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๙. มหาสติปัฏฐานสูตร (๒๒)
กถาว่าด้วยเจริญสติปัฏฐาน
[๒๗๓] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยูใ่ นกุรุชนบท มีนิคมของชาวกุรุ ชื่อว่า กัมมาสทัมมะ
ณ ที่นั้น พระผู้มพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า
“ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย”
ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่า
“พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่า
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนีเ้ ป็นที่ไปอันเอก
- เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์
- เพื่อล่วงความโศก และปริเทวะ
- เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส
- เพื่อบรรลุธรรมที่ถกู ต้อง
- เพื่อทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
หนทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ ๔ ประการ เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ
กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑
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๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ
กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑ ฯ
จบอุทเทสวารกถา

อรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตร
มหาสติปัฏฐานสูตร มีคาเริ่มต้นว่า ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้. ในมหาสติปัฏฐานสูตรนัน้ มีพรรณนา
ตามลาดับบทดังต่อไปนี้.
มูลกาเนิดมหาสติปฏั ฐานสูตร
เพราะเหตุไร พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสพระสูตรนี้ว่า ดูกอ่ นภิกษุทั้งหลาย หนทางนีเ้ ป็นทางเดียว ก็เพราะชน
ชาวแคว้นกุรุสามารถรับเทศนาที่ลึกซึ้งได้.
เล่ากันว่า ชาวแคว้นกุรุ ไม่ว่าเป็นภิกษุ ภิกษุณี และอุบาสก อุบาสิกา มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์อยูเ่ ป็นนิจ
ด้วยเสพปัจจัย คือฤดูเป็นที่สบาย เพราะแคว้นนัน้ สมบูรณ์ด้วยสัปปายะ มีอุตุสัปปายะเป็นต้น. ชาวกุรุนั้น มีกาลัง
ปัญญาอันร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์อุดหนุนแล้ว จึงสามารถรับเทศนาที่ลกึ ซึ้งนี้ได้.
เพราะฉะนั้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้า เมื่อทรงเห็นความเป็นผูส้ ามารถรับเทศนาที่ลึกซึ้งอันนี้ จึงทรงยก
กัมมัฏฐาน ๒๑ ฐานะ ใส่ลงในพระอรหัตตรัสมหาสติปฏั ฐานสูตรที่มีอรรถอันลึกซึ้งนี้ แก่ชาวกุรเุ หล่านั้น.
เปรียบเสมือนบุรษุ ได้ผอบทองแล้ว พึงบรรจงใส่ดอกไม้นานาชนิดลงในผอบทองนัน้ หรือว่าบุรุษได้หีบทองแล้ว พึงใส่
รตนะ ๗ ลงฉันใด แม้พระผู้มีพระภาคเจ้า ฉันนั้น ทรงได้บริษัทชาวกุรุแล้ว จึงทรงวางเทศนาที่ลึกซึ้ง. ด้วยเหตุนั้นแล ใน
ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงพระสูตรอื่น ๆ อีก มีอรรถอันลึกซึ้งในคัมภีร์ทีฆนิกายนี้ ก็คือมหานิทานสูตร ใน
คัมภีร์มัชฌิมนิกาย ก็คือ สติปฏั ฐานสูตร สาโรปมสูตร รุกโขปมสูตร รัฏฐปาลสูตร มาคัณฑิยสูตร อาเนญชสัป
ปายสูตร.
อนึ่ง บริษัท ๔ ในแคว้นกุรุนนั้ ต่างประกอบเนือง ๆ ในการเจริญสติปัฏฐานอยู่โดยปกติ โดยที่สุด คนรับใช้
และคนงานทัง้ หลาย ก็พูดกันแต่เรื่องทีเ่ กีย่ วด้วย สติปัฏฐานกันทั้งนัน้ แม้แต่ในที่ท่าน้า ที่กรอด้ายเป็นต้น ก็ไม่มีการ
พูดกันถึงเรื่องที่ไร้ประโยชน์เลย.
ถ้าสตรีบางท่านถูกถามว่า คุณแม่จ๊ะ คุณแม่ใสใจสติปัฏฐานข้อไหน นางจะไม่ตอบว่าอะไร ชาวกุรุจะติเตียน
เขาว่าน่าตาหนิชีวิตของเจ้าจริง ๆ เจ้าถึงเป็นอยู่ ก็เหมือนตายแล้ว ต่อนั้นก็จะสอนเขาว่า อย่าทาอย่างนี้อีกต่อไปนะ
แล้วให้เขาเรียนสติปัฏฐานข้อใดข้อหนึ่ง.
แต่สตรีผู้ใดพูดว่า ดิฉนั ใส่ใจสติปัฏฐานข้อโน้นเจ้าค่ะ ชาวกุรุก็จะกล่าวรับรองว่า สาธุ สาธุ แก่นาง สรรเสริญ
ด้วยถ้อยคาต่าง ๆ เป็นต้นว่า ชีวิตของเจ้าเป็นชีวิตดีสมกับที่เจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติมา
เพื่อประโยชน์แก่เจ้าแท้ ๆ. ในข้อนี้ มิใช่ชาวกุรทุ ี่เกิดมาเป็นมนุษย์ประกอบด้วยการใส่ใจสติปัฏฐานแต่พวกเดียว
เท่านัน้ แม้แต่สัตว์ดิรัจฉานที่อาศัยชาวกุรุอยู่กใ็ ส่ใจ เจริญสติปัฏฐานด้วยเหมือนกัน. ในข้อนั้น มีเรื่องสาธกดังต่อไปนี้.
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เรื่องลูกนกแขกเต้า
เขาเล่าว่า นักฟ้อนราผูห้ นึ่ง จับลูกนกแขกเต้าได้ตัวหนึ่ง ฝึกสอนมันพูดภาษาคน (ตัวเองเทีย่ วไปแสดงการ
ฟ้อนราในที่อนื่ ๆ). นักฟ้อนราผู้นั้นอาศัยสานักของนางภิกษุณีอยู่ เวลาไปในที่อื่น ๆ ลืมลูกนกแขกเต้าเสียสนิทแล้วไป.
เหล่าสามเณรีกจ็ ับมันมาเลี้ยงตัง้ ชื่อมันว่า พุทธรักขิต.
วันหนึ่ง พระมหาเถรี. เห็นมันจับอยู่ตรงหน้า จึงเรียกมันว่า พุทธรักขิต.
ลูกนกแขกเต้าจึงขานถามว่า อะไรจ๊ะ แม่เจ้า.
พระมหาเถรีจึงถามว่า การใส่ใจภาวนาอะไร ๆ ของเจ้ามีบ้างไหม.
มันตอบว่า ไม่มีจ๊ะแม่เจ้า.
พระมหาเถรีจึงสอนว่า ขึ้นชื่อว่าผู้อยู่ในสานักของพวกนักบวช จะปล่อยตัวอยู่ไม่สมควร ควรปรารถนาการใส่
ใจบางอย่าง แต่เจ้าไม่ต้องสาเหนียกอย่างอื่นดอก จงท่องว่า อัฏฐิ อัฏฐิก็พอ.
ลูกนกแขกเต้านัน้ ก็อยู่ในโอวาทของพระเถรี ท่องว่า อัฏฐิ อัฏฐิ อย่างเดียวแล้วเที่ยวไป.
วันหนึ่ง ตอนเช้ามันจับอยู่ที่ยอดประตู ผึ่งแดดอ่อนอยู่ แม่เหยี่ยวตัวหนึ่งก็เฉี่ยวมันไปด้วยกรงเล็บ. มันส่งเสียง
ร้อง กิริ ๆ. เหล่าสามเณรี ก็ร้องว่าแม่เจ้าพุทธรักขิตถูกเหยีย่ วเฉี่ยวไป เราจะช่วยมัน ต่างคว้าก้อนดินเป็นต้น ไล่ตามจน
เหยีย่ วปล่อย. เหล่าสามเณรีนามันมาวางไว้ตรงหน้าพระมหาเถรี ๆ ถามว่า
พุทธรักขิตขณะถูกเหยีย่ วจับไปเจ้าคิดอย่างไร.
ลูกนกแขกเต้าตอบว่า แม่เจ้า ไม่คิดอะไร ๆ ดอก คิดแต่เรื่องกองกระดูกเท่านัน้ จ๊ะแม่เจ้า ว่ากองกระดูกพากอง
กระดูกไป จักเรี่ยราดอยูใ่ นที่ไหนหนอ.
พระมหาเถรี จึงให้สาธุการว่า สาธุ สาธุ พุทธรักขิตนัน้ จักเป็นปัจจัย แห่งความสิ้นภพของเจ้า ในกาลภายภาค
หน้าแล.
แม้สัตว์ดิรัจฉานในแคว้นกุรุนั้น ก็ประกอบเนือง ๆ ซึ่งสติปฏั ฐาน ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าทรงทราบถึงความเจริญแพร่หลายแห่งสติปัฏฐานของชาวกุรุเหล่านั้น จึงได้ตรัสพระสูตรนี้.
อธิบายความตามลาดับบท
ในพระสูตรนั้น ข้อว่า เป็นทางเดียว คือ เป็นทางเอก. แท้จริงทางมีมากชื่อ คือ
มัคคะ ปันถะ ปถะ ปัชชะ อัญชสะ วฏุมะ อยนะ นาวา อุตตรเสตุ กุลละ ภิสิสังกมะ
ทางนี้นนั้ ในที่นี้ ท่านกล่าวโดยชื่อว่า อยนะ เพราะฉะนั้น ในข้อที่ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นทาง
เดียวนี้ จึงควรเห็นความย่างนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นทางเอกมิใช่ทางสองแพร่ง.
อีกนัยหนึ่ง ชื่อว่า เอกายนะ เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า เป็นทางที่บุคคลพึงไปผู้เดียว.
คาว่า ผู้เดียว คือคนที่ละการคลุกคลีด้วยหมู่ ปลีกตัวไปสงบสงัด.
ข้อว่า พึงไป คือพึงดาเนินไป. อีกนัยหนึ่ง ชื่อว่า อยนะ เพราะอรรถวิเคราะว่า เป็นเครื่องไป อธิบายว่า ไปจาก
สังสารวัฏสู่พระนิพพาน. หนทางไปของบุคคลผูเ้ ป็นเอก ชือ่ ว่า เอกายนะ.
บทว่า เอกสฺส คือ ของบุคคลผู้ประเสริฐสุดแห่งสรรพสัตว์. ก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงประเสริฐกว่าสรรพ
สัตว์ เพราะฉะนั้น ท่านจึงอธิบายว่า หนทางของพระผู้มีพระภาคเจ้า. แม้สัตว์เหล่าอื่น ถึงจะเดินไปด้วยหนทางนั้นก็
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จริง แม้เช่นนัน้ หนทางนัน้ ก็เป็นทางเดินของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านัน้ เพราะเป็นทางที่พระองค์ทรงทาให้เกิดขึ้น.
เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ (ในโคปกโมคคัลลานสูตร) ว่า ดูก่อนพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคเจ้านัน้ เป็นผู้ทามรรคที่ยังไม่เกิด
ให้เกิดขึ้นดังนีเ้ ป็นต้น. อีกนัยหนึ่งทางย่อมไป เหตุนนั้ จึงชือ่ ว่า อยนะ อธิบายว่า ไป คือเป็นไป. หนทางไปในธรรมวินัย
อันเดียว ชื่อว่า เอกายนะ ท่านอธิบายว่า หนทางเป็นไปในธรรมวินัยนีเ้ ท่านัน้ ไม่เป็นไปในธรรมวินัย (ศาสนา) อื่น.
เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ (ในมหาปรินิพพานสูตร) ว่าดูก่อนสุภัททะ มรรคมีองค์ ๘ ทีเ่ ป็นอริยะ บุคคลจะได้ก็แต่ในธรรม
วินัยนี้แล ดังนี้. ก็มรรคนัน้ ต่างกันโดยเทศนา แต่โดยอรรถก็อันเดียวกันนั้นเอง.
อีกนัยหนึ่ง หนทางย่อมไปครั้งเดียว เหตุนั้นหนทางนั้นจึงชือ่ เอกายนะ (ทางไปครั้งเดียว). ท่านอธิบายว่า
หนทางแม้เป็นไปโดย มุข คือ ภาวนามีนัยต่าง ๆ กัน ณ เบือ้ งต้น ในเบื้องปลาย ก็ไปสู่พระนิพพานอันเดียวกันนั่นเอง.
เหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่าท้าวสหัมบดีพรหมกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
เอกายน ชาติขยนฺตทสฺสี
มคฺค ปชานาติ หิตานุกมฺปี
เอเตน มคฺเคน ตรึสุ ปุพเฺ พ
ตริสฺสเร เจว ตรนฺติ โจฆ
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นธรรมเป็นที่สิ้นชาติ
ทรงพระกรุณาอนุเคราะห์ ด้วยประโยชน์เกื้อกูล
ทรงทราบชัดเอกายนมรรค
พระพุทธะทั้งหลายในอดีตพากันข้ามโอฆะ (โอฆะ ๔) ด้วยมรรคนั้นมาแล้ว
พระพุทธะทั้งหลาย ในอนาคตก็จักข้ามโอฆะด้วยมรรคนัน้
และพระพุทธะทั้งในปัจจุบัน ก็ข้ามโอฆะด้วยมรรคอย่างเดียวกันนัน้ แล.
แต่เกจิอาจารย์กล่าวตามนัยแห่งคาถาที่ว่า ชนทั้งหลาย ไม่ไปสู่ฝั่ง (พระนิพพาน) สองครั้งดังนี้ ว่า เพราะเหตุ
บุคคลไปพระนิพพานได้คราวเดียว ฉะนั้น หนทางนั้น จึงชือ่ ว่า เอกายนะ ไปคราวเดียว. คานั้นไม่ถูก. เพราะอรรถนีจ้ ะ
พึงมีพยัญชนะอย่างนี้ว่า สกึ อยโน ไปคราวเดียว. ก็ถ้าหากว่า จะพึงประกอบอรรถะ กล่าวอย่างนี้ว่า การไปครั้งเดียว
คือ การดาเนินครั้งเดียวของมรรคนั้นเป็นไปอยู่ดังนี้ พยัญชนะก็น่าจะถูก. แต่อรรถะไม่ถูกทั้งสองประการ. เพราะเหตุ
ไร. ก็เพราะในที่นี้ท่านประสงค์แต่มรรคที่เป็นส่วนเบื้องต้น. เป็นความจริงในที่นี้ ท่านประสงค์เอาแต่มรรคที่มีสติปัฏ
ฐานเป็นส่วนเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปโดยอารมณ์ ๔ มีกายเป็นต้น. มิได้ประสงค์เอามรรคทีเ่ ป็น โลกุตตระ. ด้วยว่ามรรคที่
เป็นส่วนเบื้องต้นนัน้ ย่อมดาเนินไปแม้มากครั้ง ทั้งการดาเนินไปของมรรคนัน้ ก็มิใช่มีครั้งเดียว.
ธรรมสากัจฉาของพระมหาเถระ
ในข้อนี้ แต่ก่อนพระมหาเถระทั้งหลาย ก็ได้เคยสนทนากันมาแล้ว.
ท่านพระจุลลนาคเถระ ผู้ทรงพระไตรปิฎกกล่าวว่า สติปัฏฐาน เป็นมรรคเบื้องต้น (บุพพภาค).
ส่วนท่านจุลลสุมนเถระ ผู้ทรงพระไตรปิฎก อาจารย์ของท่านพระจุลลนาคเถระ กล่าวว่า เป็นมรรคผสม (มิสส
กะ).
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ศิษย์ว่า เป็นส่วนเบื้องต้นขอรับ.
อาจารย์ว่าเป็นมรรคผสมนะเธอ.
แต่เมื่ออาจารย์พูดบ่อย ๆ เข้า ศิษย์ก็ไม่ค้าน กลับนิ่งเสีย. ทั้งศิษย์ทั้งอาจารย์ตกลงปัญหากันไม่ได้ต่างก็ลุก
ไป. ภายหลังพระเถระผูเ้ ป็นอาจารย์ เดินไปโรงสรงน้า คิดใคร่ครวญว่าเรากล่าวว่า เป็นมรรคผสม ส่วนท่านจุลลนาค
ยึดหลักกล่าวว่า เป็นส่วนเบื้องต้น ข้อวินิจฉัยในข้อนีเ้ ป็นอย่างไรกันหนอ เมื่อทบทวนสวดพระสูตร (มหาสติปัฏฐาน
สูตร) ตั้งแต่ตน้ ก็กาหนดได้ตรงนี้ที่ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึง่ พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ ถึง ๗ ปี ก็รู้ว่าโล
กุตตมรรคเกิดขึ้นแล้ว ชื่อว่าตั้งอยู่ถึง ๗ ปี ไม่มี ทีเ่ รากล่าวว่าเป็นมรรคผสม ย่อมไม่ได้ (ไม่ถกู ) ส่วนที่ท่านจุลลนาคเห็น
ว่า เป็นมรรคส่วนเบื้องต้น ย่อมได้ (ถูก) เมื่อเขาประกาศการฟังธรรมวัน ๘ ค่า ท่านก็ไป.
เล่ากันว่า พระเถระเก่า ๆ เป็นผู้รกั การฟังธรรม ครัน้ ได้ยินเสียงประกาศ ก็เปล่งเสียงเป็นอันเดียวกันว่า ผม
ก่อน ผมก่อน. วันนัน้ เป็นวาระของท่านพระจุลลนาคเถระ. ท่านนั่งบนธรรมาสน์ จับพัด กล่าวคาถาเบื้องต้น พระเถระ
ผู้อาจารย์อยู่หลังอาสนะก็คิดว่า จะนัง่ ลับ ๆ ไม่พูดจาละ. แท้จริงพระเถระเก่า ๆ ไม่ริษยากัน ไม่หยิบยกเอาความชอบ
ใจของตนขึน้ เป็นภาระอย่างแบกท่อนอ้อย ถือเอาแต่เหตุ (ที่ควร) เท่านั้น ที่มิใช่ก็สละไป เพราะฉะนั้น ท่านพระจุลล
สุมนเถระจึงเรียกท่านจุลลนาคเบา ๆ
ท่านจุลลนาคเถระได้ยินเหมือนเสียงอาจารย์เรียก จึงหยุดธรรมกถาถามว่า อะไรขอรับ.
อาจารย์กล่าวว่าท่านจุลลนาค ทีเ่ รากล่าวว่าเป็นมรรคผสมนั้น ไม่ถูกดอก ส่วนที่เธอกล่าวว่า สติปัฏฐานเป็น
มรรคเบื้องต้นถูกแล้ว.
ท่านพระจุลลนาคเถระคิดว่า อาจารย์ของเราทรงปริยัตธิ รรมไว้ทั้งหมด เป็นสุตพุทธะทางพระไตรปิฎก ภิกษุ
เห็นปานนีย้ ังวุ่นวายกับปัญหามาก ต่อไปภายภาคหน้า พระธรรมกถึกทัง้ หลายจักวุ่นวายกับปัญหาชนิดนี้
เพราะฉะนั้น เราจักยึดพระสูตรเป็นหลักทาปัญหาชนิดนี้ ไม่ให้วุ่นวายต่อไปละ. สติปัฏฐานเป็นมรรคเบื้องต้น แต่
ปฏิสัมภิทามรรค เรียกว่า เอกายนมรรค. ท่านจึงนาพระสูตร (ในธรรมบทขุททกนิกาย) ตั้งเป็นบทอุเทศว่า
มคฺคานฎฺ งฺคิโก เสฎฺโ สจฺจาน จตุโร ปทา
วิราโค เสฎฺโ ธมฺมาน ทิปทาน ฺจ จกฺขุมา
เอเสว มคฺโค นตฺถ ฺโ ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา
เอต ฺหิ ตุมฺเห ปฏิปชฺชถ มารเสนปฺปมทฺทน
เอต ฺหิ ตุมฺเห ปฏิปนฺนา ทุกขสฺสสนฺต กริสฺสถ
บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐสุด
บรรดาสัจจะทั้งหลาย บททัง้ ๔ (อริยสัจ) ประเสริฐสุด
บรรดาธรรมทั้งหลาย วิราคธรรมประเสริฐสุด
บรรดาสัตว์สองเท้าทัง้ หลาย พระพุทธเจ้าผู้มีจกั ษุประเสริฐสุด
ทางนี้เท่านั้น เพื่อความหมดจดแห่งทรรศนะ ทางอื่นไม่มี
ท่านทั้งหลายจงเดินทางนี้ ที่เป็นเครื่องกาจัดกองทัพมาร
ท่านทั้งหลายเดินทางนี้แล้ว จักกระทาที่สดุ แห่งทุกข์ได้ดังนี้.
5 / 97

มหาสติปัฏฐานสูตร รวมอรรถกถา 461222.doc

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ในข้อว่า มรรค ที่ชื่อว่ามรรค เพราะอรรถว่าอะไร. เพราะอรรถว่าเป็นเครื่องเดินไปสู่พระนิพพานอย่างหนึ่ง
เพราะอรรถว่า อันผู้ต้องการพระนิพพานพึงค้นหา อย่างหนึ่ง.
ข้อว่า เพื่อความหมดจดของสัตว์ทงั้ หลาย หมายความว่า เพื่อประโยชน์แก่ความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายผู้มี
จิตเศร้าหมอง เพราะมลทินทั้งหลายมีราคะเป็นต้น และเพราะอุปกิเลสทั้งหลาย มีอภิชฌาวิสมโลภะ เป็นต้น เป็น
ความจริง สัตว์เหล่านี้คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอเนกตั้งต้นแต่พระพุทธเจ้า พระนามว่า ตัณหังกร เมธังกร
สรณังกร ทีปงั กร ซึ่งปรินิพพานในกัปป์เดียวเท่านัน้ เบื้องต้นแต่ ๔ อสงไขยแสนกัปป์ แต่กัปป์นี้ลงมาจนถึง
พระพุทธเจ้าพระนามว่า ศากยมุนี เป็นที่สุด พระปัจเจกพุทธเจ้าหลายร้อย แลพระอริยสาวกทั้งหลาย อีกนับไม่ถ้วน
ต่างลอยมลทินทางจิตทั้งหมด ถึงความหมดจดอย่างยิ่ง ด้วยทางนีเ้ ท่านัน้ . การบัญญัติความเศร้าหมองและผ่องแผ้ว
โดยมลทินทางรูปอย่างเดียว ไม่มี. สมจริง ดังคาที่กล่าวไว้ว่า
รูเปน สงฺกลิ ิฎฺเ น
สกิลิสฺสนฺติ มาณวา
รูเป สุทเฺ ธ วิสุชฺฌนฺติ อนกฺขาต มเหสินา
จิตฺเตน สงฺกิลิฎฺเ น
สกิลิสฺสนฺติ มาณวา
จิตฺเต สุทฺเธ วิสชุ ฺฌนฺติ อิติ วุตฺต มเหสินา.
พระพุทธเจ้าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มิได้ตรัสสอนว่า
คนทั้งหลายมีรูปเศร้าหมองแล้ว จึงเศร้าหมอง
มีรูปหมดจดแล้ว จึงหมดจด
แต่พระผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงสอนว่า
คนทั้งหลาย มีจิตเศร้าหมองแล้ว จึงเศร้าหมอง
มีจิตหมดจดแล้วจึงหมดจด ดังนี้.
เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค) ว่า ดูก่อนภิกษุทงั้ หลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมอง
เพราะจิตเศร้าหมอง ย่อมบริสทุ ธิ์ เพราะจิตผ่องแผ้ว ดังนี้. ก็ความผ่องแผ้วแห่งจิตนั้น ย่อมมีได้ด้วยมรรค คือ สติปัฏ
ฐานนี้. เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า เพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลาย.
ข้อว่า เพื่อก้าวล่วงโสกะ และปริเทวะ หมายความว่า เพื่อก้าวล่วง คือ ละโสกะ และปริเทวะ. จริงอยู่ มรรคนี้
อันบุคคลเจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อก้าวล่วง โสกะ เหมือนอย่าง โสกะของสันตติมหาอามาตย์ เป็นต้น เพื่อก้าวล่วง
ปริเทวะ เหมือนอย่างปริเทวะของนางปฏาจาราเป็นต้น. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า เพื่อก้าวล่วง โส
กะ และปริเทวะ. แท้จริงสันตติมหาอามาตย์ฟงั คาถาที่ว่า
ย ปุพฺเพ ต วิโสเธหิ
ปจฺฉา เต มาหุ กิ ฺจน
มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ อุปสนฺโต จริสฺสสิ
ท่านจงทาความโศกในกาลก่อนให้เหือดแห้ง
ท่านอย่ามีความกังวลใจ ในกาลภายหลัง
ถ้าท่านจักไม่ยึดถือในท่ามกลาง
ก็จักเป็นผู้สงบเที่ยวไป ดังนี้
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แล้วก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา นางปฏาจารา ฟังพระคาถานี้ว่า
น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย น ปิตา นปิ พนฺธวา
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส
นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา
มีบุตรไว้เพื่อช่วยก็ไม่ได้
บิดาก็ไม่ได้ พวกพ้องก็ไม่ได้
เมื่อความตายมาถึงตัวแล้ว
ญาติทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้ ดังนี้
แล้วก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล ก็เพราะเหตุว่า ชื่อว่าการไม่ถกู ต้องธรรมบางอย่างในกายเวทนาจิต ธรรมทั้งหลายแล้ว
ภาวนาไม่มีเลย ฉะนั้น สันตติมหาอามาตย์กับนางปฏาจาราแม้นั้นจึงควรทราบว่า เป็นผู้ก้าวล่วงโสกะ และปริเทวะ
ด้วยมรรคนีเ้ อง.
ข้อว่า เพื่อดับทุกข์ และโทมนัส ความหมายว่า เพื่อตั้งอยู่ไม่ได้ คือ ดับทั้งสองนี้ คือ ทุกข์ทางกาย และโทมนัส
ทางใจ. ด้วยว่ามรรคนี้บุคคลเจริญแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อดับทุกข์ เหมือนทุกข์ของพระติสสเถระ เป็นต้น ดับโทมนัส
เหมือนอย่างโทมนัสของท้าวสักกะเป็นต้น. ในเรื่องทั้งสองนั้นแสดงความดังต่อไปนี้.
เรื่องทุกข์ของพระติสสเถระ
เล่ากันว่า ในกรุงสาวัตถี บุตรของกุฏุมภีชื่อติสสะ ละทรัพย์ ๔๐ โกฏิ ออกบวชโดดเดี่ยวอยู่ในป่าที่ไม่มีบ้าน.
ภริยาของน้องชายท่าน ส่งโจร ๕๐๐ ให้ไปฆ่าท่านเสีย. พวกโจรไปล้อมท่านไว้.
ท่านจึงถามว่า ท่านอุบาสกมาทาไมกัน.
พวกโจรตอบว่า มาฆ่าท่านนะซิ.
ท่านจึงพูดขอร้องว่า ท่านอุบาสกทั้งหลายโปรดรับประกันอาตมา ให้ชีวิตอาตมาสักคืนหนึ่งเถิด.
พวกโจรกล่าวว่าสมณะ ใครจักประกันท่านในฐานะอย่างนี้ได้.
พระเถระก็จับหินก้อนใหญ่ทุบกระดูกขาทั้งสองข้าง แล้วกล่าวว่าประกันพอไหม.
เหล่าโจรพวกนั้นก็ยังไม่หลบไปกลับก่อไฟนอนเสียที่ใกล้จงกรม พระเถระข่มเวทนา พิจารณาศีล อาศัยศีล ที่
บริสุทธิ์กเ็ กิดปีติและปราโมช. ลาดับต่อจากนัน้ ก็เจริญวิปสั สนา ทาสมณธรรมตลอดคืน ในยามทั้งสาม พออรุณขึน้ ก็
บรรลุพระอรหัตจึงเปล่งอุทานว่า
อุโภ ปาทานิ ภินฺทิตฺวา ส ฺ มิสฺสามิ โว อห
อฏฺฏิยามิ หรายามิ
สราคมรเณ อห
เอวาห จินฺตยิตฺวาน
ยถาภูต วิปสฺสิส
สมฺปตฺเต อรุณคุ ฺคมฺหิ อรหตฺต อปาปุณึ
เราทุบเท้าสองข้าง ป้องกันท่านทัง้ หลาย
เราเอือมระอาในความตายทั้งทีย่ ังมีราคะ
เราคิดอย่างนี้แล้ว ก็เห็นแจ้งตามเป็นจริง
พอรุ่งอรุณมาถึง เราก็บรรลุพระอรหัต ดังนี้.
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เรื่องทุกข์ของภิกษุ ๓๐ รูป
ภิกษุ ๓๐ รูป อีกกลุ่มหนึ่ง เรียนกัมมัฏฐานในสานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจาพรรษาในวัดป่า ทากติกา
กันว่า ผู้มีอายุ เราควรทาสมณธรรม ตลอดคืนในยามทั้งสาม เราไม่ควรมายังสานักของกันและกัน แล้วต่างคนต่างอยู่.
เมื่อภิกษุเหล่านั้นทาสมณธรรม ตอนใกล้รุ่งก็โงกหลับ เสือตัวหนึ่งก็มาจับภิกษุไปกินทีละรูป ๆ. ภิกษุไร ๆ ก็
มิได้เปล่งแม้วาจาว่า เสือคาบผมแล้ว. ภิกษุถกู เสือกินไป ๑๕ รูป ด้วยอาการอย่างนี้ ถึงวันอุโบสถ ภิกษุที่เหลือก็ถาม
ว่าท่านอยู่ที่ไหน และรูเ้ รื่องแล้วก็กล่าวว่า ถูกเสือคาบควรบอกว่า บัดนี้เราถูกเสือคาบไป ๆ แล้วก็อยูก่ ันต่อไป.
ต่อมาเสือก็จับภิกษุหนุม่ รูปหนึ่ง โดยนัยก่อน. ภิกษุหนุ่มก็รอ้ งว่า เสือขอรับ. ภิกษุทั้งหลายก็ถือไม้เท้า และคบ
เพลิงติดตามหมายว่าจะให้มนั ปล่อย เสือก็ขึ้นไปยังเขาขาด ทางที่ภิกษุทั้งหลายไปไม่ได้ เริ่มกินภิกษุนั้น ตั้งแต่นิ้วเท้า.
ภิกษุทั้งหลายนอกนัน้ ก็ได้แต่กล่าวว่าสัปบุรษุ บัดนี้ กิจทีพ่ วกเราจะต้องทาไม่มีขึ้นชื่อว่าความวิเศษของภิกษุทงั้ หลาย
ย่อมปรากฏในฐานะเช่นนี้. ภิกษุหนุ่มนัน้ นอนอยูใ่ นปากเสือ ข่มเวทนาเจ็บปวด แล้วเจริญวิปัสสนา ตอนเสือกินถึงข้อ
เท้า เป็นพระโสดาบัน ตอนกินไปถึงหัวเข่าเป็นพระสกทาคามี ตอนเสือกินไปถึงท้อง เป็นพระอนาคามี ตอนเสือกินไป
ยังไม่ถึงหัวใจ ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา จึงเปล่งอุทาน ดังนี้ว่า
สีลวา วตฺตสมฺปนฺโน ป ฺ วา สุสมาหิโต
มุหุตฺต ปมาทมนฺวาย พฺยคฺเฆ โน รุทฺธมานโส
ป ฺชรสฺมึ โส คเหตฺวา สิลาย อุปรี กโต
กาม ขาทตุ ม พฺยคฺโฆ อฎฺ ิยา จ นฺหารุสฺส จ
กิเลเส เขปยิสฺสามิ
ผุสิสฺสามิ วิมุตฺติย
เรามีศีล ถึงพร้อมด้วยวัตร มีปญ
ั ญา
มีใจมัน่ คงดีแล้ว อาศัยความประมาท ครู่หนึง่
ทั้งที่มีใจไม่คิดร้ายในเสือ มันก็จับไว้ในกรงเล็บ
พาไปไว้บนก้อนหิน เสือจงกินเราถึงกระดูกและเอ็นก็ตามที
เราจักทากิเลสให้สนิ้ ไป จักสัมผัสวิมตุ ติ ดังนี้.
เรื่องทุกข์ ของพระปีตมิ ัลลเถระ
ภิกษุอีกรูปหนึง่ ชื่อ ปีติมัลลเถระ ครั้งเป็นคฤหัสถ์ ท่านถือธงมาเกาะลังกา ถึง ๓ รัชกาล เข้าเฝ้าพระราชาแล้ว
ได้รับพระราชานุเคราะห์
วันหนึ่ง เดินทางไปประตูศาลา ที่มที ี่นั่งปูด้วยเสื่อลาแพน ได้ฟังนตุมหากวรรค (ในสังยุตตนิกาย ขันธวาร
วรรค) ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูปไม่ใช่ของท่าน ท่านจงละรูปนั้นเสีย รูปนัน้ ท่านละได้แล้ว จักมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความสุข ตลอดกาลนาน ดัง่ นี้แล้วก็คิดว่า มิใช่รูปเท่านั้น เวทนาก็ไม่ใช่ของตน. เขาทาพระบาลีนนั้ ให้เป็นหัวข้อ
แล้วออกไปยังมหาวิหารขอบวชบรรพชาอุปสมบท แล้วกระทามาติกา ให้ทั้งสองคล่องแคล่ว พาภิกษุ ๓๐ รูปไปยังลาน
ณ ตาบลควปรปาลี กระทาสมณธรรม. เมื่อเท้าเดินไม่ไหว ก็คุกเข่าเดินจงกรม. ในคืนนั้น พรานเนื้อผู้หนึ่งสาคัญว่าเนือ้
ก็พุ่งหอกออกไป. หอกก็แล่นถูกท่านถึงทะลุ ท่านก็ให้เขาชักหอกออก เอาเกลียวหญ้าอุดปากแผลให้เขาจับตัวนั่งบน
8 / 97

