโลกตุตรธรรมคือสมัมาสมาธิ 
 (๑๐) อานาปานสติ คือระลึกถึงลมหายใจเขา้และหายใจออก สมเด็จพระบรมศาสดาผูมี้พระมหา
กรุณาธิคุณอนัยิง่ใหญ่แก่หมู่เวไนยสัตวท์ั้งหลาย ผูห้วงัความพน้ทุกขใ์นวฎัสงสาร ประสงคค์วามบรรลุถึงซ่ึง
พระอมตมหานครนฤพาน พระองค์ทรงสั่งสอนให้มีจิตนึกน้อมอสัสาสะ ปัสสาสะ คือลมหายใจเขา้ลม
หายใจออกท่ีช่องนาสิก ให้นัง่ขดัสมาธิให้เอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย  อุชุ  กาย   ปณิธาย ให้
ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต   ปณิธาย ให้ตั้ งจิตให้เท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ให้ตั้งสติลงตรงหน้าของตน 
ก าหนดดวงจิตของตนบ าเพญ็อานาปานสติกรรมฐาน หลบัตานึกค าบริกรรมภาวนาวา่ (วาตวฑฺุฒิ มนุยนฺติ ๆ) 
เพ่งจ าเพาะดวงจิตของตน บริกรรมภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตจะสงบจากอารมณ์ภายนอก จิตตภวงัค์
เขา้สู่ภายในเป็นดวงดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตเขา้ภวงัค์เขา้สู่ภายในเป็นจิตดวงเดิมแลว้ ย่อมไม่รับรู้อารมณ์
ภายนอก ให้รู้สึกอยู่แต่ภายใน มีรู้ว่าเบากายเบาใจ เป็นตน้ และรู้ว่ามีความเยน็ใจสบายดีดงัน้ี พึงหยุดค า
บริกรรมภาวนานั้นเสีย ให้ตั้งสติอนัเดียวก าหนดจิตดวงเดียวให้แน่วแน่อยูจ่นกว่าดวงจิตจะละเอียดเขา้เอง 
เม่ือสังเกตเห็นจิตของตนละเอียดดีแลว้พึงตั้งสติให้ละเอียดตามก าหนดวงจิตท่ีละเอียดแลว้ และก าหนดอยู่
อยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตนั้นจะใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดีข้ึน เม่ือสงัเกตเห็นดวงจิตของตนใสบริสุทธ์ิสะอาดงาน
ดีแลว้ พึงตั้งสติใหใ้สบริสุทธ์ิสะอาดงามตามก าหนดจิตท่ีใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดีแลว้ และใหก้ าหนดอยูอ่ยา่ง
นั้นจนตั้งมัน่เป็นสมาธิภาวนา ภาวิโต พหุลีกโต เจริญให้มาก กระท าให้ช านาญ ช่ือว่าสมาธิภาวนาอย่าง
ละเอียด เม่ือด าเนินขอ้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบอยู่อย่างน้ี เรียกว่าเดินตามหนทางอริยมรรค เป็นหนทางแห่ง
พระนวโลกุตตรธรรมคือสัมมาสมาธิ 
 

วธีิบ าเพญ็พรหมวหิาร ๔ 
เมตตาพรหมวหิาร หรืออปัปมัญญา ๔ 



  
 อปัปมญัญาคือการแผไ่ปโดยไม่มีประมาณหรือเรียกว่า พรหมวิหาร เป็นธรรมท่ีอยูข่องพรหมหรือ
ยา่งพรหมประดบัอยูด่ว้ยความดีมีอยุ ่๔ ประการคือ 
 (๑) เมตตา คือความเมตตาแผ่ไปในสรรพสัตว ์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระ
สมณโคดมทรงพระมหากรุณาธิคุณอนัยิ่งใหญ่ในหมู่เวไนยสัตวท์ั้งหลาย ผูห้วงัความพน้จากทุกขภ์ยัในวฎั
สงสารประสงคค์วามบรรลุถึงซ่ึงพระอมตมหานฤพาน พระองคท์รงสั่งสอนใหมี้จิตนึกนอ้งถึงสัตวท์ั้งหลาย
วา่แต่ลว้นมีสงัขารประชุมแต่งทั้งส้ิน และสถิติอยูใ่นสถานใดกดี็ เป็นชาติใดตระกลูใดกดี็ แต่บรรดาส่ิงมีชีวิต
อนัอยู่ในทิศทางเบ้ืองบนถึงอกนิฎฐพรหมเป็นท่ีสุด ในทิศเบ้ืองต ่าถึงอเวจีมหานรกและโลกนัตะมหานรก
เป็นท่ีสุด ในทิศเบ้ืองกลางทั้งแปดทิศตลอดไปถึงอนุกแสนโกฎิจกัรวาลจงมีความสุขความเจริญ ปราศจาก
ความเบียดเบียน ปราศจากการผูกอาฆาต พยาบาทจองเวรริษยาซ่ึงกนัและกนั อย่าไดมี้ความเศร้าโศรก ขุ่น
เคือง ร าคาญใจ และเศร้าหมองใจ ปราศจากโรคพยาธิจงเจริญด้วยลาภ ยศ สุข สมบัติเถิด และจงมีอาย ุ
วรรณะ สุขะพละ ทุกทิพาราตรีกาลฯ ใหน้ัง่ขดัสมาธิใหเ้อาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือซา้ย  อุชุ  กาย   
ปณิธาย ให้ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต   ปณิธาย ให้ตั้งจิตให้เท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ให้ตั้งสติลงตรงหนา้
ของตน ก าหนดดวงจิตของตนบ าเพ็ญเมตตาพรหมวิหารเป็นอุบายสมถกรรมฐาน หลบัตานึกค าบริกรรม
ภาวนาว่า (เมตตาสหคเตนเจตสา ๆ) เพ่งจ าเพาะจิตบริกรรมภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตของตนจะสงบ
จากอารมณ์ภายนอกจิตตกภวงัคเ์ขา้สู่ภายในเป็นจิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตตกภวงัคเ์ขา้สู่ภายในเป็นจิต
ดวงเดิมและพึงหยุดค าบริกรรมภาวนานั้นเสีย ตั้ งสติอนัเดียวก าหนดจิตดวงเดียวให้แน่วแน่อยู่อย่างนั้น
จนกวา่ดวงจิตของตนนั้นจะละเอียดเอง เม่ือสงัเกตเห็นดวงจิตของตนละเอียดแลว้ พึงตั้งสติละเอียดแลว้ และ
ก าหนดอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตนั้นจะใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดีข้ึน เม่ือสังเกตเห็นดวงจิตของตนใสบริสุทธ์ิ
สะอาดงามและให้ก าหนดอยู่อย่างนั้นจนตั้งมัน่เป็นสมาธิภาวนา ภาวิโต พหุลีกโต เจริญให้มากกระท าให้
ช านาญ เม่ือด าเนินตามปฏิบติัดีปฏิบติัชอบอยู่อย่างน้ีเสมอ ๆ เรียกว่า ด าเนินอริยมรรคตามหนทางด าเนิน
แห่งพระนวโลกตุตรธรรมคือสมัมาสมาธิ 
 (๒) กรุณา คือความสงสารสัตวท่ี์มีทุกข ์
 (๓) มุทิตา คือความยนิดีกบัสตัวท่ี์มีสุข 
 (๔) อุเบกขา คือความวางเฉยต่อสตัวท่ี์มีทุกขห์รือวา่มีสุข 
 การแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา สามารถเป็นสมาธิไดฌ้านถึงตติฌาน (จตุนัย) หรือจตุตถฌาน (ปัญจก
นัย) ส่วนอุเบกขานั้นเป็นไดแ้ต่จตุตฌาน (จตุนัย) หรือปัญจมฌาน (ปัญจกนัย) เป็นท่ีสังเกตในการเจริญ
พรหมวิหารไดว้า่ 
 ผูเ้มตตา   ผูน้ั้นไม่มีโทสะ   ความโกรธ 
 ผูใ้ดมีกรุณา  ผูน้ั้นไม่มีวิหิงสา   ความเบียดเบียน 
 ผูใ้ดมีมุทิตา  ผูน้ั้นไม่มีอิสสา   ริษยา 
 ผูใ้ดมีอุเบกขา  ผูน้ั้นปราศจากอคติ  ไม่ล าเอียง ยติุธรรมเสมอ 



พรหมวิหารอีก ๓ ขอ้ 
(๑)  วิธีบ าเพญ็กรุณาพรหมวิหาร 
(๒)  วิธีบ าเพญ็มุทิตาพรหมวิหาร 
(๓)  วิธีบ าเพญ็อุเบกขาพรหมวิหาร 
ทั้ง ๓ ขอ้น้ีมีวิธีการบ าเพ็ญภาวนาเหมือนเมตตา พรหมวิหาร แต่ต่างค าบริกรรมภาวนาว่า (กรุณาสหคเตน 
เจตสา ๆ) หรือจะบริกรรมภาวนาว่า (สพฺเพสตฺตา สพฺเพสตฺขา ปมุญฺจนฺตุ) ก็ได ้วิธีบ าเพญ็มุทิตาพรหมวิหาร
ช ้ าค  าภาวนาว่า (มุทิตา สหคเตน เจตสา) หรือจะใชบ้ริกรรมภาวนาว่า (สพฺเพสตฺตา ลทฺธสมฺปติโต มาวิคจฺ
ฉนฉตุ ๆ) ก็ได ้วิธีบ าเพญ็อุเบกขาพรหมวิหารใชค้  าบริกรรมภาวนาว่า (อุเปกฺขา สหคเตน เจตสา ๆ) หรือจะ
ใชค้  าบริกรรมภาวนาวา่ (สพฺเพสตฺตา กมฺมสฺสกา ๆ) กไ็ด ้
 

วธีิบ าเพญ็อาหารปฏิกลูสัญญา ๑ 
 
 อาหารปฏิกูลสัญญา คือการต าหมายความน่าเกลียดปฏิกูลในอาหาร หมายความว่า พระโยคาวจรผู ้
เจริญกรรมฐานพิจารณาอาหารโดยปฏิกูลน่าเกลียดแลว้สงบจากนิวรณ์ จึงนบัเอาอารมณ์ท่ีพิจารณาอาหารว่า
เป็นของน่าเกลียดน้ีเป็นสมถกรรมบานบทหน่ึง สมเด็จพระบรมศาสดาผูท้รงพระมหากรุณาธิคุณอนัยิง่ใหญ่
ในมู่เวไนยสัตวท์ั้งหลาย ผูห้วงัความพน้จากทุกขภ์ยัในวฎัสงสาร ประสงคค์วามบรรลุถึง ซ่ึงพระอมตมหา
นฤพาน พระองคท์รงสั่งสอนให้เจริญกรรมฐาน อาหารปฏิกูลสัญญา โดยให้พิจารณาว่าอาหารท่ีเขาแต่งมา
ประณีตคือ ขา้วสุกก็ดี ของกบัก็ดี ท่ีเป็นของคาวต่าง ๆ ตลอดทั้งของหวานเขาจดัเอาไวเ้ป็นส่วน ๆ เม่ือยงัไม่
มาถึงร่างกายของเราก็ไม่เป็นของน่าเกลียดไม่ปฏิกูลยิ่งนักคร้ังเม่ือบริโภคเขา้ไปก็ประมวลเขา้เป็นอัน
เดียวกนั น่าพึงเกลีดยยิง่นกั คร้ังล่วงเวลาไปอาหารนั้นก็แปรไป มีกล่ินเหมน็บูดเน่าแลว้มีฌอชารสซึมไปทัว่
สรรพางคร่์างกาย กล่ินอาหารกแ็ล่นออกตามทวารทั้ง ๙ คือ ทวารหนกั ๑ ทวารเบา ๑ ทวารปาก ๑ ทวารจมูก 
๒ ทวารเตา ๒ ทวารหู ๒ ทวารกาย ๒ มีกล่ินแล่นออกเสมอ ผวิหนงักายให้มีกล่ินเหมน็คลุง้อยูเ่สมอ ให้นัง่
สมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย เอามือขวาทับมือซ้าย  อุชุ  กาย   ปณิธาย ให้ตั้ งกายให้เท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต  
ปณิธาย ให้ตั้ งจิตให้เท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ   ให้ตั้ งสติลงตรงหน้าของตน ก าหนดดวงจิตลงตรงบ าเพ็ญ
กรรมฐานอาหารปฏิกูลสัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลแห่งอาหาร หลบัตานึกค าบริกรรมภาวนาว่า 
(อาหาโร ปฏิกลูโล ๆ) เพง่เฉพาะจิตของตนและบริกรรมภาวนาอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตของตนจะสงบจาก
อารมณ์ภายนอกจิตตกภวงัคเ์ขา้สู่ภายในเป็นจิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็นจิตตนตกภวงัคเ์ป็นจิตดวงเดิมแลว้พึง
หยดุค าบริกรรมภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนัเดียวก าหนดจิตดวงเดียวให้แน่วแน่อยูจ่นกว่าดวงจิตนั้นจะละเอียด
เอง เม่ือด าเนินขอ้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบอยูอ่ยา่งน้ีเสมอ ๆ เรียกวา่ด าเนินอริยมรรค เป็นหนทางแห่งพระนวโลก
กตุตธรรมคือ สัมมาสมาธิ 
 



จตุธาตุวตัถาน ๑ 
 
 จตุธาตุววตัถาน คือพิจารณาความเป็นไปแห่งธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น ้ า ไฟ ลม ซ่ึงมีอยู่ในกายว่าไม่ใช่
สตัว ์ไม่ใช่ชีวิต เป็นเพียงสสมัภารธาตุประชุมกนัเขา้เป็นกลุ่มกอ้นเท่านั้น เม่ือพระโยคาจรไดย้กเอาธาตุทั้ง ๔ 
ท่ีประชุมกนัมาพิจารณาจนใจสงบจากนิวรณ์ จึงนบัธาตุทั้ง ๔ ท่ีประชุมกนัในร่างกายน้ีเป็นสมถกรรมบาน
บทหน่ึง สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาธิคุณอนัยิ่งใหญ่ในหมู่เวไนยสัตวท์ั้งหลาย ผูห้วงัความ
พน้จากทุกขภ์ยัในวฎัสงสารถึงซ่ึงพระอมตมหานครนฤพาน พระองคไ์ดท้รงสั่งสอนให้พิจารณาธาตุทั้ง ๔ 
คือ ปฐวีธาตุ คือ ดิน ๑ อาโปธ่ตุน ้ า ๑ เตโชธาตุไฟ ๑ วาโยธาตุลม ๑ รวมเป็น ๔ ธาตุดว้ยกนั 
 
