
  (๑) สมถกรรมฐาน ภาวนาเจริญถึงท่ีสุดใหส้ าเร็จฌาน าพร้อมกบัท าฌานสมาบติัให ้และยงัเป็น
ปัจจยัไดเ้จริญวิปัสสนาภาวนาไดอี้กดว้ย เม่ือท าวิปัสสนาในฌาน อาศยัองคฌ์านเป็นกรรมฐานจนส าเร็จมคัค
ผลถึงชั้นพระอนาคามิและพระอรหนัต ์ทั้งประกอบดว้ยท่ีสุดของฌาน ยงัผลใหเ้ขา้นิโรธสมาบติัไดด้ว้ย 
 (๒) วิปัสสนากรรมฐาน ภาวนาเจริญให้ถึงท่ีสุดแลว้จะโอนโคตรจากปุถุชนสู่อริยะส าเร็จมคัคผล 
บรรลุพระนิพพานและสามารถท าผลสมาบติัได ้เพราะฉะนั้นผูป้ฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งกรรมฐานทั้ง ๒ นั้นแลว้มี
ความปรารถนาจะเสวยผลคือรสแห่งสันติท่ีไดม้า ทั้งท่ีเป็นสนัติถาวร (นิพพาน) และสันติไม่ถาวร (คือฌาน) 
พึงภาวนาคือปฏิบติัใหเ้จริญข้ึนตนถึงสนัตินั้นแลว้ เขา้อยูใ่นสนัติความสงบหรือดบัทุกขท์ั้งปวงนั้นตามก าลงั
ความสามารถของตนเรียกวา่ สมาบติั 
 สมาบัติคือการเขา้สู่ฌานบา้ง เขา้อยู่ในผลบ้าง เขา้อยู่ในความดับสัญญาและเวทนาเป็นตน้บ้าง 
ฉะนั้นสมาบติัจึงแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ 
 (๑) ฌานสมาบติัคือการเขา้อยูใ่นฌาน เป็นผลของสมถภาวนาโดยเฉพาะ 
 (๒) ผลสมาบติัคือการเขา้อยูใ่นอริยผล ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากวิปัสสนาโดยเฉพาะ 
 (๓) นิโรธสมาบติัคือการเขา้อยูใ่นความดบั อนัเป็นผลของสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาร่วมกนั 
 

ฌานสมาบัต ิ
 
 การเขา้อยูใ่นฌานนั้น ท าไดเ้ฉพาะพระโยคาวจรท่ีไดฌ้านคือท ากรรมฐาน ๔๐ ท่ีสามารถท าฌานได้
ตั้งแต่ปฐมฌานข้ึนไปจนถึงฌานเรียกวง่าปัญจมฌาน เม่ือถึงฌานนั้น ๆ แลว้ก็เขา้อยูใ่นฌานนั้นเสมอไปโดย
ฌานจิตรู้เฉพาะต่ออารมณ์กรรมฐานมีปฐวีกสิณเป็นตน้ข้ึนสู่ชวนนะเสมอไม่ใหต้กภวงัคไ์ดแ้ก่ 
 ผูไ้ด ้ ปฐมฌาน  กเ็ขา้อยูใ่น ปฐมฌานสมาบติั 
 ผูไ้ด ้ ทุติยฌาน  กเ็ขา้อยูใ่น ทุติยฌานสมาบติั 
 ผูไ้ด ้ ตติยฌาน  กเ็ขา้อยูใ่น ตติยฌานสมาบติั 
 ผูไ้ด ้ จตุตถฌาน  กเ็ขา้อยูใ่น จตุตถฌานสมาบติั 
 ผูไ้ด ้ ปัญจมฌาน กเ็ขา้อยูใ่น ปัญจมฌานสมาบติั 
 

กฎเกณฑ์การเข้าฌานสมาบัติ 
 
 (๑) ปรารถนาจะเสวยฌานสุข (๒) ตอ้งการหนีทุกขเวทนา (๓) เจริญสมถภาวนาจนไดฌ้าน (ฌาน
สมาบติัวิถี) (๔) ฌานจิตตั้งอยูใ่นชวนะจิตตลอดกาล ไม่ตกภวงัค ์(๕) ทวิปัญจวิญญาณไม่ปรากฏ (ประสาท
หมดความรู้สึก) (๖) ตั้งอยูใ่นฌานตามเวลาท่ีก าหนดเอาไว ้



 ผูเ้ขา้ฌานสมาบติัยอ่มเสวยสันติสุขในโลกียอ์นัเลิศท่ีนกัสมถกรรมฐานทั้งหลายมีสิทธ์ิท่ีจะไดเ้สวย
รสฌานสุข ยงัความอ่ิมใจแน่วแน่อยู่ในกรรมฐานนั้นตราบเท่าท่ีฌานยงัไม่เส่ือม ถา้ฌานเส่ือมดว้ยเหตุหน่ึง
เหตุใดก็เป็นอนัหมดสิทธิท่ีจะไดเ้สวยฌานสุข ตอ้งท าความเพียรเจริญภาวนาใหม่จนกว่าจะไดฌ้านจะเสวย
ความสุขได ้
 

ฌานเส่ือมเพราะนิวรณ์ ๕ ประการ 
 
 (๑) ฌานเส่ือม เพราะกามฉนัทะ  ความพอใจรักใคร่ในวตัถุกาม (กามารมณ์) 
 (๒) ฌานเส่ือม เพราะพยาบาท   ความไม่ชอบในอารมณ์ต่าง ๆ 
 (๓) ฌานเส่ือม เพราะถีนมิทธะ  ความหดหู่ง่วงเหงา 
 (๔) ฌานเส่ือม เพราะอุทธจัจกกุกจุะ  ฟุ้งซ่านร าคาญใจ 
 (๕) ฌานเส่ือม เพราะวิจิกิจฉา   ความสงสยั 
 ในปัญจมฌานสมาบัติแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติ ท่ีท่านกล่าวว่า
สมาบติั ๘ นั้นคือรูปฌานสมาบติั ๔ และอรูปสมาบติั ๔ 
 

อรูปฌานสมาบัติ ๔ คือ 
 (๑) อากาศนญัจายตน  ฌานสมาบติั (๒) วิญญาณญัจายตน  ฌานสมาบติั 
 (๓) อากิญจญัญายตน  ฌานสมาบติั (๔) เนวสัญญานาสญัญายตน ฌานสมาบติั 
 

ผลสมาบัต ิ
 
 การเขา้อยู่ในอารมณ์พระนิพพานท่ีไดรั้บมาจากอริยผลาณอนับงัเกิดข้ึนแลว้เรียกว่าผลสมาบติั บุ
คลลท่ีจะเขา้สมาบติัไดน้ั้นคือพระอริยบุคคลทั้ง ๔ คือ พระโสดาบนั พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระ
อรหนัต ์ยกเวน้ปุถุชนทั้งปวง 
 การเขา้ผลสมาบติั พระอริยเจา้เขา้ไดเ้ฉพาะอริยผลท่ีตนไดถึ้งเท่านั้น เม่ือพน้แลว้ก็ไม่สามารถจะเขา้
ไดอี้กคือ 
 พระอรหนัต ์ จะไปเขา้ผลสมาบติัของพระอนาคามีไม่ได ้
 พระอนาคามี จะไปเขา้ผลสมาบติัของพระสกทาคามีไม่ได ้
 พระสกทาคามี จะไปเขา้ผลสมาบติัของพระโสดาบนัไม่ได ้
 พระโสดาบนั จะไปเขา้ผลสมาบติัของพระสกทาคามีไม่ได ้
 พระสกทาคามี จะไปเขา้ผลสมาบติัของพระอนาคามีไม่ได ้



 พระอนาคามี จะไปเขา้ผลสมาบติัของพระอรหนัตไ์ม่ได ้
 ผลสมาบัติของพระอริยบุคคลใดก็เขา้ได้เฉพาะผลสมาบัติของพระอริยบุคคลนั้ นเท่านั้ น พระ
อริยบุคคลท่ีเขา้ผลสมาบติัก็เพราะเห็นประโยชน์ในความสงบสุขของผลสมาบติัอนัเป็นประจกัษใ์นปัจจุบนั 
อุปมาเหมือนพระมหากษตัริยเ์สวยความสุขอยู่ในราชสมบติั หรือเทวดาอนัเสวยความเกษมสุขในทิพย
สมาบติั ฉนัใดก็ดี อุปมยัเหมือนพระอริยทั้งหลายก าหนดเวลาดว้ยมนสิการว่าจะเสวยซ่ึงโลกุตตรสุขแลว้เขา้
สู่ผลสมาบติั กฉ็นันั้น 
 ในเวลาเขา้ผสมสมาบติัมีมุนสิการในอารมณ์พระนิพพานอยา่งเดียว ไม่รับรู้อารมณ์อ่ืน ๆ ทั้งส้ิน ซ่ึง
มีกฎเกณฑ์ดังน้ี (๑) ปรารถนาจะเสวยซ่ึงสันติสุขในผลสมาบัติ (๒) ไม่มีนิมิตและรูปนามขนัธ์ ๕ เป็น
อารมณ์ (๓) ไดพ้ระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียว (โดยมีผลสมาบติัวิถีเกิด) (๔) ก าหนดเวลาเขา้และเวลา
ออกคืออธิษฐาน (๕) เม่ือยงัไม่หมดเวลาท่ีก าหนดไวก้็ยงัตั้ งอยู่ในผลสมาบติั (๖) เม่ือเวลาจะเขา้ก็เจริญ
วิปัสสนาจนถึงผลญาณ แลว้รับอารมณ์พระนิพพานต่อจากผลจิตตลอดจนกว่าจะครบก าหนดออก เม่ือเวลา
ออกจากผลสมาบติักไ็ดอ้ารมณ์นิมิต รูปนามอนัใดอนัหน่ึง เม่ือจะจากอารมณ์พระนิพพานแลว้ 
 พระอริยจา้ผูห้วงัประโยชน์ดว้ยการเขา้ผลสมาบติัพึงเขา้สู่ท่ีรฐาฯ (ท่ีเร้นลบั) เป็นท่ีควรแก่การวิเวกมี
จิตออกจากอารมณ์ต่าง ๆ เร้นอยู่ในพระกรรมฐาน พิจารณารูปนามโดยยกข้ึนสู่พระไตรลกัษณ์จนเกิด
วิปัสสนาญาณ ตั้งแต่อุทยพัพยญาณเห็นรูปนามเกิดดบัเป็นตน้ จนถึงอนุโลมญาณจากอารมณ์โลกียถึ์งผล
ญาณไดพ้ระนิพพานแลว้เขา้สู่อารมณ์พระนิพพานท่ีปรากฏแก่ผลาญนั้นสืบไปตามก าหนดเวลาท่ีอธิษฐาร
เอาไว ้
 เม่ือพระเสขะบุคคล มีพระโสดาบนัเป็นต้น พิจารณารูปนามจนเกิดอุทยพัพญาณเป็นตน้ดงัแสดง
มาแลว้ จนถึงผลจิตเกิดนั้นเป็นอปัปนาสมาธิจะไดม้คัคจิตเกิดไม่ไดอ้ชัฌาสัย นอ้มไปในผลสมาบติัเป็นทิฎฐิ
ธรรมสุขวิหารอยูใ่นธรรมท่ีสงบสุขท่ีอยูก่บัปัจจุบนัชาติโดยแท ้ซ่ึงเป็นพระนิพพานอารมณ์ผลจิตสืบเน่ืองมา 
อีกประการหน่ึงพระอริยเจา้ทั้งปวงเม่ือแรกไดพ้ระอริยมคัค มีพระโสดาบตัติมคัคเป็นตน้ ตั้งอยูใ่นปฐมฌาน
ประกอบดว้ย วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกคัคตา อริยผลท่ีต่อเน่ืองมาในมคัควิถีก็เป็นปฐมฌานดว้ย และในการเขา้
ผลสมาบติัก็ไดต้ั้งอยู่ในผลญาณ มีนิพพานเป็นอารมณ์ เป็นปฐมฌานเช่าเดียวกนั หากว่าอริยมคัคท่ีไดน้ั้น
ประกอบดว้ย ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน หรือปัฐจมฌาน อนัใดอนัหน่ึงเขา้สู่ผลสมาบติัวิถีนั้นเล่า ผล
ดวงแรกนั้นก็เกิดในล าดบัแห่งโคตรภู ซ่ึงเป็นปัจจยัมาจากอนุโลมจิตแห่งพระเสขะบุคคล ก็เป็นอนันตร
ปัจจยัแก่ผลสมาบติัของพระเสขะบุคคลผูอ้ยูใ่นผลสมาบติั มีความสงบสุขโดยส่วนเดียวกนัเป็นเอกนัตะบรม
สุขแน่นอน 
 พระอริยเจา้ผูเ้ขา้เสวยอมตรสในผลสมาบติัยอ่มเขา้ไดด้ว้ยอาการ ๓ อยา่งคือ 
 (๑) เข้าด้วยอนิมิตวิโมกข์ คือพ้นจากกิเลสและเบ็ญขันธ์อันหาอนิจจังของเบ็ญขันธ์เป็นนิมิต
เคร่ืองหมายไม่ได้ ได้แก่ผูมี้นิสัยวาสนาบารมีสมบูรณ์ด้วยศีลในอดีตกาลก่อนเขา้ผลสมาบติั ตอ้งเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานมีปัญญารู้จกัอนิจลกัษณะอารมณ์ จนถึงผลจิตเกิดข้ึนแลว้ไดพ้ระนิพพานอารมณ์แลว้เขา้
สมาบติัดว้ยนิมิตนิพพาน ดบันิมิตรูปนามและอนิจจงั เป็นบรมสุข 



 (๒) เขา้อปัปณิหิตวิโมกข ์คือพน้จากกิเลสและเบ็ญจขนัธ์และทุกลกัขณะอนัหาเป็นณิธิท่ีตั้งไม่ได ้
ไดแ้ก่ผูมี้นิสัยวาสนาบารมีสมบูรณ์ดว้ยสมาธิมาแต่กาลก่อน เม่ือเจริญวิปัสสนากรรมฐานก่อนเขา้ผลสมาบติั
มีปัญญารู้ทุกขลกัษณะเป็นอารมณ์ จนถึงจิตเกิดแลว้ไดพ้ระนิพพานเป็นอารมณ์ท้ิงทุกขลกัษณะแลว้เขา้
สมาบติัดว้ยอปัปณิหิตนิพพาน ดบักิเลสและทุกขลกัษณะแลว้เขา้สมาบติัดว้ยอปัปณิหิตนิพพาน ดบักิเลส
และทุกขลกัขณะของรูปนามเป็นบรมสุข 
 (๓) เขา้สุณณตวิโมกข ์คือพน้จากกิเลสและบ็ญจขนัธ์และอนัตตลกัขณะอนัว่างคือดบัรูปนามไม่มี
อตัตา ไดแ้ก่ผูมี้นิสัยวาสนาบารมีสมบูรณ์ดว้ยปัญญาแต่อดีต เม่ือจะเขา้ผลสมาบติัเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 
เกิดปัญญารู้อนตัตลกัขณะของขนัธ์ ๕ เป็นอารมณ์ ทั้งอนตัตลกัขณะว่างจากราคะ โทสะ โมหะ เป็นบรมสุข
ตลอดกาลท่ีตั้งอยู ่เหมือนอยูใ่นท่ีเยน็ในยามร้อนฉะนั้น    
 

นิโรธสมาบัต ิ
 
 การเขา้อยูใ่นความดบัจิตและเจตสิก มีสัญญาและเวทนาเป็นตน้เรียกว่า นิโรธสมาบติั พระอริยเจา้ผู ้
จะเขา้นิโรธสมาบติัพึงไปสู่สัปปายะท าฌานไดก่้อนเป็นปัจจยัส่ง โดยน ากรรมฐานอนัใดอนัหน่ึงท่ีสามารถ
ไดถึ้งปัญจมฌานมาบริกรรมจนไดฌ้าน ผ่านรูปฌานตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงปัญจมฌาน และผ่านอรูปฌาน
ตั้งแต่อากาสานญัจายตนจนถึงวิญญาณัญจายตนะ ออกแลว้พิจารณาองคฌ์านใหเ้ห็นการเกิดดบั เป็นอนิจจงั 
ทุกขงั อนตัตา ทุก ๆ ฌาน แต่เม่ือออกจากอากิญจญัญายตะแลว้ไม่ตอ้งพิจารณาองคฌ์าน เปล่ียนเป็นท าการ
อธิษฐานว่า ถา้พระบรมศาสดาทรงเรียกให้ออกจากนิโรธได ้ถา้สงฆต์อ้งการให้ออกจากนิโรธได ้ให้เคร่ือง
บริขารไม่มีอนัตรายตลอดเวลาเขา้นิโรธ และก าหนดเวลาเขา้เสร็จแลว้เขา้เนวสัญญานาสัญญายตนะ เม่ือข้ึน
ถึงเนวสัญญาตนะแลว้อ านาจสมาธิและวิปัสสนาแรงมาก เป็นปัจจยัให้จิตและเจตสิกดบัลงตลอด ๗ วนัใน
อิริยาบถเดียว ถา้ยนือยูต่ลอด ๗ วนั ถา้นัง่อยูก่น็ัง่อยูต่ลอดเวลา ๗ วนั ไม่ตาย เวลานั้นจะเอาไฟเผากไ็ม่ไหม ้
 

กฎเกณฑ์นิโรธสมาบัต ิ
 
 (๑) มีความปรารถนาจะเขา้นิโรธ เพื่อจะหนีทุกขรู์ปทุกขน์ามท่ีไดรั้บอยู ่
 (๒) ตอ้งไดรู้ปฌานและอรูปฌานจนถึงแนวสัญญานาสญัญายตนะ 
 (๓) ผูเ้ขา้นิโรธสมาบติัตอ้งเป็นพระอนาคามี หรือพระอรหนัตท่ี์ฌานสมาบติั ๘ 
 (๔) ท าวสีช านาญในสัมปทา ๔ คือ 
   (๑) มีสมถพละและวิปัสสนาพละ คือมีสมาธิปัญญาเป็นก าลงัช านาญ 
   (๒) ช านาญในการระงบักายสังขาร (คือลมหายใจเขา้ออก) ช านาญในการระงบัวจิสังขาร (คือ
วิตก วิจาร ท่ีปรุงแต่งวาจา) ช านาญในการระงบัจิตสงัขาร (คือสญัญาและเวทนาท่ีท าใหเ้จตนาปรุงแต่จิต) 



   (๓) ช านาญในโสฬสญาณ (คือญาณทั้ง ๑๖) 
   (๔) ช านาญในฌานสมาบติั ๘ ก่อน 
   (๕) จิตและเจตสิกดบัหมด 
   (๖) ตั้งอยูใ่นนิโรธสมาบติัตลอด ๗ วนั 
 พระอนาคามีและพระอรหันตผ์ูเ้ขา้สู่นิโรธสมาบติั (คลา้ยฝึกเขา้นิพพาน) เขา้สู่ความดบัสนิทแห่ง
นามขนัธ์ ปราศจากอนัตรายใด ๆ เพราะอ านาจแห่งนิโรธและโอชาคุม้ครองรูปขนัธ์ไวไ้ม่เน่า ไม่เป่ือยเป็นม
ห่สันติสุขอนัเยี่ยม ฉะนั้นพระอริยเจา้ทั้งหลายจึงนิยมเขา้ผลสมาบติั และมีนิโรธสมาบติัดว้ยศรัทธาและ
ฉนัทะในอมตรสนั้นจนกว่าจะปรินิพพาน หลกัเกณฑก์ารปฏิบติักรรมฐานทั้ง ๒ ตามหลกัของการปฏิบติัใน
วิสุทธิมรรคโดยยอ่ ๆ ขา้พเจา้ขอใหญ้าติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายเลือกเอาหลกัปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ท่ีขา้พเจา้ไดร้วบรวมเรียบเรียงเอามาเขียนไวใ้นหนงัสือ “สัจจธรรม” น้ีแต่ถึงอยา่งไรกดี็ควรเดินรอยตามองค์
พระพทุธพระบรมศาสดานัน่แหละดีแน่ 
 

มหาสตปัิฎฐานสูตร 
 
 มหาสติปัฎฐานสูตรน้ี พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมได้เทศนาโปรด
พระภิกษุสงฆ์ในยุคท่ีพระพุทธองคย์งัมีพระชนชีพอยู่ และส่วนมากหลกัในพระไตรปิฎกนั้น การปฏิบติั
ธรรมในดา้นวิปัสสนากรรมฐานแลว้ถือว่ามหาสติปัฎฐานน้ีเป็นหนทางอนัเอกทีเดียว เพราะฉะนั้น ขา้พเจา้
จึงไดน้ าเรียบเรียงและรวบรวมเอาไวใ้นท่ีน้ีดว้ย เพื่อจะไดใ้ห้พวกท่าทั้งหลายศึกษาและน าเอามาประพฤติ
ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัพระพุทธศาสนาท่ีแทจ้ริง และรู้ถึงสัจจธรรมในหลกัของพระพุทธศาสนาของเรา
อยา่งแทจ้ริงตามบทพุทธพจน์ท่ีว่า เอก  สมย   ภควา กุรูสุ วิหรติ กมฺมาสธมฺม นาม กุรูน  นิคโม ตตฺร โข ภควา 
ภิกขฺ อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ เต ภิกฺข ูภควโต ปจฺจจสฺโสสุ ภควา เอตทโวจ เอกายโน อย   ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน  วิ
สุทฺธิยา ฯลฯ เป็นตน้ 
 ในสมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคเจา้เสด็จประทบัอยูใ่นหมู่ชนชาวกุรุนิคมของหมู่บา้นชนชาวกุรุ ช่ือกมั
มาสธัมมะ ในกาลนั้นแล พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดงัน้ี ภิกษุ
ทั้งหลายเหล่านั้นทูลรับพระพทุธพจน์ของพระผูมี้พระภาคเจา้วา่ พระเจา้เขา้ดงัน้ี พระผูมี้พระภาคเจา้ จึงตรัส
พระพุทธภาษิตน้ีว่า เอกายโน อย   ภิกฺขเว มคฺโค ฯลฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางน้ีเป็นท่ีไปอนัเอก (เป็นท่ีไป
ของบุคคลผูเ้ดียว เป็นท่ีไปในท่ีแห่งเดียว) เพื่อความหมดจดวิเศษของสัตวท์ั้งหลาย เพื่อความกา้วล่วงซ่ึง
ความโศกและความร ่ าไร เพื่ออสัดงคด์บัไปแห่งทุกขแ์ละโทมนสั เพื่อบรรลุญายธรรม (ธรรมท่ีควรรู้ ธรรมท่ี
ถูกคืออริยมรรรค) เพื่อกร าพระนิพพานให้แจง้ ทางน้ีคือสติปัฎฐาน (ธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งสติ) ๔ อยา่ง สติปัฎ
ฐาน ๔ อยา่งคืออะไรบา้ง? 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู่ มีความเพียรให้
กิเลสเราร้อน มีสัมปชญัญะ มีสติ พึงน าอภิชฌาและโทมนสั (ความยนิดียนิร้าย) ในโลกเสียใหพ้ินาศเธอยอ่ม



พิจารณาเห็นเวทนาเนือง ๆ อยู ่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อน มีสัมปชญัญะ มีสติ พึงน า อภชฌาและโทมรัส
โลกเสียให้พินาศ เธอยอ่มพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู ่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อน มีสัมปชญัญะ มีสติ 
พึงน าเอาอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียพินาศ เธอยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู ่มีความเพียร
ให้กิเลสเร่าร้อน มีสัมปชญัญะ มีสติ พึงอภิชฌาและโทมนสั ในโลกเสียให้พินาศ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ยอ่มพิจารณาเห็นภายในกายเนือง ๆ อยูอ่ยา่งไรเล่า? 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยัน้ีไปแลว้สู่ป่าก็ดี ไปแลว้สู่โคนไมก้็ดี ไปแลว้สู่เรือนว่างเปล่า
ก็ดี นั่งคูบ้งัลงัก์ (ขดัสมาธิ) ตั้งกายให้เท่ียงตรงด ารงสติเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจเขา้ ย่อมมีสติหายใจ
ออก เม่ือหายใจเขา้ยาวก็รู้ชดัว่าเราหายใจเขา้ยาว หรือเม่ือหายใจออกยาวก็รู้ชดัว่าเราหายใจออกยาว เม่ือหาย
ใฝจเขา้สั่นก็รู้ชดัว่าเราหายใจเขา้สั้น หรือเม่ือหายใจออกสั้นก็รู้ชดัว่าเราหายใจออกสั้นยอ่มส าเหนียกว่า เรา
จกัเป็นผูก้  าหนดรูตลอดกองลมหายใจทั้ งหายใจออก ย่อมส าเหนียกว่าเราจกัระงบัสังขาร (ลมอสัสาสะ
ปัสสาสะ) หายใจเขา้ ย่อมส าเหนียกว่า เราจกัเป็นผูก้  าหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออก ย่อม
ส าเหนียกว่าเราจกัระงบักายสังขาร (คือลมอสัสาสะปัสสาสะ) หายใจเขา้ ย่อมส าเหนียกว่าเราจกัระงบักาย
สังขารหายใจออก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แมฉ้ันใด นายช่วงกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผูฉ้ลาด เม่ือชกั
เชือกกลึงยาวก็รู้ชดัว่าเราชกัเชือกถึงยาว หรือเม่ือชกัเชือกกลึงสั้นก็รู้ชดัว่าเราชกัเชือกกลึงสั้น ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุกฉ็นันั้นนัน่แหละ เม่ือหายใจเขา้ยาวกรู้็ชดัวา่เราหายใจเขา้ยาว หรือเม่ือหายใจออกยาวกรู้็ชดัวา่
เราหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขา้สั้นก็รู้ชดัว่าเราหายใจเขา้สั้น หรือเม่ือหายใจออกสั้นก็รู้ชดัว่าว่าเราหายใจ
ออกสั้น ยอ่มส าเหนียกว่าเราจกัเป็นผูก้  าหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจเขา้ ยอ่มส าเหนียกว่าเราจกั
เป็นผูก้  าหนดกองลมหายใจทั้ งปวงหายใจออกย่อมส าเหนียกว่าเราจกัระงบักายสังขารหายใจเขา้ ย่อม
ส าเหนียกว่าเราจกัระงบักายสังขารหายใจออก ดงัน้ีภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบา้ง ย่อม
พิจารณาเห็นภายในกายเป็นภายนอกบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและทั้งภายนอกบา้ง ย่อม
พิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเส่ือมไปในกายบา้ง ยอ่ม
พิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในกายบา้ง ก็หรือสติวา่กายมีอยู ่เขา้ไปตั้งอยูเ่ฉพาะ
หนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้จกั แต่เพียงสักว่าเป็นท่ีอาศยัระลึก เธอยอ่มไม่ติดอยู ่ยอ่มไม่ยดึถืออะไร 
ๆ ในโลกดว้ยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัทีอยูอี่ก ภิกษุเม่ือเดินอยูก่็รู้ชดัว่า (เด๋ียวน้ี) เราเดิน หรือว่าเม่ือยนืก็รู้ชดั
ว่า (เด๋ียวน้ี) เรายืน หรือว่าเม่ือนัง่ก็รู้ชดัว่า (เด๋ียวน้ี) เรานัง่ หรือเม่ือนอนก็รู้ชดัว่า (เด๋ียวน้ี) เรานอน อน่ึงเม่ือ
เธอนั้นเป็นผูต้ ั้งกายไวแ้ลว้อย่างใด ก็ยอ่มรู้ชดัอาการกานนั้นอย่างนั้น ๆ ดงัน้ี ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายใน
กายเป็นภายในบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้ง
ภายนอกบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเส่ือม
ไปในกายบา้ง ย่อมพิจารณาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในกายบา้งก็หรือมีสติว่ากายน้ีมีอยู่ เขา้ไป
ตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นผูท่ี้รู้ แต่เพียงสักวา่เป็นท่ีอาศยัระลึก เธอยอ่มไม่ติดอยูด่ว้ย ยอ่ม
ไม่ยดึถืออะไร ๆ ในโลกดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 



 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยูอี่ก ภิกษุยอ่มเป็นผูท้  าสัมปชญัญะ (ความเป็นผูรู้้ทัว่พร้อม) ในการ
กา้วไปขา้งหนา้และถอยกลบัมาขา้งหลงั ยอ่มเป็นผูท้  าสมัปชญัญะในการแลไปขา้งหนา้ แลเหลียวไปขา้งซา้ย 
ขางขวา ยอ่มเป็นผูท้  าสัมปชญัญะในการคูอ้วยัวะเขา้ เหยยีดอวยัวะออก ยอ่มเป็นผูท้  าสัมปชญัญะในการทรง
ผา้สังฆาฏิ บาตร และจีวร ยอ่มเป็นผูท้  าสัมปชญัญะในการกิน ด่ืม เค้ียว และล้ิม ยอ่มเป็นผูท้  าสัมปชญัญะใน
การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ยอ่มเป็นผูท้  าสัมปชญัญะในการเดิน ยืน นัง่ หลบั ต่ืน พูด และความเป็นผูน่ิ้ง
อยู ่ดงัน้ีภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบา้ง ยอ่ม
พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเส่ือมไปในกายบา้ง 
ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความ
เส่ือมไปในกายบา้ง กห็รือมีสติวา่กายมีอยู ่เขา้ไปตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสกัวา่เป็นท่ีรู้ แต่เพียงสัก
ว่าเป็นท่ีอาศยัระลึก เธอย่อมไม่ติดอยู่ดว้ย ย่อมไม่มียึดถืออะไร ๆ ในโลกดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยูอี่ก ภิกษุยอ่มพิจารณากายน้ีน่ีแล เบ้ืองบนแต่พื้นเทา้ข้ึนไปเบ้ืองต ่า
แต่ปลายผมลงมา มีหนงัหุม้อยูเ่ป็นท่ีสุดโดยรอบ เตม็ดว้ยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ ว่ามีอยูใ่นกายน้ี ผม 
ขน เลบ็ ฟัน หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยือ่ในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั พงัผดื ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไสน้อ้ย (สายรัดไส ้
ไส้ทบ) อาหารใหม่ อาหารเก่า น ้ าดี น ้ าเสลด น ้ าเหลือง น ้ าเลือด น ้ าเหง่ือ น ้ ามนัขน้ น ้ าตา น ้ ามนัเหลว น ้ าลาย 
น ้ ามูก น ้ าไขขอ้ น ้ ามูตร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แมฉ้ันใด ไดมี้ปาก ๒ ขา้งเต็มว้ยธัญชาติมีประการต่าง ๆ คือ
อะไรบา้ง คือขา้วสาลี ขา้วเปลือก ถัว่เขียว ถัว่เหลือง งา ขา้วสาร บุรุษมีจกัษุแทไ้ดน้ั้นออกแลว้ พึงเห็นไดว้่า
เหล่าน้ีขา้วสาลี เหล่าน้ีขา้งเปลือก เหล่าน้ีถัว่เหลือง เหล่าน้ีถัว่เขียว เหล่าน้ีงา เหล่าน้ีขา้วสาร ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันนั้นนั่นแล ภิกษุยอ่มพิจารณากายน้ีน่ีแล เบ้ืองบนแต่พื้นเทา้ข้ึนไป เบ้ืองต ่าแต่ปลายผมลงมา มี
หนงัหุ้มอยู่เป็นท่ีสุดโดยรอบ เตม็ดว้ยของไม่สะอาดมีประการต่าง ไ ว่ามีอยูใ่นกายน้ี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 
เน้ือ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มา้ม หัวใจ ตบั พงัผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้เล็ก อาหารใหม่ อาหารเก่า น ้ าดี 
น ้ าเสลด น ้ าเหลือง น ้ าเลือด น ้ าเหง่ือ น ้ ามนัขน้ น ้ าตา น ้ ามนัเหลว น ้ าลาย น ้ ามูก น ้ าไขขอ้ น ้ ามูตร ดงัน้ี ภิกษุ
ยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็น
กายในกายทั้งกายในทั้งภายนอกบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง ยอ่มพิจารณา
เห็นเป็นธรรมดาคือความเส่ือมไปในกายบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือม
ไปในกายบา้ง ก็หรือมีสติว่ากายมีอยู ่เขา้ไปตั้งอยู่เฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่า
เป็นท่ีอาศยัระลึก เธอไม่ยดึถืออะไร ในโลกดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเนือง 
ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยูอี่ ภิกษุยอ่มพิจารณากายอนัตั้งอยูต่ามท่ีตั้งอยูต่ามปกติน้ีน่ีแล โดย
ความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายน้ี ธาตุดิน ธาตุน ้ า ธาตุไฟ ธาตุลม ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แมฉ้ันใดคนฆ่าโคหรือ
ลูกมือของตนฆ่าโคผูฉ้ลาด ฆ่าแม่โคแลว้พึงแบ่งออกเป็นส่วนแลว้นัง่อยูท่ี่หนทางใหญ่ ๔ แพร่ง ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ฉนันั้นนัน่แล ภิกษุยอ่มพิจารณากายอนัตั้งอยูต่ามท่ีตั้งตามปกติน้ีน่ีแหละ โดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่



ในกายน้ี ธาตุดิน ธาตุน ้ า ธาตุไฟ ธาตุลม ดงัน้ี ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกาย ในกายเป็นกายในบา้ง ยอ่มพิจารณา
เห็นกายในกายเป็นภายนอกบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็น
เป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเส่ือมไปในกายบา้ง ย่อม
พิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในกายบา้ง ก็หรือมีสติว่ากายมีอยู ่เขา้ไปตั้งอยู่
เฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็นท่ีอาศยัระลึก เธอยอ่มไม่ติดอยูด่ว้ย ยอ่มไม่ยืด
ถืออะไร ๆ ในโลกดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยูอี่ก ภิกษุเหมือนกะวา่จะพึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ท่ีเขา้ท้ิงไวแ้ลว้ใน
ป่าช้า ตายแล้ววนัหน่ึงหรือตายแล้ว ๒ วนั หรือตายแล้ว ๓ วนั อันพองข้ึนสีเขียวน่าเกลียด เป็นสรีระ
น ้ าเหลืองไหลน่าเกลียด เธอนอ้มเขา้มาสู่กายน้ีน่ีแลว่า ถึงร่างกายอนัน้ีเล่าก็มีอยา่งน้ีเป็นธรรมดาคงเป็นอยา่ง
น้ีไม่ล่วงพน้ความเป็นอยา่งน้ีไปได ้ดงัน้ี ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็น
กายในกายเป็นภายนอกบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและทั้งภายนอกบา้ง ย่อมพิจารณาเห็น
เป็นธรรดาคือความเกิดข้ึนในกายบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเส่ือมไปในกายบา้ง ย่อม
พิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในกายบา้ง ก็หรือมีสติว่ากายน้ีมีอยู่ เขา้ไป
ตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่สักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็นท่ีอาศยัระลึก เธอย่อมไม่ติดอยู่ดว้ย ย่อมไม่
ยดึถืออะไร ๆ ในโลกดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยูอี่ก ภิกษุเหมือนกะวา่จะพึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ท่ีเขาท้ิงไวแ้ลว้ใน
ป่าชา้ อนัฝงูกาจิกกินอยูบ่า้ง ฝงูแร้งจิกกินอยูบ่า้ง ฝงูนกตระกรุมจิกกินอยูบ่า้ง หมู่สุนขักดักินอยูบ่า้ง หมู่สุนขั
จ้ิงจอกกดักินอยูบ่า้ง หมู่สัตวเ์ลก็ ๆ ต่าง ๆ กดักินอยูบ่า้ง เธอก็นอ้มเขา้มาสู่กายน้ีน่ีแลวา่ ถึงร่างกายอนัน้ีเล่าก็
มีอยา่งน้ีเป็นธรรมดา ๆ คงเป็นอยา่งน้ีไม่ล่วงความเป็นอยา่งน้ีไปได ้ดงัน้ี ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกาย
เป็นภายในบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอก ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความ
เส่ือมไปในกายบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในกายบา้ง กห็รือมีสติ
ว่ากายมีอยู ่เขา้ไปตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็นท่ีอาศยัระลึก เธอย่อม
ไม่ติดอยูด่ว้ย  ยอ่มไม่ยึดถืออะไร ๆ ในโลกน้ีดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเนือง ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยู่อีก ภิกษุเหมือนกะว่าจะพึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ท่ีเขาท้ิงไวใ้นป่าชา้ เป็น
ร่างกระดูกยงัมีเน้ือและเลือดอนัเส้นเอน็รัดครึงอยู ่เธอนอ้มเขา้มาสู่กายน้ีน่ีแล ว่าถึงร่างกายอนัน้ีเล่าก็มีอยา่ง
เป็นธรรมดา คงเป็นอยา่งน้ีไม่ล่วงความเป็นอยา่งน้ีไปได ้ดงัน้ี ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายใน
บา้ง ย่อมพิจารณาในกายเป็นภายนอกบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นภายในกายทั้ งภายในทั้ งภายนอกบา้ง ย่อม
พิจารณาธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมดาคือความเส่ือมไปในกายบา้ง 
ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในกายบา้ง ก็หรือว่ามีสติว่ากายมีอยู ่ เขา้
ไปตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสกัวา่เป็นท่ีรู้ แต่เพียงสกัวา่เป็นท่ีอาศยัระลึก เธอยอ่มไม่ติดอยูด่ว้ยยอ่ม
ไม่ยดึถืออะไร ๆ ในโลกดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 