มหาสติปัฏฐานสูตร รวมอรรถกถา 461222.doc

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

หลังแผ่นหิน ให้เขาเปิดโอกาส เจริญวิปัสสนา ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา พยากรณ์ แก่ภิกษุทงั้ หลายทีพ่ า
กันมาโดยให้เสียงไอ จาม เปล่งอุทานดังนี้ว่า
ภาสิต พุทฺธเสฎฺ สฺส สพฺพโลกคฺควาทิโน
น ตุมฺหากมิท รูปํ ต ชเหยฺยาถ ภิกฺขโว
อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชติ ฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตส วูปสโม สุโข
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ที่สรรเสริญกันว่า เลิศทุกแหล่งหล้า
ทรงภาษิตไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
รูปนี้มิใช่ของท่าน ท่านทั้งหลายพึงละรูปนั้นเสีย
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีเกิดและเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เกิดแล้วก็ดบั ความสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้น เป็นสุข ดังนี้.
มรรคนี้ย่อมเป็นไปเพื่อดับทุกข์เหมือนอย่างทุกข์ของพระติสสเถระ เป็นต้น เพียงเท่านี้ก่อน.
เรื่องโทมนัสของท้าวสักกะ
ก็ท้าวสักกะ จอมเทพ ทรงเห็นบุพพนิมิต ๕ ประการ ของพระองค์ถูกมรณภัยคุกคาม เกิดโทมนัส เข้าเฝ้าพระ
ผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามปัญหา. ท้าวเธอก็ดารงอยูใ่ นโสดาปัตติผลพร้อมด้วยเทวดาแปดหมื่นองค์ด้วยอานาจการ
วิสัชนาอุเบกขาปัญหา. เรื่องการอุบัติของท้าวเธอจึงกลับเป็นปกติอกี .
เรื่องโทมนัสของสุพรหมเทพบุตร
แม้สุพรหมเทพบุตร อันนางเทพอัปสรพันหนึ่ง ห้อมล้อม ก็เสวยสวรรคสมบัติ. ในจาพวกนางเทพอัปสรพัน
หนึ่งนัน้ นางเทพอัปสรห้าร้อยมัวเก็บดอกไม้จากต้น ก็จุติไปเกิดในนรก สุพรหมเทพบุตรราพึงว่าทาไม เทพอัปสร
เหล่านีจ้ ึงชักช้าอยู่ ก็รู้ว่าพวกนางไปเกิดในนรก จึงหันมาพิจารณาดูตัวเองว่า อายุเท่าไรแล้วหนอ ก็รู้ว่าตนจะสิ้นอายุ
จะไปเกิดในนรกนั้นด้วย ก็หวาดกลัว เกิดโทมนัสอย่างยิ่ง เห็นว่า พระบรมศาสดาเท่านัน้ จะยังความโทมนัสของเรานี้
ให้พินาศไป ไม่มีผู้อื่น แล้วก็พานางเทพอัปสรห้าร้อยทีเ่ หลือเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามปัญหาว่า
นิจฺจตุ ฺรสฺตมิท จิตฺต
นิจฺจพุ ฺพิคฺคมิท มโน
อนุปฺปนฺเนสุ กิจฺเจสุ
อโถ อุปฺปตฺติเตสุ จ
สเจ อตฺถิ อนุตฺรสฺต
ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต
จิตนี้สะดุง้ อยู่เป็นนิตย์ จิตใจนี้หวาดอยูเ่ ป็นนิตย์
ทั้งในกิจที่ยังไม่เกิด ทั้งในกิจทีเ่ กิดแล้ว
ถ้าหากว่าความไม่หวาดสะดุ้งมีอยู่
ขอพระองค์ที่ถูกทูลถามแล้ว
โปรดบอกความไม่หวาดสะดุ้งนัน้ แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด.
ลาดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ตรัสบอก สุพรหมเทพบุตร (ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค) ว่า
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นา ฺ ตฺร โพชฺฌา ตปสา นา ฺ ตฺร อินฺทฺริยสวรา
นา ฺ ตฺร สพฺพปฏินิสฺสคฺคา โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณิน
นอกจากปัญญาเครื่องรู้ ตปะเครื่องเผาความชั่ว
นอกจากความสารวมอินทรีย์
นอกจากความสละคืนทุกสิ่งทุกอย่าง
เราก็มองไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย ดังนี้.
ในที่สุดเทศนา สุพรหมเทพบุตรก็ดารงอยูใ่ นโสดาปัตติผล พร้อมด้วยนางเทพอัปสรห้าร้อยทาสมบัตินนั้ ให้
ถาวรแล้วกลับไปยังเทวโลก.
มรรคนี้อันบุคคลเจริญแล้ว บัณฑิตพึงทราบว่า ย่อมเป็นไปเพื่อดับโทมนัส เหมือนอย่างโทมนัสของท้าวสักกะ
เป็นต้น ดังกล่าวมานี้.
มรรคมีองค์ ๘ ที่เป็นอริยะ เรียกว่า ญายธรรม ในข้อที่วา่ ญายสฺส อธิคมาย เพื่อบรรลุญายธรรม ท่าน
อธิบายว่า เพื่อบรรลุ คือเพื่อถึงญายธรรมนัน้ . จริงอยู่ มรรค คือสติปัฏฐานทีเ่ ป็น โลกิยะเบื้องต้นนี้ อันบุคคลเจริญแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคทีเ่ ป็นโลกุตตร. เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า เพื่อบรรลุญายธรรม.
ข้อว่า เพื่อให้แจ้งพระนิพพาน ท่านอธิบายว่า เพื่อทาให้แจ้ง คือ เพื่อประจักษ์ด้วยตนเอง ซึ่งอมตธรรมที่ได้
ชื่อว่านิพพาน เพราะเว้นจากตัณหาเครื่องร้อยรัด. จริงอยู่ มรรคนี้ อันบุคคลเจริญแล้ว ย่อมยังการทาให้แจ้งพระ
นิพพานให้สาเร็จไปตามลาดับ. เพราะฉะนั้น พระผู้มพี ระภาคเจ้าจึงตรัสว่า เพื่อทาให้แจ้งพระนิพพาน ดังนี้.
ในพระสูตรนั้น ถึงเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายแล้ว ข้อที่ว่า เพื่อก้าว
ล่วงโสกะ และปริเทวะเป็นต้น ก็เป็นอันสาเร็จใจความได้ก็จริง แต่ยกเว้นผู้ฉลาดรู้ข้อยุติของคาสั่งสอนเสียแล้วก็ไม่
ปรากฏแก่คนอื่น ๆ ได้ แต่พระผู้มีพระภาคเจ้า หาได้ทรงทาให้ชนผู้ฉลาดรู้ข้อยุติของคาสั่งสอนเสียก่อนแล้ว ทรงแสดง
ธรรมในภายหลังไม่ หากแต่ทรงยังชนทั้งหลายให้รู้อรรถะนั้น ๆ ด้วยสูตรนัน้ ๆ เลยทีเดียว เพราะฉะนั้น ในทีน่ ี้ เอกาย
นมรรค จะยังอรรถใด ๆ ให้สาเร็จได้ ก็ทรงแสดงอรรถนั้น ๆ ให้ปรากฏจึงตรัสข้อว่า เพื่อก้าวล่วงโสกะ และปริเทวะเป็น
ต้น. หรืออีกนัยหนึ่ง ความหมดจดของสัตว์ทั้งหลาย ย่อมเป็นไปได้ด้วยเอกายนมรรค ความหมดจดนั้น ย่อมมีได้ด้วย
ความก้าวล่วงโสกะ และปริเทวะ ความก้าวล่วงโสกะ และปริเทวะ ย่อมมีได้ด้วยความดับทุกข์ และโทมนัส ความดับ
ทุกข์และโทมนัส ย่อมมีได้ด้วยการบรรลุญายธรรม การบรรลุญายธรรม ย่อมมีได้ด้วยการทาให้แจ้งพระนิพพาน
เพราะฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงลาดับการอันนี้ จึงตรัสว่า เพือ่ ความหมดจดของสัตว์ทงั้ หลาย แล้วตรัส ข้อว่า เพื่อก้าว
ล่วงโสกะ
อีกนัยหนึ่ง คาที่กล่าวมานี้เป็นการพรรณนาคุณของ เอกายนมรรค. เปรียบเหมือนอย่างว่า พระผู้มีพระภาค
เจ้าได้ตรัสคุณด้วยบททั้ง ๘ ด้วย ฉฉักกเทศนา (ฉฉักกสูตร มัชฌิมนิกายอุปริปณ
ั ณาสก์) ว่า ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย
เราจักแสดงแก่ท่านทั้งหลาย ถึงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในเบื้องปลาย จักประกาศพรหมจรรย์
อันบริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ คือ ฉฉักกธรรม ๖ ดังนี้ ฉันใด และตรัสคุณด้วยบททั้ง ๙
ด้วย อริยวังสเทศนา (อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต) ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยวงศ์ ๔ เหล่านี้รกู้ ันว่า เลิศมีมานาน
เป็นวงศ์พระอริยะ เป็นของเก่า ในอดีตก็ไม่มใี ครรังเกียจไม่เคยรังเกียจ ในปัจจุบันก็ไม่รังเกียจกัน ในอนาคตก็จกั ไม่
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รังเกียจกัน สมณพราหมณ์ผู้รกู้ ็ไม่เกลียด แล้วดังนี้ ฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสคุณของ เอกายนมรรค แม้อัน
นี้ด้วยบททั้ง ๗ มีว่า เพื่อหมดจดของสัตว์ทั้งหลาย เป็นต้นก็ฉันนัน้ .
ถ้าจะถามว่าเพราะเหตุใด ก็ตอบได้ว่า เพื่อให้เกิดอุตสาหะ แก่ภิกษุเหล่านั้น. จริงอยู่ภิกษุเหล่านัน้ ฟังการตรัส
คุณ (ของเอกายนมรรค) รู้ว่า มรรคนี้นาไปเสียซึ่ง อุปทั ทวะ ๔ คือ โสกะ อันเป็นเครื่องเผาใจ ปริเทวะ อันเป็นการพิไร
ราพัน ทุกขะ อันเป็นความไม่สาราญทางกาย โทมนัส อันเป็นความไม่สาราญทางใจ นามาซึ่งคุณวิเศษ ๓ คือ วิสุทธิ
ญายธรรม พระนิพพาน ดังนี้แล้วก็เกิดอุตสาหะ สาคัญเทศนานี้ว่า ควรเล่า ควรเรียน ควรทรงจา ควรบอกกล่าว และ
จักสาคัญมรรคอันนี้ว่า ควรเจริญ. เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคุณ (ของเอกายนมรรค) เพื่อให้เกิด
อุตสาหะ แก่ภกิ ษุเหล่านั้น เหมือนพ่อค้าผ้ากัมพลเป็นต้น โฆษณาคุณภาพของผ้ากัมพล เป็นต้นฉะนั้น.
เหมือนอย่างว่า แม้ว่าพ่อค้าผ้ากัมพลอันมีค่านับแสน โฆษณาว่า โปรดซื้อผ้ากัมพล มนุษย์ทั้งหลายก็ยังไม่
ทราบก่อนดอกว่า ผมคนก็มี ผ้ากัมพลทาด้วยขนสัตว์ก็มีเป็นต้น มันมีกลิ่นสาบสัมผัสหยาบ แต่ก็เรียกว่า ผ้ากัมพล
เหมือนกัน ต่อเมื่อใดพ่อค้านั้นโฆษณาว่าผ้ากัมพลสีแดงทาในแคว้นคันธาระละเอียดสดใส สัมผัสละมุน เมื่อนัน้ ถ้ามี
เงินพอก็จะซื้อเอา มีไม่พอ ก็อยากจะชม ฉันใด แม้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนทางนีเ้ ป็น
ทางเดียวดังนี้ ก็ยังไม่ปรากฏก่อนดอกว่า หนทางไหน ด้วยว่าแม้หนทางที่ไม่นาสัตว์ออกจากทุกข์มีประการต่าง ๆ ก็
เรียกกันว่า หนทางเหมือนกัน แต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายดังนี้ เป็นต้น ภิกษุ
ทั้งหลายก็ทราบว่าหนทางนีน้ าเสียซึ่ง อุปัทวะ ๔ นามาซึง่ คุณวิเศษ ๓ แล้วก็เกิดอุตสาหะ สาคัญเทศนานี้ว่า ควรเล่า
ควรเรียน ควรทรงจา ควรบอกกล่าว และจักสาคัญมรรคอันนี้ว่า ควรเจริญ เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อ
จะตรัสคุณ (ของเอกายนมรรค) จึงตรัสว่าเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลาย เป็นต้น.
อนึ่ง ข้ออุปมาว่าด้วยพ่อค้าผ้ากัมพลสีเหลือง อันมีค่าแสน นามาเปรียบฉันใด ในข้อนีก้ ็ควรนาข้ออุปมาว่า
ด้วยพ่อค้า ทองชมพูนุทสีสุก แก้วมณีกรองน้าให้ใส แก้วมุกดาที่บริสุทธิ์ ผ้าขนสัตว์ และแก้วประพาฬเป็นต้น เอามา
เปรียบฉันนัน้ .
คาว่า ยทิท เป็นศัพท์นิบาต. ศัพท์นบิ าตนั้น มีความดังนี้ว่า เหล่านีใ้ ด (เย อิเม).
คาว่า จตฺตาโร (๔) เป็นศัพท์กาหนดจานวน. ด้วยจานวนนัน้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการกาหนดจานวน
สติปัฏฐานว่า ไม่ต่ากว่านั้น ไม่สูงกว่านั้น.
คาว่า สติปฏั ฐานทั้งหลาย ได้แก่ สติปฏั ฐาน ๓ คือ อารมณ์แห่งสติก็มี ความที่พระบรมศาสดาทรง
ล่วงเลยความยินร้ายและยินดีในพระสาวกทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติ ๓ อย่างก็มี ตัวสติก็มี.
อารมณ์แห่งสติ เรียกว่า สติปัฏฐาน ได้ในบาลีเป็นต้น (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับไปแห่ง สติปฏั ฐาน ๔ ท่านทั้งหลายจงฟัง ฯลฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ความเกิดแห่งกายเป็นอย่างไร ความเกิดแห่งกาย ก็เพราะอาหารก่อให้เกิด ดังนี้. อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า สติปฏั ฐาน ได้
ในบาลี (ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค) เป็นต้นว่า กายเป็นที่ปรากฏมิใช่สติ สติเป็นที่ปรากฏด้วย เป็นตัวสติด้วย. คา
นั้นมีความดังนี้. ชื่อว่า ปัฏฐาน เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า เป็นที่ตั้งในที่นี้. ถามว่า อะไรตั้ง. ตอบว่า สติ. ที่ตั้งอยู่แห่ง
สติ ชื่อว่า สติปัฏฐาน. อีกนัยหนึ่ง ความตั้งเป็นประธาน เหตุนั้นจึงชื่อว่า ปัฏฐาน. ความตั้งแห่งสติ ชื่อว่า สติปัฏ
ฐานเหมือนอย่างการยืนของช้าง การยืนของม้าเป็นต้น.
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ความที่พระบรมศาสดาทรงล่วงเลยความยินร้าย และความยินดีในพระสาวกทั้งหลาย ผู้ปฏิบตั ิ ๓ อย่าง
เรียกว่า สติปฏั ฐาน ได้ในบาลี (สฬายตน วิภังสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปณ
ั ณาสก์) นี้ว่า
สติปัฏฐาน ๓ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูเ้ ป็นพระอริยะ ทรงเสพสติปัฏฐานไรเล่า เมื่อทรงเสพสติปัฏฐาน ไรเล่า
จึงเป็นพระศาสดา สมควรสอนพระสาวกดังนี้.
คานั้นมีความดังนี้ ชื่อว่าปัฏฐาน เพราะเป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ อธิบายว่า ควรให้เป็นไป. ถามว่า เพราะเป็น
ธรรมที่ควรตั้งไว้ด้วยอะไร. ตอบว่า ด้วยสติ. การตั้งไว้ด้วยสติ ชื่อว่า สติปัฏฐาน
ก็สติเท่านัน้ เรียกว่า สติปัฏฐาน ได้ในบาลี (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) เป็นต้นว่า สติปัฏฐาน ๔ อันบุคคล
เจริญแล้วทาให้มากแล้ว ย่อมยังสัมโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ ดังนี้.
คานั้นมีความดังนี้ ธรรมชาติใดตั้งอยู่ทั่ว อธิบายว่า เข้าไปตั้งมั่น คือแล่นเป็นไป เหตุนั้นธรรมชาตินนั้ ชื่อ
ว่าปัฏฐาน. สตินั้นเอง ชื่อว่าสติปัฏฐาน.
อีกนัยหนึ่ง ทีช่ ื่อว่า สติ เพราะอรรถว่า ระลึกได้ ที่ชื่อว่าปัฏฐาน เพราะอรรถว่า เข้าไปตั้งไว้. เพราะฉะนัน้
สตินั้นด้วย ปัฏฐานด้วย เพราะเหตุนนั้ จึงชื่อว่าสติปัฏฐาน. ในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาสติปัฏ
ฐานอันนี้.
ถามว่า หากเป็นเช่นนั้นเหตุไร คาว่าสติปัฏฐานทั้งหลายจึงเป็นคาพหูพจน์.
ตอบว่า เพราะต้องมีสติมาก เป็นความจริง สติเหล่านั้นมีมาก เพราะต่างแห่งอารมณ์.
ถามว่า แต่เหตุไรคาว่ามรรค จึงเป็นเอกวจนะ.
ตอบว่า เพราะมีทางเดียว ด้วยอรรถว่า เป็นมรรค. เป็นความจริง สติเหล่านั้นแม้มี ๔ ก็นบั ว่าทางเดียว ด้วย
อรรถว่าเป็นมรรค. สมจริงดังทีท่ ่านกล่าวไว้ว่า ถามว่า ในคาว่ามรรค ที่ชื่อว่ามรรค เพราะอรรถว่าอะไร ตอบว่า เพราะ
อรรถว่าเป็นเครื่องไปสู่พระนิพพานด้วย เพราะอรรถว่า ผู้ตอ้ งการพระนิพพานจะพึงค้นหาด้วย. สติทั้ง ๔ นัน้ ทากิจให้
สาเร็จ ในอารมณ์ทั้งหลาย มีกายเป็นต้นจึงถึงพระนิพพานในภายหลัง แต่ผู้ต้องการพระนิพพานทั้งหลาย จาต้อง
ดาเนินไปตั้งแต่ต้นมา เพราะฉะนัน้ สติทั้ง ๔ จึงเรียกว่า หนทางเดียว. เทศนาพร้อมด้วยอนุสนธิ ย่อมมีด้วยการอนุสนธิ
คาว่าสติ เหมือนดังในบาลีทั้งหลาย (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) เป็นต้นว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมรรค
เป็นเครื่องกาจัดกองทัพมาร เธอจงฟัง มรรคนั้นเป็นเครื่องกาจัดกองทัพมารเป็นอย่างไร คือสัมโพชฌงค์ ๗ ดังนี้. คาว่า
มรรคเป็นเครื่องกาจัดกองทัพมาร และคาว่าสัมโพชฌงค์ ๗ โดยอรรถก็เป็นอันเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านัน้ ฉัน
ใด คาว่า เอกายนมรรค กับคาว่า สติปัฏฐาน ๔ โดยอรรถก็เป็นอันเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น ก็ฉนั นัน้
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า เป็นเอกวจนะ ก็เพราะเป็นทางเดียว ด้วยอรรถว่าเป็นมรรค เป็นพหุวจนะ ก็เพราะมี
สติมาก โดยความต่างแห่งอารมณ์.
ถามว่า ก็เพราะเหตุไร พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสติปัฏฐานว่ามี ๔ ไม่หย่อนไม่ยิ่ง.
ตอบว่า ก็เพราะจะทรงให้เป็นประโยชน์เกื้อกูล แก่เวไนยสัตว์.
แท้จริง ในจาพวกเวไนยสัตว์ที่เป็น
- ตัณหาจริต
- ทิฏฐิจริต
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- ผู้เป็นสมถยานิก (ผู้มีสมถะเป็นยาน) และ
- วิปัสสนายานิก (ผู้มีวิปัสสนาเป็นยาน)
ที่เป็นไปโดยส่วนทั้งสอง คือ
- ปัญญาอ่อน และ
- ปัญญากล้า
กายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน มีอารมณ์หยาบเป็นทางหมดจด สาหรับเวไนยสัตว์ผู้มตี ัณหาจริต มีปัญญา
อ่อน
เวทนานุปสั สนาสติปัฏฐาน มีอารมณ์ละเอียดเป็นทางหมดจด สาหรับเวไนยสัตว์ผู้มีตณ
ั หาจริต มี
ปัญญากล้า
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ที่มีอารมณ์ไม่แยกออกมากนักเป็นทางหมดจด สาหรับเวไนยสัตว์ผมู้ ีทิฏฐิ
จริต มีปญ
ั ญาอ่อน
ธัมมานุปสั สนาสติปัฏฐาน ที่มีอารมณ์แยกออกมากเป็นทางหมดจด สาหรับเวไนยสัตว์ ผู้มีทิฏฐิจริต มี
ปัญญากล้า
อนึ่ง
สติปฏั ฐาน ข้อที่ ๑ ที่มีนมิ ิตอันจะพึงบรรลุได้โดยไม่ยาก เป็นทางหมดจด สาหรับเวไนยสัตว์ผู้เป็นสมถ
ยานิก มีปญ
ั ญาอ่อน
สติปฏั ฐาน ข้อที่ ๒ เพราะไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์อย่างหยาบ จึงเป็นทางหมดจดสาหรับเวไนยสัตว์ผู้เป็น
สมถยานิก มีปัญญากล้า
สติปฏั ฐาน ข้อที่ ๓ มีอารมณ์ที่แยกออกไม่มากนัก เป็นทางหมดจด สาหรับเวไนยสัตว์ผู้เป็นวิปัสสนายา
นิก มีปัญญาอ่อน
สติปฏั ฐาน ข้อที่ ๔ มีอารมณ์ที่แยกออกมาก เป็นทางหมดจดสาหรับเวไนยสัตว์ผู้เป็นวิปัสสนายานิกมี
ปัญญากล้า
เพราะเหตุดังนัน้ จึงกล่าวว่า สติปัฏฐานมี ๔ เท่านั้น ไม่หย่อนไม่ยิ่ง.
อีกอย่างหนึ่ง ทีต่ รัสว่า สติปัฏฐานมี ๔ ก็เพื่อละเสียซึ่งวิปัลลาสความสาคัญผิดว่า งาม สุข เที่ยง และ
เป็นตัวตน.
- แท้จริงกายเป็นอสุภะ ไม่งาม แต่สตั ว์ทั้งหลายก็ยังสาคัญว่างาม ในกายนั้น. ด้วยทรงแสดงความไม่
งามในกายนั้นแก่สัตว์เหล่านั้น จึงตรัสสติปัฏฐานข้อที่ ๑ เพื่อละวิปัลลาสนั้นเสีย.
- และในเวทนาเป็นต้น ที่สัตว์ยดึ ถือว่าสุข เที่ยง เป็นตัวตน เวทนาก็เป็นทุกข์ จิตไม่เที่ยง ธรรม
ทั้งหลายเป็นอนัตตา. แต่สัตว์ทั้งหลายก็ยังสาคัญว่า สุข เที่ยงเป็นตัวตน ในเวทนา จิต ธรรมนั้น ด้วย
ทรงแสดงความเป็นทุกข์ เป็นต้น ในเวทนา จิต ธรรมนัน้ แก่สัตว์เหล่านั้นจึงตรัสสติปัฏฐาน ๓ ทีเ่ หลือ
เพื่อละวิปลั ลาสเหล่านั้นเสีย
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า ทีต่ รัสว่า สติปัฏฐาน ๔ ไม่หย่อนไม่ยิ่ง ก็เพื่อละความสาคัญผิดว่า งาม สุข
เที่ยง และตัวตนเสีย ดังทีก่ ล่าวมานี้. มิใช่เพื่อละวิปลั ลาสอย่างเดียวเท่านั้น บัณฑิตพึงทราบว่า ที่ตรัสสติปัฏฐาน
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๔ ก็ เพื่อละ โอฆะ โยคะ อาสวะ คัณฐะ อุปาทาน และอคติ อย่างละ ๔ ด้วย เพื่อกาหนดรู้อาหาร ๔ อย่าง
ด้วย พึงทราบในที่มาในปกรณ์ (บาลี) เท่านี้ก่อน.
ส่วนในอรรถกถาท่านกล่าวว่า สติปัฏฐาน
- มีอันเดียวเท่านั้น โดยเป็นความระลึกและโดยเป็นที่ประชุมลงเป็นอันเดียวกัน
- มี ๔ ด้วยอานาจอารมณ์.
เปรียบเหมือนพระนครมี ๔ ประตู คนที่มาแต่ทศิ ตะวันออก นาสิ่งของที่อยู่ทางทิศตะวันออก มาเข้าพระนคร
ทางประตูทศิ ตะวันออก คนที่มาแต่ทิศใต้ ทิศตะวันตกก็เหมือนกัน คนที่มาแต่ทศิ เหนือก็นาสิ่งของที่อยู่ทางทิศเหนือ
มาเข้าพระนครทางประตูทิศเหนือ ฉันใด ข้ออุปไมยนี้ก็ฉันนั้น.
จริงอยู่นิพพานเปรียบเหมือน นคร
โลกุตตรมรรคมีองค์แปด เปรียบเหมือน ประตูพระนคร
สติปฏั ฐานมีกาย เป็นต้น เปรียบเหมือน ทิศทั้งหลายมีทิศตะวันออก เป็นต้น.
ก็คนที่มาแต่ทิศตะวันออก นาสิ่งของที่อยูท่ างทิศตะวันออกมาเข้าพระนครทางประตูทิศตะวันออก ฉันใด ผู้
ปฏิบัติโดยมุขแห่งกายานุปัสสนา เจริญกายานุปัสสนา ๑๔ วิธี ย่อมหยั่งลงสู่พระนิพพานอันเดียวกันนัน่ เอง ด้วย
อริยมรรคที่เกิดจากอานุภาพแห่งการเจริญกายานุปัสสนา ก็ฉันนัน้ .
คนที่มาแต่ทิศใต้ นาสิ่งของที่อยูท่ างทิศใต้ย่อมเข้ามาสู่พระนครทางประตูทิศใต้ ฉันใด ผู้ปฏิบตั ิโดยมุขแห่ง
เวทนานุปัสสนา เจริญเวทนานุปัสสนา ๙ วิธี ย่อมหยั่งลงสู่พระนิพพานอันเดียวกันนัน่ เอง ด้วยอริยมรรคทีเ่ กิดจาก
อานุภาพแห่งการเจริญเวทนานุปัสสนาก็ฉนั นั้น.
คนที่มาแต่ทิศตะวันตก นาสิ่งของที่อยูท่ างทิศตะวันตก ย่อมเข้ามาสู่พระนครทางประตูทิศตะวันตกฉันใด ผู้
ปฏิบัติโดยมุขแห่งจิตตานุปัสสนา เจริญจิตตานุปสั สนา ๑๖ วิธี ย่อมหยั่งลงสูพ่ ระนิพพานอันเดียวกันนั้นเอง ด้วย
อริยมรรค ที่เกิดจากอานุภาพแห่งการเจริญจิตตานุปัสสนาฉันนั้น.
คนที่มาแต่ทิศเหนือ นาสิ่งของที่อยูท่ างทิศเหนือ ย่อมเข้ามาสู่พระนครทางประตูทิศเหนือฉันใด ผู้ปฏิบัติโดย
มุขแห่งธัมมานุปัสสนา เจริญธัมมานุปัสสนา ๕ วิธี ย่อมหยั่งลงสู่พระนิพพานอันเดียวกันนัน้ เอง ด้วยอริยมรรค ที่เกิด
จากอานุภาพแห่งการเจริญธัมมานุปัสสนาก็ฉันนั้น.
บัณฑิตพึงทราบว่า ทีท่ ่านกล่าวว่า สติปัฏฐานมี อันเดียวเท่านัน้ ก็ด้วยอานาจความระลึกได้ อย่างหนึ่ง
ด้วยอานุภาพประชุมลงสู่ความเป็นอันเดียวกันหนึ่ง ทีก่ ล่าวว่ามี ๔ ก็โดยจัดตามอารมณ์ ดังกล่าวมาฉะนี้.
คาว่า มี ๔ เป็นอย่างไร เป็นคาถามด้วยหมายจะตอบ (ถามเองตอบเอง).
คาว่า ในธรรมวินัยนี้ คือ ในพระศาสนานี.้
คาว่า ภิกฺขเว นั้น เป็นคาเรียกบุคคลผู้รับธรรม.
คาว่า ภิกษุนั้น เป็นคาแสดงถึงบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยข้อปฏิบตั .ิ เทวดา และมนุษย์ แม้เหล่าอื่น ก็
ดาเนินการปฏิบัติให้พร้อมเหมือนกัน. แต่ที่ตรัสว่า ภิกษุ ก็เพราะเป็นผู้ประเสริฐอย่างหนึ่ง เพราะทรงแสดงภาวะ
ของภิกษุด้วยการปฏิบตั ิอย่างหนึง่ . เป็นความจริง ในบุคคลทั้งหลาย ผู้รับคาสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ภิกษุ
เป็นผู้ประเสริฐ เพราะเป็นประหนึ่งภาชนะรองรับคาสั่งสอนมีประการต่าง ๆ เพราะฉะนั้น จึงตรัสว่า ภิกษุ
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เพราะเป็นผู้ประเสริฐ. แต่เมื่อทรงถือเอาภิกษุแล้วคนทั้งหลายที่เหลือก็เป็นอันทรงถือเอาด้วย เหมือนอย่างในการเสด็จ
พระราชดาเนิน เป็นต้น เหล่าราชบริพารนอกนั้น ก็เป็นอันท่านรวมไว้ด้วยศัพท์ว่า ราช. ผู้ใดปฏิบัติข้อปฏิบัตนิ ี้ ผู้นั้น
ย่อมชื่อว่า ภิกษุ เพราะฉะนัน้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุ ก็เพราะจะทรงแสดงภาวะของภิกษุด้วยการปฏิบัติ.
เป็นความจริง ผู้ปฏิบัตจิ ะเป็นเทวดา หรือมนุษย์ก็ตาม ย่อมนับได้ว่า เป็นภิกษุทั้งนั้น. เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ (ในธรรม
บท ขุททกนิกาย) ว่า
อลงฺกโตฺ เจปิ สม จเรยฺย
สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจารี
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ
โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกฺขุ
หากว่าบุคคลมีธรรมประดับแล้ว
เป็นผู้สงบแล้ว ฝึกแล้ว เป็นคนแน่ เป็นพรหมจารี
เลิกอาชญากรรมในสัตว์ทั้งปวง
พึงประพฤติสม่าเสมออยู่ไซร้
ผู้นั้นก็ชื่อว่า พราหมณ์ ผู้นนั้ ก็ชื่อว่า สมณะ
ผู้นั้นก็ชื่อว่า ภิกษุ ดังนี้.
คาว่า ในกาย คือ ในรูปกาย. จริงแล้ว รูปกายในที่นนั้ ท่านประสงค์เอาว่า กาย เพราะอรรถว่า เป็นที่รวม
แห่งอวัยวะน้อยใหญ่ และธรรมทั้งหลายมีผม เป็นต้น เหมือนตัวของช้างตัวของรถเป็นต้น. ทีช่ ื่อว่ากายเพราะ
อรรถว่าเป็นที่รวมฉันใด ที่ชื่อว่ากาย เพราะอรรถว่าเป็นแหล่งที่มาของสิ่งที่น่ารังเกียจฉันนัน้ . จริงแล้ว กายนั้น เป็น
แหล่งที่มาของสิ่งน่ารังเกียจ คือน่าเกียจอย่างยิ่งแม้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากาย. คาว่าเป็นแหล่งที่มา คือเป็นถิ่นเกิด
ใจความของคาในคาว่า เป็นแหล่งที่มานั้น มีดงั นี้ ธรรมชาติทั้งหลายมาแต่กายนัน้ เหตุนนั้ กายนั้นจึงชื่อว่า เป็น
แหล่งที่มา. อะไรมา. สิ่งอันน่าเกลียดทั้งหลายมีผม เป็นต้น ย่อมมา. ชื่อว่า อายะ เพราะเป็นแหล่งมาแห่งสิ่งน่า
เกลียดทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้.
คาว่า พิจารณาเห็นกาย หมายความว่า มีปกติพิจารณาเห็นในกาย หรือพิจารณาเห็นกาย. พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าแม้จะตรัสว่า ในกายแล้ว บัณฑิตพึงทราบว่าทรงกระทาศัพท์ว่ากาย ครั้งที่สองว่า พิจารณาเห็นกายอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อทรงแสดงการกาหนด และการแยกออกจากก้อน เป็นต้น โดยไม่ปนกัน. ภิกษุพิจารณาเห็น
เวทนาในกาย หรือพิจารณาเห็นจิตในกายหรือพิจารณาเห็นธรรมในกายหามิได้ ที่แท้พิจารณาเห็นกายในกาย
ต่างหากเพราะฉะนั้น จึงเป็นอันทรงแสดงการกาหนดไม่ปนกัน ด้วยทรงแสดงอาการ คือ พิจารณาเห็นกายในวัตถุที่
นับว่ากาย. มิใช่พิจารณาเห็นธรรมอย่างหนึ่ง ที่พ้นจากอวัยวะน้อยใหญ่ในกาย ทั้งมิใช่พจิ ารณาเห็นเป็นหญิง
หรือเป็นชาย ที่พน้ จากผมขนเป็นต้น. จริงอยูใ่ นข้อนัน้ กายแม้อันใด ทีน่ ับว่าเป็นที่รวมของภูตรูป และอุปาทายรูป
มีผมขนเป็นต้น มิใช่พิจารณาเห็นธรรมอย่างหนึ่งทีพ่ ้นจากภูตรูป และอุปาทายรูป ที่แท้
- พิจารณาเห็นกายเป็นที่รวมอวัยวะน้อยใหญ่ในกายแม้อันนั้น เหมือนพิจารณาเห็นส่วนประกอบของ
รถฉะนั้น
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- พิจารณาเห็นกายเป็นที่รวมของ ผม ขน เป็นต้น เหมือนพิจารณาเห็นส่วนน้อยใหญ่ของพระนคร
- พิจารณาเห็นกายเป็นที่รวมของภูตรูป และ อุปาทายรูป เหมือนแยกใบและก้านของต้นกล้วย และ
เหมือน แบกามือที่วางเปล่าฉะนั้น
เพราะฉะนั้นจึงเป็นอันทรงแสดงการแยกออกจากก้อน ด้วยทรงแสดงวัตถุที่นับได้วา่ กาย โดยเป็นที่
รวมโดยประการต่าง ๆ นั่นแล้ว. ความจริง กายหรือชายหญิง หรือธรรมไร ๆ อื่นที่พ้นจากกายอันเป็นที่รวมดังกล่าว
แล้ว หาปรากฏในกายนั้นไม่ แต่สัตว์ทั้งหลาย ก็ยึดมันผิด ๆ โดยประการนั้น ๆ ในกายที่สักว่าเป็นที่รวมแห่งธรรม
ดังกล่าวแล้ว อยู่นั่นเอง. เพราะฉะนัน้ พระโบราณาจารย์ทงั้ หลายจึงกล่าวว่า
ย ปสฺสติ น ต ทิฎฺ
ย ทิฎฺ ต น ปสฺสติ
อปสฺส พชฺฌเต มูฬฺโห พชฺฌมาโน น มุจฺจติ
บุคคลเห็นสิ่งใด สิ่งนัน้ ก็ไม่ได้เห็น
สิ่งใดเห็นแล้วก็ไม่เห็นสิง่ นั้น
เมื่อไม่เห็นก็หลงติด
เมื่อติดก็ไม่หลุดพ้น ดังนี้.
ท่านกล่าวคานี้ ก็เพื่อแสดงการแยกออกจากก้อนเป็นต้น. ด้วยศัพท์ว่าอาทิเป็นต้น ในคานี้บณ
ั ฑิตพึงทราบ
ความดังนี้. ก็ภิกษุนี้ พิจารณาเห็นกายในกายนีเ้ ท่านัน้ ท่านอธิบายว่า มิใช่พิจารณาเห็นธรรมอย่างอื่น. คนทั้งหลายแล
เห็นน้าในพยับแดด แม้ที่ไม่มีน้าฉันใด ภิกษุพจิ ารณาเห็นกายอันนี้ว่าเป็นของไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ไม่สวยงาม
ว่าเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นตัวตน และสวยงาม ฉันนั้น หามิได้ ที่แท้ พิจารณาเห็นกาย ท่านอธิบายว่า พิจารณาเห็น
กายเป็นที่รวมของอาการ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตน และไม่สวยงามต่างหาก.
อีกอย่างหนึ่ง ก็กายอันนีใ้ ด ทีท่ ่านกล่าวไว้ข้างหน้าว่า มีลมอัสสาสะปัสสาสะ เป็นต้น มีกระดูกที่ปน่ เป็นที่สุด
ตามนัย พระบาลีเป็นต้นว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปป่าก็ดี ฯลฯ เธอมีสติหายใจเข้า ดังนี้ และกาย
อันใดทีท่ ่านกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามรรค (ขุททกนิกาย) ว่า ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายคือดิน กายคือ
น้า กายคือไฟ กายคือลม กายคือผม กายคือขน กายคือผิวหนัง กายคือหนัง กายคือเนื้อ กายคือเลือด กายคือเอ็น
กายคือกระดูก กายคือเยื่อในกระดูก โดยความเป็นของไม่เที่ยง ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบเนื้อความของกายนัน้ ทั้งหมด
แม้อย่างนี้ว่า ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย โดยพิจารณาเห็นในกายอันนี้เท่านั้น.
อีกอย่างหนึ่ง พึงทราบความอย่างนี้ว่า พิจารณาเห็นกาย ที่นับว่าเป็นที่รวมแห่งธรรมมีผมเป็นต้นใน
กาย โดยไม่พิจารณาเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่พึงถือว่าเป็นเรา เป็นของเราในกาย แต่พจิ ารณาเห็นกายนัน้ ๆ
เท่านัน้ เป็นที่รวมแห่งธรรมต่าง ๆ มีผม ขนเป็นต้น.
อนึ่ง พึงทราบความอย่างนี้ว่า พิจารณาเห็นกายในกาย แม้โดยพิจารณาเห็นกายที่นับว่าเป็นที่รวมแห่งอาการ
มีลักษณะไม่เที่ยง เป็นต้น ทัง้ หมดทีเดียวซึ่งมีนัยทีม่ าในปฏิสัมภิทามรรค ตามลาดับบาลี เป็นต้นว่า พิจารณาเห็นใน
กายนี้ โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง ไม่ใช่โดยเป็นของเทีย่ ง ดังนี้. จริงอย่างนั้นภิกษุผปู้ ฏิบัติ ปฏิปทา คือพิจารณาเห็น
กายในกายรูปนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายอันนี้โดยเป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่เห็นโดยเป็นของเที่ยง พิจารณาเห็นโดยเป็นทุกข์
ไม่ใช่เห็นโดยเป็นสุข พิจารณาเห็นโดยมิใช่ตัวตน ไม่ใช่เห็นเป็นตัวตน ด้วยอานาจ อนุปสั สนา (การพิจารณาเห็น)
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๗ ประการ มีพจิ ารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้น ย่อมเบื่อหน่าย มิใช่ยนิ ดี ย่อมคลายกาหนัด มิใช่กาหนัด ย่อมดับ
ทุกข์ มิใช่ก่อทุกข์ ย่อมสละ มิใช่ยึดถือ. ภิกษุนั้น
1. เมื่อพิจารณาเห็นกายอันนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละนิจจสัญญาความสาคัญว่าเที่ยงเสียได้
2. เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละทุกขสัญญาความสาคัญว่าเป็นสุขเสียได้
3. เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตน ย่อมละอัตตสัญญาความสาคัญว่าเป็นตัวตนเสียได้
4. เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมละความยินดีเสียได้
5. เมื่อคลายกาหนัด ย่อมละความกาหนัดเสียได้
6. เมื่อดับทุกข์ ย่อมละเหตุเกิดทุกข์เสียได้
7. เมื่อสละ ย่อมละความยึดถือเสียได้ ดังนี้
พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้.
คาว่า อยู่ คือ เป็นไปอยู่.
คาว่า มีเพียร มีอรรถว่า สภาพใดย่อมแผดเผากิเลสทั้งหลายในภพทั้ง ๓ เหตุนนั้ สภาพนั้น ชื่อว่า อาตาปะ
แผดเผากิเลส คานีเ้ ป็นชื่อของความเพียร. ความเพียรของผู้นั้นมีอยู่ เหตุนนั้ ผู้นั้นชื่อว่า อาตาปีมีความเพียร.
คาว่า มีสัมปชัญญะ คือ ผู้ประกอบด้วยความรู้ที่นับว่า สัมปชัญญะ.
คาว่า มีสติ คือ ประกอบด้วยสติกากับกาย.
ก็ภิกษุรูปนี้
- กาหนดอารมณ์ด้วยสติ
- พิจารณาเห็นด้วยปัญญา
ธรรมดาว่าปัญญาพิจารณาเห็นของผู้เว้นจากสติ ย่อมมีไม่ได้ ด้วยเหตุนั้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงตรัส
(สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าสติแลจาปรารถนาในทีท่ ั้งปวง เพราะฉะนั้น ในที่นี่
จึงตรัสว่า ย่อมพิจารณา เห็นกายในกายอยู่ ดังนี้. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นอันทรงอธิบาย ด้วยประการฉะนี้.
อีกอย่างหนึ่ง
- ความท้อแท้ภายใน ย่อมทาอันตรายแก่ผู้ไม่มีความเพียร
- ผู้ไม่มีสัมปชัญญะ ย่อมหลงลืมในการกาหนดอุบาย ในการงดเว้นสิ่งที่มิใช่อุบาย
- ผู้มีสติหลงลืมแล้ว ย่อมไม่สามารถในการกาหนดอุบาย และในการสละสิ่งที่ไม่ใช่อุบาย
ด้วยเหตุนั้น กัมมัฏฐานนั้น ของภิกษุนนั้ ย่อมไม่สาเร็จ เพราะฉะนั้น กัมมัฏฐานนั้น ย่อมสาเร็จด้วยอานุภาพ
แห่งธรรมเหล่าใด เพื่อทรงแสดงธรรมเหล่านัน้ พึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มีเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ.
ทรงแสดงกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน และองค์แห่งสัมปโยคะ
บัดนี้เพื่อจะทรงแสดงองค์แห่งการละ จึงตรัสว่า นาออกเสียซึ่งอภิชฌา และ โทมนัสในโลก. บรรดาคา
เหล่านัน้
คาว่า นาออกเสีย หมายความว่า นาออกเสียด้วยการนาออกชั่วขณะหรือด้วยการนาออกด้วยการข่มไว้.

