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วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓
ตอนจบ
ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ
บัดนี้ วิสุทธิทั้งหลายใดที่ขาพเจากลาวไววา "วิสุทธิอันเปนมูล
๒ คือ สีลวิสุทธิ ๑ จิตตวิสุทธิ ๑ อันพระโยคาวจรทําความพอกพูน
ความรูโดยการเลาเรียนและสอบถาม ในธรรมทั้งหลายที่เปนภูมิ (แหง
วิปสนามีขันธเปนตน) เหลานี้แลวพึงทําใหถึงพรอมเถิด " ดังนี้ ใน
วิสุทธิ ๒ นั้น ศีล ๔ อยาง มีปาฏิโมกขสังสรศีลเปนตน ที่บริสุทธิ์ดี
ชื่อวาสีลวิสุทธิ อันศีล ๔ อยางนั้นขาพเจาก็ได (กลาว) ใหพสิ ดารใน
สีลนิเทศนั่นแลว สมาบัติ ๘ พรอมทัง้ อุปจาร ชื่อวาจิตตวิสุทธิ แม
สมาบัตินั้นเลา ขาพเจาก็ได (กลาว) ใหพิสดารโดยอาการทั้งปวงใน
สมาธินิเทศที่กลาวโดยหัวขอคือจิตแลวเหมือนกัน เพราะเหตุนั้นวิสุทธิ
๒ นั้น บัณฑิตพึงทราบตามนัยที่ขาพเจาได (กลาว) ใหพิสดารแลว
ในนิเทศทั้งสองนั้นเถิด สวนคําใดที่ขาพเจากลาวไววา "วิสุทธิ ๕ นี้
คือ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคญาณทัสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสนาวิสุทธิ ญาณทัสนวิสุทธิ เปนสรีระ (คือเปนตัวปญญา)"
ดังนี้ ความเห็นนามและรูปโดยถองแท ชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ ในคํานั้น
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วิปสนาวิธีแหงสมภยานิกะ
พระโยคาวจรผูใครจะทําทิฏฐิวิสุทธินั้นใหถงึ พรอม (วาดวย) ผู
ที่เปนสมถยานิกะ กอน ออกจากรูปาวจรฌาน และอรูปวจรฌานที่เหลือ
อันใดอันหนึ่ง ยกเวนเนวสัญญานาสัญญายตนะ แลวพึงกําหนดจับ
องคฌานทั้งหลายมีวิตกเปนตน และธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับองคฌาน
นั้น โดยลักษณะและรสเปนอาทิ ครั้นกําหนดจับไดแลวพึงกําหนดลง
วาทั้งหมดนั่นเปนนาม ดวยอรรถวาเปนสิ่งที่นอมไปได เพราะมันโนม
มุงหนาไปสูอารมณ ลําดับนั้น อุปมาดังบุรุษเห็นงูอยูในเรือนแลว
ติดตามมันไปก็จะพบที่อยูของมัน ฉันใดก็ดี แมพระโยคาวจรนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เมื่อสํารวจนามนั้นหาดูไปวานามนี้อาศัยอะไรเปนไป ก็จะ
พบหทัยรูปอันเปนที่อาศัยของนามนั้น ตอนั้นจึงกําหนดจับรูป คือภูตรูป
ทั้งหลายอันเปนที่อาศัยแหงหทัยรูป และอุปทายรูปที่เหลือ อันอาศัย
ภูตรูปอยู (ครั้นกําหนดจับไดแลว) เธอจึงกําหนดลงวาทั้งปวงนั่นเปน
รูป เพราะเปนสิ่งสลายได แตนั้นจึงกําหนดลงวาทั้งปวงนั่นเปน
โดยสังเขปวา สิ่งที่มีความนอมไปไดเปนลักษณะเปนนาม สิ่งที่มีอัน
สลายไดเปนลักษณะเปนรูป
๑

๒

๑. สมถยานิกะ มหาฎีกาแปลวา พระโยคาจรผูมียานคือสมถะ และวาคํานี้เปนชื่อของพระโยคาวจรผูตั้งอยูในฌานหรืออุปจารแหงฌานแลวประกอบวิปส นา
๒. มหาฎีกาวา ที่ทานใหเวนนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะภวัคคธรรม (ธรรมแหงภพชั้นสูง)
กําหนดไดยาก สําหรับอาทิกัมมิกะ
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[วิปสนาวิธัแหววิปสนายานิกะ]
[กําหนดนามรูปโดยจตุธาตุววัฏฐาน]
สวนพระโยคาวจรผูที่เปนวิปสนายานิกะลวน หรือผูที่เปน
สมถยานิกะ (ตามที่กลาวแลว) นี่เองก็ตาม กําหนดจับธาตุ ๔ อยาง
สังเขปหรืออยางพิสดาร โดยธาตุปริคหมุข (ทางกําหนดธาตุ) นั้น ๆ
ที่กลาวแลวในจตุธาตุววัฏฐานมุขใดมุขหนึ่ง (ครั้นกําหนดจับไดแลว)
ลําดับนั้น ในธาตุทั้งหลายอันปรากฏชัดโดยรส (คือสภาวะที่พึงรูแจง)
และลักษณะของตนตามเปนจริงแลว (จะวา) ในผมซึ่งมีกรรมเปน
สมุฏฐาน กอน รูป ๑๐ (ในผมนั้น) โดยบังคับแหงกายทสกะ (กลุม
รูป ๑๐ ทั้งกาย) ดังนี้คือ ธาตุ ๔ สี กลิ่น รส โอชา ชีวิต กายประสาท
รูป ๑๐ โดยบังคับแหงภาวทสกะ (กลุมรูป ๑๐ ทัง้ ภาวะคือเพศ)
เพราะในผมที่มีกรรมเปนสมุฏฐานนั้นและมีภาวะดวย รูป ๒๔ แม
อื่นอีกในกลุม รูปที่มีชื่อวาผมนั้นเหมือนกัน คือ โอชัฏฐมกรูป (กลุม
รูปมีโอชาเปนที่ ๘) ที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน โอชัฏฐมกรูปมีฤดูเปน
สมุฏฐาน โอชัฏฐมกรูปมีจิตเปนสมุฏฐาน (กลุมละ ๘ รวมเปน ๒๔
กับขางตนอีก ๒๐ รวมเปน ๔๔) ยอมปรากฏแกพระโยคาวจรนั้นแล
๑

๒

๓

๔

๑. วิปสนายานิกะ คือผูประกอบววิปสนาโดยไมอาศัยสมถะ ใชวิปส นาเปนยานเลยทีเดียว ทีว่ า
วิปสนายานิกะลวน ก็หมายความวาไมเจือปนดวยสมถภาวนานัน่ เอง
๒. เชนกําหนดโดยมุขสังเขปวา สิ่งใดมีลกั ษณะแขนแข็ง สิ่งนั้นเปนปฐวีธาตุ เปนตน
๓. มหาฎีกาวา ผมนั้นเกิดติดอยูในหนัง จึงนับเปนกรรมสมุฏฐาน
๔. มหาฎีกาวา ภาวะก็มีเอิบอาบอยูทั่วราง เชนเดียวกับกายประสาทเหมือนกัน
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(ในผม มีรูป ๔๔ ฉันใด) ในโกฏฐาส ๒๔ ที่เปนจตุสมุฏฐาน
(หักโกฏฐาสที่จะแยกกลาวตอไปเสีย ๘) ก็มีรูป (อยางละ) ๔๔ ๆ
ฉันนั้น สวนในโกฏฐาสที่มีฤดูและจิต (๒ อยาง) เปนสมุฏฐาน ๔ นี้
คือ เหงื่อ น้ําตา น้ําลาย น้ํามูก มีรูป (อยางละ) ๑๖ ๆ โดยบังคับ
แหงโอชัฏฐมกรูป ๒ กลุม ในโกฏฐาสที่มีฤดูเปนสมุฏฐาน (อยาง
เดียว) ๔ นี้ คืออาหารใหม อาหารเกา น้ําหนอง น้ํามูตร ก็มีรปู
(อยางละ) ๘ ๆ โดยบังคับแหงโอชัฏฐมกรูป อันมีฤดูเปนสมุฏฐาน
อยางเดียว ปรากฏแกพระโยคาวจรนั้นแล นี่เปนนัยในอาการ ๓๒
เปนดับแรก
อนึ่ง ครั้นอาการ ๓๒ นี้ ปรากฏชัดแลว อาการ ๑๐ อื่นอีก
(คือเตโชโกฏฐาส ๔ และวาโยโกฏฐาส ๖) เหลาใด ยอมปรากฏชัด
ในอาการเหลานั้น กอนอื่นในเตโชโกฏฐาสอันเกิดแตกรรมทีย่ ังอาหาร
ที่กินเขาไปเปนตนใหยอย มีรูป ๙ คือ โอชัฏฐมกรูป (๘) และชีวิตรูป (๑) นัยเดียวกัน ในโกฏฐาสคือลมหายใจอันเกิดแตจิตก็มีรูป ๙ คือ
โอชัฏฐมกรูป (๘) และสัททรูป (๑) ในโกฏฐาสที่เหลืออีก ๘ (คือ
เตโช ๓ วาโย ๕) อันเปนจตุสมุฏฐานมีรูป ๓๓ ๆ คือ ชีวตินวกรูป
(๙) และโอชัฏฐมกรูป ๓ (=๒๔) ปรากฏ (แกพระโยคาวจรนั้น)
ครั้นภูตรูปและอุปทาทายรูปเหลานี้เกิดปรากฏแกพระโยคาวจรนั้น
โดยเปนอาการ ๔๒ อยางพิสดารดังนี้แลว แมรูปอื่นอีก ๖๐ คือ รูปกลาป ๕ มีจักขุทสกะเปนตน และหทยวัตถุทสกะ โดยเปนวัตถุและ
ทวาร ก็ยอมปรากฏ
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พระโยคาวจรนั้น รวมรูปทั้งปวงนั้นเขากันโดยลักษณะ คือ
ความสลาย ก็เห็นวา "นั่นเปนรูป"
อรูปธรรมทั้งหลายก็ยอมปรากฏ โดยเปนทวาร แกพระโยคาวจร
นั้นแหละผูกําหนดจับรูปไดแลว อรูปธรรมนี้ไดอะไรบาง ไดแก
โลกิยจิต ๘๑ คือทวิปญจวิญญาณ (=๑๐) มโนธาตุ ๓ มโนวิญญาณ
ธาตุ ๖๘ อนึง่ (วา) โดยไมแปลกกัน (คือเปนสาธารณะ) ไดแก
เจตสิก ๗ นี้ คือ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา ชีวิต จิตตฐิติ (ความ
หยุดแหงจิต คือสมาธิอยางออน) มนสิการ อันเกิดรวมกับจิตเหลานั้น
แล
สวนโลกุตรจิตทั้งหลายจะถึงซึ่งความกําหนดจับเอาได แกพระ
โยคาวจรสุทธวิปสสก (ผูเ จริญวิปสนาลวน) ก็หามิได แกพระโยคาวจร
สมถยานิกะก็หามิได เพราะยังมิไดบรรลุ
พระโยคาวจรนั้น รวมอรูปธรรมทั้งปวงนั้นเขากันโดยลักษณะ
คือความนอมไปได ก็เห็นวา "นั่นเปนนาม"
พระโยคาวจรผูหนึ่ง กําหนดนามรูปอยางพิสดารโดยมุขจตุธาตุววัฏฐาน ดังพรรณนามาฉะนี้
[กําหนดนามรูปทางธาตุ ๑๘]
พระโยคาวจรอีกผูหนึ่งกําหนดนามรูปทางธาตุ ๑๘ กําหนดอยาง
ไร คือ ภิกษุในพระศาสนานี้อาวัชนาการถึงธาตุทั้งหลายวา "มีอยูใน
*

* มีอธิบายในวิสุทธิมรรคแปล ขันธนิเทศ ภาค ๓ ตอน ๑ หนา ๙๖
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อัตภาพนี้ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ
ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ" ดังนี้แลว ไมถือเอากอนเนื้อที่สายเอ็น
ยึดติดไวในเบาตา มีสัณฐานรี ๆ งดงาม (แปลก ๆ) ดวยแววสีเทา
(ก็มี) และสีดําสนิท (ก็ม)ี ซึ่งชาวโลกรูจักกันวาจักษุ (วาเปนจักขุธาตุ) (แต) กําหนดเอาจักษุประสาท มีประการดังกลาวไวในพวก
อุปาทายรูปในขันธนิเทศวาเปนจักขุธาตุ อนึ่ง รูปที่เหลือ ๕๓ เหลาใด
มีอยูดังนี้ คือ สหชาตรูป (ของจักษุประสาท) ๙ ไดแกธาตุ ๔ อัน
เปนที่อาศัยแหงจักษุประสาทนั้น รูป ๔ คือ สี กลิน่ รส โอชา อัน
เปนรูปแวดลอม ชีวิตนทรียอันเปนรูป (เจาหนาที่) อนุบาย กรรมชรูป ๒๐ โดยเปนกายทสกรูป (๑๐) และภาวทสกรูป (๑๐) อันตั้ง
อยูในจักษุประสาทนั้นแหละ อนุปาทินนกรูป (คือกรรมชรูป) ๒๔
โดยเปนโอชัฏฐมกรูป ๓ แหงรูปที่เปนอาหารสมุฏฐานเปนตน (๙+
๒๐+๒๔=๕๓) ก็ไมกําหนดเอารูป ๕๓ นั้นวาเปนจักขุธาตุ แมใน
ธาตุทั้งหลายมีโสตธาตุเปนตนก็นัยนี้ แตในกายธาตุ รูปที่เหลือเปน
๔๓ ฝายอาจารยลางเหลากลาววามี ๔๕ โดยทํารูปที่เปนอุตุสมุฏฐาน
และจิตตสมุฏฐานเปนกลุมละ ๙ กับสัททรูป
พระโยคาวจรนั้นกําหนดวา "รูป ๑๐ คือ ประสาท ๕ ดังกลาว
มานี้ และวิสัยแหงประสาทเหลานั้น ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏ๑

๒

๑. ๒. มหาฎีกาวา เพราะไมถือเอาเสียทสกะ ๑ จึงเหลือ ๔๓ รูปที่ไมถือเอานั้นดูเหมือนจะเปน
สัททรูป ดวยวาสัททรูปเปนอนิยตะ คือเปนเสียงเกิดแตฤดู เชนเสียงฟา เสียงลมพัด ฯลฯ
เรียกวาสุทธสัททะ-เสียงแทก็มี เปนเสียงเกิดแตจิต คือเสียงที่คนพูด สัตวรอง ทีเรียกวาวจีวิญญัติ
ก็มี (?)
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ฐัพพะ เปนธาตุ ๑๐ รูปที่เหลือ นับเปนธรรมธาตุอยางเดียว สวน
ทวิปญจวิญญาณโดยนัยวา "จิตอาศัยจักษุปรารภรูปเปนไป ชือ่ วาจักษุ
วิญญาณธาตุ" ดังนี้เปนตน เปนวิญญาณธาตุ ๕ จิตมโนธาตุ ๓ ดวง
เปนมโนธาตุ ๑ จิตมโนวิญญาณธาตุ ๖๘ ดวง เปนมโนวิญญาณธาตุ ๑
(รวมเปนธาตุ ๑๘ )"
กําหนดวา "โลกิยจิตทั้งสิ้น ๘๑ ดวง วิญญาณธาตุ ๗ ธรรม
ทั้งหลายมีผัสสะเปนตนที่สัมปยุตกับวิญญาณธาตุนั้น ก็เปนธรรมธาตุ"
ในธาตุ ๑๘ นี้ ธาตุ ๑๐ กึ่ง เปนรูป ธาตุ ๗ กึ่ง เปนนาม
ดังนี้แล
พระโยคาวจรผูหนึ่ง กําหนดนามรูปทางธาตุ ๑๘ โดยนัยดังกลาว
มาฉะนี้
[กําหนดนามรูปทางอายตนะ ๑๓]
พระโยคาวจรอีกผูหนึ่ง กําหนดนามรูปทางอายตนะ ๑๒ กําหนด
อยางไร กําหนดแตจักษุประสาท เวนรูป ๕๓ ตามนัยที่กลาวใน (ตอน)
จักขุธาตุเสีย วาเปนจักขายตนะ และกําหนดโสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ ตามนับที่กลาวใน (ตอน) จักขุธาตุนั้นเหมือนกันวา
เปนโสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ กําหนดธรรม ๕
อันเปนวิสัยแหงอายตนะ ๕ นั้น วาเปนรูปายตนะ สัททายตนะ
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ กําหนดโลกิยจิต และ
*

* มหาฎีกาวา หมายเอานิปผันรูป ๖
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สัตตวิญญาณธาตุ วาเปนมนายตนะ กําหนดธรรมทั้งหลายมีผัสสะ
เปนตนที่สัมปยุตกับวิญญาณธาตุนั้น และรูปที่เหลือ วาเปนธรรมายตนะ
ในอายตนะ ๑๒ นี้ อายตนะ ๑๐ กึ่ง เปนรูป อายตนะ ๑ กึ่ง
เปนนาม ดังนี้แล
พระโยคาวจรผูหนึ่ง กําหนดนามรูปทางอายตนะ ๑๒ โดยนัย
ดังกลาวมาฉะนี้
[กําหนดนามรูปทางขันธ ๕]
พระโยคาวจรอีกผูหนึ่ง กําหนดใหยอลงกวานั้น ทางขันธ (๕)
กําหนดอยางไร ภิกษุในพระศาสนานี้ กําหนดวา "รูป ๑๗ ในสรีระ
นี้ คือ ธาตุ ๔ ทั้งสี่สมุฏฐาน สี กลิน่ รส โอชา ที่อาศัยธาตุ ๔
นั้นอยู ประสาม ๕ มีจักษุประสาทเปนตน วัตถุรปู ภาวะ ชีวติ นทรีย
เสียงทั้งสองสมุฏฐาน เหลานี้เปนรูปสําเร็จแลวเปนรูปแท ควรแกการ
ลูกคลํา (พิจารณา) สวนรูป ๑๐ คือ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ
ความเบาแหงรูป ความออนแหงรูป ความคลองแคลวแหงรูป ความ
เติบขึ้นแหงรูป ความสืบตอแหงรูป ความโทรมไปแหงรูป ความไม
เที่ยงแหงรูป เหลานี้มิใชรูปสําเร็จมิใชรูปแท เปนแตอาการแหงรูป
วิการแหงรูป และเครื่องกําหนดตัดระหวางแหงรูป มิใชรูปทีค่ วรแก
การลูกคลํา (พิจารณา) ก็แตวามันก็ถึงซึ่งความนับวารูป โดย
เพียงเปนอาการ เปนวิการ เปนเครื่องกําหนดตัดระหวางแหงรูปทั้ง
*

* อาการไดแกวิญญัติ ๒ วิการไดแกลหุตาทิตรัย (รูป ๓ มีความเบาเปนตน ) และลักษณะ ๔
มีความเติบโตขึ้นเปนตน สวนเครื่องกําหนดตัดระหวาง ไดแกอากาสธาตุ
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หลาย รูปทั้งปวงนั่น (รวม) ๒๗ เปนรูปขันธ เวทนาอันเกิดขึ้น
พรอมกับโลกิยจิต ๘๑ เปนเวทนาขันธ สัญญาอันสัมปยุตกับโลกิยจิต
นั้นเปนสัญญาขันธ สังขารทั้งหลาย... เปนสังขารขันธ วิญญาณ...เปน
วิญญาณขันธ" รูปขันธเปนรูป อรูปขันธ ๔ เปนนาม ดังนี้แล
พระโยคาวจรผูหนึ่ง กําหนดนามรูปทางขันธ ๕ โดยนัยดังกลาว
มาฉะนี้
[กําหนดนามรูปโดยสังเขป]
พระโยคาวจรอีกผูหนึ่ง กําหนดเอารูปในอัตภาพนี้โดยยนยอ
ทีเดียววา "รูปทุกอยาง รูปทั้งสิ้น คือมหาภูต ๔ และรูปอาศัยมหาภูต๔
ดวย (เปนรูป" ดังนี้แลว กําหนดเอามนายตนะและสวนหนึ่งแหง
ธรรมายตนะ วาเปนนาม โดยยนเชนเดียวกันแลว กําหนดนามรูป
ลงโดยสังเขปวา "นามนี้ดวย รูปนี้ดว ยดังกลาวมา นี้เรียกวานามรูป"
[การกําหนดรูปเปนอุบายอุดหนุนการกําหนดนาม]
ก็ถาเมื่อพระโยคาวจรนั้นกําหนดรูปโดยมุขนั้น ๆ แลวกําหนด
อรูป (คือนาม) ไป อรูปยังไมปรากฏ เพราะเปนธรรมละเอียดไซร
เธอก็อยาเพิ่งทอดธุระเสีย พึงลูกคลําทําในใจกําหนดแยกแยะดู รูปนั่น
๑

๒

๑. อภิธมฺมตฺถสงฺคห ๓๗
๒. สมฺมสิตพฺพ มนสิการตพฺพ ปริคคเหตพฺพ ววฏเปตพฺพ เรามักแปลคลุมเหมือน ๆ กันวา
กําหนด แตในที่นี้มหาฎีกาคิดแปลใหเห็นตางกันไดวา สมฺมสิตพฺพ คือสอบสวนดูโดยลักษณะ
เปนตนโดยถูกตอง มนสิกาพพฺพ คือตั้งจิตไวอยางนั้น ปริคฺคเหตพฺพ คือกําหนดตัดดวยปญญาถือ
เอา ววฏเปตพฺพ คือ ชี้ขาดไดเปนอยาง ๆ ไมปะปนคาบเกี่ยวกัน
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แหละไวร่ําไปเถิด ดวยวารูป (ปรากฏ) เปนสิ่งที่สะอาดหมดจดดีไมมี
อะไรคาบเกี่ยว โดยประการใด ๆ อรูปธรรมทั้งหลายอันมีรูปธรรมนั้น
เปนอารมณก็ยอมปรากฏขึ้นเองโดยประการนั้น ๆ เหมือนอยางวา เมื่อ
บุรุษตาดีมองดูเงาหนาในแวนที่มัว เงาไมปรากฏ เขาหาคิดวาเงาไม
ปรากฏแลวทิ้งแวนเสียไม แตทวาเขาขัดแวนนั้นบอย ๆ เขา ครั้นแวน
ใสแลว เงาหนาของเขาก็ปรากฏเองแหละฉันใด อนึ่ง เหมือนคนผู
ตองการน้ํามัน เทแปงวา (คือวาปน) ลงในรางแลวพรมดวยน้ํา (เย็น)
เมื่อน้ํามันยังไมออกดวยเพียงแตบีบทีหนึ่งสองที เขาก็ไมทิ้งแปงงาเสีย
แตเขาพรมมันดวยน้ํารอยแลวขยําบีบไปแลว ๆ เลา ๆ เมื่อเขาทําไป
อยางนั้น น้ํามันงาแมอยางใสก็ยอมออก ฉันใด หรืออนึ่งเหมือนคน
ผูตองการจะทําน้ําใหใส ถือเม็ดตุมกา หยอนมือลงขางในหมอน้ํา
เมื่อน้ํายังไมไดดวยเพียงแตถูทีหนึ่งสองที เขาก็ไมทิ้งเม็ดตุมกาเสีย แต
เขาถูมันเขาร่ําไป เมื่อเขาทําอยางนั้นไป ตมบาง ๆ (คือตะกอน) ยอม
จะตก น้ํายอมจะใสสะอาดฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมพึง
ทอดธุระเสีย ลูบคลําทําในใจกําหนดแยกแยะรูปนั่นแหละบอย ๆ เขา
เถิด ดวยวารูป (ปรากฏ) เปนสิ่งที่สะอาดหมดจดดีไมมีอะไรคาบเกี่ยว
โดยประการใด ๆ กิเลสทั้งหลายที่เปนขาศึกแกญาณกําหนดอรูปธรรม
นั้น ยอมจะซบไป จิตยอมจะใสเหมือนน้ํา (ใส) อยูบนตม อรูปธรรม
ทั้งหลายอันมีรูปธรรมนัน้ เปนอารมณ ก็ยอมจะปรากฏเองโดยประการ
*

* กตกฏิ ยังไมไดสอบวาเม็ดตุมกามีรสเปรี้ยวเหมือนสารสมหรืออยางไร จึงกวนน้ําใหใส
ได ?

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 11

นั้น ๆ
ความขอนี้ บัณฑิตพึงประกาศโดยอุปมาอื่น ๆ เชน ออย โจร
โค นมสม และปลา ก็ได ตามนัยดังกลาวมานี้
[อรูปธรรมปรากฏโดยอาการ ๓]
ก็แล อรูปธรรมทัง้ หลาย ยอมปรากฏแกภกิ ษุผูมีการกําหนดรูปที่
หมดจดดี (ไมมีอะไรเจือปนคาบเกี่ยว) ไดอยางนี้แลวนั้น โดยอาการ
๓ คือโดยอํานาจผัสสะบาง โดยอํานาจเวทนาบาง โดยอํานาจวิญญาณ
บาง ปรากฏอยางไร ?
[อรูปธรรมปรากฏทางผัสสะ]
อันดับแรก เมื่อพระโยคาวจรภิกษุรูปหนึ่งกําหนดธาตุทั้งหลาย
โดยนัยวา "ปฐวีธาตุ มีความแขนแข็งเปนลักษณะ " ดังนี้เปนตนอยู
อรูปธรรมทีต่ กลงมาเฉพาะหนาทีแรก ชื่อผัสสะ ยอมปรากฏ แตนั้น
เวทนาอันสัมปยุตกับผัสสะนั้น ชื่อเวทนาขันธ ก็ปรากฏ สัญญาอัน
สัมปยุตกับผัสสะนั้น ชื่อสัญญาขันธ ก็ปรากฏ เจตนารวมกับผัสสะ ชื่อ
สังขารขันธก็ปรากฏ จิตชื่อวิญญาณขันธก็ปรากฏ โดยนัยเดียวกันนั้น
เมื่อพระโยคาวจรภิกษุกําหนดธาตุท้งั หลาย (อยางพิสดาร) โดยนัยวา
*

* มหาฎีกาชวยขยายความวา คนจะใครไดน้ําออย เอาออยเขาหีบ เพียงหมุนเครื่องหีบทีสองที
น้ําออยยังไมออกก็อยาเพิ่งทิง้ ออยเสีย ฯลฯ เจาหนาทีจ่ ับโจรไดใครจะทราบการที่มันทํา เพียง
เฆี่ยนทีสองทีมันยังไมสารภาพ ก็อยาเพิ่มปลอยมันไปเสีย ฯลฯ คนจะกวนนมสนใหเปน
เนยขน เพียงกวนทีสองทีมนั ยังไมเห็นเนยขน ก็อยาเพิง่ ทิ้งนมสมนั้นเสีย ฯลฯ คนจะปงปลากิน
เพียงปงกลับสองกลับ ปลายังไมสุก ก็อยางเพิ่งทิ้งปลาเสีย ฯลฯ
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"ปฐวีธาตุในผมมีความแขนแข็งเปนลักษณะ ฯลฯ ปฐวีธาตุในลม
หายในเขาออกมีความแขนแข็งเปนลักษณะ " ดังนี้เปนตนอยู อรูปธรรม
ที่ตกลงมาเฉพาะหนาทีแรก ชื่อผัสสะ ยอมปรากฏ (แตนั้น) เวทนา
อันสัมปยุตกับผัสสะนั้น ชื่อเวทนาขันธ ก็ปรากฏ ฯลฯ จิตชื่อวิญญาณขันธ ก็ปรากฏ
อรูปธรรมทั้งหลายปรากฏโดยอํานาจผัสสะ ดังกลาวมาฉะนี้
[อรูปธรรมปรากฏทางเวทนา]
เมื่อพระโยคาวจรภิกษุรูปหนึ่ง กําหนดธาตุทั้งหลายโดยนัยวา
"ปฐวีธาตุมีความแขนเข็งเปนลักษณะ " ดังนี้เปนตนอยู เวทนาอันเสวย
รสแหงสภาวะ คือความแขนแข็งนั้น ชื่อเวทนาขันธ ปรากฏ (กอน
เพื่อน แลว) สัญญาอันสัมปยุตกับเวทนานั้น ชื่อสัญญาขันธ ก็ปรากฏ
ผัสสะและเจตนาอันสัมปยุตกับเวทนานั้น ชื่อสังขารขันธ ก็ปรากฏ จิต
อันสัมปยุตกับเวทนานั้น ชื่อวิญญาณขันธ ก็ปรากฏ โดยนัยเดียวกัน
นั้น เมื่อพระโยคาวจรภิกษุกําหนดธาตุทั้งหลาย (อยางพิสดาร) โดย
นัยวา "ปฐวีธาตุในผมมีความแขนแข็งเปนลักษณะ ฯลฯ ปฐวีธาตุ
ในลมหายใจเขาออกมีความแขนแข็งเปนลักษณะ " ดังนี้เปนตนอยู
เวทนาอันเสวยรสแหงสภาวะคือความแขนแข็งนั้น ชื่อเวทนาขันธ ยอม
ปรากฏ (กอน แลว) ฯลฯ จิตอันสัมปยุตกับเวทนานั้น ชื่อวิญญาณขันธ ก็ปรากฏ
อรูปธรรมทั้งหลายปรากฏโดยอํานาจเวทนา ดังกลาวมาฉะนี้
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[ อรูปธรรมปรากฏทางวิญญาณ ]
เมื่อพระโยคาวจรภิกษุอีกรูปหนึ่ง กําหนดธาตุทั้งหลายโดยนัยวา
' ปฐวีธาตุมีความแขนแข็งเปนลักษณะ ' ดังนี้เปนตนอยู วิญญาณอันรู
แจงเฉพาะซึ่งอารมณ (นั้น) ชื่อวิญญาณขันธ ปรากฏ (กอน แลว)
เวทนาอันสัมปยุตกับวิญญาณนั้น ชือ่ เวทนาขันธ ก็ปรากฏ สัญญา
อันสัมปยุตกับวิญญาณนั้น ชื่อสัญญาขันธ ก็ปรากฏ ผัสสะและเจตนา
ชื่อ สังขารขันธ ก็ปรากฏ โดยนัยเดียวกันนั้น เมื่อพระโยคาวจรภิกษุ
กําหนดธาตุทั้งหลาย (อยางพิสดาร) โดยนัยวา "ปฐวีธาตุในผม มี
ความแขนแข็งเปนลักษณะ ฯ ล ฯ
ปฐวีธาตุในลมหายใจเขาออกมี
ความแขนแข็งเปนลักษณะ" ดังนี้เปนตนอยู วิญญาณอันรูแจงเฉพาะซึ่ง
อารมณ (นัน้ ) ชื่อวิญญาณขันธ ปรากฏ (กอน แลว) เวทนาอัน
สัมปยุตกับวิญญาณนั้น ชื่อเวทนาขันธ ก็ปรากฏ
สัญญาอันสัมปยุต
กับวิญญาณนั้น ชื่อสัญญาขันธ ก็ปรากฏ ผัสสะและเจตนาอันสัมปยุต
กับวิญญาณนั้น ชื่อสังขารขันธ ก็ปรากฏ
อรูปธรรมทั้งหลายปรากฏโดยอํานาจแหงวิญญาณ ดังกลาวมา
ฉะนี้
โดยอุบายนี้นั่นแล บัณฑิตพึงทําโยชนา (การประกอบความ)
ในโกฏฐาสแหงธาตุ ๔๒ โดยนัยวา ' ปฐวีธาตุในผมอันมีกรรมเปน
สมุฏฐาน มีความแขนแข็งเปนลักษณะ ' ดังนี้เปนตน และในธาตุที่
เหลือมีจักษุธาตุเปนตนดวยอํานาจแหงธาตุ ๔ ๆ (คือกําหนดจักษุเปน
อาทิตามลักษณะธาตุทั้ง ๔ เปนตน ?) ไปตามประเภทแหงนัยทั้งปวง
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ในหัวขอกําหนดรูป (ทีก่ ลาวแลว) เถิด
อนึ่ง เพราะเหตุที่อรูปธรรมทั้งหลาย ยอมปรากฏโดยอาการ ๓
แกภิกษุผูมีการกําหนดรูปที่หมดจดดีอยางนี้เทานั้น
เหตุนั้น พระโยคาวจรพึงทําโยคะเพื่อกําหนดอรูปธรรม โดยการกําหนดรูปที่หมดจดดีนั่น
แล
ไมพึงทําโดยการกําหนดอยางอื่น เพราะถาเมื่อรูปธรรมอยาง ๑
หรือ ๒ อยางปรากฏ (ยังไมหมดจดดี) เธอละรูปเสีย เริม่ กําหนด
อรูปไซร เธอจะเสื่อมจากกรรมฐานเสียก็ได เหมือนโคที่หากินบน
ภูเขา (ไมรจู ักเขตแดน เดินไปพลัดตกเหว) มีประการดังกลาวใน
(ตอน) บําเพ็ญปฐวีกสิณ ตอเมื่อเธอทําโยคะเพื่อกําหนดอรูปโดยการ
กําหนดรูปที่หมดจดดีแลว กรรมฐานจึงจะถึงซึ่งความเจริญงอกงาม
ไพบูลย
พระโยคาวจรนั้น กําหนดเอาอรูปขันธ ๔ อันปรากฏโดยอํานาจ
แหงผัสสะเปนตนวาเปนนาม กําหนดเอามหาภูต ๔ อันเปนอารมณ
แหงอรูปขันธนั้น และรูปอาศัยแหงมหาภูต ๔ วาเปนรูป ดวยประการ
ฉะนี้
พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมทั้งหลายอันเปนไปในภูมิ ๓ ทั้งสิ้น
คือธาตุ ๑๘ อายตนะ ๑๒ ขันธ ๕ แยกเปน ๒ สวน คือ นาม ๑
รูป ๑ ดุจคนเปดสมุค ดวยขรรค
และดุจคนผาเงาตาลแฝดดวยขรรค
ฉะนั้น เธอยอมถึงความปลงตกวา "นอกจากเปนเพียงนามรูปแลว
*

* สมุคและเงาตาลแฝดมันเปนภินนสันดาน คือมันตอกันโดยมีรอยแยกอยูแ ลว คือสมุคมีฝา
เงาตาลแฝดเปน ๒ เงา เมื่อเอาขรรค (คือกระบี่สองคม) งัดหรือผา มันก็แยกกันออกเปน
๒ สวน (?)
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สิ่งอื่นเปนสัตวก็ดี บุคคลก็ดี เทพก็ดี พรหมก็ดี หามีไม"
พระโยคาวจรนั้น ครั้นกําหนดแยกนามรูปตามสภาพที่เปนจริงได
อยางนี้แลว เพื่อประโยชนที่จะละเสียซึ่งโลกสมัญญา (ชื่อที่ชาวโลก
เรียกรูกัน) นี้วา 'สัตว' วา 'บุคคล' เพื่อประโยชนที่จะกาวลวงเสีย
ซึ่งความลุมหลงวาเปนสัตว เพื่อประโยชนที่จะตั้งจิตไวในอสัมโมหภูมิ
ใหดียิ่งขึ้นไป ยอมกําหนดโดยเทียบเคียงความขอที่วา ' นี่มันเปนแต
เพียงนามรูปเทานั้น สัตวไมมี บุคคลไมมี ' นี้ไดตามพระสูตรหลายสูตร
จริงอยู (ในวชิราสูตร) พระวชิราภิกษุณีก็กลาวคํานี้ไววา
"เหมือนอยางวา เพราะมีองคสัมภาระ (สวนตาง ๆ
ที่ประกอบกันเขา) เสียงวา 'รถ' จึงมีฉันใด เมื่อ
ขันธทั้งหลายมีอยู ความสมมติวา 'สัตว' จึงมีฉันนั้น "
อีกสูตรหนึ่ง พระสารีบุตร กลาวไววา "ดูกรอาวุโส อากาศอาศัย
เครื่องไมดวย อาศัยเถาวัลย (สําหรับมัด) ดวย อาศัยดินเหนียว
(สําหรับฉาบฝา) ดวย อาศัยหญา (สําหรับมุง) ดวย ลอมอยู ยอม
ไดชื่อวา ' เรือน ' เทานั้นเอง ฉันใดก็ดี ดูกรอาวุโส อากาศอาศัย
กระดูกดวยอาศัยเอ็นดวย อาศัยเนื้อดวย อาศัยหนังดวย ลอมอยู ยอม
ไดชื่อวา ' รูป ' เทานั้นเอง ฉันนั้นนั่นแล "
พระวชิราภิกษุณี กลาวไวอีกตอนหนึ่งวา
"ความจริง ทุกขนั่นเองเกิด ทุกขนั่นเองตั้งอยูและ
เสื่อมไป นอกจากทุกขหาใชสิ่งอื่นเกิดไม นอกจาก
ทุกขหาใชสิ่งอื่นดับไม"
๑

๒

๓

๑. ส. ส. ๑๕/๑๙๘

๒. ม. มู. ๑๒/๓๕๘

๓. ส. ส. ๑๕/๑๙๙
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นามรูปนั่นเอง ที่พระสูตรหลายรอยสูตรแสดงไวโดยนัยดังกลาว
มานี้ หาใชสัตวไม หาใชบุคคลไม เพราะเหตุนั้น เมื่อองคสัมภาระ
มีเพลา ลอ กรง และงอนเปนตน ตั้งอยูเรียบรอยโดยอาการอันหนึ่ง
แลว โวหารวา ' รถ ' ก็มีขึ้นเทานั้นเอง (แตวา) เมื่อสํารวจดูองค
แตละสวน ๆ ไปโดยปรมัตถ ชื่อวารถ ก็หามีไม ฉันใด อนึ่ง เมื่อ
เครื่องเรือนมีไมเปนตน ลอมอากาศตั้งอยูโดยอาการอันหนึ่งแลว โวหารวา ' เรือน ' ก็มีขึ้นเทานั้นเอง....โดยปรมัตถ ชื่อวาเรือนหามีไม
ฉันใด อนึ่ง เมื่อนิ้วทั้งหลายมีนิ้วหัวแมมือเปนตน ตั้งอยูโดยอาการ
อันหนึ่งแลว โวหารวา ' กําปน ' ก็มีขึ้นเทานั้นเอง....โดยปรมัตถ ชื่อ
วากําปนหามีไม... เมื่อชิน้ สวนของพิณมีรางเปนตน ตั้งอยูโดยอาการ
อันหนึ่งแลว โวหารวา ' พิณ ' ก็มีขึ้นเทานั้นเอง....โดยปรมัตถ ชื่อวาพิณ
หามีไม.... เมื่อองคแหงกองทัพมีพลชางและพลมาเปนตน ตั้งอยูโดย
อาการอันหนึ่งแลว โวหารวา ' กองทัพ ' ก็มีขึ้นเทานั้นเอง....โดยปรมัตถ
ชื่อวากองทัพหามีไม.... เมื่อองคแหงเมืองมีกําแพงและประตูหอรบ
เปนตน ตั้งอยูโดยอาการอันหนึ่งแลว โวหารวา ' เมือง ' ก็มีขึ้นเทานั้นเอง
....โดยปรมัตถ ชื่อวาเมืองหามีไม.... เมื่ออวัยวะแหงตนไมมีลําตนกิ่งใบ
เปนตน ตัง้ อยูโดยอาการอันหนึ่งแลว โวหารวา ' ตนไม ' ก็มีขึ้นเทานั้น
เอง (แตวา) เมื่อสํารวจดูอวัยวะแตละสวน ๆ ไปโดยปรมัตถ ชื่อวาตน
*

* บาลีเปนปฐมาวิภตั ิวา อากาโส ปริวาริโต - อากาศลอม ในอรรถกถาแหงสูตรนี้ก็แกตามนัย
บาลีวา อากาโส ตานิ ปริวาเรตฺวา ิโต - อากาศลอมเครื่องเรือนเหลานั้นตั้งอยู อยางไรในที่นี้ทาน
จึงแกเปนทุติยาวิภัติ กลายเปนเครื่องเรือนลอมอากาศไป อยางไหนจะถูกหรือผิด นาคิดดู
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ไมหามีไม ฉันใด เมื่ออุปาทานขันธ ๕ มีอยู โวหารวา ' สัตว ' วา
' บุคคล ' ก็มีขึ้นเทานั้นเอง เมื่อสํารวจดูธรรมแตละสวน ๆ ไปโดย
ปรมัตถ ชื่อวาสัตวอันเปนวัตถุแหงความยึดถือวา ' เราเปน ' หรือวา
' เปนเรา ' หามีไม โดยปรมัตถแทแลว ก็มีแตนามกับรูปเทานั้นเอง
ฉันนั้นเหมือนกันแล
ทัสนะแหงพระโยคาวจรนั้นผูเห็นอยูอยางนี้แหละ ชือ่ วา ยถาภูตทัสนะ
สวนบุคคลใดละยถาภูตทัสนะนั้นเสีย (ไป) ถือเอาวา ' สัตวมี '
บุคคลนั้นก็จะพึงชื่อวาอํานวยความหายสูญ หรือวาความไมหายสูญ ใหแก
ตนเอง (คือ) เมื่อจะอํานวยความไมหายสูญก็จะตกไปในสัสสตะ เมื่อ
อํานวยความหายสูญ ก็จะตกไปในอุจเฉทะ เพราะเหตุไร เพราะไมมี
สิ่งอื่นจะเปนสิ่งติดตามมันไป ดังนมสมติดตามนมสด บุคคลนั้น เมื่อ
ถือวา ' สัตวเที่ยง ' ชื่อวาลาหลังอยู เมื่อถือวา ' สัตวขาดสูญ ' ชื่อวาเลย
ธงไป เหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสไววา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เทวดาและมนุษยทั้งหลายผูถูกทิฏฐิคตะ (ความเห็นไป คือเห็นวิปลาส)
๒ อยางกลุมรุม (ครอบงํา) แลว พวกหนึ่งลาหลังอยู พวกหนึ่งเลย
ธงไป ฝายพวกมีจักษุ (คือปญญา) ทั้งหลายยอมเห็น (ความจริง)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งลาหลังอยูเปน
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย (พวกหนึ่ง) มีภพเปน
ที่ยินดี พอใจใยภพ บันเทิงใจในภพ เมื่อธรรมเพื่อความดับแหงภพ
อันเราแสดงอยู จิตของเทวดาและมนุษยนั้นไมแลนไป (ตาม
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กระแสธรรม) ไมเลื่อมใส ไมยงั้ หยุด ไมนอมใจลง (เชื่อ) อยางนี้
แล ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งลาหลังอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งเลยธงไปเปน
อยางไร ก็แลเทวดาและมนุษยพวกหนึ่ง ระอา ขยะแขยง รังเกียจภพ
นั่นแล ยินดีนักซึ่งวิภพ (ความขาดสูญ) เปนเหตุ (ให) กลาววา
" ทานผูเจริญทั้งหลาย นัยวา อัตตานี้ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกไป
ยอมขาด ยอมสูญ ยอมไมมี (อีก) เบื้องหนาแตตายไป ความขาดสูญ
นั่นเปนธรรมชาติละเอียด ความขาดสูญนั่นเปนธรรมชาติประณีต ความ
ขาดสูญนั่นเปนธรรมชาติแทจริง อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและ
มนุษยพวกหนึ่งเลยธงไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ฝายพวกผูมีจักษุยอมเห็นเปนอยางไร ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอ มเห็นภูต (คือเบญจขันธหรือนาม
รูป) โดยความเปนภูต (คือไมเห็นเปนสัตวเปนบุคคล) ครั้นเห็นภูต
โดยความเปนภูตแลว ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อเบื่อหนาย เพื่อหายยินดี
เพื่อดับไปแหงภูต อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ฝายพวกที่มีจักษุยอมเห็น "
ดังนี้
เพราะเหตุนั้น ไมยนตรเปนของวางเปลา (จากตัวตน) ไมมี
ชีวะ ไมมคี วามดําริ แตทวามันเดินก็ได หยุดก็ได ปรากฏเหมือนของ
มีความดําริมีความพยายาม ดวยอํานาจการประกอบกันเขาแหงไม กับ
เชือก (ชัก) ฉันใด แมนามและรูปนี้บัณฑิตก็พึงเห็นวาเปนสิ่งวางเปลา
ไมมีชีวะ ไมมีความดําริ แตทวามันเดินก็ไดหยุดก็ได ปรากฏเหมือน
*

* ขุ. อิติ. ๒๕/๒๖๓
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สิ่งมีความดําริ มีความพยายาม ดวยอํานาจการประกอบกันและกันเขา
ฉันนั้น เพราะฉะนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา
"นามและรูป (เทานั้น) มีอยูในโลกนี้โดย (ปรมัตถ)
สัจจะ ก็แลในนามและรูปนั้น สัตวและคนไมมีเลย
นามและรูปนี้เปนของวางเปลา อันเปนปจจัยปรุงแตง
ขึ้น เหมือนยนตร มันเปนกองทุกข เปนเชนกับ
(กอง) หญาและฟน"
อนึ่ง นามรูปนั่นจะควร (อธิบาย) ใหแจมแจงดวยอุปมาดวย
ไมยนตรเพียงเทานั้นหามิได บัณฑิตควร (อธิบาย) ใหแจมแจงแมดวย
อุปมาอื่น ๆ (อีก) มีกําออเปนตน จริงอยู เมื่อกําออ ๒ กําเขาตั้ง
พิงกันไว มันตางค้ํากันไว เมื่อกําหนึ่งลม อีกกําหนึ่งก็ลมดวย ฉันใด
นามและรูปในปญจโวการภพ ก็อาศัยกันและกันเปนไป ตางค้ําจุนกัน
ไว เมื่ออยางหนึ่งลมดวยอํานาจมรณะ อีกอยางหนึ่งก็ลมดวย ฉันนั้น
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา
"นามและรูปเปนคูกัน ทั้งคูอ าศัยกันและกัน
เมื่ออยางหนึ่งแตก ก็แตกทั้งคูตามปจจัย"
อนึ่ง เมื่อเสียงอาศัยกลองที่คนตีดวยไมเปนไปอยู กลองก็อันหนึ่ง
เสียงก็อันหนึ่ง กลองและเสียงมิไดปนกัน กลองวางจากเสียง เสียงก็
วางจากกลองฉันใด เมื่อนามอาศัยรูปกลาวคือ (หทัย) วัตถุ ทวาร
และอารมณเปนไปอยู รูปก็อันหนึ่ง นามก็อันหนึ่ง นามและรูปมิได
ปนกัน นามวางจากรูป รูปก็วางจากนาม ฉันนั้นเหมือนกัน เปนแต
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วานามอาศัยรูปเปนไป ดังเสียงอาศัยกลองเปนไปฉะนั้น เพราะฉะนั้น
พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา
ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่ ๕ มิไดเกิดแตตา
มิไดเกิดแตรูป และมิไดเกิดในระหวางตาและรูป
ทั้งสอง มันเปนสังขตะ อาศัยเหตุเกิดขึ้น เปรียบ
เหมือนกลองถูกตี เสียงก็เกิดขึ้นฉะนั้น.
ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่ ๕ มิไดเกิดแตหู
มิไดเกิดแตเสียง และมิไดเกิดในระหวางหูและ
เสียงทั้งสอง ฯ ล ฯ
ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่ ๕ มิไดเกิดแตจมูก
มิไดเกิดแตกลิ่น และมิไดเกิดในระหวางจมูกและ
กลิน่ ทั้งสอง ฯ ล ฯ
ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่ ๕ มิไดเกิดแตลิ้น
มิไดเกิดแตรส และมิไดเกิดในระหวางลิ้นและรส
ทั้งสอง ฯ ล ฯ
ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่ ๕ มิไดเกิดแตกาย
มิไดเกิดแตผัสสะ และมิไดเกิดในระหวางกายและ
ผัสสะทั้งสอง ฯ ล ฯ
สังขตธรรมทั้งหลาย มิไดเกิดแตวัตถุรูป (คือ
หทัย) ทั้งมิไดออกจากธรรมายตนะทั้งหลายดวย
มันเปนสังขตะ อาศัยเหตุเกิดขึ้น เปรียบเหมือน
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เมื่อกลองถูกตี เสียงก็เกิดฉะนั้น"
อนึ่งเลา ในนามและรูปนี้ นามไมมีเดช (อํานาจ) ไมอาจเปน
ไปดวยเดชของตนได ขบเคี้ยวไมได ดื่มไมได พูดไมได สําเร็จอิริยาบถ
ไมได แมรปู ก็ไมมีเดช ไมอาจเปนไปดวยเดชของตน ทั้งความใคร
จะขบเคี้ยวของมันก็ไมมี ความใครจะดื่มก็ไมมี ความใครจะพูดก็ไมมี
ความใครจะสําเร็จอิริยาบถก็ไมมีเลย ที่แทนั้น รูปอาศัยนามเปนไป
นามก็อาศัยรูปเปนไป ก็แตเมื่อความใครจะขบเคี้ยว เมื่อความใครจะ
ดื่ม เมื่อความใครจะพูด เมื่อความใครจะสําเร็จอิริยาบถ ของนามมีอยู
รูปก็ขบเคี้ยว ก็ดื่ม ก็พดู ก็สําเร็จอิริยาบถ
อนึ่ง อาจารยทั้งหลายนําอุปมา (ตอไป) นีม้ าอางไว เพื่อยัง
ความขอนี้ใหแจมแจง (ยิ่งขึ้นวา) เหมือน (คนพิการ ๒ คน) คนหนึ่ง
ตาบอดแตกําเนิด คนหนึ่งเปนคนงอย ใครจะหลีกไปสูทิศ (คือคิดจะ
เดินทาง) คนบอดแตกําเนิดจึงพูดกะคนงอยดังนี้วา "แนะภเณ ขานะ
สามารถใชเทาได แตตาที่จะใชดูที่เรียบของขาไมมี" ขางคนงอย
ก็พูดกะคนตาบอดดังนี้วา "เออภเณ ขาทีสามารถใชตาได แตตนี ที่จะ
กาวหรือถอยของขาไมมี" คนตาบอดนั้นดีใจจึงคนงอยขึ้นบา คน
งอยนั่งบนบาของคนตาบอด (คอย) บอกดังนี้วา "หลีกซาย ไวขวา
หลีกขวา ไวซาย" (คนตาบอดทําตามคนงอยบอก พากันไปได) ใน
สองคนนั้น ขางคนตาบอดก็ไมมีเดช ออนแอ ไปดวยเดชของตนก็หาไม
ไปไดดวยพละของตนก็หาไม คนงอยเลาก็ไมมีเดช ออนแอ ไปไดดวย
เดชขอบตนก็หาไม ไปไดดวยพละของตนก็หาไม แตการอาศัยกันและ
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กันไปของเขาทั้งสองนั้นเปนไปไมไดก็หาไม ฉันใด แมนามก็ไมมีเดช
เกิดขึ้นดวยเดชของตนก็หาไม เปนไปในกิริยานั้น ๆ ก็หาไม รูปเลา
ก็ไมมีเดชเกิดขึ้นดวยเดชของตนก็หาไม เปนไปในกิริยานั้น ๆ ก็หาไม
แตความอาศัยกันและกันเกิดขึ้นหรือเปนไป แหงนามและรูปนั้น ไมมีก็
หาไม เพราะเหตุนั้น พระอาจารยทั้งหลายจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา
"ธรรมทั้งหลายเปนสังขตะ ออนแอโดยลําพัง
ตน เกิดดวยพละของตนไมได ทั้งตัง้ อยูดวยกําลัง
ของตนก็ไมไดดวย
มันมีปกติเปนไปตามอํานาจ
ของธรรมอื่นเกิดขึ้น (คือ) ธรรมเหลานี้เกิดเพราะ
มีธรรมอื่นเปนปจจัย ตัง้ ขึ้นพรอมเพราะมีธรรมอื่น
เปนอารมณ และอันอารมณและปจจัยทั้งหลาย ซึ่ง
เปนธรรมอื่นใหเปน (คือใหเกิด) ขึ้น
คนทั้งหลาย อาศัยเรือไปในทะเลไดฉันใดก็ดี
นามกายก็อาศัยรูปเปนไปไดฉันนั้นนั่นแล เรือ
อาศัยคนทั้งหลายไปในทะเลไดฉันใด รูปกายก็
อาศัยนามเปนไปไดฉันนั้นเหมือนกัน คนทั้งหลาย
และเรือทั้งสองฝายตางอาศัยกันไปในทะเลได ฉันใด
นามและรูปทั้งสอง ก็เปนธรรมอาศัยกันและกัน
(เปนไป) ฉันนัน้ "
ความเห็นนามรูปตามเปนจริง อันครอบงําเสียซึ่งสัตตสัญญา ตั้ง
อยูในอสัมโมหภูมิ แหงพระโยคาวจรผูกําหนดนามรูปโดยนัยตาง ๆ ดัง
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พรรณนามาฉะนี้ บัณฑิตพึงทราบวาชื่อ ทิฏฐิวิสุทธิ คําวา ' นามรูปววัฏฐาน - ความกําหนดนามรูป ' ก็ดี คําวา ' สังขารปริเฉท - กําหนด
สังขาร ' ก็ดี ก็เปนคําเรียก นามรูปยาถาวทัสนะ (ความเห็นนามรูป
ตามเปนจริง) นั่นเอง
ปริเฉทที่ ๑๘ ชื่อ ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ
ในอธิการแหงปญญาภาวนา
ในปกรณวิสุทธิมรรค
อันขาพเจาทําเพื่อประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน
ดังนี้
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กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ
สวนญาณอันขามความสงสัยในอัทธา ๓ เสียได ดวยการกําหนด
จับปจจัยของนามรูปนั่นแหละ แลวแลตั้งอยู ชื่อวา กังขาวิตรณวิสุทธิ
[รําพึงถึงเหตุปจจัยของนามรูป]
ภิกษุผูใครจะยังกังขาวิตรณวิสุทธินั้นใหถงึ พรอม ยอมรําพึงถึง
การหาเหตุปจจัยของนามรูปนั้น ประดุจแพทยผูฉลาด เห็นโรคแลวยอม
หาสมุฏฐานของมันฉะนั้น หรืออนึง่ ประดุจบุรุษ (ผูมีน้ําใจ) มักสงสาร
พบเด็กออนตัวเล็ก ๆ ยังนอนแบ นอนอยูที่ถนนแลวยอมรําพึงถึงมารดา
บิดาของเด็กนั้น ดวยคิด (ถามในใจ) วา ' นี่ลูกนอยของใครเลาหนอ '
ฉะนั้น
เบื้องแรกทีเดียว ภิกษุนั้นยอมใครครวญดังนี้วา "นามรูปนี้
กอนอื่น มิใชสิ่งที่ไมมีเหตุ เพราะมันถึงซึ่งความเปนเชนเดียวกันทุกแหง
ทุกเมื่อ และทุกอัน มิใชเปนสิ่งมีปจจัยภายนอกมีอิศวรเปนตนเปน
เหตุ เพราะไมมีสิ่งทั้งหลายมีอิศวรเปนตนเหนือกวานามรูปไป เพราะ
แมชนเหลาใดกลาวเพียงแตนามรูปนั่นเอง วาเปนอิศวรเปนตน นาม
รูปกลาวคืออิศวรเปนตนของชนเหลานั้นก็ตอง (กลาย) เปนสิ่งไมมีเหตุ
ไป เพราะเหตุนั้น อันเหตุปจจัยทั้งหลายของนามรูปนั้นนาจะพึงมี
(ก็แลว) เหตุปจจัยเหลานั้น ไดแกอะไรเลาหนอ"
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[กําหนดจับเหตุปจจัยของนามรูป นัยที่ ๑]
ภิกษุนั้นครั้นรําพึงถึงเหตุปจจัยทั้งหลายของนามรูปอยางนี้แลว
ยอมกําหนดจับเหตุปจจัยของรูปกายนี้กอนดังนี้วา "กายนี้เมื่อเกิด หาได
เกิดในภายใน (กลีบ) ดอกไมมีอุบล (บัวสาย) ปทุม (บัวกานสีแดง)
บุณฑริก (บัดกานสีขาว) และโสคันธิกะ (บัวเผื่อนสีขาว) เปนตน
ไม หาไดเกิดในภายในรัตนชาติมีมณีและมุกดาหารเปนตนไม ที่แท
เกิดอยูในระหวางกระเพาะอาหารใหมและกระเพาะอาหารเกา หันกลัง
ทางหนาทอง หันหนาทางกระดูกสันหลัง มีไสใหญและไสนอยลอมอยู
ตัวมันเองก็เปนสิ่งปฏิกูลมีกลิ่นเหม็นนาเกลียด (ยังอยู) ในโอกาสที่ปฏิกูล
มีกลิ่นเหม็นนาเกลียด เปนที่คบแคบยิ่งนัก ราวกะตัวหนอนเกิดอยู
ในปลาเนา ขนมบูด บอน้ําโสโครก และหลุมน้ําครําเปนตนฉะนั้น
ธรรม ๕ ประการ เปนเหตุปจจัยของรูปกายนั้นที่เกิดอยูอยางนั้นคือ
ธรรม ๔ นี้ คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม จัดเปนเหตุ
เพราะเปนตัวทําใหเกิด อาหารจัดเปนปจจัยเพราะเปนตัวอุดหนุน
อนึ่ง ในธรรม ๕ นั้น ธรรม ๓ มีอวิชชาเปนตน เปนที่อาศัย (เกิด)
ของกายนี้ ดังมารดาเปนที่อาศัย (เกิด) ของทารก กรรมเปนตัวยัง
กายนี้ใหเกิด ดุจบิดายังบุตรใหเกิด อาหารเปนตัวอุมชูกายนี้ไว
เสมือนพี่เลี้ยงอุมทารกฉะนั้น" ครั้นทําการกําหนดจับปจจัยของรูปกาย
ไดอยางนี้แลว ยอมทําการกําหนดจับปจจัยของนามกายตอไปโดยนัยวา
"จักขุวิญญาณอาศัยจักษุและรูปเกิดขึ้น " ดังนี้เปนตน
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[ความสงสัย ๑๖ ประการ]
ภิกษุนั้นเห็นความเปนไปแหงนามรูปโดยปจจัยอยางนี้แลว ยอม
สังเกตเห็นไดเองวา "นามรูปนี้เปนไปอยูในกาลบัดนี้ฉันใด แมใน
กาลอดีตมันก็เปนไปแลวโดยปจจัย ในกาลอนาคตเลามันก็จักเปนไป
โดยปจจัยฉันนั้น " เมื่อเธอสังเกตเห็นเองอยูอยางนั้น ความสงสัย
ปรารภสวนเบื้องตน (คืออดีต) ๕ ประการที่กลาวไว (ในบาลี) วา
"ในอดีตกาล
เราไดมีไดเปนมาแลวหรือหนอ
"
เราไดมีมไิ ดเปนหรือหนอ
"
เราไดเปนอะไรหนอ
"
เราไดเปนอยางไรหนอ
"
เราไดเปนอะไรแลวเปนอะไรหนอ"
ดังนี้นั้นใด แมความสงสัยปรารภสวนเบื้องปลาย (คืออนาคต)
๕ ประการที่กลาวไว (ในบาลี) วา
"ในอนาคตกาล
เราจักมีจกั เปนหรือหนอ
"
เราจักไมมีไมเปนหรือหนอ
"
เราจักเปนอะไรหนอ
"
เราจักเปนอยางไรหนอ
"
เราจักเปนอะไรแลวเปนอะไรหนอ"
ดังนี้นั้นใด แมความสงสัยปรารภปจจุบัน ๖ ประการ ที่กลาว
(ในบาลี) วา
อนึ่ง หรือวาบุคคลเปนผูมีความสงสัยในภายใน (ตนของตน)
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ปรารภปจจุบันกาล บัดนี้วา
เรามีอยูเปนอยูหรือหนอ
เราไมมีอยูไมเปนอยูหรือหนอ
เราเปนอะไรอยูหนอ
เราเปนอยางไรอยูหนอ
สัตวผูนี้มาแตไหนหนอ
สัตวผูนั้นจักเปนผูไปที่ไหน (หนอ) "
ดังนี้นั้นใด ความสงสัยทั้งปวงนั้น เธอยอมละได
[กําหนดปจจัยของนามรูป นัยที่ ๒]
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง เห็นปจจัยของนาม ๒ ประการโดยเปนสาธารณปจจัยและอสาธารณปจจัย เห็นปจจัยของรูป ๔ ประการ โดยเปน
กรรมปจจัยเปนตน แทจริง ปจจัยของนามมี ๒ ประการ คือสาธารณะ
และอสาธารณะ ในปจจัย ๒ นั้น ทวาร ๖ มีจักษุเปนตน อารมณ ๖
มีรูปเปนตน เปนสาธารณปจจัยของนาม ธรรมมีมนสิการเปนตน
อันเปนไป (ตอ) แตจักษุและรูปเปนตนนั้น เปนอสาธารณปจจัย
ของนามแมทุกประการ โดยประเภทมีนามที่เปนกุศลเปนตน จริงอยู
๑

๒

๑. มหาฎีกาติงวา อยุตฺต ปเนต เรื่องสงสัยตัวเองนี้ไมเขาทีเลย ตัวมีอยูโทนโท ยังจะสงสัยวา
ตัวมีหรือไมมี ตัวเปนอะไร เปนอยางไร เชนวาเปนคฤหัสถเปนบรรพชิต เปนหญิงเปนชย
และสูงต่ําดําขาวอยางไร ก็ลวนโทนโทอยูท ั้งนั้น สงสัยทําไม ฯลณ แตลงทายก็สรูปวา อยา
ไปคิดเลยวาเขาทีไมเขาที มันเปนเรื่องของปุถุชนโง ๆ ซึ่งเหมือนคนบา คิดสงสัยไปไดแปลก ๆ
ทั้งนั้นแหละ
๒. มหาฎีกาวา ละไดตอนนี้ ยังเปนวิกขัมภนปหานเทานั้น
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ธรรมมีโยนิโสมนสิการและสัทธัมมสวนะเปนตน เปนปจจัยของนาม
ที่เปนกุศลอยางเดียว ธรรมฝายที่ตรงกันขามก็เปนปจจัยของนามที่เปน
อกุศล ธรรมมีกรรมเปนตนปจจัยของนามที่เปนวิบาก ธรรมมี
ภวังคเปนตนปจจัยของนามที่เปนกิริยา แล
สวนธรรม ๔ ประการมีกรรมเปนตนนี้ คือ กรรม จิต ฤดู
อาหาร เปนปจจัยของรูป ในธรรม ๔ ประการนั้น กรรมที่เปน
อดีตเทานั้นเปนปจจัยของรูปที่เปนกรรมสมุฏฐาน จิตที่เกิดขึ้นอยูเปน
ปจจัยของรูปที่เปนจิตตสมุฏฐาน ฤดูและอาหารเปนปจจัยของรูปที่เปน
อุตุสมุฏฐานและอาหารสมุฏฐานในฐิติขณะ แล
ภิกษุรปู หนึ่งทําการกําหนดปจจัยของนามรูปโดยนัยดังกลาวมาฉะนี้
ภิกษุนั้นครั้นเห็นความเปนไปแหงนามรูปโดยปจจัยอยางนั้นแลว ยอม
สังเกตเห็นบอกวา "นามรูปนี้เปนไปโดยปจจัยอยูในกาลบัดนี้ฉันใด แม
ในกาลอดีตมันก็เปนไปแลวโดยปจจัย ในกาลอนาคตเลามันก็จักเปนไป
โดยปจจัยฉันนั้น" ความสงสัยในกาลทั้ง ๓ เธอผูสังเกตเห็นเองอยู
อยางนั้นก็ละไดโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล
[กําหนดปจจัยของนามรูป นัยที่ ๓]
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง เห็นความถึงซึ่งชราแหงสังขารทั้งหลายที่ไดแก
นามรูปเหลานั้นนั่นแหละ และความสลายไปแหงสังขารทั้งหลายที่ชรา
แลว ทําการกําหนดจับปจจัยของนามรูปทางปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม
อยางนี้วา อันชราและมรณะแหงสังขารทั้งหลายนี้ เมื่อชาติมี จึงมี
ชาติ เมื่อภพมี จึงมี ภพ เมื่ออุปาทานมี จึงมี อุปาทาน เมื่อตัณหามี
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จึงมี ตัณหา เมื่อเวทนามี จึงมี เวทนา เมื่อผัสสะมี จึงมี ผัสสะ
เมื่อสฬายตนะมี จึงมี สฬายตนะ เมื่อนามรูปมี จึงมี นามรูป เมือ่
วิญญาณมี จึงมี วิญญาณ เมื่อสังขารทั้งหลายมี จึงมี สังขารทั้งหลาย
เมื่ออวิชชามี จึงมี " ดังนี้ ครั้นแลวความสงสัยเธอก็ละไดโดยนัยที่
กลาวแลวนั่นแล
[กําหนดปจจัยของนามรูป นัยที่ ๔]
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง กําหนดปจจัยของนามรูปทางปฏิจจสมุปบาท
โดยอนุโลมที่ไดแสดงใหพิสดารมาแลวแตกอนวา "ดังนี้แล สังขาร
ทั้งหลายมีเพราะปจจัยคืออวิชชา " ดังนี้เปนตน ครั้นแลวความสงสัย
เธอก็ละไดโดยนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน
[กําหนดปจจัยของนามรูป นัยที่ ๕]
ภิกษุอีกรูปหนึ่งทําการกําหนดจับปจจัยของนามรูปทางกรรมวัฏ
และวิปากวัฏอยางนี้วา "ธรรม ๕ ประการนี้ คือ ความหลงในบุริมกรรมภพเปนอวิชชา เจตนาอันประมวลไวในบุริมกรราภพเปนสังขาร
ความใครในบุริกรรมภพเปนตัณหา ความของแวะในบุริมกรรมภพ
เปนอุปาทาน เจตนาในบุริมกรรมภพเปนภพ เมื่อบุริมกรรมภพมี
อยู ยอมเปนปจจัยแหงปฏิสนธิใน (อุปบัติ) ภพนี้
ธรรม ๕ ประการนี้คือ ปฏิสนธิใน (อุปบัต)ิ ภพนี้เปนวิญญาณ

*

* มหาฎีกาวา กิเลสวัฏ ทานรวมไวในกรรมวัฏ เพราะกิเลสเปนสหายของกรรม
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ความกาวลง (ในครรภ) ใน (อุปบัติ) ภพนี้ เปนนามรูป ประสาท
ใน (อุปบัติ) ภพนี้ เปนอายตนะ ภาวะที่กระทบ (อารมณ)
ใน (อุปบัติ) ภพนี้ เปนผัสสะ ความเสวย (ผล) ใน (อุปบัติ)
ภพนี้ เปนเวทนา เมื่ออุปบัติภพนี้มีอยู ยอมเปนปจจัย (คือเปนที่
อาศัยเปนไป ? ) แหงกรรมที่ทําไวกอน เพราะความที่อายตนะทั้งหลายงอมแลว ธรรม ๕ ประการนี้ คือ ความหลงในกรรมภพนี้เปน
อวิชชา ฯลฯ เจตนาในกรรมภพนี้ เปนภพ เมื่อกรรมภพนี้มีอยู
ยอมเปนปจจัยแหงปฏิสนธิในภพตอไป ดังนี้
[กรรมวิภาค]
[กรรมใหผลตามคราว ๔]
ในกรรและวิบากนั้น กรรม (วิภาคหนึ่ง) มี ๔ อยาง คือ
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม (กรรมใหผลในอัตภาพปจจุบัน) อุปปชชเวทนียกรรม (กรรมใหผลในอัตภาพถัดไป) อปราปริยเวทรียกรรม
(กรรมใหผลในภพตอ ๆ ไป ) อโหสิกรรม (กรรมเลิกใหผล)
ในกรรม ๔ นั้น ชวนเจตนาดวงแรกเปนกุศลหรืออกุศลก็ตาม ใน
จิต ๗ ดวงในชวนวิถีอันหนึ่ง ชื่อวาทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนั้นยอมใหวิบากในอัตภาพนี้เทานั้น แตเมื่อไมอาจ (ให
วิบาก) อยางนั้น ก็ไดชื่อ (คือกลายเปน) อโหสิกรรมไป
อันอโหสิกรรมยอมเปนดวยอํานาจติกะ (คือไมมีผลทั้ง ๓ กาล
ดังกลาวในบาลี ) นี้วา "วิบากของกรรมไมไดมีแลว วิบากของกรรม
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จักไมมี วิบากของกรรมไมมีอยู"
สวนชวนเจตนาดวงที่ ๗ อันยังผลที่มุงหมาย (เปนกุศลหรือ
อกุศลก็ตาม) ใหสําเร็จ ไดชื่อวาอุปปุชชเวทนียกรรม อุปปชชเวทนียกรรมนั้น ยอมใหวิบากในอัตภาพถัดไป เมื่อไมอาจ (ใหวิบาก)
อยางนั้น ก็ไดชื่อ (คือกลายเปน) อโหสิกรรมไป
ชวนเจตนา ๕ ดวง ในระหวางชวนเจตนา ๒ ดวงนั้น ชื่อวา
อปราปริยเทนียกรรม อปราปริยเวทนียกรรมนั้น ไดโอกาสเมื่อใด
ยอมใหวิบากเมื่อนั้นในอนาคต เมื่อความเปนไปแหงสงสารยังมีอยู
อปราปริยเวทนีกรรมนั้นยอมไมไดชื่อ (คือไมกลายเปน ) อโหสิกรรม
[กรรมใหผลตามลําดับ ๔]
กรรม ๔ อยางอีกวิภาคหนึ่ง คือกรรมที่เปนครุกกรรม (กรรม
หนัก) พหุลกรรม (กรรมหนา) อาสันนกรรม (กรรมใกลตาย)
กฏัตตาวาปนกรรม (กรรมสักวาทํา) ในกรรม ๔ นั้น กรรมเปนกุศล
หรือเปนอกุศลก็แลวแต ในกรรมหนักและไมหนัก กรรมใดหนักคือ
เปน (อนันตริย) กรรมมีมาตุฆาตเปนตนก็ดี เปนมหรคตกรรมก็ดี
กรรมที่หนักนั่นแหละยอมใหผลกอน
แมในกรรมหนาและไมหนาก็อยางนั้น กรรมใดหนา (คือทํามาก)
เปน (ฝายกุศล) เชนความมีศีลงาม หรือเปน (ฝายอกุศล) เชน
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๓๑/๔๑๔
๒. สงฺขารปฺปวตฺติยา ในมหาฎีกา ทานผูชาํ ระบอกเชิงอรรถไววา ฉบับพมาเปน สสารปฺปวตฺติยา
เห็นวาปาฐะฉบับพมาไดความดีกวา จึงแกและแปลตามฉบับพมา
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ความมีศีลทรามก็ตาม กรรมหนานั้นแหละยอมใหผลกอน
กรรมที่บุคคลระลึกไดในเวลาใกลตาย ชื่อวาอาสันนกรรม อัน
บุคคลผูใกลตายอาจระลึกถึงกรรมอันใดได เขายอม (ไป) เกิดดวย
กรรมอันเปนนั้นนั่นแล
สวนกรรมนอกจากกรรม ๓ อยางนั้น ที่ไดอาเสวนะบอย ๆ ชื่อวา
กฏัตตาวาปนกรรม ในเมื่อกรรม ๓ อยางนั้นไมมี มันก็ฉุดไปสู
ปฏิสนธิได
[กรรมใหผลตามกิจ ๔]
กรรม ๔ อยาง อีกวิภาคหนึ่ง คือ ชนกกรรม (กรรมแตงให
เกิด) อุปถัมภกกรรม (กรรมสนับสนุน) อุปปฬกกรรม (กรรม
บีบคั้น) อุปฆาตกกรรม (กรรมตัดรอน) ในกรรม ๔ อยางนั้น
กรรมทีช่ ื่อชนกกรรม เปนไดทั้งกุศลทั้งอกุศล ชนกกรรมนั้นยอมยัง
วิบากขันธ ทั้งที่เปนกามาวจร และรูปวจร อรูปาวจรใหเกิด ทั้งใน
ปฏิสนธิกาลทั้งในปวัตกาล สวนอุปถัมภกกรรมไมอาจยังวิบากใหเกิด
(เปนแต) เมื่อปฏิสนธิ อันกรรมอื่นใหแลว ยอมเขาสนับสนุนสุข
หรือทุกข ที่เกิดขึ้นในวิบาก (ขันธ) ที่กรรมอื่นใหเกิดแลว ให
(สุขและทุกขนั้น ) เปนไปนาม อุปปฬกกรรม เมื่อปฏิสนธิอัน
*

* กฏิตตาวาปกรรมนี้ หวังไววาจะไดพบคําอธิบายอยางชัดเจน ในคัมภีรวิสุทธิมรรคนี้
แตผิดหวัง อยากจะวาทานไมไดอธิบายอะไรเลย ซ้ํามีคําวา "ไดอาเสวนะบอย ๆ " เขาอีก ยิ่งทํา
ใหงง เพราะถาไดอาเสวนะบอย ๆ (คือทําจนช่ํา ?) แลวจะตางกับพหลกรรมอยางไร ? มหาฎีกา
ก็ไมพูดถึงเสียเลยดวย (แตจะไดแกกรรมทีท่ ําโดยไมเจตนา ตรงกับคําวาพุงหอกเขารก)
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กรรมอื่นใหแลว ยอมบีบยอมคั้นสุขหรือทุกขที่เกิดขึ้นในวิบาก (ขันธ)
ที่กรรมอื่นใหเกิดแลว มิให (สุขและทุกขนั้น ) เปนไปนาน ฝาย
อุปฆาตกรรม ตัวเองเปนกุศลก็ดี เปนอกุศลก็ดี ยอมตัดรอนกรรม
อื่นที่กําลังนอย (กวา) หามกันวิบากของกรรมอื่นนั้นเสียแลวเปดชอง
ใหแกวิบากของตน ก็แล เมื่อกรรมเปดชองใหอยางนั้นแลว วิบาก
นั้นก็เรียกไดวาเกิดขึ้นแลว
ความแตกตางแหงกรรม และความแตกตางแหงวิบาก แหง
กรรม ๑๒ อยาง ดังกลาวมานี้ ยอมปรากฏโดยสภาพอยางถองแทแก
กรรมวิบากญาณของพระพุทธทั้งหลายเทานั้น ไมสาธารณกับพระสาวก
ทั้งหลาย ทั้งความแตกตางแหงกรรม และความแตกตางแหงวิบาก
วิปสสกภิกษุ (ผูเห็นแจงดวยการบําเพ็ญวิปสสนา) จะพึงรูได (ก็แต)
โดยเอกเทศ เพราะเหตุนั้น ความแปลกกันแหงกรรมนี้ ก็นับวา
เปนอันไดประกาศแลว ดวยการแสดงกรรมแตเพียงที่เปนมุข ดวย
ประการฉะนี้
ภิกษุรปู หนึ่งทําการกําหนดจับปจจัยของนามรูปทรงกรรมวัฏ และ
วิปากวัฏอยางนี้ โดยผนวกกรรม ๑๒ อยางนี้ เขาในกรรมวัฏ ดวย
*

* กมฺมนฺตร มหาฎีกาแกวา กมฺมวิเสโส กมฺมาน พลกพลเภโท- ความแปลกกันแหงกรรม
คือความแตกตางเปนแรงและไมแรงแหงกรรม วิปากนฺตร ทานก็แกวา วิปารวิเสโส ตสฺส
หีนปฺปณีตตาทิเภโท - ความแปลกกันแหงวิบาก คือ ความแตกตางเปนอยางเลว และประณีต
เปนตน แหงวิบากนั้นดังนี้ ก็เปนอันไดความวา อนฺตร ศัพทในที่นี้ แปลวา ความแปลกกัน
ความแตกตางกัน นั่นเอง
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ประการฉะนี้
ภิกษุนั้น เห็นความเปนไปแหงนามรูปโดยปจจัยทางการวัฏ
และวิปากวัฏ ดังกลาวมานี่แลว ยอมพิจารณาเห็นเองวา "นามรูปนี้
เปนไปโดยปจจัยดวยอํานาจกรรมวัฏ และวิปากวัฏในกาลบัดนี้ ฉันใด
แมในกาลอดีต ก็เปนไปโดยปจจัย ดวยอํานาจกรรมวัฏและวิปากวัฏ
มาแลว ในกาลอนาคตเลา ก็จักเปนไปโดยปจจัยดวยอํานาจกรรมวัฏ
และวิปากวัฏก็ดี ฉันนั้นเหมือนกัน กรรมและวิบากขอกรรมก็ดี กรรมวัฏและวิปากวัฏก็ดี กรรมประวัต (ความหมุนไปแหงกรรม) และ
วิปากประวัต (ความหมุนไปแหงวิบาก) ก็ดี กรรมสันติ (ความ
สืบเนื่องแหงกรรม) และวิปากสันตติ (ความสืบเนื่องแหงวิบาก)
ก็ดี กิริยาและผลแหงกิริยาก็ดี ยอมเปนไปโดยนัยดังนี้
"วิบากทั้งหลายยอมเปนไปเพราะกรรม วิบากมี
กรรมเปนแดนเกิด ภพใหมยอมมี เพราะกรรม
โลกยอมหมุนไปดังนี้"
เมื่อเธอพิจารณาเห็นอยางนี้อยู ความสงสัยปรารภสวนเบื้องตนเปน
อาทิ ที่กลาว (ในบาลี) โดยนัยวา "(ในอดีตกาล) เราไดมี ได
เปนมาแลวหรือหนอ " เปนตนนั้นใด ความสงสัยทั้งปวงนั้น เธอ
ยอมละเสียได ปรากฏอยูแ ตนามรูปอันเปนไปในกําเนิด คติ ฐิติ
และนิวาสทั้งปวง ดวยอํานาจความสืบเนื่องกันแหงเหตุและผลเทานั้น
เธอไมเห็นผูสรางนอกเหนือไปจากเหตุ ไมเห็นผูเสวยผล นอกเหนือ
ไปจากความเปนไปแหงวิบากเลย ก็เปนอันเธอเห็นอยางดีดวยปญญา
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อันชอบวา "เมื่อเหตุมีอยู บัณฑิตทั้งหลาย ก็กลาวโดยคําเพียงเปน
สมญาวา "ผูสราง" เมื่อความเปนไปแหงวิบากมีอยู บัณฑิตทั้งหลาย
ก็กลาวโดยคําเพียงเปนสมญาวา "ผูเสวย (ผล)" เทานั้นเอง เพราะ
เหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา
ผูสรางกรรมไมมี ผูเสวยก็ไมมี (เปนแต)
ธรรมลวน ๆ ยอมเปนไป ความเห็นดังนี้นี่ เปน
ความเห็นชอบ
เมื่อกรรมและวิบากพรอมทั้งเหตุเปนไปอยูอยาง
นั้น เบื้องตน เบื้องปลาย ใคร ๆ รูไมได ดังกอน
หลังแหงพืชและตนไมเปนตน ซึ่งใคร ๆ รูไมได
(วาพืชเกิดกอนตนหรือตนเกิดกอนพืช) ฉะนั้น
แมในอนาคตกาล เมื่อสงสารยังมีอยู ความจะไม
เปนไป (แหงกรรมและวิบาก) ก็ยังมองไมเห็น
(มันตองเปนไป เปนแนแท)
พวกเดียรถีย ไมรูความขอนี้ จึงไมเปน สยวสี
(คือ ไมมีอํานาจในตน แตตกอยูในอํานาจความ
ยึดถือผิด ๆ) ควาเอาสัตสัญญา (สําคัญวามีสัตว
บุคคล) เขา แลวก็มีความเห็นไปวา เที่ยง (บาง)
วา ขาดสูญ (บาง) ถือทิฏฐิ ๖๒ ขัดแยงกันและ
กัน เขาทั้งหลายถูกเครื่องมัดคือทิฏฐิมัดไว ลอง
ลอยไปตามกระแสน้ําคือตัณหา เขาทั้งหลายลอง
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ลอยไปตามกระแสน้ําคือตัณหาอยู จึงไมพน จาก
ทุกขไปได
ภิกษุพุทธสาวกรูดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งความ
ดังกลาวมาดังนี้นี่แลว จึงแทงตลอดปจจัย (ของ
นามรูป) อันลึกละเอียด (และ) วางเปลาได
กรรมไมมีอยูในวิบาก วิบากเลาก็ไมมีอยูใน
กรรม ทั้งสองวางจากกันและกัน แตวาเวนกรรม
เสีย ผลก็ไมมี
เปรียบเหมือนไฟไมมีในดวงสูรย ไมมีในแกว
(สูรยกานต) ไมมใี นโคมัย (คือมูลโคแหงใช
เปนเชื้อไฟ) ภายนอกวัตถุทั้ง ๓ นั้น มันก็ไมมี
แตมนั เกิดดวยสัมภาระทั้งหลาย (คือวัตถุ ๓ อยาง
นั้นรวมกันเขา) ฉันใด วิบากยอมหาไมไดใน
ภายในกรรม แมภายนอกกรรมก็หาไมได กรรม
เลาก็ไมมีอยูใ นวิบากนั้น กรรมนั้นวางจากผล
ผลก็ไมมีอยูใ นกรรม แตวาผลก็อาศัยกรรมนั่น
แหละ จึงเกิดขึ้น ฉันนั้น
แทจริง ในสังสารประวัตินี้ ผูสรางสงสาร จะ
เปนเทวดาหรือพรหมก็ตาม หามีไม (เปนแต)
ธรรมลวน ๆ ยอมเปนไป เพราะการรวมกันเขา
แหงเหตุเปนปจจัยแล
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เมื่อภิกษุนั้นทําการกําหนดจับปจจัยของนามรูปทางกรรมวัฏ และ
วิปากวัฏจนละความสงสัยในกาลทั้ง ๓ ไดอยางนี้แลว ธรรมทีเ่ ปนอดีต
อนาคตและปจจุบันทั้งปวง ก็ยอมเปนอันเธอรูไดดวยอํานาจจุติและ
ปฏิสนธิ ความรูของเธอนั้น เปนญาตปริญญา
(คือ) เธอรูอยางนี้วา "ขันธเหลาใด มีกรรมเปนปจจัยเกิด
แลวในอดีต ขันธเหลานั้นก็ดับไปแลวในอดีตนั้นเอง สวนขันธ
เหลาอื่นมีอดีตกรรมเปนปจจัย เกิดขึ้นในภพนี้ ธรรม (อะไรสัก)
สิ่งหนึ่งที่มาสูภพนี้จากอดีตภพหามีไม แมขันธทงั้ หลายที่เกิดเพราะ
กรรมปจจัยในภพนี้เลาก็จักดับ ขันธเหลาอื่น จักเกิดในภพใหม (ตอ
ไป) แมธรรม (อะไรสัก) สิ่งหนึ่ง ก็จักไมไปสูภพใหมจากภพนี้
ก็แตวา เปรียบเหมือนการสาธยายจากปากของอาจารย ยอมไมเขาไป
สูปากของอันเตวาสิก แตวาการสาธยายในปากของอันเตวาสิก จะ
เปนไปไมได เพราะการสาธยายจากปากของอาจารย ก็หามิได ฉันใด
น้ํามนต (ของหมอวิเศษ) ที่ผูแทนตัวดื่ม ยอมไมเขาสูทองของคน
มีโรค แตวาโรคของเขาจะไมหาย เพราะการดื่มน้ํามนตของผูแทนตัว
นั้นเปนปจจัยก็หามิได ฉันใด วิธีแตที่หนายอมไมไปสูเงาหนาในเครื่อง
สองหนาทั้งหลายมีหนาแวนเปนตน แตวาวิธีแตงจะไมปรากฏในเครื่อง
สองหนาเหลานั้น เพราะวิธีแตงนั้นเปนปจจัยก็หามิได ฉันใด เปลว
ประทีปของไส (ตะเกียง) อันหนึ่ง ยอมไมขามไปสูไสอันอื่น แตวา
เปลวประทีปจะไมเกิดในไสอันอื่นนั้น เพราะเปลวประทีปของไสอัน
*

* รูดวยอาการดังจะกลาวในตอนตอไป
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หนึ่งนั้นเปนปจจัย ก็หามิได ฉันใด ธรรมสักสิ่ง ยอมไมขามมาสูภพนี้
จากอดีตภพ หรือไมขามไปสูภพใหมจากภพนี้ แตวาขันธ อายตนะ
ธาตุ จะไมเกิดในภพนี้ เพราะขันธ อายตนะ ธาตุ ในอดีตภพเปน
ปจจัย หรือขันธ อายตนะ ธาตุ ในภพใหม จะไมเกิดเพราะขันธ
อายตนะ ธาตุ ในภพนี้เปนปจจัย ก็หามิได ฉันนั้นเหมือนกัน"
[คาถาสรูปเรื่องจุติปฏิสนธิจิต]
จักขุวิญญาณมีในลําดับแหงมโนธาตุ แตมันมิได
มาจากมโนธาตุ ทั้งมันไมเกิดในลําดับแหงมโนธาตุ
ก็หามิได ฉันใดก็ดี สันตติแหงจิตยอมเปนไปใน
ปฏิสนธิ ฉันนั้นเหมือนกัน จิตดวงกอน (คือ
จุตจิ ิต) แตกดับ จิตดวงหลัง (คือปฏิสนธิจิต)
ก็เกิด (ในลําดับ) ตอนั้น สิงขัดขวางของจิต
ทั้งสองนั้นไมมี ลูกคลื่นไมมแี กจิตทั้งสองนั้น จิต
อะไร ๆ มิไดไปแตจุติจิตนี้ แตปฏิสนธิจิตก็เกิด
ได (ตามปจจัย) แล
ญาณที่กําหนดจับปจจัยของนามรูป ของโยคาวจรภิกษุผูรูธรรม
ทั้งปวง ดวยอํานาจจุติและปฏิสนธิอยางนี้ ยอมเปนญาณถึงความมี
กําลังโดยอาการทั้งปวง ความสงสัย ๑๖ ประการ เธอก็ละไดอยางดี
ยิ่ง มิใชแตความสงสัย ๑๖ ประการนัน้ เทานั้น แมความสงสัย ๘
*

* อธิบายวา ปฏิสนธิจิต แมมิไดมาจากจุติจิต แตมันก็เกิดในลําดับแหงจุตินนั่ เอง ดุจจักขุวิญญาณมิไดมาจากกิรยิ ามโนธาตุ แตมันก็เกิดในลําดับกิริยามโนธาตุนั่นแหละ
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ประการ อันเปนไปโดยนัยวา "ภิกษุยอมสงสัยในพระศาสดา" ดังนี้
เปนตน ก็ละไดดวยเหมือนกัน ทิฏฐิ ๖๒ ยอมรํางับไป
ญาณอันขามความสงสัยในอัทธา ๓ เสียไดดวยการกําหนดจับปจจัย
ของนามรูปโดยนัยตาง ๆ ดังกลาวมานี้แลวแลตั้งอยู พึงทราบวาชื่อ
กังขาวิตรณวิสุทธิ คําวา ธรรมฐิติญาณ ก็ดี คําวา ยถาภูตญาณ ก็ดี
คําวา สัมมาทัสสนะ ก็ดี ก็เปนไวพจนของคําวา กังขาวิตรณวิสุทธิ
นั่นเอง จริงอยู คํา (ตอไป) นี้ พระสารีบุตรก็ไดกลาวไววา
"อวิชชาเปนปจจัย (คือเปนเหตุ) สังขารทั้งหลายเปนปจจัยสมุบัน
(คือเปนผล) ธรรมทั้งหลายนั้นเปนปจจัยสมุบัน (ดวยกันดวย เพราะ
อวิชชาก็มีปจจัยเหมือนกัน) ปญญาในการกําหนดจับปจจัยโดยนัย
ดังนี้เปนตน ชื่อวาธรรมฐิติญาณ (รูท ี่ตั้งแหงธรรม คือรูปจจยธรรม ?)"
(และกลาววา) ถามวา "ภิกษุมนสิการไปโดยความไมเที่ยง
ยอมรูยอมเห็นตามเปนจริง ซึ่งธรรมเหลาไหน สัมมาทัสนะยอมมี
อยางไร สังขารทั้งปวงยอมเปนอันภิกษุนั้นเห็นอยางดี โดยความไม
เที่ยง ไปตาแนวความรูเห็นตามเปนจริงนั้นอยางไร ความสงสัยเธอ
ยอมละไดในที่ไหน ภิกษุมนสิการไปโดยความเปนทุกข... โดยความ
เปนอนัตตา ยอมรูยอมเห็นตามเปนจริง ซึ่งธรรมเหลาไหน ฯลฯ
ความสงสัย เธอยอมละไดในที่ไหน ?"
ตอบวา "ภิกษุมนสิการไปโดยความไมเที่ยง ยอมรูยอมเห็นซึ่ง
*

* ขุ. ป. ๓๑/๗๒

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 40

นิมิตตะ (คือสังขาร ?) ตามเปนจริง เพราะความรูเห็นตมเห็นจริงนั้น
จึงเรียกสัมมาทัสนะ สังขารทั้งปวงยอมเปนอันภิกษุนั้นเห็นอยางดีโดย
ความไมเที่ยงไปตามแนวความรูเห็นตามเปนจริงนั้นอยางนี้ ความสงสัย
เธอยอมละไดในที่นี้ (คือในธรรมตามที่รูเห็น) ภิกษุมนสิการไป
โดยความเปนทุกข ยอมรูยอมเห็นตามเปนจริงซึ่งปวัตตะ (ความเปน
ไปแหงสังขาร ?) ตามเปนจริง... ภิกษุมนสิการไปโดยความเปน
อนัตตา ยอมรูยอมเห็นทั้งนิมิตตะทั้งปวัตตะตามเปนจริง เพราะความ
รูเห็นตามเปนจริงนั้น จึงเรียกสัมมาทัสนะ ธรรมทั้งปวง ยอมเปน
อันภิกษุนั้นเห็นอยางดี โดยความเปนอนัตตา ไปตามแนวความรูเห็น
ตามเปนจริงนั้นอยางนี้ ความสงสัย เธอละไดในที่นี้ (คือในธรรม
ตามที่รูเห็น)"
ถามวา "ยถาภูตญาณ (ความรูตามเปนจริง) อันใดก็ดี สัมมาทัสนะ (ความเห็นชอบ) อันใดก็ดี กังขาวิตรณา (ความขามเสียได
ซึ่งความสงสัย) อันใดก็ดี ธรรมเหลานี้มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะตาง
กัน หรือวามีอรรถอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ ?" ตอบวา
"ยถาภูตญาณอันก็ดี สัมมาทัสนะอันใดก็ดี กังขาวิตรณาอันใดก็ดี
ธรรมเหลานี้ มีอรรถเปนอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ" ดังนี้
ก็แลวิปสสกภิกษุผูประกอบดวยญาณนี้แลว นับวาเปนผูไดความ
*

* ขุ. ป. ๓๑/ ๓๙๔
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อุนใจ ไดที่พึ่งในพระพุทธศาสนา มีคติแนนอน ไดชื่อวาจูฬโสดาบัน
เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูมีความตองการดวยกังขาวิตรณวิสุธิ พึงเปนผูมีสติกําหนดจับปจจัย
ทั้งหลายแหงนามรูปโดยประการทั้งปวงทุกเมื่อ
เทอญ
ปริเฉทที่ ๑๙ ชื่อกังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ
ในอธิการแหงปญญาภาวนา
ในปกรณวิสัทธิมรรค
อันขาพเจาทําเพื่อประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน
ดังนี้

