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๓.  มโนสัญเจตนาหาร = นำปฏิสนธิมาให้, มีการก่อให้เกิดเป็นภัย 

๔.  วิญญาณาหาร = นำนามรูปมาให้, มีปฏิสนธิเป็นภัย
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๑. ชื่ออยู่ไม่ว่างจากฌานและทำตามคำสอนพระศาสดา

อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตํปิ เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาหาเร ปฏิกูลสญฺญํ ภาเวติ.  

อยํ วุจฺจติ ภิกฺขุ อริตฺตชฺฌาโน วิหรติ สตฺถุสาสนกโร โอวาทปติกโร  

อโมฆํ รฏฺฐปิณฺฑํ ภุญฺชติ, โก ปน วาโท, เย นํ พหุลีกโรนฺติ. 

อนิจฺจสญฺญํ ภาเวติ... อนตฺตสญฺญํ ภาเวติ... มรณสญฺญํ ภาเวติ...  

อาหาเร ปฏิกูลสญฺญํ ภาเวติ... สพฺพโลเก อนภิรติสญฺญํ ภาเวติ... 

อฏฺฐิกสญฺญํ ภาเวติ... ปุฬวกสญฺญํ ภาเวติ... วินีลกสญฺญํ ภาเวติ... 

วิจฺฉิทฺทกสญฺญํ ภาเวติ... อุทฺธุมาตกสญฺญํ ภาเวติ. (๘๒-๙๑)  
(องฺ.เอกก. ๒๐/๔๖๓-๔๗๒)



๒. ทำให้หยั่งลงสู่อมตธรรม

ทสยิมา  ภิกฺขเว  สญฺญา  ภาวิตา พหุลีกตา  มหปฺผลา โหนฺติ  

มหานิสํสา  อมโตคธา  อมตปริโยสานา.  กตมา  ทส.   

อสุภสญฺญา,  มรณสญฺญา,  อาหาเร ปฏิกูลสญฺญา,   

สพฺพโลเก  อนภิรตสญฺญา,  อนิจฺจสญฺญา,  อนิจฺเจ ทุกฺขสญฺญา,  

ทุกฺเข  อนตฺตสญฺญา, ปหานสญฺญา,  วิราคสญฺญา, นิโรธสญฺญา.   

อิมา โข ภิกฺขเว ทส สญฺญา ภาวิตา พหุลีกตา มหปฺผลา โหนฺติ  

มหานิสํสา  อมโตคธา  อมตปริโยสานา. 
(องฺ.ทสก. ๒๔/๕๖)



๒. ทำให้หยั่งลงสู่อมตธรรม

ทสยิมา  ภิกฺขเว  สญฺญา  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหนฺติ  

มหานิสํสา  อมโตคธา  อมตปริโยสานา.  กตมา  ทส.   

อนิจฺจสญฺญา  อนตฺตสญฺญา  มรณสญฺญา อาหาเร ปฏิกูลสญฺญา  

สพฺพโลเก  อนภิรตสญฺญา  อฏฺฐิกสญฺญา  ปุฬุวกสญฺญา   

วินีลกสญฺญา  วิจฺฉิทฺทกสญฺญา  อุทฺธุมาตกสญฺญา.     

อิมา โข ภิกฺขเว ทส สญฺญา ภาวิตา พหุลีกตา มหปฺผลา โหนฺติ  

มหานิสํสา  อมโตคธา  อมตปริโยสานา.  
(องฺ.ทสก. ๒๔/๕๗)



๓. เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายจนถึงพระนิพพาน

ปญฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย  

นิโรธาย  อุปสมาย  อภิญฺญาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย สํวตฺตนฺติ. 

กตเม  ปญฺจ.  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อสุภานุปสฺสี  กาเย วิหรติ,   

อาหาเร  ปฏิกูลสญฺญี,  สพฺพโลเก  อนภิรติสญฺญี,   

สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี,   

มรณสญฺญา โข  ปนสฺส  อชฺฌตฺตํ  สูปฏฺฐิตา  โหติ.      
(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๖๙)



๔. เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ

ปญฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา อาสวานํ ขยาย สํวตฺตนฺติ.  