17 / 97

มหาสติปัฏฐานสูตร รวมอรรถกถา 461222.doc

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

คาว่า ในโลก ก็คือ ในกายอันนัน้ แหละ. จริงอยู่ กายในที่นี้ ทรงหมายถึงโลก เพราะอรรถว่าชารุดชุดโทรม.
อภิชฌา และโทมนัส มิใช่พระโยคาวจรนั้นละได้ในอารมณ์เพียงกายเท่านั้น แม้ในเวทนาเป็นต้น ก็ละได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในวิภังค์ (สติปัฏฐานวิภังค์) ว่า อุปาทานขันธ์ ๕ ก็ชื่อว่าโลก. คานั้นท่านกล่าวตามนัย
แห่งการขยายความ เพราะธรรมเหล่านั้น นับได้ว่าเป็นโลก. แต่ท่านกล่าวคาอันใดไว้ว่า โลกเป็นอย่างไร โลกก็คือกาย
อันนั้นแหละ ความในคานั้นมีดังนี้แล.
พึงเห็นการเชื่อมความดังนี้ว่า นาออกเสียซึ่งอภิชฌา และโทมนัสในโลกนั้น. ก็เพราะในทีน่ ี้ กามฉันท์
รวมเข้ากับศัพท์วา่ อภิชฌา พยาบาทรวมเข้ากับศัพท์ว่าโทมนัส ฉะนัน้ จึงควรทราบว่าทรงอธิบาย การละ
นิวรณ์ด้วยการทรงแสดงธรรมอันเป็นคู่ที่มีกาลังนับเนื่องในนิวรณ์. แต่โดยพิเศษ ในที่นี้
- ตรัสการละความยินดีที่มีกายสมบัติเป็นมูลด้วยการกาจัดอภิชฌา
- ตรัสการละความยินร้ายที่มีกายวิบตั ิเป็นมูล ด้วยการกาจัดโทมนัส
- ตรัสการละความยินดียิ่งในกาย ด้วยการกาจัดอภิชฌา
- ตรัสการละความไม่ยินดียงิ่ ในการเจริญกายานุปัสสนา ด้วยการกาจัดโทมนัส
- ตรัสการละกายของผู้ใส่ซึ่งภาวะว่างามเป็นสุข เป็นต้น ที่ไม่มีจริงในกาย ด้วยการกาจัดอภิชฌา
- และตรัสการละการเอาออกไปซึ่งภาวะที่ไม่งาม เป็นทุกข์เป็นต้น ที่มีอยู่จริงในกาย ด้วยการกาจัดโทมนัส.
ด้วยพระดารัสนั้น เป็นอันทรงแสดงอานุภาพของความเพียร และความเป็นผู้สามารถในการประกอบความ
เพียรของพระโยคาวจร. แท้จริงอานุภาพของความเพียรนัน้ ก็คือ เป็นผู้หลุดพ้นจากความยินดี ยินร้าย ครอบงาความ
ไม่ยินดีและความยินดี และ เว้นจากใส่สงิ่ ที่ไม่มีจริงและนาออกซึ่งสิ่งที่มจี ริง. ก็พระโยคาวจรนั้นเป็นผู้หลุดพ้นจาก
ความยินดียนิ ร้าย เป็นผู้ครอบงาความไม่ยนิ ดี และความยินดี ไม่ใส่สิ่งที่ไม่มจี ริง ไม่นาออกซึ่งสิ่งที่มีจริง จึงชื่อว่า เป็น
ผู้สามารถในการประกอบความเพียรด้วยประการฉะนั้น.
อีกนัยหนึ่ง. ตรัสกัมมัฏฐานด้วย อนุปัสสนา ในคาที่ว่า กาเย กายานุปสฺสี พิจารณาเห็นกายในกาย.
ตรัสการบริหารกายของพระโยคาวจรบาเพ็ญกัมมัฏฐาน ด้วยวิหารธรรมที่กล่าวไว้แล้ว
ในคานี้ว่า วิหรติอยู่. ก็ในคาเป็นต้นว่า อาตาปีมีความเพียร พึงทราบว่า
- ตรัสความเพียรชอบ ด้วยอาตาปะความเพียรเครื่องเผากิเลส
- ตรัสกัมมัฏฐานที่ให้สาเร็จประโยชน์ทั่ว ๆ ไป หรืออุบาย เครื่องบริหารกัมมัฏฐาน ด้วย
สติสมั ปชัญญะ หรือตรัส สมถะที่ได้มาด้วยอานาจกายานุปัสสนา
- ตรัสวิปัสสนาด้วยสัมปชัญญะ
- ตรัสผลแห่งภาวนาด้วยการกาจัดซึ่งอภิชฌา และโทมนัสฉะนี.้
บาลีวิภังค์
ส่วนในบาลีวิภังค์ กล่าวความของบทเหล่านั้น ไว้อย่างนี้วา่
บทว่า อนุปสฺสี ความว่า อนุปัสสนาในคานั้น เป็นอย่างไร ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้
เรียกอนุปัสสนา บุคคลได้ประกอบแล้ว ประกอบพร้อมแล้ว เข้าไปแล้ว เข้าไปพร้อมแล้ว เข้าถึงแล้ว เข้าถึงพร้อมแล้ว
มาตามพร้อมแล้ว ด้วยอนุปัสสนานี้ เหตุนั้น บุคคลนั้นจึงเรียกว่า อนุปสฺสี.
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บทว่า วิหรติ แปลว่า เป็นอยู่ เป็นไปอยู่ รักษาอยู่ ดาเนินไปอยู่ ให้อัตตภาพดาเนินไปอยู่ เทีย่ วไปอยู่ เหตุนั้น
จึงเรียกว่า วิหรติ.
บทว่า อาตาปี ผู้มเี พียร ความว่า อาตาปะ ความเพียรในคานั้นเป็นอย่างไร การปรารภความเพียรเป็นไป
ทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะใด นีเ้ รียกว่า อาตปะ บุคคลผู้ประกอบด้วยอาตาปะนี้ เหตุนั้นบุคคลนัน้ จึงเรียกว่าอา
ตาปี.
บทว่า สมฺปชาโน ความว่า สัมปชัญญะ ในคานั้นเป็นอย่างไร ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ฯลฯ ความ
เห็นชอบ นี้เรียกว่า สัมปชัญญะ บุคคลใดประกอบแล้ว ฯลฯ มาตามพร้อมแล้ว ด้วยสัมปชัญญะนี้ เหตุนั้นบุคคล
นั้น จึงเรียกว่า สมฺปชาโน.
บทว่า สติมา ความว่า สติในคานัน้ เป็นอย่างไร ความระลึกได้ ความระลึกถึง ฯลฯ ความระลึกชอบ นี้
เรียกว่า สติ บุคคลใดประกอบแล้ว ฯลฯ มาตามพร้อมแล้วด้วยสตินี้ เหตุนนั้ บุคคลนั้นจึงเรียกว่าสติมา.
ข้อว่า วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ความว่า
โลกในคานัน้ เป็นอย่างไร กายนัน้ แล ชื่อว่าโลก อุปาทานขันธ์แม้ทั้ง ๕ ก็ชื่อว่าโลก นีเ้ รียกว่าโลก.
อภิชฌาในคานัน้ เป็นอย่างไร ความกาหนัด ความกาหนัดนัก ความดีใจ ความยินดี ความเพลิดเพลิน ความ
กาหนัดด้วยอานาจความเพลิดเพลิน ความกาหนัดนักแห่งจิต นีเ้ รียกว่าอภิชฌา
โทมนัสในคานั้นเป็นอย่างไร ความไม่สาราญทางใจ ทุกข์ทางใจ ฯลฯ เวทนาที่ไม่สาราญเป็นทุกข์ อันเกิดแก่
สัมผัสทางใจ นี้เรียกว่า โทมนัส
อภิชฌา และโทมนัสนีเ้ ป็นอันพระโยคาวจรกาจัดเสียแล้ว นาออกไปแล้ว สงบแล้ว ให้สงบแล้ว ให้ระงับแล้ว
ให้ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แล้ว ให้ถึงความสาบศูนย์แล้ว ให้ถงึ ความไม่มีแล้ว ให้ถึงความย่อยยับแล้ว ให้เหือดแห้งแล้ว ให้
แห้งผากแล้ว ทาให้ถึงที่สดุ แล้ว เหตุนั้น จึงตรัสว่า วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา โทมนสฺส ดังนี้. นัยที่มาในอรรถกถานี้ กับบาลี
วิภังค์นั้น บัณฑิตพึงทราบได้โดยการเทียบกัน.
พรรณนาความแห่ง อุทเทสที่ว่าด้วย กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีเพียงเท่านี้ก่อน.
อุทเทสวารแห่งเวทนาจิตตธัมมานุปสั สนา
บัดนี้ จะวินิจฉัย ในคาว่า
ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย จิตในจิต ธรรมในธรรมทั้งหลาย อยู่ ฯลฯ กาจัด
อภิชฌา และโทมนัสในโลก ดังนี้
ประโยชน์ในอันจะกล่าวซ้าเวทนาเป็นต้น ในคาซึ่งมีอาทิอย่างนี้ว่า เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาทัง้ หลาย พึงทราบโดยนัยทีก่ ล่าวมาแล้วในกายานุปัสสนานัน่ แล. อนึ่ง ในข้อที่ว่า พิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาทัง้ หลาย พิจารณาเห็นจิตในจิต พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย นี้ มีวนิ ิจฉัยดังนี้
เวทนาได้แก่เวทนา ๓ ก็เวทนา ๓ นั้น เป็นโลกิยะอย่างเดียว แม้จิตก็เป็นโลกิยะ ธรรมทัง้ หลายก็เป็นโลกิยะ
เหมือนกัน. การจาแนก เวทนา จิต ธรรม นั้น จักปรากฏในนิทเทสวาร. ส่วนในอุทเทสวารนี้ภิกษุผู้พจิ ารณาเวทนา ๓
นั้น โดยประการที่ตนพึงพิจารณาเห็นก็พงึ ทราบว่า เป็นผู้พจิ ารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้ หลาย. แม้ในจิต และธรรมก็
นัยนีเ้ หมือนกัน.
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ถามว่า จะพึงพิจารณาเห็นเวทนาอย่างไร.
ตอบว่า พึงพิจารณา
- เห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์
- เห็นทุกข์เวทนาโดยเป็นดุจลูกศร
- เห็นอทุกขมสุขเวทนา โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง.
ดังที่ตรัสไว้ว่า
โย สุข ทุกฺขโต อทฺท
ทุกฺขมทฺทกฺขิ สลฺลโต
อทุกฺขมสุข สนฺต อทฺทกฺขิ น อนิจฺจโต
ส เว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ อุปสนฺโต จริสฺสติ
ภิกษุใดเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์
เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นดังลูกศร
เห็นอทุกขมสุขเวทนาที่มีอยู่โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง
ภิกษุนั้นแล เป็นผูเ้ ห็นชอบ จักเป็นผู้สงบเทีย่ วไป ดังนี้.
อนึ่ง พระโยคาวจร
- พึงพิจารณาเห็นเวทนาทั้งหมดนั่นแหละ โดยความเป็นทุกข์ด้วย. สมจริง ดังที่ตรัสไว้ดังนี้ว่า เรา
กล่าวเวทนาทุกอย่างบรรดามีอยูใ่ นทุกข์ทั้งนั้น.
- พึงพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นสุข เป็นทุกข์ (เปลี่ยนเวียนกันไป). ดังที่ตรัสไว้ว่า สุขเวทนา
เป็นสุข เมื่อเกิดขึน้ เมื่อตั้งอยู่ เป็นทุกข์เมื่อแปรไป ดังนี้
คาทั้งหมด ผู้ศกึ ษาพึงเข้าใจให้กว้างขวาง.อนึ่ง พระโยคาวจร
- พึงพิจารณาเห็นแม้ด้วยอานาจอนุปัสสนา ๗ มี อนิจจานุปัสสนา เป็นต้น. ข้อควรกล่าวนี้ยังเหลือ จัก
ปรากฏในนิทเทสวารแล.
ก่อนอื่น บรรดาจิตและธรรม จิตอันพระโยคาวจร พึงพิจารณาเห็น
- ด้วยอานาจประเภทแห่งจิตอันต่าง ๆ กัน มีอารัมมณจิต อธิปติจติ สหชาตจิต ภูมิจติ กัมมจิต วิปาก
จิตและกิริยาจิต เป็นต้น และ
- ด้วยอานาจประเภทแห่งจิต มีจติ มีราคะเป็นต้น ซึ่งมาในนิทเทสวารแห่งอนุปัสสนา มีอนิจจานุปัสสนา
เป็นต้น.
ธรรมอันพระโยคาวจร พึงพิจารณาเห็น
- ด้วยอานาจแห่งลักษณะเฉพาะตน และลักษณะทั่วไป และแห่งธรรมที่เป็นสภาพว่างเปล่า และ
- ด้วยอานาจประเภทแห่งธรรม มีธรรมอันมีสงบเป็นต้น ซึง่ มาในนิทเทสสวาร แห่งอนุปัสสนา๗ มี
อนิจจานุปัสสนาเป็นต้น.
คาที่เหลือมีนัยดังกล่าวมาแล้วทั้งนัน้ .
อภิชฌา และโทมนัส ในโลก คือ กาย อันพระโยคาวจรใดละได้แล้วในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ แม้อภิชฌา
และโทมนัสในโลก คือเวทนาเป็นต้น ก็เป็นอันพระโยคาวจรนั้นละได้แล้วเหมือนกัน ก็จริงอยู่ ถึงดังนั้น พระผู้มีพระ
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ภาคเจ้าก็ยงั ตรัสการละอภิชฌา และโทมนัสไว้ในสติปัฏฐานทุกข้อ ด้วยอานาจแห่งบุคคลต่าง ๆ กัน และด้วยอานาจ
แห่งสติปัฏฐานภาวนา อันเป็นไปในขณะจิตต่างกัน.
อีกนัยหนึ่ง เพราะอภิชฌา และโทมนัสที่ละได้ในสติปัฏฐานข้อหนึ่งถึงในสติปัฏฐานที่เหลือทั้ง ๓ ข้อ ก็เป็นอัน
ละได้เหมือนกัน. เพราะฉะนั้นแล จึงควรทราบว่า การละอภิชฌา และโทมนัสนี้ ตรัสไว้เพื่อทรงแสดงการละในสติปัฏ
ฐานเหล่านั้น ของภิกษุนั้น ฉะนั้นแล.
จบอุทเทสวารกถา
นิทเทสวารกถา

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
สัมมาสติมีอารมณ์ ๔
นายช่างจักสานผู้ฉลาด ประสงค์จะทาเครื่องใช้ เช่น เสื่อหยาบ เสื่ออ่อน เตียบ ลุ้ง และฝาชีเป็นต้น ได้ไม้ไผ่ลา
ใหญ่มาลาหนึ่ง ตัดเป็น ๔ ท่อนแล้ว พึงเอาท่อน ๆ หนึ่งแต่ ๔ ท่อนนัน้ มาผ่าออกทาเป็นเครื่องใช้นั้น ๆ แม้ฉันใด พระผู้
มีพระภาคเจ้าก็ฉนั นั้นเหมือนกัน บัดนี้ ทรงประสงค์จะทาสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุคณ
ุ วิเศษต่าง ๆ ด้วยการทรงแสดงสติ
ปัฏฐานจาแนกสัมมาสติอย่างเดียวเท่านั้นออกเป็น ๔ ส่วน ด้วยสามารถแห่งอารมณ์ โดยนัยเป็นต้นว่า สติปฏั
ฐาน ๔ เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ดังนี้ ทรงถือเอาสติปัฏฐานแต่ละอย่าง จาก ๔
อย่างนั้น เมื่อจะทรงจาแนกกาย จึงทรงเริ่มตรัส นิทเทสวาร โดยนัยเป็นต้นว่า กถ ฺจ ภิกฺขเว.
อธิบายศัพท์ในปุจฉวาร
ในนิทเทสวารนั้น คาว่า กถ ฺจ อย่างไรเล่า เป็นต้น เป็นคาถามด้วยหมายจะขยายให้กว้างขวาง. ก็แล
ความย่อในปุจฉวารนี้มีดังนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายโดยประการไรเล่า. ในปุจฉวารทุก
ข้อก็นัยนี้.
ข้อว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ คือ ภิกษุในพระศาสนานี้. ก็อิธศัพท์ในคานี้ เป็นเครื่อง
แสดงศาสนา อันเป็นที่อาศัยอย่างดีของบุคคลผู้บาเพ็ญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกประการ ให้เกิดขึ้นแล้ว และเป็น
เครื่องปฏิเสธความไม่เป็นจริงของศาสนาอื่น. สมจริง ดังทีต่ รัสไว้ (ในจูฬสีหนาทสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์) ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย สมณะที่ ๑-๒-๓-๔ มีอยู่ในศาสนานีเ้ ท่านั้น ศาสนาอื่นว่างเปล่าจากสมณะผู้เป็นพระอรหันต์
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าภิกษุในศาสนานี้.
จบอรรถกถา
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กายานุปัสสนา
อานาปานบรรพ
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรเล่า
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
- ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี
- นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดารงสติไว้เฉพาะหน้า
- เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า
๑. เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า เราหายใจออกยาว
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้ายาว
๒. เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า เราหายใจออกสั้น
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้าสั้น
๓. ย่อมสาเหนียกว่า เราจักเป็นผูก้ าหนดรูต้ ลอดกองลมหายใจทั้งปวง หายใจออก
ย่อมสาเหนียกว่า เราจักเป็นผูก้ าหนดรูต้ ลอดกองลมหายใจทั้งปวง หายใจเข้า
๔. ย่อมสาเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจออก
ย่อมสาเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายช่างกลึง หรือ ลูกมือของนายช่างกลึง ผู้ขยัน
เมื่อชักเชือกกลึงยาว ก็รู้ชดั ว่า เราชักยาว
เมื่อชักเชือกกลึงสั้น ก็รชู้ ัดว่า เราชักสั้น แม้ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน
๑. เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชดั ว่า เราหายใจออกยาว
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้ายาว
๒. เมื่อหายใจออกสั้น ก็รชู้ ัดว่า เราหายใจออกสัน้
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้าสัน้
๓. ย่อมสาเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กาหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทัง้ ปวง หายใจออก
ย่อมสาเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กาหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทัง้ ปวง หายใจเข้า
๔. ย่อมสาเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจออก
ย่อมสาเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม
- พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง
- พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง
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- พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในกายบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในกายบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในกายบ้าง ย่อมอยู่
อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมัน่ อยู่ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ
จบอานาปานบรรพ

อรรถกถาอานาปานบรรพ
คาว่า ภิกษุไปป่าก็ดี ไปที่โคนไม้ก็ดี ไปยังเรือนว่างก็ดี นี้ เป็นเครื่องแสดงการกาหนดเอาเสนาสนะอัน
เหมาะแก่การเจริญสติปฏั ฐาน ของภิกษุนั้น. เพราะจิตของเธอซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลาย มีรูปเป็นต้น มานานย่อม
ไม่ประสงค์จะลงสู่วิถีแห่งกัมมัฏฐาน คอยแต่จะแล่นออกนอกทางท่าเดียว เหมือนเกวียนที่เทียมด้วยโคโกงฉะนัน้ .
เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้จะเจริญสติปัฏฐานนี้ประสงค์จะทรมานจิต ที่ร้าย ที่เจริญมาด้วยการดื่มรส มีรูปารมณ์ เป็นต้น มา
นาน พึงพรากออกจากอารมณ์เช่น รูปารมณ์เป็นต้น แล้วเข้าไปป่าก็ได้ โคนไม้ก็ได้ เรือนว่างก็ได้ แล้วเอาเชือก คือสติ
ผูกเข้าไว้ที่หลัก คืออารมณ์ ของสติปัฏฐานนัน้ จิตของเธอนั้นแม้จะดิ้นรนไปทางนัน้ ทางนี้ เมื่อไม่ได้อารมณ์ที่คุ้นเคย
มาก่อน ไม่อาจตัดเชือก คือสติให้ขาดแล้วหนีไปได้กจ็ ะแอบแนบสนิทเฉพาะอารมณ์นั้นอย่างเดียว ด้วยอานาจเป็น
อุปจารภาวนา และอัปปนาภาวนา เหมือนอย่างคนเลีย้ งโค ต้องการจะทรมานลูกโคโกง ที่ดื่มนมแม่โคตัวโกงจนเติบโต
พึงพรากมันไปเสียจากแม่โค แล้วปักหลักใหญ่ไว้หลักหนึ่ง เอาเชือกผูกไว้ที่หลักนั้น ครั้งนั้นลูกโคของเขานั้น ก็จะดิน้ ไป
ทางโน้นทางนี้ เมื่อไม่อาจหนีไปได้ ก็หมอบ หรือนอนแนบหลักนัน้ นั่นแล ฉะนั้น. เหตุนนั้ พระโบราณาจารย์จึงกล่าวว่า
ยถา ถมฺเภ นิพนฺเธยฺย วจฺฉ ทม นโร อิธ
พนฺเธยฺเยว สก จิตฺต
สติยารมฺมเณ ทฬฺห
นรชนในพระศาสนานี้ พึงผูกจิตของตนไว้ในอารมณ์ให้มนั่ ด้วยสติ
เหมือนคนเลีย้ งโค เมื่อจะฝึกลูกโค พึงผูกมันไว้ทหี่ ลักฉะนัน้ .
เสนาสนะนี้ ย่อมเหมาะแก่การเจริญสติปัฏฐานของภิกษุผเู้ จริญสติปัฏฐานนั้น ด้วยประการฉะนี้. เพราะฉะนัน้
ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า คานี้ เป็นเครื่องแสดงการกาหนดเสนาสนะอันเหมาะแก่การเจริญสติปัฏฐาน ของภิกษุนั้นดังนี้.
เสนาสนะที่เหมาะแก่การเจริญอานาปานสติ
อีกอย่างหนึ่ง เพราะพระโยคาวจรไม่ละ ละแวกบ้านอันอื้ออึ้งด้วยเสียงหญิงชาย ช้างม้าเป็นต้น จะบาเพ็ญอา
นาปานสติกัมมัฏฐาน อันเป็นยอดในกายานุปัสสนา เป็นปทัฏฐานแห่งการบรรลุคุณวิเศษ และธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข
ในปัจจุบนั ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งปวงนีใ้ ห้สาเร็จ ไม่ใช่ทาได้ง่าย ๆ เลย เพราะฌานมี
เสียงเป็นข้าศึก แต่พระโยคาวจรกาหนดกัมมัฏฐานนี้แล้ว ให้จตุตถฌาน มีอานาปานสติเป็นอารมณ์ เกิดขึน้ ทาฌาน
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นั้นนัน่ แล ให้เป็นบาท พิจารณาสังขารทั้งหลาย แล้วบรรลุพระอรหัตซึ่งเป็นผลอันยอดจะทาได้ง่าย ก็แต่ในป่าที่ไม่มี
บ้าน ฉะนั้น พระผู้มพี ระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะอันเหมาะแก่ภิกษุโยคาวจรนั้น จึงตรัสว่า อร ฺ คโต วา ไป
ป่าก็ดี เป็นต้น.
ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเปรียบเหมือนอาจารย์ผู้รชู้ ัยภูมิ. อาจารย์ผู้รู้ชัยภูมิเห็นพืน้ ที่ควรสร้างนครแล้ว ใคร่ครวญ
ถี่ถ้วนแล้ว ก็ชี้ว่า ท่านทั้งหลายจงสร้างนครตรงนี้ เมื่อเขาสร้างนครเสร็จ โดยสวัสดีแล้ว ย่อมได้รับลาภสักการะอย่าง
ใหญ่ จากราชสกุล ฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ก็ฉันนัน้ ทรงใคร่ครวญถึงเสนาสนะอันเหมาะแก่พระโยคาวจรแล้ว
ทรงชี้ว่า เสนาสนะตรงนี้ พระโยคาวจรควรประกอบกัมมัฏฐานเนือง ๆ ต่อแต่นั้น พระโยคีเจริญกัมมัฏฐานเนือง ๆ ใน
เสนาสนะนั้น ได้บรรลุพระอรหัตตามลาดับย่อมทรงได้รับสักการะอย่างใหญ่ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นนั้ ทรง
เป็นผู้ตรัสรูเ้ องโดยชอบ จริงหนอ.
ก็ภิกษุนี้ท่านกล่าวว่า เป็นเช่นเดียวกับเสือเหลือง. เหมือนอย่างพระยาเสือเหลืองขนาดใหญ่อาศัยพงหญ้าป่า
ชัฏ หรือเทือกเขาในป่า ซ่อนตัวคอยจับหมู่มฤค มีกระบือป่า ละมัง หมูป่า เป็นต้น ฉันใด ภิกษุนี้ผู้มีเพียรประกอบเนือง
ๆ ซึ่งกัมมัฏฐานในป่าเป็นต้น ย่อมถือเอาซึ่งมรรค ๔ และอริยผล ๔ ได้ตามลาดับฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น พระ
โบราณาจารย์จงึ กล่าวว่า.
ยถาปิ ทีปิโก นาม
นิลียิตฺวา คณฺหตี มิเค
ตเถวาย พุทฺธปุตฺโต
ยุตฺตโยโค วิปสฺสโก
อร ฺ ปวิสิตฺวาน
คณฺหติ ผลมุตตฺ ม
อันเสือเหลืองซ่อนตัวคอยจับหมู่มฤคฉันใด
ภิกษุผู้เป็นพุทธบุตรนี้ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
เข้าไปสู่ป่าแล้ว ประกอบความเพียร
เป็นผู้มปี ัญญาเห็นแจ้ง (เจริญวิปัสสนา) ย่อมถือไว้ได้ซึ่งผลอันสูงสุดได้.
เพราะฉะนั้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะป่า อันเป็นภูมิทเี่ หมาะแก่ชวนปัญญา อันเป็น
เครื่องบากบัน่ ของพระโยคาวจรนั้นจึงตรัสว่า อร ฺ คโตวา ไปป่าก็ดี เป็นต้น.
ต่อแต่นี้ไป ก่อนอื่น คาที่ควรจะกล่าวในอานาปานบรรพนี้ ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้วทั้งนัน้ .
กาหนดลมอัสสาสปัสสาสะ
ก็คาว่า ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนนายช่างกลึง หรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ขยัน นีเ้ ป็นเพียงคา
อุปมาเท่านัน้ .
คาว่า ในกายภายใน ก็ดีนเี้ ป็นเพียงอัปปนาเท่านัน้ . แต่อปั ปนานัน้ ก็ย่อมไม่มาในคานัน้ . มาแต่อุปจาร
กัมมัฏฐานทีเ่ หลือ. แต่ก็ยังมาไม่ถึง
คาว่า ผู้ขยัน หมายถึง ผู้ฉลาด (ผูช้ านาญ).
คาว่า ชักเชือกกลึงยาวก็ดี ความว่า เหยียดมือ เหยียดเท้า ชักเชือกยาวในเวลากลึงกลองช่องพิณ เป็นต้น
ซึ่งเป็นของใหญ่.
คาว่า ชักเชือกสั้นก็ดี ความว่า ชักเชือกสัน้ ๆ ในเวลากลึงของเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นงาและลิ่มสลัก เป็นต้น.
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คาว่า ฉันนั้นเหมือนกันแล ความว่า แม้ภิกษุนี้ ก็ฉันนั้น เมื่อหายใจเข้ายาวโดยลมอัสสาสะ และปัสสาสะ ที่
เป็นไปโดยระยะยาว และระยะสั้นก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้ายาว ฯลฯ คอยสาเหนียกอยู่ว่า เราหายใจออกยาวดังนี้.
เมื่อเธอสาเหนียกอยู่อย่างนี้ ฌาน ๔ ย่อมเกิดในนิมิตแห่งลมอัสสาสปัสสาสะ.เธอออกจากฌานแล้ว จะ
กาหนดลมอัสสาสปัสสาสะ หรือ องค์ฌานได้.
1. ในการกาหนดลมอัสสาสปัสสาสะนั้น ภิกษุประกอบกัมมัฏฐาน ในลมอัสสาสปัสสาสะย่อมกาหนด
รูปอย่างนี้ว่า ลมอัสสาสปัสสาสะ เหล่านี้ อาศัยอะไร อาศัยวัตถุ กรัชกาย ชื่อว่า วัตถุ มหาภูตรูป ๔
กับ อุปาทายรูป ชื่อว่า กรัชกาย ต่อแต่นั้น จึงกาหนดในนามธรรม ซึ่งมีผัสสะเป็นที่ ๕ (๑. เวทนา ๒.
สัญญา ๓. เจตนา ๔. วิญญาณ ๕. ผัสสะ) มีรูปนั้นเป็นอารมณ์. ครั้นกาหนดนามรูปนั้นอย่างนี้ ด้วย
ประการฉะนี้แล้ว ค้นหาปัจจัยแห่งนามรูปนั้นอยู่ เห็นปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชาเป็นต้นแล้ว ข้ามพ้น
ความสงสัยเสียได้ว่านีเ้ ป็นเพียงปัจจัย และธรรมทีเ่ กิดขึ้นเพราะปัจจัยเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์หรือบุคคลจึงยก
นามรูปกับทั้งปัจจัย ขึ้นสูพ
่ ระไตรลักษณ์เจริญวิปสั สนาอยู่ ย่อมบรรลุพระอรหัตโดยลาดับ. นี้เป็น
ทางปฏิบัติออกจากทุกข์จนถึงพระอรหัตของภิกษุรูปหนึ่ง.
2. ภิกษุผู้เจริญฌานกัมมัฏฐาน กาหนดนามรูปว่า องค์ฌานเหล่านี้อาศัยอะไร อาศัยวัตถุรูป กรัชกาย
ชื่อว่า วัตถุรูป องค์ฌาน จัดเป็น นาม กรัชกาย จัดเป็น รูป เมื่อจะแสวงหาปัจจัยแห่งนามรูปนั้น จึง
เห็นปัจจยาการมีอวิชชา เป็นต้น จึงข้ามความสงสัยเสียได้ว่า นี้เป็นเพียงปัจจัยและธรรมอาศัย ปัจจัย
เกิดขึ้น ไม่ใช่สัตว์หรือบุคคล จึงยกนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยขึ้นสู่ไตรลักษณ์เจริญวิปัสสนา บรรลุพระ
อรหัตโดยลาดับ. นีเ้ ป็นมุขของการออกจากทุกข์จนถึงพระอรหัตของภิกษุรูปหนึง่ .
คาว่า อิติ อชฺฌตฺตวา ในกายภายใน ความว่า พิจารณาเห็นกายในกาย คือ ลมอัสสาสปัสสาสะของตนอยู่
อย่างนี้.
คาว่า หรือ ภายนอก ความว่า หรือพิจารณาเห็นกายในกาย คือ ลมอัสสาสปัสสาสะของคนอื่น อยู่.
คาว่า ทั้งภายในทั้งภายนอก ความว่า หรือในกายคือ ลมอัสสาสปัสสาสะของตนตามกาล ของคนอื่น
ตามกาล ด้วยคานี้ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัส กาลที่ภกิ ษุนนั้ ไม่หยุดกัมมัฏฐานที่คล่องแคล่ว ให้กาย คือลมอัสสาส
ปัสสาสะ สัญจรไปมาอยู่ ก็กิจทัง้ สองนี้ ย่อมไม่ได้ในเวลาเดียวกัน.
คาว่า พิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิด ความว่า ลมอาศัยสูบของช่างทอง ๑ ลูกสูบ ๑ ความพยายาม
อันเกิดแต่ลกู สูบนัน้ ๑ จึงจะสัญจรไปมาได้ฉันใด กาย คือลมอัสสาสปัสสาสะก็อาศัยกรัชกาย ๑ ช่องจมูก ๑ จิต ๑
ของภิกษุ จึงสัญจรไปมาได้ฉันนัน้ . ภิกษุเห็นธรรมมีกายเป็นต้น ซึง่ มีความเกิดเป็นธรรมดา ท่านเรียกว่า พิจารณาเห็น
ธรรมคือความเกิดในกาย.
คาว่า พิจารณาธรรม คือ ความเสื่อมก็ดี ความว่า เมื่อสูบถูกนาออกไปแล้วเมื่อลูกสูบแตกแล้ว เมื่อความ
พยายามอันเกิดแต่ลูกสูบนั้น ไม่มี ลมนัน้ ย่อมเป็นไปไม่ได้ฉันใด เมื่อกายแตกแล้ว เมื่อช่องจมูกถูกกาจัดเสียแล้ว และ
เมื่อจิตดับแล้ว ชื่อว่ากาย คือลมอัสสาสปัสสาสะ ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน. ภิกษุผเู้ ห็นอยู่อย่างนี้ว่า ลมอัส
สาสปัสสาสะดับ เพราะกาย เป็นต้น ดับ ดังนี้ ท่านเรียกว่าพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในกาย.
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คาว่า พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิด และความเสื่อม หมายความว่า พิจารณาเห็นความเกิดตามกาล
ความเสื่อมตามกาล.
คาว่า สติของเธอปรากฏชัดว่ากายมีอยู่ ความว่า สติของภิกษุนั้นเข้าไปตั้งเฉพาะอย่างนี้ว่า กายแลมีอยู่
ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย ไม่ใช่ตน ไม่ใช่ของตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร.
คาว่า เพียงเท่านั้น นี้เป็นเครื่องกาหนดเขตแห่งประโยชน์. ท่านอธิบายว่า สติที่เข้าไปตัง้ อยู่นั้น หาใช่เพื่อ
ประโยชน์อย่างอืน่ ไม่ ที่แท้กเ็ พียงเพื่อประโยชน์สกั ว่า ความรู้ คือ ประมาณแห่งความรู้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และประมาณแห่ง
สติเท่านัน้ อธิบายว่า เพื่อความเจริญแห่งสติสัมปชัญญะ.
คาว่า ไม่ถูกกิเลส อาศัยอยู่ ความว่า ไม่ถูกกิเลสอาศัย ด้วยอานาจแห่งกิเลสเป็นที่อาศัย คือตัณหา
และทิฏฐิอยู่.
คาว่า ไม่ยึดถือสิ่งไร ๆ ในโลกด้วย ความว่า ไม่ถือสิ่งไร ๆ ในโลก คือรูป ฯลฯ หรือวิญญาณว่า นี้เป็นตัว
ของเรา นี้มีในตัวของเรา.
ปิ อักษรใน คาว่า เอวปิ ลงในอรรถ คือ อาศัยความข้างหน้าประมวลมา. ก็พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมอบ
เทศนา คือ อานาปานบรรพแสดงแล้วด้วยบทนี้.
อานาปานสติเป็นอริยสัจ ๔
ในอานาปานบรรพนั้น
- สติที่กาหนดลมอัสสาสปัสสาสะเป็นอารมณ์ เป็น ทุกขสัจ
- ตัณหามีในก่อนอันยังทุกขสัจนั้นให้ตั้งขึน้ เป็น สมุทยั สัจ
- ความไม่เป็นไปแห่ง สัจจะทั้งสอง เป็น นิโรธสัจ
- อริยมรรคที่กาหนดรู้ทุกขสัจ ละสมุทัยสัจ มีนิโรธสัจเป็นอารมณ์ เป็น มรรคสัจ.
ภิกษุโยคาวจร ขวนขวายด้วยอานาจสัจจะ ๔ อย่างนี้ ย่อมบรรลุความดับทุกข์ได้ฉะนี้. นี้เป็นทางปฏิบัตินา
ออกจากทุกข์ จนบรรลุพระอรหัตของภิกษุผู้ตั้งมัน่ แล้ว ด้วยอานาจแห่งลมอัสสาสปัสสาสะ รูปหนึ่งฉะนี้แล.
จบอรรถกถา อานาปานบรรพ

อิริยาปถบรรพ
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
๑. ภิกษุเมื่อเดิน ก็รู้ชดั ว่า เราเดิน
๒. เมื่อยืน ก็รู้ชัดว่า เรายืน
๓. เมื่อนั่ง ก็รู้ชดั ว่า เรานั่ง
๔. เมื่อนอน ก็รู้ชดั ว่า เรานอน
๕. หรือ เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆ ก็รู้ชดั อาการอย่างนั้นๆ
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม
- พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง
- พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง
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- พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในกายบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในกายบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในกายบ้าง ย่อมอยู่
อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมัน่ อยู่ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ
จบอิริยาปถบรรพ

อรรถกถาอิริยาบถบรรพ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงจาแนกกายานุปัสสนาโดยทางแห่งลมอัสสาสปัสสาสะอย่างนี้แล้ว บัดนี้ เพื่อจะ
ทรงจาแนกโดยทางแห่งอิริยาบถจึงตรัสว่า ปุน จปร อีกอย่างหนึ่งดังนี้เป็นต้น.
ในอิริยาบถนั้น พึงทราบความว่า แม้สัตว์ดิรัจฉาน เช่น สุนขั บ้าน สุนัขจิ้งจอกเป็นต้น เมื่อเดินไปก็รู้ว่าตัวเดิน
ก็จริงอยู่ แต่ในอิริยาบถนั้น มิได้ตรัสหมายเอาความรูเ้ ช่นนัน้ . เพราะความรู้เช่นนั้น ละความเห็นว่าสัตว์ไม่ได้ เพิกถอน
ความเข้าใจว่าสัตว์ไม่ได้.ไม่เป็นกัมมัฏฐาน หรือ สติปัฏฐานภาวนาเลย. ส่วนการรู้ของภิกษุ (ผู้เจริญกายานุปัสสนา) นี้
ย่อมละความเห็นว่าสัตว์ เพิกถอนความเข้าใจว่าสัตว์ได้.เป็นทั้งกัมมัฏฐาน และเป็นสติปัฏฐานภาวนา. และคาที่ตรัส
หมายถึง ความรูช้ ัดอย่างนี้ว่า ใครเดิน การเดินของใคร เดินได้เพราะอะไร. แม้ในอิริยาบถอืน่ มีการยืนเป็นต้น ก็นัยนี้
เหมือนกัน.
จะวินิจฉัย ในปัญหาเหล่านั้น
คาว่า ใครเดิน ความว่า ไม่ใช่สัตว์ หรือบุคคลไร ๆ เดิน.
คาว่า การเดินของใคร ความว่า ไม่ใช่การเดินของสัตว์ หรือบุคคลไร ๆ เดิน.
คาว่า เดินได้เพราะอะไร ความว่า เดินได้เพราะการแผ่ไปของวาโยธาตุอันเกิดแต่การทาของจิต.
เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ คือ
- จิตเกิดขึ้นว่าเราจะเดิน
- จิตนัน้ ก็ทาให้เกิดวาโยธาตุ
- วาโยธาตุ ก็ทาให้เกิดวิญญัติ ความเคลื่อนไหว การนาสกลกายให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยความไหวตัวแห่ง
วาโยธาตุอันเกิดแต่การทาของจิต เรียกว่าเดิน.
แม้ในอิริยาบถอืน่ มียืนเป็นต้น ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ก็ในอิริยาบถยืนเป็นต้นนั้น
- จิตเกิดขึ้นว่า เราจะยืน
- จิตนัน้ ทาให้เกิดวาโยธาตุ
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- วาโยธาตุ ทาให้เกิดวิญญัติความเคลื่อนไหว การทรงสกลกายตั้งขึ้นแต่พื้นเท้าเป็นที่สดุ ด้วยความไหวตัว
แห่งวาโยธาตุอันเกิดแต่การทาของจิต เรียกว่า ยืน.
(อิริยาบถนั่ง)
- จิตเกิดขึ้นว่า เราจะนั่ง
- จิตนัน้ ก็ทาให้เกิดวาโยธาตุ
- วาโยธาตุ ก็ทาให้เกิดวิญญัตคิ วามเคลื่อนไหว ความคูก้ ายเบื้องล่างลง ทรงกายเบื้องบนตั้งขึน้ ด้วยความ
ไหวตัวแห่งวาโยธาตุอันเกิดแต่การทาของจิต เรียกว่านั่ง.
(อิริยาบถนอน)
- จิตเกิดขึ้นว่า เราจะนอน
- จิตนัน้ ก็ทาให้เกิดวาโยธาตุ ๆ ทาให้เกิดวิญญัติความเคลื่อนไหว การเหยียดกายทั้งสิน้ เป็นทางยาว ด้วย
ความไหวตัวแห่งวาโยธาตุอันเกิดแต่การทาจิต เรียกว่า นอน.
เมื่อภิกษุนนั้ รู้ชัดอยู่อย่างนี้ ย่อมมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เขากล่าวกันว่า สัตว์เดิน สัตว์ยืน แต่โดยอรรถแล้ว
สัตว์ไร ๆ ที่เดิน ที่ยืนไม่มี ประดุจคาที่กล่าวกันว่า เกวียนเดิน เกวียนหยุด แต่ธรรมดาว่า เกวียนไร ๆ ที่เดินได้ หยุดได้
เอง หามีไม่ ต่อเมื่อนายสารถีผู้ฉลาด เทียมโค ๔ ตัว แล้วขับไป เกวียนจึงเดิน จึงหยุด เพราะฉะนั้น คานั้นจึงเป็น
เพียงบัญญัตสิ มมุตเิ รียกกัน ฉันใด
- กายเปรียบเหมือนเกวียน เพราะอรรถว่า ไม่รู้
- ลมที่เกิดจากจิต เปรียบเหมือนโค
- จิตเปรียบเหมือน สารถี
เมื่อจิตเกิดขึน้ ว่า เราจะเดิน เราจะยืน วาโยธาตุที่ทาให้เกิดความเคลื่อนไหวก็เกิดขึน้ อิริยาบถมีเดินเป็นต้น
ย่อมเป็นไปเพราะความไหวตัวแห่งวาโยธาตุอนั เกิดแต่การทาของจิต ต่อแต่นนั้ สัตว์ก็เดิน สัตว์กย็ ืน เราเดิน เรายืน
เพราะเหตุนนั้ คานั้น จึงเป็นเพียงบัญญัติสมมุติเรียกกัน ฉันนั้นเหมือนกัน. ด้วยฉะนั้น พระโบราณาจารย์จึงกล่าวว่า
นาวา มาลุตเวเคน
ชิยาเวเคน เตชน
ยถา ยาติ ตถา กาโย ยาติ วาตาหโต อย
ยนฺต สุตฺตวเสเนว
จิตฺตสุตฺตวเสนิท
ปยุตฺต กายยนฺตมฺปิ
ยาติ ฐาติ นิสที ติ
โก นาม เอตฺถ โส
สตฺโต โย วินา เหตุปจฺจเย
อตฺตโน อานุภาเวน
ติฎฺเ วา ยทิ วา วเช
เรือแล่นไปได้ด้วยกาลังลม ลูกธนูแล่นไปด้วยกาลังสายธนูฉันใด
กายนี้อันลมนาไป จึงเดินไปได้ฉันนั้น
แม้ยนต์ คือกายนี้ อันปัจจัยประกอบแล้ว
เดิน ยืน และนั่ง ได้ด้วยอานาจสายชัก คือจิต
เหมือนเครื่องยนต์ หมุนไปได้ด้วยอานาจสายชักฉะนั้นนัน่ แหละ
ในโลกนี้สตั ว์ใดเว้นเหตุปจั จัยเสียแล้ว
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ยังยืนได้ เดินได้ด้วยอานุภาพของตนเอง
สัตว์นั้นชื่อไรเล่าจะมี ดังนี้.
เพราะฉะนั้นพึงทราบว่า ภิกษุนี้ กาหนดอิริยาบถมีเดินเป็นต้น ซึ่งเป็นไปได้ด้วยอานาจเหตุปจั จัย เท่านั้นอย่าง
นี้ เมื่อเดินก็รู้ว่าเราเดิน เมื่อยืนก็รู้ว่าเรายืน เมื่อนั่งก็รู้ว่าเรานั่ง เมื่อนอนก็รู้ว่าเรานอน ดังนี้.
คาว่า ก็หรือ กายของเธอตั้งอยู่โดยอาการใด ๆ ก็รกู้ ายนั้นโดยอาการนั้น ๆ นี้เป็นคากล่าวรวม
อิริยาบถทั้งปวง. มีคาอธิบายว่า หรือกายของเธอดารงอยู่โดยอาการใด ๆ ก็รู้ชดั กายนั้นโดยอาการนัน้ ๆ คือกายนัน้
ดารงอยู่โดยอาการเดิน ก็รชู้ ัดว่าเราเดิน กายดารงอยู่โดยอาการยืน นั่ง นอน ก็รู้ชดั ว่า เรายืน เรานั่ง เรานอน.
อิริยาบถภายในภายนอก
คาว่า ภายใน หรือดังนี้ ความว่า พิจารณาเห็นกายในกายด้วยการกาหนดอิริยาบถ ๔ ของตนเองอย่างนี้อยู่.
คาว่า หรือภายนอก ความว่า ด้วยการกาหนดอิริยาบถสีข่ องคนอื่นอยู่.
คาว่า หรือทั้งภายใน ทั้งภายนอก ความว่า พิจารณาเห็นกายในกาย ด้วยการกาหนดอิรยิ าบถ ๔ ของ
ตนเองตามกาล ของคนอื่นตามกาลอยู่.
ก็ในคาบาลีเป็นต้นว่า พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิด คือ พึงนาความเกิด และความเสื่อมแห่งรูปขันธ์
ออกแสดง โดยอาการทั้ง ๕ ตามนัยบาลี เป็นต้นว่า รูปเกิด เพราะ อวิชชาเกิด ดังนี้. พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอา
ความเกิด และความเสื่อมนั้นแล ตรัสว่า พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดดังนี้เป็นต้นในที่นี้.
คาบาลีเป็นต้นว่า สติของเธอก็ปรากฏชัดว่า กายมีอยู่ ดังนี้ ก็มีข้อความเช่นเดียวกับทีก่ ล่าวมาแล้วนั่นแล.
สติกาหนดอิริยาบถเป็นอริยสัจ ๔
แม้ในอิริยาบถบรรพนี้
- สติที่กาหนดอิริยาบถ ๔ เป็นอารมณ์ เป็น ทุกขสัจ
- ตัณหาที่มใี นก่อน อันยังสติทกี่ าหนดอิริยาบถ ๔ นั้นให้ตั้งขึ้น เป็น สมุทัยสัจ
- การหยุดทุกขสัจ และสมุทัยสัจ ทั้งสอง เป็น นิโรธสัจ
- อริยมรรคที่กาหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัยมีนิโรธเป็นอารมณ์ เป็น มรรคสัจ
ภิกษุผู้โยคาวจรขวนขวายโดยทางสัจจะ ๔ อย่างนี้ ย่อมบรรลุพระนิพพานดับทุกข์. นีเ้ ป็นทางปฏิบัตนิ าออก
จากทุกข์ จนถึงพระอรหัต ของภิกษุผกู้ าหนด อิริยาบถ ๔ รูปหนึ่ง ฉะนี้แล.
จบอรรถกถา จบอิริยาบถบรรพ

สัมปชัญญบรรพ
[๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุย่อมทาความรู้สกึ ตัว
ในการก้าว ในการถอย
ในการแล ในการเหลียว
ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก
ในการทรงผ้าสังฆาฏิ บาตร และจีวร
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ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม
ในการถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ
ย่อมทาความรูส้ ึกตัว
ในการเดิน
การยืน การนั่ง
การหลับ การตื่น
การพูด การนิ่ง
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม
- พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง
- พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในกายบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในกายบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในกายบ้าง ย่อมอยู่
อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมัน่ อยู่ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ
จบสัมปชัญญบรรพ

อรรถกถา สัมปชัญญบรรพ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงจาแนกกายานุปัสสนา โดยทางอิริยาบถ ๔ อย่างนี้แล้ว บัดนี้ เพื่อจะทรงจาแนก
โดยทางสัมปชัญญะ ๔ จึงตรัสว่า ยังมีอีกข้อหนึ่งเป็นต้น.
ในสัมปชัญญบรรพนัน้ คาว่า ก้าวไปข้างหน้า เป็นต้น ทรงพรรณนาไว้แล้ว ในสามัญญผลสูตร.
คาว่า หรือภายใน ความว่า พิจารณาเห็นกายในกายของตน หรือในกายของคนอื่น หรือในกายของตนตาม
กาล ของคนอื่นตามกาล โดยกาหนดสัมปชัญญะ ๔ อย่างนี้อยู่.
ความเกิด และความเสื่อมของรูปขันธ์นนั้ แล พึงนาออกแสดงในคาว่า พิจารณา เห็นธรรม คือความเกิด
เป็นต้น แม้ในสัมปชัญญบรรพนี้. คานอกจากนี้ ก็เช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วนัน่ แล.
สติกาหนดสัมปชัญญะ เป็นอริยสัจ ๔
ในสัมปชัญญบรรพนี้
- สติกาหนดสัมปชัญญะ ๔ เป็น ทุกขสัจ
- ตัณหาที่มใี นก่อน อันยังสติกาหนดสัมปชัญญะ ๔ นั้นให้ตงั้ ขึ้น เป็น สุมทัยสัจ
- การไม่เกิดทุกขสัจ และสมุทยั สัจทั้งสอง เป็น นิโรธสัจ
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- อริยมรรคมีประการดังกล่าวมาแล้วเป็นมรรคสัจ
ภิกษุโยคาวจร ขวนขวายโดยทางสัจจะ ๔ อย่างนี้ ย่อมบรรลุนิพพานดับทุกข์ได้แล. นีเ้ ป็นทางปฏิบัตินาทุกข์
ออกจนถึงพระอรหัต ของภิกษุผู้กาหนดสัมปชัญญะ ๔ รูปหนึ่งฉะนี้แล.
จบอรรถกถา สัมปชัญญบรรพ

ปฏิกูลมนสิการบรรพ
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ
- แต่พื้นเท้าขึ้นไป
- แต่ปลายผมลงมา
- มีหนังเป็นที่สดุ รอบ
เต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า มีอยู่ในกายนี้
๑. ผม
๒. ขน
๓. เล็บ
๔. ฟัน
๕. หนัง
๖. เนื้อ
๗. เอ็น
๘. กระดูก
๙. เยื่อในกระดูก
๑๐. ม้าม
๑๑. หัวใจ
๑๒. ตับ
๑๓. พังผืด
๑๔. ไต
๑๕. ปอด
๑๖. ไส้ใหญ่
๑๗. ไส้ทบ๑ ๑๘. อาหารใหม่ ๑๙. อาหารเก่า
๒๐. มันในสมอง๒ ๒๑. ดี๓
๒๒. เสลด๔
๒๓. หนอง๕
๒๔. เลือด
๒๕. เหงื่อ
๒๖. มันข้น
๒๗. น้าตา
๒๘. มันเหลว
๒๙. น้าลาย ๓๐. น้ามูก
๓๑. ไขข้อ
๓๒. มูตร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไถ้มปี ากสองข้าง เต็มด้วยธัญชาติต่างชนิด คือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ถั่ว
เขียว ถั่วเหลือง งา ข้าวสาร บุรุษผู้มีนัยน์ตาดีแก้ไถ้นั้นแล้ว พึงเห็นได้ว่า นี้ข้าวสาลี นี้ข้าวเปลือก นีถ้ ั่วเขียว นีถ้ วั่
เหลือง นี้งา นี้ข้าวสาร ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ
- แต่พื้นเท้าขึ้นไป
- แต่ปลายผมลงมา
- มีหนังเป็นที่สุดรอบ
เต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า มีอยู่ในกายนี้
๑

ไส้น้อย
ไม่มีในพระไตรปิฎก แต่มีในอรรถกถา
๓
น้าดี
๔
เสมหะ
๕
น้าเหลือง
๒
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๑. ผม
๖. เนื้อ
๑๐. ม้าม
๑๖. ไส้ใหญ่
๒๐. มันในสมอง๗
๒๕. เหงื่อ
๓๑. ไขข้อ

๒.
๗.
๑๑.
๑๗.
๒๑.
๒๖.
๓๒.

