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มาติกา
ปญญาในการทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว เปนสุตมยญาณ [ญาณอันสําเร็จมาแตการฟง] ๑
ปญญาในการฟงธรรมแลว สังวรไว เปนสีลมยญาณ [ญาณอันสําเร็จมาแตศีล] ๑ ปญญาใน
การสํารวมแลวตั้งไวดี เปนภาวนามยญาณ[ญาณอันสําเร็จมาแตการเจริญสมาธิ] ๑ ปญญาในการ
กําหนดปจจัย เปนธรรมฐิติญาณ [ญาณในเหตุธรรม] ๑ ปญญาในการยอธรรมทั้งหลาย ทั้งสวน
อดีตสวนอนาคตและสวนปจจุบันแลวกําหนดไว เปนสัมมสนญาณ [ญาณในการพิจารณา] ๑
ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรมสวนปจจุบันเปนอุทยัพพยานุปส นาญาณ [ญาณ
ในการพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อม]๑ ปญญาในการพิจารณาอารมณแลวพิจารณาเห็น
ความแตกไป เปนวิปสนาญาณ[ญาณในความเห็นแจง] ๑ ปญญาในการปรากฏโดยความเปนภัย
เปนอาทีนวญาณ[ญาณในการเห็นโทษ] ๑ ปญญาในความปรารถนาจะพนไปทั้งพิจารณาและวางเฉย
อยู เปนสังขารุเบกขาญาณ ๑ ปญญาในการออกและหลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอก เปนโคตร
ภูญาณ ๑ ปญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลส ขันธและสังขารนิมิตภายนอกทั้งสอง เปนมรรค
ญาณ ๑ ปญญาในการระงับประโยคเปนผลญาณ ๑ ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นๆ อัน
อริยมรรคนั้นๆตัดเสียแลว เปนวิมุติญาณ ๑ ปญญาในการพิจารณาเห็นธรรมที่เขามาประชุมใน
ขณะนัน้ เปนปจจเวกขณญาณ ๑ ปญญาในการกําหนดธรรมภายใน เปนวัตถุนานัตตญาณ [ญาณ
ในความตางแหงวัตถุ] ๑ ปญญาในการกําหนดธรรมภายนอก เปนโคจรนานัตตญาณ [ญาณใน
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ความตางแหงโคจร] ๑ ปญญาในการกําหนดจริยา เปนจริยานานัตตญาณ [ญาณในความตางแหง
จริยา] ๑ ปญญาในการกําหนดธรรม ๔ เปนภูมินานัตตญาณ [ญาณในความตางแหงภูม]ิ ๑ ปญญา
ในการกําหนดธรรม ๙ เปนธรรมนานัตตญาณ [ญาณในความตางแหงธรรม]๑ ปญญาที่รูยิ่ง เปน
ญาตัฏฐญาณ [ญาณในความวารู] ๑ ปญญาเครื่องกําหนดรูเปนตีรณัฏฐญาณ [ญาณในความวา
พิจารณา] ๑ ปญญาในการละ เปนปริจจาคัฏฐญาณ [ญาณในความวาสละ] ๑ ปญญาเครื่องเจริญ
เปนเอกรสัฏฐญาณ[ญาณในความวามีกิจเปนอันเดียว] ๑ ปญญาเครื่องทําใหแจง เปนผัสสนัฏฐญาณ
[ญาณในความวาถูกตอง] ๑ ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอัตถปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ปญญาใน
ความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรตุ ติปฏิสัม
ภิทาญาณ ๑ ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ปญญาในความตางแหง
วิหารธรรม เปนวิหารัฏฐญาณ [ญาณในความวาธรรมเครื่องอยู] ๑ ปญญาในความตางแหงสมาบัติ
เปนสมาปตตัฏฐญาณ [ญาณในความวาสมาบัติ] ๑ ปญญาในความตางแหงวิหารสมาบัติ เปนวิหาร
สมาปตตัฏฐญาณ [ญาณในความวาวิหารสมาบัติ] ๑ ปญญาในการตัดอาสวะขาด เพราะความ
บริสุทธิ์แหงสมาธิอันเปนเหตุไมใหฟุงซาน เปนอานันตริกสมาธิญาณ [ญาณในสมาธิอันมีในลําดับ] ๑
ทัสนาธิปไตย ทัสนะมีความเปนอธิบดี วิหาราธิคม คุณเครื่องบรรลุ คือวิหารธรรมอันสงบ
และปญญาในความที่จิตเปนธรรมชาตินอมไปในผลสมาบัติอันประณีต เปนอรณวิหารญาณ[ญาณ
ในวิหารธรรมอันไมมีกิเลสเปนขาศึก] ๑ ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญดวยความเปนผูประกอบ
ดวยพละ ๒ ดวยความระงับสังขาร ๓ ดวยญาณจริยา ๑๖และดวยสมาธิจริยา ๙ เปนนิโรธสมาปตติ
ญาณ [ญาณในนิโรธสมาบัติ] ๑ ปญญาในความสิ้นไปแหงความเปนไปแหงกิเลสและขันธของบุคคล
ผูรูสึกตัว เปนปรินิพพานญาณ ๑ ปญญาในความไมปรากฏแหงธรรมทั้งปวง ในการตัดขาดโดยชอบ
และในนิโรธ เปนสมสีสัฏฐญาณ [ญาณในความวาธรรมอันสงบและธรรมอันเปนประธาน] ๑
ปญญาในความสิ้นไปแหงกิเลสอันหนา สภาพตางๆ และเดชเปนสัลเลขัฏฐญาณ [ญาณในความ
วาธรรมเครื่องขัดเกลา] ๑ ปญญาในความประคองไวซึ่งจิตอันไมหดหูแ ละจิตที่สงไป เปนวิรยิ ารัมภ
ญาณ ๑ ปญญาในการประกาศธรรมตางๆ เปนอรรถสันทัสนญาณ [ญาณในการเห็นชัดซึ่งอรรถ
ธรรม] ๑ปญญาในการสงเคราะหธรรมทั้งปวงเปนหมวดเดียวกันในการแทงตลอดธรรมตางกันและ
ธรรมเปนอันเดียวกัน เปนทัสนวิสุทธิญาณ ๑ ปญญาในความที่ธรรมปรากฏโดยความเปนของไมเที่ยง
เปนตน เปนขันติญาณ ๑ ปญญาในความถูกตองธรรมเปนปริโยคาหนญาณ [ญาณในความยางเขา
ไป] ๑ ปญญาในการรวมธรรมเปนปเทสวิหารญาณ [ญาณในวิหารธรรมสวนหนึ่ง] ๑ ปญญาใน
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ความมีกุศลธรรมเปนอธิบดีเปนสัญญาวิวัฏฏญาณ [ญาณในความหลีกไปดวยปญญาทีร่ ูดี] ๑ ปญญา
ในธรรมเปนเหตุละความเปนตางๆ เปนเจโตวิวัฏฏญาณ [ญาณในการหลีกออกจากนิวรณดวยใจ]
๑ ปญญาในการอธิษฐาน เปนจิตตวิวัฏฏญาณ [ญาณในความหลีกไปแหงจิต] ๑ ปญญาในธรรม
อันวางเปลา เปนญาณวิวฏั ฏญาณ [ญาณในความหลีกไปดวยญาณ] ๑ ปญญาในความสลัดออก
เปนวิโมกขวิวฏั ฏญาณ[ญาณในความหลีกไปแหงจิตดวยวิโมกข] ๑ ปญญาในความวาธรรมจริง
เปนสัจจวิวัฏฏญาณ [ญาณในความหลีกไปดวยสัจจะ] ๑ ปญญาในความสําเร็จดวยการกําหนดกาย
[รูปกายของตน] และจิต [จิตมีญาณเปนบาท]เขาดวยกัน และดวยสามารถแหงความตัง้ ไวซึ่ง
สุขสัญญา [สัญญาประกอบดวยอุเบกขาในจตุตถฌานเปนสุขละเอียด] และลหุสัญญา [สัญญาเบา
เพราะพนจากนิวรณและปฏิปกขธรรม] เปนอิทธิวิธญาณ [ญาณในการแสดงฤทธิ์ไดตางๆ]๑ ปญญา
ในการกําหนดเสียงเปนนิมิตหลายอยางหรืออยางเดียวดวยสามารถการแผวิตกไป เปนโสตธาตุ
วิสุทธิญาณ [ญาณอันหมดจดแหงโสตธาตุ] ๑ ปญญาในการกําหนดจริยาคือ วิญญาณหลายอยาง
หรืออยางเดียว ดวยความแผไปแหงจิต๓ ประเภท และดวยสามารถแหงความผองใสแหงอินทรีย
ทั้งหลาย เปนเจโตปริยญาณ [ญาณในความกําหนดรูจิตผูอ ื่นดวยจิตของตน] ๑ ปญญาในการ
กําหนดธรรมทั้งหลายอันเปนไปตามปจจัย ดวยสามารถความแผไปแหงกรรมหลายอยางหรืออยาง
เดียว เปนบุพเพนิวาสานุสสติญาณ [ญาณเปนเครื่องระลึกถึงชาติกอนๆ ได] ๑ ปญญาในความ
เห็นรูปเปนนิมิตหลายอยางหรืออยางเดียว ดวยสามารถแสงสวาง เปนทิพจักขุญาณ ๑ ปญญาใน
ความเปนผูมีความชํานาญในอินทรีย ๓ ประการ โดยอาการ ๖๔ เปนอาสวักขยญาณ[ญาณในความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย] ๑ ปญญาในความกําหนดรู เปนทุกขญาณ ๑ ปญญาใน
อรรถวาเปนสิ่งควรละละ เปนสมุทยญาณ ๑ ปญญาในความทําใหแจง เปนนิโรธญาณ ๑
ปญญาในความเจริญ เปนมรรคญาณ ๑ ทุกขญาณ [ญาณในทุกข] ๑ ทุกขสมุทยญาณ
[ญาณในเหตุใหเกิดทุกข] ๑ ทุกขนิโรธญาณ[ญาณในความดับทุกข] ๑ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ญาณ [ญาณในขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับทุกข] ๑ อรรถปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ธรรมปฏิสัมภิทา
ญาณ๑ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ๑ ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ๑ อินทริยปโรปริยัติญาณ[ญาณใน
ความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย] ๑ อาสยานุสยญาณ[ญาณในฉันทะเปนที่มานอน
และกิเลสอันนอนเนื่องของสัตวทั้งหลาย] ๑ ยมกปาฏิหิรญาณ [ญาณในยมกปาฏิหาริย] ๑ มหา
กรุณาสมาปตติญาณ ๑สัพพัญุตญาณ ๑ อนาวรณญาณ ๑
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ญาณเหลานี้รวมเปน ๗๓ ญาณ ในญาณทั้ง ๗๓ นี้ ญาณ ๖๗[ขางตน] ทั่วไปแก
พระสาวก ญาณ ๖ [ในที่สุด] ไมทั่วไปดวยพระสาวกเปนญาณเฉพาะพระตถาคตเทานั้น ฉะนีแ้ ล ฯ
จบมาติกา
______
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มหาวรรค ญาณกถา
[๑] ปญญาในการทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว เปนสุตมยญาณอยางไร
ปญญาอันเปนเครื่องทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว คือ เครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลว
นั้นวา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู ธรรมเหลานี้ควรละ ธรรมเหลานี้ควรให
เจริญ ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความเสื่อม ธรรมเหลานี้เปนไป
ในสวนแหงความตั้งอยู ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความวิเศษ ธรรมเหลานี้เปนไปในสวน
แหงการชําแรกกิเลสสังขารทั้งปวงไมเทีย่ ง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา นี้ทุกข
อริยสัจนี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนสุตมยญาณ
[แตละอยาง] ฯ
[๒] ปญญาอันเปนเครือ่ งทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว คือ เปนเครื่องรูชัดซึ่งธรรมที่ได
สดับมาแลวนัน้ วา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง เปนสุตมยญาณอยางไรธรรมอยางหนึ่งควรรูยิ่ง คือ
สัตวทั้งปวงดํารงอยูไดดว ยอาหาร ธรรม ๒ ควรรูยิ่งคือ ธาตุ ๒ ธรรม ๓ ควรรูยิ่ง คือ ธาตุ ๓
ธรรม ๔ ควรรูยิ่ง คือ อริยสัจ ๔ธรรม ๕ ควรรูยิ่ง คือ วิมตุ ตายตนะ ๕ ธรรม ๖ ควรรูยิ่ง
คืออนุตตริยะ ๖ธรรม ๗ ควรรูยิ่ง คือ นิททสวัตถุ [เหตุทพี่ ระขีณาสพนิพพานแลวไมปฏิสนธิ
อีกตอไป] ๗ ธรรม ๘ ควรรูยิ่ง คือ อภิภายตนะ [อารมณแหงญาณอันฌายีบุคคลครอบงําไว] ๘
ธรรม ๙ ควรรูยิ่ง คือ อนุปุพพวิหาร ๙ ธรรม ๑๐ควรรูยิ่ง คือนิชชรวัตถุ [เหตุกําจัดมิจฉาทิฐิ
เปนตน] ๑๐ ฯ
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติทั้งปวงควรรูยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมชาติทั้งปวง
ควรรูยิ่ง คืออะไร คือ ตา รูป จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัสสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือแม
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย [แตละอยางๆ] ควรรูยิ่ง หู เสียง ฯลฯ
จมูก กลิ่น ฯลฯ ลิ้นรส ฯลฯ กาย โผฏฐัพพะ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโน
สัมผัสสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
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[๔] รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ จักขุวิญญาณโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณจักขุสมั ผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กาย
สัมผัส มโนสัมผัสจักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหา
สัมผัสสชาเวทนา การสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา รูปสัญญาสัททสัญญา คันธสัญญา
รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญ
เจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนาธรรมสัญเจตนา รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา
โผฏฐัพพตัณหาธรรมตัณหา รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก
รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๕] ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ ปฐวีกสิณ
อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นีลกสิณ ปตกสิณ โลหิตกสิณโอทาตกสิณ อากาสกสิณ
วิญญาณกสิณ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๖] ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ
ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกาดี เสลด หนอง เลือด
เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูกไขขอ มูตร สมองศีรษะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๗] จักขวายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ
ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะธรรมายตนะ จักขุธาตุ รูปธาตุ
จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ
ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรม
ธาตุ มโนวิญญาณธาตุ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย
ชีวิตินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย
อุเบกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรียสมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัส
สามีตินทรีย [อินทรียของผูปฏิบัติดวยมนสิการวา เราจักรูธรรมที่ยังไมรู อินทรียนี้เปนชื่อของ
โสดาปตติมรรคญาณ]อัญญินทรีย [อินทรียของผูรูจตุสัจจธรรมดวยมรรคนั้น อินทรียน ี้เปนชื่อของ
ญาณในฐานะ ๖ มีโสดาปตติมรรคเปนตน] อัญญาตาวินทรีย [อินทรียของพระขีณาสพผูรูจบแลว
อินทรียนี้เปนชื่อของอรหัตผลญาณ] ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
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[๘] กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุกามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ
เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุดวการภพ ปญจโวการภพปฐมฌาน ทุติยฌาน
ตติยฌาน จตุตถฌาน ควรรูยงิ่ ทุกอยาง ฯ
[๙] เมตตาเจโตวิมุติ กรุณาเจโตวิมุติ มุทิตาเจโตวิมตุ ิ อุเบกขาเจโตวิมุติ อากา
สนัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตน
สมาบัติ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ
ชาติ ชรา มรณะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๑๐] ทุกข ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ จักขุ ฯลฯ ชรามรณะ ชรามรณสมุทัย ชรามรณนิโรธชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา
ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๑๑] สภาพที่ควรกําหนดรูแหงทุกข สภาพที่ควรละแหงทุกขสมุทัย สภาพที่ควรทํา
ใหแจงแหงทุกขนิโรธ สภาพที่ควรเจริญแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสภาพที่ควรกําหนดรูแหงรูป
สภาพที่ควรละแหงรูปสมุทยั สภาพที่ควรทําใหแจงแหงรูปนิโรธ สภาพที่ควรเจริญแหงรูปนิโรธคามินี
ปฏิปทา สภาพที่ควรกําหนดรูแหงเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ แหง
จักษุฯลฯ สภาพที่ควรกําหนดรูแหงชรามรณะ สภาพที่ควรละแหงชรามรณสมุทัยสภาพที่ควร
ทําใหแจงแหงชรามรณนิโรธ สภาพที่ควรเจริญแหงชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๑๒] สภาพที่แทงตลอดดวยการกําหนดรูทุกข สภาพที่แทงตลอดดวยการละทุกข
สมุทัย สภาพที่แทงตลอดดวยการทําใหแจงทุกขนิโรธ สภาพที่แทงตลอดดวยการเจริญทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา สภาพที่แทงตลอดดวยการกําหนดรูรูป สภาพที่แทงตลอดดวยการละรูปสมุทัย สภาพ
ที่แทงตลอดดวยการทําใหแจงรูปนิโรธ สภาพที่แทงตลอดดวยการเจริญรูปนิโรธคามินีปฏิปทา สภาพ
ที่แทงตลอดดวยการเจริญเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณฯลฯ จักขุ ฯลฯ สภาพ
ที่แทงตลอดดวยการกําหนดรูชรามรณะ สภาพที่แทงตลอดดวยการละชรามรณสมุทัย สภาพทีแ่ ทง
ตลอดดวยการทําใหแจงชรามรณนิโรธ สภาพที่แทงตลอดดวยการเจริญชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา
ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๑๓] ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข ความดับเหตุใหเกิดทุกข ความดับ
ฉันทราคะในทุกข ความยินดีในทุกข โทษแหงทุกข อุบายเครื่องสลัดออกแหงทุกข รูป เหตุให
เกิดรูป ความดับเหตุใหเกิดรูป ความยินดีในรูปโทษแหงรูป อุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป แหง
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เวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯแหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ ฯลฯ แหงจักขุ ฯลฯ ชรา
และมรณะเหตุใหเกิดชราและมรณะ ความดับชราและมรณะ ความดับเหตุใหเกิดชราและมรณะ
ความดับฉันทราคะในชราและมรณะ คุณแหงชราและมรณะโทษแหงชราและมรณะ อุบายเครื่องสลัด
ออกแหงชราและมรณะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๑๔] ทุกข ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความยินดีในทุกข
โทษแหงทุกข อุบายเครื่องสลัดออกแหงทุกข รูป เหตุใหเกิดรูปความดับรูป ปฏิปทาอันใหถึง
ความดับรูป ความยินดีในรูป โทษแหงรูป อุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป เวทนา ฯลฯ สัญญา
ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯจักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ เหตุใหเกิดชราและมรณะ ความ
ดับชราและมรณะปฏิปทาอันใหถึงความดับชราและมรณะ ความยินดีในชราและมรณะ โทษแหง
ชราและมรณะ อุบายเครื่องสลัดออกแหงชราและมรณะ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๑๕] การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ ง การพิจารณาเห็นทุกข การพิจารณาเห็นอนัตตา
การพิจารณาเห็นดวยความเบื่อหนาย การพิจารณาเห็นดวยความคลายกําหนัด การพิจารณาเห็นดวย
ความดับ การพิจารณาเห็นดวยความสละคืน การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป การพิจารณาเห็น
ความทุกขในรูป การพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป การพิจารณาเห็นดวยความเบื่อหนายในรูป การ
พิจารณาเห็นดวยความคลายกําหนัดในรูป การพิจารณาเห็นดวยความดับในรูป การพิจารณาเห็นดวย
ความสละคืนในรูป การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา ฯลฯในสัญญา ฯลฯ ในสังขาร
ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ ในจักษุ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในชราและมรณะ การ
พิจารณาเห็นทุกขในชราและมรณะการพิจารณาเห็นอนัตตาในชราและมรณะ การพิจารณาเห็นดวย
ความเบื่อหนายในชราและมรณะ การพิจารณาเห็นดวยความคลายกําหนัดในชราและมรณะ การ
พิจารณาเห็นความดับในชราและมรณะ การพิจารณาเห็นดวยความสละคืนในชราและมรณะ ควรรู
ยิ่งทุกอยาง ฯ
[๑๖] ความเกิดขึ้น ความเปนไป เครื่องหมาย ความประมวลมา [กรรมอันปรุงแตง
ปฏิสนธิ] ปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด อุบัติ ชาติ ชรา พยาธิมรณะ โสกะ ปริเทวะ อุปายาส ความ
ไมเกิดขึ้น ความไมเปนไป ความไมมีเครื่องหมาย ความไมมีประมวล ความไมสืบตอ ความไมไป
ความไมบังเกิดความไมอุบตั ิ ความไมเกิด ความไมแก ความไมปว ยไข ความไมตาย ความไม
เศราโศก ความไมรําพัน ความไมคับแคนใจ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
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[๑๗] ความเกิดขึ้น ความไมเกิดขึ้น ความเปนไป ความไมเปนไป เครื่องหมาย
ความไมมีเครือ่ งหมาย ความประมวลมา ความไมประมวลมาความสืบตอ ความไมสืบตอ ความ
ไป ความไมไป ความบังเกิด ความไมบังเกิดความอุบัติ ความไมอุบัติ ความเกิด ความไมเกิด
ความแก ความไมแก ความปวยไข ความไมปวยไข ความตาย ความไมตาย ความเศราโศก
ความไมเศราโศก ความรําพัน ความไมรําพัน ความคับแคนใจ ความไมคับแคนใจควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๑๘] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นเปนทุกข ความเปนไปเปนทุกขเครือ่ งหมายเปนทุกข
ความประมวลมาเปนทุกข ปฏิสนธิเปนทุกข คติเปนทุกขความบังเกิดเปนทุกข อุบัติเปนทุกข
ชาติเปนทุกข พยาธิเปนทุกข มรณะเปนทุกข โสกะเปนทุกข ปริเทวะเปนทุกข อุปายาสเปนทุกข ฯ
[๑๙] ควรรูยิ่งวา ความไมเกิดขึ้นเปนสุข ความไมเปนไปเปนสุขความไมมีเครื่องหมาย
เปนสุข ความไมประมวลมาเปนสุข ความไมสืบตอเปนสุขความไมไปเปนสุข ความไมบังเกิด
เปนสุข ความไมอุบัติเปนสุข ความไมเกิดเปนสุข ความไมแกเปนสุข ความไมปวยไขเปนสุข
ความไมตายเปนสุขความไมเศราโศกเปนสุข ความไมรําพันเปนสุข ความไมคับแคนใจเปนสุข ฯ
[๒๐] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นเปนทุกข ความไมเกิดขึ้นเปนสุข ความเปนไปเปน
ทุกข ความไมเปนไปเปนสุข เครื่องหมายเปนทุกข ความไมมีเครื่องหมายเปนสุข ความประมวล
มาเปนทุกข ความไมประมวลมาเปนสุข ความสืบตอเปนทุกข ความไมสืบตอเปนสุข ความไปเปน
ทุกข ความไมไปเปนสุข ความบังเกิดเปนทุกข ความไมบังเกิดเปนสุข ความอุบัติเปนทุกข ความ
ไมอุบัติเปนสุข ความเกิดเปนทุกข ความไมเกิดเปนสุข ความแกเปนทุกข ความไมแกเปนสุข
ความปวยไขเปนทุกข ความไมปวยไขเปนสุข ความตายเปนทุกขความไมตายเปนสุข ความ
เศราโศกเปนทุกข ความไมเศราโศกเปนสุข ความรําพันเปนทุกข ความไมรําพันเปนสุข ความ
คับแคนใจเปนทุกข ความไมคับแคนใจเปนสุข ฯ
[๒๑] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นเปนภัย ความเปนไปเปนภัย เครื่องหมายเปนภัย
ความประมวลมาเปนภัย ความสืบตอเปนภัย ความไปเปนภัยความบังเกิดเปนภัย ความอุบัติเปน
ภัย ความเกิดเปนภัย ความแกเปนภัยความปวยไขเปนภัย ความตายเปนภัย ความเศราโศก
เปนภัย ความรําพันเปนภัยความคับแคนใจเปนภัย ฯ
[๒๒] ควรรูยิ่งวา ความไมเกิดขึ้นปลอดภัย ความไมเปนไปปลอดภัย ความไมมี
เครื่องหมายปลอดภัย ความไมประมวลมาปลอดภัย ความไมสืบตอปลอดภัย ความไมไปปลอดภัย
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ความไมบังเกิดปลอดภัย ความไมอุบัติปลอดภัยความไมเกิดปลอดภัย ความไมแกปลอดภัย
ความไมปวยไขปลอดภัย ความไมตายปลอดภัย ความไมเศราโศกปลอดภัย ความไมรําพันปลอดภัย
ความไมคับแคนใจปลอดภัย ฯ
[๒๓] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นเปนภัย ความไมเกิดขึน้ ปลอดภัย ความเปนไปเปนภัย
ความไมเปนไปปลอดภัย เครื่องหมายเปนภัย ความไมมีเครื่องหมายปลอดภัย ความประมวลมา
เปนภัย ความไมประมวลมาปลอดภัยความสืบตอเปนภัย ความไมสืบตอปลอดภัย ความไปเปนภัย
ความไมไปปลอดภัย ความบังเกิดเปนภัย ความไมบังเกิดปลอดภัย ความอุบัติเปนภัย ความไม
อุบัติปลอดภัย ความเกิดเปนภัย ความไมเกิดปลอดภัย ความปวยไขเปนภัยความไมปว ยไข
ปลอดภัย ความตายเปนภัย ความไมตายปลอดภัย ความเศราโศกเปนภัย ความไมเศราโศกปลอดภัย
ความรําพันเปนภัย ความไมรําพันปลอดภัย ความคับแคนใจเปนภัย ความไมคับแคนใจปลอดภัย ฯ
[๒๔] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นมีอามิส (เครื่องลอ) ความเปนไปมีอามิส ความมี
เครื่องหมายมีอามิส ความประมวลมามีอามิส ความสืบตอมีอามิส ความไปมีอามิส ความบังเกิด
มีอามิส ความอุบัติมีอามิส ความเกิดมีอามิส ความปวยไขมีอามิส ความตายมีอามิส ความเศรา
โศกมีอามิส ความรําพันมีอามิส ความคับแคนใจมีอามิส ฯ
[๒๕] ควรรูยิ่งวา ความไมเกิดขึ้นไมมอี ามิส (หมดเครื่องลอ) ความไมเปนไปไมมี
อามิส ความไมมีเครื่องหมายไมมีอามิส ความไมประมวลมาไมมีอามิสความไมสืบตอไมมีอามิส
ความไมไปไมมีอามิส ความไมบังเกิดไมมอี ามิสความไมอุบัติไมมีอามิส ความไมเกิดไมมีอามิส
ความไมแกไมมีอามิส ความไมปวยไขไมมีอามิส ความไมตายไมมีอามิส ความไมเศราโศกไมมีอามิส
ความไมรําพันไมมีอามิส ความไมคับแคนใจไมมีอามิส ฯ
[๒๖] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นมีอามิส ความไมเกิดขึน้ ไมมีอามิส ความเปนไปมีอามิส
ความไมเปนไปไมมีอามิส เครื่องหมายมีอามิส ความไมมีเครื่องหมายไมมีอามิส ความประมวลมา
มีอามิส ความไมประมวลมาไมมีอามิสความสืบตอมีอามิส ความไมสืบตอไมมีอามิส ความไป
มีอามิส ความไมไปไมมีอามิส ความบังเกิดมีอามิส ความไมบังเกิดไมมีอามิส ความอุบัติมีอามิส
ความไมอุบัติไมมีอามิส ความเกิดมีอามิส ความไมเกิดไมมีอามิส ความแกมีอามิส ความไมแก
ไมมีอามิส ความปวยไขมีอามิส ความไมปวยไขไมมีอามิส ความตายมีอามิส ความไมตายไมมี
อามิส ความเศราโศกมีอามิส ความไมเศราโศกไมมีอามิส ความรําพันมีอามิส ความไมรําพันไมมี
อามิส ความคับแคนใจมีอามิสความไมคับแคนใจไมมอี ามิส ฯ
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[๒๗] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นเปนสังขาร ความเปนไปเปนสังขาร เครื่องหมายเปน
สังขาร ความประมวลมาเปนสังขาร ความสืบตอเปนสังขาร ความไปเปนสังขาร ความบังเกิด
เปนสังขาร ความอุบัติเปนสังขาร ความเกิดเปนสังขาร ความแกเปนสังขาร ความปวยไขเปน
สังขาร ความตายเปนสังขารความเศราโศกเปนสังขาร ความรําพันเปนสังขาร ความคับแคนใจ
เปนสังขาร ฯ
[๒๘] ควรรูยิ่งวา ความไมเกิดขึ้นเปนนิพพาน ความไมเปนไปเปนนิพพาน ความ
ไมมีเครื่องหมายเปนนิพพาน ความไมประมวลมาเปนนิพพานความไมสืบตอเปนนิพพาน ความ
ไมไปเปนนิพพาน ความไมบังเกิดเปนนิพพานความไมอบุ ัติเปนนิพพาน ความไมเกิดเปนนิพพาน
ความไมแกเปนนิพพานความไมปวยไขเปนนิพพาน ความไมตายเปนนิพพาน ความไมเศราโศก
เปนนิพพาน ความไมรําพันเปนนิพพาน ความไมคับแคนใจเปนนิพพาน ฯ
[๒๙] ควรรูยิ่งวา ความเกิดขึ้นเปนสังขาร ความไมเกิดขึ้นเปนนิพพาน ความเปน
ไปเปนสังขาร ความไมเปนไปเปนนิพพาน เครื่องหมายเปนสังขารความไมมีเครื่องหมายเปน
นิพพาน ความประมวลมาเปนสังขาร ความไมประมวลมาเปนนิพพาน ความสืบตอเปนสังขาร
ความไมสืบตอเปนนิพพาน ความไปเปนสังขาร ความไมไปเปนนิพพาน ความบังเกิดเปนสังขาร
ความไมบังเกิดเปนนิพพาน ความอุบัติเปนสังขาร ความไมอุบัติเปนนิพพาน ความเกิดเปนสังขาร
ความไมเกิดเปนนิพพาน ความแกเปนสังขาร ความไมแกเปนนิพพาน ความปวยไขเปนสังขาร
ความไมปวยไขเปนนิพพาน ความตายเปนสังขาร ความไมตายเปนนิพพาน ความเศราโศกเปน
สังขาร ความไมเศราโศกเปนนิพพานความรําพันเปนสังขาร ความไมรําพันเปนนิพพาน ความ
คับแคนใจเปนสังขารความไมคับแคนใจเปนนิพพาน ฯ
จบปฐมภาณวาร ฯ
[๓๐] สภาพแหงธรรมที่ควรกําหนดถือเอา สภาพแหงธรรมที่เปนบริวาร สภาพแหง
ธรรมที่เต็มรอบ สภาพแหงสมาธิที่มีอารมณอยางเดียว สภาพแหงสมาธิไมมีความฟุงซาน สภาพ
แหงธรรมที่ประคองไว สภาพแหงธรรมทีไ่ มกระจายไปสภาพแหงจิตไมขุนมัว สภาพแหงจิตไม
หวั่นไหว สภาพแหงจิตตั้งอยูด วยสามารถแหงความปรากฏแหงจิตมีอารมณอยางเดียว สภาพแหง
ธรรมเปนอารมณ สภาพแหงธรรมเปนโคจร สภาพแหงธรรมที่ละ สภาพแหงธรรมที่สละ สภาพ
แหงธรรมที่ออก สภาพแหงธรรมที่หลีกไป สภาพแหงธรรมที่ละเอียด สภาพแหงธรรมที่ประณีต
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สภาพแหงธรรมที่หลุดพน สภาพแหงธรรมที่ไมมีอาสวะ สภาพแหงธรรมเครื่องขาม สภาพแหง
ธรรมที่ไมมีเครื่องหมาย สภาพแหงธรรมที่ไมมีที่ตั้ง สภาพแหงธรรมที่วางเปลา สภาพแหงธรรมที่มี
กิจเสมอกัน สภาพแหงธรรมที่ไมลวงเลยกัน สภาพแหงธรรมที่เปนคู สภาพแหงธรรมที่นําออก
สภาพแหงธรรมที่เปนเหตุ สภาพแหงธรรมที่เห็น สภาพแหงธรรมที่เปนอธิบดี ควรรูยงิ่ ทุกอยาง ฯ
[๓๑] สภาพที่ไมฟุงซานแหงสมถะ สภาพที่พจิ ารณาเห็นแหงวิปสนา สภาพที่มีกจิ
เสมอกันแหงสมถะและวิปส นา สภาพมิไดลวงกันแหงธรรมที่เปนคูสภาพที่สมาทานแหงสิกขาบท
สภาพที่โคจรแหงอารมณ สภาพที่ประคองจิตที่ยอทอ สภาพที่ปราบจิตที่ฟุงซาน สภาพที่คุมจิตอัน
บริสุทธิ์จากความยอทอและฟุงซานทั้ง ๒ ประการ สภาพที่จิตบรรลุคุณวิเศษ สภาพที่แทงตลอด
อริยมรรคอันประเสริฐ สภาพที่ตรัสรูสัจจะ สภาพทีใ่ หจติ ตั้งอยูเฉพาะในนิโรธ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๓๒] สภาพที่นอมไปแหงสัทธินทรีย สภาพที่ประคองไวแหงวิรยิ ินทรีย สภาพที่ตั้ง
มั่นแหงสตินทรีย สภาพที่ไมฟุงซานแหงสมาธินทรีย สภาพที่เห็นแหงปญญินทรีย ควรรูยิ่ง
ทุกอยาง ฯ
[๓๓] สภาพที่ศรัทธาพละมิไดหวั่นไหวเพราะจิตตุปบาทอันเปนขาศึกแกศรัทธา สภาพ
ที่วิริยพละมิไดหวัน่ ไหวเพราะความเกียจคราน สภาพที่สติพละมิไดหวัน่ ไหวเพราะความประมาท
สภาพที่สมาธิพละมิไดหวัน่ ไหวเพราะอุธจั จะ สภาพที่ปญ
 ญาพละมิไดหวั่นไหวเพราะอวิชชา ควรรู
ยิ่งทุกอยาง ฯ
[๓๔] สภาพที่ตั้งมั่นแหงสติสัมโพชฌงค สภาพที่เลือกเฟนแหงธรรมวิจัยสัมโพชฌงค
สภาพที่ประคองไวแหงวิรยิ สัมโพชฌงค สภาพที่แผไปแหงปติสัมโพชฌงค สภาพที่สงบแหง
ปสสัทธิสัมโพชฌงค สภาพที่ไมฟุงซานแหงสมาธิสัมโพชฌงค สภาพที่พิจารณาหาทางแหงอุเบกขา
สัมโพชฌงค ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๓๕] สภาพที่เห็นแหงสัมมาทิฐิ สภาพที่ตรึกแหงสัมมาสังกัปปะ สภาพที่กําหนด
แหงสัมมาวาจา สภาพที่ประชุมแหงสัมมากัมมันตะ สภาพที่ผองแผวแหงสัมมาอาชีวะ สภาพที่
ประคองไวแหงสัมมาวายามะ สภาพที่ตั้งมัน่ แหงสัมมาสติ สภาพที่ไมฟุงซานแหงสัมมาสมาธิ ควรรู
ยิ่งทุกอยาง ฯ
[๓๖] สภาพที่เปนใหญแหงอินทรีย สภาพที่ไมหวัน่ ไหวแหงพละ สภาพที่นําออก
แหงโพชฌงค สภาพที่เปนเหตุแหงมรรค สภาพที่ตั้งมั่นแหงสติปฏฐาน สภาพที่เริ่มตั้งแหง
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สัมมัปปธาน สภาพที่สําเร็จแหงอิทธิบาท สภาพที่เที่ยงแทแหงสัจจะ สภาพที่ระงับแหงประโยชน
สภาพที่ทําใหแจงแหงผลสภาพที่ตรึกแหงวิตก สภาพทีต่ รวจตราแหงวิจาร สภาพทีแ่ ผไปแหงปติ
สภาพที่ไหลมาแหงสุข สภาพที่มีอารมณเดียวแหงจิต สภาพที่คํานึง สภาพที่รูแจง สภาพที่รชู ัด
สภาพที่จําได สภาพที่สมาธิเปนธรรมเอกผุดขึ้น ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๓๗] สภาพที่รูแหงปญญาที่รูยิ่ง สภาพที่กําหนดรูแหงปริญญา สภาพแหงปฏิปก ขธรรม
ที่สละแหงปหานะ สภาพแหงภาวนามีกิจเปนอยางเดียว สภาพที่ถูกตองแหงสัจฉิกิรยิ า สภาพที่
เปนกองแหงทุกข สภาพที่ทรงไวแหงธาตุ สภาพที่ตอแหงอายตนะ สภาพที่ปจจัยปรุงแตงแหง
สังขตธรรม สภาพที่ปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรม ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๓๘] สภาพที่คิด สภาพแหงจิตไมมีระหวาง สภาพทีอ่ อกแหงจิต สภาพที่หลีกไป
แหงจิต สภาพแหงจิตเปนเหตุ สภาพแหงจิตเปนปจจัย สภาพที่เปนทีต่ งั้ แหงจิต สภาพที่เปน
ภูมิแหงจิต สภาพที่เปนอารมณแหงจิต สภาพที่เปนโคจรแหงจิต สภาพทีเ่ ที่ยวไปแหงจิต สภาพ
ที่ไปแหงจิต สภาพที่นําไปยิ่งแหงจิต สภาพที่นําออกแหงจิต สภาพที่สลัดออกแหงจิต ควรรูยิ่ง
ทุกอยาง ฯ
[๓๙] สภาพที่นึกในความที่จิตมีอารมณอยางเดียว สภาพที่รูแจง ...สภาพที่รูชัด ...
สภาพที่จําได ... สภาพที่จิตมัน่ คง ... สภาพที่เนื่อง ... สภาพที่แลนไป ... สภาพที่ผองใส ... สภาพที่
ตั้งมั่น ... สภาพที่หลุดพน ... สภาพที่เห็นวานี่ละเอียด ... สภาพที่ทําใหเปนเชนดังยาน ... สภาพที่ทํา
ใหเปนทีต่ ั้ง ... สภาพที่ตั้งขึ้นเนืองๆ ... สภาพที่อบรม ... สภาพที่ปรารภชอบดวยดี ... สภาพที่กําหนด
ถือไว ... สภาพที่เปนบริวาร ... สภาพที่เต็มรอบ ... สภาพที่ประชุม ... สภาพที่อธิษฐาน ... สภาพที่เสพ...
สภาพที่เจริญ ... สภาพที่ทําใหมาก ... สภาพที่รวมดี ... สภาพที่หลุดพนดวยดี ... สภาพที่ตรัสรู ...
สภาพที่ตรัสรูตาม ... สภาพที่ตรัสรูเฉพาะ ... สภาพที่ตรัสรูพรอม สภาพที่ตื่น ... สภาพที่ตื่นตาม ...
สภาพที่ตื่นเฉพาะ ... สภาพที่ตื่นพรอม ... สภาพที่เปนไปในฝกฝายความตรัสรู ... สภาพที่เปนไปใน
ฝกฝายความตรัสรูตาม ... สภาพที่เปนไปในฝกฝายความตรัสรูเฉพาะ... สภาพที่เปนไปในฝกฝายความ
ตรัสรูพรอม ... สภาพที่สวาง ... สภาพที่สวางขึ้น ... สภาพที่สวางเนืองๆ ... สภาพที่สวางเฉพาะ ...
สภาพที่สวางพรอมในความที่จิตมีอารมณอยางเดียว ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๔๐] สภาพที่อริยมรรคใหสวาง สภาพที่อริยมรรคใหรุงเรือง สภาพที่อริยมรรคให
กิเลสทั้งหลายเรารอน สภาพที่อริยมรรคไมมีมลทิน สภาพที่อริยมรรคปราศจากมลทิน สภาพที่
อริยมรรคหมดมลทิน สภาพที่อริยมรรคสงบ สภาพที่อริยมรรคใหกิเลสระงับ สภาพแหงวิเวก
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สภาพแหงความประพฤติในวิเวกสภาพที่คลายกําหนัด สภาพแหงความประพฤติในความคลาย
กําหนัด สภาพที่ดับสภาพแหงความประพฤติความดับ สภาพที่ปลอย สภาพแหงความประพฤติ
ในความปลอย สภาพที่พน สภาพแหงความประพฤติในความพน ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๔๑] สภาพแหงฉันทะ สภาพที่เปนมูลแหงฉันทะ สภาพที่เปนบาท แหงฉันทะ
สภาพที่เปนประธานแหงฉันทะ สภาพทีส่ ําเร็จแหงฉันทะ สภาพที่นอ มไปแหงฉันทะ สภาพที่
ประคองไวแหงฉันทะ สภาพที่ตั้งมั่นแหงฉันทะสภาพทีไ่ มฟุงซานแหงฉันทะ สภาพที่เห็นแหง
ฉันทะ ควรรูยงิ่ ทุกอยาง ฯ
[๔๒] สภาพแหงวิรยิ ะ สภาพที่เปนมูลแหงวิรยิ ะ สภาพที่เปนบาทแหงวิริยะ สภาพที่
เปนประธานแหงวิริยะ สภาพที่สําเร็จแหงวิริยะ สภาพทีน่ อมไปแหงวิริยะ สภาพที่ประคองไว
แหงวิริยะ สภาพที่ตั้งมั่นแหงวิริยะ สภาพที่ไมฟุงซานแหงวิริยะ สภาพที่เห็นแหงวิริยะ ควรรู
ยิ่งทุกอยาง ฯ
[๔๓] สภาพแหงจิต สภาพที่เปนมูลแหงจิต สภาพทีเ่ ปนบาทแหงจิต สภาพที่เปน
ประธานแหงจิต สภาพที่สําเร็จแหงจิต สภาพที่นอมไปแหงจิตสภาพทีป่ ระคองไวแหงจิต สภาพที่
ตั้งมั่นแหงจิต สภาพที่ไมฟุงซานแหงจิตสภาพที่เห็นแหงจิต ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๔๔] สภาพแหงวิมังสา สภาพที่เปนมูลแหงวิมังสา สภาพที่เปนบาทแหงวิมังสา
สภาพที่เปนประธานแหงวิมงั สา สภาพที่สําเร็จแหงวิมังสา สภาพที่นอมไปแหงวิมังสา สภาพที่
ประคองไวแหงวิมังสา สภาพที่ตั้งมั่นแหงวิมังสา สภาพที่ไมฟุงซานแหงวิมังสา สภาพที่เห็น
แหงวิมังสา ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๔๕] สภาพแหงทุกข สภาพที่ทุกขบีบคั้น สภาพที่ทกุ ขอันปจจัยปรุงแตง สภาพที่
ทุกขใหเดือดรอน สภาพที่ทกุ ขแปรปรวน สภาพแหงสมุทัย สภาพที่สมุทัยประมวลมา สภาพที่
สมุทัยเปนเหตุ สภาพที่สมุทัยเกีย่ วของ สภาพที่สมุทัยพัวพัน สภาพแหงนิโรธ สภาพที่นิโรธ
สลัดออกสภาพที่นิโรธเปนวิเวก สภาพทีน่ ิโรธเปนอสังขตะ สภาพที่นโิ รธเปนอมตะ สภาพ
แหงมรรค สภาพที่มรรคนําออก สภาพที่มรรคเปนเหตุ สภาพที่มรรคเห็น สภาพที่มรรคเปนอธิบดี
ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๔๖] สภาพที่ถองแท สภาพที่เปนอนัตตา สภาพที่เปนสัจจะสภาพที่ควรแทงตลอด
สภาพที่ควรรูยงิ่ สภาพที่ควรกําหนดรู สภาพที่ทรงรู สภาพที่เปนธาตุ สภาพที่อาจได สภาพที่รู
ควรทําใหแจง สภาพที่ควรถูกตอง สภาพทีค่ วรตรัสรู ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
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[๔๗] เนกขัมมะ อัพยาบาท อาโลกสัญญา ความไมฟุงซาน ความกําหนดธรรม
ญาณ ความปราโมทย ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานอากาสานัญจายตนสมาบัติ
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ควรรูยิ่ง
ทุกอยาง ฯ
[๔๘] การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ ง การพิจารณาเห็นความทุกข การพิจารณาเห็น
อนัตตา การพิจารณาเห็นดวยความเบื่อหนาย การพิจารณาเห็นดวยความคลายกําหนัด การพิจารณา
เห็นดวยความดับ การพิจารณาเห็นดวยความสละคืน การพิจารณาเห็นความสิ้นไป การพิจารณา
เห็นความเสื่อมไป การพิจารณาเห็นความแปรปรวน การพิจารณาเห็นความไมมีเครือ่ งหมาย การ
พิจารณาเห็นธรรมไมมีที่ตั้ง การพิจารณาเห็นความวางเปลา การพิจารณาเห็นธรรมดวยปญญาอันยิง่
ความรูความเห็นตามความเปนจริง การพิจารณาเห็นโทษ การพิจารณาหาทาง การพิจารณาเห็น
อุบายที่จะหลีกไป ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๔๙] โสดาปตติมรรค โสดาปตติผลสมาบัติ สกทาคามิมรรค สกทาคามิผลสมาบัติ
อนาคามิมรรค อนาคามิผลสมาบัติ อรหัตมรรค อรหัตผลสมาบัติ ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๕๐] สัทธินทรียดวยความวานอมไป วิริยินทรียดว ยความวาประคองไว สตินทรีย
ดวยความวาตัง้ มั่น สมาธินทรียดวยความวาไมฟุงซาน ปญญินทรียดวยความวาเห็น ศรัทธาพละ
ดวยความวาไมหวั่นไหวเพราะความไมมศี รัทธา วิริยพละดวยความวาไมหวัน่ ไหวเพราะความเกียจ
คราน สติพละดวยความวาไมหวั่นไหวเพราะความประมาท สมาธิพละดวยความวาไมหวัน่ ไหว
เพราะความฟุง ซาน ปญญาพละดวยความวาไมหวั่นไหวเพราะอวิชชา ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๕๑] สติสัมโพชฌงคดวยอรรถวาตั้งมั่น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคดวยอรรถเลือกเฟน
วิริยสัมโพชฌงคดวยอรรถวาประคองไว ปติสัมโพชฌงคดวยอรรถวาแผไป ปสสัทธิสัมโพชฌงค
ดวยอรรถวาสงบ สมาธิสัมโพชฌงคดวยอรรถวาไมฟุงซาน อุเบกขาสัมโพชฌงคดวยอรรถวา
พิจารณาหาทาง ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๕๒] สัมมาทิฐิดวยความวาเห็น สัมมาสังกัปปะดวยความวาตรึก สัมมาวาจาดวย
ความวากําหนดเอา สัมมากัมมันตะดวยความวาใหกุศลธรรมเกิดสัมมาอาชีวะดวยความวาขาวผอง
สัมมาวายามะดวยความวาประคองไว สัมมาสติดวยความวาตั้งมั่น สัมมาสมาธิดวยความวาไม
ฟุงซาน ควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
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[๕๓] อินทรียดวยความวาเปนใหญ พละดวยความวาไมหวัน่ ไหว โพชฌงคดวยความวา
นําออก มรรคดวยความวาเปนเหตุ สติปฏฐานดวยความวาตั้งมั่นสัมมัปปธานดวยความวาตั้งไว
อิทธิบาทดวยความวาสําเร็จ สัจจะดวยความวาเที่ยงแท สมถะดวยความวาไมฟุงซาน วิปสนาดวย
ความวาพิจารณา สมถะและวิปสนาดวยความวามีกิจเสมอกัน ธรรมชาติที่เปนคูดวยความวาไม
ลวงเกินกันควรรูยิ่งทุกอยาง ฯ
[๕๔] สีลวิสุทธิดวยความวาสํารวม จิตตวิสุทธิดวยความวาไมฟุงซาน ทิฏฐิวิสุทธิ
ดวยความวาเห็น วิโมกขดว ยความวาหลุดพน วิชชาดวยความวาแทงตลอด วิมุติดว ยความวาสละ
ญาณในความสิ้นไปดวยความวาตัดขาด ญาณในความไมเกิดขึ้นดวยความวาระงับ ฉันทะดวยความ
วาเปนมูลฐาน มนสิการดวยความวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะดวยความวาประมวลมา เวทนาดวยความวา
ประชุมสมาธิดวยความวาเปนประธาน สติดวยความวาเปนใหญ ปญญาดวยความวาประเสริฐ
กวากุศลธรรมนั้นๆ วิมุติดว ยความวาเปนแกนสาร นิพพานอันหยั่งลงในอมตะดวยความวาเปน
ที่สุด ควรรูยิ่งทุกอยาง
[๕๕] ธรรมใดๆ ที่รูยิ่งแลว ธรรมนั้นๆ เปนคุณที่รูแลว ชื่อวาญาณ เพราะอรรถ
วารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูทั่ว เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา ปญญาเครื่องทรงจํา
ธรรมที่ไดสดับมา คือ เครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลวนั้นวา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง เปนสุตมยญาณ ฯ
จบทุติยภาณวาร ฯ
[๕๖] ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมา คือ เครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลวนั้นวา
ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู เปนสุตมยญาณอยางไร ฯ
ธรรมอยางหนึ่งควรกําหนดรู คือ ผัสสะอันมีอาสวะ เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน ธรรม ๒
ควรกําหนดรู คือ นาม ๑ รูป ๑ ธรรม ๓ ควรกําหนดรูคือ เวทนา ๓ ธรรม ๔ ควรกําหนดรู คือ
อาหาร ๔ ธรรม ๕ ควรกําหนดรู คืออุปาทานขันธ ๕ ธรรม ๖ ควรกําหนดรู คือ อายตนะภายใน ๖
ธรรม ๗ ควรกําหนดรู คือ วิญญาณฐิติ ๗ ธรรม ๘ ควรกําหนดรู คือ โลกธรรม ๘ ธรรม ๙ ควร
กําหนดรู คือ สัตตาวาส ๙ ธรรม ๑๐ ควรกําหนดรู คือ อายตนะ ๑๐ ฯ
[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรกําหนดรู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งทั้งปวงที่
ควรกําหนดรูค ืออะไร คือ ตา รูป จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนา หรือแม
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยควรกําหนดรูทกุ อยาง ฯ
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หู เสียง ฯลฯ จมูก กลิ่น ฯลฯ ลิ้น รส ฯลฯ กาย โผฏฐัพพะฯลฯ ใจ ธรรมารมณ
มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย ควรกําหนดรูทุกอยาง ฯ
[๕๘] รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักขุ ฯลฯ ชราและมรณะ ฯลฯ นิพพาน
ที่หยั่งลงในอมตะดวยความวาเปนที่สุด ควรกําหนดรูทกุ อยางบุคคลผูพยายามเพื่อจะไดธรรมใดๆ
เปนอันไดธรรมนั้นๆ แลว ธรรมเหลานั้นเปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลว
อยางนี้ ฯ
[๕๙] บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดเนกขัมมะ เปนอันไดเนกขัมมะแลว ธรรมนั้น
เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ ฯ
บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดความไมพยาบาท เปนอันไดความไมพยาบาทแลว ...
บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดอาโลกสัญญา เปนอันไดอาโลกสัญญาแลว ... บุคคลผูพยายามเพือ่
ตองการจะไดความไมฟุงซาน เปนอันไดความไมฟุงซานแลว ... บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะได
การกําหนดธรรม เปนอันไดการกําหนดธรรมแลว ... บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดญาณ เปนอัน
ไดญาณแลว ... บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดความปราโมทย เปนอันไดความปราโมทยแลว
ธรรมนั้น เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแ ลวและพิจารณาแลวอยางนี้ ฯ
[๖๐] บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดปฐมฌาน เปนอันไดปฐมฌานแลว ธรรมนั้น
เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลว และพิจารณาแลวอยางนี้บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะได
ทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌานเปนอันไดจตุตถฌานแลว ... บุคคลผูพยายามเพื่อตองการ
จะไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ ... วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ... อากิญจัญญายตนสมาบัติ ... เนวสัญญา
นาสัญญายตนสมาบัติ เปนอันไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแลว ธรรมนั้นเปนธรรมอันบุคคล
นั้นกําหนดรูแ ลว และพิจารณาแลวอยางนี้ ฯ
[๖๑] บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดอนิจจานุปส นา เปนอันไดอนิจจานุปสนา
แลว ธรรมนั้น เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ บุคคลผูพยายามเพื่อ
ตองการจะไดทุกขานุปสนา ... อนัตตานุปส นา... นิพพิทานุปสนา ... วิราคานุปสนา ... นิโรธานุ
ปสนา ... ปฏินิสสัคคานุปสนา... ขยานุปสนา ... วยานุปสนา ... วิปริณามานุปสนา ... อนิมิตตา
นุปสนา ...อัปปณิหิตานุปสนา ... สุญญตานุปสนา ... เปนอันไดสุญญตานุปสนาแลว ธรรมนั้น
เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ ฯ
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[๖๒] บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดอธิปญญาธรรมวิปสนา การพิจารณาเห็น
ธรรมดวยปญญาอันยิ่ง เปนอันไดอธิปญญาธรรมวิปสนาแลว ธรรมนั้น เปนธรรมอันบุคคลนั้น
กําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดยถาภูตญาณทัสนะ ... อาที
นวานุปสนา ... ปฏิสังขานุปสนา ...วิวัฏฏนานุปสนา ... เปนอันไดวิวัฏฎนานุปสนาแลว ธรรมนั้น
เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ ฯ
[๖๓] บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดโสดาปตติมรรค เปนอันไดโสดาปตติมรรค
แลว ธรรมนั้น เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ บุคคลผูพยายามเพื่อ
ตองการจะไดสกทาคามิมรรค ... อนาคามิมรรค... อรหัตมรรค เปนอันไดอรหัตมรรคแลว ธรรมนั้น
เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณาแลวอยางนี้ บุคคลผูพยายามเพื่อตองการจะไดธรรม
ใดๆเปนอันไดธรรมนั้นๆ แลว ธรรมเหลานัน้ เปนธรรมอันบุคคลนั้นกําหนดรูแลวและพิจารณา
แลวอยางนี้ ชือ่ วาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญาเพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลวนัน้ วา
ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู ชือ่ วาสุตมยญาณ ฯ
[๖๔] ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลว
นั้นวา ธรรมเหลานี้ควรละ ชื่อวาสุตมยญาณอยางไร ฯ
ธรรมอยางหนึ่งควรละ คือ อัสมิมานะ ธรรม ๒ ควรละ คือ อวิชชา ๑ ตัณหา ๑
ธรรม ๓ ควรละ คือ ตัณหา ๓ ธรรม ๔ ควรละ คือ โอฆะ ๔ ธรรม ๕ควรละ คือ นิวรณ ๕
ธรรม ๖ ควรละ คือ หมวดตัณหา ๖ ธรรม ๗ ควรละคือ อนุสัย ๗ ธรรม ๘ ควรละ คือ
มิจฉัตตะ ความเปนผิด ๘ ธรรม ๙ ควรละคือ ธรรมมีตัณหาเปนมูลเหตุ ๙ ธรรม ๑๐ ควรละ
คือมิจฉัตตะ ๑๐ ฯ
[๖๕] ปหานะ ๒ คือ สมุจเฉทปหานะ ๑ ปฏิปสสัทธิปหานะ ๑ สมุจเฉทปหานะ
อันเปนโลกุตรมรรค และปฏิปสสัทธิปหานะอันเปนโลกุตรผลในขณะแหงผล ยอมมีแกบุคคลผู
เจริญมรรค เครื่องใหถึงความสิ้นไป ฯ
ปหานะ ๓ คือ เนกขัมมะ เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงกาม ๑ อรูปญาณ เปนอุบาย
เครื่องสลัดออกแหงรูป ๑ นิโรธ เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงสังขตธรรมที่เกิดขึ้นแลวอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ๑ บุคคลผูไดเนกขัมมะเปนอันละและสละกามไดแลว บุคคลผู
ไดอรูปญาณเปนอันละและสละรูปไดแลว บุคคลผูไดนโิ รธเปนอันละและสละสังขารไดแลว ฯ
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ปหานะ ๔ คือ บุคคลผูแทงตลอดทุกขสัจ อันเปนการแทงตลอดดวยการกําหนดรู
ยอมละกิเลสทีค่ วรละได ๑ บุคคลผูแทงตลอดสมุทัยสัจ อันเปนการแทงตลอดดวยการละ ยอมละ
กิเลสที่ควรละได ๑ บุคคลผูแทงตลอดนิโรธสัจอันเปนการแทงตลอดดวยการทําใหแจง ยอมละกิเลส
ที่ควรละได ๑ บุคคลผูแทงตลอดมรรคสัจ อันเปนการแทงตลอดดวยการเจริญ ยอมละกิเลส
ที่ควรละได ๑ ฯ
ปหานะ ๕ คือ วิกขัมภนปหานะ ๑ ตทังคปหานะ ๑ สมุจเฉทปหานะ ๑ ปฏิปสสัทธิ
ปหานะ ๑ นิสสรณปหานะ ๑ การละนิวรณดว ยการขมไว ยอมมีแกบุคคลผูเจริญปฐมฌาน การละ
ทิฐิดวยองคนนั้ ๆ ยอมมีแกบุคคลผูเจริญสมาธิอันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส สมุจเฉท
ปหานะ อันเปนโลกุตรมรรค และปฏิปสสัทธิปหานะอันเปนโลกุตรผล ในขณะแหงผล ยอม
มีแกบุคคลผูเจริญมรรคเครื่องใหถึงความสิน้ ไป และนิสสรณปหานะเปนนิโรธ คือ นิพพาน ฯ
[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งทั้งปวงควรละคือ
อะไร คือ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยควรละทุกอยาง
หู เสียง ฯลฯ จมูก กลิ่น ฯลฯ ลิ้น รส ฯลฯ กาย โผฏฐัพพะฯลฯ ใจ
ธรรมารมณ ฯลฯ มโนวิญญาณ ฯลฯ มโนสัมผัส ฯลฯ สุขเวทนาทุกขเวทนา หรือแมอทุกขม
สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปน ปจจัยควรละทุกอยาง ฯ
เมื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน ยอมละกิเลสที่ควรละได เมื่อ
พิจารณาเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ... จักษุ ...ชราและมรณะ โดยความเปน
ของไมเที่ยงเปนตน ยอมละกิเลสที่ควรละได เมื่อพิจารณาเห็นนิพพานอันหยั่งลงสูอมตะ [ดวย
ความเปนอนัตตา] ดวยความวาเปนที่สุด ยอมละกิเลสที่ควรละได ธรรมใดๆ เปนธรรมที่ละได
แลวธรรมนั้นๆ เปนอันสละไดแลว ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะ
อรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือเครื่องรูชัด
ธรรมที่ไดสดับมาแลวนั้นวา ธรรมเหลานี้ควรละ ชื่อวาสุตมยญาณ ฯ
จบตติยภาณวาร ฯ
[๖๗] ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลว
นั้นวา ธรรมเหลานี้ควรเจริญ ชื่อวาสุตมยญาณอยางไร
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ธรรมอยางหนึ่งควรเจริญ คือ กายคตาสติอันสหรคตดวยความสําราญ ธรรม ๒ ควร
เจริญ คือ สมถะ ๑ วิปสนา ๑ ธรรม ๓ ควรเจริญ คือ สมาธิ ๓ธรรม ๔ ควรเจริญ คือ
สติปฏฐาน ๔ ธรรม ๕ ควรเจริญ คือ สัมมาสมาธิมีองค ๕ ธรรม ๖ ควรเจริญ คือ อนุสสติ ๖
ธรรม ๗ ควรเจริญ คือ โพชฌงค ๗ธรรม ๘ ควรเจริญ คือ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรม ๙ ควร
เจริญ คือ องคอันเปนประธานแหงความบริสุทธิ์ [ปาริสุทธิ] ๙ ธรรม ๑๐ ควรเจริญ คือ กสิณ ๑๐ ฯ
[๖๘] ภาวนา ๒ คือโลกิยภาวนา ๑ โลกุตรภาวนา ๑ ภาวนา ๓ คือ การเจริญธรรม
อันเปนรูปาวจรกุศล ๑ การเจริญธรรมอันเปนอรูปาวจรกุศล ๑ การเจริญกุศลธรรมอันไมนับเนื่อง
ในโลก [โลกุตรกุศล] ๑ การเจริญธรรมอันเปนรูปาวจรกุศล เปนสวนเลวก็มี เปนสวนปาน
กลางก็มี เปนสวนประณีตก็มี การเจริญธรรมอันเปนอรูปาวจรกุศล เปนสวนเลวก็มี เปนสวน
ปานกลางก็มี เปนสวนประณีตก็มี การเจริญกุศลธรรมอันไมนับเนื่องในโลก เปนสวนประณีต
อยางเดียว ภาวนา ๔ คือ เมื่อแทงตลอดทุกขสัจ อันเปนการแทงตลอดดวยปริญญา ชือ่ วา
เจริญอยู ๑ เมือ่ แทงตลอดสมุทัยสัจอันเปนการแทงตลอดดวยปหานะ ชื่อวาเจริญอยู ๑ เมื่อแทง
ตลอดนิโรธสัจอันเปนการแทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา ชื่อวาเจริญอยู ๑ เมื่อแทงตลอดมรรคสัจอัน
เปนการแทงตลอดดวยภาวนา ชื่อวาเจริญอยู ๑ ภาวนา ๔ นี้ ฯ
[๖๙] ภาวนา ๔ อีกประการหนึ่ง คือ เอสนาภาวนา ๑ ปฏิลาภภาวนา ๑ เอกรสา
ภาวนา ๑ อาเสวนาภาวนา ๑ ฯ
เอสนาภาวนาเปนไฉน เมื่อพระโยคาวจรทั้งปวงเขาสมาธิอยู ธรรมทั้งหลายที่เกิดใน
ธรรมอันเปนสวนเบื้องตนนั้น มีกิจเปนอยางเดียวกัน เพราะฉะนัน้ ภาวนานี้ จึงชื่อวาเอสนาภาวนา ฯ
ปฏิลาภภาวนาเปนไฉน เมื่อพระโยคาวจรทั้งปวงเขาสมาธิแลว ธรรม ทั้งหลายที่เกิดใน
สมาธินั้น ไมเปนไปลวงกันและกัน เพราะฉะนั้น ภาวนานี้จึงชื่อวาปฏิลาภภาวนา ฯ
[๗๐] เอกรสาภาวนาเปนไฉน เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัทธินทรีย ดวยอรรถวานอมใจ
เชื่อ อินทรียอกี ๔ อยาง มีกจิ เปนอยางเดียวกันดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เพราะฉะนั้น ชื่อวา
ภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียทงั้ หลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน เมื่อพระโยคาวจรเจริญวิรยิ ินทรียด วย
อรรถวาประคองไว ... เมื่อเจริญสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น ... เมื่อเจริญสมาธินทรียดวยอรรถวาไม
ฟุงซาน... เมื่อเจริญปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น อินทรียอ ีก ๔ อยาง มีกิจอยางเดียวกันดวย
สามารถปญญินทรีย เพราะฉะนั้นชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน ฯ
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เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัทธาพละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหว เพราะอสัทธิยะ พละอีก
๔ อยาง มีกจิ เปนอยางเดียวกันดวยสามารถสัทธาพละเพราะฉะนั้น ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวา
พละทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรเจริญวิริยพละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะ
โกสัชชะ ... เมือ่ พระโยคาวจรเจริญสติพละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะปมาทะ ... เมื่อพระ
โยคาวจรเจริญสมาธิพละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะอุทธัจจะ ... เมือ่ พระโยคาวจรเจริญปญญา
พละ ดวยอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะอวิชชา พละอีก ๔ อยาง มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถ
ปญญาพละ เพราะฉะนั้นชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาพละทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน ฯ
เมื่อพระโยคาวจรเจริญสติสัมโพชฌงค ดวยอรรถวาตั้งมั่น โพชฌงคอีก ๖ อยาง มีกิจ
เปนอยางเดียวกันดวยสามารถสติสัมโพชฌงค เพราะฉะนัน้ ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาโพชฌงคทั้ง
หลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน เมื่อพระโยคาวจรเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงคดวยอรรถวาเลือกเฟน ...
เมื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงคดวยอรรถวาประคองไว ... เมือ่ เจริญปติสัมโพชฌงคดวยอรรถวา ซาบซาน
ไป ...เมื่อเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงคดวยอรรถวาสงบ ... เมื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงคดวยอรรถวา
ไมฟุงซาน ... เมื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคดวยอรรถวาพิจารณาหาทางโพชฌงคอีก ๖ อยาง มีกิจ
เปนอยางเดียวกันดวยสามารถอุเบกขาสัมโพชฌงคเพราะฉะนั้น ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาโพชฌงค
ทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน ฯ
เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็นชอบ องคมรรคอีก ๗ อยาง มีกิจเปน
อยางเดียวกันดวยสามารถสัมมาทิฐิ เพราะฉะนั้น ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาองคมรรคทั้งหลายมี
กิจเปนอยางเดียวกัน เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัมมาสังกัปปะดวยอรรถวาตรึก ... เมื่อเจริญสัมมาวาจา
ดวยอรรถวากําหนดเอา ... เมื่อเจริญสัมมากัมมันตะดวยอรรถวาเปนสมุฏฐาน ... เมื่อเจริญสัมมาอาชีวะ
ดวยอรรถวาผองแผว ...เมื่อเจริญสัมมาวายามะดวยอรรถวาประคองไว ... เมื่อเจริญสัมมาสติ
ดวยอรรถวาตัง้ มั่น ... เมื่อเจริญสัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน องคมรรคอีก ๗ อยาง มีกิจเปน
อยางเดียวกันดวยสามารถสัมมาสมาธิ เพราะฉะนัน้ ชื่อวาภาวนาดวยอรรถวาองคมรรถทั้งหลายมีกจิ
เปนอยางเดียวกัน ภาวนานี้ ชื่อวาเอกรสาภาวนา ฯ
[๗๑] อาเสวนาภาวนาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอมเสพเปนอันมากซึ่งสมาธิ
ที่ถึงความสําราญ ตลอดเวลาเชาก็ดี ตลอดเวลาเที่ยงก็ดีตลอดเวลาเย็นก็ดี ตลอดเวลากอนภัต
ก็ดี ตลอดเวลาหลังภัตก็ดี ตลอดยามตนก็ดตี ลอดยามหลังก็ดี ตลอดคืนก็ดี ตลอดวัน
ก็ดี ตลอดคืนและวันก็ดี ตลอดกาฬปกษก็ดี ตลอดชุณหปกษกด็ ี ตลอดฤดูฝนก็ดี ตลอดฤดูหนาว
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ก็ดี ตลอดฤดูรอ นก็ดีตลอดสวนวัยตนก็ดี ตลอดสวนวัยกลางก็ดี ตลอดสวนวัยหลังก็ดี ภาวนานี้
ชื่อวาอาเสวนาภาวนา ภาวนา ๔ ประการนี้ ฯ
[๗๒] ภาวนา ๔ อีกประการหนึ่ง คือ ภาวนา ดวยอรรถวาไมลวงกันและกันแหงธรรม
ทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้น ๑ ภาวนาดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน ๑ ภาวนา
ดวยอรรถวานําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแกธรรมนั้นๆ ๑ ภาวนาดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก ๑ ฯ
[๗๓] ภาวนา ดวยอรรถวาไมลวงกันและกันแหงธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานัน้
อยางไร ฯ
เมื่อพระโยคาวจรละกามฉันทะ ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถเนกขัมมะ ยอมไมลวงกัน
และกัน เพราะฉะนั้น ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาไมลวงกันและกันแหงธรรมทั้งหลายที่เกิดใน
ภาวนานั้น เมือ่ พระโยคาวจรละพยาบาท ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถความไมพยาบาท ยอมไม
ลวงกันและกัน ... เมื่อละถีนมิทธะธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถอาโลกสัญญา ยอมไมลวงกันและ
กัน ... เมื่อละอุทธัจจะ ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถความไมฟุงซาน ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อ
ละวิจกิ ิจฉา ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถการกําหนดธรรมยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละอวิชชา
ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถแหงญาณยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละอรติ ธรรมทั้งหลายที่เกิด
ดวยสามารถ ความปราโมทย ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละนิวรณทงั้ หลาย ธรรมทั้งหลายที่เกิด
ดวยสามารถปฐมฌาน ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละวิตกและวิจาร ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวย
สามารถทุติยฌาน ยอมไมลว งกันและกัน ... เมื่อละปติ ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถตติยฌาน
ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละสุขและทุกขธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถจตุตถฌาน ยอมไม
ลวงกันและกัน ... เมื่อละรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถ
อากาสานัญจายตนสมาบัติ ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละอากาสานัญจายตนสัญญาธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดดวยสามารถวิญญาณัญจายตนสมาบัติยอมไมลวงกันและกัน ...เมือ่ ละวิญญาณัญจายตนสัญญา
ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถอากิญจัญญายตนสมาบัติ ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละอากิญ
จัญญายตนสัญญา ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ยอมไมลวงกัน
และกัน ...เมื่อละนิจจสัญญา ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถอนิจจานุปสนา ยอมไมลวงกันและ
กัน ... เมื่อละสุขสัญญา ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถทุกขานุปสนายอมไมลวงกันและกัน ...
เมื่อละอัตตสัญญา ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถอนัตตานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ...
เมื่อละความเพลิดเพลิน ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถนิพพิทานุปสนา ยอมไมลวงกันและ
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กัน ... เมื่อละราคะ ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถวิราคานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละ
ฆนสัญญา ธรรมทั้งหลายเกิดดวยสามารถขยานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ...เมื่อละสมุทัย
ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถนิโรธานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละความถือมั่น ธรรม
ทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถปฏินิสสัคคานุปสนายอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละอายูหนะ (การทํา
ความเพียรเพื่อประโยชนแกสังขาร) ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถวยานุปสนา ยอมไมลวงกัน
และกัน ...เมื่อละธุวสัญญา (ความสําคัญวายั่งยืน) ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถวิปริณามานุ
ปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละนิมิตร ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถอนิมิตตานุปสนา
ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละปณิธิ ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถอัปปณิหิตานุปสนา ยอมไม
ลวงกันและกัน ... เมื่อละอภินิเวส(ความยึดมั่นวามีตวั ตน) ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถสุญญตา
นุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละสาราทานาภินเิ วส (ความยึดมั่นดวยการถือวาเปนแกน
สาร) ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถอธิปญญาธรรมวิปสนา (ความเห็นแจงซึ่งธรรมดวยปญญา
อันยิ่ง) ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละสัมโมหาภินิเวส(ความยึดมั่นดวยความหลงใหล) ธรรม
ทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถยถาภูตญาณทัสนะ ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละอาลยาภินิเวส (ความ
ยึดมั่นดวยความอาลัย) ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถอาทีนวานุปสนา ยอมไมลวงกันและกัน ...
เมื่อละอัปปฏิสังขา (ความไมพิจารณา) ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถปฏิสังขานุปสนา ยอมไม
ลวงกันและกัน ... เมื่อละสัญโญคาภินิเวส(ความยึดมัน่ ดวยกิเลสเครื่องประกอบสัตว) ธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดดวยสามารถดวยวิวัฏฏานุปสนา (ความตามเห็นกามเปนเครื่องควรหลีกไป) ยอมไมลวงกันและ
กัน ... เมื่อละกิเลสที่ตั้งอยูรวมกันกับทิฐิ ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถโสดาปตติมรรค
ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละกิเลสอยางหยาบ ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยสามารถสกทาคามิมรรค
ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละกิเลสอยางละเอียด ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยความสามารอนาคามิ
มรรค ยอมไมลวงกันและกัน ... เมื่อละกิเลสทั้งปวง ธรรมทั้งหลายที่เกิดดวยความสามารถอรหัตมรรค
ยอมไมลวงกันและกัน เพราะฉะนัน้ ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานัน้
ไมลวงกันและกัน ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไมลว งกันและกัน
อยางนี้ ฯ
[๗๔] ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกันอยางไร
เมื่อพระโยคาวจรละกามฉันทะ อินทรีย ๕ มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถ
เนกขัมมะ เพราะฉะนัน้ ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียท ั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน เมื่อละ
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พยาบาท อินทรีย ๕ มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถความไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละกิเลสทั้ง
หมด อินทรีย ๕ มีกิจเปนอยางเดียวกันดวยสามารถอรหัตมรรค เพราะฉะนั้น ชื่อวาภาวนา ดวย
อรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอยางเดียวกัน ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปน
อยางเดียวกัน อยางนี้ ฯ
[๗๕] ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวานําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแกธรรมนั้นๆ อยางไร ฯ
พระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ ยอมนําไปซึ่งความเพียรดวยสามารถเนกขัมมะ เพราะ
ฉะนั้น ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวานําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแกธรรมนั้นๆ เมื่อละพยาบาท ยอม
นําไปซึ่งความเพียรดวยสามารถความไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละกิเลสทั้งปวง ยอมนําไปซึ่งความ
เพียรดวยสามารถอรหัตมรรค เพราะฉะนัน้ ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวานําไปซึ่งความเพียรอันสมควร
แกธรรมนั้นๆ ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวานําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแกธรรมนั้นๆ อยางนี้ ฯ
[๗๖] ชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก อยางไร ฯ
เมื่อพระโยคาวจรละกามฉันทะ ยอมเสพเปนอันมากซึ่งเนกขัมมะเพราะฉะนั้น ชื่อวา
ภาวนา ดวยอรรถวาเสพเปนอันมาก เมื่อละพยาบาทยอมเสพเปนอันมากซึ่งความไมพยาบาท ฯลฯ
เมื่อละกิเลสทั้งปวง ยอมเสพเปนอันมากซึ่งอรหัตมรรค เพราะฉะนัน้ ชือ่ วาภาวนา ดวย
อรรถวาเสพเปนอันมากชื่อวาภาวนา ดวยอรรถวาเสพเปนอันมากอยางนี้ ภาวนา ๔ ประการนี้ ฯ
พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูป ชื่อวาเจริญภาวนา พิจารณาเห็นเวทนา ...พิจารณาเห็น
สัญญา ... พิจารณาเห็นสังขาร ... พิจารณาเห็นวิญญาณ ... พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ พิจารณาเห็นชรา
และมรณะ ... พิจารณาเห็นนิพพานอันหยั่งลงในอมตะดวยอรรถวาเปนที่สุด ชื่อวาเจริญภาวนา
ธรรมใดๆ เปนธรรมอันเจริญแลวธรรมนั้นๆ ยอมมีกิจเปนอยางเดียวกัน ชื่อวาญาณ ดวยอรรถ
วารูธรรมนั้นๆชื่อวาปญญา ดวยอรรถวารูชดั เพราะฉะนัน้ ทานจึงกลาววา ปญญาเครื่องทรงจํา
ธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เครื่องรูชัดซึ่งธรรมที่ไดสดับมาแลววา ธรรมเหลานี้ควรเจริญ ชื่อวา
สุตมยญาณ ฯ
จบจตุตถภาณวาร
[๗๗] ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เครื่องรูชัดซึ่งธรรมที่ไดสดับมา
แลวนั้นวา ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง ชื่อวาสุตมยญาณอยางไร ฯ
ธรรมอยางหนึ่งควรทําใหแจง คือ เจโตวิมุติอันไมกาํ เริบ ธรรม ๒ ควรทําใหแจง
คือ วิชชา ๑ วิมุตติ ๑ ธรรม ๓ ควรทําใหแจง คือ วิชชา ๓ธรรม ๔ ควรทําใหแจง คือ
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สามัญญผล ๔ ธรรม ๕ ควรทําใหแจง คือธรรมขันธ ๕ ธรรม ๖ ควรทําใหแจง คือ อภิญญา ๖
ธรรม ๗ ควรทําใหแจงคือ กําลังของพระขีณาสพ ๗ ธรรม ๘ ควรทําใหแจง คือ วิโมกข ๘
ธรรม๙ ควรทําใหแจง คือ อนุปุพพนิโรธ ๙ ธรรม ๑๐ ควรทําใหแจง คืออเสกขธรรม ๑๐ ฯ
[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งทั้งปวง
ควรทําใหแจง คือ อะไร คือ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัสสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรือแมอทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ควรทําใหแจงทุกอยาง หู เสียง ฯลฯ
จมูก กลิ่น ฯลฯ ลิ้น รส ฯลฯกาย โผฏฐัพพะ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ
มโนสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนา หรือแมอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
ควรทําใหแจงทุกอยาง ฯ
พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นรูป ยอมทําใหแจงโดยทําใหเปนอารมณ เมื่อพิจารณาเห็น
เวทนา ... เมื่อพิจารณาเห็นสัญญา ... เมื่อพิจารณาเห็นสังขาร ...เมื่อพิจารณาเห็นวิญญาณ ... เมื่อพิจารณา
เห็นจักษุ ... เมือ่ พิจารณาเห็นชราและมรณะ ... เมื่อพิจารณาเห็นนิพพานอันหยั่งลงในอมตะดวยอรรถ
วาเปนที่สุด ยอมทําใหแจงโดยทําใหเปนอารมณ ธรรมใดๆ เปนธรรมอันทําใหแจงแลว ธรรมนั้นๆ
ยอมเปนธรรมอันถูกตองแลว ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้นๆ ชื่อวาปญญา เพราะอรรถรูวาชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือเครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลว
นั้นวา ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง ชื่อวาสุตมยญาณ ฯ
ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลวนั้นวา
ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความเสื่อม ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความตัง้ อยู ธรรมเหลา
นี้เปนไปในสวนแหงความวิเศษ ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนชําแรกกิเลส ชื่อวาสุตมยญาณ ฯ
สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยกาม ของพระโยคาวจร ผูไดปฐมฌานเปนไปอยู นี้
เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเสื่อม ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกปฐมฌานนั้นยังตั้งอยู
นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความตั้งอยู สัญญาและมนสิการอันไมประกอบดวยวิตกเปนไปอยู
นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความวิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบื่อหนาย
ประกอบดวยวิราคะเปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส สัญญาและมนสิการ
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อันประกอบดวยวิตก ของพระโยคาวจร ผูไดทุติยฌาน เปนไปอยู นีเ้ ปนธรรมเปนไปในสวน
แหงความเสื่อม ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกทุตยิ ฌานนัน้ ยังตัง้ อยู นี้เปนธรรมไปในสวนแหง
ความตั้งอยู สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยอุเบกขาและสุข เปนไปอยูนี้เปนธรรมเปนไปในสวน
แหงความวิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบื่อหนาย ประกอบดวยวิราคะเปนไปอยู
นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยปตแิ ละสุข
ของพระโยคาวจร ผูไดตติยฌาน เปนไปอยูนี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเสื่อม ความพอใจ
อันเปนธรรมสมควรแกตติยฌานนัน้ ยังตัง้ อยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความตัง้ อยู สัญญา
และมนสิการอันประกอบดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความวิเศษ
สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบื่อหนาย ประกอบดวยวิราคะ เปนไปอยู นี้เปนธรรม
เปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยอุเบกขาและสุข ของ
พระโยคาวจรผูไดจตุตถฌานเปนไปอยู นีเ้ ปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเสื่อม ความพอใจ
อันเปนธรรมสมควรแกจตุตถฌานนั้นยังตั้งอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความตั้งอยู สัญญา
และมนสิการอันประกอบดวยอากาสานัญจายตนฌานเปนไปอยู นีเ้ ปนธรรมเปนไปในสวนแหงความ
วิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบื่อหนายประกอบดวยวิราคะ เปนไปอยู นี้เปน
ธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลสสัญญาและมนสิการอันประกอบดวยรูป ของพระโยคาวจร
ผูไดอากาสานัญจายตนฌาน เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเสื่อม ความพอใจ
อันเปนธรรมสมควรแกอากาสานัญจายตนฌานนั้นยังตั้งอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความ
ตั้งอยู สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌานเปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปใน
สวนแหงความวิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบื่อหนาย ประกอบดวยวิราคะ
เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส สัญญาและมนสิการอันประกอบดวย
อากาสานัญจายตนฌาน ของพระโยคาวจรผูไดวิญญาณัญจายตนฌาน เปนไปอยูน ี้เปนธรรมเปนไป
ในสวนแหงความเสื่อม ความพอใจอันเปนธรรมสมควรแกวิญญาณัญจายตนฌานนั้นยังตั้งอยู นี้
เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความตั้งอยูสญ
ั ญาและมนสิการอันประกอบดวยอากิญจัญญายตนฌาน
เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความวิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความ
เบื่อหนายประกอบดวยวิราคะ เปนไปอยู นีเ้ ปนธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส
สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌาน ของพระโยคาวจรผูไดอากิญจัญญายตน
ฌาน เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความเสื่อมความพอใจอันเปนธรรมสมควรแก
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อากิญจัญญายตนฌานนัน้ ยังตั้งอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความตั้งอยู สัญญาและมนสิการ
อันประกอบดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เปนไปอยู นี้เปนธรรมเปนไปในสวนแหงความ
วิเศษ สัญญาและมนสิการอันสหรคตดวยความเบื่อหนาย ประกอบดวยวิราคะ เปนไปอยู นี้เปน
ธรรมเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส ชื่อวาญาณ ดวยอรรถวารูธ รรมนั้นชื่อวาปญญา ดวย
อรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เครื่องรูชัด
ธรรมที่ไดสดับมาแลวนั้นวา ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความเสือ่ ม ธรรมเหลานี้เปนไปใน
สวนแหงความตั้งอยู ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความวิเศษ ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหง
ความชําแรกกิเลส ชื่อวาสุตมยญาณ ฯ
[๗๙] ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลว
นั้นวา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ ง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ชื่อวาสุตมยญาณ
อยางไร ฯ
ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลวนั้นวา
รูปไมเที่ยงเพราะความวาสิน้ ไป เปนทุกขเพราะความวานากลัว เปนอนัตตาเพราะความวาหาแกนสาร
มิได ชื่อวาสุตมยญาณ ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับ
มาแลวนั้นวาเวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ไมเที่ยง เพราะ
ความวาสิ้นไป เปนทุกขเพราะความวานากลัว เปนอนัตตาเพราะความวาหาแกนสารมิได ชื่อวา
สุตมยญาณ ชือ่ วาญาณดวยอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญาดวยอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึง
กลาววา ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลวนั้นวา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ชื่อวาสุตมยญาณ ฯ
[๘๐] ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลว
วา นี้ทุกขอริยสัจ นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ นี้ทกุ ขนิโรธอริยสัจนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ชื่อวาสุตมยญาณอยางไร ฯ
ในอริยสัจ ๔ ประการนัน้ ทุกขอริยสัจเปนไฉน ชาติเปนทุกข ชรา เปนทุกข มรณะ
เปนทุกข โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทสนัส และอุปายาสเปนทุกข ความประจวบกับสังขารหรือ
สัตวอันไมเปนที่รัก เปนทุกข ความพลัดพรากจากสังขารหรือสัตวอันเปนที่รัก ก็เปนทุกข ความ
ไมไดสมปรารถนาก็เปนทุกข โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ฯ
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ชาติในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความเกิด ความเกิดพรอม ความกาวลง ความบังเกิด
ความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏแหงขันธทงั้ หลาย ความกลับไดอายตนะ ในหมูสัตวนนั้ ๆ นี้
ทานกลาววา ชาติ ฯ
ชราในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความแก ความชํารุด ความเปนผูมฟี นหัก ความเปน
ผูมีผมหงอก ความเปนผูมีหนังเหีย่ ว ความเสื่อมอายุ ความแกแหงอินทรียทั้งหลาย ในหมูสัตว
นั้นๆ แหงสัตวนั้นๆ นี้ทานกลาววา ชรา ฯ
มรณะในทุกขอริยสัจนัน้ เปนไฉน ความจุติ ความเคลื่อน ความแตก ความหายไป
ความถึงตาย ความตาย ความทํากาละ ความแตกแหงขันธความทอดทิ้งซากศพ ความขาดแหง
ชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวนั้นๆนี้ทานกลาววา มรณะ ฯ
[๘๑] โสกะในทุกขอริสัจนั้นเปนไฉน ความโศก กิริยาที่โศก ความเปนผูโศก
ความโศก ณ ภายใน ความตรมตรอม ณ ภายใน ความตรอมจิตความเสียใจ ลูกศร คือ ความโศก
แหงบุคคลผูถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบเขาก็ดี ผูถูกความฉิบหายแหงสมบัติกระทบเขาก็ดี
ผูถูกความฉิบหาย คือ โรคกระทบเขาก็ดี ผูถ ูกความฉิบหายแหงศีลกระทบเขาก็ดี ผูถูกความฉิบหาย
แหงทิฐกิ ระทบเขาก็ดี ผูประจวบกับความฉิบหายอื่นๆ ก็ดี ผูถูกเหตุแหงทุกขอื่นๆ กระทบ
เขาก็ดี นี้ทานกลาววา โสกะ ฯ
ปริเทวะในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความครวญ ความคร่ําครวญ ความร่ําไร ความ
เปนผูร่ําไร ความเปนผูรําพัน ความบนดวยวาจา ความเพอดวยวาจาความพูดพร่ําเพรื่อ กิริยาที่
พูดพร่ํา ความเปนผูพูดพร่ําเพรื่อ แหงบุคคลผูถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบเขาก็ดี ... ผูถูกเหตุ
แหงทุกขอนื่ ๆ กระทบเขาก็ดี นี้ทานกลาววา ปริเทวะ ฯ
ทุกขในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความไมสําราญ ความลําบากอันมีทางกาย ความไม
สําราญ ความลําบากที่สัตวเสวยแลวซึ่งเกิดแตกายสัมผัสกิริยาอันไมสําราญ ทุกขเวทนาซึ่งเกิด
แตกายสัมผัส นี้ทานกลาววา ทุกข ฯ
โทมนัสในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความไมสําราญ ความลําบากอันมีทางใจ ความ
ไมสําราญ ความลําบากที่สัตวเสวยแลวเกิดแตสัมผัสทางใจ กิริยาอันไมสําราญ ทุกขเวทนาซึ่ง
เกิดแตสัมผัสทางใจ นี้ทานกลาววา โทมนัส ฯ
อุปายาสในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน ความแคน ความเคือง ความเปนผูแคน ความ
เปนผูเคือง แหงบุคคลผูถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบเขาก็ดี ... ผูถูกเหตุแหงทุกขอื่นๆ กระทบ
เขาก็ดี นี้ทานกลาววา อุปายาส ฯ
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[๘๒] ความประจวบกับสังขารหรือสัตวอันไมเปนที่รัก เปนทุกขในทุกขอริยสัจนั้น
เปนไฉน สังขารเหลาใด คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร
ไมนาพอใจในโลกนี้ ยอมมีแกบุคคลนั้น หรือสัตวเหลาใดเปนผูไมหวังประโยชน ไมหวังความ
เกื้อกูล ไมหวังความสบายไมหวังความปลอดโปรงจากโยคกิเลสแกบุคคลนั้น การไปรวมกัน
การมารวมกันการอยูรวมกัน การทํากิจรวมกัน กับสังขารหรือสัตวเหลานั้น นี้ทานกลาววา
ความประจวบกับสังขารหรือสัตวอันไมเปนที่รัก เปนทุกข ฯ
ความพลัดพรากจากสังขารหรือสัตวอันเปนที่รัก เปนทุกขในทุกขอริยสัจนั้นเปนไฉน
สังขารเหลาใด คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ใน
โลกนี้ ยอมมีแกบุคคลนั้น หรือสัตวเหลาใดคือ มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย พี่หญิง นองหญิง
มิตร พวกพอง ญาติหรือสาโลหิตเปนผูหวังประโยชน หวังความเกื้อกูล หวังความสบาย
หวังความปลอดโปรงจากโยคกิเลสแกบุคคลนั้น การไมไดไปรวมกัน การไมไดมารวมกัน การ
ไมไดอยูรว มกัน การไมไดทาํ กิจรวมกัน กับสังขารหรือสัตวเหลานั้น นี้ทานกลาววา ความพลัด
พรากจากสังขารหรือสัตวอันเปนที่รัก เปนทุกข ฯ
ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกขในทุกขอริยสัจเปนไฉน สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปน
ธรรมดา มีความปรารถนาเกิดขึ้นอยางนีว้ า ขอเราทั้งหลายอยามีชาติเปนธรรมดา และชาติอยามา
ถึงแกเราทั้งหลายเลย ขอนี้อนั สัตวทั้งหลายไมพึงไดตามความปรารถนา แมความปรารถนาสิ่งใด
ไมไดสิ่งนั้น นีก้ ็เปนทุกขสัตวทั้งหลายมีชราเปนธรรมดา ฯลฯ สัตวทั้งหลายมีพยาธิเปนธรรมดา ฯลฯ
สัตวทั้งหลายมีมรณะเปนธรรมดา ฯลฯ สัตวทั้งหลายมีโสกะปริเทวะ ทุกขโทสนัสและอุปายาสเปน
ธรรมดา มีความปรารถนาเกิดขึ้นอยางนีว้ า ขอเราทั้งหลายอยาพึงมีความโศก ความร่ําไร ความ
ทุกขกาย ความทุกขใจและความคับแคนใจเปนธรรมดาเลยและขอความโศก ความร่ําไร ความทุกข
กาย ความทุกขใจและความคับแคนใจ ไมพึงมาถึงแกเราทั้งหลายเลย ขอนี้อันสัตวทั้งหลาย
ไมพึงไดตามความปรารถนา ความไมไดสมปรารถนาแมนี้ก็เปนทุกข ฯ
โดยยออุปาทาขันท ๕ เปนทุกข ในทุกขอริยสัจนั้น เปนไฉน อุปาทานขันธ คือ รูป
อุปาทานขันธ คือ เวทนา อุปาทานขันธ คือ สัญญาอุปาทานขันธ คือ สังขาร อุปาทานขันธ คือ
วิญญาณ อุปาทานขันธเหลานี้ทานกลาววา โดยยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข นี้ทานกลาววา ทุกขอริยสัจ
[๘๓] ในจตุราริยสัจนั้น ทุกขสมุทัยอริยสัจเปนไฉน ตัณหานี้ใดอันใหเกิดในภพใหม
สหรคตดวยนันทิราคะ อันเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆคือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็
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ตัณหานี้นั้นแล เมื่อเกิดยอมเกิดที่ไหน เมื่อตั้งอยูยอมตั้งอยูที่ไหน สิ่งใดเปนที่รักที่ยนิ ดีในโลก
ตัณหานั้นเมื่อเกิดยอมเกิดในสิ่งนั้น เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูใ นสิง่ นั้น ก็สิ่งอะไรเลาเปนที่รักที่ยินดีในโลก
จักษุเปนที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดยอมเกิดทีจ่ กั ษุนั้นเมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูทจี่ ักษุนั้น หู ...
จมูก ... ลิ้น ... กาย ... ใจ เปนที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานัน้ เมื่อเกิดยอมเกิดที่ใจนัน้ เมื่อตั้งอยูยอมตั้งอยู
ที่ใจนั้น รูปทั้งหลายเปนที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดยอมเกิดที่รปู นั้น เมื่อตั้งอยูก็
ตั้งอยูที่รูปนั้น เสียง ฯลฯ ธรรมารมณ ... จักษุวิญญาณ ฯลฯ จักษุสัมผัส ฯลฯมโนสัมผัส เวทนาที่
เกิดแตจักษุสัมผัส ฯลฯ เวทนาที่เกิดแตมโนสัมผัสรูปสัญญา ฯลฯ ธรรมสัญญา รูปสัญเจตนา ฯลฯ
ธรรมสัญเจตนา รูปตัณหา ฯลฯธรรมตัณหา รูปวิตก ฯลฯ ธรรมวิตก รูปวิจาร ฯลฯ ธรรมวิจาร
เปนที่รักเปนทีย่ ินดีในโลก ตัณหานัน้ เมื่อเกิดยอมเกิดที่ธรรมวิจารนั้น เมือ่ ตั้งอยูก็ตั้งอยูท ี่ธรรมวิจาร
นั้น นี้ทานกลาววา ทุกขสมุทัยอริยสัจ ฯ
[๘๔] ในจตุราริยสัจนั้น ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ความที่ตัณหานั้นนั่นแลดับดวย
ความสํารอกโดยไมเหลือ ความสละ ความสละคืน ความหลุดพนความไมอาลัย ก็ตณ
ั หานีน้ ั้นแล
เมื่อละยอมละไดที่ไหน เมื่อดับยอมดับไดที่ไหนสิ่งใดเปนที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหานี้เมื่อละก็
ละไดในสิ่งนัน้ เมื่อดับก็ดับไดในสิ่งนัน้ จักษุเปนที่รกั ทีย่ ินดีในโลก ตัณหานีเ้ มื่อละยอมละไดที่
จักษุนนั้ เมื่อดับยอมดับไดทจี่ ักษุนนั้ หู ฯลฯ ธรรมวิจารเปนที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหานี้เมื่อละ
ยอมละไดที่ธรรมวิจารนั้น เมือ่ ดับก็ดับไดทธี่ รรมวิจารนั้น นี้ทานกลาววาทุกขนิโรธอริยสัจ ฯ
[๘๕] ในจตุราริยสัจนั้น ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉนอริยมรรคมีองค ๘
นี้แล คือ สัมมาทิฐิ ... สัมมาสมาธิ ฯ
ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฐิเปนไฉน ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย
ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้ทานกลาววา สัมมาทิฐิ ฯ
ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ความดําริในความออกจากกาม
ความดําริในความไมพยาบาท ความดําริในความไมเบียดเบียนนี้ทานกลาววา สัมมาสังกัปปะ ฯ
ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาวาจาเปนไฉน เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการพูดเท็จ
เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการพูดสอเสียด เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการพูดคําหยาบ เจตนา
เปนเครื่องงดเวนจากการพูดเพอเจอนี้ทานกลาววา สัมมาวาจา ฯ
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ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมากัมมันตะเปนไฉน เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการ
ฆาสัตว เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการลักทรัพย เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการประพฤติผิด
ในกาม นี้ทานกลาววา สัมมากัมมันตะ ฯ
ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาอาชีวะเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมละ
อาชีพที่ผิด สําเร็จความเปนอยูดวยอาชีพทีช่ อบ นี้ทานกลาววาสัมมาอาชีวะ ฯ
ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาวายามะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะ
ใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งจิตไวเพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิด
มิใหเกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึน้ แลว ฯลฯ เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดให
เกิดขึ้น ยอมยังฉันทะใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งจิตไว เพื่อความ
ตั้งมั่นเพื่อความไมฟนเฟอน เพื่อความเจริญโดยยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญเพื่อความ
บริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว นี้ทานกลาววา สัมมาวายามะ ฯ
ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาสติเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู
มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย นี้ทานกลาววาสัมมาสติ ฯ
ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาสมาธิเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌานอันเปน
ความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมวี ติ ก ไมมีวจิ าร เพราะวิตกวิจารสงบไป
มีปติและสุขเกิดแกสมาธิอยู ภิกษุเปนผูมีอเุ บกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกายเพราะ
ปติสิ้นไป เขาตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข
เขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มี
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยูนี้ทานกลาววา สัมมาสมาธิ นี้ทานกลาววา ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอริยสัจ ชื่อวาญาณ ดวยอรรถวารูธ รรมนั้น ชื่อวาปญญา ดวยอรรถวารูชัด เพราะเหตุนนั้
ทานจึงกลาววา ปญญาเครื่องทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ เครื่องรูชัดธรรมที่ไดสดับมาแลว
นั้นวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ชื่อวาสุตมยญาณ ปญญาใน
การทรงจําธรรมที่ไดสดับมาแลว ชื่อวาสุตมยญาณอยางนี้ ฯ
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[๘๖] ปญญาในการฟงธรรมแลวสํารวมไว ชื่อวาสีลมยญาณอยางไร ฯ
ศีล ๕ ประเภท คือ ปริยนั ตปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์มีสวนสุด ๑ อปริยันต
ปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์ไมมีสวนสุด ๑ ปริปุณณปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์เต็มรอบ ๑
อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์อันทิฐิไมจับตอง ๑ ปฏิปสสัทธิปาริสุทธิศีล ศีลคือความ
บริสุทธิ์โดยระงับ ๑
ในศีล ๕ ประเภทนี้ ปริยันตปาริสุทธิศีลเปนไฉน ปริยันตปาริสุทธินี้ ของอนุปสัมบัน
ผูมีสิกขาบทมีที่สุด ฯ
อปริยันตปาริสุทธิศีลเปนไฉน อปริยนั ตปาริสุทธิศีลนี้ ของอุปสัมบัน ผูมีสิกขาบทไมมี
ที่สุด ฯ
ปริปุณณปาริสุทธิศีลเปนไฉน ปริปุณณปาริสุทธิศีลนี้ ของกัลยาณปุถุชนผูประกอบใน
กุศลธรรม ผูกระทําใหบริบูรณในธรรมอันเปนที่สุดของพระอเสขะ ผูไมอาลัยในรางกายและชีวิต
ผูสละชีวิตแลว ฯ
อปรามัฏฐปาริสุทธิศีลเปนไฉน อปรามัฏฐปาริสุทธิศีลนี้ ของพระเสขะ๗ จําพวก ฯ
ปฏิปสสัทธิปริสุทธิศีลเปนไฉน ปฏิปส สัทธิปาริสุทธิศีลนี้ของพระขีณาสพสาวกพระ
ตถาคตเจา ของพระปจเจกพุทธเจา และของพระตถาคตอหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
[๘๗] ศีลมีที่สุดก็มี ศีลไมมีที่สุดก็มี ในศีล ๒ อยางนั้นศีลมีที่สุดนั้นเปนไฉน ศีล
มีที่สุดเพราะลาภก็ดี ศีลมีที่สดุ เพราะยศก็มี ศีลมีที่สุดเพราะญาติก็มี ศีลมีที่สุดเพราะอวัยวะก็มี
ศีลมีที่สุดเพราะชีวิตก็มี ฯ
ศีลมีที่สุดเพราะลาภนัน้ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมลวงสิกขาบท ตามที่ตน
สมาทานไวเพราะเหตุแหงลาภ เพราะปจจัยแหงลาภ เพราะการณแหงลาภ ศีลนี้เปนลาภปริยันตศีล ฯ
ศีลมีที่สุดเพราะยศนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ... เพราะเหตุแหงยศ ... ศีลนี้เปน
ยสปริยันตศีล ฯ
ศีลมีที่สุดเพราะญาตินั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ... เพราะเหตุแหงญาติ ... ศีลนี้
เปนญาติปริยนั ตศีล ฯ
ศีลมีที่สุดเพราะอวัยวะนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ... เพราะเหตุแหงอวัยวะ ...
ศีลนี้เปนอังคปริยันตศีล ฯ
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ศีลมีที่สุดเพราะชีวติ นั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมลวงสิกขาบทตามที่ตน
สมาทานไวเพราะเหตุแหงชีวิต เพราะปจจัยแหงชีวิต เพราะการณแหงชีวิต ศีลนี้เปนชีวิตปริยันตศีล
ศีลเห็นปานนีเ้ ปนศีลขาด เปนศีลทะลุ ดาง พรอย ไมเปนไทย วิญูชนไมสรรเสริญ อัน
ตัณหาและทิฐจิ ับตองแลว ไมเปนไปเพื่อสมาธิ เปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน ไมเปนที่ตั้งแหง
ความปราโมทย ไมเปนที่ตั้งแหงปติ ไมเปนที่ตั้งแหงความระงับ ไมเปนที่ตั้งแหงความสุข ไมเปน
ที่ตั้งแหงสมาธิ ไมเปนที่ตั้งแหงยถาภูตญาณทัสนะ ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลาย
กําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โดย
สวนเดียว ศีลนี้เปนปริยนั ตศีล ฯ
[๘๘] ศีลไมมีที่สุดนั้นเปนไฉน ศีลไมมีที่สุดเพราะลาภก็มี ศีลไมมีที่สุดเพราะยศก็มี
ศีลไมมีที่สุดเพราะญาติก็มี ศีลไมมีที่สุดเพราะอวัยวะก็มีศีลไมมีที่สุดเพราะชีวติ ก็มี ฯ
ศีลไมมีที่สุดเพราะลาภเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ แมความคิดก็ไมใหเกิดขึน้
เพื่อจะลวงสิกขาบทตามที่ตนสมาทานไว เพราะเหตุแหงลาภเพราะปจจัยแหงลาภ เพราะการณ
แหงลาภ อยางไรเขาจักลวงสิกขาบทเลาศีลนี้เปนศีลไมมที ี่สุดเพราะลาภ ฯ
ศีลไมมีที่สุดเพราะยศนัน้ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ... เพราะเหตุแหงยศ ... ศีลนี้
เปนศีลไมมีทสี่ ุดเพราะยศ ฯ
ศีลไมมีที่สุดเพราะญาตินั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ... เพราะเหตุแหงญาติ ... ศีลนี้
เปนศีลไมมีทสี่ ุดเพราะญาติ ฯ
ศีลไมมีที่สุดเพราะอวัยวะนัน้ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ...เพราะเหตุแหงอวัยวะ ...
ศีลนี้เปนศีลไมมีที่สุดเพราะอวัยวะ ฯ
ศีลไมมีที่สุดเพราะชีวติ นั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ แมความคิดก็ไมใหเกิดขึ้น
เพื่อลวงสิกขาบท ตามที่ตนสมาทานไว เพราะเหตุแหงชีวิต เพราะปจจัยแหงชีวติ เพราะการณ
แหงชีวิต อยางไรเขาจักลวงสิกขาบทเลาศีลนี้เปนศีลไมมที ี่สุดเพราะชีวติ ศีลเห็นปานนี้เปนศีล
ไมขาด ไมทะลุ ไมดางไมพรอย เปนไทย วิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิไมจับตอง
เปนไปเพื่อสมาธิ ไมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน เปนที่ตงั้ แหงความปราโมทย เปนทีต่ ั้งแหงปติ
เปนที่ตั้งแหงความระงับ เปนที่ตั้งแหงความสุข เปนที่ตั้งแหงสมาธิ เปนที่ตั้งแหงยถาภูตญาณทัสนะ
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ยอมเปนไปเพือ่ ความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพือ่ ความดับ เพือ่ ความสงบระงับ เพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว ศีลนี้เปนอปริยนั ตศีล ฯ
[๘๙] อะไรเปนศีล ศีลมีเทาไร ศีลมีอะไรเปนสมุฏฐาน ศีลเปนที่ประชุมแหงธรรม
อะไร ฯ
อะไรเปนศีล คือ เจตนาเปนศีล เจตสิกเปนศีล ความสํารวมเปนศีล ความไมลวง
เปนศีล ฯ
ศีลมีเทาไร คือ ศีล ๓ คือ กุศลศีล อกุศลศีล อัพยากตศีล ฯ
ศีลมีอะไรเปนสมุฏฐาน คือ กุศลศีลมีกุศลจิตเปนสมุฏฐาน อกุศลศีล มีอกุศลจิตเปน
สมุฏฐาน อัพยากตศีลมีอัพยากตจิตเปนสมุฏฐาน ฯ
ศีลเปนที่ประชุมแหงธรรมอะไร คือ ศีลเปนที่ประชุมแหงสังวร เปนที่ประชุมแหงการ
ไมกาวลวง เปนที่ประชุมแหงเจตนา อันเกิดในความเปนอยางนั้น ชื่อวาศีล เพราะอรรถวาสํารวม
และไมกาวลวงปาณาติบาต อทินนาทานกาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัป
ปลาปะ อภิชฌาพยาบาท มิจฉาทิฐิ ชื่อวาศีล เพราะอรรถวาสํารวม และไมกาวลวงกามฉันทะ
ดวยเนกขัมมะ ... ความพยาบาทดวยความไมพยาบาท ... ถีนมิทธิดวยอาโลกสัญญา ... อุทธัจจะดวย.
ความไมฟุงซาน ... วิจกิ ิจฉาดวยการกําหนดธรรม ...อวิชชาดวยญาณ ... อรติดวยความปราโมทย ...
นิวรณดวยปฐมฌาน ... วิตกวิจารดวยทุตยิ ฌาน ... ปติดวยตติยฌาน ... สุขและทุกขดว ยจตุตถฌาน ... รูป
สัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ...อากาสานัญจายตนสัญญา
ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ... วิญญาณัญจายตนสัญญาดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ... อากิญจัญ
ญายตนสัญญาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ... นิจจสัญญาดวยอนิจจานุปสนา ... สุขสัญญา
ดวยทุกขานุปส นา ... อัตตสัญญาดวยอนัตตานุปสนา ... นันทิดว ยนิพพิทานุปสนา ...ราคะดวย
วิราคานุปสนา ... สมุทัยดวยนิโรธานุปสนา ... อาทานะดวยปฏินิสสัคคานุปสนา ... ฆนสัญญา
ดวยขยานุปสสนา อายุหนะดวยวยานุปสนา ... ธุวสัญญาดวย วิปริณามานุปสนา นิมิตดวยอนิ
มิตตานุปสนา ... ปณิธิดวยอัปปณิหิตานุปส นา ... อภินิเวสดวยสุญญตานุปสนา ... สาราทา
นาภินิเวสดวยอธิปญญาธรรมวิปสนา ... สัมโมหาภินิเวสดวยยถาภูตญาณทัสนะ ... อาลยาภินิเวส
ดวยอาทีนวานุปสนา ... อัปปฏิสังขาดวยปฏิสังขานุปสนา ... สังโยคาภินิเวสดวยวิวัฏฏนานุปสนา ...
กิเลสที่ตั้งอยูรวมกันกับทิฐิดว ยโสดาปตติมรรค ... กิเลสหยาบๆ ดวยสกทาคามิมรรค กิเลสละเอียด
ดวยอนาคามิมรรค ชื่อวาศีลเพราะอรรถวาสํารวม และไมกาวลวงกิเลสทั้งปวงดวยอรหัตมรรค ฯ
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[๙๐] ศีล ๕ คือ การละปาณาติบาตเปนศีล เวรมณี การงดเวนเปนศีล เจตนาเปน
ศีล สังวรเปนศีล การไมลวงเปนศีล ศีลเห็นปานนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเดือดรอนแหงจิต
เพื่อความปราโมทย เพื่อปติ เพื่อปสสัทธิ เพื่อโสมนัส เพื่อการเสพโดยเอื้อเฟอ เพื่อความเจริญ
เพื่อทําใหมาก เพื่อเปนเครื่องประดับ เพื่อเปนบริขาร เพื่อเปนบริวาร เพือ่ ความบริบูรณ ยอม
เปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู
ยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว ฯ
บรรดาศีลเห็นปานนี้ สังวรปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์ดวยความสํารวมเปนอธิศีล จิตตั้ง
อยูในความบริสุทธิ์ดวยความสํารวม ยอมไมถึงความฟุงซาน อวิกเขปปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์คือ
ความที่จิตไมฟุงซาน เปนอธิจิต พระโยคาวจรยอมเห็นสังวรปาริสุทธิโดยชอบ ยอมเห็นอวิกเขป
ปาริสุทธิโดยชอบ ทัสนปาริสุทธิความบริสุทธิ์แหงทัสนะ เปนอธิปญญา
ในความสํารวม ความไมฟุงซานและทัสนะนั้น ความสํารวม เปนอธิศีลสิกขา ความ
ไมฟุงซาน เปนอธิจิตสิกขา ความเห็นแจง เปนอธิปญญาสิกขา พระโยคาวจรเมื่อนึกถึงสิกขา ๓
นี้ ชื่อวายอมศึกษา เมื่อรู เมื่อเห็น เมื่อพิจารณา เมื่ออธิฐานจิต เมื่อนอมใจไปดวยศรัทธา
เมื่อประคองความเพียรไว เมือ่ ตั้งสติมั่น เมื่อตั้งจิตไว เมื่อรูชัดดวยปญญา เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง
เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อละธรรมที่ควรละ เมือ่ เจริญธรรมที่ควรเจริญ เมื่อทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง ชื่อวายอมศึกษาทุกอยาง ฯ
[๙๑] ศีล ๕ คือ การละปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณา
วาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฐิ การละกามฉันทะดวยเนกขัมมะ
การละความพยาบาทดวยความไมพยาบาท การละถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา การละอุทธัจจะดวย
ความไมฟุงซาน การละวิจิกจิ ฉาดวยการกําหนดธรรม การละอวิชชาดวยญาณ การละอรติดวยความ
ปราโมทย การละนิวรณดว ยปฐมฌาน การละวิตกวิจารดวยทุตยิ ฌาน การละปติดวยตติยฌาน การ
ละสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน การละรูปสัญญาปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจายตน
สมาบัติ การละอากาสานัญจายตนสัญญาดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ การละวิญญาณัญจายตนสัญญา
ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ การละอากิญญายตนสัญญาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
การละนิจจสัญญาดวยอนิจจานุปสนา การละสุขสัญญาดวยทุกขานุปส นา การละอัตตสัญญาดวย
อนัตตานุปสนา การละนันทิดวยนิพพิทานุปสนา การละราคะดวยวิราคานุปสนา การละสมุทัย
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ดวยนิโรธานุปสนา การละอาทานะดวยปฏินิสสัคคานุปสนา การละฆนสัญญาดวยขยานุปสนา
การละอายุหนะดวยวยานุปส นา การละธุวสัญญาดวยวิปริณามานุปสนาการละนิมิตดวยอนิมิต
ตานุปสนา การละปณิธิดวยอัปปณิหิตานุปสนา การละอภินิเวสดวยสุญญตานุปสนา การละ
สาราทานาภินเิ วสดวยอธิปญญาธรรมวิปสนาการละสัมโมหาภินเิ วสดวยยถาภูตญาณทัสนะ การ
ละอาลยาภินเิ วสดวยอาทีนวานุปสนา การละอัปปฏิสังขาดวยปฏิสังขานุปสนา การละสังโยคา
ภินิเวสดวยวิวฏั ฏนานุปสนา การละกิเลสที่ตั้งอยูรวมกันกับทิฐิดวยโสดาปตติมรรค การละกิเลส
ที่หยาบๆ ดวยสกทาคามิมรรค การละกิเลสที่ละเอียดดวยอนาคามิมรรคการละกิเลสทั้งปวงดวย
อหัตมรรค การละนั้นๆ เปนศีล เวรมณีเปนศีล ...เมื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง ชื่อวา
ยอมศึกษา ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้นๆ ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการฟงธรรมแลวสํารวมไวเปนสีลมยญาณ ฯ
[๙๒] ปญญาในการสํารวมแลวตั้งไวดว ยดี เปนสมาธิภาวนามยญาณอยางไร สมาธิ
อยางหนึ่ง คือ เอกัคคตาจิต สมาธิ ๒ คือ โลกิยสมาธิ ๑โลกุตรสมาธิ ๑ สมาธิ ๓ คือ
สมาธิมีวิตกและวิจาร ๑ สมาธิไมมีวิตกมีแตวิจาร ๑ สมาธิไมมีวิตกไมมีวิจาร ๑ สมาธิ ๔ คือ
สมาธิมีสวนเสื่อม ๑สมาธิเปนสวนตั้งอยู ๑ สมาธิเปนสวนวิเศษ ๑ สมาธิเปนสวนชําแรกกิเลส ๑
สมาธิ ๕ คือ สมาธิมปี ติแผไป ๑ สมาธิมีสุขแผไป ๑ สมาธิมีจิตแผไป ๑ สมาธิมีแสงสวางแผไป ๑
สมาธิมีการพิจารณาเปนนิมิต ๑ สมาธิ ๖ คือสมาธิคือเอกัคคตาจิตมิไดฟุงซานดวยสามารถพุทธา
นุสสติ ๑ ธรรมานุสสติ ๑สังฆานุสสติ ๑ สีลานุสสติ ๑ จาคานุสสติ ๑ เทวตานุสสติ ๑
สมาธิ ๗ คือความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาด
ในการตั้งสมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑ ความเปนผูฉ ลาดในความงามแหง
สมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาดในโคจรแหงสมาธิ ๑ ความเปนผูฉลาดในการนอมไปแหงสมาธิ ๑
สมาธิ ๘ คือ สมาธิ คือเอกัคคตาจิตมิไดฟุงซานดวยสามารถปฐวีกสิณ ๑ อาโปกสิณ ๑
เตโชกสิณ ๑ วาโยกสิณ ๑นีลกสิณ ๑ ปตกสิณ ๑ โลหิตกสิณ ๑ โอทาตกสิณ ๑ สมาธิ ๙
คือรูปาวจรสมาธิสวนเลว ๑ สวนปานกลาง ๑ สวนประณีต ๑ อรูปาวจรสวนเลว ๑ สวนปาน
กลาง ๑ สวนประณีต ๑ สุญญตสมาธิ ๑ อนิมิตตสมาธิ ๑อัปปณิหิตสมาธิ ๑ สมาธิ ๑๐ คือ
สมาธิคือเอกัคคตาจิตมิไดฟุงซาน ดวยสามารถอัทธุมาตกสัญญา ๑ วินีลกสัญญา ๑ วิปพุ พกสัญญา ๑
วิฉิททกสัญญา ๑ วิกขายิตกสัญญา ๑ วิกขิตตกสัญญา ๑ หตวิกขายิตกสัญญา ๑ โลหิตก
สัญญา ๑ ปุฬุวกสัญญา ๑ อัฏฐิกสัญญา ๑ สมาธิเหลานี้รวมเปน๕๐ ฯ
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[๙๓] อีกอยางหนึ่ง สภาพในความเปนสมาธิแหงสมาธิ ๒๕ ประการ คือ สมาธิเพราะ
อรรถวาอันสัทธินทรียเปนตนกําหนดถือเอา ๑ เพราะอรรถวาอินทรียเปนบริวารแหงกันและกัน ๑
เพราะอรรถวาสัทธินทรียเปนตนบริบูรณ ๑ เพราะอรรถวามีอารมณเปนอันเดียว ๑ เพราะอรรถวา
ไมฟุงซาน ๑ เพราะอรรถวาไมแสไป ๑ เพราะอรรถวาไมขุนมัว ๑ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหว ๑
เพราะอรรถวาหลุดพนจากกิเลส ๑ เพราะความที่จิตตั้งอยูด วยสามารถความตั้งมั่นในความเปนจิตมี
อารมณเดียว ๑ เพราะอรรถวาแสวงหาความสงบ ๑ เพราะอรรถวาไมแสวงหาธรรมอันเปนขาศึก
แกความสงบ ๑ เพราะแสวงหาความสงบแลว ๑ เพราะไมแสวงหาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบ
แลว ๑ เพราะอรรถวายึดมั่นความสงบ ๑ เพราะอรรถวาไมยึดมัน่ ธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบ ๑
เพราะยึดมั่นความสงบแลว ๑ เพราะไมยึดมั่นธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบแลว ๑ เพราะอรรถ
วาปฏิบัติสงบ ๑ เพราะอรรถวาไมปฏิบัติไมสงบ ๑ เพราะปฏิบัติสงบแลว ๑ เพราะไมปฏิบัติไม
สงบแลว ๑ เพราะอรรถวาเพงความสงบ ๑ เพราะอรรถวาเผาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบ ๑
เพราะเพงความสงบแลว ๑ เพราะเผาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบแลว ๑ เพราะอรรถวาเปน
ธรรมสงบ เปนสภาพเกื้อกูลและนําสุขมาให ๑ สภาพในความเปนสมาธิแหงสมาธิเหลานี้รวม
เปน ๒๕ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการสํารวมแลวตัง้ ไวดี เปนสมาธิภาวนามยญาณ ฯ
[๙๔] ปญญาในการกําหนดปจจัย เปนธรรมฐิติญาณอยางไร ปญญาในการกําหนด
ปจจัยวา อวิชชาเปนเหตุเกิด เปนเหตุใหเปนไป เปนเหตุเครื่องหมาย เปนเหตุประมวลมา
เปนเหตุประกอบไว เปนเหตุพัวพัน เปนเหตุใหเกิด เปนเหตุเดิม และเปนเหตุอาศัยไปแหง
สังขาร ดวยอาการ ๙ ประการ อวิชชาจึงเปนปจจัย สังขารเกิดขึ้นแตปจจัย แมธรรมทัง้ สองนี้
ตางก็เกิดขึน้ แตปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี อวิชชาเปนเหตุเกิด ...
และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงสังขารดวยอาการ ๙ ประการนี้ อวิชชาจึงเปนปจจัย สังขารเกิดขึ้น
แตปจจัย แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็เกิดขึน้ แตปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
ปญญาในการกําหนดปจจัยวา สังขารเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหง
วิญญาณ ฯลฯ วิญญาณเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงนามรูป ... นามรูปเปนเหตุเกิด ...
และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงสฬายตนะ... สฬายตนะเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหง
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ผัสสะ ... ผัสสะเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงเวทนา ... เวทนาเปนเหตุเกิด... และ
เปนเหตุอาศัยเปนไปแหงตัณหา ... ตัณหาเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงอุปาทาน ...
อุปาทานเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงภพ ... ภพเปนเหตุเกิด ... และเหตุอาศัย
เปนไปแหงชาติ ... ชาติเปนเหตุเกิด ... และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงชราและมรณะ ...ปญญาในการ
กําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี ชาติเปนเหตุเกิด เปนเหตุใหเปนไป เปน
เครื่องหมาย เปนเหตุประมวลมา เปนเหตุประกอบไว เปนเหตุพวั พัน เปนเหตุใหเกิด เปนเหตุ
เดิม และเปนเหตุอาศัยเปนไปแหงชราและมรณะ ดวยอาการ ๙ ประการนี้ ชาติจึงเปนปจจัย ชรา
และมรณะเกิดแตปจจัย แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็เกิดขึน้ แตปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
[๙๕] ปญญาในการกําหนดปจจัยวา อวิชชาเปนเหตุ สังขารอาศัยเหตุเกิดขึ้น แม
ธรรมทั้งสองนี้ตางก็เกิดขึ้นแตเหตุดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี อวิชชาเปนเหตุ
สังขารอาศัยเหตุเกิดขึ้น แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็เกิดขึน้ แตเหตุดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
ปญญาในการกําหนดปจจัยวา สังขารเปนเหตุ วิญญาณเกิดขึน้ แตเหตุ... วิญญาณเปน
เหตุ นามรูปเกิดขึ้นแตเหตุ ... นามรูปเปนเหตุ สฬายตนะเกิดขึ้นแตเหตุ ... สฬายตนะเปนเหตุ
ผัสสะเกิดขึ้นแตเหตุ ... ผัสสะเปนเหตุ เวทนาเกิดขึน้ แตเหตุ ... เวทนาเปนเหตุ ตัณหาเกิดขึ้น
แตเหตุ ... ตัณหาเปนเหตุ อุปาทานเกิดขึน้ แตเหตุ ... อุปาทานเปนเหตุ ภพเกิดขึ้นแตเหตุ ...ภพ
เปนเหตุ ชาติเกิดขึ้นแตเหตุ ... ชาติเปนเหตุ ชราและมรณะเกิดขึน้ แตเหตุ แมธรรมทั้งสองนี้
ตางก็เกิดขึน้ แตเหตุ ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี ชาติเปนเหตุ ชราและ
มรณะเกิดขึ้นแตเหตุ แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็เกิดขึน้ แตเหตุ ดังนี้เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
[๙๖] ปญญาในการกําหนดปจจัยวา อวิชชาอาศัยปจจัยเปนไป สังขารอาศัยอวิชชา
เกิดขึ้น แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็อาศัยปจจัยเกิดขึ้น ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี อวิชชาอาศัยปจจัย
เปนไป สังขารอาศัยอวิชชาเกิดขึ้น แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็อาศัยปจจัยเกิดขึ้น ดังนี้ เปนธรรม
ฐิติญาณ ฯ
ปญญาในการกําหนดปจจัยวา สังขารอาศัยปจจัยเปนไป วิญญาณอาศัยสังขารเกิดขึ้น
วิญญาณอาศัยปจจัยเปนไป นามรูปอาศัยวิญญาณเกิดขึ้น นามรูปอาศัยปจจัยเปนไป สฬายตนะ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 39
อาศัยนามรูปเกิดขึ้น สฬายตนะอาศัยปจจัยเปนไป ผัสสะอาศัยสฬายตนะเกิดขึน้ ผัสสะอาศัย
ปจจัยเปนไป เวทนาอาศัยผัสสะเกิดขึ้น เวทนาอาศัยปจจัยเปนไป ตัณหาอาศัยเวทนาเกิดขึ้น
ตัณหาอาศัยปจจัยเปนไปอุปทานอาศัยตัณหาเกิดขึน้ อุปทานอาศัยปจจัยเปนไป ภพอาศัยอุปทาน
เกิดขึ้นภพอาศัยปจจัยเปนไป ชาติอาศัยภพเกิดขึ้น ชาติอาศัยปจจัยเปนไป ชราและมรณะอาศัย
ชาติเกิดขึ้น แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็อาศัยปจจัยเกิดขึ้น ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี ชาติอาศัยปจจัยเปนไป
ชราและมรณะอาศัยชาติเกิดขึ้น แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็อาศัยปจจัยเกิดขึ้น ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
[๙๗] ปญญาในการกําหนดปจจัยวา อวิชชาเปนปจจัย สังขารเกิดขึ้นเพราะปจจัย
แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็เกิดขึ้นเพราะปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี อวิชชาเปนปจจัย
สังขารเกิดขึ้นเพราะปจจัย แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็เกิดขึ้นเพราะปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
ปญญาในการกําหนดปจจัยวา สังขารเปนปจจัย วิญญาณเกิดขึ้นเพราะปจจัย วิญญาณ
เปนปจจัย นามรูปเกิดขึ้นเพราะปจจัย นามรูปเปนปจจัย สฬายตนะเกิดขึ้นเพราะปจจัย สฬายตนะ
เปนปจจัย ผัสสะเกิดขึ้นเพราะปจจัยผัสสะเปนปจจัย เวทนาเกิดขึน้ เพราะปจจัย เวทนาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดขึ้นเพราะปจจัย ตัณหาเปนปจจัย อุปาทานเกิดขึ้นเพราะปจจัย อุปาทานเปนปจจัย
ภพเกิดขึ้นเพราะปจจัย ภพเปนปจจัย ชาติเกิดขึ้นเพราะปจจัย ชาติเปนปจจัย ชราและมรณะ
เกิดขึ้นเพราะปจจัย แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็เกิดขึน้ เพราะปจจัยดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
ปญญาในการกําหนดปจจัยวา ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี ชาติเปนปจจัย ชรา
และมรณะเกิดขึ้นเพราะปจจัย แมธรรมทั้งสองนี้ตางก็เกิดขึ้นเพราะปจจัย ดังนี้ เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
[๙๘] ในกรรมภพกอน ความหลงเปนอวิชชา กรรมที่ประมวลมาเปนสังขาร ความ
พอใจเปนตัณหา ความเขาถึงเปนอุปาทาน ความคิดอานเปนภพธรรม ๕ ประการในกรรมภพกอน
เหลานี้ เปนปจจัยแหงปฏิสนธิในอุปปตติภพนี้ปฏิสนธิเปนวิญญาณ ความกาวลงเปนนามรูป
ประสาท (ภาวะที่ผองใสใจ) เปนอายตนะ สวนที่ถูกตองเปนผัสสะ ความเสวยอารมณเปน
เวทนาในอุปปตติภพนี้ธรรม ๕ ประการในอุปปตติภพนีเ้ หลานี้ เปนปจจัยแหงกรรมทีท่ ําไวในปุเรภพ
ความหลงเปนอวิชชา กรรมที่ประมวลมาเปนสังขาร ความพอใจเปนตัณหา ความเขาถึงเปน
อุปาทาน ความคิดอานเปนภพ (ยอมมี) เพราะอายตนะทั้งหลายในภพนี้สุดรอบ ธรรม ๕ ประการ
ในกรรมภพนี้เหลานี้ เปนปจจัยแหงปฏิสนธิในอนาคต ปฏิสนธิในอนาคตเปนวิญญาณ ความ
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กาวลงเปนนามรูป ประสาทเปนอายตนะ สวนที่ถูกตองเปนผัสสะ ความเสวยอารมณเปนเวทนา
ธรรม ๕ ประการในอุปปตติภพในอนาคตเหลานี้ เปนปจจัยแหงกรรมที่ทําไวในภพนี้ พระโยคาวจร
ยอมรู ยอมเห็น ยอมทราบชัด ยอมแทงตลอด ซึ่งปฏิจจสมุปบาท มีสังเขป ๔ กาล ๓ ปฏิสนธิ ๓
เหลานี้ โดยอาการ ๒๐ ดวยประการดังนี้
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดปจจัย เปนธรรมฐิติญาณ ฯ
[๙๙] ปญญาในการยอธรรมทั้งหลายทั้งอดีต อนาคตและปจจุบนั แลวกําหนดไว เปน
สัมมสนญาณอยางไร ฯ
พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบนั เปน
ภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม เลวก็ตาม ประณีตก็ตาม มีในที่ไกล
ก็ตาม ในทีใ่ กลก็ตาม โดยความเปนของไมเที่ยง การกําหนดนีเ้ ปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง
กําหนดโดยความเปนทุกข การกําหนดนี้เปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง กําหนดโดยความเปนอนัตตา
การกําหนดนี้เปนสัมมสนญาณอยางหนึ่งพระโยคาวจรยอมกําหนดเวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ
อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปนภายในก็ตาม เปนภายนอกก็ตาม
หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม เลวก็ตาม ประณีตก็ตามมีในที่ไกลก็ตาม ในที่ใกลก็ตาม โดย
ความเปนของไมเที่ยง การกําหนดนีเ้ ปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง กําหนดโดยความเปนทุกข การ
กําหนดนี้เปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง กําหนดโดยความเปนอนัตตา การกําหนดนี้เปนสัมมสนญาณ
อยางหนึ่ง พระโยคาวจรยอมกําหนดจักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบนั
โดยความเปนของไมเที่ยง การกําหนดนี้เปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง กําหนดโดยความเปนทุกข การ
กําหนดนี้เปนสัมมสนญาณอยางหนึ่ง กําหนดโดยความเปนอนัตตา การกําหนดนี้เปนสัมมสนญาณ
อยางหนึ่ง ฯ
[๑๐๐] ปญญาในการยอแลวกําหนดวา รูปทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบนั ไมเที่ยง
เพราะอรรถวาสิ้นไป เปนทุกขเพราะอรรถวานากลัว เปนอนัตตาเพราะอรรถวาหาแกนสารมิได เปน
สัมมสนญาณ ปญญาในการยอมแลวกําหนดวาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชรา
และมรณะ ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบนั ไมเที่ยงเพราะอรรถวาสิ้นไป เปนทุกขเพราะอรรถวา
นากลัวเปนอนัตตาเพราะอรรถวาหาแกนสารมิได เปนสัมมสนญาณ ฯ
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[๑๐๑] ปญญาในการยอแลวกําหนดวา รูปทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบนั ไมเที่ยง
อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไปคลายไป ดับไปเปนธรรม ๓ เปน
สัมมสนญาณ ปญญาในการยอแลวกําหนดวา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชรา
และมรณะ ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น
มีความสิ้นไปเสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา เปนสัมมสนญาณ ฯ
[๑๐๒] ปญญาในการยอแลวกําหนดวา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ เมื่อ
ชาติไมมี ชราและมรณะก็ไมมี เปนสัมมสนญาณ ปญญาในการยอแลวกําหนดวา ในอดีตกาลก็ดี
ในอนาคตกาลก็ดี เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชราและมรณะ เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะก็ไมมี
เปนสัมมสนญาณ ปญญาในการยอแลวกําหนดวา เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เมื่อภพไมมี ชาติ
ก็ไมมีฯลฯ เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เมื่ออุปาทานไมมี ภพก็ไมมี เพราะตัณหาเปน
ปจจัย จึงมีอุปาทาน เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานก็ไมมี เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เมื่อเวทนา
ไมมี ตัณหาก็ไมมี เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เมื่อผัสสะไมมี เวทนาก็ไมมี เพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย จึงมีผัสสะ เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะก็ไมมี เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ
เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะก็ไมมี เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เมื่อวิญญาณไมมี นาม
รูปก็ไมมี เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณเมื่อสังขารไมมี วิญญาณก็ไมมี เพราะอวิชชาเปน
ปจจัย จึงมีสังขาร เมื่ออวิชชาไมมี สังขารก็ไมมี เปนสัมมสนญาณ ปญญาในการยอแลวกําหนดวา
ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เมื่ออวิชชาไมมี สังขาร
ก็ไมมี เปนสัมมสนญาณ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการยอธรรมทั้งหลายทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบนั แลวกําหนด เปน
สัมมสนญาณ ฯ
[๑๐๓] ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรมทั้งหลายที่เปนปจจุบัน
เปนอุทยัพพยานุปสนาญาณอยางไร ฯ
รูปที่เกิดแลวเปนปจจุบนั ชาติแหงรูปที่เกิดแลวนั้นมีความเกิดเปนลักษณะ ความเสื่อม
มีความแปรปรวนเปนลักษณะ ปญญาที่พิจารณาเห็นดังนีเ้ ปนอุทยัพพยานุปสนาญาณ เวทนาเกิด
แลว สัญญาเกิดแลว สังขารเกิดแลววิญญาณเกิดแลว จักษุเกิดแลว ฯลฯ ภพเกิดแลวเปนปจจุบัน
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ชาติแหงภพที่เกิดแลวนั้นมีความเกิดเปนลักษณะ ความเสื่อมมีความแปรปรวนเปนลักษณะปญญา
ที่พิจารณาเห็นดังนี้ เปนอุทยัพพยานุปสนาญาณ ฯ
[๑๐๔] พระโยคาวจรเมือ่ พิจารณาเห็นความเกิดขึน้ แหงเบญจขันธ ยอมพิจารณาเห็น
ลักษณะเทาไร เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เมื่อ
พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร ฯ
พระโยคาวจร เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕
ประการ เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเบญจขันธยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕ ประการ
เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึน้ และความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕๐ ประการ
[๑๐๕] พระโยคาวจร เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็น
ลักษณะเทาไร เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เมื่อ
พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร พระ
โยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงเวทนาขันธ แหงสัญญาขันธ แหงสังขารขันธ แหง
วิญญาณขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ
ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ
ยอมพิจารณาเห็นลักษณะเทาไร
พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕
ประการ เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการ เมื่อ
พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๑๐ ประการ
เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึน้ แหงเวทนาขันธ แหงสัญญาขันธ แหงสังขารขันธ แหงวิญญาณขันธ
ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการ เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ ยอมพิจารณา
เห็นลักษณะ ๕ ประการ เมือ่ พิจารณาเห็นความเกิดขึน้ และความเสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ ยอม
พิจารณาเห็นลักษณะ ๑๐ ประการ ฯ
[๑๐๖] พระโยคาวจร เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็น
ลักษณะ ๕ ประการ เปนไฉน ฯ
พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงรูปขันธ โดยความเกิดขึ้นแหงปจจัยวา
เพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิด เพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิด เพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิด เพราะอาหารเกิด
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รูปจึงเกิด แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะแหงความเกิด ก็ยอมพิจารณาเห็นความเกิดขึน้ แหงรูปขันธ
พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึน้ แหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ ฯ
[๑๐๗] พระโยคาวจร เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็น
ลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ฯ
พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธโดยความดับแหงปจจัยดับวา
เพราะอวิชชาดับรูปจึงดับ เพราะตัณหาดับรูปจึงดับ เพราะกรรมดับรูปจึงดับ เพราะอาหารดับรูปจึงดับ
แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะแหงความแปรปรวน ก็ยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธ เมื่อ
พิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ เมื่อพิจารณาเห็น
ความเกิดขึน้ และความเสื่อมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๑๐ ประการนี้ ฯ
[๑๐๘] พระโยคาวจรเมือ่ พิจารณาเห็นความเกิดขึน้ แหงเวทนาขันธ ยอมพิจารณาเห็น
ลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ฯ
พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงเวทนาขันธ โดยความเกิดขึน้ แหงปจจัย
วา เพราะอวิชชาเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิด
เพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิด แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะแหงการเกิด ก็ยอมพิจารณาเห็นความ
เกิดขึ้นแหงเวทนาพระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงเวทนาขันธ ยอมพิจารณาเห็น
ลักษณะ ๕ ประการนี้ ฯ
[๑๐๙] พระโยคาวจรเมือ่ พิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเวทนาขันธยอมพิจารณาเห็น
ลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ฯ
พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเวทนาขันธ โดยความดับแหงปจจัยวา
เพราะอวิชชาดับเวทนาจึงดับ เพราะตัณหาดับเวทนาจึงดับเพราะกรรมดับเวทนาจึงดับ เพราะ
ผัสสะดับเวทนาจึงดับ แมเมือ่ พิจารณาเห็นลักษณะแหงความแปรปรวน ก็ยอมพิจารณาเห็นความ
เสื่อมไปแหงเวทนาขันธพระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเวทนาขันธ ยอมพิจารณาเห็น
ลักษณะ ๕ ประการนี้ เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงเวทนาขันธ ยอมพิจารณา
เห็นลักษณะ ๑๐ ประการนี้ ฯ
[๑๑๐] พระโยคาวจรเมือ่ พิจารณาเห็นความเกิดแหงสัญญาขันธ แหงสังขารขันธ แหง
วิญญาณขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ฯ
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พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นความเกิดแหงวิญญาณขันธ โดยความเกิดขึ้นแหงปจจัย
วา เพราะอวิชชาเกิดวิญญาณจึงเกิด เพราะตัณหาเกิดวิญญาณจึงเกิด เพราะกรรมเกิดวิญญาณจึงเกิด
เพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิด แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะแหงความเกิด ก็ยอมพิจารณาเห็น
ความเกิดขึน้ แหงวิญญาณขันธ พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงวิญญาณขันธ ยอม
พิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ ฯ
[๑๑๑] พระโยคาวจร เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงสัญญาขันธ แหงสังขารขันธ
แหงวิญญาณขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการเปนไฉน ฯ
พระโยคาวจร ยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ โดยความดับแหง
ปจจัยวา เพราะอวิชชาดับวิญญาณจึงดับ เพราะตัณหาดับวิญญาณจึงดับ เพราะกรรมดับวิญญาณจึง
ดับ เพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับ แมเมือ่ พิจารณาเห็นลักษณะแหงความแปรปรวน ก็ยอมพิจารณา
เห็นความเสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ พระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ
ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ เมือ่ พิจารณาเห็นความเกิดขึน้ และความเสื่อมไปแหงวิญญาณ
ขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๑๐ ประการนี้ เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแหงเบญจขันธ ยอม
พิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕ ประการนี้ เมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมพิจารณา
เห็นลักษณะ๒๕ ประการนี้ เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ
ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕๐ ประการนี้ ชือ่ วาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา
เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววาปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวน
แหงธรรมทั้งหลายที่เปนปจจุบัน เปนอุทยัพพยานุปสนาญาณ ฯ
รูปขันธเกิดเพราะอาหารเกิด ขันธที่เหลือ คือ เวทนา สัญญา สังขาร เกิดเพราะ
ผัสสะเกิด วิญญาณขันธเกิดเพราะนามรูปเกิด ฯ
[๑๑๒] ปญญาในการพิจารณาอารมณแลวพิจารณาเห็นความแตกไป เปน วิปสสนาญาณ
อยางไร ฯ
จิตมีรูปเปนอารมณ เกิดขึ้นแลวยอมแตกไป พระโยคาวจรพิจารณาอารมณนนั้ แลว
ยอมพิจารณาเห็นความแตกไปแหงจิตนั้น ยอมพิจารณาเห็นอยางไร ชื่อวาพิจารณาเห็น ยอม
พิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง ยอมพิจารณาเห็น
โดยความเปนทุกข ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนสุข ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ไม
พิจารณาเห็นโดยความเปนอัตตา ยอมเบื่อหนาย ไมเพลิดเพลิน ยอมคลายกําหนัดไมกําหนัด
ยอมใหดับ ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมถือมั่น เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ยอม
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ละนิจจสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ยอมละสุขสัญญาได เมื่อพิจารณาโดยความ
เปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญาได เมื่อเบื่อหนาย ยอมละความเพลิดเพลินได เมื่อคลายกําหนัด
ยอมละราคะได เมื่อใหดับยอมละสมุทัยได เมื่อสละคืน ยอมละความถือมั่นได ฯ
[๑๑๓] จิตมีเวทนาเปนอารมณ ฯลฯ จิตมีสัญญาเปนอารมณ ฯลฯ จิตมีสังขารเปน
อารมณ ฯลฯ จิตมีวิญญาณเปนอารมณ ฯลฯ จิตมีจักษุเปนอารมณ ฯลฯ จิตมีชราและมรณะเปน
อารมณ เกิดขึน้ แลวยอมแตกไป พระโยคาวจรพิจารณาอารมณนั้นแลว พิจารณาเห็นความแตกไป
แหงจิตนั้น ยอมพิจารณาเห็นอยางไร ชื่อวาพิจารณาเห็น ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนของไม
เที่ยง เมื่อสละคืน ยอมละความถือมั่นได ฯ
[๑๑๔] การกาวไปสูอัญญวัตถุแตปุริมวัตถุ การหลีกไปดวยปญญาอัน
รูชอบ การคํานึงถึงอันเปนกําลัง ธรรม ๒ ประการ คือ
การพิจารณาหาทางและความเห็นแจง บัณฑิตกําหนดเอาดวย
สภาพเดียวกัน โดยความเปนไปตามอารมณ ความนอมจิต
ไปในความดับ ชื่อวาวิปสสนาอันมีความเสื่อมไปเปนลักษณะ
การที่พระโยคาวจรพิจารณาอารมณแลว พิจารณาเห็นความ
แตกไปแหงจิตและความปรากฏโดยความเปนของสูญ ชื่อวา
อธิปญญาวิปสสนา (ความเห็นแจงดวยอธิปญ
 ญา) พระ
โยคาวจรผูฉลาดในอนุปสนา ๓ ในวิปสสนา ๔ ยอมไม
หวัน่ ไหวเพราะทิฐิตางๆ เพราะความเปนผูฉลาดความ
ปรากฏ ๓ ประการ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาอารมณ แลวพิจารณาเห็นความแตกไป เปนวิปส สนาญาณ ฯ
[๑๑๕] ปญญาในความปรากฏเปนของนากลัว เปนอาทีนวญาณอยางไร ฯ
ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัยวา ความเกิดขึ้นเปนภัย ความเปนไปเปนภัย
สังขารนิมิตเปนภัย ฯลฯ กรรมประมวลมาเปนภัย ปฏิสนธิเปนภัย คติเปนภัย ความบังเกิดเปนภัย
ความอุบัติเปนภัย ชาติเปนภัย ชราเปนภัย พยาธิเปนภัย มรณะเปนภัย ความโศกเปนภัย ความ
รําพันเปนภัยความคับแคนใจเปนภัย เปนอาทีนวญาณแตละอยาง ฯ
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ญาณในสันติบทวา ความไมเกิดขึ้นปลอดภัย ความไมเปนไปปลอดภัยฯลฯ ความไมคับ
แคนใจปลอดภัย ญาณในสันติบทวา ความเกิดขึ้นเปนภัยความไมเกิดขึ้นปลอดภัย ความเปนไป
เปนภัย ความไมเปนไปปลอดภัย ฯลฯความคับแคนใจเปนภัย ความไมคับแคนใจปลอดภัย ปญญา
ในความปรากฏโดยความเปนภัยวา ความเกิดขึ้นเปนทุกข ฯลฯ ความคับแคนใจเปนทุกข เปน
อาทีนวญาณแตละอยางๆ ญาณในสันติบทวา ความไมเกิดขึ้นเปนสุข ความไมเปนไปเปนสุข ฯลฯ
ความไมคับแคนใจเปนสุข ฯ
[๑๑๖] ญาณในสันติบทวา ความเกิดขึน้ เปนทุกข ความไมเกิดขึ้นเปนสุข ความ
เปนไปเปนทุกข ความไมเปนไปเปนสุข ฯลฯ ความคับแคนใจเปนทุกข ความไมคับแคนใจเปน
สุข ฯ
[๑๑๗] ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัยวา ความเกิดขึ้นมีอามิส ความเปนไป
มีอามิส ฯลฯ ความคับแคนใจมีอามิส เปนอาทีนวญาณแตละอยางๆญาณในสันติบทวาความ
ไมเกิดขึ้นไมมอี ามิส ความไมเปนไปไมมอี ามิส ฯลฯความไมคับแคนใจไมมีอามิส ความเกิดขึน้
มีอามิส ความไมเกิดขึ้นไมมอี ามิสความเปนไปมีอามิส ความไมเปนไปไมมีอามิส ฯลฯ ความ
คับแคนใจมีอามิสความไมคับแคนใจไมมอี ามิส ฯ
[๑๑๘] ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัยวา ความเกิดขึ้นเปนสังขาร ฯลฯ ความ
คับแคนใจเปนสังขาร เปนอาทีนวญาณแตละอยางๆ ญาณในสันติบทวา ความไมเกิดขึน้ เปน
นิพพาน ความไมเปนไปเปนนิพพาน ฯลฯความไมคับแคนใจเปนนิพพาน ญาณในสันติบทวา
ความเกิดขึน้ เปนสังขาร ความไมเกิดขึ้นเปนนิพพาน ความเปนไปเปนสังขาร ความไมเปนไปเปน
นิพพาน ฯลฯความคับแคนใจเปนสังขาร ความไมคับแคนใจเปนนิพพาน ฯ
[๑๑๙] ขอที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น ความเปนไป
สังขารนิมิต กรรมเครื่องประมวลมาและปฏิสนธิวา เปนทุกข
นี้เปนอาทีนวญาณ ขอที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นความไม
เกิดขึ้น ความไมเปนไป ความไมมีนิมิต ความไมมี
กรรมเครื่องประมวลมาและความไมปฏิสนธิวา เปนสุขนี้เปน
ญาณในสันติบท อาทีนวญาณนีย้ อมเกิดในฐานะ ๕ ญาณ
ในสันติบทยอมเกิดในฐานะ ๕ พระโยคาวจรยอมรูชัดญาณ๑๐
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ยอมไมหวั่นไหวเพราะทิฐิตา งๆ เพราะเปนผูฉลาดใน
ญาณทั้ง ๒ ฉะนี้แล ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัย เปนอาทีนวญาณ ฯ
[๑๒๐] ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไปเสีย ทัง้ พิจารณาหาทางและวางเฉยอยู
เปนสังขารุเปกขาญาณอยางไร ฯ
ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไปเสียจากความเกิดขึ้น ทั้งพิจารณาหาทางและวางเฉย
อยู ปญญาเครื่องความเปนผูใ ครจะพนไปเสียจากความเปนไปทั้งพิจารณาหาทางและวางเฉยอยู
ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไปเสียจากสังขารนิมิต ฯลฯ จากกรรมเครื่องประมวลมา จาก
ปฏิสนธิ จากคติ จากความบังเกิด จากความอุบัติ จากชาติ จากชรา จากพยาธิ จากมรณะ
จากความโศกจากความรําพัน ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไปเสียจากความคับแคนใจทั้ง
พิจารณาหาทางและวางเฉยอยู เปนสังขารุเปกขาญาณแตละอยางๆ ฯ
[๑๒๑] ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไปเสีย ทัง้ พิจารณาหาทางแลวางเฉยอยูวา
ความเกิดขึน้ เปนทุกข ความเปนไปทุกข สังขารนิมิตเปนทุกขฯลฯ ความคับแคนใจเปนทุกข
เปนสังขารุเปกขาญาณแตละอยางๆ ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไปเสีย ทั้งพิจารณาหาทาง
และวางเฉยอยูว า ความเกิดขึน้ เปนภัย ความเปนไปเปนภัย ฯลฯ ความคับแคนใจเปนภัย เปน
สังขารุเปกขาญาณแตละอยางๆ ฯ
[๑๒๒] ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไปเสีย ทั้งพิจารณาหาทางและวางเฉยอยูว า
ความเกิดขึน้ มีอามิส ความเปนไปมีอามิส ฯลฯ ความคับแคนใจมีอามิส ความเกิดขึน้ เปนสังขาร
ความเปนไปเปนสังขาร ฯลฯ ความคับแคนใจเปนสังขาร เปนสังขารุเปกขาญาณแตละอยางๆ ฯ
[๑๒๓] ความเกิดขึ้นเปนสังขาร ญาณวางเฉยสังขารเหลานั้น เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา
สังขารุเปกขาญาณ แมธรรม ๒ ประการนี้ คือ สังขารและอุเบกขาก็เปนสังขาร ญาณวางเฉยสังขาร
เหลานั้น เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสังขารุเปกขาญาณความเปนไปเปนสังขาร ฯลฯ นิมิตเปนสังขาร
กรรมเครื่องประมวลมาเปนสังขาร ปฏิสนธิเปนสังขาร คติเปนสังขาร ความบังเกิดเปนสังขาร
ความอุบัติเปนสังขาร ชาติเปนสังขาร ชราเปนสังขาร พยาธิเปนสังขาร มรณะเปนสังขาร ความ
โศกเปนสังขาร ความรําพันเปนสังขาร ความคับแคนใจเปนสังขารญาณวางเฉยสังขารเหลานั้น
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เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสังขารุเปกขาญาณ แมธรรม ๒ ประการ คือ สังขารและอุเบกขา ก็เปน
สังขาร ญาณวางเฉยสังขารเหลานั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสังขารุเปกขาญาณ ฯ
[๑๒๔] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขา ยอมมีไดดว ยอาการเทาไร ฯ
การนอมจิตไปในสังขารุเปกขา ยอมมีไดดว ยอาการ ๘ ฯ
การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมีไดดวยอาการเทาไร การนอมจิตไปใน
สังขารุเปกขาของพระเสขะ ยอมมีไดดว ยอาการเทาไร การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผู
ปราศจากราคะ ยอมมีไดดว ยอาการเทาไร ฯ
การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมีไดดวยอาการ ๒ การนอมจิตไปใน
สังขารุเปกขาของพระเสขะ ยอมมีไดดว ยอาการ ๓ การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศ
จากราคะ ยอมมีไดดว ยอาการ ๓ ฯ
[๑๒๕] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมีไดดว ยอาการ ๒ เปนไฉน ฯ
ปุถุชนยอมยินดีสังขารุเปกขา ๑ ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ การนอมจิตไปใน
สังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมีไดดว ยอาการ ๒ นี้ ฯ
การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะ ยอมมีไดดว ยอาการ ๓เปนไฉน ฯ
พระเสขะยอมยินดีสังขารุเปกขา ๑ ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ พิจารณาแลวเขาผล
สมาบัติ ๑ การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะ ยอมมีไดดว ยอาการ ๓ นี้ ฯ
การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะ ยอมมีไดดวยอาการ ๓ เปนไฉน ฯ
ทานผูปราศจากราคะยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ พิจารณาแลวเขาผลสมาบัติ ๑ วางเฉย
สังขารุเปกขานั้นแลว ยอมอยูดวยสุญญตวิหารสมาบัติอนิมิตตวิหารสมาบัติ หรืออัปปณิหิตวิหาร
สมาบัติ ๑ การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะยอมมีไดดว ยอาการ ๓ นี้ ฯ
[๑๒๖] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนและของพระเสขะ เปนอยางเดียวกัน
อยางไร ฯ
ปุถุชนยินดีสังขารุเปกขา มีจิตเศราหมอง มีอันตรายแหงภาวนา มีอันตรายแหงปฏิเวธ
มีปจจัยแหงปฏิสนธิตอไป แมพระเสขะยินดีสังขารุเปกขาก็มีจิตเศราหมอง มีอันตรายแหงภาวนา
มีอันตรายแหงปฏิเวธในมรรคชั้นสูง มีปจจัยแหงปฏิสนธิตอไป การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของ
ปุถุชนและของพระเสขะ เปนอยางเดียวกันโดยสภาพแหงความยินดีอยางนี้ ฯ
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[๑๒๗] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศ
จากราคะ เปนอยางเดียวกันอยางไร ฯ
ปุถุชนยอมพิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเปนของไมเที่ยงเปนทุกข และเปน
อนัตตา แมพระเสขะก็พิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข และเปน
อนัตตา แมทานผูปราศจากราคะ ก็พิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
และเปนอนัตตา การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศจาก
ราคะ เปนอยางเดียวกันโดยสภาพแหงการพิจารณาอยางนี้ ฯ
[๑๒๘] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศ
จากราคะ มีความตางกันอยางไร ฯ
สังขารุเปกขาของปุถุชนเปนกุศล แมของพระเสขะก็เปนกุศล แตของทานผูปราศจาก
ราคะเปนอัพยากฤต การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผู
ปราศจากราคะ มีความตางกันโดยสภาพเปนกุศลและอัพยากฤตอยางนี้ ฯ
[๑๒๙] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศจาก
ราคะ มีความตางกันอยางไร ฯ
สังขารุเปกขาของปุถุชน ปรากฏดีในกาลนิดหนอย (ในเวลาเจริญวิปสสนา) ไม
ปรากฏดีในกาลนิดหนอย แมสังขารุเปกขาของพระเสขะ ก็ปรากฏดีในการนิดหนอย สังขารุเปกขา
ของทานผูปราศจากราคะ ปรากฏดีโดยสวนเดียวการนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของ
พระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ มีความตางกันโดยสภาพที่ปรากฏและโดยภาพที่ไม
ปรากฏอยางนี้ ฯ
[๑๓๐] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศ
จากราคะ มีความตางกันอยางไร ฯ
ปุถุชนยอมพิจารณา เพราะเปนผูยังไมเสร็จกิจจากสังขารุเปกขา แมพระเสขะก็พิจารณา
เพราะเปนผูย ังไมเสร็จกิจจากสังขารุเปกขา สวนทานผูปราศจากราคะยอมพิจารณาเพราะเปนผูเสร็จ
กิจจากสังขารุเปกขา การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนของพระเสขะและของทานผูปราศ
จากราคะ มีความตางกันโดยสภาพที่ยังไมเสร็จกิจและโดยสภาพที่เสร็จกิจแลวอยางนี้ ฯ
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[๑๓๑] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทานผูปราศ
จากราคะ มีความตางกันอยางไร ฯ
ปุถุชนยอมพิจารณาสังขารุเปกขาเพื่อจะละสังโยชน ๓ เพื่อตองการไดโสดาปตติมรรค
พระเสขะยอมพิจารณาสังขารุเปกขาเพื่อตองการไดมรรคชั้นสูงขึ้นไป เพราะเปนผูละสังโยชน ๓
ไดแลว ทานผูปราศจากราคะยอมพิจารณาสังขารุเปกขา เพื่อตองการอยูเ ปนสุขในปจจุบัน เพราะ
เปนผูละกิเลสทั้งปวงไดแลว การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ของพระเสขะและของทาน
ผูปราศจากราคะ มีความตางกันโดยสภาพที่ละกิเลสไดแลวและโดยสภาพที่ยังละกิเลสไมไดอยางนี้ ฯ
[๑๓๒] การนอมจิตไปในสังขารุเปกขา ของพระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ
มีความตางกันอยางไร ฯ
พระเสขะยังยินดีสังขารุเปกขาบาง ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขาบางพิจารณาแลวเขาผล
สมาบัติบาง ทานผูปราศจากราคะยอมเห็นแจงสังขารุเปกขาบางพิจารณาแลวเขาผลสมาบัติบาง วาง
เฉยสังขารุเปกขานั้นแลว ยอมอยูดวยสุญญตวิหารสมาบัติ อนิมิตตวิหารสมาบัติ หรืออัปปณิหิต
วิหารสมาบัติ การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ มีความ
ตางกันโดยสภาพแหงวิหารสมาบัติอยางนี้ ฯ
[๑๓๓] สังขารุเปกขาเทาไร ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจสมถะ สังขารุเปกขาเทาไร ยอม
เกิดขึ้นดวยอํานาจวิปสสนา ฯ
สังขารุเปกขา ๘ ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจสมถะ สังขารุเปกขา ๑๐ ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจ
วิปสสนา ฯ
สังขารุเปกขา ๘ เปนไฉน ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจสมถะ ปญญาที่พิจารณาหาทางแลว
วางเฉยนิวรณ เพื่อตองการไดปฐมฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ปญญาที่พิจารณาหาทางแลว
วางเฉยวิตกวิจาร เพื่อตองการไดทุติยฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาที่พิจารณาหาทางแลว
วางเฉยปติ เพือ่ ตองการไดตติยฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาทีพ่ ิจารณาหาทางแลววางเฉย
สุขและทุกขเพื่อตองการไดจตุตถฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉย
รูปสัญญา ปฏิฆสัญญา (และ) นานัตตสัญญา เพื่อตองการไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ เปน
สังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉยอากาสานัญจายตนสัญญา เพื่อตองการได
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉยวิญญาณัญ
จายตนสัญญาเพื่อตองการไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาที่พิจารณา
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หาทางแลววางเฉยอากิญจัญญายตนสัญญา เพื่อตองการไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เปน
สังขารุเปกขาญาณ ๑ สังขารุเปกขา ๘ เหลานี้ ยอมเกิดขึน้ ดวยอํานาจสมถะ ฯ
[๑๓๔] สังขารุเปกขา ๑๐ เปนไฉน ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจวิปสสนา ฯ
ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉยความเกิดขึ้น ความเปนไป นิมติ กรรมเครื่อง
ประมวลมา ปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด อุบตั ิ ชาติ ชรา พยาธิมรณะ ความโศก ความรําพัน
ความคับแคนใจ เพื่อตองการไดโสดาปตติมรรคเปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพื่อตองการไดโสดา
ปตติผลสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพื่อตองการไดสกทาคามิมรรค เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑
... เพื่อตองการไดสกทาคามิผลสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพื่อตองการไดอนาคามิมรรค
เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพื่อตองการไดอนาคามิผลสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพื่อ
ตองการไดอรหัตมัค เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ ... เพื่อตองการไดอรหัตผลสมาบัติ เปนสังขารุ
เปกขาญาณ ๑... เพื่อตองการสุญญตวิหารสมาบัติ สังขารุเปกขาญาณ ๑ ปญญาที่พิจารณาหา
ทางแลววางเฉยความเกิดขึ้น ความเปนไป นิมิต กรรมเครื่องประมวลมาปฏิสนธิ คติ ความ
บังเกิด อุบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความโศกความรําพัน ความคับแคนใจ เพื่อตองการ
ไดอนิมิตตวิหารสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ สังขารุเปกขาญาณ ๑๐ เหลานี้ ยอมเกิดขึ้นดวย
อํานาจวิปสสนา ฯ
[๑๓๕] สังขารุเปกขาเปนกุศลเทาไร เปนอกุศลเทาไร เปนอัพยากฤตเทาไร สังขา]
รุเปกขาเปนกุศล ๑๕ เปนอัพยากฤต ๓ เปนอกุศลไมมี ฯ
ปญญาที่พิจารณาหาทางแลววางเฉย เปนโคจรภูมิของสมาธิ
จิต ๘ เปนโคจรภูมิของปุถุชน ๒ เปนโคจรภูมิของพระ
เสขะ ๓ เปนเครื่องใหจิตของทานผูปราศจากราคะหลีกไป ๓
เปนปจจัยแหงสมาธิ ๘ เปนโคจรแหงภูมแิ หงญาณ ๑๐
สังขารุเปกขา ๘ เปนปจจัยแหงวิโมกข ๓ อาการ ๑๘ นี้
พระโยคาวจรอบรมแลวดวยปญญา พระโยคาวจรผูฉลาดใน
สังขารุเปกขา ยอมไมหวั่นไหวเพราะทิฐิตางๆ ฉะนี้แล ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาเครื่องความเปนผูใครจะพนไปทัง้ พิจารณาหาทางและวางเฉย เปนสังขารุ
เปกขาญาณ ฯ
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[๑๓๖] ปญญาในการออกและหลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอกเปนโคตรภูญาณอยางไร
ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวาครอบงําความเกิดขึ้น ครอบงําความเปนไป ครอบงํานิมิต ครอบงํา
กรรมเครื่องประมวลมา ครอบงําปฏิสนธิครอบงําคติ ครอบงําความบังเกิด ครอบงําอุบัติ ครอบงํา
ชาติ ครอบงําชราครอบงําพยาธิ ครอบงํามรณะ ครอบงําความเศราโศก ครอบงําความรําพัน
ครอบงําความคับแคนใจ ครอบงําสังขารนิมิตภายนอก ชือ่ วาโคตรภู เพราะอรรถวา แลนไปสู
นิพพานอันไมมีความเกิดขึน้ ฯลฯ แลนไปสูนิพพานอันเปนที่ดับ ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวา
ครอบงําความเกิดขึ้นแลว แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเกิดขึ้น ครอบงําความเปนไปแลว แลน
ไปสูนิพพานอันไมมีความเปนไป ฯลฯ ครอบงําสังขารนิมิตภายนอกแลว แลนไปสูน ิพพานอันเปน
ที่ดับ ฯ
[๑๓๗] ชือ่ วาโคตรภู เพราะอรรถวา ออกจากความเกิดขึ้นออกจากความเปนไป ...
ออกจากสังขารนิมิตภายนอก ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวาแลนไปสูนพิ พานอันไมมคี วามเกิดขึน้
แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเปนไป ฯลฯแลนไปสูนพิ พานอันเปนที่ดับ ชื่อวาโคตรภู เพราะ
อรรถวา ออกจากความเกิดขึน้ แลว แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเกิดขึน้ ออกจากความเปนไปแลว
แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเปนไป ออกจากสังขารนิมิตภายนอกแลว แลนไปสูนิพพานอันเปน
ที่ดับ ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวา หลีกออกจากความเกิดขึ้นหลีกออกจากความเปนไป ฯลฯ
หลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอก ชื่อวาโคตรภูเพราะอรรถวา แลนไปสูนิพพานอันไมมีความเกิด
ขึ้น แลนไปสูน ิพพานอันไมมีความเปนไป ฯลฯ แลนไปสูนิพพานอันเปนที่ดับ ชื่อวาโคตรภู
เพราะอรรถวาหลีกออกจากความเกิดขึน้ แลว แลนไปสูน ิพพานอันไมมีความเกิดขึน้ ออกจาก
ความเปนไปแลว แลนไปสูน ิพพานอันไมมีความเปนไป ฯลฯ หลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอก
แลว แลนไปสูนิพพานอันเปนที่ดับ ฯ
[๑๓๘] โคตรภูธรรมเทาไร ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงสมถะ โคตรภูธรรมเทาไร
ยอมเกิดขึน้ ดวยอํานาจแหงวิปสสนา โคตรภูธรรม ๘ ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงสมถะ โคตร
ภูธรรม ๑๐ ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงวิปสสนา ฯ
[๑๓๙] โคตรภูธรรม ๘ เปนไฉน ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงสมถะ ฯ
ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวา ครอบงํานิวรณเพื่อไดปฐมฌาน ๑ ครอบงําวิตกและวิจาร
เพื่อไดทุตยิ ฌาน ๑ ครอบงําปติเพื่อไดตติยฌาน ๑ ครอบงําสุขและทุกขเพื่อไดจตุตถฌาน ๑ ครอบงํา
รูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญาเพื่อไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ ๑ ครอบงําอากาสานัญ
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จายตนสัญญาเพื่อไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ๑ ครอบงําวิญญาณัญจายตนสัญญาเพื่อไดอากิญ
จัญญายตนสมาบัติ ๑ ครอบงําอากิญจัญญายตนสัญญาเพือ่ ไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ๑
โคตรภูธรรม ๘ นี้ ยอมเกิดขึน้ ดวยอํานาจแหงสมถะ ฯ
[๑๔๐] โคตรภูธรรม ๑๐ เปนไฉน ยอมเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงวิปสสนา ฯ
ชื่อวาโคตรภู เพราะอรรถวา ครอบงําความเกิดขึน้ ความเปนไป นิมิตกรรมเครื่อง
ประมวลมา ปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด อุบตั ิ ชาติ ชรา พยาธิมรณะ ความเศราโศก ความ
ร่ําไร ความคับแคนใจ สังขารนิมิตภายนอกเพื่อไดโสดาปตติมรรค ๑ ครอบงําความเกิดขึ้น
ความเปนไป นิมิต กรรมเครื่องประมวลมา ปฏิสนธิ เพื่อโสดาปตติผลสมาบัติ ๑ ฯลฯ เพื่อได
สกทาคามิมรรค ๑ เพื่อสกทาคามิผลสมาบัติ ๑ เพื่อไดอนาคามิมรรค ๑ เพื่ออนาคามิผลสมาบัติ ๑
ครอบงําความเกิดขึ้น ความเปนไป นิมิต กรรมเครื่องประมวลมาปฏิสนธิ คติ ความบังเกิด
อุบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความเศราโศกความร่ําไร ความคับแคนใจ สังขารนิมิตภายนอก
เพื่อไดอรหัตมรรค ๑ ครอบงําความเกิดขึน้ ความเปนไป นิมิต กรรมเครื่องประมวลมา ปฏิสนธิ
เพื่ออรหัตผลสมาบัติ ๑ เพื่อสุญญตวิหารสมาบัติ ๑ และเพื่อสมาบัติ ๑ โคตรภูธรรม ๑๐ นี้ยอม
เกิดขึ้นดวยอํานาจแหงวิปสสนา ฯ
[๑๔๑] โคตรภูธรรมเปนกุศลเทาไร เปนอกุศลเทาไร เปนอัพยากฤตเทาไร โคตร
ภูธรรมเปนกุศล ๑๕ เปนอัพยากฤต ๓ เปนอกุศลไมมี ฯ
[๑๔๒] โคตรภูญาณ ๘ คือ โคตรภูญาณที่มีอามิส ๑ ไมมี
อามิส ๑ มีที่ตั้ง ๑ ไมมที ี่ตั้ง ๑ เปนสุญญตะ ๑ เปน
วุฏฐิตะ ๑ เปนอวุฏฐิตะ ๑ เปนปจจัยแหงสมาธิ โคตรภู
ญาณ ๑๐ เปนโคจรแหงวิปสสนาญาณ โคตรภูธรรม ๑๘
เปนปจจัยแหงวิโมกข ๓ โคตรภูธรรมมีอาการ ๑๘ นี้
พระโยคาวจรอบรมแลวดวยปญญา พระโยคาวจรเปนผูฉลาด
ในโคตรภูญาณ อันเปนเครื่องหลีกไปและในโคตรภูญาณ
อันเปนเครื่องออกไป ยอมไมหวั่นไหวเพราะทิฐิตา งๆ
ฉะนี้แล ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไป และหลีกไปจากสังขารนิมิตภายนอก เปนโคตรภูญาณ ฯ
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[๑๔๓] ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส ขันธและสังขารนิมิตภายนอกทั้ง
สอง เปนมรรคญาณอยางไร ฯ
ในขณะแหงโสดาปตติมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็นยอมออกจากมิจฉา
ทิฐิ จากเหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาทิฐินนั้ จากขันธทั้งหลาย(คืออรูปขันธ ๔ อันเปนไปตาม
มิจฉาทิฐินั้น เบญจขันธพรอมดวยรูปอันมีทิฐินั้นเปนสมุฏฐานและวิบากขันธอันจะพึงเกิดขึ้นใน
อนาคต) และจากสรรพนิมิตภายนอกเพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและ
หลีกไปจากกิเลสขันธ และสังขารนิมิตภายนอกทั้งสอง เปนมรรคญาณ ญาณชื่อวาสัมมาสังกัปปะ
เพราะอรรถวาดําริออก ยอมออกจากมิจฉาสังกัปปะ ... เปนมรรคญาณ ญาณชื่อวาสัมมาวาจา เพราะ
อรรถวากําหนดเอา ยอมออกจากมิจฉาวาจา ... เปนมรรคญาณญาณชื่อวาสัมมากัมมันตะ เพราะ
อรรถวาเปนสมุฏฐาน ยอมออกจากมิจฉากัมมันตะ ... เปนมรรคญาณ ญาณชื่อวาสัมมาอาชีวะ เพราะ
อรรถวาขาวผองยอมออกจากมิจฉาอาชีวะ ... เปนมรรคญาณ ญาณชื่อวาสัมมาวายามะ เพราะอรรถวา
ประคองไว ยอมออกจากมิจฉาวายามะ ... เปนมรรคญาณ ญาณชื่อวาสัมมาสติเพราะอรรถวาตั้งมั่น
ยอมออกจากมิจฉาสติ ... เปนมรรคญาณ ญาณชื่อวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออก
จากมิจฉาสมาธิ จากเหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิต
ภายนอก เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส ขันธและสังขาร
นิมิตภายนอกทั้งสอง เปนมรรคญาณ ฯ
[๑๔๔] ในขณะแหงสกทาคามิมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ
ชื่อวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคา
นุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ จากเหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธทั้งหลายและ
จากสรรพนิมติ ภายนอก เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส
ขันธและสังขารนิมิตภายนอกทั้งสอง เปนมรรคญาณ ฯ
[๑๔๕] ในขณะแหงอนาคามิมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ
ชื่อวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากกามราคสังโยชน ปฎิฆสังโยชน กาม
ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียดๆ ยอมออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จาก
ขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและ
หลีกไปจากกิเลส ขันธและสังขารนิมิตภายนอกทั้งสอง เปนมรรคญาณ ฯ
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[๑๔๖] ในขณะแหงอรหัตมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ ชื่อ
วาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากรูปราคะ อรูปราคะมานะ อุทธัจจะ อวิชชา
มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย ยอมออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จาก
ขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและ
หลีกไปจากกิเลสขันธและสังขารนิมิตภายนอกทั้งสอง เปนมรรคญาณ ฯ
[๑๔๗] อริยมรรคสมังคีบุคคล ยอมเผาสังกิเลสที่ยังไมเกิด ดวย
โลกุตตรฌานที่เกิดแลว เพราะเหตุนนั้ ทานจึงกลาว
โลกุตตรฌานวาเปนฌาน บุคคลนั้นยอมไมหวัน่ ไหวเพราะทิฐิ
ตางๆ เพราะความเปนผูฉลาดในฌานและวิโมกข ถาพระ
โยคาวจรตั้งใจมั่นดีแลวยอมเห็นแจงฉันใด ถาเมื่อเห็นแจงก็
พึงตั้งใจไวใหมั่นคงดีฉันนั้น สมถะและวิปสสนาไดมีแลวใน
ขณะนัน้ ยอมเปนคูทมี่ ีสวนเสมอกันเปนไปอยู ความเห็นวา
สังขารทั้งหลายเปนทุกข นิโรธเปนสุข ชื่อวาปญญาที่ออก
จากธรรมทั้งสอง ยอมถูกตองอมตบท พระโยคาวจรผูฉลาด
ในความเปนตางกัน และความเปนอันเดียวกันแหงวิโมกข
เหลานัน้ ยอมรูวิโมกขจริยา ยอมไมหวั่นไหวเพราะทิฐิตางๆ
เพราะความเปนผูฉลาดในญาณทั้งสอง ฉะนี้แล ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้นๆ ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการออกไปและหลีกไปจากกิเลส ขันธและสังขารนิมิตภายนอกทั้งสอง
เปนมรรคญาณ ฯ
[๑๔๘] ปญญาในการระงับประโยค เปนผลญาณอยางไร ฯ
ในขณะแหงโสดาปตติมรรค ญาณชื่อสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ยอมออกจาก
มิจฉาทิฐิ ยอมออกจากเหลากิเลสอันเปนไปตามมิจฉาทิฐินั้น จากขันธทั้งหลายและจากสรรพ
นิมิตภายนอก สัมมาทิฐิยอมเกิดขึ้น เพราะเปนคุณชาติระงับประโยคทีอ่ อกนั้น การระงับประโยคนัน้
เปนผลของมรรค ญาณชื่อวาสัมมาสังกัปปะเพราะอรรถวาดําริออก ยอมออกจากมิจฉาสังกัปปะ ...
ชื่อวาสัมมาวาจา เพราะอรรถวากําหนดเอา ยอมออกจากมิจฉาวาจา ... ชื่อวาสัมมากัมมันตะ เพราะ
อรรถวาเปนสมุฏฐาน ยอมออกจากมิจฉากัมมันตะ ... ชื่อวาสัมมาอาชีวะ เพราะอรรถวาขาวผอง ยอม
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ออกจากมิจฉาอาชีวะ ... ชื่อวาสัมมาวายามะ เพราะอรรถวาประคองไว ยอมออกจากมิจฉาวายามะ ...
ชื่อวาสัมมาสติ เพราะอรรถวาตั้งมั่น ยอมออกจากมิจฉาสติ ... ชื่อวาสัมมาสมาธิเพราะอรรถวาไม
ฟุงซาน ยอมออกจากมิจฉาสมาธิ ออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธทั้งหลาย
และจากสรรพนิมิตภายนอก สัมมาสมาธิยอมเกิดขึ้น เพราะเปนคุณชาติระงับประโยคทีอ่ อกนั้น
การระงับประโยคนั้นเปนผลของมรรค ฯ
[๑๔๙] ในขณะแหงสกทาคามิมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ ชื่อ
วาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ ยอมออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธทั้งหลาย
และจากสรรพนิมิตภายนอก สัมมาสมาธิยอมเกิดขึ้น เพราะเปนคุณชาติระงับประโยคทีอ่ อกนั้น
การระงับประโยคนั้นเปนผลของมรรค ฯ
[๑๕๐] ในขณะแหงอนาคามิมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ
ชื่อวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กาม
ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียดๆ ยอมออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จาก
ขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก สัมมาสมาธิยอมเกิดขึ้น เพราะเปนคุณชาติระงับประโยค
ที่ออกนั้นการระงับประโยคที่ออกนั้นเปนผลของมรรค ฯ
[๑๕๑] ในขณะแหงอรหัตมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็นฯลฯ ชื่อวา
สัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ยอมออกจากรูปราคะ อรูปราคะมานะ อุทธัจจะ ถีนมิทธะ
อวิชชา ภวราคานุสัย มานานุสัย อวิชชานุสยั ยอมออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามมิจฉาทิฐินั้น
จากขันธทั้งหลายและจากสรรพนิมิตภายนอก สัมมาสมาธิยอมเกิดขึน้ เพราะเปนคุณชาติระงับ
ประโยคที่ออกไปนั้น การระงับประโยคทีอ่ อกนั้นเปนผลของมรรค ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถรูวาชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการระงับประโยคที่ออกนั้น เปนผลญาณ ฯ
[๑๕๒] ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นๆ อันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสียแลว
เปนวิมุติญาณอยางไร ฯ
อุปกิเลสแหงจิตของตน คือ สักกายทิฐิ วิจกิ ิจฉา สีลัพพตปรามาส ทิฐานุสัย
วิจิกจิ ฉานุสัย เปนกิเลสอันโสดาปตติมรรคตัดขาดดีแลว จิตที่หลุดพนจากอุปกิเลส ๕ ประการนี้
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พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลส เปนอันพนแลวดวยดีชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูวิมุตตินั้น ชื่อวา
ปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นๆ
อันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสียแลว เปนวิมตุ ิญาณ ฯ
[๑๕๓] อุปกิเลสแหงจิตของตน คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ เปนกิเลสอันสกทาคามิมรรคตัดขาดดีแลว จิตที่หลุดพนจากอุปกิเลส
๔ ประการนี้ พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลส เปนอันพนแลวดวยดี ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูวิมุตตินนั้
ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสนั้นๆ
อันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสียแลว เปนวิมตุ ิญาณ ฯ
[๑๕๔] อุปกิเลสแหงจิตของตน คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย สวนละเอียดๆ เปนกิเลสอันอนาคามิมรรคตัดขาดดีแลว จิตที่หลุดพนจากอุปกิเลส
๔ ประการนี้ พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลสเปนอันพนแลวดวยดี ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูวิมุตตินนั้
ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลส
นั้นๆ อันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสียแลว เปนวิมุติญาณ ฯ
[๑๕๕] อุปกิเลสแหงจิตของตน คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัยเปนกิเลสอันอรหัตมรรคตัดขาดดีแลว จิตทีห่ ลุดพนจาก
อุปกิเลส ๘ ประการนี้ พรอมดวยปริยุฏฐานกิเลสเปนอันพนแลวดวยดี ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวา
รูวิมุตตินั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวาผูชัด เพราะเหตุนนั้ ทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณา
เห็นอุปกิเลสนั้นๆอันอริยมรรคนั้นๆ ตัดเสียแลว เปนวิมตุ ิญาณ ฯ
[๑๕๖] ปญญาในการพิจารณาเห็นธรรมที่เขามาประชุมในขณะนัน้ เปนปจจเวกขณญาณ
อยางไร ฯ
ในขณะแหงโสดาปตติมรรค ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ชื่อวาสัมมาสัง
กัปปะ เพราะอรรถวาดําริออก ชื่อวาสัมมาวาจา เพราะอรรถวากําหนดเอา ชื่อวาสัมมากัมมันตะ
เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ชื่อวาสัมมาอาชีวะเพราะอรรถวาขาวผอง ชื่อวาสัมมาวายามะ เพราะ
อรรถวาประคองไว ชื่อวาสัมมาสติ เพราะอรรถวาตั้งมั่น ชื่อวาสัมมาสมาธิ เพราะอรรถวาไม
ฟุงซานชื่อวาสติสัมโพชฌงค เพราะอรรถวาตั้งมั่น ชื่อวาธรรมวิจยสัมโพชฌงค เพราะอรรถวา
เลือกเฟน ชื่อวาวิริยสัมโพชฌงค เพราะอรรถวาประคองไว ชื่อวาปติสัมโพชฌงค เพราะอรรถวา
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แผซานไป ชื่อวาปสสัทธิสัมโพชฌงค เพราะอรรถวาสงบระงับ ชื่อวาสมาธิสัมโพชฌงค เพราะ
อรรถวาไมฟุงซาน ชื่อวาอุเบกขาสัมโพชฌงค เพราะอรรถวาพิจารณาหาทาง ชื่อวาสัทธาพละ
เพราะอรรถวาไมหวัน่ เพราะความไมมีศรัทธา ชื่อวาวิริยพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะความ
เกียจคราน ชื่อวาสติพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวเพราะความประมาท ชื่อวาสมาธิพละ เพราะ
อรรถวาไมหวัน่ ไหวเพราะความฟุงซาน ชือ่ วาปญญาพละเพราะอรรถวาไมหวัน่ ไหวเพราะอวิชชา
ชื่อวาสัทธินทรีย เพราะอรรถวานอมใจเชือ่ ชื่อวาวิริยนิ ทรีย เพราะอรรถวาประคองไว ชื่อวา
สตินทรีย เพราะอรรถวาตั้งมั่นชื่อวาสมาธินทรีย เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ชื่อวาปญญินทรีย
เพราะอรรถวาเห็นชื่อวาอินทรีย เพราะอรรถวาเปนใหญ ชื่อวาพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหว
ชื่อวาสัมโพชฌงค เพราะอรรถวานําออก ชื่อวามรรค เพราะอรรถวาเปนเหตุ ชื่อวาสติปฏฐาน
เพราะอรรถวาตั้งมั่น ชื่อวาสัมมัปปธาน เพราะอรรถวาตั้งไวชื่อวาอิทธิบาท เพราะอรรถวาสําเร็จ
ชื่อวาสัจจะ เพราะอรรถวาจริงแท ชื่อวาสมถะ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน ชื่อวาวิปสสนา เพราะ
อรรถวาพิจารณาเห็นชื่อวาสมถวิปสสนา เพราะอรรถวามีกิจอยางเดียวกัน ชื่อวาเปนคู เพราะอรรถ
วาไมลวงเกินกัน ชื่อวาสีลวิสุทธิ เพราะอรรถวาสํารวม ชื่อวาจิตตวิสุทธิ เพราะอรรถวาไมฟุงซาน
ชื่อวาทิฐิวิสุทธิ เพราะอรรถวาเห็น ชื่อวาวิโมกขเพราะอรรถวาหลุดพน ชื่อวาวิชชา เพราะอรรถวา
แทงตลอด ชื่อวาวิมุติ เพราะอรรถวาปลอยชื่อวาขยญาณ เพราะอรรถวาตัดขาด ชื่อวาฉันทะ
เพราะอรรถวาเปนมูล ชื่อวามนสิการ เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ชื่อวาผัสสะ เพราะอรรถวา
เปนที่รวมชื่อวาเวทนา เพราะอรรถวาเปนที่ประชุม ชื่อวาสมาธิ เพราะอรรถวาเปนประธาน
ชื่อวาสติ เพราะอรรถวาเปนใหญ ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวายิ่งกวาธรรมนั้นๆ ชื่อวาวิมุติ เพราะ
อรรถวาเปนแกนสาร ชื่อวานิพพานอันหยัง่ ลงในอมตะ เพราะอรรถวาเปนที่สุด (ธรรมเหลานี้)
เขามาประชุมกันในขณะนั้น พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแลว ยอมพิจารณาเห็นวาธรรมเหลานี้
เขามาประชุมกันในขณะนั้น ฯ
[๑๕๗] ในขณะแหงโสดาปตติผล ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ชื่อวา
สัมมาสังกัปปะ เพราะอรรถวาดําริออก ฯลฯ ชื่อวาอนุปปาทญาณ(ญาณในความไมเกิดขึ้น) เพราะ
อรรถวาระงับ ชื่อวาฉันทะ เพราะอรรถวาเปนมูลชื่อวามนสิการ เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ...
ชื่อวาวิมุติ เพราะอรรถวาเปนแกนสาร ชื่อวานิพพานอันหยั่งลงในอมตะ เพราะอรรถวาเปนที่สุด
(ธรรมเหลานี้)เขามาประชุมกันในขณะนั้น พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแลว ยอมพิจารณาเห็นวา
ธรรมเหลานี้เขามาประชุมกันในขณะนัน้ ฯ
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[๑๕๘] ในขณะแหงสกทาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะแหงสกทาคามิผล ฯลฯ ในขณะ
แหงอนาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะแหงอนาคามิผล ฯลฯ ในขณะ แหงอรหัตมรรค ญาณชื่อวาสัมมา
ทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ ชื่อวาขยญาณเพราะอรรถวาตัดขาด ชื่อวาฉันทะ เพราะอรรถวา
เปนมูล ฯลฯ ชือ่ วานิพพานอันหยั่งลงในอมตะ เพราะอรรถวาเปนที่สุด (ธรรมเหลานี้) เขามา
ประชุมกันในขณะนัน้ พระโยคาวจรออกจากสมาบัติแลว ยอมพิจารณาเห็นวา ธรรมเหลานี้ เขามา
ประชุมกันในขณะนัน้ ฯ
[๑๕๙] ในขณะแหงอรหัตผล ญาณชื่อวาสัมมาทิฐิ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ ชื่อวา
อนุปปาทญาณ เพราะอรรถวาระงับ ชื่อวาฉันทะ เพราะอรรถวาเปนมูล ฯลฯ ชื่อวานิพพานอัน
หยั่งลงในอมตะ เพราะอรรถวาเปนที่สุด (ธรรมเหลานี้) เขามาประชุมกันในขณะนั้น พระโยคาวจร
ออกจากสมาบัติแลว ยอมพิจารณาเห็นวา ธรรมเหลานี้เขามาประชุมกันในขณะนั้น ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการพิจารณาเห็นธรรมที่มาประชุมกันในขณะนั้น เปนปจจเวกขณญาณ ฯ
[๑๖๐] ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายใน เปนวัตถุนานัตตญาณอยางไร ฯ
พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมทั้งหลายเปนภายในอยางไร ยอมกําหนด ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ เปนภายใน ฯ
[๑๖๑] พระโยคาวจรยอมกําหนดจักษุเปนภายในอยางไร ฯ
ยอมกําหนดวา จักษุเกิดเพราะอวิชชา เกิดเพราะตัณหา เกิดเพราะกรรม เกิดเพราะ
อาหาร อาศัยมหาภูตรูป ๔ เกิดแลวเขามาประชุมแลว วาจักษุไมมี(จักษุเดี๋ยวนี้ไมเปนเหมือนเมื่อกอน)
มีแลวจักไมมี (บัดนี้เปนอยางนี้ ตอไปจักไมเปนเหมือนบัดนี้) ยอมกําหนดจักษุโดยความเปน
ของมีที่สุด กําหนดวาจักษุไมยั่งยืน ไมเที่ยง มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักษุไมเที่ยง อัน
ปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิน้ ไปเปนธรรมดา เสื่อมไปเปนธรรมดา คลายไปเปน
ธรรมดา ดับไปเปนธรรมดา กําหนดจักษุโดยความเปนของไมเที่ยงไมกําหนดโดยความเปนของ
เที่ยง กําหนดโดยความเปนทุกข ไมกําหนดโดยความเปนสุข กําหนดโดยความเปนอนัตตา ไม
กําหนดโดยความเปนอัตตา ยอมเบื่อหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด ยอมให
ราคะดับไป ไมใหเกิดขึ้น ยอมสละคืน ไมยึดถือ เมื่อกําหนดโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละ
ความสําคัญวาเปนของเที่ยงได เมื่อกําหนดโดยความเปนทุกข ยอมละความสําคัญวาเปนสุขได
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เมื่อกําหนดโดยความเปนอนัตตา ยอมละความสําคัญวาเปนตัวตนได เมื่อเบื่อหนาย ยอมละความ
ยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละราคะได เมื่อใหราคะดับ ยอมละเหตุใหเกิดได เมื่อสละคืน
ยอมละความยึดถือไดพระโยคาวจรยอมกําหนดจักษุเปนภายในอยางนี้ ฯ
[๑๖๒] พระโยคาวจรยอมกําหนดหูเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา หูเกิดเพราะ
อวิชชา ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดหูเปนภายในอยางนี้ ฯ
พระโยคาวจรยอมกําหนดจมูกเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา จมูกเกิดเพราะอวิชชา
ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดจมูกเปนภายในอยางนี้ ฯ
พระโยคาวจรยอมกําหนดลิ้นเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา ลิน้ เกิดเพราะอวิชชา
ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดลิ้นเปนภายในอยางนี้ ฯ
พระโยคาวจรยอมกําหนดกายเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา กายเกิดเพราะอวิชชา
ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดกายเปนภายในอยางนี้ ฯ
พระโยคาวจรยอมกําหนดใจเปนภายในอยางไร ยอมกําหนดวา ใจเกิดเพราะอวิชชา
เกิดเพราะตัณหา เกิดเพราะกรรม เกิดเพราะอาหาร อาศัยมหาภูตรูป ๔ เกิดแลว เขามาประชุมกัน
แลว ใจไมมี (ใจเดี๋ยวนีไ้ มเปนเหมือนเมื่อกอน) มีแลวจักไมมี (บัดนีเ้ ปนอยางนี้ ตอไปจักไม
เปนเหมือนบัดนี้) ยอมกําหนดใจโดยความเปนของมีที่สุด กําหนดวา ใจไมยั่งยืน ไมเทีย่ ง มี
ความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ใจไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจัยเกิดขึน้ มีความสิ้นไปเปน
ธรรมดา เสื่อมไปเปนธรรมดาคลายไปเปนธรรมดา ดับไปเปนธรรมดา กําหนดใจโดยความเปน
ของไมเที่ยง ไมกําหนดโดยความเปนของเที่ยงกําหนดโดยความเปนทุกข ไมกําหนดโดยความ
เปนสุข กําหนดโดยความเปนอนัตตา ไมกาํ หนดโดยความเปนอัตตา ยอมเบื่อหนาย ไมยินดี
ยอมคลายกําหนัดไมกําหนัด ยอมยังราคะใหดับ ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมยึดถือ เมื่อกําหนด
โดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละความสําคัญวาเปนของเที่ยงได เมื่อกําหนดโดยความเปนทุกข
ยอมละความสําคัญวาเปนสุขได เมื่อกําหนดโดยความเปนอนัตตา ยอมละความสําคัญวาเปนตัวตน
ได เมื่อเบื่อหนาย ยอมละความยินดีไดเมื่อคลายกําหนัด ยอมละราคะได เมื่อยังราคะใหดับ
ยอมละเหตุใหเกิดไดเมื่อสละคืน ยอมละความยึดถือได พระโยคาวจรยอมกําหนดใจเปนภายใน
อยางนี้ ยอมกําหนดธรรมเปนภายในอยางนี้
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายใน เปนวัตถุนานัตตญาณ ฯ
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[๑๖๓] ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายนอก เปนโคจรนานัตตญาณอยางไร พระ
โยคาวจรยอมกําหนดธรรมทั้งหลายเปนภายนอกอยางไร ฯ
พระโยคาวจรยอมกําหนดรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะธรรมารมณเปนภายนอก ฯ
พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปเปนภายนอกอยางไร ยอมกําหนดวา รูปเกิดเพราะอวิชชา
เกิดเพราะตัณหา เกิดเพราะกรรม เกิดเพราะอาหาร อาศัยมหาภูตรูป ๔ เกิดแลว เขามาประชุม
แลวรูปไมมี (รูปเดี๋ยวนี้ไมเปนเหมือนเมื่อกอน)มีแลวจักไมมี (บัดนี้เปนอยางนี้ ตอไปจักไมเปน
เหมือนบัดนี้) ยอมกําหนดรูปโดยความเปนของมีที่สุด กําหนดวา รูปไมยั่งยืน ไมเที่ยง มีความ
แปรปรวนไปเปนธรรมดา รูปไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิน้ ไปเปนธรรมดา
เสื่อมไปเปนธรรมดา คลายไปเปนธรรมดา ดับไปเปนธรรมดา ยอมกําหนดรูปโดยความเปนของ
ไมเที่ยง ไมกําหนดโดยความเปนของเที่ยง กําหนดโดยความเปนทุกข ไมกําหนดโดยความเปนสุข
กําหนดโดยความเปนอนัตตา ไมกําหนดโดยความเปนอัตตา ยอมเบื่อหนาย ไมยนิ ดี ยอมคลาย
กําหนัด ไมกําหนัด ยอมยังราคะใหดับ ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมยดึ ถือ เมื่อกําหนดโดยความ
เปนของไมเทีย่ ง ยอมละความสําคัญวาเปนของเที่ยงได เมื่อกําหนดโดยความเปนอนัตตา ยอมละ
ความสําคัญวาเปนตัวตนได เมื่อเบื่อหนาย ยอมละความยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละราคะได
เมื่อยังราคะใหดับ ยอมละเหตุใหเกิดได เมือ่ สละคืน ยอมละความยึดถือได พระโยคาวจรยอม
กําหนดรูปเปนภายนอกอยางนี้ ฯ
[๑๖๔] พระโยคาวจรยอมกําหนดเสียงเปนภายนอกอยางไร ยอมกําหนดวา เสียงเกิด
เพราะอวิชชา ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดเสียงเปนภายนอกอยางนี้ ฯ
พระโยคาวจรยอมกําหนดรสเปนภายนอกอยางไร ยอมกําหนดวา รสเกิดเพราะอวิชชา
ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดรสเปนภายนอกอยางนี้ ฯ
พระโยคาวจรยอมกําหนดโผฏฐัพพะเปนภายนอกอยางไร ยอมกําหนดวาโผฏฐัพพะ
เกิดเพราะอวิชชา ฯลฯ พระโยคาวจรยอมกําหนดโผฏฐัพพะเปนภายนอกอยางนี้ ฯ
พระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมารมณเปนภายนอกอยางไร ยอมกําหนดวา ธรรมารมณ
เกิดเพราะอวิชชา เกิดเพราะตัณหา เกิดเพราะกรรม เกิดเพราะอาหารเกิดแลว เขาประชุมพรอม
แลวธรรมารมณไมมี (ธรรมารมณเดีย๋ วนีไ้ มเปนเหมือนเมื่อกอน) มีแลวจักไมมี (บัดนี้เปนอยางนี้
ตอไปจักไมเปนเหมือนบัดนี)้ ยอมกําหนดธรรมารมณโดยความเปนของมีที่สุด กําหนดวา ธรรมา
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รมณไมยั่งยืน ไมเที่ยง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ธรรมารมณไมเทีย่ ง อันปจจัยปรุงแตง
อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิน้ ไปเปนธรรมดา เสื่อมไปเปนธรรมดา คลายไปเปนธรรมดา ดับไป
เปนธรรมดา ยอมกําหนดธรรมารมณโดยความเปนของไมเที่ยงไมกําหนดโดยความเปนของเที่ยง
กําหนดโดยความเปนทุกข ไมกําหนดโดยความเปนสุข กําหนดโดยความเปนอนัตตา ไมกําหนด
โดยความเปนอัตตายอมเบื่อหนาย ไมยนิ ดี ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด ยอมยังราคะใหดับ
ไมใหเกิด ยอมสละคืนไมยึดถือ เมื่อกําหนดโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละความสําคัญวาเปน
ของเที่ยงได เมื่อกําหนดโดยความเปนทุกข ยอมละความสําคัญวาเปนสุขได เมื่อกําหนดโดยความ
เปนอนัตตา ยอมละความสําคัญวาเปนตัวตนได เมื่อเบื่อหนาย ยอมละความยินดีได เมือ่ คลาย
กําหนัด ยอมละราคะไดเมื่อยังราคะใหดับ ยอมละเหตุใหเกิดได เมื่อสละคืน ยอมละความ
ยึดถือไดพระโยคาวจรยอมกําหนดธรรมารมณเปนภายนอกอยางนี้ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรมเปนภายนอก เปนโคจรนานัตตญาณ ฯ
[๑๖๕] ปญญาในการกําหนดจริยา เปนจริยานานัตตญาณอยางไร จริยาในบทวา
จริยา มี ๓ คือ วิญญาณจริยา อัญญาณจริยา ญาณจริยา ฯ
วิญญาณจริยาเปนไฉน กิริยาคือความนึกเพื่อตองการดูรูปทั้งหลายเปนอพยากฤต เปน
วิญญาณจริยา จักขุวิญญาณอันเปนแตเพียงเห็นรูป เปนวิญญาณจริยา เพราะไดเห็นรูปแลว มโนธาตุ
อันเปนวิบากที่ขึ้นสูอารมณ เปนวิญญาณจริยาเพราะขึ้นสูรูปแลว มโนวิญญาณธาตุอนั เปนวิบาก
เปนวิญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อตองการฟงเสียงเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา โสต
วิญญาณอันเปนแตเพียงฟงเสียง เปนวิญญาณจริยา เพราะไดฟงเสียงแลว มโนธาตุอันเปนวิบาก
ที่ขึ้นสูอารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะขึ้นสูเสียงแลว มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก เปน
วิญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อตองการดมกลิ่นเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ฆานวิญญาณ
อันเปนแตเพียงดมกลิ่น เปนวิญญาณจริยา เพราะไดดมกลิ่นแลว มโนธาตุอันเปนวิบากที่ขึ้นสู
อารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะขึ้นสูกลิน่ แลว มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก เปนวิญญาณ
จริยา กิริยาคือความนึกเพื่อตองการลิ้มรสเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยาชิวหาวิญญาณอันเปน
แตเพียงลิ้มรส เปนวิญญาณจริยา เพราะไดลิ้มรสแลวมโนธาตุอันเปนวิบากที่ขึ้นสูอารมณ เปน
วิญญาณจริยา เพราะขึ้นสูรสแลวมโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก เปนวิญญาณจริยา กิริยาคือความ
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นึกเพื่อตองการถูกตอง โผฏฐัพพะเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา กายวิญญาณอันเปนแตเพียง
ถูกตองโผฏฐัพพะ เปนวิญญาณจริยา เพราะไดถูกตองโผฏฐัพพะแลวมโนธาตุอันเปนวิบากที่ขนึ้
สูอารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะขึ้นสูโผฏฐัพพะแลวมโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก เปนวิญญาณ
จริยา กิริยาคือความนึกเพื่อตองการรูแจงธรรมารมณเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา มโนวิญญาณ
อันเปนแตเพียงรูแจงธรรมารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะรูแจงธรรมารมณแลว มโนธาตุอันเปน
วิบากที่ขึ้นสูอารมณ เปนวิญญาณจริยา เพราะขึ้นสูธรรมารมณแลว มโนวิญญาณธาตุอนั เปนวิบาก
เปนวิญญาณจริยา ฯ
[๑๖๖] คําวา วิญญาณจริยา ความวา ชือ่ วาวิญญาณจริยา เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาวิญญาณจริยา เพราะอรรถวา ประพฤติไมมีราคะประพฤติไมมีโทสะ ประพฤติ
ไมมีโมหะ ประพฤติไมมีมานะ ประพฤติไมมีทิฐิ ประพฤติไมมีอุทธัจจะ ประพฤติไมมีวิจิกจิ ฉา
ประพฤติไมมอี นุสัย ประพฤติไมประกอบดวยราคะ ประพฤติไมประกอบดวยโทสะ ประพฤติไม
ประกอบดวยโมหะประพฤติไมประกอบดวยมานะ ประพฤติไมประกอบดวยทิฐิ ประพฤติไม
ประกอบดวยอุทธัจจะ ประพฤติไมประกอบดวยวิจกิ ิจฉา ประพฤติไมประกอบดวยอนุสัยประพฤติ
ไมประกอบดวยกุศลกรรม ประพฤติไมประกอบดวยอกุศลกรรม ประพฤติไมประกอบดวยกรรมมี
โทษ ประพฤติไมประกอบดวยกรรมไมมีโทษ ประพฤติไมประกอบดวยกรรมดํา ประพฤติไม
ประกอบดวยกรรมขาว ประพฤติไมประกอบดวยกรรมที่มีสุขเปนกําไร ประพฤติไมประกอบดวย
กรรมที่มีทุกขเปนกําไร ประพฤติไมประกอบดวยกรรมที่มีสุขเปนวิบาก ประพฤติไมประกอบดวย
กรรมที่มีทุกขเปนวิบาก ประพฤติในอารมณที่รูแจงแลว วิญญาณมีความประพฤติเห็นปานนี้ เหตุ
นั้นจึงชื่อวา วิญญาณจริยา จิตนี้บริสุทธิ์โดยปกติ เพราะอรรถวาไมมีกิเลส เหตุนั้นจึงชื่อวา
วิญญาณจริยานี้ชื่อวาวิญญาณจริยา ฯ
[๑๖๗] อัญญาณจริยาเปนไฉน กิรยิ าคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงราคะในรูป
อันเปนที่รัก อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงราคะ เปนอัญญาณจริยา
กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงโทสะ ในรูปอันไมเปนที่รัก อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณ
จริยา ความแลนไปแหงโทสะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงโมหะ
ในวัตถุที่มิไดเพงเล็งดวยราคะและโทสะทัง้ สองนั้น อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความ
แลนไปแหงโมหะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงมานะที่ผูกพันธ อัน
เปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงมานะเปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึก
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เพื่อความแลนไปแหงทิฐิทยี่ ดึ ถือ อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงทิฐิ
เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงอุทธัจจะที่ถึงความฟุงซาน อันเปนอัพยา
กฤตเปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงอุทธัจจะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความ
แลนไปแหงวิจิกิจฉาที่ไมถึงความตกลงอันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงวิจิ
กิจฉา เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงอนุสัยที่ถึงความเปนธรรมมีเรี่ยวแรง
อันเปนอัพยากฤตเปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงอนุสัย เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึก
เพื่อความแลนไปแหงราคะในเสียง ฯลฯ ในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณเปนที่รัก อัน
เปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงราคะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึก
เพื่อความแลนไปแหงโทสะในธรรมารมณไมเปนที่รัก อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความ
แลนไปแหงโทสะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงโมหะ ในวัตถุที่มิได
เพงเล็งดวยราคะและโทสะทั้งสองนั้น อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหง
โมหะ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงทิฐิทยี่ ดึ ถือ อันเปนอัพยากฤต
เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงทิฐิ เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไป
แหงอุทธัจจะที่ถึงความฟุงซานอันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงอุทธัจจะ
เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความแลนไปแหงวิจกิ ิจฉาที่ไมถึงความตกลงอันเปนอัพยา
กฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลนไปแหงวิจิกิจฉา เปนอัญญาณจริยา กิริยาคือความนึกเพื่อความ
แลนไปแหงอนุสัยที่ถึงความเปนธรรมมีเรี่ยวแรง อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา ความแลน
ไปแหงอนุสัย เปนอัญญาณจริยา ฯ
[๑๖๘] คําวา อัญญาณจริยา ความวา ชือ่ วาอัญญาณจริยา เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาอัญญาณจริยา เพราะอรรถวา ประพฤติมีราคะ ประพฤติมีโทสะ ประพฤติมีโมหะ
ประพฤติมีมานะ ประพฤติมีทิฐิ ประพฤติมอี ุทธัจจะ ประพฤติมีวิจิกจิ ฉา ประพฤติมีอนุสัย
ประพฤติประกอบดวยราคะ ประพฤติประกอบดวยโทสะ ประพฤติประกอบดวยโมหะ ประพฤติ
ประกอบดวยมานะ ประพฤติประกอบดวยทิฐิ ประพฤติประกอบดวยอุทธัจจะ ประพฤติประกอบ
ดวยวิจกิ ิจฉาประพฤติประกอบดวยอนุสัย ประพฤติไมประกอบดวยกุศลกรรม ประพฤติประกอบ
ดวยอกุศลธรรม ประพฤติประกอบดวยกรรมมีโทษ ประพฤติไมประกอบดวยกรรมไมมีโทษ ประพฤติ
ประกอบดวยกรรมดํา ประพฤติไมประกอบดวยกรรมขาว ประพฤติไมประกอบดวยกรรมมีสุขเปน

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 65
กําไร ประพฤติประกอบดวยกรรมมีทุกขเปนกําไร ประพฤติไมประกอบดวยกรรมมีสุขเปนวิบาก
ประพฤติประกอบดวยกรรมมีทุกขเปนวิบาก ประพฤติในอารมณที่ไมรู ความไมรูมีจริยาเห็นปานนี้
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อัญญาณจริยา นี้ชื่อวาอัญญาณจริยา ฯ
[๑๖๙] ญาณจริยาเปนไฉน กิริยาคือความนึกเพื่อตองการพิจารณาเห็นความไมเทีย่ ง
อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงเปนญาณจริยา กิริยาคือความ
นึก เพื่อตองการพิจารณาเห็นความทุกข อันเปนอัพยากฤต เปนวิญญาณจริยา การพิจารณาเห็น
ทุกข เปนญาณจริยา กิริยาคือความนึก เพื่อตองการพิจารณาเห็นอนัตตา อันเปนอัพยากฤต
เปนวิญญาณจริยาการพิจารณาเห็นอนัตตา เปนญาณจริยา กิริยาคือความนึก เพื่อตองการพิจารณา
เห็นความเบื่อหนาย ฯลฯ เพือ่ ตองการพิจารณาเห็นความคลายกําหนัด เพื่อตองการพิจารณาเห็น
ความดับ เพื่อตองการพิจารณาเห็นความสละคืน เพื่อตองการพิจารณาเห็นความสิ้นไป ฯลฯ
เพื่อตองการพิจารณาเห็นความเสื่อมไป ฯลฯ เพื่อตองการพิจารณาเห็นความแปรปรวนฯลฯเพื่อตอง
การพิจารณาเห็นความไมมนี ิมิต เพื่อตองการพิจารณาเห็นความไมมที ี่ตั้ง เพื่อตองการพิจารณา
เห็นความสูญ เพื่อตองการพิจารณาเห็นธรรมดวยปญญาอันยิ่ง เพื่อตองการพิจารณารูเห็น
ตามความเปนจริงเพื่อตองการพิจารณาเห็นโทษ เพื่อตองการพิจารณาหาทาง อันเปน
อัพยากฤตเปนวิญญาณจริยา การพิจารณาหาทาง เปนญาณจริยา การพิจารณาเห็นความคลายออก
(นิพพาน) เปนญาณจริยา โสดาปตติมรรค โสดาปตติผลสมาบัติสกทาคามิมรรค สกทาคามิผล
สมาบัติ อนาคามิมรรค อนาคามิผลสมาบัติอรหัตมรรค อรหัตผลสมาบัติ เปนญาณจริยา ฯ
[๑๗๐] คําวา ญาณจริยา ความวา ชื่อวาญาณจริยา เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาญาณจริยา เพราะอรรถวาประพฤติไมมีราคะ ประพฤติไมโทสะฯลฯ ประพฤติ
ไมมีอนุสัย ประพฤติไมประกอบดวยราคะ ประพฤติไมประกอบดวยโทสะ ประพฤติไมประกอบ
ดวยโมหะ ประพฤติไมประกอบดวยมานะ ฯลฯไมประกอบดวยทิฐิ ไมประกอบดวยอุทธัจจะ
ไมประกอบดวยวิจิกจิ ฉา ไมประกอบดวยอนุสัย ประกอบดวยกุศลธรรม ไมประกอบดวยอกุศลกรรม
ไมประกอบดวยกรรมมีโทษ ประกอบดวยกรรมไมมีโทษ ไมประกอบดวยกรรมดํา ประกอบดวย
กรรมขาว ประกอบดวยกรรมมีสุขเปนกําไร ไมประกอบดวยกรรมมีทกุ ขเปนกําไร ประพฤติประ
กอบดวยกรรมมีสุขเปนวิบาก ประพฤติไมประกอบดวยกรรมมีทุกขเปนวิบาก ประพฤติในญาณ
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ญาณมีจริยาเห็นปานนี้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา ญาณจริยา นีช้ ื่อวาญาณจริยา วิญญาณจริยา
อัญญาณจริยา ญาณจริยา ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดจริยา เปนจริยานานัตตญาณ ฯ
[๑๗๑] ปญญาในการกําหนดธรรม ๔ เปนภูมินานัตตญาณอยางไรภูมิ ๔ คือ
กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกุตรภูมิ ฯ
[๑๗๒] กามาวจรภูมเิ ปนไฉน ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ อันทองเที่ยว คือ นับเนื่องในโอกาสนี้ ขางลางตลอดไปจนถึงอเวจีนรกเปนที่สุด ขาง
บนขึ้นไปจนถึงเทวดาชาวปรนิมมิตวสวดีเปนที่สุดนี้เปนกามาวจรภูมิ ฯ
[๑๗๓] รูปาวจรภูมเิ ปนไฉน ธรรม คือ จิตและเจตสิกของบุคคล ผูเขาสมาบัติ ของ
บุคคลผูเกิดในพรหมโลก หรือของทานผูมีธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน อันทองเที่ยว
คือ นับเนื่องโอกาสนี้ ขางลางตั้งแตพรหมโลกขึ้นไปจนถึงเทวดาชั้นอกนิฏฐขางบนเปนที่สุด นี้ชื่อ
วารูปาวจรภูมิ ฯ
[๑๗๔] อรูปาวจรภูมิเปนไฉน ธรรม คือ จิตและเจตสิกของบุคคลผูเขาสมาบัติ ของ
บุคคลผูเกิดในพรหมโลก หรือของทานผูมีธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน อันนับเนื่องใน
โอกาสนี้ ขางลางตั้งแตเทวดาผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนภพ ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดาผูเขาถึงชั้น
เนวสัญญานาสัญญายตนภพขางบนเปนที่สุด นี้ชื่อวาอรูปาวจรภูมิ ฯ
[๑๗๕] โลกุตรภูมิเปนไฉน มรรค ผล และนิพพานธาตุอันปจจัยไมปรุงแตง อัน
เปนโลกุตระ นี้ชื่อวาโลกุตรภูมิ ภูมิ ๔ เหลานี้ ฯ
[๑๗๖] ภูมิ ๔ อีกประการหนึ่ง คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
ฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูปาวจรสมาบัติ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ปฏิปทา ๔ อารมณ ๔ อริยวงศ ๔
สังคหวัตถุ ๔ จักร ๔ ธรรมบท ๔ ภูมิ ๔เหลานี้ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา
เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรม ๔ เปนภูมินานัตตญาณ ฯ
[๑๗๗] ปญญาในการกําหนดธรรม ๙ เปนธรรมนานัตตญาณอยางไร พระโยคาวจร
ยอมกําหนดธรรมทั้งหลายอยางไร ยอมกําหนดกามาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอกุศล เปน
ฝายอัพยากฤต ยอมกําหนดรูปาวจรธรรมเปนฝาย กุศล เปนฝายอัพยากฤต ยอมกําหนดอรูปาวจร
ธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต ยอมกําหนดโลกุตรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต ฯ
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[๑๗๘] พระโยคาวจรยอมกําหนดกามาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอกุศล เปนฝาย
อัพยากฤต อยางไร ยอมกําหนดกุศลกรรมบถ ๑๐ เปนฝายกุศลยอมกําหนดอกุศลธรรมบถ ๑๐
เปนฝายอกุศล ยอมกําหนดรูป วิบากและกิริยาเปนฝายอัพยากฤต พระโยคาวจรยอมกําหนด
กามาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยางนี้ ฯ
[๑๗๙] พระโยคาวจรยอมกําหนดรูปาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยางไร
ยอมกําหนดฌาน ๔ ของบุคคลผูยังอยูในโลกนี้ เปนฝายกุศล ยอมกําหนดฌาน ๔ ของบุคคลผู
เกิดในพรหมโลก เปนฝายอัพยากฤตพระโยคาวจรยอมกําหนดรูปาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝาย
อัพยากฤต อยางนี้ ฯ
[๑๘๐] พระโยคาวจรยอมกําหนดอรูปาวจรธรรม เปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยาง
ไร ยอมกําหนดอรูปาวจรสมาบัติ ๔ ของบุคคลผูยังอยูในโลกนี้ เปนฝายกุศล ยอมกําหนด
อรูปาวจรสมาบัติ ๔ ของบุคคลผูเกิดในพรหมโลก เปนฝายอัพยากฤต พระโยคาวจรยอมกําหนด
อรูปาวจรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยางนี้ ฯ
[๑๘๑] พระโยคาวจรยอมกําหนดโลกุตรธรรม เปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยาง
ไร ยอมกําหนดอริยมรรค ๕ เปนฝายกุศล ยอมกําหนดสามัญญผล ๔ และนิพพาน เปน
ฝายอัพยากฤต พระโยคาวจรยอมกําหนดโลกุตรธรรมเปนฝายกุศล เปนฝายอัพยากฤต อยางนี้ ฯ
[๑๘๒] ธรรมมีความปราโมทยเปนเบือ้ งตน ๙ ประการ เมื่อพระโยคาวจรมนสิการ
โดยความไมเที่ยง ยอมเกิดปราโมทย เมื่อถึงความปราโมทย ยอมเกิดปติ เมื่อใจมีปต ิ กายยอม
สงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข ผูมีความสุขจิตยอมตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่น ยอมรูยอมเห็นตาม
ความเปนจริง เมื่อรูเห็นตามความเปนจริงยอมเบื่อหนาย เมื่อเบื่อหนายยอมคลายความกําหนัด
เพราะคลายความกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อพระโยคาวจรมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมเกิด
ปราโมทย ฯลฯ เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมเกิดปราโมทย เมื่อมนสิการรูปโดยความ
ไมเที่ยง ยอมเกิดปราโมทย เมื่อมนสิการรูปโดยความเปนทุกข ฯลฯ เมือ่ มนสิการรูปโดยความ
เปนอนัตตา ฯลฯ เมื่อมนสิการเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ
โดยความไมเที่ยง ยอมเกิดปราโมทย เมื่อมนสิการชราและมรณะโดยความเปนทุกข ยอมเกิด
ปราโมทย เมื่อมนสิการชราและมรณะโดยความเปนอนัตตา ยอมเกิดปราโมทย เมื่อถึงความปราโมทย
ยอมเกิดปติ เมื่อใจเกิดปติ กายยอมสงบผูม ีกายสงบยอมไดเสวยสุข ผูมีความสุข จิตยอมตั้งมั่น
เมื่อจิตตั้งมั่น ยอมรูยอมเห็นตามความเปนจริง เมื่อรูเห็นตามความเปนจริง ยอมเบือ่ หนาย
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เมื่อเบื่อหนายยอมคลายความกําหนัด เพราะคลายความกําหนัด จิตยอมหลุดพนธรรมมีความปราโมทย
เปนเบื้องตน ๙ ประการนี้ ฯ
[๑๘๓] ธรรมมีโยนิโสมนนิการเปนเบื้องตน ๙ ประการ เมื่อพระโยคาวจรมนสิการ
โดยอุบายอันแยบคายโดยความไมเที่ยง ยอมเกิดปราโมทยเมื่อถึงความปราโมทย ยอมเกิดปติ
เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยความสุข ผูมีความสุข จิตยอมตั้งมั่น ยอม
รูชัดตามความเปนจริงดวยจิตอันตั้งมั่นวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาเมื่อพระโยคาวจรมนสิการโดยอุบายอันแยบคายโดยความเปนทุกข ยอมเกิดปราโมทย ...
เมื่อมนสิการโดยอุบายอันแยบคายโดยความเปนอนัตตา ยอมเกิดปราโมทย ฯลฯ เมื่อมนสิการรูป
โดยอุบายอันแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยงยอมเกิดปราโมทย เมื่อมนสิการรูปโดยอุบาย
อันแยบคาย โดยความเปนทุกขยอมเกิดปราโมทย เมื่อมนสิการรูปโดยอุบายอันแยบคาย โดย
ความเปนอนัตตายอมเกิดปราโมทย ฯลฯ เมื่อมนสิการเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ
ชราและมรณะ โดยอุบายอันแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยงยอมเกิดปราโมทย เมื่อมนสิการ
ชราและมรณะโดยอุบายอันแยบคาย โดยความเปนทุกข ยอมเกิดปราโมทย เมื่อมนสิการชราและ
มรณะโดยอุบายอันแยบคายโดยความเปนอนัตตา ยอมเกิดปราโมทย เมือ่ ถึงความ
ปราโมทย ยอมเกิดปติเมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข ผูมีความสุข
จิตยอมตั้งมั่น ยอมรูชัดตามความเปนจริงดวยจิตอันตั้งมัน่ วา นี้ทกุ ข นีท้ ุกขสมุทัย นีท้ ุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมอันมีโยนิโสมนสิการเปนเบื้องตน ๙ ประการนี้ ฯ
[๑๘๔] ความตาง ๙ ประการ ความตางแหงผัสสะอาศัยความตางแหงธาตุเกิดขึ้น ความ
ตางแหงเวทนาอาศัยความตางแหงผัสสะเกิดขึ้น ความตางแหงสัญญาอาศัยความตางแหงเวทนาเกิด
ขึ้น ความตางแหงความดําริอาศัยความตางแหงสัญญาเกิดขึ้น ความตางแหงฉันทะอาศัยความตาง
แหงความดําริเกิดขึ้น ความตางแหงความเรารอน อาศัยความตางแหงฉันทะเกิดขึน้ ความตาง
แหงการแสวงหาอาศัยความตางแหงความเรารอนเกิดขึ้น ความตางแหงการได (รูปเปนตน) อาศัย
ความตางแหงการแสวงหาเกิดขึ้น ความตาง ๙ ประการนี้ ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น
ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววาปญญาในการกําหนดธรรม ๙ ประการ
เปนธรรมนานัตตญาณ ฯ
[๑๘๕] ปญญาอันรูยิ่งเปนญาตัฏฐญาณอยางไร ปญญาเครื่องกําหนดรูเปนติรณัฏฐญาณ
ปญญาเครื่องละเปนปริจจาคัฏฐญาณ ปญญาเครื่องเจริญเปนเอกรสัฏฐญาณ ปญญาเครื่องกระทําให
แจง เปนผัสสนัฏฐญาณ ฯ
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พระโยคาวจรรูยิ่งธรรมใดๆ แลว เปนอันรูธรรมนั้นๆ แลว กําหนดรูธรรมใดๆ แลว
เปนอันพิจารณาธรรมนั้นๆ แลว ละธรรมใดๆ ไดแลวเปนอันสละธรรมนั้นๆ แลว เจริญธรรม
ใดๆ แลว ธรรมนั้นๆ ยอมมีกิจเปนอันเดียวกัน กระทําใหแจงธรรมใดแลว เปนอันถูกตองธรรม
นั้นๆ แลว ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัดเพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาอันรูยิ่งเปนญาตัฏฐญาณ ปญญาเครื่องกําหนดรูเ ปนติรณัฏฐญาณ ปญญา
เครื่องละเปนปริจจาคัฏฐญาณ ปญญเครื่องเจริญเปนเอกรสัฏฐญาณ ปญญาเครื่องกระทําใหแจง
เปนผัสสนัฏฐญาณ ฯ
[๑๘๖] ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตาง
แหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตางแหงนิรุติเปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญา
ในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณอยางไร ฯ
สัทธินทรียเปนธรรม วิริยินทรียเปนธรรม สตินทรียเปนธรรม สมาธินทรียเปนธรรม
ปญญินทรียเปนธรรม สัทธินทรียเปนธรรมอยางหนึ่งสมาธินทรียเปนธรรมอยางหนึง่ สตินทรีย
เปนธรรมอยางหนึ่ง สมาธินทรียเปนธรรมอยางหนึ่ง ปญญาญินทรียเปนธรรมอยางหนึ่ง พระโยคาวจร
รูธรรมตางๆเหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเ ฉพาะธรรมตางๆ เหลานี้ดวยญาณนัน้ นั่นแล เพราะ
เหตุดังนัน้ ทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
[๑๘๗] สภาพวานอมใจเชื่อเปนอรรถ สภาพวาประคองไวเปนอรรถ สภาพวาเขาไป
ตั้งไวเปนอรรถ สภาพวาไมฟุงซานเปนอรรถ สภาพวาเห็นเปนอรรถสภาพวานอมใจเชื่อเปนอรรถ
อยางหนึ่ง สภาพวาประคองไวเปนอรรถอยางหนึ่งสภาพวาเขาไปตั้งไวเปนอรรถอยางหนึ่ง สภาพ
วาฟุงซานเปนอรรถอยางหนึง่ สภาพวาเห็นเปนอรรถอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูอรรถตางๆ
เหลานี้ดว ยญาณใดเปนอันรูเฉพาะอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนัน่ แล เพราะเหตุดงั นั้น ทาน
จึงกลาววา ปญญาในความตางแหงอรรถเปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
[๑๘๘] การระบุพยัญชนะและนิรุติ เพื่อแสดงธรรม ๕ ประการ การระบุพยัญชนะ
และนิรุติเพื่อแสดงอรรถ ๕ ประการ ธรรมนิรุติเปนอยางหนึ่งอรรถนิรุติเปนอยางหนึง่ พระ
โยคาวจรรูนิรตุ ิตางๆ เหลานีด้ วยญาณ เปนอันรูเฉพาะนิรตุ ิตางๆ เหลานีด้ วยญาณนัน้ นัน่ แล
เพราะเหตุดังนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรตุ ิปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
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[๑๘๙] ญาณในธรรม ๕ ในอรรถ ๕ ญาณในนิรุติ ๑๐ ญาณในธรรมเปนอยางหนึ่ง
ญาณในอรรถเปนอยางหนึ่ง ญาณในนิรุติเปนอยางหนึ่งพระโยคาวจรรูญาณตางๆ เหลานี้ดวย
ญาณใดเปนอันรูเฉพาะญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุดังนัน้ ทานจึงกลาววา
ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
[๑๙๐] สัทธาพละเปนธรรม วิริยพละเปนธรรม สติพละเปนธรรม สมาธิพละเปนธรรม
ปญญาพละเปนธรรม สัทธาพละเปนธรรมอยางหนึ่ง วิริยพละเปนธรรมอยางหนึ่ง สติพละเปน
ธรรมอยางหนึง่ สมาธิพละเปนธรรมอยางหนึ่งปญญาพละเปนธรรมอยางหนึ่ง พระโยคาวจร
รูธรรมตางๆ เหลานี้ดวยญาณใดเปนอันรูธ รรมตางๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุดังนั้น
ทานจึงกลาววาปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
[๑๙๑] สภาพอันไมหวัน่ ไหวเพราะความเปนผูไมมศี รัทธาเปนอรรถ สภาพอันไมหวัน่
ไหวเพราะความเกียจครานเปนอรรถ สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะความประมาทเปนอรรถ สภาพ
อันไมหวั่นไหวเพราะความฟุงซานเปนอรรถ สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะอวิชชาเปนอรรถ สภาพ
อันไมหวั่นไหวเพราะความเปนผูไมมีศรัทธาเปนอรรถอยางหนึ่ง สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะความ
เกียจครานเปนอรรถอยางหนึง่ สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะความประมาทเปนอรรถอยางหนึ่ง สภาพ
อันไมหวั่นไหวเพราะความฟุงซานเปนอรรถอยางหนึ่ง สภาพอันไมหวั่นไหวเพราะอวิชชาเปนอรรถ
อยางหนึ่ง พระโยคาวจรรูอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณใดเปนอันรูเฉพาะอรรถตางๆ เหลานี้ดว ย
ญาณนั้นนัน่ แล เพราะเหตุดงั นั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิ
สัมภิทาญาณ ฯ
[๑๙๒] การระบุพยัญชนะและนิรุติ เพื่อแสดงธรรม ๕ ประการ การระบุพยัญชนะ
และนิรุติเพื่อแสดงอรรถ ๕ ประการ ธรรมนิรุติเปนอยางหนึ่งอรรถนิรุติเปนอยางหนึง่ พระโยคาวจร
รูนิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะนิรุติตางๆ เหลานี้ดว ยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุ
ดังนั้นทานจึงกลาววาปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
[๑๙๓] ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ ๕ ประการ ญาณในนิรุติ ๑๐ ประการ
ญาณในธรรมเปนอยางหนึ่ง ญาณในอรรถเปนอยางหนึ่ง ญาณในนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจร
รูญาณตางๆเหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะญาณตางๆ เหลานี้ดวยดวยญาณนัน้ นัน่ แล เพราะเหตุ
ดังนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
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[๑๙๔] สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค
ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนธรรมแตละอยางๆ สติ
สัมโพชฌงค ... อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนธรรมอยางหนึ่งๆ พระโยคาวจรรูธรรมตางๆ เหลานี้ดว ย
ญาณใด เปนอันรูเฉพาะธรรมตางๆ เหลานี้ดวยญาณนัน้ นัน่ แล เพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา
ปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมทาญาณ ฯ
[๑๙๕] สภาพที่ตั้งมั่น สภาพที่เลือกเฟน สภาพที่ประคองไว สภาพที่แผซานไป
สภาพที่สงบ สภาพที่ไมฟุงซาน สภาพทีพ่ ิจารณาหาทาง สภาพที่เขาไปตั้งอยู เปนอรรถ [แต
ละอยาง] สภาพที่ตั้งมั่น ... สภาพที่พจิ ารณาหาทางเปนอรรถอยางหนึ่งๆ พระโยคาวจรรูอรรถตางๆ
เหลานี้ดว ยญาณใด เปนอันรูเ ฉพาะอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณนัน้ นั่นแล เพราะเหตุดังนั้น
ทานจึงกลาววาปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
[๑๙๖] การระบุพยัญชนะและนิรุติเพือ่ แสดงธรรม ๗ ประการ การระบุพยัญชนะและ
นิรุติเพื่อแสดงอรรถ ๗ ประการ ธรรมนิรุติเปนอยางหนึง่ อรรถนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจร
รูนิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะนิรุติตางๆ เหลานี้ดว ยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุ
ดังนั้นทานจึงกลาววาปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
[๑๙๗] ญาณในธรรม ๗ ประการ ญาณในอรรถ ๗ ประการ ญาณในนิรุติ ๑๔ ประการ
ญาณในธรรมเปนอยางหนึ่ง ญาณในอรรถเปนอยางหนึ่งญาณในนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจร
รูญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเ ฉพาะญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนัน่ แล เพราะเหตุ
ดังนั้นทานจึงกลาววาปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
[๑๙๘] สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนธรรมแตละอยางๆสัมมาทิฐิ ... สัมมาสมาธิ เปน
ธรรมอยางหนึง่ ๆ พระโยคาวจรรูธรรมตางๆเหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะธรรมตางๆ
เหลานี้ดว ยญาณนั้นนั่นแลเพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรม
ปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
[๑๙๙] สภาพที่เห็น สภาพที่ดําริ สภาพที่กําหนดเอา สภาพที่เปนสมุฏฐาน สภาพ
ที่ขาวผอง สภาพที่ประคองไว สภาพที่ตั้งมัน่ สภาพที่ไมฟุงซานเปนอรรถแตละอยางๆ สภาพ
ที่เห็น ... สภาพที่ไมฟุงซาน เปนอรรถอยางหนึ่งๆพระโยคาวจรรูอรรถตางๆ เหลานี้ดว ยญาณใด
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เปนอันรูเฉพาะอรรถตางๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุดังนัน้ ทานจึงกลาววา ปญญา
ในความตางแหงอรรถเปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
[๒๐๐] การระบุพยัญชนะและนิรุติเพือ่ แสดงธรรม ๘ ประการ การระบุพยัญชนะและ
นิรุติเพื่อแสดงอรรถ ๘ ประการ ธรรมนิรุติเปนอยางหนึง่ อรรถนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจรรู
นิรุติตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะนิรุติตางๆ เหลานี้ดว ยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุ
ดังนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
[๒๐๑] ญาณในธรรม ๘ ประการ ญาณในอรรถ ๘ ประการ ญาณในนิรุติ ๑๖ ประการ
ญาณในธรรมเปนอยางหนึ่ง ญาณในอรรถเปนอยางหนึ่งญาณในนิรุติเปนอยางหนึ่ง พระโยคาวจร
รูญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเ ฉพาะญาณตางๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนัน่ แล เพราะเหตุ
ดังนั้นทานจึงกลาววาปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัดเพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตาง
แหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตางแหงนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญา
ในความตางปฏิญาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
[๒๐๒] ปญญาในความตางวิหารธรรม เปนวิหารัฏฐญาณ ปญญาในความตางแหง
สมาบัติ เปนสมาปตตัฏฐญาณ ปญญาในความตางแหงวิหารสมาบัติ เปนวิหารสมาปตตัฏฐญาณ
อยางไร ฯ
พระโยคาวจรพิจารณาเห็นสังขารนิมติ โดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมี
สังขารนิมิต ถูกตองแลวซึ่งสังขารนิมิตดวยญาณ ยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไป วิหารธรรมนั้น
ชื่อวา อนิมิตตวิหาร พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนที่ตั้งโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมี
ตัณหาเปนที่ตงั้ ถูกตองแลวซึง่ ตัณหาดวยญาณ ยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไป วิหารธรรม นั้น
ชื่อวา อัปปณิหิตวิหาร พิจารณาเห็นความถือมั่นวาตนโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอัน
วางจากตน ถูกตองแลวซึ่งความถือมั่นวาตนดวยญาณยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไป วิหารธรรม
นั้นชื่อวา สุญญตวิหาร ฯ
[๒๐๓] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นสังขารนิมิตโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพาน
อันไมมีสังขารนิมิต เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนทีด่ ับ ไมมีสังขารนิมิตแลว
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ยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อนิมิตตสมาบัติ พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนทีต่ ั้งโดยความเปนภัย มีจิต
นอมไปในนิพพานอันไมมีตณ
ั หาเปนที่ตั้ง เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ
ไมมีตัณหาเปนที่ตั้ง แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อัปปณิหิตสมาบัติ พิจารณาเห็นความถือมั่นวา
ตนโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางจากตนเพิกเฉยความเปนไปแลวคํานึงถึง
นิพพานอันเปนที่ดับ วางจากตน แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา สุญญตสมาบัติ ฯ
[๒๐๔] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นสังขารนิมิต โดยความเปนภัย มีจิตนอมไปใน
นิพพานอันไมมีสังขารนิมิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว
คํานึงถึงนิพพานอันเปนทีด่ บั ไมมีสังขารนิมิตแลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อนิมิตตวิหารสมาบัติ
พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนทีต่ ั้งโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีตณ
ั หาเปนที่ตั้ง ถูก
ตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ ไมมี
ตัณหาเปนที่ตงั้ แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อัปปณิหิตวิหารสมาบัติ พิจารณาเห็นความถือมั่น
วาตนโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางจากตน ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป
เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ วางจากตน แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ช่อื วา
สุญญตวิหารสมาบัติ ฯ
[๒๐๕] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเปนภัย มีจติ นอมไปในนิพพาน
อันไมมีรูปนิมติ ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไปวิหารธรรมนี้ชื่อวา อนิมิตตวิหาร พิจารณา
เห็นตัณหาอันเปนที่ตั้งแหงรูปโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีที่ตั้ง ถูกตองแลวๆ
ยอมเห็นความเสื่อมไป วิหารธรรม นี้ชื่อวา อัปปณิหิตวิหาร พิจารณาเห็นความถือมั่นวารูปโดย
ความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางเปลา ถูกตองแลวๆยอมเห็นความเสื่อมไป วิหาร
ธรรมนี้ชื่อวา สุญญตวิหาร ฯ
[๒๐๖] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอัน
ไมมีนิมิต เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ ไมมนี ิมิต แลวยอมเขาสมาบัติ
นี้ชื่อวา อนิมิตตสมาบัติ พิจารณาเห็นตัณหาอันเปนที่ตั้งแหงรูปโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปใน
นิพพานอันไมมีที่ตั้ง เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ ไมมีที่ตั้ง แลว ยอม
เขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อัปปณิหิตสมาบัติ พิจารณาเห็นความถือมั่นวารูปโดยความเปนภัย มีจติ นอม
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ไปในนิพพานอันวางเปลา เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ วางเปลาแลว
ยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวาสุญญตสมาบัติ ฯ
[๒๐๗] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นรูปนิมิตโดยความเปนภัย มีจติ นอมไปในนิพพาน
อันไมมีนิมิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพาน
อันเปนที่ดับ ไมมีนิมิต แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อนิมิตตวิหารสมาบัติ พิจารณาเห็นตัณหา
อันเปนที่ตั้งแหงรูปโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีทตี่ ั้ง ถูกตองแลวๆ ยอมเห็น
ความเสื่อมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับไมมีที่ตั้ง แลวยอมเขา
สมาบัติ นี้ชื่อวา อัปปณิหิตวิหารสมาบัติ พิจารณาเห็นความถือมั่นวารูปโดยความเปนภัย มีจติ
นอมไปในนิพพานอันวางเปลา ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว
คํานึงถึงนิพพานอันเปนทีด่ บั วางเปลาแลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา สุญญตวิหารสมาบัติ ฯ
[๒๐๘] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นเวทนานิมิต ฯลฯ สัญญานิมิตสังขารนิมิต วิญญาณ
นิมิต จักษุ ฯลฯ
พระโยคาวจรพิจารณาเห็นชราและมรณะนิมิตโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพาน
อันไมมีนิมิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป วิหารธรรมนี้ชื่อวา อนิมิตตวิหาร พิจารณา
เห็นตัณหาอันเปนที่ตั้งแหงชราและมรณะโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีที่ตั้ง ถูก
ตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป วิหารธรรมนี้ชื่อวา อัปปณิหิตวิหาร พิจารณาเห็นความถือมั่น
ชราและมรณะโดยความเปนภัย มีจติ นอมไปในนิพพานอันวางเปลา ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความ
เสื่อมไป วิหารธรรมนี้ชื่อวา สุญญตวิหาร ฯ
[๒๐๙] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นชราและมรณนิมติ โดยความเปนภัย มีจิตนอมไปใน
นิพพานอันไมมีนมิ ิต เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ ไมมีนิมติ แลวยอม
เขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อนิมิตตสมาบัติพิจารณาเห็นตัณหาอันเปนที่ตั้งแหงชราและมรณะโดยความ
เปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีที่ตงั้ เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่
ดับ ไมมีที่ตั้ง แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อัปปณิหิตสมาบัติ พิจารณาความถือมั่นและมรณะ
โดยความเปนภัย มีจติ นอมไปในนิพพานอันวางเปลาเพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพาน
อันเปนที่ดับ วางเปลา แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา สุญญตสมาบัติ ฯ
[๒๑๐] พระโยคาวจรพิจารณาเห็นชราและมรณนิมติ โดยความเปนภัย มีจิตนอมไป
ในนิพพานอันไมมีนิมิต ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไปเพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึง
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ถึงนิพพานอันเปนที่ดับ ไมมนี ิมิต แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อนิมิตตวิหารสมาบัติ พิจารณา
เห็นตัณหาอันเปนที่ตั้งแหงชราและมรณะโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันไมมีที่ตั้ง
ถูกตองแลวๆยอมเห็นความเสื่อมไป เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ
ไมมีที่ตั้ง แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา อัปปณิหิตวิหารสมบัติ พิจารณาเห็นความยึดมัน่ ชราและ
มรณะโดยความเปนภัย มีจิตนอมไปในนิพพานอันวางเปลา ถูกตองแลวๆ ยอมเห็นความเสื่อมไป
เพิกเฉยความเปนไปแลว คํานึงถึงนิพพานอันเปนที่ดับ วางเปลา แลวยอมเขาสมาบัติ นี้ชื่อวา
สุญญตวิหารสมาบัติ อนิมิตตวิหารเปนอยางหนึ่ง อัปปณิหิตวิหารเปนอยางหนึ่ง สุญญตวิหารเปน
อยางหนึ่ง อนิมิตตสมาบัติเปนอยางหนึ่ง อัปปณิหิตสมาบัติเปนอยางหนึ่ง สุญญตสมาบัติเปน
อยางหนึ่งอนิมิตตวิหารสมาบัติเปนอยางหนึ่ง อัปปณิหิตวิหารสมาบัติเปนอยางหนึ่ง สุญญตวิหาร
สมาบัติเปนอยางหนึ่ง ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงวิหารธรรม เปนวิหารรัฏฐญาณ ปญญาในความแตกตางแหง
สมาบัติเปนสมาปตตัฏฐญาณ ปญญาในความตางแหงวิหารสมาบัติ เปนวิหารสมาปตตัฏฐญาณ ฯ
[๒๑๑] ปญญาในการตัดอาสวะขาด เพราะความบริสุทธิ์แหงสมาธิอันเปนเหตุไมฟุงซาน
เปนอานันตริกสมาธิญาณอยางไร ฯ
เอกัคคตาจิตอันไมฟุงซานดวยสามารถแหงเนกขัมมะ เปนสมาธิ ญาณเกิดขึ้นดวย
สามารถแหงสมาธินั้น อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไปดวยญาณนั้น สมถะมีกอน ญาณมีภายหลัง
ดวยประการดังนี้ ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายยอมมีไดดว ยญาณนัน้ เพราะเหตุนนั้ ทานจึง
กลาววา ปญญาในการตัดอาสวะขาดเพราะความบริสุทธิ์แหงสมาธิอันเปนเหตุไมฟงุ ซาน เปน
อานันตริกสมาธิญาณ ฯ
[๒๑๒] คําวา อาสวา ความวา อาสวะเหลานั้นเปนไฉน อาสวะเหลานั้น คือ กามาสวะ
ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไป ณ ที่ไหน ทิฏฐาสวะทั้งสิ้น กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ
(แตละอยาง) อันเปนเหตุใหสัตวไปสูอบาย ยอมสิ้น ไปดวยโสดาปตติมรรค อาสวะเหลานี้ยอม
สิ้นไปในขณะแหงโสดาปตติมรรคนี้กามาสวะสวนหยาบ ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันตัง้ อยูรวม
กันกับกามาสวะนัน้ ยอมสิ้นไปดวยสกทาคามิมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปในขณะแหงสกทาคามิ
มรรคนี้ กามาสวะทั้งสิ้น ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันตั้งอยูร วมกันกับกามาสวะนัน้ ยอมสิ้นไป
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ดวยอนาคามิมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปในขณะแหงอนาคามิมรรคนี้ ภวาสวะ อวิชชาสวะทั้งสิน้
ยอมสิ้นไปดวยอรหัตตมรรคอาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปในขณะแหงอรหัตตมรรคนี้ ฯ
[๒๑๓] เอกัคคตาจิตอันไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงความไมพยาบาทฯลฯ ดวย
สามารถแหงอาโลกสัญญา ดวยสามารถแหงความไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงการกําหนดธรรม
ดวยสามารถแหงญาณ ดวยสามารถแหงความปราโมทย ดวยสามารถแหงปฐมฌาน ดวยสามารถ
แหงทุตยิ ฌาน ดวยสามารถแหงตติยฌาน ดวยสามารถแหงจตุตถฌาน ดวยสามารถแหงอากาสา
นัญจายตนสมาบัติ ดวยสามารถแหงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ดวยสามารถแหงอากิญจัญญายตน
สมาบัติ ดวยสามารถแหงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติดวยสามารถแหงปฐวีกสิณ ดวยสามารถ
แหงอาโปกสิณ ดวยสามารถแหงเตโชกสิณ ดวยสามารถแหงวาโยกสิณ ดวยสามารถแหงนีลกสิณ
ดวยสามารถแหงปตกสิณ ดวยสามารถแหงโลหิตกสิณ ดวยสามารถแหงโอทาตกสิณ ดวยสามารถ
แหงอากาสกสิณ ดวยสามารถแหงวิญญาณกสิณ ดวยสามารถแหงพุทธานุสสติดวยสามารถแหง
ธรรมานุสสติ ดวยสามารถแหงสังฆานุสสติ ดวยสามารถแหงสีลานุสสติ ดวยสามารถแหงจาคา
นุสสติ ดวยสามารถแหงเทวตานุสสติดวยสามารถแหงอานาปานสติ ดวยสามารถแหงมรณสติ
ดวยสามารถแหงกายคตาสติ ดวยสามารถแหงอุปสมานุสสติ ดวยสามารถแหงอุทธุมาตกสัญญา
ดวยสามารถแหงวินีลกสัญญา ดวยสามารถแหงวิปุพพกสัญญา ดวยสามารถแหงวิฉิททกสัญญา
ดวยสามารถแหงวิกขายิตกสัญญา ดวยสามารถแหงวิกขิตตกสัญญา ดวยสามารถแหงหตวิกขิตตก
สัญญา ดวยสามารถแหงโลหิตกสัญญา ดวยสามารถแหงปุฬุวกสัญญา ดวยสามารถแหงอัฏฐิกสัญญา
ดวยสามารถแหงการหายใจออกยาว ดวยสามารถแหงการหายใจเขายาว ดวยสามารถแหงการ
หายใจออกสัน้ ดวยสามารถแหงการหายใจเขาสั้น ดวยสามารถแหงความเปนผูรูแจงกองลม
ทั้งปวงหายใจออก ดวยสามารถแหงความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจเขา ดวยสามารถ
แหงความระงับกายสังขารหายใจออก ดวยสามารถแหงความระงับกายสังขารหายใจเขา ดวย
สามารถแหงความรูแจงปตหิ ายใจออก ดวยสามารถแหงความรูแจงปตหิ ายใจเขา ดวยสามารถ
แหงความรูแ จงสุขหายใจออก ดวยสามารถแหงความรูแ จงสุขหายใจเขา ดวยสามารถแหงความ