 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยูอี่ก ภิกษุเหมือนกะว่าจะพึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ท่ีเขา้ท้ิงไวป่้าชา้ 
เป็นร่างกระดูกเป้ือนดว้ยเลือด แต่ปราศจากเน้ือแลว้ยงัมีเส้นเอน็รัดรึงอยู ่เธอก็นอ้มเขา้มาสู่กายน้ีน่ีแลว่า ถึง
ร่างกายอนัน้ีเล่ากมี็อยา่งน้ีเป็นธรรมดา ๆ คงเป็นอยา่งน้ีไม่ล่วงความเป็นอยา่งน้ีไปได ้ดงัน้ี ภิกษุยอ่มพิจารณา
เห็นกายในกายเป็นภายในบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายทั้ง
ภายในและภายนอก ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดา
คือความเส่ือมไปในกายบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในกายบา้ง ก็
หรือมีสติว่ากายมีอยู ่เขา้ไปตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็นท่ีอาศยัระลึก 
เธอยอ่มไม่ติดอยูด่ว้ย  ยอ่มไม่ยดึถืออะไร ๆ ในโลกน้ีดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเนือง ๆ อยู่
อยา่งน้ี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยูอี่ก ภิกษุเหมือนกะว่าจะพึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ท่ีเขาไวใ้นป่าชา้ 
เป็นร่างกระดูกปราศจากเน้ือและเลือกแลว้ ยงัมีเส้นเอ็นรัดรึงอยู ่เธอก็นอ้มเขา้มาสู่กายน้ีน่ีแลว่า ถึงร่างกาย
อนัน้ีเล่าก็มีอย่างน้ีเป็นธรรมดา ๆ คงเป็นอย่างน้ีไม่ล่วงความเป็นอย่างน้ีไปได ้ดงัน้ี ภิกษุย่อมพิจารณาเห็น
กายในกายเป็นภายในบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้ง
ภายในและภายนอก ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดา
คือความเส่ือมไปในกายบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในกายบา้ง ก็
หรือมีสติว่ากายมีอยู ่เขา้ไปตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็นท่ีอาศยัระลึก 
เธอยอ่มไม่ติดอยูด่ว้ย  ยอ่มไม่ยดึถืออะไร ๆ ในโลกน้ีดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเนือง ๆ อยู่
อยา่งน้ี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยูอี่ก ภิกษุเหมือนกบัวา่จะพึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ท่ีเขาท้ิงไวแ้ลว้ใน
ป่าใช ้คือเป็น (ท่อน) กระดูกปราศจากเส้นเอ็นเคร่ืองรัดรึงแลว้ กระจายไปแลว้ในทิศนอ้ยและทิศใหญ่ คือ
กระดูกมือ (ไปอยู่) ทางอ่ืน กระดูกเทา้ (ไปอยู่) ทางอ่ืน กระดูกแขง้ (ไปอยู)่ ทางอ่ืน กระดูกขา (ไปอยู)่ ทาง
อ่ืน กระดูกสะเอว (ไปอยู่) ทางอ่ืน กระดูกสันหลงั (ไปอยู่) ทางอ่ืน กระดูกซ่ีโครง (ไปอยู่) ทางอ่ืน กระดูก
หน้าอก (ไปอยู่) ทางอ่ืน กระดูกแขน (ไปอยู่) ทางอ่ืน กระดูกไหล่ (ไปอยู่) ทางอ่ืน กระดูกคอ (ไปอยู่) ทาง
อ่ืน กระดูกคาง (ไปอยู)่ ทางอ่ืน กระดูกฟัน (ไปอยู)่ ทางอ่ืน กะโหลกศีรษะ (ไปอยู)่ ทางอ่ืน เธอก็นอ้มเขา้มา
สู่กายน้ีน่ีแลวา่ ถึงร่างกายอนัน้ีเล่าก็มีอยา่งน้ีเป็นธรรมดา ๆ คงเป็นอยา่งน้ีไม่ล่วงความเป็นอยา่งน้ีไปได ้ดงัน้ี 
ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบา้ง ยอ่มพิจารณา
เห็นกายในกายทั้ งภายในและภายนอก ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกายบ้าง ย่อม
พิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเส่ือมไปในกายบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้ง
ความเส่ือมไปในกายบา้ง ก็หรือมีสติว่ากายมีอยู ่เขา้ไปตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่
เพียงสักว่าเป็นท่ีอาศยัระลึก เธอยอ่มไม่ติดอยูด่ว้ย  ยอ่มไม่ยึดถืออะไร ๆ ในโลกน้ีดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุยอ่มพิจารณาเนือง ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 



 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยูอี่ก ภิกษุเหมือนกะว่าจะพึงสรีระ (ซากศพ) ท่ีเขาท้ิงแลว้ในป่าชา้ 
คือเป็น (ท่อน) กระดูกมีสีขาวเปรียบดว้ยสีสังข ์เธอก็นอ้มเขา้มาสู่กายน้ีน่ีแลว่า ถึงร่างกายอนัน้ีเล่าก็มีอยา่งน้ี
เป็นธรรมดา ๆ คงเป็นอย่างน้ีไม่ล่วงความเป็นอย่างน้ีไปได้ ดังน้ี ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็น
ภายในบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้ งภายในและ
ภายนอก ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความ
เส่ือมไปในกายบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในกายบา้ง กห็รือมีสติ
ว่ากายมีอยู ่เขา้ไปตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็นท่ีอาศยัระลึก เธอย่อม
ไม่ติดอยูด่ว้ย  ยอ่มไม่ยดึถืออะไร ๆ ในโลกน้ีดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเนือง ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อยา่งอ่ืนยงัมีอยูอี่ก ภิกษุเหมือนกะว่าจะพึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ท่ีเขาท้ิงไวแ้ลว้
ในป่าชา้ คือเป็น (ท่อน) กระดูกเป็นกองเร่ียรายแลว้มีในภายนอก (เกิน) ปีหน่ึงไปแลว้ เธอก็นอ้มเขา้มาสู่กาย
น้ีน่ีแลว่า ถึงร่างกายอนัน้ีเล่าก็มีอยา่งน้ีเป็นธรรมดา ๆ คงเป็นอยา่งน้ีไม่ล่วงความเป็นอยา่งน้ีไปได ้ดงัน้ี ภิกษุ
ยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็น
กายในกายทั้งภายในและภายนอก ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง ย่อมพิจารณา
เห็นเป็นธรรมดาคือความเส่ือมไปในกายบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือม
ไปในกายบา้ง ก็หรือมีสติว่ากายมีอยู ่เขา้ไปตั้งอยู่เฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่า
เป็นท่ีอาศยัระลึก เธอยอ่มไม่ติดอยูด่ว้ย  ยอ่มไม่ยึดถืออะไร ๆ ในโลกน้ีดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุย่อม
พิจารณาเนือง ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยูอี่ก ภิกษุเหมือนกะวา่จะพึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ท่ีเขาท้ิงไวแ้ลว้ใน
ป่าชา้ คือเป็น (ท่อน) กระดูกผลละเอียดแลว้ เธอก็น้อมเขา้มาสู่กายน้ีน่ีแลว่า ถึงร่างกายอนัน้ีเล่าก็มีอย่างน้ี
เป็นธรรมดา ๆ คงเป็นอย่างน้ีไม่ล่วงความเป็นอย่างน้ีไปได้ ดังน้ี ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็น
ภายในบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้ งภายในและ
ภายนอก ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในกายบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความ
เส่ือมไปในกายบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในกายบา้ง กห็รือมีสติ
ว่ากายมีอยู ่เขา้ไปตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็นท่ีอาศยัระลึก เธอย่อม
ไม่ติดอยูด่ว้ย  ยอ่มไม่ยดึถืออะไร ๆ ในโลกน้ีดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเนือง ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนา (ความเสวยอารมณ์) ในเวทนาเนือง ๆ 
อยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เม่ือเสวยสุขเวทนาก็รู้ชดัว่าบดัน้ีเราเสวยสุขเวทนา เม่ือเสวย
ทุกขเวทนาก็รู้ชดัว่าบดัน้ีเราเสวยทุกเวทนา เม่ือเสวยทุกเวทนา (ไม่ทุกข ์ไม่สุข) ก็รู้ชดัว่าบดัน้ีเราเสวยอมุกข
สุขเวทนา หรือเม่ือเสวยเวทนามีอามิส (คือเจือกามคุณ) กรู้็ชดัวา่บดัน้ีเราเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือเม่ือเสวย
สุขไม่อามิส (คือไม่เจือกามคุณ) ก็รู้ชดัว่าบดัน้ีเราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส หรือเม่ือเสวยทุกขเวทนามีอามิส
ก็นรู้ชัดว่าบัดน้ีเราเสวยทุกขเวทนามีอามิส หรือเม่ือเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิสก็รู้ชัดว่าบัดน้ีเราเสวย
ทุกขเวทนาไม่มีอามิส หรือเม่ือเสวยทุกขมสุขเวทนามีอามิสก็รู้ชดัว่าบดัน้ีเราเสวยทุกขมสุขเวทยามีอามิส 



หรือเม่ือเสวยทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิสก็รู้ชดัว่าบดัน้ีเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส ดงัน้ี ภิกษุย่อม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นภายในบา้ง ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นภายนอกบา้ง ยอ่ม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอก ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในเวทนา
บา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเส่ือมไปในเวทนาบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความ
เกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในเวทนาบา้ง กห็รือมีสติวา่เวทนามีอยู ่เขา้ไปตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสัก
ว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็นท่ีอาศยัระลึก เธอยอ่มไม่ติดอยูด่ว้ย  ยอ่มไม่ยึดถืออะไร ๆ ในโลกน้ีดว้ย ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเนือง ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อยา่งไรภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยัน้ี อน่ึง จิตมีราคะกรู้็ชดัวา่จิตมีราคะหรือจิตไม่มีราคะกรู้็วา่จิตไม่มีราคะ หรือจิตมีโทสะกรู้็ชดัวา่
จิตมีโทสะกรู้็ชดัวา่จิตไม่มีโทสะ หรือจิตมีโมหะกรู้็ชดัวา่จิตมีโมหะ หรือจิตไม่มีโมหะกรู้็ชดัวา่จิตไม่มีโมหะ 
หรือจิตหดหู่ก็รู้ชดัว่าจิตหดหู่ หรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชดัว่าจิตฟุ้งซ่านหรือจิตเป็นมหรคต (คือถึงความเป็นใหญ่ 
หมายเอาจิตท่ีเป็นฌานหรือเป็นอปัปมญัญา พรหมวิหาร) ก็รู้ชดัว่าจิตเป็นมหรคต หรือจิตไม่เป็นมหรคตก็รู้
ชดัวา่จิตไม่เป็นมหรคต หรือจิตเป็นสอุตตระ (คือกามาวจรจิตมีจิตอ่ืนยิง่กว่า ไม่ถึงอุปจารสมาธิ) กรู้็ชดัว่าจิต
เป็นสอุตตระ หรือจิตเป็นอนุตตระ (คือกามาวจร ไม่มีเจตอ่ืนยิ่งกว่า หมายเอาอุปจารสมาธิ) ก็รู้ชดัจิตเป็น
อนุตตระ หรือจิตมัน่ก็นรู้ชดัว่าจิตตั้งมัน่ หรือจิตไม่ตั้งก็รู้ชดัว่าจิตไม่ตั้งมัน่ หรือจิตวิมุติ (คือหลุดพน้ดว้ย 
ตทงัควิมุตติและวิกขมัภนวิมุตติ) ก็รู้ชดัว่าจิตวิมุติ หรือจิตยงัไม่วิมุติก็รู้ชดัว่าจิตยงัไม่วิมุติ ดงัน้ี ภิกษุย่อม
พิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในบา้ง ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นจิต
ในจิตทั้งภายในและภายนอก ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในจิตบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็น
ธรรมดาคือความเส่ือมไปในจิตบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในจิต
บา้ง ก็หรือมีสติว่าจิตมีอยู่ เขา้ไปตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็นท่ีอาศยั
ระลึก เธอยอ่มไม่ติดอยูด่ว้ย  ยอ่มไม่ยดึถืออะไร ๆ ในโลกน้ีดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเนือง 
ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อยา่งไรภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ ๕ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
เม่ือกามฉันท ์(ความพอใจในกามรมณ์) มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่ากามฉันทมี์อยู ่ณ ภายในจิตของเรา หรือ
เม่ือกามฉันทไ์ม่มี ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชดัว่ากามฉันทไ์ม่มี ณ ภายในจิตของเรา อน่ึง ความท่ีกามฉันทอ์นัยงั
ไม่เกิดข้ึน ย่อมเกิดข้ึนดว้ยประการใด ย่อมรู้ประการนั้นดว้น อน่ึง ความละกามฉันท์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ไดด้ว้ย
ประการใด ยอ่มรู้ประการนั้นดว้ย อน่ึง ความท่ีกามฉนัทอ์นัตนละเสียแลว้ ไม่เกิดข้ึนต่อไปไดด้ว้ยประการใด 
ยอ่มรู้ประการนั้นดว้ย อน่ึง เม่ือพยาบาท (ความคิดแช่งสัตวใ์ห้พินาศ) มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่าพยาบาทมี
อยู ่ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือพยาบาทไม่มี ณ ภายในจิต ก็ยอ่มรู้ชดัว่าพยาบาทไม่มี ณ ภายในจิตเรา อน่ึง 
ความท่ีพยาบาทอนัไม่เกิดข้ึนยอ่มเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ประการนั้นดว้ย อน่ึง ความพยาบามท่ีเกิดข้ึน
แลว้เสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้ประการนั้นดว้ย อน่ึง ความท่ีพยาบาอนัตนละเสียแลว้ ไม่เกิดข้ึนไปต่อดว้ย



ประการใด ย่อมรู้ประการนั้นดว้ย อน่ึง ถีนมิทธะ (ความคร้านกายและง่วงเหงา) มี ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชดั
วา่ถีนมิทธะมีอยู ่ณ ภายในจิตขิงเรา หรือเม่ือถีนมิทธะไม่มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่าถีนมิทธะไม่มี ณ ภายใน
จิตของเรา อน่ึง ความท่ีถีนมิทธะอนัยงัไม่เกิดข้ึน ย่อมเกิดข้ึนดว้ยประการใด ย่อมรู้ประการนั้นดว้ย อน่ึง 
ความละถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว้เสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้ประการนั้นดว้ย อน่ึง ความละถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึน
แลว้เสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้ประการนั้นดว้ย อน่ึง ความท่ีถินมิทธะอนัตลนะเสียแลว้ไม่เกิดข้ึนต่อไปได้
ดว้ยประการใด ยอ่มรู้ประการนั้นดว้ย อน่ึง เม่ืออุทธจัจกกุกจจะ (คาวมฟุ้งซ่านและร าคาญใจ) มี ณ ภายในจิต 
ยอ่มรู้ชดัว่าอุทธจัจกุกกจจะมีอยู ่ณ ภายในจิตของเรา หรืทอเม่ืออุทธจัจกุกกจจะไม่มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดั
วา่อุทธจัจกกุกจจะไม่มี ณ ภายในจิตเรา อน่ึงความท่ีอุทธจัจกกุกจจะอนัยงัไม่เกิดข้ึน ยอ่มเกิดข้ึนดว้ยประการ
ใด ย่อมรู้ประการนั้นดว้ย อน่ึง ความละอุทธจัจกุกกจจะท่ีเกิดข้ึนแลว้เสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้ประการ
นั้นดว้ย อน่ึง ความท่ีอุทธจัจกุกกจุจะอนัตนละเสียแลว้ ไม่เกิดข้ึนต่อไปไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้ประการนั้น
ดว้ย อน่ึง เม่ือวิจิกิจฉา (ความเคลือบแคลงสงสยั มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่วิจิกิจฉามีอยู ่ณ ภายในจิตของเรา 
หรือเม่ือวิจิกิจฉาไม่มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่าวิจิกิจฉาไม่มีอยู ่ณ ภายในจิตของเรา อน่ึงความท่ีวิจิกิจฉาอนั
ยงัไม่เกิดข้ึนยอ่มเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ประการนั้นดว้ย อน่ึง ความละวิจิกิจฉาท่ีเกิดข้ึนแลว้เสียไดด้ว้ย
ประการใด ยอ่มรู้ประการนั้นดว้ย อน่ึง ความท่ีวิจิกิจฉาอนัตนละเสียแลว้ ไม่เกดข้ึนต่อไปไดด้ว้ยประการใด 
ยอ่มรู้ประการนั้นดว้ย ดงัน้ี ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบา้ง ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมเป็นภายนอกบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอก ย่อมพิจารณาเห็นเป็น
ธรรมดาคือความเกิดข้ึนในธรรมบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเส่ือมไปในธรรมบา้ง ย่อม
พิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในธรรมบา้ง ก็หรือมีสติว่าธรรมมีอยู่ เขา้ไป
ตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็นท่ีอาศยัระลึก เธอยอ่มไม่ติดอยูด่ว้ย  ยอ่ม
ไม่ยดึถืออะไร ๆ ในโลกน้ีดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเนือง ๆ อยูอ่ยา่งน้ี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยูอี่ ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปทานขนัธ์ ๕ ดูก่อน
ภิกษุททั้งหลาย ก็อยา่งไรภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปทานขนัธ์ ๕ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยัน้ี (ยอ่มพิจารณาดงัน้ีว่า) อยา่งน้ีรูป (ส่ิงท่ีทรุดโทรม) อยา่งน้ี ความเกิดข้ึนของรูปอยา่งน้ี ความ
ดบัไปของรูปอย่างน้ี เวทนา (ความเสวยอารมณ์) อย่างน้ี ความเกิดข้ึนของเวทนาอย่างน้ี ความดบัไปของ
เวทนาอยา่งน้ี สญัญา (ความจ า) อยา่งน้ี ความเกิดข้ึนของสญัญาอยา่งน้ี ความดบัไปของสญัญาอยา่งน้ี สังขาร 
(ความคิด) อยา่งน้ี ความเกิดข้ึนของสงัขารอยา่งน้ีความดบัไปของสงัขารอยา่งน้ี วิญญาณ (ความรู้สึก) อยา่งน้ี 
ความเกิดข้ึนของวิญญาณอยา่งน้ี ความดบัไปของวิญญาณอยา่งน้ี ดงัน้ี ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
เป็นภายในบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายภายนอกบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้ง
ภายในและภายนอก ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในธรรมบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นเป็น
ธรรมดาคือความเส่ือมไปในธรรมบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปใน
ธรรมบา้ง ก็หรือมีสติว่าธรรมมีอยู ่เขา้ไปตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็น



ท่ีอาศยัระลึก เธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย  ย่อมไม่ยึดถืออะไร ๆ ในโลกน้ีด้วย ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ภิกษุย่อม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปทานขนัธ์ ๕ อยา่งน้ีแล 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยู่อีก ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและ
อายตนะภายนอก ๖ (อย่างละ ๖) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
อายตนะภายในและอายตนะภายนอก ๖ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยัน้ี ย่อมรู้จกัตาดว้ย ยอ่มรู้จกั
รูปดว้ย อน่ึง สังโยชน์ (เคร่ืองผูก) ย่อมเกิดข้ึนอาศยัตาและรูปทั้ง ๒ นั้นอนัใด ย่อมรู้จกัอนันั้นด้วย อน่ึง 
ความท่ีสงัโยชน์อนัยงัไม่เกิดข้ึน ยอ่มเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย อน่ึง ความละสังโยชน์
ท่ีเกิดข้ึนแลว้เสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย อน่ึง ความท่ีสงัโยชน์อนัตนละเสียแลว้ ยอ่มไม่
เกิดข้ึนต่อไปไดด้ว้ยประการใด ย่อมรู้จกัประการนั้นดว้ย ยอ่มรู้จดัหูดว้ย ย่อมรู้จกัเสียงดว้ย อน่ึง สังโยชน์
ยอ่มเกิดข้ึนอาศยัหูและเสียงทั้ง ๒ นั้นอนัใด ยอ่มรู้จกัอนันั้นดว้ย อน่ึงความท่ีสังโยชน์อนัยงัไม่เกิดข้ึน ยอ่ม
เกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย อน่ึงความละสังโยชน์ท่ีเกิดข้ึนแลว้เสียไดด้ว้ย ประการใด 
ย่อมรู้จกัประการนั้นดว้ย อน่ึง ความท่ีสังโยชน์อนัตนละเสียแลว้ ย่อมไม่เกิดข้ึนต่อไปไดด้ว้ยประการใด 
ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย ย่อมรู้จกัจมูกดว้ยยอ่มรู้จกักล่ินดว้ย อน่ึง สังโยชน์ยอ่มเกิดข้ึนอาศยัจมูกและกล่ิน
ทั้ง ๒ นั้นอนัใด ยอ่มรู้จกัอนันั้นดว้ย อน่ึง ความท่ีสังโยชน์อนัยงัไม่เกิด ยอ่มเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้จกั
ประการนั้นดว้ย อน่ึง ความละสังโยชน์ท่ีเกิดข้ึนแลว้เสียไดด้ว้ยประการใด ย่อมรู้จกัประการนั้นดว้ย อน่ึง 
ความท่ีสงัโยชน์อนัตนละเสียแลว้ ยอ่มไม่เกิดข้ึนต่อไปไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย ยอ่มรู้จกั
กล่ินดว้ย ย่อมรู้จกัรสดว้ย อน่ึง สังโยชน์ย่อมเกิดข้ึนอาศยัล้ินและรสทั้ง ๒ นั้นอนัใด ย่อมรู้จกัอนันั้นดว้ย 
อน่ึงควาท่ีสังโยชน์อนัยงัไม่เกิดข้ึน ย่อมเกิดข้ึนด้วยประการใด ย่อมรู้จกัประการนั้นด้วย อน่ึง ความละ
สังโยชน์ท่ีเกิดข้ึนแลว้เสียไดด้ว้ยประการใด ย่อมรู้จกัประการนั้นดว้ย อน่ึง ความท่ีสังโยชน์อนัตนละเสีย
แลว้ ยอ่มไม่เกิดข้ึนต่อไปดว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย ยอ่มรู้จกักายดว้ย ยอ่มรู้จกัโผฎฐพัพะ (ส่ิง
ท่ีพึงถูกตอ้งดว้ยกาย) ดว้ย อน่ึง สังโยชน์ย่อมเกิดข้ึนอาศยักายและโผฎฐพัพะทั้ง ๒ นั้น อนัใด ยอ่มรู้จกัอนั
นั้นดว้ย อน่ึง ความท่ีสังโยชน์อนัยงัไม่เกิดข้ึน ย่อมเกิดข้ึนดว้ยประการใด ย่อมรู้จกัประการนั้นดว้ย อน่ึง 
ความละสงัโยชน์ท่ีเกิดข้ึนแลว้เสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย อนค่ง ความท่ีสังโยชน์อนัตน
ละเสียแลว้ ยอ่มไม่เกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย ยอ่มรู้จกัใจดว้ย ยอ่มรู้จกัธรรมารมณ์ (ส่ิง
ท่ีพึงรู้ไดด้ว้ยใจ) ดว้ย อน่ึง สงัโยชน์ยอ่มเกิดข้ึนอาศยัใจและธรรมารมณ์ทั้ง ๒ นั้นอนัใด ยอ่มรู้จกัอนันั้นดว้ย 
อน่ึง ความท่ีสังโยชน์อนัยงัไม่เกิดข้ึน ย่อมเกิดข้ึนดว้ยประการใด ย่อมรู้จกัประการนั้นดว้ย อน่ึง ความละ
สังโยชน์ท่ีเกิดข้ึนแลว้เสียไดด้ว้ยประการใด ย่อมรู้จกัประการนั้นดว้ย อน่ึง ความท่ีสังโยชน์อนัตนละเสีย
แลว้ ย่อมไม่เกิดข้ึนต่อไปไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย ดงัน้ี ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมเป็นภายในบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายภายนอกบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งภายในและภายนอก ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในธรรมบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นเป็น
ธรรมดาคือความเส่ือมไปในธรรมบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปใน
ธรรมบา้ง ก็หรือมีสติว่าธรรมมีอยู ่เขา้ไปตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็น



ท่ีอาศยัระลึก เธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย  ย่อมไม่ยึดถืออะไร ๆ ในโลกน้ีด้วย ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ภิกษุย่อม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายในและอายตนะภายนอก ๖ อยา่งน้ีแล 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยู่อีก ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค ์(องคแ์ห่ง
ปัญญาเป็นเคร่ืองตรัสรู้ ๗ อย่าง) ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ 
โพชฌงค ์ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี อน่ึง เม่ือสติสัมโพชฌงค ์(องคแ์ห่งปัญญาเป็นเคร่ืองตรัสรู้คือ
สติ) มี ณ ภายในจิตของเรา ยอ่มรู้ชดัว่าสติสมัโพชฌงคมี์ ณ ภายในจิต หรือเม่ือสติสมัโพฌงคไ์ม่มี ณ ภายใน
จิตของเรา ยอ่มรู้ชดัว่าสติสัมโพชฌงค ์ไม่มี ณ ภายในจิตของเรา อน่ึงความท่ีสติสัมโพชฌงคอ์นัยิง่ไม่เกิดข้ึน 
ยอ่มเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย อน่ึง ความเจริญบริบูรณ์ของสติสัมโพชฌงคท่ี์เกิดข้ึน
แลว้ ยอ่มเป็นดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย อน่ึง เม่ือธมัมวิจยสัมโพชฌงค ์(องคแ์ห่งปัญญาเป็น
เคร่ืองตรัสรู้คือความเลือกเฟ้าธรรม) มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่าธมัมวิจยสัมโพชฌงคมี์ ณ ภายในจิตของเรา 
หรือเม่ือธัมมวิจยสัมโพชฌงคไ์ม่มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่าธมัมวิจยสัมโพชฌงคไ์ม่มี ณ ภายในจิตของเรา 
อน่ึง ความท่ีธมัมวิจยสัมโพชฌงคอ์นัยงัไม่เกิดข้ึน ยอ่มเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย อน่ึง 
ความเจริญบริบูรณ์ของธมัมวิจยสัมโพชฌงคท่ี์เกิดข้ึนแลว้ ยอ่มเป็นดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัปรัการนั้นดว้ย 
อน่ึง เม่ือวิริยสมัโพชฌงค์ (องค์แห่งปัญญาเป็นเคร่ืองตรัสคือความเพียร) มี ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าวิ
ริยสัมโพชฌงค์มี  ณ  ภายในจิตของเรา หรือเม่ือวิ ริยสัมโพชฌงค์ไม่มี  ณ  ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าวิ
ริยสัมโพชฌงค์ไม่มี ณ ภายในจิตของเรา อน่ึง ความท่ีวิริยสัมโพชฌงค์อนัยงัไม่เกิดข้ึน ย่อมเกิดข้ึนด้วย
ประการใด ย่อมรู้ชดัประการนั้นดว้ย อน่ึง ความเจริญบริบูรณ์ของวิริยสัมโพชฌงคท่ี์เกิดข้ึนแลว้ ย่อมเป็น
ดว้ยประการใดยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย อน่ึง เม่ือปิติโพชฌงค ์(องคแ์ห่งปัญญาเป็นเคร่ืองตรัสรู้คือปิติความ
ปล้ืมกาย ปล้ืมใจ) มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัวา่ปิติสมัโพชฌงคมี์ ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือปิติสัมโพชฌงค์
ไม่มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่าปิติสัมโพชฌงคไ์ม่มี ณ ภายในจิตของเรา อน่ึงความท่ีปิติสัมโพชฌงคอ์นัยงัไม่
เกิดข้ึน ยอ่มเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนั้นดว้ย อน่ึง ความเจริญบริบูรณ์ของปิติสัมโพชฌงคท่ี์
เกิดข้ึนแลว้ ยอ่มเป็นดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการร้ัรดว้ย อน่ึง เม่ือปัสสทัธิสัมโพชฌงค ์(องคแ์ห่งปัญญา
เป็นเคร่ืองตรัสรู้คือปัสสัทธิ ความสงบกายสงบจิต) มี ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชดัว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มี ณ 
ภายในจิตของเรา หรือเม่ือปัสสัทธิสัมโพชฌงคไ์ม่มี ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชดัว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงคไ์ม่มี ณ 
ภายในจิตของเรา อน่ึง ความท่ีปัสสัทธิสัมโพชฌงคอ์นัยงัไม่เกิดข้ึน ย่อมเกิดข้ึนดว้ยประการใด ย่อมรู้ชดั
ประการนั้นดว้ย อน่ึง ความเจริญบริบูรณ์ของปัสสัทธิสัมโพชฌงคท่ี์เกิดข้ึนแลว้ ย่อมเป็นดว้ยประการใด 
ยอ่มรู้ชดัประการร้ัรดว้ย อน่ึง เม่ือสมาธิสัมโพชฌงค ์(องคแ์ห่งปัญญาเป็นเคร่ืองตรัสรู้คือสมาธิความท่ีจิตตั้ง
มั่นในอารมณ์อนัเดียว) มี ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชฌงค์มี ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือ
สมาธิสัมโพชฌงค์ไม่มี ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชดัว่าสมาธิสัมโพชฌงคไ์ม่มี ณ ภายในจิตของเรา อน่ึง ความท่ี
สมาธิสัมโพชฌงคอ์นัยงัไม่เกิดข้ึน ย่อมเกิดข้ึนดว้ยประการใด ย่อมรู้ชดัประการนั้นดว้ย อน่ึง ความเจริญ
บริบูรณ์ของสมาธิสัมโพชฌงคท่ี์เกิดข้ึนแลว้ ย่อมเป็นดว้ยประการใด ย่อมรู้ชดัประการนั้นดว้ย อน่ึง เม่ือ
อุเบกขาสัมโพชฌงค ์(องคแ์ห่งปัญญาเป็นเคร่ืองตรัสรู้คือ อุเบกขา ความท่ีจิตมธัยสัถเ์ป็นกลาง) มี ณ ภายใน



จิต ย่อมรู้ชดัว่าอุเบกขาสัมโพชฌงคมี์ ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงคไ์ม่มี ณ ภายในจิต 
ยอ่มรู้ชดัว่าอุเบกขาสัมโพชฌงคไ์ม่มี ณ ภายในจิตของเรา อน่ึง ความท่ีอุเบกขาสัมโพชฌงคอ์นัยงัไม่เกิดข้ึน 
ย่อมเกิดข้ึนดว้ยประการใด ย่อมรู้ชดัประการนั้นดว้ย อน่ึง ความเจริญบริบูรณ์ของอุเบกขาสัมโพชฌงคท่ี์
เกิดข้ึนแลว้ยอ่มเป็นดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัดว้ยประการนั้นดว้ย ดงัน้ี ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
เป็นภายในบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้ งภายในทั้ ง
ภายนอกบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในธรรมบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นเป็นธรรมดา
คือความเส่ือมไปในธรรมบา้ง ย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในธรรม
บา้ง ก็หรือมีสติว่าธรรมมีอยู่ เขา้ไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็นท่ี
อาศยัระลึก เธอยอ่มไม่ติดอยูด่ว้ย  ยอ่มไม่ยดึถืออะไร ๆ ในโลกน้ีดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณา
เห็นธรรมในธรรม คือ โพชฌงค ์๗ อยา่งน้ีแล 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอยูอี่ก ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ (ของจริงแห่ง
พระอริยเจา้) ๔ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อยา่งไรภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ ๔ ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยัน้ี ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงว่าน่ีทุกข ์ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงวา่น่ีทุกขส์มุทยั 
(เหตุท่ีเกิดทุกข)์ ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงวา่น่ีทุกขนิโรธ (ธรรมเป็นท่ีดบัทุกข)์ ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริง
วา่น่ีทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา (ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งธรรมเป็นท่ีดบัทุกข)์ 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ของจริงแห่งพระอริยเจา้คือทุกขเ์ป็นอย่างไรเล่า ? แมช้าติ (ความเกิด) ก็เป็น
ทุกข ์แมช้รา (ความอก่) แมม้รณะ (ความตาย) ก็เป็นทุกข ์แมโ้สกะ (ความโศก) ปริเทวะ (ความร ่ าไรร าพนั) 
ทุกข ์(ความไม่สบายกาย) โทมนสั (ความเสียใจ) และอุปายาส (ความคบัแคน้ใจ) ก็เป็นทุกข ์ความประสบ
สัตวส์ังขารซ่ึงไม่เป็นท่ีรัก ก็เป็นทุกข์ ความพลดัพรากจากสัตว ์และสังขารซ่ึงเป็นท่ีรัก ก็เป็นทุกข์ สัตว์
ปรารถนาส่ิงใด ย่อมไม่ไดแ้มข้อ้ท่ีไม่สมประสงคน์ั้น ก็เป็นทุกขโ์ดยย่อ อุปาทานขนัธ์ (ขนัธ์ประกอบดว้ย
อุปทานความถือมัน่) ๕ เป็นทุกข ์
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชาติ (ความเกิด) เป็นอย่างไร? ความเกิด เกิดพร้อม (คือมีอายตนะบริบูรณ์) 
ความหยัง่ลง (คือเป็นชลาพุชะ หรืออณัฑชปฎิสนธิ) เกิด (คือเป็นสังเสทชปฏิสนธิ) เกิดจ าเพาะ (คือเป็นอุป
ปาติกปฎิสนธิ) ความปรากฏข้ึนแห่งขนัธ์ ความไดอ้ายตนะครบในหมู่สัตวน์ั้น ๆ ของเหล่าสัตวน์ั้น ๆ อนัใด 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าวว่าชาติ (ความเกิด) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชรา (ความแก่) เป็นอยา่งไร? ความ
แก่ ความคร ่ าคร่า ความท่ีฟันหลุด ความท่ีผมหงอก ความท่ีหนังหดเห่ียว เป็นเกลียว ความเส่ือมแห่งอาย ุ
ความแก่หง่อมแห่งอินทรียใ์นหมู่สัตวน์ั้น ๆ ของสัตวน์ั้น ๆ อนัใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าวว่าชรา 
(ความแก่) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มรณะ (ความตาย) เป็นอยา่งไร? ความจุติ ความเคล่ือนไป ความแตกท าลาย 
ความหายไป มฤตย ูความตาย ความท ากาละ ความแตกแห่งขนัธ์ ความท้ิงซากศพไว ้ความขาดไปแห่งชีวิตติ
นทรียจ์ากหมู่สัตวน์ั้น ๆ ของเหล่าสัตวน์ั้น ๆ อนัใดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าวว่ามรณะ (ความตาย) 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โสกะ (ความแห้งใจ) เป็นอยา่งไร? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความโศก ความเศร้าใจ ความ
แหง้ใจ ความผาก ณ ภายใน ความโศก ณ ภายใน ของสตัวผ์ูป้ระกอบดว้ยความฉิบหายอนัใดอนัหน่ึง และผูท่ี้