*

* ที่เติมคําวา นับวา ชื่อวา ก็เพราะยังไมไดบรรลุมรรคผลจริง ๆ เปนแตตั้งอยูใ นทางแหง
มรรคผล เมื่อไมเสื่อมจากกังขาวิตรณวิสุทธิ แมไมกาวหนาในปฏิปทายิ่งขึ้นไปก็ยอมจะเปนผูมีสคุ ติ
เปนเบื้องหนาเปนแนแท คลายพระโสดาบันซึ่งเปนผูสิ้นทุคติแลว จึงยกใหวาเปนจูฬโสดาบัน หรือ
จุลโสดาบัน - โสดาบันนอย หมายความวา นอง ๆ พระโสดาบันเขาไปนั่นแหละ
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มัคคามัคคญาณทัสนวิสุทธินิเทศ
สวนญาณอันรูธรรมที่เปนทรง และธรรมทีม่ ิใชทางวา "นี่เปน
ทาง นี้มิใชทาง " ดังนี้แลวแลตั้งอยู ชื่อวามัคคามัคคญาณทัสนวิสุทธิ
[นยวิปสนาหรือกลาปสัมมมสนะ]
พระโยคาวจรผูใครจะทํามัคคามัคคญาณทัสนาวิสุทธินั้นใหถึงพรอม
พึงทําโยคะในนยวิปสนา (เจริญวิปสนาดําเนินตามนัยพระบาลี) ที่
เรียก (อีกอยางหนึ่ง) วา กลาปสัมมสนะ (การพิจารณาเปน
กลาป ?) กอน (หากมีปญหาวา) เพราะเหตุไร ? พึงแกวา เพราะ
สําหรับผูลงมือทําวิปสนาแลว ในเมือ่ วิปสนูปกิเลสมีโอภาสเปนตนมีขึ้น
มัคคามัคคญาณทัสนะจึงมี แทจริง เมื่อวิปสนูปกิเลสทั้งหลายมีโอภาส
เปนอาทิเกิดขึ้นแลว มัคคามัคคญาณจึงมีแกพระโยคาวจรผูลงมือทํา
วิปสนา ก็เพราะกลาปสัมมสนะ เปนเบื้องตนของวิปสนา เพราะ
เหตุนั้น มัคคามัคคญาณนั้นทานจึงแสดงขึ้นไวเปนลําดับแหงกังขาวิตรณญาณ อนึ่ง เหตุใด เมื่อตีรณปริญญาเปนไปอยู มัคคามัคคญาณจึง
๑

๒

๑. สําหรับผูอาน ควรทราบไวในชั้นตนกอนวา วิปสนาปญญาที่ดําเนินไปตามวิถี ไมขอแวะกับ
วิปสนูปกิเลส ทานเรียกวา "ทาง" สวนวิปส นูปกิเลส ๑๐ มีแสงสวางเปนตนที่เกิดขึน้ ใน
ระยะนี้ เรียกวา "มิใชทาง"
๒. มหาฎีกาวา การพิจารณาโดยสังเขปธรรมอันเปนมากเชนแยกเปนอดีตอนาคต
ปจจุบัน... เขาเปนกลาป คือเปนกลุมเปนหมวด ชื่อวากลาปสัมมสนะ การเจริญวิปสนาพิจารณา
ธรรมทั้งหลายไปตามนัยบาลีสังเขปนั้นวา "รูปทุกชนิด... ไมเที่ยง.." เปนตน เรียกวานยวิปสนา
ก็วิปสนาอันเดียวกันนัน่ แหละ แตเรียกตางกันคือทางชมพูทวีปเรียก กลาปสัมมสนะ ทาง
ตามปณณิทวีปเรียก นยวิปส นา เพราะฉะนั้นจึงวา "ในนยวิปสนาทีเ่ รียกวากลาปสัมมสนะ"
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เกิดขึ้น และตีรณปริญญาเลาก็มีในลําดับแหงญาตปริญญา แมเพราะ
เหตุนั้น พระโยคีผูใครจะทํามัคคามัคคญาณทัสนวิสุทธินั้นใหพรอม
จึงตองทําโยคะในกลาปสัมมสนะกอน
[ปริญญา ๓]
(ตอไป) นี้เปนวินิจฉัยในปริญญาทั้งหลายนั้น ก็โลกิยปริญญา
มี ๓ คือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา และปหารปริญญา ซึ่งทานหมาย
เอากลาว (จําแนกญาณไวในปฏิสัมภิทามรรค) วา "อภิญญาปญญา
(ปญญาอันมุงหนารูไญยธรรม) จัดเปนญาณ เพราะอรรถคือรู (ธรรม
ที่ควรรู) ได ปริญญาปญญา (ปญญาอันกําหนดรูปริญไญยธรรม)
จัดเปนญาณ เพราะอรรถคือตัดสินได ปหานปญญา (ปญญาอันละ
ปหาตัพพธรรม) จัดเปนญาณ เพราะอรรถคือสละได" ดังนี้
ในปริญญา ๓ นั้น ปญหาอันเปนไปโดยกําหนดปจจัตตลักษณะ
(ลักษณะเฉพาะตัว) แหงธรรมทั้งหลายนั้น ๆ โดยนัยวา "รูปมีอัน
สลายไปไดเปนลักษณะ เวทนามีอันเสวย (รสอารมณ) ได เปน
ลักษณะ" ดังนี้เปนตน ชือ่ วา ญาตปริญญา สวนลักขณารัมมณิยวิปสนาปญญา (วิปสนาปญญาอันมีไตรลักษณเปนอารมณ) ที่เปนไป
โดยยกขึ้นสูสามัญลักษณะแหงธรรมทั้งหลายเหลานั้นแหละโดยนัยวา "รูป
ไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง " เปนตน ชื่อวาตีรณปริญญา สวนลักขณารัมมณิยวิปสนาปญญานั่นเอง ที่เปนไปดวยสามารถละวิปลาสสัญญามี
ความสําคัญวาเที่ยงเปนตนในธรรมทัง้ หลายนั้นแหละได ชื่อปหานปริญญา
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[ภูมิของปริญญา]
ภูมิ (คือชั้น) ของญาตปริญญา เริ่มตั้งแตสังขารปริเฉท
(กําหนดสังขารคือนามรูป) ไปจนถึงปจจยปริคหะ (กําหนดจับปจจัย
ของนามรูป) ดวยวาในระหวางนี้ความเปนใหญยอมมีแกความแทง
ตลอดปจจัตตลักษณะของธรรมทั้งหลายเทานั้น
ภูมิของตีรณปริญญา เริ่มตั้งแตกลาปสัมมสนะไปจนถึงอุทยัพพยานุปสสนา (เห็นทั้งเกิดทั้งดับ) ดวยวาในระหวานี้ความเปนใหญ
ยอมมีแกความแทงตลอดสามัญลักษณะเทานั้น
ภูมิของปหารปริญญา จังภังคานุปสนา (เห็นแตความดับ) เปน
ตน สูงขึ้นไป ดวยวาตั้งแตนั้นไปความเปนใหญยอมมีแกอนุปสนา
๗ อันยังการละปหาตัพพธรรมมีนิจจสัญญาเปนตนใหสําเร็จ ดังนี้ คือ
พระโยคาวจรผูตามเห็น (สังขาร) โดยอาการไมเที่ยงอยู ยอมละนิจจสัญญาได ตามเห็นโดยอาการเปนทุกขอยู ยอมละสุขสัญญาได ตามเห็น
โดยอาการเปนอนัตตาอยู ยอมละอัตตสัญญาได เบื่อหนายอยู ยอม
ละนันทิได คลายกําหนัดอยู ยอมละราคะได ดับ (คือปดทางเกิด
ของสังขารตอไป) อยู ยอมละสมุทัย (คือความเกิดของสังขาร) ได
สละคืน (คือสสัดทิ้ง) อยู ยอมละความยืดถือได
ในปริญญา ๓ ดังกลาวมานี้ ญาตปริญญาอยางเดียว อันพระโยคี
ผูนี้ไดบรรลุแลวมีอยู สวนปริญญานอกนี้ (คือตีรณปริญญา และ
ปหานปริญญา) ก็พึงไดบรรลุดวย เพราะสังขารปริเฉทและปจจยปริคหะ
ทําใหสําเร็จได เหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวไว (ตอนตน) วา "เหตุ
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ใด เมื่อตีรณปริญญาเปนไปอยู มัคคามัคคญาณจึงเกิดขึ้น และตีรณปริญญาเลาก็มีในลําดับแหงญาตปริญญา แมเพราะเหตุนั้น พระโยคี
ผูใครจะทํามัคคามัคคญาณทัสนาวิสุทธินั้นใหถึงพรอม จึงตองทําโยคะ
ในกลาปสัมมสนะกอน " ดังนี้
[บาลีสัมมสนญาณ]
(ตอไป) นี้ เปนบาลีในกลาปสัมมสนะนั้นวา "ปญญาในอัน
กําหนด (โดย) สังเขปธรรมทั้งหลายที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน
เขา ชื่อสัมมสนญาณ (ญาณในการพิจารณา) เปนไฉน ?
รูปทุกอยางทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน เปนภายในหรือภาย
นอกก็ตาม ฯลฯ อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม ภิกษุกําหนดรูป
ทั้งปวง (นั้น) โดยอาการไมเที่ยง เปนสัมมสนะหนึ่ง กําหนดโดย
อาการเปนทุกข เปนสัมมสนะหนึ่ง กําหนดโดยอาการเปนอนัตตา
เปนสัมมสนะหนึ่ง เวทนาทุกอยาง ฯลฯ วิญญาณทุกอยาง ฯลฯ
กําหนดโดยอาการเปนอนัตตา เปนสัมมสนะหนึ่ง ภิกษุกําหนดจักษุ
ฯลฯ ชรามรณะ ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน โดยอาการไมเที่ยง
เปนสัมมสนะหนึ่ง กําหนดโดยอาการเปนทุกข เปนสัมมสนะหนึ่ง
กําหนดโดยอาการเปนอนัตตา เปนสัมมสนะหนึ่ง
ปญญาในอันกําหนด (โดย) สังเขปเขาวา "รูปทั้งที่เปนอดีต
อนาคตและปจจุบันไมเที่ยงเพราะอรรถคือสิ้นไป เปนทุกขเพราะอรรถ
คือเปนภัย เปนอนัตตาเพราะอรรถคือหาสาระมิได " ดังนี้ ชื่อ สัมมสนญาณ ปญญาในอันกําหนด (โดย) สังเขปเขาวา "เวทนา ฯลฯ
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วิญญาณทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันไมเที่ยง ฯลฯ " ชื่อสัมมสนญาณ ปญญาในอันกําหนด (โดย) สังเขปเขาวา "จักษุ ฯลฯ
ชรามรณะ ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันไมเที่ยง ฯลฯ" ชื่อสัมมสนญาณ ปญญาในอันกําหนด (โดย) สังเขปเขาวา "รูปทั้งที่เปน
อดีตอนาคตและปจจุบันเปนของไมเที่ยง เปนของที่ปจจัยปรุงแตงขึ้น
อาศัยเหตุเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา
มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา " ดังนีช้ ื่อสัมมสนญาณ ปญญาในอันกําหนด (โดย) สังเขปเขาวา "เวทนา ฯลฯ
วิญญาณทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันเปนของไมเที่ยง ฯลฯ มีความ
ดับไปเปนธรรมดา" ชื่อวาสัมมสนญาณ ปญญาในอันกําหนด
(โดย ) สังเขปเขาวา "จักษุ ฯลฯ ชรามรณะ ทั้งที่เปนอดีตอนาคต
และปจจุบันเปนของไมเที่ยง ฯลฯ มีความดับไปเปนธรรมดา " ชื่อ
วาสัมมสนญาณ ปญญาในอันกําหนด (โดย) สังเขปเขาวา "ชรา
มรณะมีเพราะปจจัยคือชาติ เมื่อชาติไมมี ชรามรณะก็ไมมี " ชื่อสัมมสนญาณ ปญญาในอันกําหนด (โดย) สังเขปเขาวา "ชรามรณะ
มีเพราะปจจัยคือชาติ เมื่อชาติไมมี ชรามรณะก็ไมมี แมในกาลอดีตแม
ในกาลอนาคต" ชื่อสัมมสมญาณ ปญญาในอันกําหนด (โดย) สังเขปเขาวา "ชาติมีเพราะปจจัยคือภพ ฯลฯ สังขารทั้งหลายมีเพราะ
ปจจัยคืออวิชชา เมื่ออวิชชาไมมี สังขารทั้งหลายก็ไมมี " ชื่อสัมมสนญาณ ปญญาในอันกําหนด (โดย) สังเขปเขาวา "สังขารทั้งหลาย
มีเพราะปจจัยคืออวิชชา เมื่ออวิชชาไมมี สังขารทั้งหลายก็ไมมี แมใน
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กาลอดีต แมในกาลอนาคต " ชื่อสัมมสนญาณ
ความรูนั้น ชื่อวาญาณ เพราะวาอรรถรูได ชื่อวาปญญา เพราะ
อรรถวารูทั่ว เหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวไววา "ปญญาในอันกําหนด
(โดย) สังเขปธรรมทั้งหลายทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันเขา ชื่อ
สัมมสนญาณ"
ก็แลกลุมธรรมทั้งหลายนี้ คือ ธรรมทั้งหลายอันเปนไปในทวาร
พรอมทั้งตัวทวารและอารมณ (๑) ขันธ ๕ (๑) ทวาร ๖ (๑)
อารมณ ๖ (๑) วิญญาณ ๖ (๑) ผัสสะ ๖ (๑)
เวทนา ๖ (๑) สัญญา ๖ (๑) เจตนา (๑)
ตัณหา ๖ (๑) วิตก ๖ (๑) วิจาร ๖ (๑) ธาตุ ๖ (๑)
กสิณ ๑๐ (๑) โกฏฐาส (คือ อาการ) ๓๒ (๑) อายตนะ
๑๒ (๑) ธาตุ ๑๘ (๑) อินทรีย ๒๒ (๑) ธาตุ ๓ (๑)
ภพ ๓ (๑) ภพแมอื่นอีก ๓ (๑) ภพอื่นอีก ๓ ดวย
(๑) ฌาน ๔ (๑) อัปปมัญญา ๔ (๑) สมาบัติ ๔ (๑)
องคแหงปฏิจสมุบาท ๑๒ (๑) บัณฑิตพึงทราบวาทานสังเขป
ไวดวยไปยาล คือ "จกฺขุ ฯ เป ฯ ชรามรณ - จักษุ ฯลฯ ชรามรณะ"
นี่ ในบาลีสมั มสนญาณนี้
[อภิญไญยนิเทศ]
แทจริง ขอนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวในอภิญไญยนิเทศวา
*

* ขุ. ป. ๓๑/๗๖
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"ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนสิ่งพึงรูยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้ง
ปวงที่พึงรูยิ่ง คืออะไรเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักขุเปนพึงรูยิ่ง รูป
ทั้งปลายเปนสิ่งพึงรูยิ่ง จักขุวิญญาญเปนสิ่งพึงรูยิ่ง จักขุสัมผัสเปนสิ่งพึง
รูยิ่ง แมความเสวย (รสอารมณ) เปนสุขบางเปนทุกขบาง ไมทุกขไมสุข
บางนี้ใด เกิดเพราะปจจัยคือจักขุสัมผัส แมความเสวย (รสอารมณ)
นั้นก็เปนสิ่งพึงรูยิ่ง โสตะเปนสิ่งพึงรูยิ่ง ฯลฯ แมความเสวย (รสอารมณ)
เปนสุขบางเปนทุกขบาง ไมทุกขไมสุขบางนี้ใด เกิดขึ้นเพราะปจจัยคือ
มโนสัมผัส แมความเสวย (รสอารมณ) นั้น ก็เปนสิ่งพึงรูยิ่ง
รูป... วิญญาณ เปนสิ่งพึงรูยิ่ง รูปทั้งหลาย...ธรรมทั้งหลาย
เปนสิ่งพึงรูยิ่ง จักขุวิญญาณ...มโนวิญญาณ เปนสิ่งพึงรูยิ่ง จักขุสัมผัส...มโนสัมผัส เปนสิ่งพึงรูยิ่ง จักขุสัมผัสสชาเวทนา...มโนสัมผัสสชาเวทนาเปนสิ่งพึงรูยิ่ง รูปสัญญา...ธรรมสัญญา เปนสิ่งพึงรู
ยิ่ง รูปสัญเจตนา...ธรรมสัญเจตนาเปนสิ่งพึงรูยิ่ง รูปตัณหา...ธรรมตัณหาเปนสิ่งพึงรูยิ่ง รูปวิตก...ธรรมวิตกเปนสิ่งพึงรูยิ่ง รูปวิจาร..
ธรรมวิจารเปนสิ่งพึงรูยิ่ง ปฐวีธาตุ...วิญญาณธาตุ เปนสิ่งพึงรูยิ่ง
ปฐวีกสิณ...วิญญาณกสิณเปนสิ่งพึงรูยิ่ง ผม...มันในสมองเปนสิ่งพึง
รูยิ่ง จักขายตนะ รูปยาตนะ...มนายตนะ ธรรมายตนะเปนสิ่งพึงรูยิ่ง
จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ...มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุเปนสิ่งพึงรูยิ่ง จักขุนทรีย...อัญญาตาวินทรียเปนสิ่งพึงรูยิ่ง
กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุเปนสิ่งพึงรูยิ่ง กามภพ รูปภพ อรูปภพ
เปนสิ่งพึงรูยิ่ง สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพเปน
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สิ่งพึงรูยิ่ง เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ เปนสิ่งพึงรูยิ่ง
ปฐมฌาน...จตุตฌานเปนสิ่งพึงรูยิ่ง เมตตาเจโตวิมุติ...อุเบกขาเจโตวิมุติเปนสิ่งพึงรูยิ่ง อาการสนัญจายตนสมาบัติ...เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปนสิ่งพึงรูยิ่ง อวิชชา...ชรามรณะเปนสิ่งพึงรูยิ่ง" ดังนี้
สิ่งทั้งปวงที่พึงรูยิ่งนั้น ชื่อวาทานไดสังเขปไวดวยไปยาลทั้ง
ปวงในบาลีสัมมสนญาณนี้ เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวอยาง
พิสดารในอภิญไญยนิเทศนั้นดังกลาวมาฉะนี้
แตวาธรรมเหลาใดเปนโลกุตรธรรม มาในอภิญไญยนิเทศที่
สังเขปไวอยางนี้ ธรรมเหลานั้นไมพึงถือเอาในอธิการ (แหงสัมมสนะ)
นี้ เพราะไมเขา (เกณฑ) สัมมสนะ แมธรรมเหลาใดเขา (เกณฑ)
สัมมสนะเลา ในธรรมเหลานั้น ธรรมทั้งหลายใดแจงชัดถึงซึ่งความ
กําหนดจับเอาไดโดยงายแกพระโยคีรูปใด พระโยคีรูปนั้นก็พึงเริ่มทํา
สัมมสนะในธรรมทั้งหลายนั้นเทอญ
[แบบทําสัมมสนะ]
(ตอไป) นี้ เปนอารัพภวิธานโยชนา (การประกอบแบบทํา
สัมมสนะ) ทางขันธ (โดยยกรูปขันธขึ้นกลาวเปนนิทัศนะ) วา
"รูปทุกอยาง ฯลฯ ภิกษุกาํ หนดรูปทั้งปวงโดยอาการไมเที่ยง เปน
สัมมสนะหนึ่ง กําหนดโดยอาการเปนทุกข เปนสัมมสนะหนึ่ง กําหนด
โดยอาการเปนอนัตตา เปนสัมมสนะหนึ่ง" เพียงเทานี้ ภิกษุนี้นับ
วาไดกําหนด (ตัด) รูปทัง้ ปวง ที่นิเทศไวโดยโดยคําไมเจาะจง ดังนี้วา
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"ยงฺกิฺจิ รูป - รูปทุกอยาง " โดยโอกาส ๑๑ (คือตัดเปน ๑๑ ชอง)
คือ โดยอตีตติกะ (หมวด ๓ ทั้งอดีต คืออดีตอนาคตปจจุบันนับ ๓)
และโดยทุกะ (หมวด ๒) ๔ มีอัชฌัตตทุกะ (หมวด ๒ ทั้งรูปภาย
ใน คือรูปภายในรูปภายนอก) เปนตน (นับ ๘ รวมเปน ๑๑)
แลวกําหนดรูปทั้งปวงลงโดยอาการไมเที่ยง คือ สัมมสนะ (พิจารณา)
วาไมเที่ยง ถามวา สัมมสนะอยางไร ? ตอบวา สัมมสนะโดยนัยที่
(บาลี) กลาวตอนตอไปนั่นแหละ เพราะ(บาลีตอยตอไป) ทาน
กลาวไว (ดัง) นี้วา "รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อนิจฺจ ขนฎเน...รูปทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันไมเที่ยง โดยอรรถคือสิ้นไป"
ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้นจึงสัมมสนะวา "รูปใดเปนอดีต รูป
นั้นก็สิ้นไปแลวในภพอดีตนั่นเอง หามาถึงภพนี้ไม เหตุใด เหตุนั้นจึง
ชื่อวาไมเที่ยง เพราะอรรถคือสิ้นไป รูปใดเปนอนาคตจักเกิดในภพถัด
ไป แมรูปนัน้ ก็จักสิ้นไปในภพที่เกิดนั่นแหละ หาไปสูภพตอแตภพนั้น
ไปไม เหตุนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยง เพราะอรรถคือสิ้นไป รูปใดเปนปจจุบัน
แมรูปนั้นก็สนิ้ อยูในภพนี้แหละ หาไปจากภพนี้ไม เหตุนั้นจึงชื่อวาไม
เที่ยง เพราะอรรถคือสิ้นไป รูปใดเปนภายนอกไม เหตุนั้นก็สิ้นอยูในภาย
ในนั่นแหละ หาไปสูความเปนภายนอกไม เหตุนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเพราะ
อรรถคือสิ้นไป รูปใดเปนภายใน ฯลฯ ... เปนรูปหยาบ...รูป
ละเอียด...รูปเลว ...รูปประณีต..รูปในที่ไกล...รูปในที่ใกล แม
รูปนั้นก็สิ้นอยูในที่ใกลนนั้ แหละ หาไปสูความเปนรูปในที่ไกลไม
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาไมเที่ยง เพราะอรรถคือสิ้นไป สัมมสนะ
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ทั้งปวงนี้ จัดเปนสัมมสนะหนึ่ง ดวยอํานาจบทวา "อนิจฺจ ขยฏเชื่อวาไมเที่ยงเพราะอรรถคือสิ้นไป" นั่น แต (วา) โดยแยกออกไป
ก็เปนสัมมสนะ ๑๑ อยาง (มีอตีตสัมมสนะ - พิจารณารูปที่เปนอดีต
เปนตน)
อนึ่ง รูปทั้งปวงนั้นแหละชื่อวาเปนทุกข เพราะอรรถคือเปนภัย
คําวา "เพราะอรรถคือเปนภัย " หมายความวา เพราะเปนสิ่งนากลัว
ดวยวาสิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นยอมนําความกลัวมาให ดังความกลัวเกิด
ขึ้นแกเทวดาทั้งหลาย ในเพราะ (ไดฟง) สีโหปมสูตร ฉะนั้น แม
สัมมสนะดังกลาวมานี้ก็จัดเปนสัมมสนะหนึ่ง ดวยอํานาจบทวา "ทุกข
ภยฏเน-ชื่อวาเปนทุกขเพราะอรรถคือเปนภัย" นั่น แต (วา) โดย
แยกออกไปก็เปนสัมมสนะ ๑๑ อยาง (เหมือนกัน)
อนึ่ง รูปทั้งปวงนั้นชื่อวาเปนทุกขฉันใด ก็ชื่อวาเปนอนัตตา
เพราะอรรถคือหาสารมิไดฉะนั้น คําวา "เพราะอรรถคือหาสาระมิ
ได" หมายความวาเพราะไมมีสาระคืออัตตา ที่พวกอัตตวาทีคาดคิด
*

* ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๐๓ สีโหปมสุตฺเต มหาฎีกาแนะใหแปลเปนลักขณะ เติม เทสิบมาเน
เปนลักขณกิริยา เห็นวาแปลเปนนิมิตสัตมีดังที่แปลนี้ ก็พอไดความแลว จึงไมแปลตามทาน
ความสังเขปสีโหปมสูตรนั้นวา พระพุทธองคทรงแสดงความไมเที่ยงไมยั่งยืนแหงเบญจขันธ
พวกเทวดาซึ่งสําคัญวาพวกตนเปนพวกยั่งยืนไมรูจกั แกตาย ไดฟงพระธรรมเทศนานั้นแลวไดสํานึก
รูความจริงขึ้น ก็เกิดความสะดุงกลัววาตัวจะตองแกตาย จะตองพลัดพรากสวรรคสมบัติ ดุจ
สัตวทั้งหลายไดยินเสียงแผดของราชสีหก็สะดุงกลัวฉะนั้น
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เอาดังนี้วา "รูปมีอัตตาครอง เปนผูสราง ผูเสวย (ผล) ผูมีอํานาจ
ในตน" เพราะรูปใดไมเที่ยง รูปนั้นยอมเปนทุกข ไมอาจหามความ
ไมเที่ยงหรือความเกิดความเสื่อมความถูกบีบคั้นแมของตนเองได (ก็
แลว) ความเปนผูสรางเปนตนแหงรูปนั้นจักมีที่ไหนเลา เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็หากรูปนี้จักไดเปน
อัตตาแลวไซร รูปนี้ก็ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ" ดังนี้เปนอาทิ แมสัมมสนะดังกลาวมานี้ก็เปนสัมมสนะหนึ่ง ดวยอํานาจบทวา "อนตฺตา
อสารกฏเน-ชื่อวาเปนอนัตตา เพราะอรรถคือหาสาระมิได" นั่น
แต (วา) โดยแยกออกไปก็เปนสัมมสนะ ๑๑ อยาง (เหมือนกัน)
นัยในขันธที่เหลือมีเวทนาขันธเปนตน ก็นัย (เดียวกัน)นี้
อนึ่ง รูปใดไมเที่ยง รูปนั้นก็ยอ มเปนประเภทสังขตะเปนตนโดย
แนแท เหตุใด เพราะเหตุนั้นเพื่อจะแสดงปริยาย (คือคําไวพจน) ของ
อนิจจศัพทนั้น หรือวาเพื่อแสดงความเปนไปแหงมนสิการโดยอาการ
ตาง ๆ พระบาลีจึงวาไวจึงอีกวา "...รูปทั้งที่เปนอดีตอนาคตและ
ปจจุบันเปนของไมเที่ยง เปนของที่ปจจัยปรุงแตขึ้น อาศัยเหตุเกิดขึ้น
มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลาย
ไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา " ดังนี้ นัยในขันธที่
เหลือมีเวทนาขันธเปนตน ก็นัย (เดียวกัน) นี้แล
เพื่อประโยชนแกความมั่นคงแหง อนิจจสัมมสนะ ทุกขสัมมสนะ
*

* ปาฐะเรียกแยกไวเปน อตฺตา นิวาสี พิจารณาแลวเห็นวา เปนศัพทสมาส เรียงติดกันเปน
อตฺตานิวาสี แปลไดความดีกวา เขากับความขางหลังไดสนิทดวย
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และอนัตตาสัมมสนะ ในปญจขันธนั้นแหละ พระโยคาวจรภิกษุนั้น
ยอมจะพิจารณาปญจขันธนี้ทางอนิจจาทิสัมมสนะ ที่พระผูมีพระภาคเจา
ผูเมื่อทรงจําแนกอนุโลมญาณ ตรัสโดยแยก (อาการตาง ๆ ) ไวใน
วิภังคแหงปาฐะวา "ภิกษุยอมไดขันติ (คือญาณ ) อันเปนอนุโลม
โดยอาการ ๔๐ อะไรบาง ยอมหยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม (ความถูกตอง
แนนอน) โดยอาการ ๔๐ อะไรบาง " นั่น โดยนัยวา "ภิกษุเห็น
ปญจขันธโดยอาการไมเที่ยงอยู ยอมไดขันติ (คือญาณ) อันเปนอนุโลม
เห็นอยูวา "ความดับแหงปญจขันธเปนความเที่ยงเปนนิพพาน " ยอม
หยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม โดยอาการ ๔๐ คือ
อนิจฺจโต
โดยอาการไมเที่ยง
ทุกฺขโต
โดยอาการเปนทุกข
โรคโต
โดยอาการเปนโรค
คณฺฑโต
โดยอาการเปนฝ
สลฺลโต
โดยอาการเปนลูกศร
อฆโต
โดยอาการเปนของชั่ว
๑

๒

๓

๑. มหาฎีกาแกไววา ญาณเรียกวา ขันติ เพราะทนในการกําหนดหยั่งลงไปจนถึงสิ่งซึ่งเปนวิสัย
๒. มหาฎีกาวา อนุโลม คืออนุกูลแกความบรรลุอริยมรรค
๓. สัมมัตตนิยาม ก็คืออริยมรรคนั่นเอง อริยมรรคนั้นเปนสัมมัตตะ (ความถูกตอง) มี
สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกตองเปนตน และเปนนิยาม (ความแนนอน) เพราะเปนอนิวตั ิธรรม มีอัน
ไมกลับกลายเปนธรรมดา
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อาพาธโต
โดยอาการอาพาธ
ปรโต
โดยอาการเปนฝายอื่น
ปโลกโต
โดยอาการทลาย
อีติโต
โดยอาการเปนจัญไร
อุปทฺทวโต
โดยอาการเปนอุบาทว
ภยโต
โดยอาการเปนภัย
อุปสคฺคโต
โดยอาการเปนอุปสรรค
จลโต
โดยอาการเปนไหว
ปภงฺคุโต
โดยอาการเปนแตกสลาย
อทฺธุวโต
โดยอาการเปนไมคงทน
อตาณโต
โดยอาการเปนไมมีที่ตานทาน
อเลณโต
โดยอาการเปนไมมีที่กําบัง
อสรณโต
โดยอาการเปนไมมีที่พึ่ง
ริตตฺ โต
โดยอาการวาง
ตุจฉฺ โต
โดยอาการสูญ
สุ
ฺ โต
โดยอาการมิใชตน
อาทีนวโต
โดยอาการเปนโทษ
วิวปริณามธมฺมโต โดยอาการมีความแปรไปเปนธรรมดา
อสารกโค
โดยอาการไมมีแกน
อฆมูลโต
โดยอาการเปนมูลแหงความลําบาก
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วธกโต
โดยอาการเปนผูฆา
วิภวโต
โดยอาการเสื่อม
สาสวโต
โดยอาการเปนไปกับอาสวะ
สงฺขโต
โดยอาการเปนสังขตะ
มารามิสโต
โดยอาการเปนเหยื่อมาร
ชาติธมฺมโต
โดยอาการมีชาติเปนธรรมดา
ชราธมฺมโต
โดยอาการมีชราเปนธรรมดา
พฺยาธิธมฺมโต โดยอาการมีพยาธิเปนธรรมดา
มรณธมฺมโต
โดยอาการมีมรณะเปนธรรมดา
โสกธมฺมโต
โดยอาการมีโสกะเปนธรรมดา
ปริเทวธมฺมโต โดยอาการมีปริเทวะเปนธรรมดา
อุปายาสธมฺมโต โดยอาการมีอุปยาสเปนธรรมดา
สงฺกิเลสิกธมฺมโต โดยอาการเปนสิ่งมีความเศราหมอง
เปนธรรมดา ดังนี้ก็ได
ถามวา พิจารณาปญจขันธทางอนิจจาทิสัมมสนะอยางไร ? เฉลย
วา ก็โยคาวจรภิกษุนั้นยอมพิจารณาขันธอันหนึ่ง ๆ ทางอนิจจาทิสัมมสนะ
ที่ตรัสโดยแยก (อาการตาง ๆ) ไวดังนี้ คือ
อนิจจฺ โต-โดยอาการชื่อวาไมเที่ยง เพราะความที่ขันธนั้นไมเปน
สิ่งที่อยูตลอดไป และเพราะความที่มันมีเบื้องตนเบื้องปลาย
ทุกฺขโต-โดยอาการชื่อวาเปนทุกข เพราะภาวะคือถูกความเกิดขึ้น
ความเสื่อมไปบีบคั้น และเพราะความเปนพื้นที่สําหรับทุกข
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โรคโต-โดยอาการชื่อวาเปนโรค เพราะพึงประทังอยูไดดวยปจจัย
และเพราะเปนมูลของโรค
คณฺฑโต - โดยอาการชื่อวาเปนฝ เพราะความเปนสิ่งอันประกอบ
ดวยความปวดคือความเปนทุกข เพราะเปนที่ไหลออกแหงหนองคือ
กิเลส และเพราะบวมขึ้น แกเขา และแตก ดวยความเกิดขึ้น ความแก
และความสลายไป
สลฺลโต-โดยอาการชื่อวาเปนลูกศร เพราะเปนสิ่งยังความเจ็บ
ใหเกิด เพราะทิ่มแทงอยูภายใน และเพราะพึงชักออกไดยาก
อฆโต-โดยอาการชื่อวาเปนของชั่ว เพราะเปนที่ตั้งแหงความ
ติเตียน (แหงอริยชน) เพราะนําความไมงอกงามมาให และเพราะ
เปนพื้นที่สําหรับของชั่ว
อาพาธโต-โดยอาการชื่อวาอาพาธ เพราะเปนสิ่งยังความไมเปน
เสรีใหเกิด และเพราะเปนปทัสถานแหงความเจ็บไข
ปรโต-โดยอาการชื่อวาเปนฝายอื่น เพราะไมอยูในอํานาจ และ
เพราะไมเชื่อฟง
ปโลกโต-โดยอาการชื่อวาทลาย เพราะพังไปดวยพยาธิชรา
มรณะ
อีติโต-โดยอาการชื่อวาเปนจัญไร เพราะนําความโชครายมาให
เปนอเนก
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา เพราะเวนคีมคืออริยมรรคเสีย เปนไมอาจชักออกได
๒. มหาฎีกาวา เพราะตองเนื่องดวยคนอืน่ เหมือนคนไขตองอาศัยคนอื่นชวยปอนและประคอง
ลุกนั่งเปนตน
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อุปทฺทวโต-โดยอาการชื่อวาเปนอุบาทว เพราะเปนพื้นที่สําหรับ
อุบาทวทั้งปวง เหตุนํามาซึ่งอนัตถผลใหญ ๆ ทีไ่ มรู (คือไมไดคาด
คิดไว) เลย
ภยโต-โดยอาการชื่อวาเปนภัย เพราะเปนบอเกิดแหงภัยทั้งปวง
และเพราะเปนฝายตรงขามตออบรมอัสสาสะ (ความโลงใจอยางยอดเยี่ยง) ที่ไดแกความสงบทุกข
อุปสคฺคโต-โดยอาการชื่อวาเปนอุปสรรค เพราะถูกอนัตถะหลาย
อยางพัวพัน เพราะถูกสิ่งที่เปนโทษขัดขวาง และเพราะควรแกอัน
ไมพึงรับเอา ดังอุปสรรค
จลโต-โดยอาการชื่อวาไหว เพราะหวั่นไหวดวยพยาธิชรามรณะ
และดวยโลกธรรมทั้งหลายมีลาภะและเสื่อมลาภเปนตน
ปภงฺคุโต-โดยอาการชื่อวาแตกสลาย เพราะมีปกติเขาถึงความ
แตกสลาย โดยการกระทํา (ของตนหรือคนอื่น) บาง โดยเปนเองบาง
อทฺธุวโต-โดยอาการชื่อวาไมคงทน เพราะมีปกติตกไปไดทุกรุน
และเพราะไมมีเสถียรภาพ
อตาณโต-โดยอาการชื่อวาไมมีที่ตานทาน เพราะไมมีที่คุมครอง
และเพราะหารความปลอดภัยมิได
อเลณโต-โดยอาการชื่อวาไมมีที่ตานทาน เพราะไมมีที่คุมครอง
และเพราะหาความปลอดภัยมิได
อเลณโต-โดยอาการชื่อวาไมมีที่กําบัง เพราะไมมีที่ลับพอจะหลบ
ซอนได และเพราะไมทําหนาที่กําบังใหแมแกสัตวทั้งหลายผูซอนตัวอยู
อสรณโต-โดยอาการชื่อวาไมมีที่พึ่ง เพราะไมมีความเปนที่
กําจัดภัยใหแกผูอาศัยทั้งหลายได
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ริตฺตโต โดยอาการชื่อวาวาง เพราะวางจากความยั่งยืนความ
งามและความสุขตามที่คนเขลาคาดคิดเอา
ตุจฺฉโต โดยอาการชื่อวาไมมีแกน เพราะเปนของวางนั่น
แหละ หรือวาเพราะความเปนของเล็กนอยก็ได ดวยวาแมของเล็กนอย
เขาก็เรียกกันวาของเปลาไดในโลก
สฺุโต โดยอาการชื่อวาสูญ เพราะวางจากเจาของ ผู
ครอง ผูสราง ผูเสวย (ผล) และผูดูแลรักษา
อนตฺตโต โดยอาการชื่อวามิใชตน เพราะแมแตตนเองก็มิได
เปนเจาของเปนตน
อาทีนวโต โดยอาการชื่อวาเปนอาทีนพ (คือเปนผลราย)
เพราะเปนปวัติทุกข (ทุกขโดยยังเปนไป) และเพราะความที่ทุกข
เปนตัวโทษ อีกนัยหนึ่ง บุคคลใดยอมไปสูความเข็ญใจ ยอมถึง
ซึ่งความเข็ญใจ ความเข็ญใจยอมเปนไปแกบุคคลใด เหตุนี้ บุคคล
นั้นจึงชื่ออาทีนวะ คําวา อาทีนวะนัน่ เปนคําเรียกคนเข็ญใจ แม
ขันธทั้งหลายเลา ก็เปนสภาพเข็ญในแท เหตุนนั้ (จึงกลาวไดวา)
โดยอาการชื่อวาเปนอาทีนพ เพราะเปนเชนกับคนเข็ญใจ
๑

๒

๑. มหาฏกาชักพระบาลรมาอางวา ย ภิกขฺ ฌว ปฺจุปานกฺขนฺธา ทุกขฺ า วิปริณามธมฺมา
อย ภิกฺขเว ปฺจุปาทานกฺขนฺเธสุ อาทีนโว ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ ๕ ไมเที่ยง เปนทุกข
มีอันแปรไปเปนธรรมดาอันใด อันนี้เปนโทษในอุปทานขันธ ๕
๒. นัยหลังนี้ อาทีนว ทานวิเคราะหเปน ที ธาตุ ในความสิ้น อา บนหนา มีอรรถวายิ่ง ว. คือ
วา ธาตุ ในความไป ถึง เปนไป รูปสิทธิเปน อาทีนว แปลวา ถึงความสิ้นยิ่ง (ตรงสํานวนของ
เราวาสิ้นเนื้อประดาตัว) ในที่นี้เอาความวาเข็ญใจ
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วิปริณามธมฺมโต โดยอาการชือ่ วามีความแปรไปเปนธรรมดา
เพราะมีความเปลี่ยนไปเปนปกติโดยอาการ ๒ คือโดยชราและโยมรณะ
อสารกโต โดยอาการชื่อวาไมมีแกน เพราะเปนสิ่งออนแอ
และเพราะเปนสิ่งพึงหักไดงายเหมือนไมกระพี้
อฆมูลโต โดยอาการชื่อวาเปนมูลแหงความลําบาก เพราะ
เปนเหตุแหงความทุกขยาก
วธกโต โดยอาการชื่อวาเปนผูฆา เพราะมักทําลายความไว
วางใจเสีย ดุจศัตรูผูมีหนาเปนมิตร
วิภวโต โดยอาการชื่อวาเสื่อม เพราะปราศจากความเจริญและ
เพราะเปนตัวเสื่อม
สาสวโต โดยอาการชื่อวาเปนสังขตะ เพราะเปนสิ่งที่เหตุปจจัย
ปรุงแตขึ้น
มารามิสโต โดยอาการชื่อวาเปนเหยื่อมาร เพราะเปนเหยื่อ
ของมัจจุมารและกิเลสมาร

๑

๒

๑. มหาฎีกาวา วิ ศัพทหนา ปริฌาม นี้ ใชในอรรถแหงทวิศัพท มีความหมายวาแยกเปน ๒
เชนเดียวกับศัพท วิจิฉิทฺทก ก็มีความหมายวา ขาดออกเปน ๒ ทอน ฉะนั้น ดวยเหตุนี้ในทีน่ ี้ทาน
จึงแกวิปริฌามวา เปลี่ยนไปโดยอาการ ๒
๒. อธิบายวา ใครวางใจในเบญจขันธวาเปนเหตุใหเกิดสุข ไมเปนเหตุใหเกิดทุกขดอก เปนเหลว
หมด เหมือนวางใจในศัตรูที่ตีหนาเปนมิตร
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ชาติชราพฺยาธิมรณธมฺมโต โดยอาการชื่อวา มีชาติ... ชรา...
พยาธิ... มรณะเปนธรรมดา เพราะมีความเกิด... ความแก...
ความเจ็บไข... ความตายเปนปกติ
โสกปริเทวอุปายาสธมฺมโต โดยอาการชื่อวา มีโสกะ...
ปริเทวะ...อุปยาสเปนธรรมดา เพราะมีความเศราโศก... ความ
คร่ําครวญ... ความคับแคนในเปนปกติ
สงฺกิเลสิกธมฺมโต โดยอาการชือ่ วาเปนสิ่งมีความเศราหมอง
เปนธรรมดา เพราะมีความเปนวิสัย (คือเปนแดน หรือเปนอารมณ)
แหงสังกิเลส คือ ตัณหา ทิฏฐิ และทุจริตเปนธรรมดา
[รวมสัมมสนะ ๔๐ ลงในอนุปสนา ๓]
ก็แลในสัมมสนะ ๔๐ นี้ สัมมสนะโดยอาการ ๑๐ คือ โดยอาการ
ไมเที่ยง โดยอาการทลาย โดยอาการไหว โดยอาการแตกสลาย
โดยอาการไมคงคน โดยอาการมีความแปรไปเปนธรรมดา โดยอาการ
ไมมีแกน โดยอาการเสื่อม โดยอาการเปนสังขตะ โดยอาการมีมรณะ
เปนธรรมดา เปนอนิจจานุปสสนา ๕๐ โดยทําเปน ๑๐ ๆ ในขันธหนึ่ง ๆ
๑

๒

๑. มหาฎีกาอธิบายแถมวา กินความถึงความเศราหมอง ความไมสะอาดแหงรางกายดวย
๒. อสารกโต-โดยอาการไมมีแกน นาจะเปนอนัตตานุปส สนา เพราะในตอนกอนก็มีกลาววา
สพฺพมฺป ต อนตฺตา อสารกฏเน สิ่งทั้งปวงนั้นชื่อวาเปนอนัตตรเพราะคือไมมีแกน คือไมมี
ตัวตน แตที่ตรงนี้ทานเปลี่ยนอธิบายวา เพราะเปนของออนแอและหักงาย เหมือนไมกระพี้ ใหเขา
ลักษณะ อนิจจฺ  ก็เปนอันวา อสาระ อธิบายใหเปนอนิจจลักษณะก็ได อนัตตลักษณะก็ได
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สัมมสนะโดยอาการ ๕ คือ โดยอาการเปนฝายอื่น โดยอาการวาง
โดยอาการเปลา โดยอาการสูญ โดยอาการมิใชตน เปนอนัตตานุปสนา ๒๕ โดยทําเปน ๕ ๆ ในขันธหนึ่ง ๆ
สัมมสนะที่เหลือ เปนตนวา โดยอาการเปนทุกข โดยอาการ
เปนโรค เปนทุกขานุปสนา ๑๒๕ โดยทําเปน ๒๕ ๆ ในขันธหนึ่ง ๆ แล
เมื่อพระโยคาวจรนั้นพิจารณาเบญจขันธ โดยอนิจจาทิสัมมสนะ
อันแยกเปน ๒๐๐ อาการดังกลาวมานี้อยู อนิจจสัมมสนะ ทุกขสัมมสนะ
และอนัตตสัมมสนะ ที่เรียกวานยวิปสนานั้น ยอมจะมั่งคง
นี่เปนวิธีทําสัมมสนะ ในอธิการแหงสัมมสนญาณนี้ โดยดําเนิน
ตามนัยพระบาลีกอน
[ทําอินทรียใหกลาโดยอาการ ๙]
แตเมื่อโยคาวจรภิกษุรูปใด แมทําโยคะโดยนยวิปสนาดังกลาว
มานี้อยู นยวิปสนาก็ยังไมถึงพรอม โยควจรภิกษุรูปนั้นพึงทําอินทรีย
ใหกลาดวยอํานาจแหงอาการ ๙ ที่กลาวไวอยางนี้วา "อินทรียทงั้ หลาย
(มีสัทธินทรียเปนตน) ยอมกลาแขงดวยอาการ ๙ คือ ดูแตความสิ้นไป
แหงสังขารทั้งหลายที่เกิด ๆ ขึ้นถายเดียว ๑ ในการดูความสิ้นนั้น
ยังวิปสนาญาณใหถึงพรอมโดยสาตัจจกิริยา (ทําติดตอ) ๑ ยังวิปสนาญาณใหถึงพรอมโดยสัปปายกิริยา (ทําอยางสบาย คือเสพสัปปายะทั้ง ๗
*

* มหาฎีกาอธิบายวา อุทยัพพยญาณไมเกิด
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มีอาวาสสัปปายะเปนตน ) ๑ ยังวิปสนาญาณใหถึงพรอม โดยจับนิมิต
ของสมาธิ (ในวิปสนา) ใหได ๑ ยังวิปสนาญาณใหถึงพรอม
โดยกิริยาที่ยงโพชฌงคใหเปนไปตามควร ๑ เขาไปตั้งไวซึ่งความ
ไมไยดีในรางกายและชีวิต ๑ ในการเขาไปตั้งไวซึ่งความไมไยดีใน
รางกายและชีวิตนั้น ยังภาวนาใหถึงพรอมโดยขม (ความทุกขที่เกิดขึ้น)
ออกไป (เสียจากความไยดีในรางกาย และชีวิตใหจงได ? ) ๑ ยัง
ภาวนาใหถึงพรอมโดยไมเลิก (ภาวนา) เสียในระหวาง ๑ แลว
เวนอสัปปายะ ๗ เสพสัปปายะ ๗ โดยนัยที่กลาวแลวในปฐวีกสิณนิเทศ
พิจารณารูปตามกาล พิจารณาอรูปตามกาลเถิด
[รูปสัมมสนะ-พิจารณารูปตามกาล]
[ความเกิดของรูป]
พระโยคาวจรผูจะพิจารณารูป ควรดูความเกิดของรูป ความเกิด
ของรูปนี่เปนฉันใด ? อันรูปนี้ ยอมเกิดแตเหตุ ๔ ประการดวยอํานาจ
เหตุมีกรรมเปนตน ในเหตุ ๔ ประการนั้น รูปของสัตวทั้งปวง
เมื่อเกิด ยอมเกิดแตกรรมเปนปฐม
ก็ในปฏิสนธิขณะนั่นเอง (วา) สําหรับพวกครรภไสยกสัตว
กอน รูป ๓๐ ที่ไดแกวตั ถุทสกะ กายทสกะ และภาวทสกะ ยอม
๑

๒

๑. มหาฎีกาชวยขยายความวา เมื่อภาวนาจิตหดหูยอหยอน ก็เจริญปตวิ ิริยะและธรรมวิจยะสัมโพชฌงค ยกจิตขึ้น เมื่อภาวนาจิตฟุงซาน ก็เจริญปสสสัทธิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงคขมจิตไว
๒. มหาฎีกาวา เพราะรูปอืน่ มีอุตุชรูปเปนตน ก็มกี รรมชรูปนั้นเปนมูล
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เกิดดวยอํานาจสันตติ ๓ อันรูปเหลานั้นแล ก็เกิดในอุปปาทขณะ
แหงปฏิสนธิจิตนั่นเอง และแมในฐิติขณะ แมในภังคขณะ ก็ฉันเดียว
กันกับในอุปปาทขณะเหมือนกัน ในรูปและจิตนั้น รูปเปนธรรมชาต
ดับชา เปลี่ยนหนัก จิตเปนธรรมชาตดับพลัน เปลี่ยนเร็ว เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็น
ธรรมอื่นสักอยางหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนเร็วเหมือนดังจิตนี้เลย " ดังนี้
เพราะเมื่อรูปยังทรงอยูนั่นแล ภวังคจิตเกิดแลวดังไปถึง ๑๖ ครัง้
แมอุปปทาทขณะ แมฐิติขณะ แมภังคขณะแหงจิตก็เปนเชนเดียวกัน
แตอุปปทานขณะและภังคขณะของรูปนั่นแหละ เปนขณะเร็ว เชน
เดียวกันกับอุปปาทขณะและภังคขณะของจิตนั้น สวนฐิติขณะ (ของ
รูป) เปนขณะใหญ ยอมเปนไปเทาเวลา จิต ๑๖ ดวงเกิดแลวดับไป
ภวังคจิตดวงที่ ๒ ยอมอาศัยวัตถุรูปอันเกิดกอน ที่เกิดขึ้นในอุปปทาขณะแหงปฏิสนธิจิต ถึงความตั้งอยู (คือถึงฐิติขณะ) แลว เกิดขึ้น
ภวังคจิตดวงที่ ๓ ยอมอาศัยวัตถุรูปอันเกิดกอน ที่เกิดขึ้นพรอมกับ
ภวังคจิตดวงที่ ๒ นั้น ถึงความตั้งอยูแลว เกิดขึ้น ความเปนไป
แหงจิตจนตลอดอายุ พึงทราบโดยนัยนี้เทอญ
๑

๒

๓

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๑
๒. มหาฎีกาอธิบายวา ระยะกาลแหงอุปปาทขณะ และภังคขณะของสังขารทั้งปวง ไมแปลกกัน
คือเปนขณะเร็วเสมอกัน
๓. มหาฎีกาอธิบายวา วัตถุรูปเปนที่อาศัยของจิตดวงหนึ่งแลว ยอมไมเปนที่อาศัยของจิตดวงอืน่ เวน
แตมรณาสัน (ที่จะกลาวตอไปนั้น) เพราะฉะนั้นจึงวา...วัตถุรูป...ที่เกิดพรอมกับภวังคจิตดวง
ที่ ๒ ... (เปนอีกอันหนึง่ )
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แตสําหรับสัตวผูใกลมรณะ จิต ๑๖ ดวง อาศัยวัตถุรูปอันเกิด
กอนถึงความตั้งอยูแลวอันเดียวนั่นแหละ เกิดขึ้นได รูปที่เกิดในอุปปาทขระแหงปฏิสนธิจิต ยอมดับไปพรอมกับจิตดวงที่ ๑๖ ตอแต
ปฏิสนธิจิตไป รูปที่เกิดใยฐานขณะ (คือฐิติขณะ) แหงปฏิสนธิจิต
ยอมดับไปพรอมกับอุปปาทขณะแหงจิตดวงที่ ๑๗ รูปที่เกิดในภังคขณะแหงปฏิสนธิจิต ถึงฐานขณะแหงจิตดวงที่ ๑๗ ยอมดับ ชื่อวา
ปวัตติ (ความหมุนไปแหงสังสารจักร ?) ยังมีอยูตราบใด รูปก็ยอ ม
เปนไปอยางนี้อยูตาบนั้นแหละ
แมสําหรับจําพวกโอปปาติกสัตว รูป ๗๐ ยอมเปนไปดวยอํานาจ
สันตติ ๗ อยางนั้นเหมือนกัน
[วิภาคแหงกรรมชรูป]
ในความเปนไปแหงรูปที่เกิดแตกรรมนั้น บัณฑิตพึงทราบวิภาค
(ดัง) นี้ คือ (ตัว) กรรม (๑) รูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน (๑)
รูปที่มีกรรมเปนปจจัย (๑) รูปที่มีจิตอันมีกรรมเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑) รูปที่มีอาหารอันมีกรรมเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑)
รูปที่มีฤดูอันมีกรรมเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑)
ในวิภาคเหลานั้น กุศลเจตนา และอกุศลเจตนา ชื่อวากรรม
วิภาคขันธทั้งหลาย และรูป ๗๐ ถวน มีจักขุทสกะเปนตน
ชื่อวารูปมีกรรมเปนสมุฏฐาน
วิบากขันธและรูป ๗๐ นั้นแหละ ชื่อวารูปมีกรรมเปนปจจัย ดวย
วากรรมยอมเปนอุปถัมภกปจจัยแหงรูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐานดวย
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รูปทีม่ ีวิบากจิตเปนสมุฏฐาน ชื่อวารูปมีจิตอันมีกรรมเปนปจจัย
เปนสมุฏฐาน
โอชา (รูป) ที่ถึงความตั้งอยูแลวในรูปอันมีกรรมเปนสมุฏฐาน
ทั้งหลาย ยอมยังโอชัฏฐมกรูปอื่นใหตั้งขึ้น โอชาในโอชัฏฐมกรูปนั้น
เลา ที่ถึงความตั้งอยูแลวก็ยังโอชัฏฐมกรูปอื่นใหตั้งขึ้น สืบตอความ
เปนไป ๔ หรือ ๕ ทอดโดยนัยดังกลาวมาฉะนั้น ชื่อวารูปมีอาหาร
อันมีกรรมเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน
เตโชธาตุที่เกิดแตกรรมอันถึงความตั้งอยูแลว ยอมยังโอชัฏฐมกรูปซึ่งมีฤดูเปนสมุฏฐานใหตั้งขึ้น ฤดูในโอชัฏฐมกรูปนั้นเลา ก็ยัง
โอชัฏฐมกรูปอื่นใหตั้งขึ้น สืบตอความเปนไป ๔ หรือ ๕ ทอดโดยนัย
ดังกลาวมาฉะนี้ ชื่อวารูปมีฤดูอันมีกรรมเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน
ความเกิดแหงกรรมชรูป บัณฑิตพึงเห็นดังกลาวมาฉะนี้ เปน
อันดับแรก
[วิภาคแหงจิตตชรูป]
แมในจิตตชรูปทั้งหลาย ก็พึงทราบวิภาค (ดัง) นี้ คือ (ตัว)
จิต (๑) รูปทีม่ ีจิตเปนสมุฏฐาน (๑) รูปที่จิตเปนปจจัย (๑)
รูปที่มีอาหารอันมีจิตเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑) รูปที่มีฤดูอันมีจิต
เปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑)
ในวิภาคเหลานั้น จิต ๘๙ ดวง ชื่อวาจิต ในจิตเหลานั้น
จิต ๓๒ (สวน ๑) จิต ๒๖ (สวน ๑) จิต ๑๙
(สวน ๑) จิต ๑ต (สวน ๑) บัณฑิตทราบวา

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 66

เปนจิตยังรูป อิรยิ าบถ และวิญญัติ ใหเกิด (ก็มี)
ไมยงั รูป อิริยาบถ และวิญญัติ ใหเกิด (ก็มี)
ขยายความวา โดยกามาวจรจิต จิต ๓๒ คือ กุศลจิต ๘
อกุศลจิต ๑๒ กิริยาจิต ๑๐ เวนมโนธาตุ อภิญญาจิต ๒ โดยเปนกุศล
และกิริยา ยังรูป อิริยาบถ และวิญญัติใหเกิดได
จิต ๒๖ คือ กามาวจรจิต ๑๐ ที่เหลือ เวนวิบากจิต อรูปาวจรจิต ๘ ทั้งโลกุตรจิตอีก ๘ ยังรูปและอิริยาบถใหเกิดได (แต) ไมยัง
วิญญัติใหเกิด
จิต ๑๙ คือ ภวังคจิต ๑๐ ในกามาวจร ภวังคจิต ๕ ในรูปาวจร
มโนธาตุ ๓ อเหตุกมโนวิญญาณธาตุฝายวิบาก เปนโสมนัสสหรคต ๑
ยังรูปอยางเดียวใหเกิด ไมยังอิริยาบถใหเกิด ไมยงั วิญญัติใหเกิด
จิต ๑๖ คือ ปญจวิญญาณ ๒ (เปน ๑๐) ปฏิสนธิจิตของสัตว
ทั้งปวง (๑) จุติจิตของพระขีณาสพทั้งหลาย (๑) อารูปวิบากจิต ๔
ไมยังรูปใหเกิด ไมยังอิรยิ าบถใหเกิด ไมยังวิญญัติใหเกิดเลย
อนึ่ง ในจิตเหลานี้ จิตเหลาใดยังรูปใหเกิดได จิตเหลานั้นก็มิ
ได ยังรูปใหเกิดในฐิติขณะ หรือ ภังคขณะ เพราะจิตในขณะ (ทั้งสอง)
นั้นเปนจิตออนกําลัง แตจิตในอุปปาทขณะเปนจิตมีกําลัง เพราะเหตุนั้น
จิตนั้นอาศัยวัตถุรูปอันเกิดกอนในขณะนั้น จึงยังรูปใหเกิดได
อรูปขันธ ๓ และรูป ๑๗ อยาง คือ สัททนวกรูป (นับ ๙)
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ ลหุตา มุทุตา กัมมัญญตา อุปจยะ
*

* ปาฐะเปน นตฺถิ แตในมหาฎีกาเปน น. เปนวาปาฐะมหาฎีกาดีกวา เพราะแปลไดความ
ดังที่แปลไวนี้
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สันตติ ชื่อวารูปมีจิตเปนสมุฏฐาน
รูปมีสมุฏฐาน ๔ ที่กลาวไวดังนี้วา "จิตเจตสิกธรรมทัง้ หลายอัน
เกิดภายหลัง ยอมเปนปจจัย โดยเปนปจฉาชาตปจจัย แหงกายนี้อันเกิด
กอน " ชื่อวารูปมีจิตเปนปจจัย
โอชารูปอันถึงความตั้งอยูแลวในรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานทั้งหลาย
ยังโอชัฏฐมกรูปอื่นใหตั้งขึ้น สืบตอความเปนไปโดยนัยดังนี้ ๒-๓ ทอด
ชื่อวารูปมีอาหารอันมีจิตเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน
ฤดูทมี่ ีจิตเปนสมุฏฐานถึงความตั้งอยูแลว ยังโอชัฏฐมกรูปอื่นให
ตั้งขึ้น สืบตอความเปนไปโดยนัยดังนี้ ๒-๓ ทอด ชื่อวารูปมีฤดูที่มี
จิตเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน
ความเกิดแหงจิตตชรูป บัณฑิตพึงเห็นดังกลาวมาฉะนี้
[วิภาคแหงอาหารชรูป]
แมในอาหารชรูปทั้งหลาย ก็พึงทราบวิภาค (ดัง) นี้ คือ (ตัว)
อาหาร (๑) รูปที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน (๑) รูปทีม่ ีอาหารเปนปจจัย
(๑) รูปที่มีอาหารอันมีอาหาร (ดวยกัน) เปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑)
รูปที่มีฤดูอันมีอาหารเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑)
ในวิภาคเหลานั้น กพฬิงการาหาร ชื่อวาอาหาร
รูป ๑๔ อยาง คือ โอชัฏฐมกรูป ที่โอชาอันไดกรรมชรูปมี
ใจครองเปนปจจัยแลวตั้งอยูในกรรมชรูปนั้น ถึงความตั้งอยูแลว ใหตั้ง
ขึ้น (นับ ๘) อากาสธาตุ ลหุตา มุทุตา กัมมัญญตา อุปจยะ สัตติ
*

* อภิ. ป. ๔๐/๙
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ชื่อวารูปมีอาหารเปนสมุฏฐาน
รูปมีสมุฏฐาน ๔ ที่กลาวไว ดังนี้วา "กพฬิงการาหารเปนปจจัย
โดยเปนอาหารปจจัยแหงกายนี้ " ชื่อวารูปมีอาหารเปนปจจัย
โอชาที่ถึงความตั้งอยูแลวในรูปอันมีอาหารเปนสมุฏฐานทั้งหลาย
ยอมยังโอชัฏฐมกรูปอื่นใหตั้งขึ้น โอชาในโอชัฏฐมกรูปนั้นเลา ก็ยัง
โอชัฏฐมกรูปอื่นใหตั้งขึ้น สืบตอความเปนไป ๑๐ ถึง ๑๒ ทอด โดย
นัยดังกลาวมาฉะนี้ ชื่อวารูปมีอาหารอันมีอาหาร (ดวยกัน) เปนปจจัย
เปนสมุฏฐาน (ดวยวา) อาหารที่บริโภคเขาไปในวันหนึ่ง ยอม
อุดหนุน (รูป) อยูไดถึงสัปดาหะหนึ่ง สวนโอชาที่เปนทิพยอุดหนุน
(รูป) อยูไดเดือนหนึ่งถึงสองเดือน แมอาหารที่มารดาบริโภคเขา
ไปก็แผไปถึงสรีระของทารก (ในครรภ) ยังรูป (ของทารก) ใหตั้ง
ขึ้นได แมแตอาหารอันทาไวที่สรีระก็ยังรูปใหตั้งขึ้นได (อาหาร
ที่กลาวมานี้เปนอนุปาทินนกะ ตอไปนี้ กลาวอาหารที่เปนอุปาทินนกะ?)
อาหารที่เกิดแตกรรม ชื่อวาอุปาทินนกาหาร แมอุปาทินนกาหาร
นั้น ทีถ่ ึงความตั้งอยูแลวยอมยังรูปใหตั้งขึ้น โอชาในรูปนั้นเลาก็ยังรูป
อื่นใหตั้งขึ้นตอไป สืบตอความเปนไป ๔ หรือ ๕ ทอด โดยนัยดัง
กลาวมาฉะนี้ ก็ชื่อวารูปมีอาหารอันมีอาหาร (ดวยกัน) เปนปจจัยเปน
สมุฏฐาน
เตโชธาตุที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน ถึงความตั้งอยูแลว ยอมยัง
โอชัฏฐมกรูปอันมีฤดูเปนสมุฏฐานใหตั้งขึ้น ชื่อวารูปมีฤดูอันมีอาหาร
*

* อภิ. ป. ๔๐/๙
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เปนปจจัยเปนสมุฏฐาน
ในสมุฏฐานเหลานั้น อาหารที่เปนปจจัยแหงรูปที่มีอาหารเปน
สมุฏฐานทั้งหลายโดยเปนสภาพผูใหเกิด เปนปจจัยแหงรูปที่เหลือ (คือ
รูปที่มีกรรม จิต ฤดู เปนสมุฏฐาน) โดยเปนนิสสยปจจัย อาหารปจจัย
อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย แล
ความเกิดแหงอาหารชรูป บัณฑิตพึงเห็น ดังกลาวมาฉะนี้
[วิภาคแหงอุตุชรูป]
แมในอุตุชรูปทั้งหลาย ก็พึงทราบวิภาค (ดัง) นี้ คือ (ตัว)
ฤดู (๑) รูปที่มีฤดูเปนสมุฏฐาน (๑) รูปที่มีฤดูเปนปจจัย (๑)
รูปที่มีฤดูอันมีฤดู (ดวยกัน) เปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑) รูปทีม่ ี
อาหารอันมีฤดูเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน (๑)
ในวิภาคเหลานี้ เตโชธาตุอันมีสมุฏฐาน ๔ ชื่อวาฤดู ก็ฤดู
นั้นมี ๒ อยาง ดังนี้ คือ อุณหอุตุ-ฤดูอุน สีตอุตุ-ฤดูเย็น
ฤดูอันมีสมุฏฐาน ๔ ไดอุปาทินนกรูปเปนปจจัย ถึงความตั้งอยู
แลวยอมยังรูปใหตั้งขึ้นในสรีระ (รูปนั้น) ชื่อวารูปมีฤดูเปนสมุฏฐาน
รูปมีฤดูเปนสมุฏฐานนั้นมี ๑๕ อยาง (คือ สัททนวกรูป (นับ ๙
อากาสธาตุ ลหุตา มุทุตา กัมมัญญตา อุปจยะ สันตติ
ฤดูยอมเปนปจจัยแหงความเปนไปและความฉิบหาย ของรูปที่
ประกอบดวยสมุฏฐาน ๔ ทั้งหลาย (รูปที่ประกอบดวยสมุฏฐาน ๔
นั้น) ชื่อวารูปมีฤดูเปนปจจัย
เตโชธาตุที่มีฤดูเปนสมุฏฐานถึงความตั้งอยูแลว ยอมยังโอชัฏฐมกรูปอื่นใหตั้งขึ้น ฤดูในโอชัฏฐมกรูปนั้นเลาก็ยังโอชัฏมกรูปอื่น
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ใหตั้งขึ้น (ตอไปอีก) รูปมีฤดูเปนสมุฏฐาน แมตั้งอยูในฝายอนุปาทินนกรูปแลวก็ยังเปนไปอยูนั่นแมนาน ๆ ก็ได โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้ ชื่อ
วารูปมีฤดูอันมีฤดู (ดวยกัน) เปนปจจัยเปนสมุฏฐาน
โอชาอันมีฤดูเปนสมุฏฐานถึงความตั้งอยูแลว ยอมยังโอชัฏฐมกรูปอื่นใหตั้งขึ้น โอชาใจโอชัฏฐมกรูปนั้นเลา ก็ยังโอชัฏฐมกรูปอื่นใหตั้ง
ขึ้น (ตอไปอีก) สืบตอความเปนไป ๑๐ ถึง ๑๒ ทอด โดยนับดังกลาว
ฉะนี้ ชื่อวารูปมีอาหารอันมีฤดูเปนปจจัยเปนสมุฏฐาน
ในสมุฏฐานเหลานั้น ฤดูนี้เปนปจจัยแหงรูปที่มีฤดูเปนสมุฏฐาน
ทั้งหลาย โดยเปนสภาพผูใหเกิด เปนปจจัยแหงรูปที่เหลือ (คือ รูปที่มี
กรรม จิต อาหาร เปนสมุฏฐาน) โดยเปนนิสสยปจจัย อัตถิปจจัย และ
อวิคตปจจัยแล ความเกิดแหงอุตุชรูป บัณฑิตพึงเห็นดังกลาวมาฉะนี้
พระโยคมวจรดูความเกิดของรูปโดยนัยดังนี้แล ชื่อวาพิจารณารูปตามกาล
[อรูปสัมมสนะ-พิจารณาอรูปตามกาล]
อนึ่ง ความเกิดแหงรูป พระโยคาวจรผูพิจารณาดูรูปพึงเห็นได
ฉันใด ความเกิดแหงอรูป แมพระโยคาวจรผูพิจารณาดูอรูป ก็พึงเห็น
ไดฉันนั้น ก็แลความเกิดแหงอรูปนั้น พึงเห็นไดดวยอํานาจโลกิยจิตตุบาท ๘๑ ดวงนั่นเทียว โลกิยจิตตุบาทนี้อยางไร ? อันอรูปนี้ ชั้นแรก
เกิดเปนจิตตุบาท ๑๙ ประเภท ในปฏิสนธิ ดวยอํานาจกรรมที่สั่งสมไว
*

* เชน ผม ขน เล็บ ฟน ในซากศพ ไดฤดูอันเปนสภาคเปนปจจัย ก็ยังเปนไปไดนาน (?)
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ในภพกอน ก็แลอาการเกิดแหงอรูปนั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว
ในปฏิจสมุบาทนิเทศนั่นเถิด อรูป (คือจิต ๑๙ ประเภท) นั่นแล
ตั้งแตจิตอันเปนลําดับแหงปฏิสนธิจิตไปยอมเกิดดวยอํานาจแหงภวังค
(คือ เปนภวังคจิต) ในทีส่ ุดอายุ ยอมเกิดดวยอํานาจจุติ (คือเปน
จุติจิต) ในจิตเหลานั้น จิตใดเปนกามาวจร จิตนั้นยอมเกิดในอารมณ
อันมีกําลังในทวาร ๖ ดวยอํานาจตทารัมณะ (คือเปนตทารัมณจิต)
สวนในปวัตกาล เพราะจักษุยังไมทําลาย เพราะรูปทั้งหลายมาสูคลอง
(แหงจักษุ) จักษุวิญญาณอันอาศัยแสงสวางมีมนสิการเปนเหตุ ยอม
เกิดพรอมกับสัมปยุตธรรมทั้งหลาย จริงอยู ในฐิติขณะแหงจักษุประสาท
รูปที่ถึงความตั้งอยูเหมือนกัน ยอมกระทบจักษุได ครั้นจักษุนั้นถูก
กระทบแลว ภวังคเกิดขึ้นดับไป ๒ วาระ ตอนั้นกิริยามโนธาตุ ยัง
อาวัชนกิจใหสําเร็จเกิดขึ้นในอารมณนั้นนั่นแหละ ลําดับนั้น จักษุวิญญาณเปนกุศลวิบาก หรือ อกุศลวิบากก็ตาม เพงรูปนั้นแหละเกิดขึ้น
แตนั้นวิบากมโนธาตุก็รับเอารูปนั้นแหละเกิดขึ้น (เปนสัมปฏิจฉนะ)
ตอไป วิบากอเหตุกมโนวิญญาณธาตุตรวจรูปนั่นแหละเกิดขึ้น
(เปนสันตีรณะ) ถัดไป กิริยาอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ เปนอุบกขาสหรคต กําหนดเอารูปนั้นแหละเกิดขึ้น (เปนโวฏฐัพนะ) ตอไปนั้น
บรรดากุศลจิต อกูศลจิต และกิริยาจิตฝายกามาวจรทั้งหลาย จิตเปน
อเหตุกะ อุเบกขาสหรคตดวง ๑ หรือชวนะ ๕ ถึง ๗ ดวง เกิดขึ้น ตอนั้น
*

* หมายความวา รูปในอุปปาทขณะ และ ภังคขณะ หาเปนปจจัยของอะไรไดไม เปนไดแต
ในฐิติขณะเทานั้น
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บรรดาตทารัมณจิต ๑๑ ดวง แหงกามาวจรจิตทั้งหลาย ตทารัมณจิต
ดวงใดดวงหนึ่ง อันคูควรแกชวนะก็เกิดขึ้นแล แมในทวารที่เหลือ
(มีโสตทวารเปนตน) ก็นยั นี้ แตวาในมโนทวาร แมมหรคตจิต
ทั้งหลายก็เกิดขึ้นไดแล ความเกิดแหงอรูปในทวาร ๖ บัณฑิตพึง
เห็นดังกลาวมาฉะนี้
พระโยคาวจรดูความเกิดแหงอรูปโดยนัยดังกลาวมานี้แล ชื่อวา
พิจารณาอรูปตามกาล
พระโยคาวจรผูหนึ่ง แมพิจารณารูปตามกาล (พิจารณา) อรูป
ตามกาล ดังกลาวมานี้แลวยกขึ้นสูไตรลักษณปฏิบัติไปโดยลําดับอยู ก็
ยังปญญาภาวนาใหถึงพรอมได
[พิจารณารูปและอรูปโดยอาการ ๗]
พระโยคาวจรอีกผูหนึ่ง พิจารณาสังขารทั้งหลายโดยยกขึ้นสู
ไตรลักษณทางรูปสัตตกะ (มนสิการโดยอาการ ๗ ในรูป) และ
อรูปสัตตกะ (มนสิการโดยอาการ ๗ ในอรูป)
[รูปสัตตกะ]
ในสัตตกะ ๒ อยางนั้น พระโยคาวจรเมื่อพิจารณายกขึ้น (สู
ไตรลักษณ) โดยอาการเหลานี้ คือ
อาทานนิกฺเขปนโต
โดยการถือเอาและทอดทิ้งไป
วโยวุฑฺฌตฺถคมโต
โดยการตกไปแหงรูปอันเติบขึ้น
ตามวัย
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อาหารมยโต
โดยเปนรูปสําเร็จดวยอาหาร
อุตุมยโต
โดยเปนรูปสําเร็จดวยฤดู
กมฺมชโต
โดยเปนรูปเกิดแตกรรม
จิตฺตสมุฏฐานโต
โดยเปนรูปมีจิตเปนสมุฏฐาน
ธมฺมตารูปโต
โดยเปนรูปธรรมดา
ชื่อวาพิจารณาโดยยกขึ้น (สูไตรลักษณ) ดวยอํานาจรูปสัตตกะ เหตุ
นั้น พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไว (เปนคาถา) วา
"พระโยคาวจรยอม (พิจารณา) เห็นแจงอยางกวาง
ขวาง (โดยอาการ) ๗ คือ โดยการถือเอาและทอด
ทิ้งไป ๑ โดยความตกไปแหงรูปอันเติบขึน้ ตาม
วัย ๑ โดยอาหาร (เปนปจจัย) ๑ โดยฤดู (เปน
ปจจัย) ๑ โดยกรรม (เปนปจจัย) ๑ โดยจิต
(เปนปจจัย) ๑ โดยเปนรูปธรรมดา ๑"
[ขยายความ]
[อาทานนิกฺเขปนโต]
ในบทเหลานั้น บทวาอาทาน-ถือเอา ไดแกปฏิสนธิ บทวา
นิกเขปน-ทอดทิ้งไป ไดแกจุติ พระโยคาวจรกําหนด (ตัดตอน)
รอยปหนึ่งดวย การถือเอาและทอดทิ้ง ไปนี้ ยกขึ้นสูไตรลักษณในสังขาร
(คือรูปธรรม) ทั้งหลายดังนี้ คืออยางไร ? คือ สังขารทั้งปวง ใน
ระหวางการถือเอาและการทอดทิ้งไปนี้ชื่อวาไมเที่ยง เพราะอะไร ?
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เพราะเปนไปดวยอํานาจความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป เพราะเปลี่ยน
แปลงได เพราะเปนของชั่วคราว และเพราะแยงตอความเที่ยง อนึ่ง
เหตุใดสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลวยอมถึงความตั้งอยู ใน (ขณะ) ตั้ง
อยู ยอมลําบากดวยชรา ถึงชราแลวก็จะแตกแนแท เหตุนั้น สังขาร
ทั้งหลายนั้นจึงชื่อวาเปนทุกข เพราะเบียดเบียนเนือง ๆ มาจนบัดเดี๋ยวนี้
เพราะลําบาก เพราะทนยาก เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข และเพราะ
แยงตอความสุข อนึ่ง เหตุใดความใชอํานาจ (บังคับ) ได ยอมไมมี
แกใคร ๆ ในฐานะ ๓ นี้ คือวา "สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว จง
อยาถึงความตั้งอยูเลย ที่ถึงความตั้งอยูแลวก็จงอยางชราเลย ทีถ่ ึง
ชราแลวก็จงอยาแตกดับเลย" ดังนี้ มันวางจากอาการใชอํานาจนั้น
ทีเดียว เหตุนั้น สังขารทั้งหลายนั้น จึงชื่อวาเปนอนัตตา เพราะ
เปนของวางเปลา เพราะหาเจาของมิได เพราะใชอํานาจไมได และ
เพราะแยงตออัตตา แล
[วโยวุฑฺฒตฺถคมโค]
พระโยคาวจร ครั้นยกขึ้นสูไตรลักษณในรูปที่กําหนด (ตัดตอน)
รอยป ดวยอํานาจแหงอาทานะและนิกเขปนะอยางนี้แลว ตอนั้นไปยก
ขึ้นโดยวโยวุฑฒัตถคมะ
*

* ทุกฺขโต บทนี้ในฉบับสีหลและฉบันพมาไมมี ในมหาฎีกาก็วาไววา จตูหิ การเณหิ-เพราะ
เหตุ ๔ ประการ ทั้งไมเที่ยง เปนทุกขและอนัตตาอยางละ ๔ แตตรงนี้เปน ๕ เห็นไดวา บท
ทุกฺขโต นี้เกินแน เพราะไมเขาลักษณะเปนคําแกดว ย
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[ซอย ๑๐๐ ป เปน ๓ สวน]
ความตกไปแหงรูปอันเติบขึ้น คือเจริญขึ้นดวยอํานาจวัย ชื่อวา
วโยวุฑฒัตถคมะ ในคํานั้น ความวายกขึ้นสูไตรลักษณดวยอํานาจ
วโยวุฑฒัตถคมะนั้น ยกอยางไร ? คือพระโยคาวจรนั้นตัดตอนรอยป
นั้นแหละออกดวยวัย ๓ คือ ดวยปฐมวัย ดวยมัชฌิมวัย ดวยปจฉิมวัย
ใน ๓ วัยนั้น ๓๓ ปแรก จัดเปนปฐมวัน ๓๔ ป ถัดไป จัดเปน
มัชฌิมวัย ตอนั้น ๓๓ ป จัดเปนปจฉิมวัย ครั้นตัดตอนดวยวัย ๓ นี้
อยางนี้แลว ก็ยกขึ้นสูไตรลักษณ (ดวยมนสิการ) วา "รูปที่เปนไป
ในปฐมวัย ก็ดับไปในปฐมวัยนั่นเอง ไมถึงมัชฌิมวัน เหตุนั้น รูปที่
เปนไปในปฐมวัยนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นก็ชื่อวาเปน
ทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นก็ชื่อวาเปนอนัตตา รูปที่เปนไปในมัชฌิมวัยเลา ก็ดับไปในมัชฌิมวัยนั่นเอง ไมถึงปจฉิมวัย เหตุนั้น แมรูปที่
เปนไปในมัชฌิมวัยนั้นก็ชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา ถึงรูปที่
เปนไป ๓๓ ป ในปจฉิมวัย อันจะมีความสามารถ (เปน) ไปตอแต
มรณะก็หามีไม เหตุนั้น แมรูปที่เปนไปในปจฉิมวัยนั้นก็ชื่อวาไมเที่ยง
เปนทุกขเปนอนัตตา" ดังนี้
[ซอย ๑๐๐ ป เปน ๑๐ สวน]
พระโยคาวจร ครั้นยกขึ้นสูไตรลักษณ โดยวโยวุฑฒัตถมะ
ดวยอํานาจวัยมีปฐมวันเปนตนอยางนี้แลว ยกขึ้นสูไตรลักษณโดย
วโยวุฑฒัตถคมะ ดวยอํานาจทสกะ ๑๐ เหลานี้อีก คือ
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๑๐ ปแหงเด็กออน
๑๐ ปแหงการเลน
๑๐ ปแหงผิวพรรณ
๑๐ ปแหงกําลัง
๑๐ ปแหงปญญา
๑๐ ปแหงความเสื่อม
๑๐ ปแหงความคอม
๑๐ ปแหงความคอม
๑๐ ปแหงความหลงลืม
๑๐ ปแหงความนอน
[ขยายความ]
ในทสกะเหลานั้น ๑๐ เปนแรกของบุคคลผูมีชีวิตอยู ๑๐๐ ป ชื่อวา
มันททสกะกอน ดวยวาในตอนนั้น บุคคลนั้นยังเปนเด็กออนซุกซนอยู
๑๐ ปตอนั้นไป ชื่อขิฑฑาทสกะ ดวยในตอนนั้นเขามากไปดวยความ
ยินดีในการเลน ๑๐ ปตอนั้นไป ชื่อวัณณทสกะ ดวยในตอนนั้น สวน
ผิวพรรณของเขายอมถังความไพบูลย ๑๐ ปตอนั้นไป ชื่อพลทสกะ
ดวยในตอนนั้น กําลังและเรี่ยวแรงของเขา ยอมถึงความเต็มเปยม
๑๐ ปตอนั้นไป ชื่อปญญาทสกะ ดวยตอนนั้นปญญาของเขายอมมั่น
คงดี ไดยินวาปญญาแมนิดหนอยของคนที่โดยปกติเปนคนโง ก็เกิดขึ้น
ไดในกาลนั้นเหมือนกัน ๑ ปตอนั้นไป ชื่อหานิทสกะ ดวยในตอนนั้น
มันททสกะ
ขิฑฑาทสกะ
วัณณทสกะ
พลทสกะ
ปญญาทสกะ
หานิทสกะ
ปพภารทสกะ
วังกทสกะ
โมมูหทสกะ
สยนทสกะ
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ความยินดีในการเลน ผิวพรรณ กําลัง และปญญาของเขา ยอมเสื่อม
ถอยไป ๑๐ ปตอนั้นไป ชื่อปพภารทสกะ ดวยในตอนนั้นรางกาย
ของเขายอมคอมไปขางหนา ๑๐ ปตอ นั้นไป ชื่อวังกทสกะ ดวยในตอน
นั้นรางกายของเขายอมคอมลงดุจหางไถ ๑๐ ปตอนั้นไป ชื่อโมมูหทสกะ
ดวยในตอนนั้นเขาเปนคนมักหลงลืม ยอมลืมการที่ทํา ๆ แลว ๑๐ ป
ตอนั้นไป ชือ่ สยนทสกะ ดวยคนมีอายุถึง ๑๐๐ ปก็มากไปดวยการนอน
นั่นแล
พระโยคีผูนี้ ยอมไตรตรองเพื่อยกขึ้นไตรสูไตรลักษณโดยวโตวุฑฒัตถคมะดวยอํานาจทสกะเหลานั้นในรูปนั้นวา ดังนี้วา "รูปอันเปนไป
ในทสกะแรกยอมดับไปในทสกะแรกนั้นเอง ไมถึงทสกะที่ ๒ เหตุนั้น
รูปที่เปนไปในทสกะแรกนั้น จึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา รูป
อันเปนไปในทสกะที่ ๒ ฯลฯ รูปอันเปนในทสกะที่ ๙ ก็ดับไปใน
ทสกะที่ ๙ นั่นเอง ไมถึงทสกะที่ ๑๐ ... รูปอันเปนไปในทสกะที่ ๑๐
ก็ดับไปในทสกะที่ ๑๐ นัน้ เอง ไมถึงภพใหม เหตุนั้น แมรูปทีเ่ ปนไป
ในทสกะที่ ๑๐ นั้นก็ชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา " เธอยอมยก
ขึ้นสูไตรลักษณดังกลาวมาฉะนี้
[ซอย ๑๐๐ ป เปน ๒๐ สวน]
พระโยคีนั้น ครั้นยกขึ้นสูไตรลักษณโดยวโยวุฑฒัตถคมะดวย
อํานาจทสกะ ๑๐ อยางนี้แลว ทํา ๑๐๐ ปนั้นแหละใหเปน ๒๐ สวน
โดยเกณฑ (สวนละ) ๕ ป ๆ ยกขึ้นสูไ ตรลักษณโดยวโยวุฑฒัตถมะ
อีก ยกอยางไร ? คือพระโยคีนั้นไตรตรองเห็นวาดังนี้วา "รูปอันเปนไป
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ใน ๕ ปแรก ก็ยอมดับไปใน ๕ ปแรกนั้นเอง ไปถึง ๕ ปที่ ๒ เหตุ
นั้น รูปใน ๕ ปแรกนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา รูปอันเปน
ไปใน ๕ ปที่ ๒ ก็ดับไปใน ๕ ปที่ ๒ นั้นเอง ไมถึง ๕ ปที่ ๓ ฯลฯ
รูปอันเปนไปใน ๕ ปที่ ๑๙ ก็ดับไปใน ๕ ปที่ ๑๙ นั้นเอง ไมถึง ๕ ป
ที่ ๒๐ รูปอันเปนไปในปที่ ๒๐ อันจะสามารถ (เปน) ไปตอแต
มรณะก็หารมีไม เหตุนั้น แมรูปอันเปนไป ๕ ปที่ ๒๐ นั้น ก็ชื่อวา
ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา"
[ซอย ๑๐๐ ป เปน ๒๕-๓๓-๕๐-๑๐๐สวน]
ครั้นยกขึ้นสูไตรลักษณโดยวโยวุฑฌัตถคมะ ดวยเกณฑสวน ๒๐
อยางนี้แลว ทํา (๑๐๐ ป) ใหเปน ๒๕ สวน ยกขึ้นดวยเกณฑ (สวน
ละ) ๔ ป ๆ นัยเดียวกันนั้น ทําใหเปน ๓๓ สวน ดวยเกณฑ (สวน
ละ) ๓ ป ๆ แลวทําใหเปน ๕๐ สวน ดวยเกณฑ (สวนละ) ๒ ป ๆ
แลวทําใหเปน ๑๐๐ สวน ดวยเกณฑ (สวนละ) ๑ ป ๆ
[ซอยป ๑ ใหเปน ๓ สวน]
แตนั้นทําป ๑ ๆ ใหเปน ๓ สวน ยกขึ้นสูไ ตรลักษณในวโยวุฑฒัตถคมรูปนั้น ดวยเกณฑฤดู ๓ คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอน
ที่ละฤดู ยกขึ้นอยางไร ? คือ พระโยคีนั้นไตรตรองเห็นดังนี้วา "รูป
อันเปนไป ๔ เดือนในฤดูฝน ก็ดับไปแลวในฤดูฝนนั้นเอง ไมถึงฤดู
หนาว รูปอันเปนไป ( ๔ เดือน) ในฤดูหนาว ก็ดับไปแลวในฤดู
หนาวนั้นเอง ไมถึงฤดูรอน รูปอันเปนไป (๔ เดือน) ในฤดูรอ น
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ก็ดับไปแลวในฤดูรอนนัน้ เอง ไมถึงฤดูฝนอีก เหตุนั้น รูปนั้นจึงชื่อวา
ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา"
[ซอยป ๑ ใหเปน ๖ สวน]
ครั้นยกขึ้น (โดยซอยปเปน ๓ สวน) อยางนี้แลว ทําป ๑ ให
เปน ๖ สวนอีก ยกขึ้นสูไ ตรลักษณในวโยวุฑฒัตถคมรูปนั้นดังนี้วา
"รูปอันเปนไป ๒ เดือนในฤดูวัสสานะ ก็ดับไปในฤดูวัสสานะนั้นเอง
ไมถึงฤดูสรทะ (สารท) รูปอันเปนไป (๒ เดือน) ในฤดูสรทะ ก็ดับ
ไปฤดูเหมันตะ ก็ดับไปในฤดูเหมันตะนั้นเอง ไมถึงฤดูสิสิระ รูปอัน
เปนไป (๒ เดือน) ในฤดูสิสิระ ก็ดับไปในฤดูสิสริ ะนั้นเอง ไมถึง
ฤดูวัสสันตะ รูปอันเปนไป (๒ เดือน) ในฤดูวัสสันตะ ก็ดับไปใน
ฤดูวัสสัตะนั้นเอง ไมถึงฤดูคิมหะ รูปอันเปนไป (๒ เดือน) ในฤดู
คิมหะ ก็ดับไปในฤดูคิมหะนั้นเอง ไมถึงฤดูวัสสานะอีก เหตุนั้น รูป
นั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา"
*

* ฤดู ๖ นี้ มหาฎีกาชวยแบงเดือนไวใหทราบดังนี้ ฤดูวสั สานะ (ฝน) ไดแกเดือนสาวนะ
(สิงหาคม) และเดือนโปฏฐปทะ (กันยายน) ฤดูสรทะ (ใบไมรวง) ไดแกเดือนอัสสยุชะ
(ตุลาคม) และเดือนกัตติกะ (พฤศจิกายน) ฤดูเหมันตะ (หิมะตก) ไดแกเดือนมิคสิระ
(ธันวาคม) และเดือนปุสสะ (มกราคม) ฤดูสิสิระ (หนาว) ไดแกเดือนจิตระ (เมษายน)
และเดือนผัคคุณะ (มีนาคม) ฤดูวัสสันตะ (ใบไมผลิ) ไดแกเดือนจิตระ (เมษายน)
และเดือนเวสาขะ (พฤษภาคม) ฤดูคิมหะ (รอน) ไดแกเดือนเชฏฐะ (มิถุนายน) และ
เดือนอาสาฬหะ (กรกฎาคม)
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[ซอยเดือน ๑ เปน ๒ สวน]
ครั้นยกขึ้น (โดยซอยป ๑ เปน ๖ สวน) อยางนี้แลว แตนั้น
ยกขึ้นสูไตรลักษณโดยเกณฑ (แบงเดือน ๑ เปน) ขางแรมขางขึ้น วา
"รูปอันเปนไปในขางแรม ก็ดับไปในขางแรมนั้นเอง ไมถึงขางขึ้น
รูปอันเปนไปในขางขึ้น ก็ดับไปในขางขึ้นนั้นเอง ไมถึงขางแรม เหตุ
นั้น รูปนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา"
[ซอยวัน ๑ เปน ๒ สวน]
แตนั้น ยกขึ้นสูไตรลักษณโดยเกณฑ (แบงวัน ๑ เปน) กลาง
คืนกลางวัน วา "รูปอันเปนไปในกลางคือ ก็ดับไปในกลางคืนนั่นเอง
ไมถึงกลางวัน รูปอันเปนไปในกลางวันเลา ก็ดับไปในกลางวันนั้นเอง
ไมถึงกลางคืน เหตุนั้น รูปนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา"
[ซอยวัน ๑ เปน ๖ สวน]
แตนั้น ทําคืนและวันนั้นแหละใหเปน ๖ สวน โดยเกณฑสวน
ของวันมีตอนเชาเปนตน ยกขึ้นสูไตรลักษณวา "รูปอันเปนไปใน
ตอนเชา ก็ยอมดับไปในตอนเชานั้นเอง ไมถึงตอนกลางวัน รูปอัน
เปนไปในตอนกลางวัน ก็ดับไปในตอนกลางวันนั้นเอง ไมถึงตอนเย็น
รูปอันเปนไปในยามเย็น ก็ดับไปในตอนเย็นนั้นเอง ไมถึงยามตน
รูปอันเปนไปในยามตน ก็ดับไปในยามตนนั้นเอง ไมถึงยามกลาง
รูปอันเปนไปในยามกลาง ก็ดับไปในยามกลางนั้นเอง ไมถึงยามปลาย
๑

๒

๑-๒. ทานนับขางแรมเปนตน และนับกลางคืนเปนตนวัน
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รูปอันเปนไปในยามปลาย ก็ดับไปในยามปลายนั้นเอง ไมถึงตอนเชาอีก
เหตุนั้น รูปนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา"
[ซอยโดยอาการ ๖ แหงรูป]
ครั้นยกขึ้น (โดยแบงวันเปน ๖ สวน) อยางนี้แลว ยกขึน้ สู
ไตรลักษณโดยเกณฑ (อาการ ๖ คือ) กาว ถอย แล เหลียว คู เหยียด
อีกวา "รูปอันเปนไปในตอนกาว ก็ดับไปในตอนกาวนั้นเอง ไมถึงตอน
ถอย รูปอันเปนไปในตอนถอย ก็ดับไปในตอนถอยนั้นเอง ไมถึงตอน
แล รูปอันเปนไปในตอนเหลียว ก็ดับไปในตอนแลนั้นเอง ไมถึงตอน
เหลียว รูปอันเปนไปในตอนเหลียว ก็ดับไปในตอนเหลียวนั้นเอง ไม
ถึงตอนคู รูปอันเปนไปในตอนคู ก็ดับไปในตอนคูนั้นเอง ไมถึงตอน
เหยียด เหตุนั้น รูปนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา"
[ซอยกาวเทา ๑ เปน ๖ สวน]
แตนั้นทํากาวเทาครั้ง ๑ ใหเปน ๖ สวน โดยเกณฑ (แบงทา
เปน ๖ สวน คือ ) ยก ยาง ยาย หยอน ยัน ใน ๖ สวนนั้น
ยกเทาขึ้นจากพื้น เรียกวายก นําเทาไปขางหนา เรียกวายาง เห็นตอ
หนาม งู เปนตนอะไร ๆ เขาแลวยายเทาไปขางนั้นขางนี้ เรียกวายาย
ลดเทาลงเบื้องลาง เรียกวาหยอน วางเทาลงที่พื้นดิน เรียกวาเหยียบ
กดเทากับดินในเวลายกเทาอีก (ขางหนึ่ง ) เรียกวายัน
ใน ๖ สวนนั้นในสวนยก (เทา) ธาตุ ๒ คือ ปฐวีธาตุ อาโป*