๑ ปฐวธีาตุ ๒๐ 
 ธาตุท่ีมีลกัษณะเขม้แขง็เรียกวา่ ปฐวีธาตุท่ีเป็นภายในคือ 
 (๑) เกศา คือผมทั้งหลาย (๒) โลมา คือขนทั้งหลาย 
 (๒) นขา คือเลบ็ทั้งหลาย (๔) ทนฺตา คือฟันทั้งหลาย 
 (๕) ตโจ คือหนงั (๖) ม ส  คือเน้ือ 
 (๗) นหารู คือเอน็ทั้งหลาย (๘) อฎฐิ คือกระดูกทั้งหลาย 
 (๙) อฎฐิมิญฺช  คือเยือ่ในกระดูก (๑๐) วกฺก  คือมา้ม 
 (๑๑) หทย   คือหวัใจ (๑๒) ยกน  คือตบั 
 (๑๓) กิโลมก  คือพงัพืด (๑๔) ปหก  คือไต 
 (๑๕) ปปฺผาส  คือปอด (๑๖) อนฺต  คือไสใ้หญ่ 
 (๑๗) อนฺตคุณ  คือสายรัดไส้ (๑๘) อุทริย   คืออาหารใหม่ 
 (๑๙) กรีส  คืออาหารเก่า (๒๐) มตฺตเก มตฺตลุงฺค    คือสมองศีรษะ 
๒  อาโปธาตุ  ๑๒ 
 ธาตุท่ีมีลกัษณะเอิบอาบเรียกวา่อาโปรธาตุท่ีเป็นภายในคือ 
 (๑) ปิตฺต  คือน ้าดี (๒) เสมฺห  คือน ้าเสลด 
 (๓) ปุพฺโพ คือน ้าเหลือง (๔) โลหิต  คือน ้าเลือด 
 (๕) เสโท คือน ้าเหงือ (๖) เมโท ค าน ้ าขน้ 
 (๗) อสฺสุ คือน ้าตา (๘) วสา คือน ้ามนัเหลว 
 (๙) เขโฬ คือน ้าลาย (๑๐) สิงฺฆาณิกา คือน ้ามูก 
 (๑๑) อสิกา คือน ้าไขขอ้ (๑๒) มุตฺต  คือน ้ามูตร์ 
๓  เตโชธาตุไฟ  ๔ 
 ธาตุท่ีมีลกัษณะร้อนเรียกวา่ เตโชธาตุ ท่ีเป็นภายใน ๔ คือ 
 (๑) สนฺตาปฺปคฺคิ คือไฟยงักายใหอ้บอุ่น 



 (๒) ชีรณคฺคิ  คือไฟยงักายใหท้รุดโทรม 
  ปริฬาหคฺคิ  คือไฟยงักายใหก้ระวนกระวาย 
  ทยฺหคฺคิ  คือไฟเผาอาหารใหย้อ่ย 
 ธาตุมีลกัษณะพดัไปมาเรียกวา่ วาโยธาตุท่ีเป็นภายในกายมีคือ 
 (๑) อุทธ คมาวาตา ลมพดัข้ึนเบ้ืองบน 
 (๒) อโธคมาวาตา ลมพดัลงเบ้ืองต ่า 
 (๓) อุทธรคมาวาตา ลมในทอ้ง 
 (๔) อนฺตคมาวาตา ลมในล าไส ้
 (๕) สพฺพกายคมาวาตา ลมพดัไปมาตามตวั 
 (๖) อสฺสาสปสฺสาโส ลมหายใจ 
 ควรพิจารณากายน้ีใหเ้ห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุ ๔ คือ ดิน น ้ า ลม ไฟ ประชุมกนัอยูไ่ม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา 
ให้นั่งขดัสมาธิ เอาขาขวาทบัขาซ้าย เอามือขวาทบัมือซ้าย  อุชุ  กาย   ปณิธาย ให้ตั้งกายให้เท่ียงตรง อุชุ  
จิตฺต   ปณิธาย ให้ตั้งจิตให้เท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ให้ตั้งสติลงตรงหนา้ของตน บ าเพญ็ธาตุวตัถานหลบัตานึก
ค าบริกรรมภาวนาว่า (ภูตานิ ๆ) หรือ (จตฺตาโร มหาภูตา ธาตุ ๆ) เพ่งจ าเพาะจิตของตน บริกรรมภาวนาอยู่
จนกว่าดวงจิตของตนจะสงบจากอารมณ์ภายนอก จิตตกภวงัคเ์ขา้สู่ภายในเป็นจิตดวงเดิม เม่ือสังเกตเห็นจิต
ตกภวงัคเ์ป็นจิตดวงเดิมแลว้ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอก ใหรู้้สึกอยูแ่ต่ภายในมีรู้ว่าเบากาย เบาจิต เป็นตน้ และรู้
วา่มีความเยน็ใจสบายดีดงัน้ี พึงหยดุค าบริกรรมภาวนานั้นเสีย ตั้งสติอนัเดียว ก าหนดจิตดวงเดียวใหแ้น่วแน่
อยูจ่นกว่าดวงจิตนั้นจะละเอียดเขา้เอง เม่ือสังเกตเห็นจิตละเอียดดีแลว้พึงตั้งสติให้ละเอียดตามก าหนดจิตท่ี
ละเอียดแลว้ และก าหนดอยูอ่ยา่งนั้นจนกว่าดวงจิตของตนจะใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดีข้ึน เม่ือสังเกตเห็นกวง
จิตของตนใสบริสุทธ์ิสะอาดงามดีแลว้ พึงสติใหใ้สบริสุทธ์ิสะอาดงามตามก าหนดดวงจิตของตนใสบริสุทธ์ิ
สะอาดงามดีแลว้ใหต้ั้งมัน่เป็นสมาธิภาวนาอยูอ่ยา่งนั้น ภาวิโตพหุลีกโต เจริญใหม้าก กระท าใหช้ านาญช่ือวา่ 
สมาธิภาวนาอยา่งละเอียด เม่ือด าเนินขอ้ปฏิบติัชอบอยูอ่ยา่งนั้นเสมอ ๆ เรียกวา่ ด าเนินตามหนทางอริยมรรค
เป็นหนทางแห่งนวโลกกตุตรธรรมคือ สมัมาสมาธิ 
 

วธีิบ าเพญ็อรูปกรรมฐาน ๔ 
 
 อรูปกรรมฐานคือกรรมฐานท่ีเป็นอรูป หมายความว่ากรรมฐานท่ีไม่ใช่รูปเป็นกรรมฐานของผูท่ี้
สามารถท าฌานไดถึ้งปัญจมฌานจึงจะเพง่อรูปกรรมฐานไดเ้กิดอรูปฌาน อรูปกรรมฐานมีทั้งหมด ๔ คือ 
 (๑) อากาสานญัจายนะคือเพง่อากาศ ความวา่งเป็นอารมณ์วา่ (อากาโส อนนฺโต) ความวา่งไม่มีท่ีสุด 
 (๒) วิญญาณัญจายตนะคือเพ่งวิญญาณ ความรู้เป็นอารมณ์ว่า (วิญฺญาน   อนนฺต  ๆ) วิญญาณความรู้
ไม่มีท่ีสุด 
 (๓) อากิญจญัญายตนะคือเพง่ความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์วา่ (นตฺถิ กิญ จิ) นิดหน่ึงกไ็ม่มี ๆ  



 (๔) เนวสัญญานาสญัญายตนะคือเพ่งสัญญาความจ าท่ีสงบประณีตเหมือนไม่มีทีเดียวเป็นอารมณ์ว่า 
(เอต  สนฺต  เอต  ปณีต  ๆ น้ีสงบ ๆ น้ีประณีต ๆ) สมเด็จพระบรมสาสดาพระสมณโคดม ผูท้รงพระมหา
กรุณาธิคุณอนัยิ่งใหญ่ในหมู่เวไนยทั้งหลาย ผูห้วงัความพน้ทุกขภ์ยัในวฎัสงสารถึงซ่ึงพระอมตมหานคร
นฤพานพระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้บ าเพ็ญสมาธิภาวนาให้ช านาญจนได้ส าเร็จอริยมรรคสมงคีัประชุม
อริยมรรค ๘ ประการลงในความเป็นหน่ึงก่อน แลว้บ าเพญ็รูปกรรมฐานจนเพิกรูปกรรมฐานไดช้ านาญดีแลว้
จึงทรงสัง่สอนใหบ้ าเพญ็อรูปกรรมฐานดงัหวัขอ้ยอ่ ๆ ต่อไปน้ี 
 (๑) เม่ือเพิกรูปกรรมฐานแลว้ยงัเหลือแต่อากาศนัไม่มีท่ีสุด บริกรรมภาวนาว่า (อนนฺโต อากาโส ๆ) 
แปลว่า อากาศไม่มีท่ีสุด ๆ ดงัน้ี ตั้งสติใหดี้ ท าความรู้เท่าอากาศทั้งหมดใหช้ านาญจนกวา่จะเพิกอากาศไดย้งั
เหลือแต่วิญญาณช่ือวา่ อากาสานญัจายตนะ 
 (๒) เม่ือเพิกอากาศไดแ้ลว้ยงัเหลือแต่วิญญาณ พระพุทธองคท์รงสั่งสอนใหก้ าหนดเอาดวงวิญญาณ 
บริกรรมภาวนาว่า (อนนต  วิญญาณ ) แปลว่าวิญญาณไม่มีท่ีสุด ๆ ดงัน้ี จนกว่าจะช านาญละลายวิญญาณท่ี
หยาบไดย้งัเหลือแต่วิญญาณท่ีละเอียดช่ือวา่ วิญญานญัจายตนะ 
 (๓) อากิญจญัญายนะคือความเพง่ความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์วา่ (นตฺถิ กิญ จิ) นิดหน่ึงกไ็ม่มี ๆ 
 (๔) เนวสัญญานาตนะคือเพ่งสัญญาความจ าท่ีสงบประณีตเหมือนไม่มีทีเดียวเป็นอารมณ์ว่า (เอต  
สนฺต  เอต  ปณีต  ๆ น้ีสงบ ๆ น้ีประณีต ๆ) สมเด็จพระบรมศาสดาพระสมณโคดม ผูท้รงพระมหากรุณาธิคุณ
อนัยิ่งใหญ่ในหมู่เวไนยทั้ งหลาย ผูห้วงัความพน้ทุกข์ภัยในวฎัสงสารถึงซ่ึงพระอมตมหานครนฤพาน
พระองค์ได้ทรงสอนให้บ าเพ็ญสมาธิภาวนาให้ช านาญจนไดส้ าเร็จอริยมรรคสมงัคีประชุมอริยมรรค ๘ 
ประการลงในความเป็นหน่ึงก่อน แลว้บ าเพญ็รูปกรรมฐานจนเพิกรูปกรรมฐานไดช้ านาญดีแลว้ จึงทรงสั่ง
สอนใหบ้ าเพญ็อรูปกรรมบานดงัหวัขอ้ยอ่ ๆ ต่อไปน้ี 
 (๑) เม่ือเพิกรูปกรรมฐานแลว้ยงัเหลือแต่อากาศอนัไม่มีท่ีสุด บริกรรมภาวนาว่า (อนนฺโต อากาโส 
ๆ) แปลวา่ อากาศไม่มีท่ีสุด ๆ ดงัน้ี ตั้งสติใหดี้ ท าความรู้เท่าอากาศทั้งหมดใหช้ านาญจนกวา่จะเพิกอากาศได้
ยงัเหลือแต่วิญญาณช่ือวา่ อากาศานญัจายนตะ 
 (๒) เม่ือเพิกอากาศไดแ้ลว้ยงัเหลือแต่วิญญาณ พระพุทธองคท์รงสั่งสอนใหก้ าหนดเอาดวงวิญญาณ 
บริกรรมภาวนาว่า (อนนต  วิญญาณ ) แปลว่าวิญญาณไม่มีท่ีสุด ๆ ดงัน้ี จนกว่าจะช านาญละลายวิญญาณท่ี
หยาบไดย้งัเหลือแต่วิญญาณท่ีละเอียดช่ือวา่ วิญญานญัจายนตะ 
 (๓) เม่ือละลายวิญญาณท่ีหยาบไดแ้ลว้ พระพุทธองคท์รงสั่งสอนให้ก าหนดดวงวิญญาณท่ีละเอียด
บริกรรมภาวนาว่า (นตฺถิ กิญ จิ ๆ) แปลว่าปฐมรูปจิตน้อยหน่ึงไม่มี ๆ จนกว่าจะช านาญส าเร็จอรูป
กรรมฐานท่ีสามช่ือวา่ อากิญจญัญายตนะ 
 (๔) เม่ือละลายวิญญาณส่วนท่ีละเอียดไดแ้ลว้ พระพทุธองคท์รงสั่งสอนใหก้ าหนดเอาความมีสญัญา
และหาสัญญามิไดเ้ป็นอารมณ์บริกรรมว่า (เอต  สนฺต  เอต  ปณีต  ๆ) แปลว่า ตติยรูปจิตประณีตละเอียดยิง่นกั 
บริกรรมภาวนาอยู่จนกว่าจะช านาญ ประชุมอริยมรรค ๘ ประการเป็นอริยมรรคสมงัคี คือเป็นหน่ึงไดส้ม
ประสงคจ์นกวา่จะส าเร็จอริยผลวิธีบ าเพญ็สมถกรรมฐายโดยยอ่เพียงน้ี 



 
 

จริต ๖ ชนิด หรือ ๖ ประการ 
 
 อารมณ์สมถกรรมฐานทั้ง ๔๐ ประการดงัท่ีไดแ้สดงมาทั้งหมดแลว้นั้น พระพุทธองคท์รงแสดงให้
เหมาะแก่จริตของแต่ละบุคคลท่ีไดอ้บรมสั่งสอนมานานแลว้แต่อดีตภพ ฉะนั้นผูท่ี้เจริญสมถกรรมฐานพึง
ทราบจริตแห่งตนแลว้นอ้มน ากรรมฐานไปปฏิบติัใหเ้หมาะแก่จริตของตน จรติคือความประพฤติจนชินเป็น
นิสยัมีอยูท่ ั้งหมด ๖ ประการหรือ ๖ ชนิดดว้ยกนัคือ 
 (๑) ราคะจริต ผูป้ระพฤติอยูด่ว้ยราคะจนเป็นนิสยั ยอ่มจะประกอบลกัษณะ ๕ ประการดว้ยกนั คือ 
  (๑) อิรยาบถทั้ ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เรียบร้อยทุก ๆ อย่าง มีนิสัยท าให้สวยงาม ท่าทาง
เรียบร้อย 
  (๒) การท างานท่ีเขาเหล่านั้นท าทุกอยา่งชอบ สะอาดเรียบร้อย 
  (๓) ชอบอาหารเป็นของหวาน ของมนั รวมทั้งมีกล่ินหอม เป็นอาหารน่าดู น่าอร่อยทั้งส้ิน 
  (๔) ชอบอารมณ์ท่ีสวย ๆ เม่ือกระทบอารมณ์ท่ีสวยงามแลว้ติดใจอยูเ่สมอ ๆ  
  (๕) ชอบท าปริยาย มายาสาไถยมาก ชอบโกงผูอ่ื้น มีมานะ มีโลภะมากกวา่เพื่อน 
 (๒) โทสจริต คือการประพฤติท่ีมีความโกรธจนเป็นนิสยั ยอ่มประกอบดว้ยลกัาณะ ๕ ประการคือ 
  (๑) การไปมาในอิริยาบถทั้ง ๔ เร็วเกินไป ไม่เรียบร้อย 
  (๒) การงานทุก ๆ อยา่งไม่เรียบร้อย ท าอะไรมกักระท าเร็ว 
  (๓) ชอบอาหารมีรสเปร้ียว เคม็ เผด็ ร้อน ขม มากกวา่รสอ่ืน ๆ  
  (๔) เม่ือกระทบกบัอนิฎฐารมณ์แลว้โทสะเกิดทนัที 
  (๕) มีโทสะ อิสสา มจัฉริยะ ผูอ้าฆาต ไม่ยอมใหผู้อ่ื้นดีกวา่ตน ผูใ้หญ่สอนยาก 
 (๓) โมหะจริต คือ การประพฤติท่ีมีความหลงตน หลงลืมเป็นนิสัย ย่อมประพฤติยอ่มประกอบไป
ดว้ยลกัษณะ ๕ ประการ คือ 
  (๑) การไปมาในอิริยาบถนั้น ไม่เอาใจใส่ในความสวยงาม ไม่ไปตามเวลาท่ีควร และไม่มาตาม
เวลาท่ีควร 
  (๒) การงานท่ีท ากโ็ง่ ๆ นึกจะท าแต่ตามหนา้ท่ีเท่านั้น โดยไม่นึกวา่จะเรียบร้อยหรือไม่ 
  (๓) ชอบอาหารไม่เลือก อยา่งไหนกกิ็นไดห้มดและชอบกินเสมอ 
  (๔) อาการกิริยาทุก ๆ อยา่งไม่สามารถรู้โดยตนเองผูอ่ื้นวา่ดีกดี็ดว้ย ตามผูอ่ื้นเสมอ ๆ  
  (๕) ถีนมิทธะ-หดหู่ ทอ้ถอย เกียจคร้าน อุทธจัจ - ฟุ้งซ่านมาก ท าอะไร ๆ ไม่สามารถตดัสินใจ
เดด็ขาด มิวิจิกิจฉา - ความสงสยัเสมอ 
 (๔) สัทธาจริต คือมีความประพฤติท่ีมีความเช่ือเป็นนิสยั ยอ่มประกอบดว้ยลกัษณะ ๕ ประการ คือ 
  (๑) ไม่มีมายาสาไถย หมายความวา่ การท าบุญ รักษาศีล ท าดว้ยเจตนาอนัดี 