ความทุกขอ์นัใดอนัหน่ึงมาถูกตอ้งแลว้ อนัใดเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าวว่าโสกะ (ความแห้งใจ)  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริเทวะ (ความร ่ าร าพนั) เป็นอยา่งเล่า? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความคร าครวญ ความร ่ าไร
ร าพนั กิริยาท่ีคร ่ าครวญ ความร ่ าไรร าพนั ความท่ีสัตวค์ร ่ าครวญ ความท่ีสัตวค์ร ่ าครวญ ความท่ีสัตวร์ ่ าร าพนั
ของสตัวผ์ูป้ระกอบดว้ยความฉิบหายอนัใดอนัหน่ึง และผูท่ี้ความทุกขอ์นัใดอนัหน่ึงมาถูกตอ้งแลว้ อนัใดเล่า 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าวปริเทวะ (ความร ่ าไรร าพนั) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกข ์(ความไม่สบายกาย) 
เป็นอยา่งไรเล่า? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความทุกขเ์กิดในกาย ความไม่ดีเกิดในกาย เวทนาไม่ดีเป็นทุกข ์เกิดแต่
สัมผสัทางกายอนัใดเล่า? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าวว่าทุกข ์(ความไม่สบายกาย) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
โทมนสั (ความเสียใจ) เป็นอยา่งไรเล่า? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความทุกขเ์กิดในใจ ความไม่ดีเกิดในใจ เวทนา
ไม่ดีทุกข ์เกิดแต่สัมผสัทางในอนัใดเล่า? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าวว่าโทมนสั (ความเสียใจ) ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย อุปายาส (ความคบัแคน้) เป็นอยา่งไร? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความแคน้ ความคบัแคน้ ความท่ี
สัตวแ์คน้ ความท่ีสัตวค์บัแคน้ของสัตวผ์ูป้ระกอบดว้ยความฉิบหายอนัใดอนัหน่ึง และผูท่ี้ความทุกขอ์นัใด
อนัหน่ึงมาถูกตอ้งแลว้ อันใด? ดูก่อนภิกษุทั้ งหลายอันน้ีท่ีกล่าวว่าอุปยาส (ความคบัแคน้) ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ความประสบสัตวแ์ละสังขารซ่ึงไม่เป็นท่ีรักเป็นทุกขอ์ยา่งไร? ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอารมณ์เหล่าใด
ในโลกน้ี ซ่ึงไม่เป็นท่ีปรารถนา ไม่เป็นท่ีรักใคร่ ไม่เป็นท่ีปล้ืมใจ คือ รูป เสียง กล่ิน รส และอารมณ์ท่ีจะพึง
ถูกตอ้งดว้ยกายย่อมมีแก่ผูน้ั้น อน่ึงหรือชนเหล่าใดท่ีใคร่ต่อความฉิบหาย ใคร่ส่ิงท่ีไม่เก้ือกูล ใคร่ความไม่
ส าราญ และใคร่ความไม่เกษมจากเคร่ืองประกอบแก่ผูน้ั้น ความไม่ร่วม ความไม่มาร่วม ความประชุมร่วม 
ความระคนกบัดว้ยอารมณ์และสัตวเ์หล่านั้นอนัใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าวว่าความประสบกบัสัตว์
และสังขารซ่ึงไม่เป็นท่ีรัก เป็นทุกข ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความพลดัพรากจากสัตวแ์ละสังขารซ่ึงเป็นท่ีรักเป็น
ทุกขอ์ยา่งไร? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อารมณ์เหล่าใดในโลกน้ีซ่ึงเป็นท่ีปรารถนาเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีปล้ืมใจ คือ 
รูป เสียง กล่ิน รส และอารมณ์ท่ีจะพึงถูกตอ้งดว้ยกายยอ่มมีแก่ผูน้ั้น อน่ึงหรือชนเหล่าใด ท่ีใคร่ต่อความเจริญ 
ใคร่ประโยชน์เก้ือกูล ใคร่ความส าราญ และใคร่ความเกษม จากเคร่ืองประกอบแก่ผูน้ั้น คือ มารดา หรือบิดา 
พี่ชาย นอ้งชาย หรือพี่หญิง นอ้งหญิง มิตรหรืออ ามาตย ์หรือญาติสายโลหิต ความไม่ไปร่วม ความไม่มาร่วม 
ความไม่ประชุมร่วม ความไม่ระคนกบัดว้ยอารมณ์และสัตวเ์หล่านั้นอนัใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าว
ว่าความพลดัพรากจากสัตวแ์ละสังขารซ่ึงเป็นท่ีรัก ทุกข ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตวป์รารถนาส่ิงใดยอ่มไม่ได ้
แมข้องท่ีไม่สมประสงคน์ั้น เป็นทุกขอ์ยา่งไรเล่า? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนายอ่มเกิดข้ึนแก่เหล่า
สตัวท่ี์มีความเกิดเป็นธรรมดาอยา่งน้ีว่า เออหนา ขอเราพึงเป็นผูไ้ม่มีความเกิดเป็นธรรมดาเถิด อน่ึง ขอความ
เกิดอย่ามีมาถึงแก่เราเลยหนา ดงัน้ี ขอ้นั้นสัตวไ์ม่พึงไดต้ามความปรารถนาโดยแท ้แมข้อ้น้ีก็ช่ือว่า ยมัปิจ
ฉงันลภติ ตมัปิทุกข ์(สัตวป์รารถนาส่ิงใด ยอ่มไม่ไดแ้มข้อ้ท่ีไม่ประสงคน์ั้นก็เป็นทุกข)์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
ความปรารถนายอ่มเกิดข้ึนแก่เหล่าสัตวท่ี์มีความแก่เป็นธรรมดาอยา่งน้ีวา่ เออหนา ขอเราพึงเป็นผูไ้ม่มีความ
แก่เป็นธรรมดาเถิด อน่ึง ขอความแก่อยา่มีมาถึงแก่เราเลยหนา ดงัน้ีขอ้นั้นสัตวไ์ม่พึงไดต้ามความปรารถนา
โดยแท ้แมข้อ้น้ีก็ช่ือว่า ยมัปิจฉังนลภติ ตมัปิทุกข ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาย่อมเกิดข้ึนแก่เหล่า
สัตวท่ี์มีความเจ็บ ๆ ไข ้ๆ เป็นธรรมดาอย่างน้ีว่า เออหนาขอเราพึงเป็นผูไ้ม่มีความเจ็บไขเ้ป็นธรรมดาเถิด 



อน่ึง ขอความเจ็บไขอ้ยา่งพึงมีมาถึงแก่เราเลยหนา ดงัน้ี ขอ้นั้นสัตวไ์ม่พึงไดต้ามความปรารถนาโดยแท ้แม้
ขอ้น้ีกช่ื็อว่า ยมัปิจฉงันลภติ ตมัปิทุกข ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนายอ่มเกิดข้ึนแก่เหล่าสัตวท่ี์มีความ
ตายเป็นธรรมดาอยา่งน้ีวา่ เออหนาขอเราพึงเป็นผูไ้ม่มีความตายเป็นธรรมดาเถิด อน่ึง ขอความตายมีมาถึงแก่
เราเลยหนา ดงัน้ี ขอ้นั้นสัตวไ์ม่พึงไดต้ดัความปรารถนาโดยแท ้แมข้อ้น้ีก็ช่ือว่า ยมัปิจฉังนลภติ ตมัปิทุกข ์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนายอ่มเกิดข้ึนแก่เหล่าสัตวท่ี์มีโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ อุปายาส อุปายาส เป็น
ธรรมดาอยา่งน้ี เออหนา ขอเราพึงเป็นผูไ้ม่มี โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนสั อุปายาส เป็นธรรมดาเถิด อน่ึง 
ขอใสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปานาส อย่ามีมาถึงแก่เราเลยหนา ดงัน้ี ขอนั้นสัตวไ์ม่พึงไดต้ามความ
ปรารถนาโดยแท ้แมข้อ้น้ีก็ช่ือว่า ยมัปิฉงันลภติ ตมัปิจฉงันลภติ ตมัปิทุกข ์(สัตวห์รารถนาส่ิงใด ยอ่มไม่ได้
แมข้อ้ท่ีไม่สมประสงคน์ั้นก็เป็นทุกข)์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โดยยอ่อุปาทานขนัธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกขอ์ยา่งไรน้ีคือ 
อุปาทานขนัธ์คือ รูป อุปาทานขนัธ์คือ เวทนา อุปาทานขนัธ์คือ สัญญา อุปาทานขนัธ์ คือ สังขาร อุปาทาน
ขนัธ์คือ วิญญาณ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โดยยอ่เหล่าน้ีท่ีกล่าววา่อุปทานขนัธ์ทั้ง ๕ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ี
กล่าววา่อริยสจัคือทุกข ์
 ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย อริยสัจคือทุกขสมุทยั (เหตุให้เกิดทุกข์) เป็นอย่างไร ตณัหา (ความทะยาน
อยาก) น้ีอนัใด มีความเกิดเป็นอีกเป็นปกติ ประกอบดว้ยความก าหนด ดว้ยอ านาจแห่งความเพลิดเพลิน มกั
เพลินยิง่ในอารมณ์นั้น ๆ น้ีคือความอยากในอารมณ์ท่ีสัตวรั์กใคร่ ความอยากมี อยากเป็น ความไม่ยากมี ไม่
อยากเป็น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลตณัหานั้นนั่นแล เม่ือเกิดข้ึนย่อมเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่
ไหน ท่ีใดเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนในท่ีนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่ม
ตั้งอยูใ่นท่ีนั้น ก็อะไรเล่าเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตาเป็นท่ีรักใคร่เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือ
จะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีตานั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ตานั้น หูเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกตณัหานั้น
เม่ือจะเกิดข้ึนท่ีหู้นั้น เม่ือจะตั้งอยูย่่อมตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ท่ีหูนั้นจมูกเป็นใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้น
เม่ือจะเกิดข้ึนท่ีจมูกนั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งจมูกอยู่ท่ีจมูกนั้น ล้ินเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหา
นั้นเม่ือจะเกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีล้ินนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่ล้ินนั้น กายเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก 
ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีกายนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่กายนั้น ใจเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจ
ในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีใจนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มจะตั้งอยูท่ี่ใจนั้น รูปเป็นท่ีรักใคร่ เป็น
ท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนท่ีรูปนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่ต็ ั้งอยูท่ี่รูปนั้น เสียงเป็นท่ีรักใคร่เป็นท่ีพอใจใน
โลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีเสียงนั้น เม่ือจะตอ้งอยู่ก็ย่อมจะตั้งอยู่ท่ีเสียงนั้น กล่ินเป็นท่ีรัก
ใคร่เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีกล่ินนั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็ยอ่ม ตั้งอยู่ท่ีกล่ินนั้น 
รสเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีรสนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มจะตั้งท่ี
รสนั้น โผฎฐพัพะเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีโผฎฐพัพะนั้น เม่ือ
จะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยู่ท่ีโผฎฐพัพะนั้น ธมัมารมณ์เป็นท่ีรกใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็
ยอ่มเกิดข้ึนท่ีธมัมารมณ์นั้น เม่ือจะตั้งอยูท่ี่ธมัมารมณ์นั้น ความรู้ทางตาเป็นท่ีใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหา
นั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความรู้ทางตานั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความรู้ทางดา้นนั้น ความรู้ทางหู



เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหาท่ีนั้น เม่ือจะเกิดข้ึนก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีความรู้ทางหูนั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็
ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความรู้ทางหูนั้น ความรู้ทางจมูกเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่ม
เกิดข้ึนท่ีความรู้ทางจมูก เม่ือจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ท่ีความรู้ทางจมูกนั้น ความรู้ทางล้ินเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ี
พอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความรู้ทางล้ิน เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความรู้ทางล้ิน
นั้น ความรู้ทางกายเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนยอ่มเกิดข้ึนท่ีความรู้ทางกายนั้น 
เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่ความรู้ทางกายนั้น ความรู้ทางใจเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะ
เกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีความรู้ทางใจนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่ความรู้ทางใจนั้น ความกระทบทางตาเป็นท่ี
รักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความกระทบทางตานั้น เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่ม
ตั้งอยูท่ี่ความกระทบทางตานั้น ความกระทบทางหูเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้น เม่ือจะเกิดข้ึน
ก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีความกระทบทางหูนั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ท่ีความกระทบทางหูนั้น ความกระทบทาง
จมูกเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึน ก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความกระทบทางจมูกนั้น เม่ือ
จะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่ความกระทบทางจมูกนั้น ความกระทบทางล้ินเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหา
นั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความกระทบทางล้ินนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความกระทบทางล้ินนั้น 
ความกระทบทางกายเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้น เม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความกระทบ
ทางกายนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่ความกระทบทางกายนั้น ความกระทบทางใจเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจ
ในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความกระทบทางใจนั้น เวทนาท่ีเกิดแต่สัมผสัทางตาเป้นท่ีรัก
ใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีเวทนาซ่ึงเกิดแต่สัมผสัทางตานั้น เม่ือตั้งอยูก่็
ยอ่มตั้งอยู่ท่ีเวทนาซ่ึงเกิดแต่สัมผสัทางตานั้นเวทนาซ่ึงเกิดแต่สัมผสัทางหูเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก 
ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีเวทนาซ่ึงเกิดแต่สัมผสัทางหู เม่ือจะตั้งอยูท่ี่เวทนาซ่ึงเกิดแต่สมัผสัทาง
หูนั้น เวทนาซ่ึงเกิดแต่สัมผสัทางจมูกเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึน
ท่ีเวทนาซ่ึงเกิดแต่สัมผสัทางจมูกนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่เวทนาซ่ึงเกิดแต่สัมผสัทางจมูกนั้น เวทนาซ่ึง
เกิดแต่สมัผสัทางล้ินเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีเวทนาซ่ึงเกิดแต่
สมัผสัทางล้ินนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่เวทนาซ่ึงเกิดแต่สมัผสัทางล้ินนั้น เวทนาซ่ึงเกิดแต่สมัผสัทางกาย
เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีเวทนาซ่ึงเกิดแต่สัมผสัทางกายนั้น 
เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่เวทยาซ่ึงเกิดแต่สมัผสัทางกายนั้น เวทนาซ่ึงเกิดแต่สมัผสัทางใจเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ี
พอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีเวทนาซ่ึงเกิดแต่สัมผสัทางใจนั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็ย่อม
ตั้งอยูท่ี่เวทนาซ่ึงเกิดแต่สัมผสัทางใจนั้น ความจ ารูปเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึน
ก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีความจ ารูปนั้น เม่ือจะตอ้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ท่ีความจ ารูปนั้น ความจ าเสียงเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ี
พอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความจ าเสียงนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความจ าเสียง
นั้น ความจ ากล่ินเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีความจ ากล่ินนั้น 
เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มจะตั้งอยูท่ี่ความจ ากล่ินนั้น ความจ ารสเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะ
เกิดข้ึนท่ีความจ ารสนั้น เม่ือจะตอ้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ท่ีความจ ารสนั้น ความจ าโผฎฐพัพะ เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ี



พอใจในโลกตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนยอ่มเกิดข้ึนท่ีความจ าโผฎฐพัพะนั้น เม่ืออยูย่อ่มตั้งอยูท่ี่ความจ าโผฎฐพั
พะนั้น ความจ าธัมมารมณ์เป็นท่ีใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีความจ า      
ธมัมารมณ์นั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความจ าธมัมารมณ์นั้น ความคิดถึงรูปเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจใน
โลก ตณัหานั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความจ าธมัมารมณ์นั้น ความคิดถึงรูปเป็นท่ีรักใคร่เป็นท่ีพอใจใน
โลก ตณัหานั้น เม่ือจะเกิดข้ึนก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีความคิดถึงรูปนั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความคิดถึงรูปนั้น 
ความคิดถึงเสียเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความคิดถึงเสียงนั้น 
เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่ความคิดถึงเสียงนั้น ความคิดถึงกล่ินเป็นท่ีรักใคร่เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือ
จะเกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีความคดถึงกล่ินนั้น ใอจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่ความคิดถึงกล่ินนั้น ความคิดถึงรสเป็น
ท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีความคิดถึงรสนั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็ย่อม
ตั้งอยูท่ี่ความคิดถึงรสนั้น ความคิดถึงโผฎฐพัพะเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนท่ี
ความคิดถึงโผฎฐพัพะนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความคิดถึงโผฎฐพัพะนั้น ความคิดถึงธมัมารมณ์เป็นท่ี
รักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนท่ีความคิดถึงธัมารมณ์นั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ท่ี
ความคิดถึงธมัมารมณ์นั้น ความอยากในรูปเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานนั้นเม่ือจะเกิดข้ึนกย็อ่ม
เกิดข้ึนท่ีความอยากในรูปนั้น ความอยากในเสียงเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในดลก ตณัหานนั้นเม่ือจะเกิดข้ึน
ก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีความอยากในเสียงนั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ท่ีความอยากในเสียงนั้น ความอยากในกล่ิน
เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจ ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความอยากในกล่ินนั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็ย่อม
ตั้งอยู่ท่ีความอยากในกล่ินนั้น ความอยากในรสเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็
ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความอยากในรสนั้น เม่ือจะตั้งอยูท่ี่ความอยากในรสนั้น ความอยากในโผฎฐพัพะเป็นท่ีรักใคร่ 
เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีความอยากในโผฎฐพัพะนั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็ย่อม
ตั้งอยูท่ี่ความอยากในโผฎฐพัพะนั้น ความอยากในธมัมารมณ์เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือ
จะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความอยากในธมัมารมณ์นั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความอยากในธมัมารมณ์นั้น 
ความตรึกถึงรูปเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความตรึกถึงรูปนั้น 
เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่ความตรึกถึงรูปนั้นความตรึกถึงเสียงเป็นท่ีรักใคร่เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือ
จะเกิดข้ึนท่ีความตรึกถึงเสียงนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความตรึกถึงเสียงนั้น ความตรึกถึงกล่ินเป็นท่ีรัก
ใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีความตรึกถึงกล่ินนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยู่
ท่ีความตรึงถึงกล่ินนั้ น ความตรึกถึงรสเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอในในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ย่อม
เกิดข้ึนท่ีความตรึกถุงรสนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความตรึกรสนั้น ความตรึกถึงโผฎฐพัพะเป็นท่ีรักใคร่ 
เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานนั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความตรึกถึงโผฎฐพัพะนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ย่อม
ตั้งอยูท่ี่ความตรึกถึงโผฎฐพัพะนั้น ความตรึกถึงธมัมารมณ์เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะ
เกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีความตรึกถึงธมัมารมณ์นั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความตรึกถึงธมัมารมณืนั้น ความ
ตรองถึงรูปเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึน ท่ีความตรองถึงรูปนั้น เม่ือ
จะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี้ความตรองถึงรูปนั้น ความตรองถึงเสียงเป็นท่ีรักใคร่เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือ



จะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความตรองถึงเสียงนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความตรองถึงเสียงนั้น ความตรอง
ถึงกล่ินเป็นท่ีรักใคร เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีความตรองถึงกล่ินนั้น เม่ือจะ
ตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่ความตรองถึงกล่ินนั้น ความตรองถึงรสเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะ
เกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีความตรองถึงนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูท่ี่ความตรองถึงรสนั้น ความตรองถึงโผฎฐพั
พะเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีความตรองถึงโผฎฐพัพะนั้น เม่ือ
จะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่ความตรองถึงโผฎฐพัพะนั้น ความตรองถึงธมัมารมณ์เป้นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก 
ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึนก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีความตรองถึงธัมมารมณ์นั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าวว่า
อริยสจัคือทุกขสมุทยั (เหตุใหเ้กิดทุกข)์ 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจคือทุกขนิโรธ (ธรรมเป็นท่ีดบัทุกข)์ เป็นอยา่งไร? คือความส ารอกและ
ความดับโดยไม่มีเหลือ ความสละ ความส่งคืน ความปล่อยวาง ความไม่อาลยัในตณัหานั้นนั่นแลอนัใด 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กบัตณัหานั้นนัน่แล เม่ือบุคคลจะละเสียยอ่มละเสียไดใ้นท่ีไหน เม่ือจะดบัยอ่มดบัท่ีไหน 
ท่ีใดเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียไดใ้นท่ีนั้น เม่ือจะดบัยอ่มดบัในท่ีนั้น ก็
อะไรเล่าเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตาเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็
ยอ่มละเสียไดท่ี้ตานั้น เม่ือจะดบัยอ่มดบัท่ีตานั้น หูเป็นท่ีรักใคร่เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละ
เสียกย็อ่มละเสียท่ีหูนั้น เม่ือจะดบักย็อ่มดบัท่ีหูนั้น จมูกเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคล
จะละเสียท่ีจมูกนั้น เม่ือจะดบักย็อ่มดบัท่ีจมูกนั้น ล้ินเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะ
ละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ล้ินนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีล้ินนั้น กายเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้น
เม่ือบุคคลจะละเสียกย็อ่มละเสียไดท่ี้กายนั้น เม่ือจะดบักย็อ่มดบัท่ีกายนั้น ใจเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก 
ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียไดท่ี้ใจนั้น เม่ือจะดบัก็ย่อมดบัท่ีใจนั้น รูปเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ี
พอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้รูปนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีรูปนั้น เสียงเป็นท่ี
รักใคร่เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลละเสียก็ย่อมละเสียไดท่ี้เสียงนั้น เม่ือจะดบัก็ย่อมดบัท่ีเสียง
นั้น กล่ินเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้กล่ินนั้น เม่ือจะดบั
กย็อ่มดบัท่ีกล่ินนั้น รสเป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้รสนั้น เม่ือจะดบัก็
ยอ่มดบัท่ีรสนั้น โผฎฐพัพะเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานนั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียได้
ท่ีโผฎฐพัพะนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีโผฎฐพัพะนั้น ธมัมารมณ์เป็นท่ีรักใคร่ เป้นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้น
เม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ธมัมารมณ์นั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีธมัมารมณ์นั้น ความรู้ทางตาเป็นท่ี
รักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความรู้ทางตานั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่ม
ดบัท่ีความรู้ทางตานั้น ความรู้ทางหูเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละ
เสียไดท่ี้ความรู้ทางหูนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความรู้ทางหูนั้น ความรู้ทางจมูกเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจใน
โลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความรู้ทางจมูกนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความรู้ทางจมูก
นั้น ความรู้ทางล้ินเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียไดท่ี้ความรู้
ทางล้ินนั้น เม่ือจะดบักย็อ่มดบัไดท่ี้ความรู้ทางล้ินนั้น ความรู้ทางกายเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหา



นั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียไดท่ี้ความรู้ทางกายนั้น เม่ือจะดบัก็ย่อมดบัท่ีความรู้ทางกายนั้นความรู้
ทางใจเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความรู้ทางใจนั้น เม่ือ
จะดบักย็อ่มดบัท่ีความรู้ทางใจนั้น ความกระทบทางตาเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคล
จะละเสียก็ย่อมละเสียได้ท่ีความกระทบทางตานั้ น เม่ือจะดับก็ย่อมดับท่ีความกระทบทางตานั้ น ความ
กระทบทางหูเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะลเสียก็ย่อมละเสียไดท่ี้ความกระทบ
ทางหูน้ั้น เม่ือจะดบักย็อ่มดบัท่ีความกระทบทางหูนั้น ความกระทบทางจมูกเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก 
ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความกระทบทางจมูกนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความกระทบ
ทางจมูกนั้น ความกระทบทางล้ินเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียกย็อ่มละเสีย
ไดท่ี้ความกระทบทางล้ินนั้น เม่ือจะดบัก็ย่อมดบัท่ีความกระทบทางล้ินนั้น ความกระทบทางกายเป็นท่ีรัก
ใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความกระทบทางกายนั้น เม่ือจะดบัก็
ยอ่มดบัท่ีความกระทบทางกายนั้น ความกระทบทางใจเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคล
จะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความกระทบทางในนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัไดท่ี้ความกระทบทางใจนั้น เวทนาท่ี
เกิดแต่จกัษุสัมผสัเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้เวทนาซ่ึง
เกิดแต่จกัษุสัมผสันั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีเวทนาซ่ึงเกิดแต่จกัษุสัมผสันั้นเวทนาซ่ึงเกิดแต่โสตสัมผสัเป็นท่ี
รักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มจะละเสียไดท่ี้เวทนาซ่ึงเกิดแต่โสตสัมผสันั้น 
เม่ือจะดบัก็ยอ่มกบัท่ีเวทนาซ่ึงเกิดแต่โสตสัมผสันั้นเวทนาซ่ึงเกิดแต่ฆานสัมผสัเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจใน
โลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียไดท่ี้เวทนาซ่ึงเกิดแต่ฆานสัมผสันั้น เม่ือจะดบัก็ย่อมดบัท่ี
เวทนาซ่ึงเกิดแต่ฆานสัมผสันั้น เวทนาซ่ึงเกิดแต่ชิวหาสัมผสัเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกตณัหานั้นเม่ือ
บุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้เวทนา ซ่ึงเกิดแต่ชิวหาสัมผสันั้น เวทนาซ่ึงเกิดแต่กายสัมผสัเป็นท่ีรักใคร่ 
เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้เวทนาซ่ึงเกิดแต่หายสัมผสันั้น เม่ือจะดบั
ก็ยอ่มดบัท่ีเวทนาซ่ึงเกิดแต่กายสัมผสันั้น เวทนาซ่ึงเกิดแต่โนสัมผสัเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหา
นั้นเม่ือบุคคลก็ยอ่มเสียไดท่ี้เวทนาซ่ึงเกิดอต่มโนสัมผสันั้น เม่ือจะดบักย็อ่มดบัท่ีเวทนาซ่ึงเกิดแต่มโนสัมผสั
นั้นความจ ารูปเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มจะละเสียไดท่ี้ความจ ารูป
นั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความจ ารูปนั้น ความจ าเสียงเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคล
จะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความจ าเสียงนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความจ าเสียงนั้น ความจ ากล่ินเป็นท่ีรักใคร่ 
เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียไดท่ี้ความจ ากล่ินนั้น เม่ือจะดบัก็ย่อมดบัท่ี
ความจ ากล่ินนั้น ความจ ารสเป็นท่ีรักใคร่ เป้นท่ีพอใจในโลกตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้
ความจ ารสนั้น เม่ือจะดบัก็ย่อมดบัท่ีความจ ารสนั้น ความจ าโผฎฐัพพะเป้นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก 
ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความจ าโผฎฐพัพะ เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความจ าโผฎฐพัพะ
นั้น ความจ าธัมมารมณ์เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้ นเม่ือบุคคลจุละเสียก็ย่อมละเสียได้ท่ี
ความจ าธมัมารมณ์นั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความจ าธมัมารมณ์นั้น ความคิดถึงรูปเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจ
ในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียกย็อ่มละเสียไดท่ี้ความคิดถึงรูปนั้น เม่ือจะดบักย็อ่มดบัท่ีความคิดถึงรูป



นั้น ความคิดถึงเสียเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียกย็อ่มละเสียไดท่ี้ความคิด
ถึงเสียงนั้น เม่ือจะดับก็ย่อมดับท่ีความคิดถึงเสียงนั้น ความคิดถึงกล่ินเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก 
ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความคิดถึงกล่ินนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความคิดถึงกล่ินนั้น 
ความคิดถึงรสเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียกย็อ่มละเสียไดท่ี้ความคิดถึงรส
นั้น เม่ือจะดบัก็ย่อมดบัท่ีความคิดถึงรสนั้น ความคิดถึงโผฎฐพัพะเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหา
นั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความคิดถึงโผฎฐพัพะนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความคิดถึงโผฎฐพั
พะนั้น ความคิดถึงธมัมารมณ์เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียได้
ท่ีความคิดถึงธมัมารมณ์นั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความคิดถึงธมัมารมณ์นั้น ความอยากรู้ในรูปเป็นท่ีรักใคร่ 
เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียกย็อ่มละเสียไดท่ี้ความอยากในรูปนั้น เม่ือจะดบักย็อ่มดบัท่ี
ความอยากในรูปนั้น ความอยากในเสียงเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก ็
ยอ่มละเสียไดท่ี้ความอยากในเสียงนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความอยากในเสียงนั้น ความอยากในกล่ินเป็นท่ี
รักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียไดท่ี้ความอยากในเสียง เม่ือจะดบัก็
ยอ่มดบัท่ีความอยากในเสียง ความอยากในกล่ินเป็นทีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละ
เสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความอยากในกล่ิน เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความอยากในกล่ินนั้น ความอยากในรสเป็นท่ี
รักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความอยากในรสนั้น เม่ือจะดบัก็
ย่อมดบัท่ีความอยากในรสนั้น ความอยากในโผฎฐพัพะเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานนั้นเม่ือ
บุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความอยากในโผฎฐพัพะ เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความอยากในโผฎฐพัพะนั้น 
ความอยากในธัมมารมณ์เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียไดท่ี้
ความอยากในโผฎฐพัพะ เม่ือจะดบัก็ย่อมดบัท่ีความอยากในโผฎฐพัพะนั้น ความตรึกถึงรูปเป็นท่ีรักใคร่ 
เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียไดท่ี้ความตึกถึงรูปนั้น เม่ือจะดบัก็ย่อมดบัท่ี
ความตรึกรูปนั้น ความตรึกถึงเสียงเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละ
เสียไดท่ี้ความตึกถึงเสียงนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความตรึกเสียงนั้น ความตรึกถึงกล่ินเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ี
พอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความตึกถึงกล่ินนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความ
ตรึกกล่ินนั้น ความตรึกถึงรสเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียได้
ท่ีความตึกถึงรสนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความตรึกรสนั้น ความตรึกถึงโผฎฐพัพะเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจ
ในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความตึกถึงโผฎฐพัพะนั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความ
ตรึกโผฎฐพัพะนั้น ความตรึกถึงธมัมารมณ์เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็
ย่อมละเสียไดท่ี้ความตึกถึงธมัมารมณ์นั้น เม่ือจะดบัก็ย่อมดบัท่ีความตรึกธัมมารมณ์นั้น ความตรองถึงรูป
เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกนั้น ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความตรองถึงรูปนั้น เม่ือ
จะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความตรองถึงรูปนั้น ความตรองถึงเสียงเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกนั้น ตณัหานั้นเม่ือ
บุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความตรองถึงเสียงนั้น เม่ือจะดบัก็ย่อมดบัท่ีความตรองถึงเสียงนั้น  ความ
ตรองถึงกล่ินเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกนั้น ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความตรอง



ถึงกล่ินนั้น เม่ือจะดบักย็อ่มดบัท่ีความตรองถึงกล่ินนั้น ความตรองถึงรสเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกนั้น 
ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียไดท่ี้ความตรองถึงรสนั้น เม่ือจะดบัก็ย่อมดบัท่ีความตรองถึงรส
นั้น ความตรองถึงโผฎฐพัพะเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกนั้น ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสีย
ไดท่ี้ความตรองถึงโผฎฐพัพะนั้น เม่ือจะดบักย็อ่มดบัท่ีความตรองถึงโผฎฐพัพะนั้น ความตรองถึงธมัมารมณ์
เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลกนั้น ตณัหานั้นเม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดท่ี้ความตรองถึงธมัมารมณ์
นั้น เม่ือจะดบัก็ยอ่มดบัท่ีความตรองถึงธมัมารมณ์นั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนัน้ีท่ีกล่าวว่า อริยสัจคือทุกขนิ
โรธ (ธรรมเป็นท่ีดบัทุกข)์ 
 ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย อริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิทา (ขอ้ปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นท่ีดับทุกข์) เป็น
อยา่งไร? ทางอนัประเสริฐประกอบดว้ยองค ์๘ ทางเดียวน้ีแล ทางน้ีเป็นอยา่งไร คือ ความเห็นชอบความด าริ
ชอบ วิรัติเป็นเคร่ืองกระทชอบ วิรัติธรรมเป็นท่ีเล้ียงชีพชอบ ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งจิต
มัน่ชอบ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฎฐิ (ความเห็นชอบ) เป็นอยา่งไร? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความรู้ในทุกข ์
ความรู้ในเหตุใหเ้กิดทุกข ์ความรู้ในธรรมเป็นท่ีดบัทุกข ์ความรู้ในขอ้ปฏิบติัใหถึ้งธรรมเป็นท่ีดบัทุกข ์อนัใด
แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าววา่สมัาทิฎฐิ (ความเห็นชอบ) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมัมาสงักปัปะ (ความ
ด าริชอบ) เป็นอย่างไร? ความด าริในการออกบวช (คือออกจากกามารมณ์) ความด าริในความไม่พยาบาท 
ความด าริในการไม่เบียดเบียน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าวว่า สัมมาสังกปัปะ (ความด าริชอบ) ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจา (วิรัติเป็นเคร่ืองเจรจาชอบ) เป็นอยา่งไร? เจตนาเป็นเคร่ืองเวน้จากกล่าวเทจ็ เจตนา
เป็นเคร่ืองเวน้จากวาจาส่อเสียด เจตนาเป็นเคร่ืองเวน้จากวาจาหยาบคาย เจตนาเป็นเคร่ืองเวน้จากเจารจา
ส ารากเพอ้เจอ้ ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าวว่า สัมมาวาจา (วิรัติเป็นเคร่ืองเจรจาชอบ) ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย สัมมากมัมนัตะ (วิรัติธรรมเป็นเคร่ืองกระท าชอบ) เป็นอย่างไร? เจตนาเป็นเคร่ืองเวน้จากการฆ่า
สัตว ์เจตนาเป็นเคร่ืองเวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้ เจตนาเป็นเคร่ืองเวน้จากความประพฤติผิ
ในกาม ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีกล่าวว่าสัมมากมัมนัตะ (วิรัติธรรมเป็นเคร่ืองกระท าชอบ) ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย สัมมาอาชิวะ (วิรัติธรรมเป็นท่ีเล้ียงชีพชอบ) เป็นอยา่งไร? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวกใน
ธรรมวินยันั้น ละความเล้ียงชีพผิดเสียแลว้ ยอ่มส าเร็จความเป็นอยูด่ว้ยการเล้ียงชีพชอบ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
อนัน้ีท่ีกล่าวว่า สัมมาอาชิวะ (วิรัติธรรมเป็นเคร่ืองเล้ียงชีพชอบ) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาวายามะ (ความ
พยายามชอบ) เป็นอยา่งไร? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยัน้ี เพื่อจะยงัอกุศลธรรมอนัเป็นบาปท่ียงั
ไม่เกิดข้ึน ไม่ใหเ้กิดข้ึน ยอ่มยงัความพอใจใหบ้งัเกิด ยอ่มพยายาม ยอ่มปรารถนาความเพียร ยอ่มประคองตั้ง
จิตไว ้เพื่อจะละอกุศลธรรม อนัเป็นบาปท่ีเกิดข้ึนแลว้ ยอ่มยงัความพอใจใหบ้งัเกิด ยอ่มพยายาม ยอ่มปรารภ
ความเพียร ยอ่มประคองตั้งจิตไว ้เพื่อจะยงักศุลธรรมท่ียงัไม่เกิดข้ึนใหเ้กิดข้ึน ยอ่มยงัความพอใจบงัเกิด ยอ่ม
พยายาม ยอ่มปรารภความเพียร ยอ่มประคองตั้งจิตไว ้เพื่อความตั้งอยูไ่ม่ใหส้าบสูญ เจริญยิง่ไพบูลยมี์ข้ึนเตม็
เป่ียมแห่งกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ ย่อมยงัความพอใจให้เกิดข้ึน ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อม
ประคองตั้งจิตไว ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าวว่า สมัมาวายมะ (ความพยายามชอบ) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) เป็นอยา่งไร? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยัน้ี ย่อมเป็นผูพ้ิจารณาเห็น