* อาการ ๖ นี้ แยกไดเปน ๓ คู ดูไมเนื่องกัน ทานจับมาเขาแถวกลาวความใหเนื่องกัน
ฟงไมคอยสนิทนัก
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ธาตุ มีประมาณต่ํา (คือ) ออน (กวาปกติ) ธาตุ ๒ นอกนี้
(คือเตโชธาตุ วาโยธาตุ) มีประมาณยิ่ง (คือ) แรง (กวาปกติ)
ในสวนยางและสวนยายก็อยางนั้น ในสวนหยอน ธาตุ ๒ คือ เตโชธาตุ วาโยธาตุ มีประมาณต่ํา (คือ) ออน (กวาปกติ) ธาตุ ๒
นอกนี้ (คือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ) มีประมาณยิ่ง (คือ) แรง
(กวาปกติ) ในสวนเหยียบและสวนยันก็อยางนั้น
ครั้นทําเปน ๖ สวนอยางนี้แลว จึงยกขึ้นสูไตรลักษณในวโยวุฑฒัตถคมรูปนั้นตามเกณฑสวนทั้ง ๖ นั้น ยกขึ้นอยางไร ? คือ
พระโยคีนั้นไตรตรองเห็นดังนี้วา "ธาตุทั้งหลายอันเปนไปในสวนยก
อันใดก็ดี อุปาทายรูปแหงธาตุเหลานั้นอันใดก็ดี ธรรมทั้งปวงนั้นก็
ยอมดับไปในสวนยกนี้เอง ไมถึงสวนยาง เหตุนั้น ธรรมทั้งปวงนั้น
จึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา อยางเดียวกันนั้น ธรรมทั้งหลาย
อันเปนไปในสวนยาง ก็ดับไปในสวนยางนี้เอง ไมถึงสวนยาย ธรรม
ทั้งหลายอันเปนไปในสวนยาย ก็ดับไปในสวนยายนี้เอง ไมถึงสวน
หยอน ธรรมทั้งหลายอันเปนไปในสวนหยอน ก็ดับไปในสวนหยอน
นี้เอง ไมถึงสวนเหยียบ ธรรมทั้งหลายอันเปนไปในสวนเหยียบ ก็ดับ
ไปในสวนเหยียบนี้เอง ไมถึงสวนยัน สังขารทั้งหลายอันเกิดขึ้นใน
*

* ตามนัยมหาฎีกา ดูเหมือนจะอธิบายวา ปฐวีธาตุและอาโปรธาตุมีสภาวะหนัก สวนเตโชธาต
และวาโยธาตุมีสภาวะเบา เมื่อจะยกยางยายเทา ตองการความเบาจึงจะยกยางยายไดคลอง
ธรรมดาจึงลดความหนักของปฐวีและอาโปลง และเพิ่มกําลังของเตโชวาโยขึ้น ตรงกันขาม เมื่อจะ
หยอนเหยียบยัน ตองการความหนัก ธรรมดาจงลดความเบาของเตโชวาโยลง เพิ่มกําลังปฐวีอาโป
ขึ้น ใหหยอนเหยียบยันลงได
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สวนนั้น ๆ ก็แตกไปในสวนนั้น ๆเอง เปนขอ ๆ เปนทอน ๆ เปน
แดน ๆ ไมถงึ สวนนอกนี้ ๆ เหมือนเมล็ดงาทั้งหลาย ที่ซัดลงใน
กระเบื้องอันรอน แตกดังตฏะ ๆ (เปนเมล็ด ๆ ) ดังนี้ เหตุนั้น
สังขารทั้งหลายนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยง เพราะไมเที่ยงจึงชื่อวาเปนทุกข
เพราะเปนทุกขจึงชื่อวาเปนอนัตตา"
[อุปมาความสุขุมแหงรูปสัมมสนะ]
เมื่อพระโยคีนั้น เห็นแจงสังขารทั้งหลายเปนขอ ๆ ไปอยูอยางนี้
รูปสัมมสนะยอมสุขุมเขา ก็แลในความสุขุมแหงรูปสัมมสนะนั้น มี
ความอุปมา (ดังตอไป) นี้
ตางวาชาวบานปลายแดนคนหนึ่ง ผูทําความคุนเคยแตในคบไฟ
มีคบไมและคบหญาเปนตน ไมเคยเห็นตะเกียง มาพระนครเห็นตะเกียง
สองแสงอยูในยางตลาด จึงถามบุรุษผูหนึ่งวา "ผูเจริญ นั่นเรียกอะไร
นาชอบใจ (ออก) อยางนั้น" บุรุษคนนั้นกลาวกะเขาผูนั้นวา
"นาชอบใจอะไรในมัน นั่นเรียกวาประทีป เพราะสิ้นน้ํามันและเพราะ
สิ้นไสดวย แมทางไปของมันก็จักไมปรากฏดอก"
บุรุษอื่น (อีกคนหนึ่ง) กลาวกะเขาอยางนี้วา "ความไมปรากฏ
แหงดวงประทีปเพราะสิ้นน้ํามันและไสนี่ยังเปนการหยาบ อันที่จริง
เปลวไฟจักดับไปในสวนที่ ๓ ๆ ของไสที่กําลังไหมอยูโดยลําดับนี้ ไม
*

* ติล โดยมากเปนนปุสกลิงค แตในทีน่ ี้รูปเปนลิงคอื่น กิริยา ตฏตฏายนฺตา มหาฎีกาแกเปน
... ยนฺตี เปนอิตถีลิงค
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ถึงที่สวนนอกนี้ ๆ ดอก "
บุรุษอื่น (อีกคนหนึ่ง) กลาวกะเขาอยางนี้วา "แมความดับ
ไปแหงเปลวไฟในสวนที่ ๓ ๆ ของไสนี้ก็ยังเปนการหยาบ อันที่แท
เปลวไฟจักดับไปในระหวางที่องคุลี ๑ ๆ (แตละองคุลี) ของไสนี่
ไมถึงที่องคุลีนอกนี้ ๆ ดอก...จักดับไปในระหวางที่ครึ่งองคุลี ๆ (แต
ละครึ่งองคุลี) ของไสนี่ ไมถึงที่เครื่ององคุลีนอกนี้ ๆ ดอก...จักดับไป
ในเสนดายแตละเสนของไสนี่ ไมถึงดานเสนนอกนี้ ๆ ดอก...จักดับไป
ในใยดายแตละเสนของไสนี่ ไมถึงใยนอกนี้ ๆ ดอก แตพนใยดานไป
ใคร ๆ ก็ไมอาจแตงเปลวไฟ (ใหปรากฏ) ได"
[เปรียบเทียบความแหงอุปมาอุปไมย]
ในขออุปมานั้นพึงทราบวา การยกขึ้นสูไตรลักษณในรูปที่กําหนด
ตัดดวย ๑๐๐ ป โดยอาทานะแลนิกเขปนะ แหงพระโยคี เปรียบเหมือน
ความรูของบุรุษ (คนแรก) วา "เพราะสิ้นน้ํามันและเพราะสิ้นไส
ดวย แมทางไปของประทีปก็จักไมปรากฏ"
การยกขึ้นสูไตรลักษณในวโยวุฑฒัตถคมรูปที่กําหนดตัดดวยสวน
๑

๒

๑. อสุ-ใย คือเสนฝอย ๆ ที่รวมเขาเปนเสนดาย
๒. ขออุปมานี้ เปนการหักความวาเอาใหไดอยางที่ตอ งการจะวา ไมคํานึงถึงตัวคนในทองเรื่องที่
สมมติขึ้น ก็คนปลายแดนโง ๆ แมแตตะเกียงก็ไมเคยเห็น เรื่องไสเรื่องน้ํามันก็ไมรทู ั้งนั้น แตง
ใหมาพบพวกนักปราชญปรมัตถอธิบายเรื่องตะเกียงเสียลึกซึ้งอยางนั้น แกก็กลายเปนความฟงปไป
เทานั้นเอง ถายกเองคนปลายแดนออกเสีย สมมติคนที่พอจะฟงปเปนขึน้ แทนก็จะฟงไดดี
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ที่ ๓ ๆ แหง ๑๐๐ ป ของพระโยคี เปรียบเหมือนความรูของบุรุษ
(คนที่ ๒) วา "เปลวไฟจักดับไปในสวนที่ ๓ ๆ ของไส ไมถึงที่
สวนนอกนี้ ๆ เลย "
การยกขึ้นสูไตรลักษณในรูปที่กําหนดตัดดวย ๑๐ ป ๕ ป ๔ ป
๓ ป ๒ ป ๑ ป แหงพระโยคี เปรียบเหมือนความรูของบุรุษ (คนที่
๓ ) วา "เปลวไปจักดับไปในระหวางที่องคุลี ๑ ๆ (แตละองคุลีของ
ไส) ไมถึงทีอ่ งคุลีนอกนี้ ๆ เลย "
การยกขึ้นสูไตรลักษณในรูปที่กําหนดตัดดวย ๔ เดือน ๒ เดือน
โดยแบงป ๑ เปน ๓ สวน และ ๖ สวน โดยเกณฑฤดู ๑ ๆ แหงพระ
โยคี เปรียบเหมือนความรูของบุรุษ (คนที่ ๔ ) วา "เปลวไปจักดับ
ไปในระหวางที่ครึ่งองคุลี ๆ (แตละครึง่ องคุลีของไส) ไมถึงที่ครึ่ง
องคุลีนอกนี้ ๆ เลย
การยกขึ้นสูไตรลักษณในรูปที่กําหนดตัดโดยเกณฑขางแรมขึ้น
และโดยเกณฑกลางคืนกลางวัน และโดยเกณฑสวนของวันมีตอนเชา
เปนตน โดยทําคืนและวัน ๑ ใหเปน ๖ สวน แหงพระโยคี เปรียบ
เหมือนความรูของบุรุษ (คนที่ ๕ ) วา "เปลวไฟจักดับไปในเสน
ดายแตละเสน (ของไส) ไมถึงดานเสนนอกนี้ ๆ เลย"
การยกขึ้นสูไตรลักษณในรูปที่กําหนดตัดโดยเกณฑอาการ ๖ มี
อาการกาวเปนตน และโดยเกณฑสวนทา ๖ มียกเทาเปนตน แตละสวน
แหงพระโยคี เปรียบเหมือนความรูของบุรุษ (คนที่ ๖) วา "เปลว
ไปจักดับไปในใยดายแตละใน (ของไส ) ไมถึงใยนอกนี้ ๆ เลย"
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[มนสิการโดยเกณฑสมุฏฐาน ๔]
พระโยคีนั้น ครั้นยกขึ้นสูไตรลักษณในวโยวุฒัตถรูปโดย
อาการตาง ๆ อยางนี้แลว กระจายรูปนั้นแหละออก ทําใหเปน ๔ สวน
โดยเกณฑสมุฏฐาย ๔ มีอาหารมยรูป (รูปที่เกิดดวยอาหาร) เปนตน
ยกขึ้นสูไตรลักษณในแตละสวนอีก
[มนสิการอาหารมยรูป]
ในรูป ๔ สวนนั้น อาหารมยรูป ยอมปรากฏแกพระโยคีนั้นดวย
อํานาจจอดและอิ่ม จริงอยู รูปที่ตั้งขึ้นในคราวอด ยอมเปนรูปหอเที่ยว
อิดโรยผิวพรรษคล้ําเสียทรวดทรงไป ราวกะตอไฟไหม และราวกะกา
ซุกอยูในตะกราถาน รูปที่ตั้งขึ้นในคราวอิ่ม ยอมเปนรูปอิ่มเต็ม
ออนละมุนมีผัสสะ (คือนาจับตอง)
พระโยคีนั้นกําหนดเอาอาหารมยรูปนั้น ยกขึ้นสูไตรลักษณในรูป
นั้นอยาวงนี้วา "รูปอันเปนไปในคราวอวด ยอมดับไปในคราวอดนี่เอง
ไมถึงคราวอิ่ม รูปอันตั้งขึ้นในคราวอิ่มเลา ก็ดับไปในคราวอิ่มนี่เอง
ไมถึงคราววอด เหตุนั้น แมอาหารมยรูปนั้น จึงชือ่ วาไมเที่ยงเปนทุกข
เปนอนัตตา"
[มนสิการอุตุมยรูป]
อุตุมยรูป (รูปที่เกิดดวยฤดู) ยอมปรากฏดวยอํานาจเย็นและ
รอน จริงอยู รูปที่ตั้งขึ้นในความรอน ยอมเปนรูปเกรียมระโหย
ผิวพรรณคล้ําไป รูปที่ตั้งขึ้นดวยฤดูอันเย็น (สบาย) ยอมเปนรูป
*

* อุปมานี้ใชไดสําหรับคนผิวคล้ํา เชนชาวลังกาเทานัน้ (?)
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อิ่มเต็มละมุน
พระโยคีนั้นกําหนดเอาอุตุมนรูปนั้น ยกขึ้นสูไตรลักษณในรูปนั้น
อยางนี้วา "รูปอันเปนไปในคาวก็ดับไปในคราวรอนนี้เอง ไม
ถึงคราวเย็น รูปอันเปนไปในคราวเย็นก็ดับไปในคราวเย็นนี้เอง ไมถึง
คราวรอน เหตุนั้น อุตุมยรูปนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา"
[มนสิการกัมมชรูป]
กัมมชรูป (รูปเกิดดวยกรรม) ยอมปรากฏดวยอํานาจอายตน
ทวาร (ทวารคืออายตนะ) จริงอยู ในจักขุทวาร มีกัมมชรูป ๓๐
โดยเปนจักขุทสกะ (๑๐) กายทสกะ (๑๐) และภาวทสกะ (๑๐)
อนึ่งรูปอุดหนุรกัมมชรูปเหลานั้นมีฤดูจิตและอาหารเปนสมุฏฐาน (อีก)
๒๔ ดังนั้นจึงเปนรูป ๕๔ ในโสตทวาร ฆานทวารและชิวหาทวารก็
อยางนั้น ในกายทวารมีรูป ๕๔ โดยเปนกายทสกะ (๑๐) ภาวทสกะ
(๑๐) และโดยเปนรูปอุดหนุนมีอุตุสมุฏฐานเปนตน (อีก ๒๔)
ในมโนทวาร มีรูป ๕๔ เหมือนกัน โดยเปนหทยวัตถุทสกะ (๑๐)
กายทสกะ (๑๐) ภาวทสกะ (๑๐) และโดยเปนรูปอุดหนุนมีอุตุสมุฏฐานรูปเปนตน (อีก ๒๔)
พระโยคีนั้นกําหนดเอารูปนั้นทั้งหมด ยกขึ้นสูไตรลักษณในรูปนั้น
อยางนี้วา "รูปอันเปนไปในจักขุทวาร ก็ดับไปในจักขุทวารนี้เอง ไม
ถึงโสตทวาร รูปอันเปนไปในโสตทวาร ก็ดบั ไปในโสตทวารนี้เอง ไม
*

*

* มหาฎีกาวา ทานเรียงคําอายตนะควบไวดวยวา อายตนทวาร เพื่อมิใหเขาใจเขวไปเปน
กรรมทวาร (คือ กาย วจี มโน)
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ถึงฆานทวาร รูปอันเปนไปในฆานทวาร ก็ดับไปในฆานทวารนี้เอง
ไมถึงชิวหารทวาร รูปอันเปนไปในชิวหาทวาร ก็ดับไปในชิวหาทวาร
นี้เอง ไมถึงกายทวาร รูปอันเปนไปในกายทวาร ก็ดับไปในกายทวาร
นี้เอง ไมถึงมโนทวาร เหตุนั้น รูปนัน้ จึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกข
เปนอนัตตา"
[มนสิการจิตตสมุฏฐานรูป]
รูปมีจิตเปนสมุฏฐาน ยอมปรากฏดวยอํานาจคราวดีใจเสียใจ
จริงอยู รูปทีเ่ กิดขึ้นในคราวดีใจ ยอมเปนรูปละมุนละมอม เอิบอิ่ม
มีผัสสะ รูปที่เกิดขึ้นในคราวเสียใจ ยอมเปนรูปเหี่ยวแหงระโหย
ผิวพรรณเผือดไป
พระโยคีนั้นกําหนดเอาจิตตสมุฏฐานรูปนั้น ยกขึ้นสูไตรลักษณ
ในรูปนั้นอยางนี้วา "รูปอันเปนไปในคราวดีใจ ก็ดับไปในคราวดีใจ
นี้เอง ไม (อยูไป) ถึงคราวเสียใจ รูปอันเปนไปในคราวเสียใจ
ก็ดับไปในคราวเสียใจนี้เอง ไม (อยูไ ป) ถึงคราวดีใจ เหตุนั้น
แมจิตตสมุฏฐานรูปนั้นจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา"
เมื่อพระโยคีนั้นกําหนดเอารูปมีจิตเปนสมุฏฐาน ยกขึ้นสูไตรลักษณในรูปนั้นอยางนี้อยู เนื้อความ (ตอไป) นี้ยอ มจะปรากฏขึ้นวา
"ชีวิต อัตภาพ และสุลทุกขทั้งมวล ประกอบ
(คือผูก) ไวกับจิตดวงเดียว ขณะ (แหงชีวิต)
*

* เกวลา นี้ มหาฎีกาแกไววา "อตฺตนา นิจฺจภาเวน วา อโวมิสฺสา-ไมเจือปนกับอัตตา
หรือกับความเที่ยง " ดังนี้ ก็คือใหแปลเกวลาวา "ลวน ๆ" นั่นเอง
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เปนตนนั้น) ยอมเปนไปพลัน (คือชั่วขณะจิต
หนึง่ ) แมเทวดาเหลาที่ (มีอายุยิน) ตั้งอยูไ ด
ตลอด ๘๔,๐๐๐ กัป ก็ใชวาปลง (ชีวิตเปนตน)
ไวกบั จิต ๒ ดวงตั้งอยูหามิได
ขันธเหลาใดที่ดับแลว ของสัตวที่ตายหรือของ
สัตวที่ยังตั้งอยูในปวัติกาลนี้ก็ตาม ขันธเหลานั้น
ก็เหมือนกันหมด (คือดับ) ไปไมตอกัน
ขันธทั้งหลายที่ (เปนปจจุบัน) ดับๆ อยูใน
ระหวางแหงขันธ (อดีต) ที่ดับ ๆ มาแลวไมขาด
ระยะ และขันธที่ (จัก) ดับในอนาคต หามีความ
ตางกันในเพราะลักษณะ (ทีด่ ับ) ไม
เพราะจิตไมเกิดสัตวโลกก็ชื่อวาไมเกิด เพราะ
จิตเกิดขึ้นจําเพาะหนา สัตวโลกก็ชื่อวาเปนอยู
เพราะความแตกดับแหงจิต สัตวโลกก็ชื่อวาตาย
(นี่) เปนบัญญัติทางปรมัตถ
สังขารธรรมทั้งหลายที่แตกดับแลว ก็มิไดไป
เก็บไว (ที่ไหน) กอง (สังขารสําหรับที่จะเกิด)
ในอนาคตก็หามีไม สังขารทัง้ หลายเหลาใดที่เกิด
แลวตั้งอยูเลา สังขารเหลานั้นก็อุปมาดังเมล็ด
พรรณผักกาด (ที่คนวางลง) บนปลายเข็ม (พอ
*

* จุลิลสิติ แปลวา ๘๔ จุลลฺ เปนสังขยา เทากับ จตุ
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ถูกปลายเข็มก็ตกไปพลัน )
อนึ่ง เมื่อ (สังขาร) ธรรมทั้งหลายเกิดแลว
ความแตกดับก็รมุ ลอมธรรมเหลานั้นไว มันจึงมี
ความแตกทําลายเปนธรรมดา (ในตัวมัน) ไม
ปนกันธรรมกอน ๆ
มันมาโดยไมเห็น แตกดับแลวก็ถึงซึ่งความไม
เห็น มันเกิดขึ้นและเสื่อมสิ้นไป ดังความเกิดขึ้น
แหงสายฟาในอากาศ ฉะนั้น"
[ธรรมดารูป]
พระโยคีนั้นครั้นยกขึ้นสูไตรลักษณในรูปทั้งหลาย มีอาหารมยรูป
เปนตนอยางนี้แลว ยกขึ้นสูไตรลักษณในธรรมดารูปอีก
รูปอันเกิดขึ้นจําเดิมแตวิวัฏกัปตางชนิดเชน เหล็ก โลหะ (ทอง
แดง) ดีบุก ตะกั่ว ทอง เงิน มุกดา มณี ไพฑูรย สังข ศิลา
(หินสี) ประพาฬ ทับทิม แกวลาย แผนดิน หิน ภูเขา หญา
ไมตน ไมเถา อันเปนรูปภายนอก ไมเนื่องดวยอินทรีย ชื่อวาธรรมดารูป
ธรรมดารูปนั้น ยอมปรากฏแกพระโยคีนั้น โดย (ตัวอยาง)
ยอดตนอโศกเปนตน อันยอดอโศก (นั้น) แรกทีเดียวก็เปน (ปุม)
*

* องฺกุร ในที่นี้ ถาแปลวา หนอ ความเขาใจของเราก็พุงไปวา มันแตกขึ้นจากเงา จาก
โคน ตอไปก็เปนลําตน แตความที่ทานกลาวนี้ ไมมีอะไรแสดงวา แตกเปนลําตน วาแตเรื่องแตก
เปนใบจนตลอด ดวยเหตุนี้ จึงแปล องฺกรุ ตรงนี้วา "ยอด" จะไดเขากับความภาษาเราวา
"แตกยอดแลวก็แตกใบ"
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แดงเรื่อ ๆ แตนั้นลวงไป ๒-๓ วัน ก็แดงเขมขึ้น ลวงไป ๒-๓
วันอีก แดงจางลง ตอนั้น (เปนใบออน) มีสีดังใบออนแรก
ผลิ (ของไมอื่น ๆ มีมะมวงเปนตน) ตอไปมีสีเปนใบออนที่
แกจัดขึ้น ตอไปเปนใบสีเขียวออน แลวเปนสีเขียวแก ตั้งแต
กาลที่เปนใบสีเขียวแกนั้นไป มันทําความสืบตอแหงรูป (ใบของ
มัน) ที่เสมอกัน (คือรูปเดิมนั้น) ใหสืบเนื่องไป (ไมเปลี่ยนสี)
โดยกาลประมาณปหนึ่ง จึงเปนในเหลือง รวงจากขั้วหลนไป
พระโยคีนั้น กําหนดถือเอาใบอโศกนั้นยกขึ้นสูไตรลักษณใน
ธรรมดารูปนั้นอยางนี้วา "รูปอันเปนไปในกาลที่มันมีสีแดงเรื่อ ๆ
ยอมดับไป ไม (อยูมา) ถึงกาลที่มันมีสีแดงเขมเลย รูปอันเปนไป
ในกาลที่มันมีสีแดงเขมก็ดับไป ไม (อยูมา) ถึงกาลที่มันมีสีแดงจางลง
เลย รูปอันเปนไปในกาลที่มันมีสีแดงจางลงก็ดับไป ไม (อยูม า)
ถึงกาลที่มันมีสีดังใบออยแรกผลิเลย รูปอันเปนไปในกาลที่มันมีสี
ดังใบออนแรกผลิก็ดับไป ไม (อยูมา) ถึงกาลทีม่ ันมีสีเปนใบออนที่
แกจัดขึ้นเลย รูปอันเปนไปในกาลที่มันมีสีเปนใบออนที่แกจัดขึ้นก็ดับ
ไป ไม (อยูม า) ถึงกาลที่มันเปนใบสีเขียวออนเลย รูปอันเปนไป
ในกาลที่มันเปนใบสีเขียวออนก็ดับไป ไม (อยูมา) ถึงกาลที่มันเปน
ใบสีเขียวแกเลย รูปอันเปนไปในกาลที่มันเปนในสีเขียวแกก็ดับไป ไม
(อยูมา) ถึงกาลที่มันเปนใบเหลืองเลย รูปอันเปนไปในกาลที่มันเปน
ในเหลืองก็ดับไป ไม (อยูมา) ถึงกาลที่มันรวงจากขั้วหลนไปเลย
เหตุนั้น มันจึงชื่อวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา" ดังนี้แลว พิจารณา
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ธรรมดารูปทัง้ ปวงโดยนัย (ดังกลาวในใบอโศก) นี้
พระโยคีพิจารณาสังขารทั้งหลาย ยกขึ้นสูไตรลักษณทางรูปสัตตกะ ดังกลาวมาฉะนี้ เปนอันดับแรก
[อรูปสัตตกะ]
สวนขอในที่ขาพเจากลาวไววา "ทางอรูปสัตตกะ" ดังนี้ (ตอ
ไป) นี้เปนมาติกาในขอนั้น คือ
กลาปโต
โดยเปนกลาป
ยมกโต
โดยเปนคู
ขณิกโต
โดยเปนขณะ
ปฏิปาฏิโต
โดยลําดับ
ทิฏ ิอุคฺฆาฏนโต
โดยเพิกทิฏฐิ
มานสมุคฺฆาฏนโต
โดยเพิกมานะ
นิกนฺติปริยาทานโต
โดยคุมความยินดีไวได
[กลาปโต-โดยเปนกลาป]
ใน ๗ ขอนั้น ขอวา "กลาปโต-โดยเปนกลาป" (พึงทราบ
อรรถาธิบายดังนี้) ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่ ๕ (ชื่อวากลาป)
พิจารณาโดยกลาปอยางไร ? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา "ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่ ๕ อันเกิดขึ้นในสัมมสนะ
วา "ผมทั้งหลายไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา " นี่ใด และธรรม
ทั้งหลายมีผัสสะเปนที่ ๕ อันเกิดขึ้นในสัมมสนะวา "ขนทั้งหลาย ฯลฯ
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มันในสมอง ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา" นี่ใด ธรรมทั้งปวงนั้น
เสื่อมหายไปเปนขอ ๆ เปนแดน ๆ ไม (อยูไป) ถึงขอนอกนี้ ๆ ดัง
เมล็ดงาทั้งหลายที่ซัดลงในกระเบื้องอันรอน (แตก) ดังตฏะ ๆ (เปน
เมล็ด ๆ ) อยูฉะนั้น เหตุนั้น ธรรมทั้งหลายนั้น จึงชื่อวาไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา" เพียงนี้เปนนัยในวิสุทธิกถา
สวนในอริยาวังสกถากลาวไววา "เมื่อพิจารณาจิตดวงที่เปนไป
(โดยพิจารณาเห็น) วารูปในฐานะทั้ง ๗ ในรูปสัตตกะในหนหลังไม
เที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา ดวยจิตอีกดวงหนึ่งวา จิตดวงกอนนั้นก็ไม
เที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา ดังนี้ ชื่อวา พิจารณาโดยเปนกลาป"
คําที่กลาวในอริยวังสกถานั้นถูกตองกวา เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ทั้งหลายจักจําแนกแมขอที่เหลือโดยนัยนั้นเหมือนกัน
[ยมกโต-โดยเปนคู]
ขอวา "ยมกโต-โดยเปนคู" ความวา ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ พิจารณาอาทานนิกเขปรูปวา ไมเที่ยงเปนทุกขอนัตตา
แลวซ้ําพิจารณาจิต (ดวงที่พิจารณารูป)นั้น ดวยจิตอีกดวงหนึ่งวา
จิต (ที่พิจารณากอน) นั้น ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา พิจาณา
วโยวุฑฒัตถคมรูป... อาหารมยรูป... อุตุมยรูป)... กัมมชรูป... จิตตสมุฏฐานรูป... ธรรมดารูป วาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา แลวซ้ํา
พิจารณาจิต (ดวงที่พิจารณารูป) นั้นดวยจิตอีกดวงหนึ่ง วาจิต (ที่
พิจารณากอน) นั้น ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา ดังนี้ชื่อวาพิจารณา

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 94

โดยเปนคู (คือ ๒ ชั้น ?)
[ขณิกโต-โดยเปนขณะ]
ขอวา "ขณิกโต...โดยเปนขณะ" ความวา ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ พิจารณาอาทานนิกเขปรูปวา ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาแลว
พิจารณาจิตดวงแรก (ทีพ่ ิจารณารูป) นั้น ดวยจิตดวงที่ ๒ วาแมจิต
ดวงแรกนั่น ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา พิจารณาจิตดวงที่ ๒ ดวย
จิตดวงที่ ๓... พิจารณาจิตดวงที่ ๓ ดวยจิตดวงที่ ๔... พิจารณาจิต
ดวงที่ ๔ ดวยจิตดวงที่ ๕ วาแมจิตดวงที่ ๒... จิตดวงที่ ๓... จิต
ดวงที่ ๔ นั่น ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา ภิกษุพิจารณาวโยวุฑฒัตถคมรูป... อาหารมยรูป... อุตุมยรูป.. กัมมชรูป... จิตตสมุฏฐานรูป... ธรรมดารูป วาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาแลว พิจารณา
จิตดวงแรก (ที่พิจารณารูป) นั้น ดวยจิตดวงที่ ๒... พิจารณาจิต
ดวงที่ ๒ ดวยจิตดวงที่ ๓... พิจารณาจิตดวงที่ ๓ ดวยจิตดวงที่ ๔...
พิจารณาจิตดวงที่ ๔ ดวยจิตดวงที่ ๕ วาแมจิตดวงที่ ๑... จิตดวงที่
๒... จิตดวงที่ ๓.... จิตดวงที่ ๔ นั่น ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา
ภิกษุพิจารณาจิตทีละ ๔ ดวง ตั้งแตจิตดวงที่กําหนดถือเอารูป (เปน
อารมณ) ไป ดังกลาวมาฉะนี้ ชื่อวาพิจารณาโดยเปนขณะ (คือ
พิจารณาจิต ๔ ขณะ หรือ ๔ ชั้น)
*

* มหาฎีกาอธิบายวา เพราะพิจารณาปรารภรูปธรรม กับนามธรรม คือ จิต เปนคู ๆ กัน
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[ปฏิปาฏิโต-โดยลําดับ]
ขอวา "ปฏิปาฏิโต-โดยเปนลําดับ" ความวา ภิกษุพิจารณา
อาทานนิกเขปรูปวา ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาแลว พิจารณาจิตดวง
แรก (ที่พิจารณารูป) นัน้ ดวยจิตดวงที่ ๒... พิจารณาจิตดวงที่ ๒ ดวย
จิตดวงที่ ๓... พิจารณาจิตดวงที่ ๓... ดวยจิตดวงที่ ๔ ฯลฯ พิจารณา
จิตดวงที่ ๑๐ ดวยจิตดวงที่ ๓... ดวยจิตดวงแรก ฯลฯ จิตดวงที่ ๑๐
นั่น ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา พิจารณาวโยวุฑฒัคถคมรูป...
อาหารรมยรูป...อุตุมยรูป... กัมมชรูป... จิตตสมุฏฐานรูป... ธรรมดารูป วาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาแลว พิจารณาจิตดวงแรก (ที่
พิจารณารูป) นั้น ดวยจิตดวงที่ ๒... พิจารณาจิตดวงที่ ๒ ดวยจิต
ดวงที่ ๓... ฯลฯ พิจารณาจิตดวงที่ ๑๐ ดวยจิตดวงที่ ๑๑ วาแมจิต
ดวงแรก ฯลฯ จิตดวงที่ ๑๐ นั่น ก็ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา
พึงหมุนเวียน พิจารณาไปตามลําดับวิปสนา ดังนี้ตลอดทั้งวันก็ได แต
เพราะวา เพียงพิจารณาจิตดวงที่ ๑๐ (ไมวา) รูปกรรมฐานก็ดี
อรูปกรรมฐานก็ดี ก็เปนอันคลองแคลว (คือปรากฏชัดแลว) เหตุ
*

* วฏเฏยฺย ปาฐะมหาฎีกาแกความไววา สมฺภเวยฺย พิจารณาแลวเห็นวา วฏเฏยฺย ในที่นี้
แปลวา "หมุนเวียน" ไดความดีกวาแปลวา "ควร" เพราะกรรมฐานนีใ้ หพิจารณาจิตเพียงดวงที่
๑๐ เปนวาระ ๑ เมื่อจะพิจารณาอีก ก็กลับตั้งตนใหม โดยนัยนั้นเปนวาระ ๆ ไป จึงวา "หมุนเวียน"
ถาดังนี้ ปาฐะมหาฎีกาที่พิมพไววา "สมฺภเวยฺย" นาจะคลาดเคลื่อน ที่ถูกจะเปน "สมฺภเมยฺย" ซึ่ง
แปลวา "หมุน" ก็คือให แปล วฏเฏยฺย ศัพทนี้วา "หมุน" ไมใช "ควร" นั่นเอง
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นั้น (ในอริยวังสกถา) ทานจึงบอกไววา "พึงหยุดไวในจิตดวงที่ ๑๐
เทานั้นเถิด"
พิจารณาดังกลาวมานี้ ชื่อวาพิจารณาโดยลําดับ
[ทิฏิอุคฺฆาฏนโต-โดยเพิกทิฏฐิ]
ฯ เป ฯ
ใน ๓ ขอคือ ทิฏิอุคฺฆาฏนโต-โดยเพิกทิฏฐิ มานสมุคฺฆาฏนโต-โดยเพิกมานะ นิกนฺติปริยาทานโต-โดยคุมความยินดีไวได นี้
หามีนัยสําหรับพิจารณาคนละอยางไม จริงอยู รูป (ที่กลาว) ในหน
หลังนั้นก็ดี อรูปที่กําหนดถือเอาในตอนนี้ก็ดีนั้นใด เมื่อดูรูปและ
อรูปนั่นไป ยอมไมเห็นสิ่งอื่นที่จะไดชื่อวาสัตว นอกเหนือไปจากรูป
และอรูป ตั้งแตไมเห็น (เปน) สัตวไป สัตตสัญญาก็เปนอันถอนได
เมื่อพระโยคาวจรกําหนดถือเอา (เปน) สังขาร ดวยจิตที่ถอนสัตตสัญญาไดแลว ทิฏฐิยอมไมเกิดขึ้น เมื่อทิฏฐิไมเกิดขึ้น ทิฏฐิกช็ ื่อวา
ถูกเพิกไป เมื่อกําหนดถือเอา (เปน) สังขาร ดวยจิตที่เพิกทิฏฐิแลว
มานะยอมไมเกิดขึ้น ครั้นมานะไมเกิดขึ้น มานะก็ชื่อวาถูกเพิกไป เมื่อ
กําหนดถือเอา (เปน) สังขาร ดวยจิตที่เพิกมานะแลว ตัณหายอมไม
เกิดขึ้น เมื่อตัณหาไมเกิดขึ้น ความยินดีก็ชื่อวาถูกคุมไวได แล
เพียงนี้เปนคํากลาวไวในวิสุทธิกถา
*

* ยมกโต ขณิกโต ปฏิปาฏิโจ ๓ ขอนี้ ฟงอธิบายก็เปนความเดียวกัน คือจิตดวงแรกพิจารณา
รูป แลวตอไปจิตพิจารณาจิต ที่แปลกกันก็คือ ยมกโต พิจารณาเพียง ๒ ชั้น ขณิกโต พิจารณา
๔ ชั้น ปฏิปาฏิโต พิจารณา ๑๐ ชั้น เทานั้นเอง
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สวนในอริยวังสกถา ตั้งมาติกาวา "ทิฏิอุคฺฆาฏานโต มานสมุคฺฆาฏนโต นิกนฺติปริยาทานโต" แลวแสดงนัย (ดัง) นี้
ก็แลเมื่อถือวา "เราเห็นแจงอยู ความเห็นแจงของเรา " ดังนี้
ไมชื่อวาเพิกทิฏฐิ แตถือวา "สังขารทั้งหลายนั้นเองเห็นแจงสังขารทั้ง
หลาย สังขารทั้งหลายนั้นเองพิจารณา...วิเคราะหดู... จับดู... กําหนด
แยกดูสังขารทั้งหลาย" ดังนี้ จึงชื่อวาเพิกทิฏฐิ เมือ่ ถือวา "เราเห็นแจงอยาง
ดีเราเห็นแจงอยางนาพอใจ " ดังนี้ ไมชื่อวาเพิกมานะ ตอถือวา "สังขาร
ทั้งหลายนั่นเองเห็นแจงสังขารทั้งหลาย สังขารทั้งหลายนั้นเองพิจารณา...
วิเคราะหดู... จับดู... กําหนดแยกดูสังขารทั้งหลาย" ดังนี้จึงชื่อวาเพิก
มานะ เมื่อพอใจวิปสนาดวยคิดวา "เราสามารถเห็นแจงได" ดังนี้ ไม
ชื่อวาคุมความปรารถนาได ตอถือวา "สังขารทั้งหลายนั่นเองเห็นแจง
สังขารทั้งหลาย สังขารทั้งหลายนั่นเองพิจารณา... วิเคราะหดู... จับดู
...กําหนดแยกดูสังขารทั้งหลาย" ดังนี้ จึงชื่อวาคุมความยินดีไวได
เมื่อเห็นวา "ถาสังขารทั้งหลายพึงเปนอัตตาไซร จะถือเอาวามัน
เปนอัตตา ก็ควรละ แต (นี้) มันไมใชอัตตาเลย มาถือเอาวาเปนอัตตา
เพราะเหตุนั้น สังขารทั้งหลายนั้นจึงเปนอนัตตา เพราะความหมายวา
ไมเปนไปในอํานาจ (ของใคร) ไมเที่ยง เพราะความหมายวา มีแลว
ก็ไมมี เปนทุกข เพราะความหมายวาถูกความเกิดและความเสื่อมบีบ
คั้น " ดังนี้ ชือ่ วาเพิกทิฏฐิ เมื่อเห็นวา "ถาสังขารทั้งหลายพึงเปนของ
เที่ยงไซร จะถือเอาวามันเที่ยงก็ควรละ แต (นี่) มันไมเที่ยงเลย มา
ถือเอาวาเที่ยง เพราะเหตุนั้น สังขารทั้งหลายนั้นจึงเปนของไมเที่ยง
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เพราะความหมายวามีแลวก็ไมมี เปนทุกขเพราะความหมายวาถูกความ
เกิดและความเสื่อมบีบคั้น เปนอนัตตา เพราะความหมายวาไมเปนไป
ในอํานาจ (ของใคร)" ดังนี้ ชื่อวาเพิกมานะ เมื่อเห็นวา "ถาสังขาร
ทั้งหลายพึงเปนสุขไซร จะถือเอาวามันเปนสุขก็ควรละ แต (นี่) มัน
เปนทุกขแท ๆ มาถือเอาวาเปนสุข เพราะเหตุนั้น สังขารทั้งลาย
นั้นจึงเปนทุกข เพราะความหมายวาถูกความเกิดและความเสื่อมบีบคั้น
ไมเที่ยง เพราะความหมายวามีแลวก็ไมมี เปนอนัตตา เพราะความ
หมายวาไมเปนไปในอํานาจ (ของใคร)" ดังนี้ ชือ่ วาคุมความยินดีไวได
ชื่อวาความเพิกทิฏฐิ ยอมมีแกพระโยคีผูเห็นสังขารทั้งหลายโดย
ความเปนอนัตตา ชื่อวาความเพิกมานะ ยอมมีแกพระโยคีผูเห็นสังขาร
ทั้งหลายโดยความไมเที่ยง ชื่อวาความคุมความยินดีไวได ยอมมีแก
พระโยคีผูเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเปนทุกขดังกลาวมาดังนี้ วิปสนา
นี้จึงชื่อวาตั้งอยูในที่ของตน ๆ แท
พระโยคีพิจารณาสังขารทั้งหลายยกขึ้นสูไตรลักษณทางอรูปสัตตกะ
ดังกลาวมาฉะนี้
ก็แลดวยภาวนานุโยคเพียงเทานี้ รูปกรรมฐานก็ดี อรูปกรรมฐาน
ก็ดี ของพระโยคีนั้น ยอมเปนอันคลองแคลวละ
[มหาวิปสนา ๑๘]
พระโยคีผูมีรูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐานคลองแคลวอยางนี้
*

* หมายความวาอนิจจานุปส นา ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา ก็คงปฏิปกขธรรมตามหนาที่
ของตน ไมกาวกายไขวเขวกัน (?)
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นั้น มหาวิปสนา (คืออนุปสนา) ๑๘ เหลาใดที่พึงถึงไดโดยอาการทั้งปวง
ดวยอํานาจปหานปริญญา ตั้งแตภังคานุปสนญาณ (ปญญาคํานึงเห็น
ความดับ) ขางหนาไป เมื่อแทงตลอด (คือได) สวนหนึ่งแหงมหาวิปสนา เหลานั้น ใน (ชั้น) สสัมมสนญาณ (คือตีรณปริญญา) นี่แล
กอนก็ยอมละปฏิปกขธรรม (มีนิจจสัญญาเปนตน) แหงมหาวิปสนานั้นได
ปญญามีอนิจจานุปสนาเปนตน ชื่อวามหาวิปสนา ๑๘ ในอนุปสนาทั้งหลายไรเลา (๑) เมื่อเจริญอนิจจานุปสนา (ปญญาคํานึงเห็น
ความไมเที่ยง) ยอมละนิจจสัญญา (ความสําคัญวาเที่ยง) ได (๒)
เมื่อเจริญทุกขานุปสนา (ปญญาคํานึงเปนทุกข) ยอมละสุขสัญญา
(ความสําคัญวาเปนสุข) ได (๓) เมื่อเจริญอนัตตานุปสนา (ปญญา
คํานึงเห็นเปนอนัตตา) ยอมละอัตตสัญญา (ความสําคัญวาเปนอัตตา)
ได (๔) เมื่อเจริญนิพพิทานุปสนา (ปญญาคํานึงถึงดวยความเบื่อ
หนาย) ยอมละนันทิ (ความเพลิดเพลิน) ได (๕) เมื่อเจริญวิราคานุปสนา (ปญญาคํานึงดวยความคลายกําหนัด) ยอมละราคะได
(๖) เมื่อเจริญนิโรธารุปส นา (ปญญาคํานึงเห็นนิโรธ) ยอมละสมุทัยได
(๗) เมื่อเจริญปฏินิสสัคคานุปสสนา (ปญญาคํานึงดวยความสลัดทิ้ง)
ยอมละอาทาน (ความถือไว) ได (๘) เมื่อเจริญขยานุปสนา
๑

๒

๑. ปาฐะพิมพไวเปน อปริภวฺคานุปสฺสนโต ราวกะจะใหแปลวา "แตภังคานุปสสนญาณ
เบื้องสูง แตไมปรากฏวามีภงั คานุปสนาญาณเบื้องต่ําเปนคูกัน" จึงเขาใจวาถูกทีจ่ ะเรียงแยกเปน
อุปริ ภงฺคา...ดังแปลไว
๒. ที่วา "สวนหนึ่ง" ก็เพราะเทาที่จะกลาวมาแลวมีเพียง ๓ อนุปสนาเทานั้น คือ อนิจจานุปสนา
ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา
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(ปญญาคํานึงเห็นความสิ้นไป) ยอมละฆนสัญญา (ความสําคัญวาเปน
กอน คือเปนรางกาย) ได (๙) เมื่อเจริญวยานุปสนา (ปญญา
คํานึงเห็นความเสื่อมไป) ยอมละอายูหน (ความพยายาม) ได (๑๐)
เมื่อเจริญวิปริณามานุปสนา (ปญญาคํานึงเห็นความปรวนแปร) ยอม
ละธุวสัญญา (ความสําคัญวามั่งคง) ได (๑๑) เมื่อเจริญอนิมิตตานุปสนา (ปญญาคํานึงเห็นความไมมีนิมิต) ยอมละนิมิต (คือสิ่งที่ถือ
เอาเปนเครื่องหมายในความเปนกลุมเปนกอน) ได (๑๒) เมื่อเจริญ
อัปปณิหิตานุปสนา (ปญญาคํานึงเห็นเปนสิ่งไมนาปรารถนา) ยอมละ
ปณิธิ (ความปรารถนาดวยอํานาจตัณหา) ได (๑๓) เมื่อเจริญสุญญตานุปสนา (ปญญาคํานึงเห็นความวางเปลา) ยอมละอภินิเวส (ความยือ
มั่นวาเปนตน) ได (๑๔) เมื่อเจริญอธิปญญาธัมมวิปสนา (ปญญา
เห็นแจงในธรรมอันเปนอธิปญญา) ยอมละสาราทานาภินิเวส (ความ
ยึดมั่นโดยถือเอาวามีสาระ) ได (๑๕) เมื่อเจริญยถาภูตญาณทัสนะ
(ความรูเห็นตามจริง) ยอมละสัมโมหาภินิเวส (ความยึดมั่นดวยอํานาจ
ความหลงงมงาย) ได (๑๖) เมื่อเจริญอาทีนวานุปสนา (ปญญาคํานึง
เห็นโทษ) ยอมละอาลยาภินิเวส (ความยึดมั่นดวยอํานาจความอาลัย)
ได (๑๗) เมือ่ เจริญปฏิสังขานุปสนา (ปญญาคํานึงดวยพิจารณาหา
ทางพน) ยอมละอัปปฏิสังขา (ความไมพิจารณาหาทางพน) ได (๑๘)
เมื่อเจริญวิวัฏฏานุปสนา (ปญญาคํานึงเห็นวิวัฏฏะ คือทางพนจากวัฏฏะ)
ยอมละสังโยคาภินิเวส (ความยึดมั่นดวยอํานาจสังโยคะ) ได
* มหาฎีกาวา สัขารุเบกขา และอนุโลมญาณ ซึ่งวาวิวัฏฏานุปสนา

*
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ในมหาวิปสนา ๑๘ นี้ อนิจจานุปสนา ทุขานุปสนา และอนัตตานุปสนา เปนอันพระโยคีผู (เจริญสัมมสนญาณ) นี้ไดแลว เพราะเหตุที่
สังขารทั้งหลายเธอเห็นแลวดวยอํานาจลักขณตรัยมีอนิจจลักขณะเปนตน
อนึ่ง เหตุที่ทานกลาวไววา "อนิจจานุปสนาอันใดก็ดี อนิมิตตานุปสนา
อันใดก็ดี ธรรม (๒) นี้มอี รรถเปนอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ นัย
เดียวกันนั้น ทุกขานุปสนาอันใดก็ดี อัปปณิหิตานุปสนาอันใดก็ดี ธรรม
(๒)นี้ก็มีอรรถเปนอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ อนัตตานุปสนาอัน
ใดก็ดี สุญญตานุปสนาอันในก็ดี ธรรม (๒) นี้ ก็มีอรรถเปนอันเดียวกัน
ตางกันแตพยัญชนะ" ดังนี้ เหตุนั้น แมอนิมิตตานุปสนา อัปปณิหิตานุปสนาและสุญญตานุปสนาเหลานั้นก็เปนอันพระโยคีผูนี้ไดแลว สวนอธิปญญาธรรมวิปสนา ก็คือวิปสนาทั้งปวง ยถาภูตญาณทัสนะก็สงเคราะห
เขาดวยกังขาวิตรณวิสุทธินั้นเอง เพราะฉะนั้นแมอธิปญญาธรรมวิปสนา
และยถาภูตญาณทั้งหลายที่เหลือ ก็เปนอันพระโยคีผูนี้ไดแลวเหมือนกัน
ในวิปสนาญาณทั้งหลายที่เหลือ (มีนพิ พิทานุปสนาเปนตน) ลางสวนก็
เปนอันไดแลว ลางสวนยังไมได ขาพเจาทั้งหลายจักอธิบายวิภาคแหง
วิปสนาญาณเหลานั้นใหแจงขางหนา ก็แลคําวา "พระโยคีผูรูรูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐานคลองแคลวอยางนี้ มหาวิปสนา ๑๘ เหลาใด
*

* หมายความวาไดเปนเอกเทศ มหาฎีกาขยายความเพิม่ เติมวา เมื่ออนิจจานุปสนา
สําเร็จแลว นิโรธานุปสนา ขยานปสนา วยานุปสนา และวิปริณามานุปสนา ก็นับวา
นับวาสําเร็จโดยเอกเทศ เมือ่ อนัตตานุปสนาสําเร็จแลว อนุปสสานอกนี้ก็นับวาสําเร็จ
โดยเอกเทศ
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ที่พึงถึงไดโดยอาการทั้งปวง ดวยอํานาจปหานปริญญา ตั้งแตภังคานุปสนาญาณขางหนาไป เมื่อแทงตลอดสวนหนึ่งแหงมหาวิปสนาเหลา นั้น
ใน (ชั้น) สัมมสนญาณ (คือตีรณปริญญา) นี่แลกอน ก็ยอมละปฏิปกขธรรมแหงมหาวิปสนานั้นได " (ดัง) นี้ ขาพเจากลาวไวหมายเอา
วิปสนาญาณที่พระโยคีผูนี้ไดแลวนั่นเอง
[อุทยัพพยานุปสนญาณ]
พระโยคีนั้น เปนผูมีญาณหมดจด เพราะละนิจจสัญญาเปนตน อัน
เปนปฏิปกขธรรมของวิปสนามีอนิจจานุปสนาเปนอาทิได ถึงฝงแหง
สัมมสนญาณอยางนี้แล ยอมเริ่มทําความเพียร เพื่อบรรลุอุทยัพพยานุปสนญาณ ที่ทานกลาวไวในลําดับสัมมสนญาณวา "ปญญาในอันคํานึง
เห็นความปรวนแปรแหงธรรมทั้งหลายอันเกิดขึ้นเฉพาะหนา ชื่อวาอุทยัพพยานุปสนญาณ (ญาณในอันคํานึงเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อม
ไป)" ดังนี้ ก็แลเมื่อเริ่มทํายอมเริ่มทําโดยสังเขปกอน (ตอไป) นี้
เปนบาลีในการเริ่มทําโดยสังเขปนั้น
"ถามวา ปญญาในอันคํานึงเห็นความปรวนแปรแหงธรรมทั้ง
หลายอันเกิดขึ้นเฉพาะหนา ชื่อวา อุทยัพพยานุปสนญาฯ
๑

๒

๓ เปนอยาง

๑. ตรงนี้ ปาฐะเรียงไวเปน อุปริภงฺคานุปสฺสนา ตโต ปฏาย ไมสมกับขางตนที่เปน
อุปริภงฺคานุปสฺสนโต ปฏาย พิจารณาแลวเห็นวาปาฐะขางตนดีกวา จึงแกและแปลตามปาฐะ
ขางตน (ดูเชิงอรรถ ๑ หนา ๙๙ ดวย)
๒. ขุ. ป. ๓๑/๑
๓. อุทยัพพยานุปสนา แปลวาเห็นทั้งเกิดทั้งดับ เหตุไฉนบาลีจึงวาเห็นความแปรชื่อวาอุทยัพพยานุปสนา ซึ่งก็หมายความวาเห็นความดับนั้นแหละ ชื่อวาเปนทั้งเกิดทั้งดับ ดังนี้ มหาฎีกาทาน
จึงชวยอธิบายวา การดูความเกิดก็เพียงจะเห็นความดับ เพราะฉะนั้น เพื่อจะแสดงการเห็นความ
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ไร ? แกวารูปเกิดขึ้นปจจุบัน ลักษณะที่เกิดขึ้นแหงรูปนั้นเปน
อุทยะ ลักษณะที่แปรไปแหงรูปนั้นเปนวยะ ปญญาคํานึงเห็น
(อุทยะและวยะนั้น) เปนญาณ เวทนา... สัญญา... สังขาร...
วิญญาณเกิดขึ้นเปนปจจุบัน ลักษณะทีเกิดขึ้นแหงเวทนา...สัญญา
...สังขาร...วิญญาณนั้นเปนอุทยะ และลักษณะที่แปรไปแหงเวทนา
...สัญญา...สังขาร...วิญญาณนั้นเปนวยะ ปญญาคํานึงเห็น
(อุทยะและวยะนั้น) เปนญาณ จักขุเกิดขึ้นเปนปจจุบัน ฯลฯ ภพ
เกิดขึ้นเปนปจจุบัน ลักษณะที่เกิดขึ้นแหงจักขุ ฯลฯ ภพนั้น เปน
อุทยะ ลักษณะที่แปรไปแหงจักษุ ฯลฯ ภพนั้นเปนวยะ ปญญา
คํานึงเห็น (อุทยะและวยะนั้น) เปนญาณ "
พระโยคีนั้นคํานึงเห็นนิพพัตติลักขณะ คือความเปนขึ้นความเกิด
ขึ้น อาการที่เปนใหมขึ้น แหงนามรูปที่เกิดแลววาเปนอุทยะ คํานึง
เห็นวิปริณามลักขณะคือความสิ้นไปความดับไปแหงนามรูปที่เกิดแลววา
เปนวยะ ตามนัยบาลีนี้ เธอยอมรูทั่วถึงอยางนี้วา "ในกาลกอนแต
ความเกิดขึ้นแหงนามรูปนี้ กองหรือหมวดหมู ของนามรูปที่ยังไมเกิด
๑

๒

ดับเปนสําคัญ ทานจึงยกปญญาเห็นความแปรเปนประธาน แตวา การเห็นความดับนัน้ มีการเห็น
ความเกิดเปนบุพภาค คือตองเห็นความเกิดกอนจึงจะเห็นความดับได ทานจึงเรียกวิปสนาญาณ
ขอนี้เสียวาอุทยัพพยานุปสนญาณเทานั้นเอง
๑. ชาต-เกิดแลว ในบาลีนี้ทานหมายเอาวาเนื่องอยูในขณะ ๓ ไมใชเปนอดีต เพราะฉะนัน้
ทานจึงเรียง ปจฺจุปฺปนฺน กํากับไวดวย
๒. ขุ. ป. ๓๑/๗๘
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หามีไม ชื่อวาความจากกองหรือจากหมวดหมูแหงนามรูปที่กําลังเกิด
เลาก็หามีไม ชื่อวาความไปสูทิศใหญนอยแหงนามรูปที่กําลังดับเลาก็
หามีไม ชื่อวาความตั้งลง โดย (รวมกัน) เปนกอง เปนหมวดหมู
เปนหลุมบอ ในที่อันหนึ่ง แหงนามรูปที่ดับไปแลวเลาก็หามีไม เหมือน
อยางวา เมื่อพิณอันบุคคลบรรเลงอยู ชุมนุมของเสียงที่เกิดขึ้นมามีอยู
กอนเกิดขึ้นไม กําลังเกิดมันก็มิไดมาแตชุมนุม ความไปสูทิศใหญนอย
แหงเสียงที่กําลังดับก็ไมมี มันดับแลวก็มิไดตั้งเปนชุมนุมอยูที่ไหน ๆ
โดยที่แท เสียงพิณนั้นไมมีมาขึ้น เพราะอาศัยตัวพิณ คอพิณ และ
ความพยายามอันควรแกการนั้นของคน (ประกอบกัน) ครั้นมีแลว
ก็กลับหายไปฉันใด แมธรรมทั้งหลายทั้งที่รูปและไมมีรูปทั้งปวงก็
ไมมีมามีขึ้น ครั้นมีแลวก็กลับเสื่อมไปฉันนั้น แล
พระโยคีครั้นทําอุทยัพพยมนสิการอยางสังเขป ดังนี้แลว จึงทํา
มนสิการอยางพิสดารโดยปจจัยและโดยขณะอีก (ตอไป) เปนตนวา ความ
เกิดขึ้นแหงรูปยอมมี (เพราะความเกิดขึ้นแหงปจจัย) อยางนี้บาง ความ
เสื่อมไปแหงรูปยอมมี (เพราะความดับแหงปจจัย) อยางนี้บาง รูปยอม
เกิด (โดยขณะ) อยางนี้บางรูปยอมกลับเสื่อมไป (โดยขณะ) อยางนี้บาง
ตามเกณฑลักษณะ ๕๐ โดยทําเปน ๑๐ ๆ ดวยเห็นความเกิดความดับ
แหงขันธแตละขันธ ซึ่งกลาว ไวในวิภังคแหงอุทยัพพยญาณนั่น
แล ดังนี้วา "ภิกษุยอมเห็นความเกิดขึ้นแหงรูปขันธโดยอรรถคือความ
*

* ปาฐะพิมพไวเปน วุตฺตา ผิด ที่ถูกเปน วุตฺตานิ
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เกิดขึ้นแหงปจจัยวา "ความเกิดขึ้นแหงรูปยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหง
อวิชชา" ยอมเห็นความเกิดขึ้นแหงรูปขันธโดยอรรถคือความเกิดขึ้น
แหงปจจัยวา "ความเกิดแหงรูปยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงตัณหา...
เพราะความเกิดขึ้นแหงกรรม...เพราะความเกิดขึ้นแหงอาหาร" แม
เห็นนิพพัตติลักขณะ (ลักษณะที่เกิดขึ้นแหงรูป) ก็ชื่อวา เห็นความ
เกิดขึ้นแหงรูปขันธ เมื่อเห็นความเกิดขึ้นแหงรูปขันธ ก็ชื่อวา เห็น
ลักษณะ ๕นี้ ภิกษุยอมเห็นความเกิดขึ้นแหงรูปขันธโดยอรรถ คือ
ความดับแหงปจจัยวา "ความดับแหงรูปยอมมี เพราะความดับแหง
อวิชชา" ยอมเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธโดยอรรถคือความดับ
แหงปจจัยวา "ความดับแหงรูปยอมมี เพราะความดับแหงตัณหา...
เพราะความดับแหงกรรม... เพราะความดับแหงอาหาร" แมเห็น
วิปริณามลักขณะ (ลักษณะที่แปรไปแหงรูป) ก็ชอื่ วา เห็นความเสื่อม
แหงรูปขันธ เมื่อเห็นความเสื่อมแหงรูปขันธ ก็ชื่อวา เห็นลักษณะ ๕ นี้
นัยเดียวกันนั้น ภิกษุยอมเห็นความเกิดขึ้นแหงเวทนาขันธ โดย
อรรถคือความเกิดขึ้นแหงปจจัยวา "ความเกิดขึ้นแหงเวทนายอมมี
เพราะความเกิดขึ้นแหงอวิชชา" ยอมเห็นความเกิดขึ้นแหงเวทนาขันธ
โดยอรรถ คือ ความเกิดขึ้นแหงปจจัยวา "ความเกิดขึ้นแหงเวทนา
ยอมมี เพราะความเกิดขึ้นแหงตัณหา... เพราะความเกิดขึ้นแหงกรรม
...เพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ" แมเห็นนิพพัตติลักษณะ (แหง
เวทนา) ก็ชอื่ วา เห็นความเกิดขึ้นแหงเวทนาขันธ เมื่อเห็นความ
เกิดขึ้นแหงเวทนาขันธ ก็ชื่อวา เห็นลักษณะ ๕ นี้ ภิกษุยอมเห็น
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ความเสื่อมไปแหงเวทนาขันธโดยอรรถคือความดับแหงปจจัยวา "ความ
ดับแหงเวทนายอมมีเพราะความดับแหงอวิชชา...เพราะความดับแหง
ตัณหา...เพราะความดับแหงกรรม... เพราะความดับแหงผัสสะ แม
เห็นวิปริณามลักษณะ (แหงเวทนา) ก็ชื่อวา เห็นความเสื่อมแหง
เวทนาขันธ เมื่อเห็นความเสื่อมแหงเวทนาขันธ ก็ชื่อวา เห็น
ลักษณะ ๕ นี้
และสําหรับสัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ ก็เชน
ดังเวทนาขันธ แตนี้เปนความแปลกสําหรับวิญญาณขันธ คือประกอบ
คําวา "นามรูปสมุทยา-เพราะความเกิดขึ้นแหงนามรูป นามรูปนิโรธา-เพราะความดับแหงนามรูป (แทน) ในที่แหงคํา ผสฺส"
เมื่อพระโยคีนั้นมนสิการไปอยางนี้ ญาณวา "ธรรมเหลานี้ไมมี
มามีขึ้น ครัน้ มีแลวก็กลับเสื่อมไป ดังนี้นี่เอง " จะเฉียบขึ้น
เมื่อพระโยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยสวนสอง
คือโดยปจจัย ๑ โดยขณะ ๑ อยางนั้นอยู ความตางแหงสัจจะ ปฏิจจสมุปบาทนัย และลักษณะ ยอมปรากฏ
พระโยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นแหงขันธทั้งหลายเพราะความเกิดขึ้น
แหงปจจัยมีอวิชชาเปนตน และความดับแหงขันธทั้งหลาย เพราะ
ความดับแหงปจจัยมีอวิชชาเปนตนอันใด อันนี้เปนเห็นความเกิด
ขึ้นและความเสื่อมไปโดยปจจัยของเธอ สวนวาเมื่อเห็นลักษณะที่เกิด
*

* คือเปลี่ยนคําวา ผสฺสมิทยา เปน นามรูปสมุทยา เปลี่ยนคําวา ผสฺสนิโรธา เปน
นามรูปนิโรธา สําหรับวิญญาณขันธ
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ขึ้นและลักษณะที่แปรไป จึงเห็นความเกิดและความเสื่อมแหงขันธ
ทั้งหลาย อันใด อันนี้เปนเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยขณะของ
เธอ เพราะวาลักษณะที่เกิดขึ้นยอมมีในอุปตติขณะเทานั้น และ
ลักษณะที่แปรไปก็ยอมมีในภังคขณะ
[สัจจะปรากฏ] >
เหตุนี้ เมื่อพระโยคีนั้นเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยสวนสอง
คือโดยปจจัย ๑ โดยขณะ ๑ ดังกลาวมาฉะนี้อยู ดวยการเห็นความ
เกิดขึ้นโดยปจจัย สมุทยสัจก็เปนอันปรากฏ เพราะมาหยั่งรูปจจัยผูใหเกิด
ดวยการเห็นความเกิดขึ้นโดยขณะ ทุกขสัจก็เปนอันปรากฏ เพราะ
หยั่งรูชาติทุกข ดวยการเห็นความเสื่อมไปโดยปจจัย นิโรธสัจก็เปน
อันปรากฏ เหตุหยั่งรูความไมเกิดขึ้นแหงสิ่งที่มีปจจัยทั้งหลายเพราะ
ความไมเกิดขึ้นแหงปจจัย ดวยการเห็นความเสื่อมโดยขณะ ทุกขสัจ
ก็เปนอันปรากฏอีกแหละ เพราะหยั่งรูมรณทุกข สวนการเห็นความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไป (ทั้งโดยปจจัยและโดยขณะ) แหงพระโยคีนั้น
อันใด อันนี้เปนโลกิยมรรค เพราะเหตุนั้น มรรคสัจก็เปนอัน
ปรากฏ เพราะกําจักสัมโมหะในมรรคนั้นเสียได
[ปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุบันธรรมปรากฏ]
อนึ่ง ดวยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปจจัย อนุโลมปฏิจจสมุปบาท
ก็เปนอันปรากฏแกพระโยคีนั้น เพราะหยั่งรูวา "เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี "
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ดวยการเห็นความเสื่อมไปโดยปจจัย ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทก็เปนอัน
ปรากฏ เพราะหยั่งรูวา "เพราะความดับแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับ" แต
ดวยการเห็นทั้งความเกิดและความเสื่อมโดยขณะ ปฏิจจสมุบันธรรม
ทั้งหลายนับวาปรากฏ เพราะหยั่งรูสังขตลักษณะ ดวยวาธรรม
ทั้งหลายที่มีความเกิดและเสื่อมไปได ยอมเปนสังขตธรรม และ
สังขตธรรมเหลานั้นก็เปนปฏิจสมุบันธรรมนั่นแล
[นัยทั้ง ๔ ปรากฏ]
อนึ่ง ดวยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปจจัย เอกัตตนัยก็เปนอัน
ปรากฏแกพระโยคีนั้น เพราะหยั่งรูความไมขาดสายแหงสันดาน ดวย
การสัมพันธกันแหงเหตุและผล ดังนั้น เธอก็ละอุจเฉททิฏฐิไดดียิ่งขึ้น
ดวยการเห็นความเกิดขึ้นโดยขณะ นานัตตนัยก็เปนอันปรากฏ เพราะ
หยั่งรูความเกิดขึ้นแหงสิ่งใหม ๆ ดังนั้น เธอก็ละสัสสตทิฏฐิไดดียิ่งขึ้น
อนึ่ง ดวยการเห็นทั้งความเกิดขึ้นและเสื่อมไปโดยปจจัย อัพยาปารนัย
ก็เปนอันปรากฏแกเธอ เพราะหยั่งรูความที่ธรรมทั้งหลายเปนสภาพ
ไมเปนไปในอํานาจ ดังนั้น เธอก็ละอัตตทิฏฐิไดดียิ่งขึ้น อนึ่งเลา
ดวยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปจจัย เอวธัมมตานัยก็เปนอันปรากฏ
เพราะหยั่งรูความเกิดขึ้นแหงผลโดยอนุรูปแกปจจัย ดังนั้น เธอก็ละ
อกิริยทิฏฐิไดดียิ่งขึ้น
[ลักษณะปรากฏ]
อนึ่ง ดวยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปจจัย อนัตตลักษณะก็เปน
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อันปรากฏแกพระโยคีนั้น เพราะหยั่งรูความที่ธรรมทั้งหลายเปนสภาพ
มีความเปนไปเนื่องดวยปจจัย โดยไมเคลื่อนคลาด ดวยการเห็น
ทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยขณะ อนิจจลักษณะยอมเปนอัน
ปรากฏ เพราะหยั่งรูความที่ธรรมทั้งหลายเปนสภาพมีแลวก็ไมมี และ
เพราะหยั่งรูความวางเปลา (แหงสังขารธรรมทั้งหลาย) ทั้งในสวนกอน
และสวนหลัง (คือทั้งในอดีตและอนาคต) ทั้งทุกขลักษณะก็เปน
อันปรากฏ เพราะหยั่งรูความถูกบีบคั้นดวยความเกิดและความเสื่อม
แมสภาวลักษณะ (ลักษณะที่เปนสภาวะ) ก็เปนอันปรากฏ เพราะ
หยิ่งรูวาเปนธรรมที่กําหนดไวดวยความเกิดและความเสื่อม แมความที่
สังขตลักษณะเปนไปชั่วกาล (คือชั่วขณะ ๆ) ก็ปรากฏในสภาวลักษณะ
เพราะหยั่งรูความไมมีแหงความเสื่อมในลักษณะเกิด และแหงความเกิด
ในลักษณะเสื่อม แล
สังขารทั้งหลายยอมปรากฏเปนของนิตยแกพระโยคีนั้น
ผูมีประเภทแหงสัจจะ ปฏิจจาสมุปบาท นัย และลักษณะอันเกิดปรากฏ
แลวอยางนั้น โดยหยั่งรูวา "อันธรรมเหลานี้มิใชไมเคยมาเกิดขึ้น
(แต) มันเกิดขึ้นแลวยอมดับไปอยางนี้นี้เอง" อนึ่ง ใชแตมันปรากฏ
เปนของใหมเปนนิตยเทานั้นหามิได มันยังปรากฏเปนของตั้งอยูชั่วกาล
อันสั้นโดยปกติ ดังหยาดน้ําคาง เมื่อดวงอาทิตยขึ้น ดังตอมน้ํา ดัง
รอยไม (ขีด) ในน้ํา ดังเมล็ดผักกาดที่ปลายเหล็กแหลม และดังฟาแลบ
*

* หมายความวา สังขารธรรมนั้น มันก็อยูใ น ๓ ขณะ คือเกิดขึ้นตั้งอยูด ับไป ไมมีเหลือตกคาง
อยูเปนอดีต และจักไมไปตกคางอยูในอนาคต

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 110

ทั้งยังปรากฏวาเปนของไมเปนสาระ (คือไมจริงจัง) และไมมีแกนสาร
ดังมายา (กล) พยับแดด ความฝน ลอไฟ เมืองคนธรรพ
ฟองน้ํา และตนกลวยเปนตน
ดวยภาวนาวิธีเพียงเทานั้น ตรุณวิปสนาญาณ (วิปสนาญาณอยาง
ออน) ขอแรกชื่อวาอุทยัพยานุปสนา อันแทงตลอดลักษณะ ๕๐ ถวน
ตั้งอยูดวยอาการนี้วา "สิ่งที่มีความเสื่อมเปนธรรมดานั่นเองเกิดขึ้น และ
มันเกิดขึ้นแลว ก็เขาถึงความเสื่อม " ยอมเปนอันพระโยคีนั้น ได
บรรลุแลว เพราะไดบรรลุตามตรุณวิปสนาญาณไรเลา พระโยคีนั้นจึง
ไดชื่อวา "อารัทธวิปสสก-ผูเริ่มตนเห็นแจง"
[วิปสนูปกิเลส ๑๐]
ลําดับนั้น ดวย (อํานาจแหง) ตรุณวิปสนานี้ วิปสนูปกิเลส ๑๐
ยอมเกิดขึ้นแกพระโยคีอารัมธวิปสสกนั้น อันวิปสนูปกิเลสทั้งหลาย
หาเกิดขึ้นแกพระอริยาสาวกผูถึงปฏิเวธแลว และแกบุคคลผูปฏิบัติผิด
(ทาง) เกียจคราน ทอดทิ้งกรรมฐานเสียไม แตยอมเกิดแกกุลบุตร
ผูปฏิบัติชอบ ประกอบภาวนาที่ถูกตอง เปนอารัทธวปสสกเทานั้น
๑

๒

๑. คือตุนฟนติดไฟ จับแกวงเปนวงกลม ดูราวกะลอไฟ
๒. มหาฎีกาวา ภาพที่เพียงแตปรากฏในอากาศ ดูราวกะบางเมือง ดวยอํานาจความคิดเลนของ
พวกเทพบุตรธรรพ เรียกวา คันธัพพนคร-เมืองคนธรรพ (เผอิญตรงกับคําพังเพยของเราที่วา
"สรางวิมานในอากาศ")
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ถามวา "ก็อุปกิเลส ๑๐ นั้น เปนไฉน ? แกวา "อุปกิเลส ๑๐ นั้น
คือ โอภาส (แสงสวาง) ญาณ ปติ ปสสัทธิ (ความรํางับ) สุข
อธิโมกข (ความนอมใจเชื่อ) ปคคาหะ (ความเพียร) อุปฏ ฐาน
(คือสติ) อุเบกขา นิกันติ (ความพอใจ) จริงอยู คํา (ตอไป) นี้
พระธรรมเสนาบดีก็ไดกลาวไววา "ปุจฉาวา "ใจอันถือเอาผิดดวยธรรมอุทธัจจะ (ความฟุงซาน คือตื่นอุปกิเลสวาเปนธรรม ?) เปนอยางไร"
วิสัชนาวา "เมื่อภิกษุมนสิการโดยความไมเที่ยงอยู โอภาสเกิดขึ้น" เธอ
นึกหนวงเอาโอภาสวา "โอภาสเปนธรรม" ความฟุงซานไปเพราะ
โอภาสนั้น เปนอุทธัจจะ เธอเปนผูมีใจถือเอาผิดไปดวยอุทธัจจะนั้น
ยอมไมรูความปรากฏโดยความไมเที่ยงตามเปนจริง ยอมไมรูความ
ปรากฏความเปนทุกข...โดยความเปนอนัตตาตามความเปนจริง
นัยเดียวกันนั้น เมื่อภิกษุมนสิการโดยความไมเที่ยงอยู ญาณเกิดขึ้น...
ปติ... ปสสัทธิ ... สุข ... อธิโมกข ... ปคคาหะ ... อุปฏฐาน...
อุเบกขา...นิกันติเกิดขึ้น เธอนึกหนวงเอานิกันติวา "นิกันติเปนธรรม"
ความฟุงซานไปเพราะนิกันตินั้น เปนอุทธัจจะ เธอเปนผูมีใจถือเอา
ผิดไปดวยอุทธัจจะนั้น ยอมไมรูความปรากฏโดยความไมเที่ยงตามเปน
จริง ยอมไมรูความปรากฏโดยความเปนทุกข... โดยความเปนอนัตตา
ตามเปนจริง"
*

* ขุ. ป. ๓๑/๔๔๕
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[อรรถาธิบายวิปสนูปกิเลส]
[โอภาส]
ในอุปกิเลส ๑๐ นั้น ขอวา โอภาส ไดแกวิปสโนภาส (แสงสวาง
ในวิปสนา หรือแสงสวางเกิดแตวิปสนา ?) ครั้นโอภาสนั้นเกิดขึ้น
แลว พระโยคาวจรคิด (ตื่น) ไปวา "กอนแตนี้ โอภาสเห็นปานนี้
ไมเคยเกิดขึ้นแกเราเลยหนา เราเปนผูบรรลุมรรค เปนผูบรรลุผลแลว
เปนแน" ดังนี้แลว ถือเอาสิ่งที่มิใชมรรคเลย วาเปนมรรคไป และ
(ถือเอา) สิ่งที่มิใชผลเลย วาเปนผลไป เมื่อเธอเอาสิ่งที่มิใชมรรค
วาเปนมรรค สิ่งที่มิใชผลวาเปนผลไปเสีย วิปสนาวิถี ก็เปนอันชะงัก
ไป เธอก็ปลอยมูลกรรมฐาน ของตนเสีย นั่งชมโอภาสอยูนั่งเอง
ก็แลโอภาสนี้นั้น เกิดขึ้นแกภิกษุลางรูป ใหสวางอยูเพียงที่ (คู)
บัลลังกเทานั้น ลางรูปใหสวาง (กวางออกไป แตวา) อยูภายในหอง
ลางรูปใหสวาง (ออกไป) กระทั่งนอกหอง ลางรูปใหสวางไปทั่ววิหาร
ลางรูปใหสวางไปถึงคาวุต (๑๐๐ เสน)...ถึงกึ่งโยชน...ถึงโยชน...
ถึง ๒ โยชน...ถึง ๓ โยชน ฯลฯ ลางรูป (โอภาสเกิด) ทําใหมี
แสงสวางเปนอันเดียวกันแตพื้นปฐพีจนพรหมโลกชั้นอกนิษฐ แต
โอภาสไดเกิดขึ้นแดองคพระผูมีพระภาคเจา ใหสวางไปตลอดหมื่น
๑

๒

๑-๒. มหาฎีกาวา วิปสนาทีด่ ําเนินไปโดยลําดับ ชื่อวา วิปสนาวิถี สวนมูลกรรมฐาน ก็คือ
วิปสนาที่บําเพ็ญมานั้นนั่นเอง
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โลกธาตุ ก็เรื่อง (ตอไป) นี้ เปนเรื่องของความมีประมาณตางกัน
แหงโอภาสนั้น ดังกลาวมา
ไดยินวาพระเถระ ๒ รูปนั่ง (ทําความเพียร) อยูภายในเรือนฝา
สองชั้น ที่จิตตลบรรพต ก็วันนั้นเปนวันอุโบสถกาฬปกษ ทิศทั้งหลาย
ถูกปดดวยเพดานเมฆ ความมืดประกอบดวยองค ๔ เปนไปในตอน
กลางคือ ครั้นแลวพระเถระรูปหนึ่งกลาวขึ้นวา "ทานครับ เวลานี้
ดอกไมเบญจพรรณบนสิงหาศน (ทานเทาสิงห ?) ที่ลานพระเจดีย
ปรากฏแกผม" อีกรูปหนึ่งก็กลาวขึ้นวา "คูณ (ที่) คุณบอก (นะ)
ยังไมนาอัศจรรย แตเดี่ยวนี้ ปลาและเตาในที่ (น้ําไกลออกไป)
โยชนหนึ่งในมหาสมุทรปรากฏแกฉัน (นี่) ถึงจะนาอัศจรรย !"
อันวิปสนูปกิเลสนี้ ยอมเกิดขึ้นแกสมถวิปสนาลาภีบุคคล (ผูได
สมถและวิปสนา) โดยมาก สมถวิปสนาลาภีบุคคลนั้น เพราะความ
ไมปรากฏขึ้นแหงกิเลสทั้งหลายที่สมาบัติขมไว จึงยังจิตใหเกิดขึ้น
๑

๒

๓

๑. มหาฎีกาอธิบายเพิ่มเติมวา ไมใชปรากฏเห็นแตแสงสวาง รูปอะไร ๆ ที่อยูในที่ ๆแสงสวาง
แผไปถึง ก็ปรากฏเห็นหมด มีปญหาวา ที่เห็นนั้น เห็นดวยจักขุวิญญาณหรือเห็นทางมโนวิญญาณ
ทานวา ดูเหมือนอาจารยทั้งหลายกลาวา รูปในโอภาสนั้นเปนสิ่งพึงรูทางมโนวิญญาณเทานั้น ดัง
ทานผูไดทิพจักขุ
๒. มืดประกอบดวยองค ๔ คือ (๑) เปนวันเดียวดับ (๒) เปนเวลาเที่ยงคืน (๓) ที่เปนปาทึบ
(๔) เมฆปดทองฟา
๓. เบื้องตนทานกลาววา บําเพ็ญวิปสนามาถึงชั้นอุทยัพพยานนุปสนา ไดชื่อวาอารัทธวิปสสกแลว
วิปสนูปกิเลสจึงเกิดขึน้ แปลวา เลยสมถะไปแลว แตคาํ ที่ทานกลาวตรงนี้ ฟงเปนวา ชั้นสมถะ
ก็มีอุปกิเลสพวกนีเ้ กิด ถาเชนนั้นมิตองเรียก "สมถูปกิเลส" หรือ อนึ่ง เราเขาใจกันวา ชั้นสมถะ
นั้น กิเลสรํางับดวยอํานาจสมาบัติ แตชั้นวิปสนา กิเลสรํางับดวยอํานาจญาณ เฉียบกวาสมาบัติ
ขึ้นไป
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(คือคิดไปวา) "เราเปนพระอรหันต " ดังพระมหานาคเถระผูอยู
ณ อุจจังกวาลิก (วิหาร ?) ดังพระมหาทัตตเถระผูอยู ณ หังกนก
(วิหาร ?) และดังพระจูฬสุมนเถระผูอยูที่เรือนเปนที่ทําความเพียร
ชื่อเรือนนิงเปณณกะ ที่จิตตลบรรพต ฉะนั้น
(ตอไป) นี้ เปนการแสดงเรื่อง ๆ หนึ่ง ในความทะนงตัวของ
สมถวิปสนาลาภีบุคคลนั้น
มีเรื่องเลาวาพระมหาขีณาสพผูมีปฏิสัมภิทาแตกฉานรูปหนึ่ง ชื่อ
ธัมมทินนเถระอยูที่ตลังคร (วิหาร?) เปนผูใหโอวาทแกภิกษุสงฆ
หมูใหญ วันหนึ่งทานนั่งอยูในที่นั่ง (พัก) กลางวันของทาน แลว
รําพึงถึง (อาจารย) วา "กิจแหงความเปนสมณะ ของพระมหานาคเถระ
ผูอยู ณ อุจจุงกวาลิก (วิหาร ?) อาจารยของพวกเรา ถึงที่สุดแลวหรือ
ยังหนอ" ก็เห็นความที่พระมหานาคเถระนั้นยังเปนบุถุชนเปนอยู และ
ทราบดวยวา "เมื่อเราไมไป ทานจักทํากาลกิริยาทั้งที่เปนบุถุชนเปน
แน" จึงโลดขึ้นสูเวหาสดวยฤทธิ์ (ลอดลิ่วไป) ลงในที่ใกลพระเถระ
ผูนั่งอยู ณ ที่นั่ง (พัก) กลางวัน กราบแลวแสดง (อาจริย) วัตร
แลวนั่งลงขางหนึ่ง แลวถูกพระเถระทักวา "อาวุโส ธัมมทินนะ
ทําไมจึงมาไมใชเวลา" ก็เรียนวา มาจะเรียนถามปญหา ตอนั้น
ครั้นพระเถระอนุญาตวา "ถามเกิด อาวุโส เรารูจักกลาวแกให"
๑

๒

๑. หมายความวา มาในเวลาทานกําลังพักกลางวัน เชนนั้นกระมัง
๒. ชานมานา กถยิสฺสาม การใชพหุพจนเปนการแสดงความเคารพ นีท่ านเปนอาจารยจะแสดง
ความเคารพศิษยอยางไรกัน ทานเรียงเพลินไปกระมัง
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จึงถามปญหา (เสียตั้ง) ๑,๐๐๐ ขอ พระเถระก็กลาว (แก) ปญหา
ที่ถาม ๆ ไดไมของขัดเลย ทีนี้เมื่อเรียน (สรรเสริญและถาม) วา
ญาณของทานเฉียบอยางยิ่ง ธรรมอันนี้ ทานไดบรรลุเมื่อไร พระ
เถระก็บอกวา เมื่อ ๖๐ ป (นับ) แตปน ี้ (ถอยหลังไป) จึงขอให
ทานใช (อภิญญา) สมาธิ (ใหดู) ทานก็การใชสมาธินี่ไมเปนการ
หนัก (อะไรเลย) จึงวา ถากระนั้นขอใหทานสรางชาง (นิรมิต) ขึ้น
ตัวหนึ่ง๓ ทานก็สรางชางสรรพเศวต (เผือกผองสรรพางค) ขึ้น จึง
กลาว (ตอไป) วา ทีนี้ขอใหทานทํามันใหเปนอยางชางใบหูผึ่ง หางชี้
มวนงวงไวในปาก ทําเสียงโกญจนาทอยางนากลัว (แลน) มาตรงหนา
ทาน พระเถระก็ทําอยาง (ที่ขอใหทํา) นั้น แลวเห็นอาการอันนากลัว
ของชางซึ่ง (แลน) มาโดยเร็ว ก็ (เกิดกลัว) ตั้งทาจะลุกหนี
พระเถระขีณาสพจึงเหยียดมือยึดชายจีวรทานไว แลวเรียนวา "ทาน
(อาจารย) ขึน้ ชื่อวาความขลาดของพระขีณาสพหามีไม " ทานจึงรู
ความที่ตนยังเปนบุถุชน (ขึ้น) ในกาลนั้น แลวกลาววา "อาวุโส
๑

๒

๔

๕

๑. ปญหาตั้ง ๑,๐๐๐ ทานมิใชเวลาถามตอนกันเปนวัน ๆ หรือ คิดดูไมเห็นเหตุวาทําไมทานจะตอง
ขับเคี่ยวกับถึงปานนั้น
๒. ธรรมอันนี้ มหาฎีกาวา หมายถึงปฏิสัมภิทาธรรม (?)
๓. คําวา "เชือก" นั้น ใชเรียกชางบาน ที่เขาใชเชือกผูกแลว เมื่อยังเปนชางเถื่อน ชางนิรมิต ก็ตอ ง
เรียก "ตัว" ไปกอน
๔. กลัวสิ่งที่ตวั สรางขึ้นมาเอง ไมนาเปนเลย อนึ่ง ตอนนี้เปนตอนทีพ่ รรณนาเรื่องความตอน
โอภาสวิปสนูปกิเลส แตเรือ่ งที่เลานี้ไมเห็นเกีย่ วกับโอกาส กลายเปนเรื่องอภิญญาแสดงฤทธิ์เอช
อะไรไป
๕. ปาฐะตก น. ที่ถูกเปน... สารชฺช นาม น โหติ
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ธัมมทินนะ ขอเธอจงเปนที่พึ่งพึงของฉันดวยเถิด" แลวนั่นกระหยง
(คือคุกเขา) แทบเทา (พระขีณาสพ) พระเถระขีณาสพจึงวา "ทาน
(อาจารย) กระผมมาก็ดวยตั้งใจวาจักเปนที่พึ่งพิงของทานนั่นแหละ
ทายอยาคิดไปเลย" แลวบอกกรรมฐานให พระเถระรับกรรมฐาน
แลวขึ้นสูที่จงกรม ในยางเทาที่ ๓ ก็ไดบรรลุผลเลิศคือพระอรหัต
ไดยินมาวา พระเถระเปนคนโทสจริต
ภิกษุ (โยคาวจร) ทั้งหลายผูเปน (คนทะนง) ชนิดนี้ (แล)
ยอมหวั่นไหวในเพราะโอภาส
[ญาณ]
ขอวา ญาณ ไดแกวิปสนาญาณ (ญาณในวิปสนา) นัยวา
ญาณอันคมกลาเฉียบแหลมยิ่ง มีกําลังอันอะไร ๆ ลางมิได ดังวชิราวุธ
ของพระอินทรที่ปลอยออกไปแลว (ไมมีอะไรจะลางได) ฉะนั้น ยอม
เกิดขึ้นแกพระโยคี (ผูไดอุทยัพพยญาณ) นั้น ผูพนิ ิจพิจารรูปธรรม
และอรูปธรรมทั้งหลายอยู
[ปติ]
ขอวา ปติ ก็ไดแกวิปสนาปติ (ปติในวิปสนา) นัยวา ในสมัย
(คือเวลาที่เกิดอุทยัพพยญาณ) นั้น ปติทั้ง ๕ อยางนี้ คือ ขุททกาปติ
๑

๒

๑. ทานเลารวบรัดเต็มที ใจเราพลิกตามไมคอยทัน ทานไดวิปสนาญาณอยางสูงก็เพียงอุทยัพพยานุปสนา แลวก็หลงวิปสนูปกิเลสอยูตั้ง ๖๐ ป บทจะสําเร็จไดในไมกอี่ ึดใจ !
๒. มหาฎีกาหนุนวา คนโทสจริต แมจะเปนคนกลา แตบทจะกลัวก็กลัวขึ้นฉับพลัน เพราะฉะนัน้
จึงตรัสรูไดเร็ว เพราะบทจะคลายก็คลายไดเร็วเหมือนกัน (ที่เรียกวา ขิปฺปวิราคี)
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ขณิกาปติ โอกกันติกาปติ อุพเพงคสปติ อุพเพงคาปติ ผรณาปติ ยอมเกิดแก
พระโยคีนั้นเต็มทั่วสรีระ
[ปสสัทธิ]
ขอวา ปสสัทธิ ก็ไดแกวิปสนาปสสัทธิ นัยวา ในสมัย (คือ
เวลา) นั้น ความกระวนกระวายแหงกายและจิต ยอมไมมีเลยแกพระ
โยคีนั้น ผูนงั่ อยูในที่ (สําหรับนั่ง) ในกลางคืน หรือในที่ (สําหรับ
นั่ง) ในกลางวันก็ตาม ความหนักแหงกายและจิตก็ไมมี ความกระดาง
...ความไมควรแกการ...ความไข...ความโกงแหงกายและจิตก็ไมมี
แตกายและจิตของพระโยคีนั้น ยอมรํางับ เบา ออน ควรแกการ
แจมใส ตรง โดยแททีเดียว พระโยคีนั้น มีกายและจิตอันธรรม
มีปสสัทธิเปนตนทั้งหลายนี้อนุเคราะหแลว ในสมัยนั้น ยอมไดเสวย
ความยินดีชื่ออมานุสี (มิใชของมนุษยสามัญ) ซึง่ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหมายถึง ตรัส (พระพุทธพจนนี้) ไว วา
ความยินดีชนิดอมานุสี
ยอมมีแกภิกษุ
ผูเขาไปสูสุญญาคาร
มีจิตสงบเห็นแจง
ธรรมโดยชอบอยู
ภิกษุพิจารณาเห็น
๑

๒

๓

๑. มหาฎีกาวา เมื่ออุทยัพพยานุปสนาดําเนินสูวิถีแลว ปติ ๕ ยอมเกิดขึ้นตามลําดับ แตเฉพาะ
ผรณาปตินั้น มีขึ้นพรอมกับอุทยัพพยญาณที่ถึงจุดสุดยอด
๒. ปสสัทธิ (ความรํางับ) ลหุหา (ความเบา) มุทุตา (ความออน) กัมมัญญตา (ความสมควร
แกการ) ปาคุญญตา (ความคลองแคลว) อุชุกตา (ความตรง) แหงกายและจิตเปนเปนคู ๆ
เรียกวา ยุคลธรรม ๖ มหาฎีกาวา บุคลธรรม ๖ นี้ ไมพรากจากกันและกัน เพราะฉะนั้น เมื่อ
ปสสัทธิเกิดแลว อีก ๕ อยางนั้นก็เกิดขึ้นดวย ในทีน่ ี้ทานจึงนํามากลาวรวมกันทั้ง ๖
๓. หมายความวา ไมใชความยินดีในกามสุขซึ่งเปนวิสัยของสามัญมนุษย
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ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงขันธ
ทั้งหลายทางไร ๆ (คือทางรูปขันธหรือ
ทางอรูปขันธ ) ก็ตาม เธอยอมไดปติ
ปราโมทย ปติปราโมทย (เชน) นั้น
เปนน้ําอมฤตของทานผูรูทั้งหลาย
ปสสัทธิอันสัมปยุตดวยยุคลธรรมมีลหุตา (ความเบา) เปนตน ที่
ยังความยินดีชนิดอมานุสีนี้ใหสําเร็จ ยอมเกิดขึ้นแกพระโยคี (ผูได
อุทยัพพยญาณ) นั้น ดังกลาวมาฉะนี้
[สุข]
ขอวาสุข ก็ไดแกวิปสนาสุข (คือเจตสิกสุขที่สัมปยุตดวยวิปสนาจิต )
นัยวา ในสมัยนั้น ความสุขอันประณีตยิ่งที่แผไปทั่งรางกาย ยอมเกิดขึ้น
แกพระโยคีนั้น
[อธิโมกข]
ขอวา อธิโมกข ไดแกศรัทธา ดวยวา ศรัทธาที่สัมปยุตกับ
วิปสนานั่นแหละ เปนศรัทธามีกําลังยังจิตและเจตสิกใหผองใสอยาง
ล้ําเลิศ ยอมเกิดขึ้นแกพระโยคีนั้น
๑