  (๒) มีนิสัยชอบบุญเสมอ และชอบมีอารมณ์แสวงหาสถานท่ีท าบุญ ท าทาน 
  (๓) ชอบฟังธรรมเทศนาเสมอ ๆ 
  (๔) ไม่มีมานะ ไม่ชอบโกงผูอ่ื้นไม่วา่ทางไหน ๆ 
  (๕) ชอบอาการสวยงาม แต่นอ้ยกวา่ราคะจริต 
 (๕) วิตกจริต คือ การประพฤติท่ีมีวิตก ตรึกนึกคิดในอารมณ์เร่ืองราวต่าง ๆ จนเป็นนิสยัผูมี้วิตกจริต
ยอ่มประกอบดว้ยลกัษณะ ๕ ประการคือ 
  (๑) การงานใด ๆ กดี็ โดยมากใชค้วามคิดมากเสมอ 
  (๒) ชอบพูดอวดการงานไม่เรียบร้อย 
  (๓) นิสยัเกียจคร้าน ท าไดน้อ้ย แต่พดูมาก 
  (๔) การงานใด ๆ กดี็ท าใหเ้สียเวลามาก มีแต่คิดอยูเ่สมอ 
  (๕) เม่ือผูอ่ื้น หรือถา้ไม่ตรงกบัความคิดเห็นของตนแลว้มกัท าลายการงานนั้นเสีย 
 (๖) พุทธิจริตหรือปัญญาจริต คือการประพฤติท่ีมีความรู้เหตุผลในคุณประโยชน์และโทษทั้งหลาย 
เป็นนกัเหตุผลจนเป็นนิสยั ผูมี้พทุธิจริตยอ่มประกอบดว้ยลกัษณะ ๕ ประการคือ 
  (๑) อิริยาบถทั้ง ๔ ถึงจะเป็นนอยา่งไรกต็าม มีสติควบคุมอยูเ่สมอ 
  (๒) ชอบอาหารท่ีไม่มีโทษ ถา้เห็นไม่สมควรแลว้จะไม่ยอมบริโภคเลย 
  (๓) ผูใ้หญ่สัง่สอนง่าย ไม่ถือเป็นความผดิ 
  (๔) ชอบแสวงหาความรู้เสมอ 
  (๕) ชอบสมาคมกบัผูท่ี้มีความรู้สูงกวา่ตนเสมอ 
 ในบรรดาอารมณ์กรรมฐานทั้ง ๔๐ อยา่งนั้นเหมาะสมแก่จริตต่าง ๆ ดงัน้ี 
  (๑) อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ เหมาะแก่ราคะจริต 
  (๒) วณัณกสิณ ๔ อปัปมญัญา ๔ เหมาะแก่โทสจริต 
  (๓) อานาปานสติ ๑ เหมาะแก่โมหะจริต 
  (๔) อนุสสติ ๖ เหมาะแก่ศรัทธาจริต 
  (๕) อานาปานสติ ๑ เหมาะแก่วิตกจริต 
  (๖) มรณานุสสติ ๑ อุปสมานุสติ ๑ อาหาเรปฏิกลูสัญญา ๑ จตุธาตุววตัถาน ๑ เหมาะแก่พทุธจริต 
  (๗) ภูตกสิณ ๑ อากาศกสิณ ๑ อาโลกกสิณ ๑ และอรูปกรรมฐาน ๔ เหมาะแก่ทุกจริต 
 

หลกัเกณฑ์การท าฌาน 
 
 บรรดาโยคีผูป้ระกอบความเพียรทั้งปวงเพื่อจะยงักิเลสทั้งหลายอนัเป็นนิวรณ์ให้สงบ ระงบัดว้ย
อ านาจแห่งการข่มไวโ้ดยสมถกรรมฐานนั้น ตอ้งอาศยักฎเกณฑ์และวิธีการด าเนินตามปฏิปทาท่ีพระพุทธ



องคท์รงสั่งสอนเอาไว ้จึงจะตั้งอยูใ่นความสุขสงบดว้ยอ านาจแห่งฌานสมาบติัได ้พระโยคาวจรตอ้งเจริญ
ภาวนาใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑด์งัน้ีคือ 
 (๑) ถือเอาอารมณ์สมถกรรมฐานทั้ง ๔๐ อยา่งใดอยา่งหน่ึงจนกวา่ปรากฏนิมิต ๓ ชนิดไดแ้ก่ 
  (๑) ปริกมัมนิมิต คือนิมิตของบริกรรม 
  (๒) อุคฺคหนิมิต คือนิมิตติดตา 
  (๓) ปฎิภาคนิมิต คือนิมิตของปฎิภาค หรือนิมิตเทียบเคียง 
 (๒) โยคีบุคคลผูเ้จริญกรรมฐานนั้น ๆ พึงตั้งอยูใ่นภาวนาทั้ง ๓ ไดแก่ 
  (๑) ปริกรรมภาวนา การเจริญรอบรู้ในนิมิตของกรรมฐาน 
  (๒) อุปจารภาวนา การเจริญใหเ้ฉียดเขา้ไปใกลอ้ปัปนา 
  (๓) อปัปนาภาวนา การเจริญแน่วแน่ต่อนิมิตของกรรมฐานไดฌ้าน 
 (๓) พระโยคาวจร พึงกระท าฌานกีฬา ฝึกฌานใหเ้ป็นวสีทั้ง ๕ ไดแ้ก่ 
  (๑) อาวชัชวสิตา คือช านาญในการพิจารณาเม่ือจะเขา้ฌาน 
  (๒) สมาปัชชนวสิตา คือช านาญในการเขา้ฌาน 
  (๓) อธิษฐานนวสิตา คือช านาญในการอธิษฐานใหต้ั้งอยูใ่นฌาน 
  (๔) วฎฺุฐานวสิตา คือช านาญในการออกจากฌาน 
  (๕) ปัจจเวกขณวสิตา คือช านาญในการพิจารณาองคฌ์าน 
 (๔) พระโยคาวจร ผูห้วงัความสงบสุขในโลกีย ์พึงเจริญสมถกรรมฐานของตนให้ถึงฌานทั้ ง ๕ 
ไดแ้ก่ 
  (๑) ปฐมฌานมีองคฌ์าน ๕ คือ วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกคัคตา 
  (๒) ทุติยฌานมีองคฌ์าน ๔ คือ วิจาร ปิติ สุข เอกคัคตา 
  (๓) ตติยฌานมีองคฌ์าน ๓ ปิติ สุข เอกคัคตา 
  (๔) จตุตถฌานมีองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา 
  (๕) ปัญจมฌานมีองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา 
 ในฌานทั้งหลายเหล่าน้ี ยอ่มประกอบข้ึนดว้ยจิตและเจตสิก คือเจตสิกนั้น ๕ ดวงคือ วิตก วิจาร ปิติ 
สุข หรืออุเบกขา-และเอกคัคตา ดงักล่าวแลว้ 
 

วธีิท าฌาน 
 
 เม่ือทราบกฎเกณฑแ์ห่งสมถกรรมฐานโดยแน่ชดัเช่นน้ีแลว้ พระโยคีทั้งหลายพึงไปสู่ส านกัอาจารย์
สมถกรรมฐานในสถานท่ีประกอบดว้ยสัปปายะ ๔ คือ มีสถานท่ี อาหาร บุคคล และธรรมเป็นท่ีสะดวงสบาย 
รับกรรมฐานท่ีเหมาะแก่จริตของตน หรือเพ่งกรรมฐานท่ีเหมาะกบัจริตก็ไดจ้ะยกตวัอยา่งในการท าสมถกร



รมฐานดว้ยปฐวีกสิณ เพราะว่าเป็นกสิณท่ีเหมาะสมแก่จริตโดยทัว่ไป และสามารถเจริญข้ึนจนถึงใหป้รากฎ
ปฏิภาคนิมิตถึงอปัปนาภาวนาเป็นฌานตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงปัญจมฌาน ดงัน้ี 
 โยคีพึงน าปฐวีกสิณ คือดินสีแดงเพื่อให้มองเห็นไดเ้ด่นชดัมาท าให้เกล้ียงเป็นวงกลมโตประมาณ
เส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑ คืบกบั ๖ น้ิว ดว้ยการใชผ้า้ติดสะดึงน าดินอนัละเอียดและเหนียวสีแดง ฉาบทาลงหลาย
คร้ังตากแดดใหแ้หง้แลว้หาวตัถุมาขดัใหเ้รียบเป็นเงาควรแก่การท่ีจะเพง่เป็นบริกรรมนิมิตไดแ้ลว้น าไปตั้งไว้
ท่ีหนงัตัง่ส าหรับนัง่บริกรรมฐานใหเ้หมาะแก่สายตา ไม่ให้สูงนกัและไม่ให้ต  ่าหนกัไม่ให้ไกลนกัไม่ให้ใลก้
นกั ห่างสัก ๒ ศอกก็พอดี เม่ือจดัเรียบร้อยดงักล่าวแลว้พึงนัง่ขดัสมาธิ เอาขาขวาทบัขาซา้ย เอามือขวาทบัมือ
ซา้ย  อุชุ  กาย   ปณิธาย ใหต้ั้งกายใหเ้ท่ียงตรง อุชุ  จิตฺต   ปณิธาย ใหต้ั้งจิตใหเ้ท่ียงตรง ปริมุกฺข   สติ  ใหต้ั้ง
สติลงตรงหนา้ของตนบนอาสานะท่ีเตรียมเอาไว ้มีเตียงหรือตัง่เป็นตน้ แลว้ลืมตาเพง่นิมิตคือ ปฐวี คือดินนั้น
ให้บริกรรมว่า (ปฐวี ๆ หรือดิน ๆ) บริกรรมไปเพ่งไปจนจิตไม่ไปนึกคิดอย่างอ่ืน ให้รู้เฉพาะแต่นิมิตดินน้ี
เรียกว่าปริกมัมนิมิตไดแ้จ่มชดัแลว้พึงหลบัตาใหเ้ห็นในใจเหมือนกบัลืมตา ถา้ยงัไม่แจ่มชดัเลือนลางไปก็ให้
ลืมตาดูใหม่จนกระทั้งนิมิตปฐวีกสิณนั้นแจ่มชดัทั้งหลบัตาและลืมตา นิมิตท่ีปรากฏข้ึนน้ีเรียกว่า อุคคหนิมิต 
จิตรู้เห็นเฉพาะนิมิตเท่านั้นไม่ไปนึกคิดอยา่งอ่ืนเลยเป็นนิมิตท่ีติดตา 
 เม่ือก าหนดต่อไปในปฐวีกสิณนั้น นิมิตนั้นจะมีรัศมีสดใสดุจแกว้มณี นึกขยายให้ใญ่หรือยอ่ใหเ้ลก็
ไดต้ามปรารถนา นิมิตท่ีปรากฏแจ่มชดัเช่นน้ีเรียกว่า ปฏิภาคนิมิต เม่ือไดเ้จริญภาวนาเพ่งนิมิตจนถึงปฏิภาค
นิมิตแลว้ พระโยคีพึงท าฌานฝึกฌานจนช านาญเป็นวสีดว้ยอ านาจแห่งองคฌ์านทั้ง ๕ คือ วิตก นึกถึงนิมิต
ดิน วจาร พิจารณาประคองวิตกให้รู้เฉพาะนิมิตดินจนมี ปิติ อ่ิมใจในนิมิตดินนั้น มีสุขสบายในในนิมิตดิน
นั้น และเอกคัคตารู้นิมิตดินนั้นเป็นอารมณ์เดียว จิตไม่คิดไปอารมณ์อ่ืน ๆ ทั้งส้ิน เป็นความสุขอนัยอดเยี่ยม
ฝ่ายโลกีย ์เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้โยคีจะรักษาให้ไดเ้สวยฌานสุขไม่ให้เส่ือมตอ้งท าวสีจนเกิดความช านาญข้ึน 
กล่าวคือ โยคีผูเ้จริญเพ่งนิมิตปฐวีเป็นตน้น้ี จนเขา้ถึงอุปจารสมาธิใกลค้วามเป็นฌานจนถึงอปัปสมาธิ รู้
เฉพาะนิมิตดินอยา่งเดียว มัน่คง ไดป้ฐมฌานมีวิตก วิจาร ปิติ สุข เอกคัคตาดงักล่าวแลว้เขา้ประกอบบริบูรณ์ 
ภาวนาต่อไปจนพน้จากปฐมฌานเขา้ถึงทุติยฌานก็ละวิตกนึกถึงนิมิตเสียได้ ประกอบแต่วิจาร ปิติ สุข 
เอกคัคตา เม่ือเจริญภาวนาสืบไปจนผ่านพน้ทุติยฌานเขา้ถึงตติยภูมิฌานก็จะละวิจาร การประคองรู้นิมิตอี
ประกอบแต่เพียง ปิติ สุข เอกคัคตา ภาวนาต่อไปจนผา่นพน้ตติฌานถึงจตุตถฌานก็จะละปิติ ความอ่ิมใจใน
นิมิตเสียได ้คงเหลือแต่สุขกบัเอกคัคตาเป็นองคป์ระกอบ แลว้พระโยคาวจรคงท าการเจริญภาวนาต่อไปก็จะ
ผา่นพน้จตุตถฌานบรรลุถึงปัญจมฌาน เปล่ียนจากสุขเวทนาเสวยความสุขใจในนิมิตนั้น เป็นอุเบกขาเวทนา
เสวยความเฉยในนิมิตนั้นกบัเอกคัคตาแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียว ปัญจมฌานท่ีประกอบดว้ยอุเบกขาเอกคัคตา
น้ี โยคีบางท่านละนิมิตนั้นเสียกลบัมาเพ่งอากาศความว่างเปล่า (ความว่างไม่มีท่ีส้ินสุด) จนถึงอากาสานัญ
จายตนะฌาน บางท่านละจากความว่างมาเจริญภาวนาการเพ่งวิญญาณความรู้สึกว่า (วิญญาณไม่มีท่ีส้ินสุด) 
จนเขา้ถึงวิญญาณญัจายตนฌาน 
 บางท่านละจากการเพ่งวิญญาณ เจริญภาวนาต่อไปดว้ยการเพ่งความไม่มีอะไรว่า (นิดหน่ึงก็ไม่มี
หน่อยหน่ึงกไ็ม่มี) จนเขา้ถึงอากิญจญัญายตนฌาน 