กายในกายเนือง ๆ อยู ่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อน มีสัมปชญัญะ มีสติ พึงน าอภิฌาและโทมนสั (ความยนิดี
และยนิร้าย) ในโลกเสียใหพ้ินาศ ยอ่มเป็นผูพ้ิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ อยู ่มีความเพียรใหกิ้เลสเร่า
ร้อน มีสัมปชญัญะ มีสติ พึงน าอภิฌาและโทมนสัในโลกเสียให้พินาศ ยอ่มเป็นผูพ้ิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง 
ๆ อยู ่มีความเพียรใหกิ้เลสเร่าร้อน มีสมัปชญัญะ มีสติ พึงน าอภิฌาและโทมนสัในโลกเสียใหพ้ินาศ ยอ่มเป็น
ผูพ้ิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู่ มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อน มีสัมปชญัญะ มีสติ พึงน าอภิฌาและ
โทมนัสในโลกเสียให้พินาศ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าวว่า สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย สัมมาสมาธิ (ความตั้งจิตมัน่ชอบ) เป็นอยา่งไร? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยัน้ี สงดัแลว้
จากกามารมณ์ สงดัแลว้จากธรรมท่ีเป็นอกุศล เขา้ถึงปฐมฌาน (ความเพ่งท่ี ๑) ประกอบดว้ยวิตกและวิจาร 
มีปิติและสุขอนัเกิดจากวิเวกเพราะความท่ีวิตกและวิจาร (ทั้ง ๒) ระงบัลง เขา้ถึงทุกติยฌาน (ความเพ่งท่ี ๒) 
เป็นเคร่ืองผอ่งใสใจ ณ ภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอนัเอกผุดมีข้ึน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปิติและสุขท่ีเกิด
จากสมาธิ อน่ึง เพราะความท่ีปิติวิราศ (ปราศ) ไป ย่อมเป็นผูเ้พิกเฉยอยู่ และมีสติ สัมปชัญญะ ละเสวย
ความสุขดว้ยกาย อาศยัคุณ คืออุเบกขา สติ สัมปชญัญะ และเสวยสุขอนัใดเล่าเป็นเหตุ พระอริยเจา้ทั้งหลาย 
ยอ่มกล่าวสรรเสริญผูน้ั้นวา่เป็นผูอุ้เบกขา มีสติอยูเ่ป็นสุข เขา้ถึงตติยฌาน (ความเพง่ท่ี ๓) เพราะละสุขเสียได ้
เพราะละทุกขเ์สียได ้เพราะความท่ีโสมนัสและโทมนัส (ท่ี ๒) ในกาลอ่อนอสัดงคด์บัไปเขา้ถึงจตุตถฌาน 
(ความเพ่งท่ี ๔) ไม่มีทุกข ์ไม่มีสุข มีแต่ความท่ีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
อนัน้ีท่ีกล่าวว่าอริยสัจคือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอ้ปฏิบติัให้ถึงธรรมเป็นท่ีดับทุกข์) ดังน้ี ภิกษุย่อม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบา้ง ย่อมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอกบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดข้ึนในธรรมดาคือความ
เกิดข้ึนในธรรมบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเส่ือมไปในธรรมบา้ง ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้ง
ความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมไปในธรรมบา้ง ก็หรือมีสติว่าธรรมมีอยู ่เขา้ตั้งอยูเ่ฉพาะหนา้แก่เธอนั้นแต่เพียง
สักว่าเป็นท่ีรู้ แต่เพียงสักว่าเป็นท่ีอาศยัระลึก เธอยอ่มเป็นผูไ้ม่ติดอยู่ดว้ย ยอ่มไม่ยึดถืออะไร ๆ ในโลกดว้ย 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสจั ๔ อยา่งน้ีแล 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ีอยา่งนั้นตลอด ๗ ปี ผูน้ั้นพึงหวงัผลทั้ง 
๒ ผลอนัใดอนัหน่ึงคือ พระอรหตัตผลในปัจจุบนัชาติน้ี ๑ หรือเม่ืออุปาทิ (คือสังโยชน์) ยงัเหลืออยูเ่ป็นพระ
อนาคามี ๑ (คือผูน้ั้นคงจะไดอ้รหตัผลหรืออนาคามีผลในปัจจุบนัชาติน้ีเป็นแน่) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๗ ปียก
ไว ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ีอยา่งนั้นตลอด ๖ ปี ผูน้ั้นพึงหวงัผลทั้ง ๒ ผล
อนัใดอันหน่ึงคือ พระอรหัตผลในปัจจุบันชาติน้ี ๑ หรือเม่ืออุปาทิ (คือสังโยชน์) ยงัเหลืออยู่เป็นพระ
อนาคามี ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๖ ปียกไว ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ีอยา่ง
นั้นตลอด ๖ ปี ผูน้ั้นพึงหวงัผลทั้ง ๒ ผลอนัใดอนัหน่ึงคือ พระอรหัตผลในปัจจุบนัชาติน้ี ๑ หรือเม่ืออุปาทิ 
(คือสังโยชน์) ยงัเหลืออยูเ่ป็นพระอนาคามี ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๕ ปียกไว ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึง
พึงเจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ีอยา่งนั้นตลอด ๔ ปีผูน้ั้นพึงหวงัผลทั้ง ๒ ผลอนัใดอนัหน่ึงคือ พระอรหตัตผลใน
ปัจจุบนัชาติท่ี ๑ หรือเม่ืออุปาทิ (คือสังโยชน์) ยงัเหลืออยูเ่ป็นพระอนาคามี ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๔ ปียกไว ้



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ีอยา่งนั้นตลอด ๓ ปีผูน้ั้นพึงหวงัผลทั้ง ๒ ผลอนั
ใดอนัหน่ึงคือ พระอรหัตตผลในปัจจุบนัชาติท่ี ๑ หรือเม่ืออุปาทิ (คือสังโยชน์) ยงัเหลืออยูเ่ป็นพระอนาคามี 
๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๓ ปียกไว ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ีอยา่งนั้นตลอด 
๒ ปีผูน้ั้ นพึงหวงัผลทั้ ง ๒ ผลอนัใดอนัหน่ึงคือ พระอรหัตตผลในปัจจุบนัชาติท่ี ๑ หรือเม่ืออุปาทิ (คือ
สังโยชน์) ยงัเหลืออยูเ่ป็นพระอนาคามี ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๒ ปียกไว ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงพึง
เจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ีอย่างนั้นตลอด ๑ ปีผูน้ั้นพึงหวงัผลทั้ง ๒ ผลอนัใดอนัหน่ึงคือ พระอรหัตตผลใน
ปัจจุบนัชาติท่ี ๑ หรือเม่ืออุปาทิ (คือสังโยชน์) ยงัเหลืออยูเ่ป็นพระอนาคามี ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๕ ปียกไว ้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ีอยา่งนั้นตลอด ๗ เดือนผูน้ั้นพึงหวงัผลทั้ง ๒ ผล
อนัใดอนัหน่ึงคือ พระอรหัตตผลในปัจจุบนัชาติท่ี  ๑ หรือเม่ืออุปาทิ (คือสังโยชน์) ยงัเหลืออยู่เป็นพระ
อนาคามี ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๗ เดือนยกไว ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ี
อยา่งนั้นตลอด ๖ เดือนผูน้ั้นพึงหวงัผลทั้ง ๒ ผลอนัใดอนัหน่ึงคือ พระอรหัตตผลในปัจจุบนัชาติท่ี ๑ หรือ
เม่ืออุปาทิ (คือสังโยชน์) ยงัเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี ๑ ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ๖ เดือนยกไว ้ดูก่อนภิกษุ
ทั้ งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฎฐานทั้ ง ๔ น้ีอย่างนั้ นตลอด ๕ เดือนผูน้ั้ นพึงหวงัผลทั้ ง ๒ ผลอนัใด
อนัหน่ึงคือ พระอรหัตตผลในปัจจุบนัชาติท่ี ๑ หรือเม่ืออุปาทิ (คือสังโยชน์) ยงัเหลืออยูเ่ป็นพระอนาคามี ๑ 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๕ เดือนยกไว ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ีอยา่งนั้นตลอด 
๔ เดือนผูน้ั้นพึงหวงัผลทั้ง ๒ ผลอนัใดอนัหน่ึงคือ พระอรหัตตผลในปัจจุบนัชาติท่ี ๑ หรือเม่ืออุปาทิ (คือ
สังโยชน์) ยงัเหลืออยูเ่ป็นพระอนาคามี ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๔ เดือนยกไว ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึง
พึงเจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ีอยา่งนั้นตลอด ๓ เดือนผูน้ั้นพึงหวงัผลทั้ง ๒ ผลอนัใดอนัหน่ึงคือ พระอรหตัตผล
ในปัจจุบนัชาติท่ี ๑ หรือเม่ืออุปาทิ (คือสังโยชน์) ยงัเหลืออยูเ่ป็นพระอนาคามี ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๓ เดือน
ยกไว ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ีอยา่งนั้นตลอด ๒ เดือนผูน้ั้นพึงหวงัผลทั้ง 
๒ ผลอนัใดอนัหน่ึงคือ พระอรหตัตผลในปัจจุบนัชาติท่ี ๑ หรือเม่ืออุปาทิ (คือสังโยชน์) ยงัเหลืออยูเ่ป็นพระ
อนาคามี ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๒ เดือนยกไว ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ี
อย่างนั้นตลอด ๑ เดือนผูน้ั้นพึงหวงัผลทั้ง ๒ ผลอนัใดอนัหน่ึงคือ พระอรหัตตผลในปัจจุบนัชาติท่ี ๑ หรือ
เม่ืออุปาทิ (คือสังโยชน์) ยงัเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี ๑ ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ๑ เดือนยกไว ้ดูก่อนภิกษุ
ทั้ งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฎฐานทั้ ง ๔ น้ีอย่างนั้ นตลอดก่ึงเดือน ผูน้ั้ นพึงหวงัผลทั้ ง ๒ ผลอนัใด
อนัหน่ึงคือ พระอรหัตตผลในปัจจุบนัชาติท่ี ๑ หรือเม่ืออุปาทิ (คือสังโยชน์) ยงัเหลืออยูเ่ป็นพระอนาคามี ๑ 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก่ึงเดือนยกไว ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดผูห้น่ึงพึงเจริญสติปัฎฐานทั้ง ๔ น้ีอยา่งนั้นตลอด 
๗ วนัผูน้ั้ นพึงหวงัผลทั้ง ๒ ผลอนัใดอนัหน่ึงคือ พระอรหัตตผลในปัจจุบนัชาติท่ี ๑ หรือเม่ืออุปาทิ (คือ
สังโยชน์) ยงัเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางน้ีเป็นท่ีไปอนัเอกเพื่อความจดวิเศษของ
สัตวท์ั้ งหลาย เพื่อกา้วล่วงเสียซ่ึงความโศกและความร ่ าไร เพื่ออสัดงค์ดับไปแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อ
บรรลุญายธรรม เพื่อกระท าพระนิพพานใหแ้จง้ ทางน้ีคือสติปัฎฐาน ๔ อยา่งดว้ยประการฉะน้ี ค  าอใัดท่ีกล่าว
แลว้อยา่งน้ี ค  าอนันั้นท่ีอาศยัทางอเัอก (คือสติปัฎฐาน ๔) น้ีกล่าวแลว้ ดว้ยประการฉะน้ี พระผูมี้พระภาคเจา้



ตรัสพระสูตรน้ีจบแลว้ ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีใจยินดี เพลิดเพลินนกัซ่ึงภาศิตของพระผูมี้พระภาคเจา้ดว้ย
ประการฉะน้ีแล 
 

บทสรุปความ 
 
 สรุปการบ าเพญ็เพียรภาวนาเจริญกรรมฐานทั้ง ๒ ทั้งสมถนกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้ง ๒ 
น้ี ตามท่ีขา้พเจา้ไดร้วบรวมและเรียบเรียงเอามาเขียนไวใ้นหนังสือ “สัจจธรรม” เล่มน้ีทั้งหมดตามท่ีพวก
ท่านทั้งหลายไดศึ้กษามาทั้งหมดน้ีตามในหนังสือ (สัจจธรรม) ท่ีขา้พเจา้ไดร้วบรวมเรียบเรียงเขียนเอาไว้
ดงักล่าวมาแลว้นั้น แสดงให้เห็นว่าการท่ีพวกท่านทั้งหลายจะปฏิบติัธรรม กล่าวคือจะเป็นสมถกรรมฐาน
หรือวา่วิปัสสนากรรมฐานกดี็ กต็อ้งอาศยัธรรม ๔ ขอ้เป็นหลกัใหญ่คือ 
 1. วิริยะ ไดแ้ก่ความเพียรไม่ย่อทอ้ทุก ๆ ชนิดต่อการปฏิบติัธรรมจะเป็นสมถกรรมฐานก็ดีหรือ
วิปัสสนากรรมฐานก็ดี (๒) ขนัติธรรม ไดแ้ก่ความอดทนอดกลั้นทุก ๆ ชนิดในการท่ีพวกท่านทั้งหลายจะ
ปฏิบติักรรมฐานทั้ง ๒ ดงักล่าวแลว้ (๓) สติ ไดแ้ก่ความระลึกได ้(๔) สัมปชญัญะ ไดแ้ก่ความรู้สึกตวั ธรรม
ทั้ง ๔ ขอ้น้ีพวกท่านทั้งหลายจะขาดเสียไม่ได ้ท่านตอ้งด ารงอยูใ่นธรรมทั้ง ๔ ขอ้ น้ีเป็นหลกัใหญ่จึงจะท าให้
พวกท่านทั้งหลายปฏิบติัธรรมในดา้นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน บรรลุถึงเป้าหมายได ้ตามท่ี
ท่านทั้งหลายตอ้งการได ้ถา้ขาดธรรมทั้ง ๔ ขอ้น้ีเสียแลว้ก็ไม่สามารถท่ีจะท าให้พวกท่านทั้งหลายปฏิบติั
ธรรม กล่าวคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้บรรลุถึงเป้าหมายไดเ้ลยแน่นอน เพราะว่าท่านไม่
สามารถจะท าฌานไดแ้ละไม่สามารถจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได ้เม่ือท่านไม่สามารถจะท าฌานไดก้ไ็ม่สา
มารจะชนะนิวรณ์ทั้ง ๕ ได ้ไดแ้ก่ (๑) กามฉันทนิ์วรณ์ (๒) พยาปาทนิวรณ์ (๓) อุทธจัจกุกกุจจนิวรณ์ (๕) 
วิจิกิจฉานิวรณ์ ดงัไดบ้รรยายมาอยา่งละเอียดแลว้ขา้งตน้นั้น และส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นท่านตอ้งเป็นผู ้
ชนะกิเลสอยา่งต ่าไดแ้ก่ กามคุณทั้ง ๕ ไดแ้ก่ (๑) รูปท่ีจะพึงรู้แจง้ไดด้ว้ยจกัษุซ่ึงน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบ
ใจ น่ารัก ประกอบดว้ยกามเป็นท่ีตั้งแห่งความก าหนดั (๒) เสียงท่ีจะพึงรู้แจง้ไดด้ว้ยหูซ่ึงน่าปรารถนา น่าใคร่ 
น่าชอบใจ น่ารัก ประกอบดว้ยกามเป็นท่ีตั้งแห่งความก าหนดั (๓) กล่ินท่ีพึงรู้แจง้ไดด้ว้ยจมูกซ่ึงน่าปรารถนา 
น่าใคร่ น่าชอบใจ น่ารัก ประกอบดว้ยกามเป็นท่ีตั้งแห่งความก าหนดั (๔) รสท่ีจะพึงรู้แจง้ไดด้ว้ยล้ิน ซ่ึงน่า
ปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ น่ารัก ประกอบดว้ยกามเป็นท่ีตั้งแห่งความก าหนดั (๕) โผฎฐพัพะท่ีจะพึงรู้แจง้
ไดด้ว้ยกาย ซ่ึงน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ น่ารัก ประกอบดว้ยกามเป็นท่ีตั้งแห่งความก าหนดั กามคุณทั้ง 
๕ ขอ้น้ีเป็นอุปสรรคต่อผูเ้จริญวิปัสสนากรรมฐาน จะตอ้งอาศยัธรรมทั้ง ๔ ขอ้ดงัไดก้ล่าวมาแลว้คือวิริยะ 
ขนัติ สติ สมัปชญัญะ ทั้ง ๔ น้ีเป็นหลกัจึงจะชนะกามคุณทั้ง ๕ น้ีไปได ้
 การปฏิบติัสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้น ควรปฏิบติัตามขั้นตอนตามท่ีไดแ้นะน าเอาไว้
ตามในหนังสือ (สัจจธรรม) น้ี อย่าฝ่าฝืน ถ้าท่านฝ่าฝืนจะไม่เป็นผลดีกับท่านเองด้วยประการทั้ งปวง 
เพราะฉะนั้ นไม่ควรฝ่าฝืนอย่างใดทั้ งนั้ น จะเป็นการปฏิบัติสมถกรรมฐานก็ตาม หรือจะเป็นวิปัสสนา
กรรมฐานกต็าม ขอใหญ้าติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายจงปฏิบติัไปตามท่ีไดแ้นะน าเอาไวต้ามอยา่งละเอียด



ถ่ีถว้นแลว้ เก่ียวแก่การปฏิบติัธรรมในดา้นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพราะฉะนั้น พวกท่านไม่
ตอ้งไปคน้ควา้ท่ีไหนอีกแลว้ ถา้พวกญาติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้ งหลายมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและ
อยากจะปฏิบติักรรมฐานทั้ง ๒ แลว้ พึงน าเอาหลกัการปฏิบติัต่าง ๆ จากหนงัสือสัจจธรรมเล่มน้ีไดเ้ลย และ
เป็นหลกัการท่ีถูกตอ้งตามหลกัของพระพทุธศาสนาในสมยัของพระบรมศาสดาพระสมณโคดมอยา่งแทจ้ริง 
ไม่มีอะไรผดิพลาดทั้งนั้น ทั้งหลกัสมถกรรมฐานและหลกัวิปัสสนากรรมฐาน ไม่จ าเป็นจะตอ้งไปแสวงหาท่ี
อ่ืนอีก หรือไม่จ าเป็นจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ท่ีไหนอีก ขอให้พยายามอ่านหนงัสือสัจจธรรมเล่มน้ี และพยายาม
ท าความเขา้ใจในบทตอนต่าง ๆ หรือหลกัการต่าง ๆ จากในหนังสือสัจจธรรมเล่มน้ีให้ถ่องแทเ้สียก่อน 
ก่อนท่ีพวกท่านทั้ งหลายจะลงมือท าการปฏิบัติธรรม จะเป็นสมถกรรมฐานก็ดีหรือว่าจะเป็นวิปัสสนา
กรรมฐานก็ดี เม่ือท่านท าความเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ลว้ลงมือปฏิบติัไดเ้ลย รับรองว่าจะไดรั้บผลแน่นอนตาม
ขั้นตอนตามหลกัท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนเอาไวใ้นหนงัสือน้ี 
 

ผู้ทีไ่ม่สามารถจะปฏิบัตกิรรมฐานได้ 
กส็มควรจะรักษาศีล ๕ เอาไว้ 
จะได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ 

 
 ถา้บรรดาญาติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลาย ถา้พวกท่านยงัไม่สามารถท่ีจะมาบ าเพญ็เพียรภาวนา
พระกรรมฐานทั้ง ๒ จะเป็นสมถกรรมฐานก็ดีหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานก็ดี อยา่งนอ้ยขอให้พวกท่านหมัน่
ท าบุญท ากุศลเอาไว ้และพยายามสวดมนตรั์กษาศีล ๕ เอาไวทุ้ก ๆ วนั หรือว่าเอาธรรม ๔ ขอ้ท่ีขา้พเจา้ได้
แนะน าเอาไวข้า้งตน้นั้นแลว้ กล่าวคือ สติ หิริ โอตตปัปะ และขนัติธรรม ทั้ง ๔ ขอ้น้ีเอามาประพฤติปฏิบติั
เอาไวเ้ป็นประจ าวนั สติไดแ้ก่การระลึกไดอ้ยู่เสมอเม่ือท่านจะกระท าอกุศลกรรมดว้ยกายก็ดี ดว้ยวาจาก็ดี 
หรือว่าดว้ยใจก็ดี ในอิริยาบถทั้ง ๔ ยืน เดิน นอน นัง่ ทุก ๆ อิริยาบถ หิริ ไดแ้ก่ ความละอายแก่ใจตนเองใน
เวลาใดก็ตามท่ีพวกท่านทั้งหลายจะกระท ากุศลกรรม ดว้ยกายก็ดี ดว้ยวาจาก็ดี หรือว่าดว้ยใจก็ดี ในอิริยาบถ
ทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นอน นั่ง ทุก ๆ อิริยาบถ ทั้งในสถานท่ีลบัตาคนก็ตาม หรือว่าในสถานท่ีชุมชนต่าง ๆ ก็
ตาม โอตตปัปะ ไดแ้ก่ ความเกรงกลวัต่อบาปกรรมทั้งหลาย ในการท่ีพวกท่านทั้งหลายจะกระท าอกศุลกรรม
ต่าง ๆ จะเป็นทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี หรือว่าจะเป็นทางในก็ตามที ในอิริยาบถทั้ง ๔ ยนื เดิน นอน นัง่ ทุก ๆ 
อิริยาบถ ทุก ๆ สถานท่ี จะเป็นในสถานท่ีลบัตาของประชาชนก็ตามหรือว่าในสถานท่ีชุมชนก็ตาม ขนัติ
ธรรมไดแ้ก่ ความอดทนอดกลั้นในเวลาท่ีท่านทั้งหลายคิดจะกระท าอกุศลกรรมต่าง ๆ จะเป็นทางกายก็ดี 
ทางวาจากดี็ หรือวา่จะเป็นทางใจก็ดี ในอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยนื เดิน นอน นัง่ ทุก ๆ อิริยาบถ ทุก ๆ สถานท่ีจะ
เป็นสถานท่ีลบัตาคนก็ตามหรือว่าในสถานท่ีชุมชนต่าง ๆ ก็คาม ธรรมทั้ง ๔ ขอ้น้ีพวกท่านทั้งหลายสมควร
น าเอามาประพฤติปฏิบติัเอาไวใ้ห้เป็นประจ าวนัจะไดเ้ป็นอุปนิสัยสืบต่อไปในภพหนา้ ในชาติหนา้ และจะ



ไดพ้น้ทุกข์พน้ภยัทั้งในปัจจุบนัชาติ และในสัมปรายิกภพภายภาคหน้าต่อ ๆ ไปดว้ย และจะไดมี้โอกาส
บ าเพญ็เพียรพระกรรมฐาน ๒ คือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ยงักิเลสทั้งหลายใหห้มดไปในขนัธ์
สนัดาน จะไดถึ้งซ่ึงบรมสุขชัว่นิรันดรในกาลขา้งหนา้อีกดว้ย 
 ส่วนบทสวดพุทธมนตท่ี์จะท าให้พวกท่านทั้งหลาย เม่ือกระท าการสวดหรือว่าภาวนาเพื่อตอ้งการ
ให้เกิดสิริมงคลต่าง ๆ และท่ีจะให้ไดอ้านิสงส์ในการน าเอาพุทธมนตม์าสวด หรือว่าภาวนาให้ไดอ้านิสงส์
มากมายนั้นกไ็ดแ้ก่ บทพระพทุธคุณ บทพระธรรม คุณ บทพระสงัฆคุณ ทั้ง ๓ บทน้ีเท่านั้นท่ีจะกระท าใหผู้ท่ี้
เจริญพุทธมนต์ ได้รับอานิสงส์ทั้ งในปัจจุบันชาติและในสัมปรายิกภพภายภาคหน้ามากมายนั้ น  
เพราะฉะนั้นพวกท่านก็สมควรน าบทสวดพุทธมนตท์ั้ง ๓ บทน้ีเอามาสวดทุก ๆ วนั ก็จะเป็นมหาสิริมงคล
กบัตวัของท่านเองทั้งในชาติหนา้ หรือวา่ถา้ท่านจ าไม่ไดท้ั้งหมดกใ็หว้า่ พระพทุโธ พระธมัโม พระสงัโฆ ให้
ภาวนาเอาไวเ้ป็นประจ า ถา้ยิง่กระท าไดใ้นอิริยาบถต่าง ๆ กย็ิง่ดีหรือวา่ก่อนจะนอนหรือก่อนจะเดินทางหรือ
ก าลงัเดินทางอยูก่ดี็ ถา้มีโอกาสใหภ้าวนาเอาไวใ้นใจของท่าน ถา้ท่านไม่วา่ทั้ง ๓ บท จะวา่หรือภาวนาแต่บท
พุทธคุณ หรือภาวนาเพียงแต่ว่าพระพุทโธหรือพุทโธก็ได้ ขอให้ญาติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้ งหลายพึง
ประพฤติปฏิบติัเอาไวใ้ห้เป็นประจ าทุก ๆ วนัหรือทุก ๆ ในอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นอน นั่ง จะไดเ้ป็น
อุปนิสยัไปในภายภาคขา้งหนา้ และจะเป็นมหามงคลแก่ตวัท่านเองอีกดว้ย 
 ส่วนศีลนั้นก็ไม่ตอ้งไปรักษาอะไรให้มากมายนักซ่ึงจะเป็นภาระมากข้ึนไปอีก เพียงแต่พวกท่าน
ทั้งหลายรับศีล ๕ น าเอามาปฏิบติัหรือวา่จะวิรัติข้ึนกไ็ด ้ตามท่ีขา้พเจา้ไดแ้นะน าเอาไวแ้ลว้ขา้งตน้นั้นใหพ้วก
ท่านกระท าไปตามท่ีไดแ้นะน าเอาไวใ้ห้ถูกตอ้งก็แลว้กนัและสมควรจะกระท าทุก ๆ วนัในเวลาก่อนท่ีท่าน
ทั้งหลายจะเขา้นอน สมควรบูชาพระสวดพุทธมนตล์ะวิรัติศีล ๕ เสียก่อนแลว้ค่อยนอนอยา่งนอ้ยพวกท่านก็
จะเป็นผูรั้กษาศีลใหบ้ริสุทธ์ิไดอ้ยา่งแน่นอนในเวลาท่ีพวกท่านจะเขา้นอน และเม่ือก าลงันอนหลบัอยูศี่ลของ
ท่านก็ยงับริสุทธ์ิผุดผ่องอยู่วนัละไม่ต ่ากว่า ๘ ชัว่โมงแลว้ กว่าจะต่ืนจากนอนหลบัและกว่าท่าจะไปท าธุระ
ภาระหนา้ท่ีต่าง ๆ ซ่ึงเป็นงานประจ าของพวกท่าน ถึงแมศี้ลจะด่างพร้อยหรือจะขาดไปบา้งเป็นบางขอ้กต็าม
ที และเม่ือก่อนจะเขา้นอนขอให้พวกท่านกระท าทุก ๆ วนัเป็นประจ าแลว้ ก็จะท าให้พวกท่านทั้งหลายได้
อานิสงส์ในการรักษาศีลมากมาย เรียกว่าไดบุญไดกุ้ศลสะสมเอาไวทุ้ก ๆ วนัเลยทีเดียว อานิสงส์ของผูรั้กษา
ศีลนั้นจะเป็นคนชาติไหน ภาษาไหน เพศไหนก็ตามจะไดรั้บอานิสงส์ถึง ๕ ประการดว้ยกนั คือตามท่ีพระ
บรมศาสดาพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสบอกเอาไวคื้อ (๑) ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย คนมีศีลถึง
พร้อมดว้ยศีลในโลกน้ี ย่อมประสบกองแห่งโภคะใหญ่ ซ่ึงมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ น้ีอานิสงส์แห่งศีล 
สมบติัของคนมีศีลขอ้ท่ีหน่ึงฯ (๒) ดูก่อนผูมี้อายุทั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอีก เกียรติศพัทท่ี์ดีงามของคนมีศีล ถึง
พร้อมแลว้ดว้ยศีลยอ่มระบือไป น้ีอานิสงส์ของศีลสมบติัของคนมีศีลขอ้ท่ีสองฯ (๓) ดูก่อนผูมี้อายทุั้งหลาย 
ขอ้อ่ืนยงัมีอีก คนมีศีลถึงพร้อมแลว้ดว้ยศีลเขา้ไปหาบริษทัใด ๆ คือ ขตัติยบริษทั พราหมบริษทั คฤหบดี
บริษทั หรือสมณบริษทั เป็นผูแ้กลว้กลา้ไม่เกอ้เขินเขา้ไปหา น้ีอานิสงส์แห่งศีลสมบติัของคนมีศีลขอ้ท่ีสามฯ 
(๔) ดูก่อนผูมี้อายุทั้ งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอีก คนมีศีลถึงพร้อมแลว้ด้วยศีลย่อมเป็นผูไ้ม่หลงท ากาละ น้ีเป็น
อานิสงส์ของศีลสมบติัของคนมีศีลขอ้ท่ีส่ีฯ (๕) ดูก่อนผูมี้อายทุั้งหลาย ขอ้อ่ืนยงัมีอีก คนมีศีลถึงพร้อมแลว้



ดว้ยศีลยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก น้ีอานิสงส์แห่งศีลสมบติัของคนมีศีลขอ้ท่ี
หา้ฯ และเม่ือบ าเพญ็ใหแ้ก่กลา้แลว้สามารเขา้ถึงพระนิพพานอีกดว้ยทั้งหมดน้ีพระบรมศาสดาสมณโคดมได้
ตรัสเอาไวด้้วยพระองค์เอง ซ่ึงมีอยู่ในพระไตรปิฎกพระสุตตนัตปิฎกเล่ม ๓ ทีฆนิกายปาฎิกวรรค หน้า 
๒๒๘ การท่ีพวกท่านทั้ งหลายฝึกหัดรักษาศีล เท่ากับว่าฝึกหัดรักษากาย วาจา และใจ ไม่ให้กระท า
อกศุลกรรมต่าง ๆ นัน่เอง และศีลน้ีกอ็ยูใ่นหลกัของไตรสิกขาขอ้หน่ึง เพราะวา่การจะฝึกสมถกรรมฐานหรือ
วสัสนากรรมฐานนั้ นก็อาศยัศีลเป็นหลกัเบ้ืองตน้อยู่แลว้ และอานิสงส์ของการรักษาศีลนั้นนอกจาก ๕ 
ประการดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีอานิสงส์ต่าง ๆ เกิดจากการรักษาศีลอีกมากมาย สุดแทแ้ต่วา่พวกท่านทั้งหลาย
จะปรารถนาเอาดว้ยอ านาจของการรักษาศีล ยงัผลความปรารถนาต่าง ๆ ใหส้ าเร็จไดต้ามความปรารถนาของ
ท่าน และบุคคลท่ีรักษาศีลนั้นเม่ือไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่จะเป็นผูท่ี้มีรูปสวยงาม ถึงพร้อมดว้ยโภคะต่าง 
ๆ อีกดว้ย และเป็นบุคคลท่ีมีวาจาศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นท่ีเช่ือถือและเป็นท่ีเคารพรักของสัตวท์ั้งหลาย และจะ
เป็นผูที้อายยุืนยาวอีกดว้ย เพราะฉะนั้น ศีลน้ีจึงมีความส าคญัมาก และศีลน้ีน่ีแหละก็จดัอยูใ่นบารมี ๑๐ ทศั
ของพระอรหันตส์าวก และขององคพ์ุทธต่าง ๆ ท่ีบ าเพ็ญบารมีเพื่อความส าเร็จมรรคผลนิพพาน และเพื่อ
บ าเพญ็บารมีเพื่อโพธิญาณขององคพ์ุทธและขององคพ์ระปัจเจกพุทธทั้งหลาย เพราะฉะนั้นบุคคลใดรักษา
ศีลของตนให้บริสุทธ์ิแลว้จะปรารถนาส่ิงใดก็ย่อมไดรั้บผลส าเร็จทุก ๆ ประการ เพราะฉะนั้นให้ญาติมิตร
และศิษยานุศิษยท์ั้งหลาย เม่ือพวกท่านรักษาศีลตามท่ีขา้พเจา้ไดแ้นะน าเอาไว ้จะเป็นการไปรับศีลมาจาก
พระสงฆก์็ดีหรือว่าจะวิรัติข้ึนมาเองก็ดี ขอให้พวกท่านตั้งความปรารถนาให้ดี ดว้ยอ านาจของศีลน้ีจะท าให้
พวกท่านปลอดภยัในการลา้งจกัรวาลในคราวน้ีได ้และจะพน้ภยัทั้งปัจจุบนัชาติน้ีดว้ยและในชาติภพต่อ ๆ 
ไปอีกดว้ย ถา้ท่านรารถนาเอาไวว้่า ขา้พเจา้เกิดชาติใดภพใด ขอใหข้า้พเจา้เป็นผูมี้ศีล ๕ อยูเ่ป็นประจ าต่อไป
ทุกภพทุกชาติ ไม่ให้ผิดศีล ผิดธรรม ขอให้เป็นผูมี้สติและสัมปชญัญะ งดเวน้ในการท่ีจะกระท าอกุศลกรรม
ทุก ๆ ชนิด ดว้ยกายกดี็ ดว้ยวาจาก็ดี หรือดว้ยใจก็ดี ทุก ๆ ภพ ทุก ๆ ชาติจนกว่าจะเขา้ถึงซ่ึงพระนิพพานดว้ย
เทอญ ถา้พวกท่านตั้งความปรารถนาอยา่งกบัท่ีไดแ้นะน า ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่านจะให้ความคุม้ภยัแก่ตวั
ของท่านและวิญญาณของพวกท่านทั้งหลาย ใหป้ลอดภยัทั้งปัจจุบนัชาติและสมัปริยายกิภพ และจะไดผ้ลสม
ความปรารถนาของท่านทุก ๆ ประการ การรักษาศีลก็เท่ากบัรักษาสัจจธรรมไปในตวัอยูแ่ลว้ ถา้ผิดศีลก็ผิด
สัจจธรรมดว้ยเช่นเดียวกนั เพราะว่าเป็นการใหส้ัญญาหรือตั้งสัจอธิษฐานต่อพระรัตนตรัยว่า เราจะขอรักษา
ศีลในขอ้ต่าง ๆ นั้น ถา้เราไม่ท าตามค าสัญญาหรืแกระท าตามท่ีเราไดต้ั้งสจัจอธิษฐานเอาไว ้กเ็ท่ากบัว่าเราได้
โกหกต่อพระรัตนตรัยหรือต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย และยงัโกหกต่อตวัเราเองอีกดว้ย เพราะฉะนั้นผูท่ี้รักษา
ศีลจึงไดรั้บอานิสงส์มากมายเพราะไดรั้กษาสัจจธรรมดว้ย สัจจธรรมน้ีก็อยู่ในบารมี ๑๐ ทศัน์เช่นเดียวกนั 
เรียกว่าสัจจะบารมี จะถึงอยา่งไรก็ดี ถึงแมว้่าเราจะรักษษศีลไดก่ี้ชัว่โมง ไดก่ี้วนัก็ตาม ก็ยงัไดอ้านิสงส์ของ
การรักษาศีลอยู่เหมือนเดิม แต่อานิสงส์นั้นจะไดม้ากหรือน้อยเท่าไรนั้นก็ข้ึนอยู่ท่ีท่านไดรั้กษาศีลนั้นมาก
หรือน้อยเท่าไรกล่าวคือ พวกท่านทั้งหลายจะรักษาศีลให้บริสุทธ์ิอยู่นานมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นอานิสงส์
ต่าง ๆ ก็ยอ่มจะไดรั้บแก่บุคคลท่ีประพฤติปฏิบติัดีปฏิบติัชอบเท่านั้น ตามความเป็นจริงทุก ๆ ประการ การ
บ าเพญ็กุศลต่าง ๆ และบารมีต่าง ๆ นั้นจะไดรั้บอานิสงส์มากน้อยแค่ไหนนั้น ก็ข้ึนอยู่ท่ีผูบ้  าเพ็ญกุศลและ