๒

๑. ขุ. ธ. ๒๕ ๖๖ ศัพท อมต ในคาถานี้ จะหมายถึง อมตธรรม หรือพระนิพพานหาไดไม
เพราะปติปราโมทยนี้ เปนเพียงธรรมที่เกิดขึ้นในวิปสนาเทานั้น ในทีน่ ี้จึงแปล อมต วาน้ําอมฤต
หมายความวา เปนชนิดน้ําทิพยของเทวดา
๒. มหาฎีกาวา อธิโมกข นี้ มิใชอันเดียวกับอธิโมกข ในเยวปนกฌจตสิก (ซึ่งเปนกุศลก็ได
อกุศลก็ได) ทานจึงแกวา ไดแกศรัทธา ศรัทธานี้เลาก็มิไดเปนไปทางความเชื่อกรรมเชื่อวิบาก
หรือเชื่อพระรัตนตรัย แตเปนเหตุแหงความผองใสอยางยิ่งของสัมปยุตธรรม เพราะปราศจาก
เครื่องเศราหมองของจิต
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[ปคคาหะ]
ขอวา ปคคาหะ ไดแกวิริยะ ดวยวา วิริยะที่สัมปยุตกับวิปสนา
นั่นเอง เปนวิริยะที่ไดประคองไวอยางดีไมอยอนนักไมตึงนัก ยอม
เกิดขึ้นแกพระโยคีนั้น
[อุปฏฐาน]
ขอวา อุปฏฐาน ไดแกสติ ดวยวา สติอันสัมปยุตกับวิปสนา
นั่นแหละ ทีเ่ ขาไปตั้งอยูอยางดี ตั้งอยูอยางมั่งคง เปนหลักไมหวั่นไหว
เชนกับภูเขาหลวง ยอมเกิดขึ้นแกพระโยคีนั้น เธอคํานึงนึกหนวง
กําหนดในใจพิจารณาดูฐานะใด ๆ ฐานะนั้น ๆ ก็แลนไหลเขาไป
ปรากฏแกเธอดวยสติ ดุจปรโลกปรากฏแกทานผูมีทิพจักษุฉะนั้น
[อุเบกขา]
ขอวา อุเบกขา หมายเอาวิปสนูเบกขา (อุเบกขาในวิปสนาจิต)
และอาวัชนูเบกขา (อุเบกขาในอาวัชนจิต) ดวย ดวยวา ในสมัยนั้น
ทั้งวิปสนูเบกขาอันเปนความเปนกลาง (คือวางเฉย) ในสังขารทั้งปวง
อยางมีกําลังก็เกิดขึ้น ทั้งอาวัชนูเบกขาในมโนทวารก็เกิดขึ้นแกพระโยคี
นั้น อันอุเบขานั้น เมื่อพระโยคีนั้นอาวัชนาการถึงฐานะนั้น ๆ ยอม
นําไปอยางกลาแข็ง ดังวชิสุธของพระอินทรที่ปลอยไปแลว ดังหอก
อันรอนที่ปกลงไปในหอใบไมฉะนั้น
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[นิกันติ]
ขอวา นิกันติ ไดแกวิปสนานิกันติ (ความพอใจในวิปสนา) ดวย
วา ความพอใจอยางสุขุมมีอาการสงบ ทําความไยดีในวิปสนาอันประทับ
ประดาไปดวยวิปสนูปกิเลสทั้งหลายมีโอกาสเปนตน ดังกลาวมานั้น
ยอมเกิดขึ้นแกพระโยคีนั้น ซึ่งเปนสิ่งที่เธอไมอาจแมแตจะกําหนด
จับไดวามันเปนกิเลส
ก็แลเมื่อโอภาสเกิดขึ้นฉันใด แมเมื่ออุปกิเลสที่เหลือนั้นอยางใด
อยางหนึ่งเกิดขึ้นก็ฉันนั้น พระโยคาวจรก็คิด (ตื่น) ไปวา "กอนแตนี้
ญาณเห็นปานนี้ ไมเคยเกิดขึ้นแกเราเลยหนา...ปติ...ปสสัทธิ...
สุข...อธิโมกข...ปคคาหะ...อุปฏฐาน...อุเบกขา...นิกันติเห็น
ปานนี้ ไมเคยเกิดขึ้นแกเราเลยหนา เราเปนผูบรรลุมรรค เปนผู
บรรลุผลแลวเปนแน" ดังนี้แลว ถือเอาสิ่งที่ใชมรรคเลย วาเปน
มรรคไป และ (ถือเอา) สิ่งที่มิใชผลเลย วาเปนผลไป เมื่อเธอ
ถือเอาสิ่งที่มิใชมรรค วาเปนมรรค สิง่ ที่มิใชผล วาเปนผลไปเสีย
วิปสนาวิถีก็เปนอันชะงักไป เธอก็ปลอยมูลกรรมฐานของตนเสีย นั่ง
ชมนิกันติอยูนั่นเอง แล
[อุปกิเลส ๑๐ แจกเปน ๓๐ ก็ได]
ก็แลในวิปสนูปกิเลส ๑๐ นี้ วิปสนูปกิเลส (๙) มิโอภาสเปนตน
ทานเรียกวาอุปกิเลส เพราะเปนวัตถุ (คือเปนที่ตั้งที่เกิด) แหงอุปกิเลส
มิใชเพราะเปนอกุศล แตนิกันติเปน (ตัว) อุปกิเลสดวย เปนวัตถุ
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แหงอุปกิเลสดวย อนึ่ง วาโดยเปนวัตถุ วิปสนูปกิเลสทั้งหลายนั่น
ก็เปน ๑๐ แตวาโดยคาหะ (ความถือ) เปน ๓๐ ถวน เปนอยางไร
ก็อุปกิเลสเปน ๓๐ ถวน ดวยอํานาจคาหะ ดังนี้ คือ เมื่อถือเอาวา
"โอภาสเกิดขึ้นแกเรา" ดังนี้ ก็เปนทิฏฐิคาหะ (ความถือเอาดวยอํานาจ
ทิฏฐิ) เมื่อถือเอาวา "โอภาสนาชอบใจหนอเกิดขึ้น" ดังนี้ ก็เปน
มานคาหะ (ความถือเอาดวยอํานาจมานะ) เมื่อเพลินชมโอภาสอยู
ก็เปนตัณหาคาหะ (ความถือเอาดวยอํานาจตัณหา) ในโอภาสมีคาหะ
๓ ดวยอํานาจทิฏฐิมานและตัณหา ดังกลาวมาฉะนี้ แมในอุปกิเลส
ที่เหลือทั้งหลายก็อยางนั้น
พระโยคาวจรผูไมฉลาดไมคงแกเรียน ยอมหวั่นไหวไป ยอม
ฟุงซานไปในเพราะอุปกิเลสมีโอภาสเปนตน ดวยอํานาจแหงคาหะ ๓
นั้น ยอมตามเห็นอุปกิเลสมีโอภาสเปนตน แตละอยางวา "นั่นเปน
ของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา" เพราะเหตุนั้น พระ
โบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาว (เปนคาถา) ไววา
"พระโยคาวจร (ผูไมฉลาด) ยอมหวัน่ ไหว
ไปตาง ๆ ในเพราะโอภาส...ญาณ...ปติ
...ปสสัทธิ...สุข...อธิโมกข...ปคคาหะ...
อุปฏฐาน...อุเบกขา (ในวิปสนา) และ
อุเบกขาในอาวัชนะ...นิกนั ติ ซึ่งเปน
เครื่องสะดุงสะเทือนแหงจิต"
ฝายพระโยคาวจรผูฉลาดเปนบัณฑิตคงแกเรียน ถึงพรอมดวย
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พุทธิ (รูโ ทษและคุณ) เมื่ออุปกิเลสมีโอภาสเปนตนเกิดขึ้นแลว ยอม
กําหนดพิจารณาเห็นมันดวยปญญาอยางนี้วา "โอภาสนี้เกิดขึ้นแกเรา
แลวละ ก็แตวาโอภาสนี้นั้นไมเที่ยง เปนสิ่งที่ถูกปรุงแตงขึ้น อาศัย
(ปจจัย) เกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปน
ธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา"
ดังนี้บาง หรือมิฉะนั้น ความพิจารณาเห็นอยางนี้ ยอมมีแกเธอวา
"ถาวาโอภาสพึงเปนอัตตาไซร จะถือเอาวา มันเปนอัตตาก็ควรละ
แตนี่มันเปนอนัตตาแท มาถือเอาวามันเปนอัตตา เพราะเหตุนั้น
โอภาสนั้นจึงเปนอนัตตา โดยความหมายวา ไมเปนไปในอํานาจ (ของ
ใคร ๆ) เปนสิ่งไมเที่ยง โดยความหมายวา มีแลวก็ไมมี เปนทุกข
โดยความหมายวา ถูกความเกิดและความเสื่อมบีบคั้น" ดังนี้บาง
คําพรรณนาทั้งปวงพึง (นํามากลาว) ใหพิสดารโดยนัยที่กลาว
แลวในอรูปสัตตกะเถิด อนึ่ง คําพรรณนาในโอภาสเปนฉันใด แม
ในอุปกิเลสที่เหลือก็ฉันนั้น
พระโยคาวจรนั้น ครั้นพิจารณาเห็นอยางนั้นแลว ก็ยอมเขาใจ
โอภาสไดวา "นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา"
ยอมเขาใจญาณ ฯลฯ นิกนั ติไดวา "นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น
นั่นไมใชอัตตาของเรา" เมื่อเขาใจไดอยางนั้นอยู ก็ไมหวั่นไหว
ไมสะดุงสะเทือนในเพราะอุปกิเลสมีโอภาสเปนตน เหตุนั้น พระ
โบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาว (เปนคาถา) ไววา
"ปญญาของพระโยคาวจรผูใดเชี่ยวชาญ
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(คือรูเทา) ฐานะ (ที่ตั้งที่เกิดอุปกิเลส) ๑๐ นี้
พระโยคาวจรผูนั้น ยอมเปนผูฉลาดในธัมมุทธัจจะ (ความตื่นอุปกิเลสวาเปนธรรม)
และยอมไมถงึ ซึ่งความฟุงซานไป"
[สรุปความ]
พระโยคาวจรนั้น เมื่อไมถึงซึ่งความฟุงซานไปอยางนี้ ก็ถางชัฏ
คืออุปกิลส ๓๐ ประการนั้นไดแลว กําหนดทางและมิใชทางลงไดวา
"ธรรมทั้งหลายมีโอภาสเปนตน มิใชทาง สวนวิปสนาญาณอันพนจาก
อุปกิเลสดวยดําเนินไปตามวิถี (ของวิปสนา) เปนทาง"
ญาณของพระโยคาวจรนั้น อันรูทางและมิใชทางวา นี่เปนทาว
นี่มิใชทาง ตั้งอยูอยางนี้ พึงทราบวา ชื่อมัคคามัคคญาณทัสนาวสุทธิ
ก็แลดวยวิสุทธิเพียงเทานี้ เปนอันพรโยคาวจรนั้นไดทําความ
กําหนดสัจะได ๓ แลว กําหนดไดอยางไร เบื้องแรก ในทิฏฐิวิสุทธิ
ดวยการกําหนดนามรูป ก็เปนอันไดทําความกําหนดทุกขสัจ ในกังขาวิตรณวิสุทธิ ดวยการกําหนดจับปจจัย (ของนามรูป) ก็เปนอันไดทํา
ความกําหนดสมุทัยสัจ ในมัคคามัคคญาณทัสนาวิสุทธินี้ ดวยการเลือก
เอาแตทางที่ถูก ก็เปนอันไดทําความกําหนดมรรคสัจ การกําหนด
สัจจะ ๓ เปนอันพรโยคาวจรนั้นทําได ดวยญาณอันเปนโลกิยะนี้เอง
ดังกลาวมาฉะนี้กอน
*

* บาทที่ ๔ คาถานี้ ปาฐะพิมพไววา น จ วิกเฺ ขป คจฺฉติ ขัดลักษณะฉันท เขาใจวา ที่ถูเปน
น วิกเฺ ขป จ คจฺฉติ
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ปริเฉทที่ ๒๐
ชื่อมัคคามัคคญาณทัสนาวิสุทธินิเทศ
ในอธิการแหงปญญาภาวนา
ในปกรณวิสุทธิมรรค
อันขาพเจาทําเพื่อประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน
ดังนี้

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 125

[ปฏิปทาญาณทัสนาวิสุธินิเทศ]
สวนวิปสนาที่ถึงยอดวยอํานาจแหงญาณ ๘ และญาณที่ ๙ คือ
สัจจานุโลมิกญาณ นี่แลชื่อปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิ
ก็แลในคําวา (แหงญาณ) ๘ นัน้ พึงทราบ (วาไดแก) ญาณ ๘ นี้
คือ อุพยัพพยานุปสนาญาณอันพนจากอุปกิเลส นับวาเปนวิปสนาที่
ดําเนินไปตามวิถี ภังคานุปสนาญาณ ภยตุปฏฐานญาณ อาทีนวานุปสนาญาณ นิพพิทานุปสนาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปสนาญาณ สังขารุเบกขาญาณ คําวาญาณที่ ๙ คือสัจจานุโลมิกญาณ
นั้น เปนคําเรียกอนุโลมญาณ เพราะเหตุนั้น พระโยคาวจรผูใครจะ
ทําปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธินั้นใหถึงพรอม จึงควรทําความเพียรในญาณ
เหลานั้น โดยทําอุทยัพพยญาณที่พนจากอุปกิเลสที่ใหเปนขอตน
[บําเพ็ญอุทยัพพยญาณซ้ํา]
หากคําถามวา "ทําความเพียรในอุทยัพพยญาณซ้ํา มีประโยชน
อะไร?" ดังนี้ไซร พึงตอบวา "มีประโยชนที่จะไดกําหนด (ไตร)
ลักษณะใหชัดขึ้น " เพราะอุทยัพพยญาณในหนหลัง เปนญาณเศราหมองไปดวยอุปกิเลส ๑๖ ไมอาจกําหนดไตรลักษณะใหชัดตามสภาพ
ที่เปนจริงได ตอพนจากอุปกิเลสแลวจึงอาจ เหตุน้ัน จึงควรทําความ
เพียรในอุทยัพพยญาณนี้ซ้ําอีก เพื่อกําหนด (ไตร) ลักษณะใหชัดขึ้น
ก็ลักษณะทั้งหลายยอมไมปรากฏ เพราะอะไรปดบังไว เหตุไมมนสิการ
ถึงอะไร ? อันดับแรก อนิจจลักษณะไมปรากฏ เพราะถูกสันตติปดบังไว
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เหตุไมมนสิการถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ทุกขลักษณะไม
ปรากฏเพราะถูกอิริยาบถปดบังไว เหตุไมมนสิการถึงความถูกบีบคั้นอยู
เนือง ๆ อนัตตลักษณะไมปรากฏเพราะถูกฆนะ (กลุมกอน) ปดบัง
ไว เหตุไมมนสิการถึงความแยกจากกันไดแหงธาตุตาง ๆ ตอเมื่อ
สันตติถูกทําใหยกเลิกไป เพราะกําหนดจากความเกิดขึ้นและความเสื่อม
ไปได อนิจจลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เปนจริงได เมื่ออิริยาบถ
ถูกเพิกเพราะมนสิการถึงความถูกบีบคั้นอยูเนื่อง ๆ ทุกขลักษณะจึง
ปรากฏตามสภาพที่เปนจริงได เมื่อทําฆนวินิพโภค (ยอยกอนออก) ได
เพราะแยกธาตุตาง ๆออก อนัตตลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เปนจริง
ได
[วิภาคไตรลักษณะ]
อนึ่ง ในไตรลักษณะนี้ พึงทราบวิภาค (ดัง) นี้ คือ สิ่งที่ไมเที่ยง
ลักษณะของความไมเที่ยง สิ่งที่เปนทุกข ลักษณะของความเปนทุกข
สิ่งที่เปนอนัตตา ลักษณะของความเปนอนัตตา
ในวิภาคนั้น ขันธ ๕ ชื่อวา สิ่งที่ไมเที่ยง เพราะอะไร เพราะ
ภาวะ คือมันมีความเกิดขึ้นความเสื่อมไป และความเปลี่ยนแปลงไป
หรือเพราะความที่มันมีแลวก็ไมมี ความเกิดขึ้นความเสื่อมไป และ
ความเปลี่ยนแปลงไป หรือความแปรไปแหงอาการ กลาวคือความที่มี
แลวก็ไมมี เปนลักษณะของความไมเที่ยง
อนึ่ง ขันธ ๕ นั้นเอง ชื่อวาเปนทุกข เพราะบาลีวา "ยทนิจฺจ
ต ทุกฺข- สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นยอมเปนทุกข" เพราะอะไร เพราะ
*

* ส. สฬา. ๑๘/๑
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ความถูกบีบคั้นอยูเนืองนิตย อาการคือความถูกบีบคั้นอยูเนืองนิตย
เปนลักษณะของความเปนทุกข
อนึ่งเลา ก็ขันธ ๕ นั้นแหละ ชื่อวาเปนอนัตตา เพราะบาลีวา
"ย ทุกขฺ  ตทนตฺตา- สิง่ ใดเปนทุกข สิ่งนั้นยอมเปนอนัตตา " เพราะ
อะไร เพราะความไมเปนไปในอํานาจ (ของใคร) อาการคือ
ความไมเปนไปในอํานาจ (ของใคร ๆ) เปนลักษณะของความเปน
อนัตตา
พระโยคาวจรวผูนี้ ยอมกําหนดหมายลักษณะ ๓ ละขันธ ๕
ทั้งปวงนี้นั้นตามสภาพที่เปนจริงได ดวยอุทยัพพยานุปสนาญาณที่
ผองพนจากอุปกิเลสแลว นับเปนวิปสนาอันดําเนินไปตามวิถี เมื่อ
เธอกําหนดหมายไดอยางนั้นแลว พินิจพิจารรูปธรรม และอรูปธรรม
ทั้งหลายวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาไปแลว ๆ เลา ๆ ญาณนั้นยอม
จะเปนไปคมกลา สังขารทั้งหลายก็จะปรากฏ (โดยเกิดดับ) เร็วครั้น
ญาณเปนไปคมกลา ครัน้ สังขารทั้งหลายปรากฏเร็ว ญาณยอมไมประสบ
(คือไมถือเอา ปลอยเสีย) ซึ่งความเกิดขึ้น หรือความตั้งอยู หรือ
ความเปนไป หรือนิมิตก็ตาม สติ (คือความระลึกรู) ตั้งแนอยูแต
ในความสิ้น ความเสื่อม ความแตก ความดับเทานั้น
[ภังคานุปสนาญาณ]
เมื่อพระโยคาวจรนั้นเห็นอยูวา "สิ่งที่เกิดขึ้นเปนสังขารชื่อดังนี้
*

* ส. สฬา. ๑๘/๑
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แลวยอมดับไปอยางนี้" วิปสนาญานชื่อภังคานุปสนายอมเกิดขึ้นใน
ฐานะนั้น (คือในกาลที่ปลอยขางเกิดเสีย ทําในใจแตขางดับอยางเดียว?)
ซึ่งทานหมายกลาวไว (ในปฏิสัมภิทามรรค) วา "ถามวาปญญาในการ
พิจารณาอารมณแลวตามเห็น (แต) ความแตกดับ ชื่อวา วิปสนาญาณ
เปนไฉน? จิตมีรูปเปนอารมณเกิดขึ้นแลวยอมแตกดับ ภิกษุพจิ ารณา
อารมณนั้นแลว ยอมตามเห็นความแตกดับแหงจิตนั้น คําวาตามเห็น
(นั้น) คือตามเห็นอยางไร ? คือตามเห็นโดยความไมเที่ยง มิใช
โดยความเที่ยง ตามเห็นโดยความเปนทุกข มิใชโดยความเปนสุข
ตามเห็นโดยความเปนอนัตตา มิใชโดยความเปนอัตตา ยอมเบื่อหนาย
มิใชยินดี ยอมคลายกําหนัด มิใชกําหนัด ยอมดับเสีย มิใชใหเกิดขึ้น
ยอมสลัดทิ้งเสีย มิใชถือไว เมื่อตามเห็นโดยความไมเที่ยง ยอมละ
นิจจสัญญา (ความสําคัญวาเที่ยง) ได เมื่อตามเห็นโดยความเปนทุกข
ยอมละสุขสัญญา (ความสําคัญวาเปนสุข) ได เมื่อตามเห็นโดยความ
เปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญา (ความสําคัญวาเปนอนัตตา) ได เมื่อ
เบื่อหนาย ยอมละนันทิ (ความเพลิดเพลินยินดี) ได เมื่อคลาย
กําหนัด ยอมละราคะได เมื่อดับเสีย ยอมละสมุทยั ได เมื่อสลัด
ทิ้งเสีย ยอมละความยึดถือได
จิตมีเวทนาเปนอารมณ...มีสัญญาเปนอารมณ...มีสังขารเปน
อารมณ...มีวญ
ิ ญาณเปนอารมณ...มีจักษุเปนอารมณ ฯลฯ มีชรา
มรณะเปนอารมณเกิดขึ้นแลว ยอมแตกดับ ฯลฯ เมื่อสลัดทิ้งเสีย
ยอมละความยึดถือได
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การพิจารณา (อารมณ) ที่เลื่อนวัตถุ
(คืออารมณ) ไดดวย เปลี่ยนสัญญา (คือ
ความกําหนดหมาย) ไดดวย มีกําลังในการ
นึกหนวงไดดวย (นั่น) ชือ่ วา ปฏิสังขาวิปสนา (เห็นแจงโดยการพิจารณาเห็น)
การพิจารณาที่กําหนดอารมณทั้ง ๒ สวน
(คือทั้งที่เห็นแลวทั้งที่มิไดเห็นเพราะเปนอดีต
อนาคต) วามีสภาพเปนอันเดียวกัน ตาม
อยางอารมณ (ปจจุบันทีพ่ ิจารณาเห็น) คือ
ความที่นึกนอมลงไปในนิโรธ (คือความดับ)
นั่นแหละ ชือ่ วา วยลักขณวิปสนา (เห็นแจง
ในลักษณะเสือ่ ม)
พิจารณาอารมณ (แรก) ดวยแลว ตาม
เห็นความดับดวย ความปรากฏโดยความ
วางเปลา (มีขึ้น) ดวย (นั่น) ชื่อวา อธิ*

* ปฏิสงฺขา เปนนามก็ได เปนกิริยาก็ได เชน ปฏิสงฺขา ในบาลี ปฏิสงฺขาโย...
เทากับ ปฏิสงฺขาย (เปนตูนาทิปจจัย) ในทีท่ านก็แกเปนกิริยา คือเปนชานิตฺวา เมื่อเปนเชนนัน้
ทางสัมพันธก็เปนปุพกาลกิรยิ าในอนุปสฺสติขางหลังไป แตทางประโยคมี จ สมุจจัย กํากับอยูทกุ
บาท อันบทหรือประโยคที่เปนสมุจจัยนั้น ยอมมีรูปเสมอกัน คือเปนนามหรือกิริยาก็เปนเสมอกัน
แตนี้ประโยคหนากับประโยคหลังมีกิริยาไมเสมอกัน จึงเปนสมุจจัยชนิดพิเศษ เห็นวาถาเอาเปน
นามเสียทั้งหมด ก็จะสิ้นปญหา คือเปนปฏิสงฺขา อนุปสฺสนา และ อุปฏฐาน ซึ่งในที่สุดตอนแก
คําอธิปฺาวิปสฺสนา (หนา ๒๘๐ บรรทัดสุดทาย) ทานก็ทําอยางนี้ คือเปนนามทุกบท
นั่นเอง
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ปญญาวิปสนา (เห็นแจงเปนอธิปญญา)
ภิกษุผูฉลาดในอนุปสนา ๓ และใน
วิปสนา ๔ ยอมไมหวั่นไปในเพราะทิฏฐิ
ตาง ๆ เหตุที่มีความฉลาดในอุปฏฐาน ๓
แล
การพิจารณานั้นจัดเปนญาณ เพราะการพิจารณานั้นมีความหมาย
วารู จัดเปนปญญา เพราะมีความหมายวารูทั่ว เหตุนั้น จึงกลาวไววา
ปญญาในการพิจารณาอารมณแลวตามเห็น (แต) ความแตกดับ ชื่อวา
วิปสนาญาณ ดังนี้
[อธิบายบาลี]
อรรถาธิบายในบาลีนั้น พึงทราบดังนี้ คําวา "อารมฺมณปฏิสงฺขา-พิจารณาอารมณ" ความวา พิจารณาแลว คือรูแลว ได
แกเห็นแลว ซึ่งอารมณอยางใดอยางหนึ่ง โดยความสิ้น โดยความ
เสื่อม คําวา "ภงฺคานุปสฺสเน ปฺา-ปญญาในการตามเห็นความ
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๘๓ บาททายแหงคาถาที่ ๑ และ ๓ ที่ปาฐะพิมพแยกไวเปน ปฏิสงฺขา
วิปสฺสนา และ อธิปฺา วิปสฺสนา นั้น นาจะเรียงติดกันเปน ปฏิสงฺขาวิปสฺสนา
อธิปฺาวิปสฺสนา เปนชื่อของวิปสนาแตละขั้น เขาแถวกัย วยลกฺขณวิปสฺสนา ในคาถ
ที่ ๒
๒. หมายความวา ปฏิสงฺขา-พิจารณา ในที่นี้ไดแกรู และรูนั้นก็หมายเอาเห็นโดยความสิ้น
ความเสื่อมนั่นเอง เพราะประสงคเอาภังคานุปสนา
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แตกดับ" เปนตน ความวา ปญญาในการตามเห็นความแตกดับแหง
ความรูที่พิจารณาอารมณ โดยความสิ้นความเสื่อมเกิดขึ้นนั้น อันใด
อันนี้เรียกวา วิปสนาญาณ ถามวา ญาณนั้นเปนไฉน ? นี่เปนความ
(อธิบาย) แหงกเถตุกัมยตาปุจฉา เปนอันดับแรก
อันดับตอนั้น ญาณนั้นเปนประการใด จะแสดงประการนั้น
ทานจึงกลาวคําวา "รูปารมฺมณตา-มีรูปเปนอารมณ" เปนอาทิ
ในคําเหลานั้น คําวา รูปารมฺมณตา จิตฺต อุปฺปชฺชิตวา ภิชฺชติ
ความวา "จิตมีรูปเปนอารมณเกิดขึ้นแลวยอมแตกดับไป" หรือนัยหนึ่ง
ความวา "จิตเกิดขึ้นในความเปนจิตมีรูปเปนอารมณแลวยอมแตกดับ
ไป"
คําวา "ต อารมฺมรณ ปฏิสงฺขา-พิจารณาอารมณนั้นแลว"ความ
วา พิจารณาแลว คือรูแลว ไดแกเห็นแลว ซึ่งรูปปารมณนั้น โดย
ความสิ้น โดยความเสื่อม
คําวา "ตสฺส จิตฺตสฺส ภงฺค อนุปสฺสติ-ยอมตามเห็นความ
แตกดับแหงจิตนั้น " ความวา รูปารมณ นั้น อันจิตดวงใดเห็นแลว
โดยความสิ้นความเสื่อม ภิกษุยอมตามเห็นความแตกดับแหงจิตดวงนั้น
ดวยจิตอีกดวงหนึ่ง เหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา
"าตฺจ าณฺจ อุโภป วิปสฺสติ-พระโยคาวจรยอมเห็นแจง
*

* ความนัยแรก ตา. ที่อารมฺมณตา ทานเห็นเปนสกัตถปจจัย ไมมีอรรถอะไร มหาฎีกา
ชักตัวอยางวา เชน เทวตา ก็เทากับ เทโว นั่นเอง สวนความนัยหลัง ทานอธิบายเปน ภุมฺมตฺเก
ปจฺจตฺตวตน คือปฐมาวิภัตใิ ชในอรรถสัตมีวิภัติ ถาใชอยางนี้ นาจะเรียงติดกับบทหลังเปน
รูปรมมฺรณตาติตฺต เปนสัตมีตัปปุริสสมาส
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ซึ่งสิ่งที่ถูกรู (คืออารมณ) ดวย ซึ่งตัวรู (คืออนุปสนาญาณ) ดวย
ทั้ง ๒ อยาง " ดังนี้
ก็แลคําวา "อนุปสฺสติ-ยอมตามเห็น" ในขอนี้ ไดแกเห็นเนื่อง
ไป หมายความวา เห็นเนือง ๆ ดวยอาการหลายอยาง เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาวไววา "คําวาตามเห็น (นั้น) คือตามเห็นอยางไร ? คือ
ตามเห็นโดยความไมเที่ยง" ดังนี้เปนตน
ในอาการเหลานั้น เหตุใด อันความแตกดับยอมเปนปลายสุด
แหงอนิจจตา เพราะเหตุนั้น พระโยคาวจรผูเปนภังคานุปสสกนั้นจึง
ตามเห็นสังขารทั้งปวงโดยความไมเที่ยง มิใชโดยความเที่ยง ลําดับนั้น
เพราะความที่สิ่งที่ไมเที่ยงก็เปนทุกข และเพราะความที่สิ่งที่เปนความทุกข
ก็เปนอนัตตา จึงตามเห็นสังขารทั้งปวงนั้นแหละโดยความเปนทุกข
มิใชโดยความเปนสุข ตามเห็นสังขารทั้งปวงนั้นแหละโดยความเปน
อนัตตา มิใชโดยความเปนอัตตา อนึ่ง เหตุใด สิง่ ใดไมเที่ยงเปน
ทุกขเปนอนัตตา สิ่งนั้นก็ไมพึงนิยมยินดี และสิ่งใดไมพึงนิยมยินดี
ก็ไมพึงกําหนัดในสิ่งนั้น เพราะเหตุนั้น พระโยคาวจรผูนั้นจึงเบื่อหนาย
มิใชยินดี จึงคลายกําหนัด มิใชกําหนัด ในสังขารที่เห็นแลววาไมเที่ยง
เปนทุกขเปนอนัตตา ตามแนวภังคานุปสนานั่น
เธอไมกําหนัดอยูอยางนั้น ก็ชอื่ วา ยังราคะใหดับ มิใชใหเกิดขึ้น
หมายความวา ไมทําใหเปนสมุทัย (กอขึ้น) ได ดวยญาณอันเปน
โลกิยะนั่นแล กอน หรืออีกนัยหนึ่ง เธอเปนผูคลายกําหนัดอยางนั้น
*

* มหาฎีกาวา ญาณชั้นนี้ สามารถเพียงใหถึงวิกขัมภนนิโรธ คือดับไดดวยขมไว (ไมถึง
สมุจเฉท) จึงวาเปนญาณโลกิยะ
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แลว เธอยังสังขารที่เห็นแลว (คือที่ปรากฏบัดนี้) ใหดับ มิใชใหเกิด
ขึ้น ฉันใด ก็ยังสังขารแมที่ไมไดเห็น (คือเปนอดีตอนาคต) ใหดับ
มิใชใหเกิดขึ้น ดวยอํานาจอันวยญาณ (คือรูโดยอนุโลมหรืออนุมาน
ตามที่ปรากฏแลว) ฉันนั้น หมายความวา ทําในใจแตขางดับ ดูแต
ความดับของมันขางเดียว ไมดูความเกิด
เธอปฏิบัติไดอยางนั้นแลว ก็ชอื่ วา สสัดทิ้ง (สังขาร) ได มิใช
ถือเอาไว ขอนี้มีอธิบายอยางไร ? อธิบายวา แมอนุปสนา มี
อนิจจานุปสนาเปนตนนี่ ก็เรียกไดวา เปนปริจจาคปฏินิสสัคคะ (สลัดทิ้ง
โดยการสละเสีย) และเปนปกขันทปฏินิสสัคคะ (สลัดทิ้งโดยแลนไป
เสีย) เพราะสละกิเลสทั้งหลายเสียพรอมทั้งขันธและอภิสังขาร (คือ
กรรม) ดวยอํานาจตทังคปหาน และเพราะดวยการเห็นโทษใน
สังขตธรรม จึงแลนไปเสียในพระนิพพาน อันตรงกันขามกับสังขตธรรมนั้น โดยกิริยาที่นอมใจไปพระนิพพานนั้น เหตุนั้น ภิกษุ
ผูประกอบพรอมดวยอนุปสนามีอนิจจานุปสนาเปนตนนั้น จึงสละกิเลส
ทั้งหลายได และแลนไปในพระนิพพานไดดวย โดยนัยดังกลาวแลว
ทั้งไมยืดเอากิเลสทั้งหลายไวโดยทําใหมันเกิดขึ้น ไมยึดเอาอารมณ
ที่เปนสังขตธรรมไว โดยความที่ไมเห็นโทษ เพราะฉะนั้น ทานจึง
วา ปฏินิสฺสชฺชติ โน อาทิยติ-สลัดทิ้งเสีย มิใชถอื ไว
๑

๒

๑. ทานแกดังนี้ ก็เทากับบอกวา ศัพทปฏินิสสัคคะ มีอรรถ ๒ อยาง สละก็ได
แลนไปเสียก็ได
๒. มหาฎีกาชวยขยายความวา เมื่อจะกิเลสได ก็ชื่อวาละกรรม อันมีกเิ ลสนั้นเปนเหตุ และ
ขันธอันเกิดแตกรรมนั้นไดดว ย
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ทีนี้ การละธรรมทั้งหลายใด ไดดวยญาณเหลานั้น ยอมมีแก
พระโยคาวจรนั้น จะแสดงการละธรรมทั้งหลายนั้น ทานจึงกลาววา
"เมื่อตามเห็นโดยความไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได" ดังนี้เปนตน
ในคําเหลานั้น คําวา "นนฺทึ-เพลิดเพลินยินดี" ไดแกตัณหาอันเปน
ไปกับดวยปติ (ความปลื้มใจ) คําที่เหลือมีนัยอันกลาวมาแลวนั้นแล
[อธิบายความคาถา]
สวนในคาถาทั้งหลาย (พึงทราบอรรถาธิบายดังตอไปนี้) คําวา
"วตฺถุสงฺกมนา-เลื่อนวัตถุ" ความวา การพิจารณาที่เห็นความดับแหง
รูปแลวเลื่อนไปสูวัตถุอื่นจากวัตถุแรก ดวยสามารถเห็นความดับแม
แหงจิตดวงที่เห็นความดับ (แรก) นัน้ อีก๒ คําวา "สฺาย จ วิวฏฏนา
-เปลี่ยนสัญญาไดดวย" คือการพิจารณาที่ละขางความเกิดเสียแลว ตั้ง
แนอยูแตในขางความเสื่อม คําวา "อาวชฺชนาพลฺเจว-มีกําลังใน
การนึกหนวงไดดวย " อธิบายวา เห็นความดับแหงรูปแลวสามารถใน
การนึกหนวง (อารมณ) ไมขาดระยะ เพื่อเห็นความดับแหงจิตดวงที่มี
ความดับ (ของรูป) เปนอารมณอีก คําวา "ปฏิสงฺขา วิปสฺสนา"
หมายความวา การพิจารณาอารมณนั้น ชื่อวา ภังคานุปสนา
๑

๑. ปาฐะฉบันของเราเปน เสสธมฺมาน แตของพมาเปน เยส ธมฺมาน เห็นวาฉบับหมา
เขาทีวา เพราะธรรมที่ละไดดวยญาณเหลานั้น ยังไมไดกลาวมากอนเลยสักขอ จะใช เสสที่เหลือ กระไรได
๒. มหาฎีกาวา วัตถุก็คืออารมณมีรูปเปนตนนั้นเอง ทานเรียกวัตถุ เพราะอารมณเปนที่ตั้ง
แหงความเปนไปของวิปสนา
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ขอวา "อารมฺมณานฺวเยเนว อุโภ เอาววฏนา - การะพิจารณา
ที่กําหนดอารมณทั้ง ๒ สวนวามีสภาพเปนอันเดียวกัน ตามอยางอารมณ
นั่นแหละ" ความวา กําหนดอารมณทั้งสองสวน โดย (วา) มีสภาพ
อยางเดียวกัน ดังนี้วา "สังขาร (ปจจุบัน) นี้ แตกดับอยูอยางใด
แมสังขารในอดีตก็แตกดับมาแลว สังขารในอนาคตเลา ก็จักแตกดับ
อยางนั้น" ตามอยางคือตามแบบอารมณที่เห็นแลวโดยประจักษนั่นแหละ
ความขอนี้ แมพระโบราณาจารยทั้งหลายก็ไดกลาวไววา
"พระโยคาวจรผูมีความเห็นความจดแลว
ในสังขารอันมีอยู (คือที่เปนปจจุบัน) ยอม
นําความเห็นตามแบบความเห็นอันนัน้ ไป
(ใช) ในสังขารที่เปนอดีตและอนาคต
(ดวย) วา สังขารทั้งปวงมีความแตกทําลาย
ไปเปนปกติ ดังหยาดน้ําคาง เมื่อดวง
อาทิตยขึ้นแลว (เหือดแหงไป) ฉะนั้น"
คําวา "นิโรเธ อธิมุตฺตตา-ความที่นึกนอมลงไปในความดับ" ความ
วา ความที่ทําการกําหนดสังขารทั้งสองสวนเปนอยางเดียวกันดวยอํานาจ
ความแตกดับอยางนั้นแลว นึกนอมลงไปในความดับ กลาวคือความ
แตกนั้นเทานั้น หมายความวา (นึก) หนักไปในความดับนั้น (นึก)
*

* ศัพทนิโรธ โดยมากใชในอรรถที่หมายถึงมรรคผลนิพพาน เมื่อนํามาใชในอรรถเชนนี้
จึงตองไขความไววา หมายเอาภังคะ ความแตกดับแหงสังขาร เพื่อใหทราบวา ไมใชความ
ดังกิเลส
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เอียงไปในความดับนั้น (นึก) ลาดไปในความดับนั้น (นึก) เทไปใน
ความดับนั้น คําวา "วยลกฺขณวิปสฺสนา" มีอธิบายวา ความพิจารณา
นั่น ชื่อวาวยลักษณวิปสนา (เห็นแจวในลักษณะดับ)
คําวา "อารมฺมณฺจ ปฏิสงฺขา-พิจารณาอารมณดวยแลว" คือ
รูอารมณมีรูปเปนตน ที่เปนอารมณแรกดวยแลว คําวา "ภงฺคฺจ
อนุปสฺสติ-ตามเห็นความดับดวย" คือเห็นความดับแหงอารมณ
(แรก) นั้น แลวตามเห็นความดับแหงจิตดวงที่มีอารมณ (แรก) นั้น
เปนอารมณ (ดวย) คําวา "สฺุโต จ อุปฏาน - ความปรากฏ
โดยความวางเปลา (มีขึ้น) ดวย" คือเมื่อเธอตามเห็นความดับแหง
สังขารนั้นอยางนั้นอยู ความปรากฏโดยความวางเปลาวา "สังขาร
ทั้งหลายนั่นเองแตก ความแตกแหงสังขารทั้งหลายนั้น เรียกวาความ
ตาย หามี (อัตตา) อะไร ๆ อื่น (จากขันธ) ไม" ดังนี้ ยอมเจริญขึ้น
เหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา
ขันธทั้งหลายดับ สิ่งอื่นไมมีเลย ความ
แตกแหงขันธทั้งหลายเรียกวาจาย พระ
โยคาวจรผูไมประมาท ยอมเห็นความสิ้น
ไปแหงขันธทั้งหลายนั้น ดุจคนผูเจาะแกว
ดวยเพชรโดยแยกคาย (คือโดยวิธีที่ถูก
ตอง ยอมเห็นความสิ้นไปแหงแกวที่ถูก
เจาะ) ฉะนั้น
คําวา "อธิปฺาวิปสฺสนา" มีอธิบายวา ความพิจารณา (รู) อารมณ
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อันใดดวย ปญญาตามเห็นความแตกดับอันใดดวย ความปรากฏโดย
ความวางเปลาอันใดดวย (รวม ๓ ประการ) นี้ ชื่อวา อธิปญญาวิปสนา
(เห็นแจงเปนอธิปญญา)
คําวา "กุสโล ตีสุ อนุปสฺสนาสุ- ภิกษุผูฉลาดในอนุปสนา ๓"
คือภิกษุผูฉลาดในอนุปสนา ๓ มีอนิจจานุปสนาเปนตน คําวา
"จตสฺโส จ วิปสฺสนาสุ-และในวิปสนา ๔" คือ ในวิปสนา ๔ มี
นิพพิทานุปสนาเปนตนดวย คําวา "ตโย อุปฏฐาเน กุสลตา-เหตุ
ที่มีความฉลาดในอุปฏฐาน ๓ คือเพราะความที่เปนผูฉลาดในความ
ปรากฏ ๓ สถานนี้ คือ (ปรากฏ) โดยความสิ้น โดยความเสื่อม โดย
ความวางเปลาดวย คําวา "นานาทิฏ ีสุ ฯ กมฺปติ-ยอมไมหวั่น
ไปในเพราะทิฏฐิตาง ๆ" คือยอมไมไหวไปในเพราะทิฏฐิทั้งหลายมีประการตาง ๆ มีสัสสตทิฏฐิเปนตน
พระโยคาวจรนั้น ไมหวั่นไหวอยูอยางนั้น มีมนสิการเปนไป
โดยนัยวา "สิ่งที่ยังไมดับนั่นแหละ กําลังดับ สิ่งที่ยังไมแตกนั่นแหละ
กําลังแตก" ยอมปลอยนิมิตแหงความเกิด ความตั้งอยู และความเปน
ไปแหงสังขารทั้งปวงเสีย แลวดูแตความแตก (ของมัน) อยางเดียว
เหมือนดูความแตกของภาชนะโทรม ๆ ที่คนทุบอยู เหมือนดูความแตก
(กระจาย) ของฝุนละเอียดที่คนโปรยอยู เหมือนดูความแตกของเมล็ดงา
*

* ทานแกศัพทดังนี้ ก็เปนอันวา จตสฺโส ตโย และ กุสลตา เปนวิภัตวิ ิปลาสเปนแถว
อนุปสสนา ๓ คืออนิจจานุปสนา ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา วิปสนา ๔ คือ นิพพิทานุปสนา
วิราคานุปสนา นิโรธานุปสนา ปฏินิสสัคคานุปสนา
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ทั้งหลายที่คนคั่วอยูฉะนั้น พระโยคาวจรนั้น ยอมเห็นวา "สังขาร
ทั้งปวงกําลังแตกอยู ๆ " ประดุจบุรษุ ผูมีตา (ดี) ยืนอยูที่ขอบสระ
โบกขรณี หรือที่ตลิ่งแมน้ํา เมื่อฝนเม็ดหนาตกลงมา จะพึงเห็นตอมน้ํา
ใหญๆ บนหลังน้ํา ซึ่งเกิดขึ้น ๆ แลว พลันแตกไปโดยเร็วฉะนั้น
แทจริง พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงหมายถึงพระโยคาวจรเห็นปานนี้ ตรัส
ไววา
"มัจจุราชยอม (หาตัว) ไมพบ ซึ่งบุคคล
ผูมองดูโลก (คือขันธ) เหมือนอยางมองดู
ตอมน้ํา เหมือนอยางมองดูพยับแดด"
[อานิสงสภังคานุปสนาญาณ]
เมื่อเห็น อยูเนือง ๆ วา "สังขารทั้งปวงแตกอยู ๆ " อยางนั้น
ภังคานุปสนาญาณอันมีอานิสงส ๘ เปนบริวาร ยอมเปนญาณมีกําลัง
นี่เปนอานิสงส ๘ ในคํานั้น คือ
ภวทิฏิปฺปหาน
การละภวทิฏฐได
ชีวติ นิกนฺติปริจฺจาโค การสละความไยดีในชีวิตได
สทา ยุตฺตปยุตตตา ความประกอบ (ภาวนา) อันชอบ
ทุกเมื่อ (ทั้งกลางคืนและกลางวัน)
วิสทุ ฺธาชีวิตา
ความมีอาชีวะหมดจด
*

* ปาฐะพิมพไวเปน ปสฺสนฺโต คลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน ปสฺสโต
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การละความขวนขวาย (ในกิจจานุกิจภายนอก)
วิคตภยตา
ความเปนผูปราศจากความกลัว
ขนฺติโสรจฺจปฏิลาโภ
ความไดเฉพาะซึ่งขันติโสรัจจะ
อรติรติสหนตา
ความอดกลั้น (ครอบงําเสียได)
ซึ่งความไมยินดีใน (อธิกุศล) และ
ความยินดี (ในกามคุณ)
เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา
พระมุนีผู (สําคัญ) เหมือนคนมีผานุงหม
และศีรษะถูกไหมอยูแลว เห็นคุณอันเยี่ยม ๘
ประการนี้แลว พิจารณาในภังคานุปสนานั้น
เนือง ๆ ไป ยอม (สําเร็จ) เปนภังคานุปสสีบุคคล เพื่อบรรลุ เพื่อบรรลุอมตธรรมได
ภังคานุปสนาญาณ จบ
[ ภยตึปฏฐานญาณ ]
เมื่อพระโยคาวจรนั้น เสพโดยเอื้อเฟออยู เจริญอยูทําใหมากอยู
ซึ่งภังคานุปสนา อันมีความสิ้นความเสื่อมความแตกความดับแหง
อุสสฺ ุกฺกปฺปหาน
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สังขารทั้งปวงเปนอารมณอยางนั้น สังขารทั้งหลายอันแตกอยูตามสภาพ
อยูในภพ กําเนิด คติ ฐิติ และสัตตาวาสทั้งปวง ยอมปรากฏเปนสิ่ง
นากลัวอยางใหญ ดังสิ่งที่นากลัวทั้งหลายมี สิงห เสือโครง เสือเหลือง
หมี เสือดาว ยักษ รากษส โคดุ สุนัขดุ ชางดุตกมัน อสรพิษราย สายฟา
ปาชา สนามรบ และหลุมถานที่ยังลุกอยู เปนตน ยอมปรากฏเปน
สิ่งนากลัวยิ่งนักสําหรับคนขลาดผูรักชีวิตโดยงาย (คือเห็นเปนของ
นากลัวยิ่งนักสําหรับคนขลาดผูรักชีวิตโดยงาย (คือเห็นเปนของ
นากลัวและกลัวงาย ๆ) ฉะนั้น เมื่อเธอเห็นอยูวา "สังขารทั้งหลาย
ที่เปนอดีตก็ดับไปแลว ที่เปนปจจุบันก็กําลังดับ แมสังขารทั้งหลาย
ที่จะเกิดในอนาคต ก็จักดับอยางนี้เหมือนกัน" ดังนี้ ญาณชื่อวา
ภยตุปฏฐานญาณ ยอมจะเกิดขึ้นในฐานะ (คือในโอกาส) นั้น
(ตอไป) นี้ เปนอุปมาในความเกิดขึ้นแหงภยตุปฏฐานญาณนั้น
ตางวาบุตร ๓ คนของหญิงผูหนึ่ง ทําความผิดตอพระราชา
พระราชาลงพระราชอาชญาตัดศีรษะมันทั้ง ๓ คน หญิงผูนั้นไดไปสู
ตะแลงแกงพรอมกับบุตร ทีนี้ พวกราชบุรุษตัดศีรษะบุตรคนโตของ
เขาแลว ก็เริ่มจะตัดศีรษะบุตรคนกลาง เขาเห็นศีรษะบุตรคนโตขาด
ไปแลว และศีรษะบุตรคนกลางกําลังจะขาด ก็ทอดอาลัยในบุตรคนเล็ก
ดวยเห็นวา "แมบุตรคนเล็กนี่ ก็จักเปนเชนกับบุตร ๒ คนนั้นเหมือนกัน"
ในทัสนกิจเหลานั้น การเห็นความดับแหงสังขารที่เปนอดีต
ทั้งหลายของพระโยคี เปรียบเหมือนการเห็นศีรษะที่ขาดแลวแหงบุตร
*

* ปาฐะเปน สเภทกา แตฉบับพมาเปน ปเภทกา ถาเปน ปเภทกา แปลวา แตกอยูท ั่วไป
ก็ไดความดีเหมือนกัน ขางหลังตอไปก็เปน ปเภทกา ทัง้ นั้น
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คนโตของหญิงผูนั้น การเห็นความดับแหงสังขารทั้งหลายที่เปนปจจุบัน
ของพระโยคี เปรียบเหมือนการเห็นศีรษะที่กําลังขาดของบุตรคนกลาง
ของหญิงคนนั้น การเห็นความดับแหงสังขารทั้งหลายที่เปนอนาคต ดวย
เห็นวา "แมสังขารทั้งหลายที่จะเกิดในอนาคต ก็จักดับอยางนี้เหมือนกัน"
ของพระโยคี เหมือนการทอดอาลัยในบุตรคนเล็ก ดวยเห็นวา "แม
บุตรคนเล็กนี่ ก็จักเปนเชนกับบุตร ๒ คนนั้นเหมือนกัน " ของหญิงผูนั้น
เมื่อเธอเห็นอยูอยางนั้น ภยตุปฏฐานญาณ ยอมจะเกิดขึ้นในฐานะ
(คือในโอกาส) นั้น
อุปมาอื่นอีกก็มี ตางวาหญิงผูหนึ่งเปนหญิง (ปูติปชา) มีลูกเสีย
คลอดทารกออกมา ๑๐ คนแลว ในทารก ๑๐ คนนั้น ๙ คนตายไป
แลว คนหนึง่ อยูในมือกําลังตาย อีกคนหนึ่งอยูในทอง หญิงนั้น
เห็นทารก ๙ คนตายไปแลว และคนที่ ๑๐ กําลังตาย ก็ทอดอาลัยใน
ทารกที่อยูในทอง ดวยเห็นวา "ถึงเจาคนที่อยูในทองที่ ก็จักเปน
เชนกับพวก ๑๐ คนนั่น เหมือนกัน"
ในทัสนกิจเหลานั้น การเห็นความดับแหงสังขารที่เปนอดีต
ทั้งปลายของพระโยคี เปรียบเหมือนการระลึกถึงความตายแหงทารก ๙
คนของหญิงผูนั้น การเห็นความดับแหงสังขารที่เปนปจจุบันทั้งหลาย
ของพระโยคี เปรียบเหมือนคนการเห็นภาวะที่ทารกอยูในมือกําลังตาย
ของหญิงผูนั้น การเห็นความดับแหงสังขารที่เปนอนาคตทั้งหลายของ
พระโยคี เปรียบเหมือนการทอดอาลัยในทารกที่ยงั อยูในทองของหญิง
ผูนั้น
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เมื่อเธอเห็นอยูนั้น ภยตุปฏฐานญาณยอมจะเกิดขึ้นในขณะ
นั้น

*

[ญาณนี้มีกลัวดวยหรือไม]
ถามวา "ก็ภยตุปฏฐานญาณ (นี่) กลัวหรือมิไดกลัว ?" ตอบวา
"มิไดกลัวดอก" เพราะวาภยตุปฏฐานญาณนั้น ก็เปนแตความ
วิจารณวา "สังขารทั้งหลายที่เปนอดีตก็ดับไปแลว ที่เปนปจจุบันก็กําลัง
ดับ ที่เปนอนาคตก็จักดับ" เทานั้น เพราะเหตุนั้น จึงเปรียบเสมือนวา
คนมีตา (ดี) แลดูหลุมถาน (เพลิง) ๓ หลุม ที่ใกลประตูเมืองอยู
ตัวเองมิไดกลัว เขาเปนแตมีการวิจารณวา "สัตวไร ๆ จักตกลงไปใน
หลุมถาน (เพลิง) ๓ หลุมนี่ ก็จักไดรับทุกขไมนอยทุกตัว " ดังนี้
เทานั้นเองฉันใด หรือมิฉะนั้น เปรียบเสมือนวาคนมีตา (ดี) แลดู
หลาว ๓ เลมเขาปกเรียงกันไวอยู คือหลาวไมตะเคียน หลาวเหล็ก
หลาวทอง ตัวเองก็มิไดกลัว เขาเปนแตมีการวิจารณ วา "สัตวไร ๆ
จักตกลงไปที่หลาว ๓ เลมนี่ ก็จักไดรับทุกขไมนอยทุกตัว" ดังนี้เทานั้น
เอง ฉันใด ภยตุปฏฐานญาณ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ตัวเองมิไดกลัว
เปนแตมีความวิจารณวา "สังขารทั้งหลายในภพ ๓ อันเปนเชนกับหลุม
ถาน (เพลิง) ๓ หลุม และเชนกับหลาว ๓ เลม ที่เปนอดีตก็ดับไปแลว
ที่เปนปจจุบันก็กําลังดับ ที่เปนอนาคตก็จักดับ" ดังนี้ เทานั้นเอง
แตเพราะสังขารทั้งหลายอันไปอยูในภพ กําเนิด คติ ฐิติ และนิวาส
* ทานใช าเน มาสองหน หนีใ้ ช ขเณ ก็เปนอันวา าเน ในที่นี้ หมายถึงกาล โอกาส
ขณะ มิใชหมายถึงสถานที่
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ทั้งปวงเปนสภาพที่ถึงซึ่งความฉิบหาย มีภัยเฉพาะหนา ปรากฏแก
ญาญนั้น โดยเปนของนากลัวแตยางเดียว เพราะเหตุนนั้น ญาณนั้น
จึงเรียกวา ภยตุปฏฐาน (เห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว)
[บาลีภยตุปฏฐานญาณ]
ก็แลปาฐะ (ตอไป) นี้ เปนบาลีในความปรากฏโดยเปนของ
นากลัวดังกลาวมานี้แหงญาณนั้น วา "ปุจฉาวา "เมื่อภิกษุทําในใจโดย
ความไมเที่ยง สิ่งอะไรปรากฏโดยเปนของนากลัว เมื่อภิกษุทําในใจโดย
ความเปนทุกข สิ่งอะไรปรากฏโดยเปนของนากลัว เมื่อภิกษุทําในใจ
โดยความเปนอนัตตา สิ่งอะไรปรากฏโดยเปนของนากลัว ?" วิสัชนา
วา "เมื่อภิกษุทําในใจโดยความไมเที่ยง นิมิตยอมปรากฏโดยเปนของ
นากลัว เมื่อภิกษุทําในใจโดยความเปนทุกข ปวัตตะ ยอมปรากฏโดย
เปนของนากลัว เมื่อภิกษุทําในใจโดยความเปนอนัตตา ทั้งนิมิตและ
ปวัตตะ ยอมปรากฏโดยเปนของนากลัว"
[แกอรรถบาลีภยตุปฏฐานญาณ]
ในปาฐะเหลานั้น ปาฐะวา "นิมิตฺต" ไดแกสังขารนิมิต คําวา
"นิมิต" นั่น เปนชื่อแหงสังขารทั้งหลายทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน
จริงอยู ภิกษุผูทําในใจโดยความไมเที่ยงอยู ยอมเห็นแตมรณะ (คือ
ความแตกดับ) แหงสังขารทั้งหลายเทานั้น เหตุ (ที่เห็นแตความแตก
*

* ขุ. ป. ๓๑/๓๖๙
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ดับ) นั้น นิมิต (คือสังขาร) จึงปรากฏโดยเปนของนากลัวแกภิกษุนั้น
ปาฐะวา "ปวัตตะ" ไดแกความหมุนไปในรูปภพและอรูปภพ
จริงอยู ภิกษุผูทําในใจโดยความเปนทุกขอยู ยอมเห็นภาวะคือความ
ถูกบีบคั้นอยูเนือง ๆ เทานั้น แหงความหมุนไปแมที่สมมติกันวาเปนสุข
เหตุ (ที่เห็นแตความถูกบีบคั้น) นั้น ปวัตตะ (แมในรูปภพอรูปภพ)
จึงปรากฏโดยเปนของนากลัวแกภิกษุนั้น
สวนภิกษุผูทําในใจโดยความเปนอนัตตาอยู ยอมเห็นนิมิตและ
ปวัตตะทั้ง ๒ นั้น เปนสิ่งวาง เปลา ราง ไมมีเจาของ ไมมีหัวหนา
เหมือนบางราง และเหมือนสิ่ง (ลวงตา) ทั้งหลายมีพยับแดดและ
เมืองคนธรรพ เปนตน เหตุ (ที่เห็นเปนแตสิ่งวางเปลา) นั้น นิมิต
และปวัตตะทั้ง ๒ จึงปรากฏโดยเปนของนากลัวแกภิกษุนั้นแล
ภยตุปฏฐานญาณ จบ
*

[อาทีนวานุปสนาญาณ]
เมื่อพระโยคาวจรนั้นเสพโดยเอื้อเฟออยู เจริญอยู ทําใหมากอยู
ซึ่งภยตุปฏฐานญาณนั้น ที่ตานทานไมปรากฏ ทีก่ ําบังก็ไมปรากฏ ที่
ไปก็ไมปรากฏ ที่พึ่งอาศัยก็ไมปรากฏเลย หรือความยึดถือเอาไวไดก็ตาม
ในสังขารทั้งหลายที่เปนไปอยูในภพ กําเนิด คติ ฐิติ และนิวาสทั้งปวง
* คือ เมืองมายาในอากาศ (ดูเชิงอรรถ ๒ หนา ๑๑๐)
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แมแตสังขารหนึ่งก็หามีไม ภพ ๓ ปรากฏเปนดังหลุมถานเพลิงอันเต็ม
ไปดวยถาน (แดง ๆ) ปราศจากเปลว มหาภูต ๔ ปรากฏเปนดัง
อสรพิษเหลาที่มีพิษราย ขันธ ๕ ปรากฏเปนดังเพชฌฆาตผูเงื้อดาบ
อายตนะภายใน ๖ ปรากฏเปนดังหมูบางราง อายตนะภายนอก ๖
ปรากฏเปนดังพวกโจรปลนหมูบาน อนึ่ง วิญญาณฐิติ ๗ และสัตตาวาส ๙ ถูกไป ๑๑ กอง ไหม ปรากฏเปนดังลุกโชติชวงอยู สังขาร
ทั้งปวงปรากฏราวกะเปนหัวฝ ราวกะเปนโรค ราวกะเปนลูกศร ราว
กะเปนตัวทุกขรอย และราวะเปนตัวเจ็บปวย จึงเปนอาทีนพราศี
(กองโทษ) อันใหญไรคุณที่นาพอใจ ปราศจากวิสัยที่นายินดี ถามวา
เปนอยางไร ? แกวา เปนดังปาชัฏ ซึ่งแมตั้งอยูโดยอาการนารื่นรมย
แตมีสัตวราย เปนดังถ้ํามีเสือ เปนดังน้ํามีคาหะ (ตัวที่คอยกุมคนลงน้ํา
เชนจระเข) และรากษส (ผีเสื้อน้ํา) เปนดังขาศึกผูเงื้อขรรค เปนดัง
โภชนะมีพิษ เปนดังทางมีโจร เปนดังเรือนไฟไหม เปนดังสนามรบ
มีกองทหารที่เขาสงออกไป (รบ) ยอมปรากฏโดยเปนของนากลัวแก
บุรุษขลาดผูรักชีวิตโดยงาย จริงอยู บุรุษนั้นมาถึงสิ่งนากลัวมีปาชัฏ
ที่มีสัตวรายเปนตนเหลานั้นเขาแลว ยอมเปนผูกลัวตัวสั่นจนขนพอง
เห็นแตอาทีนพ (สิ่งราย) อยูรอบตัวฉันใด พระโยคาวจรนี่จนขนพอง
เหมือนกัน ครั้นสังขารทั้งปวงปรากฏโดยเปนของนากลัว ดวยอํานาจ
ภังคานุปสนาแลว ก็ยอมเห็นแตอาทีนพอันไรคุณที่นาพอใจ ปราศจาก
*

* ไฟ ๑๑ กอง คือ ราคะ โทสะ โมหะ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัส อุปายาส
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วิสัยที่นายินดีอยูโดยรอบ เมื่อเธอเห็นอยูอยางนั้น ญาณชื่ออาทีนวญาณ
ยอมเกิดขึ้น ซึ่งทานหมายถึง กลาวคํา (บทภาชนะ) นี้ไววา
[บาลีอาทีนวานุปสนาญาณ]
"ปุจฉาวา ปญญา (ความรูทั่ว) ในภยตุปฏฐาน เปนอาทีนวญาณ (ความรูในอาทีพน) อยางไร ?
วิสัชชนาวา ปญญา (ความรูทั่ว) ในภยตุปฏฐานวา อุปปาทะ
(ความเกิดขึ้น) เปนภัย เปนอาทีนวญาณ (ความรูในอาทีนพ)
ปญญาในภยตุปฏฐานวา ปวัตตะ (ความหมุนไป) เปนภัย ...วา
นิมิตตะ (คือสังขาร) เปนภัย ...วา อายูหนา (คือกรรม) เปนภัย
...วาปฏิสนธิเปนภัย ...วาคติเปนภัย ...วานิพพัตติ (ความเกิด
ปรากฏขึ้น) เปนภัย ...วาอุปปตติ (ความเขาถึง) เปนภัย ...วา
ชาติเปนภัย ...วาชราเปนภัย ...วาพยาธิเปนภัย ...วามรณะเปน
ภัย ...วาโสกะเปนภัย ...วาปริเทวะเปนภัย ...วาอุปยาสเปนภัย
เปนอาทีนวญาณ
ปญญา (ความรูทั่ว) วา อนุปปาทะ (ธรรมอันไมมีความเกิด
ขึ้น) เปนธรรมเกษม (ปลอดภัย) เปนสันติบทญาณ (ความรูในทาง
สันติ) ปญญาวา อัปปวัตตะ (ธรรมอันไมมีความหมุนไป) ฯลฯ
อนุปายาสะ (ธรรมอันไมมีอุปายาส) เปนธรรมเกษม เปนสันติบทญาณ
*

* ขอธรรมในตอนสันติบทญาณนี้ มีอนุปปาทะเปนตน ทานมุงเอานิพพานทั้งสิน้ และมหาฎีกา
แนะใหแปลเปนพหุพพิหิ จึงแปลตามทาน
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ปญญาวา อุปปาทะเปนภัย อนุปปาทะเปนธรรมเกษม เปน
สันติบทญาณ ปญญาวา ปวัตตะเปนภัย อัปปวัตตะเปนธรรมเกษม
ฯลฯ อุปายาสเปนภัย อนุปายาสเปนธรรมเกษม เปนสันติบทญาณ
ปญญาในภยตุปฏฐานวา อุปปาทะเปนทุกข เปนอาทีนวญาณ
ปญญาในภยตุปฏฐานวา ปวัตตะเปนทุกข ฯลฯ อุปายาสเปนทุกข
เปนอาทีนวญาณ
ปญญาวา อนุปปาทะเปนสุข เปนสันติบทญาณ ปญญาวา
อัปปวัตตะ ฯลฯ อนุปายาสเปนสุข เปนสันติบทญาณ
ปญญาวา อุปปาทะเปนทุกข อนุปปาทะเปนสุข เปนสันติบาทญาณ ปญญาวา ปวัตตะเปนทุกข อัปปวัตตะเปนสุข ฯลฯ อุปายาส
เปนทุกข อนุปายาสเปนสุข เปนสันติบทญาณ
ปญญาในภยตุปฏฐานวา อุปปาทะเปนสามิส เปนอาทีนวญาณ
ปญญาในภยตุปฏฐานวา ปวัตตะ ฯลฯ อุปายาสเปนสามิส เปนอาทินวญาณ
ปญญาวา อนุปปาทะเปนนิรามิส เปนสันติบทญาณ ปญญาวา
อัปปวัตตะ ฯลฯ อนุปายาสเปนนิรามิส เปนสันติบทญาณ
ปญญาวา อุปปาทะเปนสามิส อนุปาทะเปนนิรามิส เปนสันติ*

* บาลีนี้ทานแยกอาทีนนวญาณเปนวาระที่ ๑ สันติบทญาณเปนวาระที่ ๒ แลว รวมความเขาดวย
กันอีกทีเปนวาระที่ ๓ มหาฎีกาทานวาเปนการรวมความเห็นโทษความหมุนไป กับเห็นอานิสงส
ความหมุนกลับติดตอเนื่องกันไป เพื่อใหเห็นโทษและอานิสงสชัด สําหรับพระโยคาวจรผูเรงรัด
วิปสนาใหสําเร็จโดยเร็ว แมในวาระที่วาดวยทุกข สุข สามิส นิรามิส และสังขร นิพพาน
ก็นัยเดียวกัน
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บทญาณ ปญญาวา ปวัตตะเปนสามิส อัปปวัตตะเปนนิรามิส ฯลฯ
อูปายาสเปนสามิส อนุปายาสเปนนิรามิส เปนสันติบทญาณ
ปญญาในภยตุปฏฐานวา อุปปาทะเปนสังขาร เปนอาทีนวญาณ
ปญญาในภยปฏฐานวา ปวัตตะ ฯลฯ อุปายาสเปนสังขาร เปน
อาทีนวญาณ
ปญญาวา อนุปปาทะเปนนิพพาน เปนสันติบทญาณ ปญญาวา
อัปปวัตตะ ฯลฯ อนุปายาสเปนนิพพาน เปนสันติบทญาณ
ปญญาวา อุปปาทะเปนสังสาร อนุปปาทะเปนนิพพาน เปน
สันติบทญาณ ปญญาวา ปวัตตะเปนสังขาร อัปปวัตตะเปนนิพพาน
ฯลฯ อุปายาสเปนสังขาร อนุปายาสเปนนิพพาน เปนสันติบทญาณ
ภิกษุยอมเห็นอุปปาทะ ปวัตตะ นิมติ ตะ อายูหนะ
และปฏิสนธิ วาเปนทุกข ความเห็น (มีวัตถุ ๕ นี)้
เปนอาทีนวญาณ อนึ่ง เห็นอุปปาทะ อัปปวัตตะ
อนิมิตตะ อานยูหนะ และอัปปฏิสนธิ วาเปนสุข
ความเห็น (๕ สถาน) นี้ เปนสันติบทญาณ อาทีนวญาณนี้ยอมเกิดในสถาน ๕ สันติบทญาณก็เกิด
ในสถาน ๕ จึงชื่อวารูญาณ ๑๐ เพราะความที่เปน
ผูฉลาดในญาณ ๒ ภิกษุนั้นจึงไมหวั่นไหวใน
เพราะทิฏฐิตาง ๆ แล
ความเห็นนั้น จัดเปนญาณ ดวยความหมายวารู จัดเปนปญญา
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ดวยความหมายวารูทั่ว เหตุนั้นจึงไดกลาววา ปญญาในภยตุปฏฐาน
เปนอาทีนนวญาณ"
[แกอรรถบาลีอาทีนวญาณ]
ในปาฐะเหลานั้น ปาฐะวา "อุปปาทะ" ไดแกความอุบัติขึ้นใน
ภพนี้ เพราะปจจัยคือกรรมในภพกอน ปาฐะวา "ปวัตตะ" ไดแก
ความหมุนไป (ในปวัติกาล) แหงสังขารธรรมที่เกิดขึ้นแลวอยางนั้น
ปาฐะวา "นิมิตตะ" ไดแกนิมิตคือสังขารทั้งปวง ปาฐะวา "อายูหนา"
ไดแกกรรม (ในภพนี้) อันเปนเหตุแหงปฏิสนธิ (ในภพ) ตอไป
ปาฐะวา "ปฏิสนธิ" ไดแกความอุบัติขึ้น (ในภพ) ตอไป ปาฐะวา
"คติ" ไดแกคติที่ปฏิสนธิมีขึ้น ปาฐะวา "นิพพัตติ" ไดแกความ
กําเนิดแหงขันธทั้งหลาย ปาฐะวา "อุปปตติ" ไดแกความเปนไปแหง
วิบาก ที่กลาวไวอยางนี้วา "วิบากยอมมีแกผูถึงพรอมบาง แกผูเขาถึง
บาง" ปาฐะวา "ชาติ" ไดแกชาติที่มีเพราะปจจัยคือภพ เปนปจจัย
แหงทุกขทั้งหลายมีชราเปนตน ธรรมทั้งหลายมีชราและมรณะเปนอาทิ
(มีความ) ปรากฏ (ชัด) แลวทั้งนั้น ก็แลในธรรมเหลานี้ ธรรม ๕
มีอุปปาทะเปนตนเทานั้น ทานกลาวโดยเปนวัตถุ (ที่ตั้ง) แหงอาทีนวญาณ ธรรมที่เหลือทานกลาวโดยเปนไวพจนของธรรม ๕ นัน้ แทจริง
คํา ๒ คําคือ นิพพัตติ ชาติ ที่เปนไวพจนของอุปปาทะและของปฏิสนธิ
นั่นเอง ๒ คําคือ คติ อุปปตติ นี่เปนไวพจนของปวัตตะ ชรา เปน
*

* ขุ. ป. ๓๑/๘๔
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ตน เปนไวพจนของนิมิตตะแล เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา
"ภิกษุยอมเห็นอุปปาทะ ปวัตตะ นิมิตตะ อายูหนะ และปฏิสนธิ วาเปนทุกข ความเห็น (มี
วัตถุ ๕) นี้ เปนอาทีนวญาณ"
และวา "อาทีนวญาณนี้ ยอมเกิดในสถาน ๕" ดังนี้
สวนคําวา "ปญญาวา "อนุปปาทะ (ธรรมอันไมมีความเกิดขึ้น)
เปนธรรมเกษม" เปนสันติบทญาณ " เปนตน ทานกลาวเพื่อแสดง
ญาณฝายตรงขามของอาทีนวญาณ นัยหนึ่ง คํานั้นทานกลาวเพื่อยัง
ความอุนในใหเกิดแกพระโยคาวจรทั้งหลาย ผูมีหทัยหวาดหวั่นไป
เพราะเห็นอาทีนพโดยภยตุปฏฐาน (ความปรากฏเปนของนากลัว) วา
"แมสิ่งที่ไมนากลัว ปลอดภัย หาโทษมิได ก็มีอยู" ดังนี้ก็ได หรือวา
ก็เพราะธรรมทั้งหลายมีอุปปาทะเปนตน ยืนเดน (ปรากฏใหเห็น)
โดยเปนของนากลัวแกพระโยคาวจรนั้นอยู จิตของเธอจึงนอมไปใน
ธรรมที่ตรงขามของธรรม ที่นากลัว) นั้น เพราะเหตุนั้น พึงทราบ
วา คํานั้นทานกลาวเพื่อแสดงอานิสงสแหงอาทีนวญาณอันสําเร็จดวย
อํานาจความปรากฏเปนของนากลัวดวย
อนึ่ง ในธรรมฝายโทษนี้ เหตุใดสิ่งใดเปนของนากลัว สิ่งนั้น
ยอมเปนทุกขโดยแนแท สิ่งใดเปนทุกขเลา สิ่งนั้นก็ยอมเปนสามิส
เทานั้น เพราะไมพนไปจากวัฏฏามิส (คืออุปาทินขันธ ?) โลกามิส
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(คือเบญจกามคุณ ?) และกิเลสามิส อนึ่งเลาสิ่งใดเปนสามิส สิ่งนั้น
ก็ยอมเปนสังขารเทานั้นเอง เหตุนั้น ทานจึงกลาวตอไปวา "ปญญา
ในภยตุปฏฐานวา "อุปปาทะเปนทุกข" เปนอาทีนวญาณ" ดังนี้เปนตน
แมเปนตนอยางนั้น ก็พึงทราบความตางกันในธรรมฝายโทษนี้ดวยอํานาจ
เปนไปโดยมีอาหารตางกันอยางนี้คือ โดยมีอาการเปนของนากลัว โดย
มีอาการเปนทุกข โดยมีอาการเปนสามิส
คําวา "ทส าเณ ปชานาติ-รูญาณ ๑๐" อธิบายวา ภิกษุนั้น
เมื่อรูทั่วอาทีนวญาณ ชื่อวายอมรูทั่ว คือแทงตลอด ทําใหแจงซึ่ง
ญาณ ๑๐ คือญาณมีธรรมฝายอาทีนพมีอุปปาทะเปนตนเปนที่ตั้ง ๕
ญาณมีธรรมฝายเกษมมีอนุปปาทะเปนตนเปนที่ตั้ง ๕
คําวา "ทฺวินฺน าณาน กุสลตา-เพราะความที่เปนผูฉลาด
ในญาณ ๒" ความวา เพราะความที่เปนผูฉลาดในญาณ ๒ นี้ คือ
อาทีนวญาณ ๑ สันติบทญาณ ๑
คําวา "นานทิฏีสุ น กมฺปติ-ไมหวั่นไหวในเพราะทิฏฐิ
ตาง ๆ" ความวา ยอมไมสั่นคลอนไปในเพราะทิฏฐิทั้งหลาย อันเปน
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา ญาณอันเปนไปโดยอาการ (เห็นสังขาร) เปนของนากลัว เปนภยตุปฏฐานญาณ
ที่เปนไปโดยอาการนอกนัน้ เปนอาทีนวญาณ
๒. มหาฎีกาวา าณาน เปนฉัฏฐีวิภัตใิ นอรรแหงสัตมีวัภัติ เพราะประกอบกับ กุสล ศัพท
ดังคําวา กุสลา นจฺจคีตสฺส - ผูฉลาดในการฟอนรําและขับรอง สวน กุสลตา เปนปฐมาวิภัติ
ในอรรถตติยาวัภัติ
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ไปดวยอํานาจความถือผิด มีถือวาทิฏฐธรรมนิพานเปนบรมธรรม
เปนตน
คําที่เหลือในบาลีนี้ มีความอันตื้นทั้งนั้นแล
อาทีนวานุปสนาญาณ จบ
[นิพพิทานุปสนาญาณ]
พระโยคาวจรนั้น เห็นผองสังขารโดยเปนโทษอยูอยางนั้น ยอม
เบื่อหนาย เอือมระอา ไมยินดีอยางยิ่งในสังขารอันแตกอยูทั่วไป๒ในภพ
กําเนิด คติ วิญญาณฐิติ และสัตตาวาสทั้งปวง เปรียบประดุจสุวรรณราชหงสผูอภิรมยอยูที่เชิงเขาจิตรกูฏ (ในหิมพานต) ยอมไมนิยมยินดี
ในบอ (น้ําครํา) โสโครกขางประตูหมูบานคนจัณฑาล ยินดียิ่งนักแต
ในมหาสระทั้ง ๗ เทานั้น ฉันใดก็ดี แมพระโยคีราชหงสนี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมไมยินดีในสังขารอันแตกอยูทั่วไป ซึ่งมีโทษอัน
ตนเห็นชัดเจนแลว ยอมยินดีแตในอนุปสนา ๗ เทานั้น (ทั้งนี้ก็)
เพราะประกอบดวยความเปนผูมีภาวนาเปนที่ยินดี ดวยความยินดีใน
๑

๒

๑. ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ไมพบคําอธิบาย ทิฏฐธรรมนิพาน ทานหมายความเอาสัญญาเวทยิตนิโรธ
หรือเรียกสั้น ๆ วา นิโรธ ทานนับเปนนิพพานในปจจุบัน เขาใจจะเนื่องมาแตปาฐะตนโอวาทปาฏิโมกขที่วา "นิพฺพาน ปรม วทนฺติ พุทฺธา- พระพุทธทั้งหลายกลาวนิพพานวาเปนพรมธรรม"
นาจะมีเกจิอาจารยถือวานิพพานในขอนี้ ก็คือทิฏฐธรรมนิพพานนั่นเอง ความเห็นอยางนี้เรียกวา
ปรมทิฏฐธัมมนิพพานทิฐิ (เห็นวาทิฏฐธรรมนิพพานเปนบรมธรรม) เชนนั้นกระมัง.
๒. ปเภทกา ดูเชิงอรรถหนา ๑๔๐
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ภาวนา อนึ่ง เปรียบดังสีหะมฤคราชแมขังไวในกรงทอง ก็มิไดยินดี
(ในกรงทองนั้น) ยอมยินดีแตในปาหิมพานตอันกวางได ๓,๐๐๐ โยชน
เทานั้นฉันใด พระโยคีสีหะนี้ก็ฉันนั้น ยอมไมนิยมยินดีแมแตใน
สุคติภพทั้ง ๓ ยอมยินดีแตในอนุปสนา ๓ เทานั้น อนึ่ง อุปมาดัง
พญาชางฉัททันต อันเปนชางสรรพเศวต (เผือกยองสรรพางค) เปน
ชางสัปตประดิษฐ (มีอวัยวะจดพื้นดิน ๗ อยาง) มีฤทธิ์เดินอากาศได
ยอมไมยินดี (อยู) ในทามกลางเมือง ยินดียิ่งนักแตในสระฉันททันต
และปาชัฏในหิมพานตเทานั้นฉันใด พระโยคีวรวารณะนี้ก็ฉันนั้น
ยอมไมนิยมยินดีในสังขารทั้งปวง ยินดียิ่งแตในสันติบทอันตนเห็นแลว
โดยนัยวา "อนุปฺปาโท เขม-อนุปปาทะ (ธรรมอันไมมีความเกิด
ขึ้น) เปนธรรมเกษม" ดังนี้เปนตน เปนผูมีใจนอมไปในสันติบท
นั้น ลาดไปในสันติบทนั้น เอียงไปในสันติบทนั้นแล
นิพพิทานุปสนาฐาณ จบ
*

[มุญจิตุกัมยตาญาณ]
อันนิพพิทานุปสนาญาณนี้นั้น โดยอรรถก็เปนอันเดียวกับญาณ ๒
ขางตน เหตุนั้น พระโบราณจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา "ภยตุปฏฐาญาณอันเดียวนั่นแหละ ไดชื่อ ๓ ชื่อ เกิดชือ่ วา ภนยุปฏ ฐาน
ก็เพราะไดเห็นสังขารทั้งปวงโดยเปนของนากลัว กลายเปนชื่อวา อาที* มหาฎีกาวา งวง ๑ เทา ๔ หาร ๑ ฝกลึกค ๑ สัมผัสพื้น
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นวานุปสนา ก็เพราะยัง (ความเห็น) โทษในสังขารเหลานั้นแหละ
ใหเกิดขึ้น กลายเปนชื่อวานิพพิทานุปสนา ก็เพราะเบื่อหนายในสังขาร
เหลานั้นแหละเกิดขึ้น แมในพระบาลีก็กลาวไววา "ความรูทั่วใน
ภยตุปฏฐานอันใดก็ดี ความหยั่งรูในอาทีนพอันใดก็ดี นิพพิทาอันใด
ก็ดี ธรรมเหลานี้มีอรรถอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ" ดังนี้
ก็แล เมื่อ (โยคาวจร) กุลบุตรผูนี้เบื่อหนายอยู ระอาอยู ไมยินดี
อยางยิ่งอยู ดวยนิพพิทาญาณนี้ จิตยอมไมติด ไมของ ไมผูกพันอยูใน
สังขารทั้งหลาย อันแตกอยูทั่วไป ในภพ กําเนิน คติ วิญญาณซิติ
สัตตาวาสทั้งปวง เปนจิตใครจะเปลื้องไป ใครจะออกไปจากสังขาร
ทั้งปวง ขอนี้เปรียบเหมือนอะไร ? เปรียบเหมือนสัตวเชนวาปลาที่
(ตก) อยูภายในตาขาย กบอยูในปากงู ไกปาถูกขังไวในกรง เนื้ออยู
ในอํานาจบวงอันมั่น งูอยูในมือหมองู ชางตกหลมใหญ พญานาคอยู
ในปากครุฑ พระจันทร (พลัด) เขาปากราหู บุรุษถูกศัตรูลอม
อยางนี้เปนตน ยอมเปนผูใครจะปลดไป ใครจะออกไปจากที่ ๆ ติด
อยูนั้น ๆ ฉันใด จิตของพระโยคีนั้นก็เปนจิตใครจะเปลื้องไป ใครจะ
ออกไปจากสังขารทั้งปวงฉันนั้น เมื่อเปนอยางนั้น มุญจิตุปมยตาญาณ
จึงเกิดขึ้นแกเธอผูปราศจากอาลัยในผองสังขาร ใครจะพนไปจากสังขาร
ทั้งปวงดังกลาวมาฉะนี้แล
มุญจิคุกัมยตาญาณ จบ
*

* ดูเชิงอรรถหนา ๑๔๐
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[ปฏิสงั ขานุปสนาญาณ]
พระโยคาวจรนั้น เปนผูใครจะเปลื้องไปจากสังขารทั้งหลายอัน
แตกอยูทั่วไป ในภพ กําเนิด คติ ฐิติ และนิวาสทั้งปวงอยางนั้น จึง
กําหนดสังขารเหลานั้นแหละอีก (โดย) ยกขึ้นสูไตรลักษณะ ดวย
ปฏิสังขานุปสนาญาณ เธอยอมเห็นไดวามันไมเที่ยง โดยเหตุทั้งหลาย
เชนวา
อนจฺจนฺติกโต
โดยไมเปนสิ่งมีอยูตลอดไป
ตาวกาลิกโต
โดยเปนสิ่งมีชั่วคราว
อุปฺปาทวยปริจฺฉินฺนโต โดยเปนสิ่งถูกกําหนดลงไว ดวยความ
เกิดและความเสื่อม
ปโลกโต
โดยเปนสิ่งตองพังทลาย
ขณิกโต
โดยเปนสิ่งมีชั่วขณะ
จลโต
โดยเปนสิ่งไหว (ไปมา)
ปภงฺคุโต
โดยเปนสิ่งที่ตองการแตกสลาย
อทฺธุวโต
โดยเปนสิ่งไมคงทน
วิวปริณามธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา
อสารกโต
โดยเปนสิ่งไมมีแกนสาร
วิภวโต
โดยเปนสิ่งตองเสื่อม
สงฺขตโต
โดยเปนสิ่งถูกปรุงขึ้น
มรณธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีมรณะเปนธรรมดา
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ยอมเห็นไดวามันเปนทุกข โดยเหตุทั้งหลายเชนวา
อภิณหฺ ปฏิปฬนโต
โดยถูกบีบคั้นอยูเนืองนิตย
ทุกฺขมโต
โดยเปนที่สิ่งทนยาก (คือทนอยูไมได)
ทุกฺขวตฺถุโต
โดยเปนที่ต้งั ของทุกข
โรคโต
โดยเปนโรค
คณฺฑโต
โดยเปนแผลผี
สลฺลโต
โดยเปนลูกศร
อฆโต
โดยเปนของชัว่ ราย
อีติโต
โดยเปนอาพาธ
อุปทฺทวโต
โดยเปนอุบาทว
ภยโต
โดยเปนภัย
อุปสคฺคโต
โดยเปนอุปสรรค
อตาณโต
โดยไมมีที่ตานทาน
อเลณโต
โดยไมมีที่กําบัง
อสรณโต
โดยไมมีที่พึ่ง
อาทีนวโต
โดยเปนโทษ
อฆมูลโต
โดยเปนมูลของความลําบาก
วธกโต
โดยเปนผูฆา
สาสวโต
โดยเปนสิ่งเปนไปกับอาสวะ
โดยเปนเหยื่อมาร
มารามิสโต
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ชาติธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีชาติเปนธรรมดา
ชราธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีชราเปนธรรมดา
พฺยาธิธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีพยาธิเปนธรรมดา
มรณธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีมรณะเปนธรรมดา
โสกธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีมรณะเปนธรรมดา
ปริเทวธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีโสกะเปนธรรมดา
อุปายาสธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีอุปายาสเปนธรรมดา
สงฺกิเลสิกธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีความเศราหมองเปนธรรมดา
ยอมเห็นไดโดยเปนของไมงาม อันเปนบริวารแหงทุกขลักษณะ
โดยเหตุทั้งหลายเชนวา
อชฺโต
โดยเปนสิ่งไมงาม
ทุคฺคนฺธโต
โดยเปนสิ่งมีกลิ่นเหม็น
เชคุจฺฉโต
โดยเปนสิ่งนารังเกียจ
ปฏิกลู โต
โดยเปนสิ่งปฏิกูล
อมณฺฑนหตโต
โดยเปนสิ่งมิใชกําจัด (ความปฏิกูล)
ไดดวยการตบแตง
วิรูปโต
โดยเปนสิ่งนาเกลียด
วิภจฺฉโต
โดยเปนสิ่งนาขยะแขยง
ยอมเห็นไดโดยความอนัตตา โดยเหตุทั้งหลายเชนวา
ปรโต
โดยเปนฝายอื่น
ริตฺตโต
โดยเปนของวาง
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ตุจฺฉโต
โดยเปนของเปลา
สฺุโต
โดยเปนของสูญ
อสฺสามิกโต
โดยเปนของไมมีใครเปนเจาของ
อนิสสฺ รโต
โดยเปนของไมมีใครเปนใหญ
อวสวตฺติโต
โดยเปนของไมอยูในอํานาจใคร
อันสังขารทั้งหลาย ชื่อวาเปนอันพระโยคาวจรผูเห็นอยูอยางนั้น ได
กําหนดยกขึ้นสูไตรลักษณแลว ถามวา "ก็เพราะเหตุไร พระโยคาวจรนี้ จึงกําหนดสังขารทั้งหลายนั่นอยางนั้น " ตอบวา "กําหนด
อยางนั้น เพื่อยังอุบาย (วิธี) แหงการปลดเปลื้องใหสําเร็จ" (ตอไป)
นี้เปนอุปมาในอุบายนั้น
ตางวาบุรุษผูหนึ่ง คิดจักจับปลา ควาสุมจับปลาสุมลงไปในน้ํา
(พอรูสึกวาสุมถูกปลา) จึงหยอนมือลงไปทางปากสุม จับถูกงู (เหา)
ที่คอในใตน้ํา เขาใจวาตัวจับถูกปลาก็ดีใจ เขาคิดวา "เราไดปลาตัว
ใหญนะ" แลวยกขึ้นมาดู พอรูจักวางู ดวยเห็นสวัสติกะ ๓ แฉก
(ดอกจันทร) ก็กลัว มองเห็นผลราย อึดอัด (ลําบากใจ) ในการจับ
(มันไว) ใครจะปลอยเสีย เมื่อจะทําอุปบาย (วิธี) ปลอย จึงปลดมือ
๑

๒

๑. ขิปฺป (ที่ถูกควรเปนขิป) พบคําแปลไดหลายอยางในกระบวนเครื่องมือจับปลา แตในที่นี้
ดูความที่ทานเลา เครื่องมือนี้มีปาก ใชมอื ลวงลงไปจับปลาขึ้นมาได เปนปากโลง ไมมีตา
เครื่องมือจับปลาที่มีลักษณะอยางนี้ ในบานเมืองเรานี้ก็เห็นมีแตสุมอยางเดียว
๒. โสวตฺถิกตฺตย-สวัสติกะ ๓ แฉก เคยอธิบายมาแลว โปรดดูอธิบายที่เชิงอรรถวิสุทธิมรรค
แปลภาค ๑ ตอน ๒ หนา ๑๘๗
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(ที่งูพัน) ตั้งแตหางทอนปลายออกแลวชูแขนขึ้น แกวง (งู) เหนือ
ศีรษะ ๒-๓ รอบ ทําใหงุเพลีย แลวตะเพิดวา "ไป เจางูราย"
(วาแลวคลายมือเหวี่ยง) สลัด (มัน) ไป แลวรีบขึ้นขอบบึง ยืนมอง
ดูทางที่ (บุกน้ําขึ้น) มา พลางรําพึง (กับตัวเอง) วา "เรารอดจาก
ปากงูใหญมาได พอคุณเอย"
(พึงทราบการประเทียบความ ในอุปมานั้น ดังตอไปนี้) ครั้ง
เมื่อฝายพระโยคีนี้ไดอัตภาพแลวยินดีแตแรก (เมื่อรูความ ?) นั่นแหละ
เปรียบดังเวลาที่บุรุษนั้นจับถูกงูที่คอแลวดีใจ ดวยสําคัญวาปลาฉะนั้น
การทําฆนวินิพโภค (แยกกลุมกอนออกเปนสวนยอย) จนเห็นไตรลักษณในสังขารทั้งหลายแหงพระโยคีนี้ เปรียบดังการดึงหัว (งู) ออก
จากปากสุมแลวเห็นสวัสติกะ ๓ แฉก (ของมัน) แหงบุรุษนั้น ภยตุปฏฐานญาณแหงพระโยคีนี้ เปรียบดังเวลา (เกิด) กลัวขึ้นแหงบุรุษนั้น
ตอนั้น อาทีนวานุปสนาญาณ เปรียบดังการเห็นผลราย นิพพิทานุปสนาญาณ เปรียบดังการอึดใจในการจับ (งูไว) มุญจิตุกัมยตาญาณ
เปรียบดังความใครจะปลอยงู การยกขึ้นสูไตรลักษณในสังขารทั้งหลาย
ดวยปฏิสังขานุปสนาญาณ เปรียบดังการทําอุบาย (วิธี) ปลอย เหมือน
อยางวาบุรุษนั้นแกวงงูทําใหมันเพลีย ใหมันถึงซึ่งความไมสามารถ
จะกลับมาขบไดแลวปลอยไปอยางดีฉันใด พระโยคาวจรนี้ก็แกวง
สังขารทั้งหลาย ดวยยกขึ้นสูไตรลักษณทําใหมันออนกําลัง ใหมันถึง
ซึ่งความไมสามารถจะเสนอหนาโดยอาการ เที่ยง เปนสุข งาม และ
เปนอัตตาไดอีกแลวปลดเปลื้องไปอยางดีฉันนั้น เพราะเหตุนั้น จึง
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กลาวไว (ขางตน) วา "พระโยคาวจรกําหนด (สังขาร) อยางนั้น
เพื่อยังอุบาย (วิธี) แหงการปลดเปลื้องใหสําเร็จ " ดังนี้
ดวยการพิจารณา (รู) เพียงเทานี้ ปฏิสังขาญาณเปนอันเกิดขึ้น
แกพระโยคาวจรนั้นแลว ซึ่งทานหมายเอา กลาวไว (ในบาลีปฏิสัมภิทามรรค) วา "(ถามวา) เมื่อภิกษุมนสิการโดยอาการไมเที่ยง
ญาณพิจารณา (รู) อะไรเกิดขึ้น เมื่อภิกษุมนสิการโดยอาการเปนทุกข
... โดยอาการเปนอนัตตา ญาณพิจารณา (รู) อะไรเกิดขึ้น ? (ตอบ
วา) เมื่อภิกษุมนสิการโดยอาการไมเที่ยง ญาณพิจารณา (รู) นิมิตเกิด
ขึ้น เมื่อภิกษุมนสิการโดยอาการเปนทุกข ญาณพิจารณา (รู) ปวัตตะ
เกิดขึ้น เมื่อภิกษุมนสิการโดยอาการเปนอนัตตา ญาณพิจารณา (รู)
ทั้งนิมิตทั้งปวัตตะเกิดขึ้น
ก็คําวา "นิมิตฺต ปฏิสงฺขา" ในบาลี หมายความวา รูส ังขารนิมิตดวยอํานาจอนิจจลักษณะวา สังขารนิมิตเปนของไมยั่งยืน เปนไป
ชั่วคราว จริงอยู รูกอนแลวญาณจึงเกิดทีหลังโดยแท ถึงกระนั้นทาน
กลาว (เปนสมานกาลกิริยา) อยางนั้น ก็ดวยอํานาจโวหาร ดังคําวา
"มนฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ-มโนวิญญาณ
อาศัยมนะและธรรมารมณทั้งหลายเกิดขึ้น" ดังนี้เปนตน นัยหนึ่ง พึง
ทราบวาทานกลาวอยางนั้น เพราะทําคําหนาและคําหลังใหเปนอัน
เดียวกันโดยเอกัตตนัย ความหมายแมในสองบทนอกนี้ก็พึงทราบโดย
นัยนี้แล
ปฏิสังขานุปสนาญาณ จบ
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[สังขารุเบกขาญาณ]
[กําหนดสุญตา ๒ เงื่อน]
พระโยคาวจรนั้น ครั้นกําหนดไววา "สังขารทั้งปวงเปนของสูญ
(วางเปลา) ดวยปฏิสังขานุปสนาญาณอยางนี้แลว จึงกําหนดสุญตา
(ความวางเปลา) เปน ๒ เงื่อนอีกวา "สังขารนี้วาเปลาจากอัตตะ
(ตัวตน) ก็ดี จากอัตตนิยะ (ของ ๆ ตน) ก็ดี"
[กําหนดสุญตา ๔ เงื่อน]
พระโยคาวจรนั้นไมเห็นตัวตน ไมเห็นสัตวสังขารอื่นอะไร ๆ
ตั้งอยูในความเปนบริขาร (คือบริวารหรือเครื่องแวดลอม ?) ของตน
เลย อยางนี้แลว ยังกําหนดสุญตา ๔ เงื่อนที่กลาวไวในอธิการ (ที่กลาว
ถึง) สุญตานุปสนานี้อีกวา "เธอไมเห็นวาตัวเรามีอยู (๑) ในทีไ่ หน ๆ
(๒) ในความเปนอะไร ๆ ของใคร ๆ และไมเห็นวาตัวของผูอื่นมีอยู
(๓) ในที่ไหน ๆ (๔) ในความเปนอะไร ๆ ของตัวเราที่ไหน ๆ เลย"
ดังนี้
ปุจฉาวา อรรถาธิบายสุญตา ๔ เงื่อนมีอยางไร ? วิสัชนาวา
อรรถาธิบายมีอยางนี้ ขอวา นาห กฺวจนิ คือวาพระโยคาวจรนี้ ไม
เห็นตัวตน (มีอยู) ในที่ไหน ๆ ขอวา กสฺสจิ กิฺจนตสฺมึ คือไมเห็น
ตัวตนของตัวที่จะพึงนําเขาไปในความเปนอะไร ๆ ของใคร ๆ คือของ
ผูอื่น ขยายความวา "ไมเห็นตัวตนของตัวที่พึงนําเขาไป นับเอาเปน
พี่นองในฐานที่ควรเปนพี่นอง หรือเปนสหายในฐานที่ควรเปนสหาย
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หรือเปนบริขาร (บริขาร ?) ในฐานที่ควรเปนบริขาร (ของผูอื่น)ื
ในขอวา น จ มม กฺวจนิ นี้ ยก มม ศัพทไวกอน คําที่เหลือ
วา น จ กฺวจนิ มีความ (ดัง) นี้วา "และไมเห็นตัวตนของผูอื่น
ในที่ไหน ๆ เลย " ที่นี้นํา มม ศัพทมา (ประกอบในขอหลัง) วา
มม กิสมฺ ิฺจิ กิฺจนตตฺถิ มีความวา ไมเห็นวาตัวตนของผูอื่นนั้น
มีอยูในความเปนอะไร ๆ ของตัวเรา ในฐานะอะไร ๆเลย ขยายความ
วา "ไมเห็นตัวตนของคนอื่นที่จะพึงนําเขาไปโดยความเปนอะไร ๆ
(ดังตอไป) นี้ ในฐานะอะไร ๆ เลย คือเปนพี่นองในฐานที่ควรเปน
พี่นอง หรือเปนสหายในฐานที่ควรเปนสหาย หรือเปนบริขารในฐาน
ที่ควรเปนบริขารของตนเลย"
เหตุใดพระโยคาวจรนี้ (๑) ไมเห็นตัวตน (ของตัว) ในที่ไหน ๆ
(๒) ไมเห็นตัวตน (ของตัว) นั้นที่จะพึงนําเขาไปในความเปนอะไร ๆ
ของผูอื่น (๓) ไมเห็นตัวของผูอื่น (ในที่ไหน ๆ ) (๔) ไมเห็นตัว
ของผูอื่นที่จะพึงนําเขามาในความเปนอะไร ๆ ของตนเลย ดังกลาวมา
ฉะนี้ เพราะเหตุนั้น สุญตา ๔ เงื่อนก็เปนอันพระโยคาวจรผูนี้ไดกําหนด
แลว แล
[กําหนดสุญตาโดยอาการ ๖]
พระโยคาวจรครั้นกําหนดสุญตา ๔ เงื่อนอยางนี้แลว ยังกําหนด
สุญตาโดยอาการ ๖ อีกเลา กําหนดอยางไร ? กําหนดแลว จักขุเปน
*