ขน
เอ็น
หัวใจ
ไส้ทบ๖
ดี๘
มันข้น
มูตร

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

๓.
๘.
๑๒.
๑๘.
๒๒.
๒๗.

เล็บ
กระดูก
ตับ
อาหารใหม่
เสลด๙
น้าตา

๔.
๙.
๑๓.
๑๙.
๒๓.
๒๘.

ฟัน
๕. หนัง
เยื่อในกระดูก
พังผืด
๑๔. ไต
อาหารเก่า
หนอง๑๐
๒๔. เลือด
มันเหลว
๒๙. น้าลาย

๑๕. ปอด

๓๐. น้ามูก

ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม
- พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง
- พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในกายบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในกายบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในกายบ้าง ย่อมอยู่
อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมัน่ อยู่ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ
จบปฏิกลู มนสิการบรรพ

อรรถกถา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงจาแนกกายานุปัสสนาโดยทางสัมปชัญญะ ๔ อย่างนี้แล้ว บัดนี้ เพื่อจะทรง
จาแนกการใส่ใจถึงกายโดยความเป็นของปฏิกูลจึงตรัสว่า ยังมีอีกข้อหนึ่ง เป็นต้น.
ในปฏิกูลมนสิการบรรพนัน้ คาใดที่ควรกล่าวในบาลีเป็นต้นว่า กายนี้นี่แล คานั้นทัง้ หมด ท่านกล่าวไว้แล้วใน
กายคตาสติกมั มัฏฐาน คัมภีร์วิมุทธิมรรคโดยพิสดารด้วยอาการทั้งปวง.
คาว่า มีปากสองข้าง ความว่า ประกอบด้วยปากทั้งสอง ทั้งข้างล่าง ข้างบน.
๖

ไส้น้อย
ไม่มีในพระไตรปิฎก แต่มีในอรรถกถา
๘
น้าดี
๙
เสมหะ
๑๐
น้าเหลือง
๗
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คาว่า มีอย่างต่าง ๆ คือ มีชนิดต่าง ๆ. ในข้อนั้นมีคาเทียบเคียงอุปมาดังต่อไปนี้.
ก็กายอันประกอบด้วยมหาภูตรูป ๔ พึงทราบ เปรียบเหมือนไถ้ มีปากสองข้าง อาการ ๓๒ มีผมเป็นต้น
เปรียบเหมือนธัญญชาติต่างชนิด ทีเ่ ขาใส่ปนกันลงไปในไถ้นั้น พระโยคาวจรเปรียบเหมือนบุรุษมีจักษุ อาการปรากฏ
ชัดแห่งอาการ ๓๒ ของพระโยคาวจร พึงทราบเหมือนอาการที่ธัญญชาติต่างชนิดปรากฏแก่บุรุษผู้แก้ไถ้นั้นออกแล้ว
พิจารณาดูอยู่.
คาว่า ภายในก็ดี ความว่า พิจารณาเห็นกายในกายของตน หรือในกายของคนอื่น หรือในกายของตนตาม
กาล ของคนอื่นตามกาล ด้วยการกาหนดอาการ ๓๒ มีผมเป็นต้นอย่างนี้อยู่.
ข้อต่อไปจากนี้ ก็มีนยั ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว. ในปฏิกูลมนสิการบรรพนี้ ต่างกันอย่างเดียว ก็คือควรประกอบความ
อย่างนี้ว่า สติกาหนดอาการ ๓๒ เป็นอารมณ์ เป็น ทุกขสัจ แล้วพึงทราบว่าเป็นทางปฏิบตั ินาออกจากทุกข์จนถึงพระ
อรหัต ของภิกษุผู้กาหนดอาการ ๓๒ รูปหนึ่ง. คานอกจากนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับทีก่ ล่าวมาแล้วนั้นแล.
จบอรรถกถา ปฏิกูลมนสิการบรรพ

ธาตุมนสิการบรรพ
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ ซึ่งตั้งอยู่ตามที่ ตั้งอยู่ตามปรกติ
โดยความเป็นธาตุวา่ มีอยู่ในกายนี้
- ธาตุดิน
- ธาตุนา้
- ธาตุไฟ
- ธาตุลม
คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ขยัน ฆ่าโคแล้ว แบ่งออกเป็นส่วน นั่งอยู่ทหี่ นทางใหญ่สี่แพร่ง ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ ซึ่งตั้งอยูต่ ามที่ ตั้งอยูต่ ามปรกติ
โดยความเป็นธาตุวา่ มีอยู่ในกายนี้
- ธาตุดิน
- ธาตุนา้
- ธาตุไฟ
- ธาตุลม
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม
- พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง
- พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในกายบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในกายบ้าง
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- พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในกายบ้าง ย่อมอยู่
อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมัน่ อยู่ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ
จบธาตุมนสิการบรรพ

อรรถกถา ธาตุมนสิการบรรพ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงจาแนกกายานุปัสสนาโดยทางการใส่ใจถึงกายโดยเป็นของปฏิกูล อย่างนี้แล้ว
บัดนี้ เพื่อจะทรงจาแนกโดยทางการใส่ใจถึงกายโดยความเป็นธาตุ จึงตรัสธาตุมนสิการบรรพว่า ยังมีอีกข้อหนึ่ง เป็น
ต้น.
ในธาตุมนสิการบรรพนัน้ มีการพรรณนาอรรถพร้อมด้วยข้อเทียบเคียงอุปมาดังต่อไปนี้.
คนฆ่าโคบางคน หรือลูกมือของเขา ทีเ่ ขาเลีย้ งดูด้วยอาหาร และค่าจ้าง ฆ่าโคแล้วชาแหละแบ่งออกเป็นส่วน
ๆ แล้ว นั่ง ณ ที่ทางใหญ่ ๔ แพร่ง คือทีช่ ุมทางย่านกลางทางใหญ่ ซึ่งไปได้ทั้ง ๔ ทิศ ฉันใด ภิกษุ (ผู้บาเพ็ญธาตุ
กัมมัฏฐาน) ก็ฉนั นั้นนั่นแล ย่อมพิจารณากาย ซึ่งชื่อว่าตั้งอยู่ตามที่ เพราะตั้งอยู่ด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง แห่ง
อิริยาบถทั้ง ๔ และซึ่งชื่อว่าดารงอยู่ตามที่ เพราะตั้งอยู่ตามที่ อย่างนี้ว่า ในกายนี้มปี ฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ.
กายสักว่าธาตุ ๔
ท่านอธิบายไว้อย่างไร. ท่านอธิบายไว้ว่า
เมื่อคนฆ่าโคเลี้ยงโคอยูก่ ็ดี นาโคไปยังทีฆ่ ่าก็ดี นามาผูกไว้ที่ฆ่าก็ดี กาลังฆ่าก็ดี มองดูโคทีฆ่ ่าตายแล้วก็ดี
ความสาคัญว่าโค ยังไม่หายไปตราบเท่านี้ เขายังไม่ได้ชาแหละโคนั้นออกเป็นส่วน ๆ ต่อเมื่อเขาชาแหละแบ่งออกแล้ว
ความสาคัญว่าโคก็หายไป กลับสาคัญเนื้อโคไป เขามิได้คดิ ว่า เราขายโค คนเหล่านีซ้ ื้อไป ที่แท้ เขาคิดว่า เราขายเนือ้
โค คนเหล่านี้ซื้อเนื้อโค เปรียบฉันใด
แม้ภิกษุนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อครั้งเป็นปุถชุ นผูเ้ ขลา เป็นคฤหัสก็ดี บรรพชิตก็ดี ความสาคัญว่าสัตว์ หรือ
บุคคล ยังไม่หายไปก่อนตราบเท่าทีย่ ังไม่พิจารณาเห็นกายนี้นี่แล ตามที่ตั้งอยู่ ตามทีด่ ารงอยู่ แยกออกจากก้อน โดย
ความเป็นธาตุ ต่อเมื่อเธอพิจารณาเห็นโดยความเป็นธาตุ ความสาคัญว่าสัตว์จึงหายไป จิตก็ตั้งอยู่ด้วยดีโดยความ
เป็นธาตุอย่างเดียว. เพราะฉะนัน้ พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่า ภิกษุพิจารณาเห็นกายอันนีน้ ี่แล ตามที่ตั้งอยู่ ตามที่
ดารงอยู่ โดยความเป็นธาตุว่า มีอยู่ในกายนี้ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนคนฆ่าโค หรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ขยัน ฯลฯ วาโยธาตุ ดังนี้ฉันนั้น.
- ก็พระโยคาวจร เปรียบเหมือน คนฆ่าโค
- ความสาคัญว่าสัตว์ เปรียบเหมือน ความสาคัญว่าโค
- อิริยาบถทั้ง ๔ เปรียบเหมือน ทางใหญ่ ๔ แพร่ง
- ความพิจารณาเห็นโดยความเป็นธาตุ เปรียบเหมือน การที่คนฆ่าโคนั่งแบ่งออกเป็นส่วน ๆ
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นี้เป็นการพรรณนาบาลี ในธาตุมนสิการบรรพนี้. ส่วนกถาว่าด้วยกัมมัฏฐาน ท่านพรรณนาไว้พิสดาร ใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้ว.
คาว่า หรือภายใน ความว่า พิจารณาเห็นกายในกายของตน หรือในกายของคนอื่น หรือในกายของตนตาม
กาล ของคนอื่นตามกาล ด้วยการกาหนดธาตุ ๔ ด้วยอาการอย่างนี้อยู่.
ข้อต่อไปจากนี้ ก็มีนยั ที่กล่าวมาแล้วทัง้ นั้น. แต่ในทีน่ ี้มีข้อต่างกันอย่างเดียว คือ พึงประกอบความอย่างนี้ว่า
สติกาหนดธาตุ ๔ เป็นอารมณ์ เป็น ทุกขสัจ เป็นต้นแล้ว พึงทราบว่า นี้เป็นทางปฏิบัตินาออกจากทุกข์ของภิกษุผู้
กาหนดธาตุ ๔ ดังนี้. ส่วนคาทีเ่ หลือก็เช่นกับที่กล่าวมาแล้วแต่ก่อนนั่นแล.
จบอรรถกถา ธาตุมนสิการบรรพ

นวสีวถิกาบรรพ
[๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
๑. ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า ตายแล้ววันหนึ่งบ้าง สองวันบ้าง สามวันบ้าง ที่
ขึ้นพอง มีสเี ขียวน่าเกลียด มีน้าเหลืองไหลน่าเกลียด
เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนีเ้ ล่า ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี้ ไม่ล่วง
ความเป็นอย่างนี้ไปได้
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง ฯลฯ อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
กายในกายอยู่ ฯ
[๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
๒. ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า อันฝูงกาจิกกินอยูบ่ ้าง ฝูงนกตะกรุมจิกกินอยูบ่ ้าง
ฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้าง หมู่สุนัขกัดกินอยู่บา้ ง หมูส่ ุนัขจิ้งจอกกัดกินอยูบ่ ้าง หมู่สตั ว์ตัวเล็กๆ ต่างๆ กัดกิน
อยู่บ้าง
เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนีเ้ ล่า ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี้ ไม่ล่วง
ความเป็นอย่างนี้ไปได้
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง ฯลฯ อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
กายในกายอยู่ ฯ
[๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
๓. ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นร่างกระดูก ยังมีเนื้อและเลือด ยังมีเส้นเอ็น
ผูกรัดอยู่ ฯลฯ
เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนีเ้ ล่า ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี้ ไม่ล่วง
ความเป็นอย่างนี้ไปได้
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง ฯลฯ อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
กายในกายอยู่ ฯ
[๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
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๔. ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระทีเ่ ขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นร่างกระดูก ปราศจากเนื้อ แต่ยังเปื้อนเลือด
ยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่ ฯลฯ
เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนีเ้ ล่า ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี้ ไม่ล่วง
ความเป็นอย่างนี้ไปได้
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง ฯลฯ อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
กายในกายอยู่ ฯ
[๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
๕. ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระทีเ่ ขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นร่างกระดูก ปราศจากเนื้อและเลือดแล้ว ยัง
มีเส้นเอ็น ผูกรัดอยู่ ฯลฯ
เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนีเ้ ล่า ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี้ ไม่ล่วง
ความเป็นอย่างนี้ไปได้
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง ฯลฯ อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
กายในกายอยู่ ฯ
[๒๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
๖. ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิง้ ไว้ในป่าช้า คือ เป็นกระดูก ปราศจากเส้นเอ็นผูกรัดแล้ว
เรี่ยรายไปในทิศใหญ่ทิศน้อย
คือ กระดูกมือไปทางหนึ่ง กระดูกเท้าไปทางหนึ่ง กระดูกแข้งไปทางหนึ่ง กระดูกขาไปทางหนึ่ง กระดูก
สะเอวไปทางหนึง่ กระดูกหลังไปทางหนึ่ง กระดูกสันหลังไปทางหนึ่ง กระดูกสีข้างไปทางหนึ่ง กระดูกหน้าอกไปทาง
หนึ่ง กระดูกไหล่ไปทางหนึ่ง กระดูกแขนไปทางหนึ่ง กระดูกคอไปทางหนึ่ง กระดูกคางไปทางหนึ่ง กระดูกฟันไป
ทางหนึ่ง กระโหลกศีรษะไปทางหนึ่ง
เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนีเ้ ล่า ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี้ ไม่ล่วง
ความเป็นอย่างนี้ไปได้
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง ฯลฯ อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
กายในกายอยู่ ฯ
[๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
๗. ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระทีเ่ ขาทิ้งไว้ในป่าช้า คือ เป็นกระดูกมีสีขาว เปรียบด้วยสีสังข์ ฯลฯ
เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนีเ้ ล่า ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี้ ไม่ล่วง
ความเป็นอย่างนี้ไปได้
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง ฯลฯ อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
กายในกายอยู่ ฯ
[๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
๘. ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า คือ เป็นกระดูกกองเรียงรายอยู่แล้วเกินปีหนึ่งขึ้น
ไป ฯลฯ
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เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนีเ้ ล่า ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี้ ไม่ล่วง
ความเป็นอย่างนี้ไปได้
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง ฯลฯ อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
กายในกายอยู่ ฯ
[๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
๙. ภิกษุเหมือนกะว่าพึงเห็นสรีระทีเ่ ขาทิ้งไว้ในป่าช้า คือ เป็นกระดูกผุ เป็นจุณแล้ว
เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนีเ้ ล่า ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี้ ไม่ล่วง
ความเป็นอย่างนี้ไปได้
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม
- พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง
- พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในกายบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในกายบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในกายบ้าง ย่อมอยู่
อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมัน่ อยู่ว่า กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ
จบนวสีวถิกาบรรพ
จบกายานุปสั สนา

อรรถกถา นวสีวถิกาบรรพ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงจาแนกกายานุปัสสนาโดยทางธาตุมนสิการอย่างนี้แล้ว บัดนี้ เพื่อจะทรงจาแนก
ด้วยนวสีวัฏฐิกาบรรพ ข้อกาหนดว่าด้วยป่าช้า ๙ ข้อ จึงตรัสว่า ยังมีอีกข้อหนึ่งเป็นต้น.
บรรดาเหล่านัน้ บทว่า เหมือนอย่างว่า เห็น คือ เหมือนอย่างว่าพบ.
บทว่า สรีระ คือ สรีระของคนตาย.
บทว่า ที่เขาทิ้งไว้ทปี่ ่าช้า คือ ที่เขาปล่อยทิ้งไว้ที่สุสาน.
ซากศพทีช่ ื่อว่าตายแล้ววันเดียว เพราะ เป็นซากศพที่ตายแล้วได้ ๑ วัน.
ที่ชื่อว่าตายแล้ว ๒ วัน เพราะเป็นซากศพทีต่ ายแล้วได้ ๒ วัน.
ที่ชื่อว่าตายแล้ว ๓ วัน เพราะซากศพที่ตายแล้วได้ ๓ วัน.
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ที่ชื่อว่าศพที่พองขึน้ เพราะเป็นศพที่พองขึ้นโดยเป็นศพที่ขนึ้ อืดตามลาดับตั้งแต่สนิ้ ชีพไป เหมือนลูกสูบ
ช่างทองอันพองขึ้นด้วยลม. ศพที่พองขึน้ นั่นแล ชื่อว่า อุทธุมาตกะ. อีกนัยหนึ่ง ศพที่พองขึ้นน่าเกลียดเพราะเป็นของ
ปฏิกูล เพราะเหตุนนั้ จึงชื่อว่า อุทธุมาตกะ.
ศพที่มีสีต่าง ๆ เจือเขียว เรียกว่า ศพที่มีสีเขียวเจือ. ศพที่มสี ีเขียวเจือนั่นแล ชื่อว่า วินีลกะ. อีกนัยหนึ่ง ศพที่มี
สีเขียวน่าเกลียด เพราะเป็นของปฏิกูล เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า วินีลกะ. คาว่า วินีลกะ นี้เป็นชื่อของ ซากศพ มีสีแดง ใน
ที่เนื้อนูนหนา มีสีขาวในที่อันบ่มหนอง โดยมากมีสเี ขียว ในที่ควรเขียว คล้ายผ้าห่มสีเขียว.
ศพที่มีน้าเหลืองไหลออกจากที่ปริแตกทางปากแผลทั้ง ๙ บ้าง ชื่อว่า ศพมีน้าเหลืองไหล. ศพมีน้าเหลืองไหล
นั่นแล ชื่อว่า วิบพ
ุ พกะ. อีกนัยหนึ่ง ศพมีน้าเหลืองไหลน่าเกลียด เพราะเป็นของปฏิกูล เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า วิบุพพ
กะ. ศพที่เป็นวิบุพพกะเกิดแล้ว คือ ถึงความเป็นซากศพมีน้าเหลืองไหลอย่างนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วิบุพพกชาตะ.
ข้อว่า โส อิมเมว กาย ความว่า ภิกษุนั้น ใช้ญาณนั้นแหละน้อมนากายของตนนี้ไปเปรียบกับกายอัน
นั้น (ซากศพ). เปรียบอย่างไร. เปรียบว่า กายนี้แล มีอย่างนั้นเป็นธรรมดา ต้องเป็นอย่างนัน้ ไม่ล่วงพ้นความเป็น
อย่างนั้นไปได้.
กายที่ปราศจากอายุไออุ่นวิญญาณ เป็น ซากศพ
ท่านอธิบายไว้ว่า กายนี้ยังทนยืน เดิน เป็นต้นอยู่ได้ ก็เพราะมี ธรรม ๓ อย่างนี้คือ
1. อายุ
2. ไออุ่น และ
3. วิญญาณ
แต่เพราะธรรม ๓ อย่างนีพ้ รากจากกัน แม้กายนี้ จึงต้องมีอย่างนั้นเป็นธรรมดา คือมีสภาพเปื่อยเน่าอย่างนั้น
เหมือนกัน ต้องเป็นอย่างนั้น คือจักเป็นประเภทศพขึ้นพองเป็นต้นอย่างนัน้ เหมือนกัน ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไป
ได้ คือไม่ล่วงพ้นความเป็นศพพองขึ้นเป็นต้นอย่างนัน้ ไปได้.
ข้อว่า หรือภายใน ความว่า พิจารณาเห็นกายในกายของตน ในกายของคนอื่น หรือในกายของตนตามกาล
ของคนอื่นตามกาล ด้วยการกาหนดซากศพที่ขึ้นพองเป็นต้นอย่างนี้อยู่.
เทียบกายด้วยซากศพ
บทว่า ขชฺชมาน อันสัตว์กัดกินอยู่ ได้แก่ ศพอันสัตว์มีแร้ง กา เป็นต้น จับที่อวัยวะ เช่นท้องเป็นต้น แล้วดึง
เนื้อท้อง เนื้อปาก เบ้าตาเป็นต้น จิกกินอยู่.
บทว่า สมสโลหิต ยังมีเนื้อและเลือด คือ ศพที่มีเนื้อและเลือดยังเหลืออยู่.
บทว่า นิมฺมสโลหิตมกฺขิต ที่ปราศจากเนื้อแต่เปื้อนเลือด คือ เมื่อเนื้อหมดไปแล้ว แต่เลือดยังไม่แห้ง. พระผู้
มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาศพประเภทนั้น จึงตรัสว่า นิมมฺ สโลหิตมกฺขิต.
บทว่า อ ฺเ น คือ ศพไปทางทิศอื่น.
บทว่า หตฺถฎฺ ิก กระดูกมือ ความว่า กระดูกมือมีประเภทถึง ๖๔ ชิน้ กระจัดกระจายแยกกันไป. แม้กระดูก
เท้าเป็นต้นก็นยั นีเ้ หมือนกัน.
บทว่า เตโรวสฺสิกานิ เกินปีหนึ่งขึ้นไป คือ ล่วงปีไปแล้ว.
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บทว่า ปูตีนิ เป็นของผุ ความว่า กระดูกอันตั้งอยูก่ ลางแจ้ง ย่อมผุเปื่อยเพราะกระทบ ลม แดด และฝน ส่วน
กระดูกที่อยูใ่ ต้พนื้ ดิน ย่อมตั้งอยู่ได้นานกว่า.
บทว่า จุณณ
ฺ กชาตานิ เป็นผง คือ แหลกเป็นผง กระจัดกระจายไป.
พึงประกอบความเข้าในข้อทั้งปวงโดยบทว่า ขชฺชมาน อันสัตว์กัดกิน เป็นต้น โดยนัยทีก่ ล่าวมาแล้ว ว่าเธอก็
น้อมกายอันนีน้ ี่แล เข้าไปเทียบกับศพ เป็นต้น.
ข้อว่า หรือภายใน เป็นต้น ความว่า พิจารณาเห็นกายในกายของตน ในกายของคนอื่น หรือในกายของตน
ตามกาล ของคนอื่นตามกาลด้วยการกาหนดซากศพอันสัตว์กัดกิน เป็นต้น จนถึงเป็นกระดูกอันแหลกเป็นผงอย่างนี้
อยู่.
จัดเป็นบรรพ
ป่าช้า ๙ ข้อที่อยู่ในนวสีวถิกาบรรพนี้ บัณฑิตพึงจัดประมวลมาดังนี้ คือ
๑. ข้อที่ตรัสโดยนัยเป็นต้นว่า ศพทีต่ ายแล้วได้วันหนึ่งบ้าง แม้ทั้งหมดเป็นบรรพอันหนึ่ง.
๒. ข้อที่ว่า ศพที่ฝูงกาจิกกินบ้าง เป็นต้น เป็นบรรพอันหนึ่ง.
๓. ข้อที่ว่า ร่างกระดูก ที่ยังมีเนื้อ และเลือดมีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่ เป็นบรรพอันหนึง่ .
๔. ข้อว่า ปราศจากเนื้อแต่เปื้อนเลือด มีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่ เป็นบรรพอันหนึ่ง.
๕. ข้อที่ว่า ปราศจากเนื้อและเลือด มีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่ เป็นบรรพอันหนึ่ง.
๖. ข้อที่ว่า กระดูกทั้งหลาย ที่ปราศจากเส้นเอ็นรัดรึงแล้ว เป็นต้น เป็นบรรพอันหนึ่ง.
๗. ข้อที่ว่า กระดูกทั้งหลาย ขาว คล้ายสีสังข์ เป็นบรรพอันหนึง่ .
๘. ข้อที่ว่า กระดูกทั้งหลายที่กองเรี่ยราย เกินหนึ่งปีขึ้นไป เป็นบรรพอันหนึ่ง.
๙. ข้อที่ว่า กระดูกทั้งหลายที่ผุ แหลกเป็นผง เป็นบรรพอันหนึง่ .
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงแสดงป่าช้าทั้ง ๙ แล้ว จะทรงจบกายานุปัสสนา จึงตรัสคานี้ว่า เอว โข ภิกฺขเว
อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลายเป็นต้น.
สติกาหนดซากศพเป็นอริยสัจ ๔
ในนวสีวถิกาบรรพนัน้
- สติอันกาหนดป่าช้าทั้ง ๙ ข้อ เป็น ทุกขสัจ
- ตัณหาที่มใี นก่อน ที่ยังสตินั้นให้เกิดขึ้น เป็น สมุทัยสัจ
- การหยุดทุกขสัจ และสมุทัยสัจทัง้ สอง เป็น นิโรธสัจ
- อริยมรรคอันกาหนดทุกข์ ละสมุทัย มีนิโรธเป็นอารมณ์ เป็น มรรคสัจ
ภิกษุผู้โยคาวจร ขวยขวายด้วยอานาจสัจจะอย่างนีย้ ่อมบรรลุพระนิพพานดับทุกข์ได้ดังนี้. อันนี้เป็นทาง
ปฏิบัตินาออกจากทุกข์จนถึงพระอรหัต ของเหล่าภิกษุผู้กาหนดป่าช้าทั้ง ๙ ข้อ อย่างนี้แล.
จบนวสีวถิกาบรรพ.
ก็ กายานุปัสสนา ๑๔ บรรพ คือ
1. อานาปานบรรพ ๑
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2. อิริยาบถบรรพ ๑
3. จตุสัมปชัญญบรรพ ๑
4. ปฏิกูลมนสิการบรรพ ๑
5. ธาตุมนสิการบรรพ ๑
6. สีวถิกา ๙ บรรพ
เป็นอันจบลง ด้วยคาพรรณนามีประมาณเพียงเท่านี้.
ใน ๑๔ บรรพนั้น
- อานาปานบรรพ กับ ปฏิกูลมนสิการบรรพ ๒ บรรพนี้เท่านั้น เป็นอัปปนากัมมัฏฐาน
- ส่วน ๑๒ บรรพที่เหลือ เป็น อุปจารกัมมัฏฐานอย่างเดียว เพราะตรัสไว้โดยการพิจารณาเห็นโทษแห่ง
กายอันเกี่ยวด้วยป่าช้า ดังนี้แล.
จบอรรถกถา กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน.

เวทนานุปัสสนา
[๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่อย่างไรเล่า
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. เสวยสุขเวทนาอยู่ ก็รชู้ ัดว่า เราเสวยสุขเวทนา หรือ
๒. เสวยทุกขเวทนา ก็รชู้ ัดว่า เราเสวยทุกขเวทนา หรือ
๓. เสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รชู้ ัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา หรือ
๔. เสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือ
๕. เสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส หรือ
๖. เสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนามีอามิส หรือ
๗. เสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชดั ว่า เราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิส หรือ
๘. เสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รชู้ ัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หรือ
๙. เสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชดั ว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม
- พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้าง
- พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายใน ทั้งภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในเวทนาบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในเวทนาบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในเวทนาบ้าง
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อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมัน่ อยู่ว่า เวทนามีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ฯ
จบเวทนานุปัสสนา

อรรถกถา เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นตรัสกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๑๔ วิธีอย่างนี้แล้ว บัดนี้ เพื่อจะตรัส เวทนานุปัสส
นา ๙ วิธี จึงตรัสว่า กถ ฺจ ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นอย่างไรเล่า เป็นต้น.
บรรดาบทเหล่านัน้
บทว่า สุขเวทนา ความว่า ภิกษุกาลังเสวยเวทนาทีเ่ ป็นสุข ทางกายก็ดี ทางใจก็ดี ก็รชู้ ัดว่า เราเสวยสุข
เวทนา.
จะวินิจฉัยในคานัน้
แม้เด็กทารกที่ยงั นอนหงาย เมื่อเสวยสุขในคราวดื่มน้านม เป็นต้น ก็รชู้ ัดว่าเราเสวยสุขเวทนาก็จริงอยู่. แต่คา
ว่า สุขเวทนาเป็นต้นนี้มิได้ตรัสหมายถึงความรูช้ ัดอย่างนัน้ . เพราะความรู้ชัดเช่นนั้น
- ไม่ละความเห็นว่าสัตว์
- ไม่ถอนความสาคัญว่าเป็นสัตว์
- ไม่เป็นกัมมัฏฐานหรือสติปัฏฐานภาวนาเลย.
ส่วนความรู้ชัดของภิกษุนี้
- ละความเห็นว่าสัตว์
- ถอนความสาคัญว่าเป็นสัตว์ได้
- ทั้งเป็นกัมมัฏฐาน เป็นสติปัฏฐานภาวนา.
ก็คานี้ตรัสหมายถึงความเสวยสุขเวทนาพร้อมทั้งที่รู้ตัวอยู่ อย่างนี้ว่า
- ใครเสวย
- ความเสวยของใคร
- เสวยเพราะเหตุไร.
สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
จะวินิจฉัยในปัญหาเหล่านั้น
ถามว่า ใครเสวย
ตอบว่า มิใช่สัตว์หรือบุคคลไร ๆ เสวย.
ถามว่า ความเสวยของใคร
ตอบว่า มิใช่ความเสวยของสัตว์ หรือบุคคลไร ๆ.
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ถามว่า เสวยเพราะเหตุไร
ตอบว่า ก็เวทนาของภิกษุนั้นมีวัตถุเป็นอารมณ์ อย่างเดียว เหตุนนั้ เธอจึงรู้อย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายเสวย
เวทนา เพราะทาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา มีสุขเวทนา เป็นต้นนั้น ๆ ให้เป็นอารมณ์ ก็คาว่า เราเสวยเวทนา เป็นเพียง
สมมติเรียกกัน เพราะยึดถือความเป็นไปแห่งเวทนานัน้ .
เธอกาหนดว่า สัตว์ทั้งหลาย เสวยเวทนาเพราะทาวัตถุให้เป็นอารมณ์ อย่างนี้ พึงทราบว่า เธอย่อมรู้ชดั ว่า เรา
เสวยสุขเวทนา เหมือนพระเถระรูปหนึ่ง ซึง่ สานักอยูท่ ี่จิตตลบรรพต.
พระเถระผู้เสวยทุกขเวทนา
ได้ยินว่า พระเถระทุรนทุราย กลิ้งเกลือกอยู่ด้วยเวทนากล้าแข็ง คราวอาพาธไม่ผาสุก.
ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเรียกถามว่า ท่านเจ็บตรงไหนขอรับ.
ท่านตอบว่า บอกทีเ่ จ็บไม่ได้ดอกเธอ ฉันทาวัตถุเป็นอารมณ์ เสวยเวทนา.
ถามว่า ตั้งแต่เวลารู้ชัดอย่างนั้น ท่านอดกลั้นไว้ ไม่ควรหรือขอรับ.
ตอบว่า ฉันจะอดกลัน้ นะเธอ.
ภิกษุหนุ่มกล่าวว่า อดกลั้นได้ก็ดีนะสิ ขอรับ.
พระเถระก็อดกลั้น(ทุกขเวทนา). โรคลมก็ผ่าแล่งจนถึงหัวใจ ไส้ของพระเถระก็ออกมากองบนเตียง.
พระเถระชี้ให้ภิกษุหนุ่มดู ถามว่า อดกลั้นขนาดนี้ควรไหม.
ภิกษุหนุ่มก็นิ่ง.
พระเถระก็ประกอบความเพียรสม่าเสมอ บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเป็นพระอรหัตสมสีสี
ปรินิพพานแล้ว.
อนึ่ง ภิกษุผู้เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนัน้ เสวยทุกขเวทนา ฯลฯ อทุกขมสุขเวทนาปราศจากอามิสอยู่ ก็
รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนา ฯลฯ อทุกขสุขเวทนา ปราศจากอามิสเหมือนเมื่อเธอเสวยสุขเวทนาแล.
เวทนาเป็นอรูปกัมมัฏฐาน
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นตรัสรูปกัมมัฏฐานด้วยประการฉะนี้แล้ว เมื่อจะตรัสอรูปกัมมัฏฐาน
แต่เพราะที่ตรัสด้วยอานาจผัสสะ หรือด้วยอานาจจิต กัมมัฏฐานไม่ปรากฏชัด ปรากฏเหมือนมืดมัว
ส่วนความเกิดขึน้ แห่งเวทนาทัง้ หลาย ปรากฏชัด กัมมัฏฐานปรากฏชัดด้วยอานาจเวทนา
ฉะนั้น จึงตรัสอรูปกัมมัฏฐานด้วยอานาจเวทนา
แม้ในพระสูตรนี้ เหมือนอย่างในสักกปัญหสูตร. กถามรรค ในพระสูตรนีน้ ั้น พึงทราบโดยนัยทีต่ รัสไว้ใน
สกกปัญหสูตรแล้วนัน่ แลว่า ก็กัมมัฏฐานมี ๒ อย่าง คือ รูปกัมมัฏฐาน และ อรูปกัมมัฏฐาน ดังนีเ้ ป็นต้น.
พึงทราบวินจิ ฉัย ในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้น ในคาว่า สุขเวทนา ดังนี้เป็นต้น มีปริยาย (ทาง) แห่ง
ความรู้ชัดอีกอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้.
ข้อว่า สุข เวทน เวทิยามีติ ปชานาติ รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนา ความว่า
เมื่อเสวยสุขเวทนา เพราะขณะเสวยสุขเวทนา ไม่มีทุกขเวทนา ก็รู้ชดั ว่า เราเสวยสุขเวทนาดังนี้.
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เพราะฉะนั้น ขึน้ ชื่อว่าเวทนา ไม่เทีย่ ง ไม่ยั่งยืน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
- เพราะในขณะที่ไม่มที ุกขเวทนาทีเ่ คยมีมาก่อน และ
- เพราะก่อนแต่นี้ ก็ไม่มีสุขเวทนานี้.
เธอรู้ตัวในสุขเวทนานั้นอย่างนี้. สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ (ใน ทีฆนขสูตร มูลปัณณาสก์ มัชฌิม
นิกาย) ดังนี้ว่า
ดูก่อนอัคคิเวสสนะ
สมัยใด เสวยสุขเวทนา สมัยนัน้
- หาเสวยทุกขเวทนาไม่
- หาเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่
- ย่อมเสวยสุขเวทนาเท่านัน้
สมัยใดเสวยทุกขเวทนา ฯลฯ เสวยอทุกขมสุขเวทนา สมัยนั้น
- หาเสวยสุขเวทนาไม่
- หาเสวยทุกขเวทนาไม่
- เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้น
ดูก่อนอัคคิเวสสนะ
- แม้สุขเวทนาแล ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไป
เป็นธรรมดา มีความจางไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา แม้ทุกขเวทนาเล่า ฯลฯ
- แม้อทุกขมสุขเวทนาเล่าไม่เที่ยง ฯลฯ มีความดับไปเป็นธรรมดา
ดูก่อนอัคคิเวสสนะ อริยสาวกสดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้
- ย่อมหน่ายแม้ในสุขเวทนา แม้ในทุกขเวทนา แม้ในอทุกขมสุขเวทนา
- เมื่อหน่าย ย่อมคลายกาหนัด
- เพราะคลายกาหนัดจึงหลุดพ้น
- เมื่อหลุดพ้น ย่อมหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว ย่อมรูช้ ัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์
อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทาก็ทาเสร็จแล้ว กิจอย่างอื่นเพื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกดังนี.้
เวทนาที่เป็นสามิสและนิรามิส
จะวินิจฉัยในข้อว่า สามิส วา สุข หรือสุขเวทนาที่มีอามิส เป็นต้น
- โสมนัสสเวทนาอาศัยอามิส คือกามคุณ ๕ อาศัยเรือน ๖ ชื่อว่า สามิสสุขเวทนา
- โสมนัสสเวทนาอาศัยเนกขัมมะ ๖ ชื่อว่า นิรามิสสุขเวทนา
- โทมนัสสเวทนาอาศัยเรือน ๖ ชื่อว่า สามิสทุกขเวทนา
- โทมนัสสเวทนาอาศัยเนกขัมมะ ๖ ชื่อว่า นิรามิสทุกขเวทนา
- อุเบกขาเวทนาอาศัยเรือน ๖ ชื่อว่า สามิสอทุกขมสุขเวทนา
43 / 97

มหาสติปัฏฐานสูตร รวมอรรถกถา 461222.doc

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

- อุเบกขาอันอาศัยเนกขัมมะ ๖ ชื่อว่า นิรามิสอทุกขมสุขเวทนา.
อนึ่ง การจาแนกเวทนาแม้เหล่านั้นท่านกล่าวไว้ในสักกปัญหสูตรแล้วแล.
เวทนาในเวทนานอก
ข้อว่า อิติ อชฺฌตฺต วา หรือภายใน ความว่า
- พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายของตน
- พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายของคนอื่น
หรือ
- พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายของตนตามกาล
- พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายของคนอื่นตามกาล
ด้วยการกาหนดสุขเวทนา เป็นต้น อย่างนี้อยู่.
ส่วนในข้อว่า สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิด (ในเวทนาทัง้ หลาย) นี้ มีวินจิ ฉัยว่า
- ภิกษุเมื่อเห็นความเกิด และความเสื่อม แห่งเวทนาทั้งหลายด้วยอาการอย่างละ ๕ ว่า เพราะอวิชชาเกิด
จึงเกิดเวทนาดังนี้เป็นต้น พึงทราบว่า เธอพิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดในเวทนาทั้งหลายอยู่
- พิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อม ในเวทนาทั้งหลายอยู่ หรือ
- พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดในเวทนาทัง้ หลาย ตามกาลอยู่
- พิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมในเวทนาทั้งหลาย ตามกาลอยู่.
ข้อต่อจากนี้ไปก็มนี ัยดังที่กล่าวมาแล้วในกายานุปัสสนานัน่ แล.
สติกาหนดเวทนาเป็นอริยสัจ ๔
แต่ในเวทนานุปัสสนานี้ มีข้อต่างกันอย่างเดียว คือ พึงประกอบความอย่างนี้ว่า สติที่กาหนดเวทนาเป็น
อารมณ์ เป็นทุกขสัจ เป็นต้นแล้ว พึงทราบว่า เป็นทางปฏิบัตินาออกจากทุกข์ของภิกษุผู้กาหนดเวทนาเป็นอารมณ์.
คาที่เหลือก็มีความเช่นนัน้ เหมือนกัน.
จบอรรถกถา เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

จิตตานุปัสสนา
[๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรเล่า
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
จิตมีราคะ ก็รู้ว่า จิตมีราคะ หรือ จิตปราศจากราคะ ก็รู้ว่า จิตปราศจากราคะ
จิตมีโทสะ ก็รู้ว่า จิตมีโทสะ หรือ จิตปราศจากโทสะ ก็รู้ว่า จิตปราศจากโทสะ
จิตมีโมหะ ก็รู้ว่า จิตมีโมหะ หรือ จิตปราศจากโมหะ ก็รู้ว่า จิตปราศจากโมหะ
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จิตหดหู่ ก็รู้ว่า จิตหดหู่
จิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ว่า จิตฟุ้งซ่าน
จิตเป็นมหรคต ก็รู้ว่า จิตเป็นมหรคต หรือ จิตไม่เป็นมหรคต ก็รู้ว่า จิตไม่เป็นมหรคต
จิตมีจติ อื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่า จิตมีจิตอื่นยิง่ กว่า หรือ จิตไม่มีจติ อื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่า จิตไม่มจี ิตอื่นยิ่งกว่า
จิตเป็นสมาธิ ก็รู้ว่า จิตเป็นสมาธิ หรือ จิตไม่เป็นสมาธิ ก็รู้ว่า จิตไม่เป็นสมาธิ
จิตหลุดพ้น ก็รู้ว่า จิตหลุดพ้น หรือ จิตไม่หลุดพ้น ก็รู้ว่า จิตไม่หลุดพ้น
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม
- พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้าง
- พิจารณาเห็น จิตในจิตภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในจิตบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในจิตบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในจิตบ้าง ย่อมอยู่
อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมัน่ อยู่ว่า จิตมีอยู่กเ็ พียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านัน้
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯ
จบจิตตานุปัสสนา

อรรถกถา จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นตรัสเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๙ วิธี อย่างนี้แล้ว บัดนี้ เพื่อจะตรัส จิตตานุปสั สนา
๑๖ วิธี จึงตรัสว่า กถ ฺจ ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตตานุปัสสนา เป็นอย่างไรเล่าเป็นต้น.