บารมีนั้นมีศรัทธามากนอ้ยแค่ไหน และข้ึนอยูก่บับุคคลนั้นมีสติปัญญามากนอ้ยแค่ไหนอีกดว้ย เพราะวา่มีวิธี
ท่ีจะกระท าให้ผูมี้ศรัทธาอนัมัน่คงในคุณรัตนตรัยทั้งหลายสามารถกระท ากุศลหรือบ าเพ็ญกุศลดว้ยวิธีลดั 
และให้ไดรั้บอานิสงส์มากมายมหาศาลทีเดียว แต่ส่วนมากพุทธบริษทัไม่ได้คิดถึงกันเอง วิธีการอย่างน้ี
ขา้พเจา้จะขอบอกให้ญาติมิตรและศิษยานุศิษยเ์อาไวใ้นท่ีน้ีเสียดว้ยเลย เพราะเห็นว่าโลกท่ีพวกเราอาศยักนั
อยูทุ่ก ๆ วนัน้ีใกลจ้ะดบัสูญแลว้ ไม่มีเวลาท่ีจะให้พวกญาติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายไดมี้โอกาสบ าเพญ็
กศุลบารมีต่าง ๆ กนัอีกไม่ก่ีปีแลว้ เหล่าสรรพสตัวส่ิ์งท่ีมีชีวิตทั้งหลายบนดาวราหูดวงน้ีทุก ๆ ชีวิตจะตอ้งลม้
หายตายจากสาบสูญส้ิน ไม่มีใครหลงเหลืออยู่ทั้งนั้น และโลกน้ีจะตอ้งว่างเปล่าส่ิงท่ีมีชีวิตไปอีกยาวนาน
มากจนนบัปีมนุษยไ์ม่ถว้นทีเดียว ส่วนในดา้นวฎัจกัรท่ีมีสัตวท์ั้งหลายจะตอ้งมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์
ไดอี้กนั้น ไดห้ยชุะงกักนัชัว่คราว เพราะฉะนั้นสัตวท์ั้งหลายท่ีมีกุศลบารมีมากเท่านั้นจึงจะอยูร่อดปลอดภยั
ได ้เพราะฉะนั้น ขา้พเจา้จึงจะขอแนะน าวิธีการบ าเพญ็กุศลบารมีอย่างรวบรัดดว้ยปัญญา แต่สมารถท าให้
พวกญาติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายไดรั้บอานิสงส์มากมายมหาศาลเลยทีเดียว 
 ในวิธีท่ีขา้พเจา้จะขอแนะน าอนัน้ีนั้น ก่อนอ่ืนขอให้ญาติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายจงปลูกฝัง
ศรัทธาใหม้ัน่คงในคุณพระรัตนตรัยทั้ง ๓ คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระอริยสงฆรั์ตนะ และ
จงท าให้จิตให้เช่ือมัน่ในค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาให้แน่วแน่ทุก ๆ ชนิดโดยไม่ให้มีจิตหวัน่ไหว และ
ไม่ให้นิวรณ์ขอ้ท่ี ๕ เขา้ครอบง าไดก้ล่าวคือ วิจิกิจฉานิวรณ์นั้นไดแ้ก่ความสงสัยในพระรัตนตรัยต่าง ๆ เม่ือ
พวกท่านท าไดต้ามท่ีขา้เจา้บอกมาน้ีแลว้ ให้ท่านทั้งหลายจงอาบน ้ าแลว้แต่งตวัให้เรียบร้อย พยายามปลูก
ศรัทธาข้ึนในดวงจิตของท่านในพระรัตนตรัยทั้ง ๓ แลว้เขา้ไปท่ีหนา้บูชาพระ แลว้จงจุดธูปเขา้ ๙ ดอก และ
เทียนหนักบาท ๒ เล่ม พร้อมดว้ยมีแจกนัดอกไมท้ั้ง ๒ และมีดอกไม ้๙ สีอยู่ในแจกนันั้นดว้ย แลว้ให้ท่าน
กล่าวค าบูชาพระตามพิธีการดงัท่ีขา้พเจา้ไดแ้นะน าเอาไวข้า้งตน้ในการวิธีบูชาพระก่อนท่ีจะนัง่กรรมฐานนั้น
แลว้ เม่ือท่านท าการบูชาพระเสร็จแลว้จงเจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณเสียอยา่งละ ๙ จบ แลว้จงตั้ง
จิตเอาพระรัตนตรัยทั้ง ๓ น้ีเป็นท่ีพึ่ง เป็นท่ีคุม้ภยั เป็นท่ีบ าเพญ็กุศลบารมีต่าง ๆ เพื่อยงัผลให้ส าเร็จ เสมือน
กบัว่าไดก้ระท าพระสัมมาสัมพุทธในเวลาท่ีพระองค์ไดอ้อกจากนิโรธสมบติัใหม่ ๆ ย่อมยงัผลให้ถึงซ่ึง
ความส าเร็จแก่เหล่าสรรพสัตว ์ฉันใด ขอความศกัด์ิสิทธิอนันั้นจงมายงัผลให้ส าเร็จแก่ตวัขา้พเจา้ในการท่ี
กระท าพิธีอนัน้ีดว้ยเทอญ แลว้ใหท่้านทั้งหลาย จงเปล่งวาจาอนุโมทนา ส่วนกุศลทุก ๆ ชนิดของเหล่าสรรพ
สตัวท์ั้งหลายท่ีไดก้ระท ามาแลว้ในจกัรวาลแห่งน้ี ในกาลทั้ง ๓ จะเป็นการใหท้านกดี็ จะเป็นการรักษาศีลก็ดี 
ข้ึนช่ือว่าส่วนกุศลทุก ๆ ชนิดหรือบุญกุศลบารมีทุก ๆ ชนิดของเหล่าสรรพสัตวท์ั้ งหลายท่ีได้กระท ามา
ทั้งหมดในกาลทั้ง ๓ ในจกัรวาลแห่งน้ี อิมงั สัจจงั อธิษฐามิ ดว้ยอ านาจสัจจะวาจาของขา้พเจา้น้ี ขา้พเจา้ขอ
ตั้งจิตขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลและในบารมีต่าง ๆ ของเหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายเหล่านั้นดว้ยเทอญ 
ให้ท่านทั้งหลายกล่าวค าอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลดงักล่าวน้ี ให้ตั้งจิตให้มัน่คงในพระรัตนตรัยแลว้ท า
การกล่าวอนุโมทนาไป ๙ คร้ัง ท่านทั้งหลายก็จะไดรั้บส่วนบุญส่วนกุศลเป็นอนัมาก เป็นอนันตงั ถา้ท่าน
ทั้งหลายไดก้ระท าทุก ๆ วนัในเวลาไหวพ้ระสวดมนตแ์ลว้ก็ยิ่งดี เป็นกุศลบารมีของพวกท่านทั้งหลายท่ีจะ
พึงได้รับอย่างแน่นอน อันน้ีเขาเรียกว่าอนุโมทนามยั บุญส าเร็จได้ด้วยอนุโมทนา ซ่ึงอยู่ในค าสั่งสอน



พระพทุธศาสนาของพวกเราน้ีเองท่ีเรียกวา่บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ประการ ตามหลกัของธรรมคือตัง่สอนของพระ
บรมศาสนาพระสมณโคดมพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราท่านทั้งหลายน้ีน่ีแหละ แต่ส่วนมากแลว้พทุธบริษทั
ไม่ค่อยได้สนใจ หรืออาจจะไม่เข้าใจลึกซ้ึงในพิธีกรรมต่าง ๆ เพียงเข้าใจว่าเม่ือเห็นใครกระท าบุญก็
อนุโมทนาร่วมกับเขา้เท่านั้น หรือว่าเม่ือมีผูม้าบอกบุญหรือมาแผ่ส่วนบุญให้ก็ยกมืออนุโมทนาดว้ยเท่า
นั้นเอง ส่วนมากแลว้พุทธบริษทัทั้งหลายจะกระท าเท่านั้น และยงัมีพุทธบริษทัอีกจ านวนมากท่ียงัไม่เขา้ใจ
ธรรมอยา่งแทจ้ริง และตีใจความธรรมไปอยา่งผดิ ๆ เช่นเร่ืองนิพพานเป็นตน้ท่ีขา้พเจา้บอกเหล่าสรรพสัตว์
ส่ิงท่ีมีชีวิตทั้งหลายบนดาวราหูดวงน้ีจะดบัสูญส้ินนั้น ขา้พเจา้หมายถึงหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี ๓ ท่ีจะถึง
ขา้งหนา้น้ี เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี ๓ น้ีเสร็จส้ินแลว้ สัตวท์ั้งหลายหรือส่ิงมีชีวิตทั้งหลายซ่ึงท่ีอาศยัอยูบ่นดาว
ราหูแห่งน้ีจะมีชีวิตอยูไ่ดอี้กไม่เกิน ๑๒ ปีเท่านั้น พอพน้จากนั้นไปแลว้โลกน้ีก็จะร้างจากส่ิงท่ีมีชีวิตลง ดว้ย
อ านาจของอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหลายท่ีมนุษยใ์นยุคนั้นคน้คิดข้ึนมาเพื่อท าลายลา้งซ่ึงกนัและกนั กระท าให้
อากาศทั่วโลกเป็นพิษอย่างร้ายแรง กระท าให้สัตว์โลกหรือส่ิงท่ีมีชีวิตทั้ งหมดเท่าท่ีมีอยู่น้ี จะเป็นสัตว์
ประเภทไหน อยูใ่นน ้ าหรือบนบกก็ตาม จะตอ้งจบชีวิตลงตามกาลจกัร หลงัจากสงครามเลิกแลว้ ซ่ึงกระท า
สงครามกนัจริง ๆ ดว้ยอาวุธนิวเคลียร์นั้นเพียงพิเศษ ๆ เท่านั้น ต่อจากนั้นดินฟ้าอากาศก็จะแปรสภาพไป ท า
ใหไ้ฟไหม ้น ้ าท่วม แผน่ดินไหวเหล่าสรรพสตัวต์ายกนัทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่และซ ้าร้ายอากาศทั้งหมดกลายเป็น
พิษร้ายแรง ไม่สามารถกระท าให้ส่ิงมีชีวิตจะหลุดรอดไปไดเ้ลย เหมือนกบัเม่ือส่ีอสงไขยแสนกว่ากปัป์ท่ี
ผา่นมาแลว้ก็เช่นเดียวกนั เป็นสภาพเหมือนกนัหลงัจากมนุษยก์ระท าสงครามดว้ยอาวุธอนัร้ายแรง กล่าวคือ
นิวเคลียร์เช่นเดียวกนัเหมือนกบัในคร้ังน้ี ไม่มีอะไรแตกต่างกนัเลย อนัน้ีเป็นวฎัจกัรและเป็นกาลจกัร ซ่ึงถูก
ก าหนดข้ึนดว้ยกฎแห่งกรรมของสัตวโ์ลกแต่ละยคุ แต่ละสมยัเท่านั้น เพียงแตกต่างกนัอยูนิ่ดเดียว ท่ีในคราว
น้ีไดท้  าการลา้งจกัรวาลก่อนก าหนดหน่ึงพุทธันดรเศษ ๆ เท่านั้น นอกจากนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกนั อนัน้ี
เป็นสัจจธรรมอีกอย่างหน่ึง เม่ือพวกท่านทั้งหลายทราบแลว้ว่าพวกเราทั้งหลายจะมีอายุอยู่ไดอี้กไม่นาน
เท่าไรอย่างน้ีแลว้ พวกเราจะน่ิงนอนใจกนัอยู่ท  าไมอีกเล่า เพราะฉะนั้น สมควรท่ีจะมาเร่งกระท าคุณงาม
ความดีเอาไว ้กล่าวคือกระท าบุญท ากุศลต่าง ๆ เท่าท่ีจะมีโอกาสกระท าได ้การจะท าคุณงามความดีหรือว่า
กระท าบุญท ากุศลต่าง ๆ นั้นไม่จ าเป็นจะตอ้งใช้เงินทองอะไร บางคนผดัว่าขอให้ร ่ ารวยเสียก่อนจะไดมี้
โอกาสท าบุญท ากุศลกบัเขาบา้ง อย่างน้ีเป็นตน้ การท่ีเขาเหล่านั้นเขา้ใจเช่นนั้นเป็นการเขา้ใจผิดถนัดเลย
ทีเดียว เพราะว่าการท่ีเราจะบ าเพญ็กุศลบารมีต่าง ๆ นั้นหาใช่ใชเ้งินใชท้องกห็าไม่เพียงแต่เราปลูกศรัทธาให้
บงัเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาให้มัน่คงแน่วแน่เท่านั้น เราก็สามารถบ าเพ็ญกุศลบารมีต่าง ๆ ไดแ้ลว้ทุก ๆ 
ชนิดเลยทีเดียว เช่นการสวดมนตภ์าวนาต่าง ๆ หรือวา่การรักษาศีลนั้นหาไดใ้ชเ้งินใชท้องกห็าไม่ อยา่งน้ีเป็น
ตน้ เพราะฉะนั้นไม่จ าเป็นจะตอ้งผดัผ่อนไป ขอให้ร ่ ารวยเสียก่อนค่อยมาบ าเพญ็กุศลบารมี ให้เสียเวลาไป
เปล่า ๆ โดยปราศจากประโยชน์เลย ถา้อา้งว่าไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะมารักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเพราะว่า
จะตอ้งท ามาหากินเพื่อปากเพื่อทอ้ง หรือเพื่อความเป็นอยูใ่นโลกต่าง ๆ นั้น ก็ไม่เป็นไร ถา้ท่านมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาท่ีแทจ้ริงแลว้ เพราะมีความเช่ือในค าสัง่สอนทุก ๆ ชนิดของพระบรมศาสดาพระสมณโคดม
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ของเราท่ีแทจ้ริงและอยา่งมัน่คง ไม่หวัน่ไหวทุก ๆ ชนิดแลว้ ในการบ าเพญ็กุศลบารมี



โดยท่ีท่านไม่ตอ้งใช้เวลายาวนานหรือโดยไม่ตอ้งเสียเวลาของพวกท่านเลยกล่าวคือ พวกท่านทั้ งหลาย
เพียงแต่ภาวนาวา่พุทธโธ พทุโธ ไปเร่ือย ๆ เท่านั้น พวกท่านทั้งหลายกจ็ะไดอ้านิสงส์ในดา้นภาวนามยัอยูใ่น
หลักบุญกริยาวัตถุ ๑๐ ประการเช่นเดียวกัน เรียกว่าภาวนามัยบุญส าเร็จด้วยภาวนาอย่างน้ี เป็นต้น 
เพราะฉะนั้นเร่ืองของการบ าเพ็ญกุศลบารมีต่าง ๆ นั้นหาไดใ้ชท้รัพยสิ์นเงินทองเสมอไปไม่ ในบารมี ๑๐ 
ทศัน์หรือ ๓๐ ทศัน์นั้นมีอยู่ชนิดเดียวเท่านั้นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทองหรือว่าทรัพยต่์าง ๆ เอามาบริจาค หรือว่า
เอามจบัจ่ายใชส้อยในการกระท ากุศลหรือว่าบ าเพญ็บารมี ตามหลกัพระพุทธศาสนาเรียกว่าทานบารมี การ
บริจาคทานเท่านั้น ถึงแมว้่าทานบารมีน้ีก็หาไดใ้ชเ้งินเสมอไปไม่ เช่นการให้ธรรมทานหรือการกุศลส่วน
กุศลต่าง ๆ ให้แก่เหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายท่ีร่วมเกิดดว้ยกนัในจกัรวาลทั้งหลายเหล่าน้ีเป็นตน้ ก็หาไดใ้ช้
ทรัพยสิ์นเงินทองก็หาไม่ เพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าการบ าเพ็ญกุศลบารมีต่าง ๆ ทุก ๆ ชนิดนั้นไม่จ าเป็น
จะตอ้งเป็นคนรวย หรือว่าเป็นคนจน หรือว่าเป็นคนประเภทไหน มีฐานะชาติตระกูลหรือเพศวยัชนิดไหน 
ไม่จ ากดัเลยว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครมาจากไหน หรือว่าเป็นคนชาติไหน มีอายุเท่าไร หรือมีตระกูลเป็นมา
อย่างไร เพียงแต่ขอให้บุคคลเหล่านั้นมีศรัทธาท่ีแจง้จริงในพระพุทธศาสนาเท่านั้น และขอให้บ าเพญ็กุศล
บารมีต่าง ๆ ตามหลกัค าสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีพระองคไ์ดส้ั่งสอนเวไนยสัตว์
ทั้งหลายเอาไวใ้ห้ถูกตอ้ง ตามหลกัค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาของเราท่านทั้งหลายก็แลว้กนั ก็ใชไ้ดแ้ลว้
เท่านั้น เหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายท่ีไดเ้กิดมาทั้งหมดน้ี ถา้จะพูดตามความเป็นจริงแลว้ พวกเราท่านทั้งหลาย
ก าลงัเดินทางอยู่นัน่เอง เพียงแต่มาพกัชัว่ระยะหน่ึงเท่านั้น เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายสมควรจะสะสม
เสบียงคลงัต่าง ๆ เอาไวใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีพวกเราจะมีโอกาสกระท าไดจึ้งจะถูก เพราะว่าจะตอ้งเดินทางไป
อีกไกลมากกวา่จะถึงซ่ึงความพน้ภยั หรือวา่หยดุการเดินทางต่อไปในวิถีชีวิตในสงัสารวฎัในอนาคตกาลภาย
ภาคขา้งหน้าน้ี ท่ีกล่าวมาเช่นน้ีนั้ นก็เพราะว่าเหล่าสรรพสัตว์ทุก ๆ ชนิดทุกประเภทในจักรวาลต่าง ๆ 
หลงัจากอวิชชาและภวตณัหาเขา้สิงสู่แลว้ จะตอ้งเวียนวายตายเกิดกนัต่อ ๆ ไปจนนบัชาติไม่ถว้น จนกว่าจะ
เขา้ถึงซ่ึงพระนิพพานคือหยุดการเกิดการตายตามกฎแห่งกรรมตามหลกัของพระพุทธศาสนาของเราท่าน
ทั้งหลายน้ีตามค าสัง่สอนในพระไตรปิฎก แต่ก็หาไดส้ิ้นสุดท่ีแทจ้ริงไม่ กล่าวคือปฐมวิญญาณยงัคงอยูต่ลอด
กาลแต่เป็นอิสรเสรี เพียงแต่ว่าหยุดการมาเกิดมาตายใน ๓๑ ภพ ๓๑ ภูมิน้ีเท่านั้น เพราะฉะนั้นในการท่ีเรา
ไดม้าเกิดเป็นมนุษยแ์ละพบพระพุทธศาสนาอยา่งน้ีนั้น กถื็อไดว้่าเราโชคดี หรือเรียกไดว้่าพวกเราเป็นบุคคล
ประเภทท่ีมีบุญมีกุศลมากพอสมควรทีเดียว จึงไดมี้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษยแ์ละพระพุทธศาสนาในคราวน้ี
กบัเขาคนหน่ึง เม่ือเป็นช่วงน้ีพวกเราทั้งหลายก็สมควรท่ีจะถือโอกาสอนัดีในคราวท่ีมาเกิดในคราวน้ี สะสม
เสบียงคลีงท่ีพวกเราทั้งหลายจะตอ้งเดินทางต่อไปอีกเป็นเวลายาวนานมากกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
ขา้งหนา้น้ี จนกวา่จะพน้สังสารวฎัถึงพระบรมสุขท่ีแทจ้ริง กล่าวคือพระนิพพานซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเหล่าสรรพสัตว์
ทั้งหลายปรารถนาทุก ๆ รูปทุก ๆ นามตอ้งการ แต่เหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายจะไปถึงจุดนั้นไดน้ั้นตอ้งอาศยั
บุญกุศลและบารมีต่าง ๆ ท่ีพวกเหล่าสัตวท์ั้งหลายจะตอ้งบ าเพญ็เพียร จนกว่าจะครบบริบูรณ์ตามแต่เหล่า
สรรพสัตวน์ั้นปรารถนาเอาไวว้่าจะเป็นประเภทไหน กล่าวคือถา้จะเป็นประเภทส าเร็จเป็นอรหันต์สาวก
ธรรมดาก็ตอ้งบ าเพญ็เพียรบารมี ๑๐ ทศัน์ ๓๐ ทศัน์ ไม่ต ่ากว่าแสนกปัข้ึนไปจึงจะส าเร็จได ้ถา้เป็นประเภท



อคัรสาวกซา้ยขวาของพระพุทธสมัมาสัมพุทธเจา้ประเภทปัญญธิก ก็ตอ้งบ าเพญ็บารมีตั้งแต่ ๑ อสงไขยกลัป์
ข้ึนไป ถา้ประเภทพระบรมศาสดา ประเภทศรัทธิกาหรือประเภทวิริยาธิก ก็ตอ้งบ าเพญ็บารมีใหม้ากกว่านั้น
ข้ึนไปอีกอยา่งละเท่าตวัตามแต่วา่หวัหนา้สังฆรั์ตนประเภทไหนดว้ย และบดัน้ีพวกท่านทั้งหลายไดต้ั้งความ
ปรารถนาแลว้หรือยงัวา่จะเป็นพระอรหนัตป์ระเภท และเป็นสาวกของพระบรมศาสดาองคใ์ด และพระบรม
ศาสดานั้นบ าเพญ็เพียรบารมีประเภทไหน และพวกท่านไดส้ะสมบุญกุศลและบารมีต่าง ๆ เอาไวม้ากนอ้ย
เท่าไรแลว้ เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายสมควรจะฉวยโอกาสอนัน้ีบ าเพญ็เพียรและกระท าบุญกระท ากุศล
และบ าเพญ็บารมีต่าง ๆ เอาไวใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีมีโอกาสจะบ าเพญ็ไดห้รือกระท าไดจึ้งจะถูกตอ้ง เพราะว่า
เหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายท่ีไดเ้กิดมาเป็นมนุษยแ์ละพบพระพุทศาสนาซ่ึงเป็นนาบุญของสัตวโ์ลกท่ีดีท่ีสุดนั้น
เป็นของหาโอกาสไดย้ากยิง่ อนัน้ีก็เป็นสัจจธรรมอีกอยา่งหน่ึงเช่นเดียวกนั เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายก็
ไม่สมควรน่ิงนอนใจและไม่ควรตกอยู่ในความประมาทต่าง ๆ และไม่สมควรัดวนัประกนัพรุ่งในการท่ีจะ
บ าเพญ็กุศลบารมีต่าง ๆ สมควรท่ีจะหาโอกาสรีบเร่งกระทคุณงามความดีกระท าบุญกระท ากุศลทุก ๆ ชนิด
เท่าท่ีมีโอกาสจะกระท าได ้เพราะว่ากาลเวลานั้นไม่คอยใคร ย่อมผ่านพน้ไปวนัหน่ึง ๆ เดือนหน่ึง ปีหน่ึง 
ประเด๋ียววนั ประเด๋ียวเดือน ประเด๋ียวปี แต่ละวนั แต่ละเดือน แต่ละปี พวกท่านได้สร้างสมเสบียงคลงั 
กล่าวคือบุญกุศลและบารมีต่าง ๆ เอาไวม้ากน้อยเท่าไรแลว้ อย่าปล่อยให้เวลามนัผ่านไปโดยท่ีเราไม่ได้
กระท ากศุลหรือวา่บ าเพญ็บารมีอะไรเลย ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดของสัตวโ์ลกทั้งหลายนั้นไม่ใช่ทรัพยสิ์นเงินทอง หริ
วา่เกียรติยศช่ือเสียง หรืออ านาจหนา้ท่ีต่าง ๆ หรือวา่ยศถาบรรดาศกัด์ิอะไร แต่ถา้วา่เป็นกาลเวลาท่ีผา่นไปวนั
หน่ึง ๆ หรือนาทีหน่ึง หรือชัว่โมงหน่ึง ๆ นัน่เอง เขาเรียกว่ากาลจกัร เม่ือผา่นไปแลว้ไม่มีการยอ้นกลบัมาอีก 
ส่วนวฎัจกัรนั้นยอ้นกลบัมาอีก เช่นว่าคนเราเม่ือจนแลว้ก็อาจจะรวยได ้เม่ือเป็นคนรวยก็อาจจะจนลงได ้
พร้อมกระนั้นจนลงแลว้ก็จะกลบัมารวยใหม่อีกได ้อย่างน้ีเป็นตน้ ส่วนกาลจกัรนั้นกลืนกินสัตวไ์ปทุก ๆ 
ขณะ ทุก ๆ ชัว่โมงยาม ทุกวนั ทุกเดือน ทุกปีแลว้ จะไม่มีการยอ้นกลบัหลงัมาอีกไดเ้ลย ผ่านไปชัว่นิรันดร
ไม่มีค าว่าจะยอ้นกลบัมาไดอี้กเลย เพราะฉนัั้นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดของเหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายจึงอยูท่ี่กาลจกัร์อนั
น้ีไม่ใช่ส่ิงอ่ืนใดทั้งส้ิน 
 เม่ือพวกท่านทั้งหลายเม่ือรู้แลว้ว่ากาลเวลาหรือเรียกว่าลจกัรน้ีมีค่าเช่นน้ี ก็ไม่สมควรให้กาลเวลา
ผา่นไปโดยปรารศจากประโยชน์ทุก ๆ ชัว่โมงยามหริว่าวนัหน่ึง ๆ สมควรจะรีบเร่งกระท าแต่คุณงามความดี
ต่าง ๆ เอาไว ้กล่าวคือกระท าบุญกระทกุศลบ าเพญ็บารมีต่าง ๆ เอาไวใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเรากระท าได ้ไม่มีนา
บุญท่ีใดท่ีดีกว่าพระพุทธศาสนาในแสนโกฎิจกัรวาลน้ี เม่ือบ าเพญ็ลงไปหรือว่ากระท าลงไปแลว้ จะเป็นการ
บริจาคทานก็ดี หรือว่ารักษาศีลก็กี หรือว่าเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานอย่างใดอย่างหน่ึงก็ดี ท่ีจะ
กระท าให้ผูป้ระพฤตปฏิบัติท่ีจะได้รับอานิสงส์มากไปกว่าได้กระท าในพระพุทธศาสนาของเราแห่งน้ี 
เพราะฉะนั้นเม่ือพระพุทธศาสนามาอุบติัข้ึนในโลกคร้ังใดเม่ือใดแลว้บรรดาพวกพระโพธิสัตวต่์าง ๆ และ             
เทวะมีศกัด์ิต่าง ๆ จะถือโอกาสอนัน้ีลงมาบ าเพญ็กุศลบารมีต่าง ๆ กนัเป็นจ านวนมากในมนุษยโ์ลกแห่งน้ี 
เพราะวา่แต่ละกปัแต่ละอสงไขยนั้นจะมีพระพทุธมาตรัสรู้นั้นหายากมาก ส่วนมากแลว้วา่งเปล่า แต่ละกปัแต่
ละอสงไขยนั้นจะว่างเปล่าเสียเป็นส่วนมาก จะมีกแ็ต่พระปัจเจกพุทธเท่านั้นท่านกไ็ม่ไดป้ระกาศพระศาสนา



เท่ียวไปสั่งสอนใครเป็นทางการท่ีไหน นอกเสียแต่วา่ถา้ใครโชคดีมีโอกาสไดพ้บไดเ้จอท่านเท่านั้น เป็นของ
ยากท่ีพวกมนุษยท์ั้งหลายจะไดมี้โอกาสไดพ้บไดเ้จอกบัพวกพระปัจเจกพทุธ เพราะวา่ส่วนมากแลว้พวกพระ
ปัจเจกพุทธนิยมอยูใ่นสถานท่ีสงดั ๆ ในถ ้าในป่าลึกหรือวา่บนภูเขาสูง ๆ วนัหน่ึงท่านก็จะเหมาะมารับบณัฑ
บาตคร้ังเดียวเท่านั้น เม่ือท่านไดอ้าหารบิณฑบาตพอสมควรท่านก็จะกลบัไปอยูก่บัท่ีพวกท่านั้น อยา่งน้ีเป็น
ตน้ เพราะฉะนั้น คนทวัไปท่ีจะไดมี้โอกาสไดพ้บไดเ้จอนั้นก็ยากเตม็ที แต่ว่าในตอนน้ีพวกท่านทั้งหลายไม่
ตอ้งไปเท่ียวแสวงหาท่ีไหนเลย เพราะว่าพวกท่านไดเ้กิดมาพบพระพุทศาสนาซ่ึงเป็นนาบุญของสัตวโ์ลกท่ีดี
ท่ีสุด ยากนกัท่ีมนุษยท์ั้งหลยท่ีจะไดเ้กิดมาพบแต่ละคร้ังแต่ละคราวนั้น ถา้ไม่มีบุญแลว้จะไม่มีโอกาสไดเ้กิด
มาพบไดเ้ลย หรือว่าถึงพบแลว้ก็ไม่สามารถท่ีจะเขา้มาเป็นพุทธบริษทัไดเ้ลย แต่ในคราวน้ีพวกท่านไดมี้
โอกาสเกิดมาพบแลว้หน าซ ้ ายงัเป็นพุทธบริษทัอีกดว้ย กล่าวคือพวกท่านทั้งหลายมีศาสนาพุทธเป็นท่ีเคารพ
นบัถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษสมยับิดามารดาของพวกท่าน เพราะฉะนั้นในโอกาสอนัดีอยา่งน้ีพวกท่านทั้งหลาย
กไ็ม่สมควรจะปล่อยโอกาสอนัน้ีไปเสีย สมควรท่ีจะหาโอกาสกระท าบุญกระท ากศุลและบ าเพญ็บารมีต่าง ๆ 
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้เพราะวา่มนุษยใ์นยคุน้ีนั้นอายสุั้นนกัอยูไ่ดไ้ม่ถึงร้อยปีกจ็ะตอ้งตายหมด ไม่ว่า
คนชาติไหน ภาษาไหนทั้งนั้นท่ีจะมีอายุอยู่เกินกว่าร้อยปีนั้นมีจ านวนน้อยมาก ส่วนมากแลว้อยู่ไดไ้ม่เกิน
ร้อยปีเสียเป็นส่วนมาก เพราะฉะนั้นบรรดาญาติมิตรและศิษยท์ั้งหลายไม่สมควรท่ีจะตกอยูใ่นความประมาท 
มวัเมาในส่ิงท่ีไม่จีรังย ัง่ยืนอะไรในรูป เสียง กล่ิน รส สัมผสั ในกามคุณทั้งห้าน้ีควรพิจารณาถึงสัจจธรรม
ตามหลกัพระพุทธศาสนาท่ีเรียกว่าไตรลกัษณ์คือ อนิจจงั ทุกขงั อนัตตา เอาไวใ้นตนอยู่เสมอ ๆ และควร
รีบเร่งกระท าบุญกระท ากุศลและบ าเพ็ญบารมีต่าง ๆ เอาไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดจึ้งจะถูกตอ้ง 
เพราะว่าคนเรานั้นอาจจะลม้หายตายจากไดทุ้ก ๆ ลมหายใจเขา้ออก อาจจะตายเม่ือไรก็ยอ่มไดไ้ม่จ ากดักาล
และเวลาและไม่จ ากดัเพศและวยัชาติภาษาทั้งนั้น เม่ือเรายงัมีชีวิตอยูก่็ควรท่ีจะแสวงหาในส่ิงท่ีจะติดตามเรา
ไปไดทุ้ก ๆ ภพทุกชาติ ส่ิงต่าง ๆ จะเป็นทรัพยสิ์นเงินทองหรือว่าสมบติัต่าง ๆ ท่ีพวกเราพยายามหาเอามาไว้
นั้น ไม่สามารถท่ีพวกท่านจะน าเอาติดตวัพวกท่านไปไดเ้ลยหลงัจากพวกท่านไดต้ายจากโลกน้ีไปแลว้ยงัแต่
เป็นท่ียื้อแย่งของญาติ หรือสามี หรือภรรยา และบุตรหลานของพวกท่านเท่านั้น มีอยูส่ิ่งเดียวเท่านั้นท่ีพวก
ท่านจะน าเอาติดไปได ้คือกุศลและอกุสลเท่านั้น ท่ีวกท่านไดส้ร้างเอาไวห้รือไดก้ร าท าเอาไวใ้นชาติหนา้น้ี 
ในเวลาท่ีพวกท่านทั้งหลายท่ีมีชีวิตอยูไ่ดก้ระท าเอาไวเ้ท่านั้นท่ีจะสามารติดตามพวกท่านทั้งหลายไปไดทุ้ก 
ๆ ภพทุก ๆ ภูมิภายภาคหน้า และโดยเฉพาะการกระท าบุญท ากุศลและบ าเพญ็บารมีต่าง ๆ นั้น ก็มีอยู่หลาย
วิธีดว้ยกนัมากมาย สุดแทแ้ต่ว่าพวกท่านทั้ งหลายจะเลือกเอาเอง ให้ถูกกบัอธัยาศยัของตวัท่านเองว่าจะ
บ าเพญ็กุศลบารมีแบบหน เพราะว่าการบ าเพญ็กุศลบารมีนั้นข้ึนอยูก่บัอินทรียข์องเหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลาย
ว่าจะมีอินทรียป์ระเภทไหนดว้ย อินทรียใ์นท่ีน้ีนั้นหมายถึงอินทรียท์ั้ ง ๕ ประการไดแ้ก่ (๑) สัทธินทรีย ์
(อินทรียคื์อศรัทธา) (๒) วิริยนิทรีย ์(อินทรียคื์อวิริยะ) (๓) สตินทรีย ์(อินทร์คือสติ) (๔) สมาธินทรีย ์(อินทรีย์
คือสมาธิ) (๕) ปัญญินทรีย ์(อินทรียคื์อปัญญา) อินทรียท์ั้ง ๕ ประการน้ีท่ีมีอยู่ในตวัของพวกท่านทั้งหลาย 
ซ่ึงอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละบุคคล เพราะว่าแต่ละบุคคลนั้นได้สะสมอบรมบุญกุศลมาไม่เท่าเทียมกัน
นัน่เอง อนัน้ีนั้นไม่มีผูจ้ะหยัง่รู้ดีไปกว่าตวัของพวกท่านเองแน่นอน เม่ือพวกท่านพิจารณาตวัเองแลว้ว่าเรา