* ปาฐะพิมพไววา นาหริตวฺ า นั้นคลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน อาหริตฺวา
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ของวางเปลาจากตัวตนก็ดี จากของ ๆ ตนก็ดี จากความแนนอนก็ดี
จากความยั่งยืนก็ดี จากความเที่ยงแทก็ดี จากความเปนของไมมีความ
แปรปรวนเปนธรรมดาก็ดี โสตะ.... ฆานะ... ชิวหา...กาย...มนะ
เปนของวางเปลา... รูปเปนของวางเปลา... ฯลฯ ธรรมารมณ
ทั้งหลายเปนของวางเปลา... จักขุสัมผัสเปนของวางเปลา... ฯลฯ
มโนวิญญาณเปนของวางเปลา ... จักขุสัมผัสเปนวางเปลา... ฯลฯ
มโนสัมผัสเปนของวางเปลา... พึงนํานยะไปดังกลาวมาฉะนี้แล จน
ถึง (บท) ชรามรณะ
[กําหนดสุญตาโดยอาการ ๘]
ครั้นกําหนดสุญตาโดยอาการ ๖ อยางนี้แลว กําหนดโดยอาการ
๘ อีก กําหนดอยางไรบาง ? กําหนดวา รูปไมมีสาระ หาสาระมิได
ปราศจากสาระ โดยสาระคือนิจจสาระ (เปนสาระโดยที่เปนของแน
นอน) ก็ดี โดยสาระคือธุวสาระ (เปนสาระโดยที่เปนของยั่งยืน) ก็ดี
โดยสาระคือสุขสาระ (เปนสาระโดยที่เปนสุข) ก็ดี โดยสาระคืออัตตสาระ (เปนสาระโดยที่เปนอัตตา) ก็ดี โดยความเปนของแนนอนก็ดี
โดยความเปนของยั่งยืนก็ดี โดยความเปนของเที่ยงแทก็ดี โดยความ
เปนของไมมีความปรวนแปรเปนธรรมดาก็ดี เวทนา... สัญญา...
สังขาร... วิญญาณ... จักขุ ฯลฯ ชรามรณะ ไมมีสาระ หาสาระมิได
ปราศจากวาระ โดยสระคือนิจจสาระก็ดี โดยสาระคือธุวสาระก็ดี
โดยสาระคือสุขสาระก็ดี โดยสาระคืออัตตาสาระก็ดี โดยความเปนของ
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แนนอนก็ดี โดยความเปนของยั่งยืนก็ดี โดยความเปนของเที่ยงแทก็ดี
โดยความเปนของไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดาก็ดี เปรียบเหมือน
ไมออไมมีแกน หาแกนมิได ปราศจากแกนฉันใด เหมือนไมละหุง...
เหมือนไมมะเดื่อ ... เหมือนไมกุม... เหมือนไมทองกวาว...
เหมือนกอนฟองน้ํา.. เหมือนตอมน้ํา... เหมือนพยับแดด...
เหมือนตนกลวย... เหมือนกล ไมมีสาระ หาสาระมิได ปราศจาก
แกนสารฉันใด รูป ฯลฯ ชรามรณะ ก็ฉันนั้นนั่นแหละ ไมมสี าระ
หาสาระมิได ปราศจากสาระ โดยสาระคือนิจจสาระก็ดี ฯลฯ โดย
ความเปนของไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดาก็ดี
[กําหนดสุญตาโดยอาการ ๑๐]
พระโยคาวจรนั้น ครั้นกําหนดสุญตาโดยอาการ ๘ อยางนี้แลว
ยังกําหนดโดยอาการ ๑๐ อีก กําหนดโดยอาการ ๑๐ อยางไร ? กําหนด
โดยอาการ ๑๐ อยางนี้คือ เห็นรูปโดยความเปนของวาง... โดยความ
เปนของเปลา... โดยความเปนของสุญ... โดยความเปนอนัตตา...
โดยความไมมี (ใครครอง) ความเปนใหญ... โดยความเปนสิ่งไมพึง
ทํา (ใหเปนอะไรได) ดังตองการ... โดยความเปนสิ่งไมพึงได (ดัง
ปรารถนา)... โดยความเปนสิ่งไมเปนไปในอํานาจ (ของใคร) ...
โดยเปนฝายอื่น (คือไมเชื่อฟงใคร)... โดยความเปนของโดดเดี่ยว
(คือไมอยูในอาณัติของใคร ดุจพระเจาผูสราง) เห็นเวทนา ฯลฯ
วิญญาณ โดยความเปนของวาง ฯลฯ เห็น... โดยความเปนของ
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โดดเดี่ยว
[กําหนดสุญตาโดยอาการ ๑๒]
ครั้นกําหนดสุญตาโดยอาการ ๑๐ อยางนี้แลว กําหนดโดยอาการ
๑๒ อีก กําหนดโดยอาการ ๑๒ อยางไรบาง ? คือกําหนดวา รูปมิใช
สัตว มิใชชวี ะ มิใชนระ (คน) มิใชมาณพ (ชายหนุม) มิใชสตรี
มิใชบุรุษ มิใชอัตตา มิใชอัตตนิยะ มิใชเรา มิใชของเรา มิใชของ
ผูอื่น มิใชของใคร ๆ เวทนา ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ มิใชของใคร ๆ
[กําหนดสุญตาโดยอาการ ๔๒]
ครั้นกําหนดสุญตาโดยอาการ ๑๒ อยางนี้แลว ยังกําหนดสุญตา
โดยอาการ ๔๒ ดวยอํานาจตีรณปริญญาอีก คือเห็นรูป
อนิจจฺ โต
โดยเปนของไมเที่ยง
ทุกฺขโต
โดยเปนทุกข
โรคโต
โดยเปนโรค (เสียดแทง)
คณฺฑโต
โดยเปนแผลฝ
สลฺลโต
โดยเปนลูกศร (เสียบแทง)
อฆโต
โดยเปนของชั่วราย
อาพาธโต
โดยเปนอาพาธ (รบกวน เบียดเบียน)
ปรโต
โดยเปนฝายอื่น
*

* มหาฎีกาวา ๘ บทขางตนแสดง อัตตสุญตา ๔ บทขางหลังแสดง กิญจนตภาวะ
(ความไมเปนอะไร ๆ ของใคร ๆ).
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ปโลกโต
อีติโต
อุปทฺทวโต
ภยโต
อุปสคฺคโต
จลโต
ปภงฺคุโต
อทฺธุวโต
อตาณโต
อเลณโต
อสรณโต
อสรณีภูตโต
ริตฺตโต
ตุจฺฉโต
สฺุโต
อนตฺตโต
อนสฺสาทโต
อาทีนวโต
วิปริณามธมฺมโต
อสารกโต
อฆมูลโต

โดยเปนสิ่งตองพังทลาย
โดยเปนจัญไร (มาเพื่อฉิบหาย)
โดยเปนอุบาทว (ทําใหเดือดรอน)
โดยเปนภัย
โดยเปนอุปสรรค
โดยเปนสิง่ ไหว (ไปมา)
โดยเปนสิ่งที่ตองการแตกสลาย
โดยเปนสิง่ ไมคงทน
โดยเปนมีที่ตานทาน
โดยเปนทีม่ ีกําบัง
โดยไมมที ี่พึ่ง (กําจัดภัย)
โดยเปนสิ่งไม (ควรถือเอา) เปนที่พึ่ง
โดยเปนของวาง
โดยเปนของเปลา
โดยเปนของสูญ
โดยเปนอนัตตา
โดยเปนสิ่งไมมีอะไรนายินดี
โดยเปนโทษ
โดยเปนสิ่งมีความแปรปรวนเปนธรรมดา
โดยเปนสิ่งไมมีสาระ
โดยเปนมูลของความลําบาก
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วธกโต
โดยเปนผูฆา
วิภวโต
โดยเปนสิ่งตองเสื่อม
สาสวโต
โดยเปนสิ่งเปนไปกับอาสวะ
สงฺขตโต
โดยเปนสิ่งถูกปรุงขึ้น
มารามิสโต
โดยเปนเหยื่อมาร
ชาติธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีชาติเปนธรรมดา
ชราธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีชราเปนธรรมดา
พฺยาธิธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีพยาธิเปนธรรมดา
มรณธมฺมโต
โดยเปนสิ่งมีมรณะเปนธรรมดา
โสกปริเทวทุกฺขโดยเปนสิ่งที่มีโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส
โทมนุสฺสุปายาส ธมฺมโต อุปายาส เปนธรรมดา
สมุทยโต
โดยความเกิดขึ้น
อตฺถงฺคมโต
โดยความเสื่อมไป
นิสฺสรณโต
โดยความออกไป
เห็นเวทนา ฯลฯ วิญญาณ โดยเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โดยความ
ออกไป
แทจริง แมคําแสดงการกําหนดสุญตา (ตอไป) นี้ ก็กลาวไว
(ในจูฬนิเทศ ขุททกนิกาย) วา ภิกษุเมื่อเห็นรูปโดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โดยความออกไป ชื่อวาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ
เมื่อเห็นเวทนา ฯลฯ วิญญาณ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โดย
ความออกไป ชื่อวาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ (และตรัสแก
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พระโมฆราชวา)
ดูกรโมฆราช ทานจงเปนผูมีสติ เห็นโลกโดย
ความเปนของสูญทุกเมื่อ ถอนอัตตานุทิฏฐิเสีย
ความขามพนมฤตยุพึงมีไดดวยอาการอยางนี้ (ดวย
วา) มฤตยุราชยอม (มอง) ไมเห็นบุคคลผูเห็น
โลกอยู (โดยความเปนของสูญ) อยางนั้น
[สังขารุเบกขาญาณเกิด]
พระโยคาวจรครั้นเห็นโดยความเปนของสูญอยางนั้นแลว กําหนด
สังขารยกขึ้นสูไตรลักษณไป ยอมละทั้งความกลัวและความยินดีเสียได
แลว เปนผูเปนกลางวางเฉยในสังขารทั้งหลาย ไมถือเอาวาเปนเรา
ก็ดี วาเปนของเราก็ดี ดังบุรุษผูมีภริยาอันหยากันแลวฉะนั้น ตางวา
ภริยาของบุรุษ (ผูหนึ่ง) พึงเปนหญิงนาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ
บุรุษผูนั้นมิอาจทนพรากจากหลอนไดแมครูเดียว เขาหวนหลอนเหลือ
เกิน (บังเอิญ) เขาเห็นหญิง (ผูที่เขาหวง) นั้น ยืนก็ดี นั่นก็ดี
(นอนก็ดี) พูดอยูก็ดี ยิ้มหัวอยูก็ดี กับชายอื่นเขา ก็จะขัดเคืองนอยใจ
รูสึกเสียใจเปนอยางยิ่ง อยูตอมาเขาเห็นความชั่วรายของหญิงนั้นแลว
คิดจะปลดปลอยไป จึงหยาหญิงนั้นเสีย ไมถือหญิงผูนั้นวาเปนของ
ขา ฯ ตั้งแตนั้นไป แมจะไดเห็นหญิงนั้นทํากิริยาอยางใดอยางหนึ่งกับ
ชายผูใดผูหนึ่ง ก็จะไมพึงขัดเคืองไมพึงตองเสียใจเลย จะพึงเปนผูเปน
*

* ขุ. ขู. ๓๐/๒๔๕
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เปนกลางวางเฉยไดเปนแทฉันใด พระโยคาวจรนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เปนผูใครจะพนไปเสียจากสังขารทั้งปวง จึงกําหนดสังขารทั้งหลายดวย
ปฏิสังขานุปสนาไป จนไมเห็นความที่สังขารทั้งปวงเปนสิ่งที่นาถือเอา
วาเปนเรา เปนของเราแลว ก็ละความกลัวและความยินดีเสียได ก็
ยอมเปนผูเปนกลางวางเฉยในสังขารทั้งปวงได เมื่อเธอรูอยูอยางนั้น
เห็นอยูอยางนั้น จิตยอมถอย ยอมหด ยอมกลับ ไมเหยียดยื่นไปใน
ภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ อุเบกขา
(ความวางเฉยในสังขารทั้งหลาย) หรือปาฏิกุลยตา (ความนาเกลียด
แหงสังขารทั้งหลาย ? ) ยอมตั้งมั่น เปรียบเหมือนหยาดน้ําทั้งหลาย
(อันตกลง) ในใบปทุมที่เอียงหนอยหนึ่ง ยอม (กลิ้ง) ถอยกลับ (ลง
น้ํา) ไม (กลิง้ ) ยืดไป (ในในปทุม) ฉันใด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน...
อนึ่ง เปรียบเหมือนขนไก หรือเอ็นและหนังแหง ถูกไฟเขายอมหด
งอกลับไมเหยียดไป (ในไฟ) ฉันใด จิตของพระโยคาวจรนั้นยอมถอย
ยอมหดยอมกลับไมเหยียดยื่นไปในภพ ๓... อุเบกขาหรือปาฏิกุลยตา
ยอมตั้งมั่นฉันนั้น
อันสังขารุเบกขาญาณ ยอมเปนอันเกิดขึ้นแกพระโยคาวจรนั้น
ดวยประการฉะนี้
[สังขารุเบกขาญาณเหมือนกันกาบอกทิศ]
แตวาสังขารุเบกขาญาณนี้นั้น ถาเห็นพระนิพพานอันเปนสันติบท
*

* ความวางเฉย กับความนาเกลียด จะเปนพวกเดียวกันไดอยางไร นึกไมเห็น
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โดยความเปนธรรมมีอยูไ ซร ยอมสละปวัตตะ (ความเปนอยู) ฝาย
สังขารทั้งปวงแลนไปสูพระนิพพานทีเดียว หากวาไมเห็นพระนิพพาน
โดยเปนธรรมมีอยูไซร ก็ยอมมีแตสังขารเปนอารมณเปนไปแลว ๆ
เลา ๆ อยูนั่นเอง เหมือนกาของพวกสมุทรพาณิชฉะนั้น ไดยินมาวา
พวกสมุทรพาณิช เมื่อขึ้นเรือยอมนําเอากาบอกทิศ (ไปดวย) เมื่อใด
เรือถูกพายุซัดแลนไปผิดถิ่น ฝงไมปรากฏ เมื่อนั้นพวกเขาก็ปลอยกา
บอกทิศ กานั้นจับที่เสากระโดง โลดขึ้นสูอากาศ (บินสํารวจ) ไปทาง
ทิศใหญและทิศนอยทุกทิศ ถาเห็นฝง (ทางทิศใด) ก็ (บิน) มุงหนา
ไปทิศนั้นทีเดียว ถาไมเห็นก็ (บินกลับ) มาเกาะเสากระโดงร่ําไปอยู
นั่นเอง (ฉันใด) สังขารุเบกขาญาณก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถาเห็นพระ
นิพพานอันเปนสันติบทโดยความเปนธรรมมีอยูไ ซร ยอมสละปวัตตะ
ฝายสังขารทั้งปวงแลนไปสูพระนิพพานทีเดียว หากวาไมเห็น ก็ยอมมี
แตสังขารเปนอารมณเปนไปแลว ๆ เลา ๆ อยูนั่นเอง
วิปสนาญาณนี้นั้น เหมือนแปงในกระดงที่ถูกขยี้อยู เหมือนฝาย
ที่ปลอน (เมล็ด) แลวถูกชีอยู กําหนดสังขารทั้งหลายโดยประการ
ตาง ๆ จนละความกลัวและความยินดีไดแลว ก็วางตัวเปนกลางในการ
ตรวจสอบสังขาร ยืนตัวอยูดวยอํานาจอนุปสนา ๓ เมื่อยืนตัวอยูอยาง
นั้น ยอมถึงซึ่งความเปนมุข (ปากทาง) แหงวิโมกข ๓ แลวเปน
ปจจัยเพื่อจําแนกพระอริยบุคคล ๗ ประเภท
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[วิโมกขมุข ๓]
ในการถึงซึ่งวาเปนมุขแหงวิโมกข และในความเปนปจจัย
เพื่อจําแนกพระอริยบุคคลนั้น วิปสนาญาณนี้ ชื่อวาถึงชื่อความเปนมุข
แหงวิโมกข ๓ ก็โดยความเปนอธิบดีแหงอินทรีย ๓ (คือสัทธินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย) เพราะเปนไปดวยอํานาจแหงอนุปสนา ๓
จริงอยู อนุปสนา ๓ ทานเรียกวา วิโมกขมุข ๓ ดังบาลีวา "ก็
วิโมกขมุข ๓ นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความออกไปจากโลก คือยอมเปน
ไปเพื่อภาวะคือความพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยตัดตอน และโดย
รอบดาน และเพื่อความแลนเขาไปแหงจิต ในอนิมิตธาตุ (คืออสังขตธาตุอันหาสังขารเปนนิมิตมิได ) (๑) เพื่อภาวะคือความเราเราใจ
ในสังขารทั้งปวง และเพื่อความแลนเขาไปแหงจิต ในอัปปณิหิตธาตุ
(ธาตุอันไมมีปณิธิคือความปรารถนาหรือกิเลส) (๑) เพื่อภาวะคือ
ความพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวง โดยความเปนฝายอื่น (คือไมเชื่อฟง)
และเพื่อความแลนเขาไปแหงจิตในสุญตธาตุ (ธาตุอันวางเปลาจาก
อัตตา) (๑) นี่วิโมกขมุข ๓ เปนไปเพื่อความออกจากโลก"
[อธิบายความบาลี]
ในปาฐะเหลานั่น ปาฐะวา "ปริจฺเฉทปริวฏมโต-โดยตัดตอน
๑

๒

๑. มหาฎีกาอธิบายวา ผูเจริญอนิจจานุปสนามาก สัทธินทรียยอมมีกาํ ลังเปนอธิบดี ผูเจริญ
ทุกขานุปสนามาก สมาธินทรียยอมมีกําลังเปนอธิบดี ผูเจริญอนัตตานุปสนามาก ปญญินทรีย
ยอมมีกําลังเปนอธิบดี อินทรีย ๓ อันถึงความมีกําลังเปนอธิบดีดวยอํานาจอนุปสนา ๓ ดังกลาว
จึงถึงซึ่งความเปนวิโมกขมุขได
๒. ขุ. ป. ๓๑/๓๗๓
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และโดยรอบดาน" คือทั้งโดยตัดตอน ทั้งโดยรอบดาน ดวยอํานาจ
ความเกิดและความดับ ขยายความวา อนิจจานุปสนากําหนดตัดวา
"กอนแตเกิด สังขารทั้งหลายไมมี" ดังนี้แลว ตามคนดูคติของสังขาร
เหลานั้นไป ก็พิจารณาเห็นโดยรอบดานวา "ตอแตดับ มันก็ไมไป
(ไหน) มันหายไปที่นี่แหละ" ดังนี้
ปาฐะวา "มโนสมุตฺเตชนตาย-เพื่อภาวะคือความเรงเราใจ"
หมายความวาเพื่อความสังเวชแหงจิต แทจริง จิตยอมสังเวชในสังขาร
ทั้งหลาย ดวยทุกขานุปสนา
ปาฐะวา "ปรโตสมนุปสฺสนตาย-เพื่อภาวะคือความพิจารณา
เห็น (ธรรมทั้งปวง) โดยความเปนฝายอื่น" หมายความวา เพื่อ
พิจารณาเห็น (ธรรมทั้งปวง) โดยความเปนอนัตตา วา "มันไมเปน
เรา มันไมเปนของเรา" ดังนี้
บท (คือพากย) ทั้ง ๓ ดังกลาวนี้ พึงทราบวาทานกลาวดวย
อํานาจอนุปสนา ๓ มีอนิจจานุปสนาเปนตน เพราะเหตุนั้นแหละ ใน
(ตอน) วิสัชนาปญหาในลําดับนั้นไป ทานจึงกลาววา "เมื่อภิกษุ
มนสิการโดยความเปนของไมเที่ยง สังขารทั้งหลายยอมปรากฏโดย
ความสิ้น เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สังขารทั้งหลายยอมปรากฏ
โดยเปนของนากลัว เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา สังขารทั้งหลาย
ยอมปรากฏโดยความเปนของสูญ" ดังนี้
๑

๒

๑. ปาฐะวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน ปธานานิ แตปาฐะมหาฎีกาเปน ปทานิ เห็นวาปาฐะหลังถูก
ตองกวา จึงแปลตามนี้
๒. ขุ. ป. ๓๑/๓๗๓
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[วิโมกข ๓ หมายเอาอริยมรรค]
ถามวา "ก็วิโมกขซึ่งมีอนุปสนานี่เปนมุขนั้นคืออะไรบาง " ตอบ
วา "วิโมกข ๓ นั่นคือ อนิมิตวิโมกข อัปณิหิตวิโมกข สุญตวิโมกข" จริงอยู คํา (ตอไป) นี้ ก็ไดกลาวไว (ในปฏิสัมภิทามรรค)
วา "ภิกษุมนสิการไปโดยความเปนของไมเที่ยง เปนผูมากดวยอธิโมกข
ยอมไดเฉพาะซึ่งอนิมิตวิโมกข มนสิการไปโดยความเปนทุกข เปนผู
มากดวยปสสัทธิ ยอมไดเฉพาะซึ่งอัปณิหิตวิโมกข มนสิการไปโดย
ความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยเวท (คือความรู) ยอมไดเฉพาะซึ่ง
สุญตวิโมกข" ดังนี้
ก็ในวิโมกข ๓ นี้ อริยมรรคอันทําพระนิพพานใหเปนอารมณ
เปนไปโดยอาการหานิมิตมิได ชื่อวาอนิมิตวิโมข จริงอยู อริยมรรคนั้นชื่อวาอนิมิต เพราะเกิดขึ้นดวยธาตุอันหานิมิตมิได และชื่อ
วาวิโมกข เพราะพนจากกิเลสทั้งหลาย โดยนัยเดียวกันนั้น อริมรรค
อันทําพระนิพพานใหเปนอารมณ เปนไปโดยอาการหาปณิธิมิได พึง
ทราบวา ชื่ออัปณิหิตวิโมกข อริยมรรคอันทําพระนิพพานใหเปน
อารมณไปโดยอาการวางเปลา พึงทราบวา ชื่อสุญตวิโมกข
[วิโมกข ๒ หมายเอาวิปสนาญาณ]
สวนวิโมกขเพียง ๒ อันใด กลาวไวในอภิธรรมดังนี้วา "ใน
สมัยใด ภิกษุเจริญโลกุตรฌานอันเปนนิยยานิกะ เปนอปจยคามี (ยัง
*

* ขุ. ป. ๓๑/๓๘๘
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การกบุคคลใหถึงความไมสั่งสมกิเลส) เพื่อละทิฏฐิ (ความเห็นผิด)
เพื่อบรรลุปฐมภูมิ เธอสงัดจากกามทั้งหลาย ... เขาถึงปฐมฌานอัน
เปนอัปณิหิตะ เปนสุญตะอยู " ดังนี้ วิโมกข ๒ นั้น ทานกลาว
หมายถึงที่มาแหงวิปสนาโดยนิปริยาย (โดยตรง โดยสิ้นเชิง) (หาใช
กลาวหมายถึงอริยมรรคไม ?) จริงอยู วิปสนาญาณ ทานเรียกวา
สุญตวิโมกข ดวยอํานาจการเปลื้องความยึดมั่นได ตามนัยบาลีใน
ปฏิสัมภิทามรรคดังนี้วา "อนิจจานุปสนาญาณ ชือ่ วาสุญตวิโมกข
เพราะเปลื้อง (อภินิเวส) ความยึดมั่นโดยความเปนของเที่ยงได ทุกขานุปสนาญาณ ชื่อวาสุญติวิโมกข เพราะเปลื้องความยึดมั่นโดยความ
เปนสุขได อนัตตานุปสนาญาณ ชื่อวาสุญตวิโมกข เพราะเปลื้อง
ความยึดมั่นโดยความเปนอัตตาได" ดังนี้ และเรียกวาอนิมิตวิโมกข
ดวยอํานาจการเปลื้องนิมิตได ตามนัยบาลี (ในปฏิสัมภิทามรรคนั้น)
ดังนี้วา "อนิจจานุปสนาญาณ ชื่อวาอนิมิตวิโมกข เพราะเปลื้อง
นิมิตโดยความเปนของเที่ยงได ทุกขานุปสนาญาณ ชื่อวาอนิมิตวิโมกข เพราะเปลื้องนิมิตโดยความเปนสุขได อนัตตานุปสนาญาณ
ชื่อวาอนิมิตวิโมกข เพราะเปลื้องนิมิตโดยความเปนอนัตตาได"
๑

๒

๒ ดังนี้

และเรียกอัปณิหิตวิโมกข ดวยอํานาจการเปลื้อง (ปณิธิ) ความ
ปรารถนา ตามนับบาลี (ในปฏิสมั ภิทามรรคนั้น) ดังนี้วา "อนิจจานุปสนาญาณ ชื่อวาอัปณิหิตวิโมกข เพราะเปลื้องความปรารถนา

๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๐๕
๒. ข. ป. ๓๑/๔๐๐
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โดยความเปนของเที่ยงได ทุกขานุปสนาญาณ ชือ่ วาอัปณิหิตวิโมกข
เพราะเปลื้องความปรารถนาโดยความเปนสุขได อนัตตานุปสนาญาณ
ชื่อวาอัปณิหิตวิโมกข เพราะเปลื้องความปรารถนาโดยความเปน
อัตตาได" ดังนี้ดวย ก็จริงอยู ถึงกระนั้น วิปสนาญาณนั้นก็หาเปน
อนิมิตตะโดยนิปริยายไม (เปนแตโดยปริยาย) เพราะยังละทิ้งสังขารนิมิตไมได แตวาเปนสุญตะและเปนอัปณิหิตะโดยนิปริยายไดแท
อนึ่ง วิโมกข ทานยกขึ้น (เรียก ?) ในขณะแหงอริยมรรค ก็ดวย
อํานาจที่มาแหงวิปสนาญาณนั้น พึงทราบวา (ในอภิธรรม) ทาน
กลาวแตวิโมกข ๒ คือ อัปณิหิตะ สุญตะ ก็เพราะเหตุ (ที่เปน
โดยนิปริยาย ) นั้น
นี่เปนวิโมกขกถาในวิปสนาธิการนี้กอน
[พระอริยบุคคล ๗]
ในคําที่ขาพเจากลาวไวอีกวา (วิปสนาญาณนี้) เปนปจจัยเพื่อ
จําแนกพระอริยบุคคล ๗ ประเภท พึงทราบอรรถาธิบายดังนี้ กอนอื่น
(พึงทราบวา ) บุคคลเหลานี้ คือ สัทธานุสารี สัทธาวิมุต กายสักขี
อุภโตภาควิมุต ธัมมานุสารี ทิฏฐิปต ตะ ปญญาวิมุต ชื่อวาพระอริยบุคคล ๗ สังขารุเบกขาญาณนี้ ยอมเปนปจจัยเพื่อจําแนกพระอริยบุคคล ๗ นัน้
ขยายความวา บุคคลในมนสิการไปโดยความเปนของไมเที่ยง
เปนผูมากไปดวยอธิโมกข ยอมไดเฉพาะซึ่งสัทธินทรีย บุคลนั้นเปน

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 176

ผูชื่อวา สัทธานุสารี ในขณะแหงโสดาปตติมรรค ชื่อวา สัทธาวิมุต
ใน ๗ สถานที่เหลือ (คือตั้งแตโสดาปตติผลถึงอรหัตผล) สวน
บุคคลใดมนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากไปดวยปสสัทธิ ยอม
ไดเฉพาะซึ่งสมาธินทรีย บุคคลนั้นเปนผูชื่อวา กายสักขี ในทุกสถาน
(คือตั้งแตโสดาปตติมรรคจนถึงอรหัตผล) แตผูไดอรูปฌานแลวจึง
บรรลุอัครผล (คืออรหัตผล) ไดชื่อวา อุภโตภาควิมุต สวนบุคคลใด
มนสิการไปโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากไปดวยเวท (คือความรู)
ยอมไดเฉพาะซึ่งปญญินทรีย บุคคลนั้นเปนผูชื่อวา ธัมมานุสารี ใน
ขณะแหงโสดาปตติมรรค ชื่อวา ทิฏฐิปตตะ ใน ๖ สถาน ชื่อวา
ปญญาวิมุต ในอัครผล
จริงอยู คํานี้ทานกลาวไว (ในปฏิสัมภิทามรรค) วา "เมื่อ
ภิกษุมนสิการไปโดยความเปนของไมเที่ยง สัทธินทรียยอมเปนอินทรีย
มีประมาณยิง่ เพราะความที่สัทธินทรียประมาณยิง่ เธอไดโสดาปตติ
มรรค เหตุนนั้ จึงเรียกวา สัทธานุสารี" แหงเดียวกันนั้นกลาว
วา "เมื่อภิกษุมนสิการไปโดนความเปนของไมเที่ยง สัทธินทรียยอม
เปนอินทรียมีประมาณยิง่ เพราะความที่สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง โสดาปตติผลก็เปนอันเธอทําใหแจงได เหตุนั้น จึงเรียกวา สัทธาวิมุต"
ดังนี้เปนอาทิ อีกตอนหนึง่ กลาววา "ภิกษุเชื่ออยู หลุดพนไดแลว
เหตุนั้น จึงชื่อ สัทธาวิมตุ ทําใหแจงแลวในลําดับแหงฌานที่ตนได
เหตุนั้น จึงชือ่ กายสักขี บรรลุแลวในลําดับแหงความเห็น (คือโสดา*

* ขุ. ป. ๓๑ ๓๘๐
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ปตติมรรคญาณ) เหตุนั้นจึงชื่อวา ทิฏฐิปตตะ (ขยายความอีกวา) ภิกษุ
เชื่ออยูจึงหลุดพน เหตุนั้นจึงชื่อ สัทธาวิมุต ถูกตอง (คือได) ฌานผัสสะกอน จึงทําใหแจงซึ่งนิโรธคือนิพพานในภายหลัง เหตุนั้นจึงชื่อ
กายสักขิ ญาณวา "สังขารทั้งหลายเปนทุกข นิโรธเปนสุข" เปนอัน
เธอรูแลว เห็นแลว ประสบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตอง (คือได
บรรลุ) แลวดวยปญญา เหตุนั้นจึงชื่อ ทิฏฐิปตตะ" ดังนี้
สวนใน ๔ บทนอกนี้ พึงทราบความแหงคําดังนี้วา "พระอริยบุคคลที่ชื่อวา สัทธานุสารี เพราะความหมายวาแลนไปตามศรัทธา
หรือวาแลนไป คือดําเนินไปดวยศรัทธา นัยเดียวกันนั้น ทีช่ ื่อ ธัมมานุสารี เพราะความหมายวาแลนไปตามธรรมกลาวคือปญญา หรือ
วาแลนไปดวยธรรม ที่ชอื่ วา อุภโตภาควิมุต เพราะความหมายวา
หลุดพนโดยสวนทั้ง ๒ คือทั้งโดยอรูปฌานทั้งโดยอริยมรรค ที่ชื่อ
วา ปญญาวิมุต เพราะความหมายวารูทั่วอยู (ซึ่งอริยสัจ โดยไมได
ฌาน) หลุดพนแลว
(ขณะนี้กําลังพรรณนา) สังขารุเบกขาญาณ
๑

๒

๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๓๘๘
๒. มหาฎีกาวา "คําวาธรรม หมายถึงปญญา ในที่อื่นก็มี เชนในบาทคาถาวา สจฺจ ธมฺโม
ิติ จาโค" เราไมเคยคิดกันเลยวา ธมฺโม ในบาทคาถานีห้ มายถึงปญญา และในคัมภีรของเรา
เปน ทโม ก็มโี ดยมาก
๓. บททั้ง ๗ นี้ มีศัพทซอนเงื่อนอยูบทเดียวคือ กายสักขิ กายสักขินนั้ ไดอรูปฌานแลวทํา
นิโรธใหแจงในภายหลัง ตอนไดฌานก็หลุดพนดวยวิกขัมภนวิโมกข โดยรูปกายและนามกายลาง
สวน แตตอนถึงนิโรธนั้นทําใหแจงโดยนามกาย เพราะฉะนั้น กายสักขิ ก็ตองแปลวา ทําใหแจง
โดยนายกายเทานั้นเอง
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ก็แลสังขารุเบกขาญาณนี้นั้น โดยความก็เปนอันเดียวกันกับญาณ
๒ ขางตน (คือมุญจิตกัมยตาญาณ และปฏิสังขานุปสนาญาณ) เพราะ
เหตุนั้น พระโบราณจารยทั้งปลายจึงกลาวไววา "สังขารุเบกขาญาณ
นี้ เปนอันเดียวแท แตไดชื่อ ๓ ชื่อ คือ เกิดชื่อวามุญจิตุกัมยตาญาณ
ในตอนตน ปรากฏชื่อวา ปฏิสังขานุปสนาญาณในตอนกลาง และได
ชื่อวา สังขารุเบกขาญาณ อันถึงสุดยอดในตอนทาย แมในพระบาลีก็
กลาวไววา "ถามวา "ปญญาคือมุญจิตุกัมยตา-ความเพิกเฉย
เปนญาณในสังขารุเบกขา (ความวางเฉยในสังขาร) ทั้งหลาย เปน
อยางไร ? แกวา "ปญญาคือความใครจะปลดเปลื้อง ความพิจารณา
(รู) ความเพิกเฉย ซึ่งอุปปาทะ (ตัวเกิดคือสังขาร) เปนญาณใน
สังขารุเบกขาญาณทั้งหลาย ปญญาคือความใครจะปลดเปลื้อง ความ
พิจารณา (รู) ความเพิกเฉยซึ่งปวัตตะ (ตัวหมุนไปคือสังขาร) ซึ่ง
นิมิตตะ (คือสังขาร) ฯลฯ ซึ่งอุปายา (คือสังขาร) เปนญาณใน
สังขารุเบกขาทั้งหลาย ปญญาคือความใครจะปลดเปลื้อง ความพิจารณา
(รู) ความเพิกเฉย วาอุปปาทะเปนทุกข ฯลฯ วาอุปปาทะเปนภัย
วาอุปปาทะเปนสามิส ฯลฯ วาอุปปาทะเปนสังขาร ฯลฯ อุปายาส
เปนสังขาร เปนญาณในสังขารุเบกขาทั้งหลาย" ดังนี้
ในบทเหลานั้น บทสมาสวา มฺุจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏนา
*

* ขุ. ป. ๓๑/๘๗
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มีวิเคราะห (แยกศัพท) วา มุจิตุกมฺยตา และ ปฏิสงฺขา และ
สนฺติฏนา เพราะดังนี้ ความใครจะสละเสียซึ่งอุปปาทะเปนตน แหง
พระโยคาวจรผูเบื่อหนายดวยนิพพิทาญาณในตอนตน ชื่อวามุญจิตุกามตา ความพิจารณาในตอนกลางเพื่อทําอุบายแหงการปลดเปลื้อง
ชื่อวาปฏิสังขา ความที่ปลดเปลื้องไดแลววางเฉยอยูในตอนทาย ชื่อวา
สันติฏฐนา ซึ่งทานหมายถึง กลาวไววา "อุปปาทะเปนสังขาร ภิกษุ
เพงดูเฉยซึ่งสังขารเหลานั้น เหตุนั้นจึงชื่อวาสังขารุเบกขา " ดังนี้เปนตน
ญาณนี้เปนอันเดียวแทดังกลาวมาฉะนี้ อนึ่ง พึงทราบวาญาณนี้เปน
อันเดียวแทตามพระบาลี (ดังตอไป) นี้ก็ได แทจริง คํานี้ทานได
กลาวไววา "มุญจิตุกัมยตา (ญาณ) อันใดก็ดี ปฏิสังขานุปสนา (ญาณ)
อันใดก็ดี สังขารุเบกขา (ญาณ) อันใดก็ดี ธรรม (คือญาณ) เหลานี้
มีอรรถเปนอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ" ดังนี้
[วุฏฐานคามินีวิปสนา]
วิปสนาของกุลบุตรผูนี้ ซึ่งมีสังขารุเบกขาญาณไดบรรลุแลว
อยางนี้ ยอมเปน สิขาปฺปตฺต (ถึงยอด) เปน วุฏานคามินี (ไปสู
ความออก) คําวา "สิขาปฺปตฺตวิปสฺสนา" ก็ดี คําวา "วุฏานคามินี"
ก็ดี นั่นเปนชื่อของญาณ ๓ มีสังขารุเบกขาญาณเปนตน (คือ สังขารุเบกขาญาณ อนุโลมญาณ และโคตรภูญาณ) นั่นเอง ก็วิปสนานั้นชื่อ
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๘๘
๒. ขุ. ป. ๓๑/๓๙๖
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วา สิขาปฺปตฺต เพราะถึงยอดคือความสูงสุด (แหงโลกิยญาณ) ชื่อวา
วุฏานคามินี เพราะไปสูความออก มรรคชื่อวา วุฏฐานะ เพราะ
ออกจากวัตถุที่ยึด อันเปนนิมิต (คืออารมณ) ในภายนอก และจาก
ปวัตตะ (คือสังขาร) ในภายในดวย วิปสนานี้ไปสุวุฏฐานะ คือมรรค
นั้น เหตุนั้น จึงไดชื่อวา วุฏฐานคามินี หมายความวา สืบตอกับมรรค
[มาติกาแหงวุฏฐานะ]
(ตอไป) นี้ เปนมาติกา เพื่อประโยชนแกความแจงชัดแหงการ
ออกจากความยึด ในคําที่กลาวมาโดยสังเขปนั้น คือ
อชฺฌตฺต อภินิวิสิตฺวา อชฺฌตฺตา วุฏ าติ ยึด (คือเริ่มตั้ง
วิปสนา) ใน (สังขารทั้งหลาย) ภายในแลว ออกจาก (สังขารทั้งหลาย)
ในภายใน
พหิทธฺ า อภินิวิสติ ฺวา พหิทฺธา วุฏาติ ยึดใน...ภายใน
แลวออกจาก...ในกายนอก
พหิทธฺ า อภินิวิสติ ฺวา อชฺฌตฺตา วุฏาติ ยึดใน...ภายนอก
แลวออกจาก...ในภายนอก
พหิทธฺ า อภินิวิสติ ฺวา อชฺฌตฺตา วุฏาติ ยึดใน...ภายนอก
แลวออกจาก...ในภายใน
รูเป อภินิวิสิตฺวา รูปา วุฏาติ ยึดในรูปแลวออกจากรูป
รูเป อภินิวิสิตฺวา อรูปา วุฏาติ ยึดในรูปแลวออกจากอรูป
(คือนาม)
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อรูเป อภินิวิสิตฺวา อรูปา วุฏาติ ยึดในอรูปแลวออกจากอรูป
อรูเป อภินิวิสิตฺวา รูปา วุฏาติ ยึดในอรูปแลวออกจากรูป
เอกปฺปหาเรน ปฺจหิ ขนฺเธหิ วุฏาติ ออกจากขันธทั้ง ๕
พรอมกันทีเดียว
อนิจจฺ โต อภินิวสิ ิตฺวา อนิจจฺ โต วุฏาติ ยึดโดยความไมเที่ยง
แลวออกโดยความไมเที่ยง
อนิจจฺ โต อภินิวสิ ิตฺวา ทุกฺขโต...อนตฺตโต วุฏ าติ ยึดโดย
ความไมเที่ยงแลวออกโดยความเปนทุกข ... โดยความเปนอนัตตา
ทุกฺขโต อภินิวิสิตฺวา ทุกฺขโต... อนิจฺจโต ... อนตฺตโต
วุฏาติ ยึดโดยความเปนทุกขแลวออกโดยความเปนทุกข...โดยความ
ไมเที่ยง...โดยความเปนอนัตตา
อนตฺตโต อภินิวิสิตฺวา อนตฺตโต.. อนิจฺจโต...ทุกฺขโต
วุฏาติ ยึดโดยความเปนอนัตตาแลวออกโดยความเปนอนัตตา...โดย
ความไมเที่ยง...โดยความเปนทุกข
[อธิบายความแหงมาติกา]
อรรถาธิบายแหงมาติกานี้อยางไร ? พระโยคาวจรลางรูปใน
พระศาสนานี้ ทีแรกยึด (คือเริ่มวิปสนา) ในสังขารภายใน (ของตน)
ครั้นยึดแลวก็ (พิจารณา) ดูสังขารภายในเหลานั้นไป แตเพราะวา
มรรควุฏฐานะ (ความออกคือมรรค หรือความออกดวยมรรค) จะได
มีแตดวย (พิจารณา) ดูสังขารภายในลวน ๆ เพียงเทานั้นหามิได ตอง
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(พิจารณา) ดูสังขารภายนอกดวยเหมือนกัน เพราะฉะนั้น พระโยคาวจรนั้น จึงเห็นขันธของผูอื่นก็ดี อนุปานิทกสังขารทั้งหลายก็ดี วา
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาดวย เธอยอมพิจารณา (สังขาร) ใน
ภายในตามกาล พิจารณา (สังขาร) ในภายนอกตามกาล เมื่อเธอ
พิจารณาไปอยางนั้น วิปสนา (ดําเนินไป) ตอกับมรรคเขาในกาลที่
พิจารณา (สังขาร) ภายใน เธอผูนี้ชื่อวา ยึดใน...ภายในแลวออก
จาก... ในภายใน แตถาวิปสนา (ดําเนินไป) ตอกับมรรคในกาลที่
เธอพิจารณา (สังขาร) ในภายนอกไซร เธอผูนี้ชอื่ วา ยึดใน...ภายใน
แลวออกจาก...ในภายนอก แมในการยึดภายนอกแลวออกจากภายนอกและภายใน ก็นัยนี้
พระโยคาวจรอีกผูหนึ่ง ทีแรกยึด (กําหนด) ในรูป ครัน้ ยึดแลว
ก็ (พิจารณา) ดูโดยทําภูตรูปและอุปทายรูปใหเปนกองเดียว (คือรวม
รูปทั้ง ๒ อยางเขาดวยกัน กําหนดแตวารูป) แตเพราะวาวุฏฐานะจะ
ไดมี แตดวย (พิจารณา) ดูรูปลวน ๆ เพียงเทานั้นหามิได ตอง
(พิจารณา) ดูอรูป (คือนาม) ดวยเหมือนกัน เพราะฉะนั้น พระโยคาวจรนั้น ทํารูปนั้นใหเปนอารมณแลวจึงเห็นอรูป คือเวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณที่เกิดขึ้น วานี่เปนอรูป เธอยอมพิจารณา
รูปตามกาล พิจารณาอรูปตามกาล เมื่อเธอพิจารณาไปอยางนั้น วิปสนา
(ดําเนินไป) ตอกับมรรคเขาในกาลที่เธอพิจารณารูป เธอผูนี้ชื่อวา
ยึดในรูปแลวออกจากรูป แตถาวิปสนา (ดําเนินไป) ตอกับมรรคใน
กาลที่เธอพิจารณาอรูปไร เธอผูนี้ชื่อวา ยึดในรูปแลวออกจากอรูป
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แมในการยึดในอรูปแลวออกจากอรูปและจากรูป ก็นัยนี้ สวนในกาล
ที่ยึดโดยกําหนดวา "ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด ยอมมีความดับ
เปนธรรมดา " ดังนี้ แลวออกกโดยขอกําหนดอยางเดียวกันนั้น ชื่อวา
ออกจากขันธทั้ง ๕ พรอมกันทีเดียว
พระโยคาวจรผูหนึ่ง ทีแรก พิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความ
ไมเที่ยง แตเพราะวุฏฐานะจะไดมี แตดวยพิจารณาโดยความไมเที่ยง
เพียงเทานั้นหามิได ตองพิจารณาแมโดยความเปนทุกข โดยความเปน
อนัตตาดวยแม เพราะฉะนั้น เธอจึงพิจารณาโดยความเปนทุกขบาง
โดยความเปนอนัตตาบาง เมื่อเธอปฏิบัติไปอยางนั้น วุฏฐานะมีขึ้น
ในกาลที่พิจารณาโดยความไมเที่ยง เธอผูนี้ชื่อวา ยึดโดยความไมเที่ยง
แลวออกโดยความไมเที่ยง แตถาวุฏฐานมีขึ้นในกาลที่เธอพิจารณา
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตาไซร เธอผูนี้ชื่อวา ยึดโดย
ความไมเที่ยงแลว ออกโดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
แมในการยึดความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตาแลว ออกโดย
ลักษณะที่เหลือ ก็นัยนี้
ก็แลในชนผูออกจากความยึดเหลานี้ ชนผูท ี่ยึดโดยความไมเที่ยง
ก็ดี ผูที่ยึดโดยความเปนทุกขก็ดี ผูที่ยดึ โดยความเปนอนัตตาก็ดี แต
ในเวลาที่ออก วุฏฐานะมีขึ้นโดยความไมเที่ยง ชนทั้ง ๓ (นี้) เปน
ผูมากดวยอธิโมกข ไดสทั ธินทรีย หลุดพนดวยอนิมิตตวิโมกข ยอม
เปนสัทธานุสารีในขณะแหงปฐมมรรค เปนสัทธาวิมุตใน ๗ สถาน แต

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 184

ถาวุฏฐานะมีขึ้นโดยความเปนทุกขไซร ชนทั้ง ๓ (นั้น) ก็เปนผูม าก
ดวยปสสัทธิ ไดสมาธินทรีย หลุดพนดวยอัปปณิหิตวิโมกข ยอมเปน
กายสักขิในทุกสถาน แตวาในชนเหลานั้น ผูใดมีอรูปฌานเปนบาท
ผูนั้นยอมเปนอุภโตภาควิมุตโนอัครผล ทีนี้ วุฏฐานะ โดยความ
เปนอนัตตา มีขึ้นแกชนทั้ง ๓ นั้น ชนทั้ง ๓ ก็เปนผูมากดวยเวท
(คือความรู) ไดปญญินทรีย หลุดพนดวยสุญญตวิโมกข ยอมเปน
ธัมมานุสารีในขณะแหงปฐมมรรค เปนทิฏฐิปตตะ ใน ๖ สถาน เปน
ปญญาวิมุตในอัครผล แล
[อุปมาแหงวุฏฐานคามินีวิปสนา ๑๒]
บัดนี้ พึงทราบอุปมา ๑๒ ขอ เพื่อความชัดแจงแหงวุฏฐานคามินีวิปสนานี้ พรอมทั้งญาณกอน (มีภยตุปฏฐานญาณเปนตน) และ
ญาณหลัง (มีโคตรภูญาณเปนตน) นี่เปนอุททาน (หัวขอเรื่อง) แหง
อุปมาทั้งหลายนั้น คือ
คางคาว และงูเหา เรือน โค
ยักษี ทารก ความหิว ความระหาย
หนาว รอน ความมืด และเปน ๑๒ ทั้งยาพิษ
อุปมาเหลานี้ ทานกลาวไว (ในวิสุทธิกถา) วา "ตั้งอยูในญาณใด
ญาณหนึ่ง ตั้งแตภยตุปฏฐานญาณมา จะนํามา (กลาว) ก็ควร แต
เมื่อนํามา (กลาว) ในที่นี้ ญาณทั้งปวง แตภยตุปฏฐานญาณจนถึง
ผลญาณ ยอมเปนอันปรากฏ (แจงชัดหมด) เพราะฉะนั้น จึงควร
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นํามา (กลาว) ในที่นี้เสียทีเดียว"
[คางคาว]
อุปมาขอวา คางคาว ตางวาคางคาวตัวหนึ่งคิดวา จักไดดอก
หรือผลที่ไมตนนี้ จึงเกาะที่ตนมะซาง มีกิ่ง ๕ กิ่ง แลวคลําดูทวั่ กิ่งหนึ่ง
ไมไดพบสิ่งที่พอจะถือเอา จะเปนดอกหรือผลก็ตามสักอยาง ที่กิ่งนั้น
และคลํากิ่งหนึ่งแลวไมไดพบ (สิ่งที่พอจะถือเอา) ฉันใด คลํากิง่ ที่ ๒
กิ่งที่ ๓ กิ่งที่ ๔ แมกิ่งที่ ๕ แลวก็ไมไดพบฉันนั้น มันจึงรําพึงวา
ไมตนนี้ ไมมีผลหนอ สิง่ ที่พอจะถือเอาไดสักกิ่ง ที่ไมตนนี้ไมมีเลย
จึงทอดอาลัยในไมตนนั้น ไตขึ้นตามกิ่งตรง โผลหัวออก (ชองวาง)
ระหวางคาคบ แหงนดูเบื้องบน บินขึ้นในอากาศไปเกาะที่ไมมีผลตนอื่น
[ประเทียบความ]
ในขออุปมานั้น พระโยคาวจร บัณฑิตพึงเห็นดังคางคาว
อุปาทานขันธ ๕ ดังตนมะซางมีกิ่ง ๕ กิ่ง ความยืด (คือเริ่มตั้ง
วิปสนา) ในขันธ ๕ แหงพระโยคี ดังการเกาะที่ตนมะซางนั้น แหง
คางคาว การพิจารณารูปขันธแลวไมพบสิ่งที่ควรจะถือเอาสักอยางใน
รูปขันธนั้น จึงพิจารณาในขันธที่เหลือ (ตอไป) แหงพระโยคี ดังการ
*

* ปาฐะพิมพไววา ปริมสิตฺวา แตฉบับพมาเปน ปรามสิตฺวา สวนปาฐะมหาฎีกาเปน
ปริมัสิตฺวา แลวแกวา วีมสิตฺวา หากเปนอยางนี้ จะตองแปลวา ตรวจดู ก็คงไดความเหมือนกัน
แตอาจเปนวาทานใช ปริมสิตวา ก็เพื่อเลียนศัพท สมฺนสิตฺวา ในฝายอุปไมยกระมัง
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คลําดูทั่วกิ่งหนึ่ง แลวไมพบสิ่งที่พอจะถือเอาสักอยาง จึงคลําดูกิ่งที่เหลือ
(ตอไป) แหงคางคาวนั้น ญาณ ๓ มีมุญจิตุกัมยตาญารเปนตน แหง
พระโยคีผูเบื่อหนายในขันธทั้ง ๕ ดวยอํานาจความเห็นโดยไตรลักษณ
มีอนิจจลักษณะเปนอาทิ ดังการรําพึงวา ไมตนนี้ไมมีผลหนอ แลว
ทอดอาลัยในตนไมแหงคางคาวนั้น อนุโลมญาณแหงพระโยคี ดังการ
ไตขึ้นเบื้องสูงตามกิ่งตรง แหงคางคาวนั้น โคตรภุญาณ ดังโผลหัว
ออกแหงนดูเบื้องบน มรรคญาณ ดังบินขึ้นในอากาศ ผลญาณ
ดังการ (ไป) เกาะที่ไมมีผลตนอื่น
[งูเหา]
ขออุปมาดวยงูเหา กลาวมาแลวใน (ตอน) ปฏิสังขาญาณ แต
ในการประเทียบความอุปมา ในที่นมี้ ีแปลกไป (ดัง) นี้ โคตรภูญาณ
อุปมาดังการสลัดงูไป มรรคญาณ ดังการหยุดยืนอยูแหงบุรุษผูปลด
เปลื้อง (งู) แลวมองดูทางที่ (ปนตลิ่งขึ้น) มาอยู ผลญาณ ดังการ
ไปยั้งอยูในที่มีภัย
[เรือน]
ขออุปมาวา เรือน ตางวาเมื่อเจาของเรือนกินอาหารเย็นแลว
ขึ้นที่นอนหลับไป เรือนถูกไฟไหมขึ้น เขาตื่นขึ้นเห็นไฟก็กลัว คิดวา
"จะเปนการดี ถาเรายังไมถูกไฟไหมเอา ออกไปเสีย (กอน) " มอง
(หาทางออก) อยู พอเห็นทางแลวก็ออกไปสูที่ปลอดภัยโดยเร็ว แลว
จึงหยุดอยู
*

* ปาฐะเปน เอเกก คลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน เอก
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[ประเทียบความ]
ในขออุปมานั้น การยึดถือในขันธ ๕ วาเปนเรา เปนของเรา
แหงบุถุชนผูโงเขลา ดังการกินอาหารแลวขึ้นที่นอนหลับไปแหงเจาของ
เรือน การดําเนินสัมมาปฏิปทาจนเห็นไตรลักษณแลวหยั่งรูสังขาร
ปรากฏเปนของนากลัว (คือเกิดภยตุปฏฐานญาณ) ดังการที่เจาของ
เรือนตื่นขึ้นเห็นไฟแลวกลัว มุญจิตุกัมยตาญาณ ดังการมองหาทางออก
อนุโลมญาณ ดังการเห็นทาง โคตรภูญาณ ดังการออกไป มรรคญาณ
ดังการไปโดยเร็ว ผลญาณ ดังการหยุดอยูในที่อันปลอดภัย
[โค]
ขออุปมาวาโค ตางวา เมื่อชาวนาผูหนึ่งหลับอยูในตอนกลางคืน
โคทั้งหลายแหกคอกหนีไป ตอนเชามืดเขาไปดูที่คอกนั้น รูความที่
โคเหลานั้นหนีไป ก็ตามรอยไป ไดพบฝูงโคของเหลวเขา หมายวา
โคเหลานั้นเปนโคของตัว ก็ (ตอน) นํามา เวลาสวางขึ้น จําไดวา
มันไมใชโคของตัว เปนโคของหลวง จึงคิดวาจะตองหนีไปเสียกอน
ที่พวกราชบุรุษจะจับ โดยหาวาเปนโจรแลว (ลงโทษ) ใหถึงความ
ฉิบหายปนป (คิดแลวเกิดความ) กลัว ทิ้งฝูงโครีบหนีไป ยั้งอยูในที่
ไมมีภัย
[ประเทียบความ]
ในขออุปมานั้น การยึดถือขันธทั้งหลาย วาเปนเรา เปนของเรา
แหงบุถุชนผูโงเขลา เปนดังการยึดเอาโคหลวงวาเปนโคของตน การ
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รูจักขันธทั้งหลายวา มันไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ดวยอํานาจ
ไตรลักษณแหงพระโยคี ดังการจําไดวาเปนโคหลวงตอสวางขึ้น ภยตุปฏฐานญาณ ดังเวลาที่ (เกิดความ) กลัวขึ้น มุญจิตุกัมยตา
ดังความที่อยากจะทิ้ง (โคหลวง) ไป โคตรภู ดังการทิ้ง (โคหลวง)
มรรค ดังการหนี ผล ดังการหนีไปยั้งอยูในที่ไมมีภัย
[ยักษี]
อุปมาขอวา ยักษี ตางวาบุรุษผูหนึ่งสําเร็จความอยูรวมกับยักษิณี
ตอนกลางคืน (คือดึก) นางยักษนั้นรูวาเขาหลับแลว ก็ไปปาชาผีดิบ
(คือปาชาที่เขานําศพไปทิ้ง ๆ ไว ไมฝงไมเผา) กินเนื้อมนุษย เขา
(รูสึกตัวขึ้นไมเห็นนางยักษ แคลงใจวามันไปไหน จึงตามหาก็พบ
มันกําลังกินเนื้อมนุษย รูค วามที่มันเปนนางอมนุษยแลว จึงคิดวาจะ
ตองหนีไปเสียกอนที่มันจะกินตัว (คิดแลวเกิดความ) กลัว รีบหนีไป
ยั้งอยูในที่ปลอดภัย
[ประเทียบความ]
ในอุปมานั้น กายยึดถือขันธทั้งหลาย วาเปนเรา เปนของเรา
เปนดังการอยูรวมกับนางยักษ การเห็นไตรลักษณแลวรูความที่ขันธ
ทั้งหลายเปนของไมเที่ยงเปนตน ดังการเห็น (นางแปลง) กําลังกิน
เนื้อมนุษยอยูในปาชา แลวรูวามันเปนนางยักษ ภยตุปฏฐาน ดัง
การที่ (เกิด) กลัวขึ้น มุญจิตุกัมยตา ดังความอยากจะหนี โคตรภู
ดังการทิ้งปาชา มรรค ดังรีบหนีไป ผล ดังการยั้งอยูในที่ไมมีภัย
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[ทารก]
อุปมาขอวา ทารก ตางวาหญิงผูหนึ่งเปนคนตะกลามลูก หญิง
นั้นนงอยูบนปราสาทชั้นบน ไดยินเสียงทารก (รอง) ที่กลางถนน
คิดเอาลูกของตัวถูกใคร ๆ รังแก ผลุนผลัน (ลงจากปราสาท) ไป
ควาเอาลูกคนอื่นเขาดวยสําคัญวาลูกของตัว (มาอุมไว) พอจําไดวา
มันเปนลูกคนอื่น หลอนก็สะดุงกลัว (ความผิด) มองขางโนนขางนี้
คิดวาใคร ๆ อยามากลาวหาฉัน วาเปนคนลักเด็กเลย (คิดแลวก็)
วางเด็กลงที่กลางถนนนั้นแหละ รีบขึ้นปราสาทแลวนั่งลงอีก
[ประเทียบความ]
ในขออุปมานั้น การยึดถือขันธ ๕ วาเปนเรา เปนของเรา
เปนดังการควาเอาลูกคนอื่น ดวยสําคัญวาเปนลูกของตัว การรูจักวา
ขันธไมใชเรา ไมใชของเรา ดวยอํานาจไตรลักษณ ดังการจําไดวา
นี้เปนลูกคนอื่น ภายตุปฏฐานญาณ ดังความสะดุงกลัว (ความผิด)
มุญจิตุกัมยตาญาณ ดังการมองดูขางโนนขางนี้ อนุโลมญาณ ดังการ
วางเด็กลงที่กลางถนนนั้นแหละ โคตรภูญาณ ดังการที่วางลงแลว
ยังยืนอยูกลางถนน มรรคญาณ ดัง (กลับ) ขึ้นปราสาท ผลญาณ
ดังขึ้นไปแลวนั่งลง
*

* อุปมาขอนี้อยางไรอยู เพราะที่นั่งอยูเดิม กับที่หนีขึ้นไปนั่น เปนที่เดียวกัน ถาเลาเสียวา
เดิมนั่งอยูขางริมถนน เกิดเรื่องแลวหนีขนึ้ ไปอยูเสียชั้นบนปลอดภัยไป ก็จะพอฟงได
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[หิว ระกาย หนาว รอน มืด ยาพิษ]
สวนอุปมา ๖ ขอนี้ คือ หิว ระหาย เย็น รอน มืด กับยาพิษ
ทานกลาวเพื่อแสดงความที่ผูตั้งอยูในวุฏฐานคามินีวิปสนาแลวเปนผู
นอมโนมโอนเอียงมุงหนาไปสูโลกุตรธรรม
จริงอยู คนที่ถูกความหิวครอบงําแลวเปนผูหิวจัด ยอมปรารถนา
โภชนะที่มีรสดี ฉันใด พระโยคาวจรผูถูกความหิวคือสังสารวัฏกระทบ
เอาแลวนี้ ก็ยอมปรารภนาโภชนะคือกายคตาสติ อันมีรสเปนอมตะ
ฉันนั้นเหมือนกัน
อนึ่ง คนที่ระหายแลวมีคอและปากแหงมาก ยอมปรารถนาปานะ
ที่มีเครื่องปรุงหลายอยาง ฉันใด พระโยคาวจรผูถูกความระหายคือ
สังสารวัฏกระทบเอาแลวนี้ ก็ยอมปรารถนาปานะคืออัฏฐังคิกมรรค
อันเปนอริยะ ฉันนั้นเหมือนกัน
อนึ่ง คนที่ถูกความหนาวกระทบเอาแลว ยอมปรารถนาความรอน
(คืออบอุน) ฉันใด พระโยคาวจรผูถูกความหนาวเย็นคือตัณหาสิเนหะ
(น้ํามันคือตัณหา) ในสังสารวัฏกระทบเอาแลวนี้ ก็ยอมปรารถนาไฟ
คือมรรคอันเผากิเลสได ฉันนั้นเหมือนกัน
อนึ่ง คนที่ถูกความรอนกระทบเอาแลว ยอมปรารถนาความเย็น
*

/ * มหาฎีกาอธิบายวา ทุกขหิวนัน้ มันคลายวัฏทุกข เพราะเกิดขึน้ แลว ๆ เลา ๆ ติดตามแลว
เทานาน และยากที่จะทนดวย
กายคตาสตินี้ ทานวาหมายเอาสัมมาสติอันสัมปยุตกับมรรค โดยความก็คือสติปฏฐาน
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ฉันใด พระโยคาวจรผูถูกความรอนแหงไฟ ๑๑ กอง ในสังสารวัฏ
ลนเอาแลวนี้ ก็ยอมปรารถนาพระนิพพานอันเปนที่เขาไประงับแหงไฟ
๑๑ กอง ฉันนั้นเหมือนกัน
อนึ่ง คนที่ถูกความมืดครอบคลุมแลว ยอมปรารถนาแสงสวาง
ฉันใด พระโยคาวจรผูถูกความมืดคืออวิชชาปกคลุมหุมหอแลวนี้ ก็
ยอมปรารถนามรรคภาวนาอันมีแสงสวางสําเร็จดวยญาณ ฉันนั้นเหมือน
กัน
อนึ่ง คนที่ถูกยาพิษเขาแลว ยอมปรารถนายากําจัดพิษ ฉันใด
พระโยคาวจรผูถูกพิษคือกิเลสเขาแลวนี้ ก็ยอมปรารถนาพระนิพพาน
อันเปนโอสถอมฤตทําลายพิษกิเลสได ฉันนั้นเหมือนกัน
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวไว (ตอนสังขารุเบกขาญาณเกิด)
วา "เมื่อเธอรูอยูอยางนั้นเห็นอยูอยางนั้น จิตยอมถอย ยอมหด ยอมกลับ
ไมเหยียดยื่นไปในภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิ๖ ๗ สัตตาวาส ๙
อุเบกขา (ความวางเฉยในสังขารทั้งหลาย) หรือปาฏิกุลยตา (ความ
นาเกลียดแหงสังขารทั้งหลาย) ยอมตัง้ มั่น เปรียบเหมือนหยาดน้ํา
ทั้งหลาย (อันตกลง) ในใบปทุมที่เอียงหนอยหนึ่ง " ดังนี้เปนตน คํา
ทั้งปวงพึงทราบโดยนัยที่กลาวมากอนแลวนั่นเถิด
[ผูไดสังขารุเบกขาญาณ ไดชื่อวา ปฏิลีนจร]
ก็แลดวยปฏิปทาเทานี้ พระโยคาวจรนั้น ยอมไดชื่อวาเปน
*

* ไฟ ๑๑ กอง คือ ราคะ โทสะ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส
อุปายาส
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ปฏิลีนจร ซึง่ พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึง ตรัสไววา
ปฏิลีนจรสฺส ภิกขฺ ุโน
ภชมานสฺส วิวิตฺตมาสน
สามคฺคิยมาหุ ตสฺส ต
โย อตฺตาน ภวเน น ทสฺสเย
หากภิกษุใด ไมแสดงตนในภพน (คือ
ที่อยู) พระอริยะทั้งหลาย กลาวความ
ไมแสดงตนนั้น แหงภิกษุนั้น ผูเปน
ปฏิลีนจร เสพแตอาสนะอันสงัด วา
เปนสมมัคคิยะ (ความดําเนินชอบ)
๑

๒

๓

๑. ปฏิลีนจร มหาฏีกาแปลวา ผูเที่ยวไปโดยความเปนผูห ลีกลี้ เอาความไมแสดงตน...ดังกลาว
ในคาถาตอไป
๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๙๔
๓. สามัคคิยะ นาจะไมใชอนั เดียวกับสามัคคี (ที่แปลวาความพรอมเพรียงกัน) เพราะปฏิปทา
ของทานที่กลาวนี้มิไดเปนไปในทางชอบสมาคม จึงเขาใจวาจะเปนศัพทสําเร็จรูปมาแต สมฺมคฺคต
ที่แปลวา ผูดําเนินชอบแลว อันมักมาคูกับ สมฺมาปฏิปนฺน (เชน เย เต สมณพฺราหฺมณา
สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา) แตเมื่อมาแตศัพทนี้รูปก็นาจะเปน สมฺมคฺคิย โดยวิเคราะหวา
สมฺมา คโต ปฏิปนฺโนติ สมฺมคฺคโต ตสฺส ภาโว สมฺมคฺคิย) ทําไมจึงเปน สามคคิย ไป
ขอฝากไวพิจารณากันตอไป
อีกศัพทหนึ่ง ภวน ที่แปลทับศัพทไววา ภพน มหาฏีกาวา หมายเอาทั้ง ๓ ศัพทนี้
โดยมากใชในที่หมายถึงที่อยูอาศัย เชน ยกฺขภวเน-ในทีอ่ ยูของยักษ ตาวตึสภวเน-ในที่อยูของ
เทวดาดาวดึงส ถึง ภวเน ในคาถานี้ ก็เขาใจวา หมายอยางนั้นเหมือนกัน เพราะมีคํา "เสพแต
อาสนะอันสงัด" แสดงใหเห็นความอยูชดั ๆ ถือเอาความไดวา ภิกษุปฏิลีนจร ทานหลีกลี้อยู
แตในที่สงัด ไมแสดงตน คือไมเปดเผยตนในที่อยู วาฉันอยูที่นจี่ ะ ใครจะมาหาก็เชิญ
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[สังขารุกเบปญาณกําหนดความแปลกกันแหงโพชฌงคเปนตน]
สังขารุเบกขาญาณ กําหนดความเปนปฏิลีนจรแหงพระโยคี ดัง
กลาวนี้แลว ยังกําหนดความแปลกกันแหงโพชฌงค ความแปลกกัน
แหงองคมรรค ความแปลกกันแหงองคฌาน ความแปลกกันแหง
ปฏิปทา ความแปลกกันแหงวิโมกข แมแหงอริยมรรคตอไปอีกดวย
แตพระเถระลางเหลากลาววา "ปาทกฌาน (คือฌานที่เปนบท
แหงวุฏฐานคามินีวิปสนา อันดําเนินไปใกลตอมรรค) กําหนดความ
แปลกแหงโพชฌงค แหงองคมรรค และแหงองคฌาน" ลางเหลา
กลาววา "ขันธที่เปนอารมณแหงวิปสนากําหนด (ความแปลกนั้น)"
ลางเหลาก็กลาววา "อัชฌาสัยของบุคคล (ผูบําเพ็ญวิปสนา) กําหนด"
ในวาทะขอพระเถระทั้ง ๓ เหลานั้น ก็พึงทราบเถิดวา วุฏฐานคามินีวิปสนาอันเปนบุพภาคนี่เอง กําหนด (ความแปลกนั่น) ทั้งนั้น
(ตอไป) นี้ เปนอนุปุพพิกถา (วาตามลําดับ) ในการกําหนดความ
แปลกแหงโพชฌงคเปนตนนั้น
วาโดยการกําหนดแหงวิปสนา มรรคที่เกิดขึ้นแกพรสุกขวิปสสก
ก็ดี มรรคทีม่ ิไดทําฌานใหเปนบาทเกิดขึ้นแกพระสมาบัติลาภี (ผูได
สมาบัติ) ก็ดี มรรคที่ทานผูบําเพ็ญวิปสนาทําปฐมฌานใหเปนบาทแลว
พิจารณาปกิณกสังขาร (คือสังสารอื่น ๆ นอกจากตัวฌานที่เปนบาท)
ใหเกิดขึ้นก็ดี ก็เปนปฐมฌานิก (มีปฐมฌาน) อยูนั่นแหละ โพชฌงค
ก็มี (ครบ) ๗ องค มรรค (คอบ) ๘ องค ฌาน (ครบ) ๕ ในทุก
*

* ความแปลกกันอยางไรมีอธิบายตอไป
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มรรค แมบพุ ภาควิปสนาแหงมรรคเหลานั้นเลา จะเปนโสมนัสสหรคต
บาง อุเบกขาสหคตบาง (แต) ในกาลแหงวุฏฐานะ ถึงความเปน
สังขารุเบกขาแลว ก็เปนโสมนัสสหรคต
ในมรรคทั้งหลายที่ผูบําเพ็ญวิปสนาทําทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ในปญจกนัย ใหเปนบาทแลวทําใหเกิดขึ้น ฌานยอมมีองค ๔
องค ๓ และองค ๒ ตามลําดับแท สวนองคมรรคมี ๗ ในทุกมรรค
โพชฌงคมี ๖ ในมรรคที่ ๔ ความแปลกกัน (ในตอน) นี้ ยอม
มีทั้งโดยการกําหนดแหงปาทกฌาน ทั้งโดยการกําหนดแหงวิปสนา
บุพภาควิปสนาแมแหงมรรค (ที่ทําทุติยตติยจตุตถฌานใหเปนบาทเกิด
ขึ้น) เหลานั้นเลา ก็เปนโสมนัสสหรคตก็มี เปนอุเบกขาสหรคตก็มี
(แต) วุฏฐานคามินีวิปสนาคงเปนโสมนัสสหรคตเหมือนกัน
สวนในมรรคที่เกิดขึ้นโดยทําปญจกฌานใหเปนบาท องคฌาน
มี ๒ โดยเปนอุเบกขาและจิตเตกัคตา โพชฌงคและองคมรรคมี ๖
และ ๗ แมความแปลกกัน (ในขอ) นี้ ก็มีดวยอํานาจนิยมทั้ง ๒
(คือทั้งปาทกฌานและวิปสนา) แตในนัยนั้น บุพภาควิปสนาเปน
โสมนัสสหรคตหรือเปนอุเบกขาสหรคตบาง (แต) วุฏฐานคามินีวิปสนา
เปนอุเบกขาสหรคตเทานั้น
แมในมรรคที่ผูบําเพ็ญวิปสนาทําอรูปฌานทั้งหลายใหเปนบาทแลว
ทําใหเกิดขึ้น ก็นัยนี้นี่แล
สมาบัติซึ่งออกในที่ใกลแหงมรรคที่เกิดขึ้นโดยออกจากปาทกฌาน
แลวพิจารณาสังขารอยางใดอยางหนึ่งดังนั้น ยอมทําความที่มรรคนั้น
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คลายตน ดุจสีแผนดินทําความที่สีของเหี้ยคลายสีของตน ฉะนั้น
สวนในเถรวาทะที่ ๒ (พึงทราบวา) เปนมรรคที่เกิดขึ้นโดยออก
จากสมาบัติใด ๆ แลวพิจารณาสมาบัติธรรมทั้งหลายใด ๆ ก็ยอ มคลาย
กับสมาบัตินั้น ๆ แหละ หมายความวา คลายกับสมาบัติธรรมที่ผูบําเพ็ญ
วิปสนาพิจารณา แตถาพิจารณากามาวจรธรรมทั้งหลาย ก็เปนปฐมฌานิกะเทานั้น ก็แล ความกําหนด (ความแปลกกันขององคฌาน
เปนตน) แหงวิปสนา แมในเถรวาทะที่ ๒ นั้น ก็พึงทราบโดยนับ
ที่กลาวแลวนั่นเถิด
สวนในเถรวาทะที่ ๓ (พึงทราบ) เปนมรรคที่เกิดขึ้นโดยทํา
ฌานใด ๆ ใหเปนบาท แลวพิจารณาฌานธรรมใด ๆ ตามควรแก
อัชฌาสัยของตน ๆ ก็ยอมคลายกับฌานนั้น ๆ แหละ แตวาความที่
มรรคที่เกิดขึ้นคลายกับฌานนั้น ๆ นัน้ เวนฌานที่เปนบาทหรือฌานที่
พิจารณาเสีย หาสําเร็จดวยเพียงแตอัชฌาสัย (ของตน) อยางเดียวไดไม
ความขอนี้นั้น พึงชี้แจงดวยนันทโกวาทกสูร (เรือ่ งพระนันทกะให
โอวาทภิกษุณี)
จริงอยู แมพระผูม ีพระภาคเจาก็ไดตรัสคํา (ตอไป) นี้ไว (ใน
สูตรนั้น) วา "ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนวาในวันอุโบสถ (ขึ้น)
๑๕ ค่ํา ความสงสัยหรือความเคลือบแคลงวา "ดวงจันทรแหวงหรือ
เต็มหนอ" หามีแกชนหมูมากไม ที่แทยอมมีความเปลงใจวา "ดวง
จันทรเต็ม" ดวยกันทั้งนั้น ฉันใดก็ดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีเหลา
นั้น ก็เปนผูย ินดี และมีความคิด (มุงหมาย) อันเต็มเปยมดวยธรรม-
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เทศนาของนันทกะฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุณี
ประมาณ ๕๐๐ รูปนั้น ภิกษุณีรูปที่มีคุณธรรมอยางต่ํา ก็เปนโสดาบัน
มีอันไมตก (อบาย) เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทแนนอนตอความตรัสรู"
ดังนี้
ก็ในภิกษุณีเหลานั้น ภิกษุณีรูปใดมีอุปนิสัยแหงโสดาปตติผล
ภิกษุณีรูปนั้น ก็ไดเปนผูมีความคิด (มุงหมาย) เต็มเปยมดวยโสดาปตติผลนั่นเอง รูปใดมีอปุ นิสัยแหงสกทาคามิผล...อนาคามิผล... ฯลฯ
มีอุปนิสัยแหงอรหัตผล รูปนั้นก็ไดเปนผูมีความคิด (มุงหมาย) เต็ม
เปยมดวยอรหัตผลนั่นเอง
มรรคที่ผูบําเพ็ญวิปสนาทําฌานใด ๆ ใหเปนบาทแลว พิจารณา
ฌานธรรมใด ๆ ใหเกิดขึ้นตามควรแกอัชฌาสัยของตน ๆ ก็ยอมคลาย
กับฌานนั้น ๆ แหละ แตวาความที่มรรคที่เกิดขึ้นคลายกับฌานนั้น ๆ นั้น
เวนฌานที่เปนบาท หรือฌานที่พิจารณาเสีย หาสําเร็จดวยเพียงแต
อัชฌาสัย (ของตน) อยางเดียวไดไม ดังกลาวมาฉะนี้แล ก็แลความ
กําหนด (ความแปลกกันขององคฌานเปนตน) แหงวิปสนา แมใน
เถรวาทะที่ ๓ นี้ ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน
พึงทราบวาสังขารุเบกขา ยอมกําหนด (ความแปลกกันแหง
โพชฌงค องคมรรค และองคฌาน ดังกลาวมาฉะนี้เปนอันดับแรก
[สังขารุเบกขาญาณกําหนดความแปลกกันแหงปฏิปทา]
ก็ถาวา สังขารุเบกขานี้ ทีแรกเมื่อขมกิเลส ขมไดโดยยาก ตอง
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ใชประโยค (คืออุตสาหะ) ใชสังขาร (คือความพยายาม) ไซร ยอม
ไดชื่อวา ทุกขาปฏิปทา (ปฏิบัติลําบาก) โดยวิปริยาย (คือทางตรง
กันขาม) ก็ชอื่ สุขาปฏิปทา (ปฏิบัตสิ ะดวก) แตครั้นขมกิเลสไดแลว
คอยๆ ทําการขมวิปสนาไปใหมรรคปรากฏ ชื่อวา ทันธาภิญญา
(รูไดชา) โดยวิปริยาย ก็ชื่อวา ขิปปาภิญญา (รูไดเร็ว) สังขารุเบกขานี้
ตั้งอยูในอาคมนียฐาน (ที่เปนแดนมา-เปนแดนเกิด) ใหนามแกมรรค
ของตน ๆ ดังนี้ มรรคจึงไดนาม ๔ อยางตามนามนั้น
ก็แล ปฏิปทานี้นั้น ยอมมีตาง ๆ กันแกภิกษุลางรูป สําหรับ
ภิกษุลางรูปมีปฏิปาทเดียวในมรรคทั้ง ๔ สวนมรรคทั้ง ๓ ของพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนสุขาปฏิปทาขิปภิญญาทั้งนั้น ของพระธรรมเสนาบดีก็เชนนั้น แตสําหรับพระมหาโมคคลัลานเถระ ปฐมมรรค
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มรรค ๓ เบื้องบนเปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อนึ่ง ปฏิปทาเปนฉันใด แมอธิบดีทงั้ หลาย (มีฉันทาธิบดี
เปนตน) ก็ฉันนั้น ยอมมีตาง ๆ กันในมรรค ๔ แกภิกษุลางรูป
สําหรับลางรูปมีอธิบดีเดียว ในมรรคทั้ง ๔
สังขารุเบกขา ยอมกําหนดความแปลกกันแหงปฏิปทาดังกลาว
มาฉะนี้
สวนวาสังขารเบกขา กําหนดความแปลกกันแหงวิโมกขอยางไร
ขอนั้นขาพเจาไดกลาวมากอนแลวแล
๑

๒

๑. ชอบกล ทานสําเร็จกอนพระสารีบุตร จะวาเปนทันธาภิญญาอยางไร
๒. ดูตอนวิโมกข ๓ หนา ๑๓๗
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[สังขารุเบกขากําหนดความแปลกกันแหงวิโมกขอันหนึ่ง]
อีกนัยหนึ่ง อันมรรค (นั้น) ยอมไดนามโดยเหตุ ๕ คือโดยรส
ของตน (คือโดยสภาวะ) บาง โดยปจจนีกธรรม (ธรรมที่เปนขาศึก)
บาง โดยคุณของตนบาง โดยอารมณบาง โดยอาคมน (แดนที่มา)
บาง
ก็ถาสังขารุขาออก (จากอารมณที่ยึด ?) เพราะพิจารณา
สังขารทั้งหลายโดยความไมเที่ยงไซร มรรค (หรือมรรคสมังคีบุคคล)
ยอมหลุดพนโดยอนิมิตวิโมกข ถาออกเพราะพิจารณาโดยความเปน
ทุกขไซร ยอมหลุดพนโดยอัปปณิหิตวิโมกข ถาออกเพราะพิจารณา
โดยความเปนอนัตตาไซร ยอมหลุดพนโดยสุญตวิโมกข นีช้ อื่ วา นาม
โดยรสของตน
สวนวามรรคนั้นชื่อวา อนิมิตมรรค ก็เพราะทําฆมวินิพโภค
(แยกกอน) แหงสังขารทั้งหลายแลวละนิจจนิมิต ธุวนิมิต สัสสตนิมิต
ทั้งหลาย ดวยอนิจจจานุปสนา (สําเร็จ) มา อนึง่ ชื่อวาอัปปณิหิตมรรค
ก็เพราะละสุขสัญญา ยังปณิธิคือความปรารถนาใหเหือดแหงดวยทุกขานุปสนา (สําเร็จ) มา ชื่อวา สุญตมรรค ก็เพราะละอัตตสัญญา
สัตตสัญญา ปุคคลสัญญา แลวเห็นโดยความเปนของวางเปลาแหงสังขาร
ทั้งหลาย ดวยอนัตตานุปสนา นี้ชื่อวา นามโดยปจจนีกธรรม
สวนวามรรคนั้นชื่อวา สุญตมรรค เพราะวางจากกิเลสมีราคะ
*

* สรส-รสของตน มหาฎีกาแกวา ไดแก "สภาวะ-ความเปนเอง" แลวขยายความวา
ความเปนไปของตนที่แปลกใจตามกิจ"
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เปนตน ชื่อวาอนิมิตมรรค เพราะความไมมีแหงนิมิตทั้งหลาย มีรูปนิมิตเปนตน หรือแหงนิมิตทั้งหลาย มีราคนิมิตเปนอาทินั่นเอง ชื่อวา
อัปปณิหิตมรรค เพราะความไมมีแหงปณิธิทั้งหลาย มีราปณิธิเปนตน
นี้เปนนามโดยคุณของตน
มรรคนี้นั้นไดชื่อวา สุญตมรรค อนิมิตมรรค อัปปณิหติ มรรค
แมเพราะทําพระนิพพานอันเปนธรรมวาง เปนธรรมไมมีนิมติ เปน
ธรรมไมมีปณิธิใหเปนอารมณก็ได นี้เปนนามโดยอารมณของมรรคนั้น
สวนอาคมน (แดนที่มา) มี ๒ คือวิปสนาคมน (แดนที่มาคือ
วิปสนา) และมัคคาคมน (แดนที่มาคือมรรค) ในอาคมน ๒ อยางนั้น
วิปสนาคมน ยอมไดในมรรค มัคคาคมน ยอมไดในผล เพราะวา
(โดยวิปสนาคมน) อนัตตานุปสนาชื่อวา สุญตวิปสนา มรรคแหง
สุญตวิปสนา จึงชื่อสุญตมรรค อนิจจานุปสนา มรรคแหง
มรรคแหงอนิมิตวิปสนา จึงชื่อวาอนิมิตมรรค แตชื่อ (อนิมิตมรรค) นี้
ไมมีทางพระอริธรรม มีแตทางพระสูตร ดวยในทางพระสูตรนั้น
อาจารยทั้งหลายกลาววา "โคตรภูญาณทําพระนิพพานอันเปนธรรมไมมี
นิมิตใหเปนอารมณ เปนญาณมีนามวาอนิมิตตะ ตนตั้งอยูในอาคมนียฐานแลว จึงใหนามแกมรรค" ดังนี้ เหตุนั้น มรรคจึงไดชื่อวา
อนิมิตตะ
แตวาโดยมัคคาคมน ผลไดชื่อวาอนิมิตตะ ก็ชอบเหมือนกัน
ทุกขานุปสนา ชื่อวาอัปปณิหิตวิปสนา เพราะยังปณิธิ (ความปรารถนา)
ในสังขารทั้งหลายใหเหือดแหงแลว (สําเร็จ) มา มรรคแหงอัปปณิหิต-
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วิปสนา จึงชื่อวาอัปปณิหิตมรรค ผลของอัปปณิหิตมรรค จึงชื่อวาอัปปณิหิตผล
วิปสนาใหนามของตนแกมรรค มรรคใหนามของตนแกผล โดย
นัยดังกลาวมาฉะนี้แล นี้เปนนามโดยอาคมน
สังขารุเบกขานี้ กําหนดความแปลกกันแหงวิโมกขดังนี้แล
สังขารุเบกขาญาณ จบ
อนุโลมญาณ
เมื่อพระโยคาวจรนั้น สรองเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งสังขารุเบกขาญาณนั้นอยู อธิโมกขสัทธายอมมีกําลังยิ่งขึ้น วิริยะก็เปนอัน
ประคองไวอยางดี สติก็เขาไปตั้งอยางดี จิตก็ตั้งมั่นอยางดี สังขารุเบกขากลาแข็งยิ่งเกิดขึ้น (สามารถเปนปจจัยแหงอนุโลมญาณได) เมื่อ
พระโยคาวจรนั้น คํานึงวา "มรรคจักเกิดในบัดนี้" สังขารุเบกขา
พิจารณาสังขารทั้งหลาย โดยอาการวาไมเที่ยง หรือวาเปนทุกข หรือ
วาเปนอนัตตาก็ดี แลวลงสูภวังค ในลําดับแหงภวังค มโนทวาราวัชนะ
ทําสังขารทั้งหลายใหเปนอารมณโดยอาการวาไมเที่ยง หรือวาเปนทุกข
หรือวาเปนอนัตตา โดยนัยที่สังขารุเบกขาทําแลวนั่นแหละเกิดขึ้น
ตอนั้น ชวนจิตดวงแรกซึ่งสืบสันตติอันไมมีระหางในลําดับแหงกิริยาจิต
(คือมโนทวาราวัชนะ ?) ดวงนั้น ที่ยังภวังคใหหมุนกลับ (คือไมใหเปน
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ไปดวยอํานาจภวังค) ทําสังขารทั้งหลายใหเปนอารมณอยางนั้นเหมือนกัน
เกิดขึ้น ซึ่ง (ชวนจิตดวงแรกนี้) ทานเรียกวา "บริกรรม" (คือตก
แตงมรรคขึ้น) ลําดับนั้น ชวนจิตดวงที่ ๒ ทําสังขารทั้งหลายใหเปน
อารมณอยางนั้นแหละเกิดขึ้น ซึ่งทานเรียกวา "อุปจาร" (คือใกลมรรค)
แมในลําดับนั้น ชวนจิตดวงที่ ๓ ก็ทาํ สังขารทั้งหลายใหเปนอารมณ
อยางนั้นเหมือนกันเกิดขึ้น ซึ่งทานเรียกวา "อนุโลม" (คือสมควรแก
ธรรมทุกสวน หรือควรจะทํามรรคใหเกิดได) นี่เปนนามแยกกันคนละ
สวนแหงจิตเหลานั้น แตละเรียกจิตทั้ง ๓ อยางนั้นวา "อาเสวนะ" บาง
วา "บริกรรม" บาง วา "อุปจาร" บาง วา "อนุโลม" บาง โดยไม
แปลกกัน ก็ควร
ถามวา อนุโลมแกอะไร ? ตอบวา อนุโลมแกธรรมทัง้ หลาย
ทั้งสวนเบื้องตนทั้งสวนเบื้องปลาย ดวยวา อนุโลมญาณนั้นชื่อวา
อนุโลมแกวปิ สนาญาณทั้ง ๘ เบื้องตน เพราะความที่มีกิจเหมือนอยางนั้น
(คือมีกิจพิจารณากําหนดไตรลักษณเหมือนวิปสนาทั้งปวง) และชื่อวา
อนุโลมแกโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ในเบื้องปลายดวย จริงอยู อนุโลมญาณนั้น เพราะความที่ปรารภสังขารทั้งหลายโดยทางไตรลักษณ
มีอนิจลักษณเปนตนเปนไป จึงชื่อวาอนุโลมแกญาณ ๘ นี้ เพราะมีกิจ
เหมือนอยาง (ญาณ ๘) นัน้ ดุจชี้บอกโดยความวา "อุทัยพพญาณได
เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงธรรมทั้งหลาย อันมีความเกิด
และความเสื่อมแทหนอ" และวา "ภังคานุปสนาญาณไดเห็นความ
แตกดับแหงธรรมทั้งหลายที่มีความแตกดับแทหนอ " และวา "สิ่งที่
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เปนไปกับดวยภัยแทหนอ ไดปรากฏโดยเปนสิ่งนากลัวแกภยตุปฏฐานญาณ และวา "อาทีนวานุปสนาญาณไดเห็นโทษในสิ่งที่เปนไปกับดวย
โทษแทหนอ" และวา "นิพพิทาญาณไดเบื่อหนายในสิ่งที่นาเบื่อหนาย
แทหนอ" และวา "มุญจิตุกัมยตาญาณไดเกิดมีความใครจะปลดเปลื้อง
ในสิ่งที่นาปลดเปลื้องแทหนอ " และวา "สิ่งที่ควรพิจารณา (หาทาง
ปลดเปลื้อง) แทหนอ อันปฏิสงั ขารญาณพิจารณา (รูทาง) แลว" และ
วา "สิ่งที่ควรเขาไปเพง (วางเฉย) แทหนอ อันสังขารุเบกขาญาณ
เขาไปเพง (วางเฉย) แลว " ดังนี้ และยังอนุโลมแกโพธิปกขิยธรรม
๓๗ ในเบื้องปลายดวย เพราะโพธิปกขิยธรรมเหลานั้นเปนธรรมที่จะ
พึงถึงไดดวยความปฏิบัติ (คือการขมกิเลสที่บังสัจจะแหงอนุโลมญาณ)
นั้น
[อุปมาแหงอนุโลมญาณ]
อุปมาเหมือนพระราชาผูทรงธรรมประทับนั่ง (เปนประธาน)
ณ วินิจฉันสถาน (ศาลหลวง) ไดทรงฟง (คํา) วินิจฉัยของโวหาริกมหาอํามาตย (ลูกขุน) ทัง้ ๘ แลวทรงละเสียซึ่งความลําเอียง วางพระองคเปนกลาง เมื่อทรงอนุโมทนา (คือพระราชทานราชนุมัติ) ไปวา
จงเปนอยางวินิจฉัยนั้นเถิด ก็ชื่อวาทรงอนุโลมแก (คํา) วินิจฉัยของ
โวหาริกมหาอํามาตยเหลานั้นดวย แกโบราณราชธรรมดวย ฉันใด
ขออุปไมยนี้ บัณฑิตก็พึงทราบ ฉันนัน้
[ประเทียบความ]
ก็แล อนุโลมญาณ (นั้น) เปรียบเหมือนพระราชา ญาณ ๘
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(มีอุทยัพพยานุปสญาณเปนตน) เปรียบเหมือนโวหาริกมหาอํามาตย
ทั้ง ๘ โพธิปก ขิยธรรม ๓๗ เปรียบเหมือนโบราณธรรม ในอุปมานั้น
พระราชนั้น เมื่อรับสั่งวา จงเปนอยางวินิจฉัยนั้นเถิด ชื่อวาทรง
อนุโลมแก (คํา) วินิจฉัยของโวหาริกมหาอํามาตยทั้งหลายดวย และ
แกราชกธรรมดวย ฉันใด อนุโลมญาณนี้ เมื่อปรารภสังขารทั้งหลาย
โดยทางไตรลักษณ มีอนิจลักษณเปนตนเกิดขึ้น ก็ชื่อวาอนุโลมแก
ญาณทั้ง ๘ เพราะความที่มีกิจเหมือนอยาง (ญาณ ๘) นั้นดวย แก
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ในเบื้องปลายดวย ฉันนั้น เพราะเหตุนั้นแหละ
ญาณนี้ทานจึงเรียกวา "สัจจานุโลมิกญาณ" (เพราะอนุโลมแกมรรคสัจ)
แล
อนุโลมญาณ จบ
ก็แล อนุโลมญาณนี้ เปนญาณสุดทายแหงวุฏฐานคามินิวิปสนา
อันมีสังขารเปนอารมณ แตวากันโดยประการทั้งปวงหมดละก็ โคตรภูญาณเปนที่สุดแหงวุฏฐานคามินีวิปสนา
*

* หมายความวา โคตรภูญาณนั้น ไมนับในวิปสนาญาณก็จริง แตวา ก็เปนญาณทีไ่ ปสูวุฏฐานะ
คืออริยมรรค จึงควรไดนามวาวุฏฐานคามินี...ดวยเหมือนกัน และเปนสุดทาย เชนนั้นกระมัง
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[นามตาง ๆ แหงอนุโลมญาณ]
บัดนี้ เพื่อมิใหหลง (เขาใจผิดคิดเปนอื่นไป) ในวุฏฐานคามินีวิปสนานั้นแหละ จึงควรทราบการเทียบ (ความใน) พระสูตร (ตอไป)นี้
ขอนี้คืออยางไร ? คือวุฏฐานคามินีวิปสนานี้ ในสฬายตนวิภังคสูตร
ตรัสเรียกวา "อตัมมยตา-ความไมมีตัณหา (ความทะยานใจ)" โดย
สุตตบท วา "ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ทานทั้งหลายจงอิงอตัมมยตา อาศัย
อตัมมยตา ละเสีย กาวลวงเสียที่ซึ่งอุเบกขาอันเปนเอกัตตะ (มีสภาวะ
เดียว) เปนเอกัตตสิตะ (อาศัยอารมณอันเดียว) นี้ " ดังนี้ ใน
อลคัททูปมสูตร ตรัสเรียกวา "นิพพิทา" โดยสุตตบทดังนี้วา "ภิกษุ
เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน"
ในสุสิมสูตร (นิทานวรรค) ตรัสเรียกวา "ธัมมฐิติญาณ-รูความตั้งอยู
คือความเปนจริงแหงธรรม" โดยสุตตบท ดังนี้ วา "ดูกรสุสิมะ ธัมมฐิติญาณเกิดกอน ความหยั่งรูในนิพพานจึงเกิดภายหลัง" ในโปฏฐปาทสูตร ตรัสเรียกวา "สัญญัคคะ-ยอดสัญญา" โดยสุตตบท ดังนี้ วา
๑