 โยคีบางท่านก็ละจากการเพง่ความไม่มีอะไร ท าการเจริญภาวนาต่อไปดว้ยการเพง่สญัญาละเอียดว่า 
(น้ีสงบน้ีประณีต) จนบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนเป็นท่ีสุด ผูเ้ขา้ถึงฌานดงัไดบ้รรยายมาน้ีจะเพียรรักษา
ฌานของตนให้มัน่คงด ารงอยูต่อ้งพิจารณานิมิตใชม้โนทวารท่ีสามารถพิจารณาวิตกวิจารเป็นตน้ให้ว่องไว 
จบันิมิตของกรรมฐานไดท้นัทีท่ีตอ้งการเรียกวา่ อาวชัชนวสิตา 
 เม่ือตอ้งการเวาลใด ก็สามารถท่ีจะเขา้ฌานไดต้ามเวลานั้นเรียกว่า สมาปัชชนวสิตา การเขา้ฌาน
บงัคบัไม่ใหภ้วงัคเ์กิดและตอ้งการเขา้อยูใ่นฌานนานเป็นเวลาเท่าใด ไม่ใหเ้กินหรือหยอ่นกวา่เวลาท่ีอธิษฐาน
เอาไว ้คือให้ฌานนั้นตั้งอยูเ่รียกว่า อธิษฐานวสิตา ใขณะท่ีก าลงัอยู่ในฌานนั้น เม่ือตอ้งการจะออกจากฌาน
เวลาใด ๆ ก็ดี สามารถท่ีจะออกไดท้นัทีไม่ตอ้งรอเวลาเรียกว่าวุฎฐานวสิตา ผูเ้ขา้ใจในการพิจารณาองคฌ์าน
มีวิตก วิจาร เป็นตน้ เรียกว่า ปัญจเวกขณสิตา ในอารมณ์กรรมฐานทั้ง ๔๐ นั้น พระโยคาจรสามารท่ีจะนอ้ม
น ามาท าสมถภาวนาไม่ไดส้ม ่าเสมอกนัมีการยิง่หยอ่นกวา่กนัดงัน้ี 
 กสิณ ๑๐ เจริญไดถึ้งปฎิภาคนิมิต ไดถึ้งอปัปนาและไดถึ้งปัญจมฌาน 
 อสุภะ ๑๐ เจริญไดถึ้งปฏิภาคนิมิต ไดอ้ปัปนาภาวนาแต่ส าเร็จเพียงปฐมฌานเท่านั้น 
 ในอนุสสติ ๑๐ ตั้งพุทธานุสสติจนถึงเทวตานุสสติรวม ๖ กรรมฐานเจริญไดเ้พียงอุคคหนิมิต เป็น
อุปจารภาวนาไม่ส าเร็จฌาน 
 อุปสมานุสสติกบัมรณานุสสติรวม ๒ กรรมฐานเจริญไดเ้พียงอุคคหนิมิตเป็นอุปจารภาวนาไม่ส าเร็จ
ฌาน 
 กายคตาสติกรรมฐานเจริญไดถึ้งอปัปนาภาวนา แต่ส าเร็จเพียงปฐมฌาน ส่วนอานาปานสติเจริญได้
ถึงปฏิภาคนิมิตเป็นอปัปนาและส าเร็จถึงปัญจมฌาน 
 ในอปัปมญัญา ๔ ตั้งแต่เมตตา กรุณา ถึงมุทิตารวม ๓ กรรมฐานน้ี เจริญฌานไดเ้พียงจตุตถฌาน 
ส่วนอุเบกขากรรมฐานเจริญฌานไดแ้ต่ในปัญจมฌานโดยเฉพาะเท่านั้น อาหาเรปฏิกลูสญัญา ๑ เจริญไดเ้พียง
อุคคหนิมิตเป็นอุปจารภาวนา ไม่ส าเร็จฌาน จตุธาตุวตัถาน ๑ เจริญไดเ้พียงอุคคหนิมิตเป็นอุปจารภาวนาไม่
ส าเร็จฌาน อรูปกรรมฐาน ๔ เจริญไดเ้พียงอุคคหนิมิต แต่เป็นอปัปนาภาวนา ส าเร็จถึงอรูปฌาน 
 

อานิสงส์สมถกรรมฐาน 
 
 สมถกรรมบานท่ีไดอ้ธิบายมาน้ีก็เพื่อช้ีให้เห็นว่าสมถกรรมบานนั้นท าเพื่อสงบใจ สงบจานิวรณ์ทั้ง 
๕ คือ (๑) วิตก ฆ่าถีนมิทธะ (๒) วิจาร ฆ่าวิจารกิจฉา (๓) ปิติ ฆ่าพยาบาท (๔) สุข ฆ่าอุทธจัจะกุกกุจจะ (๕) 
เอกคัคตา ฆ่ากามฉนัทะ 
 เม่ือกิเลสนิวรณ์ถูกข่มถูกฆ่าไวด้ว้ยองคฌ์านทั้ง ๕ อุปมาเหมือนกระดานทบัหญา้ ฉะนั้นแลว้ใจก็
สงบเยอืกเยน็เพราะกิเลสข้ึนไมได ้ฌานท่ีไดน้ี้จะเป็นปัจจยัส่งในเวลาจุติแลว้จะปฏิสนธิในพรหมโลกเป็นรูป
พรหม ๑๖ และเป็นอรูปพรหม ๔ พรหมต่าง ๆ มีอายุยืนตั้งแต่เส้ียวหน่ึงส่วนส่ีมหากปัจนถึง๙๔,๐๐๐ มหา
กปันั้น ย่อมยาวนานเหลือท่ีจะคณานับได ้ท่านไดแ้ต่อุปมาว่าตั้งแต่โลกเกิดข้ึนแลว้เต็มบริบูรณ์ จนกระทัง่



โลกพินาศจึงเป็นมหากปัหน่ึง หรืออุปมาเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบ กวา้งดา้นและ ๑๐๐ โยชน์ เวลา ๑๐ ปี มี
เทวดาน าเอาผา้ทิพยอ์นัละเอียดมาปัดไปทีหน่ึงจนกระทัง่ภูเขานั้นเสมอกบัพื้นดินเรียกวา่ มหากปั 
 พรหมจะอยูจ่นส้ินอายขุยั จะกลบัมาปฏิสนธิเป็นเทวดาหรือมนุษย ์แต่ไม่เตยอบายภูมิเพราะอ านาจ
ฌานรักษาไว ้ต่อเม่ือท าความชัว่ในเทวดาหรือมนุษยจึ์งตกอบายภูมิ เม่ือพรหมจุติลงมาปฏิสนธิเป็นมนุษยน์ั้น
ย่อมเป็นมนุษยท่ี์มีสติปัญญา ประกอบดว้ยพรหมวิหารธรรม ชอบอิสระ อยู่เป็นโสด ยินดีท่ีสงดั ชอบท า
กรรมฐาน พอใจในเพศบรรชิตเป็นส่วนมาก ทั้งน้ีเพราะอ านาจบารมีท่ีไดบ้  าเพญ็ฌานเป็นปัจจยัช่วยอุปถมัภ์
ใหเ้ป็นไป ท าอะไร มกัจะไดดี้พิเศษเสมอ 
 ผูท่ี้ส าเร็จสมถแลว้เจริญวิปัสสนากจ็ะส าเร็จมรรคผลไดเ้ร็วเพราะมีสมาธิเป็นบาทแลว้ ทั้งหมดน้ีเป็น  
อานิสงค ์ผูท่ี้บ  าเพญ็สมถกรรมฐานจนไดฌ้านสมาบติั ตั้งแต่ปฐมฌานข้ึนไปฌานใดฌานหน่ึงจนถึงอรูปฌาน 
เม่ือเวลาจะตายถา้เขา้ฌานตายกจ็ะไดไ้ปเกิดเป็นพรหมชั้นใดชั้นหน่ึงตามแต่ตนท่ีไดฌ้านนั้น ๆ ถา้ไดรู้ปฌาน
กจ็ะไดไ้ปเกิดในรูปพรหม ถา้ไดอ้รูปฌานกจ็ะไดไ้ปเกิดเป็นอรูปพรหมตามแต่วา่จะไดฌ้านชั้นไหน และ
ก่อนท่ีจะส้ินใจหรือเรียกวา่ตายนั้น เขา้ฌานตายตามท่ีตนไดเ้อาไว ้ ถึงแมท่้านทั้งหลายจะไม่ใหฌ้านอะไรเลย 
ถา้พวกท่านไดส้วดมนตภ์าวนาหรือวา่ฝึกสมถและวิปัสสนากรรมฐานแลว้ท่านกย็อ่มจะไดอ้านิสงส์ ภาวนา
มีบุญส าเร็จดว้ยภาวนาตามหลกัในบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ประการนั้น บทภาวนามยันั้นกอ็ยูห่น่ึงใน ๑๐ ของบุญ
กิริยาวตัถุ ๑๐ ประการนั้นดว้ย เพราะฉะนั้นการฝึกสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะไม่เสียเปล่า
อยา่งแน่นอนและกย็งัเป็นนิสยั ปัจจยัท่ีส่งผลไปในสมัปริยายกิภพภายภาคหนา้อีกมากมาย เพราะฉะนั้นถา้
ท่านบ าเพญ็แลว้ไม่ไดฌ้านอะไรกอ็ยา่ไปทอ้ถอยเสียและอยา่คิดวา่เราไม่ไดอ้ะไรเลยเรากย็งัไดอ้ยู ่
 
วิธีปฏิบติักรรมฐานตามหลกัวิสุทธิมรรค 
แบบวิปัสสนากรรมฐาน 
 
 เม่ือสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระสมณโคดมไดต้รัสรู้แลว้ พระองคก์ไ็ดท่้องเท่ียงไปในนิคมต่าง 
ๆ และแควน้ต่าง ๆ พระองคไ์ดท้รงพระกรุณาสัง่สอนแก่เวไนยสตัวท์ั้งหลายอยู ่๔๕ ปีจึงไดเ้ขา้พระนิพพาน 
พระองคไ์ดท้รงแสดงหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัวปัิสสนากรรมฐาน ซ่ึงเป็นญาณอนัสูงสุด จะรู้เห็นตามทศันะท่ีเป็น
จริงประดุจดวงพระอาทิตยอุ์ทยัยงัโลกสวา่ง ฉะนั้น บรรดาสาวกของพระพทุธองคไ์ดน้อ้มรับฐานะท่ีตั้งของ
การงานท่ีใหเ้กิดรู้แจง้เห็นจริงดว้ยประการต่าง ๆ น าเอามาปฏิบติัจนประทบัใจมนุษยแ์ละเทวดาทั้งหลายเป็น
อนัมาก หาค่าส่ิงใดเอามาเปรียบปานมิได ้ ส่ิงนั้นกคื็อวปัิสสนากรรมฐาน อนัเป็นไปเพื่อความบริสุทธ์ิหมด
จดโดยส่วนเดียว ซ่ึงปรากฏเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์พระองคท์รงวางเอาไวเ้รียกวา่ วิสุทธิมรรค คือทางบริสุทธ์ิ 
๗ ประการ หรือ ๗ ชนิด เม่ือไดเ้ดินทางถึงท่ีสุดแลว้ยอ่มเขา้ถึงจุดหมายปลายทางคือ พระอมตะมหานิพพาน 
อนัเป็นท่ีบริสุทธ์ิเรียกวา่ล้ินกิเลสและดบัทุกขท์ั้งส้ิน วิสุทธิมรรคทั้ง ๗ ประการนั้นคือ (๑) สีลวิสุทธ์ิ ความบ
บริสุทธ์ิแห่งศีล (๒) จิตตวสุิทธิ ความบบริสุทธ์ิแห่งจิต (๓) ทิฎฐิวสุิทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งทิฎฐิ (๔) กงัขา
วิตรณวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งการขา้มพน้จากความสงสยั (๕) มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธ์ิ ความบริสุทธ์ิ



แห่งญาณเหน้วา่ทางหรือไม่ใช่ทาง (๖) ปฏิบทาญาณทสัสนวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งญาณเห็นปฏิปทาทาง
ด าเนิน (๗) ญาณทสัสนวสุิทธ์ิ ความบริสุทธ์ิแห่งญาณเห็นนิพพาน วิปัสสนากรรมฐานยอ่มประกอบดว้ย
กรรมฐานและผูท้  ากรรมคือวิปัสสนา ไดแ้ก่ปัญญาท่ีเห็นแจง้ตามท่ีพระพทุธองคท์รงแสดงวิปัสสนา
กรรมฐานในพระไตรปิฏก พอประมวลสรุปความโดยยอ่คือ (๑) วิปัสสนา ผูท้  ากรรมฐานไดแ้ก่ปัญญาเจตสิก
และสหายของปัญญา ไดแ้ก่ วิรตีเจตสิก (ศีล) เอกคัคตาเจตสิก (สมาธิ) และวิสุทธิมรรคทั้ง ๗ ตลอดถึงโพธิ
ปักขิยธรรมทั้ง ๓๗ ประการ (๒) กรรมฐาน คือสถานท่ีท่ีจะท าวิปัสสนานั้นไดแ้ก่รูปธรรม นามธรรม ซ่ึงมี
แลว้ในวิปัสสนาภูมิทั้ง ๖ คือ ขนัธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ์๒๒ ปฏิจจสมุปปาท ๑๒ และอริยสุจ ๔ 
ซ่ึงยอ่ลงแลว้เป็นรูปธรรมกบันามธรรมเท่านั้น 
 ฉะนั้น วิปัสสนาจึงรู้แจง้เห็นจริงในขนัธ์ทั้ง ๕ รูปนามอนัปรากฏใหเ้ห็นชดัดว้ยลกัษณะเหมือนกบั
เราเห็นตวัเสือ กย็อ่มเห็นลกัษณะลายเสือดว้ยฉนันั้น ลกัาณะของรูปนามหรือขนัธ์ทั้ง ๕ นั้น จึงเป็นอารมณ์
ของวิปัสสนาท่ีพระบรมศาสดาทรงพระประสงคใ์หม้นุษยแ์ละเทวดาทั้งหลายเขา้ไปรู้เห็นอยา่งยิง่ ลกัษณะ
ของรูปธรรมและนามธรรมมีอยู ่๓ อยา่งคือ 
 (๑) อนิจจลกัขณะ ลกัาณะไม่เท่ียง  เพราะตอ้งดบัไป ๆ 
 (๒) ทุกขลกัขณะ  ลกัษณะทนอยูไ่ม่ได ้ เพราะตอ้งดบัไป  
 (๓) อนตัตลกัขณะ ลกัษณะบงัคบัไม่ได ้ เพราะตอ้งดบัไป 
 ดว้ยเหตุดงัแสดงมาน้ี พระโยคาวจรทั้งหลายเม่ือเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงรู้แจง้แทงตลอดใน
สภาวธรรมคือรูปนามขนัธฺทั้ง ๕ ดว้ย และเห็นลกัษณะหรือลกัษณะของสภาธรรมนั้นดว้ย จึงอาจกล่าวไดว้า่ 
วิปัสสนากรรมฐานท่ีพระพทุธองคท์รงแสดงเห็นนั้น มีประสงคใ์หเ้ห็นพระไตรลกัษณ์เพื่อจะไดล้ะ
ความส าคญัผดิคือ 
 นิจจสญัญา  หมายความวา่  เท่ียง 
 สุขสัญญา  หมายความวา่  สุข 
 อตัตสัญญา  หมายความวา่  ตวัตน 
 สุภสญัญา  หมายความวา่  งาม นั้นเสีย 
 พระโยคาวจรผูป้ฏิบติัวิปัสสนากรรมบานมีความเพยีร หมัน่ตั้งสติรู้ทนัปัจจุบนัแห่งรูปธรรมและ
นามธรรมตามทวารทั้ง ๖ แลว้ มีสมาธิมัน่คงไม่เผลอ บงัเกิดปัญญาญาณเห็นรูปธรรมและนามธรรมมีความ
เกิดดบัเป็นลกัษณะท่ีปรากฏใหเ้ห็นตามความเป็นจริงวา่ เป็นอนิจจงัไม่เท่ียง เพราะตอ้งเกิดดบัเป็นทุกขงั ทน
อยูไ่ม่ได ้ เพราะตอ้งเกิดดบัทุกขณะ เป็นอนตัตา บงัคบับญัชาไม่ได ้ เพราะตอ้งเกิดดบัอยูทุ่กขณะนั้น แต่นั้น
พระโยคาวจรกพ็ึงพิจารณาดว้ยปัญญาตามเห็น ๓ อยา่งคือ 
 (๑) อนิจจานุปัสสนา ตามเห็นรูปธรรมและนามธรรมท่ีเกิดดบัอยูทุ่กขณะวา่ไม่เท่ียง พอใจในการดู
อนิจจงัอยูเ่สมอ ๆ เพราะบุญญาธิการในปางก่อนแรงดว้ยศีล 
 (๒) ทุกขานุปัสสนา ตามเห็นรูปธรรมและนามธรรมท่ีเกิดดบัอยูทุ่กขณะวา่ทนอยูไ่ม่ได ้ พอใจใน
การดูทุกขงัอยูเ่สมอ ๆ เพราะบุญญาธิการในปางก่อนแรงดึงดว้ยสมาธิ 