ควรจะบ าเพ็ญกุศลบารมีแบบไหนก็สมควรจะกระท าแบบนั้นก็แลว้กนั พวกใดมีอินทรียป์ระเภทไหนก็
กระท าไปตามประเภทอินทรียข์องตน ก็ยอ่มจะไดผ้ลเตม็ท่ีแน่นอน เพราะการบ าเพญ็กุศลยบารมีต่าง ๆ นั้น 
มีอยูถึ่ง ๓ ขั้นตอนดว้ยกนั กล่าวคือขั้นตน้ ขั้นกลาง ขั้นปลาย ถา้ใครท่ีมีอินทรียท่ี์ยงัอ่อนอยู่ก็บ  าเพญ็บารมี
ขั้นตน้ไปก่อน ถา้ใครมีบารมีขั้นกลางก็บ าเพญ็ในระดบัขั้นกลางไปพลาง ๆ ก่อน แต่ถา้ใครมีบารมีขั้นปลาย
ก็ตอ้งบ าเพญ็บารมีขั้นสูง กล่าวคือน าเอกสมถะและวิปัสสนามาประพฤติปฏิบติัเพื่อมรรคผลนิพพานในวนั
ขา้งหน้า ความจริงแลว้หลกัสมถะและวิปัสสนานั้น ถา้จะกล่าวกนัอย่างรวบรัดก็ไดแ้ก่ไตรสิกขาคือ ศีล 
สมาธิ และปัญญา ส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นท่านให้พิจารณาเห็นไตรลกัษณ์คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ใน
เบญ็ขนัธ์ทั้ง ๕ ไดแ้ก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่านให้พิจารณาว่าเป็นเบญ็จขนัธ์ทั้ง ๕ น้ีเป็นของ
ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์และเป็นอนตัตา ไม่ใช่ตวัตนบุคคลเราเขานัน่เอง ไม่ใหย้ดึมัน่ในเบญ็จขนัธ์ทั้ง ๕ น้ี และให้
พิจารณาเห็นซ่ึงสัจจธรรมอนัน้ีอยูเ่สมอ ๆ ในอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยนื เดิน นัง่ นอน อยา่งน้ีเป็นตน้ ส่วนบุคคล
ท่ีมีบารมียงัไม่แก่กลา้ก็ให้บ าเพ็ญกุศลไปตาม แต่ว่าพวกเราก็จะมีโอกาสได้กระท าอะไรท่ีเป็นกุศลตาม
รูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงมีอยู่หลายแบบหลายประการด้วยกันมากมาย ซ่ึงเราสามารถท่ีพอจะกระท าได้ตามท่ี
ขา้พเจา้ไดแ้นะน าเอาไวก้็มีอยู่หลายวิธีดว้ยกนั สุดแทแ้ต่ว่าพวกท่านทั้งหลายจะกระท าแบบไหนหรือว่า
บ าเพญ็กศุลบารมีแบบไหน กไ็ดสุ้ดแทแ้ต่วา่ท่านจะถนดักระท าบ าเพญ็กุศลบารมีชนิดใดตามแต่จิตของพวก
ท่านจะตอ้งการ ตามอธัยาศยัหรือเรียกว่าตามจริตของท่านพึงจะกระท าตามท่ีท่านตอ้งการจะกระท าชนิดใด 
ๆ ก็ตาม ขอให้เป็นส่วนท่ีเป็นกุศลก็ใช้ได ้ไม่ให้เป็นอกุสลกรรมท่ีจะน ามาซ่ึงเป็นผลกรรมในดา้นท่ีเป็น
บาปกรรม จะตอ้งติดตามจิตและวิญญาณไปในสัมปรายกิภพภายภาคหนา้ก็แลว้กนัเป็นการใชไ้ดท้ั้งนั้น ข้ึน
ช่ือว่าบุญกุศลต่าง ๆ นั้น ถึงแมว้่าเราจะไดก้ระท าเอาไวที้ละนอ้ยนิด แต่ถา้เราหมัน่กระท าเอาไวเ้สมอ ๆ หรือ
วา่ทุก ๆ วนั ทุก ๆ เดือนแลว้ กย็อ่มมากข้ึนไดเ้หมือนกนั เปรียบเสมือนวา่ฝนท่ีตกลงมาทีละหยาด ๆ ยอ่มเตม็
ภาชนะไดฉ้นันั้น ขอให้เราตั้งใจหมัน่กระท าเอาไวก้็แลว้กนัเป็นอนัใชไ้ดท้ั้งนั้น และการกระท าบุญท ากุศล
นั้นไม่จ ากดักาลเวลาใด ๆ เพราะฉะนั้นขอให้พวกญาติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลาย อย่าตกอยากในความ
ประมาทและอยา่ผดัวนัประกนัพรุ่งในกาลท่ีเราจะบ าเพญ็กุศลบารมีต่าง ๆ ถา้เรามีโอกาสเม่ือใดขอใหรี้บเร่ง
บ าเพญ็ไดเ้ลย และถา้ยิง่ไดก้ระท าไดม้ากท่านใดกย็อ่มเป็นผลดีกบัตวัของเราท่านนั้น ไม่มีใครเขาจะมาไดก้บั
เราดว้ย และไม่มีใครท่ีจะมาแยง่เอาไปไดเ้ลยถา้เราไม่แบ่งปันให้ เช่น ในการท่ีเราอุทิศส่วนกุศลให้กบัเหล่า
สรรพสตัวต่์าง ๆ อยา่งน้ีเรียกวา่แผเ่มตตา หรือแบ่งปันส่วนกศุลท่ีเรามีอยูใ่หก้บัเหล่าสรรพสตัว ์แต่ถา้วา่ส่วน
กุศลของเราก็ไม่ไดสู้ญหายไปไหน หรือว่าไม่ไดก้ระท าห้าส่วนบุญส่วนกุศลต่าง ๆ ท่ีเรามีอยูล่ดนอ้ยไปเลย 
กลบัมีเพิ่มมากข้ึนอีกในกาลท่ีพวกท่านไดแ้ผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศลให้กับเหล่าสรรพสัตวต่์าง ๆ นั้ น 
เพราะฉะนั้นกล่าวไดว้่าบุญกุศลต่าง ๆ ท่ีวกเราไดส้ร้างข้ึน หรือไดก้ระท าเอาไวแ้ลว้ ไม่มีท่ีจะหนีหายไปไน
ไดเ้ลย ไม่มีโจรคนใดคนหน่ึงจะมาลกัขโมยไปไดเ้ลยไม่เหมือนทรัพยส์มบติัต่าง ๆ ท่ีพวกท่านทั้งหลายได้
พยายามหาเอามาสะสมไว ้อาจจะถูกลกัขโมยเอาไปกไ็ด ้หรือว่าถูกไฟไหมห้รือสูญหายไปดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง
ก็เป็นไดท้ั้งนั้น และเม่ือท่านหมดอายขุยั ร่างกายแตกสลายไป สมบติัของพวกท่านท่ีมีอยูก่็ไม่ไดติ้ดตามไป
ได ้จ าเป็นจะตอ้งทอดท้ิงสมบติัต่าง ๆ เอาไวใ้นโลกน้ี ส่วนบุญกศุลและบารมีต่าง ๆ นั้นตรงกนัขา้ม เม่ือพวก



ท่านทั้งหลายถึงคราวหมดอายขุยั จะตอ้งตายไปจากโลกน้ี บุญกศุลต่าง ๆ ท่ีพวกท่านไดส้ะสมเอาไวม้ากบา้ง
น้อยบ้างนั้ นก็ยงัติดตามพวกท่านทั้ งหลายไปในภพหน้าชาติหน้าได้อีกด้วย เพราะฉะนั้ นส่ิงท่ีพวกเรา
ทั้งหลายท่ีจะสมควรรีบเร่งแสวงหานั้น ควรจะเป็นบุญกุศลและบารมีต่าง ๆ จึงจะถูกตอ้ง ไม่ใช่ทรัพยส์มบติั
ภายนอกท่ีพวกเราไม่สามารถจะน าเอาติดตวัไปไดห้ลงัจากพวกเราไดต้ายไปแลว้จากโลกน้ี ถึงแม่ว่าเราจะมี
ความจ าเป็นจะตอ้งอยู่ในโลก ยงัจะตอ้งกินจะตอ้งใชจ่้ายทรัพยสิ์นเงินทองของสมมติพวกนั้นอยู่ก็ตาม เรา
เพียงแสวงหามาดว้ยความบริสุทธ์ิ ไม่ใหผ้ดิศีลผดิธรรม ไม่ใหต้อ้งเป็นกรรมในดา้นบาปกศุลกรรม่ีจะตอ้งให้
ติดตามเราไปในสงัสารวฎัไดเ้ป็นเพียงพอแลว้ ไม่ตอ้งไปโลภถึงกบัตอ้งกระท าอกุศลกรรมเพื่อแลกกบัทรัพย์
สมบติัต่าง ๆ เอามาก็เพียงพอแลว้ พึงแสวงหาทรัพยสิ์นต่าง ดว้ยความบริสุทธ์ิท่ีไม่ผิดศีลผดิธรรมตามค าสั่ง
สอนของพระพุทธศาสนาของพวกเราท่านทั้ งหลายเถิดจะได้พ้นทุกข์พ้นภัยทั้ งปัจจุบันชาติและใน
สัมปรายกิภพภายภาคขา้งหนา้ และในฐานะท่ีพวกเราไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์และไดพ้บพระพุทธศาสนา และ
ยงัไดเ้ป็นพุทธบริษทั เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เอาพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่ง เป็นท่ีสรณะ สมควรจะปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามหลกัของพระพุทธาสนาท่ีแทจ้ริง จะไดช่ื้อว่าเราไดเ้กิดมาในคราวน้ีไม่เสียเท่ียว ค  าโบราณของ
ไทยเรียกว่าเหยียบแผ่นดินไม่ผิดและการบ าเพญ็กุศลบารมีต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็ไม่จ ากดั
เพศและวยัชาติภาษาและยงัไม่บงัคบัใครอีกดว้ย ถา้ผูใ้ดมีจิตเส่ือมใสศรัทธาในธรรมคือค าสั่งสอนของพระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีแทจ้ริงแลว้ ยอ่มจะประพฤติปฏิบติัไดท้ั้งนั้น ๆ ไม่เหมือนกบัศาสนาอ่ืน เขาตอ้งบงัคบักนั
ให้ประพฤติปฏิบติัตามค าสั่งสอนของศาสนานั้น ๆ อยา่งน้ีเป็นตน้ ส่วนในหลกัพระพุทธศาสนาของเรานั้น
ไม่มีการบงัคบัอะไรทั้งส้ิน อนัน้ีก็แสดงให้เห็นไดว้่า พระพุทธศาสนาของเรานั้นมีน ้ าใจกวา้งขวางแก่เหล่า
สรรพสตัวท์ั้งปวงอยูแ่ลว้ และนอกเหนือกวา่นั้นแลว้ไม่มีค  าสัง่สอนในศาสนาไหนในโลกน้ีท่ีจะสัง่สอนใหผู้ ้
ประพฤติปฏิบติัสามารถหลุดพน้ไปจากสงัสารวฎัไดเ้ลย นอกเสียจากค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาของพวก
เราน้ีเท่านั้น ท่ีผูป้ระพฤติปฏิบติัตามธรรมคือต าสอนในหลกัพระพุทธศาสนาน้ี ถา้ผูใ้ดกระท าไดต้ามค าสอน
ของพระพุทธศาสนาทุก ๆ ประการแลว้ ก็สามารถท่ีจะเป็นผูพ้น้ทุกขพ์น้ภยัไปจากสังสารวฎัได ้ไม่ตอ้งมา
เกิดมาตายเวียนว่ายกนัต่อไปในสังสารวฎัน้ีต่อไปอีก เรียกไดว้่าเป็นศาสนาเดียวท่ีมีอยู่ในโลกปัจจุบนัน้ี 
สามารถท่ีจะพิสูจน์ไดทุ้ก ๆ ประการตามธรรมทุก ๆ ขอ้ แปดหม่ืนส่ีพนั พระธรรมขนัธ์ ท่ีพระบรมศาสดา
พระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจา้ของพวกท่านทั้งหลาย ท่ีพระองคไ์ดเ้ทศนาสั่งสอนเวไนยสัตวท์ั้งหมด
เป็นของจริงทั้งนั้น เพราะฉะนั้น พวกญาติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายไม่ตอ้งสงสัยในพระรัตนตรัยทั้ง ๓ 
น้ี และโดยเฉพาะค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ของพวกเราท่านทั้งหลาย แมเ้ร่ืองสวรรคเ์ร่ืองนรก
หรือเร่ืองนิพพานเร่ืองชาติหนา้ภพหนา้ก็ตามที ข้ึนช่ือว่าเร่ืองกฎแห่งกรรมของเหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายใน
จกัรวาลน้ี ผูใ้ดกระท ากรรมประเภทไหนก็ตามก็จะเป็นผูไ้ดรั้บผลกรรมประเภทนั้นแน่นอน ผูใ้ดกระท า
กรรมดีก็ยอ่มจะไดรั้บผลดี ผูใ้ดกระท ากรรมชัว่ก็ยอ่มจะไดรั้บผลชัว่แน่แท ้อนัน้ีเป็นกฎแห่งกรรมตามหลกั
ค าสอนของพระพุทธศาสนาของพวกเรา เพราะฉะนั้นขอให้ญาติมิตรและศิษยท์ั้งหลายจงรีบเร่งกระท าแต่
กรรมท่ีดี เป็นตน้ว่ากระท าบุญกระท ากุศลทุก ๆ ชนิดเท่าท่ีมีโอกาส อย่าโอกาสอนัดีในคราวท่ีพวกท่านได้
เกิดมาเป็นมนุษยแ์ละพบพระพุทธศาสนาในคราวน้ีผา่นไปเสียโดยปล่อยกาลเวลามนัผา่นไปวนัหน่ึง ๆ คืน



หน่ึง ๆ โดยท่ีพวกท่านทั้งหลายไม่ไดก้ระท าบุญท ากุศลอะไรเลย เพราะว่าวิธีท่ีพวกเราจะกระท าคุณงาม
ความดีท าบุญท ากุศลนั้นมีมากมายและไม่ตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทองอะไร และก็ไม่ตอ้งเสียเวล ่าเวลา
อะไรดว้ย ก็มีวิธีอยูห่ลายชนิดดว้ยกนั เพียงแต่ปลูกศรัทธาให้บงัเกิดข้ึนในดวงจิตของพวกท่านให้มัน่คงใน
พระพุทธศาสนาเท่านั้น พวกท่านก็สามารถจะบ าเพญ็กุศลบารมีต่าง ๆ ไดม้ากมายทีเดียว และจะท าให้พวก
ท่านทั้ งหลายประสบความสุขความเจริญทั้ งปัจจุบันชาติและในอนาคตชาติอีกด้วยแน่แท้ฯ ขา้พเจา้ได้
แนะน าใหญ้าติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายใหบ้ าเพญ็กศุลบารมีต่าง ๆ มาพอสมควรแลว้ต่อไปน้ีขา้พเจา้จะ
ขอแนะน าการบ าเพญ็กศุลเพื่อการสะเดาะเคราะห์ในเวลาท่ีโชคชะตาของท่านไม่ดีมีเคราะห์ร้ายเกิดข้ึนต่าง ๆ 
แก่ตวัท่านหรือแก่ญาติมิตรของพวกท่านวา่สมควรจะกระท าบุญแบบไหนจึงจะใหส่ิ้งท่ีร้ายทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน
กลับกลายมาเป็นดี หรือมาให้คุณกบัท่านต่อไป ไม่มีอะไรท่ีดีกว่าการกระท าถวายสังฆทานดว้ยเคร่ือง ๑๒ 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองบูชาของเจา้กรรมนายเวรทั้งหลาย นอกจากจะสะเดาะเคราะห์ของท่านแลว้ยงักระท าใหท่้านได้
อานิสงส์จากการถวายสังฆทานอีกเป้นอนัมากเลยทีเดียว จะเป็นกุศลส่งผลให้ท่านทั้ งปัจจุบนัชาติและ
สัมปรายิกภพ เคร่ือง ๑๒ อนัน้ีไดแ้ก่ อาหารคาว ๖ อย่าง อาหารหวาน ๖ อย่าง พร้อมดว้ยขา้วและน ้ าและ
ดอกไม ้๑๒ สี ดอกบวัขาว ๑๒ ดอก เทียนหนกับาท ๑๒ เล่ม ธูปหอมมงคล ๑ กล่อง ทองค าเปลว ๑๒ แผน่ 
เงินมากกว่าอาย ุ๑๒ บาท และเต่า ๑๒ ตวั นก ๑๒ ตวั และปลาหมอไทยท่ีเขาขายในตลาดท่ีเขาจะเอาไปฆ่า
อีกจ านวนให้มากกว่าอายุของท่าน ๑๒ ตวั แลว้น าเอามาถวายสังฆทานให้กบัพระสงฆ์รูปใดรูปหน่ึงไม่
จ าเพาะเจาะจงแก่สงฆ์องค์ใดองค์หน่ึงในสถานท่ีไหนก็ได้ เม่ือท าการบูชาพระรัตนตรัยและรับศีลจาก
พระสงฆแ์ลว้ จึงค่อยกล่าวค าถวายสงัฆทานทีหลงัเม่ือเสร็จพิธีแลว้ ในตอนท่ีพระสงฆจ์ะใหพ้รโดยกล่าวยถา
นั้น ใหท่้านตั้งใจกรวดน ้าอุทิศส่วนกศุลทั้งหลายท่ีท่านไดก้ระท าสงัฆทานดงักล่าวมาน้ีใหก้บับิดาและมารดา 
พร้อมดว้ยครูอาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทั้งหลาย และเจา้กรรมนายเวรทั้งหลายทั้งฝ่ายพุทธจกัรและอาณาจกัร 
พร้อมดว้ยดาวบาปเคราะห์และความศุภเคราะห์ของท่าน ขออญัเชิญพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้มารับเอา
ส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายท่ีท่านไดก้ระท าในคร้ังน้ีทั้งหมด ให้เทน ้ าท่ีกรวดนั้นลงในปลาและเต่านั้นให้มา
รับส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายเหล่าน้ีไป แลว้ตั้งจิตอธิษฐานของใหต้วัท่านหรือผูท่ี้ไดก้ระท าพิธีดงักล่าวแลว้
ขอให้หมดเวรหมดกรรม หมดทุกข์หมดโศก หมดเคราะห์ภยัทงัปวงตั้งแต่วนัและบดัน้ีเป็นตน้ไป ขอให้
ประสบแต่โชคลาภและความเป็นสิริมงคลต่าง ๆ ทุกชนิด หรือว่าท่านต้องการในทางไหนก็ให้ตั้ งจิต
อธิษฐานเอาดว้ยอ านาจพระรัตนตรัยทั้งสามและอานิสงส์ในการกระท าสังฆทานในคร้ังน้ีจะกระท าให้ท่าน
ไดส้ าเร็จสมความปรารถนาทุกประการ แลว้ให้น าเอาเต่าและปลาพร้อมด้วยนกนั้นไปปล่อยในสถานท่ี
ปลอดภยั แลว้ตั้งจิตธิษฐานก่อนท่ีท่านจะปล่อยสัตวท์ั้งหมดน้ีตามแต่พวกท่านพึงปรารถนาจะตอ้งการทาง
ไหนก็ให้อธิษฐานเอาตามความพอใจของท่าน อานิสงส์การถวายสังฆทานนั้นมีมากมายเลยทีเดียว ท่านได้
กล่าวเอาไวว้่าถ้าผูใ้ดถวายสังฆทานแม้คร้ังเดียว ก็ได้รับอานิสงส์มากกว่าท่ีได้ถวายภัตตาหารแด่พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ตั้งหน่ึงร้อยคร้ัง อนัน้ีเป็นอานิสงส์ผูท่ี้ไดถ้วายสงัฆทาน 
 

หลกัการพสูิจน์ตวัเองว่าเป็นใคร 



 
 ตามหลกัพระพุทธศาสนานั้น สามารถพิสูจน์ตวัเองว่า เป็นใคร มาจากไหน และมีความ ส าคญั
อย่างไร และบงัเกิดเป็นอะไรในภพต่าง ๆ และมาเกิดในคราวน้ีดว้ยเหตุอะไร และมาเกิดท าไมอีกดว้ย ถา้
พวกท่านทั้งหลายบ าเพ็ญสมถกรรมบานจนไดถึ้งจตุตถฌาหรือปัญจมฌาน และไดอ้ภิญญาท่ีช่ือว่า ปุพเพ
นิวาสนุสสติอภิญญา อภิญญาคือการระลึกถึงภูมิและปัญจขนัธ์ เป็นตน้ ซ่ึงภพภูมิต่าง ๆ ท่ีพวกท่านไดเ้กิด
มาแลว้ในหนหลงัทั้งหมดท่ีไดผ้า่นมาตามหลกัของอภิญญาชนิดน้ีตามท่ีขา้พเจา้ช้ีแจงเอาไวใ้นหนงัสือ “สัจ
จธรรม” น้ีแลว้ขา้ตน้นั้น ถา้ท่านสามารถบ าเพญ็ได ้ขั้นน้ีแลว้ ท่านสามารถท่ีจะหยัง่รู้ความจริงทั้งส้ินตาม
ความประสงค์ท่ีพวกท่านทั้ งหลายปรารถนาตอ้งการอยากจะรู้ว่า ตวัเราเองเป็นใคร มาจากไหน และมี
ความส าคัญอย่างไร และมาเกิดในคราวน้ีด้วยเหตุอะไร และมาเกิดท าไมอันน้ีเป็นหลักสัจจธรรมใน
พระพุทธศาสนาบทหน่ึงดว้ย แต่ถา้ว่าพวกท่านทั้งหลายไม่สามารถท่ีจะไดปุ้พเพนิวาสนุสสติอภิญญาแลว้ ก็
ยงัมีอีกวิธีหน่ึงเขาเรียกวา่ วิธีถอดจิตหรือถอดวิญญาณท่ีนกัปฏิบติัทั้งหลายนิยมเรียกวา่ถอดกายทิพยอ์อกจาก
กายหยาบยนัน่เอง อนัน้ีหรือวา่ชนิดน้ีกส็ามารถท าใหพ้วกท่านทั้งหลายสามารถหยัง่รู้ว่าเม่ือชาติท่ีแลว้ก่อนท่ี
พวกท่าน จะมาเกิดเป็นมนุษยใ์นคราวน้ีนั้น มาจากอะไร เป็นใครท่ีไหนไดเ้หมือนกนั แต่สามารถหยัง่รู้ได้
ชาติเดียวเอง คือชาติ ก่อนท่านจะมาเกิดเป็นมนุษยใ์นคราวน้ีเท่านั้น ไม่หมือนกบัท่านท่ีไดปุ้พเพนิวาสานุส
สติอภิญญาต่างกนัมากมายเลยทีเดียว ถา้พวกท่านตอ้งการอยากจะทราบวิธีท าสมาธิเพื่อท าการถอดจิตหรือ
วิญญาณท่ีนกัปฏิบติัทั้งหลายนิยมเรียกวา่ถอดกายทิพยอ์อกจากกายหยาบแลว้ ขา้พเจา้จะขอแนะน าวิธีการให ้
แต่ไม่รับรองว่าพวกท่านจะท าให้ส าเร็จหรือไม่ อนัน้ี ข้ึนอยู่กับตวัท่านเองว่าจะมีความพยายามแค่ไหน 
เพราะวา่วิธีการนั้นเป็นขั้นตอนตามหลกัของพระพทุธศาสนาของเราท่านทั้งหลายน้ี และยงัข้ึนอยูท่ี่พวกท่าน
ทั้งหลายไดส้ร้างสมบารมีมาแต่ในอดีตชาติมากนอ้ยแค่ไหน ดว้ยทั้งหมดน้ีเป็นปัจจยัทั้งนั้นท่ีจะท าให้พวก
ท่านท าสมาธิไดถึ้งขั้นถอดจิต (หรือวิญญาณ) หรือเรียกว่าถอดกายทิพยอ์อกจากกายหยาบไดห้รือไม่ ทุกส่ิง
ทุกอย่างไม่เกินความสามารถของพวกท่าน ถา้ว่าเรามีความพยายามอย่างจริงจงัแลว้ ย่อมกระท าส าเร็จได้
อยา่ง แน่นอน ไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่าการฝึกสมาธิเพื่อในการถอดกายทิพย ์(หรือวา่ถอดจิตวิญญาณน้ี) นั้นก็
มีทั้งผลดีและผลเสียทั้งสองประการ สุดแทว้า่เราจะน าเอาไปใชใ้นทางไหน วา่ดว้ยผลท่ีดีนั้นคือ 
 (๑) ผูใ้ดฝึกถอดกายทิพยไ์ดส้ าเร็จ จะท าให้ไดรู้้ว่าการเกิดการตายของสัตวโ์ลกนั้นลว้นเป็นวฎัจกัร 
หมุนเวียนไปไมมีท่ีส้ินสุด มีการเกิดแลว้ตายไป ตายแลว้กลบัมาเกิดใหม่ เปล่ียนสภาพจากกายหยาบเป็นกาย
ละเอียด กายละเอียดเป็นกายหยาบ หมุนเยนกนัอยูอ่ย่างน้ีตลอดกาลยาวนานมากจนนบัภพนบัชาติไม่ถว้น 
เม่ือเราไดรู้้แลว้จะท าให้เราไม่ตอ้งกงัวลใด ๆ ในเร่ืองกายตาย ท าให้เราไม่กลวัตาย เพราะว่าเราเห็นไดช้ดัว่า
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้และเราไดฝึ้กการตายมาแลว้ในการถอดจิต และวิญญาณ คือถอดกายทิพยน้ี์ 
 (๒) ผูใ้ดฝึกถอดกายทิพยไ์ดส้ าเร็จ รู้จกัก าหนดจุดท่ีจะท าใหถ้อดจิตหรือกายทิพยไ์ด ้เกิดจากการท า
วสีคือความแคล่วคล่องช านาญแลว้ จะสามารถระงบัทุกขเวทนาของกายหยาบได้ชั่วขณะ เช่นเจ็บปวด
ตรงไหนก ็ใหก้ าหนดตรงนั้นใหเ้ป็นจุดดบัเวทนาเสีย อยา่งน้ีเป็นตน้ 



 (๓) ผูใ้ดฝึกถอดกายทิพยไ์ดส้ าเร็จ ย่อมจะสามารถรู้เร่ือง ราวของคนท่ีตายไปแลว้ว่า จิตวิญญาณ
ของคนพวกนั้นไปเกิดในภพใดหรือภูมิใด และยงัรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของพวกนั้นว่า เขามีความเป็นอยู่
อยา่งไร มีอาหารการกินเป็นอยา่งไร มีทุกขมี์สุขเป็นอยา่งไรในภพในภูมิต่าง ๆ และรู้ถึงผลบุญผลบาปของ
สตัวเ์หล่านั้นท่ีไดก้ระท าเอาไวใ้นตอนเป็นมนุษยท่ี์จะใหผ้ลในอีกภพภูมิหน่ึงไดอ้ยา่งไร และรู้แน่ชดัถึงค าว่า
สวรรค ์วิมานชั้นเทพชั้นพรหม ตลอดจน นรก อบายภูมิท่ีเถียงกนัอยู่น้ีมีจริงหรือไม่ และมีสภาพท่ีแทจ้ริง
เป็นอยา่งไรอีกดว้ย จะไดไ้ม่ตกอยูใ่นความประมาทในการท่ีเรายงัมีชีวิตด ารงอยูใ่นโลกน้ี เพราะว่ากายทิพย์
ของเราไดไ้ปพบเห็นของจริงทุก ๆ ประการมาดว้ยตนเองเก่ียวแก่เร่ืองสวรรคแ์ละนรก หรือเรียกอีกอย่าง
หน่ึงคือเร่ืองกฎแห่งกรรมนัน่เอง ว่าดว้ยผลเสียของการฝึกถอดกายทิพยก์็มีอยูบ่า้งเหมือนกนัเช่น (๑) การฝึก
ไม่ถูกขั้นตอนกระท าให้ไม่สามารถถอดกายทิพยไ์ด ้ก็จะท าให้เบ่ือหน่ายทอดท้ิงการฝึกท าสมาธิเสีย เพราะ
การฝึกท าสมาธิถอดกายทิพยน์ั้น กข้ึ็นอยูก่บักศุล บารมีของบุคคลดว้ย บางคนอาจจะฝึกไม่นาน ๓ วนั ๗ คืน
ก็อาจจะสามารถกระท าไดส้ าเร็จแลว้แต่ว่าบางคนอาจจะตอ้งใชเ้วลาการฝึกไปเป็นเดือน หรือเป็นปี หรือ
หลายเดือน หรือหลายปีก็เป็นได ้จนกว่าจะส าเร็จอยา่งน้ีเป็นตน้ (๒) เม่ือถอดกายทิพยอ์อกไปไดแ้ลว้ไดไ้ป
ไหนภพภูมิต่าง ๆ ในสวรรคช์ั้นต่าง ๆ มีความสะดวกสบายและมีความสุขมากกว่าเมืองมนุษยเ์ป็นอนัมาก
เทียบกนัไม่ไดก้็จะท าใหเ้พลิดเพลินสนุกสนาน เพราะการไดท่้องเท่ียวไปทัว่จกัรวาล ไดรู้้ไดเ้ห็นในส่ิงท่ีคน
ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเป็นของใหม่ ๆ แปลก ๆ ในอีกมิติหน่ึง อาจท าใหลื้มเลือกสภาพความเป็นมนุษยเ์ดิมได้
ทอดท้ิงกายหยาบไปนานเกินก าหนด จนท าให้กายหยาบหรือกายเน้ือเปล่ียนสภาพเส่ือมไป ญาติพี่น้อง
ครอบครัวอาจจะน าเอาไปเผาท้ิงเสียก็ได้ กลบักลายเป็นตอ้งตายก่อนอายุขยั กายทิพยท่ี์ถอดออกไปไม่
สามารถจะกลบัมาเขา้กายหยาบคือกายเน้ือนั้นไดอี้ก ก็จะตอ้งท่องเท่ียวเร่ือยไป แต่อนัน้ีก็ข้ึนอยูท่ี่ว่าท่านได้
ท าตามขั้นตอนหรือไม่ (๓) การถอดกายทิพยอ์อกท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่าง ๆ นั้ น ท าให้เพลิดเพลิน
สนุกสนานจึงมกัถอดออกถอดเขา้อยู่เสมอ ๆ อย่างติดอกติดใจ อยากถอดไปท่องเท่ียวอยู่เร่ือยจนละเลย
กิจการงานประจ าของตนเสีย เฝ้าแต่จะถอดกายทิพยทุ์ก ๆ วนัจนคนอ่ืน เช่น ญาติพี่น้อง หรือ บุตรภรรยา 
หรือสามีเห็นว่าเราเป็นคนผิดปกติไป อาจจะถูกกล่าวหาว่าสติฟ่ันเฟือนไปก็ได ้การอยู่กบัสังคมถา้ยงัจ า
เป็นอยูก่ค็วรใชส้ติปัญญาพิจารณาเพื่อความเหมาะสม เพราะวา่ผูท่ี้ถอดกายทิพยไ์ดน้ั้นกเ็ป็นความรู้อยา่งปกติ
ธรรมดาไม่ไดม้รรคผลนิพพานอะไร แต่มีพิเศษกว่าท่ีไดรู้้เห็นความ จริงในส่ิงท่ีตนเองยงัไม่เคยพบเคยเห็น
มาก่อนเท่านั้น และยงัไม่ถึงกบัเป็นผูว้ิเศษเหนือกว่ามนุษยค์นอ่ืน ๆ ไปไดก้็ยงัเป็นผูท่ี้มีการเกิดแก่เจบ็ตายอยู่
เป็นธรรมดาเหมือนคนทัว่ ๆ ไปนัน่เอง เพราะยงัไม่ไดม้รรคผลนิพพานหรือเป็นพระอริยบุคคลอะไรอยา่งน้ี
เป็นตน้ ตอ้งเตรียมตวัให้พร้อมเสียก่อน ก่อนท่ีพวกท่านทั้งหลายจะฝึกถอดกายทิพย ์หรือว่าถอดจิตวิญญาณ 
การถอดกายทิพย ์(หรือถอดจิตวิญญาณ) น้ีก็เป็นวิชาอีกแขนงหน่ึง สามารถฝึกท ากนัไดทุ้ก ๆ คน ไม่เลือก 
ชาติ ภาษา เพศและวยัทั้งส้ิน ถือไดว้่าเป็นวิชาสากล เพื่อท่ีจะไดพ้ิสูจน์ความเป็นธรรมชาติของจกัรวาลตามท่ี
มีอยู่ว่าเป็นจริง แต่ผูท่ี้จะฝึกก็ควรจะพิจารณาความพร้อมของตนเองให้แน่ใจเสียก่อน ไม่ใช่นึกอยากจะฝึก
นึกอยากจะเลิกกเ็ลิก แลว้มาสรุปเอาเองอยา่งง่าย ๆ ว่าวิชาน้ีเป็นเร่ืองเหลวไหลไม่ไดผ้ล เป็นไปไม่ไดท้  านอง
น้ี เป็นตน้ เพราะฉะนั้นผูท่ี้สนใจคิดจะฝึกวิชาถอดกายทิพย ์จึงมีความจ าเป็นมากท่ีควรพิจารณาความพร้อม



ของตนเองเสียก่อน ให้แน่ใจและมัน่ใจเสียก่อน เช่น (๑) ภารกิจความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานและ
ครอบครัวมีมากนอ้ยแค่ไหน สามารถจะสละเวลาท าการฝึกไดม้ากนอ้ยเพียงใด เพราะว่าการฝึกอนัน้ีในขั้น
แรก ๆ อาจจะใช้เวลาเพียงชั่วโมงสองชั่วโมง เม่ือท าต่อ ๆ ไป อาจต้องใช้เวลาเป็นวนัหรือว่าหลายวนั
ต่อเน่ืองกนั และจะตอ้งก าหนดช่องเวลาในการฝึกใหต้รงกนัทุก ๆ วนั ไม่มีการเวน้ เช่น ก าหนดเวลา ๔ ทุ่มก็
ต้องใช้เวลา ๔ ทุ่ม หรือว่าเราท าเวลาตอนไหนก็ต้องใช้เวลาตอนนั้ น ไปทุก ๆ คร้ังท่ีเราท าสมาธิ ผูท่ี้
เหมาะสมส าหรับการฝึกก็คือผูท่ี้มีเวลาว่างเวน้จากภารกิจได้มากเท่านั้ น (๒) ต้อง ท าความเข้าใจกับ
ครอบครัวของตน บุตรภรรยาหรือสามีใหย้นิยอมพร้อมใจสนบัสนุนใหดี้เสียก่อนวา่ไม่ใช่วา่การตดัช่องนอ้ย
แต่พอตวั แต่เป็นไปเพื่อจะไดรู้้ความรู้จริงของจกัรวาล เช่น ตายแลว้เกิดอีกจริงหรือไม่ กายเน้ือกบักายทิพย์
เป็นอนัเดียวกนัหรือวา่แยกกนัคนละส่วน เม่ือตายแลว้จิตหรือวิญญาณหรือวา่กายทิพยน์ั้นไปไหน ภพภูมิต่าง 
ๆ ในอีกมิติหน่ึง ซ่ึงท่ีเรียกว่า สวรรคห์รือว่านรกนั้นมีจริงแค่ไหน ถา้อยากจะรู้ดว้ยกนัก็ใหส้นบัสนุนในการ
ท่ีจะฝึก หรือมิฉะนั้นก็ควรฝึกเสียดว้ยกนัเลย เพราะ ว่าวิชาน้ีสามารถฝึกไดท้ั้งผูช้ายและผูห้ญิง ไม่จ ากดัเพศ
และวยั ชาติ ภาษา ผูท่ี้เหมาะสมแก่การฝึกก็คือผูท่ี้ไม่มีปัญหาทางครอบครัวและสังคมมากนักนั่นเอง (๓) 
ควรอ่านต าราวิชาน้ีให้เขา้ใจท่องแทเ้สียก่อน ก่อนท่ีท่านจะลงมือฝึก ท่านจะไดรู้้ว่าท่านมีความพร้อมแลว้
หรือยงัท่ีจะท าการฝึกถอดกายทิพยน้ี์ เพราะการฝึกในตอนแรก ๆ นั้ นมนัมีความยากอยู่มากเหมือนกัน 
เก่ียวกบัการก าหนดจุดต่าง ๆ และการก าหนดลมหายใจออกอยา่งเดียว ไม่ก าหนดลมหายใจเขา้ แต่ก็ไม่เกิน
ความสามารถ ถา้เราพยายามอยา่งจริงจงั (๔) และลองถามตวัท่านวา่ ท่านกลวัตายไหม เพราะการฝึกถอดกาย
ทิพย ์(หรือจิตวิญญาณน้ี) ก็เท่ากบัการฝึกการตายดูนัน่เอง จะไดรู้้ว่าคนเราท่ีจะตายโดยท่ีจิตวิญญาณ หรือท่ี
เรียกว่ากายทิพยแ์ยกออกจากกายเน้ือนั้นไปจริง ๆ จะเป็นอยา่งไร เพราะฉะนั้นผูท่ี้เหมาะสมกบัการฝึกถอด
กายทิพยจึ์งตอ้งเป็นบุคคลท่ีไม่กลวัความตาย กลา้เส่ียงชีวิตทดลองใหรู้้จกัความตาย เพื่อท่ีจะไม่ตอ้งกลวัตาย
ต่อไป เม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งตายจริง ๆ ถา้บุคคลท่ีกลวัตายแลว้ฝึกถอดกายทิพยไ์ม่ส าเร็จ เพราะจิตจะไปนึกอยู่
ตรงนั้นว่าตวัเองจะตอ้งตาย เรียกว่าอุปาทาน เพราะการถอดกายทิพยน์ั้นตวัเองจะตอ้งตายไปจริง ๆ ชัว่ขณะ
หน่ึง ถา้บุคคลใดมีความตั้งใจมัน่ ไม่กลวัตาย ไม่หวัน่ไหวต่อความตายแลว้ ก็จะฝึกไดส้ าเร็จเร็วข้ึน และ
รับรองว่าไม่มีการตายไปจริง ๆ อย่างแน่นอน เพียงแต่ทดลองตายกนัดูเท่านั้นเอง (ในการท่ีจะฝึกถอดกาย
ทิพย ์ท่านจะตอ้งพยายามบริโภคแต่อาหารอ่อน ๆ ท่ียอ่ยง่าย ๆ เพื่อมิให้ ธาตุในการแปรปรวนผิดปกติ ตอ้ง
หาสถานท่ีอนัสงดัสงบวิเวกไม่ให้มีใครมารบกวนในเวลาท าสมาธิ หรือว่ามีเสียงมารบกวน จากภายนอก
เกินไป และควรใชใ้นช่องเวลาท่ีสงดัเงียบจริง ๆ ถา้เป็นหอ้งส่วนตวัในบา้นของท่านเอง ก็สมควรเป็นหอ้งท่ี
ท่าน จะอยู่ตามล าพงั ไม่มีใครเขา้มาปะปนอยู่ดว้ย ก่อนถอดกายทิพยอ์อกจากกายเน้ือหรือกายหยาบน้ีมีขอ้
หา้มท่ีส าคญัอีกอยา่งก็คือ เม่ือท่านถอดกายทิพยอ์อกไปแลว้หา้มไม่ใหผู้อ่ื้นมาแตะตอ้งจบักายเน้ือท่ีอยูใ่นท่า
สมาธิหรือในท่าใดท่าหน่ึง หรือในท่าท่ีท่านนอนท าสมาธิถอดกายทิพยอ์อกไปเป็นอนัขาด ไม่ว่าจะเป็นลุก
หรือภรรยาและใครก็ตาม เพราะจะเป็นเหตุให้กายทิพยท่ี์ออกไปกลบัเขา้กาย เน้ือหรือกายเดิมล าบาก และ
กลบัเขา้ร่างเดิมไดไ้ม่สนิท เน่ืองจากมีธาตุของผูท่ี้มาแตะตอ้งคา้งอยู ่ท  าให้เกิดอาการป่วยเจ็บ ข้ึนมาไดเ้ม่ือ
ร่างเดิมไดแ้ลว้ เม่ือรู้ว่ามีผูม้าแตะตอ้งร่างเดิมของตน ตอ้งใชจิ้ตก าหนดละลายธาตุของคนท่ีมาแตะตอ้ง จน