รูแจงจิตตสังขารหายใจออก ดวยสามารถแหงความรูแจงจิตตสังขารหายใจเขา ดวยสามารถแหง
ความระงับจิตตสังขารหายใจออก ดวยสามารถแหงความระงับจิตตสังขารหายใจเขา ดวยสามารถ
แหงความรูแ จงจิตหายใจออก ดวยสามารถแหงความรูแ จงจิตหายใจเขา ดวยสามารถแหงความทํา
จิตใหบนั เทิงหายใจออก ดวยสามารถแหงความทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา ดวยสามารถแหงความ
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ตั้งจิตไวหายใจออก ดวยสามารถแหงความตั้งจิตไวหายใจเขา ดวยสามารถแหงความเปลื้องจิตหายใจ
ออก ดวยสามารถแหงความเปลื้องจิตหายใจเขา ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความไมเที่ยง
หายใจออก ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งหายใจเขา ดวยสามารถแหงการพิจารณา
เห็นความคลายกําหนัดหายใจออก ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจเขา
ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความดับหายใจออก ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความดับ
หายใจเขา ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ดวยสามารถแหงการพิจารณา
เห็นความสละคืนหายใจเขา เปนสมาธิแตละอยางๆ ญาณยอมเกิดขึน้ ดวยสามารถแหงสมาธินั้น
อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไปดวยญาณนั้น สมถะมีกอน ญาณมีภายหลัง ดวยประการดังนี้ ความสิ้น
ไปแหงอาสวะทั้งหลายยอมมีไดดว ยญาณนัน้ เพราะเหตุนนั้ ทานจึงกลาววา ปญญาในการตัด
อาสวะขาดเพราะความบริสุทธิ์แหงสมาธิอันเปนเหตุไมฟุงซาน เปนอานันตริกสมาธิญาณ ฯ
[๒๑๔] คําวา อาสวา ความวา อาสวะเหลานั้นเปนไฉน อาสวะ เหลานั้น คือ
กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไป ณ ที่ไหน ทิฏฐาสวะทั้งสิ้น กามาสวะภวาสวะ อวิชชา
สวะ อันเปนเหตุใหสัตวไปสูอบาย ยอมสิ้นไปดวยโสดาปตติมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปใน
ขณะแหงโสดาปตติมรรคนี้ ฯ
กามาสวะสวนหยาบ ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันตั้งอยูร วมกันกับกามาสวะนัน้ ยอม
สิ้นไปดวยสกทาคามิมรรค อาสวะเหลานีย้ อมสิ้นไปในขณะแหงสกทาคามิมรรคนี้ ฯ
กามาสวะทั้งสิ้น ภวาสวะ อวิชชาสวะ อันตั้งอยูรว มกันกับกามาสวะนัน้ ยอม
สิ้นไปดวยอนาคามิมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปในขณะแหงอนาคามิมรรคนี้ ฯ
ภวาสวะ อวิชชาสวะ ยอมสิ้นไปไมมสี วนเหลือดวยอรหัตมรรค อาสวะเหลานี้ ยอม
สิ้นไปในขณะแหงอรหัตมรรคนี้ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการตัดอาสวะขาด เพราะความบริสุทธิ์แหงสมาธิอันเปนเหตุไมฟุงซาน
เปนอานันตริกสมาธิญาณ ฯ
[๒๑๕] ทัสนาธิปไตย วิหาราธิคมอันสงบ และปญญาในความที่จติ เปนธรรมชาตินอม
ไปในผลสมาบัติอันประณีต เปนอรณวิหารญาณอยางไร ฯ
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คําวา ทสสนาธิปเตยฺย ความวา อนิจจานุปสนา ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา
การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ ง การพิจารณาเห็นความทุกข การพิจารณาเห็นความเปนอนัตตา ในรูป
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปนทัสนาธิปไตย
แตละอยางๆ ฯ
[๒๑๖] คําวา สนฺโต จ วิหาราธิคโม ความวา สุญญตวิหาร อนิมิตตวิหาร
อัปปณิหิตวิหาร เปนวิหาราธิคมอันสงบแตละอยางๆ ฯ
คําวา ปณีตาธิมุตฺตตา ความที่จิตเปนธรรมชาตินอมไปในธรรมอันวางเปลา ความที่
จิตเปนธรรมชาตินอมไปในธรรมอันไมมีนิมิตร ความทีจ่ ิตเปนธรรมชาตินอมไปในธรรมอันไมมีที่ตั้ง
เปนความที่จิตเปนธรรมชาตินอมไปในผลสมาบัติอันประณีตแตละอยางๆ ฯ
คําวา อรณวิหาโร ความวา ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจา
ยตนสมาบัติ ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เปนอรณวิหารแตละอยางๆ ฯ
คําวา อรณวิหาโร ความวา ชื่อวาอรณวิหาร เพราะอรรถวากระไร ชื่อวาอรณวิหาร
เพราะอรรถวา นําเสียซึ่งนิวรณดว ยปฐมฌาน นําเสียซึ่งวิตกวิจารดวยทุตยิ ฌาน นําเสียซึ่งปติดวย
ตติยฌาน นําเสียซึ่งสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน นําเสียซึ่งรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา
ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ นําเสียซึ่งอากาสานัญจายตนสัญญา ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ
นําเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนสัญญา ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นําเสียซึ่งอากิญจัญญายตนสัญญา
ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้ชื่อวาอรณวิหาร ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ทัสนาธิปไตย วิหาราธิคมอันสงบ และปญญาในความที่จิตเปนธรรมชาตินอมไป
ในผลสมาบัติอันประณีต เปนอรณวิหารญาณ ฯ
[๒๑๗] ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญ ดวยความเปนผูประกอบดวยพละ ๒ ดวย
ความระงับสังขาร ๓ ดวยญาณจริยา ๑๖ และดวยสมาธิจริยา๙ เปนนิโรธสมาปตติญาณอยางไร ฯ
คําวา ดวยพละ ๒ ความวา พละ ๒ คือสมถพละ ๑ วิปสนาพละ ๑ ฯ
[๒๑๘] สมถพละเปนไฉน ความที่จติ มีอารมณเปนอันเดียวไมฟงุ ซาน ดวยสามารถ
แหงเนกขัมมะ ดวยสามารถแหงความไมพยาบาท ดวยสามารถแหงอาโลกสัญญา ดวยสามารถ
แหงความไมฟุงซาน ฯลฯ ดวยสามารถแหงการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ดวยสามารถ
แหงการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา เปนสมถพละแตละอยางๆ ฯ
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[๒๑๙] คําวา สมถพล ความวา ชื่อวาสมถพละ เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาสมถพละ เพราะอรรถวา ไมหวัน่ ไหวเพราะนิวรณ ดวยปฐมฌานไมหวั่นไหว
เพราะวิตกวิจาร ดวยทุตยิ ฌาน ไมหวั่นไหวเพราะปติ ดวยตติยฌานไมหวั่นไหวเพราะสุขและ
ทุกข ดวยจตุตถฌาน ไมหวัน่ ไหว เพราะรูปสัญญาปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจา
ยตนสมาบัติ ไมหวั่นไหวเพราะอากาสานัญจายตนสัญญา ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ไม
หวั่นไหวเพราะอากิญจัญญายตนสัญญา ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ไมหวัน่ ไหวไม
กวัดแกวงไมคลอนแคลน เพราะอุทธัจจะ เพราะกิเลสอันสหรคตดวยอุทธัจจะและเพราะขันธ
นี้ชื่อวาสมถพละ ฯ
[๒๒๐] วิปสนาพละเปนไฉน อนิจจานุปสนา ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา
นิพพิทานุปสนา วิราคานุปส นา นิโรธานุปสนา ปฏินิสสัคคานุปสนา การพิจารณาเห็นความ
ไมเที่ยงในรูป ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป ฯลฯ ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ในวิญญาณ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ฯลฯ การพิจารณาเห็น
ความสละคืนในชราและมรณะ เปนวิปสนาพละแตละอยางๆ ฯ
[๒๒๑] คําวา วิปสฺสนาพล ความวา ชื่อวาวิปสนาพละ เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาวิปส นาพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวเพราะนิจจสัญญาดวยอนิจจานุปส นา
ไมหวัน่ ไหวเพราะสุขสัญญา ดวยทุกขานุปสนา ไมหวัน่ ไหวเพราะอัตตสัญญา ดวยอนัตตา
นุปสนา ไมหวั่นไหวเพราะความเพลิดเพลิน ดวยนิพพิทานุปสนา ไมหวั่นไหวเพราะความกําหนัด
ดวยวิราคานุปส นา ไมหวัน่ ไหวเพราะสมุทยั ดวยนิโรธานุปสนา ไมหวั่นไหวเพราะความถือมั่น
ดวยปฏินิสสัคคานุปสนา ไมหวั่นไหว ไมกวัดแกวง ไมคลอนแคลน เพราะอวิชชา เพราะกิเลส
อันสหรคตดวยอวิชชา และเพราะขันธ นี้ชอื่ วาวิปสนาพละ ฯ
[๒๒๒] คําวา ดวยการระงับสังขาร ๓ ความวา ดวยการระงับสังขาร๓ เปนไฉน
วิตกวิจารเปนวจีสังขารของทานผูเขาทุติยฌานระงับไป ลมอัสสาสปสสาสะเปนกายสังขารของทาน
ผูเขาจตุตถฌาน ระงับไป สัญญาและเวทนาเปนจิตตสังขารของทานผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ระงับไป
ดวยการระงับสังขาร๓ เหลานี้ ฯ
[๒๒๓] คําวา ดวยญาณจริยา ๑๖ ความวา ดวยญาณจริยา ๑๖เปนไฉน อนิจจา
นุปสนา ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา นิพพิทานุปสนาวิราคานุปสนา นิโรธานุปสนา
ปฏินิสสัคคานุปสนา วิวัฏฏนานุปสนา โสดาปตติมรรค โสดาปตติผลสมาบัติ สกทาคามิมรรค
สกทาคามิผลสมาบัติอนาคามิมรรค อนาคามิผลสมาบัติ อรหัตมรรค อรหัตผลสมาบัติ เปนญาณ
จริยาแตละอยาง ๆ ดวยญาณจริยา ๑๖ นี้ ฯ
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[๒๒๔] คําวา ดวยสมาธิจริยา ๙ ความวา ดวยสมาธิจริยา ๙ เปนไฉน ปฐมฌาน
ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนสมาบัติวิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญ
จัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปนสมาธิจริยาแตละอยางๆ วิตกวิจาร ปติ
สุข และเอกัคคตาจิต เพื่อประโยชนแกการไดปฐมฌาน ฯลฯ วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตา
จิต เพื่อประโยชนแกการไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ดวยสมาธิจริยา ๙ นี้ ฯ
[๒๒๕] คําวา วสี ความวา วสี ๕ ประการ คือ อาวัชชนาวสี ๑ สมาปชชนาวสี ๑
อธิษฐานวสี ๑ วุฏฐานวสี ๑ ปจจเวกขณวสี ๑ ฯ
สมาปตติลาภีบุคคลคํานึงถึงปฐมฌานได ณ สถานที่และขณะตามที่ปรารถนา ไมมี
ความเนิ่นชาในการคํานึงถึง เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาอาวัชชนาวสีสมาปตติลาภีบุคคลเขาปฐมฌานได
ณ สถานที่ และขณะตามที่ปรารถนา ไมมีความเนิ่นชาในการเขา เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา
สมาปชชนาวสี สมาปตติลาภีบุคคลอธิษฐานปฐมฌานได ณ สถานที่และขณะตามทีป่ รารถนา ไมมี
ความเนิ่นชาในการอธิษฐาน เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาอธิษฐานวสี สมาปตติลาภีบุคคลออกปฐมฌาณ
ได ณ สถานทีแ่ ละขณะตามที่ปรารถนา ไมมีความเนิ่นชาในการออก เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาวุฏฐาน
วสี สมาปตติลาภีบุคคลพิจารณาปฐมฌานได ณ สถานที่และขณะตามทีป่ รารถนา ไมมีความเนิ่นชา
ในการพิจารณา เพราะเหตุนนั้ จึงชื่อวาปจจเวกขณวสี สมาปตติลาภีบุคคลคํานึงถึงทุติยฌาน ฯลฯ
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติได ณ สถานที่และขณะตามที่ปรารถนา ไมมีความเนิน่ ชาใน
การคํานึงถึงเพราะเหตุนนั้ จึงชื่อวาอาวัชชนาวสี สมาปตติลาภีบุคคลเขา ฯลฯ อธิษฐาน ออกพิจารณา
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติได ณ สถานที่และขณะตามที่ปรารถนาไมมีความเนิน่ ชาในการ
พิจารณา เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาปจจเวกขณวสี วสี ๕ประการนี้ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญ ดวยความเปนผูประกอบดวยพละ ๒ ดวยความ
ระงับสังขาร ๓ ดวยญานจริยา ๑๖ และดวยสมาธิจริยา ๙ เปนนิโรธสมาปตติญาณ ฯ
[๒๒๖] ปญญาในความสิ้นไปแหงความเปนไปแหงกิเลส และขันธ ของบุคคลผูรู
สึกตัว เปนปรินิพพานญาณอยางไร ฯ
สัมปชานบุคคลในศาสนานี้ ยอมยังความเปนไปแหงกามฉันทะใหสิ้นไป ดวยเนกขัมมะ
แหงพยาบาทใหส้นิ ไปดวยความไมพยาบาท ฯลฯ แหงถีนมิทธะใหสิ้นไป ดวยอาโลกสัญญา ฯลฯ
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แหงอุทธัจจะใหสิ้นไป ดวยความไมฟุงซาน ฯลฯ แหงวิจกิ จิ ฉาใหสิ้นไป ดวยการกําหนดธรรม ฯลฯ
แหงอวิชชาใหสิ้นไป ดวยญาณ แหงความไมยินดี ดวยความปราโมทย ยังความเปนไปแหง
นิวรณใหสิ้นไป ดวยปฐมฌาน ฯลฯ ยังความเปนไปแหงกิเลสทั้งปวงใหสิ้นไป ดวยอรหัตมรรค ฯ
อีกประการหนึ่ง ความเปนไปแหงจักษุนี้แล ของสัมปชานบุคคลผูนิพพานดวย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ยอมสิ้นไป และความเปนไปแหงจักษุอื่นยอมไมเกิดขึ้น ความเปนไป
แหงหู ฯลฯ ความเปนไปแหงจมูก ความเปนไปแหงลิ้นความเปนไปแหงกาย ความเปนไปแหง
ใจนีแ้ ล ของสัมปชานบุคคลผูนิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ยอมสิ้นไป และความเปนไปแหง
ใจอื่นยอมไมเกิดขึ้นปญญาในความสิ้นไปแหงความเปนไปแหงกิเลสและขันธ ของสัมปชาน
บุคคลนี้เปนปรินิพพานญาณ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความสิ้นไปแหงความเปนไปแหงกิเลสและขันธของบุคคลผูรูสึกตัว เปน
ปรินิพพานญาณ ฯ
[๒๒๗] ปญญาในความไมปรากฏแหงธรรมทั้งปวง ในการตัดขาดโดยชอบและใน
นิโรธ เปนสมสีสัฏฐญาณอยางไร ฯ
คําวา ธรรมทั้งปวง คือ ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม อกุศลธรรม
อัพยากตธรรม กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรมโลกุตตรธรรม ฯ
[๒๒๘] คําวา ในการตัดขาดโดยชอบ ความวา พระโยคาวจรยอม ตัดกามฉันทะขาด
โดยชอบ ดวยเนกขัมมะ ยอมตัดพยาบาทขาดโดยชอบ ดวยความไมพยาบาท ยอมตัดถีนมิทธะ
ขาดโดยชอบ ดวยอาโลกสัญญา ยอมตัดอุทธัจจะขาดโดยชอบ ดวยความไมฟุงซาน ยอมตัด
วิจิกจิ ฉาขาดโดยชอบ ดวยการกําหนดธรรมยอมตัดอวิชชาขาดโดยชอบ ดวยญาณ ยอมตัดอรติขาด
โดยชอบ ดวยความปราโมทยยอมตัดนิวรณขาดโดยชอบ ดวยปฐมฌาน ฯลฯ ยอมตัดกิเลสทั้งปวง
ขาดโดยชอบดวยอรหัตมรรค ฯ
[๒๒๙] คําวา ในนิโรธ ความวา พระโยคาวจรยอมทํากามฉันทะใหดับ ดวยเนกขัมมะ
ยอมทําพยาบาทใหดับ ดวยความไมพยาบาท ยอมทําถีนมิทธะใหดับ ดวยอาโลกสัญญา ยอมทํา
อุทธัจจะใหดบั ดวยความไมฟุงซาน ยอมทําวิจิกจิ ฉาใหดับ ดวยการกําหนดธรรม ยอมทําอวิชชาให
ดับดวยญาณ ยอมทําอรติใหดับ ดวยความปราโมทย ยอมทํานิวรณใหดับ ดวยปฐมฌาน ฯลฯ
ยอมทํากิเลสทั้งปวงใหดับ ดวยอรหัตมรรค ฯ
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[๒๓๐] คําวา ความไมปรากฏ ความวา บุคคลผูไดเนกขัมมะ กามฉันทะยอมไม
ปรากฏ ผูไดความไมพยาบาท ความพยาบาทยอมไมปรากฏ ผูไดอาโลกสัญญา ถีนมิทธะยอมไม
ปรากฏ ผูไดความไมฟุงซาน อุทธัจจะยอมไมปรากฏ ผูไดการกําหนดธรรม วิจิกิจฉายอมไมปรากฏ
ผูไดญาณ อวิชชายอมไมปรากฏ ผูไดความปราโมทย อรติยอมไมปรากฏ ผูไดปฐมฌาน นิวรณ
ยอมไมปรากฏ ฯลฯ ผูไดอรหัตมรรค กิเลสทั้งปวงยอมไมปรากฏ ฯ
[๒๓๑] คําวา สงบ ความวา เนกขัมมะเปนธรรมสงบ เพราะทานละกามฉันทะเสีย
แลว ความไมพยาบาทเปนธรรมสงบ เพราะทานละความพยาบาทเสียแลว อาโลกสัญญาเปนธรรม
สงบ เพราะทานละถีนมิทธะเสียแลว ความไมฟุงซานเปนธรรมสงบ เพราะทานละอุทธัจจะเสีย
แลว การกําหนดธรรมเปนธรรมสงบ เพราะทานละวิจิกจิ ฉาเสียแลว ญาณเปนธรรมสงบ เพราะ
ทานละอวิชชาเสียแลว ความปราโมทยเปนธรรมสงบ เพราะทานละอรติเสียแลว ปฐมฌานเปน
ธรรมสงบเพราะทานละนิวรณเสียแลว ฯลฯ อรหัตมรรคเปนธรรมสงบ เพราะทานละกิเลสทั้งปวง
เสียแลว ฯ
[๒๓๒] คําวา เปนประธาน ความวา ธรรมเปนประธาน ๑๓ ประการ คือ ตัณหา
มีความกังวลเปนประธาน ๑ มานะมีความผูกพันเปนประธาน ๑ ทิฐิมคี วามยึดมัน่ เปนประธาน ๑
อุทธัจจะมีความฟุงซานเปนประธาน ๑ อวิชชามีกิเลสเปนประธาน ๑ ศรัทธามีความนอมใจเชื่อ
เปนประธาน ๑ วิริยะมีความประคองไวเปนประธาน ๑ สติมีการเขาไปตั้งไวเปนประธาน ๑ สมาธิ
มีความไมฟุงซานเปนประธาน ๑ ปญญามีความเห็นเปนประธาน ๑ ชีวติ ินทรียมีความเปนไปเปน
ประธาน ๑ วิโมกขมีอารมณเปนประธาน ๑ นิโรธมีสังขารเปนประธาน ๑ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความไมปรากฏแหงธรรมทั้งปวง ในการตัดขาดโดยชอบและในนิโรธ
เปนสมสีสัฏฐญาณ ฯ
[๒๓๓] ปญญาในความสิ้นไปแหงกิเลสอันหนา สภาพตาง ๆ และเดชเปนสัลเลขัฏฐ
ญาณอยางไร ฯ
คําวา หนา คือ ราคะหนา โทสะหนา โมหะหนา ความโกรธ ความผูกโกรธ ความ
ลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความเจาเลห ความโออวด หัวดื้อ ความแขงดี
ความถือตัว ความดูหมิน่ ทานความมัวเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง อภิสังขาร
ทั้งปวงกรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง เปนกิเลสหนา ฯ
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[๒๓๔] คําวา สภาพตาง ๆ และสภาพเดียว ความวา กามฉันทะเปนสภาพตาง
เนกขัมมะเปนสภาพเดียว พยาบาทเปนสภาพตาง ความไมพยาบาทเปนสภาพเดียว ถีนมิทธะเปน
สภาพตาง อาโลกสัญญาเปนสภาพเดียวอุทธัจจะเปนสภาพตาง ความไมฟุงซานเปนสภาพเดียว
วิจิกจิ ฉาเปนสภาพตางการกําหนดธรรมเปนสภาพเดียว อวิชชาเปนสภาพตาง ญาณเปนสภาพ
เดียวอรติเปนสภาพตาง ความปราโมทยเปนสภาพเดียว นิวรณเปนสภาพตางปฐมฌานเปน
สภาพเดียว ฯลฯ กิเลสทั้งปวงเปนสภาพตาง อรหัตมรรคเปนสภาพเดียว ฯ
[๒๓๕] คําวา เดช ความวา เดชมี ๕ คือ จรณเดช คุณเดช ปญญาเดช บุญญ
เดช ธรรมเดช บุคคลผูมีจิตอันกลาแข็ง ยอมยังเดชคือความเปนผูทุศีลใหสิ้นไปดวยเดชคือศีล
เครื่องดําเนินไป ยอมยังเดชมิใชคุณใหสิ้นไปดวยเดชคือคุณ ยอมยังเดชคือความเปนผูม ีปญญา
ทรามใหสิ้นไปดวยเดชคือปญญายอมยังเดชมิใชบุญใหสนิ้ ไปดวยเดชคือบุญ ยอมยังเดชมิใชธรรม
ใหสิ้นไปดวยเดชอันเปนธรรม ฯ
[๒๓๖] คําวา ธรรมเครื่องขัดเกลา ความวา กามฉันทะมิใชธรรมเครื่องขัดเกลา
เนกขัมมะเปนธรรมเครื่องขัดเกลา พยาบาทมิใชธรรมเครื่องขัดเกลาความไมพยาบาทเปนธรรม
เครื่องขัดเกลา ถีนมิทธะมิใชธรรมเครื่องขัดเกลาอาโลกสัญญาเปนธรรมเครื่องขัดเกลา อุทธัจจะ
มิใชธรรมเครื่องขัดเกลา ความไมฟุงซานเปนธรรมเครื่องขัดเกลา วิจกิ จิ ฉามิใชเปนธรรมเครื่อง
ขัดเกลา การกําหนดธรรมเปนธรรมเครื่องขัดเกลา อวิชชามิใชธรรมเครื่องขัดเกลา ญาณเปนธรรม
เครื่องขัดเกลา อรติมิใชธรรมเครื่องขัดเกลา ความปราโมทยเปนธรรมเครื่องขัดเกลา นิวรณมิใช
ธรรมเครื่องขัดเกลา ปฐมฌานเปนธรรมเครื่องขัดเกลา ฯลฯกิเลสทั้งปวงมิใชธรรมเครื่องขัดเกลา
อรหัตมรรคเปนธรรมเครื่องขัดเกลา ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรม ซึ่งวาปญญาเพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้นทาน
จึงกลาววา ปญญาในความสิ้นไปแหงกิเลสอันหนา สภาพตาง ๆและเดช เปนสัลเลขัฏฐญาณ ฯ
[๒๓๗] ปญญาในความประคองไวซงึ่ จิตอันไมหดหูและจิตที่สงไป เปนวิรยิ ารัมภญาณ
อยางไร ฯ
ปญญาในความประคองไวซึ่งจิตอันไมหดหูและจิตที่สงไปเพื่อจะยังอกุศลธรรมอันลามก
ที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึน้ เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น
ใหเกิดขึ้น เพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไมเลอะเลือน เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อ
ความเจริญ เพือ่ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เปนวิริยารัมภญาณแตละอยาง ๆ ฯ
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[๒๓๘] ปญญาในความประคองไวซงึ่ จิตอันไมหดหูและจิตที่สงไป เพื่อยังกามฉันทะ
ที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึน้ เพื่อละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลว เพื่อยังเนกขัมมะที่ยังไมเกิดใหเกิดขึน้ เพื่อ
ความตั้งมั่น เพื่อความไมเลอะเลือน ฯลฯเพื่อความบริบรู ณ แหงเนกขัมมะที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ
เพื่อยังกิเลสทั้งปวงที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้น เพื่อละกิเลสทัง้ ปวงที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ เพื่อยังอรหัต
มรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เพื่อความตั้งมัน่ เพื่อความไมเลอะเลือน เพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความ
ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงอรหัตมรรคที่เกิดขึ้นแลว เปนวิริยารัมภญาณแต
ละอยาง ๆ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความประคองไวซึ่งจิตอันไมหดหูและจิตสงไป เปนวิรยิ ารัมภญาณ ฯ
[๒๓๙] ปญญาในการประกาศธรรมตาง ๆ เปนอรรถสันทัสสนญาณอยางไร ฯ
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม กามาวจรธรรม
รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม โลกุตตรธรรม ชื่อวาธรรมตาง ๆ ฯ
[๒๔๐] คําวา การประกาศ ความวา ปญญายอมประกาศรูป โดยความเปนของไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ประกาศเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและ
มรณะ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกขเปนอนัตตา ฯ
[๒๔๑] คําวา ในการเห็นชัดซึ่งอรรถธรรม ความวา พระโยคาวจร เมื่อละกาม
ฉันทะ ยอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหงเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาท ยอมเห็นชัด ซึ่งอรรถแหงความไม
พยาบาท เมื่อละถีนมิทธะ ยอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหงอาโลกสัญญา เมื่อละอุทธัจจะ ยอมเห็นชัดซึ่ง
อรรถแหงความไมฟุงซาน เมื่อละวิจกิ ิจฉายอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหงการกําหนดธรรม เมื่อละอวิชชา
ยอมเห็นชัดซึง่ อรรถแหงญาณ เมื่อละอรติ ยอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหงความปราโมทย เมื่อละนิวรณ
ยอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหงปฐมฌาน ฯลฯ เมือ่ ละกิเลสทั้งปวง ยอมเห็นชัดซึ่งอรรถแหงอรหัตมรรค ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการประกาศธรรมตาง ๆ เปนอรรถสันทัสสนญาณ ฯ
[๒๔๒] ปญญาในความสงเคราะหธรรมทั้งปวงเปนหมวดเดียวกัน และการแทงตลอด
ธรรมตางกันและธรรมหมวดเดียวกันเปนทัสสนวิสุทธิญาณอยางไร ฯ
คําวา ธรรมทั้งปวง ไดแกขันธ ๕ ฯลฯ โลกุตตรธรรม ฯ
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คําวา ความสงเคราะหเปนหมวดเดียวกัน ความวา ธรรมทั้งปวงทานสงเคราะหเปน
หมวดเดียวกันโดยอาการ ๑๒ คือ โดยสภาพถองแท ๑ โดยสภาพมิใชตัวตน ๑ โดยสภาพ
จริง ๑ โดยสภาพควรแทงตลอด ๑ โดยสภาพที่ควรรูยิ่ง ๑โดยสภาพที่ควรกําหนดรู ๑ โดยสภาพ
ที่เปนธรรม ๑ โดยสภาพที่เปนธาตุ ๑ โดยสภาพที่อาจรู ๑ โดยสภาพควรทําใหแจง ๑ โดยสภาพ
ที่ควรถูกตอง ๑ โดยสภาพทีค่ วรตรัสรู ๑ ธรรมทั้งปวงทานสงเคราะหเปนหมวดเดียวกัน โดย
อาการ ๑๒ นี้ ฯ
คําวา ความตางและความเปนอันเดียวกัน ความวา กามฉันทะเปนความตาง เนกขัมมะ
เปนอันเดียวกัน ฯลฯ กิเลสทัง้ ปวงเปนความตาง อรหัตมรรคเปนอันเดียวกัน ฯ
คําวา ในการแทงตลอด ความวา พระโยคาวจรยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทง
ตลอดดวยการกําหนดรู แทงตลอดสมุทัยสัจ เปนการแทงตลอดดวยการละ แทงตลอดนิโรธสัจ
เปนการแทงตลอดดวยการทําใหแจง แทงตลอดมรรคสัจ เปนการแทงตลอดดวยการเจริญ ฯ
คําวา ทสฺสนวิสุทธิ ความวา ในขณะโสดาปตติมรรค ทัสนะยอม หมดจด ในขณะ
โสดาปตติผล หมดจดแลว ในขณะสกทาคามิมรรค ยอมหมดจด ในขณะสกทาคามิผล หมดจด
แลว ในขณะอนาคามิมรรค ยอมหมดจดในขณะอนาคามิผล หมดจดแลว ในขณะอรหัตมรรค
ยอมหมดจด ในขณะอรหัตตผล หมดจดแลว ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาว ปญญาในการสงเคราะหธรรมทั้งปวง เปนหมวดเดียวกัน และการแทงตลอดธรรม
ตางกันและธรรมหมวดเดียวกัน เปนทัสสนวิสุทธิญาณ ฯ
[๒๔๓] ปญญาในความที่ธรรมปรากฏ เปนขันติญาณอยางไร ฯ
รูปปรากฏโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา รูปใด ๆปรากฏ รูปนั้น ๆ
ยอมคงที่ ฉะนั้น ปญญาในความที่ธรรมปรากฏจึงเปนขันติญาณเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ปรากฏโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ชราและมรณะ
ใด ๆ ปรากฏชรามรณะนั้น ๆ ยอมคงที่ ฉะนั้น ปญญาในความที่ธรรมปรากฏจึงเปนขันติญาณ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความที่ธรรมปรากฏ เปนขันติญาณ ฯ
[๒๔๔] ปญญาในความถูกตองธรรม เปนปริโยคาหนญาณอยางไร ฯ
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ปญญายอมถูกตองรูปโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมถูกตองรูป
ใด ๆ ก็เขาไปสูรูปนั้น ๆ ฉะนั้น ปญญาในความถูกตองธรรม จึงเปนปริโยคาหนญาณ ปญญายอม
ถูกตองเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณจักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ โดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตายอมถูกตองชราและมรณะใด ๆ ก็เขาสูชราและมรณะนัน้ ๆ ฉะนั้น ปญญา
ในความถูกตองธรรมจึงเปนปริโยคาหนญาณ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความถูกตองธรรม เปนปริโยคาหนญาณ ฯ
[๒๔๕] ปญญาในการรวมธรรม เปนปเทสวิหารญาณอยางไร
เพราะมิจฉาทิฐิเปนปจจัย ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงมิจฉาทิฐิเปน
ปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะสัมมาทิฐิเปนปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะความสงบแหง
สัมมาทิฐิเปนปจจัย ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะมิจฉาสังกัปปะเปนปจจัย ก็ยอมมีอกุศลเวทนา
เพราะความสงบแหงมิจฉาสังกัปปะเปนปจจัย ก็ยอมมีกศุ ลเวทนา เพราะสัมมาสังกัปปะเปนปจจัย
ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงสัมมาสังกัปปะเปนปจจัย ก็ยอมมีอกุศลเวทนา ฯลฯ เพราะ
มิจฉาวิมุติเปนปจจัย ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงมิจฉาวิมุติเปนปจจัยก็ยอมมีกุศล
เวทนา เพราะสัมมาวิมุติเปนปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงสัมมาวิมตุ ิเปนปจจัย
ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะฉันทะเปนปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงฉันทะเปน
ปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนาเพราะวิตกเปนปจจัย ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะความสงบแหงวิตก
เปนปจจัยก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะสัญญาเปนปจจัย ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะความสงบ
แหงสัญญาเปนปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนา เพราะฉันทะ วิตก และสัญญาเปนธรรมไมสงบเปนปจจัย
ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะฉันทะเปนธรรมสงบ แตเพราะวิตกและสัญญาเปนธรรมไมสงบเปนปจจัย
ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะฉันทะและวิตกเปนธรรมสงบ แตเพราะสัญญาเปนธรรมไมสงบเปนปจจัย
ก็ยอมมีอกุศลเวทนา เพราะฉันทะ วิตก และสัญญา เปนธรรมสงบเปนปจจัยก็ยอมมีกุศลเวทนา
ความเพียรเพื่อจะบรรลุอรหัตผลที่ยังไมบรรลุมีอยู แมเพราะเมื่อยังไมไดบรรลุอริยมรรคอันเปนเหตุ
แหงอรหัตผลนั้นเปนปจจัย ก็ยอมมีกุศลเวทนา ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการรวมธรรม เปนปเทสวิหารญาณ ฯ
[๒๔๖] ปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี เปนสัญญาวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ
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ปญญาในความมีเนกขัมมะเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจากกามฉันทะดวย ปญญาเครื่องรูดี
เพราะฉะนั้น ปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี จึงเปนสัญญาวิวัฏฏญาณ ปญญาในความมี
ความไมพยาบาทเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจากพยาบาทดวยปญญาเปนเครื่องรูดี เพราะฉะนัน้ ปญญา
ในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี จึงเปนสัญญาวิวัฏฏญาณ ปญญาในความมีอาโลกสัญญาเปนอธิบดี
ยอมหลีกออกจากถีนมิทธะดวยปญญาเปนเครื่องรูดี ... ปญญาในความมีความไมฟงุ ซานเปนอธิบดี
ยอมหลีกออกจากอุทธัจจะดวยปญญาเปนเครื่องรูดี ... ปญญาในความมีการกําหนดธรรมเปนอธิบดี
ยอมหลีกออกจากวิจิกิจฉาดวยปญญาเปนเครื่องรูดี ... ปญญาในความมีญาณเปนอธิบดี ยอมหลีก
ออกจากอวิชชาดวยปญญาเปนเครื่องรูดี ... ปญญาในความมีปราโมทยเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจาก
อรติดวยปญญาเปนเครื่องรูดี ... ปญญาในความมีปฐมฌานเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจากนิวรณดว ย
ปญญาเปนเครื่องรูดี ฯลฯ ปญญาในความมีอรหัตมรรคเปนอธิบดี ยอมหลีกออกจากกิเลสทั้งปวง
ดวยปญญาเปนเครื่องรูดี เพราะฉะนั้นปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี จึงเปนสัญญา
วิวัฏฏญาณ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความมีกุศลธรรมเปนอธิบดี เปนสัญญาวิวัฏฏญาณ ฯ
[๒๔๗] ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง เปนเจโตวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ
กามฉันทะเปนความตาง เนกขัมมะเปนอยางเดียว เมื่อพระโยคาวจรคิดถึงความที่
เนกขัมมะเปนธรรมอยางเดียว จิตยอมหลีกออกจากกามฉันทะ เพราะฉะนั้น ปญญาในธรรมเปน
เหตุหลีกออกจากความตาง จึงเปนเจโตวิวัฏฏญาณพยาบาทเปนความตาง ความไมพยาบาทเปน
อยางเดียว เมื่อพระโยคาวจรคิดถึงความที่ความไมพยาบาทเปนธรรมอยางเดียว จิตยอมหลีกออกจาก
พยาบาท เพราะฉะนัน้ ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง จึงเปนเจโตวิวัฏฏญาณ
ถีนมิทธะเปนความตาง อาโลกสัญญาเปนอยางเดียว เมื่อพระโยคาวจรคิดถึงความที่อาโลกสัญญา
เปนธรรมอยางเดียว จิตยอมหลีกออกจากถีนมิทธะ เพราะฉะนัน้ ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออก
จากความตาง จึงเปนเจโตวิวฏั ฏญาณ ฯลฯกิเลสทั้งปวงเปนความตาง อรหัตมรรคเปนอยางเดียว
เมื่อพระโยคาวจรคิดถึงความที่อรหัตมรรคเปนธรรมอยางเดียว จิตยอมหลีกออกจากกิเลสทั้งปวง
เพราะฉะนั้น ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง จึงเปนเจโตวิวัฏฏญาณ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในธรรมเปนเหตุหลีกออกจากความตาง เปนเจโตวิวัฏฏญาณ ฯ
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[๒๔๘] ปญญาในการอธิษฐาน เปนจิตตวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ
เมื่อพระโยคาวจรละกามฉันทะ ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาท
ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงความไมพยาบาทเมื่อละถีนมิทธะ ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถ
แหงอาโลกสัญญา ฯลฯ เมื่อละกิเลสทั้งปวง ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงอรหัตมรรค เพราะ
ฉะนั้นปญญาในการอธิษฐาน (แตละอยาง) จึงเปนจิตตวิวฏั ฏญาณ (แตละอยาง) ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถรูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการอธิษฐานเปนจิตตวิวัฏฏญาณ ฯ
[๒๔๙] ปญญาในธรรมอันวางเปลา เปนญาณวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ
เมื่อพระโยคาวจรรูชัดและเห็นแจงตามความเปนจริงวา จักษุวางเปลาจากตน จากสิ่งที่
เนื่องดวยตน จากความเทีย่ ง จากความยั่งยืน จากความคงที่หรือจากความไมแปรปรวนเปน
ธรรมดา ญาณยอมหลีกออกจากความยึดถือในกาม เพราะฉะนัน้ ปญญาในธรรมอันวางเปลา จึง
เปนญาณวิวัฏฏญาณ เมื่อพระโยคาวจรรูชัดและเห็นแจงตามความเปนจริงวา หูวางเปลา ฯลฯ จมูก
วางเปลา ลิ้นวางเปลา กายวางเปลา ใจวางเปลา จากตน จากสิ่งที่เนื่องดวยตน
จากความเทีย่ ง จากความยั่งยืน จากความคงที่ หรือจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา ญาณยอม
หลีกออกจากความยึดถือในกาม เพราะฉะนั้น ปญญาในธรรมอันวางเปลา จึงเปนญาณวิวัฏฏญาณ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในธรรมอันวางเปลา เปนญาณวิวฏั ฏญาณ ฯ
[๒๕๐] ปญญาในความสลัดออก เปนวิโมกขวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ
พระโยคาวจรยอมสลัดกามฉันทะออกดวยเนกขัมมะ สลัดพยาบาทออกดวยความไม
พยาบาท สลัดถีนมิทธะออกดวยอาโลกสัญญา สลัดอุทธัจจะออกดวยความไมฟุงซาน สลัดวิจิกจิ ฉา
ออกดวยการกําหนดธรรม ฯลฯ สลัดกิเลสทั้งปวงออกดวยอรหัตมรรค เพราะฉะนัน้ ปญญาใน
ความสลัดออก (แตละอยาง)จึงเปนวิโมกขวิวัฏฏญาณ (แตละอยาง) ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความสลัดออก เปนวิโมกขวิวฏั ฏญาณ ฯ
[๒๕๑] ปญญาในความวาธรรมจริง เปนสัจจวิวัฏฏญาณอยางไร ฯ
เมื่อพระโยคาวจรกําหนดรูความบีบคัน้ ความปรุงแตง ความใหเดือดรอน ความ
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แปรปรวน แหงทุกข ยอมหลีกไป เมื่อละความประมวลมา ความเปนเหตุ ความเกีย่ วของ
ความกังวล แหงสมุทัย ยอมหลีกไป เมื่อกระทําใหแจงซึง่ ความสลัดออก ความสงัด ความไมมี
เครื่องปรุงแตง ความไมตาย แหงนิโรธยอมหลีกไป เมื่อเจริญความนําออก ความเปนเหตุ ความ
เห็น ความเปนอธิบดีแหงมรรค ยอมหลีกไป เพราะฉะนัน้ ปญญาในความวาธรรมจริง (แต
ละอยาง)จึงเปนสัจจวิวัฏฏญาณ (แตละอยาง) ญาณเปนสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ จิตตวิวัฏฏ
ญาณวิวัฏฏ วิโมกขวิวัฏฏ สัจจวิวัฏฏ พระโยคาวจรเมื่อรูพ รอมยอมหลีกไป เพราะฉะนั้นจึงเปน
สัญญาวิวัฏฏ เมื่อคิดถึงยอมหลีกไป เพราะฉะนั้นจึงเปนเจโตวิวัฏฏ เมื่อรูแจง ยอมหลีกไป
เพราะฉะนั้นจึงเปนจิตตวิวัฏฏเมื่อกระทําญาณยอมหลีกไป เพราะฉะนัน้ จึงเปนญาณวิวัฏฏ เมื่อ
สลัดออกยอมหลีกไป เพราะฉะนั้นจึงเปนวิโมกขวิวัฏฏ ยอมหลีกไปในความวาธรรมจริง เพราะ
ฉะนั้นจึงเปนสัจจวิวัฏฏ ฯ
[๒๕๒] ในขณะแหงมรรคใดมีสัญญาวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคนัน้ ยอมมีเจโตวิวัฏฏ
ในขณะแหงมรรคใดมีเจโตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใด
มีสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีจติ ตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีจิตตวิวัฏฏ
ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ
จิตตวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีญาณวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีญาณวิวัฏฏ ในขณะแหง
มรรคนั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ จิตตวิวัฏฏในขณะแหงมรรคใดมี สัญญาวิวฏั ฏ เจโต
วิวัฏฏ จิตตวิวฏั ฏ ญาณวิวัฏฏในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีวิโมกขวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใด
มีวิโมกขวิวัฏฏในขณะแหงมรรคนั้นยอมมีสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ จิตตวิวัฏฏ ญาณวิวัฏฏ ใน
ขณะแหงมรรคใดมีสัญญาวิวัฏฏ เจโตวิวัฏฏ จิตตวิวัฏฏ ญาณวิวัฏฏ วิโมกขวิวัฏฏ ในขณะแหง
มรรคนั้นยอมมีสัจจวิวัฏฏ ในขณะแหงมรรคใดมีสัจจวิวฏั ฏในขณะแหงมรรคนั้น ยอมมีสัญญา
วิวัฏฏ เจโตวิวฏั ฏ จิตตวิวัฏฏ ญาณวิวัฏฏวิโมกขวิวัฏฏ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความวาธรรมจริง เปนสัจจวิวฏั ฏญาณ ฯ
[๒๕๓] ปญญาในความสําเร็จดวยการกําหนดรูปกาย (ของตน)และจิต (มีฌานเปน
บาท) เขาดวยกัน และดวยสามารถแหงการตั้งไวซึ่งสุขสัญญาและลหุสัญญา เปนอิทธิวิธญาณ
อยางไร ฯ
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ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะและสังขาร
เปนประธาน ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยงิ่ ดวยวิริยะและสังขารเปนประธาน ยอม
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยจิตและสังขารเปนประธาน ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบ
ดวยสมาธิยิ่งดวยวิมังสาและสังขารเปนประธาน ภิกษุนนั้ ยอมอบรมขมจิต ทําใหเปนจิตออน ควร
แกการงาน ในอิทธิบาท ๔ ประการนี้ ครั้นแลวยอมตั้งกายไวในจิตบางตั้งจิตไวในกายบาง
นอมจิตไปดวยสามารถแหงกายบาง นอมกายไปดวยสามารถแหงจิตบาง อธิษฐานจิตดวยสามารถ
แหงกายบาง อธิษฐานกายดวยสามารถแหงจิตบาง ครั้นนอมจิตไปดวยสามารถแหงกาย นอมกาย
ไปดวยสามารถแหงจิตอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงกาย อธิษฐานกายดวยสามารถแหงจิตแลว ยอม
หนวงสุขสัญญาและลหุสัญญาลงในกายอยู เธอมีจิตอันอบรมแลวอยางนั้นบริสุทธิผองแผว ยอม
โนมนอมจิตไปเพื่ออิทธิวิธญาณ เธอยอมแสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได
หลายคนเปนคนเดียวก็ไดทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปไดไม
ติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินไปบนน้าํ ไมแตกเหมือน
เดินไปบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์
มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความสําเร็จดวยการกําหนดรูปกาย(ของตน) และจิต (อันมีฌานเปนบาท)
เขาดวยกัน และดวยสามารถแหงการตั้งไวซึ่งสุขสัญญาและลหุสัญญา เปนอิทธิวิธญาณ ฯ
[๒๕๔] ปญญาในการกําหนดเสียงเปนนิมิตหลายอยาง หรืออยางเดียว ดวยสามารถ
การแผวิตกไป เปนโสตธาตุวิสุทธิญาณอยางไร ฯ
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะและสังขารอันเปน
ประธาน ... ภิกษุนั้นยอมอบรมขมจิต ทําจิตใหออน ควรแกการงาน ในอิทธิบาท ๔ ประการนี้
ครั้นแลวยอมมนสิการถึงเสียงเปนนิมติ แหงเสียงทั้งหลาย แมในที่ไกล แมในที่ใกล แมเปนเสียง
หยาบ แมเปนเสียงละเอียด แมเปนเสียงละเอียดยิ่งนัก ยอมมนสิการถึงเสียงเปนนิมิตแหงเสียง
ทั้งหลายในทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ในทิศเหนือ ในทิศใต แมในทิศอาคเนย แมในทิศพายัพ
แมในทิศอีสาน แมในทิศหรดี แมในทิศเบือ้ งต่ําแมในทิศเบื้องบน ภิกษุนั้นมีจิตอันอบรมแลว
อยางนั้น บริสทุ ธิ์ ผองแผวยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณอันหมดจดแหงโสตธาตุ เธอยอมฟง
เสียงไดทั้ง ๒อยาง คือ ทั้งเสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งในที่ไกลและในที่ใกล ดวยทิพโสตธาตุ
อันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ฯ
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ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดเสียงเปนนิมิตหลายอยางหรืออยางเดียว ดวยสามารถการแผ
วิตกไป เปนโสตธาตุวิสุทธิญาณ ฯ
[๒๕๕] ปญญาในการกําหนดจริยา คือ วิญญาณหลายอยางหรืออยางเดียว ดวยความ
แผไปแหงจิต ๓ ประเภท และดวยสามารถความผองใสแหงอินทรียทั้งหลาย เปนเจโตปริยญาณ
อยางไร ฯ
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะและสังขารอันเปน
ประธาน ... ครั้นแลวยอมรูอยางนีว้ า รูปนี้เกิดขึ้นดวยโสมนัสสินทรีย รูปนี้เกิดขึ้นดวยโทมนัส
สินทรีย รูปนี้เกิดขึ้นดวยอุเบกขินทรียภ ิกษุนั้นมีจิตอันอบรมแลวอยางนัน้ บริสุทธิ์ ผองแผว
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอนื่ ของบุคคลอื่นดวยใจของตน
คือ จิตมีราคะก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รวู า จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวา
จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวา จิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รูวา จิตมีโมหะ หรือจิต
ปราศจากโมหะก็รูวา จิตปราศจากโมหะจิตหดหูก ็รูวา จิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวา จิตฟุงซาน
จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่น
ยิ่งกวาก็รูวา จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวา จิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ
ก็รูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา จิตไมเปนสมาธิจิตหลุดพนก็รูวา จิตหลุดพน
หรือจิตไมหลุดพนก็รวู า จิตไมหลุดพน จิตนอมไปก็รูวา จิตนอมไป หรือจิตไมนอมไปก็รูวา จิต
ไมนอมไป ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดจริยา คือ วิญญาณหลายอยางหรืออยางเดียว ดวยความแผไป
แหงจิต ๓ ประเภท และดวยสามารถความผองใสแหงอินทรียทั้งหลาย เปนเจโตปริยญาณ ฯ
[๒๕๖] ปญญาในการกําหนดธรรมทั้งหลาย อันเปนไปตามปจจัย ดวยสามารถความ
แผไปแหงกรรมหลายอยางหรืออยางเดียว เปนปุพเพนิวาสานุสสติญาณอยางไร ฯ
ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะและสังขารอัน
เปนประธาน ฯลฯ ครั้นแลวยอมรูชัดอยางนี้วา เมื่อสิ่งนีม้ ีสิ่งนี้ก็ยอมมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึง
เกิดขึ้น คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณ
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เปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ
เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตณ
ั หาเพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมี
อุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงมี
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะทุกข โทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอม
มีดวยประการอยางนี้ ภิกษุนนั้ มีจิตอบรมแลวอยางนั้น บริสุทธิ์ ผองแผว ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึง่ บาง สองชาติ
บาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบางสิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง
หาสิบชาติบางรอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัลปเปนอันมากบางตลอด
วิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในชาติโนนเราไดมีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้นไดเสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากชาตินั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็ไดมชี ื่ออยางนี้
มีโคตรอยางนี้มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ ไดเสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ ๆ มีกําหนดอายุ
เพียงเทานี้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดธรรมอันเปนไปตามปจจัยดวยสามารถการแผไปแหงกรรม
หลายอยางหรืออยางเดียว เปนปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯ
[๒๕๗] ปญญาในความเห็นรูปเปนนิมิตหลายอยาง หรืออยางเดียว ดวยสามารถแสง
สวาง เปนทิพจักษุญาณอยางไร ฯ
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยสมาธิยิ่งดวยฉันทะและสังขารอันเปน
ประธาน ฯลฯ ครั้นแลวยอมมนสิการถึงอาโลกสัญญา ตั้งสัญญาวาเปนกลางวัน มีใจเปดเผย
ไมมีอะไรหุมหอ เจริญจิตใหมีแสงสวางวากลางวันฉันใด กลางคืนฉันนั้น กลางคืนฉันใด
กลางวันฉันนัน้ ภิกษุนั้นมีจติ อันอบรมแลวอยางนัน้ บริสุทธิ์ ผองแผว ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ
ญาณในจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลาย เธอยอมเห็นหมูสตั วกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลวประณีต มี
ผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัด
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้หนอประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไปยอมเขาถึง
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อบาย ทุคติ วินิบาตนรก สวนสัตวเหลานีป้ ระกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม
ติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลวประณีต มีผิวพรรณดี มีผิว
พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผู
เปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความเห็นรูป เปนนิมิตหลายอยางหรืออยางเดียว ดวยสามารถแสงสวาง
เปนทิพจักษุญาณ ฯ
[๒๕๘] ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญในอินทรีย ๓ ประการ โดยอาการ ๖๔
เปนอาสวักขยญาณอยางไร ฯ
อินทรีย ๓ ประการเปนไฉน คือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ๑ อัญญินทรีย ๑
อัญญาตาวินทรีย ๑ ฯ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะเทาไร อัญญินทรียยอมถึงฐานะเทาไร
อัญญาตาวินทรียยอมถึงฐานะเทาไร ฯ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะ ๑ คือ โสดาปตติมรรค อัญญินทรียยอมถึง
ฐานะ ๖ คือ โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค
อัญญาตาวินทรียยอมถึงฐานะ ๑ คืออรหัตตผล ฯ
[๒๕๙] ในขณะโสดาปตติมรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมีสัทธินทรียซึ่งมีความ
นอมใจเชื่อเปนบริวาร วิรยิ นิ ทรียมีการประคองไวเปนบริวารสตินทรียม ีความตั้งมั่นเปนบริวาร
สมาธินทรียมีความไมฟุงซานเปนบริวาร ปญญินทรียมีความเห็นเปนบริวาร มนินทรียมีความรูแจง
เปนบริวาร โสมนัสสินทรียมีความยินดีเปนบริวาร ชีวิตินทรียมีความเปนอธิบดีในความสืบตอที่
กําลังเปนไปเปนบริวาร ธรรมทั้งหลายที่เกิดในขณะโสดาปตติมรรค นอกจากรูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐาน
เปนกุศลทั้งหมดนั่นแล ลวนไมมีอาสวะ เปนธรรมเครื่องนําออกเปนธรรมเครื่องใหถึงความไม
สั่งสม เปนโลกุตตระ มีนพิ พานเปนอารมณในขณะโสดาปตติมรรค อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
มีอินทรีย ๘ ประการนี้ซึ่งมีสหชาตธรรมเปนบริวาร มีธรรมอื่น ๆ เปนบริวาร มีธรรมที่อาศัยกัน
เปนบริวารมีธรรมที่ประกอบกันเปนบริวาร เปนสหรคต เกิดรวมกัน เกีย่ วของกัน ประกอบ
ดวยกัน ธรรมเหลานั้นแลเปนอาการและเปนบริวารของอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียนั้น ฯ
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[๒๖๐] ในขณะโสดาปตติผล อัญญินทรียมีสัทธินทรียซึ่งมีความนอมใจเชื่อเปนบริวาร ... ธรรม
ทั้งหลายที่เกิดในขณะโสดาปตติผล ทั้งหมดนั่นแลเปนอัพยากฤต นอกจากรูปที่มีจติ เปนสมุฏฐาน
ลวนไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระมีนิพพานเปนอารมณในขณะโสดาปตติผล อัญญินทรียมีอินทรีย ๘
ประการนี้ซึ่งมีสหชาตธรรมเปนบริวาร ... ธรรมเหลานั้นแลเปนอาการและเปนบริวารของอัญญินทรีย
นั้น ฯ
[๒๖๑] ในขณะสกทาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะสกทคามิผล ฯลฯในขณะอนาคามิ
มรรค ฯลฯ ในขณะอนาคามิผล ฯลฯ
ในขณะอรหัตตมรรค อัญญินทรียมีสัทธินทรียซึ่งมีความนอมใจเชื่อเปนบริวาร ฯลฯ
ชีวิตินทรียมีความเปนอธิบดีในความสืบตอที่กําลังเปนไปเปนบริวารธรรมทั้งหลายที่เกิดในขณะ
อรหัตตมรรค นอกจากรูปทีม่ ีจิตเปนสมุฏฐาน ทั้งหมดนัน่ แลเปนกุศลลวนไมมีอาสวะ เปนธรรม
เครื่องนําออก เปนธรรมเครื่องใหถึงความไมสั่งสม เปนโลกุตตระ มีนพิ พานเปนอารมณ ในขณะ
อรหัตตมรรค อัญญินทรีย ๘ ประการนี้ซึ่งมีสหชาตธรรมเปนบริวาร ... ธรรมเหลานั้น เปนอาการ
และเปนบริวารของอัญญินทรียนั้น ฯ
[๒๖๒] ในขณะอรหัตตผล อัญญาตาวินทรียมีสัทธินทรีย ซึ่งมีความนอมใจเชื่อเปน
บริวาร วิริยนิ ทรียมีการประคองไวเปนบริวาร สตินทรียม ีความตั้งมั่นเปนบริวาร สมาธินทรียมีความ
ไมฟุงซานเปนบริวาร ปญญินทรียมีความเห็นเปนบริวาร มนินทรียมีความรูแจงเปนบริวาร โสมนัส
สินทรียมีความยินดีเปนบริวาร ชีวิตินทรียมีความเปนอธิบดีในการสืบตอ ที่กาํ ลังเปนไป เปนบริวาร
ธรรมทั้งหลายที่เกิดในขณะอรหัตตผล ทั้งหมดนั่นแลเปนอัพยากฤตนอกจากรูปที่มจี ิตเปน
สมุฏฐาน ลวนไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ มีนิพพานเปนอารมณ ในขณะอรหัตตผล อัญญาตาวิน
ทรียมีอินทรีย ๘ ประการนี้ซงึ่ มีสหชาตธรรมเปนบริวารมีธรรมอื่น ๆ เปนบริวาร มีธรรมที่อาศัย
กันเปนบริวาร มีธรรมที่ประกอบกันเปนบริวาร เปนสหรคต เกิดรวมกัน เกี่ยวของกัน ประกอบ
ดวยกันธรรมเหลานั้นแลเปนอาการและเปนบริวารของอัญญาตาวินทรียนั้น อินทรีย ๘ หมวดเหลานี้
รวมเปนอาการ ๖๔ ดวยประการฉะนี้ ฯ
[๒๖๓] คําวา อาสวะ ความวา อาสวะเหลานั้นเปนไฉน อาสวะเหลานั้น คือ
กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
อาสวะเหลานั้นยอมสิ้นไป ณ ที่ไหน ทิฏฐาสวะทั้งสิ้น กามาสวะ ภวาสวะ
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อวิชชาสวะ อันเปนเหตุใหไปสูอบาย ยอมสิ้นไปเพราะโสดาปตติมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไป
ในขณะโสดาปตติมรรคนี้ กามาสวะสวนหยาบ ๆ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ซึ่งตั้งอยูรวมกันกับกามาสวะ
นั้น ยอมสิ้นไปเพราะสกทาคามิมรรคอาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปในขณะสกทาคามิมรรคนี้ กามาสวะ
ทั้งสิ้น ภวาสวะอวิชชาสวะ ซึ่งตั้งอยูรวมกันกับกามาสวะนั้น ยอมสิ้นไปเพราะอนาคามิมรรค
อาสวะเหลานีย้ อมสิ้นไปในขณะอนาคามิมรรคนี้ ภวาสวะ อวิชชาสวะทั้งสิ้น ยอมสิน้ ไปเพราะ
อรหัตตมรรค อาสวะเหลานีย้ อมสิ้นไปในขณะอรหัตตมรรคนี้ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญ ในอินทรีย๓ ประการ โดยอาการ ๖๔ เปน
อาสวักขยญาณ ฯ
[๒๖๔] ปญญาในอรรถวาเปนสิ่งควรกําหนดรู เปนทุกขญาณ ปญญาในอรรถวาเปนสิ่ง
ควรละเปนสมุทยญาณ ปญญาในอรรถวาเปนสิ่งควรทําใหแจง เปนนิโรธญาณ ปญญาในอรรถ
วาเปนสิ่งควรเจริญเปนมรรคญาณ อยางไร ฯ
สภาพบีบคั้น สภาพเดือดรอน สภาพปจจัยปรุงแตง สภาพแปรปรวน สภาพที่ควร
กําหนดรูแหงทุกข สภาพทีป่ ระมวลมา สภาพเปนเหตุ สภาพที่เกีย่ วของสภาพพัวพัน สภาพที่
ควรละแหงสมุทัย สภาพทีส่ ลัดออก สภาพที่สงัดสภาพอันปจจัยไมปรุงแตง สภาพเปนอมตะ
สภาพที่ควรทําใหแจงแหงนิโรธสภาพที่นําออก สภาพทีเ่ ปนเหตุ สภาพที่เห็น สภาพที่เปนอธิบดี
สภาพที่ควรเจริญแหงมรรค ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ปญญาในความกําหนด เปนทุกขญาณ ปญญาในความละ เปนสมุทยญาณ ปญญา
ในความทําใหแจง เปนนิโรธญาณ ปญญาในความเจริญเปนมรรคญาณ ฯ
[๒๖๕] ทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทุกขนิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินี ปฏิปทาญาณ
อยางไร ญาณของทานผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรคนี้ เปนทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทุกข
นิโรธญาณ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ฯ
[๒๖๖] ในญาณเหลานัน้ ทุกขญาณเปนไฉน ฯ
ความรูทั่ว ความรูชัด ความเลือกเฟน ความคนควา ความสอดสองธรรม ความ
กําหนดดี ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ความเปนบัณฑิตความเปนผูฉลาด
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ความเปนผูละเอียด ความแจมแจง ความคิด ความพิจารณา ปญญากวางขวางดังแผนดิน ปญญา
อันทําลายกิเลส ปญญาอันนําไปรอบ ความเห็นแจง ความรูทั่วพรอม ปญญาดังปะฏัก ปญญา
เปนใหญ ปญญาเปนกําลังปญญาดังศาตรา ปญญาดังปราสาท ปญญาเปนแสงสวาง ปญญา
เปนรัศมี ปญญารุงเรือง ปญญาดังรัตนะ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฐิที่ปรารภทุกข
เกิดขึ้น นี้ทานกลาววา ทุกขญาณ ฯ
[๒๖๗] ฯลฯ ปรารภทุกขสมุทัย ฯลฯ ปรารภทุกขนิโรธ ฯลฯ ความรูทั่ว ความรู
ชัด ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฐิ ที่ปรารภทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเกิด
ขึ้น นี้ทานกลาววา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทุกขนิโรธญาณทุกขนิโรธคามินีปฏิทาญาณ ฯ
[๒๖๘] อรรถปฏิสัมภิทาญาณ ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทาญาณ อยางไร ฯ
ญาณในอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทา ญาณในธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทา ญาณในนิรุติ
เปนนิรุตติปฏิสัมภิทา ญาณในปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาปญญาในความตางแหงอรรถ เปน
อรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตาง
แหงนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณ ปฏิสัมภิทาญาณ
ปญญาในความกําหนดอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกําหนดธรรม เปนธรรม
ปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกําหนดนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกําหนด
ปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความหมายอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญา
ในความหมายธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความหมายนิรตุ ิ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ
ปญญาในความหมายปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความเขาไปหมายอรรถ เปน
อรรถ ปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความเขาไปหมายธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณปญญาในความ
เขาไปหมายนิรุติ เปนนิรุติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความเขาไปหมายปฏิภาณ เปนปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในประเภทแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในประเภทแหงธรรม
เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในประเภทแหงนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในประเภท
แหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความปรากฏแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ
ปญญาในความปรากฏแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความปรากฏแหงนิรุติ เปน
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นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความปรากฏแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความ
กระจางแหงอรรถเปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกระจางแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทา
ญาณ ปญญาในความ กระจางแหงนิรุติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความกระจางแหง
ปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความรุงเรืองแหงอรรถเปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ
ปญญาในความรุงเรืองแหงธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความรุงเรืองแหงนิรุติ เปน
นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความรุงเรืองแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาใน
ความประกาศอรรถเปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความประกาศธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทา
ญาณปญญาในความประกาศนิรุติ เปนนิรตุ ติปฏิสัมภิทาญาณ ปญญาในความประกาศปฏิภาณ
เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
ชื่อวาญาณ เพราะอรรถวารูธรรมนั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา อรรถปฏิสัมภิทาญาณ ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทาญาณ ฯ
[๒๖๙] อินทรียปโรปริยัตตญาณของพระตถาคตเปนไฉน ฯ
ในอินทรียปโรปริยัตตญาณนี้ พระตถาคตยอมทรงเห็นสัตวทั้งหลาย ผูมีกิเลสธุลีนอย
ในปญญาจักษุ มีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ มีอินทรียแ กกลามีอินทรียอ อน มีอาการดี มีอาการชั่ว
พึงใหรูแจงไดโดยงาย พึงใหรูแจงไดโดยยากบางพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย
บางพวกมิไดเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ฯ
[๒๗๐] คําวา มีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ มีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ ความวา
บุคคลผูมีศรัทธา เปนคนมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ บุคคล ผูไมมีศรัทธา เปนคนมีกิเลสธุลีมาก
ในปญญาจักษุ บุคคลผูปรารภความเพียรเปนคนมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ บุคคลผูเกียจคราน
เปนคนมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ บุคคลผูมีสติตั้งมั่น เปนคนมีกิเลสธลีนอยในปญญาจักษุ
บุคคลผูมีสติหลงลืม เปนคนมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ บุคคลผูมีจิตตั้งมั่น เปนคนมีกิเลสธุลี
นอยในปญญาจักษุ บุคคลผูมีจิตไมตั้งมั่นเปนคนมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ บุคคลผูมีปญญา
เปนคนมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ บุคคลผูมีปญญาทรามเปนคนมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ ฯ
[๒๗๑] คําวา มีอินทรียแ กกลา มีอินทรียออน ความวาบุคคลผูมีศรัทธา เปนคนมี
อินทรียแกกลา บุคคลผูไมมีศรัทธาเปนคนมีอินทรียออน ... บุคคลผูมีปญญา เปนคนมีอนิ ทรียแกกลา
บุคคลผูมีปญญาทราม เปนคนมีอินทรียออ น ฯ
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[๒๗๒] คําวา มีอาการดี มีอาการชั่ว ความวา บุคคลผูมีศรัทธา เปนคนมีอาการดี
บุคคลผูไมมีศรัทธา เปนคนมีอาการชั่ว ... บุคคลผูมีปญญา เปนคนมีอาการดี บุคคลผูมีปญญาทราม
เปนคนมีอาการชั่ว ฯ
[๒๗๓] คําวา พึงใหรูแจงไดโดยงาย พึงใหรูแจงไดโดยยาก ความวา บุคคลผูมีศรัทธา
เปนคนพึงใหรแู จงไดโดยงาย บุคคลผูไมมีศรัทธา เปนคนพึงใหรูแจงไดโดยยาก บุคคลผูมีปญญา
เปนคนพึงใหรแู จงไดโดยงาย บุคคลผูมีปญญาทราม เปนคนพึงใหรแู จงไดโดยยาก ฯ
[๒๗๔] คําวา บางพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บางพวกมิไดเห็น
ปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ความวา บุคคลผูมีศรัทธา เปนคนมีปกติเห็นปรโลกและโทษ
โดยความเปนภัย บุคคลผูไมมีศรัทธา เปนคนมิไดเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บุคคล
ผูมีปญญา เปนคนมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บุคคลผูมีปญญาทราม เปนคนมิไดเห็น
ปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ฯ
[๒๗๕] ชื่อวาโลก คือ ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก โลกคือภพวิบัติ โลกคือ
สมภพวิบัติ โลกคือภพสมบัติ โลกคือสมภพสมบัติ โลก ๑ คือสัตวทั้งปวงดํารงอยูไ ดเพราะอาหาร
โลก ๒ คือ นามและรูป โลก ๓ คือเวทนา ๓ โลก ๔คืออาหาร ๔ โลก ๕ คือ อุปาทานขันธ ๕
โลก ๖ คือ อายตนะภายใน ๖โลก ๗ คือ ภูมิเปนที่ตั้งวิญญาณ ๗ โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘
โลก ๙ คือ ภพเปนที่อาศัยอยูของสัตว ๙ โลก ๑๐ คือ อายตนะ ๑๐ โลก ๑๒ คือ อายตนะ ๑๒
โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘ ฯ
[๒๗๖] ชื่อวาโทษ คือ กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง อภิสังขารทั้งปวง กรรมอันเปน
เหตุใหสัตวไปสูภพทั้งปวง เปนโทษ ความสําคัญในโลกนี้และโทษนี้วา เปนภัยอันแรงกลา ปรากฏ
แลวดวยประการดังนี้ เหมือนความสําคัญในศัตรูผูเงื้อดาบเขามาจะฆาฉะนั้น พระตถาคตยอม
ทรงรู ทรงเห็น ทรงทราบชัด ทรงแทงตลอดซึ่งอินทรีย ๕ ประการนี้ ดวยอาการ ๕๐ นี้ นี้เปน
อินทรียปโรปริยัตตญาณของพระตถาคต ฯ
[๒๗๗] ญาณในฉันทะเปนที่มานอน และกิเลสอันนอนเนื่องแหงสัตวทั้งหลาย ของ
พระตถาคต เปนไฉน ฯ
ในญาณนี้ พระตถาคตยอมทรงทราบฉันทะเปนที่มานอน กิเลสอันนอนเนื่อง จริต
อธิมุติ ของสัตวทั้งหลาย ยอมทรงทราบชัดภัพพสัตวและอภัพพสัตว ฯ
[๒๗๘] ก็ฉันทะเปนทีม่ านอนของสัตวทั้งหลายเปนไฉน ฯ
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สัตวทั้งหลายเปนผูอาศัยทิฐิในภพก็มี อาศัยทิฐิในความปราศจากภพก็มี ดังนีว้ า
โลกเที่ยงบาง โลกไมเที่ยงบาง โลกมีที่สุดบาง โลกไมมีที่สุดบางชีพอันนั้น สรีระก็อนั นั้นบาง
ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอืน่ บาง สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกบาง สัตวเบื้องหนาแตตาย
แลวยอมไมเปนอีกบาง สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มีบาง สัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดบาง บุคคลไมของแวะสวนที่สุด
ทั้งสองนี้เสียแลว เปนอันไดขันติอันสมควร ในธรรมทั้งหลายอันอาศัยกันคือความมีสิ่งนี้เปน
ปจจัยเกิดขึ้น ฯ
อนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบบุคคลผูเสพกาม ดวยยถาภูตญาณ คือทรงทราบบุคคล
ผูเสพกามวา บุคคลนี้เปนผูหนักในกาม มีกามเปนที่อาศัย นอมใจไปในกาม ทรงทราบบุคคล
ผูเสพเนกขัมมะวา บุคคลนี้เปนผูหนักในเนกขัมมะมีเนกขัมมะเปนทีอ่ าศัย นอมใจไปในเนกขัมมะ
ทรงทราบบุคคลผูเสพพยาบาทวาบุคคลนี้เปนผูหนักในพยาบาท มีพยาบาทเปนที่อาศัย นอมใจไป
ในพยาบาททรงทราบบุคคลผูเสพความไมพยาบาทวา บุคคลนี้เปนผูหนักในความไมพยาบาท
มีความไมพยาบาทเปนที่อาศัย นอมใจไปในความไมพยาบาท ทรงทราบบุคคลผูเสพถีนมิทธะวา
บุคคลนี้เปนผูหนักในถีนมิทธะ มีถีนมิทธะเปนที่อาศัยนอมใจไปในถีนมิทธะ ทรงทราบบุคคล
ผูเสพอาโลกสัญญาวา บุคคลนี้เปนผูหนักในอาโลกสัญญา มีอาโลกสัญญาเปนที่อาศัย นอมใจไป
ในอาโลกสัญญา ฯ
[๒๗๙] ก็กิเลสอันนอนเนื่องของสัตวทั้งหลายเปนไฉน ฯ
กิเลสอันนอนเนื่องของสัตวทั้งหลาย คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจกิ ิจฉานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย กามราคานุสัยของหมูสัตว ยอมนอน
เนื่องในอารมณอันเปนที่รกั ที่ยินดีในโลก ปฏิฆานุสัยของหมูสัตว ยอมนอนเนื่องในอารมณอัน
ไมเปนที่รักทีย่ นิ ดีในโลก อวิชชาตกไปตามในธรรมสองประการนี้ ดังนี้ มานะ ทิฐิ และวิจกิ ิจฉา
ซึ่งตั้งอยูรวมกันกับอวิชชานัน้ ก็พึงเห็นดังนั้น นี้เปนกิเลสอันนอนเนื่องของสัตวทั้งหลาย ฯ
[๒๘๐] ก็จริตของสัตวทั้งหลายเปนไฉน ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิ
สังขาร เปนภูมินอยก็ตาม เปนภูมิมากก็ตาม นี้เปนจริตของสัตวทั้งหลาย ฯ
[๒๘๑] ก็อธิมุติของสัตวทั้งหลายเปนไฉน สัตวทั้งหลายมีอธิมุติเลวก็มี มีอธิมุติ
ประณีตก็มี สัตวทั้งหลายผูมอี ธิมุติเลว ยอมสมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตวผูมีอธิมุติเลวเหมือนกัน
สัตวทั้งหลายผูมีอธิมุติประณีต ยอมสมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตวผมู ีอธิมุติประณีตเหมือนกัน

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 100
แมในอดีตกาล สัตวทั้งหลายผูมีอธิมุติเลว ก็สมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตวผูมีอธิมุติเลวเหมือนกัน
สัตวทั้งหลายผูมีอธิมุติประณีต ก็สมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตวผูมอี ธิมุติประณีตเหมือนกัน แมใน
อนาคตกาล สัตวทั้งหลายผูมอี ธิมุติเลว ก็จักสมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตวผูมีอธิมุติเหมือนกัน
สัตวทั้งหลายผูมีอธิมุติประณีต ก็จดั สมาคมคบหาเขานั่งใกลกะสัตว ผูม ีอธิมุติประณีตเหมือนกัน
นี้เปนอธิมุติของสัตวทั้งหลาย ฯ
[๒๘๒] อภัพพสัตวเปนไฉน สัตวทั้งหลายผูประกอบดวยธรรมเปนเครื่องกั้น คือ
กรรม กิเลส วิบาก เปนผูไมมีศรัทธาไมมีฉันทะ มีปญญาทราม ไมอาจยางเขาสูสัมมัตตนิยาม
ในกุศลธรรมทั้งหลาย เหลานี้
เปนอภัพพสัตว ฯ
[๒๘๓] ภัพพสัตวเปนไฉน สัตวทั้งหลายผูไมประกอบดวยธรรมเปนเครื่องกั้น คือ
กรรม กิเลส วิบาก เปนผูมีศรัทธา มีฉันทะ มีปญญา อาจยางเขาสูสัมมัตตนิยามในกุศลธรรม
ทั้งหลายเหลานี้เปนภัพพสัตว นี้เปนญาณในฉันทะเปนทีม่ านอน และกิเลสอันนอนเนือ่ งแหงสัตว
ทั้งหลาย ของพระตถาคต ฯ
[๒๘๔] ยมกปาฏิหาริยญาณของพระตถาคตเปนไฉน ฯ
ในญาณนี้ พระตถาคตยอมทรงทํายมกปาฏิหาริย ไมสาธารณะดวยหมูพระสาวก คือ
ทอไฟพุงออกจากพระกายเบื้องบน สายน้าํ พุงออกจากพระกายเบื้องลาง ทอไฟพุงออกจากพระกาย
เบื้องลาง สายน้ําพุงออกจากพระกายเบื้องบนทอไฟพุงออกจากพระกายเบื้องหนา สายน้ําพุงออก
จากพระกายเบื้องหลัง ทอไฟพุงออกจากพระกายเบื้องหลัง สายน้ําพุง ออกจากพระกายเบื้องหนา
ทอไฟพุงออกจากพระเนตรเบื้องขวา สายน้ําพุงออกจากพระเนตรเบื้องซาย ทอไฟพุง ออกจากพระ
เนตรเบื้องซาย สายน้ําพุงออกจากพระเนตรเบื้องขวา ทอไฟพุงออกจากชองพระกรรณเบื้องขวา
สายน้ําพุงออกจากชองพระกรรณเบื้องซายทอไฟพุงออกจากชองพระกรรณเบื้องซายสายน้ําพุงออกจาก
ชองพระกรรณเบื้องขวา ทอไฟพุงออกจากชองพระนาสิกเบื้องขวา สายน้ําพุงออกจากชองพระนาสิก
เบื้องซายทอไฟพุงออกจากชองพระนาสิกเบื้องซาย สายน้ําพุงออกจากชองพระนาสิกเบื้องขวา ทอไฟ
พุงออกจากจะงอยพระอังสาเบื้องขวา สายน้ําพุงออกจากจะงอยพระอังสาเบื้องซาย ทอไฟพุงออกจาก
จะงอยพระอังสาเบื้องซาย สายน้ําพุงออกจากจะงอยพระอังสาเบื้องขวา ทอไฟพุงออกจากพระหัตถ
เบื้องขวา สายน้ําพุงออกจากพระหัตถเบื้องซาย ทอไฟพุงออกจากพระหัตถเบื้องซาย สายน้ําพุง
ออกจากพระหัตถเบื้องขวา ทอไฟพุงออกจากพระปรัสเบื้องขวา สายน้ําพุงออกจากพระปรัสเบื้อง
ซาย ทอไฟพุงออกจากพระปรัสเบื้องซาย สายน้ําพุงออกจากพระปรัสเบือ้ งขวา ทอไฟพุงออกจาก
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พระบาทเบื้องขวา สายน้ําพุงออกจากพระบาทเบื้องซาย ทอไฟพุงออกจากพระบาทเบื้องซาย สายน้ํา
พุงออกจากพระบาทเบื้องขวา ทอไฟพุงออกจากพระองคุลี สายน้ําพุงออกจากระหวางพระองคุลี
ทอไฟพุงออกจากระหวางพระองคุลี สายน้ําพุงออกจากพระองคุลี ทอไฟพุงออกจากพระโลมาเสน
หนึ่ง ๆ สายน้ําพุงออกจากพระโลมาเสนหนึง่ ๆ ทอไฟพุงออกจากขุมพระโลมา สายน้ําพุงออก
จากขุมพระโลมา (พระรัศมีแผซานออกจากพระสรีรกายดวยสามารถ) แหงวรรณ ๖ คือ สีเขียว
สีเหลือง สีแดง สีขาวสีแสด สีเลื่อมประภัสสร พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรม พระพุทธนิมิต
ประทับยืนประทับนั่ง หรือทรงไสยาสน พระผูมีพระภาคประทับยืน พระพุทธนิมิตเสด็จจงกรม
ประทับนั่งหรือทรงไสยาสน พระผูมีพระภาคประทับนั่ง พระพุทธนิมิตเสด็จจงกรม ประทับยืน
หรือทรงไสยาสน พระผูมีพระภาคทรงไสยาสนพระพุทธนิมิตเสด็จจงกรม ประทับยืน หรือ
ประทับนั่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมประทับนั่ง หรือทรงไสยาสน พระพุทธนิมิตประทับยืน
พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรม ประทับยืน หรือทรงไสยาสน พระพุทธนิมิตประทับนัง่ พระผูมี
พระภาคประทับยืน ประทับนั่งหรือเสด็จจงกรม พระพุทธนิมิตทรงไสยาสน นี้เปนยมกปาฏิหาริย
ญาณของพระตถาคต ฯ
[๒๘๕] มหากรุณาสมาปตติญาณของพระตถาคตเปนไฉน ฯ
พระผูมีพระภาคทั้งหลายผูตรัสรูแลว ทรงพิจารณาเห็นอยูด วยอาการเปนอันมาก จึง
ทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว คือพระผูมีพระภาคทั้งหลายผูตรัสรูแลว ทรงเห็นอยูวา โลก
สันนิวาสอันไฟติดโชนแลว จึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรง
เห็นอยูว า โลกสันนิวาสยกพลแลว ... โลกสันนิวาสเคลื่อนพลแลว ... โลกสันนิวาสเดินทางผิดแลว ...
โลกอันชรานําเขาไป มิไดยั่งยืน ... โลกไมมีที่ตานทาน ไมเปนใหญ ... โลกไมมีอะไรเปนของตน
จําตองละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ... โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรูจกั อิ่มเปนทาสแหงตัณหา ... โลกสันนิวาส
ไมมีที่ตานทาน ... โลกสันนิวาสไมมีที่เรน ...โลกสันนิวาสไมมีที่พึ่ง ... โลกสันนิวาสไมเปนที่
พึ่งของใคร ... โลกสันนิวาสฟุงซาน ไมสงบ ... โลกสันนิวาสมีลูกศร ถูกลูกศรเปนจํานวนมาก
เสียบแทงแลวใครอื่นนอกจากเราผูจะถอนลูกศรทั้งหลายของโลกสันนิวาสนั้น เปนไมมี ... โลก
สันนิวาสมีความมืดตื้อคืออวิชชาปดกัน้ ไว ถูกใสเขาไปยังกรงกิเลส ใครอื่นนอกจาก เราซึ่งจะแสดง
ธรรมเปนแสงสวางแกโลกสันนิวาสนัน้ เปนไมมี ... โลกสันนิวาสตกอยูในอํานาจอวิชชา เปนผูมืด
อันอวิชชาหุมหอไว ยุงดังเสนดาย พันกันเปนกลุมกอน นุงนังดังหญาปลอง หญามุงกระตาย ไม
ลวงพนสงสาร คือ อบายทุคติและวินิบาต ... โลกสันนิวาสถูกอวิชชามีโทษเปนพิษแทงติดอยูแลว
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มีกิเลสเปนโทษ ... โลกสันนิวาสรกชัฏดวยราคะโทสะและโมหะ ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยสาง
รกชัฏใหแกโลกสันนิวาสนัน้ เปนไมมี ... โลกสันนิวาสถูกกองตัณหาสวมไว ... โลกสันนิวาสถูกขาย
ตัณหาครอบไว ... โลกสันนิวาสถูกกระแสตัณหาพัดไป ... โลกสันนิวาสถูกตัณหาเปนเครื่องคลอง
ไว ... โลกสันนิวาสซานไปเพราะตัณหานุสัย ... โลกสันนิวาสเดือดรอนดวยความเดือดรอน
เพราะตัณหา ...โลกสันนิวาสเรารอนดวยความเรารอนเพราะตัณหา ... โลกสันนิวาสถูกกองทิฐิ
สวมไว ... โลกสันนิวาสถูกขายทิฐิครอบไว ... โลกสันนิวาสถูกกระแสทิฐิพัดไป... โลกสันนิวาส
ถูกทิฐิเปนเครือ่ งคลอง คลองไว ... โลกสันนิวาสซานไปเพราะทิฏฐานุสัย ... โลกสันนิวาสเดือด
รอนดวยความเดือดรอนเพราะทิฏฐิ ... โลกสันนิวาสเรารอนดวยความเรารอนเพราะทิฏฐิ ... โลก
สันนิวาสไปตามชาติ ...โลกสันนิวาสซมซานไปเพราะชรา ... โลกสันนิวาสถูกพยาธิครอบงํา ...โลก
สันนิวาสถูกมรณะห้ําหั่น ... โลกสันนิวาสตกอยูในกองทุกข ... โลกสันนิวาสถูกตัณหาซัดไป
โลกสันนิวาสถูกกําแพงคือชราแวดลอมไว ... โลกสันนิวาสถูกบวงมัจจุคลองไว ... โลกสันนิวาสถูก
ผูกไวดว ยเครื่องผูกเปนอันมาก คือเครื่องผูกคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ กิเลส ทุจริต
ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยแกเครื่องผูกใหแกโลกสันนิวาสนั้น เปนไมมี ... โลกสันนิวาสเดินไป
ตามทางแคบมาก ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยชี้ทางสวางใหแกโลกสันนิวาสนั้น เปนไมมี ... โลก
สันนิวาสถูกความกังวลเปนอันมากพัวพันไวใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยตัดความกังวลใหแกโลก
สันนิวาสนั้น เปนไมมี ...โลกสันนิวาสตกลงไปในเหวใหญ ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยฉุดโลก
สันนิวาสนั้นใหขึ้นพนจากเหว เปนไมมี ... โลกสันนิวาสเดินทางกันดารมาก ใครอื่นนอกจากเราผู
จะชวยใหโลกสันนิวาสนั้นขามพนทางกันดารได เปนไมมี ... โลกสันนิวาสเดินทางไปในสังสารวัฏ
ใหญ ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยใหโลกสันนิวาสนัน้ พนจากสังสารวัฏได เปนไมมี ... โลกสันนิวาส
กลิ้งเกลือกอยูใ นหลมใหญ ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยฉุดโลกสันนิวาสนั้น ใหพนจากหลมได เปน
ไมมี ...โลกสันนิวาสรอนอยูบนเครื่องรอนเปนอันมากถูกไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสครอบงําไว ใครอื่นนอกจากเราผูจะ
ชวยดับไฟเหลานั้นใหแกโลกสันนิวาสนัน้ ไดเปนไมมี ... โลกสันนิวาสทุรนทุราย เดือดรอนเปนนิตย
ไมมีอะไรตานทานตองรับอาชญา ตองทําตามอาชญา ... โลกสันนิวาสถูกผูกดวยเครื่องผูกในวัฏฏะ
ปรากฏอยูที่ตะแลงแกง ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยโลกสันนิวาสนั้นใหหลุดพนไดเปนไมมี ...
โลกสันนิวาสไมมีที่พึ่ง ควรไดรับความกรุณาอยางยิ่ง ใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยตานทานใหแก
โลกสันนิวาสนั้น เปนไมมี ... โลกสันนิวาสถูกทุกขเสียบแทงบีบคั้นมานาน ... โลกสันนิวาสติดใจ
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กระหายอยูเปนนิตย ... โลกสันนิวาสเปนโลกบอด ไมมีจักษุ ... โลกสันนิวาสมีนยั นตาเสื่อมไป ไมมี
ผูนํา... โลกสันนิวาสแลนไปสูทางผิด หลงทางแลว ใครอืน่ นอกจากเราผูจะชวยพาโลกสันนิวาส
นั้นมาสูทางอริยะ เปนไมมี ... โลกสันนิวาสแลนไปสูหวงโมหะใครอื่นนอกจากเราผูจะชวยฉุด
โลกสันนิวาสนั้นใหขึ้นจากหวงโมหะ เปนไมมี ...โลกสันนิวาสถูกทิฐิ ๒ อยางกลุมรุม ... โลก
สันนิวาสปฏิบัติผิดดวยทุจริต ๓ อยาง ...โลกสันนิวาสเต็มไปดวยกิเลสเครื่องประกอบ ถูกกิเลส
เครื่องประกอบ ๔ อยางประกอบไว ... โลกสันนิวาสถูกกิเลสเครื่องรอยกรอง ๔ อยางรอยไว ...
โลกสันนิวาสถือมั่นดวยอุปาทาน ๔ ... โลกสันนิวาสขึ้นสูคติ ๕ ... โลกสันนิวาสกําหนัดอยูดว ย
กามคุณ ๕ ... โลกสันนิวาสถูกนิวรณ ๕ ทับไว ... โลกสันนิวาสวิวาทกันอยูดว ยมูลเหตุวิวาท ๖ อยาง ...
โลกสันนิวาสกําหนัดอยูดว ยกองตัณหา ๖ ...โลกสันนิวาสถูกทิฐิ ๖ กลุมรุมแลว ... โลกสันนิวาส
ซานไปเพราะอนุสัย ๗ ...โลกสันนิวาสถูกสังโยชน ๗ เกีย่ วคลองไว ... โลกสันนิวาสฟูขึ้นเพราะ
มานะ ๗... โลกสันนิวาสเวียนอยูเพราะโลกธรรม ๘ ... โลกสันนิวาสเปนผูดิ่งลงเพราะมิจฉัตตะ ๘ ...
โลกสันนิวาสประทุษรายกันเพราะบุรุษโทษ ๘ ... โลกสันนิวาสมุงรายกันเพราะอาฆาตวัตถุ ๙ ... โลก
สันนิวาสพองขึ้นเพราะมานะ ๙ อยาง ...โลกสันนิวาสกําหนัดอยูเพราะธรรมอันมีตัณหาเปนมูล ๙ ...
โลกสันนิวาสยอมเศราหมองเพราะกิเลสวัตถุ ๑๐ ... โลกสันนิวาสมุงรายกันเพราะอาฆาตวัตถุ ๑๐ ...
โลกสันนิวาสประกอบดวยอกุศลกรรมบถ ๑๐ ... โลกสันนิวาสถูกสังโยชน ๑๐ เกีย่ วคลองไว ...
โลกสันนิวาสเปนผูดิ่งลงเพราะมิจฉัตตะ ๑๐ ... โลกสันนิวาสประกอบดวยมิจฉาทิฐิมีวัตถุ ๑๐ ...
โลกสันนิวาสประกอบดวยสักกายทิฐิมวี ตั ถุ ๑๐... โลกสันนิวาสตองเนิ่นชาเพราะตัณหาเครื่องให
เนิ่นชา ๑๐๘ พระผูมีพระภาคทั้งหลายผูตรัสรูแลว ทรงพิจารณาเห็นวา โลกสันนิวาสถูกทิฐิ ๖๒
กลุมรุมจึงทรงแผพระมหากรุณาไปใหหมูส ัตววา สวนเราเปนผูขามไดแลว แตสัตวโลกยังขาม
ไมได สวนเราเปนผูพนไปแลว แตสัตวโลกยังไมพนไป สวนเราทรมานไดแลว แตสตั วโลกยัง
ทรมานไมได สวนเราสงบแลว แตสัตวโลกยังไมสงบสวนเราเปนผูเบาใจแลว แตสัตวโลกยัง
ไมเบาใจ สวนเราเปนผูดับรอบแลวแตสัตวโลกยังไมดับรอบ ก็เราเปนผูขามไดแลว จะชวยให
สัตวโลกขามไดดวยเราเปนผูพ นไปแลว จะชวยใหสัตวโลกพนไปดวย เราทรมานไดแลว จะชวย
ใหสัตวโลกทรมานไดดว ย เราเปนผูสงบแลว จะชวยใหสัตวโลกสงบดวยเราเปนผูเบาใจแลว
จะชวยใหสัตวโลกเบาใจดวย เราเปนผูดับรอบแลว จะชวยใหสัตวโลกดับรอบดวย พระผูมีพระภาค
ทั้งหลายผูตรัสรูแลว ทรงพิจารณาเห็นดังนีจ้ ึงทรงแผพระมหากรุณาไปในหมูสัตว นี้เปนมหากรุณา
สมาปตติญาณของพระตถาคต ฯ
[๒๘๖] สัพพัญุตญาณของพระตถาคตเปนไฉน ฯ
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ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูสังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งปวง มิไดมี
สวนเหลือ ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้นไมมีเครื่องกั้น ชื่อวาสัพพัญุตญาณ
เพราะอรรถวา รูธรรมสวนอนาคตทั้งหมด ...รูธรรมสวนอดีตทั้งหมด ... รูธรรมสวนปจจุบันทั้ง
หมด ... รูจักษุและรูปทั้งหมดวาอยางนี้ ... รูหูและเสียง ฯลฯ จมูกและกลิ่น ลิ้นและรส กายและ
โผฏฐัพพะใจและธรรมารมณทั้งหมดวาอยางนี้ ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้น
ไมมีเครื่องกั้น ฯ
[๒๘๗] ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูสภาพไมเที่ยง สภาพเปนทุกข สภาพ
เปนอนัตตา ตลอดทั้งหมด ชือ่ วาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวาในญาณนั้นไมมีเครื่องกั้น ... รูสภาพ
ไมเที่ยง สภาพเปนทุกข สภาพเปนอนัตตาแหงรูป ตลอดทั้งหมด ... รูสภาพไมเทีย่ ง สภาพเปน
ทุกข สภาพเปนอนัตตาแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตลอดทั้งหมด ... รูสภาพไมเที่ยง
สภาพเปนทุกข สภาพเปนอนัตตาแหงจักษุ ฯลฯ แหงชราและมรณะ ตลอดทั้งหมด ชื่อวา
อนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้นไมมีเครื่องกั้น ฯ
[๒๘๘] ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูสภาพธรรมที่ควรรูยิ่ง ดวยอภิญญาทั้ง
หมด ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้นไมมีเครื่องกั้น... รูสภาพที่ควรกําหนดรูดวย
ปริญญา ... รูสภาพที่ควรละดวยปหานะ ... รูสภาพที่ควรเจริญดวยภาวนา ... รูสภาพที่ควรทําใหแจง
ดวยสัจฉิกิริยาตลอดทั้งหมด ... รูสภาพที่เปนกองแหงขันธตลอดทั้งหมด ... รูสภาพทีท่ รงไวแหงธาตุ
ตลอดทั้งหมด... รูสภาพเปนที่ตอแหงอายตนะตลอดทั้งหมด ... รูสภาพที่ปจจัยปรุงแตงแหงสังขต
ธรรมตลอดทั้งหมด ... รูสภาพที่ปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรมตลอดทั้งหมด ชื่อวาอนาวรณญาณ
เพราะอรรถวา ในญาณนั้นไมมีเครื่องกั้น ฯ
[๒๘๙] ชือ่ วาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูกุศลธรรมตลอดทั้งหมด ชื่อวา
อนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้น ไมมีเครื่องกั้น ... รูอกุศลธรรม อัพยากตธรรม กามาวจร
ธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม โลกุตตรธรรมตลอดทั้งหมด ... รูสภาพที่ทนไดยากแหงทุกข
สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทัยสภาพเปนที่ดบั แหงนิโรธ สภาพเปนทางแหงมรรค ตลอดทั้งหมด
ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้นไมมีเครื่องกั้น ฯ
[๒๙๐] ชือ่ วาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูสภาพปญญาอันแตกฉานดีในอรรถ
แหงอรรถปฏิสัมภิทา ตลอดทั้งหมด ฯลฯ รูสภาพปญญาอันแตกฉานดีในธรรมแหงธรรมปฏิสัมภิทา
สภาพปญญาอันแตกฉานดีในนิรุตติแหงนิรุตติปฏิสัมภิทา สภาพปญญาอันแตกฉานดีในปฏิภาณปฏิ
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สัมภิทา ตลอดทั้งหมด... รูอนิ ทรียปโรปยัตตญาณ รูญาณในฉันทะอันมานอน และกิเลสอัน
นอนเนื่องของสัตวทั้งหลาย รูยมกปาฏิหาริยญาณ รูมหากรุณาสมาปตติญาณ ตลอดทั้งหมด ชื่อวา
อนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้นไมมีเครื่องกั้น ฯ
[๒๙๑] ชือ่ วาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา รูอารมณที่ไดเห็น ที่ไดฟง ที่ไดทราบ
ที่ไดรูแจง ทีไ่ ดถึง ที่แสวงหา ที่เที่ยวตามหาดวยใจแหงโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
แหงหมูสัตวพรอมทั้งสมณะพราหมณ เทวดาและมนุษย ตลอดทั้งหมด ชื่อวาอนาวรณญาณ
เพราะอรรถวาในญาณนั้นไมมีเครื่องกั้น ฯ
บทธรรมที่พระตถาคตไมทรงเห็นแลว ไมมีในโลกนี้ อนึ่ง
บทธรรมนอยหนึง่ ที่ควรรู พระตถาคตไมทรงรูแลว ไมมี
พระตถาคตทรงทราบยิ่ง ซึ่งธรรมเปนเครื่องนําไปทั้งปวง
เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงเปนพระสมันตจักษุ (ผูทรง
เห็นทั่ว) ฯ
[๒๙๒] คําวา สมนฺตจกฺขุ ความวา ชือ่ วาสมันตจักษุ เพราะอรรถวากระไร ฯ
พระพุทธญาณ ๑๔ คือ ญาณในทุกข ๑ ญาณในทุกขสมุทัย ๑ ญาณในทุกขนิโรธ ๑
ญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ๑ ญาณในอรรถปฏิสัมภิทา ๑ญาณในธรรมปฏิสัมภิทา ๑ ญาณใน
นิรุตติปฏิสัมภิทา ๑ ญาณในปฏิภาณปฏิสัมภิทา ๑ ญาณในความยิ่งและหยอนแหงอินทรีย ๑ ญาณ
ในฉันทะเปนที่มานอนและกิเลสอันนอนเนื่องของสัตวทั้งหลาย ๑ ญาณในยมกปาฏิหาริย ๑ญาณ
ในมหากรุณาสมาบัติ ๑ สัพพัญุตญาณ ๑ อนาวรณญาณ ๑ บรรดาพระพุทธญาณ ๑๔ ประการนี้
พระญาณ ๘ ขางตน เปนญาณทั่วไปดวยพระสาวก พระญาณ ๖ ไมทั่วไปดวยพระสาวก ฯ
[๒๙๓] ชือ่ วาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา สภาพที่ทนไดยากแหงทุกข พระตถาคต
ทรงทราบแลวตลอดทั้งหมด ที่มิไดทรงทราบไมมี ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้น
ไมมีเครื่องกั้น สภาพที่ทนไดยากแหงทุกข พระตถาคตทรงเห็นแลว ทรงรูแจงแลว ทรงทําใหแจง
แลว ทรงถูกตองแลวตลอดทั้งหมดดวยพระปญญา ที่มิไดทรงถูกตองแลวดวยพระปญญาไมมี ...
สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทัย สภาพเปนที่ดบั แหงนิโรธ สภาพเปนทางแหงมรรค สภาพปญญาอัน
แตกฉานดีในอรรถแหงอรรถปฏิสัมภิทา สภาพปญญาอันแตกฉานดีในธรรมแหงธรรมปฏิสัมภิทา
สภาพปญญาอันแตกฉานดีในนิรุตติแหงนิรุตติปฏิสัมภิทา สภาพปญญาอันแตกฉานดีในปฏิภาณแหง
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ปฏิภาณปฏิสัมภิทา พระตถาคตทรงทราบแลว ทรงเห็นแลว ทรงรูแจงแลว ทรงทําใหแจงแลว ทรงถูก
ตองแลวตลอดทั้งหมดดวยดวยพระปญญา ที่มิไดทรงถูกตองแลวดวยพระปญญาไมมี...ญาณในความยิ่ง
และหยอนแหงอินทรีย ญาณในฉันทะอันมานอนและกิเลสอันนอนเนื่องของสัตวทั้งหลาย ญาณใน
ยมกปาฏิหาริย ญาณในมหากรุณาสมาบัตพิ ระตถาคตทรงทราบแลว ทรงเห็นแลว ทรงรูแจงแลว ทรง
ทําใหแจงแลวทรงถูกตองแลวตลอดทั้งหมดดวยพระปญญา ที่มิไดทรงถูกตองดวยพระปญญาไมมี ...
ชื่อวาสัพพัญุตญาณ เพราะอรรถวา อารมณที่ไดเห็น ที่ไดฟงที่ไดทราบ ที่ไดรูแจง ที่ไดถึง
ที่แสวงหา ที่เที่ยวตามหาดวยใจ แหงโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก แหงหมูสัตว
พรอมทั้งสมณะ พราหมณเทวดาและมนุษย พระตถาคตทรงทราบแลว ทรงเห็นแลว ทรงรูแจง
แลว ทรงทําใหแจงแลว ทรงถูกตองแลวตลอดทั้งหมดดวยพระปญญา ที่มิไดทรงถูกตองแลวดวย
พระปญญาไมมี ชื่อวาอนาวรณญาณ เพราะอรรถวา ในญาณนั้นไมมเี ครื่องกั้น ฯ
บทธรรมที่พระตถาคตไมทรงเห็นแลว ไมมีในโลกนี้ อนึ่ง
บทธรรมนอยหนึง่ ที่ควรรู พระตถาคตไมทรงรูแลวไมมี
พระตถาคตทรงทราบยิ่งซึ่งธรรมเปนเครื่องนําไปทั้งปวง เพราะ
ฉะนั้น พระตถาคตจึงเปนพระสมันตจักษุ ฉะนี้แล ฯ
จบญาณกถา ฯ
______
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มหาวรรค ทิฐกิ ถา
[๒๙๔] ที่ตั้งแหงทิฐิเทาไร ความกลุมรุมแหงทิฐิเทาไร ทิฐิเทาไร ความถือผิด
แหงทิฐิเทาไร ความถอนที่ตงั้ แหงทิฐิเปนไฉน ทิฐิคือความลูบคลําดวยความถือผิดเทาไร ฯ
ถามวา ที่ตั้งแหงทิฐิเทาไร ตอบวา ที่ตงั้ แหงทิฐิ ๘ ถามวา ความกลุมรุมแหง
ทิฐิเทาไร ตอบวา ความกลุมรุมแหงทิฐิ ๑๘ ถามวา ทิฐิเทาไร ตอบวาทิฐิ ๑๖ ถามวา
ความถือผิดแหงทิฐิเทาไร ตอบวา ความถือผิดแหงทิฐิ ๑๓๐ถามวา ความถอนที่ตั้งแหงทิฐิ
เปนไฉน ตอบวา โสดาปตติมรรคเปนเครื่องถอนที่ตั้งแหงทิฐิ ฯ
[๒๙๕] คําวา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดเทาไร ตอบวา ทิฐิ คือ
ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งรูปวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ
ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งเวทนา สัญญา สังขารวิญญาณวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปน
ตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วา นัน่
ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ วา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
[๒๙๖] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ซึ่ง จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ วา นั่นของเรานั่นเปนเรา นัน่ เปน
ตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งจักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส
ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส วานั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความ
ลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งจักษุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา วานั่นของเรา นัน่ เปนเรา
นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
[๒๙๗] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งรูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา
รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ทิฐิ
คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งรูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพ
สัญเจตนาธรรมสัญเจตนา วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ ความ
ลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งรูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหาโผฏฐัพพตัณหา ธรรม
ตัณหา วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเราทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือ
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ผิดซึ่งรูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก วา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา
นั่นเปนตัวตนของเราทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งรูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร
รสวิจารโผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
[๒๙๘] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ วา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรานั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือ
ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งปฐวีกสิณ อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นีลกสิณ ปตกสิณ
โลหิตกสิณ โอทาตกสิณอากาสกสิณ วิญญาณกสิณ วา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตน
ของเรา ฯ
[๒๙๙] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ฯลฯน้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร
สมองศีรษะ วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
[๓๐๐] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งจักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ
สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะกายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ
มนายตนะ ธรรมายตนะ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ
ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ
กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่ เปน
ตัวตนของเรา ฯ
[๓๐๑] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งจักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย
ชิวหินทรีย กายินทรีย ชีวิตนิ ทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย วานัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปน
ตัวตนของเรา ฯ
[๓๐๒] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งกามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ
รูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ
ปฐมฌาน ทุตยิ ฌาน ตติยฌานจตุตถฌาน เมตตาเจโตวิมตุ ิ กรุณาเจโตวิมุติ มุทิตาเจโตวิมุติ อุเปกขา
เจโตวิมุติอากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนว
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
[๓๐๓] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซึ่งอวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป
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สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชราและมรณะ วา นัน่ ของเรา นั่นเปน
เรา นั่นเปนตัวตนของเรา ทิฐิ คือความลูบคลําดวยความถือผิดอยางนี้ ฯ
[๓๐๔] ทีต่ ั้งแหงทิฐิ ๘ เปนไฉน แมขนั ธทั้งหลายก็เปนที่ตั้งแหงทิฐิ แมอวิชชา
ผัสสะ สัญญา วิตก อโยนิโสมนสิการ มิตรชั่ว เสียงแตที่อนื่ ทุกอยางเปนที่ตั้งแหงทิฐิ ฯ
ขันธทั้งหลายเปนเหตุ เปนปจจัย ชื่อวาเปนที่ตั้งแหงทิฐิ เพราะอรรถวา เปนที่อาศัย
ตั้งขึ้น แมขันธทั้งหลายก็เปนที่ตั้งแหงทิฐิอยางนี้ ... อวิชชา ...ผัสสะ ... สัญญา ... วิตก ...
อโยนิโสมนสิการ ... มิตรชั่ว เสียงแตที่อื่น ก็เปนเหตุเปนปจจัย ชื่อวาเปนที่ตั้งแหงทิฐิ เพราะ
อรรถวาเปนที่อาศัยตั้งขึ้น แมเสียงแตที่อื่นก็เปนที่ตั้งแหงทิฐิอยางนี้ ที่ตงั้ แหงทิฐิ ๘ เหลานี้ ฯ
[๓๐๕] ความกลุมรุมแหงทิฐิ ๑๘ เปนไฉน ทิฐิ คือ ทิฐิไป ทิฐิรกชัฏ ทิฐิ
กันดาร ทิฐิเปนเสี้ยนหนาม ทิฐิวิบัติ ทิฐิเปนสังโยชน ทิฐิเปนลูกศร ทิฐิเปนสมภพ
ทิฐิเปนเครื่องกังวล ทิฐิเปนเครื่องผูกพัน ทิฐิเปนเหว ทิฐิเปนอนุสัย ทิฐิเปนเหตุให
เดือดรอน ทิฐิเปนเหตุใหเรารอน ทิฐิเปนเครื่องรอยกรองทิฐิเปนเครื่องยึดมั่น ทิฐเิ ปน
เหตุใหถือผิด ทิฐิเปนเหตุใหลูบคลํา ความกลุมรุมแหงทิฐิ ๑๘ เหลานี้ ฯ
[๓๐๖] ทิฐิ ๑๖ เปนไฉน คือ อัสสาททิฐิ ๑ อัตตานุทิฐิ ๑ มิจฉาทิฐิ ๑
สักกายทิฐิ ๑ สัสสตทิฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ ๑ อุจเฉททิฐอิ ันมีสักกายะเปนวัตถุ ๑ อันต
คาหิกทิฐิ ๑ ปุพพันตานุทฐิ ิ ๑ อปรันตานุทฐิ ิ ๑ สังโยชนิกาทิฐิ ๑ ทิฐิอันกางกั้นดวย
มานะวาเปนเรา ๑ ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวาของเรา ๑ ทิฐิอันสัมปยุตดวยอัตตวาทะ ๑ ทิฐิอัน
สัมปยุตดวยโลกวาทะ ๑ ภวทิฐิ ๑ วิภวทิฐิ ๑ ทิฐิ ๑๖เหลานี้ ฯ
[๓๐๗] อัสสาททิฐิ มีความถือผิดดวยอาการเทาไร อัตตานุทิฐิ ...มิจฉาทิฐิ ...
สักกายทิฐิ ... สัสสตทิฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ ... อุจเฉททิฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ ... อันตคาหิก
ทิฐิ ... ปุพพันตานุทิฐิ ... อปรันตานุทิฐิ ... สังโยชนิกาทิฐิ ... ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวาเรา ...
ทิฐอิ ันกางกัน้ ดวยมานะวาของเรา... ทิฐิอันสัมปยุตดวยอัตตวาทะ ... ทิฐิอันสัมปยุตดวยโลก
วาทะ ... ภวทิฐิ ...วิภวทิฐิ มีความถือผิดดวยอาการเทาไร ฯ
[๓๐๘] อัสสาททิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ อัตตานุทิฐิ ... ๒๐ มิจฉาทิฐิ ... ๑๐
สักกายทิฐิ ... ๒๐ สัสสตทิฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ ... ๑๕อุจเฉททิฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ ... ๕
อันตคาหิกทิฐิ ... ๕๐ ปุพพันตานุทิฐิ... ๑๘ อปรันตานุทิฐิ ... ๔๔ สังโยชนิกาทิฐิ ... ๑๘
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ทิฐิอันกางกัน้ ดวยมานะวาเรา ... ๑๘ ทิฐิอนั กางกัน้ ดวยมานะวาของเรา ... ๑๘ ทิฐิอันปฏิสังยุต
ดวยอัตตวาทะ ... ๒๐ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยโลกวาทะ ... ๘ ภวทิฐิ ... ๑๙ วิภวทิฐิ มีความถือผิด
ดวยอาการ ๑๙ ฯ
[๓๐๙] อัสสาททิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เปนไฉน ทิฐิ คือความลูบคลํา
ดวยถือความผิดวา สุขโสมนัสอาศัยรูปใดเกิดขึ้น นีเ้ ปนอัสสาทะ(ความยินดี) แหงรูป ทิฐิไมใช
อัสสาทะ อัสสาทะมิใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึง่ อัสสาทะเปนอยางหนึ่ง ทิฐแิ ละอัสสาทะ นี้
ทานกลาววา อัสสาททิฐิ อัสสาททิฐิเปนมิจฉาทิฐิ เปนทิฐิวิบัติ บุคคลผูประกอบดวยทิฐิ
วิบัตินั้น เปนผูม ีทิฐิวิบัติ บุคคลผูมีทิฐิวิบัติ ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรนั่งใกล ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฐิลามก ทิฐิใด ราคะใด ราคะไมใชทิฐิ ทิฐิไมใชราคะ
ทิฐิเปนอยางหนึ่ง ราคะเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและราคะ นี้ทานกลาววา ทิฐริ าคะ บุคคลผูประกอบ
ดวยทิฐินั้นและราคะนั้น เปนผูยินดีในทิฐริ าคะ ทานที่ใหในบุคคลผูยนิ ดีในทิฐิราคะ เปนทาน
ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทฐิ ิลามก อัสสาททิฐิเปน
มิจฉาทิฐิ บุรุษบุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฐิ มีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกําเนิดสัตวดริ ัจฉาน
อนึ่งบุรุษบุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฐิ สมาทาน กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ใหบริบูรณ
ตามทิฐิ ธรรมทั้งปวง คือ เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจและสังขาร เหลานั้น ยอม
เปนไปเพื่อผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจเพือ่ มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทิฐิลามก เปรียบเหมือนพืชสะเดา พืชบวบขม หรือพืช
น้ําเตาขม ที่เขาฝงลงในแผนดินเปยก อาศัยรสแผนดินและรสน้ํา พืชทั้งปวงนั้นยอมเปนไปเพื่อ
ความเปนของมีรสขม รสปรา ไมเปนสาระ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสะเดาเปน ตนนัน้ มีพืชเลว
ฉันใด บุรุษบุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฐิ ก็ฉันนัน้ เหมือนกันสมาทานกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม ใหบริบูรณตามทิฐิ ธรรมทั้งปวงคือ เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขาร
เหลานั้น ยอมเปนไปเพื่อผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ เพือ่ มิใชประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นมีทฐิ ิลามก อัสสาททิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ทิฐิ
คือ ทิฐิที่ไป ทิฐิรกชัฏ ฯลฯ ทิฐิเปนเหตุใหถือผิดและลูบคลํา ฯ
[๓๑๐] ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา สุขโสมนัส อาศัยเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ จักษุ หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียงกลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ
จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ จักษุสัมผัส
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โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส จักษุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชา
เวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา
ใด เกิดขึ้น นี้เปนอัสสาทะแหงมโนสัมผัสสชาเวทนาทิฐไิ มใชอัสสาทะ อัสสาทะไมใชทิฐิ ...
ทิฐิเปนเหตุใหถือผิดและลูบคลํา ความเกี่ยวของแหงจิตอันทิฐิกลุมรุม เปนมิจฉาทิฐิซึ่งจัดเปน
อัสสาททิฐิ ดวยอาการ ๑๘ นี้ ฯ
[๓๑๑] สังโยชนและทิฐมิ ีอยู สังโยชนแตมิใชทิฐิมีอยู สังโยชนและทิฐิเปน
ไฉน ความลูบคลําดวยสักกายทิฐิ สักกายทิฐิและสีลัพพตปรามาส เหลานี้เปนสังโยชนและ
ทิฐิ สังโยชนแตไมใชทิฐิเปนไฉน กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน มานสังโยชน วิจกิ จิ ฉา
สังโยชน ภวราคสังโยชน อิสสาสังโยชนมัจฉริยสังโยชน อนุสัยสังโยชน อวิชชาสังโยชน
เหลานี้เปนสังโยชนแตมใิ ชทิฐิอัสสาททิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เหลานี้ ฯ
[๓๑๒] อัตตานุทิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ปุถุชนผูไมไดสดับใน
โลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจาไมไดรบั แนะนําในธรรมของพระ
อริยเจา ไมไดเห็นสัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ
ยอมเห็นรูปโดยความเปนตนบาง เห็นตนวามีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง ยอมเห็นเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตนเอง เห็นตนวามีวิญญาณบาง เห็นวิญญาณในตนบาง เห็นตน
ในวิญญาณบาง ฯ
[๓๑๓] ปุถุชนยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นปฐวีกสิณโดยความเปนตน คือ ยอมเห็นปฐวีกสิณ
และตนไมเปนสองวา ปฐวีกสิณอันใด เราก็อันนั้น เราอันใดปฐวีกสิณก็อันนั้น เปรียบเหมือน
เมื่อประทีป น้าํ มันกําลังลุกโพลงอยู บุคคลเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสองวา เปลวไฟอันใด
แสงสวางก็อนั นั้น แสงสวางอันใด เปลวไฟก็อันนัน้ ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนีก้ ฉ็ ันนั้น
เหมือนกันยอมเห็นปฐวีกสิณโดยความเปนตน คือ ยอมเห็นปฐวีกสิณและตนไมเปนสองวา ปฐวี
กสิณอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด ปฐวีกสิณก็อันนั้น ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด
ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุนี้เปน
อัตตานุทิฐิมีรูปเปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ เปนทิฐิวิบัติ บุรษุ บุคคลผูประกอบดวย
อัตตานุทิฐิ ยอมมีคติเปนสอง ฯลฯเหลานี้เปนสังโยชน แตมิใชทิฐิ ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นอาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นีลกสิณ ปตกสิณ
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โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ โดยความเปนตน คือ ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสองวา
โอทาตกสิณอันใด เราก็อันนัน้ เราอันใดโอทาตกสิณก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ํามัน
กําลังลุกโพลงอยู บุคคลเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสองวา เปลวไฟอันใด แสงสวางก็อันนัน้
แสงสวางอันใด เปลวไฟก็อนั นั้น ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกันฯลฯ ยอม
เห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสอง ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฐิไมใชวตั ถุ วัตถุ
ไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่งทิฐแิ ละวัตถุนี้เปนอัตตานุทิฐิมีรูปเปนวัตถุ
ที่ ๑ อัตตานุทฐิ ิเปนมิจฉาทิฐิ เปนทิฐิวิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ บุคคล
ยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางนี้ ฯ
[๓๑๔] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีรูปอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน
เขามีความเห็นอยางนีว้ า นีแ้ ลเปนตัวตนของเรา แตตัวตนของเรานี้นนั้ มีรูปดวยรูปนี้ ดังนี้ ชื่อวา
ยอมเห็นตนวามีรูป เปรียบเหมือนตนไมมเี งา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนีว้ า นี่ตนไม นี่เงา
ตนไมเปนอยางหนึ่งเงาเปนอยางหนึ่ง แตตน ไมนี้นนั้ แลมีเงาดวยเงานี้ ดังนี้ ชื่อวา ยอมเห็น
ตนไมวามีเงา ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็น เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นีแ้ ลเปนตัวตนของเรา แตตัวตน
ของเรานี้นั้นมีรูปดวยรูปนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนวามีรูป ทิฐิคือ ความลูบคลําดวยความถือผิด
ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่งวัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐแิ ละวัตถุ นี้เปน
อัตตานุทิฐิ มีรูปเปนวัตถุที่ ๒ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใช
ทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีรปู อยางนี้ ฯ
[๓๑๕] ปุถุชนยอมเห็นรูปในตนอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณโดยความเปนตน
เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนนี้มีรูปเชนนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็น
รูปในตน เปรียบเหมือนดอกไมมีกลิ่นหอมบุรุษพึงพูดถึงดอกไมนนั้ อยางนีว้ า นี้ดอกไม นี้กลิ่น
หอม ดอกไมอยางหนึ่งกลิ่นหอมอยางหนึง่ แตกลิ่นหอมนี้นั้นแลมีอยูในดอกไมนี้ ดังนี้ ชื่อวา
ยอมเห็นกลิ่นหอมในดอกไม ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เขายอมมีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของ
เรา ก็แลในตัวตนนี้มีรูปเชนนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นรูปในตน ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความ
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ถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิฯลฯ นีเ้ ปนอัตตานุทิฐมิ ีรูปเปนวัตถุที่ ๓ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ
ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นรูปในตนอยางนี้ ฯ
[๓๑๖] ปุถุชนยอมเห็นตนในรูปอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณโดยความเปนตน
เขามีความเห็นอยางนีว้ า นีแ้ ลเปนตัวตนของเรา แตตัวตนของเรานี้นนั้ มีอยูในรูปนี้ ดังนี้ ชื่อวา
ยอมเห็นตนในรูป เปรียบเหมือนแกวมณีทใี่ สไวในขวด บุรุษพึงพูดถึงแกวมณีนนั้ อยางนี้วา นีแ้ กว
มณี นี้ขวด แกวมณีเปนอยางหนึ่ง ขวดเปนอยางหนึ่ง แตแกวมณีนนี้ ั้นแลมีอยูในขวดนี้ ดังนี้ชื่อวา
ยอมเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนีก้ ็ฉนั นั้นเหมือนกัน ยอมเห็นเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วานีแ้ ลเปนตัวตนของเรา แตตัวตน
ของเรานี้นั้นแลมีอยูในรูปนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนในรูป ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด
ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุนี้เปน
อัตตานุทิฐิ มีรูปเปนวัตถุที่ ๔ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ
ปุถุชนยอมเห็นรูปในตนอยางนี้ ฯ
[๓๑๗] ปุถุชนยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตนอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นจักขุสัมผัสสชาเวทนา ... มโนสัมผัสสชาเวทนา โดย
ความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเวทนาและตนไมเปนสองวามโนสัมผัสสชาเวทนาอันใด
เราก็อันนั้นเราอันใด มโนสัมผัสสชาเวทนาก็อันนั้นเปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ํามันลุกโพลง
อยู บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสองวา เปลวไฟอันใดแสงสวางก็อันนั้น แสง
สวางอันใด เปลวไฟก็อนั นั้นฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็นมโน
สัมผัสสชาเวทนาโดยความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเวทนาและตนไมเปนสองวา มโน
สัมผัสสชาเวทนาอันใดเราก็อันนั้น เราอันใด มโนสัมผัสสชาเวทนาก็อนั นั้น ทิฐิ คือ ความลูบ
คลําดวยความถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่งวัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและ
วัตถุ นี้เปนอัตตานุทิฐิมีเวทนาเปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน
แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตนอยางนี้ ฯ
[๓๑๘] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีเวทนาอยางไร ฯ
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บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูป โดยความ เปนตน
เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรานี้นั้นแลมีเวทนาดวยเวทนานี้
ดังนี้ชื่อวาเห็นตนวามีเวทนา เปรียบเหมือนตนไมมีเงาบุรษุ พึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา นี้ตนไม
นี้เงา ตนไมเปนอยางหนึ่ง เงาเปนอยางหนึง่ แตวาตนไมนี้นั้นแลมีเงาดวยเงานี้ ดังนี้ ชือ่ วายอม
เห็นตนไมมีเงาฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ
รูป โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วา นีแ้ ลเปนตัวตนของเรา แตตัวตนของเรานี้นั้นแล
มีเวทนาดวยเวทนานี้ ดังนี้ ชือ่ วายอมเห็นตนวามีเวทนา ทิฐิ คือความลูบคลําดวยความถือผิด
ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่งวัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐแิ ละวัตถุนี้เปน
อัตตานุทิฐิมีเวทนาเปนวัตถุที่ ๒ อัตตานุทฐิ ิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ
ปุถุชนยอมเห็นตนวามีเวทนาอยางนี้ ฯ
[๓๑๙] ปุถุชนยอมเห็นเวทนาในตนอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูป โดยความเปนตน
เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็และในตัวตนนี้มเี วทนานี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็น
เวทนาในตน เปรียบเหมือนดอกไมมีกลิ่นหอมบุรุษพึงพูดถึงดอกไมนนั้ อยางนีว้ า นีด้ อกไม นี้
กลิ่นหอม ดอกไมเปนอยางหนึ่งกลิ่นหอมเปนอยางหนึ่ง แตกลิ่นหอมมีอยูในดอกไมนี้ ดังนี้
ชื่อวายอมเห็นกลิ่นหอมในดอกไม ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ยอมเห็น
สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป โดยความเปนตน เขามีความเห็นอยางนี้วานี้แลเปนตัวตนของเรา
ก็แลในตัวตนนี้มีเวทนา ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นเวทนาในตนทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด
ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ฯลฯนี้เปนอัตตานุทิฐิมีเวทนาเปนวัตถุที่ ๓ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉา
ทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นเวทนาในตนอยางนี้ ฯ
[๓๒๐] ปุถุชนยอมเห็นตนในเวทนาอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นสัญญา สังขาร วิญญาณ รูปโดยความเปนตน
เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรานี้นั้นแลมีอยูในเวทนานี้ ดังนี้
ชื่อวายอมเห็นตนในเวทนา เปรียบเหมือนฯลฯ ชื่อวายอมเห็นแกวมณีในขวด ฉันใด บุคคล
บางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ... ชื่อวา ยอมเห็นตนในเวทนา ทิฐิ คือความลูบคลําดวย
ความถือผิดทิฐิไมใชวตั ถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึง่ วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐแิ ละ
วัตถุนี้เปนอัตตานุทิฐิมีเวทนาเปนวัตถุที่ ๔ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน
แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนในเวทนาอยางนี้ ฯ
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[๓๒๑] ปุถุชนยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตนอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นจักขุสัมผัสสชาสัญญา ... มโนสัมผัสสชาสัญญา โดย
ความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาสัญญาและตนไมเปนสองวามโนสัมผัสสชาสัญญาอันใด
เราก็อันนั้น เราอันใด มโนสัมผัสสชาสัญญาก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมือ่ ประทีปน้ํามันลุกโพลง
อยู บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสอง ... ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือน
กัน ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาสัญญาและตนไมเปนสองวา มโนสัมผัสสชาสัญญาอันใด เราก็อันนั้น
เราอันใด มโนสัมผัสสชาสัญญาก็อันนั้น ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด ทิฐิไมใชวัตถุ
วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่งนี้เปนอัตตานุทิฐิ มีสัญญาเปนวัตถุที่ ๑
อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นสัญญาโดย
ความเปนตนอยางนี้ ฯ
[๓๒๒] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีสัญญาอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความเปนตน
เขามีความเห็นอยางนีว้ า นีแ้ ลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรานี้นั้นแลมีสัญญาดวยสัญญานี้
ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนวามีสัญญา เปรียบเหมือนตนไมมีเงา ... ชื่อวายอมเห็นตนไมวามีเงา ฉันใด
บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความเปน
ตน ... นี้เปนอัตตานุฐิทิมีสัญญาเปนวัตถุ ๒ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปน
สังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีสัญญาอยางนี้ ฯ
[๓๒๓] ปุถุชนยอมเห็นสัญญาในตนอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความเปนตน
เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนนี้มีสัญญานี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็น
สัญญาในตน เปรียบเหมือนดอกไมมีกลิ่นหอม ...ชื่อวายอมเห็นกลิ่นหอมในดอกไม ฉันใด บุคคล
บางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความเปนตน ...
นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสัญญาเปนวัตถุที่ ๓ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน
แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นสัญญาในตนอยางนี้ ฯ
[๓๒๔] บุคคลยอมเห็นตนในสัญญาอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา โดยความเปนตน
เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้เปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรานี้นั้นแลมีอยูในสัญญานี้ ดังนี้
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ชื่อวายอมเห็นตนในสัญญา เปรียบเหมือนแกวมณีที่เขาใสไวในขวด ... ชื่อวายอมเห็นแกวมณีใน
ขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็นสังขาร วิญญาณ รูป เวทนา
โดยความเปนตน ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสัญญาเปนวัตถุที่ ๔ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ
เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนในสัญญาอยางนี้ ฯ
[๓๒๕] ปุถุชนยอมเห็นสังขารโดยความเปนตนอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นจักขุสัมผัสสชาเจตนา ... มโนสัมผัสสชาเจตนา โดย
ความเปนตน คือ ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเจตนาและตนไมเปนสองวามโนสัมผัสสชาเจตนาอันใด
เราก็อันนั้น เราอันใด มโนสัมผัสสชาเจตนาก็อันนั้นเปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ํามันกําลังลุกโพลง
อยู บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและแสงสวางไมเปนสอง ... ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้
เหมือนกัน ยอมเห็นมโนสัมผัสสชาเจตนาโดยความเปนตน ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสังขารเปนวัตถุ
ที่ ๑ อัตตานุทฐิ ิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถชุ นยอมเห็นสังขาร
โดยความเปนตนอยางนี้ ฯ
[๓๒๖] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีสังขารอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดยความเปนตน
เขามีความเห็นอยางนีว้ า นีแ้ ลเปนตัวตนของเรา แตตัวตนของเรานี้นนั้ แลมีสังขารดวยสังขารนี้
ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนมีสังขาร เปรียบเหมือนตนไมมีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้ ... ดังนี้
ชื่อวายอมเห็นวาตนไมมเี งาฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็นวิญญาณ รูป
เวทนาสัญญา โดยความเปนตน ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสังขารเปนวัตถุที่ ๒ อัตตานุทิฐิเปน
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีสังขารอยางนี้ ฯ
[๓๒๗] ปุถุชนยอมเห็นสังขารในตนอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดยความเปนตน
เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนนี้มีสังขารเหลานี้ ดังนี้ ชือ่ วายอม
เห็นสังขารในตนเปรียบเหมือนดอกไมมกี ลิ่นหอม ... ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนีก้ ็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเห็นวิญญาณ รูปเวทนา สัญญา โดยความเปนตน ... นี้เปนอัตตานุทิฐิมสี ังขาร
เปนวัตถุที่ ๓ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็น
สังขารในตนอยางนี้ ฯ
[๓๒๘] ปุถุชนยอมเห็นตนในสังขารอยางไร ฯ
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บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดยความเปนตน
เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรานี้นั้นแลมีอยูในสังขารนี้ ดังนี้
ชื่อวายอมเห็นตนในสังขาร เปรียบเหมือนแกวมณีที่เขาใสไวในขวด ... ชื่อวาเห็นแกวมณีในขวด
ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็นวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา โดย
ความเปนตน ...นี้เปนอัตตานุทิฐิมีสังขารเปนวัตถุที่ ๔ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้
เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนในสังขารอยางนี้ ฯ
[๓๒๙] ปุถุชนยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตนอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นจักขุวญ
ิ ญาณ ... มโนวิญญาณ โดยความเปนตน คือ
ยอมเห็นมโนวิญญาณและตนไมเปนสองวา มโนวิญญาณอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด มโน
วิญญาณก็อนั นั้น เปรียบเหมือนประทีปน้าํ มันอันลุกโพลงอยู บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและ
แสงสวางไมเปนสอง ... ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนีก้ ็ฉนั นั้นเหมือนกัน ยอมเห็นมโนวิญญาณ
โดยความเปนตน... นี้เปนอัตตานุทิฐิมีวิญญาณเปนวัตถุที่ ๑ อัตตานุทฐิ ิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้
เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตนอยางนี้ ฯ
[๓๓๐] ปุถุชนยอมเห็นตนวามีวิญญาณอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขารโดยความเปนตน เขามี
ความเห็นอยางนี้วา นีแ้ ลเปนตัวตนของเราแตวาตัวตนของเรานี้นั้นแลมีวิญญาณดวยวิญญาณนี้
ดังนี้ ชื่อวายอมเห็นตนวามีวญ
ิ ญาณ เปรียบเหมือนตนไมมีเงา ... ชื่อวายอมเห็นตนไมวามีเงา ฉันใด
บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดยความเปนตน
นี้เปนอัตตานุทิฐิมีวิญญาณเปนวัตถุที่ ๒ อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน
แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีวิญญาณอยางนี้ ฯ
[๓๓๑] ปุถุชนยอมเห็นวิญญาณในตนอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดยความเปนตน เขา
มีความเห็นอยางนี้วา นีแ้ ลเปนตัวตนของเรา ก็แลในตัวตนนี้มีวิญญาณนี้ ดังนี้ ชื่อวายอมเห็น
วิญญาณในตน เปรียบเหมือนดอกไมมกี ลิ่นหอม... ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน
ยอมเห็นรูป เวทนาสัญญา สังขาร โดยความเปนตน ... นีเ้ ปนอัตตานุทิฐมิ ีวิญญาณเปนวัตถุที่ ๓
อัตตานุทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิปุถุชน ยอมเห็นวิญญาณใน
ตนอยางนี้ ฯ
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[๓๓๒] ปุถุชนยอมเห็นตนในวิญญาณอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดยความเปนตน เขามี
ความเห็นอยางนี้วา นีแ้ ลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรานี้นั้นแลมีอยูในวิญญาณนี้ ดังนี้
ชื่อวายอมเห็นตนในวิญญาณ เปรียบเหมือนแกวมณีทเี่ ขาใสไวในขวด ... ชื่อวายอมเห็นแกวมณีใน
ขวด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร โดย
ความเปนตน นี้เปนอัตตานุทิฐิมีวิญญาณเปนวัตถุที่ ๔ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชนแตไมใชทิฐิ
ปุถุชนยอมเห็นตนในวิญญาณอยางนี้ อัตตานุทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ
[๓๓๓] มิจฉาทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๒ เปนไฉน ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดแหงมิจฉาทิฐิอนั กลาวถึงวัตถุอยางนี้วา ทานที่
ใหแลวไมมีผล ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทฐิ ิ ทิฐิเปนอยางหนึ่งวัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐแิ ละ
วัตถุ นี้เปนมิจฉาทิฐิมีวัตถุผิดที่ ๑ มิจฉาทิฐิเปนทิฐวิ ิบัติ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดแหงมิจฉาทิฐิอันกลาวถึงวัตถุอยางนี้วา ยัญที่บูชาแลว
ไมมีผล ฯลฯ การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วไมมี โลกนีไ้ มมี โลกหนา
ไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูผุดเกิดขึน้ ก็ไมมี สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้
และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวสั่งสอนประชุมชนใหรูตาม ไมมีในโลก ทิฐิไมใชวัตถุ
วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง วัตถุเปนอยางหนึ่ง ทิฐิและวัตถุ นี้เปนมิจฉาทิฐิมีวัตถุ ๑๐
มิจฉาทิฐิเปนทิฐิวิบัติ ฯลฯ บุรุษบุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฐิ ยอมมีคติเปน ๒ ฯลฯ เหลานี้
เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ มิจฉาทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๐ เหลานี้ ฯ
[๓๓๔] สักกายทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ
ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ มิไดเห็นพระอริยะเจา ไมฉลาดในธรรมของพระ
อริยะเจา ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะเจา ไมไดเห็นสัปบุรุษไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ
ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ ยอมเห็นรูปโดยความเปนตนบาง เห็นตนวามีรปู บาง เห็นรูป
ในตนบาง เห็นตนในรูปบางยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตนบาง
เห็นตนวามีวญ
ิ ญาณบาง เห็นตนในวิญญาณบาง เห็นวิญญาณในตนบาง ฯ
ปุถุชนยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นปฐวีกสิณ ฯลฯ โอทาตกสิณโดยความเปนตน คือ
ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสองวา โอทาตกสิณอันใด เราก็อันนัน้ เราอันใด โอทาต
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กสิณก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ํามันลุกโพลงอยู ฯลฯ ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นโอทาตกสิณโดยความเปนตน ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือ
ผิด ฯลฯ นี้เปนสักกายทิฐิมรี ูปเปนวัตถุที่ ๑ สักกายทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน
แตมิใชทิฐิ ปุถชุ นยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางนี้ ฯลฯ สักกายทิฐมิ ีความถือผิดดวยอาการ ๒๐
เหลานี้ ฯ
[๓๓๕] สัสสตทิฐิมีสักกายทิฐิเปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕เปนไฉน ฯ
ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยะเจา ... ไมไดรับแนะนําในธรรมของ
สัปบุรุษ ยอมเห็นตนวามีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง เห็นตนในรูปบางเห็นตนวามีเวทนาบาง
เห็นตนวามีสญ
ั ญาบาง เห็นตนวามีสังขารบาง เห็นตนวามีวิญญาณบาง เห็นวิญญาณในตนบาง
เห็นตนในวิญญาณบาง ฯ
ปุถุชนยอมเห็นตนวามีรปู อยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน
เขามีความเห็นอยางนี้วา นี้แลเปนตัวตนของเรา แตวาตัวตนของเรานี้นั้นแล มีรูปดวยรูปนี้ ดังนี้
ชื่อวายอมเห็นตนวามีรูป เปรียบเหมือนตนไมมีเงา บุรุษพึงพูดถึงตนไมนั้นอยางนี้วา นี้ตนไม นีเ้
งา ตนไมเปนอยางหนึ่ง เงาเปนอยางหนึ่ง แตวาตนไมนนี้ ั้นแล มีเงาดวยเงานี้ ดังนี้ ชือ่ วายอม
เห็นตนไมวามีเงา ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็นเวทนา... โดยความ
เปนตน นีเ้ ปนสัสสตทิฐิอันมีสักกายทิฐิเปนวัตถุที่ ๑ สัสสตทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้
เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ปุถุชนยอมเห็นตนวามีรูปอยางนี้ ฯลฯ สัสสตทิฐิอันมีสักกายทิฐิ
เปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕เหลานี้ ฯ
[๓๓๖] อุจเฉททิฐิอันมีสักกายเปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕เปนไฉน ฯ
ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยะเจา ... ไมไดรับแนะนําในธรรมของ
สัปบุรุษ ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน เห็นเวทนาโดยความเปนตนเห็นสัญญาโดยความเปนตน
เห็นสังขารโดยความเปนตน เห็นวิญญาณโดยความเปนตน ฯ
ปุถุชนยอมเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นปฐวีกสิณ ฯลฯ โอทาตกสิณโดยความเปนตน คือ
ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสองวา โอทาตกสิณอันใด เราก็อันนัน้ เราอันใด โอทาตกสิณ
ก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ํามันลุกโพลงอยู ฯลฯ นี้เปนอุจเฉทิฐิอันมีสักกกายทิฐิ
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เปนวัตถุที่ ๑ อุจเฉททิฐิเปนมิจฉาทิฐิฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตมใิ ชทฐิ ิ ปุถุชนยอมเห็น
รูปโดยความเปนตนอยางนี้ ฯลฯ อุจเฉททิฐิอันมีสักกายเปนวัตถุ มีความถือผิดดวยอาการ ๑๕
เหลานี้ ฯ
[๓๓๗] อันตคาหิกทิฐมิ ีความถือผิดดวยอาการ ๕๐ เปนไฉน ฯ
ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกเที่ยง โลกไมเที่ยง โลกมีทสี่ ุด โลกไมมีที่สุด ชีพอันนั้น
สรีระก็อันนั้น ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอืน่ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก สัตวเบื้อง
หนาแตตายแลว ยอมเปนอีก ยอมไมเปนอีกก็มี สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หา
มิไดยอมไมเปนอีกก็หามิได ยอมถือผิดดวยอาการเทาไร ฯ
ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกเที่ยง ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ ฯ
[๓๓๘] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกเที่ยง ยอมถือผิดดวยอาการ ๕เปนไฉน ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนโลกและเปนของเทีย่ ง ทิฐินั้นถือ
เอาที่สุดเชนนัน้ เพราะฉะนัน้ จึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐไิ มใชวัตถุวัตถุไมใชทิฐิ ทิฐแิ ละ
วัตถุ นี้เปนทิฐทิ ี่ถือเอาที่สุดวาโลกเที่ยงที่ ๑ อันตคาหิกทิฐเิ ปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสัง
โยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาเปนโลกและเปนของเที่ยง ฯลฯ
สัญญาเปนโลกและเปนของเที่ยง ฯลฯ สังขารเปนโลกและเปนของเทีย่ ง ฯลฯ วิญญาณเปนโลก
และเปนของเที่ยง ฯลฯ ทิฐนิ ั้นถือเอาที่สุด เชนนัน้ เพราะฉะนัน้ จึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ
ทิฐิไมใชวัตถุ ... นี้เปนทิฐิที่ถอื เอาที่สุดวาโลกเที่ยงที่ ๕ อันตคาหิกทิฐเิ ปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ
เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกเที่ยงยอมถือผิดดวยอาการ ๕
เหลานี้ ฯ
[๓๓๙] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไมเทีย่ ง ยอมถือผิดดวยอาการ ๕เปนไฉน ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนโลกและเปนของไมเที่ยง ทิฐินนั้
ถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ นี้เปนทิฐทิ ี่ถือเอาที่สุดวาโลก
ไมเที่ยงที่ ๑ อันตคาหิกทิฐเิ ปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯลฯ ทิฐิ
คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาเปนโลกและเปนของไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาเปนโลก
และเปนของไมเที่ยง ฯลฯ สังขารเปนโลกและเปนของไมเที่ยง วิญญาณเปนโลกและเปนของไม
เที่ยง ทิฐินนั้ ถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อนตคาหิกทิฐิ อันตคาหิกทิฐเิ ปนมิจฉา
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ทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไมเที่ยง ยอมถือผิด
ดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ
[๓๔๐] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกมีที่สดุ ยอมถือผิดดวยอาการ ๕เปนไฉน ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําสีเขียวแผไปสูโอกาสนิดหนอย เขามีความเห็นอยางนี้วา
โลกนี้มีที่สุดกลม ดังนี้ เขาจึงมีความสําคัญวาโลกมีที่สุด ทิฐิ คือความลูบคลําดวยความถือผิด
วา ที่ที่แผไปนัน้ เปนวัตถุและเปนโลก เครื่องที่แผไปนั้นเปนตนและเปนโลก ทิฐินั้นถือเอาที่สุด
เชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาอันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ทิฐิเปนอยางหนึ่ง
วัตถุเปนอยางหนึ่งทิฐแิ ละวัตถุ นี้เปนทิฐิอนั ถือเอาที่สุดวาโลกมีที่สุดที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิเปน
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําสีเหลืองแผไป
ทําสีแดงแผไป ทําสีขาวแผไป ทําแสงสวางแผไป สูโอกาสนิดหนอย เขามีความคิดอยางนีว้ า
โลกนี้มีที่สุดกลม ดังนี้ เขาจึงมีความสําคัญวาโลกมีที่สุดทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิด
วา ที่ที่แผไปนัน้ เปนวัตถุและเปนโลก เครื่องที่แผไปนั้นเปนตนและเปนโลก ทิฐินั้นถือเอาที่สุด
เชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาอันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกมีที่สุด ยอมถือ
ผิดดวยอาการ ๕เหลานี้ ฯ
[๓๔๑] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไมมที ี่สุด ยอมถือผิดดวยอาการ ๕เปนไฉน ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําสีเขียวแผไปสูโอกาสอันกวาง เขามีความเห็นอยางนี้วา
โลกนี้ไมมีที่สุด หาที่สุดมิได ดังนี้ จึงมีความสําคัญวาโลกไมมีที่สุด ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวย
ความถือผิดวา ที่ที่แผไปนั้นเปนวัตถุและเปนโลกเครื่องที่แผไปนั้นเปนตนและเปนโลก ทิฐินั้น
ถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปน
ทิฐิอันถือเอาที่สุดวาโลกไมมที ี่สุดที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน
แตไมใชทิฐิ ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําสีเหลือง ทําสีแดง ทําสีขาว ทําแสงสวางแผไปสูโอกาส
อันกวาง เขามีความเห็นอยางนี้วา โลกนี้ไมมีที่สุด หาทีส่ ุดมิไดดังนี้ เขาจึงมีความสําคัญวา โลก
ไมมีที่สุด ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ที่ที่แผไปนั้นเปนวัตถุและเปนโลก เครื่องที่แผ
ไปนั้นเปนตนและเปนโลกทิฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนัน้ เพราะฉะนัน้ จึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ
ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไมมีที่สุด ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ
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[๓๔๒] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพอันนัน้ สรีระก็อันนัน้ ยอมถือผิดดวยอาการ ๕
เปนไฉน ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนชีพและสรีระ ชีพอันใด สรีระก็
อันนั้น ทิฐนิ ั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐทิ ิฐิไมใชวัตถุ วัตถุ
ไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้นที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิเปน
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้สังโยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิคือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนา
เปนชีพและเปนสรีระ สัญญาเปนชีพและเปนสรีระ สังขารเปนชีพและเปนสรีระ วิญญาณเปนชีพ
และเปนสรีระชีพอันใด สรีระก็อันนั้น ทิฐนิ ั้นถือเอาที่สุดเชนนัน้ เพราะฉะนัน้ จึงชื่อวาอันต
คาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ
[๓๔๓] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น ยอมถือผิดดวยอาการ ๕
เปนไฉน ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปเปนสรีระ ไมใชชีพ รูปนั้นเปนสรีระ
ชีพเปนอยางหนึ่ง สรีระเปนอยางหนึ่ง ทิฐนิ ั้นถือเอาที่สุดเชนนัน้ เพราะฉะนัน้ จึงชื่อวา อันต
คาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ...นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพเปนอื่น สรีระก็เปน
อื่นที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทฐิ ิ ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาเปนสรีระ ไมใชชีพ สัญญาเปนสรีระ
ไมใชชีพ สังขารเปนสรีระ ไมใชชีพ วิญญาณเปนสรีระ ไมใชชีพ วิญญาณนั้นเปนสรีระ ชีพ
เปนอยางหนึ่ง สรีระก็เปนอยางหนึ่ง ทิฐินนั้ ถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันต
คาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวาชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ
[๓๔๔] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ยอมถือผิดดวย
อาการ ๕ เปนไฉน ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตว
แตการแตกแลวยอมเปนอีกบาง คงอยูบาง อุบัติขึ้นบาง เกิดบางทิฐินั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐไิ มใชวัตถุวัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สุด
วา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิ เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานีเ้ ปน
สังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ
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สัญญาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สังขารตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ วิญญาณ
ตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกบาง คงอยูบาง อุบัติขึ้นบาง
เกิดบาง ทิฐนิ นั้ ถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอา
ที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ
[๓๔๕] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก ยอมถือผิด
ดวยอาการ ๕ เปนไฉน ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตว
แตกายแตกแลวยอมขาดสูญ ยอมพินาศไป สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก ทิฐินั้นถือ
เอาที่สุดเชนนัน้ เพราะฉะนัน้ จึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิทิฐไิ มใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปน
ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีกที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิเปน
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ
สัญญาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละสังขารตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ วิญญาณ
ตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมไมเปนอีก ทิฐินั้นถือเอาที่สุด
เชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐฯิ ลฯ ทิฐอิ ันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแต
ตายแลวยอมไมเปนอีก ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ
[๓๔๖] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไม
เปนอีกก็มี ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เปนไฉน ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตว
แตกายแตกแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ทิฐินนั้ ถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ... นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มีที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิ เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ
เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ
สัญญาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สังขารตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ วิญญาณ
ตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ทิฐิ
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นี้ถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ฯลฯ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ
[๓๔๗] ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็ หามิได ยอม
ไมเปนอีกก็หามิได ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เปนไฉน ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา รูปตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตว
แตกายแตกแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ทิฐินนั้ ถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สุดวา
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิ เปน
มิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ
ทิฐิ คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดวา เวทนาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ
สัญญาตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สังขารตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ วิญญาณ
ตองตายเปนธรรมดาในโลกนี้แหละ สัตวแตกายแตกแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็
หามิได ทิฐนิ ั้นถือเอาที่สุดเชนนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตคาหิกทิฐิ ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุ
ไมใชทิฐิ ... ทิฐิและวัตถุ นี้เปนทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก
ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดที่ ๑ อันตคาหิกทิฐิ เปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน
แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปน
อีกก็หามิได ยอมถือผิดดวยอาการ ๕ เหลานี้อันตคาหิกทิฐิยอมถือผิดดวยอาการ ๕๐ เหลานี้
[๓๔๘] ปุพพันตานุทฐิ ิ (ความตามเห็นขันธสวนอดีต) ยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘
เปนไฉน ฯ
สัสสตทิฐิ (ทิฐิวาตนและโลกเที่ยง) ๔ เอกัจจสัสสติกาทิฐิ (ทิฐวิ าตนและโลก
เที่ยงเปนบางอยาง) ๔ อันตานันติกาทิฐิ (ทิฐิวาโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได) ๔ อมราวิกเขปกา
ทิฐิ (ทิฐิซัดสายไมตายตัว) ๔ อธิจจสมุปปนนิกาทิฐ(ิ ทิฐิวา ตนและโลกเกิดขึ้นลอยๆ) ๒
ปุพพันตานุทฐิ ิ ยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘เหลานี้ ฯ
[๓๔๙] อปรันตานุทิฐิ (ความตามเห็นขันธสวนอนาคต) ยอมถือผิดดวยอาการ ๔๔
เปนไฉน ฯ
สัญญีวาททิฐิ (ทิฐิวาตนเมื่อตายแลวมีสัญญา) ๑๗ อสัญญีวาททิฐิ (ทิฐิวาตน
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เมื่อตายแลวไมมีสัญญา) ๘ เนวสัญญีนาสัญญีวาททิฐิ (ทิฐิวาตนเมื่อตายแลวมีสัญญาก็มิใช ไมมี
สัญญาก็มิใช) ๘ อุจเฉทวาททิฐิ (ทิฐิวาสัตวตายแลวขาดสูญ) ๗ ทิฐิธรรมนิพพานวาททิฐิ
(ทิฐิวานิพพานเปนปจจุบนั เปนธรรมอยางยิง่ ของสัตว) ๕ อปรันตานุทิฐิ ยอมถือผิดดวยอาการ ๔๔
เหลานี้ ฯ
[๓๕๐] สังโยชนิกาทิฐิ (ทิฐิเปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ) ยอมถือ ผิดดวย
อาการ ๑๘ เปนไฉน ฯ
ทิฐิ คือ ทิฐิที่ไป ทิฐิที่รกชัฏ ฯลฯ ทิฐิเปนเหตุใหถือผิด ทิฐิเปนเหตุใหลูบคลํา
สังโยชนิกาทิฐิ ยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘ เหลานี้ ฯ
[๓๕๑] ทิฐิอันกางกัน้ ดวยมานะวา เปนเรา ยอมถือผิด ดวยอาการ๑๘ เปนไฉน ฯ
ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ตาเปนเรา ทิฐิมิใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ...นี้เปนทิฐิ
อันกางกั้นดวยมานะวาเปนเราที่ ๑ มานวินพิ ันธาทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯเหลานี้เปนสังโยชน แต
มิใชทิฐิ ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา หูเปนเรา ฯลฯจมูกเปนเรา ฯลฯ ลิ้นเปนเรา ฯลฯ กาย
เปนเรา ฯลฯ ใจเปนเรา ฯลฯธรรมารมณเปนเรา ฯลฯ จักขุวิญญาณเปนเรา ฯลฯ มโนวิญญาณ
เปนเรา ฯลฯความลูบคลําความถือผิดวาเปนเรา ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิ
อันกางกั้นดวยมานะวาเปนเราที่ ๘ มานวินพิ ันธาทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน
แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันกางกัน้ ดวยมานะวา เปนเรา ยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘ เหลานี้ ฯ
[๓๕๒] ทิฐิอันกางกัน้ ดวยมานะวา ของเรา ยอมถือผิด ดวยอาการ๑๘ เปนไฉน ฯ
ทิฐิอันกางกั้นดวยมานะวา ตาของเรา ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ...นี้เปนทิฐิ
อันกางกั้นดวยมานะวาของเราที่ ๑ มานวินพิ ันธาทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯเหลานี้เปนสังโยชน แต
ไมใชทิฐิ ทิฐิอนั กางกัน้ ดวยมานะวา หูของเรา ฯลฯจมูกของเรา ฯลฯ ลิ้นของเรา ฯลฯ กาย
ของเรา ฯลฯ ใจของเรา ฯลฯธรรมารมณของเรา ฯลฯ จักขุวิญญาณของเรา ฯลฯ มโนวิญญาณ
ของเรา ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ของเรา ทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอัน
กางกั้นดวยมานะวา ของเรา ที่ ๘ มานวินพิ นั ธาทิฐิเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน
แตมิใชทิฐิ ทิฐอิ ันกางกั้นดวยมานะวา ของเรา ยอมถือผิดดวยอาการ ๑๘ เหลานี้ ฯ
[๓๕๓] ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภตน ยอมถือผิดดวยอาการ ๒๐เปนไฉน ฯ
ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจา ... ไมไดรับแนะนําในธรรมของ
สัปบุรุษ ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน เห็นตนวามีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง เห็นตนในรูปบาง ฯลฯ
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เห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณโดยความเปนตน เห็นตนวามีวิญญาณบาง เห็นวิญญาณ
ในตนบาง เห็นตนในวิญญาณบาง ฯลฯ
ปุถุชนมองเห็นรูปโดยความเปนตนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเห็นปฐวี
กสิณ ฯลฯ โอทาตกสิณ โดยความเปนตน คือ ยอมเห็นโอทาตกสิณและตนไมเปนสอง เปรียบ
เหมือนเมื่อประทีปน้ํามันลุกโพลงอยูบุคคลเห็นเปลวไฟ และแสงสวางไมเปนสองฉันใด บุคคล
บางคนในโลกนี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็นโอทาตกสิณโดยความเปนตน ฯลฯ นี้เปนทิฐิอัน
ปฏิสังยุตดวยอัตตวาทะมีรปู เปนวัตถุที่ ๑ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยอัตตวาทะเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้
เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภตน ยอมถือผิด ดวยอาการ ๒๐
เหลานี้ ฯ
[๓๕๔] ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก ยอมถือผิด ดวยอาการ ๘เปนไฉน ฯ
ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ตนและโลกเที่ยง เปนทิฐิ อันปฏิสังยุต ดวยวาทะ
ปรารภโลก ทิฐิไมใชวตั ถุ วัตถุมิใชทิฐิ ... นี้เปนทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกที่ ๑
ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯเหลานี้เปนสังโยชน แตไมใชทิฐิ ฯ
ความลูบคลําดวยความถือผิดวา ตนและโลกไมเที่ยง ฯลฯ ตนและโลกเที่ยงก็มี ไม
เที่ยงก็มี ตนและโลกเที่ยงก็หามิได ไมเที่ยงก็หามิได ตนและโลกมีที่สุด ตนและโลกไมมีที่สุด
ตนและโลกมีที่สุดก็มี ไมมที ี่สุดก็มี ตนและโลกมีที่สุดก็หามิได ไมมที ี่สุดก็หามิได เปนทิฐิอัน
ปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกทิฐิไมใชวัตถุ วัตถุไมใชทฐิ ิ ... นี้เปนทิฐอิ ันปฏิสังยุตดวยวาทะ
ปรารภโลกที่ ๘ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลกเปนมิจฉาทิฐิ ฯลฯ เหลานี้เปนสังโยชน
แตไมใชทิฐิ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก ยอมถือผิดดวยอาการ ๘เหลานี้ ฯ
[๓๕๕] ความถือผิดดวยความติดอยู เปนภวทิฐิ ความถือผิดดวยความแลนเลยไป
เปนวิภวทิฐิ อัสสาททิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เปนภวทิฐเิ ทาไร เปนวิภวทิฐเิ ทาไร
อัตตานุทิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฐิเทาไร เปนวิภวทิฐิเทาไร ฯลฯ ทิฐิอนั
ปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก มีความถือผิดดวยอาการ ๘ เปนภวทิฐิเทาไร เปนวิภวทิฐิเทาไร ฯ
อัสสาททิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๓๕ เปนภวทิฐกิ ม็ ี เปนวิภวทิฐกิ ็มี อัตตานุทิฐิ
มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฐิ ๑๕ เปนวิภวทิฐิ ๕ มิจฉาทิฐิมคี วามถือผิดดวยอาการ ๑๐
เปนวิภวทิฐิทงั้ หมด สักกายทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฐิ ๑๕ เปนวิภวทิฐิ ๕
สัสสตทิฐิอันมีสักกายเปนวัตถุมีความถือผิดดวยอาการ ๑๕ เปนภวทิฐทิ ั้งหมด อุจเฉททิฐิ
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อันมีสักกายเปนวัตถุมีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนวิภวทิฐิทั้งหมด ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา
โลกเที่ยงมีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิทั้งหมด ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไมเที่ยง
มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนวิภวทิฐิท้งั หมด ทิฐิอันถือเอาที่สุดวาโลกมีที่สุด มีความถือผิด
ดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิก็มี เปนวิภวทิฐกิ ็มี ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา โลกไมมีที่สุด มีความ
ถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิก็มี เปนวิภวทิฐิก็มี ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพอันนั้น สรีระ
ก็อนั นั้น มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนวิภวทิฐิทั้งหมด ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา ชีพเปนอื่น
สรีระก็เปนอื่นมีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิทั้งหมด ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้อง
หนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็มี มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิทงั้ หมด ทิฐิอันถือเอา
ที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก มีความถือผิดดวยอาการ ๕ เปนวิภวทิฐิทั้งหมด
ทิฐิอันถือเอาที่สุดวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี มีความถือผิด
ดวยอาการ ๕ เปนภวทิฐิก็มีเปนวิภวทิฐกิ ็มี อปรันตานุทิฐิ มีความถือผิดดวยอาการ ๔๔
เปนภวทิฐิก็มเี ปนวิภวทิฐกิ ็มี สังโยชนิกาทิฐิมีความถือผิดดวยอาการ ๑๘ เปนภวทิฐกิ ม็ ี
เปนวิภวทิฐิกม็ ี ทิฐิอันกางกัน้ ดวยมานะวา เปนเรา มีความถือผิดดวยอาการ ๑๘ เปนวิภวทิฐิ
ทั้งหมด ทิฐิอนั กางกัน้ ดวยมานะวา ของเรา มีความถือผิดดวยอาการ ๑๘ เปนภวทิฐทิ งั้ หมด
ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภตน มีความถือผิดดวยอาการ ๒๐ เปนภวทิฐิ ๑๕ เปนวิภวทิฐิ ๕
ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภโลก มีความถือผิดดวยอาการ ๘ เปนภวทิฐิก็มี เปนวิภวทิฐิก็มี
ทิฐิทั้งหมดเปนอัตตานุทิฐิ เปนมิจฉาทิฐิ เปนสักกายทิฐิ เปนอันตคาหิกทิฐิ เปนสังโยชนิ
กาทิฐิ ทิฐิอันปฏิสังยุตดวยวาทะปรารภตนเปนภวทิฐิ เปนวิภวทิฐิชนเหลาใดยึดถือทิฐิ ๒
อยางนี้ ญาณในนิโรธยอมไมมีแกชนเหลานั้น สัตวโลกนี้ยึดถือในทิฐใิ ด ก็เปนผูมีสัญญาวิปริต
เพราะทิฐินนั้ ฯ
[๓๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยผูถูกทิฐิ ๒ อยางกลุมรุมแลว พวกหนึ่ง
ยอมติดอยู พวกหนึ่งยอมแลนไป สวนผูมจี ักษุเห็นอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งยอมติดอยูอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เทวดาและมนุษยผูชอบภพ ยินดีในภพ บันเทิงอยูในภพ จิตของเทวดาและมนุษยเหลานั้นยอม
ไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในธรรมที่เราแสดงเพื่อความดับภพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งยอมติดอยูอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งยอมแลนไปอยางไร ก็เทวดาและมนุษย
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พวกหนึ่งยอมอึดอัด ระอา เกลียดชังภพ ยอมยินดีความปราศจากภพวา ชาวเราเอย ไดยินวา
เมื่อใด ตนแตกายแตกไปแลวยอมขาดสูญยอมพินาศ เมือ่ นั้น ตนเบื้องหนาแตตายแลว
ยอมไมเปนอีก เพราะฉะนั้นความไมเกิดนีล้ ะเอียด ประณีต ดูกรภิกษุท้งั หลาย เทวดาและ
มนุษยพวกหนึง่ ยอมแลนไปอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สวนผูมีจักษุเห็นอยูอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเห็นความเปนสัตวตามความเปนจริง ครั้นแลวยอมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด
เพื่อดับความเปนสัตว ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนผูมีจักษุเห็นอยู อยางนี้แล ฯ
ถาภิกษุใด เห็นความเปนสัตวตามความเปนจริง และกาวลวง
ความเปนสัตวแลว ยอมนอมใจไปในธรรมตามที่เปนจริง
เพื่อความหมดสิ้นแหงภวตัณหา ภิกษุนั้น กําหนดรู ความ
เปนสัตวแลว ผูปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ ยอม
ไมมาสูภพใหม เพราะความไมมแี หงความเปนสัตว ดังนี้ ฯ
[๓๕๗] บุคคล ๓ จําพวกมีทิฐวิ ิบัติ บุคคล ๓ จําพวกมีทิฐิสมบัติ ฯ
บุคคล ๓ จําพวกเหลาไหนมีทิฐวิ ิบัติ เดียรถีย ๑ สาวกเดียรถีย ๑ บุคคลผูมีทิฐิ
ผิด ๑ บุคคล ๓ จําพวกเหลานี้มีทิฐิวิบัติ ฯ
บุคคล ๓ จําพวกเหลาไหนมีทิฐิสมบัติ พระตถาคต ๑ สาวกพระตถาคต ๑
บุคคลผูมีทิฐิชอบ ๑ บุคคล ๓ จําพวกเหลานี้มีทิฐิสมบัติ ฯ
นรชนใด เปนคนมักโกรธ มักผูกโกรธ มีความลบหลูลามก
มีทิฐิวิบตั ิ เจาเลห พึงรูจ ักนรชนนั้นวาเปนคนเลว นรชนใด
เปนคนไมมักโกรธ ไมผูกโกรธ ไมลบหลูคุณทาน มีทิฐิ
สมบัติ มีปญญา พึงรูจักนรชนนั้นวา เปนผูประเสริฐ ดังนี้ ฯ
[๓๕๘] ทิฐิวิบัติ ๓ ทิฐสิ มบัติ ๓ ฯ
ทิฐิวิบัติ ๓ เปนไฉน ความเห็นวิบัตวิ า นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่ เปนตัวตนของ
ของเรา ทิฐิวิบตั ิ ๓ เหลานี้ ฯ
ทิฐิสมบัติ ๓ เปนไฉน ความเห็นอันถูกตองวา นัน่ ไมใชของเรา นัน่ ไมเปนเรา
นั่นไมใชตวั ตนของเรา ทิฐิสมบัติ ๓ เหลานี้ ฯ
[๓๕๙] ทิฐิอะไรวา นั่นของเรา เปนทิฐิเทาไร ทิฐิเหลานั้น ตามถือสวนสุดอะไร
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ทิฐิอะไรวา นัน่ เปนเรา เปนทิฐิเทาไร ทิฐิเหลานั้น ตามถือสวนสุดอะไร ทิฐิอะไรวา นั่น
เปนตัวตนของเรา เปนทิฐิเทาไร ทิฐิเหลานัน้ ตามถือสวนสุดอะไร ฯ
ความเห็นตามขันธสวนอดีตวา นั่นของเรา เปนทิฐิ ๑๘ ทิฐิเหลานัน้ ตามถือขันธ
สวนอดีต ความเห็นตามขันธสวนอนาคตวา นั่นเปนเรา เปนทิฐิ ๔๔ทิฐิเหลานั้นตามถือขันธ
สวนอนาคต อัตตานุทิฐิมีวัตถุ ๒๐ วา นั่นเปนตัวตนของเรา เปนสักกายทิฐิ มีวัตถุ ๒๐ ทิฐิ ๖๒
โดยมีสักกายทิฐิเปนประธานทิฐิเหลานั้น ตามถือขันธทั้งสวนอดีตและสวนอนาคต ฯ
[๓๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเหลาหนึ่งถึงความเชื่อแนในเรา ชนเหลานัน้
ทั้งหมดเปนผูถ ึงพรอมดวยทิฐิ บุคคล ๕ จําพวกเชื่อแนในธรรมนี้บุคคล ๕ จําพวกเชื่อแนในภพ
สุทธาวาส ในธรรมนี้ ฯ
บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน เชื่อแนในธรรมนี้ บุคคล ๕ จําพวกนี้ คือ สัตตักขัตตุ
ปรมโสดาบัน ๑ โกลังโกละโสดาบัน ๑ เอกพิชีโสดาบัน ๑พระสกทาคามี ๑ พระอรหันตใน
ปจจุบัน ๑ เชื่อแนในธรรมนี้ ฯ
บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน เชื่อแนในภพสุทธาวาสในธรรมนี้ บุคคล๕ จําพวกนี้
คือ อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ อุปหัจจปรินพิ พายีอนาคามีบุคคล ๑ อสังขารปรินิพพายี
อนาคามีบุคคล ๑ สสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีอนาคามีบุคคล ๑ เชื่อแน
ในภพสุทธาวาสในธรรมนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ถึงความเชื่อแนในเรา บุคคลเหลานั้น
ทั้งหมด ถึงพรอมดวยทิฐิ บุคคล ๕ จําพวกนี้เชื่อแนในธรรมนี้บุคคล ๕ จําพวกนี้เชื่อแนใน
ภพสุทธาวาสในธรรมนี้ ฯ
[๓๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเลือ่ มใสในเราอยางแนนแฟน บุคคล
เหลานั้นทั้งหมดเปนพระโสดาบัน พระโสดาบันเหลานัน้ รวม ๕จําพวกนี้ เชื่อแนในธรรมนี้
บุคคล ๕ จําพวกเชื่อแนในภพชั้นสุทธาวาสในธรรมนี้ ฯ
บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน เชื่อแนในธรรมนี้ บุคคล ๕ จําพวกนี้ คือสัตตักขัตตุ
ปรมโสดาบัน ๑ ... พระอรหันตในปจจุบัน ๑ เชื่อแนในธรรมนี้ ฯ
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บุคคล ๕ จําพวกนี้ คือ อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ ... อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
บุคคล ๑ เชื่อแนในภพสุทธาวาสในธรรมนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเลื่อมใสในเราอยางแนนแฟน บุคคลเหลา
นั้นทั้งหมดเปนพระโสดาบัน พระโสดาบันเหลานั้นรวมเปน ๕ จําพวกนี้ เชื่อแนในธรรมนี้ บุคคล ๕
จําพวกนี้ เชื่อแนในภพสุทธาวาสในธรรมนีฉ้ ะนี้แล ฯ
จบทิฐิกถา
____
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มหาวรรค อานาปาณกถา
[๓๖๒] เมื่อพระโยคาวจรเจริญสมาธิอันปฏิสังยุตดวยอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ ญาณ
๒๐๐ อันเนื่องมาแตสมาธิยอมเกิดขึ้น คือ ญาณในธรรมอันเปนอันตราย ๘ ญาณในธรรมอันเปน
อุปการะ ๘ ญาณในอุปกิเลส ๑๘ ญาณในโวทาน ๑๓ ญาณในความเปนผูทําสติ ๓๒ ญาณดวย
สามารถสมาธิ ๒๔ ญาณดวยสามารถวิปสสนา ๗๒ นิพพิทาญาณ ๘ นิพพิทานุโลมญาณ ๘
นิพพิทาปฏิปส สัทธิญาณ ๘ ญาณในวิมุตสิ ุข ๒๑ ฯ
[๓๖๓] ญาณในธรรมอันเปนอันตราย ๘ และญาณในธรรมอันเปนอุปการะ ๘ เปน
ไฉน ฯ
กามฉันทะเปนอันตรายแกสมาธิ เนกขัมมะเปนอุปการะแกสมาธิพยาบาทเปนอันตราย
แกสมาธิ ความไมพยาบาทเปนอุปการะแกสมาธิ ถีนมิทธะเปนอันตรายแกสมาธิ อาโลกสัญญา
เปนอุปการะแกสมาธิ อุทธัจจะเปนอันตรายแกสมาธิ ความไมฟุงซานเปนอุปการะแกสมาธิ วิจิกิจ
ฉาเปนอันตรายแกสมาธิ ความกําหนดธรรมเปนอุปการะแกสมาธิ อวิชชาเปนอันตรายแกสมาธิ
ญาณเปนอุปการะแกสมาธิ อรติเปนอันตรายแกสมาธิ ความปราโมทยเปนอุปการะแกสมาธิ อกุศล
ธรรมแมทั้งปวงเปนอันตรายแกสมาธิ กุศลธรรมทั้งปวงเปนอุปการะแกสมาธิ ญาณในธรรมอันเปน
อันตราย ๘ และญาณในธรรมเปนอุปการะ ๘ เหลานี้ จิตอันฟุงซานและจิตสงบระงับ ยอม
ดํารงอยูในความเปนธรรมอยางเดียวและยอมหมดจดจากนิวรณ ดวยอาการ ๑๖ เหลานี้ ฯ
[๓๖๔] ความเปนธรรมอยางเดียวเหลานั้นเปนไฉน ฯ
เนกขัมมะ ความไมพยาบาท อาโลกสัญญา ความไมฟุงซาน ความกําหนดธรรม
ญาณ ความปราโมทย กุศลธรรมทั้งปวงเปนธรรมอยางเดียว(แตละอยาง) ฯ
นิวรณนนั้ เปนไฉน กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะวิจกิ ิจฉา อวิชชา
อรติ อกุศลธรรมทั้งปวง เปนนิวรณ (แตละอยาง) ฯ
[๓๖๕] คําวา นีวรณา ความวา ชื่อวานิวรณเพราะอรรถวากระไรชือ่ วานิวรณ
เพราะอรรถวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก ฯ
ธรรมเครื่องนําออกเปนไฉน เนกขัมมะเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยะเจาทั้งหลาย
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และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยเนกขัมมะนั้น กามฉันทะเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก
และบุคคลไมรูจักเนกขัมมะอันเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกกาม
ฉันทะนั้นกั้นไวเพราะเหตุนนั้ กามฉันทะจึงชื่อวาเปนเครือ่ งกั้นธรรมเครื่องนําออก ความไมพยาบาท
เปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยความไม
พยาบาทนัน้ ความพยาบาทเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลไมรูจักความไมพยาบาท
อันเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกความพยาบาทนัน้ กั้นไว เพราะ
เหตุนั้น พยาบาทจึงชื่อวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก อาโลกสัญญาเปนธรรมเครื่องนําออก
ของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยอาโลกสัญญานั้น ถีนมิทธะเปน
เครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลยอมไมรูจักอาโลกสัญญาอันเปนธรรมเครื่องนําออกของ
พระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกถีนมิทธะนั้นกัน้ ไว เพราะเหตุนั้น ถีนมิทธะจึงชือ่ วาเปนเครื่อง
กั้นธรรมเครื่องนําออก ความไมฟุงซานเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระ
อริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยไมฟุงซานนั้น อุทธัจจะเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และ
บุคคลยอมไมรูจักความไมฟงุ ซานอันเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถ ูก
อุทธัจจะนัน้ กัน้ ไว เพราะเหตุนั้นอุทธัจจะจึงชื่อวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก การกําหนด
ธรรมเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยการ
กําหนดธรรมนั้น วิจิกิจฉาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลยอมไมรูจักการกําหนดธรรม
อันเปนเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลายเพราะเปนผูถูกวิจิกจิ ฉานัน้ กั้นไว เพราะเหตุนั้น
วิจิกจิ ฉาจึงชื่อวาเปนเครื่องกัน้ ธรรมเครื่องนําออก ญาณเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้ง
หลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยญาณนั้น อวิชชาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก
และบุคคลยอมไมรูจักญาณอันเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกอวิชชา
นั้นกั้นไว เพราะเหตุนั้น อวิชชาจึงชื่อวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก ความปราโมทยเปน
ธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยความปราโมทย
นั้น อรติเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลยอมไมรูจักความปราโมทยอันเปนธรรมเครื่อง
นําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกอรตินั้นกั้นไว เพราะเหตุนั้น อรติจึงชื่อวาเปน
เครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออกกุศลธรรมแมทั้งปวงก็เปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย
และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยกุศลธรรมเหลานั้น อกุศลธรรมแมทั้งปวงก็เปนเครื่องกัน้
ธรรมเครื่องนําออก และบุคคลยอมไมรูจักกุศลธรรมอันเปน ธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจา
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ทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกอกุศลธรรมเหลานั้นกั้นไว เพราะเหตุนั้น อกุศลธรรมแมทั้งปวงจึงชื่อวา
เปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก ก็แลเมื่อพระโยคาวจรผูมีจิตหมดจดจากนิวรณเหลานี้ เจริญสมาธิ
อันปฏิสังยุตดวยอานาปาณสติมีวัตถุ ๑๖ ความที่จิตตั้งมัน่ เปนไปชัว่ ขณะยอมมีได ฯ
[๓๖๖] อุปกิเลส ๑๘ เปนไฉน ยอมเกิดขึ้น ฯ
เมื่อบุคคลใชสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแหงลมหายใจออก จิตถึงความ
ฟุงซานในภายใน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อบุคคลใชสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุด
แหงลมหายใจเขา จิตถึงความฟุงซานในภายนอก ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ความปรารถนา ความ
พอใจลมหายใจออก การเทีย่ วไปดวยตัณหา เปนอันตรายแกสมาธิ ความปรารถนา ความพอใจ
ลมหายใจเขา การเที่ยวไปดวยตัณหา เปนอันตรายแกสมาธิ ความหลงในการไดลมหายใจเขา
แหงบุคคลผูถูกลมหายใจออกเขาครอบงํา ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ความหลงในการไดลมหายใจ
ออก แหงบุคคลผูถูกลมหายใจเขาครอบงํา ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ฯ
สติที่ไปตามลมหายใจออก ที่ไปตามลมหายใจเขา ที่ฟุงซาน
ในภายใน ที่ฟุงซานในภายนอก ความปรารถนาลมหายใจออก
และความปรารถนาลมหายใจเขา อุปกิเลส ๖ ประการนี้ เปน
อันตรายแกสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปาณสติ อุปกิเลส
เหลานัน้ ถาจิตของบุคคลผูหวั่นไหว ยอมเปนเครือ่ งไมให
หลุดพนไป และเปนเหตุไมใหรูชัดซึง่ วิโมกข ใหถึงความ
เชื่อตอผูอื่น ฉะนีแ้ ล ฯ
[๓๖๗] เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิต จิตกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก นี้เปนอันตราย
แกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกวงอยูทนี่ ิมิต นี้เปนอันตรายแกสมาธิ
เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิตจิตกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา นี้เปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระ
โยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจเขา จิตกวัดแกวงอยูที่นิมติ นีเ้ ปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจร
คํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา นี้เปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจร
คํานึงถึงลมหายใจเขา จิตแกวงอยูที่ลมหายใจออกนีเ้ ปนอันตรายแกสมาธิ ฯ
เมื่อคํานึงถึงนิมิต ใจกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก เมื่อ
คํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกวงอยูที่นิมิต เมื่อคํานึง
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ถึงนิมิต ใจกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา เมื่อคํานึงถึงลม
หายใจเขา จิตกวัดแกวงอยูที่นิมติ เมื่อคํานึงถึงลมหายใจ
ออก ใจกวัดแกวงอยูทลี่ มหายใจเขา เมื่อคํานึงถึงลมหายใจ
เขา จิตกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก อุปกิเลส ๖ ประการ
นี้ เปนอันตรายแกสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปาณสติ
อุปกิเลสเหลานั้น ถาจิตของบุคคลผูหวั่นไหว ยอมเปน
เครื่องไมใหหลุดพนไป และเปนเหตุไมใหรูชัดซึง่ วิโมกข
ใหถึงความเชื่อตอผูอื่น ฉะนีแ้ ล ฯ
จิตที่แลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายฟุงซาน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตที่
ปรารถนาอนาคตารมณ ถึงความฟุงซาน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตที่หดหู ตกไปขางฝาย
เกียจคราน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตทีถ่ ือจัด ตกไปขางฝายฟุงซาน ยอมเปนอันตรายแก
สมาธิ จิตที่รูเกินไป ตกไปขางฝายความกําหนัด ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตที่ไมรู ตกไปขางฝาย
พยาบาท ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ฯ
[๓๖๘] จิตที่แลนไปตามอตีตารมณ ทีป่ รารถนาอนาคตารมณ จิตที่
หดหู ที่ถือจัด ที่รูเกินไป ที่ไมรู ยอมไมตั้งมั่น อุปกิเลส๖
ประการนี้ เปนอันตรายแกสมาธิอันสัมปยุตดวยอานา
ปาณสติ อุปกิเลสเหลานั้นยอมเปนเหตุใหบุคคลผูมีความ
ดําริเศราหมอง ไมรูชัดซึ่งอธิจิต ฉะนี้แล ฯ
[๓๖๙] เมื่อพระโยคาวจรใชสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุด แหงลมหายใจออก
กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตถึงความฟุงซาน ณ ภายใน เมื่อพระ
โยคาวจรใชสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแหงลมหายใจเขา กายและจิตยอมมีความปรารภ
หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตถึงความฟุงซาน ณ ภายนอก กายและจิตยอมมีความปรารภหวัน่ ไหว
และดิ้นรน เพราะความปรารถนา เพราะความพอใจลมหายใจออกเพราะความเทีย่ วไปดวยตัณหา
กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรนเพราะความปรารถนา เพราะความพอใจลมหายใจ
เขา เพราะความเที่ยวไปดวยตัณหา กายและจิตยอมมีความปรารถนา หวั่นไหวและดิน้ รน เพราะ
ความที่พระโยคาวจรผูถูกลมหายใจออกครอบงํา เปนผูหลงใหลในการไดลมหายใจเขากายและจิต
ยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความที่พระโยคาวจรผูถูกลมหายใจเขาครอบงํา เปน
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ผูหลงใหลในการไดลมหายใจออก กายและจิตยอมมีความปรารภ หวัน่ ไหวและดิน้ รน เพราะความ
ที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงนิมิต กวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก กายและจิตยอมมีความปรารภ
หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจออกกวัดแกวงอยูทนี่ มิ ิต
กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงนิมิต
กวัดแกวงอยูทลี่ มหายใจเขา กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความที่จิต
ของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจเขา กวัดแกวงอยูทนี่ ิมิต กายและจิตยอมมีความปรารภ
หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจออก กวัดแกวงอยูที่ลม
หายใจเขา กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจร
ผูคํานึงถึงลมหายใจเขา กวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและ
ดิ้นรน เพราะจิตแลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายความฟุงซาน กายและจิตยอมมีความปรารภ
หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตหวังถึงอนาคตารมณ ถึงความกวัดแกวงกายและจิตยอมมีความ
ปรารภ หวัน่ ไหวและดิ้นรน เพราะจิตหดหู ตกไปขางฝายเกียจคราน กายและจิตยอมมีความ
ปรารภ หวัน่ ไหวและดิ้นรน เพราะจิตถือตัว ตกไปขางฝายอุทธัจจะ กายและจิตยอมมีความปรารภ
หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตรูเกินไป ตกไปขางฝายกําหนัด กายและจิตยอมมีความปรารภหวัน่ ไหว
และดิ้นรน เพราะจิตไมรู ตกไปขางฝายพยาบาท ฯ
ผูใดไมบําเพ็ญ ไมเจริญอานาปาณสติ กายและจิตของผูนั้น
ยอมหวัน่ ไหว ดิ้นรน ผูใดบําเพ็ญ เจริญอานาปาณสติดี
กายและจิตของผูนั้น ยอมไมหวัน่ ไหว ไมดนิ้ รน ฉะนี้แล ฯ
ก็และเมื่อพระโยคาวจร ผูมีจิตหมดจดจากนิวรณเหลานั้น เจริญสมาธิอันสัมปยุตดวย
อานาปาณสติมีวัตถุ ๑๖ ความที่จิตตั้งมั่นเปนไปชั่วขณะยอมมีได อุปกิเลส ๑๘ เหลานี้ยอมเกิดขึ้น ฯ
[๓๗๐] ญาณในโวทาน ๑๓ เปนไฉน ฯ
จิตแลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายฟุงซานพระโยคาวจรเวนจิตนั้นเสีย ยอมตั้งมั่น
จิตนั้นไวในฐานหนึ่ง จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางนี้ จิตจํานงหวังอนาคตารมณ
ถึงความกวัดแกวง พระโยคาวจรเวนจิตนั้นเสีย นอมจิตนัน้ ไปในฐานะนั้นแล จิตยอมไมถึงความ
ฟุงซานแมดว ยอาการอยางนี้ จิตหดหู ตกไปขางฝายความเกียจคราน พระโยคาวจรประคองจิตนัน้
ไวแลว ละความเกียจคราน จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางนี้ จิตถือจัด ตกไปขาง
ฝายอุทธัจจะ พระโยคาวจรขมจิตนั้นเสียแลวละอุทธัจจะ จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการ
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อยางนี้ จิตรูเกินไปตกไปขางฝายความกําหนัด พระโยคาวจรผูรูทันจิตนั้น ละความกําหนัดเสีย จิต
ยอมไมถึงความฟุงซานแมดว ยอาการอยางนี้ จิตไมรู ตกไปขางฝายความพยาบาท พระโยคาวจร
เปนผูรูทันจิตนั้น ละความพยาบาทเสีย จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดว ยอาการอยางนี้ จิตบริสุทธิ์
ดวยฐานะ ๖ ประการนี้ ยอมขาวผอง ถึงความเปนธรรมอยางเดียว ฯ
[๓๗๑] ความเปนธรรมอยางเดียวเหลานั้นเปนไฉน ฯ
ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงการบริจาคทาน ความเปนธรรมอยางเดียว
ในความปรากฏแหงสมถนิมิต ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงลักษณะความเสื่อม
ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงนิโรธความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหง
การบริจาคทาน ของบุคคลผูนอมใจไปในจาคะทั้งหลาย ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏ
แหงสมถนิมิตของบุคคลผูหมั่นประกอบในอธิจิตทั้งหลาย ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏ
แหงลักษณะความเสื่อม ของบุคคลผูเจริญวิปสสนาทั้งหลาย และความเปนธรรมอยางเดียวในความ
ปรากฏแหงนิโรธ ของพระอริยบุคคลทั้งหลาย จิตที่ถึงความเปนธรรมอยางเดียวในฐานะ ๔ เหลานี้
ยอมเปนจิตทีม่ ีปฏิปทาวิสุทธิผองใส เจริญงอกงามดวยอุเบกขา และถึงความราเริงดวยญาณ ฯ
[๓๗๒] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงปฐมฌาน ความหมดจด
แหงปฏิปทาเปนเบื้องตน ความพอกพูนอุเบกขาเปนทามกลางความราเริงเปนที่สุดแหงปฐมฌาน ฯ
[๓๗๓] ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตนแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงเบื้องตนเทาไร ฯ
ลักษณะแหงเบื้องตน ๓ คือ จิตหมดจดจากอันตรายแหงเบื้องตนนัน้ จิตดําเนินไปสู
สมถนิมิตอันเปนทามกลาง เพราะเปนจิตหมดจด จิตแลนไปในสมถนิมติ นั้น เพราะเปนจิตดําเนิน
ไปแลว จิตหมดจดจากอันตราย ๑ จิตดําเนินไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปนจิตอันหมดจด ๑
จิตแลนไปในสมถนิมิตเพราะเปนจิตดําเนินไปแลว ๑ ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตนแหง
ปฐมฌาน ลักษณะแหงเบื้องตน ๓ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปฐมฌานเปน
ฌานมีความงามในเบื้องตน และถึงพรอมดวยลักษณะ ฯ
[๓๗๔] ความพอกพูนอุเบกขาเปนทามกลางแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงทามกลาง
เทาไร ฯ
ลักษณะแหงทามกลาง ๓ คือ จิตหมดจดวางเฉยอยู จิตดําเนินไปสูส มถะวางเฉยอยู
จิตมีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู จิตหมดจดวางเฉยอยู ๑ จิตดําเนินไปสู
สมถะวางเฉย ๑ จิตมีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู ๑ ความพอกพูนอุเบกขา
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เปนทามกลางแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงปฐมฌาน ๓ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
ปฐมฌานเปนฌานมีความงามในทามกลาง และถึงพรอมดวยลักษณะ ฯ
[๓๗๕] ความราเริงเปนที่สุดแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงที่สดุ เทาไร ฯ
ลักษณะแหงที่สุด ๔ คือ ความราเริงดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายที่เกิดในปฐมฌานนั้นไม
ลวงเกินกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกจิ เปนอันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถ
วานําไปซึ่งความเพียรสมควรแกความที่ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกันและความที่อินทรียทั้งหลายมีกจิ
เปนอันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ ความราเริงเปนที่สุดแหงปฐมฌาน ลักษณะ
แหงที่สุด ๔ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปฐมฌานมีความงามในที่สดุ และถึง
พรอมดวยลักษณะ จิตอันถึง ความเปนไป ๓ ประการมีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐
ประการอยางนี้ ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยวิตก วิจาร ปติ สุข การอธิษฐานจิต ศรัทธา วิริยะ สติ
สมาธิและถึงพรอมดวยปญญา ฯ
[๓๗๖] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงทุตยิ ฌาน ฯ
ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตน ความพอกพูนอุเบกขา เปนทามกลาง ความ
ราเริงเปนที่สุดแหงทุตยิ ฌาน ฯลฯ จิตอันถึงความเปนไป๓ ประการ มีความงาม ๓ อยาง ถึง
พรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนีย้ อมเปนจิตถึงพรอมดวยวิจาร ปติ ... และถึงพรอมดวย
ปญญา ฯ
[๓๗๗] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุด แหงตติยฌาน ฯลฯ จิตอันถึง
ความเปนไป ๓ ประการ มีความงาม อยาง ๓ ถึงพรอมดวยลักษณะ๑๐ ประการอยางนี้ ยอมเปน
จิตถึงพรอมดวยปติ สุข ... และถึงพรอมดวยปญญา ฯ
[๓๗๘] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงจตุตถฌาน ฯลฯ จิตอันถึง
ความเปนไป ๓ ประการ ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนีย้ อมเปนจิตถึงพรอมดวยอุเบกขา
การอธิษฐานจิต ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและถึงพรอมดวยปญญา ฯ
[๓๗๙] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงอากาสานัญจายตนสมาบัติ
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ จิตอัน
ถึงความเปนไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนี้ ยอม
เปนจิตถึงพรอมดวยอุเบกขา การอธิษฐานจิต ฯลฯ และถึงพรอมดวยปญญา ฯ
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[๓๘๐] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงอนิจจานุปสนา ฯลฯ จิต
อันถึงความเปนไป ๓ ประการ มีความงาม ๓ อยาง อยางนี้ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐
ประการ ถึงพรอมดวยวิจาร ... และถึงพรอมดวยปญญา ฯ
อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา
นิพพิทานุปสนา วิราคานุปส นา นิโรธานุปสนา ปฏินิสสัคคานุปสนา ขยานุปสนา
วยานุปสนา วิปริณามานุปสนา อนิมิตตานุปสนา อัปปณิหิตานุปสนา สุญญตานุปสนา
อธิปญญา ธรรมวิปสนา ยถาภูตญาณทัสสนะอาทีนวานุปสนา ปฏิสังขานุปสนา วิวัฏฏนานุ
ปสนา โสดาปตติมรรคสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค ฯลฯ
[๓๘๑] อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงอรหัตมรรค ฯ
ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตน ความพอกพูนอุเบกขา เปนทามกลาง ความ
ราเริงเปนที่สุด แหงอรหัตมรรค ฯ
ความหมดจดแหงปฏิปทา เปนเบื้องตนแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงเบื้องตนเทาไร ฯ
ลักษณะแหงเบื้องตน ๓ ประการ คือ จิตหมดจดจากอันตรายแหงเบื้องตนนั้น จิต
ดําเนินไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปนจิตหมดจดจิตแลนไปในสมถนิมิตนั้นเพราะเปน
จิตดําเนินไปแลว จิตหมดจดจากอันตราย ๑จิตดําเนินไปสูส มถนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปน
จิตหมดจด ๑ จิตแลนไปในสมถนิมิตนั้น เพราะเปนจิตดําเนินไปแลว ๑ ความหมดจดแหงปฏิปทา
เปนเบื้องตนแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงเบื้องตน ๓ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
อรหัตมรรคเปนธรรมมีความงามในเบื้องตน และถึงพรอมดวยลักษณะ ฯ
[๓๘๒] ความพอกพูนอุเบกขา เปนทามกลางแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงทามกลาง
เทาไร ฯ
ลักษณะแหงทามกลาง ๔ คือ จิตหมดจดวางเฉยอยู ๑ จิตดําเนินไปสูสมถะวางเฉยอยู ๑
จิตมีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู ๑ จิตหมดจดวางเฉยอยู ๑ จิต
ดําเนินไปสูสมถะวางเฉยอยู จิตมีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยูนั้น ทานจึง
กลาววา อรหัตมรรคเปนธรรมมีความงามในทามกลาง และถึงพรอมดวยลักษณะ ฯ
[๓๘๓] ความราเริงเปนที่สุดแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงที่สุดเทาไร ฯ
ลักษณะแหงที่สุด ๔ คือ ความราเริงดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายที่เกิดในอรหัตมรรคนั้น
ไมลวงเกินกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวย
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อรรถวานําไปซึ่งความเพียรสมควรแกความที่ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกัน และความที่อินทรียทั้งหลาย
มีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ ความราเริงเปนที่สุดแหงอรหัตมรรค
ลักษณะแหงทีส่ ุด ๔ ประการเหลานี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา อรหัตมรรคเปนธรรมมีความ
งามในที่สุดและถึงพรอมดวยลักษณะ จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการมีความงาม ๓ อยาง ถึง
พรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางนี้ ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยวิตก วิจาร ปติ สุข การอธิษฐาน
จิต ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและพรอมดวยปญญา ฯ
นิมิต ลมอัสสาสปสสาสะ ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว
เพราะไมรูธรรม ๓ ประการ จึงไมไดภาวนา นิมิตลม
อัสสาสปสสาสะ ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว เพราะ
รูธรรม ๓ ประการ จึงจะไดภาวนา ฉะนี้แล ฯ
[๓๘๔] ธรรม ๓ ประการนี้ ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว เปนธรรมไมปรากฏ จิต
ไมถึงความฟุงซาน จิตปรากฏเปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จและบรรลุผลวิเศษอยางไร ฯ
เปรียบเหมือนตนไมที่เขาวางไว ณ ภาคพื้นที่เรียบ บุรุษเอาเลื่อยเลื่อยตนไมนนั้ สติ
ของบุรุษยอมเขาไปตั้งอยูดว ยสามารถแหงฟนเลื่อยซึ่งถูกที่ตนไมบุรุษนัน้ ไมไดใสใจถึงฟนเลื่อยที่มา
หรือที่ไป ฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไปไมปรากฏก็หามิได จิตปรากฏเปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จ
และบรรลุผลวิเศษความเนื่องกันเปนนิมิต เหมือนตนไมทเี่ ขาวางไว ณ ภาคพื้นที่เรียบ ลมอัสสาส
ปสสาสะ เหมือนฟนเลื่อย ภิกษุนั่งตั้งสติไวมั่นที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝปากไมไดใสใจถึงลมอัสสาส
ปสสาสะออกหรือเขาลมอัสสาสปสสาสะออกหรือเขาจะไมปรากฏก็หามิได จิตปรากฏเปนประธาน
จิตใหประโยคสําเร็จ และบรรลุถึงผลวิเศษ เหมือนบุรษุ ตั้งสติไวดว ยสามารถฟนเลื่อยอันถูกที่ตนไม
เขาไมไดใสใจถึงฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไป ฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไปจะไมปรากฏก็หามิได จิตปรากฏเปน
ประธาน จิตใหประโยคสําเร็จ และบรรลุถึงผลวิเศษ ฉะนั้น ฯ
[๓๘๕] ประธานเปนไฉน แมกาย แมจิตของภิกษุผูปรารภความเพียร ยอมควรแก
การงาน นี้เปนประธาน ประโยคเปนไฉน ภิกษุผูปรารภความเพียรยอมละอุปกิเลสได วิตก
ยอมสงบไป นีเ้ ปนประโยค ผลวิเศษเปนไฉน ภิกษุผูปรารภความเพียรยอมละสังโยชนได อนุสัย
ยอมถึงความพินาศไป นี้เปนผลวิเศษก็ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว
อยางนี้ และธรรม๓ ประการนี้ไมปรากฏก็หามิได จิตไมถึงความฟุงซาน ปรากฏเปนประธาน
ยังประโยคใหสําเร็จ และบรรลุถึงผลวิเศษ ฯ
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[๓๘๖] ภิกษุใด เจริญอานาปานสติใหบริบูรณดีแลว อบรมแลว
ตามลําดับ ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลว ภิกษุนั้นยอม
ทําโลกนี้ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพน แลวจากหมอก
ฉะนั้น ฯ
ลมอัสสาสะชื่อวาอานะ ไมใชลมปสสาสะ ลมปสสาสะชื่ออปานะไมใชลมอัสสาสะ
สติเขาไปตั้งอยูดวยสามารถลมอัสสาสปสสาสะ ยอมปรากฏแกบุคคลผูหายใจออกและผูหายใจเขา ฯ
คําวา ปริปุณฺณา ความวา บริบูรณ ดวยอรรถวา ถือเอารอบ ดวยอรรถวารวมไว
ดวยอรรถวาเต็มรอบ ฯ
ภาวนา ในคําวา สุภาวิตา มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวา ธรรมทั้งหลายที่เกิดใน
อานาปานสตินั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถ
วานําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแกความทีธ่ รรมทั้งหลายไมลวงเกินกัน และความที่อนิ ทรียทั้งหลาย
ไมลวงเกินกัน และความที่อนิ ทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ อรรถ
แหงภาวนา ๔ ประการนี้ เปนอรรถอันภิกษุนั้นทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ตั้ง นอมไป อบรมแลว
ปรารภเสมอดีแลว ฯ
คําวา ยานีกตา ความวา ภิกษุนั้นจํานงหวังในธรรมใดๆ ยอมเปนผูถ ึงความชํานาญ
ถึงกําลัง ถึงความแกลวกลา ในธรรมนั้นๆ ธรรมเหลานั้นของภิกษุนั้น เปนธรรมเนื่องดวยความ
คํานึง เนื่องดวยความหวัง เนือ่ งดวยมนสิการเนื่องดวยจิตตุปบาท เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
ทําใหเปนดังยาน ฯ
คําวา วตฺถุกตา ความวา จิตยอมมั่นคงดีในวัตถุใดๆ สติยอมปรากฏดีในวัตถุนนั้ ๆ
ก็หรือวาสติยอมปรากฏดีในวัตถุใดๆ จิตยอมมั่นคงดีในวัตถุนั้นๆเพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
ทําใหเปนทีต่ ั้ง ฯ
คําวา อนุฏิตา ความวา จิตนอมไปดวยอาการใดๆ สติก็หมุนไปตาม(คุมอยู) ดวย
อาการนั้นๆ ก็หรือวาสติหมุนไปดวยอาการใดๆ จิตก็นอมไปดวยอาการนั้นๆ เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา นอมไป ฯ
คําวา ปริจิตา ความวา อบรม ดวยอรรถวาถือเอารอบ ดวยอรรถวารวมไว ดวย
อรรถวาเต็มรอบ ภิกษุกําหนดถือเอาดวยสติ ยอมชํานะอกุศลธรรมอันลามกได เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา อบรม ฯ
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คําวา สุสมารทฺธา ความวา ธรรม ๔ อยางภิกษุปรารภดีแลว คือปรารภดีดว ยอรรถ
วาธรรมทั้งหลายที่เกิดในอานาปานสตินั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปน
อันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแกความที่ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกัน
และความที่อนิ ทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ เพราะเพิกถอนกิเลสทั้งหลายซึ่งเปนขาศึกแก
ธรรมนั้น ๑ ฯ
คําวา สุสม ความวา ความเสมอก็มี ความเสมอดีก็มี ความเสมอเปนไฉน กุศล
ทั้งหลายอันไมมีโทษ เกิดในธรรมนั้นเปนฝกใฝแหงความตรัสรูนี้เปนความเสมอ ความเสมอดี
เปนไฉน ความดับอารมณแหงธรรมเหลานั้นเปนนิพพาน นี้เปนความเสมอดี ก็ความเสมอ
และความเสมอดีนี้ดังนี้ ภิกษุนั้นรูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวย
ปญญา ความเพียรภิกษุนนั้ ปรารภแลว ไมยอ หยอน สติตั้งมั่น ไมหลงลืม กายสงบปรารภ
แลวจิตเปนสมาธิมีอารมณเดียว เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปรารภแลวเสมอดี ฯ
คําวา อนปุพฺพ ปริจิตา ความวา ภิกษุนั้นอบรมอานาปานสติขางตนๆดวยสามารถ
ลมหายใจออกยาว อบรมอานาปานสติขางหลังๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตนๆ ดวย
สามารถลมหายใจเขายาว ก็อบรมอานาปานสติขางหลังๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตนๆ
ดวยสามารถลมหายใจออกสัน้ ก็อบรมอานาปานสติขางหลังๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขาง
ตนๆ ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น ก็อบรมอานาปานสติขางหลังๆ ตามลําดับ ฯลฯ อบรมอานา
ปานสติขางตนๆ ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกก็อบรมอานาปานสติ
ขางหลังๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตนๆ ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละ
คืนหายใจเขา ก็อบรมอานาปานสติขางหลังๆตามลําดับ อานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ แมทั้งปวงอาศัย
กันภิกษุนั้นอบรมแลว และอบรมตามลําดับแลว เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวอบรมแลวตามลําดับ ฯ
คําวา ยถา ความวา อรรถแหงยถาศัพทมี ๑๐ คือ ความฝกตน ๑ ความสงบตน ๑
ความยังตนใหปรินิพพาน ๑ ความรูยิ่ง ๑ ความกําหนดรู ๑ ความละ ๑ ความเจริญ ๑ ความทํา
ใหแจง ๑ ความตรัสรูสัจจะ ๑ ความยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธ ๑ ฯ
คําวา พุทโฺ ธ ความวา พระผูมีพระภาคพระองคใดเปนสยัมภูไมมีอาจารย ตรัสรูสัจจะ
ทั้งหลายเองในธรรมทั้งหลายที่ไมเคยไดสดับมาแตกาลกอน ทรงบรรลุความเปนพระสัพพัญูใน
ธรรมนั้นและทรงถึงความเปนผูมีความเปนผูมีความชํานาญในพลธรรมทั้งหลาย ฯ
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คําวา พุทโฺ ธ ความวา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวาพุทธะเพราะอรรถวากระไร ฯ
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวาพุทธะ เพราะอรรถวา ตรัสรูสัจจะทั้งหลายเพราะอรรถวา
ทรงสอนใหหมูสัตวตรัสรู เพราะความเปนพระสัพพัญู เพราะความที่พระองคทรงเห็นธรรมทั้งปวง
เพราะความทีพ่ ระองคมีเนยยบทไมเปนอยางอื่น เพราะความเปนผูมีพระสติไพบูลย เพราะนับวา
พระองคสิ้นอาสวะ เพราะนับวาพระองคไมมีอุปกิเลส เพราะอรรถวา ทรงปราศจากราคะโดยสวน
เดียว เพราะอรรถวา ทรงปราศจากโทสะโดยสวนเดียว เพราะอรรถวา ทรงปราศจากโมหะโดย
สวนเดียว เพราะอรรถวา พระองคไมมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะอรรถวาพระองคเสด็จไปแลว
สูหนทางที่ไปแหงบุคคลผูเดียว เพราะอรรถวา ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองคเดียว เพราะ
ทรงกําจัดเสียซึ่งความไมมีปญญาเพราะทรงไดซึ่งพระปญญาเครื่องตรัสรู ฯ
พระนามวา พุทฺโธ นี้ พระมารดา พระบิดา พี่ชายนองชาย พี่หญิงนองหญิง มิตร
อํามาตย ญาติสาโลหิต สมณะ พราหมณ เทวดา มิไดแตงตั้งใหเลย พระนามวา พุทฺโธ นี้
เปนวิโมกขันติกนาม พระนามที่เกิดในที่สุดแหงอรหัตผล แหงพระผูมพี ระภาคตรัสรูแลว
พระนามวา พุทฺโธ นี้เปนสัจฉิกาบัญญัติ เกิดขึ้นพรอมกับการทรงไดสัพพัญุตญาณ ณ ควงไม
โพธิพฤกษ ฯ
คําวา ทรงแสดงแลว ความวา ความฝกตน มียถาศัพทเปนอรรถ เหมือนบุคคลเปน
คฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ฝกตนแลว พระพุทธเจาทรงแสดงแลว ฉะนั้น ความสงบตน ...
ความยังตนใหปรินิพพาน ฯลฯความยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธ มียถาศัพทเปนอรรถ เหมือน
บุคคลเปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ยังตนใหประดิษฐานอยูใ นนิโรธแลว พระพุทธเจาก็
ทรงแสดงแลว ฉะนั้น ฯ
คําวา โลโก ไดแกขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วปตติภวโลก วิปตติสัมภวโลก
สัมปตติภวโลก สัมปตติสัมภวโลก โลก ๑ คือ สัตวทั้งปวงตั้งอยูไดดว ยอาหาร ฯลฯ โลก ๑๘
คือ ธาตุ ๑๘ ฯ
คําวา ยอมใหสวางไสว ความวา ภิกษุนั้น ยอมยังโลกนี้ใหสวางไสวแจมใส เพราะ
เปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งความฝกตน ความสงบตน ความยังตนใหปรินพิ พาน ฯลฯ ความยังตนให
ประดิษฐานอยูในนิโรธ ซึ่งมียถาศัพทเปนอรรถทุกประการ ฯ
คําวา เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก ความวา กิเลสเหมือนหมอก อริยญาณ
เหมือนดวงจันทร ภิกษุเหมือนจันทเทพบุตร ภิกษุพนจากกิเลสทั้งปวงแลวยอมยังโลกนี้ใหสวาง
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ไสวเปลงปลั่ง และไพโรจน เหมือนดวงจันทรพนจากหมอกพนจากควันและธุลีในแผนดิน พน
จากฝามือราหู ยังโอกาสโลกใหสวางไสวเปลงปลั่ง และไพโรจน ฉะนัน้ เพราะเหตุนนั้ ทานจึง
กลาววา เหมือนพระจันทรพน แลวจากหมอก ญาณในโวทาน ๑๓ ประการนี้ ฯ
จบภาณวาร
[๓๘๗] ญาณในความทําสติ ๓๒ เปนไฉน ฯ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใ นปาก็ดี อยูทโี่ คนไมก็ดี อยูใ นเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก
ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ภิกษุนนั้ เปนผูมีสติหายใจออกเปนผูมีสติหายใจเขา เมื่อหาย
ใจออกยาวก็รูวา หายใจออกยาว เมื่อหายใจออกสั้นก็รูวา หายใจออกสัน้ เมื่อหายใจเขายาวก็รวู า
หายใจเขายาว เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูวาหายใจเขาสั้น ยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวง
หายใจออกยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักระงับกายสังขาร
หายใจออก ยอมศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา ยอมศึกษาวาจักรูแจงปตหิ ายใจออก
ยอมศึกษาวา จักรูแจงปตหิ ายใจเขา ยอมศึกษาวาจักรูแจงสุขหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจง
สุขหายใจเขา ยอมศึกษาวาจักรูแจงจิตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตสังขารหายใจ
เขา ยอมศึกษาวา จักระงับจิตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา ระงับจิตสังขารหายใจเขายอม
ศึกษาวา จักรูแจงจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแ จงจิตหายใจเขายอมศึกษาวา จักทําจิตให
บันเทิงหายใจออก ยอมศึกษาวา จักทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักตั้งจิตไวหายใจ
ออก ยอมศึกษาวา จักตั้งจิตไวหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก
เปลื้องจิตหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความไมเที่ยงหายใจออก ยอมศึกษาวาจักพิจารณา
เห็นความไมเที่ยงหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจออก ยอมศึกษา
วา จักพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจเขายอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความดับหายใจออก
ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความดับหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจ
ออกยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา ฯ
[๓๘๘] คําวา อิธ ความวา ในทิฐินี้ ในความควรนี้ ในความชอบใจนี้ ในเขตนี้
ในธรรมนี้ ในวินัยนี้ ในธรรมวินัยนี้ ในปาพจนนี้ ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้ เพราะ
เหตุนั้นทานจึงกลาววา ในธรรมวินัยนี้ ฯ
คําวา ภิกขฺ ุ ความวา ภิกษุเปนกัลยาณปุถุชนก็ตาม เปนพระเสขะก็ตาม เปนพระ
อรหันตผูมีธรรมไมกําเริบก็ตาม ฯ
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คําวา อรฺญ ความวา สถานที่ทุกแหงนอกเสาเขื่อนไป สถานที่นั้นเปนปา ฯ
คําวา รุกขฺ มูล ความวา อาสนะของภิกษุซึ่งจัดไวที่โคนไมนั้น คือเตียง ตั่ง ฟูก
เสื่อ ทอนหนัง เครื่องลาดทําดวยหญา เครื่องลาดทําดวยใบไมหรือเครื่องลาดทําดวยฟาง
ภิกษุ เดิน ยืน นั่ง หรือนอนที่อาสนะนั้น ฯ
คําวา สฺุ ความวา เปนสถานที่ไมเกลื่อนกลนดวยใครๆเปนคฤหัสถก็ตาม เปน
บรรพชิตก็ตาม ฯ
คําวา อาคาร คือ วิหาร โรงมีหลังคาครึ่งหนึ่ง ปราสาทเรือนโลน ถ้ํา ฯ
คําวา นิสที ติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา ความวา ภิกษุนั้นเปนผูนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
คือ กายเปนกายอันภิกษุนั้นตัง้ วางไวตรง ฯ
ศัพทวา ปริ ในคําวา ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา มีความกําหนดถือ เอาเปนอรรถ
ศัพทวา มุข มีความนําออกเปนอรรถ ศัพทวา สติ มีความเขาไปตั้งไวเปนอรรถ เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ตั้งสติไวเฉพาะหนา ฯ
[๓๘๙] คําวา เปนผูมีสติหายใจออก ความวา ภิกษุอบรมสติโดยอาการ ๓๒ คือ
ภิกษุเปนผูตั้งสติมั่นเพราะรูค วามที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซานดวยสามารถลมหายใจออกยาว ชื่อ
วาเปนผูอบรมสติดวยสตินนั้ ดวยญาณนัน้ เปนผูตั้งสติไวมั่น เพราะรูความที่จิตมีอารมณเดียว
ไมฟุงซานดวยสามารถลมหายใจเขายาว ... เปนผูตั้งสติไวมั่นเพราะรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไม
ฟุงซานดวยสามารถลมหายใจออกสั้น ... เปนผูตั้งสติไวมั่น เพราะรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไม
ฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น ชื่อวาเปนผูอบรมสติดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น ฯลฯ เปน
ผูตั้งสติไวม่นั เพราะรูความทีจ่ ิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพจิ ารณาเห็นความ
สละคืนหายใจออก ... เปนผูต ั้งสติไวมั่นเพราะรูความที่จติ มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ
ความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ... เปนผูตั้งสติไวมั่นเพราะรูความทีจ่ ิตมีอารมณเดียว
ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกชื่อวาเปนผูอ บรมสติดวย
สตินั้น ดวยญาณนั้น ฯ
[๓๙๐] ภิกษุเมื่อหายใจออกยาวก็รูวา หายใจออกยาว เมื่อหายใจเขายาวก็รูวา หายใจ
เขายาว อยางไร ฯ
ภิกษุเมื่อหายใจออกยาว ยอมหายใจออกในขณะที่นบั ยาว เมื่อหายใจเขายาว ยอม
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หายใจเขาในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจออก หายใจเขายาว ยอมหายใจออกบาง หายใจเขาบาง
ในขณะที่นับยาว ฉันทะยอมเกิดแกภกิ ษุผูเมือ่ หายใจออกหายใจเขายาว หายใจออกบาง หายใจ
เขาบางในขณะที่นับยาว เมือ่ หายใจออกยาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจออกใน
ขณะที่นับยาว เมื่อหายใจเขายาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจเขาในขณะที่นับยาว
เมื่อหายใจออกหายใจเขายาวละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจออกบาง หายใจเขาบาง
ในขณะที่นับยาว ความปราโมทยยอมเกิดขึน้ แกภิกษุเมื่อหายใจออกหายใจเขายาวละเอียดกวา
นั้นดวยสามารถฉันทะ หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจออกยาวละเอียดกวา
นั้นดวยสามารถ ความปราโมทย ยอมหายใจออกในขณะที่นับยาว เมือ่ หายใจเขายาวละเอียดกวา
นั้นดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจเขาในขณะทีน่ ับยาว เมื่อหายใจออกหายใจเขายาว
ละเอียดกวานัน้ ดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจออกบางหายใจเขาบางในขณะที่นับยาว
จิตของภิกษุผูเมื่อหายใจออกหายใจเขายาวละเอียดกวานัน้ ดวยสามารถความปราโมทย หายใจออก
บาง หายใจเขาบางในขณะทีน่ ับยาว ยอมหลีกออกจากการหายใจออกหายใจเขายาว อุเบกขายอม
ตั้งอยู กายคือ ลมหายใจออกลมหายใจเขายาวดวยอาการ ๙ อยางนี้ ยอมปรากฏ สติเปนอนุปสนา
ญาณ กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดว ย ภิกษุพจิ ารณาเห็นกายนัน้ ดวยสตินนั้ ดวย
ญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นนั้ ทานจึงกลาววาสติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย ฯ
[๓๙๑] คําวา อนุปสฺสติ ความวา ภิกษุพิจารณากายนัน้ อยางไร ฯ
พิจารณาโดยความไมเที่ยง ไมพิจารณาโดยความเที่ยง พิจารณาโดยความเปนทุกข ไม
พิจารณาโดยความเปนสุข พิจารณาโดยความเปนอนัตตาไมพิจารณาโดยความเปนอัตตา ยอมเบื่อ
หนาย ไมยนิ ดี ยอมคลายกําหนัดไมกําหนัด ยอมใหราคะดับไป ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไม
ยึดถือ เมื่อพิจารณาโดยความไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได เมื่อพิจารณาโดยความเปนทุกข ยอม
ละสุขสัญญาได เมื่อพิจารณาโดยความเปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญาได เมื่อเบื่อหนาย ยอมละ
ความยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละราคะได เมื่อใหราคะดับ ยอมละสมุทัยได เมือ่ สละคืน
ยอมละความยึดถือได ภิกษุพิจารณากายนัน้ อยางนี้ ฯ
[๓๙๒] ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายที่เกิดใน
ภาวนานั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไป
ซึ่งความเพียรอันสมควรแกความที่ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกันและความที่อินทรียท ั้งหลายมีกิจเปน
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อันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ
ลมหายใจออกลมหายใจเขายาว เวทนาจึงปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป
สัญญายอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไปวิตกยอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏ
เขาไปตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป ฯ
[๓๙๓] เวทนายอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปตั้งอยู ปรากฏถึงความดับ อยางไร ฯ
ความเกิดขึ้นแหงเวทนายอมปรากฏอยางไร ความเกิดขึ้นแหงเวทนายอมปรากฏ ดวย
อรรถวาเพราะปจจัยเกิดวา เพราะอวิชชาเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะ
กรรมเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิด แมเมื่อเห็นลักษณะแหงความเกิด ความเกิด
แหงเวทนาก็ยอ มปรากฏ ความเกิดขึ้นแหงเวทนายอมปรากฏอยางนี้ ฯ
ความเขาไปตั้งอยูแหงเวทนายอมปรากฏอยางไร เมือ่ มนสิการโดยความไมเทีย่ ง ความ
เขาไปตั้งอยูโดยความสิ้นไปยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ความเขาไปตั้งอยูโดยความ
เปนภัยยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ความเขาไปตั้งอยูโ ดยความวางเปลายอม
ปรากฏ ความเขาไปตั้งอยูแหงเวทนายอมปรากฏอยางนี้ ฯ
ความดับไปแหงเวทนายอมปรากฏอยางไร ความดับไปแหงเวทนายอมปรากฏ ดวย
อรรถวาเพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับเวทนาจึงดับ เพราะตัณหาดับเวทนาจึงดับ เพราะกรรม
ดับเวทนาจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะความแปรปรวน ความ
ดับไปแหงเวทนาก็ยอมปรากฏความดับไปแหงเวทนายอมปรากฏอยางนี้ เวทนายอมปรากฏเกิดขึ้น
ปรากฏเขาไปตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป อยางนี้ ฯ
[๓๙๔] สัญญายอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปตั้งอยู ปรากฏถึงความดับ อยางไร ฯ
ความเกิดขึ้นแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร ความเกิดขึ้นแหงสัญญายอมปรากฏ ดวย
อรรถวาเพราะปจจัยเกิดวา เพราะอวิชชาเกิดสัญญาจึงเกิด ... ความเกิดขึ้นแหงสัญญายอมปรากฏ
อยางนี้ ฯ
ความเขาไปตั้งอยูแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร เมื่อมนสิการโดยความไมเทีย่ ง ความ
เขาไปตั้งอยูโดยความสิ้นไปยอมปรากฏ ... ความเขาไปตั้งอยูแหงสัญญายอมปรากฏอยางนี้ ฯ
ความดับไปแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร ความดับไปแหงสัญญายอมปรากฏ ดวย
อรรถวาเพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับสัญญาจึงดับ ... ความดับไปแหงสัญญายอมปรากฏอยางนี้
สัญญายอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป อยางนี้ ฯ
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[๓๙๕] วิตกยอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป อยางไร ฯ
ความเกิดขึ้นแหงวิตกยอมปรากฏอยางไร ความเกิดขึ้นแหงวิตกยอมปรากฏ ดวยอรรถ
วาเพราะปจจัยเกิดวา เพราะอวิชชาเกิดวิตกจึงเกิด เพราะตัณหาเกิดวิตกจึงเกิด เพราะกรรมเกิด
วิตกจึงเกิด แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะความเกิด ความเกิดขึ้นแหงวิตกก็ยอมปรากฏ อยางนี้ ฯ
ความเขาไปตั้งอยูแหงวิตกยอมปรากฏอยางไร เมื่อมนสิการโดยความไมเทีย่ ง ความ
เขาไปตั้งอยูโดยความสิ้นไปยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ความเขาไปตั้งอยูโดยความ
เปนภัยยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ความเขาไปตั้งอยูโ ดยความวางเปลายอม
ปรากฏ ความเขาไปตั้งอยูแหงวิตกยอมปรากฏอยางนี้ ฯ
ความดับไปแหงวิตกยอมปรากฏอยางไร ความดับไปแหงวิตกยอมปรากฏดวยอรรถวา
เพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับวิตกจึงดับ เพราะตัณหาดับวิตกจึงดับ เพราะกรรมดับวิตกจึง
ดับ เพราะสัญญาดับวิตกจึงดับ แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะความแปรปรวน ความดับไปแหงวิตก
ก็ยอมปรากฏ ความดับไปแหงวิตกยอมปรากฏอยางนี้ วิตกยอมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏเขาไปตั้ง
อยู ปรากฏถึงความดับไป อยางนี้ ฯ
[๓๙๖] บุคคลรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกลมหาย
ใจเขายาว ยอมใหอินทรียทั้งหลายประชุมลง รูจักโคจรและแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน
ฯลฯ ยอมใหธรรมทั้งหลายประชุมกันรูจกั โคจรและแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน ฯ
คําวา ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ความวา บุคคลยอมยังอินทรียทั้งหลายให
ประชุมลงอยางไร ฯ
บุคคลยอมยังสัทธินทรีย ใหประชุม ลงดวย ความนอมใจเชื่อ ยังวิริยินทรียใหประชุมลงดวย
ความประคองไว ยังสตินทรียใหประชุมลงดวยความเขาไปตั้งไวยังสมาธินทรียใหประชุมลงดวยความ
ไมฟุงซาน ยังปญญินทรียใหประชุมลงดวยความเห็น บุคคลนี้ยังอินทรียเหลานี้ใหประชุมลงใน
อารมณนี้ เพราะเหตุดังนี้นนั้ ทานจึงกลาววา ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ฯ
คําวา รูจกั โคจร ความวา รูจักอารมณแหงธรรมนั้นวาเปนโคจรแหงธรรมนั้น รูจัก
โคจรแหงธรรมนั้นวาเปนอารมณแหงธรรมนั้น บุคคล ความรูปญญา ฯ
คําวา สงบ ความวา อารมณปรากฏเปนความสงบ จิตไมฟุงซานเปนความสงบ จิต
ตั้งมั่นเปนความสงบ จิตผองแผวเปนความสงบ ฯ
คําวา ประโยชน ความวา ธรรมอันไมมีโทษเปนประโยชน ธรรมอันไมมีกิเลสเปน
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ประโยชน ธรรมอันมีความผองแผวเปนประโยชน ธรรมอันประเสริฐเปนประโยชน ฯ
คําวา แทงตลอด ความวา แทงตลอดความที่อารมณปรากฏ แทงตลอดความทีจ่ ิตไม
ฟุงซาน แทงตลอดความที่จติ ตั้งมั่น แทงตลอดความที่จติ ผองแผวเพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ
[๓๙๗] คําวา ยอมใหพละทั้งหลายประชุมลง ความวา ยอมใหพละทั้งหลายประชุม
ลงอยางไร ฯ
บุคคลยอม ยังสัทธาพละใหประชุมลง ดวยความไมหวั่นไหวไปในความไมมีศรัทธา ยัง
วิริยพละใหประชุมลงดวยความไมหวัน่ ไหวไปในความประมาท ยังสมาธิพละใหประชุมลงดวยความ
ไมหวัน่ ไหวไปในอุทธัจจะ ยังปญญาพละใหประชุมลงดวยความไมหวั่นไหวไปในอวิชชา บุคคล
นี้ยอมยังพละเหลานี้ใหประชุมลงในอารมณนี้ เพราะเหตุดังนี้นั้นทานจึงกลาววา ยอมยังพละ
ทั้งหลายใหประชุมลง ฯ
คําวา รูจกั โคจร ฯลฯ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความ
สงบเปนประโยชน ฯ
[๓๙๘] คําวา ยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุม ความวา บุคคลยอมยังโพชฌงค
ทั้งหลายใหประชุมลงไดอยางไร ฯ
บุคคลยอมยังสติสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความเขาไปตั้งไว ยังธรรมวิจยสัมโพช
ฌงคใหประชุมลงดวยความเลือกเฟน ยังวิริยสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความประคองไว ยังปติ
สัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความแผซานไป ยังปสสัทธิสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความสงบ
ยังสมาธิสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความไมฟุงซาน ยังอุเบกขาสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวย
ความวางเฉยบุคคลนี้ยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลงในอารมณ เพราะเหตุดังนีน้ ั้นทานจึง
กลาววา ยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลง ฯ
คําวา รูโคจร ฯลฯ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ
เปนประโยชน ฯ
[๓๙๙] คําวา ยอมยังมรรคใหประชุมลง ความวา บุคคลยอมยังมรรคใหประชุมลง
อยางไร ฯ
บุคคลยอมยังสัมมาทิฐิใหประชุมลงดวยความเห็น ยังสัมมาสังกัปปะใหประชุมลงดวย
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ความดําริ ยังสัมมาวาจาใหประชุมลงดวยความแนนอน ยังสัมมากัมมันตะใหประชุมลงดวยความ
ที่เกิดขึ้นดี ยังสัมมาอาชีวะใหประชุมลงดวยความผองแผว ยังสัมมาวายามะใหประชุมลงดวยความ
ประคองไว ยังสัมมาสติใหประชุมลงดวยความเขาไปตั้งไว ยังสัมมาสมาธิใหประชุมลงดวยความ
ไมฟุงซานบุคคลนี้ยอมยังมรรคนี้ใหประชุมลงในอารมณนี้ เพราะเหตุดังนี้นั้นทานจึงกลาววายอม
ยังมรรคใหประชุมลง ฯ
คําวา รูจกั โคจร ฯลฯ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความ
สงบเปนประโยชน ฯ
[๔๐๐] คําวา ยอมยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง ความวา บุคคลยอมยังธรรมทั้งหลาย
ใหประชุมลง อยางไร ฯ
บุคคลยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลงดวยความเปนใหญ ยังพละทั้งหลายใหประชุม
ลงดวยความไมหวั่นไหว ยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลงดวยความเปนธรรมเครื่องนําออก ยังมรรค
ใหประชุมลงดวยความเปนเหตุ ยังสติปฏฐานใหประชุมลงดวยความเขาไปตั้งไว ยังสัมมัปปธานให
ประชุมลงดวยความเริ่มตั้ง ยังอิทธิบาทใหประชุมลงดวยความใหสําเร็จ ยังสัจจะใหประชุมลงดวย
ความถองแท ยังสมถะใหประชุมลงดวยความไมฟุงซาน ยังวิปสสนาใหประชุมลงดวยความพิจารณา
เห็น ยังสมถะและวิปสสนาใหประชุมลงดวยความมีกจิ เปนอันเดียวกัน ยังธรรมเปนคูกันใหประชุม
ลงดวยความไมลวงเกินกัน ยังสีลวิสุทธิใหประชุมลงดวยความสํารวม ยังจิตวิสุทธิใหประชุมลง
ดวยความไมฟงุ ซาน ยังทิฐิวสิ ุทธิใหประชุมลงดวยความเห็น ยังวิโมกขใหประชุมลงดวยความ
หลุดพน ยังวิชชาใหประชุมลงดวยความแทงตลอด ยังวิมตุ ติใหประชุมลงดวยความสละรอบ ยัง
ญาณในความสิ้นไปใหประชุมลงดวยความตัดขาด ยังญาณในความไมเกิดขึ้นใหประชุมลงดวยความ
เห็นเฉพาะ ยังฉันทะใหประชุมลงดวยความเปนมูลเหตุยงั มนสิการใหประชุมลงดวยความเปน
สมุฏฐาน ยังผัสสะใหประชุมลงดวยความประสบ ยังเวทนาใหประชุมลงดวยความรูสึก ยังสมาธิ
ใหประชุมลงดวยความเปนประธาน ยังสติใหประชุมลงดวยความเปนใหญ ยังสติสัมปชัญญะให
ประชุมลงดวยความเปนธรรมที่ยิ่งกวานั้น ยังวิมุตติใหประชุมลงดวยความเปนสาระยังนิพพานอัน
หยั่งลงในอมตะใหประชุมลงดวยความเปนที่สุด บุคคลนี้ยอมยังธรรมเหลานี้ใหประชุมลงในอารมณนี้
เพราะเหตุดังนีน้ ั้นทานจึงกลาววา ยอมยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง ฯ
คําวา รูจกั โคจร ความวา รูจักอารมณแหงธรรมนั้นวาเปนโคจรแหงธรรมนั้น รูจัก
โคจรแหงธรรมนั้นวาเปนอารมณแหงธรรมนั้น บุคคล ความรูปญญา ฯ
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คําวา สงบ ความวา อารมณปรากฏเปนความสงบ จิตไมฟุงซานเปนความสงบ จิต
ตั้งมั่นเปนความสงบ จิตผองแผวเปนความสงบ ฯ
คําวา ประโยชน ความวา ธรรมอันไมมีโทษเปนประโยชน ธรรมอันไมมีกิเลสเปน
ประโยชน ธรรมอันมีความผองแผวเปนประโยชน ธรรมอันประเสริฐเปนประโยชน ฯ
คําวา แทงตลอด ความวา แทงตลอดความที่อารมณปรากฏ แทงตลอดความทีจ่ ิตไม
ฟุงซาน แทงตลอดความที่จติ ตั้งมั่น แทงตลอดความที่จติ ผองแผว เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
และแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน ฯ
[๔๐๑] บุคคลเมื่อหายใจออกสั้นก็รูวา หายใจออกสัน้ เมื่อหายใจเขาสั้นก็รูวา หาย
ใจเขาสั้น อยางไร ฯ
บุคคลเมื่อหายใจออกสัน้ ยอมหายใจออกในขณะทีน่ ับไดนดิ หนอยเมื่อหายใจเขาสั้น
ยอมหายใจเขาในขณะที่นับไดนิดหนอย เมือ่ หายใจออกหายใจเขาสั้น ยอมหายใจออกบาง หายใจ
เขาบางในขณะที่นับไดนิดหนอย ฉันทะยอมเกิดแกภกิ ษุผเู มื่อหายใจออกหายใจเขาสัน้ หายใจออก
บาง หายใจเขาบางในขณะทีน่ ับไดนดิ หนอย เมื่อหายใจออกสั้นละเอียดกวานัน้ ดวยสามารถฉันทะ
ยอมหายใจออกในขณะที่นบั ไดนิดหนอย เมื่อหายใจเขาสั้นละเอียดกวานั้นดวยสามารถฉันทะ ยอม
หายใจเขาในขณะที่นับไดนดิ หนอย เมื่อหายใจออกหายใจเขาสั้นละเอียดกวานัน้ ดวยสามารถฉันทะ
ยอมหายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะนับไดนดิ หนอย ความปราโมทยยอมเกิดแกภิกษุผหู ายใจ
ออกหายใจเขาละเอียดกวานัน้ ดวยสามารถฉันทะ หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะที่นับได
นิดหนอย เมื่อหายใจออกสัน้ ละเอียดกวานั้นดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจออกในขณะ
ที่นับไดนดิ หนอย เมื่อหายใจเขาสั้นละเอียดกวานั้นดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจเขาใน
ขณะที่นับไดนิดหนอย เมื่อหายใจออกหายใจเขาสั้นละเอียดกวานัน้ ดวยสามารถความปราโมทย ยอม
หายใจออกบางหายใจเขาบางในขณะที่นับไดนิดหนอย จิตของภิกษุผูเมือ่ หายใจออกหายใจเขาสั้น
ละเอียดกวานัน้ ดวยสามารถความปราโมทย หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะทีน่ ับไดนดิ หนอย
ยอมหลีกไปจากลมอัสสาสะปสสาสะสั้น อุเบกขายอมตัง้ อยู กาย คือ ลมหายใจออกหายใจเขา
สั้นดวยอาการ ๙ เหลานี้ปรากฏ สติเปนอนุปสนาญาณ กายปรากฏ มิใชสติ สติปรากฏดวย
เปนตัวสติดว ย บุคคลพิจารณากายนัน้ ดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนีน้ ั้นทานจึงกลาววา
สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณากายในกาย ฯ
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[๔๐๒] คําวา ยอมพิจารณา ความวา บุคคลยอมพิจารณากายนั้นอยางไร ฯลฯ
พิจารณากายนัน้ อยางนี้ ฯ
ภาวนาในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ เมื่อรูความที่จิต
มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น เวทนายอมปรากฏเกิดขึ้น ฯลฯ บุคคล
รูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกลมหายใจเขาสั้น ยอมยังอินทรีย
ทั้งหลายใหประชุมลง ฯลฯเพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และยอมแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ
เปนประโยชน ฯ
[๔๐๓] บุคคลยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก
เปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจเขาอยางไร ฯ
กาย ในคําวา กาโย มี ๒ คือ นามกาย ๑ รูปกาย ๑ นามกายเปนไฉน เวทนา
สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ เปนนามดวย เปนนามกายดวย และทานกลาวจิตสังขารวา
นี้เปนนามกาย รูปกายเปนไฉน มหาภูตรูป ๔ รูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ลมอัสสาสะปสสาสะ
นิมิตร และทานกลาววากายสังขารที่เนื่องกัน นี้เปนรูปกาย ฯ
[๔๐๔] กายเหลานัน้ ยอมปรากฏ อยางไร ฯ
เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว สติยอ มตั้งมั่น
กายเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้นเมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวย
สามารถลมหายใจเขายาว สติยอมตั้งมั่น กายเหลานัน้ ยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เมื่อ
รูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกสั้น ... เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว
ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น ... เมื่อคํานึงถึงกายเหลานัน้ ยอมปรากฏ เมื่อรู ... เมื่อเห็น ...
เมื่อพิจารณา ... เมื่ออธิษฐานจิต ...เมื่อนอมใจเชื่อดวยศรัทธา ... เมื่อประคองความเพียร ... เมื่อตั้ง
สติไวมั่น ...เมือ่ ตั้งจิตมั่น ... เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง ... เมือ่ กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ...เมื่อละ
ธรรมที่ควรละ ... เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญ ... เมื่อทําใหแจงธรรมที่ควรทําใหแจง กายเหลานัน้ ยอม
ปรากฏ กายคือ ความเปนผูรแู จงกองลมทั้งปวงหายใจออกหายใจเขาปรากฏ สติเปน
อนุปสสนาญาณ กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวยเปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณากายนั้น
ดวยสตินั้น ดวยญาณนัน้ เพราะเหตุดังนี้นนั้ ทานจึงกลาววาสติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณา
เห็นกายในกาย ฯ
[๔๐๕] คําวา ยอมพิจารณา ฯลฯ สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูรูแจงกองลม
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ทั้งปวงระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา จิตวิสุทธิ ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิ ดวย
อรรถวาเห็นความระวังในสีลวิสุทธินั้นเปนอธิสีลสิกขาความไมฟุงซานในจิตวิสุทธินั้นเปนอธิจิตต
สิกขา ความเห็นในทิฐวิ ิสุทธินั้นเปนอธิปญญาสิกขา บุคคลคํานึงถึงสิกขา ๓ ประการนีศ้ ึกษาอยู
รูศึกษา เห็นศึกษาพิจารณาศึกษา อธิษฐานศึกษา นอมใจเชื่อดวยศรัทธาศึกษา ประคองความ
เพียรศึกษา ดํารงสติไวมั่นศึกษา ตั้งจิตมัน่ ศึกษา รูชัดดวยปญญาศึกษา รูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่งศึกษา
กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูศึกษา ละธรรมที่ควรละศึกษา เจริญธรรมที่ควรเจริญศึกษา ทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงศึกษาเมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรู
แจงกองลมทั้งปวงหายใจออกหายใจเขา เวทนายอมเกิดปรากฏ ฯลฯ บุคคลเมื่อรูความที่จิตมีอารมณ
เดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจออกหายใจเขา ยอมยังอินทรีย
ทั้งหลายใหประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ
เปนประโยชน ฯ
[๔๐๖] บุคคลยอมศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักระงับ
กายสังขารหายใจเขา อยางไร ฯ
กายสังขารเปนไฉน ลมหายใจออกยาว เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้เนื่องดวยกาย
เปนกายสังขาร ลมหายใจเขายาว เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้เนื่องดวยกาย เปนกายสังขาร
บุคคลระงับ คือ ดับ สงบกายสังขารเหลานั้นศึกษาอยู ลมหายใจออกสัน้ ลมหายใจ
เขาสั้น ลมที่บุคคลรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจออก เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้เนื่องดวยกาย
เปนกายสังขาร บุคคลระงับ คือ ดับ สงบกายสังขารเหลานั้น ศึกษาอยู ความออนไป
ความนอมไปความเอนไป ความโอนไป ความหวั่นไหว ความดิ้นรน ความโยก ความโคลง
แหงกาย มีอยู เพราะกายสังขารเห็นปานใด บุคคลศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขารหายใจออก
ศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา ความไมออนไปความไมนอมไป ความไมเอนไป ความ
ไมโอนไป ความไมหวัน่ ไหว ความไมดิ้นรน ความไมโยก ความไมโคลง แหงกาย มีอยูเพราะ
กายสังขารเห็นปานใด บุคคลศึกษาอยูว า จักระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมหายใจออก ศึกษาอยูวา
จักระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมหายใจเขา ไดทราบมาดังนี้วา บุคคลศึกษาอยูว า จักระงับกาย
สังขารหายใจออก ศึกษาอยูว า จักระงับกายสังขารหายใจเขา เมื่อเปนอยางนี้ ความไดลมก็ไม
ปรากฏ ลมอัสสาสะปสสาสะก็ไมปรากฏ อานาปาณสติก็ไมปรากฏ อานาปาณสติสมาธิก็ไมปรากฏ
และบัณฑิตทั้งหลายแมจะเขาแมจะออกสมาบัตินั้นก็หามิได ไดทราบมาดังนี้วา บุคคลศึกษาอยูวา
จักระงับกายสังขารหายใจออก ศึกษาอยูว า จักระงับกายสังขารหายใจเขาเมื่อเปนอยางนี้ ความ
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ไดลมก็ปรากฏ ลมอัสสาสะปสสาสะก็ปรากฏ อานาปาณสติก็ปรากฏ อานาปาณสติสมาธิก็ปรากฏ
และบัณฑิตทั้งหลายยอมเขาและยอมออกสมาบัตินั้น ขอนั้นเหมือนอะไร เหมือนเมือ่ บุคคลตี
กังสดาลเสียงดังยอมเปนไปกอนตามที่หมาย นึก ทรงจําดวยดีซึ่งนิมิตแหงเสียงดัง เมื่อเสียงดังคอย
ลง ตอมาเสียงคอยก็เปนไปภายหลังตามที่หมาย นึก ทรงจําดวยดีซึ่งนิมิตแหงเสียงคอย และเมื่อ
เสียงคอยดับลง ตอมาจิตยอมเปนไปในภายหลัง แมเพราะนิมิตแหงเสียงคอยเปนอารมณ ขอนี้ก็
เหมือนกันฉะนั้น ลมหายใจออกและลมหายใจเขาทีห่ ยาบ ยอมเปนไปกอนตามที่หมาย นึกทรงจํา
ดวยดีซึ่งนิมิตแหงลมหายใจออกและลมหายใจเขาทีห่ ยาบ เมื่อลมหายใจออกและลมหายใจเขาที่
หยาบเบาลง ตอมาลมหายใจออกและลมหายใจเขาที่ละเอียด ยอมเปนไปในภายหลังตามที่หมาย
นึก ทรงจําดวยดีซึ่งนิมิตแหงลมหายใจออกและลมหายใจเขาที่ละเอียด และเมื่อลมหายใจออกและ
ลมหายใจเขาที่ละเอียดเบาลงอีก ตอมาจิตยอมไมถึงความฟุงซานในภายหลัง แมเพราะความที่นิมิต
แหงลมหายใจออกลมหายใจเขาที่ละเอียดเปนอารมณ เมือ่ เปนอยางนี้ ความไดลมก็ปรากฏ ลม
อัสสาสะปสสาสะก็ปรากฏ อานาปานสติก็ปรากฏ อานาปานสติสมาธิก็ปรากฏ และบัณฑิต
ทั้งหลายยอมเขาและออกสมาบัตินั้นๆ กายคือความที่บคุ คลระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเขา
ปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ กายปรากฏ ไมใชสติสติปรากฏดวย เปนตัวสติดว ย บุคคล
ยอมพิจารณากายนั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา
คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย ฯ
[๔๐๗] คําวา พิจารณา ความวา บุคคลยอมพิจารณากายนัน้ อยางไร ฯลฯยอม
พิจารณากายนัน้ อยางนี้ ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิดวยอรรถวา
ความเปนผูระงับ กายสังขารระวังลมหายใจออก ลมหายใจเขาจิตตวิสทุ ธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน
ทิฐิวิสุทธิดวยอรรถวาเห็น ความระวังในศีลวิสุทธินั้น เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานในจิตต
วิสุทธินั้น เปนอธิจิตตสิกขาความเห็นในทิฐิวิสุทธินั้น เปนอธิปญญาสิกขา บุคคลเมื่อคํานึง
ถึงสิกขา๓ ประการนี้ศกึ ษาอยู ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงศึกษาอยู เมื่อรูความที่จิตมี
อารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเขา เวทนายอม
ปรากฏเกิดขึ้น ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูระงับกาย
สังขารหายใจออกหายใจเขายอมยังอินทรียท ั้งหลายใหประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ทานจึง
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กลาววาและแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชนอนุปสสนาญาน [ญาณในการพิจารณา] ๘
อุปฏฐานานุสสติ [อนุสสติที่ปรากฏ] ๘ และสัตตันติกวัตถุ[เรื่องอันมีมาในพระสูตร] ในการ
พิจารณากายในกาย ๔ ฯ
จบภาณวาร
[๔๐๘] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแ จงปติหายใจออก ยอมศึกษาวาจักรูแจงปตหิ ายใจเขา
อยางไร ฯ
ปติเปนไฉน เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออก
ยาว ปตแิ ละปราโมทยยอมเกิดขึ้น ฯลฯ เมือ่ รูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ
ลมหายใจเขายาว ปติและปราโมทยยอมเกิดขึ้นฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
ดวยสามารถลมหายใจออกสัน้ ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกาย
ทั้งปวงหายใจออกดวยสามารถความเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูระงับ
กายสังขารหายใจออก ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจเขา ปติและปราโมทยยอม
เกิดขึ้น ปตแิ ละปราโมทย คือ ความเบิกบาน ความบันเทิงความหรรษา ความรื่นเริงแหงจิต
ความปลื้มจิต ความดีใจ ปตนิ ี้ยอมปรากฏเมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ
ลมหายใจออกยาวสติยอมตั้งมั่น ปตินั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เมื่อรูความที่จิต
มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมตั้งมั่นปตินั้นยอมปรากฏดวย
สตินั้น ดวยญาณนั้น เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกสั้น
ดวยสามารถลมหายใจเขาสัน้ ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจออก ดวยสามารถ
ความเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจออก ดวย
สามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจเขา สติยอมตั้งมั่น ปติยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น
เมื่อคํานึงถึง ปตินั้นยอมปรากฏ เมื่อรู ... เมื่อเห็นเมื่อพิจารณา เมื่ออธิษฐานจิต เมื่อนอมใจไป
ดวยศรัทธา เมือ่ ประคองความเพียรเมื่อเขาไปตั้งสติไว เมือ่ จิตตั้งมั่น เมือ่ รูชัดดวยปญญา เมื่อ
รูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อละธรรมที่ควรละ เมื่อเจริญธรรมที่
ควรเจริญ เมื่อทําใหแจงธรรมที่ควรทําใหแจง ปตินนั้ ยอมปรากฏ เวทนาดวยสามารถความเปนผูรู
แจงปติหายใจออกหายใจเขาอยางนี้นนั้ ปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ
สติปรากฏดวย เปนตัวสติดว ยบุคคลยอมพิจารณาเวทนานั้นดวยสตินนั้ ดวยญาณนัน้ เพราะเหตุ
ดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯ
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คําวา พิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนานัน้ อยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาเวทนา
นั้นอยางนี้ ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ สีลวิสุทธิ ดวย
อรรถวาความรูแจงปติระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯเมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
ดวยสามารถความเปนผูรูแจงปติหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทั้งหลายให
ประชุมลง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ
[๔๐๙] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแ จงสุขหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจงสุขหายใจ
เขา อยางไร ฯ
สุข ในคําวา สุข มี ๒ คือ กายิกสุข ๑ เจตสิกสุข ๑ ฯ
กายิกสุขเปนไฉน ความสําราญทางกาย ความสุขที่ไดเสวยทางกาย สุขเวทนาซึ่ง
เปนความสําราญเกิดแกกายสัมผัสนี้เปนกายิกสุข ฯ
เจตสิกสุขเปนไฉน ความสุขทางจิต ความสุขที่ไดเสวยเปนความสําราญเกิดแต
เจโตสัมผัส สุขเวทนาซึ่งเปนความสําราญเกิดแตเจโตสัมผัสนี้เปนเจตสิกสุข ฯ
สุขเหลานั้นยอมปรากฏอยางไร เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวย
สามารถลมหายใจออกยาว สติยอมตั้งมั่น สุขเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เมื่อ
รูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมตั้งมั่น สุขเหลานั้น
ยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น ฯลฯเมื่อทําใหแจง ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง สุขเหลานั้น
ยอมปรากฏ สุขเหลานั้นยอมปรากฏอยางนี้ ฯ
เวทนา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุขหายใจออกหายใจเขา ปรากฏสติเปนอนุปส
สนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาเวทนา
นั้นดวยสตินนั้ ดวยญาณนัน้ เพราะเหตุดังนีน้ ั้นทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การ
พิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯ
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนาอยางไร ยอมพิจารณาโดยความ
ไมเที่ยง ฯลฯ ยอมพิจารณาเวทนานัน้ อยางนี้ ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ สีลวิสุทธิ ดวย
อรรถวารูแจงสุขระงับลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
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ดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุขหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียทั้งหลาย
ใหประชุมลง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนอรรถ ฯ
[๔๑๐] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแ จงจิตตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจง
จิตตสังขารหายใจเขา อยางไร ฯ
จิตตสังขารเปนไฉน สัญญาและเวทนาดวยสามารถลมหายใจออกยาว เปนเจตสิก
ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปนจิตตสังขาร สัญญาและเวทนาดวยสามารถลมหายใจเขายาว เปน
เจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปนจิตตสังขารฯลฯ สัญญาและเวทนาดวยสามารถความเปนผู
รูแจงสุขหายใจออก ดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุขหายใจเขา เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่อง
ดวยจิต เปนจิตตสังขาร นี้เปนจิตตสังขาร ฯ
จิตตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏอยางไร ฯ
เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว สติยอ ม
ตั้งมั่น จิตตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไม
ฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมตั้งมั่น จิตตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏดวยสตินนั้
ดวยญาณนัน้ ฯลฯ เมื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง จิตตสังขารเหลานั้นยอมปรากฏ จิตต
สังขารเหลานั้นยอมปรากฏอยางนี้ ฯ
เวทนา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตตสังขารหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปน
อนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวยเปนตัวสติดว ย บุคคลยอมพิจารณา
เวทนานั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนีน้ ั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ
พิจารณาเวทนาในเวทนาทัง้ หลาย ฯ
คําวา พิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนานัน้ อยางไร ยอมพิจารณาโดยความ
ไมเที่ยง ฯลฯ ยอมพิจารณาเวทนานัน้ อยางนี้ ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิ ดวย
อรรถวารูแจงจิตตสังขารระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯเมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียวไม
ฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตตสังขารหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยัง
อินทรียทั้งหลายใหประชุมลงเพราะเหตุนนั้ ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ
เปนประโยชน ฯ
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[๔๑๑] บุคคลยอมศึกษาวา จักระงับจิตตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักระงับ
จิตตสังขารหายใจเขา อยางไร ฯ
จิตตสังขารเปนไฉน สัญญาและเวทนา ดวยสามารถลมหายใจออกยาวเปนเจตสิก
ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิตเปนจิตตสังขาร บุคคลระงับ คือ ดับสงบจิตตสังขารเหลานั้นศึกษาอยู
สัญญาและเวทนา ดวยสามารถลมหายใจเขายาว เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปน
จิตตสังขาร บุคคลระงับ คือดับ สงบจิตตสังขารเหลานั้นศึกษาอยู สัญญาและเวทนาดวยสามารถ
ความเปนผูรูแจงจิตตสังขารหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตตสังขารหายใจออก เปน
เจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปนจิตตสังขาร บุคคลระงับ คือ ดับสงบจิตตสังขารเหลานั้น
ศึกษาอยู เวทนา ดวยสามารถความเปนผูระงับจิตตสังขารหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปน
อนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดว ย บุคคลพิจารณาเวทนา
นั้นดวยสตินนั้ ดวยญาณนัน้ เพราะเหตุดังนีท้ านจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณา
เวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯ
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนานั้นอยางไร ฯลฯยอมพิจารณา
เวทนานั้นอยางนี้ ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ สีลวิสุทธิ
ดวยอรรถวาความเปนผูระงับจิตตสังขาร ระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิต
มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูระงับจิตตสังขารหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคล
รูอยู ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมี
ความสงบเปนประโยชน อนุปสสนาญาณ (ญาณในการพิจารณา) ๘ อุปฏ ฐานานุสสติ(อนุสสติ
ที่ปรากฏ) ๘ สุตตันติกวัตถุ (เรื่องอันมีมาในพระสูตร) ในการพิจารณาเวทนาในเวทนา ๔ ฯ
จบภาณวาร
[๔๑๒] บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตหายใจเขา
อยางไร ฯ
จิตนั้นเปนไฉน วิญญาณจิต ดวยสามารถลมหายใจออกยาว จิต คือ มนะ มานัส
หทัย ปณฑระ มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธมโนวิญญาณธาตุอันสมควรแกจิตนัน้
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วิญญาณจิต ดวยสามารถลมหายใจเขายาวฯลฯ ดวยสามารถความเปนผูระงับจิตตสังขารหายใจออก
จิต คือ มนะมโนวิญญาณธาตุอันสมควรแกจิตนั้น นี้เปนจิต ฯ
จิตปรากฏอยางไร เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจ
ออกยาว สติยอ มตั้งมั่น จิตนัน้ ยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนัน้ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว
ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมตั้งมั่น จิตนั้นยอมปรากฏดวยสตินั้น ดวยญาณนัน้
ฯลฯ เมื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง จิตนั้นยอมปรากฏ จิตนั้นยอมปรากฏอยางนี้ วิญญาณจิต
ดวยสามารถความเปนผูรูแจง จิตหายใจออกหายใจเขา ปรากฏสติเปนอนุปสสนาญาณ จิตปรากฏ
ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวยบุคคลยอมพิจารณาจิตนัน้ ดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น
เพราะเหตุดังนีน้ ั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต ฯ
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนัน้ อยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาจิตอยางนี้ ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ สีลวิสุทธิ ดวย
อรรถวาความรูแจงจิตระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน
ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทั้งหลายให
ประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ
[๔๑๓] บุคคลยอมศึกษาวา จักใหจิตเบิกบานหายใจออก ยอมศึกษาวา จักใหจิต
เบิกบานหายใจเขา อยางไร ฯ
ก็ความเบิกบานแหงจิตเปนไฉน เมื่อรูค วามที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวย
สามารถลมหายใจออกยาว ความเบิกบานแหงจิตยอมเกิดขึ้น ความเบิกบาน ความบันเทิง ความ
หรรษา ความราเริงแหงจิต ความปลื้มจิต ความดีใจ ฯลฯเมื่อรูความทีจ่ ิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
ดวยสามารถลมหายใจเขายาว ความเบิกบานแหงจิตยอมเกิดขึ้น ความเบิกบาน ความบันเทิง
ความหรรษา ความราเริงแหงจิต ความปลืม้ จิต ความดีใจ ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว
ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตหายใจออก ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตหายใจเขา
ความเบิกบานแหงจิตยอมเกิดขึ้น ความเบิกบาน ความบันเทิง ความหรรษา ความราเริงแหงจิต
ความปลื้มจิต ความดีใจ นี้เปนความเบิกบานแหงจิตวิญญาณจิต ดวยสามารถความเปนผูยังจิต
ใหเบิกบานหายใจออกหายใจเขาปรากฏสติเปนอนุปสนาญาณ จิตปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย
เปนตัวสติดว ยบุคคลยอมพิจารณาจิตนัน้ ดวยสตินนั้ ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นนั้ ทานจึง
กลาววา สติปฏ ฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต ฯ
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คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนัน้ อยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาจิตนั้น
อยางนี้ ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ สีลวิสุทธิ ดวย
สามารถความเปนผูยังจิตใหเบิกบานระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณ
เดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูยงั จิตใหเบิกบานหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู
ยอมยังอินทรียท ั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความ
สงบเปนประโยชน ฯ
[๔๑๔] บุคคลยอมศึกษาวา จักตั้งจิตมัน่ หายใจออก ยอมศึกษาวา จักตั้งจิตมั่นหาย
ใจเขา อยางไร ฯ
ก็สมาธินทรียเปนไฉน ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจ
ออกยาว เปนสมาธิ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว เปนสมาธิ
ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูตั้งจิตมั่นหายใจออก เปนสมาธิ ความ
ตั้งอยู ความตั้งอยูดี ความตั้งมั่น ความไมกวัดแกวง ความไมฟุงซานแหงจิต ความมีใจไมกวัดแกวง
ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ วิญญาณจิตดวยสามารถความเปนผูตั้งจิตมั่น
หายใจออกหายใจเขานี้ ปรากฏ สติเปนอนุปสนาญาณ จิตปรากฏไมใชสติ สติปรากฏดวย
เปนตัวสติดว ย บุคคลยอมพิจารณาจิตนั้นดวยสตินั้นดวยญาณนัน้ เพราะเหตุดังนี้นนั้ ทานจึง
กลาววา สติปฏ ฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต ฯ
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนัน้ อยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาจิตนั้น
อยางนี้ ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ สีลวิสุทธิ ดวย
อรรถวาความเปนผูตั้งจิตมั่นระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว
ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูตั้งจิตมัน่ หายใจเขาฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียทั้งหลาย
ใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ
[๔๑๕] บุคคลยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิต
หายใจเขา อยางไร ฯ
บุคคลยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตจากราคะหายใจออก จักเปลื้องจิตจากราคะหายใจเขา
จักเปลื้องจิตจากโทสะหายใจออก จักเปลื้องจิตจากโทสะหายใจเขา จักเปลื้องจิตจากโมหะหายใจ
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ออก จักเปลื้องจิตจากโมหะหายใจเขา ฯลฯจักเปลื้องจิตจากมานะ จักเปลื้องจิตจากทิฐิ จัก
เปลื้องจิตจากวิจิกจิ ฉา จักเปลื้องจิตจากถีนมิทธะ จักเปลือ้ งจิตจากอุทธัจจะ จักเปลื้องจิตจากความ
ไมละอายบาปจักเปลื้องจิตจากความไมสะดุงกลัวบาปหายใจออก จักเปลื้องจิตจากความไมสะดุง
กลัวบาปหายใจเขา วิญญาณจิต ดวยสามารถความเปนผูเปลื้องจิตหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ ฯลฯ
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตนัน้ อยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาจิตนั้น
อยางนี้ ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๒ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ สีลวิสุทธิ ดวย
อรรถวาความเปนผูเปลื้องจิตระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯเมื่อรูความที่มีอารมณเดียว ไม
ฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูเปลื้องจิตหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียท ั้งหลายให
ประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนอรรถ อนุปสนา
ญาณ ๔ อุปฏฐานานุสสติ ๘ สุตตันติกวัตถุในการพิจารณาจิตในจิต ๔ ฯ
[๔๑๖] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเทีย่ งหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก
พิจารณาความไมเที่ยงหายใจเขา อยางไร ฯ
คําวา อนิจฺจ ความวา อะไรไมเทีย่ ง เบญจขันธไมเที่ยง ไมเทีย่ งเพราะอรรถวากระไร
ไมเที่ยงเพราะอรรถวาเกิดขึน้ และเสื่อมไป ฯ
บุคคลเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะเทาไร เมื่อเห็นความเสื่อม
ไปแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะเทาไร เมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ
ยอมเห็นลักษณะเทาไร ฯ
บุคคลเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะ ๒๕ ฯลฯ เมื่อเห็นความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะ ๕๐ นี้ ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความ
ไมเที่ยงในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเที่ยงในรูปหายใจเขา ยอมศึกษาวา
จักพิจารณาความไมเทีย่ งในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและ
มรณะ หายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเทีย่ งในชราและมรณะหายใจเขา ธรรม
ทั้งหลายดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความไมเทีย่ งหายใจออกหายใจเขา ปรากฏสติเปนอนุปสนา
ญาณ ธรรมปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดว ย บุคคลพิจารณาธรรมเหลานั้นดวย
สตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนีน้ ั้น ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณา
ธรรมในธรรมทั้งหลาย ฯ
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คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณา
ธรรมเหลานั้นอยางนี้ ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ สีลวิสุทธิ
ดวยอรรถวาความเปนผูพจิ ารณาความไมเที่ยง ระวังลมหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมี
อารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความไมเทีย่ งหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ
บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียท ั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอด
ธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ
[๔๑๗] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดหายใจออก ยอมศึกษาวา
จักพิจารณาความคลายกําหนัดหายใจเขา อยางไร ฯ
บุคคลเห็นโทษในรูปแลว เปนผูเกิดฉันทะในความคลายกําหนัดในรูปนอมใจไปดวย
ศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดในรูปหายใจออก ยอม
ศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดในรูปหายใจเขา บุคคลเห็นโทษในเวทนา ในสัญญา ใน
สังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปนผูเกิดฉันทะในความคลายกําหนัดในชรา
และมรณะ และมีจิตตั้งมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดในชราและมรณะหายใจ
ออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดในชราและมรณะหายใจเขา ธรรมทั้งหลายดวย
สามารถความเปนผูพิจารณาความคลายกําหนัดหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปนอนุปสนาญาณ
ธรรมปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นดวยสติ
นั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนั้น ทานจึงกลาววา สติปฏ ฐานา คือ การพิจารณาธรรม
ในธรรมทั้งหลาย ฯ
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณา
ธรรมเหลานั้นอยางนี้ ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ สีลวิสุทธิ
ดวยอรรถวาความเปนผูพจิ ารณาความคลายกําหนัดระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความ
ที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพจิ ารณาความคลายกําหนัดหายใจออก
หายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียท ั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ
[๔๑๘] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณา
ความดับหายใจเขา อยางไร ฯ
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บุคคลเห็นโทษในรูปแลว เปนผูเกิดฉันทะในความดับในรูป นอมใจไปดวยศรัทธา
และมีจิตตั้งมัน่ ดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณา
ความดับในรูปหายใจเขา เห็นโทษในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ
ในชราและมรณะแลว เปนผูเกิดฉันทะในความดับในชราและมรณะ นอมใจไปดวยศรัทธา และ
มีจิตตั้งมั่นดียอ มศึกษาวา จักพิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก
พิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจเขา ฯ
[๔๑๙] โทษในอวิชชายอมมีดวยอาการเทาไร อวิชชายอมดับดวยอาการเทาไร โทษ
ในอวิชชายอมมีดวยอาการ ๕ อวิชชายอมดับดวยอาการ ๘ ฯ
โทษในอวิชชายอมมีดว ยอาการ ๕ เปนไฉน โทษในอวิชชายอมมีดวยอรรถวาไมเที่ยง ๑
ดวยอรรถวาเปนทุกข ๑ ดวยอรรถวาเปนอนัตตา ๑ ดวยอรรถวาเปนเหตุใหเดือดรอน ๑ ดวย
อรรถวาแปรปรวน ๑ โทษในอวิชชายอมมีดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ
อวิชชายอมดับไปดวยอาการ ๘ เปนไฉน อวิชชายอมดับดวยนิทานดับ ๑ ดวยสมุทัย
ดับ ๑ ดวยชาติดับ ๑ ดวยอาหารดับ ๑ ดวยเหตุดับ ๑ดวยปจจัยดับ ๑ ดวยญาณเกิดขึน้ ๑
ดวยนิโรธปรากฏ ๑ อวิชชายอมดับดวยอาการ ๘ เหลานี้ ฯ
บุคคลเห็นโทษในอวิชชาดวยอาการ ๕ เหลานี้แลว เปนผูเกิดฉันทะในความดับแหง
อวิชชาดวยอาการ ๘ เหลานี้ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณา
ความดับแหงอวิชชาหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับแหงอวิชชาหายใจเขา ฯ
[๔๒๐] โทษในสังขารยอมมีดวยอาการเทาไร สังขารยอมดับดวยอาการเทาไร ฯลฯ
โทษในวิญญาณยอมมีดว ยอาการเทาไร วิญญาณยอมดับดวยอาการเทาไรโทษในนามรูปยอมมีดวย
อาการเทาไร นามรูปยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในสฬายตนะยอมมีดวยอาการเทาไร สฬายตนะ
ยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในผัสสะยอมมีดวยอาการเทาไรผัสสะยอมดับดวยอาการเทาไร โทษ
ในเวทนายอมมีดวยอาการเทาไรเวทนายอมดับดวยอาการเทาไร โทษในตัณหายอมมีดวยอาการ
เทาไร ตัณหายอมดับดวยอาการเทาไร โทษในอุปาทานยอมมีดวยอาการเทาไร อุปาทานยอมดับดวย
อาการเทาไร โทษในภพยอมมีดวยอาการเทาไร ภพยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในชาติยอมมีดว ย
อาการเทาไร ชาติยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการเทาไร ชราและ
มรณะยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการ ๕ ชราและมรณะยอมดับ
ดวยอาการ ๘ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 163
โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการ ๕ เปนไฉน โทษในชราและมรณะยอมมีดวย
อรรถวาไมเที่ยง ๑ ดวยอรรถวาเปนทุกข ๑ ดวยอรรถวาเปนอนัตตา ๑ ดวยอรรถวาเปนเหตุให
เดือดรอน ๑ ดวยอรรถวาแปรปรวน ๑ โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการ ๕ เหลานี้ ฯ
ชราและมรณะยอมดับดวยอาการ ๘ เปนไฉน ชราและมรณะยอมดับดวยนิทานดับ ๑
ดวยสมุทยั ดับ ๑ ดวยชาติดับ ๑ ดวยภพดับ ๑ ดวยเหตุดับ ๑ดวยปจจัยดับ ๑ ดวยญาณเกิด
ขึ้น ๑ ดวยนิโรธปรากฏ ๑ ชรามรณะยอมดับดวยอาการ ๘ เหลานี้ ฯ
บุคคลเห็นโทษดวยชราและมรณะในอาการ ๕ เหลานี้แลว เปนผูเกิดฉันทะในความดับ
แหงชราและมรณะดวยอาการ ๘ เหลานี้ นอมใจไปดวยศรัทธาและมีจิตตั้งมั่นดี ยอมศึกษาวา จัก
พิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจออกยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในชราและมรณะ
หายใจเขา ธรรมทั้งหลายดวยสามารถ ความเปนผูพิจารณาความดับหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติ
เปนอนุปสนาญาน ธรรมทั้งหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอม
พิจารณาธรรมเหลานั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนีน้ ั้นทานจึงกลาววา สติปฏฐาน
ภาวนา คือ การพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย ฯ
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณา
ธรรมเหลานั้นอยางนี้ ฯ
ภาวนา ในคําวา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวา เปนที่เสพ สีลวิสุทธิ ดวยสามารถ
ความเปนผูพิจารณาความดับ ระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว
ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความดับหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอม
ยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบ
เปนประโยชน ฯ
[๔๒๑] บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก
พิจารณาความสละคืนหายใจเขา อยางไร ฯ
ความสละคืนมี ๒ อยาง คือ ความสละคืนดวยการบริจาค ๑ ความสละคืนดวยความ
แลนไป ๑ จิต (คิด) สละรูป เพราะฉะนัน้ จึงเปนความสละคืนดวยการบริจาค จิตแลนไปใน
นิพพานอันเปนที่ดับรูป เพราะฉะนัน้ จึงเปนความสละคืนดวยการแลนไป บุคคลยอมศึกษาวา
จักพิจารณาความสละคืนในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนในรูปหายใจเขา
จิต(คิด) สละเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ เพราะฉะนัน้ จึงเปนความ
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สละคืนดวยการบริจาค จิตแลนไปในนิพพานอันเปนทีด่ บั ชราและมรณะ เพราะฉะนั้น จึงเปนความ
สละคืนดวยการแลนไป บุคคลยอมศึกษาวาจักพิจารณาความสละคืนในชราและมรณะ หายใจออก
ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนในชราและมรณะ หายใจเขา ธรรมทั้งหลาย ดวยสามารถ
ความเปนผูพิจารณาความสละคืนหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปนอนุปสนาญาณ ธรรม
ทั้งหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดว ย บุคคลยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นดวย
สตินั้น ดวยญาณนั้น เพราะเหตุดังนีน้ ั้น ทานจึงกลาววาสติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณา
ธรรมในธรรมทั้งหลาย ฯ
คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้นอยางไร ยอมพิจารณาโดย
ความไมเทีย่ ง ไมพิจารณาโดยความเทีย่ ง ฯลฯ ยอมสละคืน ไมถือมั่น เมือ่ พิจารณาโดยความไม
เที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได ฯลฯ เมื่อสละคืนยอมละความถือมั่นได ยอมพิจารณาธรรมเหลานั้น
อยางนี้ ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนา ดวยอรรถวา ธรรมทั้งหลายอันเกิดใน
ภาวนานั้น ไมลวงเกินกัน ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปน
ผูพิจารณา ความสละคืนระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา จิตวิสุทธิ ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิ
ดวยอรรถวาเห็นความสํารวมในสีลวิสุทธินั้น เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานในจิตวิสุทธิ
นั้นเปนอธิจิตตสิกขา ความเห็นในทิฐิวิสุทธินั้น เปนอธิปญ
 ญาสิกขา บุคคลเมื่อคํานึงถึง
สิกขา ๓ ประการนี้ศึกษาอยู เมื่อรู ศึกษาอยู ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟงุ ซาน
ดวยสามารถความเปนผูพจิ ารณาความสละคืนหายใจออกหายใจเขา เวทนาปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏตั้ง
อยู ปรากฏถึงความดับไป ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปน
ผูพิจารณาความสละคืนหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง
ยอมรูจักโคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ยอมยังพละทั้งหลายใหประชุมลง
ยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลง ยอมยังมรรคใหประชุมลง ยอมยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง
ยอมรูจักโคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ
คําวา ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ความวา ยอมยังอินทรียท ั้งหลายใหประชุม
ลงอยางไร ฯ
ยอมยังสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อใหประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา และแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน อนุปสนาญาณ ๘ อุปฏฐานานุสสติ ๘
สุตตันติกวัตถุ ในการพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย ๔ ญาณในความเปนผูทําสติ ๓๒ นี้ ฯ
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[๔๒๒] ญาณดวยสามารถแหงสมาธิ ๒๔ เปนไฉน ฯ
ความที่จติ มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาวเปนสมาธิ ความ
ที่จริงมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาวเปนสมาธิ ฯลฯ ความที่จิตมีอารมณ
เดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูเปลื้องจิตหายใจออกหายใจเขา เปนสมาธิ ญาณดวย
สามารถของสมาธิ ๒๔เหลานี้ ฯ
ญาณดวยสามารถแหงวิปสนา ๗๒ เปนไฉน ฯ
วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจออกยาว โดยความเปนของไมเที่ยง วิปสสนา
ดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนทุกข วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจ
ออกยาว โดยความเปนอนัตตา วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนของ
ไมเที่ยง วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนทุกข วิปสนาดวยอรรถวา
พิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ วิปส นาดวยอรรถวาความเปนผูเปลื้องจิต
พิจารณาลมหายใจออก โดยความเปนของไมเที่ยง วิปสนาดวยอรรถวาความเปนผูเปลื้องจิต
พิจารณาลมหายใจเขา โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ญาณ
ดวยสามารถแหงวิปสนา ๗๒ เหลานี้ ฯ
นิพพิทาญาณ ๘ เปนไฉน ญาณชื่อวานิพพิทาญาณ เพราะอรรถวาเปนเครื่องใหบคุ คล
ผูพิจารณาหายใจออก โดยความเปนของไมเที่ยง รูเห็นตามความเปนจริงเพราะอรรถวาเปนเครื่อง
ใหบุคคลผูพิจารณาลมหายใจเขา โดยความเปนของไมเที่ยงรูเห็นตามความเปนจริง ฯลฯ ญาณชื่อ
วานิพพิทาญาณ เพราะอรรถวาเปนเครื่องใหบุคคลพิจารณาความสละคืนลมหายใจออก รูเห็นตาม
ความเปนจริง เพราะอรรถวาเปนเครื่องใหบุคคลผูพิจารณาความสละคืนลมหายใจเขา รูเห็นตามความ
เปนจริงนิพพิทาญาณ ๘ เหลานี้ ฯ
นิพพิทานุโลมญาณ ๗ เปนไฉน ปญญาในความเปนผูพิจารณาลมหายใจ ออกโดย
ความเปนไมเที่ยง ปรากฏโดยความเปนของนากลัว เปนนิพพิทานุโลมญาณ ปญญาในความ
เปนผูพิจารณาลมหายใจเขาโดยความเปนของไมเที่ยง ปรากฏโดยความเปนของนากลัว เปน
นิพพิทานุโลมญาณ ฯลฯ ปญญาในความเปนผูพิจารณาความสละคืนลมหายใจออกปรากฏ โดย
ความเปนของนากลัว เปนนิพพิทานุโลมญาณ ปญญาในความเปนผูพิจารณาความสละคืนลมหายใจ
เขาปรากฏโดยความเปนของนากลัว เปนนิพพิทานุโลมญาณ นิพพิทานุโลมญาณ ๘ เหลานี้ ฯ
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นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘ เปนไฉน ปญญาในความเปนผูพจิ ารณาลมหายใจออก
โดยความเปนของไมเที่ยง พิจารณาหาทางวางเฉยอยู เปนนิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ปญญาในความ
เปนผูพิจารณาลมหายใจเขาโดยความเปนของไมเที่ยง พิจารณาหาทางวางเฉยอยู เปนนิพพิทาปฏิ
ปสสัทธิญาณ ฯลฯ นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘ เหลานี้ ฯ
ญาณในวิมุติสุข ๒๑ เปนไฉน ญาณในวิมุติสุขยอมเกิดขึ้นเพราะละ เพราะตัดขาด
ซึ่งสักกายทิฐดิ วยโสดาปตติมรรค ... เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่งวิจิกจิ ฉาดวยโสดาปตติมรรค ...
เพราะละเพราะตัดขาดซึ่งสีลัพพตปรามาส ทิฐานุสัย วิจิกจิ ฉานุสัย ดวยโสดาปตติมรรค ... เพราะ
ละ เพราะตัดขาดซึ่งกามราคสังโยชนปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ
ดวยสกทาคามิมรรค ...เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่งกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย สวนละเอียด ๆ ดวยอนาคามิมรรค ญาณในวิมุติสุขยอมเกิดขึ้นเพราะละ เพราะตัด
ขาดซึ่งรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุจธัจจะ อวิชชา มานานุสัยภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย
ดวยอรหันตมรรค ญาณในวิมุติสุข ๒๑ เหลานี้เมื่อบุคคลเจริญสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ
อันมีวัตถุ ๑๖ ญาณ ๒๐๐ เหลานี้อันสัมปยุตดวยสมาธิ ยอมเกิดขึ้น ฯ
จบอานาปานกถา ฯ
________
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มหาวรรค อินทรียกถา
[๔๒๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สัทธินทรีย ๑ วิรยิ ินทรีย ๑ สตินทรีย ๑
สมาธินทรีย ๑ปญญินทรีย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
[๔๒๔] อินทรีย ๕ ประการนีย้ อมหมดจดดวยอาการเทาไร ฯ
อินทรีย ๕ ประการนีย้ อ มหมดจดดวยอาการ ๑๕ เมื่อบุคคลงดเวนพวกบุคคลผูไมมีศรัทธา
สมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลผูมีศรัทธา (และ)พิจารณาพระสูตรอันเปนเหตุนํามาซึ่งความ
เลื่อมใส สัทธินทรียยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เมือ่ บุคคลงดเวนพวกบุคคลผูเกียจคราน
สมาคม คบหานั่งใกลพวกบุคคลผูปรารภความเพียร (และ) พิจารณาสัมมัปปธาน วิริยินทรียย อม
หมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เมื่อบุคคลงดเวนพวกบุคคลผูมีสติหลงลืมสมาคม คบหา นั่งใกล
พวกบุคคลผูมีสติตั้งมั่น (และ) พิจารณาสติปฏฐานสตินทรียยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เมื่อ
บุคคลเวนพวกบุคคลผูมีใจไมมั่นคงสมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลมีใจมั่นคง (และ) พิจารณา
ฌานและวิโมกขสมาธินทรีย ยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เมื่อบุคคลงดเวนพวกบุคคลทราม
ปญญา สมาคม คบหา นั่งใกลพวกบุคคลผูมีปญญา (และ) พิจารณาญาณจริยาอันลึกซึ้ง ปญญินทรีย
ยอมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้ เมื่อบุคคลงดเวน ๕จําพวก สมาคม คบหา นั่งใกล
บุคคล ๕ จําพวก (และ) พิจารณาจํานวนพระสูตร ๕ ประการดังกลาวมานี้ อินทรีย ๕ เหลานี้ยอม
หมดจดดวยอาการ ๑๕เหลานี้ ฯ
[๔๒๕] บุคคลยอมเจริญอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร การเจริญอินทรีย ๕ ยอมมีดวย
อาการเทาไร ฯ
บุคคลยอมเจริญอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๑๐ การเจริญอินทรีย ๕ ยอมมีดวยอาการ ๑๐
บุคคลเมื่อละความเปนผูไมมศี รัทธา ชื่อวาเจริญสัทธินทรีย เมื่อเจริญสัทธินทรีย ชื่อวาละความเปน
ผูไมมีศรัทธา เมื่อละความเปนผูเกียจคราน ชื่อวาเจริญวิรยิ ินทรีย เมื่อเจริญวิริยินทรียช ื่อวาละความ
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เปนผูเกียจคราน เมื่อละความประมาท ชื่อวาเจริญสตินทรีย เมื่อเจริญสตินทรีย ชื่อวาละความ
ประมาท เมื่อละอุทธัจจะ ชือ่ วาเจริญสมาธินทรีย เมื่อเจริญสมาธินทรีย ชื่อวาละอุทธัจจะ เมื่อ
ละอวิชชา ชื่อวาเจริญปญญินทรีย เมื่อเจริญปญญินทรีย ชื่อวาละอวิชชา บุคคลยอมเจริญอินทรีย ๕
ดวยอาการ ๑๐ เหลานี้ การเจริญอินทรีย ๕ ยอมมีดวยอาการ ๑๐เหลานี้ ฯ
[๔๒๖] อินทรีย ๕ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลวดวยอาการเทาไร ฯ
อินทรีย ๕ เปนอินทรียอ ันบุคคลเจริญแลว อบรมแลวดวยอาการ ๑๐ คือ สัทธินทรีย
เปนคุณชาติอนั บุคคลเจริญแลว อบรมแลว เพราะเปนผูล ะแลวละดีแลวซึ่งอสัทธินทรีย ความ
เปนผูไมมีศรัทธา เปนโทสชาติอักบุคคลละแลวละดีแลว เพราะความเปนผูเจริญแลว อบรม
แลวซึ่งสัทธินทรีย วิริยนิ ทรียเปนคุณชาติอนั บุคคลเจริญแลว อบรมแลว เพราะความเปนผูละแลว
ละดีแลวซึ่งความประมาท ความประมาทเปนโทสชาติอันบุคคลละแลว ละดีแลว เพราะความเปน
ผูเจริญแลว อบรมแลวซึ่งสตินทรีย สมาธินทรียเปนคุณชาติอันบุคคลเจริญแลวอบรมแลว เพราะ
ความเปนผูละแลว ละดีแลวซึ่งอุทธัจจะ อุทธัจจะเปนโทสชาติอันบุคคลละแลว ละดีแลว เพราะ
ความเปนผูเจริญแลว อบรมแลวซึ่งสมาธินทรียปญญินทรียเปนคุณชาติอันบุคคลเจริญแลว อบรม
แลว เพราะความเปนผูละแลวละดีแลวซึ่งอวิชชา อวิชชาเปนโทสชาติอันบุคคลละแลว ละดีแลว
เพราะความเปนผูเจริญแลว อบรมแลวซึ่งปญญินทรีย อินทรีย ๕ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว
อบรมแลวดวยอาการ ๑๐ เหลานี้ ฯ
[๔๒๗] อินทรีย บุคคลยอมเจริญดวยอาการเทาไร เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว
อบรมแลว ระงับแลว และระงับดีแลว ดวยอาการเทาไร ฯ
อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญดวยอาการ ๔ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว
ระงับแลว และระงับดีแลวดวยอาการ ๔ อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญในขณะโสดาปตติมรรคเปนอินทรีย
อันบุคคลเจริญแลว อบรมแลวระงับแลว และระงับดีแลวในขณะโสดาปตติผล อินทรีย ๕
บุคคลยอมเจริญในขณะสกทาคามิมรรค เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว
และระงับดีแลวในขณะสกทาคามิผล อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญในขณะอนาคามิมรรค เปนอินทรีย
อันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว และระงับดีแลวในอนาคามิผล อินทรีย ๕ บุคคลยอม
เจริญในขณะอรหัตมรรค เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับแลว และระงับดีแลว
ในขณะอรหัตผล ฯ
มรรควิสุทธิ ๔ ผลวิสุทธิ ๔ สมุจเฉทวิสุทธิ ๔ ปฏิปสสัทธิวิสุทธิ ๔ ดวยประการดังนี้
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อินทรีย ๕ บุคคลยอมเจริญดวยอาการ ๔ เหลานี้ เปนอินทรียอันบุคคลเจริญแลว อบรมแลว ระงับ
แลว และระงับดีแลวดวยอาการ ๔ เหลานี้ ฯ
[๔๒๘] บุคคลเทาไรเจริญอินทรีย บุคคลเทาไรเจริญอินทรียแลวบุคคล ๘ เจริญ
อินทรีย บุคคล ๓ เจริญอินทรียแลว ฯ
บุคคล ๘ เปนไฉนเจริญอินทรีย พระเสขบุคคล ๗ กัลยาณปุถุชน ๑ บุคคล ๘
เหลานี้เจริญอินทรีย ฯ
บุคคล ๓ เปนไฉนเจริญอินทรียแลว พระขีณาสพสาวกพระตถาคตชื่อวาพุทโธ ดวย
สามารถความเปนผูเจริญอินทรียแลว ชื่อวาเจริญอินทรียแ ลวพระปจเจกพุทธะ ชื่อวาพุทโธ ดวย
อรรถวาตรัสรูเอง ชื่อวาเจริญอินทรียแลวพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาพุทโธ ดวย
อรรถวามีพระคุณประมาณไมได ชื่อวาเจริญอินทรียแลว บุคคล ๓ เหลานี้เจริญอินทรียแ ลว บุคคล ๘
เหลานี้เจริญอินทรีย บุคคล ๓ เหลานี้เจริญอินทรียแลว ดวยประการดังนี้ ฯ
สาวัตถีนิทาน
[๔๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อินทรีย ๕ เปนไฉนคือสัทธินทรีย ...
ปญญินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ยอมไมรูชัดซึ่งเหตุเกิด
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นหาไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไดรับยกยองวาเปนพราหมณ
ในหมูพราหมณไม และทานเหลานั้นหาไดทําใหแจงซึ่งสามัญผล หรือพรหมัญผลดวยปญญาอันยิ่ง
เองในปจจุบันแลวเขาถึงอยูไม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งรูชัดซึ่งเหตุเกิด ความดับ คุณ
โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ เหลานีต้ ามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณ
เหลานี้นั้นแล เปนผูไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไดรับยกยองวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณ และทานเหลานั้น ยอมทําใหแจงซึ่งสามัญผลและพรหมัญผล ดวยปญญาอันรูยิ่งเองใน
ปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
[๔๓๐] อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูเหตุเกิดแหงอินทรีย ๕ ดวย
อาการเทาไร อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการเทาไรบุคคลยอมรูความดับแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ
เทาไร อินทรีย ๕ มีคุณดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูคุณแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร อินทรีย ๕
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มีโทษดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูโทษแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร อินทรีย ๕ มีอุบายเปน
เครื่องสลัดออกดวยอาการเทาไร บุคคลยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ
เทาไร ฯ
อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการ ๔๐ บุคคลยอมรูเหตุเกิดแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐
อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการ ๔๐ บุคคลยอมรูความดับแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐
อินทรีย ๕ มีคณ
ุ ดวยอาการ ๒๕ บุคคลยอมรูคุณแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ อินทรีย ๕ มี
โทษดวยอาการ ๒๕ บุคคลยอมรูโทษแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ อินทรีย ๕ มีอบุ ายเปนเครื่อง
สลัดออกไปดวยอาการ ๑๘๐ บุคคลยอมรูอุบายเปนเครือ่ งสลัดออกไปแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๑๘๐
[๔๓๑] อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน บุคคลยอมรูเหตุเกิดแหง
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ฯ
เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความนอมใจเชื่อ เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย
เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความนอมใจเชื่อ เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการ
ดวยสามารถความนอมใจเชือ่ เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวย
สามารถสัทธินทรียเปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความ
ประคองไว เหตุเกิดแหงวิริยนิ ทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความประคองไว เปนเหตุเกิด
แหงวิริยินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิรยิ ินทรีย
ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงวิริยนิ ทรีย เปนเหตุเกิดแหงวิรยิ ินทรีย เหตุเกิด
แหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความตั้งมั่น เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะ
ดวยสามารถความตั้งมั่น เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความตั้งมั่น
เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงสตินทรีย เปนเหตุ
เกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหง
สมาธินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย เหตุเกิด
แหงมนสิการดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยาง
เดียวดวยสามารถสมาธินทรีย เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรียเหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชน
แกความเห็น เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรียเหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความเห็น เปนเหตุเกิด
แหงปญญินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความเห็น เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย ความ
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ปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงปญญินทรีย เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย เหตุเกิดแหง
ความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความนอมใจเชื่อ เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย เหตุเกิดแหงความ
คํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิริยนิ ทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึง
เพื่อประโยชนแกความตั้งมัน่ เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชน
แกความฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความเห็น
เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความนอมใจเชื่อ เปนเหตุเกิดแหง
สัทธินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิรยิ ินทรีย เหตุเกิด
แหงฉันทะดวยสามารถความตั้งมั่น เปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความ
ไมฟุงซานเปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความเห็น เปนเหตุเกิด
แหงปญญินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความนอมใจเชื่อ เปนเหตุเกิดแหงสัทธินทรีย
เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความประคองไว เปนเหตุเกิดแหงวิรยิ ินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการ
ดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหงมนสิการดวยสามารถความเห็น
เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถสัทธินทรีย เปนเหตุเกิด
แหงสัทธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถวิริยินทรียเปนเหตุเกิดแหงวิริยนิ ทรีย
ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถสตินทรียเปนเหตุเกิดแหงสตินทรีย ความปรากฏเปน
ธรรมอยางเดียวดวยสามารถสมาธินทรียเปนเหตุเกิดแหงสมาธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยาง
เดียวดวยสามารถปญญินทรีย เปนเหตุเกิดแหงปญญินทรีย อินทรีย ๕ มีเหตุเกิดดวยอาการ ๔๐
เหลานี้ บุคคลยอมรูเหตุเกิดแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐เหลานี้ ฯ
[๔๓๒] อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน บุคคลยอมรู ความดับแหง
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ฯ
ความดับแหงความคํานึงถึง เพื่อประโยชนแกการนอมใจเชื่อเปนความดับแหงสัทธินทรีย
ความดับแหงฉันทะดวยสามารถความนอมใจเชื่อ เปนความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงมนสิการ
ดวยสามารถความนอมใจเชือ่ เปนความดับแหงสัทธินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวย
สามารถแหงสัทธินทรียเปนความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความ
ประคองไว เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถความประคองไว เปน
ความดับแหงวิริยินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถความประคองไว เปนความดับแหง
วิริยินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงวิริยนิ ทรีย เปนความดับแหงวิริยนิ ทรีย
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ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความตั้งมัน่ เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหง
ฉันทะดวยสามารถแหงความตั้งมั่น เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถ
แหงความตั้งมัน่ เปนความดับแหงสตินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถ
สตินทรีย เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความไมฟุงซาน
เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนความดับแหง
สมาธินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย
ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถสมาธินทรีย เปนความดับแหงสมาธินทรียความดับ
แหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความเห็น เปนความดับแหงปญญินทรียความดับแหงฉันทะดวย
สามารถแหงความเห็น เปนความดับแหงปญญินทรียความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความ
เห็น เปนความดับแหงปญญินทรียความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหงปญญินทรีย
เปนความดับแหงปญญินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความนอมใจเชื่อเปน
ความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความประคองไว เปนความ
ดับแหงวิริยนิ ทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความตั้งมั่น เปนความดับแหง
สตินทรีย ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย
ความดับแหงความคํานึงถึงเพื่อประโยชนแกความเห็น เปนความดับแหงปญญินทรีย ความ
ดับแหงฉันทะดวยสามารถแหงความนอมใจเชื่อ เปนความดับแหงสัทธินทรีย ความดับแหงฉันทะ
ดวยสามารถแหงความประคองไว เปนความดับแหงวิริยนิ ทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถ
แหงความตั้งมัน่ เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถแหงความไมฟุงซาน
เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความดับแหงฉันทะดวยสามารถแหงความเห็น เปนความดับแหง
ปญญินทรีย ความดับแหงมนสิการ ดวยสามารถแหงความนอมใจเชื่อ เปนความดับแหงสัทธินทรีย
ความดับแหงมนสิการดวยสามารถแหงความประคองไว เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความดับแหง
มนสิการดวยสามารถแหงความตั้งมั่น เปนความดับแหงสตินทรีย ความดับแหงมนสิการดวย
สามารถแหงความไมฟุงซาน เปนความดับแหงสมาธินทรีย ความดับแหงมนสิการดวยสามารถ
แหงความเห็น เปนความดับแหงปญญินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหง
สัทธินทรียเปนความดับแหงสัทธินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหง
วิริยินทรีย เปนความดับแหงวิริยินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหง
สตินทรีย เปนความดับแหงสตินทรีย ความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหง
สมาธินทรีย เปนความดับแหงสมาธินทรียความไมปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถแหง
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ปญญินทรีย เปนความดับแหงปญญินทรีย อินทรีย ๕ ยอมดับไปดวยอาการ ๔๐ เหลานี้ บุคคล
ยอมรูความดับแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๔๐ เหลานี้ ฯ
[๔๓๓] อินทรีย ๕ มีคณ
ุ ดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน บุคคลยอมรูคุณแหงอินทรีย ๕
ดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน ฯ
ความไมปรากฏแหงความเปนผูไมมีศรัทธา เปนคุณแหงสัทธินทรีย ความไมปรากฏ
แหงความเรารอน เพราะความเปนผูไมมีศรัทธา เปนคุณแหงสัทธินทรีย ความแกลวกลาแหงความ
ประพฤติดวยความนอมใจเชื่อ เปนคุณแหงสัทธินทรีย ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เปน
คุณแหงสัทธินทรียความสุขความโสมนัสอันอาศัยสัทธินทรียเกิดขึน้ เปนคุณแหงสัทธินทรียความ
ไมปรากฏแหงความเปนผูเกียจคราน เปนคุณแหงวิรยิ ินทรีย ความไมปรากฏแหงความเรารอน
เพราะความเปนผูเกียจคราน เปนคุณแหงวิริยินทรีย ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยความ
ประคองไว เปนคุณแหงวิรยิ นิ ทรีย ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยความประคองไว เปน
คุณแหงวิริยนิ ทรีย ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เปนคุณแหงวิริยนิ ทรีย ความสุขความ
โสมนัสอันอาศัยวิริยนิ ทรียเกิดขึ้น เปนคุณแหงวิริยินทรีย ความไมปรากฏแหงความประมาท เปน
คุณแหงสตินทรีย ความไมปรากฏแหงความเรารอนเพราะความประมาท เปนคุณแหงสตินทรีย
ความแกลวกลาแหงความประพฤติดว ยการตั้งมั่น เปนคุณแหงสตินทรีย ความสงบและการบรรลุ
สุขวิหารธรรมเปนคุณแหงสตินทรีย ความสุขความโสมนัสอันอาศัยสตินทรียเกิดขึ้น เปนคุณ
แหงสตินทรีย ความไมปรากฏแหงอุทธัจจะ เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความไมปรากฏแหงความ
เรารอนเพราะอุทธัจจะ เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยความไม
ฟุงซาน เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความสงบและการบรรลุสุขวิหารธรรม เปนคุณแหงสมาธินทรีย
ความสุขความโสมนัสอันอาศัยสมาธินทรียเกิดขึน้ เปนคุณแหงสมาธินทรีย ความไมปรากฏแหง
อวิชชาเปนคุณแหงปญญินทรีย ความไมปรากฏแหงความเรารอนเพราะอวิชชา เปนคุณแหง
ปญญินทรีย ความแกลวกลาแหงความประพฤติดวยความเห็น เปนคุณแหงปญญินทรีย ความสงบ
และการบรรลุสุขวิหารธรรม เปนคุณแหงปญญินทรียความสุขความโสมนัสอันอาศัยปญญินทรีย
เกิดขึ้น เปนคุณแหงปญญินทรียอินทรีย ๕ มีคุณดวยอาการ ๒๕ เหลานี้ บุคคลยอมรูคุณแหง
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๕ เหลานี้ ฯ
[๔๓๔] อินทรีย ๕ มีโทษดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน บุคคลยอมรูโทษแหงอินทรีย ๕
ดวยอาการ ๒๕ เปนไฉน ฯ
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ความปรากฏแหงอสัทธินทรีย เปนโทษแหงสัทธินทรีย ความปรากฏแหงความเรารอน
เพราะอสัทธินทรีย เปนโทษแหงสัทธินทรีย สัทธินทรียมโี ทษเพราะความไมเที่ยง ... เปนทุกข ...