จาแนกอารมณ์ของจิต
บรรดาบทเหล่านี้
บทว่า จิตมีราคะ คือจิตที่เกิดพร้อมด้วยโลภะ ๘ อย่าง.
บทว่า จิตปราศจากราคะ คือ จิตที่เป็นกุศล และอพยากฤตฝ่ายโลกิยะ. แต่ข้อนี้ เป็นการพิจารณา มิใช่เป็น
การชุมนุมธรรม เพราะฉะนัน้ ในคาว่า จิตมีราคะ นี้ จึงไม่ได้โลกุตตรจิต แม้แต่บทเดียว. อกุศลจิต ๔ ดวงที่เหลือ จึงไม่
เข้าบทต้น ไม่เข้าบทหลัง.
บทว่า จิตมีโทสะ ได้แก่จิต ๒ ดวง ที่เกิดพร้อมด้วยโทมนัส.
บทว่า จิตปราศจากโทสะ ได้แก่จิตที่เป็นกุศล และ อพยากฤตฝ่ายโลกิยะ. อกุศลจิต ๑๐ ดวงที่เหลือ ไม่เข้า
บทต้น ไม่เข้าบทหลัง.
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บทว่า จิตมีโมหะ ได้แก่จติ ๒ ดวง คือ จิตที่เกิดพร้อมด้วยวิจิกิจฉาดวง ๑ ที่เกิดพร้อมด้วยอุทธัจจะดวง ๑.
แต่เพราะโมหะย่อมเกิดได้ในอกุศลจิตทัง้ หมด ฉะนั้น แม้อกุศลจิตที่เหลือ ก็ควรได้ในบทว่าจิตมีโมหะนี้โดยแท้. จริงอยู่
อกุศลจิต ๑๒ (โลภมูล ๘ โทสมูล ๒ โมหมูล ๒) ท่านประมวลไว้ใน ทุกกะ (หมวด ๒) นีเ้ ท่านั้น.
บทว่า จิตปราศจากโมหะ ได้แก่จิตที่เป็นกุศล และ อพยากฤตฝ่ายโลกิยะ.
บทว่า จิตหดหู่ ได้แก่จติ ที่ตกไปในถีนมิทธะ. ก็จติ ที่ตกไปในถิ่นมิทธะนัน้ ชื่อว่า จิตหดหู่.
บทว่า จิตฟุ้งซ่าน ได้แก่จิตทีเ่ กิดพร้อมด้วยอุทธัจจะ. จิตทีเ่ กิดพร้อมด้วยอุทธัจจะนัน้ ชื่อว่า จิตฟุ้งซ่าน.
บทว่า จิตเป็นมหัคคตะ ได้แก่จิตที่เป็นรูปาวจร และ อรูปาวจร.
บทว่า จิตไม่เป็นมหัคคตะ ได้แก่จิตทีเ่ ป็นกามาวจร.
บทว่า สอุตฺตร จิตมีจติ อื่นยิ่งกว่า ได้แก่จิตทีเ่ ป็นกามาวจร.
บทว่า อนุตฺตร จิตไม่มีจติ อื่นยิ่งกว่า ได้แก่จิตทีเ่ ป็นรูปาวจร และ อรูปาวจร.
แม้ในจิตเหล่านั้นจิตทีช่ ื่อว่า สอุตตระ ได้แก่จิตเป็นรูปาวจร จิตชื่อว่า อนุตตระ ได้แก่ จิตทีเ่ ป็นอรูปาวจร.
บทว่า สมาหิต จิตตั้งมั่นแล้ว ได้แก่อัปปนาสมาธิ หรือ อุปจารสมาธิ.
บทว่า อสมาหิต จิตไม่ตั้งมั่น ได้แก่จิตทีเ่ ว้นจากสมาธิทงั้ สอง.
บทว่า วิมุตฺต จิตหลุดพ้น ได้แก่จติ หลุดพ้นด้วยตทังควิมุตติ และ วิกขัมภนวิมุตติ.
บทว่า อวิมุตฺต จิตไม่หลุดพ้น ได้แก่จิตทีเ่ ว้นจากวิมุตติทั้งสอง. ส่วนสมุจเฉทวิมตุ ติ ปฏิปัสสัทธิวิมตุ ติ และ
นิสสรณวิมุตติ ไม่มีโอกาสในบทนี้เลย.

จิตในจิตนอก
คาว่า อิติ อชฺฌตฺต วา หรือ ภายใน ความว่า ภิกษุโยคาวจรกาหนดจิตทีเ่ ป็นไปในสมัยใด ๆ ด้วยการกาหนด
จิตมีราคะเป็นต้น อย่างนีช้ ื่อว่า
พิจารณาเห็นจิตในจิตของตน หรือ ในจิตของคนอื่น
พิจารณาเห็นจิตในจิตของตนตามกาล หรือ ในจิตของคนอื่นตามกาลอยู่.
ก็ในคาว่า พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดนี้ พึงนาความเกิดและความเสื่อมแห่งวิญญาณออกเทียบเคียง
ด้วยอาการอย่างละ ๕ ว่า เพราะเกิดอวิชชา วิญญาณ จึงเกิดดังนีเ้ ป็นต้น. ข้อต่อไปจากนี้ ก็มีนยั ดังกล่าวมาแล้วแล.

สติกาหนดจิตเป็นอริยสัจ ๔
แต่ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ มีข้อแตกต่างกันอย่างเดียว คือพึงประกอบความว่า สติที่กาหนดจิตเป็น
อารมณ์ เป็นทุกขสัจ ดังนี้เป็นต้น แล้วพึงทราบว่า เป็นทางปฏิบัตินาออกจากทุกข์ ของภิกษุผู้กาหนดจิตเป็นอารมณ์.
คาที่เหลือ ก็เช่นเดียวกันนั่นแล.
จบอรรถกถา จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
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ธัมมานุปัสสนา
อรรถกถา ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นตรัสจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๑๖ วิธี อย่างนี้แล้ว บัดนี้ เพื่อจะตรัสธัมมานุปัสสนา
๕ วิธี จึงตรัสว่า กถ ฺจ ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธัมมานุปัสสนา เป็นอย่างไรเล่าเป็นต้น.
อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า
- ตรัสการกาหนด รูปกัมมัฏฐาน ล้วนด้วย กายานุปัสสนา
- ตรัสการกาหนด อรูปกัมมัฏฐาน ล้วน ๆ ด้วย เวทนานุปสั สนา และ จิตตานุปัสสนา.
บัดนี้ เพื่อจะตรัสการกาหนด รูปกัมมัฏฐาน กับ อรูปกัมมัฏฐาน ผสมกัน จึงตรัสว่า กถ ฺจ ภิกฺขเว ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ธัมมานุปัสสนา เป็นอย่างไรเล่าเป็นต้น.
อนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า
- ตรัสการกาหนด รูปขันธ์ ด้วย กายานุปสั สนา
- ตรัสการกาหนด เวทนาขันธ์ ด้วย เวทนานุปัสสนา
- ตรัสการกาหนด วิญญาณขันธ์ ด้วย จิตตานุปสั สนา.
บัดนี้ เพื่อจะตรัสแม้การกาหนด สัญญาขันธ์ และ สังขารขันธ์ จึงตรัสว่า กถ ฺจ ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ธัมมานุปสั สนา เป็นอย่างไรเล่าเป็นต้น.
จบอรรถกถา

นิวรณบรรพ
[๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่อย่างไรเล่า
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ์ ๕
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ์ ๕ อย่างไรเล่า
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. เมื่อกามฉันท์มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่า กามฉันท์มีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือ
เมื่อกามฉันท์ไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่า กามฉันท์ไม่มีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา
อนึ่ง กามฉันท์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนัน้ ด้วย
กามฉันท์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
กามฉันท์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
อีกอย่างหนึ่ง
๒. เมื่อพยาบาทมีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่า พยาบาทมีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือ
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เมื่อพยาบาทไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่า พยาบาทไม่มีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา
อนึ่ง พยาบาทที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนัน้ ด้วย
พยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
พยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
อีกอย่างหนึ่ง
๓. เมื่อถีนมิทธะมีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าถีนมิทธะมีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือ
เมื่อถีนมิทธะไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่า ถีนมิทธะไม่มีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา
อนึ่ง ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้ชดั ประการนั้นด้วย
ถีนมิทธะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
อีกอย่างหนึ่ง
๔. เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะมีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่า อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา
หรือ
เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชดั ว่า อุทธัจจ กุกกุจจะไม่มีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา
อนึ่ง อุทธัจจกุกกุจจะทีย่ ังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนัน้ ด้วย
อุทธัจจกุกกุจจะทีเ่ กิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ดว้ ยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
อุทธัจจกุกกุจจะทีล่ ะได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
อีกอย่างหนึ่ง
๕. เมื่อวิจิกิจฉามีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชดั ว่า วิจิกจิ ฉามีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือ
เมื่อวิจิกจิ ฉาไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจฉาไม่มีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา
อนึ่ง วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
วิจิกิจฉาทีเ่ กิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
วิจิกิจฉาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนัน้ ด้วย
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในธรรมบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในธรรมบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในธรรมบ้าง ย่อมอยู่
อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมัน่ อยู่ว่า ธรรมมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านัน้
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เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ์ ๕ อยู่ ฯ
จบนีวรณบรรพ

อรรถกถา นีวรณ์บรรพ
บรรดาบทเหล่านัน้
- บทว่า สนฺต มีอยู่ คือ อยู่พร้อมด้วยอานาจฟุ้งขึ้นเนือง ๆ.
- บทว่า อสนฺต ไม่มีอยู่คือไม่มีอยู่พร้อม เพราะไม่ฟุ้งขึ้น หรือเพราะละได้แล้ว.
- บทว่า ก็โดยประการใด ความว่า กามฉันท์เกิดขึ้นเพราะเหตุใด.
- บทว่า ต ฺจ ปชานาติ ก็รู้ชัดประการนัน้ คือ รู้ชัดเหตุนั้น.
ทุก ๆ บท พึงทราบความโดยนัยนีน้ ี่แล.
เหตุเกิดกามฉันท์
ในนิมติ ทั้งสองนัน้ กามฉัณท์ย่อมเกิดขึ้นเพราะมนสิการโดยไม่แยบคายในสุภนิมติ .
- สิ่งที่งามก็ดี อารมณ์ที่งามก็ดี ชื่อว่า สุภนิมิต.
- การใส่ใจโดยไม่มีอุบาย การใส่ใจนอกทาง การใส่ใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่า เที่ยง ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุข ในสิ่งที่
มิใช่ตัวตนว่าตัวตน หรือในสิ่งที่ไม่งามว่างาม ชื่อว่า อโยนิสโสมนสิการ(การใส่ใจโดยไม่แยบคาย).
เมื่อภิกษุทาอโยนิโสมนสิการนัน้ ให้เป็นไปมาก ๆ ในสุภนิมติ นั้น กามฉันท์ย่อมเกิดขึน้ . เพราะเหตุนนั้ พระผู้มี
พระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย สุภนิมิตมีอยู่ การทาให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในสุภนิมิตนัน้ นี้เป็นอาหาร เพื่อความ
เกิดขึ้นแห่งกามฉันท์ทยี่ ังไม่เกิด หรือเพื่อทาให้กามฉันท์ที่เกิดแล้วให้กาเริบยิ่งขึ้นดังนี้.
เหตุละกามฉันท์
ส่วนกามฉันท์นั้นจะละได้ก็ด้วยโยนิโสมนสิการ (การใส่ใจโดยแยบคาย) ในอสุภนิมิต.
- สิ่งที่ไม่งามก็ดี อารมณ์ที่ไม่งามก็ดี ชื่อว่า อสุภนิมิต.
- การใส่ใจโดยอุบาย การใส่ใจถูกทาง การใส่ใจในสิ่งที่ไม่เทีย่ งว่าไม่เที่ยง ในสิ่งที่เป็นทุก ข์ว่าทุกข์ ในสิ่งที่
ไม่ใช่ตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตน หรือในสิง่ ที่ไม่งามว่าไม่งาม ชื่อว่า โยนิโสมนสิการ.
เมื่อภิกษุทาโยนิโสมนสิการนัน้ ให้เป็นไปมาก ๆ ในอสุภนิมติ นั้น ย่อมละกามฉันท์เสียได้. เพราะเหตุนั้น พระผู้
มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย อสุภนิมิตมีอยู่ การทาให้มาก ๆ ซึ่งโยนิโสมนสิการในอสุภนิมิตนัน้ ๆ นี้เป็นอาหาร เพื่อ
ความไม่เกิดแห่งกามฉันท์ที่ยังไม่เกิด หรือเพื่อละกามฉันท์ที่เกิดแล้ว.
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ธรรมสาหรับละกามฉันท์
อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละกามฉันท์ คือ
๑. การถืออสุภนิมิตเป็นอารมณ์
๒. การประกอบเนือง ๆ ซึ่งอสุภภาวนา
๓. การรักษาทวารในอินทรียท์ ั้งหลาย
๔. ความรู้จักประมาณในโภชนะ
๕. ความมีกัลยาณมิตร
๖. พูดแต่เรื่องทีเ่ ป็นสัปปายะ (เป็นที่สบาย).
จริงอยู่
- เมื่อภิกษุกาหนดอสุภนิมิต ๑๐ อย่างอยู่ ก็ละกามฉันท์ได้.
- เมื่อเจริญอสุภ ๑๐ ก็ดี
- เมื่อปิดทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็ดี
- รู้จักประมาณในโภชนะ เพราะเมื่อมีโอกาสจะบริโภค ๔-๕ คามีอยู่ ก็ดื่มน้า ยังอัตตภาพให้เป็นไปได้ ก็
ย่อมละกามฉันท์ได้. เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ (ในขุททกนิกาย เถรคาถา) ว่า
จตฺตาโร ป ฺจ อาโลเป อภุตฺวา ปิเว
อล ผาสุวิหารายปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโน
ภิกษุพึงเว้นคาข้าวเสีย ๔-๕ คา เลิกฉัน แล้วดื่มน้าเสีย
นี้เป็นข้อปฏิบัติอันสมควรสาหรับภิกษุผู้มีตนอันส่งไปแล้ว.
- แม้ภิกษุผู้เสพกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นผู้ยนิ ดี ในการเจริญอสุภ เช่น พระติสสเถระ ผูเ้ จริญอสุภกัมมัฏฐาน ก็
ย่อมละกามฉันท์ได้.
- แม้ด้วยการเจรจาปรารภเรื่องเป็นที่สบาย อันอาศัยอสุภ ๑๐ ในอิริยาบถยืนและนั่งเป็นต้น ก็ย่อมละกาม
ฉันท์ได้.
เพราะเหตุนนั้ ท่านจึงกล่าวว่า
ธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละกามฉันท์ดังนี้. ภิกษุยอ่ มรู้ชัดว่า
- ก็กามฉันท์ที่ละได้แล้วด้วย ธรรม ๖ ประการนี้
- ย่อมไม่เกิดอีกต่อไปด้วยอรหัตมรรค.”
เหตุเกิดพยาบาท
ส่วนพยาบาท ย่อมเกิด เพราะอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมติ .
- ปฏิฆะ (ความขุ่นใจ) ก็ดี อารมณ์อันช่วยให้เกิดปฏิฆะก็ดี ชื่อว่า ปฏิฆนิมิต ในคาว่า ปฏิฆนิมติ เป็นต้น
นั้น.
- อโยนิโสมนสิการ มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกัน ในธรรมทั้งปวง.
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เมื่อภิกษุทาอโยนิโสมนสิการนัน้ ให้เป็นไปมาก ๆ ใน (ปฏิฆะ) นิมิตนัน้ พยาบาทย่อมเกิด. เพราะฉะนั้น พระผู้มี
พระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย ปฏิฆนิมิตมีอยู่ การไม่ทาให้มากซึ่ง
โยนิโสมนสิการ ในปฏิฆนิมิตนัน้ นีเ้ ป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิด หรือเพื่อทาให้พยาบาททีเ่ กิดแล้ว
กาเริบเสิบสานขึ้นดังนี้.
เหตุละพยาบาท
แต่พยาบาทนัน้ จะละได้ก็ด้วยการใส่ใจโดยแยบคาย ในเมตตาเจโตวิมตุ ติ.
- ในคาว่า เมตตาเจโตวิมตุ ินั้น เมื่อพูดกันถึงเมตตา ย่อมควรทั้งอัปปนา ทั้งอุปจาระ.
- บทว่า เมตตาเจโตวิมุตติ ได้แก่อัปปนาโยนิโสมนสิการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้ว.
เมื่อภิกษุทาโยนิโสมนสิการให้เป็นไปมาก ๆ ในเมตตาเจโตวิมุตตินั้น ย่อมละพยาบาทได้. เพราะฉะนั้น พระผู้
มีพระภาคเจ้า จึงตรัสไว้ (ในสังยุตกาย มหาวารวรรค) ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย เมตตาเจโตวิมุตติมีอยู่ การทาให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในเมตตาเจโตวิมุตตินนั้ นี้เป็น
อาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิด หรือเพื่อละพยาบาททีเ่ กิดแล้วดังนี้.
ธรรมสาหรับละพยาบาท
อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นไป เพื่อละพยาบาท คือ
๑. การกาหนดนิมิตในเมตตาเป็นอารมณ์
๒. การประกอบเนือง ๆ ซึ่งเมตตาภาวนา
๓. การพิจารณาถึงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของ ๆ ตน
๔. การทาให้มากซึ่งการพิจารณา
๕. ความมีกัลยาณมิตร
๖. การพูดแต่เรื่องทีเ่ ป็นที่สบาย.
จริงอยู่
- แม้เมื่อภิกษุกาหนดเมตตากัมมัฏฐาน ด้วยการแผ่เมตตาไปทั่วทิศโดยเจาะจงหรือไม่เจาะจงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ย่อมละพยาบาทได้.
- เมื่อภิกษุเจริญเมตตา โดยแผ่ไปทั่วทิศโดยเจาะจง ไม่เจาะจงก็ดี เมื่อพิจารณาถึงความที่ตนและคนอืน่ มี
กรรมเป็นของ ๆ ตนอย่างนี้ว่า
- ท่านโกรธคนนั้น จะทาอะไรเขาได้ ท่านอาจจักทาศีลเป็นต้นของเขาให้พินาศได้หรือ ท่านมาแล้วด้วย
กรรมของตน จักไปด้วยกรรมของตนนั่นแล
- ขึ้นชื่อว่าการโกรธผู้อื่น ก็เป็นเช่นเดียวกับผูป้ รารถนาจะจับถ่านไฟที่คุโชน ซีเ่ หล็กอันร้อนจัดและ
อุจจาระเป็นต้น ประหารผู้อื่นฉะนั้น หรือ
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- ถึงคนนัน้ โกรธท่าน จักทาอะไรได้ เขาจักอาจทาศีล เป็นต้น ของท่านให้พินาศได้หรือ เขามาด้วยกรรม
ของตนก็จกั ไปตามกรรมของ เขานัน่ แหละ ความโกรธนั้นจักตกลงบนกระหม่อมของเขานั่นเอง
เหมือนประหารผู้ไม่ประหารตอบ และเหมือนนาธุลีซัดไปในที่ทวนลมฉะนั้นดังนีก้ ็ดี
- เมื่อพิจารณากัมมัสสกตาทัง้ สองหยุดอยู่ในการพิจารณาก็ดี
- คบกัลยาณมิตรผู้ยินดีในการเจริญเมตตา เช่นท่านพระอัสสคุตตเถระก็ดี ย่อมละพยาบาทได้.
- แม้ด้วยการเจรจาเรื่องที่เป็นที่สบายซึง่ อาศัยเมตตา ในอิรยิ าบถทั้งหลายมียนื นั่ง เป็นต้น ก็ละพยาบาท
ได้.
เพราะเหตุนนั้ ท่านจึงกล่าวว่า ธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละพยาบาทดังนี้. ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า
- ก็พยาบาทที่ละได้แล้วด้วย ธรรม ๖ ประการนี้
- ย่อมไม่เกิดต่อไปด้วยอนาคามิมรรค.
เหตุเกิดถีนมิทธะ
ถีนมิทธะ ย่อมเกิดด้วยอโยนิโสมนสิการในธรรมทั้งหลาย มีอรติ เป็นต้น.
- ความไม่ยินดีด้วยกับเขา (ริษยา) ชื่อว่า อรติ.
- ความคร้านกาย ชื่อว่า ตันที.
- ความบิดกาย (บิดขี้เกียจ) ชื่อว่า วิชัมภิตา.
- ความมึนเพราะอาหาร ความกระวนกระวายเพราะอาหาร ชื่อว่า ภัตตสัมมทะ.
- อาการ คือ ความย่อหย่อนแห่งจิต ชื่อว่า ความย่อหย่อนแห่งจิต.
เมื่อภิกษุทาอโยนิโสมนสิการให้เป็นไปมาก ๆ ในอรติ เป็นต้นนี้ ถีนมิทธะย่อมเกิด. เพราะฉะนัน้ พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าจึงตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย ความไม่ยินดี ความคร้านกาย ความบิดกาย ความเมาอาหาร ความหดหู่แห่งจิต
มีอยู่ การทาให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านี้ นีเ้ ป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งถีนมิทธะทีย่ ังไม่เกิด หรือเพื่อทา
ถีนมิทธะที่เกิดแล้วให้กาเริบเสิบสานยิ่งขึ้นดังนี้.
เหตุละถีนมิทธะ
แต่ถีนมิทธะนั้น จะละได้ด้วยโยนิโสมนสิการในธรรมทั้งหลายมีอารภธาตุ เป็นต้น.
- ความเพียรเริ่มแรก ชื่อว่าอารภธาตุ.
- ความเพียรที่มกี าลังกว่า อารภธาตุนั้น เพราะออกไปพ้นจากความเกียจคร้านแล้ว ชื่อว่านิกกมธาตุ.
- ความเพียรที่มกี าลังยิ่งกว่านิกกมธาตุแม้นั้น เพราะล่วงฐานอื่น ๆ ชื่อว่า ปรักกมธาตุ (ก้าวไปข้างหน้า,
บากบั่น).
เมื่อภิกษุทาโยนิโสมนสิการให้เป็นไปมาก ๆ ในความเพียร ๓ ประเภทนี้ ย่อมละถีนมิทธะได้. เพราะฉะนั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า
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ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย ธาตุคือความเริ่มความเพียร ธาตุคอื ความออกพ้นไปจากความเกียจคร้าน ธาตุคือ
ความก้าวไปข้างหน้ามีอยู่ การทาให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการ ในธาตุเหล่านั้น นี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งถีน
มิทธะที่ยังไม่เกิด หรือเพื่อละถีนมิทธะที่เกิดแล้ว ดังนี้.
ธรรมสาหรับละถีนมิทธะ
อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละถีนมิทธะ คือ
๑. การกาหนดนิมิตในโภชนะส่วนเกิน
๒. การผลัดเปลีย่ นอิริยาบถ
๓. การใส่ใจถึงอาโลกสัญญา (คือความสาคัญว่าสว่าง ๆ)
๔. การอยู่กลางแจ้ง
๕. ความมีกัลยาณมิตร
๖. การเจรจาแต่เรื่องทีเ่ ป็นที่สบาย
เพราะว่า
- เมื่อภิกษุบริโภคโภชนะ เหมือนพราหมณ์ทชี่ ื่ออาหารหัตถกะ ที่ชื่อตัตรวัฏฏกะ ทีช่ ื่ออลังสาฏกะ ที่ชื่อกาก
มาสกะ และที่ชื่อภุตตวมิตกะ นั่งในที่พกั กลางคืน และที่พกั กลางวัน กระทาสมณธรรมอยู่ ถีนมิทธะย่อม
มา ท่วมทับได้เหมือนช้างใหญ่ แต่ถนี มิทธะนั้นจะไม่มีแก่ภิกษุทเี่ ว้นโอกาสบริโภค ๔-๕ คาแล้ว ดื่มน้าดื่ม
ยังอัตตภาพให้เป็นไปเป็นปกติ เพราะเหตุนนั้ เมื่อภิกษุกาหนดนิมติ ในโภชนะส่วนเกินอย่างนี้ ย่อมละถีน
มิทธะได้
- เมื่อภิกษุเข้าสู่ถนี มิทธะในอิริยาบถใด เปลี่ยนอิริยาบถเป็นอย่างอื่น จากอิริยาบถนั้นเสียก็ละถีนมิทธะได้.
- เมื่อภิกษุใส่ใจแสงจันทร์ แสงประทีป แสงคบเพลิง ในเวลากลางคืน แสงอาทิตย์เวลากลางวันก็ดี
- อยู่ในทีก่ ลางแจ้งก็ดี
- เสพกัลยาณมิตรผู้ละถีนมิทธะได้ เช่น ท่านพระมหากัสสปเถระก็ดี ก็ละถีนมิทธะได้.
- แม้ด้วยการเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบาย ที่อาศัยธุดงค์ในอิรยิ าบถทั้งหลาย มียนื นั่งเป็นต้น ก็ละถีนมิทธะ
ได้.
เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า ธรรม ๖ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อละถีนมิทธะ. ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า
- ถีนมิทธะที่ละได้ด้วย ธรรม ๖ ประการ
- จะไม่เกิดต่อไปด้วย อรหัตมรรค ดังนี้.
เหตุเกิดอุทธัจจกุกกุจจะ
อุทธัจจกุกกุจจะ ย่อมเกิดด้วยอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบแห่งใจ.
อาการที่ไม่สงบ ชื่อว่าความไม่สงบ. คานี้โดยอรรถก็คือ อุทธัจจกุกกุจจะ นั่นเอง.
เมื่อภิกษุทาอโยนิโสมนสิการให้เป็นไปมาก ๆ ในความไม่สงบแห่งใจนัน้ อุทธัจจกุกกุจจะย่อมเกิด. เพราะเหตุ
นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า
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ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย ความไม่สงบแห่งใจมีอยู่ การทาให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการ ในความไม่สงบแห่งใจนัน้ นี้
เป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด หรือเพื่อทาอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดแล้ว ให้กาเริบเสิบสาน
ยิ่งขึ้นดังนี้.
เหตุละอุทธัจจกุกกุจจะ
แต่อุทธัจจกุกกุจจะนั้น จะละได้ก็ด้วยโยนิโสมนสิการในความสงบแห่งใจ กล่าวคือ สมาธิ. เพราะฉะนัน้
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย ความสงบแห่งใจมีอยู่ การทา
ให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการ ในความสงบแห่งใจนั้น นี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด หรือ
เพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะทีเ่ กิดแล้ว ดังนี้.
ธรรมสาหรับละอุทธัจจกุกกุจจะ
อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะ คือ
๑. ความสดับมาก
๒. ความสอบถาม
๓. ความชานาญในวินยั
๔. ความคบผู้เจริญ
๕. ความมีกัลยาณมิตร
๖. การเจรจาแต่เรื่องทีเ่ ป็นที่สบาย.
จริงอยู่
- เมื่อภิกษุแม้ร่าเรียน ทั้งบาลี ทั้งอรรถกถานิกายหนึ่ง สอง-สาม-สี่ นิกาย หรือ ๕ นิกาย ย่อมละอุทธัจจกุก
กุจจะได้.
- แม้ด้วยความเป็น พหูสูต (พาหุสจั จะ ความเป็นผู้สดับมาก).
- ภิกษุผู้มากด้วยการสอบถามสิ่งที่ควร และไม่ควรก็ดี
- ผู้ชานาญ เพราะมีความชานาญอันสั่งสมไว้ในวินัยบัญญัติก็ดี
- ผู้เข้าหาพระเถระผู้แก่ ผู้เฒ่าก็ดี คบกัลยาณมิตรผูท้ รงวินยั เช่น ท่านพระอุบาลีเถระก็ดี ย่อมละอุทธัจจกุก
กุจจะได้.
- แม้ด้วยการเจรจา แต่เรื่องที่เป็นที่สบาย อันอาศัยสิ่งที่ควร และไม่ควร ในอิริยาบถทัง้ หลาย มี ยืน นั่ง เป็น
ต้น ก็ละอุทธัจจกุกกุจจะได้.
เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ธรรม ๖ ประการ นี้ ย่อมเป็นไปเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะ. ภิกษุย่อมรูช้ ัดว่า
- เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะละได้แล้วด้วยธรรม ๖ ประการนี้
- อุทธัจจะ จะไม่เกิดต่อไปด้วย อรหัตมรรค
- กุกกุจจะ ไม่เกิดต่อไปด้วย อนาคามิมรรค.
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เหตุเกิดวิจิกิจฉา
วิจิกิจฉา ย่อมเกิดได้ด้วยอโยนิโสมนสิการในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา.
ความเคลือบแคลง เพราะเป็นเหตุแห่งความสงสัยบ่อย ๆ ชื่อว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกจิ ฉา.
เมื่อภิกษุทาอโยนิโสมนสิการให้เป็นไปมาก ๆ ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกจิ ฉานั้น วิจกิ ิจฉาย่อมเกิด. เพราะเหตุ
นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกจิ ฉามีอยู่ การทาให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมเป็นทีต่ ั้งแห่ง
วิจิกิจฉานั้น นีเ้ ป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งวิจิกจิ ฉาที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อทาวิจกิ ิจฉาทีเ่ กิดแล้ว ให้กาเริบเสิบสานยิ่งขึน้
ดังนี้.
เหตุละวิจิกิจฉา
แต่วิจิกิจฉานั้น จะละได้ก็ด้วยโยนิโสมนสิการในธรรมมีกุศล เป็นต้น. เพราะเหตุนนั้ พระผู้มีพระภาคเจ้า
จึงตรัสไว้ (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย ธรรมทีเ่ ป็นกุศล อกุศล ธรรมที่มีโทษ ไม่มีโทษ ธรรมที่ควรเสพ ไม่ควรเสพ ธรรมที่ทราม
ประณีต ธรรมทีเ่ ทียบด้วยของดา ของขาว มีอยู่ การทาให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น นี้เป็นอาหารเพื่อ
ความไม่เกิดแห่งวิจิกจิ ฉาที่ยังไม่เกิด หรือ เพื่อละวิจิกจิ ฉาที่เกิดแล้วดังนี้.
ธรรมสาหรับละวิจกิ ิจฉา
อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละวิจกิ ิจฉา คือ
๑. ความสดับมาก
๒. ความสอบถาม
๓. ความชานาญในวินยั
๔. ความมากด้วยความน้อมใจเชื่อ
๕. ความมีกัลยาณมิตร
๖. การเจรจาแต่เรื่องทีเ่ ป็นที่สบาย.
จริงอยู่
- แม้เมื่อภิกษุร่าเรียนทั้งบาลี ทั้งอรรถกถานิกายหนึ่ง สอง-สาม-สี่ หรือ ห้า นิกาย ย่อมละ วิจิกจิ ฉาได้ ด้วย
ความเป็นพหูสูต.
- เมื่อภิกษุมากด้วยการปรารภพระรัตนตรัย สอบถามก็ดี
- มีความชานาญอันสัง่ สมไว้ในวินยั ก็ดี
- มากไปด้วยความน้อมใจเชื่อ กล่าวคือ ศรัทธาทีย่ ังกาเริบได้ในพระรัตนตรัยก็ดี
- คบกัลยาณมิตร เช่นท่านพระวักกลิ ผูน้ ้อมใจไปในศรัทธาก็ดี ย่อมละวิจิกจิ ฉาได้.
- แม้ด้วยการเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบาย อันอาศัยคุณของพระรัตนตรัย ในอิริยาบถทั้งหลาย มียืนนั่ง เป็น
ต้น ก็ละวิจกิ ิจฉาได้.
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เพราะเหตุนนั้ ท่านจึงกล่าวว่า
- ธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละวิจกิ ิจฉา.
- ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า วิจกิ ิจฉาที่ละได้ด้วยธรรมเหล่านี้ ย่อมไม่เกิดต่อไปด้วยโสดาบัตมิ รรค ดังนี้.
คาว่า อิติ อชฺฌตฺต วา หรือภายใน ความว่า
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายของตน
- ในธรรมทั้งหลายของคนอืน่ หรือ
- ในธรรมทั้งหลายของตนตามกาล
- ของคนอื่นตามกาล
ด้วยการกาหนดนีวรณ์ ๕ อย่างนี้อยู่.
ก็ความเกิดและความเสื่อม ในคาว่าพิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดและความเสื่อมนี้ ที่กล่าวแล้วในนีวรณ์ ๕
ด้วยอานาจอโยนิโสมนสิการ และโยนิโสมนสิการในสุภนิมติ และอสุภนิมิต เป็นต้น บัณฑิตพึงนามาเทียบเคียง.
ข้อต่อไปนี้ก็มีนัยดังกล่าวมาแล้วนั้นแล.
สติกาหนดนีวรณ์เป็นอริยสัจ ๔
แต่ในนีวรณบรรพนี้ มีต่างกันอย่างเดียว คือ พึงประกอบความว่า สติอันกาหนดนีวรณ์เป็นอารมณ์ เป็นทุกข
สัจ พึงทราบว่า เป็นทางปฏิบัตินาออกจากทุกข์ ของภิกษุผู้กาหนดนีวรณ์ เป็นอารมณ์. คาที่เหลือก็เช่นนั้น นัน่ แล.
จบอรรถกถา นีวรณบรรพ

ขันธบรรพ
[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อุปาทานขันธ์ ๕
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างไรเล่า
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นดังนี้ว่า
- อย่างนี้รูป อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูป อย่างนี้ความดับแห่งรูป
- อย่างนี้เวทนา อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนา อย่างนีค้ วามดับแห่งเวทนา
- อย่างนี้สัญญา อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญา อย่างนี้ความดับแห่งสัญญา
- อย่างนี้สังขาร อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขาร อย่างนีค้ วามดับแห่งสังขาร
- อย่างนี้วิญญาณ อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ อย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณ
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
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- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในธรรมบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในธรรมบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในธรรมบ้าง ย่อมอยู่
อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมัน่ อยู่ว่า ธรรมมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านัน้
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อุปาทานขันธ์ ๕ อยู่ ฯ
จบขันธบรรพ

อรรถกถา ขันธบรรพ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงจาแนกธัมมานุปัสสนา โดยนีวรณ์ ๕ อย่างนี้ บัดนี้ เพื่อจะทรงจาแนกโดยขันธ์ ๕
จึงตรัสว่า ปุน จปร ยังมีอีกข้อหนึ่งเป็นต้น.
บรรดาบทเหล่านัน้
คาว่า ในอุปาทานขันธ์ ๕ คือ กองอุปาทาน ชื่อว่า อุปาทานขันธ์ อธิบายว่า กลุ่มธรรม คือ กองธรรมอันเป็น
ปัจจัยแห่งอุปาทาน.ความสังเขปในที่นี้มเี ท่านี้ ส่วนความพิสดาร ท่านกล่าวไว้แล้ว ในขันธกถา ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค.
บทว่า อิติ รูปํ ดังนี้ รูป ความว่า นี้รูป รูปมีเท่านี้. ภิกษุย่อมรู้ชัดรูปโดยสภาพว่า รูปอื่นนอกจากนี้ไม่มี ดังนี้.
แม้ในเวทนา เป็นต้น ก็นยั นีเ้ หมือนกัน. ความสังเขปในที่นมี้ ีเพียงเท่านี้. ส่วนรูปเป็นต้น ท่านกล่าวไว้แล้วใน
ขันธกถา ในคัมภีร์วิทธิมรรคโดยพิสดาร.
บทว่า อิติ รูปสฺส สมุทโย นี้ความเกิดแห่งรูป ความว่า ความเกิดแห่งรูปด้วยอาการ ๕ โดยความเกิดแห่ง
อวิชชา เป็นต้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
คาว่า อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม ความดับแห่งรูป ความว่า ความดับแห่งรูปด้วยอาการ ๕ โดยดับ อวิชชา เป็นต้น
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
แม้ในเวทนาเป็นต้น ก็นยั นีเ้ หมือนกัน. ความสังเขปในที่นมี้ ีเพียงเท่านี้. ส่วนความพิสดาร ท่านกล่าวไว้แล้วใน
อุทยัพพยญาณกถาในคัมภีร์วิสุทธิมรรค.
คาว่า อิติ อชฺฌตฺตวา หรือภายใน ความว่า พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายของตน ในธรรมทั้งหลายของ
คนอื่น หรือในธรรมทั้งหลาย ของตนตามกาล ของคนอื่นตามกาล ด้วยการกาหนดขันธ์ ๕ อย่างนี้อยู่. ก็ความเกิดและ
ความเสื่อมในคาว่า พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิด และความเสื่อมบัณฑิตพึงนามาเทียบเคียงโดยลักษณะ ๕๐ ที่
กล่าวไว้ในขันธ์ ๕ ว่า เพราะอวิชชาเกิด รูปจึงเกิดดังนี้เป็นต้น. คาอื่นนอกจากนี้ ก็มนี ัยดังกล่าวมาแล้ว.
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สติกาหนดขันธ์ ๕ เป็นอริยสัจ ๔
แต่ในทีน่ ี้ มีข้อต่างกันอย่างเดียว คือพึงประกอบความอย่างนี้ว่า สติ กาหนดขันธ์เป็นอารมณ์ เป็นทุกขสัจ
ดังนี้ แล้วพึงทราบว่า เป็นทางปฏิบัตินาออกจากทุกข์ของภิกษุผู้กาหนดขันธ์เป็นอารมณ์. คาที่เหลือก็เช่นนัน้
เหมือนกัน.
จบอรรถกถา ขันธบรรพ

อายตนบรรพ
[๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายในและภายนอก ๖
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายในและภายนอก ๖ อย่างไรเล่า
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้
- ย่อมรู้จักนัยน์ตา
- รู้จักรูป และ
- รู้จักนัยน์ตาและรูปทั้ง ๒ นั้น อันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์
อนึ่ง สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนัน้ ด้วย
สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
๒. ภิกษุย่อมรู้จักหู รู้จักเสียง ฯลฯ
๓. ภิกษุย่อมรู้จักจมูก รู้จกั กลิ่น ฯลฯ
๔. ภิกษุย่อมรู้จักลิ้น รู้จักรส ฯลฯ
๕. ภิกษุย่อมรู้จักกาย รู้จักสิ่งที่จะพึงถูกต้องด้วยกาย ฯลฯ
๖. ภิกษุ
- ย่อมรู้จักใจ
- รู้จักธรรมารมณ์ และ
- รู้จักใจและธรรมารมณ์ทั้ง ๒ นั้น อันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์
อนึ่ง สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนัน้ ด้วย
สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
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- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในธรรมบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในธรรมบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้าง ย่อมอยู่
อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมัน่ อยู่ว่า ธรรมมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านัน้
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายในและ
ภายนอก ๖ อยู่ ฯ
จบอายตนบรรพ