 (๓) อนตัตานุปัสสนา ตามเห็นรูปธรรมและนามธรรมท่ีเกิดดบัอยูทุ่กขณะวา่บงัคบับญัชามิไดพ้อใจ
ในการดูอนตัตาอยูเ่สมอ ๆ เพราะบุญญาธิการแต่ปรางก่อรแรงดว้ยปัญญา 
 พระโยคาวจรผูเ้จริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีวิปัสสนาญาณเกิดข้ึน ยอ่มเป็นไปตามงล าดบัของ
วิปัสสนาญาณมี ๑๐ ญาณคือ 
 (๑) สัมมสนญาณ ปัญญาท่ีรู้รูปนามโดยอาศยัไตรลกัษณ์คือ อนิจจ  ทุกข  อนตตา 
 (๒) อุทพัพยญาณ ปัญญาท่ีรู้รูปนามเห็นการเกิดดบั 
 (๓) ภงัคญาณ ปัญญาท่ีรู้รูปนามเห็นการดบัฝ่ายเดียว 
 (๔) ภยญาณ ปัญญาท่ีรู้รูปนามเห็นเป็นภยั 
 (๕) อาทีนวญาณ ปัญญาท่ีรู้รูปนามเห็นเป็นโทษ 
 (๖) นิพพิทาญาณ ปัญญาท่ีรู้รูปนามเหน้น่าเบ่ือหน่าย 
 (๗) มุญจิตุกามยตาญาณ ปัญญาท่ีรู้รูปนามจนใคร่จะหนี 
 (๘) ปฏิสังขารญาณ ปัญญาท่ีรู้รูปนามเพื่อหาทางหนี 
 (๙) สงัขารรุเปกขาญาณ ปัญญาท่ีรู้รูปนามแลว้เฉยอยู ่(เพราะหนีไม่พน้) 
 (๑๐) อนุโลมญาณ ปัญญาท่ีรู้รูปนามตามอริยสจัจ ์
 พระโยคาวจรผูเ้จริญมัน่คงอยูใ่นวิปัสสนากรรมบานจนผา่นญาณทั้ง ๑๐ วิปัสสนาญาณ บรรลุถึง
นิโรธสจัจะความดบัทุกขจ์ริง คือบรรลุนิพพานธาตุ ขา้มพน้จากโลกียไ์ปสู่โลกตุตรดว้ยวิโมกข ์ ๓ ประการ
คือ 
 (๑) อนิมิตตวิโมกข ์ พน้ดว้ยการดบัรูปนามท่ีเป็นอนิจจงัไม่มีนิมิต  
 (๒) อปัปณิหิตวิโมกข ์พน้ดว้ยการดบัรูปนามท่ีเป็นทุกขว์า่งจากกิเลส หากิเลสเป็นท่ีตั้งไม่ได ้
 (๓) สุญญาตวิโมกข ์ พน้ดว้ยการดบัสูญแห่งอตัตา เพราะเป็นอนตัตาบงัคบับญัชาไม่ได ้ องคส์มเดจ็
พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสวา่ อนุปัสสนาทั้ง ๓ เป็นทางใหถึ้งวิโมกขท์ั้ง ๓ คือ ผูมี้วิปัสสนาญาณเป็นอนิจจา
นุปัสสนา ตามเห็นรูปนามวา่ไม่เท่ียง ยอ่มหลุดพน้ดว้ยอนิมิตตวิโมกข ์คือพน้ดว้ยการดบัรูปนามไม่มีนิมิต 
 ผูไ้ดว้ิปัสสนาญาณเป็นทุกขานุปัสสนา ตามเห็นรูปนามวา่เป็นทุกข ์ ยอ่มหลุดพน้ดว้ยอปัปณิหิต
วิโมกข ์คือพน้ดว้ยการดบัรูปนามหากิเลสเป็นอุปธิไม่ได ้
 ผูไ้ดว้ิปัสสนาญาณเป็นอนตัตานุปัสสนา ตามเห็นรูปนามวา่เป็นอนตัตาบงัคบับญัชาไม่ได ้ยอ่มหลุด
พน้ดว้ยสุญญตวิโมกข ์คือพน้ดว้ยการดบัรูปนามวา่งจากอตัตา 
 

ปฏิบัติวสุิทธ์ิมรรค 
 บุคคลผูก้ระท าความเพยีรเพือ่ความบริสุทธ์ิหมดจดจากกิเลส คือพระโยคาวจรหรือโยคีบุคคล ผูไ้ปสู่
สัปายสถาน ท่ีปฏิบติัอนัประกอบดว้ยสถานท่ีเป็นท่ีสบาย มีอุตุ ดิน ฟ้า อากาศ เหมาะสม เป็นอารามท่ีร่ืนรมย์
และบริบูรณ์ดว้ยพืชพนัธ์ุธญัญา เป็นท่ีสบายไม่ฝืดเคือง มีบุคคลกลัยาณมิตรและผูอุ้ปถมัภบ์  ารุง เป็นท่ีสบาย
ทั้งมีธรรมะ เป็นท่ีสบายเหมาะแก่การปฏิบติั อนัเป็นไปดว้ยกถาวตัถุ ส่ิงท่ีควรพดู 



 เม่ือเขา้สู่สปัายสถานเช่นนั้นแลว้ นอ้มตนหาอาจารยผ์ูเ้ป็นกลัยาณมิตรใหเ้ป็นผูค้วรแก่การอบรมสัง่
สอน ต่อจากนั้นกเ็ป็นหนา้ท่ีของกลัยาณมิตรจะพึงใหก้ารอบรม โดยมุ่งหวงัใหถึ้งความบริสุทธ์ิหมดจดจาก
กิเลสและดบัทุกขโ์ดยส้ินเชิง เป็นประการส าคญั 
  

๑ ปฏบัิติสีลวสุิทธ์ิ 
 เบ้ืองตน้กพ็ึงตั้งอยูใ่นวิสุทธ์ิมรรคขอ้ท่ี ๑ สีลวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งศีลโดยการสมาทานแลว้ตั้งอยู่
ในวิรัติเจตนางดเวน้ในศีล ๕ ศีล ๘ ส าหรับฆราวาส ถา้เป็นบรรพชิตกใ็หต้ั้งอยูใ่นศีล ๑๐  ศีล ๒๒๗ เรียกวา่
ปาฎิโมกขส์งัวรศีล คือระวงัรักษา กาย วาจา ตามปาฎิโมกขน้ี์เป็นประการท่ี ๑  
 ประการท่ี ๒ พึงตั้งอยูใ่นอินทรียส์งัวรศีล คือส ารวมระวงัในอินทรียท์ั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
เวน้กั้นไม่ใหบ้าปอกศุลเกิดข้ึนมาได ้
 ประการท่ี ๓ พึงตั้งอยูใ่นอาชีวปาริสุทธิศีล คือรักษากายวาจา เวน้จากการท าและพดูเน่ืองดว้ย
มิจฉาชีพ เล้ียงชีวิตเป็นอยูด่ว้ยความบริสุทธ์ิ 
 ประการท่ี ๔ พึงตั้งอยูใ่นปัจจยัสนันิสสิตศีล คือเวน้จากการอาศยัปัจจยัท่ีผดิ คือไม่ไดพ้ิจารณาแลว้
บริโภคปัจจยั ๔ ท่ีตนอาศยัท่ีมีอย฿ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรคดว้ยการพิจารรา เวน้จากการ
บริโภคดว้ยตณัหาและอวิชชา 
  
๒ ปฏิบติัจิตตวิสุทธิ 
 เม่ือมีศีลบริบูรณ์ดีแลว้ ช่ือวา่มีรากฐานมัน่คงท่ีจะท าสมาธิเพื่อจะช าระใจใหบ้ริสุทธ์ิอีกต่อไป คือให้
ถึงจิตตวิสุทธ์ิ แต่ถา้ศีลยงัไม่บริสุทธ์ิ ยงีมีขาดด่างพร้อยทะลุอยูก่ย็ากท่ีจะท าสมาธิใหบ้งัเกิดข้ึนได ้ ถา้ศีลนั้น
บริบูรณ์ดีแลว้กเ็จริญสมาธิเอากรรมฐาน ๔๐ มาเป็นอารมณ์จนไดอุ้ปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ จนไดฌ้านดงั
แสดงมาแลว้ในสมถกรรมฐาน แต่ในท่ีน้ีตอ้งการเพียงขณิกสมาธิเพื่อเป็นบทบาทของวิปัสสนาเท่านั้น กศี็ล
และสมาธิในวปัิสสนานั้นหมายเอาศีลสมาธิในโพธิปักขิยธรรมนัง่เอง ซ่ึงจะยกตวัอยา่งตามหมวดอฎัฐงัคิก
มรรคทั้ง ๘ ประการดงัน้ีคือ ศีลนั้นหมายเอาถึงขณะพดู มีสติรู้ทนัทุกค าพดู เวน้โลภ โกรธ หลง เป็น
สมัมาวาจา ขณะท าการงานมียนืเดิน นัง่ นอน ตู ้ เหยยีด เคล่ือนไหว มีสติรู้ทนัทุกขณะ เวน้ โลก โกรธ หลง 
เป็นสมัมากมัมนัตะ ขณะเล้ียงชีพใหเ้ป็นอยุด่ว้ยการรับประทานอาหารหรือสวมเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นตน้ ทั้งท า
และพดูกมี็สติรู้ทนัทุกขณะ เวน้ โลภ โกรธ หลง เป็นสมัมาอาชีวะ ทั้ง ๓ มรรคน้ีเป็นศีลในวิปัสสนา 
 ส่วนสมัมาสติท่ีจะท าใหถึ้งจิตวิสุทธ์ิในวปัิสสนานั้นคือ การมีสติรู้ทนัปัจจุบนัแห่งรูปนามทางทวาร
ทั้ง ๖ โดยสมัมาวายามะ เพงีตั้งสติอนัเป็นสมัมาสติจนไม่เผลอไปจากปัจจุบนัธรรมเลย โลภ โกรธ หลง ไม่
สามารถจะเกิดข้ึนได ้ รู้ทนัทุกขณะ มัน่คงเป็นขณิกสมาธิ เรียกวา่สมัมาสมาธิ มัน่คงไม่เผลอองคม์รรคทั้ง ๓ 
น้ีเป็นสมาธิวปัิสสนากรรมฐาน เม่ือมีสมาฦธิอยูทุ่กขณะเช่นน้ีแลว้ใจกบ็ริสุทธ์ิจากกิเลสเรียกวา่ จิตตวิสุทธ์ิ 
จิตตวิสุทธ์ิเป็นขอ้ท่ี ๒ ในวสุิทธ์ิมรรค 
  



๓ ปฏิบัติทฎิฐิวสุิทธ์ิ 
 พระโยคาวจรผูเ้จริญวิปัสสนากรรมฐานจนไดถึ้งศีลวิสุทธ์ิและจิตตวสุิทธ์ิแลว้ ต่อจากนั้นเป็นก าลงั
ท่ีจะใหถึ้งทิฎฐิวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งทิฎฐิประการท่ี ๓ แห่งวิสุทธิมรรค โดยเหตุท่ีผูป้ฏิบติัอยูด่ว้ยความ
เพียรชอบ มีสติรู้ทนัรูปธรรมและนามธรรมท่ีเป็นปัจจุบนัทุกขณะ ตลอดทัว่ไปในขณะพดู ขณะท า เวน้กั้น 
โลภ โกรธ หลง ไดอ้ยูเ่ป็นปกติไม่เผลอ 
 ต่อจากนั้นปัญญาสมัมาทิฎฐิกบ็งัเกิดข้ึน รู้เฉพาะปรมตัถธรรมคือเน้ือธรรมท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
ไม่เลยไปสู่นิมิตบญัญติัวา่รูปดีหรือไม่ดี แมส้มมุติบญัญติัและนิมิตแห่งเสียง กล่ิน รส เคร่ือง สัมผสัอ่ืน ๆ อนั
เป็นท่ีตั้งแห่งตณัหาและอุปทาน คงรู้เฉพาะรูปนามปรากฏอยูทุ่ก ๆ วินาที 
 เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ แสงสวา่งคือปัญญากเ็กิดข้ึนเป็นทิฎฐิวิสุทธิ ความเห็นท่ีบริสุทธ์ิหมดจด ไดแ้ก่ 
เห็นดว้ยปัญญาตามความเป็นจริงวา่สรรพส่ิงทั้งหลายในสากลโลก มีแต่รูปกบันามเท่านั้น ญาณเช่นน้ีเป็น
ตรุณวิปัสสนาญาณคือญาณอยา่งอ่อน ๆ ของวิปัสสนา นบัเป็นญาณท่ี ๑ เรียกวา่นามรูปปริจเฉทญาณคือรู้ทั้ง
รูปทั้งนามวา่เป็นคนละอนั หมายความวา่รู้รูปวา่เป็นส่ิงท่ียนืใหรู้้เป็นอนัหน่ึง รู้นามวา่เป็นส่ิงท่ีเขา้ไปรู้เป็น
อีกอนัหน่ึง ตวัอยา่งเช่น 
 ทางตา  สีเป็นรูปอนัหน่ึง เห็น เป็นนามอนัหน่ึง 
 ทางหู  เสียงเป็นรูปอนัหน่ึง  ไดย้นิ เป็นนามอนัหน่ึง 
 ทางจมูก  กล่ินเป็นรูปอนัหน่ึง รู้กล่ิน เป็นนามอนัหน่ึง 
 ทางล้ิน  รสเป็นรูปอนั รู้รส เป็นนามอนัหน่ึง 
 ทางกายโผฎฐพัพะเป็นรูปอนัหน่ึง รู้สึก เป็นนามอนัหน่ึง 
 ทางใจธมัมารมณ์เป็นรูปอนัหน่ึง รู้ เป็นนามอนัหน่ึง 
 เม่ือเห็นวา่ไม่มีอะไรในโลกนอกจากรูปกบันามเท่านั้น กจ็ะถอนมิจฉาทิฐิอนัเป็นทิฎฐิวิปลาสเห็น
ผดิท่ีติดสนัดานมาส้ินอเนกนนัตชาติในสงัสารทุกข ์มาเห็นถูกตอ้งตามความเป็นจริงตามรูปธรรม นามธรรม 
โดยไม่ไดคิ้ดเอา เดาเอา หรืออนุมานเอา คงเห็นตาสภาพท่ียนืใหพ้ิสูจน์วา่เป็นคนละอนัสกัแต่วา่เกิดข้ึนแลว้
ดบัหายไปทุก ๆ ทาง ตกอยูใ่นนามเท่ียงเป็นลกัษณะแท ้ๆ เม่ือเห็นวา่รูปนามน้ีเป็นคนละอนัจริง ๆ ช่ือวา่ได้
บงัเกิดนามรูปปริจเฉทญาณข้ึนแลว้ เป็นทิฎฐิวิสุทธิ เห็นบริสุทธ์ิ 
 

๔ ปฏิบัติกงัขาวิตรณวสุิทธิ 
 เม่ือพระโยคาวจรไดเ้จริญวปัิสสนากรรมฐานถึงทิฎฐิวสุิทิแห่งความเห็นในรูปธรรม และนามธรรม
ตามความเป็นจริง แลว้ตั้งอยูใ่นวิสุทธิน้ีโดยไม่เส่ือมถอย อนัตรายต่าง ๆ มีนิวรณ์และนิมิตร้ายทั้งหลายไม่
อาจสามารถจะเกิดข้ึนได ้เพราะอ านาจท่ีมีอินทรียแ์ก่กลา้คือ 
   มีสัทธา  เช่ือต่อการปฏิบติัแน่นอน 
   มีวิริยะ  ความเพยีรปฏิบติัวิปัสสนายิง่ข้ึน 
   มีสติ  ระลึกทนัต่อปัจจุบนัแห่งรูปนามทุกขณะ 