รู้สึกว่ากายเดิมนั้นมีลกัษณะโปร่งแสงเบาสบาย กายทิพยจึ์งจะเขา้สู่กายเน้ือไดส้นิทเหมือนเดิม และทางท่ีดี
ควรสั่งห้ามไม่ให้ใคร ๆ มาเก่ียวข้องกับสถานท่ีเราท าสมาธิอันน้ีได้เป็นดีท่ีสุดและปลอดภัยท่ีสุด 
นอกจากนั้ นก่อนท่ีท่านจะท าการฝึกถอดกายทิพย ์ควรจะตอ้งท าการอาบน ้ าช าระร่างกายให้สะอาดให้
เรียบร้อยเสียก่อน และสมควรสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและแผ่เมตตาให้เหล่าสรรสัตว ์และวิรัติศีลห้า
เสียก่อนไดเ้ป็นดี และพยายามวางจิตให้เป็นกลางคือ เป็นอุเบกขา ไม่ยึดเอาอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงมาไวใ้น
จิตของตน และพยายามปฏิบติัไปเร่ือย ๆ เป็นปกติ ให้เป็นไปตามขั้นตอนไปทีละอย่าง เม่ือกระท าไดค้รบ
ขั้นตอนแลว้ก็จะถอดจิตไดเ้องอยา่งง่ายดาย อยา่งวิตกกงัวลอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีจะท าใหถ้อดกายทิพยไ์ม่ส าเร็จ 
ก็คือความพร้อมของตวัท่านเองและความพยายามคือความเพียรของท่านมีมากนอ้ยแค่ไหน ตอ้งเอาจริงกบั
การปฏิบติัและตอ้งปฏิบติั หรือฝึกให้สม ่าเสมอ ไม่ใช่ว่าท าบา้งหยุดบา้งตามอารมณ์ และเม่ือเราท าการฝึก
เวลาไหนก็สมควรฝึกเวลานั้นทุก ๆ วนัไปจนกว่าจะส าเร็จผลตามท่ีตอ้งการ คือสามารถถอดกายทิพยไ์ดส้ม
ความปรารถนา ถา้เรายิง่ท ามากเท่าไรก็ยิง่เป็นผลดีเท่านั้นแก่ตวัเอง จะกระท าใหเ้ราสามารถถอดกายทิพยไ์ด้
เร็วข้ึน ตอ้งสงัวรขอ้น้ีเอาไวด้ว้ย) 
 สังขารร่างกายท่ีเรามองเห็นอยู่น้ี ตามหลกัวิชาปฏิบติัอนัน้ีเรียกว่า (กายเน้ือ) ท่ีเรามองเห็นได ้ก็
เพราะว่ามนัเป็นกายหยาบ ส าหรับมนุษยแ์ละสัตวจ์ะไดม้องเห็นกนัได ้เป็นเคร่ืองให้จดจ าได ้หมายรู้หรือ
เรียกวา่สญัญากไ็ด ้ส่วนอีกกายหน่ึงท่ี ซอ้นอยูใ่นสงัขารหรือกายเน้ือน้ี ถา้มองดูดว้ยตาธรรมดาหรือว่าตาเน้ือ
ของมนุษย ์เรทัว่ไปกย็อ่มจะมองไม่เห็น บางทีพวกเราเรียกวา่ “จิตวิญญาณ” บางทีพวกเราเรียกวา่ “กายทิพย”์ 
บางทีพวกเราเรียกวา่เป็น “นามธรรม” เป็นร่างกายท่ีมองไม่เห็นดว้ยสายตาเน้ือธรรมดา ๆ โดยทัว่ไป เพราะมี
ความละเอียดมาก จะมองเห็นไดเ้ป็นรูปร่างก็เฉพาะแต่ผูท่ี้มีกายละเอียด ระดบัเดียวกนัเท่านั้น หรือว่าผูฝึ้ก
สมาธิไดอ้ภิญญาท่ีเรียกว่าทิพพจกัษุ หรือว่ารู้ไดด้ว้ยญาณเท่านั้น หรือมิฉะนั้นในหมู่ท่ีอยู่ในภพภูมิอีกมิติ
หน่ึงเช่น เราเรียกว่าอทิสมานกายเช่นสัตวใ์นอบายภูมิ เช่น เปรต อสุรกาย หรือสัตวน์รก หรือว่าพวกเทวดา
ในสวรรคช์ั้นต่าง ๆ อยา่งไรก็ตามกายทิพยด์งักล่าวน้ีก็ซอ้นอยูภ่ายในกายเน้ือหรือเรียกว่ากายหยาบท่ีพวกเรา
มองเห็นกนัได ้และมีอ านาจให้เกิดนามรูป มีอ านาจบงัคบับญัชาให้กายเน้ือปฏิบติัตามท่ีสั่งหรือก าหนดได ้
ถา้จะอธิบายกนัแลว้ก็จะยดืยาวโดยไม่จ าเป็น ส าหรับผูท่ี้จะฝึกถอดกายทิพยเ์อาเพียงใหรู่้เฉพาะวา่กายทั้งสอง
น้ีคือกายเน้ือกบักายทิพย ์อนัน้ียึดติดกนัอยูไ่ดด้ว้ยอ านาจกระแสของลมปรารถนาหรือลมหายใจเท่านั้น ถา้
หยดุลมหายใจเขา้หายใจออกแลว้ท่ีพวกเราเรียกว่าส้ินลม หรือตายนั้น กายทิพยจ์ะแยกออกจากกายเน้ือ ท้ิง
กายเน้ือใหเ้น่าเป่ือยผพุงัไปตามสภาพของส่ิงท่ีประกอบดว้ยธาตุทั้งหลายหรือ วตัถุธาตุทนัที กายทิพยน้ี์น่ีเอง
ท่ีเป็นตวัเกิดตวัตายสร้างภพสร้างชาติต่อไปจนกวา่จะหยดุการเกิดการตาย คือเขา้พระนิพพาน นั้นอยา่งเดียว
เท่านั้นท่ีจะหยดุการเกิดการตายของสตัวไ์ด ้
  

วธีิก าหนดลมอสัสาสะและปัสสาสะ 
 เม่ือพวกเราไดท้ราบแลว้่ากายทิพยไ์ดซ้อ้นอยูใ่นกายเน้ือดว้ยอ านาจของลมหายใจเขา้ลมหายใจออก
เช่นน้ี การท่ีจะถอดกายทิพยอ์อกจากกายเน้ือเป็นการชัว่คราว เราสามารถจะใชจิ้ตก าหนดลมปราณท่ีหายใจ



เขา้และออก ให้กายทิพยก์ับกายเน้ือแยกออกจากกันได ้เหมือนกับเราเอาไส้หญา้ปลอ้งถอดออกจากล า
ตน้หญา้ไดฉ้ันนั้น แต่การท่ีจะแยกไส้หญา้หรือว่าจิตวิญญาณท่ีเรียกว่ากายทิพยอ์อกไดน้ั้นก็ตอ้งข้ึนอยู่กบั
หลกัวิธีการต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลท่ีเคยฝึกฝนกนัมาแต่ละคน แต่วิธีน้ีเราเรียกว่า (วิธีก าหนดลมอสัสาสะ
และปัสสาสะ) คือก าหนดลมหายใจเขา้ละลมหายใจออกนั่นเอง เม่ือเราสามารถก าหนดจุดดบัต่าง ๆ ของ
ร่างกายไดแ้ลว้ ร่างกายคือกายเน้ือน้ีก็จะอยูใ่นสภาพตวัแขง็อยู ่ไม่มีการเคล่ือนไหวใด ๆ ได ้อีกเลย เราถอด
กายทิพยใ์นอิริยาบถใด สังขารร่างกายเราก็จะคงอยูใ่นสภาพนั้นแน่นอนตรงกบัท่ีพระบรมศาสดาของพวก
เราท่ี พระองคไ์ดต้รัสเอาไวว้า่ สังขารร่างกายน้ี เม่ือไม่มีจิตวิญญาณสิงอยูค่่อยสั่งการบงัคบับญัชาแลว้ ก็เป็น
ประดุจท่อนไมไ้ม่มีความหมายใด ๆ สวนกายทิพยท่ี์ถอดออกจากกายเน้ือแลว้นั้นก็จะเคล่ือนไหวไปได้
ตามท่ีจิตนึกคิดตอ้งการ จะตอ้งการไปท่ีไหนหรือไปสู่ภพภูมิไหนตามท่ีเราอยากจะไปไดท้ั้งนั้น ๆ  
  
จุดส าคญัต่าง ๆ ในเรือนกาย 
 ผูท่ี้จะท าการฝึกถอดกายทิพยอ์อกจากกายหยาบคือกายเน้ืออนัน้ี จะตอ้งเรียนรู้จุดต่าง ๆ ในร่างกาย
ตามจุดต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ถอดกายทิพยไ์ด้เสียก่อน และท าความเขา้ใจให้ดีเสียก่อนว่าจุดต่าง ๆ นั้ นอยู่
ตรงไหนของร่างกายและจะตอ้งก าหนดให้แม่นย  าอีกดว้ย เพราะว่าจุดต่าง ๆ นั้นมีอยู่ ๑๐ จุดดว้ยกนั แต่
จดัเป็นคู่ ๆ รวมแลว้เป็น ๕ คู่ดว้ยกนั จุดดงักล่าวอนัน้ีท่ีพวกเราจะใชเ้ป็นเคร่ืองก าหนดลมปราณหายใจเขา้
และหายใจออก เพื่อท าการถอดกายออกจากกายหยาบคือกายเน้ืออนัน้ี และแต่ละคู่นั้นมีทั้งขา้งหนา้และขา้ง
หลงัซ่ึงอยูต่รงกนั แตกต่างกนักต็รงท่ีอยูข่า้งหนา้คู่หน่ึง ขา้งหลงัคู่หน่ึงเท่านั้น และนอกเหนือจากนั้นแลว้ แต่
ละคู่แต่ละจุดนั้นตั้งอยู่ในแนวเดียวกนั แยกออกเป็นดา้นขวาและดา้นซา้ย ขา้งหนา้และขา้งหลงัเท่านั้น จุด
ต่าง ๆ นั้นท่ีแทจ้ริงแลว้ก็คือทางเดินของลมปราณภายในกายของคนเรานัน่เอง เพราะฉะนั้น ถา้พวกท่านจะ
พิสูจน์ว่าจุดต่าง ๆ นั้นถูกตอ้งหรือไม่แลว้ ให้ท่านลองเอาหัวแม่มือกดลงไปตามจุดเบา ๆ ต่าง ๆ ตามท่ีจะ
บอกดงัต่อไปน้ีแลว้ ท่านก็จะรู้สึกว่าซ่าเลก็นอ้ย ถา้ท่านกดลงไปแรงแลว้ ลมก็จะวิ่งออกไปถึงปลายมือปลาย
เทา้ได ้เม่ือท่านทดลองแลว้ก็สามารถ รู้ไดว้่าจุดต่าง ๆ นั้นถูกตอ้งหรือไม่ จุดคู่แรกน้ีตั้งยูแ่นวเดียวกบัสะด้ือ
ทั้ งสองขา้ง วดัจากจุดใจกลางสะด้ือออกไปด้าน ละประมาณ ๒ น้ิวฟุต วิธีท่ีตรวจดูอีกวิธีหน่ึงว่าถูกจุด
ตามนั้นหรือไม่ ใหผ้อ่นลมใหว้ิ่งผา่นจุดทั้งสองขา้งสะดือท่ีก าหนดเอาไว ้โดยก าหนดใหล้มวิ่งแล่นไปตลอด
เป็นเส้นคู่เรียวลงไปจนถึงขา้งอวยัวะเพศ ซ่ึงจะท าให้อวยัวะเพศเกิดความรู้เสียวซ่านอย่างแรง น่ีคือจุดท่ี
ตอ้งการ เป็นจุดท่ีเราจะดบัความรู้สึกทางเพศชัว่คราวในเวลาท่ีเราจะถอดกายทิพย ์(หรือถอดจิตวิญญาณ) ใน
จุดแรกน้ี ถา้พวกเราเร่ิมฝึกใหม่ ๆ อาจจะรู้สึกว่ายากสักหน่อย เพราะว่าตามธรรมดาแลว้เราหายใจเขา้ทาง
ปลายจมูกทั้ง ๒ ขา้ง จะสูดลึกลงไปไดอ้ยา่งมากก็เพียงแค่เหนือสะดือนิดหน่อย ยากท่ีจะให ้ลมหายใจลงไป
เหนือกว่านั้นได ้นอกจากผูท่ี้ฝึกอานาปานสติกรรมฐานเท่านั้นท่ีจะตอ้งก าหนดลมปราณให้แล่นไปทัว่กาย
ตามหลกั ของอานาปานสติกรรมฐาน เพื่อยงัสติให้รู้อยู่ทุก ๆ ขณะอยา่งน้ี เป็นตน้ แต่ว่าตามวิธีน้ีจะตอ้งให้
ลมหายใจเขา้ไหล เป็นเส้นขนาน ผา่นขา้งสะดือขา้งละประมาณ ๒ น้ิวลงไปจนถึงปลายอวยัวะเพศทั้งสอง
ขา้ง เพราะฉะนั้นการฝึก หายใจเขา้แบบน้ีจะตอ้งสูดลมหายใจเขา้ลึก ๆ เร่ิมแต่ปลายจมูกทั้งสองขา้ง โดย



พยายามก าหนดจิตใหเ้ห็นลมท่ีไหลเป็นล าลงไปทั้งสองขา้ง จนกวา่จะรู้สึกวา่เป็นลมหายในเป้นล าลงไป เม่ือ
เราท าไดค้ล่องแลว้ ก็ให้ก าหนดโดยนึกภาพประกอบว่าลมหายใจมนัไหลเป็นล าลงไปจริง ๆ จนเกิดอาการ
เกร็งและเสียวท่ีปลายอวยัวะเพศจึงจะเป็นอนัใชไ้ด ้ทดลองท าดูหลาย ๆ คร้ังจนกวา่จะท าไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
ขอ้ส าคญัลมท่ีก าหนดลึกลงไปนั้นอย่างให้เป็นล าออ้มโคง้หลีกสะดือไป ตอ้งเป็นเส้นตรงค่อย ๆ เรียวลง
ไปสู่ขา้งอวยัวะเพศจนถึงปลายสุด เพราะว่าตามความเป็นจริงแลว้ลมท่ีไหลเป็นเส้นขนานลงไปนั้นยงัห่าง
สะดือขา้งละประมาณ ๒ น้ิว ถา้เราลองท าดูหลาย ๆ คร้ังอาจมีการเรออกมาบา้ง มีธาตุอาหารท่ีบูดเสียระบาย
เป็นกล่ินเหมน็ออกมา ไม่เป็นอะไร ท่ียากมากสักหน่อยก็ตรงจุดน้ีหรือว่าทุก ๆ จุดคือการก าหนดลมหายใจ
ออก คือความหมายว่าเม่ือเราหายใจเขา้ถึงท่ีสุดแลว้ให้ก าหนดลมหายใจออกอยา่งเดียว ถึงแมว้่าลมจะยอ้น
เขา้แต่ไม่ตอ้งก าหนดลมหายใจออกอยา่งเดียว ถึงแมว้่าลมจะยอ้นเขา้แต่ไม่ตอ้งก าหนดว่าเขา้ ให้ก าหนดลม
หายใจออก เร่ือย ๆ ไป พร้อมทั้งพยายามหายใจออกเร่ือย ๆ ไป เม่ือพวกท่านเร่ิมฝึกใหม่ ๆ อาจจะเห็นว่ายาก 
แต่เม่ือพวกท่านค่อย ๆ ฝึกไปอย่าให้เร็วหรือช้านัก จะเห็นไดว้่าเม่ือลมหายใจเขา้แลว้ก็ตอ้งออกไปเป็น 
ธรรมชาติหรือเป็นธรรมดานัน่เอง เพียงแต่ว่าตอนลมเขา้นั้นเราไม่ไดก้ าหนดว่าเขา้ เพียงแต่ก าหนดว่าออก
อยา่งเดียวเท่านั้น เม่ือสามารถท าไดแ้ลว้ เราจะรู้สึกว่าอาการเกร็งและเสียวท่ีอวยัวะเพศนั้นมนัจะหดหายไป 
และจะรู้สึกว่าตั้งแต่ปลายอวยัวะเพศข้ึนมาถึงบั้นเอวในระดบัสะดือจะมีอาการเบาโหวงเหมือนไม่มีร่างกาย
ส่วนนั้นอยุ ่ลมหายใจท่ีเรานึกวา่ไหลเป็นล าไปถึงอวยัวะเพศนั้นมนัจะหดส้ินเขา้สู่ธรรมชาติของมนัเองคือถึง
เหนือสะดือประมาณ ๒ น้ิว ความก าหนดยินดีในกามจะไม่หลงเหลืออยูเ่ลย ลมหายใจจะหยดุไประยะหน่ึง 
เม่ือท่านท าไดถึ้งขั้นน้ีแลว้ก็ให้ยา้ยไปก าหนดจุดอ่ืนอีกคู่หน่ึงซ่ึงเป็นคู่ท่ีสองตรงกนัขา้งหลงั ท่ีจะก าหนด
ต่อไปน้ีเขาเรียกว่าจุดดบัเวทนา จุดอนัน้ีสถานท่ีตั้งอยู่ขา้งกระดูกสันหลงัขา้งละจุดห่างกนัประมาณ ๔ น้ิว 
หรือว่าถา้วดัผา่ศูนยก์ลางกระดูกสันหลงัห่างขา้งละ ๒ น้ิว ทั้งสองจุดน้ีตั้งอยูต่รงกบัท่ี ๑ ดา้นหลงัตรงกบัจุด
ท่ี ๑ แต่เป็นดา้นขา้งหลงั คร้ังเราไดก้ าหนดจุดทั้งสองไดแ้น่นอนแลว้ จึงให้หายใจเขา้ลึก ๆ สร้างความรู้สึก
ว่า ลมจากปลายจมูกทั้งสองไดแ้ล่นผา่นจุดสองจุดเป็นเส้นขนานไปถึงปลายเทา้ ถา้การตั้งก าหนดจุดทั้งสอง
ผดิพลาดหรือไม่ตรงจุดลมจะไม่แล่นไหลไปถึงปลายเทา้ แต่ก็ตอ้งพยายามก าหนดใหถู้กจุดเม่ือลมแล่นไหล
ไปถึงปลายเทา้แลว้ต่อจากนั้นให้ก าหนดลมหายใจออกอย่างเดียวเหมือนท่ีไดป้ฏิบติัมาแลว้ในจุดคู่หน่ึง 
ไม่ให้ก าหนดลมหายใจเขา้แมล้มมนัจะตอ้งเขา้ก็ตามที จุดท่ี ๒ น้ีเรียกว่าจุดดบัเวทนา ถา้เราท าไดจ้นคล่อง
แล้วจะค่อย ๆ รู้สึกว่าตรงใต้จุดลงไปถึงปลายเท้า ร่างกายอวยัวะต่าง ๆ มันหายไป ไม่มีความรู้สึกต่อ
ทุกขเวทนาใดเลย เหมือนกบัวา่ตวัเราไดห้ายไปคร่ึงหน่ึง เม่ือปฏิบติัมาจนเกิดอาการดงักล่าวแลว้ กใ็หย้า้ยจิต
ไปก าหนดจุดคู่ท่ี ๓ ต่อไป จุดท่ี ๓ น้ีตั้งอยูท่ี่เหนือสะบกัดา้นหลงัประมาณ ๓ น้ิว ตั้งอยู่ขา้งกระดูกสันหลงั
ขา้งละจุดห่างกนัประมาณ ๔ น้ิว หรือวดัผ่าศูนยก์ลางกระดูกสันหลงัห่างขา้งละ ๒ น้ิว จุดคู่น้ีเรียกว่า (จุด
ระงบัลมหายใจหยาบ) วิธีเช็คว่าจะถูกจุดหรือไม่ก็หายใจเขา้ลึก ๆ ผ่านจุดน้ี ท่ีตั้งอยูต่ามท่ีไดบ้อกเอาไวน้ั้น
จะรู้สึกว่ามีลมไหลวนออกมาทางจมูก เม่ือก าหนดจุดไดแ้ลว้ก็ให้เร่ิมก าหนดแต่ลมหายใจออกอยา่งเดียวอีก
หายใจเขา้ไม่ตอ้งก าหนดลมหายใจ ให้ก าหนดแต่ลมหายใจออกไปเร่ือย ๆ เป็นจงัหวะปกติ ไม่เร็ว ไม่แรง
จนเกินไป เม่ือเราท าไปนานา ๆ จะรู้สึกว่าลมหายใจสั้นเขา้ ๆ ละเอียดเขา้ ๆ จะเกิดแสงสว่างโปร่งใสข้ึนทัว่



ตวั อาการทุกเวทนาในตวัไม่มีแลว้ จะมีแต่แสงสวา่งไปหมด แสดงวา่ลมใกลจ้ะหมดจากร่างกายเราแลว้ ใกล้
จะถึงจุดดบัแลว้ ความรู้สึกเป็นตวัเป็นตนจะไปรวมอยู่ท่ีสมองเพียงจุดเดียว แต่ก็ใช่ว่าลมในกายจะหมดไป
ทีเดียว มนัยงัมีเหลืออยู่ในปอดทั้ งสอง เรียกว่าท่านได้ปฏิบติัมาใกลบ้รรลุความส าเร็จเต็มท่ีแลว้ เม่ือเรา
ปฏิบติัในจุดท่ี ๓ ดงักล่าวแลว้ ให้รีบยา้ยจิตมาก าหนดท่ีจุดคู่ท่ี ๔ ซ่ึงเรียกว่า (จุดระบายลมท่ีคัง่คา้ง) จุดคู่น้ี
ตั้งอยูใ่นระดบัราวนมขา้งฐานดา้นเตา้นมดา้นในทั้งสองขา้งเม่ือก าหนดท่ีตั้งของจุดทั้งสองไดแ้น่นอนแลว้ 
ใหส้ร้างความรู้สึกวา่ลมหายใจจากจุดน้ีไปออกท่ีจมูกท่ีใหส้ร้างความรู้สึกช่วย กเ็พราะวา่ลมละเอียดมากแลว้ 
เหมือนไม่มีลมเลยหรือเหมือนใกลด้บัท่ีใหรู้้สึกวา่มีแต่ลมหายใจออกอยา่งเดียว อยา่นึกถึงลมเขา้ ในช่วงน้ีเรา
จะรู้สึกเพียงว่าเรามีตวัตนจากแค่จุดราวนมข้ึนไปสู่สมองเท่านั้น ลมในปอดก็ใกลจ้ะหมดแลว้ นบัว่าเป็นจุด
สุดทา้ยหรือช่วงสุดทา้ยท่ีกายทิพยจ์ะออกจากกายเน้ือหรือกายหยาบแลว้ ท่านจะตอ้งตดัสินใจให้เด็ดขาด 
เพราะจะเกิดความหวาดหวัน่ข้ึนมาว่าถา้เอาลมออกจากร่างกายหมดกจ็ะตอ้งตาย มีความลงัเลวา่จะหายใจเขา้
ดีไหม ในกรณีเช่นน้ีท่าจะตอ้งใจแขง็อยา่งบุรุษใจเพชรจริง ๆ เล่ียงกนัเลย ตายเป็นตายขอถวายชีวิตกนัละ เรา
ไดป้ฏิบติัมาถึงขั้นสุดทา้ย จะบรรลุความส าเร็จอยูแ่ลว้ และเรากไ็ดต้ั้งใจมัน่มาแต่ตน้แลว้วา่เราไม่กลวัตายมนั
ยงัเหลืออีกขณะจิตเดียวเท่านั้น ตราบใดท่ีท่านยงัลงัเลกลวัตายอยู่ กายทิพยก์็จะออกไม่ได ้ท่านตอ้งไม่กลวั
ชนิดว่าตายเป็นตาย แลว้ท าจิตให้เป็นกลางคือเป็นอุเบกขา วางเฉยคอยดูการออกของกายทิพยต่์อไป (จุด
เวทนาดบั) ในช่วงน้ีท่านจะรู้ตวัแต่เพียงว่ามีความเป็นตวัตนอยูจ่ากจุดคู่ท่ี ๔ คือตั้งแต่ราวนมข้ึนไปถึงจุดคู่ท่ี 
๕ ท่ีตั้งอยูส่องขา้ง ถอยหลงัไปจากกลางกระหม่อมเท่านั้น ท่านตอ้งนึกหายใจออก ก าหนดลมหายใจออกไป
เร่ือย ๆ ท่าจะรู้สึกว่าลมหายใจท่ีเป็นล าออกมาจากช่องจมูกนั้นยาวออกมาไม่เกิน ๓ น้ิว และตอ้งก าหนดให้
มนัอยูแ่ค่นั้นเอาไวก่้อน ถา้ปล่อยยาวออกไปอีกกายทิพยจ์ะพุออกไปทางจมูกทนัที แต่ถา้ก าหนดเอาไวไ้ดแ้ค่
นั้นกายทิพยจ์ะพุออกทางกระหม่อมเหมือนกนั การท่ีกายทิพยอ์อกทางจมูกกบัการออกทางกระหม่อมตรง
จุดคู่ท่ี ๕ นั้น มีลกัษณะและผลต่างกนัสุดแต่ท่านจะเลือกหรือตอ้งการให้ออกทางไหน อนัท่ีจริงแลว้กาย
ทิพยจ์ะถอดออกไดทุ้ก ๆ ส่วนของร่างกาย แต่นัน่หมายถึงกายออกไปเองโดยท่ีเราไม่รู้ตวัของผูท่ี้ปฏิบติัแต่
ตนเองทัว่ ๆ ไป แต่เม่ือจดัเป็นหลกัวิชาการ การถอดกายทิพยผ์ูป้ฏิบติัยอ่มตอ้งสามารถก าหนดเอาไวว้า่เราจะ
ใหก้ายทิพยอ์อกทางไหน ขอใหท่้านท าความเขา้ใจใหดี้ต่อไป (ทางออกของกายทิพย)์ ตามหลกัวิชาการถอด
กายทิพยท่์านไดก้ าหนดให้ไว ้๒ ทางดว้ยกนัคือ (๑) การถอดออกจากจมูก (๒) การถอดออกทางกระหม่อม
หรือท่ีจุดคู่ท่ี ๕ ซ่ึงเรียกว่า (จุดเวทนา) การให้กายทิพยถ์อดออกทางจมูกนั้น ส่วนมากแลว้เขาจะไม่นิยมกนั
เพราะมีอนัตรายอยูม่าก เม่ืออกไปแลว้มองไม่เห็นสภาพปัจจุบนั แมแ้ต่กายเน้ือของตนเองท่ีนัง่หรือว่านอน
อยูก่ม็องไม่เห็น ไม่มีสติก าหนดการไปมาไดต้ามท่ีเราตอ้งการ ไม่รู้บาปบุญท่ีตนไดเ้คยสร้างสมเอาไวใ้นโลก
มนุษยคื์อ เม่ืออกแลว้ไปตามยถากรรม เป็นการไปแบบยอ้นไปสู่อดีตนบัเป็นร้อยปีพนัปี ไปเห็นไปรู้ว่าตน
เคยเกิดเป็นอะไรในชาติภูมิแห่งอดีตนั้น ๆ บางคร้ังหลงทางกลบัไม่ถูกไปเวลานาน ๆ กายเน้ืออาจจะถูก
น าเอาไปเผาเสีย เลยท าใหก้ลบัเขาร่างกายของตนไม่ได ้กลายเป็นวิญญาณพเนจรท่องเท่ียวไปทัว่จกัรวาล จะ
ไปจุติในภพภูมิไหน ๆ ก็ไปไม่ไดเ้พราะไม่ไดต้ายตามอายขุยั เม่ือกายทิพยท่์องเท่ียวไปสู่สวรรค ์อาจไปพบ
เทพท่ีตนเคยรู้จกักนัมาแต่คร้ังเป็นมนุษยห์รือว่ามีความสัมพนัธ์ชอบพอกนัในอดีต ท่านเหล่านั้นอาจชกัชวน



ให้อยู่เท่ียวสักสองสามวนั ถา้ว่ามีจิตใจอ่อนเห็นเป็นการสนุกยอมอยู่ดว้ย สองสามวนัของสวรรคย์าวนาน
กว่ามนุษยม์ากนกั กวา่จะครบก าหนดกลบักายเน้ือท่ีท้ิงอาจถูกญาติน าเอาไปเผาเสียแลว้ หรือถา้ท่องเท่ียวไป
ถึงอบายภูมิได้แก่นรกดินแดนแห่งไอร้อน พวกยมทูตเห็นแปลกหน้าก็เลยจับตัวเอาไวก่้อน ไม่ว่ากิน
เวลานานเท่าใดแลว้กายเน้ือท่ีท้ิงเอาไวก้็คงเสร็จอีก อนัน้ีว่าถึงกายทิพยท่ี์ไดอ้อกไปทางจมูกในระยะแรก ๆ 
เท่านั้น ถา้ไดอ้อกไปบ่อย ๆ กอ็าจมีสติก าหนดไดแ้ละกลบัไดโ้ดยปราศจากอนัตรายใด ๆ เม่ือมีสติก าหนดได้
บางแลว้ท่านก็มีเคลด็ลบับอกไวใ้ห้ว่า ถา้ไปพบยมทูตในอบายภูมิ ถา้เขาจะเขา้มาจบัตวัเราก็ใหสู้ดลมหายใจ
เขา้แรง ๆ แลว้นึกกลบัร่างเดิม กายทิพยก์็จะกลบัในเพียงขณะจิตเดียวเท่านั้น มีขอ้สมควรสังเกตุว่าการท่ีกาย
ทิพยจ์ะออกจากกายเน้ือไปนั้นไม่ไดอ้อกไปอย่างขาดตอน จะมีสายใยเลก็ ๆ เช่ือมโยงระหว่างกายทิพยก์บั
กายเน้ืออยู่เส้นหน่ึง ไม่ว่าเราจะไปกลบัสักแค่ไหนก็ตาม สายใยเส้นเล็กอนัน้ีจะยาวตามเราไปดว้ย แต่ก็มี
เหมือนกนัท่ีเราไปไกลหรือว่าไปนานเกินไป จะรู้สึกว่าสายใยขาด เม่ือรู้สึกเช่นน้ีทางท่ีดีใหรี้บสูดลมหายใจ
เขา้ลึก ๆ นึกกลบัร่างเดิม กายทิพยก์็จะกลบัเขา้ร่างเดิมไดท้นัที บางคร้ังกายทิพยอ์อกไปทางจมูก ท่องเท่ียว
ไปจนกลบัไม่ถูก เช่น ไปบนสวรรคห์รือว่าไปกลางป่า จะไปพบคนท่ีมีรูปร่างเหมือนตวัเอง มีความรักใคร่
สนิทสนม ตรงเขา้มากอดรัดกนัดว้ยความยินดี กายทิพยก์็กลบัเขา้สู่ร่างเดิมในตอนน้ี เขาเรียกว่าธรรมชาติ
ช่วยหรือว่ายงัไม่ถึงท่ีนั่นเอง มีส่ิงท่ีควรสังเกตอีกอย่างหน่ึงคือวิชาถอดกายทิพยมี์เคล็ดลบัส าคญัอยู่ท่ีลม
หายใจเขา้และลมหายใจออก ตอนจะถอดกายทิพยอ์อกจากกายเน้ือ ส่ิงท่ีฝึกหรือท าไดย้ากเยน็กคื็อก าหนดแต่
ลมหายใจออกอยา่งเดียว เพื่อระบายลมให้หมดจากกายเน้ือ แต่ตอนจะให้กายทิพยก์ลบัเขา้ร่างเดิมหรือกาย
เน้ือท่านแนะให้สูดลมหายใจเขา้ เร่ืองน้ีตอ้งก าหนดจดจ าให้แม่นย  าไม่ว่าจะถอดกายทิพยอ์อกทางจมูกหรือ
ทางจุดท่ี ๕ ท่ีเรียกว่าจุดเวทนาดบั เม่ือตอ้งการให้กายทิพยก์ลบัร่างเดิมตอ้งนึกกลบัพร้อมกบัสูดลมหายใจ
เขา้ทุกทีไป จึงเห็นวา่เป็นกฎเกณฑต์ามธรรมชาติท่ีออกกห็ายใจออกท่ีเขา้กห็ายใจเขา้ ไม่มีอะไรพิสดารกวา่น้ี 
(ส าหรับการให้กายทิพยถ์อดออกทางกระหม่อมตรงจุดท่ี ๕ นั้น) ถือว่าเป็นการถอดกายทิพยท่ี์สมบูรณ์
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการถอดกายทิพย ์อนัน้ีมีแต่ผลดีแก่ท่านท่ีบรรลุถึงความส าเร็จในการถอดกายทิพย ์อนัน้ี
สามารถจะรู้เห็นสภาพต่าง ๆ ท่ีเป็นจริงในปัจจุบนั ตาเน้ือเห็นไดอ้ยา่งไรตาทิพยก์็จะเห็นไดช้ดัเจนอยา่งนั้น
เช่นเดียวกนั ตอนน้ีใคร่ขอเทา้ความท่ีกายทิพยถ์อดออกทางสมองหรือตรงจุดท่ี ๕ ใหช้ดัเจนข้ึนอีกสักหน่อย
คือ ตอนท่ีความรู้สึกบอกว่าตั้งแต่ปลายเทา้ข้ึนมาถึงใตร้าวนมและใตห้ัวใจนั้นมนัจะโปร่งแสงเบาเหมือนไม่
มีส่ิงนั้น มีแต่สัญญาจ าไดว้่าร่างกายของเรายงัมีอยู่ท่ีสมอง ให้เรานึกถึงลมท่ียงัมีอยู่ในปอดในหัวใจให้มนั
ระบายออกมาทางจมูกเป็นล าออกมา แต่อย่าไปก าหนดท่ีจมูก ให้เอาจิตไปก าหนดอยู่ท่ีจุดคู่ท่ี ๕ ใกล้
กระหม่อมนั้น เม่ือลมท่ียงัคา้งอยูอ่อกไปมากเท่าไร ลมท่ีออกทางจมูกเป็นล าเหมือนสายใยจะหดตวัข้ึน ถา้
ปล่อยยาวออกไปโดยไม่ก าหนดจิตไวท่ี้จุดคู่ท่ี ๕ กายทิพยจ์ะออกไปทางจมูก ฉะนั้นตอ้งก าหนดให้มนัหด
สั้นเขา้ กายทิพยจึ์งจะออกทางสมองไดต้ามความตอ้งการ ตอนท่ีกายทิพยจ์ะเคล่ือนออกทางสมองน้ี จะรู้สึก
วา่จุดคู่ท่ี ๕ มีอาการสัน่สะเทือนเตน้ตุบ ๆ พอมนัฟุออกไปไดก้็เหมือนเราเปิดฝาจุกขวดท่ีอดัลมไวท่ี้มีแรงอดั
อยูข่า้งใน ฟุบ-ฟุบ มนัออกไปแลว้ กายทิพยไ์ดอ้อกจากกายเน้ือแลว้ และท่ีกายทิพยม์นัมีความรู้สึกทัว่พร้อม
เดียวกบักายเน้ือเคยรู้สึก เราจะมองเห็นกายเน้ือนัง่หรือนอนแขง็อยูก่บัท่ี ไม่สามารถจะเคล่ือนไหวอยา่งใดได ้