อรรถกถา อายตนบรรพ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงจาแนกธัมมานุปัสสนาด้วยอานาจขันธ์ ๕ อย่างนี้แล้ว บัดนีเ้ พื่อจะทรงจาแนก
โดยอายตนะ จึงตรัสว่า ปุน จปร ยังมีอีกข้อหนึ่ง ดังนีเ้ ป็นต้น.
บรรดาบทเหล่านัน้ บทว่า ฉสุ อชฺฌตฺตกิ พาหิเรสุ อายตเนสุ ในอายตนะภายใน และภายนอก ๖ ความว่า
ในอายตนะภายใน ๖ เหล่านี้ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.
ในอายตนะภายนอก ๖ เหล่านี้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์.
บทว่า จกฺขุ ฺจ ปชานาติ รู้ชดั จักษุ ความว่า ย่อมรู้ชัด จักษุประสาท โดยลักษณะพร้อมด้วยกิจตามความ
เป็นจริง.
บทว่า รูเป จ ปชานาติ รูช้ ัดรูป ความว่า ย่อมรู้ชดั รูปอันเกิดแต่ ๔ สมุฏฐาน (กรรม ฤดู จิต อาหาร) ใน
ภายนอกโดยลักษณะพร้อมด้วยกิจความเป็นจริง.
คาว่า ย ฺจ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปปฺ ชฺชติ สโยชน สังโยชน์ ย่อมอาศัย อายตนะทั้งสองเกิดขึ้น ความว่า
สังโยชน์ ๑๐ อย่าง คือ
1. กามราคะ
2. ปฏิฆะ
3. มานะ
4. ทิฏฐิ
5. วิจิกิจฉา
6. สีลัพพตปรมาส
7. ภวราคะ
8. อิสสา
9. มัจฉริยะ และ
10. อวิชชา
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สังโยชน์ เกิดขึน้ เพราะอาศัยอายตนะทั้งสอง คือจักษุ กับรูป. และย่อมรู้ชัดสังโยชน์ ๑๐ นัน้ โดย
ลักษณะพร้อมด้วยกิจตามเป็นจริง.
เหตุเกิดสังโยชน์
ถามว่า ก็สังโยชน์นั้นเกิดได้อย่างไร.
ตอบว่า เกิดได้อย่างนี้
จะกล่าวในจักษุทวารก่อน
- เมื่อบุคคลยินดี. เพลิดเพลินอิฏฐารมณ์ อันมาปรากฏทางจักษุทวารโดยความยินดีในกาม สังโยชน์ คือ
กามราคะ ก็เกิด.
- เมื่อบุคคลขัดเคือง ในอนิฏฐารมณ์ สังโยชน์ คือ ปฏิฆะ ก็เกิด.
- เมื่อสาคัญว่า ยกเว้นเราเสีย ใครอื่นที่สามารถเสวยอารมณ์นั้นไม่มี ดังนี้ สังโยชน์ คือ มานะ ก็เกิด.
- เมื่อยึดถือรูปารมณ์นั้นว่า เที่ยง ยั่งยืน สังโยชน์ คือ ทิฏฐิ ก็เกิด.
- เมื่อสงสัยรูปารมณ์นั้นว่า สัตว์หรือหนอ ของสัตว์ หรือหนอ สังโยชน์ คือ วิจกิ ิจฉา ก็เกิด.
- เมื่อปรารถนาภพว่า อารมณ์นี้เราได้โดยง่าย ในสมบัติภพแน่ สังโยชน์คือ ภวราคะ ก็เกิด.
- เมื่อถือมั่นศีลและพรตว่า เราถือมั่นศีลและพรต อาจได้อารมณ์เห็นปานนี้ต่อไปอีก สังโยชน์ คือ
สีลัพพตปรามาส ก็เกิด.
- เมื่อเกียดกันอยู่ว่า คนเหล่าอื่นไม่พึงได้รูปารมณ์เห็นปานนีก้ ันเลย สังโยชน์คือ อิสสา ก็เกิด.
- เมื่อหวงแหนรูปารมณ์ทตี่ นได้แล้ว ต่อผู้อื่น สังโยชน์ คือ มัจฉริยะ ก็เกิด
- เมื่อไม่รู้แจ้ง ด้วยอานาจ ความไม่รู้สิ่งซึ่งเกิดพร้อมกับจักษุและรูปทั้งมวล สังโยชน์ คือ อวิชชา ก็เกิด.
ความรูเ้ หตุละสังโยชน์
คาว่า ยถา จ อนุปฺปนฺสส ที่ยังไม่เกิดด้วยเหตุใด ความว่า สังโยชน์แม้ ๑๐ อย่างนั้น ทีย่ ังไม่เกิด โดยความไม่
ฟุ้งขึ้น ย่อมเกิดเพราะเหตุใด ย่อมรูช้ ัดเหตุนนั้ ด้วย.
คาว่า ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส ที่เกิดแล้วเพราะเหตุใด ความว่า สังโยชน์แม้ ๑๐ อย่างนั้น ทีเ่ กิดแล้ว เพราะอรรถว่า
ยังละไม่ได้ หรือเพราะฟุ้งขึ้น ย่อมละได้ เพราะเหตุใด ย่อมรู้ชัดเหตุนนั้ ด้วย.
คาว่า ยถา จ ปหีนสฺส ที่ละได้แล้ว เพราะเหตุใด ความว่าสังโยชน์ ๑๐ อย่างนั้นแม้ละได้แล้ว โดยตทังคปหาน
และ วิกขัมภนปหาน ย่อมไม่เกิดต่อไป เพราะเหตุใด ย่อมรูช้ ัดเหตุนนั้ ด้วย.
ถามว่า สังโยชน์ ๑๐ นั้นไม่เกิดต่อไป เพราะเหตุใด.
ตอบว่า ก่อนอื่น
- สังโยชน์ ๕ คือ ทิฏฐิ วิจกิ ิจฉา สีลัพพตปรามาส อิสสา และ มัจฉริยะ ไม่เกิดต่อไป ด้วย โสดาปัตติ
มรรค.
- สังโยชน์ ๒ คือ กามราคะ ปฏิฆะ อย่างหยาบ ไม่เกิดต่อไปด้วย สกทาคามิมรรค.
- อย่างละเอียด ไม่เกิดต่อไป ด้วย อนาคามิมรรค.
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- สังโยชน์ ๓ คือ มานะ ภวราคะ และ อวิชชา ไม่เกิดต่อไปด้วยอรหัตตมรรค.
แม้ในคาว่า โสต ฺ จ ปชานาติ สทฺเท จ ย่อมรูช้ ัดโสตะนัน้ ด้วย เสียงด้วยเป็นต้น ก็นัยนี้เหมือนกัน.
อนึ่ง อายตนกถา ในทีน่ ี้ พึงทราบโดยพิสดาร ตามนัยทีท่ ่านกล่าวไว้แล้ว ในอายตนนิทเทส คัมภีร์วิสุทธิมรรค.
คาว่า อิติ อชฺฌตฺต วา หรือภายใน ความว่า
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายของตน ด้วยการกาหนดอายตนะภายใน
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายของคนอื่น ด้วยการกาหนดอายตนะภายนอก หรือ
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายของตนตามกาล
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายของคนอื่นตามกาล อย่างนี้อยู่.
ก็ความเกิดและความเสื่อมในอายตนบรรพนี้ พึงนามาเทียบรูปายตนะลงในรูปขันธ์ มนายตนะในอรูปายตนะ
ทั้งหลายลงในวิญญาณขันธ์ ธัมมายตนะลงในขันธ์ที่เหลือ ไม่พึงถือว่า โลกุตตรธรรม.
ข้อความต่อจากนี้ มีนัยดังทีก่ ล่าวมาแล้วนั่นแล.
สติกาหนดอายตนะเป็นอริยสัจ ๔
ในบรรพนี้ มีข้อต่างกันอย่างเดียว คือ พึงประกอบความอย่างนี้ว่า สติกาหนดอายตนะเป็นอารมณ์ เป็น
ทุกขสัจ ดังนี้ เป็นต้นแล้ว พึงทราบว่า เป็นทางปฏิบัตินาทุกข์ออกไป ของภิกษุผกู้ าหนด อายตนะเป็นอารมณ์.
คาที่เหลือก็เช่นกันแล.
จบอรรถกถา อายตนบรรพ

โพชฌงคบรรพ
[๒๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ โพชฌงค์ ๗
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ โพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า
๑. ภิกษุในธรรมวินยั นี้
- เมื่อสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชดั ว่า สติสัมโพชฌงค์มีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา
หรือ
- เมื่อสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ ณ ภายในจิตของ
เรา
- อนึ่ง สติสมั โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนัน้ ด้วย
- สติสมั โพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
๒. อีกอย่างหนึ่ง เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงค์มีอยู่ ณ ภายในจิต ฯลฯ
๓. อีกอย่างหนึ่ง เมื่อวิริยสัมโพชฌงค์มีอยู่ ณ ภายในจิต ฯลฯ
๔. อีกอย่างหนึ่ง เมื่อปีตสิ ัมโพชฌงค์มีอยู่ ณ ภายในจิต ฯลฯ
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๕.
๖.
๗.
-

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อปัสสัทธิสมั โพชฌงค์มีอยู่ ณ ภายในจิต ฯลฯ
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมาธิสมั โพชฌงค์มีอยู่ ณ ภายในจิต ฯลฯ
อีกอย่างหนึ่ง
เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ ณ ภายในจิต
ย่อมรู้ชัดว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือ
- เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต
ย่อมรู้ชัดว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา
- อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรูช้ ัดประการนั้นด้วย
- อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ดว้ ยประการใด ย่อมรูช้ ัด ประการนั้นด้วย
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในธรรมบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในธรรมบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในธรรมบ้าง ย่อมอยู่
อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมัน่ อยู่ว่า ธรรมมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านัน้
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ โพชฌงค์ ๗ อยู่ ฯ
จบโพชฌงคบรรพ
จบภาณวารที่หนึ่ง

อรรถกถา โพชฌงคบรรพ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงจาแนกธัมมานุปัสสนา โดยอายตนะภายใน ภายนอก อย่างละ ๖ อย่างนี้แล้ว
บัดนี้ เพื่อจะทรงจาแนก โดยโพชฌงค์ จึงตรัสว่า ปุน จปร ยังมีอีกข้อหนึ่ง ดังนี้เป็นต้น.
บรรดาบทเหล่านัน้ บทว่า ในโพชฌงค์ทั้งหลาย คือในองค์ ของสัตว์ผู้ตรัสรู้.
บทว่า มีอยู่ คือมีพร้อมอยู่ โดยการได้มา.
บทว่า สติสัมโพชฌงค์ ได้แก่ สัมโพชฌงค์ กล่าวคือ สติ. พึงทราบวินิจฉัย ในคาว่าสัมโพชฌงค์นี้ดังนี้
พระโยคาวจร ตรัสรู้ จาเดิมแต่เริ่มวิปัสสนา หรือพระโยคาวจรนั้น ตืน่ ลุกขึ้นจากกิเสสนิทรา หรือ แทงตลอด
สัจจะทั้งหลาย ด้วยธรรมสามัคคี ๗ มีสติ เป็นต้น อันใด ธรรมสามัคคี อันนั้น ชื่อว่าสัมโพธิ
องค์ของผู้ตื่นนั้น หรือธรรมสามัคคีเครื่องปลุกให้ตื่นนั้น เหตุนั้น จึงชื่อว่าสัมโพชฌงค์.
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เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า สัมโพชฌงค์กล่าวคือ สติ. แม้ในสัมโพชฌงค์ทเี่ หลือ ก็พงึ ทราบความแห่งคา
ตามนัยนี้แล.
บทว่า ไม่มีอยู่ คือ ไม่มีเพราะไม่ได้มา.
วินิจฉัย ในคาว่า ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส ทีย่ ังไม่เกิด เพราะเหตุใดเป็นต้น ดังต่อไปนี้
ก่อนอื่น สติสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดตามนัยอันมาในบาลี (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) อย่างนี้ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงค์ มีอยู่ การทาให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในสติ
สัมโพชฌงค์นั้น นีเ้ ป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งสติสมั โพชฌงค์ ที่ยังไม่เกิด หรือเป็นทางไพบูลย์ จาเริญบริบูรณ์ ยิง่ ๆ
ขึ้นไปแห่งสติสัมโพชฌงค์ ทีเ่ กิดแล้ว ในธรรมเหล่านัน้
- สตินั้นแหละชื่อว่าธรรม เป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงค์.
- โยนิโสมนสิการมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วนัน่ แล.
เมื่อภิกษุทาโยนิโสมนสิการนัน้ ให้เป็นไปมาก ๆ ในอารมณ์นี้แล้ว สติสัมโพชฌงค์ก็เกิด.
ธรรมเป็นเหตุเกิดสติสัมโพชฌงค์
อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๔ ประการ เป็นทางเกิดสติสัมโพชฌงค์ คือ
๑. สติสัมปชัญญะ
๒. การเว้นบุคคลผู้มีสติหลงลืม
๓. การคบหาบุคคลผู้มีสติมั่นคง
๔. ความน้อมจิตไปในสติสัมโพชฌงค์นั้น.
ก็สติสัมโพชฌงค์ ย่อมเกิด
- ด้วยสติสัมปชัญญะในฐานทั้ง ๗ มีก้าวไปข้างหน้า เป็นต้น
- ด้วยการงดเว้นบุคคลผู้มีสติหลงลืม เช่นเดียวกับกาตัวเก็บอาหาร
- ด้วยการคบหาบุคคลผู้มีสติมนั่ คง เช่นเดียวกับพระติสสทัตตเถระ และ พระอภัยเถระเป็นต้น และ
- ด้วยความเป็นผู้มีจิตโน้มน้อมไปเพื่อตั้งสติในอิริยาบถทั้งหลายมี ยืน นั่ง เป็นต้น.
ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า
- ก็สติสัมโพชฌงค์นั้นอันเกิดแล้วด้วยเหตุ ๔ ประการอย่างนี้
- ย่อมเจริญบริบูรณ์ด้วยอรหัตตมรรค.
เหตุเกิดธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
ก็ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ย่อมเกิดตามนัยอันมาในบาลีอย่างนี้ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย ธรรมทีเ่ ป็นกุศลและอกุศล ฯลฯ ธรรมที่เปรียบด้วยธรรมฝ่ายดา และฝ่ายขาวมีอยู่ การทา
ให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น นี้เป็นอาหารเพือ่ ความเกิดแห่งธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ที่ยังไม่เกิด หรือเป็น
ทางไพบูลย์เจริญบริบูรณ์เต็มที่แห่งธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ทเี่ กิดแล้ว ดังนี้.
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ธรรมเป็นเหตุเกิดธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๗ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ คือ
๑. การสอบถาม
๒. การทาวัตถุให้สละสลวย
๓. การปรับปรุงอินทรีย์ให้สม่าเสมอกัน
๔. เว้นบุคคลมีปัญญาทราม
๕. คบหาบุคคลผูม้ ีปัญญา
๖. พิจารณาสอดส่องด้วยปัญญาอันลึกซึ้ง
๗. ความน้อมจิตไปในธัมมวิจยสัมโพชฌงค์นนั้ .
บรรดาธรรม ๗ ประการนัน้
ความเป็นผู้มากไปด้วยการสอบถาม อันอาศัยอรรถแห่งขันธ์ ธาตุ อายตนะ อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ องค์
มรรค องค์ฌาน สมถะและวิปัสสนา ชื่อว่าการสอบถาม.
การทาวัตถุภายใน และภายนอกให้สละสลวย ชื่อว่าการทาวัตถุให้สละสลวย.
- ก็เวลาใด ภิกษุมีผม เล็บ และขนยาวเกินไป หรือร่างกาย สกปรกเปรอะเปื้อนด้วยเหงื่อและไคล เวลานั้น
วัตถุภายใน (คือร่างกาย) ไม่สละสลวยไม่สะอาด.
- แต่ในเวลาใด จีวรเก่าคร่าคร่า สกปรก เหม็นสาบ หรือเสนาสนะรกรุงรัง ในเวลานัน้ วัตถุภายนอกไม่
สละสลวย ไม่สะอาด.
- เพราะฉะนั้น จึงควรทาวัตถุภายในให้สละสลวย ด้วยกิจมีการปลงผมเป็นต้น ด้วยการทาร่างกายให้เบา
สบาย ด้วยกิจมีการถ่ายชาระมลทิน ให้ทั่วทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเป็นต้น และด้วยการขัดสี อาบน้าบรรเทา
กลิ่นเหม็น.
- พึงทาวัตถุภายนอกให้สละสลวยด้วยกิจมีการเย็บ ย้อม ซักจีวร และทาการรมบาตร เป็นต้น.
- เพราะเมื่อวัตถุภายใน และภายนอกนั้นไม่สละสลวย เมื่อจิตและเจตสิกเกิดขึน้ แม้ปัญญาก็ไม่ผ่องแผ้ว
เหมือนแสงสว่างของดวงประทีปที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตัวตะเกียงไส้ และน้ามันที่ไม่สะอาดหมดจด ฉะนั้น
- แต่เมื่อวัตถุภายใน และภายนอกสละสลวย เมื่อจิต และ เจตสิกเกิดขึน้ แม้ปัญญาก็ผ่องแผ้ว เหมือนแสง
สว่างของดวงประทีปทีเ่ กิดขึน้ เพราะอาศัยตัวตะเกียง ไส้ และน้ามัน ที่สะอาดหมดจด ฉะนั้น.
- เพราะเหตุนนั้ ท่านจึงกล่าวว่า การทาวัตถุให้สละสลวย ย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึน้ แห่งธัมม
วิจยสัมโพชฌงค์ ดังนี้.
การทาปรับปรุงอินทรีย์มีศรัทธาเป็นต้น ให้สม่าเสมอกัน ชื่อว่า การทาปรับปรุงอินทรีย์ให้สม่าเสมอ.
- ด้วยว่า ถ้าอินทรีย์ คือ ศรัทธา ของเธอมีกาลังกล้า อินทรีย์นอกนี้อ่อน แต่นั้น
- อินทรีย์ คือ วิริยะ ก็ไม่อาจทากิจ คือการประคองจิตได้
- อินทรีย์ คือ สติก็ไม่อาจทากิจ คือการปรากฏ
- อินทรีย์ คือ สมาธิก็ไม่อาจทากิจ คือความไม่ฟุ้งซ่าน
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- อินทรีย์ คือ ปัญญาก็ไม่อาจทากิจ คือการเห็นได้
เพราะฉะนั้น เมื่อมนสิการถึงอินทรีย์ คือ ศรัทธานัน้ ด้วยการพิจารณาสภาวธรรม หรือโดยประการใด
อินทรีย์คือศรัทธามีกาลังกล้า พึงลดลงด้วยการไม่มนสิการโดยประการนัน้ . ในข้อนี้ มีเรื่องท่านพระวักกลิ
เถระ เป็นอุทาหรณ์.
- ถ้าอินทรีย์คือ วิริยะ มีกาลังกล้า เมื่อเป็นเช่นนัน้
- อินทรีย์คือ ศรัทธา ก็ไม่อาจทากิจ คือการน้อมใจเชื่อได้
- อินทรีย์นอกนี้ ก็ไม่อาจทากิจคือหน้าที่ต่าง ๆของตนได้
เพราะฉะนั้น จึงควรลดอินทรีย์คือวิริยะนั้นลง ด้วยการเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เป็นต้น. แม้ในข้อ
นั้น พึงแสดงเรื่องท่านพระโสณเถระเป็นอุทาหรณ์.
- แม้ในอินทรีย์ทเี่ หลือก็เหมือนกัน เมื่ออินทรีย์อย่างหนึ่งมีกาลังกล้า ก็พึงทราบว่า อินทรีย์นอกนี้ก็ไม่
สามารถในกิจ คือหน้าที่ของตนได้.
- แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องอินทรีย์นี้ ท่านสรรเสริญ ศรัทธา กับ ปัญญา และ สมาธิ กับ วิรยิ ะ ต้อง
เสมอกัน. เพราะ
- ผู้มศี รัทธากล้า แต่มปี ัญญาอ่อน มีความเลื่อมใสแรง ย่อมเลื่อมใสไปนอกเรื่อง. มีปัญญากล้า แต่
มีศรัทธาอ่อน ย่อมฝักไฝ่ไปข้างเกเร เหมือนโรคเกิดเพราะผิดยา แก้ไขไม่ได้ฉะนั้น. ผู้มีปัญญากล้า
ก็โลดแล่นเขวไปว่า กุศลมีได้ด้วยเพียงจิตตุปบาทใจคิดขณะหนึ่งเท่านั้น ดังนี้แล้ว ก็ไม่ทาบุญ มีทาน
เป็นต้น ย่อมเกิดในนรก. เพราะอินทรีย์คือศรัทธา กับปัญญาทั้งสองเสมอกัน จึงเลื่อมใสในวัตถุ คือ
พระรัตนตรัยอย่างเดียว.
- แต่สมาธิกล้า วิริยะอ่อน โกสัชชะ ความเกียจคร้านย่อมครอบงาได้ เพราะสมาธิเป็นฝ่ายโกสัชชะ.
วิริยะกล้า สมาธิอ่อน อุทธัจจะย่อมครอบงาได้ เพราะวิริยะเป็นฝ่ายอุทธัจจะ. แต่สมาธิอันวิริยะ
เข้าประกบไว้ย่อมไม่ตกไปในโกสัชชะ วิริยะอันสมาธิเข้าประกบไว้ก็ไม่ตกไป ในอุทธัจจะ.
เพราะฉะนั้น จึงควรทาอินทรีย์สองคูน่ ั้นให้เสมอเท่า ๆ กัน. ด้วยว่า อัปปนาจะมีได้ ก็เพราะอินทรีย์สองคู่
เสมอกัน.
อีกอย่างหนึ่ง
ศรัทธาแม้มีกาลังกล้าก็ควรแก่ผู้เจริญสมาธิ. เพราะผู้เจริญสมาธิ เชื่อมั่นหยั่งลงมัน่ อย่างนี้ จักบรรลุอัปป
นาได้ ส่วนในสมาธิกับปัญญา เอกัคคตา ความทีจ่ ิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีกาลังกล้า ย่อมควรแก่ผู้เจริญสมาธิ.
ด้วยว่าผู้เจริญสมาธินั้น ย่อมบรรลุอัปปนาได้ ด้วยเอกัคคตาอย่างนี้.
ปัญญามีกาลังกล้า ย่อมควรแก่ผเู้ จริญวิปัสสนา. ด้วยว่าผูเ้ จริญวิปัสสนานัน้ ย่อมถึงความแทงตลอดไตร
ลักษณ์ด้วยปัญญาอย่างนี้. แต่อัปปนาจะมีได้ ก็เพราะศรัทธา กับ ปัญญา ทั้งสองเสมอกันโดยแท้.
ส่วนสติมกี าลังแล้ว ย่อมควรในที่ทั้งปวง. เพราะว่า สติย่อมรักษาจิตมิให้ตกไปในอุทธัจจะ ด้วยอานาจ
ศรัทธา วิริยะ ปัญญา ซึ่งเป็นฝ่ายอุทธัจจะ มิให้ตกไปในโกสัชชะ เพราะสมาธิเป็นฝ่ายโกสัชชะ. เพราะฉะนั้น
สตินั้น จึงจาต้องปรารถนาในที่ทงั้ ปวง เหมือนการปรุงรสด้วยเกลือ จาปรารถนาในการปรุงอาหารทุกอย่าง
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และเหมือนอามาตย์ผชู้ านาญในราชกิจทุกอย่าง จาปรารถนาในราชกิจทุกอย่างฉะนั้น. เพราะเหตุนนั้ พระผู้มี
พระภาคเจ้าจึงตรัสว่า สติจาปรารถนาในที่ทั้งปวง เพราะเหตุไร เพราะจิตมีสติ เป็นที่อาศัยและสติมีการ
อารักขา เป็นที่ปรากฏ เว้นสติเสียแล้วจะประคอง และข่มจิตไม่ได้เลย.
การเว้นบุคคลผูม้ ีปัญญาทราม ไม่มีปญ
ั ญาหยั่งลงในประเภทแห่งธรรมมีขนั ธ์เป็นต้น ให้ห่างไกล ชื่อว่า
การงดเว้นบุคคลทรามปัญญา.
การคบหาบุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญารอบรู้ความเกิดและความเสื่อมแห่งสภาวธรรม อันกาหนดด้วย
ลักษณะ ๕๐ ถ้วน ชื่อว่า คบหาบุคคลผูม้ ีปัญญา.
การพิจารณาประเภทแห่งปัญญาอันลึกซึ้ง ที่เป็นไปในสภาวธรรมทั้งหลายมีขันธ์เป็นต้นอันลุ่มลึก ชื่อว่า
การพิจารณาสอดส่องด้วยปัญญอันลึกซึง้ .
ความเป็นผู้มีจติ อันโน้มน้อมไปเพื่อตั้งธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ในอิริยาบถทั้งหลาย มี ยืน นั่ง เป็นต้น ชื่อ
ว่าความน้อมจิตไปในธัมมวิจยสัมโพชฌงค์นั้น.
ภิกษุย่อมรู้ชัดว่าก็ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์นั้นที่เกิดด้วยอาการอย่างนี้ ย่อมเจริญบริบูรณ์ด้วยอรหัตตมรรค.
วิริยสัมโพชฌงค์
วิริยสัมโพชฌงค์ ย่อมเกิด ตามนัยอันมาแล้วในบาลี (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) อย่างนี้ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย
1. อารภธาตุ (ธาตุคือความเริ่มความเพียร)
2. นิกกมธาตุ
3. ปรักกมธาตุ (ธาตุ คือความเพียรก้าวไปข้างหน้า)
มีอยู่ การทาให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธาตุทั้ง ๓ นัน้ นีเ้ ป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งวิรยิ สัมโพชฌงค์ ที่ยังไม่
เกิด หรือเป็นไปเพื่อความไพบูลย์เจริญบริบูรณ์เต็มที่ แห่งวิริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดแล้วดังนี้.
ธรรมเป็นเหตุเกิดวิริยสัมโพชฌงค์
อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๑๑ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดแห่ง วิริยสัมโพชฌงค์ คือ
๑. การพิจารณาเห็นภัยในอบาย
๒. การเห็นอานิสงส์
๓. การพิจารณาวิถที างดาเนิน
๔. ความเคารพยาเกรงในบิณฑบาต
๕. การพิจารณาความเป็นใหญ่แห่งการรับทรัพย์มรดก
๖. การพิจารณาความมีพระศาสดาเป็นใหญ่
๗. การพิจารณาความมีชาติเป็นใหญ่
๘. การพิจารณาความมีสพหมจารีเป็นใหญ่
๙. การงดเว้นบุคคลเกียจคร้าน
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๑๐.การคบหาบุคคลผู้ปรารภความเพียร
๑๑.ความน้อมจิตไปในวิริยสัมโพชฌงค์นนั้ .
๑. การพิจารณาเห็นภัยในอบาย
บรรดาธรรม ๑๑ ประการนั้น เมื่อภิกษุผเู้ จริญวิริยสัมโพชฌงค์ แม้พิจารณาเห็นภัยในอบายอย่างนี้ว่า ใคร ๆ
ไม่อาจยังวิริยสัมโพชฌงค์ให้เกิดได้ในเวลาทีเ่ สวยทุกข์ใหญ่จาเดิมแต่
- ถูกลงโทษด้วยเครื่องจองจา ๕ ประการในนรกก็ดี
- ในเวลาที่ถูกเขาจับด้วยเครื่องจับมี ข่าย แห และอวนเป็นต้นบ้าง
- ในเวลาขับต้อนทิ่มแทงด้วยเครื่องประหารมีปะฏักเป็นต้น ให้ลากเกวียนบ้าง
- ในกาเนิดสัตว์ดิรัจฉานก็ดี
- ในเวลาที่ทุรนทุรายด้วยความหิวกระหายตั้งหลายพันปีบ้าง พุทธันดรหนึ่งบ้าง ในเปรตวิสัยก็ดี ในเวลาที่
ต้องเสวยทุกข์อันเกิดแต่ลม และแดดเป็นต้น ด้วยเรือนร่างที่สูงประมาณ ๖๐ ศอก ๘๐ ศอก เหลือแต่หนัง
หุ้มกระดูก ในจาพวกกาลกัญชิกอสูรก็ดี
ดูก่อนภิกษุ เวลานี้เท่านั้น เป็นเวลาทาความเพียรของเธอดังนี้ วิริยสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดขึ้นได้.
๒. การเห็นอานิสงส์
เมื่อเห็นอานิสงส์อย่างนี้ว่า คนเกียจคร้านไม่อาจได้โลกุตตรธรรม ๙ คนทีป่ รารภความเพียรเท่านัน้ จึงสามารถ
นี้เป็นอานิสงส์ของความเพียร ดังนี้ วิริยสัมโพชฌงค์ก็ย่อมเกิดได้.
๓. การพิจารณาวิถที างดาเนิน
เมื่อพิจารณาวิถที างดาเนินอย่างนี้ว่า ควรดาเนินทางที่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระมหาสาวกทุก
พระองค์ดาเนินไปแล้ว ทางนั้น คนเกียจคร้านไม่อาจเดินไปได้ดังนี้ วิริยสัมโพชฌงค์ ก็ย่อมเกิดได้.
๔. การเคารพยาเกรงต่อบิณฑบาต
เมื่อพิจารณาความเคารพยาเกรงต่อบิณฑบาตอย่างนี้ว่า มนุษย์เหล่าใดบารุงเธอด้วยปัจจัยมีบิณฑบาตเป็น
ต้น มนุษย์เหล่านั้นนี้ ก็ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ทาส และคนงานของเธอเลย ทัง้ มนุษย์เหล่านั้นก็มิใช่ถวายปัจจัยมีจีวรเป็นต้น
อันประณีตแก่เธอ ด้วยคิดว่าจักอาศัยเธอเลี้ยงชีวิต โดยทีแ่ ท้ เขาหวังให้อุปการะทีต่ นทาแล้วมีผลมาก จึงถวาย แม้
พระศาสดาก็มิได้ทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า
ภิกษุนี้บริโภคปัจจัยเหล่านี้แล้ว จักมีร่างกายแข็งแรงมากอยู่เป็นสุข ดังนี้ แล้วทรงอนุญาตปัจจัยแก่เธอ โดยที่
แท้ พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า ภิกษุบริโภคปัจจัยเหล่านี้ บาเพ็ญสมณธรรม จักพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้ดังนี้
จึงทรงอนุญาตปัจจัยไว้ เดี๋ยวนี้ เธอเกียจคร้านอยู่ ไม่เคารพยาเกรงบิณฑบาตนัน้ ขึ้นชื่อว่าการเคารพยาเกรง
ต่อบิณฑบาต ย่อมมีแก่ผู้ปรารภความเพียรเท่านั้น ดังนี้ วิริยสัมโพชฌงค์ ก็เกิดได้ เหมือนวิริยสัมโพชฌงค์ เกิดแก่ทา่ น
พระมหามิตตเถระฉะนัน้ .
เรื่องพระมหามิตตเถระ
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เล่ากันว่า พระเถระอาศัยอยู่ในถ้าชื่อ กสกะ. และมหาอุบาสิกาผู้หนึ่งในบ้านเป็นที่โคจรของท่าน บารุงพระ
เถระเหมือนบุตร.
วันหนึ่ง นางจะไปป่าจึงสั่งลูกสาวว่า ลูก ข้าวสารเก่าอยู่โน้น น้านม เนยใส น้าอ้อย อยู่โน้น เวลาที่พระเป็นเจ้า
มิตตะ พี่ชายของเจ้ามาแล้ว จงปรุงอาหารถวายพร้อมด้วยน้านม เนยใส และน้าอ้อย ด้วยนะลูก.
ลูกสาวถามว่า ก็แม่จะรับประทานไหมจ๊ะ.
มหาอุบาสิกาตอบว่า ก็เมื่อวานนี้ แม่รับประทานอาหารสาหรับค้างคืน (ปาริวาสกภัต) ที่ปรุงกับน้าส้มแล้วนี้
จ๊ะ.
ลูกสาวถามว่า แม่จักรับประทานกลางวันไหมจ๊ะ.
มหาอุบาสิกาสั่งว่า เจ้าจงใส่ผกั ดองแล้วเอาปลายข้าวสารต้มข้าวต้มมีรสเปรี้ยวเก็บไว้ให้เถอะลูก.
พระเถระครองจีวรแล้ว กาลังนาบาตรออก (จากถลก) ได้ยนิ เสียงนั้นแล้ว ก็สอนตนเองว่า ได้ยินว่า มหา
อุบาสิการับประทานแต่อาหารสาหรับค้างคืนกับน้าส้ม แม้กลางวันก็จักรับประทานข้าวต้มเปรี้ยวใส่ผกั ดอง นางบอก
อาหารมีข้าวสารเก่าเป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่เธอ ก็มหาอุบาสิกานั้นมิได้หวังที่นาที่สวน อาหาร และผ้า เพราะอาศัย
เธอเลย แต่ปรารถนาสมบัติ ๓ ประการ (มนุษย์สมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัต)ิ จึงถวาย เธอจักสามารถให้สมบัติ
เหล่านัน้ แก่มหาอุบาสิกานั้นได้หรือไม่เล่า ดังนี้
ท่านคิดว่า บิณฑบาตนี้แล เธอยังมีราคะ โทสะ โมหะ อยู่ไม่อาจรับได้ดังนี้แล้ว ก็เก็บบาตรเข้าถลก ปลดดุม
จีวร กลับไปถ้ากสกะเลย เก็บบาตรไว้ใต้เตียง พาดจีวรไว้ทรี่ าวจีวร นั่งลงอธิษฐานความเพียรว่า เราไม่บรรลุพระอรหัต
จักไม่ออกไปจากถ้าดังนี้. ภิกษุผู้ไม่ประมาทอยู่มาช้านาน เจริญวิปัสสนา ก็บรรลุพระอรหัตก่อนเวลาอาหารเช้า เป็น
พระมหาขีณาสพ (สิน้ อาสวะแล้ว) นั่งยิ้มอยู่ เหมือนดอกปทุมที่กาลังแย้มฉะนั้น. เทวดาผู้สิงอยูท่ ี่ต้นไม้ใกล้ประตูถ้า
เปล่งอุทานว่า
นโม เต ปุริสาช ฺ
นโม เต ปุริสุตฺตม
ยสฺส เต อาสวา ขีณา ทกฺขิเณยฺโยสิ มาริส
ท่านบุรุษอาชาไนย ข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่าน
ท่านยอดบุรษุ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่าน
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว
ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านเป็นผูค้ วรทักษิณาทาน ดังนี้
แล้วกล่าวว่า ท่านเจ้าข้า พวกหญิงแก่ถวายอาหารแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย เช่น ท่านผู้เข้าไปบิณฑบาต จักพ้น
จากทุกข์ได้ ดังนี้.
พระเถระลุกขึน้ เปิดประตูดเู วลา ทราบว่า ยังเช้าอยู่ จึงถือบาตร และจีวรเข้าสู่หมูบ่ ้าน ฝ่ายเด็กหญิง.
จัดเตรียมอาหารเสร็จแล้ว นั่งคอยดูอยูต่ รงประตู ด้วยนึกว่า ประเดี๋ยวพีช่ ายเราคงจักมา ประเดีย๋ วพี่ชายเราคงจักมา.
เมือ่ พระเถระมาถึงประตูเรือนแล้ว เด็กหญิงนั้น ก็รับบาตรบรรจุเต็มด้วยอาหารเจือน้านม ที่ปรุงด้วยเนยใส และ
น้าอ้อยแล้ว วางไว้บนมือ (ของพระเถระ).
พระเถระทาอนุโมทนาว่า จงมีสุขเถิด แล้วก็หลีกไป.
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เด็กหญิงนั้นยืนจ้องดูท่านอยู่แล้ว. ความจริง ในคราวนัน้ ผิวพรรณของพระเถระบริสทุ ธิ์ยิ่งนัก อินทรีย์ผ่องใส
หน้าของท่านเปล่งปลัง่ ยิ่งนัก ประดุจผลตาลสุกหลุดออกจากขั้วฉะนั้น.
มหาอุบาสิกากลับมาจากป่าถามว่า พี่ชายของเจ้ามาแล้วหรือลูก.
เด็กหญิงนั้นก็เล่าเรื่องทัง้ หมดให้มารดาฟัง.
มหาอุบาสิกาก็รู้ได้ว่า วันนี้ บรรพชิตกิจแห่งบุตรของเราถึงที่สุดแล้ว จึงกล่าวว่า ลูก พีช่ ายของเจ้ายินดียิ่งนัก
ในพระพุทธศาสนา ไม่กระสัน (อยากสึก) แล้วละดังนี้.
๕. การพิจารณาความมีทรัพย์มรดกเป็นใหญ่
เมื่อพิจารณาความมีทรัพย์มรดกเป็นใหญ่อย่างนี้ว่า ก็ทรัพย์มรดกของพระศาสดามีมากแล คือ อริยทรัพย์ ๗
ประการ ทรัพย์มรดกนั้นผูเ้ กียจคร้านไม่อาจรับได้ เหมือนอย่างว่ามารดา บิดา ย่อมตัดบุตรผู้ประพฤติผิด ทาให้เป็นคน
ภายนอกว่า คนนี้ไม่ใช่ลูกของเรา เมื่อมารดา บิดา ล่วงลับไป เขาก็ไม่ได้รับทรัพย์มรดกฉันใด แม้บุคคลผูเ้ กียจคร้านก็
ฉันนั้น ย่อมไม่ได้มรดก คือ อริยทรัพย์นี้ ผู้ปรารภความเพียรเท่านัน้ ย่อมได้รับดังนี้ วิริยสัมโพชฌงค์ ย่อมเกิดได้.
๖. การพิจารณาความมีพระศาสดาเป็นใหญ่
เมื่อพิจารณาความมีพระศาสดาเป็นใหญ่อย่างนี้ว่า พระศาสดาของเธอเป็นใหญ่ เพราะในเวลาที่พระศาสดา
ของเธอทรงถือปฏิสนธิ ในพระครรภ์ของพระมารดาก็ดี เวลาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์กด็ ี เวลาตรัสรู้พระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณก็ดี เวลาประกาศพระธรรมจักร แสดงยมกปาฏิหาริย์ เสด็จลงจากเทวโลก และทรงปลงอายุสังขาร
ก็ดี เวลาเสด็จดับขันธปรินพิ พานก็ดี หมื่นโลกธาตุก็หวัน่ ไหวแล้ว เธอบวชในพระศาสนาของศาสดาเห็นปานฉะนี้แล้ว
เป็นคนเกียจคร้าน ควรแล้วหรือดังนี้ วิริยสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดได้.
๗. การพิจารณาความมีชาติเป็นใหญ่
เมื่อพิจารณาความมีชาติเป็นใหญ่อย่างนี้ว่า แม้โดยชาติ บัดนี้ เธอไม่ใช่คนมีชาติต่าแล้วละ เธอชื่อว่าเกิดแล้ว
ในวงศ์ของพระเจ้าอุกกากราช ที่สบื ทอดกันมาโดยมหาสมมตประเพณี ไม่เจือปนกับชนชาติอื่น เป็นพระนัดดาของ
พระเจ้าสุทโธทนมหาราช และพระนางเจ้ามหามายาเทวี เป็นพระอนุชาของท่านพระราหุลพุทธชิโนรส ขึ้นชื่อว่าเธอ
เป็นพุทธชินบุตรเห็นปานฉะนี้แล้ว อยู่อย่างคนเกียจคร้าน ไม่สมควรดังนี้ วิริยสัมโพชฌงค์ ย่อมเกิดได้.
๘. การพิจารณาความมีสพรหมจารีเป็นใหญ่
เมื่อพิจารณาความมีสพรหมจารีเป็นใหญ่อย่างนี้ว่า ท่านพระสารีบุตร ท่านพระโมคคันลานะ และ พระสาวก
ผู้ใหญ่ ๘๐ รูป แทงตลอด (ตรัสรู)้ โลกุตตรธรรม ด้วยความเพียรกันทั้งนั้น เธอจะดาเนินตามทางของสพรหมจารี
เหล่านัน้ หรือไม่ดาเนินตามเล่าดังนี้ วิริยสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดได้.
๙. การงดเว้นบุคคลผูเ้ กียจคร้าน
๑๐. การคบหาบุคคลผู้ปรารภความเพียร
๑๑. ความน้อมจิตไป ในวิริยสัมโพชฌงค์นนั้
เมื่อเว้นบุคคลผู้เกียจคร้าน ผู้สละความเพียรทางกาย และทางใจ ซึ่งเป็นเหมือนงูเหลือมกินเต็มท้อง แล้วก็
หยุดอยู่กบั ที่กด็ ี คบหาบุคคลผู้ปรารภความเพียร ผู้อุทิศตนมุ่งปฏิบัติธรรมก็ดี มีจิตโน้มน้อมโอนไป เพื่อให้ความเพียร
เกิดขึ้น ในอิริยาบถทั้งหลายมี ยืน นั่ง เป็นต้นก็ดี วิริยสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดได้. ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า
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- วิริยสัมโพชฌงค์นั้นทีเ่ กิดแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้
- ย่อมเจริญบริบูรณ์ด้วย อรหัตตมรรค.
ปีติสมั โพชฌงค์
ปีติสัมโพชฌงค์ ย่อมเกิดโดยนัยอันมาแล้วในบาลี (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) อย่างนี้ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชฌงค์ มีอยู่ การทาให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการ ในธรรมอัน
เป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชฌงค์ นีเ้ ป็นอาหาร เพื่อความเกิดแห่งปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด หรือเป็นทางเพื่อความไพบูลย์
เจริญบริบูรณ์ เต็มที่แห่งปีติสัมโพชฌงค์ ที่เกิดแล้วดังนี้.
- ปีตินั้นเองชื่อว่า ธรรมเป็นที่ตงั้ แห่งปีติสัมโพชฌงค์ ในบาลีนั้น.
- มนสิการอันยังปีตินนั้ ให้เกิด ชื่อว่าโยนิโสมนสิการ.
ธรรมเป็นเหตุเกิดปีติสมั โพชฌงค์
อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๑๑ ประการ ย่อมเป็นทางเกิด ปีติสมั โพชฌงค์ คือ
๑. พุทธานุสสติ
๒. ธัมมานุสสติ
๓. สังฆานุสสติ
๔. สีลานุสสติ
๕. จาคานุสสติ
๖. เทวตานุสสติ
๗. อุปสมานุสสติ
๘. เว้นบุคคลผู้เศร้าหมอง
๙. คบหาบุคคลผูห้ มดจด
๑๐.การพิจารณาความในพระสูตร เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส
๑๑.ความน้อมจิตไปในปีติสัมโพชฌงค์นั้น.
จริงอยู่ ผู้เจริญปีติสัมโพชฌงค์
- เมื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ ปีติสัมโพชฌงค์แผ่ซ่านทั่วสรีระจนกระทั่งอุปจารสมาธิ ย่อมเกิดขึน้ .
- เมื่อระลึกถึงคุณพระธรรม และพระสงฆ์ก็ดี
- พิจารณาปาริสุทธิศีล ๔ ที่ตนรักษาไม่ขาดวิ่นเป็นเวลานานก็ดี แม้คฤหัสถ์พจิ ารณาศีล ๑๐ ศีล ๕ ก็ดี
- พิจารณาจาคะ การบริจาคว่า ในเวลาประสบทุพภิกขภัยเป็นต้น เราถวายโภชนะอันประณีตแก่
สพรหมจารีทั้งหลาย แล้วถวายโภชนะชื่ออย่างนี้ ดังนี้กด็ ี แม้คฤหัสถ์พจิ ารณาถึงทานที่ถวายแก่ท่านผู้มี
ศีลในเวลาเห็นปานนั้นก็ดี
- พิจารณาถึงคุณเช่นกับทีเ่ ทวดาประกอบแล้วถึงความเป็นเทวดาว่า มีอยู่ในตนก็ดี
- พิจารณาเห็นว่า กิเลสที่ข่มได้แล้วแม้ด้วยสมาบัติ ตลอด ๖๐ ปีบ้าง ๗๐ ปีบ้าง ไม่ฟุ้งกาเริบ ดังนี้กด็ ี
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- เว้นบุคคลเศร้าหมองผู้มีความหม่นหมองอันสร้างสมไว้ เพราะไม่ทาโดยเคารพ ในเวลาเห็นพระเจดีย์ เห็น
โพธิพฤกษ์และเห็นพระเถระ ผู้เป็นเช่นกับละอองธุลี บนหลังลา เพราะไม่มีความเลื่อมใสรักใคร่ในพระ
รัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ดี
- ส้องเสพบุคคลผูห้ มดจด ผู้มากด้วยความเลื่อมใส มีจิตอ่อนโยนในพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ดี
- พิจารณาความในพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ซึง่ แสดงคุณของพระรัตนตรัยก็ดี มีจิตโน้มน้อม
โอนไป เพื่อให้เกิดปีติ ในอิริยาบถทั้งหลายมี ยืน นั่ง เป็นต้นก็ดี
ปิติสัมโพชฌงค์ ย่อมเกิดได้. ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า
- ปีติสัมโพชฌงค์นั้น ซึ่งเกิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้
- ย่อมเจริญบริบูรณ์ด้วยอรหัตตมรรค.
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ย่อมเกิดโดยนัยทีม่ าแล้วในบาลี (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) อย่างนี้ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย กายปัสสัทธิ ความสงบกาย จิตตปัสสัทธิ ความสงบจิตมีอยู่ การทาให้มากซึ่งโยนิโส
มนสิการ ในความสงบกาย และความสงบจิตนั้น นีเ้ ป็นอาหาร (ย่อมเป็นไป) เพื่อความเกิดแห่งปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่
ยังไม่เกิด หรือเป็นทางเพื่อความไพบูลย์ เจริญบริบูรณ์เต็มที่ แห่งปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ที่เกิดแล้วดังนี้.
ธรรมเป็นเหตุเกิดปัสสัทธิสมั โพชฌงค์
อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๗ ประการ ย่อมเป็นทางเกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ คือ
๑. เสพโภชนะอันประณีต
๒. เสพฤดูเป็นที่สบาย
๓. เสพอิริยาบถเป็นที่สบาย
๔. ประกอบความเป็นกลาง
๕. เว้นบุคคลผู้ไม่สงบกาย
๖. เสพบุคคลผู้สงบกาย
๗. น้อมจิตไปในปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นั้น.
จริงอยู่ ผู้เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
- เมื่อบริโภคโภชนะเป็นที่สบายอันประณีตหมดจดก็ดี
- เสพฤดูเป็นที่สบาย ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาว ฤดูร้อน
- เสพอิริยาบถ เป็นที่สบายไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถ ยืน เป็นต้นก็ดี ย่อมเกิดความสงบได้.
แต่คานั้น ท่านมิได้กล่าวหมายถึงบุคคลผูเ้ ป็นมหาบุรษุ ซึ่งทนฤดู และอิริยาบถ เป็นที่สบาย. เมื่อผู้ที่มฤี ดู และ
อิริยาบถที่ถกู กันและไม่ถกู กัน เว้นฤดูและอิริยาบถที่ไม่ถูกกันเสียแล้ว เสพฤดูและอิริยาบถทีถ่ ูกกัน ปัสสัทธิ
สัมโพชฌงค์ย่อมเกิดได้.
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- การพิจารณาถึงความที่ตนและคนอื่นมีกรรมเป็นของ ๆ ตน เรียกว่า ประกอบความเป็นกลาง ปัสสัทธิ
สัมโพชฌงค์ย่อมเกิดได้ด้วยประกอบความเป็นกลางอันนี้.
- เมื่อเว้นบุคคลผู้มีกายไม่สงบ เช่น เที่ยวเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยเครื่องประหาร มีก้อนดิน และท่อนไม้เป็น
ต้น ก็ดี
- เสพบุคคลผู้มกี ายสงบ สารวม มือ เท้า ก็ดี มีจิตน้อมโน้มโอนไปเพื่อให้เกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ใน
อิริยาบถมี ยืน นัง่ เป็นต้น ก็ดี ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดได้.
ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า
- ก็ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นั้นอันเกิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้
- ย่อมเจริญบริบูรณ์ด้วยอรหัตตมรรค.
สมาธิสมั โพชฌงค์
สมาธิสัมโพชฌงค์ ย่อมเกิดได้ โดยนัยมาแล้วในบาลี (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) อย่างนี้ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย สมถนิมิต (บาลีว่า สมาธินิมิต) อัพยัคคนิมิตมีอยู่ การทาให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการ ใน
นิมิตทั้งสองนั้น นีเ้ ป็นอาหาร (ย่อมเป็นไป) เพื่อความเกิดแห่งสมาธิสัมโพชฌงค์ ที่ยังไม่เกิด หรือ เป็นทางเพื่อความ
ไพบูลย์ เจริญบริบูรณ์เต็มที่แห่งสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดแล้ว ดังนี้.
ในนิมติ เหล่านั้น สมถะนั่นแล ชื่อว่า สมถนิมิตและอัพยัคคนิมิต เพราะอรรถว่าไม่ฟุ้งซ่าน.
ธรรมเป็นเหตุเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์
อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๑๑ ประการ ย่อมเป็นทางเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์ คือ
๑. ทาวัตถุให้สละสลวย
๒. การปรับปรุงอินทรีย์ให้สม่าเสมอ
๓. ฉลาดในนิมติ
๔. ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง
๕. ข่มจิตในสมัยทีค่ วรข่ม
๖. ทาจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง
๗. เพ่งเฉยในสมัยทีค่ วรเพ่งเฉย
๘. เว้นบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ
๙. คบหาบุคคลผูม้ ีจิตเป็นสมาธิ
๑๐.พิจารณาและวิโมกข์
๑๑.น้อมจิตไปในสมาธิสัมโพชฌงค์นนั้ .
อธิบายธรรม ๑๑ ประการ
ในธรรม ๑๑ ประการนั้น
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- เฉพาะการทาวัตถุให้สละสลวย และการปรับปรุงอินทรียใ์ ห้สม่าเสมอ พึงทราบตามนัยที่กล่าวมาแล้วนั่น
แล.
- ความฉลาดในการกาหนดกสิณนิมิต เป็นอารมณ์ ชื่อว่าฉลาดในนิมติ .
- การประคองจิตไว้ ด้วยการตัง้ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ และปีติสมั โพชฌงค์ในสมัยทีจ่ ิตหด
หู่ เพราะมีความเพียรย่อหย่อนเกินไป เป็นต้น ชื่อว่า ประคองจิตในสมัยทีค่ วรประคอง.
- การข่มจิตไว้ ด้วยการตั้งปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ในสมัยที่จติ
ฟุ้งซ่าน เพราะปรารภความเพียรมากเกินไป เป็นต้น ชื่อว่า ข่มจิตในสมัยทีค่ วรข่ม.
- คาว่า ทาจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริง อธิบายว่า สมัยใด จิตไม่แช่มชืน่ เพราะมีปัญญาและความเพียร
อ่อนไป หรือเพราะไม่บรรลุสุขที่เกิดแต่ความสงบ สมัยนั้น ก็ทาจิตให้สลด ด้วยพิจารณาสังเวควัตถุเรื่อง
อันเป็นที่ตั้งแห่งความสลด ๘ ประการ. เรื่องอันเป็นทีต่ ั้งแห่งความสลด ๘ ประการ คือ
๑. ชาติ
๒. ชรา
๓. พยาธิ
๔. มรณะ
๕. ทุกข์ในอบาย
๖. ทุกข์ในอดีตมีวัฏฏะเป็นมูล
๗. ทุกข์ในอนาคตมีวัฏฏะเป็นมูล
๘. ทุกข์ในปัจจุบนั มีการแสวงหาอาหารเป็นมูล.
อนึ่ง การทาความเลื่อมใสให้เกิด ด้วยมาระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อันนี้ก็เรียกว่าการทาจิตให้ร่าเริงใน
สมัยที่ควรให้ร่าเริง.
- ชื่อว่า เพ่งเฉยในสมัยที่ควรเพ่งเฉย อธิบายว่า สมัยใดจิตอาศัยการปฏิบัตชิ อบ ไม่หดหู่ ไม่ฟุ้งซ่าน แช่มชื่น
เป็นไปสม่าเสมอในอารมณ์ ดาเนินในสมถวิถี สมัยนั้นไม่ตอ้ งขวยขวายในการประคอง ข่มและทาจิตให้ร่า
เริง เหมือนสารถี ไม่ต้องขวนขวาย ในเมื่อม้าวิ่งเรียบฉะนัน้ อันนี้เรียกว่า เพ่งเฉย ในสมัยทีค่ วรเพ่งเฉย.
- การเว้นบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่าน ไม่บรรลุอุปจาระ หรืออัปปนา ให้ห่างไกล ชื่อว่า เว้นบุคคลผูม้ ีจิต ไม่เป็น
สมาธิ.
- การเสพ คบหา เข้าไปนั่งใกล้บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิด้วยอุปจารภาวนา หรืออัปปนาภาวนา ชื่อว่า คบหา
บุคคลผู้มีจติ เป็นสมาธิ.
- ความเป็นผู้มจี ิตน้อมโน้มโอนไปเพื่อให้เกิดสมาธิ ในอิริยาบถทั้งหลายมี ยืน นั่งเป็นต้น ชื่อว่า น้อมจิตไป
ในสมาธิสัมโพชฌงค์.
ด้วยว่า เมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้ สมาธิสัมโพชฌงค์นั้น ย่อมเกิดได้.เมื่อภิกษุรู้ชัดว่า
- ก็สมาธิสัมโพชฌงค์นั้น อันเกิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้
- ย่อมเจริญบริบูรณ์ด้วยอรหัตตมรรค.
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อุเบกขาสัมโพชฌงค์
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ย่อมเกิดได้ตามนัยอันมาแล้วในบาลี (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) อย่างนี้ว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ การทาให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั้น นีเ้ ป็นอาหาร (ย่อมเป็นไป) เพื่อความเกิดแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยงั ไม่เกิด
หรือเป็นทางเพื่อความเจริญไพบูลย์ บริบูรณ์เต็มที่ แห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดแล้วดังนี้.
ก็ในธรรมเหล่านัน้ อุเบกขานั่นแล ชื่อว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์.
ธรรมเป็นเหตุเกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์
อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ คือ
๑. วางตนเป็นกลางในสัตว์
๒. วางตนเป็นกลางในสังขาร
๓. เว้นบุคคลผู้ยึดถือสัตว์และสังขาร
๔. คบหาบุคคลผู้วางตนเป็นกลางในสัตว์ และสังขาร
๕. น้อมจิตไปในอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั้น.
อธิบายธรรม ๕ ประการ
ในธรรม ๕ ประการนั้น ผูเ้ จริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์
ย่อมตั้งการวางตนเป็นกลางในสัตว์ด้วยอาการ ๒ อย่าง คือ
- ด้วยการพิจารณาถึงความที่ตน และผู้อื่นมีกรรมเป็นของ ๆ ตนอย่างนี้ว่า ท่านมาด้วยกรรมของตน ก็จกั
ไปด้วยกรรมของตน แม้เขาก็มาด้วยกรรมของตน (เขา) จักไปด้วยกรรมของตน (เขา) เหมือนกัน ท่านจะ
ยึดถืออะไรกันดังนี้ และ
- ด้วยการพิจารณาถึงความไม่มีสัตว์อย่างนี้ว่า เมื่อว่าโดยปรมัตถ์ ที่ว่าสัตว์ ๆ มันไม่มี ท่านจะยึดอะไรกัน
เล่าดังนี้.
ตั้งการวางตนเป็นกลางในสังขาร ด้วยอาการ ๒ อย่างคือ
- ด้วยการพิจารณาโดยความเป็นของไม่มีเจ้าของ อย่างนี้ว่า จีวรนี้จักเข้าถึงความเปลี่ยนสี และความเก่า
คร่าคร่า เป็นผ้าเช็ดเท้า ต้องเขี่ยทิ้งด้วยปลายไม้เท้า ก็ถ้าว่าจีวรนั้น พึงมีเจ้าของไซร้ เขาก็ไม่พึงให้มัน
เสียหายอย่างนี้ ดังนี้ และ
- ด้วยการพิจารณาโดยความเป็นของชั่วคราว อย่างนี้ว่า จีวรนี้อยู่ไม่ได้นาน เป็นของชั่วคราวดังนี้.
แม้ในบริขารมีบาตรเป็นต้น ก็พงึ ประกอบความเหมือนอย่างในจีวร.
ในข้อว่า เว้นบุคคลผู้ยึดถือในสัตว์และสังขาร มีวินจิ ฉัยดังนี้
- บุคคลใดเป็นคฤหัสถ์ ก็ยดึ ถือปิยชน มีบตุ ร ธิดา เป็นต้น ของตน หรือเป็นบรรพชิตก็ยดึ ถือบรรพชิตมีอันเต
วาสิก และผู้ร่วมอุปัชฌาย์กนั เป็นต้น ของตน มัวทากิจกรรมมีปลงผม เย็บจีวร ซักย้อมจีวร ระบมบาตร
เป็นต้น ของชนเหล่านั้น ด้วยมือของตนทีเดียว เมื่อไม่เห็นเพียงครู่เดียว ก็บน่ ถึงว่า สามเณรรูปโน้นไปไหน
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ภิกษุหนุ่มรูปโน้นไปไหน เหลียวซ้ายแลขวา เหมือนมฤคตืน่ ตกใจฉะนัน้ แม้ผู้อื่นอ้อนวอนขอว่า โปรดส่ง
สามเณรชื่อโน้นไปช่วยปลงผม เป็นต้น สักครูเ่ ถิดดังนี้ ก็ไม่ยอมให้ ด้วยพูดว่า พวกเราจะไม่ให้ทากิจกรรม
ของตนบ้างหรือ พวกท่านพาเธอไปจะลาบากดังนี้ บุคคลนี้ชื่อว่า ยึดถือสัตว์.
- ฝ่ายบุคคลใด ยึดถือบริขารมีจีวร บาตร ถลกบาตร ไม้เท้า เป็นต้น แม้ผู้อื่นจะเอามือจับก็ไม่ให้จับ ถึงขอ
ยืมก็ตอบขัดข้องว่า เราต้องการใช้ทรัพย์กย็ ังไม่ใช้ จักให้พวกท่านได้อย่างไรดังนี้ บุคคลนี้ชื่อว่า ยึดถือ
สังขาร.
ฝ่ายบุคคลใด วางตนเป็นกลาง เทีย่ งตรงในวัตถุทั้งสองนัน้ บุคคลนี้ชื่อว่าวางตนเป็นกลาง ในสัตว์และสังขาร.
เมื่อเว้นไกลบุคคลผู้ยึดถือสัตว์และสังขารเห็นปานฉะนี้ก็ดี คบหาบุคคลผู้วางตนเป็นกลางในสัตว์และสังขารก็
ดี มีจิตน้อมโน้มโอนไปเพื่อให้เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ในอิริยาบถทั้งหลาย มี ยืน นัง่ เป็นต้นก็ดี อุเบกขาสัมโพชฌงค์
นี้ย่อมเกิดได้ด้วยประการฉะนี้.
ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า
- ก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์นั้นอันเกิดแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้
- ย่อมเจริญบริบูรณ์ด้วยอรหัตตมรรค.
คาว่า อิติ อชฺฌตฺตวา หรือภายใน เป็นต้น ความว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
- เพราะกาหนดสัมโพชฌงค์ ๗ ของตน หรือของคนอื่น
- หรือกาหนดสัมโพชฌงค์ ๗ ของตนตามกาล หรือของคนอืน่ ตามกาลอยู่.
ก็ความเกิด และความเสื่อม (แห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์) พึงทราบด้วยอานาจความเกิด และความดับแห่งสัม
โพชฌงค์ทงั้ หลายในโพชฌงคบรรพนี้.
ข้อความต่อจากนี้ ก็มีนยั ดังกล่าวมาแล้ว.
สติกาหนดโพชฌงค์เป็นอริยสัจ ๔
แต่ในโพชฌงค์บรรพนี้ มีข้อแตกต่างกันอย่างเดียว คือพึงประกอบความอย่างนี้ว่า สติกาหนดโพชฌงค์เป็น
อารมณ์ เป็นทุกขสัจ เป็นต้น แล้วพึงทราบว่า เป็นทางปฏิบัตินาออกจากทุกข์ ของภิกษุผกู้ าหนดโพชฌงค์เป็นอารมณ์.
คาที่เหลือก็เช่นนัน้ เหมือนกัน.
จบอรรถกถา โพชฌงคบรรพ