   มีสมาธิ  มัน่คงไม่เผลอจากรูปนาม 
   มีปัญญา  รู้เห็นรูปนามแจ่มชดัยิง่ข้ึน 
 ดว้ยก าลงัอนัใหญ่ยิง่แห่งธรรม ๕ ประการน้ีจึงยงัพระโยคาวจรไหมมี้วิสุทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งการ
ขา้มพน้ความสงสยัในปัจจยัแห่งรูปและนามเสียได ้ โดยตั้งอยูใ่นญาณของวิปัสสนนาช่ือนามรูปปัจจยัปริห
ญาณ เห็นรูปนามเป็นปัจจยัซ่ึงกนัและกนัคือ ทางตา รูปคือสี เป็นปัจจยัใหเ้กิดนามคือเห็น ทางหู รูปคือเสียง 
เป็นปัจจยัใหเ้กิดนามคือไดย้นิ ทางจมูก รูปคิกล่ิน เป็นปัจจยัใหเ้กิดนามคือรู้กล่ิน ทางล้ิน รูปคือรส เป็นปัจจยั
ใหเ้กิดนามคือรู้รส ทางกาย รูปคือโผฎฐพัพะ เคร่ืองกระบทกายไดแ้ก่ เยน็ ร้อน อ่อน แขง็ ไหว เคร่ง ตึง เป็น
ปัจจยัใหแ้ก่นามคือรุ้สึกทางกาย ทางใจ นามคือรู้ทางใจ (สัง่) เป็นปัจจยัใหแ้ก่รูป คือยนื เดิน นอน นัง่ คู ้
เหยยีด เคล่ือนไหว เม่ือขา้ความสงสยัในเหตุปัจจยัของรูปและนามดว้ยประการฉะน้ีแลว้ ยงัมีความรู้เพิ่มเติม
ข้ึนไปอีกวา่ รูปนามท่ีเกิดข้ึนอยูทุ่กขณะเป็นเหตุเป็นปัจจยักนัอยูน้ี่ 
   เพราะอวิชชา ความไม่รู้จกัรูปนาม 
   เพราะตณัหา ความอยากไดรู้ปนาม 
   เพราะอุปาทาน ความยดึมัน่ในรูปนาม 
 เพราะกรรมท าการสร้างภพใหมี้รูปนามข้ึนนัน่เอง เม่ือรู้เช่นน้ีแลว้จึงรู้ถึงส้ินความสงสยัในกาลทั้ง ๓ 
คือรู้ว่า คือรู้ว่ารูปนามปัจจยัน้ีก็เป็นอยา่งน้ี อดีตท่ีล่วงมาแลว้ก่ีภพก่ีชาติก็ตอ้งเป็นอยูอ่ยา่งน้ีต่อไปในอนาคต
จะตอ้งไปเกิดอีกก่ีภพก่ีชาติกต็อ้งเป็นอยูอ่ยา่งน้ีเสมอ ๆ รวมเป็นความสงสยั ๑๖ ประการ คือ 
  

ความสงสัยในอดีตกาล ๕ อย่างได้แก่ 
 (๑) เราได้เคยเกิดหรือ? (๒) เราไม่เคยเกิดหรือ? (๓) เราได้เกิดเป็นชาติใด? (๔) เราได้เกิดเป็น
ประการใด? (๕) เราไดเ้กิดเป็นใครแลว้เกิดต่อไปเป็นใคร 
 
 
 

ความสงสัยในอนาคตกาล ๕ อย่างได้แก่ 
 (๑) เราจะเกิดหรือ? (๒) เราจะไม่ได้เกิดหรือ? (๓) เราจะได้เกิดชาติใด? (๔) เราจะได้เกิดด้วย
ประการใด (๕) เราจะเกิดเป็นใครและจะเกิดเป็นใครต่อไปอีก 
 

ความสงสัยในปัจจุบันกาล ๖ อย่างได้แก่ 
 (๑) เราน้ีเป็นตวัเราหรือ? (๒) เราน้ีไม่ใช่ตวัเราหรือ? (๓) เราน้ีอย่างไรเล่า? (๔) เราน้ีเป็นประการ
ใด? (๕) เราน้ีเป็นสตัวห์รือ? (๖) เรามาจากไหนและจะไปไหนอีกเล่า? 
 ความสงสัย ๑๖ ประการน้ีไดแ้สดงแลว้ตามนัยพระสูตร ส่วนตามนัยพระอภิธรรมนั้นแสดงไวใ้น
กงัขาวิตรณวิสุทธิน้ี ขา้มพน้ความสงสัย ๘ ประการคือ (๑) ความสงสัยในพระพุทธเจา้ (๒) ความสงสัยใน



พระธรรม (๓) ความสงสัยในพระสงฆ ์(๔) ความสงสัยในการศึกษา (ขอ้ปฏิบติัของพระพุทธศาสนา) (๕) 
ความสงสัยในอดีตปางก่อน (๖) ความสงสัยในอนาคตกาลขา้งหนา้ (๗) ความสงสัยในทั้งอดีตและอนาคต 
(๘) ความสงสยัในปฏิจจสมุปปาท 
 สรุปความแลว้ในกงัขาวิตณสุทธิน้ี แมจ้ะมีความสงสัยเป็นอเนกประการก็ตาม คงไม่พน้จากการ
สงสัย ๒ ประการ คือสงสัยในพระพุทธศาสนาและสงสัยในปัจจยัแห่งรูปและนาม พระโยคาวจรผูมี้ปัญญา
ญาณเขา้ถึงนามรูปปัจจยัปริคคหญาณในวิสุทธ์ิน้ี ช่ือว่าตรุณวิปัสสนา เป็นวิปัสสนาท่ียงัอ่อนจินตาญาณยงั
แทรกไดอ้ยู ่ยงัไม่ถึงพลวิปัสสนาท่ีแก่กลา้ข้ึน นบัเน่ืองอยูใ่นวิสุทธิมรรคท่ี ๔ คือกงัขาวตรวิสุทธิ 
 เม่ือพระโยคาวจรผูป้ระกอบความเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนถึงนามรูปปัจจยปริคคหญาณ
เห็นรูปนามเป็นปัจจยัซ่ึงกนัและกนัดงักล่าวแลว้ โดยไม่เส่ือมถอย ต่อจากนั้นอ านาจอินทรียแ์ละพละเป็น
ปัจจยัส่งใหก้า้วข้ึนสู่สมัมาสนญาณ เห็นรูปนามโดยลกัษณะ ๓ อยา่งคือ อนิจจ  ไม่เท่ียง ตั้งอยูไ่ม่ได ้ทุกข  ทน
อยูไ่ม่ได ้อนตตา บงัคบับญัชาไม่ได ้หมดอ านาจท่ีจะใหเ้ป็นอยา่งอ่ืนไป ฌานน้ีเห็นรูปนามเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ลว้
ดบัไปโดยอาการหยาบ ๆ เปล่ียนแปลงไป ผนัแปรไปอยูทุ่กขณะคือ 
 ทางตา  เห็นแลว้ดบัไป  เป็นอนิจฺจ   ทุกฺข    อนตตา 
 ทางหู  ไดย้นิแลว้ดบัไป  เป็นอนิจฺจ   ทุกฺข    อนตตา 
 ทางจมูก  ไดก้ล่ินแลว้ดบัไป  เป็นอนิจฺจ   ทุกฺข    อนตตา 
 ทางล้ิน  รู้รสแลว้ดบัไป  เป็นอนิจฺจ   ทุกฺข    อนตตา 
 ทางกาย  รู้สึกแลว้ดบัไป  เป็นอนิจฺจ   ทุกฺข    อนตตา 
 ทางใจ  นึกคิดเคล่ือนไหวแลว้ดบัไป เป็นอนิจฺจ   ทุกฺข    อนตตา 
 ในสัมมสนญาณน้ี ยงัมีญาณความรู้เพิ่มเติมเป็นอนัมาก เป็นตน้ว่าในกาลท่ีง ๓ อดีตท่ีล่วงมาแลว้ 
นบัตั้งแต่วินาทีท่ีล่วงแลว้ ชัว่โมงท่ีล่วงแลว้ ยามท่ีล่วงแลว้ วนัท่ีล่วงแลว้ สัปดาห์ท่ีล่วงแลว้ ปักษท่ี์ล่วงแลว้ 
เดือนท่ีล่วงแลว้ ฤดูท่ีล่วงแลว้ ปีท่ีล่วงแลว้ วยัท่ีล่วงแลว้ ชาติท่ีล่วงแลว้ สักกีชาติก็ตามก็มีแต่ อนิจจ  ทุกข  
อนตตา เท่านั้น และในอนาคตกาลนับตั้งแต่วินาทีต่อไป นาทีต่อไป ชัว่โมต่อไป วนัต่อไป สัปดาห์ต่อไป 
ปักษต่์อไป เดือนต่อไป ฤดูต่อไป ปีต่อไป วยัต่อไป ชาติต่อไป สักก่ีชาติก็ตาม มีแต่ลกัษณะ อนิจจ  ไม่เท่ียง 
ทุกข  เป็นทุกขท์นอยูไ่ม่ได ้อนตตา ไม่ใช่ตวัตน บงัคบับญัชาไม่ไดเ้หมือนอยา่งน้ี 
 ยงัมีความรู้อีกว่า เพื่อนมนุษยเ์กิดแก่เจ็บตายทั้งปวงท่ีเป็นอยู ่ปู่ ยา่ ตา ยาย ก็ดี เป็นพ่อแม่ พี่นอ้งก็ดี 
เป็นมิตรสหายกนักดี็ ยอ่มมีรูปนามเกิดข้ึนตั้งอยูแ่ลว้ดบัไปอยา่งน้ีเหมือนกนัทั้งส้ิน แมใ้นสรรพสตัวท์ั้งหลาย
ทัว่ ๓๑ ภูมิ คืออบายภูมิ ๔ มนุษย ์๑ เทวดา ๖ และพรหมอีก ๒๐ ภูมิ ย่อมมีรูปและนามเป็น อนิจจ  ไม่เท่ียง 
ทุกข  เป็นทุกข ์ทนอยูไ่ม่ได ้อนตตา ไม่ใช่ตวัตน บงัคบับญัชาไม่ไดเ้หมือนกนัหมดทั้งส้ิน 
  
๕ ปฏิบติัมคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ 
 เม่ือพระโยคาวจรไดต้ั้งอยู่แลว้ในสัมมสนญาน พิจารณารูปนามท่ีเป็นไปภายในก็ดี ภายนอกก็ดี ท่ี
หยาบก็ดี ท่ีละเอียดก็ดี ท่ีไกลก็ดี ท่ีใกลก้็ดี ตามกาลทั้ ง ๓ นั้ นว่าไม่เท่ียง ทนอยู่ไม่ได้ ไม่ใช่ตวัตน ด้วย



ประการฉะน้ี ให้บริสุทธ์ิดว้ยดีแลว้ ก็จะเจริญกา้วหน้าข้ึนสู่วิปัสสนาต่อไปอีกคือ อุทยพัพยญาณ ปัญญาท่ี
เห็นรูปนามกบัวิปัสสนาผูรู้้เกิดข้ึนแลว้ดบัไปพร้อม ๆ กนั อุปมาเหมือนคน ๒ คน เดินกอดคอกนัผา่นประตู
หายไปเป็นคู่ ๆ ฉะนั้น หมายความวา่ เม่ือเห็นเป็นอยูใ่นล าดบัแห่งสมัมสนญาณ เห็นแต่รูปนามเกิดข้ึน ตั้งอยู่
แลว้ดบัไป รู้สึกวา่ไม่เท่ียงเป็นตน้เท่านั้น ต่อมารูปนามนั้นเห็นชดัหนกัเขา้เร็วข้ึน ตั้งอยูแ่ลว้ดบัไป รู้สึกว่าไม่
เท่ียงเป็นตน้เท่านั้น ต่อมารูปนามนั้นเห็นชดัหนกัเร็วข้ึน จนเห็นแต่เกิดดบัพร้อมกบัสติวิปัสสนาปัญญา ผูรู้้ ผู ้
เห็นอยูน่ั้นกเ็กิดข้ึนรู้รูปนามแลว้ เม่ือรูปนามดบัไปกเ็ห็นผูน้ั้นดบัไปดว้ยพร้อม ๆ กนั 
 อุทยพัพยญาณน้ีเป็นญาณท่ีแก่กลา้ถึงพลวิปัสสนาบา้ง บางทีกย็งัไม่ถึง เป็นเพียงตรุณวิปัสสนาบา้งก็
มี เพราะยงัอ่อนอยู่ ถา้ถึงสภาพท่ีแก่กลา้เป็นวิปัสสนาท่ีแทแ้ลว้ย่อมละบริกรรมไดเ้อง มีสติระลึกรู้เฉพาะ
รูปธรรมกบันามธรรมเท่านั้น และเป็นไปติดต่อไม่เลยถึงบญัญติั รู้แต่ปรมตัถล์ว้นในทวารทั้ง ๖ คือ 
 ทางตา  ขณะเห็น รูปนามเกิดดบั ผูรู้้กเ็กิดดบัพร้อมดว้ย 
 ทางหู  ขณะไดย้นิ รูปนามเกิดดบั ผูรู้้กเ็กิดดบัพร้อมดว้ย 
 ทางจมูก  ขณะรู้กล่ิน รูปนามเกิดดบั ผูรู้้กเ็กิดดบัพร้อมดว้ย 
 ทางล้ิน  ขณะรู้รส รูปนามเกิดดบั ผูรู้้กเ็กิดดบัพร้อมดว้ย 
 ทางกาย  ขณะรู้สึก รูปนามเกิดดบั ผูรู้้กเ็กิดดบัพร้อมดว้ย 
 ทางใจ  ขณะรู้ รูปนามเกิดดบั ผูรู้้กเ็กิดดบัพร้อมดว้ย 
 ญาณท่ีแก่กล้า พ้นจากอันตรายคือนิวรณ์และนิมิตเป็นต้นทั้ งปวงแล้วโดยสมบูรณ์เรียกว่าพล
วิปัสสนา เห็นแจง้ในรูปนามและรู้เกิดดบัพร้อมกนัเสมอวา่อุทยพัพยญาณ 
 เม่ือพระโยคาวจรไดเ้จริญวิปัสสนากรรมฐาน จนเกิดญาณความรู้แก่กลา้ถึงอุทยพัพยญาณแลว้ใน
กาลนั้น ถา้ยงัอ่อนแลว้ อาจบงัเกิดวิปัสสนูปกิเลสเคร่ืองหมองมี ๑๐ ประการคือ 
 (๑) โอภาส  คือแสงสวา่ง ท่ีเกิดข้ึนกบัปัญญาญาณในขณะท่ีวิปัสสนาแก่กลา้ข้ึน 
 (๒) ปิติ  คือความอ่ิมใจ เกิดข้ึนขณะท่ีวิปัสสนาแก่กลา้ ปิติน้ีมีความอ่ิมใจเลก็นอ้ย อ่ิมใจเป็นขณะ ๆ 
บา้ง อ่ิมใจจนขนลุกบา้ง อ่ิมตวัไหวโยกโคลงบา้ง อ่ิมใจจนตวัลอยบา้ง 
 (๓) ปัสสทัธิ  คือความสงบ เกิดข้ึนเม่ือวิปัสสนาญาณแก่กลา้ 
 (๔) อธิโมกข ์ คือความนอ้มใจเช่ือ เกิดข้ึนเม่ือวิปัสสนาญาณแก่กลา้ 
 (๕) ปัคคหะ  คือความเพียรแก่กลา้ เกิดข้ึนเม่ือวิปัสสนาญาณแก่กลา้ 
 (๖) สุข  คือความสบาย เกิดข้ึนเม่ือวิปัสสนาญาณแก่กลา้ 
 (๗) ญาณ  คือความรู้ เกิดข้ึนเม่ือวิปัสสนาญาณแก่กลา้ 
 (๘) อุปัฐาน  คือสติท่ีเขา้ไปตั้งไว ้เกิดข้ึนเม่ือวิปัสสนาญาณแก่กลา้ 
 (๙) อุเบกขา  คือความวางเฉย  ท าจิตเป็นกลาง เม่ือวิปัสสนาญาณเกิดข้ึนแก่กลา้ลว้ 
   (๑๐) นิกนัติ  คือความพอใจ ชอบใจองคว์ิปัสสนูปกิเลสทั้ง ๙ 
  