๒

๓

๔

๑. ม. อุ. ๑๔/๔๐๗ สุตตบทนี้ อธิบายวา จงอาศัยอตัมมยตา คืออนุโลมญาณ กาวลวง
สังขารุเบกขาญาณเสีย เชนนั้นกระมัง
อุเบกขาในอารมณ ๖ ทานเรียก นามัตตุเบกขา สวนอุเบกขาที่เนื่องดวยอรูปฌานจิต เรียก
เอกัตตุเบกขา
๒. ม. มู. ๑๒/๒๗๖ มหาฎีกาวา วิรชฺชติ-คลายกําหนัด หมายเอามรรคกิจ วิมุจจฺ ติ-หลุดพน
หมายเอาผล เพราะฉะนัน้ นิพฺพิทา จึงหมายเอาวุฏฐานคามินีวิปสนา
๓. ส. นิทาน. ๑๖/๑๕๑ มหาฎีกาวา นิพพฺ าน าณ - ความหยั่งรูในนิพพาน ไดแกมรรคญาณ
เพราะฉะนั้น ธัมมฐิติญาณ จึงไดแกวุฏฐานคามินี...
๔. ปาฐะพิมพไวเปน...สุตฺเตน คลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน...สุตฺเต
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"ดูกรโปฏฐปาทะ สัญญาแลเกิดขึ้นกอน ญาณจึงเกิดภายหลัง"
ในทสุตรสูตร ตรัสเรียกวา "ปาริสุทธิปธานิยังคะ-องคของผูประกอบ
ความเพียงเพื่อความบริสุทธิ" โดยสุตตบทดังนี้วา "ปาริสุทธิปธานิยังคะ
คือปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิ" ในปฏิสัมภิทามรรค กลาวโดยนาม ๓
อยาง โดยสุตตบท ดังนี้ วา "มุญจิตุกัมยตาอันใดก็ได ปฏิสังขานุปสนา
อันใดก็ดี สังขารุเบกขาอันใดก็ดี ธรรมเหลานี้ มีอรรถอันเดียวกัน
ตางกันแตพยัญชนะ" ในปฏฐาน ก็กลาวไวโดยนาม ๓ อยาง ดังนี้
วา "ญาณอันอนุโลมแกโคตรภู อนุโลมแกโวทาน" ในรถวินีตสูตร
เรียกวา "ปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิ" โดยสุตตบนดังนี้วา "ดูกรอาวุโส
ก็ทานผูมีอายุอยู (ประพฤติ) พรหมจรรยในพระผูม ีพระภาคเจา เพื่อ
ปฏิปทาญาณทัสนาวิสุทธิหรือ"
วุฏฐานคามินีวิปสนาใดสงบสะอาด อัน
พระมหาฤษีเจาตรัสยกยองไวโดยนามหลาย
อยาง ดังกลาวมาฉะนี้ บุคคลผูมีชาติ
บัณฑิต ปรารถนาจะออกจากทะเลตม คือ
สงสารทุกขอันเปนแดนมหาภัย พึงทํา
โยคะในวิปสนานั้นเนือง เทอญ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ที. สี. ๙/๒๓๐ ตรงนี้ตรัสวา สัญญา สวนคําสัญญัคคะ ตรัสไวขา งตน
๒. ที. ปาฏิ. ๑๑/๓๒๘
๓. ขุ. ป. ๓๑/๓๙๗
๔. อภิ. ป. ๔๐/๑๗๓ มหาฎีกาวานาม ๓ คือ อนุโลม โคตรภู และ โวทาน
๕. ม. มู. ๑๒/๒๙๑
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ปริเฉทที่ ๒๑
ชื่อปฏิปทาญาณทัสนาวิสุทธินิเทศ
ในอธิการแหงปญญาภาวนา
ในปกรณวิสุทธิมรรค
อันขาพเจาทําเพื่อประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน
ดังนี้

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 207

[ญาณทัสนวิสุทธินิเทศ]
เบื้องหนาแตอนุโลมญาณนี้ไปก็เปนโคตรภูญาณ โคตรภูญาณ
นั้นไมชิดปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิ ไมชิดญาณทัสนวิสุทธิทีเดียว เพราะ
เปนญาณตั้งอยูในฐานเปนอาวัชนะแหงมรรค เปนอัพโพหาริกญาณอยู
ในระหวาง (วิสุทธิทั้ง ๒ นั้น) นั่นเอง แตเพราะยังตกในกระแส
แหงวิปสนา จึงนับวาเปนวิปสนา (ดวย) สวนญาณในมรรค ๔ นี้
คือ โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค
ชื่อวาญาณทัสนวิสุทธิ
[ปฐมมรรคญาณ]
ในมรรคญาณ ๔ นัน้ ชื่อวากิจอะไร ๆ อื่นทีพ่ ระโยคาวจรผูใคร
จะยังปฐมมรรคญาณใหถึงพรอม จะตองทําเปนอันดับแรก หามีไม
ดวยวากิจใดที่เธอจะพึงตองทํา กิจนั้นอันเธอผูยังวิปสนาซึ่งอนุโลมญาณเปนที่สุดใหเกิดขึ้นไดทําเสร็จแลว แทจริง จิตของเธอผูมีอนุโลมญาณเกิดแลวอยางนี้ เมื่อความมืดหยาบ ๆ ที่ปดบังสัจจะ ถูกอนุโลมญาณทั้ง ๓ นั้นทําใหอันตรธานไปแลวตามควรแกกําลังของตน ๆ ยอม
ไมแลนไป ไมหยุดอยู ไมนึกนอมไป ไมติด ไมของ ไมผูกพันอยูใน
สังขารทั้งปวง ยอมถอยกลับ งอกลับ หมุนกลับ ดังนี้กลิ้งกลับจาก
ในปทุมฉะนั้น แมนิมิตตารมณทั้งปวง แมปวัตตารมณทั้งปวง ก็
ปรากฏโดยเปนเครื่องกังวล
*

* กอนนี้ไมปรากฏเปนเครื่องกังวล เพราะมีความมืดปกปดอยู บัดนีค้ วามมืดนัน้ อันตรธาน
ไปแลว จึงปรากฏเห็นเปนเครื่องกังวลขึ้น
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[โคตรภูญาณ]
ลําดับนั้น เมื่อนิมิตตารมณและปวัตตารมณทั้งปวงปรากฏโดย
เปนเครื่องกังวลแกเธอแลว ในที่สุดแตอาเสวนะแหอนุโลมญาณ (คือ
ในลําดับแหงอนุโลมญาณที่ไดมาจนคุน) โคตรภูญาณทําพระนิพพาน
อันไมมีนิมิต ไมมีปวัตตะ ปราศจากสังขาร เปนนิโรธ (ที่ดับ) ให
ใหเปนอารมณ พลางกาวลวงเสียซึ่งโคตรบุถุชน ชื่อบุถุชน ภูมิบุถุชน กาวลงสูโคตรอริยะ ชื่ออริยะ ภูมิอริยะ เปนปฐมอาวัชนะ
(ความนึกหนวงครั้งแรก) ปฐมอาโภค (ความคํานึกครั้งแรก) ปฐมสมันนาหาร (ความประมวลจิตครั้งแรก) ในนิพพานารมณ ยังความ
เปนปจจัยแหงมรรคโดยอาการ ๖ ดวยอํานาจอนันตรปจจัย สมนัตรปจจัย อาเสวนปจจัย อปุนิสสยปจจัย อัตถิปจจัย และวิคตปจจัย ให
สําเร็จ เปนญาณถึงยอด เปนศีรษะของวิปสนา ไมเวียนกลับมาอีก
(เพราะเกิดขึ้นครั้งเดียว) เกิดขึ้น ซึ่งทานหมายถึง กลาวไว (ในปฏิสัมภิทามรรค) วา "ความรูในอันหมุนกลับคือออกจากสิ่งภายนอก
(คือสังขาร) ไดชื่อวาโคตรภูญาณเปนอยางไร ? ความรูใดครอบงํา
เสียไดซึ่งอุปปาทะ เหตุนี้ ความรูนี้จึงชื่อโคตรภู ความรูใดครอบงํา
เสียไดซึ่งปวัตตะ ฯลฯ ซึง่ อุปายาส เหตุนี้ ความรูนั้นจึงชื่อโคตรภู
ความรูใดครอบงําเสียไดซึ่งสิ่งภายนอกคือสังขารนิมิต เหตุนี้ ความรูนั้น
จึงชื่อโคตรภู ความรูใดแลนไปสูธรรมอันไมมีอุปปาทะ เหตุนี้ ความรู
นั้นจึงชื่อโคตรภู ความรูใดแลนไปสูธรรมอันไมมีปวัตตะ ฯลฯ ไมมี
อุปายาส เปนที่ดับคือนิพพาน เหตุนี้ ความรูนั้นจึงชื่อโคตรภู ความ
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รูใดครอบงําเสียซึ่งอุปปาทะแลว แลนไปสูธรรมอันไมมีอุปปาทะ
เหตุนี้ ความรูนั้นจึงชื่อโคตรภู" ดังนี้เปนอาทิ สุตตบททั้งปวงพึง
(นํามากลาว) ใหพิสดารเถิด
[อุปมาขั้นตอนแหงอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ]
ในการทํากิจของอนุโลมญาณและโคตรภูตญาณนั้น นี่เปนอุปมา
แสดงอาการเปนไปในอารมณตาง ๆ แหงอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ
ซึ่งแมเปนไปอยูในวิถี (จิต) เดียวกัน โดยอาวัชชะเดียวกัน (ดังตอ
ไปนี้) เหมือนอยางวา บุรุษผูใครจะกระโดดขามเหมืองใหญ (ไป)
ยืนที่ฝงนอก วิ่งมาดวยกําลังเร็ว ควาเชือกที่ผูกหอยไวที่กึ่งไมหรือไม
เสา (ที่ปกไว) ริมฝงในของเหมือง โหนตัวขึ้นแลว (โยนตัวให) มี
กายนอมโนมตรงไปยังฝงนอก จนถึงสวนเบื้องบนของฝงนอก จึง
ปลอยเชือกหรือไมเสานั้น ตัวสั่นอยูตกลงที่ฝงนอกแลว จึงคอยยืนขึ้น
ฉันใด แมพระโยคาวจรนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูใครจะตั้งมั่นใน
พระนิพพานอันเปนฝงนอกของ ภพ กําเนิด คติ ฐิติ และนิวาส
ทั้งหลาย แลนมาดวยกําลังมีอุทยัพพยานุปสนาเปนตน ควาเชือกคือ
รูป (ขันธ) ซึง่ ผูกหอยอยูที่กิ่งไมคืออัตภาพ หรือไมเสาคือนามขันธ
มีเวทนาเปนตนขันธหนึ่ง ดวยอาวัชนะแหงอนุโลมญาณวา
มันไมเที่ยง หรือวามันเปนทุกข หรือวาเปนอนัตตาแลว ยังไม
ปลอยเชือกคือรูปและไมเสาคือนามนั้น โหนขึ้นดวยอนุโลมจิตดวงแรก
*

* ขุ. ป. ๓๑/๙๕.
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เปนผูมีใจนอมโนนตรงไปยังพระนิพพานดวยอนุโลมจิตดวงที่ ๒ ดุจ
บุรุษนั้นมีกายนอมโนมตรงไปยังฝงนอก (ของเหมือง) ฉะนั้น แลวก็
เปนผูใกลตอพระนิพพานอันจะพึงถึงเดี๋ยวนี้ ดวยอนุโลมจิตดวงที่ ๓
ดุจบุรุษนั้น (โยนตัวไป) ถึงสวนเบื้องบนแหงฝงนอก (ของเหมือง)
ฉะนั้น เพราะความดับไปแหงจิต (อนุโลมดวงที่ ๓ ?) นั้น ก็ปลอย
อารมณที่เปนสังขารนั้น แลวตกลงไปในพระนิพพานอันปราศจาก
สังขารเปนฝงนอก (โดยหนวงพระนิพพานเปนอารมณ) ดวยโคตร
ภูจิต แตเพราะยังไมมีความคุนเคยในอารมณที่เพิ่งยึดหนวงครั้งเดียว
จึงยังไมตั้งมั่นดวยดีกอน ดุจบุรุษนั้นตัวสั่นอยูฉะนั้น ตอนั้นจึงตั้งมั่น
ดวยมรรคญาณ แล
[อุปมาการทํากิจแหงอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ]
ในญาณ ๒ นั้น อนุโลมญาณอาจบรรเทาความมืดคือกิเลสอัน
ปดบังสัจจะได (แต) ไมอาจทําพระนิพพานใหเปนอารมณได โคตรภูญาณอาจทําพระนิพพานใหเปนอารมณไดแท (แต) ไมอาจบรรเทา
ความมืดที่บังสัจจะได (ตอไป) นี้เปนอุปมาในการทํากิจแหงญาณทั้ง
๒ นั้น
ยังมีบุรุษตาดีผูหนึ่ง ใครจะทราบนักษัตรโยค (ความประจวบ
กันแหงดวงจันทรกับดาว) ออกไปแหงนดูดวงจันทรในเวลากลางคืน
ดวงจันทรไมปรากฏแกเขาเพราะถูกพลาหกบัง พอลมลูกหนึง่ ตั้งขึ้น
กําจัดพลาหกหนา ๆ (ไป) อีกลูกหนึ่งกําจัดพลาหกปานกลาง (ไป)
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อีกลูกหนึ่งกําจัดพลาหกแมบาง ๆ (ไปหมดสิ้น) ทีนั้นบุรุษนั้น ครั้น
ทองฟาปราศจากพลาหกแลว ก็เห็นดวงจันทรทราบนักษัตรโยคได
ในขออุปมาและอุปไมยนั้น ความมืดคือกิเลสอยางกลาง อยาง
หยาบ และอยางละเอียดทีปดบังสัจจะ เปรียบเหมือนพลาหก ๓ ชั้น
อนุโลมจิต ๓ เหมือนลม ๓ ลูก โคตรภูญาณเหมือนบุรุษตาดี พระ
นิพพานเหมือนดวงจันทร การบรรเทาความมืดบังสัจจะแหงอนุโลมจิต
แตละดวง เหมือนการกําจัดพลาหก ๓ ชั้นตามลําดับแหงลมแตละลูก
ความที่เมื่อดวงมืดบังสัจจะปราศไปแลว เห็นพระนิพพานอันหมดจด
ไดแหงโคตรภูญาณ เหมือนการที่เมื่อทองฟาปราศจากพลาหกแลว
เห็นดวงจันทรอันกระจางไดแหงบุรุษนั้น ก็แลลม ๓ ลูกอาจกําจัดแต
พลาหกบังดวงจันทรไดเทานั้น หาอาจเห็นดวงจันทรไม ฉันใดเลา
อนุโลมจิตทั้งหลายก็อาจบรรเทาแตความมืดบังสัจจะไดเทานั้น หาอาจ
เห็นพระนิพพานไดไม ก็ฉันนั้น บุรษุ นั้นอาจเห็นไดแตดวงจันทร
(แต) ไมอาจกําจัดพลาหกไดฉันใด โคตรภูญาณก็อาจเห็นพระนิพพาน
ไดเทานั้น ไมอาจบรรเทาความมืดคือกิเลสไดฉันนั้น ก็เพราะเหตุนั้น
แหละ โคตรภูญาณนั้น ทานจึงเรียกวา อาวัชนะแหงมรรค
[อุปามรรคญาณอาศัยสัญญาจากโคตรภูญาณ]
จริงอยู โคตรภูญาณนั้น แมเปนอนาวัชนะ (คือมิใชอาวัชนะ)
(แตวา) ตั้งอยูในฐานแหงอาวัชนะ ราวกะใหสัญญาแกมรรควา "ทาน
จงเกิดอยางนี้" แลวจึงดับไป ฝายมรรคก็ไมปลอยสัญญาที่โคตรภูญาณ
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นั้นใหเลย ติดตาม ญาณนั้นไป ดวยอํานาจสันตติไมขาดระยะ เจาะไป
ทําลายไปซึ่งกองโลภะ กองโทสะ กองโมหะ ซึ่งไมเคยถูกเจาะ ไมเคย
ถูกทําลาย เกิดขึ้น (ตอไป) นี้เปนอุปมาในความขอนั้น
ยังมีนายขมังธนูผูหนึ่ง ใหตั้งแผนเปาไว ๑๐๐ แผนในที่ (หาง)
ประมาณ ๘ อุสภะ แลว พัน (ปด) หนาดวยผา สอดศร ยืนอยูบน
จักรยนต บุรุษอีกผูหนึ่ง (ทําหนาที่) หมุนจักรยนต (คอย) ใหสัญญา
ดวยทอนไม (เคาะ) ที่จักรยนตนั้น เมือ่ แผนเปาตรงหนานายขมังธนู
นายขมังธนูก็ไมปลอยสัญญาทอนไมเสียง ยิงศรไป (ทันที) เจาะแผน
เฝา (ถูกหมด) ทั้ง ๑๐๐ ในขออุปมาและอุปไมยนั้น โคตรภูญาณ
เหมือนสัญญาทอนไม มรรคญาณเหมือนายขมังธนู การที่มรรคญาณ
ไมปลอยสัญญาที่โคตรภูญาณใหเสีย ทําพระนิพพานใหเปนอารมณ
เจาะและทําลายกองโลภะ โทสะ โมหะ อันไมเคยถูกเจาะไมเคยถูกทําลาย
ได เหมือนการที่นายขมังธนูไมปลอยสัญญาทอนไมเสีย (ยิงศร) เจาะ
แผนเปา (ถูกหมด) ทั้ง ๑๐๐ ฉะนั้น
[อเนกานิสงสแหงมรรค]
อันมรรคนั่น ใชแตทําการเจาะ (ทําลาย) กองกิเลสมีกองโลภะ
๑

๒

๓

๑. ปาฐะเปน อนุพุทฺธมาโน แตฉบับพมาเปน อนุพนฺธมาโน ในฎีกาก็เปน อนุพนฺธน
เห็นวาปาฐะหลังถูกตองกวา
๒. มหาฎีกาวา อุสภะ เทากับ ๒๐ ยัฐิ ยัฐิเทากับ ๔ ศอก (คือวา) ๒๐ ยัฐิเปน ๘๐
ศอก (หรือ ๒๐ วา) เพราะฉะนั้น ๘ อุสภะจึงเทากับ ๖๔๐ ศอก (หรือ ๑๖๐ วา) คือ ๘
เสนนั่นเอง
๓. จักรยนต คือแปนกลมหมุนได มหาฎีกาวา คลายจักรชางหมอ
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เปนตนเทานั้นก็หามิได แตวายังทะเลคือวัฏทุกขในสงสารอันมีตน
ปลายที่รูไมได ใหเหือดแหงได ปดประตูอบายทั้งปวงได ทําความ
พรอมหนา (คือสําเร็จโดยประจักษ) แหงอริยทรัพย ๗ ได ละมิจฉามรรคมีองค ๘ ได ยังเวรภัยทั้งปวงใหระงับได ถวายตัวเปนบุตรชนิด
โอรส (เกิดแตอก) แดพระสัมมาสัมพุทธเจาได และยังเปนไปเพื่อได
รับอานิสงสอื่น ๆ หลายรอนอยาง ดวยประการฉะนี้
ญาณที่สัมปยุตดวยโสดาปตติมรรค อันใหอานิสงสเปนอเนก ดัง
กลาวมานี้ เปนญาณในโสดาปตติมรรค แล
ปฐมญาณ จบ
[ทุติยมรรคญาณ]
ก็แลในลําดับแหงญาณ (ที่ ๑ ) นี้ ผลจิต ๒ หรือ ๓ ดวง อัน
เปนวิบากของโสดาบันปตติมรรคจิตนั้นแหละยอมเกิดขึ้น ก็เพราะความที่
โลกุตรกุศลทั้งหลายมีวิบากในลําดับ (แหงตน คือใหผลทันทีหาอะไร
คั่นมิได) นั่นเอง พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา "สมาธิมานนฺตริกฺมาหุ -บัณฑิตทั้งหลายกลาวสมาธิ (ในมรรค?) ใดวา เปน
อานันตริกะ (ใหผลในลําดับแหงตน) " และวา "ทนฺธ อานฺนฺตริก
ปาปุณาติ อาสวาน ขยาย -บุคคลใด บรรลุอานันตริกสมาธิ เพื่อ
ความสิ้นอาสวะชา " ดังนี้เปนตน
๑

๒

๑. ขุ. ข. ๒๔/๖
๒. องฺ. จติกกฺ . ๒๑/๒๐๐
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สวนอาจารยลางพวกกลาววา "ผลจิต ๑,๒,๓, หรือ ๔ ดวง
(เกิดขึ้น)" คํานั้นไมควรถือเอา เพราะวาโคตรภูญาณยอมเกิดขึ้นใน
ที่สุดแตอาเสวนะแหงอนุโลมญาณ เหตุนั้น โดยกําหนดอยางต่ําที่สุด
อนุโลมจิตตองมี ๒ ดวง เพราะดวงเดียวยอมไมไดอาเสวนปจจัย และ
อาวัชวิถีหนึ่ง ยอมมีจิต ๗ ดวงเดียวยอมยิ่ง เพราะฉะนั้น ญาณใด
มีอนุโลมจิต ๒ ดวง จิตดวงที่ ๓ แหงญาณนั้นก็เปนโคตรภู ดวงที่ ๔
เปนมรรคจิต (อีก) ๓ ดวงเปนผลจิต ญาณใดมีอนุโลมจิต ๓ ดวง
จิตดวงที่ ๔ ของญาณนั้นก็เปนโคตรภู ดวงที่ ๕ เปนมรรคจิต (อีก)
๒ ดวงเปนผลจิต เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวไววา "ผลจิต ๒
หรือ ๓ ดวง...ยอมเกิดขึ้น"
ฝายอาจารยลางพวกก็เห็นวา "ญาณใดมีอนุโลมจิต ๔ ดวง จิตดวง
ที่ ๕ ของญาณนั้นเปนโคตรภู ดวงที่ ๖ เปนมรรคจิต (อีก) ดวง ๑
เปนผลจิต " อันคํานั้นก็ไมควรเชื่อถือเปนสาระ เพราะคานไดวา
"จิตดวงที่ ๔ หรือที่ ๕ ยอมเปนอัปปนา ไมยิ่งกวานั้นไป เพราะใกล
ภวังค" ดังนี้
ก็ดวยความเกิดขึ้นแหงผลในลําดับปฐมมรรคเทานี้ พระโยคาวจรผูนั้นก็เปนพระอริยบุคคลที่ ๒ ชือ่ พระโสดาบัน แมจะยังเปนผู
ประมาทอยูมาก ทองเที่ยวไปในพวกเทพและพวกมนุษย ๗ ชาติ
๑

๒

๑.เล็งถึงพระอริยบุคคล ๘ พระผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรคเปนที่ ๑ พระผูตั้งอยูในโสดาปตติผล
จึงเปนที่ ๒
๒. ที่วาพระโสดาบันยังประมาทอยูมากนี้ หมายความวาในระหวางทีย่ ังเวียนเกิดอยู ๗ ชาตินั้น
ยอมจะไดประสบสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงความประมาท ทําใหมัวเมาเพลิดเพลินไปบางตามประสาคนยัง
ไมสิ้นกิเลส แตไมถึงกับลวงศีลลวงธรรมทําบาปกรรมอะไรเลอะเทอะไป
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แลวก็เปนผูสามารถในอันทําที่สุดทุกขได
[ปจเวกขณ ๑๙]
แตในที่สุดแหงผล จิตของพระโสดาบันนั้นยอมลงสูภวังค ตอนั้น
มโนทวาราวัชนะจึงตัดภวังคเกิดขึ้น เพื่อประโยชนแกมรรคปจเวกขณ
(คือยอนพิจารณาดูมรรค) ครั้นมโนทวาราวัชนะนั้นดับแลว ชวนะ
สําหรับมรรคปจเวกขณ ๗ ดวงจึงเกิดขึ้นตามลําดับแล อาวัชนะเปนตน
ลงสูภวังคอีก แลวเกิดขึ้นเพื่อประโยชนแกการปจเวกขณผลเปนตน
โดยนัยนั้นนัน่ แหละ เพราะความเกิดขึ้นแหงอาวัชนะและชวนจิตไรเลา
พระโสดาบันนั้นจึงปจเวกขณมรรค ปจเวกขณผล ปจเจกขณกิเลสที่ละ
ไดแลว ปจเวกขณกิเลสที่ยังเหลือ ปจเวกขณนิพพานได
ก็แลพระโสดาบันนั้น ยอมปจเวกขณมรรค (โดยนัย) วา "เรา
มาไดดวยมรรคอันนี้หนอ" แตนั้นจึงปจเวกขณผล (โดยนัย) วา
"อานิสอันนี้เราไดแลว" ตอนั้นจึงปจเวกขณกิเลสที่ละไดแลว
(โดยนัย) วา "กิเลสทั้งหลายชื่อนี้ ๆ เราละไดแลว" ลําดับนั้นจึง
ปจเวกขณกิเลสที่มรรคเบือ้ งสูง ๓ จะพึงกําจัด (โดยนัย) วา "กิเลส
ทั้งหลายชื่อนี้ ๆ ของเรายังเหลืออยู" และในที่สุดจึงปจเวกขณเพราะ
อมตนิพพาน (โดยนัย) วา "ธรรมอันนีเ้ รา (รูแจง) แทงตลอดแลว
โดย (ทําให) เปนอารมณ" ปจเวกขณ ๕ ยอมมีแกพระอริยสาวก
โสดาบันดังนี้ และปจเวกขณ ๕ นั้นมีแกพระโสดาบันฉันใด ก็มีแม
แกพระสกทาคามีและพระอนาคามีฉันนั้น แตสําหรับพระอรหันต อัน
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การปจเวกขณกิเลสที่ยังเหลือหามีไมแล ดวยประการดังนี้ ทั้งหมด
ดวยกัน จึงนับเปนปจเวกขณ ๑๙ แตนั่นเปนกําหนดอยางสูงทีเดียว
ดวยวา การปจเวกขณกิเลสที่ละไดแลวและกิเลสที่ยังเหลือ ยอมมีบาง
ไมมีบาง แมแกพระเสกขบุคคลทั้งหลาย ก็เพราะไมมีปจเวกขณนั้น
นั่นเอง ทาวมหานามจึงทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา "ธรรม (คือ
กิเลส) ชื่ออะไรสิ ที่ขาพระองคยังละไมไดในภายใน ซึ่งเปนเหตุให
โลภธรรมทั้งหลายยึดจิตของขาพระองคตั้งอยูไดบางในลางคราว" ดัง
นี้เปนตน สุตตบททั้งปวง (ในสูตรนี)้ บัณฑิตควรทราบโดยพิสดาร
[เลื่อนภูมิ]
ก็แลครั้นปจเวกขณอยางนั้นแลว พระอริยาสาวกโสดาบันนั้นนั่ง
อยู ณ อาสนะนั้นนั่งเอง หรือโดยสมัยอื่นอีก ยอมทําโยคะเพื่อบรรลุ
ภูมิที่ ๒ เพื่อความเบาบางลงแหงกามราคะและพยาบาท ทานยัง
อินทรีย พละ และโพชฌงค ใหชุมนุมกันแลว ย่ํายีเสียซึ่งสังขารอัน
ตางโดยรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้นแลดวยญาณ (กําหนด
ไตรลักษณ) วา มันไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา เปลี่ยน (ความ
กําหนดนั้น) ไปมา (จน) หยั่งลงสูวิถวี ิปสนา เมื่อทานปฏิบัติไปอยาง
นั้น ครั้นอนุโลมญาณและโคตรภูญาณเกิดขึ้นดวยอาวัชนะอันหนึ่งใน
ที่สุดแหงสังขารุเบกขาญาณ โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล สกทาคามิมรรค
*

* ม. มุ. ๑๒/๑๗๙
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ยอมเกิดขึ้นในลําดับแหงโคตรภูญาณ ญาณอันสัมปยุตดวยสกทาคามิมรรคนั้น ชือ่ วาญาณในสกทาคามิมรรค แล
ทุติยญาณ จบ
[ตติยมรรคญาณ]
ผลจิตในลําดับแหงแหงญาณนี้ ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว
เหมือนกัน ก็แล ดวยความเกิดขึ้นแหงผลในลําดับทุติยมรรคเพียงนี้
ทานก็เปนพระอริยบุคคลที่ ๔ ชื่อพระสกทาคามี มาสูโลกนีอ้ ีกคราว
เดียว ก็สามารถทําที่สุดทุกขได การปจเวกขณตอนั้นไปก็มีนัยดังกลาว
แลวนั่นแหละ ก็ครั้นปจเวกขณอยางนั้นแลว พรอริยสาวกสทาคามี
นั้นนั่ง ณ อาสนะนั้นนั่นเอง หรือโดยสมัยอื่นอีก ยอมทําโยคะเพื่อ
บรรลุภูมิที่ ๓ เพื่อละกามราคะและพยาบาทมิใหเหลือ ทานยังอินทรีย
พละ แลโพชฌงค ใหชมุ นุมกันแลว ย่ํายีเสียซึ่งสังขารนั้นแหละ
ดวยญาณ (กําหนดไตรลักษณ) วา มันไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา
เปลี่ยน(ความกําหนดนั้น) ไปมา (จน) หยั่งลงสูว ิถีวิปสนา เมื่อทาน
ปฏิบัติไปอยางนั้น ครั้นอนุโลมญาณและโคตรภูญาณเกิดขึ้นดวย
อาวัชนะอันหนึ่งในที่สุดแหงสังขารุเบกญาณ โดยนัยที่กลาวแลว
นั่นแหละ อนาคามิมรรคยอมเกิดขึ้นในลําดับแหงโคตรภูญาณ ญาณ
*

* มหาฎีกาวา โคตรภู ในมรรคที่ ๒ (และที่ ๓ ที่ ๔ ดวย) ไมใชโคตรภูแท เปนแต
คลายโคตรภู อันโคตรภูญาณนั้น เปนปุเรจาริกญาณแหงปฐมมรรค เปนโคตรภูโดยตรง
เพราะครอบงําโคตรบุถุชนเสีย กอเกิดโคตรพระอริยะขึ้น สวนโคตรภูในมรรคที่ ๒ เปนตนไป
นี้ เปนโคตรภูโดยออม เพราะคลายโคตรภูเทานัน้
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อันสัมปยุตดวยอนาคามิมรรคนั้น ชื่อวาญาณในอนาคามิมรรค แล
ตติยญาณ จบ
[จตุตถกมรรคญาณ]
ผลจิตในลําดับแมแหงญาณนี้ ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว
เหมือนกัน ก็แล ดวยความเกิดขึ้นแหงผลในลําดับตติมรรคเพียงนี้
ทานก็เปนพระอริยบุคคลที่ ๖ ชื่อพระอนาคามี (มีกําเนิดตอไป) เปน
โอปปาติกะ ปรินิพพานในโลก (สุทธาวาส) ที่อุปบัตินั้น มีอนั ไมกลับ
มาจากโลกนั้นเปนธรรม (คือ) ไมมาสูโลกนี้อีกดวยอํานาจปฏิสนธิ
การปจเวกขณตอนั้นไปก็มีนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ ก็ครั้นปจเวกขณ
อยางนั้นแลว พระอริยสาวกอนาคามีนั้นนั่ง ณ อาสนะนั้นนั่งเอง หรือ
โดยสมัยอื่นอีก ยอมทําโยคะเพื่อบรรลุภูมิที่ ๔ เพือ่ ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มิใหเหลือ ทานยังอินทรีย พละ
และโพชฌงคใหชุมนุมกันแลว ย่ํายีเสียซึ่งสังขารนั่นแหละ ดวยญาณ
(กําหนดไตรลักษณ) วา มันไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เปลี่ยน
(ความกําหนดนั้น) ไปมา (จน) หยั่งลงสูวิถีวิปสนา เมื่อทานปฏิบัติ
ไปอยางนั้น ครั้นอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ เกิดขึ้นดวยอาวัชนะ
อันหนึ่ง ในที่สุดแหงสังขารุเบกขาญาณ โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ
๑

๒

๑. บาลีทั่วเปนไป อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา ปาฐะในมหาฎีกาก็อยางนั้น จึงเขาใจวาปาฐะ
จะตก ตสฺมา โลกา
๒. มหาฎีกาวา แตการมาเพือ่ เฝาพระพุทธเจาและฟงธรรม คงมีอยูแท
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อรหัตมรรคยอมเกิดขึ้นในลําดับแหงโคตรภูญาณ ญาณอันสัมปยุตดวย
อรหัตมรรคนั้น ชื่อวาญาณในอรหัตมรรค แล
จตุตถญาณ จบ
ผลจิตในลําดับแมแหงญาณนี้ ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว
เหมือนกัน ก็แลดวยความเกิดขึ้นแหงผลในลําดับจตุตถมรรคเพียงนี้
ทานก็เปนซึ่งรางกายอันสุดทาย มีภาระ (ของหนัก) อันปลงแลว มี
ทรงไวซึ่งรางกายอันสุดทาย มีภาระ (ของหนัก) อันปลงแลว มี
ประโยชนอนั ไดบรรลุแลวโดยลําดับ มีกิเลสเครือ่ งผูกไวในภพสิ้นไป
แลว รูโดยชอบหลุดพนแลว เปนทักษิไณยเลิศของโลกกับทั้งเทวโลก
แล
ดวยประการดังกลาวนี้ คําใดขาพเจากลาวไว (ตนนิเทศนี้) วา
"สวนญาณในมรรค ๔ นี้ คือ โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค
อนาคามิมรรค อรหัตมรรค ชื่อวาญาณทัสนวิสุทธิ" ดังนี้ คํานั้น
ขาพเจากลาวหมายเอาญาณ ๔ นี่ อันจะพึงบรรลุโดยลําดับ (ดัง) นี้
[อานุภาพแหงมรรคญาณ]
บัดนี้ เพื่อทราบชัดซึ่งอานุภาพแหงญาณ ๔ อันชื่อวาญาณทัสนวิสุทธินี่แหละ
[หัวขอ]
บัณฑิตจึงควรทราบความ (ที่มรรค) มีโพธิปกขิยธรรมบริบูรณ ควรทราบวุฏฐานะ (ความออกจาก
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นิมติ ตะและปวัตตะ) และพลสมาโยค (ความ
ประกอบเสมอกันแหงสมถพละและวิปสนาพละ)
ควรทราบการละธรรมทั้งหลายที่ญาณไรพึงละ และ
ควรทราบกิจมีปริญญากิจเปนตน ที่ทานกลาว (วา
มีขนึ้ ) ในกาลที่ตรัสรูตามสภาพทุกประการดวยแล
[ขยายความ]
[โพธิปกขิยธรรม]
ในขอเหลานั้น ขอวา "ความมีโพธิปกขิยธรรมบริบรู ณ" คือ
ความที่โพธิปกขิยธรรมทั้งหลายเต็มเปยม ก็ธรรม ๓๗ นี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕
โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ชื่อวา โพธิปกขิยะ เหตุเปนธรรมมีใน
ฝายแหงอริยมรรคอันไดนามวาโพธะ เพราะอรรถวาเปนเหตุตรัสรู
คําวา "เพราะ...มีในฝาย" หมายความวา เพราะตั้งอยูในความเปน
ธรรมอุดหนุน
[อรรถแหงสติปฏฐาน]
ในโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น ธรรมชื่อวาปฏฐาน เพราะแลน
เขาไปตั้งอยูในอารมณทั้งหลาย (มีกายเปนตน) ปฏฐานก็คือสตินั่นเอง
จึงไดชื่อวา สติปฏฐาน ก็สตินั้นแตกเปน ๔ ประการ เพราะเปนไป
*

* เรามักแปลกันวา ที่ตั้งแหงสติ (หมายถึงอารมณ) แตทที่ านแปลวา ปฏฐาน คือ สติ
(หมายเอาตัวสติเอง)

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 221

โดยถือเอาอสุภาการ (อาการไมงาม) ทุกขาการ (อาการเปนทุกข)
อนิจจาการ (อาการไมเที่ยง) อนัตตาการ (อาการเปนอนัตตา) ใน
กาย เวทนา จิต ธรรม และโดยยังกิจคือการละสุภสัญญา (ความสําคัญ
วางาม) สุขสัญญา (ความสําคัญวาเปนสุข) นิจจสัญญา (ความสําคัญ
วาเที่ยง ) อัตตสัญญา (ความสําคัญวาเปนอนัตตา) ในกาย เวทนา จิต
ธรรมนั้นใหสําเร็จ จึงแตกเปน ๔ ประการ เพราะฉะนั้น ทานจึง
กลาววา สติปฏฐาน ๔
[อรรถแหงสัมมัปปธาน]
ธรรมชื่อวาปธาน เพราะเปนเหตุเพียร ปธานอันงาม ชื่อวา สัมมัปปธาน (แปลวา ธรรมเปนเหตุเพียรอันงาม) นัยหนึ่ง ธรรมชื่อ
มัปมัปปธาน เพราะเปนเหตุเพียรโดยชอบ นัยหนึ่ง ธรรมชาตนั้นชื่อ
วา งาม เพราะเวนจากความเปนสิ่งนาเกลียดเพราะกิเลส และชื่อวา
ปธาน เพราะนํามาซึ่งความเปนผูประเสริฐสุด และเพราะทําความ
เปนประธาน (คือสูงสุด ?) โดยความหมายวายังประโยชนสุขใหสําเร็จ
ได เหตุนั้นจึงไดชื่อวาสัมมัปปธาน คําวาสัมมัปปธานนั่นเปนชื่อของ
ิวิริยะ สัมมัปปธานนี้นั้นเปน ๔ ประการ เพราะยังกิจคือการละ และ
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา การถือเอาอาการมีอสุภาการเปนตนในอารมณมีกายเปนตน เปนสติปฏ ฐาน
บุพภาค การยังกิจคือการละสุภสัญญาเปนตนใหสําเร็จ เปนสติปฏฐานที่เปนมรรค
๒. เรามักแปลกันเปนภาว. วา ความเพียร แตนี้ทานแลเปนกรณ. วา ธรรมเปนเหตุเพียร
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มิใหเกิดขึ้นแหงอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลวและที่ยังมิไดเกิดขึ้น และ
ยังกิจคือใหเกิดขึ้นและตั้งอยู (มิใหเสื่อมไป) แหงกุศลทั้งหลายที่ยังมิได
เกิดและเกิดแลวใหสําเร็จ เหตุนั้น ทานจึงกลาววา สัมมัปปธาน ๔
[อรรถแหงอิทธิบาท]
คุณชาติชื่อวาอิทธิ เพราะอรรถคือสําเร็จ (บังเกิดผล) ซึ่งกลาว
แลวในกาลกอน (คือในอิทธิวิธนิเทศ) ธรรมใดเปนบาทแหงอิทธิ
โดยอรรถคือเปนหัวหนา (คือเปนอธิบดี) แหงสัมปยุตธรรมของอิทธิ
นั้น และโดยอรรถคือเปนเหตุสวนเบื้องตน แหงอิทธิที่เปนผล เหตุนี้
ธรรมนั้นจึงชื่ออิทธิบาท อิทธิบาทนั้นมีวิภาคเปน ๔ ดวยอํานาจธรรม
(ที่เปนบาท) มีฉันทะเปนตน เหตุนั้น ทานจึงกลาววา อิทธิบาท ๔
ดังบาลีวา "จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ฉนฺทิทฺธิปาโท วิริยิทฺธิปาโท
จิตฺติทฺธิปาโท วีมสิทฺธิปาโท-อิทธิบาท ๔ คือ อิทธิบาทคือฉันทะ
อิทธิบาทคือวิริยะ อิทธิบาทคืออจิตตะ อิทธิบาทคือวีมังสา" ดังนี้
ธรรมมีฉันทะเปนตน (ตามที่กลาวมา) เหลานี้เปนโลกุตระแท สวนที่
เปนโลกิยะ แมเปนธรรม (เชนผัสสะ) ที่ไดดวยอํานาจฉันทาธิบดี
เปนตน ก็นบั เปนอิทธิบาท โดยบาลีวา "หากภิกษุทําฉันทะใหเปน
อธิบดี ไดสมาธิไดความที่จิตอารมณเปนหนึ่งไซร นี้เรียกวาฉันทสมาธิ" ดังนี้เปนอาทิ
๑

๒

๓

๑. ปุพฺพภาคกรณฏเน ปาฐะมหาฎีกาเปนตน...การณฏเน เขาที่กวา
๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๐๑
๓. อภิ. วิ. ๓๕,๒๙๒
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[อรรถแหงอินทรียและพละ]
ธรรมชื่อวาอินทรีย เพราะอรรถคือความเปนใหญไดแกครอบ
งํา (อกุศล) ได เหตุครอบงําเสียซึ่งอสัทธิยะ (ความไมเชื่อ) โกสัชชะ
(ความเกียจคราน) ปมาทะ (ความขาดสติ) วิกเขปะ (ความฟุงซาน)
และสัมโมหะ (ความหลงไมรูจริง) อนึ่ง ธรรมชื่อพละ เพราะอรรถ
คือไมพึงหวั่นไหว เหตุอกุศลมีอสัทธิยะเปนตนไมพึงครอบงําได ทั้ง
๒ อยางนั้นมีวิภาคเปน ๕ ดวยอํานาจธรรมมีศรัทธาเปนอาทิ เหตุนั้น
ทานจึงกลาววา อินทรีย ๕ พละ ๕
[อรรถแหงโพชฌงคและองคมรรค]
ธรรม ๗ สติเปนตน ชื่อวาโพชฌงค เพราะเปนองคแหงสัตว
ผูตรัสรู (อริยสัจ ๔) อนึ่ง ธรรม ๘ มีสัมมาทิฏฐเปนตน ชื่อวาเปน
องคมรรค เพราะอรรถคือเปนนิยยานิกะ (นําออกจากสังสารวัฏ)
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘
[โพธิปกขิยธรรมมีในจิตตาง ๆ กันและในจิตดวงเดียว]
โพธิปกขิกยธรรม ๓๗ ดังกลาวมานี้ ยอมมีไดในจิตตาง ๆ ใน
บุพภาคดังนี้ คือ เมื่อโลกิยวิปสนาเปนไปอยู กายานุปสนาสติปฏบาน
ยอมมีแกพระโยคาวจรผูกําหนดกายดวยอาการ ๑๔ เวทนานุปสนาสติปฏฐานยอมมีแกผูกําหนดเวทนาดวยอาการ ๙ จิตตานุปสนาสติปฏฐานยอม
ยอมมีแกผูกําหนดจิตดวยอาการ ๑๖ และธัมมานุปสนาสติปฏฐานยอม
มีแกผูกําหนดธรรมทั้งหลายดวยอาการ ๕ สัมมัปปธานาที่ ๑ ยอมมีใน

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 224

กาลที่เห็นอกุศลที่ไมเคยเกิด (แกตน) ในอัตภาพนี้ (แต) เกิดแกผูอื่น
จึงคิดวา "อกุศลนั่นเกิดแกผูอื่นที่ปฏิบัติอยางใด เราจักไมปฏิบัติอยาง
นั้น เมื่อเปนดังนั้นมันก็จักไมเกิดขึ้นแกเรา" ดังนี้ แลวพยายามเพื่อ
มิใหอกุศลนัน้ เกิดขึ้น สัมมัปปธานที่ ๒ ยอมมีในกาลที่เห็นอกุศลที่ถึง
กับเกิดขึ้นแกตนแลวพยายามละอกุศลนั้นเสีย สัมมัปปธานที่ ๓ ยอมมี
แกผูพยายามเพื่อยังฌานหรือวิปสนาก็ตาม อันยังไมเคยเกิดในอัตภาพนี้
ใหเกิดขึ้น สัมมัปปธานที่ ๔ ยอมมีแกผูยังฌานหรือวิปสนาที่เกิดขึ้น
แลว ใหเกิดขึ้นอยูบอย ๆ โดยที่ไมเสื่อมไปเสีย อิทธิบาทมีฉันทิทธิบาทเปนอาทิ ยอมมีในกาลที่ทําอิทธิบาทมีฉัททิทธิบาทเปนตนนั้น ๆ
ใหเปนธุระยังกุศลใหเกิดขึ้น สัมมาวาจาเปนตนยอมมีในการที่เวนจาก
มิจฉาวาจาเปนตน (นี้ โพธิปกขิยธรรมมีใจจิตตาง ๆ) แตในกาลที่
ญาณ ๔ นี้ (มีโสดาปตติมรรคญาณเปนตน) เกิดขึ้น ธรรมเหลานั้น
ยอมมีใจจิตดวงเดียว เวนสัมมัปปธาน ๔ ที่เหลือ ๓๓ ยอมมีในขณะ
แหงผลจิต ก็แลในธรรมเหลานั้นอันมีในจิตดวงเดียวอยางนี้ สติอันมี
พระนิพพานเปนอารมณ ก็อันเดียวนั่นแหละ ทานเรียกวา สติปฏฐาน ๔
ก็โดยที่ยังกิจคือการละสุภสัญญาเปนตน ในอารมณมีกายเปนตนใหสําเร็จ
วิริยะก็อันเดียวนั่นแหละ ทานเรียกวาสัมมัปปธาน ๔ ก็โดยที่ทาํ กิจมี
ยังอกุศลทั้งหลายที่ยังไมเกิดมิใหเกิดมิใหเกิดขึ้นเปนตนใหสําเร็จ แตในสวนที่
เหลือ (๕ มีอิทธิบาทเปนตน) การลด (โดยสังเขปเขา ดังที่สังเขป
เรียกวา สติปฏฐาน สัมมัปปธาน) และการเพิ่ม (โดยวิภาคออกไป
ดังจําแนกเปนกายานุปสนาเปนตน) หามีไม
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[วิภาคโพธิปกขิยธรรมเปน ๖ ประการ]
อีกวิภาคหนึ่ง ในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ นัน้
ธรรมทั้งหลายนัน้ เปน ๖ ประการ คือ ธรรม ๙
เปนอยางเดียว ธรรมอันเดียวเปน ๒ อยาง อนึ่ง
ธรรมอันเดียวเปน ๔ อยาง เปน ๕ อยาง เปน ๘
อยาง และเปน ๙ อยาง
ขอวา "ธรรม ๙ อยางเปนอยางเดียว" อธิบายวา ธรรม ๙ นี้คือ
ฉันทะ จิตตะ ปติ ปสสัทธิ อุเบกขา สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ
อาชีวะ เปนอยางเดียวกันเทานั้น โดยที่ (ฉันทะก็) เปนฉันทิทธิบาท
(อยางเดียว) เปนตน ไมสมาคมสวนอื่น (คือไมเปนอยางอื่นอีก)
ขอวา "ธรรมอันเดียวเปน ๒ อยาง" ไดแกศรัทธาตั้งอยูเปน ๒
อยาง โดยเปนอินทรีย และพละ
ขอวา "อนึ่ง ธรรมอันเดียวเปน ๔ อยาง เปน ๕ อยาง " หมาย
ความวา อนึ่ง ธรรมอันเดียวอันหนึ่ง ตั้งอยูเปน ๔ อยาง อีกอันหนึ่ง
ตั้งอยูเปน ๕ อยาง ใน ๒ อยางนั้น สมาธิอันเดียวตั้งอยูเปน ๔ อยาง
โดยเปนอินทรีย เปนพละ เปนโพชฌงค และเปนองคมรรค ปญญา
(อันเดียว) ตั้งอยูเปน ๕ อยาง โดยเปน ๔ อยาง (ที่กลาวแลว) นั้น
และเปนสวน (หนึ่ง) แหงอิทธิบาท
ขอวา "ธรรมอันเดียวเปน ๘ อยาง และเปน ๙ อยาง" หมาย
*

* ปญญาเปนโพชฌงค คงหมายเอาอุเบกขา
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ความวา ธรรมอันเดียวอีกอันหนึ่ง ตั้งอยูเปน ๘ อยาง อันหนึ่งตั้งอยู
เปน ๙ อยาง คือสติตั้งอยูเปน ๘ อยาง โดยเปนสติปฏฐาน ๔ และ
เปนอินทรีย พละ โพชฌงค องคมรรค วิริยะตั้งอยูเปน ๙ อยาง
โดยเปนสัมมัปปธาน ๔ และเปนอิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค
องคมรรค แล
โดยนัยที่กลาวมานี้
โพธิปกขิยธรรมเหลานั้น ที่ไมเจือปนกัน
มี ๑๔ เทานัน้ (วา) โดยสวนเปน ๗ (วา)
โดยประเภทมี ๓๗ ธรรมเหลานั้นทัง้ สิ้น
ดวยกัน ยอมมีพรอมในขณะอริยมรรคเกิด
โดย (ตาง) ทํากิจของตน ๆ ใหสําเร็จ และ
โดยเปนไปอยางมีรูปเสมอกัน (คือเปน
ธรรมสามัคคี) ดวย แล
ความ (ที่มรรค) มีโพธิปก ขิยธรรมบริบูรณในญาณทัสนาวิสุทธินี้ พึง
ทราบโดยประการที่กลาวมาฉะนี้ เปนอันดับแรก
[วุฏฐานะและพลสมาโยค]
บทวา "วุฏฐานพลสมาโยค" แปลวา "วุฏฐานะ (ความออก)
และพลสมาโยค (ความประกอบพรอมดวยพละ)"
[วุฏฐานะ]
เหตุวา โลกิยวิปสนา ยังมิไดออกจากนิมิต เพราะยังมีนิมิต (คือ
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สังขาร) เปนอารมณ และยังมิไดออกจากปวัตตะ (ความหมุนไป)
เพราะยังตัดสมุทัยอันเปนเหตุแหปวัตตะไมขาด โคตรภูญาณ ก็ยัง
มิไดออกจากปวัตตะ เพราะยังตัดสมุทัยไมขาด แตวาออกจากนิมิตได
เพราะมีพระนิพพานเปนอารมณ เหตุนี้ โคตรภูญาณนั้น จึงเปน
เอกโตวุฏฐาน (ออกสวนเดียว) เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวไว (ใน
ปฏิสัมภิทาวรรค) วา "ปญญาในอันหมุนกลับ ดวยออกจากอารมณ
ภายนอก เปนโคตรภูญาณ " อยางเดียวกันนั้น คําบาลีทั้งปวง
เปนตนวา "เพราะหมุนกลับจากความเกิดขึ้น แลนไปสูความไมเกิดขึ้น
จึงชื่อ โคตรภู เพราะหมุนกลับจากปวัตตะ..." ดังนี้ ก็ควรทราบ
ดวย
สวนญาณทั้ง ๔ นี้ ชื่อวา ออกจากนิมิตได เพราะมิไดมีนิมิต
เปนอารมณ ชื่อวาออกจากปวัตตะได เพราะตัดสมุทัยขาด เหตุนี้
ญาณทั้ง ๔ นี้ จึงเปนทุภโตวุฏฐาน (ออกทั้ง ๒ สวน) เพราะฉะนั้น
ออกาจากสวนทั้งสอน๓ เปนญาณในมรรค เปนไฉน ? ในขณะแหง
โสดาปตติมรรค ธรรมชือ่ สัมมาทิฏฐิ โดยอรรถคือความเห็น (อริยสัจ)
ยอมออกจากมิจฉาทิฏฐิ ยอมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เปนไปตาม
มิจฉาทิฏฐินั้น และจากขันธทั้งหลายที่เปนไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นดวย
๑

๒

๓

๑-๒. ขุ. ๓๑/๙๕
๑. มหาฎีกาวา ทุภโต ก็คืออุภโต ลง ท. อาคม หรือมิฉะนั้น ก็ทุภศัพท นั่นเอง เปนศัพทแปลก
ไปอีกศัพทหนึง่ มีอรรถเสมอดวยอภุยศัพท
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ทั้งออกจากนิมิตทั้งปวงในภายนอกดวย เหตุนั้น จึงไดกลาววา
"ปญญาในอันหมุนกลับดวยออกจากสวนทั้ง ๒ เปนญาณในมรรค"
ธรรมชื่อวาสัมมาสังกัปปะ โดยอรรถคือความปก (จิต) ลงไปเฉพาะ
(ในกุศลวิตก ?) ยอมออกจากมิจฉาสังกัปปะ... ธรรมชื่อสัมมาวาจา
โดยอรรถคือความถูกตอง (แหงวาจา) ยอมออกจากมิจฉาวาจา...
ธรรมชื่อ สัมมากัมมันตะ โดยอรรถคือความตั้งขึ้นดี (แหงการงาน)
ยอมออกจากมิจฉากัมมันตะ... ธรรมชื่อสัมมาอาชีวะ โดยอรรถคือ
ความสะอาด (แหงอาชีพ) ยอมออกจากมิจฉาอาชีวะ... ธรรมชื่อ
สัมมาวายามะ โดยอรรถคือความประคอง (จิต) ไว ยอมออกจาก
มิจฉาวายามะ... ธรรมชือ่ สัมมาสติ โดยอรรถคือความตั้งมั่น (แห
สติ) ยอมออกจากมิจฉาสติ... ธรรมชือ่ วาสัมมาสมาธิ โดยอรรถคือ
ความไมซัดสายไป (แหงจิต) ยอมออกจากมิจฉาสมาธิ ยอมออกจาก
กิเลสทั้งหลายที่เปนไปตามิจฉาสมาธินั้น และจากขันธทั้งหลายที่เปน
ไปตามมิจฉาสมาธินั้นดวย ทั้งออกจากนิมิตทั้งปวงในภายนอกดวย
เหตุนั้น จึงไดกลาววา "ปญญาในอันหมุนกลับดวยออกจากสวนทั้ง ๒
เปนญาณในมรรค"
ในขณะแหงสกทาคามิมรรค ธรรมชื่อวาสัมมาทิฏฐิ โดยอรรถคือ
ความเห็น (อริยสัจ)... ธรรมชื่อสัมมาสมาธิ โดยอรรถคือความ
*

* นิโรปน แปลกันวา "ยกขึ้น" โดยมาก (เชนในคําวา ยกจิตขึน้ สูอารมณ) แตนาคิด
นิ. อุปสัคใชในความวา "ลง" ไฉนจึงกลายเปน "ขึ้น" อาโรปน แปลวายกขึ้น ก็มีอยูแลวและ
ชอบแลว ในที่นี้แปล นิโรปน วาปกลง ตามที่เปนวาถูก
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ไมซัดสายไป (แหงจิต) ยอมออกจากามราคสังโยชนที่หยาบ จาก
ปฏิฆสังโยชนที่หยาบ จากกามราคานุสัยที่หยาบ จากปฏิฆานุสัยที่หยาบ
... ในขณะแหงอนาคามิมรรค ธรรมชื่อสัมมาทิฏฐิ โดยอรรถคือ
ความเห็น (อริยสัจ)... ธรรมชื่อสัมมาสมาธิ โดยอรรถคือความไม
ซัดสายไป (แหงจิต) ยอมออกจากกามราคสังโยชนที่ละเอียด จาก
ปฏิฆสังโยชนที่ละเอียด จากกามราคานุสัยที่ละเอียด จากปฏิฆานุสัย
ที่ละเอียด... ในขณะแหงอรหัตมรรค ธรรมชื่อสัมมาทิฏฐิ โดย
อรรถคือความเห็น (อริยสัจ)... ธรรมชื่อสัมมาสมาธิ โดยอรรถ
คือความไมซัดสายไป (แหงจิต) ยอมออกจากรูปราคะ จากอรูปราคะ
จากมานะ จากอุทธัจจะ จากอวิชชา จากมานานุสัย จากภวราคนุสัย
จากอวิชชานุสัย ยอมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เปนไปตามอวิชชานุสัยนั้น
และจากขันธทั้งหลายที่เปนไปตามอวิชชานุสัยนั้นดวย ทั้งออกจากนิมิต
ทั้งปวงในภายนอกดวย เพราะเหตุนั้น จึงไดกลาววา "ปญญาในอัน
หมุนอันดวยออกจากสวนทั้ง ๒ เปนญาณในมรรค " ดังนี้
[พลสมาโยค]
ก็ในกาลที่บําเพ็ญสมาบัติ ๘ อันเปนโลกิยะ สมถพละยอมมี
กําลังยิ่ง ในกาลที่บําเพ็ญวิปสนามีอนิจจานุปสนาเปนตน วิปสนาพละ
ยอมมีกําลังยิ่ง แตในขณะแหงมรรค ธรรม (ทั้ง ๒ ) นั้น ชื่อวา
เขาคูกันเปนไป (ดุจคูแอก) เพราะอรรถวาไมเปนไปเกินกันและกัน
*

๑. ขุ. ป. ๓๑/๙๙
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เหตุนั้น พลสมาโยคทั้ง ๒ จึงมีอยูในญาณทั้ง ๔ นี้ ดังบาลีวา
"เมื่อมรรคออกจากกิเลสทั้งหลายที่สหรคตกับอุทธัจจะ และจากขันธ
ทั้งหลาย สมาธิ คือความมีอารมณเปนหนึ่งแหงจิต ความไมซัดสาย
ไปแหงจิต ยอมมีนิโรธเปนโคจร (คือมีนิพพานเปนอารมณ) เมื่อ
มรรคออกจากกิเลสทั้งหลายที่สหรคตกับอวิชชา และจากขันธทั้งหลาย
วิปสนา โดยอรรถคือความพิจารณาเห็น (ตามเปนจริง) ก็มีนิโรธเปน
โคจร (คือมีนิพพานเปนอารมณเหมือนกัน) ดังนี้ สมถะ และวิปสนา
จึงเปนธรรมมีรสเปนอันเดียวกัน (คือมีกิจเสมอกัน) โดยความหมาย
วาออก (จากนิมิต และปวัตตะดวยกัน) เปนธรรมเขาคูกัน ไม
เปนไปเกินกันและกันแล เหตุนั้น จึงไดกลาววา "พระโยคาวจรเจริญ
สมถะและวิปสนาใหเขาคูกัน โดยความคือออก (จากนิมิตและปวัตตะ
ดวยกัน) "
วุฏฐานะ และพลสมาโยค ในญาณทัสนวิสุทธินี้ พึงทราบ
ดังกลาวมาฉะนี้
[ปหานะ]
ขอวา "และควรทราบการละธรรมทั้งหลาย ที่ญาณไรพึงละ"
ความวา ก็แลธรรม (คือกิเลส) เหลาใด อันญาณไรในญาณ ๔ นี้
จะพึงละ ควรทราบการละธรรม (คือกิเลส) เหลานั้นดวย ก็ญาณ
ทั้ง ๔ นั่น เปนเจาหนาที่ละธรรมทั้งหลาย ที่เรียกวา สังโยชน กิเลส
มิจฉัตตะ โลกธรรม มัจฉริยะ วิปลาส คัณฐะ อคติ อาสวะ โมฆะ
*

* ขุ. ป. ๓๑/๔๔๒
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โยคะ นีวรณ ปรามาศ อุปาทาน อนุสัย มละ อกุศลกรรมบถ และ
อกุศลจิตตุบาท ตามควรแกโยคะ
[สังโยชน]
ในธรรมเหลานั้น ธรรม ๑๐ มีรูปราคะเปนตน เรียกวา สังโยชน
เพราะเปนธรรมผูกขันธทั้งหลาย (ในปรโลก) ไวกับขันธทั้งหลาย (ใน
อิธโลก) ผูกกรรมไวกับผล หรือผูกสัตวทั้งหลายไวกับทุกข จริงอยู
ธรรมมีรูปราคะเปนตนนั้น ยังมีอยูตราบใด ขันธ ผล และทุกขทั้งหลาย
นั่น ก็ยังไมขาดไปตราบนั้นแล ในธรรม ๑๐ นั้นเลา ธรรม ๕ นี้
คือรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ชือ่ อุทธัมภาคิยสังโยชน
เพราะผูกขันธที่เกิดในเบื้องสูง (คือในรูปภพและอรูปภพ) เปนตน
ไว ธรรม ๕ นี้ คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ
ปฏิฆะ ชื่ออโธภาคิยสังโยชน เพราะผูกขันธที่เกิดในเบื้องต่ํา (คือใน
กามภพ) เปนตนไว
[กิเลส]
ธรรม ๑๐ นี้ คือ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา
ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ ชื่อวา กิเลส เพราะตัวมันเอง
ก็เศราหมอง และเพราะมันยังทําสัมปยุตธรรมทั้งหลายใหเศราหมองดวย
[มิจฉัตตะ]
ธรรม ๘ นี้ คือ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ หรือ
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เปน ๑๐ ทั้งมิจฉาวิมุติและมิจฉาญาณะ ชื่อมิจฉัตตะ เพราะเปนไปผิด
[โลกธรรม]
ธรรม ๘ นี้ คือ ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ สุข ทุกข นินทา
สรรเสริญ ชือ่ วา โลกธรรม เพราะเปนธรรมที่เมื่อความเปนไปแหง
โลก (คือขันธ) มีอยู ก็มไี มขาดสาย แตคําวาโลกธรรมในที่นนี้ ั้น
พึงทราบวา ทานทําความถือเอาความยินดีอันมีอิฏฐารมณมีลาภเปนตน
เปนที่ตั้ง และความยินรายอันมีอนิฏฐารมณมีเสื่อมลาภเปนตนเปนที่ตั้ง
ดวยโลกธัมมศัพท โดยอุปจารแหงเหตุ (คือโดยเกี่ยวของเปนเหตุ )
[มัจฉริยะ]
ความตระหนี่ ๕ นี้ คือ ตระหนี่อาวาส ตระหนี่ตระกูล ตระหนี่
ลาภ ตระหนี่ธรรม ตระหนี่วรรณะ อันเปนไปโดยอาการทนไมได
ซึ่งความ (ที่ของ ๆ ตน) เปนของสาธารณะแกชนเหลาอื่น ในอาวาส
เปนตน ชื่อวา มัจฉริยะ
[วิปลาส]
วิปาส ๓ คือ สัญญาวิปลาส (สําคัญคลาดเคลื่อน) จิตตวิปลาส
(คิดคลาดเคลื่อน) ทิฏฐิวิปลาส (เห็นคลาดเคลื่อน) ซึ่งเปนไปโดย
๑

๒

๑. เราเรียกกันมา เรียงมิจฉาญาณะไวหนามิจฉาวิมุติ
๒. เพราะฉะนั้น คําวาละโลกธรรม ก็หมายความวาละความยินดียนิ ราย อันมีโลกธรรมเปนเหตุ
ไมใชละตัวโลกธรรม
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สําคัญคิดเห็น ดังนี้ วาเที่ยง วาเปนสุข วาเปนอัตตา วางาม ในวัตถุ
ทั้งหลายอันไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา และไมงาม ชื่อวาวิปลาส
[คัณฐะ]
สังกิเลสิกธรรม ๔ มีอภิชฌาเปนตน ชื่อวา คัณฐะ เพราะ
รอยรัดนามกายและรูปกายไว จริงอยางนั้น สังกิเลสิกธรรมเหลานั้น
ทานกลาวไว ดังนี้วา "อภิชฌาเปนกายคัณฐะ พยาบาทเปนกายาคัณฐะ
สีลัพพตปรามาสเปนกายคัณฐะ อิทิสัจจาภินิเวส (ความยึดมั่นวา
นี่แหละจริง) เปนกายคัณฐะ"
[อคติ]
คําวา อคติ เปนคําเรียกการทําสิ่งที่ไมควรทํา และไมทําสิ่งที่
ควรทํา เพราะความรัก ความชัง ความเขลา ความกลัว จริงอยู
การทําสิ่งที่ไมควรทํา และไมทําสิ่งที่ควรทํานั้น ทานเรียกวา อคติ
เพราะเปนการที่อริยบุคคลไมพึงดําเนิน
[อาสวะ โอฆะ โยคะ]
คําวา "อาสวะ" นั่น เปนคําเรียกกามราคะ ภวราคะ มิจฉาทิฏฐิ
และอวิชชา เพราะไหลแต "อา" คือโคตรภู (ลงมา) โดยทางอารมณ
และแต "อา" คือภวัคคะ (ภพสูงสุด) โดยทางโอกาส (คือที่เกิด
นัยหนึ่ง เพราะไหลทางทวารทั้งหลายที่ไมสํารวม โดยอรรถ คือ
ไหลออกเปนนิจ ดุจน้ําไหลออกจากหมอทะลุ นัยหนึ่ง เพราะเปน
*

* อภิ. วิ. ๓๕/๕๐๕
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เหตุกอเกิดสังสารทุกข
แมคําวา "โอฆะ" ก็เปนคําเรียกธรรมมีกามราคะเปนตนเหลา
นั้นแหละ เพราะอรรถวา คราไปในสาครคือภพ และเพราะอรรถวา
ขามพนไดยาก
คําวา "โยคะ" เลา ก็เปนคําเรียกธรรมเหลานั้นเหมือนกัน
เพราไมใหพรากจากอารมณ และพรากจากทุกขไปได
[นีวรณ]
ธรรม ๕ มีกามฉันทเปนตน เรียกวา นีวรณ เพราะอรรถคือ
กั้นจิตไว กีดจิตไว ปดบังจิตไว
[ปรามาส]
คําวา "ปรามาส" นั่น เปนคําเรียกความเห็นผิด เพราะเปนไป
โดยการกาวลวงซึ่งสภาวะแหงธรรมนั้น ๆ เสีย แลวไปควาเอาสภาวะ
ที่ไมจริงอยางอื่นเขา
[อุปาทาน]
คําวา อุปาทาน ก็ไดแกอุปาทาน ๔ มีกามุปาทานเปนตน ที่กลาว
ในปฏิจสมุบาทนิเทศโดยอาการทั้งปวง
*

* อาสวะ เราไมเคยแปลกันแบบนี้ เรายึดอาสวะทีห่ มายถึงน้ําดอง คือเมรัย แลวก็แปลกันแต
โดยความวา กิเลสที่ดองอยูใ นสันดาน
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[อนุสัย]
ธรรม ๗ มีกามาราคะเปนตน ที่กลาวไวดังนี้วา "อนุสัยคือ
กามราคะ อนุสัยคือปฏิฆะ อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือทิฏฐิ อนุสัยคือ
วิจิกิจฉา อนุสัยคือภวราคะ อนุสัยคืออวิชชา" ชื่อวา อนุสัย เพราะ
อรรถวา เรีย่ วแรง จริงอยู ธรรมเหลานั้น เพราะความที่เรี่ยวแรง
จึงนอนเนื่องอยู (คือนอนประจําคอยทีอยู ?) โดยที่กามราคะเปนตน
เปนอุบัติเหตุเนือง ๆ ทีเดียว เหตุนี้ จึงไดอนุสัย
[มละ]
ธรรม ๓ คือโลภะ โทสะ โมหะ ชื่อวา มละ (มลทิน) เพราะ
ตัวเองก็ไมสะอาดดวย เพราะทําความไมสะอาดแกธรรมอื่น ๆดวย
เหมือนน้ํามัน ยาหยอดตา และเปอกตม
[อกุศลกรรมบถ]
ธรรม ๑๐ นี้ คือ ปาณาติบาต อทินนทาน กาเมสุมิจฉาจาร
มุสาวาท ปสุณวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลานะ อภิชฌา พยาบาท
มิจฉาทิฏฐิ ชื่อวาอกุศลกรรมบถ เพราะเปนอกุศลกรรมดวย เพราะ
เปนทางแหงทุคติทั้งหลายดวย
*

* อนุสัย ที่วา เรี่ยวแรง (ถามคต) นั้น อธิบายของมหาฎีกาทานวา "อนฺสาธารโณ
กามราคมทีน สภาโว-สภาพของกามราคะเปนตน เปนอนัญสาธารณ (คือเปนพิเศษ ไมทั่วไปแก
ธรรมอื่น ?) ก็ไมชัดวาอยางไร แตควรทราบไวดว ยวา อนุอุปสัค นอกจากเปนไปในอรรถวา
เนือง ๆ แลว ยังเปนไปในอรรถวา ยิ่ง ก็ไดดวย
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[อกุศลจิตตุบาท]
ธรรม ๑๒ นี้ คือธรรมเปนโลภมูล ๘ โทสมูล ๒ โมหมูล ๒
ชื่อวา อกุศลจิตตุบาท
ญาณ ๔ นั่น เปนเจาหนาที่ละธรรมทั้งหลาย มีสังโยชนเปน
อาทินี่ ดังกลาวมา ตามควรแกโยคะ
[ญาณไหนละอะไร]
ละอยางไร ? วาในสังโยชนทั้งหลายกอน ธรรม ๕ นี่ คือ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส และกามราคะ ปฏิฆะ ที่เปน
อปายคมนียะ (คือเปนฐานในอบาย) เปนธรรมอันปฐมญาณพึงกําจัด
กามราคะ ปฏิฆะ ที่เหลือ (คือที่ไมเปนอปายคมนียะ) สวนทีห่ ยาบ
เปนธรรมอันทุติยญาณพึงกําจัด สวนที่ละเอียด เปนธรรมอันตติยญาณ
พึงกําจัด ธรรมมีรูปราคะเปนตนทั้ง ๕ เปนธรรมอันจตุตถญาณพึง
กําจัดอยางเดียว
ตอไปนี้ ในที่ใด ขาพเจาจักไมทําการจํากัด (ความ) ไวดวย
เอวศัพท (คือคําวาอยางเดียว) ในที่นนั้ ขาพเจาจักกลาวธรรมใด ๆ
วาเปนธรรมที่ญาณเบื้องสูงพึงกําจัด ธรรมนั้น ๆ ก็พึงทราบเถิดวาเปน
ธรรมที่มีความเปนอปายคมนียะเปนตน อันญาณตน ๆ กําจัดแลวแหละ
จึงเปนธรรมที่ญาณเบื้องสูงพึงกําจัด
ในกิเลสทั้งหลาย ทิฏฐิ วิจิกิจฉา เปนธรรมอันปฐมญาณพึง
กําจัด โทสะ เปนธรรมอันตติยญาณพึงกําจัด โลภะ โมหะ มานะ
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ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อันจตุตถญาณพึงกําจัด
ในมิจฉัตตะทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ คือ มิจฉาทิฏฐิ มุสาวาท
มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ เปนธรรมอันปฐมญาณพึงกําจัด ธรรม
เหลานี้ คือ มิจฉาสังกัปปะ ปสุณวาจา ผรุสวาจา อันตติยญาณพึงกําจัด
เจตนาเทานั้น พึงทราบวา "วาจา" ในที่นี้ สัมผัปปลาปะ มิจฉาวายามะ
มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ มิจฉาวิมุติ มิจฉาญาณะ อันจตุตถญาณพึงกําจัด
ในโลกธรรมทั้งหลาย ความยินรายเปนธรรมอันตติยญาณพึง
กําจัด ความยินดีอันจตุตถญาณพึงกําจัด อาจารยพวกหนึ่งกลาววา
"ความยินดีในยศและในความสรรเสริญ เปนธรรมที่จตุตถญาณพึง
กําจัด"
มัจฉริยะทั้งหลาย เปนธรรมที่ปฐมญาณพึงกําจัดอยางเดียว
ในวิปลาสทั้งหลาย วิปลาสเหลานี้ คือ สัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส วาเที่ยงในสิ่งที่ไมเที่ยง วาเปนอัตตาในสิ่งที่เปน
อนัตตา ก็ดี ทิฏฐิวิปลาสวาเปนสุขในสิ่งที่เปนทุกข วางามในสิ่งที่
ไมงาม ก็ดี เปนธรรมอันปฐมญาณพึงกําจัด สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาส
วางามในสิ่งที่ไมงาม อันตติยญาณพึงกําจัด สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาส
วาเปนสุขในสิ่งที่เปนทุกข อันจตุตถญาณพึงกําจัด
ในคัณฐะทั้งหลาย กายคัณฐะ คือสีลัพพตปรามาส และอิท*

* พึงสังเกตวา บรรดาทิฏฐิทั้งหลาย ละดวยปฐมญาณเทานั้น ไมเหลือไปถึงญาณเบื้องสูง
เพราะฉะนั้น ทิฏฐิวิปลาส ทานจึงกลาวเฉพาะในปฐมญาณ สวนในญาณตอไป กลาวแตสัญญาวิปลาสกับจิตตวิปลาส
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สัจจาภินิเวส เปนธรรมอันปฐมญาณพึงกําจัด กายคัณฐะ คือพยาบาท
อันตติยญาณพึงกําจัด กายคัณฐะนอกนี้ (คืออภิชฌา) เปนธรรมอัน
จตุตถญาณพึงกําจัด
อคติ เปนธรรมที่ปฐมญาณพึงกําจัดเทานั้น
ในอาสวะทั้งหลาย ทิฏฐาสวะ เปนธรรมอันปฐมญาณพึงกําจัด
กามาสวะ อันตติยญาณพึงกําจัด อาสวะ ๒ นอกนี้ (คือภวาสวะ
อวิชชาสวะ) อันจตุตถญาณพึงกําจัด แมในโอฆะ และโยคะทั้งหลาย
ก็นัยนี้เหมือนกัน
ในนีวรณทั้งหลาย วิจิกิจฉานีวรณ เปนธรรมอันเปนปฐมญาณพึง
กําจัด นีวรณ ๓ คือ กามฉันทะ พยาบาท กุกกุกจะ อันตติยญาณ
พึงกําจัด ถีนมิทธะ และอุทธัจจะ อันจตุตถญาณพึงกําจัด
ปรามาส เปนธรรมที่ปฐมญาณพึงกําจัดอยางเดียว
ในอุปาทานทั้งหลาย แมรูปราคะ และอรูปราคะ ก็จัดวาตกอยู
ในกามุปาทาน เพราะโลกิยธรรมทั้งสิ้น นับไดวา เปนกาม โดยเปน
วัตถุกาม เพราะเหตุนั้นแล กามุปาบาทนั้น จึงเปนธรรมอันจตุตถญาณ
พึงกําจัด อุปาทานที่เหลือ อันปฐมญาณพึงกําจัด
ในอนุสัยทั้งหลาย ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย เปนธรรมอัน
ปฐมฌานพึงกําจัด กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย อันตติยญาณพึง
*

* ทานแยกกุกกุจจะกับอุทธัจจะออกเปนคนละชั้น ก็เพราะในอุทธัมภาคิยสังโยชน ที่อรหัตมรรคพึงกําจัดนั้น มีแตอุทธัจจะ ไมมีกุกกุจจะ แตในทีน่ ี้วาดวยนีวรณ ถาแยกอยางนั้น มิกลาย
เปนนีวรณ ๖ ไปหรือ ?
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กําจัด มานานุสัย อวิชชานุสัย อันจตุตถญาณพีงกําจัด
ในมละทั้งหลาย โทสมละ เปนธรรมอันตติยญาณพึงกําจัด มละ
นอกนี้ (คือ โลภะ และ โมหะ) อันจตุตถญาณพึงกําจัด
ในอกุศลกรรมบถทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ คือ ปาณาติบาต
อทินนาทาน กามสุมิจฉาจาร มุสาวาท มิจฉาทิฏฐิ เปนธรรมอัน
ปฐมญาณพึงกําจัด ธรรม ๓ คือ ปสุณวาจา ผรุสวาจา พยาบาท
อันตติยญาณพึงกําจัด สัมผัปปลาปะ และอภิชฌา อันจตุตถญาณพึง
กําจัด
ในอกุศลจิตตุบาททั้งหลาย อกุศลจิตตุบาท ๕ คือ ที่เปน
ทิฏฐิสัมปยุต ๔ เปนวิจิกิจฉาสัมปยุต ๑ เปนธรรมอันปฐมญาณพึงกําจัด
ที่เปนปฏิฆสัมปยุต ๒ อันตติยญาณพึงกําจัด ที่เหลืออันจตุตถญาณ
พึงกําจัด แล
ก็แล สิ่งใด อันญาณใดพึงกําจัด สิ่งนั้น ก็ชื่อวาอันญาณนั้น
พึงละ เหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวไววา "ญาณ ๔ นัน่ เปนเจาหนาที่
ละธรรมทั้งหลายมีสังโยชนเปนอาทินี่ ดังกลาวมา ตามควรแกโยคะ"
ดังนี้
[ปญหาวามรรคญาณและกิเลสในกาลไหน]
ถามวา "ก็ญาณ ๔ นั่น ละธรรมเหลานั้นที่เปนอดีตอนาคต
*

* คือความที่เปนหัวขอทานใชคําวา "ละ" แตในบาลีนิเทศใชคําวา "ฆา" ในที่นี้เปลี่ยนใชคํา
วา "กําจัด" เพราะคําวา "ฆา" ฟงแสบหูในภาษาไทย ซึ่งทั้ง ๓ คํา ก็หมายความอยางเดียวกัน
นั่นแหละ
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หรือวาที่เปนปจจุบัน"
ตอบวา "ก็ (จะพึงวา) อยางไร ในขอนี้ กอนอื่น ผิวาญาณ
เหลานั้นละธรรมที่เปนอดีตอนาคตไซร ความพยายามก็ตองเปนการ
ไมมีผลไป เพราะอะไร เพราะธรรมที่จะพึงละทั้งหลายไมมีอยู ทีนี้
ละธรรมที่เปนปจจุบันเลา แมกระนั้น ความพยายาม ก็ไมมีผล เพราะ
ธรรมที่จะพึงละกับความพยายามยังมีอยู (คือพยายามละไดอยางหนึ่ง
แลว ยังจะตองพยายามละอยางอื่น ๆ ตอไปอีก) ทั้งมรรคภาวนา
ก็จะกลายเปนสังกิเลสิกธรรมไป (คือไมบริสุทธ เพราะสิ่งที่จะพึงละ
กับผูละยังคละกันอยู ?) หรือกลายเปนวากิเลสทั้งหลายเปนวิปยุต
(คือไมประกอบกับจิต) ไป อันปจจุบันกิเลส ชื่อวาเปนจิตตวิปยุต
(คือไมประกอบกับจิต) หามีไม"
คําโจทนี้ มิใชเปนคําพิเศษ (คือมิใชคิดขึ้นใหม) ดวยในพระ
บาลีเองทานก็ไดกลาว (เปนคําปรารภขึ้น) วา "บุคคลนี้นั้น ยอมละ
กิเลสทั้งหลาย (คือ) ละกิเลสทั้งหลายที่เปนอดีต (หรือ) ละกิเลส
ทั้งหลายที่เปนอนาคต (หรือ) ละกิเลสทั้งหลายที่เปนปจจุบัน (หรือ)"*
และกลาวอีก (เปนคําวิจาร) วา "หากวาละกิเลสทั้งหลายที่เปนอดีต
ไซร ถากระนั้น ก็ชื่อวา ยังสิ่งที่สิ้นไปแลวใหสิ้น ยังสิ่งที่ดับไปแลว
ใหดับ สิ่งทีป่ ราศไปแลวยังมาปราศไป สิ่งที่ตกไปแลวยังมาตกไป
ละสิ่งที่ลวงไปแลว ซึ่งเปนสิ่งที่ไมมีอยู (นะซิ)" แลวจึงปฏิเสธวา
"มิใชละกิเลสทั้งหลายที่เปนอดีตดอก"
*

* ขุ. ป. ๓๑/๖๐๕
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และ นัยเดียวกันนั้น กลาว (วิจาร) วา "หากวาจะกิเลส
ทั้งหลายที่เปนอนาคตไซร ถากระนั้น ก็ชื่อวาละสิ่งที่ยังไมเกิด ละสิ่ง
ที่ยังไมเผล็ด ละสิ่งที่ยังไมอุบัติ ละสิ่งที่ยังไมปรากฏ ละสิ่งที่ยังไมมาถึง
ซึ่งเปนสิ่งที่ไมมีอยู (นะซิ)" แลวจึงปฏิเสธวา "มิใชละกิเลสทั้งหลาย
ที่เปนอนาคตดอก"
และนัยเดียวกันนั้น กลาว (วิจาร) วา "หากวาละกิเลสทั้งหลาย
ที่เปนปจจุบันไซร ถากระนั้น คนกําหนัด ก็ละราคะ คนขัดเคือง
ก็ละโทสะ คนหลง ก็ละโมหะ คนหัวดื้อ ก็ละมานะ คนยึดมั่น
ก็ละทิฏฐิ คนมีจิตฟุงซานไป ก็ละอุทธัจจะ คนปลงใจไมตก ก็ละ
วิจิกิจฉา คนมีกิเลสเรี่ยวแรง ก็ละอนุสัย ธรรมดํากับธรรมขาว ก็
(เลย) เปนคูแ อกกันเปนไป มรรคภาวนาก็เปนสังกิเลสิกธรรมไป
(นะซิ) " แลวจึงปฏิเสธทั้งหมดวา "มิใชละกิเลสทัง้ หลายที่เปนอดีต
มิใชละกิเลสทั้งหลายที่เปนอนาคต มิใชละกิเลสทัง้ หลายที่เปนปจจุบัน
ดอก " ดังนี้ ครั้นปญหาขอสุดทายที่วา "ถากระนั้น (คือถาการละ
กิเลสใน ๓ กาล และกิเลสมี ๓ กาล ไมถกู ตองกระนั้น) มรรคภาวนา
ก็ชื่อวาไมมี การทําผลใหแจงก็ไมมี การละกิเลสก็ไมมี การตรัสรูธรรม
ก็ไมมี (ละซิ) ?" ทานรับดวยคําวา "มิใชมรรคภาวนาไมมี ฯลฯ
มิใชการตรัสรูธรรมไมมีดอก" แลวกลาววา "เปรียบเหมือนอะไร"
จึงกลาวคํา (อุปมาอุปไมยตอไป) นี้วา "อุปมาเหมือนตนไมรุน ยังไม
*

๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖๐๕
๒. ข ป. ๓๑/๖๐๖
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มีผลเกิด บุรษุ ตัดมันเสียที่ราก ผลเหลาใดเปนผลที่ยังไมเกิดของไมตน
นั้น ผลเหลานั้นยังไมเกิดก็เลยไมเกิด ยังไมเผล็ดก็เลยไมเผล็ด ยังไม
อุบัติก็เลยไมอุบัติ ยังไมปรากฏก็เลยไมปรากฏ ฉันใดก็ดี อุปปาทะ
(สิ่งที่มีความเกิดคือขันธ) เปนเหตุ อุปปาทะเปนปจจัย เพื่อความเกิด
แหงกิเลสทั้งหลาย เพราะเห็นอาทีนพในอุปปาทะ จิตจึงแลนไปใน
อนุปปาทะ (ธรรมที่ไมมคี วามเกิด คือนิพพาน) เพราะจิตแลนไป
เสียในอนุปปาทะ กิเลสเหลาใดจะพึงเกิดเพราะปจจัยคืออุปปาทะ
กิเลสเหลานั้นยังไมเกิดก็เลยไมเกิด ฯลฯ ยังไมปรากฏก็เลยไมปรากฏ
ความดับแหงทุกข ยอมมีเพราะความดับแหงเหตุฉะนี้
ปวัตตะ (ความหมุนไปแหงอุปาทินกะ) เปนเหตุ ปวัตตะเปน
ปจจัย... นิมติ ตะ (คือสังขาร) เปนเหตุ นิมิตตะเปนปจจัย...
อายูหนา (ความหมาย) เปนเหตุ อายูหนาเปนปจจัย เพื่อความเกิด
แหงกิเลสทั้งหลาย เพราะเห็นอาทีนพในอายูหนา จิตจึงแลนไปไน
อนายูหนะ (ธรรมที่ไมมอี ายูหนาคือนิพพาน) เพราะจิตแลนไปเสีย
ในอานายูหนะ กิเลสเหลาใดจะพึงเกิดเพราะปจจัยคืออายูหนา กิเลส
เหลานั้นยังไมเกิดก็เลยไมเกิด ฯลฯ ยังไมปรากฏก็เลยไมปรากฏ
ความดับแหงทุกข ยอมมีเพราะความดับแหงเหตุฉะนี้ ฉันนั้นนั่นแล
มรรคภาวนา (ความเจริญมรรค) ยอมมีอยางนี้ ผลสัจฉิกิริยา
(ความทําผลใหแจง) ยอมมีอยางนี้ กิเลสปหาน (ความละกิเลสได)
ยอมมีอยางนี้ ธรรมาภิสมัย (ความตรัสรูธรรม) ยอมมีอยางนี้ (มิใช
ไมมี) "
*

* ขุ. ป. ๓๑/๖๐๖
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[ภูมิลัทธกิเลสและอุปปนนะ ๔]
ถามวา "ดวยคําวา "กิเลสทั้งหลายยังไมเกิดก็เลยไมเกิด " เปน
ตนนั่น เปนอันทานแสดงอะไร ? ตอบวา เปนอันทานแสดงการละ
กิเลสทั้งหลายที่เปนภูมิลัทธะ -ไดภูมิ (คือไดที่เปนไป) ถามวา ก็
กิเลสทั้งหลายที่เปนภูมิลัทธะ เปนอดีตอนาคตหรือ หรือวาเปน
ปจจุบัน ? ตอบวา กิเลสเหลานั้น ก็ชอื่ วาภูมิลัทธุปปนนะ - เกิดขึ้น
โดยไดภูมิเทานั้นเอง (มิใชอดีต อนาคต ปจจุบัน ?)
จริงอยู อุปปนนะ - สิ่งที่เกิดขึ้น มีหลายประเภท โดยเปนวัตตมานะ (ยังเปนไปอยู) เปนภูตาปคตะ (มีแลวปราศไป) เปนโอกาสกตะ (ทําโอกาส) และเปนภูมิลัทธะ (ไดภูมิ)
ในอุปปนนะเหลานั้น สิ่งที่นับไดวาประกอบพรอมดวยความ
เกิดขึ้นความทรุดโทรมและความแตกดับไปทั้งปวง ชื่อวาวัตตมานุปปนนะ-เกิดขึ้นโดยยังเปนไปอยู
กุศลอกุศลที่เสวยรสอารมณแลวดับไป อันเรียกไดวา อนุภูตาปคตะ-เสวยแลวปราศไปก็ดี กุศลอกุศลอันเปนสังขตะที่เหลือ ที่ถึง
ลักษณะ ๓ มีความเกิดขึ้นเปนตนโดยลําดับแลวดับไป อันนับเปน
ภูตากคตะ - มีแลวปราศไปก็ดี (รวม) ไดชื่อวา ภูตาปคตุปปนนะเกิดขึ้นโดยมีแลวปราศไป
กรรมที่กลาวโดยนัยวา "กรรมทั้งหลายเหลานั้นใด เปนกรรม
ที่บุคคลนั้นทําไวในปางกอน" ดังนี้เปนตน แมเปนกรรมอดีต ก็ชื่อ
วา โอกาสกตุปปนนะ-เกิดขึ้นโดยทําโอกาส เพราะหามวิบากอื่นแลว
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ทําโอกาสแกวิบากของตนตั้งอยู และนัยเดียวกันนั้น วิบากอันมีโอกาส
ที่กรรมทําใหแลว แมเปนวิบากที่ยังไมเกิดขึ้น ก็ชอื่ วา โอกาสกตุปปนนะ- เกิดขึ้นโดยมีโอกาสที่กรรมทําให เพราะเมื่อโอกาสอันกรรม
ทําใหแลวอยางนั้นก็เปนอันเกิดขึ้นแนนอน
อกุศลที่ยั่งมิไดถอนขึ้นในภูมิทั้งหลายนั้น ๆ ชื่อวา ภูมิลทั ธุปปนนะ-เกิดขึ้นโดยไดภูมิ
[ภูมิแลภูมิลัทธะตางกัน]
อนึ่ง ในขอนี้ พึงทราบความตางกันแหง (คําวา) ภูมิ แลภูมิลัทธะ ก็ปญ
 จขันธที่เปนไปในภูมิ ๓ อันเปนอารมณของวิปสนา ชื่อ
วาภูมิ กิเลสชาตที่เปนไปโดยเกิดขึ้น ในขันธทั้งหลายนั้น ชื่อวา ภูมิลัทธะ เพราะภูมินั้นนับวาเปนอันกิเลสชาตนั้นได เหตุนั้นแล กิเลสชาตนั้นจึงไดเรียกวา ภูมิลัทธะ-ไดภูมิ
แตวาภูมินั้น มิใชไดดวย (ทําให) เปนอารมณ จริงอยู เพราะ
ปรารภขันธทั้งหลายแมเปนอดีตอนาคตทั้งปวง และขันธของพระ
ขีณาสพทั้งหลาย แมเปนขันธที่ทานกําหนดรูแลว โดย (ทําให) เปน
อารมณ กิเลสทั้งหลายยอมเกิดขึ้นได ดุจกิเลสอันเกิดขึ้นแกโสไรยเศรษฐีและนันทมาณพเปนตน เพราะปรารภขันธของพระมหากัจจานะ
และพระอุบลวรรณาเปนอาทิฉะนั้น อนึ่ง ผิวา กิเลสชาต (ที่เปน
ไปในสันดานผูอื่น) นั้น จะพึงไดชื่อวาเปนภูมิลัทธะไซร ใคร ๆ ก็
*