กตเม  ปญฺจ.  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อสุภานุปสฺสี  กาเย  วิหรติ,   

อาหาเร  ปฏิกูลสญฺญี,  สพฺพโลเก  อนภิรตสญฺญี,   

สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี,   

มรณสญฺญา  โข  ปนสฺส  อชฺฌตฺตํ  สูปฏฺฐิตา  โหติ.    
(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๗๐)



๕. มีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นผลานิสงส์

ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา   

เจโตวิมุตฺติผลา จ  โหนฺติ  เจโตวิมุตฺติผลานิสํสา จ,  

ปญฺญาวิมุตฺติผลา จ  โหนฺติ  ปญฺญาวิมุตฺติผลานิสํสา จ.  

กตเม ปญฺจ. 

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อสุภานุปสฺสี กาเย วิหรติ, อาหาเร ปฏิกูลสญฺญี,  

สพฺพโลเก  อนภิรตสญฺญี,  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี,   

มรณสญฺญา  โข  ปนสฺส  อชฺฌตฺตํ  สูปฏฺฐิตา  โหติ.  
(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๗๑)



๕. มีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นผลานิสงส์

ยงฺกิญฺจิ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุํ  ทุพฺพลํ  คิลานกํ  ปญฺจ  ธมฺมา  น  วิชหนฺติ,   

ตสฺเสตํ ปาฏิกงฺขํ “นจิรสฺเสว อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ  

ปญฺญาวิมุตฺตึ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  สยํ  อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   

วิหริสฺสตี”ติ.  กตเม  ปญฺจ.   

อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อสุภานุปสฺสี กาเย วิหรติ,   

อาหาเร  ปฏิกูลสญฺญี,  สพฺพโลเก  อนภิรตสญฺญี,  

สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสี,   

มรณสญฺญา  โข  ปนสฺส  อชฺฌตฺตํ สุปฏฺฐิตา  โหติ.  
(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๒๑)



๖. เป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันหรือเป็นพระอนาคามี

โย  หิ  โกจิ  ภิกฺขเว ภิกฺขุ วา  ภิกฺขุนี วา  ปญฺจ  ธมฺเม  ภาเวติ,   

ปญฺจ  ธมฺเม  พหุลีกโรติ,  ตสฺส  ทฺวินฺนํ  ผลานํ  อญฺญตรํ  ผลํ ปาฏิกงฺขํ   

“ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  อญฺญา,  สติ วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตา”ติ. 

กตเม  ปญฺจ.  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อชฺฌตฺตญฺเญว  สติ  สุปฏฺฐิตา  โหติ,   

ธมฺมานํ อุทยตฺถคามินิยา ปญฺญาย  อสุภานุปสฺสี  กาเย  วิหรติ,   

อาหาเร  ปฏิกูลสญฺญ,ี  สพฺพโลเก  อนภิรตสญฺญี,   

สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี.   
(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๒๒)



๗. เป็นธรรมที่ควรทำให้เกิดมีขึ้น

กตเม ทส ธมฺมา อุปฺปาเทตพฺพา. ทส สญฺญา,  

อสุภสญฺญา  มรณสญฺญา  อาหาเรปฏิกูลสญฺญา  

สพฺพโลเกอนภิรติสญฺญา  อนิจฺจสญฺญา  

อนิจฺเจ ทุกฺขสญฺญา ทุกฺเข อนตฺตสญฺญา ปหานสญฺญา  

วิราคสญฺญา นิโรธสญฺญา.  

อิเม ทส ธมฺมา อุปฺปาเทตพฺพา. 
(ที.ปา. ๑๑/๓๖๐)



๘. เป็นการดำเนินปฏิปทาอย่างหนึ่ง

จตสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  ปฏิปทา.  กตมา  จตสฺโส.  

ทุกฺขา  ปฏิปทา  ทนฺธาภิญฺญา,   

ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺญา,  

สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญา,  

สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺญา. 
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๓)



๘. เป็นการดำเนินปฏิปทาอย่างหนึ่ง

กตมา  จ  ภิกฺขเว  ทุกฺขา  ปฏิปทา  ทนฺธาภิญฺญา.  

อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อสุภานุปสฺสี  กาเย  วิหรติ อาหาเร ปฏิกูลสญฺญี   

สพฺพโลเก  อนภิรติสญฺญี  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี,   

มรณสญฺญา  โข  ปนสฺส  อชฺฌตฺตํ  สูปฏฺฐิตา  โหติ.   