 หมายเหตุ  องค์ประกอบของวิปัสสนูปกิเลสทั้ ง ๙ ประการตั้ งแต่โอภาสถึงอุเบกขานั้ น ขณะท่ี
เกิดข้ึนแลว้แต่นิกนัติ ยงัมิไดเ้ขา้ไปยนิดี พอใจ กย็งัไม่เป็นอุปกิเลสของวิปัสสนา ต่อเม่ือใด 
   มีนิกนัติ  เขา้ไปชอบ โอภาส  กดี็ 
   มีนิกนัติ  เขา้ไปชอบ ปิติ  กดี็ 
   มีนิกนัติ  เขา้ไปชอบ ปัสสทัธิ  กดี็ 
   มีนิกนัติ  เขา้ไปชอบ อธิโมกข ์  กดี็ 
   มีนิกนัติ  เขา้ไปชอบ ปัคคห  กดี็ 
   มีนิกนัติ  เขา้ไปชอบ สุข  กดี็ 
   มีนิกนัติ  เขา้ไปชอบ ญาณ  กดี็ 
   มีนิกนัติ  เขา้ไปชอบ อุปัฎฐาน  กดี็ 
   มีนิกนัติ  เขา้ไปชอบ อุเบกขา  กดี็  
 เม่ือนั้นจึงจดัองคป์ระกอบทั้ง ๙ น้ีว่าวิปัสสนูปกิเลส ท าให้วิปัสสนาเศร้าหมอง ยินดีพอใจอยู่เพียง
เท่านั้น เขา้ใจวา่ตนส าเร็จแลว้ เป็นปัจจยัในการเกิดกิเลส ตณัหา ทิฎฐิ และอกศุลธรรมเหล่าอ่ืนข้ึนอีกมากมาย 
ผูฉ้ลาดยอ่มพิจารณาองคป์ระกอบของวิปัสสนูปกิเลสทั้ง ๙ และองคว์ิปัสสนูปกิเลสแท ้ๆ อีก ๑ คือนิกนัติ ว่า
สกัแต่เกิดข้ึนแลว้ดบัไปเป็นอนิจจ  ทุกข  อนตตา เท่านั้นแลว้วิปัสสนากจ็ะเจริญข้ึนโดยล าดบั 
 วิปัสสนูกิเลสท่ีไดแ้สดงมาน้ีเป็นอนัตรายของวิปัสสนาโดยแท ้แต่จะบงัคบับญัชาไม่ให้เกิดข้ึน
ไม่ได ้ยอ่มเกิดตามะรมมชาติควบคู่กบัวิปัสสนา จะเรียกวา่เป็นสายของวิปัสสนากไ็ด ้แต่เม่ือเกิดข้ึนและพระ
โยคาวจรผูท่ี้ไม่ประกอบสัปปายะทั้ ง ๗ แลว้ก็ยากท่ีจะล่วงพน้ไปได้ เพราะยินดี พอใจ เพลิดเพลินใน
วิปัสสนูกิเลสน้ีเสีย อุปมาเหมือนการเดินทางไกลและทุรกนัดาร เม่ือเดินไปไดก่ึ้งทางพบศาลาพกัร้อนขา้ง
ทางนั้นแลว้แวะไปพกัผอ่นนอนหลบัเสีย ไม่เดินทางต่อ จุดหมายปลายทางท่ีจะบรรลุถึงกไ็ม่สามารถจะถึได ้
คงมวัแต่เพลิดเพลินหาความสุขสบายในศาลาอยูน่ัน่เอง เหตุดงันั้น พระบรมครูเจา้ทรงแสดงว่าเป็นเคร่ืองเศ้
ราหมองของวิปัสสนาเป็นแน่แท ้เป็นอนัตราย มิใช่ทางของวิปัสสนาทางของวิปัสสนานั้นคือ การเห็นแจง้
ในรูปธรรมกบันามธรรมโดยลกัษณะทั้ง ๓ คือ อนิจจ  ทุกจ  อนตตา เห็นแต่เกิดข้ึนแลว้ดบัไป ๆในอุทยพัพย
ญาณนั้น จึงจะพน้จากอ านาจของวิปัสสนูกิเลสได ้
 เม่ือพระโยคาวจรเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนเกิดญาณแก่กลา้เป็นพลววิปัสสนาในอุทยพัพยญาณ
แลว้ พน้จากอ านาจของวิปัสสนูปกิเลส ไม่ติดอยู่ไม่ขอ้งอยู่เพราะมารู้ว่าไม่ใช่ทางเลย เป็นสังขารธรรมท่ี
เกิดข้ึนแทรกแซงในวิปัสสนาใหเ้ศร้าหมองเท่านั้น เม่ือไดผ้า่นพน้ไปดว้ยการเห็นว่าวิปัสสนูปกิเลสท่ีงหลาย
เหล่านั้นมีความเกิดข้ึนแลว้ดบัไปเป็นธรรมกา วิปัสสนาญาณก็เจริญกา้วหนา้ข้ึน วิถีทางท่ีถูกท่ีชอบคือมคัคา
ญาณทสัสนวิสุทธ์ิหมดจด รู้วา่ทางหรือมิใช่ทางอุปมาเหมือนบุรุษผูเ้ดินมาถึงทาง ๒ แพร่ง รู้วา่ทางน้ีเป็นทาง
ควรเดินปลอดภยั ทางน้ีเป็นทางท่ีผดิไม่ควรเดินเป็นอนัตราย จึงไดมุ่้งหนา้เดินไปในวิถีทางท่ีถูกตอ้งฉะนั้น 



 เม่ือไดมี้ญาณปัญญา รู้เห็นทางวิปัสสนาท่ีถูกตอ้ง พิจารณาวินิจฉยัในรูปธรรมไปดว้ยกนัจนเกิดญาณ
ยิ่ง ๆ ข้ึนไป เพื่อความบริสุทธ์ิหมดจดปราศจากกิเลส เพื่อบรรลุสันติธรรมคือพระนิพพานอนัเป็นอมตบท
โดยยอ่ 
 
๖ ปฏิบติัปฏิทาญาณทสัสนวิสุทธิ 
 บุคคลท่ีผูก้ระท าความเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยไม่ทอ้ถอย พน้แลว้จากนิวรณ์ทั้ง ๕ นิมิต
ต่าง ๆ และวิปัสสนูปกิเลสทั้ง ๑๐ ประการอนัเป็นอนัตรายของวิปัสสนา เม่ือนั้นวิปัสสนาญาณจะเจริญแก่
กลา้ข้ึนในวิปัสสนาญาณทั้ง ๙ คือ 
 (๑) อุทยพัพยาญาณ รู้รูปนามกบัผูรู้้เกิดข้ึนและดบัไปพร้อม ๆ กนั 
 (๒) ภงัคญาณ  รูปรูปนามดบัไป ๆ  
 (๓) ภยตูปัฎฐานญาณ รูปรูปนามดบัไป ๆ เป็นภยั 
 (๔) อาทีนวญาณ  รูปรูปนามดบัไป ๆ เป็นโทษ 
 (๕) นิพพิทาญาณ  รูปรูปนามดบัไป ๆ น่าเบ่ือหน่าย 
 (๖) มุญจิตุกมัยตาญาณ รูปรูปนามดบัไป ๆใคร่จะหน้ี 
 (๗) ปฏิสังขาญาณ  รูปรูปนามดบัไป ๆ หาทางหน้ี 
 (๘) สังขารุเบกขาญาณ รูปรูปนามดบัไป ๆ หน้ีไม่พน้ ดูเฉยอยู ่
 (๙) อนุโลมญาณ  เห็นรูปนามตามก าลงัของอริยสจั คือเห็นรูปนามดบัไป ๆ  
 เป็นทุกขจ์ริง ๆ ความอยกไดรู้้รุปนามไม่มีเลย จิตนอ้มไปสู่ความดบัทุกขคื์อรูปนามเท่านั้น และตวั
วิปัสสนาอนัเป็นมรรคกเ็จริญเตม็ท่ี ความจริงท่ีปรากฏข้ึนในขณะนั้นเสมอเหมือนกบับุคคลผูท่ี้หนีเสือไปพบ
จระเข ้เขา้ทีเดียว ส้ินอาลยัในโลกียน้ี์จริง ๆ เพราะวา่เตม็ไปดว้ยทุกขท์ั้งหมดตลอด ๓๑ ภูมิ ตณัหาไม่มีท่ีเกาะ
ท่ีจบั จิตนอ้มไปสู่ความส้ินทุกขเ์ท่านั้น 
 เม่ือพระโยควจรไดเ้จริญวิปัสสนาญาณปรากฏทั้ง ๙ ญาณ ดว้ยประการฉะน้ีแลว้ ช่ือว่าไดต้ั้งอยูใ่น
ความบริสุทธ์ิ ความหมดจด ทางปฏิบติัเพื่อบรรลุพระนิพพานคือปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิความบริสุทธ์ิ
แห่งญาณทางปฏิบติัโดยแน่นอน 
 

๗ ปฏิบัติญาณทสัสนวสุิทธิ 
 เม่ือพระโยคีบุคคลผูป้ระกอบความเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตั้งอยู่ในวิปัสสนาทั้งปวงโดย
บริบูรณ์ ถึงแลว้ซ่ึงความแห้งไปแห่งยางคือตณัหา มีผลอนัไพบูลยรู้์รอบในสภาวรูปธรรมนามธรรม โดย
ถูกตอ้ง มีความสุกรอบ อุปมาประดุจผลไมท่ี้สุกงอมใกลจ้ะหล่นออกจากขั้วแลว้ ฉะนั้นจิตมหากุศลอนั
ประกอบดว้ยวิปัสสนาปัญญาญาณทั้งหลายเหล่าน้ี ยอ่มรู้เฉพาะรูปธรรมนามธรรมท่ีดบัไป ๆ มีลกัษณะเป็น
อนิจจงั ตั้งอยู่ไม่ไดบ้า้ง เห็นรูปนามดบัไป ๆ เป็นทุกขงั ทนอยู่ไม่ไดบ้า้ง เห็นรูปนามดบัไป ๆ เป็นอนัตตา 
บงัคบับญัชาไม่ไดบ้า้ง อนัใดอนัหน่ึงมาเป็นอารมณ์ตามควรแก่อธัยาศยับารมี 



 เม่ือวิปัสสนาญาณตงัอยู่แก่กลา้ดว้ยประการฉะน้ีแลว้ ต่อจากนั้นเป็นก าลงัอนัใหญ่ยิ่งส่งให้ข้ึนสู่
อนุโลมญาณตามก าลงัอ านาจของอริยสัจคือไปจากขา้ศึกจริง ๆ เป็นความจริงท่ีประเสริฐยอดเยี่ยมใน
วิปัสสนากรรมฐาน ดว้ยอาการท่ีกา้วล่วงข้ึนสู่วิถีมคัคชวนวิถี ๒-๓ ขณะคือ 
 ขณะท่ี ๑  บริกรรม  เห็นนามรูปดบัไป ๆ เป็นอนิจจงั หรือทุกขงั หรืออนตัตา ยิง่ข้ึนไปอีก 
 ขณะท่ี ๒  อุปจารเห็นรูปนามดบัไป ๆ เป็นอนิจจงั หรือทุกขงั หรืออนตัตายิง่ข้ึนไปอีก 
 ขณะท่ี ๓  อนุโลม  นอ้มไปตามอ านาจของอริยสจั 
 พระโยคาวจรท่ีไดเ้จริญวิปัสสนาจนถึงท่ีสุด มีก าลงักลา้ ยิ่งผา่นบริกรรมและอุปจารแลว้ถึงอนุโลม
ญาณรู้ยิง่ตามก าลงัของอริยสจัเตม็ท่ี ยอ่มถึงความปล่อยวางรูปธรรมนามธรรม เป็นญาณท่ีก าลงัยอดเยีย่มจาก
วิปัสสนาอนัเป็นปัญญาสุดยอดในฝ่ายโลกีย ์อุปมาเหมือนมนุษยผ์ูห้นีภยั มีอคัคีภยัหรือโจรภยัเป็นตน้ วิ่งไป
พอแม่น ้ าขวางหนา้จะกวา้งใหญ่สักปานใดก็ตาม มองเห็นความปลอดภยัฝ่ังขา้งโนน้ดว้ยความกลวัภยัอยา่ง
สุดขีด ตดัสินใจอยา่งเดด็ขาดลงจากฝ่ังขา้งน้ีฉนัใด แมญ้าณแห่งพระโยคาวจรผูถึ้งซ่ึงอนุโลมญาณนั้นก็เป็นผู ้
ถึงการละท้ิงอารมณ์รูปนามเพื่อออกจากวิปัสสนาก็ฉันนั้ น พระพุทธองค์ทรงตรัสเรียกญาณของพระ
โยคาวจรนั้นวา่ วฎุฐานคามินีวิปัสสนา คือผูอ้อกไปจากวิปัสสนาแน่นอน 
 เม่ือจิตของพระโยคาวจรไดต้ั้งอยูแ่ลว้ในอนุโลมขณะ ต่อจากนั้นล่วงพน้จากอนุโลมขณะกา้วข้ึนสู่
โคตรภูจิตยดึหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ ท าหนา้ท่ีโอนโคตรจากปุถุชนไปสู่อริยะ อนัน ามาซ่ึงความรู้
ยิง่ในสนัติลกัษณะคือพระนิพพาน ต่อไปตามล าดบัแห่งชวนะมรรควิถีดงัน้ี 
   ชวนะท่ี ๑ บริกรรม  รู้ลกัษณะของรูปธรรมนามธรรมท่ีดบัไป ๆ 
   ชวนะท่ี ๒ อุปจาร  รู้ลกัษณะของรูปนามท่ีดบัไป ๆ ยิง่ข้ึนอีก 
   ชวนะท่ี ๓ อนุโลม  รู้ลกัษณะของรูปนามจนถึงท่ีสุด จนปล่อยรูปนามตาม
      อ านาจของอริยสจั 
   ชวนะท่ี ๔ โคตรภู  โอนโคตรปุถุชนเขา้สู่โคตรอริยะ เอาพระนิพพานเป็น
      อารมณ์ 
   ชวนะท่ี ๕ มคัค  ตดักิเลสเดด็ขาด รู้พระนิพพานเป็นอารมณ์ 
   ชวนะท่ี ๖ ผล  เสวยพระนิพพาน 
   ชวนะท่ี ๗ ผล  เสวยพระนิพพาน 
 เม่ือโคตรภูจิตไดต้ั้งข้ึนแลว้ หน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์และดบัลงแลว้ อริยมคัคจิตก็เกิดข้ึน
ทนัที เอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ ขณะนั้นเองเป็นผูถึ้งแลว้ซ่ึงความส าเร็จกิจในอริยสจัทั้ง ๔ คือ 
  (๑) ทุกขสัจจ  ไดแ้ก่รูปนามเป็นตวัทุกขไดรู้้มาแลว้ 
  (๒) สมุทยสัจจ  ไดแ้ก่ตณัหา โลภะ ความอยากไดทุ้กขคื์อรูปนามท่ีดบัไป ๆ กล็ะมาแลว้ 
  (๓) นิโรธสัจจ  ไดแ้ก่พระนิพพาน คือความดบัทุกข ์ไม่มีส่วนเหลือไดแ้ลว้ในขณะน้ี 
  (๔) มคัคสจัจ  ไดแ้ก่อฎัฐงัคิกมรรคทั้ง ๘ ประการ มีสัมมาทิฎฐิเห็นพระนิพพาน เป็น
ตน้      ไดเ้จริญเตม็ท่ีแลว้ 