* อุปฺปตฺติรห รห นี้ เขาใจวาเปน รห ธาตุ ในความ ถึง ไป เปนไป
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ไมพึงละมูลแหงภพได เพราะกิเลสชาต (ในสันดานผูอื่น) นั้น ไมเปน
สิ่งที่ตนจะพึงละได
แตภูมิลัทธะ-กิเลสชาตไดภูมิ (นั้น) พึงทราบ (วาได) โดย
เปนวัตถุ (คือเปนที่เกิด) ความวา ขันธทั้งหลายที่ยังมิไดกําหนดรู
ดวยวิปสนาเกิดขึ้นในภพใด ๆ จําเดิมแตความเกิดขึ้น (แหงขันธเหลา
นั้น) ในภพนั้น ๆ กิเลสชาตอันเปนมูลแหงวัฏฏะก็นอนเนื่องอยูใน
ขันธทั้งหลายนั้น กิเลสชาตนั้น พึงทราบวา เปนภูมิลัทธะ-ไดภูมิ
โดยอรรถคือยังละไมได อนึ่ง ในขันธทั้งหลายที่เปนภูมินั้น กิเลส
ทั้งหลายที่นอนเนื่องอยูโดยอรรถคือยังละไมได ในขันธทั้งหลายใด
ของบุคคลใดมีอยู ขันธทั้งหลายนั้นของ ๆ ผูอื่นหาเปนวัตถุไม อนึ่ง
อดีตขันธทั้งหลายเทานั้น เปนวัตถุแหงกิเลสทั้งหลายที่นอนเนื่องอยู
โดยยังละไมไดในอดีตขันธทั้งหลาย ขันธนอกนี้หาเปนวัตถุไม ใน
อนาคตขันธเปนตนก็นัยนี้ นัยเดียวกันนั้น กามาวจรขันธทั้งหลาย
เทานั้น เปนวัตถุแหงกิเลสทั้งหลายที่นอนเนื่องอยูโดยยังละไมไดใน
กามาวจรขันธทั้งหลาย ขันธนอกนี้หาเปนวัตถุไม ในรูปาวจรขันธ
และอรูปาวจรขันธทั้งหลายก็นัยนี้
สวนในพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเปนตน กิเลสชาตอันเปน
มูลของวัฏฏะนั้น ๆ ในขันธทั้งหลายของพระอริยบุคคลใด ๆ ทานละ
ไดแลวดวยมรรคนั้น ๆ ขันธทั้งหลายนั้น ๆ ของพระอริยบุคคลนั้น ๆ
จึงไมไดชื่อวาภูมิ เพราะไมเปนวัตถุแหงกิเลสที่เปนมูลของวัฏฏะ
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ทั้งหลายนั้น ๆ ซึ่งทานละไดแลว
เพราะกิเลสที่เปนมูลของวัฏฏะทั้งหลาย บุถุชนยังละไมไดโดย
ประการทั้งปวง กรรมที่บถุ ุชนทําทุกอยางจึงเปนกุศลหรืออกุศล วัฏฏะ
ของบุถุชนนั้นยอมหมุนไป เพราะปจจัยคือกรรมและกิเลสดังนี้
กิเลสชาตที่เปนมูลของวัฏฏะนั่นของบุถุชนนั้น หาควรกลาววา
"มันนอนเนื่องอยูในรูปขันธเทานั้น มิไดนอนเนื่องอยูในขันธอื่น มี
เวทนาขันธเปนตน ฯลฯ หรือวาเปนมันนอนเนื่องอยูในวิญญาณขันธ
เทานั้น มิไดนอนเนื่องอยูในขันธอื่นรูปในขันธเปนตน" ดังนี้ไม
เพราะอะไร ? เพราะมันนอนเนื่องอยูในขันธทั้ง ๕ โดยไมแปลกกัน
ขอนี้มีอุปมาอยางไร ? อุปมาเหมือนรสดินเปนอาทิในตนไม เหมือน
อยางวา เมื่อตนไมใหญตั้งทับพื้นดิน อาศัยรสดินและรสน้ํา เพราะมี
รสดินและรสน้ํานั้นเปนปจจัย ก็เจริญดวยราก ลําตน กิ่งนอย กิ่งใหญ
หนอ (หรือกระโดง) ใน ดอก และผล (จน) เต็มฟา สืบเชื้อสาย
ตนไมโดยสืบเนื่องตอกันแหงพืชตั้งอยูชั่วกัลปาวสาน รสดินเปนตนนั้น
หาควรกลาววา "มันซาบอยูในรากเทานั้น มิไดซาบอยูในอวัยวะอื่น
มีลําตนเปนอาทิ ฯลฯ หรือวามันซาบอยูในผลเทานั้น มีไดซาบอยู
ในอวัยวะอื่นมีรากเปนตน ดังนี้ไม เพราะอะไร ? เพราะมันซาบอยู
ในอวัยวะของตนไมมีรากเปนตนทั้งหมดแล ฉันใด
อนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษลางคนผูเบื่อหนายในดอกและผลเปนตน
ของไมตนนั้นนั่นแหละ พึงตอกเงี่ยพิษชื่อ มัณฑูกกัณฏกะ (เงี่ยง
กระเบน ?) เขาทั้ง ๔ ทิศ ทีนี้ไมตนนั้นถูกสัมผัสพิษนั้นตองเอาแลว ก็
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มาถึงซึ่งความมีอันไมผลิตผลเปนธรรมดา ไมพึงอาจยังความสืบตอให
เกิดไดอีก เพราะรสดินและรสน้ําสิ้นแรงเสียแลวฉันใด กุลบุตรผูเบื่อ
หนายในขันธปวัติ (ความหมุนไปแหงขันธ) ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอม
เริ่มการเจริญมรรค ๔ ขึ้นในสันดานของตน เหมือนการประกอบพิษ
เขาในตนไมทั้ง ๔ ทิศแหงบุรุษนั้น ทีนี้ขันธสันดานนั้นของกุลบุตรนั้น
อันสัมผัสพิษคือมรรค ๔ นั้นถูกตองเอาแลว ก็เปนสันดานมีความแตก
ออกไปแหงกรรมทั้งปวงมีกายกรรมเปนตน โดยเขาถึง (คือกลายเปน)
ภาวะสักวากิริยา มาถึงซึง่ ความมีอันไมเกิดในภพใหมตอไปเปนธรรมดา
ไมอาจยังความสืบตอไปในภพใหเกิดได เพราะกิเลสอันเปนมูลของ
วัฏฏะทั้งหลายสิ้นแรงแลวโดยประการทั้งปวง เพราะดับไปแหงวิญญาณ
ดวงสุดทาย ก็เปนผูไมมีเชื้อดับสนิทสิ้นเชิง ดุจไฟสิ้นเชื้อดับไปฉะนั้น
ความตางกันแหงภูมิและภูมิลัทธะ พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้
[อุปปนนะอีก ๔]
อีกนัยหนึ่ง ยังมีอุปปนนะ ๔ ประการอีกอยางหนึ่ง โดยเปน
สมุทาจาระ (เปนไปอยู) เปนอารัมมณาธิคหิตะ (ไดอารมณไว) เปน
อวิกขัมภิตะ (มิไดขมไว) และเปนอสมูหตะ (ยังมิไดถอนขึ้น)
ในอุปปนนะ ๔ นั้น สมุทาจารุปปนนะ-เกิดขึ้นโดยเปนไปอยู
ก็คือวัตตมานุปปนนะ (ในนัยกอน) นั่นเอง
สวนวากิเลสชาต ที่แมยังไมเกิดขึ้นในเพราะอารมณที่มาสูคลอง
ทวารมีจักษุเปนตนในตอนแรก ก็เรียกไดวาอารัมมณาธิตหิตุปปนนะ-
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เกิดขึ้นโดยไดอารมณไว เพราะเหตุที่ไดอารมณไวนั่นเอง มันจะ
เกิดขึ้นเปนแนในตอนหลัง ดุจกิเลสชาตที่เกิดขึ้นแกพระมหาติสสเถระ
ผูเที่ยวบิณฑบาตอยูในหมูบานกัลยาณคาม เพราะเห็นรูปที่เปนวิสภาค
เขาฉะนั้น
กิเลสชาตที่มิไดขมไดดวยอํานาจสมถะและวิปสนาอยางใดอยาง
หนึ่ง แมยังมิไดขึ้นสูจิตตสันตติ ก็ไดชื่อวาอวิกขัมภิตุปปนนะ-เกิด
ขึ้นโดยมิไดขมไว เพราะไมมีเหตุที่จะปองกันความเกิดขึ้น (ของมันได)
แตแมขมไดดวยอํานาจสมถะและวิปสนาแลว ก็เรียกไดวา
อสมูหตุปปนนะ-เกิดขึ้นโดยยังมิไดถอนขึ้น เพราะเหตุที่ยังมิไดถอน
ขึ้นดวยอริยมรรค ก็ยังไมลวงความมีอันเกิดเปนธรรมดาไปได ดุจ
กิเลสชาตที่เกิดขึ้นแกพระเถระผูไดสมาบัติ ๘ ซึง่ กําลัง (เหาะ) ไปทาง
อากาศ เพราะไดยินเสียงขับรองของมาตุคามผูเก็บดอกไมอยูที่ตนไมดอกในปาใกล (บา) พลางรองเพลงดวยเสียงอันไพเราะอยูฉะนั้น
อันอารัมมณาธิคหิตุปปนนะ อวิกขัมภิตุปปนนะ และอสมูหตุปปนนะ ทั้ง ๓ ประการนั่น พึงทราบวาถึงซึ่งความสงเคราะห (คือ
รวมเขาได) กับภูมิลัทธะนั่นเอง ในอุปปนนะมีประเภทดังกลาวมาดัง
นี้นั้น อัปปนนะ ๔ ประการ กลาวคือ วัตตมานุปปนนะ ภูตาปคตุปปนนะ โอกาสกตุปปนนะ สมุทาจารุปปนนะ นัน่ ใด อุปปนนะ ๔
นั้น หาเปนสิ่งที่ญาณอะไรสักอยางจะพึงละไม เพราะมิใชสิ่งที่มรรค
*

* ฉบับพมาเปน กัลยาณิคาม มหาฎีกาวา หมูบานนัน้ อยูในโรหณะบริเวณ ไดชื่ออยางนั้น
เพราะเปนถิ่นเกิดของหญิงงามทั้งหลาย
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พึงกําจัด สวนอปปนะ (๔) กลาวคือภูมิลัทธุปปนนะ อารัมมณาธิคหิตุปปนนะ อวิกขัมภิตุปปนนะ และอสมูหตุปปนนะนั่นใด
อุปปนนะ (๔) นั้นทั้งหมด เปนสิ่งที่ญาณพึงละ เพราะเหตุที่โลกิยญาณและโลกุตรญาณนั้น ๆ ยอมยังความเปนอุปปนนะนั้น ๆ แหง
อุปปนนะ ๔ นั้น ใหเสื่อมสิ้นไป เกิดขึ้นแล
บัณฑิตควรทราบการละธรรมทั้งหลายที่ญาณไรพึงละดวย ใน
ญาณทัสนวิสุทธินี้ ดังกลาวมาฉะนี้
[กิจในอริยสัจ]
ขอวา "และควรทราบกิจมีปริญญากิจเปนตน ที่ทานกลาว (วา
มีขึ้น) ในกาลที่ตรัสรูตามสภาพทุกประการ" ความวา กิจ ๔ ๆ มี
ปริญญากิจเปนตนนั่น คือปริญญา-กําหนดรู ปหาน-ละ สัจฉิกิริยา
-ทําใหแจง ภาวนา-ทําใหมีขึ้น ที่ทานกลาว (วามีขึ้น) โดยขณะ
เดียวกัน ในญาณ ๔ นัน้ แตละญาณ ในกาลที่ตรัสรูสัจจะ กิจเหลานั้น
บัณฑิตควรทราบตามสภาพ
[มรรคญาณทํากิจเหมือนตะเกียง]
แทจริง ขอนี้พระโบราณจารยทั้งหลายก็ไดกลาวไววา "ประทีป
*

* มหาฎีกาอธิบายวา โลกุตรญาณยอมละกิเลสที่โลกิยญาณละไวกอนตามกําลังนัน่ เอง (หมาย
ความวาโลกิยญาณและไวยังไมขาดสิ้น โลกุตรญาณละซ้าํ อีกใหเปนสมุจเฉทไป) ดวยเหตุนี้ ทาน
จึงใสโลกิยญาณไวดวย
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ยอมทํากิจ ๔ อยางโดยขณะเดียวกันไมเที่ยงไมหลัง คือเผาไส ทําลาย
มืด ไขแสง กินน้ํามัน ฉันใด มรรคญาณก็ตรัสรูสัจจะ ๔ โดยขณะ
เดียวกันไมกอนไมหลัง ฉันนั้นเหมือนกัน คือรูทกุ ขดวยปริญญาภิสมัย
(รูโดยกําหนดรู) รูสมุทัยดวยปหานาภิสมัย (รูโ ดยละ) รูมรรคดวย
ภาวนาภิสมัย (รูโดยทําใหมีขึ้น) รูนโิ รธดวยสัจฉิกิริยาภิสมัย (รูโดย
ทําใหแจง) ถามวา "มีอธิบายอยางไร ?" ตอบวา "มีอธิบายวา
พระโยคาวจรทํานิโรธใหเปนอารมณแลว ยอมถึง คือยอมเห็น ยอมรูแจง
ซึ่งสัจจะทั้ง ๔ ได" ดังนี้ จริงอยู แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัส
พระพุทธพจนนี้ไววา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดเห็นทุกข ผูนั้นยอม
เห็นแมทุกขสมุทัย ยอมเห็นแมทุกขนิโรธ ยอมเห็นแมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดวย" ดังนี้เปนตน พระพุทธพจนทั้งสิ้น (ในสูตรนี้) บัณฑิต
ควรทราบ (โดยตลอด) แมคําบาลีอื่นอีกก็กลาวไววา "ญาณยอม
มีแกผูถึงพรอมดวยมรรค ญาณนั่นเปนญาณแมในทุกข ญาณนั่นเปน
ญาณแมในทุกขสมุทัย ญาณนั่นเปนญาณแมในทุกขนิโรธ ญาณนั่น
เปนญาณแมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา" ดังนี้
พึงทราบการประเทียบอุปมาในขออุปมานั้นดังนี้คือ มรรคญาณ
ยอมกําหนดทุกข อุปมาดังประทีปเผาไส ยอมละสมุทัย ดังประทีป
ทําลายมืด ยอมยังมรรคกลาวคือธรรมมีสัมมาสังกัปปะเปนตน ใหมีขึ้น
๑

๒

๓

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๗
๒. คือยกเอาอริยสัจตอไปเปนตนขอทีละขอ เชนวา ผูใดเห็นทุกขสมุทยั ผูนั้นยอมเห็นทุกข...
๓. ขุ. ป. ๓๑/๑๗๔
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โดยความเปนปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนอาทิ ดังประทีปไขแสง ยอมทํา
นิโรธคือความสิ้นไปแหงกิเลสใหแจง ดังประทีปกินน้ํามัน (ใหสิ้นไป)
[มรรคญาณทํากิจดังดวงอาทิตย]
อีกนัยหนึ่ง ดวงอาทิตยอุทัยขึ้น ยอมทํากิจ ๔ อยางพรอมกับ
ความปรากฏ (ดวง) ไมกอ นไมหลัง คือทําสิ่งที่เปนรูปทั้งหลายให
กระจาง กําจัดความมืด สองแสง ยังความเย็นใหระงับ ฉันใด มรรคญาณ...ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ ยอมตรัสรูนิโรธดวยสัจฉิกิริยาภิสมัย
แมในขออุปมานี้ ก็พึงทราบการประเทียบอุปมาดังนี้วา มรรคญาณ
ยอมกําหนดรูทุกข ดังดวงอาทิตยทําสิ่งที่เปนรูปทั้งหลายใหกระจาง
ละสมุทัย ดังดวงอาทิตยกําจัดมืด ยังมรรคใหมีขึ้นโดยความเปนปจจัย
มีสหชาตปจจัยเปนตน ดังดวงอาทิตยสองแสง ทํานิโรธคือความระงับ
ไปแหงกิเลสใหแจง ดังดวงอาทิตยยังความเย็นใหระงับฉะนั้น
[มรรคญาณทํากิจดังเรือสินคา]
อีกนัยหนึ่ง เรือยอมทํากิจ ๔ อยางโดยขณะเดียวกันไมกอนไม
หลัง คือละฝงในไป ตัดกระแส (สายน้ํา) นําสินคาไป ไปสูฝงนอก
ฉันใด มรรคญาณ... ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ฯลฯ ยอมทํานิโรธใหแจงดวย
*

* อปฺเปติ มหาฎีกาแกเปน ปปฺโปติ-ถึง แตถาแปลวา ถึง ความก็วิปริตไป เพราะการละ
ฝงนี้ กับการถึงฝงโนน จะมีในขณะเดียวกันหาไดไม ในที่นี้จึงแปลวา ไปสู ความพอเปนไปได
ละฝงนี้ ตัดกระแสน้ํา นําสินคา ไปสูฝงนอก มีไดในขณะเดียวกัน
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สัจฉิกิริยาภิสมัย แมในขออุปมานี้ก็พึงทราบการประเทียบอุปมาดังนี้
คือมรรคญาณยอมกําหนดรูทุกข ดังเรือละฝงในไป ยอมละสมุทัย
ดังเรือตัดกระแสน้ํา ยอมยังมรรคใหมีขึ้นโดยความเปนปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนตน ดังเรือนําสินคาไป ยอมทํานิโรธอันเปนฝงนอกใหแจง
ดังเรือไปสูฝงนอกฉะนั้น
[รูแจงอริยาสัจดวยอาการ ๑๖]
ก็แล เมื่อมรรคนั้นมีญาณอันเปนไปดวยอํานาจกิจ ๔ อยางโดย
ขณะเดียวกัน ในกาบที่ตรัสรูสัจจะ ดังกลาวมานี้ สัจจะนี้ ๔ นั่นยอม
เปนเอกปฏิเวธ (มีอาการที่จะพึงรูแจงเปนอันเดียวกัน) โดยอรรถคือ
ความเปนอยางนั้น (คือเปนจริง) ดวยอาการ ๑๖ ดังบาลีวา "สัจจะ ๔
เปนเอกปฏิเวธ โดยอรรถคือความเปนอยางนั้น อยางไร ? สัจจะ ๔
เปนเอกปฏิเวธโดยอรรถคือความเปนอยางนั้นดวยอาการ ๑๖ คืออรรถ
คือบีบคั้น อรรถคือเปนสิ่งถูกปรุงแตงขึ้น อรรถคือเรารอน อรรถ
คือเปลี่ยนแปลงไป (๔ นี้) เปนอรรถ คือความเปนอยางนั้นแหงทุกข
อรรถคือประมวลเขาไว อรรถคือกอเหตุเขาไว อรรถคือผูกเขาไว
อรรถคือขัดวางไว (๔ นี)้ เปนอรรถคือความเปนอยางนั้นแหงสมุทัย
อรรถคือออกไปเสีย อรรถคือทิ้งไปเสีย อรรถคือเปนสิ่งไมถูกปรุงแตง
อรรถคือเปนสิ่งไมตาย (๔ นี้) เปนอรรถคือความเปนอยางนั้นแหง
นิโรธ อรรถคือปลอยไป อรรถคือเปนเหตุ อรรถคือเปนดวงตา
อรรถคือเปนอธิบดี (๔ นี)้ เปนอรรถคือความเปนอยางนั้นแหงมรรค
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สัจจะ ๔ สงเคราะห (คือรวม) เขาเปนหนึ่ง โดยอรรถคือความเปน
อยางนั้นดวยอาการ ๑๖ เหลานี้ สิ่งใดสงเคราะหเขาเปนหนึ่งได สิ่งนั้น
ก็เปนเอกัตตะ (คือเปนอันเดียว) สิ่งใดเปนเอกัตตะ ก็ยอมรูแจงสิ่งนั้น
ดวยญาณอันเดียวได เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงเปนเอกปฏิเวธ"
ดังนี้
ในขอนั้น หากมีคําถามวา "โดยที่อรรถ (คืออาการ) อื่น ๆ
อีก เชนความเปน (ดัง) โรค ความเปน (ดัง) ฝ แหงสัจจะมีทุกขสัจเปนตนมีอยู เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไฉนทานจึงกลาวอรรถแต (สัจจละ) ๔ เทานั้น ?" ในขอนี้ ขาพเจาทั้งหลายขอแกวา เพราะอรรถ
(ในสัจจะหนึ่ง) ปรากฏชัดไดดวยอํานาจการเห็นสัจจะอื่น ดวยวา
สัจจญาณ ทานกลาวไวโดยมีสัจจะแตละขอละเปนอารมณ โดยนัยวา
"ในญาณเหลานั้น ญาณในทุกขเปนไฉน ปญญา ความรูทั่วอันใด
ปรารภทุกขเกิดขึ้น (ความรูนั้นชื่อวาญาณในทุกข) " ดังนี้เปนตนก็มี
กลาวไวโดยความที่ทําสัจจะหนึ่งใหเปนอารมณ สําเร็จกิจในสัจจะที่
เหลือดวย โดยนัยวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูในเห็นทุกข ผูนั้นยอม
เห็นแมทุกขสมุทัยดวย " ดังนี้เปนตนก็มี ในการเห็นสัจจะ ๒ นัยนั้น
เมื่อใด พระโยคาวจรทําสัจจะแตละขอใหเปนอารมณ เมื่อนัน้ เพราะ
๑

๒

๓

๔

๑. ขุ. ป. ๓๑/๔๕๒
๒. ในประโยคนี้ คํา ยทา ตนประโยค ไมเห็นทางจะแปลใหไดความอยางไรเลย สันนิษฐานวา
เปน ยโต พอแปลใหไดความไดดังที่แปลไวนี้
๓. ขุ. ป. ๓๑/๑๗๔
๔. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๗๔
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เหตุที่ทุกขนั้น อันสมุทัยมีการประมวลเขาไวเปนลักษณะ ประมวลไว
ปรุงแตงไว รวมกองไว อรรถคือความเปนสิ่งถูกปรุงแตงแหงทุกขสัจ
ซึ่งแมโดยสภาพมีการบีบคั้นเปนลักษณะในอันดับแรกนั้น ก็ปรากฏชัด
ดวยการเห็นสมุทัยสัจ อนึ่ง เพราะเหตุที่มรรคเปนธรรมนําไปเสียซึ่ง
ความเรารอนดวยอํานาจกิเลส เปนธรรมเย็นสนิท อรรถคือความเรารอนแหงทุกขสัจนั้น ก็ยอมปรากฏชัดไดดวยการเห็นมรรคสัจ ดังความ
เปนหญิงไมสวยแหงนางสุนทรี ปรากฏชัดแกทานนันทะ ดวยได (เคย)
เห็นนางอัปสรฉะนั้น อนึ่ง อรรถคือความเปลี่ยนแปลงไปแหงทุกขสัจ
ก็ยอมปรากฏชัดไดดวยการเห็นนิโรธสัจ อันมีความไมเปลี่ยนแปลง
เปนธรรมดาแล คําที่จะตองกลาวแก (อะไรอีก) ในขอนี้ไมมีแท
นัยเดียวกันนั้น อรรถคือการกอเหตุแหงสมุทัยสัจ ซึ่งแมมีการ
ประมวลเขาไวเปนลักษณะโดยสภาพ ก็ยอมปรากฏชัดไดดวยการเห็น
ทุกขสัจ ดังความเปนตนเหตุความเจ็บปวยแหงของกิน ปรากฏชัดได
ดวยการเห็นความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเพราะของกินที่แสลงฉะนั้น อรรถ
คือผูกไวแหงสมุทัยสัจ ก็ปรากฏชัดดวยการเห็นนิโรธสัจอันเปนธรรม
ปราศจากเครื่องผูก อนึ่ง อรรถคือขัดขวางไวแหงสมุทัยสัจ ก็ปรากฏ
ชัดไดดวยการเห็นมรรคสัจอันเปนธรรมปลอยไป แล
นัยเดียวกันนั้น อรรถคือการทิง้ ไปแหงนิโรธ ซึ่งแมมกี ารออก
ไปเปนลักษณะ ก็ยอมปรากฏชัดไดดว ยการเห็นสมุทัยสัจอันเปนธรรม
*

* เพราะอรรถคืออาการแหงสัจจะหนึ่ง ยอมปรากฏชัดดวยการเห็นอรรถที่ตรงกันขามของสัจจะ
อื่นไดทุกขอไป (?)
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ไมมีการทิ้งไป อรรถคือเปนสิ่งไมถูกปรุงแตงแหงนิโรธสัจ ก็ปรากฏ
ชัดดวยการเห็นมรรคสัจ เพราะมรรคเปนธรรมที่โยคาวจรผูนี้ไมเคย
เห็นมาเลยในสงสารอันมีเบื้องตนเบื้องปลายที่รูไมได อนึ่งเลา มรรค
นั้นก็ยังเปนสังขตธรรมแม เพราะเปนธรรมยังเปนไปกับปจจัย เหตุนั้น
ความที่นิโรธสัจอันเปนธรรมหาปจจัยมิไดเปนอสังขตธรรม จึงเห็นชัด
ยิ่งนัก อนึ่ง อรรถคือเปนสิ่งไมตายแหงนิโรธนั้น ก็ปรากฏชัดไดดวย
การเห็นทุกขสัจ เพราะทุกขเปนพิษ (ที่ทําใหตาย) นิพพาน (คือ
นิโรธ) ไมตาย แล
นัยเดียวกันนั้น อรรถคือเปนเหตุแหงมรรคสัจ ซึ่งแมมีการ
ปลอยไมเปนลักษณะ ยอมปรากฏชัดดวยการเห็นสมุทัยสัจ โดยหยั่ง
เห็นวา "สมุทัยนี้มิใชเหตุ มรรคนี้เปนเหตุแหงการถึงนิพพาน" อรรถ
คือเปนดวงตกแหงมรรคสัจ ก็ปรากฏชัดไดดวยการเห็นนิโรธสัจ (ซึ่ง
เปนธรรมสุขุมลุมลึกยิ่งนัก) ดุจความใสแหงจักษุปรากฏชัดแกคนผู
เห็นรูปทั้งหลายที่ละเอียดอยางยิ่งได โดยหยั่งรูวา "ตาของเราใสนะ"
อรรถคือเปนอธิบดีแหงมรรคสัจ ก็ปรากฏชัดไดดวยการเห็นทุกขสัจ
ดุจความโอฬารแหงอิสรชน ปรากฏชัดดวยการเห็นคนเข็ญใจผูอาดูร
อยูดวยโรคมากอยาง ฉะนั้นแล
ในมรรคญาณนิเทศนี้ เปนการกลาวอรรถของสัจจะขอละ ๔ ๆ
โดยความที่อรรถอันหนึ่ง ปรากฏชัดดวยอํานาจเปนลักษณะของตน และ
*

* ปาฐะพิมพไวเปน เอเกกสฺส เขาใจวาคลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน เอกสฺส ปาฐะมหาฎีกาก็เปน
เอกสฺส เหมือนกัน เพราะไดความตรงกับความที่กลาวมาแลว หมายถึงอรรถอันแรกของสัจจะนั้น ๆ
ไดแก ปฬน อายูหน นิสฺสรณ นิยยฺ าน
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อรรถ ๓ นอกนั้น ปรากฏชัดดวยอํานาจการเห็นสัจจะขออื่น ดังกลาว
มาฉะนี้ แตในขณะมรรค (เกิด) อรรถทั้งสิ้นนั่น ยอมถึงปฏิเวธดวย
ญาณอันมีกิจ ๔ ในทุกขสัจเปนตนอันเดียวเทานั้น แล
สวนนักพูดเหลาใด ตองการ (ใหเปน) นานาภิสมัย (รูอ ริยสัจ ๔ ดวยญาณตาง ๆ กัน) คําตอบนักพูดเหลานั้น ทานกลาวไวใน
คัมภีรกถาวัตถุ ในอภิธรรมปฎกแลวละ
[กิจ ๔ ในอริยสัจ]
บัดนี้ กิจ ๔ มีปริญญากิจเปนตนเหลาใด อันพระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสไว ในกิจเหลานั้น
ปริญญามี ๓ อยาง แมปหานะ แมสัจฉิกริ ิยาก็อยาง
นั้น (คือมี ๓ เหมือนกัน) ภาวนา ทราบเฉพาะวา
มี ๒ พึงทราบวินิจฉัยในกิจเหลานั้น
[ปริญญากิจ]
ขอวา "ปริญญามี ๓ อยาง " ความวา ปริญญามี ๓ อยางดังนี้
คือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา
[ญาตปริญญา]
ในปริญญา ๓ นั้น ความกําหนดรูที่ทานแสดงขึ้นตนวา "อภิญญาปญญา (ปญญารูอภิญไญยธรรม ?) ชื่อวาญาณ โดยอรรถวา รู "
*

* ขุ. ป. ๓๑/๑๒๗

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 257

ดังนี้แลว กลาวโดยสังเขปดังนี้วา "ธรรมทั้งหลายใด ๆ เปนธรรมที่
พระโยคาวจรรูดวยปญญาอันยิ่งแลว ธรรมทั้งหลายนั้น ๆ ก็เปนอันชื่อ
วา เธอรูแลว" โดยพิสดารตามนัย (พระพุทธวจนะ) วา "ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงพึงรูยิ่ง สิ่งทั้งปวงพึงรูยิ่งเปนไฉน ? ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนสิ่งพึงรูยิ่ง " ดังนี้เปนตน ชื่อวา ญาตปริญญา
(กําหนดรูดวยการรู) ความรูยิ่งซึ่งนามรูปพรอมทั้งปจจัย เปนภูมิ
หนึ่งโดยเฉพาะแหงญาตปริญญานั้น
[ตีรณปริญญา]
สวนความกําหนดรูที่ทานแสดงขึ้นตนวา "ปริญญาปญญา (ปญญา
รูปริญไญยธรรม) ชื่อวาญาณ โดยอรรถวาวิจารณ?" ดังนี้แลว กลาว
โดยสังเขปดังนี้วา "ธรรมทั้งหลายใด ๆ เปนธรรมอันพระโยคาวจร
กําหนดรูแลว ธรรมทั้งหลายนั้น ๆ ก็เปนอันชื่อวา เธอวิจารณแลว "
โดยพิสดารตามนัย (พระพุทธวจนะ) วา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวง
พึงกําหนดรู สิ่งทั้งปวงพึงกําหนดรูเปนไฉน ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จักษุเปนสิ่งพึงกําหนดรู" ดังนี้เปนตน ชื่อวา ตีรณปริญญา (กําหนด
รูดวยการวิจารณ) ความกําหนดรูอันเปนไปอยู๕ดวยอํานาจการวิจารณ
๑

๒

๓

๓

๔

๑. ขุ. ป. ๓๑/๖
๒. มหาฏีกาอธิบายวา เพราะไมเปนวิสัยแหงปริญญาอื่น
๓. ขุ. ป. ๓๑/๓๓
๔. ขุ. ป. ๓๑/๓๓
๕. ปาฐะวา ปวตฺตมานาย ราวะเปนลักษณกิริยา หรือเปนวิเสสนะของ ตสฺสา แตความที่ควร
เปนหาเปนอยางนั้นไม จึงเขาใจวาปาฐะคลาดเคลื่อน ที่ถูกจะเปน ปวตฺตมานา ดังที่แปลไวนนั้
นักศึกษาพิจารณาดูเถิด
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วาไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ตั้งแตกลาปสัมมสนะ (การพิจารณา
โดยสังเขปเขาเปนกลาป) จนถึงอนุโลม เปนภูมิหนึ่งโดยเฉพาะแหง
ตีรณปริญญานั้น
[ปหานปริญญา]
สวนความกําหนดรูที่ทานแสดงขึ้นตนวา "ปหานปญญา (ปญญา
รูละปหาตัพพธรรม) ชื่อวาญาณ โดยอรรถวาสละได" ดังนี้แลว
กลาวโดยสังเขป ดังนี้วา "ธรรมทั้งหลายใด ๆ เปนธรรมอันพระโยคาวจรละไดแลว ธรรมทั้งหลายนั้น ๆ ก็เปนอันชื่อวา เธอสละแลว"
เปนไปโดยนัยบาลีวา "ละนิจจสัญญาไดดวยอนิจจานุปสนา" เปนตน
ชื่อวา ปหารปริญญา (กําหนดรูดวยการละได) ความกําหนดรูตั้งแต
ภังคานุปสนาจนถึงมรรคญาณ เปนภูมิแหงปหานปริญญานั้น ปหานปริญญานี้ทานประสงคเอาในปริญญากิจนี้ หรือมิฉะนั้น เพราะเหตุวา
แมญาตปริญญาและตีรณปริญญา ก็มมี รรคเปนจุดหมายนั่นเอง หนึ่ง
เพราะเหตุวา พระโยคาวจรละธรรมเหลาใดได ธรรมเหลานั้นก็เปน
อันเธอไดรูแลว และวิจารณแลวโดยแนแท เพราะฉะนั้น พึงทราบ
เถิดวา โดยปริยายนี้ ปริญญาทั้ง ๓ ก็เปนกิจแหงมรรคญาณดวยกัน
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๑๒๘
๒. ปาฐะเปน วิตฺถารโต แตเมื่อเทียบกับความที่กลาวมาใน ๒ ปรากฏขางตน ความเชนนี้ทานใช
สงฺเขปโต มาทั้ง ๒ วาระ จึงสันนิษฐานวาปาฐะคลาดเคลื่อน ไดแกเปน สงฺเขปโต ดังแปลไวนั้น
สวน วิตกฺ ารโต ในวาระนี้ทา นไมใช ใช...อาทิยนปฺปวตฺตา เลยทีเดียว
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[ปหานกิจ]
ขอวา "แมปหานะก็อยางนั้น " ความวา แมปหานะก็มี ๓ อยาง
ดังปริญญาเหมือนกัน คือวิกขัมภนปหานะ ตทังคปหานะ สมุจเฉทปหานะ
[วิกขัมภนปหานะ]
ในปหานะ ๓ นัน้ การขมปจนิกธรรมทัง้ หลายมีนีวรณเปนตน
ไวดวยโลกิยสมาธินั้น ๆ ดุจขมสาหรายดวยหมอที่วาง (กด) ลงในน้ํา
ที่มีสาหราย อันใด อันนี้ชื่อววิกขัมภนปหานะ แตในบาลีกลาวแต
การขมนีวรณเทานั้น (วาเปนวิกขัมภนปหานะ) วา "อนึ่ง การละ
โดยขมนีวรณทั้งหลายไว แหงภิกษุผูเจริญปฐมฌาน " ดังนี้เปนตน
พึงทราบวาคําบาลีนั้น ทานกลาวเพราะการขมนีวรณนั้นเปนการปรากฏ
เพราะวานีวรณทั้งหลาย ยอมไมทวมทับจิตอยางรุนแรง ทั้งในตอน
กอนทั้งในตอนหลังแหงฌาน ธรรมอื่นมีวิตกเปนตนยอมรํางับแตใน
ขณะแนวแน (แหงทุติยฌานเปนตน) เทานั้น เพราะเหตุนั้น การขม
นีวรณจึงเปนการปรากฏ (แกคนอื่น)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. พึงสังเกตไวกอนวาในตําราเรียนนักธรรมของเรา เรียง ตทังคปหาน ไวเปนขอที่ ๑
๒. ขางเรามักเปรียบกันวา เหมือนเอาหินทับหญาไว
๓. ขุ. ป. ๓๑/๓๙
๔. มหาฎีกาขยายความา การขมนีวรณไดนั้น ปรากฏแมแกคนอื่น ๆ วา ทานผูนี้ไมมีจิตพยาบาท
ทานผูมีปราศจากถยมิทธะ เปนตน
๕. มหาฎีกาวา ตอนกอนฌาน คือตอนปฏิบัติเบื้องตนเพื่อบรรลุฌาน ตอนหลังฌาน คือตอนได
ฌานแลวไปขวนขวายกิจอื่น
๖. มหาฎีกาแถมวา พอออกแลวก็เปนไปอีก
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[ตทังคปหานะ]
สวนการละปหาตัพพธรรมนั้น ๆ ดวยองค คือญาณเปนอวัยวะ
แหงวิปสนานั้น ๆ โดยเปนปฏิปกษกัน (คือตรงกันขามกับธรรมที่จะ
พึงละ) ทีเดียว ดังละความมืดดวยประทีปที่ลุกโพลงในเวลากลางคือ
ฉะนั้น อันใด อันนี้ชื่อวาตทังคปหานะ ตทังคปหานะนี้คืออยางไร ?
[ตทังคปหานะตามเนววิสุทธิ]
อันดับแรก คือการละสักกายทิฏฐิดวยนามรูปปริเฉทญาณ
(กําหนดเห็นเปนแตนามรูป) ละอเหตุวิสมเหตุทิฏฐิ (ความเห็นวา
ไมมีเหตุ และเห็นวามีเหตุไมสม่ําเสมอ ) และมลทินคือความกังขา
ดวยปจจัยปริคหญาณ (กําหนดรูปจจัยของนามรูป) ละสมูหคาหะ
(ความถือวาเปนกองเปนกอน) วาเปนเราเปนของเรา ดวยกลาปสัมมสนญาณ (พิจารณาสังเขปเขาเปนกลาป) ละอมัคเคมัคคสัญญา
(ความสําคัญวาเปนทางในธรรมที่ไมใชทาง) ดวยมัคคคามัคคววัฏฐานญาณ (วิเคราะหรูทางและมิใชทาง) ละอุจเฉททิฏฐิดวยอุทยทัสนาญาณ
(เห็นความเกิด) ละสัสตทิฏฐิดวยวยทัสนญาณ (เห็นความเสื่อม)
ละสภเยอภยสัญญา (ความสําคัญวาไมนากลัวในสิ่งที่นากลัว) ดวย
ภยตุปฏฐานญาณ (เห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว) ละอัสสาทสัญญา
(ความสําคัญวาปญจขันธเปนของนาพอใจ ดวยอาทีนวทัสนาญาณ
๑

๒

๑. ปาฐะเปน ปฏิปกฺวเสนเนน เขาใจคลาดเคลื่อน ที่ถูกจะเปน...วเสเนว
๒. มีเหตุไมสม่ําเสมอ หมายความวา มีเหตุบางไมมีเหตุบาง เชนนั้นกระมัง

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 261

(เห็นโทษในปญจขันธ) ละอภิรติสัญญา (ความสําคัญวา นาอภิรมย
ในปญจขันธ) ดวยนิพพิทานุปสนาญาณ (คํานึงดวยความเบื่อหนาย)
ละอมุญจิตุกามภาวะ (ความเปนผูใครจะไมพนไป) ดวยมุญจิตุกัมยตาญาณ (คํานึงดวยใครจะพนไปเสีย) ละอัปปฏิสังขารนะ (ความไมคํานึง
หาทาง) ดวยปฏิสังขาญาณ (พิจารณาหาทาง) ละอนุเปกขนะ (ความ
ไมวางเฉย) ดวยอุเบกขาญาณ (วางเฉยในสังขาร) ละสัจจปฏิโลมคาหะ (ความยึดถือฝนสัจจะ) ดวยอนุโลมญาณ (อนุโลมแกสัจจะ)
[ตทังคปหานะตามแนวหาวิปสนา ๑๘]
หรืออนึ่ง ในมหาวิปสนา ๑๘ การละนิจจสัญญาดวยอนิจจานุปสนา ละสุขสัญญาดวยทุกขานุปสนา ละอัตตสัญญาดวยอนัตตานุปสนา
ละนันทิดวยนิพพิทานุปสนา ละราคดวยวิราคนุปสนา ละสมุทัยดวย
นิโรธานุปสนา ละอาทาน (ความถือไว) ดวยปฏินิสสัคคานุปสนา
(พิจารณาสลัดเสีย) ละฆนสัญญา (ความสําคัญวาเปนกลุมกอน) ดวย
ขยานุปสนา (พิจารณาเห็นความสิ้นไป) ละอายูหนะ (ความพอกพูน
เอาไว) ดวยวยานุปสนา (พิจารณาเห็นความเสื่อมไป) ละธุวสัญญา
(ความสําคัญวายั่งยืน) ดวยวิปริณามานุปสนา (พิจารณาเห็นความ
เปลี่ยนแปลง) ละนิมิต (ในสังขาร) ดวยอนิมิตตานุปสนา (พิจารณา
เห็นไมมีนิมิต คือเห็นไมเที่ยง) ละปณิธิ (ความปรารถนา) ดวย
อัปปณิหิตานุปสนา (พิจารณาเห็นไมนาปรารถนา คือเห็นทุกข) ละ
อภินิเวส (ความยึดมั่นวาเปนตัวตน) ดวยสุญญตานุปสนา (พิจารณา
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เห็นความวางเปลา คือเห็นอนัตตา) ละสาราทานาภินิเวส (ความยืด
มั่นดวยถือเอาวาเปนสาระ) ดวยอธิปญญาธรรมวิปสนา (ความเห็น
แจงในธรรมอันเปนอธิปญญา คือรูความแตกดับไมมีสาระ) ละสัมโมหาภินิเวส (ความยึดมั่นดวยลุมหลง คือสงสัยและรูผิด) ดวยยถาภูตญาณทัสนะ (ความรูความเห็นตามเปนจริง) ละอาลยาภินิเวส (ความ
ยึดมั่นดวยอาลัยในภพ) ดวยอาทีนวานุปสนา (พิจารณาเห็นโทษ)
ละอัปปฏิสังขา (ความไมพิจารณาหาทาง) ดวยปฏิสังขานุปสนา
(พิจารณาเห็นทาง) ละสังโยคาภินิเวส (ความยึดมั่นดวยพัวพนอยูใน
วัฏฏะ) ดวยวิวัฏฏานุปสนา (พิจารณาเห็นวิวัฏฏะ คือพระนิพพาน)
อันใด แมอนั นี้ก็เปนตทังคปหานเหมือนกัน
[อธิบายมหาวิปสนาลางขอ]
ในมหาวิปสนาเหลานั้น การละนิจจสัญญาเปนตนดวยมหาวิปสนา ๗ มีอนิจจานุปสนาเปนอาทิ เปนอยางไร การละนั้นไดกลาว
ไวในภังคานุปสนานิเทศแลวละ
สวนขอวา "ขยานุปสนา" ไดแกญาณแหงพระโยคาวจรผูทํา
ฆนวินิพโภค (แยกกลุมกอนออก) แลวเห็นความสิ้นไปอยางนี้วา
"มันไมเที่ยงโดยความวาสิ้นไป" การละฆนสัญญายอมมีไดดวยญาณนั้น
*

* ตามที่ใหขอ สังเกตการเรียงปหานะ ๓ ไวในเชิงอรรถ ๑ หนา ๒๕๙ วา ในตําราเรียนของเรา
เรียงตทังคปหานไวเปนขอที่ ๑ นั้น เมื่ออานอธิบายตทังคปหานนี้จบแลว ก็ควรสังเกตดวยวาอธิบาย
ตางจากตําราเรียนนักธรรมของเราอยางไร
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ขอวา "วยานุปสนา" ไดแกความที่เห็นความแตกดับแหงสังขาร
ทั้งหลาย โดยพิจารณาเห็นและโดย (นึกเห็น) ตามอยาง (อารมณที่
แตกดับแลว) นอมใจลงไปในนิโรธคือความแตกดับนั้นแหละ ที่กลาว
ไว (เปนคาถา) ดังนี้วา
การพิจารณาที่กําหนดอารมณทั้ง ๒ สวน (คือทั้งที่
เห็นแลวทั้งที่มิไดเห็น เพราะเปนอดีตอนาคต) วา
มีสภาพเปนอันเดียวกัน ตามอยางอารมณ (ปจจุบัน
ที่พจิ ารณาเห็น) คือความที่นึกนอมลงไปในนิโรธ
(คือความดับ) นัน่ แหละ ชื่อวา วยลักขณวิปสนา
(เห็นแจงในลักษณะเสื่อม )
การละความพอกพูนเอาไว ยอมมีไดดว ยวยานุปสนานั้น ดวยเมื่อพระ
โยคาวจรเห็นแจงอยูวา สังขารเหลานั้นก็มีความเสื่อมเปนธรรมดาอยู
อยางนั้น จิตก็ยอมไมนอมไปในอันพอกพูนไว
ขอวา "วิปริณามานุปสนา" ไดแกการเห็นความเปนไปเสียอยาง
อื่น ลวงเสียซึ่งขอที่กําหนดไวนั้น ๆ โดย (กําหนดไว) เปนกลาปมี
รูปสัตตกะ (หมวดรูป ๗) เปนตน หรือการเห็นความเปลี่ยนแปลงไป
ดวยอาการ ๒ คือชรา และมรณะ แหงสิ่งที่เกิดขึ้นแลว การละธุวสัญา
ยอมมีไดดวยวิปริณานุปสนานั้น
*

* ขุ. ป. ๓๑/๘๔ คาถานี้มมี าแลวในปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธินิเทศ บาทแรกเปน นฺวเยเนว
ในที่นี้เปน...นฺวเยน คลาดเคลื่อนไป อนึ่ง เครื่องหมายหัวตาปูคั่นประโยคหลังบาททายทั้งเกิน
เพราะอิติศัพทนั้น สรูปใน เอว ขางหลัง
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ขอวา "อนิมิตตานุปสนา" ก็คืออนิจจานุปสนานั่นเอง การละ
นิจจนิมิต (เครื่องหมายวาเที่ยง) จึงมีไดดวยอนิมิตตานุปสนานั้น
ขอวา "อัปปณิหิตานุปสนา" ก็คือทุกขานุปสนา การละความ
มุงหมายสุข คือปรารถนาสุข จึงมีไดดวยอัปปณิหิตานุปสนานั้น
ขอวา "สุญญตานุปสนา" ก็คืออนัตตนุปสนา การละความยึด
ถือวาอัตตามีอยู จึงมีไดดวยสุญญตานุปสนานน
ขอวา "อธิปญญาธรรมวิปสนา" ไดแกความเห็นแจงอันเปนไป
โดยรูอารมณมีรูปเปนตนแลว เห็นความแตกดับแหงอารมณนั้น และ
แหงจิตที่มีอารมณนั้นเปนอารมณดวย แลวถือเอาความวางเปลาดวย
อํานาจความแตกดับวา "สังขารทั้งหลายเทานั้นแตกดับ มรณะก็มีแก
สังขารทั้งหลาย (นั่นแหละ) บุคคลไร ๆ อื่นหามีไม" ที่กลาวไว
(เปนคาถา) ดังนี้วา
พิจารณา (รู) อารมณดวย แลวตามเห็นความแตก
ดับดวย ความปรากฏโดยความวางเปลาดวย (นั่น)
ชื่อวา อธิปญญาวิปสนา
ความเห็นแจงนั้น ทานเรียกวา "อธิปญญาธรรมวิปสนา" เพราะทํา
วิเคราะหวา "เปนอธิปญญาดวย เปนความเห็นแจงในธรรมทั้งหลาย
ดวย" การละสาราทานาภินิเวส ยอมมีไดดวยอธิปญญาธรรมวิปสนา
*

* ขุ. ป. ๓๑/๘๔ คาถานี้มมี าแลวในปฏิปทาญาณทัสนาวิสุทธินิเทส ควรดูเชิงอรรถในที่นั้น
ดวย (หนา ๑๒๙)
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นั้น เพราะเห็นดวยดีซึ่งความไมมีแหงนิจจสาระ และความไมมีแหง
อัตตสาระ
ขอวา "ยถาภูตญาณทัสนะ" ไดแกความกําหนดนามรูปพรอม
ทั้งปจจัย การละสัมโมหาภินิเวสอันเปนไปดวยอํานาจความสงสัยวา
"เราไดมีมาแลวในกาลอดีตหรือหนอ" เปนตน และดวยอํานาจความรู
ผิดวา "(สัตว) โลกเกิดมีขึ้นโดยพระอิศวร" เปนตน ไดดวยยถาภูตญาณทัสนะนั้น
ขอวา "อาทีนวานุปสนา" ไดแกญาณเห็นโทษในสังขารธรรม
ทั้งหลายมีภพทั้งปวงเปนตน อันเกิดขึ้นดวยอํานาจภยตุปฏฐานญาณ
การละอาลยาภินิเวสดวยเห็นวา "สิ่งอะไร ๆ ที่นาผูกพันหาปรากฏไม"
ยอมมีไดดวยอาทีนวานุปสนาญาณนั้น
ขอวา "ปฏิสังขานุปสนา" ก็ไดแกญาณพิจารณา (รู) การทํา
อุบาย (คือหาทาง) แหงความพนไป การละความไมพิจารณา ยอม
มีไดดวยปฏิสังขารญาณนั้น
ขอวา "วิวัฏฏานุปส นา" ไดแกสังขารุเบกขาญาณและอนุโลมญาณดวย เพราะในขณะนั้น จิตของพระโยคาวจรนั้น ทานกลาววา
ยอมถอยกลับ งอกลับ หมุนกลับจากสังขารทั้งปวง ดุจหยาดน้ําบน
ใบปทุมที่เอียงนิดหนอย ยอมไหลกลับฉะนั้น เหตุนั้น การละสังโยคาภินิเวส จึงมีไดดวยวิวัฏฏานุปสนานั้น หมายความวา การละกิเลสาภินิเวส (อภินิเวสคือกิเลส) มีกามสังโยคะเปนตน ยอมมีไดดวยความ
ไมหมุนไปแหงกิเลส (คือวากิเลสไมหมุนแลวก็เปนอันละกิเลสได ?)
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ตทังคปหานโดยพิสดาร พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้ สวนในบาลี
กลาวไวแตโดยสังเขปวา "ก็ตทังคปหาน ยอมมีแกพระโยคาวจร
ผูเจริญสมาธิอันเปนไปในสวนเจาะแทงซึ่งทิฏฐิ (ความเห็นผิด) ทั้ง
หลาย " ดังนี้
[สมุจเฉทปหาน]
สวนการละธรรมทั้งหลายมีสังโยชนเปนตน ดวยอริยมรรคญาณ
อยางที่มันหมุนไปอีกไมได ดุจการละ (คือการทําลายไป) แหงตนไมที่
ถูกสายฟาฟาด (ไมงอกอีก) อันใด อันนี้ชื่อวาสมุจเฉทปหาน ซึ่งบาลี
หมายเอากลาวไว (โดยสังเขป) วา "ก็สมุจเฉทปหาน ยอมมีแกพระ
โยคาวจรผูเจริญขยคามิมรรค (มรรคที่ใหถึงความสิ้นคือนิโรธ) อัน
เปนโลกุตระ "
ในปหานะ ๓ ตามที่กลาวมานี้ สมุเฉทปหานอยางเดียวเทานั้น
ทานประสงคเอาในปหานกิจนี้ แตเหตุใด แมวกิ ขัมภนปานและ
ตทังคปหานในสวนเบื้องตนของพระโยคีนั้น ก็มมี รรคนั้นเปนจุดมุง
หมายนั่นเอง เหตุนั้น พึงทราบเถิดวา โดยปริยายนี้ ปหานะทั้ง ๓
ก็เปนกิจแหงมรรคญาณดวยกัน เหมือนอยางวา แมสิ่งใดที่ทานผูปลง
๑

๒

๑. ขุ. ป. ๓๑/๘๙ มหาฎีกาวา นิพเพธภาคิยสมาธิ ก็คือวิปสนาสมาธิ (สมาธิในวิปส นา)
นั่นเอง
๒. ดวยคํานี้ แสดงวา ปหานะ ๒ ขางตนยังเปนโลกิยะ สมุจเฉทปหาน ทานแกลั้นเต็มที ปหานะ
๓. นี้ หากจะเขาใจเอาโดยสรูปวา วิกขัมภนปหาน เปนการละชั่วคราวดวยขมไว ตทังคปหาน ละ
ไดดว ยปฏิปกขยธรรมเปนอยาง ๆ สมุจเฉทปหาน ละขาดไดหมด ก็นาจะได (?)
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พระชนมพระราชาฝายปฏิปกษแลวไดราชสมบัติ กระทําไวกอนแตได
ราชสมบัติ สิ่งนี้ ๆ ทั้งปวง ก็กลาวไดวาพระราชาทรงกระทําเหมือนกัน
ฉะนั้น
[สัจฉิกิริยากิจ]
ขอวา "แมสัจฉิกิริยา (ก็อยางนั้น)" ความวา สัจฉิกิริยาแม
แยกเปน ๒ ฝาย คือโลกิยสัจฉิกิริยา โลกุตรสัจฉิกิริยา (แต) สําหรับ
โลกุตรสัจฉิกิริยาคงเปน ๓ อยาง โดยแตกตางดวยอํานาจทัสนะและ
ภาวนา
ในสัจฉิกิริยา ๒ นั้น การไดสมั ผัสฌานมีปฐมฌานเปนตน อัน
มาโดยนัยวา "เราเปนผูไดปฐมฌาน เราเปนผูเชี่ยวชาญในปฐมฌาน
ปฐมฌานอันเราทําใหแจงแลว " เปนตน ชื่อวา โลกิยสัจฉิกิริยา
คําวา "ผัสสนา - ไดสัมผัส" คือบรรลุแลว ไดถูกตองโดยญาณผัสสะ (คือรู) อยางประจักษวา "สิ่งนี้เราไดบรรลุแลว" จริงอยู พระ
บาลีก็หมายเอาความอันนี้แหละ จึงกลาวขึ้นตนวา "สัจฉิกิริยาเปนญาณ
โดยอรรถคือไดถูกตองดวยปญญา " แลวกลาวขยายความสัจฉิกิริยาวา
"ธรรมทั้งหลายใด ๆ เปนธรรมอันพระโยควจรไดทําใหแจงแลว
ธรรมทั้งหลายนั้น ๆ ก็เปนอันเธอไดถูกตองแลว " ดังนี้ อนึ่ง ธรรม
ทั้งหลายใด แมพระโยคาวจรมิไดทําใหเกิดขึ้นในสันดานตน (เหมือน
ดังฌานและมรรคผล) (เปนแต) รูดวยญาณอันมิไดมีผูอื่นสนับสนุน
๑

๒

๑-๒. ขุ. ป. ๓๑/๑๗๘
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อยางเดียว ธรรมทั้งหลายนั้นก็ชื่อวา เปนอันเธอไดทําใหแจงแลว
เหมือนกัน เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวง อันภิกษุพึงทําใหแจง " เปนอาทิ
คําบาลีแมอื่นอีกก็กลาวไววา "ภิกษุเห็นอยู (คือรูโ ดยประจักษอยู)
ยอมทําใหแจงซึ่งรูป ภิกษุเห็นอยู ยอมทําใหแจงซึ่งเวทนา ฯลฯ ซึ่ง
วิญญาณ ภิกษุเห็นอยูยอมทําใหแจงซึ่งจักษุ... ซึง่ ชรามรณะ ภิกษุ
เห็นอยูยอมทําใหแจงซึ่งพระนิพพานอันหยั่งลงสูอมตะ (คือเปนอมตธรรม) เหตุนนั้ ธรรมทั้งหลายใด ๆ เปนธรรมอันพระโยคาวจรทํา
ใหแจงแลว ธรรมทั้งหลายนั้น ๆ จึงชื่อวาเปนอันเธอไดถูกตองแลว
สวนการเห็นพระนิพพานในขณะแหงปฐมมรรค เปนทัสนาสัจฉิกิริยา (ทําใหแจงดวยทัสนะ-การเห็น ) การเห็นพระนิพพานในขณะ
แหงมรรคที่เหลือ เปนภาวนาสัจฉิกิริยา (ทําใหแจงดวยภาวนา-การ
ทําใหมีขึ้น) สัจฉิกิริยานั้นทั้ง ๒ อยาง ทานประสงคเอาในสัจฉิกิริยากิจนี้ เพราะฉะนั้น พึงทราบวาการทําใหแจงซึ่งพระนิพพานดวยอํานาจ
ทัสนะและภาวนาเปนกิจแหงญาณนี้
๑

๒

๓

๑. ขุ. ป. ๓๑/๕๐
๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๑
๓. มหาฎีกาอธิบายวา โสดาปตติมรรค ชื่อวา ทัสนะ เพราะเห็นพระนิพพานกอน และวา
โคตรภูญาณเห็นพระนิพพานกอนกวาโสดาปตติมรรคก็จริง แตวาโคตรภูตญาณนัน้ เห็นโดยเพียงทํา
พระนิพพานเปนอารมณ จึงไมเรียกวา ทัสนะ เพราะมิไดทํากิจทีพ่ ึงทํา
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[ภาวนากิจ]
ขอวา "ภาวนา ทราบเฉพาะวามี ๒" ความวา ภาวนา ประสงค
เอาภาวนา ๒ เทานั้น คือโลกิยภาวนา โลกุตรภาวนา ในภาวนา ๒
การยังศีล สมาธิ ปญญา ที่เปนโลกิยะใหเกิดขึ้น และการอบรมสันดาน
ดวยโลกิยศีลสมาธิปญญาเหลานี้ ชื่อวาโลกิยภาวนา การยังศีลสมาธิ
ปญญาที่เปนโลกุตระใหเกิดขึ้น และการอบรมสันดานดวยโลกุตรศีล
สมาธิปญญาเหลานั้น ชื่อวาโลกุตรภาวนา ในภาวนา ๒ นั้น ในญาณทัสนาวิสุทธินี้ทานประสงคเอาโลกุตรภาวนา เพราะวาญาณทั้ง ๔ อยาง
นั่น ยังโลกุตรศีลเปนตนใหเกิดขึ้น เพราะความที่ญาณทั้ง ๔ นั้นเปน
ปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนตน แหงโลกุตรศีลเปนตนนั้น และอบรม
สันดานดวยโลกุตรศีลเปนตนนั้น เหตุนั้น โลกุตรภาวนาอยางเดียว
จึงเปนกิจแหง (มรรค) ญาณนั้น ดวยประการฉะนี้
ควรทราบกิจมีปริญญากิจเปนตน ที่ทานกลาว (วา
มีขนึ้ ) ในกาลที่ตรัสรู ตามสภาพทุกประการ
โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้แล
ก็แลดวยกถาเพียงเทานี้ คําใดที่ขาพเจากลาวไววา "ปญญา อัน
พระโยคีผูยังวิสุทธิ ๒ อันเปนมูล (คือสีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ) ใหถึง
พรอมแลว ยังวิสุทธิ ๕ (มีทิฏฐิวิสุทธิเปนตน) อันเปนตัว (ปญญา)
ใหถึงพรอมอยู พึงบําเพ็ญ (ใหมีขึ้น) ได" ดังนี้ เพื่อแสดงวิธีบําเพ็ญ
*

* ปาฐะเปน อุปฺปาเทสิ เขาใจวาคลาดเคลื่อน เพราะไมเสมอกับบทหนังสือ วาเสติ ที่ถูกเปน
อุปฺปาเทติ ปาฐะมหาฎีกาก็อยางนี้
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ปญญา อันมาแตโดยรูป (ในคาถาวจนะ) อยางนี้วา "ภิกษุผูเปน
คนมีปญญาตั้งอยูในศีลแลว บําเพ็ญจิตและปญญาอยู" คํานั้นเปนอัน
ขาพเจาได (กลาว) ใหพสิ ดารแลว และปญหาขอวา "ปญญานั้นพึง
บําเพ็ญอยางไร " นี่ ขาพเจาก็ไดแกแลวแล
ปริเฉทที่ ๒๒ ชื่อญาณทัสนวิสุทธินิเทศ
ในอธิการแหงปญญาภาวนา
ในปกรณวิสุทธิมรรค
อันขาพเจาทําเพื่อประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 271

ปญญาภาวนานิสังสนิเทศ
สวนปญหากรรมขอใด ที่ขาพเจากลาวไววา "อะไรเปนอานิสงส
แหงการบําเพ็ญปญญา" ขาพเจาจะกลาวแกในปญหากรรมขอนั้น
(ตอไป)
ก็อันวาปญญาภาวนานี้ มีอานิสงสหลายรอยอยาง อันจะประกาศ
อานิสงสแหงปญญาภาวนานั้นโดยพิสดารมิใชงาย แมดวยเวลายาวนาน
ก็ดี แตวาโดยสังเขป พึงทราบ (วา) นี่เปนอานิสงสแหงปญญาภาวนา
นั้น คือ
(๑) นานากิเลสวิทฺธสน กําจัดกิเลสตาง ๆ ได
(๒) อริยผลรสานุภวน ไดเสวยรสแหงอริยผล
(๓) นิโรธสมาปตฺติสมา- ความเปนผูสามารถในการเขา
ปชฺชนสมตฺถตา
นิโรธสมาบัติ
(๔) อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธิ ความสําเร็จแหงความเปนผูทรง
อริยคุณ มีความเปนอาหุไนยบุคคลเปนตน
[นานากิเลสวิทฺธสน]
ในอานิสงสเหลานั้น ความ กําจัดกิเลสตาง ๆ โดยเปนสังโยชน
มีสักกายทิฏฐิเปนตน ที่ทานกลาวไวตั้งตนแตการกําหนดนามรูปไป
อันใด อันนีพ้ ึงทราบวา เปนอานิสงสแหงปญญาภาวนาเปนโลกิยะ
การกําจัดกิเลสตาง ๆ โดยเปนสังโยชนเปนตน ที่ทานกลาวไวในขณะ
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แหงอริยมรรคอันใด อันนี้พึงทราบวาเปนอานิสงสแหงปญญาภาวนา
เปนโลกุตระ
แทจริง ปญญาอันพระโยคาวจรทําใหมีขึ้น
แลว ยอมทําลายขายคือกิเลสซึ่งครอบ
(สันดาน) มาตลอดกาลนาน กระทํา
อนัตถะใหทุกอยางเสียได ดุจสายฟาฟาด
ลงดวยกําลังแรงอยางนาสะพึงกลัวที่กองหิน
ทําลายหิน (ใหแตกกระจายไป) ดุจไฟ
(ปา) ลุกฮือดวยกําลังลม ทําลายปา (ให
ราบไป) ดุจดวงอาทิตย (อุทัยขึ้น) เปน
ดวงเจิดจาดวยความรอนของตน ทําลาย
ความมืดเสียฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบ
อานิสงสโดยเปนอานิสงสที่พระโยคาวจร
พึงเห็นโดยดวยตนเอง ในปญญาภาวนานี้
[อริยผลรสานุภวน]
อานิสงสขอวา "อริยผลรสานุภวน" ความวา อนึ่ง ใชแตการ
ทําลายกิเลสตาง ๆ ไดเทานั้นหามิได แมความ ไดเสวยรสแหงอริยผล
ก็เปนอานิสงสของปญญาภาวนา ก็แลสามัญผลมีโสดาปตติผลเปนตน
เรียกวาอริยผล การเสวยรสของอริยผลนั้น ยอมมีดวยอาการ ๒ คือ
ในปวัติในมรรควิถี ๑ ในปวัติดวยอํานาจผลสมบัติ ๑ ในอาการ ๒
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นั้น ปวัติในมรรควิถีแหงอริยผลนั้น ไดแสดงมาแลว
เออก็อาจารยเหลาใดกลาววา "คุณคือความละสังโยชนไดเพียง
เทานั้นเอง ชื่อวาผล หามีธรรมอะไร ๆ อื่นไม" ดังนี้ เพื่อ (แสดง)
ความยินดี (คือคลอยตาม สนับสนุน ?) ตออาจารยเหลานั้น พึงแสดง
สูตร (ตอไป) นี้ ก็ไดวา "ปโยคปฏิปส สัทธิปญญา (ความรูในความ
รํางับไปแหงปโยคะ [โยคะอยางสูง] คือ มรรค) ชื่อวาผลญาณ
(ญาณในอริยผล) เปนอยางไร ? สัมมาทิฏฐิโดยอรรถคือเห็นในขณะ
แหงโสดาปตติมรรค ยอมออกจากมิจฉาทิฏฐิ ยอมออกจากกิเลสทั้งหลาย
ที่เปนไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นดวย จากขันธทั้งหลาย (ที่เปนไปตามนิจฉาทิฏฐินั้น) ดวย จากนิมิต (คือสังขาร) ทั้งปวงในภายนอกดวย ยอม
เกิดขึ้นเพราะความรํางับไปแหงปโยคะนั้น ความรูชอบ (อันเปน
วิบาก) นั่น เปนผลแหงสัมมาทิฏฐิมรรค" คําในพระสูตร (ตอนี้ไป)
พึง (นํามากลาว) ใหพิสดารเถิด
อนึ่ง แมคําบาลีทั้งหลายมีคําวา "ธรรมเหลานี้ คืออริยมรรค ๔
และสามัญผล ๔ เปนอัปมาณารมณ " มหัคตธรรมเปนปจจัยโดย
เปนอนันตรปจจัย แหงอัปมาณธรรม " ดังนี้เปนตน ก็เปนขอสาธก
ในความขอนี้ได
๑

๒

๓

๔

๑. ขุ. ป. ๓๑/๑๐๒
๒. อภิ. ส. ๓๔/๓๔๖
๓. อภิ. ปฏาน. ๔๑/๔๓๑
๔. รวมความวาทานเห็นดวยในคําทีก่ ลาววา ผล ก็คือการละสังโยชนไดเทานัน้ เอง (?)
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[ปวัติในผลสมาบัติ]
สวนวา เพื่อแสดงปวัติในผลสมาบัติแหงอริยผลนั้น มีปญหา
กรรม (ดังตอไป) นี้ คือ ผลสมาบัติ คืออะไร บุคคลเหลาไหนเขาผลสมาบัตินั้นได เหลาไหนเขาไมได เขาเพราะ (เพื่อ) อะไร และการ
เขาผลสมาบัตินั้นเปนอยางไร (เขาแลว) ยั้งอยูอยางไร ออกอยางไร
อะไรมีในลําดับแหงผล และผลมีในลําดับแหงอะไร ?
[ผลสมาบัติคืออะไร]
ในปญหากรรมทัง้ หลายนั้น ปญหากรรมขอวา "ผลสมาบัติคือ
อะไร" แกวา คือ ความแนบอยูในนิโรธแหงอริยผล
[ใครเขาผลสมาบัติได ใครเขาไมได]
ปญหากรรมขอวา "บุคคลเหลาไหนเขาผลสมาบัตินั้นได เหลาไหน
เขาไมได " แกวา บุถุชนทั้งปวงเขาไมได เพราะอะไร เพราะยัง
ไมไดบรรลุ (อริยผล) สวนพระอริยะทั้งปวงเขาได เพราะอะไร
เพราะไดบรรลุ (อริยผล) แลว แตวาพระอริยะชั้นสูง ยอมไมเขาผลสมาบัติชั้นต่ํา เพราะผลชั้นต่ําระงับไปแลว ดวยการเขาถึงความเปน
บุคคลอื่น พระอริยะชั้นต่ําระงับไปแลว ดวยการเขาถึงความเปน
บุคคลอื่น พระอริยะชั้นต่ําเลา ก็เขาผลสมาบัติชั้นสูงหาไดไม เพราะ
ยังไมไดบรรลุ อันพระอริยะทั้งหลาย ยอมเขาผลสมาบัติของตน ๆ
เทานั้น นี่เปนสันนิษฐาน (ขอตกลง) ในปญหากรรมขอนี้
แตอาจารยลางเหลากลาววา "แมพระโสดาบันและพระสกทาคามี
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ก็เขาไมได พระอริยะชั้นสูง ๒ พวกเทานั้นจึงเขาได " ดังนี้ และ
นี่เปนเหตุของเกจิอาจารยเหลานั้น คือ "เพราะพระอริยะชั้นสูง ๒ พวก
นั้น เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ" เหตุที่เกจิอาจารยกลาว (อาง) นั้น
ไมเปนเหตุ (คือไมชอบ) เลย เพราะแมบุถุชนก็เขาโลกิยสมาธิที่ตน
ไดแลวได แตวาประโยชนอะไรดวยการคิดวาเปนเหตุไมเปนเหตุ
ในขอนี้เลา ในพระบาลีเองทานก็ไดกลาวไวแลวมิใชหรือวา "โคตรภูธรรม ๑๐ อะไรบาง ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจวิปสนา ? ญาณใดครอบงํา
เสียซึ่งอุปปาทะ.. ซึ่งปวัตตะ ฯลฯ... ซึ่งอุปายาส... ซึ่งสังขารนิมิต
ภายนอก เพื่อประโยชนแกอันไดโสดาปตติมรรค เหตุนี้ ญาณนั้นจึง
ชื่อ โคตรภู ญาณใดครอบงําเสียซึ่งอุปปาทะ ฯลฯ ซึ่งสังขารนิมิต
ภายนอก เพื่อประโยชนแกอันเขาโสดาปตติผลสมาบัติ...สกทาคามิผลสมาบัติ...อานาคามิผลสมาบัติ...อรหัตผลสมาบัติ...สุญตวิหารสมาบัติ
อนิมิตวิหารสมาบัติ เหตุนี้ ญาณนั้นจึงชื่อโคตรภู " ดังนี้ เพราะเหตุ
นั้น จึงควรถึงความตกลงในปญหากรรมขอนี้ไดวา "พระอริยะทั้งปวง
๑

๒

๓

๑. เนืองดวยมีพระบาลีกลาวไววา พระอนาคามีและพระอรหันตเปนผูท ําใหบริบูรณในสมาธิ สวน
พระโสดาบันและพระสกทาคามีเปนผูทําใหบริบูรณในศีล เกจิอาจารยจึงถือเอาเปนเหตุลงมติวา
พระอริยะชัน้ สูง ๒ พวกเทานั้นเขาผลสมาบัติได เพราะวาทานทําใหบริบูรณในสมาธิ เวนการ
ทําใหบริบูรณในสมาธิเสีย การเขาผลสมาบัติจะมีไดอยางไร พระอริยะชั้นต่ํา ๒ พวกเปนแต
ผูทําใหบริบูรณในศีล จึงเขาผลสมาบัติไมได
๒. มหาฎีกาอธิบายวา แมแตบุถุชนผูยังตัดกิเลสไมไดโดยประการทั้งปวง ยังเขาโลกิยสมาธิ
ที่ตนไดแลวได จะกลาวอะไรถึงพระอริยะชั้นต่ํา ซึ่งทานตัดกิเลสลางอยางไดขาดแลว จะเขา
สมาธิไมได เพราะฉะนัน้ ความที่ไมเปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ จึงไมเปนเหตุที่จะเขาผล
สมาบัติของตนไมได
๓. ขุ. ป. ๓๑/๙๘
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(ทุกชั้น) ยอมเขาผลสมาบัติของตน ๆ ได"
[เขาเพื่ออะไร]
ปญหากรรมขอวา "เขาเพราะ (เพื่อ) อะไร" แกวา เพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร (ความพักอยูสําราญในปจจุบันชาติ) เหมือนอยางพระราชาเสวยรัชสุข เทวดาทั้งหลายอริยโลกุตรสุข ฉันใด พระอริยะ
ทั้งหลายคิดวา เราทั้งหลายจักเสวยอริยโลกุตรสุข ทําอัทธานปริเฉท
(กําหนดกาล) แลวก็เขาผลสมาบัติในทุกขณะที่ตองการ ฉันนั้น
[เขาอยางไร ยั้งอยูอยางไร ออกอยางไร]
ปญหากรรมขอวา "และการเขาผลสมาบัตินั้นเปนอยางไร (เขา)
แลว) ยั้งอยูอ ยางไร ออกอยางไร" แกวา อันดับแรก การเขาผลสมาบัตินั้นยอมมีดวยอาการ ๒ คือ เพราะไมมนสิการถึงอารมณอื่นจาก
พระนิพพาน ๑ เพราะมนสิการถึงแตพระนิพพาน ๑ ดังพระธัมมทินนาเถรีกลาว (แกวิสาขอุบาสก) วา "ดูกรอาวุโส ปจจัยแหงการเขา
อนิมิตตาเจโตวิมุติมี ๒ คือ ไมมนสิการถึงนิมิตทั้งปวง ๑ มนสิการถึง
แตธาตุอันไมมีนิมิต (คือนิพพาน) ๑ ดังนี้
สวน (ตอไป) นี้ เปนลําดับการเขาในการเขาผลสมาบัตินี้ ความ
วา พระอริยสาวกผูมีความประสงคดวยผลสมาบัติ พึงไปในที่ลับ (คน)
ปลีกตัวอยูแลว (ทําวิปสนา) เพงพิจารณาสังขารโดยวิปสนาญาณ มี
*

* ม. มู. ๑๒/๕๔๓
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อุทยัพพยญาณเปนตน จิตของพระอริยสาวกผูมีวิปสนาญาณตามลําดับ
เปนไปแลว ยอมแนบแนนในนิโรธ โดยเปนผลสมาบัติ ในลําดับ
แหงโคตรภูญาณอันมีสังขารเปนอารมณ ก็แลในการเขาผลสมาบัตินี้
เพราะความที่พระอริยสาวกนั้นนอม (จิต) ไปเพื่อผลสมาบัติ จึงผล
เทานั้นเกิดขึ้น แมแกพระเสขะ มรรคหาเกิดขึ้นไม สวนอาจารย
เหลาใด กลาวา "พระโสดาบันประสงควาจักเขาผลสมาบัติ ตั้งทํา
วิปสนาไปก็เปนพระสกทาคามี พระสกทาคามีเลา...ตั้งทําวิปสนาไป
ก็เปนพระอนาคามี" ดังนี้ อาจารยเหลานั้นควรถูกวากลาววา "เมื่อ
เปนอยางนั้น พระอนาคามี (ตั้งทําวิปสนาไป) ก็จักเปนพระอรหันต
พระอรหันต... ก็จักเปนพระปจเจกพุทธ และพระปจเจกพุทธ...ก็จัก
เปนพระพุทธเจาไดละซิ" เพราะเหตุนั้น คําของอาจารยเหลานั้นนั่น
จึงไมควรถือเอาสักหนอย อนึ่ง คําของอาจารยเหลานั้น เปนอันถูก
ปฏิเสธดวยอํานาจพระบาลี (เรื่องโคตรภูธรรม ๑๐ ที่กลาวแลว ซึ่งแยก
วิปสนาสําหรับมรรคและสําหรับผลเปนคนละอยาง) ดวย แมเพราะ
เหตุนี้ จึงไมควรถือเอา ควรถือเอาแตนี่เทานั้น คือ "ผลเทานั้น
เกิดขึ้นแมแกพระเสขะ มรรคหาเกิดขึ้นไม ผล (ที่เกิดขึ้น) เลา ถา
มรรคที่พระอริยบุคคลผูนั้นไดบรรลุเปนปฐมฌานิกมรรค (มรรคมีปฐมฌาน) ก็เปนปฐมฌานิกผลเหมือนกัน เกิดขึ้นแกพระอริยบุคคลผูนั้น
ถามรรคเปนทุติยฌานิกะเปนตน ฌานิกะใดฌานิกะหนึ่ง ผลก็เปนทุติย๑

๒

๑. มหาฎีกาวา หมายถึงภิกษุฝายอภัยคิรวี ิหาร
๒. จับความไดโดยสังเขปวา วิปสนาเพื่อมรรคก็มี วิปส นาเพื่อผลก็มี เปนคนละอยาง แตฝาย
อภัยคิรีเอามาปนกันเสียใหวุนไป
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ฌานิกะเปนตน ฌานิกะใดฌานิกะหนึ่งเหมือนกัน"
การเขาผลสมาบัตินั้น ยอมมีดว ยอาการอยางนี้ เปนอันดับแรก
สวนการยั้งอยูแหงผลสมาบัตินั้น ยอมมีดว ยอาการ ๓ ตามคํา
(ของพระธัมมทินนาเถรี) วา "ดูกรอาวุโส ปจจัยขอการยั้งอยูแหง
อนิมิตตาเจโตวิมุติ มี ๓ คือ ไมมนสิการถึงนิมิตทั้งปวง ๑ มนสิการ
ถึงแตธาตุอันไมมีนิมิต ๑ ตระเตรียมไวกอน ๑" ดังนี้ ในคําเหลานั้น
คําวา "ปุพฺเพ จ อภิสงฺขาโร -ตระเตรียมไวกอน ๑" หมายความวา
กําหนดกาลไวกอนจะเขาสมาบัติ อธิบายวา เพราะกําหนดไววา "เรา
จักออกในการกาลชื่อโนน" กาลนั้นยังมาไมถึงเพียงใด ความยั้งอยูแหงผล
สมาบัตินั้นก็ยังมีอยูเพียงนั้น ความยั้งอยูแหงผลสมาบัตินั้น ยอมมีดวย
อาการอยางนี้แล
สวนการออกแหงผลสมาบัตินั้น ยอมมีดวยอาการ ๒ ตามคํา
(ของพระธัมมทินนาเถรี) วา "ดูกรอาวุโส ปจจยของการออกแหง
อนิมิตตาเจโตวิมุติมี ๒ คือ มนสิการถึงนิมิตทั้งปวง ๑ ไมมนสิการถึง
ธาตุอันไมมีนิมิต ๑" ดังนี้ ในคําเหลานั้น คําวา นิมิตทั้งปวง ไดแก
รูปนิมิต เวทนานิมิต สัญญานิมิต สังขารนิมิต วิญญาณนิมิต พระอริยะ
(ผูจะออก) มิไดมนสิการถึงนิมิตเหลานั้นหมดดวยกันทีเดียวก็จริง แต
คําวานิมิตทั้งปวงนั่น ทานกลาวโดยเปนสรรพสังคาหิกะ (รวมไดดวย
กันทั้งหมด) เพราะฉะนั้น นิมิตใดเปนอารมณแหงภวังคได เมื่อ
มนสิการถึงนิมิตนั้นเขา ความออกจากผลสมาบัติก็มีไดแล
ความออกแหงผลสมาบัตินั้น พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้
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[อะไรมีในลําดับแหงผล]
ปญหากรรมขอวา "อะไรมีในลําดับแหงผล และผลมีในลําดับ
แหงอะไร" แกขอแรกวา "ผลนั่นเอง หรือภวังคบาง ยอมมีในลําดับ
แหงผล (แกขอหลังวา) สวนผล มีในลําดับแหงมรรคก็มี ในลําดับ
แหงผลก็มี ในลําดับแหงโคตรภูก็มี ในลําดับแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะก็มี ในผลเหลานั้น ผลในลําดับแหงมรรค ยอมมีในมรรควิถี
ผลหลัง ๆ ยอมมีในลําดับแหงผลหนา ๆ ผลหนา ๆ ในผลสมาบัติ
ทั้งหลาย ยอมมีในลําดับแหงโคตรภู คําวา "โคตรภู" ในที่นี้ พึง
ทราบวา ไดแกอนุโลมญาณ สมคําที่กลาวไวในคัมภีรปฏฐานวา
"อนุโลมญาณของพระอรหันต ยอมเปนปจจัยโดยเปนอนันตรปจจัยแหง
ผลสมาบัติ (ของพระอรหันต) อนุโลทญาณของพระเสขะทั้งหลาย
ยอมเปนปจจัยโดยเปนอนันตรปจจัยแหงผลสมาบัติ (ของพระเสขะ
ทั้งหลาย) ดังนี้ ความออกจากนิโรธยอมมีดวยผลอันใด ผลอันนั้น
เปนผลมีในลําดับแหงเนวสัญญาสัญญายตนะ"
ในผลเหลานั้น ยกเวนผลอันเกิดขึ้นในมรรควิถีเสีย ผลที่เหลือ
นับไดวาเปนผลที่เปนไปดวยอํานาจผลสมาบัติทั้งสิ้น ดวยอํานาจที่
เกิดขึ้นในมรรควิถีบาง ในผลสมาบัติบาง ดังกลาวมาฉะนี้ ผลนั่น
๑

๒

๑. มหาฎีกาชวยขยายความวา ผลหลัง ๆ ยอมมีในลําดับแหงผลหนา ๆ สวนภวังคมีในลําดับ
แหงผลสุดทาย
๒. อภิ. ป. ๔๐/๑๖๒
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จึงเปนสามัญผลอันอุดม มีความเรารอน
อันระงับแลว มีอมตธรรมเปนอารมณ
เปนผลที่ละเมียดละไม คายโลกามิสแลว
เปนผลที่ซาบซานไปดวยความสุขอันสะอาด
มีโอชะ ซึ่งเปนอมตสุข (มีรส) หวานชื่น
ยิ่งกวาน้ําหวาน เปรียบประดุจน้ําผึ้ง
เหตุใด บัณฑิตยังปญญาใหเกิดแลวจึงได
ประสบความสุขนั้น อันนับเปนรสยอด
เยี่ยมของอริยผลนั้น เหตุนั้น การได
เสวยรสของอริยผลนั่น จึงกลาววา เปน
อานิสงสของวิปสนาภาวนาในปญญาภาวนาธิการนี้
[นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชาสมตฺถตา]
อานิสงสขอวา "นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชนสมตฺถตา" ความวา
อนึ่ง ใชแตการไดเสวยรสแหงอริยผลเทานั้นหามิได แตแมความเปน
ผู สามารถในการเขานิโรธสมาบัต นี่ ก็พึงทราบวาเปนอานิสงสของ
ปญญาภาวนานี้ดวย
(ตอไป) นี้เปนปญหากรรมเพื่อขยายความนิโรธสมาบัติ ในคําวา
"ความเปนผูสามารถในการเขานิโรธสมาบัติ" นั้น คือ นิโรธสมาบัติ
๑

๒

๑. ละเมียด แปลจาก สนฺต ละไม แปลจาก สุภ
๒. อมเตน มหาฎีกาเติมกิริยาเปน อมเตน สมฺโมทิต นึกไมเห็นวา เติมทําไม ไมเติมก็แปลได
ดังที่แปลไวนี้ เชื่อวาไมผิด
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คืออะไร บุคคลเหลาไหนเขานิโรธสมาบัตินั้นได เหลาไหนเขาไมได
เขาไดในภพไหน เขาเพราะ (เพื่อ) อะไร อนึ่ง การเขานิโรธสมาบัตินั้น
มีไดอยางไร (เขาแลว) ยัง้ อยูไดอยางไร ออกอยางไร จิตของผูออก
แลวเปนจิตนอมไปสูอะไร คนตายกับคนเขานิโรธสมาบัติตางกันอยางไร
นิโรธสมาบัติเปนสังขตะหรืออสังขตะ เปนโลกิยะหรือโลกุตระ เปน
นิปผันนะ (สําเร็จ) หรืออนิปผันนะ (ไมสําเร็จ)
[นิโรธสมาบัติคืออะไร]
ในปญหากรรมเหลานั้น ปญหากรรมขอวา "นิโรธสมาบัติคืออะไร"
แกวา นิโรธสมาบัติ คือความไมเปนไปแหงจิตเจตสิกธรรมทัง้ หลาย
ดวยอํานาจความดับไปโดยลําดับ
[ใครเขานิโรธได ใครเขาไมได]
ปญหากรรมขอวา "บุคคลเหลาไหนเขานิโรธสมาบัตินั้นได เหลา
ไหนเขาไมได " แกวา บุถุชนทั้งสิ้น พระโสดาบันและพระสกทาคามี
ทั้งสิ้น กับพระอนาคามีและพระอรหันตทั้งหลายที่เปนสุกขวิปสสก เขา
ไมได แตพระอนาคามี และพระอรหันตทั้งหลาย ผูไดสมาบัติ ๘
เขาได เพราะทานกลาวไว (ในปฏิสัมภิทามรรค) วา "พระประกอบ
ดวยพละ ๒ และเพราะความระงับไปแหงสังขาร ๓ ความรูทั่วใน
(วสีภาวตา) ความเปนผูมีอํานาจ (คือเชี่ยวชาญสามารถเขานิโรธได
ดังใจ) ดวยญาณจริยา ๑๖ ดวยสมาธิจริยา ๙ เปนญาณในการเขา
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นิโรธสมาบัติ" ดังนี้ อันสัมปทา (คือสมาบัติ) อันนี้ ยกเวน
พระอนาคามี และพระขีณาสพทั้งหลาย ผูไดสมาบัติ ๘ แลว หามีแก
บุคคลเหลาอื่นไม เพราะเหตุนั้น พระอนาคามีแลพระขีณาสพผูได
สมาบัติ ๗ นั้นเทานั้นจึงเขาได บุคคลเหลาอื่นเขาไมได
มีปญหาวา "ก็ในคําบาลีนี้ พละ ๒ คืออะไรบาง สังขาร ๓
คืออะไรบาง ญาณจริยา ๑๖ คืออะไรบาง สมาธิจริยา ๙ คืออะไรบาง
วสีภาวตา เปนไฉน" ในปญหานี้ คําแกอะไร ๆ ที่ขาพเจาทั้งหลาย
จะตองกลาวหามีไม คําแกทั้งสิ้น (ตอไป) นี้ ทานไดกลาวไวในนิเทศ
แหงอุเทศนั่นแลวละ ดังบาลีวา
[พละ ๒ สมถพละ]
"คําวา "ดวยพละ ๒" ความวา พละมี ๒ คือสมถพละ วิปสนาพละ
สมถพละเปนไฉน ความไมซัดสายไป คือความมีอารมณเปนหนึ่งแหง
จิต ดวยอํานาจเนกขัม (วิตก) ชื่อวา สมถพละ ความไมซัดสายไป
คือความมีอารมณเปนหนึ่งแหงจิต ดวยอํานาจอพยาบาท (วิตก)...ดวย
อํานาจอาโลกสัญญา... ดวยอํานาจความไมฟุงซาน ฯลฯ ...ดวยอํานาจ
ความเปนผูพิจารณาเห็นอยางสลัดทิ้งหายใจเขา...ดวยอํานาจความเปน
ผูพิจารณาเห็นอยางสลัดทิ้งหายใจออก ชื่อวา สมถพละ ในคําวา
สมถพละ ถามวา ชื่อวา สมถพละเพราะอรรถอะไร แกวา ชือ่ วา
สมถพละ เพราะอรรถคือไมหวั่นไหวในเพราะนีวรณ ดวยปฐมฌาน
*

* ขุ. ป. ๓๑/๒
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ชื่อวา สมถพละ เพราะอรรถคือไมหวั่นไหวในเพราะวิตกวิจารดวย
ทุติยฌาน ฯลฯ ชื่อวา สมถพละ เพราะอรรถคือไมหวั่นไหวในเพราะ
อากิญจัญญายตนสัญญา ดวยเนวสัญญาสัญญายตนสมาบัติ ชื่อวา
สมถพละ เพราะอรรถคือไมไหว ไมหวั่น ไมสนั่ ไปในเพราะอุทธัจจะ
ในเพราะกิเลสที่สหรคตกับอุทธัจจะ และในเพราะขันธ (ที่สัมปยุตกับ
อุทธัจจะ) นี่ สมถพละ
[วิปสนาพละ]
วิปสนาพละเปนไฉน อนิจจานุปสนา (ความคํานึงเห็นวาสังขาร
ทั้งหลายไมเที่ยง) ชื่อวาวิปสนาพละ ทุกขานุปสนา (ความคํานึงเห็นวา
สังขารทั้งหลายเปนทุกข)... อนัตตานุปสนา (ความคํานึงเห็นวาธรรม
ทั้งหลายเปนอนัตตา)... นิพพิทานุปสนา (ความคํานึงถึงสังขารดวยความ
เบื่อหนาย)... วิราคานุปสนา (ความคํานึงดวยคลายกําหนัดในสังขาร)
... นิโรธานุปสนา (ความคํานึงเห็นนิโรธ)... ปฏินสิ สัคคานุปสนา
(ความคํานึงดวยสลัดทิ้งเสีย) ชื่อวาวิปสนาพละ ความคํานึงเห็นวา
ไมเที่ยงในรูป... ความคํานึงดวยสลัดทิ้งเสียในรูป ความคํานึงเห็นวา
ไมเที่ยง... ความคํานึงดวยสลัดทิ้งเสียในรูป ความคํานึงเห็นวา
ไมเที่ยง...ความคํานึงดวยสลัดทิ้งเสย ในเวทนา...ในสัญญา...ใน
สังขาร...ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักษุ ... ในชรามรณะ ชื่อวาวิปสนาพละ
ในคําวา วิปสนาพละ ถามวา ชื่อวาวิปสนาพละ เพราะอรรถอะไร
แกวา ชื่อวาวิปสนาพละ เพราะอรรถคือไมหวั่นไหวในเพราะนิจจสัญญา
(ความสําคัญวาเที่ยง) ดวยอนิจจานุปสนา ชื่อวาวิปสนาพละ เพราะ
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อรรถคือไมหวั่นไหวในเพราะสุขสัญญา (ความสําคัญวาเปนสุข) ดวย
ทุกขานุปสนา...เพราะอรรถคือไมหวั่นไหวในเพราะอัตตสัญญา (ความ
สําคัญวาเปนอัตตา) ดวยอนัตตานุปสนา...เพราะอรรถคือไมหวั่นไหว
ในเพราะนันทิ (ความเพลิดเพลิน) ดวยนิพพิทานุปสนา...เพราะอรรถ
คือไมหวั่นไหวในเพราะราคะ ดวยวิราคานุปสนา...เพราะอรรถคือ
ไมหวั่นไหวในเพราะสมุทัย ดวยนิโรธานุปสนา...เพราะอรรถคือไม
หวั่นไหวในเพราะอาทาน (ความยึดไว) ดวยปฏินสิ สัคคานุปสนา ชื่อวา
วิปสนาพละ เพราะอรรถคือไมไหว ไมหวั่น ไมสนั่ ไปในเพราะอวิชชา
ในเพราะกิเลสที่สหรคตกับอวิชชา และในเพราะขันธ (ที่สัมปยุตกับ
อวิชชา) นี่ วิปสนาพละ
[ความระงับแหงสังขาร ๓]
ในขอวา "และเพราะความระงับไปแหงสังขาร ๓" ถามวา เพราะ
ความระงับไปแหงสังขาร ๓ เหลาไหน แกวา วจีสังขารคือวิตกวิจาร
ของผูเขาทุติยฌานยอมระงับ กายสังขารคืออัสสาสะปสสาสะของผูเขา
จตุตถฌานยอมระงับ จิตตสังขารคือคือสัญญาและเวทนาของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธยอมระงับ เพราะความระงับไปแหงสังขาร ๓ เหลานี้
[ญาณจริยา ๑๖]
ในขอวา "ดวยญาณจริยา ๑๖" ถามวา ดวยญาณจริยา ๑๖ เหลาไหน
แกวา อนิจจานุปสนา ชือ่ วา ญาณจริยา ทุกขานุปสนา...อนัตตานุ-
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ปสนา..นิพพิทานุปสนา...วิราคานุปสนา...นิโรธธานุปนสนา...ปฏินิสสัคคานุปสนา...วิวัฏฏานุปสนา (ความคํานึงดวยหมุนกลับจากสังขาร
ไดแกสังขารุเบกขากและอนุโลมญาณ) ชื่อวา ญาณจริยา โสดาปตติมรรค
ื่ชื่อวา ญาณจริยา โสดาปตติผลสมาบัติ ชื่อวา ญาณจริยา สกทาคามิมรรค...สกทาคามิผลสมาบัติ...อนาคามิมรรค...อนาคามิผลสมาบัติ
...อรหัตมรรค...อรหัตผลสมาบัติ ชื่อวา ญาณจริยา ดวยญาณจริยา
๑๖ เหลานี้
[สมาธิจริยา ๙]
ในขอวา "ดวยสมาธิจริยา ๙" ถามวา ดวยสมาธิจริยา ๙ เหลาไหน
แกวา ปฐมฌาน ชื่อวา สมาธิจริยา ทุติยฌาน ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญาตยนสมาบัติ ชื่อวา สมาธิจริยา (เปน ๘) วิตกก็ดี วิจารก็ดี
ปติก็ดี สุขก็ดี จิตเตกัคคตาก็ดี เพื่อประโยชนแกอันไดปฐมฌาน ฯลฯ
วิตกก็ดี วิจารก็ดี ปติก็ดี สุขก็ดี จิตเตกัคคตาก็ดี เพื่อประโยชนแก
อันไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ (นับเปนสมาธิจริยาอีก ๑) ดวย
สมาธิจริยา ๙ เหลานี้
[วสี ๕]
ขอวา "วสี" ความวา วสีมี ๕ คืออาวัชนวสี สมาปชนวสี
อธิฏฐานวสี วุฏฐานวสี ปจเวกขณวสี
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา าณจริยา ก็คือ ญาณปวัติ (ความเปนไปแหงญาณ) จําแนกโดยอนุปส นา ๘
และโดยมรรคญาณผลญาณ ๘ จึงเปน ๑๖
๒. มหาฎีกาวา สมาธิจริยานี้ คือสมาบัติ ๘ กับอุปจารสมาธิของสมาบัติ ๘ เหลานัน้ นับเปน ๑
จึงเปน ๙

อันไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ (นับเปนสมาธิจริยาอีก ๑)๒ ดวย
สมาธิจริยา ๙ เหลานี้

วสี ๕
ขอวา "วสี" ความวา วสีมี ๕ คืออาวัชนวสี สมาปชนวสี
อธิฏฐานวสี วุฏฐานวสี ปจเวกขณวสี
๑. มหาฎีกาวา าณจริยา ก็คือ ญาณปวัติ (ความเปนไปแหงญาณ) จําแนกโดยอนุปส นา ๘