เปนอนัตตา ความปรากฏแหงความเปนผูเกียจคราน เปนโทษแหงวิริยนิ ทรีย ความปรากฏแหง
ความเรารอนเพราะความเปนผูเกียจคราน เปนโทษแหงวิริยินทรีย วิริยนิ ทรียมีโทษเพราะความไม
เที่ยง... เปนทุกข ... เปนอนัตตา ความปรากฏแหงความประมาท เปนโทษแหงสตินทรีย ความ
ปรากฏแหงความเรารอนเพราะความประมาท เปนโทษแหงสตินทรีย สตินทรียมีโทษเพราะความ
ไมเที่ยง ... เปนทุกข ... เปนอนัตตาความปรากฏแหงอุทธัจจะ เปนโทษแหงสมาธินทรีย ความปรากฏ
แหงความเรารอนเพราะอุทธัจจะ เปนโทษแหงสมาธินทรีย สมาธินทรียมีโทษเพราะความไมเทีย่ ง ...
เปนทุกข ... เปนอนัตตา ความปรากฏแหงอวิชชา เปนโทษแหงปญญินทรีย ความปรากฏแหงความ
เรารอนเพราะอวิชชา เปนโทษแหงปญญินทรียปญญินทรียมีโทษเพราะความไมเที่ยง ... เปนทุกข ...
เปนอนัตตา อินทรีย ๕มีโทษดวยอาการ ๒๕ เหลานี้ บุคคลยอมรูโทษแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ๒๕
เหลานี้ ฯ
[๔๓๕] อินทรีย ๕ มีอบุ ายเปนเครื่องสลัดออกไปดวยอาการ ๑๐๘เปนไฉน บุคคล
ยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกไป แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ๑๐๘ เปนไฉน ฯ
สัทธินทรียดวยอรรถวาความนอมใจเชื่อ สลัดออกไปจากความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ จาก
ความเรารอนเพราะความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ จากเหลากิเลสที่เปนไปตามความเปนผูไ มมีศรัทธา ๑
จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑จากสัทธินทรียซึ่งมีอยูกอนแตการไดสัทธินทรียที่ประณีต
กวานัน้ ๑ วิริยนิ ทรียดว ยอรรถวาประคองไว สลัดออกไปจากความเปนผูเกียจคราน ๑ จากความ
เรารอนเพราะความเปนผูเกียจคราน ๑ จากเหลากิเลสที่เปนไปตามความเปนผูเกียจคราน ๑ จากขันธ ๑
จากสรรพนิมติ ภายนอก ๑ จากวิริยนิ ทรียซงึ่ มีอยูกอนแตการไดวิรยิ ินทรียที่ประณีตกวานั้น ๑
สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่นสลัดออกไปจากความประมาท ๑ จากความเรารอนเพราะความ
ประมาท ๑ จากเหลากิเลสที่เปนไปตามความประมาท ๑ จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑
จากสตินทรียซ ึ่งมีอยูกอนแตการไดสตินทรียที่ประณีตกวานัน้ ๑ สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน
สลัดออกไปจากอุทธัจจะ ๑ จากความเรารอนเพราะอุทธัจจะ ๑ จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑
จากสมาธินทรียซึ่งมีอยูกอนแตการไดสมาธินทรียที่ประณีตกวานัน้ ๑ ปญญินทรียด วยอรรถวาเห็น
สลัดออกไปจากอวิชชา ๑ จากความเรารอนเพราะอวิชชา ๑ จากเหลากิเลสที่เปนไปตามอวิชชา ๑
จากขันธ ๑ จากสรรพนิมิตภายนอก ๑ จากปญญินทรียซึ่งมีอยูกอนแตการไดปญญินทรียที่
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ประณีตกวานัน้ ๑ อินทรีย ๕ ดวยสามารถปฐมฌานสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในสวนเบื้องตน
อินทรีย ๕ ดวยสามารถทุติยฌานสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในปฐมฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถ
ตติยฌานสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในทุติยฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถจตุตถฌานสลัดออก
ไปจากอินทรีย ๕ ในตติยฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอากาสานัญจายตนสมาบัติ สลัดออก
ไปจากอินทรีย ๕ ในจตุตถฌาน อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ สลัดออก
ไปจากอินทรีย ๕ ในอากาสานัญจายตนสมาบัติ อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงอากิญจัญญายตน
สมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในวิญญาณัญจายตนสมาบัติ อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหง
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงอนิจจานุปส สนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
อินทรีย ๕ ดวยสามารถแหงทุกขานุปสสนาสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนิจจานุปส สนา อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงอนัตตานุปส สนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในทุกขานุปสสนา อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงนิพพิทานุปส สนา สลัดออกไปจาก อินทรีย ๕ ในอนัตตานุปสสนาอินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงวิราคานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในนิพพิทานุปสสนา อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงนิโรธานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในวิราคานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวย
สามารถแหงปฏินิสสัคคานุปสสนาสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในนิโรธานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวย
สามารถแหงขยานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในปฏินิสสัคคานุปสสนา อินทรีย๕
ดวยสามารถแหงวยานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในขยานุปสสนาอินทรีย ๕ ดวยสามารถ
แหงวิปริณามานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ในวยานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถ
แหงอนิมิตตานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในวิปริณามานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถ
แหงอัปปณิหติ านุปสสนาสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนิมิตตานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวยสามารถ
แหงสุญญตานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอัปปณิหิตานุปส สนาอินทรีย ๕ ดวยสามารถ
แหงอธิปญญาธรรมวิปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ในสุญญตานุปสสนา อินทรีย ๕ ดวย
สามารถแหงยถาภูตญาณทัสนะ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอธิปญญาธรรมวิปสสนา อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงอาทีนวานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในยถาภูตญาณทัสนะ อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงปฏิสังขานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอาทีนวานุปสสนาอินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงวิวัฏฏนานุปสสนา สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในปฏิสังขานุปสสนา อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงโสดาปตติมรรค สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในวิวัฏฏนานุปสสนา อินทรีย ๕
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ดวยสามารถแหงโสดาปตติผลสมาบัติสลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในโสดาปตติมรรค อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงสกทาคามิมรรค สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในโสดาปตติผลสมาบัติ อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงสกทาคามิผลสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในสกทาคามิมรรค อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงอนาคามิมรรค สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในสกทาคามิผลสมาบัติ อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงอนาคามิผลสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนาคามิมรรค อินทรีย ๕
ดวยสามารถแหงอรหัตมรรค สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอนาคามิผลสมาบัติ อินทรีย ๕ดวยสามารถ
แหงอรหัตผลสมาบัติ สลัดออกไปจากอินทรีย ๕ ในอรหัตมรรคอินทรีย ๕ ในเนกขัมมะ สลัด
ออกไปจากกามฉันทะ อินทรีย ๕ ในอัพยาบาทสลัดออกไปจากพยาบาท อินทรีย ๕ ในอาโลก
สัญญา สลัดออกไปจากถีนมิทธะอินทรีย ๕ ในความไมฟุงซาน สลัดออกไปจากอุทธัจจะ อินทรีย ๕
ในธรรมววัตถาน สลัดออกไปจากวิจิกจิ ฉา อินทรีย ๕ ในญาณ สลัดออกไปจากอวิชชา
อินทรีย ๕ ในความปราโมทย สลัดออกไปจากอรติ อินทรีย ๕ในปฐมฌาน สลัดออกไปจาก
นิวรณ อินทรีย ๕ ในทุติยฌาน สลัดออกไปจากวิตกวิจาร อินทรีย ๕ ในตติยฌาน สลัดออก
ไปจากปติ อินทรีย ๕ ในจตุตถฌาน สลัดออกไปจากสุขและทุกข อินทรีย ๕ ในอากาสานัญจา
ยตนสมาบัติ สลัดออกไปจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญาอินทรีย ๕ ในวิญญาณัญจา
ยตนสมาบัติ สลัดออกไปจากอากาสานัญจายตนสัญญาอินทรีย ๕ ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ สลัด
ออกไปจากวิญญาณัญจายตนสัญญาอินทรีย ๕ ในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สลัดออกไป
จากอากิญจัญญายตนสัญญา อินทรีย ๕ ในอนิจจานุปสสนา สลัดออกไปจากนิจจสัญญาอินทรีย ๕
ในทุกขานุปสสนา สลัดออกไปจากสุขสัญญา อินทรีย ๕ ในอนัตตานุปส สนา สลัดออกไปจาก
อัตตสัญญา อินทรีย ๕ ในนิพพิทานุปสสนาสลัดออกไปจากความเพลิดเพลิน อินทรีย ๕ ใน
วิราคานุปสสนา สลัดออกไปจากราคะ อินทรีย ๕ ในนิโรธานุปสสนา สลัดออกไปจากสมุทัย
อินทรีย ๕ในปฏินิสสัคคานุปสสนา สลัดออกไปจากความยึดมั่น อินทรีย ๕ ในขยานุปสสนา
สลัดออกไปจากฆนสัญญา อินทรีย ๕ ในวยานุปสสนา สลัดออกไปจากการประมวลอายุ อินทรีย ๕
ในวิปริณามานุปสสนา สลัดออกไปจากธุวสัญญาอินทรีย ๕ ในอนิมิตตานุปสสนา สลัดออก
ไปจากนิมิต อินทรีย ๕ ในอัปปณิหิตานุปส นา สลัดออกไปจากปณิธิ อินทรีย ๕ ในสุญญตานุ
ปสสนาสลัดออกไปจากความถือมั่น อินทรีย ๕ ในอธิปญ
 ญาธรรมวิปสสนา สลัดออกไปจากความ
ยึดมั่นถือมั่นวา เปนแกนสาร อินทรีย ๕ ในยถาภูตญาณทัสนะสลัดออกไปจากความถือมั่น
เพราะความหลง อินทรีย ๕ ในอาทีนวานุปสสนาสลัดออกไปจากความถือมั่นดวยความอาลัย
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อินทรีย ๕ ในปฏิสังขานุปสสนาสลัดออกไปจากการไมพิจารณาหาทาง อินทรีย ๕ ในวิวัฏฏนานุ
ปสสนาสลัดออกไปจากความถือมั่นเพราะกิเลสเครื่องประกอบ อินทรีย ๕ ในโสดาปตติมรรค
สลัดออกไปจากกิเลสซึ่งอยูใ นที่เดียวกันกับทิฐิ อินทรีย ๕ ในสกทาคามิมรรค สลัดออกไปจาก
กิเลสสวนหยาบ ๆ อินทรีย ๕ ในอนาคามิมรรค สลัดออกไปจากกิเลสสวนละเอียด อินทรีย ๕
ในอรหัตมรรคสลัดออกไปจากกิเลสทั้งปวง อินทรีย ๕ ในธรรมนั้น ๆ เปนคุณชาติอนั พระขีณาสพ
ทั้งปวงเทียวสลัดออกแลว สลัดออกดีแลว ระงับแลวและระงับดีแลว อินทรีย ๕ มีอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกดวยอาการ ๑๐๘ เหลานี้บุคคลยอมรูอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๑๐๘
เหลานี้ ฯ
จบภาณวาร
______
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สาวัตถีนิทาน
[๔๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อินทรีย ๕ เปนไฉนคือ สัทธินทรีย ๑
วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสัทธินทรียในที่ไหน พึงเห็นในโสดาปตติยังคะ (ธรรม
อันเปนองคแหงการบรรลุกระแสนิพพาน) ๔ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นวิริยนิ ทรียในที่ไหน พึงเห็นในสัมมัปปธาน ๔ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสตินทรียในที่ไหน พึงเห็นในสติปฏ ฐาน ๔ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสมาธินทรียในทีไ่ หน พึงเห็นในฌาน ๔ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นปญญินทรียในที่ไหน พึงเห็นในอริยสัจ ๔ ฯ
[๔๓๗] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียใ นโสดาปตติยงั คะ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวย
อาการเทาไร ดวยสามารถแหงวิริยนิ ทรีย ในสัมมัปปธาน ๔จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ
เทาไร ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏ ฐาน ๔จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ดวย
สามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ดวยสามารถแหง
ปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ฯ
ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐
ดวยสามารถแหงวิริยนิ ทรียใ นสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ดวยอาการ ๒๐ ดวยสามารถ
แหงสตินทรียใ นสติปฏฐาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ดวยอาการ ๒๐ ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย
ในฌาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ดวยอาการ ๒๐ ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึง
เห็นอินทรีย ๕ดวยอาการ ๒๐ ฯ
[๔๓๘] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียใ นโสดาปตติยงั คะ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวย
อาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ
พึงเห็นสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการนอมใจเชื่อในโสดาปตติยังคะ คือ การ
คบสัตบุรุษ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็น
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สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียด วยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย
พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวา เปนใหญในการนอมใจเชื่อ ในโสดาปตติยังคะ คือ การฟงธรรมของ
ทาน การทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมพึงเห็นวิริยินทรียด วย
อรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่นพึงเห็นสมาธินทรียดว ยอรรถวาไมฟุงซาน
พึงเห็นปญญินทรียดว ยอรรถวาเห็นดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย
ในโสดาปตติยงั คะ ๔จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ
[๔๓๙] ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐
เปนไฉน ฯ
พึงเห็นวิริยินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการประคองไว ในสัมมัปปธาน ๔ คือ การ
ไมยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น พึงเห็นสตินทรียดว ยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็น
สมาธินทรีย ดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียด วยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวา
นอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหงวิริยินทรีย พึงเห็นวิรยิ ินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการประคองไว
ในสัมมัปปธาน คือ การละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ ในสัมมัปปธาน คือ ความ
ตั้งมั่น ความไมฟนเฟอน ความเจริญยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน
พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหง
วิริยินทรีย ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐
เหลานี้ ฯ
[๔๔๐] ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐
เปนไฉน ฯ
พึงเห็นสตินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการตั้งมัน่ ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณา
เห็นกายในกาย พึงเห็นสมาธินทรีย ดวยอรรถวาไมฟุงซานพึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น
พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อพึงเห็นวิริยนิ ทรียดวยอรรถวาประคองไว ดวยสามารถ
แหงสตินทรีย พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในการตั้งมั่น ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ ในสติปฏ ฐาน คือ การพิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ ในสติ
ปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึง
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เห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดว ย
อรรถวาประคองไว ดวยสามารถแหงสตินทรีย ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึง
เห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ
[๔๔๑] ดวยสามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐
เปนไฉน ฯ
พึงเห็นสมาธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน ในปฐมฌาน พึงเห็น
ปญญินทรียดว ยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดว ยอรรถวานอมใจเชือ่ พึงเห็นวิริยนิ ทรียดวยอรรถ
วาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย พึงเห็นสมาธินทรีย
ดวยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน ในทุติยฌาน ฯลฯ ในตติยฌาน ฯลฯ ในจตุตถฌาน
พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรีย
ดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียด ว ยอรรถวาตั้งมั่น ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย ดวย
สามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ
[๔๔๒] ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐
เปนไฉน ฯ
พึงเห็นปญญินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการเห็นในอริยสัจ คือ ทุกข พึงเห็นสัทธินทรีย
ดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิรยิ ินทรียด วยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียด ว ยอรรถวาตั้งมั่น
พึงเห็นสมาธินทรียดว ยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นปญญินทรีย
ดวยอรรถวาเปนใหญในความเห็นในอริยสัจ คือ ทุกขสมุทัย ฯลฯ ในอริยสัจ คือทุกขนิโรธ ฯลฯ
ในอริยสัจ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็น
วิริยินทรียดว ยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดว ยอรรถ
วาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็น
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ
[๔๔๓] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียใ นโสดาปตติยงั คะ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติ
แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ฯลฯ ในสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯในสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ ในฌาน ๔
ในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการเทาไร ฯ
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ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดาปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕
ดวยอาการ ๒๐ ฯลฯ ในสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ ในสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ ในฌาน ๔ ดวยสามารถแหง
ปญญินทรียในอริยสัจ ๔จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ ฯ
[๔๔๔] ดวยสามารถแหงสัทธินทรียใ นโสดาปตติยงั คะ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติ
แหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ
พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเชือ่ ใน
โสดาปตติยังคะ คือ การคบหาสัปบุรุษ พึงเห็ฯความประพฤติแหงวิริยนิ ทรียดว ยอรรถวาประคองไว
พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดว ยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรียดวย
อรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นความประพฤติแหงปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหง
สัทธินทรียพึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเชื่อใน
โสดาปตติยังคะ คือ การฟงธรรมของทาน ฯลฯ ในโสดาปตติยังคะ คือการทําไวในใจ โดย
อุบายอันแยบคาย ฯลฯ ในโสดาปตติยังคะ คือ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พึงเห็นความ
ประพฤติแหงวิริยินทรียดว ยอรรถวาประคองไว พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวา
ตั้งมั่น พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นความประพฤติแหง
ปญญินทรียดว ยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ดวยสามารถแหงสัทธินทรียในโสดา
ปตติยังคะ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ
[๔๔๕] ดวยสามารถแหงวิริยนิ ทรียใ นสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหง
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ
จะพึงเห็นความประพฤติแหงวิรยิ ินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความประคองไว ใน
สัมมัปปธาน คือ การไมยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น พึงเห็นความประพฤติแหง
สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ดวย
สามารถแหงวิริยินทรียพึงเห็นความประพฤติแหงวิรยิ ินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความประคอง
ไวในสัมมัปปธาน คือ การละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ ในสัมมัปปธานคือ การบําเพ็ญ
กุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ฯลฯ ในสัมมัปปธาน คือความตั้งมั่น ความไมฟน เฟอน ความ
เจริญยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว พึงเห็นความ
ประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวา
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นอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหงวิริยินทรียในสัมมัปปธาน ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕
ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ
[๔๔๖] ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏฐาน ๔ จะพึงเห็นความ ประพฤติแหง
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ
พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความตั้งมั่นในสติปฏฐาน
คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึง
เห็นความประพฤติแหงปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรียดว ยอรรถ
วานอมใจเชื่อ พึงเห็นความประพฤติแหงวิรยิ ินทรียด วยอรรถวาประคองไว ดวยสามารถแหงสตินทรีย
พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความตั้งมั่น ในสติปฏฐาน คือ การ
พิจารณา เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ
ในสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรีย
ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยินทรียดว ยอรรถวาประคองไว ดวย
สามารถแหงสตินทรีย ดวยสามารถแหงสตินทรียในสติปฏ ฐาน ๔จะพึงเห็นความประพฤติแหง
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ
[๔๔๗] ดวยสามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕
ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ
พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน ในปฐม
ฌาน พึงเห็นความประพฤติแหงปญญินทรียดวยอรรถวาเห็นพึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรีย
ดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยนิ ทรียดว ยอรรถวาประคองไว พึงเห็นความ
ประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย พึงเห็นความประพฤติ
แหงสมาธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน ในทุติยฌาน ฯลฯ ในตติยฌาน ฯลฯ
ในจตุตถฌาน ฯลฯ พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียด วยอรรถวาตัง้ มั่น ดวยสามารถแหง
สมาธินทรีย ดวยสามารถแหงสมาธินทรียในฌาน ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวย
อาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ
[๔๔๘] ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔ จะพึงเห็นความประพฤติแหง
อินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เปนไฉน ฯ
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พึงเห็นความประพฤติแหงปญญินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในการเห็นในอริยสัจ คือ
ทุกข พึงเห็นความประพฤติแหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นความประพฤติแหง
วิริยินทรียดว ยอรรถวาประคองไว พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็น
ความประพฤติแหงสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นความ
ประพฤติแหงปญญินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความเห็น ในอริยสัจ คือ ทุกขสมุทัยฯลฯ ใน
อริยสัจ คือ ทุกขนิโรธ ฯลฯ ในอริยสัจ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา พึงเห็นความประพฤติ
แหงสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นความประพฤติแหงวิริยนิ ทรียดว ยอรรถวาประคองไว
พึงเห็นความประพฤติแหงสตินทรียดว ยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นความประพฤติแหงสมาธินทรียดวย
อรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ดวยสามารถแหงปญญินทรียในอริยสัจ ๔จะพึง
เห็นความประพฤติแหงอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๒๐ เหลานี้ ฯ
[๔๔๙] ความประพฤติและวิหารธรรม เปนอันตรัสรูแลว แทงตลอดแลว เหมือน
อยางสพรหมจารีผูรูแจง กําหนดบุคคลไวในฐานที่ลึก ตามที่ประพฤติตามที่อยูวา ทานผูนี้บรรลุ
แลว หรือวาจักบรรลุเปนแน ฯ
จริยา ในคําวา ความประพฤติ มี ๘ คือ อิริยาปถจริยา ๑ อายตนจริยา ๑ สติจริยา ๑
สมาธิจริยา ๑ ญาณจริยา ๑ มรรคจริยา ๑ปตติจริยา ๑ โลกัตถจริยา ๑ ฯ
ความประพฤติในอิรยิ าบถ ๔ ชื่อวาอิริยาปถจริยา ความประพฤติในอายตนภายในภาย
นอก ๖ ชื่อวาอายตนจริยา ความประพฤติในสติปฏฐาน ๔ชื่อวาสติจริยา ความประพฤติใน
ฌาน ๔ ชื่อวาสมาธิจริยา ความประพฤติในอริยสัจ ๔ ชือ่ วาญาณจริยา ความประพฤติในอริย
มรรค ๔ ชื่อวามรรคจริยาความประพฤติในสามัญผล ๔ ชื่อวาปตติจริยา ความประพฤติกิจซึ่ง
เปนประโยชนแกโลก ในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ในพระปจเจกพุทธเจาบางสวน
ในพระสาวกบางสวน ชื่อวาโลกัตถจริยา อิริยาปถจริยา เปนของทานผูถึงพรอมดวยการตั้งใจไว
อายตนจริยา เปนของทานผูคุมครองอินทรีย สติจริยา เปนของทานผูมีปกติอยูดว ยความไมประมาท
สมาธิจริยา เปนของทานผูขวนขวายในอธิจิต ญาณจริยา เปนของทานผูสมบูรณดวยปญญา
มรรคจริยา เปนของทานผูปฏิบัติชอบ ปตติจริยา เปนของทานผูบรรลุผลแลว และโลกัตถจริยา
เปนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ของพระปจเจกพุทธเจาบางสวนของพระสาวกบางสวน
จริยา ๘ เหลานี้ ฯ
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จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ บุคคลผูนอมใจเชื่อ ยอมประพฤติดว ยศรัทธา ผูประคองไว
ยอมประพฤติดวยความเพียร ผูเขาไปตั้งไวมั่น ยอมประพฤติดวยสติ ผูทําจิตไมใหฟุงซาน ยอม
ประพฤติดวยสมาธิ ผูรูชัด ยอมประพฤติดว ยปญญา ผูรูแจง ยอมประพฤติดวยวิญญาณ ผูทราบ
วา ทานปฏิบัตอิ ยางนี้จึงบรรลุคุณวิเศษ ดังนี้ ยอมประพฤติดวยวิเสสจริยา ผูที่ทราบวา กุศลธรรม
ของทานผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมยังอิฐผลใหยดื ยาวไป ดังนี้ ยอมประพฤติดวยอายตนจริยา จริยา ๘
เหลานี้ ฯ
จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ ทัสสนจริยาแหงสัมมาทิฐิ ๑ อภิโรปนจริยาแหงสัมมา
สังกัปปะ ๑ ปริคคหจริยาแหงสัมมาวาจา ๑ สมุฏฐานจริยาแหงสัมมากัมมันตะ ๑ โวทานจริยา
แหงสัมมาอาชีวะ ๑ ปคคหจริยาแหงสัมมาวายามะ ๑ อุปฏ ฐานจริยาแหงสัมมาสติ ๑ อวิกเขป
จริยาแหงสัมมาสมาธิ ๑จริยา ๘ เหลานี้ ฯ
[๔๕๐] คําวา วิหาโร ความวา บุคคลผูนอมใจเชื่อ ยอมอยูดวยศรัทธา ผูประคองไว
ยอมอยูดว ยความเพียร ผูตั้งสติมั่น ยอมอยูด ว ยสติ ผูทําจิตไมใหฟุงซาน ยอมอยูดว ยสมาธิ
ผูรูชัด ยอมอยูด วยปญญา ฯ
คําวา รูตาม ความวา ความนอมใจเชื่อแหงสัทธินทรีย ความประคองไวแหงวิรยิ นิ ทรีย
ความตั้งมั่นแหงสตินทรีย ความไมฟุงซานแหงสมาธินทรียความเห็นแหงปญญินทรีย เปนอันรู
ตามแลว ฯ
คําวา แทงตลอดแลว ความวา ความนอมใจเชื่อแหงสัทธินทรีย ...ความเห็นแหง
ปญญินทรีย เปนอันแทงตลอดแลว ฯ
คําวา ตามที่ประพฤติ ความวา ประพฤติดวยศรัทธาอยางนี้ ดวยความเพียรอยางนี้
ดวยสติอยางนี้ ดวยสมาธิอยางนี้ ดวยปญญาอยางนี้ ฯ
คําวา ตามที่อยู ความวา อยูดวยศรัทธาอยางนี้ ... ดวยปญญาอยางนี้ ฯ
คําวา วิญู คือ ผูรูแจง ผูมีปญญาแจมแจง ผูมีปญญาทําลายกิเลสผูเปนบัณฑิต
ผูถึงพรอมดวยปญญาเครื่องตรัสรู ฯ
คําวา สพฺรหฺมจารี คือ บุคคลผูมีการงานอยางเดียวกัน มีอุเทศอยางเดียวกัน มีการ
ศึกษาเสมอกัน ฯ
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ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล อภิญญา และปฏิสัมภิทา ทานกลาววา
เปนฐานะอันลึก ในคําวา คมฺภีเรสุ าเนสุ ฯ
คําวา โอกปฺเปยยุ ความวา พึงเชื่อ คือ พึงนอมใจเชื่อ ฯ
คําวา อทฺธา นี้ เปนเครื่องกลาวสวนเดียว เปนเครื่องกลาวโดยไมสงสัย เปนเครื่อง
กลาวโดยสิ้นความเคลือบแคลง เปนเครื่องกลาวไมเปนสองเปนเครื่องกลาวโดยธรรมเครื่องนําออก
เปนเครื่องกลาวไมผิด เปนเครื่องกลาวโดยหลักฐาน ฯ
คําวา อายสฺมา นี้ เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวดวยความเคารพ
เปนเครื่องกลาวมีความเคารพยําเกรง ฯ
คําวา บรรลุแลว ความวา ถึงทับแลว คําวา หรือวาจักบรรลุ ความวาจักถึงทับ ฯ
จบนิทานบริบูรณ
[๔๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ ๕ เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล ฯ
อินทรีย ๕ เหลานี้พึงเห็นดวยอาการเทาไร พึงเห็นดวยอาการ ๖ พึงเห็นดวยอรรถวา
กระไร ดวยอรรถวาเปนใหญ ดวยอรรถวาเปนเครื่องชําระในเบื้องตน ดวยอรรถวามีประมาณยิ่ง
ดวยอรรถวาตัง้ มั่น ดวยอรรถวาครอบงําดวยอรรถวาใหตั้งอยู ฯ
[๔๕๒] พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาเปนใหญอยางไร ฯ
พึงเห็นสัทธินทรีย ดวยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเชื่อแหงบุคคลผูละความเปนผู
ไมมีศรัทธา พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็น
สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียด วยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย
พึงเห็นวิริยนิ ทรียดวยอรรถวาเปนใหญในการประคองไว แหงบุคคลผูละความเกียจคราน พึงเห็น
สตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดว ยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดว ย
อรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหงวิริยินทรียพึงเห็นสตินทรีย
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ดวยอรรถวาเปนใหญในความตั้งมั่น แหงบุคคลผูละความประมาทพึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวา
ไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็นพึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็น
วิริยินทรียดว ยอรรถวาประคองไวดว ยสามารถแหงสตินทรีย พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาเปน
ใหญในความไมฟุงซาน แหงบุคคลผูละอุทธัจจะ พึงเห็นปญญินทรียด วยอรรถวาเห็น พึงเห็น
สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดว ยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวย
อรรถวาตั้งมั่น ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในการเห็น
แหงบุคคลผูละอวิชชา พึงเห็นสัทธินทรียดว ยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยนิ ทรียดว ยอรรถวา
ประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวย
สามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นสัทธินทรียด วยอรรถวาเปนใหญในความนอมใจเชื่อ ดวยสามารถ
แหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พึงเห็นวิริยินทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรีย
ดวยอรรถวาตัง้ มั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น
ดวยสามารถแหงสัทธินทรียพ ึงเห็นวิริยนิ ทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความประคองไว ดวยสามารถ
แหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย
ดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ
ดวยสามารถแหงวิริยนิ ทรีย พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความตั้งมั่น ดวยสามารถ
แหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็น
ปญญินทรียดว ยอรรถวาเห็น พึงเห็นสัทธินทรียดว ยอรรถวานอมใจเชือ่ พึงเห็นวิริยนิ ทรียดว ยอรรถ
วาประคองไว ดวยสามารถแหงสตินทรีย พึงเห็นสมาธินทรียดว ยอรรถวาเปนใหญในความไมฟุงซาน
ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น พึงเห็น
สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิริยินทรียดว ยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวย
อรรถวาตั้งมั่น ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย พึงเห็นปญญินทรียดวยอรรถวาเปนใหญในความเห็น
ดวยสามารถแหงเนกขัมมะ แหงบุคคลผูละกามฉันทะ พึงเห็นสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ
พึงเห็นวิริยนิ ทรียดวยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรีย
ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นสัทธินทรียด วยอรรถวาเปนใหญใน
ความนอมใจเชื่อ ดวยสามารถแหงความไมพยาบาท แหงบุคคลผูละพยาบาท ฯลฯ ดวยสามารถ
แหงอาโลกสัญญา แหงบุคคลผูละถีนมิทธะ ฯลฯ พึงเห็นสัทธินทรียดว ยอรรถวาเปนใหญในนอมใจเชื่อ
ดวยสามารถแหงอรหัตมรรค แหงบุคคลผูละกิเลสทั้งปวง พึงเห็นวิริยนิ ทรียดว ยอรรถวาประคองไว
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พึงเห็นสตินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน พึงเห็นปญญินทรีย
ดวยอรรถวาเห็น ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ฯลฯ พึงเห็นปญญินทรีย ดวยอรรถวา เปนใหญ
ในการเห็น ดวยสามารถแหงอรหัตมรรค แหงบุคคลผูละกิเลสทั้งปวง พึงเห็นสัทธินทรีย
ดวยอรรถวานอมใจเชื่อ พึงเห็นวิรยิ ินทรียด วยอรรถวาประคองไว พึงเห็นสตินทรียด ว ยอรรถวา
ตั้งมั่น พึงเห็นสมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย พึงเห็นอินทรียด วย
อรรถวาเปนใหญอยางนี้ ฯ
[๔๕๓] พึงเห็นอินทรีย ดวยอรรถวาเปนเครื่องชําระในเบื้องตนอยางไร ฯ
สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังความเปนผูไมมี
ศรัทธา เปนเครื่องชําระในเบือ้ งตนแหงสัทธินทรีย วิริยนิ ทรียดวยอรรถวาประคองไว เปนสีล
วิสุทธิเพราะอรรถวาระวังความเกียจคราน เปนเครื่องชําระในเบื้องตนแหงวิริยินทรีย สตินทรียดวย
อรรถวาตั้งมั่น เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังความประมาท เปนเครือ่ งชําระในเบือ้ งตนแหง
สตินทรีย สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน เปนสีลวิสุทธิ เพราะอรรถวาระวังอุทธัจจะ เปน
เครื่องชําระในเบื้องตนแหงสมาธินทรีย ปญญินทรียดวยอรรถวาเห็น เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวา
ระวังอวิชชา เปนเครื่องชําระในเบื้องตนแหงปญญินทรียอินทรีย ๕ ในเนกขัมมะ เปนสีลวิสุทธิ
เพราะอรรถวาระวังกามฉันทะ เปนเครื่องชําระในเบื้องตนแหงอินทรีย ๕ อินทรีย ๕ ในความไม
พยาบาท เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังพยาบาท เปนเครื่องชําระในเบื้องตนแหงอินทรีย ๕ ฯลฯ
อินทรีย ๕ ในอรหัตมรรค เปนสีลวิสุทธิเพราะอรรถวาระวังกิเลสทั้งปวง เปนเครื่องชําระใน
เบื้องตนแหงอินทรีย ๕ พึงเห็นอินทรียด ว ยอรรถวาเปนเครื่องชําระในเบื้องตนอยางนี้ ฯ
[๔๕๔] พึงเห็นอินทรียดวยอรรถวามีประมาณยิ่งอยางไร ฯ
ฉันทะเกิดขึ้นเพื่อความเจริญสัทธินทรีย เพื่อละความเปนผูไมมีศรัทธา เพื่อละความ
เรารอนเพราะความไมมีศรัทธา เพื่อละกิเลสอันตั้งอยูรวมกันกับทิฐเิ พือ่ ละกิเลสสวนหยาบๆ เพื่อ
ละกิเลสสวนละเอียดๆ เพื่อละกิเลสทั้งปวง ฯ
สัทธินทรียมีประมาณยิง่ ดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจฉันทะ ความปราโมทยเกิด
ขึ้นดวยสามารถแหงฉันทะ สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความ
ปราโมทย ปติเกิดขึ้นดวยสามารถแหงความปราโมทย สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหง
ศรัทธา ดวยอํานาจแหงปติปส สัทธิเกิดขึ้นดวยสามารถแหงปติ สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถ
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แหงศรัทธา ดวยอํานาจปสสัทธิ ความสุขเกิดขึ้นดวยสามารถแหงปสสัทธิ สัทธินทรียมีประมาณ
ยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจแหงความสุข โอภาสเกิดขึ้นดวยสามารถความสุข สัทธินทรีย
มีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจโอภาส สังเวชเกิดขึน้ ดวยสามารถแหงโอภาส
สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจสังเวช จิตสังเวชแลวยอมตั้งมั่น
สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจสมาธิ จิตมั่นคงอยางนัน้ แลวยอม
ประคองไวดี สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจการประคองไว จิตประคอง
แลวอยางนั้นยอมวางเฉยดี สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจอุเบกขา จิต
ยอมหลุดพนจากกิเลสตาง ๆ ดวยสามารถแหงอุเบกขา สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหง
ศรัทธา ดวยอํานาจความหลุดพน ธรรมเหลานั้นมีกิจเสมอกัน เพราะความที่จิตเปนธรรมชาติหลุด
พนแลว สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจภาวนา เพราะอรรถวาเปน
ธรรมมีกิจเสมอกัน ธรรมเหลานั้นยอมหลีกจากธรรมนั้นสูธรรมที่ประณีตกวา เพราะเปนธรรมที่
เจริญแลว สัทธินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความหลีกไป จิตยอมปลอย
จากธรรมนั้น เพราะเปนธรรมที่หลีกไปแลว สัทธินทรียมปี ระมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวย
อํานาจความปลอย ธรรมทั้งหลายยอมดับไปจากนัน้ เพราะจิตเปนธรรมชาติปลอยไปแลวสัทธินทรีย
มีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงศรัทธา ดวยอํานาจความดับ ความปลอยดวยสามารถแหงความดับมี ๒
ประการ คือ ความปลอยดวยความสละ ๑ ความปลอยดวยความแลนไป ๑ ชื่อวาความปลอย
ดวยความสละ เพราะอรรถวา สละกิเลสและขันธ ชื่อวาความปลอยดวยความแลนไป เพราะ
อรรถวา จิตแลนไปในนิพพานธาตุเปนที่ดบั ความปลอยดวยอํานาจความดับมี ๒ ประการนี้ ฯ
[๔๕๕] ฉันทะยอมเกิดเพื่อความเจริญวิริยินทรีย เพื่อละความเกียจครานเพื่อละความ
เรารอนเพราะความเกียจคราน เพื่อละกิเลสอันตั้งอยูรวมกันกับทิฐิฯลฯ เพื่อละกิเลสทั้งปวง ฯลฯ
ฉันทะยอมเกิดเพื่อความเจริญสตินทรีย เพือ่ ละความประมาท เพื่อละความเรารอนเพราะความ
ประมาท ฯลฯ เพื่อละกิเลสทัง้ ปวง ฯลฯ ฉันทะยอมเกิดเพื่อความเจริญสมาธินทรีย เพื่อละอุทธัจจะ
เพื่อละความเรารอนเพราะอุทธัจจะ ฯลฯ เพื่อละกิเลสทั้งปวง ฯลฯ ฉันทะยอมเกิดเพือ่ ความเจริญ
ปญญินทรีย เพื่อละอวิชชา เพื่อละความเรารอนเพราะอวิชชาเพื่อละกิเลสอันตั้งอยูรวมกันกับ
ทิฐิ เพื่อละกิเลสสวนหยาบๆ เพื่อละกิเลสสวนละเอียด ๆ เพื่อละกิเลสทั้งปวง ปญญินทรียมี
ประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญาดวยอํานาจฉันทะ ความปราโมทยยอ มเกิดดวยสามารถฉันทะ
ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความปราโมทย ปติยอมเกิดดวยสามารถ
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แหงความปราโมทย ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจปติ ปสสัทธิยอม
เกิดดวยสามารถแหงปติ ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจปสสัทธิ
ความสุขยอมเกิดดวยสามารถแหงปสสัทธิปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวย
อํานาจความสุข โอภาสยอมเกิดดวยสามารถแหงความสุข ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถ
แหงปญญาดวยอํานาจโอภาส ความสังเวชยอมเกิดดวยสามารถแหงโอภาส ปญญินทรียมีประมาณ
ยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความสังเวช จิตสังเวชแลวยอมตั้งมั่น ปญญินทรียมีประมาณ
ยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจสมาธิ จิตตั้งมั่นแลวอยางนั้น ยอมประคองไวดี ปญญินทรีย
มีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความประคองไว จิตประคองไวแลวอยางนัน้ ยอม
วางเฉยดวยดี ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจอุเบกขาจิตยอมหลุด
พนจากกิเลสตางๆ ดวยสามารถแหงอุเบกขา ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา
ดวยอํานาจความหลุดพน ธรรมเหลานั้นยอมมีกิจเปนอันเดียวกัน เพราะความที่จิตเปนธรรมชาติ
หลุดพนแลว ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจภาวนา เพราะอรรถวา
เปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมเหลานั้นยอมหลีกจากธรรมนั้นไปสูธรรมที่ประณีตกวา เพราะ
เปนธรรมที่เจริญแลว ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความหลีกไป จิต
ยอมปลอยจากธรรมนั้น เพราะเปนจิตหลีกไปแลว ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา
ดวยอํานาจความปลอย ธรรมทั้งหลายยอมดับไปจากนั้น เพราะจิตเปนธรรมชาติปลอยแลว
ปญญินทรียมีประมาณยิ่งดวยสามารถแหงปญญา ดวยอํานาจความดับ ความปลอยดวยอํานาจแหง
ความดับมี๒ ประการ คือ ความปลอยดวยความสละ ๑ ความปลอยดวยความแลนไป ๑ ชื่อวา
ความปลอยดวยความสละ เพราะอรรถวา สละกิเลสและขันธ ชื่อวาความปลอยดวยความแลนไป
เพราะอรรถวา จิตแลนไปในนิพพานธาตุอนั เปนที่ดับความปลอยดวยสามารถแหงความดับมี ๒
ประการนี้ พึงเห็นอินทรียด วยอรรถวามีประมาณยิ่งอยางนี้ ฯ
จบภาณวาร
[๔๕๖] จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาตั้งมั่นอยางไร ฯ
ฉันทะยอมเกิดเพื่อความเจริญสัทธินทรีย สัทธินทรียยอมตั้งมั่นดวยสามารถแหงศรัทธา
ดวยอํานาจฉันทะ ความปราโมทยยอมเกิดดวยสามารถแหงฉันทะ สัทธินทรียยอมตัง้ มั่นดวยสามารถ
แหงศรัทธา ดวยอํานาจความปราโมทยฯลฯ จะพึงเห็นอินทรียดว ยอรรถวาตั้งมั่นอยางนี้ ฯ
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[๔๕๗] จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาครอบงําอยางไร ฯ
สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ยอมครอบงําความเปนผูไมมีศรัทธา ยอมครอบงํา
ความเรารอนเพราะความเปนผูไมมีศรัทธา วิริยินทรียดว ยอรรถวาประคองไว ยอมครอบงําความเปน
ผูเกียจคราน ยอมครอบงําความเรารอนเพราะความเกียจคราน สตินทรียด วยอรรถวาตัง้ มั่น ยอม
ครอบงําความประมาท ยอมครอบงําความเรารอนเพราะความประมาท สมาธินทรียดวยอรรถวาไม
ฟุงซานยอมครอบงําอุทธัจจะ ยอมครอบงําความเรารอนเพราะอุทธัจจะ ปญญินทรียด วยอรรถวาเห็น
ยอมครอบงําอวิชชา ยอมครอบงําความเรารอนเพราะอวิชชาอินทรีย ๕ ในเนกขัมมะ ยอมครอบงํา
กามฉันทะ อินทรีย ๕ ในความไมพยาบาทยอมครอบงําพยาบาท อินทรีย ๕ ในอาโลกสัญญา
ยอมครอบงําถีนมิทธะอินทรีย ๕ ในความไมฟุงซาน ยอมครอบงําอุทธัจจะ ฯลฯ อินทรีย ๕ ใน
อรหัตมรรค ยอมครอบงํากิเลสทั้งปวง จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาครอบงําอยางนี้ ฯ
[๔๕๘] จะพึงเห็นอินทรียดวยอรรถวาใหตั้งอยูอยางไร ฯ
ผูมีศรัทธา ยอมใหสัทธินทรียตั้งอยูใ นความนอมใจเชื่อ สัทธินทรียของผูมีศรัทธา
ยอมใหตั้งอยูในความนอมใจเชื่อ ผูมีความเพียรยอมใหวริ ิยินทรียตั้งอยูใ นความประคองไว วิรยิ ินทรีย
ของผูมีความเพียร ยอมใหตงั้ อยูในความประคองไว ผูมสี ติยอมใหสตินทรียตั้งอยูใ นความ
ตั้งมั่น สตินทรียของผูมีสติ ยอมใหตั้งอยูในความตั้งมั่น ผูมีจิตตั้งมั่นยอมใหสมาธินทรียตั้งอยูใน
ความไมฟุงซานสมาธินทรียของผูมีจิตตั้งมั่น ยอมใหตั้งอยูในความไมฟงุ ซาน ผูมีปญญายอมให
ปญญินทรียตั้งอยูในความเห็น ปญญินทรียข องผูมีปญญา ยอมใหตั้งอยูใ นความเห็น พระโยคาวจร
ยอมใหอนิ ทรีย ๕ ตั้งอยูใ นเนกขัมมะ อินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมใหตั้งอยูใ นเนกขัมมะ
พระโยคาวจรยอมใหอนิ ทรีย ๕ ตั้งอยูใ นความไมพยาบาท อินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมให
ตั้งอยูในความไมพยาบาท พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย ๕ ตั้งอยูในอาโลกสัญญา อินทรีย ๕ของพระ
โยคาวจร ยอมใหตั้งอยูใ นอาโลกสัญญา พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย๕
 ตั้งอยูในความไมฟุงซาน
อินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมใหตั้งอยูในความไมฟงุ ซาน ฯลฯ พระโยคาวจรยอมใหอินทรีย ๕
ตั้งอยูในอรหัตมรรคอินทรีย ๕ ของพระโยคาวจร ยอมใหตั้งอยูในอรหัตมรรค จะพึงเห็นอินทรีย
ดวยอรรถวาใหตั้งอยูอยางนี้ ฯ
[๔๕๙] ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตัง้ ไวดว ยอาการเทาไร พระเสขะ
เจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดว ยอาการเทาไรทานผูปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอม
เปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการเทาไร ฯ
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ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๗ พระเสขะเจริญสมาธิ
ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดว ยอาการ ๘ ทานผูปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดใน
ความตั้งไวดวยอาการ ๑๐ ฯ
[๔๖๐] ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตัง้ ไวดว ยอาการ๗ เปนไฉน ฯ
ปุถุชนผูมีตนอันเวนแลว ยอมเปนผูฉ ลาดในความตั้งไวซึ่งอารมณ ๑ เปนผูฉลาดใน
ความตั้งไวซึ่งสมถนิมิต ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งปคคหนิมิต๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่ง
ความไมฟุงซาน ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งโอภาส ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความราเริง ๑
เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งอุเบกขา ๑ ปุถุชนเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดว ยอาการ๗
เหลานี้ ฯ
พระเสขะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๘เปนไฉน ฯ
พระเสขะมีตนอันเวนแลว ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งอารมณ ...เปนผูฉลาดใน
ความตั้งไวซึ่งอุเบกขา เปนผูฉ ลาดในความตั้งไวซึ่งความเปนธรรมอยางเดียว พระเสขะผูเจริญสมาธิ
ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดว ยอาการ ๘เหลานี้ ฯ
ทานผูปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๑๐ เปนไฉน ฯ
ทานผูปราศจากราคะมีตนอันเวนแลว ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งอารมณ ฯลฯ
เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความเปนธรรมอยางเดียว เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งญาณ เปนผูฉลาด
ในความตั้งไวซึ่งจิต ทานผูปราศจากราคะเจริญสมาธิ ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดว ยอาการ ๑๐
เหลานี้ ฯ
[๔๖๑] ปุถุชนเจริญวิปส สนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดว ยอาการเทาไร เปนผู
ฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการเทาไร พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวย
อาการเทาไร เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการเทาไร ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา เปนผู
ฉลาดในความตั้งไวดว ยอาการเทาไร เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการเทาไร ฯ
ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๙ เปนผูฉลาดในความ
ไมตั้งไวดวยอาการ ๙ พระเสขะเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดในความตั้งไวดว ยอาการ ๑๐ เปนผูฉลาด
ในความไมตั้งไวดว ยอาการ ๑๐ ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดในความตั้งไวดว ย
อาการ ๑๒ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดว ยอาการ ๑๒ ฯ
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[๔๖๒] ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๙ เปนไฉน
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๙ เปนไฉน ฯ
ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนของไมเที่ยง ๑ เปน
ผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนของเที่ยง ๑ เปนผูฉลาดในความตัง้ ไวโดยความเปนทุกข ๑
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนสุข ๑ เปนผูฉลาดในความตัง้ ไวโดยความเปนอนัตตา ๑
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนอัตตา ๑ เปนผูฉ ลาดในความตั้งไวโดยความสิ้นไป ๑เปน
ผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนกอน ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเสื่อมไป ๑ เปนผู
ฉลาดในความไมตั้งไวโดยความประมวลมา ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความแปรปรวน ๑ เปน
ผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความยั่งยืน ๑ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยเปนสภาพหานิมิตมิได ๑ เปน
ผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยเปนสภาพมีนมิ ิต ๑ เปนผูฉลาดในความตัง้ ไวโดยเปนสภาพไมมีที่ตั้ง ๑
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยเปนสภาพมีที่ตั้ง ๑ เปนผูฉ ลาดในความตั้งไวโดยเปนสภาพสูญ ๑
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความยึดมัน่ ๑ปุถุชนเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไว
ดวยอาการ ๙ เหลานี้ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดว ยอาการ ๙ เหลานี้ ฯ
พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉ ลาดในความตั้งไวดว ยอาการ ๑๐ เปนไฉน ยอม
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดวยอาการ ๑๐ เปนไฉน ฯ
พระเสขะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉ ลาดในความตั้งไวโดยความเปนของไมเที่ยง ยอม
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนของเที่ยง ฯลฯ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปน
สภาพสูญ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความยึดมัน่ เปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งญาณ เปนผู
ฉลาดในความไมตั้งไวซึ่งสิ่งมิใชญาณ พระเสขะเจริญวิปส สนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดว ย
อาการ ๑๐เหลานี้ เปนผูฉลาดในความไมตงั้ ไวดว ยอาการ ๑๐ เหลานี้ ฯ
ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดวยอาการ ๑๒ เปน
ไฉน เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดว ยอาการ ๑๒ เปนไฉน ฯ
ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนของ
ไมเที่ยง เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนของเที่ยง ฯลฯเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งญาณ
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวซึ่งสิ่งมิใชญาณเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความไมเกีย่ วของ เปนผู
ฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเกีย่ วของ เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความดับ เปนผูฉลาดใน
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ความไมตั้งไวซึ่งสังขาร ทานผูปราศจากราคะเจริญวิปสสนา ยอมเปนผูฉลาดในความตั้งไวดว ย
อาการ ๑๒ เหลานี้ เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวดว ยอาการ ๑๒ เหลานีบ้ ุคคลผูมีตนอันเวนแลว
ยอมใหอนิ ทรียประชุม ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งอารมณ รูจักโคจร และแทง
ตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯลฯ ยอมใหธรรมทั้งหลายประชุมลง รูจักโคจร และ
แทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ
[๔๖๓] คําวา ยอมใหอนิ ทรียประชุมลง ความวา ยอมใหอินทรียป ระชุมลงอยางไร
ยอมใหสัทธินทรียประชุมลงดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ฯลฯยอมใหอนิ ทรียทั้งหลายประชุมลง ดวย
สามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งสมถนิมิต ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่ง
ปคคหนิมิต ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปน
ผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความราเริง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งอุเบกขา ดวย
สามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนธรรมอยางเดียว ดวยสามารถความเปนผูฉลาด
ในความตั้งไวซึ่งญาณ ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งจิต ดวยสามารถความเปนผู
ฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนของไมเที่ยง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดย
ความเปนของเที่ยง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเปนทุกข ดวยสามารถ
ความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนสุข ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดย
เปนอนัตตา ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความเปนอัตตา ดวยสามารถความ
เปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความสิ้นไป ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตงั้ ไวโดย
ความเปนกอนดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยความเสือ่ มไป ดวยสามารถความ
เปนผูฉลาดในความไมตั้งไว โดยความประมวลมา ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไว
โดยความแปรปรวน ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไว โดยความยั่งยืน ดวยสามารถ
ความเปนผูฉลาดในความตั้งไว โดยความเปนสภาพที่หานิมิตมิได ดวยสามารถความเปนผูฉลาดใน
ความไมตั้งไวโดยเปนสภาพมีนิมิต ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวโดยเปนสภาพไมมี
ที่ตั้ง ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยสภาพมีที่ตั้ง ดวยสามารถความเปนผูฉลาด
ในความตั้งไวโดยความเปนสภาพสูญ ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวโดยความยึดมัน่
ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งญาณ ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความไมตั้งไวซึ่ง
สิ่งมิใชญาณดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความไมเกีย่ วของ ดวยสามารถความ
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เปนผูฉลาดในความไมตั้งไวซึ่งความเกี่ยวของ ดวยสามารถความเปนผูฉลาดในความตั้งไวซึ่งความดับ
ยอมรูจักโคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ
[๔๖๔] ปญญาในความเปนผูมีความชํานาญในอินทรีย ๓ ดวยอาการ ๖๔ เปนอาสวักขย
ญาณ อินทรีย ๓ เปนไฉน คือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย๑ อัญญินทรีย ๑ อัญญาตาวินทรีย ๑ ฯ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะเทาไร อัญญินทรียยอมถึงฐานะเทาไร
อัญญาตาวินทรียยอมถึงฐานะเทาไร ฯ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียยอมถึงฐานะ ๑ คือ โสดาปตติมรรค อัญญินทรียยอมถึง
ฐานะ ๖ คือ โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผลอนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค
อัญญตาวินทรียยอมถึงฐานะ ๑ คืออรหัตผล ฯ
[๔๖๕] ในขณะแหงโสดาปตติมรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย มีสัทธินทรียซึ่งมี
ความนอมใจเชื่อเปนบริวาร วิริยินทรียมีความประคองไวเปนบริวารสตินทรียมีความตั้งมั่นเปน
บริวาร สมาธินทรียมีความไมฟุงซานเปนบริวารปญญินทรียมีความเห็นเปนบริวาร มนินทรีย
มีความรูแจงเปนบริวาร โสมนัสสินทรียมีความยินดียิ่งเปนบริวาร ชีวติ ินทรียมีความเปนใหญ
ในการสืบตอแหงความไปเปนบริวาร ธรรมทั้งหลายที่เกิดในขณะโสดาปตติมรรค เวนรูปที่มีจิต
เปนสมุฏฐาน ลวนเปนกุศลทั้งนั้น ลวนไมมีอาสวะ ลวนเปนธรรมที่นําออก ลวนเปนเครื่องให
ถึงความไมสั่งสม ลวนเปนโลกุตระ ลวนเปนธรรมมีนิพพานเปนอารมณ ในขณะโสดาปตติ
มรรค อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมีอินทรียทั้ง ๘ นี้ ซึ่งมีสหชาตธรรมเปนบริวาร มีธรรมอื่นเปน
บริวาร มีธรรมที่อาศัยเปนบริวาร มีสัมปยุตธรรมเปนบริวาร เปนสหคตธรรม เปนสหชาตธรรม
เปนธรรมเกี่ยวของกัน เปนธรรมประกอบกัน ธรรมเหลานั้นแลเปนอาการและเปนบริวารแหง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ในขณะโสดาปตติผล ฯลฯ ฯ
ในขณะอรหัตผล อัญญาตาวินทรีย มีสัทธินทรียซึ่งมีความนอมใจเชื่อเปนบริวาร ฯลฯ
ชีวิตินทรียมีความเปนใหญในความสืบแหงความเปนไปเปนบริวาร ฯลฯ ธรรมทั้งหลายที่เกิดในขณะ
อรหัตผล เวนรูปอันมีจิตเปนสมุฏฐาน ลวนเปนอัพยากฤตทั้งนั้น ลวนไมมีอาสวะ ลวนเปน
โลกุตระลวนมีนิพพานเปนอารมณ ฯลฯ ในขณะอรหัตผล อัญญาตาวินทรียมีอินทรีย ๘ นี้ซึ่งมีสหชาต
ธรรมเปนบริวาร ฯลฯ ธรรมเหลานั้นแลเปนอาการและเปนบริวารแหงอัญญาตาวินทรียนั้น อินทรีย ๘
หมวดนี้รวมเปนอินทรีย ๖๔ ดวยประการฉะนี้ ฯ
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[๔๖๖] คําวา อาสวา ความวา อาสวะเหลานั้นเปนไฉน อาสวะเหลานั้น คือ
กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
อาสวะเหลานั้นยอมสิ้นไป ณ ที่ไหน ทิฏฐาสวะทั้งสิ้น กามาสวะ ภวาสวะ
อวิชชาสวะ อันเปนเหตุใหไปสูอบาย ยอมสิ้นไปเพราะโสดาปตติมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไป
ในขณะโสดาปตติมรรคนี้ กามาสวะสวนหยาบภวาสวะ อวิชชาสวะ ซึง่ ตั้งอยูรวมกันกับกามาสวะ
นั้น ยอมสิ้นไปเพราะสกทาคามิมรรค อาสวะเหลานี้ยอมสิ้นไปในขณะสกทาคามิมรรคนี้ กามาสวะ
ทั้งสิ้น ภวาสวะ อวิชชาสวะ ซึ่งตั้งอยูรวมกันกับกามาสวะนั้น ยอมสิ้นไปเพราะอนาคามิมรรค
อาสวะเหลานีย้ อมสิ้นไปในขณะอนาคามิมรรคนี้ ภวาสวะและอวิชชาทั้งสิ้น ยอมสิ้นไปเพราะ
อรหัตมรรค อาสวะเหลานี้ยอ มสิ้นไปในขณะอรหัตมรรคนี้ ฯ
บทธรรมที่พระตถาคตนั้นไมทรงเห็น ไมมีในโลกนี้ อนึ่ง บทธรรมอะไร ๆ ที่พระ
ตถาคตนั้นไมทรงทราบแลว ไมพึงทรงทราบมิไดมี พระตถาคตทรงทราบธรรมที่ควรนําไปทั้งปวง
เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงชื่อวาเปนพระสมันตจักษุ ฯ
คําวา สมนฺตจกฺขุ ความวา ชื่อวาสมันตจักษุ เพราะอรรถวากระไร ฯ
พระพุทธญาณ ๑๔ คือ ญาณในทุกข ญาณในทุกขสมุทัย ฯลฯ สัพพัญุตญาณ
อนาวรณญาณ เปนพระพุทธญาณ พระพุทธญาณ ๑๔ นีใ้ นพระพุทธญาณ ๑๔ นี้ ญาณ ๘ ขางตน
ทั่วไปกับพระสาวก ญาณ ๖ ขางหลังไมทั่วไปกับพระสาวก ฯ
[๔๖๗] พระตถาคต ทรงทราบ สภาพแหงทุกขเปนสิ่งที่ทนไดยากตลอดหมด ที่ไม
ทรงทราบมิไดมี เพราะเหตุนนั้ พระตถาคตจึงทรงพระนามวา สมันตจักษุ สมันตจักษุเปน
ปญญินทรีย สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ วิริยนิ ทรียดวยอรรถวาประคองไว สตินทรียดว ย
อรรถวาตั้งมั่น สมาธินทรียดวยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย สภาพแหงทุกขเปน
สิ่งที่ทนไดยากพระตถาคตทรงเห็นแลว ทรงทราบแลว ทรงทําใหแจงแลว ทรงถูกตองแลวตลอด
หมดดวยพระปญญา ที่ไมทรงถูกตองแลวมิไดมี เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงทรงพระนามวา
สมันตจักษุ สมันตจักษุเปนปญญินทรีย สัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเชื่อ ... สมาธินทรียดว ย
อรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรียฯลฯ สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุใหเกิด ฯลฯ สภาพ
แหงนิโรธเปนเหตุดับโดยไมเหลือ ฯลฯ สภาพแหงมรรคเปนทางใหถึง ฯลฯ สภาพแหงอรรปฏิสัมภิทา
เปนปญญาเครื่องแตกฉานดีโดยอรรถ ฯลฯ สภาพแหงธรรมปฏิสัมภิทา เปนปญญาแตกฉานดี
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โดยธรรม ฯลฯ สภาพแหงนิรุตติปฏิสัมภิทา เปนปญญาแตกฉานดีโดยภาษา สภาพแหงปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทา เปนปญญาแตกฉานดีโดยปฏิภาณญาณในความยิ่งและหยอนแหงอินทรียทั้งหลาย
ญาณในฉันทะอันมานอนและกิเลสอันนอนตามของสัตวทั้งหลาย ญาณในยมกปฏิหาริย ญาณ
ในมหากรุณาสมาบัติฯลฯ อารมณที่ไดเห็น ที่ไดสดับ ทีไ่ ดทราบ ที่รูแจง ที่ถึง ที่แสวงหา
ที่เที่ยวตามหาดวยใจ ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย พระตถาคตทรงทราบแลว ทรงเห็นแจงแลว ทรงรูแลว ทรง
ทําใหแจงแลว ทรงถูกตองดวยพระปญญาที่ไมทรงถูกตองดวยปญญาไมมีเพราะเหตุนั้น พระ
ตถาคตจึงทรงพระนามวา สมันตจักษุ สมันตจักษุเปนปญญินทรียสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจ
เชื่อ ... สมาธินทรียดว ยอรรถวาไมฟุงซาน ดวยสามารถแหงปญญินทรีย บุคคลเมื่อเชื่อยอมประคองไว
เมื่อประคองไวยอมเชื่อเมื่อเชื่อ ยอมตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่นยอมเชื่อ เมือ่ เชื่อยอมตั้งใจมั่น
เมื่อตั้งใจมั่นยอมเชื่อ เมื่อเชื่อยอมรูชัด เมือ่ รูชัดยอมเชื่อ เมื่อประคองไวยอมตั้งสติมนั่ เมื่อตั้ง
สติมั่นยอมประคองไว เมื่อประคองไวยอมตั้งใจมั่น เมื่อตัง้ ใจมั่นยอมประคองไว เมื่อประคองไว
ยอมรูชัด เมื่อรูช ัดยอมประคองไว เมื่อประคองไวยอมเชือ่ เมื่อเชื่อยอมประคองไว เมือ่ ตั้งสติมั่น
ยอมตั้งใจมัน่ เมื่อตั้งใจมั่นยอมตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่นยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมตั้งสติมนั่ เมื่อตั้ง
สติมั่นยอมเชือ่ เมื่อเชื่อยอมตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่นยอมประคองไว เมือ่ ประคองไวยอ มตั้งสติมั่น
เมื่อตั้งใจมั่นยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมตั้งใจมัน่ เมื่อตั้งใจมัน่ ยอมเชื่อ เมื่อเชื่อยอมตั้งใจมั่น เมื่อตั้ง
ใจมั่นยอมประคองไว เมื่อประคองไวยอมตั้งใจมั่น เมื่อตัง้ ใจมั่นยอมตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่นยอม
ตั้งใจมั่น เมื่อรูช ดั ยอมเชื่อ เมือ่ เชื่อยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมประคองไว เมื่อประคองไวยอมรูชัด
เมื่อรูชัดยอมตั้งสติมั่น เมื่อตั้งสติมั่นยอมรูชัด เมื่อรูชัดยอมตั้งใจมั่น เมือ่ ตั้งใจมั่นยอมรูชัด
เพราะความเปนผูเชื่อจึงประคองไว เพราะความเปนผูประคองไวจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจึงตั้ง
สติมั่น เพราะความเปนผูตั้งสติมั่นจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจึงตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจ
มั่นจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงเชื่อ เพราะความเปนผูประคองไว
จึงตั้งสติมั่น เพราะความเปนผูตั้งสติมั่นจึงประคองไวเพราะความเปนผูประคองไวจึงตั้งใจมัน่
เพราะความเปนผูตั้งใจมั่นจึงประคองไวเพราะความเปนผูประคองไวจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชดั
จึงประคองไว เพราะความเปนผูประคองไวจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจึงประคองไว เพราะความ
เปนผูตั้งสติมั่นจึงตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจมั่นจึงตั้งสติมั่น เพราะความเปนผูตั้งสติมั่นจึงรูชัด
เพราะความเปนผูรูชัดจึงตั้งสติมั่น เพราะความเปนผูตั้งสติมั่นจึงเชื่อ เพราะความเปนผูเชื่อจึง
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ตั้งสติมั่น เพราะความเปนผูตั้งสติมั่นจึงประคองไว เพราะความเปนผูประคองไวจึงตั้งสติมั่น เพราะ
ความเปนผูตั้งใจมั่นจึงรูชดั เพราะความเปนผูรูชัดจึงตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจมั่นจึงเชื่อ
เพราะความเปนผูเชื่อจึงตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจมั่นจึงประคองไว เพราะความเปนผูประคอง
ไวจงึ ตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจมั่นจึงตั้งสติมั่น เพราะความเปนผูตั้งสติมั่นจึงตั้งใจมั่น เพราะ
ความเปนผูรูชดั จึงเชื่อเพราะความเปนผูเชือ่ จึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงประคองไว เพราะ
ความเปนผูประคองไวจึงรูชัด เพราะความเปนผูรูชัดจึงตั้งสติมั่น เพราะความเปนผูตั้งสติมั่นจึงรูชัด
เพราะความรูชดั จึงตั้งใจมั่น เพราะความเปนผูตั้งใจมั่นจึงรูชัดพระพุทธจักษุเปนพระพุทธญาณ
พระพุทธญาณเปนพุทธจักษุ อันเปนเครื่องใหพระตถาคตทรงเห็นหมูสตั วผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญา
จักษุก็มี มีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุก็มี มีอินทรียแกกลาก็มี มีอินทรียออนก็มี มีอาการดีก็มี
มีอาการชั่วก็มี ที่จะพึงฝกใหรูไดโดยงายก็มี ที่จะพึงฝกใหรูไดโดยยากก็มี บางพวกเห็นปรโลกและ
โทษโดยความเปนภัย บางพวกไมเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ฯ
[๔๖๘] คําวา มีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ มีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ ความวา
บุคคลผูมีศรัทธา ชื่อวามีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ ผูไมมีศรัทธา ชื่อวามีกิเลสธุลีมากในปญญา
จักษุ ผูปรารภความเพียร ... ผูมีสติตั้งมั่น ...ผูมีจิตมั่น ... ผูมีปญญา ชื่อวาผูมีกิเลสธุลีนอย
ในปญญาจักษุ บุคคลผูเกียจคราน ... ผูมีสติหลงลืม ... ผูมีจิตไมตั้งมั่น ... ผูมีปญญาทราม ชื่อวา
ผูมีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ ฯ
คําวา ผูมีอินทรียแกกลา ผูมีอินทรียออน ความวา บุคคลผูมีศรัทธา ชื่อวาผูมีอินทรีย
แกกลา ผูไมมศี รัทธา ชื่อวาผูมีอินทรียออน ฯลฯ ผูมีปญญาชื่อวามีอินทรียแกกลา ผูมีปญญา
ทราม ชื่อวาผูมีอินทรียออน ฯ
คําวา ผูมีอาการดี ผูมีอาการชั่ว ความวา บุคคลผูมีศรัทธา ชื่อวาผูมีอาการดี ผูไมมี
ศรัทธา ชื่อวาผูมีอาการชั่ว ฯลฯ ผูมีปญญา ชื่อวาผูมีอาการดีผูไมมีปญญา ชื่อวาผูมีอาการชั่ว ฯ
คําวา จะพึงฝกใหรูไดโดยงาย จะพึงฝกใหรูไดโดยยาก ความวา บุคคลผูมีศรัทธา ชื่อวา
จะพึงฝกใหรูไดโดยงาย ผูไมมีศรัทธา ชื่อวาจะพึงฝกใหรไู ดโดยยาก ฯลฯ ผูมีปญญา ชื่อวาจะ
พึงฝกใหรูไดโดยงาย ผูไมมปี ญญาชื่อวาจะพึงฝกใหรูไดโดยยาก ฯ
คําวา บางพวกเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย บางพวกไมเห็นปรโลกและโทษ
โดยความเปนภัย ความวา บุคคลผูมีศรัทธา ชื่อวาเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ผูไมมี
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ศรัทธา ชื่อวาไมเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ฯลฯ ผูมีปญญา ชื่อวาเห็นปรโลกและโทษ
โดยความเปนภัย ผูไมมีปญญา ชื่อวาไมเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ฯ
คําวา โลก คือ ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วิปต ติภวโลก วิปตติสมั ภวโลก
สัมปตติภวโลก สัมปตติสัมภวโลก โลก ๑ คือ สัตวทั้งปวงดํารงอยูไ ดเพราะอาหาร โลก ๒ คือ
นามและรูป โลก ๓ คือ เวทนา ๓ โลก ๔คือ อาการ ๔ โลก ๕ คือ อุปาทานขันธ ๕ โลก ๖
คือ อายตนะภายใน ๖ โลก๗ คือ วิญญาณฐิติ ๗ โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘ โลก ๙ คือ
สัตตาวาส ๙โลก ๑๐ คือ อายตนะ ๑๐ โลก ๑๒ คือ อายตนะ ๑๒ โลก ๑๘ คือธาตุ ๑๘ ฯ
คําวา โทษ ความวา กิเลสทั้งปวงเปนโทษ ทุจริตทั้งปวงเปนโทษ อภิสังขารทั้งปวง
เปนโทษ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวงเปนโทษ ความสําคัญในโลกนี้และในโทษนี้ดว ยประการ
ดังนี้ โดยความเปนภัยอยางแรงกลาปรากฏเฉพาะหนา เปรียบเหมือนความสําคัญในเพชฌฆาต
ซึ่งกําลังแกวงดาบเขามาโดยความเปนภัย ฉะนั้น พระตถาคตยอมทรงทราบ ทรงเห็น ทรงรูชด ทรง
แทงตลอด ซึ่งอินทรีย ๕ ประการนี้ ดวยอาการ ๕๐ เหลานี้ ฯ
จบตติยภาณวาร
จบอินทรียกถา
______
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มหาวรรค วิโมกขกถา
บริบูรณนิทาน
[๔๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิโมกข ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ สุญญต
วิโมกข ๑ อนิมิตตวิโมกข ๑ อัปปณิหิตวิโมกข ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายวิโมกข ๓ ประการนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง วิโมกข ๖๘ คือ สุญญตวิโมกข ๑ อนิมิตตวิโมกข ๑ อัปปณิหิต
วิโมกข ๑ อัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข (วิโมกขมีการออกในภายใน) ๑พหิทธาวุฏฐานวิโมกข (วิโมกข
มีการออกในภายนอก) ๑ ทุภโตวุฏฐานวิโมกข(วิโมกขมกี ารออกแตสวนทั้งสอง) ๑ วิโมกข ๔
แตอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขวิโมกข ๔ แตพหิทธาวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ แตทภุ โตวุฏฐานวิโมกข
วิโมกข ๔อนุโลมแกอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ อนุโลมแกพหิทธาวุฏฐานวิโมกขวิโมกข ๔
อนุโลมแกทุภโตวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ ระงับจากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ ระงับจาก
พหิทธาวุฏฐานวิโมกข วิโมกข ๔ ระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกข ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุ
ผูมีรูปเห็นรูปทั้งหลาย เพราะอรรถวา ภิกษุผูไมมีความสําคัญวารูปในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภาย
นอกเพราะอรรถวาภิกษุนอมใจไปในธรรมสวนงามเทานั้น อากาสานัญจายตนสมาบัติวิโมกข
วิญญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกข อากิญจัญญายตนสมาบัติวิโมกขเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
วิโมกข สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกขสมยวิโมกข อสมยวิโมกข สามายิกวิโมกข อสามายิก
วิโมกข กุปปวิโมกข(วิโมกขที่กําเริบได) อกุปปวิโมกข (วิโมกขที่ไมกําเริบ) โลกิยวิโมกข
โลกุตตรวิโมกข สาสววิโมกข อนาสววิโมกข สามิสวิโมกข นิรามิสวิโมกข นิรามิสตรวิโมกข
ปณิหิตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข ปณิหิตปสสัทธิโมกขสุญญตวิโมกข วิสุญญตวิโมกข เอกัตต
วิโมกข นานัตตวิโมกข สัญญาวิโมกขญาณวิโมกข สีตสิ ิยาวิโมกข ฌานวิโมกข อนุปาทาจิตวิโมกข ฯ
[๔๗๐] สุญญตวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมกด็ ี
อยูในเรือนวางก็ดี พิจารณาเห็นดังนีว้ า นามรูปนี้วางจากความเปนตัวตน และจากสิ่งที่เนื่องดวยตน
เธอยอมไมทําความยึดมัน่ ในนามรูปนั้นเพราะเหตุนั้น วิโมกขของภิกษุนั้นจึงเปนวิโมกขวางเปลา
นี้เปนสุญญตวิโมกข ฯ
อนิมิตตวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใ นปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูใน
เรือนวางก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า นามรูปนี้วางจากความเปนตัวตนและจากสิ่งที่เนื่องดวยตน
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เธอยอมไมทําเครื่องกําหนดหมายในนามรูปนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขของภิกษุนั้นจึงเปนวิโมกข
ไมมีเครื่องกําหนดหมายนี้เปนอนิมิตตวิโมกข ฯ
อัปปณิหติ วิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใ นปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูใน
เรือนวางก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า นามรูปนี้วางจากความเปนตัวตน และจากสิ่งที่เนื่องดวยตน
เธอยอมไมทําความปรารถนาในนามรูปนัน้ เพราะเหตุนนั้ วิโมกขของภิกษุนั้นจึงเปนวิโมกขไมมี
ความปรารถนา นี้เปนอัปปณิหิตวิโมกข ฯ
อัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ เปนอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข ฯ
พหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อรูปสมาบัติ ๔ เปนพหิทธาวุฏฐานวิโมกข ฯ
ทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ เปนทุภโตวุฏฐานวิโมกข ฯ
[๔๗๑] วิโมกข ๔ แตอชั ฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน ปฐมฌานออกจากนิวรณ ทุติย
ฌานออกจากวิตกวิจาร ตติยฌานออกจากปติ จตุตถฌานออกจากสุขและทุกข นี้เปนวิโมกข ๔
แตอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข ฯ
วิโมกข ๔ แตพหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อากาสานัญจายตนสมาบัติออกจากรูป
สัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา วิญญาณัญจายตนสมาบัติออกจากอากาสานัญจายตนสัญญา
อากิญจัญญายตนสมาบัติ ออกจากวิญญาณัญจายตนสัญญา อากิญจัญญายตนสมาบัติ ออกจาก
วิญญาณัญจายตนสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ออกจากอากิญจัญญายตนสัญญา นี้เปน
วิโมกข ๔แตพหิทธาวุฏฐานวิโมกข ฯ
วิโมกข ๔ แตทภุ โตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน โสดาปตติมรรคออกจากสักกายทิฐิ
วิจิกจิ ฉา สีลัพพตปรามาส ทิฐิอนุสัย วิจิกิจฉานุสัย ออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามสักกายทิฐิ
เปนตนนัน้ จากขันธทั้งหลาย และออกจากสรรพนิมิตภายนอก สกทาคามิมรรคออกจากกามราค
สังโยชน ปฏิฆสังโยชนกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ ออกจากเหลากิเลสที่เปนไป
ตามกามราคสังโยชนเปนตนนั้น จากขันธทั้งหลาย และออกจากสรรพนิมิตภายนอก อนาคามิมรรค
ออกจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยสวนละเอียดๆ ออกจาก
เหลากิเลสที่เปนไปตามกามราคสังโยชนเปนตนนั้นจากขันธทั้งหลาย และออกจากสรรพนิมิตภาย
นอก อรหัตตมรรคออกจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย
อวิชชานุสัย ออกจากเหลากิเลสที่เปนไปตามรูปราคะเปนตนนั้น จากขันธทั้งหลาย และออกจาก
สรรพนิมิตภายนอก นี้เปนวิโมกข ๔ แตทภุ โตวุฏฐานวิโมกข ฯ
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[๔๗๒] วิโมกข ๔ อนุโลมแกอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน วิตกวิจาร ปติ สุข
และเอกัคคตาจิตเพื่อประโยชนแกการไดปฐมฌาน ทุตยิ ฌานตติยฌาน จตุตถฌาน นี้เปนวิโมกข
๔ อนุโลมแกอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกข ฯ
วิโมกข ๔ อนุโลมแกพหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน วิตก วิจาร ปติ สุข และ
เอกัคคตาจิต เพื่อประโยชนแกการไดอากาสานัญจายตนสมาบัติวิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญ
จัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตน สมาบัติ นี้เปนวิโมกข ๔ อนุโลมแกพหิทธาวุฏฐาน
วิโมกข ฯ
วิโมกข ๔ อนุโลมแกทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน อนิจจานุปสนา ทุกขานุปสนา
อนัตตานุปสนา เพื่อประโยชนแกการไดโสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัต
ตมรรค นี้เปนวิโมกข ๔ อนุโลมแกทุภโตวุฏฐานวิโมกข ฯ
[๔๗๓] วิโมกข ๔ ระงับจากอัชฌัตตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน การไดหรือวิบากแหง
ปฐมฌาน แหงทุติยฌาน แหงตติยฌาน แหงจตุตถฌาน มีอยูนี้เปนวิโมกข ๔ ระงับจากอัช
ฌัตตวุฏฐานวิโมกข ฯ
วิโมกข ๔ ระงับจากพหิทธาวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน การไดหรือวิบากแหงอากาสา
นัญจายตนสมาบัติ แหงวิญญาณัญจายตนสมาบัติ แหงอากิญจัญญายตนสมาบัติ แหงเนวสัญญา
นาสัญญายตนสมาบัติ มีอยู นี้เปนวิโมกข ๔ระงับจากพหิทธาวุฏฐานวิโมกข ฯ
วิโมกข ๔ ระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกขเปนไฉน โสดาปตติผลแหงโสดาปตติมรรค
สกทาคามิผลแหงสกทาคามิมรรค อนาคามิผลแหงอนาคามิมรรคอรหัตตผลแหงอรหัตตมรรค นี้
เปนวิโมกข ๔ ระงับจากทุภโตวุฏฐานวิโมกข ฯ
[๔๗๔] ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูมีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลายอยางไร ฯ
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ มนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเขียวในภายใน ยอมไดเฉพาะ
นีลสัญญา เธอทํานิมิตนั้นใหเปนอันถือไวดแี ลว ทรงจําไวดีแลวกําหนดไวดแี ลว ครั้นแลวยอม
นอมจิตไปในนิมิตสีเสียวภายนอก ยอมไดเฉพาะนีลสัญญา เธอทํานิมิตนั้นใหเปนอันถือไวดแี ลว
ทรงจําไวดแี ลว กําหนดไวดแี ลวครั้นแลวยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก เธอมีความคิดอยางนี้วา
นิมิตสีเขียวทั้งสองทั้งภายในและภายนอกนี้เปนรูป เธอเปนผูมีความสําคัญวาเปนรูป ภิกษุบางรูป
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ในธรรมวินยั นี้ มนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเหลือง ฯลฯ นิมิตสีแดง ...นิมิตสีขาวในภายใน ยอม
ไดเฉพาะโอทาตสัญญา เธอทํานิมิตนั้นใหเปนอันถือไวดแี ลว ทรงจําไวดีแลว กําหนดไวดแี ลว
ครั้นแลวยอมนอมจิตไปในนิมิตสีขาวในภายนอก ยอมไดเฉพาะโอทาตสัญญา เธอทํานิมิตนั้นใหเปน
อันถือไวดแี ลว ทรงจําไวดีแลว กําหนดไวดีแลว ครั้นแลวยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก เธอมี
ความคิดอยางนี้วา นิมิตสีขาวทั้งสองทั้งภายในและภายนอกนี้ เปนรูปเธอยอมมีความสําคัญวา
เปนรูป ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผมู ีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลายอยางนี้ ฯ
[๔๗๕] ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูไมมีความสําคัญวาเปนรูปในภายใน เห็น
รูปทั้งหลายในภายนอก อยางไร ฯ
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ไมมนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเขียวในภายใน ไมไดนีลสัญญา
ยอมนอมจิตไปในนิมิตสีเขียวภายนอก ยอมไดนีลสัญญาเธอทํานิมิตนั้นใหเปนอันถือไวดีแลว
ทรงจําไวดแี ลว กําหนดไวดแี ลว ครั้นแลวเธอยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก เธอมีความคิดอยางนี้วา
เราไมมีความสําคัญวาเปนรูปในภายใน นิมิตสีเขียวภายนอกนี้เปนรูป เธอก็มีรูปสัญญา ภิกษุบาง
รูปในธรรมวินัยนี้ ไมมนสิการถึงเฉพาะนิมิตสีเหลือง ... นิมิตสีแดง ...นิมิตสีขาวในภายใน ไมได
โอทาตสัญญา ยอมนอมจิตไปในนิมิตสีขาวภายนอกยอมไดโอทาตสัญญา เธอทํานิมิตนั้นใหเปน
อันถือไวดแี ลว ทรงจําไวดีแลวกําหนดไวดีแลว ครั้นแลวเธอยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก เธอ
มีความคิดอยางนี้วาเราไมมีความสําคัญวาเปนรูปในภายใน นิมิตสีขาวในภายนอกนี้เปนรูป เธอ
ก็มีรูปสัญญา ชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุผูไมมีความสําคัญวาเปนรูปในภายใน เห็นรูปทั้ง
หลายในภายนอก อยางนี้ ฯ
[๔๗๖] ชือ่ วาวิโมกข เพราะอรรถวา ภิกษุนอมใจไปในธรรมสวนงามเทานั้น อยางไร ฯ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔
ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบือ้ งบน เบื้องลาง เบื้องขวางแผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทกุ เหลา
ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียนอยูเพราะเปนผูเจริญเมตตา สัตวทั้งหลายไมเปนที่เกลียดชัง มีใจประกอบ
ดวยกรุณา ฯลฯ เพราะเปนผูเจริญกรุณา สัตวทั้งหลายไมเปนที่เกลียดชังมีใจประกอบดวยมุทติ า
ฯลฯ เพราะเปนผูเจริญมุทิตา สัตวทั้งหลายไมเปนที่เกลียดชัง มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ฯลฯ เพราะเปนผูเจริญอุเบกขา สัตวทั้งหลายไมเปนทีเ่ กลียดชัง ชื่อวาวิโมกข
เพราะอรรถวาภิกษุนอมใจไปในธรรมสวนงามเทานั้น อยางนี้ ฯ
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[๔๗๗] อากาสานัญจายตนสมาบัติวโิ มกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวง
รูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง เขาอา
กาสานัญจายตนสมาบัติ ดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได นี้เปนอากาสานัญจายตนสมาบัติ
วิโมกข ฯ
วิญญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงอากาสา
นัญจายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง เขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติดวยมนสิการวา วิญญาณ
หาที่สุดมิได นีเ้ ปนวิญญาณัญจายตนสมาบัติวิโมกข ฯ
อากิญจัญญายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงวิญญาณัญ
จายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง เขาอากิญจัญญายตนสมาบัติดวยมนสิการวา สิ่งนอยหนึ่งไมมี
นี้เปนอากิญจัญญายตนสมาบัติวิโมกข ฯ
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวง
อากิญจัญญายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง เขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้เปนเนวสัญญา
นาสัญญายตนสมาบัติวิโมกข ฯ
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเนวสัญ
ญานาสัญญายตนสมาบัติโดยประการทั้งปวง เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ นี้เปนสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
วิโมกข ฯ
[๔๗๘] สมยวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสมยวิโมกข ฯ
อสมยวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานนีเ้ ปนอสมย
วิโมกข ฯ
สามยิกวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสามยิกวิโมกข ฯ
อสามยิกวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานนี้เปนอสามยิก
วิโมกข ฯ
กุปปวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นีเ้ ปนกุปปวิโมกข ฯ
อกุปปวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานนีเ้ ปนอกุปป
วิโมกข ฯ
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โลกิยวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนโลกิยวิโมกข ฯ
โลกุตตรวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานนี้เปนโลกุตตร
วิโมกข ฯ
สาสววิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสาสววิโมกข ฯ
อนาสววิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานนี้เปนอนาสว
วิโมกข ฯ
[๔๗๙] สามิสวิโมกขเปนไฉน วิโมกขที่ปฏิสังยุตดวยรูป นี้เปนสามิสวิโมกข ฯ
นิรามิสวิโมกขเปนไฉน วิโมกขที่ไมปฏิสังยุตดวยรูป นี้เปนนิรามิสวิโมกข ฯ
นิรามิสตรวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานนี้เปนนิรามิสตร
วิโมกข ฯ
ปณิหิตวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ อรูปสมาบัติ ๔ นีเ้ ปนปณิหิตวิโมกข ฯ
อัปปณิหติ วิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานนี้เปนอัปปณิ
หิตวิโมกข ฯ
ปณิหิตปฏิปสสัทธิวิโมกขเปนไฉน การไดหรือวิบากแหงปฐมฌานฯลฯ แหงเนวสัญ
ญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้เปนปณิหติ ปฏิปสสัทธิวิโมกข ฯ
สุญญตวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนสุญญตวิโมกข ฯ
วิสุญญตวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานนี้เปนวิสุญญต
วิโมกข ฯ
เอกัตตวิโมกขเปนไฉน อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ และนิพพานนีเ้ ปนเอกัตต
วิโมกข ฯ
นานัตตวิโมกขเปนไฉน ฌาน ๔ และอรูปสมาบัติ ๔ นี้เปนนานัตตวิโมกข ฯ
[๔๘๐] สัญญาวิโมกขเปนไฉน สัญญาวิโมกข ๑ เปนสัญญาวิโมกข ๑๐สัญญา
วิโมกข ๑๐ เปนสัญญาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยายพึงมีได ฯ
คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร ฯ
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อนิจจานุปสนาญาณพนจากนิจจสัญญา เพราะเหตุนั้น จึงเปนสัญญาวิโมกข ทุกขา
นุปสนาญาณพนจากสุขสัญญา ... อนัตตานุปสนาญาณพนจากอัตตสัญญา ... นิพพิทานุปสนา
ญาณพนจากนันทิสัญญา (ความสําคัญโดยความเพลิดเพลิน) ... วิราคานุปสนาญาณพนจากราค
สัญญา ... นิโรธานุปสนาญาณพนจากสมุทยสัญญา ... ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ พนจากอาทาน
สัญญา (ความสําคัญโดยความถือมั่น) ... อนิมิตตานุปสนาญาณพนจากนิมิตตสัญญา ... อัปปณิหิตา
นุปสนาญาณพนจากปณิธิสัญญา ... สุญญตานุปสนาญาณพนจากอภินเิ วสสัญญา (ความสําคัญ
โดยความยึดมัน่ ) ... เพราะเหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกขสัญญาวิโมกข ๑ เปนสัญญาวิโมกข ๑๐
สัญญาวิโมกข ๑๐ เปนสัญญาวิโมกข ๑ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ
ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในรูป พนจากนิจจสัญญา เพราะเหตุนั้นจึง
เปนสัญญาวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูปพนจากอภินิเวสสัญญา
เพราะเหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกข สัญญาวิโมกข ๑เปนสัญญาวิโมกข ๑๐ สัญญาวิโมกข ๑๐
เปนสัญญาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ
ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ฯลฯ ในสังขาร
ฯลฯ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ พนจากนิจจสัญญาเพราะเหตุนนั้ จึงเปนสัญญาวิโมกข
ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในชราและมรณะ พนจากอภินิเวสสัญญา เพราะ
เหตุนั้นจึงเปนสัญญาวิโมกขสัญญาวิโมกข ๑ เปนสัญญาวิโมกข ๑๐ สัญญาวิโมกข ๑๐ เปน
สัญญาวิโมกข ๑ดวยสามารถแหงวัตถุโดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ นี้สัญญาวิโมกข ฯ
[๔๘๑] ญาณวิโมกขเปนไฉน ญาณวิโมกข ๑ เปนญาณวิโมกข ๑๐ ญาณาวิโมกข
๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีได ฯ
คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร อนิจจานุปส นายถาภูตญาณ พนจาก
ความหลงโดยความเปนสภาพเที่ยง จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิโมกข ทุกขานุปสนา
ยถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยความเปนสุข จากความไมรู ... อนัตตานุปสนายถาภูตญาณ
พนจากความหลงโดยความเปนตัวตนจากความไมรู ... นิพพิทานุปสนายถาภูตญาณ พนจาก
ความหลงโดยความเพลิดเพลิน จากความไมรู ... วิราคานุปสนายถาภูตญาณพนจากความหลงโดย
ความกําหนัด จากความไมรู ... นิโรธานุปสนายถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยเปนเหตุใหเกิด
จากความไมรู ... ปฏินิสสัคคานุปสนายถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยความถือมัน่ จากความ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 206
ไมรู ... อนิมิตตานุปสนายถาภูตญาณ พนจากความหลงโดยความเปนนิมิต จากความไมรู ...
อัปปณิหิตานัสนายถาภูตญาณพนจากความหลงโดยความเปนที่ตั้ง จากความไมรู ... สุญญตา
นุปสนายถาภูตญาณพนจากความหลงโดยความยึดมัน่ จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณ
วิโมกขญาณวิโมกข ๑ เปนญาณวิโมกข ๑๐ ญาณวิโมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวยสามารถ
แหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ
ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป พนจากความหลงโดยความเปน
สภาพเที่ยง จากความไมรู เพราะเหตุนนั้ จึงเปนญาณวิโมกข ฯลฯยถาภูตญาณ คือ การพิจารณา
เห็นความวางเปลาในรูป พนจากความหลงโดยความยึดมัน่ จากความรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณ
วิโมกข ญาณวิโมกข ๑ เปนญาณวิโมกข ๑๐ ญาณวิโมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวยสามารถ
แหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ
ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ในสังขาร
ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ พนจากความหลงโดยความเปนสภาพเที่ยง จากความไม
รู เพราะเหตุนนั้ จึงเปนญาณวิโมกขฯลฯ ยถาภูตญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในชรา
และมรณะ พนจากความหลงโดยความยึดมั่น จากความไมรู เพราะเหตุนั้นจึงเปนญาณวิโมกข
ญาณวิโมกข ๑ เปนญาณวิโมกข ๑๐ ญาณวิโมกข ๑๐ เปนญาณวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ
โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ นี้เปนญาณวิโมกข ฯ
[๔๘๒] สีติสิยาวิโมกขเปนไฉน สีติสิยาวิโมกข ๑ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑๐ สีติ
สิยาวิโมกข ๑๐ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุโดยปริยาย พึงมีได ฯ
คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร ฯ
อนิจจานุปสนา เปนญาณอันมีความเย็นใจอยางเยีย่ ม พนจากความเดือดรอน ความ
เรารอนและความกระวนกระวายโดยความเปนสภาพเทีย่ ง เพราะเหตุนั้นจึงเปนสีติสิยาวิโมกข
ทุกขานุปสนา ... โดยความเปนสุข ... อนัตตานุปสนา ... โดยความเปนตน ... นิพพิทานุปสนา ...
โดยความเพลิดเพลิน ...วิราคานุปสนา ... โดยความกําหนัด ... นิโรธานุปสนา ... โดยความเปน
เหตุเกิดปฏินิสสัคคานุปสนา ... โดยความถือมั่น ... อนิมิตตานุปสนา ... โดยมีนิมิตเครือ่ งหมาย
... อัปปณิหิตานุปสนา ... โดยเปนที่ตั้ง ... สุญญตานุปสนาเปนญาณอันมีความเย็นใจอยางเยี่ยม
พนจากความเดือดรอน ความเรารอนและความกระวนกระวายโดยความยึดมั่น เพราะเหตุนั้นจึงเปน
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สีติสิยาวิโมกขสีติสิยาวิโมกข ๑ เปนสีติยาวิโมกข ๑๐ สีติสิยาวิโมกข ๑๐ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑
ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป เปนญาณอันมีความเย็นอยางเยี่ยม พนจากความ
เดือดรอน ความเรารอนและความกระวนกระวายโดยความเปนสภาพเทีย่ ง เพราะเหตุนั้นจึงเปน
สีติสิยาวิโมกข ฯลฯ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยายพึงมีไดอยางนี้ ฯ
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ใน
จักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปนญาณอันมีความเย็นอยางเยี่ยม พนจากความเดือดรอน ความ
เรารอนและความกระวนกระวายโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เพราะเหตุนั้นจึงเปนสีติสิยาวิโมกข
ฯลฯ สีติสิยาวิโมกข ๑ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑๐ สีติสิยาวิโมกข ๑๐ เปนสีติสิยาวิโมกข ๑ ดวย
สามารถแหงวัตถุโดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ นี้เปนสีติสิยาวิโมกข ฯ
[๔๘๓] ฌานวิโมกขเปนไฉน เนกขัมมะเกิด เผากามฉันทะ เพราะเหตุนั้นจึงเปน
ฌาน เนกขัมมะเกิดพนไป เผาพนไป เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข ธรรมเกิด ยอมเผา ฌายี
บุคคลยอมรูกิเลสที่เกิดและทีถ่ ูกเผา เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข ความไมพยาบาทเกิด เผา
ความพยาบาท เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน ความไมพยาบาทเกิดพนไป เผาพนไป ... อาโลกสัญญาเกิด
เผาถีนมิทธะ เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน ความไมฟุงซานเกิด เผาอุทธัจจะ ... การกําหนดธรรมเกิด
เผาวิจิกจิ ฉา ... ญาณเกิด เผาอวิชชา ... ความปราโมทยเกิดเผาอรติ ... ปฐมฌานเกิด เผานิวรณ
เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน ฯลฯ อรหัตมรรคเกิด เผากิเลสทั้งปวง เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌาน เกิด
พนไป เผาพนไปเพราะเหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข ธรรมเกิด ยอมเผา ฌายีบุคคลยอมรูกิเลสที่
เกิดและที่ถูกเผา เพราะเหตุนั้นจึงเปนฌานวิโมกข นีเ้ ปนฌานวิโมกข ฯ
[๔๘๔] อนุปาทาจิตตวิโมกขเปนไฉน อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ เปนอนุปาทาจิตต
วิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดย
ปริยาย พึงมีได ฯ
คําวา พึงมีได ความวา ก็พึงมีไดอยางไร ฯ
อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากความถือมั่นโดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น
จึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ทุกขานุปสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยความเปนสุข ... อนัตตานุ
ปสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยความเปนตัวตน... นิพพิทานุปสนาญาณ พนจากความ
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ถือมั่นโดยความเพลิดเพลิน ... วิราคานุปสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยความกําหนัด ... นิโรธานุ
ปสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยความเปนเหตุเกิด ... ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ พนจาก
ความถือมั่นโดยความถือผิด ... อนิมิตตานุปสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยนิมิต ...อัปปณิหิตานุ
ปสนาญาณ พนจากความถือมั่นโดยเปนทีต่ ั้ง ... สุญญตานุปสนาญาณพนจากความถือมั่นโดย
ความยึดมัน่ เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกขอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ เปนอนุปาทาจิตต
วิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย
พึงมีไดอยางนี้ ฯ
ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในรูป พนจากความถือมั่นโดยความเปนสภาพ
เที่ยง เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือการพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป
พนจากความถือมั่นโดยความยึดมั่น เพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกข อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑
เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑ ดวยสามารถ
แหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ
ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในเวทนา ฯลฯ ในสัญญา ในสังขาร ใน
วิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะพนจากความถือมั่นโดยความเปนสภาพเทีย่ ง เพราะเหตุ
นั้นจึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลา ในชราและมรณะ พน
จากความถือมัน่ โดยความยึดมั่นเพราะเหตุนั้นจึงเปนอนุปาทาจิตตวิโมกข อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑
เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ อนุปาทาจิตตวิโมกข ๑๐ เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ๑
ดวยสามารถแหงวัตถุ โดยปริยาย พึงมีไดอยางนี้ ฯ
[๔๘๕] อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทานเทาไร ทุกขานุปสนาญาณ
อนัตตานุปสนาญาณ นิพพิทานุปสนาญาณ วิราคานุปสนาญาณ นิโรธานุปสนาญาณ ปฏิ
นิสสัคคานุปสนาญาณ อนิมติ ตานุปสนาญาณ อัปปณิหิตานุปสนาญาณ สุญญตานุปสนา
ญาณ ยอมพนจากอุปาทานเทาไร ฯ
อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ ทุกขานุปสนาญาณ ยอมพนจาก
อุปาทาน ๑ อนัตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ นิพพิทานุปส นาญาณ ยอมพนจาก
อุปาทาน ๑ วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจาก
อุปาทาน ๔ ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ อนิมิตตานุปสนาญาณ ยอม
พนจากอุปาทาน ๓ อัปปณิหติ านุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ สุญญตานุปสนาญาณ
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ ฯ
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[๔๘๖] อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน อนิจจานุปสนา
ญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทานอัตตวาทุปาทาน อนิจจานุปสนาญาณ
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้ ฯ
ทุกขานุปส นาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน ทุกขานุปสนาญาณ ยอม
พนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน ทุกขานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ นี้ ฯ
อนัตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน อนัตตานุปสนาญาณ
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทานอนัตตานุปสนาญาณ
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้ ฯ
นิพพิทานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน นิพพิทานุปสนาญาณ
ยอมพนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน นิพพิทานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ นี้ ฯ
วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน วิราคานุปส นาญาณ ยอม
พนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ นี้ ฯ
นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ เปนไฉน นิโรธานุปสนาญาณ ยอม
พนจากอุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน นิโรธานุ
ปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ เหลานี้ ฯ
ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ เปนไฉน ปฏินสิ สัคคานุปสนา
ญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน
ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๔เหลานี้ ฯ
อนิมิตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน อนิมิตตานุปสนาญาณ
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน อนิมิตตานุปสนาญาณ
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้ ฯ
อัปปณิหติ านุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ เปนไฉน อัปปณิหิตานุปสนาญาณ
ยอมพนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทาน อัปปณิหิตานุปส นาญาณยอมพนจากอุปาทาน ๑ นี้ ฯ
สุญญตานุปสนาญาณ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เปนไฉน สุญญตานุปสนาญาณ
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน สุญญตานุปสนาญาณ
ยอมพนจากอุปาทาน ๓ เหลานี้ ฯ
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ญาณ ๔ เหลานี้ คือ อนิจจานุปสนาญาณ ๑ อนัตตานุปสนาญาณ ๑ อนิมิตตานุ
ปสนาญาณ ๑ สุญญตานุปสนาญาณ ๑ ยอมพนจากอุปาทาน ๓ คือทิฏุปาทาน ๑ สีลัพพตุ
ปาทาน ๑ อัตตวาทุปาทาน ๑ ญาณ ๔ เหลานี้ คือทุกขานุปสนาญาณ ๑ นิพพิทานุปสนาญาณ ๑
วิราคานุปสนาญาณ ๑ อัปปณิหิตานุปสนาญาณ ๑ ยอมพนจากอุปาทาน ๑ คือ กามุปาทานญาณ ๒
เหลานี้ คือนิโรธานุปสนาญาณ ๑ ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ๑ ยอมพนจาก อุปาทานทั้ง ๔ คือ
กามุปาทาน ๑ ทิฏุปาทาน ๑ สีลัพพตุปาทาน ๑ อัตตวาทุปาทาน ๑ นี้เปนอนุปาทาจิตตวิโมกข ฯ
จบวิโมกขกถา ปฐมภาณวาร ฯ
[๔๘๗] ก็วิโมกขอันเปนประธาน ๓ นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความนําออกไปจากโลก
ดวยความที่จติ แลนไปในอนิมิตตธาตุ โดยความพิจารณาเห็นสรรพสังขาร โดยความหมุนเวียนไป
ตามกําหนด ดวยความที่จิตแลนไปในอัปปณิหิตธาตุโดยความองอาจแหงใจในสรรพสังขาร และ
ดวยความที่จิตแลนไปในสุญญตาธาตุโดยความพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยแปรเปนอยางอื่น
วิโมกขอันเปนประธาน ๓ นี้ ยอมเปนไปเพื่อความนําออกไปจากโลก ฯ
[๔๘๘] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา สังขาร
ยอมปรากฏอยางไร ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สังขารยอมปรากฏโดยความสิ้นไป เมือ่ มน
สิการโดยความเปนทุกข สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว เมื่อมนสิการโดยความเปน
อนัตตา สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของสูญ ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา จิตมากดวยธรรม
อะไร ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง จิตมากดวยความนอมไป เมื่อมนสิการโดย
ความเปนทุกข จิตมากดวยความสงบ เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา จิตมากดวยความรู ฯ
บุคคลผูมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากดวยความนอมใจไป เมื่อมนสิการ
โดยความเปนทุกข มากดวยความสงบ เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา มากดวยความรู ยอม
ไดอินทรียเปนไฉน ฯ
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บุคคลผูมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากดวยความนอมใจไป ยอมไดสทั ธิน
ทรีย ผูมนสิการโดยความเปนทุกข มากดวยความสงบ ยอมไดสมาธินทรีย ผูมนสิการโดยความ
เปนอนัตตา มากดวยความรู ยอมไดปญญินทรีย ฯ
[๔๘๙] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง มากดวยความนอมใจเชื่อ อินทรีย
ที่เปนใหญเปนไฉน อินทรียแหงภาวนาทีเ่ ปนไปตามอินทรียนั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย (ปจจัย
เกิดรวมกัน) เปนอัญญมัญญปจจัย(เปนปจจัยของกันและกัน) เปนนิสสยปจจัย (ปจจัยที่อาศัย
กัน) เปนสัมปยุตตปจจัย (ปจจัยที่ประกอบกัน) เปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา
เพราะอรรถวากระไร ใครยอมเจริญ เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ อินทรียที่
เปนใหญเปนไฉน ... เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตามากไปดวยความรู อินทรียที่เปนใหญเปน
ไฉน อินทรียแ หงภาวนาที่เปนไปตามอินทรียนั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย
นิสสยปจจัยสัมปยุตตปจจัย เปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวากระไร
ใครยอมเจริญ ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากไปดวยความนอมใจเชื่อ สัทธินทรียเปน
ใหญ อินทรียแ หงภาวนาที่เปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย ... เปนธรรมมีกิจเปน
อันเดียวกัน ชือ่ วาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ผูใดปฏิบตั ิชอบ ผูนั้นยอมเจริญ
การเจริญอินทรียยอมไมมแี กบุคคลผูปฏิบัติผิด เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ
สมาธินทรียเปนใหญ ... เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตามากไปดวยความรู ปญญินทรียเปนใหญ
อินทรียแหงภาวนาที่เปนไปตามสมาธินทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย
นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย เปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกันชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปน
อันเดียวกัน ผูใดปฏิบัติชอบผูนั้นยอมเจริญ การเจริญอินทรียยอมไมมแี กบุคคลผูปฏิบัติผิด ฯ
[๔๙๐] เมือ่ มนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากไปดวยความนอมใจเชื่อ อินทรีย
ที่เปนใหญเปนไฉน อินทรียแหงภาวนาทีเ่ ปนไปตามอินทรียนั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย เปน
อัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัยเปนสัมปยุตตปจจัยในเวลาแทงตลอด มีอินทรียอะไรเปนใหญ
อินทรียแหงปฏิเวธที่เปนไปตามอินทรียนนั้ มีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัยย
นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย เปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวากระไร
ชื่อวาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร ฯ
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เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ อินทรียที่เปนใหญเปนไฉน ... ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา มากไปดวยความรู อินทรียที่เปนใหญเปนไฉน ... ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง มากไปดวยความนอมใจเชื่อ สัทธินทรียเปน
ใหญ อินทรียแ หงภาวนาที่เปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย
นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย ในเวลาแทงตลอด ปญญินทรียเปนใหญ อินทรียแหงปฏิเวธที่เปน
ไปตามปญญินทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย
เปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาปฏิเวธ
เพราะอรรถวาเห็น ดวยอาการอยางนี้ แมบคุ คลผูแทงตลอดก็ยอมเจริญ แมผูเจริญก็ยอ มแทงตลอด ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ สมาธินทรียเปนใหญ ... ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา มากไปดวยความรู ปญญินทรียเปนใหญ ... ฯ
[๔๙๑] เมือ่ มนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง อินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง เพราะ
อินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข อินทรียอะไร
มีประมาณยิ่ง เพราะอินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเปน
อนัตตา อินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง เพราะอินทรียอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐปิ ตตะ ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรีย
มีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง
เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญิน
ทรียมีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐิปต ตะ ฯ
[๔๙๒] บุคคลผูเชื่อนอมใจไป เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสัทธาธิมุต บุคคลทําใหแจง
เพราะเปนผูถกู ตองธรรม เพราะเหตุนนั้ จึงชื่อวากายสักขี บุคคลบรรลุแลวเพราะเปนผูเห็นธรรม
เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาทิฐิปตตะ บุคคลเชื่ออยูยอมนอมใจไป เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาสัทธาธิมุต
บุคคลถูกตองฌานกอน ภายหลังจึงกระทําใหแจงซึ่งนิพพานอันเปนทีด่ ับ เพราะเหตุนั่นจึงชื่อวา
กายสักขี ญาณความรูวา สังขารเปนทุกข นิโรธเปนสุข เปนญาณอันบุคคลเห็นแลว ทราบแลว
ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะเหตุนั้นจึงชือ่ วาทิฐิปตตะ บุคคล ๓ จําพวกนี้ คือ
สัทธาธิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฐิปตตบุคคล ๑พึงเปนสัทธาธิมุตก็ได เปนกายสักขี
ก็ได เปนทิฐิปต ตะก็ได ดวยสามารถแหงวัตถุโดยปริยาย ฯ
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คําวา พึงเปน คือ พึงเปนอยางไรเลา ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรียมี
ประมาณยิ่ง บุคคลพึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง ...