ท าให้แน่ใจว่าสังขารร่างกายคนเราน้ี ถา้จิตวิญญาณออกจากร่างไปแลว้มนัก็หมดความหมาย เป็นเสมือน
ตุก๊ตาหุ่นท่ีเขาป้ันเอาไวห้รือเหมือนกบัไมท่้อนหน่ึงเท่านั้น (ลกัษณะกายทิพย)์ เม่ือกายทิพยอ์อกไปแลว้เราก็
สามารถเห็นกายทิพยข์องเราได้ว่ามีรูปร่างครบทุก ๆ อย่างเหมือนกับกายเน้ือพร้อมทั้ งมีความรู้คิดด้วย
เช่นกนั สามารถก าหนดให้เป็นอยา่งไร หรือว่าท าอยา่งไรก็ไดเ้ช่นเดียวกนัเหมือนกบักายเน้ือของเราเอง แต่
ลกัษณะของกายทิพยน์ั้นมนัมีลกัษณะไปอีกอยา่งหน่ึงคือไม่เหมือนกบักายเน้ือท่ีเราเพิ่งออกมาเช่น บางคน
อาจจะเป็นฤๅษีชีไพรหรือเป็นชีปะขาว บางคนอาจจะเป็นเทวดา แต่องคท์รงเคร่ืองสวยงาม หรือว่าบางคน
อาจจะเป็นชายหนุ่มรูปหล่อเหลา หรือว่าเป็นหญิงรูปสวยงาม หรือวา่บางทีเหมือนเป็นกษตัริย ์เป็นพระเถระ
แก่ ๆ หรือว่าเป็นพระภิกษุหนุ่ม หรือชีแก่ ๆ สักคนก็เป็นไดท้ั้งนั้น ท่ีเป็นเช่นน้ีนั้นเพราะว่าจิตวิญญาณท่ีมา
ก่อรูปข้ึนใหม่ในกายเน้ือในปัจจุบนัน้ี เม่ืออดีตชาติอาจเคยเกิดมาในรูปอยา่งนั้น เป็นรูปของจิตเดิมสุดแทแ้ต่
บุญกรรมไดเ้คยปรุงแต่งกายเอาไวอ้ยา่งไร ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีมนุษยท์ั้งหลายจะหยัง่รู้โดยทัว่ไป นอกจากผูท่ี้
เคยฝึกถอดกายทิพยไ์ดท่ี้แทจ้ริงเท่านั้นท่ีจะรู้ได ้บางทีก็ใหเ้ห็นกายทิพยเ์ป็นรูปยกัษม์ารอะไรก็เป็นไดท้ั้งนั้น
ข้ึนอยูก่บัจิตใจช่วงท่ีจะถอดกายทิพยอ์อกไปเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตดว้ยเหมือนกนั แต่ท่ีแน่นอนกายทิพย์
จะไม่เป็นรูปโปร่งแสงเป็นแกว้ใสอยา่งท่ีมีผูพู้ดถึงกนั เพียงแต่กายละเอียดท่ีดูดว้ยตาเน้ือธรรมดาหรือมนุษย์
ไม่สามารถจะเห็นไดเ้ท่านั้นผูท่ี้จะมองเห็นไดก้็คือเป็นผูท่ี้มีกายละเอียดดว้ยกนั หรืออยู่ในภพภูมิหน่ึงท่ี
เรียกว่าโลกทิพยด์ว้ยกนัเช่น ผสีาง เปรต อสุรกาย เทวดาหรือพวกพรหม เป็นตน้ ถึงอยา่งไรก็ดีเม่ือพวกท่าน
ไดเ้ห็นเป็นรูปร่างอยา่งไรกต็ามก็ไม่ควรจะตกใจใด ๆ ทั้งส้ิน การท่ีกายทิพยถ์อดออกจากกายเน้ือตามแบบท่ี
ถูกตอ้งของหลกัวิชาการดงัท่ีไดแ้นะน ามาทั้งหมดแลว้ขา้งตน้ กายทิพยน้ี์ก็เป็นกายท่ีมีสติรู้ตวัทัว่พร้อมจะ
ก าหนดท่องเท่ียวไปยงัภพภูมิไหนกย็อ่มไปไดต้ามท่ีเราตอ้งการ ดว้ยเหตุอนัน้ีท่านจึงก าหนดเอาไวเ้พื่อไม่ได้
เกิดความประมาทดงัน้ี 
 (๑) เม่ือถอดกายทิพยอ์อกไปคร้ังแรก ควรก าหนดออกมาอยู่นอกกายเน้ือไม่ให้นานจนเกินไป 
ไม่ใหเ้กิน ๑๐ นาที ประมาณ ๑๐ นาทีน้ีก็นบัวา่นานพอสมควรแลว้ส าหรับโลกทิพย ์และควรเท่ียวไปรอบ ๆ 
บริเวณบา้นหรือท่ีพกัของคนท่ีเราอยูอ่าศยั หรือว่าบา้นคนท่ีเรารู้จกัสนิทชิดเช้ือใกล ้ๆ กนั ถา้ท่านไปพบญาติ
พี่นอ้งลูกเมียหรือสามีใครก็ตาม หากเขาเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกายเน้ือ ท่านจะไปทกัทายถามอะไรเขาเหล่านั้น เขา
จะไม่พูดกบัท่าน เพราะวา่เขาเหล่านั้นไม่เห็นตวัท่าน ไม่ไดย้นิการทกัทายของท่านถึงแมว้า่ท่านจะไปจบัเน้ือ
ตอ้งตวักต็าม เช่นไปดึงแขนหรือวา่จะไปผลกัเขากต็ามเขากจ็ะไม่รู้สึก หรือไปเห็นวตัถุส่ิงของท่ีวางไวเ้กะกะ
อยากจะยกเก็บใหเ้ป็นทางก็จะยกไม่ข้ึน หรือเห็นอาหารของมนุษยอ์ยากจะกินก็กินไม่ได ้แต่ถา้ไปพบผูท่ี้อยู่
ในโลกทิพย ์เช่น เจา้ท่ีเจา้ทางเทวดาท่ีเป็นพระภูมิหรือคนท่ีเคยรู้จกัท่ีตายไปแลว้ เช่น พ่อแม่ญาติพี่น้อง ก็
สามารถจะพูดคุยทกัถามกนัรู้เร่ืองกนัได ้จะซกัถามอะไรก็บอกให้ได ้แลว้เขาจะถามว่าท่านมาจากไหน ถา้
ตอบวา่มาจากเมืองมนุษย ์เขาจะพากนัแปลกใจเพราะผูท่ี้จะมาในโลกทิพยข์องเขาไดจ้ะตอ้งเป็นคนท่ีตายจาก
มนุษยแ์ลว้ แต่ยงัไม่ตายมาไดอ้ยา่งไร อนัท่ีจริงแลว้จะท่องเท่ียวไปไกล ๆ ก็ไดเ้พราะกายทิพยไ์ปไดร้วดเร็ว
มาก พอนึกจะไปก็ไปไดเ้ลย กายทิพยจ์ะเดินไปเหมือนกบัคนธรรมดาแต่เดินไม่ติดพื้นดิน ท่านเรียกว่าเดิน
ไปตามยอดหญา้อย่างนั้น แต่ท่านแนะว่าคร้ังแรกควรเท่ียวไปในภพภูมิเดียวกบัมนุษยเ์สียก่อน ในภพภูมิ



มนุษยก์็มีโลกทิพยเ์ช่นกนั อย่างท่ีเขาเรียกว่าโลกซ้อนโลก พวกเขาเห็นเราไดย้ินพวกเราพูดจากนั แต่ว่า
มนุษยไ์ม่เห็นไม่ไดย้นิเขาพูดกนั การท่ีแนะเช่นน้ีก็เพื่อจะไดรู้้จกัสภาพความเป็นไปของคนในโลกทิพยท่ี์อยู่
ภพภูมิเดียวกบัเราใหดี้เสียก่อน ถา้เราคุยกบัเขากพ็อจะรู้ผลแห่งกรรมต่าง ๆ ไดม้ากพอสมควร เพราะวา่ตั้งแต่
พื้นโลกหรือดินเป็นตน้ไปสูงแปดหม่ืนส่ีพนัโยชน์ ส่วนกวา้งทัว่ขอบเขตจกัรวาลน้ีเป็นสวรรคช์ั้นธาตุมหา
ราชิกาทั้งส้ิน 
 (๒) การถอดกายทิพยไ์ม่ควรถอดในเวลากลางวนัอาจเป็นอนัตรายได ้เม่ือถอดออกไปแลว้กายทิพย์
จะตอ้งสู้กบัพลงัแสงอาทิตย ์ท าให้เคล่ือนไหวไดล้ าบาก จะไปไหนก็กา้วขาไม่ค่อยจะออกจะไปไดอ้ย่าง
เช่ืองชา้เหมือนกบัคนเจ็บท่ีตอ้งลากขาไป ส่วนตอนกลบัเขา้ร่างเดิม ร่างเดิมจะมีอาการเหน่ือยเพลียมากจน
แทบลุกไม่ข้ึน ไม่ได้ประโยชน์อะไร และจะไม่ได้พบภพหรือวิญญาณโอปปาติกะใด ๆ ท่ีอยู่ในภพภูมิ
เดียวกบัเรา หรือจะไปยงัภพภูมิอ่ืนก็ไม่ได ้ฉะนั้นท่านจึงแนะว่าให้ถอดกายทิพยท่์องเท่ียวไปในเวลาตอน
กลางคืน ไม่ตอ้งผจญต่อพลงัแสงอาทิตย ์ซ่ึงจะท าใหไ้ปไดร้วดเร็ววืดไปวืดมาไดป้รารถนา กลบัสู่ร่างเดิมก็มี
อาการปกติ 
 (๓) เม่ือถอดกายทิพยอ์อกไปแลว้ทุก ๆ คร้ังควรก าหนดระยะเวลาว่าเราจะไปเร็วหรือชา้สักเท่าไร
ดงัท่ีกล่าวเอาไวแ้ลว้ เพื่อให้สัญญาจ าไดห้มายรู้มีความเป็นห่วงร่างเดิมเม่ือถึงเวลาท่ีก าหนดเอาไวจ้ะมีส่ิงท่ี
ท าใหเ้ราระลึกไดว้่าถึงเวลาท่ีเราควรกลบัแลว้ เพราะการถอดจิตหรือการถอดกายทิพยน้ี์เราไปชัว่คราวไม่ได้
ไปเลย เพราะยงัไม่ถึงอายขุยัท่ีจะไป การท่ีกายทิพยจ์ะท่องเท่ียวไปนั้นตอ้งเขา้ใจวา่ในจกัรวาลน้ีมีทางท่ีจะไป
ไดน้ั้นไปได ้๓ ทางดว้ยกนัเท่านั้นคือ (ก) ทางสายกลางซ่ึงอยู่ในภพภูมิเดียวกนักบัเรา เป็นอีกมิติหน่ึงท่ี
เรียกวา่โลกซอ้นโลก ท่านจะท่องเท่ียวไปตามปราสาทราชวงัไหน หรือไปตามสถานท่ีต่าง ๆ หรือตามป่าเขา
ล าเนาไพร ไปหาครูบาอาจารยญ์าติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนท่ีรู้จกั หรือแมไ้ปยงัประเทศต่าง ๆ ไดท้ัว่มนุษย์
โลกยอ่มจะไปไดท้ั้งส้ิน เพียงแต่ไม่รู้เห็นว่าเป็นอยา่งไรจะไปพูดคุยอะไรไม่ได ้เพราะว่าเขาไม่เห็นเราหรือ
เราไดย้ินท่านพูดเพราะว่าในลกัษณะท่ีอยูก่นัคนละมิติระหว่างโลกกายหยาบและกายละเอียด (ข) ทางเบ้ือง
บนหมายถึงสวรรคใ์นชั้นต่าง ๆ ตั้งแต่ชั้นจาตุมจนถึงชั้นอรูปพรหม อยูเ่หนือข้ึนไปจากภพภูมิของมนุษยเ์รา 
ในสวรรคช์ั้นต่าง ๆ นั้นมีแต่ความสะดวกสบายวจิิตรพิสดารสวยงามมาก ชวนใหเ้พลิดเพลินสนุกสนาน เทพ
ทั้งหญิงชายท่ีข้ึนไปอยูบ่นสวรรคช์ั้นต่าง ๆ น้ี อาศยับุญกศุลต่าง ๆ หรือบารมีต่าง ๆ ท่ีตนไดป้ระกอบกรรมดี 
มีการให้ทานรักษาศีลหรือภาวนาท าสมาธิเอาไวต้ั้งแต่คร้ังท่ีเขาเหล่านั้นไดเ้ป็นมนุษยอ์ยู ่จึงไดรั้บผลให้เขา
เหล่านั้นมาไดรั้บผลเสวยสุขอยูต่ามกรรมของตนท่ีไดก้ระท าเอาไวแ้ลว้ในอดีต มีทุก ๆ อยา่งลว้นเป็นทิพย์
ทั้งส้ิน  ไม่ว่าอาหารการกินหรือสมบติัต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกนัทั้งนั้น ตรงน้ีแหละท่านจึงให้ก าหนดเป็นสัญญา
เตือนตนเอาไว ้เพราะเกรงว่าจะไปหลงเพลิดเพลินลืมวนัลืมคืนจนไม่กลบัมาสู่ร่างเดิม ญาติเขาจะอาไปเผา
เสียไปไหนไม่ถูก (ค) ทางเบ้ือต ่าคืออบายภูมิ นรก ซ่ึงมีอยูม่ากมายหลายประเภท แยกไปตามกรรมชัว่หรือ
อกุศลกรรมต่าง ๆ ท่ีไดก้ระท าเอาไวตเม่ือคร้ังเป็นมนุษย ์และในภพภูมิต่าง ๆ ของสัตวโ์ลกให้เหมาะสมกบั
การลงโทษ ถา้ท่านหาความยุติธรรมในมนุษยน้ี์ไม่ได้ก็ท่ีอบายภูมินรกน่ีแหละท่ีจะให้โทษให้คุณอย่าง
ยุติธรรมท่ีสุด เพราะฉะนั้นจึงไม่มีสภาพใดท่ีน่าดูน่าชมอะไร น่าสนุกเพลิดเพลินอะไร มีแต่น่าหวาดเสียว



หวาดหวัน่ขวญัหายน่าสะพรึงกลวั เห็นแต่เลือดเห็นแต่การลงทณัฑเ์ห็นแต่ไฟลุกโพลงเป็นดินแดนท่ีเตม็ไป
ดว้ยความระอุร้อนทารุณโหดร้ายต่าง ๆ มีแต่สัตวท่ี์ไดรั้บกรรมถูกลงโทษทณัฑ์ต่าง ๆ ไดย้ินแต่เสียงสัตว์
ทั้งหลายร้องโหยหวน น่าสะพรึงกลวั ท่านจึงไม่ค่อยแนะน าใหไ้ปเพราะวา่เม่ือไปแลว้กท็นความร้อนไม่ไหว 
กายทิพยก์็ตอ้งถอดกลบัเองทั้ง ๓ ทางน้ี เม่ือก าหนดระยะเวลาท่ีจะไปแลว้ ท่านอยากจะไปทางไหนก็ให้
อธิษฐานจิตเอาตามความประสงค ์อยา่เพิ่งเช่ือหรือไม่เช่ือวา่ทางทั้ง ๓ ทางน้ีมีจริงหรือไม่มี จนกวา่ท่านจะสา
มารฝึกฝนวิชาถอดกายทิพยไ์ด้ส าเร็จเสียก่อน มีขอ้ท่ีเห็นควรแนะน าเอาไวใ้ห้รู้ล่วงหน้า หลงัจากท่าน
สามารถถอดกายทิพยไ์ดส้ าเร็จแลว้คือ (๑) การท าให้กายทิพยไ์ปไดเ้ร็ว กายทิพยจ์ะตอ้งนั่งสมาธิท าให้เกิด
ความสงบตั้งมัน่ แลว้ก าหนดลมหายใจออกทางเดียวอยา่งท่ีท ามาแลว้ในการถอดกายทิพยอ์อกจากกายเน้ือ 
จิตของกายทิพยเ์อาลมออกไดม้ากเท่าใดก็จะไปไดเ้ร็วเท่านั้น (๒) การท่องเท่ียวไปในสวรรคแ์ต่ละชั้น ท่าน
จะสนุกเพลิดเพลินในชั้นนั้น ๆ เท่ียวดูเท่ียวชมอยูใ่นระยะเวลาหน่ึง ถา้ตอ้งการจะข้ึนไปอีกชั้นหน่ึงกายทิพย์
ควรนั่งสมาธิท าจิตให้เป็นกลางคือให้เป็นอุเบกขานั่นเอง ดังท่ีเคยบอกอธิบายค าว่าจิตเป็นกลางมาแลว้ 
จากนั้นตอ้งอธิษฐานจิตไปยงัชั้นนั้น ๆ ท าเช่นน้ีทุก ๆ ชั้นท่ีจะข้ึนไปจึงจะถูกตอ้งแบบแผนประเพณีของการ
ท่องสวรรค ์(๓) การท่ีกายทิพยจ์ะกลบัสู่ร่างเดิม มีขอ้แตกต่างอยูบ่า้งท่ีควรจะทราบไวคื้อ ก่อนไปก าหนดไว้
แลว้ว่าจะไปเร็วชา้แค่ไหน เม่ือถึงก าหนดจะท าใหท่้านนึกถึงร่างข้ึนมาได ้ถา้เป็นเช่นน้ีการกลบัมาสู่เดิมก็จะ
ง่ายข้ึน ท่านให้สูดลมหายใจเขา้ลึก ๆ พร้อมกบัคิดว่า “กลบัละ” กายทิพยก์็จะกลบัมาสู่ร่างเดิมของเราเพียง
ชัว่ลดัน้ิวมือเดียวเท่านั้นหรือขณะเดียวเท่านั้นเอง มีกรณีพิเศษท่ีควรทราบเอาไวก้็คือกายทิพยข์องท่านจะ
ท่องเท่ียวไปไกลเท่าไรกต็าม หรือไปถึงสวรรคช์ั้นไหน ถึงแมไ้ปถึงพรหมโลกชั้นอรูปพรหมกต็ามที เม่ือนึก
ถึงร่างเดิมท่านก็จะเห็นร่างเดิมของท่านไดเ้สมอ ใครจะท าอะไรกบัร่างเดิมของท่านก็เห็น เพื่อประโยชน์ท า
ใหท่้านจะไดก้ลบัมารักษาร่างเดิมของท่านไดก่้อนท่ีจะสายเกินไป ถา้ท่านไปไกลดว้ยความเพลิดเพลินจนลืม
กลบั สายใยเสน้เลก็ ท่ีเช่ือโยงระหวา่งกายทิพยก์บักายเน้ืออาจขาดได ้ในกรณีเช่นน้ีจะมีสญัชาตญาณบอกข้ึน
เองว่าสายใยขาดแลว้ ทางท่ีดีท่านตอ้งรีบสูดลมหายใจเขา้พร้อมดว้ยความคิดว่า “กลบัละ” กายทิพยก์็จะ
กลบัมาทนัทีอยา่งปลอดภยัแน่นอน ไม่ตอ้งตกใจอยา่งใด ๆ ทั้งนั้น อนัน้ีพึงจ าเอาไวเ้ม่ือท่านฝึกถอดกายทิพย์
ไดส้ าเร็จแลว้ ไดอ้อกท่องเท่ียวไปรู้เห็นสภาพความเป็นจริงท่ีมีอยูใ่นภพภูมิต่าง ๆ ของจกัรวาลแลว้ กค็งจะมี
แรงจูงใจให้ท่านท าบ่อย ๆ จึงเป็นการดีส าหรับท่านท่ีจะท าให้เกิดความช านาญคล่องแคล่วช านาญท าไดเ้ร็ว
ข้ึน สามารถท่ีจะท่องเท่ียวไปรู้ไปเห็นความเป็นจริงต่าง ๆ ในจกัรวาล ซ่ึงเป็นความลบัอยู่ส าหรับชาวโลก
วตัถุโดยทัว่ ๆ ไปท่ีพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถท่ีจะไปรู้เห็นได ้กายทิพยเ์ม่ือถอดออกจากกายเน้ือไดแ้ลว้ 
สามารถท่องเท่ียวไปไดทุ้ก ๆ หนทุก ๆ แห่ง เฉพาะในจกัรวาลน้ีเท่านั้น จะเป็นสวรรคก์็ดีหรือในอบายภูมิก็
ดี แมท่ี้สุดในพรหมโลกก็ดีหรือว่าในสถานท่ีต่าง ๆ ในประเทศต่าง ในมนุษยโ์ลกน้ีก็ดี เรียกว่าในจกัรวาลน้ี
ทั้งหมด แต่กายทิพยท่ี์ถอดไดน้ี้ไม่สามารถท่องเท่ียวออกไปนอกจกัรวาลแห่งน้ีไดแ้น่นอน เช่น ในสถานท่ี
ต่อจากอรูปพรหมไปนั้นเรียกวา่แดนพรหมพระนิพพาน กายทิพยน้ี์ไม่สามารถจะไปไดแ้น่นอน หรือว่าท่ีสุด
เขตอเวจีมหานรกออกไปนั้ นท่ีเรียกว่าแดนโลกันตมหานรกนั้ น กายทิพย์น้ีก็ไม่สามารถออกไปได้



เช่นเดียวกนั หรือจะออกไปท่องเท่ียวในภพภูมิอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากในจกัรวาลน้ีกไ็ม่สามารถจะออกไปได้
เช่นเดียวกนั จกัรวาลนั้นไม่ใช่จะมีแต่เฉพาะในจกัรวาลน้ีเท่านั้น จกัรวาลต่าง ๆ ยงัมีอีกมากมายเลยทีเดียว 
 สรุปไดว้่ากายทิพยท่ี์เราสามารถถอดไดน้ี้มีความจ ากดัเหมือนกนั กล่าวคือสามารถท่ีจะท่องเท่ียวไป
ไดทุ้กหนทุกแห่งเฉพาะในจกัรวาลน้ีเท่านั้น แต่ไม่สามารถท่ีจะท่องเท่ียวไปในจกัรวาลอ่ืน ๆ ได ้อนัน้ีพวก
ท่านตอ้งเขา้ใจเอาไวด้ว้ย ประเด๋ียวเม่ือฝึกการถอดกายทิพยไ์ดแ้ลว้ อยากจะไปท่องเท่ียวในจกัรวาลอ่ืน ๆ 
แลว้จะมาคิดวา่ท าไมไปไม่ได ้รวมความแลว้กายทิพยท่ี์ถอดไดน้ี้สามารถไปไดใ้น ๓๑ ภพ  ๓๑ ภูมิน้ีเท่านั้นฯ 

พระนิพพานในพระพทุธศาสนา 
 
 ค าว่าพระนิพพานในพระพุทธศาสนาในสมยัพระบรมศาสดาพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ในสมยัพุทธนัดรน้ีนั้น เกิดข้ึนหลงัจากพระบรมศาสดาพระสมณโคดมของพวกท่านทั้งหลายไดต้รัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ เม่ือวนัเพ็ญกลางเดือนหก ตรงกับปีระกาอญัชัน ศกัราช ๑๐๓ กลียุคศกัราช 
๒๕๑๓ ก่อนพุทธศกัราช ๔๕ ปี ก่อนพวกเราจะศึกษาค าว่า (นิพพาน) น้ี ก็สมควรจะรู้ท่ีมาของค าน้ีเสียก่อน
ว่ามากจากไหน ใครเป็นผูบ้ญัญติั หรือว่าใครเป็นผูเ้รียกขานค าน้ี และหมายถึงอะไรเป็นตน้เหตุและเป็นมา
อย่างไรจึงเกิดค าน้ีเกิดข้ึน ค าว่าพระนิพพานหมายถึง ภูมิธรรมทางจิตท่ีสามารถดบักิเลสกรรมและวิบาก 
(ขนัธ์) ท่ีประยกุตอ์ยูก่บัปฐมวิญญาณใหห้มดไปไดอ้ยา่งเด็ดขาด คงใหย้งัเหลือแต่จิต (ปฐมวิญญาณ) ลว้น ๆ 
ปราศจาคอวิชชาและตณัหาทั้ ง ๓ มีภวตณัหาเป็นตน้ คงยงัมีเหลือแต่จิตอนับริสุทธ์ิอยู่ลว้น ๆ อย่างเดิม 
เหมือนกบัตอนก่อนท่ีอวิชชาและภวตณัหาจะเขา้ครอบง าหรือสิงสู่เพียงส่ิงเดียว เป็นเอกภาพอยู่ มีอิสรเสรี
เป็นท่ีสุด ไม่ตอ้งอิงอาศยัสังขารใด ๆ และไม่ตกอยูใ่ตอ้  านาจของส่ิงใด ๆ มีสันติสุขท่ีสุดตลอดกาลนิรันดร 
จิตท่ีบรรลุพระนิพพานน้ีแลว้ พระผูมี้พระภาคพระสมณโคดมทรงบญัญติัเรียกว่า (ปรมาตมนับริสุทธ์ิอยา่ง
แทจ้ริง) และเรียกวา่ (นิรันดรอยา่งแทจ้ริง) จิตในภูมิน ้ าไม่เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนตลอดกาล เป็นอยา่งเดียว
ตลอดกาล ส่วนมากแลว้คนทัว่ไปในจ าพวกพุทธบริษทัทั้งหลายเขา้ใจว่า เม่ือบรรลุถึงพระนิพพานแลว้จิตก็
ดบัไปตามธรรมดาของตน และส่วนมากมกัจะเขา้ใจว่าจิตเป็นธรรมชาติเกิด-ดบัเหมือนสังขารทั้งหลาย ซ่ึง
ความเขา้ใจอยา่งน้ีเป็นการเขา้ใจอยา่งผดิ ๆ และคา้นพระพุทธมติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระสมณโคดม
อยา่งจงั พระพุทธมติของสัมมาสัมพุทธเจา้พระสมณโคดมว่า จิต หมายถึงปบมวิญญาณท่ีพระอรหันตพ์ุทธ
สาวกผูก้ระท าสังคายนาไขความว่า (ปุริมวิญญาณ) นั้นเอง มิไดห้มายถึงวิญญาณขนัธ์ซ่ึงเป็นสังขาร พระ
พุทธภาษิตทียืนยนัในความขอ้น้ีก็มีอยู่ว่า “วิสงฺขารคต   จิตฺต  ตณฺหาน  ขยมชฌฺคา” ซ่ึงแปลว่าจิตบรรลุพระ
นิพพานหมดสังขารปรุงแต่งเพราะหมดตณัหา พระนิพพานเป็นภูมิธรรมชั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนา
เพราะเหตุ ๒ ประการคือ (๑) (เพราะหมดสังเขปปรุงแต่ง (๒) เพราะหมดตณัหา (กิเลสและกรรม) กิเลสและ
กรรมก็ดี สังขารซ่ึงรวมทั้งกิเลส กรรมและวิบาก (ขนัธ์) ก็ดี เป็นส่ิงประยุกต์จิต (ปฐมวิญญาณหรือปุริม
วิญญาณ) เม่ือบรรลุถึงภูมิหมดสังขารและตณัหาแลว้ จิตก็ปลอดโปร่งท่ีสุดและบริสุทธ์ิท่ีสุดท่ีเรียก “ปรม
สุทธ์ิ” ค  าว่า (ปรมสุทธ์ิ) เป็นค าเรียกพระนิพพานสูงสุด เล็งถึงจิตบริสุทธ์ิท่ีสุด มีหลกัฐานในคมัภีร์สคา
ถาวรรรคสังยุตตนิกายในพระสุตตนัปิฎก เพราะฉะนั้ นจึงไม่ควรเห็นว่าพระนิพพานเป็นภูมิจิตดับสูญ 



เพราะวา่จิตเป็นอกัขรังไม่ส้ินสุด พระนิพพานกเ็ป็นอกัขรังไม่ส้ินสุด ในพระพุทธศาสนารับรองสงัสารวฎัว่า
มีจริง และยนืยนัวา่ตวัการท่ีพาสตัวเ์กิด-ตายไดแ้ก่ ภวตณัหาคือกรรมหรือเจตจ านงของสตัวน์ั้นเองและวา่เม่ือ
ก าจดัอวิชชาและตณัหาทั้ง ๓ ให้หมดไปจากจิตใจเด็ดขาดแลว้ก็เป็นพระนิพพานมีสันติสุขท่ีสุด ดงันั้ น
หลักสังสารวัฎหลักกรรมและหลักพระนิพพาน จึงจัดได้ว่าเป็นหลักอันสูสุดของพระพุทธศาสนา 
เพราะฉะนั้นท่านพุทธบริษทัทั้งหลายพึงศึกษาให้ถ่องแทเ้สียก่อน ก่อนท่ีจะลงความเห็นลงไปว่าค  าว่าพระ
นิพพานจิตดบัสูญส้ิน เพราะวา่ดั้งเดิมนั้นปุพพนัตะจุดเร่ิมตน้เป็นส่ิงมีชีวิตใน (จุดเร่ิมตน้ของสังสารวฎั) ธาตุ
แทท่ี้พระผูมี้พระภาคทรงบญัญติัเรียกว่า (อสังขตธาตุ) มี ๖ ส่ิงคือ (๑) ปฐวีธาติ ธาตุดิน (๒) อาโปธาตุ ธาตุ
น ้ า (๓) เดโชธาตุ ธาตุไฟ (๔) วาโยธาตุ ธาตุลม (๕) อากาศธาตุ ธาตุช่องว่าง (๖) วิญญาณธาตุ ธาตุรู้ (ปฐม
วิญญาณ) ท่ีพระผูมี้พระภาคพระสมณโคดมพระองคท์รงบญัญติัเรียกว่าจิตต  ไดแ้ก่จิตน้ีเป็นธาตุหรือจิตต
หรือวิญญาณท่ีบริสุทธ์ิอยู่แล้วโดยก าเนิด และเป็นอักขรังไม่มีส้ินสุดอยู่แล้ว แต่ถ้าว่าเม่ืออวิชชาและ
ภวตณัหาเขา้มาครอบง าหรือเขา้มาสิงสู่แลว้จึงเป็นปัจจยักระท าให้เกิดสังขารหรือเบ็ญจขนัธ์ข้ึนไดแ้ก่ รูป 
เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณ วิญญาณดวงน้ีเขาเรียกวา่วิถีวิญญาณ เกิดข้ึนหลงัจากอวิชชาและภวตณัหาเขา้
ครอบง าหรือสิงสู่ปฐมวิญญาณนั้ นท าให้เกิดเป็นสัตว์ข้ึน เพราะฉะนั้ นหลักพระนิพพานทั้ ง ๒ ใน
พระพุทธศาสนาคือ (๑) สอุปาทิเสสนิพพาน ไดแ้ก่ ผูท่ี้ดบักิเลสทั้งปวงหมดแลว้แต่ว่ายงัมีชีวิตอยู ่เช่น พระ
อรหันตท์ั้งหลาย เป็นตน้ (๒) อนุปาทอเลสนิพพาน ไดแ้ก่ ผูท่ี้ดบักิเลสทั้งปวงหมดแลว้ และไดส้ิ้นชีวิตไป
แลว้พร้อมดว้ยเบ็ญจขนัธ์ทั้ง ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซ่ึงวิญญาณดวงน้ีเขาเรียกว่าวิถี
วิญญาณ ไดเ้กิดข้ึนมาหลงัจาออวิชชาและภวตณัหาเขา้ครอบง าหรือสิงสู่แลว้ หาใช่ปุริมวิญญาณหรือปฐม
วิญญาณดงัเดิมไม่ เพราะฉะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายพึงท าความเขา้ใจค าว่าพระนิพพานให้ดีเสียก่อน อย่า
ด่วนตีความหมายไปในทางผดิ ๆ และอยา่เขา้ใจวา่พระนิพพานนั้นจิตเดิมหรือวา่วิญญาณเดิมดบัสูญ ส่ิงท่ีดบั
สูญนั้นไดแ้ก่กิเลสทั้งปวงและเบ็ญขนัธ์ทั้ง ๕ และกรรมและวิบากท่ีประยกุตอ์ยูก่บัปฐมวิญญาณนั้นเท่านั้น 
หาใช่ (จิตหรือปฐมวิญญาณไม่) พระนิพพานน้ีพระผูมี้พระภาคทรงเรียกวา่ “พระอมฤต” หมายถึงจิตบริสุทธ์ิ
ท่ีสุด ไม่มีกิเลส กรรมและวิบาก (ขนัธ์) ปรุงแต่ง พระอรหันตพ์ุทธสาวกผท้ าการสังคายนาพระพุทธศาสนา 
เม่ือไขความค าท่ีหมายถึงพระนิพพานท่านก็ใชค้  าว่า (พระอมฤตนิพพาน) เหมือนกนั ดงันั้นพระนิพพานจึง
มิไดห้มายถึงการดบัสูญ ผูไ้ดบ้รรลุพระนิพพานน้ีแลว้ สามารถเขา้สู่ความสงบ (สมาธิ) ชั้นสูงสุดท่ีเรียกว่า 
“โลกกุตตรสมาธิ” หรือ “อนุตตรวิโมกข์” โดยไม่มีกิเลส กรรม (อภิสังขาร) และวิบาก (ขนัธ์) ประยุกต ์ซ่ึง
เท่ากบัดบัขนัธ์ปรินิพพานไดทุ้กกลและทุกสถานท่ี เพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรเขา้ใจว่าการเขา้พระนิพพาน
ของพระอรหนัตจ์ะมีไดใ้นคราวส้ินชีวิตเท่านั้น แต่ในคราวส้ินชีวิตนั้นเป็นการสลดัท้ิงขนัธ์อยา่งเด็ดขาด ต่อ
แต่นั้นไปจะไม่มีขนัธ์ส าหรับบริหารอีกเลย แต่พระอรหนัตก์มิ็ไดด้บัสูญไป เพราะวา่สภาพดงัเดิมเป็นอกัขรัง 
(ไม่ดับสูญ) อยู่แลว้ เม่ือบรรลุพระนิพพานแลว้จึงเป็นอกัขรังตามเดิมภูมิน้ีละเอียดประณีตท่ีสุด เราจะ
อนุมานเอามิได ้ตอ้งบรรลุดว้ยตนเองจึงจะรู้อยา่งถ่องแทไ้ด ้แต่ถา้บรรลุสญัญาเวทิยตินิโรธแลว้กอ็าจอนุมาน
พระนิพพานได ้เพราะเป็นสภาพจิตเดียวกนั ซ่ึงด ารงอยู่ไดอิ้สรเสรีเป็นเอกภาพสมบูรณ์เหมือนกนั และมี
สถานท่ีอยูอ่าศยัเป็นขอบเขตเช่นเดียวกนั เหมือนกบัเหล่าสรรพสตัวท่ี์ยงัไม่หมดกิเลสต่าง ๆ แต่สถานท่ีนั้น  