 มคัคจิตอนัประกอบดว้ยญาณรู้พระนิพพานแลว้ดบัลง ต่อจากนั้นผลจิตอนัสัมปยุตดว้ยญาณในโล
กตุตระพระนิพพาน ๒-๓ ขณะแลว้ดบัลง ขณะมคัคและผลเกิดข้ึนน้ีนามขนัธ์ทั้ง ๔ ยอ่มไดพระนิพพานเป็น
อารมณว้ยกนัคือ 
  วิญญาณขนัธ ์  คือมรรคจิตผลจิต  รู้พระนิพพาน 
  เวทนาขนัธ ์  คือเสทนาเจตสิก  เสวยพระนิพพาน 
  สัญญาขนัธ ์  คือสัญญาเจตสิก  จ าเพาะนิพพาน 
  สังขารขนัธ ์  คือปัญญาเจตสิกเป็นตน้  รู้พระนิพพาน 
 แมรู้้ขนัธ์กมี็หทยัวตัถุเป็นตน้ กย็อ่มเกิดข้ึนดว้ย 
 เม่ือผลจิตดบัลงแลว้กล็งสู่ภวงัค ์ต่อจากนั้นมโนทวาราวชัชนจิตตดักระแสภวงัคข์าดแลว้ เกิดข้ึนเป็น
ปัจจยัให้ปัญญาญาณสัมปยุตดว้ยชวนจิต ต่อไปพิจารณามคัคผลนิพพาน กิเลสละแลว้หรือกิเลสท่ีเหลืออยู่
เรียกวา่ ปัจจเวกขณญาณ มี ๑๙ คือ 
  (๑) ปัจจเวกขณะของพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบนัมี ๕ 
  (๒) ปัจจเวกขณะของพระอริยบุคคลชั้นพระสกทาคามี มี ๕ 
  (๓) ปัจจเวกขณะของพระอริยบุคคลชั้นพระอนาคามี มี ๕ 
  (๔) ปัจจเวกขณะของพระอริยบุคคลชั้นพระอรหนัต ์มี ๔ 
 ปัจจเวกขณะญาณ ๕ ของพระอริยบุคคลเบ้ืองต ่า ๓ ไดแ้ก่ (๑) พิจารณามคัค (๒) พิจารณาผล (๓) 
พิจารณานิพพาน (๔) พิจารณากิเลสท่ีละแลว้ (๕) พิจารณากิเลสท่ียงัเหลือ ส่วนพระอรหันตบุคคลมีปัจจ
เวกขณญาณ ๔ ไดแ้ก่ (๑) พิจารณามคัค (๒) พิจารณาผล (๓) พิจารณานิพพาน (๔) พิจารณากิเลสท่ีละแลว้ 
 ญาณท่ีพิจารณากิเลสท่ียงัเหลืออยู่ของพระอรหันตไ์ม่มี เพราะเป็นพระขีณาสพผูส้ิ้นอาสวะกิเลส
แลว้ หาเช้ือเหลืออีกไม่ได ้อุปมาเหมือนตะเกียงส้ินน ้ามนัแลว้ไม่สามารถท่ีจะลุกเป็นไปข้ึนไดอี้ก ฉะนั้น 
 พระอริยเจา้ทั้งหลายผูไ้ดน้ามบณัฑิตโดยแทน้บัตั้งแต่มคัคจิตเกิดข้ึนในสนัดาน ทั้งท่ีเป็นเสขะ คือยงั
ตอ้งศึกษาปฏิบติัเพื่อบรรลุธรรมชั้นสูงอยูไ่ดแ้ก่พระอริยบุคคล ๗ ประเภทคือ 
  (๑) โสดาบนัปัตติมคัคบุคคล (๒) โสดาปัตติผลบุคคล 
  (๓) สกทาคามิมคัคบุคคล (๔) สกทาคามิผลบุคคล 
  (๕) อนาคามิมคัคบุคคล (๖) อนาคามิผลบุคคล 
  (๗) อารหตัตมคัคบุคคล 
 ส่วนพระอเสขะบุคคลผู ้ไม่ต้องศึกษาแล้ว ไม่ต้องปฏิบัติธรรมเบ้ืองสูงอีกแล้ว เป็นผู ้อยู่จน
พรหมจรรย ์ส าเร็จวิชาโดยสมบูรณ์ในพระพุทธศาสนา เป็นบณัฑิตท่ีจบหลกัสูตรแลว้ มีความส้ินภพส้ินชาติ
ไดเ้กิดอีก ไม่ครองทุกขคื์อขนัธ์อีกต่อไป เพราะชาตินั้นเป็นชาติสุดทา้ยจกัปรินิพพานแน่นอน บุคคลนั้นมี ๑ 
คืออรหตัตผลบุคคล 
 พระเสขะบุคคลและพระอเสขะบุคคลทั้งปวงท่ีแสดงออกมาแลว้นั้น ตามปกติยอ่มพิจารณามคัคผล
นิพพานกิเลสท่ีละแลว้ท่ีเหลืออยูเ่ป็นนิจ เพราะไดอ้ารมณ์โลกุตตรธรรมเป็นอธิบดีท่ียิง่กว่าอารมณ์ทั้งหลาย



ในโลก พระเสขะบางท่านไม่ไดพ้ิจารณากิเลสท่ีละแลว้หรือกิเลสท่ีเหลืออยูก่็มีทั้งน้ีก็เพราะปัจจเวกขณญาณ
พิจารณาแต่มคัค-ผล-นิพพานเท่านั้น กิเลสท่ีเหลืออยู่ย่อมบงัเกิดข้ึนมาให้เดือดร้อนใจไดเ้ป็นบางคราว ใน
คร้ังพุทธกาลมีตวัอยา่ง ทา้วมหานามสักกยราชผูเ้ป็นพระเสขะ เกิดการฟุ้งซ่านจนตอ้งไปกราบทูลพระบรม
ศาสดาใหท้รงบอกวิธีระงบั เป็นตน้ 
 ธรรมชาติท่ีเป็นทางใหไ้ปจากขา้ศึกคือกิเลสนั้นไดแ้ก่อริยมคัคทั้ง ๔ คือ 
  (๑) โสดาปัตติมคัค มรรคท่ีท าใหถึ้งกระแสพระนิพพาน 
  (๒) สกทาคามิมคัค มรรคท่ีท าใหย้งัตอ้งกลบัมาสู่ตระกลูอีกคร้ังเดียว 
  (๓) อนาคามิมคัค มรรคท่ีท าใหไ้ม่กลบัมาสู่กามภูมิอีก 
  (๔) อรหตัตมคัค มรรคท่ีท าให้ไกลจากกิเลสคือดบักิเลสส้ินไม่มีเช้ือเหลือให้เกิด
ใน     ชาติต่อไปอีก 
 อริยมคัคทั้ง ๔ น้ียอ่มประกอบดว้ยปัญญาเจตสิกซ่ึงเรียกว่าญาณบา้ง วิชาบา้ง แต่ปัญญาท่ีประกอบ
กบัอริยมคัคจิตน้ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้ขณะใด เม่ือนั้นพระพทุธองคท์รงตรัสเรียกอริยมคัคญาณนั้นวา่ญาณทสัสนวิ
สุทธิ คือความบริสุทธ์ิหมดจดแห่งความเห็นพระนิพพานอนัเป็นล าดบัแห่งวิสุทธ์ิ 
 มคัคท่ี ๗ ซ่ึงมีวิสุทธิทั้ง ๖ ส่งกนัมาเป็นล าดบั อุปมาเหมือน ๗ ผลดัหรือหนทางทั้ง ๗ ระยะ ฉะนั้น  
ดงัจะแสดง ต่อไปน้ี 
  (๑) ปฎิบติัสีลวิสุทธิบริบูรณ์แลว้ส่งใหป้ฏิบติัทิฎฐิวิสุทธิ 
  (๒) ปฏิบติัจิตตวิสุทธิบริบูรณ์แลว้ส่งใหป้ฏิบติัทิฎฐิวิสุทธิ 
  (๓) ปฏิบติัทิฎฐิวิสุทธิบริบูรณ์แลว้ส่งใหป้ฏิบติักงัขาวิตรณวิสุทธิ 
  (๔) ปฏิบติักงัขาวิตรณวิสุทธิบริบูรณ์แลว้ส่งใหป้ฏิบติัปฎิทาญาณทสัสนวิสุทธิ 
  (๕) ปฏิบติัมคัคคามคัคญาณทสัสวิสุทธิบริบูรณ์แลว้ส่งใหป้ฏิบติัปฎิทาญาณทสัสนวิสุทธิ 
  (๖) ปฏิบติัทาญาณทสัสนวิสุทธิบริบูรณ์แลว้ส่งใหป้ฏิบติัญาณทสัสนวิสุทธิ 
  (๗) ปฏิบติัญาณทสัสนวิสุทธิบริบูรณ์แลว้ส่งให้ถึงมหาสันติสุขคือพระนิพพานในวิปัสสนา
กรรมฐานอนัเป็นท่ีตั้งแห่งการรู้แจง้ในปรมตัถธรรม จ าแนกเป็นขนัธ์ ๕ บา้ง อายตนะ ๑๒ บา้ง ธาตุ ๑๘ บา้ง 
อินทรีย ์๒๒ บา้ง อริยสัจ ๔ บา้ง และปฏิจจสมุปทา ๑๒ บา้ง เม่ือว่าโดยญาณในวิปัสสนา โดยแทแ้ลว้มี ๙ 
ญาณ แต่อุทยพัพยญาณจนถึงสัจจานุโลมิกญาณ (หริเรียกวา่ อนุโลมญาณ) ญาณน้ีเป็นญาณท่ีแก่กลา้ เป็นผล
แห่งการเจิรญวิปัสสนากรรมฐานท่ีถูกตอ้ง ส่วนญาณท่ีนับเน่ืองในวิปัสสนาในโลกียมี์ ๕ คือ (๑) นามรูป
ปริจเฉทญาณ (๒) นามรูปปัจจยัปริคคหญาณ (๓) สัมมาสนญาณ (๔) โคตรภูญาณ (๕) ปัจจเวกขณญาณ ใน
ญาณทั้งหมดน้ี ๓ ญาณขา้งตน้เป็นดรุณวิปัสสนาคือวิปัสสนาญาณท่ียงัอ่อนอยู่ มีจินตาญาณเขา้แทรกได ้
ส่วน ๒ ญาณหลงัเป็นญาณท่ีมีวิปัสสนาเป็นปัจจยัในโลกุตตรมีญาณท่ีวิปัสสนาเป็นปัจจยัส่งให้มี ๒ ญาณ
คือ (๑) มคัคญาณ (๒) ผลญาณ ในมคัคญาณนั้นรู้นิพพาน ๔ คร้ังคือ (๑) โสดาปัตติมคัคญาณ ๑ คร้ัง ขณะจิต 
(๒) สกทาคามิมคัคญาณ ๑ คร้ัง ๑ ขณะจิต (๓) อนาคามิมคัคญาณ ๑ คร้ัง ๑ ขณะจิต (๔) อรหตัตมคัคญาณ ๑ 
คร้ัง ๑ ขณะจิต ในผลญาณเกิดข้ึนต่อจากมคัคญาณ ๔ คร้ังคือ 



  โสดาปัตติผลญาณ ๑ คร้ัง ๒-๓ ขณะจิต (เกิดเป็นคร้ังแรก) 
  สกทาคามิผลญาณ ๑ คร้ัง ๒-๓ ขณะจิต (เกิดเป็นคร้ังแรก) 
  อนาคามิผลญาณ ๑ คร้ัง ๒-๓ ขณะจิต (เกิดเป็นคร้ังแรก) 
  อรหตัตผลญาณ ๑ คร้ัง ๒-๓ ขณะจิต (เกิดเป็นคร้ังแรก)  
(หมายเหตุ  ผลญาณเกิดคร้ังต่อไป หลายขณะจิต) 
 เราพะฉะนั้น สรุปรวมญาณทั้งโลกยญ์าณและโลกุตตรญาณเป็น ๑๖ ญาณ เรียกว่า โสฬสญาณ
เป็นไปตามล าดบัญาณดงัน้ี 
  (๑) นามรูปปริจเฉทญาณ-ญาณเห็นทั้งรูปทั้งนามว่าเป็นคนละอนั รูปก็อนัหน่ึง นามก็อนัหน่ึง 
ผูรู้้กอ็นัหน่ึง 
  (๒) นามรูปปัจจยปริคคหญาณ-ญาณเห็นรูปนามวา่เป็นปัจจยัซ่ึงกนัและกนั 
  (๓) สัมมสนญาณ-ญาณเห็นรูปนามดบัไป ๆ เป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา (รู้พระไตรลกัษณ์) 
  (๔) อุทยพัพยาญาณ-ญาณเห็นรูปนามกบัผูรู้้เกิดข้ึนแลว้ดบัไปพร้อม ๆ กนั 
  (๕) ภงัคญาณ-ญาณเห็นรูปนามดบัไป ๆ ถ่านเดียว 
  (๖) ภยญาณ-ญาณเห็นรูปนามดบัไป ๆ เป็นภยั 
  (๗) อาทีนวญาณ-ญาณรูปนามดบัไป ๆ เป็นโทษ 
  (๘) นิพพิทาญาณ-ญาณเห็นรูปนามดบัไป ๆ น่าเบ่ือหน่าย 
  (๙) มุญจิตุกมัยตาญาณ-ญาณเห็นรูปนามดบัไป ๆ ใคร่จะหนีจากรูปนาม 
  (๑๐) ปฏิสังขาญาณ-ญาณเห็นรูปนามดบัไป ๆ หาหนทางหนีจากรูปนาม 
  (๑๑) สังขารุเปกขาญาณ-ญาณเห็นรูปนามดบัไป ๆ หนีไมพ้น้ดูเฉยอยู ่
  (๑๒) อนุโลมญาณ-ญาณเห็นดบัไป ๆ จนถึงความปล่อยวางรูปนามตามก าลงัของกิจในอริยสจัจ 
  (๑๓) โคตรภูญาณ-ญาณเห็นพระนิพพาน ท าหนา้ท่ีโอนโคตรปุถุชนไปสู่อริยะ 
  (๑๔) มคัคญาณ-ญาณเห็นพระนิพพานเป็นทางท่ีตดัวฎัฎะและกิเลสไดเ้ดด็ขาดเป็นชั้น ๆ 
  (๑๕) ผลญาณ-ญาณเห็นพระนิพพานเป็นการเสวยผลท่ีไดรั้บมาจากมคัคญาณ 
  (๑๖) ปัจจเวกขณญาณ-ญาณเห็นพิจารณามคัคผลนิพพานกิเลสท่ีละแลว้และกิเลสท่ียงัเหลืออยู๋ 
 

อานิสงส์สมถและวปัิสสนา 
  
 พระโยคาวจรเจ้าผูก้ระท าความเพียรผฏิบัติกรรมฐานทั้ ง ๒ คือสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐาน อนัเป็นธุระท่ีอุดมสูงสุดในพระบวรพระพุทธศาสนารวมเรียกว่าวิปัสสนาธุระตามท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้นั้น ย่อมแสดงให้เห็นผลอนัเลิศของกรรมฐานทั้ ง ๒ คือ ความส าเร็จและอาจเขา้สมาบติัได้ตาม
สามารถดงัน้ี 
 