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตาสัทธินทรียมีประมาณยิง่ เพราะสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคล
จึงเปนสัทธาธิมุตบุคคล ๓ จําพวกนี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรียอยางนี้ ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมีประมาณ
ยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เมือ่ มนสิการโดยความเปนอนัตตา สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง ... เมื่อ
มนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยงสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง
บุคคลจึงเปนกายสักขีบุคคล ๓ จําพวกนี้ เปนกายสักขีดวยสามารถแหงสมาธินทรียอยางนี้ ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียม ี
ประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐปิ ตตะ เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ปญญินทรียมี
ประมาณยิ่ง...เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมีประมาณยิ่ง
บุคคลจึงเปนทิฐิปตตะ บุคคล ๓จําพวกนี้ เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรียอยางนี้
คือ สัทธาธิมุตบุคคล๑ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฐิปตตบุคคล ๑ พึงเปนสัทธาธิมุตก็ได เปนกาย
สักขีก็ไดเปนทิฐิปตตะก็ได อยางนี้ ฯ
บุคคล ๓ จําพวกนี้ คือ สัทธาธิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฐิปตตบุคคล ๑
เปนสัทธาธิมุตอยางหนึ่ง เปนกายสักขีอยางหนึ่ง เปนทิฐิปต ตะอยางหนึ่ง เมื่อมนสิการโดยความ
เปนสภาพไมเที่ยง สัทธินทรียมีประมาณยิ่งเพราะสัทธินทรียมีประมาณยิง่ จึงเปนสัทธาธิมุตบุคคล
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง จึงเปน
กายสักขีบุคคล เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่งเพราะปญญินทรียมี
ประมาณยิ่ง จึงเปนทิฐิปตตบุคคล บุคคล ๓ จําพวกนี้ คือสัทธาธิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑
ทิฐิปตตบุคคล ๑ เปนสัทธาธิมุตอยางหนึ่งเปนกายสักขีอยางหนึ่ง เปนทิฐิปตตะอยางหนึ่ง
อยางนี้ ฯ
[๔๙๓] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง สัทธินทรียมี ประมาณยิ่ง เพราะ
สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดโสดาปตติมรรค เพราะเหตุนนั้ ทานจึงกลาววา เปนสัทธานุสารี
บุคคล อินทรียที่เปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสย

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 214
ปจจัย สัมปยุตตปจจัยการเจริญอินทรีย ๔ ยอมมีดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ก็บุคคลเหลาใด
เหลาหนึ่งไดโสดาปตติมรรคดวยสามารถแหงสัทธินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปนสัทธานุสารีบุคคล
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง สัทธินทรียมีประมาณยิ่งเพราะสัทธินทรียมปี ระมาณยิ่ง
บุคคลจึงทําใหแจงโสดาปตติผล เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนสัทธาธิมุตบุคคล อินทรียที่เปน
ไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ทัง้ เปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย
อินทรีย ๔เปนอันบุคคลเจริญแลว เจริญดีแลว ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ก็บุคคลเหลาใด
เหลาหนึ่ง ทําใหแจงโสดาปตติผลดวยสามารถแหงสัทธินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปนสัทธาธิมุตบุคคล
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรียมปี ระมาณยิ่ง
บุคคลจึงไดสกทาคามิมรรค ฯลฯทําใหแจงสกทาคามิผล ไดอนาคามิมรรคทําใหแจงอนาคามิผล
ไดอรหัตมรรคทําใหแจงอรหัตผล เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนสัทธาธิมุตบุคคล อินทรียที่
เปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี ๔ ฯลฯ สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ เปนอันบุคคลเจริญแลว เจริญ
ดีแลว ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ทําใหแจงอรหัตผลดวยสามารถแหง
สัทธินทรีย บุคคลทั้งหมดนัน้ เปนสัทธาธิมุต ฯ
[๔๙๔] เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรีย
มีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดโสดาปตติมรรค เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนกายสักขีบุคคล อินทรีย
ที่ไปตามสมาธินทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย ... สัมปยุตตปจจัย การเจริญอินทรีย ๔ ยอมมี
ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดโสดาปตติมรรคดวยสามารถแหงสมา
ธินทรีย บุคคลทั้งหมดนัน้ เปนกายสักขี เมือ่ มนสิการโดยความเปนทุกขสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง
เพราะสมาธินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงทําใหแจงโสดาปตติผล ฯลฯ ไดสกทาคามิมรรค ทําให
แจงสกทาคามิผล ไดอนาคามิมรรคทําใหแจงอนาคามิผล ไดอรหัตมรรค ทําใหแจงอรหัตผล
เพราะเหตุนั้นจึงกลาววาเปนกายสักขีบุคคล อินทรียที่เปนไปตามสมาธินทรียนั้นมี ๔ ทั้งเปนสหชาต
ปจจัย... สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ เปนอันบุคคลเจริญแลว เจริญดีแลว ดวยสามารถแหง
สมาธินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ทําใหแจงอรหัตผลดวยสามารถแหงสมาธินทรีย บุคคล
ทั้งหมดนัน้ เปนกายสักขี ฯ
[๔๙๕] เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรีย มีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรีย
มีประมาณยิ่ง บุคคลจึงไดโสดาปตติมรรค เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนธรรมานุสารีบุคคล
อินทรียที่เปนไปตามปญญินทรียนั้นมี ๔ฯลฯ สัมปยุตตปจจัย การเจริญอินทรีย ๔ ยอมมีไดดว ย
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สามารถแหงปญญินทรียก็บคุ คลเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดโสดาปตติมรรคดวยสามารถแหงปญญินทรีย
บุคคลทั้งหมดนั้นเปนธรรมานุสารี เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง
เพราะปญญินทรียมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงทําใหแจงโสดาปตติผลเพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปน
ทิฐิปตตบุคคล อินทรียที่เปนไปตามปญญินทรียนั้นมี ๔ ฯลฯ สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ เปน
อันบุคคลเจริญแลว เจริญดีแลว ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ทําใหแจง
โสดาปตติผลดวยสามารถแหงปญญินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปนทิฐิปต ตะ เมื่อมนสิการโดยความ
เปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียม ีประมาณยิ่งบุคคลจึงไดสกทาคามิมรรค
ฯลฯ ทําใหแจงสกทาคามิผล ไดอนาคามิมรรคทําใหแจงอนาคามิผล ไดอรหัตมรรค ทําใหแจง
อรหัตผล เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เปนทิฐิปตตบุคคล อินทรียที่เปนไปตามปญญินทรียนั้น
มี ๔ ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย อินทรีย ๔ เปนอัน
บุคคลเจริญแลว เจริญดีแลว ดวยสามารถแหงปญญินทรีย ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ทําใหแจง
อรหัตผลดวยสามารถแหงปญญินทรีย บุคคลทั้งหมดนั้นเปนทิฐิปตตะ ฯ
[๔๙๖] ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญซึ่งเนกขัมมะ
บรรลุแลว ยอมบรรลุ หรือจักบรรลุ ถึงแลว ยอมถึง หรือจักถึงไดแลว ยอมได หรือจักได
แทงตลอดแลว ยอมแทงตลอด หรือจักแทงตลอดทําใหแจงแลว ยอมทําใหแจง หรือจักทําให
แจง ถูกตองแลว ยอมถูกตองหรือจักถูกตอง ถึงความชํานาญแลว ยอมถึงความชํานาญ หรือ
จักถึงความชํานาญถึงความสําเร็จแลว ยอมถึงความสําเร็จ หรือวาจักถึงความสําเร็จ ถึงความ
แกลวกลาแลว ยอมถึงความแกลวกลา หรือจักถึงความแกลวกลา บุคคลทั้งหมดนั้นเปนสัทธาธิมุต
ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดว ยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถ
แหงปญญินทรีย ฯ
[๔๙๗] บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญ ซึ่งความไม
พยาบาท ฯลฯ อาโลกสัญญา ความไมฟุงซาน การกําหนดธรรม ญาณความปราโมทย ปฐม
ฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานอากาสานัญจายตนสมาบัติวิญญาณัญจายตนสมาบัติ
อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อนิจจานุปสนา ทุกขานุปสนา
อนัตตานุปสนา นิพพิทานุปส นา วิราคานุปสนา นิโรธานุปสนา ปฏินิสสัคคานุปสนา
ขยานุปสนา วยานุปสนา วิปริณามานุปสนา อนิมิตตานุปสนา สุญญตานุปสนา อธิปญญา
ธรรมวิปสนา ยถาภูตญาณทัสนะ อาทีนวานุปสนา ปฏิสังขานุปสนา วิวัฏฏนานุปสนา
โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรคอรหัตมรรค ฯ
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ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญ ซึ่งสติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค๗ อริยมรรคมีองค ๘ ก็บุคคลเหลา
ใดเหลาหนึ่งเจริญแลว ยอมเจริญ หรือจักเจริญ ซึ่งวิโมกข ๘ บรรลุแลว ยอมบรรลุ หรือจักบรรลุ
ถึงแลว ยอมถึงหรือจักถึง ไดแลว ยอมได หรือจักได แทงตลอดแลว ยอมแทงตลอด หรือ
จักแทงตลอด ทําใหแจงแลว ยอมทําใหแจง หรือจักทําใหแจง ถูกตองแลวยอมถูกตอง หรือ
จักถูกตอง ถึงความชํานาญแลว ยอมถึงความชํานาญ หรือจักถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จแลว
ยอมถึงความสําเร็จ หรือจักถึงความสําเร็จ ถึงความแกลวกลาแลว ยอมถึงความแกลวกลา หรือ
จักถึงความแกลวกลา บุคคลทั้งหมดนัน้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขี
ดวยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ
[๔๙๘] ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง บรรลุแลว ยอมบรรลุ หรือจักบรรลุซึ่งปฏิสัมภิทา
๔ ฯลฯ บุคคลทั้งหมดนัน้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดว ยสามารถ
แหงสมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ
ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งแทงตลอดแลว ยอมแทงตลอด หรือจักแทงตลอดซึ่งวิชชา ๓
ฯลฯ บุคคลทั้งหมดนั้น เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถแหง
สมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ
ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งศึกษาแลว ยอมศึกษา หรือจักศึกษาซึ่งสิกขา ๔ ทําใหแจง
แลว ยอมทําใหแจง หรือจักทําใหแจง ถูกตองแลว ยอมถูกตองหรือจักถูกตอง ถึงความชํานาญ
แลว ยอมถึงความชํานาญ หรือจักถึงความชํานาญถึงความสําเร็จแลว ยอมถึงความสําเร็จ หรือจัก
ถึงความสําเร็จ ถึงความแกลวกลาแลว ยอมถึงความแกลวกลา หรือจักถึงความแกลวกลา บุคคล
ทั้งหมดนัน้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดว ยสามารถแหงสมาธินทรีย
เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ
ก็บคุ คลเหลาใดเหลาหนึ่งกําหนดรูทกุ ข ละสมุทัย ทําใหแจงนิโรธ เจริญมรรค
บุคคลทั้งหมดนั้น เปนสัทธาธิมุต ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยสามารถแหง
สมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ
[๔๙๙] การแทงตลอดสัจจะ ยอมมีไดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะ
ดวยอาการเทาไร ฯ
การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดว ยอาการ ๔ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะดวยอาการ ๔
คือ บุคคลยอมแทงตลอดทุกขสัจเปนการแทงตลอดดวยปริญญาแทงตลอดสมุทยสัจ เปนการแทง
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ตลอดดวยปหานะ แทงตลอดนิโรธสัจ เปนการแทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา แทงตลอดมรรคสัจ เปน
การแทงตลอดดวยภาวนาการแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดว ยอาการ ๔ นี้ บุคคลแทงตลอดสัจจะดวย
อาการ๔ นี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดว ยสามารถแหงสมาธินทรีย
เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงปญญินทรีย ฯ
การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดว ยอาการเทาไร บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะดวยอาการ
เทาไร ฯ
การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดว ยอาการ ๙ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะดวยอาการ ๙ คือ
ยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทงตลอดดวยปริญญา แทงตลอดสมุทยสัจ เปนการแทงตลอด
ดวยสัจฉิกิริยา แทงตลอดมรรคสัจ เปนการแทงตลอดดวยภาวนา การแทงตลอดดวยการเจริญ
มรรคสัจ การแทงตลอดดวยอาการกําหนดรูธรรมทั้งปวง การแทงตลอดดวยการละสังขารทั้งปวง
การแทงตลอดดวยการเจริญกุศลทั้งปวง และการแทงตลอดดวยการทําใหแจงมรรค ๔ แหงนิโรธ
การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดวยอาการ ๙ นี้ บุคคลแทงตลอดสัจจะดวยอาการ ๙ นี้ เปนสัทธาธิมุต
ดวยสามารถแหงสัทธินทรีย เปนกายสักขีดว ยสามารถแหงสมาธินทรีย เปนทิฐิปตตะดวยสามารถ
แหงปญญินทรีย ฯ
จบทุติยภาณวาร
[๕๐๐] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง โดยความเปนทุกข โดยความเปน
อนัตตา สังขารยอมปรากฏอยางไร ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง สังขารยอมปรากฏโดยความสิ้นไป เมือ่ มน
สิการโดยความเปนทุกข สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว เมื่อมนสิการโดยความเปน
อนัตตา สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของวางเปลา ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
จิตยอมมากดวยอะไร ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง จิตยอมมากดวยความนอมใจเชื่อ เมื่อมนสิการ
โดยความเปนทุกขจิตยอมมากดวยความสงบ เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา จิตยอมมากดวย
ความรู ฯ
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บุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนผูมากดวยความนอมใจเชื่อ มนสิการ
โดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบ มนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู
ยอมไดวิโมกขเปนไฉน ฯ
บุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนผูมากดวยความนอมใจเชื่อ ยอมได
อนิมิตตวิโมกข มนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูมากดวยความสงบยอมไดอัปปณิหิตวิโมกข
มนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรูยอมไดสุญญตวิโมกข ฯ
[๕๐๑] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง เปนผูมากดวยความนอมใจเชื่อ
วิโมกขอะไรเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามวิโมกขนั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย
อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัยมีกจิ อันเดียวกันชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวากระไร
ใครเจริญ ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูม ากดวยความสงบ วิโมกขอะไรเปนใหญ ... ใคร
เจริญ ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู วิโมกขอะไรเปนใหญ ... ใคร
เจริญ ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนผูมากดวยความนอมใจเชื่อ อนิมติ ตวิโมกข
เปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามอนิมิตตวิโมกขนั้นมี ๒ทั้งเปนสหชาตปจจัย ... มีกิจเปน
อันเดียวกัน ชือ่ วาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ผูใดปฏิบตั ิชอบ ผูนั้นเจริญ การ
เจริญวิโมกขยอ มไมมีแกบุคคลผูปฏิบัติผิด ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกขเปนผูม ากดวยความสงบ อัปปณิหติ วิโมกขเปนใหญ
วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามอัปปณิหิตวิโมกขนั้นมี ๒ ทั้งเปนสหชาตปจจัย ... การเจริญวิโมกข
ยอมไมมีแกผูปฏิบัติผิด ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู สุญญตวิโมกขเปนใหญ
วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามสุญญตวิโมกขนั้นมี ๒ ทั้งเปนสหชาตปจจัย ... การเจริญวิโมกข
ยอมไมมีแกผูปฏิบัติผิด ฯ
[๕๐๒] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง เปนผูมากดวยความนอมใจเชื่อ
วิโมกขอะไรเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามวิโมกขนั้นมีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย
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อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย มีกิจเปนอันเดียวกันชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวา
มีกิจเปนอันเดียวกัน ในเวลาแทงตลอด วิโมกขไหนเปนใหญ วิโมกขแหงการแทงตลอดที่เปนไป
ตามวิโมกขนนั้ มีเทาไร ทั้งเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย มี
กิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวากระไร ชือ่ วาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูม ากดวยความสงบ วิโมกขอะไรเปนใหญ ... ชื่อ
วาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู วิโมกขอะไรเปนใหญ ... ชื่อ
วาปฏิเวธ เพราะอรรถวากระไร ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เปนผูมากดวยความนอมใจเชื่อ อนิมติ ต
วิโมกขเปนใหญ วิโมกขแหงภาวนา ที่เปนไปตามอนิมิตตวิโมกขนั้นมี ๒ ทั้งเปนสหชาตปจจัย
อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัยมีกจิ เปนอันเดียวกัน แมในเวลาแทงตลอด
อนิมิตตวิโมกขก็เปนใหญ วิโมกขแหงการแทงตลอดที่เปนไปตามอนิมติ ตวิโมกขนนั้ ก็มี ๒ ทั้งเปน
สหชาตปจจัยอัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย มีกจิ เปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา
เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาปฏิเวธ เพราะอรรถวาเห็นแมบุคคลผูแทงตลอดอยางนี้
ก็ชื่อวาเจริญ แมผูเจริญก็ชื่อวาแทงตลอด ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข เปนผูม ากดวยความสงบ อัปปณิหติ วิโมกขเปนใหญ
วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามอัปปณิหิตวิโมกขนั้นมี ๒ ทั้งเปนสหชาตปจจัย ... มีกจิ เปนอันเดียว
กัน แมในเวลาแทงตลอด อัปปณิหิตวิโมกขก็เปนใหญ วิโมกขแหงการแทงตลอดที่เปนไปตาม
อัปปณิหิตวิโมกขนั้นก็มี ๒ ทั้งเปนสหชาตปจจัย ... แมผูเจริญก็ชื่อวาแทงตลอด ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา เปนผูมากดวยความรู สุญญตวิโมกขเปนใหญ
วิโมกขแหงภาวนาที่เปนไปตามสุญญตวิโมกขนั้นมี ๒ ทั้งเปนสหชาตปจจัย ... มีกิจเปนอันเดียวกัน
แมในเวลาแทงตลอด สุญญตวิโมกขก็เปนใหญวิโมกขแหงการแทงตลอดที่เปนไปตามสุญญต
วิโมกขนั้นก็มี ๒ ทั้งเปนสหชาตปจจัย ... แมผูเจริญก็ชื่อวาแทงตลอด ฯ
[๕๐๓] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง วิโมกขอะไรมีประมาณยิ่ง เพราะ
วิโมกขอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข วิโมกขอะไรมี
ประมาณยิ่ง เพราะวิโมกขอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความเปน
อนัตตา วิโมกขอะไรมีประมาณยิ่ง เพราะวิโมกขอะไรมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐปิ ตตะ ฯ
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เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง อนิมิตตวิโมกขมีประมาณยิ่ง พราะอนิมิตต
วิโมกขมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข อัปปณิหิตวิโมกขมี
ประมาณยิ่ง เพราะอัปปณิหติ วิโมกขมีประมาณยิ่งบุคคลจึงเปนกายสักขี เมื่อมนสิการโดยความ
เปนอนัตตา สุญญตวิโมกขมีประมาณยิ่ง เพราะสุญญตวิโมกขมีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฐิ
ปตตะ ฯ
[๕๐๔] บุคคลเชื่อนอมใจไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาสัทธาธิมุตบุคคล คคลทําใหแจง
เพราะเปนผูถกู ตองธรรม เพราะเหตุนนั้ จึงชื่อวากายสักขีบุคคลบุคคลถึงแลวเพราะเปนผูเห็นธรรม
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาทิฐิปตตบุคคล บุคคลเชื่อยอมนอมใจไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาสัทธา
ธิมุตตบุคคล บุคคลถูกตองฌานกอน ภายหลังจึงทําใหแจงนิพพานอันเปนที่ดับ เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวากายสักขีบุคคล ญาณความรูว า สังขารเปนทุกข นิโรธเปนสุข เปนญาณอันบุคคล
เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว ดวยปญญา เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาทิฐิ
ปตตบุคคล ฯ
ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเจริญแลวหรือจักเจริญซึ่งเนกขัมมะ ฯลฯ บุคคลทั้งหมด
นั้น เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เปนกายสักขีดว ยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข
เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึง่ เจริญแลว ยอมเจริญ
หรือจักเจริญซึง่ ความไมพยาบาทอาโลกสัญญา ฯลฯ ความไมฟุงซาน ฯ
ก็บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งกําหนดรูทกุ ข ละสมุทัย ทําใหแจงนิโรธ เจริญมรรค
บุคคลทั้งหมดนั้น เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกขเปนกายสักขีดวยสามารถแหง
อัปปณิหิตวิโมกข เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข ฯ
[๕๐๕] การแทงตลอดสัจจะ ยอมมีไดดวยอาการเทาไร บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะ
ไดดว ยอาการเทาไร ฯ
การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดว ยอาการ ๔ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะไดดวยอาการ ๔
คือ ยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทงตลอดดวยปริญญาแทงตลอดสมุทัยสัจ เปนการแทง
ตลอดดวยปหานะ แทงตลอดนิโรธสัจเปนการแทงตลอดดวยสัจฉิกิริยา แทงตลอดมรรคสัจ
เปนการแทงตลอดดวยภาวนา การแทงตลอดสัจจะยอมมีดวยอาการ ๔ นี้ บุคคลแทงตลอดสัจจะ
ดวยอาการ ๔ นี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เปนกายสักขีดวยสามารถแหง
อัปปณิหิตวิโมกข เปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข ฯ
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การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดว ยอาการเทาไร บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะไดดว ยอาการ
เทาไร ฯ
การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดว ยอาการ ๙ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะไดดว ยอาการ ๙
คือ ยอมแทงตลอดทุกขสัจ เปนการแทงตลอดดวยปริญญา ฯลฯและการแทงตลอดดวยการทํา
ใหแจงซึ่งมรรค ๔ แหงนิโรธ การแทงตลอดสัจจะยอมมีไดดว ยอาการ ๙ นี้ บุคคลแทงตลอด
สัจจะดวยอาการ ๙ นี้ เปนสัทธาธิมุตดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เปนกายสักขีดว ยสามารถ
แหงอัปปณิหติ วิโมกขเปนทิฐิปตตะดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข ฯ
[๕๐๖] เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมรูยอมเห็นธรรมเหลาไหน
ตามความเปนจริง สัมมาทัศนะ ความเห็นชอบยอมมีไดอยางไร สังขารทั้งปวงเปนสภาพอันบุคคล
เห็นดีแลว โดยความเปนสภาพไมเที่ยงดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะนัน้ อยางไร บุคคลยอม
ละความสงสัยไดที่ไหน ฯ
เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมรูยอมเห็นธรรมเหลาไหนตามความเปนจริง
ความเห็นชอบยอมมีไดอยางไร สังขารทั้งปวงเปนสภาพอันบุคคลเห็นดีแลวโดยความเปนทุกข ... ฯ
เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมรูยอมเห็นธรรมเหลาไหนตามความเปน
จริง ความเห็นชอบยอมมีไดอยางไร ธรรมทั้งปวงเปนธรรมอันบุคคลเห็นดีแลว โดยความเปน
อนัตตา ดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะนั้น อยางไรบุคคลยอมละความสงสัยไดในที่ไหน ฯ
เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมรู ยอมเห็นนิมติ ตามความเปนจริง
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา สัมมาทัศนะ สังขารทั้งปวงเปนสภาพอันบุคคลเห็นดีแลวโดยความ
เปนสภาพไมเที่ยง ดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะนัน้ อยางนี้ บุคคลยอมละความสงสัยไดใน
สัมมาทัศนะนี้ ฯ
เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมรูยอมเห็นความเปนไปตามความเปนจริง
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววาสัมมาทัศนะ สังขารทั้งปวงเปนสภาพอันบุคคลเห็นดีแลวโดยความเปน
ทุกข ดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะนัน้ อยางนี้ บุคคลยอมละความสงสัยไดในสัมมาทัศนะนี้ ฯ
เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมรูยอมเห็นนิมิตและความเปนไปตาม
ความเปนจริง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา สัมมาทัศนะ ธรรมทั้งปวงเปนธรรมอันบุคคลเห็นดีแลว
โดยความเปนอนัตตา ดวยความเปนไปตามสัมมาทัศนะนั้น อยางนี้ บุคคลยอมละความสงสัยได
ในสัมมาทัศนะนี้ ฯ
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ธรรมเหลานี้ คือ ยถาภูตญาณ สัมมาทัศนะ และกังขาวิตรณะ (ปญญาเครื่องขามความ
สงสัย) มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ฯ
ธรรมเหลานี้ คือ ยถาภูตญาณ สัมมาทัศนะ และกังขาวิตรณะ มีอรรถอยางเดียวกัน
ตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ฯ
[๕๐๗] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง โดยความเปนทุกข โดยความเปน
อนัตตา อะไรยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง นิมิตยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ความเปนไปยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว เมือ่ มนสิการ
โดยความเปนอนัตตา ทั้งนิมติ และความเปนไปยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว ฯ
ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความปรากฏโดยความเปนของนากลัว อาทีนวญาณ และ
นิพพิทา มีอรรถตางกัน และมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ
เทานั้น ฯ
ธรรมเหลานั้น คือ ปญญาในความปรากฏโดยความเปนของนากลัว อาทีนวญาณ และ
นิพพิทา มีอรรถอยางเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ฯ
ธรรมเหลานี้ คือ อนัตตานุปสนา และสุญญตานุปสนา มีอรรถตางกัน และมี
พยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ฯ
ธรรมเหลานี้ คือ อนัตตานุปสนา และสุญญตานุปสนา มีอรรถอยางเดียวกัน
ตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ฯ
[๕๐๘] เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง โดยความเปนทุกข โดยความเปน
อนัตตา ญาณ คือ การพิจารณาอะไรยอมเกิดขึ้น ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ญาณ คือ การพิจารณานิมิต ยอมเกิดขึ้น เมื่อ
มนสิการโดยความเปนทุกข ญาณ คือ การพิจารณาความเปนไปยอมเกิดขึ้น เมื่อมนสิการโดย
ความเปนอนัตตา ญาณ คือ การพิจารณาทั้งนิมิตและความเปนไปยอมเกิดขึ้น ฯ
ธรรมเหลานี้ คือ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสงั ขานุปสสนาญาณ และสังขารุเปกขาญาณ
มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ
ธรรมเหลานี้ คือ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ และสังขารุเปกขาญาณ
มีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ
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เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
จิตยอมออกไปจากอะไร ยอมแลนไปในทีไ่ หน ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง จิตยอมออกไปจากนิมติ ยอมแลนไปใน
นิพพานอันไมมีนิมิต เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข จิตยอม ออกไปจากความเปนไป ยอมแลน
ไปในนิพพานอันไมมีความเปนไป เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา จิตยอมออกไปจากนิมิตและ
ความเปนไป ยอมแลนไปในนิพพานธาตุอนั เปนที่ดับ ซึ่งไมมีนิมิต ไมมคี วามเปนไป ฯ
ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปภายนอก และโคตรภูธรรม
มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกันหรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ
ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปภายนอก และโคตรภูธรรม
มีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ
เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปน
อนัตตา ยอมหลุดพนไปดวยวิโมกขอะไร ฯ
เมื่อบุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมหลุดพนไปดวยอนิมิตตวิโมกข
เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมหลุดพนไปดวยอัปปณิหิตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปน
อนัตตา ยอมหลุดพนไปดวยสุญญตวิโมกข ฯ
ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปจากสวนทั้งสองและมรรคญาณ
มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ
ธรรมเหลานี้ คือ ปญญาในความออกไปและความหลีกไปจากสวนทั้งสองและมรรคญาณ
มีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ
[๕๐๙] วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการเทาไร ยอมมีในขณะเดียวกันดวย
อาการเทาไร ฯ
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ ยอมมีในขณะเดียวกันดวยอาการ ๗ ฯ
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ เปนไฉน ฯ
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ คือ ดวยความเปนใหญ ๑ ดวยความตั้ง
มั่น ๑ ดวยความนอมจิตไป ๑ ดวยความนําออกไป ๑ ฯ
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วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความเปนใหญอยางไร ฯ
เมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง อนิมิตตวิโมกข ยอมเปนใหญ เมื่อมนสิการ
โดยความเปนทุกข อัปปณิหติ วิโมกข ยอมเปนใหญ เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา สุญญต
วิโมกข ยอมเปนใหญ วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความเปนใหญอยางนี้ ฯ
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความตั้งมั่นอยางไร ฯ
บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมตั้งจิตไวมนั่ ดวยสามารถแหง
อนิมิตตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมตั้งจิตไวมนั่ ดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข
เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมตั้งจิตไวมนั่ ดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข วิโมกข ๓
ยอมมีในขณะตางกันดวยความตั้งมั่นอยางนี้ ฯ
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความนอมจิตไปอยางไร ฯ
บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมนอมจิตไปดวยสามารถแหงอนิมิตต
วิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมนอมจิตไปดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข เมื่อ
มนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมนอมจิตไปดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมี
ในขณะตางกันดวยความนอมจิตไปอยางนี้ ฯ
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความนําออกไปอยางไร ฯ
บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมนําจิตออกไปสูนิพพานอันเปนที่ดับ
ดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมนําจิตออกไปสูนิพพานอัน
เปนที่ดับ ดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกขเมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ยอมนําจิตออกไป
สูนิพพานอันเปนที่ดับดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยความนํา
ออกไปอยางนี้ วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔ นี้ ฯ
[๕๑๐] วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกันดวยอาการ ๗ เปนไฉน ฯ
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกันดวยอาการ ๗ คือ ดวยความประชุมลง ๑ ดวยความ
บรรลุ ๑ ดวยความได ๑ ดวยความแทงตลอด ๑ ดวยความทําใหแจง ๑ ดวยความถูกตอง ๑
ดวยความตรัสรู ๑ ฯ
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกัน ดวยความประชุมลง ดวยความบรรลุ ดวยความได
ดวยความแทงตลอด ดวยความทําใหแจง ดวยความถูกตองดวยความตรัสรู อยางไร ฯ
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บุคคลมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ยอมพนจากนิมติ เพราะเหตุนนั้ วิโมกข
นั้นจึงเปนอนิมิตตวิโมกข บุคคลยอมพนจากอารมณใด ยอมไมตั้งอยูใ นอารมณนั้น เพราะเหตุนั้น
วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณิหิตวิโมกข บุคคลไมตั้งอยูในอารมณใด เปนผูวางเปลาจากอารมณนั้น
เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนสุญญตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิตเพราะนิมิตวางเปลาดวยวิโมกขใด
เพราะเหตุนั้นวิโมกขนั้นจึงเปนอนิมิตตวิโมกข วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกัน ดวยความ
ประชุมลง ... ดวยความตรัสรูอยางนี้ บุคคลมนสิการโดยความเปนทุกข ยอมพนจากความปรารถนา
อันเปนที่ตั้ง เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณิหิตวิโมกข บุคคลไมตั้งอยูในอารมณใด เปน
ผูวางเปลาจากอารมณนั้น เพราะเหตุนนั้ วิโมกขนั้นจึงเปนสุญญตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิตเพราะ
นิมิตวางเปลาดวยวิโมกขใดเพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอนิมิตตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิต
เพราะนิมิตใดไมตั้งอยูในนิมิตนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณิหิตวิโมกข วิโมกข ๓
ยอมมีในขณะเดียวกัน ดวยความประชุมลง ... ดวยความตรัสรูอยางนี้ บุคคลมนสิการโดยความเปน
อนัตตา ยอมพนจากความยึดมั่น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนนั้ จึงเปนสุญญตวิโมกข บุคคลไมมีนิมิต
เพราะนิมิตวางเปลาดวยวิโมกขใด เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอนิมิตตวิโมกข บุคคลไมมี
นิมิต เพราะนิมิตใด ไมตั้งอยูในนิมิตนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนอัปปณิหิตวิโมกข บุคคล
ไมตั้งอยูในอารมณใด เปนผูวางเปลาจากอารมณนั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกขนั้นจึงเปนสุญญตวิโมกข
วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะเดียวกัน ดวยความประชุมลง ...ดวยความตรัสรูอยางนี้ วิโมกข ๓ ยอมมี
ในขณะเดียวกันดวยอาการ ๗ นี้ ฯ
[๕๑๑] วิโมกขมีอยู ธรรมอันเปนประธานมีอยู ธรรมอันเปนประธานแหงวิโมกขมีอยู
ธรรมอันเปนขาศึกแกวิโมกขมีอยู ธรรมอันอนุโลมตอวิโมกขมีอยู วิโมกขวิวัฏมีอยู การเจริญ
วิโมกขมีอยู ความสงบระงับแหงวิโมกขมอี ยู ฯ
วิโมกขเปนไฉน คือ สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข ฯ
สุญญตวิโมกขเปนไฉน อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความเปน
สภาพเที่ยง เพราะเหตุนนั้ จึงชื่อวา สุญญตวิโมกข ทุกขานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่น โดย
ความเปนสุข ... อนัตตานุปสนาญาณยอมพนจากความยึดมั่นโดยความเปนตัวตน ... นิพพิทานุ
ปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความเพลิดเพลิน ... วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจาก
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ความยึดมัน่ โดยความกําหนัด ... นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่นโดยเปนเหตุเกิด ... ปฏิ
นิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความถือมั่น ... อนิมิตตานุปสนาญาณ ยอมพน
จากความยึดมัน่ โดยความเปนนิมิต ...อัปปณิหิตานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมัน่ โดยความ
เปนที่ตั้ง ... สุญญตานุปสนาญาณ ยอมพนจากความยึดมัน่ ทุกอยาง ... ญาณ คือ การพิจารณา
เห็นความไมเที่ยงในรูป ยอมพนจากความยึดมั่นโดยความเปนสภาพเทีย่ ง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
สุญญตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป ยอมพนจากความยึดมั่น
ทุกอยาง เพราะเหตุนั้น จึงชือ่ วาสุญญตวิโมกขญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในเวทนา
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ยอมพนจากความยึดมั่นโดย
ความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาสุญญตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็น
ความวางเปลาในชราและมรณะ ยอมพนจากความยึดมั่นทุกอยางเพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาสุญญต
วิโมกข นี้เปนสุญญตวิโมกข ฯ
[๕๑๒] อนิมิตตวิโมกขเปนไฉน อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากเครื่องหมายโดย
ความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกขทุกขานุปสนาญาณ ยอมพนจาก
เครื่องหมายโดยความเปนสุข ... อนัตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความเปนตัวตน
... นิพพิทานุปส นาญาณยอมพนจากเครื่องหมายโดยความเพลิดเพลิน ... วิราคานุปสนาญาณ
ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความกําหนัด ... นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากเครื่องหมายโดย
ความเปนเหตุเกิด ... ปฏินิสสัคคานุปสนาญาณ ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความถือมัน่ ... อนิ
มิตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากเครื่องหมายทุกอยาง ...อัปปณิหิตานุปส นาญาณ ยอมพนจาก
เครื่องหมายโดยความเปนทีต่ ั้ง ...สุญญตานุปสนาญาณ ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความยึดมัน่
... ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในรูป ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความเปนสภาพเทีย่ ง
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมมีนิมิตในรูป ยอม
พนจากนิมิตทุกอยาง ... ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมมีที่ตั้งในรูป ยอมพนจากเครื่องหมาย
โดยความเปนที่ตั้ง ... ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป ยอมพนจากเครื่องหมายโดย
ความยึดมัน่ ...ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ
ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนนั้
จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกข ฯลฯ ญาณ คือการพิจารณาเห็นความไมมีนิมิตในชราและมรณะ ยอม
พนจากนิมิตทุกอยาง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความ
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ไมมีที่ตั้งในชราและมรณะ ยอมพนจากเครื่องหมายโดยความเปนที่ตั้ง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
อนิมิตตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในชราและมรณะยอมพนจากเครื่อง
หมายโดยความยึดมั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอนิมิตตวิโมกขนี้เปนอนิมติ ตวิโมกข ฯ
[๕๑๓] อัปปณิหิตวิโมกขเปนไฉน อนิจจานุปสนาญาณ ยอมพนจากที่ตั้งโดย
ความเปนสภาพเที่ยง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกขทุกขานุปส นาญาณ ยอมพนจาก
ที่ตั้งโดยความเปนสุข ... อนัตตานุปสนาญาณยอมพนจากที่ตั้งโดยความเปนตัวตน ... นิพพิทา
นุปสนาญาณ ยอมพนจากทีต่ ั้งโดยความเพลิดเพลิน ... วิราคานุปสนาญาณ ยอมพนจากที่ตั้ง
โดยความกําหนัด ...นิโรธานุปสนาญาณ ยอมพนจากที่ตงั้ โดยความเปนเหตุเกิด ... ปฏินิสสัคคา
นุปสนาญาณ ยอมพนจากทีต่ ั้งโดยความถือมั่น ... อนิมิตตานุปสนาญาณ ยอมพนจากที่ตั้ง
โดยความเปนเครื่องหมาย ... อัปปณิหิตานุปสนาญาณ ยอมพนจากที่ตงั้ ทุกอยาง ... สุญญตานุ
ปสนาญาณ ยอมพนจากที่ตงั้ โดยความยึดมั่น ...ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในรูป
ยอมพนจากทีต่ ั้งโดยความเปนสภาพเทีย่ ง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข ฯลฯ ญาณ
คือ การพิจารณาเห็นความไมมีที่ตั้งในรูป ยอมพนจากทีต่ ั้งทุกอยาง เพราะเหตุนนั้ จึงชื่อวาอัปป
ณิหิตวิโมกข ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในรูป ยอมพนจากที่ตั้งโดยความยึดมั่น
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข ญาณ คือการพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา ใน
สัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ ยอมพนจากที่ตั้งโดยความเปน
สภาพเที่ยง เพราะเหตุนนั้ จึงชื่อวาอัปปณิหติ วิโมกข ฯลฯ ญาณ คือ การพิจารณาเห็นความไมมี
ที่ตั้งในชราและมรณะ ยอมพนจากที่ตั้งทุกอยาง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข ญาณ
คือ การพิจารณาเห็นความวางเปลาในชราและมรณะ ยอมพนจากที่ตั้งโดยความยึดมัน่ เพราะเหตุนนั้
จึงชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข นี้เปนอัปปณิหติ วิโมกข ฯ
[๕๑๔] ธรรมอันเปนประธานเปนไฉน ธรรมอันเปนไปในฝกฝายความตรัสรู เปน
กุศล ไมมีโทษ เกิดในภาวนานั้น นี้ธรรมอันเปนประธาน ฯ
ธรรมอันเปนประธานแหงวิโมกขเปนไฉน นิพพานอันเปนที่ดับ เปนอารมณของ
ธรรมเหลานั้น นี้เปนธรรมอันเปนประธานแหงวิโมกข ฯ
ธรรมอันเปนขาศึกแกวโิ มกขเปนไฉน อกุศลมูล ๓ ทุจริต ๓ อกุศลธรรมแมทุกอยาง
เปนขาศึกแกวิโมกข นี้ธรรมอันเปนขาศึกแกวิโมกข ฯ
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ธรรมอันอนุโลมตอวิโมกขเปนไฉน กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ กุศลธรรมแมทุกอยาง
เปนธรรมอันอนุโลมตอวิโมกข นี้ธรรมอันอนุโลมตอวิโมกข ฯ
[๕๑๕] วิโมกขวิวัฏเปนไฉน สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏ วิโมกขวิวัฏ
สัจจวิวัฏ บุคคลหมายรูหลีกออกไป เพราะเหตุนั้น จึงเปนสัญญาวิวัฏ บุคคลคิดอยูหลีกออกไป
เพราะเหตุนั้น จึงเปนเจโตวิวัฏ บุคคลรูแจงหลีกออกไป เพราะเหตุนั้น จึงเปนจิตตวิวฏั บุคคล
ทําความรูหลีกออกไปเพราะเหตุนั้น จึงเปนญาณวิวัฏ บุคคลปลอยวางหลีกออกไป เพราะเหตุนนั้
จึงเปนวิโมกขวิวัฏ บุคคลหลีกออกไปในธรรมอันมีความถองแท เพราะเหตุนั้น จึงเปนสัจจวิวัฏ
สัญญาวิวัฏมีในที่ใด เจโตวิวฏั ก็มีในที่นนั้ เจโตวิวัฏมีในที่ใดสัญญาวิวฏั ก็มีในที่นนั้ สัญญาวิวัฏ
เจโตวิวัฏมีในที่ใด จิตตวิวัฏก็มีในที่นนั้ จิตตวิวัฏมีในที่ใด สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏก็มีในที่นั้น
สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏจิตตวิวฏั มีในที่ใด ญาณวิวัฏก็มีในทีน่ ั้น ญาณวิวัฏมีในที่ใด สัญญาวิวัฏ
เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏก็มใี นทีน่ ั้น สัญญาวิวฏั เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏมีในที่ใด วิโมกขวิวัฏ
ก็มีในที่นนั้ วิโมกขวิวัฏมีในที่ใด สัญญาวิวฏั เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏญาณวิวัฏก็มีในทีน่ ั้น สัญญา
วิวัฏ เจโตวิวัฏ จิตตวิวัฏ ญาณวิวัฏ วิโมกขวิวัฏมีในที่ใด สัจจวิวัฏก็มีในที่นั้น สัจจวิวัฏมีในที่ใด
สัญญาวิวัฏ เจโตวิวัฏจิตตวิวฏั ญาณวิวัฏ วิโมกขวิวัฏก็มใี นที่นั้น นีเ้ ปนวิโมกขววิ ัฏ ฯ
[๕๑๖] การเจริญวิโมกขเปนไฉน การเสพ การเจริญ การทําใหมาก ซึ่งปฐมฌาน ...
ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... อากาสานัญจายตนสมาบัติ ... วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ...
อากิญจัญญายตนสมาบัติ ...เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ... โสดาปตติมรรค ... สกทาคามิมรรค
...อนาคามิมรรค ... การเสพ การเจริญ การทําใหมากซึ่งอรหัตมรรค นี้เปนการเจริญ
วิโมกข ฯ
ความสงบระงับแหงวิโมกขเปนไฉน การไดหรือวิบากแหงปฐมฌาน ...ทุติยฌาน ...
ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... อากาสานัญจายตนสมาบัติวิญญาณัญจายตนสมบัติ อากิญจัญญายตน
สมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติโสดาปตติผลแหงโสดาปตติมรรค อนาคามิผลแหงอนาคา
มิมรรค อรหัตผลแหงอรหัตมรรค นี้เปนความสงบระงับแหงวิโมกข ฯ
จบตติยภาณวาร ฯ
จบวิโมกขกถา
______
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มหาวรรค คติกถา
[๕๑๗] ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะปจจัยแหงเหตุ
เทาไร กษัตริยม หาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะ
ปจจัยแหงเหตุเทาไร เทวดาชัน้ รูปาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุเทาไร เทวดาชัน้ อรูปาวจร
ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุเทาไร ฯ
ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการ
กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัย
แหงเหตุ ๘ ประการ เทวดาชัน้ รูปาวจรเทวดาชั้นอรูปาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเห
ตุ ๘ ประการ ฯ
[๕๑๘] ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะปจจัยแหงเหตุ
๘ ประการเปนไฉน ฯ
ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกุศล เปนสหชาต ปจจัยแหง
เจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสงั ขาร ใน
ขณะความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนัน้ เพราะ
เหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสงั ขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการ
เปนอัพยากฤตเปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แม
เพราะนามรูปเปนปจจัย ก็มวี ญ
ิ ญาณ แมวิญญาณเปนปจจัย ก็มีนามรูป ในขณะปฏิสนธิ เบญจขันธ
เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัยเปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
มหาภูตรูป ๔ เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เครื่อง
ปรุงชีวิต ๓ ประการเปนสหชาตปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
นามและรูปเปนสหชาตปจจัย ... เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปน
สหชาตปจจัย ... เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อรูปขันธ ๔เปนสหชาตปจจัย ... เปน
สัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อินทรีย ๕ เปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะ
ปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการเปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและ
วิญญาณเปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสห
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ชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๒๘ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย ...
เปนวิปปยุตตปจจัย ในกรรมอันเปนสัมปยุตตญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะปจจัยแหงเหตุ
๘ ประการนี้ ฯ
[๕๑๙] ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดี
มหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ประการเปนไฉน ฯ
ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนา
ที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะ
ความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุ
นั้นทานจึงกลาววา แมเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการ
เปนอัพยากฤตเปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แม
เพราะนามรูปเปนปจจัย ก็มวี ญ
ิ ญาณ แมเพราะวิญญาณเปนปจจัย ก็มีนามรูปในขณะปฏิสนธิ
เบญจขันธเปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะ
ปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๔ เปนสหชาตปจจัยเปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
เครื่องปรุงชีวิต ๓ประการ เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปน
วิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและรูปเปนสหชาตปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนวิปปยุตต
ปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย ...เปนวิปปยุตตปจจัย ในขณะ
ปฏิสนธิ อรูปขันธ ๔ เปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อินทรีย ๕
เปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการเปนสหชาตปจจัย ...
เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและวิญญาณเปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ใน
ขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย ...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
ธรรม ๒๘ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย ...เปนวิปปยุตตปจจัย กษัตริยม หาศาล พราหมณมหาศาล
คฤหบดีมหาศาลเทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการนี้ ฯ
[๕๒๐] เทวดาชั้นรูปาวจรยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการเปนไฉน ฯ
ในขณะแลนไปในกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกุศล ฯลฯ เทวดาชั้นรูปาวจรยอม
อุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการนี้ ฯ
เทวดาชัน้ อรูปาวจรยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ ประการเปนไฉน ฯ
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ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๓ ประการเปนกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนา
ที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะ
ความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุ
นั้นทานจึงกลาววา แมเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการ
เปนอัพยากฤตเปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แม
เพราะนามรูปเปนปจจัย ก็มวี ญ
ิ ญาณ แมเพราะวิญญาณเปนปจจัย ก็มีนามรูปในขณะปฏิสนธิ อรูป
ขันธ ๔ เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะ
ปฏิสนธิ อินทรีย ๕ เปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๓ ประการเปน
สหชาตปจจัย ...เปนสัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและวิญญาณเปนสหชาตปจจัย ...เปน
สัมปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้ เปนสหชาตปจจัย ...เปนสัมปยุตตปจจัย
เทวดาชัน้ อรูปาวจร ยอมอุบตั ิเพราะปจจัยแหงเหตุ ๘ประการนี้ ฯ
[๕๒๑] ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิด เพราะปจจัยแหง
เหตุเทาไร กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติ
เพราะปจจัยแหงเหตุเทาไร ฯ
ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ คติสมบัติยอมเกิดเพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการ
กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัย
แหงเหตุ ๖ ประการ ฯ
[๕๒๒] ในกรรมอันไมประกอบดวยญาณ คติสมบัติยอมมีเหตุเกิด เพราะปจจัยแหง
เหตุ ๖ ประการเปนไฉน ฯ
ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๒ ประการเปนกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนา
ที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะ
ความพอใจ เหตุ ๒ ประการเปนอกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุ
นั้นทานจึงกลาววา แมเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๒ ประการเปน
อัพยากฤตเปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะ
นามรูปเปนปจจัย ก็มีวิญญาณ แมเพราะวิญญาณเปนปจจัย ก็มนี ามรูปในขณะปฏิสนธิ เบญจขันธ
เปนสหชาตปจจัย เปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย เปนวิปปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
มหาภูตรูป ๔ เปนสหชาตปจจัยเปนอัญญมัญญปจจัย เปนนิสสยปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เครื่อง
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ปรุงชีวิต ๓ประการเปนสหชาตปจจัย ... เปนวิปปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและรูปเปนสหชาต
ปจจัย ... เปนวิปปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๔ ประการนี้เปนสหชาตปจจัย ... เปนวิปป
ยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ อรูปขันธ ๔ เปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ
อินทรีย ๔ เปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ เหตุ ๒ ประการเปนสหชาต
ปจจัย ... เปนสัมปยุตปจจัย ในขณะปฏิสนธิ นามและวิญญาณเปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุต
ปจจัย ในขณะปฏิสนธิ ธรรม ๑๒ ประการนี้เปนสหชาตปจจัย ... เปนสัมปยุตปจจัย ในขณะ
ปฏิสนธิ ธรรม ๒๖ ประการเปนสหชาตปจจัย ... เปนวิปปยุตปจจัย ในกรรมอันประกอบดวยญาณ
คติสมบัติยอมมีเหตุเกิดเพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการนี้ กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล
คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการนี้ ฯ
ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรม เหตุ ๒ ประการเปนกุศล เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนา
ที่เกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร ฯลฯ ใน
กรรมอันไมประกอบดวยญาณ กษัตริยมหาศาลพราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชัน้
กามาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ ๖ ประการนี้ ฯ
จบคติกถา ฯ
______
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มหาวรรค กรรมกถา
[๕๒๓] กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมไดมีแลว กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมไม
ไดมีแลว กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมมีอยู กรรมไดมแี ลววิบากแหงกรรมไมมีอยู กรรมได
มีแลว วิบากแหงกรรมจักมี กรรมไดมีแลววิบากแหงกรรมจักไมมี กรรมมีอยู วิบากแหงกรรม
มีอยู กรรมมีอยู วิบากแหงกรรมไมมี กรรมมีอยู วิบากแหงกรรมจักมี กรรมมีอยู วิบากแหง
กรรมจักไมมีกรรมจักมี วิบากแหงกรรมจักมี กรรมจักมี วิบากแหงกรรมจักไมมี กุศลกรรมไดมี
แลว วิบากแหงกุศลกรรมไดมีแลว กุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมไมไดมีแลว กุศล
กรรมไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมมีอยู กุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมไมมี กุศลกรรม
ไดมีแลว วิบากแหงกุศลกรรมจักมี กุศลกรรมไดมแลว วิบากแหงกุศลกรรมจักไมมี กุศลกรรม
มีอยู วิบากแหงกุศลกรรมมีอยู กุศลกรรมมีอยู วิบากแหงกุศลกรรมจักไมมี กุศลกรรมมีอยู
วิบากแหงกุศลกรรมจักมี กุศลกรรมจักมี วิบากแหงกุศลกรรมจักไมมี อกุศลกรรมไดมีแลว วิบาก
แหงอกุศลกรรมไมไดมีแลว อกุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงอกุศลกรรมมีอยู อกุศลกรรมไดมีแลว
วิบากแหงอกุศลกรรมไมมี อกุศลกรรมไดมีแลว วิบากแหงอกุศลกรรมจักมี อกุศลกรรมไดมีแลว
วิบากแหงอกุศลกรรมจักไมมี อกุศลกรรมมีอยูวิบากแหงอกุศลกรรมมีอยู อกุศลกรรมมีอยู วิบาก
แหงอกุศลกรรมไมมี อกุศลกรรมมีอยู วิบากแหงอกุศลกรรมจักมี อกุศลกรรมจักมี วิบากแหง
อกุศลกรรมจักมี อกุศลกรรมจักมี วิบากแหงอกุศลกรรมจักไมมี ฯ
[๕๒๔] กรรมมีโทษไดมีแลว ฯลฯ กรรมไมมีโทษไดมีแลว ฯลฯ กรรมดําไดมีแลว
ฯลฯ กรรมขาวไดมแี ลว ฯลฯ กรรมมีสุขเปนกําไรไดมแี ลว ฯลฯกรรมมีทุกขเปนกําไรไดมีแลว
ฯลฯ กรรมมีสุขเปนวิบากไดมีแลว ฯลฯ กรรมมีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกข
เปนวิบากไดมแี ลว กรรมมีทกุ ขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากไมไดมแี ลว
กรรมมีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากมีอยู กรรมมีทุกขเปน
วิบากไดมีแลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากไมมี กรรมอันมีทุกขเปนวิบากไดมีแลว วิบาก

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 234
แหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักมี กรรมอันมีทุกขเปนวิบากไดมแี ลว วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปน
วิบากจักไมมี กรรมมีทุกขเปนวิบากมีอยูวบิ ากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากมีอยู กรรมมี
ทุกขเปนวิบากมีอยู วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากไมมี กรรมมีทุกขเปนวิบากมีอยู วิบากแหง
กรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักมี กรรมมีทุกขเปนวิบากมีอยู วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักมี
วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปนวิบากจักมี กรรมมีทุกขเปนวิบากจักมี วิบากแหงกรรมอันมีทุกขเปน
วิบากจักไมมี ฯ
จบกรรมกถา ฯ
______
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มหาวรรค วิปลลาสกถา
นิทานบริบูรณ
[๕๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ๔ ประการนี้ ๔
ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสําคัญผิด (แปรปรวน) ความคิดผิด ความเห็นผิด
ในสภาพทีไ่ มเที่ยงวาเทีย่ ง ในสภาพที่เปนทุกขวาเปนสุข ในสภาพที่มใิ ชตัวตนวาตัวตน ในสภาพ
ที่ไมงามวางาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
[๕๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาไมวิปลาส จิตไมวิปลาส ทิฐิไมวิปลาส ๔
ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสําคัญไมผิด ความคิดไมผดิ ความเห็น
ไมผิด ในสภาพที่ไมเที่ยงวาไมเที่ยง ในสภาพที่เปนทุกขวาเปนทุกข ในสภาพที่มิใชตัวตนวามิใช
ตัวตน ในสภาพที่ไมงามวาไมงามดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาไมวิปลาส จิตไมวิปลาส ทิฐิไม
วิปลาส ๔ ประการนีแ้ ล ฯ
สัตวทั้งหลายมีความสําคัญในสภาพที่ไมเที่ยงวาเทีย่ ง มีความ
สําคัญในสภาพที่เปนทุกขวาเปนสุข มีความสําคัญในสภาพ
ที่มิใชตวั ตนวาเปนตัวตน มีความสําคัญในสภาพทีไ่ มงามวา
งาม ถูกความเห็นผิดนําไป มีจิตกวัดแกวง มีสัญญาผิด
สัตวเหลานั้นติดอยูใ นบวงของมาร เปนสัตวไมมคี วามปลอด
โปรงจากกิเลส ตองไปสูสงสาร เปนผูถึงชาติและมรณะ
เมื่อใด พระพุทธเจาทัง้ หลายเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทรงสอง
แสงสวาง พระพุทธเจาเหลานั้นทรงประกาศธรรมนี้ อันให
ถึงความสงบระงับทุกข เมื่อนั้น สัตวทั้งหลายผูมีปญญา
ไดฟงธรรมของพระพุทธเจาเหลานั้น แลวกลับไดความคิด
ชอบ เห็นสภาพที่ไมเที่ยงโดยความเปนสภาพไมเที่ยง เห็น
สภาพทีเ่ ปนทุกขโดยความเปนทุกข เห็นสภาพที่มใิ ชตัวตน
โดย ความเปนสภาพมิใชตวั ตน และเห็นสภาพที่ไมงามวาไม
งาม เปนผูถือมั่นสัมมาทิฐิ ลวงพนทุกขทั้งปวง ฉะนีแ้ ล ฯ
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วิปลาส ๔ ประการนี้ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิละไดแลว ละทัว่ แลว วิปลาสเหลาใด
ละไดแลว เหลาใดละทัว่ แลว ความสําคัญผิด ความคิดผิด ความเห็นผิด ในสภาพที่ไมเที่ยงวา
เที่ยงละไดแลว ความสําคัญ ความคิดในสภาพที่เปนทุกขวาเปนสุขเกิดขึ้น ทิฐิวิปลาสละไดแลว
ความสําคัญผิด ความคิดผิด ความเห็นผิด ในสภาพที่มิใชตัวตนวาตัวตน ละไดแลว ความสําคัญ
ความคิดในสภาพที่ไมงามวางามเกิดขึ้น ทิฐิวิปลาสละไดแลว วิปลาส ๖ ในวัตถุ ๒ ละไดแลว
วิปลาส ๒ ในวัตถุ ๒ ละไดแลว วิปลาส ๔ ละทั่วแลว และวิปลาส ๘ ในวัตถุ ๔ ละไดแลว
วิปลาส ๔ ละทั่วแลว ฯ
จบวิปลลาสกถา ฯ
______
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มหาวรรค มรรคกถา
[๕๒๗] คําวา มคฺโค ความวา ชื่อวามรรค เพราะอรรถวากระไร ฯ
ในขณะโสดาปตติมรรค สัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น เปนมรรคและเปนเหตุเพือ่ ละ
มิจฉาทิฐิ เพื่ออุปถัมภสหชาตธรรม เพื่อครอบงํากิเลสทั้งหลายเพื่อความหมดจดในเบื้องตนแหง
ปฏิเวธ เพื่อความตั้งมั่นแหงจิต เพื่อความผองแผวแหงจิต เพื่อบรรลุธรรมพิเศษ เพื่อแทงตลอด
ธรรมอันยิ่ง เพือ่ ตรัสรูสัจจะ เพื่อใหจติ ตั้งอยูในนิโรธ สัมมาสังกัปปะเพราะอรรถวาดําริ เปนมรรค
และเปนเหตุเพื่อละมิจฉาสังกัปปะ ... สัมมาวาจาเพราะอรรถวากําหนดเอา เปนมรรคและเปนเหตุ
เพื่อละมิจฉาวาจา ... สัมมากัมมันตะ เพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละ
มิจฉากัมมันตะ ... สัมมาอาชีวะเพราะอรรถวาผองแผว เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉาอาชีวะ ...
สัมมาวายามะเพราะอรรถวาประคองไว เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉาวายามะ ... สัมมาสติ
เพราะอรรถวาตั้งมั่น เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉาสติ ... สัมมาสมาธิเพราะอรรถวาไมฟุงซาน
เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละมิจฉาสมาธิ เพื่ออุปถัมภสหชาตธรรม เพื่อครอบงํากิเลสทั้งหลาย
เพื่อความหมดจดในเบื้องตนแหงปฏิเวธ เพื่อความตั้งมัน่ แหงจิต เพื่อความผองแผวแหงจิต เพื่อ
บรรลุธรรมพิเศษ เพื่อแทงตลอดธรรมอันยิ่ง เพื่อตรัสรูสัจจะ เพื่อใหจิตตั้งมั่นอยูในนิโรธ ฯ
[๕๒๘] ในขณะสกทาคามิมรรค สัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิ
เพราะอรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคา
นุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆ ... ฯ
ในขณะอนาคามิมรรค สัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิเพราะอรรถวาไม
ฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละกามราคสังโยชนปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
สวนละเอียดๆ ... ฯ
ในขณะอรหัตมรรค สัมมาทิฐิเพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิเพราะอรรถวาไม
ฟุงซาน เปนมรรคและเปนเหตุเพื่อละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย
ราคานุสัย อวิชชานุสัย เพื่ออุปถัมภสหชาตธรรมเพื่อครอบงํากิเลสทั้งหลาย เพื่อความหมดจด
ในเบื้องตนแหงปฏิเวธ เพื่อความตั้งมั่นแหงจิต เพื่อความผองแผวแหงจิต เพื่อบรรลุธรรมพิเศษ
เพื่อแทงตลอดธรรมอันยิ่ง เพื่อตรัสรูสัจจะ เพื่อใหจิตตั้งมั่นอยูในนิโรธ ฯ
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[๕๒๙] สัมมาทิฐิเปนมรรคแหงการเห็น สัมมาสังกัปปะเปนมรรคแหงความดําริ
สัมมาวาจาเปนมรรคแหงการกําหนด สัมมากัมมันตะเปนมรรคแหงสมุฏฐาน สัมมาอาชีวะเปน
มรรคแหงความผองแผว สัมมาวายามะเปนมรรคแหงความประคองไว สัมมาสติเปนมรรคแหง
ความตั้งมั่น สัมมาสมาธิเปนมรรคแหงความไมฟุงซาน สติสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงการเลือกเฟน
วิริยสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความประคองไว ปติสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความแผซานไปปส
สัทธิสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความสงบ สมาธิสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความไมฟุงซาน อุเบก
ขาสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงการพิจารณาหาทาง สัทธาพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวไปใน
ความไมมีศรัทธา วิริยพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวไปในความเกียจคราน สติพละเปนมรรค
แหงความไมหวั่นไหวไปในความประมาท สมาธิพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวไปในอุทธัจจะ
ปญญาพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวไปในอวิชชา สัทธินทรียเปนมรรคแหงความนอมใจเชื่อ
วิริยินทรียเปนมรรคแหงความประคองไวสตินทรียเปนมรรคแหงความตัง้ มั่น สมาธินทรียเปน
มรรคแหงความไมฟุงซานปญญินทรียเปนมรรคแหงความเห็น อินทรียเปนมรรคเพราะอรรถวา
เปนใหญ พละเปนมรรคเพราะอรรถวาไมหวั่นไหว โพชฌงคเปนมรรคเพราะอรรถวานําออกชื่อ
วามรรคเพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนมรรคเพราะอรรถวาตั้งมั่นสัมมัปปธานเปนมรรค
เพราะอรรถวาตั้งไว อิทธิบาทเปนมรรคเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนมรรคเพราะอรรถวาถองแท
สมถะเปนมรรคเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนมรรคเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น สมถะและ
วิปสสนาเปนมรรคเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมที่เปนคูกันเปนมรรคเพราะอรรถวาไม
ลวงเกินกัน สีลวิสุทธิเปนมรรคเพราะอรรถวาสํารวม จิตตวิสุทธิเปนมรรคเพราะอรรถวาไมฟุงซาน
ทิฐิวิสุทธิเปนมรรคเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนมรรคเพราะอรรถวาหลุดพน วิชชาเปนมรรค
เพราะอรรถวาแทงตลอด วิมตุ ติเปนมรรคเพราะอรรถวาปลอย ญาณในความสิ้นไปเปนมรรคเพราะ
อรรถวาตัดขาด ฉันทะเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนสมุฏ
ฐานผัสสะเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนที่ประชุม เวทนาเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนที่รวม สมาธิ
เปนมรรคเพราะอรรถวาเปนประธาน สติเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญาเปนมรรคเพราะ
อรรถวาเปนธรรมอันยิ่งกวาธรรมนั้น วิมุตติเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนสาระ นิพพานอันหยั่งลงสู
อมตะเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนที่สุด ฯ
จบมรรคกถา ฯ
______
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มหาวรรค มัณฑเปยยกถา
[๕๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยนี้ในพระศาสดาซึ่งมีอยูเฉพาะหนา เปนพรหม
จรรยอันผองใสควรดื่ม ความผองใสในพระศาสดาซึ่งมีอยูเฉพาะหนามี ๓ ประการ คือ ความผองใส
แหงเทศนา ๑ ความผองใสแหงการรับ ๑ ความผองใสแหงพรหมจรรย ๑ ฯ
ความผองใสแหงเทศนาเปนไฉน การบอก การแสดง การบัญญัติ การแตงตั้ง การ
เปดเผย การจําแนก การทําใหงาย ซึ่งอริยสัจ ๔ การบอกการแสดง การบัญญัติ การแตงตั้ง
การเปดเผย การจําแนก การทําใหงายซึ่งสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เปนความผองใสแหงเทศนา ฯ
ความผองใสแหงการรับเปนไฉน ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย
หรือทานผูรูแจงพวกใดพวกหนึ่ง นี้เปนความผองใสแหงการรับ ฯ
ความผองใสแหงพรหมจรรยเปนไฉน อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
นี้เปนความผองใสแหงพรหมจรรย ฯ
[๕๓๑] สัทธินทรียเปนความผองใสแหงการนอมใจเชื่อ ความไมมศี รัทธาเปนกาก
บุคคลทิ้งความไมมีศรัทธาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความนอมใจเชือ่ ของสัทธินทรีย
เพราะเหตุนั้น สัทธินทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม วิริยนิ ทรียเปนความผองใส
แหงการประคองไว ความเกียจครานเปนกาก บุคคลทิ้งความเกียจครานอันเปนกากเสียแลว ดื่ม
ความผองใสแหงความประคองไวของวิรยิ นิ ทรีย เพราะเหตุนั้น วิริยนิ ทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความ
ผองใสควรดื่ม สตินทรียเปนความผองใสแหงความตั้งมั่น ความประมาทเปนกาก บุคคลทิ้งความ
ประมาทอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความตั้งมั่นของสตินทรีย เพราะเหตุนั้น สตินทรีย
จึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สมาธินทรียเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน อุทธัจจะ
เปนกาก บุคคลทิ้งอุทธัจจะอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความไมฟุงซานของสมาธินทรีย
เพราะเหตุนั้น สมาธินทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม ปญญินทรียเปนความผองใสแหง
การเห็น อวิชชาเปนกาก บุคคลทิ้งอวิชชาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการเห็นของ
ปญญินทรีย เพราะเหตุนั้น ปญญินทรียจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัทธาพละเปน

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 240
ความผองใสแหงความไมหวัน่ ไหวไปในความเปนผูไมมศี รัทธา ความเปนผูไมมีศรัทธาเปนกาก
บุคคลทิ้งความเปนผูไมมีศรัทธาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความไมหวัน่ ไหว ไปใน
ความไมมีศรัทธาของสัทธาพละ เพราะเหตุนั้นสัทธาพละ จึงเปนพรหมจรรยมีความผองใส
ควรดื่ม วิรยิ พละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ ไหวไปในความเกียจคราน ความเกียจคราน
เปนกาก บุคคลทิ้งความเกียจครานอันเปนกากเสียแลว ดืม่ ความผองใสแหงความไมหวั่นไหวไปใน
ความเกียจครานของวิริยพละ เพราะเหตุนั้น วิริยพละจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม
สติพละเปนความผองใสแหงความไมหวั่นไหวไปในความประมาท ความประมาทเปนกาก บุคคล
ทิ้งความประมาทอันเปนกากเสียแลวดื่มความผองใสแหงความไมหวั่นไหวไปในความประมาทของ
สติพละ เพราะเหตุนั้น สติพละจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สมาธิพละเปนความผองใส
แหงความไมหวั่นไหวไปในอุทธัจจะ อุทธัจจะเปนกาก บุคคลทิ้งอุทธัจจะอันเปนกากเสียแลว ดื่ม
ความผองใสแหงความไมหวัน่ ไหวไปในอุทธัจจะของสมาธิพละ เพราะเหตุนั้น สมาธิพละจึงเปน
พรหมจรรยมคี วามผองใสควรดื่มปญญาพละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ ไหวไปในอวิชชา
อวิชชาเปนกากบุคคลทิ้งอวิชชาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความไมหวัน่ ไหวไปใน
อวิชชาของปญญาพละ เพราะเหตุนั้น ปญญาพละจึงเปนพรหมจรรยมคี วามผองใสควรดื่ม สติ
สัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความตั้งมั่น ความประมาทเปนกาก บุคคลทิ้งความประมาทอัน
เปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความตั้งมั่นของสติสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น สติสัมโพช
ฌงค จึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม ธรรมวิจยสัมโพชฌงค เปนความผองใสแหงการ
เลือกเฟนอวิชชาเปนกาก บุคคลทิ้งอวิชชาอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการเลือกเฟน
ของธรรมวิจยสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรยมคี วามผองใส
ควรดื่ม วิรยิ สัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการประคองไว ความเกียจครานเปนกาก บุคคลทิ้ง
ความเกียจครานอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการประคองไว ของวิริยสัมโพชฌงค
เพราะเหตุนั้น วิริยสัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม ปติสัมโพชฌงคเปนความ
ผองใสแหงความแผซาน ความเรารอนเปนกาก บุคคลทิ้งความเรารอนอันเปนกากเสียแลว ดื่ม
ความผองใสแหงความแผซานไป ของปติสัมโพชฌงคเพราะเหตุนั้น ปตสิ ัมโพชฌงคจึงเปน
พรหมจรรยมคี วามผองใสควรดื่ม ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความสงบ ความ
ชั่วหยาบเปนกาก บุคคลทิ้งความชั่วหยาบอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงความสงบของ
ปสสัทธิสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรย มีความผองใสควรดื่ม
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สมาธิสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน อุทธัจจะเปนกาก บุคคลทิ้งอุทธัจจะอันเปน
กากเสียแลว ดืม่ ความผองใสแหงความไมฟุงซานของสมาธิสัมโพชฌงค เพราะเหตุนั้น สมาธิ
สัมโพชฌงคจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการ
พิจารณาหาทาง การไมพิจารณาหาทางเปนกาก บุคคลทิ้งการไมพิจารณาหาทางอันเปนกากเสียแลว
ดื่มความผองใสแหงการพิจารณาหาทางของอุเบกขาสัมโพชฌงคเพราะเหตุนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค
จึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่มสัมมาทิฐิเปนความผองใสแหงการเห็น มิจฉาทิฐิเปน
กาก บุคคลทิ้งมิจฉาทิฐิอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการเห็นของสัมมาทิฐิ เพราะเ
หตุนั้นสัมมาทิฐิจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาสังกัปปะเปนความผองใสแหง
ความดําริ มิจฉาสังกัปปะเปนกาก บุคคลทิง้ มิจฉาสังกัปปะอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใส
แหงความดําริของสัมมาสังกัปปะ เพราะเหตุนั้น สัมมาสังกัปปะจึงเปนพรหมจรรยมคี วามผองใส
ควรดื่ม สัมมาวาจาเปนความผองใสแหงการกําหนด มิจฉาวาจาเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาวาจาอัน
เปนกากเสียแลวดื่มความผองใสแหงการกําหนดของสัมมาวาจา เพราะเหตุนั้น สัมมาวาจาจึงเปน
พรหมจรรยมคี วามผองใสควรดื่ม สัมมากัมมันตะเปนความผองใสแหงสมุฏฐาน มิจฉากัมมันตะ
เปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉากัมมันตะอันเปนกากเสียแลว ดืม่ ความผองใสแหงสมุฏฐานของสัมมากัม
มันตะ เพราะเหตุนั้น สัมมากัมมันตะจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาอาชีวะเปน
ความผองใสแหงความผองแผวมิจฉาอาชีวะเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาอาชีวะอันเปนกากเสียแลว
ดื่มความผองใสแหงความผองแผวของสัมมาอาชีวะ เพราะเหตุนั้น สัมมาอาชีวะจึงเปนพรหมจรรย
มีความผองใสควรดื่ม สัมมาวายามะเปนความผองใสแหงการประคองไว มิจฉาวายามะเปนกาก
บุคคลทิ้งมิจฉาวายามะอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการประคองไวของสัมมาวายามะ
เพราะเหตุนั้น สัมมาวายามะจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาสติเปนความผองใส
แหงการตั้งมัน่ มิจฉาสติเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาสติอันเปนกากเสียแลว ดื่มความผองใสแหงการ
ตั้งมั่นของสัมมาสติ เพราะเหตุนั้น สัมมาสติจึงเปนพรหมจรรยมีความผองใสควรดื่ม สัมมาสมาธิ
เปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน มิจฉาสมาธิเปนกาก บุคคลทิ้งมิจฉาสมาธิอันเปนกากเสียแลว
ดื่มความผองใสแหงความไมฟุงซานของสัมมาสมาธิ เพราะเหตุนั้น สัมมาสมาธิจึงเปนพรหมจรรย
มีความผองใสควรดื่ม ฯ
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[๕๓๒] ความผองใสมีอยู ธรรมที่ควรดื่มมีอยู กากมีอยู สัทธินทรียเปนความผองใส
แหงการนอมใจเชื่อ ความเปนผูไมมีศรัทธาเปนกาก อรรถรสธรรมรส วิมุติรส ในสัทธินทรีย
นั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม วิรยิ นิ ทรียเปนความผองใสแหงการประคองไว ความเกียจครานเปนกาก
อรรถรส ธรรมรส วิมุติรสในวิริยนิ ทรียนนั้ เปนธรรมที่ควรดื่ม สตินทรียเปนความผองใส
แหงความตั้งมัน่ ความประมาทเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสตินทรียนั้น เปนธรรม
ที่ควรดื่ม สมาธินทรียเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน อุทธัจจะเปนกาก อรรถรส ธรรมรส
วิมุติรส ในสมาธินทรียนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม ปญญินทรียเปนความผองใสแหงการเห็น อวิชชา
เปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรสในปญญินทรียนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัทธาพละเปน
ความผองใสแหงความไมหวัน่ ไหวไปในความเปนผูไมมศี รัทธา ความเปนผูไมมีศรัทธาเปนกาก
อรรถรสธรรมรส วิมุติรส ในสัทธาพละนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม วิรยิ พละเปนความผองใสแหง
ความไมหวั่นไหวไปในความเกียจคราน ความเกียจครานเปนกากอรรถรส ธรรมรส วิมุตริ ส
ในวิรยิ ินทรียน ั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สติพละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ ไหวไปในความ
ประมาท ความประมาทเปนกากอรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสติพละนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม
สมาธิพละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ ไหวไปในอุทธัจจะ อุทธัจจะเปนกาก อรรถรส ธรรมรส
วิมุติรส ในสมาธิพละนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม ปญญาพละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ ไหว
ไปในอวิชชา อวิชชาเปนกาก อรรถรส ธรรมรสวิมุติรส ในปญญาพละนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม
สติสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความตั้งมั่น ความประมาทเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส
ในสติสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม ธรรมวิจยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการเลือกเฟน
อวิชชาเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในธรรมวิจยสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม
วิริยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความประคองไว ความเกียจครานเปนกาก อรรถรส ธรรมรส
วิมุติรส ในวิริยสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม ปติสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความ
แผซาน ความเรารอนเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในปติสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่
ควรดื่ม ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความสงบ ความชั่วหยาบเปนกาก อรรถรส
ธรรมรส วิมุติรส ในปสสัทธิสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สมาธิสัมโพชฌงคเปนความผองใส
แหงความไมฟุงซาน อุทธัจจะเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสมาธิสัมโพชฌงคนั้น
เปนธรรมที่ควรดื่ม อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงการพิจารณาหาทาง การไมพิจารณาหา
ทางเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรสในอุเบกขาสัมโพชฌงคนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม ฯ
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[๕๓๓] สัมมาทิฐิเปนความผองใสแหงการเห็น มิจฉาทิฐิเปนกากอรรถรส ธรรมรส
วิมุติรส ในสัมมาทิฐินั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมาสังกัปปะเปนความผองใสแหงความดําริ
มิจฉาสังกัปปะเปนกาก อรรถรสธรรมรส วิมุติรส ในสัมมาสังกัปปะนัน้ เปนธรรมที่ควรดื่ม
สัมมาวาจาเปนความผองใสแหงความกําหนด มิจฉาวาจาเปนกาก อรรถรส ธรรมรสวิมุติรส ในสัมมา
วาจานัน้ เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมากัมมันตะเปนความผองใสแหงสมุฏฐาน อรรถรส ธรรมรส
วิมุติรส ในสัมมากัมมันตะนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมาวาชีวะเปนความผองใสแหงความผองแผว
มิจฉาอาชีวะเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส ในสัมมาวาชีวะนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัม
มาวายามะเปนความผองใสแหงการประคองไว มิจฉาวายามะเปนกาก อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส
ในสัมมาวายามะนั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมาสติเปนความผองใสแหงการตั้งมั่น มิจฉาสตินั้น
เปนกาก อรรถรสธรรมรส วิมุติรส ในสัมมาสตินั้น เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมาสมาธิเปนความ
ผองใสแหงความไมฟุงซาน มิจฉาสมาธิเปนกาก อรรถรส ธรรมรสวิมุติรส ในสัมมาสมาธินั้น
เปนธรรมที่ควรดื่ม สัมมาทิฐิเปนความผองใสแหงการเห็น สัมมาสังกัปปะเปนความผองใสแหง
ความดําริ สัมมาวาจาเปนความผองใสแหงการกําหนด สัมมากัมมันตะเปนความผองใสแหงสมุฏฐาน
สัมมาอาชีวะเปนความผองใสแหงความผองแผว สัมมาวายามะเปนความผองใสแหงความประคองไว
สัมมาสติเปนความผองใสแหงความตั้งมั่น สัมมาสมาธิเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน สติ
สัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความตั้งมั่น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความ
ประคองไว ปติสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความแผซาน ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนความผอง
ใสแหงความสงบ สมาธิสัมโพชฌงคเปนความผองใสแหงความไมฟุงซานอุเบกขาสัมโพชฌงค
เปนความผองใสแหงการพิจารณาหาทาง สัทธาพละเปนความผองใสแหงความไมหวั่นไหวไปใน
ความเปนผูไมมีศรัทธา วิริยพละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ ไหวไปในความเกียจคราน สติ
พละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ ไหวไปในความประมาท สมาธิพละเปนความผองใสแหง
ความไมหวั่นไหวไปในอุทธัจจะ ปญญาพละเปนความผองใสแหงความไมหวัน่ ไหวไปในอวิชชา
สัทธินทรียเปนความผองใสแหงความนอมใจเชื่อ วิริยินทรียเปนความผองใสแหงความประคองไว
สตินทรียเปนความผองใสแหงการตั้งมั่นสมาธินทรียเปนความผองใสแหงความไมฟุงซาน ปญ
ญินทรียเปนความผองใสแหงการเห็น อินทรียเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนใหญ พละเปน
ความผองใสเพราะอรรถวาไมหวัน่ ไหว โพชฌงคเปนความผองใสเพราะอรรถวานําออก มรรคเปน
ความผองใสเพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนความผองใสเพราะอรรถวาตั้งมั่น สัมมัปปธาน
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เปนความผองใสเพราะอรรถวาเริ่มตั้งไว อิทธิบาทเปนความผองใสเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สมถะ
เปนความผองใสเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนความผองใสเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น
สมถะและวิปส สนาเปนความผองใสเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมที่เปนคูกันเปนความ
ผองใสเพราะอรรถวาไมลวงเกินกัน สีลวิสุทธิเปนความผองใสเพราะอรรถวาสํารวม จิตตวิสุทธิเปน
ความผองใสเพราะอรรถวาไมฟุงซานทิฐวิ ิสุทธิเปนความผองใสเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปน
ความผองใสเพราะอรรถวาหลุดพน วิชชาเปนความผองใสเพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุตติเปน
ความผองใสเพราะอรรถวาปลอยวาง ขยญาณเปนความผองใสเพราะอรรถวาตัดขาด ญาณในความ
ไมเกิดขึ้นเปนความผองใสเพราะอรรถวาสงบระงับ ฉันทะเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนมูล
มนสิการเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนที่
ประชุม เวทนาเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนที่รวม สมาธิเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปน
ประธาน สติเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญาเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปน
ธรรมยิ่งกวาธรรมนั้น วิมุตติเปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนสาระ นิพพานอันหยั่งลงสูอมตะ
เปนความผองใสเพราะอรรถวาเปนที่สุด ฉะนี้แล ฯ
จบมัณฑเปยยกถา ฯ
จบภาณวาร ฯ
จบมหาวรรคที่ ๑ ฯ
________
รวมกถาที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ญาณกถา
๒. ทิฐิกถา
๓. อานาปานกถา
๔. อินทริยกถา
๕. วิโมกขกถา
๖. คติกถา
๗. กรรมกถา
๘. วิปลลาสกถา
๙. มรรคกถา
๑๐. มัณฑเปยยกถา ฯ
นิกายอันประเสริฐนี้ เปนวรมรรคอันประเสริฐที่ ๑ ไมมีวรรคอื่นเสมอทานตั้งไวแลว
ฉะนี้แล ฯ
________

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 245
ยุคนัทธวรรค ยุคนัทธกถา
[๕๓๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี ณ ที่นั้นแล
ทานพระอานนทเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรอาวุโสทั้งหลายภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนท
แลว ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึง่ พยากรณ
อรหัตในสํานักเรา ดวยมรรค ๔ ทั้งหมดหรือดวยมรรคเหลานั้นมรรคใดมรรคหนึ่ง มรรค ๔
เปนไฉน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเจริญวิปสสนาอันมีสมถะเปนเบื้องตน เมื่อ
ภิกษุนั้นเจริญวิปสสนาอันมีสมถะเปนเบื้องตนอยู มรรคยอมเกิด ภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมาก
ซึ่งมรรคนั้น เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอม
สิ้นไป ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตน เมื่อภิกษุนั้นเจริญสมถะมี
วิปสสนาเปนเบื้องตนอยู มรรคยอมเกิดขึ้น ภิกษุนั้นเสพ เจริญทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อ
ภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยูยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไป เมื่อภิกษุนนั้ เจริญสมถะและ
วิปสสนาคูกันไป มรรคยอมเกิด ภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อภิกษุนนั้ เสพ
เจริญทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุมใี จนึกถึงโอภาสอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว สมัยนัน้ จิตยอม
ตั้งมั่นสงบอยูภ ายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยูมรรคยอมเกิดแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นเสพ เจริญ
ทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได
อนุสัยยอมสิ้นไป ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ภกิ ษุหรือภิกษุณรี ูปใดรูปหนึ่ง พยากรณอรหัตในสํานักเรา
ดวยมรรค ๔ นี้ทั้งหมด หรือดวยมรรคเหลานั้นมรรคใดมรรคหนึ่ง ฯ
[๕๓๕] ภิกษุเจริญวิปส สนามีสมถะเปนเบื้องตนอยางไร ฯ
ความที่จติ มีอารมณเดียวไมฟุงซานดวยสามารถแหงเนกขัมมะเปนสมาธิ วิปสสนาดวย
อรรถวาพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในสมาธินั้น โดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดย
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ความเปนอนัตตา ดวยประการดังนี้ สมถะจึงมีกอน วิปสสนามีภายหลัง เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา เจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบื้องตน ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาเวติ มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนา
นั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไปซึ่ง
ความเพียรอันสมควรแกธรรมที่ไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ ฯ
คําวา มรรคยอมเกิด ความวา มรรคเกิดอยางไร ฯ
สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น เปนมรรคยอมเกิด สัมมาสังกัปปะดวยอรรถวาดําริ เปน
มรรคยอมเกิด สัมมาวาจาดวยอรรถวากําหนด เปนมรรคยอมเกิด สัมมากัมมันตะดวยอรรถวาเปน
สมุฏฐาน เปนมรรคยอมเกิดสัมมาอาชีวะดวยอรรถวาผองแผว เปนมรรคยอมเกิด สัมมาวายามะ
ดวยอรรถวาประคองไว เปนมรรคยอมเกิด สัมมาสติดวยอรรถวาตั้งมั่น เปนมรรคยอมเกิด
สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน เปนมรรคยอมเกิด มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯ
คําวา ยอมเสพ ในคําวา ภิกษุนั้นยอมเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้น ดังนี้
ความวา ยอมเสพอยางไร ฯ
ภิกษุนั้น นึกถึงอยูชื่อวาเสพ รูอยูชื่อวาเสพ เห็นอยูชอื่ วาเสพ พิจารณาอยูชื่อวาเสพ
อธิษฐานจิตอยูช ื่อวาเสพ นอมจิตไปดวยศรัทธาชื่อวาเสพ ประคองความเพียรไวชื่อวาเสพ ตั้งสติ
ไวมั่นชื่อวาเสพ ตั้งจิตไวอยูช ื่อวาเสพ ทราบชัดดวยปญญาชื่อวาเสพ รูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่งอยู
ชื่อวาเสพกําหนดรูซึ่งธรรมที่ควรกําหนดรูชื่อวาเสพ ละธรรมที่ควรละชื่อวาเสพ เจริญธรรมที่ควร
เจริญชื่อวาเสพ ทําใหแจงซึง่ ธรรมที่ควรทําใหแจงชื่อวาเสพ ยอมเสพอยางนี้ ฯ
คําวา เจริญ ความวา เจริญอยางไร ฯ
ภิกษุนั้นนึกถึงอยูชื่อวาเจริญ ... ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงชื่อวาเจริญ ยอมเจริญ
อยางนี้ ฯ
คําวา ทําใหมาก ความวา ทําใหมากอยางไร ฯ
ภิกษุนั้นนึกถึงอยูชื่อวาทําใหมาก ... ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงชื่อวาทําใหมาก
ทําใหมากอยางนี้ ฯ
คําวา เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัย
ยอมสิ้นไป ความวา ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อยางไร ฯ
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ยอมละสังโยชน ๓ นี้ คือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส อนุสัย ๒ นี้
คือ ทิฐิอนุสัย วิจิกจิ ฉาอนุสัย ยอมสิ้นไปดวยโสดาปตติมรรค ฯ
ยอมละสังโยชน ๒ นี้ คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน สวนหยาบๆ อนุสัย ๒
นี้ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆยอมสิ้นไปดวยสกทาคามิมรรค ฯ
ยอมละสังโยชน ๒ นี้ คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน สวนละเอียดๆ อนุสัย ๒
นี้ คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียดๆ ยอมสิ้นไปดวยอนาคามิมรรค ฯ
ยอมละสังโยชน ๕ นี้ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะอวิชชา อนุสัย ๓
นี้ คือ มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสยั ยอมสิ้นไปดวยอรหัตมรรค ยอมละสังโยชนได
อนุสัยยอมสิ้นไป อยางนี้ ฯ
[๕๓๖] ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถความไมพยาบาท เปนสมาธิ
ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟงุ ซาน ดวยสามารถแหงอาโลกสัญญา เปนสมาธิ ฯลฯ ความที่จิตมี
อารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ดวยสามารถ
ความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา เปนสมาธิ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น
ธรรมที่เกิดในสมาธินั้นโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
ดวยประการดังนี้ สมถะจึงมีกอน วิปสสนามีภายหลัง เพราะเหตุนนั้ ทานจึงกลาววา เจริญ
วิปสสนามีสมถะเปนเบื้องตน ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวา ธรรมทั้งหลายที่เกิดใน
ภาวนานั้นไมลวงเกินกัน ... ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ ฯ
คําวา มรรคยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร ฯ
สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น เปนมรรคยอมเกิด ... มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯ
คําวา ยอมเสพ ในคําวา ภิกษุนั้นยอมเสพ ฯลฯ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้น
ความวา ยอมเสพอยางไร ฯ
ภิกษุนึกถึงอยูชื่อวาเสพ รูอยูชื่อวาเสพ ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงชื่อวา
เสพ ยอมเสพอยางนี้ ฯ
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คําวา ยอมเจริญ ความวา ยอมเจริญอยางไร ฯ
ภิกษุนึกถึงอยูชื่อวาเจริญ รูอยูชื่อวาเจริญ ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงชื่อวา
เจริญ ยอมเจริญอยางนี้ ฯ
คําวา ทําใหมาก ความวา ยอมทําใหมากอยางไร ฯ
ภิกษุนึกถึงอยูชื่อวาทําใหมาก รูอยูชื่อวาทําใหมาก ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําให
แจงชื่อวาทําใหมาก ยอมทําใหมากอยางนี้ ฯ
คําวา เมื่อภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัย
ยอมสิ้นไป ความวา ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อยางไร ... ฯ
[๕๓๗] ภิกษุนั้นยอมเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตนอยางไร ฯ
วิปสสนา ดวยอรรถวาพิจารณาเห็นโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข
โดยความเปนอนัตตา ความที่จิตมีการปลอยธรรมทั้งหลายที่เกิดในวิปสสนานั้นเปนอารมณ เพราะ
ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟงุ ซาน เปนสมาธิดวยประการดังนี้ วิปสสนาจึงมีกอน สมถะมีภายหลัง
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววาเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตน ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพฯลฯ คําวา
มรรคยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชน
ได อนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดย
ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ความที่จิตมีการปลอยธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานัน้ เปน
อารมณและความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน เปนสมาธิ ดวยประการดังนี้ วิปสสนามีกอน
สมถะมีภายหลัง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตน ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพ ฯ
คําวา มรรคยอมเกิด ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัย
ยอมสิ้นไปอยางนี้ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็นเวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ
ชรา และมรณะ โดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง ฯลฯ โดยความเปนทุกข ฯลฯ โดยความเปนอนัตตา
ความที่จิตมีการปลอยธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นเปนอารมณ และความที่จิตมีอารมณเดียวไม
ฟุงซาน เปนสมาธิ ดวยประการดังนี้ วิปสสนาจึงมีกอน สมถะมีภายหลังเพราะเหตุนนั้ ทาน
จึงกลาววา เจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตน ฯ
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ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ คําวา ยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกิด
อยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนไดอนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ ภิกษุ
ยอมเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตนอยางนี้ ฯ
[๕๓๘] ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปส สนาคูกันไปอยางไร ฯ
ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกนั ไป ดวยอาการ ๑๖ คือ ดวยความเปนอารมณ ๑
ดวยความเปนโคจร ๑ ดวยความละ ๑ ดวยความสละ ๑ดวยความออก ๑ ดวยความหลีกไป ๑
ดวยความเปนธรรมละเอียด ๑ ดวยความเปนธรรมประณีต ๑ ดวยความหลุดพน ๑ ดวยความ
ไมมีอาสวะ ๑ ดวยความเปนเครื่องขาม ๑ ดวยความไมมีนมิ ิต ๑ ดวยความไมมีที่ตั้ง ๑ ดวย
ความวางเปลา ๑ ดวยความเปนธรรมมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยความไมลวงเกินกันและกัน ๑
ดวยความเปนคูกัน ๑ ฯ
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยอารมณอยางไร ฯ
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนอารมณ
เมื่อละอวิชชา วิปสสนา ดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปนอารมณ ดวยประการดังนี้ สมถะ
และวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกันเปนคูก ัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความเปนอารมณ
เพราะเหตุดังนีน้ ั้นทานจึงกลาววาเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนอารมณ ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพฯลฯ คําวา
มรรคยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ยอมละสังโยชนได
อนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนอารมณ อยางนี้ ฯ
ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกนั ไปดวยความเปนโคจรอยางไร ฯ
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร
เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะ
และวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูก ันไมลวงเกินกันและกัน ดวยความเปนโคจร
เพราะเหตุดังนีน้ ั้นทานจึงกลาววาเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความเปนโคจร ฯ
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[๕๓๙] ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยความละอยางไร ฯ
เมื่อภิกษุละกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และขันธ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณ
เดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละกิเลสอันประกอบดวยอวิชชา และขันธ วิปสสนา
ดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอัน
เดียวกัน เปนคูก ัน ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความละ เพราะเหตุดังนีน้ ั้นทานจึงกลาววา
เจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกันดวยความละ ฯ
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกันดวยความสละอยางไร ฯ
เมื่อภิกษุสละกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และขันธ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณ
เดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุสละกิเลสอันประกอบดวยอวิชชา และขันธ
วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปส สนาจึงมี
กิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกนั ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความสละ เพราะเหตุดังนี้นนั้ ทานจึง
กลาววา เจริญสมถะและวิปส สนาเปนคูกนั ดวยความสละ ฯ
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกันดวยความออกอยางไร ฯ
เมื่อภิกษุออกจากกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และจากขันธ สมาธิ คือ ความที่
จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุออกจากกิเลสอันประกอบดวยอวิชชา และ
จากขันธ วิปสสนา ดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและ
วิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกันเปนคูกนั ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความออก เพราะเหตุดังนี้
นั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกนั ดวยความออก ฯ
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความหลีกไปอยางไร ฯ
เมื่อภิกษุหลีกไปจากกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และจากขันธ สมาธิ คือ ความ
ที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุหลีกไปจากกิเลสอันประกอบดวยอวิชชา
และจากขันธ วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็นมีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและ
วิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกันเปนคูกนั ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความหลีกไป เพราะเหตุ
ดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความหลีกไป ฯ
[๕๔๐] ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนธรรมละเอียดอยางไร ฯ
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน เปนธรรมละเอียด
มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น เปนธรรมละเอียด มี
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นิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูก นั ไมลวง
เกินกันและกัน ดวยความเปนธรรมละเอียด เพราะเหตุดงั นี้นั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและ
วิปสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนธรรมละเอียด ฯ
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนธรรมประณีตอยางไร ฯ
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน เปนธรรม
ประณีต มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น เปนธรรมประณีต
มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกัน ไม
ลวงเกินกันและกัน ดวยความเปนธรรมประณีต เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะ
และวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความเปนธรรมประณีต ฯ
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสสนาเปนคูกัน ดวยความหลุดพนอยางไร ฯ
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน เปนธรรมหลุดพน
มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น เปนหลุดพน มีนิโรธ
เปนโคจร ดวยประการดังนี้ ชื่อวาเจโตวิมตุ ิเพราะสํารอกราคะ ชื่อวาปญญาวิมุติเพราะสํารอก
อวิชชา ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสนาจึงมีกิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกัน ไมลว งเกินกัน
และกัน ดวยความหลุดพน เพราะเหตุดังนีน้ ั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสนาเปนคู
กันดวยความหลุดพน ฯ
[๕๔๑] ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความไมมีอาสวะอยางไร ฯ
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน เปนธรรมไมมี
อาสวะดวยกามาสวะ มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชาวิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น
เปนธรรมไมมีอาสวะดวยอวิชชาสวะ มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสนาจึงมี
กิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกนั ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความไมมีอาสวะ เพราะเหตุดงั นี้นั้น
ทานจึงกลาววาเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความไมมีอาสวะ ฯ
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกนั ดวยความเปนเครื่องขามอยางไร ฯ
เมื่อภิกษุขามจากกิเลสอันประกอบดวยอุทธัจจะ และจากขันธ สมาธิ คือ ความที่จิต
มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน มีนโิ รธเปนโคจร เมื่อภิกษุขามจากกิเลสอันประกอบดวยอวิชชา และ
จากขันธ วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและ
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วิปสนาจึงมีกจิ เปนอันเดียวกัน เปนคูกนั ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความเปนเครื่องขาม เพราะ
เหตุดังนีน้ ั้น ทานจึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสนาเปนคูก ัน ดวยความเปนเครื่องขาม ฯ
ภิกษุเจริญสมถะและวิปส นา ดวยความไมมีนิมิตร อยางไร ฯ
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน เปนธรรมไมมี
นิมิตรดวยนิมติ รทั้งปวง มีนโิ รธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชาวิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น
เปนธรรมไมมีนิมิตรดวยนิมิตรทั้งปวง มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสนาจึงมี
กิจเปนอันเดียวกัน เปนคูกนั ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความไมมีนิมิตร เพราะเหตุดงั นี้นั้น
ทานจึงกลาววาเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกัน ดวยความไมมีนิมิตร ฯ
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกนั ดวยความไมมีที่ตั้ง อยางไร ฯ
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน เปนธรรมไมมีที่
ตั้งดวยที่ตั้งทั้งปวง มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปสนาดวยอรรถวาพิจารณาเห็น เปน
ธรรมไมมีที่ตั้งดวยทีต่ ั้งทั้งปวง มีนิโรธเปนโคจรดวยประการดังนี้ สมถะและวิปสนาจึงมีกิจ
เปนอันเดียวกัน เปนคูกนั ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความไมมีที่ตั้ง เพราะเหตุดังนีน้ ั้น ทาน
จึงกลาววา เจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกนั ดวยความไมมีที่ตั้ง ฯ
ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูกนั ดวยความวางเปลา อยางไร ฯ
เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน เปนธรรม
วางเปลาจากความยึดมั่นทั้งปวง มีนิโรธเปนโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชาวิปสนาดวยอรรถวาพิจารณา
เห็น เปนธรรมวางเปลาจากความยึดมั่นทั้งปวง มีนิโรธเปนโคจร ดวยประการดังนี้ สมถะและ
วิปสนาจึงมีกจิ เปนอันเดียวกัน เปนคูกนั ไมลวงเกินกันและกัน ดวยความวางเปลา เพราะเหตุ
ดังนี้นั้น ทานจึงกลาววาเจริญสมถะและวิปส นาเปนคูกัน ดวยความวางเปลา ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาเวติ นี้มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวา ธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนา
นั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไปซึ่งความ
เพียรอันสมควรแกธรรมที่ไมลวงเกินกันและอินทรียมกี ิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวาเปนที่
เสพ ๑ ฯลฯ คําวา มรรคยอมเกิด ความวา มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้
ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูก ัน ดวย
ความวางเปลาอยางนี้ ภิกษุเจริญสมถะและวิปสนาเปนคูก ัน ดวยอาการ ๑๖เหลานี้ ภิกษุเจริญ
สมถะและวิปส นาเปนคูกันอยางนี้ ฯ
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[๕๔๒] ใจที่นึกถึงโอภาสอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว ยอมมีอยางไร ฯ
เมื่อภิกษุมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โอภาสยอมเกิดขึ้น ภิกษุนึกถึงโอภาสวา
โอภาสเปนธรรม เพราะนึกถึงโอภาสนั้น จึงมีความฟุงซานเปนอุทธัจจะภิกษุมใี จอันอุทธัจจะนัน้
กั้นไว ยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความปรากฏโดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง โดยความ
เปนทุกข โดยความเปนอนัตตา เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา มีใจที่นกึ ถึงโอภาสอันเปนธรรม
ถูกอุทธัจจะกัน้ ไว สมัยนั้น จิตที่ตั้งมั่นสงบอยูภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นอยู มรรคยอมเกิด
แกภกิ ษุนั้นมรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัย
ยอมสิ้นไปอยางนี้ เมื่อภิกษุมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ญาณปติ ปสสัทธิ สุข อธิโมกข
(ความนอมใจเชื่อ) ปคคาหะ (ความเพียร)อุปฏฐานะ (ความตั้งมั่น) อุเบกขา นิกันติ (ความ
พอใจ) ยอมเกิดขึ้น ภิกษุนกึ ถึงความพอใจวา ความพอใจเปนธรรม เพราะนึกถึงความพอใจนัน้
จึงมีความฟุงซานเปนอุทธัจจะ ภิกษุมีใจอันอุทธัจจะนัน้ กัน้ ไว ยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซึ่ง
ความปรากฏโดยความเปนสภาพไมเทีย่ ง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา มีใจที่นึกถึงความพอใจอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว สมัยนัน้ จิต
ที่ตั้งมั่นสงบอยูภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู มรรคยอมเกิดแกภกิ ษุนั้น มรรคยอมเกิด
อยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้ ฯลฯ
เมื่อภิกษุมนสิการโดยความเปนทุกข ฯลฯ เมื่อภิกษุมนสิการโดยความเปนอนัตตา โอภาส ญาณ
ปติ ปสสัทธิ สุข อธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐานะ อุเบกขา นิกันติยอมเกิดขึ้น ภิกษุนึกถึง
ความพอใจวา ความพอใจเปนธรรม เพราะนึกถึงความพอใจนั้น จึงมีความฟุงซานเปนอุทธัจจะ
ภิกษุมใี จอันอุทธัจจะนัน้ กั้นไว ยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความปรากฏโดยความเปน
อนัตตา โดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข เพราะเหตุนั้น ทานกลาววา มีใจที่นึก
ถึงความพอใจอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว ฯลฯ ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อยางนี้ ฯ
[๕๔๓] เมื่อภิกษุมนสิการรูปโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ฯลฯ เมือ่ ภิกษุมนสิการรูป
โดยความเปนทุกข เมื่อภิกษุมนสิการรูปโดยความเปนอนัตตาเมื่อภิกษุมนสิการเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความ
เปนอนัตตา โอภาสญาณ ปติ ปสสัทธิ สุข อธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐานะ อุเบกขา นิกันติ
ยอมเกิดขึน้ ภิกษุนกึ ถึงความพอใจวา ความพอใจเปนธรรม เพราะนึกถึงความพอใจนัน้ จึงมีความ
ฟุงซานเปนอุทธัจจะ ภิกษุมใี จอันอุทธัจจะนั้นกั้นไว ยอม ไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งชราและ
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มรณะอันปรากฏโดยความเปนอนัตตาโดยความเปนสภาพไมเที่ยง โดยความเปนทุกข เพราะเหตุนนั้
ทานจึงกลาววามีใจที่นกึ ถึงความพอใจอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกัน้ ไว สมัยนั้น จิตทีต่ ั้งมั่นสงบอยู
ภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู มรรคยอมเกิดแกภกิ ษุนั้น มรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ
มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละสังโยชน อนุสัยยอมสิ้นไป อยางนี้ ใจที่นึกถึงความพอใจ
อันเปนธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไวอยางนี้ ฯ
จิตยอมกวัดแกวงหวั่นไหวเพราะโอภาส ญาณ ปติ ปสสัทธิ
สุข อธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐานะ ความวางเฉยจาก
ความนึกถึงอุเบกขา และนิกนั ติ ภิกษุนั้นกําหนดฐานะ
๑๐ ประการนี้ ดวยปญญาแลว ยอมเปนผูฉลาดในความ
นึกถึงโอภาสเปนตนอันเปนธรรมฟุงซาน และยอมไมถึง
ความหลงใหล จิตกวัดแกวง เศราหมอง และเคลื่อนจาก
จิตภาวนา จิตกวัดแกวง เศราหมอง ภาวนายอมเสื่อมไป
จิตบริสุทธิ์ ไมเศราหมอง ภาวนายอมไมเสื่อม จิตไม
ฟุงซาน ไมเศราหมอง และไมเคลื่อนจากจิตภาวนาดวย
ฐานะ ๔ ประการนี้ ภิกษุยอมทราบชัดซึ่งความที่จิตกวัด
แกวงฟุงซาน ถูกโอภาสเปนตนกั้นไว ดวยฐานะ ๑๐ ประการ
ฉะนี้แล ฯ
จบยุคนัทธกถา
______
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ยุคนัทธวรรค สัจจกถา
นิทานในกถาบริบูรณ
[๕๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัจจะ ๔ ประการนี้ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปน
อยางอื่น ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัจจะวานีท้ ุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนของแทเปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัจจะ
๔ ประการนีแ้ ลเปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอืน่ ฯ
[๕๔๕] ทุกขเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ฯ
สภาพแหงทุกขเปนทุกข ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิดไมเปนอยางอื่น คือ
สภาพที่บีบคั้นแหงทุกข ๑ สภาพแหงทุกข อันปจจัยปรุงแตง ๑ สภาพที่ใหเดือดรอน ๑ สภาพ
ที่แปรไป ๑ สภาพแหงทุกขเปนทุกข๔ ประการนี้ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น
ทุกขเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางนี้ ฯ
สมุทัยเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ฯ
สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุเกิด ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิดไมเปนอยางอื่น
คือ สภาพที่ประมวลมาแหงสมุทัย ๑ สภาพที่เปนเหตุ ๑สภาพที่ประกอบไว ๑ สภาพพัวพัน ๑
สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุเกิด ๔ประการนี้ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอืน่ สมุทัย
เปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางนี้ ฯ
นิโรธเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ฯ
สภาพดับแหงนิโรธ ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น คือ
สภาพสลัดออกแหงนิโรธ ๑ สภาพสงัด ๑ สภาพที่ปจจัยไมปรุงแตง ๑ สภาพเปนอมตะ ๑
สภาพดับแหงนิโรธ ๔ ประการนี้ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น นิโรธเปนสัจจะ
ดวยอรรถวาเปนของแทอยางนี้ ฯ
มรรคเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร ฯ
สภาพเปนทางแหงมรรค ๔ ประการ เปนของแท เปนของไมผิดไมเปนอยางอื่น
คือ สภาพนําออกแหงมรรค ๑ สภาพเปนเหตุ ๑ สภาพทีเ่ ห็น ๑สภาพเปนใหญ ๑ สภาพเปน
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ทางแหงมรรค ๔ ประการนี้ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น มรรคเปนสัจจะดวย
อรรถวาเปนของแทอยางนี้ ฯ
[๕๔๖] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการเทาไร ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๔ คือ ดวยความเปนของแท ๑
ดวยความเปนอนัตตา ๑ ดวยความเปนของจริง ๑ ดวยความเปนปฏิเวธ ๑ สัจจะ ๔ ทาน
สงเคราะหเปนหนึ่งดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่งสัจจะนัน้ เปนหนึ่ง บุคคล
ยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแทอยางไร ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๔ คือ สภาพที่ทนไดยากแหงทุกข
เปนสภาพแท ๑ สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทัยเปนสภาพแท ๑สภาพดับแหงนิโรธเปนสภาพแท ๑
สภาพเปนทางแหงมรรคเปนสภาพแท ๑สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง ดวยความเปนของแท
ดวยอาการ ๔ นี้สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะ
หนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตาอยางไร ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตา ดวยอาการ ๔ คือ สภาพ
ที่ทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพมิใชตวั ตน ๑ สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทัย เปนสภาพมิใชตัวตน ๑
สภาพดับแหงนิโรธ เปนสภาพมิใชตัวตน ๑ สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพมิใชตัวตน ๑
สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง ดวยความเปนอนัตตา ดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะห
เปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น
สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของจริงอยางไร ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของจริง ดวยอาการ ๔ คือ สภาพ
ที่ทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพจริง ๑ สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทัย เปนสภาพจริง ๑ สภาพ
ดับแหงนิโรธ เปนสภาพจริง ๑สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพจริง ๑ สัจจะ ๔ ทาน
สงเคราะหเปนหนึ่งดวยความเปนของจริง ดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง
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สัจจะนัน้ เปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้นสัจจะ ๔ จึงมี
การแทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธอยางไร ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธดวยอาการ ๔ คือ สภาพ
ที่ทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพแทงตลอด ๑ สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทัย เปนสภาพแทง
ตลอด ๑ สภาพดับแหงนิโรธ เปนสภาพแทงตลอด ๑ สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพแทง
ตลอด ๑ สัจจะ ๔ทานสงเคราะหดว ยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธ ดวยอาการ ๔ นี้ สัจจะใด
ทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนัน้ เปนหนึง่ บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว
เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ
[๕๔๗] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการเทาไร ฯ
สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข ๑ สิ่งใดไมเที่ยงและเปนทุกข สิ่งนัน้ เปนอนัตตา ๑
สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกขและเปนอนัตตา สิ่งนั้นเปนของแท ๑สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตาและเปนของแท สิ่งนัน้ เปนของจริง ๑สิ่งใดไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนของ
แทและเปนของจริง สิ่งนั้นทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สิ่งใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สิ่งนั้นเปน
หนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอด
ดวยญาณเดียว ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการเทาไร ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๙ คือ ดวยความเปนของแท ๑
ดวยความเปนอนัตตา ๑ ดวยความเปนของจริง ๑ ดวยความเปนปฏิเวธ ๑ ดวยความเปนธรรม
ที่ควรรูยิ่ง ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควรกําหนดรู ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควรละ ๑ ดวยความเปน
ธรรมที่ควรเจริญ ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควรทําใหแจง ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหเปนหนึ่งดวย
อาการ ๙ นี้สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่ง
ดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ
[๕๔๘] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแทอยางไร ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแท ดวยอาการ ๙ คือ
สภาพทนไดยากแหงทุกข เปนสภาพแท ๑ สภาพเปนเหตุเกิดแหงสมุทัย เปนสภาพแท ๑ สภาพ
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ดับแหงนิโรธ เปนสภาพแท ๑ สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพแท ๑ สภาพแหงอภิญญา
เปนสภาพที่ควรรูยิ่งเปนสภาพแท ๑ สภาพแหงปริญญาเปนสภาพที่ควรกําหนดรู เปนสภาพแท ๑
สภาพแหงปหานะเปนสภาพที่ควรละ เปนสภาพแท ๑ สภาพแหงภาวนาเปนสภาพที่ควรเจริญ
เปนสภาพแท ๑ สภาพแหงสัจฉิกิริยา เปนสภาพที่ควรทําใหแจง เปนสภาพแท ๑ สัจจะ ๔ ทาน
สงเคราะหเปนหนึ่ง ดวยความเปนของแท ดวยอาการ ๙ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง
สัจจะนัน้ เปนหนึ่งบุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมี
การแทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตาดวยความเปนของจริง
ดวยความเปนปฏิเวธ อยางไร ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนปฏิเวธดวยอาการ ๙ คือ สภาพ
แหงทุกขเปนสภาพที่ทนไดยาก เปนสภาพควรแทงตลอด ๑สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุเกิด เปน
สภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงนิโรธเปนที่ดับ เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงมรรค
เปนทางดําเนิน เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงอภิญญาเปนสภาพที่ควรรูยิ่ง เปนสภาพ
ควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงปริญญาเปนสภาพที่ควรกําหนดรู เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพ
แหงปหานะเปนสภาพที่ควรละ เปนสภาพที่ควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงภาวนาเปนสภาพที่ควร
เจริญ เปนสภาพควรแทงตลอด ๑ สภาพแหงสัจฉิกิริยาเปนสภาพที่ควรทําใหแจง เปนสภาพควร
แทงตลอด ๑ สัจจะ ๔ทานสงเคราะหดว ยญาณเดียว ดวยความเปนปฏิเวธ ดวยอาการ ๙ นี้
สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนัน้ เปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอด สัจจะหนึง่ ดวยญาณเดียว
เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ
[๕๔๙] สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการเทาไร ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการ ๑๒ คือ ดวยความเปนของแท ๑
ดวยความเปนอนัตตา ๑ ดวยความเปนของจริง ๑ ดวยความเปนปฏิเวธ ๑ ดวยความเปนเครื่องรู
ยิ่ง ๑ ดวยความเปนเครื่องกําหนดรู ๑ดวยความเปนธรรม ๑ ดวยความเปนเหมือนอยางนั้น ๑
ดวยความเปนธรรมที่รูแลว ๑ ดวยความเปนธรรมที่ควรทําใหแจง ๑ ดวยความเปนเครื่องถูกตอง ๑
ดวยความเปนเครื่องตรัสรู ๑ สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหดว ยญาณเดียวดวยอาการ ๑๒ อยางนี้
สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนัน้ เปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึง่ ดวยญาณเดียว
เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ
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สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแท อยางไร ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแท ดวยอาการ ๑๖ คือ
สภาพแหงทุกขเปนสภาพบีบคั้น ๑ เปนสภาพที่ปจจัยปรุงแตง ๑เปนสภาพใหเดือดรอน ๑ เปน
สภาพแปรปรวน ๑ เปนสภาพแท สภาพแหงสมุทัยเปนสภาพประมวลมา ๑ เปนเหตุ ๑ เปน
เครื่องประกอบไว ๑ เปนสภาพกังวล ๑ เปนสภาพแท สภาพแหงนิโรธเปนที่สลัดออก ๑ เปน
สภาพสงัด๑ เปนสภาพที่ปจจัยไมปรุงแตง ๑ เปนอมตะ ๑ เปนสภาพแท สภาพแหงมรรคเปน
เครื่องนําออก ๑ เปนเหตุ ๑ เปนทัสนะ ๑ เปนใหญ ๑ เปนสภาพแท สัจจะ ๔ ทานสงเคราะห
ดวยญาณเดียว ดวยความเปนของแท ดวยอาการ ๑๖ นี้ สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะ
นั้นเปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึ่งดวยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการ
แทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนอนัตตา ฯลฯ ดวยความเปน
ของจริง ดวยความเปนปฏิเวธ ดวยความเปนเครื่องรูยิ่ง ดวยความเปนเครื่องกําหนดรู ดวยความ
เปนธรรม ดวยความเปนเหมือนอยางนั้น ดวยความเปนธรรมที่รูแลว ดวยความเปนธรรมที่ควร
ทําใหแจง ดวยความเปนเครื่องถูกตองดวยความเปนเครื่องตรัสรู อยางไร ฯ
สัจจะ ๔ มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนเครื่องตรัสรูดวยอาการ ๑๖ คือ
สภาพแหงทุกขเปนสภาพบีบคั้น ... เปนสภาพแปรปรวนเปนสภาพเครื่องตรัสรู สภาพแหงสมุทัย
เปนสภาพประมวลมา ... เปนสภาพกังวลเปนสภาพเครื่องตรัสรู สภาพแหงนิโรธเปนทีส่ ลัดออก ...
เปนอมตะ เปนสภาพเครื่องตรัสรู สภาพแหงมรรคเปนเครื่องนําออก ... เปนใหญ เปนสภาพ
เครื่องตรัสรู สัจจะ ๔ ทานสงเคราะหดว ยญาณเดียว ดวยความเปนเครื่องตรัสรูดวยอาการ ๑๖ นี้
สัจจะใดทานสงเคราะหเปนหนึ่ง สัจจะนัน้ เปนหนึ่ง บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหนึง่ ดวยญาณเดียว
เพราะเหตุนั้น สัจจะ ๔ จึงมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว ฯ
[๕๕๐] สัจจะมีลักษณะเทาไร สัจจะมีลักษณะ ๒ คือสังขตลักษณะ ๑ อสังขต
ลักษณะ ๑ สัจจะมีลักษณะ ๒ นี้ ฯ
สัจจะมีลกั ษณะเทาไร สัจจะมีลักษณะ ๖ คือ สัจจะที่ปจจัยปรุงแตง มีความเกิด
ปรากฏ ๑ ความเสื่อมปรากฏ ๑ เมื่อยังตั้งอยูค วามแปรปรากฏ ๑สัจจะที่ปจ จัยไมปรุงแตง ความเกิด
ไมปรากฏ ๑ ความเสื่อมไมปรากฏ ๑ เมื่อยังตั้งอยูความแปรไมปรากฏ ๑ สัจจะมีลักษณะ ๖ นี้ ฯ
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สัจจะมีลกั ษณะเทาไร สัจจะมีลักษณะ ๑๒ คือ ทุกขสัจ มีความเกิดขึ้นปรากฏ ๑
ความเสื่อมปรากฏ ๑ เมื่อยังตั้งอยูความแปรปรากฏ ๑สมุทัยสัจมีความเกิดขึ้นปรากฏ ๑ ความ
เสื่อมปรากฏ ๑ เมื่อยังตั้งอยูค วามแปรปรากฏ ๑ มรรคสัจมีความเกิดขึน้ ปรากฏ ๑ ความเสื่อม
ปรากฏ ๑ เมื่อยังตั้งอยูความแปรปรากฏ ๑ นิโรธสัจ ความเกิดไมปรากฏ ๑ ความเสื่อมไมปรากฏ ๑
เมื่อยังตั้งอยูความแปรไมปรากฏ ๑ สัจจะมีลักษณะ ๑๒ นี้ ฯ
[๕๕๑] สัจจะ ๔ เปนกุศลเทาไร เปนอกุศลเทาไร เปนอัพยากฤตเทาไร ฯ
สมุทัยสัจเปนอกุศล มรรคสัจเปนกุศล นิโรธสัจเปนอัพยากฤต ทุกขสัจ เปนกุศลก็มี
เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี สัจจะ ๓ นี้ทานสงเคราะหดว ยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะห
ดวยสัจจะ ๓ ดวยสามารถแหงวัตถุโดยปริยาย ฯ
คําวา พึงมี คือ ก็พึงมีอยางไร ฯ
ทุกขสัจเปนอกุศล สมุทัยสัจเปนอกุศล สัจจะ ๒ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๑
สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดว ยสัจจะ ๒ ดวยความเปนอกุศลพึงมีอยางนี้ ทุกขสัจเปนกุศล มรรคสัจ
เปนกุศล สัจจะ ๒ ทานสงเคราะหดว ยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดวยสัจจะ ๒ ดวย
ความเปนกุศล พึงมีอยางนี้ ทุกขสัจเปนอัพยากฤต นิโรธสัจเปนอัพยากฤต สัจจะ ๒ ทานสงเคราะห
ดวยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดว ยสัจจะ ๒ ดวยความเปนอัพยากฤต พึงมีอยางนี้
สัจจะ ๓ ทานสงเคราะหดว ยสัจจะ ๑ สัจจะ ๑ ทานสงเคราะหดว ยสัจจะ ๑ ดวยสามารถแหง
วัตถุ โดยปริยาย ฯ
[๕๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู เมื่อเราเปนโพธิสัตวยังมิไดตรัสรู ไดมี
ความคิดวา อะไรหนอแลเปนคุณ เปนโทษ เปนอุบายเครื่องสลัดออก แหงรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ดูกรภิกษุทงั้ หลายเรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา สุข โสมนัส อาศัยรูปเกิดขึ้น
นี้เปนคุณแหงรูป ความกําจัดฉันทราคะ ความละฉันทราคะในรูป นีเ้ ปนอุบายเครื่องสลัดออกแหง
รูป ... สุขโสมนัส อาศัยวิญญาณเกิดขึน้ นีเ้ ปนคุณแหงวิญญาณ วิญญาณไมเทีย่ ง เปนทุกข มี
ความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวิญญาณความกําจัดฉันทราคะ ความละฉันทราคะใน
วิญญาณ นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ ฯ
[๕๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรทู ั่วถึงซึ่งคุณโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความ
เปนโทษ และซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกโดยเปนอุบายเครื่องสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ นี้
ตามความเปนจริง เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณวาไดตรัสรูซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก
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พรอมทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
เพียงนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตเมื่อใด เราไดรูทั่วถึงซึ่งคุณโดยความเปนคุณซึ่งโทษโดยความ
เปนโทษ และซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกโดยเปนอุบายเครื่องสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ นี้
ตามความจริง เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวาไดตรัสรูซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลกในหมูสตั วพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แล ญาณทัสนะ
เกิดขึ้นแกเราวา เจโตวิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้มีในที่สดุ บัดนี้ความเกิดอีกมิไดมี ฯ
[๕๕๔] การแทงตลอดดวยการละวา สุข โสมนัส อาศัยรูปเกิดขึน้ นี้เปนคุณแหง
รูป ดังนี้ เปนสมุทัยสัจ การแทงตลอดดวยการกําหนดรูวา รูปไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงรูป ดังนี้เปนทุกขสัจ การแทงตลอดดวยการทําใหแจงวา การ
กําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในรูป นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป ดังนี้ เปนนิโรธสัจ
การแทงตลอดดวยภาวนา คือ ทิฐิ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ สติ สมาธิ
ในฐานะทั้ง ๓ นี้ เปนมรรคสัจ การแทงตลอดดวยการละวา สุขโสมนัส อาศัยเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เกิดขึ้น นี้เปนคุณแหงวิญญาณ ดังนี้ เปนสมุทัยสัจ การแทงตลอดดวยการ
กําหนดรูวา วิญญาณไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวิญญาณ
ดังนี้เปนทุกขสัจ การแทงตลอดดวยทําใหแจงวา การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในวิญญาณ
นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ ดังนี้ เปนนิโรธสัจการแทงตลอดดวยภาวนา คือ ทิฐิ
สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะสติ สมาธิ ในฐานะทั้ง ๓ นี้ เปนมรรคสัจ ฯ
[๕๕๕] สัจจะดวยอาการเทาไร ฯ
สัจจะดวยอาการ ๓ คือ ดวยความแสวงหา ๑ ดวยความกําหนด ๑ ดวยความแทง
ตลอด ๑ ฯ
สัจจะดวยความแสวงหาอยางไร ฯ
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ชราและมรณะมีอะไรเปนเหตุ มีอะไร เปนสมุทัย
มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ฯ
สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา ชราและมรณะมีชาติเปนเหตุ มีชาติเปนสมุทัย มี
ชาติเปนกําเนิด มีชาติเปนแดนเกิด ญาณยอมรูชัดซึ่งชราและมรณะเหตุเกิดแหงชราและมรณะ
ความดับแหงชราและมรณะ และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงชราและมรณะ สัจจะดวยความ
แทงตลอดอยางนี้ ฯ
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สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ชาติมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ
ดวยความกําหนดอยางนี้วา ชาติมีภพเปนเหตุ ... มีภพเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่งชาติ เหตุเกิดแหง
ชาติ ความดับแหงชาติ และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงชาติ สัจจะดวยความแทงตลอด
อยางนี้ ฯ
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ภพมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ
ดวยความกําหนดอยางนี้วา ภพมีอุปาทานเปนเหตุ ...มีอปุ าทานเปนแดนเกิด ญาณรูชดั ซึ่งภพ เหตุ
เกิดแหงภพ ความดับแหงภพและขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงภพ สัจจะดวยความแทง
ตลอดอยางนี้ ฯ
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา อุปาทานมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด
สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ ...มีตัณหาเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่ง
อุปาทาน เหตุเกิดแหงอุปาทาน ความดับแหงอุปาทาน และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหง
อุปาทาน สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้ ฯ
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ตัณหามีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ
ดวยความกําหนดอยางนี้วา ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ ...มีเวทนาเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่งตัณหา
เหตุเกิดแหงตัณหา ความดับแหงตัณหา และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงตัณหา สัจจะดวย
ความแทงตลอดอยางนี้ ฯ
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา เวทนามีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ
ดวยความกําหนดอยางนี้วา เวทนามีผัสสะเปนเหตุ ...มีผสั สะเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่งเวทนา
เหตุเกิดแหงเวทนา ความดับแหงเวทนา และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนา สัจจะดวย
ความแทงตลอดอยางนี้ ฯ
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา ผัสสะมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ
ดวยความกําหนดอยางนี้วา ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ... มีสฬายตนะเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่ง
ผัสสะ เหตุเกิดแหงผัสสะ ความดับแหงผัสสะ และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงผัสสะ
สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้ ฯ
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา สฬายตนะมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด
สัจจะดวยความกําหนดอยางนี้วา สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ ...มีนามรูปเปนแดนเกิด ญาณรูชัด
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ซึ่งสฬายตนะ เหตุเกิดสฬายตนะ ความดับสฬายตนะ และขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสฬายตนะ
สัจจะดวยความแทงตลอดอยางนี้ ฯ
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา นามรูปมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ
ดวยความกําหนดอยางนี้วา นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ ...มีวิญญาณเปนแดนเกิด ญาณรูชัดซึ่งนามรูป
เหตุเกิดนามรูป ความดับนามรูปและขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับนามรูป สัจจะดวยความแทง
ตลอดอยางนี้ ฯ
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา วิญญาณมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ
ดวยความกําหนัดอยางนี้วา วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ ...มีสังขารเปนแดนเกิด ญาณรูชดั ซึ่งวิญญาณ
เหตุเกิดวิญญาณ ความดับวิญญาณและขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับวิญญาณ สัจจะดวยความ
แทงตลอดอยางนี้ ฯ
สัจจะดวยความแสวงหาอยางนี้วา สังขารมีอะไรเปนเหตุ ... มีอะไรเปนแดนเกิด สัจจะ
ดวยความกําหนดอยางนี้วา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ ...มีอวิชชาเปนแดนเกิด ญาณรูชดั ซึ่งสังขาร
เหตุเกิดสังขาร ความดับสังขารและขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสังขาร สัจจะดวยความแทง
ตลอดอยางนี้ ฯ
[๕๕๖] ชราและมรณะเปนทุกขสัจ ชาติเปนสมุทัยสัจ ความสลัดชรามรณะและชาติ
แมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจชาติเปนทุกขสัจ ภพเปนสมุทยั สัจ การ
สลัดชาติและภพแมทั้งสองเปนนิโรธสัจการรูจักความดับเปนมรรคสัจ อุปาทานเปนทุกขสัจ ตัณหา
เปนสมุทัยสัจการสลัดอุปาทานและตัณหาแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ
ตัณหาเปนทุกขสัจ เวทนาเปนสมุทัยสัจ การสลัดตัณหาและเวทนาแมทงั้ สองเปนนิโรธสัจ การรู
จักความดับเปนมรรคสัจ เวทนาเปนทุกขสัจ ผัสสะเปนสมุทัยสัจ การสลัดเวทนาและผัสสะแม
ทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ ผัสสะเปนทุกขสัจ สฬายตนะเปนสมุทัยสัจ
การสลัดผัสสะและสฬายตนะแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ สฬายตนะ
เปนทุกขสัจ นามรูปเปนสมุทัยสัจ การสลัดสฬายตนะและนามรูปแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรู
จักความดับเปนมรรคสัจ นามรูปเปนทุกขสัจ วิญญาณเปนสมุทัยสัจ การสลัดนามรูปและวิญญาณ
แมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ วิญญาณเปนทุกขสัจ สังขารเปนสมุทัยสัจ
การสลัดวิญญาณและสังขารแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ สังขารเปน
ทุกขสัจ อวิชชาเปนสมุทัยสัจ การสลัดสังขารและอวิชชาแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 264
ดับเปนมรรคสัจ ชรามรณะเปนทุกขสัจ ชาติเปนทุกขสัจก็มี เปนสมุทัยสัจก็มี การสลัดชรามรณะ
และชาติแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ ชาติเปนทุกขสัจ ภพเปนทุกขสัจ
ก็มี เปนสมุทัยสัจก็มีการสลัดชาติและภพแมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ
ฯลฯสังขารเปนทุกขสัจ อวิชชาเปนทุกขสัจก็มี เปนสมุทัยสัจก็มี การสลัดสังขารและอวิชชา
แมทั้งสองเปนนิโรธสัจ การรูจักความดับเปนมรรคสัจ ฉะนี้แล ฯ
จบสัจจกถา
จบภาณวาร ฯ
______
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ยุคนัทธวรรค โพชฌงคกถา
สาวัตถีนิทาน
[๕๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ สติ
สัมโพชฌงค ๑ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ๑ วิริยสัมโพชฌงค ๑ ปติสัมโพชงฌงค ๑ ปสสัทธิสัม
โพชฌงค ๑ สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗
ประการนี้แล ฯ
คําวา โพชฺฌงฺคา ความวา ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวากระไร
ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาเปนไปในความตรัสรู วายอมตรัสรู วาตรัสรูตาม วา
ตรัสรูเฉพาะ วาตรัสรูพรอม ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรู เพราะอรรถวาตรัสรูตาม
เพราะอรรถวาตรัสรูเฉพาะ เพราะอรรถวาตรัสรูพรอม ชื่อวาโพชฌฺงค เพราะอรรถวาใหตรัสรู วา
ใหตรัสรูตาม วาใหตรัสรูเฉพาะ วาใหตรัสรูพรอม ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาใหตรัสรู
เพราะอรรถวาใหตรัสรูตาม เพราะอรรถวาใหตรัสรูพรอม ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาเปนไปใน
ธรรมฝายตรัสรู เพราะอรรถวาเปนไปในธรรมฝายตรัสรูตาม เพราะอรรถวาเปนไปในฝาย
ธรรมเครื่องตรัสรูเฉพาะ เพราะอรรถวาเปนไปในธรรมฝายเครื่องตรัสรูพรอม ชื่อวาโพชฌงค เพราะ
อรรถวาเปนเหตุใหไดความตรัสรู เพราะอรรถวาปลูกความตรัสรู เพราะอรรถวาบํารุงความ
ตรัสรู เพราะอรรถวาใหถึงความตรัสรู เพราะอรรถวาใหถึงพรอมความตรัสรู ฯ
[๕๕๘] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาเปนมูล เพราะอรรถวาประพฤติตามอรรถที่เปน
มูล เพราะอรรถวากําหนดธรรมที่เปนมูล เพราะอรรถวามีธรรมอันเปนมูลเปนบริวาร เพราะอรรถวา
มีธรรมอันเปนมูลบริบูรณ เพราะอรรถวามีธรรมอันเปนมูลแกกลา เพราะอรรถวาแตกฉานในธรรม
อันเปนมูล เพราะอรรถวาใหถึงความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญ
ในความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความ
แตกฉานในธรรมอันเปนมูล เพราะอรรถวาเปนเหตุ เพราะอรรถวาประพฤติตามเหตุ ... เพราะ
อรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในเหตุชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญ
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ในความแตกฉานในเหตุ เพราะอรรถวาเปนปจจัย เพราะอรรถวาประพฤติตามปจจัย ... เพราะ
อรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในปจจัย ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญ
ในความแตกฉานในปจจัย เพราะอรรถวาหมดจด เพราะอรรถวาประพฤติหมดจด ... เพราะอรรถวา
เจริญความชํานาญในความแตกฉานในความหมดจด ชือ่ วาโพชฌงคแมของบุคคลผูถึงความชํานาญ
ในความแตกฉานในความหมดจด เพราะอรรถวาไมมีโทษ เพราะอรรถวาประพฤติไมมีโทษ ...
เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความไมมีโทษ ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผู
ถึงความชํานาญในความแตกฉานในความไมมีโทษ เพราะอรรถวาเปนเนกขัมมะเพราะอรรถวา
ประพฤติเนกขัมมะ ... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในเนกขัมมะ ชื่อวาโพชฌงค
แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในเนกขัมมะ เพราะอรรถวาหลุดพน เพราะอรรถวา
ประพฤติหลุดพน ...เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความหลุดพน ชื่อวา
โพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในความหลุดพน เพราะอรรถวาไมมี
อาสวะ เพราะอรรถวาประพฤติไมมีอาสวะ ... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานใน
ความไมมีอาสวะ ชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในความไมมี
อาสวะ เพราะอรรถวาเปนวิเวก เพราะอรรถวาประพฤติวเิ วก ... เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญ
ในความแตกฉานในวิเวกชื่อวาโพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในวิเวก
เพราะอรรถวาปลอยวาง เพราะอรรถวาประพฤติปลอยวาง เพราะอรรถวากําหนดความปลอยวาง
เพราะอรรถวามีความปลอยวางเปนบริวาร เพราะอรรถวามีความปลอยวางบริบูรณ เพราะอรรถวามี
ความปลอยวางแกกลา เพราะอรรถวาแตกฉานในความปลอยวาง เพราะอรรถวาใหถึงความแตกฉาน
ในความปลอยวาง เพราะอรรถวาเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความปลอยวาง ชื่อวา
โพชฌงค แมของบุคคลผูถึงความชํานาญในความแตกฉานในความปลอยวาง ฯ
[๕๕๙] ชือ่ วาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพอันเปนมูล วาตรัสรูสภาพอันเปน
เหตุ วาตรัสรูสภาพอันเปนปจจัย วาตรัสรูสภาพอันหมดจด วาตรัสรูสภาพอันไมมีโทษ วาตรัสรู
สภาพอันเปนเนกขัมมะ วาตรัสรูสภาพวิมุติวาตรัสรูสภาพไมมีอาสวะ วาตรัสรูสภาพวิเวก วาตรัสรู
สภาพปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความประพฤติธรรมอันเปนมูล วาตรัสรูสภาพความประพฤติ
ธรรมอันเปนเหตุ วาตรัสรูสภาพความประพฤติธรรมอันเปนปจจัย วาตรัสรูสภาพความประพฤติ
หมดจด วาตรัสรูสภาพความประพฤติไมมีโทษ วาตรัสรูสภาพความประพฤติเนกขัมมะ วาตรัสรู
สภาพความประพฤติวิมุติ วาตรัสรูสภาพความประพฤติไมมีอาสวะ วาตรัสรูสภาพความประพฤติ
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วิเวก วาตรัสรูสภาพความประพฤติปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความกําหนดธรรมอันเปนมูล ฯลฯ
วาตรัสรูสภาพความกําหนดปลอยวาง วาตรัสรูสภาพธรรมอันเปนมูลเปนบริวาร ฯลฯ วาตรัสรู
สภาพมีความปลอยวางเปนบริวาร วาตรัสรูสภาพมีธรรมอันเปนมูลบริบูรณฯลฯ วาตรัสรูสภาพมี
ความปลอยวางบริบูรณ วาตรัสรูสภาพธรรมอันเปนมูลแกกลา ฯลฯ วาตรัสรูธรรมอันมีความ
ปลอยวางแกกลา วาตรัสรูสภาพความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล ฯลฯ วาตรัสรูสภาพความแตกฉาน
ในความปลอยวาง วาตรัสรูสภาพอันใหถึงความแตกฉานในธรรมอันเปนมูล ฯลฯ วาตรัสรูสภาพอัน
ใหถึงความแตกฉานในความปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความเจริญความชํานาญในความแตกฉาน
ในธรรมอันเปนมูล ฯลฯ วาตรัสรูสภาพความเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความ
ปลอยวาง ฯลฯ ฯ
[๕๖๐] ชือ่ วาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพความกําหนด วาตรัสรูสภาพบริวาร
ฯลฯ วาตรัสรูสภาพบริบูรณ วาตรัสรูสภาพแหงจิตมีอารมณเดียว วาตรัสรูสภาพความไมฟุงซาน
วาตรัสรูสภาพประคองไว วาตรัสรูสภาพความไมแพรไป วาตรัสรูสภาพความไมขุนมัว วาตรัสรู
สภาพไมมีกิเลสเครื่องหวั่นไหว วาตรัสรูสภาพตั้งอยูแ หงจิต ดวยสามารถความปรากฏโดยความมี
อารมณเดียว วาตรัสรูสภาพอารมณ วาตรัสรูสภาพโคจร วาตรัสรูสภาพละ วาตรัสรูสภาพสละ
วาตรัสรูสภาพการออกไป วาตรัสรูสภาพความหลีกไป วาตรัสรูสภาพละเอียด วาตรัสรูสภาพ
ประณีต วาตรัสรูสภาพหลุดพน วาตรัสรูสภาพไมมีอาสวะ วาตรัสรูสภาพการขามไป วาตรัสรู
สภาพนิพพานอันไมมีนิมิตร วาตรัสรูสภาพนิพพานอันไมมีที่ตั้ง วาตรัสรูสภาพนิพพานอันวางเปลา
วาตรัสรูสภาพธรรมอันมีกิจเปนอันเดียวกัน วาตรัสรูสภาพธรรมอันไมลวงเกินกัน วาตรัสรูสภาพ
ธรรมที่เปนคูกัน วาตรัสรูสภาพธรรมเครื่องนําออก วาตรัสรูสภาพแหงเหตุ วาตรัสรูสภาพทัสนะ
วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนใหญ ฯ
[๕๖๑] ชือ่ วาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความไมฟุงซานแหงสมถะ วาตรัสรูความ
พิจารณาเห็นแหงวิปสนา วาตรัสรูความมีกิจเปนอันเดียวกันแหงสมถะและวิปสนา วาตรัสรู
ความไมลวงเกินกันแหงธรรมที่คูกัน วาตรัสรูความสมาทานสิกขา วาตรัสรูความเปนโคจรแหง
อารมณ วาตรัสรูความประคองจิตที่หดหูไว วาตรัสรูความขมจิตที่ฟุงซาน วาตรัสรูความวางเฉย
แหงจิตที่บริสทุ ธิ์ทั้งสองอยาง วาตรัสรูความบรรลุธรรมพิเศษ วาตรัสรูความแทงตลอดธรรมที่ยิ่ง
วาตรัสรูความตรัสรูสัจจะ วาตรัสรูความยังจิตใหตั้งอยูในนิโรธ ฯ
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[๕๖๒] ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความนอมใจเชื่อแหงสัทธินทรีย ฯลฯ
วาตรัสรูความเห็นแหงปญญินทรีย ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความไมหวัน่ ไหวไปในความ
เปนผูไมมีศรัทธาแหงสัทธาพละ ฯลฯ วาตรัสรูความไมหวั่นไหวไปในอวิชชาแหงปญญาพละ ชื่อ
วาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความตั้งมั่นแหงสติสัมโพชฌงค ฯลฯ วาตรัสรูความพิจารณาหา
ทางแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความเห็นชอบแหงสัมมาทิฐิ ฯลฯ
วาตรัสรูความไมฟุงซานแหงสัมมาสมาธิ ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความเปนใหญแหง
อินทรีย วาตรัสรูความไมหวัน่ ไหวแหงพละ วาตรัสรูความนําออกแหงโพชฌงค วาตรัสรูความ
เปนเหตุแหงมรรค วาตรัสรูความตั้งมั่นแหงสติปฏฐาน วาตรัสรูความตั้งไวแหงสัมมัปปธาน วา
ตรัสรูความใหสําเร็จแหงอิทธิบาท วาตรัสรูความเปนธรรมแทแหงสัจจะ วาตรัสรูความระงับแหง
ประโยค วาตรัสรูความทําใหแจงแหงผล วาตรัสรูความตรึกแหงวิตก วาตรัสรูความตรองแหงวิจาร
วาตรัสรูความแผซานแหงปติ วาตรัสรูความไหลไปแหงสุข วาตรัสรูความมีอารมณเดียวแหงจิต ฯ
[๕๖๓] ชือ่ วาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพความนึก วาตรัสรูสภาพความรูแจง
วาตรัสรูสภาพความรูชัด วาตรัสรูสภาพความหมายรู วาตรัสรูสภาพสมาธิอันเปนธรรมเอกผุดขึ้น
วาตรัสรูสภาพที่ควรรูยิ่ง วาตรัสรูสภาพที่ควรกําหนดพิจารณา วาตรัสรูสภาพสละแหงปหานะ วา
ตรัสรูสภาพมีกิจเปนอันเดียวกันแหงภาวนา วาตรัสรูสภาพควรถูกตองแหงสัจฉิกิรยิ า วาตรัสรู
สภาพเปนกองแหงขันธ วาตรัสรูสภาพทรงไวแหงธาตุ วาตรัสรูสภาพเปนบอเกิดแหงอายตนะ
วาตรัสรูสภาพที่ปจจัยปรุงแตงแหงสังขตธรรม วาตรัสรูสภาพที่ปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรม ฯ
[๕๖๔] ชือ่ วาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพแหงจิต วาตรัสรูสภาพที่มีอยูใ น
ระหวางแหงจิต วาตรัสรูสภาพความออกแหงจิต วาตรัสรูสภาพความหลีกไปแหงจิต วาตรัสรู
สภาพเปนเหตุแหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนปจจัยแหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนที่ตั้งแหงจิต วาตรัสรู
สภาพเปนภูมแิ หงจิต วาตรัสรูสภาพเปนอารมณแหงจิต วาตรัสรูสภาพเปนโคจรแหงจิต วาตรัสรู
สภาพความประพฤติแหงจิต วาตรัสรูสภาพที่ดําเนินไปแหงจิต ฯ
[๕๖๕] ชือ่ วาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพความนึกในธรรมอยางเดียว วา
ตรัสรูสภาพความรูแจงในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความรูชัดในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู
สภาพความหมายรูในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพเปนสมาธิในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู
สภาพความแลนไปในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความผองใสในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู
สภาพความเพิกเฉยในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความหลุดพนในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู
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สภาพความเห็นวา นี้ละเอียดในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ทําเปนดุจยานในธรรมอยางเดียว
วาตรัสรูสภาพความตั้งขึ้นเนืองๆ ในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ทําใหเปนทีต่ ั้งในธรรมอยาง
เดียว วาตรัสรูส ภาพความตั้งขึ้นเนืองๆในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพกอในธรรมอยางเดียว
วาตรัสรูสภาพปรารภดวยดีในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่กําหนดในธรรมอยางเดียว วาตรัสรู
สภาพเปนบริวารในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพบริบูรณในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่
ประชุมลงในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพตั้งมั่นในธรรมอยางเดียววาตรัสรูสภาพเปนที่เสพใน
ธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพเจริญในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ทําใหมากในธรรมอยาง
เดียว วาตรัสรูส ภาพที่ขึ้นไปดีในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพหลุดพนดวยดีในธรรมอยางเดียว
วาตรัสรูสภาพตรัสรูในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพตรัสรูตามในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพ
ตรัสรูเฉพาะในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพตรัสรูพรอมในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ให
ตรัสรูในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ใหตรัสรูตามในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ใหตรัสรู
เฉพาะในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพที่ใหตรัสรูพรอมในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพธรรมที่
เปนฝายธรรมเครื่องใหตรัสรูในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนฝายธรรมเครื่องใหตรัสรู
ตามในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนฝายธรรมเครื่องใหตรัสรูเฉพาะในธรรมอยางเดียว
วาตรัสรูสภาพธรรมที่เปนฝายธรรมเครื่องใหตรัสรูพรอมในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความ
สวางในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความสวางขึ้นในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความสวาง
ตามในธรรมอยางเดียววาตรัสรูสภาพความสวางเฉพาะในธรรมอยางเดียว วาตรัสรูสภาพความ
สวางพรอมในธรรมอยางเดียว ฯ
[๕๖๖] ชือ่ วาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสภาพที่เปนบาทแหงวิมังสา วาตรัสรู
สภาพดับ วาตรัสรูสภาพเผาผลาญ วาตรัสรูสภาพความรุง เรือง วาตรัสรูสภาพเครื่องใหกิเลสเรา
รอน วาตรัสรูสภาพธรรมที่ไมมีมลทิน วาตรัสรูสภาพธรรมที่ปราศจากมลทิน วาตรัสรูสภาพธรรม
ที่หามลทินมิได วาตรัสรูสภาพความสงบ วาตรัสรูสภาพเครื่องใหสงบ วาตรัสรูสภาพความสงัด
วาตรัสรูสภาพความประพฤติสงัด วาตรัสรูสภาพความสํารอกกิเลส วาตรัสรูสภาพความประพฤติ
สํารอกกิเลส วาตรัสรูสภาพความดับ วาตรัสรูสภาพความประพฤติความดับ วาตรัสรูสภาพความ
ปลอยวาง วาตรัสรูสภาพความประพฤติความปลอยวาง วาตรัสรูสภาพหลุดพน วาตรัสรูสภาพความ
ประพฤติหลุดพน วาตรัสรูสภาพฉันทะ วาตรัสรูสภาพที่เปนมูลแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพเปน
บาทแหงฉันทะวาตรัสรูสภาพที่เปนประธานแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพที่ใหสําเร็จแหงฉันทะ วา
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ตรัสรูสภาพนอมไปแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพประคองไวแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพตั้งมั่นแหงฉันทะ
วาตรัสรูสภาพไมฟุงซานแหงฉันทะ วาตรัสรูสภาพวิริยะฯลฯ วาตรัสรูสภาพจิต ฯลฯ วาตรัสรู
สภาพวิมังสา วาตรัสรูสภาพที่เปนมูลแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพที่เปนบาทแหงวิมังสา วาตรัสรู
สภาพที่เปนประธานแหงวิมงั สา วาตรัสรูสภาพที่ใหสําเร็จแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพนอมไปแหง
วิมังสา วาตรัสรูสภาพประคองไวแหงวิมังสา วาตรัสรูสภาพตั้งมั่นแหงวิมังสาวาตรัสรูสภาพไม
ฟุงซานแหงวิมังสา ฯ
[๕๖๗] ชือ่ วาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูความบีบคั้นแหงทุกข วาตรัสรูสภาพที่
ปจจัยปรุงแตงแหงทุกข วาตรัสรูสภาพที่ใหเดือดรอนแหงทุกขวาตรัสรูสภาพความแปรปรวน
แหงทุกข วาตรัสรูสภาพความประมวลมาแหงสมุทัย วาตรัสรูสภาพเปนเหตุแหงสมุทัย วาตรัสรู
สภาพที่ประกอบไวแหงสมุทัย วาตรัสรูสภาพพัวพันแหงสมุทัย วาตรัสรูสภาพที่สลัดออกแหง
ทุกขนิโรธ วาตรัสรูสภาพสงัดแหงทุกขนิโรธ วาตรัสรูสภาพที่ปจจัยไมปรุงแตงแหงทุกขนิโรธ วา
ตรัสรูสภาพเปนอมตะแหงทุกขนิโรธ วาตรัสรูสภาพที่นําออกแหงมรรค วาตรัสรูสภาพเปนเหตุ
แหงมรรค วาตรัสรูสภาพที่เห็นแหงมรรค วาตรัสรูสภาพความเปนใหญแหงมรรค วาตรัสรูสภาพ
ที่ถองแท วาตรัสรูสภาพเปนอนัตตา วาตรัสรูสภาพเปนของจริง วาตรัสรูสภาพแทงตลอด วา
ตรัสรูสภาพที่ควรรูยิ่ง วาตรัสรูสภาพที่ควรกําหนดรู วาตรัสรูสภาพเปนธรรม วาตรัสรูสภาพที่
เปนธาตุ วาตรัสรูสภาพที่ปรากฏ วาตรัสรูสภาพที่ควรทําใหแจง วาตรัสรูสภาพถูกตอง วาตรัสรู
สภาพตรัสรู วาตรัสรูเนกขัมมะ วาตรัสรูความไมพยาบาท วาตรัสรูอาโลกสัญญาวาตรัสรูความไม
ฟุงซาน วาตรัสรูกําหนดธรรม วาตรัสรูญาณ วาตรัสรูความปราโมทย วาตรัสรูปฐมญาณ ฯลฯ
วาตรัสรูอรหัตมรรค ฯ
[๕๖๘] ชือ่ วาโพชฌงค เพราะอรรถวาตรัสรูสัทธินทรียดวยความวานอมใจเชื่อ ฯลฯ
วาตรัสรูปญญินทรียดว ยความวาเห็นวาตรัสรูสัทธาพละดวยความไมหวั่นไหวไปในความไมมีศรัทธา
ฯลฯ วาตรัสรูปญญาพละดวยความวาไมหวั่นไหวไปในอวิชชา วาตรัสรูสติสัมโพชฌงคดวยความวา
ตั้งมั่น ฯลฯ วาตรัสรูอุเบกขาสัมโพชฌงคดวยความวาพิจารณาหาทาง วาตรัสรูสัมมาทิฐิดวยความ
วาเห็น ฯลฯวาตรัสรูสัมมาสมาธิดวยความวาไมฟุงซาน วาตรัสรูอินทรียดวยความวาเปนใหญ
วาตรัสรูพละดวยความวาไมหวั่นไหว วาตรัสรูสภาพนําออก วาตรัสรูมรรคดวยความวาเปนเหตุ วา
ตรัสรูสติปฏฐานดวยความวาตั้งมั่น วาตรัสรูสัมมัปปธานดวยความวาตั้งไว วาตรัสรูอิทธิบาท
ดวยความวาใหสําเร็จ วาตรัสรูสัจจะดวยความวาเปนของแท วาตรัสรูสมถะดวยความวาไมฟุงซาน
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วาตรัสรูวิปสนาดวยความวาพิจารณาเห็น วาตรัสรูสมถะและวิปสนาดวยความวามีกจิ เปนอัน
เดียวกัน วาตรัสรูธรรมที่เปนคูกันดวยความวาไมลวงเกินกัน วาตรัสรูสีลวิสุทธิดวยความวาสํารวม
วาตรัสรูจิตวิสทุ ธิดวยความวาไมฟุงซาน วาตรัสรูทิฐิวิสุทธิดวยความวาเห็น วาตรัสรูวิโมกขดวย
ความวาหลุดพน วาตรัสรูวิชชาดวยความวาแทงตลอด วาตรัสรูวิมุตติดวยความวาสละ วาตรัสรู
ขยญาณดวยความวาตัดขาด วาตรัสรูญาณในความไมเกิดขึ้นดวยความวาระงับ วาตรัสรูฉันทะดวย
ความวาเปนมูล วาตรัสรูมนสิการดวยความวาเปนสมุฏฐาน วาตรัสรูผัสสะดวยความวาเปนที่รวม
วาตรัสรูเวทนาดวยความวาเปนที่ประชุม วาตรัสรูสมาธิดวยความวาเปนประธาน วาตรัสรูสติดวย
ความวาเปนใหญ วาตรัสรูปญญาดวยความวาเปนธรรมยิ่งกวาธรรมนั้นๆ วาตรัสรูวมิ ุติดวยความวา
เปนสาระ วาตรัสรูนิพพานอันหยั่งลงในอมตะดวยความวาเปนที่สุด ฯ
________
สาวัตถีนิทาน
______
[๕๖๙] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย
โพชฌงค ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉนคือสติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกร
ทานผูมีอายุทั้งหลายโพชฌงค ๗ ประการนี้แล ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เรานั้นหวังจะอยูในเวลา
เชาดวยโพชฌงคใดๆ ในโพชฌงค ๗ ประการนี้ เราก็อยูใ นเวลาเชาดวยโพชฌงคนั้นๆ หวังจะอยู
ในเวลาเที่ยง ฯลฯ เวลาเย็นดวยโพชฌงคใดๆ เราก็อยูในเวลาเย็นดวยโพชฌงคนั้นๆ ดูกรทานผู
มีอายุทั้งหลาย ถาสติสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้ สติสัมโพชฌงคของเราก็ชื่อวาหาประมาณมิได
ชื่อวาเราปรารภแลวดวยดี เมือ่ เรากําลังเที่ยวไป ยอมรูชดั ซึ่งสติสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูว า ดํารงอยูถา
แมสติสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป เรายอมรูวา สติสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยนี้
ฯลฯ ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้ อุเบกขาสัมโพชฌงคของ
เราก็ชื่อวาหาประมาณมิได ชือ่ วาเราปรารภแลวดวยดี เมื่อเรากําลังเที่ยวไปยอมรูซึ่งอุเบกขาสัมโพช
ฌงคที่ดํารงอยูว า ดํารงอยูถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป เรายอมรูวา อุเบกขาสัม
โพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยนี้ ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตูเก็บผาของพระ
ราชา หรือของราชมหาอํามาตย เต็มดวยผาสีตางๆ พระราชาหรือราชมหาอํามาตยนั้น ประสงคจะ
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ใชผาคูใดในเวลาเชา ก็ใชผาคูนั้นนั่นแล ประสงคจะใชผา คูใดในเวลาเที่ยง ในเวลาเย็น ก็ใชผาคูนั้น
นั่นแล ฉันใด ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เราก็ฉันนั้นเหมือนกันแล หวังจะอยูในเวลาเชาดวย
โพชฌงคใดๆในโพชฌงค ๗ ประการนี้ ... ถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป เราก็รูวา
อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยนี้ ฯ
[๕๗๐] โพชฌงคในขอวา ถาสติสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนีน้ ั้นมีอยูอยางไร ฯ
นิโรธปรากฏอยูเพียงใด โพชฌงคในขอวา ถาสติสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนีน้ ั้น ก็
มีอยูเพียงนั้น เปรียบเหมือนเมื่อดวงประทีปที่ตามดวยน้าํ มันกําลังสวางอยู เปลวไฟมีเพียงใด แสง
ก็มีเพียงนั้น แสงมีเพียงใด เปลวไฟก็มีเพียงนั้น ฉันใด นิโรธปรากฏอยูเพียงใด โพชฌงคใน
ขอวา ถาสติสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนีน้ ั้น ก็มีอยูเพียงนั้น ฉันนัน้ ฯ
โพชฌงคในขอวา สติสมั โพชฌงคของเราก็ชื่อวาหาประมาณมิไดนั้น มีอยูอยางไร ฯ
กิเลสทั้งหลาย ปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวงเทียว สังขารอันใหเกิดในภพใหมมีประมาณ
นิโรธหาประมาณมิได เพราะความเปนอสังขตธรรม นิโรธยอมปรากฏเพียงใด โพชฌงคในขอวา
สติสัมโพชฌงคของเราก็ชื่อวาหาประมาณมิไดนั้นก็มีอยูเพียงนัน้ ฯ
โพชฌงคในขอวา สติสมั โพชฌงคชื่อวาเราปรารภแลวดวยดีนนั้ มีอยูอยางไร ฯ
กิเลสทั้งหลาย ปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวงเทียว สังขารอันใหเกิดในภพใหมไมเสมอ นิโรธ
มีความเสมอเปนธรรมดา เพราะความเปนธรรมละเอียด เพราะความเปนธรรมประณีต นิโรธยอม
ปรากฏเพียงใด โพชฌงคในขอวา สติสัมโพชฌงคชื่อวาเราปรารภแลวดวยดีนนั้ ก็มีอยูเพียงนั้น ฯ
[๕๗๑] เมื่อเราเที่ยวไป ยอมรูชัดซึ่งสติสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวาดํารงอยู ถาแมเคลื่อน
ไป เราก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยนี้ อยางไร สติสัมโพชฌงคยอม
ดํารงอยูดว ยอาการเทาไร ยอมเคลื่อนไปดวยอาการเทาไร สติสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูด วยอาการ ๘
ยอมเคลื่อนไปดวยอาการ ๘ ฯ
สติสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ เปนไฉน สติสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูด วย
ความนึกถึงนิพพานอันไมมคี วามเกิด ๑ ดวยความไมนกึ ถึงความเกิด ๑ ดวยความนึกถึงนิพพานอัน
ไมมีความเปนไป ๑ ดวยความไมนึกถึงความเปนไป ๑ ดวยความนึกถึงนิพพานอันไมมนี ิมิตร ๑ ดวย
ความไมนกึ ถึงนิมิตร ๑ดวยความนึกถึงนิโรธ ๑ ดวยความไมนึกถึงสังขาร ๑ สติสัมโพชฌงคยอม
ดํารงอยูดว ยอาการ ๘ นี้ ฯ
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สติสัมโพชฌงคยอมเคลื่อนไปดวยอาการ ๘ เปนไฉน สติสัมโพชฌงคยอมเคลื่อนไป
ดวยความนึกถึงความเกิด ๑ ดวยความไมนกึ ถึงนิพพานอันไมมีความเกิด ๑ ดวยความนึกถึงความ
เปนไป ๑ ดวยความไมนกึ ถึงนิพพานอันไมมีความเปนไป ๑ ดวยความนึกถึงนิมิตร ๑ ดวยความ
ไมนึกถึงนิพพานอันไมมีนิมติ ร ๑ ดวยความไมนึกถึงนิโรธ ๑ ดวยความนึกถึงสังขาร ๑ สติสัมโพช
ฌงคยอมเคลื่อนไปดวยอาการ ๘ นี้ เมื่อเรากําลังเที่ยวไป ยอมรูชัดซึ่งสติสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวา
ดํารงอยู ถาแมเคลื่อนไป เราก็รูชัดวา สติสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยนี้ อยางนี้ ฯลฯ ฯ
[๕๗๒] โพชฌงคในขอวา ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้นั้นมีอยูอยางไร
นิโรธปรากฏอยูเพียงใด โพชฌงคในขอวา ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเรามีอยูดังนี้นั้น
ก็มีเพียงนั้น เปรียบเหมือนดวงประทีปที่ตามดวยน้ํามันกําลังสวางอยู ... ฯ
โพชฌงคในขอวา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราก็ชื่อวาหาประมาณมิไดนั้น มีอยูอยางไร ... ฯ
โพชฌงคในขอวา อุเบกขาสัมโพชฌงคชื่อวาเราปรารภแลวดวยดีนั้นมีอยูอยางไร ... ฯ
เมื่อเราเที่ยวไป ยอมรูชดั ซึ่งอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวา ดํารงอยู ถาแมเคลื่อนไป
เราก็รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยนี้อยางไร อุเบกขาสัมโพชฌงคยอม
ดํารงอยูดว ยอาการเทาไร ยอมเคลื่อนไปดวยอาการเทาไร อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวย
อาการ ๘ ยอมเคลื่อนไปดวยอาการ ๘ ฯ
[๕๗๓] อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ เปนไฉน
อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมดํารงอยูดว ยความนึกถึงนิพพานอันไมมคี วามเกิดขึน้ ๑ ชื่อ
วาโพชฌงค เพราะความไมนึกถึงความเกิด ๑ เพราะอรรถวาตรัสรูความนอมไปแหงจิต วาตรัสรู
ความนําออกแหงจิต อุเบกขาสัมโพชฌงคดํารงไวซึ่งความสลัดออกแหงจิต ดวยความนึกถึงนิพพาน
อันไมมีความเปนไป ๑ดวยความไมนกึ ถึงความเปนไป ๑ ดวยความนึกถึงนิพพานอันไมมีนิมิตร ๑
ดวยความไมนกึ ถึงนิมิตร ๑ ดวยความนึกถึงนิโรธ ๑ ดวยความไมนกึ ถึงสังขาร ๑ อุเบกขาสัมโพช
ฌงคยอมดํารงอยูดวยอาการ ๘ นี้ ฯ
อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเคลื่อนไปดวยอาการ ๘ เปนไฉน
อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมเคลื่อนไปดวยความนึกถึงความเกิด ๑ ดวยความไมนกึ ถึง
นิพพานอันไมมีความเกิด ๑ ดวยความนึกถึงความเปนไป ๑ดวยความไมนึกถึงนิพพานอันไมมี
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ความเปนไป ๑ ดวยความนึกถึงนิมิตร ๑ ดวยความไมนกึ ถึงนิพพานอันไมมีนิมิตร ๑ ดวยความนึก
ถึงสังขาร ๑ ดวยความไมนกึ ถึงนิโรธ ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเคลื่อนไปดวยอาการ ๘ นี้ เมื่อ
เรากําลังเที่ยวไป ยอมรูชัดซึง่ อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ดํารงอยูวา ดํารงอยู ถาแมเคลื่อนไปเราก็รูวา
อุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไปเพราะปจจัยนี้ อยางนี้ ฯ
จบโพชฌงคกถา
______
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ยุคนัทธวรรค เมตตากถา
สาวัตถีนิทาน
[๕๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพแลวเจริญแลว ทํา
ใหมากแลว ทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนทีต่ ั้ง ตั้งไวเนืองๆอบรมแลว ปรารภดีแลว อานิสงส ๑๑
ประการเปนอันหวังได อานิสงส ๑๑ประการเปนไฉน คือ ผูเจริญเมตตายอมหลับเปนสุข ๑
ตื่นเปนสุข ๑ ไมฝนลามก ๑ ยอมเปนที่รักของมนุษย ๑ ยอมเปนที่รักของอมนุษย ๑ เทวดายอม
รักษา ๑ ไฟ ยาพิษ หรือศาตรายอมไมกล้ํากลาย ๑ จิตของผูเจริญเมตตาเปนสมาธิไดรวดเร็ว
๑ สีหนาของผูเจริญเมตตายอมผองใส ๑ ยอมไมหลงใหลกระทํากาละ ๑ เมื่อยังไมแทงตลอดธรรม
อันยิ่งยอมเขาถึงพรหมโลก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพแลว เจริญ
แลว ทําใหมากแลวทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ตั้งไวเนืองๆ อบรมแลว ปรารภดีแลว
อานิสงส ๑๑ ประการนี้เปนอันหวังได ฯ
[๕๗๕] เมตตาเจโตวิมตุ ติแผไปโดยไมเจาะจงก็มี แผไปโดยเจาะจงก็มี แผไปสูทศิ ทั้ง
หลายก็มี เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการเทาไรแผไปโดยเจาะจงดวยอาการเทาไร
แผไปสูทิศทั้งหลายดวยอาการเทาไร เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการ ๕ แผไปโดย
เจาะจงดวยอาการ ๗แผไปสูทิศทั้งหลายดวยอาการ ๑๐ ฯ
เมตตาเจโตวิมุตติแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการ ๕ เปนไฉน
เมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยไมเจาะจงวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียน
กัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด ปาณะทั้งปวง ฯลฯ ภูตทั้งปวงบุคคลทั้งปวง ผูที่นับ
เนื่องดวยอัตภาพทั้งปวง จงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกันไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด
เมตตาเจโตวิมตุ ิแผไปโดยไมเจาะจงดวยอาการ ๕ นี้ ฯ
เมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยเจาะจงดวยอาการ ๗ เปนไฉน
เมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยเจาะจงวา ขอหญิงทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวรไมเบียดเบียนกัน
ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด ชายทั้งปวง ฯลฯ อารยชนทั้งปวง อนารยชนทั้งปวง เทวดา
ทั้งปวง มนุษยทั้งปวง วินิปาติกสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทกุ ข รักษา
ตนอยูเปนสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยเจาะจงดวยอาการ ๗ นี้ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 276
[๕๗๖] เมตตาเจโตวิมตุ ิแผไปสูทิศทั้งหลายดวยอาการ ๑๐ เปนไฉน
เมตตาเจโตวิมุติแผไปสูทิศทั้งหลายวา ขอสัตวทั้งปวงในทิศบูรพาจงเปนผูไมมีเวร
ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด ขอสัตวทั้งปวงในทิศปจจิม ฯลฯ ขอสัตว
ทั้งปวงในทิศอุดร ขอสัตวทั้งปวงในทิศทักษิณขอสัตวทงั้ ปวงในทิศอาคเนย ขอสัตวทั้งปวงใน
ทิศพายัพ ขอสัตวทั้งปวงในทิศอีสาน ขอสัตวทั้งปวงในทิศหรดี ขอสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องลาง
ขอสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมที ุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด
ขอปาณะทั้งปวงในทิศบูรพา ฯลฯ ภูต บุคคล ผูที่นับเนื่องดวยอัตภาพหญิงทั้งปวง ชายทั้งปวง
อารยชนทั้งปวง อนารยชนทัง้ ปวง เทวดาทัง้ ปวงมนุษยทงั้ ปวง วินิปาติกสัตวทั้งปวง จงเปนผู
ไมมีเวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกขรักษาตนอยูเปนสุขเถิด วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศปจจิม
ฯลฯ วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศอุดร วินปิ าติกสัตวทั้งปวงในทิศทักษิณ วินิปาติกสัตวทั้งปวงใน
ทิศอาคเนย วินิปาติกสัตวทงั้ ปวงในทิศพายัพ วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศอีสานวินิปาติกสัตว
ทั้งปวงในทิศหรดี วินิปาติกสัตวทั้งปวง ในทิศเบื้องลาง วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน จง
เปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกขรกั ษาตนอยูเปนสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุติแผไปสูทิศ
ทั้งหลายดวยอาการ ๑๐ นี้เมตตาเจโตวิมุตแิ ผไปสูสัตวทงั้ ปวงดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวน
ความบีบคั้นไมบีบคั้นสัตวทงั้ ปวง ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆา สัตวทั้งปวง ๑ ดวยเวนการทําให
เดือดรอน ไมทําสัตวทั้งปวงใหเดือดรอน ๑ ดวยเวนความย่ํายี ไมย่ํายีสตั วทั้งปวง ๑ ดวยการ
เวนการเบียดเบียน ไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง ๑ ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร อยาไดมีเวร ๑
จงเปนผูมีสุข อยามีทุกข ๑ จงมีตนเปนสุข อยามีตนเปนทุกข ๑ จิตชื่อวาเมตตา เพราะรัก
ชื่อวาเจโต เพราะคิดถึงธรรมนั้น ชื่อวาวิมตุ ิเพราะพนจากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวง จิต
มีเมตตาดวย เปนเจโตวิมุตดิ ว ย เพราะฉะนัน้ จึงชื่อวาเมตตาเจโตวิมุติ ฯ
[๕๗๗] บุคคลผูเจริญเมตตายอมนอมใจไปดวยศรัทธา วาขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมี
เวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัทธินทรีย
ผูเจริญเมตตาประคองความเพียรวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปน
อันอบรมแลวดวยวิริยนิ ทรียผ ูเจริญเมตตาตั้งสติไวเปนมัน่ วา ขอสัตวทงั้ ปวงจงเปนผูไมมีเวร ...