และโดยมรรคญาณผลญาณ ๘ จึงเปน ๑๖
๒. มหาฎีกาวา สมาธิจริยานี้ คือ สมาบัติ ๘ กับอุปจารสมาธิของสมาบัติ ๘ เหลานั้น นับเปน ๑
จึงเปน ๙
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นึกหนวงเอาปฐมฌานไดในที่ ๆ ตองการ ตามที่ตองการ เพียง
เทาที่ตองการ ความชักชาในการนึกหนวงหามีไม เหตุนี้ จึงชื่ออาวัชนาวสี
เขาปฐมญานไดในที่ ๆ ตองการ ตามที่ตองการ เพียงเวลาที่
ตองการ ความชักชาในการเขาหามีไม เหตุนี้ จึงชื่อ สมาปชนวสี
ยั้ง (ปฐมฌาน) ไวไดในที่ ๆ ตองการ ตามที่ตองการ เพียงเวลา
ที่ตองการ ความชักชาในการยั้งหามีไม เหตุนี้ จึงชื่อ อธิฏฐานวสี
ออก (จากปฐมฌาน) ไดในที่ ๆ ตองการ ตามที่ตองการ เพียง
เวลาที่ตองการ ความชักชาในการออกหามีไม เหตุนี้ จึงชื่อ วุฏฐานวสี
ปจเวกขณ (ปฐมฌาน) ไดในที่ ๆ ตองการ ตามที่ตองการ
เพียงเวลาที่ตองการ ความชักชาในการปจเวกขณหามีไม เหตุนี้ จึง
ชื่อ ปจเวกขณวสี
นึกหนวง ฯลฯ ปจเวกขณ ทุติยฌาน ฯลฯ เนวสัญนาสัญญายตนะไดในที่ ๆ ตองการ ตามที่ตองการ เพียงเวลาที่ตองการ
ความชักชาในการนึกหนวง ฯลฯ ในการปจเวกขณหามีไม เหตุนี้
จึงชื่อ อาวัชนวสี ฯลฯ ปจเวกขณวสี"
ก็แล นิเทศแหงขอวา "ดวยญาณจริยา ๑๖" ในบาลีนี้นนั้ เปน
นิเทศอยางสูงสุด ดวยวาสําหรับพระอนาคามี วสีภาวตาปญญา มีดวย
ญาณจริยา ๑๔ หากมีคําทวงวา "ถาเชนนั้น สําหรับพระสกทาคามี
มิมีดวยญาณจริยา ๑๒ และสําหรับพระโสดาบัน มิมีดวยญาณจริยา ๑๐
*

* ขุ. ป. ๓๑/๑๔๑ ศัพท วสี นี้ นาจะเปนปุลิงค มหาฎีกาก็แสดงวิเคราะหเปนปุลิงควา
วโส เอตสฺส อตฺถีติ วสี แตในบาลีนี้ ทานกลาวเปนอิทถีลิงค จะเล็งถึงปญญากระมัง ถากระนั้น
นาจะตั้งวิเคราะหวา วโส เอตสฺสา อตฺถีติ วสี...
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หรือ" ดังนี้ พึงแกวา (สําหรับพระเสขะชั้นต่ํา ๒ จําพวกนั้น) วสีภาวตาปญญาหามีไม เพราะราคะอันมีเบญจกามคุณเปนวัตถุ ซึ่งเปน
อันตรายตอสมาธิ ทานยังละไมได ก็เพราะราคะนั้นทานยังละไมได
เหตุนั้น สมถพละ (ของทาน) จึงไมบริบูรณ เมื่อสมถพละนั้นไม
บริบูรณแลว ทานจึงไมอาจจะเขานิโรธสมาบัติอันจะตองเขาดวยพละ ๒
ได เพราะมีกําลังบกพรอง แตราคะนั้น พระอนาคามีละไดแลว
เพราะฉะนั้น ทานจึงเปนผูมีพละบริบูรณ เพราะความที่เปนผูมีพละ
บริบูรณ ทานจึงอาจ (เขานิโรธสมาบัติได) เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสไววา "เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลเปนปจจัยโดยเปนอนันตรปจจัยแหงผลสมาบัติ" ดังนี้ อันคํานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสในมหาปกรณปฏฐาน หมายถึงการออกจากนิโรธแหงพระอนาคามีเทานั้น แล
[เขาไดในภพไหน]
ปญหากรรมขอวา "เขาไดในภพไหน " แกวา ในปญจโวการภพ
เพราะอะไร เพราะนิโรธสมาบัตินั้น มีอันตองเขาไปตามลําดับเปน
สภาวะ แตในจตุโวการภพ (คือในอรูปภพ) ความเกิดขึ้นแหงรูปสมาบัติมีปฐมฌานเปนตนหามีไม เพราะเหตุนั้น จึงไมอาจเขาใน
๑

๒

๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๖๓
๒. มหาฎีกาชวยอธิบายเพิ่มเติมวา เพราะคําวา "เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล" นั่นแหละ
จึงทราบไดวา หมายถึงการออกจากนิโรธของพระอนาคามี ถาหมายถึงประการอื่น (คือวา
สําหรับพระอรหันต) ก็จะพึงกลาววา เนวสัญญานาสัญญายตนกิรยิ า
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จตุโวการภพนั้นได แล สวนอาจารยลางเหลากลาววา "(เขาไมได)
เพราะไมมี (หทัย) วัตถุ"
[เขาเพราะอะไร]
ปญหากรรมขอวา "เขาเพราะอะไร " แกวา ทานระอาในความ
เปนไปตาง ๆ ของสังขารทั้งหลาย จึงเขา (นิโรธ) เสีย ดวยประสงค
วา "เราจักเปนผูไมมีจิต ถึงนิโรธ คือ (เหมือน) นิพพานเสียแลวอยู
เปนสุขในทิฏฐธรรมนี่แหละ " ดังนี้
[เขาอยางไร]
ปญหากรรมขอวา "อนึ่ง การเขานิโรธสมาบัตินั้นมีไดอยางไร"
แกวา การเขานิโรธสมาบัตินั้นยอมมีไดแก (พระอริยะชั้นสูง) ผูเพียร
พยายามดวยอํานาจแหงสมถะและวิปสนา ทําบุพกิจแลว ทําเนวสัญญานาสัญญายตนะใหดับไปอยู การเขานิโรธสมาบัตินั้นมีไดอยางนี้
ก็แลความ (ตอไป) นี้เปนความสังเขปในการเขานิโรธสมาบัตินั้น
คือ ผูใดเพียงพยายามดวยอํานาจสมถะอยางเดียว ผูนั้นไดบรรลุ
เนวสัญญานาสัญญายนสมบัติแลวก็หยุด สวนผูใดเพียรพยายามดวย
อํานาจวิปสนาอยางเดียว ผูนั้นบรรลุผลสมาบัติแลวก็หยุด แต
*

* มหาฎีกาเพิ่มเติมวา แมในจตุโวการภพ จะมีการเขาอรูปฌานตามลําดับบางก็ได แตนั่น
ไมเรียกวา อนุปุพพสมาบัติ เพราะขาดไปเสียสวนหนึ่ง คือรูปฌาน ตองเขาครบ ๘ ตามลําดับ
จึงจะเรียก อนปพพสมาบัติ
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ผูใดเพียรพยายามดวยอํานาจสมถะและวิปสนาทั้ง ๒ (เปนคูกัน) ทีเดียว
ทําบุพกิจแลว ทําเนวสัญญานาสัญญาตนะใหดับไป ผูนั้นยอมเขา
นิโรธสมาบัตินั้นได
สวนความ (ตอไป) นี้ เปนความพิสดาร คือ ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ ปรารถนาจะเขานิโรธ ทําภัตกิจ ลางมือและเทาดีแลว (ไป)
นั่น ณ อาสนะอันลาดไวดีแลว ในโอกาสที่สงัด คูบัลลังกตั้งกายใหตรง
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอเขาปฐมฌาน ออกแลว (ทําวิปสนา)
พิจารณาสังขารทั้งหลายในปฐมฌานนั้น โดยความไมเที่ยง โดยความ
เปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
[วิปสนา ๓]
อันวิปสนานั่นมี ๓ อยาง คือ สังขารปริคัณหณกวิปสนา (วิปสนา
ที่กําหนดสังขาร) ผลสมาบัติวิปสนา (วิปสนาสําหรับเขาสมาบัติ)
นิโรธสมาบัติวิปสนา (วิปวนาสําหรับเขานิโรธสมาบัติ) ในวิปสนา
๓ นั้น สังขารปริคัณหณกวิปสนา จะเปนอยางออนหรืออยางกลาก็แลว
แต ยอมเปนปทัสถานแหงมรรคอยูนั้นเอง ผลสมาบัติวิปสนา เปน
๑

๒

๑. มหาฎีกาเสริมความวา เขาฌานไปโดยลําดับจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแลวทําเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นใหดับไป ตอนั้นไมมีจิตอะไรอื่นเกิดขึน้ อีก ก็เปนผูไมมีจิต เขานิโรธสมาบัติไป
๒. มหาฎีกาวา วิปสนา ถาเปนอยางออนก็ยังมรรคที่เปนทันธาภิญญาใหสําเร็จ ถาเปนอยางกลา
ก็ยังมรรคที่เปนขิปปาภิญญาใหสําเร็จ ตกวาวิปสนาทีไ่ ดลักษณะแลว ยอมเปนปจจัยแหงมรรค
ทั้งนั้น
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อยางกลาจึงควร เปนเชนกับมรรคภาวนา สวนนิโรธสมาบัติวิปสนา
เปนอยางไมออนนัก ไมกลานัก จึงควร เพราะเหตุนั้น ผูเขานิโรธสมาบัตินั่น จึงชื่อวา (ทําวิปสนา) พิจารณาสังขารทั้งหลายนั้น ดวย
วิปสนาอันไมออนนัก ไมกลานัก
[ลําดับการเขาตอไป]
ลําดับนั้น เขาทุติยฌาน ออกแลว (ทําวิปสนา) พิจารณาสังขาร
ทั้งหลายในทุติยฌานนั้น อยางที่กลาวแลวนั้นเหมือนกัน ตอนั้น
เขาตติยฌาน ฯลฯ ตอนั้น เขาวิญญาณัญจายตนะ ออกแลว (ทํา
วิปสนา) พิจารณาสังขารทั้งหลายในวิญญาณัญจายตนะนั้น อยางนั้น
แหละ ครั้นแลว เขาอากิญจัญญายตนะ ออกแลวทําบุพกิจ ๔ อยาง
คือ นานาพัทธอวิโกปนะ-ไมยังพัสดุที่เนื่องกับภิกษุตางรูปใหกําเริบ
สังฆปฏิมานนะ-(คํานึงถึง) การรอคอยแหงสงฆ สัตถุปกโกสนะ(คํานึงถึง) การรับสั่งใหหาแหงพระศาสดา อัทธานปริเฉท-(คํานึงถึง
กําหนดกาลแหงชีวิต
[นานาพัทธอวิโกปนะ]
ในบุพกิจ ๔ นั้น ขอวา "นานาพัทธอวิโกปนะ-ไมยังพัสดุที่เนื่อง
๑

๒

๑. ตองเปนอยางกลา จึงเปนปจจัยแหงผลที่เปนวิสังขารได เหมือนมรรค จึงวาเปนเชนกับมรรค
ภาวนา
๒. ถาออนนัก เปนสมาถาธิกะ-ยิ่งดวยสมถะ ก็ไมสามารถดับสังขารได ไปหยุดอยูแ คสมถะ
ถากลานัก เปนญาณาธิกะ-ยิ่งดวยปญญา ก็ไปจบอยูที่ผลสมาบัติ เพราะเห็นโทษในสังขาร
ทั้งหลายยิ่งนัก

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 291

ดวยภิกษุตางรูปใหกําเริบ" มีอรรถาธิบายวา พัสดุสิ่งใดมิใชเปนของ
เนื่องกับภิกษุนี้แตผูเดียว (แต) เปนของเนื่องกับภิกษุตางรูป (ใชดวย
กัน) อยู เปนบาตรจีวรก็ดี เตียงตั่งก็ดี เปนเรือนที่อยูก็ดี หรือของ
เปนบริขารอะไร ๆ อื่นก็ดี พัสดุนั้นจะไมกําเริบ คือจะไมเสียไปดวย
อํานาจอันตรายทั้งหลาย มีไฟ น้ํา ลม โจรและหนูเปนตน ดวย
ประการใด ก็พึงอธิษฐานดวยประการนั้น นี่เปนวิธีอธิษฐานในขอนั้น
คืออธิษฐานวา "พัสดุนี้ ๆ ภายใน ๗ วันนี้ จงอยางถูกไฟเผา จงอยาถูก
น้ําพัดไป จงอยาถูกลมทําลาย จงอยาถูกพวกโจรลัก จงอยางถูกสัตว
มีหนูเปนตนกัด" ครั้นอธิษฐานอยางนี้แลว อันตรายอะไร ๆ ยอม
ไมมีแกพัสดุนั้น ตลอด ๗ วัน แตเมื่อไมอธิษฐาน พัสดุยอมวินาส
ไดดวยอันตรายทั้งหลายมีไฟเปนตน ดุจพัสดุขอพระมหานาคเถระ
ฉะนั้น
มีเรื่องเลาวา พระเถระเขาไปสูบานของอุนาสิกาผูเปนโยม เพื่อ
บัณฑิตบาต อุบาสิกาถวายยาคูแลวนิมนตใหนั่งในโรงอาหาร พระเถระนั่นเขานิโรธ (ในขณะนั้น) พอทานนั่ง (เขานิโรธ) แลว โรงอาหาร
ติดไฟ (ลุกฮือ) ขึ้น ภิกษุนอกนั้น ตางคลาอาสนะที่ตนนั่งหนีไป
พวกชาวบาน (มา) ประชุม (ชวยดับไฟ) เห็นพระเถระ (นัน่ หลับตา
เฉยอยู ไมรูวาทานเขานิโรธ) ก็พากัน (เหมาเอา) วาทานเปนสมณะ
ขี้เกียจ ๆ (แมแตไฟไหมอยูรอบตัวยังไมลุกหนี) ไฟเผาไหมหญา
(มุง) ไมไผ (กลอน) และตัวไมทั้งหลาย แลว (ลุก) ลอมพระเถระ
*

* ปาฐะพิมพไวเปน เอต เขาใจคลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน เอว
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อยู (ไมทําอันตรายทาน) คนทั้งหลาย (เห็นเปนอัศจรรยเกิดเลื่อมใส)
จึง (ชวยกัน) ใชหมอตักน้ํามาดับ แลวกวาดเถาถานทําเปนวงขอบ
(รอบองคพระเถระ พากันไปเก็บดอกไมมา) โปรยดอกไมลง (ในวง
ขอบนั้น เปนเครื่องบูชา ) แลวตางยืนนมัสการอยู (โดยรอบ) พระเถระออก (จากนิโรธ) ดวยอํานาจกาลที่กําหนดไว เห็นคนทั้งหลายนั้น
(ยืนไหวอยูรอบตัว) ก็คิดวา "เราเกิดเปนคนปรากฏ (คือเดน) เสียแลว"
จึงโลดขึ้นสูเวหาส (เหาะ) ไปสูเกาะประยงคเสีย
(การอธิษฐานมิใหพัสดุเสียหายในเวลาเขานิโรธ) นี้ ชื่อวา
นานาพัทธอวิโกปนะ-ไมยังพัสดุที่เนื่องดวยภิกษุตางรูปใหกําเริบ สวน
พัสดุใดเปนของเนื่องดวยตนผูเดียว เปนผานุง ผาหมก็ดี อาสนะที่ตน
นั่งก็ดี กิจที่จะตองอธิษฐานไวเปนสวนหนึ่งในพัสดุนั้นหามีไม ผูเขา
นิโรธยอมคุมกันพัสดุนั้นไวไดดวยอํานาจสมาบัตินั่นเอง ดุจพัสดุของ
ทานพระสัญชีวะ (ที่กลาวในอิทธิกถา) จริงอยู แมคําบาลีนี้ก็ไดกลาว
ไววา "ฤทธิ์ปกแผดวยอํานาจสมาธิของทานพระสัญชีวะ ฤทธิ์ปกแผดวย
อํานาจสมาธิของทานพระสารีบุตร " ดังนี้
[สังฆปฏิมานนะ]
การรอ คือคอย แหงสงฆ ชื่อวา สังฆปฏิมานนะ หมายความวา
๑

๒

๑. ชาวชมพูทวีปเขานิยม โปรย โยน สาด เครื่องบูชาไปยังที่เคารพ ทํานองเดียวกับโปรย
ลุกปาของชาวยุโรป จนทุกวันนี้ หาไดจัดใสหาน หรือปกแจกันไปตั้งบูชาอยางธรรมเนียมของ
เราไม
๒. ขุ. ป. ๓๑/๕๙๘
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การที่ภิกษุรูปหนึ่งยังไมมาเพียงใด ก็ไมทําสังฆกรรมเพียงนั้น ก็แล
ในขอนี้ การรอคอยหาไดเปนบุพกิจของภิกษุผูจะเขานิโรธนั้นไม แต
การคํานึงถึงการรอคอย (นั่น) เปนบุพกิจ เพราะฉะนั้น ภิกษุผูจะเขา
นิโรธพึงคํานึงอยางนี้วา "ถาเมื่อเรานั่งเขานิโรธอยู ๗ วัน สงฆใคร
จะทํากรรมอะไรอยางหนึ่ง ในบรรดาสังฆกรรมมีญัติกรรมเปนตนไซร
เราจักออก (ทันที) ไมทนั ที่ภิกษุสักรูปหนึ่งจะมาเรียกเรา" ดวยวา
ทําอยางนี้แลวจึงเขา เธอยอมจะออกไกทันทีในเวลานั้น สวนภิกษุใด
ไมทําอยางนั้น ตอสงฆประชุมกันแลวไมเห็นภิกษุนั้นอยู ถามหาวา
ภิกษุรูปโนมไปไหน ครัน้ ภิกษุรูปหนึ่งบอกวาเธอเขานิโรธ สงฆจะสง
ภิกษุรูปหนึ่งไปดวยสั่งวา "เธอจงไปเรียกภิกษุรูปนั้นตามคํา (สั่ง) ของ
สงฆ" จนเมื่อภิกษุ (ผูไปเรียก) นั้น (ไป) ยืนในสวนูปจาร (ที่ใกลพอ
เรียกไดยิน) แลวบอกวา "อาวุโส สงฆรอคอยทาน " นั่นแหละ เธอ
จึงไดออก เพราะขึ้นชื่อวาอาณา (คําสั่ง) ของสงฆ ยอมเปนการหนัก
(คือเปนสําคัญ จําตองเคารพ) อยางนี้ เหตุนั้น ภิกษุผูเขานิโรธจึงควร
คํานึงถึงการรอคอยแหงสงฆนั้น แลวจึงเขาอยางที่จะออกไดเองทีเดียว
(ไมตองใหเรียก)
[สุตถุปกโกสนะ]
แมในขอวา "สตถุปกโกสน" นี่ ก็การคํานึงถึงการรับสั่งใหหาแหง
พระศาสดา นั่นแหละเปน (บุพ) กิจของภิกษุ (ผูจะเขานิโรธ) นี้ เพราะ
เหตุนั้น แมการรับสั่งใหหาแหงพระศาสดานั้น เธอก็ควรคํานึกอยางนี้
*

* คลายกําหนดกาลไว
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วา "ถาเมื่อเรานั่งเขานิโรธอยู ๗ วัน พระศาสนาจะทรงบัญญัติสิกขาบท
ในกรณีที่วัตถุหยั่งลง (คือเกิดเรื่องขึ้น) ก็ดี จะทรงแสดงธรรมในเพราะ
อัตถุปบัติ (คือเรื่องที่เกิดขึ้น) อยางนั้นก็ดีไซร เราจักออก (ทันที)
ไมทันที่ใคร ๆ จะมาเรียกเรา" ดวยวาทําอยางนี้แลวจึงนั่ง (เขานิโรธ)
เธอยอมออกไดทันทีในเวลานั้น สวนภิกษุใดไมทําอยางนั้น ตอพระ
ศาสดา เมื่อสงฆประชุมกันแลว ทอดพระเนตรไมเห็นภิกษุนั้นอยู
รับสั่งถามหาวา ภิกษุรูปโนนไปไหน ครั้นภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลวา เธอ
เขานิโรธ จะทรงสั่งภิกษุรูปหนึ่งไป ดวยรับสั่งวา "เธอจงไปเรียก
ภิกษุนั้นตามคําของเรา" จนเมื่อภิกษุ (ผูรับ ๆ สั่ง) นั้น (ไป) ยืนใน
สวนูปจาร แลวบอกวา "พระศาสดารับสั่งใหหาทาน" นั่นแหละ
เธอจึงไดออก เพราะการรับสั่งใหหาแหงพระศาสดาเปนการหนัก (คือ
จําตองเคารพ) อยางนี้ เหตุนั้น ภิกษุผูจะเขานิโรธจงควรคํานึงถึงการ
รับสั่งใหหาแหงพระศาสดานั้น แลวจึงเขาอยางที่จะออกไดเองทีเดียว
(ไมตองใหรับสั่งใหหา)
[อัทธานปริเฉท]
การกําหนดกาลแหงชีวิต ชื่อวา อัทธานปริเฉท อันภิกษุ (ผูจะ
เขานิโรธ) นี้ ตองเปนผูฉลาดอยางดีในอัทธานปริเฉท ตองคํานึงดู
เที่ยววา อายุสังขารของตนจักเปนไป จักไมเปนไปตลอด ๗ วัน แลว
จึงเขา เพราะถาไมคํานึงดูอายุสังขารซึ่งจะตองดับในภายใน ๗ วันเสีย
เลยแลวเขาไซร นิโรธสมาบัติของเธอยอมไมอาจปองกันความตายได
เธอจะ (ตอง) ออกจากสมาบัติเสียในระหวาง (ไมครบ ๗ วัน) นั่นเอง
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เพราะความตายภายในนิโรธไมมี (ตองออกแลวจึงตาย) เพราะเหตุนั้น
ตองคํานึงดูกําหนดกาลแหงชีวิตนั้นแลวเทียวจึงเขา ดวยวาแมจะไม
คํานึงถึงบุพกิจที่เหลือ (นอกนี้) ก็ยังได แตกําหนดกาลแหงชีวิตนี้
ทานวาตองคํานึงทีเดียว
[เขานิโรธ]
ภิกษุนั้น ครั้นเขาอากิญจัญญายตนะ ออกแลวทําบุพกิจนี้อยางนี้
แลวจึงเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ตอนั้นลวงไปวารจิต ๑ หรือ ๒
เธอก็เปนผูไมมีจิต ไดสัมผัส (คือบรรลุ) นิโรธ
ถามวา "ก็เพราะเหตุไร จิตทั้งหลายของเธอจึงไมเปนไปเหนือจิต
๒ ดวง " แกวา "เพราะ (ความเปนไปอยางนั้น ?) เปนประโยคแหง
นิโรธ" จริงอยู การทําธรรม ๒ อยาง คือสมถวิปส นาใหเปน
ยุคนัทธะ (ผูกเขาคูกันดุจโคคูแอก) แลวขึ้นสูสมาบัติ ๘ แหงภิกษุนี้
นี่เปนประโยคแหงอนุบุพนิโรธ (ความดับโดยลําดับ) มิใชเปนประโยค
แหงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เพราะเหตุนั้น จิตทั้งหลายของ
ภิกษุนั้นจึงไมเปนไปเหนือจิต ๒ ดวง เพราะ (ความเปนไปอยางนั้น)
เปนประโยคแหงนิโรธ สวนภิกษุใดออกจากอากิญจัญญายตนะแลว
ไมทําบุพกิจนี้ เขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ภิกษุนั้นยอมไมอาจเปน
ผูไมมีจิตตอไปได แตจะยอนกลับมาตั้งอยูในอากิญจิญญายตนะอยูนั่น
*

* มหาฎีกาวา ทานกลาววา "วารจิต ๑ หรือ ๒" ดังนี้ ราวกะไมนยิ มลงเปนแน แตทจี่ ริง
ก็นิยมเปนแนวา ๒ วาระนัน่ แหละ จะไดเห็นในคําถามและคําแกตอไป และวารจิตนี้ ก็คือวารจิต
เนวสัญญานาสัญญายตนะนัน่ เอง
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ก็แลขออุปมาดวยบุรุษผูไมเคยเดินทาง ควร (นํามา) กลาวในความ
ขอนี้ ตางวาบุรุษผูหนึ่งไมเคยเดินทางสายหนึ่ง มาถึงลําธาร หรือ
แผนหินอันรอยเพราะแดดกลา ที่เขาทอดไวขามหลมลึก ในระหวางทาง
ยังไมทันจัดผานุงผาหม ลงสูบึงนั้น ก็ยอม (ตองถอยกลับมา) ยืนที่ตลิ่ง
อีกอยูนั่น เพราะกลับบริขารเปยก อนึ่ง เทารอนเพราะเหยียบแผน
หินนั้นเขา ก็ยอม (ตองถอยลงมา) ยืนที่ฟากในอีกนั่นเอง
ในขออุปมานั้น เหมือนอยางบุรุษนั้น เหตุที่ยังมิไดจัดผานุงผาหม
พอลงลําธาร (ไปหนอย) เทานั้น และพอเหยียบแผนหินรอน (เขา
หนอย) เทานั้น ก็ถอยกลับมายืนที่ฟากใน (อีก) อยูนั่นฉันใด แม
พระโยคาวจรก็ฉันนั้น เหตุที่ยังมิไดทําบุพกิจ พอเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ (ไปหนอย) เทานั้น ก็ถอยกลับมาตั้งอยูในอากิญจัญญายตนะ ฝายวาบุรุษผูเคยเดินทางสายนั้นมากอน มาถึงที่นั้น นุง ผา
ผืนหนึ่งใหรัดกุม ถือผาอีกผืนหนึ่งดวยมือ (ขางหนึ่ง) แลวลงลําธาร
หรือทําเหยียบแผนหินรอนแตพอประมาณ (คือเหยียบแผว ๆ) ไป
ตอไปได ฉันใด ภิกษุผูทาํ บุพกิจแลวเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ
นั่นแหละ จึงเปนผูไมมีจิต สัมผัส (ถึง) นิโรธอยูต อไปได ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน
*

* อุทกกนฺทร กับ กนฺทร ในที่นี้ ทานใชเปนอันเดียวกัน เพราะฉะนัน้ เมื่อ อุทกกนฺทร
ขางหนามีแลว ก็ไมนาจะมี กนฺทร ขางหลังอีก ถาคง กนฺทร ขางหลังไว วา หลังอุทกกนฺทร
ก็เกอ ในที่นี้จงึ ตัด กนฺทร วา ขางหลังออก แปลดูกไ็ ดความดีแลว
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[เขาแลวยั้งอยูไดอยางไร]
ปญหากรรมขอวา "ยั้งอยูไดอยางไร" แกวา อันความยั้งอยูแหง
นิโรธสมาบัติที่เขาแลวอยางนี้นั้น ยอมมีไดดวยอํานาจกําหนดกาลไว
และดวยไมมีความสิ้นอายุ การรอคอยแหงสงฆ และการรับสั่งใหหา
แหงพระศาสดาในระหวางดวย
[ออกอยางไร]
ปญหากรรมขอวา "ออกอยางไร" แกวา การออกมี ๒ ทาง
ดังนี้ คือ สําหรับพระอนาคามี การออกมีดวยความเกิดขึ้นแหงอนาคามิผล สําหรับพระอรหันต การออกมีดวยความเกิดขึ้นแหงพระ
อรหัตผล
[จิตของทานผูออกแลวนอมไปสูอะไร]
ปญหากรรมขอวา "จิตของผูออกแลวเปนจิตนอมไปสูอะไร" แก
วา นอมไปสูนิพพาน สมคําบาลีที่ (พระธัมมทินนาเถรี) กลาวไว
(ในจูฬเวทัลสูตร) วา "ดูกรอาวุโสวิสาขะ จิตของภิกษุผูออกจาก
สัญญาเวทยิตนิโรธแลว ยอมเปนจิตนอมไปสูวิเวก โนมไปสูวิบาก
ลาดเอียงไปสูวิเวก "
[คนตายกับคนเขานิโรธตางกันอยางไร]
ปญหากรรมขอวา "คนตายกับคนเขานิโรธตางกัน" แม
ความขอนี้ ทานก็ไดกลาวไวในสูตร (เดียวกันนั้น) เหมือนกัน ดัง
๑

๒

๑. หมายความวา เมื่อเขาผลสมาบัติ ก็เปนอันออกจากนิโรธสมาบัติ เชนนั้นกระมัง
๒. ม. มู. ๑๒/๕๕๒ วิเวกในบาลีนี้ ทานวาหมายเอานิพพานนั่นแหละ
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บาลีวา "ดูกรอาวุโส คนที่ทํากาลกิริยาตายแลวนี้ใด กายสังขาร
ทั้งหลายของคนผูนั้นรํางับดับไป วจีสังขารทั้งหลาย...จิตตสังขาร
ทั้งหลายก็รํางับดับไป อายุก็สิ้น ไออุนก็สงบ อินทรียทั้งหลายก็แตก
(สวน) ภิกษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธนีใ้ ด กายสังขารทั้งหลายของภิกษุ
นั้นรํางับดับไป วจีสังขารทั้งหลาย...จิตตสังขารทั้งหลายก็รํางับดับไป
(เหมือนกัน) แตอายุยังไมสิ้น ไออุนยังไมสงบ อินทรียทั้งหลาย
ยังไมแตก " ดังนี้
[นิโรธสมาบัติเปนสังขตะหรืออสังขตะ ฯลฯ]
สวนในคําถามขอวา "นิโรธสมาบัติเปนสังขตะหรืออสังขตะ"
เปนตน ไมควรกลาวแกววา นิโรธสมาบัติเปนสังขตะก็ดี วาเปนอสังขตะ
ก็ดี วาเปนโลกิยะก็ดี วาเปนโลกุตระก็ดี เพราะอะไร เพราะนิโรธสมาบัตินั้น ไมมีอยูโดยสภาวะ แตเหตุใด นิโรธสมาบัตินั้น นับวา
เปนอันไดเขาถึงแลว ก็โดยอํานาจของพระอริยบุคคลผูเขา เหตุนั้น
จะกลาววา เปนกิริยาสําเร็จ ก็ควรอยู มิใชไมสําเร็จ
บัณฑิตทั้งหลายเจริญอริยปญญาแลว จึงเขา
สมาบัติอันละเอียด (สุขุม) ที่พระอริยะ
เสพ ถึงซึ่งอันนับวาเปนนิพพานในทิฏฐ๑

๒

๑. ม. มู. ๑๒/๕๕๒
๒. มหาฎีกาเสริมวา สิ่วที่อยูโดยสภาวะ คือโดยปรมัตถ จึงควรกลาววา เปนสังขตะอสังขตะ
เปนตนได สิ่งที่ไมมีอยู ก็กลาวไมได
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ธรรมนี่ได ดังกลาวมาฉะนี้ เหตุใด
เพราะเหตุนั้น แมความสามารถเขานิโรธสมาบัตินี้ ทานจึงกลาววา เปนอานิสงสของ
ปญญาในอริยมรรคทั้งหลาย แล
[อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธิ]
อานิสงสขอวา "อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธิ" ความวา ใชแตความ
สามารถในการเขานิโรธสมาบัติเทานั้น (เปนอานิสงส) ก็หามิได แต
แมความสําเร็จแหงความเปนผูทรงอริยคุณมี ความเปนอาหุไนยบุคคล
เปนตน นี่ ก็พึงทราบวาเปนอานิสงสของโลกุตรปญญาภาวนานี้ดวย อัน
บุคคลชื่อวามีปญญาอันเจริญแลว เพราะทําโลกุตรปญญานั้นทั้ง ๔ ชั้น
ใหเกิดมีแลว ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปน
ผูควรของทําบุญ เปนผูควรแกการทําอัญชลีแหงสัตวโลกกับทัง้ เทวดา
เปนบุญเขตอันเยี่ยมของโลก โดยไมแปลกกัน (ทัง้ ๔ ชั้น)
[ประเภทพระอริยบุคคล]
แต (วา) โดยแปลกกัน ในโลกุตรปญญา ๔ ชั้นนั้น ชั้นแรก
บุคคลผูทํามรรคปญญาชัน้ ตนใหเกิดแลว มา (ถึงความเปนอริยบุคคล)
โดยวิปสนาอยางออน แมเปนผูมีอินทรียออน ก็เปนพระอริยบุคคลชื่อ
สัตตักขัตตุปรมะ ทองเที่ยวไปในสุคติภพ ๗ ภพ ก็ทําที่สุดทุกขได
ผูมาโดยวิปสนาอยางกลาง มีอินทรียปานกลาว ก็เปนพระอริยบุคคลชื่อ
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โกลังโกละ แลนทองเที่ยวไปสูตระกูล (คือภพ) ๒ หรือ ๓ ตระกูล
ก็ทําที่สุดทุกขได ผูมาโดยวิปสนาอยางกลา มีอินทรียกลา ก็เปน
พระอริยบุคคลชื่อ เอกพีชี ยังภพอันเปนของมนุษย ใหเกิดภพเดียว
เทานั้นแลว ก็ทําที่สุดทุกขได
บุคคลทํามรรคปญญาชั้น ๒ ใหเกิดแลว ยอมเปนพระอริยบุคคล
ชื่อ สกทาคามี มาสูโลกนี้ (อีก) ครัง้ เดียวเทานั้นแลว ก็ทําทีส่ ุดทุกข
ได
บุคคลทํามรรคปญญาชั้น ๓ ใหเกิดแลวยอมเปนพระอริยบุคคลชื่อ
อนาคามี พระอนาคามีนั้น ดวยอํานาจความตางกันแหงอินทรีย ยอม
เปนผูละ (อัตภาพ) ในโลกนี้ไปแลวจึงสําเร็จ (คือปรินิพพาน) โดย
แยกเปน ๕ ประเภท คือ อันตราปรินิพพายี อุปหัจจปรินิพพายี
อสังขารปรินิพพายี สสังารปรินิพพายี อุทธโสโตอกนิฏฐคามี
๑

๒

๑. มหาฎีกากลาแยงปาฐะเหมือนกันวา ทีป่ าฐะวา "มานุสก-ยังภพของมนุษยใหเกิด"
นั้นเปนเทสนามัต คือแสดงไปอยางนั้นเอง แมจะกลาววา "เทวภว-ยังภพเทวดาใหเกิด " ก็ควร
เหมือนกัน (หมายความวา เกิดอีกอยางหนึ่ง ก็แลวกัน?)
๒. มหาฎีกาไปไดหลักฐานที่ไหนมาไมทราบ กลาววาพระสกทาคามีนั้นมี ๕ ประเภท คือประเภทหนึ่ง บรรลุสกทาคามิผลในโลกนี้แลว ก็ปรินิพพานในโลกนี้เอง ประเภทหนึ่ง บรรลุในโลกนี้
แลว ไปปรินพิ พานในเทวโลก ประเภทหนึ่ง บรรลุในเทวโลกนี้เอง ก็ปรินิพพานในเทวโลกนัน้ เอง
ประเภทหนึ่ง บรรลุในเทวโลกแลวมาเกิดในโลกนี้ จึงปรินิพพาน ประเภทหนึ่ง บรรลุในโลกนี้
แลวไปเกิดในเทวโลกอยูจนตลอดอายุแลวมาเกิดในโลกนี้อีก จึงปรินพิ พาน
พระสกทาคามีที่กลาวในที่นี้ ทานวาหมายเอาประเภทสุดทายนี้เอง
ฟงดูวนุ ๆ สวนพระโสดาบันเอกพีชี มีปญหานาอธิบายใหชัดวา ตางจากพระสกทาคามี
อยางไร ทานกลับไมอธิบายเลย
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ใน ๕ ประเภทนั้น ทานผู (ไป) เกิดในภพสุทธาวาสภพใด
ภพหนึ่ง (อยูไป) ไมทันถึงกลางอายุ ก็ปรินิพพาน ชื่อวา อันตรปรินิพพายี ทานผูปริพพานเลยกลางอายุไป ชื่อวา อุปหัจจปรินิพพายี ทานผูยังมรรคเบื้องบนใหเกิดไดโดยไมตองปรุงแตง คือ
ไมตองประกอบความเพียรนัก ชื่อวา อสังขารปรินิพพายี ทานผูยัง
มรรคเบื้องบนใหเกิดโดยตองปรุงแตง คือตองประกอบความเพียรหนัก
ชื่อวา สังขารปรินิพพายี ทานผู (เกิด) สูงขึ้นไปแตภพที่เกิด จน
ถึงอกนิษฐภพแลว จึงปรินิพพานในอกนิษฐภพนั้น ชื่อวา อุทธโสโตอกนิฏฐคามี (ผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิษฐภพ)
บุคคลทํามรรคปญญาชั้น ๔ ใหเกิดแลว ลางทานเปนพระอรหันต
ประเภทสัทธาวิมุตตะ (พนดวยศรัทธา) ลางทานเปนพระอรหันต
ประเภทปญญาวิมุตตะ (พนดวยปญญา) ลางทานเปนพระอรหันต
ประเภทอุภโตภาควิมุตตะ (พนดวยสวนทั้ง ๒) ลางทานเปนพระอรหันตประเภทเตวิชชะ (ผูไดอวิชชา ๓ ) ลางทานเปนพระอรหันต
ประเภทฉฬภิญญะ (ผูไดอภิญญา ๖) ลางทานเปนพระอรหันต
ประเภทปฏิสัมภิทัปปเภทปตตะ (ผูถึงความแตกฉานในปฏิสัมภิทา) เปน
พระมหาขีณาสพ ซึ่งขาพเจาหมายถึง กลาวไว (ในตอนตนปกรณ)
วา "ก็แลพระขีณาสพนั้น ชื่อวา ถางชัฏนั้นไดในขณะแหงมรรค ชื่อวา
*

* ที่กลาวนี้ทั้ง ๕ ประเภท ตองละโลกนี้ไปปรินิพพานในภพสุทธาวาสทั้งนั้น นาคือวาทําไม
พระอนาคามี จึงปรินิพพานในโลกนี้ หรือเทวโลกชั้นต่าํ ลงมาไมไดเหมือนพระอริยบุคคลประเภท
อื่นเลา
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เปนผูมีชัฏอันถางเสร็จแลวในขณะแหงผล ยอมเปนทักษิไณยบุคคลเลิศ
แหงสัตวโลกกับทั้งเทวดา " ดังนี้
การเจริญอริยปญญามีอานิสงสมาก ดัง
กลาวมาฉะนี้ เหตุใด เหตุนั้น ผูมีปญญา
พึงทําความยินดีในการเจริญอริยปญญานั้น
เทอญ
ก็แลปญญาภาวนาพรอมทั้งอานิสงสในวิสุทธิมรรคที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยมุขคือ ศีล สมาธิ ปญญา ในคาถานี้วา
"สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ จิตฺต ปฺฺจ ภาวย
อาตาป นิปโก ภิกฺขุ
โส อิม วิชฏเย ชฏ
ภิกษุผูเปนคนฉลาด มีความเพียร มีปญญา
บริหารตนตั้งอยูในศีลแลวอบรมจิตและ
ปญญาอยู นั้น พึงถางชัฏนี้ได" ดังนี้
เปนอันขาพเจาไดแสดงรอบคอบแลวดวยคําพรรณนาเพียงเทานี้
ปริเฉทที่ ๒๓ ชื่อปญญาภาวนานิสังสนิเทศ
ในปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรค
อันขาพเจาทําเพื่อประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน
ดังนี้
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คาถาทายปกรณ
ขาพเจาทั้งหลายตั้งคาถานี้ คือ
สีเล ปติฏาย นโร สปฺ ฯ เป ฯ โส อิม วิชฏเย ชฏ
ไวแลว ไดกลาวคําใดไววา
"บัดนี้ ขาพเจาเมื่อจะพรรณนาเนื้อความ
อันตางโดยคุณมีศีลเปนตนในคาถานี้ ที่
พระผูแสวงคุณอันใหญตรัสไวตามเปนจริง
(คือตามที่ถูกตอง) จักกลาววิสุทธิมรรค
อันอาศัยนัยแหงเทศนาของพระเถระฝาย
มหาวิหารทั้งหลาย ซึ่งมีวินิจฉัยอันหมดจด
ดี เปนเครื่องปลูกปราโมทยแกเหลาพระโยคีในพระธรรมวินัยนี้ ผูไ ดบรรพชาใน
ศาสนาของพระชินศรีเจา อันยากยิ่งที่จะ
ไดแลว เมื่อไมรูวิสุทธิได ดูกรสาธุชน
เกษม อันรวบรวมคุณมีศลี เปนตนไวตาม
เปนจริง แมมุงความบริสุทธิ์ แมพยายาม
อยู ก็ยอมไมลุถึงวิสุทธิได ดูกรสาธุชน
ทั้งหลาย เมือ่ ขาพเจากลาววิสุทธิมรรค
โดยเคารพ ขอทานทั้งหลายทั้งปวงผูมุง
วิสุทธิ จงตั้งใจฟงวิสุทธิมรรคนั้น โดย
เคารพ เทอญ" ดังนี้
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วิสุทธิมรรค ที่ขาพเจาปฏิญญาวาจักกลาวในคํานี้นี่นั้น ก็เปนอัน
ขาพเจาไดกลาวแลวดวยอรรถสังวรรณนาเพียงเทานี้แล ก็แลในวสุทธิมรรคนั้น
วินิจฉัยแหงมรรคทั้งหลายอันตางโดยคุณมี
ศีลเปนตนเหลานั้นใด เปนวินิจฉัยที่ทาน
กลาวไวในอรรถกถานัยแหงนิกายทั้ง ๕
วินิจฉัยนั้นพนจากโทษ คือ ความปะปน
กับวาทะแหงนิกายอื่นทั้งสิ้น ขาพเจานําเอา
วินิจฉัยทั้งปวงนั้นมาประกาศไวเปนสวน
มาก เหตุใด เพราะเหตุนั้น ความเอือ้ เฟอ
ในวิสุทธิมรรคนั่น พระโยคีทั้งหลายผูมี
ปญญาหมดจดปรารถนาวิสุทธิ จึงควรทํา
แท แล
[อุทิศกุศล]
กองบุญอันใด ทีข่ าพเจาผูหวังความ
ตั้งอยูแหงพระสัทธรรม ไดรับนิมนตของ
ทานพระคุณเจาสังฆปาละ ผูเกิดในวงศ
ภิกษุคณะมหาวิหาร ซึ่งเปนฝายเถรวาทมี
ชื่อเสียงเปนวิภัชวาทีประเสริฐที่สุด (ทาน)
เปนพระมหาเถระผูรุงเรือนมีความประพฤติ
สะอาดเปนสัลเลขะ กอบดวยวินัยและ
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อาจาระ ประกอบ (ความเพียร) ในการ
ปฏิบัติ (ธรรม) มีใจประดับดวยคุณมี
ขันติโสรัจจะและเมตตาเปนอาทิ แลวแล
ทําปกรณวสุทธิมรรคนี้ขนึ้ ไดรับแลว
ดวยเดชแหงกองบุญนั้น ขอสัตวทั้งหลาย
ทั้งปวง จงถึง๑ซึ่งความสุขเถิด ปกรณ
วิสุทธิมรรคนี้แล จบลงโดยพระบาลี ๕๘
ภาณวาร เวนเสียซึ่งอันตราบในที่นี้ ฉันใด
ขอมโนรถทัง้ หลาย ที่ถึงความดีงามทุกอยาง
ของสัตวโลก จงปลอดอันตราย สําเร็จ
โดยเร็วพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน เทอญ
ปกรณวิสุทธิมรรค จบแลว
[คําอธิษฐาน]
[คุณสมบัติของพระพุทธโฆสะ ๑๑ ขอ]
ขอปกรณวิเศษชือ่ วิสุทธิมรรค อันพระเถระผูควรจะเรียก
(นามตามภาษาสีหล ?) วา มุรัณฆเขฏกะ๒ (แต) มีนามไธย (ชื่อตั้ง)
ที่ครูทั้งหลายขนานให วา พุทธโฆสะผู (ประกอบดวยคุณสมบัติ คือ)
๑. ปาฐะเปน... เธนฺติ เขาใจวาคลาดเคลื่อน ในความเชนนี้ ควรเปน ... เธนฺตุ
๒. ฉบับพมาเปน มุทันตเขทกะ ฉบับสีหลเปน โมรัณฑเจฏกะ คําแสดงคุณสมบัติของพระพุทธโฆสะนี้ มีอยูใ นทายคัมภีรอรรถกถา ดูเหมือนทุกฉบับ แตคํา มุรณฺฑเขฏกวตฺตพฺเพน นี้ มี เฉพาะ
ในวิสุทธิมรรคนี่แหงเดียว

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หนาที่ 306

(๑) ปรมสุทฺธ สทฺธา พุทฺธิ วิริยปฏิมณฺฑิเตน-ประดับดวย
ศรัทธา พุทธิ และ วิริยะ อันหมดจดอยางยิ่ง
(๒) สีลาจารชฺชวมทฺทวาทิคุณสมุทยสมุทิเตน-เดนดวยคุณ
สมุทัย มีศลี อาจาระ และอาชวะ มัทวะ เปนอาทิ
(๓) สกสมย สมยนฺตร คหนชฺโณคาหณ สมตฺเถน สามารถ
ในการหยั่งลงสูปาชัฏ (คือวินิจฉัยขอที่ยุงยาก) ไดทั้งในลัทธิฝายตนและ
ในลัทธิฝายอื่น
(๔) ปฺาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน-ประกอบพรอมไปดวย
ความกระจางแจงแหงปญญา
(๕) ติปฎกปริยตฺติปฺปเภเท สาฏกเถ สตฺถุ สาสเน อปฺปฎิหตาณปฺปภาเวน-มีอํานาจแหงญาณอันไมของขัดในพระสัตถุศาสนา
ประเภทปริยัติ คือพระไตรปฎก พรอมทั้งอรรถกถา
(๖) มหาเวยฺยากรเณน-เปนนักไวยากรณใหญ
(๗) กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรทารวจนลาวณฺณยุตฺเตน-ประกอบดวยความงามแหงถอยคําอันไพเราะเปนเลิศ ที่ความถึง
พรอมแหงกรณ (คือเครื่องทําเสียง) ทําใหเกิดเสียงเปลาออกมาได
คลอง
(๘) ยุตฺตมุตฺตวาทินา วาทีวเรน-เปนนักพูดชั้นเยี่ยม พูดได
ทั้งผูกทั้งแก
*

* ยุตฺตมุตฺตาวาที-พูดไดทั้งผูกทั้งแก เขาใจวาจะไดนัยจากพระสูตรในจตุกังคุตร ในที่นั้นทาน
ใชศัพทวา ยุตตฺ ปฏิภาโณ-ผูมีปฏิภาณในการผูก (ปญหา) มุตฺตปฏิภาโณ-ผูมีปฏิภาณในการแก
(ปญหา) แบงเปน ๔ ประเภท คือ ผูที่ไดแตผูก แกไมเปนก็มี ผูที่ไดแตแก ผูกไมเปนก็มี
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(๙) มหากวินา-เปนมหากวี
(๑๐) ปภินฺนปฏิสมฺภิทาปริวาเร ฉฬภิฺาทิเภทคุณปฏิมณฺฑิเต อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺเม อปฺปฏิหตพุทฺธีน เถรวสปฺปทีปาน
เถราน มหาวิหารวาสีน วสาลงฺการภูเต - เปนอลังการแหงวงศของ
เหลาพระเถระฝายมหาวิหารผูเปนประทีปแหงเถรวงศ มีความรูอันไม
ของขัดในอุตริมนุสธรรม ซึ่งประดับไปดวยคุณตาง ๆ มีอภิญญา ๖
เปนตน มีปฏิสัมภิทาอันแตกฉานเปนบริวาร
(๑๑) วิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา=มีความรูหมดจดกวางขวาง
ทําไวแลว (นี้)
จงตั้งอยูในโลก แสดงนัยแหงวิสุทธิมีศีล
เปนตน แกกลุ บุตรทั้งหลายผูแสวงหา
ธรรมเครื่องสลัดตนออกจากโลก ไปตราบ
เทาที่แมพระนามวา "พุทฺโธ" ขององค
พระโลกเชษฐมหาฤษีเจาผูมีพระจิตบริสุทธิ์คงที่ ยังเปนไปอยูในโลก เทอญ
ผูที่ไมเปนทั้ง ๒ อยางก็มี ผูท ี่เปนทั้ง ๒ อยางก็มี
เคยอานพบสรอยนามสมณศักดิ์ (ดูเหมือนของสมเด็จพระสังฆราช สา) มีคํายุตตมุตตวาที นี้ประดับอยูดวย
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เรื่อง
ประวัติพระพุทธโฆสะ
(สมเด็จพระวันรัต เขมจารี เรียบเรียงตามนัยคัมภีรโบราณ)
เมื่อป (พุทธศาสนายุกาล) นับแตกาลปรินิพพานแหงพระผูมี
พระภาคพุทธเจาลวงแลว ๙๕๖ พรรษา พระราชาทรงพระนามวา
มหานามไดครองราชยในลังกาทวีป ไดยินมาวาในสมัยนั้น มีพราหมณมาณพผูหนึ่งเกิดในตระกูลพราหมณตระกูลหนึ่ง ในที่ใกลโพธิมณฑ
(ที่ตรัสรู) ในมัธยมประเทศชมพูทวีป มาณพนั้นเชี่ยวชาญในศิลปะ
ทั้งปวงจบไตรเพท ทองเที่ยวไปตลอดคามนิคมชนบทราชธานีทั้งหลาย
ในชมพูทวีป สมณพราหมณผูเปนบัณฑิตอยูในที่ใด ๆ ก็ไปทําสากัจฉา
ในที่นั้น ๆ บัณฑิตอื่น ๆ ไมอาจกลาวแกปญหาที่มาณพนั้นถามได
แตมาณพนั้นแกปญหาที่บัณฑิตอื่น ๆ ถามได มาณพนั้นครองทั้งสกล
ชมพูทวีปดวยอาการอยางนี้ จนมาถึงวิหารแหงหนึ่ง (อาศัยพักอยูใน
บริเวณวิหารนั้น)
ก็ในวิหารนั้นมีภิกษุอยูหลายรอยรูป ทานพระเรสตะ สังฆเถระ
๑

๒

๑. ทานผูชําระบอกเชิงอรรถไววา ในคัมภีรสมาลินีกลาวขยายความออกไปวา "บิดาของ
มาณพนัน้ ชื่อเกสี เปนราชปุโรหิต มารดาชื่อเกสินี เพราะเมื่อเวลามาณพนัน้ คลอดออกมา พวก
พราหมณบริวารมรทาสและกรรมการเปนตน "เปลาเสียง (แสดงความยินดี) กันกึกกอง เพราะ
ฉะนั้น เขาจึงขนานนามใหวา โฆสะ " บางก็วาเพราะมาณพนัน้ เกิดในหมูบานโฆสคาม จึงได
นามวา โฆสะ
(เห็นจะไดกับชื่อในภาษาเราวา "สนั่น" นั่นเอง)
๒. วาชื่อวาพระธรรมโฆส ก็มี
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ของภิกษุเหลานั้น เปนพระมหาขีณาสพไดปฏิสัมภิทา (สามารถ) ย่ํายี
ปรวาท (คือขมคําโตฝายอื่น) ได ครัง้ นั้นตอนกลางคืน พราหมณมาณพบริวรรตปาตัญชลีมนตใหมีบทอันสมบูรณ และเปนปริมณฑล
พระเถระฟงเสียงพราหมณสาธยายมนต ก็ทราบวาพราหมณผูนี้มีปญญา
มาก คิดวาทรมาน (คือขมและชักจูงใหมานับถือพระศาสนา) ไดจะ
เปนการดี จึงเรียกพราหมณนั้นมา ถามเปรยขึ้นวา "พราหมณ ใคร
หนอ รองเปนเสียงลา" พราหมณถามวา "บรรพชิตผูเจริญ ทานรู
เสียงรองของพวกลาหรือ" พระเถระรับวารู พราหมณนั้นจึงถาม
พระเถระในคัณฐิฐาน (คือขอที่เปนปมยุงเขาใจยาก) ทั้งหลายในคัมภีร
ไตรเพท ทั้งคัมภีรอิติหาสเปนคัมภีรที่ ๕ ซึ่งตนเองมองไมเห็นนัยเลย
ทั้งอาจารยของตนก็ไมเห็นมาแลวดวย อันพระเถระนั้น โดยปกติก็เปน
ผูจบไตรเพทอยูแลว ซ้ําบัดนี้มาไดปฏิสัมภิทาเขาอีกเลา เหตุนั้น
ความหนักในการแกปญหาเหลานั้นจึงหามีแกทานไม เพราะฉะนั้น ทาน
จึงแกปญหาเหลานั้นไดในทันที แลวกลาวกะพราหมณวา "พราหมณ
ผูเจริญ ขาพเจาถูกทานถามามากแลว ทีนี้จะถามปญหาทานสักขอ
หนึ่ง ทานจักแกปญหาของขาพเจาหรือไม" พราหมณรับจะแก นิมนต
ใหถาม พระเถรจึงถามปญหาในคัมภีร (ยมก ตอย) จิตตยมกนี้วา
"ยสฺส จิตฺต อุปฺปชฺชติ น นิรุชฺฌติ ตสฺส จิตฺต นิรุชฺฌิสฺสติ
*

* ปวิวตฺเตติ-บริวรรค แปลวาหมุนรอบ ปริมณฑล แปลวาวงกลม จะเปนวิธีสาธายาย
มนตวิธีหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนบทมนตสอดตอกันถึงปลายแลวทบตน ราวกะวงกลมเปนรอบ ๆ ไป
อยางพวกเราสาธยาย อิติปโส ๑๐๘ จบ หรืออยางไร ?
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น อุปฺปชฺชิสสฺ ติ ยสฺส วา ปน จิตฺต นิรุชฺฌิสฺสติ น อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส จิตฺต อุปฺปชฺชติ น นิรชุ ฺฌติ -จิตของบุคคลใด
เกิดอยูยังไมดับ จิตของบุคคลนั้นจักดับจักไมเกิดหรือ ก็หรือวา จิต
ของบุคคลใดจักดับจักไมเกิด จิตของบุคคลนั้น เกิดอยูยังไมดับหรือ"
เปนตน พราหมณมาณพไมอาจจํา (ขอปญหา) ได ไมวาบนหรือลาง
จึงเรียนถามวา "บรรพชิตผูเจริญ นี่ชอื่ อะไร" พระเถระบอกวา "นี่
ชื่อพุทธมนต พราหมณ" พราหมณถามวา "ทานผูเจริญ ใหมนตนี้
แกขาพเจาบางไดหรือไม" พระเถระบอกวา "พราหมณ เราใหแกผู
ที่ถือเพศบรรพชาอยางที่เราถือ จึงจะได" พราหมณมาณพจึงขอ
บรรพชาเพื่อตองการมนต พระเถระใหพราหมณมาณพบรรพชา
อุปสมบทแลว ใหเรียนพระไตรปฎกพุทธวจนะ ภิกษุรูปนั้น (ตอมา)
ก็ไดเปนผูปรากฏในโลกโดยนามวา "พระพุทธโฆสะ"
พระพุทธโฆสะนั้นเมื่ออยูในวิหารนั้น ไดแตงปกรณชื่อญาโณทัย
ไวในวิหารแลว เริ่มจะแตงอรรถกถาพระอภิธรรมสังคณี และอรรถกถาฉบับนอยชื่ออัฏฐาสาลินี พระเถระเห็นเชนนั้นจึงกลาวแนะนําวา
"ดูกรอาวุโสพุทธโฆสะ ในชมพูทวีปนี้มีแตพระโตรปฎกบาลีเทานั้น
อรรถกถาของพระไตรปฎกนั้น และเถรวาท (คือคําที่พระเถระยุค
*

*

* อภิ. ย: ๓๙/๑ นิเทศและอรรถกถาอธิบายโดยสังเขปวา คําวาเกิด คืออยูในอุปปาทขณะ คําวาไมดับ คือยังไมถงึ นิโรธขณะหรือภังคขณะ จิตในที่นหี้ มายถึงปจฉิมจิต คือจุติจิต
ของพระอรหันต ขณะจุติจติ ของพระอรหันตยังเปนไปอยู ชื่อวาจิตเกิดอยูย ังไมดบั เมื่อถึงภังคขณะ
แลว จุตจิ ิตนัน้ ก็จักดับ จักไมมีจิตอื่นเกิดอีกตอไป ฯลฯ
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สังคีติกลาวไวเปนแบบ ?) หามีไม แตอรรถกถาในภาษาสีหลอันขึ้นสู
สังคีติทั้ง ๓ หน ที่พระเถระทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตนทําไว พระ
มหินทรตรวจดูกถามรรค (ลาดเลาแหงคําที่กลาวไว) แลว (รวบรวม
มา) แตงไวดวยภาษาสีหล ยังเปนไป (คือยังใชกัน) อยูในสีหลทวีป
แมนเธอไปที่สีหลทวีปนั้น ตรวจดูใหทั่วแลวปริวรรตมาในภาษามคธ
เสียได (คือแปลเปลี่ยนเปนภาษามคธเสีย) อรรถกถานั้นก็จักนํา
ประโยชนเกือ้ กูลมาใหแกโลกทั้งปวง" เมื่อพระเถระแนะนําอยางนั้น
ทานพุทธโฆสะก็เกิดปติโสมนัส กราบลาพระอุปชฌายะและภิกษุสงฆ
เดินทางไปถึงทาเรือโดยลําดับ ขึ้นเรือไปพบพระพุทธทัตตเถระสวน
ทางมาที่กลางมหาสมุทร ไดพูดจาปราศัยกันแลว เดินทางตอไปจน
ถึงทากรุงลังกา ในกาลนัน้ พระเจามหานามครองราชยในลังกาทวีป
ทานพระพุทธโฆสะไปพบภิกษุสงฆในมหาวิหารกรุงอนุราธบุรีแลว จึงไป
สูสํานักพระสังฆปาลเถระ ที่มหาปธานฆระ ไดฟง (ทราบความ)
อรรถกถาภาษาสีหลและเถรวาททั้งปวงแลว ก็ตัดสิน (ปลงใจเชื่อ)
วาเปนพระพุทธาธิบายขององคพระธรรมสามิศร จึงไมสูที่ประชุมสงฆ
ในวิหารนั้น ขอหนังสือคัมภีรเพื่อทําอรรถพระไตรปฎก
๑

๒

๑. มีเชิงอรรถวา สมัยนัน้ ในอนุราธบุรี มีพระสังฆราชแลว (ถาเชนนั้น คําวาสังฆปาละ
นาจะเปนนามตําแหนง คือแทนที่จะเรียกสังฆราช เขาเรียกสังฆปาละ แปลวาผูปกครองสงฆ)
๒. ปธานฆระ แปลกันวา เรือนเปนที่ทําความเพียร หลังที่พระสังฆปาละอยูคงจะใหญกวาเพื่อน
จึงเรียกมหาปธานฆระ
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เพื่อทดสอบสมรรถภาพของทาน ภิกษุสงฆจึงใหคาถา ๒ บท
แลวกลาววา "ทานจวงแสดงความสามารถในคาถา ๒ บทนี้ เรา
ทั้งหลายไดเห็นความรถของทานแลว จะมอบหนังสือคัมภีรให
ทั้งหมด" ทานพุทธโฆสะดูบาลีพระไตรปฎกและอรรถกถาของพระไตรปฎกนั้นแลว ไดรวบรวมแตงปกรณชื่อวิสุทธิมรรคขึ้น
ครานั้น เทวดาจะประกาศความมีฝมือของทานใหปรากฏไปใน
มหาชน จึงแสรงบันดาลหนังสือคัมภีรฉบับ (ทีท่ านเขียนเสร็จแลว)
นั้นใหอันตรธานไปเสีย ทานจึงเขียนขึ้นใหมอีกจบหนึ่ง เทวดาก็
บันดาลใหอันตรธานไปอีกเลา ทานก็เขียนขึ้นอีกครั้นที่ ๓ (พอ
เสร็จแลว) เทวดาก็นําหนังสือ ๒ จบนั้นมาถวายคืนใหในขณะนั้น จึง
เกิดเปนหนังสือ (วิสุทธิมรรค) ๓ จบขึ้นในครั้งนั้น ทานพุทธโฆสะ
หอบหนังสือทั้ง ๓ จบไปมอบแดภิกษุสงฆ ภิกษุสงฆใหอานหนังสือ
ทั้ง ๓ จบดวยกัน ความผิดเพี้ยงในหนังสือ ๓ จบนั้น โดยคัณฐะ (คือ
ขอขอด) ก็ดี โดยอักขระก็ดี โดยบทก็ดี โดยพยัญชนะก็ดี โดยอรรถ
ก็ดี โดยเกณฑกอนหลังก็ดี โดยวาทะทั้งหลายมีเถรวาทเปนตนก็ดี
โดยพระบาลีทั้งหลายก็ดี มิไดมีเลย ไดยินวา เมื่อคัมภีรวิสุทธิมรรคทั้ง
๓ อันทานพระพุทธโฆสะทําเสร็จอยางนั้น เทวดาทั้งหลายไดพากัน
๑

๒

๑. คาถา ๒ บทไหมไมปรากฏ แตคาถาที่ทานนํามาเปนบทตั้งแตวิสุทธิมรรคนี้ ก็บทเดียวเทานัน้
คือคาถา สีเล ปติฏาย...
๒. ทานไมเลาใหตลอดวา คัมภีรวิสุทธิมรรค ๓ จบนั้น เวลานี้ยังอยูหรือเปลา ถาเลาแต
เพียงวา ทานแตงเสร็จแลวยังมีอุตสาหะจําลองขึ้นอีก ๒ จบดวยตนเอง ในเวลาอันรวดเร็วเปน
อสังขาริก ก็อัศจรรยในความมีฝมือหนักหนาอยูแลว
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ทําสาธุการ สมัยนั้นภิกษุหลายพันชุมนุมกันอยูในมหาวิหาร เห็นการ
มหัศจรรยนั้นแลว ตางก็ชื่นชมใหสาธุการ บอกปาวกันเซ็งแซไปวา
"นี่พระโพธิสัตวเมตไตรยมา (เกิด) ไมตองสงสัย"
ฝายพระเจาแผนดิน ไดทรงสดับขาวนั้น ก็พรอมดวยราชบริพาร
เสด็จออกจากพระนครไปยังมหาวิหาร ทรงมนัสการพระสงฆแลว ทรง
นมัสการทานพุทธโฆสะ นิมนตรับภิกษา ณ เรือนหลวงเปนประจํา
จนกวาการแตงคัมภีรพระธรรมจะเสด็จ ทานรับนิมนตโดยดุษณีภาพ
ภิกษุสงฆเห็นความสามารถของทานแลว จึงมอบหนังสือพระ
ไตรปฎกบาลี กับทั้งหนังสืออรรถกถาสีหลใหทา น ทานรับเอา
หนังสือคัมภีรทั้งหมดไปพักอยูที่ปราสาท (คือเรือน ๒ ชั้น ?) หลังหนึ่ง
มีชื่อวา ปธานฆระ ทางเบื้องทักษิณแหงมหาวิหาร ปริวรรคอรรถกถา
สีหลทั้งหมด ทําเปนอรรถกถาพระไตรปฎกในภาษามคธอันเปนมูล
ภาษา (คือภาษาเดิม)
ก็อรรถกถาสีหลนัน้ มี ๓ ภาค คือ มหาอรรถกถา ๑ ปจจริย๑

๒

๑. เทวดาที่รจู กั สาธุการในงานเชนนี้ ก็ตองเปนเทวดานักปราชญ สวนเทวดาที่ไมประสีประสา
อะไร อยางดีก็พลอยรองสาธุไปกับเขาเทานั้นกระมัง
๒. ไมนาไปเหมาใหทานเปนพระเมตไตรยลม ๆ แลง ๆ เลย นาคิดวา คนที่ไมเปนพระเมตไตรยแลว จะทํางานอยางนี้ไมไดกระนั้นหรือ ทีพระอุบาลี พระอานนทหรือแมพระมหินทร
ทานก็ไมใชพระเมตไตรยสักหนอย ทานยังจําพระธรรมวินัยมาสังคายนาไวเปนคัมภีรบาลีใหญโต
กวาคัมภีรอรรถกถาเปนไหน ๆ ผูจะทําอรรถกถาก็ตองอาศัยบาลีนั่นแหละเปนหลัก ไมเชนนั้น
จะไปทําอรรถกถาของอะไรเลา ปลอยใหทา นเปนมนุษยพิเศษในตัวทานเองโดยไมตอ งอิงเทวดา
โดยไมตองอิงพระโพธิสัตวจะสนิทดีกวา
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อรรถกถา ๑ กุรุนทีอรรถกถา ๑
อรรถกถาที่ไดขึ้นสูมหาสังคีติ พระมหินทรนํามาแตงไวใน
ภาษาสีหล ชื่อวา มหาอรรถกถา
เรือนแพมีอยูหลังหนึ่งมีชื่อในภาษาสีหลวาปจจริยะ อรรถกถา
ที่การภิกษุนั่งประชุมกันทําที่เรือนแพนั้น ชื่อ ปจจริยอรรถกถา
มีวิหารแหงหนึ่งชื่อ กุรุนทีเวฬุวิหาร อรรถกถาที่การภิกษุนั่ง
ประชุมกันทําในวิหารนั้น ชื่อกุรุนทีอรรถกถา
วาทะที่พระเถระปางกอนมีพระเถริกาจารย (อาจารยชั้นผูใหญ ?)
เปนตน ถือเอานัยพระบาลีแตงไว ชื่อเถรวาท
ชั้นแรก ทานพุทธโฆสะปริวรรตกุรุนทีอรรถกถาจากภาษาสีหล
ทําอรรถกถาพระวินัยปฎก ชื่อสมันตปาสาทิกา ในภาษามคธแลว ตอ
นั้น ในพระสุตตันตปฎก ปริวรรตมหาอรรถกถาจากภาษีหลตั้งเปน
อรรถกถาทีฆนิกาย ชื่อสุมังคลวิลาสีนี เปนอรรถกถามัชฌิมนิกายชื่อ
ปปญจสูทนี เปนอรรถกถาสังยุตนิกาย ชื่อสารัตถปกาสินี และเปน
อรรถกถาอังคุตรนิกาย ชือ่ มโนรถปูรณี ตอนั้น ในพระอภิธรรมปฎก
ปริวรรตปจจริยอรรถกถาจากภาษาสีหล ตั้งเปนอรรถกถาปกรณธัมมสังคณี ชื่ออรรถสาลีนี ในภาษามคธ เปนอรรถกถาปกรณวิภังค ชื่อ
สัมโมหวิโนทนี และเปนอรรถกถา ๕ ปกรณ ชือ่ ปรมัตถทีปนี
ทานพุทธโฆสะ ไดทําอรรถกถาสีหลทั้งหมดใหเปนอรรถกถา
*

* ไมกลาวถึงอรรถกถาขุทกนิกายเลย จะเปนวาในเวลานั้น ขุทกนิกายยังมิไดสงเคราะห
เขาในพระสุตตันตปฎกหรืออยางไร ?
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พระไตรปฎก ในภาษามคธอันเปนมูลภาษาดังกลาวมาฉะนี้ อรรถกถา
นั้นแล ไดนาํ มาซึ่งประโยชนเกื้อกูลแกชาวประเทศอื่นทั้งปวง (สืบมา)
เมื่อการปริวรรตอรรถกถาพระไตรปฎกสําเร็จลง ก็ไดเกิดแผน
ดินไหว (เปนอัศจรรย) อรรถกถาพระไตรปฎกที่ทานทําดังกลาวมานี้
ปหนึ่งทีเดียวจึงเสร็จ
ครั้นเสร็จแลว ทานพุทธโฆสะปรารถนาจะไดไหวพระมหาโพธิ จึงกราบลาภิกษุสงฆกลับไปชมพูทวีปนั้นแล
สังคหคาถา
อนึ่ง ในเรื่องประวัติพระพุทธโฆสะนี้ พระบุรพาจารยในสีหล
ทวีปครั้งกระโนน ไดกลาวคาถารวมความไวดังนี้
เมื่อ (ศาสนายุกาล) แตปรินพิ พานแหงพระสัมพุทธเจาลวงแลว ๙๕๖ พรรษา พระเจามหานาม
ทรงครองราชยในลังกาโดยทศพิธธรรม พราหมณมาณพผูเกิดในบานใกลโพธิมณฑ เปนผูรูวิทยา
และกระบวนศิลปะ จบไตรเพท เจนจัดลัทธิ เชี่ยว
ชาญวาทะทั้งปวง มีความตองการจะใชวาทะ จึง
เที่ยวโตวาทะไปในชมพูทวีป จนมาถึงวิหารแหง
หนึง่ ตอนกลางคืนปริวรรตปาตัญชลีมนตรใหมบี ท
อันสมบูรณเปนปริมณฑลดี
*

* ไหวขนาดไหน ถาไหนจริง คงเปนเพียงรูสึกสะเทือน ๆ เทานั้นกระมัง
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พระมหาเถระองคหนึ่งชื่อเรวตะ ในวิหารนั้น
ทราบชัดวา "สัตวผูนี้มีปญญามาก เราทรมานได
จะดี" ทานจึงกลาวเปรยวา "ใครหนอรูความเปนเสียง
ลา" พราหมณมาณพถามทานวา "ทานรูความใน
เสียงรองของพวกลาหรือ " เมื่อทานรับวารู จึงยัง
ทานใหลงสูลัทธิของตน (คือเอาลัทธิของตนมา
ถามทาน ?) ทานก็แกขอที่ตนถาม ๆ ได ทั้งชี้
ขอที่ผิดพลาดไดดวย ครั้นทานเตือน จะถามบาง)
ก็อนุญาตใหทานยังตนใหลงสูวาทะของทานบาง
(ทานถามแลว) ไม (อาจ) แกความหมายแหงบาลี
มหาอภิธรรมแกทานได จึงถามวา "นี่เปนมนต
ของใคร" ทานบอกวาเปนมนตของพระพุทธเจา
จึงขอทาน ทานบอกวา "เราจะใหพุทธมนตนั้นแก
คนที่ทรงเพศอยางเรา" พราหมณมาณพนั้น อัน
บุพเหตุ (คือกุศลในปางกอน) ทั้งหลายเตือน (ใจ)
แลว จึงบวชเพื่อตองการมนต เธอไดอุปสมบท
แลวก็เรียนพระไตรปฎก ภายหลังก็เลยถือเอาพระ
ไตรปฎกนั้นวา นี่เปนเอกายนมรรค (ทางดําเนิน
อยางเอก ประเสริฐกวาลัทธิเกาของตน) (ตอมา)
ทานเปนผูปรากฏ (เดน) ดังดวงไฟ ดังดวงจันทร
ดังดวงอาทิตย ซึ่งไดพยากรณกลาวแกธรรมอันลึก
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แกสัตวทั้งปลายละมายพุทธพยากรณ ทานจึงได
นามวา พุทธโฆสะ เพราะโดงดังไปในพื้นแผนดิน
แมนพระพุทธองค
ในครั้ง (อยูทวี่ ิหาร) นั้น ทานมีความรูไดแตง
ปกรณชื่อญาโณทัยไวในวิหารนั้น แลวแตงอรรถกถาธรรมสังคณี เริ่มจะแตงอรรถกถานอยชื่อ
อรรถสาลินี พระเรวตเถระเห็นเชนนั้น จึงบอกวา
ปกรณที่นํามาที่ (ชมพูทวีป) นี่ มีแตพระบาลี
อรรถกถาหามีไม อาจริยวาทตาง ๆ ก็ไมมเี ชนกัน
แตอรรถกถาเปนภาษาสีหลลวน ที่พระมหินทรผู
ทรงปรีชาญาณ ตรวจดุกถามรรคที่ไดขนึ้ สูงสังคีติทั้ง
๑

๒

๑. ทานแปลคํา "พุทธโฆสะ" วา กลาวธรรมละมายพุทธพยากรณ และวาโดงดังแมนพระพุทธองค เชนนี้ ฟงแลวอึดอัดใจเต็มที ถาใหขา พเจาแปล จะขอแปลวา "พระโฆสะของพระพุทธเจา"
เพราะทานชื่อโฆสะ และเดิมทานเปนคนของพราหมณ เมื่อกลับใจมานับถือพระพุทธศาสนาแลว
จึงเติมคํา "พุทธ" เขาหนาชื่อ เพื่อใหปรากฏวาเดีย่ วนีท้ านเปนคนของพระพุทธเจาแลว
หรือถา "โฆสะ" ไมใชชื่อเดิมของทาน เปนชื่อที่ผอู ื่นขนานใหตามคุณสมบัติของทาน ก็แปล
วา "ผูโฆษณาธรรมขอพระพุทธเจา" หรือวา "ผูประกาศธรรมของพระพุทธเจาใหกกึ กองไป"
ก็ได ฟงแลวหายอึดอัดใจ และทําใหนึกเสื่อมใสในองคทานมาขึ้นดวย
พูดแลวพูดเถอะ ไมมปี ระวัติตรงไหนสองแสดงวาทานเปนพระอรหันตแลวสักแหง แลวจะไป
๒. ในตอนประวัตวิ า ปรารภ คือเริ่มจะแตง
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๓ ครั้ง นับถือเปนคําที่พระสัมมมาสัมพุทธเจาทรง
แสดงไว และพระเถระมีพระสารีบุตรเปนตนรอยกรองไวแลวแตงขึ้นไวในภาษาสีหล ยังเปนไปอยู
ในสีหลทวีป เธอจงไปที่สีหลทวีปนั้น ตรวจดู
อรรถกถาสีหลนั้น แลวปริวรรตไวในภาษามคธเสีย
ได อรรถกถา (ที่ปริวรรต) นั้น จะนํามาซึ่ง
ประโยชนเกื้อกูลแกชาวโลกทั้งปวง
เมื่อพระเถระบอกเชนนั้น ทานผูมีปญญามาก
ก็เสือ่ มใส ออก (เดินทาง) จากวิหารนั้น มาถึง
(สีหล) ทวีปนี้ในรัชกาลพระราชาพระองคนี้แหละ
ทานมาถึงมหาวิหารอันเปนที่อยูของสาธุภิกษุทั้งปวง
ไปสูมหาปธานฆระ ไดฟงอรรถกถาสีหลและเถรวาทะโดยตลอดจากสํานึกพระสังฆปาละแลว ก็ตัด
สินวานี่แหละเปนพระพุทธาธิบายของพระธรรมสามิศรแท จึงนิมนตสงฆในวิหารนั้นมาพรอมกัน
แลวกลาววา "ขอทานทั้งหลายโปรดใหหนังสือ
คัมภีรทั้งหลายแกขาพเจาเพื่อจะทําอรรถกถา" สงฆ
จะทดสอบปญญา จึงใหคาถา ๒ บทแกทาน กลาว
วา "ทานจงแสดงความสามารถของทานในคาถา ๒
บทนี้ เราทั้งหลายเห็นความสามารถของทานแลว
*

* ปาฐะพิมพไวเปน สตึ เขาใจคลาดเคลื่อน ที่ถูกจะเปน มตึ
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จึงจะใหหนังสือทั้งหมด" ทานจึงรวบรวมพระไตรปฎกพรอมทั้งอรรถกถาโดยยนยอ แตงปกรณ
วิสทุ ธิมรรคขึ้นในมหาวิหารนี้เอง ครั้นแลวจึง
นิมนตสงฆผูฉลาดรูพระสัมพุทธธรรมใหประชุมกัน
ณ ที่ใกลมหาโพธิพฤกษ (ลังกา) ปรารภจะให
อานปกรณวิสุทธิมรรคนั้น (ใหสงฆฟง)
เทวดาทั้งหลายจะประกาศความมีฝมือของทาน
ใหปรากฏในมหาชน จึงกําบังหนังสือนัน้ ไวเสีย
ทานก็ทําขึ้นใหมอีก ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง เมื่อนําหนังสือ
มาจะใหอานในครั้งที่ ๓ พวกเทวดาก็เลิก (กําบัง)
วางหนังสืออีก ๒ จบ (ที่กําบังไว) ใหพรอมในที่นั้น
ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายอานหนังสือ (วิสุทธิมรรค)
๓ จบนั้นดวยกัน ความผิดเพี้ยนกันโดยคัณฐะก็ดี
โดยอรรถก็ดี โดยเกณฑกอนหลังก็ดี โดยเถรวาท
ทั้งหลายก็ดี โดยบาลีทั้งหลายก็ดี โดยบททั้งหลาย
ก็ดี โดยพยัญชนะทั้งหลายก็ดี มิไดมีเลยใน
หนังสือ (วิสุทธิมรรค) ทั้ง ๓ จบนั้น
ครั้งนั้น สงฆชื่นชมยินดีกันเปนพิเศษ บอก
ปากันเซงแซไปวา "ทานผูนคี้ ือพระเมตไตรย (มา
เกิด) ไมตองสงสัย" จึงมอบหนังสือคัมภีรพระ
ไตรปฎกพรอมทั้งอรรถกถาให
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ทานอยูในวิหารอันเปนบอเกิดแหงคัมภีร เปน
ที่ไกลความเกี่ยวของ (กับความอื่น) ปริวรรตอรรถกถาสีหลทั้งหมดในครั้งนั้นมาในภาษามคธ อัน
เปนมูลภาษาของอรรถกถาทั้งปวงนั้น อรรถกถา
(ที่ทานปริวรรต) นั้นก็ไดนํามาซึ่งประโยชนเกื้อกูล
แกประชุมชนทุกภาษา พระอาจารยชั้นเถระทั้งปวง
(นับ) ถืออรรถกถานั้นแมนพระบาลี
ครั้นเมื่อกิจที่พึงทําถึงซึ่งความสําเร็จแลว ทาน
ก็กลับไปชมพูทวีป เพื่อจะไหวพระมหาโพธิ (ที่
(สูปรโลก) ตามกรรม
พระเจาหมานามทรงครองแผนดิน ๑๒ ป
ทรงทําบุญหลายอยางตางประการแลว ก็เสด็จไป
(สูปรโลก) ตามกรรม
ฝายพระเถระพุทธโฆสะ ครั้นทําอรรถกถาพระ
ไตรปฎก ทําประโยชนเกื้อกูลแกสัตวโลกเปนอัน
มากแลว อยูไปจนตลอดอายุ ก็ไปสูดุสิตเทวโลก
แล
คาถาตอไปนี้ พระธรรมไตรโลกาจารย เขมจารี เรียบเรียง
ประวัติพระพุทธโฆสะนี้ ขาพเจาเรียบเรียงตาม
นัยที่กลาวไวในคัมภีรสัทธัมมสังคหะ และในคัมภีร
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มหาวงศโบราณ วิญูชนผูใครจะทราบขอที่แปลก
ออกไป (จากที่ขาพเจาเรียบเรียงมานี้) ก็พึงทราบ
ไดในคัมภีรนั้น ๆ ตามควร คือในพุทธโฆสนิทาน
บาง หรือในวังสมาลินีบาง ในปกรณวิเศษ ชื่อ
ญาโณทัยบาง
ก็แล บุญมหรรณพอันขาพเจาทั้งหลายไดแลว
ดวยการชําระปกรณวิสุทธิมรรคมาเพียงเทานี้ ขอ
เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงอนุโมทนาบุญนั้น เพื่อ
ความสําเร็จแหงสมาบัติทั้งปวงเถิด ขอสัตวทั้งหลาย
จงรักษาศีล เจริญจิตภาวนาดวยศรัทธา และจง
ขอสัตวทั้งหลายผูตองทุกข ตงนิรทุกขดวย ผู
ตองภัย จงนิรภัยดวย ผูตองโศก จงนิรโศกดวย
และสาธุชนทั้งหลาย จงถึงซึ่งความบริสทุ ธิ์ เทอญ.
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คําแถลงตอนจบ
ของผูแปล
ถาการที่ไดมีโอกาสสนองคุณบุคคล หรือสถาบันที่มีคุณแกตน
นับวาเปนโชคดีของมนุษยอยางหนึ่งไซร ขาพเจาก็เปนคนมีโชคดีดวย
ผูหนึ่ง ดวยวาขาพเจามีโอกาสไดทํางานสนองพระคุณมหากุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเปนบอเกิดความรูธรรมและบาลีของขาพเจาตั้งแตตนมา
เปนชิ้นเปนอันถึง ๒ ครั้งแลว
ครั้งแรก เมื่อขาพเจาสอบ ป.ธ. ๙ ไดใหมเอี่ยม ปลายพ.ศ.
๒๔๖๙ ก็ไดรับงานสนองพระคุณมหากุฏราชวิทยาลัยทันที คืองาน
ชําระคัมภีรอัตถโยชนาแหงสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย ซึ่งใช
เปนคูมือนักเรียนบาลี ป.ธ. ๗ และ ๘ ครั้นนั้นชําระไปสงเรียงพิมพ
ไป นับไดวาไมมีวันหยุด ๓ ปจึงเสร็จ (เริ่มงายอายุ ๒๖ เสร็จอายุ
๒๘) โดยมีเจาคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (าณวโร) พระอุปชฌายะเปนผูกํากับ
ครั้งนี้ เมื่อขาพเจาพนราชการโดยเกษียณอายุแลว มีโอกาส
เขามารับใชสนองพระคุณมหากุฏราชวิทยาลัยเต็มที่ ก็ไดรับมอบงาน
อันหนักยิ่งกวาครั้งแรก คืองานแปลคัมภีรวิสุทธิมรรค ในขณะที่ยัง
มิไดลงมือแปล ขาพเจาไปเยี่ยมอาจารยคุณพระธรรมนิเทศทวยหาญ
(อยู อุดมศิลป ป.ธง ใน ร. ๕) เลาใหทานฟงวาไดรับมอบใหแปล
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วิสุทธิมรรค ทานถามทันทีวา "มหาเมฆจะแปลไดตลอดรึ" ก็เรียน
ทานวา "มีฎีกาเปนคูมือ คงจะพอคลําแปลไปได" ทานถามอีกวา
"ฎีกาวิสุทธิมรรคนะ มหาเมฆจะอานออกรึ" เรียนทานในขณะนั้นวา
"ยังไมไดจับอาน" ที่ทานถามเชนนี้จะหมายความวากระไร ก็พอคิด
"เห็นได ในสมัยที่ทานเรียนนั้น คัมภีรวิสุทธิมรรคและฎีกายังจารึกอยู
ในใบลานดวยอักษรขอม ยิ่งทวีความยากและความยุงเปนหลายเทา
ทานประจญมากอนแลว
เมื่อเริ่มแปลนั้นเปนปลาย พ.ศ. ๒๕๐๖ ขาพเจามีงานของมหามงกุฏ ฯ อยูแ ลวอยางหนึ่ง คือบรรยายวิชาพระสูตรในสภาการศึกษา ฯ
อยูมาทานมอบใหอีกอยางหนึ่ง คือเปนบรรณาธิการวารสารธรรมจักษุ
จึงเปนงานประจํา ๓ อยาง งานจร (โดยมากเปนงานแปล) มีอกี ตาง
หาก ตองแบงเวลาทําแมกระทั่งกลางคืน งานแปลวิสุทธิมรรคจึงทํา
ไดสัปดาหละไมเกิน ๓ วันก็ทั้งยาก ไมมีวันหยุดเหมือนกัน
ในการแปล ความมุงหมายหลัก ก็เพื่อใหเปนคูมือนักเรียนภาษา
บาลี เพราะคัมภีรวิสุทธิมรรคเปนหลักสูตรประโยค ป.ธ. ๘ และ ๙
พรอมกันนั้น ก็พยายามเกลาสํานวนใหทานที่เปนนักศึกษาหาความรูพอ
จะอานเอาความไดดวย แตวาอรรถและพยัญชนะลางขอลางอันไมขาว
พอจะแปลและเขียนลงไปไดทันที และสํานวนบาลีก็เปนอยางสํานวน
บาลี (หรือจะวาสํานวนทานพระพุทธโฆสะก็ได) ผูไมคุนสํานวนของ
ทาน ยอมเขาใจยากอยูบาง ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงพยายามเพิ่มเติมเสริม
ความลงเล็บไว และวินิจฉันอธิบายขยายความตามนัยฎีกาและอัตโนมัติ
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เปนเชิงอรรถไว มีแทบทุกหนาไป ไมใชอวดดีทําเลนสนุก เชิงอรรถ
ลางขอใชเวลาคิดเขียนเปนครึ่งคอนชั่วโมงก็มี ทั้งนี้ก็ดวยหวังใหเกิด
ประโยชนแกทานนักเรียนนักศึกษามากที่สุด เทาที่ความรูความสามารถ
ของขาพเจาจะใหได อีกประการหนึ่ง ก็ดวยคิดวาเปนการเสนอความ
คิดเห็นที่พอเปนประเด็น แดทานผูรูทั้งหลาย จะไดชวยพินิจพิเคราะห
ใหไดอรรถและพยัญชนะที่พิสุทธ ความควรแกคัมภีรวิเศษวิสุทธิมรรค
ตอไปดวย
ความรูความสามารถของขาพเจา ก็เปนอยางทานอาจารยคุณพระ
ธรรมนิเทศทวยหาญเปนหวง คือไมมากนักสําหรับที่จะทํางานยากชิ้นนี้
จึงตองศึกษาไป ปรึกษาไป แปลไป ดวยตั้งกติกาแตตนเองวา "ถา
ตนเองไมเขาใจ หามเขียนลงไปเปนอันขาด" การแปลจึงชะงักบอย ๆ
จนปริวิตกไปวาจะตายเสียกอนแปลจบ ตองตั้งอธิษฐานทุกวัน ขอให
แปลจบกอนจึงตาย เวลาที่ทําเลาก็ถูกจํากัดดังกลาวมาฉะนี้ จึงเนิ่นมา
ถึงปที่ ๑๐ จึงจบได (เริ่มงานอายุ ๖๑ จบอายุ ๗๑)
วิสุทธิมรรคแปลนี้ มหามกุฏ ฯ แบงพิมพเปนตอน ๆ ในงาน
นั้น ๆ ตอน ๑ (สีลนิเทศและธุดงคนิเทศ) ไดพิมพเปนปฐมวาระ
เนื่องในงานพระราชพิธีชนมายุสมมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
องคพระบรมอุปถัมภกของมหามกุฏ ฯ เจริญพระชนมายุครบ ๓๖ เสมอ
สมเด็จพระบรมชนก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ตอนจบนี้ซึ่งเปนตอนที่ ๖
ไดพิมพเปนปจฉิมวาระ ในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมดิลก
(จนฺทูปโม) ซึ่งทานเคยเปนหัวหนาแผนกตํารามหากุฎ ฯ มานาน
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เปนปจโจปการสมควรแกสมัยใน พ.ศ. ๒๕๑๖ นี้ เปนการประจวบ
โอกาสเหมาะพอดีทีเดียวทั้ง ๒ วาระ
บัดนี้ ขาพเจายังชีวิตอยู รูสึกบันเทิงใจที่จะไดทํางานของ
พระคุณมหากุฏ ฯ ตอไปอีก
ราชูปตฺถมฺภิโต มหามกุฏราชวิทยฺ าลโย
จิร ติฏตุ สาธูน
ธมฺมวิทฺยากโร สทา
จงมหากุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ
จงตั้งอยูตลอดกาลนาน เปนบอเกิดแหงธรรมวิทยา
แกสาธุชนทั้งหลายทุกเมื่อ เทอญ.
นาวาอากาศเอก เมฆ อําไพจริต
กุมภาพันธ ๒๕๑๖
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ปจฉิมกถา
แผนกตํารามหากุฏราชวิทยาลัย
อุปกรณการศึกษา คือตําราเรียน เปนปจจัยหลักสําคัญในการ
ศึกษาจะขาดเสียมิได เมื่อยังเปนนักเรียนกําลังเรียนภาษาบาลีหรือ
ภาษามคธอยู ไดประสบปญหาขอขัดของเกี่ยวกับตําราเรียนแผนกนี้
ที่ยังไมมี "เผด็จ" ครบทุกชั้นทุกประโยค คือหลักสูตรที่เปนภาษาบาลี
หรือภาษามคธ ยังไมมีแบบประกอบที่แปลเปนภาษาไทยไวครบทุกชั้น
จึงทําความลําบากใหแกครูและนักเรียนตลอดมา มีความคิดคํานึงอยู
เสมอดวา ทําอยางไรตําราเรียนของคณะสงฆไทยแผนกนี้ จึงจะมีแบบ
ประกอบครบบริบูรณทกุ ชั้น และไดตั้งใจไววา ถาตนเองเรียนสําเร็จ
แลว ไดมีหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ จะอุทิศกําลังทุกอยางเทาที่มีอยู
แปลหลักสูตรคือตําราเรียนที่เปนภาษาบาลีหรือภาษามคธ เปนภาษา
ไทยใหมีครบทึกชั้นทุกประโยค อันจะเปนคุณประโยชนแกครูและ
นักเรียนตลอดถึงผูใครตอการศึกษาทั่วไป เมื่อไดมามีหนาที่เกี่ยวของ
กับแผนกตํารามหามกุฏ ฯ ตามที่ตั้งใจไว เมื่อไดเริ่มดําเนินงานในเรื่องนี้
โดยไดนําเรื่องการแปลกหลักสูตรเปรียญ ที่เปนภาษามคธเปนภาษาไทย
ทั้งหมด เขาสูที่ประชุมกรรมการกองตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย โดย
มีเจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ผูอํานวยการมหามกุฏ ฯ ซึ่งเวลา
นั้นดํารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เปนประธานกรรมการ และ
กรรมการทุกทานตางก็มีความเห็นชอบเอกฉันท จึงไดตั้งอนุ-
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กรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ใหมีหนาที่ชวยกันแปลหลักสูตรที่เปนภาษา
มคธเปนภาษาไทย และตรวจทานชําระพิมพเปนแบบประกอบการ
ศึกษาเลาเรียนวิชาแผนกนี้สืบไป
อนุกรรมการคณะนี้ไดลงมือแปลอภิธัมมัตถวิภาวินีกอน ตอมา
แปลสมันตปาสาทิกา ภาค ๑-๒ และวิสุทธิมรรค ภาค ๑-๒-๓ ตกลง
วา หลักสูตรเปรียญประโยค ๓ ถึงประโยค ๙ แปลเปนไทย คือ ธัมมปทัฏฐกถาแปล มังคลัตถวิภาวินีแปล ฉบับของมหากุฏ ฯ มีครบ
บริบูรณ ถึงแมการแปลแตละเรื่องแตละสํานวนจะมีขาดตกบกพรอง
อยูบาง ก็เปนธรรมดาของการทํางานครั้งแรก จะใหสมบูรณทีเดียวทํา
ไดยาก หวังวาทานผูรูที่ไดพบเห็นขอบกพรองนั้น ๆ จะไดชวยปรับปรุง
แกไขใหสมบูรณในคราวพิมพครั้งตอไป
อนึ่ง ปกรณวิสุทธิมรรค เปนหนังสืออธิบายธรรมะที่สขุ ุมคัมภีรภาพ ยากทั้งศัพทและสํานวนโวหาร และยังมีเรื่องเกี่ยวกับลัทธิ จารีต
ประเพณีตาง ๆ ยากแกการวินิจฉัยชี้ขาด ดังที่ไดปรารภไวในคํานํา
วิสุทธิมรรคแปลภาค ๑ ตอน ๑ นั้นแลว คณะอนุกรรมการจึงยกราง
วิสุทธิมรรคแปลที่กรรมการแปลไวใหเปนหนาที่อาจารยเมฆ อําไพจริต
(น.อ. เมฆ อําไพจริต ป.ธ. ๙) รับไปดําเนินการแตผูเดียว สํานวน
แปลวิสุทธิมรรคทั้งหมด ตั้งแตตอน ๑ จนถึงตอนจบนี้ จะวาเกิด
จากสติปญญาการคนควาและวิริยะอุตสาหะของอาจารยเมฆทั้งนั้นก็วาได
นอกนั้นก็เปนเพียงที่ปรึกษาชวยเหลือเทานั้น
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ฉะนั้น แผนกตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย จึงขออนุโมทนาในกุศล
เจตนาพยายามชอบของอาจารยเมฆเปนอยางยิ่ง ขอคุณพระศรีรัตนตรัย
ชวยอภิบาลคุมครองใหทานมีพลานามัย อายุยืน เปนกําลังสนับสนุน
ชวยเหลือกิจการพระศาสนา และกองตํารามหามกุฏ ฯ สืบไป.