สัจจบรรพ
[๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อริยสัจ ๔ อยู่
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ ๔ อยู่ อย่างไรเล่า
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรูช้ ัดตามเป็นจริงว่า
๑. นี้ทุกข์
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๒. นี้ทุกขสมุทัย
๓. นีท้ ุกขนิโรธ
๔. นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ
๑. ทุกขอริยสัจ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ ทุกขอริยสัจเป็นไฉน
๑. แม้ชาติกเ็ ป็นทุกข์
๒. แม้ชราก็เป็นทุกข์
๓. แม้มรณะก็เป็นทุกข์
๔. แม้ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ก็เป็นทุกข์
๕. แม้ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์
๖. แม้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รกั ก็เป็นทุกข์
๗. ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์
โดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข์ ฯ
[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย
๑. ก็ ชาติเป็นไฉน
- ความเกิด
- ความบังเกิด
- ความหยั่งลงเกิด
- เกิดจาเพาะ
- ความปรากฏแห่งขันธ์
- ความได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ
อันนี้เรียกว่า ชาติ ฯ
๒. ก็ ชราเป็นไฉน
- ความแก่
- ภาวะของความแก่
- ฟันหลุด ผมหงอก หนัง เป็นเกลียว
- ความเสื่อมแห่งอายุ
- ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สตั ว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ
อันนี้เรียกว่า ชรา ฯ
๓. ก็ มรณะเป็นไฉน
- ความเคลื่อน
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- ภาวะของความเคลื่อน
- ความแตกทาลาย
- ความหายไป
- มฤตยู
- ความตาย
- ความทากาละ
- ความทาลายแห่งขันธ์
- ความทอดทิ้งซากศพไว้
- ความขาดแห่งชีวิตนิ ทรียจ์ ากหมู่สตั ว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นนั้ ๆ
อันนี้เรียกว่า มรณะ ฯ
๔. ก็ โสกะเป็นไฉน
- ความแห้งใจ
- กิริยาที่แห้งใจ
- ภาวะแห่งบุคคลผู้แห้งใจ
- ความผาก ณ ภายใน
- ความแห้งผาก ณ ภายใน ของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ผู้ถูกธรรม คือ ทุกข์อย่างใดอย่างหนึง่ กระทบแล้ว
- อันนี้เรียกว่า โสกะ ฯ
ก็ ปริเทวะเป็นไฉน
- ความคร่าครวญ
- ความร่าไรราพัน
- กิริยาที่คร่าครวญ
- กิริยาที่ร่าไรราพัน
- ภาวะของบุคคลผู้คร่าครวญ
- ภาวะของบุคคลผู้ร่าไรราพัน ของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ผู้ถูกธรรมคือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว
อันนี้เรียกว่า ปริเทวะ ฯ
ก็ ทุกข์เป็นไฉน
- ความลาบากทางกาย
- ความไม่สาราญทางกาย
- ความเสวยอารมณ์อันไม่ดีทเี่ ป็นทุกข์ เกิดแต่กายสัมผัส
อันนี้เรียกว่า ทุกข์ ฯ
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ก็ โทมนัสเป็นไฉน
- ความทุกข์ทางจิต
- ความไม่สาราญทางจิต
- ความเสวยอารมณ์อันไม่ดีทเี่ ป็นทุกข์ เกิดแต่มโนสัมผัส
อันนี้เรียกว่า โทมนัส ฯ
ก็ อุปายาสเป็นไฉน
- ความแค้น
- ความคับแค้น
- ภาวะของบุคคลผู้แค้น
- ภาวะของบุคคลผู้คับแค้น ของบุคคลผูป้ ระกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ผู้ถูกธรรม คือ ทุกข์อย่างใดอย่างหนึง่ กระทบแล้ว
อันนี้เรียกว่า อุปายาส ฯ
ก็ ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ เป็นไฉน
- ความประสบ
- ความพรั่งพร้อม
- ความร่วม
- ความระคน
ด้วยรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
- อันไม่น่าปรารถนา
- ไม่น่าใคร่
- ไม่น่าพอใจ หรือ
ด้วยบุคคลผู้
- ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
- ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูล
- ปรารถนาความไม่ผาสุก
- ปรารถนาความไม่เกษมจากโยคะ
ซึ่งมีแก่ผู้นนั้ อันนีเ้ รียกว่า ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รกั ก็เป็นทุกข์ ฯ
ก็ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ เป็นไฉน
- ความไม่ประสบ
- ความไม่พรั่งพร้อม
- ความไม่ร่วม
- ความไม่ระคน
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ด้วยรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
- อันน่าปรารถนา
- น่าใคร่
- น่าพอใจ
หรือ ด้วยบุคคลผู้
- ปรารถนาประโยชน์
- ปรารถนาสิ่งทีเ่ กื้อกูล
- ปรารถนาความผาสุก
- ปรารถนาความเกษมจากโยคะ
คือ มารดา บิดา พี่ชาย น้องชาย พี่หญิง น้องหญิง มิตร อมาตย์ หรือญาติสาโลหิต
ซึ่งมีแก่ผู้นนั้
อันนี้เรียกว่า ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ฯ
ก็ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ เป็นไฉน
- ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า
โอหนอ ขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดา ขอความเกิดอย่ามีมาถึงเราเลย
ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนา
แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่า ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์
- ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า
โอหนอ ขอเราไม่พึงมีความแก่เป็นธรรมดา ขอความแก่อย่ามีมาถึงเราเลย
ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนา
แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่า ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์
- ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า
โอหนอ ขอเราไม่พึงมีความเจ็บเป็นธรรมดา ขอความเจ็บอย่ามีมาถึงเราเลย
ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนา
แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่า ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์
- ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า
โอหนอ ขอเราไม่พึงมีความตายเป็นธรรมดา ขอความตายอย่ามีมาถึงเราเลย
ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนา
แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่า ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์
- ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า
โอหนอ ขอเราไม่พึงมี โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส เป็นธรรมดา
ขอ โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส อย่ามีมาถึงเราเลย
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ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนา
แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่า ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ ฯ
ก็ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ เป็นไฉน
อุปาทานขันธ์ คือ
- รูป
- เวทนา
- สัญญา
- สังขาร
- วิญญาณ
เหล่านีเ้ รียกว่า โดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข์ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนีเ้ รียกว่า ทุกขอริยสัจ ฯ
๒. ทุกขสมุทยั อริยสัจ
[๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ ทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไฉน
ตัณหานีใ้ ด
- อันมีความเกิดอีก
- ประกอบด้วยความกาหนัดด้วยอานาจความเพลิดเพลิน
- เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆ
คือ
๑. กามตัณหา
๒. ภวตัณหา
๓. วิภวตัณหา ฯ
[๒๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ตัณหานี้นนั้ เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่ไหน เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหน
ที่ใดเป็นที่รักทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหานั้น เมือ่ จะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้
อะไรเป็นที่รักทีเ่ จริญใจในโลก ฯ
๑. ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดทีน่ ี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ ณ ที่นี้ ฯ
๒. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นทีร่ ักที่เจริญใจในโลก
ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในทีน่ ี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยูใ่ นทีน่ ี้ ฯ
๓. จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
เป็นที่รักทีเ่ จริญในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดขึ้นในทีน่ ี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในทีน่ ี้ ฯ
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๔. จักขุสมั ผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เป็นที่รกั ทีเ่ จริญใจในโลก
ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในทีน่ ี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยูใ่ นทีน่ ี้ ฯ
๕. จักขุสมั ผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เป็นที่รกั ที่เจริญใจในโลก
ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในทีน่ ี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ ในที่นี้ ฯ
๖. รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา
เป็นที่รักทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในทีน่ ี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในทีน่ ี้ ฯ
๗. รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา
ธัมมสัญเจตนา เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในทีน่ ี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยูใ่ น
ที่นี้ ฯ
๘. รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา
เป็นที่รักทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในทีน่ ี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในทีน่ ี้ ฯ
๙. รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในทีน่ ี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยูใ่ นทีน่ ี้ ฯ
๑๐. รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร เป็นที่รักทีเ่ จริญใจในโลก
ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในทีน่ ี้ เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยูใ่ นทีน่ ี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนีเ้ รียกว่า ทุกขสมุทยั อริยสัจ ฯ
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ
[๒๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไฉน
๑. ความสารอกและความดับโดยไม่เหลือ
๒. ความสละ
๓. ความส่งคืน
๔. ความปล่อยวาง
๕. ความไม่มีอาลัย
ในตัณหานั้น
ก็ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่ไหน เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่ไหน
ที่ใดเป็นที่รักทีเ่ จริญใจในโลก
ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่นี้ เมือ่ จะดับ ย่อมดับในที่นี้
อะไรเป็นที่รักทีเ่ จริญใจในโลก ฯ
๑. ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้
๒. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นทีร่ ักที่เจริญใจในโลก
ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้ ฯ
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๓. จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
เป็นที่รักทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในทีน่ ี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้ ฯ
๔. จักขุสมั ผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส
เป็นที่รักทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในทีน่ ี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้ ฯ
๕. จักขุสมั ผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เป็นที่รกั ที่เจริญใจในโลก
ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้ ฯ
๖. รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา
เป็นที่รักทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในทีน่ ี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้ ฯ
๗. รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา
ธัมมสัญเจตนา เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในทีน่ ี้ เมื่อจะดับ ย่อม
ดับในที่นี้ ฯ
๘. รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา
เป็นที่รักทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในทีน่ ี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้ ฯ
๙. รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก
ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้ ฯ
๑๐. รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร เป็นที่รักทีเ่ จริญใจในโลก
ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่นี้ เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนีเ้ รียกว่า ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
[๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจเป็นไฉน
นี้คือมรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ
๑. ก็ สัมมาทิฏฐิ เป็นไฉน
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- ความรู้ในทุกข์
- ความรู้ในทุกขสมุทัย
- ความรู้ในทุกขนิโรธ
- ความรู้ในทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา
อันนี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ฯ
๒. สัมมาสังกัปปะ เป็นไฉน
- ความดาริในการออกจากกาม
- ความดาริในความไม่พยาบาท
- ความดาริในอันไม่เบียดเบียน
อันนี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ ฯ
๓. สัมมาวาจา เป็นไฉน
- การงดเว้นจากการพูดเท็จ
- งดเว้นจากการพูดส่อเสียด
- งดเว้นจากการพูดคาหยาบ
- งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
อันนี้เรียกว่า สัมมาวาจา ฯ
๔. สัมมากัมมันตะ เป็นไฉน
- การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์
- งดเว้นจากการถือ เอาสิ่งของที่เขามิได้ให้
- งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
อันนี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ ฯ
๕. สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน
อริยสาวกในธรรมวินยั นี้
- ละการเลี้ยงชีพที่ผดิ เสีย
- สาเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพทีช่ อบ
อันนี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ ฯ
๖. สัมมาวายามะ เป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
- เกิดฉันทะพยายาม
- ปรารภความเพียร
- ประคองจิตไว้
- ตั้งจิตไว้
๑. เพื่อมิให้อกุศลธรรมอันลามกทีย่ ังไม่เกิดบังเกิดขึน้
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๒. เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว
๓. เพื่อให้กุศลธรรมทีย่ ังไม่เกิดบังเกิดขึ้น
๔. เพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหาย เจริญยิง่ ไพบูลย์ มีขึ้น เต็มเปี่ยม แห่งกุศลธรรมทีบ่ ังเกิดขึ้นแล้ว
อันนี้เรียกว่า สัมมาวายามะ ฯ
๗. สัมมาสติ เป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้
อันนี้เรียกว่า สัมมาสติ ฯ
๘. สัมมาสมาธิ เป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติ ก มีวิจาร มีปีติ และสุข เกิดแต่วิเวกอยู่
๒. เธอบรรลุทุตยิ ฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึน้ เพราะวิตก วิจาร สงบ
ไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดแต่สมาธิอยู่
๓. เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานทีพ่ ระอริย
ทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้มีอเุ บกขา มีสติ อยู่เป็นสุข
๔. เธอบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัส โทมนัสก่อนๆ ได้ มี
อุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสทุ ธิ์อยู่
อันนี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนีเ้ รียกว่า ทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจ ฯ
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อม
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในธรรมบ้าง
- พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในธรรมบ้าง
84 / 97

มหาสติปัฏฐานสูตร รวมอรรถกถา 461222.doc

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

- พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้าง ย่อมอยู่
อีกอย่างหนึ่ง
สติของเธอที่ตั้งมัน่ อยู่ว่า ธรรมมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านัน้
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ ฯ
จบสัจจบรรพ
จบธัมมานุปัสสนา