ดังนี้เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสตินทรีย ผูเจริญเมตตาตั้งจิตไววา ขอสัตวทั้งปวงจง
เปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธินทรีย ผูเจริญเมตตาทราบชัด
ดวยปญญาวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ...ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวย
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ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโต
วิมุติดว ยอินทรีย ๕ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนภาวนาของเมตตาเจโตวิมตุ ิ บุคคล
ยอมเจริญเมตตาเจโตวิมุตดิ ว ยอินทรีย ๕ ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนพหุลกี รรมของ
เมตตาเจโตวิมตุ ิ บุคคลทําใหมากซึ่งเมตตาเจโตวิมุติดว ยอินทรีย ๕ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการ
นี้ เปนอลังการของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมประดับเมตตาเจโตวิมุตดิ ว ยอินทรีย ๕ ประการนี้
อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนบริขารของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมปรุงแตงเมตตาเจโตวิมุติดว ย
อินทรีย ๕ ประการนี้อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนบริวารของเมตตาเจโตวิมตุ ิ บุคคลยอมหอมลอม
เมตตาเจโตวิมตุ ิดีแลวดวยอินทรีย ๕ ประการนี้ อินทรีย ๕ ประการนี้ เปนอาเสวนะ เปนภาวนา
เปนพหุลีกรรม เปนอลังการ เปนบริขาร เปนบริวาร เปนความบริบูรณ เปนสหรคต เปนสหชาติ
เปนความเกี่ยวของ เปนสัมปยุต เปนความแลนไป เปนความผองใส เปนความตั้งอยูดี เปน
ความพนวิเศษ เปนความเห็นวา นี้ละเอียด ของเมตตาเจโตวิมุติ เมตตาเจโตวิมุติอันบุคคล
ทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ตั้งไวเนืองๆ สั่งสมแลว ปรารภดีแลว เจริญดีแลวอธิษฐาน
ดีแลว ดําเนินขึ้นไปดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลนั้นใหเกิด(ใหรงุ เรือง) ใหโชติชวง
ใหสวางไสว ฯ
[๕๗๘] ผูเจริญเมตตายอมไมหวัน่ ไหวไปในความไมมีศรัทธา ดวยมนสิการวา ขอ
สัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิดดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอัน
อบรมแลวดวยสัทธาพละ ผูเจริญเมตตายอมไมหวัน่ ไหวไปในความเกียจคราน ดวยมนสิการ วา
ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยวิรยิ พละ ผูเจริญ
เมตตายอมไมหวั่นไหวไปในความประมาท ดวยมนสิการวา ขอสัตวทงั้ ปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้
เมตตาเจโตวิมตุ ิเปนอันอบรมแลวดวยสติพละ ผูเจริญเมตตายอมไมหวัน่ ไหวไปในอุทธัจจะ ดวย
มนสิการวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ...ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธิ
พละ ผูเจริญเมตตายอมไมหวัน่ ไหวไปในอวิชชา ดวยมนสิการวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร
...ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยปญญาพละ พละ ๕ ประการนี้ เปนอาเสวนะของ
เมตตาเจโตวิมตุ ิ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดว ยพละ ๕ประการนี้ ... เมตตาเจโตวิมุติ อัน
บุคคลทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ตั้งตั้งไวเนืองๆสั่งสมแลว ปรารภดีแลว เจริญดีแลว ดําเนินขึ้น
ไปดีแลวอธิษฐานดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลนั้นใหเกิด ใหโชติชวงใหสวางไสว ฯ
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[๕๗๙] ผูเ จริญเมตตาตั้งสติไวมั่นวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง
มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสติสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาเลือก
เฟนดวยปญญาวา ขอสัตวทงั้ ปวงจงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลว
ดวยธรรมวิจยสัมโพชฌงคผูเจริญเมตตาประคองความเพียรไววา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร
ฯลฯ ดังนี้เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยวิริยสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาระงับความเรา
รอนวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยปติ
สัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาระงับความคิดชัว่ หยาบไววา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ ดังนี้
เมตตาเจโตวิมตุ ิเปนอันอบรมแลวดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ผูเจริญเมตตาตั้งจิตไววา ขอสัตวทั้ง
ปวงจงเปนผูไมมีเวรฯลฯ ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธิสัมโพชฌงค ผูเจริญ
เมตตายอมวางเฉยกิเลสทั้งหลายดวยญาณวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวรจงมีความปลอดโปรง
จงมีสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ ประการ
นี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุติบุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดว ยโพชฌงค ๗ ประการ
นี้ ... เมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ตั้งไวเนืองๆสั่งสมแลว
ปรารภดีแลว เจริญดีแลว อธิษฐานดีแลว ดําเนินขึ้นไปดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลนั้น
ใหเกิด ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ
[๕๘๐] ผูเ จริญเมตตายอมเห็นชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอด
โปรง มีสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาทิฐิ ผูเจริญเมตตายอมดําริ
โดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้เมตตาเจโตวิมุติ เปนอันอบรมแลวดวย
สัมมาสังกัปปะ ผูเจริญเมตตายอมกําหนดโดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้
เมตตาเจโตวิมตุ ิเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาวาจา ผูเจริญเมตตายอมตัง้ การงานไวโดยชอบวา ขอ
สัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมากัมมันตะ ผู
เจริญเมตตายอมชําระอาชีพใหขาวผองโดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตา
เจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาอาชีวะผูเจริญเมตตายอมประคองความเพียรไวโดยชอบวา
ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาวายามะ ผู
เจริญเมตตายอมตั้งสติไวโดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร ... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปน
อันอบรมแลวดวยสัมมาสติ ผูเจริญเมตตายอมตั้งไวโดยชอบวา ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร มี
ความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสมาธิ องค
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มรรค ๘ ประการนี้ เปนอาเสวนะของเจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดว ยองคมรรค
๘ ประการนีอ้ งคมรรค ๘ ประการนี้ เปนภาวนาของเมตตาเจโตวิมตุ ิ บุคคลยอมเจริญเมตตา
เจโตวิมุติดว ยองคมรรค ๘ ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนพหุลีกรรมของเมตตาเจโต
วิมุติ บุคคลยอมทําใหมากซึ่งเมตตาเจโตวิมตุ ิดวย องคมรรค ๘ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการ
นี้ เปนอลังการของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมประดับเมตตาเจโตวิมุตดิ ว ยองคมรรค ๘ ประการนี้
องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนบริขารของเมตตาเจโตวิมตุ ิ บุคคลยอมปรุงแตงเมตตาเจโตวิมุติดว ย
องคมรรค ๘ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนบริวารของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอม
หอมลอมเมตตาเจโตวิมุตดิ ว ยดีดวยองคมรรค ๘ ประการนี้ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนอาเสวนะ
เปนภาวนา เปนพลีหุกรรม เปนอลังการ เปนบริขาร เปนบริวาร เปนความบริบูรณ เปนสหรคต
เปนสหชาติ เปนความเกีย่ วของ เปนสัมปยุต เปนความแลนไป เปนความผองใส เปนความ
ตั้งอยูดว ยดี เปนความพนวิเศษ เปนความเห็นวานี้ละเอียดของเมตตาเจโตวิมตุ ิ อันบุคคลทําให
เปนดังยาน ทําใหเปนทีต่ ั้ง ตัง้ ไวเนืองๆสั่งสมแลว ปรารภดีแลว เจริญดีแลวอธิษฐานดีแลว
ดําเนินขึ้นไปดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลนั้นใหเกิด(ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ
[๕๘๑] เมตตาเจโตวิมตุ ิ แผไปดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวนความบีบคั้น ไม
บีบคั้น ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆา ๑ ดวยเวนการทําใหเดือดรอนไมทําใหเดือดรอน ๑ ดวยเวน
ความย่ํายี ไมยา่ํ ยี ๑ ดวยเวนการเบียดเบียนไมเบียดเบียน ๑ ซึ่งปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง
บุคคลทั้งปวง สัตวผูนับเนื่องดวยอัตภาพทั้งปวง หญิงทั้งปวง ชายทั้งปวง อารยชนทั้งปวง
อนารยชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวง มนุษยทั้งปวง วินิปาติกสัตวทั้งปวง ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงจง
เปนผูไมมีเวร อยามีเวรกันเถิด ๑ จงมีความสุข อยามีความทุกขเถิด ๑ จงมีตนเปนสุข อยามี
ตนเปนทุกขเถิด ๑ จิตชื่อวาเมตตา เพราะรักวินิปาติกสัตวทั้งปวงชื่อวาเจโต เพราะคิดถึงธรรม
นั้น ชื่อวาวิมุติ เพราะพนจากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวง จิตมีเมตตาดวยเปนเจโตวิมุติ
ดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลผูเจริญเมตตายอมนอมใจไปดวยศรัทธาวา
ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมตุ ิ
เปนอันอบรมแลวดวยสัทธินทรีย ฯลฯ ยอมใหเกิด (ใหรงุ เรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ
[๕๘๒] เมตตาเจโตวิมตุ ิแผไปดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวนความบีบคั้น ไม
บีบคั้น ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆา ๑ ดวยเวนการทําใหเดือดรอนไมทําใหเดือดรอน ๑ ดวยเวน
ความย่ํายี ไมยา่ํ ยี ๑ ดวยเวนการเบียดเบียนไมเบียดเบียน ๑ ซึ่งสัตวทั้งปวงในทิศบูรพา ใน
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ทิศปจจิม ในทิศอุดร ในทิศทักษิณ ในทิศอาคเนย ในทิศพายัพ ในทิศอีสาน ในทิศหรดี ใน
ทิศเบื้องต่ําในทิศเบื้องบน ขอสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเปนผูไมมีเวร อยามีเวรกันเถิด ๑
จงมีความสุข อยามีความทุกขเถิด ๑ จงมีตนเปนสุข อยามีตนเปนทุกขเถิด ๑จิตชื่อวาเมตตา
เพราะรักสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน ชื่อวาเจโต เพราะคิดถึงธรรมนั้น ชื่อวาวิมุติ เพราะหลุดพน
จากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวงจิตมีเมตตาดวย เปนเจโตวิมุตดิ ว ย เพราะฉะนัน้ จึง
ชื่อวาเมตตาเจโตวิมุติบุคคลผูเจริญเมตตา ยอมนอมใจไปดวยศรัทธาวา ขอสัตวทั้งปวงในทิศ
เบื้องบนจงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรม
แลวดวยสัทธินทรีย ฯลฯ ยอมใหเกิด (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวงใหสวางไสว ฯ
[๕๘๓] เมตตาเจโตวิมตุ ิแผไปดวยอาการ ๘ นี้ คือ ดวยการเวนความบีบคั้น ไมบบี
คั้น ๑ ดวยเวนการฆา ไมฆา ๑ ดวยเวนการทําใหเดือดรอนไมทําใหเดือดรอน ๑ ดวยเวน
ความย่ํายี ไมยา่ํ ยี ๑ ดวยเวนการเบียดเบียนไมเบียดเบียน ๑ ซึ่งปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง
บุคคลทั้งปวง สัตวผูนับเนื่องดวยอัตภาพทั้งปวง หญิงทั้งปวง ชายทั้งปวง อารยชนทั้งปวง
อนารยชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวง มนุษยทั้งปวง วินิปาติกสัตวทั้งปวง ในทิศบูรพา ในทิศปจจิม
ในทิศอุดร ในทิศทักษิณ ในทิศอาคเนย ในทิศพายัพ ในทิศอีสาน ในทิศหรดี ในทิศเบือ้ งต่ํา
ในทิศเบื้องบน ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศบูรพา จงเปนผูไมมีเวร อยามีเวรกันเถิด ๑ จงมี
ความสุข อยามีความทุกขเถิด ๑ จงมีตนเปนสุข อยามีตนเปนทุกขเถิด ๑ จิตชื่อวาเมตตา เพราะ
รักวินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน ชือ่ วาเจโต เพราะคิดถึงธรรมนั้น ชื่อวาวิมุติเพราะพนจาก
พยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวง จิตมีเมตตาดวยเปนเจโตวิมุติดว ย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
เมตตาเจโตวิมตุ ิ ฯ
[๕๘๔] บุคคลผูเจริญเมตตา ยอมนอมใจไปดวยศรัทธาวาขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศ
เบื้องบน จงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิดดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอัน
อบรมแลวดวยสัทธินทรีย ผูเจริญเมตตาประคองความเพียรไววา ขอวินปิ าติกสัตวทั้งปวงในทิศ
เบื้องบน จงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอัน
อบรมแลวดวยวิริยินทรีย ผูเจริญเมตตาตั้งสติไวมั่น ฯลฯ เมตตาเจโตวิมตุ ิเปนอันอบรมแลวดวย
สตินทรีย ผูเจริญเมตตาตั้งจิตมั่น ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธินทรีย ผู
เจริญเมตตารูชัดดวยปญญา ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยปญญินทรีย อินทรีย ๕
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ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดว ยอินทรีย ๕
ประการนี้ ฯลฯ ยอมใหเกิด (ใหรุงเรือง) ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ
[๕๘๕] ผูเจริญเมตตาไมหวั่นไหวไปในความเปนผูไ มมีศรัทธา ดวยมนสิการวา ขอ
วินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้
เมตตาเจโตวิมตุ ิเปนอันอบรมแลวดวยสัทธาพละ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหวั่นไหวไปในความเกียจ
คราน เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยวิริยพละ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหวัน่ ไหวไปในความ
ประมาท เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสติพละ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหวั่นไหวไปใน
อุทธัจจะ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสมาธิพละฯลฯ ผูเจริญเมตตาไมหวั่นไหวไปใน
อวิชชา เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยปญญาพละ พละ ๕ ประการนี้ เปนอาเสวนะของ
เมตตาเจโตวิมตุ ิ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดว ยพละ ๕ ประการนี้ ฯลฯ ยอมใหเกิด (ให
รุงเรือง)ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ
[๕๘๖] ผูเ จริญเมตตาตั้งสติไวมั่นวา ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเปนผู
ไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสติ
สัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาเลือกเฟนดวยปญญา เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวย
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯผูเจริญเมตตาประคองความเพียรไว เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรม
แลวดวยวิริยสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาระงับความเรารอนไว เมตตาเจโตวิมุติเปนอัน
อบรมแลวดวยปติสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาระงับความชั่วหยาบไวเมตตาเจโตวิมุติเปน
อันอบรมแลวดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาตั้งจิตไวมนั่ เมตตาเจโตวิมตุ ิเปนอัน
อบรมแลวดวยสมาธิสัมโพชฌงค ฯลฯ ผูเจริญเมตตาวางเฉยกิเลสทั้งปวงดวยญาณ เมตตาเจโต
วิมุติเปนอันอบรมแลวดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตา
เจโตวิมุติบุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุตดิ ว ยโพชฌงค ๗ ประการนี้ ฯลฯ ยอมใหเกิด(ใหรุงเรือง)
ใหโชติชวง ใหสวางไสว ฯ
[๕๘๗] ผูเจริญเมตตายอมเห็นโดยชอบวา ขอวินิปาติกสัตวทั้งปวงในทิศเบื้องบน จง
เปนผูไมมีเวร มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด ดังนี้เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวย
สัมมาทิฐิ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาดําริโดยชอบเมตตาเจโตวิมตุ ิเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสังกัปปะ
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ฯลฯ ผูเจริญเมตตากําหนดโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาวาจา ฯลฯ ผู
เจริญเมตตาตั้งการงานไวโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมากัมมันตะ ฯลฯผู
เจริญเมตตาชําระอาชีพใหผองแผวโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาอาชีวะ
ฯลฯ ผูเจริญเมตตาประคองความเพียรไวโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมา
วายามะ ฯลฯ ผูเจริญเมตตาตั้งสติไวโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสติ
ฯลฯ ผูเจริญเมตตาตั้งมั่นโดยชอบ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัมมาสมาธิ องคมรรค ๘
ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตาเจโตวิมุติดว ยองคมรรค ๘
ประการนี้ ฯลฯ องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนบริวารของเมตตาเจโตวิมตุ ิ บุคคลหอมลอมเมตตา
เจโตวิมุติดว ยองคมรรค ๘ ประการนี้องคมรรค ๘ ประการนี้ เปนอาเสวนะ เปนภาวนา เปน
พหุลีกรรม เปนอลังการเปนบริขาร เปนบริวาร เปนความบริบูรณ เปนสหรคต เปนสหชาติ
เปนความเกี่ยวของ เปนสัมปยุต เปนความแลนไป เปนความผองใส เปนความดํารงมั่น เปน
ความพนวิเศษ เปนความเห็นวา นี้ละเอียด ของเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลทําใหเปนดังยาน
ทําใหเปนทีต่ ั้ง ตั้งไวเนืองๆสั่งสมแลว ปรารภดีแลวเจริญดีแลว อธิษฐานดีแลว ดําเนินขึ้น
ไปดีแลว พนวิเศษแลว ยอมยังบุคคลนั้นใหเกิด (ใหรุงเรือง) ใหโชติชว ง ใหสวางไสว ฯ
จบเมตตากถา ฯ
______
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ยุคนัทธวรรค วิราคกถา
[๕๘๘] วิราคะเปนมรรค วิมุติเปนผล วิราคะเปนมรรคอยางไร ฯ
ในขณะโสดาปตติมรรค สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ยอมคลายจากมิจฉาทิฐิ จาก
กิเลสอันเปนไปตามมิจฉาทิฐินั้น จากขันธ และจากสรรพนิมิตภายนอกวิราคะ (มรรค) มีวิราคะ
(นิพพาน) เปนอารมณ มีวิราคะเปนโคจร เขามาประชุมในวิราคะ ตั้งอยูใ นวิราคะ ประดิษฐาน
อยูในวิราคะ วิราคะในคําวาวิราโค นี้มี ๒ คือ นิพพานเปนวิราคะ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะ
สัมมาทิฐิมีนิพพานเปนอารมณเปนวิราคะ ๑ เพราะฉะนัน้ มรรคจึงเปนวิราคะ องค ๗ ที่เปน
สหชาติ ยอมถึงความเปนวิราคะ เพราะฉะนัน้ วิราคะจึงเปนมรรคพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
และพระสาวก ยอมถึงนิพพานอันเปนทิศที่ไมเคยไปดวยมรรคนี้ เพราะฉะนัน้ อริยมรรคอันมี
องค ๘ นี้เทานัน้ จึงล้ําเลิศเปนประธาน สูงสุด และประเสริฐกวามรรคของสมณพราหมณเปนอัน
มากผูถือลัทธิอื่น เพราะฉะนั้น อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคทัง้ หลาย ฯ
สัมมาสังกัปปะดวยอรรถวาดําริ ยอมคลายจากมิจฉาสังกัปปะ สัมมาวาจาดวยอรรถวา
กําหนด ยอมคลายจากมิจฉาวาจา สัมมากัมมันตะดวยอรรถวาตั้งขึ้นดวยดี ยอมคลายจากมิจฉา
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะดวยอรรถวาชําระอาชีวะใหผองแผว ยอมคลายจากมิจฉาอาชีวะ สัมมา
วายามะดวยอรรถวาประคองไว ยอมคลายจากมิจฉาวายามะ สัมมาสติดวยอรรถวาตั้งมั่น ยอมคลาย
จากมิจฉาสติสัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากมิจฉาสมาธิ จากกิเลสที่เปนไป
ตามมิจฉาสังกัปปะเปนตนนัน้ จากขันธและสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวิราคะเปนอารมณ มี
วิราคะเปนโคจร เขามาประชุมในวิราคะ ตั้งอยูในวิราคะ ประดิษฐานอยูในวิราคะ วิราคะในคําวา
วิราโค นี้มี ๒ คือ นิพพาน เปนวิราคะ ๑ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะสัมมาสังกัปปะเปนตนนั้น มี
นิพพานเปนอารมณเปนวิราคะ ๑ เพราะฉะนั้น วิราคะจึงเปนมรรค องค ๗ ที่เปนสหชาติ ยอม
ถึงความเปนวิราคะ เพราะฉะนั้น มรรคจึงเปนวิราคะ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวก
ยอมไปถึงนิพพานอันเปนทิศที่ไมเคยไปดวยมรรคนี้ เพราะฉะนัน้ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น จึงล้ํา
เลิศ เปนประธาน สูงสุดและประเสริฐกวามรรคของสมณพราหมณเปนอันมาก ผูถือลัทธิอื่น เพราะ
ฉะนั้น อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย ฯ
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[๕๘๙] ในขณะสกทาคามิมรรค สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯสัมมาสมาธิดวย
อรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชนกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยสวน
หยาบๆคลายจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันธ และจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมี
วิราคะเปนอารมณ ฯลฯเพราะฉะนัน้ อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย ฯ
[๕๙๐] ในขณะอนาคามิมรรค สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถวา
ไมฟุงซาน ยอมคลายจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชนกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียดๆ
คลายจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธ และจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวิราคะ
เปนอารมณฯลฯ เพราะฉะนัน้ อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย ฯ
[๕๙๑] ในขณะอรหัตมรรค สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถ
วาไมฟุงซาน ยอมคลายจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะอวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย
อวิชชานุสัย คลายจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธและจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะ
มีวิราคะเปนอารมณมีวิราคะเปนโคจร เขามาประชุมในวิราคะ ตั้งอยูในวิราคะ ประดิษฐานอยูใ น
วิราคะ วิราคะในคําวา วิราโค นี้มี ๒ คือ นิพพานเปนวิราคะ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะ
สัมมาสมาธิมีนิพพานเปนอารมณ เปนวิราคะ ๑ เพราะฉะนั้นมรรคจึงเปนวิราคะ องค ๗ ที่เปนสหชาติ
ยอมถึงความเปนวิราคะ เพราะฉะนัน้ วิราคะจึงเปนมรรค พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และ
พระสาวก ยอมถึงนิพพานอันเปนทิศที่ไมเคยไปดวยมรรคนี้ เพราะฉะนั้น อริยมรรคมีองค ๘ นี้
เทานั้น จึงล้ําเลิศ เปนประธาน สูงสุด และประเสริฐกวามรรคของสมณพราหมณเปนอันมากผู
ถือลัทธิอื่น เพราะฉะนั้น อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคทั้งหลาย ฯ
[๕๙๒] สัมมาทิฐิเปนวิราคะเพราะความเห็น สัมมาสังกัปปะเปนวิราคะเพราะความ
ดําริ สัมมาวาจาเปนวิราคะเพราะความกําหนด สัมมากัมมันตะเปนวิราคะเพราะความตัง้ ขึ้นไวชอบ
สัมมาอาชีวะเปนวิราคะเพราะชําระอาชีวะใหผองแผว สัมมาวายามะเปนวิราคะเพราะประคองไว
สัมมาสติเปนวิราคะเพราะตั้งมั่น สัมมาสมาธิเปนวิราคะเพราะไมฟุงซาน สติสัมโพชฌงคเปนวิราคะ
เพราะตั้งมั่น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะเลือกเฟน วิรยิ สัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะ
ประคองไว ปติสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะแผซานไป ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะความ
สงบ สมาธิสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะความไมฟุงซาน อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนวิราคะเพราะความ
พิจารณาหาทาง สัทธาพละเปนวิราคะเพราะความไมหวัน่ ไหวไปในความไมมีศรัทธา วิริยพละเปน
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วิราคะเพราะความไมหวั่นไหวไปในความเกียจคราน สติพละเปนวิราคะเพราะความไมหวั่นไหวไปใน
ความประมาท สมาธิพละเปนวิราคะเพราะความไมหวั่นไหวไปในอุทธัจจะ ปญญาพละเปนวิราคะ
เพราะความไมหวั่นไหวไปในอวิชชา สัทธินทรียเปนวิราคะ เพราะความนอมใจเชื่อ วิริยินทรียเปน
วิราคะเพราะความประคองไว สตินทรียเปนวิราคะเพราะความตั้งมั่น สมาธินทรียเปนวิราคะเพราะ
ความไม ฟุงซาน ปญญินทรียเปนวิราคะเพราะความเห็น อินทรียเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนใหญ
พละเปนวิราคะเพราะอรรถวาไมหวัน่ ไหว โพชฌงคเปนวิราคะเพราะอรรถวานําออกไป มรรคเปน
วิราคะเพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนวิราคะเพราะอรรถวาตั้งมั่น สัมมัปปธานเปนวิราคะ
เพราะอรรถวาเริ่มตั้งไว อิทธิบาทเปนวิราคะเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนวิราคะเพราะอรรถวา
เปนของถองแทสมถะเปนวิราคะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนวิราคะเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น
สมถวิปสสนาเปนวิราคะเพราะอรรถวามีกจิ เปนอันเดียวกัน ธรรมที่คูกันเปนวิราคะเพราะอรรถวาไม
ลวงเกินกัน สีลวิสุทธิเปนวิราคะเพราะอรรถวาสํารวมจิตตวิสุทธิเปนวิราคะเพราะอรรถวาไมฟุงซาน
ทิฐิวิสุทธิเปนวิราคะเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนวิราคะเพราะอรรถวาพนวิเศษ วิชชาเปนวิราคะ
เพราะอรรถวาแทงตลอด วิมตุ ิเปนวิราคะเพราะอรรถวาสละ ขยญาณเปนวิราคะเพราะอรรถวาตัด
ขาด ฉันทะเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะ
เปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนที่รวม เวทนาเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนที่ประชุมลง สมาธิเปนวิราคะ
เพราะอรรถวาเปนประธาน สติเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญาเปนวิราคะเพราะอรรถวา
เปนธรรมที่ยิ่งกวาธรรมนั้นๆวิมุติเปนวิราคะเพราะอรรถวาเปนสารธรรม สัมมาทิฐิเปนมรรค
เพราะความเห็น สัมมาสังกัปปะเปนมรรคเพราะความดําริ ฯลฯ นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนมรรค
เพราะอรรถวาเปนที่สุด วิราคะเปนมรรคอยางนี้ ฯ
[๕๙๓] วิมุติเปนผลอยางไร ในขณะโสดาปตติผล สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น พน
จากมิจฉาทิฐิ พนจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาทิฐินั้น จากขันธและจากสรรพนิมิตภายนอก วิมุติ
มีวิมุติเปนอารมณ มีวิมุตเิ ปนโคจร เขามาประชุมในวิมุติ ตั้งอยูในวิมุติ ประดิษฐานอยูใน
วิมุติ วิมุตใิ นคําวา วิมุตฺตนิ ี้มี ๒ คือ นิพพาน เปนวิมุติ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะสัมมา
ทิฐิมีนิพพานเปนอารมณ เปนวิมุติ ๑ เพราะฉะนัน้ วิมุตจิ งึ เปนผล สัมมาสังกัปปะดวยอรรถ
วาดําริ พนจากมิจฉาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวาจาดวยอรรถวากําหนดพนจากมิจฉาวาจา ฯลฯสัมมา
กัมมันตะดวยอรรถวาตั้งไวดวยดี พนจากมิจฉากัมมันตะฯลฯ สัมมาอาชีวะดวยอรรถวาชําระอาชีพ
ใหผองแผว พนจากมิจฉาอาชีวะ ฯลฯสัมมาวายามะดวยอรรถวาประคองไว พนจากมิจฉาวายามะ
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ฯลฯ สัมมาสติดวยอรรถวาตัง้ มั่น พนจากมิจฉาสติ ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน พน
จากมิจฉาสมาธิ พนจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาสังกัปปะเปนตนนั้น จากขันธและจากสรรพนิมิตร
ภายนอก วิมตุ มิ ีวิมุติเปนอารมณ มีวิมุตเิ ปนโคจร ประชุมเขาในวิมุติ ตั้งอยูในวิมุติ ประดิษ
ฐานอยูในวิมุติ วิมุติในคําวา วิมุตฺติ นี้มี ๒คือ นิพพานเปนวิมุติ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกิด
เพราะมีนิพพานเปนอารมณเปนวิมุติ๑ เพราะฉะนัน้ วิมุตจิ ึงเปนผล ฯ
[๕๙๔] ในขณะสกทาคามิผล สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถ
วาไมฟุงซาน ยอมพนจากกามราคสังโยชน กามราคานุสัยปฏิฆานุสัย สวนหยาบๆพนจากกิเลส
ที่เปนไปตามมิจฉาทิฐิเปนตนนั้นจากขันธและจากสรรพนิมิตรภายนอก ... เพราะฉะนั้น วิมุตจิ ึงเปน
ผล ฯ
[๕๙๕] ในขณะอนาคามิผล สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถวา
ไมฟุงซาน ยอมพนจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียดๆ
พนจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาทิฐิเปนตนนั้น จากขันธ และจากสรรพนิมิตรภายนอก ... เพราะ
ฉะนั้น วิมุติจึงเปนผล ฯ
[๕๙๖] ในขณะอรหัตผล สัมมาทิฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถวา
ไมฟุงซาน ยอมพนจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชามานานุสัย ภวราคานุสัย
อวิชชานุสัยพนจากกิเลสที่เปนไปตามมิจฉาทิฐิเปนตนนั้นจากขันธและจากสรรพนิมิตรภายนอก
วิมุติมีวิมุตเิ ปนอารมณ มีวิมตุ ิเปนโคจรประชุมเขาในวิมตุ ิ ตั้งอยูในวิมตุ ิ ประดิษฐานอยูใน
วิมุติ วิมุตใิ นคําวา วิมุตฺตนิ ี้มี ๒ คือ นิพพานเปนวิมุติ ๑ ธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพพาน
เปนอารมณเปนวิมุติ ๑ เพราะฉะนัน้ วิมุตจิ งึ เปนผล ฯ
[๕๙๗] สัมมาทิฐิเปนวิมตุ ิเพราะความเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิเปนวิมตุ ิเพราะความไม
ฟุงซาน สติสัมโพชฌงคเปนวิมุติ เพราะความตั้งไวมั่น ฯลฯอุเบกขาสัมโพชฌงคเปนวิมุติ
เพราะความพิจารณาหาทาง สัทธาพละเปนวิมุติเพราะความไมหวั่นไหวไปในความไมมีศรัทธา ฯลฯ
ปญญาพละเปนวิมุติเพราะความไมหวั่นไหวไปในอวิชชา สัทธินทรียเปนวิมุติเพราะความนอมใจ
เชื่อฯลฯ ปญญินทรียเปนวิมตุ ิเพราะความเห็น อินทรียเ ปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนใหญพละ
เปนวิมุติเพราะอรรถวาไมหวั่นไหว โพชฌงคเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนเครื่องนําออก มรรคเปน
วิมุติ เพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏฐานเปนวิมุติเพราะอรรถวาตั้งมั่น สัมมัปปธานเปนวิมุติ
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เพราะอรรถวาเริ่งตั้งไว อิทธิบาทเปนวิมุติเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนวิมุติเพราะอรรถวา
เปนของถองแท สมถะเปนวิมุติเพราะอรรถวาไมฟุงซาน วิปสสนาเปนวิมุติเพราะอรรถวาพิจารณา
เห็น สมถวิปสสนาเปนวิมุติเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมที่เปนคูกันเปนวิมุติเพราะ
อรรถวาไมลวงเกินกัน สีลวิสุทธิเปนวิมุติเพราะอรรถวาสํารวม จิตตวิสุทธิเปนวิมุติเพราะอรรถ
วาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิเปนวิมุติเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนวิมตุ ิเพราะอรรถวาพน วิชชา
เปนวิมุติเพราะอรรถวาแทงตลอด วิมุติเปนวิมุติเพราะอรรถวาสละ ญาณในความไมเกิดขึ้น
เปนวิมุติ เพราะอรรถวาระงับ ฉันทะเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการ เปนวิมุติเพราะ
อรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนที่รวม เวทนาเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปน
ที่ประชุม สมาธิเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนประธาน สติเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนใหญ ปญญา
เปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนธรรมยิ่งกวาธรรมนั้นๆ วิมุตเิ ปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนสารธรรม
นิพพานอันหยัง่ ลงในอมตะเปนวิมุติเพราะอรรถวาเปนที่สุด วิมุติเปนผลอยางนี้ วิราคะ เปน
มรรค วิมุติเปนผล ดวยประการฉะนี้ ฯ
จบวิราคกถา ฯ
______
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ยุคนัทธวรรค ปฏิสัมภิทากถา
[๕๙๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯ
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุเบญจวัคคียว าดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสุด ๒ ประการนี้
บรรพชิตไมควรเสพ สวนสุด ๒ประการเปนไฉน คือ การประกอบความพัวพันกามสุขในกาม
ทั้งหลาย อันเปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย
ประโยชน ๑ การประกอบการทําตนใหลําบาก เปนทุกข ไมใชของพระอริยะไมประกอบดวย
ประโยชน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาอันไมเกีย่ วของสวนสุดทั้ง ๒ ประการนี้นั้น ตถาคต
ตรัสรูแลว ทําจักษุทําญาณ (เห็นประจักษรชู ัด) ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยงิ่ เพื่อความ
ตรัสรู เพื่อนิพพานดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตตรัสรูแลว ทําจักษุ ทําญาณ
เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพานนั้น เปนไฉน อริยมรรคมีองค
๘ นี้แล คือ สัมมาทิฐิ ... สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานี้นั้นแล ตถาคตตรัสรู
แลว ทําจักษุ ทําญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯ
[๕๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี้แล คือ แมความเกิดก็เปนทุกข แมความแก
ก็เปนทุกข แมความปวยไขกเ็ ปนทุกข แมความตายก็เปนทุกขความประจวบกับสัตวและสังขาร
อันไมเปนที่รกั เปนทุกข ความพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปนที่รักเปนทุกข แมความไมได
สมปรารถนาก็เปนทุกข โดยยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทกุ ขสมุทัยสัจนี้แล
คือ ตัณหาอันใหเกิดในภพตอไป อันสหรคตดวยความกําหนัดดวยสามารถความเพลิดเพลิน เปน
เหตุใหเพลินในอารมณนั้นๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ทุกข
นิโรธอริยสัจนี้แล คือ ความดับตัณหานั้นแลโดยความสํารอกไมเหลือความสละ ความสละคืน
ความปลอย ความไมพวั พัน ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้แล คือ อริยมรรค
มีองค ๘ คือ สัมมาทิฐิฯลฯ สัมมาสมาธิ ฯ
[๖๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย
ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
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เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่ยังไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล ควรกําหนดรู ฯลฯ เรา
กําหนดรูแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่
เราไมเคยไดฟง มากอนวา นีท้ ุกขสมุทัยอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา
แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟง มากอนวา ก็ทกุ ขสมุทัยอริยสัจนีน้ ั้นแล ควรละ
ฯลฯเราละไดแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่
เราไมเคยไดฟง มากอนวา นีท้ ุกขนิโรธอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา
แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟง มากอนวา ก็ทกุ ขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแล ควร
ทําใหแจง ฯลฯเราทําใหแจงแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่
เราไมเคยไดฟง มากอนวา นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา
วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจนี้นั้นแล ควรเจริญฯลฯ เราไดเจริญแลว ฯ
[๖๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ยถาภูตญาณทัสนะมีวนรอบ ๓ มีอาการ๑๒ ดวยประการ
ฉะนี้ ในอริยสัจ ๔ ของเรา ยังไมหมดจดดี เพียงใดเราก็ยงั ไมปฏิญาณวา ไดตรัสรูพระอนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย เพียงนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตเมื่อใดแล ยถาภูตญาณทัสนะมีวนรอบ๓ มีอาการ
๑๒ ดวยประการฉะนี้ ในอริยสัจ ๔ ของเรา หมดจดดีแลว เราจึงปฏิญาณวาไดตรัสรูอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณในโลกพรอมทั้ง เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ก็แลญาณทัสนะเกิดขึ้นแกเราวา เจโตวิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินมี้ ีในที่สุด
บัดนี้ ไมมีการเกิดในภพตอไป พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุปญจวัคคีย
ชื่นชมยินดีพระพุทธภาษิตของพระผูมีพระภาค ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคกําลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้
อยู ธรรมจักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทิน เกิดขึน้ แกทานพระโกณฑัญญะวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดขึน้ เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับเปนธรรมดา ฯ
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ก็เมื่อพระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรแลว ภุมมเทวดา ก็ประกาศกองวา พระผูมี
พระภาคทรงยังธรรมจักรอันประเสริฐนี้ ทีส่ มณพราหมณเทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกให
เปนไปไมได ใหเปนไปแลว ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เทวดาชัน้ จาตุมมหาราช
ไดฟงเสียงของภุมมเทวดาแลว ฯลฯ เทวดาชั้นดาวดึงส เทวดาชั้นยามา เทวดาชัน้ ดุสติ เทวดา
ชั้นนิมมานรดี เทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตดี เทวดาผูนับเนื่องในหมูพ รหมก็ประกาศกองวา พระผูมี
พระภาคทรงยังธรรมจักรอันประเสริฐนี้ ทีส่ มณพราหมณ เทวดามาร พรหม หรือใครๆ ในโลก
ใหเปนไปไมได ใหเปนไปแลว ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ฯ
เพราะเหตุดังนี้แล โดยขณะระยะครูเดียวนั้น เสียงก็บันลือลั่นไปจนตลอดพรหมโลก
และหมืน่ โลกธาตุนี้ ก็สะเทือนสะทานหวัน่ ไหว อนึ่งแสงสวางอยางยิ่ง หาประมาณมิได ก็ปรากฏ
ขึ้นในโลก ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงเปลงอุทานวา ทานผูเจริญ ภิกษุโกณฑัญญะไดรูแลว
หนอ ทานผูเจริญ ภิกษุโกณฑัญญะไดรูแลวหนอ เพราะอุทานดังนี้แล ทานโกณฑัญญะจึงมีนามวา
อัญญาโกณฑัญญะ ดังนี้ ฯ
[๖๐๒] จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคย
มากอนวา นี้ทกุ ขอริยสัจ คําวา จักษุเกิดขึ้น ... แสงสวางเกิดขึ้น นี้ เพราะอรรถวากระไร
คําวา จักษุเกิดขึน้ เพราะอรรถวาเห็น คําวา ญาณเกิดขึ้น เพราะอรรถวารู คําวา
ปญญาเกิดขึ้น เพราะอรรถวาทราบชัด คําวา วิชชาเกิดขึ้นเพราะอรรถวาแทงตลอด คําวา แสง
สวาง เกิดขึ้น เพราะอรรถวาสวางไสว ฯ
จักษุเปนธรรม ญาณเปนธรรม ปญญาเปนธรรม วิชชาเปนธรรม แสงสวางเปนธรรม
ธรรม ๕ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนอารมณของ
ธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลานั้นเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนโคจรของธรรมปฏิ
สัมภิทา ธรรมเหลานั้นเปนอารมณของธรรมปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในธรรม
ทั้งหลายวา ธรรมปฏิสัมภิทา ฯ
ความเห็นเปนอรรถ ความรูเปนอรรถ ความทราบชัดเปนอรรถ ความแทงตลอดเปน
อรรถ ความสวางไสวเปนอรรถ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา
อรรถเหลาใดเปนอารมณของอรรถปฏิสัมภิทาอรรถเหลานั้นเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 291
เหลาใดเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลานั้นเปนอารมณของอรรถปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น
ทานจึงเรียกญาณในอรรถทั้งหลายวา อรรถปฏิสัมภิทา ฯ
การกลาวพยัญชนะนิรุตเิ พื่อแสดงธรรม ๕ ประการ การกลาวพยัญชนะนิรุติเพื่อแสดง
อรรถ ๕ ประการ นิรุติ ๑๐ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและ
อรรถเหลาใด เปนอารมณของนิรุติปฏิสัมภิทาธรรมและอรรถเหลานั้นเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา
ธรรมและอรรถเหลาใดเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลานั้นเปนอารมณของนิรุติ
ปฏิสัมภิทาเพราะเหตุนนั้ ทานจึงเรียกญาณในนิรุติทั้งหลายวา นิรุติปฏิสัมภิทา ฯ
ญาณ ๒๐ ประการนี้ คือ ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ ๕ ประการ ญาณ
ในนิรุติ ๑๐ ประการ เปนอารมณและ เปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลาใดเปน
อารมณของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลานั้นเปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณใน
ธรรมเหลาใด เปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลานั้นเปนอารมณของปฏิภาณปฏิ
สัมภิทาเพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณทั้งหลายวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ฯ
[๖๐๓] จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคย
ไดฟงมากอนวา ก็ทุกขอริยสัจนี้นั้นแลควรกําหนดรู ฯลฯเรากําหนดรูแลว คําวา จักษุเกิดขึ้น
ญาณ เกิดขึน้ ปญญาเกิดขึ้น วิชชาเกิดขึ้นแสงสวางเกิดขึน้ เพราะอรรถวากระไร ฯ
คําวา จักษุเกิดขึน้ เพราะอรรถวาเห็น ... คําวา แสงสวางเกิดขึ้นเพราะอรรถวา
สวางไสว ฯ
จักษุเปนธรรม ... แสงสวางเปนธรรม ธรรม ๕ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจร
ของธรรมปฏิสัมภิทา ... เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณทั้งหลายวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ในทุกขอริยสัจมีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ๓๐ มีญาณ ๖๐ ฯ
[๖๐๔] จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา
นี้ทุกขสมุทัยสัจ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา
ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นแล ควรละ ฯลฯเราละไดแลว ฯลฯ ในทุกขสมุทัยอริยสัจ มีธรรม ๑๕
มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ๓๐ มีญาณ ๖๐ ฯ
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธ
อริยสัจ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็ทุกขนิโรธ
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อริยสัจนี้นั้นแล ควรทําใหแจง ฯลฯเราทําใหแจงแลว ฯลฯ ในทุกขนิโรธอริยสัจ มีธรรม ๑๕
มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ๓๐ มีญาณ ๖๐ ฯ
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคย ไดฟงมากอนวา ก็ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ฯลฯ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕มีนิรุติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ ในอริยสัจ ๔ มีธรรม ๖๐ มีอรรถ ๖๐ มีนิรุติ
๑๖๐มีญาณ ๒๔๐ ฯ
[๖๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไม
เคยไดฟง มากอนวา การพิจารณาเห็นกาย ในกายนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง
เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเห็นกาย ในกายนีน้ ั้นแล ควร
เจริญ ฯลฯ เราเจริญแลวการพิจารณาเห็น เวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้ ฯลฯ การพิจารณาเห็น
จิตในจิตนี้ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมา
กอนวา การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้น
ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเห็นธรรม ในธรรมทั้งหลายนี้นั้นแล
ควรเจริญ ฯลฯเราเจริญแลว ฯ
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคย ไดฟงมากอนวา การพิจารณา
เห็นกายในกายนี้ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา
ก็การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นนั้ แลควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว คําวา จักษุเกิดขึ้น ญาณ
เกิดขึ้น ปญญาเกิดขึ้นวิชชาเกิดขึ้น แสงสวางเกิดขึ้น เพราะอรรถวากระไร
จักษุเกิดขึ้น เพราะอรรถวาเห็น คําวา ญาณเกิดขึน้ เพราะอรรถวารู คําวา ปญญา
เกิดขึ้น เพราะอรรถวาทราบชัด คําวา วิชชาเกิดขึ้น เพราะอรรถวาแทงตลอด คําวา แสงสวาง
เกิดขึ้น เพราะอรรถวาสวางไสว ฯ
จักษุเปนธรรม ญาณเปนธรรม ปญญาเปนธรรม วิชชาเปนธรรม แสงสวางเปนธรรม
ธรรม ๕ ประการนี้ เปนอารมณและโคจรแหงธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนอารมณของธรรม
ปฏิสัมภิทา ธรรมเหลานั้นเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใดเปนโคจรของธรรมปฏิสัมภิทา
ธรรมเหลานั้นเปนอารมณของปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในธรรมทั้งหลายวา ธรรม
ปฏิสัมภิทา ฯ
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ความเห็นเปนอรรถ ความรูเปนอรรถ ความทราบชัดเปนอรรถ ความแทงตลอดเปน
อรรถ ความสวางไสวเปนอรรถ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา
อรรถเหลาใดเปนอารมณของอรรถปฏิสัมภิทาอรรถเหลานั้นเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถ
เหลาใดเปนโคจรของอรรถปฏิสัมภิทา อรรถเหลานั้นเปนอารมณของอรรถปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น
ทานจึงเรียกญาณในอรรถทั้งหลายวาอรรถปฏิสัมภิทา ฯ
การกลาวพยัญชนะนิรุตเิ พื่อแสดงธรรม ๕ ประการ การกลาวพยัญชนะนิรุติเพื่อแสดง
อรรถ ๕ ประการ นิรุติ ๑๐ ประการนี้ เปนอารมณและเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและ
อรรถเหลาใดเปนอารมณของนิรุติปฏิสัมภิทาธรรมและอรรถเหลานั้นเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา
ธรรมและอรรถเหลาใดเปนโคจรของนิรุติปฏิสัมภิทา ธรรมและอรรถเหลานั้นเปนอารมณของนิรุติ
ปฏิสัมภิทาเพราะเหตุนนั้ ทานจึงเรียกญาณในนิรุติทั้งหลายวานิรุติปฏิสัมภิทา ฯ
ญาณ ๒๐ ประการนี้ คือ ญาณในธรรม ๕ ประการ ญาณในอรรถ ๕ ประการ ญาณ
ในนิรุติ ๑๐ ประการ เปนอารมณและเปนโคจรของปฏิภานปฏิสัมภิทาญาณในธรรมเหลาใดเปน
อารมณของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณในธรรมเหลานั้นเปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา ญาณใน
ธรรมเหลาใดเปนโคจรของปฏิภานปฏิสัมภิทาญาณในธรรมเหลานั้นเปนอารมณของปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนนั้ ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณทั้งหลายวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทาในสติ
ปฏฐานคือการพิจารณาเห็นกายในกาย มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ การ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้ ฯลฯ การพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้ฯลฯ ฯ
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา การพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟง
มากอนวา ก็การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้นนั้ ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ฯลฯ ใน
สติปฏฐานคือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ ๓๐ มีญาณ
๖๐ ในสติปฏฐาน ๔ มีธรรม ๖๐ มีอรรถ ๖๐ มีนิรุติ ๑๒๐มีญาณ ๒๔๐ ฯ
[๖๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไม
เคยไดฟง มากอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาท
ประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยจิต
และปธานสังขารนี้ ฯ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอน
วา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้ ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง
เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อทิ ธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสา
และปธานสังขารนี้นั้นแลควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ฯ
[๖๐๗] จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา
อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้ฯลฯ จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึน้
ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธาน
สังขารนี้นั้นแล ควรเจริญฯลฯ เราเจริญแลว คําวา จักษุเกิดขึ้น ... แสงสวางเกิดขึ้น เพราะ
อรรถวาสวางไสว ... ฯ
จักษุเปนธรรม ... เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในปฏิภาณทั้งหลายวาปฏิภาณปฏิสัม
ภิทา ในอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขาร มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มี
นิรุติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้ ฯลฯ
อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยจิตและปธานสังขารนี้ ฯ
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาท
ประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้ ฯลฯจักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นใน
ธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธาน
สังขารนี้นั้นแล ควรเจริญฯลฯ เราเจริญแลว ฯลฯ ในอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอนั ยิ่งดวย
วิมังสาและปธานสังขาร มีธรรม ๑๕ มีอรรถ ๑๕ มีนิรุติ ๓๐ มีญาณ ๖๐ ในอิทธิบาท๔ มีธรรม ๖๐
มีอรรถ ๖๐ มีนิรุติ ๑๒๐ มีญาณ ๒๔๐ ฯ
[๖๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่พระวิปสสี
โพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวา สมุทัย สมุทัย ดูกรภิกษุทงั้ หลายจักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิด
ขึ้นในธรรมทั้งหลายที่พระวิปสสีโพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวา นิโรธ นิโรธ ในไวยากรณภาษิต
ของพระวิปสสีโพธิสัตว มีธรรม๑๐ มีอรรถ ๑๐ มีนิรุติ ๒๐ มีญาณ ๔๐ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายทีพ่ ระสิขีโพธิสัตว
ฯลฯ พระเวสสภูโพธิสัตว ฯลฯ พระกกุสันธโพธิสัตว ฯลฯพระโกนาคมนโพธิสัตว ฯลฯ
พระกัสสปโพธิสัตว ไมเคยไดฟงมากอนวาสมุทัย สมุทยั ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสง
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สวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่พระกัสสปโพธิสัตวไมเคยไดฟงมากอนวา นิโรธ นิโรธ ใน
ไวยกรณภาษิตของพระกัสสปโพธิสัตว มีธรรม ๑๐ มีอรรถ ๑๐ มีนิรุติ ๒๐มีญาณ ๔๐ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายทีพ่ ระโคดมโพธิสัตว
ไมเคยไดฟงมากอนวา สมุทยั สมุทัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯแสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลายที่พระโคดมโพธิสัตวไมเคยไดฟง มากอนวานิโรธ นิโรธ ในไวยากรณภาษิตของพระโคดม
โพธิสัตว มีธรรม ๑๐ มีอรรถ๑๐ มีนิรุติ ๒๐ มีญาณ ๔๐ ฯ
ในไวยากรณภาษิต ๗ ของพระโพธิสัตว ๗ องค มีธรรม ๗๐ มีอรรถ๗๐ มีนิรุติ ๑๔๐
มีญาณ ๒๘๐ ฯ
[๖๐๙] จักษุ ... แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวารูยิ่งแหงอภิญญา เรารูแลว เห็นแลว
ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว ตลอดหมดดวยปญญา อรรถวารูยิ่ง ที่เราไมถูกตองแลว
ดวยปญญา ไมมี ในอรรถวารูยิ่งแหงอภิญญา มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ
๑๐๐ ฯลฯ อรรถวากําหนดรูแหงปริญญา ฯลฯ อรรถวาละแหงปหานะ ฯลฯ อรรถวาเจริญแหง
ภาวนา ฯลฯ ฯ
จักษุ ... แสงสวางเกิดขึน้ วา อรรถวาทําใหแจงแหงสัจฉิกิริยา เรารูแลว เห็นแลว ทราบ
แลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญาอรรถวาทําใหแจง ที่เราไมถูกตองแลว
ดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาทําใหแจงแหงสัจฉิกิริยา มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มี
ญาณ ๑๐๐ ในอรรถวารูยิ่งแหงอภิญญา ในอรรถวากําหนดรูแหงปริญญา ในอรรถวาละแหงปหานะ
ในอรรถวาเจริญแหงภาวนา ในอรรถวาทําใหแจงแหงสัจฉิกิริยา มีธรรม ๑๒๕ มีอรรถ ๑๒๕ มี
นิรุติ ๒๕๐ มีญาณ ๕๐๐ ฯ
[๖๑๐] จักษุ ... แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวากองแหงขันธทั้งหลายเรารูแลว เห็นแลว
ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญา อรรถวากอง ที่เราไมถูกตองแลว
ดวยปญญา ไมมี ในอรรถวากองแหงขันธทั้งหลาย มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ ญาณ
๑๐๐จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นวา อรรถวาทรงไวแหงธาตุทั้งหลาย ฯลฯอรรถวาบอเกิด
แหงอายตนะทั้งหลาย อรรถวาปจจัยปรุงแตงแหงสังขตธรรมทั้งหลาย อรรถวาปจจัยไมปรุงแตงแหง
อสังขตธรรม เรารูแลว เห็นแลวทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอด หมดดวยปญญา
อรรถวาปจจัยไมปรุงแตง ที่เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาปจจัยไมปรุงแตงแหง
อสังขตธรรม มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ในอรรถวากองแหงขันธทั้งหลาย
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ในอรรถวาทรงไวแหงธาตุทงั้ หลาย ในอรรถวาบอเกิดแหงอายตนะทั้งหลาย ในอรรถวาปจจัยปรุง
แตงแหงอสังขตธรรมทั้งหลายในอรรถวาปจจัยไมปรุงแตงแหงอสังขตธรรม มีธรรม ๑๒๕ มีอรรถ
๑๒๕ มีนิรุติ ๒๕๐ มีญาณ ๕๐๐ ฯ
[๖๑๑] จักษุ ... แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวาทนไดยากแหงทุกขเรารูแลว เห็นแลว
ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญาอรรถวาทนไดยาก ที่เราไมถูกตอง
แลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาทนไดยากแหงทุกข มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มี
ญาณ ๑๐๐ จักษุ ฯลฯแสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวาเหตุใหเกิดแหงสมุทัย ฯลฯ อรรถวาดับแหง
นิโรธอรรถวาเปนทางแหงมรรค เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลว
ตลอดหมดดวยปญญา อรรถวาเปนทางที่เราไมถูกตองแลวดวยปญญาไมมี ในอรรถวาเปนทางแหง
มรรค มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐มีญาณ ๑๐๐ ในอริยสัจ ๔ มีธรรม ๑๐๐ มีอรรถ
๑๐๐ มีนิรุติ ๒๐๐ มีญาณ ๔๐๐ ฯ
[๖๑๒] จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นวา อรรถวาความแตกฉานในอรรถแหงอรรถ
ปฏิสัมภิทา เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญา
อรรถวาความแตกฉานในอรรถ เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี ในอรรถวาความแตกฉานใน
อรรถแหงอรรถปฏิสัมภิทา มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ จักษุ ฯลฯ แสง
สวางเกิดขึ้นวา อรรถวาความแตกฉานในธรรมแหงธรรมปฏิสัมภิทา อรรถวาความแตกฉานในนิรุติ
แหงนิรุติปฏิสมั ภิทา อรรถวาความแตกฉานในปฏิภาณแหงปฏิภาณปฏิสัมภิทา เรารูแลว เห็นแลว
ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญา อรรถวาความแตกฉานในปฏิภาณ ที่
เราไมถูกตองแลวไมมี ในอรรถวาความแตกฉานในปฏิภาณแหงปฏิภาณปฏิสัมภิทา มีธรรม ๒๕มี
อรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ในปฏิสัมภิทา ๔ มีธรรม ๑๐๐มีอรรถ ๑๐๐ มีนิรุติ ๒๐๐
มีญาณ ๔๐๐ ฯ
[๖๑๓] จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นวา อินทรียปโรปริยัติญาณ เรารูแลว เห็นแลว
ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญา อินทรียปโรปริยัติญาณ เราไมถูกตอง
แลวดวยปญญา ไมมี ในอินทรียปโรปริยัติญาณ มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐
จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดขึ้นวา ญาณในฉันทะอันมานอนและกิเลสอนุสยั ของสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
ยมกปาฏิหาริยญาณ มหากรุณาสมาปตติญาณ อนาวรณญาณ เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทํา
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ใหแจงแลว ถูกตองแลวตลอดหมดดวยปญญา อนาวรณญาณ เราไมถูกตองแลวดวยปญญา ไมมี
ในอนาวรณญาณ มีธรรม ๒๕ มีอรรถ ๒๕ มีนิรุติ ๕๐ มีญาณ ๑๐๐ ในพุทธธรรม ๖ มีธรรม
๑๕๐ มีอรรถ ๑๕๐ มีนิรุติ ๓๐๐ มีญาณ๖๐๐ ในปกรณปฏิสัมภิทา มีธรรม ๘๕๐ มีอรรถ ๘๕๐
มีนิรุติ ๑๗๐๐มีญาณ ๓๔๐๐ ฉะนี้แล ฯ
จบปฏิสัมภิทากถา
______
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ยุคนัทธวรรค ธรรมจักรกถา
[๖๑๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท ี่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี
ฯลฯ เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานพระโกณฑัญญะ จึงมีชื่อวาอัญญาโกณฑัญญะ ดังนี้ ฯ
จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอน
วา นี้ทุกขอริยสัจ ... คําวา แสงสวางเกิดขึน้ เพราะอรรถวาสวางไสว ฯ
จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ญาณเปนธรรม ความรูเปนอรรถ ปญญาเปนธรรม
ความรูทั่วเปนอรรถ วิชชาเปนอรรถ ความแทงตลอดเปนธรรมแสงสวางเปนธรรม ความสวาง
ไสวเปนอรรถ ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้เปนที่ตั้งแหงทุกข เปนที่ตั้งแหงสัจจะ มีสัจจะ
เปนอารมณ มีสัจจะเปนโคจร สงเคราะหเขาในสัจจะ นับเนื่องในสัจจะ เขามาประชุมในสัจจะ
ตั้งอยูในสัจจะ ประดิษฐานอยูในสัจจะ ฯ
[๖๑๕] ชือ่ วาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวาพระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป ทรงใหจกั ร
และธรรมเปนไป ทรงใหจกั รเปนไปโดยธรรม ทรงใหจกั รเปนไปโดยการประพฤติเปนธรรม ทรง
ดํารงอยูในธรรมใหจักรเปนไป ทรงประดิษฐานอยูใ นธรรมใหจักรเปนไป ทรงใหประชาชประดิษ
ฐานอยูในธรรมใหจกั รเปนไป ทรงบรรลุถึงความชํานาญในธรรมใหจกั รเปนไป ทรงยังประชาชนให
บรรลุถึงความชํานาญในธรรมใหจกั รเปนไป ทรงบรรลุถึงความยอดเยีย่ มในธรรมใหจกั รเปนไป ทรง
ใหประชาชนใหบรรลุถึงความยอดเยี่ยมในธรรมใหจักรเปนไป ทรงบรรลุถึงความแกลวกลาในธรรม
ใหจกั รเปนไป ทรงใหประชาชนบรรลุถึงความแกลวกลาในธรรมใหจกั รเปนไป ทรงสักการะธรรม
ใหจกั รเปนไป ทรงเคารพธรรมใหจักรเปนไป ทรงนับถือธรรมใหจักรเปนไปทรงบูชาธรรมใหจักร
เปนไป ทรงนอบนอมธรรมใหจกั รเปนไป ทรงมีธรรมเปนธงใหจกั รเปนไป ทรงมีธรรมเปนยอดให
จักรเปนไป ทรงมีธรรมเปนใหญใหจักรเปนไป ชื่อวาธรรมจักรเพราะอรรถวา ก็ธรรมจักรนั้นแล
สมณะพราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ใหเปนไปไมได ชื่อวาธรรมจักรเพราะ
อรรถวาสัทธินทรียเปนธรรม ทรงใหธรรมนั้นเปนไป ...ปญญินทรียเปนธรรม ทรงใหธรรมนั้นเปนไป
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สัทธาพละเปนธรรม ...ปญญาพละเปนธรรม สติสัมโพชฌงคเปนธรรม ... อุเบกขาสัมโพชฌงค
เปนธรรม สัมมาทิฐิเปนธรรม ... สัมมาสมาธิเปนธรรม อินทรียเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนใหญ
พละเปนธรรมเพราะอรรถวาไมหวัน่ ไหว โพชฌงคเปนธรรมเพราะอรรถวานําออก มรรคเปนธรรม
เพราะอรรถวาเปนเหตุ สติปฏ ฐานเปนธรรมเพราะอรรถวาตั้งมั่น สัมมัปปธานเปนธรรมเพราะอรรถ
วาตั้งไว อิทธิบาทเปนธรรมเพราะอรรถวาใหสําเร็จ สัจจะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนของแทสมถะ
เปนธรรมเพราะอรรถวาไมฟงุ ซาน วิปสสนาเปนธรรมเพราะอรรถวาพิจารณาเห็น สมถวิปสสนา
เปนธรรมเพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ธรรมที่เปนคูเปนธรรมเพราะอรรถวาไมลวงเกินกัน
ศีลวิสุทธิเปนธรรมเพราะอรรถวาสํารวม จิตตวิสุทธิเปนธรรมเพราะอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิ
เปนธรรมเพราะอรรถวาเห็น วิโมกขเปนธรรมเพราะอรรถวาพน วิชาเปนธรรมเพราะอรรถวาแทง
ตลอด วิมุติเปนธรรมเพราะอรรถวาบริจาค ญาณในความสิ้นไปในธรรมเพราะอรรถวาตัดขาด ญาณ
ในความไมเกิดขึ้นเปนธรรมเพราะอรรถวาระงับ ฉันทะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนมูล มนสิการเปน
ธรรมเพราะอรรถวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนที่รวม เวทนาเปนธรรมเพราะ
อรรถวาเปนที่ประชุม สมาธิเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนประธานสติเปนธรรมเพราะอรรถวาเปน
ใหญ ปญญาเปนธรรมเพราะอรรถวายิ่งกวาธรรมนั้นๆ วิมุติเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนแกนสาร
นิพพานอันหยั่งลงในอมตะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรงใหธรรมนั้นๆ เปนไป ฯ
[๖๑๖] จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็
ทุกขอริยสัจนีน้ ั้นแล ควรกําหนดรู ฯลฯ เรากําหนดรูแลว คําวาจักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร
ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯ
คําวา จักษุเกิดขึน้ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้นเพราะอรรถวาสวาง
ไสว ฯ
จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความสวางไสวเปนอรรถ
ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหงทุกข ...ประดิษฐานอยูในสัจจะ ฯ
ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป ... นิพพาน
อันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรงใหธรรมนั้นๆ เปนไป ฯ
[๖๑๗] จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา
นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็
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ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นนั้ แล ควรละ ฯลฯเราละไดแลว คําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร
ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้น เพราะอรรถวากระไร ฯ
คําวา จักษุเกิดขึน้ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้นเพราะอรรถวาสวาง
ไสว ฯ
จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความสวางไสวเปน
อรรถ ธรรม ๕ ประการนี้ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหงสมุทัยเปนทีต่ ั้งแหงสัจจะ ฯลฯ เปน
ที่ตั้งแหงนิโรธ เปนที่ตั้งแหงมรรค เปนที่ตั้งแหงสัจจะ มีสัจจะเปนอารมณ ... ประดิษฐานอยูใ น
สัจจะ ฯ
ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป ... นิพพาน
อันหยั่งลงในอมตะเปนธรรมเพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรงใหธรรมนั้นๆ เปนไป ฯ
[๖๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไม
เคยไดฟง มากอนวา การพิจารณาเห็นกายในกายนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลายจักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้น
ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเห็นกายในกายนีน้ ั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ
เราเจริญแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟง
มากอนวา การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้ ฯลฯ การพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้ ฯลฯ
การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนี้ ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลวจักษุ ฯลฯ แสงสวาง
เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็การพิจารณาเห็นกายในกายนี้ จักษุ ฯลฯ
แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟง มากอนวา ก็การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นแล
ควรเจริญ ฯลฯเราเจริญแลว คําวา จักษุ เกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวาง
เกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯ
คําวา จักษุเกิดขึน้ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้นเพราะอรรถวา
สวางไสว ฯ
จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความสวางไสวเปนอรรถ
ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหงกายเปนที่ตั้งแหงสติปฏฐาน ฯลฯ เปนที่ตั้งแหง
เวทนา เปนที่ตงั้ แหงสติปฏฐาน ฯลฯ เปนทีต่ ั้งแหงจิต เปนที่ตั้งแหงสติปฏฐาน เปนทีต่ ั้งแหง
ธรรมเปนที่ตั้งแหงสติปฏฐาน มีสติปฏฐานเปนอารมณ ... ประดิษฐานอยูในสติปฏฐาน ฯ
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ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป ... นิพพาน
อันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรงใหธรรมนั้นๆ เปนไป ฯ
[๖๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคย
ไดฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวย
สมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้นั้นแลควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จักษุ ฯลฯแสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาทประกอบดวย
สมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยจิตและปธาน
สังขารนี้ ฯลฯ อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมงั สาและปธานสังขารนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวย
สมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและปธานสังขารนี้นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลว ฯ
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาท
ประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้ จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอนั ยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขารนี้
นั้นแล ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลวคําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวาง
เกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯ
คําวา จักษุเกิดขึน้ เพราะอรรถวาเห็น ... คําวา แสงสวางเกิดขึ้นเพราะอรรถวาสวางไสว ฯ
จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ... แสงสวางเปนธรรม ความสวางไสวเปนอรรถ
ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหงฉันทะเปนที่ตั้งแหงอิทธิบาท มีอิทธิบาทเปน
อารมณ ... ประดิษฐานอยูใ นอิทธิบาท ฯ
ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป ... นิพพาน
อันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรงใหธรรมนั้นๆ เปนไป ฯ
จักษุ ฯลฯ แสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา อิทธิบาท
ประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้ จักษุ ฯลฯแสงสวาง เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย
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ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ก็อิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิริยะและปธานสังขารนี้นั้นแล
ควรเจริญ ฯลฯ เราเจริญแลวคําวา จักษุเกิดขึ้นเพราะอรรถวากระไร ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้น
เพราะอรรถวากระไร ฯ
คําวา จักษุเกิดขึน้ เพราะอรรถวาเห็น ฯลฯ คําวา แสงสวางเกิดขึ้นเพราะอรรถวา
สวางไสว ฯ
จักษุเปนธรรม ความเห็นเปนอรรถ ฯลฯ แสงสวางเปนธรรม ความสวางไสวเปนอรรถ
ธรรม ๕ ประการ อรรถ ๕ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหงวิริยะเปนที่ตั้งแหงอิทธิบาท ฯลฯ เปนที่ตั้ง
แหงจิต เปนทีต่ ั้งแหงอิทธิบาท เปนที่ตั้งแหงวิมังสา เปนทีต่ ั้งแหงอิทธิบาท มีอิทธิบาทเปนอารมณ
มีอิทธิบาทเปนโคจรสงเคราะหเขาในอิทธิบาท นับเนื่องในอิทธิบาท เขามาประชุมในอิทธิบาท ตั้ง
อยูในอิทธิบาท ประดิษฐานอยูในอิทธิบาท ฯ
ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺก นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป ... นิพพาน
อันหยั่งลงในอมตะเปนธรรม เพราะอรรถวาเปนที่สุด ทรงใหธรรมนั้นๆ เปนไป ฯ
จบธรรมจักรกถา ฯ
________
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ยุคนัทธวรรค โลกุตรกถา
[๖๒๐] ธรรมเหลาไหนเปนโลกุตระ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ อริยมรรค ๔สามัญผล ๔ และนิพพาน
ธรรมเหลานี้เปนโลกุตระ ฯ
ชื่อวาโลกุตระ ในคําวา โลกุตฺตรา นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาโลกุตระ เพราะอรรถวา ขามพนโลก ขามพนแตโลก ขามไป
จากโลก ลวงพนโลก ลวงพนโลกอยู เปนอดิเรกในโลก สลัดออกแตโลกสลัดออกจากโลก
สลัดไปจากโลก สลัดออกไปจากโลก สละออกแตโลกสละออกจากโลก สละออกไปจากโลก
ไมตั้งอยูในโลก ไมดํารงอยูใ นโลกไมติดอยูในโลก ไมเปอนในโลก ไมไลในโลก ไมไลดวยโลก
ไมฉาบในโลกไมฉาบดวยโลก หลุดไปในโลก หลุดไปจากโลก พนไปจากโลก หลุดพนไปแต
โลก ไมเกี่ยวของในโลก ไมเกี่ยวของดวยโลก พรากออกแตโลก พรากออกจากโลก พราก
ออกไปแตโลก หมดจดแตโลก หมดจดกวาโลก หมดจดจากโลก สะอาดแตโลก สะอาดกวา
โลก สะอาดจากโลก ออกแตโลก ออกจากโลก ออกไปจากโลก เวนแตโลก เวนจากโลก
เวนไปจากโลก ไมของในโลก ไมยึดในโลก ไมพัวพันในโลก ตัดโลกขาดอยู ตัดโลกขาดแลว
ใหโลกระงับอยู ใหโลกระงับแลว ไมกลับมาสูโลก ไมเปนคติของโลก ไมเปนวิสยั ของโลก
ไมเปนสาธารณะแกโลก สํารอกโลก ไมเวียนมาสูโลกละโลก ไมยังโลกใหเกิด ไมลดโลก
นําโลก กําจัดโลก ไมอบโลกใหงามลวงโลก ครอบงําโลกตั้งอยู ฉะนี้แล ฯ
จบโลกุตรกถา
______
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ยุคนัทธวรรค พลกถา
[๖๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สัทธาพละ
วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ ดูกรภิกษุทั้งหลายพละ ๕ ประการนีแ้ ล ฯ
อีกอยางหนึ่ง พละ ๖๘ ประการ คือ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ
ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ ปฏิสังขานพละ ภาวนาพละอนวัชชพละ สังคาหพละ
ขันติพละ ปญญัตติพละ นิชฌัตติพละ อิสริยพละอธิษฐานพละ สมถพละ วิปสสนาพละ
เสกขพละ ๑๐ อเสกขพละ ๑๐ ขีณาสวพละ ๑๐ อิทธิพละ ๑๐ ตถาคตพละ ๑๐ ฯ
[๖๒๒] สัทธาพละเปนไฉน ชื่อวาสัทธาพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวไปใน
ความไมศรัทธา เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม เพราะความวาครอบงํากิเลสทั้งหลาย เพราะ
ความวาเปนความสะอาดในเบื้องตนแหงปฏิเวธเพราะความวาเปนที่ตั้งมั่นแหงจิต เพราะความวา
เปนที่ผองแผวแหงจิต เพราะความวาเปนเครื่องบรรลุคุณวิเศษ เพราะความวาแทงตลอดธรรมที่ยิ่ง
เพราะความวาตรัสรูสัจจะ เพราะความวาใหการกบุคคลตั้งอยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปนสัทธาพละ ฯ
วิริยพละเปนไฉน ชื่อวาวิริยพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวไปในความเกียจคราน
เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการกบุคคลตั้งอยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปน
วิริยพละ ฯ
สติพละเปนไฉน ชื่อวาสติพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวไปในความประมาท
เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการกบุคคลตั้งอยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปน
สติพละ ฯ
สมาธิพละเปนไฉน ชื่อวาสมาธิพละ เพราะอรรถวา ไมหวัน่ ไหวไปในอุทธัจจะ
เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการบุคคลตัง้ อยูเฉพาะในนิโรธ นี้เปน
สมาธิพละ ฯ
ปญญาพละเปนไฉน ชือ่ วาปญญาพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวไปในความ
ประมาท เพราะความวาอุปถัมภสหชาตธรรม ฯลฯ เพราะความวาใหการกบุคคลตั้งอยูเฉพาะในนิโรธ
นี้เปนปญญาพละ ฯ
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[๖๒๓] หิริพละเปนไฉน ชื่อวาหิริพละ เพราะอรรถวา ละอายกามฉันทะดวยเนก
ขัมมะ ละอายพยาบาทดวยความไมพยาบาท ละอายถีนมิทธะดวยโลกสัญญา ละอายอุทธัจจะดวย
ความไมฟุงซาน ละอายวิจิกจิ ฉาดวยธรรมววัตถานละอายอวิชชาดวยญาณ ละอายอรติดวยความ
ปราโมทย ละอายนิวรณดว ยปฐมฌานฯลฯ ละอายสรรพกิเลสดวยอรหัตมรรค นี้เปนหิริพละ ฯ
โอตตัปปพละเปนไฉน ชื่อวาโอตตัปปพละ เพราะอรรถวา เกรงกลัว กามฉันทะ
ดวยเนกขัมมะ ฯลฯ เกรงกลัวสรรพกิเลสดวยอรหัตมรรค นี้เปนโอตตัปปพละ ฯ
ปฏิสังขานพละเปนไฉน ชื่อวาปฏิสังขานพละ เพราะอรรถวา พิจารณากามฉันทะ
ดวยเนกขัมมะ ฯลฯ พิจารณาสรรพกิเลสดวยอรหัตมรรค นี้เปนปฏิสังขานพละ ฯ
[๖๒๔] ภาวนาพละเปนไฉน ชื่อวาภาวนาพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเมื่อละ
กามฉันทะยอมเจริญเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาทยอมเจริญความไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลส
ยอมเจริญอรหัตมรรค นี้เปนภาวนาพละ ฯ
อนวัชชพละเปนไฉน ชือ่ วาอนวัชชพละ เพราะอรรถวา ในเนกขัมมะไมมีโทษนอย
หนึ่ง เพราะละกามฉันทะไดแลว ในความไมพยาบาทไมมีโทษนอยหนึง่ เพราะละพยาบาทไดแลว
ฯลฯ ในอรหัตมรรคไมมีโทษนอยหนึ่ง เพราะละสรรพกิเลสไดแลว นี้เปนอนวัชชพละ ฯ
สังคาหพละเปนไฉน ชือ่ วาสังคาหพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเมื่อละกาม
ฉันทะ ยอมสะกดจิตไวดว ยอํานาจเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาท ยอมสะกดจิตไวดวยอํานาจความไม
พยาบาท ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลส ยอมสะกดจิตไวดว ยอํานาจอรหัตมรรค นี้เปนสังคาหพละ ฯ
[๖๒๕] ขันติพละเปนไฉน ชื่อวาขันติพละ เพราะอรรถวา เนกขัมมะยอมอดทน
เพราะละกามฉันทะไดแลว ความไมพยาบาทยอมอดทนเพราะละพยาบาทไดแลว ฯลฯ อรหัตมรรค
ยอมอดทนเพราะละสรรพกิเลสไดแลว นี้เปนขันติพละ ฯ
ปญญัตติพละเปนไฉน ชื่อวาปญญัตติพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเมื่อละกาม
ฉันทะ ยอมตั้งจิตไวดวยอํานาจเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาทยอมตั้งจิตไวดวยอํานาจความไมพยาบาท
ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลส ยอมตั้งจิตไวดวยอํานาจอรหัตมรรค นี้เปนปญญัตติพละ ฯ
นิชฌัตติพละเปนไฉน ชื่อวานิชฌัตติพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเมื่อละกาม
ฉันทะ ยอมเพงจิตดวยอํานาจเนกขัมมะ เมือ่ ละพยาบาท ยอมเพงจิตดวยอํานาจความไมพยาบาท
ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลสยอมเพงจิตดวยอํานาจอรหัตมรรค นี้เปนนิชฌัตติพละ ฯ
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อิสริยพละเปนไฉน ชื่อวาอิสริยพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะ
ยอมบังคับจิตใหเปนไปตามอํานาจดวยสามารถเนกขัมมะเมื่อละพยาบาท ยอมบังคับจิตใหเปนไป
ตามอํานาจดวยสามารถความไมพยาบาทฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลส ยอมบังคับจิตใหเปนไปตามอํานาจ
ดวยสามารถอรหัตมรรคนี้เปนอิสริยพละ ฯ
อธิษฐานพละเปนไฉน ชื่อวาอธิษฐานพละ เพราะอรรถวาพระโยคาวจร เมื่อละกาม
ฉันทะ ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถเนกขัมมะ เมื่อละพยาบาท ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถความ
ไมพยาบาท ฯลฯ เมื่อละสรรพกิเลส ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถอรหัตมรรค นี้เปนอธิษฐานพละ ฯ
[๖๒๖] สมถพละเปนไฉน ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถ
เนกขัมมะ เปนสมถพละ ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถความไมพยาบาท เปน
สมถพละ ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซานดวยสามารถอาโลกสัญญาเปนสมถพละ ฯลฯ ความ
ที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซานดวยสามารถความเปนผูพจิ ารณาเห็นความสละคืนหายใจออก เปน
สมถพละความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพจิ ารณาเห็นความสละคืน
หายใจเขา เปนสมถพละ ฯ
ชื่อวาสมถพละ ในคําวา สมถพล นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาสมถพละ เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในนิวรณดว ยปฐมฌาน เพราะอรรถ
วา จิตไมหวัน่ ไหวไปในวิตกวิจารดวยทุตยิ ฌาน เพราะอรรถวาจิตไมหวั่นไหวไปในปติดวย
ตติยฌาน เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน เพราะอรรถวา จิตไมหวัน่
ไหวไปในรูปสัญญา ปฏิฆสัญญานานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ เพราะอรรถวา จิต
ไมหวัน่ ไหวไปในวิญญานัญจายตนสัญญา ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ เพราะอรรถวาจิตไมหวัน่
ไหวไปในอากิญจัญญายตนสัญญา ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเพราะอรรถวา จิตไม
หวั่นไหว ไมเอนเอียง ไมกวัดแกวงไปในอุทธัจจะ ในกิเลสอันสหรคตดวยอุทธัจจะและในขันธ
นี้เปนสมถพละ ฯ
[๖๒๗] วิปสสนาพละเปนไฉน อนิจจานุปสสนา เปนวิปสสนาพละทุกขานุปสสนา
เปนวิปสสนาพละ ฯลฯ ปฏินิสสัคคานุปสสนาเปนวิปสสนาพละการพิจารณาเห็นความไมเทีย่ ง
ในรูป เปนวิปส สนาพละ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป เปนวิปสสนาพละ การ
พิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในเวทนาในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและ
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มรณะ เปนวิปส สนาพละ การพิจารณาเห็นทุกขในชราและมรณะ เปนวิปสสนาพละ การพิจารณา
เห็นความสละคืนในชราและมรณะ เปนวิปส สนาพละ ฯ
ชื่อวา วิปส สนาพละ ในคําวา วิปสฺสนาพล นี้ เพราะอรรถวากระไร ฯ
ชื่อวา วิปส สนาพละ เพราะอรรถวา จิตไมหวัน่ ไหวไปในนิจจสัญญา ดวยอนิจจานุ
ปสสนา เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในสุขสัญญา ดวยทุกขานุปส สนา เพราะอรรถวา จิต
ไมหวัน่ ไหวไปในความเพลิดเพลิน ดวยนิพพิทานุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไมหวัน่ ไหวไปใน
ราคะ ดวยวิราคานุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในสมุทัย ดวยนิโรธานุปสสนา
เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในความถือมั่น ดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา เพราะอรรถวา จิตไม
หวั่นไหว ไมเอนเอียง ไมกวัดแกวงไปในอวิชชา ในกิเลสอันสหรคตดวยอวิชชา และในขันธ
นี้เปนวิปสสนาพละ ฯ
[๖๒๘] เสกขพละ ๑๐ อเสกขพละ ๑๐ เปนไฉน ชือ่ วา เสกขพละ เพราะพระ
เสขะยังตองศึกษาสัมมาทิฐิ ชื่อวาอเสกขพละ เพราะพระอเสขะศึกษาในสัมมาทิฐินั้นเสร็จแลว
ชื่อวาเสกขพละ เพราะพระเสขะยังตองศึกษาสัมมาสังกัปปะ ชื่อวาอเสกขพละ เพราะพระอเสขะ
ศึกษาในสัมมาสังกัปปะนั้นเสร็จแลว ชื่อวาเสกขพละ เพราะพระเสขะยังตองศึกษาสัมมาวาจา ฯลฯ
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณ ฯลฯสัมมา
วิมุติ ชื่อวาอเสกขพละ เพราะพระอเสขะศึกษาในสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณสัมมาวิมุติ นั้นเสร็จแลว เสกขพละ ๑๐
อเสกขพละ ๑๐ นี้ ฯ
[๖๒๙] ขีณาสวพละ ๑๐ เปนไฉน ภิกษุขีณาสพในศาสนานี้ เปนผูเห็นดวยดีซึ่ง
สังขารทั้งปวง โดยความเปนของไมเที่ยง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง แมขอที่ภิกษุ
ขีณาสพเปนผูเห็นดวยดีซึ่งสังขารทั้งปวง โดยความเปนของไมเที่ยงดวยปญญาอันชอบตามความ
เปนจริงนี้ เปนกําลังของภิกษุขีณาสพซึ่งภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความสิ้นอาสวะวา อาสวะ
ทั้งหลายของเราสิ้นไปแลว ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูเห็นดวยดีซึ่งกามทั้งหลายวา เปรียบดวยหลุมถาน
เพลิง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง แมขอที่ภิกษุขีณาสพเห็นดวยดีซึ่งกามทั้งหลายวา
เปรียบดวยหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ซึ่ง
ภิกษุขณ
ี าสพไดอาศัยปฏิญาณความสิ้นอาสวะวา อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแลว ฯ
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อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุขณ
ี าสพเปนธรรมชาติโนมไป นอมไปเอนไปในวิเวก
ยินดีในเนกขัมมะ ตั้งอยูใ นวิเวก สิ้นสูญไปจากธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงอาสวะ โดยประการ
ทั้งปวง แมขอที่จิตของภิกษุขีณาสพเปนธรรมชาติโนมไป นอมไป เอนไปในวิเวก ตั้งอยูในวิเวก
ยินดีในเนกขัมมะสิ้นสูญไปจากธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงอาสวะโดยประการทั้งปวงนี้ ก็เปน
กําลังของภิกษุขีณาสพ ซึ่งภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความสิ้นอาสวะวา อาสวะทั้งหลายของเรา
สิ้นไปแลว ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลว แมขอที่ภิกษุ
ขีณาสพเปนผูเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลวนี้ ก็เปนกําลังของพระขีณาสพ ซึ่งพระขีณาสพไดอาศัย
ปฏิญาณความสิ้นอาสวะวา อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแลว ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขณ
ี าสพเปนผูเจริญสัมมัปปธาน ๔ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ ฯลฯ อริยมรรค มีองค ๘เจริญดีแลว แมขอที่ภกิ ษุขีณาสพเปนผูเจริญ
อริยมรรคมีองค ๘ เจริญดีแลวนี้กเ็ ปนกําลังของภิกษุขณ
ี าสพ ซึ่งภิกษุขณ
ี าสพไดอาศัยปฏิญาณ
ความสิ้นอาสวะวาอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแลว นี้เปนกําลังของพระขีณาสพ ๑๐ ฯ
[๖๓๐] อิทธิพละ ๑๐ เปนไฉน ฤทธิ์เพราะการอธิษฐาน ๑ ฤทธิ์ที่แผลงไดตางๆ ๑
ฤทธิ์ที่สําเร็จดวยใจ ๑ ฤทธิ์ทแี่ ผไปดวยญาณ ๑ ฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ ๑ ฤทธิ์ของพระอริยะ ๑
ฤทธิ์ที่เกิดแตผลกรรม ๑ ฤทธิ์ของทานผูมีบุญ ๑ ฤทธิ์ที่สําเร็จมาแตวิชชา ๑ ชื่อวาฤทธิ์ ดวย
ความวาสําเร็จเพราะเหตุแหงการประกอบโดยชอบในสวนนั้นๆ อิทธิพละ ๑๐ นี้ ฯ
[๖๓๑] ตถาคตพละ ๑๐ เปนไฉน พระตถาคตในโลกนี้ยอมทรงทราบซึ่งฐานะโดย
เปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะตามความเปนจริง แมขอที่พระตถาคตทรงทราบฐานะโดย
เปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะ ตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของพระตถาคต ซึ่งพระ
ตถาคตไดทรงอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบซึ่งผลแหงกรรมสมาทาน ทั้งที่เปนสวนอดีต
อนาคตและปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปนจริง แมขอที่พระตถาคตทรงทราบซึ่งผล
แหงกรรมสมาทาน ทั้งที่เปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบนั โดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปน
จริงนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ
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อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชนทั้งปวง ตาม
ความเปนจริง แมขอที่พระตถาคตทรงทราบปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชนทั้งปวง ตามความเปนจริงนี้
ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบโลกธาตุตางๆ โดยความเปนอเนกธาตุ ตาม
ความเปนจริง แมขอที่พระตถาคตทรงทราบโลกธาตุตางๆ โดยความเปนอเนกธาตุ ตามความเปน
จริงนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอัธยาศัยตางๆ กัน
ตามความเปนจริง แมขอที่พระตถาคตทรงทราบความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอัธยาศัยตางๆ กัน ตาม
ความเปนจริงนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตวอื่น
ของบุคคลอื่น ตามความเปนจริง แมขอที่พระตถาคตทรงทราบความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของ
สัตวอื่นและบุคคลอื่น ตามความเปนจริงนีก้ ็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงทราบความเศราหมอง ความผองแผว ความออก
แหงฌาน วิโมกข สมาธิและสมาบัติ ตามความเปนจริงแมขอที่พระตถาคตทรงทราบความเศรา
หมอง ความผองแผว ความออก แหงฌานวิโมกข สมาธิและสมาบัติ ตามความเปนจริงนี้
ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตยอมทรงระลึกถึงชาติกอ นๆ ไดเปนอันมากคือ ชาติหนึ่ง
บาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมทรงระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้ง
อุเทศดวยประการดังนี้ แมขอ ที่พระตถาคตทรงระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ ชาติหนึ่ง
บาง สองชาติบาง ฯลฯนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตทรงพิจารณาเห็นหมูสตั วที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติดวยทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย แมขอทีพ่ ระตถาคตทรงพิจารณาเห็นหมูส ัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษยนกี้ ็เปนกําลังของพระตถาคต ฯลฯ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตทรงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตอันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู แมขอที่พระตถาคตทรงทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
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ในปจจุบนั เขาถึงอยูนี้ ก็เปนกําลังของพระตถาคต ซึ่งพระตถาคตไดทรงอาศัยทรงปฏิญาณฐานะของ
ผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ตถาคตพละ ๑๐ นี้ ฯ
[๖๓๒] ชือ่ วาสัทธาพละ ชื่อวาวิรยิ พละ ชื่อวาสติพละ ชื่อวาสมาธิพละ ชื่อวา
ปญญาพละ ชื่อวาหิริพละ ชือ่ วาโอตตัปปพละ ชื่อวาปฏิสังขานพละ ชื่อวาตถาคตพละ เพราะ
อรรถวากระไร ฯ
ชื่อวาสัทธาพละ เพราะอรรถวาไมหวัน่ ไหวไปในความเปนผูไมมศี รัทธา ชื่อวาวิริยพละ
เพราะอรรถวาไมหวัน่ ไหวไปในความเกียจคราน ชื่อวาสติพละเพราะอรรถวาไมหวัน่ ไหวไปในความ
ประมาท ชื่อวาสมาธิพละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหวไปในอุทธัจจะ ชือ่ วาปญญาพละ เพราะอรรถ
วาไมหวั่นไหวไปในอวิชชา ชื่อวาหิริพละ เพราะอรรถวา ละอายอกุศลธรรมอันลามก ชื่อวา
โอตตัปปพละ เพราะอรรถวา เกรงกลัวอกุศลธรรมอันลามก ชื่อวาปฏิสังขานพละเพราะอรรถวา
พิจารณากิเลสทั้งหลายดวยญาณ ชื่อวาภาวนาพละ เพราะอรรถวาธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานัน้
มีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาอนวัชชพละเพราะอรรถวา ในเนกขัมมะนั้นไมมีโทษนอยหนึ่ง ชื่อวา
สังคาหพละ เพราะอรรถวาพระโยคาวจรยอมสะกดจิตไวดว ยเนกขัมมะเปนตนนั้น ชื่อวาขันติพละ
เพราะอรรถวา เนกขัมมะเปนตนยอมอดทนตอนิวรณมีกามฉันทะเปนตน ชื่อวาปญญัตติพละ เพราะ
อรรถวา พระโยคาวจรตั้งจิตไวดว ยเนกขัมมะเปนตน ชื่อวานิชฌัตติพละ เพราะอรรถวาพระโยคาวจร
ยอมเพงจิตดวยเนกขัมมะเปนตน ชื่อวาอิสริยพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมใหจิตเปนไป
ตามอํานาจดวยเนกขัมมะเปนตน ชื่อวาอธิษฐานพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมตั้งจิตไวมนั่ ดวย
เนกขมมะเปนตน ชื่อวาสมถพละ เพราะอรรถวา จิตมีอารมณเดียวดวยเนกขัมมะเปนตน ชื่อวา
วิปสสนาพละ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นธรรมที่เกิดในภาวนานั้น ชื่อวา
เสกขพละ เพราะอรรถวา พระเสขะยังตองศึกษาในสัมมาทิฐิเปนตนนัน้ ชื่อวาอเสกขพละ เพราะ
ความที่พระอเสขะศึกษาในสัมมาทิฐิเปนตนนั้นเสร็จแลว ชื่อวาขีณาสวพละ เพราะอรรถวา อาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไปแลวดวยความเห็นดวยดีนนั้ ชื่อวาอิทธิพละ เพราะอรรถวา ฤทธิ์ยอมสําเร็จเพราะ
การอธิษฐานเปนตน เพราะเหตุแหงการประกอบโดยชอบในสวนนั้นๆชื่อวาตถาคตพละ เพราะ
อรรถวาเปนกําลังหาประมาณมิได ฉะนี้แล ฯ
จบพลกถา
____
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ยุคนัทธวรรค สุญกถา
[๖๓๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญพระองคตรัสวา โลกสูญ โลกสูญ ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุ
เพียงเทาไรหนอแล พระองคจึงตรัสวา โลกสูญ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เพราะวาสูญจากตนและจากสิ่งที่เนื่องดวยตน
ฉะนั้นเราจึงกลาววาโลกสูญ ดูกรอานนท อะไรเลาสูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน ดูกรอานนท
จักษุสูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตนรูปสูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน จักขุวิญญาณสูญจากตน
และสิ่งที่เนื่องดวยตนจักขุสัมผัสสูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน แมสขุ เวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย ก็สูญจากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน หูสูญ
ฯลฯ เสียงสูญ จมูกสูญ กลิ่นสูญ ลิ้นสูญ รสสูญกายสูญ โผฏฐัพพะสูญ ใจสูญจากตน
และสิ่งที่เนื่องดวยตน ธรรมารมณสูญจากตนและสิ่งที่เนือ่ งดวยตน มโนวิญญาณสูญจากตนและ
สิ่งที่เนื่องดวยตนแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัย ก็สญ
ู จากตนและสิ่งที่เนื่องดวยตน เพราะฉะนั้น เราจึงกลาววาโลกสูญ ฯ
[๖๓๔] สิง่ ที่สูญสูญ สังขารสูญ วิปริณามธรรมสูญ อัคคบทสูญ ลักษณะสูญ วิก
ขัมภนสูญ ตทังคสูญ สมุจเฉทสูญ ปฏิปสสัทธิสูญนิสสรณะสูญ ภายในสูญ ภายนอกสูญ
ทั้งภายในและภายนอกสูญ สวนที่เสมอกันสูญ สวนที่ไมเสมอกันสูญ ความแสวงหาสูญ ความ
กําหนดสูญความไดเฉพาะสูญ การแทงตลอดสูญ ความเปนอยางเดียวสูญ ความเปนตางๆ สูญ
ความอดทนสูญ ความอธิษฐานสูญ ความมั่นคงสูญ การครอบงําความเปนไปแหงสัมปชานบุคคล
สูญ มีประโยชนอยางยิ่งกวาความสูญทั้งปวง ฯ
[๖๓๕] สิง่ ที่สูญสูญเปนไฉน จักษุสูญจากตน จากสิง่ ที่เนื่องดวยตน จากความ
เที่ยง ความยั่งยืน ความมัน่ คง และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดาหูสูญ ฯลฯ จมูกสูญ
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ลิ้นสูญ กายสูญ ใจสูญจากตน จากสิ่งที่เนือ่ งดวยตนจากความเที่ยง ความยั่งยืน ความมั่นคง
และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดานี้สิ่งที่สูญสูญ ฯ
[๖๓๖] สังขารสูญเปนไฉน สังขาร ๓ คือ ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญ
ชาภิสังขาร ปุญญาภิสังขาร สูญจากอปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร สูญ
จากปุญญาภิสงั ขารและอเนญชาภิสังขารอเนญชาภิสังขาร สูญจากปุญญาภิสังขารและอปุญญา
ภิสังขาร นี้สังขาร ๓ ฯ
สังขาร ๓ อีกประการหนึ่ง คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร กายสังขาร สูญ
จากวจีสังขารและจิตตสังขาร วจีสังขาร สูญจากกายสังขารและจิตตสังขาร จิตตสังขาร สูญ
จากกายสังขารและวจีสังขาร นี้สังขาร ๓ ฯ
สังขาร ๓ อีกประการหนึ่ง คือ สังขารสวนอดีต สังขารสวนอนาคต สังขารสวน
ปจจุบัน สังขารสวนอดีต สูญจากสังขารสวนอนาคตและสังขารสวนปจจุบัน สังขารสวนอนาคต
สูญจากสังขารสวนอดีตและสังขารสวนปจจุบันสังขารสวนปจจุบัน สูญจากสังขารสวนอดีต
และสังขารสวนอนาคต นี้สังขาร ๓นี้สังขารสูญ ฯ
[๖๓๗] วิปริณามธรรมสูญเปนไฉน รูปเกิดแลวสูญไปจากสภาพ (ปรกติเดิม) รูป
หายไป แปรปรวนไปและสูญไป เวทนาเกิดแลว ฯลฯ สัญญาเกิดแลว สังขารเกิดแลว วิญญาณ
เกิดแลว จักษุเกิดแลว ฯลฯ ภพเกิดแลวสูญไปจากสภาพ ภพหายไป แปรปรวนไปและสูญไป
นี้วิปริณามธรรมสูญ
[๖๓๘] อัคคบทสูญเปนไฉน บทนี้ คือ ความสงบแหง สังขารทั้งปวง ความสละ
คืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสํารอกกิเลสความดับ นิพพาน เปนบทเลิศ เปนบท
ประเสริฐ เปนบทวิเศษนี้อัคคบทสูญ ฯ
[๖๓๙] ลักษณะสูญเปนไฉน ลักษณะ ๒ คือ พาลลักษณะ ๑ ปณฑิตลักษณะ ๑
พาลลักษณะสูญจากปณฑิตลักษณะ ปณฑิตลักษณะสูญจากพาลลักษณะ ลักษณะ ๓ คือ อุปปาท
ลักษณะ (ลักษณะความเกิดขึ้น)วยลักษณะ (ลักษณะความเสื่อมไป) ฐิตญ
ั ญถัตตลักษณะ (ลักษณะ
เมื่อยังตั้งอยูแ ปรเปนอื่นไป) อุปปาทลักษณะ สูญจากวยลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะวยลักษณะ
สูญจากอุปปาทลักษณะและฐิตัญญถัตตลักษณะ ฐิตัญญถัตตลักษณะ สูญจากอุปปาทลักษณะ
และวยลักษณะ ลักษณะความเกิดขึ้นแหงรูป สูญจากลักษณะความเสื่อมไปและจากลักษณะเมื่อ
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ยังตั้งอยูแ ปรเปนอื่นไป ลักษณะความเสื่อมไปแหงรูป สูญจากลักษณะความเกิดขึน้ และจาก
ลักษณะเมื่อยังตั้งอยูแปรเปนอื่นไป ลักษณะเมื่อยังตั้งอยูแปรเปนอื่นไปแหงรูป สูญจากลักษณะ
ความเกิดขึน้ และจากลักษณะความเสื่อมไป ลักษณะความเกิดขึ้นแหงเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ สูญจากลักษณะความเสื่อมไปและจากลักษณะเมื่อยังตั้งอยู
แปรเปนอื่นไป ลักษณะความเสื่อมไปแหงชราและมรณะสูญจากลักษณะความเกิดขึ้นและจาก
ลักษณะเมื่อยังตั้งอยูแปรเปนอื่นไป ลักษณะเมื่อยังตั้งอยูแปรเปนอื่นไปแหงชราและมรณะ สูญจาก
ลักษณะความเกิดขึ้นและจากลักษณะความเสื่อมไป นี้ลักษณะสูญ
[๖๔๐] วิกขัมภนสูญเปนไฉน กามฉันทะอันเนกขัมมะขมแลวและสูญไป พยาบาท
อันความไมพยาบาทขมแลวและสูญไป ถีนมิทธะอันอาโลกสัญญาขมแลวและสูญไป อุทธัจจะ
อันความไมฟงุ ซานขมแลว และสูญไปวิจกิ ิจฉาอันการกําหนดธรรมขมแลวและสูญไป อวิชชา
อันญาณขมแลวและสูญไปอรติอันความปราโมทยขมแลวและสูญไป นิวรณอนั ปฐมฌานขม
แลวและสูญไปฯลฯ กิเลสทั้งปวงอันอรหัตมรรคขมแลวและสูญไป นี้วิกขัมภนสูญ ฯ
[๖๔๑] ตทังคะสูญเปนไฉน กามฉันทะเปนตทังคะสูญ (สูญเพราะองคนั้นๆ) เพราะ
เนกขัมมะ ... นิวรณเปนตทังคะสูญเพราะปฐมฌาน ฯลฯความถือผิดเพราะกิเลสเครื่องประกอบไว
เปนตทังคะสูญเพราะวิวัฏนานุปสสนานี้ตทังคะสูญ ฯ
[๖๔๒] สมุจเฉทสูญเปนไฉน กามฉันทะอันเนกขัมมะตัดแลวและสูญไป ... นิวรณ
อันปฐมฌานตัดแลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสทั้งปวงอันอรหัตมรรคตัดแลวและสูญไป นี้สมุจเฉทสูญ ฯ
[๖๔๓] ปฏิปสสัทธิสูญเปนไฉน กามฉันทะอันเนกขัมมะระงับแลวและสูญไป ...
นิวรณอนั ปฐมฌานระงับแลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสทั้งปวงอันอรหัตมรรคระงับแลวและสูญไป
นี้ปฏิปสสัทธิสูญ ฯ
[๖๔๔] นิสสรณะสูญเปนไฉน กามฉันทะอันเนกขัมมะสลัดออกแลวและสูญไป ...
นิวรณอนั ปฐมฌานสลัดออกแลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสทั้งปวงอันอรหัตมรรคสลัดออกแลวและ
สูญไป นี้นิสสรณะสูญ ฯ
[๖๔๕] ภายในสูญเปนไฉน จักษุภายในสูญจากตน จากสิ่งที่เนื่องดวยตน จาก
ความเที่ยง ความยั่งยืน ความมั่นคง และจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา หูภายใน ฯลฯ
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จมูกภายใน ลิ้นภายใน กายภายใน ใจภายในสูญจากตน จากสิ่งที่เนื่องดวยตน จากความเที่ยง
ความยั่งยืน ความมั่นคงและจากความไมแปรปรวนเปนธรรมดา นี้ภายในสูญ ฯ
[๖๔๖] ภายนอกสูญเปนไฉน รูปภายนอกสูญ ฯลฯ ธรรมารมณภายนอกสูญจาก
ตน จากสิ่งที่เนื่องดวยตน จากความเทีย่ ง ความยั่งยืนความมั่นคง และจากความไมแปรปรวน
เปนธรรมดา นี้ภายนอกสูญ ฯ
[๖๔๗] ทั้งภายในและภายนอกสูญเปนไฉน จักษุภายในและรูปภายนอก ทั้งสอง
นั้นสูญจากตน จากสิ่งที่เนื่องดวยตน จากความเที่ยง ความยั่งยืน ความมั่นคง และจากความไม
แปรปรวนเปนธรรมดา หูภายในและเสียงภายนอก ฯลฯ จมูกภายในและกลิ่นภายนอก ลิ้น
ภายในและรสภายนอกกายภายในและโผฏฐัพพะภายนอก ใจภายในและธรรมารมณภายนอก
ทั้งสองนั้นสูญจากตน จากสิ่งที่เนื่องดวยตน จากความเที่ยง ความยั่งยืน ความมั่นคง และจาก
ความไมแปรปรวนเปนธรรมดา นี้ทั้งภายในและภายนอกสูญ ฯ
[๖๔๘] สวนเสมอกันสูญเปนไฉน อายตนะภายใน ๖ เปนสวนเสมอกัน และ
สูญไป อายตนะภายนอก ๖ ... หมวดวิญญาณ ๖ ... หมวดผัสสะ ๖... หมวดเวทนา ๖ ... หมวดสัญญา ๖
... หมวดเจตนา ๖ เปนสวนเสมอกันและสูญไป นี้สวนเสมอกันสูญ ฯ
[๖๔๙] สวนไมเสมอกันสูญเปนไฉน อายตนะภายใน ๖ เปนสวนไมเสมอกันกับ
อายตนะภายนอก ๖ และสูญไป อายตนะภายนอก ๖ เปนสวนไมเสมอกันกับหมวดวิญญาณ ๖
และสูญไป หมวดวิญญาณ ๖ เปนสวนไมเสมอกันกับหมวดผัสสะ ๖ และสูญไป หมวดผัสสะ ๖
เปนสวนไมเสมอกันกับหมวดเวทนา ๖ และสูญไป หมวดเวทนา ๖ เปนสวนไมเสมอกันกับหมวด
สัญญา ๖ และสูญไป หมวดเวทนา ๖ เปนสวนไมเสมอกันกับหมวดสัญญา ๖ และสูญไป หมวด
สัญญา ๖ เปนสวนไมเสมอกันกับหมวดเจตนา ๖ และสูญไป นี้สวนไมเสมอกันสูญ ฯ
[๖๕๐] ความแสวงหาสูญเปนไฉน ความแสวงหาเนกขัมมะสูญจาก กามฉันทะ ความ
แสวงหาความไมพยาบาทสูญจากพยาบาท ความแสวงหาอาโลกสัญญาสูญจากถีนมิทธะ ความแสวง
หาความไมฟุงซานสูญจากอุทธัจจะความแสวงหาการกําหนดธรรมสูญจากวิจิกิจฉา ความแสวงหา
ญาณสูญจากอวิชชาความแสวงหาปฐมฌานสูญจากนิวรณ ฯลฯ ความแสวงหาอรหัตมรรคสูญจาก
กิเลสทั้งปวง นี้ความแสวงหาสูญ ฯ
[๖๕๑] ความกําหนดสูญเปนไฉน ความกําหนดเนกขัมมะสูญจากกามฉันทะ ฯลฯ
ความกําหนดอรหัตมรรคสูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความกําหนดสูญ ฯ
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[๖๕๒] ความไดเฉพาะสูญเปนไฉน ความไดเนกขัมมะ สูญจากกามฉันทะ ฯลฯ
ความไดอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความไดเฉพาะสูญ ฯ
[๖๕๓] การแทงตลอดสูญเปนไฉน การแทงตลอดเนกขัมมะ สูญจากกามฉันทะ
ฯลฯ การแทงตลอดอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทั้งปวง นี้การแทงตลอดสูญ ฯ
[๖๕๔] ความเปนอยางเดียวสูญ ความเปนตางๆ สูญเปนไฉนกามฉันทะเปนความ
ตาง เนกขัมมะเปนอยางเดียว ความที่เนกขัมมะเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากกามฉันทะ
พยาบาทเปนความตาง ความไมพยาบาทเปนอยางเดียว ความที่ความไมพยาบาทเปนอยางเดียวของ
บุคคลผูคิดอยูสูญจากพยาบาท ถีนมิทธะเปนความตาง อาโลกสัญญาเปนอยางเดียว ความที่
อาโลกสัญญาเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากถีนมิทธะ อุทธัจจะเปนความตาง วิจิกจิ ฉา
เปนความตาง อวิชชาเปนความตางอรติเปนความตาง นิวรณเปนความตาง ปฐมฌานเปนอยางเดียว
ความที่ปฐมฌานเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากนิวรณ ฯลฯ กิเลสทั้งปวงเปนความตาง
อรหัตมรรคเปนอยางเดียว ความที่อรหัตมรรคเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากกิเลสทั้งปวง
นี้ความเปนอยางเดียวสูญ ความเปนตางๆ สูญ ฯ
[๖๕๕] ความอดทนสูญเปนไฉน ความอดทนในเนกขัมมะสูญจากกามฉันทะ ฯลฯ
ความอดทนในอรหัตมรรคสูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความอดทนสูญ ฯ
[๖๕๖] ความอธิษฐานสูญเปนไฉน ความอธิษฐานในเนกขัมมะ สูญจากกามฉันทะ
ฯลฯ ความอธิษฐานในอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความอธิษฐานสูญ ฯ
[๖๕๗] ความมั่นคงสูญเปนไฉน ความมั่นคงแหงเนกขัมมะ สูญจากกามฉันทะ
ฯลฯ ความมั่นคงแหงอรหัตมรรค สูญจากกิเลสทั้งปวง นี้ความมั่นคงสูญ ฯ
[๖๕๘] การครอบงําความเปนไปแหงสัมปชานบุคคล สูญมีประโยชนอยางยิ่งกวาความ
สูญทั้งปวงเปนไฉน สัมปชานบุคคลครอบงําความเปนไปแหงกามฉันทะดวยเนกขัมมะ ครอบงํา
ความเปนไปแหงพยาบาทดวยความไมพยาบาทครอบงําความเปนไปแหงถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา
ครอบงําความเปนไปแหงอุทธัจจะดวยความไมฟุงซาน ครอบงําความเปนไปแหงวิจกิ ิจฉาดวยการ
กําหนดธรรม ครอบงําความเปนไปแหงอวิชชาดวยญาณ ครอบงําความเปนไปแหงอรติดวยความ
ปราโมทย ครอบงําความเปนไปแหงนิวรณดว ยปฐมฌาน ฯลฯ ครอบงํากิเลสทั้งปวงดวยอรหัตมรรค ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อสัมปชานบุคคลปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความเปน
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ไปแหงจักษุนยี้ อมหมดสิ้นไป และความเปนไปแหงจักษุอื่นก็ไมเกิดขึ้น ความเปนไปแหงหู ฯลฯ
ความเปนไปแหงจมูก ความเปนไปแหงลิ้น ความเปนไปแหงกาย ความเปนไปแหงใจนี้ยอมหมด
สิ้นไป และความเปนไปแหงใจอื่นก็ไมเกิดขึ้น นี้ความครอบงําความเปนไปแหงสัมปชานบุคคล
สูญมีประโยชนอยางยิ่งกวาความสูญทั้งปวง ฉะนีแ้ ล ฯ
จบสุญกถา
จบยุคนัทธวรรคที่ ๒
______
รวมกถาที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ยุคนัทธกถา
๒. สัจจกถา
๓. โพชฌงคกถา
๔. เมตตากถา
๕. วิราคกถา
๖. ปฏิสัมภิทากถา
๗. ธรรมจักรกถา
๘. โลกุตรกถา
๙. พลกถา
๑๐. สุญกถา
นิกายอันประเสริฐนี้ทานตั้งไวแลว เปนวรมรรคอันประเสริฐที่ ๒ ไมมวี รรคอื่นเสมอ
ฉะนี้แล ฯ
______
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ปญญาวรรค มหาปญญากถา
[๖๕๙] อนิจจานุปสสนาที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนให
บริบูรณ ทุกขานุปสสนา ... อนัตตานุปสสนา ... นิพพิทานุปสสนา...วิราคานุปสสนา ... นิโรธานุ
ปสสนา ... ปฏินิสสัคคานุปสสนาที่บุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนให
บริบูรณ ฯ
อนิจจานุปสสนาที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังชวนปญญา(ปญญาเร็ว) ให
บริบูรณ ทุกขานุปสสนา ... ยอมยังนิพเพธิกปญญา (ปญญาทําลายกิเลส) ใหบริบูรณ อนัตตานุ
ปสสนา ... ยอมยังมหาปญญา (ปญญามาก) ใหบริบูรณ นิพพิทานุปสสนา ... ยอมยังติกขปญญา
(ปญญาคมกลา) ใหบริบูรณวิราคานุปสสนา ... ยอมยังวิบูลปญญา (ปญญากวางขวาง) ใหบริบูรณ
นิโรธานุปสสนา ... ยอมยังคัมภีรปญญา (ปญญาลึกซึ้ง) ใหบริบูรณ ปฏินิสสัคคานุปสสนา ที่บุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังอัสสามันตปญญา (ปญญาไมใกล)ใหบริบูรณ ปญญา ๗ ประการนี้
ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังความเปนบัณฑิตใหบริบูรณ ปญญา ๘ ประการนี้ ... ยอม
ยังปุถุปญญา (ปญญาแนนหนา) ใหบริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมยังหาสปญญา (ปญญาราเริง) ใหบริบรู ณ หาสปญญา เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาอรรถปฏิสัมภิทา
เปนคุณชาติ อันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดอรรถแหง
หาสปญญานั้น ธรรมปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวย
ปญญา โดยการกําหนดธรรมแหงหาสปญญานั้น นิรุติปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว
ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดนิรุติแหงหาสปญญานั้นปฏิภาณปฏิสัมภิทา
เปนคุณชาติอนั บุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดปฏิภาณ
แหงหาสปญญานั้น ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว
ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะหาสปญญานั้น ฯ
[๖๖๐] การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในรูป ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยัง
ปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมาก
แลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯ
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การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังชวน
ปญญาใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมยังอัสสามันตปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๗ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยัง
ความเปนบัณฑิตใหบริบูรณปญญา ๘ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปุถุปญญา
ใหบริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังหาสปญญาใหบริบูรณ
หาสปญญาเปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา ... ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทํา
ใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะหาสปญญานั้น ฯ
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและ
มรณะ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณา
เห็นความสละคืนในชราและมรณะ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหน
ใหบริบูรณ ฯ
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในชราและมรณะ ทีบ่ ุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม
ยังชวนปญญาใหบริบูรณ ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะ ที่บคุ คลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมยังอัสสามันตปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๗ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําให
มากแลว ยอมยังความเปนบัณฑิตใหบริบูรณ ปญญา ๘ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมาก
แลว ยอมยังปุถุปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๙ ประการนี้ ทีบ่ ุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม
ยังหาสปญญาใหบริบูรณ หาสปญญาเปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา... ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้ เปนคุณชาติ
อันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลวถูกตองแลวดวยปญญา เพราะหาสปญญานั้น ฯ
[๖๖๑] การพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในรูป ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม
ยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและ
ปจจุบัน ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นทุกขในรูป ... การพิจารณาเห็นทุกขใน
รูปทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบนั ... การพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป ... การพิจารณาเห็นอนัตตาใน
รูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบนั ... การพิจารณาเห็นความเบื่อหนายในรูป…การพิจารณาเห็น
ความเบื่อหนายในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบนั ... การพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดใน
รูป ... การพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบนั ... การพิจารณา
เห็นความดับในรูป ... การพิจารณาเห็นความดับในรูปทัง้ เปนสวนอดีตอนาคตและปจจุบัน ... การ
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พิจารณาเห็นความสละคืนในรูป ... การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและ
ปจจุบัน ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯ
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังชวน
ปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูปทั้งเปนสวนอดีตอนาคตและปจจุบัน ... ยอม
ยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นทุกขในรูป... ยอมยังนิพเพธิกปญญาใหบริบูรณ การ
พิจารณาเห็นทุกขในรูปทั้งเปนสวนอดีตอนาคตและปจจุบนั ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การ
พิจารณาเห็นอนัตตาในรูป ... ยอมยังมหาปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นอนัตตาในรูปทั้งเปนสวน
อดีต อนาคตและปจจุบัน ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความเบือ่ หนายในรูป ...
ยอมยังติกขปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความเบือ่ หนายในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและ
ปจจุบัน ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดในรูป ... ยอมยังวิบูล
ปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบนั ...
ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความดับในรูป ... ยอมยังคัมภีรปญญาใหบริบูรณ การ
พิจารณาเห็นความดับในรูปทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบนั ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ
การพิจารณาเห็นความสละคืนในรูป ... ยอมยังอัสสามันตปญญาใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความ
สละคืนในรูปทั้งเปนสวนอดีตอนาคตและปจจุบนั ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ ปญญา ๗
ประการนี้ ...ยอมยังความเปนบัณฑิตใหบริบูรณ ปญญา ๘ ประการนี้ ... ยอมยังปุถุปญ
 ญาใหบริบูรณ
ปญญา ๙ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังหาสปญญาใหบริบูรณ หาสปญญา
เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา ... ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้ เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว
ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะหาสปญญานัน้ ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ฯ
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในชราและมรณะ ทีบ่ ุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในชราและมรณะ ทั้งเปนสวน
อดีต อนาคตและปจจุบัน ทีบ่ ุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ
ฯลฯ การพิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะ ที่บคุ คลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยัง
ปญญาอยางไหนใหบริบูรณ การพิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะทั้งเปนสวนอดีต อนาคต
และปจจุบนั ทีบ่ ุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังปญญาอยางไหนใหบริบูรณ ฯ
การพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในชราและมรณะ ... ยอมยังชวนปญญาใหบริบูรณ การ
พิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในชราและมรณะทั้งเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบนั ... ยอมยัง
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ชวนปญญาใหบริบูรณ ฯลฯ ปฏิสัมภิทา ๔ ประการนี้ เปนคุณชาติอันบุคคลบรรลุแลว ทําใหแจงแลว
ถูกตองแลวดวยปญญา เพราะหาสปญญา ฯ
[๖๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๔ ประการเปนไฉน คือสัปปุริสสังเสวะ คบสัตบุรุษ ๑
สัทธรรมสวนะ ฟงสัทธรรมคําสั่งสอนของทาน ๑โยนิโสมนสิการะ ไตรตรองพิจารณาคําสั่งสอน
ของทาน ๑ ธรรมานุธรรมปฏิปตติปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมที่ไดตรองเห็นแลว ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๔ประการนีแ้ ล ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ฯลฯ ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ฯลฯ ยอมเปนไปเพื่อ
ทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ๔ ประการเปนไฉนคือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรมสวนะ ๑ โยนิ
โสมนสิการ ๑ ธรรมานุธรรมปฏิปตติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล ทีบ่ ุคคลเจริญ
แลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ฯ
[๖๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ไดเฉพาะซึ่งปญญา เพื่อความเจริญแหงปญญา เพื่อความไพบูลยแหงปญญา เพื่อ
ความเปนผูมีปญ
 ญาใหญ เพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาหนาเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญากวางขวาง เพื่อความเปน
ผูมีปญญาลึกซึ้ง เพื่อความเปนผูมีปญญาไมใกล เพื่อความเปนผูมีปญญาดังแผนดิน เพือ่ ความเปน
ผูมีปญญามากเพื่อความเปนผูมีปญญาเร็ว เพื่อความเปนผูม ีปญญาพลัน เพื่อความเปนผูมีปญญา
ราเริง เพื่อความเปนผูมีปญญาแลนไป เพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาคมกลา เพื่อความเปนผูม ีปญญา
ทําลายกิเลส ๔ ประการเปนไฉน คือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรมสวนะ ๑ โยนิโสมนสิการ ๑
ธรรมานุธรรมปฏิปตติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม๔ ประการนี้แล ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งปญญา ฯลฯ เพื่อความเปนผูมีปญญาทําลายกิเลส ฯ
[๖๖๔] การไดเฉพาะซึ่งปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งปญญา เปนไฉน ฯ
การได การไดเฉพาะ การถึง การถึงพรอม การถูกตอง การทําใหแจง การเขาถึง
พรอม ซึ่งมรรคญาณ ๔ ผลญาณ ๔ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ อภิญญา ๖ญาณ ๗๓ ญาณ ๗๗ นี้
เปนการไดเฉพาะซึ่งปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งปญญา ฯ
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ความเจริญแหงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญาเปนไฉน ฯ
ปญญาของพระเสขะ ๗ จําพวก และของกัลยาณปุถุชนยอมเจริญ ปญญาของพระ
อรหันตยอมเจริญ นี้เปนความเจริญ นี้เปนความเจริญแหงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความ
เจริญแหงปญญา ฯ
ความไพบูลยแหงปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความไพบูลยแหงปญญาเปนไฉน ฯ
ปญญาของพระเสขะ ๗ จําพวกและของกัลยาณปุถุชน ยอมถึงความไพบูลย ปญญา
ของพระอรหันต เปนปญญาไพบูลย นี้เปนความไพบูลยแหงปญญาในคําวา ยอมเปนไปเพื่อ
ความไพบูลยแหงปญญา ฯ
[๖๖๕] มหาปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาใหญเปนไฉน ฯ
ชื่อวาปญญาใหญ เพราะอรรถวิเคราะหวา กําหนดอรรถใหญ กําหนดธรรมใหญ
กําหนดนิรุติใหญ กําหนดปฏิภาณใหญ กําหนดศีลขันธใหญ กําหนดสมาธิขันธใหญ กําหนด
ปญญาขันธใหญ กําหนดวิมตุ ิขันธใหญ กําหนดวิมุติญาณทัสนขันธใหญ กําหนดฐานะและ
อฐานะใหญ กําหนดวิหารสมาบัติใหญ กําหนดอริยสัจใหญ กําหนดสติปฏฐานใหญ กําหนด
สัมมัปปธานใหญ กําหนดอิทธิบาทใหญ กําหนดอินทรียใหญ กําหนดพละใหญ กําหนดโพชฌงค
ใหญ กําหนดอริยมรรคใหญ กําหนดสามัญผลใหญ กําหนดอภิญญาใหญ กําหนดนิพพานอันเปน
ประโยชนอยางยิ่ง นี้เปนมหาปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อเปนผูมีปญ
 ญาใหญ ฯ
[๖๖๖] ปุถุปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาแนนหนาเปนไฉน ฯ
ชื่อวาปญญาหนา เพราะอรรถวิเคราะหวา ญาณเปนไปในขันธตางๆ มาก ในธาตุตางๆ
มาก ในอายตนะตางๆ มาก ในปฏิจจสมุปบาทตางๆมาก ในความไดเนืองๆ ซึ่งความสูญตางๆ
มาก ในอรรถตางๆ มาก ในธรรมตางๆ มาก ในนิรุติตางๆ มาก ในปฏิภาณตางๆ มาก ใน
ศีลขันธตางๆ มาก ในสมาธิขันธตางๆ มาก ในปญญาขันธตางๆ มาก ในวิมุติขนั ธตางๆ มาก
ในวิมุติญาณทัสนขันธตางๆ มาก ในฐานะและอฐานะตางๆ มาก ในวิหารสมาบัติตางๆ มาก
ในอริยสัจตางๆ มาก ในสติปฏฐานตางๆ มาก ในสัมมัปปธานตางๆ มาก ในอิทธิบาทตางๆ
มาก ในอินทรียตางๆ มาก ในพละตางๆ มาก ในโพชฌงคตางๆ มาก ในอริยมรรคตางๆ มาก
ในสามัญผลตางๆ มาก ในอภิญญาตางๆ มาก ในนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่ง ลวงธรรม
ที่ทั่วไปแกปุถุชน นี้เปนปุถปุ ญญาในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูม ีปญญาหนา ฯ
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[๖๖๗] วิบูลปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญากวางขวาง เปนไฉน ฯ
ชื่อวาปญญากวางขวาง เพราะอรรถวิเคราะหวา กําหนดอรรถกวางขวาง กําหนดธรรม
กวางขวาง ... กําหนดอภิญญากวางขวาง กําหนดนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่งกวางขวาง นี้เปน
วิบูลปญญา ในคําวา เปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญากวางขวาง ฯ
[๖๖๘] คัมภีรปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาลึกซึ้ง เปนไฉน ฯ
ชื่อวาปญญาลึกซึ้ง เพราะอรรถวิเคราะหวา ญาณเปนไปในขันธลึกซึ้ง ในธาตุลึกซึ้ง ...
ในอภิญญาลึกซึ้ง ในนิพพานอันเปนประโยชนอยางลึกซึ้ง นี้เปนคัมภีรปญญา ในคําวา ยอมเปน
ไปเพื่อความเปนผูมีปญญาลึกซึ้ง ฯ
[๖๖๙] อัสสามันตปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาไมใกล เปน
ไฉน ฯ
อรรถปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลผูใดบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวย
ปญญา โดยการกําหนดอรรถ ธรรมปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลผูใดบรรลุแลว ทําใหแจงแลว
ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดธรรม นิรุติปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคลใดบรรลุแลว
ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา โดยการกําหนดนิรตุ ิ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา เปนคุณชาติอันบุคคล
ผูใดบรรลุแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองดวยปญญา โดยการกําหนดปฏิภาณใครอื่นยอมไมสามารถจะ
ครอบงําอรรถ ธรรม นิรุติและปฏิภาณของบุคคลผูนั้นไดและบุคคลผูนั้นก็เปนผูห นึ่งที่ใครๆ ครอบงํา
ไมได เพราะเหตุนั้น ปญญานั้นจึงเปนปญญาไมใกล ปญญาของกัลยาณปุถุชนหางไกลแสนไกล
ไมใกลไมชิดกับปญญาของบุคคลที่ ๘ พระอรหันต เมื่อเทียบกับกัลยาณปุถุชน บุคคลที่ ๘ มีปญญา
ไมใกล ปญญาของบุคคลที่ ๘ หางไกลแสนไกล ไมใกล ไมชิดกับปญญาของพระโสดาบัน เมื่อ
เทียบกับบุคคลที่ ๘ พระโสดาบันมีปญญาไมใกลปญญาของพระโสดาบันหางไกลแสนไกล ไมใกล
ไมชิดกับปญญาของพระสกทาคามี เมื่อเทียบกับพระโสดาบัน พระสกทาคามี มีปญญาไมใกล
ปญญาของพระสกทาคามีหางไกลแสนไกล ไมใกล ไมชดิ กับปญญาของพระอนาคามีเมื่อเทียบกับ
พระสกทาคามี พระอนาคามีมีปญญาไมใกล ปญญาของพระอนาคามีหางไกลแสนไกล ไมใกล ไม
ชิดกับปญญาของพระอรหันต เมื่อเทียบกับพระอนาคามี พระอรหันตมปี ญญาไมใกล ปญญาของ
พระอรหันตหา งไกลแสนไกล ไมใกล ไมชดิ กับปญญาของพระปจเจกพุทธเจา เมื่อเทียบกับพระ
อรหันตพระปจเจกพุทธเจามีปญญาไมใกล เมื่อเทียบกับพระปจเจกพุทธเจาและโลกพรอมทั้ง
เทวโลก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเปนผูเลิศ ทรงมีปญญาไมใกล ทรงฉลาดใน
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ประเภทแหงปญญา ทรงมีญาณแตกฉาน ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา ทรงถึงเวสารัชชญาณ ๔ ทรงพละ ๑๐
ทรงเปนบุรุษองอาจ ทรงเปนบุรุษสีหะทรงเปนบุรุษนาค ทรงเปนบุรุษอาชาไนย ทรงเปนบุรุษนําธุระ
ไป ทรงมีพระญาณหาที่สุดมิได ทรงมีพระเดชหาที่สุดมิได ทรงมีพระยศหาที่สุดมิได ทรงเปนผูมั่งคั่ง
ทรงมีทรัพยมาก ทรงมีอริยทรัพย ทรงเปนผูนํา ทรงเปนผูนําไปใหวิเศษ ทรงนําไปเนืองๆ ทรงบัญญัติ
ทรงพินิจ ทรงเพง ทรงใหหมูส ัตวเลื่อมใส แทจริงพระผูมพี ระภาคพระองคนั้นทรงยังมรรคที่ยัง
ไมเกิดใหเกิดขึ้น ทรงยังมรรคที่ยังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม ตรัสบอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก ทรง
รูจักมรรค ทรงทราบมรรค ทรงฉลาดในมรรค ก็แหละพระสาวกทั้งหลายในบัดนี้ และที่จะมีมาใน
ภายหลัง ยอมเปนผูดําเนินไปตามมรรค แทจริงพระผูมพี ระภาคพระองคนั้นเมื่อทรงทราบก็ยอมทรง
ทราบ เมื่อทรงเห็นก็ยอมทรงเห็น ทรงมีจกั ษุ ทรงมีญาณทรงมีธรรม ทรงมีพรหม ตรัสบอก ตรัสบอกทั่ว
ทรงนําอรรถออก ทรงประทานอมตธรรม ทรงเปนธรรมสามี เสด็จไปอยางนั้น บทธรรมที่พระผูมี
พระภาคพระองคนั้นไมทรงรู ไมทรงเห็น ไมทรงทราบ ไมทรงทําใหแจง ไมทรงถูกตองแลวดวยปญญา
มิไดมี ธรรมทั้งปวงรวมทั้งทีเ่ ปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบันยอมมาสูคลองในมุข คือ พระญาณ
ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวโดยอาการทั้งปวง ชื่อวาบทที่ควรแนะนําซึ่งเปนอรรถเปนธรรมที่ควร
รู อยางใดอยางหนึ่งและประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ประโยชนทั้งสองฝาย ประโยชนภพนี้
ประโยชนภพหนา ประโยชนตื้น ประโยชนลึก ประโยชนลับ ประโยชนเปดเผย ประโยชนที่
ควรนําไป ประโยชนทนี่ ําไปแลว ประโยชนไมมีโทษ ประโยชนไมมีกิเลส ประโยชนขาวผอง หรือ
ทั้งหมดนัน้ ยอมเปนไปภายในพระพุทธญาณ พระญาณของพระพุทธเจา ยอมเปนไปตลอดกายกรรม
ปรมัตถประโยชน วจีกรรม มโนกรรมทั่วหมด พระญาณของพระพุทธเจามิไดขัดของในอดีต อนาคต
ปจจุบัน เนยยบทมีเทาใด พระญาณก็มีเทานั้น พระญาณมีเทาใดเนยยบทก็มีเทานั้น พระญาณมีเนยยบท
เปนที่สุดรอบ เนยยบทมีพระญาณเปนที่สุดรอบพระญาณไมเปนไปเกินเนยยบท เนยยบทก็ไมเกิน
พระญาณ ธรรมเหลานั้นตั้งอยูในที่สุดรอบของกันและกัน เปรียบเหมือนผะอบสองชั้นสนิทกันดี
ผะอบชั้นลางไมเกินผะอบชัน้ บน ผะอบชัน้ บนก็ไมเกินผะอบชั้นลาง ผะอบทั้งสองชั้นนั้นตางก็ตงั้
อยูในที่สุดของกันและกัน ฉะนั้น พระพุทธญาณยอมเปนไปในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงเนื่องดวย
ความทรงคํานึง เนื่องดวยทรงพระประสงค เนื่องดวยทรงพระมนสิการ เนื่องดวยพระจิตตุบาทของ
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว พระพุทธญาณเปนไปในสรรพสัตว พระพุทธเจายอมทรงทราบอัธยาศัย
อนุสัย ความประพฤติ อธิมุติ ของสรรพสัตว ยอมทรงทราบหมูสัตวมกี ิเลสธุลีนอยในปญญา
จักษุ ผูมีกเิ ลสธุลีมากในปญญาจักษุ ผูมีอินทรียแกกลา ผูมีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการทราม
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พระองคพึงทรงใหรูไดงาย พระองคพึงใหรูไดยาก เปนภัพพสัตว เปนอภัพพสัตว โลกพรอมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไป
ภายในพระพุทธญาณเปรียบเหมือนปลาและเตาทุกชนิด โดยที่สุดตลอดจนปลาติมแิ ละปลาติมิงคละ
ยอมวายวนอยูภ ายในมหาสมุทร ฉะนั้น เปรียบเหมือนนกทุกชนิด โดยที่สุดตลอดจนนกครุฑ
ตระกูลเวนเตยยะ ยอมบินรอนไปในประเทศอากาศ ฉันใดดูกรสารีบุตร แมบรรดาสัตวผูมีปญญา
ก็ยอมเปนไปในประเทศพุทธญาณ ฉันนั้นเหมือนกัน พุทธญาณแผไป แลนไปสูปญหาของเทวดา
และมนุษยแลวตั้งอยูบรรดากษัตริย พราหมณ คฤหบดี สมณะ ผูเปนบัณฑิต มีปญญาละเอียด
แตงวาทะโตตอบ มีปญญาเปรียบดวยนายขมังธนูผูสามารถยิงขนทราย เที่ยวทําลายปญญาและทิฐิ
ดวยปญญา บัณฑิตเหลานั้นแตงปญหาแลวพากันเขามาหาพระตถาคต ถามปญหาทั้งลี้ลับและ
เปดเผย ปญหาเหลานั้นพระผูมีพระภาคตรัสบอกและทรงแกแลว มีเหตุที่ทรงแสดงไขใหเห็นชัด
ปรากฏแกพระผูมีพระภาคความจริง พระผูม ีพระภาคยอมทรงรุงเรืองยิ่งดวยปญญา เพราะทรงแกปญหา
เหลานั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงเปนผูเลิศ มีพระปญญาไมใกล นี้เปนอัสสามันตปญญา
ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาไมใกล ฯ
[๖๗๐] ภูริปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาดังแผนดิน เปนไฉน ฯ
ชื่อวาภูรปิ ญญา เพราะอรรถวิเคราะหวาครอบงําอยู ครอบงําแลวซึ่งราคะ ครอบงําอยู
ครอบงําแลวซึ่งโทสะ ครอบงําอยู ครอบแลวซึ่งโมหะ ครอบงําอยูครอบงําแลวซึ่งโกธะ ฯลฯ
อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายาสาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ
มทะ ปมาทะ กิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวง อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ ครอบงําอยู ครอบงําแลว
ซึ่งกรรมอันเปนเหตุใหไปสูภ พทั้งปวง ชื่อวาภูริปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวา เปนปญญาย่ํายี
ราคะอันเปนขาศึก เปนปญญาย่ํายีโทสะอันเปนขาศึก เปนปญญาย่ํายีโมหะอันเปนขาศึก เปนปญญา
ย่ํายีโกธะอันเปนขาศึก ฯลฯ อุปนาหะ ฯลฯ อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพ
ทั้งปวง อันเปนขาศึก แผนดินทานกลาววา ภูริ บุคคลประกอบดวยปญญาอันกวางขวางไพบูลย
เสมอดวยแผนดินนั้น เพราะเหตุนั้น ปญญานั้นจึงเปนภูรปิ ญญา อีกประการหนึ่ง คําวา ภูริ นี้เปน
ชื่อของปญญา ปญญาเปนปริณายก เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาภูริปญญา นี้เปนภูริปญญา ในคําวา
ยอมเปนไปเพือ่ ความเปนผูมปี ญญาดังแผนดิน ฯ
[๖๗๑] ปญญาพาหุลละ ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญามาก เปนไฉน ฯ
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บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูหนักดวยปญญา เปนผูประพฤติดวยปญญา มีปญญาเปน
ที่อาศัย นอมใจเชื่อดวยปญญา มีปญญาเปนธงไชย มีปญญาเปนยอดมีปญญาเปนใหญ มากดวย
การเลือกเฟน มากดวยการคนควา มากดวยการพิจารณา มากดวยการเพงพินิจ มีการเพงพิจารณา
เปนธรรมดา มีความประพฤติงดเวนดวยปญญาที่แจมแจง หนักในปญญา มากดวยปญญา โนม
ไปในปญญานอมไปในปญญา เงื้อมไปในปญญา นอมจิตไปในปญญา มีปญญาเปนอธิบดีเปรียบ
เหมือนภิกษุผหู นักไปในคณะ ทานกลาววา มีคณะมาก ผูห นักในจีวรทานกลาววา มีจวี รมาก
ผูหนักในบาตร ทานกลาววา มีบาตรมาก ผูหนักในเสนาสนะ ทานกลาววา มีเสสนานะมาก
ฉะนั้น นีเ้ ปนปญญาพาหุลละ ในคําวายอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญามาก ฯ
[๖๗๒] สีฆปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเร็วเปนไฉน ฯ
ชื่อวาปญญาเร็ว เพราะอรรถวิเคราะหวา ปญญาเปนเครื่องบําเพ็ญศีลใหบริบูรณไดเร็วๆ
เปนเครื่องบําเพ็ญอินทรียสังวรใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเครื่องบําเพ็ญโภชเน มัตตัญุตาใหบริบูรณ
ไดเร็วๆ เปนเครื่องบําเพ็ญชาคริยานุโยคใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเครื่องบําเพ็ญศีลขันธใหบริบูรณได
เร็วๆ เปนเครื่องบําเพ็ญสมาธิขันธใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเครื่องบําเพ็ญปญญาขันธใหบริบูรณ
ไดเร็วๆเปนเครื่องบําเพ็ญวิมตุ ิขันธใหบริบรู ณไดเร็วๆ เปนเครื่องบําเพ็ญวิมุติญาณทัสนขันธ
ใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเครื่องแทงตลอดฐานะและอฐานะไดเร็วๆ เปนเครื่องบําเพ็ญวิหารสมาบัติ
ใหบริบูรณไดเร็วๆ เปนเครื่องแทงตลอดอริยสัจไดเร็วๆเปนเครื่องเจริญสติปฏฐานไดเร็วๆ
เปนเครื่องเจริญสัมมัปปธานไดเร็วๆ เปนเครื่องเจริญอิทธิบาทไดเร็วๆ เปนเครื่องเจริญอินทรีย
ไดเร็วๆ เปนเครื่องเจริญพละไดเร็วๆ เปนเครื่องเจริญโพชฌงคไดเร็วๆ เปนเครื่องเจริญอริยมรรค
ไดเร็วๆ เปนเครื่องทําใหแจงซึ่งสามัญผลไดเร็วๆ เปนเครื่องแทงตลอดอภิญญาไดเร็วๆ เปน
เครื่องทําใหแจงซึ่งนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่งไดเร็วๆ นี้เปนสีฆปญญา ในคําวา ยอมเปน
ไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเร็วๆ ฯ
[๖๗๓] ลหุปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาพลันเปนไฉน ฯ
ชื่อวาปญญาพลัน เพราะอรรถวิเคราะหวา ปญญาเปนเครื่องบําเพ็ญศีลใหบริบูรณได
พลันๆ ... เปนเครื่องทําใหแจงซึ่งนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่งไดพลันๆ นี้เปนลหุปญญา ใน
คําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาพลัน ฯ
[๖๗๔] หาสปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาราเริงเปนไฉน ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความราเริงมาก มีความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความ
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ปราโมทยมาก บําเพ็ญศีลใหบริบูรณ บําเพ็ญอินทรียสังวรใหบริบูรณ... ซึ่งทําใหแจงนิพพานอันเปน
ประโยชนอยางยิ่งใหบริบูรณดว ยปญญานั้นๆ เพราะเหตุนั้น ปญญานัน้ ๆ จึงชื่อวาปญญาราเริง นี้
เปนหาสปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาราเริง ฯ
[๖๗๕] ชวนปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาแลนไป เปนไฉน ฯ
ชื่อวาชวนปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวา ปญญาแลนไปสูรูปทั้งปวง ทั้งที่เปนอดีต
อนาคตและปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีต มีอยูใ นที่ไกล
หรือมีอยูในทีใ่ กล โดยความเปนของไมเทีย่ งไวแลนไปโดยความเปนทุกขไว แลนไปโดยความเปน
อนัตตาไว แลนไปสูเวทนาฯลฯ สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งปวง ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและ
ปจจุบันเปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต มีอยูในทีไ่ กลหรือมีอยูในที่
ใกล โดยความเปนของไมเทีย่ งไว แลนไปโดยความเปนทุกขไว แลนไปโดยความเปนอนัตตาไว
แลนไปสูจักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบนั โดยความเปนของไมเที่ยง
ไว แลนไปโดยความเปนทุกขไวแลนไปโดยความเปนอนัตตาไว ชื่อวาชวนปญญา เพราะอรรถวา
ปญญาเทียบเคียง พินจิ พิจารณา ทําใหแจมแจง รูปทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบนั ไมเที่ยง
เพราะอรรถวาสิ้นไป เปนทุกขเพราะอรรถวาเปนสิ่งที่นากลัว เปนอนัตตาเพราะอรรถวาไมมีแกน
สาร แลวแลนไปในนิพพานเปนที่ดับรูปไว ชื่อวาชวนปญญา เพราะอรรถวา ปญญาเทียบเคียง
พินิจ พิจารณา ทําใหเห็นแจมแจงวาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและ
มรณะ ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบนั ไมเที่ยงเพราะอรรถวาสิ้นไป เปนทุกขเพราะอรรถวา
เปนสิ่งที่นากลัว เปนอนัตตาเพราะอรรถวาไมมีแกนสาร แลวแลนไปในนิพพานเปนที่ดับชราและ
มรณะไว ชื่อวาชวนปญญา เพราะอรรถวา ปญญาเทียบเคียง พินจิ พิจารณา ทําใหแจมแจงวา รูป
ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปนของไมเที่ยงอันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้น
ไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดาแลวแลนไปในนิพพานเปนทีด่ ับรูปไว ชื่อวาชวนปญญา
เพราะอรรถวาปญญาเทียบเคียง พินจิ พิจารณา ทําใหแจมแจงวา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบนั เปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง
อาศัยกันเกิดขึน้ มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา แลวแลนไปในนิพพาน
อันเปนที่ดับชราและมรณะไว นี้เปนชวนปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพือ่ ความเปนผูมปี ญญาแลน
ไป ฯ
[๖๗๖] ติกขปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาคมกลา เปนไฉน ฯ
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ชื่อวาติกขปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวา ทําลายกิเลสไดไว ไมรบั รองไว ยอมละ
บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมีตอไป ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแลวไมรับรองไว ฯลฯ ซึ่งพยาบาท
วิตกที่เกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว ฯลฯ ซึ่งวิหงิ สาวิตกที่เกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว ฯลฯ ซึง่ อกุศล
ธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว ฯลฯ ซึ่งราคะที่เกิดขึ้นแลว ไมรับรองไว ยอมละ บรรเทา
ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมีตอไป ซึ่งโทสะ ฯลฯ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ
อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ กิเลสทั้งปวง ทุจริต
ทั้งปวง อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯกรรมอันเปนเหตุใหไปสูภ พทั้งปวง ที่เกิดขึ้นแลว ชื่อวาติกขปญญา
เพราะอรรถวา ปญญาเปนเครื่องใหบุคคลไดบรรลุ ทําใหแจง ถูกตองอริยมรรค ๔ สามัญผล ๔
ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ ณ อาสนะเดียว นีเ้ ปนติกขปญญา ในคําวายอมเปนไปเพื่อความเปนผู
มีปญญาคมกลา ฯ
[๖๗๗] นิพเพธิกปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาเครื่องทําลาย
กิเลส เปนไฉน ฯ
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมากไปดวยความสะดุง ความหวาดเสียวความเบื่อหนาย
ความระอา ความไมพอใจ เบือนหนาออก ไมยินดีในสังขารทั้งปวง ยอมเบื่อหนาย ทําลายกอง
โลภะ กองโทสะ กองโมหะ ที่ไมเคยทําลายยอมเบื่อหนาย ทําลายโกธะ ฯลฯ อุปนาหะ มักขะ
ปฬาสะ อิสสามัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ
กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพทั้งปวง ที่ไมเคย
เบื่อหนาย ไมเคยทําลายดวยปญญา เพราะเหตุนั้น ปญญานั้นๆ จึงชื่อวานิพเพธิกปญญา นี้
เปนนิพเพธิกปญญา ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูม ีปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญา ๑๖
ประการนี้ ฯ
[๖๗๘] บุคคลผูประกอบดวยปญญา ๑๖ ประการนี้ เปนผูบรรลุปฏิสัมภิทา บุคคลผู
บรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ คือ ผูหนึ่งถึงพรอมดวยความเพียรมากอนผูหนึง่ ไมถึงพรอมดวยความเพียรมา
กอน ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอน เปนผูประเสริฐ ยิง่ วิเศษกวาผูไมถึงพรอมดวยความเพียร
มากอน และมีญาณแตกฉานบุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูถึงพรอมดวยความเพียร
มากอนก็มี ๒คือ ผูหนึ่งเปนพหูสูต ผูหนึ่งไมเปนพหูสูต ผูเปนพหูสูตเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษ
กวาผูไมเปนพหูสูต และมีญาณแตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา
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ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ แมผูเปนพหูสูตก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งมากดวยเทศนา ผูหนึ่งไม
มากดวยเทศนา ผูมากดวยเทศนา เปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมมากดวยเทศนา และมีญาณ
แตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทาผูถึงพรอมดวยความเพียร
มากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ และผูมากดวยเทศนาก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งอาศัยครู ผูหนึ่งไมอาศัยครู
ผูอาศัยครูเปนผูประเสริฐ ยิ่งวิเศษกวาผูไมอาศัยครู และมีญาณแตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา
มี ๒ ดังนี้บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผู
มากดวยเทศนามี ๒ และผูอาศัยครูก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งมีวหิ ารธรรมมากผูหนึ่งไมมีวหิ ารธรรมมาก
ผูมีวิหารธรรมมากเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมมวี หิ ารธรรมมาก และมีญาณแตกฉาน บุคคล
ผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ ผูเปน
พหูสูตมี ๒ ผูม ากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒ และผูมวี ิหารธรรมมากก็มี ๒ คือ ผูห นึ่งมีความ
พิจารณามาก ผูหนึ่งไมมีความพิจารณามาก ผูมีความพิจารณามากเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมมี
ความพิจารณามาก และมีญาณแตกฉาน บุคคลบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา
ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒
ผูมีวิหารธรรมมากมี ๒ และผูมีความพิจารณามากก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งเปนพระเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา
ผูหนึ่งเปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา ผูเปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา ผูเปนพระอเสขะบรรลุ
ปฏิสัมภิทาเปนผูประเสริฐ ยิง่ วิเศษกวาผูเปนพระเสขะบรรลุปฏิสัมภิทา และมีญาณแตกฉาน
บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวยความเพียรมากอนมี ๒
ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒ ผูม ีวิหารธรรมมากมี ๒ ผูมีความพิจารณา
มากมี ๒ และผูเปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาก็มี ๒ คือ ผูหนึ่งบรรลุถึงสาวกบารมี ผูหนึ่งไม
บรรลุถึงสาวกบารมี ผูบรรลุถึงสาวกบารมีเปนผูประเสริฐ ยิ่ง วิเศษกวาผูไมบรรลุถึงสาวกบารมี
และมีญาณแตกฉาน บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทามี ๒ ดังนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิสัมภิทา ผูถึงพรอมดวย
ความเพียรมากอนมี ๒ ผูเปนพหูสูตมี ๒ ผูมากดวยเทศนามี ๒ ผูอาศัยครูมี ๒ ผูมีวหิ ารธรรม
มากมี ๒ ผูมีความพิจารณามากมี ๒ และผูเปนพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาก็มี ๒ คือ ผูห นึ่งบรรลุ
ถึงสาวกบารมี ผูหนึ่งเปนพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนพระปจเจกสัมพุทธเจา เปนผูประเสริฐ ยิ่ง
วิเศษกวาผูบรรลุถึงสาวกบารมีและมีญาณแตกฉาน เมื่อเทียบกับพระปจเจกพุทธเจา และโลก พรอม
ทั้งเทวโลก ดังนี้ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนผูเลิศ ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา ทรงเปน
ผูฉลาดในประเภทแหงปญญา มีพระญาณแตกฉาน ทรงไดปฏิสัมภิทา ทรงบรรลุถึงเวสารัชชญาณ
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ทรงพละ ๑๐ ทรงเปนบุรุษองอาจ ทรงเปนบุรุษสีหะ ฯลฯ บรรดากษัตริย พราหมณ คฤหบดี
สมณะ ผูเปนบัณฑิต มีปญญาละเอียด แตงวาทะโตตอบ มีปญญาเปรียบดวยนายขมังธนูผูสามารถ
ยิงขนทราย เทีย่ วทําลายปญญาและทิฐิดว ยปญญา บัณฑิตเหลานั้นแตงปญหาแลวพากันเขามาหา
พระตถาคต ถามปญหาทั้งลี้ลับและเปดเผย ปญหาเหลานั้น พระผูมีพระภาคตรัสบอกและทรง
แกแลว มีเหตุที่ทรงแสดงไขใหเห็นชัด ปรากฏแกพระผูมีพระภาค ความจริง พระผูม ีพระภาคยอม
ทรงรุงเรืองยิ่งดวยพระปญญา เพราะทรงแกปญหาเหลานั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงเปน
ผูเลิศ ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา ฉะนี้แล ฯ
จบมหาปญญากถา
______
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ปญญาวรรค อิทธิกถา
[๖๗๙] ฤทธิ์เปนอยางไร ฤทธิ์มีเทาไร ภูมิ บาท บท มูล แหงฤทธิ์ มีอยางละเทาไร ฯ
ฤทธิ์ในคําวา ฤทธิ์เปนอยางไร ดวยความวาสําเร็จ ฤทธิ์ในคําวา ฤทธิ์มีเทาไร มี ๑๐
ภูมิแหงฤทธิ์มี ๔ บาทมี ๔ บทมี ๘ มูลมี ๑๖ ฯ
[๖๘๐] ฤทธิ์ ๑๐ เปนไฉน ฯ
ฤทธิ์ที่อธิษฐาน ๑ ฤทธิท์ ี่แผลงไดตางๆ ๑ ฤทธิ์สําเร็จดวยใจ ๑ ฤทธิ์ที่แผไปดวย
ญาณ ๑ ฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ ๑ ฤทธิ์ของพระอริยะ ๑ ฤทธิ์เกิดแตผลกรรม ๑ ฤทธิ์ของทานผู
มีบุญ ๑ ฤทธิ์ที่สําเร็จแตวิชา ๑ ชื่อวาฤทธิ์ ดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบ
ในสวนนั้น ๑ ฯ
[๖๘๑] ภูมิ ๔ แหงฤทธิ์เปนไฉน ฯ
ปฐมฌานเปนภูมิเกิดวิเวก ๑ ทุติยฌานเปนภูมิแหงปตแิ ละสุข ๑ ตติยฌานเปนภูมิ
แหงอุเบกขาและสุข ๑ จตุตถฌานเปนภูมแิ หงความไมมที ุกขไมมีสุข ๑ ภูมิ ๔ แหงฤทธิ์นี้ ยอม
เปนไปเพื่อความไดฤทธิ์ เพื่อความไดเฉพาะฤทธิ์เพื่อแผลงฤทธิ์ไดตางๆ เพื่อความสําเร็จแหง
ฤทธิ์ เพื่อความเปนผูชํานาญในฤทธิ์เพื่อความแกลวกลาดวยฤทธิ์ ฯ
[๖๘๒] บาท ๔ แหงฤทธิ์เปนไฉน ฯ
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยฉันทะและปธานสังขาร ๑
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่ง ดวยความเพียรและปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทประกอบ
ดวยสมาธิอันยิง่ ดวยจิตและปธานสังขาร ๑เจริญอิทธิบาทประกอบดวยสมาธิอันยิ่งดวยวิมังสาและ
ปธานสังขาร ๑ บาท ๔แหงฤทธิ์นี้ ยอมเปนไปเพื่อความไดฤทธิ์ ... เพื่อความแกลวกลาดวยฤทธิ์ ฯ
[๖๘๓] บท ๘ แหงฤทธิ์เปนไฉน ฯ
ถาภิกษุอาศัยฉันทะไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต ฉันทะไมใชสมาธิ สมาธิไมใชฉันทะ
ฉันทะเปนอยางหนึ่ง สมาธิเปนอยางหนึ่ง ถาภิกษุอาศัยวิริยะไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต วิริยะไมใช
สมาธิ สมาธิไมใชวิริยะ วิริยะเปนอยางหนึง่ สมาธิเปนอยางหนึ่ง ถาภิกษุอาศัยจิตไดสมาธิ ได
เอกัคคตาจิต จิตไมใชสมาธิสมาธิไมใชจิต จิตเปนอยางหนึ่ง สมาธิเปนอยางหนึ่ง ถาภิกษุอาศัย
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วิมังสาไดสมาธิไดเอกัคคตาจิต วิมังสาไมใชสมาธิ สมาธิไมใชวิมังสา วิมังสาเปนอยางหนึ่ง
สมาธิเปนอยางหนึ่ง บท ๘ แหงฤทธิ์นี้ ยอมเปนไปเพื่อความไดฤทธิ์ ... เพื่อความแกลวกลาดวยฤทธิ์ ฯ
[๖๘๔] มูล ๑๖ แหงฤทธิ์เปนไฉน ฯ
จิตไมฟุบลง ยอมไมหวัน่ ไหวเพราะความเกียจคราน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอเนญชา
(จิตไมหวัน่ ไหว) จิตไมฟูขึ้น ยอมไมหวั่นไหวเพราะอุทธัจจะเพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอเนญชา
จิตไมยนิ ดี ยอมไมหวัน่ ไหวเพราะราคะ ... จิตไมมุงราย ยอมไมหวัน่ ไหวเพราะพยาบาท ... จิตอัน
ทิฐิไมอาศัย ยอมไมหวัน่ ไหวเพราะทิฐิ ... จิตไมพวั พัน ยอมไมหวัน่ ไหวเพราะฉันทราคะ ... จิต
หลุดพนยอมไมหวั่นไหวเพราะกามราคะ ... จิตไมเกาะเกีย่ ว ยอมไมหวัน่ ไหวเพราะกิเลส ...จิต
ปราศจากเครื่องครอบงํา ยอมไมหวัน่ ไหวเพราะความครอบงําแหงกิเลส ...เอกัคคตาจิตยอมไมหวัน่
ไหวเพราะกิเลสตางๆ ... จิตที่กําหนดดวยศรัทธา ยอมไมหวั่นไหวเพราะความเปนผูไมมีศรัทธา ...
จิตที่กําหนดดวยวิริยะ ยอมไมหวั่นไหวเพราะความเกียจคราน ... จิตที่กําหนดดวยสติ ยอมไมหวั่น
ไหวเพราะความประมาท ... จิตที่กําหนดดวยสมาธิ ยอมไมหวัน่ ไหวเพราะอุทธัจจะ ... จิตที่กําหนด
ดวยปญญา ยอมไมหวัน่ ไหวเพราะอวิชชา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอเนญชาจิตที่ถึงความสวางไสว
ยอมไมหวั่นไหวเพราะความมืดคืออวิชชา เพราะเหตุนนั้ จึงชื่อวาอเนญชา มูล ๑๖ แหงฤทธิ์นี้ ยอม
เปนไปเพื่อความไดฤทธิ์ เพื่อความไดเฉพาะฤทธิ์ เพื่อแผลงฤทธิ์ไดตางๆ เพื่อความสําเร็จแหง
ฤทธิ์ เพื่อความเปนผูชํานาญในฤทธิ์ เพื่อความแกลวกลาดวยฤทธิ์ ฯ
[๖๘๕] ฤทธิ์ที่อธิษฐานเปนไฉน ฯ
ภิกษุในศาสนานี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลาย
คนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมตดิ ขัดเหมือนไป
ในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินไปบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดิน
ก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซงึ่ มีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยาง
นั้นดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ฯ
คําวา ในศาสนานี้ คือ ในทิฐินี้ ในความควรนี้ ในความชอบใจนี้ในเขตนี้ ใน
ธรรมนี้ ในวินยั นี้ ในปาพจนนี้ ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาว
วาในศาสนานี้ ฯ
คําวา ภิกษุ คือ ภิกษุผูเปนกัลยาณปุถุชน เปนพระเสขะหรือเปนพระอรหันตผูมธี รรม
ไมกําเริบ ฯ
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คําวา แสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก คือ แสดงฤทธิ์ไดมีประการตางๆอยาง ฯ
คําวา คนเดียวเปนหลายคนก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์โดยปรกติเปนคนเดียว ยอมนึกให
เปนหลายคน คือ นึกใหเปนรอยคน พันคนหรือแสนคน แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปน
หลายคน ก็เปนหลายคน ทานผูมีฤทธิ์นั้นถึงความชํานาญแหงจิต แมคนเดียวเปนหลายคนก็ได
เปรียบเหมือนทานพระจุลปนถกรูปเดียวเปนหลายรูปก็ได ฉะนัน้ ฯ
คําวา หลายคนเปนคนเดียวก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์โดยปรกติหลายคน ยอมนึกใหเปน
คนเดียว แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนคนเดียว ก็เปนคนเดียว ทานผูม ีฤทธิ์นั้นถึงความชํานาญ
แหงจิต หลายคนเปนคนเดียวก็ได เปรียบเหมือนทานพระจุลปนถก หลายรูปเปนรูปเดียวก็ได
ฉะนั้น ฯ
คําวา ทําใหปรากฏก็ได คือ ที่อันอะไรๆ ปดบังไว ทําใหไมมีอะไรปดบังใหเปด
เผยก็ได ฯ
คําวา ทําใหหายไปก็ได คือ ที่อันอะไรๆ เปดไว ทําใหเปนที่ปด บังมิดชิดก็ได ฯ
คําวา ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์ เปนผู
ไดอากาศกสิณสมาบัติโดยปกติ ยอมนึกถึงฝา กําแพง ภูเขาแลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนที่
วางก็ยอมเปนที่วาง ทานผูมฤี ทธิ์นั้น ยอมทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด ทานผูมฤี ทธิ์นั้นถึง
ความชํานาญแหงจิต ยอมทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่แจง เปรียบเหมือนพวก
มนุษยผูไมมีฤทธิ์โดยปรกติ ยอมไปในที่ทไี่ มมีอะไรๆ ปดบังกั้นไวไมติดขัด ฉะนัน้ ฯ
คําวา ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์เปนผูไดอาโปกสิณ
สมาบัติโดยปรกติ ยอมนึกถึงแผนดินแลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนน้ํา ก็เปนน้ํา ทานผูมีฤทธิ์
นั้นผุดขึ้นดําลงในแผนดินได ทานผูมีฤทธิ์นั้นถึงความชํานาญแหงจิตผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือน
ในน้ําก็ได เปรียบเหมือนพวกมนุษย ผูไมมฤี ทธิ์โดยปรกติ ผุดขึ้นดําลงในน้ําได ฉะนัน้ ฯ
คําวา เดินไปบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์เปนผูได
ปฐวีกสิณสมาบัติโดยปรกติ ยอมนึกถึงน้ํา แลวอธิษฐานดวยญาณวาจงเปนแผนดิน ก็เปนแผนดิน
ทานผูมีฤทธิ์นั้น เดินไปบนน้ําไมแตกได ทานผูมีฤทธิ์นั้นถึงความชํานาญแหงจิต เดินไปบนน้ําไม
แตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เปรียบเหมือนพวกมนุษยผูไมมีฤทธิ์โดยปรกติ เดินไปบนแผนดิน
ไมแตกไดฉะนั้น ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 333
คําวา เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์เปนผูไดปฐวีกสิณสมาบัติโดย
ปรกติ ยอมนึกถึงอากาศ แลวอธิษฐานดวยญาณวา จงเปนแผนดิน ก็เปนแผนดิน ทานผูมีฤทธิ์
นั้นเดินบาง ยืนบาง นอนบาง ในอากาศกลางหาวเหมือนนกก็ได เปรียบเหมือนพวกมนุษยผูไม
มีฤทธิ์โดยปรกติ เดินบางยืนบาง นั่งบาง นอนบาง บนแผนดิน ฉะนั้น ฯ
คําวา ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซงึ่ มีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนั้นดวยฝามือก็ได คือ
ทานผูมีฤทธิ์ในศาสนานี้ ถึงความชํานาญแหงจิต นั่งหรือนอนก็ตาม นึกถึงพระจันทรและพระอาทิตย
แลวอธิษฐานดวยญาณวา พระจันทรพระอาทิตย จงมีทใี่ กลมือ ก็ยอมมีที่ใกลมือ ทานผูมี
ฤทธิ์นั้น นั่งหรือนอนอยูก็ตาม ยอมลูบคลําสัมผัสพระจันทรพระอาทิตยดว ยฝามือได เปรียบเหมือน
พวกมนุษยผูไมมีฤทธิ์โดยปรกติ ยอมลูบคลําสัมผัสรูปอะไรๆ ที่ใกลมอื ได ฉะนัน้ ฯ
คําวา ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได คือ ทานผูมีฤทธิ์ผูถึง ความชํานาญแหง
จิตนั้น ถาประสงคจะไปยังพรหมโลก ก็อธิษฐานที่ไกลใหเปนที่ใกลวา จงเปนที่ใกล ก็เปนที่ใกล
อธิษฐานที่ใกลใหเปนที่ไกลวา จงเปนที่ไกลก็เปนที่ไกล อธิษฐานที่ใกลใหเปนที่ไกลวา จงเปน
ที่ไกล ก็เปนทีไ่ กล อธิษฐานของมากใหเปนของนอยวา จงเปนของนอย ก็เปนของนอย อธิษฐาน
ของนอยใหเปนของมากวา จงเปนของมาก ก็เปนของมาก ยอมเห็นรูปพรหมนั้นไดดว ยทิพจักษุ
ยอมฟงเสียงพรหมนั้นไดดว ยทิพโสตธาตุ ยอมรูจิตของพรหมนั้นไดดว ยเจโตปริยญาณ ทานผูมี
ฤทธิ์ถึงความชํานาญแหงจิตนั้น ประสงคจะไปยังพรหมโลกดวยกายทีป่ รากฏ ก็นอมจิตอธิษฐาน
จิตดวยสามารถแหงกาย ครั้นแลวหยั่งลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญา แลวก็ไปยังพรหมโลกไดดว ย
กายที่ปรากฏอยู ถาทานผูมีฤทธิ์ถึงความชํานาญแหงจิตนัน้ ประสงคจะไปยังพรหมโลกดวยกายที่ไม
ปรากฏ ก็นอมกายอธิษฐานกายดวยสามารถแหงจิต ครั้นแลวหยั่งลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญา
แลวก็ไปยังพรหมโลกดวยกายที่ไมปรากฏ ทานผูมีฤทธิ์นิรมิตรูปอันสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะครบทุก
สวน มีอินทรียไ มบกพรอง ไวขางหนาของพรหมนั้น ถาทานผูมีฤทธิ์เดินอยู รูปกายนิรมิตก็เดิน
อยู ณ ที่นนั้ ถาทานผูมีฤทธิ์ยืนอยู รูปกายนิรมิตก็ยืนอยู ณ ที่นั้น ถาทานผูมีฤทธิ์นั่งอยู รูปกาย
นิรมิตก็นั่งอยู ณ ที่นั้น ถาทานผูมีฤทธิ์นอนอยูรูปกายนิรมิตก็นอนอยู ณ ที่นั้น ถาทานผูมีฤทธิ์
บังหวนควันอยูรูปกายนิรมิตก็บังหวนควันอยู ณ ที่นนั้ ถาทานผูมีฤทธิ์ใหไฟลุกโพลงอยู รูปกาย
นิรมิตก็ใหไฟลุกโพลง ณ ที่นั้น ถาทานผูมีฤทธิ์กลาวธรรมอยู รูปกายนิรมิตก็กลาวธรรมอยู ณ ที่นนั้
ถาทานผูมีฤทธิ์กลาวธรรมถามปญหาอยู รูปกายนิรมิตก็ถามปญหาอยู ณ ที่นั้น ถาทานผูมีฤทธิ์อันรูป
กายนิรมิตถามปญหาแลวก็แก รูปกายนิรมิตอันทานผูมีฤทธิ์ถามปญหาแลวก็แกอยู ณ ที่นั้น ถาทาน
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ผูมีฤทธิ์ยืนสนทนาปราศรัยอยูกับพรหมนั้น รูปกายนิรมิตรก็ยืน สนทนาปราศรัยกับพรหมนั้นอยู ณ ที่
นั้น ทานผูมีฤทธิ์ทํากิจใด รูปกายนิรมิตก็ทํากิจนั้นๆ นัน่ แล นี้ฤทธิ์ที่อธิษฐานเปนดังนี้ ฯ
[๖๘๖] ฤทธิ์ที่แผลงไดตางๆ เปนไฉน ฯ
พระเถระนามวาอภิภู เปนสาวกของพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
วาสิขี สถิตอยูในพรหมโลก เปลงเสียงใหพนั โลกธาตุทราบชัด ทานแสดงธรรมดวยกายที่ปรากฏ
ก็มี ดวยกายทีไ่ มปรากฏก็มิ ดวยกายครึ่งหนึ่งสวนลางไมปรากฏก็มี ดวยกายครึ่งหนึ่งสวนบนไม
ปรากฏก็มี ดวยกายครึ่งหนึ่งสวนบนปรากฏก็มี ดวยกายครึ่งหนึ่งสวนลวงไมปรากฏก็มี ทานละเพศ
ปรกติแลวแสดงเพศกุมารบาง แสดงเพศนาคบาง แสดงเพศครุฑบางแสดงเพศยักษบา ง แสดง
เพศอสูรบาง แสดงเพศพระอินทรบาง แสดงเพศเทวดาบาง แสดงเพศพรหมบาง แสดงเพศ
สมุทรบาง แสดงเพศภูเขาบางแสดงเพศปาบาง แสดงเพศราชสีหบาง แสดงเพศเสือโครงบาง
แสดงเพศเสือเหลืองบาง แสดงพลชางบาง แสดงพลมาบาง แสดงพลรถบาง แสดงพลราบบาง
แสดงกองทัพตั้งประชิดกันตางๆ บาง นี้เปนฤทธิ์ที่แผลงไดตางๆ ฯ
[๖๘๗] ฤทธิ์ที่สําเร็จดวยใจเปนไฉน ฯ
ภิกษุในศาสนานี้ นิรมิตกายอื่นออกจากกายนี้ มีรูปสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะครบทุกสวน
มีอินทรียไมบกพรอง เปรียบเหมือนบุรุษชักไสออกจากหญาปลอง เขาพึงมีความสําคัญอยางนี้วา
นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลองเปนอยางหนึ่ง ไสเปนอยางหนึ่ง แตไสกอ็ อกจากหญาปลองนั่นเอง
อีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษชักดาบอกออกจากฝก เขาพึงมีความสําคัญอยางนี้วา นีด้ าบ นีฝ้ ก
ดาบเปนอยางหนึ่ง ฝกเปนอยางหนึ่ง แตดาบก็ออกจากฝกนั่นเอง อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือน
บุรุษเอางูออกจากกระทอเขาพึงมีความสําคัญอยางนี้วา นีง้ ู นี้กระทองูเปนอยางหนึ่ง กระทอเปน
อยางหนึ่ง แตงกู ็ออกจากกระทอนั่นเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน นิรมิตกายอื่นออกจาก
กายนี้ มีรูปสําเร็จดวยใจมีอวัยวะครบทุกสวน มีอินทรียไมบกพรอง นี้ฤทธิ์สําเร็จดวยใจ ฯ
[๖๘๘] ฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณเปนไฉน ฯ
ความละนิจจสัญญา ยอมสําเร็จไดดว ยอนิจจานุปส นา เพราะเหตุนั้นจึงเปนฤทธิ์ที่แผ
ไปดวยญาณ ความละสุขสัญญา ยอมสําเร็จไดดว ยทุกขานุปสนาความละอัตตสัญญา ยอมสําเร็จ
ไดดว ยอนัตตานุปสนา ความละความเพลิดเพลินยอมสําเร็จไดดว ยนิพพิทานุปสนา ความละ
ราคะ ยอมสําเร็จไดดว ยวิราคานุปสนาความละสมุทัย ยอมสําเร็จไดดว ยนิโรธานุปสนา ความ
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ละความยึดถือ ยอมสําเร็จไดดวยปฏินิสสัคคานุปสนา เพราะเหตุนนั้ จึงเปนฤทธิ์ที่แผไปดวย
ญาณทานพระพักกุละ ทานพระสังกิจจะ ทานพระภูตปาละ มีฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณนี้ฤทธิ์ที่แผไป
ดวยญาณ ฯ
[๖๘๙] ฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิเปนไฉน
ความละนิวรณ ยอมสําเร็จไดดว ยปฐมฌาน เพราะเหตุนั้นจึงเปนฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ
ความละวิตกวิจาร ยอมสําเร็จไดดว ยทุติยฌาน เพราะเหตุนั้นจึงเปนฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ ความ
ละปติ ยอมสําเร็จไดดว ยตติยฌาน ฯลฯความละสุขและทุกข ยอมสําเร็จไดดว ยจตุตถฌาน ฯลฯ
ความละรูปสัญญาปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ยอมสําเร็จไดดว ยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ
ความละอากาสานัญจายตนสัญญา ยอมสําเร็จไดดว ยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ฯลฯความละวิญญา
ณัญจายตนสัญญา ยอมสําเร็จไดดว ยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ฯลฯความละอากิญจัญญายตนสัญญา
ยอมสําเร็จไดดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเพราะเหตุนั้น จึงเปนฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ
ทานพระสารีบุตร ทานพระสัญชีวะทานพระขาณุโกณฑัญญะ อุตตราอุบาสิกา สามาวดีอุบาสิกา
มีฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ นี้ฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ
[๖๙๐] ฤทธิ์ของพระอริยะเปนไฉน ฯ
ภิกษุในศาสนานี้ ถาหวังวา เราพึงมีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู ก็
มีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู ถาหวังวาเราพึงมีความสําคัญในสิ่งที่ไมปฏิกูล
วาเปนสิ่งปฏิกลู อยู ก็มีความสําคัญในสิ่งที่ไมปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ถาหวังวา เราพึงมีความ
สําคัญในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไมปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู ก็มีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูลและ
ในสิ่งที่ไมปฏิกูลนั้นวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู ถาหวังวาเราพึงมีความสําคัญในสิ่งที่ไมปฏิกูลและในสิง่
ที่ปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ก็มีความสําคัญในสิ่งที่ไมปฏิกูลและในสิ่งทีป่ ฏิกูลวาเปนสิง่ ปฏิกูลอยู ถา
หวังวา เราพึงเวนสิ่งทั้งสองนั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไมปฏิกูลอยู
ก็เปนผูมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิง่ ที่ไมปฏิกูลอยู ฯ
ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยูอยางไร
ภิกษุแผไปโดยเมตตา หรือนอมเขาไปโดยความเปนธาตุ ในสิ่งทีไ่ มนาปรารถนา ภิกษุ
มีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยูอยางนี้
ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ไมปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยูอยางไร
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ภิกษุแผไปโดยความไมงาม หรือนอมเขาไปโดยความเปนของไมเที่ยงในสิ่งที่นาปรารถนา
ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ไมปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกูลอยูอยางนี้
ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไมปฏิกูล วาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยูอยางไร
ภิกษุแผไปโดยเมตตาหรือนอมเขาไปโดยความเปนธาตุ ในสิ่งทั้งไมนาปรารถนาและ
นาปรารถนา ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิง่ ที่ไมปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยูอยางนี้
ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ไมปฏิกูลและในสิ่งที่ปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกูลอยูอยางไร
ภิกษุแผไปโดยความไมงาม หรือนอมเขาไปโดยความเปนของไมเที่ยงในสิ่งทั้งที่นา
ปรารถนาและไมนาปรารถนา ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งที่ไมปฏิกูลและในสิ่งที่ปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกลู
อยูอยางนี้
ภิกษุเวนสิ่งทั้งสองนั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูล และในสิ่งที่ไมปฏิกูล
อยูอยางไร
ภิกษุในศาสนานี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดใี จ ไมเสียใจ มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ
อยู ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูธรรมารมณดวย
ใจแลว ไมดใี จ ไมเสียใจ มีอเุ บกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ภิกษุเวนสิ่งทั้งสองนั้นมีอุเบกขามีสติ
สัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไมปฏิกูลอยูอยางนี้ นี้ฤทธิ์ของพระอริยะ ฯ
[๖๙๑] ฤทธิ์เกิดแตผลกรรมเปนไฉน ฯ
นกทุกชนิด เทวดาทั้งปวง มนุษยบางพวก วินิปาติกเปรตบางพวกมีฤทธิ์เกิดแตผล
กรรม นี้ฤทธิ์เกิดแตผลกรรม ฯ
[๖๙๒] ฤทธิ์ของทานผูมีบุญเปนไฉน ฯ
พระเจาจักรพรรดิ เสด็จเหาะไปในอากาศพรอมดวยจตุรงคินีเสนา ตลอดจนพวกปก
ครองมาเปนที่สุด นี้เปนฤทธิ์ของทานผูมีบุญ ฤทธิ์ของโชติยคฤหบดีฤทธิ์ของชฏิลคฤหบดี ฤทธิ์ของ
เมณฑกคฤหบดี ฤทธิ์ของโฆสิตคฤหบดีฤทธิ์ของทานผูมีบุญมาก ๕ คน เปนฤทธิ์ของทานผูมีบุญ
นี้ฤทธิ์ของทานผูมีบุญ ฯ
[๖๙๓] ฤทธิ์สําเร็จดวยวิชชาเปนไฉน ฯ
พวกวิชชาธรรายวิชชาแลวยอมเหาะไปได แสดงพลชางบาง พลมาบาง พลรถบาง
พลราบบาง แสดงกองทัพตัง้ ประชิดกันตางๆ บาง ในอากาศกลางหาวนี้ฤทธิ์สําเร็จดวยวิชชา ฯ
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[๖๙๔] ชือ่ วาฤทธิ์ดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบในสวนนั้นๆ
อยางไร ฯ
ความละกามฉันทะ ยอมสําเร็จไดดว ยเนกขัมมะ เพราะเหตุนนั้ จึงชื่อวาฤทธิ์ดวยความ
วาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบในสวนนั้นๆความละพยาบาท ยอมสําเร็จไดดวยความ
ไมพยาบาท ฯลฯ ความละถีนมิทธะยอมสําเร็จไดดว ยอาโลกสัญญา ฯลฯ ความละกิเลสทั้งปวง ยอม
สําเร็จไดดว ยอรหัตมรรค เพราะเหตุนนั้ จึงชื่อวาฤทธิ์ดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบ
ชอบในสวนนัน้ ๆ ชื่อวาฤทธิ์ดวยความวาสําเร็จ เพราะเหตุแหงการประกอบชอบในสวนนัน้ ๆ
อยางนี้ฤทธิ์ ๑๐ ประการเหลานี้
จบอิทธิกถา ฯ
______
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ปญญาวรรค อภิสมยกถา
[๖๙๕] คําวา ความตรัสรู ความวา ยอมตรัสรูดวยอะไร ยอมตรัสรูดวยจิต ยอม
ตรัสรูดวยจิตหรือ ถาอยางนั้น บุคคลผูไมมีญาณก็ตรัสรูไดซิ บุคคลผูไมมีญาณตรัสรูไมได ยอม
ตรัสรูไดดวยญาณ ยอมตรัสรูดวยญาณหรือถาอยางนั้น บุคคลผูไมมีจิตก็ตรัสรูไดซิ บุคคลผู
ไมมีจิตก็ตรัสรูไมได ยอมตรัสรูไดดวยจิตและญาณ ยอมตรัสรูไดดวยจิตและญาณหรือ ถาอยางนั้น
ก็ตรัสรูไดดวยกามาวจรจิตและญาณซิ ยอมตรัสรูดวยกามาวจรจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น
ก็ตรัสรูไดดวยรูปาวจรจิตและญาณซิ ตรัสรูดวยรูปาวจรจิตและญาณไมได ถาอยางนัน้ ก็ตรัสรู
ไดดว ยอรูปาวจรจิตและญาณซิ ตรัสรูดวยอรูปาวจรจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูไดดวย
กัมมัสสกตาจิตและญาณซิ ตรัสรูดวยกัมมัสสกตาจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูไดดวย
สัจจานุโลมิกจิตและญาณซิ ตรัสรูดวยสัจจานุโลมิกจิตและญาณไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูได
ดวยจิตที่เปนอดีตและญาณซิ ตรัสรูดวยจิตที่เปนอดีตและญาณไมได ถาอยางนั้นก็ตรัสรูไดดวย
จิตที่เปนอนาคตและญาณซิ ตรัสรูดวยจิตทีเ่ ปนอนาคตและญาณไมได ถาอยางนั้น ก็ตรัสรูได
ดวยจิตที่เปนปจจุบันและญาณซิ ตรัสรูดวยจิตที่เปนปจจุบันและญาณไมได (แต) ตรัสรูไดดวยจิต
ที่เปนปจจุบนั และญาณในขณะโลกุตรมรรค ฯ
[๖๙๖] ยอมตรัสรูดวยจิตที่เปนปจจุบนั และญาณในขณะแหงโลกุตรมรรคอยางไร ฯ
ในขณะโลกุตรมรรค จิตเปนใหญในการใหเกิดขึ้น และเปนเหตุเปนปจจัยแหงญาณ
จิตอันสัมปยุตดวยญาณนัน้ มีนิโรธเปนโคจร ญาณเปนใหญในการเห็น และเปนเหตุเปนปจจัย
แหงจิต ญาณอันสัมปยุตดวยจิตนั้น มีนิโรธเปนโคจร ยอมตรัสรูดวยจิตทีเ่ ปนปจจุบนั และดวยญาณ
ในขณะแหงโลกุตรมรรคอยางนี้ ฯ
[๖๙๗] ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ ฯ
ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะโลกุตรมรรค ความตรัสรูดวยความเห็นเปนสัมมาทิฐิ
ความตรัสรูดวยความดําริ เปนสัมมาสังกัปปะ ความตรัสรูดวยความกําหนด เปนสัมมาวาจา ความ
ตรัสรูดวยความเปนสมุฏฐาน เปนสัมมากัมมันตะความตรัสรูดวยความขาวผอง เปนสัมมาอาชีวะ
ความตรัสรูดวยความตั้งสติมั่นเปนสัมมาสติ ความตรัสรูดวยความไมฟุงซาน เปนสัมมาสมาธิ
ความตรัสรูดวยความตั้งสติมนั่ เปนสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ความตรัสรูดวยการพิจารณาหาทาง เปน
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อุเบกขาสัมโพชฌงค ความตรัสรูดวยความไมหวัน่ ไหวไปในความเปนผูไมมีศรัทธา เปนสัทธาพละ
ความตรัสรูดวยความไมหวัน่ ไหวไปในความเกียจครานเปนวิริยะพละ ความตรัสรูดวยความไม
หวั่นไหวไปในความประมาท เปนสติพละความตรัสรูดวยความไมหวัน่ ไหวไปในอุทธัจจะ เปน
สมาธิพละ ความตรัสรูดวยความไมหวั่นไหวไปในอวิชชา เปนปญญาพละ ความตรัสรูดวยความ
นอมใจเชื่อเปนสัทธินทรีย ความตรัสรูดวยความประคองไว เปนวิริยนิ ทรีย ความตรัสรูดวย
ความตั้งสติมั่นเปนสตินทรีย ความตรัสรูดวยความไมฟงุ ซาน เปนสมาธินทรียความตรัสรูดวย
ความเห็นเปนปญญินทรีย ความตรัสรูดวยอินทรียดว ยความวาเปนใหญความตรัสรูดวยพละ ดวย
ความวาไมหวัน่ ไหว ความตรัสรูดวยโพชฌงคดวยความวานําออก ความตรัสรูดวยมรรคดวยความวา
เปนเหตุ ความตรัสรูดวยสติปฏฐานดวยความวาตั้งสติมนั่ ความตรัสรู ดวยสัมมัปปธานดวยความวา
ตั้งไว ความตรัสรูดวยอิทธิบาทดวยความวาใหสําเร็จ ความตรัสรูสัจจะดวยความวาเปนของแท
ความตรัสรูดวยสมถะดวยความวาไมฟุงซาน ความตรัสรูดวยวิปสนาดวยความวาพิจารณาเห็น
ความตรัสรูดวยสมถะและวิปสนาดวยความวามีกิจเปนอันเดียวกัน ความตรัสรูดวยธรรมคูกันดวย
ความวาไมลว งเกินกัน ศีลวิสุทธิดวยความวาสํารวม เปนความตรัสรูจิตตวิสุทธิดวยความวาไม
ฟุงซาน เปนความตรัสรู ทิฐิวิสุทธิดวยความวาเห็นเปนความตรัสรู ความตรัสรูดวยอธิโมกข
ดวยความวาหลุดพน ความตรัสรูดวยวิชชาดวยความวาแทงตลอด วิมุตดิ วยความวาบริจาค
เปนความตรัสรู ญาณในความสิ้นไปดวยความวาตัดขาด เปนความตรัสรู ฉันทะเปนความตรัสรู
ดวยความเปนมูลเหตุ มนสิการเปนความตรัสรูดวยความวาเปนสมุฏฐาน ผัสสะเปนความตรัสรู
ดวยความวาเปนที่รวม เวทนาเปนความตรัสรูดวยความวาเปนที่ประชุม สมาธิเปนความตรัสรูดวย
ความวาเปนประธาน สติเปนความตรัสรูดวยความวาเปนใหญ ปญญาเปนความตรัสรูดวยความวา
เปนธรรมยิ่งกวาธรรมนั้นๆ วิมุติเปนความตรัสรูดวยความวาเปนสารธรรม นิพพานอันหยั่งลงใน
อมตะเปนความตรัสรูดวยความวาเปนที่สุด ฯ
[๖๙๘] ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ ฯ
ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะโสดาปตติมรรค ความตรัสรูดวยความเห็นเปนสัมมา
ทิฐิ ฯลฯ นิพพานอันหยั่งลง ในอมตะ เปนความตรัสรูดวยความวาเปนที่สุด ฯ
ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ
ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะโสดาปตติผล ความตรัสรูดวยความเห็นเปนสัมมาทิฐิ ฯลฯ
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ญาณในนิพพานอันไมมีความเกิดขึ้น เปนความตรัสรูดวยความวาระงับ ฉันทะเปนความตรัสรู
ดวยความวาเปนมูลเหตุ ฯลฯ นิพพานอันหยัง่ ลงในอมตะ เปนความตรัสรูดวยความวาเปนที่สุด ฯ
ถามวา ความตรัสรูมีเทานี้หรือ ฯ
ตอบวา ไมใชมีเทานี้ ในขณะสกทาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะสกทาคามิผล ในขณะ
อนาคามิมรรค ในขณะอานาคามิผล ในขณะอรหัตมรรคในขณะอรหัตผล ความตรัสรูดวยความ
เห็น เปนสัมมาทิฐิ ความตรัสรูดวยความดําริ เปนสัมมาสังกัปปะ ฯลฯ ญาณในนิพพานอัน
ไมมีความเกิดขึ้นเปนความตรัสรูดวยความวาระงับ ฉันทะเปนความตรัสรูดวยความวาเปน
มูลเหตุฯลฯ นิพพานอันหยั่งลงในอมตะ เปนความตรัสรูดวยความวาเปนที่สุด บุคคลนี้นั้นยอม
ละไดซึ่งกิเลสทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน
[๖๙๙] คําวา ยอมละไดซึ่งกิเลสที่เปนอดีต ความวาบุคคลยอมละไดซึ่งกิเลสที่เปน
อดีตหรือ ถาอยางนั้น บุคคลนั้นก็ทํากิเลสที่สิ้นไปแลวใหสิ้นไปทํากิเลสที่ดับไปแลวใหดับไป
ทํากิเลสที่ปราศไปแลวใหปราศไป ทํากิเลสที่หมดแลวใหหมดไป ยอมละไดซึ่งกิเลสที่เปนอดีตอัน
ไมมีอยู เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นละกิเลสที่เปนอดีตหาไดไม
คําวา ยอมละไดซึ่งกิเลสที่เปนอนาคต ความวา บุคคลยอมละไดซึ่งกิเลสที่เปนอนาคต
หรือ ถาอยางนั้น บุคคลนั้นก็ละกิเลสที่ยังไมเกิด ละกิเลสที่ยังไมบังเกิด ละกิเลสที่ไมเกิดขึ้น
แลว ละกิเลสที่ยังไมปรากฏ ละไดซึ่งกิเลสที่เปนอนาคตอันไมมีอยู เพราะเหตุนนั้ บุคคลนั้นละ
กิเลสที่เปนอนาคตหาไดไม
คําวา ยอมละไดซึ่งกิเลสที่เปนปจจุบนั ความวา บุคคลยอมละได ซึ่งกิเลสที่เปนปจจุบัน
หรือ ถาอยางนั้น บุคคลผูกําหนัดก็ละราคะได ผูขัดเคืองก็ละโทสะได ผูหลงก็ละโมหะได ผูมีมานะ
ผูกพันก็ละมานะได ผูถือผิดก็ละทิฐิไดผูถึงความฟุงซานก็ละอุทธัจจะได ผูลังเลไมแนใจก็ละวิจิกจิ ฉา
ได ผูมีกิเลสเรี่ยวแรงก็ละอนุสัยได ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาวซึ่งเปนคูกันกําลังเปนไปมรรคภาวนา
อันมีความหมนหมองดวยกิเลสนั้น ก็มีอยู เพราะเหตุนั้น บุคคลละกิเลสที่เปนอดีต กิเลสที่เปน
อนาคต กิเลสที่เปนปจจุบนั หาไดไม ฯ
[๗๐๐] บุคคลยอมละกิเลสที่เปนอดีตหาไดไม ละกิเลสที่เปนอนาคตหาไดไม ละกิเลส
ที่เปนปจจุบนั หาไดไม หรือ ถาอยางนั้น มรรคภาวนาก็ไมมีการทําใหแจงซึ่งผลก็ไมมี การละกิเลส
ก็ไมมี ธรรมาภิสมัยก็ไมมี ฯ
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หามิได มรรคภาวนามีอยู การทําใหแจงซึ่งผลมีอยู การละกิเลสมีอยูธรรมาภิสมัยมีอยู
เหมือนอะไร เหมือนตนไมกาํ ลังรุน ยังไมเกิดผล บุรุษพึงตัดตนไมนนั้ ทีร่ าก ผลที่ยังไมเกิด
แหงตนไมนั้นก็ไมเกิดเลย ทีย่ ังไมบังเกิดก็ไมบังเกิดเลย ที่ไมเกิดขึ้น แลวก็ไมเกิดขึ้นเลย ที่ยัง
ไมปรากฏก็ไมปรากฏเลยฉันใด ความเกิดขึน้ เปนเหตุเปนปจจัยแหงความบังเกิดแหงกิเลสทั้งหลาย
จิตเห็นโทษในความเกิดขึ้นแลว จึงแลนไปในนิพพานอันไมมีความเกิดขึ้น เพราะความที่จิตเปน
ธรรมชาติแลนไปในนิพพานอันไมมีความเกิดขึ้น กิเลสเหลาใดพึงบังเกิด เพราะความเกิดขึ้นเปน
ปจจัย กิเลสเหลานั้นที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดเลยที่ยังไมบังเกิดก็ไมบังเกิดเลย ที่ไมเกิดขึ้นแลวก็ไม
เกิดขึ้นเลย ที่ยงั ไมปรากฏก็ไมปรากฏเลย ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดบั ทุกขก็ดับ ดวย
ประการฉะนี้ เพราะเหตุแหงความเปนไป เพราะเหตุแหงสังขารเปนนิมิต เพราะเหตุแหงกรรมเปน
กรรมเปจจัยแหงความบังเกิดแหงกิเลสทั้งหลาย จิตเห็นโทษในกรรมแลวจึงแลนไปในนิพพานอันไมมี
กรรม เพราะความที่จิตเปนธรรมชาติแลนไปในนิพพานอันไมมีกรรม กิเลสเหลาใดพึงบังเกิดเพราะ
กรรมเปนปจจัย กิเลสเหลานัน้ ที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดเลย ที่ยงั ไมบังเกิดก็ไมบังเกิดเลย ทีย่ ังไม
เกิดขึ้นแลวก็ไมเกิดขึ้นเลย ทีย่ ังไมปรากฏก็ไมปรากฏเลย เพราะเหตุดับ ทุกขก็ดับดวยประการฉะนี้
มรรคภาวนามีอยู การทําใหแจงซึ่งผลมีอยู การละกิเลสมีอยูธรรมาภิสมัยมีอยู ดวยประการฉะนี้แล ฯ
จบอภิสมยกถา ฯ
______
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ปญญาวรรค วิเวกกถา
สาวัตถีนิทาน
[๗๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงานที่ตอ งทําดวยกําลังอยางใดอยางหนึ่งการงานทัง้ หมด
นั้น บุคคลตองอาศัยแผนดิน ตั้งอยูบนแผนดิน จึงทํากันไดการงานที่ตองทําดวยกําลังนี้ บุคคล
ยอมทําไดดว ยประการอยางนี้ แมฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอม
เจริญ ทําใหมากซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ ได ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๗๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมเจริญ ทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ ไดอยางไร ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ยอมเจริญสัมมาทิฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ...ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู
ในศีลแลว ยอมเจริญทําใหมาก ซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ่ง พืชคามและภูตคามทั้งหมดนั้น
อาศัยแผนดิน ตั้งอยูบนแผนดิน ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย พืชคามและภูตคามเหลานี้
ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยดวยประการฉะนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนัน้
เหมือนกันแล อาศัยศีลตั้งอยูใ นศีลแลว เจริญ ทําใหมากซึง่ อริยมรรคมีองค ๘ ยอมถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ฯ
[๗๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญ ทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคมีองค ๘ ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลายอยางไร ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เจริญสัมมาทิฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ ... เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในความสละ สัมมาทิฐิมีวิเวก ๕มีวิราคะ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒
สัมมาสังกัปปะฯลฯ สัมมาสมาธิ มีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ ฯ
[๗๐๔] สัมมาทิฐิมีวิเวก ๕ เปนไฉน ฯ
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วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวิเวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธิวิเวก นิสสรณ
วิเวก วิเวกในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ วิเวกในการละทิฐิดวยองคนนั้ ๆ ของ
ภิกษุผูเจริญสมาธิมีสวนในการทําลายกิเลส ๑สมุจเฉทวิเวก ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันใหถึง
ความสิ้นไป ๑ ปฏิปสสัทธิวิเวกในขณะผล ๑ นิสสรณวิเวกเปนที่ดับ คือ นิพพาน ๑ สัมมาทิฐิ
มีวิเวก ๕เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดวยดีในวิเวก ๕ นี้ ฯ
[๗๐๕] สัมมาทิฐิมีวิราคะ ๕ เปนไฉน ฯ
วิราคะ ๕ คือ วิกขัมภนวิราคะ ตทังควิราคะ สมุจเฉทวิราคะ ปฏิปสสัทธิวิราคะ
นิสสรณวิราคะ วิราคะในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ ... นิสสรณวิราคะเปนที่ดับ คือ
นิพพาน ๑ สัมมาทิฐิมีวิราคะ ๕เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิต
ตั้งมั่นดวยดีในวิราคะ ๕ นี้ ฯ
[๗๐๖] สัมมาทิฐิมีนิโรธ ๕ เปนไฉน ฯ
นิโรธ ๕ คือ วิกขัมภนนิโรธ ตทังคนิโรธ สมุจเฉทนิโรธ ปฏิปสสัทธินิโรธ นิสสรณ
นิโรธ นิโรธในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ ... นิสสรณนิโรธเปนที่ดบั คือ นิพพาน ๑
สัมมาทิฐิมีนิโรธ ๕เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมัน่ ดวยดี
ในนิโรธ ๕ นี้ ฯ
[๗๐๗] สัมมาทิฐิมีความสละ ๕ เปนไฉน ฯ
ความสละ ๕ คือ วิกขัมภนโวสัคคะ ตทังคโวสัคคะ สมุจเฉทโวสัคคะ ปฏิปสสัทธิ
โวสัคคะ นิสสรณโวสัคคะ ความสละในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ ... นิสสรณ
โวสัคคะ เปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑สัมมาทิฐิมีความสละ ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ
นอมใจไปดวยศรัทธาและมีจติ ตั้งมั่นดวยดีในความสละ ๕ นี้ ฯ
สัมมาทิฐิมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕มีนิสัย ๑๒ เหลานี้ ฯ
[๗๐๘] สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาวาจา ฯลฯ สัมมากัมมันตะ ฯลฯ สัมมาอาชีวะ ฯลฯ
สัมมาวายามะ ฯลฯ สัมมาสติ ฯลฯ
สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ เปนไฉน ฯ
วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวิเวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธิวิเวก นิสสรณ
วิเวก วิเวกในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ วิเวกในการละทิฐิดวยองคนนั้ ๆ ของ
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ภิกษุผูเจริญสมาธิอันมีสวนทําลายกิเลส ๑สมุจเฉทวิเวก ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันใหถึง
ความสิ้นไป ๑ ปฏิปสสัทธิวิเวกในขณะผล ๑ นิสสรณวิเวกเปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑ สัมมาสมาธิ
มีวิเวก๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดวยดีในวิเวก ๕ นี้ ฯ
[๗๐๙] สัมมาสมาธิมีวิราคะ ๕ เปนไฉน ฯ
วิราคะ ๕ คือ วิกขัมภนวิราคะ ตทังควิราคะ สมุจเฉทวิราคะ ปฏิปสสัทธิวิราคะ
นิสสรณวิราคะ วิราคะในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ ...นิสสรณวิราคะเปนนิโรธ คือ
นิพพาน ๑ สัมมาสมาธิมีวิราคะ ๕ เหลานีภ้ กิ ษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมี
จิตตั้งมั่นดวยดีในวิราคะ ๕ นี้ ฯ
[๗๑๐] สัมมาสมาธิมีนิโรธ ๕ เปนไฉน ฯ
นิโรธ ๕ คือ วิกขัมภนนิโรธ ตทังคนิโรธ สมุจเฉทนิโรธ ปฏิปสสัทธินิโรธ
นิสสรณนิโรธ นิโรธในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑... ปฏิปสสัทธินิโรธในขณะผล ๑
นิสสรณนิโรธเปนอมตธาตุ ๑ สัมมาสมาธิมีนิโรธ ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะนอมใจไป
ดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นอยูดวยดีในนิโรธ ๕ นี้ ฯ
[๗๑๑] สัมมาสมาธิมีความสละ ๕ เปนไฉน ฯ
ความสละ ๕ คือ วิกขัมภนโวสัคคะ ตทังคโวสัคคะ สมุจเฉทโวสัคคะ ปฏิปสสัทธิ
โวสัคคะ นิสสรณโวสัคคะ ความสละในการขมนิวรณ ของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑ ความสละ
ในการละทิฐดิ ว ยองคนนั้ ๆ ของภิกษุผูเจริญสมาธิอันมีสวนทําลายกิเลส ๑ สมุจเฉทโวสัคคะ
ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันใหถึงความสิ้นไป ๑ ปฏิปสสัทธิโวสัคคะในขณะผล ๑ นิสสรณ
โวสัคคะเปนนิโรธคือ นิพพาน ๑ สัมมาสมาธิมีความสละ ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ
นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตตั้งมั่นดวยดีในความสละ ๕ นี้ ฯ
สัมมาสมาธิมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย๑๒ เหลานี้ ฯ
[๗๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงานที่ตอ งทําดวยกําลัง อยางใดอยางหนึ่ง การงานทั้ง
หมดนั้น บุคคลตองอาศัยแผนดิน ตั้งอยูบนแผนดิน จึงทํากันไดการงานที่ตองทําดวยกําลังนี้
บุคคลยอมทําไดดว ยประการฉะนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว
ยอมเจริญ ทําใหมากซึ่งโพชฌงค๗ ได ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ ภิกษุเจริญ ทําใหมากซึง่ โพชฌงค ๗
อยูยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ฯลฯ ภิกษุเจริญทําใหมากซึง่ พละ ๕ ฯลฯ
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ภิกษุเจริญทําใหมากซึ่งพละ ๕ อยู ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ฯลฯ ภิกษุ
เจริญทําใหมากซึ่งอินทรีย ๕ ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ่ง พืชคามและภูตคามทั้งหมดนั้น
อาศัยแผนดิน ตั้งอยูบนแผนดิน ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย พืชคามและภูตคามเหลานั้น
ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยดวยประการฉะนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนัน้
เหมือนกันแล อาศัยศีล ตั้งอยูใ นศีลแลว เจริญ ทําใหมากอยูซึ่งอินทรีย ๕ ยอมถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ฯ
[๗๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญ ทําใหมาก
ซึ่งอินทรีย ๕ ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลายอยางไร ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เจริญสัทธินทรียอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ เจริญวิริยนิ ทรีย ฯลฯ เจริญสตินทรีย เจริญสมาธินทรีย
เจริญปญญินทรียอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไปในความสละ สัทธินทรียมีวิเวก ๕
มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ วิริยินทรีย ฯลฯ สตินทรีย ฯลฯ สมาธินทรีย
ฯลฯปญญินทรียมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ ฯ
[๗๑๔] สัทธินทรียมีวิเวก ๕ เปนไฉน ฯ
วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวิเวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธิวิเวก นิสสรณ
วิเวก วิเวกในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน ๑วิเวกในการละทิฐิดวยองคนนั้ ๆ ของภิกษุ
ผูเจริญสมาธิอันมีสวนในการทําลายกิเลส ๑ สมุจเฉทวิเวก ของภิกษุผูเจริญโลกุตรมรรคอันใหถึง
ความสิ้นไป ๑ปฏิปสสัทธิวิเวกในขณะผล ๑ นิสสรณวิเวกเปนนิโรธ คือ นิพพาน ๑ สัทธินทรีย
มีวิเวก ๕ เหลานี้ ภิกษุเปนผูเกิดฉันทะ นอมใจไปดวยศรัทธาและมีจิตตัง้ มั่นดวยดีในวิเวก ๕ นี้
ฯลฯ สัทธินทรียมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕มีนิโรธ ๕ มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ เหลานี้ วิริยินทรีย
ฯลฯ สตินทรียฯ ลฯ สมาธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรียมีวิเวก ๕ เปนไฉน ฯ
วิเวก ๕ คือ วิกขัมภนวิเวก ตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธิวิเวก นิสสรณวิเวก
ฯลฯ ปญญินทรียมีวิเวก ๕ มีวิราคะ ๕ มีนิโรธ ๕มีความสละ ๕ มีนิสัย ๑๒ เหลานี้ ฉะนี้แล ฯ
จบวิเวกกถา ฯ
______
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[๗๑๕] จริยา ในคําวา จริยา นี้ มี ๘ คือ อิริยาปถจริยา ๑ อายตนจริยา ๑ สติจริยา ๑
สมาธิจริยา ๑ ญาณจริยา ๑ มรรคจริยา ๑ปตติจริยา ๑ โลกัตถจริยา ๑ ฯ
ความประพฤติในอิรยิ าบถ ๔ ชื่อวาอิริยาปถจริยา ความประพฤติในอายตนะภายใน
และภายนอก ๖ ชื่อวาอายตนจริยา ความประพฤติในสติปฏฐาน ๔ชือ่ วาสติจริยา ความประ
พฤติในฌาน ๔ ชื่อวาสมาธิจริยา ความประพฤติในอริยสัจ ๔ ชื่อวาญาณจริยา ความประพฤติ
ในอริยมรรค ๔ ชื่อวามรรคจริยาความประพฤติในสามัญผล ๔ ชื่อวาปตติจริยา ความประพฤติ
อันเปนสวนเฉพาะในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ความประพฤติอันเปนสวนเฉพาะใน
พระปจเจกพุทธเจา ความประพฤติอันเปนสวนเฉพาะในพระสาวก ชื่อวาโลกัตถจริยา อิริยาปถ
จริยาของบุคคลผูถึงพรอมดวยความปรารถนา อายตนจริยาของทานผูคุมครองทวาร ในอินทรียทั้ง
หลาย สติจริยาของทานผูมีปรกติอยูดว ยความไมประมาท สมาธิจริยาของทานผูขวนขวายในอธิจิต
ญาณจริยาของทานผูถึงพรอมดวยปญญา มรรคจริยาของทานผูปฏิบัติชอบปตติจริยา ของทานผูบรรลุ
ผลแลวและโลกัตถจริยา เปนสวนเฉพาะของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนสวนเฉพาะ
ของพระปจเจกพุทธเจา และเปนสวนเฉพาะของพระสาวก จริยา ๘เหลานี้ ฯ
[๗๑๖] จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ บุคคลผูนอมใจเชื่อยอมประพฤติดวยศรัทธา ผู
ประคองไว ยอมประพฤติดว ยความเพียร ผูตั้งสติมั่น ยอมประพฤติดวยสติ ผูทําความไมฟุงซาน
ยอมประพฤติดวยสมาธิ ผูรูชดั ยอมประพฤติดวยปญญา ผูรูแจง ยอมประพฤติดวยวิญญาณ ผู
มนสิการวา ทานผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมบรรลุคุณพิเศษได ก็ประพฤติดว ยวิเศษจริยา ผูม นสิการวา
กุศลธรรมของทานผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมใหตอเนื่องกันไป ก็ประพฤติดว ยอายตนจริยาจริยา ๘ เหลานี้ ฯ
[๗๑๗] จริยา ๘ อีกประการหนึ่ง คือ การประพฤติดวยทัสนะแหงสัมมาทิฐิ ๑ การ
ประพฤติดวยความดําริแหงสัมมาสังกัปปะ ๑ การประพฤติดวยความกําหนดแหงสัมมาวาจา ๑ การ
ประพฤติดวยสมุฏฐานแหงสัมมากัมมันตะ ๑การประพฤติดวยความขาวผองแหงสัมมาอาชีวะ ๑ การ
ประพฤติดวยความประคองไวแหงสัมมาวายามะ ๑ การประพฤติดวยความตั้งสติมั่นแหงสัมมาสติ ๑
การประพฤติดว ยความไมฟุงซานแหงสัมมาสมาธิ ๑ จริยา ๘ เหลานี้ ฉะนี้แล ฯ
จบจริยากถา
______
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[๗๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาฏิหาริย ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ
อิทธิปาฏิหาริย ๑ อาเทศนาปฏิหาริย ๑ อนุศาสนีปาฏิหาริย ๑ ฯ
[๗๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อิทธิปาฏิหาริยเ ปนไฉน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คน
เดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนคนเดียวก็ไดทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ฯลฯ ใช
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอิทธิปาฏิหาริย ฯ
[๗๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาเทศนาปาฏิหาริยเปนไฉน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมทายใจไดตามเหตุที่กําหนดวา ใจ
ของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนประการนี้ จิตของทานเปนดังนี้ ถึงแมภิกษุนนั้ จะทายใจเปนอัน
มาก การทายใจนั้นก็คงเปนอยางนั้นไมเปนอยางอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุบางรูปในธรรม
วินัยนี้ ไมทายใจตามเหตุที่กาํ หนดเลย แตเมื่อไดฟงเสียงของมนุษยก็ดี ของอมนุษยกด็ ี หรือของ
เทวดาก็ดี ก็ทายใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนประการนี้จิตของทานเปนดังนี้ ถึง
แมภิกษุนนั้ จะทายใจเปนอันมาก การทายใจนั้นก็คงเปนอยางนั้น ไมเปนอยางอื่น ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไมทายใจตามเหตุที่กําหนดเลย และหาไดฟงเสียงของมนุษย
ของอมนุษย หรือของเทวดาแลวทายใจไม แตเมื่อไดฟงเสียงตรึกตรองของผูกําลังตรึกตรองอยู ก็ทายใจ
ไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนประการนี้ จิตของทานเปนดังนี้ถึงแมภกิ ษุนั้นจะทายใจ
เปนอันมาก การทายใจนัน้ ก็คงเปนอยางนัน้ ไมเปนอยางอื่นดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินัยนี้ ไมทายใจตามเหตุที่กําหนดเลยหาไดฟงเสียงของมนุษย ของอมนุษย หรือของเทวดา
แลวทายใจไม และหาไดฟงเสียงตรึกตรองของผูกําลังตรึกตรองแลวทายใจไม แตเมื่อกําหนดใจของ
ผูเขาสมาธิอันไมมีวิตก ไมมวี ิจาร ดวยใจของตนแลวก็รูไดวา ทานผูนี้ตงั้ มโนสังขารไวอยางใด ก็
จักตรึกถึงวิตกชื่อโนนในระหวางจิตนี้อยางนั้น ถึงแมภกิ ษุนั้นจะทายใจเปนอันมาก การทายใจนัน้
ก็คงเปนอยางนั้น ไมเปนอยางอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาอาเทศนาปาฏิหาริย ฯ
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[๗๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อนุศาสนีปาฏิหาริยเปนไฉน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพร่ําสอนอยางนี้วา จงตรึกอยางนี้
อยาตรึกอยางนั้น จงมนสิการอยางนี้ อยามนสิการอยางนัน้ จงละธรรมนี้ จงเขาถึงธรรมนี้อยูเถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอนุศาสนีปาฏิหาริยดกู รภิกษุทั้งหลาย ปาฏิหาริย ๓ ประการนี้แล ฯ
[๗๒๒] เนกขัมมะยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ เนกขัมมะยอมกําจัดกามฉันทะ
ได เพราะฉะนัน้ เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยเนกขัมมะนั้น ชนเหลานั้นทัง้ หมดเปน
ผูมีจิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัว เพราะฉะนั้น เนกขัมมะจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และเนก
ขัมมะนั้น ทานทั้งหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงตั้งสติอันเปนธรรม
สมควรแกเนกขัมมะนั้นไวใหมั่นอยางนี้ เพราะฉะนัน้ เนกขัมมะจึงเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย ฯ
ความไมพยาบาทยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ ความไมพยาบาทยอมกําจัด
พยาบาทได เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยความไมพยาบาทนัน้ ชนเหลา
นั้นทั้งหมดเปนผูมีจิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัวเพราะฉะนั้น ความไมพยาบาทจึงเปนอาเทศนา
ปาฏิหาริย และความไมพยาบาทนั้นทานทัง้ หลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยาง
นี้ พึงตั้งสติอันเปนธรรมสมควรแกความไมพยาบาทนัน้ ไวใหมนั่ อยางนี้ เพราะฉะนั้น ความไม
พยาบาทจึงเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย ฯ
อาโลกสัญญายอมสําเร็จ เพราะฉะนัน้ เปนอิทธิ อาโลกสัญญายอมกําจัดถีนมิทธะได
เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยอาโลกสัญญานั้น ชนเหลานั้นทัง้ หมดเปนผูมี
จิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัว เพราะฉะนัน้ อาโลกสัญญาจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และอาโลก
สัญญานั้น ทานทั้งหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงตั้งสติอันเปน
ธรรมสมควรแกอาโลกสัญญานั้นไวใหมนั่ อยางนี้ เพราะฉะนั้น อาโลกสัญญาจึงเปนอนุศาสนี
ปาฏิหาริย ฯ
ความไมฟุงซานยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ ความไมฟุงซานยอมกําจัดอุทธัจจะได
เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยความไมฟุงซานนัน้ ชนเหลานัน้ ทั้งหมด
เปนผูมีจิตหมดจด มีความดําริไมขุนมัว เพราะฉะนั้น ความไมฟุงซาน จึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย
และความไมฟงุ ซานนั้นทานทั้งหลาย พึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงตั้ง
สติอันเปนธรรมสมควรแกความไมฟุงซานนั้นไวใหมนั่ อยางนี้ เพราะฉะนั้น ความไมฟุงซานจึงเปน
อนุศาสนีปาฏิหาริย ฯลฯ ฯ
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อรหัตมรรคยอมสําเร็จ เพราะฉะนัน้ เปนอิทธิ อรหัตมรรคยอมกําจัดกิเลสไดหมด
เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ชนเหลาใดประกอบดวยอรหัตมรรคนั้น ชนเหลานั้นทัง้ หมดเปนผูมจี ิต
หมดจด มีความดําริไมขุนมัว เพราะฉะนัน้ อรหัตมรรคจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย และอรหัตมรรค
นั้น ทานทั้งหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงตั้งสติอันเปนธรรม
สมควรแกอรหัตมรรคนั้นไวใหมนั่ อยางนี้ เพราะฉะนั้น อรหัตมรรคจึงเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย ฯ
เนกขัมมะยอมสําเร็จ เพราะฉะนัน้ เปนอิทธิ ยอมกําจัดกามฉันทะได เพราะฉะนั้น
เปนปาฏิหาริย อิทธิและปาฏิหาริยนี้ ทานเรียกวาอิทธิปาฏิหาริยความไมพยาบาทยอมสําเร็จ เพราะ
ฉะนั้น เปนอิทธิ ยอมกําจัดพยาบาทไดเพราะฉะนัน้ เปนปาฏิหาริย อิทธิและปาฏิหาริยน ี้ ทานเรียก
วาอิทธิปาฏิหาริยอาโลกสัญญายอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ ยอมกําจัดถีนมิทธะได เพราะ
ฉะนั้น เปนปาฏิหาริย ฯลฯ อรหัตมรรคยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิยอมกําจัดกิเลสไดหมด
เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย อิทธิและปาฏิหาริยนี้ทานเรียกวาอิทธิปาฏิหาริย ฉะนี้แล ฯ
จบปาฏิหาริยกถา ฯ
______
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[๗๒๓] ปญญา ในความไมปรากฏแหงธรรม ทั้งปวงในสัมมา สมุจเฉทและในนิโรธ เปน
ญาณในความวาสมธรรมและสีสธรรม ฯ
คําวา ธรรมทั้งปวง คือ ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ กุศลธรรม อกุศลธรรม
อัพยากตธรรม กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรมโลกุตรธรรม ฯ
คําวา สัมมาสมุจเฉท ความวา เนกขัมมะเปนเครื่องตัดกามฉันทะไดขาดดี อัพยาบาท
เปนเครื่องตัดพยาบาทไดขาดดี อาโลกสัญญาเปนเครื่องตัดถีนมิทธะไดขาดดี อวิกเขปะเปนเครื่อง
ตัดอุทธัจจะไดขาดดี ธรรมววัตถานเปนเครื่องตัดวิจกิ ิจฉาไดขาดดี ญาณเปนเครื่องตัดอวิชชาไดขาดดี
ความปราโมทยเปนเครื่องตัดอรติไดขาดดี ปฐมฌานเปนเครื่องตัดนิวรณไดขาดดี ฯลฯ อรหัตมรรค
เปนเครื่องตัดกิเลสทั้งปวงไดขาดดี ฯ
[๗๒๔] คําวา นิโรธ ความวา เนกขัมมะเปนเครื่องดับกามฉันทะ อัพยาบาทเปน
เครื่องดับพยาบาท ... ความปราโมทยเปนเครื่องดับอรติ ปฐมฌานเปนเครื่องดับนิวรณ ฯลฯ อรหัต
มรรคเปนเครื่องดับกิเลสทั้งปวง ฯ
คําวา ความไมปรากฏ ความวา เมื่อพระโยคาวจรไดเนกขัมมะ กามฉันทะยอมไม
ปรากฏ เมื่อไดอัพยาบาท พยาบาทยอมไมปรากฏ เมื่อไดอาโลกสัญญา ถีนมิทธะยอมไมปรากฏ
เมื่อไดอวิกเขปะ อุทธัจจะยอมไมปรากฏเมื่อไดธรรมววัตถาน วิจิกจิ ฉายอมไมปรากฏ เมื่อไดฌาน
อวิชชายอมไมปรากฏเมื่อไดความปราโมทย อรติยอมไมปรากฏ เมื่อไดปฐมฌาน นิวรณยอมไม
ปรากฏฯลฯ เมื่อไดอรหัตมรรค กิเลสทั้งปวงยอมไมปรากฏ ฯ
[๗๒๕] คําวา สมธรรม (ธรรมสงบ) ความวา เพราะทานละกามฉันทะไดแลว เนก
ขัมมะจึงเปนสมธรรม เพราะทานละพยาบาทไดแลว อัพยาบาทจึงเปนสมธรรม เพราะทานละ
ถีนมิทธะไดแลว อาโลกสัญญาจึงเปนสมธรรมเพราะทานละอุทธัจจะไดแลว อวิกเขปะจึงเปน
สมธรรม เพราะทานละวิจิกจิ ฉาไดแลว ธรรมววัตถานจึงเปนสมธรรม เพราะทานละอวิชชาไดแลว
ฌานจึงเปนสมธรรม เพราะทานละอรติไดแลว ความปราโมทยจึงเปนสมธรรม เพราะทานละนิวรณ
ไดแลว ปฐมฌานจึงเปนสมธรรม ฯลฯ เพราะทานละกิเลสทั้งปวงไดแลว อรหัตมรรคจึงเปน
สมธรรม ฯ
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สีสธรรม ในคําวา สีส มี ๑๓ คือ ตัณหามีความกังวลเปนประธาน ๑ มานะมีความ
พัวพันเปนประธาน ๑ ทิฐิมคี วามถือผิดเปนประธาน ๑ อุทธัจจะมีความฟุงซานเปนประธาน ๑
อวิชชามีกิเลสเปนประธาน ๑ ศรัทธามีความนอมใจเชื่อเปนประธาน ๑ วิริยะมีความประคองไวเปน
ประธาน ๑ สติมีความตั้งมัน่ เปนประธาน ๑ สมาธิมีความไมฟุงซานเปนประธาน ๑ ปญญามีความ
เห็นเปนประธาน ๑ ชีวิตนิ ทรียมีความเปนไปเปนประธาน ๑ วิโมกขมโี คจรเปนประธาน ๑นิโรธ
มีสังขารเปนประธาน ๑ ฯ
จบสมสีสกถา ฯ
______
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สาวัตถีนิทานบริบูรณ
[๗๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีปรกติพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ เปนผู
พิจารณาเห็นจิตในจิต เปนผูพ ิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโสมนัสในโลกอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ ประการนี้แล ฯ
[๗๒๗] ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไร ฯ
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกองธาตุดิน โดยความเปนของไมเที่ยง ไม
พิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง พิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ไมพิจารณาเห็นโดยความเปน
สุข พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนอัตตา ยอมเบื่อหนาย ไม
ยินดี ยอมคลายกําหนัดไมกําจัด ยอมดับ ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมถือมั่น เมื่อพิจารณา
เห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ยอมละ
สุขสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญาได เมื่อเบื่อหนาย ยอมละ
ความยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละความกําหนัดได เมื่อดับ ยอมละสมุทัยได เมื่อสละคืน
ยอมละความยึดถือได ภิกษุพจิ ารณาเห็นกายโดยอาการ ๗ นี้ กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏ
ดวย เปนตัวสติดวยภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนัน้ ดวยสติและญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึง
เรียกการพิจารณาเห็นกายในกายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนา ดวยความวาธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนา
นั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยความวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยความวาเปนเครื่องนํา
ไปซึ่งความเพียร อันสมควรแกความที่ธรรมทั้งหลายไมลว งเกินกัน และอินทรียมกี ิจเปนอันเดียว
กันนั้น ๑ ดวยความวาเปนธรรมที่เสพ ๑ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกองอาโปธาตุ
กองเตโชธาตุ กองวาโยธาตุ กองผม กองขน กองผิว กองหนัง กองเนื้อ กองเอ็น กองกระดูก
กองเยื่อในกระดูก โดยความเปนของไมเที่ยง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเทีย่ ง พิจารณา
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เห็นโดยความเปนทุกข ไมพจิ ารณาเห็นโดยความเปนสุข พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ไม
พิจารณาเห็นโดยความเปนอัตตายอมเบื่อหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด ยอมดับ
ไมใหเกิดยอมสละคืน ไมถือมั่น เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได
เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ยอมละสุขสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา
ยอมละอัตตสัญญาได เมื่อเบือ่ หนาย ยอมละความยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละความกําหนัด
ได เมื่อดับยอมละสมุทัยไดเมื่อสละคืน ยอมละความยึดถือได ภิกษุพจิ ารณาเห็นกายดวยอาการ
๗ นี้กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดว ย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนัน้ ดวย
สติและญาณนัน้ เพราะเหตุดงั นี้นั้น ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นกายในกายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวา เปนธรรมที่เสพ ฯลฯ
ภิกษุมีปรกติพจิ ารณาเห็นกายในกายอยูอยางนี้ ฯ
[๗๒๘] ภิกษุมีปรกติพจิ ารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูอยางไร ฯ
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นสุขเวทนาโดยความเปนของไมเทีย่ ง ไม
พิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง ฯลฯ ยอมสละคืน ไมถือมั่นเมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปน
ของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได ฯลฯ เมือ่ สละคืน ยอมละความถือมั่นได ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นเวทนาดวยอาการ ๗ นี้เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอม
พิจารณาเห็นเวทนานัน้ ดวยสติและญาณนัน้ เพราะเหตุดงั นี้นั้น ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาทั้งหลายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวา เปนธรรมที่เสพ ฯลฯ ภิกษุ
บางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นทุกขเวทนา ฯลฯ อทุกขมสุขเวทนา จักขุสัมผัสสชาเวทนา
โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ เมื่อสละคืนยอมละความถือมั่นได ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนา
ดวยอาการ ๗ นี้ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดว ย ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นเวทนานั้นดวยสติและญาณนั้น เพราะเหตุดังนีน้ ั้น ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวา เปนธรรมที่เสพ ฯลฯ ภิกษุ
มีปรกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูอยางนี้ ฯ
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[๗๒๙] ภิกษุมีปรกติพจิ ารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางไร ฯ
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นจิตมีราคะ โดยความเปนของไมเทีย่ ง ไม
พิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง ฯลฯ ยอมสละคืน ไมถือมั่น เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปน
ของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาได ฯลฯเมือ่ สละคืน ยอมละความถือมั่นได ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นจิตดวยอาการ ๗ นี้จิตปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นจิตนั้นดวยสติและญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นจิตในจิตวา สติ
ปฏฐานภาวนา ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความเปนธรรมที่เสพฯลฯ ภิกษุบาง
รูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นจิตอันปราศจากราคะ จิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ
จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา
จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตตั้งมัน่ จิตไมตั้งมั่น จิตหลุดพน จักขุวิญญาณ โสตวิญ
ญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ โดยความเปนของไมเที่ยง ไม
พิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง ฯลฯ ยอมสละคืน ไมถือมั่น เมื่อพิจารณาเห็นโดยความ
เปนของไมเทีย่ ง ยอมละนิจจสัญญาได ฯลฯ เมื่อสละคืน ยอมละความถือมั่นได ภิกษุยอ ม
พิจารณาเห็นจิตดวยอาการ ๗ นี้ จิตปรากฏ ไมใชสติสติปรากฏดวย เปนตัวสติดว ย ภิกษุยอม
พิจารณาเห็นจิตนั้นดวยสติและญาณนั้นเพราะเหตุดังนี้นนั้ ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นจิตในจิตวา
สติปฏฐานภาวนา ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยความวาเปนธรรมที่เสพ ฯลฯ ภิกษุ
มีปรกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางนี้ ฯ
[๗๓๐] ภิกษุมีปรกติพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูอยางไร ฯ
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เวนกาย เวทนา จิตเสียแลว ยอมพิจารณาเห็นธรรม
ทั้งหลายที่เหลือจากนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยง พิจารณา
เห็นโดยความเปนทุกข ไมพจิ ารณาเห็นโดยความเปนสุข ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา
ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนอัตตายอมเบือ่ หนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด ยอม
ดับ ไมใหเกิดยอมสละคืน ไมถือมั่น เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญา
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ได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ยอมละสุขสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา
ยอมละอัตตสัญญาได เมื่อเบือ่ หนาย ยอมละความยินดีได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละความกําหนัด
ได เมื่อดับ ยอมละสมุทัยได เมื่อสละคืน ยอมละความถือมั่นได ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม
ทั้งหลายดวยอาการ ๗ นี้ ธรรมทั้งหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวยเปนตัวสติดว ย ภิกษุ
ยอมพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้นดวยสติและญาณนัน้ เพราะเหตุดังนี้นนั้ ทานจึงเรียกการพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายวา สติปฏฐานภาวนา ฯ
ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนา ดวยความวาธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนา
นั้นไมลวงเกินกัน ๑ ดวยความวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยความวาเปนเครื่องนํา
ไป ซึ่งความเพียรอันสมควรแกความที่ธรรมทั้งหลายไมลว งเกินกัน และอินทรียทั้งหลายมีกิจเปน
อันเดียวกันนัน้ ๑ดวยความวาเปนธรรมที่เสพ ๑ ฯลฯ ภิกษุมีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลายอยูอยางนี้ ฉะนีแ้ ล ฯ
จบสติปฏฐานกถา ฯ
________
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ปญญาวรรค วิปสสนากถา
สาวัตถีนิทานบริบูรณ
[๗๓๑] ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุนนั้ หนอ พิจารณาเห็นสังขารไรๆ โดยความ
เปนของเที่ยงอยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ผูไมประกอบดวย
อนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยามขอนีไ้ มเปนฐานะทีจ่ ะมีได เมื่อไมยางลงสูสัมมัตตติยาม
จักทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนของไมเที่ยงอยู จักเปน
ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตต
นิยาม ขอนี้เปนฐานะที่มไี ด ผูยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผลหรืออรหัตผล ขอนี้เปนฐานะทีม่ ีได ฯ
[๗๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขารไรๆโดยความเปนสุข
จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีไดผูไมประกอบดวยอนุโลมขันติ จัก
ยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อไมยา งลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล สกทาคามิผลอนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนทุกขอยู จักเปนผูประกอบดวย
อนุโลมขันติ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้
เปนฐานะที่มีได ผูยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
หรืออรหัตผล ขอนี้เปนฐานะที่มีได ฯ
[๗๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นธรรมไรๆโดยความเปนอัตตา
อยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ผูไมประกอบดวยอนุโลมขันติ
จักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อไมยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจง
ซึ่งโสดาปตติผลสกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นธรรมไรๆ โดยความเปนอนัตตาอยู จักเปนผูประกอบดวย
อนุโลมขันติ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูประกอบดวยอนุโลมขันติจักยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้เปน
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ฐานะที่มีได ผูยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหัตผล ขอนี้เปนฐานะที่มีได ฯ
[๗๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเปนทุกขอยู
จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีไดผูไมประกอบดวยอนุโลมขันติ จัก
ยางลงสูสัมมัตตนิยาม ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อไมยา งลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล สกทาคามิผลอนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเปนสุขอยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลม
ขันติ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ผูประกอบดวยอนุโลมขันติ จักยางลงสูสัมมัตตนิยามขอนี้เปนฐานะ
ที่มีได ผูยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลสกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหัตผล ขอนี้เปนฐานะที่มีได ฯ
[๗๓๕] ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการเทาไร ยางลงสูสัมมัตต นิยามดวยอาการ
เทาไร ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ ยางลงสูสัมมัตตนิยามดวยอาการ ๔๐ ฯ
ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ยางลงสูสัมมัตตนิยามดวยอาการ ๔๐
เปนไฉน ฯ
ภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ โดยความเปนของไมเที่ยง ๑ เปนทุกข ๑ เปนโรค ๑
เปนดังหัวฝ ๑ เปนดังลูกศร ๑ เปนความลําบาก ๑ เปนอาพาธ ๑เปนอยางอื่น ๑ เปนของ
ชํารุด ๑ เปนเสนียด ๑ เปนอุบาทว ๑ เปนภัย ๑เปนอุปสรรค ๑ เปนความหวั่นไหว ๑ เปน
ของผุพัง ๑ เปนของไมยั่งยืน ๑เปนของไมมีอะไรตานทาน ๑ เปนของไมมีอะไรปองกัน ๑ เปน
ของไมเปนทีพ่ ึ่ง ๑ เปนของวาง ๑ เปนของเปลา ๑ เปนของสูญ ๑ เปนอนัตตา ๑ เปนโทษ ๑
เปนของมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ๑ เปนของหาสาระมิได ๑ เปนมูลแหงความลําบาก ๑ เปน
ดังเพชฌฆาต ๑ เปนความเสื่อมไป ๑ เปนของมีอาสวะ ๑ เปนของอันปจจัยปรุงแตง ๑ เปน
เหยื่อแหงมาร ๑ เปนของมีความเกิดเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความแกเปนธรรมดา ๑ เปนของ
มีความปวยไขเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความตายเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความเศราโศกเปน
ธรรมดา ๑ เปนของมีความร่ําไรเปนธรรมดา ๑ เปนของมีความคับแคนใจเปนธรรมดา ๑ เปนของ
มีความเศราหมองเปนธรรมดา ๑ เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมเทีย่ ง ยอมได
อนุโลมขันติ เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานเที่ยง ยอมยางลงสูสัมมัตต
นิยาม เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนทุกข ยอมไดอนุโลมขันติ เมื่อพิจารณาเห็นวา
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ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานเปนสุข ยอมยางลงสูสัมมัตตนิยาม เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ
โดยความเปนโรค ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีฝ ... เมื่อพิจารณา
เห็นเบญจขันธโดยความเปนดังลูกศร ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไม
มีลูกศร ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความลําบาก ... เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธ
เปนนิพพานไมมีความลําบาก ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนอาพาธ ...เมื่อพิจารณาเห็นวา
ความดับแหงเบญจขันธ เปนนิพพานไมมีอาพาธ ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนอื่น ...
เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีสิ่งอื่นเปนปจจัย ... เมือ่ พิจารณาเห็น
เบญจขันธโดยความเปนของชํารุด ... เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความ
ชํารุดเปนธรรมดา ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนเสนียด ...เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับ
แหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีเสนียด ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนอุบาทว ... เมื่อ
พิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีอุบาทว ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดย
ความเปนภัย ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานอันไมมภี ัย ...เมื่อพิจารณา
เห็นเบญจขันธโดยความเปนอุปสรรค ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไม
มีอุปสรรค ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของหวั่นไหว ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับ
แหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความหวัน่ ไหว ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของผุพัง ...
เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความผุพัง ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ
โดยความเปนของไมยั่งยืน ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานมีความยั่ง
ยืน ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมมีอะไรตานทาน ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความ
ดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานเปนที่ตานทาน ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมมี
อะไรปองกัน ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานเปนที่ปองกัน ... เมื่อพิจารณา
เห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมมีที่พึ่ง ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพาน
เปนที่พึ่ง ...เมือ่ พิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของวาง ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหง
เบญจขันธเปนนิพพานไมวาง ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของวางเปลา ... เมื่อพิจารณา
เห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมเปลา ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของ
สูญ ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานสูญอยางยิ่ง ... เมื่อพิจารณาเห็น
เบญจขันธโดยความเปนอนัตตา ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานเปน
ประโยชนอยางยิ่ง ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนโทษ ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับ
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แหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีโทษ ...เมือ่ พิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของแปรปรวนเปน
ธรรมดา ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานมีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา .
.. เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของหาสาระมิได ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหง
เบญจขันธเปนนิพพานมีสาระ ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนมูลแหงความลําบาก ... เมื่อ
พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมมี ูลแหงความลําบาก ... เมื่อพิจารณาเห็น
เบญจขันธโดยความเปนดังเพชฌฆาต ... เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไม
เปนดังเพชฌฆาต ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของเสื่อมไป ... เมื่อพิจารณาเห็นวา
ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความเสื่อมไป ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปน
ของมีอาสวะ ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีอาสวะ ... เมื่อพิจารณา
เห็นเบญจขันธโดยความเปนของอันปจจัยปรุงแตง ... เมือ่ พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธ
เปนนิพพานไมมีปจจัยปรุงแตง ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนเหยื่อแหงมาร ... เมื่อ
พิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมเปนเหยื่อแหงมาร ... เมื่อพิจารณาเห็น
เบญจขันธโดยความเปนของมีความเกิดเปนธรรมดา ... เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธ
เปนนิพพานไมมีความเกิด ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความแกเปนธรรมดา ...
เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความแก ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ
โดยความเปนของมีความปวยไขเปนธรรมดา ...เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปน
นิพพานไมมีความปวยไข ...เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความตายเปนธรรมดา ...
เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความตาย ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ
โดยความเปนของมีความเศราโศกเปนธรรมดา ... เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหงเบญจขันธเปน
นิพพานไมมีความเศราโศก ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความร่ําไรเปนธรรมดา ...
เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความร่ําไร ... เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ
โดยความเปนของมีความคับแคนเปนธรรมดา ยอมไดอนุโลมขันติเมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับ
แหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความคับแคน ยอมยางลงสูสัมมัตตนิยาม เมื่อพิจารณาเห็นเบญจ
ขันธโดยความเปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา ยอมไดอนุโลมขันติ เมื่อพิจารณาเห็นวา ความ
ดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความเศราหมอง ยอมยางลงสูสัมมัตตนิยาม ฯ
[๗๓๖] การพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมเที่ยง เปนอนิจจานุปสนา
โดยความเปนทุกข เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนโรค เปนทุกขานุปส นา โดยความเปน
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ดังหัวฝ เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนดังลูกศรเปนทุกขานุปสนา โดยความเปนความ
ลําบาก เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนอาพาธ เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนอยางอื่น
เปนทุกขานุปส นา โดยความเปนของชํารุด เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนเสนียด เปน
ทุกขานุปสนาโดยความเปนอุบาทว เปนทุกขาปสนา โดยความเปนภัย เปนทุกขานุปส นา
โดยความเปนอุปสรรค เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของหวั่นไหว เปนอนิจจานุปส นา
โดยความเปนของผุพัง เปนอนิจจานุปสนา โดยความเปนของไมยั่งยืน เปนอนิจจานุปสนา
โดยความเปนของไมมีอะไรตานทาน เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของไมมีอะไรปองกัน
เปนทุกขานุปส นา โดยความเปนของไมมที ี่พึ่ง เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของวาง
เปนทุกขานุปส นาโดยความเปนของเปลา เปนอนัตตานุปส นา โดยความเปนของสูญ เปน
อนัตตานุปสนา โดยความเปนอนัตตา เปนอนัตตานุปสนา โดยความเปนโทษ เปนทุกขานุ
ปสนา โดยความเปนของมีความแปรปรวนเปนธรรมดา เปนอนิจจานุปส นาโดยความเปน
ของหาสาระมิได เปนอนัตตานุปสนา โดยความเปนมูลแหงความทุกข เปนทุกขานุปสนา
โดยความเปนดังเพชฌฆาต เปนทุกขานุปสนา โดยเปนความเสื่อมไป เปนอนิจจานุปสนา
โดยความเปนของมีอาสวะ เปนทุกขานุปสนา โดยเปนของมีปจจัยปรุงแตง เปนอนิจจานุปสนา
โดยความเปนเหยื่อแหงมาร เปนทุกขานุปส นา โดยความเปนของมีความเกิดเปนธรรมดา เปน
ทุกขานุปสนา โดยความเปนของมีความแกเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสนาโดยความเปนของ
มีความปวยไขเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสนา โดยความเปนของมีความตายเปนธรรมดา เปน
อนิจจานุปสนา โดยความเปนของมีความเศราโศกเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสนา โดยความเปน
ของมีความร่ําไรเปนธรรมดาเปนทุกขานุปส นา โดยความเปนของมีความคับแคนเปนธรรมดา
เปนทุกขานุปส นาโดยความเปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา เปนทุกขานุปสนา ฯ
ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ นี้ ยอมยางลงสูสัมมัตตนิยามดวยอาการ ๔๐ นี้ ฯ
ภิกษุผูไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ นี้ ผูยางลงสูสัมมัตตนิยามดวยอาการ ๔๐ นี้ มี
อนิจจานุปสนาเทาไร มีทุกขานุปสนาเทาไร มีอนัตตานุปส นาเทาไร ฯ
ทานกลาววา มีอนิจจานุปสนา ๕๐ มีทุกขานุปสนา ๑๒๕
มีอนัตตานุปสนา ๒๕ ฉะนี้แล ฯ
จบวิปสสนากถา ฯ
________
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ปญญาวรรค มาติกากถา
[๗๓๗] บุคคลผูไมมีความหิว ยอมหลุดพน เพราะเหตุนั้น ความหลุดพน เปน
วิโมกข วิชชาวิมุติ อธิศีล อธิจิต อธิปญญา ปสสัทธิ ญาณทัสนะ สุทธิ เนกขัมมะ
นิสสรณะ ปวิเวก โวสัคคะ จริยา ฌานวิโมกขภาวนาธิษฐานชีวิต ฯ
คําวา นิจฉฺ าโต ความวา บุคคลผูมีความหิว ยอมหลุดพนจากกามฉันทะ ดวยเนกขัมมะ
ผูไมมีความหิว ยอมหลุดพนจากพยาบาทดวยความไมพยาบาทฯลฯ ผูไ มมีความหิว ยอมหลุดพน
จากนิวรณดว ยปฐมฌาน ฯลฯ ผูไมมีความหิวยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงดวยอรหัตมรรค ฯ
คําวา วิโมกฺโข ความวา เนกขัมมะชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวาเปนเครื่องพนจากกาม
ฉันทะ ความไมพยาบาทชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวาเปนเครื่องพนจากพยาบาท ฯลฯ ปฐมฌานชื่อ
วาวิโมกข เพราะอรรถวา เปนเครื่องพนจากนิวรณ ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อวาวิโมกข เพราะอรรถวา
เปนเครื่องพนจากกิเลสทั้งปวง ฯ
คําวา วิชชฺ าวิมุตฺติ ความวา เนกขัมมะชื่อวา วิชชา เพราะอรรถวา มีอยู ชื่อวาวิมตุ ติ
เพราะอรรถวา หลุดพนจากกามฉันทะ ชื่อวาวิชชาวิมุติ เพราะอรรถวา มีอยูหลุดพน หลุดพนมีอยู
ความไมพยาบาทชื่อวาวิชชาเพราะอรรถวา มีอยู ชื่อวาวิมตุ ติ เพราะอรรถวา หลุดพนจากพยาบาท
ชื่อวาวิชชาวิมตุ ิ เพราะอรรถวา มีอยูห ลุดพน หลุดพนมีอยู ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อวาวิชชา เพราะ
อรรถวา มีอยู ชื่อวาวิมุตติ เพราะอรรถวา หลุดพนจากกิเลสทั้งปวง ชื่อวาวิชชาวิมุติ เพราะอรรถ
วา มีอยูห ลุดพน หลุดพนมีอยู ฯ
[๗๓๘] ขอวา อธิสีล อธิจิตฺต อธิปฺา ความวา เนกขัมมะชื่อวาสีลวิสุทธิ
เพราะอรรถวา เปนเครื่องกั้นกามฉันทะ ชื่อวาจิตตวิสุทธิเพราะอรรถวาเปนเหตุไมฟุงซาน ชื่อวา
ทิฐิวิสุทธิ เพราะอรรถวาเปนเครื่องเห็นความกั้นในสีลวิสทุ ธิ เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานใน
จิตตวิสุทธิ เปนอธิจิตตสิกขา ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธิ เปนอธิปญญาสิกขา ความไมพยาบาทชื่อ
วาสีลวิสุทธิ เพราะอรรถวาเปนเครื่องกั้นความพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อวาสีลวิสุทธิ เพราะอรรถ
วาเปนเครื่องกัน้ กิเลสทั้งปวง ชื่อวาจิตตวิสุทธิเพราะอรรถวาเปนเหตุไมฟุงซาน ชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ
เพราะอรรถวาเปนเครื่องเห็นความกัน้ ในสีลวิสุทธิ เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานในจิตตวิสุทธิ
เปนอธิจิตตสิกขา ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธิ เปนอธิปญญาสิกขา ฯ
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[๗๓๙] คําวา ปสฺสทฺธิ ความวา เนกขัมมะเปนเครื่องระงับกามฉันทะ ความไม
พยาบาทเปนเครื่องระงับพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรคเปนเครื่องระงับกิเลสทั้งปวง ฯ
คําวา ญาณ ความวา เนกขัมมะชื่อวาญาณ ดวยอรรถวารู เพราะเปนเหตุใหละกาม
ฉันทะ ความไมพยาบาทชื่อวาญาณ ดวยอรรถวารู เพราะเปนเหตุใหละพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อ
วาญาณ ดวยอรรถวารู เพราะเปนเหตุใหละกิเลสทั้งปวง ฯ
คําวา ทสฺสน ความวา เนกขัมมะชื่อวาทัสนะ เพราะความวาเห็น เพราะเปนเหตุให
ละกามฉันทะ ความไมพยาบาทชื่อวาทัสนะ เพราะความวาเห็นเพราะเปนเหตุใหละพยาบาท ฯลฯ
อรหัตมรรคชื่อวาทัสนะ เพราะความวาเห็นเพราะเปนเหตุใหละกิเลสทั้งปวง ฯ
คําวา วิสทุ ฺธิ ความวา บุคคลละกามฉันทะ ยอมหมดจดดวยเนกขัมมะ ละพยาบาทยอม
หมดจดดวยความไมพยาบาท ฯลฯ ละกิเลสทั้งปวง ยอมหมดจดดวยอรหัตมรรค ฯลฯ ละกิเลสทั้ง
ปวง ยอมหมดจดดวยอรหัตมรรค ฯ
[๗๔๐] คําวา เนกฺขมฺม ความวา เนกขัมมะ เปนเครื่องสลัดกาม อรูปฌาน เปน
เครื่องสลัดรูป นิโรธ เปนเนกขัมมะ แหงสิ่งที่มีที่เปน อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึน้ ความ
ไมพยาบาท เปนเนกขัมมะแหงพยาบาทอาโลกสัญญา เปนเนกขัมมะแหงถีนมิทธะ ฯลฯ
คําวา นิสสฺ รณ ความวา เนกขัมมะ เปนเครื่องสลัดกาม อรูปฌานเปนเครื่องสลัด
รูป นิโรธ เปนเครื่องสลัดสิ่งที่มีที่เปน อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึน้ เนกขัมมะ เปน
เครื่องสลัดกามฉันทะ ความไมพยาบาท เปนเครื่องสลัดพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนเครื่อง
สลัดกิเลสทั้งปวง ฯ
คําวา ปวิเวโก ความวา เนกขัมมะ เปนที่สงัดกามฉันทะ ความไมพยาบาท เปนที่
สงัดพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนที่สงัดกิเลสทั้งปวง ฯ
คําวา โวสฺสคฺโค ความวา เนกขัมมะ เปนเครื่องปลอยวางกามฉันทะความไมพยา
บาท เปนเครื่องปลอยวางพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนเครื่องปลอยวางกิเลสทั้งปวง ฯ
คําวา จริยา ความวา เนกขัมมะ เปนเครื่องประพฤติละกามฉันทะความไมพยาบาท
เปนเครื่องประพฤติละพยาบาท ฯลฯ อรหัตมรรค เปนเครื่องประพฤติละกิเลสทั้งปวง ฯ
คําวา ฌานวิโมกฺโข ความวา เนกขัมมะชื่อวาฌาน เพราะอรรถวาเกิด เพราะอรรถวา
เผากามฉันทะ ชื่อวาฌานวิโมกข เพราะอรรถวา เกิดหลุดพนเพราะอรรถวา เผาหลุดพน เนก

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 363
ขัมมธรรม เพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวาเผา ชื่อวาฌานวิโมกข เพราะอรรถวา รูกิเลสที่
เกิดและที่ถูกเผา ความไมพยาบาทชื่อวาฌาน เพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวา เผาพยาบาท
ฯลฯ อาโลกสัญญาชื่อวาฌาน เพราะอรรถวา เผาถีนมิทธะ ฯลฯ อรหัตมรรคชื่อวาฌาน เพราะอรรถ
วา เกิด เพราะอรรถวา เผากิเลสทั้งปวง ชื่อวาฌานวิโมกข เพราะอรรถวา เกิดหลุดพน เพราะ
อรรถวา เผาหลุดพน อรหัตมรรคธรรมชื่อวาฌานเพราะอรรถวา เกิด เพราะอรรถวา เผา ชื่อวา
ฌานวิโมกข เพราะอรรถวารูกิเลสที่เกิดและที่ถูกเผา ฯ
[๗๔๑] คําวา ภาวนาธิฏ านชีวิต ความวา บุคคลผูละกามฉันทะ เจริญเนกขัมมะ
เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาถึงพรอมดวยภาวนา ยอมอธิษฐานจิตดวยสามารถแหงเนกขัมมะ เพราะเหตุนนั้
จึงชื่อวาถึงพรอมดวยอธิษฐาน ผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐานอยางนีน้ นั้ ยอมเปนอยู
สงบ ไมเปนอยูไมสงบเปนอยูชอบ ไมเปนอยูผิด เปนอยูห มดจด ไมเปนอยูเศราหมอง เพราะ
เหตุนั้นจึงชื่อวาถึงพรอมดวยอาชีวะ ผูถึงพรอมดวยภาวนาถึงพรอมดวยอธิษฐาน ถึงพรอมดวยอาชีวะ
อยางนี้นนั้ เขาไปสูที่ประชุมใด คือ ที่ประชุมกษัตริยก ็ดี ทีป่ ระชุมพราหมณก็ดี ที่ประชุมคฤหบดี
ก็ดี ที่ประชุมสมณะก็ดี ยอมองอาจไมเกอเขินเขาไปขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้น เปนผู
ถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐาน ถึงพรอมดวยอาชีวะอยางนั้น บุคคลละพยาบาทเจริญ
ความไมพยาบาทละถีนมิทธะเจริญอาโลกสัญญา ละอุทธัจจะเจริญความไมฟุงซาน ละวิจกิ ิจฉา
เจริญธรรมววัตถาน ละอวิชชาเจริญฌาน ละอรติเจริญความปราโมทย ละนิวรณเจริญปฐมฌาน ฯลฯ
ละกิเลสทั้งปวงเจริญอรหัตมรรค เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาถึงพรอมดวยภาวนา บุคคลยอมตั้งมั่นจิต
ดวยสามารถอรหัตมรรค เพราะเหตุนนั้ จึงชื่อวาถึงพรอมดวยอธิษฐาน ผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึง
พรอมดวยอธิษฐานอยางนี้นนั้ ยอมเปนอยูส งบ ไมเปนอยูไมสงบ ไมเปนอยูชอบ เปนอยูไมผิด
เปนอยูหมดจด ไมเปนอยูเศราหมอง เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาถึงพรอมดวยอาชีวะผูถึงพรอมดวย
ภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐาน ถึงพรอมดวยอาชีวะอยางนี้นั้นเขาไปสูท ี่ประชุมใด คือ ที่ประชุม
กษัตริยก ็ดี ที่ประชุมพราหมณก็ดี ที่ประชุมคฤหบดีก็ดี ที่ประชุมสมณะก็ดี ยอมองอาจไมเกอเขิน
เขาไป ขอนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นเปนผูถึงพรอมดวยภาวนา ถึงพรอมดวยอธิษฐาน
ถึงพรอมดวยอาชีวะอยางนั้น ฉะนี้แล ฯ
จบมาติกากถา
ปกรณปฏิสัมภิทาจบบริบูรณ
______

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค - หนาที่ 364
รวมกถาที่มีในปกรณปฏิสัมภิทานั้น คือ
๑. ญาณกถา
๒. ทิฏฐิกถา
๓. อานาปานกถา
๔. อินทรียกถา
๕. วิโมกขกถา
๖. คติกถา
๗. กรรมกถา
๘. วิปลลาสกถา
๙. มรรคกถา
๑๐. มัณฑเปยยกถา ฯ
๑. ยุคนัทธกถา
๒. สัจจกถา
๓. โพชฌงคกถา
๔. เมตตากถา
๕. วิราคกถา
๖. ปฏิสัมภิทากถา
๗. ธรรมจักรกถา
๘. โลกุตรกถา
๙. พลกถา
๑๐. สุญญกถา ฯ
๑. มหาปญญากถา
๒. อิทธิกถา
๓. อภิสมยกถา
๔. วิเวกกถา
๕. จริยากถา
๖. ปาฏิหาริยกถา
๗. สมสีสกถา
๘. สติปฏฐานกถา
๙. วิปสสนากถา
๑๐. มาติกากถา ฯ
วรรค ๓ วรรคในปกรณปฏิสัมภิทา มีอรรถกวางขวางลึกซึ้งในมรรคเปนอนันตนัย เปรียบ
ดวยสาคร เหมือนนภากาศเกลื่อนกลาดดวยดวงดาว และเชนสระใหญ ความสวางจาแหงญาณ
ของพระโยคีทงั้ หลาย ยอมมีไดโดยพิลาสแหงคณะพระธรรมกถิกาจารย ฉะนีแ้ ล ฯ
ปฏิสัมภิทาจบดวยประการฉะนี้
______