โส  อิมานิ  ปญฺจ  เสกฺขพลานิ  อุปนิสฺสาย  วิหรติ :   

สทฺธาพลํ  หิรีพลํ  โอตฺตปฺปพลํ  วีริยพลํ  ปญฺญาพลํ.   

ตสฺสิมานิ  ปญฺจินฺทฺริยานิ  มุทูนิ  ปาตุภวนฺติ:  สทฺธินฺทฺริยํ...  

โส  อิเมสํ  ปญฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  มุทุตฺตา  ทนฺธํ  อานนฺตริยํ   

ปาปุณาติ  อาสวานํ  ขยาย. 
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๓)



๙. เจริญประกอบกับโพชฌงค์ ๗

อาหาเร ปฏิกูลสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา.  

อาหาเร ปฏิกูลสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตาย พหุลีกตาย ทฺวินฺนํ ผลานํ  

อญฺญตรํ ผลํ ปาฏิกงฺขํ, ทิฏฺเฐว ธมฺเม อญฺญา, สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตา.  

อาหาเร ปฏิกูลสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา มหโต อตฺถาย สํวตฺตติ.  

อาหาเร ปฏิกูลสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา มหโต โยคกฺเขมาย สํวตฺตติ.  

อาหาเร ปฏิกูลสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา มหโต สํเวคาย สํวตฺตติ.  

อาหาเร ปฏิกูลสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา มหโต ผาสุวิหาราย สํวตฺตติ.  
(สํ.ม. ๑๙/๒๕๐)



๙. เจริญประกอบกับโพชฌงค์ ๗

กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว อาหาเร ปฏิกูลสญฺญา กถํ พหุลีกตา  

มหโต ผาสุวิหาราย สํวตฺตติ.  

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาหาเรปฏิกูลสญฺญาสหคตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ 

วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ..  

ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคํ... วิริยสมฺโพชฺฌงฺคํ... ปีติสมฺโพชฺฌงฺคํ...  

ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคํ... สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคํ...  

อาหาเร ปฏิกูลสญฺญาสหคตํ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ  

วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. 
(สํ.ม. ๑๙/๒๕๐)



กรรมฐาน

๑.  อนุสสติ ๑๐ 

๒.  อัปปมัญญา ๔ 

๓.  อาหาเรปฏิกูลสัญญา 

     ๓.๑  ความสำคัญและอานิสงส์ 

     ๓.๒  วิธีเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา



๓.๒  วิธีเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา

ตสฺมึ อาหาเร ปฏิกูลาการคฺคหณวเสน อุปฺปนฺนา สญฺญา  

อาหาเร ปฏิกูลสญฺญา. ตํ อาหาเร ปฏิกูลสญฺญํ ภาเวตุกาเมน  

กมฺมฏฺฐานํ อุคฺคเหตฺวา อุคฺคหโต เอกปทมฺปิ อวิรชฺฌนฺเตน  

รโหคเตน ปฏิสลฺลีเนน อสิตปีตขายิตสายิตปฺปเภเท  

กพฬิงฺการาหาเร ทสหากาเรหิ ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.  

เสยฺยถีทํ, คมนโต ปริเยสนโต ปริโภคโต อาสยโต นิธานโต  

อปริปกฺกโต ปริปกฺกโต ผลโต นิสฺสนฺทโต สมฺมกฺขนโต.  
(วิสุทฺธิ.)



๓.๒  วิธีเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา

วิธีพิจารณาความน่าเกลียดในอาหาร ๑๐ 

๑.   คมนโต = โดยการเดินทางไปเพื่อหาอาหาร 

๒.   ปริเยสนโต = โดยการแสวงหาอาหาร 

๓.   ปริโภคโต = โดยการบริโภคอาหาร 

๔.   อาสยโต = โดยที่อยู่ของอาหาร 

๕.   นิธานโต = โดยการหมักหมมของอาหาร  

๖.   อปริปกฺกโต = โดยการยังไม่ย่อยของอาหาร 

๗.   ปริปกฺกโต = โดยการย่อยแล้วของอาหาร 

๘.   ผลโต = โดยผลของอาหาร 

๙.   นิสฺสนฺทโต = โดยการไหลออกทางทวารต่าง ๆ 

๑๐. สมฺมกฺขนโต = โดยการเปรอะเปื้อนสกปรก



สวัสดีครับ