อรรถกถา สัจจบรรพ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงจาแนกธัมมานุปัสสนาโดยโพชฌงค์ ๗ ประการ อย่างนี้แล้ว บัดนี้ เพื่อจะทรง
จาแนกสัจจะ ๔ ประการ จึงตรัสว่า ปุน จปร ยังมีอีกข้อหนึ่ง ดังนีเ้ ป็นต้น.
อริยสัจ ๔
ในคาเหล่านัน้
คาว่า รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นีท้ ุกข์เป็นต้น ความว่า
- รู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริง ซึ่งธรรมที่เป็นไปในภูมิ ๓ เว้นตัณหาว่า นี้ทกุ ข์
- รู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริง ซึ่งตัณหาที่มีอยูก่ ่อน อันทาทุกข์นั้นนั่นแล ให้เกิด ให้ปรากฏขึ้น นี้ทุกข
สมุทัย
- รู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงซึ่งความดับ คือ หยุดทุกข์และทุกขสมุทยั ทั้งสอง ว่า นี้ทุกขนิโรธ
- รู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงซึ่งอริยมรรคอันเป็นเหตุกาหนดรู้ทุกข์ เป็นเหตุละสมุทัย เป็นเหตุทาให้
แจ้งนิโรธว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
กถาว่าด้วยสัจจะทีเ่ หลือเว้นกถาว่าด้วยบท ภาชนะ แจกบทแห่งทุกข์มีชาติเป็นต้น ท่านกล่าวไว้พิสดารใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้วเทียว.
อธิบายบทภาชนะ
ชาติ
ส่วนในบทภาชนะ พึงทราบวินจิ ฉัยดังต่อไปนี้
คาว่า กตมา จ ภิกฺขเว ชาติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชาติเป็นอย่างไร ความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติอนั ใด ที่
เรากล่าวอย่างนี้ว่า แม้ชาติกเ็ ป็นทุกข์ ชาติอันนัน้ เป็นอย่างไร. พึงทราบอรรถในปุจฉาทั้งปวง อย่างนี้.
คาว่า ของสัตว์เหล่านั้น ๆ อันใดนี้ เป็นคากาหนดรวมสัตว์ไว้ทั้งหมดโดยไม่มีกาหนดว่า ของเหล่าสัตว์ชื่อนี้.
แม้คาว่าในหมู่สัตว์นั้น ๆ นี้ เป็นคากาหนดรวมหมู่สัตว์ไว้ทงั้ หมด.
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ความเกิดชื่อว่า ชาติ. คาว่าชาตินี้ เป็นชื่อของขันธ์ทเี่ กิดจาเพาะทีแรก พร้อมด้วยความเปลีย่ นแปลง. คาว่า
สัญชาตินี้ เป็นไวพจน์ (แทน) ของชาตินนั่ เอง แต่ประกอบด้วยอุปสรรค. ความเกิดนั่นแล ชื่อว่า โอกฺกนฺติ ก้าวลง ด้วย
อรรถว่า ก้าวลงโดยอาการที่เข้าไปโดยลาดับ ชื่อว่า อภินิพฺพตฺติ เกิดจาเพาะ ด้วยอรรถว่าเกิดเฉพาะ กล่าวคือ เกิด
ทั้ง ๔ อย่างนี้ ชื่อว่ากล่าวโดยสมมัติ. ส่วนบาลี ขนฺธาน ปาตุภาโว ความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลายนี้ กล่าวโดย
ปรมัตถ์. ความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลายนัน่ แล ที่แยกเป็นขันธ์หนึ่ง ขันธ์สี่ และขันธ์ห้า ในบรรดาหมู่สัตว์ที่มีขนั ธ์หนึ่ง
เป็นต้นนัน่ เอง ไม่ใช่ความปรากฏแห่งบุคคล. แต่เมื่อความปรากฏแห่งขันธ์นนั้ มีอยู่. ก็สมมติเรียกกันว่า บุคคลปรากฏ
ดังนี้
คาว่า อายตนาน ปฏิลาโภ ความได้อายตนะทั้งหลาย ความว่า อายตนะทั้งหลายปรากฏอยู่นั่นแล เป็นอันชื่อ
ว่าได้มา นั้นชื่อว่าความได้มาที่กล่าวได้ว่าความปรากฏแห่งอายตนะเหล่านั้น.
ชรา
ศัพท์ว่า ชรา เป็นศัพท์แสดงถึงสภาพความเป็นเอง.
ศัพท์ว่า ชีรณตา แสดงถึงภาวะ คืออาการ.
ศัพท์ว่า ขณฺฑจิ ฺจ เป็นต้น คือแสดงถึงภาวะเปลี่ยนแปลง
จริงอยู่
- เวลาเป็นหนุ่มสาวฟันก็เรียบขาว. ครั้นหง่อมเข้า ฟันเหล่านั้นก็เปลี่ยนสีไปโดยลาดับ หลุดตกไปในที่นั้น
ๆ. อนึ่งฟันหัก หมายถึงฟันทีห่ ลุดร่วง และที่ยงั อยู่ ชื่อว่า ขณฺฑิตา. ภาวะแห่งฟันที่หักเรียกว่า ขณฺฑิจจฺ
ความที่ฟันหัก.
- ผมและขน คร่าคร่าไปโดยลาดับ ชื่อว่าผมหงอก. ผมหงอกเกิดพร้อมแล้วแก่บุคคลนัน้ เหตุนนั้ บุคคลนั้น
ชื่อว่า มีผมหงอก. ภาวะแห่งบุคคลผู้มีผมหงอก ชื่อว่า ปาลิจฺจ ความที่ผมหงอก.
- เกลียวที่หนังของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะมีเนื้อและเลือดแห้งไปด้วยถูกลม คือ ชราประหาร เหตุนั้น
บุคคลนั้นชื่อว่ามีหนังเป็นเกลียว (เหี่ยว). ภาวะแห่งบุคคลผู้มีหนังเป็นเกลียวนั้นชื่อว่า วลิตฺตจตา ความที่
หนังเหี่ยว.
ด้วยถ้อยคามีประมาณเพียงเท่านีเ้ ป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงชรา ที่เปิดเผย อันปรากฏชัด โดยแสดง
ความเปลี่ยนแปลง ในฟัน ผม ขน หนัง. ทางไปของลม หรือไฟ จะปรากฏได้ก็เพราะลมพัดถูกหญ้า หรือต้นไม้ เป็นต้น
หักระเนระนาด หรือไฟไหม้ แต่ทางไปของลม และไฟนั้นก็หาปรากฏไม่ฉันใด ทางไปแห่งชราก็ฉันนัน้ เหมือนกันจะ
ปรากฏได้ก็โดยภาวะมีฟันหัก เป็นต้น แห่งอาการ ๓๒ มีฟนั เป็นต้น แม้บุคคลลืมตาดู ก็จับไม่ได้ ความคร่าคร่าแห่ง
อาการมีฟันหักเป็นต้น หาใช่ตัวชราไม่ เพราะชราจะพึงรู้ทางจักษุมิได้. แต่เพราะเมื่อถึงชรา อายุเสื่อมไป ฉะนัน้ พระผู้
มีพระภาคเจ้าจึงตรัสโดยผลใกล้เคียงว่า ความเสื่อมไปแห่งอายุ เรียกว่า ชรา.
อนึ่ง เพราะเวลาเป็นหนุ่มสาว อินทรีย์ทั้งหลายมีจกั ษุ เป็นต้น แจ่มใสดี สามารถรับอารมณ์ของคน แม้ที่
ละเอียดได้ให้สะดวกทีเดียว เมื่อถึงชรา ก็แก่งอม ขุ่นมัว ไม่ผ่องใส ไม่สามารถรับอารมณ์ของตน แม้ทหี่ ยาบได้ ฉะนัน้
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสโดยผลใกล้เคียงว่า ความแก่งอมแห่งอินทรียท์ ั้งหลายเรียกว่า ชรา ดังนีบ้ ้าง.
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มรณะ
ในมรณนิทเทส มีวินจิ ฉัยดังต่อไปนี้
ศัพท์ว่า ย หมายถึง มรณะ เป็นศัพท์แสดง นุปํสกลิงค์ (ไม่ใช่เพศชาย เพศหญิง ทางไวยากรณ์). ในคาว่า ย
นั้น พึงประกอบความดังนี้ว่า มรณะ ท่านเรียกว่า จุติ เรียกว่า จวนตา. ในศัพท์เหล่านั้น
- ศัพท์ว่า จุติ แสดงถึงสภาพที่เป็นเอง.
- ศัพท์ว่า จวนตา แสดงถึงภาวะ คือ อาการ.
เมื่อบุคคลถึงมรณะแล้ว ขันธ์ทั้งหลายย่อมแตก และหายไป แลไม่เห็น เพราะฉะนั้น มรณะนัน้ จึงเรียกว่า
ความแตก ความหายไป ความมอดม้วย.
บทว่า มัจจุมรณะ คือ มัจจุมรณะ มิใช่ ขณิกมรณะ (ตายชัว่ ขณะ). การทากาละ คือ ตาย ชื่อว่า กาลกิริยา.
แม้ทั้งหมดนี้ กล่าวโดยสมมติทั้งนัน้ .
ส่วนบาลีว่า ขนฺธาน เภโท นี้ เป็นการกล่าวโดยปรมัตถ์. ความแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย ที่แยกเป็นขันธ์หนึ่ง ขันธ์
สี่ และขันธ์ห้า ในบรรดาหมู่สัตว์ที่มีขันธ์หนึ่งเป็นต้นนัน่ เอง มิใช่ความแตกแห่งบุคคล. แต่เมื่อความประชุมพร้อมแห่ง
ขันธ์มีอยู่ ก็สมมติเรียกว่า บุคคลตาย. การทอดทิ้งอัตตภาพ ชื่อว่าการทอดทิ้งซากศพ. จริงอยู่ เมื่อบุคคลถึงความตาย
อัตตภาพก็ตกเป็นเหมือนท่อนไม้ ไร้ประโยชน์ฉะนั้น เพราะฉะนั้น มรณะนั้นท่านจึงเรียกว่า การทอดทิ้งซากศพ. ส่วน
ความขาดแห่งชีวิตนิ ทรีย์ เมื่อว่าโดยปรมัตถ์โดยอาการทั้งปวงก็คือมรณะ. มรณะนั้นนั่นแหละ เรียกว่า สมมติมรณะ.
ชาวโลกถือเอาความขาดแห่งชีวิตินทรีย์เท่านั้น จึงพูดว่า ติสสะ ตาย ผุสสะ ตาย ดังนี้.
โสกะ
บทว่า พฺยสเนน ด้วยความวิบัติ ความว่า ด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง บรรดาความวิบตั ิทั้งหลาย มีความ
วิบัติจากญาติเป็นต้น.
บทว่า ทุกฺขธมฺเมน อันทุกขธรรม ความว่า อันเหตุแห่งทุกข์ มีการฆ่า และจองจาเป็นต้น.
บทว่า ผุฎฺ สฺส ถูกต้องแล้ว ได้แก่ท่วมทับ ครอบงาแล้ว.
คาว่า โสกะ ได้แก่ความโศก อันมีความแห้งใจเป็นลักษณะ ย่อมเกิดแก่บุคคล ในเมื่อถูกความวิบัติ มีความ
วิบัติจากญาติเป็นต้น หรือเหตุแห่งทุกข์ มีการฆ่า การจองจาเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ครอบงาแล้ว. ความเป็นผู้เศร้า
โศก ได้แก่ ความเศร้าโศก. ก็ความเศร้าโศกนั้นเกิดขึ้นทาภายในให้แห้งให้แห้งผาก เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า ความเศร้า
ใจ ความแห้งใจภายใน ดังนี้.
ปริเทวะ
คนทั้งหลาย ยึดถืออย่างนี้ว่า ลูกหญิงของเรา ลูกชายของเรา ดังนี้ ย่อมคร่าครวญราพัน ด้วยความยึดถือนั้น
เหตุนั้น ความยึดถือนั้น จึงชื่อว่า เป็นเหตุคร่าครวญ.
คนทั้งหลาย ราพันยกยอคุณนั้น ๆ ด้วยเหตุนั้น เพราะฉะนัน้ เหตุนั้น จึงชื่อว่า เป็นเหตุราพัน.
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ศัพท์ทั้งสอง (อาเทวนา ปริเทวนา) นอกจากอาเทวะ ปริเทวะ นั้น เป็นศัพท์แสดงภาวะแห่งความคร่าครวญ
ราพันนั้นนั่นแหละ.
ทุกขโทมนัส
ความทุกข์ อันมีกายประสาท เป็นทีต่ ั้ง (ทีเ่ กิด) เพราะอรรถว่าทนได้ยาก ชื่อว่าทุกข์ทางกาย.
คาว่า ไม่ชื่นใจ คือไม่หวานใจ.
คาว่า ทุกข์ที่เกิดแต่กายสัมผัส คือทุกข์ที่เกิดจากสัมผัสทางกาย.
คาว่า เวทนาที่ไม่น่าชื่นใจ คือ เวทนา ที่ไม่น่าชอบใจ.
โทมนัสสัมปยุตกับจิต ชื่อว่า เจตสิก ได้แก่โทมนัสทางใจ.
คาที่เหลือมีนัยดังกล่าวมาแล้วในทุกข์นนั่ แล.
อุปายาส
บทว่า อายาโส ได้แก่ ความลาบากทางใจ อันถึงอาการ คือความท้อแท้ห่อเหีย่ ว.
ความคับใจโดยภาวะมีกาลังแรง ชื่อว่า ความคับแค้นใจ.
ศัพท์ทั้งสอง (อายาสิตฺตก อุปายาสิตฺต) นอกจาก อายาสะ และอุปายาสะ นั้น เป็นธรรมเนื่องอยู่ในตน ส่อง
ภาวะ ชี้ภาวะ.
การไม่สมความปรารถนาเป็นทุกข์
บทว่า ชาติธมฺมาน มีความเกิดเป็นธรรมดา คือ มีความเกิดเป็นสภาวะ.
สองบทว่า อิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ความปรารถนาย่อมเกิด คือ ตัณหาย่อมเกิด.
คาว่า อโห วต ได้แก่ความปรารถนา.
บทว่า น โข ปเนต อิจฺฉาย ข้อนั้น ไม่พึงได้ด้วยความปรารถนาแล ความว่า ข้อนั้น คือความไม่ต้องมาเกิด เว้น
มรรคภาวนาเสีย บุคคลไม่พึงบรรลุได้ด้วยปรารถนา.
คาว่า อิทปิ แม้นี้ คือแม้อันนี้. ปิอักษร ในคาว่า อิทมฺปิ หมายถึงบทที่เหลือข้างหน้า.
บทว่า ยมฺปจิ ฺฉ ปรารถนาสิ่งใด ความว่า บุคคลปรารถนาสิง่ ที่ไม่พึงได้ย่อมไม่ได้ เพราะธรรมใด ความ
ปรารถนาในสิ่งที่ไม่พึงได้ นัน้ ก็เป็นทุกข์.
ทุก ๆ บทก็นัยนี้เหมือนกัน. ในขันธนิทเทสมีวนิ ิจฉัยดังนี้.
รูปนั้นด้วย อุปาทานขันธ์ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า รูปูปาทานขันธ์. ทุก ๆ ขันธ์ก็พึงทราบอย่างนี้.
สมุทัยอริยสัจ
คาว่า ยาย ตณฺหา ตัดเป็น ยา อย ตณฺหา แปลว่า ตัณหานีใ้ ด.
คาว่า โปโนพฺภวิกา มีวิเคราะห์ว่า การทาภพใหม่ ชื่อว่า ภพใหม่ ภพใหม่นนั้ เป็นปกติแห่งตัณหานัน้ เหตุนนั้
ตัณหานัน้ จึงชื่อว่า โปโนพฺภวิกา มีความเกิดอีกเป็นปกติ.
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คาว่า นนฺทิราคสหคตา ได้แก่ ตัณหาที่เกิดร่วมด้วยความกาหนัด ด้วยอานาจความเพลิดเพลิน. ท่านอธิบาย
ว่า โดยอรรถตัณหานัน้ ก็เป็นอันเดียวกันกับนันทิราคะนัน่ เอง.
ในคาเหล่านัน้ คาว่า ตตฺรตตฺราภินนฺทนิ ี เพลิดเพลินในอารมณ์นั้น ๆ ความว่า อัตตภาพ เกิดจาเพาะในที่ใด
ๆ ตัณหาก็เพลิดเพลินในทีน่ ั้น ๆ. อีกนัยหนึ่ง ตัณหามักเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลาย มีรปู เป็นต้น ชื่อว่าในที่นั้น ๆ.
อธิบายว่า เพลิดเพลินในรูปเพลิดเพลินในเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์.
ศัพท์ว่า เสยฺยถีท เป็นศัพท์นิบาต. ศัพท์ว่า เสยฺยถีท นัน้ มีความว่า ถ้ามีคาถามว่า ตัณหานั้นเป็นไฉน.
ความอยากในกาม ชื่อว่า กามตัณหา. คาว่ากามตัณหานัน้ เป็นชื่อของความกาหนัดเกี่ยวด้วยกามคุณ ๕.
ความอยากในภพ ชื่อว่า ภวตัณหา. คาว่า ภวตัณหานี้เป็นชื่อของความกาหนัดในรูปภพและอรูปภพ อันเกิด
พร้อมด้วยสัสสตทิฏฐิ ทีเ่ กิดโดยความปรารถนาภพ และความยินดีในฌาน.
ความอยากในวิภพ ชื่อว่า วิภวตัณหา. คาว่า วิภวตัณหานี้ เป็นชื่อของความกาหนัดที่เกิดพร้อมด้วยอุจเฉท
ทิฏฐิ. บัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงแสดงวัตถุที่ตั้ง ที่เกิด แห่งตัณหานัน้ โดยพิสดาร จึงตรัสว่า สา โข ปเนสา ก็
ตัณหานีน้ ั้นแล ดังนี้เป็นต้น.
บรรดาคาเหล่านั้น
คาว่า อุปฺปชฺชติ แปลว่า เกิด.
คาว่า นิวีสติ ได้แก่ ตั้งอยู่โดยความเป็นไปบ่อย ๆ.
คาว่า ย โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ ความว่า เป็นสภาวะที่รักและสภาวะที่ชอบใจในโลก.
ในคาว่า จกฺขุํ โลเก เป็นต้น มีอธิบายดังนี้ จริงอยู่ สัตว์ทั้งหลาย ถือมั่นในจักษุเป็นต้นในโลกโดยความเป็นของ
ๆ เรา ตั้งมั่นอยู่ในสมบัติ ย่อมสาคัญจักษุ (ตา) ของตน อันมีประสาททั้ง ๕ แจ่มใส เหมือนหน้าต่างแก้วมณี อันเผยขึน้
แล้วในวิมานทองด้วยทานองถือเอานิมิต ในกระจกเป็นต้น ย่อมสาคัญโสต (หู) เหมือนหลอดเงิน และเหมือนด้ายร้อย
สังวาลย์ ย่อมสาคัญ ฆานะ (จมูก) ที่ได้โวหารเรียกว่า ตุงคฺ นาสา (จมูกโด่ง) เหมือนขั้วหรดาลที่เขาปัน้ ตั้งไว้ ย่อม
สาคัญ ชิวหา (ลิน้ ) อันอ่อนสะอาดคอยรับรสอร่อย เหมือนพื้นผ้ากัมพลแดง ย่อมสาคัญกายเสมือนต้นสาละหนุม่ และ
เสมือนเสาระเนียดทอง ย่อมสาคัญ มนะ (ใจ) อันโอฬาร (ของตน) ไม่เหมือนกับใจของคนอื่น ๆ ย่อมสาคัญรูป
ประหนึ่งว่ามีผิวพรรณดังดอกกัณณิการ์ทองเป็นต้น ย่อมสาคัญเสียง ประหนึ่งเสียงนกการะเวก และดุเหว่า ทีน่ ่าคลั่ง
ไคล้ และเสียงกังวานของปี่แก้วทีเ่ ป่าแผ่ว ๆ ย่อมสาคัญอารมณ์มีคันธารมณ์ (หอม) เป็นต้น อันมีสมุฏฐาน ๔ ที่ตนได้
แล้วว่าอารมณ์เห็นปานนี้ ของคนอื่นใครเล่า จะมี.
เมื่อสัตว์เหล่านั้นสาคัญอยู่อย่างนี้ จักษุ เป็นต้น เหล่านั้น ก็ย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชนื่ ใจ.
เมื่อเป็นเช่นนัน้ ตัณหาของสัตว์เหล่านั้น ทีย่ ังไม่เกิด ก็ย่อมเกิดในจักษุเป็นต้นนัน้ และตัณหาทีเ่ กิดแล้ว ก็ย่อม
ตั้งอยู่โดยความเป็นไปบ่อย ๆ.
เพราะฉะนั้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า จักษุเป็นที่รัก เป็นทีช่ ื่นใจ ในโลก ตัณหานัน้ เมื่อจะเกิด ก็เกิดที่
จักษุนั้น ดังนี้เป็นต้น. คาว่า ตตฺถ อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ ความว่าตัณหานัน้ เมื่อเกิดในกาลใด ก็ย่อมเกิดที่จักษุนใี้ น
กาลนั้น. ทุก ๆ บทก็นัยนี้.
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ทุกขนิโรธอริยสัจ
บททั้งปวงมีบทว่า อเสสวิราคนิโรโธ ความดับด้วยสารอกโดยไม่เหลือเป็นต้น ทั้งหมดเป็นไวพจน์ของพระ
นิพพานนัน่ เอง. จริงอยู่ ตัณหามาถึงพระนิพพานย่อมคลาย ดับไม่เหลือ เพราะฉะนั้น พระนิพพานนั้น จึงตรัสเรียกว่า
ความดับ ด้วยคลายไม่เหลือ แห่งตัณหานัน้ นัน่ แล.
อนึ่ง ตัณหามาถึงพระนิพพาน ย่อมละ สละคืน ปล่อย ไม่ติด เพราะฉะนัน้ พระนิพพานจึงตรัสเรียกว่า เป็นที่
ละ สละ ปล่อย ไม่ติด. แท้จริง พระนิพพานก็มีอย่างเดียวเท่านั้น. แต่ชื่อของพระนิพพานนั้นมีมาก โดยเป็นปฏิปักษ์ตอ่
ชื่อของสังขตธรรม ทั้งหมด. คืออย่างไร
คือธรรม เป็นทีค่ ายไม่เหลือ เป็นที่ดับไม่เหลือ เป็นที่ละ เป็นที่สละ เป็นทีพ่ ้น เป็นที่ไม่ตดิ เป็นที่สิ้นราคะ เป็นที่
สิ้นโทสะ เป็นที่สนิ้ โมหะ เป็นที่สนิ้ ตัณหา เป็นที่ไม่เกิด เป็นที่หยุด ไม่มีนมิ ิต ไม่มีที่ตั้ง ไม่มีที่อาศัย ไม่มีปฏิสนธิ ไม่เป็น
ไป ไม่ไป ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บไม่ตาย ไม่โศก ไม่คร่าครวญ ไม่คับแค้น ไม่เศร้าหมอง ดังนี้เป็นต้น.
บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะทรงแสดงความไม่มีแห่งตัณหาทั้งปวง ที่มรรคตัดได้แล้ว ถึงความหยุด (ไม่
เป็นไป) เพราะมาถึงพระนิพพาน ในวัตถุที่พระองค์ทรงแสดงว่า ตัณหาเกิดนัน่ แหละ จึงตรัสว่า สา โข ปเนสา ก็ตณ
ั หา
นี้นั้นดังนี้ เป็นต้น.
พึงทราบวินจิ ฉัยในคานัน้ ดังต่อไปนี้ เหมือนอย่างว่า บุรุษพบเถาน้าเต้าขม ทีเ่ กิดในนาแล้ว จับตั้งแต่ยอด
ค้นหาโคนพบแล้ว ตัดออกเสีย เถานั้นก็เหีย่ วแห้งโดยลาดับ ถึงความไม่ปรากฏ ที่นนั้ เขาก็เรียกกันว่า เถาน้าเต้าขมใน
นานั้น ดับแล้ว ละแล้ว ตัณหาในจักษุเป็นต้น เปรียบเหมือนเถาน้าเต้าขมในนา ตัณหานัน้ ตัดรากได้ด้วยอรหัตมรรค
ถึงความหยุด (งอก) เพราะมาถึงพระนิพพาน อนึ่ง ตัณหาอันถึงความหยุดอย่างนั้นแล้ว ย่อมไม่ปรากฏในวัตถุ
เหล่านัน้ เหมือนเถาน้าเต้าขมไม่ปรากฏในนาฉะนั้น.
อนึ่ง เปรียบเหมือนพวกมนุษย์นาโจรมาจากดง พึงฆ่าเสียที่ประตูด้านทิศใต้ แห่งพระนคร แต่นนั้ คนทัง้ หลาย
จะพึงพูดกันว่าพวกโจรในดง ตายแล้ว หรือถูกฆ่าตายแล้ว ดังนี้ ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ตัณหาในจักษุเป็นต้น เปรียบ
เหมือนโจรในดง ตัณหานั้นชื่อว่า ดับไปในพระนิพพานนั่นเอง เพราะมาถึงพระนิพพานแล้วจึงดับไปเหมือนโจรถูกฆ่าที่
ประตูทิศใต้ฉะนัน้ อนึ่ง ตัณหาอันดับแล้วอย่างนั้น ย่อมไม่ปรากฏในวัตถุเหล่านั้น เหมือนโจรไม่ปรากฏในดงฉะนั้น.
เพราะฉะนั้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงความดับแห่งตัณหานัน้ ในจักษุเป็นต้นนั้นจึงตรัสว่า จักษุเป็นที่รกั
เป็นที่ชนื่ ใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละก็ละได้ที่จักษุนั้น เมื่อจะดับ ก็ดับที่จักษุนนั้ ดังนีเ้ ป็นต้น
ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจ
คาว่า อยเมว เป็นคากาหนดแน่ชัดเพื่อปฏิเสธมรรคอื่น.
คาว่า อริโย ความว่า มรรคชื่อว่าอริยะ เพราะไกลจากกิเลสทั้งหลาย อันมรรคนั้น ๆ พึงฆ่า และเพราะทาความ
เป็นพระอริยะ. ทรงแสดงกัมมัฏฐานว่าด้วยสัจจะ ๔ ด้วยคาว่า รู้ในทุกข์ เป็นต้น. ในสัจจะ ๔ นัน้
๒ สัจจะต้น (ทุกข สมุทัย) เป็นวัฏฏสัจจะ
๒ สัจจะหลัง (นิโรธ มรรค) เป็นวิวัฏฏสัจจะ.
ในวัฏฏสัจจะ และวิวัฏฏสัจจะเหล่านั้น ความตั้งมัน่ แห่งกัมมัฏฐานของภิกษุ ย่อมมีในวัฏฏสัจจะ ไม่มีในวิวัฏฏ
สัจจะ.
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ก็พระโยคาวจรกาหนดสัจจะ ๒ เบื้องต้น ในสานักอาจารย์โดยย่อ อย่างนี้ว่า ปัญจขันธ์เป็นทุกข์ ตัณหาเป็น
สมุทัย และพิสดารโดยนัยเป็นต้นว่า ปัญจขันธ์เป็นไฉน คือรูปขันธ์ดังนี้แล้ว ทบทวน (ท่องบ่น) ชื่อว่าทากรรมในสัจจะ
๒ เหล่านั้น.
ส่วนในสัจจะ ๒ นอกนี้ พระโยคาวจร ย่อมทากรรม ด้วยการฟังอย่างเดียว อย่างนี้ว่า นิโรธสัจ น่าปรารถนา
น่าใคร่ น่าพอใจ มรรคสัจ น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ.
พระโยคาวจรนัน้ เมื่อทาอยู่อย่างนี้ ย่อมแทงตลอดสัจจะทัง้ ๔ ด้วยปฏิเวธญาณอันเดียว
ย่อมตรัสรู้ด้วยอภิสมยญาณอันเดียว คือ แทงตลอดทุกขสัจจะ ด้วย ปฏิเวธ คือ ปริญญากิจ แทงตลอดสมุทยั
ด้วย ปหานกิจ แทงตลอดนิโรธสัจจะ ด้วย สัจฉิกิริยากิจ แทงตลอดมรรคสัจจะ ด้วย ภาวนากิจ.
ย่อมตรัสรู้ทุกขสัจจะ ด้วยอภิสมยญาณ คือ ปริญญากิจ ตรัสรู้สมุทัยสัจจะ ด้วยปหานกิจ ตรัสรู้นิโรธสัจจะ
ด้วยสัจฉิกิรยิ ากิจ ตรัสรู้มรรคสัจจะ ด้วยภาวนากิจ.
ในเบื้องต้น พระโยคาวจรนัน้ มีปฏิเวธญาณในสัจจะ ๒ เบือ้ งต้น ด้วยการกาหนด การสอบถาม การฟัง การ
ทรงจา และการพิจารณา ส่วนในสัจจะ ๒ เบื้องปลาย พระโยคาวจรมีปฏิเวธญาณ ด้วยอานาจการฟังอย่างเดียว
ในภายหลัง จึงมีปฏิเวธญาณในสัจจะ ๓ โดยกิจ มีปฏิเวธญาณในนิโรธสัจโดยอารมณ์. ส่วนปัจจเวกขณ
ญาณมีแก่พระโยคาวจรผู้บรรลุสจั จะแล้ว. และพระโยคาวจรนี้ เป็นผู้เริ่มบาเพ็ญเพียร เพราะฉะนั้นจึงไม่ตรัสปัจจ
เวกขณญาณนัน้ ไว้ในที่นี้.
อนึ่ง เมื่อภิกษุนกี้ าหนดรูใ้ นเบื้องต้น ความคานึง รวบรวมใจ ใส่ใจ และพิจารณาว่า เรากาหนดรู้ทุกข์ เราละ
สมุทัย เราทาให้แจ้งนิโรธ เราเจริญมรรค ดังนี้ ยังไม่มี จะมีได้ตั้งแต่การกาหนดไป.
ส่วนในเวลาภายหลัง ทุกข์ก็เป็นอันชื่อว่ากาหนดรู้แล้ว สมุทัยก็เป็นอันละเสียแล้ว นิโรธก็เป็นอันทาให้แจ้งแล้ว
มรรคก็เป็นอันทาให้เกิดแล้ว.
ในสัจจะเหล่านัน้ สัจจะ ๒ เบื้องต้น ชื่อว่า ลึกซึ้ง เพราะเห็นได้ยาก สัจจะ ๒ เบื้องหลัง ชื่อว่าเห็นได้ยาก
เพราะลึกซึง้ . ความจริง ทุกขสัจปรากฏตั้งแต่เกิดมาถึงกับกล่าวกันว่า ทุกข์หนอ ในเวลาที่ถกู ตอและหนามตาเป็นต้น.
แม้สมุทัยสัจก็ปรากฏตั้งแต่เกิดมา ด้วยอานาจอยากเคี้ยว อยากกินเป็นต้น. แต่แม้ทั้งสองสัจจะนั้นก็ชื่อว่าลึกซึ้ง โดย
ลักษณะ และการแทงตลอด. สัจจะ ๒ นัน้ ชื่อว่าลึกซึ้ง เพราะเห็นได้ยากด้วยประการฉะนี้. ส่วนความพยายามเพื่อเห็น
สัจจะ ๒ นอกนี้ ก็เป็นเหมือนเหยียดมือจับภวัคคพรหม เหยียดเท้าไปต้องอเวจีนรก และเป็นเหมือนเอาปลายขนทราย
กับปลายขนทรายที่แยกออก ๗ ส่วนให้จดติดกัน. สัจจะ ๒ เบื้องปลายเหล่านัน้ ชื่อว่าเห็นได้ยาก เพราะลึกซึ้งด้วย
ประการฉะนี้. พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า นี้ ความรู้ในทุกข์ดังนี้ เป็นต้น ทรงหมายถึงความเกิดญาณอันเป็นส่วน
เบื้องต้น ในสัจจะ ๔ ที่ชื่อว่าลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยาก และทีช่ ื่อว่าเห็นได้ยาก เพราะลึกซึ้ง ด้วยอานาจการกาหนด เป็น
ต้น ด้วยประการฉะนี้. ส่วนในขณะแทงตลอด ญาณ (ปฏิเวธญาณ) นั้นก็มหี นึ่งเท่านัน้ .
สัมมาสังกัปปะ
ความดาริมีความดาริออกจากกามเป็นต้น ต่างกันในเบื้องต้น เพราะสัญญาในอันงดเว้นจากกามพยาบาท
และวิหิงสาต่างกัน. แต่ในขณะแห่งมรรคความดาริฝ่ายกุศลอันเดียวเท่านัน้ เกิดขึ้นให้องค์มรรคบริบูรณ์ โดยให้สาเร็จ
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ความไม่เกิดแห่งความดาริฝ่ายอกุศล ทีเ่ กิดแล้วในฐาน ๓ เหล่านี้ เพราะตัดทางแห่งความดาริฝ่ายอกุศลนั้นได้ขาด นี้
ชื่อว่า สัมมาสังกัปปะ.
สัมมาวาจา
แม้กุศลธรรมมีเจตนางดเว้นจากมุสาวาทเป็นต้น ก็ต่างกันในเบื้องต้น เพราะสัญญาในการงดเว้นจาก
มุสาวาทเป็นต้นต่างกัน. แต่ในขณะแห่งมรรค เจตนางดเว้นฝ่ายกุศลอันเดียวเท่านัน้ เกิดขึ้นให้องค์มรรคบริบูรณ์ โดย
ให้สาเร็จความไม่เกิดแห่งเจตนาเครื่องทุศีลฝ่ายอกุศลที่เกิดแล้วในฐานะ ๔ เหล่านี้ เพราะตัดทางแห่งเจตนาเครื่อง
ทุศีลฝ่ายอกุศลนั้นได้ขาด นีช้ ื่อว่า สัมมาวาจา.
สัมมากัมมันตะ
แม้กุศลธรรม มีเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้น ก็ต่างกันในเบื้องต้น เพราะสัญญาในการงดเว้นจาก
ปาณาติบาตเป็นต้นต่างกัน. แต่ในขณะแห่งมรรค เจตนางดเว้นฝ่ายกุศล อันเดียวเท่านั้น เกิดขึน้ ให้องค์แห่งมรรค
บริบูรณ์ โดยให้สาเร็จความไม่เกิด แห่งเจตนาเครื่องทุศีลฝ่ายอกุศลที่เกิดแล้วในฐานะ ๓ เหล่านี้ เพราะตัดทางได้ขาด
นี้ชื่อว่า สัมมากัมมันตะ.
สัมมาอาชีวะ
คาว่า มิจฉาอาชีวะ ได้แก่กายทุจริตและวจีทุจริต ที่เป็นไปเพื่อต้องการของเคี้ยวของกินเป็นต้น. คาว่า ละ คือ
เว้น. คาว่า ด้วยสัมมาอาชีวะ คือด้วยอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ. คาว่า สาเร็จชีวิต คือดาเนินการเลี้ยงชีพ. ที่
ชื่อว่าสัมมาอาชีวะ ต่างกันในเบื้องต้น เพราะสัญญาในการงดเว้นจากทุจริตมีมุสาวาทเป็นต้น ต่างกัน. แต่ในขณะแห่ง
มรรคเจตนางดเว้นฝ่ายกุศลอันเดียวเท่านั้น เกิดขึน้ ให้องค์แห่งมรรคบริบูรณ์โดยให้สาเร็จความไม่เกิดแห่งเจตนา
เครื่องทุศีล อันเป็นมิจฉาอาชีวะ ทีเ่ กิดแล้วในฐานะเจ็ด (กายทุจริต ๓ วจีทจุ ริต ๔) เหล่านี้แหละ เพราะตัดทางได้ขาด
นี้ชื่อว่า สัมมาอาชีวะ.
สัมมาวายามะ
คาว่า ที่ยังไม่เกิด คือที่ยังไม่เกิดแก่ตนในภพหนึ่ง หรือในอารมณ์. เห็นปานนัน้ .
แต่พระโยคาวจรเห็นบาปอกุศลธรรม ทีก่ าลังเกิดแก่คนอื่น ย่อมยังฉันทะให้เกิด ปรารภความเพียร ประคองตั้ง
จิตไว้ เพื่อไม่ให้เกิดบาปอกุศลทีย่ ังไม่เกิด ด้วยคิดอย่างนี้วา่ โอหนอ บาปอกุศลธรรม เห็นปานนั้น ไม่พึงเกิดแก่เราดังนี้.
คาว่า ฉนฺท ชเนติ ย่อมยังฉันทะให้เกิด คือ ให้เกิดความพอใจในความเพียรทีใ่ ห้สาเร็จข้อปฏิบัติอันไม่ให้เกิด
บาปอกุศลเหล่านั้น.
คาว่า วายมติ พยายาม คือ ทาความพยายาม.
คาว่า วิริย อารภติ ปรารภความเพียร คือ ดาเนินความเพียร. คาว่า จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ประคองจิต คือ ทาการ
ประคองจิตด้วยความเพียร.
คาว่า ปทหติ ตั้งไว้ คือดาเนินการตั้งความเพียรว่า จะเหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามทีเถิด ดังนี้.
คาว่า อุปฺปนฺนาน ทีเ่ กิดแล้ว คือทีเ่ คยเกิดแล้วแก่ตน โดยการกาเริบขึ้น. ย่อมให้เกิดฉันทะ เพื่อละบาปอกุศล
เหล่านัน้ ว่า บัดนีเ้ ราจักไม่ให้บาปอกุศลเช่นนั้นเกิดขึ้นละ.
คาว่า อนุปฺปนฺนาน กุสลาน กุศลที่ยังไม่เกิด คือ กุศลธรรมมีปฐมฌานเป็นต้น ที่ตนยังไม่ได้.
คาว่า อุปฺปนฺนาน ทีเ่ กิดแล้ว คือกุศลธรรมเหล่านั้นนัน่ แหละที่ตนได้แล้ว.
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คาว่า ฐิติยา เพื่อตั้งมัน่ คือ เพื่อตั้งอยู่โดยการเกิดต่อเนื่องกันบ่อย ๆ.
คาว่า อสมฺโมสาย เพื่อไม่ขาดสาย คือเพื่อไม่ให้สูญเสีย.
คาว่า ภิยฺโยภาวาย เพื่อมียิ่ง ๆ คือ เพื่อเจริญยิ่งขึ้นไป.
คาว่า เวปุลฺลาย คือเพื่อความไพบูล.
คาว่า ภาวนาย ปาริปูริยา คือเพื่อความมีบริบูรณ์.
แม้สัมมาวายามนี้ก็ต่างกันในเบื้องต้น เพราะจิตทีค่ ิดไม่ให้เกิดอกุศลที่ยังไม่เกิดเป็นต้นต่างกัน. แต่ในขณะ
แห่งมรรค วิริยะฝ่ายกุศลอันเดียวเท่านั้น เกิดขึ้นให้องค์แห่งมรรคบริบูรณ์ โดยให้สาเร็จกิจ ในฐานะ ๔ เหล่านี้
เหมือนกัน นีช้ ื่อว่า สัมมาวายามะ.
สัมมาสติ
แม้สัมมาสติ ก็ต่างกันในเบื้องต้น เพราะจิตที่กาหนดอารมณ์มีกายเป็นต้นต่างกัน แต่ในขณะแห่งมรรค สติ
อย่างเดียวเท่านัน้ เกิดขึ้นให้องค์แห่งมรรคบริบูรณ์ โดยให้สาเร็จกิจในฐานะ ๔ นีช้ ื่อว่า สัมมาสติ.
สัมมาสมาธิ
ฌานทั้งหลาย ต่างกัน ทั้งในเบื้องต้น ทั้งในขณะแห่งมรรค.
ในเบื้องต้นต่างกันโดยสมาบัติ. ในขณะแห่งมรรค ต่างกันโดยมรรค. จริงอยู่มรรคที่ ๑ แห่งมรรคขณะหนึง่ มี
ปฐมฌานเป็นบาท แม้มรรคที่ ๒ เป็นต้น มีปฐมฌานเป็นบาทบ้าง มีฌานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในทุตยิ ฌานเป็นต้น เป็น
บาทบ้าง. มรรคที่ ๑ แห่งมรรคขณะแม้อันหนึ่งมีฌานอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งทุติยฌานเป็นต้นเป็นบาท แม้มรรคที่ ๒
เป็นต้น ก็มีฌานอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งทุตยิ ฌานเป็นต้น เป็นบาทบ้าง มีปฐมฌานเป็นบาทบ้าง. มรรคทั้ง ๔ ว่าโดย
ฌานเหมือนกันก็มี ต่างกันก็มี เหมือนกันบางแห่งก็มี ด้วยประการฉะนี้. นีเ้ ป็นความแผกกันแห่งมรรคนัน้ โดยกาหนด
โดยฌานทีเ่ ป็นบาท.
พึงทราบอธิบายโดยกาหนดด้วยฌานเป็นบาทก่อน
มรรคที่เกิดแก่พระโยคาวจรผู้ได้ปฐมฌาน ออกจากปฐมฌาน เจริญวิปัสสนาอยู่ ชื่อว่ามีปฐมฌานเป็นบาท. ก็
องค์แห่งมรรค และโพชฌงค์ ย่อมบริบูรณ์ในปฐมฌานนี้โดยแท้.
มรรคที่เกิดแก่พระโยคาวจรผู้ได้ทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแล้วเจริญวิปัสสนาอยูช่ ื่อว่ามีทุติยฌานเป็น
บาท. ส่วนองค์มรรคในทุติยฌานนี้มี ๗ ประการ.
มรรคที่เกิดแก่พระโยคาวจรผู้ออกจากตติยฌานแล้วเจริญวิปัสสนาอยู่ ชื่อว่ามีตติยฌานเป็นบาท. ส่วนองค์
มรรคในตติยฌานนี้มี ๗ แต่โพชฌงค์มี ๖ ประการ.
สาหรับพระโยคาวจรผู้ออกจากจตุตถฌาน จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ฌานหมวด ๔ และหมวด ๕ ย่อมเกิดในอรูป และฌานนั้นท่านกล่าวว่า เป็นโลกุตตระ ไม่ใช่โลกิยะ.
ถามว่า ในฌานมีปฐมฌานเป็นต้นนี้เป็นอย่างไร.
ตอบว่า ในฌานมีปฐมฌานเป็นต้นแม้นี้ พระโยคาวจรนั้น ออกจากฌานใดแล้ว ได้โสดาปัตติมรรค เจริญอรูป
สมาบัติแล้วเกิดในอรูปภพ มรรคทัง้ ๓ มีฌานนั้นเป็นบาทเกิดขึ้นแก่พระโยคาวจรนัน้ ในอรูปภพนั้น. ท่านกาหนดมรรค
ที่มีฌานเป็นบาทอย่างเดียว ด้วยประการฉะนี้.
แต่พระเถระบางเหล่ากล่าวว่า กาหนดขันธ์เป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนา.
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บางเหล่าก็ว่ากาหนดอัธยาศัยบุคคล.
บางเหล่าก็ว่า กาหนดวิปัสสนาอันเป็นวุฏฐานคามินี.
วินิจฉัยวาทะของพระเถระเหล่านัน้ พึงทราบตามนัยที่ท่านกล่าวไว้ในอธิการว่าด้วยวุฏฐานคามินีวิปัสสนา
คัมภีร์วิสุทธิมรรค.
คาว่า อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาสมาธิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ ความว่าธรรมนี้ เบื้องต้นเป็น
โลกิยะ เบื้องหลัง เรียกว่าโลกุตตระ สัมมาสมาธิ.
คาว่า อิติ อชฺญตฺต วา หรือภายในเป็นต้น ความว่า พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย เพราะกาหนดสัจจะ
๔ ของตน ของคนอื่น หรือ เพราะกาหนดสัจจะ ๔ ของตนตามกาล ของคนอื่นตามกาลอย่างนี้อยู่.
ส่วนความเกิดและความเสื่อมในสัจจบรรพนี้ พึงทราบโดยความเกิดและความหมดไปแห่งสัจจะ ๔ ตามเป็น
จริง.
คาอื่นนอกจากนี้ มีนยั ดังกล่าวมาแล้ว.
สติกาหนดสัจจะ ๔ เป็นอริยสัจ
แต่ในสัจจบรรพนี้ ต่างกันอย่างเดียว คือ พึงประกอบความอย่างนี้ว่า สติกาหนดสัจจะ ๔ เป็นอารมณ์ เป็น
ทุกขสัจ เป็นต้น แล้วพึงทราบว่า เป็นทางปฏิบัตินาออกจากทุกข์ของภิกษุผกู้ าหนดสัจจะเป็นอารมณ์. คาทีเ่ หลือก็
เหมือนกันแล.
จบอรรถกถา สัจจบรรพ

สรุปความ
ด้วยลาดับคามีประมาณเพียงเท่านี้
กัมมัฏฐาน ๒๑ คือ
- อานาปานบรรพ ๑
- จตุอิริยาบถบรรพ ๑
- จตุสัมปชัญญบรรพ ๑
- ทวัตดึงสาการ ๑
- จตุธาตุววัฏฐานะ ๑
- สีวถิกา ๙
- เวทนานุปัสสนา ๑
- จิตตานุปสั สนา ๑
- นีวรณปริคคหะ ๑
- ขันธปริคคหะ ๑
- อายตนปริคคหะ ๑
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- โพชฌงคปริคคหะ ๑
- สัจจปริคคหะ ๑.
บรรดากัมมัฏฐาน ๒๑ นั้น กัมมัฏฐาน ๑๑ คือ อานาปาน ๑ ทวัตดึงสาการ ๑ สีวถิกา ๙ เป็นอัปปนา
กัมมัฏฐาน. แต่พระมหาสิวเถระ ผู้รจนาคัมภีร์ทีฆนิกาย กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส สีวถิกา ๙ โดยอาทีนวา
นุปัสสนา. เพราะฉะนั้น ตามมติของท่าน อานาปานะ และ ทวัตสาดึงการ ๒ เท่านั้นเป็นอัปปนากัมมัฏฐาน. ทีเ่ หลือ
เป็น อุปจารกัมมัฏฐาน
ถามว่า ความตั้งมั่นเกิดในกัมมัฏฐานนั้นทั้งหมดหรือไม่เกิด
ตอบว่า ไม่ใช่ไม่เกิด ความตัง้ มั่นไม่เกิดในอิริยาบถ สัมปชัญญะ นีวรณ์ และโพชฌงค์ เกิดในกัมมัฏฐานที่
เหลือ.
ส่วนพระมหาสิวเถระ กล่าวว่า ความตั้งมั่นย่อมเกิดในกัมมัฏฐานแม้เหล่านั้น (ทั้งหมด) เพราะพระโยคาวจรนี้
ย่อมกาหนดอย่างนี้ว่า อิริยาบถ ๔ มีแก่เราหรือไม่หนอ สัมปชัญญะ ๔ มีแก่เราหรือไม่หนอ นีวรณ์ ๕ มีแก่เราหรือไม่
หนอ โพชฌงค์ ๗ มีแก่เราหรือไม่หนอดังนี้ เพราะฉะนัน้ ความตั้งมั่นย่อมเกิดในกัมมัฏฐานทั้งหมด.
จบอรรถกถา ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน
[๓๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด ๗ ปี เขาพึงหวังผล ๒ ประการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปัจจุบนั ๑ หรือ เมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี ๑.
๗ ปี ยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด ๖ ปี ... ฯ
๕ ปี ... ฯ
๔ ปี ... ฯ
๓ ปี ... ฯ
๒ ปี ... ฯ
๑ ปี... ฯ เขาพึงหวังผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปัจจุบนั ๑ หรือ เมื่อยังมีอุปาทิ
เหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี ๑
๑ ปียกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปัจจุบนั ๑ หรือ เมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี ๑
๗ เดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด ๖ เดือน ... ฯ
๕ เดือน ... ฯ
๔ เดือน ... ฯ
๓ เดือน ... ฯ
๒ เดือน ... ฯ
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๑ เดือน ... ฯ
กึ่งเดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปัจจุบนั ๑ หรือ เมื่อยังมีอุปาทิ
เหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี ๑
กึ่งเดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปัจจุบนั ๑ หรือ เมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามี ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนีเ้ ป็นที่ไปอันเอก
- เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์
- เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ
- เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์โทมนัส
- เพื่อบรรลุธรรมที่ถกู ต้อง
- เพื่อทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
หนทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ ฉะนี้แล
คาที่เรากล่าวดังพรรณนามาฉะนี้ เราอาศัยเอกายนมรรคกล่าวแล้ว”
พระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้น ยินดี ชื่นชมภาษิต ของพระผู้มีพระภาคแล้ว ฉะนี้
แล ฯ
จบมหาสติปัฏฐานสูตร ที่ ๙

อรรถกถา อานิสงส์
คาว่า โย หิ โกจิ ภิกฺขเว ความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ว่า ภิกษุหรือภิกษุณี อุบาสก หรือ
อุบาสิกา.
คาว่า เอว ภาเวยฺย ความว่า พึงเจริญตามลาดับภาวนาทีก่ ล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้น.
คาว่า ปาฏิกงฺข ความว่า พึงหวังได้ พึงปรารถนาได้ เป็นแน่แท้.
คาว่า อ ฺ า หมายถึงพระอรหัต.
คาว่า สติ วา อุปาทิเสเส ความว่า เมื่ออุปาทิเสสวิบากขันธ์ที่กิเลสมีตัณหาเป็นต้นเข้าไปยึดไว้เหลืออยู่ ยังไม่
สิ้นไป.
คาว่า อนาคามิตา แปลว่า ความเป็นพระอนาคามี.
พระผู้มีพระภาคเจ้าครัน้ ทรงแสดง ความที่คาสั่งสอนเป็นธรรมนาผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์โดย ๗ ปี อย่างนี้แล้ว
เมื่อจะทรงแสดงเวลา (ปฏิบัติ) ที่น้อยไปกว่านัน้ อีก จึงตรัสว่า ติฎฺ นฺตุ ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ๗ ปี จง
ยกไว้ดังนี้เป็นต้น. ก็คานั้นแม้ทั้งหมดตรัสโดยเวไนยบุคคลปานกลาง.
แต่ที่ตรัสว่าบุคคลรับคาสั่งสอนเวลาเช้า บรรลุคุณวิเศษเวลาเย็น รับคาสั่งสอนเวลาเย็น บรรลุคุณ
วิเศษเวลาเช้า ดังนี้ ทรงหมายถึงบุคคลผูม้ ปี ัญญาเฉียบแหลม.
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พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า คาสั่งสอนของเรานาผูป้ ฏิบัติออกจากทุกข์อย่างนี้แล้ว เมื่อจะทรงยังเทศนาที่
ทรงแสดง ด้วยธรรมอันเป็นยอด คือพระอรหัตให้จบลงในฐานะ ๒๑ ประการ จึงตรัสว่า
ดูก่อนภิกษุทงั้ หลาย ทางนี้เป็นทางดาเนินอันเอก เพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทงั้ หลาย เพื่อก้าวล่วงโสกะ และ
ปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทาให้แจ้งพระนิพพาน นี้คือ สติปัฏฐาน ๔ ด้วยประการฉะนี้
คาอันใดอันเรากล่าวแล้วอย่างนี้ คานัน้ เราอาศัยทางอันเอกนี้กล่าวแล้ว. คาที่เหลืออรรถตื้นทั้งนั้นแล.
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุสามหมื่นรูป ดารงอยู่ในพระอรหัตแล.
จบอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรที่ ๙
อรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตร พระไตรปิฎก มมร เล่ม ๑๔
สุมังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค หน้า ๒๕๘ - ๓๖๗
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